
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α1 

 

 

 

1
η
 ΟΜΑΔΑ 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ                         Επιμέλεια: Παπαδιoνυσίου Δέσποινα 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ                                              Κατσίκας Αγαμέμνων 

ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΚΑΨΗ ΠΑΝΟΥΛΑ  

 

2
η
 ΟΜΑΔΑ 

 

ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 

ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΓΚΕΖΕΠΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗ 

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 

 

3
η
 ΟΜΑΔΑ 

 

ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΚΛΑΙΡΗ 

ΓΚΙΝΙ ΙΩΑΝΝΑ 

ΓΚΙΟΤΣΑ ΑΝΤΖΕΛΑ 

ΖΙΟΥΛΙΦΤΑΡΗ ΛΩΡΗ – ΣΟΦΙΑ 

 

4
η
 ΟΜΑΔΑ 

 

ΑΝΔΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 

ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΣ 

ΚΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 

 

5
η
 ΟΜΑΔΑ 

 

ΒΕΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

  
 

 

, 

 

 

 

 

 



Οι αρχές της κωμωδίας 

 

Ορισμός της κωμωδίας στα αρχαία: (Από τον Αριστοτέλη) 

<< Η δε κωμωδία εστίν ώσπερ είπομεν μίμησις φαυλοτέρων μεν, ου μένίοι κατά 

πάσαν κακίαν,  αλλά του αισχρού εστι το γελοίον μόριον, το γαρ γελοίον εστιν 

αμάρτημά τι και αίσχος ανώδυνον και ου φθαρτικόν, οίον ευθύς το γελοίον πρόσωπον 

αισχρόν τι και διεστραμμένον άνευ οδύνης>>. 

 

Ορισμός στα νέα: 

Όπως είπαμε η κωμωδία είναι μίμηση πιο  ταπεινών ανθρώπων όχι, όμως και κάθε 

είδους κακίας, αλλά το κωμικό είναι μέρος της ασχήμιας. Το κωμικό, δηλαδή, είναι 

κάποιο σφάλμα ή κάποια ασχήμια ανώδυνη και  όχι καταστρεπτική, όπως είναι, 

άξαφνα, άσχημο και παραμορφωμένο το προσωπείο, αλλά χωρίς να προκαλεί λύπη. 

 

 

Προέλευση 

H κωμωδία, το δεύτερο είδος του δράματος, προέρχεται από τη λέξη κωμωδός, που 

σήμαινε αυτόν που τραγουδούσε στον κώμο· κωμωδία είναι η ωδή, το τραγούδι του 

κώμου. «Kώμος» στην αρχαία Aθήνα σήμαινε, αρχικά, μια συντροφιά από άντρες σε 

κατάσταση ευθυμίας, οι οποίοι περιφέρονταν στους δρόμους μεθυσμένοι 

τραγουδώντας, χειρονομώντας, πειράζοντας τους συμπολίτες τους και συχνά 

εκστομίζοντας διάφορες αισχρολογίες. Aυτός ο χορός των ανδρών που κωμάζει, (= 

γλεντάει) αποτέλεσε τον πυρήνα της κωμωδίας. (Kωμάζω = διασκεδάζω, γιορτάζω 

> κωμαστής = ο διασκεδάζων· κωμαστής Bάκχος = εύθυμος). Στις εκδηλώσεις του 

κώμου, που συνιστούσε ένα είδος καρναβαλιού, κυριαρχούσε ως έμβλημα ο φαλλός, 

σύμβολο γονιμότητας, που είχε αρχικά μαγική-θρησκευτική σημασία.Οι σύγχρονοι 

ερευνητές, που ερεύνησαν τη ρίζα του όρου, υποστήριξαν ότι οι εκδηλώσεις αυτές 

είχαν και ευγονικό χαρακτήρα, ήταν δηλαδή μια μαγική τελετουργία που απέβλεπε 

στο να βοηθήσει η καινούργια βλάστηση, η γεωργική παραγωγή. 

   Tον 6ο αι. π.X., ο κώμος συνδέθηκε στην Aττική με το Διόνυσο. Έτσι, στις γιορτές 

του θεού οι κωμαστές παρουσιάζονται μεταμφιεσμένοι σε διάφορα ζώα. Aπό τα 

αυτοσχέδια τραγούδια των χορευτών, τους άσεμνους χορούς, με την περιφορά του 

φαλλού, τα χλευαστικά πειράγματα και τις βωμολοχίες (πομπεία), σχηματίζεται σιγά 

σιγά η αρχαία κωμωδία, «από των εξαρχόντων τα φαλλικά», σύμφωνα με τον 

Aριστοτέλη (Περί Ποιητικής. Προσωπικά σκώμματα (< σκώπτω = κοροϊδεύω) 

βρίσκουμε και στην παράδοση των Iώνων ιαμβογράφων, ιδιαίτερα στον Aρχίλοχο. 

       Ο Αριστοτέλης περιγράφει χαρακτηριστικά την έλλειψη στοιχείων για την 

πρώιμη ιστορία της κωμωδίας: <<Στην κωμωδία αρχικά δεν έδιναν σημασία (δεν την 

ελάμβαναν σοβαρα υπ’ όψη ως είδος), γι’ αυτό διάφορα στάδια της εξέλιξής της 

έχουν λησμονηθεί>>. 

   Τον 5ο αιώνα π.Χ. χάρη στο δημοκρατικό πολίτευμα, αναπτύχθηκε στην πόλη της 

Αθήνας, η δραματική ποίηση που διακρίνεται σε τρία είδη: την κωμωδία, την 

τραγωδία και το σατυρικό δράμα. Η δραματική ποίηση γνώρισε πολύ έντονη 

ανάπτυξη με τη συμβολή του κράτους κυρίως κατά την εποχή του Περικλή (χρυσός 

αιώνας). Το κράτος προωθούσε τις τέχνες και το θέατρο, φροντίζοντας να 

συμμετέχουν όλοι όλοι οι πολίτες, όλων των τάξεων, έχοντας ως σκοπό όχι μόνο την 

ψυχαγωγία αλλά και την εκπαίδευση και καλλιέργεια του πνεύματος των Αθηναίων. 

Με την ενίσχυση του δημοκρατικού πολιτεύματος, οι οικονομικές παροχές 

επεκτάθηκαν και σε δαπάνες για την πολιτιστική ανάπτυξη των Αθηναίων. 



  Τα θεωρικά ήταν το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών στο θέατρο, το 

οποίο αποτελούσε χώρο παιδείας για τους Αθηναίους. 

 

Πρόδρομοι της κωμωδίας 

H κυρίως κωμωδία αναπτύχθηκε, αρχικά, σε δωρικές περιοχές και σε δωρική 

διάλεκτο. Προδρομικές μορφές της κωμωδίας είναι: 

•H μεγαρική φάρσα: Σύντομη πειρακτική κωμωδία, με σκοπούς πολιτικούς, που 

επιτίθεται κατευθείαν και με οξύτητα εναντίον εκείνων που έχουν αξιώματα. 

Eκπρόσωποι: ο Σουσαρίων από τα Mέγαρα, ο οποίος έγραψε πρώτος κωμωδίες (580 

π.X.) και εισήγαγε το είδος στην Aττική, στο δήμο της Iκαρίας. 

•H σικελική κωμωδία:Διακωμωδεί κυρίως πολιτικά πρόσωπα. Kυριότερος 

εκπρόσωπος ο Eπίχαρμος ο Συρακούσιος, με καταγωγή από την Kω (550-460 π.X. 

περίπου), ο οποίος έγραψε λαϊκές κωμωδίες, αντλώντας τα θέματά του από την 

καθημερινή ζωή, καθώς και παρωδίες μύθων σχετικές με θεούς ή ήρωες. Aπό τις 50 

κωμωδίες του έχουν διασωθεί ελάχιστα μόνο αποσπάσματα και αποφθέγματα. 

•O μίμος: Λαϊκό λογοτεχνικό είδος —διασκεδαστική απομίμηση σκηνών 

καθημερινής   ζωής— που θα καλλιεργηθεί αργότερα, στην τρίτη περίοδο. 

Eμφανίζεται στις Συρακούσες, με κύριο εκπρόσωπο το Σώφρονα, σύγχρονο του 

Eυριπίδη, ο οποίος έγραψε μίμους σε πεζό λόγο και σε ελεύθερο στίχο. Δεν έχει 

διασωθεί τίποτε. 

 

 

Η αττική κωμωδία σε διάστημα δύο περίπου αιώνων παρουσίασε τρεις φάσεις: 

•Aρχαία κωμωδία (486-400 π.X.) 

•Mέση κωμωδία (400-330 π.X.) 

•Nέα κωμωδία (330-250 π.X.) 

H Αρχαία κωμωδία έγινε θεσμός για πρώτη φορά στην Aθήνα, στα Mεγάλα Διονύσια, 

το 486 π.X., πενήντα σχεδόν χρόνια μετά την καθιέρωση της τραγωδίας (534 π.X.). 

 

 

 

 

 

                 



 

                                                                 Αγγεία που 

αναπαριστούν σκηνές από κωμωδία 

 

 

 



Η μορφή της κωμωδίας 

 

 

 
 

Η κωμωδία, όπως και η τραγωδία, ήταν έμμετρη και συνδύαζε λόγο, μουσική και 

χορευτικές κινήσεις. 

 

Μεγάλη ήταν κι εδώ η σπουδαιότητα του χορού, που τα μέλη του την εποχή του 

Αριστοφάνη φαίνεται ότι ήταν 24.  

 
Πολλές φορές ο χορός τους ήταν άσεμνος και τότε λεγότανκόρδαξ.  

 

Βασικό χαρακτηριστικό της αρχαίας κωμωδίας είναι και ο άσεμνος λόγος, που όπως 

είπαμε, θεωρείται ότι έχει τις ρίζες του στις μαγικές, ευγονικές τελετουργίες προς 

τιμή των παραγωγικών θείων δυνάμεων του Διονύσου.  

 

Τα «κατά ποσόν» μέρη της κωμωδίας είναι επίσης τα ίδια με της τραγωδίας.  

Α) Πρόλογος,  

Β) Πάροδος του χορού (=είσοδος του στην ορχήστρα),  

Γ) Διαλογικές σκηνές, μια πολύ συνηθισμένη τέτοια σκηνή ήταν ο αγώνας, μια 

λογομαχία μεταξύ δυο προσώπων ή παρατάξεων πάνω στο βασικό πρόβλημα της 

κωμωδίας, όπως π.χ. ο αγώνας ανάμεσα στο Δίκαιο και στον Άδικο Λόγο 

στις Νεφέλεςτου Αριστοφάνη,  

Δ) Στάσιμα, δηλ. χορικά άσματα.  

Ε) Έξοδος, η τελευταία σκηνή της κωμωδίας (το φινάλε). 

 

 

 

 Η Κωμωδία προήλθε κι αυτή όπως κι η Τραγωδία απ’ τις Διονυσιακές γιορτές κι 

ειδικά απ’ τα  

 κατ’ αγρούς Διονύσια που γιορτάζονταν με πολύ ευθυμία3. Κύριο μέρος της γιορτής 

αυτής ήταν ο  

Κώμος4, μια πομπή από μεθυσμένους που γυρνούσε στους δρόμους με πολύ θόρυβο 

κι αταξία χορεύοντας και τραγουδώντας, δηλαδή με την Ωδήν και την Όρχησιν. Έτσι 

η Κωμωδία είναι η κατά Κώμον Ωδή. Ο Θίασος των Συγκωμαστών έχοντας 



Προσωπεία και παράξενα ρούχα τραγουδούσε την ωδή προς το Διόνυσο και μετά οι 

Χορευτές γυρίζοντας προς το πλήθος έσκωπταν (περιγελούσαν) όποιον ήθελαν. Τα 

σκώμματα αυτά ανάπτυξε σ’ έντεχνο είδος στην Αθήνα ο Σουσαρίων (580-560 π.Χ.) 

απ’ τα Μέγαρα, αλλά η πόλη καθιέρωσε κωμικούς αγώνες μετά από εκατό χρόνια. Εν 

τω μεταξύ όμως η Κωμωδία βλάστησε στη Σικελία.  

Στη Σικελιώτικη Κωμωδία μεγάλος ποιητής αναδείχτηκε ο Επίχαρμος που ο 

Πλάτωνας τον θεωρούσε τον κορυφαίο των Κωμικών. Ο Επίχαρμος δεν υπήρξε μόνο 

ένας μεγάλος κωμικός ποιητής αλλά και φιλόσοφος6, σύγχρονος περίπου του 

κωμικού Κρατίνου που θα γίνει λόγος πιο κάτω. Γεννήθηκε στην Κω το 540 π.Χ. 

περίπου και πέθανε σε μεγάλη ηλικία στις Συρακούσες γύρω στο 450 π.Χ. Όταν ήταν 

ενός έτους ο πατέρας του που ήταν γιατρός, τον πήρε στη Σικελία όπου κι 

εγκαταστάθηκε γιατί έγινε γιατρός του βασιλιά των Συρακουσών Ιέρωνα. Στην αυλή 

του βασιλιά αυτού ανατράφηκε ο Επίχαρμος κι όταν μεγάλωσε για ένα διάστημα 

έζησε στα Υβλαία Μέγαρα της Σικελίας αλλά τον τελευταίο καιρό της ζωής του 

γύρισε στις Συρακούσες όπου και πέθανε. Οι αρχαίοι των θεωρούσαν σαν έναν απ’ 

τους μεγαλύτερους κωμωδιογράφους της Ελλάδας. Σ’ αυτόν αποδίδεται η κατάργηση 

του Χορού και γενικά η νέα μορφή που πήρε η Σικελική κωμωδία σε σχέση με την 

Αττική. Αναφέρεται επίσης ένας γιος του ή μαθητής του ή ανταγωνιστής του, ο 

Δεινόλοχος7.  

Η ποιητική δραστηριότητα του Επίχαρμου άρχισε στο τέλος του 6ου π.Χ. αιώνα, την 

εποχή δηλαδή του Γέλωνα και του Ιέρωνα κι έδρασε στις Συρακούσες. Απ’ την 

πλούσια παραγωγή του μας είναι γνωστοί 37 τίτλοι που αφήνουν να φανεί ότι στον 

ποιητή άρεσαν τα μυθολογικά θέματα, δείχνοντας ιδιαίτερη επίδοση στην παρωδία 

των μύθων. Πολύ αγαπητός στις κωμωδίες του Επίχαρμου ήταν ο Οδυσσεύς (σαν 

ναυαγός, σαν αυτόμολος κι ακόμα στον Κύκλωπα και στις Σειρήνες). Πολύ 

δημοφιλής ήρωάς του ήταν ο Ηρακλής : Ηρακλής ο επί τον ζωστήρα (Ο Ηρακλής που 

πάει για τη ζώνη της Ιππολύτης), Ηρακλής ο παρά Φόλω (Για την επίσκεψη του 

Ηρακλή στον Κένταυρο Φόλο), Ήβας γάμος (Ο γάμος της Ήβης), Βούσιρης, 

Αλκυονεύς. Μερικές φορές διακωμωδούσε ακόμα τον Προμηθέα και τον Ήφαιστο 

(Κωμασταί). Άλλες ίσως παρωδίες του είναι : Άμυκος, Αταλάντη, Βάκχαι, Διόνυσοι, 

Σφίγξ, Φιλοκτήτης, Τρώες που κι αυτοί έχουν την αρχή τους στην ομηρική ποίηση. 

Μερικοί τίτλοι δείχνουν ότι ασχολήθηκε με σκηνές της καθημερινής ζωής 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους τύπους και χαρακτήρες : Χορεύοντες (Χορευτές), 

Επινίκιος (Επινίκια γιορτή), Θεαροί (επισκέπτες του ναού), Αγρωστίνος (χωριάτης, 

αγροίκος), Ελπίς ή Πλούτος (με τη μορφή του παρασίτου). Τα έργα αυτά φαίνεται 

πως έκαναν υπαινιγμούς στη σύγχρονη πραγματικότητα, όχι όμως και χοντρό 

προσωπικό σκώμμα. Το έργο Γα και θάλασσα (Γη και θάλασσα), ίσως κι ο Λόγος και 

Λογίνα (Λόγος και Λόγαινα όπου Λόγος είναι η αντρίκια λογική και Λογίνα ίσως 

είναι η γυναικεία) περιείχαν έναν αγώνα λόγων με χρήση αλληγορικών μορφών 

προετοιμάζοντας έτσι την αριστοφανική νοοτροπία που θα δούμε στις Νεφέλες  

 

 



 
 

Στην Αθήνα, εκτός από τον Αριστοφάνη, έζησαν πολλοί ποητές κωμωδιών οι οποίοι 

παρουσίασαν εκατοντάδες κωμωδιών που χάθηκαν όλες, εκτός από μερικούς στίχους 

ή τίτλους έργων. Στους παλαιότερους ανήκουν ο Μάγνης, που είχε κερδίσει 11 νίκες 

στα Μεγάλα Διονύσια, και ο Χιωνίδης, που αναφέρεται ως πρώτος νικητής το 486 

π.Χ. Από τους κωμωδιογράφους, σύγχρονους και ανταγωνιστές του Αριστοφάνη, 

κυριότεροι αντιπρόσωποι είναι οι παρακάτω: 

Κρατίνος (520-423): Θεωρείται ο δημιουργός της πολιτικής σάτιρας. Διακρίνεται για 

την γνήσια κωμική έμπνευση, τη βιαιότητα και την ειλικρίνεια. Από τις 24 κωμωδίες 

του δεν έχουμε παρά ελάχιστα αποσπάσματα από το τελευταίο του έργο, την 

Πυτίνη(= κρασοκανάτα, φλασκί), που κέρδισε το πρώτο βραβείο (423 π.Χ.), ενώ ο 

Αριστοφάνης, την ίδια χρονιά, το τρίτο με τις Νεφέλες. Ο ποητής μορφοποιεί σε 

κωμωδία την τραγωδία της ζωής του( πάθος για το κρασί). 

Κράτης (περί το 450 π.Χ.): Έγραψε οργανωμένες κωμωδίες, με υπόθεση, και 

παρουσίασε φιλοσοφικές αλληγορίες. Κέρδισε τρεις νίκες. 

Εύπολις (445-412 π.Χ.): Έγραψε 17 κωμωδίες, με 7 πρώτες νίκες. Διακρίνεται για την 

ικανότητα στην πλοκή της υπόθεσης. Υπήρξε σφοδρός πολέμιος της φαυλότητας. 

Φίλος στην αρχή του Αριστοφάνη, έγινε αργότερα εχθρός του. 

Φερεκράτης (β μισό 5ου αιώνα π.Χ.): Έγραψε 16 κωμωδίες και διακρίνεται για την 

ευρηματικότητα στην θεματική των κωμωδιών του, π.χ. Μυρμηκάνθρωποι.  

 

 
 

 

<<...ήδη δέ σχήματά τινα αυτής εχούσης οι λεγόμενοι αυτής ποιηταί 

μνημονεύονται.>> 

Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής 5, 1449b, 3-4 



 

 

Όταν απέκτησε η κωμωδία μορφή , κέρδισε και το ενδιαφέρον των αρχαίων 

μελετητών, έστω και καθυστερημένα. Έτσι, οι πηγές αναφέρουν πως το 486 π.Χ. 

Προστέθηκε μία επιπλέον μέρα στα Μεγάλα Διονύσια για το διαγωνισμό κωμωδίας, 

όπου πέντε κωμικοί ποιητές διαγωνίζονταν με ένα έργο ο καθένας για την ανάδειξη 

του καλύτερου. Φαίνεται, όμως, πως για μεγάλο διάστημα οι παραστάσεις 

εξακολούθησαν να διοργανώνονται με την αρχική αυτοσχέδια μορφή τους από 

εθελοντές κι έτσι δεν ήταν απαραίτητη η συμμετοχή της πολιτείας. Χρειάστηκαν 

πενήντα χρόνια ακόμα, έως ότου η πόλη-κράτος συμπεριλάβει ανάλογος αγώνες 

κωμωδίας στα Λήναια. 

 

Όσα έργα γράφτηκαν έως το 400 π.Χ. Αποτελούν την παρακαταθήκη της Αρχαίας 

Κωμωδίας, με κυριότερο εκπρόσωπο τον Αριστοφάνη. Από τα σαράντα τέσσερα έργα 

του έχουν σωθεί μόνο έντεκα. Ο ίδιος στο έργο του αναφέρει σημαντικούς 

προδρόμους του, όπως το Μάγνητα, τον Κρατίνο και τον Εύπολι. Γνωρίζουμε πως 

γράφτηκαν γύρω στα πεντακόσια τριάντα έργα από πενήντα περίπου ποητές. Τα 

περισσότερα , δυστυχώς , διασώζονται μόνο σε τίτλους. 

Στο διάστημα 400-320 π.Χ. Ακμάζει η Μέση Κωμωδία με χίλια περίπου έργα, εκ των 

οποίων τα μισά αποδίδονται στον Αντιφάνη και τον Άλεξι. Την εποχή αυτή η 

δραματική τέχνη ξεπέρασε τα όρια της Αθήνας, καθώς οι κωμωδίες διδάσκονταν σε 

πολλές πόλεις του αρχαίου κόσμου. 

Από το 320 π.Χ. Έως το τέλος του 3ου αιώνα π.Χ. Είναι η περίοδος της Νέας 

Κωμωδίας, με κυριότερο εκπρόσωπο τον Μένανδρο, ιδιαίτερα δημοφιλή ποιητή στην 

αρχαιότητα. Χάρη σε μια σειρά από παπύρους που βρέθηκαν πρόσφατα, έγινε γνωστό 

το έργο του. Σώθηκαν σχεδόν ακέραιες πέντε από τις εκατό και πλέον κωμωδίες του 

και μία μόνο ακέραια, με τον τίτλο Ο Δύσκολος  

Ο Αριστοτέλης αφιέρωσε το δεύτερο βιβλίο της Ποιητικής του στην κωμωδία. 

Δυστυχώς, το βιβλίο δεν διασώθηκε και έτσι οι πληροφορίες που διαθέτουμε δεν 

είναι συστηματικές και εξ ολοκλήρου ασφαλείς. Θα επιχειρήσουμε μια συνοπτική 

παρουσίαση της μορφής και του περιεχομένου της κωμωδίας, μολονότι κάποιες 

φορές θα χρειαστεί να κινηθούμε στο χώρο των υποθέσεων προκειμένου να 

συμπληρωθεί η εικόνα της σε όλα τα στάδια της εξέλιξής της. 

