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Διζαγωγή 

    Σν ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν αγψλαο ιφγσλ ζηηο Φνίληζζεο ηνπ 

Δπξηπίδε. ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ηε ζθελή ηνπ αγψλα ιφγσλ πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην έξγν ππφ ηελ επίδξαζε φκσο ηεο ζνθηζηηθήο πνπ είρε δερηεί ν 

Δπξηπίδεο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε ζνθηζηηθή θαη ε ξεηνξηθή εμεηάδεηαη 

ελδειερψο ζηελ παξνχζα κειέηε. Δηδηθφηεξα, ε δηάξζξσζε ηεο κειέηεο γίλεηαη ζε 

ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε ζνθηζηηθή θίλεζε θαη εηδηθφηεξα ε 

δηδαζθαιία θαη ε θηινζνθία ησλ νθηζηψλ, ε ξεηνξηθή θαζψο θαη ε επίδξαζε ηεο 

ζνθηζηηθήο θαη ηεο ξεηνξηθήο ζην έξγν ηνπ Δπξηπίδε.  

    ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη νη αγψλεο ιφγσλ ζηα έξγα ηνπ Δπξηπίδε ηφζν 

γεληθά φζν θαη δνκηθά κε ηελ αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ ζθελψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

αγψλεο ιφγσλ. Ζ έθηαζε ηεο αλάιπζεο εμαξηάηαη θαη απφ ηελ έθηαζε ηεο ζθελήο ζε 

θάζε έξγν αθνχ αιινχ είλαη κηθξέο ελψ ζε άιια κεγαιχηεξεο θαη πεξηζζφηεξεο απφ κία. 

    ην ηξίην θεθάιαην εμεηάδεηαη ν αγψλαο ιφγσλ ζην έξγν Φνίληζζεο θαη εηδηθφηεξα 

ε κνλαδηθή ζθελή ηνπ έξγνπ ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ν Δηενθιήο, ν Πνιπλείθεο θαη ε 

Ηνθάζηε.  
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Κεθάλαιο 1. οθιζηική 

1.1.Η οθιζηική κίνηζη 

      Ζ νθηζηηθή θίλεζε δελ έθεξε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε άιια θηινζνθηθά ξεχκαηα. 

Οη ζέζεηο, νη απφςεηο θαη νη ζεσξίεο ησλ κειψλ ηεο δελ ήηαλ εληαίεο, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη δηαθνξνπνηνχληαλ αηζζεηά, δελ αθνινπζνχζαλ έλα θνηλφ δφγκα θαη δελ 

ζηφρεπαλ πξνο ηηο ίδηεο θαηεπζχλζεηο. Δπηπιένλ, θαη δηαξζξσηηθά, ε νθηζηηθή θίλεζε 

δηέθεξε απφ άιια θηινζνθηθά ξεχκαηα. Γελ ππήξρε θάπνηνο εγέηεο πνπ λα ήηαλ ν 

εκπλεπζηήο ή ν θαζνδεγεηήο ησλ ππφινηπσλ κειψλ ή θάπνηνο πνπ λα ηνπ απνδίδεηαη ε 

ίδξπζε ηεο θίλεζεο. Σέινο, δηαθνξεηηθή ήηαλ θαη ε πνιηηηθή ηνπνζέηεζε ησλ κειψλ ηεο 

θαζψο θαη απηνί πνπ αληηκάρνληαλ. Δλ θαηαθιείδη, ε νθηζηηθή θίλεζε δελ απνηεινχζε 

έλα εληαίν θηινζνθηθφ ξεχκα φπσο γηα παξάδεηγκα νη Ππζαγφξεηνη.  

       Οη νθηζηέο ήηαλ ηδηαηηέξσο γλσζηνί γηα ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηε 

ξεηνξηθή. ε απηήλ εθπαίδεπαλ θπξίσο λεαξνχο αξηζηνθξάηεο πνπ ηνπο ήηαλ αλαγθαία ε 

ηέρλε ηεο ξεηνξηθήο πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπλ δεκφζηα αμηψκαηα. Δίραλ φκσο κεγάιε 

ζπκβνιή θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ ηεο επνρήο ηνπο θαη ηνπ 

Αζελατθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Τπάξρνπλ ηζηνξηθέο ελδείμεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη 

νη νθηζηέο άζθεζαλ κεγάιε επηξξνή ζην λα γίλεη ε Αζήλα πην δεκνθξαηηθή ιφγσ ηεο 

δξάζεο ηνπο
1
.  

       αθψο θαη δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε Αζελατθή δεκνθξαηία δεκηνπξγήζεθε 

απφ ηνπο νθηζηέο. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ αλαιεζέο θαη ηζηνξηθά αλαθξηβέο. Ζ δξάζε ηνπο 

φκσο είρε δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο πνιηηηζκηθέο θαη ςπρνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επλφεζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο. Ζ ζπκβνιή ηνπο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε θηιειεχζεξε 

ζθέςε θαη ζηάζε ηνπο πνπ νδήγεζε ζηελ αλνρή ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη 

πεπνηζήζεσλ. Οη νθηζηέο ήηαλ απηνί πνπ παξείραλ ζηνπο Αζελαίνπο ηε θαηάιιειε 

ξεηνξηθή θαηάξηηζε ψζηε λα πείζνπλ κέζσ ησλ νκηιηψλ ηνπο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ κε 

απηφ ηνλ ηξφπν δπλάκεηο θαη δπλαηφηεηεο ζηελ πφιε απφ ηηο νπνίεο κπνξνχζαλ λα 

σθειεζνχλ νη πνιίηεο ζην ζχλνιν ηνπο. πσο είλαη θαηαλνεηφ, ε ηθαλφηεηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ αιιά θαη ε επθαηξία λα αθνχγνληαη δηαθνξεηηθέο θαη 

                                                           
1 C. Blackwell (2007), σ.27. 
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αλφκνηεο απφςεηο ζηε ζπλέιεπζε ησλ πνιηηψλ, άζθεζε ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε 

ηεο δεκνθξαηίαο
2
.  

      Σέινο, νη νθηζηέο άζθεζαλ κεγάιε επηξξνή ζηελ πξψηκε αλάπηπμε ηνπ δηθαίνπ. 

Θεσξνχληαη σο νη πξψηνη λνκηθνί παγθνζκίσο, κία ζέζε πνπ ηελ θαηέθηεζαλ ιφγσ ησλ 

κεγάισλ ηθαλνηήησλ ηνπο λα δεκηνπξγνχλ πεηζηηθά επηρεηξήκαηα
3
.  

 

 

1.2.Η διδαζκαλία και η θιλοζοθία ηων οθιζηών 

    Πξηλ γίλεη εθηεηακέλε αλαθνξά ζηνπο νθηζηέο, ζα γίλεη κία αλαθνξά ζην θνηλσληθφ 

θαη πνιηηηθφ πιαίζην ηεο επνρήο ηνπο γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζχλδεζε ηνπο κε ηε 

δεκνθξαηία.  

        ηηο πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο πφιεηο, ν θχξηνο θνηλσληθφο δηαρσξηζκφο πνπ ππήξρε 

ήηαλ αλάκεζα ζηνπο πινχζηνπο θαη ζηνπο θησρνχο. Πινχζηνη, κέρξη θαη ηνλ 7
ν
 αηψλα 

πνπ έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ηα ρξήκαηα, ζεσξνχληαλ νη θάηνρνη γεο. Οη πινχζηνη 

ήηαλ θαη απηνί πνπ θαηείραλ θπξίσο θαη ηελ εμνπζία ελψ νη θησρνί πεξηνξίδνληαλ ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα επηβηψζνπλ, θαη λα εμνθιήζνπλ ηα ρξέε πνπ δεκηνπξγνχζαλ ζηνπο 

πινχζηνπο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο απηή. Δθηφο φκσο απφ ηελ θνηλσληθή θαηαλνκή, 

ππήξρε θαη ε πιεζπζκηαθή. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ζηηο πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο 

πφιεηο ππήξραλ ηξεηο θπξίσο νκάδεο θαη απηέο ήηαλ νη πνιίηεο, νη κέηνηθνη θαη νη δνχινη. 

              Αλάινγε ήηαλ θαη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Αζήλα κέρξη θαη ηηο 

αξρέο ηνπ 6
νπ

 αηψλα. Οη πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ ππήξραλ ζε απηήλ ήηαλ ηξεηο, νη 

πνιίηεο, νη κέηνηθνη  θαη νη δνχινη. Δληνχηνηο, θαη ζηελ νκάδα ησλ πνιηηψλ ππήξραλ 

δηαθξίζεηο αθνχ ππήξραλ πινχζηνη θαη θησρνί, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη θαη ζηελ Αζήλα 

ππήξραλ θνηλσληθέο αληζφηεηεο, ηδίσο εηο βάξνο ησλ θησρψλ.  

        Οη πνιίηεο ήηαλ θπξίσο νη άλδξεο πνπ είραλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα κε θξηηήξηα ηα 

νπνία ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ. Οη κέηνηθνη ήηαλ νη ειεχζεξνη πνπ δελ ήηαλ Αζελαίνη 

                                                           
2 S.C. Jarratt (1991), σ.83. 

3 R. Martin (1998), σ.σ.108-130. 
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θαη πνπ αζρέησο ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, δελ είραλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Σέινο, 

νη δνχινη, πνπ ζπλήζσο δελ ήηαλ Έιιελεο, δελ είραλ θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα.
4
 

        Ζ θαηάζηαζε ζηελ Αζήλα άξρηζε λα αιιάδεη ην 590 π.Υ. κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

έθαλε ν φισλαο θαη νη νπνίεο ήηαλ ζεκαληηθέο, ηδηαίηεξα γηα ηηο πην αδχλακεο 

θνηλσληθέο νκάδεο. Πξψηα απ‟ φια, ζηνπο θησρνχο αγξφηεο πνπ φπσο ήδε αλαθέξζεθε 

ππέθεξαλ απφ ηα ρξέε πνπ έπξεπε λα εμνθιήζνπλ, ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία λα 

αλαθάκςνπλ νηθνλνκηθά θαηαξγψληαο ηα ρξέε. Δπέηξεςε επίζεο θαη ζε κία κεξίδα 

θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο πνπ ιφγσ ησλ ρξεψλ ηνπο είραλ θχγεη απφ ηελ πφιε λα 

επηζηξέςνπλ. Σέινο, απαγφξεπζε ηε ζσκαηηθή εγγχεζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ κέρξη 

εθείλε ηε ζηηγκή γηα ηε ιήςε δαλείσλ. 

      Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ έθαλε φκσο ν φισλαο δελ ήηαλ κφλν νηθνλνκηθέο αιιά θαη 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο. πσο ήδε αλαθέξζεθε, κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή πξφζβαζε ζηελ 

εμνπζία είραλ θπξίσο νη πινχζηνη. Ο φισλαο φκσο θαηέλεηκε βάζε ηνπ αγξνηηθνχ 

εηζνδήκαηνο ηνπ πνιίηεο ζε ηέζζεξηο ηάμεηο. Οη δχν πξψηεο απφ απηέο ηηο ηάμεηο είραλ ην 

δηθαίσκα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα αλψηεξα αμηψκαηα. Απηή ε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

φκσο αλαθαηαλνκή δελ ήηαλ θαζνιηθή. Ο φισλαο, επέηξεςε κελ ζηηο δχν πξψηεο ηάμεηο 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα αλψηεξα αμηψκαηα αιιά φρη ζε φιεο, αθνχ ζηηο δχν θαηψηεξεο 

επέηξεςε κφλν ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθθιεζία ηνπ Γήκνπ θαη κφλν, αλ θαη γηα ηελ 

επνρή ηνπ θαη απηφ ην κέηξν ήηαλ ξηδνζπαζηηθφ ιφγσ ηεο ηζρχνο πνπ είρε αξρίζεη λα 

απνθηά ε εθθιεζία ηνπ Γήκνπ.
5
 

          Παξ‟ φιεο φκσο ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ φισλα, ε θπβέξλεζε ηεο Αζήλαο 

ζπλέρηζε λα παξακέλεη ζηα ρέξηα ησλ ηζρπξψλ θαη αξηζηνθξαηηθψλ νηθνγελεηψλ, κία 

θαηάζηαζε ε νπνία φκσο κεηαβιήζεθε φηαλ αξρεγφο ηνπ δεκνθξαηηθνχ θφκκαηνο 

αλέιαβε ν Κιεηζζέλεο. Ο Κιεηζζέλεο ήζειε λα πεξηνξίζεη ηελ εμνπζία ησλ 

αξηζηνθξαηψλ ελψ παξάιιεια λα εληζρχζεη ηηο δχν θαηψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο.  

        Γηα λα πεηχρεη θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηζφηεηα αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο, ν 

Κιεηζζέλεο πξνρψξεζε ζε αλαδηνξγάλσζε ηεο πνιηηηθνχ ζψκαηνο ηεο Αζήλαο. Έηζη, 

έθαλε ηηο ηέζζεξηο θπιέο ησλ πνιηηψλ δέθα θαη δεκηνχξγεζε ζε φιε ηελ Αηηηθή ηξηάληα 

νκάδεο δήκσλ (ηξηηηχεο). Με θιήξσζε, ε θάζε νκάδα αλήθε ζε κία θπιή θαη ην ηειηθφ 

                                                           
4 S.C. Todd (2005), σ.18. 

5 S.C. Todd (2005), σ.19. 
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απνηέιεζκα ήηαλ λα ππάξρνπλ πάλσ απφ εθαηφ δήκνη. Οη δήκνη πνπ πιένλ ήηαλ πνιινί, 

κεηαηξάπεθαλ απφ ηνλ Κιεηζζέλε ζην ζεκαληηθφηεξν φξγαλν αθνχ πιένλ απηνί ήηαλ 

αξκφδηνη γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε αιιά θαη γηα ηνλ νξηζκφ 

αληηπξνζψπσλ ζηα δεκφζηα φξγαλα εμνπζίαο. Με ηε παξαρψξεζε απηψλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζηνπο δήκνπο αληί ζηηο θπιέο, ν Κιεηζζέλεο εμαζθάιηζε φηη θαη άηνκα πνπ 

αλήθαλ ζηηο θαηψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο ζα κπνξνχζαλ λα απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε.
6
 

          Παξφιν πνπ ε κεηαβίβαζε ηεο εμνπζίαο ζηνπο δήκνπο έθαλε πην εχθνιε ηελ 

απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, εληνχηνηο ηα θξηηήξηα πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ 

απφθηεζε απηή φρη κφλν δελ έγηλαλ πην εχθνια αιιά δπζθφιεςαλ θαη άιιν θαηά ηνλ 5
ν
 

αηψλα π.Υ.  

         Σν θπξηφηεξν θξηηήξην γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα γίλεη πνιίηεο ήηαλ ε θαηαγσγή 

ηνπ. Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα γίλεη πνιίηεο έπξεπε νη γνλείο ηνπ λα ήηαλ είηε πνιίηεο, 

είηε αζηνί. Πνιίηεο ζεσξνχληαλ απηφο πνπ είρε θαη αζθνχζε πνιηηηθά δηθαηψκαηα. 

Αζηφο ζεσξνχληαλ απηφο πνπ παξφιν πνπ αλήθε ζεσξεηηθά ζηνπο πνιίηεο, είρε πξνβεί 

ζε θάπνην δηθαίσκα θαη είρε ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα. Δπίζεο, αζηνί 

ζεσξνχληαλ θαη ηα παηδηά πνπ δελ είραλ θηάζεη ζηελ θαηάιιειε ειηθία γηα λα 

απνθηήζνπλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη λα γίλνπλ πνιίηεο. Οη γηνη θαη νη θφξεο ησλ 

πνιηηψλ ήηαλ θαη απηνί πνιίηεο. Σν ίδην ίζρπε θαη γηα ηνπο γηνπο ησλ αζηψλ πνπ 

ζεσξνχληαλ πνιίηεο, ελψ νη θφξεο ηνπο φρη.
7
 

        Μέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αηψλα, φπνηνο είρε παηέξα πνιίηε, αθφκα θαη αλ ε 

κεηέξα ηνπ ήηαλ μέλε, ζεσξνχληαλ πνιίηεο. Σν 451 π.Υ. φκσο άιιαμαλ απηέο νη 

πξνυπνζέζεηο αθνχ κεηά απφ ςήθηζκα ηνπ Γήκνπ ζε πξφηαζε πνπ είρε θάλεη ν 

Πεξηθιήο, γηα λα είλαη θάπνηνο πνιίηεο ηεο Αζήλαο έπξεπε νη γνλείο ηνπ λα είλαη είηε 

πνιίηεο, είηε αζηνί. Καηά ζπλέπεηα, θαη ε κεηέξα έπξεπε λα αλήθεη ζε κία απφ απηέο ηηο 

δχν νκάδεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε ηδηφηεηα ηνπ Αζελαίνπ πνιίηε λα είλαη εχθνιν λα 

απνθηεζεί απφ πνιινχο αλζξψπνπο ιφγσ ηνπ ζέκαηνο ηεο θαηαγσγήο. 

                                                           
6 D.M. MacDowell (2003), σ.107. 

 

7 Α. Biscardi (1991), σ.46. 



8 

 

     Σν δεχηεξν θξηηήξην πνπ απαηηνχληαλ γηα λα ζεσξεζεί θάπνηνο πνιίηεο ήηαλ λα 

θαηέρεη γε θαη αθίλεηα. Πξψηα απ‟ φια, δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο είραλ κφλν νη ειεχζεξνη 

άλζξσπνη θαη φρη νη δνχινη. Δπίζεο, νη κέηνηθνη θαη νη μέλνη κπνξνχζαλ κφλν λα 

λνηθηάζνπλ θαη φρη λα αγνξάζνπλ γε θαη αθίλεηα.
8
 

     Καη απηφ ην θξηηήξην φκσο άιιαμε κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κιεηζζέλε. Απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ γηα λα είλαη θάπνηνο πνιίηεο έπξεπε λα είλαη εγγεγξακκέλνπο ζηνπο 

θαηαιφγνπο ηνπ Γήκνπ, δελ ππνινγίδνληαλ πιένλ ην ζέκα ηεο ηδηνθηεζίαο. Απηφ είλαη 

θαηαλνεηφ απφ ηελ ζηηγκή πνπ ππήξραλ θαη λέεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ηάμεηο ήδε 

απφ ηελ επνρή ηνπ φισλα πνπ ην εηζφδεκα ηνπο δελ ηνπο επέηξεπε ηελ θαηνρή 

ηδηνθηεζίαο.
9
 

      Δθηφο απφ απηνχο πνπ γίλνληαλ πνιίηεο ιφγσ ηδηνθηεζίαο ή θαηαγσγήο, ππήξρε θαη 

κία ηξίηε πεξίπησζε ζηελ νπνία θάπνηνο κπνξνχζε λα ιάβεη απηή ηελ ηδηφηεηα θαη απηή 

ήηαλ κέζσ ηεο απνλνκήο ηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε πφιε απέλεηκε ζε θάπνηνλ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε σο αληακνηβή γηα θάπνηα ππεξεζία πνπ είρε πξνζθέξεη. Ζ 

αληακνηβή απηή, πνπ ζεσξνχληαλ ε κεγαιχηεξε πνπ κπνξνχζε λα γίλεη, κπνξνχζε λα 

είλαη είηε αηνκηθή, είηε νκαδηθή θαη φπνηνο ηελ ιάκβαλε είρε αθξηβψο ηα ίδηα δηθαηψκαηα 

κε ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο αιιά δελ κπνξνχζαλ λα εθιεγνχλ άξρνληεο θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην ηεξαηείν ηεο πφιεο. 

           Έλα παξάδεηγκα αηνκηθήο απνλνκήο ήηαλ απηή πνπ έγηλε ζηνλ Θξαζχβνπιν ηνλ 

Καιπδψλην ζηνλ νπνίν απνδφζεθε ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε γηαηί δνινθφλεζε ηνλ ηχξαλλν 

Φξχληρν ην 411 ελψ έλα παξάδεηγκα νκαδηθήο απνλνκήο ήηαλ απηή πνπ έγηλε ζηνπο 

κέηνηθνπο πνπ ήηαλ θσπειάηεο ζην ζηφιν ησλ Αξγηλνπζψλ ην 406 π.Υ.
10

 

       Τπήξραλ βέβαηα θαη θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε δελ 

απνλέκνληαλ κε λφκηκν ηξφπν. Πηζαλνινγείηαη φηη θάπνηνη κέηνηθνη πνπ είραλ ρξήκαηα, 

παξφιν πνπ δελ ηεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαλ, εμαγφξαδαλ ηελ ηδηφηεηα 

κε δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο ηξφπνο ήηαλ πιεξψλνληαο γηα λα εγγξαθνχλ παξάλνκα ζηνπο 

θαηάινγνπο ηεο πφιεο. Ο δεχηεξνο ηξφπνο ήηαλ εμαγνξάδνληαο θάπνηνπο κάξηπξεο γηα 

λα πνπλ ςέκαηα γηα ηελ θαηαγσγή ηνπο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε ηηκσξία ζε 

                                                           
8 Α. Biscardi (1991), σ.46. 

9 D.M. MacDowell (2003), σ.107. 

10 S.C. Todd (2005), σ.20. 
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πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πηάλνληαλ λα παξαλνκεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ήηαλ πνιχ 

κεγάιε αθνχ κπνξνχζε λα ηνπ θαηαζρεζεί ε πεξηνπζία ή αθφκα θαη λα γίλεη δνχινο. 

Παξφια απηά φκσο ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε είρε πνιιά πιενλεθηήκαηα θαη έηζη αξθεηνί 

ήζειαλ λα ηελ απνθηήζνπλ, αθφκα θαη παξάλνκα. ηελ Αζήλα ηνπιάρηζηνλ, γηα λα 

απνθεχγεηαη απηφ ην θαηλφκελν, ππήξρε ηαθηηθφο έιεγρνο ησλ θαηαιφγσλ ησλ πνιηηψλ 

ψζηε λα εληνπίδνληαη νη παξάλνκεο είζνδνη. 

             πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή θπξίσο ιφγσ 

ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ θαηείρε. Γηα λα γίλεη απηφ πην θαηαλνεηφ, ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζνχκε ζηελ πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Αζελαίνπ πνιίηε ε νπνία ηνπ επέηξεπε 

λα έρεη πξφζβαζε ζηελ εμνπζία ηεο πφιεο.  

       Δηδηθά κεηά ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κιεηζζέλε, ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ελφο πνιίηε 

ήηαλ ε πνιηηηθή. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ φκσο είρε ήδε επηηειεζζεί απφ ηελ επνρή 

ηνπ φισλα θαη πνιηηηθά ηνπιάρηζηνλ, είρε εμαζθαιηζηεί ε ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ ε νπνία 

βαζηδφηαλ ζε ηξεηο αξρέο νη νπνίεο ήηαλ: α) φηη φινη νη πνιίηεο ήηαλ ίζνη απέλαληη ζηνλ 

λφκν (ηζνλνκία), β) φηη φινη κπνξνχζαλ λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαλ βάζε ηεο αμίαο 

ηνπο (ηζνηηκία) θαη γ) φηη φινη είραλ ην ίδην δηθαίσκα ιφγνπ ζηα φξγαλα ηεο πφιεο 

(ηζεγνξία).
11

 

        Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εμαζθαιίδνληαλ ε πξφζβαζε ζηελ εμνπζία απφ ηνπο πνιίηεο 

θαηαδεηθλχεηαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ επφκελε ελφηεηα θαη ηδηαίηεξα ζην κέξνο πνπ 

γίλεηαη αλαθνξά ζηα πξνλφκηα ηνπο. 

     Απφ ηελ ζηηγκή πνπ θάπνηνο γίλνληαλ πνιίηεο ζηελ Αζήλα είρε ζπγθεθξηκέλεο 

ππνρξεψζεηο θαη πξνλφκηα ζε θάπνηνπο ηνκείο. Μέρξη θαη ηελ επνρή ηνπ Κιεηζζέλε, ε 

ππέξηαηε ππνρξέσζε ηνπ πνιίηε ήηαλ ε ζηξαηησηηθή. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα, νπιίηεο λα 

γίλνληαη κφλν απηνί πνπ αλήθαλ ζηηο αλψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο αθνχ κέρξη ηφηε, απηνί 

κφλν είραλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Σελ επνρή ηνπ Κιεηζζέλε φκσο ε Αζήλα είρε γίλεη 

πνιχ ηζρπξή θαη λαπηηθά. Έηζη, ηελ επνρή ηνπ Κιεηζζέλε νη νπιίηεο ζπλέρηζαλ λα 

πξνέξρνληαη απφ ηηο αλψηεξεο ηάμεηο αιιά θαη νη θαηψηεξεο ζπκκεηείραλ ζην ζηξαηφ θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα, ππεξεηνχζαλ σο λαχηεο. Σν λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζην ζηξαηφ θαη 

ζην λαπηηθφ ηεο Αζήλαο ζεσξνχληαλ ηηκή. Οη θαηψηεξεο φκσο ηάμεηο αληηκεηψπηδαλ ηελ 

είζνδν ηνπο ζην λαπηηθφ θαη σο πξαθηηθή ιχζε αθνχ ππήξρε εκεξήζηα ακνηβή γηα ηνπο 

                                                           
11 S.C. Todd (2005), σ.20. 
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ζπκκεηέρνληεο θαη εηδηθά νη θησρφηεξνη κε απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθάιηδαλ θάπνην 

εηζφδεκα. 

       Ζ δεχηεξε ππνρξέσζε πνπ είραλ νη πνιίηεο ηεο Αζήλαο ήηαλ ε νηθνλνκηθή. Ζ Αζήλα 

ήηαλ κία απφ ηηο πξψηεο πφιεηο πνπ επέβαιιε ζηνπο ειεχζεξνπο πνιίηεο ηεο έλα 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα. χκθσλα κε απηφ, ην νπνίν απεπζχλνληαλ ζηνπο εχπνξνπο 

πνιίηεο θαη κφλν, νη Αζελαίνη είραλ δχν νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ πφιε, ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηελ εηζθνξά. Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ήηαλ ε ρνξεγία, ε γπκλαζηαξρία θαη 

ε ηξηεξαξρία. ηελ ρνξεγία ν πνιίηεο αλαιάκβαλε ηα έμνδα ηνπ ρνξνχ κίαο παξάζηαζεο 

ελψ ζηελ γπκλαζηαξρία ηα έμνδα δηνξγάλσζεο ελφο αζιεηηθνχ γεγνλφηνο. ηελ 

ηξηεξαξρία, ν πνιίηεο αλαιάκβαλε ηα έμνδα εμνπιηζκνχ θαη ζπληήξεζεο κίαο πνιεκηθήο 

ηξηήξνπο γηα έλα ρξφλν. 

        Ζ δεχηεξε νηθνλνκηθή ππνρξέσζε ήηαλ ε εηζθνξά ε νπνία ζηελ νπζία ήηαλ έλαο 

θφξνο πεξηνπζίαο, ηνλ νπνίν νη εχπνξνη πνιίηεο δελ θαηέβαιιαλ κφληκα αιιά θπξίσο ζε 

πνιεκηθέο πεξηφδνπο πνπ ε Αζήλα ρξεηάδνληαλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα.
12

 

          Σέινο, ε πην ζεκαληηθή ππνρξέσζε θαη δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ ηεο Αζήλαο ήηαλ ε 

πνιηηηθή ζπκκεηνρή. Μεηά ηελ επνρή ηνπ φισλα θαη ηηο αιιαγέο πνπ απηφο επέβαιιε, 

έλα κεγάιν κέξνο ησλ πνιηηψλ ζπκκεηείρε ζηηο ιήςεηο απνθάζεσλ, δηαδηθαζία πνπ 

επεθηάζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κιεηζζέλε. Οη αιιαγέο απηέο 

ηνπνζέηεζαλ ηνλ ιαφ ζην επίθεληξν ηεο εμνπζίαο αθνχ νη πνιίηεο ήηαλ ππεχζπλνη γηα 

ηελ πνιηηηθή πνπ αζθνχληαλ ζηελ πφιε, ηνπιάρηζηνλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν.  

      πσο ήδε αλαθέξζεθε, φιεο νη νκάδεο πνιηηψλ, αθφκα θαη νη θησρνί είραλ δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηελ εθθιεζία ηνπ Γήκνπ. Αξρηθψο, ζε απηή ζπκκεηείραλ ιίγνη, γηαηί 

εηδηθφηεξα νη αγξφηεο θαη απηνί πνπ έπξεπε λα εμαζθαιίζνπλ ην εηζφδεκα ηνπο δελ 

ήζειαλ λα πεγαίλνπλ ζηελ εθθιεζία εθηφο αλ ηνπο αθνξνχζε θάπνηα πεξίπησζε. ηαλ 

φκσο ζεζκνζεηήζεθε κηζζφο γηα ηελ παξνπζία ηνπο, ηφηε νη θησρνί ήηαλ ην θχξην ζψκα 

ηεο ζπλέιεπζεο.  

        ιεο νη απνθάζεηο ζηελ εθθιεζία ηνπ Γήκνπ ιακβάλνληαλ θαηφπηλ ςεθνθνξίαο, 

είηε κπζηηθήο, είηε θαλεξήο θαη θάζε πνιίηεο είρε ην δηθαίσκα πξφηαζεο ή παξέκβαζεο 

ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαλ.
13

 

                                                           
12 Α. Biscardi (1991), σ.52. 

13 Α. Biscardi (1991), σ.52. 
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            Σν δεχηεξν φξγαλν ηεο πφιεο ήηαλ ε Βνπιή ησλ 500. Σν φξγαλν απηφ ήηαλ 

ππεχζπλν γηα πνιιέο εμνπζίεο αιιά θπξίσο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο 

εθθιεζίαο. Γηα λα επηιερζνχλ νη 500 βνπιεπηέο γίλνληαλ θιήξσζε ζε θάζε θπιή θαη 

θιεξψλνληαλ 50 απφ ηε θάζε κία. Γελ ππήξρε θακία απνιχησο πξνυπφζεζε γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ζηελ θιήξσζε, θαη ηνπιάρηζηνλ ζεσξεηηθά φινη νη Αζελαίνη πνιίηεο, 

πινχζηνη θαη θησρνί κπνξνχζαλ λα γίλνπλ βνπιεπηέο. Πηζαλνινγείηαη φκσο φηη ζηε 

πξαγκαηηθφηεηα ζηε θιήξσζε ζπκκεηείραλ θπξίσο νη πην εχπνξνη πνιίηεο δηφηη κφλν 

απηνί είραλ ηελ πνιπηέιεηα λα αθήζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ππνζέζεηο θαη λα 

αζρνιεζνχλ κε απηέο ηνπ δήκνπ ελψ νη θησρφηεξνη έπξεπε λα εμαζθαιίδνπλ ην 

εηζφδεκα ηνπο. 

