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Προλεγόμενα 13

1. αρχιΖοντας απο το τελος: 

ο παντος καιροῦ ΠΛΟΥΤΟΣ, επι χαρτοῦ και επι ςκηνης

1.1. ςτὸ μεταίχμιο δύο ἱστορικῶν καὶ θεατρικῶν ἐποχῶν 34 1.2. τὸ
μα κρὺ ταξίδι ἀπὸ τὸν 4ο προχριστιανικὸ αἰώνα στὴ νεότερη ἐποχή 45

1.3. ᾽αναζητώντας τὸν πλοῦτο στὴ γενέτειρά του: τρεῖς δραματουργικὲς
μετα-γραϕὲς τοῦ Πλούτου ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα 61 1.4. ῾ο Πλοῦ -
τος ἐπὶ σκηνῆς: ἡ πρώτη ἐπαγγελματικὴ παράσταση ἀρχαίας κωμω-
δίας στὴ νεότερη ῾ελλάδα 83 1.5. ῞ ενας κόσμιος καὶ ἀνεπίδοτος Πλοῦ -
τος στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα: Βασιλικὸ Θέατρο 89 1.6. ῾ο ᾽αλέξης
ςολομὸς καὶ ὁ Πλοῦτος : ἡ ἀρχὴ μιᾶς διὰ βίου θεατρικῆς ἄρνησης 96

1.7. ῾ο ᾽αριστοϕάνης στὸν μεσοπόλεμο: Πλοῦτος ἀπὸ τὸν Θίασο τῶν
νέων 100 1.8. ᾽απὸ τὸν Θίασο τῶν νέων στὸ ᾽ εθνικὸ Θέατρο, ἀπὸ τὸν
᾽αριστοϕάνη στὸν πλαῦτο, καὶ ἀντίστροϕα 106 1.9. ῾ο ᾽αριστοϕάνης
στὸν μεσοπόλεμο: ̓́Ορνιθες ἀπὸ τὴν ᾽ελευθέρα ςκηνή 112 1.10. ῾ο κά-
ρολος κοὺν καὶ ὁ Πλοῦτος: ἡ ἀρχὴ μιᾶς διὰ βίου θεατρικῆς κατάϕασης
116 1.11. τὸ ᾽εθνικὸ Θέατρο, ὁ ᾽αριστοϕάνης καὶ ὁ Πλοῦτος : μιὰ ἱστο-
ρία συνεχῶν ματαιώσεων 120 1.12. ᾽ εθνικὸ Θέατρο: ἡ ἔξοδος τοῦ ᾽αλέ-
ξη ςολομοῦ καὶ ἡ εἴσοδος τοῦ Πλούτου 138 1.13. ᾽απὸ τὸν 20ὸ πρὸς
τὸν 21ο αἰώνα: σύντομες στάσεις σὲ θεατρικοὺς σταθμούς 153



2. καρολος κοῦν, αριςτοϕανης και καραΓκιοΖης. 