  

 

 

Η Γέννηση  Του Θεάτρου Και Η Αρχαία  Αγορά 

   

Η γέννηση του θεάτρου 

 Το αρχαίο ελληνικό θέατρο , θεσμός της αρχαιοελληνικής πόλης κράτους 

αναπτύχθηκε στα τέλη της αρχαϊκής περιόδου (Αρχαϊκή περίοδος: 750π. Χ-480 π.Χ) 

και διαμορφώθηκε πλήρως κατά την κλασική περίοδο ( 480π.Χ-323 π.Χ) κυρίως στην 

Αθήνα. Έχει τις ρίζες του στις λατρευτικές γιορτές του Διονύσου. Προτού 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στις γιορτές του Διονύσου,  αξίζει να σημειωθεί ότι πολύ 

πριν από αυτές εντοπίζουμε παρόμοιες τελετές μαγικού λατρευτικού χαρακτήρα. Ο 

πρωτόγονος άνθρωπος προκειμένου να ερμηνεύσει διάφορα φυσικά φαινόμενα που 

δεν μπορούσε να εξηγήσει, προσέφυγε στην μυθοπλασία. Έτσι, μέσα από ποικίλα 

δρώμενα (μιμητικές ομαδικές κινήσεις – εκκλήσεις προς τις θεοποιημένες φυσικές 

δυνάμεις) προσπαθούσε να επηρεάσει τη ροή αυτών των φαινομένων (π.χ. να φέρει 

τη βροχή κ.λπ.). Σε αυτά τα δρώμενα διακρίνουμε μία πρώιμη καλλιτεχνική έκθεση 



χωρίς να έχει ακόμα οργανωμένο λόγο. Σ΄ αυτόν τον πρωτογενή λοιπόν 

αυτοσχεδιασμό, στην πρώτη μορφή αναπαράστασης (ενός πόθου , ενός φόβου, μιας 

προκατάληψης),  βρίσκουμε τις ρίζες του θεάτρου. 

 

Οι εορτές του Διονύσου 

Ο Διόνυσος , ως θεός της γονιμότητας και της βλάστησης συνδέεται με πάθος με την 

έκσταση των συμμετεχόντων του οι  οποίοι πολλές φορές επιδίδονται σε όργια. Οι 

γιορτές του από μία εποχή και ύστερα είχαν προσλάβει εξαιρετική λαμπρότητα. 

Υποδιαιρούνταν σε τρεις μικρότερες εορτές: 

Τα μεγάλα ή εν άστει Διονύσια τελούνταν στην αρχή της άνοιξης (Μάρτιος-

Απρίλιος). Ήταν η λαμπρότερη εορτή του Διονύσου και διαρκούσε έξι μήνες . Σε 

ανάμνηση της άφιξης του Διονύσου από τις Ελευθέρες στην Αθήνα γίνονταν 

συμβολική αναπαράσταση του ταξιδιού του. Το λατρευτικό άγαλμα του θεού, την 

παραμονή και μετά τη δύση του ήλιου κατέληγε στη μόνιμη θέση του στο ιερό, κοντά 

στο θέατρο. Όταν έφτανε η είδηση της παρουσίας του θεού στην πόλη ξεκινούσε μία 

σειρά εκδηλώσεων, εορταστικού και θεατρικού χαρακτήρα. Πριν τις παραστάσεις 

τελούνταν διάφορες θυσίες. 

Τα μικρά ή κατ’ αγρούς Διονύσια εορτάζονταν το μήνα του Ποσειδώνα (μέσα 

Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου). Σ΄ αυτά παρουσιάζονται επαναλήψεις των επιτυχημένων 

δραμάτων. Ονομαστά ήταν τα κατ’ αγρούς Διονύσια που εορτάζονταν στο περίφημο 

Διονυσιακό θέατρο του Πειραιά. 

Τα Λήναια που είχαν πανελλήνιο χαρακτήρα, εορτάζονταν  το μήνα Γαμηλίωνα (μέσα 

Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου). Στη διάρκεια εορτής παριστάνονταν νέες τραγωδίες και 

κωμωδίες. 

Τα Ανθεστήρια , που εορτάζονται το μήνα Ανθεστηριώνα (μέσα Φεβρουαρίου- 

Μαρτίου), ήταν η εορτή της ανθοφορίας στην αρχή της άνοιξης. Παλαιότερα, δε  

γίνονταν δραματικοί αγώνες. Πολύ αργότερα προστέθηκαν και αυτοί ως μέρος της 

εορτής. 

Απ’ όλες τις εορτές του Διονύσου η πιο επίσημη ήταν τα μεγάλα Διονύσια των 

οποίων την εποπτεία είχε ο Επώνυμος Άρχοντας. 

 Η σημασία του θεάτρου 

Το αρχαίο ελληνικό θέατρο κατείχε από νωρίς σημαντική θέση στην κοινωνική ζωή. 

Παρόλο που διαμορφώνεται στην εποχή των Τυράννων έχει τις ρίζες του στην 

πολιτεία και τους δημοκρατικούς θεσμούς της με αποκορύφωμα στα χρόνια της 

ακμής της Αθηναϊκής Δημοκρατίας που έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα 

καλλιτεχνικής έκφρασης και λαϊκής αποδοχής. Ο λαϊκός χαρακτήρας του καθόρισε 

όλες τις παραμέτρους δημιουργίας του. 

Από τη θεματογραφία των έργων και τη κατασκευή των θεάτρων μέχρι την οργάνωση 

των παραστάσεων,  οι παραστάσεις διοργανώνονται από το κράτος με δαπάνες 

ευπόρων πολιτών (χορηγών). Το θέατρο ήταν δωρεάν για όλους τους πολίτες , 

γεγονός το οποίο μαρτυρά τη σημασία του. Ο χαρακτήρας των θεατρικών 

παραστάσεων είναι διαγωνιστικός. Οι ρόλοι δίνονται αυστηρά μόνο σε άντρες οι 

οποίοι φορούσαν μάσκες. Τις μάσκες αυτές ορισμένες φορές τις άλλαζαν ακόμη και 

για τον ίδιο ρόλο ανάλογα με τις ανάγκες της παράστασης. Προκειμένου, να 

φαίνονται πιο επιβλητικοί, φορούσαν ειδικά παπούτσια με ψηλά χοντρά πέλματα( 

τους κοθόρνους). 

Αρχικά, από την προιστορική εποχή (3500 π.Χ), ήταν χώρος κατοίκησης και ταφής 

ενώ απέκτησε την μετέπειτα χρήση του ως δημόσιος χώρος, κατά την έννοια του 

όρου, (αγορά < αγείρω =συγκεντρώνω), από τον 6ο αιώνα π.Χ. και ύστερα για να 

φθάσει στην οριστική του μορφή τον 2ο αιώνα (μ.Χ.). 

http://el.wikipedia.org/wiki/6ος_αιώνας_π.Χ.
http://el.wikipedia.org/wiki/2ος_αιώνας


Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας καταστράφηκε και λεηλατήθηκε πολλές φορές, από τους 

Πέρσες το 480 π.Χ., αργότερα από τους Ρωμαίους υπό τον Σύλλα το 86 π.Χ., στη 

συνέχεια από τους Ερούλους το 267 (μ.Χ.), και τους Σλάβους επιδρομείς το 580 όπου 

και τελικά ο χώρος αυτός εγκαταλείφθηκε. 

Τον 10ο αιώνα φέρεται να ξανακατοικήθηκε και περί το 1000 χτίσθηκε εδώ ο ναός 

των Αγίων Αποστόλων. Το 1204 ακολούθησε νέα καταστροφή, αυτή τη φορά από 

επιδρομές του Λέοντος Σγουρού, δυνάστη τότε του Ναυπλίου οπότε και ακολούθησε 

νέα ερημωση. Στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 και ειδικά στη περίοδο 1826-

1827 επήλθε η τελευταία καταστροφή μαζί με τον γύρω χώρο. 

Έτσι, ο 19ος αιώνας βρίσκει την αρχαία αγορά κυριολεκτικά θαμμένη κάτω από την 

πυκνοκατοικημένη τότε νεότερη Αθήνα που υποδεχόταν τον βασιλέα Όθωνα για ν΄ 

ανακηρύξει την πόλη πρωτεύουσα του νεοσύστατου τότε Βασιλείου . 

Οι πρώτες ανασκαφές του χώρου της αρχαίας αγοράς ξεκίνησαν τον 19ο αιώνα από 

την Αρχαιολογική Εταιρία και από Γερμανούς αρχαιολόγους. Η συστηματική όμως 

ανασκαφική αρχαιολογική έρευνα ξεκίνησε από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών 

Σπουδών το 1931 μέχρι το 1941, (α΄ περίοδος), από το 1946 μέχρι το 1960, (β΄ 

περίοδος), το 1969 (γ΄ περίοδος) και από το 1980 που συνεχίζει μέχρι σήμερα. 

Σημειώνεται ότι ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας αγοράς της Αθήνας που 

λειτουργεί από το 1957, εποπτεύεται σήμερα από την Ελληνική Αρχαιολογική 

Υπηρεσία που υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού. 

Ιστορία 

Προϊστορικοί-Μυκηναϊκοί χρόνοι (3500 π.Χ.-1100 π.Χ.)  

Στον χώρο της Αγοράς παρατηρούνται πολλά ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας ήδη 

από τους νεολιθικούς χρόνους. Βρέθηκαν πολλοί τάφοι με αξιόλογα κτερίσματα, 

κυρίως αγγεία. Ο χώρος φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο και κατά τους 

Μυκηναϊκούς χρόνους, εποχή κατά την οποία η πόλη αναπτυσσόταν νότια της 

Ακροπόλεως. Βρέθηκαν πολλοί τάφοι, εκ των οποίων αρκετοί θαλαμοειδείς, οι οποίοι 

ήταν παρατεταγμένοι εκατέρωθεν του δρόμου που αργότερα θα γινόταν η οδός των 

Παναθηναίων. 

Γεωμετρική-Αρχαϊκή εποχή (1100 π.Χ.-480 π.Χ.)  

Κατά την Γεωμετρική εποχή δεν παρατηρείται ιδιαίτερη δραστηριότητα και ο χώρος 

της Αγοράς αποκαλείται Κεραμεικός. Γύρω στο 600 π.Χ. ο Σόλωνας μεταφέρει το 

διοικητικό κέντρο της πόλης από την παλιά αγορά (την λεγόμενη "Αγορά του Θησέα" 

που βρισκόταν δυτικά της Ακρόπολης) στον χώρο του Κεραμεικού. Λίγο αργότερα, ο 

Πεισίστρατος τειχίζει την πόλη και ο χώρος της Αγοράς χωρίζεται σε Έξω και Έσω 

Κεραμεικό. Ο Έσω Κεραμεικός καθιερώθηκε ως το πολιτικό κέντρο της πόλης ενώ ο 

Έξω Κεραμεικός ήταν έξω από τα τείχη και ήταν ο χώρος ταφής των νεκρών. Η 

ονομασία της Αγοράς και της περιοχής ως Κεραμεικός διατηρήθηκε μέχρι και τους 

Ρωμαϊκούς χρόνους. 

Μεγάλες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στον χώρο με τις μεταρρυθμίσεις του 

Κλεισθένη που οδήγησαν στη Δημοκρατία. Το νέο πολίτευμα απαιτούσε νέα κτήρια 

δημόσιου χαρακτήρα για τις διάφορες λειτουργίες του. Τα κτήρια αυτά 

κατασκευάζονται στον χώρο που οριοθετείται στα νότια από τον Άρειο Πάγο, στα 

δυτικά από τον Αγοραίο Κολωνό και στα βόρεια από τον ποταμό Ηριδανό. Ο κενός 

χώρος που δημιουργήθηκε ανάμεσα στα κτίρια, διαμορφώνεται έτσι ώστε να μπορεί 

να δεχτεί τις συγκεντρώσεις των πολιτών και ονομάστηκε ορχήστρα. Σε αυτόν το 

χώρο πραγματοποιούνταν διάφορες εκδηλώσεις και αγωνίσματα. Είναι γνωστό ότι 

υπήρχαν ξύλινες κερκίδες απ' όπου οι θεατές παρακολουθούσαν τα δρώμενα. Είναι 

πολύ πιθανό ότι εκεί παρουσιάστηκαν οι πρώτες τραγωδίες του Αισχύλου και όχι 

στον χώρο νότια της Ακρόπολης, όπου κατασκευάστηκε αργότερα το Θέατρο του 
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Διονύσου. Όλα τα κτήρια, μαζί με την πόλη, καταστράφηκαν κατά την εισβολή των 

Περσών στην Αθήνα υπό τον στρατηγό Μαρδόνιο, το 479 π.Χ.. 

Τα σημαντικότερα οικοδομήματα αυτής της Περιόδου είναι τα εξής (σημειώνονται 

στο διάγραμμα με τους αριθμούς): 

 
 

Η Αγορά το 490 π.Χ. 

 

1.Λεωκόρειον 

Το Λεωκόρειον ήταν μικρός περίβολος αφιερωμένος σε γυναικείες θεότητες. 

Παλαιότερα, είχε υποστηριχθεί ότι το ιερό ήταν αφιερωμένο στις κόρες του ήρωα 

Λεώ, Πραξιθέα και Θεόπη που θυσιάστηκαν για να σώσοουν την πόλη από επιδημία.. 

Ήταν το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο γιος του Πεισίστρατου, Ίππαρχος από τον 

Αρμόδιο και τον Αριστογείτονα το 514 π.Χ.. 

 

2.Βωμός των 12 Θεών 

Ήταν ένας βωμός με μικρό περίβολο γύρω του. Ήταν αφιερωμένος στους 12 θεούς 

του Ολύμπου. Κατά τον Θουκυδίδη τον βωμό κατασκεύασε ο εγγονός του 

Πεισίστρατου και γιος του Ιππία, Πεισίστρατος ο Νεώτερος όταν ήταν επώνυμος 

άρχοντας της Αθήνας το 522 π.Χ.. Ήταν κατασκευασμένος στο σημαντικότερο 

σταυροδρόμι και από αυτόν ξεκινούσε η μέτρηση των οδικών αποστάσεων. 

 

3.Ναός του Δία 

Ήταν ένα μικρό ναϊκό οικοδόμημα αφιερωμένο στον Δία. Ο ναός θα καταστραφεί 

από τους Πέρσες και κατά τους Κλασικούς χρόνους χτίστηκε στη θέση του μία στοά 

που πήρε το όνομα του θεού, η Στοά του Διός Ελευθερέου. Ναός θα χτιστεί πάλι κατά 

τους Ελληνιστικούς χρόνους. 

 

4.Ναός του Απόλλωνα Πατρώου 

Ο Ναός του Απόλλωνα Πατρώου ήταν ένας μικρός ναός αφιερωμένος στον 

Απόλλωνα ως γενάρχη (Πατρώο) των Ιώνων και κατά συνέπειαν, των Αθηναίων. 

Ήταν πρώιμου Δωρικού ρυθμού με δύο κίονες εν παραστάσι. Χαρακτηριστικό είναι 

πως το δυτικό μέρος του ήταν ημικυκλικό. 

 

5.Μητρώον 

Το Μητρώον ήταν ο ναός της Μητέρας των Θεών, Ρέας. Στο κτήριο αυτό συνήθιζαν 

να φυλάνε τα αρχεία της πόλης δίνοντας τη σημερινή σημασία στον όρο Μητρώο. 
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6.Βουλευτήριο 

Χτισμένο γύρω στο 500 π.Χ., το Βουλευτήριο ήταν ένα τετράγωνο οικοδόμημα με 

πέντε δωρικούς κίονες στη νότια πλευρά του, όπου βρισκόταν και η είσοδος. Ήταν το 

μέρος όπου συνεδρίαζαν οι βουλευτές της Βουλής των Πεντακοσίων. Αποτελείτο από 

ένα ξύλινο αμφιθέατρο στο εσωτερικό του. Το συγκεκριμένο κτήριο ήταν το πρώτο 

του είδους του και ονομάζεται Παλαιό Βουλευτήριο για να ξεχωρίζει από το νεώτερο 

που χτίστηκε στους κλασικούς χρόνους ακριβώς δίπλα του. Με το χτίσιμο του 

καινούργιου, το παλαιό θα γίνει χώρος φύλαξης διαφόρων αρχείων του κράτους. 

 

 
 

 

Η οδός των Παναθηναίων 

7.Το Πρυτανικόν 

Πιθανολογείται ότι ήταν η κατοικία του Πεισίστρατου και ότι οικοδομήθηκε μεταξύ 

550 π.Χ. και 525 π.Χ.. Στους Χρόνους της Δημοκρατίας χρησίμευσε ως εντευκτήριο 

για τους Πρυτάνεις της Βουλής. Εκεί σιτίζονταν και ξεκουράζονταν. Στα επόμενα 

χρόνια τη θέση του κατέλαβε η Θόλος που χρησιμοποιούνταν για τον ίδιο σκοπό. 

 

8.Αιάκειον 

Ο μεγάλος αυτός υπαίθριος περίβολος (26.5μ. x 31μ.), ταυτιζόταν μέχρι πρόσφατα με 

το χώρο συνεδρίασης της Ηλιαίας. Όμως, σύμφωνα με νεώτερες μελέτες της 

Αμερικανικής σχολής που διεξάγει τις ανασκαφές στην Αγορά, πρέπει να ταυτιστεί με 

το Αιάκειον. Το Αιάκειον ήταν χώρος λατρείας του Αιακού και ήταν ένα μικρό 

περιφραγμένο αλσύλλιο. 

 

9.Νοτιοανατολική κρήνη 

Πρόκειται για μία κρήνη η οποία κατασκευάστηκε στα χρόνια του Πεισίστρατου. 

Ήταν δωρικού ρυθμού και είχε στην πρόσοψη τρεις δωρικούς κίονες. Η κρήνη αυτή 

ταυτίστηκε πιθανότατα λανθασμένα από τον Παυσανία με την γνωστή από 

φιλολογικές πηγές, Εννεάκρουνο. 

 

Κλασική Εποχή (479 π.Χ - 323 π.Χ.)  

Μετά την καταστροφή που υπέστη από τους Πέρσες, η Αγορά ανασυγκροτείται με 

γρήγορους ρυθμούς. Ιδιαίτερα κατά την εποχή του Περικλή χτίζονται πολλά 

μνημειώδη κτήρια, όπως ο Ναός του Ηφαίστου και τρεις στοές. Τα σημαντικότερα 

από αυτά είναι τα εξής (σημειώνονται στο διάγραμμα με τους αριθμούς): 
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Η Αγορά το 400 π.Χ. 

 

1.Ποικίλη Στοά 

Η Ποικίλη Στοά, ή αλλιώς "Πεισιανάκτειος", χτίστηκε το 460 π.Χ. και είναι η πιο 

φημισμένη στοά της Αθήνας. Ήταν το μέρος όπου ο φιλόσοφος Ζήνων ο Κιτιεύς 

δίδασκε γύρω στο 300 π.Χ. δημιουργώντας την στωική φιλοσοφία. Από περιγραφές 

των αρχαίων ξέρουμε ότι ήταν διακοσμημένη με ζωγραφικούς πίνακες επιφανών 

ζωγράφων της αρχαιότητας. Από εκεί πήρε και την ονομασία Ποικίλη 

(ζωγραφισμένη). 

2.Βασίλειος Στοά 

Η Βασίλειος Στοά ήταν μία δωρική στοά, η παλαιότερη ίσως της Αθήνας. Χτίστηκε 

σχεδόν αμέσως μετά την καταστροφή από τους Πέρσες, το 479 π.Χ.. Ήταν η έδρα 

του Άρχοντος Βασιλέως, απ' όπου πήρε και το όνομα. Ήταν το σημείο όπου συχνά 

συνεδρίαζαν τα διάφορα δικαστήρια της Αθήνας. Μεσα στην στοά φυλάσσονταν οι 

πλάκες με τους σημαντικότερους νόμους της πόλης. Σε αυτήν έγινε η ανάκριση του 

Σωκράτη πριν την θανάτωσή του το 399 π.Χ.. 

 

3.Στοά του Διός Ελευθερέου 

Η Στοά του Διός Ελευθερέου ήταν και αυτή δωρική. Καθώς ήταν χτισμένη στο 

σημείο όπου βρισκόταν ο αρχαϊκός ναός του Δία, ήταν και αυτή αφιερωμένη στον 

Ελευθέριο Δία, προσωνύμιο που του δώθηκε μετά τους Περσικούς Πολέμους. 

Χτίστηκε γύρω στο 430 π.Χ. και χρησίμευε πιθανόν και αυτή για συνεδριάσεις 

δικαστηρίων ή άλλων δημόσιων οργάνων. Μπροστά της υπήρχε βωμός του Δία. 

 

4.Ναός του Ηφαίστου (Ηφαιστείον) 

Ο Ναός του Ηφαίστου, γνωστός σήμερα ως Θησείο, είναι ο καλύτερα σωζόμενος 

αρχαίος ελληνικός ναός. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 449 π.Χ. και ολοκληρώθηκε 

το 444 π.Χ.. Είναι δωρικός περίπτερος εξάστυλος με 13 κίονες σε κάθε μακριά 

πλευρά. Είναι κατασκευασμένος από πεντελικό μάρμαρο ίσως από τον αρχιτέκτονα 

Ικτίνο. Ήταν σχεδόν πανομοιότυπος με με τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, τον 

ναό του Άρη στις Αχαρνές (και μετέπειτα στην Αθήνα) και τον ναό της Νέμεσης στη 

Ραμνούντα. Πρόκειται για τέσσερις ναούς που χτίστηκαν την ίδια περίοδο, μέρος 

προφανώς ενός συγκεκριμένου οικοδομικού προγράμματος. 

 

5.Νέο Βουλευτήριο 
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Το Νέο Βουλευτήριο χτίστηκε ακριβώς δυτικά του παλαιού το 425 π.Χ.. Ήταν ένα 

ορθογώνιο κτήριο με αμφιθέατρο στο εσωτερικό του όπου συνεδρίαζε η Βουλή των 

Πεντακοσίων. 