           Ο Πιάησλαο ζεσξνχζε φηη κφλν ε αξεηή κπνξεί λα επηθέξεη επηπρία αιιά γηα λα 

κπνξέζεη απηή λα απνθηεζεί απφ ηνλ άλζξσπν, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε 

παηδεία. Ζ παηδεία απηή, γηα ηνλ Πιάησλα, ήηαλ ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο λα ηελ παξέρεη 

ζηνπο πνιίηεο ηεο. 

        Βέβαηα, ηα κέιε ηεο πνιηηείαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηελ παηδεία αλάινγα κε ηε 

θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ, αλάινγα δειαδή κε ηε ηάμε ζηελ νπνία αλήθνπλ βάζε 

ηεο ςπρηθήο ηνπο θαηάζηαζεο.
14

 

       Οη ηάμεηο ινηπφλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Πιάησλα είλαη ηξεηο. 

Οη θνηλνί πνιίηεο είλαη απηνί πνπ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνκεζεχνπλ ηε πνιηηεία κε 

φια ηα πιηθά αγαζά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζε ηεο θαη είλαη επηθνξηηζκέλνη 

κε φιεο ηηο πξαθηηθέο θαη ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Πνιίηεο είλαη 

θαη νη θχιαθεο πνπ νθείινπλ λα πξνζηαηεχνπλ ηε πνιηηεία απ‟ φινπο ηνπο ερζξνχο ηεο. 

         Απηνί πνπ πξέπεη λα αζθνχλ ηε πνιηηηθή εμνπζία θαη ζεσξνχληαη θαη σο ε αλψηεξε 

ηάμε, ζχκθσλα κε ην Πιάησλα, είλαη νη θηιφζνθνη. Απηνί ινηπφλ, είλαη ε ηάμε ε νπνία 

πξέπεη λα ζρεδηάδεη θαη λα νξίδεη ηη θαη πσο πξέπεη νη ππφινηπνη πνιίηεο λα πξάηηνπλ.
15

 

           Δθηφο απφ ηηο ςπρηθέο ηδηφηεηεο πνπ έρνπλ νη θηιφζνθνη, ν Πιάησλαο ζεσξνχζε 

φηη είραλ θαη έλα άιιν πιενλέθηεκα θαη απηφ ήηαλ φηη ιφγσ ηεο παηδείαο πνπ  είραλ 

ιάβεη, είραλ ηδηαίηεξεο γλψζεηο. 

                                                           
14 Θ. Πελεγρίνης (2009), σ.67. 

15 Θ. Πελεγρίνης (2009), σ.67. 
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       Ζ παηδεία πνπ παξερφηαλ ζηνπο λένπο ηελ επνρή ηνπ Πιάησλα απνηεινχληαλ απφ 

δχν θιάδνπο. Ο πξψηνο απφ απηνχο ήηαλ ε κνπζηθή αιιά φρη κε ηελ έλλνηα πνπ είλαη 

γλσζηή ζήκεξα αθνχ σο κνπζηθή απνθαινχζαλ φιεο ηηο ηέρλεο αιιά θαη ηηο επηζηήκεο. 

Ο δεχηεξνο θιάδνο ήηαλ ε γπκλαζηηθή πνπ ζεσξνχληαλ απαξαίηεηε απφ ηελ άπνςε φηη 

έλα ζσζηφ γπκλαζκέλν ζψκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά θαη γηα ηελ πλεπκαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ. 

          Ο Πιάησλαο ππνζηήξηδε φηη ε παηδεία έπξεπε λα παξέρεηαη ζηα παηδηά θαη ησλ δχν 

θχισλ. Θεσξψληαο φηη ε αξρηθή θχζε ηφζν ησλ αγνξηψλ, φζν θαη ησλ θνξηηζηψλ ήηαλ 

ίδηα, ε παξνρή ηεο παηδείαο ζα έθαλε θαη ηνπο δχν θαινχο θχιαθεο. Γηα λα κπνξέζνπλ 

φκσο ηα παηδηά λα ιάβνπλ ηε θαηάιιειε παηδεία ζα πξέπεη ε πνιηηεία λα ηα αλαιάβεη 

λσξίο θαη λα κελ κεγαιψλνπλ κέζα ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ 

Πιάησλα, ηα παηδηά απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπο ζα έπξεπε λα απνκαθξχλνληαη απφ 

ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη λα κελ γλσξίδνπλ πνηνη είλαη νη θπζηθνί ηνπο γνλείο. Σελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα ηελ έρεη εμνινθιήξνπ ε πνιηηεία θαη ηα παηδηά λα 

ζεσξνχλ γνλείο ηνπο νπνηνδήπνηε πνιίηε έρεη ηε θαηάιιειε ειηθία γηα λα θέξεη απηή 

ηελ ηδηφηεηα. Απηφ βέβαηα, ηζρχεη κφλν γηα ηα παηδηά ηα νπνία είλαη πγηή. Σα παηδηά πνπ 

γελληνχληαη κε δπζκνξθία ν Πιάησλαο ππνζηήξηδε φηη έπξεπε λα απνκαθξχλνληαη απφ 

ηε πνιηηεία.
16

 

         Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πνιηηεία αλαιάκβαλε ηα παηδηά, ζα έπξεπε λα δηαθξίλεη πνηα 

είλαη ε ςπρηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη λα ηνπο παξέρεη ηελ αλάινγε παηδεία πνπ ζα ηνπο 

ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηε ηάμε ηελ νπνία ζα πξννξίδνληαη. Έηζη, απηνί πνπ πξννξίδνληαλ 

γηα θνηλνί πνιίηεο ζα έπξεπε λα κάζνπλ πξαθηηθέο ηέρλεο ψζηε αξγφηεξα λα κπνξέζνπλ 

λα αζθήζνπλ κε επηηπρία ηα πξαθηηθά επαγγέικαηα πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηνλ εθνδηαζκφ 

ηεο πνιηηείαο. Αλάινγα, θαη ηα παηδηά πνπ πξννξίδνληαλ γηα θχιαθεο ζα έπξεπε λα 

κάζνπλ εκπεηξηθέο επηζηήκεο θαη καζεκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνδνηηθνί θαη 

απνηειεζκαηηθνί ζηνπο κειινληηθνχο ηνπο ξφινπο. 

       Σα παηδηά φκσο πνπ ζα ιάκβαλαλ ηε κεγαιχηεξε παηδεία είλαη απηά πνπ 

πξννξίδνληαλ λα γίλνπλ θηιφζνθνη θαη λα δηνηθήζνπλ ηε πνιηηεία. Πέξα απφ ηε 

κφξθσζε ινηπφλ, ηα παηδηά απηά έπξεπε λα κπεζνχλ θαη ζηε θηινζνθία πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ γλψζε θαη γηα ηηο ηδέεο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη γηα ηελ πξαγκαηηθή αιήζεηα. 

                                                           
16 Θ. Πελεγρίνης (2009), σ.68. 
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Με απηφ ηνλ ηξφπν, ηα παηδηά πνπ ζα ιάβνπλ απηή ηε παηδεία ζα είλαη ηθαλά λα 

αλαγλσξίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αμίεο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηε πνιηηεία φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε δηθαηνζχλε. Απηά ηα παηδηά ινηπφλ κειινληηθά ζα κπνξέζνπλ λα 

απνηειέζνπλ ηε ηάμε πνπ ζα δηνηθνχζε ηε πνιηηεία θαη ηελ νπνία φινη νη ππφινηπνη 

πνιίηεο έπξεπε λα ππαθνχνπλ γηαηί απηνί θαη κφλν ζα ήηαλ γλψζηεο ηεο αιήζεηαο.
17

 

         Ζ άπνςε ηνπ Πιάησλα γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη ε παηδεία ζηελ ηδαληθή πνιηηεία 

πξνεξρφηαλ απφ κία ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε πνπ είρε, φρη κφλν γη‟ απηή αιιά 

γεληθφηεξα. Απηή ήηαλ φηη θάζε δξαζηεξηφηεηα ζα έπξεπε λα ππαγνξεχεηαη απφ απηνχο 

πνπ έρνπλ εμεηδηθεπκέλε γλψζε ζε απηή ψζηε απηή λα κπνξεί ζην ηέινο λα παξέρεη 

νθέιε.  

     Σελ ίδηα πεπνίζεζε είρε ν Πιάησλαο θαη γηα ηε πνιηηηθή. Θεσξνχζε ινηπφλ φηη κφλν 

απηνί πνπ θαηείραλ ηελ αιήζεηα ησλ ηδαληθψλ θαη ησλ αμηψλ ήηαλ απηνί πνπ κπνξνχζαλ 

λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο ην ζσζηφ ηξφπν γηα λα επέιζεη ε επηπρία θαη 

ε αξεηή. Βάζε ινηπφλ απηήο ηεο πεπνίζεζεο φινη νη πνιίηεο έπξεπε λα παξέρνπλ 

αβίαζηα ηε πνιηηηθή εμνπζία ζηνπο θηινζφθνπο γηαηί κφλν απηνί είραλ ηε θαηάιιειε 

γλψζε γη‟ απηφ θαη κφλν απηνί κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ ηηο θαηάιιειεο θαη ζσζηέο 

απνθάζεηο.
18

 

         Ζ πεπνίζεζε απηή ηνπ Πιάησλα φκσο είλαη απζαίξεηε σο έλα βαζκφ. Ζ 

απζαηξεζία ηεο πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη λαη κελ νη εηδηθνί κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο ζε έλα ζέκα αιιά δελ κπνξνχλ λα ππνρξεψζνπλ θαλέλα λα θάλεη επηινγέο. 

Γηα παξάδεηγκα, έλαο γπκλαζηήο κπνξεί λα ππνδείμεη ην ζσζηφ ηξφπν γηα λα γίλεηαη ε 

γπκλαζηηθή αιιά δελ κπνξεί λα ππνρξεψζεη θαλέλαλ λα θάλεη αλ απηφο δελ ζέιεη. Απηφ 

ηζρχεη θαη γηα ηε γλψζε ησλ θηινζφθσλ, δειαδή κπνξεί λα παξέρεη ζηνπο πνιίηεο ηνπο 

θαηάιιεινπο ηξφπνπο γηα λα είλαη ελάξεηνη αιιά νη εζηθέο επηινγέο πνπ ηειηθψο ζα 

γίλνπλ είλαη δηθή ηνπο επζχλε. 

      Ο Πιάησλαο φκσο ζεσξνχζε φηη νη αμίεο θαη αξρέο πνπ είλαη ζσζηέο, είλαη θνηλέο γηα 

φινπο θαη φηη απηφ ην θνηλφ θψδηθα εζηθψλ αμηψλ γλσξίδνπλ νη θηιφζνθνη. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη είηε εζεινληηθά, είηε κέζσ ηεο επηβνιήο θαη ηεο θαηαζηνιήο φινη νη πνιίηεο 

πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο ησλ θηινζφθσλ γηαηί απηέο είλαη νη ζσζηέο.  

                                                           
17 Θ. Πελεγρίνης (2009), σ.σ.68-69. 

18 Θ. Πελεγρίνης (2009), σ.69. 
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      Ζ επηβνιή θαη ε θαηαζηνιή φκσο αλαηξνχλ ην ζθνπφ ν νπνίνο επηδηψθεηαη. Οη 

θηιφζνθνη κεηαδίδνπλ ηε γλψζε ηνπο ζηνπο πνιίηεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο θάλνπλ λα 

είλαη εζηθνί. Ζ επηβνιή φκσο απηή ηεο γλψζεο κε ηε βία δελ ζπληζηά κία εζηθή επηινγή 

γηαηί ν πνιίηεο ζα ηε θάλεη γηαηί δελ ζα κπνξεί λα πξάμεη αιιηψο θαη φρη γηαηί ην επηζπκεί 

θαη έρεη θαηαλνήζεη θαη απνδερηεί ηηο εζηθέο αμίεο.
19

 

        Σν φξακα ινηπφλ ηεο ηδαληθήο πνιηηείαο ηνπ Πιάησλα θαίλεηαη φηη είλαη εληειψο 

νπηνπηθφ θαη φηη ηνπιάρηζηνλ ζηε πξάμε δελ είλαη εθαξκφζηκν. Δμάιινπ, έρεη ήδε 

αλαθεξζεί φηη θαη ν ίδηνο ν Πιάησλαο φηαλ πξνζπάζεζε λα ηελ εθαξκφζεη δελ ηα 

θαηάθεξε. Δληνχηνηο, θάπνηα ζηνηρεία ηεο δηαθαίλεηαη λα επηθξάηεζαλ ζηε θιαζηθή 

Αζήλα.  

           Ο Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε φηη ε πφιε ήηαλ έλαο είδνο θνηλσλίαο θαη επηπιένλ 

ππνζηήξηδε φηη θάζε θνηλσλία έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαινχ:  Δπεηδή 

βιέπνπκε όηη θάζε πόιε (θξάηνο) απνηειεί έλα είδνο θνηλσλίαο θαη όηη θάζε θνηλσλία έρεη 

ζπζηαζεί γηα λα επηηειεζζεί θάηη θαιό (γηαηί όινη θάκλνπλ ην παλ γηα λα πεηύρνπλ θάηη πνπ 

ηνπο θαίλεηαη σθέιηκν), είλαη νινθάλεξν όηη όιεο νη θνηλσλίεο έρνπλ γηα ζηόρν ηνπο θάηη 

θαιό θαη όηη, αθξηβέζηεξα, ην βαζηθώηεξν από όια ηα αγαζά απνηειεί ηνλ ζηόρν ησλ 

θνηλσληώλ θαη είλαη ην θπξηώηεξν ζηνηρείν ζ' όιεο απηέο ηηο θνηλσλίεο θαη πεξηιακβάλεη 

όιεο ηηο άιιεο: θη απηό είλαη πνπ νλνκάδνπκε πόιε ή πνιηηηθή θνηλσλία.
20

 

      ηελ θνηλσλία ινηπφλ πνπ ζπλδεφηαλ άκεζα κε ηελ πφιε ππήξραλ ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο νη νπνίεο γηα ην θνηλφ θαιφ, αζθνχζαλ δξαζηεξηφηεηεο καδί θαη δεκηνπξγνχζαλ 

έηζη έλα είδνο θνηλσλίαο ηα νπνία φια καδί απνηεινχζαλ ηελ θνηλσλία ηεο πφιεο.
21

 

        Ζ πξψηε ακθηζβήηεζε πνπ θάλεη ν Αξηζηνηέιεο αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ηνπ 

Πιάησλα, είλαη ζην ζέκα ηεο δηαθνξάο ζηελ εμνπζία ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Ο Αξηζηνηέιεο ακθηζβεηεί φηη ε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο 

νκάδεο πξνέξρεηαη απφ απηνχο πνπ εμνπζηάδνληαη.
22

 

                                                           
19 Θ. Πελεγρίνης (2009), σ.σ.71-72. 

20 Πολιτικά, 1252a. 

21 F.N. Jones (1999), p. 28. 

22 Πολιτικά, 1251a7-17. 
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      Γηα λα ηεθκεξηψζεη ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ ν Αξηζηνηέιεο θάλεη ρξήζε κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ, δειαδή αλαιχεη ην ζέκα κέρξη ηα αδηαίξεηα κόξηά ηνπ.
23

  

         Απηφ πνπ θάλεη δειαδή ν Αξηζηνηέιεο, είλαη γηα λα εμεηάζεη κία πφιε δελ 

αζρνιείηαη κε ηελ ηδεαηή θαηάζηαζε πνπ απηή πξέπεη λα έρεη αιιά αξρίδεη απφ ηελ 

εμέηαζε ησλ βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ ηεο. 

       Δηδηθά, νη πνιηηηθέο απφςεηο ηνπ Αξηζηνηέιε βαζίδνληαη ζην φηη ιακβάλεη σο 

δεδνκέλε ηε θχζε ελφο πξάγκαηνο θαη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απηφ πξννξίδεηαη.
24

 

        Βάζεη απηήο ηεο αξρήο ινηπφλ, ν Αξηζηνηέιεο αξρίδεη ηελ αλάιπζε ηνπ κε ηελ 

έλσζε ηεο γπλαίθαο θαη ηνπ άλδξα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ έλα παηδί αιιά 

θαη ηε ζρέζε αλάκεζα ζε απηφλ πνπ αζθεί εμνπζία θαη ζε απηφλ πνπ ηελ πθίζηαηαη.
25

 

       Με απηφ ηνλ ηξφπν ν Αξηζηνηέιεο εζηηάδεη ζε έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο θνηλσλίαο, 

απηφ ηεο νηθνγέλεηαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ γπλαίθα θαη ηνλ άλδξα θαη αλάινγα κε 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ην δνχιν ή ην βφδη.  

         Ο Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε φηη ν πξννξηζκφο ηεο γπλαίθαο θαη ηνπ δνχινπ πξέπεη λα 

ζεσξείηαη δεδνκέλνο γηαηί έρεη θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηε θχζε.
26

 

      Αθνχ ινηπφλ δχν απφ ηα ζπζηαηηθά ηεο νηθνγέλεηαο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηε θχζε, 

απφ απηή πξνέξρεηαη θαη ε ίδηα ε νηθνγέλεηα. Πεξηζζφηεξεο απφ κία νηθνγέλεηεο αλ 

ελσζνχλ, δεκηνπξγνχλ ηε θψκε γηα ηελ νπνία ν Αξηζηνηέιεο ζεσξεί φηη κπνξεί λα 

θαιχςεη πεξηζζφηεξεο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ.
27

 

         Σφζν ε νηθνγέλεηα φζν θαη ε θψκε κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο 

ησλ αλζξψπσλ αιιά δελ κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ ζε απηνχο ηελ επδαηκνλία.  

        Δίλαη φκσο ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ζηνπο αλζξψπνπο ηε θαινδσία, θάηη πνπ ζεκαίλεη 

φηη σο έλα βαζκφ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ εζηθή θαη πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αθνχ 

ην ζψκα ζα έρεη θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ.
28

 

                                                           
23 Πολιτικά, 1251a19. 

24 W.D. Ross (2001), σ.335. 

25 Πολιτικά, 1251a26-33. 

26 Πολιτικά, , 1251a35. 

27 W.D. Ross (2001), σ.336. 

28 W.D. Ross (2001), σ.338. 
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       Ζ εζηθή θαη ε πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη κία ηθαλφηεηα πνπ ηελ έρνπλ κφλν νη 

άλζξσπνη θαη απηφ γηαηί έρνπλ ην πξνλφκην ηνπ ιφγνπ. Έηζη αλ ν άλζξσπνο κπνξεί λα 

θάλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζην θαιφ θαη ην θαθφ θαη κέζσ ηνπ ιφγνπ λα ηελ εθθξάδεη, ηφηε 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηφζν ηελ νηθνγέλεηα φζν θαη ηε πφιε.
29

 

      Καηά ζπλέπεηα, αθνχ ε νηθνγέλεηα ππάξρεη απφ ηε θχζε, άξα απφ απηή πξνέξρεηαη 

θαη ε πφιε θαη βάζε απηήο ν άλζξσπνο ζεσξείηαη σο έλα νλ θνηλσληθφ.   

       Ο Αξηζηνηέιεο ζεσξεί φηη φπνηνο άλζξσπνο δελ είλαη ζε ζέζε λα κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη θαη λα δηαβηψζεη κέζα ζηε θνηλσλία ή έρεη θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα ζεσξεί φηη κπνξεί λα δήζεη εθηφο απηήο, είλαη είηε ζεξίν, είηε ζεφο αιιά 

ζίγνπξα δελ είλαη άλζξσπνο αθνχ δελ έρεη ηνλ ίδην ζθνπφ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο.
30

    

        Βάζε ησλ παξαπάλσ ν Αξηζηνηέιεο πεξηγξάθεη ηε πφιε σο έλα δεκηνχξγεκα ηεο 

θχζεο θαη δελ αζρνιείηαη κε ην πψο απηή πξέπεη λα είλαη. Αθνχ ινηπφλ νξίδεη γεληθά 

απηή αιιά θαη ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηεο θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ ηε δηέπνπλ, επεθηείλεη 

ηελ αλάιπζε ηνπ ζε άιια ζέκαηα. 

         Έλα απφ απηά είλαη ν ζεζκφο ηεο δνπιείαο. Πξηλ πξνρσξήζεη φκσο ζηελ αλάιπζε 

ηνπ ζεζκνχ, μεθηλά θαη πάιη απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά, δειαδή κειεηάεη ηηο 

εμνπζηαζηηθέο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα.  

     Καη ζε απηή ηε πεξίπησζε ν Αξηζηνηέιεο ρξεζηκνπνηεί ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

θάζε κέξνπο, ιφγσ ηεο θαηαγσγήο πνπ έρεη απφ ηε θχζε, γηα λα κπνξέζεη λα 

ηεθκεξηψζεη ηηο απφςεηο ηνπ. Ζ θχζε ηνπ θαζελφο ινηπφλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε 

θαηαγσγή ηνπ αιιά θαη απφ ην ζθνπφ ηνπ.  

        Ο ζθνπφο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο απφ ηνλ Αξηζηνηέιε θαη γηα κία άιιε ιεηηνπξγία. 

Απηφο είλαη ζχκθσλα κε ην θηιφζνθν πνπ ζα θαζνξίζεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην εζηθφ 

θαη ζην κε εζηθφ. 

     Χο παξάδεηγκα γηα ηε δηάθξηζε απηή ν Αξηζηνηέιεο ρξεζηκνπνηεί ην πινχην. Σν λα 

ζέιεη θάπνηνο λα έρεη πιηθά αγαζά γηα λα πεξλάεη θαιά είλαη θπζηθφ θαη θαηά ζπλέπεηα 

θαη εζηθφ. Αλ ηα ρξεζηκνπνηεί φκσο γηα ηνθνγιπθία, ηφηε είλαη αθχζηθν θαη αλήζηθν. 

                                                           
29 Πολιτικά, , 1253a10-20. 

30 Πολιτικά, 1252a26-29. 
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Καηά ζπλέπεηα, ν ζθνπφο θαη φρη ε πξάμε είλαη απηφο πνπ δηαθξίλεη ην εζηθφ απφ ην 

αλήζηθν.
31

   

      Οη νθηζηέο ήηαλ κέιε θαη εθπξφζσπνη ηεο νθηζηηθήο θίλεζεο θαη φρη κφλν. Ήηαλ 

ακεηβφκελνη δηδάζθαινη ηεο θηινζνθίαο, ηεο ξεηνξηθήο, ηεο εξηζηηθήο, ηεο ινγηθήο, ησλ 

επηζηεκψλ θαη ηεο πνιηηηθήο ηέρλεο. Οη νθηζηέο ζεσξνχληαη νη εηζεγεηέο ηνπ 

αλζξσπνθεληξηζκνχ θαη ηεο γλσζηνινγίαο, δειαδή ηεο γλψζεο ηνπ πιηθνχ θφζκνπ φρη 

κέζσ δνγκάησλ θαη ζεσξηψλ κε επίθεληξν ηνλ ππεξθπζηθφ παξάγνληα αιιά κέζσ ηεο 

αλαδήηεζεο, ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο ζχγθξηζεο πνπ έδηλε ζηνλ άλζξσπν ηε 

δπλαηφηεηα λα νδεγεζεί ζε ζπκπεξάζκαηα
32

. 

       Οη νθηζηέο εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ππάξρνπλ έλλνηεο πνπ είλαη ζρεηηθέο φπσο 

απηέο ηεο γλψζεο, ηεο αιήζεηαο θαη ησλ αμηψλ. Ο θφζκνο γη‟ απηνχο, πξέπεη λα 

κειεηάηαη θπξίσο κέζσ ησλ αηζζήζεσλ θαη εζηίαζαλ ηδηαίηεξα ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

ζθεπηηθηζκνχ, δηαδηθαζία πνπ ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα παξαθάησ. Ο Πιάησλαο θαη ν 

Αξηζηνηέιεο παξείραλ ηελ πιεξνθφξεζε φηη νη νθηζηέο παξαβίαδαλ αιιά φρη θαλεξά, 

ηνπο λφκνπο ηεο ινγηθήο κέζσ ησλ ζνθηζκάησλ, ηα νπνία εμέθξαδαλ απφςεηο πέξα απφ 

ηα ζπλεζηζκέλα θαη ηα θαζηεξσκέλα, απηά πνπ ζεσξνχληαλ ινγηθά
33

.  

        Οη πην γλσζηνί νθηζηέο ήηαλ ν Πξσηαγφξαο, ν Γνξγίαο, ν Θξαζχκαρνο, ν Ηππίαο, ν 

Καιιηθιήο,  ν Κξαηχινο, ν Λπθφθξσλ, ν Πξφδηθνο θαη ν Αληηθψλ
34

. 

      Πξηλ ηα έξγα ηνπ Πιάησλα, ν φξνο «νθηζηήο» είρε δηπιή έλλνηα. Μπνξνχζε δειαδή 

λα απνηειεί έλαλ ηίηιν ηηκήο ή έλα πεξηθξνλεηηθφ ηίηιν. Ζ πξψηε απφπεηξα λα 

απνζαθεληζηεί ηη ζεκαίλεη αθξηβψο ε έλλνηα ηνπ νθηζηή, γίλεηαη ζην δηάινγν ηνπ 

Πιάησλα. Ο Πιάησλαο πεξηγξάθεη ηνπο νθηζηέο σο ακεηβφκελνπο θπλεγνχο ηεο ληφηεο 

θαη ηνπ πινχηνπ αιιά παξάιιεια θαη σο θνξπθαίνπο θαη πξσηνπφξνπο ζηε γλψζε θαη 

ζηε ξεηνξηθή. Απφ ηνλ ηξφπν πνπ ν Πιάησλαο πεξηγξάθεη θαη ηνπνζεηείηαη γηα ηνπο 

νθηζηέο, δηαθαίλεηαη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνζθέξνπλ κία νπηηθή ηεο γλψζεο θαη 

φρη ηελ αιεζηλή γλψζε. Δπίζεο, ν Πιάησλαο πεξηέγξαθε ηνπο νθηζηέο ηεο επνρήο ηνπ 

σο ζθηέο ησλ πξψηκσλ νθηζηψλ θαη εηδηθφηεξα ζεσξνχζε φηη ε ηέρλε ηεο αληίθαζεο 

                                                           
31 Πολιτικά, 1256a-1259b. 

32 Γ. Αλατζόγλου-Θεμελή (1980-1981), σ.σ.241-262. 

33 Θ. Πελεγρίνης (2004), σ.524. 

34 Ι. Πανέρης (1981), σ.σ.47-57. 
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ήηαλ δεμηφηεηα ησλ απζεληηθψλ νθηζηψλ. Ο Πιάησλαο ήηαλ απηφο πνπ πξνζπάζεζε λα 

δηαρσξίζεη θαη ηνλ νθηζηή απφ ην θηιφζνθν. Τπνζηήξηδε φηη ν νθηζηήο ήηαλ ην άηνκν 

πνπ επηβίσλε κέζσ ηεο εμαπάηεζεο, ελψ ν θηιφζνθνο, ζε ζαθψο θαιχηεξε ζέζε ζηε 

ζθέςε ηνπ Πιάησλα, ήηαλ ν εξαζηήο ηεο ζνθίαο πνπ αλαδεηνχζε ηελ αιήζεηα. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν, δειαδή κε ηελ αξλεηηθφ ραξαθηεξηζκφ ησλ νθηζηψλ, νη θηιφζνθνη 

απνθηνχζαλ κεγαιχηεξε αμηνπηζηία
35

.  

     Ο ηξφπνο πνπ ν Πιάησλαο αληηκεηψπηδε ηνπο ζνθηζηέο δηαθαίλεηαη θαη κέζα απφ ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλαπηχζζεη κε ην ζνθηζηή Δχελν ζην δηάινγν «Φαίδσλ» θαζψο 

θαη απφ ηελ επηρεηξεκαηνινγία κε ηνλ ζνθηζηή Κέβε  γηα ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο.  

      Ο δηάινγνο απηφο ηνπ Πιάησλα δηαδξακαηίδεηαη αλάκεζα ζε δχν θίινπο απφ ηελ 

Πεινπφλλεζν. Ο έλαο απφ ηνπο δχν θίινπο, ν Δρεθξάηεο ππνδέρεηαη ζηε Φιεηνχληα, ηελ 

πφιε ηνπ, ηνλ Φαίδσλα πνπ έρεη επηζηξέςεη απφ ηελ Αζήλα. Ο Δρεθξάηεο θάλεη ζηνλ 

Φαίδσλα πνιιά εξσηήκαηα, γηα ηνλ θηιφζνθν πνπ ζαλαηψζεθε ζηελ Αζήλα, ηνλ 

σθξάηε. Άιια πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηάινγν είλαη ν ίδηνο ν σθξάηεο, ν 

Κέβεο θαη ν ηκκίαο πνπ είλαη καζεηέο ηνπ απφ ηελ Θήβα, ν Κξίησλ πνπ είλαη ζηελ 

ειηθία ηνπ σθξάηε θαη πινχζηνο, ε γπλαίθα ηνπ σθξάηε Ξαλζίππε, θαη ν δήκηνο 

Απνιιφδσξνο πνπ έδσζε ην θψλεην ζηνλ σθξάηε. 

    Σν πξψην εξψηεκα πνπ θάλεη ζηνλ Φαίδσλα αθνξά ηνλ ιφγν πνπ ν σθξάηεο 

ζαλαηψζεθε έλαλ κήλα κεηά ηελ θαηαδίθε ηνπ ελψ ζπλήζσο απηφ γηλφηαλ άκεζα. Ο 

Φαίδσλα ηνπ απαληάεη φηη ε αλαβνιή ηεο εθηέιεζεο έγηλε γηαηί ππήξραλ άζρεκεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ιφγσ ελφο ζεζκνχ ησλ Αζελψλ: ηνῦη᾽ ἔζηη ηὸ πινῖνλ, ὥο θαζηλ 

Ἀζελαῖνη, ἐλ ᾧ Θεζεύο πνηε εἰο Κξήηελ ηνὺο ―δὶο ἑπηὰ‖ ἐθείλνπο ᾤρεην ἄγσλ θαὶ ἔζσζέ 

ηε θαὶ αὐηὸο ἐζώζε. ηῷ νὖλ Ἀπόιισλη εὔμαλην ὡο ιέγεηαη ηόηε, εἰ ζσζεῖελ, ἑθάζηνπ ἔηνπο 

ζεσξίαλ ἀπάμεηλ εἰο Γῆινλ· ἣλ δὴ ἀεὶ θαὶ λῦλ ἔηη ἐμ ἐθείλνπ θαη᾽ ἐληαπηὸλ ηῷ ζεῷ 

πέκπνπζηλ. ἐπεηδὰλ νὖλ ἄξμσληαη ηῆο ζεσξίαο, λόκνο ἐζηὶλ αὐηνῖο ἐλ ηῷ ρξόλῳ ηνύηῳ 

θαζαξεύεηλ ηὴλ πόιηλ θαὶ δεκνζίᾳ κεδέλα ἀπνθηεηλύλαη, πξὶλ ἂλ εἰο Γῆιόλ ηε ἀθίθεηαη ηὸ 

πινῖνλ θαὶ πάιηλ δεῦξν· ηνῦην δ᾽ ἐλίνηε ἐλ πνιιῷ ρξόλῳ γίγλεηαη, ὅηαλ ηύρσζηλ ἄλεκνη 

ἀπνιαβόληεο αὐηνύο. ἀξρὴ δ᾽ ἐζηὶ ηῆο ζεσξίαο ἐπεηδὰλ ὁ ἱεξεὺο ηνῦ Ἀπόιισλνο ζηέςῃ 

ηὴλ πξύκλαλ ηνῦ πινίνπ· ηνῦην δ᾽ ἔηπρελ, ὥζπεξ ιέγσ, ηῇ πξνηεξαίᾳ ηῆο δίθεο γεγνλόο. 

