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Πρόσωπο Πρόσωπο

Σ τη συνέντευξη που ακολουθεί 
ο κ. Πετρίδης μάς φέρνει σε 
μια πρώτη επαφή με έναν μα-
γικό κόσμο, που νομίζουμε 

πως γνωρίζουμε αλλά στην πραγματι-
κότητα αγνοούμε: αυτός ο κόσμος εί-
ναι η αρχαία ελληνική κωμωδία.

Πώς θα περιγράφατε την αρχαία ελ-
ληνική κωμωδία σε κάποιον που δεν 
έχει δει ποτέ ούτε μια σχετική παρά-
σταση; Τι ακριβώς είναι αυτό το λογο-
τεχνικό είδος;
Στην αρχαιότητα αναπτύχθηκαν δια-
φορετικά είδη κωμωδίας: άλλη τον 5ο 
αιώνα π.Χ. (η λεγόμενη Παλαιά Κωμω-
δία), άλλη τον 4ο (η λεγόμενη Μέση) 
και άλλη από τον θάνατο του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου και εξής (η «Νέα» Κωμω-
δία). Από την εποχή της Μέσης Κωμω-
δίας δεν σώζονται παρά σπαράγματα, 
έτσι οικείες μάς είναι η Παλαιά Κωμω-
δία, όπως την καλλιέργησε τουλάχι-
στον ο Αριστοφάνης, και η Νέα Κωμω-
δία, από τις κωμωδίες του Μενάνδρου 
και τις ρωμαϊκές διασκευές του Πλαύ-
του και του Τερεντίου - αν και ο Μέ-
νανδρος δεν παίζεται συχνά στη σύγ-
χρονη σκηνή. Αριστοφάνης και Μέναν-
δρος γράφουν τελείως διαφορετικά 
κωμικά δράματα. Η κωμωδία του Αρι-
στοφάνη είναι ένα πανδαιμόνιο χρω-
μάτων, κινήσεων, φωνών, χορών, λε-
κτικού, σωματικού, σεξουαλικού και 
κάθε λογής άλλου χιούμορ. Τα πλεί-
στα σωζόμενα έργα του Αριστοφάνη 
έχουν επικαιρική αφετηρία και κατα-
πιάνονται με τα μείζονα ζητήματα της 
δημόσιας ζωής: την ειρήνη και τον πό-
λεμο, την πολιτική, κοινωνική και 
πνευματική διαφθορά και παρακμή. 
Ο Κωμικός Ηρωας ψάχνει (και εν τέ-
λει επιβάλλει) ουτοπικές λύσεις σε 
πραγματικά προβλήματα, συγκροτώ-
ντας στο τέλος έναν «θαυμαστό και-
νούργιο κόσμο», στον οποίο ο ίδιος εί-
ναι κυρίαρχος, μοιράζοντας αμοιβές 
σε όσους ήταν πριν αδικημένοι και τι-
μωρίες (συχνά, εξευτελιστικές) στους 
εκπροσώπους του παλαιού κόσμου. Ο 
Μένανδρος, αντίθετα, γράφει αστικές 
κωμωδίες, «ρομαντικού» χαρακτήρα, 
στις οποίες παραλλάσσεται με διάφο-
ρους τρόπους ένα κοινό μοτίβο: ένα 