 

6.Θόλος 

Αυτό το ιδιόμορφο κυκλικό κτίσμα κατασκευάστηκε το 465 π.Χ.. Ήταν το 

εντευκτήριο των Πρυτάνεων της Βουλής. Στον χώρο αυτόν επίσης φυλάσσονταν τα 

μέτρα και τα σταθμά του κράτους. Στο εσωτερικό υπήρχαν και κρεβάτια ωστε να 

διανυκτερεύουν διάφοροι λειτουργοί του κράτους. Στις συνεστιάσεις μπορούσε να 

χωρέσει μέχρι και 50 άτομα. 

 

7.Νότια Στοά Ι 

Η Νότια Στοά Ι ήταν μία μεγάλη Δωρική στοά στο νότιο μέρος της οποίας, πίσω από 

την κιονοστοιχία, υπήρχαν 15 δωμάτια όπου στεγάζονταν εστιατόρια (τράπεζαι) για 

την σίτιση των κρατικών αξιωματούχων. Κατασκευάστηκε γύρω στο 430 π.Χ.. 

 

8.Νομισματοκοπειο 

Το Νομισματοκοπείο ήταν ο χώρος όπου κόβονταν τα νομίσματα της Αθήνας. 

Αποτελείτο από έναν περίβολο στον οποίο υπήρχαν ένα κεντρικό τετράγωνο κτήριο 

και δύο μικρές στοές. Στις ανασκαφές βρέθηκε πλήθος νομισμάτων και πολλές 

μήτρες για χάλκινα νομίσματα. Αντιθέτως, δεν βρέθηκαν ίχνη για χύτευση αργύρου. 

 

9.Περίβολος Δικαστηρίου 

Αυτός ο υπαίθριος περίβολος στα ανατολικά της Αγοράς χρησίμευε πιθανότατα ως 

χώρος δικαστηρίου. 

 

 
 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Νέο_Βουλευτήριο&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/425_π.Χ.
http://el.wikipedia.org/wiki/465_π.Χ.
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Νότια_Στοά_Ι&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Δωρικός_ρυθμός
http://el.wikipedia.org/wiki/430_π.Χ.


 
 

 

 

 

 

 

Αρχαία Κωμωδία 

 

Με τον όρο αρχαία κωμωδία εννοείται ο ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες που 

στήριξαν το οικοδόμημα του αττικού δράματος. Από την αρχαία κωμωδία 

διασώθηκαν μόνο 11 του Αριστοφάνη, ένα ολοκληρωμένο του Μενάνδρου, που 

τιτλοφορείται "Ο Δύσκολος". Επίσης, εκτός από πολλά αποσπάσματα έργων από 

διάφορους ποιητές έχει διασωθεί και η κωμωδία του Μενάνδρου "Η Σαμία" αλλά όχι 

σε ακέραια μορφή. Τα κομμάτια που της έλειπαν όμως, αντικαταστάθηκαν με 

καινούρια ύστερα από μελέτες και έτσι έχουμε πλέον μιαν ολοκληρωμένη μορφή της. 

 

Η πλοκή του μύθου και η οργάνωση των μερών της κωμωδίας δεν παρουσιάζουν την 

αυστηρή συνοχή της τραγωδίας, είναι ωστόσο δυνατή η διάκριση ορισμένων τυπικών 

μερών που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: πρόλογος, πάροδος 

χορού, αγών, παράβαση, επεισοδιακές 

Η εξέλιξη των χορών του κώμου στην κωμωδία, όπως τη γνωρίζουμε, παραμένει 

αναπάντητο ερώτημα. 

Η αρχαία κωμωδία είναι πολιτική. Στα έργα της παρουσιαζόταν η πολιτική 

επικαιρότητα. Η σάτιρα που γινόταν ήταν βίαιη και εκφραζόταν σε μεγάλο βαθμό με 

βωμολοχίες. Στην αρχαία κωμωδία το φανταστικό στοιχείο κυριαρχεί. Αυτό 

εκφράζεται με το Χορό που παριστάνει συχνά ζώα:  βατράχους, όρνιθες, σφήκες. 
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 Η γέννηση της 

Γελοιογραφίας στην αρχαία Ελλάδα 

Γνωρίζουμε περίπου 45 ονόματα κωμικών ποιητών αυτής της περιόδου. 

Σημαντικότεροι είναι οι Αριστοφάνης, Κρατίνος, Εύπολις, Κράτης, Πλάτων, 

Έρμιππος, Φερεκράτης, Τηλεκλείδης. Πλήρη κείμενα έχουν σωθεί μόνο του 

Αριστοφάνη, 11 στο σύνολό τους. 

Η πλοκή του μύθου και η οργάνωση των μερών της κωμωδίας δεν παρουσιάζουν την 

αυστηρή συνοχή της τραγωδίας, είναι ωστόσο δυνατή η διάκριση ορισμένων τυπικών 

μερών που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: πρόλογος, πάροδος χορού, αγών, 

παράβαση, επεισοδιακές σκηνές, έξοδος. 

 

Ο αγών ιδιαίτερα αποτελεί συστατικό στοιχείο της δομής κάθε κωμωδίας. Η τυπική 

δομή ενός αριστοφανικού αγώνα έχει συνήθως ως εξής: 

α) οι δύο αντίπαλοι ξεκινούν να αντιδικούν. 

β) ο χορός τραγουδά μια ωδή για να παρουσιάσει επισήμως τους διάδικους. 

γ) με δύο στίχους, ο χορός παροτρύνει τον πρώτο ομιλητή να αρχίσει την αγόρευσή 

του (κατακελευσμός). 

δ) ο πρώτος ομιλητής παίρνει τον λόγο, αλλά κάθε τόσο τον διακόπτει ο αντίπαλός 

του (ή κάποιο τρίτο πρόσωπο) με διάφορα, κωμικά συνήθως, σχόλια (επίρρημα). 

ε) ο πρώτος ομιλητής κλείνει την αγόρευσή του με μια στροφή στον ίδιο ρυθμό με 

την κύρια αγόρευσή του, αλλά σε διαφορετικό μέτρο και έκταση στίχων (πνίγος). 

στ) ο χορός τραγουδά μια λυρική αντωδή, σχολιάζοντας την επιτυχία του πρώτου 

ομιλητή. 

ζ) έπειτα απευθύνει προτροπή στον δεύτερο διάδικο (αντικατακελευσμός). 

η) ο δεύτερος διάδικος προχωρά στην αγόρευσή του (αντεπίρρημα). 

θ) κατόπιν κλείνει την αγόρευσή του (αντιπνίγος). 

ι) τέλος, δίνεται η ετυμηγορία του αγώνα (σφραγίς) από τον διαιτητή, που συνήθως 

είναι ο χορός[ 
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   Τμήμα χορηγικού μνημείου ανάγλυφη παράσταση κωμικού  

   Παράσταση κωμικού χορού, περ. 350-340 π.Χ 

    (Αθήνα, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς.) 

 

 

 

Υποκριτές 

 

Για τους υποκριτές δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για τον αριθμό που συμμετείχαν σε 

μια παράσταση κωμωδίας. Επειδή ο αριθμός των βασικότερων ρόλων κυμαινόταν 

από  πέντε έως επτά, υποθέτουμε ότι ανάλογος πρέπει να ήταν και ο αριθμός των 

υποκριτών. Ο ίδιος αριθμός ήταν μάλλον απαραίτητος και στην Μέση Κωμωδία, 

όπως μαρτυρούν δύο ομάδες από επτά πήλινα ειδώλια η κάθε μία, που εκτίθενται στο 

Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. 

Οι πρώτοι υποκριτές ήταν οι ίδιοι οι ποιητές. Με τον καιρό, η υποκριτική 

αποδεσμεύτηκε από την ποιητική και αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητη τέχνη.  

 



            [Σκηνή από 

παράσταση κωμωδίας με επιγραφές πάνω από τα πρόσωπα. Εικονίζονται δύο χορηγοί 

(ο πρώτος και ο τρίτος από δεξιά), ανάμεσά τους ο δούλος  Πυρρίας και αριστερά ο 

(τραγικός ήρωας) Αίγισθος. Στην αγγειογραφία αποτυπώνονται χαρακτηριστικές 

λεπτομέρειες των κωμικών προσωπείων και κοστουμιού (Αίγισθος). Κατωιταλιωτικό 

αγγείο, περ. 380 π.Χ. (Νέα Υόρκη, Συλλογή Fleischmann)]  

 

 

 

 

Χορός 

 

Ο χορός περιείχε πολλή κίνηση και τραγούδι αλλά και εκτεταμένα διαλογικά 

κομμάτια. Είχε άμεση σχέση με τη εξέλιξη του έργου. Συνέδεε τους υποκριτές με το 

κοινό. Ήταν η φωνή των θεατών στην εξέλιξη του έργου. Το χορό των Ορνίθων 

αποτελούσαν 24 πουλιά. Τόσα έπρεπε να είναι τα μέλη του χορού στα έργα αυτής της 

περιόδου. 

 
Αναπαράσταση χορού σε ερυθρόμορφο αγγείο 

 

 



Γυναικείοι Ρόλοι 

 

Όπως και στην τραγωδία, έτσι και εδώ, όπως οι άνδρες υποδύονταν ρόλους ανδρών, 

έτσι υπήρχαν και άνδρες που υποδύονταν γυναίκες,  

 

 

 

 

 

Προσωπεία 

Το προσωπείο αποτελούσε απαραίτητο εξάρτημα για όλους τους συμμετέχοντες στο 

αρχαίο δράμα. Μετέπειτα πρακτικοί λόγοι επέβαλαν τη χρήση των προσωπείων: 

Διευκόλυναν τους υποκριτές που υποδύονταν περισσότερους από έναν ρόλους, 

επέτρεπαν την ερμηνεία γυναικά ίων ρόλων αλλά και ρόλων θεών και ηρώων, τόνιζαν 

τα τυπικά γνωρίσματα συγκεκριμένων ρόλων και κυρίως προκαλούσαν το αυθόρμητο 

γέλιο. Για την κατασκευή μιας θεατρικής μάσκας χρησιμοποιούσαν λωρίδες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



υφάσματος βουτηγμένες σε γύψο, που τις πίεζαν μέσα σε μήτρα ώστε να αποκτήσουν 

επιθυμητό σχήμα. Στη συνέχεια κάλυπταν την εξωτερική επιφάνεια με λεπτό στρώμα 

γύψου και πυλού και πάνω σε αυτό ζωγράφιζαν τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Ο 

Πολυδεύκης ένας σοφιστής και γραμματικός του 2ου αιώνα μ.Χ. από την Ναυκράτη 

της Αιγύπτου, στο έργο του Οναμαστικόν, ένα λεξικό με δεκαεπτά βιβλία, 

συγκέντρωσε σαράντα-τέσσερις 

τύπους προσωπείων κωμωδίας. Ο 

σκευοποιός μπορούσε επιπλέον 

να πετύχει ορισμένες ατομικές 

ιδιαιτερότητες, όπως την 

κόμμωση ή το σχήμα της 

γενειάδας. Πιθανότατα είχε τη 

δυνατότητα να αποδώσει 

φυσιογνωμικές λεπτομέρειες του προσώπου που κάνουν κάποιον αναγνωρίσιμο από 

τους θεατές.  Το προσωπείο κατάγεται από τη λατρεία, διατηρήθηκε όμως αιώνες στο 

θέατρο όχι ως αξιοσέβαστο κατάλοιπο, αλλά επειδή εξυπηρετούσε του ιδίου θεάτρου 

και σε παράκτιο επίπεδο και σε ένα πιο ουσιαστικό επίπεδο.   

 

Κοστούμια 

Οι υποκριτές, για τους αντρικούς ρόλους, 

φορούσαν εφαρμοστά μάλλινα παντελόνια 

στο χρώμα του δέρματος και ένα κοντό 

πανωφόρι, το σωμάτιο, που ήταν στενό και 

φουσκωμένο με παραγεμίσματα στην κοιλιά 

και τα οπίσθια. Κάτω από το χιτώνα που 

συνήθως κάλυπτε το σωμάτιο, πρόβαλε ένας 

μεγάλος φαλλός από κόκκινο δέρμα. Τα 

υποδήματα ήταν μαλακές παντόφλες, γνωστές 

ως σόκκοι, ή χονδροειδέστερα δερμάτινα που 

έκλειναν ψηλά στο πόδι και ονομαζόταν 

εμβαδές. Το θεατρικό κοστούμι των γυναικών 

πόλων δεν διέφερε από το καθημερινό γυναικείο ρούχο: μακρύς χιτώνας, ποδήρης, 

που κάλυπτε εντελώς τα πόδια, πανωφόρι που ανασηκωνόταν καλύπτοντας τον 

αυχένα ή και το κεφάλι, κεφαλόδεσμος ή δίχτυ για τα μαλλιά και στενά υποδήματα.  

Το τραγικό υπόδημα ήταν ο κόθορνος « μια μαλακή, ευλύγιστη μονοκόμματη μπότα, 

χωρίς ξεχωριστή σολά », που φοριόταν στο δεξί και στο αριστερό πόδι. Ανάλογο 

χαρακτηριστικό υπόδημα για την κωμωδία δεν φαίνεται να υπήρχε, οι κωμικοί ήρωες 

συνήθως φορούσαν εμβάδες « χοντρά απλά δερμάτινα υποδήματα που κλείνουν ψηλά 

». 

 

 

Σκηνικά- Σκηνογραφία 

Η σκηνή ήταν μια απλή ξύλινη μακρόστενη κατασκευή, στην οποία αποθηκεύονταν 

τα κοστούμια, τα προσωπεία και τα εξαρτήματα των υποκριτών και συγχρόνως 

προσφερόταν για την άμεση μεταμφίεση τους κατά την διάρκεια του έργου. Το 460 

π.Χ. ο Αγάθαρχος από τη Σάμο εισήγαγε την προοπτική απόδοση και κατά πάσα 

πιθανότητα, επηρέασε τη ζωγραφική απόδοση των θεατρικών πινάκων.   Αρκετά 

αργότερα, ο Βιτρούβιος  στο έργο του De Architecture  περιέγραψε  τρία ειδή 

σκηνών: την τραγική, την κωμική και την σατιρυκη. Συμφώνα με την περιγραφή του, 

η κωμική σκηνή παρουσίαζε ιδιωτικά σπίτι με κοκκινωπά παράθυρα και δωμάτια με 



εξώστες. Πιθανότατα στις παραστάσεις Αρχαίας κωμωδίας θα τοποθετούνταν στην 

πρόσοψη της σκηνής ξύλινοι ζωγραφικοί πινάκες στους οποίους απεικονίζονταν τα 

στενά δρομάκια της πόλης, πλαισιωμένα από αθηναϊκά σπίτι της εποχής.  Το σίγουρο 

πάντως είναι ότι η επιτυχία μιας παράστασης δεν στηριζόταν τόσο στην σκηνογραφία 

όσο στα βοηθητικά μέσα που χρησιμοποιούσαν προκειμένου να προκαλέσουν το 

γέλιο και κυρίως να ερεθίσουν την φαντασία των θεατών. όταν, για παράδειγμα στις 

Νεφέλες πυρπολείται το φροντιστήριο του Σωκράτη, δεν πρέπει να υποθέσουμε πως 

μια τέτοια σκηνή, θα εκτυλισσόταν επί σκηνής. Αντιθέτως, στις Όρνιθες του 

Αριστοφάνη πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένη την κρίση βοηθητικών μέσων 

προκειμένου ο ποιητής να πτυχή το γέλιο των θεατών: ο Φιλέταιρος και ο Ευέλπιδος 

θα έμπαιναν στην ορχήστρα κουβαλώντας κουζινέτα σκευή, χύτρες, σούβλες και 

πανέρια με μυρτιές, συμφώνα με το κείμενο και θα κρατούσαν πιθανότατα από ένα 

πουλί δεμένο με σκοινά από το πόδι. Πρότυπο και εντυπωσιακό θα ήταν και το 

τεράστιο σκαθάρι που μετέφερε το Τράγιο στο Όλυμπο στην ειρήνη του Αριστοφάνη, 

με τη βοήθεια βεβαίως το ανυψωτικού γερανού.  

 

 

 

 

Μέση Κωμωδία 

 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά: Η Μέση Κωμωδία καλύπτει σχεδόν όλο τον 4ο αιώνα π.Χ. 

και αποτελεί το μεταβατικό στάδιο στην εξέλιξη της κωμωδίας από πολιτική σε 

αστική. Αυτό σημαίνει ότι στο διάστημα αυτό σταδιακά περιορίστηκε η πολιτική 

σάτιρα. Τα τολμηρά αστεία μειώθηκαν σε ακίνδυνους υπαινιγμούς. Η κωμωδία 

στράφηκε από την πολιτικοκοινωνική στην ιδιωτική ζωή. Οι Αθηναίοι είδαν την πόλη 

τους να βγαίνει ηττημένη από τον Πελοποννησιακό πόλεμο, βιώσαν τις επιπτώσεις 

και τις εξελίξεις που ακολούθησαν και ήταν απογοητευμένοι από  τη δημοσιά ζωή. 

Έτσι περιορίστηκε ο χορός γιατί η άποψη του για τα πράγματα δεν ήταν πλέον 

απαραίτητη. Η κωμωδία εχασε τον διδακτικο της χαρακτηρα και μετατραπηκε σε 

μεσο ψυχαγωγιας. Εμφανιστηκαν οι πρωτοι αναγνωρισιμοι κωμικοι τυποι: Ο πονηρος 

δουλος, ο κολακας και αλλοι. Την περίοδο αυτή το δράμα ανεξαρτητοποιήθηκε από 

τη Διονυσιακή λατρεία, παρ’ όλα αυτά διατήρησε το λατρευτικό του χαρακτήρα, σε 

γιορτές προς τιμή διαφόρων θεών. Τα δρώμενα σε όλη τα διάρκεια της μέσης 

κωμωδίας εξακολούθησαν να λαμβάνουν χωρά στην ορχήστρα των θεάτρων. 

 

Υποκριτές-Χορός: Η μορφή και ο αριθμός των υποκριτών και του χορού της μέσης 

κωμωδίας δεν διαφέρουν από την προηγουμένη εποχή. Ως προς τα κοστούμια, 

υποχώρησαν τα υπερβολικά παραγεμίσματα (φαλλικό κοστούμι) και τη θέση του 

πηρέ το καθημερινό ένδυμα. Παρόμοια αλλαγή παρατηρήθηκε και στην εξέλιξη των 

προσωπείων. Τα αστεία προσωπεία εγκαταλειφθήκαν σιγά-σιγά. Το προσωπείο 

ανταποκρίνοταν στις ανάγκες του έργου, δηλαδή την απόδοση λεπτομερειών για να 

αναγνωρίζονται τυπικοί χαρακτήρες. 

Η εξέλιξη τους ολοκληρώθηκε στην Νέα Κωμωδία.. 

 



                                    
Πήλινο ειδώλιο κωμικού ηθοποιού                              Πήλινο ειδώλιο κωμικού   

που παριστάνει δούλο καθισμένο                                 ηθοποιού που παριστάνει δούλο 

 σε βωμό.2ος αιώνας π.Χ.                                             4ος αιώνας π.Χ. 

 

 

 

Νέα Κωμωδία: 320 – 200 π.Χ. 

 

 

Η Νέα Κωμωδία ή αστική κωμωδία ή αλλιώς  κωμωδία των ηθών, άνθισε στην 

ελληνιστική περίοδο. Είναι η εποχή που η κωμωδία ανεξαρτητοποιήθηκε πλήρως από 

τη θρησκευτική λατρεία , απέκτησε κοσμικό χαρακτήρα και ασχολήθηκε σχεδόν 

αποκλειστικά με τον καθημερινό άνθρωπο. Ποιητές και θεατές φαίνεται πως 

αγαπούσαν ιστορίες περίπλοκες, οικογενειακές, για χαμένα παιδιά, βασανισμένους 

γάμους κ.α. 

Ο χορός δεν είχε πλέον καμία θέση στην πλοκή των έργων. Έτσι καταργήθηκε 

εντελώς  ή αλλού παραχώρησε την θέση του σε μια ομάδα χορευτών ή τραγουδιστών 

που παρουσίαζαν ανεξάρτητα τα νούμερα τους , ανάμεσα στις πράξεις του έργου.  

Δραματικοί αγώνες εξακολούθησαν έως το τέλος της περιόδου , στην Αθήνα του 315 

π.Χ. καταργήθηκε ο θεσμός της χορηγίας και τα έξοδα των αγώνων τα ανέλαβε 

αποκλειστικά το κράτος. Δραματικοί αγώνες διοργανώνονταν στην διάρκεια των 

γνωστών αθηναϊκών γιορτών αλλά και σε άλλες περιοχές του αρχαίου κόσμου, όπως 

στην Κάτω Ιταλία , τη Σικελία και την Μ.Ασία. Την εποχή αυτήν το δράμα 

αποδεσμεύτηκε πλήρως από το λατρευτικό του χαρακτήρα , αρκούσε ένα κοσμικό 

γεγονός , όπως βασιλικοί γάμοι, επινίκιες εκδηλώσεις και άλλα, για την παρουσίαση 

δραματικών παραστάσεων.  

 



  
ανάγλυφη παράσταση από κωμωδία  

 

 

 

Στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. δημιουργήθηκε στην Αθήνα ένα είδος σωματείου 

καλλιτεχνών, γνωστό ως κοινόν περί Διόνυσον τεχνιτών, μέλη του οποίου ήταν οι 

υποκριτές, οι ποιητές, η μουσικοί και το τεχνικό προσωπικό των παραστάσεων. Το 

καταστατικό λειτουργίας των συντεχνιών εξασφάλιζε στα μέλη του διάφορα 

προνόμια, τα οποία διατήρησαν την υποκριτική τέχνη σε υψηλά επίπεδα και 

συγχρόνως συνέλαβαν στη διάσωση των έργων. 

 

ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ  

 Τα ίδια τα έργα της Νέας Κωμωδίας, και ειδικά αυτά του κυριότερου 

εκπροσώπου της, του Μένανδρου, μαρτυρούν περιορισμού του αριθμού των 

υποκριτών που χρειαζόταν ο ποιητής για να μοιράσει τους ρόλους του . Ο Μένανδρος 

αγαπούσε το μονόλογο ή το διάλογο. Σε λίγες περιπτώσεις παρουσίασε τρεις 

υποκριτές να συνομιλούν και σε ελάχιστες σκηνές τέσσερις. Κάποιοι μελετητές , 

μάλιστα, θεωρούν πιο πιθανή τη διατήριση του αριθμού των πέντε ως επτά 

υποκριτών, με την αιτιολογία ότι η σκιαγράφιση χαρακτήρων απαιτούσε υποκριτική 

ικανότητα και ερμηνεία του ρόλου από έναν υποκριτή αποκλειστικά για κάθε ρόλο. 