                                                           
35 Ed. Shiappa (1991), σ.5. 
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δηὰ ηαῦηα θαὶ πνιὺο ρξόλνο ἐγέλεην ηῷ σθξάηεη ἐλ ηῷ δεζκσηεξίῳ ὁ κεηαμὺ ηῆο δίθεο 

ηε θαὶ ηνῦ ζαλάηνπ.
36

 

      Ζ δεχηεξε εξψηεζε πνπ θάλεη ζηνλ Φαίδσλα ν θίινο ηνπ είλαη ηη έγηλε θαη ηη 

εηπψζεθε ηελ εκέξα πξηλ πεζάλεη ν σθξάηεο θαζψο θαη πνηνη άλζξσπνη ήηαλ θνληά 

ηνπ. Ο Φαίδσλαο ηνλ ελεκεξψλεη φηη βξίζθνληαλ θνληά ηνπ κία παξέα θίισλ ηνπ θαη ε 

ζχδπγνο ηνπ ηελ νπνία φκσο ν σθξάηεο έδησμε φηαλ απηή άξρηζε λα ζξελεί γηα ηνλ 

επεξρφκελν ζάλαην ηνπ: νὗηόο ηε δὴ ὁ Ἀπνιιόδσξνο ηῶλ ἐπηρσξίσλ παξῆλ θαὶ 

Κξηηόβνπινο θαὶ ὁ παηὴξ αὐηνῦ θαὶ ἔηη Ἑξκνγέλεο θαὶ Ἐπηγέλεο θαὶ Αἰζρίλεο θαὶ 

Ἀληηζζέλεο· ἦλ δὲ θαὶ Κηήζηππνο ὁ Παηαληεὺο θαὶ Μελέμελνο θαὶ ἄιινη ηηλὲο ηῶλ 

ἐπηρσξίσλ. Πιάησλ δὲ νἶκαη ἠζζέλεη…………… λαί, ηκκίαο ηέ γε ὁ Θεβαῖνο θαὶ Κέβεο 

θαὶ Φαηδώλδεο θαὶ Μεγαξόζελ Δὐθιείδεο ηε θαὶ Σεξςίσλ……………..
37

 θαηειακβάλνκελ 

ηὸλ κὲλ σθξάηε ἄξηη ιειπκέλνλ, ηὴλ δὲ Ξαλζίππελ--γηγλώζθεηο γάξ--ἔρνπζάλ ηε ηὸ 

παηδίνλ αὐηνῦ θαὶ παξαθαζεκέλελ. ὡο νὖλ εἶδελ ἡκᾶο ἡ Ξαλζίππε, ἀλεπθήκεζέ ηε θαὶ 

ηνηαῦη᾽ ἄηηα εἶπελ, νἷα δὴ εἰώζαζηλ αἱ γπλαῖθεο, ὅηη ―ὦ ώθξαηεο, ὕζηαηνλ δή ζε 

πξνζεξνῦζη λῦλ νἱ ἐπηηήδεηνη θαὶ ζὺ ηνύηνπο‖. θαὶ ὁ σθξάηεο βιέςαο εἰο ηὸλ Κξίησλα, 

―ὦ Κξίησλ‖, ἔθε, ―ἀπαγέησ ηηο αὐηὴλ νἴθαδε‖.θαὶ ἐθείλελ κὲλ ἀπῆγόλ ηηλεο ηῶλ ηνῦ 

Κξίησλνο βνῶζάλ.
38

 

             Ο σθξάηεο απέζηεηιε έλαλ ραηξεηηζκφ ζην ζνθηζηή Δχελν κέζσ ηνπ Κέβε. Ο 

ηκκίαο φηαλ αθνχεη ηελ πξφζθιεζε απηή ζεσξεί φηη ν Δχελνο δελ ζα απνδερηεί λα 

αθνινπζήζεη ηνλ σθξάηε ζηνλ ζάλαην. Ο σθξάηεο επηκέλεη φηη αλ είλαη θηιφζνθνο ζα 

δερηεί ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη απνδέρεηαη λα απηνθηνλήζεη. 

        Ο Κέβεο ηφηε ζέηεη ην εξψηεκα αλ ν σθξάηεο είλαη ελαληίνλ ηεο απηνθηνλίαο γηαηί 

πξνζθαιεί ηνλ Δχελν ζην ζάλαην θαη φηη ν θηιφζνθνο ζα πξέπεη λα απνδείμεη ζε πνηεο 

πεξηπηψζεηο ν ζάλαηνο είλαη θαιχηεξνο απφ ηελ δσή. Ο σθξάηεο ηνπ απαληά φηη ε 

απηνθηνλία είλαη πξνζβνιή πξνο ηνπο ζενχο πνπ ηηκσξείηαη γηαηί αθνχ νη άλζξσπνη είλαη 

θηήκα ηνπο ε απηνθηνλία ζεσξείηαη απφδξαζε απφ ηνλ έιεγρν ηνπο.  

    ηελ αληίξξεζε ηνπ Κέβε φηη έλαο θηιφζνθνο δελ πξέπεη λα ζηεξείηαη κέζσ ηνπ 

ζαλάηνπ ηελ θεδεκνλία ησλ ζεψλ παξεκβαίλεη ν ηκκίαο ν νπνίνο μεθαζαξίδεη φηη απηά 

                                                           
36 Φαίδων, 58b-d. 

37 Φαίδων, 59c. 

38 Φαίδων, 60a. 
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πνπ ιέεη ν Κέβεο είλαη ζηελ νπζία έλαλ θαηεγνξεηήξην απέλαληη ζηνλ σθξάηε πνπ 

κέζσ ηνπ ζαλάηνπ εγθαηαιείπεη ηνπο ζενχο αιιά θαη ηνπο θίινπο ηνπ. 

    Ο σθξάηεο ηνπο απαληά φηη ειπίδεη φηη ζα γλσξίζεη έλα θαιχηεξν πεξηβάιινλ 

αθήλνληαο ηε δσή θαη ζπλερίδνληαο ηνπο ιέεη φηη ν ζάλαηνο είλαη ν ρσξηζκφο ηεο ςπρήο 

απφ ην ζψκα. Γηα λα είλαη ε ςπρή ειεχζεξε απφ ην ζψκα, ν θηιφζνθνο ζα πξέπεη λα 

απαξλείηαη ηηο ζσκαηηθέο απνιαχζεηο θαη ηνπο θαιισπηζκνχο. Γηα λα κπνξεί ν 

θηιφζνθνο λα θαηαλνήζεη ηελ αιήζεηα ζα πξέπεη ε λφεζε ηνπ λα είλαη θαζαξή θαη λα 

κελ πιαλάηαη απφ ηηο αηζζήζεηο. Γη‟ απηφ ν θηιφζνθνο δελ πξέπεη λα αγαλαθηεί αιιά λα 

αληηκεησπίδεη ηνλ ζάλαην αηζηφδνμα γηαηί ε θξφλεζε πξέπεη λα είλαη ε βαζηθή ηνπ 

αξεηή. 

    Σελ επνρή πνπ ν Πιάησλαο άξρηζε λα γξάθεη ηηο ηδέεο ηνπ ππήξραλ δηάθνξα ξεχκαηα 

ζθέςεο θαη πνηθίια εξσηήκαηα ζην ζέκα ηεο ςπρήο. Έλα απφ απηά είρε πξνέιζεη απφ ηελ 

δηδαζθαιία ηνπ σθξάηε πνπ ππνζηήξηδε φηη νη άλζξσπνη έπξεπε λα λνηάδνληαη γηα ηελ 

ςπρή ηνπο. Απηφ πνπ ζηελ νπζία ελλννχζε ήηαλ φηη νη άλζξσπνη δελ έπξεπε λα 

αξθνχληαη απιψο ζην λα θάλνπλ πξάμεηο πνπ ζεσξνχληαλ φηη πεξηείραλ αξεηέο αιιά λα 

αλαθαιχςνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ θχζε ησλ αξεηψλ απηψλ ψζηε νη πξάμεηο λα είλαη 

ζπλεηδεηέο θαη φρη ηππηθέο. 

         ε εζηθφ επίπεδν, ην εξψηεκα πνπ πξνέθππηε απφ ηελ πξνηξνπή απηή ηνπ 

σθξάηε, ήηαλ πξσηφγλσξν γηα ηελ επνρή. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο Έιιελεο δελ 

ελδηαθέξνληαλ γηα ην ζέκα ηεο ςπρήο θαη πεξηνξίδνληαλ ζηηο αζαθείο εμεγήζεηο θαη 

έλλνηεο πνπ ζπλνςίδνληαλ ζην φηη ε ςπρή ήηαλ κία πλνή πνπ θαηνηθνχζε ζην ζψκα θαη 

ιεηηνπξγνχζε πάληα ζε ζρέζε κε απηφ. Μεηά ηνλ θπζηθφ ζάλαην, ρσξίο ην ζψκα, ε ςπρή 

γηλφηαλ αδχλακε θαη ρσξίο λφεζε. Ήηαλ ινγηθφ ινηπφλ ε έλλνηα ηεο ςπρήο, έηζη φπσο 

πξνέθππηε απφ ην εξψηεκα ηνπ σθξάηε, δειαδή φηη ήηαλ πην ζεκαληηθή απφ ην ζψκα 

θαη φηη κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην θέληξν ησλ εζηθψλ θαη δηαλνεηηθψλ δπλάκεσλ, λα 

απνηειεί κία λέα ζεψξεζε γηα ηελ επνρή. 

          ην εξψηεκα απηφ θαζψο θαη ζε άιια πνπ ππήξραλ, ν Πιάησλαο πξνζπάζεζε λα 

δψζεη απαληήζεηο κέζσ ηεο ζεσξίαο ησλ ηδεψλ. Χο ηδέεο ν Πιάησλαο φξηδε ηηο ππάξμεηο, 

δειαδή ηα αληηθείκελα ηεο γλψζεο πνπ κπνξνχζαλ λα νξηζηνχλ, ηα νπνία φκσο δελ 

ηαπηίδνληαλ κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν παξφιε ηελ χπαξμε ηνπο ζε απηφλ.
39

  

                                                           
39 Α.Ε. Taylor (1992), σ.45. 
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       Με ηελ ζεσξία απηή ν Πιάησλαο ππεξαζπίζηεθε ηελ πξνηξνπή ηνπ σθξάηε πνπ 

πξναλαθέξζεθε. Γηα λα κπνξέζεη ν Πιάησλαο λα ππεξαζπηζηεί ηελ άπνςε ηνπ σθξάηε 

φηη ε ςπρή ήηαλ πην ζεκαληηθή απφ ην ζψκα, βαζίζηεθε ζηελ ζξεζθεπηηθή δηδαζθαιία 

ησλ Ππζαγφξεησλ. χκθσλα κε απηή ινηπφλ ε ςπρή δελ ήηαλ κέξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θαη πξνζσξηλνχ θφζκνπ αιιά ηνπ αηψληνπ. Γλψξηδε φκσο θαη ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν 

ιφγσ ησλ γήηλσλ δσψλ πνπ είρε δήζεη. Αληίζεηα, απφ ηελ παξαδνζηαθή άπνςε ν 

ζσκαηηθφο ζάλαηνο επλννχζε ηελ ςπρή γηαηί αλαλέσλε ηελ αιεζηλή δσή ηεο. Με ηνλ 

ζάλαην ηνπ ζψκαηνο ινηπφλ ε ςπρή επέζηξεθε πίζσ, ζηνλ θφζκν ησλ ηδεψλ κε ηηο νπνίεο 

βξίζθνληαλ θαη πξηλ ηελ γήηλε δσή ηεο.
40

 

         Ο Πιάησλαο φκσο πξνρσξά αθφκα πεξηζζφηεξν θαη ηαπηίδεη ηελ ςπρή κε ηελ 

δπλαηφηεηα γηα ηελ γλψζε, δειαδή γη‟ απηφλ ε ςπρή ηαπηίδεηαη κε ηνλ λνπ ηνπ 

αλζξψπνπ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν Πιάησλαο πηζηεχεη φηη, φ,ηη δελ είλαη νινθιεξσκέλν 

δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ γλψζε ηνπ ηέιεηνπ. ηελ γλψζε πάιη δελ κπνξεί λα 

νδεγεζεί θαη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη κφλν γηαηί φια ηα πξάγκαηα ζηελ θφζκν δελ 

είλαη φκνηα ψζηε λα αλαδεηρζεί κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ε ηέιεηα εηθφλα ηνπο.  

        Γηα ηνλ Πιάησλα, ε ηέιεηα γλψζε ππάξρεη ζηνλ λνπ ηνπ αλζξψπνπ αιιά θνηκάηαη. 

Γελ απνθηάηαη ινηπφλ κέζσ ησλ αηζζήζεσλ, δειαδή ηνπ ζψκαηνο αιιά κέζσ ηνπ λνπ 

θαη πξέπεη λα παξακεξηζηεί ην ζψκα γηα λα κπνξέζεη ν λνπο λα απνθαιχςεη ηελ γλψζε 

επηθξαηψληαο θαη ππεξηεξψληαο ησλ αηζζήζεσλ. Με ηνλ ζάλαην ινηπφλ πνπ είλαη ν 

απφιπηνο παξακεξηζκφο ηνπ ζψκαηνο, ε ςπρή, δειαδή ν λνπο απειεπζεξψλεηαη θαη 

επηζηξέθεη ζην ηδαληθφ θφζκν ησλ ηδεψλ απνθαιχπηνληαο ηελ γλψζε, ρσξίο λα 

πεξηνξίδεηαη απφ ηηο ζπκβάζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ γήηλνπ θφζκνπ.
41

 

      πσο ήδε αλαθέξζεθε, ζην έξγν Φαίδσλ ν Πιάησλ αλαθέξεηαη ζηελ αζαλαζία ηεο 

ςπρήο. Ο σθξάηεο μεθηλά ηα επηρεηξήκαηα ηνπ εμεγψληαο ζηνπο θίινπο ηνπ φηη ν ίδηνο 

δελ θνβάηαη ην ζάλαην γηαηί είλαη θηιφζνθνο θαη πξνζδνθά φηη κεηά ην ηέινο ηεο δσήο 

ηνπ ζα αλαθαιχςεη αγαζά θαη εθεί πνπ ζα πάεη. Γηα ηνλ σθξάηε είλαη δεδνκέλν νη 

θηιφζνθνη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ ζάλαην θαη λα ηνλ βιέπνπλ σο ζεηηθφ ζηνηρείν:  

ἀπνζαλεῖζζαη θαὶ εὔειπηο εἶλαη ἐθεῖ κέγηζηα νἴζεζζαη ἀγαζὰ ἐπεηδὰλ ηειεπηήζῃ. πῶο ἂλ 

νὖλ δὴ ηνῦζ᾽ νὕησο ἔρνη, ὦ ηκκία ηε θαὶ Κέβεο, ἐγὼ πεηξάζνκαη θξάζαη. θηλδπλεύνπζη 

                                                           
40 Μ. Vegetti (2000), σ. 159.  

41 Α.Ε. Taylor (1992), σ.45. 
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γὰξ ὅζνη ηπγράλνπζηλ ὀξζῶο ἁπηόκελνη θηινζνθίαο ιειεζέλαη ηνὺο ἄιινπο ὅηη νὐδὲλ 

ἄιιν αὐηνὶ ἐπηηεδεύνπζηλ ἢ ἀπνζλῄζθεηλ ηε θαὶ ηεζλάλαη. εἰ νὖλ ηνῦην ἀιεζέο, ἄηνπνλ 

δήπνπ ἂλ εἴε πξνζπκεῖζζαη κὲλ ἐλ παληὶ ηῷ βίῳ κεδὲλ ἄιιν ἢ ηνῦην, ἥθνληνο δὲ δὴ αὐηνῦ 

ἀγαλαθηεῖλ ὃ πάιαη πξνπζπκνῦληό ηε θαὶ ἐπεηήδεπνλ. θαὶ ὁ ηκκίαο γειάζαο, λὴ ηὸλ Γία, 

ἔθε, ὦ ώθξαηεο.
42

 

  Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ν σθξάηεο απνδίδεη ζηνπο θηινζφθνπο πέξα απφ ηελ 

αλππαξμία θφβνπ γηα ηνλ ζάλαην, είλαη θαη ε αληίιεςε πνπ έρνπλ φηη ν κφλνο ηξφπνο γηα 

λα κπνξέζνπλ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αιήζεηα είλαη ε ςπρή ηνπο λα απνθνπεί απφ ην 

ζψκα, πνπ απηφ γίλεηαη κέζσ ηνπ ζαλάηνπ. Σν ζψκα γηα ηνλ σθξάηε είλαη εκπφδην 

ζηελ απφθηεζε ηεο αιήζεηαο γηαηί κπεξδεχεη ηε ςπρή θαη ζπλαηζζήκαηα θαη πιηθέο 

αλάγθεο:  

νὐθνῦλ ἀλάγθε, ἔθε, ἐθ πάλησλ ηνύησλ παξίζηαζζαη δόμαλ ηνηάλδε ηηλὰ ηνῖο γλεζίσο 

θηινζόθνηο, ὥζηε θαὶ πξὸο ἀιιήινπο ηνηαῦηα ἄηηα ιέγεηλ, ὅηη ―θηλδπλεύεη ηνη ὥζπεξ 

ἀηξαπόο ηηο ἐθθέξεηλ ἡκᾶο [κεηὰ ηνῦ ιόγνπ ἐλ ηῇ ζθέςεη], ὅηη, ἕσο ἂλ ηὸ ζῶκα ἔρσκελ 

θαὶ ζπκπεθπξκέλε ᾖ ἡκῶλ ἡ ςπρὴ κεηὰ ηνηνύηνπ θαθνῦ, νὐ κή πνηε θηεζώκεζα ἱθαλῶο 

νὗ ἐπηζπκνῦκελ· θακὲλ δὲ ηνῦην εἶλαη ηὸ ἀιεζέο. κπξίαο κὲλ γὰξ ἡκῖλ ἀζρνιίαο παξέρεη 

ηὸ ζῶκα δηὰ ηὴλ ἀλαγθαίαλ….
43

 

       Γηα ηνλ σθξάηε ινηπφλ ν ζάλαηνο είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα θαζαξηζηεί ε ςπρή απφ 

ην ζψκα θαη γη‟ απηφ δελ πξέπεη λα αγαλαθηεί θαλέλαο θαη εηδηθά νη θηιφζνθνη. Αλ νη 

θηιφζνθνη ππνζηεξίδνπλ πσο κε ηνλ ζάλαην ε ςπρή απειεπζεξψλεηαη απφ ην ζψκα, ηφηε 

γηα ηνλ σθξάηε είλαη παξάινγν λα αγαλαθηνχλ φηαλ θζάλεη ν ζάλαηνο αιιά αληίζεηα, 

ζα πξέπεη λα ηνλ πξνζκέλνπλ:  

ἦλ θηιόζνθνο ἀιιά ηηο θηινζώκαηνο; ὁ αὐηὸο δέ πνπ νὗηνο ηπγράλεη ὢλ θαὶ θηινρξήκαηνο 

θαὶ θηιόηηκνο, ἤηνη ηὰ ἕηεξα ηνύησλ ἢ ἀκθόηεξα. πάλπ, ἔθε, ἔρεη νὕησο ὡο ιέγεηο. ἆξ᾽ 

νὖλ, ἔθε, ὦ ηκκία, νὐ θαὶ ἡ ὀλνκαδνκέλε ἀλδξεία ηνῖο νὕησ δηαθεηκέλνηο κάιηζηα 

πξνζήθεη; πάλησο δήπνπ, ἔθε. νὐθνῦλ θαὶ ἡ ζσθξνζύλε, ἣλ θαὶ νἱ πνιινὶ ὀλνκάδνπζη 

ζσθξνζύλελ, ηὸ πεξὶ ηὰο ἐπηζπκίαο κὴ ἐπηνῆζζαη ἀιι᾽ ὀιηγώξσο ἔρεηλ θαὶ θνζκίσο, ἆξ᾽ 

                                                           
42 Φαίδων, 64a. 

43 Φαίδων, 66b. 
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νὐ ηνύηνηο κόλνηο πξνζήθεη, ηνῖο κάιηζηα ηνῦ ζώκαηνο ὀιηγσξνῦζίλ ηε θαὶ ἐλ θηινζνθίᾳ 

δῶζηλ;
44

 

        Καη ν Πξσηαγφξαο κε ηε ζεηξά ηνπ ήηαλ έλαο δηάζεκνο δάζθαινο. Μέξνο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ ήηαλ νη απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ 

πξέπεη λα έρεη θάπνηνο γηα κία πεηπρεκέλε δσή. Δζηίαδε φκσο θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πνιηηηθήο θαη φρη ηεο θηινζνθίαο. Οη καζεηέο ηνπ Πξσηαγφξα εθπαηδεχνληαλ ψζηε λα 

κπνξνχλ ζε έλα δηάινγν λα ππνζηεξίμνπλ θαη ηηο δχν απφςεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ. Απηφ 

γίλνληαλ φρη κφλν γηαηί απέδηδε ζην καζεηή επειημία αιιά θαη γηαηί πίζηεπε φηη ε 

αιήζεηα κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηα επηρεηξήκαηα θαη ησλ δχν πιεπξψλ. Σα έξγα ηνπ 

Πξσηαγφξα πεξηιακβάλνπλ κία πνηθηιία ζεκάησλ θαη κέξνο απηνχ έρεη δηαζσζεί
45

.  

        Έλαο άιινο γλσζηφο νθηζηήο ήηαλ ν Γνξγίαο. Ζ κεγάιε ηθαλφηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ νθηζηή ήηαλ λα παξνπζηάδεη πην ηζρπξέο θαη ζειθηηθέο θαη λα θάλεη 

γλσζηέο, ζέζεηο πνπ παιαηφηεξα δελ είραλ απνθηήζεη δεκνηηθφηεηα θαη θάληαδαλ αθφκα 

θαη θαηδξέο. Έλα ζέκα κε ην νπνίν αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα ν Γνξγίαο, θαη ην νπνίν 

απνηππψζεθε ζε έλα έξγν ηνπ πνπ δπζηπρψο δελ έρεη δηαζσζεί, είλαη απηφ ηεο 

αλππαξμίαο. Ο Γνξγίαο αλέπηπμε ζε απηφ ην επηρείξεκα φηη ηίπνηα δελ ππάξρεη θαη φηη ε 

χπαξμε θαη ε ζθέςε δελ είλαη ην ίδην
46

.  

       Δλψ ινηπφλ νη νθηζηέο πξνζέθεξαλ ηε δηδαζθαιία ηνπο κε ακνηβή, έλαο άιινο 

ζεκαληηθφο θηιφζνθνο ν σθξάηεο, ην έθαλε δσξεάλ. πσο είλαη γλσζηφ, ν σθξάηεο 

αλέπηπμε κία δηθή ηνπ πξνζσπηθή κέζνδν, γλσζηή θαη σο «καηεπηηθή».  Ο Γηνγέλεο ν 

Λαέξγηνο φκσο απνδίδεη ηελ αλαθάιπςε ηεο σθξαηηθήο κεζφδνπ ζηνλ Πξσηαγφξα
47

. O 

σθξάηεο δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ήηαλ αληίζεηνο ζηνπο νθηζηέο. Δμάιινπ, ζε 

έλα δηάινγν ηνπ σθξάηε, αλαθέξεηαη φηη έζηεηιε έλαλ απφ ηνπο καζεηέο λα εθπαηδεπζεί 

κε έλαλ νθηζηή γηαηί ηνπο ζεσξνχζε θαιχηεξνπο δάζθαινπο απφ ηνλ ίδην
48

.  

      Ζ νξηνζέηεζε ησλ νθηζηψλ κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα, δελ είλαη ηδηαίηεξα εχθνιε 

δηφηη γίλεηαη θπξίσο κέζα απφ ηα ζπγγξάκκαηα άιισλ θηινζφθσλ θαη φρη κέζα απφ ηνπο 

                                                           
44 Φαίδων, 68c. 

45 Aas. Vaulker (2012), σ.σ.218-228. 

46 R. N. Gaines (1997), σ.σ.1-12. 

47 S.C. Jarratt (1991), σ.98. 

48 W.K.C. Guthrie (1969), σ.399. 
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ίδηνπο. αλ ζηνραζηέο θαηέδεημαλ ηδηαίηεξε πλεπκαηηθή δξάζε θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 

5
νπ

 αηψλα π. Υ. θαη ελψ εζθαικέλα έρεη ζεσξεζεί φηη ζπλδένληαλ άκεζα θαη 

απνθιεηζηηθά κε ηε ξεηνξηθή, νη πεγέο πνπ έρνπλ δηαζσζεί αλαθέξνπλ φηη ην θάζκα ησλ 

απφςεσλ πνπ εμέθξαζαλ νη νθηζηέο ήηαλ πνιχ κεγάιν ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο 

θηινζνθηθήο θαηάξηηζεο πνπ είραλ κεηαμχ ηνπο θαη πεξηειάκβαλε ηνκείο φπσο ε εζηθή, ε 

πνιηηηθή, ε αλζξσπνινγία, ε γιψζζα, θαζψο επίζεο θαη ε αζηξνλνκία, ε γεσκεηξία, ε 

γξακκαηηθή, νη θαιέο ηέρλεο, θ.ά.
49

  

         Οη άιινη θηιφζνθνη δηαδξακάηηζαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν φρη κφλν ζηελ 

νξηνζέηεζε ηνπο αιιά θαη ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίζηεθαλ νη νθηζηέο ζηελ 

θηινζνθηθή ηζηνξία, ν νπνίνο ήηαλ ηδηαίηεξα ππνηηκεηηθφο, ιφγσ ηεο ζθιεξήο θξηηηθήο 

πνπ ηνπο αζθήζεθε κέζσ απηψλ.   

       Ζ ζρέζε ηνπο κε ηε ξεηνξηθή πνπ πξναλαθέξζεθε θαη ε νπνία ζα αλαιπζεί 

εθηελέζηεξα ζε επφκελε ελφηεηα, δεκηνπξγήζεθε θπξίσο κέζσ ηεο πνιηηηθήο δξάζεο 

πνπ ππήξρε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 5
νπ

 αηψλα θαη θπξίσο ζηελ Αζήλα. Ζ εμνπζία 

αζθνχληαλ θπξίσο απφ ηελ αξηζηνθξαηία αιιά ην λέν ζχζηεκα πνπ επέηξεπε θαη ηελ 

δηείζδπζε άιισλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ζηε ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ, έθαλε 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γη‟ απηά λα κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη ην ιφγν κε ηέηνην ηξφπν θαη 

θαηά ζπλέπεηα θαη ηε ξεηνξηθή, ψζηε λα κπνξνχλ λα πείζνπλ ηηο ζπλειεχζεηο θαη ηνπο 

πνιίηεο. Σν ξφιν απηήο ηεο εθπαίδεπζεο αλέιαβαλ νη νθηζηέο
50

.  

      Οη ζνθηζηέο ήηαλ απηνί πνπ είραλ δηακνξθψζεη ην ηη ζπδεηηφληαλ αλαθνξηθά κε ηελ 

πλεπκαηηθή δσή ζηελ Αζήλα θαη πεξηφδεπαλ πνιχ ζπρλά γηα λα κεηαθέξνπλ απηέο ηηο 

απφςεηο ηνπο. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ηηο ζέζεηο πνπ εμέθξαδαλ ηηο αζπάδνληαλ θαη 

νη ππφινηπνη. ε πνιιέο πφιεηο ηνπο θνξφηδεπαλ ελψ ζε άιιεο ηνπο θαηαδίσθαλ 

ζεσξψληαο ηηο ζέζεηο ηνπο πξνθιεηηθέο. Ζ θχξηα θαηεγνξία πνπ απνδίδνληαλ ζηνπο 

νθηζηέο θαη ηδηαίηεξα ζηελ Αζήλα, παξφιν πνπ ήηαλ κία δεκνθξαηηθή πφιε, ήηαλ απηή 

ηεο αζέβεηαο. Σνπο θαηεγνξνχζαλ δειαδή φηη ε πξνζπάζεηα ηνπο λα εμεγήζνπλ 

νξζνινγηζηηθά ηε ζξεζθεία πξνέξρνληαλ απφ ηελ έιιεηςε πίζηεο
51

.  

                                                           
49 Χ. Μπάλλας (2000), σ.83. 

50 M. Vegetti (2000), σ.122. 

51 J. Coleman (2004), σ.σ. 114-115. 
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       Τπνζηεξίδεηαη φηη ε πξαγκαηηθή δίσμε έλαληη ησλ νθηζηψλ ππνθηλνχληαλ απφ 

άιιν ιφγν. Σν γεγνλφο φηη πιεξψλνληαλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο έθαλε θάπνηνπο λα 

ζεσξνχλ φηη νη νθηζηέο φπνηνλ γηλφηαλ πειάηεο ηνπο ηνλ ζεσξνχζαλ θαηάιιειν λα 

δηδαρζεί ηα απαξαίηεηα ψζηε λα γίλεη θαιφο πνιηηηθφο κε κφλν πξνζφλ ην φηη είρε αξθεηά 

ρξήκαηα γηα λα πιεξψζεη. Απηφο έθαλε ηνπο επηθξηηέο ησλ νθηζηψλ λα ζεσξνχλ φηη ηα 

ζηνηρεία θαη ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο θαιφο πνιηηηθφο φπσο αξεηή, θ.α. 

ζάξξνο, γηα λα θαηαιάβεη έλα δεκφζην αμίσκα, παξακεξίδνληαλ ιφγσ ησλ ρξεκάησλ
52

.  

