Oversigt over Aristofanes´ Acharnerne.

Prolog: 1-204

A) Dikaiopolis venter på folkeforsamlingen og vil diskutere fred.
B) Folkeforsamlingen snakker udenom og Dikaiopolis arrangerer en
personlig fred med Sparta, komediens store idé.

Parodos: 205-279

A) Koret kommer rasende ind og leder efter Dikaiopolis.
B) Dikaiopolis og hustanden kommer ud af scenebygningen og synger
en hyldest til Dionysos (fredssang) under en fallisk procession.

Episode 1: 280-625

A) kampscene (agon) mellem Dikaiopolis og koret.
B) Dikaiopolis hos Euripides. Tragedien
C) Dikaiopolis´ tale (rhesis a la Euripides) og overvindelse af koret.
D) kampscene med krigshelten Lamachos

Parabasis: 626-718

Koret træder ud af karakter og synger om hvor dygtig og gavnlig en
digter Aristofanes er. I en kort sang hyldes Kullet, som det der er nødvendigt for en ordentlig grillfest. Koret er overbevist af Dikaiopolis og
synger om de dårlige forhold i det athenske retsvæsen for de gamle
krigsveteraner (Maratonkrigerne).

Episode 2: 719-970

A) Dikaiopolis forvandler sit landsted til en købstad med egne love. En
udsultet mand fra Megara vil sælge sin døtre forklædt som smågrise (en
raffineret sjofelhed). En Sykofant forsøger at ødelægge salget.
B) En thebaner kommer og vil sælge ål, en delikattese, Dikaiopolis ikke
kan sige nej til. Endnu en Sykofant (Nikarchos) kommer til, men pakkes ned og sendes med thebaneren hjem igen, som handelsvare.

Stasimon 1: 971-999

Koret hylder Dikaiopolis´ lykke og priser freden.

Episode 3: 1000-1142

En herold melder, at der skal være fest og drukgilde i byen om aften, så
Dikaiopolis forbereder et dejligt måltid. Han bliver afbrudt af folk, der
vil have del af kagen. En bonde, en brudesvend og Lamachos igen; Dikaiopolis skal til gilde i byen, Lamachos i krig nordpå.

Stasimon 2: 1143-1173

Koret skoser uden for den dramatiske situation sidste års producer, fordi
han tilsyneladende ikke gav den obligatoriske sejrsmiddag.

Exodos: 1174-1233

Lamachos kommer såret og slået hjem fra krig, støttet af et par soldater,
Dikaiopolis fuld og sejrrig fra fest i selskab med et par piger. Dikaiopolis hyldes af koret som sejrsherren i årets drikkedyst.