Γεγονός είναι πως περιορίστηκε αισθητικά η μεγάλη ποικιλία ρόλων και σκηνών.  

 

 

 

 

 

Κοστούμια-Σκηνικά 

Το θεατρικό ένδυμα διέφερε ελάχιστα από τη συνηθισμένη καθημερινή ενδυμασία 

της εποχής. Μελετώντας τη Νέα Κωμωδία, και ιδιαίτερα τα κοστούμια των 

υποκριτών και τα σκηνικά, θα διαπιστώσουμε αρκετές ομοιότητες με την τραγωδία. 

Για πρώτη φορά τα δύο αυτά είδη του δράματος πλησίασαν μεταξύ τους μορφολογικά 

και ασχολήθηκαν με το ήθος και την προσωπικότητα των πρωταγωνιστών τους, 

έχοντας ως κύριο μέσο το λόγο ή το διάλογο. Έτσι, κοστούμια και σκηνικά πέρασαν 

σε δεύτερη μοίρα. Η ευρηματική φαντασία των ποιητών-δημιουργών σε αυτόν τον 

τομέα δεν ήταν πλέον απαραίτητη. Το γεγονός επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα 

αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία παρέχουν ασφαλείς μαρτυρίες για τη σκηνογραφία 

των ελληνιστικών χρόνων: Σε επιγραφές που βρέθηκαν στο νησί της Δήλου 

διασώθηκαν οικοδομικοί λογαριασμοί με τα έξοδα που απαιτούνταν για την 



συντήρηση των ξύλινων ζωγραφικών πινάκων τους οποίους τοποθετούσαν ως φόντο 

ανάμεσα στους κίονες του λογείου. Από το γεγονός αυτό συμπεραίνουμε την 

επαναλαμβανόμενη χρήση τους σε διάφορα έργα – διαφορετικά δεν θα είχε νόημα η 

επιδιόρθωσή τους-, αλλά και το ότι εικόνες παρόμοιες με αυτές που ο Βιτρούβιος 

ονομάζει ως κωμική σκηνή, χρησιμοποιούνταν για όλα τα έργα, ανεξάρτητα από τις 

ιδιαιτερότητας του περιεχομένου ή της πλοκής τους. 

 
Προσωπεία 

Από τα σαράντα τέσσερα κωμικά προσωπεία που συγκέντρωσε ο Πολυδεύκης, τα 

περισσότερα ανήκουν στη Νέα Κωμωδία. Οι συντελεστές των παραστάσεων φαίνεται 

πως έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελετημένη κατασκευή των προσωπείων την 

εποχή αυτή.  Έτσι μας διασώθηκαν εννέα τύποι ενηλίκων ανδρών (πάππος, 

μακροπώγων, ηγεμών, πρεσβύτερος κ.λπ.), έντεκα νεαρών (μέλας, νεανίσκος: 

σοβαρός μελαχρινός, ούλος νεανίσκος: κατσαρομάλλης γλεντζές, αγροίκος, 

παράσιτος κ.λπ.), δούλοι κοκκινομάλληδες, μάγειροι, καθώς και δεκαεφτά γυναικείοι 

τύποι, όπως η παχεία γραυς, η λεκτική, δηλαδή η φλύαρη, η κόρη , η ψευδοκόρη κ.λπ. 

Ο ηθοποιός στεκόταν πάντα πλάγια και έστρεφε στους θεατές την πλευρά του 

προσωπείου που απαιτούσε ο ρόλος με τις ψυχικές διακυμάνσεις σε αντιστοιχία με 

την απόδοση του φρυδιού θυμός από τη δεξιά πλευρά, ηρεμία από την αριστερή. Η 

κατασκευή ενός διπλού ουσιαστικά προσωπείου μαρτυρεί παράλληλα και την 

προσπάθεια των ποιητών της εποχής να μελετήσουν και κυρίως να αποδώσουν με 



κάθε λεπτομέρεια το ψυχογραφικό πορτραίτο των προσώπων του έργου. 

 
 

Οι επιρροές 

Η αρχαία κωμωδία γρήγορα απέκτησε μίμους, οι οποίοι διαμόρφωσαν τις ιδιότητες 

της δημιουργώντας έτσι μία μορφή λαϊκού θεάτρου. Παρόλο που δεν υπάρχουν 

έγγραφα, διασώζονται πολλά αρχεία που μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την 

ύπαρξή τους. Παρουσίαζαν μορφές μυθικών ως γελοιογραφίες.  

Μία τέτοια μορφή λαϊκού θεάτρου αναπτύχθηκε στη Βοιωτία. Οι πληροφορίες αυτές 

προέρχονται από τις παραστάσεις μίας σειράς αγγέλων, τα καβειρικά, τα οποία 

ονομάζονται έτσι επειδή βρέθηκαν στο ιερό των Καβείρων στη Βοιωτία. Διασώζουν 

μία σειρά κωμικών τύπων όπως ηλικιωμένους ανθρώπους ή μυθικούς ήρωες. 

 

 
  Παράσταση από καβειρικό αγγείο του 4ου αιώνα π.Χ. 

  Γελοιογραφεί τον Οδυσσέα να προσπαθεί να μεταπειστεί από 

  την Κίρκη ώστε να πιει το μαγικό της ποτό. 

 

Μία άλλη ομάδα αγγείων, τα φλυκικά, για τα οποία πήραμε πληροφορίες από μία 

μορφή θεάτρου που αναπτύχθηκε στην Ιταλία τον 4ο αιώνα π.Χ. Οι περισσότερες 

απεικονίσεις φλυάκων αποδίδονται στον αγγειογράφο Ρίνθωνα. Ο Ρίνθωνας στις 

περισσότερες σκηνές μετέφερε με λεπτομέρειες το σκηνικό οικοδόμημα, μία 

πρόχειρη ξύλινη εξέδρα, υπερυψωμένη. Η εμφάνιση των φλυκικών θυμίζει υποκριτές 



της Αρχαίας Αττικής Κωμωδίας με παραγεμίσματα και φαλλικό κουστούμι. Δεν 

έχουμε πληροφορίες για το περιεχόμενο των έργων. 

 
  Παράσταση από φλυακικό αγγείο της Νότιας Ιταλίας.4ος αιώνας π.Χ. 

  Βρετανικό μουσείο, Λονδίνο. 

Γέροντας προσπαθεί να ανέβει σε ξύλινη σκάλα με τη βοήθεια δούλων 

στην είσοδο ιερού. 

Υπάρχει και η Ρωμαϊκή κωμωδία η οποία είναι βασισμένοι στην Ελληνική από τις 

οποίες λίγες σώθηκαν και δεν είχαν ιδιαίτερη σημαντικότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Ορνιθοϊστορίες 

 

Οι Όρνιθες είναι μια κωμωδία που μας οδηγεί στην υπόθεση πως ο 

Αριστοφάνης έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια για τα πουλιά.  

  Όχι μόνο η επιλογή του θέματος αλλά η λεπτότητα των παρατηρήσεων του 

για το καθένα απ' αυτά , η τρυφερότητα της ματιάς του και η ευαισθησία των 

περιγραφών , μας επιτρέπει να εξάγουμε το συμπέρασμα πως ο Αριστοφάνης , 

μέσω και του πλήθους των γνώσεων του , για τη ζωή του φτερωτού βασιλείου, 

αγαπούσε τα πουλιά και αντκιύσε πολύτιμες γνώσεις και απολαυστικές 

εμπειρίες απ' αυτά . 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

 

 

 

 

   Τα πουλιά από τη φύση τους είναι φτιαγμένα για να πετούν. Καθώς 

περνούσαν όμως τα χρόνια, οι αλλαγές στο περιβάλλον και τον τρόπο ζωής 

τους τα άλλαξαν και αυτά. Έτσι κάποια έμαθαν να αναρριχώνται στα δέντρα, 

άλλα να κολυμπούν και κάποια να βαδίζουν χωρίς να μπορούν να πετούν. 

Μερικά δεν κατάφεραν καν να επιβιώσουν. Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα 

των πουλιών είναι τα φτερά τους. Με αυτά πετούν, ισορροπούν στον αέρα, 

προφυλάσσονται από το κρύο ή τη ζέστη και πλέουν στο νερό. Τα αλλάζουν 

μία ή και περισσότερες φορές το χρόνο. 

 Με το ράμφος τσιμπάνε την τροφή τους, σκαρφαλώνουν, κατασκευάζουν τη 

φωλιά τους, καθαρίζουν τα φτερά τους. 

Με τα δάχτυλα των ποδιών (3 ή 4) περπατούν, αναρριχώνται, κολυμπούν, 

πιάνουν, ξύνουν και μάχονται. 



    Τα πουλιά πετούν με τρεις τρόπους: κινώντας συνέχεια τις φτερούγες, 

κρατώντας τις ακίνητες ώστε να παρασύρονται από τα ρεύματα του αέρα και 

με συνδυασμό των δύο παραπάνω τρόπων. 

  Προσγειώνονται πάντα αντίθετα προς τον άνεμο και δυσκολεύονται 

περισσότερο στην προσγείωση γιατί , όπως και τα αεροπλάνα, πρέπει να 

κατευθυνθούν με ακρίβεια στο κλαδί ή τη φωλιά τους. 

 

   Με τη λέξη <<όρνις>> οι αρχαίοι Έλληνες αναφέρονταν σε κάθε είδους 

πετούμενο. Αργότερα η λέξη περιορίστηκε να σημαίνει τα κατοικίδια πτηνά 

και στις μέρες μας η λέξη <<όρνιθα>> κατέληξε να χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά για τις κότες. Όμως σε κάποιες σύνθετες λέξεις τη συναντάμε και 

σήμερα με την πρώτη της σημασία, όπως για παράδειγμα <<ορνιθολογία>>, η 

επιστήμη των πουλιών, ή ακόμα και <<ορνιθοσκαλίσματα>>, τα πολύ άσχημα 

γράμματα. 

  Πολλά πουλιά διασχίζουν ηπείρους και ωκεανούς κατά την άνοιξη και το 

φθινόπωρο, ταξιδεύοντας ανάμεσα στον καλοκαιρινό και το χειμωνιάτικο τόπο 

διαμονής τους. Αυτά συνηθίζουν να τα λέμε αποδημητικά. 

  Κάποια μπορούν και τραγουδούν, κυρίως τα αρσενικά. Προτιμούν την αυγή 

και το σούρουπο και περισσότερο τα δάση και τους κήπους, παρά τα ανοιχτά 

μέρη. Κάποια βγάζουν διάφορες κραυγές για να καλέσουν την ομάδα τους, να 

μαζευτούν για το ταξίδι τους ή ακόμη να ειδοποιήσουν για έναν κίνδυνο που 

τα απειλεί. 

Μερικά μιμούνται τόσο την ανθρώπινη ομιλία όσο και το κελάηδημα άλλων 

πουλιών προκειμένου να τα αποτρέψουν να εγκατασταθούν στην περιοχή όπου 

αναζητούν την τροφή τους. 

 Πολλά πουλιά έχουν ένα σύντροφο σε όλη τους τη ζωή. Τα περισσότερα όμως 

στην αρχή της άνοιξης γυαλίζουν τα φτερά τους και προετοιμάζονται για την 

βόλτα τους. Το αρσενικό επιδεικνύει με περηφάνια τα λαμπρόχρωμα φτερά 

του, το θηλυκό κουνάει τις φτερούγες του ή χτυπάει την ουρά του. Και τα δύο 

μαζί βγάζουν κραυγές και αρχίζουν τα ερωτικά τραγούδια και τους χορούς. 

Μερικά αρσενικά μάλιστα δεν διστάζουν να χαρίσουν και ένα μικρό δωράκι 

στην σύντροφο που επέλεξαν. Έτσι τα θαλάσσια χελιδόνια της προσφέρουν 

ένα ψάρι, ενώ κάποιοι πιγκουΐνοι τής προσφέρουν χαλίκια. 

 Χρησιμοποιούμε την έκφραση <<πιάνει πουλιά στον αέρα>> όταν 

αναφερόμαστε σε κάποιον πολύ εύστροφο άνθρωπο. Αντιθέτως, αν κάποιος 

παριστάνει τον έξυπνο και κάποια στιγμή κάνει ένα λάθος ανεπίτρεπτο για την 

εξυπνάδα του λέμε πως <<το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται>>. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Αηδών(αρχαία ελλην.) / αηδόνι (ν.ε.) 

 

 

 

 
Το γνήσιο αηδόνι είναι ενα μικρόσωμο πουλί, συνολικού μήκους περίπου 16,5 

εκ.με άνοιγμα πτερύγων 24 εκ. Ζεί σε ρεματιές, δάση,κήπους με πυκνή 

βλάστηση, συχνά κοντά σε νερό, αλλά μπορεί να ζει και σε πιό άνυδρα μέρη 

που να έχει πυκνούς θάμνους. Αποδημεί τον Αύγουστο προς τη βόρεια Αφρική 

και τη νοτιοδυτική Ασία. Δεν έχει εντυπωσιακό φτέρωμα, αλλά έχει μεγάλα 

μαύρα μάτια. Έχει κελάηδημα ηχηρό, μελωδικό, ποικιλόμορφο με μικρές 

ενδιάμεσες παύσεις και αποτελείται από τρίλιες, σφυρίγματα που μοιάζουν με 

φλάουτο και γαργαρίσματα. Έχει την ικανότητα να αλλάξει από είκοσι έως 

εικοσιτέσσερις στροφές. 

Επιστημονική ονομασία στα λατινικά: Luscinia megarhynchos(Αηδών η 

μεγάρυγχος). Είναι γνωστό και ως μπιρμπίλι και  κατέχει τον τίτλο του βασιλιά 

των ωδικών πτηνών. 

Οικογένεια: τσίχλες (Turbidae) 

Τάξη: Στρουθιόμορφα (Passeriformes) 

 

 Παροιμίες: 

 Κόστισε ο κούκος αηδόνι. 

 Όταν λαλούν οι κόρακες φεύγουν τ΄αηδόνια. 

 Κλάψε κι εσύ αηδόνι μου τον αποχωρισμό μας. 

Παρομοίωση:   Έχει αηδονιού λαλιά και πέρδικας καμάρι. 

 

Στην κωμωδία το συγκεκριμένο πουλί παρουσιάζετε στους στίχους 232-47. 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B1


 

 

                                                           Αετός                                                                                                                                  

Όνομα πουλιού:  αετός (Νέα Ελληνικά) –    Αιετός (Αρχαία Ελληνικά) 

Χαρακτηριστικά: Οι αετοί είναι μεγάλα και δυνατά πουλιά που το άνοιγμα 

των φτερών τους φτάνει τα 2,5 μέτρα περίπου και 

ζυγίζουν μέχρι 8 κιλά. Φημίζονται για την καλή τους 

όραση. Γι' αυτό και δεν του ξεφεύγει ούτε η 

παραμικρή κίνηση που γίνεται γύρω του ή κάτω στη 

γη, όταν πετάει. Άλλο χαρακτηριστικό των αετών 

είναι το δυνατό και γαμψό ράμφος τους. Η 

κατασκευή του ράμφους είναι τέτοια, ώστε να του 

επιτρέπει να ξεσχίζει τις σάρκες των ζώων που 

πιάνει και τρέφεται.  Συνήθως οι αετοί τρέφονται με 

ζωντανά ζώα, σαύρες, ποντικούς, λαγούς, χελώνες, 

μικρά αρνιά και κατσίκια, αλεπούδες, μικρούς 

λύκους κλπ. Οι αετοί κυνηγούν τη λεία τους με δύο 

τρόπους. Την παρακολουθούν από ψηλά, 

αιωρούμενοι για πολύ πάνω από αυτή και ξαφνικά 

κλείνουν τα φτερά και ορμούν προς τα κάτω και την 

αρπάζουν. Οι αετοί ζουν πάντα σε ζευγάρι και χτίζουν τη φωλιά τους σε ψηλά 

και απρόσιτα βουνά. Το θηλυκό, μια φορά το χρόνο και αυτό την άνοιξη, 

γεννάει 1 - 3 αυγά που τα κλωσάει 40- 55 περίπου ημέρες, ανάλογα με το είδος 

του αετού. Όταν τα μικρά βγουν από το αυγό, είναι χωρίς φτερά.  Αετούς θα 

συναντήσουμε στις τέσσερις ηπείρους: την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και 

την Αμερική, Βόρεια και Νότια. Στην Ελλάδα συναντά κανείς αετούς στα ψηλά 

βουνά: στον Όλυμπο, τον Παρνασσό, την Οίτη, τον Τυμφρηστό.  Ο αετός είναι 

πραγματικά μεγαλοπρεπής, όταν πετάει, γι' αυτό και δίκαια έχει πάρει του τίτλο 

του βασιλιά των πουλιών.                                                                                      

Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τον αετό σαν σύμβολο του Δία και τον 

τιμούσαν. Είναι γνωστό το χάλκινο άγαλμα του Αετού, που βρέθηκε το 1967 

στις ανασκαφές του ιερού της Δωδώνης. Αργότερα οι Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν 

τον αετό σαν στρατιωτικό έμβλημα, ενώ οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν σαν 

έμβλημα το δικέφαλο αετό, που ίσως ήταν οικογενειακό έμβλημα των 

Παλαιολόγων. 

 

 Ο αετός (λατινικά: Aquila) είναι πτηνό και ανήκει στην τάξη των 

Ιερακόμορφων  και  την οικογένεια των Ιερακίδων.  

 

Ο λαός θαυμάζει τον αϊτό και τον καμαρώνει. Τον τραγουδά, όπως τραγουδά 

όλους τους μεγάλους ήρωες στην λεβεντιά και στην αξιοσύνη.  

Αετό  λέμε συχνά έναν πολύ έξυπνο και επιδέξιο άνθρωπο.  

Παροιμίες:  Δύσκολα πετάς μ’ αϊτούς, όταν σε περιτριγυρίζουν χάνοι.                         

Καλύτερα σπουργίτης και στο χέρι, παρά αϊτός και στον αέρα. (σιγουριά - 

βεβαιότητα) 



Ο αετός μεγάλα πουλιά κυνηγά… (υπερηφάνεια) 

Τ’ άρπαξε σαν ο αϊτός την κότα… (άτσαλα)                                                                                                                    

Ο αετός μύγες δεν πιάνει και με μύγες δεν χορταίνει. - «αετός μυίας ου 

θηρεύει»                                                                                    Δεν πεθαίνει ο 

αετός ποτέ του σαν ορνίθι.                                                                                                  

Ο αϊτός τρώει κι η κουρούνα κράζει. (ανωτερότητα) 

«αετού γήρας κορύδου νεότης» (του αετού τα γηρατειά ισοδυναμούν με του 

κορυδαλλού τα νιάτα)  

 

Στίχοι της κωμωδίας όπου παρουσιάζεται ο αετός:    

553: μ΄έναν αϊτό , σαν αφέντης – 694: πήγε να κάνει παρέα μ΄έναν αϊτό και τι 

ξινό της βγήκε -  1010: θα γίνεις αϊτός μες στα σύννεφα – 1398: Να γινόμουν 

αϊτός αιθερόλαμνος, για να πέταγα πάνω απ' τα κύματα της γαλάζιας θάλασσας 

...και στ. 1021, 1030, 1061, 1234, 1303.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Αλέκτωρ-Πετεινός 

 
Οι Πετεινοί θεωρούνται παμφάγα πτηνά. Σε ελεύθερο περιβάλλον, σκάβουν 

στο χώμα για αναζήτηση σπόρων, εντόμων και ακόμα μεγαλύτερων ζώων όπως 

οι σαύρες και μικρά ποντίκια. Ελεύθεροι στη φύση μπορούν να ζήσουν για 

πέντε έως ένδεκα έτη, ανάλογα με το είδος (ράτσα). Το αρσενικό μπορεί να 

διαφοροποιηθεί από το θηλυκό. Συνήθως διαφοροποιείται από τις κότες με το 

εντυπωσιακό φτέρωμα, που χαρακτηρίζεται από μακριές ουρές και λαμπρά 

φτερά στο λαιμό και πλάτη, το μεγαλύτερο λειρί καθώς και την πολύ δυνατή 

φωνή. Τα ενήλικα κοτόπουλα έχουν ένα σαρκώδες λοφίο στα κεφάλια τους, 

που λέγεται λειρί, και επίσης μια σαρκώδη προεξοχή κάτω από τα ράμφη τους. 

Τα ενήλικα αρσενικά και θηλυκά έχουν λειρί, αλλά στις περισσότερες φυλές 

προεξέχει πιο πολύ στα αρσενικά. Οι Πετεινοί ή κοκόρια λαλούν (με μια 

δυνατή και μερικές φορές διαπεραστική κραυγή) που παίζει το ρόλο 

οριοθέτησης της εδαφικής τους περιοχής σε σχέση με τους άλλους πετεινούς. 

Εντούτοις, το λάλημα μπορεί επίσης να προκύψει από κάποια ξαφνική 

διαταραχή στο περιβάλλον τους. Οι κότες "κακαρίζουν" δυνατά εφόσον 

γεννήσουν ένα αυγό, και επίσης για να καλέσουν τους νεοσσούς τους, ή προ 

κάποιου κινδύνου. 

 

Τάξη: Ορνιθόμορφα (Galliformes) 

Οικογένεια: Φασιανίδες (Phasianidae) 

 

Παροιμίες: 

1) Γεννά κι ο κόκοράς του… (τυχερός) 

2) Για το γαμπρό, γεννά κι ο κόκορας. Για το γιο ούτ’ η κότα… 

3) Κάθε πετεινός στην αυλή του κράζει. 

4) Κόκορας αν δε λαλήσει, το χωριό δε θα ξυπνήσει. 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%AC%CE%B3%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%B8%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82


Στίχοι:481-491, 707,833-4,1084 

Αλιαίετος-Ψαραετός 

 

Είναι από τα σπανιότερα είδη αετών στην Ευρώπη που τρέφεται αποκλειστικά 

με ψάρια. Έχουν απομείνει 5.000 άτομα. 