     Γελ ζα κπνξνχζαλ φκσο νη νθηζηέο λα θάλνπλ θάηη άιιν απφ ην λα κεηαδψζνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο, δηφηη ιφγσ ηεο μεληθήο ηνπο θαηαγσγήο, δελ κπνξνχζαλ νη ίδηνη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε πνιηηηθή δσή ηεο πφιεο. Παξά ην γεγνλφο φκσο φηη αληηκεησπίζηεθαλ 

ππνηηκεηηθά θαη κε πεξηθξφλεζε, νη νθηζηέο, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξείραλ, 

δηακφξθσζαλ κία ηδενινγία ζηελ Αζήλα ε νπνία έπαημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 5
νπ

 αηψλα
53

. 

     Οη απφςεηο ησλ ζνθηζηψλ ήηαλ ξηδηθέο θαη πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ηνπο 

παξειζφληνο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Ζ θνπιηνχξα πνπ δεκηνχξγεζαλ απνηειείηαη απφ έλα 

ζχλνιν γλψζεσλ θαη ζεσξήζεσλ φπσο ν κχζνο ηεο πξνφδνπ ηνπ Πξσηαγφξα. Ο 

Πξσηαγφξαο ππνζηήξηδε φηη ε δηαθνξά ηνπ αλζξψπνπ απφ ηα δψα ππνγξακκίδεηαη απφ 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα ππεξβαίλεη ηηο θπζηθέο ηνπ αδπλακίεο κέζσ ησλ ηερλψλ θαη φηη γηα 

λα κπνξέζεη λα νινθιεξσζεί σο άλζξσπνο θαη λα δηαηεξήζεη ηηο πνιηηηθέο θνηλσλίεο πνπ 

ηνπ είλαη αλαγθαίεο, ρξεηάδεηαη επηπιένλ θαη πνιηηηθή αξεηή. Με ην κχζν ηεο πξνφδνπ ν 

Πξσηαγφξαο θαζηζηά θαη ηνπο νθηζηέο αλψηεξνπο απφ νπνηνλδήπνηε άιιν 

επαγγεικαηία γηαηί θαζνξίδνληαο ηηο πνιηηηθέο ηέρλεο σο ηηο ππέξηαηεο φισλ ησλ άιισλ, 

θαη απηνί πνπ ηηο δηδάζθνπλ είλαη νη ππέξηαηνη.
54

  

     Απηή ε άπνςε δεκηνχξγεζε κεγάιν πξφβιεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 5
νπ

 αηψλα αθνχ 

ζεσξνχληαλ επξέσο φηη ε πνιηηηθή αξεηή, ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, δελ ήηαλ 

θάηη πνπ δηδάζθνληαλ αιιά κεηαδίδνληαλ απφ γεληά ζε γεληά αξηζηνθξαηψλ θαη φηη εάλ 

θάπνηνο ήηαλ γελλεκέλνο ζηνπο θφιπνπο κίαο ηέηνηαο νηθνγέλεηαο ήηαλ αξθεηφ γηα λα 

θέξεη απηή ηελ αξεηή. Οη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο φκσο πιένλ πξέζβεπαλ φηη ε 
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πνιηηηθή αξεηή ήηαλ δηθαίσκα φισλ ησλ πνιηηψλ ζηε δεκνθξαηία θαη φηη ρξεηαδφηαλ 

πιένλ εθπαίδεπζε ζε απηή θαη φρη απιψο θιεξνλνκηά
55

.  

     Έρνληαο πξνθαιέζεη ήδε αξθεηέο ξήμεηο θαη ξσγκέο κε ηα θαηεζηεκέλα ηνπ 

παξειζφληνο, νη νθηζηέο εγθαηληάδνπλ κε ηε ξήζε ηνπ Πξσηαγφξα: Γηα όια ηα 

πξάγκαηα κέηξν είλαη ν άλζξσπνο. Γηα όζα ππάξρνπλ όηη ππάξρνπλ θαη γηα όζα δελ 

ππάξρνπλ όηη δελ ππάξρνπλ», ηελ παξάδνζε ηνπ ζρεηηθηζκνύ αλαθνξηθά κε ηελ αλζξώπηλε 

ππνθεηκεληθόηεηα
56

.  

      Οπζηαζηηθά, νη νθηζηέο κέζσ ηνπ ζρεηηθηζκνχ ακθηζβήηεζαλ θαη επηρείξεζαλ λα 

αλαζεσξήζνπλ θάζε πεπνίζεζε θαη αμία πνπ πξνέθππηε κέζα απφ ηελ παξάδνζε θαη ην 

παξειζφλ. Ζ παξάδνζε ηνπ παξειζφληνο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ζεσξνχζε φηη κφλν κέζσ 

ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ηεο έξεπλαο κπνξεί λα απνθαιπθζεί ε αιήζεηα. Οη νθηζηέο φκσο 

ζεσξνχζαλ θάηη ηέηνην αλππφζηαην θαη ππνζηήξηδαλ φηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί 

κε θαλέλα ηξφπν, δειαδή φηη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ νξζνινγηζκνχ δελ κπνξνχζαλ λα 

απνθαιχςνπλ ηελ αιήζεηα αιιά απιψο λα πείζνπλ ηνλ άιιν φηη θάηη είλαη αιήζεηα. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη θάζε έλαο πνπ έρεη ιάβεη ηελ θαηάιιειε ξεηνξηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα 

πείζεη θάπνηνλ άιιν γηα ηελ δηθή ηνπ, ππνθεηκεληθή αιήζεηα. Απηή ε άπνςε δπλακίηηζε 

νπζηαζηηθά φιε ηε πλεπκαηηθή ελαζρφιεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ αθνχ νη 

νθηζηέο ζεσξνχζαλ φηη θακία δηδαζθαιία δελ πξέπεη λα δηδάζθεηαη κε βάζε ην ζσζηφ 

θαη ην ιάζνο αιιά κε βάζε ηνπ ηη κπνξεί ν άλζξσπνο λα πηζηέςεη θαη ηη φρη
57

. 

       Ο Πξσηαγφξαο ζπλέδεζε ηελ αιήζεηα κε ηελ ππνθεηκεληθφηεηα κέζσ ησλ 

πξαγκάησλ. χκθσλα ινηπφλ κε απηφλ, ηα πξάγκαηα παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηελ αληηθεηκεληθή ηνπο ππφζηαζε θαη ζηελ εκθάληζε ηνπο, δειαδή ν 

άλζξσπνο ηα βιέπεη έηζη φπσο απηφο ζέιεη λα ηα βιέπεη θαη ζχκθσλα κε απηφ πνπ 

ζεσξεί απηφο φηη είλαη αιήζεηα. Απηή ε άπνςε πξνεθηείλεηαη θαη ζε άιινπο ηνκείο. ηηο 

εζηθέο αμίεο ηνπ αλζξψπνπ απηέο δηακνξθψλνληαη θπξίσο κέζα απφ θνηλσληθέο 

πξαθηηθέο θαη θαηά ζπλέπεηα, ν θάζε άλζξσπνο ζεσξεί εζηθφ απηφ πνπ αλαπηχζζεηαη 

παξάιιεια κε απηφλ θνηλσληθά. ε κία άιιε θνηλσλία κε δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, νη 
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εζηθέο αμίεο απηέο κπνξεί λα δηαθέξνπλ, απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη είλαη ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν αιεζηλέο, απιψο είλαη δηαθνξεηηθέο.  

    Αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή αξεηή, ν Πξσηαγφξαο ηε ζεσξεί θαη απηή θνηλσληθφ 

απνηέιεζκα. Ο άλζξσπνο ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ, ηε καζαίλεη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ ην παηδί καζαίλεη λα κηιά, κέζσ ηεο θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ
58

. 

     ην ηνκέα ηεο ζξεζθείαο επέδεημαλ θαη εθεί νη νθηζηέο κεγάιε ακθηζβήηεζε. Αθνχ 

ν άλζξσπνο κπνξεί λα αληηιεθζεί κφλν ππνθεηκεληθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα γχξσ ηνπ, πσο 

κπνξεί λα δεη αληηθεηκεληθά ηε γλψζε γηα ηνπο ζενχο φηαλ κάιηζηα δελ ππάξρεη θαη 

θαλέλα νξζνινγηζηηθφ ζηνηρείν; Απηφ ζεκαίλεη φηη ε κφλε άπνςε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη 

αλαθνξηθά κε απηφ ην ζέκα είλαη θαζαξά ππνθεηκεληθή θαη αιεζηλή ζην πιαίζην ηεο 

πξνζσπηθήο αιήζεηαο
59

. 

       Σν πην ζεκαληηθφ, θαηά ηελ άπνςε καο, ζεκείν ηνπ ζρεηηθηζκνχ είλαη ε εζηθή ηεο 

αληίζεζεο ησλ λφκσλ θαη ηεο θχζεο. χκθσλα κε ηνλ Γνξγία, νη λφκνη, θπξίσο πεξί 

ηζφηεηαο, ζεζπίδνληαη απφ ηνπο αδχλακνπο δηφηη επεηδή δελ κπνξνχλ λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξα ζέινπλ λα θαηαπηέζνπλ ηνπο άιινπο ψζηε λα έρνπλ ίζα. Αλ ινηπφλ θάπνηνο 

έρεη πεξηζζφηεξα απφ ηνπο αδχλαηνπο απηφ απνθαιείηαη αδηθία. Ζ θχζε φκσο 

παξνπζηάδεη κία άιιε εηθφλα δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ησλ λφκσλ. Γίθαην ζηε θχζε είλαη 

ν ηζρπξφηεξνο λα έρεη πεξηζζφηεξα έλαληη ηνπ αδχλαηνπ θαη απηφ δελ ηζρχεη κφλν γηα ηελ 

πεξίπησζε ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ αιιά θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο αθνχ ζην παξειζφλ 

μαθνπζηνί βαζηιηάδεο φπσο ν Ξέξμεο αθνινχζεζαλ απηνχο ην είδνπο ην δίθαην
60

. 

     Με ηε δεκηνπξγία ησλ λφκσλ ζπλεπψο, δελ γίλεηαη αλαθνξά ζην πξνζσπηθφ θαη 

κεκνλσκέλν δίθαην αιιά ζην δίθαην πνπ ζα επηηξέςεη πνιηηηθά ζε κία πφιε λα 

ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ρσξίο πξνβιήκαηα. Άξα, ππάξρεη πιήξεο ακθηζβήηεζε ησλ ελλνηψλ 

ηνπ θαινχ, ηνπ θαθνχ θαη ηεο δηθαηνζχλεο.  

     Γίλεηαη ινηπφλ πνιχ εχθνια αληηιεπηφ γηαηί ε δηδαζθαιία ησλ νθηζηψλ 

δεκηνχξγεζε ηφζεο πνιιέο αληηδξάζεηο. Σν επηρείξεκα φηη νπζηαζηηθά νη λφκνη δελ 

απνηεινχλ ηίπνηα άιιν εθηφο απφ θαηάθνξε παξαβίαζε ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ ζα 
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κπνξνχζε λα θινλίζεη ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαη λα δεκηνπξγήζεη ηφζν θνηλσληθά 

φζν θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα, γηαηί ζχκθσλα κε ηε ινγηθή ηνπ ζρεηηθηζκνχ, ηφζν απηνί 

πνπ ήηαλ ππέξ ηεο δεκνθξαηίαο φζν θαη απηνί πνπ ήζαλ θαηά, είραλ απφ ηε δηθή ηνπο 

πιεπξά δίθην. Δπηπιένλ, αλ νη λφκνη ησλ αλζξψπσλ παξαιιειηζηνχλ κε ηνπο λφκνπο ηεο 

θχζεο, ηφηε θαη απηνί δελ απνηεινχλ ηίπνηε άιιν παξά κία πξνζπάζεηα επηβνιήο ησλ 

αδχλαησλ ζηνπο ηζρπξνχο
61

.  

     Ο σθξάηεο δελ αληηκεηψπηδε αξλεηηθά ηνπο νθηζηέο αιιά αληηζέησο αζπαδφηαλ 

κία απφ ηηο βαζηθέο ηνπο ζέζεηο, φηη ε αλάιπζε ηεο πνιηηηθήο έπξεπε λα κεηαθεξζεί ζην 

πεδίν ησλ ινγηθψλ θαη γισζζηθψλ δεηεκάησλ κε ζθνπφ λα αλαπηπρζνχλ ηφζν αηνκηθέο 

αιιά θαη ζπιινγηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

       Τπάξρνπλ φκσο ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ζηε θηινζνθία ηνπ πνπ ηε δηαθνξνπνηνχλ 

απφ απηή ησλ νθηζηψλ. Πξψηα απ‟ φια, δηαθσλνχζε κε ηελ άπνςε φηη κέζσ ηεο 

ξεηνξηθήο θαη ηνπ ιφγνπ ν άλζξσπνο κπνξεί απιψο λα πείζεη ηνλ άιινλ άλζξσπν 

αλάινγα κε ην πφζν θαιά ρεηξίδνληαλ ηε ηέρλε απηή. Θεσξνχζε φηη ε γιψζζα θαη ν 

ιφγνο είλαη ην πην θνληηλφ φξγαλν πνπ έρνπκε γηα ηελ αιήζεηα θαη φηη αλ απηφ θαηαθέξεη 

λα πξνζεγγίζεη ηελ ςπρή ηνπ αλζξψπνπ, ηφηε ζα έρεη θζάζεη πνιχ θνληά ζηελ αιήζεηα
62

.  

       Μία άιιε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θηινζνθηψλ είλαη φηη ελψ ν σθξάηεο 

ζπκθσλνχζε φηη ε πνιηηηθή είλαη γλψζε, δηαθνξνπνηνχληαλ φκσο σο πξνο δχν θνκβηθά 

ζεκεία. Σν πξψην είλαη φηη ακθηζβεηνχζε ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα αιιά φρη κε ηνλ 

θαζνιηθφ ηξφπν ησλ νθηζηψλ. Θεσξνχζε φηη ε ηέρλε ηεο πνιηηηθήο έπξεπε λα 

εθαξκφδεηαη απφ ηνπο πνιηηηθνχο θαη φρη απ‟ φινπο, απνθιείνληαο έηζη φρη ηνπο πην 

αδχλαηνπο αθνχ κε απηφ ηνλ ηξφπν απνθιείνληαλ δπλαηέο νκάδεο φπσο απηή ησλ 

ηερληηψλ, αιιά απηνχο πνπ δελ ζρεηίδνληαλ κε ην αληηθείκελν. Δπηπιένλ, νη ζθνπνί θαη νη 

αμίεο πνπ πξέπεη λα εμππεξεηεί ε πνιηηηθή ηνλ ελδηέθεξαλ σο νηθνπκεληθφ ζχλνιν θαη 

ζπλέδεε ηελ πνιηηηθή κε ηελ αξεηή. Γελ ζεσξνχζε φπσο νη νθηζηέο ηελ πνιηηηθή σο 

ππέξηαηε αξεηή, αιιά ηελ αξεηή πνπ ζα απνδψζεη ην αγαζφ σο ππέξηαηε επηζηήκε βάζεη 

ηνπ ζθνπνχ ηεο
63

. Ζ αξεηή πνπ πξέζβεπε ν σθξάηεο δελ είρε θακία εμάξηεζε απφ 

πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο αιιά ζεσξνχζε φηη θάπνηνο ελάξεηνο θαη εζηθφο 
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ζα κπνξνχζε λα είλαη, αζρέησο ηελ θνηλσληθή ηνπ ηάμε θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

θαηάζηαζε
64

.  

       Πνιχ ηδηαίηεξε είλαη ε ζηάζε ηνπ σθξάηε απέλαληη ζηε γλψζε ζηελ νπνία 

ηαπηίδεηαη θαη παξάιιεια ζπγθξνχεηαη κε απηή ησλ νθηζηψλ. Με ηε πεξίθεκε ξήζε 

ηνπ «έλα πξάγκα μέξσ, φηη δελ μέξσ ηίπνηα», ζπκθσλνχζε κε ηνπο νθηζηέο φηη ε 

έξεπλα γηα ηε γλψζε ηεο αιήζεηαο δελ κπνξεί λα ηειεηψζεη πνηέ θαη δελ ζα είλαη πνηέ 

νινθιεξσκέλε. Απφ ηελ άιιε φκσο ηαπηνρξφλσο, ακθηζβεηεί ην ζρεηηθηζκφ κέζσ ηεο 

ακθηζβήηεζεο ησλ ίδησλ ησλ νθηζηψλ αθνχ ζεσξεί φηη θαη απηψλ νη γλψζεηο αλ δελ 

κπνξνχλ λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα είλαη θελέο. Μέζσ ηεο ακθηζβήηεζεο ηνπ δειαδή, 

ζηφρεπε ζηελ ιχζε θαη φρη απιψο ζηε ζηείξα θξηηηθή θαη δελ ζεσξνχζε φηη απιψο ε 

δηδαζθαιία φπσο έθαλαλ νη νθηζηέο κπνξνχζε λα ιχζεη ην πξφβιεκα
65

.  

          Ζ άγλνηα γηα ηνλ σθξάηε ήηαλ ην πξφζρεκα πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη απφ ηνλ 

ζπλνκηιεηή ηνπ ηελ αιήζεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο δηαιφγνπ. Ο ζσθξαηηθφο δηάινγνο, 

ή αιιηψο καηεπηηθή κέζνδνο φπσο νλνκαδφηαλ, βαζίδνληαλ ζηελ άγλνηα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ άγλνηα πνπ ππνηίζεηαη φηη είρε ν έλαο απφ ηνπο δχν κεηέρνληεο ν 

νπνίνο κε εξσηήζεηο πξνζπαζνχζε λα πάξεη απαληήζεηο απφ ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ πνπ ζα 

απνθάιππηαλ ηελ αιήζεηα.  

     Σν θχξην ζηνηρείν ινηπφλ ζηελ θηινζνθία ηνπ σθξάηε ζρεηηθά κε ηελ άγλνηα δελ 

ήηαλ θάπνηα ζεσξία πνπ ππήξρε ζρεηηθά κε απηήλ, αιιά ν ηξφπνο πνπ ν θηιφζνθνο ηελ 

ρξεζηκνπνηνχζε γηα λα κάζεη ηελ αιήζεηα, αθφκα θαη φηαλ ν άλζξσπνο πνπ ηελ θαηείρε 

δελ ηελ γλψξηδε. 

       Με απηφ ηνλ ηξφπν ν σθξάηεο κπνξνχζε λα απνδείμεη αλ θάπνηνο είρε γλψζε πάλσ 

ζε θάπνην ζέκα ή φρη ρσξίο λα ηνλ ξσηήζεη επζέσο. Ζ άγλνηα ινηπφλ γηα ηνλ σθξάηε 

ήηαλ κία κέζνδνο γλψζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία κέζσ κία ζεηξά εξσηεκάησλ, νδεγνχζε 

ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ, ν νπνίνο κηινχζε αβίαζηα ζεσξψληαο φηη ν 

άιινο δελ γλσξίδεη ηίπνηα.  

       Με απηφ ηνλ ηξφπν επίζεο ν σθξάηεο ήηαλ ζε ζέζε λα ειέγμεη θαη θαηά πφζν ε 

γλψζε πνπ είραλ νη άλζξσπνη ήηαλ ζπλεηδεηή, δειαδή αλ ήμεξαλ αθξηβψο πνηα ήηαλ ε 

γλψζε ηνπο θαη αλ πξαγκαηηθά ππήξρε ή ήηαλ απιψο κία πεπνίζεζε φηη ππάξρεη. 
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        Ο ίδηνο ν σθξάηεο εθάξκνδε απηή ηελ κέζνδν ηφζν ζηνπο πνιηηηθνχο, φζν θαη 

ζηνπο πνηεηέο θαη ηνπο ηερλίηεο πξνθεηκέλνπ λα δεη πνην είλαη ην κέγεζνο ηεο γλψζεο 

πνπ έρνπλ. Πξνζπνηνχκελνο φηη δελ γλσξίδεη ηίπνηα θαη παξέρνληαο ζηνλ άιιν κε απηφ 

ηνλ ηξφπν κεγαιχηεξε ειεπζεξία λα απαληήζεη αθνχ ζεσξνχζε φηη κηινχζε κε θάπνηνλ 

πνπ είρε πιήξε άγλνηα, πξνζπάζεζε λα εμεηάζεη ην κέγεζνο ηεο γλψζεο πνπ είραλ απηέο 

νη ηξεηο θαηεγνξίεο πνιηηψλ θαη εάλ απηή ήηαλ πξαγκαηηθή. 

       Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπ σθξάηε ήηαλ φηη ε γλψζε απηψλ ησλ πνιηηψλ δελ ήηαλ 

κεγάιε αιιά απηνί ζεσξνχζαλ φηη ήηαλ θαη έηζη δεκηνπξγνχζαλ κία ςεχηηθε ζπλείδεζε 

ζηνλ εαπηφ ηνπο ζεσξψληαο φηη θαηέρνπλ γλψζε, ηελ νπνία κάιηζηα ζεσξνχζαλ φηη ήηαλ 

θαη ε απφιπηε γλψζε θαη θαηά ζπλέπεηα, ιφγσ απηήο, κπνξνχζαλ έρνπλ ιφγν θαη άπνςε 

γηα ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ ππήξραλ ζηελ πφιε. 

     Απηφ δελ ζεκαίλεη φκσο φηη ν σθξάηεο πίζηεπε φηη φινη έρνπλ άγλνηα θαη 

ζηεξνχληαη γλψζεο. Δηδηθά γηα ηνπο ηερλίηεο, ζεσξνχζε φηη είραλ θάπνην είδνο γλψζεο 

πνπ πξνέθππηε απφ θάπνηεο δεμηφηεηεο ηνπο αιιά απηφ δελ ζήκαηλε φηη είραλ γλψζε γηα 

φια ηα ζέκαηα θαη φηη ήηαλ θαη επηθίλδπλν άλζξσπνη πνπ έρνπλ γλψζε ζε έλαλ ηνκέα λα 

ζεσξνχλ φηη έρνπλ γλψζε γηα φια θαη λα ηελ εθθξάδνπλ κε κεγάιε βεβαηφηεηα 

πεπεηζκέλνη φηη είλαη θαη ε ζσζηή.  

      Απηφ πνπ ζηελ νπζία ελλννχζε, ν σθξάηεο ήηαλ φηη γηα παξάδεηγκα έλαο 

μπινπξγφο κπνξεί λα είρε γλψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηέρλε ηνπ αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη 

φηη είρε γλψζεηο θαη γηα ην πψο δηνηθείηαη κία πφιε γηα παξάδεηγκα ψζηε λα επηβάιιεη 

ηελ δηθή ηνπ γλψκε σο ζσζηή. 

       Ο δηάινγνο πνπ εθάξκνδε ν σθξάηεο, φπσο αλαθέξζεθε ήδε πεξηείρε ηελ άγλνηα. 

Ο σθξάηεο απεπζπλφηαλ ζηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ παξηζηάλνληαο φηη δελ γλσξίδεη ηίπνηα 

γηα ηνλ ζέκα θαη άξρηδε ηηο εξσηήζεηο. Κάζε θνξά πνπ ιάκβαλε κία απάληεζε, 

πξνρσξνχζε ζε λέεο εξσηήζεηο κε απνηέιεζκα λα πξνβιεκαηίδεη ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ θαη 

λα ηνλ νδεγεί ζε αλαζηνραζκφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαιφγνπ, 

θαηαξξίπηνληαλ θάζε είδνπο πεπνίζεζε πνπ ππήξρε θαη ηαπηηδφηαλ κε ηελ γλψζε θαη ζην 

ηέινο απνθαιχπηνληαλ ε πξαγκαηηθή θαη αιεζηλή δηάζηαζε ηεο γλψζεο πνπ είρε ν 

ζπλνκηιεηήο.  

    Έλα παξάδεηγκα απηνχ ηνπ δηαιφγνπ θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ ν σθξάηεο ρξεζηκνπνηνχζε 

ηελ πξνζπνηεηή άγλνηα παξαηίζεηαη ζηνλ Πιάησλ θαη ην έξγν ηνπ, Ιππίαο Διάηησλ, ζε 
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έλα απφζπαζκα φπνπ ν σθξάηεο πξνζπαζεί λα ειέγμεη ηνλ Ηππία, πνπ είλαη έλαο 

ζνθηζηήο ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ν Αρηιιέαο ήηαλ πην άμηνο απφ ηνλ Οδπζζέα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο ζηελ Σξνία. Πξνζπαζεί ινηπφλ λα θάλεη ηνλ Ηππία λα 

απαληήζεη ιέγνληαο ηνπ φηη δελ γλσξίδεη ηίπνηα γηα ην ζέκα θαη σζψληαο ηνλ κάιηζηα λα 

είλαη απιφο γηαηί ιφγσ ηεο άγλνηαο ηνπ κπνξεί θαη λα κελ ηνλ θαηαιαβαίλεη εχθνια:  

 Ω. Ὁξᾷο, ὦ Ἱππία, ὅηη ἐγὼ ἀιεζῆ ιέγσ, ιέγσλ ὡο ιηπαξήο εἰκη πξὸο ηὰο ἐξσηήζεηο ηῶλ 

ζνθῶλ; θαὶ θηλδπλεύσ ἓλ κόλνλ ἔρεηλ ηνῦην ἀγαζόλ, ηἆιια ἔρσλ πάλπ θαῦια· ηῶλ κὲλ 

γὰξ πξαγκάησλ ᾗ ἔρεη ἔζθαικαη, θαὶ νὐθ νἶδ’ ὅπῃ 

ἐζηί. ηεθκήξηνλ δέ κνη ηνύηνπ ἱθαλόλ, ὅηη ἐπεηδὰλ ζπγγέ- λσκαί ηῳ ὑκῶλ ηῶλ 

εὐδνθηκνύλησλ ἐπὶ ζνθίᾳ θαὶ νἷο νἱ Ἕιιελεο πάληεο κάξηπξέο εἰζη ηῆο ζνθίαο, θαίλνκαη 

νὐδὲλ εἰδώο· νὐδὲλ γάξ κνη δνθεῖ ηῶλ αὐηῶλ θαὶ ὑκῖλ, ὡο ἔπνο 

εἰπεῖλ. θαίηνη ηί κεῖδνλ ἀκαζίαο ηεθκήξηνλ ἢ ἐπεηδάλ ηηο ζνθνῖο ἀλδξάζη δηαθέξεηαη; ἓλ δὲ 

ηνῦην ζαπκάζηνλ ἔρσ ἀγαζόλ, ὅ κε ζῴδεη· νὐ γὰξ αἰζρύλνκαη καλζάλσλ, ἀιιὰ 

ππλζάλνκαη θαὶ ἐξσηῶ θαὶ ράξηλ πνιιὴλ ἔρσ ηῷ ἀπνθξηλν- 

κέλῳ, θαὶ νὐδέλα πώπνηε ἀπεζηέξεζα ράξηηνο. νὐ γὰξ πώ- πνηε ἔμαξλνο ἐγελόκελ 

καζώλ ηη, ἐκαπηνῦ πνηνύκελνο ηὸ κάζεκα εἶλαη ὡο εὕξεκα· ἀιι’ ἐγθσκηάδσ ηὸλ 

δηδάμαληά κε ὡο ζνθὸλ ὄληα, ἀπνθαίλσλ ἃ ἔκαζνλ παξ’ αὐηνῦ. θαὶ δὴ θαὶ λῦλ ἃ ζὺ 

ιέγεηο νὐρ ὁκνινγῶ ζνη, ἀιιὰ δηαθέξνκαη πάλπ 

ζθόδξα· θαὶ ηνῦη’ εὖ νἶδα ὅηη δη’ ἐκὲ γίγλεηαη, ὅηη ηνηνῦηόο εἰκη νἷόζπεξ εἰκί, ἵλα κεδὲλ 

ἐκαπηὸλ κεῖδνλ εἴπσ. ἐκνὶ γὰξ θαίλεηαη, ὦ Ἱππία, πᾶλ ηνὐλαληίνλ ἢ ὃ ζὺ ιέγεηο· νἱ 

βιάπηνληεο ηνὺο ἀλζξώπνπο θαὶ ἀδηθνῦληεο θαὶ ςεπδόκελνη θαὶ ἐμαπαηῶληεο θαὶ 

ἁκαξηάλνληεο ἑθόληεο ἀιιὰ κὴ ἄθνληεο, βειηίνπο εἶλαη ἢ νἱ ἄθνληεο. ἐλίνηε κέληνη θαὶ 

ηνὐλαληίνλ δνθεῖ κνη ηνύησλ θαὶ πιαλῶκαη πεξὶ ηαῦηα, δῆινλ ὅηη δηὰ ηὸ κὴ εἰδέλαη· λπλὶ 

δὲ ἐλ ηῷ παξόληη κνη ὥζπεξ θαηεβνιὴ 

πεξηειήιπζελ, θαὶ δνθνῦζί κνη νἱ ἑθόληεο ἐμακαξηάλνληεο πεξί ηη βειηίνπο εἶλαη ηῶλ 

ἀθόλησλ. αἰηηῶκαη δὲ ηνῦ λῦλ παξόληνο παζήκαηνο ηνὺο ἔκπξνζζελ ιόγνπο αἰηίνπο εἶλαη, 

ὥζηε θαίλεζζαη λῦλ ἐλ ηῷ παξόληη ηνὺο ἄθνληαο ηνύησλ 

ἕθαζηα πνηνῦληαο πνλεξνηέξνπο ἢ ηνὺο ἑθόληαο. ζὺ νὖλ ράξηζαη θαὶ κὴ θζνλήζῃο 

ἰάζαζζαη ηὴλ ςπρήλ κνπ· πνιὺ γάξ ηνη κεῖδόλ κε ἀγαζὸλ ἐξγάζῃ ἀκαζίαο παύζαο ηὴλ 

ςπρὴλ ἢ λόζνπ ηὸ ζῶκα. καθξὸλ κὲλ νὖλ ιόγνλ εἰ ’ζέιεηο ιέγεηλ, πξνιέγσ ζνη ὅηη νὐθ ἄλ 

κε ἰάζαην ―νὐ γὰξ ἂλ ἀθνινπζήζαηκη― 
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ὥζπεξ δὲ ἄξηη εἰ ’ζέιεηο κνη ἀπνθξίλεζζαη, πάλπ ὀλήζεηο, νἶκαη δὲ νὐδ’ αὐηὸλ ζὲ 

βιαβήζεζζαη. δηθαίσο δ’ ἂλ θαὶ ζὲ παξαθαινίελ, ὦ παῖ Ἀπεκάληνπ· ζὺ γάξ κε ἐπῆξαο 

Ἱππίᾳ δηαιέγεζζαη, θαὶ λῦλ, ἐὰλ κή κνη ἐζέιῃ Ἱππίαο ἀπνθξίλεζζαη, 

δένπ αὐηνῦ ὑπὲξ ἐκνῦ.
66

 

      Ο ιφγνο πνπ ε θηινζνθία ηνπ σθξάηε δεκηνχξγεζε κεγάιε αλεζπρία ζην πνιηηηθφ 

θαη θνηλσληθφ γίγλεζζαη ηεο επνρήο ήηαλ δηφηη πξνεθηείλνληαο ηελ θηινζνθία ησλ 

νθηζηψλ θαη φρη θαηαθξίλνληαο θαζνιηθά, δεκηνχξγεζε θνηλσληθέο ακθηβνιίεο γηα ην 

πνην ηειηθά ήηαλ ην θαιφ ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ. Λφγσ ηνπ φηη δελ κπνξνχζαλ, ιφγσ 

θαηαγσγήο θαη ιφγσ θνηλσληθήο ζέζεο, λα ηνλ ππνηηκήζνπλ φπσο ηνπο νθηζηέο, 

παξφιν πνπ επηρεηξήζεθε θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην φηη ν Αξηζηνθάλεο ζηε θσκσδία 

ηνπ «Νεθέιεο» ηνλ παξνπζηάδεη σο ακεηβφκελν νθηζηή, ηνλ δίθαζαλ θαη απηφο 

αξλνχκελνο λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ έλαληη ησλ ηδεψλ, βξέζεθε λα δέρεηαη ηε 

ζαλαηηθή πνηλή
67

.  