αγόρι ερωτεύεται ένα κορίτσι· διάφο-
ρα εμπόδια δεν επιτρέπουν τη γαμή-
λια ένωση (ταξικές διαφορές, παρεξη-
γήσεις, τυχαία περιστατικά κ.τ.ό.)· 
στο τέλος, όμως, όλα ξεπερνιούνται 
και οι κωμικοί ήρωες (έστω, μερικοί 
από αυτούς) «ζουν καλά κι εμείς καλύ-
τερα». Ο Μένανδρος, βεβαίως, δεν εί-
ναι τόσο αβαθής όσο δείχνει εκ πρώ-
της όψεως: τα κωλύματα που εμποδί-
ζουν τον γάμο αφορούν μείζονες πα-
θογένειες της κοινωνίας και της 
ιδεολογίας που υποστηρίζει το κοινω-
νικοπολιτικό σύστημα (ταξικές ανισό-
τητες, απάνθρωποι πολιτικοί απο-
κλεισμοί κ.ά.). Η ευτυχής κατάληξη 
στον Μένανδρο (όπως και στον Αρι-
στοφάνη) είναι συχνά τόσο τεχνητή 
και μηχανική, που όχι μόνο δεν πείθει 
ότι τα προβλήματα έχουν πραγματικά 
λυθεί, αντίθετα υπογραμμίζει την 
απόσταση ανάμεσα στην ιστορική 
πραγματικότητα και την κωμική ουτο-
πία. Με άλλα λόγια, οι κωμωδίες τόσο 
του Αριστοφάνη όσο και του Μενάν-
δρου τελειώνουν με ξέφρενο γλέντι· 
αν ψάξει, όμως, κανείς κάτω από την 
επιφάνεια των πραγμάτων, η επίγευση 
που αφήνουν είναι πικρή. 
 
Για ποιο λόγο έχουν απομείνει τόσο 
λίγα έργα από την τόσο πλούσια πα-
ραγωγή που είχαμε;
Η διάσωση των έργων της αρχαιοελ-
ληνικής γραμματείας είναι σύνθετο 
φαινόμενο, στο οποίο ρόλο διαδραμά-
τισαν η υποκειμενική αίσθηση, η συ-
γκυρία, οι ιδεολογικοί και αισθητικοί 
συρμοί διάφορων εποχών, οι ανάγκες 
της εκπαίδευσης στα διάφορα επίπε-
δά της και άλλα διάφορα κατά περί-
πτωση. Τα έργα που δεν σώθηκαν δεν 
είναι κατ’ ανάγκην ανάξια· μερικά από 
αυτά, για να περιοριστούμε στην κω-
μωδία, όπως π.χ. τα έργα του Ευπόλι-
δος και του Κρατίνου, των δύο μεγά-
λων ανταγωνιστών του Αριστοφάνη, ή 
του Αντιφάνη, του Εύβουλου και του 
Αλεξη, των σημαντικότερων εκπρο-
σώπων της Μέσης Κωμωδίας, ή του 
Φιλήμονα και του Διφίλου, των πιο 
προβεβλημένων αντιπάλων του Με-
νάνδρου, ήταν διάσημα καθ’ όλη την 
αρχαιότητα. Μπορούμε όμως να πού-
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Από τον ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ ΛΙΑΚΟ

«Το ιδεώδες είναι η κωμωδία να διδάσκεται παράλληλα 
με την τραγωδία στο γυμνάσιο ή/και στο λύκειο»