Κάθε χειμώνα έχουμε την τύχη να μας επισκέπτονται και να ξεχειμωνιάζουν 2-

3 Ψαραετοί. Η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας είναι ίσως το μοναδικό μέρος στην 

Ελλάδα όπου ξεχειμωνιάζουν Ψαραετοί, οι υπόλοιποι μεταναστεύουν στην 

Αφρική. 

Ανήκει στην τάξη ιερακόμορφα. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Διακρίνεται από τους υπόλοιπους αετούς από το ότι δεν έχει το κεφάλι του 

τελείως άσπρο. Το μήκος του είναι 60 εκ.με άνοιγμα φτερών 1.60 μέτρα. 

Το χρώμα του είναι καφέ επάνω και άσπρο κάτω. Τα δάκτυλα των ποδιών 

παρουσιάζουν την ιδιομορφία να στρέφονται ανά δύο προς αντίθετες 

κατευθύνσεις και να έχουν στο κάτω μέρος μυτερά λέπια, ώστε να πιάνει 

εύκολα τα ψάρια. 

Εντοπίζει τα ψάρια από ψηλά και βουτάει με θεαματική ταχύτητα στο νερό για 

να τα πιάσει. 

 

ΣΤ.891:Τι προσκαλείς στο σφαχτό της θυσίας γύπες και ψαραετούς…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.katakali.net/drupal/ierakomorfa/ierakomorfa


 

Λάρος-Γλάρος 

Γλάροι ονομάζονται διάφορα είδη στεγανοπόδων  πτηνών, τα οποία 

κατατάσσονται στην οικογένεια των λαριδών. Ο γλάρος έχει σώμα 

ατρακτοειδές και φτερούγες πολύ μακριές και μυτερές. Τα πόδια του έχουν 

τέσσερα δάχτυλα το καθένα, από τα οποία τα τρία συνδέονται με νηκτική 

μεμβράνη. Παρόλο που έχει αρκετή αντοχή στο πέταγμα του, δεν είναι πολύ 

γρήγορος (οι αποστάσεις που διανύει είναι συνήθως αντίθετες από τον άνεμο). 

Έχει την ικανότητα να επιπλέει πάνω στο νερό ενώ κολυμπά με ευκολία αλλά 

και κινείται γρήγορα στο έδαφος. Ζει συνήθως σε πολυάριθμες ομάδες κοντά 

στις θαλάσσιες ακτές, γιατί εκεί μπορεί να βρει πιο εύκολα τροφή. Οι γλάροι 

συχνάζουν συνήθως σε απομονωμένες και μικρές νησίδες. Οι αποικίες τους 

συνήθως αποτελούνται από 10 έως 65 ζευγάρια. Τρέφεται με κάθε είδος 

τροφής και για να την βρει ταξιδεύει μαζί με τα πλοία ή πετά πάνω από 

λιμάνια. "Κατοικεί" σε μικρές φωλιές που δημιουργεί στις σχισμές των 

παραθαλάσσιων βράχων ή στις αμμουδιές. Μερικά από τα πολυάριθμα είδη 

γλάρων είναι ο βασιλικός η αργυρόχρους γλάρος, ο τεφρόχρους και ο 

μελάγχρους γλάρος. Ο κοινός ή γελών και ο κοράλλινος είναι είδη γλάρων με 

μέτριες διαστάσεις. Ο πιο μικρόσωμος γλάρος ονομάζεται "μικρός" και ένα 

από τα μεγαλύτερα είδη ονομάζεται "μέγας". 

 

Επιστημονική ονομασία στα λατινικά: Larus argentatus 

Τάξη: Λαρόμορφα  -  Οικογένεια: Λαρίδες  

 

\  

Στίχοι που εμφανίζεται στην κωμωδία:567:…αν στον Ηρακλή θυσιάζει, να 

προσφέρει μελωμένες τηγανίτες στο γλάρο. 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AC


 

Πάπια  -  Νήσσα 

Χαρακτηριστικά: Oι πάπιες αποτελούν υδρόβια κυρίως πτηνά και 

αποδημητικά.Υπάρχουν περίπου 75 είδη πάπιας, τα οποία ζουν σε όλες τις 

περιοχές του πλανήτη. Μένει στα λιμναία ύδατα και σε ρυάκια για αρκετά 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι ζώο παμφάγο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πτηνό έχει στο σώμα του πυκνό φτέρωμα με παχύ, αδιάβροχο στρώμα. Το 

σχήμα του σώματός της μοιάζει με λέμβο. Ο λαιμός της είναι κοντός. Είναι 

καλές κολυμβήτριες, ενώ στην ξηρά περπατούν με δυσκολία. 

Όντας παμφάγο πτηνό, η πάπια τρέφεται με ποικιλία τροφών, όπως χόρτα, 

υδρόβια φυτά, έντομα, μικρά αμφίβια, σκουλίκια και μικρά μαλάκια. Ορισμένα 

είδη πιάνουν και ψάρια, με τα οποία τρέφονται.Το πτηνό γεννά 40-50 αυγά το 

χρόνο και τα επωάζει σε διάστημα απο 23 έως 26 ημέρες ανάλογα με το είδος. 

Οι πάπιες βρίσκονται σε όλο τον κόσμο και έτσι είναι φυσικό να έχουν 

πολλούς εχθρούς. Επίσης, οι κυνηγοί πτηνών αλλά και τα μεγάλα ψάρια και 

ζώα, όπως οι κροκόδειλοι εκμεταλλεύονται τη συχνή αδυναμία των πτηνών να 

πετάξουν και τα τρώνε. Εχθροί τους είναι επίσης πολλά ψαροφάγα πτηνά.                                                                                            

Φυλές:Υπάρχουν διάφορες φυλές κατοικίδιας πάπιας. Η αγριόπαπια (νήσσα η 

βοσκάδα) είναι αποδημητικό πτηνό, μεταναστεύει σε νοτιότερες περιοχές κατά 

τους χειμερινούς μήνες..Γνωστά είδη πάπιας είναι η νήσσα η οξύουρος, η 

νήσσα η χονδροκέφαλος, η νήσσα η ασπριδόραμφος, η βαλανοφάγα, η 

αμερικάνικη, η πηνελόπη και άλλα.η πάπια (Επιστ. ονομ.:Νήσσα, Anas), είναι 

η κοινή ονομασία που έχουν τα πτηνά της οικογένειας των Νησίδων 

(Anatidae), που ανήκουν στην τάξη των Χηνόμορφων και την οικογένεια των 

Ανατίδων. 

Παροιμίες – Εκφράσεις 

“κάνει την πάπια”: δηλαδή «κάνει πως δεν ξέρει» ή «παριστάνει τον αθώο»                                                                                                         

“περπατάει σαν πάπια”: έχει αστείο βάδισμα                                                                                                    

“έγινε παπί”:βράχηκε ολόκληρος                                                                                                                         

Άλλαξε η πάπια κι έβαλε τα σάπια. 

Ξέρει η πάπια πού ’ναι η λίμνη. 

Στίχοι της κωμωδίας όπου παρουσιάζεται η πάπια: 

http://el.wikipedia.org/wiki/Πάπια#cite_note-1


, φτερά και πούπουλα.                                                       Και στ.298, 3031148-

9: “Οι πάπιες, με ποδιές, τους κουβαλούσαν τους πλίθους”                                                               

1301-3: “Κι απ' την αγάπη τους στα πουλιά, όλοι λένε τραγούδια που έχουν 

μέσα τους κάποιο χελιδόνι, μια πάπια, ένα περιστέρι, μια χήνα, 566, 882 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αλκυόνη 

 

 

Η Αλκυόνη είναι θαλάσσιο αποδημητικό πτηνό, το κοινώς λεγόμενο 

ψαροπούλι ή θαλασσοπούλι ή και ακόμα μπιρμπίλι της θάλασσας.Ανήκει στην 

οικογένεια των Αλκυονιδών. Θφάνει τα 18 εκατοστά σε μήκος. Το σώμα της 

είναι ασυνήθιστα μικρό και φέρει κοντά και λεπτά πόδια. Το κεφάλι της είναι 

δυσανάλογα μεγάλο, σε σχέση με το σώμα, με ισχυρό ράμφος που είναι οξύ 

στην άκρη. Αντίθετα προς το κακόσχημο μέγεθός της το φτέρωμά της 

παρουσιάζει ποικιλία χρωμάτων που σπάνια απαντάται σε άλλα πτηνά.  

Η Αλκυόνη κατοικεί σε πυκνόφυτες όχθες ποταμών, λιμνών , ιχθυοτροφείων 

καθώς και σε βραχώδεις ή θαμνώδεις ακτές των θαλασσών. Χαρακτηρίζεται 

άγριο και δύσπιστο πτηνό. Στην Ελλάδα φθάνει περίπου περί το τέλος του 

Καλοκαιριού, αρχές Σεπτεμβρίου και αναχωρεί περί τα τέλη Μαρτίου. Έχει 

σχετικά κοντά φτερά και πετά σε ευθεία, χαμηλά και σε μικρές αποστάσεις. 

Γεννά περί την Άνοιξη 5 – 9 λευκά σφαιρικά αυγά. Τρέφεται με ψάρια και για 

το λόγο αυτό το κρέας της δεν είναι νόστιμο. Αντίθετα όμως το πτέρωμά της 

είναι περιζήτητο για στολισμούς γυναικείων ενδυμάτων και καπέλων. Οι 

αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως το πουλί ήταν η Αλκυόνη, κόρη του βασιλιά 

Αίολου, που ο Δίας μεταμόρφωσε σε πτηνό μετά την αυτοκτονία της λόγω του 

θανάτου του αγαπημένου της, Κύηκα. Μάλιστα επειδή οι αλκυόνες γεννούν τα 

αυγά τους τον Ιανουαρίου σε φώλιας μέσα στους βράχους, ο Δίας επέτρεψε 

στον ήλιο να λάμπει δυνατά και να ζεσταίνει τις αλκυόνες μέχρι να επωαστούν 

τα αυγά τους. Οι ζεστές αυτές μέρες του Γενάρη ονομάστηκαν γι' αυτό το λόγω 

αλκυονίδες μέρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Γερανός 

 

 

Ο Γερανός είναι πτηνό ελόβιο και αποδημητικό, που ανήκει στην οικογένεια 

των γερανιδών της τάξης τω γερανόμορφων, με μακριά πόδια και λαιμό, με 

συνολικό ύψος περίπου 1.50 μέτρο.  

Ζει σε βαλτώδη μέρη και τρέφεται με σπόρους, καρπούς, αλλά και με μικρά 

ζώα, έντομα, σκουλήκια, βάτραχους, τρωκτικά. Το κεφάλι του είναι μικρό, το 

φτέρωμά του τεφρό, καστανό ή και άσπρο. Το ράμφος του είναι πιο μακρύ απ' 

ότι το κεφάλι του, οξύ κωνικό και ίσιο. Το σώμα του σκεπάζεται από 

κιτρινόφαια φτερά στη ράχη και λευκά συνήθως στην κοιλιά. Τα πόδια του 

φέρουν τρία δάχτυλα εμπρός και ένα πίσω, τα οποία απολήγουν σε δυνατά και 

γαμψοειδή νύχια. Κατασκευάζει τη φωλιά του, σε μικρές νησίδες, με ξερά 

κλαδιά και εκεί γεννά 1-2 πρασινωπά αυγά, τα οποία επωάζει 30 ημέρες. Οι 

νεοσσοί λίγο μετά την εκκόλαψη εγκαταλείπουν τη φωλιά. Κοιμάται, όπως οι 

πελαργοί, στο ένα πόδι με το κεφάλι χωμένο μέσα στα φτερά και γενικά ο 

τρόπος ζωής του μοιάζει με του πελαργού. Η φωνή του είναι διαπεραστική και 

μοιάζει με σάλπισμα. Είναι πτηνό μεταναστευτικό, διαχειμάζει στην Αφρική 

και την Ινδία και το καλοκαίρι μεταναστεύει στη Σκανδιναβία και τη 

Γιουγκοσλαβία, όπου και αναπαράγεται, απαντάται δηλαδή σχεδόν σε όλο τον 

κόσμο, εκτός από τη Νότια Αμερική. Όταν βρίσκεται σε αποδημία, ζει κατά 

μεγάλες ομάδες, στους τόπους όμως της διαχείμασης ζει κατά ζεύγη. Κατά τις 

μεταναστευτικές πτήσεις, μερικές φορές, πετά πολύ ψηλά κατά σμήνη, μέχρι 

4.000 μ. Ύψος, και σε διάταξη οξείας γωνίας, σε σχήμα ν, με το ένα σκέλος 

μακρύτερο, με έναν αρχηγό στην κορυφή και η ταχύτητα με την οποία πετά 

φτάνει τα 50 χλμ. την ώρα. 

 



 

Γλαυξ – Κουκουβάγια 

 

 

Η κουκουβάγια έχει σκούρο φτέρωμα, καφετί ή σταχτί , με κηλίδες και 

ραβδώσεις. Τα φτερά της είναι πολύ πλούσια, απαλά και χνουδοτά και την 

κάνουν να φαίνεται πιο σωματώδης απ' ό,τι πράγματι είναι. 

Έχει πολύ μεγάλα μάτια και καλή όραση, ιδιαίτερα τη νύχτα. Βλέπει προς τα 

εμπρός όπως ο άνθρωπος, και όχι από κάθε μάτι προς μία πλευρά όπως τα 

υπόλοιπα πουλιά. 

Η κουκουβάγια είναι νυχτόβιο αρπαχτικό πουλί, δηλαδή κοιμάται τη έρα και 

βγαίνει το βράδυ για κυνήγι. Τα πόδια της είναι δυνατά, με μυτερά νύχια για να 

σκοτώνει τη λεία της, συνήθως έντομα και ποντίκια. Σπάνια μεταναστεύει, 

μετακινείται όμως συχνά, αναζητώντας ένα καλό κυνήγι. 

Δεν φτιάχνει μόνη της τη φωλιά της προτιμάει να βολεύεται σε κουφάλες 

δέντρων, σε τρύπες στους βράχους ή σε εγκαταλελειμένες φωλιές. Η 

κουκουβάγια κάνει ήρεμες κινήσεις μπορεί να μείνει ώρα ακίνητη, 

παραμονεύοντας τη λεία της. Όταν ακούει κάτι παράξενο κουνάει πάνω κάτω 

το κεφάλι της, όταν θέλει μπορεί να το στρίψει τόσο ώστε να βλέπει και προς 

τα πίσω! 

 

Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τη κουκουβάγια καλό οιωνό, προάγγελε νίκη 

και ευτυχία, σύμβολο σοφίας. Ιδιαίτερα αγαπητή είναι στην Θεά Αθηνά καθώς 

είναι το ιερό πουλί της Θεάς προστάτιδας της πόλης, της Αθηνάς . Η 

κουκουβάγια, στα αρχαία ελληνικά <<η γλαυξ>>, κοσμούσε άλλωστε το 

αθηναϊκό νόμισμα 

 

Στ. 513-514: Το πιο φοβερό είναι ότι ο Δίας, που τώρα βασιλεύει σε όλους, 

στέκεται με έναν αετό στο κεφάλι κι ας είναι βασιλιάς η θυγατέρα του ( η 

Αθηνά ) έχει μια κουκουβάγια. 

Στ. 586-9: Αν πιστέψουν για Θεό εσάς, ( οι άνθρωποι ) θα έχουν όλα τ' αγαθά. 

Πρώτα πρώτα δεν θ' αφανίζουν οι ακρίδες τ' αμπέλια ένας λόχος κουκουβάγιες 

και γεράκια θα τις ξεπαστρέψει. 

 

 



Γύπας-Γύψ 

 

Οι γύπες είναι αρπακτικά πουλιά προσαρμοσμένα στην κατανάλωση νεκρών 

ζώων. Στην Ελλάδα υπάρχουν και τα τέσσερα είδη γυπών της Ευρώπης: 

 Το Όρνιο (Gyps fulvus) προτιμάει τα εντόσθια των ψοφιμιών (γι' αυτό και ο 

μακρύς λαιμός). Το συναντάμε πάντα σε παρέες, στο κυνήγι ή στη φωλιά.  

 
 

Ο δυνατότερος Μαυρόγυπας (Aegypius monachus) αξιοποιεί τους 

σκληρότερους μυς και τένοντες. Κυκλοφορεί μόνος και είναι ο μόνος που 

φωλιάζει σε δέντρα αντί σε κάθετους βράχους.  

Ο Ασπροπάρης (Νeophron percnopterus) τρέφεται επιπλέον με σκουπίδια, 

περιττώματα, αλλά και με πολλά ερπετά, που είναι άφαντα το χειμώνα. Γι' 

αυτό μεταναστεύει στην Αφρική, όπου σπάζει αυγά στρουθοκαμήλου 

ρίχνοντας πέτρες με το ράμφος (χρήση εργαλείων). 

Ο Γυπαετός (Κοκκαλάς, Gypaetus barbatus) βρίσκεται μόνο στα βουνά και 

είναι ο μόνος που μπορεί να τραφεί με χοντρά κόκαλα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πελαργός  

 

Είναι ένα πουλί μεγαλόσωμο, με μακριά κόκκινα πόδια, μακρύ λαιμό και 

μεγάλο ράμφος. Έχει ωραία πούπουλα, συνήθως άσπρα, και σταχτόμαυρες 

φτερούγες. Οι πελαργοί είναι πουλιά αποδημητικά. Τον Αύγουστο μαζεύονται 

σε κοπάδια και φεύγουν από την Ευρώπη για την Αφρική. Ξαναγυρίζουν στις 

ίδιες φωλιές γύρω στο Μάρτη. Όταν πετούν, τα φτερά και το σώμα τους 

σχηματίζουν μια ευθεία. Οι πελαργοί ζουν κοντά σε νερό – θάλασσες, λίμνες, 

ποτάμια ή έλη- και ψαρεύουν την τροφή τους. Φτιάχνουν τις φωλιές τους σε 

ψηλά δέντρα, σε απόκρημνες όχθες και στις στέγες των σπιτιών. Τους αρέσει η 

οικογενειακή ζωή: το αρσενικό και το θηλυκό μεγαλώνουν μαζί τα μικρά τους. 

Οι πελαργοί περπατούν με αργά βήματα. Όταν θέλουν να ξεκουραστούν, 

στέκονται στο ένα πόδι. Για να κοιτάξουν προσεκτικά το χώρο γύρω τους, 

χρησιμοποιούν το μακρύ λαιμό τους σαν περισκόπιο. Δεν έχουν σχεδόν 

καθόλοι φωνή, μόνο κάνουν έναν ιδιαίτερο θόρυβο ανοιγοκλείνοντας το 

ράμφος τους. 

Όταν κάποιος είναι ψηλός, τον φωνάζουμε <<λελέκι>>. Οι πελαργοί έχουν 

καλές σχέσεις με τους ανθρώπους. Σε πολλές χώρες υπάρχουν μύθοι και 

ιστορίες για τους άσπρους πελαργούς που φέρνουν την ευτυχία. Γι' αυτό λέμε 

ότι <<τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός>>. 

 

Στ.1139: ...άλλες δέκα χιλιάδες πελαργοί έφτιαχναν πλίθρες. 

Στ. 1212: Ε, εσύ που πας; Από ποια πύλη παραβίασες το τείχος; (...) 

Οι πελαργοί σου σφράγισαν το διαβατήριο; 

 

Ciconia ciconia 

Τάξη: Πελαργόμορφα ή κικονιίμορφα 

Οικογένεια: Πελαργίδες 

Άλλα ονόματά του είναι λελέκι, λέλεκας και καλαμοκάνας. 



Πελεκάς -  Πελεκάνος 
 

Οι πελεκάνοι είναι μεγαλόσωμα πουλιά. Έχουν πυκνό άσπρο ή αχνό ρόδινο 

φτέρωμα και μακρύ, πλατύ ράμφος. Τα φτερά τους είναι πολύ μεγάλα: αν τα 

ανοίξουν φτάνουν σχεδόν τα δύο μέτρα. Πετούν γρήγορα και με χάρη, όμως 

περπατούν με δυσκολία γιατί τα πόδια τους είναι κοντά. 

Ζουν στις ακροθαλασσιές ή στις όχθες λιμνών και ποταμών. Είναι πολύ καλοί 

ψαράδες, μάλιστα κάτω από το ράμφος τους έχουν έναν σάκο που χρησιμεύει 

σαν απόχη. Μερικές φορές οι πελεκάνοι ψαρεύουν σε οργανωμένες ομάδες: 

μπαίνουν πολλοί στη σειρά, βουτούν και ξαναβγαίνουν όλοι μαζί. Ο σάκος στο 

ράμφος τους χρησιμεύει και για να αποθηκεύσουν την τροφή τους. Απο εκεί 

ταΐζουν και τα μικρά τους μασημένη τροφή! 

Οι πελεκάνοι κουνιούνται αδέξια και αστεία όταν περπατούν. Όταν θέλουν να 

ξεκουραστούν, μαζεύουν το λαιμό τους και ακουμπούν το κεφάλι τους 

ανάμεσα στις φτερούγες. 

 

Στ. 1155-7: Μεγάλοι τεχνίτες οι πελεκάνοι, που με τις μύτες τους πελεκούσαν 

τις πύλες και ο χτύπος απο το πελέκημά τους ακούγονταν σα να' ταν ναυπηγείο  

 

 

 

Pelecanus omocrotalus 

Τάξη: Πελεκανόμορφα 

Οικογένεια: Πελεκανίδες 

 

 

 

 



Χήνα 

 

Οι χήνες μοιάζουν με τις πάπιες, είναι όμως πιο μεγαλόσωμες, με παχύτερο 

ράμφος και πιο μακριά ποδιά και λαιμό. Τα περισσότερα είδη ζουν στη στεριά, 

είναι δηλαδή λιγότερο υδρόβιες από τις πάπιες. Άλλωστε δεν τρώνε ψάρια, 

αλλά σπόρους και βλαστάρια φυτών που βρίσκουν στους αγρούς. Είναι 

αποδημητικά πουλιά. Μεταναστεύουν σε ομάδες από οικογένειες που μένουν 

μαζί για πολύ καιρό. Εκτός από τις άγριες χήνες, υπάρχουν και εξημερωμένες 

που οι άνθρωποι εκτρέφουν ως κατοικίδια ζώα. Οι χήνες μοιάζουν με τις 

πάπιες στην εμφάνιση, τη φωνή και το αστείο, κουνιστό περπάτημά τους. Είναι 

κοινωνικές και ζουν σχηματίζοντας ομάδες. Στα ταξίδια τους πετούν ψηλά, 

σχηματίζοντας ένα λάμδα (Λ). Ο σχηματισμός αυτός τις βοηθάει να 

εξοικονομούν πολύτιμη ενέργεια: Όταν ένα πουλί ανεβοκατεβάζει τα φτερά 

του, δημιουργεί ρεύμα. Έτσι τα πουλιά που βρίσκονται από πίσω του 

βοηθιούνται απ' αυτό το ρεύμα και δεν είναι αναγκασμένα να 

ανεβοκατεβάζουν πολύ δυνατά τα δικά τους φτερά. Βέβαια, τα πουλιά 

συνεννοούνται μεταξύ τους φωνάζοντας και αλλάζουν θέσεις πού και πού, για 

να ξεκουράζεται αυτό που βρίσκεται μπροστά στο σμήνος. 