      Ο Πιάησλαο απφ ηελ άιιε, ηαχηηδε ηελ πνιηηηθή κε ηε θηινζνθία θαη ζε επίπεδν 

αλζξψπσλ αιιά θαη ζε επίπεδν ηδεψλ. Οη εζηθέο θαη νη πνιηηηθέο ζεσξίεο καδί ζα 

κπνξνχζαλ λα θαηαδείμνπλ ην νξζφ πξφηππν ζπκπεξηθνξάο ελφο αλζξψπνπ. πλεπψο, ε 

πνιηηηθή γηα ηνλ Πιάησλα δελ είλαη κία ηέρλε πνπ δηδάζθεηαη, φπσο ζεσξνχζαλ νη 

νθηζηέο, αιιά κία ηέρλε πνπ θαηαθηάηαη κέζσ ηεο απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο κε ηε 

θηινζνθία
68

.  

       Πψο φκσο κπνξεί λα θαζνξηζηεί κία νξζή ζπκπεξηθνξά θαη είλαη νξζή γηα πνηνλ; 

Οξζή κπνξεί λα είλαη ζε κία ζπγθξηκέλε θνηλσλία ελψ ζε κία άιιε φρη, ζπλεπψο νη 

εζηθέο θαη νη πνιηηηθέο ζεσξίεο πνπ ζα ηε δηακνξθψζνπλ είλαη θαηάιιειεο θαη 

δηακνξθψλνληαη βάζεη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ θαη ζε θάπνην άιιν 

κπνξεί λα κελ επζηαζνχλ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κία φςε ηεο αιήζεηαο θαζαξά 

ππνθεηκεληθή φρη ζε αλζξψπηλν επίπεδν αιιά ζε θνηλσληθφ
69

.   

     Ο Πιάησλαο φκσο έςαρλε έλα θξηηήξην πνπ ζα απέξξηπηε ηε ζρεηηθφηεηα ησλ 

νθηζηψλ ηνπιάρηζηνλ ζηηο εζηθέο έλλνηεο, θαη ζεψξεζε φηη ν ιφγνο ζα κπνξνχζε λα 

                                                           
66 Ιππίας Ελάττων, 372a-373a. 

67 M. Vegetti (2000), σ.149. 

68 J. Coleman (2004), σ.σ.164-165. 

69 J. Coleman (2004), σ. 165. 
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είλαη ε έλαξμε εχξεζεο απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ, δειαδή φηη ζα κπνξνχζαλ νη έλλνηεο λα 

είλαη απνδεθηέο εθφζνλ αλαγλσξίδεηαη ε πξαγκαηηθή ζεκαζία θαη έλλνηα ησλ 

αληηθεηκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο  φηη ν ζθχινο είλαη θαιφο, ζα 

πξέπεη λα επζηαζεί ε έλλνηα ηνπ θαινχ θαη λα είλαη απνδεθηή ε ζεκαζία ηνπ ζθχινπ
70

.  

    Ολνκάδνληαο απηά ηα αληηθείκελα ηδέεο, ν Πιάησλαο κεηαζέηεη ηελ αιήζεηα απφ ην 

ιφγν ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ ηδεψλ θαη θαζηζηά ην ιφγν θνξέα 

έθθξαζεο απηήο ηεο αιήζεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κία απνδεθηή θνηλσληθή αιήζεηα, 

απνδεζκεχεηαη απφ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη βάζεη ησλ παξαπάλσ πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ηε ηαχηηζε θηινζφθνπ θαη πνιηηηθνχ, κεκνλσκέλα ν άλζξσπνο 

δελ κπνξεί λα θξίλεη αιιά απηφ ην δηθαίσκα ην έρεη κφλν ν θηιφζνθνο κέζσ ηεο γλψζεο 

ηνπ, σο θνξέαο ηεο γλψζεο γηα ην ηη είλαη θαιφ θαη ηη φρη
71

.  

 

1.3.Ρηηοπική 

        ην πξψην βηβιίν ηνπ Πιάησλα Γεκνθξαηία, ν σθξάηεο θαη ν Θξαζχκαρνο, έλαο 

απφ ηνπο ζνθηζηέο,  ζέηνπλ σο ζέκα ζε ζπδήηεζε λα πξνζδηνξηζηεί αλ ε δσή ηνπ δίθαηνπ 

αλζξψπνπ ή ε δσή ηνπ άδηθνπ αλζξψπνπ είλαη πεξηζζφηεξo θεξδνθφξα. ηε ζπδήηεζε, 

κε δεδνκέλε κηα νξηζκέλε δηαηχπσζε απφ ηε δηαθήξπμε ηνπ σθξάηε φηη ε δηέλεμε ζα 

ρξεζηκεχζεη ζηνπο νκηιεηέο θαη ηνπο ζηνπο δηθαζηέο (ἅκα αὐηνί ηε δηθαζηαὶ θαὶ ῥήηνξεο 

ἐζφκεζα,
72

), ν Θξαζχκαρνο θαζηζηά ζαθέο φηη πξσηαξρηθφ θξηηήξην ηνπ γηα λα ζεσξήζεη 

έλαλ άλζξσπν έμππλν θαη θαιφ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ζέζεη κε επηηπρία άιινπο 

άλδξεο ππφ ηνλ εαπηφ ηνπ. Μφλν ν απφιπηα άδηθνο άλζξσπνο ζα είλαη ζε ζέζε λα ην 

θάλεη κε αηηκσξεζία, ηζρπξίδεηαη ν ίδηνο.  Ο σθξάηεο απαληά  ξσηψληαο ηνλ 

Θξαζχκαρν αλ πηζηεχεη ζνβαξά φηη ε αδηθία, θαη φρη ε δηθαηνζχλε, ζα πξέπεη λα είλαη 

νκαδνπνηεκέλε κε ζνθία θαη αξεηή (ἀξεηή). Έρνληαο  ππνςίεο ζρεηηθά κε ηελ απφπεηξα 

θαηά ηνπ σθξάηε, γηα λα ηνλ ληξνπηάζεη κε κηα αληίθαζε, ν Θξαζχκαρνο αξλείηαη λα 

απαληήζεη ζηελ εξψηεζε: «Ση αλεζπρία είλαη γηα εζέλα αλ ην πηζηεχσ ή φρη; Απιά 

αληηθξνχσ ην επηρείξεκα». Ο  σθξάηεο ζπκθσλεί θαη αξρίδεη ηελ δηάςεπζε ηνπ, 

                                                           
70 M. Vegetti (2000), σ.161. 

71 M. Vegetti (2000), σ.162. 

72 Δημοκρατία, 348β. 
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ξσηψληαο ηνλ Θξαζχκαρν κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ νπζηαζηηθά αλαθέξνληαη ζηε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζηάζεο ηνπ δίθαηνπ θαη ηνπ άδηθνπ άλζξσπνπ ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληαγσληζκφ. Ο Θξαζχκαρνο ζπκθσλεί φηη ν άλζξσπνο απιά δελ ζέιεη λα είλαη 

αλψηεξνο ή απιψο   έλαο άιινο δίθαηνο άλζξσπνο, αιιά ζεσξεί θαιφ (θαη κφλν) λα 

είλαη αλψηεξνο απφ ηνλ άδηθν. Ο άδηθνο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζα δηαγσληζηεί γηα λα 

κπνξεί ν ίδηνο λα πάξεη ην θαιχηεξν απφ φινπο (θαὶ ἁκηιιήζεηαη ὡο ἁπάλησλ πιεῖζηνλ 

αὐηὸο ιάβῃ73
).

74
 Έηζη, ν δίθαηνο άλζξσπνο πξνζπαζεί κφλν λα μεπεξάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

ζε αληίζεζε κε ηνλ άδηθν πνπ αληαγσλίδεηαη κε αληίζεηα θαη κε νκνεηδή. Ζ επφκελε 

θίλεζε ηνπ σθξάηε είλαη ε εηζαγσγή ησλ επαγγεικαηηψλ ησλ δηάθνξσλ ηερλψλ 

(ηέρλαη), πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίζνπλ ηηο εζηθέο αμηψζεηο ηνπ. Αλ ν άδηθνο άλζξσπνο 

είλαη θξφληκνο, ηφηε είλαη θαη νη άιινη θξφληκνη, φπσο ν κνπζηθφο θαη ν γηαηξφο. Ο 

κνπζηθφο εκπεηξνγλψκνλαο ζίγνπξα δελ πξνζπαζεί λα μεπεξάζεη άιινπο κνπζηθνχο 

εκπεηξνγλψκνλεο ζηηο κεισδίεο ζηε ιχξα ηνπ, νχηε ν ζνθφο γηαηξφο αληαγσλίδεηαη κε 

άιιν γηαηξφ φηαλ ζπληαγνγξαθεί ηξφθηκα θαη πνηά. Πξνθεηκέλνπ, ηέινο, γηα λα 

ζπλαγάγεη ην ζπκπέξαζκά ηνπ φηη είλαη ν δίθαηνο άλζξσπνο, φρη ν άδηθνο άλζξσπνο, 

είλαη ζνθφο θαη θαιφο, ν σθξάηεο ζπλνςίδεη ην επηρείξεκά ηνπ γηα ηνπο εηδηθεπκέλνπο 

κε ηνλ  αθφινπζν ηξφπν:  

Πεξὶ πάζεο δὴ ὅξα ἐπηζηήκεο ηε θαὶ ἀλεπηζηεκνζύλεο εἴ ηίο ζνη δνθεῖ 

ἐπηζηήκσλ ὁζηηζνῦλ πιείσ ἂλ ἐζέιεηλ αἱξεῖζζαη ἢ ὅζα ἄιινο 

ἐπηζηήκσλ ἢ πξάηηεηλ ἢ ιέγεηλ, θαὶ νὐ ηαὐηὰ ηῷ ὁκνίῳ ἑαπηῷ εἰο ηὴλ 

αὐηὴλ πξᾶμηλ. 

Όζνλ αθνξά, όιεο ηηο γλώζεηο θαη ηελ άγλνηα, δείηε αλ λνκίδεηε όηη ν θαζέλαο πνπ είλαη 

γλώζηεο ζα ζέιεη λα πάξεη πεξηζζόηεξα γηα ηνλ εαπηό ηνπ από έλα άιιν γλώζηεο ηνπ 

αλζξώπνπ, είηε ελεξγώληαο ή κηιώληαο, θαη δελ ζα πξνζπαζήζεη κάιινλ γηα ην ίδην πνζό 

όπσο ν άλζξσπνο πνπ είλαη παξόκνηνο κε ηνλ εαπηό ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πξάμε.
75

 

     Ζ ξεηνξηθή ηέρλε πνπ δίδαζθαλ νη ζνθηζηέο ζρεηίδνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ 

πνιηηηθή. Οη ζνθηζηέο ζεσξνχζαλ ηε ξεηνξηθή σο έλα ζεκαληηθφ «φπιν» γηα λα 

κπνξέζεη θάπνηνο δεκφζηα λα δηαηππψζεη ηηο ηδέεο ηνπ, λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ, 
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αθφκα θαη λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ ελάληηα ζε θάπνηα θαηεγνξία. Κξηηήο ησλ 

πάλησλ, ηελ επνρή ησλ ζνθηζηψλ, ήηαλ ν ιαφο ν νπνίνο ζπκκεηείρε θαη απνθάζηδε 

ζρεδφλ ζηα πάληα. Απηφο ήηαλ πνπ επέιεγε ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ, έπαηξλε ηηο απνθάζεηο 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θξάηνπο θαη απνθάζηδε ζηηο δίθεο πνηνο ήηαλ αζψνο θαη πνηνο 

έλνρνο, πνηνο είρε δίθην θαη πνηνο άδηθνο. πνηνο ήζειε λα έρεη κία αμηφινγε πνξεία 

έπξεπε λα έρεη σο ζπκπαξαζηάηε ηνπ ην ιαφ θαη ζπλεπψο, έπξεπε λα ρεηξίδεηαη κε 

επηδεμηφηεηα ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν γηα λα κπνξέζεη λα ηνλ πείζεη γηα ην δίθαην ησλ 

αηηεκάησλ ηνπ.  

       Σν κεγάιν πεδίν ζην νπνίν επεθηείλνληαλ φκσο ε επίδξαζε ηεο ξεηνξηθήο 

δεηλφηεηαο, θαζηζηνχζε εθηθηή θαη κία ζεηξά απνθιίζεσλ γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ξεηνξηθήο 

αλάινγα κε ηνλ ηνκέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαλ. Ο Γνξγίαο απνθαινχζε ηνλ εαπηφ 

ηνπ δηδάζθαιν ηεο ξεηνξηθήο ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ν Πξσηαγφξαο απνθαινχζε ηνλ εαπηφ 

ηνπ δάζθαιν ηεο πνιηηηθήο. Ζ ηέρλε ηεο ξεηνξηθήο ζηελ νπνία αλαθέξνληαλ ν Γνξγίαο 

πξννξίδνληαλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα δηθαζηήξηα θαη ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ. Απφ ηελ 

άιιε, ε πνιηηηθή ηέρλε, φπσο ηελ απνθαινχζε ν Πξσηαγφξαο, είλαη ν νξζφο θαη 

επηδέμησλ ρεηξηζκψλ πξνζσπηθψλ ππνζέζεσλ αιιά θαη δεκνζίσλ φπσο απηψλ ηεο 

πφιεο
76

.  

      Ζ επηρεηξεκαηνινγία απνηεινχζε ην επίθεληξν ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο. Ο επηδέμηνο 

ξήηνξαο ησλ ζνθηζηψλ ήηαλ ζε ζέζε κέζσ ησλ επηρεηξεκάησλ, φρη κφλν λα ιακβάλεη ηε 

ζσζηή απφθαζε, αιιά θαη λα πξνηείλεη θαη λα πείζεη θαη ηνπο άιινπο βάζεη απηψλ. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ζηνλ νξηζκφ ηεο ξεηνξηθήο πνπ εμέθξαζαλ ν Γνξγίαο θαη ν Πξσηαγφξαο, 

ζνθηζηέο θαη νη δχν, απιψο δείρλεη ην δηαθνξεηηθφ πεδίν ζην νπνίν ζηφρεπαλ θαη ην 

δηαθνξεηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ, θαηλφκελν φρη ζπάλην ζηε ζνθηζηηθή θίλεζε. 

Απνδεηθλχεη φκσο θαη φηη ε ξεηνξηθή ήηαλ απεξίζπαζηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνιηηηθή. 

Υσξίο ηελ πξψηε, ε δεχηεξε δελ κπνξνχζε λα ππάξρεη αθνχ ηε δηθή ηεο νπινζήθε 

ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηελ εδξαίσζε ηεο. Μέζσ ηεο ξεηνξηθήο, δεκηνπξγνχληαλ κία ηέρλε 

θαη κία ηερληθή, θαηάιιειε γηα ηε ξεηνξηθή θαη ηελ πνιηηηθή. Γηαθαίλεηαη ινηπφλ, φηη 

αζρέησο ηνλ πξνζσπηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ζηφρνο ησλ ζνθηζηψλ ήηαλ φρη κφλν λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο κέζνδν ζηε ξεηνξηθή αιιά απηή λα είλαη επηηπρεκέλε θαη 

απνηειεζκαηηθή.  

                                                           
76 J. De Romilly (1994), σ.σ.31-33, 67-68. 



36 

 

     Οη ζνθηζηέο φκσο δελ επεδίσθαλ ηελ επηηπρία κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο σο δεκηνπξγνί 

ηεο ξεηνξηθήο ηερληθήο. Δπηδίσθαλ ηελ επηηπρία θαη απηψλ πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ. 

Βαζηθή πεπνίζεζε ησλ ζνθηζηψλ ήηαλ φηη φινη αλεμαηξέησο κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ επηηπρεκέλα ηε ζνθηζηηθή απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ηερληθή πνπ είρε 

δεκηνπξγεζεί ήηαλ πξνζβάζηκε απφ φινπο θαη θαηάιιειε γηα φινπο. Απηφ απφ κφλν ηνπ 

σο θαηλφκελν απνηεινχζε κία θνηλσληθή θαηλνηνκία. Έδηλε ζε φινπο ηελ επθαηξία λα 

πξνζεγγίζνπλ ηε ξεηνξηθή θαη ηελ πνιηηηθή ηέρλε, θάηη πνπ ζην παξειζφλ αθνξνχζε 

ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Βέβαηα, νη πειάηεο ησλ ζνθηζηψλ ζηνπο νπνίνπο 

δίδαζθαλ ηε ξεηνξηθή ηέρλε πξνέξρνληαλ αθφκα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ζηξψκαηα αθνχ 

απηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πιεξψζνπλ γηα ηε δηδαζθαιία αιιά παξφια απηά, είρε 

δεκηνπξγεζεί ε δπλαηφηεηα λένη άλζξσπνη κέζσ ηεο ξεηνξηθήο, πνπ θαηαμηψζεθε θαη σο 

ηνκέαο ζπνπδψλ, αλ ην ήζειαλ, λα απνθηήζνπλ ζέζεηο εμνπζίαο θαη λα γίλνπλ εγέηεο
77

. 

     Ο ζηφρνο απηφο πνπ είραλ ζέζεη νη ζνθηζηέο, δειαδή ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηε 

ξεηνξηθή θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ζηελ πνιηηηθή, ήηαλ πξαθηηθφο θαη άκεζα εθαξκφζηκνο. 

Τπήξρε φκσο θαη κία άιιε πξννπηηθή πνπ δεκηνπξγνχληαλ απφ ηε ξεηνξηθή θαη ηελ 

νπνία δηαηχπσζε ν Πξσηαγφξαο κέζσ ηνπ νξηζκνχ ηνπ. Ζ γλψζε ηεο ξεηνξηθήο 

επέηξεπε ζε θάζε πνιίηε λα δηαρεηξίδεηαη φρη κφλν ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ππνζέζεηο αιιά 

θαη απηέο ηεο πφιεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ρξήζε θαη ε δηαρείξηζε ηεο ξεηνξηθήο 

κπνξνχζε λα πξνζδψζεη ζηνλ πνιίηε πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχζε ζνθία θαη εκπεηξία ψζηε 

λα αλαιχζεη νξζά κία θαηάζηαζε ή έλα γεγνλφο θαη λα δξνκνινγήζεη ηε ζθέςε ηνπ πξνο 

ηελ επηινγή θαηάιιεισλ επηρεηξεκάησλ. χκθσλα κε ηνλ Πξσηαγφξα, ν άλζξσπνο πνπ 

βξίζθεηαη ζε απηή ηε ζέζε, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

πείζεη θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο γηα ην δίθαην ησλ απφςεσλ ηνπ. Με απηή ηελ άπνςε 

ζπκθψλεζε θαη ν Ηζνθξάηεο πνπ ππνζηήξημε φηη νη απνδείμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαο 

άλζξσπνο γηα λα πείζεη ηνπο άιινπο, ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Ο ζσζηφο ξήηνξαο 

κπνξεί λα πείζεη ην πιήζνο αιιά απηφο κε ηε θαιή γλψκε είλαη απηφο πνπ έρεη ην 

θξηηήξην ηεο ζσζηήο ζθέςεο θαη επηινγήο
78

.  

      Σν πφζν πξσηνπνξηαθή ήηαλ ε ηέρλε ηεο ξεηνξηθήο έηζη φπσο ηελ εμέθξαδαλ θαη ηε 

δηακφξθσλαλ νη ζνθηζηέο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο 
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επνρήο ηνπο. Οη λένη ηεο Αζήλαο είραλ ηελ επθαηξία λα έρνπλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

απφ δαζθάινπο. Γελ ηνπο παξέρνληαλ φκσο ζεσξεηηθή θαηάξηηζε. Ζ γλψζε πνπ είραλ, 

πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο εκπεηξία. Απηή ηελ θαηάζηαζε αλέηξεςαλ 

νη ζνθηζηέο. Πεξηφδεπαλ παληνχ θαη πξφζθεξαλ απηφ πνπ απνπζίαδε: ηε ζεσξεηηθή 

κφξθσζε θαη θαηάξηηζε. Ζ δηδαζθαιία ηνπο είλαη απηή πνπ πξφζθεξε ζηνπο πνιίηεο λέεο 

δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο νκηιίαο, ζθέςεο θαη θξίζεο, απαξαίηεηεο φρη κφλν γηα κία 

πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία αιιά γηα ην ζχλνιν ηεο δσήο ηνπο. Οη ζνθηζηέο πξνζέθεξαλ κία 

πξσηφγλσξε θαη εληειψο δηαθνξεηηθή εθπαίδεπζε κε αληίζεηα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηε 

ζπκβαηηθή. Γελ εθπαίδεπαλ ηνπο λένπο βαζηδφκελνη ζηε ζσκαηηθή ηνπο ξψκε ή ην 

ζάξξνο ηνπο, αιιά ζην κπαιφ ηνπο θαη ζηελ αλάπηπμε ζσζηψλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ
79

.  

    Ζ ξεηνξηθή ηέρλε πνπ δίδαζθαλ νη νθηζηέο έρεη ηαπηηζηεί, ιφγσ ησλ δεμηνηήησλ πνπ 

δεκηνπξγνχζε κε ηελ πεηζψ. Ήηαλ φκσο πξαγκαηηθά απηφο ν ζηφρνο ησλ νθηζηψλ, 

δειαδή λα πείζνληαη νη άιινη κέζσ ηνπ ιφγνπ;  

      Δίλαη επξέσο γλσζηφ, φηη γηα ηνπο Έιιελεο ε ξεηνξηθή ήηαλ ε ηέρλε ηεο πεηζνχο. Ζ 

άπνςε απηή έρεη ηηο απαξρέο ηεο ζηελ ξεηνξηθή ηνπ Αξηζηνηέιε, φπνπ ζηελ αξρή ηνπ 1.2 

αλαθέξεηαη: Αθήζηε ηε ξεηνξηθή λα είλαη (λα νξίδεηαη σο) κία ηθαλόηεηα ζε θάζε 

(ζπγθεθξηκέλε) πεξίπησζε, λα βιέπεη ηηο δηαζέζηκεο εξκελείεο ηεο πεηζνύο
80

. Δληνπίδεηαη 

επίζεο ζηηο απφςεηο ηνπ Γνξγία φηαλ εμαθξηβψλεη ηελ ηέρλε  σο ξεηνξηθή ηέρλε  θαη ηελ 

νξίδεη σο αθνινχζσο: Λέσ όηη είλαη ε δύλακε ηεο πεηζνύο ηνπ ιόγνπ έλνξθνη ηνπ νξθσηνύ 

δηθαζηεξίνπ, ζύκβνπινη ηεο πγθιήηνπ, κέιε ηεο ζπλέιεπζεο θαη ζε θάζε άιιε 

ζπγθέληξσζε (452e).  

       Απφ απηφ, ν σθξάηεο ζπκπεξαίλεη φηη ε ξεηνξηθή είλαη δεκηνπξγφο ηεο πεηζνύο θαη 

ε δύλακή ηεο είλαη λα παξάγεη πεηζώ ζην πλεύκα ηνπ θνηλνύ (453a). Έηζη,  απφ ηνλ 

Αξηζηνηέιε θαη ηνλ Πιάησλα θαη φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Γνξγία αιιά θαη απφ ηελ 

επέθηαζε ησλ επηρεηξεκάησλ άιισλ νθηζηψλ γεληθά, πξνθχπηεη φηη ε ξεηνξηθή είλαη ε 

ηέρλε ηεο πεηζνχο ζηνπο άιινπο, εηδηθά ζε κεγάιεο νκάδεο  αλζξψπσλ ζε δηθαζηήξηα ή 

πνιηηηθέο ζπλειεχζεηο. 

       Απφ ηελ άιιε, εληνπίδεηαη ε πνιχ κεγάιε ερζξφηεηα ηνπ Πιάησλα γηα ηνπο 

νθηζηέο θαη ηε ξεηνξηθή γεληθά, πνπ δεκηνπξγεί ηελ απνξία αλ παξαβηάδεη ηελ νπηηθή 
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ηνπ Γνξγία. Σελ απνξία απηή κπνξεί λα ηε ιχζνπλ κφλν ηα ίδηα ηα ιφγηα ηνπ Γνξγία. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν φξνο «ξεηνξηθή» δελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ θαλέλαλ πξηλ ηνλ 4
ν
 

αηψλα θαη εηδηθφηεξα, δελ έρεη εληνπηζηεί ζε νπνηνλδήπνηε θείκελν πνπ ζψδεηαη πξηλ ηνλ 

4
ν
 αηψλα θαη δελ είρε επηλνεζεί κέρξη ηφηε ν φξνο

81
. Ο Γνξγίαο φκσο πεξηιακβάλεη έλα 

αγψλα ιφγνπ ζην εγθψκην ηνπ ζηελ Διέλε. ε απηφ, εληνπίδεηαη ε δχλακε ηνπ ιφγνπ ε 

νπνία ζπγθιφληζε θάζε πξνζσπηθή ζέιεζε πνπ είρε ε Διέλε θαη πξνέξρεηαη θαηεπζείαλ 

απ‟ ηελ ζρέζε ηνπ κε ηελ πεηζψ ε νπνία πξνζηίζεηαη ζην ιφγν. 

      Ζ πεηζηηθφηεηα ηνπ ιφγνπ, επίζεο ζπλδέεηαη κε ηε καγεία, ε νπνία ζέιγεη θαη πείζεη, 

γηα λα εμαπαηήζεη, γηα λα θαηαλαγθάζεη, γηα  λα επραξηζηήζεη, ην νπνίν επηηπγράλεηαη 

δηα κέζσ ηεο “ηέρλεο”, φρη κέζσ ηεο αιήζεηαο,γηα λα πείζεη ηειηθά ζε ςεπδαηζζήζεηο. 

Με άιια ιφγηα , ν Γνξγίαο απεηθνλίδεη ην ιφγν ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζπζηνηρία 

εξγαιείσλ γηα λα πείζεη ηνπο άιινπο λα θάλνπλ ηηο δηαηαγέο ηνπ θαη ηελ νπηηθή φηη ε 

ξεηνξηθή ή ηνπιάρηζηνλ ν ιφγνο, είλαη ε ηέρλε ηεο πεηζνχο πνπ θαίλεηαη λα επηβάιιεηαη 

αθφκα θαη απφ ηα ίδηα ηα ιφγηα ηνπ Γνξγία. 

      Αθνχ απηή είλαη ε κφλε ζνθηζηηθή ζπδήηεζε ηνπ ιφγνπ πνπ επηβηψλεη, είλαη ζχλεζεο 

λα ζπκπεξαίλεηαη απ‟ απηή φηη γηα ηνπο νθηζηέο γεληθά, φπσο θαη γηα ηνλ Πιάησλα θαη 

ηνλ Αξηζηνηέιε, ε ξεηνξηθή αθνξνχζε θπξίσο ηελ πεηζψ. Πεξεηαίξσ επηβεβαίσζε 

εληνπίδεηαη ζηελ επξέσο απνδεθηή παξάδνζε φηη ε ξεηνξηθή εθεπξέζεθε απφ ηνλ Κφξαμ 

θαη ηνλ Σηζία κεηά ηελ αλαηξνπή ηεο ηπξαλλίαο ζηηο πξαθνχζεο ην 467 φηαλ ε άλνδνο 

ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλέιεπζεο θαη εηδηθά ησλ 

δηθαζηεξίσλ, έθαλαλ ζεκαληηθφ ην λα κπνξείο λα κηιάο θαιά – πξάγκα πνπ ζεκαίλεη λα 

είζαη ηθαλφο λα πείζεηο ηνπο ελφξθνπο θαη ηα άηνκα ηεο ζπλέιεπζεο λα δερηνχλ ηα 

επηρεηξήκαηα ελφο αηφκνπ. Γηα λα θαιχςνπλ απηήλ ηελ αλάγθε, ν Κφξαμ θαη ν Σηζίαο 

εθεχξαλ  ηελ ηέρλε  ηεο ξεηνξηθήο θαη ζπλέγξαςαλ ην πξψην ζην ζέκα θαη έθαλαλ 

επηηπρεκέλεο θαξηέξεο δηδάζθνληαο ξεηνξηθή ζε φζνπο  έςαρλαλ δηθαηνζχλε ζην 

δηθαζηήξην ή επηδίσθαλ πνιηηηθέο θαξηέξεο δηδάζθνληαο θαη αθνινπζψληαο ην 

παξάδεηγκα ησλ νθηζηψλ πνπ έγηλαλ πινχζηνη θαη δηάζεκνη δηδάζθνληαο  ζηνπο άιινπο 

πψο λα κηινχλ θαη λα πείζνπλ. Με άιια ιφγηα, φρη κφλν ε ξεηνξηθή ήηαλ ε ηέρλε ηεο 

πεηζνχο απφ ηελ αξρή αιιά έγηλε ππαξθηή ζε αληαπφθξηζε ηεο αλάγθεο ηνπ ιφγνπ λα 
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κηιάο πεηζηηθά. νθηζηέο θαη δάζθαινη  ηεο ξεηνξηθήο, ζπλέρηζαλ λα ππεξεηνχλ απηήλ 

ηελ αλάγθε
82

. 

        Απηφο ν απνινγηζκφο ηεο ζνθηζηηθήο ξεηνξηθήο σο ηέρλε ηεο πεηζνχο είλαη 

απνδεθηή ζρεδφλ απφ φινπο ηνπο ιφγηνπο θαη ηνπο κειεηεηέο εδψ θαη έλαλ αηψλα
83

.  