απο το κολλεΓιο αΘηνΩν ςτο αρχαιο Θεατρο επιΔαῦροῦ

2.1. οἱ ἀπαρχὲς μιᾶς θεατρικῆς καὶ ἐκπαιδευτικῆς πρωτοπορίας 159

2.2. τὸ πρῶτο πέταγμα τῶν ᾽Ορνίθων 168 2.3. οἱ κολλεγιακοί Βά-
τραχοι καὶ ἡ ἑδραίωση τοῦ ᾽αριστοϕάνη intra muros 174 2.4. μὲ τὸν
Πλοῦτο, ἀπὸ τὴ μαθητικὴ καὶ ἀνήλικη ἐρασιτεχνία στὴν ἐπαγγελμα-
τικὴ καὶ ἐνήλικη: κολλέγιο ᾽αθηνῶν, θέατρο ᾽ολύμπια, λαϊκὴ ςκηνή
190 2.5. ̓́Ορνιθες reloaded : τὸ «κύκνειο ἄσμα» τοῦ ᾽αριστοϕάνη καὶ τοῦ
κοὺν στὸ κολλέγιο 197 2.6. ῾ο καραγκιόζης στὸν μεσοπόλεμο: ἕνα
λαϊκὸ θέατρο στὴν ἀστικὴ σκηνή 208 2.7. ῾η περίπτωση τοῦ τζούλιο
καΐμη 221 2.8. ῾ο καραγκιόζης στὸ κολλέγιο ᾽αθηνῶν καὶ στὴ λαϊκὴ
ςκηνή 230 2.9. ῾η παραμονὴ τοῦ καραγκιόζη καὶ ἡ ἐπιστροϕὴ τοῦ
᾽αριστοϕάνη: Θέατρο τέχνης 1957-1969 240 2.10. ῾ο ᾽αριστοϕάνης καὶ
ὁ καραγκιόζης στὴν ᾽ επίδαυρο 253 2.11. παρένθεση: ὁ καραγκιόζης
σὲ μεταπολιτευτικὴ εὐϕορία 273 2.12. Θέατρο τέχνης – ᾽αριστοϕάνης –
καραγκιόζης: ἡ συμπαγὴς τριάδα μέχρι τὸ τέλος 278

3. αρχαιες και νεες αριςτοϕανικες Γῦναικες: 

απο την κλαςικη αΘηνα ςτην παΓκοςμια νεΩτερικοτητα

3.1. Γυναῖκες καὶ σὲξ στὸ ζενὶθ τοῦ πελοποννησιακοῦ πολέμου 303

3.2. ῾η ἐπίϕοβη (γιὰ τὸ ἔργο καὶ τοὺς ἀποδέκτες του) παράδοση τῆς
Λυσιστράτης 309 3.3. μὲ τὴ Λυσιστράτη στὴν εὐρωπαϊκὴ νεωτερικό-
τητα 314 3.4. ᾽απὸ τὸν 19ο στὸν 20ὸ αἰώνα, ἀπὸ τὴ Γερμανία στὴ ρω-
σία, ἀπὸ τὴ ρωσία στὴν ᾽αμερική 320 3.5. Δραματουργικὲς μεταλλά-
ξεις τῶν ἀριστοϕανικῶν γυναικῶν στὴν ἐλεύθερη ῾ελλάδα 337 3.6. ῾ο
«ἀκατάλληλος» θεατρικὸς ᾽αριστοϕάνης πρὶν ἀπὸ καὶ μετὰ τὸν α ́πα-
γκόσμιο πόλεμο 359 3.7. παρένθεση πρώτη: ἕνας προϕητικὸς καὶ ξε-
χασμένος κατοχικὸς ᾽αριστοϕάνης 370 3.8. παρένθεση δεύτερη: μιὰ μυ-
θοπλαστικὴ λυσιστράτη καὶ μιὰ πραγματικὴ κοτοπούλη στὴ μακρό-
νησο 384 3.9. Νεϕέλαι καὶ Λυσιστράτη: τὰ πρῶτα ἀρχαιοπρεπῆ βή-
ματα, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς ᾽ εθνικοῦ Θεάτρου 397
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4. η αττικη (αρχαια και νεα) κΩμΩΔια 
ςτις επαλΞεις τοῦ εΘνικοῦ Θεατροῦ