Στις παρελάσεις υπάρχει ένας ιδιαίτερος βηματισμός που ονομάζεται <<το 

βάδισμα της χήνας>>: τα πόδια σηκώνονται διαδοχικά από το έδαφος εντελώς 

τεντωμένα. 

 

Στ.1144-46: Οι χήνες δουλεύοντας τα πόδια τους σα φτυάρια έριχναν τον πηλό 

στις σκαφές. 

 

 

Anser anser 

Τάξη: Χηνόμορφα 

Οικογένεια: Ανατίδες 

Υποοικογένεια: Χηνίδες 



Έποψ – Τσαλαπετεινός 

Ο τσαλαπετεινός είναι πτηνό που ανήκει στην οικογένεια των εποπιδών και 

στην τάξη των κορακόμορφων.Έχει πλούσιο πορτοκαλόχρωμο φτέρωμα, 

ασπρόμαυρη ουρά. Μακρύ ράμφος και εντυπωσιακό λοφίο απο μακρια φτερά   

με μαύρες άκρες. 

  
Το μήκος του είναι γύρω στα 30 εκατοστά και το περισσότερο μέρος του 

καταλαμβάνει η ουρά. 

Είναι αποδημητικό πουλί, ποου το καλοκαίρι ζει στην Ευρώπη , στην 

Ασία και στην Αφρική και το φθηνόποορο μεταναστεύει σε περιοχές με 

τροπικό κλίμα . 

Το όμορφο αυτό πουλί είναι πολύ βρ’ωμικο πραγμα που τον βοηθάει να 

αμύνεται στον εχθρό. Φωλιάζει σε κουφάλες δέντρων σε ανοίγματα τείχων, σε 

κοιλότητες βράχων και σε σωρούς από πέτρες . Κάθε μέρα αναζητά την τροφή 

του. Τρέφεται με σκουλήκια που βρίσκει σκαλίζοντας τους θάμνους αλλα και 

με σκουπίδια. Το θυληκό κάνει καπου στα 4 με 7 αβγά και τα ζεσταίνει για 15 

με 19 ημέρες και τρέφεται από το αρσενικό. Η κραυγή του είναι «ΟΥΠ-ΟΥΠ» 

Κοινές ονομασίες: αγριοκόρακας,  

Εποπάς, κουκοπετεινός, κουτσουλιανός και στα λατινικά  Upapa epops 

Αναφέρεται στους στοίχους92-108 και στ 15-6, 46-59 και 266 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερωδιοί 

 

Περιγραφή 

Η οικογένεια Ερωδιίδαι ανήκει στην 

Τάξη πελαργόμορφα και περιλαμβάνει 

24 Γένη. Σε αυτή την οικογένεια 

ανήκουν οι ερωδιοί. Είναι πουλιά με 

μακριά πόδια και ράμφος που τους 

βοηθούν πολύ αφού ζουν, με ελάχιστες 

εξαιρέσεις, σε περιοχές με ρηχά νερά. 

Τα βρίσκουμε κοντά σε ποτάμια, 

λίμνες, έλη, δέλτα, θάλασσα, σε υγρά 

λιβάδια και υγρές καλλιέργειες. Είναι 

όλα σαρκοφάγα είδη με τα περισσότερα 

να τρέφονται κυρίως με ψάρια ενώ τα 

υπόλοιπα με έντομα, άλλα μέρη της δίαιτάς τους αποτελούνται από 

ασπόνδυλα, αμφίβια και μικρά ερπετά. Με λίγες εξαιρέσεις ζουν και 

φωλιάζουν σε αποικίες, χρησιμοποιούν κυρίως τα δέντρα ή την πυκνή 

βλάστηση κοντά στο νερό. Δεν είναι λίγα τα είδη που ζουν και φωλιάζουν μαζί 

με άλλα είδη της ίδιας οικογένειας. Δημιουργούν μονογαμικά ζευγάρια την 

περίοδο της αναπαραγωγής και στην ανατροφή των μικρών συμμετέχουν και οι 

δύο γονείς. Τα είδη που ζουν στις εύκρατες περιοχές είναι μεταναστευτικά. 

Είναι κοσμοπολίτικη οικογένεια και τα μέλη της τα βρίσκουμε παντού εκτός 

από την Ανταρκτική, την Αρκτική και σε μεγάλο υψόμετρο στα βουνά. 

 

Χαρακτηριστικά 

Όταν κυνηγούν χρησιμοποιούν την πολύ καλή τους όραση και γρήγορη κίνηση 

του λαιμού τους. Κατά την πτήση εναλλάσσουν το χτύπημα των φτερών με 

στιγμές αιώρησης. Κατά την πτήση έχουν τον λαιμό μαζεμένο σε σχήμα Σ και 

τα πόδια τεντωμένα. Κάθε είδος ερωδιού έχει και το δικό του ιδιαίτερο τρόπο 

ζωής και συμπεριφοράς. 

 

Στίχοι 

Στ. 1142-3:Ποιοί κουβαλούσαν λάσπη; Α! Ερωδιοί μέσα σε σκάφες. 

 

 

Βασίλειο: Ζώα (Animalia) 

Συνομοταξία: Χορδωτά (Chordata) 

Ομοταξία: Πτηνά (Aves) 

Υφομοταξία: Νεόρνιθες (Neornithes) 

Ανθυφομοταξία: Νεόγναθα (Neognathae) 

Υπερτάξη: Neoaves 

Τάξη: Πελεκανόμορφα (Pelecaniformes) 

Οικογένεια: Ερωδιίδαι(Ardeidae) 



Ιεράξ-Γεράκι 

 
Πληροφορίες: Το Γεράκι (καθαρεύουσα: ο Ιέραξ, του ιέρακος), είναι αρπαχτικό 

ημερόβιο πουλί. Τα ενήλικα γεράκια διαθέτουν λεπτά δρεπανοειδή φτερά, που τα 

βοηθούν να πετούν με υψηλή ταχύτητα. Τ α νεότερα γεράκια, έχουν μακρύτερο 

φτέρωμα, για να εξυπηρετούνται γενικότερες ανάγκες πτήσης ενός αρπακτικού. 

Το σώμα του είναι επίμηκες, εύρωστο και φτάνει σε μήκος τα 33-35 εκατοστά. Η 

ουρά του είναι λεπτή και έχει μήκος περίπου 24 εκατοστά.  Οι φτερούγες του είναι 

μακριές και μυτερές έτσι εξασφαλίζει ένα ελαφρύ και γρήγορο πέταγμα. Το 

κεφάλι του, ο λαιμός του και η ουρά του είναι γκριζωπά, ενώ η ράχη του είναι 

καστανόχρωμη. Το κάτω μέρος του λαιμού του, το στήθος και η κοιλία του έχουν 

άσπρο η πολύ ανοιχτό κίτρινο χρώμα. Τα πόδια του  είναι κίτρινα, κοντά και 

καλύπτονται από φτερά. Τα δάχτυλα του φέρουν γαμψά και δυνατά νύχια. Το 

χρώμα του ράμφους του είναι καστανοκίτρινο και είναι κοντό και γαμψό έτσι 

ώστε να το βοηθά να κόβει τη λεία του. Τρέφεται με ποντίκια, μικρά πουλιά και 

έντομα. Τα γεράκια ζουν σε ορεινές περιοχές αλλά και σε δασώδης πεδιάδες. 

Φτιάχνουν την φώλια τους σε υψηλές κορυφές, σε δέντρα, σε ερειπωμένα κτήρια 

η χρησιμοποιούν εγκαταλειμμένες φωλιές άλλων πουλιών. Ζουν σε όλη την 

Ευρώπη και την Ασία, εκτός από την αρκτική, και σε πολλά μέρη της Αφρικής 

όπου καταφεύγουν για να περάσουν τους δύσκολους χειμώνες. Μπορεί όμως να 

διαχειμάσουν ακόμη και στην Β. Ευρώπη. Στην Ελλάδα απαντούν ως επιδημητικά 

πουλιά στην Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στα νησιά. Θεωρούνται 

ωφέλιμα για τη γεωργία επειδή μερικά τρέφονται με έντομα. Η οικογένεια 

περιλαμβάνει περίπου 60 είδη. Το πιο γνωστό και πιο διαδεδομένο είδος είναι ο 

Ιέραξ ο γνήσιος Falco tinunculus, κοινώς Κιρκινέζι του βράχου. Με την γενική 

ονομασία Γεράκι εννοείται οποιοδήποτε από τα είδη του αρπακτικού ημερόβιου 

πτηνού του γένους Falco. Η λέξη προέρχεται από τη Λατινική falco, σχετική με 

την επίσης Λατινική falx («δρεπάνι»), εξαιτίας του σχήματος των φτερών του 

πτηνού. 

Παροιμίες: Κάλλιο μια μέρα γεράκι (δύναμη), παρά ένα χρόνο κάργια 

(περιφρόνηση). 

Όρνιθες: στ.1177-80 και στ.303, 516, 589, 870, 1205-6, 1335και 1453-4. 

 

 

 

 

 



Ικτίνος  

 

 

Κοινή ονομασία διαφόρων ιερακόμορφων αρπακτικών πτηνών της οικογένειας 

των ακιπιτριδών, και ιδιαίτερα του είδους Milvus milvus. Το πουλί αυτό, γνωστό 

και με την ονομασία ψαλιδιάρης, συναντάται κυρίως στην κεντρική και νότια 

Ευρώπη, στην Αφρική και στην Ινδία, όπου ζει κατά προτίμηση σε πεδινές ή 

λοφώδεις περιοχές. Έχει μήκος 65 εκ., άνοιγμα πτερύγων 1,50 μ., διχαλωτή ουρά 

και έντονο καστανοκόκκινο φτέρωμα. Τρέφεται με μεγάλα έντομα, αλλά όταν 

είναι πεινασμένος, κυνηγά ακόμα και πουλερικά. Μεταξύ Απριλίου και Μαΐου, το 

θηλυκό αποθέτει σε μια αρκετά μεγάλη φωλιά, η οποία είναι κατασκευασμένη σε 

ψηλά δέντρα, 3-4 αβγά γαλάζιου χρώματος, διάστικτα από σκούρες κηλίδες. 

  Συγγενικό είναι το είδος Milvus migrans, το οποίο είναι γνωστό και με την κοινή 

ονομασία τσίφτης ή τσιφτογεράκι. Είναι μικρότερο σε μέγεθος από το 

προηγούμενο με συνολικό μήκος 55 εκ., και συναντάται στην Ευρώπη, στην 

Αφρική και στην Αυστραλία. Συχνάζει κατά κανόνα σε περιοχές πλούσιες σε νερά 

και τρέφεται κυρίως με ψάρια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πέρδιξ - Πέρδικα 
 

 
 

Πληροφορίες: Η πέρδικα είναι κοινή ονομασία πτηνών του γένους Πέρδιξ ή 

Αλεκτορίς που ανήκουν στην οικογένεια των Φασιανιδών και στην τάξη των 

Ορνιθόμορφων. Το σώμα της είναι μετρίου μεγέθους ,παχουλό , στρογγυλό ,με 

κοντή ουρά και μικρές δυνατές φτερούγες που βοηθάνε στο γρήγορο  πέταγμα. 

Έχει μικρό κεφάλι και κοντό και μυτερό ράμφος.  Η φωνή της είναι ιδιόμορφη. 

Τρέφεται με έντομα , σκουλήκια, σπόρους, φύλλα, τρυφερούς βλαστούς και 

θεωρείται γενικά ωφέλιμη για τους γεωργούς παρά επιζήμια ενώ αποτελεί βασικό 

κυνήγι κατά την κυνηγετική περίοδο. Κατοικεί σε βοσκοτόπους και σε 

καλλιεργήσιμες περιοχές. Οι πέρδικες ως κοινωνικά πτηνά ζουν σε μεγάλες 

ομάδες. 

Χαρακτηριστικό της πέρδικας είναι γρήγορο πέταγμα της καθώς και το καμαρωτό 

περπάτημα της το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και από τον λαό για να περιγράψει 

κάποιον (κυρίως γυναίκα) που περπατάει περήφανα και με στητό παράστημα. 

 

Παροιμίες: Έγινε περδίκι. (υγιής) 

Ήρθε η ώρα η καλή κι η ώρα η βλογημένη, να πάρει ο αϊτός την πέρδικα, τη 

χρυσοπλουμισμένη… (γάμος) 

Καλώς τηνε την πέρδικα, που περπατάει λεβέντικα! 

Της πέρδικας απ’ τη λαλιά της βρίσκουν τη φωλιά. (φλυαρία) 

 

 

Όρνιθες: στ.249 Έλα κι εσύ, πέρδικα μου, πλουμιστό πουλί. 

Καθώς και στ. 297, 761 και 767-8. 

 

 

 

 

 

 



Περιστερά-Περιστέρι 

 

 

 
 

Πληροφορίες: Τα περιστέρια, (επιστημονικό όνομα Columbus livia) είναι πτηνά 

της οικογένειας περιστερίδες.  Έχουν προσαρμοστεί στη ζωή στην πόλη πολύ 

καλά σε όλο τον κόσμο.  Έχουν γκριζογάλανο χρώμα και άσπρα πλευρά, ενώ το 

ινδικό υποείδος Περιστερά ή ενδιάμεσος του Στρίκλαντ έχει γαλαζωπά πλευρά. Η 

ουρά τους καταλήγει σε μια σκούρα γραμμή και οι φτερούγες έχουν δύο μαύρες 

γραμμές. Οι διαφορές μεταξύ αρσενικών και θηλυκών είναι λίγες. Τα μικρά 

περιστέρια ονομάζονται πιτσούνια. Τρέφονται με καρπούς και σπόρους ενώ τα 

μικρά τρώνε μια παχιά ουσία (σαν γάλα) που βρίσκεται κάτω από το λαιμό της 

μητέρας αλλά και του πατέρα τους. Παλαιότερα χρησιμοποιήθηκαν και ως 

ταχυδρόμοι μετά από εκπαίδευση.Μαρτυρίες για τη χρήση ταχυδρομικών 

περιστεριών υπάρχουν περίπου από τον 5ο αιώνα π.Χ.Τα περιστέρια βρίσκονται 

και σε λευκό χρώμα γνωστά ως σύμβολο ειρήνης για αυτό και έχει 

χρησιμοποιηθεί η φράση << αθώα περιστερά>>. 

 

Παροιμίες: Ο κόρακας δεν κάνει περιστέρι, πάλι κόρακα θα κάνει. 

Από κάργια περιστέρι δεν γίνεται. 

Αθώα περιστέρα. 

 

Όρνιθες: στ.1082 Αν κάποιος από σας πιάσει ζωντανό τον Φιλοκράτη τον 

πουλολόγο, θα παρει τεσσερα τάλαντα(…) τα βάζει σε κλουβιά και τα ‘ χει για 

κράχτες στα δύχτια. Κάθως και στ 302-304, 399 και 1302. 

 

 

 

 

 



Κεβληπύρις-Κοκκινολαίμης 

 

 

 Ο κοκκινολαίμης 

(Erithacus rubecula - Εριθακός ο 

κοκκινούλης) είναι μικρόσωμο πουλί, το 

οποίο ανήκει στην οικογένεια των 

τσιχλών. Συναντάται με διάφορες 

ονομασίες, όπως καλόγιαννος, 

καλογιάννος, κοκκινοστήθης, 

κομπογιάννης, χειμωνιάτης, 

τσιγκογιάννης, τσιρογιάννης κ.ά. Επίσης 

αναφέρεται ως αηδόνι του χειμώνα. 

 

 

 

 

 

 

Εκφράσεις 

 

Στης λυγαριάς τ` ολόξερο κλαδί             Συστηματική ταξινόμηση 

του φθινοπώρου φτωχικό παιδί, ο καλογιάννος 

πρόσχαρος προβάλλει,ο Κοκκινολαίμης με λίγα 

λόγια:Είναι ενα πουλί σε μέγεθος σπουργιτιού  

Αναγνωρίζεται εύκολα: είναι γριζοκαφετής με ένα μεγάλο 

πορτοκαλοκόκκινο σημάδι στο στήθος και το 

πρόσωπο. 

  

 

Συγγενεύει με τον Κότσυφα. Εκφράζεται όμως 

πιο "φεμινιστικά": ενώ αρσενικοί συνήθως Κότσυφες 

αναλαμβάνουν να υπερασπίζονται το χώρο, οι 

θηλυκοί Κοκκινολαίμηδες αναλαμβάνουν την ίδια δράση 

με τους αρσενικούς! 

Το διεθνές λατινικό όνομά του Erithacus 

rubecula βασίζεται στο ελληνικό όνομα Ερύθακος. 

Σύμφωνα με τον Πλίνιο, ο Ερύθακος ήταν 

χειμωνιάτικο πουλί που το καλοκαίρι 

μεταμορφωνόταν σε Κοκκινούρη (σήμερα γνωρίζουμε ότι οι Κοκκινούρηδες είναι, απλά, 

καλοκαιρινοί επισκέπτες από την Αφρική. Η άφιξή τους συμπίπτει λίγο-πολύ όμως με την 

αναχώρηση των Κοκκινολαίμηδων για τα ορεινά ή βορειότερα μέρη). 

 

Βα

σίλειο: 

Ζώα (Animalia) 

Συ

νομοταξία: 

Χονδρωτά 

(Chordata) 

Ομ

οταξία: 

Πτηνά (Aves) 

Τά

ξη: 

Στρουθιόμορφα 

(Passeriformes) 

Οι

κογένεια: 

Μουσκικαπίδες 

(Muscicapidae) 

Γέ

νος: 

Εριθακός (Erithacus) 

Είδ

ος: 
E. rubecula 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B7%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8E%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1


Στην Κωμωδία Όρνιθες του Αριστοφάνη, αναφέρεται στους στ. 302 - 304 

 

Κερχνής-Κιρκινέζι 

 

Σύντομη Περιγραφή 

-Το κιρκινέζι είναι ένα μικρό, κυρίως 

εντομοφάγο μεταναστευτικό γεράκι που φωλιάζει 

συνήθως σε χαλαρές αποικίες και παρουσιάζει 

φυλετικό διμορφισμό.           

-Οι χώρες που φιλοξενούν τους μεγαλύτερους 

πληθυσμούς είναι η Ισπανία και η Ελλάδα..  

      -Το κιρκινέζι φωλιάζει συνήθως σε παλιά 

οικοδομήματα κάτω από τα κεραμίδια ή σε τρύπες 

των τοίχων.  

         -Εμφανίζονται στην περιοχή κατά τα τέλη 

Μαρτίου και αναχωρούν για διαχείμαση στην 

Αφρική κατά τα μέσα-τέλη Σεπτεμβρίου. 

  -Τον χειμώνα είναι απίθανο να τα δούμε στη 

χώρα μας, εκτός από εξαιρετικά σπάνιες 

περιπτώσεις. Νωρίς την άνοιξη, όταν επιστρέφουν από την Αφρική όπου 

ξεχειμώνιασαν, θα τα δούμε σε μεγάλες ομάδες σε στήλους της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ, ή όλα 

μαζί σε μεμονωμένα δέντρα στον κάμπο.     

                                           Συστηματική ταξινόμηση 

 

Λατινική Ονομασία: Falco 

Naumanni 

Άλλες Ονομασίες: 

Βραχοκιρκινέζι, Ανεμογάμης

       

Σ

  

 Μετανάστευση 

 -Μεταναστεύουν σε ευρύ μέτωπο προς την Αφρική αλλά δεν γνωρίζουμε 

ακόμη τους μεταναστευτικούς διαδρόμους και τον ακριβή τόπο προορισμού των 

πληθυσμών που αναπαράγονται στην Ελλάδα. Οι δακτυλιώσεις που έκανε 

η Ορνιθολογική δεν έχουν ακόμη αποδώσει. Η φωλιά τους είναι πρόχειρη, χωρίς 

συγκέντρωση υλικών. Εκμεταλλεύονται κάθε δυνατή θέση. Στη Θεσσαλία τα 

εντοπίσαμε να φωλιάζουν σε περιστερώνα, μαζί με δεκάδες περιστέρια. Πολύ 

λίγα εξακολουθούν να φωλιάζουν σε άγρια περιβάλλοντα, όπως σε τρύπες 

βράχων, σε ορθοπλαγιές, σε τρύπες δέντρων και σε παλιές φωλιές από κουρούνες. 

Βασίλειο: Ζώα (Animalia) 

Συνομοταξία: Χορδωτά (Chordata) 

Ομοταξία: Πουλιά (Αves) 

Τάξη: Ιερακόμορφα (Falconiformes) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8E%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CE%B4%CF%89%CF%84%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%AC


Συμπεριφορά 

-Στο τέλος του καλοκαιριού, μετά την αυτονόμηση των νεοσσών, μαζεύονται σε 

μεγάλες ομάδες και κουρνιάζουν το βράδυ όλα μαζί σε συστάδες δέντρων, δίπλα 

ή μέσα στα χωριά στη Θεσσαλία, ή σε πάρκα όπως στην Τρίπολη ή στα Γιάννενα. 

Είναι κοινωνικά πουλιά εκτος από την περίοδο αναπαραγωγής τους. Έχουν ένα 

σύντροφο για όλη τους τη ζωή. Είναι μοναχικό αλλά ζει οικογενειακά. 

Στην Κωμωδία: Οι Όρνιθες του Αριστοφάνη αναφέρεται στους στ. 335, 1456-

1456. 