       Αθφκα θαη νη πην γλσζηνί ζχγρξνλνη κειεηεηέο πνπ πξνζέγγηζαλ ηε νθηζηηθή 

ξεηνξηθή κε λέεο πξννπηηθέο πνπ δελ ππνγξακκίδνπλ ηελ ζχλδεζε ηεο κε ηελ πεηζψ, δελ 

κπφξεζαλ λα ακθηζβεηήζνπλ επζέσο ηε  ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ξεηνξηθήο θαη ηεο 

πεηζνχο
84

.  

      Ρεηά ή έκκεζα, νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ζπκθσλνχλ φηη γηα ηνπο νθηζηέο ην λα 

κηινχλ θαιά ζήκαηλε λα κηινχλ πεηζηηθά θαη ην λα δηδάζθνπλ ξεηνξηθή ζήκαηλε ην λα 

δηδάζθνπλ ηελ ηέρλε ηεο πεηζνχο. Σν γεγνλφο φκσο φηη ν κφλνο ζθνπφο ησλ νθηζηηθψλ 

ιφγσλ απνδεηθλχεηαη πεξίηξαλα απφ ηελ Διέλε ηνπ Γνξγία. Ζ Διέλε έρεη πξνζειθχζεη 

αμηνζεκείσηε πξνζνρή εθ κέξνπο ησλ κειεηεηψλ, εηδηθά κεηά ηελ ξεμηθέιεπζε κειέηε 

ηνπ Farlos Segal ζρεδφλ 40 ρξφληα πξηλ
85

. χκθσλα κε ηνλ Segal, ε Διέλε εθθξάδεη κηα 

νπηηθή ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο ξεηνξείαο πνπ πιεζηάδεη πνιχ ηελ πξαθηηθή ηνπ Γνξγία 

θαη πηζαλφλ ηηο ίδηεο ηνπ ηηο πεπνηζήζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, «ε νκηιία κπνξεί αθφκε λα 

ππεξεηνχζε κία κνξθή ηππηθνχ επαγγέικαηνο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ κεζφδσλ ηεο ηέρλεο 

ηνπ»
86

. Ο επίινγνο ηνπ Segal, φπνπ ε πεξηγξαθή ηνπ ιφγνπ ζηελ Διέλε παξνπζηάδεη ηελ 

νπηηθή ηνπ Γνξγία γηα ηνλ ιφγν, είλαη πιένλ επξέσο απνδεθηή.   

       Ο Γνξγίαο δειψλεη φηη ν ζθνπφο ηνπ είλαη λα εγθσκηάζεη ηελ Διέλε  θαη λα ηελ 

ππεξαζπηζηεί ελάληηα ζηελ πνηεηηθή παξάδνζε ε νπνία ηελ θαηεγνξεί φηη δηέθπγε κε ηνλ 

Πάξε θαη πξνθάιεζε ηνλ Σξσηθφ πφιεκν. Γελ ζα πξέπεη λα θαηεγνξεζεί γηα απηήλ ηελ 

πξάμε ηεο, ππνζηεξίδεη, επεηδή ήηαλ αλαγθαζκέλε λα δξάζεη κε απηφ ηνλ ηξφπν απφ 

θάπνηνλ ή απφ θάηη ζην νπνίν δελ κπνξνχζε λα αληηζηαζεί. Σν πξψην ζεκείν πνπ πξέπεη 

λα ηνληζηεί είλαη νιφθιεξε απηή ε γξακκή άκπλαο γηα ηελ Διέλε πνπ απνηειεί κηα 

θαηλνηνκία. Ο Γνξγίαο δελ ήηαλ ν πξψηνο πνπ ππεξαζπίζηεθε ηελ Διέλε ελψ παξάιιεια 

                                                           
82 Schiappa (1991), σ.σ.457-70. 

83 Schiappa (1991), σ.σ.457-70. 

84 Porter, 1993, σ.σ.267-299. 

85 Segal (1962), σ.σ.99-155. 

86 Segal (1962), σ.σ.102. 
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απνδέρεηαη ηελ παξαδνζηαθή ηζηνξία φηη πήγε ζηελ Σξνία κε ηνλ Πάξε. Αθφκε θαη αλ ε 

παξφκνηα πξνζέγγηζε ηεο ζέζεο ηεο Διέλεο απφ ηνλ Δπξηπίδε ζηηο «Σξσάδεο» (914-65) 

είλαη πξνγελέζηεξε, θάηη πνπ δελ ζεσξείηαη πηζαλφ, ην επηρείξεκα ηνπ Γνξγία είλαη πνιχ 

πην πεξίηερλν θαη θαηλνηφκν απφ απηά ζηνλ Δπξηπίδε. Ο Γνξγίαο μεθηλά δειψλνληαο φηη 

ε Διέλε πηζαλφλ έθαλε φηη έθαλε, ιφγσ ελφο απφ ηνπο ηέζζεξηο πηζαλνχο παξάγνληεο: 

ησλ ζεψλ ή άιισλ ππεξάλζξσπσλ δπλάκεσλ, ηεο ζσκαηηθήο βίαο, ηνπ ιφγνπ ή ηνπ 

έξσηνο. Μεηά ππνζηεξίδεη φηη νπνηνζδήπνηε απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο θαη αλ 

εκπιέθεηαη, δελ είλαη ε Διέλε ε ππεχζπλε γηα ηηο πξάμεηο ηεο. Έηζη, ρξεηάδεηαη λα 

απνδείμεη φηη θάζε έλαο απφ απηνχο ηνπο πηζαλνχο παξάγνληεο είλαη ηφζν ηζρπξφο ψζηε 

λα είλαη θαη αθαηακάρεηνο. Δθφζνλ νη πξψηνη δχν, νη ζενί θαη ε ςπρηθή δχλακε, 

παξαδνζηαθά ζεσξνχληαλ παλίζρπξνη, δαπαλά ιίγν ρξφλν ζε απηνχο θαη αθηεξψλεη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ (8-14) ζηελ καθξά παξάδνζε φηη ν ιφγνο θαη ε πεηζψ είλαη 

ελαιιαθηηθέο ηνπ εμαλαγθαζκνχ: 

(8) εἰ δὲ ιόγνο ὁ πείζαο θαὶ ηὴλ ςπρὴλ ἀπαηήζαο, νὐδὲ πξὸο  ηνῦην ραιεπὸλ 

ἀπνινγήζαζζαη θαὶ ηὴλ αἰηίαλ ἀπνιύζαζζαη ὧδε.  ιόγνο δπλάζηεο κέγαο ἐζηίλ, ὃο 

ζκηθξνηάηῳ ζώκαηη θαὶ ἀθαλεζηάηῳ  ζεηόηαηα ἔξγα ἀπνηειεῖ· δύλαηαη γὰξ θαὶ θόβνλ 

παῦζαη θαὶ ιύπελ  ἀθειεῖλ θαὶ ραξὰλ ἐλεξγάζαζζαη θαὶ ἔιενλ ἐπαπμῆζαη. ηαῦηα δὲ ὡο  

νὕησο ἔρεη δείμσ· (9) δεῖ δὲ θαὶ δόμῃ δεῖμαη ηνῖο ἀθνύνπζη· ηὴλ  πνίεζηλ ἅπαζαλ θαὶ 

λνκίδσ θαὶ ὀλνκάδσ ιόγνλ ἔρνληα κέηξνλ· ἧο  ηνὺο ἀθνύνληαο εἰζῆιζε θαὶ θξίθε 

πεξίθνβνο θαὶ ἔιενο πνιύδαθξπο  θαὶ πόζνο θηινπελζήο, ἐπ' ἀιινηξίσλ ηε πξαγκάησλ θαὶ 

ζσκάησλ  εὐηπρίαηο θαὶ δπζπξαγίαηο ἴδηόλ ηη πάζεκα δηὰ ηῶλ ιόγσλ ἔπαζελ  ἡ ςπρή. θέξε 

δὴ πξὸο ἄιινλ ἀπ' ἄιινπ κεηαζηῶ ιόγνλ. (10) αἱ  γὰξ ἔλζενη δηὰ ιόγσλ ἐπῳδαὶ ἐπαγσγνὶ 

ἡδνλῆο, ἀπαγσγνὶ ιύπεο   γίλνληαη· ζπγγηλνκέλε γὰξ ηῇ δόμῃ ηῆο ςπρῆο ἡ δύλακηο ηῆο 

ἐπῳδῆο ἔζειμε θαὶ ἔπεηζε θαὶ κεηέζηεζελ αὐηὴλ γνεηείᾷ. γνεηείαο δὲ  θαὶ καγείαο δηζζαὶ 

ηέρλαη εὕξεληαη, αἵ εἰζη ςπρῆο ἁκαξηήκαηα θαὶ  δόμεο ἀπαηήκαηα. (11) ὅζνη δὲ ὅζνπο 

πεξὶ ὅζσλ θαὶ ἔπεηζαλ θαὶ  πείζνπζη δὲ ςεπδῆ ιόγνλ πιάζαληεο. εἰ κὲλ γὰξ πάληεο πεξὶ 

πάλησλ  εἶρνλ ηῶλ <ηε> παξνηρνκέλσλ κλήκελ ηῶλ ηε παξόλησλ <ἔλλνηαλ>  ηῶλ ηε 

κειιόλησλ πξόλνηαλ, νὐθ ἂλ ὁκνίσο [ὅκνηνο ἦλ] ὁ ιόγνο ὴπάηα.  λῦλ δὲ νὔηε κλεζζῆλαη 

ηὸ παξνηρόκελνλ νὔηε ζθέςαζζαη ηὸ παξὸλ  νὔηε καληεύζαζζαη ηὸ κέιινλ εὐπόξσο ἔρεη· 

ὥζηε πεξὶ ηῶλ πιείζησλ  νἱ πιεῖζηνη ηὴλ δόμαλ ζύκβνπινλ ηῇ ςπρῇ παξέρνληαη. ἡ δὲ 

δόμα  ζθαιεξὰ θαὶ ἀβέβαηνο νὖζα ζθαιεξαῖο θαὶ ἀβεβαίνηο εὐηπρίαηο πεξηβάιιεη ηνὺο 
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αὐηῇ ρξσκέλνπο. (12) ηίο νὖλ αἰηία θσιύεη θαὶ ηὴλ  Ἑιέλελ λνκίζαη ἐιζεῖλ ὁκνίσο 

ἄθνπζαλ νὖζαλ ὥζπεξ εἰ βηαηήξσλ  βίᾳ ἡξπάζζε; ἡ γὰξ ηῆο πεηζνῦο ἕμηο, θαίηνη εἰ 

ἀλάγθεο  εἶδνο ἔρεη κὲλ νὔ, ηὴλ δὲ δύλακηλ ηὴλ αὐηὴλ ἔρεη. ιόγνο γὰξ   ςπρὴλ ὁ πείζαο, 

ἣλ ἔπεηζελ, ἠλάγθαζε θαὶ πηζέζζαη ηνῖο ιεγνκέλνηο  θαὶ ζπλαηλέζαη ηνῖο πνηνπκέλνηο. ὁ 

κὲλ νὖλ πείζαο ὡο ἀλαγθάζαο  ἀδηθεῖ, ἡ δὲ πεηζζεῖζα ὡο ἀλαγθαζζεῖζα ηῷ ιόγῳ κάηελ 

ἀθνύεη θαθῶο. (13) ὅηη δ' ἡ πεηζὼ πξνζηνῦζα ηῷ ιόγῳ θαὶ ηὴλ ςπρὴλ ἐηππώζαην ὅπσο 

ἐβνύιεην, ρξὴ καζεῖλ πξῶηνλ κὲλ ηνὺο ηῶλ κεηεσξνιόγσλ ιόγνπο, νἵηηλεο δόμαλ ἀληὶ 

δόμεο ηὴλ κὲλ ἀθειόκελνη ηὴλ δ' ἐλεξγαζάκελνη ηὰ ἄπηζηα θαὶ ἄδεια θαίλεζζαη ηνῖο ηῆο 

δόμεο ὄκκαζηλ  ἐπνίεζαλ· δεύηεξνλ δὲ ηνὺο ἀλαγθαίνπο δηὰ ιόγσλ ἀγῶλαο, ἐλ νἷο  εἷο 

ιόγνο πνιὺλ ὄρινλ ἔηεξςε θαὶ ἔπεηζε ηέρλῃ γξαθείο, νὐθ ἀιεζείᾳ ιερζείο· ηξίηνλ <δὲ> 

θηινζόθσλ ιόγσλ ἁκίιιαο, ἐλ αἷο δείθλπηαη θαὶ γλώκεο ηάρνο ὡο εὐκεηάβνινλ πνηνῦλ 

ηὴλ ηῆο δόμεο  πίζηηλ. (14) ηὸλ αὐηὸλ δὲ ιόγνλ ἔρεη ἥ ηε ηνῦ ιόγνπ δύλακηο πξὸο  ηὴλ ηῆο 

ςπρῆο ηάμηλ ἥ ηε ηῶλ θαξκάθσλ ηάμηο πξὸο ηὴλ ηῶλ ζσκάησλ θύζηλ. ὥζπεξ γὰξ ηῶλ 

θαξκάθσλ ἄιινπο ἄιια ρπκνὺο ἐθ ηνῦ  ζώκαηνο ἐμάγεη, θαὶ ηὰ κὲλ λόζνπ ηὰ δὲ βίνπ 

παύεη, νὕησ θαὶ ηῶλ   ιόγσλ νἱ κὲλ ἐιύπεζαλ, νἱ δὲ ἔηεξςαλ, νἱ δὲ ἐθόβεζαλ, νἱ δὲ εἰο  

ζάξζνο θαηέζηεζαλ ηνὺο ἀθνύνληαο, νἱ δὲ πεηζνῖ ηηλη θαθῇ ηὴλ  ςπρὴλ ἐθαξκάθεπζαλ θαὶ 

ἐμεγνήηεπζαλ
87

. 

          Ο Γνξγίαο ππνζηεξίδεη φηη ν ιφγνο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα παλίζρπξε 

δχλακε πνπ κπνξεί λα αλαγθάζεη ηνπο αλζξψπνπο λα δξάζνπλ. Γίλεη έλα παξφκνην 

επηρείξεκα φζνλ αθνξά ηνλ έξσηα, ν νπνίνο θαηά εηξσληθφ ηξφπν ήηαλ παξαδνζηαθά ην 

εξγαιείν κε ην νπνίν νη γπλαίθεο αζθνχζαλ έιεγρν πάλσ ζηνπο άληξεο θαη φρη ην 

αληίζεην φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Διέλεο.  

        Λακβάλνληαο ππφςε αξρηθά φηη ν Γνξγίαο κφλνο ηνπ αλαθέξεηαη  ζηνλ ιφγν ζην 

ππφινηπν κέξνο ηεο Διέλεο (εθηφο ηνπ 8-14), μεθηλά κε ην επηρείξεκα φηη “ν θφζκνο” ή 

ην “ζηνιίδη” ηνπ ιφγνπ είλαη ε αιήζεηα: 

Κόζκνο πόιεη κὲλ εὐαλδξία, ζώκαηη δὲ θάιινο, ςπρῇ δὲ  ζνθία, πξάγκαηη δὲ ἀξεηή, ιόγῳ 

δὲ ἀιήζεηα· ηὰ δὲ ἐλαληία ηνύησλ  ἀθνζκία. ἄλδξα δὲ θαὶ γπλαῖθα θαὶ ιόγνλ θαὶ ἔξγνλ 

θαὶ πόιηλ θαὶ  πξᾶγκα ρξὴ ηὸ κὲλ ἄμηνλ ἐπαίλνπ ἐπαίλῳ ηηκᾶλ, ηῷ δὲ ἀλαμίῳ  κῶκνλ 

                                                           
87 Ελένης εγκώμιον, 8-14. 
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ἐπηζεῖλαη· ἴζε γὰξ ἁκαξηία θαὶ ἀκαζία κέκθεζζαί ηε ηὰ  ἐπαηλεηὰ θαὶ ἐπαηλεῖλ ηὰ 

κσκεηά88
. 

         Ο ηζρπξηζκφο απηφο ζπλεπάγεηαη κηα ηέηνηα έλσζε κεηαμχ ηνπ ιφγνπ θαη ηεο 

αιήζεηαο ψζηε αθφκα θαη αλ ε αιήζεηα είλαη κφλν έλα εμσηεξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ιφγνπ, έλαο ιφγνο κπνξεί θαη πξέπεη θαηά ηελ νπηηθή ηνπ Γνξγία λα εκπεξηέρεη ηελ 

αιήζεηα. Ζ δεχηεξε πξφηαζή ηνπ, ζηεξίδεη ηελ απαίηεζε φηη ν ιφγνο πξέπεη κε αθξίβεηα 

λα αλαπαξηζηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αλ θαη απηή ε απαίηεζε δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκφ 

αθνχ ππνζηεξίδεη φηη είλαη αλαγθαίν λα ηηκεζεί κε έπαηλν φηη είλαη αμηέπαηλν θαη λα 

θαηεγνξεζεί φηη είλαη άμην θαηεγνξίαο. 

         Σν πξφβιεκα θπζηθά είλαη φηη αλ θαη ν Γνξγίαο γξάθεη ζαλ λα ην “άμην επαίλνπ” 

λα είλαη κηα πνηφηεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζηεί μερσξηζηά αλ θαη ζαθψο 

γλσξίδεη φηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα θξίζε πνπ ζηνρεχεη ζην επηρείξεκα φηη ε 

Διέλε νθείιεη λα επινγεζεί. Έηζη, ε δεχηεξε απαίηεζε ηνπ Γνξγία είλαη κηα ηαπηνινγία 

αιιά δείρλεη λα επηβεβαηψλεη παξφια απηά, ην αξρηθφ αμίσκα ηνπ φηη ζθνπφο ηνπ ιφγνπ 

είλαη ε αιήζεηα. ηελ πεξίπησζε ηεο Διέλεο, ν Γνξγίαο ζπλερίδεη ππνζηεξίδνληαο φηη 

θάπνηνο πνπ κηιάεη νξζψο πξέπεη λα αλαηξέζεη εθείλα γηα ηα νπνία ηελ θαηεγνξεί: 

ηνῦ δ' αὐηνῦ ἀλδξὸο ιέμαη  ηε ηὸ δένλ ὀξζῶο θαὶ ἐιέγμαη ηνὺο κεκθνκέλνπο Ἑιέλελ, 

γπλαῖθα πεξὶ ἧο ὁκόθσλνο θαὶ ὁκόςπρνο γέγνλελ ἥ ηε ηῶλ πνηεηῶλ  ἀθνπζάλησλ πίζηηο ἥ 

ηε ηνῦ ὀλόκαηνο θήκε, ὃ ηῶλ ζπκθνξῶλ  κλήκε γέγνλελ. ἐγὼ δὲ βνύινκαη ινγηζκόλ ηηλα 

ηῷ ιόγῳ δνὺο ηὴλ   κὲλ θαθῶο ἀθνύνπζαλ παῦζαη ηῆο αἰηίαο, ηνὺο δὲ κεκθνκέλνπο 

ςεπδνκέλνπο ἐπηδεῖμαη θαὶ δείμαο ηἀιεζὲο [ἢ] παῦζαη ηῆο ἀκαζίαο
89

. 

        Καη απηή είλαη αθξηβψο ε πξφζεζε ηνπ Γνξγία, λα πξνζζέζεη θάπνηα αηηηνινγία ζην 

ιφγν ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηδείμεη φηη εθείλνη πνπ θαηεγνξνχλ ηελ Διέλε ςεχδνληαη, 

απνθαιχπηνληαο ηελ αιήζεηα θαη βάδνληαο έλα ηέινο ζηελ άγλνηα. Ο Γνξγίαο έηζη, 

μεθηλά ην έξγν ηνπ κε ην δπλαηφ ηζρπξηζκφ φηη κε ηελ ρξήζε αηηίαο ζα εθθξάζεη ηελ 

αιήζεηα γηα ηελ Διέλε, φζν πξνβιεκαηηθφ θη αλ είλαη απηφ θαη εμαθξηβψλεη ηελ αιήζεηα 

σο πξέπνλ ζθνπφ ηνπ ιφγνπ ελ γέλεη.  

                                                           
88 Ελένης εγκώμιον, 1. 

89 Ελένης εγκώμιον, 2. 
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      ε κηα ζχληνκε αθήγεζε πνπ αθνινπζεί, ν Γνξγίαο πξνβαίλεη ζε ζπζρεηηζκφ 

γεγνλφησλ γηα ηελ Διέλε πνπ ην θνηλφ έρεη απνδερζεί σο αιήζεηα επεηδή είλαη ζπλεπή κε 

ηνλ παξαδνζηαθφ απνινγηζκφ ηεο Διέλεο ζηνλ κεξν θαη αιινχ: 

ὅηη κὲλ νὖλ θύζεη θαὶ γέλεη ηὰ πξῶηα ηῶλ πξώησλ ἀλδξῶλ  θαὶ γπλαηθῶλ ἡ γπλὴ πεξὶ ἧο 

ὅδε ὁ ιόγνο, νὐθ ἄδεινλ, νὐδὲ ὀιίγνηο.  δῆινλ γὰξ ὡο κεηξὸο κὲλ Λήδαο, παηξὸο δὲ ηνῦ 

κὲλ γελνκέλνπ ζενῦ,  ηνῦ δὲ ιεγνκέλνπ ζλεηνῦ, Σπλδάξεσ θαὶ Γηόο, ὧλ ὁ κὲλ δηὰ ηὸ 

εἶλαη  ἔδνμελ, ὁ δὲ δηὰ ηὸ θάλαη ἐιέγρζε. θαὶ ἦλ ὁ κὲλ ἀλδξῶλ θξάηηζηνο  ὁ δὲ πάλησλ 

ηύξαλλνο. (4) ἐθ ηνηνύησλ δὲ γελνκέλε ἔζρε ηὸ ἰζόζενλ θάιινο, ὃ ιαβνῦζα  θαὶ νὐ 

ιαζνῦζα ἔζρε· πιείζηαο δὲ πιείζηνηο ἐπηζπκίαο ἔξσηνο ἐλεηξγάζαην, ἑλὶ δὲ ζώκαηη πνιιὰ 

ζώκαηα ζπλήγαγελ ἀλδξῶλ ἐπὶ κεγάινηο κέγα θξνλνύλησλ, ὧλ νἱ κὲλ πινύηνπ κεγέζε, νἱ 

δὲ εὐγελείαο  παιαηᾶο εὐδνμίαλ, νἱ δὲ ἀιθῆο νὶθείαο εὐεμίαλ, νἱ δὲ ζνθίαο ἐπηθηήηνπ  

δύλακηλ ἔζρνλ· θαὶ ἧθνλ ἅπαληεο ὑπ' ἔξσηόο ηε θηινλίθνπ θηινηηκίαο ηε ἀληθήηνπ
90

. 

         Πξάγκαηη, ζηακαηάεη γξήγνξα ηνλ απνινγηζκφ ηνπ επεηδή απηά ηα γεγνλφηα είλαη 

πνιχ γλσζηά: 

ὅζηηο κὲλ νὖλ θαὶ δη' ὅηη θαὶ ὅπσο ἀπέπιεζε  ηὸλ ἔξσηα ηὴλ Ἑιέλελ ιαβώλ, νὐ ιέμσ· ηὸ 

γὰξ ηνῖο εἰδόζηλ ἃ ἴζαζη  ιέγεηλ πίζηηλ κὲλ ἔρεη, ηέξςηλ δὲ νὐ θέξεη. ηὸλ ρξόλνλ δὲ ηῷ 

ιόγῳ  ηὸλ ηόηε λῦλ ὑπεξβὰο ἐπὶ ηὴλ ἀξρὴλ ηνῦ κέιινληνο ιόγνπ πξνβήζνκαη, θαὶ 

πξνζήζνκαη ηὰο αἰηίαο, δη' ἃο εἰθὸο ἦλ γελέζζαη ηὸλ ηῆο  Ἑιέλεο εἰο ηὴλ Σξνίαλ ζηόινλ
91

. 

           Υξεζηκνπνηεί ηνλ απνινγηζκφ κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα γίλεη αληηιεπηφ ην ηη ε Διέλε 

έθαλε σο αιήζεηα αθφκα θαη ζε εθείλνπο πνπ δε δέρνληαη ην επηρείξεκά ηνπ γηα ηελ 

αζσφηεηά ηεο. Γίλνληαο έλαλ αληηθεηκεληθφ αιεζηλφ απνινγηζκφ, ν Γνξγίαο εθπιεξψλεη 

ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ φηη ν ιφγνο ηνπ ζα ιέεη ηελ αιήζεηα, αιιά  ν ηζρπξηζκφο ηνπ φηη ζα 

επαηλεί φ,ηη είλαη αμηέπαηλν, παξακέλεη αθφκα πξνβιεκαηηθφο θαη δχζθνινο ζην λα 

πξνζεγγηζηεί. 

        Ο Γνξγίαο επίζεο ππνδεηθλχεη έλαλ άιινλ ζηφρν γηα ηνλ ιφγν ηνπ γηα λα ηνλίζεη φηη 

ιέεη ηελ αιήζεηα φηαλ αξλείηαη λα αθεγεζεί ηα πνιχ γλσζηά γεγνλφηα γηα ηελ Διέλε, 

επεηδή ην λα πεη ζε εθείλνπο πνπ μέξνπλ, απηφ πνπ μέξνπλ, κεηαθέξεη πεπνίζεζε (πίζηε) 

αιιά δελ θέξλεη επραξίζηεζε (ηέξςε). Γηα λα πεηο ζηνπο αλζξψπνπο απηφ πνπ μέξνπλ 

πξέπεη λα πεηο ηελ αιήζεηα, θαη απηφ, ππνλνεί, είλαη απφ κφλν ηνπ πεηζηηθφ. Αιιά παξά 

                                                           
90 Ελένης εγκώμιον, 3-4. 

91 Ελένης εγκώμιον, 5. 
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ηελ πεηζηηθφηεηά ηνπ, ν Γνξγίαο εγθαηαιείπεη απηήλ ηελ απιή αληηθεηκεληθή αιήζεηα 

επεηδή δελ θέξλεη επραξίζηεζε. Έηζη άιινο έλαο ζθνπφο ηνπ ιφγνπ ηνπ είλαη λα θέξεη 

επραξίζηεζε, θάηη πνπ είλαη ρψξηα απφ ηελ αιήζεηα θαη ηελ πεηζψ.  

         Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε απηή ε πνιχπινθε δνκή ζρέζεσλ, ε πεηζψο ζπλδέεηαη 

κε ηελ αιήζεηα αιιά ρσξίδεηαη απφ ηελ επραξίζηεζε, αληηζηξέθεηαη ζηελ επφκελε 

πεξηγξαθή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ιφγνπ ηεο Διέλεο, νπνχ ν Γνξγίαο πξψηα ζπλδέεη ηε 

δχλακε ηνπ ιφγνπ κε ηελ άγλνηα θαη φρη κε ηελ αιήζεηα: 

ὅζνη δὲ ὅζνπο πεξὶ ὅζσλ θαὶ ἔπεηζαλ θαὶ  πείζνπζη δὲ ςεπδῆ ιόγνλ πιάζαληεο. εἰ κὲλ γὰξ 

πάληεο πεξὶ πάλησλ  εἶρνλ ηῶλ <ηε> παξνηρνκέλσλ κλήκελ ηῶλ ηε παξόλησλ <ἔλλνηαλ>  

ηῶλ ηε κειιόλησλ πξόλνηαλ, νὐθ ἂλ ὁκνίσο [ὅκνηνο ἦλ] ὁ ιόγνο ὴπάηα.  λῦλ δὲ νὔηε 

κλεζζῆλαη ηὸ παξνηρόκελνλ νὔηε ζθέςαζζαη ηὸ παξὸλ  νὔηε καληεύζαζζαη ηὸ κέιινλ 

εὐπόξσο ἔρεη· ὥζηε πεξὶ ηῶλ πιείζησλ  νἱ πιεῖζηνη ηὴλ δόμαλ ζύκβνπινλ ηῇ ςπρῇ 

παξέρνληαη. ἡ δὲ δόμα  ζθαιεξὰ θαὶ ἀβέβαηνο νὖζα ζθαιεξαῖο θαὶ ἀβεβαίνηο εὐηπρίαηο 

πεξηβάιιεη ηνὺο αὐηῇ ρξσκέλνπο
92

. 

       Τπνζηεξίδεη φηη αλ φινη ζην θνηλφ είραλ γλψζε, ν ιφγνο δελ ζα είρε ην ίδην 

απνηέιεζκα θαη απηφ ζεκαίλεη φηη δε ζα ήηαλ νχηε ηφζν ηζρπξφο αιιά νχηε πεηζηηθφο. 

ηε ζπλέρεηα, ζπλδέεη ηελ επραξίζηεζε θαη ηελ πεηζψ θαη μαλά δηαρσξίδεη θαη ηηο δχν 

απφ ηελ αιήζεηα: 

ὅηη δ' ἡ πεηζὼ πξνζηνῦζα ηῷ ιόγῳ θαὶ ηὴλ ςπρὴλ ἐηππώζαην ὅπσο ἐβνύιεην, ρξὴ καζεῖλ 

πξῶηνλ κὲλ ηνὺο ηῶλ κεηεσξνιόγσλ ιόγνπο, νἵηηλεο δόμαλ ἀληὶ δόμεο ηὴλ κὲλ ἀθειόκελνη 

ηὴλ δ' ἐλεξγαζάκελνη ηὰ ἄπηζηα θαὶ ἄδεια θαίλεζζαη ηνῖο ηῆο δόμεο ὄκκαζηλ  ἐπνίεζαλ· 

δεύηεξνλ δὲ ηνὺο ἀλαγθαίνπο δηὰ ιόγσλ ἀγῶλαο, ἐλ νἷο  εἷο ιόγνο πνιὺλ ὄρινλ ἔηεξςε θαὶ 

ἔπεηζε ηέρλῃ γξαθείο, νὐθ ἀιεζείᾳ ιερζείο· ηξίηνλ <δὲ> θηινζόθσλ ιόγσλ ἁκίιιαο, ἐλ 

αἷο δείθλπηαη θαὶ γλώκεο ηάρνο ὡο εὐκεηάβνινλ πνηνῦλ ηὴλ ηῆο δόμεο  πίζηηλ
93

. 

       Γηα ηνλ Γνξγία, έλαο ιφγνο  επραξηζηεί θαη πείζεη επεηδή είλαη ραξηζκαηηθά 

γξακκέλνο θαη φρη επεηδή είλαη αιεζηλά δηαηππσκέλνο. Απηέο νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ιφγνπ ηνπ Γνξγία θαη ηνπ ιφγνπ πνπ φπσο ηνλ πεξηγξάθεη, έπεηζε ηελ Διέλε 

δελ είλαη παξά κία έλδεημε φηη ε αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ζην απφζπαζκα 8-14, ίζσο λα κελ  

αλαπαξηζηνχζε ηελ νπηηθή ηνπ ιφγνπ ηνπ Γνξγία θαη ην απνηέιεζκά ηνπ.  