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
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με μετά βεβαιότητος πως τουλάχιστον 
εκείνα που επιλέχθηκαν να διασωθούν 
(δεν διασώθηκαν δηλαδή από καθαρή 
τύχη) και αντιγράφονταν σταθερά ανά 
τους αιώνες, επιβιώνοντας σειράς πο-
λιτισμικών ανακατατάξεων και κατα-
στροφικών γεγονότων (όπως η κατα-
στροφή της Βιβλιοθήκης της Αλεξάν-
δρειας), είχαν εμπεδωθεί στη συνείδη-
ση των Πανελλήνων ως «κλασικά». Οι 
τύχες του Αριστοφάνη και του Μενάν-
δρου ήταν διαμετρικώς αντίθετες. Ο 
Αριστοφάνης δεν παιζόταν στη σκηνή, 
αντιμετωπιζόταν όμως ως κομβικό 
ανάγνωσμα για τη μελέτη της γνήσιας 
αττικής διαλέκτου του 5ου αιώνα π.Χ. 
(της γλωσσικής μορφής που λογιζόταν 
ως το standard καθ’ όλη την αρχαιότη-
τα και το Βυζάντιο), καθώς και για τη 
γνωριμία με τις πολιτικοκοινωνικές 
συνθήκες της κλασικής Αθήνας, σε μια 
εποχή επίσης εξιδανικευμένη ως «χρυ-
σή», έστω κι αν ο Περικλής, όταν αρχί-
ζει να διδάσκει ο Αριστοφάνης, είναι 
ήδη νεκρός και η Αθήνα περιστρέφεται 
στη δίνη του Πελοποννησιακού Πολέ-
μου. Ο Μένανδρος, από την άλλη, παιζό-
ταν στη σκηνή, διδασκόταν στις ρητορι-
κές σχολές μέχρι και τα τέλη της Υστε-
ρης Αρχαιότητας και έχαιρε τεράστιας 
δημοτικότητας όλους αυτούς τους αι-
ώνες ως δεύτερος μόνο μετά τον Ομη-
ρο και ισάξιος του Ευριπίδη. Κι όμως, 
κάποια στιγμή περί τον 7ο αιώνα μ.Χ. η 
παράδοση του Μενάνδρου διακόπτεται 
απότομα. Είναι μυστήριο το γιατί· η πι-
θανότερη ερμηνεία, όμως, φαίνεται να 
είναι πως για ιδεολογικούς λόγους ο 
Μένανδρος κατέληξε να θεωρείται «δι-
δακτικός» ποιητής και η διδακτική του 
χρησιμότητα μπορούσε να εξασφαλι-
στεί εξίσου αποτελεσματικά -και πιο 
εύκολα- μέσα από συλλογές γνωμών 
(αποφθέγματα) που του αποδίδονταν 
(ορθώς ή μη), όπως οι περίφημοι Μονό-
στιχοι, που έκαναν και… διεθνή καριέρα 
εκτός του ελληνόφωνου αρχαίου κό-
σμου. Από τον Μένανδρο δεν θα γνωρί-
ζαμε παρά αυτές τις αποφθεγματικές 
φράσεις, τις λατινικές διασκευές που 
προανέφερα και μια σειρά από σπαράγ-
ματα που διέσωσαν στα κείμενά τους 
άλλοι συγγραφείς (καθένας αποσπώ-
ντας για τους δικούς του σκοπούς 
εκτενέστερα ή συντομότερα χωρία από 
το δραματικό τους συγκείμενο), αν από 
τα μέσα του 19ου αιώνα και εξής η γη 
της Αιγύπτου κυρίως δεν μας έκανε μια 
σειρά από καταπληκτικά, ανέλπιστα 
δώρα. Η επιβίωση του Μενάνδρου εί-
ναι μία από τις πιο συναρπαστικές ιστο-
ρίες που μπορεί να αφηγηθεί η κλασική 
Φιλολογία! 

Αν ήταν στο χέρι σας να αλλάξετε κάτι 
στη δημόσια εκπαίδευση αναφορικά 
με την αρχαία ελληνική κωμωδία, ποιο 
θα ήταν αυτό;