Και ακόμα στους στ. 304 και 1180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Κόκκυξ – Κούκος 

Περιγραφή: Ο Κούκος είναι ένα πουλί στο μέγεθος του περιστεριού με σταχτο-

γκρίζα πλάτη και λευκή 

κοιλιά με σκούρες 

ραβδώσεις. Κατά πάσα 

πιθανότητα θα το δείτε σαν 

μια σκούρα μορφή που 

πετάει αρκετά γρήγορα 

ανάμεσα σε χωράφια ή 

ανάμεσα σε δάση.Είναι 

ντροπαλός  αλλά είναι 

πολύπιθανόν να έχετε 

ακούσει το         

χαρακτηριστικό «κου-κου, 

κου-κου» που κάνει ο 

αρσενικός Κούκος όταν 

καλεί κάποιο θηλυκό. 

Οι Κούκοι συναντώνται συχνά σε όλων των ειδών τα εδάφη, σε δάση και ανοιχτές 

πεδιάδες μέχρι και ορεινές πλαγιές. Οι Κούκοι δεν φτιάχνουν τις δικές τους 

φωλιές αλλά αφήνουν τα αυγά τους στις φωλιές άλλων πουλιών. Ο νεοσσός του 

Κούκου σκάει από το αυγό του πριν από τα μικρά του άλλου πουλιού που έχει 

φτιάξει την φωλιά, και πετάει έξω τα άλλα αυγά! 

Παροιμίες: 

 Ένας κούκος δε φέρνει την Άνοιξη. 

 Μας κόστισε ο κούκος αηδόνι. (πολλά) 

 Πηγαίνει ολομόναχος σαν τον κούκο. 

 Τρεις κι ο κούκος. (λίγοι) 

Αποδημήσεις: Οι Κούκοι είναι θερινοί επισκέπτες στην Ευρώπη από την Αφρική. 

Έρχονται ανάμεσα στα μέσα Απριλίου και αρχές Μαΐου, τότε μπορεί κανείς να 

ακούσει την πασίγνωστη κραυγή ‘κου-κου’ σχεδόν στα περισσότερα εξοχικά 

μέρη, παρότι το να δει κανείς Κούκο είναι πολύ δύσκολο. Στην Κύπρου ο Κούκος 

περνά σε μικρούς αριθμούς κάθε άνοιξη από το νησί μας σαν μεταναστεύουν σε 

άλλες χώρες της Ευρώπης. 

Οι ενήλικοι Κούκοι είναι από τους πρώτους θερινούς μας επισκέπτες που 

εγκαταλείπουν τηε Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να μεγαλώσουν τα μικρά τους οπότε 

είναι ελεύθεροι να φύγουν. Οι περισσότεροι φεύγουν από την Ευρώπη κατά τον 

Ιούλιο. Οι νεαροί Κούκοι φεύγουν έναν μήνα περίπου πιο μετά όταν έχουν πλέον 

μεγαλώσει αρκετά. Δεν βλέπουν ποτέ τους γονείς τους. 

Δεν γνωρίζουμε πολλά για τους δρόμους μετανάστευσης των Κούκων. Κατά πάσα 

πιθανότητα ταξιδεύουν νότια από την κεντρική Ευρώπη προς την Ιταλία, όπου και 

τρέφονται καλά πριν περάσουν στην Αφρική. 



Στην Αφρική οι Κούκοι δεν βγάζουν τον χαρακτηριστικό τους ήχο όποτε μάλλον 

περνούν απαρατήρητοι.Ο Κούκος ο Ευρωπαϊκός ανήκει στην οικογένεια 

των Κούκων Cuculidae και η Ευρωπαϊκή του ονομασία είναι Cuckoo. 

Λατινική ονομασία: Culcunus Canorus 

Στην κωμωδία του Αριστοφάνη οι Όρνιθες αναφέρεται στους στ. 303, 503 

Στη Φοινίκη, καθώς και στην Αίγυπτο δα, βασιλειάς ήταν τότες ο κούκος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κολοιός-Κάργια 

Η Κάργια Corvus monedula είναι ένα μεσαίου μεγέθους πουλί της οικογένειας 

των 

Κορακοειδών, του οποίου το μήκος κυμαίνεται από 30 ως 34 εκ.. Έχει βάρος 

γύρω στα 240 γραμ. και άνοιγμα φτερών περίπου 44 εκ. 

Βλέποντας την από 

μακριά μας δίνει την 

εντύπωση ενός 

κατάμαυρου πουλιού, 

όμως παρατηρώντας την 

καλύτερα θα δούμε ότι 

στην πραγματικότητα το 

φτέρωμα της έχει ένα 

σκοτεινό γκρι χρώμα με 

ανοιχτότερο το γκρι στον 

αυχένα, στα μάγουλα και 

στον λαιμό της. Το 

ράμφος της είναι κοντό 

και λεπτό μαύρου 

χρώματος, ενώ τα μάτια της έχουν ένα μοναδικό ανοιχτό μπλε χρώμα. Και τα δυο 

φύλα είναι όμοια, όπως επίσης και οι νεοσσοί τους.  

Κατηγορία: Κορακόμορφα 

Τάξη: Piciformes 

Οικογένεια: Corvidae 

Γένος: Corvus 

Είδος: monedula 

Διαστάσεις 

Άνοιγμα φτερών: 208-255 cm 

Βάρος αρσενικού: 174-280 gr 

Βάρος θηλυκού: 175-282 gr 

Βιότοπος 
Η Κάργια έχει μια αρκετά μεγάλη ποικιλία βιοτόπων. Την συναντούμε κυρίως σε 

δασώδεις αλλά και σε ανοιχτές περιοχές, αραιά δέντρα, χαμηλούς θάμνους, 

λιβάδια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, παράκτιες περιοχές, απόκρημνους βράχους 

στην άκρη της θάλασσας κ.α. Δεν είναι όμως και λίγες οι φορές που θα την 

συναντήσουμε σε αστικές περιοχές, σε προαστιακούς κήπους και αλσύλλια, αλλά 

ακόμα και μέσα σε πόλεις και χωρία. 

Συμπεριφορά 

Παρατηρήσεις έχουν δείξει ότι πάντα σε αυτές τις ομάδες υπάρχει μια ιεραρχική 

δομή. Μέσα στα κοπάδια υπάρχει μια αυστηρή ιεραρχία, με ένα επικεφαλής πουλί 

ενώ και τα υπόλοίπα ιεραρχούνται σε κάποια υψηλότερης και άλλα χαμηλότερής 

«κοινωνικής» ταξινόμησης. Έχει δε παρατηρηθεί ότι όταν ζευγαρώσου δυο άτομα 



διαφορετικών «κοινωνικών» τάξεων, το άτομο που ιεραρχικά βρίσκετε 

χαμηλότερα αναβαθμίζεται κοινωνικά. 

 

Στην Κωμωδία Οι Όρνιθες του Αριστοφάνη αναφέρεται στους στ.7, 18 και 50 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ-ΣΤΡΟΥΝΘΟΣ 

` Περιγραφή 

Έχουν μήκος μικρότερο από 15cm. Τα αρσενικά σπουργίτια αναγνωρίζονται από 

την γκρι κορώνα στο κεφάλι τους, και την 

μαύρη "ποδίτσα" στον λαιμό τους, ενώ τα 

θηλυκά και τα μικρά είναι κυρίως σκέτο καφέ. 

Κύκλος ζωής 

Τα σπουργίτια ζουν από τέσσερα έως επτά 

χρόνια, και έχουν πέντε περιόδους 

αναπαραγωγής. 

Η περίοδος αναπαραγωγής διαρκεί την 

άνοιξη και το καλοκαίρι και κάθε φορά 

γεννιούνται 4-6 αυγά. 

Συνήθειες 

Συνήθως χρησιμοποιείται ή ίδια φωλιά κάθε 

χρόνο, που έχει ως αποτέλεσμα συντρίμματα 

της φωλιάς, καθώς και έντομα που συνδέονται 

με αυτή.        Συστηματική ταξινόμηση  

 

Είναι παράσιτο για τον κλάδο τροφίμων, 

λόγω του κινδύνου μόλυνσης από τα 

περιττώματά τους και τις ζημιές σε 

συσκευασμένα αγαθά. 

Συμπεριφορα 

Το σπουργίτη είναι ένα πολύ κοινωνικό πουλί. 

Είναι αγελαίος σε όλες τις εποχές κατά τη 

σίτιση, και συχνά σχηματίζει αγέλες με άλλα 

είδη πουλιών.
]
 Επίσης φωλιάζει κοινωνικά, 

καθώς οι φωλιές του συνήθως συγκεντρώνονται 

σε συστάδες, και δραστηριοποιείται πολλές φορές κοινωνικά, όπως όταν κάνει 

μπάνιο σε σκόνη και νερό, καθώς και στο «κοινωνικό τραγούδι», στο οποίο τα 

πουλιά καλούν μαζί μέσα σε θάμνους. Το σπουργίτη τρέφεται κυρίως στο έδαφος, και 

σχηματίζει κοπάδια σε δέντρα και θάμνους. Είναι κυρίως καθιστικό είδος, σπάνια 

κινείται περισσότερο από μερικά χιλιόμετρα.Υπάρχει περιορισμένη μετανάστευση 

στους καθιστικούς πληθυσμούς, με τα πουλιά του βουνού να κινούνται σε 

χαμηλότερα υψόμετρα και μερικά νεαρά πουλιά μεταναστεύουν σε μεγάλες 

αποστάσεις, ιδιαίτερα στις ακτές. 

 

Στις Όρνιθες του Αριστοφάνη αναφέρεται στους στ. 577-579 

Χορός: Αν όμως οι άνθρωποι από άγνοια μας νομίσουν ένα τίποτα και για θεούς τους 

ολύμπιους; Πισθέταιρος: Τότε πρέπει να σηκωθούν σύννεφο οι σπουργίτες και οι 

σποροφάγοι και να αφανίσουν τους σπόρους στα χωράφια τους. 

Βασίλειο: Ζώα (Animalia) 

Συνομοταξία: Χορδωτά (Chordata) 

Ομοταξία: Πουλιά (Αves) 

Τάξη: Πασσερίμορφα (Passeriformes) 

Οικογένεια: Πασσερίδες (Passeridae) 

Γένος: Σπουργίτης (Passer) 

Είδος: P. domesticus 

 
 

 

 

 

 



 

 

Στρούνθος ο Μέγας - Στρουνθοκάμηλος 

 

 

 

Περιγραφή: Η στρουθοκάμηλος είναι 

μεγάλο πτηνό, που ανήκει στην 

οικογένεια Στρουθιονίδες και στην τάξη 

Στρουθιόμορφα των δρομέων. Υπάγεται 

στην ομάδα των ατροπιδοφόρων 

πουλιών, τα οποία στερούνται τρόπιδας 

στο στέρνο τους και δεν μπορούν να 

πετάξουν. Είναι συγγενικό είδος με τους 

δρομείς που έζησαν κατά το Τριτογενές 

. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πουλί 

που ζει σήμερα στον πλανήτη μας. Ζει 

σε αγέλες και τρέφεται με σπόρους, 

φρούτα και έντομα. Εξαιτίας του 

κυνηγιού της για το φτέρωμά της, 

παρατηρείται μείωση του πληθυσμού 

της τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στην 

Αφρική και στην Αραβική Χερσόνησο. Τα φτερά του πουλιού χρησιμοποιούνται 

για διακοσμητικούς σκοπούς, ενώ το κρέας και τα αυγά της τρώγονται. Σε πολλές 

περιοχές του κόσμου, μεταξύ των οποίων 

και η Ελλάδα υπάρχουν και εκτροφεία 

στρουθοκαμήλων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασίλειο: Ζώα (Animalia) 

Συνομοταξία: Χορδωτά (Chordata) 

Ομοταξία: Πτηνά (Aves) 

Τάξη: Στρουθιονόμορφα 

(Struthioniformes) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8E%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CE%B4%CF%89%CF%84%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B1&action=edit&redlink=1


Αναπαραγωγ: Κατά την περίοδο 

αναπαραγωγής αποχωρίζονται από τις 

ομάδες και γίνονται μάχες ανάμεσα στα 

αρσενικά. Η διάρκεια του 

αναπαραγωγικού κύκλου αρχίζει την 

άνοιξη και τα ζευγάρια που 

αποχωρίζονται από την αγέλη συζούν 

μέχρι το μεγάλωμα των μικρών. Πολλά 

θηλυκά μαζί ανοίγουν τρύπες στο χώμα και γεννούν ένα αυγό. Η διάρκεια της 

επώασης είναι γύρω στις 40 ημέρες και το αρσενικό βοηθά στο κλώσημα. Τα 

μικρά ακολουθούνται από τους γονείς τους τις πρώτες ημέρες από τη γέννησή 

τους και σύντομα γίνονται ικανά να βρίσκουν την τροφή τους μόνα τους. Έπειτα 

από τρία χρόνια ενηλικιώνονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικογένεια: Στρουθιονίδες 
(Struthionidae) 

Vigors, 1825 

Γένος: Struthio 
Linnaeus, 1758 

Είδος: S. camelus 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CE%B3%CF%8C
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B9%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82


 

 

 

Κουρούνα - Κορώνη 

Η κουρούνα (επιστημονικό όνομα corvus cornix) είναι ένα ξηροβατικό πουλί, 

ενδημικό στη βόρεια, ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Μέση 

Ανατολήτης οικογένειας των κορακοειδών. Έχει το χρώμα της στάχτης, ενώ το 

κεφάλι, ο λαιμός, το στήθος, τα φτερά και η ουρά είναι μαύρα και τα μάτια, τα 

πόδια και το ράμφος είναι επίσης μαύρα. Όπως και τα υπόλοιπα κορακοειδή είναι 

παμφάγο και οπορτουνιστικό πτηνό.   

 
 

 

Στην Ευρώπη η κουρούνα ήταν γνωστή ως corvus corone cornix. 

 

Η κουρούνα είναι παμφάγα και ψάχνει συνεχώς στα σκουπίδια για τροφή. Επίσης 

κλέβει αφύλακτα αυγά και τα τρώει. Τέλος τρώει μικρά θηλαστικά, απορρίματα 

και μικρότερα πουλιά. Οι κουρούνες φτιάχνουν τη φωλιά τους από τα τέλη 

Φεβρουαρίου μέχρι τα μέσα Ιουνίου, ανάλογα με την περιοχή.  

Η ογκώδης φωλιά τους φτιαγμένη με κλαδιά φτιάχνεται ψηλά στα δέντρα, όπως 

και της συγγενικής καρακάξας, αλλά επίσης γκρεμοί, παλιά κτήρια και πιλώνες 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν, ενώ μέσα στη φωλιά μπορούν να ενσωματωθούν 

κόκκαλα και καλώδια. Γεννάει τέσσερα με έξι μπλε αύγα με καφέ κηλίδες. Η 

κουρούνα κλώσσαει τα αυγά για 17 με 19 ημέρες από το θηλυκό, ενώ το αρσενικό 

φέρνει τροφή. 

 

Μερικές παροιμίες: 

 

- Από κουρούνα βγαίνει αϊτός κι από αϊτό κουρούνα. 

 

- Δεν έχει μυαλό…Είναι μια κουρούνα! 

 

- Η κουρούνα για να μάθει το περπάτημα της πέρδικας, ξέχασε το δικό της. 

 

  -Να ’χαν οι κουρούνες γνώση, να σου δίνανε καμπόση…  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BE%CE%B1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κότσυφας- Κοτσύφι 

Σύντομη περιγραφή 

To κοτσύφι είναι ένα είδος πουλιού της τάξης πασσερίμορφα που αναπαράγεται 

στην Ευπώπη, Ασία, Βόρεια Αμερική και στην Ωκεανία, στην οποία εμφανίστηκε 

πρόσφατα. Έχει ένα αριθμό υποειδών τα οποία ζουν σε διάφορα μέρη του 

πλανήτη, ενώ κάποια ασιατικά υποείδη θεωρούνται διαφορετικά είδη. Ανάλογα με 

το γεωγραφικό πλάτος, το κοτσύφι 

μπορεί να είναι μόνιμος κάτοικος ή 

μεταναστευτικό είδος. 

 

Συστηματική ταξινόμηση 

 

Βασίλειο: Ζώα 

Συνομοταξία: Χορδωτά 

Ομοταξία: Πουλιά 

Τάξη: Στρουθιόμορφα 

Οικογένεια: Κοτσιφίδες 

Γένος: Κότσυφας 

Είδος: T. merula 

 

Παροιμίες 

Ακολούθα τον κότσυφα να σε πάει στα βάτα. 

Κάνει κρύο, κάνει τσύφι, για το δώλιο το κοτσύφι. 

Στίχοι 

Ευελπίδης: Κι εσύ με κότσυφα με μοντέρνο κούρεμα. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Μπεκάτσα  

 

 

 
 

 

 

 

 

Η μπεκάτσα είναι στην τάξη Χαραδριόμορφα, στην οικογένεια σκολοπακίδες. 

Έχει συνολικό μήκος 0,34 μ, το μήκος του ράμφους της είναι 0,065 όταν είναι 

μικρή και 0,8 όταν ενηλικιωθεί. Το μήκος της φτερούγας της είναι 0,184 με 0,208 

μ., έχει βάρος 300 με 350 γραμμάρια και τρώει τα πάντα δηλαδή είναι παμφάγο. Η 

μπεκάτσα είναι μοναχικό πτηνό και βρίσκεται στα πιο απόμακρα μέρη του 

δάσους. Σχετικά με αυτό το πτηνό υπάρχουν πολλά μυστήρια, όπως άλλωστε 

συμβαίνει με όλα τα είδη που δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς. Τα μυστήρια και 

κυρίως οι αντιφατικές πληροφορίες οφείλονται ίσως στο ότι η συμπεριφορά της 

μπεκάτσας ποικίλει τόσο πολύ από άτομο σε άτομο, ώστε οι πτηνολόγοι να μην 

μπορούν να καταλήξουν σε ένα γενικό συμπέρασμα για τον χαρακτήρα αυτού του 

πτηνού. Συζητείται πολύ π.χ αν είναι πραγματικά μεταναστευτικό είδος επειδή 

πολλά πτηνά τον χειμώνα μεταναστεύουν για να πάνε σε πιο ζεστό κλίμα ενώ 

αλλά ενδημούν στον ίδιο τόπο.  

Αναπαραγωγή: Η μπεκάτσα αναπαράγεται στην Ασία και στην Ευρώπη. Στην 

Ασία αναπαράγεται στη Σιβηρία, στα Ιμαλάια, στα όρη Τίαν Σαν, στη Βόρεια 

Μογγολία, την Μαντζουρία και την Ιαπωνία. Στην Ευρώπη αναπαράγεται στα 



Νότια όρια των δασών της Ρωσίας, Φιλανδία και Νορβηγία, νότια του Καυκάσου, 

Κριμαία, Ρουμανία, Βουλγαρία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Βόρια Ιταλία και 

Πυρηναία. Αρχίζει να γεννάει τα αυγά της το Μάρτιο με αποκορύφωμα τα μέσα 

Μαρτίου ως τα μέσα του Απριλίου, οι πιο όψιμες φωλιές έχουν βρεθεί ως τα μέσα 

Ιουλίου(Morgan and Shorten 1974). Γεννάει τα αυγά της στο έδαφος. Μέσα σε 

δάση φτιάχνει τη φωλιά της σε χαμηλή βλάστηση, στα βάτα και κοντά στη βάση 

των κορμών των δένδρων. Επίσης σε λιβάδια ,σε ελώδεις περιοχές και ερεικώνες, 

κρυμμένη σε χαμηλή ή μετρίου ύψους βλάστηση. 

Η διάμετρος της φωλιάς είναι 12 –15 εκατοστά και το βάθος της φτάνει τα 2 με 5 

εκατοστά .Η στρωμνή της φωλιάς αποτελείται από νεκρά φύλλα , ξερά χόρτα , και 

μερικά φτερά . Τη φωλιά τη φτιάχνει το θηλυκό. Γεννάει 2-5 αυγά . Συνήθως 

γεννάει μια φορά , αλλά υπάρχουν αναφορές και για δύο φωλεοποιήσεις 

(Witherby et al. 1940, Clausager 1973). Αν η πρώτη φωλιά καταστραφεί τότε 

επαναφωλεωποιεί. Ο ρυθμός ωοτοκίας είναι 1-2 ημέρες . Μόνο το θηλυκό 

επωάζει τα αυγά. Η επώαση ξεκινάει με τη γέννηση του τελευταίου αυγού και 

διαρκεί 22 ημέρες (21-24). Η εκκόλαψη είναι συγχρονισμένη (Morgan and 

Shorten 1974). Τα νεαρά γίνονται ανεξάρτητα στην ηλικία των 5-6 

εβδομάδων(Bettmann 1975). Τα νεαρά θηλυκά είναι έτοιμα για αναπαραγωγή 

στην ηλικία του ενός έτους ενώ τα περισσότερα αρσενικά όταν κλείσουν το 

δεύτερο έτος . Το ποσοστό επιτυχίας της αναπαραγωγής ανέρχεται σε 63.8% με 3-

5 μικρά για κάθε επιτυχή φωλιά (Morgan and Shorten 1974). 

Η μπεκάτσα είναι μοναχικό είδος . Συνήθως μεταναστεύει μόνη της , μερικές 

φορές ανά δύο και σπανιότερα σε ομάδες των 6 ή περισσότερες. Σε καμιά εποχή 

του χρόνου δεν παρουσιάζει χωροκρατική συμπεριφορά. Την περίοδο της 

αναπαραγωγής μόνο το αρσενικό εμφανίζει μια ανταγωνιστική συμπεριφορά, με 

τα υπόλοιπα αρσενικά χωρίς όμως να μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε 

χωροκρατική (G J M Hirons). Με τη χρήση ραδιοπομπών αποδείχτηκε ότι είναι 

είδος πολυγαμικό , ένα αρσενικό μπορεί να ζευγαρώσει με περισσότερα από 

τέσσερα θηλυκά , χωρίς όμως να έχει αποδειχτεί αν κάποιο θηλυκό του οποίου η 

φωλιά καταστράφηκε ξαναζευγαρώνει με το ίδιο αρσενικό. Το θηλυκό είναι αυτό 

που προσκαλεί τα αρσενικά στην περιοχή του και έπειτα από πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα επιλέγει αυτό με το οποίο θα ζευγαρώσει. Κατά την περίοδο του 

ζευγαρώματος το θηλυκό είναι δυνατόν να αλλάξει σύντροφο. Το ζευγάρι 

παραμένει μαζί 3-4 ημέρες. Το αρσενικό μένει κοντά στο θηλυκό για να 

διαπιστώσει πόσο πιστή του είναι η σύντροφος του. Το αρσενικό την επισκέπτεται 

σε άτακτα χρονικά διαστήματα και την εγκαταλείπει όταν γεννήσει 3-4 αυγά (G J 

M Hirons 1981). 