                                                           
92 Ελένης εγκώμιον, 11. 

93 Ελένης εγκώμιον, 13. 
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       Σα ηέζζεξα επηρεηξήκαηα γηα ηελ αζσφηεηα ηεο Διέλεο θαηαιακβάλνπλ ην 

πεξηζζφηεξν απφ ην ππφινηπν εγθψκην ηεο: 

15) θαὶ ὅηη κέλ, εἰ ιόγῳ ἐπείζζε, νὐθ ἠδίθεζελ ἀιι' ἠηύρεζελ, εἴξεηαη· ηὴλ δὲ ηεηάξηελ 

αἰηίαλ ηῷ ηεηάξηῳ ιόγῳ δηέμεηκη.  εἰ γὰξ ἔξσο ἦλ ὁ ηαῦηα πάληα πξάμαο, νὐ ραιεπῶο 

δηαθεύμεηαη ηὴλ  ηῆο ιεγνκέλεο γεγνλέλαη ἁκαξηίαο αἰηίαλ. ἃ γὰξ ὁξῶκελ, ἔρεη θύζηλ  νὐρ 

ἣλ ἡκεῖο ζέινκελ, ἀιι' ἣλ ἕθαζηνλ ἔηπρε· δηὰ δὲ ηῆο ὄςεσο ἡ  ςπρὴ θἀλ ηνῖο ηξόπνηο 

ηππνῦηαη. (16) αὐηίθα γὰξ ὅηαλ πνιέκηα  ζώκαηα θαὶ πνιέκηνλ ἐπὶ πνιεκίᾳ ὁπιίζεη 

θόζκνλ ραιθνῦ θαὶ  ζηδήξνπ, ηνῦ κὲλ ἀιεμεηήξηα ηνῦ δὲ πξνβιήκαηα, ὲπηζεάζεηαη ἡ  

ὄςηο, ἐηαξάρζε θαὶ ἐηάξαμε ηὴλ ςπρήλ, ὥζηε πνιιάθηο θηλδύλνπ ηνῦ  κέιινληνο <ὡο> 

ὄληνο θεύγνπζηλ ἐθπιαγέληεο. ἰζρπξὰ γὰξ ἡ ὰιήζεηα ηνῦ πόλνπ δηὰ ηὸλ θόβνλ εὶζῳθίζζε 

ηὸλ ἀπὸ ηῆο ὄςεσο, ἥηηο  ἐιζνῦζα ἐπνίεζελ ἀκειῆζαη θαὶ ηνῦ θαινῦ ηνῦ δηὰ ηὸλ λόκνλ 

θξηλνκέλνπ θαὶ ηνῦ ἀγαζνῦ ηνῦ δηὰ ηὴλ λίθελ γηλνκέλνπ. 

(17) ἤδε  δέ ηηλεο ἰδόληεο θνβεξὰ θαὶ ηνῦ παξόληνο ἐλ ηῷ παξόληη ρξόλῳ  θξνλήκαηνο 

ἐμέζηεζαλ· νὕησο ἀπέζβεζε θαὶ ἐμήιαζελ ὁ θόβνο ηὸ  λόεκα. πνιινὶ δὲ καηαίνηο πόλνηο 

θαὶ δεηλαῖο λόζνηο θαὶ δπζηάηνηο  καλίαηο πεξηέπεζνλ· νὕησο εἰθόλαο ηῶλ ὁξσκέλσλ 

πξαγκάησλ ἡ  ὄςηο ἐλέγξαςελ ἐλ ηῷ θξνλήκαηη. θαὶ ηὰ κὲλ δεηκαηνῦληα πνιιὰ  κὲλ 

παξαιείπεηαη, ὅκνηα δ' ἐζηὶ ηὰ παξαιεηπόκελα νἷάπεξ <ηὰ> ιεγόκελα. (18) ἀιιὰ κὴλ νἱ 

γξαθεῖο ὅηαλ ἐθ πνιιῶλ ρξσκάησλ θαὶ  ζσκάησλ ἓλ ζῶκα θαὶ ζρῆκα ηειείσο 

ἀπεξγάζσληαη, ηέξπνπζη ηὴλ  ὄςηλ· ἡ δὲ ηῶλ ἀλδξηάλησλ πνίεζηο θαὶ ἡ ηῶλ ἀγαικάησλ 

ἐξγαζία  ζέαλ ἡδεῖαλ παξέζρεην ηνῖο ὄκκαζηλ. νὕησ ηὰ κὲλ ιππεῖλ ηὰ δὲ  πνζεῖλ πέθπθε 

ηὴλ ὄςηλ. πνιιὰ δὲ πνιινῖο πνιιῶλ ἔξσηα θαὶ  πόζνλ ἐλεξγάδεηαη πξαγκάησλ θαὶ 

ζσκάησλ. (19) εἰ νὖλ ηῷ ηνῦ  Ἀιεμάλδξνπ ζώκαηη ηὸ ηῆο Ἑιέλεο ὄκκα ἡζζὲλ πξνζπκίαλ 

θαὶ ἅκηιιαλ  ἔξσηνο ηῇ ςπρῇ παξέδσθε, ηί ζαπκαζηόλ; ὃο εἰ κὲλ ζεὸο  ζεῶλ ζείαλ 

δύλακηλ <ἔρσλ>, πῶο ἂλ ὁ ἥζζσλ εἴε ηνῦηνλ ἀπώζαζζαη θαὶ  ἀκύλαζζαη δπλαηόο; εἰ δ' 

ἐζηὶλ ἀλζξώπηλνλ λόζεκα θαὶ ςπρῆο  ἀγλόεκα, νὐρ ὡο ἁκάξηεκα κεκπηένλ ἀιι' ὡο 

ἀηύρεκα λνκηζηένλ·  ἦιζε γάξ, ὡο ἦιζε, ηύρεο ἀγξεύκαζηλ, νὐ γλώκεο βνπιεύκαζηλ, θαὶ  

ἔξσηνο ἀλάγθαηο, νὐ ηέρλεο παξαζθεπαῖο. 
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 (20) πῶο νὖλ ρξὴ δίθαηνλ ἡγήζαζζαη ηὸλ ηῆο Ἑιέλεο κῶκνλ, ἥηηο  εἴη' ἐξαζζεῖζα εἴηε 

ιόγῳ πεηζζεῖζα εἴηε βίᾳ ἁξπαζζεῖζα εἴηε ὑπὸ ζείαο  ἀλάγθεο ἀλαγθαζζεῖζα ἔπξαμελ ἃ 

ἔπξαμε, πάλησο δηαθεύγεη ηὴλ αἰηίαλ;
94

 

       ην ηέινο,  ν Γνξγίαο ππελζπκίδεη ζην θνηλφ ηνπ ην δηπιφ ζηφρν ηνπ ιφγνπ ηνπ, ηελ 

αιήζεηα θαη ηελ επραξίζηεζε. Απνζαθελίδεη φηη ήζειε λα γξάςεη απηφλ ηνλ ιφγν ζαλ 

εγθψκην γηα ηελ Διέλε  αιιά θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ ςπραγσγία (παίγληνλ): 

ἀθεῖινλ ηῷ ιόγῳ δύζθιεηαλ γπλαηθόο, ἐλέκεηλα ηῷ λόκῳ  ὃλ ἐζέκελ ἐλ ἀξρῇ ηνῦ ιόγνπ· 

ἐπεηξάζελ θαηαιῦζαη κώκνπ ἀδηθίαλ  θαὶ δόμεο ἀκαζίαλ, ἐβνπιήζελ γξάςαη ηὸλ ιόγνλ 

Ἑιέλεο κὲλ ἐγθώκηνλ, ἐκὸλ δὲ παίγληνλ.
95

 

       Μπνξνχκε θπζηθά  λα αλαξσηεζνχκε γηα ηελ απαίηεζε ηνπ Γνξγία φηη ε αιήζεηα 

είλαη έλαο ζθνπφο ηνπ ιφγνπ. Οη νκηιεηέο πάληα απαηηνχζαλ λα ιέλε ηελ αιήζεηα θαη 

ζπάληα λα ιέλε ξεηά πσο ζθφπεπαλ λα πείζνπλ, πφζν κάιινλ φηη ε πεηζψο ηνπο ζα 

ρξεζηκνπνηνχζε ην ςεχδνο, ηελ εμαπάηεζε θαη ηε καγεία. Ο ηζρπξηζκφο ηνπ Γνξγία 

ζίγνπξα δελ απνδεηθλχεη φηη ν ζθνπφο ηνπ είλαη ε αιήζεηα θαη φρη ε πεηζψο. Αιιά ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο αλάιπζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ιφγνπ ηεο Διέλεο θαη ε απαίηεζε 

απέλαληη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ δηθνχ ηνπ ιφγνπ είλαη ην ιηγφηεξν ππαηληθηηθή.  

 

1.4.H επίδπαζη ηηρ ζοθιζηικήρ και ηηρ πηηοπικήρ ζηο έπγο ηος Δςπιπίδη 

      Οη ζνθηζηέο, ήηαλ ζεκαληηθά δεκφζηα πξφζσπα ηεο επνρήο ηνπο. Ο Δπξηπίδεο απφ 

ηελ άιιε, απνηέιεζε γηα ηελ επνρή ηνπ, έλαλ πξνθιεηηθφ θαη ζεκαληηθφ ζπγγξαθέα πνπ 

είρε κεγάιν θνηλφ θαη αίζζεζε ηεο απφδνζεο.  

     ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα γίλεη θαη κία εθηελήο αλαθνξά ζην ζέαηξν ηεο επνρήο 

γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε ξηδνζπαζηηθφηεηα ηνπ Δπξηπίδε.  

    Ζ Αζήλα ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.Υ. ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ην ζέαηξν γηαηί ζε 

απηή ηελ πεξηνρή θαη απηή ηελ πεξίνδν παξνπζηάδεηαη ε πξψηε εθαξκνγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηέρλεο. 

      Ζ πξψηε γεληθφηεξε δηαθνξά πνπ επηζεκαίλεηαη είλαη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν 

δηνξγαλψλνληαλ κία ζεαηξηθή παξάζηαζε. Πξψηα απ‟ φια, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

                                                           
94 Ελένης εγκώμιον, 15-20. 

95 Ελένης εγκώμιον, 21. 
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Αζήλα ήηαλ ε πφιε πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο ζξεζθεπηηθέο ενξηέο απφ νπνηαδήπνηε 

άιιε. ην πιαίζην ινηπψλ απηψλ ησλ ενξηψλ δηνξγαλψλνληαλ επίζεκεο ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο πνπ είραλ πνιιαπιή ζθνπηκφηεηα. Μία απφ απηέο ήηαλ  ε ςπραγσγία ησλ 

ζεαηψλ θαη ε ραιάξσζε απηψλ απφ ηε ζέαζε ηεο παξάζηαζεο.
96

 

           Οη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο φκσο ηεο Αζήλαο είραλ θαη άιιεο δχν ζθνπηκφηεηεο νη 

νπνίεο δελ εληνπίδνληαη ζηηο ζχγρξνλεο παξαζηάζεηο, ηνπιάρηζηνλ φρη ζηνλ βαζκφ πνπ 

ίζρπαλ ζηε πεξίπησζε ηεο Αζήλαο. Οη ζθνπηκφηεηεο απηέο ήηαλ ε ζξεζθεπηηθή θαη 

πνιηηηθή δηάζηαζε πνπ είραλ. Ζ ζξεζθεπηηθή δηάζηαζε εθπνξεχεηαη θαη απφ ην πιαίζην 

ζην νπνίν ιάκβαλαλ ρψξα θαη ήηαλ ν ενξηαζκφο ηνπ Γηφλπζνπ, πνπ ήηαλ πνιχ 

ζεκαληηθή ζεφηεηα ηεο επνρήο. Οη παξαζηάζεηο ινηπφλ ιάκβαλαλ ρψξα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ζξεζθεπηηθψλ ηειεηψλ παξάιιεια κε ηειεηνπξγίεο πνπ φια καδί είραλ σο 

θχξην ζθνπφ ηελ χκλεζε ηνπ ζενχ Γηφλπζνπ.
97

 

         Ζ ηειεπηαία δηάζηαζε ησλ ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ ηεο Αζήλαο ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.Υ. 

είλαη ε πνιηηηθή. Μέζσ ησλ παξαζηάζεσλ ινηπφλ επηδεηθλχνληαλ ζηνλ Αζελαίν πνιίηε ε 

ζσζηή ζπκπεξηθνξά θαη ζθέςε πνπ πξέπεη λα έρεη γηα λα θέξεη απηή ηελ ηδηφηεηα. Έηζη, 

ζηε δηάξθεηα ησλ παξαζηάζεσλ γίλνληαλ ε ρξήζε ζπκβφισλ θαη γεγνλφησλ πνπ σο 

ζθνπφ είραλ λα εληζρχζνπλ ζηνπο ζεαηέο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πνιίηε ησλ Αζελψλ.
98

 

     Σέινο, έλα ηξίηνο ιφγνο γηα ηελ δηεμαγσγή ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ ήηαλ ε 

πξνζπάζεηα ειέγρνπλ ησλ πνιηηψλ. ηελ αζελατθή δεκνθξαηία γεληθφηεξα απαηηνχληαλ 

κεγάιε πεηζαξρία. Σν θξάηνο ινηπφλ επεδίσθε κέζα απφ ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη 

εηδηθφηεξα ηηο θσκσδίεο, λα εξεκήζεη θαη λα απνβάιιεη απφ ηνπο ζεαηέο θάζε ηπρφλ 

επηζεηηθφηεηα πνπ είραλ ψζηε κεηά, μαιαθξσκέλνη λα επηζηξέςνπλ ζηελ ξνπηίλα ηεο 

πεηζαξρίαο πνπ ηνπο πεξίκελε. Με απηφ ηνλ ηξφπν απνθεπγφηαλ θάζε είδνπο πξφβιεκα 

θαη αληίδξαζε εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ.
99

  

     Σα ζεαηξηθά έξγα πνπ παξνπζηάδνληαλ ζηηο παξαζηάζεηο ησλ Αζελψλ ήηαλ θπξίσο 

δξάκαηα θαη κεηαγελέζηεξα πξνζηέζεθαλ ε ηξαγσδία θαη ε θσκσδία.  

                                                           
96 P.E. Easterling (2007), σ.σ.7-8.  

97 P.E. Easterling (2007), σ.8. 

98 P.E. Easterling (2007), σ.8. 

99 C. Meier (1997), σ. 70. 
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        Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πιαίζην πνπ ππήξρε γηα ηα ζεαηξηθά έξγα ήηαλ ην εμήο:  γηα 

ηξεηο εκέξεο παίδνληαλ ηξαγσδίεο. Κάζε εκέξα θάζε πνηεηήο παξνπζίαδε ηξεηο 

ηξαγσδίεο δηθέο ηνπ θαη έλα ζαηπξηθφ δξάκα. Μεηά απφ ηηο ηξεηο εκέξεο ηξαγσδηψλ 

αθνινπζνχζε άιιε κία εκέξα πνπ ήηαλ αθηεξσκέλε ζηε θσκσδία. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε φκσο κφλν έλαο πνηεηήο παξνπζίαδε έξγα ηνπ.
100

 

     Ο ιφγνο πνπ ζηηο γηνξηέο ηεο Αζήλαο επηιέγνληαλ θπξίσο ηξαγηθά έξγα ήηαλ φηη 

αληηκεησπίδνληαλ σο έλα κέζν γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ. Οη ηξαγσδίεο πνπ 

επηιέγνληαλ ζρεηίδνληαλ κε ζέκαηα φπσο ε εθπαίδεπζε ή ε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ, θα., πνπ έκκεζα πεξλνχζαλ ζηνπο ζεαηέο κελχκαηα.
101

 

        Οη εζνπνηνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο παξαζηάζεηο ήηαλ φινη άλδξεο απφ ηε ζηηγκή πνπ 

νη γπλαίθεο απαγνξεχνληαλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο φκσο επηηξέπνληαλ γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο ε ρξήζε γπλαηθψλ δνχισλ. Οη εζνπνηνί ήηαλ επαγγεικαηίεο ελψ 

ν ρνξφο απνηεινχληαλ απφ εξαζηηέρλεο.  

         Αξρηθψο ηα έξγα παίδνληαλ απφ δχν εζνπνηνχο θαη έπεηηα ρξεζηκνπνηνχληαλ ηξεηο. 

Ο θάζε έλαο απφ απηνχο κπνξνχζε λα παίδεη παξαπάλσ απφ έλαλ ξφινπο θαη ν 

πξσηαγσληζηήο ζπλήζσο θξαηνχζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηνπο πην ζεκαληηθνχο.
102

 

      Ο ρνξφο απφ ηελ άιιε, απνηεινχληαλ απφ 15 άηνκα ζηηο ηξαγσδίεο θαη απφ 24 ζηηο 

θσκσδίεο. Παξφιν πνπ απνηεινχληαλ απφ εξαζηηέρλεο, ν θνξπθαίνο ήηαλ ζπλήζσο 

επαγγεικαηίαο θαη κάιηζηα δηδάζθαινο ιφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ηνπ ξφινπ.
103

 

      Ζ κεηακθίεζε ήηαλ θάηη ζχλεζεο ζηηο αξραίεο παξαζηάζεηο πνπ κειεηάκε θπξίσο 

γηαηί νη εζνπνηνί έπξεπε λα παίμνπλ πνιινχο ξφινπο. Οη κεηακθηέζεηο κπνξνχζαλ λα 

είλαη εληειψο ξεαιηζηηθέο αιιά θαη θαληαζηηθέο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ξφινπ.
104

 

     Σα πξνζσπεία ήηαλ ππνρξεσηηθά θαη κάιηζηα ζεσξνχληαλ ηφζν ζεκαληηθά πνπ 

θαζφξηδαλ θαη άιιεο δηαζηάζεηο ηεο ζεαηξηθήο πξάμεο φπσο ηελ απφζηαζε ηεο ζθελήο 

ψζηε λα θαίλνληαη θαιχηεξα αιιά θαη ην παίμηκν ηνπ εζνπνηνχ αθνχ απηφο έπξεπε λα 

παίδεη κε ην ζψκα θαη φρη κε ην πξφζσπν. 

                                                           
100 C. Meier (1997), σ. 77. 

101 P.E. Easterling (2007), σ.27. 

102 P. Thiercy, σ.σ.41-42. 

103 P. Thiercy, σ.42. 

104 Μ. J. Walton (2007), σ.25. 
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       Μεγαιχηεξε πνηθηιία ππήξρε ζηα πξνζσπεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ θσκσδία 

ελψ ηα ηξαγηθά ήηαλ πην ηππνπνηεκέλα. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο θσκηθψλ πξνζσπείσλ 

νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ππήξραλ πξφζσπα πνπ έπξεπε λα ζαηηξηζζνχλ θαη 

δεκηνπξγνχληαλ δηαθνξεηηθά θάζε θνξά γηα λα κνηάδνπλ ζε απηά, θάηη πνπ δελ ίζρπε 

ζηε πεξίπησζε ηεο ηξαγσδίαο.  

      Αλαθνξηθά κε ηα θνπζηνχκηα θαη απηά παξνπζίαδαλ δηαθνξά ζηε θσκσδία θαη ζηε 

ηξαγσδία. ηηο θσκσδίεο ηα ξνχρα ήηαλ παξαγεκηζκέλα κε ςεχηηθεο θνηιηέο θαη νη 

εζνπνηνί θνξνχζαλ ςεχηηθνπο θαιινχο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. ηελ ηξαγσδία ην θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θνζηνπκηψλ ήηαλ νη θνζφξλνη, δειαδή παπνχηζηα κε ςειή ζφια 

πνπ αλχςσλαλ ηνπο εζνπνηνχο.
105

 

     Σν έξγν ηνπ Δπξηπίδε «Διέλε», έρεη πεξηγξαθεί πνηθηινηξφπσο σο κηα θσκσδία, έλα 

εηδχιιην, κηα «ηξαγηθή θσκσδία», κηα αληηπνιεκηθή δηακαξηπξία, ή θάπνην ζπλδπαζκφ 

απηψλ, αλ θαη ζπάληα σο ηξαγσδία κε ηελ θιαζηθή έλλνηα ηνπ φξνπ
106

.  

       Ζ «Διέλε» είλαη έλα έξγν πνπ πεξηιακβάλεη θάπνηα πνιχ ζεκαληηθά  θαη δεκνθηιή 

ζέκαηα ηεο θηινζνθίαο ηνπ 5
νπ

 αηψλα. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί κάιηζηα, φηη ε «Διέλε» 

κπνξεί λα θαηαλνεζεί ζσζηά κφλν φηαλ ιακβάλνληαη ππφςε ηέηνηεο ηδέεο φπσο απηέο 

ηνπ Πξσηαγφξα. 

      Τπάξρεη ην ελδερφκελν ν Δπξηπίδεο, σο ηξαγηθφο πνηεηήο, λα ήζειε λα δηεξεπλήζεη 

ηε θηινζνθία ηνπ ιφγνπ. Απηφ εληζρχεηαη απφ ην γεληθά απνδεθηφ γεγνλφο φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ, ν Δπξηπίδεο ήηαλ βαζηά επεξεαζκέλνο απφ ηε ζχγρξνλε 

ζθέςε
107

. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηνλ 5ν αηψλα, νη ηξαγηθνί πνηεηέο ζεσξήζεθαλ σο 

εθπαηδεπηέο ηνπ αζελατθνχ θνηλνχ
108

. Φαίλεηαη, ινηπφλ, ζρεδφλ αδηαλφεην λα ζθεθηεί 

θαλείο φηη νη θηινζνθηθέο ηδέεο γηα ην ιφγν ηνπιάρηζηνλ κε θάπνην γεληθφ ηξφπν, δελ 

εηζρψξεζαλ ζην ηξαγηθφ ζέαηξν
109

.  

       Σνλ 5
ν
 αηψλα, ε ηξαγσδία έγηλε έλαο ηξφπνο γηα ηνπο Αζελαίνπο λα αληηκεησπίζνπλ 

ηε κεηαβαιιφκελε δνκή ηεο θνηλσλίαο, θαζψο θαη θάζε θξίζε πνπ πξνέθπςε ζ‟ απηή. 

                                                           
105 P. Thiercy, σ.σ.37-38. 

106 D.G. Papi (1987), σ.27. 

107 J. Ober & B. Strauss (1990), σ.σ.237-238. 

108 Ν.Τ. Croally (1994), σ.σ.17-21. 

109 S. Goldhill (1986), σ.3. 
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ην δεχηεξν κηζφ απηνχ ηνπ αηψλα, ε κειέηε ηνπ ιφγνπ θαη ηεο ξεηνξηθήο έθηαζε ζε λέα 

επίπεδα. Οη λέεο ηερληθέο ηεο πεηζνχο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο νθηζηέο ήηαλ 

αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο απφ ηνπο πνιηηηθνχο γηα λα εμαπαηήζνπλ ή λα 

παξαπιαλήζνπλ ην δεκνθξαηηθφ ιαφ, ζπρλά εηο βάξνο ηεο πφιεο. Απηφ νδήγεζε ζηηο 

επηθξίζεηο ελαληίνλ ησλ νθηζηψλ.  

       Έλαο ηέηνηνο ηζρπξηζκφο απνηεινχζε απεηιή γηα νιφθιεξε ηελ πφιε, ε 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο εμαξηηφηαλ απφ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ πνιηηψλ ζην 

ιφγν γηα λα εθηηκεζεί απνηειεζκαηηθά ε λνκηκφηεηα ηνπ επηρεηξήκαηνο ηεο θάζε 

πιεπξάο
110

. 

       Μηα ζεηξά απφ ακθηιεγφκελα δεηήκαηα αλέθπςαλ θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ πξψηκσλ 

θηινζνθηθψλ ζεσξηψλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ιφγν. πσο έρεη επηζεκαλζεί, πνιιέο απφ 

απηέο επηθεληξψλνληαη ζηελ ηάζε πνπ ππήξρε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ιφγνο 

πεξηιακβάλνληαλ ζην θπζηθφ αηζζεηηθφ θφζκν
111

. Οη ειιεληθέο αληηιήςεηο γηα ην ιφγν 

εθπνξεχνληαλ απφ απηή ηελ θιίζε, έηζη ψζηε ηα ιφγηα, λα ζεσξνχληαη σο «νλφκαηα», 

πνπ πξνέξρνληαη δειαδή απφ ηα πξάγκαηα ζηνλ θφζκν, ζηα νπνία αλαθέξνληαη
112

.  

     Ο Δπξηπίδεο αλήθε ζε κηα επνρή ζηελ νπνία δελ ππήξραλ ηα εξγαιεία πνπ ηψξα 

ππάξρνπλ γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ. Απηφ δελ ζεκαίλεη, σζηφζν, φηη νη ζηνραζηέο ηνπ 

5νπ αηψλα δελ ακθηζβήηεζαλ ηηο θνηλέο πεπνηζήζεηο ηεο επνρήο ηνπο. Πξάγκαηη, 

θηιφζνθνη φπσο ν Ζξάθιεηηνο, ν Παξκελίδεο, ν Εήλσλ, θ.ά. εμέηαζαλ θάπνηα ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο αληηιήςεηο γηα ην ιφγν
113

.  

      Ο Δπξηπίδεο ρξεζηκνπνηεί ηελ «Διέλε» γηα λα εμεξεπλήζεη ηε θχζε ηεο γλψζεο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ινγφηππα (ιέμεηο / νκηιία / ιφγνο / επηρείξεκα) θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

αλζξψπσλ, θαη έηζη εθζέηεη κεξηθέο απφ ηηο πξνθαλείο αληηθάζεηο πνπ ππήξραλ ζε θνηλέο 

έλλνηεο φπσο ην είδνο ηνπ ιφγνπ θαη ηη είδνπο ζρέζε έρεη κε ηνλ θφζκν. Σν απνηέιεζκα 

είλαη κηα ελδηαθέξνπζα ζπγρψλεπζε ηεο πξφσξεο ζνθηζηηθήο ζθέςεο, θαη ησλ δηθψλ ηνπ 

αληαλαθιάζεσλ.  

                                                           
110 S. Goldhill (1997), σ.σ.133-135. 

111 A. Graeser (1977), σ.384. 

112 A. Graeser (1977), σ.360. 

113 E.A. Havelock (1983), σ. 18. 



51 

 

     Ζ «Διέλε» ηνπ Δπξηπίδε βαζίδεηαη ζηελ αληη-παξάδνζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

πξαγκαηηθή Διέλε δελ πήγε πνηέ ζηελ Σξνία, αιιά κάιινλ πέξαζε ηε δηάξθεηα ηνπ 

Σξσηθνχ πνιέκνπ ζηελ Αίγππην
114

.  

Με ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαιιαγήο ηνπ κχζνπ ηεο Διέλεο, ν Δπξηπίδεο 

θαζηεξψλεη κηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα δηρνηνκία αλάκεζα ζηα νλφκαηα θαη ζηα 

πξάγκαηα ή ζηα ζψκαηα ζε αληίζεζε θαη ζε ζχγθξηζε κε ηε ζπρλφηεηα ηνπο
115

  

     Ο Δπξηπίδεο επηζπκεί λα θάλεη θάπνηα δηάθξηζε κεηαμχ ησλ νλνκάησλ θαη ησλ 

αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηπγράλεη λα είλαη κηα ηαπηφηεηα. 

Πξνθαλψο, έλα κνλαδηθφ φλνκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επηζεκάλεη δχν 

μερσξηζηά θαη δηαθξηηά πξάγκαηα, φπσο γίλεηαη κε ηελ Διέλε θαη ην είδσιν ηεο.  

       Ο Δπξηπίδεο ήηαλ γλσζηφ φηη έηξεθε αγάπε γηα ηηο δηάθνξεο ηδέεο ηεο ζνθηζηηθήο. Ο 

Πξσηαγφξαο ήηαλ έλαο απφ ηνπο νθηζηέο πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ νξζφηεηα ησλ 

ιέμεσλ, ηελ θαηάιιειε ρξήζε ησλ ιέμεσλ θαη ησλ θξάζεσλ, θαη επέθξηλε πνηεηέο γηα ηα 

ιάζε ηνπο. Ο Αξηζηνθάλεο εκπαίδεη ζπρλά ηνλ Δπξηπίδε γηαηί  εληξπθεί ζηελ ζνθηζηηθή 

«ζρνιαζηηθφηεηα», θαη ηνλ απεηθνλίδεη σο θάπνηνλ πνπ απνιακβάλεη ηηο ππεθθπγέο γηα 

ηελ έλλνηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ιέμεσλ θαη ησλ θξάζεσλ. Ο Δπξηπίδεο 

κνηξάζηεθε επίζεο απφ θνηλνχ κε ηνλ Πξσηαγφξα νξηζκέλεο ηδέεο γηα ηελ εθπαίδεπζε. 

      ηνπο «Βάηξαρνπο», ν Αξηζηνθάλεο παξνπζηάδεη ηνλ Δπξηπίδε λα θάλεη έλα 

παξφκνην ηζρπξηζκφ πνπ ζην παξειζφλ είρε θάλεη ν Πξσηαγφξαο, δειαδή φηη έρεη δηδάμεη 

ηνπο αλζξψπνπο λα κηινχλ θαη λα ζθέθηνληαη ινγηθά, έηζη ψζηε λα γλσξίδνπλ ηψξα πψο 

λα δηαρεηξηζηνχλ ηα λνηθνθπξηά ηνπο θαιχηεξα απφ φ, ηη ζην παξειζφλ. Δπίζεο 

ππνζηεξίδεη  φηη νη πνηεηέο ζα πξέπεη λα ζαπκάδνληαη επεηδή θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο 

θαιχηεξα κέιε ησλ θνηλνηήησλ ηνπο (1008-1009). 