Η ειρωνεία της τύχης είναι ότι κάποτε 
ήταν όντως στο χέρι μου να αλλάξω 
κάτι. Προσπάθησα, αλλά η προσπάθεια 
δεν έμελλε να καρποφορήσει επί μα-
κρόν. Το ιδεώδες είναι η κωμωδία να 
διδάσκεται παράλληλα με την τραγω-
δία στο γυμνάσιο ή/και στο λύκειο, 
προκειμένου οι μαθητές να συλλάβουν 
τη συμβιωτική σχέση που αναπτύσσε-
ται μεταξύ των αρχαιοελληνικών θεα-
τρικών ειδών. Στην Ελλάδα, όσο γνω-
ρίζω, στην ύλη της γ΄ γυμνασίου περι-
λαμβάνονται τύποις οι «Ορνιθες», αλ-
λά το κείμενο σπανίως διδάσκεται. 
Από το 2009 έως το 2013 υπηρέτησα 
ως μέλος της επιστημονικής ομάδας 
που ήταν επιφορτισμένη με την αναθε-
ώρηση των αναλυτικών προγραμμά-
των για το μάθημα των Αρχαίων Ελλη-
νικών στην κυπριακή Μέση Εκπαίδευ-
ση. Στο διάστημα αυτό, μεταξύ άλλων, 
συνέταξα διδακτικό εγχειρίδιο για τις 
«Νεφέλες» του Αριστοφάνη, το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε στα κυπριακά γυμνά-
σια. Για δύο χρόνια οι «Νεφέλες» διδά-
χθηκαν από μετάφραση στη γ΄ γυμνασί-
ου παράλληλα με τη διδασκαλία περι-
κοπών από το αρχαίο κείμενο του ευ-
ριπίδειου «Κύκλωπα» (το μοναδικό 
πλήρως σωζόμενο σατυρικό δράμα) - 
και πάλι από ειδικό εγχειρίδιο, το 
οποίο ετοίμασαν οι πανεπιστημιακοί 
καθηγητές Βάιος Λιαπής και Αντώνης 
Τσακμάκης. Την τραγωδία οι μαθητές 
μας θα τη γνώριζαν ωριμότεροι πια 
στην α´ λυκείου. Οπως καταλαβαίνετε, 
επρόκειτο για σχήμα με το οποίο οι γυ-
μνασιόπαιδες της Κύπρου θα αποκτού-
σαν ολιστική αίσθηση του αρχαιοελλη-
νικού θεάτρου. Δυστυχώς, όμως, μια 
σειρά από ιδεοληψίες, πολιτικές αγκυ-
λώσεις και μικροψυχίες ακύρωσαν 
εκείνη την προσπάθεια. 
 
*Ο Αντώνης Κ. Πετρίδης υπηρετεί ως 
αναπληρωτής καθηγητής στο Πρό-
γραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολι-
τισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Κύπρου.

Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ  
ΤΙΣ ΠΙΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ  

ΝΑ ΑΦΗΓΗΘΕΙ Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Ο κ. Πετρίδης δείχνει τον βαθμό του «εμποτισμού» του από 
το γλυκό και εθιστικό ποτό της αρχαιοελληνικής κωμωδίας 
με μια ευσύνοπτη περιγραφή του βίου του, την οποία έχει 
αναρτήσει στο προσωπικό ιστολόγιό του https://
antonispetrides.wordpress.com/about/
Το… αυτοβιογραφικό σημείωμα του κ. Πετρίδη τιτλοφορεί-
ται «Η αφεγκιά μου». Εκεί, με υποδειγματικά μαύρο χιούμορ 
καταγγέλλει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως η ει-
σβολή των Τούρκων στην Κύπρο το ’74, και περιγράφει ανά-
λαφρα, με αρκετό αυτοσαρκασμό, την καθημερινότητά του, 
τα χόμπι και την εργασία του. Απολαύστε το:
«Γεννήθηκα στις 4 Απριλίου 1975. Κατάγομαι από τα χωριά 
Αγιος Επίκτητος και Κλεπίνη της Κερύνειας, τα οποία από τις 

28 Ιουλίου 1974 προστατεύονται από το τουρκικό ειρηνευτι-
κό σώμα που σταθμεύει στην Κύπρο προσωρινά εδώ και σα-
ράντα χρόνια. Οι δυο γιαγιάδες μου, η Αγάπη και η Ελένη, θα 
ήθελαν να ζήσουν όλη τους τη ζωή στα δυο αυτά χωριά, αλλά 
πέθαναν παραθερίζοντας στην τερπνή Λευκωσία και αναμέ-
νοντας τη λήξη της ειρηνευτικής επιχείρησης.
Εχω ένα γιο εφτά χρονών, φασίστα εθνικιστή, κι έναν ακόμη 
καθ’ οδόν, πιθανότατα Νεοκύπριο.
Σπούδασα φιλόλογος και σήμερα με δουλεύει το Ανοικτό Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου.
Μου αρέσει το μπάσκετ, αν και η σχέση μας είναι πια πλατω-
νική. Αγαπώ και τη λογοτεχνία, αν και αυτή δεν ανταπέδωσε 
ποτέ τα αισθήματά μου. Στον ελεύθερο χρόνο μου δουλεύω».

ΕΝΑ ΣΠΑΡΤΑΡΙΣΤΌ… ΑΥΤΌΒΙΌΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