4.1. ᾽αλέξης ςολομός: ἡ ὁδὸς πρὸς τὸν ᾽αριστοϕάνη 421 4.2. νέοι κοι-
νωνικοὶ καὶ πολιτικοὶ ὅροι 435 4.3. ῾ο ᾽αριστοϕάνης ἐπιστρέϕει γιὰ νὰ
μείνει: οἱ «γυναικεῖες κωμωδίες» τῆς δεκαετίας τοῦ 1950 438 4.4. ῾η
«περίοδος ᾽αριστοϕάνη» συνεχίζεται: ὁ ἑλληνικὸς λίνος καρζὴς καὶ ὁ
διεθνὴς μίνως Βολανάκης 462 4.5. ᾽απὸ τὴ Λυσιστράτη τοῦ 1957 στὴ
Λυσιστράτη τοῦ 1986 466 4.6. μένανδρος: ὁ «γνωστὸς ἄγνωστος» τοῦ
παγκόσμιου θεάτρου 478 4.7. ῾η ἑλληνικὴ θεατρικὴ προϊστορία τοῦ με-
νάνδρου 486 4.8. Λυσιστράτη – Δύσκολος: τὸ χρονικὸ ἑνὸς προαναγ-
γελθέντος θανάτου 492 4.9. ῞ ενας ἀνήμπορος Δύσκολος δίπλα σὲ μιὰ
ἀπαστράπτουσα Λυσιστράτη ἢ ῾η πύρρειος νίκη τοῦ ᾽ εθνικοῦ Θεά-
τρου καὶ τοῦ ᾽αλέξη ςολομοῦ 497 4.10. Θεατρικὲς ἀναλαμπὲς τοῦ με-
νάνδρου 508 4.11. Εἰρήνη, 1964: μιὰ καθόλου εἰρηνικὴ καὶ κωμαστικὴ
«ἔξοδος» 518

5. αναΖητΩντας τριτοῦς Δρομοῦς 
και παρακαμπτηριοῦς: 

η πορεια τοῦ αριςτοϕανη προς τη μετανεΩτερικοτητα

5.1. παράλληλοι δρόμοι προσέγγισης τοῦ ᾽αριστοϕάνη 547 5.2. ̓Εκκλη-
σιάζουσες καὶ Λυσιστράτη: ἡ (ἀντι)πρόταση τοῦ μίνου Βολανάκη 553

5.3. ᾽Εκκλησιάζουσες καὶ Λυσιστράτη: ἡ (ἀντι)πρόταση τοῦ ςπύρου
εὐαγγελάτου 575 5.4. παρένθεση: ὁ μεταϕραστὴς ᾽αλέξης ςολομὸς
καὶ τὸ παράδειγμα τῶν Θεσμοϕοριαζουσῶν 580 5.5. τὸ πέρασμα στὴ
μεταπολίτευση καὶ ὁ «τρίτος» δρόμος τοῦ ςπύρου εὐαγγελάτου 600

5.6. ῾η «καινὴ» Λυσιστράτη τοῦ ᾽αμϕι-Θεάτρου 611 5.7. κώστας τα-
χτσής – παῦλος μάτεσις: ἡ καθιέρωση τῶν λογοτεχνῶν-μεταϕραστῶν
618 5.8. παίζοντας (μὲ) τὴ γυναίκα, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι τὸ 1976
641 i. ῾η γυναικεία ἐκπροσώπηση στὴν ἀρχαία δραματουργία 642

ii. ̔η μυθοπλαστικὴ καὶ ἡ ἱστορικὴ γυναίκα 644 iii. ῾η δραματικὴ γυ-
ναίκα καὶ ὁ ἄνδρας ὑποκριτής 648 iv. ῾η σύμβαση τῆς ἀνδρικῆς δια-
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νομῆς ἢ ῾η ἐπιλεκτικὴ θεατρικὴ μνήμη μιᾶς ἀνδροκρατούμενης κοινω-
νίας 654 v. τὸ ἑλληνικὸ παράδειγμα 657 5.9. ᾽απὸ τὴ «λυσιστράτη
μὲ γένια» τῆς μεταπολίτευσης στὴ νέα χιλιετία 670

᾽Επιλεγόμενα: ἡ θεατρικὴ ῾ Ιστορία συνεχίζεται 683

Θεατρικὰ στιγμιότυπα 695

Βιβλιογραϕία 711

Δημοσιεύσεις τῆς συγγραϕέως σχετικὰ μὲ τὴν ἀρχαία (κωμικὴ)
δραματουργία καὶ τὴν πρόσληψή της 786

Εὑρετήριο ὀνομάτων 791
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