Τα νεαρά μετά την ανεξαρτητοποίηση τους παραμένουν μαζί τουλάχιστον για δύο 

εβδομάδες. Με δακτυλιώσεις που έγιναν αποδείχτηκε ότι παραμένουν πιστά στον 

τόπο που γεννήθηκαν και επιστρέφουν σε αυτόν για να αναπαραχθούν χωρίς να 

είναι αυτό απόλυτο. Τα αρσενικά παρουσιάζουν περισσότερο αυτή τη 

συμπεριφορά από ότι τα θηλυκά. 

 



 

 

 

Κύκνος 

Χαρακτηριστικά του Κύκνου 

 

Οι κύκνοι είναι μεγαλόσωμα 

υδρόβια πτηνά τής οικογένειας των 

Νησσιδών, στην οποία περιλαμβάνονται 

οι χήνες και οιπάπιες. Έχουν μακρύ λαιμό, 

αναλογικά βαρύ σώμα, μεγάλα πόδια, ενώ 

πετούν με αργά χτυπήματα τών φτερών και 

τον λαιμό εκτεταμένο. Ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό είναι το μήκος τού λαιμού 

τους, ο οποίος φέρει 23-25 σπονδύλους, αντί 

των 18-19 που φέρουν τα υπόλοιπα Χηνόμορφα. Μεταναστεύουν πετώντας σε 

διαγώνιο σχηματισμό ή σε σχηματισμό V, πετώντας σε μεγάλο ύψος. Κανένα άλλο 

υδρόβιο πουλί δεν φτάνει την ταχύτητα με την οποία κινείται είτε στο νερό είτε 

στον αέρα. Τρέφονται με υδρόβια φυτά τσαλαβουτώντας επιφενειακά στα ρηχά 

νερά, και όχι με κατάδυση. Οι κύκνοι ζευγαρώνουν με έναν σύντροφο ισόβια. Τα 

μικρά γεννιούνται με κοντό λαιμό και χνουδωτά, αν και είναι ικανά να πετούν και 

να κολυμπούν μόλις μερικές ώρες αφού εκκολαφθούν. 

 

 

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ.  

Ο βουβόκυκνος με ένα μαύρο εξόγκωμα στη βάση του πορτοκαλιού ράμφους, με 

καμπύλη στάση τού λαιμού και με έντονη κύρτωση τών φτερών. 

Ο αγριόκυκνος  είναι ένα επιθετικό πουλί, με μαύρο ράμφος, που έχει μια 

διακριτή κίτρινη βάση.  

Ο νανόκυκνος με μαύρο ράμφος και συνήθως μια κίτρινη κηλίδα κοντά στο μάτι. 

ΑΝΑΦΩΡΑ ΤΟΥ ΚΥΚΝΟΥ ΣΤΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ 

Στίχος 769-84 Έτσι οι κύκνοι τις λαλιές τούς σμίγοντας και χτυπώντας τα φτερό 

τους, ψάλουν τον Απόλλωνα, πλάι στου Έβρου τις όχθες, και το λάλημα τους ήρθε 

μεσ’ από τα νέφη λούφαξαν όλα τ’ αγρίμια κι η γαλήνια απανεμιά κοίμισε τα 

http://el.wikipedia.org/wiki/Πτηνά
http://el.wikipedia.org/wiki/Χήνα
http://el.wikipedia.org/wiki/Πάπια
http://el.wikipedia.org/wiki/Νερό
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αέρας&action=edit&redlink=1


κύματα, αντιλάλησαν  του Όλυμπου τα βουνά και θαμπώθηκαν οι θεοί πιασαν οι 

Χάριτες με τις Μούσες το τραγούδι τιοτιοτιοτιο τιοτιξ. 

 

Παγώνι 

 Το παγώνι ονομάζεται στα λατινικά  Paνο   και στα αρχαια ελληνικα  

Τάως.  Είναι πτηνό της οικογένειας των φασιανιδών, της τάξης των 

ορνιθόμορφων. Κατάγεται από τα δάση της Νότιας Ινδίας. Στην Ευρώπη ήρθε από 

την αρχαιότητα και εξημερώθηκε με άγνωστο τρόπο. Ήταν γνωστό 

στη Μεσοποταμία, την Αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη. Ήταν πιστευτό ότι το 

προστάτευαν οι Θεοί και ήταν συνηθισμένο να βρίσκεται στους ναούς και στις 

αυλές των πλούσιων σπιτιών. Σήμερα στην Ινδία το παγώνι είναι προστατευόμενο 

είδος. 

 

 
  

 Το παγώνι παρουσιάζει έντονο φυλετικό διμορφισμό, καθώς 

το αρσενικό έχει διαφορετική εμφάνιση από το θηλυκό. Το αρσενικό έχει μήκος 

1,25 μ. χωρίς την ουρά του, η οποία του διπλασιάζει το μήκος. Το χρώμα του είναι 

πράσινο ή μπλε στο στήθος, την κοιλιά και το κεφάλι, έχει κοντές φτερούγες που 

του επιτρέπουν περιορισμένη πτήση και ένα λοφίο στην κορυφή του κεφαλιού. 

Έχει πολύ εντυπωσιακή ουρά με μακριά πηδαλιώδη φτερά 

με πράσινα, μπλε, μαύρα και πορτοκαλί οφθαλμοειδή    στίγματα, που την ανοίγει 

σε σχήμα βεντάλιας.  

 

Αντίθετα το θηλυκό δεν έχει αυτή την εντυπωσιακή όψη, δεν διαθέτει μακριά 

ουρά και το χρώμα του είναι καστανόγκριζο με σκούρες λωρίδες. Γεννάει μέχρι 5 

αυγά, τα οποία κλωσσάει για χρονικό διάστημα περίπου ενός μήνα. Τα παγώνια 

ζευγαρώνουν κατά την περίοδο των βροχών. 

 

 Το παγώνι ζει στα ανοιχτά δάση και αναζητεί την τροφή του είτε στο 

χάραμα της ημέρας είτε αμέσως πριν από το ηλιοβασίλεμα. Είναι φυτοφάγο και 

σαρκοφάγο και η διατροφή του περιλαμβάνει σιτάρι, μούρα, σύκα καθώς επίσης 

και έντομα, μικρά θηλαστικά καιερπετά. Ζει έως 25 χρόνια.  
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 ΣΤ.881-8: Ας δεήσουμε τώρα (…) στα γενναία πουλιά και τα παιδιά 

τους, τον πελεκάνο, τον κοκκινομύτη, τον γυοκολάπτη, το φασινό, … 

 

Κι ακόμη στ 63 και 270 
 

Τρόχιλος – Δρυοκολάπτης 

 

Ο Δρυοκολάπτης είναι πτηνό αναρριχητικό της οικογένειας των 

δρυοκολαπτιδών που αριθμεί περισσότερα από 200 είδη, τα οποία ζουν 

σε δασώδεις περιοχές σχεδόν όλου του κόσμου, εκτός από 

τη Μαδαγασκάρη και την Αυστραλία. Από τα σημαντικότερα μέλη 

αναφέρονται τα γένη Picus και Dendrocopus, στα ποία ανήκουν οι 

γνήσιοι δρυοκολάπτες, γνωστοί και με την κοινή ονομασία τσικλιτάρες 

ή τζουμπλιντάρες.  

 

Τα δύο εξωτερικά δάκτυλα ων ποδιών τους είναι γυρισμένα προς τα 

πίσω και τα εσωτερικά προς τα μπρος, ώστε να γατζώνονται με ευκολία 

στα κλαδιά και στις αυλακώσεις των δένδρων. Οι κάλαμοι των ουραίων 

φτερών (ουροπήγιο), εκτός των εξωτερικών, είναι πολύ σληροί και 

μυτεροί, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν την ουρά τους ως 

στήριγμα για να κάθονται.Το μήκος του σώματός του κυμαίνεται από 9 

- 55 εκατ. και έχει χρώμα ασπρόμαυρο και λίγο πρασινωπό. Έχει μακρύ 

λαιμό, μεγάλο κεφάλι και ράμφος αρκετά μακρύ και ισχυρό, για να 

μπορεί να βρίσκει εύκολα την τροφή του στις φλούδες των δέντρων ή 

στα ξύλα όπου ανοίγει τρύπες.  

 

Η επιστημονική ονομασία του στα Ελληνικά ειίναι Dendrocopos major  

 

Ο πιο διάσημος τρυποκάρυδος ειναι το Γουντί. Τα μέσα από τα κινούμενα σχέδια 

έμαθαν να αναγνωρίζουν τον τρυποκάρυδο από τη δυνατή γελεστή φωνή του και 

τη μανία του να χτυπά κάθε ξύλινη επιφάνεια. 

 

Ο δρυοκολάπτης είναι αρκετά ωφέλιμο πτηνό, γιατί ζει αποκλειστικά με βλαβερά 

σκουλήκια και έντομα, γι` αυτό οι γεωργοί τον αγαπούν και οι κυνηγοί δεν τον 

πειράζουν, αφού άλλωστε το κρέας του δεν προσφέρεται για τροφή.  

 

Στ. 976-979:Χρησμολόγος: Πάρε το χαρτί με το χρησμό... όταν θεϊκε λεβέντη 

μου, εκτελέσεις όσα προστάζω, θα γίνεις αϊτός στα σύννεφα αν δεν δώσεις ούτε 

τρυγόνι θα γίνεις, ούτε τσίχλα, μήτε κάν δρυοκολάπτης. 
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Χελιδών-Χελιδόνι 

Γενικά χαρακτηριστικά του Χελιδονιού 

Το χελιδόνι είναι αποδημητικό πτηνό και ανήκει 

στην τάξη των στρουθιόμορφων. Μεταναστεύουν 

στα μεσογειακά κλίματα από τον Μάρτιο 

προκειμένου να αναπαραχθούν και στις αρχές του 

φθινοπώρου μεταναστεύουν προς τα θερμά κλίματα 

της Αφρικής. Τα χελιδόνια τρέφονται κυρίως με 

μικρά έντομα ,αράχνες, νύμφες και κάμπιες. Το 

θηλυκό χελιδόνι γεννάει 4-6 αυγά, η επώαση των 

αυγών διαρκεί περίπου 12 ως 20 μέρες ανάλογα το 

είδος και μετά την εκκόλαψη οι γονείς τις πρώτες 

μέρες τα ταΐζουν με μικρά έντομα ενώ αργότερα τα 

μαθαίνουν να πετάνε και να αναζητούν την τροφή 

τους. 

Γνωστότερα είδη 

Η Μαυροσταχτάρα ενώ εμφανισιακά μοιάζει με χελιδόνι, ανήκει σε διαφορετική 

οικογένεια πτηνών . Οχθοχελίδονο, 

Πετροχελίδονο,Πετροχελίδονου,Σπιτοχελίδονο 

Σταυλοχελίδονο 

Αναφορά στην τραγωδία  

Στίχος 1411: χελιδόνι μου πλουμισμένο και μακρότερο  

Στίχος 713: Το χελιδόνι φέρνει το μήνυμα ότι (οι άνθρωποι) πρέπει να πουλήσουν 

τις χοντρές πατατούκες και ν’ αγοράσουν κοντομάνικα  

Στίχος 1149-1151: πετούσαν ψηλά με το μυστρί στον ωμό όπως οι παράγωγοι και 

τα χελιδόνια με τον πηλό στο στόμα.   
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<< Όρνιθες >> Αριστοφάνης 

Το σχέδιο του Πισθέταιρου και του Ευελπίδη 
 

Όταν ο Αριστοφάνης παρουσίασε τους Όρνιθες στα Μεγάλα Διονύσια του 414 π.Χ., ο 

πόλεμος είχε ήδη αρχίσει από καιρό. Πολλοί ένιωθαν πια κουρασμένοι από την 

κατάσταση που δεν έλεγε να πάρει ένα τέλος. 

Έτσι και ο ποιητής φαντάζεται δύο Αθηναίους να εγκαταλείπουν για πάντα την πόλη 

τους (σκηνή 1). Επειδή όμως γι’ αυτούς δεν υπάρχει άλλος τόπος στη γη καλύτερος από 

την πατρίδα τους, καταστρώνουν το σχέδιο να ζήσουν στον ουρανό, μαζί με τους 

όρνιθες, όπως λέγονται τα πουλιά στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Το όνειρό τους είναι να 

αποκτήσουν φτερά, να ζήσουν πετώντας ελεύθερα και να φτιάξουν μια καινούργια πόλη, 

ειρηνική και ευτυχισμένη, ανάμεσα στη γη και τον ουρανό, ανάμεσα στους θεούς και 

τους ανθρώπους. Τα ονόματα που δίνει ο Αριστοφάνης στους πρωταγωνιστές του δεν 

είναι τυχαία: είναι ο Πισθέταιρος, δηλαδή αυτός που πείθει τους φίλους, και ο Ευελπίδης, 

αυτός που ελπίζει, ο αισιόδοξος.  

Κάπου ανάμεσα στους αιθέρες, οι Αθηναίοι συναντούν τον Τσαλαπετεινό, που πριν γίνει 

πουλί ήταν άνθρωπος, και εκείνος καλεί τα υπόλοιπα πουλιά (σκηνή 2). 

Στην αρχή βέβαια ο χορός των ορνίθων αντιμετωπίζει εχθρικά τον Πισθέταιρο και τον 

Ευελπίδη, καθώς δεν ξεχνά ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καλές σχέσεις με τα πουλιά: τα 

κυνηγούν, τα φυλακίζουν, τα σκοτώνουν και τα τρώνε. Όμως ο Πισθέταιρος παρουσιάζει 

τόσο δελεαστικά την ιδέα της πόλης των πουλιών ώστε τελικά τα πείθει και, με πολύ 

ενθουσιασμό, όλοι ρίχνονται στη δουλειά. 

Η σκηνή αυτή (σκηνή 4) είναι από τις πιο όμορφες της κωμωδίας: Ο Αριστοφάνης 

φαντάζεται το κάθε πουλί να αναλαμβάνει μια εργασία ανάλογα με τις δυνάμεις και τις 

ιδιότητές του. Από τους στίχους που μαθαίνουμε πολλά για τα πουλιά, αλλά και 

καταλαβαίνουμε με πόση προσοχή ο Αριστοφάνης τα έχει παρατηρήσει και με πόση 

αγάπη περιγράφει τις συνήθειές τους.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

H Nεφελοκοκκυγία 
 

    Το όνομα της καινούργιας πολιτείας είναι Νεφελοκοκκυγία, αποτελείται δηλαδή από 

σύννεφα (νεφέλες) και το κελάηδισμα του κούκου. Είναι <<μαλακή σαν χαλί από μαλλί 

απαλό>> (στ. 121-2). Είναι χτισμένη στις νεφέλες, η ζωή όμως εκεί είναι ανέφελη και 

ανάλαφρη, χωρίς προβλήματα και λύπες, παρά μόνο με χαρές και ξέγνοιαστα γλέντια. 

Δεν χρειάζονται χρήματα, δεν λέγονται ψέματα,δεν γίνονται δίκες. Οι επικίνδυνοι 

άνθρωποι διώχνονται αμέσως, όπως οι συκοφάντες, οι κόλακες, οι απατεώνες, οι 

άχρηστοι νομοθέτες, οι συμφεροντολόγοι, οι πολιτικοί, όλοι αυτοί που ο Αριστοφάνης 

πιστεύει πως έβλαψαν και την αγαπημένη του Αθήνα (σκηνή 5).  

    Γνωρίζουμε βέβαια ότι ο ποιητής εμπνέεται και σατιρίζει σύγχρονά του πρόσωπα και 

καταστάσεις. Την ίδια στιγμή όμως εφράζει την ανάγκη των ανθρώπων σε κάθε εποχή να 

οραματιστούν μια ιδανική πολιτεία, έστω και αν μέσα τους γνωρίζουν καλά ότι κάτι 

τέτοιο δεν υπάρχει κι ούτε μπορεί να υπάρξει πέρα από τη φαντασία τους. 

    Ο Αριστοφάνης πλάθει λοιπόν μια ουτοπία, έναν όχι-τόπο, δηλαδή έναν τόπο μη 

πραγματικό, όπως αργότερα τον ονόμασαν οι φιλόσοφοι. Την πολιτεία των ονείρων του 

την περιγράφει με πειράγματα και αστεία υπονοούμενα, γιατί αυτός είναι ο τρόπος που 

εκφράζεται ένας κωμικός ποιητής. Ωστόσο, από τότε η αέρινη Νεφελοκοκκυγία του 

απέκτησε τόση βαρύτητα στη σκέψη των ανθρώπων, ώστε κατέληξε να αποτελεί 

αυνλωνυμο της τέλειας πολιτείας όπου ονειρευόμαστε να ζήσουμε, ξέροντας την ίδια 

στιγμή ότι η επιθυμία μας θα μείνει απραγματοποίητη. 

   Οι Όρνιθες μοιάζουν λοιπόν σαν όνειρο παιδικό, σαν παραμύθι με ευτυχισμένο τέλος. 

Ευτυχισμένο; Όταν το έργο τελειώνει, τα συναισθήματά μας είναι ανάμεικτα: η 

Νεφελοκοκκυγία ιδρύθηκε, ασφαλίστηκε με τείχη, διάλεξε τουε κατοίκους της και 

αναγνωρίστηκε από θεούς και ανθρώπους, όλοι όμως νιώθουμε πως είναι τόσο άπιαστη, 

φευγαλέα και εύθραυστη όσο δηλώνει το όνομά της.  

 

Θεοί που δεν ειναι καθόλου θεϊκοί 

  
    Μετά από τους ανθρώπους εκείνους που δεν είναι άξιοι να γίνουν πολίτες της 

Νεφελοκοκκυγίας, παρουσιάζονται οι θεοί. Πρώτη καταφτάνει πετώντας η φτερωτή 

Ίριδα, η αγγελιαφόρος των θεών και λίγο αργότερα ο Ποσειδώνας , ο Ηρακλής και ένας 

ξένος θεός, ο Τριβαλλός (σκηνές 6 και 7). 

    Οι θεοί είναι πεινασμένοι, γιατί από τότε που τα πουλιά ίδρυσαν την πόλη τους δεν 

φτάνει ως τον ουρανό η μυρωδιά από τις θυσίες που κάνουν οι άνθρωποι. Μην 

αντέχοντας άλλο την πείνα, έρχονται στη Νεφελοκοκκυγία αναγκασμένοι να κλείσουν 

συμφωνία με τα πουλιά. 

    Ο τρόπος με τον οποίο ο Αριστοφάνης αποδίδει τους θεούς μάς κάνει εντύπωση. Τους 

δείχνει αδύναμους και γελοίους, τα πουλιά τους εκβιάζουν, οι άνθρωποι ούτε τους 

φοβούνται ούτε τους σέβονται. Η Ίριδα είναι δειλή που το βάζει στα πόδια, ο Ηρακλής 



έχει το νου του στο φαΐ, ο Ποσειδώνας δεν καταφέρνει να επιβάλλει τη γνώμη του, ενώ ο 

Τριβαλλός δεν μιλάει καν ελληνικά. 

    Αυτή η εικόνα μάς επιτρέπει να υποθέσουμε ότι οι κωμικοί ποιητές μπορούσαν να 

γίνουν πολύ τολμηροί στην παρουσίαση των θεών χωρις να προκαλούν το αίσθημα του 

κοινού. Κι από την άλλη, ίσως η εικόνα των θεών να καθρεφτίζει την απογοήτευση των 

ανθρώπων, καθώς οι πόλεμοι και οι καταστροφές δυσκολεύουν τη ζωή τους και 

κλωνίζουν τις αξίες τους. 

 

Και η ιστορία τελειώνει με ένα μεγάλο γλέντι! 

 
    Οι θεοί τελικά συμφιλιώνονται με τα πουλιά, αναγνωρίζουν τη Νεφελοκοκκυγία και 

της χαρίζουν ό,τι χρειάζεται η ιδανική πόλη: φρόνηση, δικαιοσύνη, ειρήνη, δύναμη, 

αρμονία. 

Ο Πισθέταιρος, ο ιδρυτής της Νεφελοκοκκυγίας, γίνεται κυβερνήτης της και τα πουλιά, 

ευτυχισμένα στην αέρινη πόλη τους ανάμεσα στους θεούς και τους ανθρώπους, 

γλεντούν, τραγουδούν και χορεύουν (σκηνή 7). 

 

 << Ω τρισμακάριστη γενιά των πουλιών, 

       που η ευτυχία σας είναι ανείπωτη, 

       υποδεχτείτε τον αρχηγό σας στ’ αρχοντικά 

       παλάτια. Έρχεται και λαμποκοπάει  

       με τέτοια λάμψη, που ποτέ δεν είδατε 

       να λάμπει αστέρι στο χρυσοφώτιστο ουρανό  

       μήτε κι ο ήλιος που σκορπίζει 

       το φέγγος των ακτινών του μακριά. 

       Υπέροχη ευωδιά ανεβαίνει ψηλά στα ουράνια 

       -εξαίσιο θέαμα- κι οι αύρες ξετυλίγουν 

       τον καπνό από τα θυμιάματα. 

       Της θεάς Μούσας το ιερό γλυκόλαλο στόμα 

       ας τραγουδήσει!>> 

                                                                (στ. 1706- 1719) 

Υστερόγραφο: 

Οι Όρνιθες μετά τον Αριστοφάνη 

 
Για την παράσταση των Ορνίθων ο Αριστοφάνης συνεργάστηκε με το σκηνοθέτη 

Καλλίστρατο, δεν κατάφεραν ωστόσο να κερδίσουν την πρώτη θέση. 

Κι όμως, σήμερα η κωμωδία αυτή είναι ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του 

Αριστοφάνη. Ένα έργο ουτοπίας αλλά και βαθιάς ανθρώπινης προσδοκίας ...   
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