         Μηα ηδέα πνπ θαίλεηαη λα έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ Δπξηπίδε ήηαλ ε 

ζνθηζηηθή έλλνηα ησλ «αληίζεησλ ιφγσλ». χκθσλα κε ηηο αξραίεο πεγέο, ν Πξσηαγφξαο 

ήηαλ ν πξψηνο άλζξσπνο πνπ λα ππνδειψλεη φηη ππάξρνπλ δχν ιφγνη  γηα θάζε πξάγκα 

θαη φηη απηνί βξίζθνληαη ζε αληίζεζε. Οξηζκέλα απνζπάζκαηα απφ ηνλ Αξηζηνθάλε, 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ν Δπξηπίδεο ζπκκεηείρε ελεξγά ζε απηέο ηηο ζπδεηήζεηο. Ζ «Διέλε» 

απνηειεί έλα παξάδεηγκα παξνπζίαζεο δεπγψλ αληηζέησλ:  ε εκθάληζε ζε ζρέζε κε ηελ 

                                                           
114 F. Solmsen (1934), σ.σ.119-121. 

115 F. Solmsen (1934), σ.σ.119-121. 
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πξαγκαηηθφηεηα, ηα νλφκαηα ζε ζρέζε κε ηα αληηθείκελα, ηα νλφκαηα ζε ζρέζε κε ηηο 

ηαπηφηεηεο θαη ε ίδηα ε Διέλε ζρέζε κε ην Δίδσιν ηεο
116

.  

     Οη κειεηεηέο έρνπλ ήδε αλαγλσξίζεη ηε ρξήζε ζνθηζηηθψλ ηερληθψλ ζην έξγν 

«Σξσάδεο» ηνπ Δπξηπίδε, έλα έξγν πνπ δεκηνπξγήζεθε πνιιά ρξφληα πξηλ απφ ηελ 

«Διέλε» (Βάηξαρνη, 1100). ηελ «Διέλε» κε κία ζεηξά ηερληθψλ, ν Δπξηπίδεο 

απεηθνλίδεη πψο νη αληηθξνπφκελεο ηδηφηεηεο κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ ζε κηα εληαία 

νληφηεηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν Δπξηπίδεο είλαη επίζεο ζε ζέζε λα δείμεη πψο φινη νη 

αληίζεηνη ιφγνη είλαη αιεζηλνί θπξηνιεθηηθά. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ επίδεημε ηνπ φηη 

δελ είλαη κφλν νη δχν αληίζεηνη ιφγνη ζην έξγν αιιά φηη απηή ε δνκή είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ αληαλαθιάηαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Αληί λα 

πξνζπαζεί λα ζπκβηβάζεη ηηο δχν αληηηηζέκελεο παξαδφζεηο ζρεηηθά κε ηελ Διέλε, ν 

Δπξηπίδεο απνθαζίδεη, λα δείμεη ζην θνηλφ ηνπ πψο ζα κπνξνχζαλ θαη νη δχν λα είλαη 

αιήζεηα. Οη ηδέεο ηνπ Πξσηαγφξα ηνπ παξείραλ ηα κέζα γηα λα θάλεη αθξηβψο απηφ. Γελ 

κπνξεί λα εηπσζεί κε βεβαηφηεηα  φηη νη ζθέςεηο ηνπ Δπξηπίδε έρνπλ άκεζε ζρέζε κε 

εθείλεο ηνπ Πξσηαγφξα, αλ θαη ζεσξείηαη πνιχ πηζαλφ φηη ν Δπξηπίδεο ήηαλ έληνλα 

επεξεαζκέλνο απφ ηηο ηδέεο ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 F. Solmsen (1934), σ.120. 
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Κεθάλαιο 2. Αγώνερ λόγων ζηα έπγα ηος Δςπιπίδη 

2.1. Γενικά 

     Οη αγψλεο ιφγσλ ζηα έξγα ηνπ Δπξηπίδε βαζίδνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ Πξσηαγφξα, 

δειαδή φηη πξφθεηηαη γηα δχν αληίζεηνπο ιφγνπο, γηα δχν ιφγνπο πνπ αληηκάρνληαη. Ζ 

αγσληζηηθή νξνινγία είλαη επδηάθξηηα εκθαλήο ζην Δπξηπίδεην δξάκα. Ο Δπξηπίδεο είλαη 

ν κφλνο κεηαμχ ησλ ζσδφκελσλ ηξαγηθψλ πνπ ζηαζεξά ρξεζηκνπνηεί εθθξάζεηο φπσο 

«αγψλ ιφγσλ» ή «άκηιια ιφγσλ» γηα λα αλαθεξζεί ζηηο ζθελέο ιεθηηθψλ αληαιιαγψλ: 

πξὸο ηνῦηνλ ἁγὼλ ἆξα ηνῦδε ηνῦ ιόγνπ/ κάιηζη’ ἂλ εἴε 117
, κὴ γὰξ ὡο κεζήζνκελ | δόμῃο 

ἀγῶλα ηόλδ’ ἄηεξ ραιπβδηθνῦ118
, ἅκηιιαλ γὰξ ζὺ πξνύζεθαο ιόγσλ

119
, ηί ηαῦηα ζνὶ 

ἁκίιισκαη ιόγσλ
120

, ηί ζεκλνκπζεῖο θεἰο ἀγῶλ’ ἔξρεη ιόγσλ
121

, ηῶη κὲλ δηθαίση ηόλδ’ 

ἁκηιιῶκαη ιόγνλ
122

, ἄθνπε δή λπλ, ὡο ἁκηιιεζῶ ιόγνηο/ πξὸο λνπζεηήζεηο ζάο
123

, νὐ 

ιόγσλ ἔζ’ ἁγώλ
124

, πξὸο ηόλδ’ ἀγώλ ηηο ζνθίαο ἥθεη πέξη
125

. 

       Ο Δπξηπίδεο θαίλεηαη επίζεο λα πξνρσξά πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άιινπο ηξαγηθνχο 

ζηελ ππνγξάκκηζε ηεο δηαηχπσζεο απηψλ ησλ αληαιιαγψλ, κέζσ ησλ ξεηψλ 

επηθεθαιίδσλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ. 

          Χο εθ ηνχηνπ, νη ζχγρξνλνη ιφγηνη έρεη θαηαιήμεη ζηνλ φξν «ζθελή αγψλ», γηα λα 

πεξηγξάςνπλ έλα γεληθφ πξφηππν πνπ ζπλήζσο απνηειείηαη απφ έλα δεχγνο αληίζεησλ 

νκηιηψλ, πνπ εμηζνξξνπεί ε κία ηελ άιιε, ηφζν ζε κήθνο φζν θαη ζε πεξηερφκελν, θαη 

πνπ ρσξίδνληαη απφ δχν ή ηξεηο γξακκέο απφ ην ρνξφ θαη πνπ ζπρλά αθνινπζνχληαη απφ 

κία πεξαηηέξσ αληαιιαγή ζηηρνκπζηψλ κεηαμχ ησλ αληαγσληζηψλ. Απηφ ην πξφηππν 

αγψλα θαίλεηαη θπξίσο λα έρεη επλνεζεί απφ ηνλ Δπξηπίδε. 

     Έλα βαζηθφ εξψηεκα είλαη γηαηί ν Δπξηπίδεο έθεξε ζην  πξνζθήλην ηελ ηδέα ελφο 

αγψλα ιφγσλ ζηηο ηξαγσδίεο ηνπ ζε απηφ ην βαζκφ. Ζ απάληεζε είλαη φηη ν αγψλαο 

                                                           
117 Ηρακλείδες, 116-117. 

118 Ηρακλείδες, 160-1. 

119 Μήδεια, 546. 

120 Ιππόλυτος, 971. 

121 Ανδρομάχη, 234. 

122 Ικέτιδες, 271. 

123 Ηρακλής, 1255. 

124 Φοίνισσαι, 588. 

125 Ορέστης, 491. 



54 

 

ιφγσλ ζηνλ Δπξηπίδε είλαη θάηη επέιηθην θαη ε ζεκαζία ηνπ θάζε αγψλα ζηνλ Δπξηπίδε 

θαζνξίδεηαη απφ κεηαβιεηέο φπσο ε ζέζε ηνπ ζηε δξακαηηθή δνκή θαη ε ελζσκάησζε 

ζηηο ζεκαηηθέο αλεζπρίεο ελφο δεδνκέλνπ έξγνπ, ε θχζε ηνπ ζέκαηνο πνπ ζπδεηείηαη, ε 

παξνπζία ή ε απνπζία ελφο ηξίηνπ γηα λα θξίλεη ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο, ν 

ραξαθηεξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αλ είλαη «θαινί» ή «θαθνί» ραξαθηήξεο, θ.ά. 

           πσο πξναλαθέξζεθε, ν φξνο «ζθελή αγψλ» είλαη ζχγρξνλνο θαη  επηλνήζεθε 

απφ ηνλ Theodor Bergk κε αλαθνξά ζηνλ επηξξεκαηηθφ αγψλα πνπ ζπλαληάηαη ζηα έξγα 

ηνπ Αξηζηνθάλε. Μφλν ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

ραξαθηεξίζεη κία ηξαγηθή θαηαζθεπή. Δληνχηνηο, ν φξνο έρεη κεγάιε  πνηθηινκνξθία 

είλαη κεγάιε θαη ε επειημία ηεο κνξθήο ηνπ αγψλα επηηξέπεη ζηνλ πνηεηή λα θάλεη πνιχ 

δηαθνξεηηθά πξάγκαηα κε απηέο ηηο ζθελέο, θαη κε ηελ ζπκβάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην 

ζρήκα θαη ην ζθνπφ ηνπο.
126

 

         Έλα αμηνζεκείσην ζηνηρείν ησλ ζθελψλ αγψλσλ  ηνπ Δπξηπίδε είλαη ην γεγνλφο φηη 

νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο είλαη αζαθείο: ην ηί ζπδεηείηαη ζε απηέο ηηο ζθελέο δελ 

επεξεάδεη ηελ πνξεία ηεο δξακαηηθήο δξάζεο
127

. Απηφ κπνξεί ζαθψο  λα γίλεη αληηιεπηφ 

ζε δξάκαηα πνπ ρξνλνινγνχληαη ην 420 θαη ην 430. ηνλ «Ηππφιπην», ν επίζεκνο 

αγψλαο πξαγκαηνπνηείηαη αθνχ ν Θεζέαο έρεη επηθαιεζζεί ακεηάθιεηα κία 

ζαλαηεθφξα θαηάξα επάλσ ζην γην ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, ηίπνηα απφ απηά πνπ ν 

Ηππφιπηνο κπνξεί λα πεη ή λα θάλεη πξνθεηκέλνπ λα ακπλζεί, ζα έρεη νπζηαζηηθή 

επίδξαζε ζηελ κεηέπεηηα δξάζε. Ο θχξηνο δξακαηηθφο ζθνπφο ηεο ζπδήηεζεο είλαη λα 

δψζεη ηελ πιεξέζηεξε έθζεζε ησλ απφςεσλ ησλ δχν αγσληδνκέλσλ, πξηλ ε απιαία πέζεη 

νξηζηηθά γηα έλαλ απφ απηνχο
128

. 

        Ζ ζθελή αγψλα ζηελ «Άιθεζηε», είλαη κηα ζπδήηεζε κεηαμχ Άδκεηνο θαη Φέξεηα 

γηα ηελ εκθαλή  παξάιεηςε ησλ ηειεπηαίσλ γνληθψλ θαζεθφλησλ ηνπ, πνπ ιακβάλεη 

ρψξα κεηά ηε ζπζία ηεο Άιθεζηεο. Ζ ζθελή βάδεη ηελ πξννπηηθή ηεο ζπζίαο ηεο 

Άιθεζηεο αιιά δελ αιιάδεη ηελ πνξεία ησλ γεγνλφησλ
129

: 

                                                           
126 M. Lloyd (1992), p.15. 

127 M. Lloyd (1992), p.15. 

128 M. Lloyd (1992), p.43-4, 132. 

129 M. Lloyd (1992), p.41. 
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ΑΓΜΗΣΟ, ΥΟΡΟ, έπεηηα ν ΦΔΡΗ 

ΑΓΜΗΣΟ 

  Άλδξεο Φεξαίνη, επραξηζηώ πνπ ήιζαηε εδώ όινη 

  γηα λα καο απνδείμεηε πόζν καο αγαπάηε. 

  Σώξα νη δνύινη θέξλνπλε ζηνλ ηάθν ζηνιηζκέλν 

  ην ζώκα ηεο γπλαίθαο κνπ, κε όζα ζηνιίδηα πξέπεη. 

  εηο απνραηξεηίζαηε ηελ πεζακκέλε ηώξα 

  πνπ μεθηλά γηα ην πζηεξλό θαη αγύξηζην ηαμείδη. 

(Δκθαλίδεηαη ν Φέξεο αθνινπζνύκελνο από δνύινπο, νη νπνίνη θέξνπλ δώξα). 

ΥΟΡΟ 

  Να θη' ν παηέξαο ζνπ, Άδκεηε, αξγά αξγά πξνβαίλεη 

  κε βήκα πνπ ηνπ έθακε βαξύ ε ειηθία. 

  Οη δνύινη ηνπ ζηα ρέξηα ηνπο ηα δώξα ηνπ θξαηνύλε 

  πνπ ζπλεζίδνπλ ζηνπο λεθξνύο λα βάδνπλε. 

ΦΔΡΗ 

                                         Παηδί κνπ, 

  ήιζα θ' εγώ λα θιάςσκε καδί ηε ζπκθνξά ζνπ. 

  Καλείο δελ έρεη αληίξξεζη πσο έραζεο γπλαίθα, 

  πνπ ήηαλ θαιή θαη θξόληκε. Μα ηη λα θάκεο ηώξα; 

  Όζσ θη' αλ είλαη δύζθνιν, ζα ην ππνθέξεο. Γέμνπ 

  θαη βάιε ηεο ζηνλ ηάθν ηεο ηα ιίγα απηά ζηνιίδηα. 

  Γηαηί αμίδεη απ' όινπο καο λα ηηκεζή ην ζώκα 

  εθείλεο πνπ απέζαλε γηα λα ζε ζώζε εζέλα. 

  Με ηελ ζπζία ηεο απηή δελ άθεζε θ' εκέλα 

  ρσξίο παηδί λαπόκελα ηώξα ζηε γεξαηεηά κνπ. 

  Παξάδεηγκα έγηλελ απηή ζε όιεο ηεο γπλαίθεο 

  κ' απηό νπνύ εηόικεζε πξνο ράξηλ ζνπ λα θάκε. 

  νπνύ, ζπ πνπ έζσζεο απηόλ θη' όινπο εκάο καδί ηνπ, 

  ραίξε, θαη είζε θάησ εθεί ζηνπ Άδνπ ηα παιάηηα 

  σξαίαλ λα βξεο αλάπαπζηλ. Αιήζεηα ή ηέηνηνλ γάκν 

  πξέπεη θαλείο λα εύρεηαη, ή αλύπαληξνο λα κέλε. 
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ΑΓΜΗΣΟ Ούηε εγώ ζ' εθάιεζα λα έιζεο ζηελ θεδεία νύηε πνπ ήξζεο ραίξνκαη. Να πάξεο 

θαη ηα δώξα πνπ έθεξεο, γηαηί ζ' απηήλ εγώ δελ ζα ηα βάισ. Γηα λα ηαθή, απ' ηα δώξα ζνπ 

αλάγθε απηή δελ έρεη. Σόηε έπξεπε λα ιππεζήο, όηαλ εγώ εραλόκνπλ. Μα εζύ πνπ ηόηε 

εδέρζεθεο, αλ θ' ήζνπλ ηόζσ γέξνο, λα απνζάλσ λένο εγώ, ηώξα γη' απηήλ ιππάζαη: Γελ 

είζαη ζπ παηέξαο κνπ, όπσο ην ιεο, κα νύηε θαη κάλλα κνπ είλαη απηή, πνπ ιέεη πσο είλαη 

κάλλα κόλν γηαηί κε γέλλεζε. Κάπνηα γπλαίθα μέλε κ' έδσζε ζηε γπλαίθα ζνπ λα κε 

βπδάμε. Μόιηο ήιζε ε ζηηγκή θ' νη δύν ζαο λα δείμεηε αλ είζζε αιήζεηα νη γνλείο κνπ εζείο, 

θαλήθαηε θ' νη δύν. Ή κήπσο αλαλδξόηεξνο απ' όινπο εγελλήζεο θ' εδεηιίαζεο θη' 

αξλήζεθεο ζ' απηήλ ηελ ειηθία γηα ηνπ παηδηνύ ζνπ ηελ δσή λα ράζεο ηε δηθή ζνπ, θαη κία 

μέλε αθήζαηε γηα κέλα λα πεζάλε, πνπ δίθαηα ηελ είρα εγώ παηέξα θαη κεηέξα. Καη όκσο 

ζα ήηαλ ν αγώλ σξαίνο λα πεζάλεο γηα ην παηδί ζνπ, αθνύ έθζαζεο ζην ηέινο πηα ηνπ βίνπ 

θαη δελ ζνπ έκελε πνιύο θαηξόο λα δήζεο πιένλ. Έπεηηα όιεο πνπ εκπνξεί θαλέλαο λα 

δεηήζε ηεο επηπρίεο ζηνλ θόζκν απηό ηεο είρεο. Από λένο αθόκε ήζνπλ βαζηιηάο. Καη νύηε 

ππήξρε θόβνο πεζαίλνληαο λα άθελεο πίζσ νξθαλό ηνλ ζξόλν μέλνη λα ηνλ αξπάμνπλε, 

αθνύ είρεο ην παηδί ζνπ. Ούηε κπνξνύζεο βέβαηα λα πεο, πσο δελ ηηκνύζα ηα γεξαηεηά ζνπ 

θαη γη' απηό κ' άθεζεο λα πεζάλσ γηαηί εγώ ζνπ έδεηρλα ηνλ ζεβαζκό, πνπ πξέπεη λα 

δείρλσκε ζηνπο γέξνληαο, θαη όκσο ηδέηε ηώξα θ' νη δπν πσο κνπ πιεξώζαηε απηόλ ηνλ 

ζεβαζκό κνπ. Βεβαίσο δελ ζα κπνξνύζεο πηα άιια παηδηά λα θάκεο, λα ζε γεξνθνκήζνπλε 

θαη όηαλ ζάιζε ε ώξα, ην ζώκα ζνπ λα εθζέζνπλε θαη κε ηηκή λα ζάςνπλ. Δγώ κ' απηά ηα 

ρέξηα κνπ βεβαίσο δελ ζα ζε ζάςσ, γηαηί εγώ είκαη λεθξόο γηα ζέλα. Αλ ζ' έλαλ άιινλ 

ρξσζηώ ην όηη δσληαλόο είκαη αθόκα, εθείλνλ σζάλ παηέξα ζα ηηκώ θαη ζα γεξνθνκνύζα. 

Άδηθα ιελ νη γέξνληεο πσο ζέινπλ λα πεζάλνπλ θαη όηη βαξεζήθαλε ηελ καθξπλή δσή ηνπο. 

Μόιηο θαλή ν ζάλαηνο πσο ζέιεη λα ηνπο πάξε. όινη επζύο κεηαλννύλ, θαη βξίζθνπλ πσο 

ην γήξαο δελ είλαη πηα βαξύ γη' απηνύο. 

ΥΟΡΟ 

                                               Άδκεηε, παύζε ηώξα. 

  Φζάλεη απηή ε ζπκθνξά· ηνλ γέξν κελ πιεγώλεο. 

ΦΔΡΗ Παηδί κνπ, ζε πνηόλ δνύινλ ζνπ κηιείο κ' απηά ηα ιόγηα, ζε Φξύγα ή ζε αλζξώπνλ 

πνπ πήξεο ζηε Λπδία; Γελ είκαη ηάρα Θεζζαιόο ειεύζεξνο; Γελ είρα θ' εγώ παηέξα 

Θεζζαιόλ θ' ειεύζεξνλ; Με βξίδεηο κε ιόγηα πνπ ηα όξηα ηεο ιύπεο ζνπ πεξλνύλε. Μα 

έπεηηα απ' ηα ιόγηα απηά δελ εκπνξείο λα θύγεο. Δγώ ζ' εγέλλεζα, θ' εγώ είρα θαζήθνλ 
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πάιη λα ζ' αλαζξέςσ, θύξηνλ ζην ζπίηη λα ζε θάκσ, αιι' όρη θαη πξνο ράξηλ ζνπ λα ράζσ 

ηε δσή κνπ. Απηό θακκηά ζπλήζεηα ηνπ ηόπνπ δελ ην ιέεη θη' νύηε απ' ηνλ παηέξα κνπ ην 

έκαζα σο λόκνλ. Αλ εγελλήζεο επηπρήο ή δπζηπρήο, δηθό ζνπ είλαη γξαθηό, από εκάο ό,ηη 

ήηαλε λα πάξεο ην πήξεο. Δίζαη βαζηιηάο λένο ιανύ κεγάινπ θαη ζα ζνπ αθήζσ θηήκαηα 

πνιιά, όζα επήξα θ' εγώ απ' ηνλ παηέξα κνπ. Λνηπόλ, ηη ζνπ έρσ θάκεη θαθό, θαη ηη ζ' 

εζηέξεζα; Γελ ζέισ λα πεζάλεο εζύ γηα κέλα, κα νύη' εγώ γηα ράξη ζνπ πεζαίλσ. π ηελ 

δσή ηελ αγαπάο· εγώ, λνκίδεηο, όρη; Σνπ θάησ θόζκνπ ε δσή είλαη καθξπά θ' αηώληα, εδώ 

επάλσ ε δσή είλ' ιίγε κα γιπθεηά είλαη. Δζύ ρσξίο θακκηά ληξνπή εδήηεζεο λα δήζεο θη' 

όηαλ ε ώξα ζνπ έθζαζε ζώζεθεο απ' ηε Μνίξα ζθνηώλνληαο απηήλ εδώ, θαη βξίδεηο ηώξα 

εκέλα εζύ, ν αιήζεηα άλαλδξνο, πνπ εδέρζεο κηα γπλαίθα πξηλ λάξζε ε ώξα λα ραζή πξνο 

ράξηλ ηνπ θαινύ ηεο;. Ωξαίαλ επξήθεο πξόθαζη πνηέ λα κελ πεζάλεο, αλ πείζεο ηελ 

γπλαίθα ζνπ ηελ ζέζη ζνπ λα παίξλε. Σέηνηνο εζύ, θαηεγνξείο ηνπο άιινπο, πνπ δελ ζέινπλ 

λα θάλνπλ ό,ηη θάλεηο ζπ. ηώπεζε θαη ζθέςνπ, πσο αλ εζύ ηελ αγαπάο δηθαίσο ηε δσή 

ζνπ, νη άιινη δελ ηελ αγαπνύλ; Μελ ιεο θαθά γηα κέλα, γηαηί πνιύ ρεηξόηεξα ζ' αθνύζεο, 

θαη δηθαίσο. 

ΥΟΡΟ 

  Λόγηα θαθά αθνύζζεθαλ εδώ θαη πξηλ θαη ηώξα. 

  Αιι' όκσο παύζε, γέξνληα, λα βξίδεο ην παηδί ζνπ. 

ΑΓΜΗΣΟ 

  Πεο ό,ηη ζέιεηο• μέξσ εγώ πσο ζα ζνπ απαληήζσ. 

  Δάλ ζνπ θαθνθαίλεηαη λ' αθνύεο ηελ αιήζεηα, 

  δελ έπξεπε λα κνπ θεξζήο, όπσο εζύ εθέξζεο. 

ΦΔΡΗ 

  Αλ πέζαηλα γηα ράξη ζνπ, ρεηξόηεξν ζα ήηνλ. 

ΑΓΜΗΣΟ 

  Σν ίδην είλαη ν ζάλαηνο ηνπ γέξνπ θαη ηνπ λένπ; 

ΦΔΡΗ 

  Μία δσή ζα δήζσκε θαη όρη δύν. 

ΑΓΜΗΣΟ 

                                         Δίζε 

  λα δήζεο πεξηζζόηεξνλ αθόκα θη' από ηνλ Γία. 
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ΦΔΡΗ 

  Απηνύο πνπ ζε εγέλλεζαλ αδίθσο θαηαξηέζαη, 

  ελώ θαθό δελ ζνύθακαλ. 

ΑΓΜΗΣΟ 

                          Σώξα κνλάρα βιέπσ 

  πόζν ζ' αξέζεη ε δσή. 

ΦΔΡΗ 

                              ' εζέλα δελ αξέζεη, 

  πνπ άιινο γηα ζέλα πέζαλε θαη ηώξα ηνλ παηδεύεηο; 

ΑΓΜΗΣΟ 

  Δίλαη ζεκάδη θαη απηό δηθήο ζνπ αλαλδξίαο. 

ΦΔΡΗ 

  Σώξα ζα πεο πσο πέζαλελ ε Άιθεζηηο γηα κέλα! 

ΑΓΜΗΣΟ 

  Δύρνπ λα κε κε ρξεηαζζήο πνηέ, ζε θακκηά αλάγθε· 

ΦΔΡΗ 

  Πάξε θαη άιιεο ζαλ θη' απηήλ γηα λάρεο λα πεζαίλνπλ. 

ΑΓΜΗΣΟ 

  Γηθή ζνπ είλαη ε ληξνπή, πνπ ήζειεο λα δήζεο. 

ΦΔΡΗ 

  Δ, ηη λα γίλε! είλαη γιπθό ην θσο πνπ ν ζεόο καο δίλεη. 

ΑΓΜΗΣΟ 

  Γελ έρεηο αλδξηθή θαξδηά ζηα ζηήζε ζνπ, δελ έρεηο. 

ΦΔΡΗ 

  Γελ ραίξεζαη, γηαηί λεθξόλ ηνλ γέξν δελ θεδεύεηο. 

ΑΓΜΗΣΟ 

  Μα ζα πεζάλεο άδνμνο, ζαλ ζάξζε ε ζεηξά ζνπ. 

ΦΔΡΗ 

  Όηαλ πεζάλσ, ιέγε κνπ ό,ηη ζέιεηο. Γελ ζαθνύσ. 

ΑΓΜΗΣΟ 

  Αιινίκνλν, ηη αδηάληξνπα είλαη ηα γεξαηεηά! 
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ΦΔΡΗ 

  Απηή δελ ήηαλ αλαηδήο· θνπηή κνλάρα επξήθεο. 

ΑΓΜΗΣΟ 

  Φύγε θαη άθεζε κ' εδώ λα ζάςσ ηνλ λεθξό κνπ. 

ΦΔΡΗ 

  Φεύγσ θαη ζάςε ηελ εζύ, πνπ είζαη θη' ν θνληάο ηεο. 

  Αιιά ζα δώζεο κηα θνξά ιόγν ζηνπο ζπγγελείο ηεο· 

  άλδξαο δελ ζα είλαη ν Άθαζηνο, αλ θάπνηε δελ έιζε 

  λα ηηκσξήζε άγξηα ηεο αδειθήο ηνλ θόλν. 

ΑΓΜΗΣΟ 

  Λνηπόλ θαηάξα θαη ζ' εζέ, θαηάξα θαη ζηελ κάλλα, 

  Κ' νη δπν, αλ θ' έρεηε παηδί, ελ ηνύηνηο ζα γπξλάηε 

  ρσξίο παηδί. ην ζπίηη κνπ θαλείο ζαο λα κελ έιζε. 

  Κη' αλ είλαη θαη κε θήξπθεο λαπαξλεζώ ην ζπίηη, 

  ην ζπίηη πνπ γελλήζεθα, βεβαίσο ζα ην θάκσ. 

  Κ' εκάο πνπ βξήθε ε ζπκθνξά ηώξ' αο ηελ ππνζηνύκε 

  θαη αο ην πάκε ζηελ ππξά ην ζώκα ηνπ λεθξνύ καο. 

ΥΟΡΟ 

  Αιινίκνλν, ε δύζηπρε, ην ζύκα απηό ηεο ηόικεο. 

  Υαίξε, σ γελλαία γπλαίθα, εζύ, ραίξε, εζύ ε κεγάιε. 

  Δίζε ν Υζόληνο Δξκήο θη' ν Άδεο λα δεηρζνύλε 

  επλντθνί ζε ζέλα. Καη αλ ππάξρε εθεί θάησ 

  γηα ηνπο θαινύο θάηη θαιό πιεηόηεξν απ' ηνπο άιινπο 

  είζε λα ηώρεο ζπ ε θαιή ζαλ θάζεζαη ζην πιάη 

  ηεο Πεξζεθόλεο, γπλαηθόο ηνπ Πινύησλνο ζηνλ Άδε. 

       Σέινο, ε ζθελή ηνπ αγψλα ηεο Μήδεηαο εκθαλίδεηαη, φρη κφλν αθνχ ν Ηάζνλαο έρεη 

ήδε εγθαηαιείςεη ηελ Μήδεηα, αιιά θαη αθνχ ε Μήδεηα έρεη ζέζεη ζε θίλεζε ηα 

γεγνλφηα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ πηψζε ηνπ Ηάζνλα κε ηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο 

αλαζηνιήο κηαο εκέξαο πξηλ αλαρσξήζεη απφ ηελ Κφξηλζν. Οηηδήπνηε πνπ ζα κπνξνχζε 

λα έρεη δεηήζεη απφ ηνλ ζχδπγφ ηεο  δηαηππψλνληαη ζηελ αληίζηξνθε δηάζεζε  θαη νη 

πξνζθνξέο ηνπ Ηάζνλα εκθαηηθά απνξξίπηνληαη: 
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 θαὶ ζνῖο ἀξαία γ΄ νὖζα ηπγράλσ δόκνηο. 

Ια. ὡο νὐ θξηλνῦκαη ηῶλδέ ζνη ηὰ πιείνλα. 

610 ἀιι΄͵ εἴ ηη βνύιῃ παηζὶλ ἢ ζαπηῆο θπγῇ   

πξνζσθέιεκα ρξεκάησλ ἐκῶλ ιαβεῖλ͵   

ιέγ΄· ὡο ἕηνηκνο ἀθζόλῳ δνῦλαη ρεξὶ   

μέλνηο ηε πέκπεηλ ζύκβνι΄͵ νἳ δξάζνπζί 

ζ΄ εὖ.   

θαὶ ηαῦηα κὴ ζέινπζα κσξαλεῖο͵ γύλαη·   

ιήμαζα δ΄ ὀξγῆο θεξδαλεῖο ἀκείλνλα. 

Μη. νὔη΄ ἂλ μέλνηζη ηνῖζη ζνῖο ρξεζαίκεζ΄ 

ἄλ͵   

νὔη΄ ἄλ ηη δεμαίκεζζα͵ κεδ΄ ἡκῖλ δίδνπ·   

θαθνῦ γὰξ ἀλδξὸο δῶξ΄ ὄλεζηλ νὐθ 

ἔρεη. 

Ια. ἀιι΄ νὖλ ἐγὼ κὲλ δαίκνλαο καξηύξνκαη͵ 

620 ὡο πάλζ΄ ὑπνπξγεῖλ ζνί ηε θαὶ ηέθλνηο 

ζέισ·   

ζνὶ δ΄ νὐθ ἀξέζθεη ηἀγάζ΄͵ ἀιι΄ 

αὐζαδίᾳ   

θίινπο ἀπσζῇ· ηνηγὰξ ἀιγπλῇ πιένλ. 

Μη. ρώξεη· πόζῳ γὰξ ηῆο λενδκήηνπ θόξεο   

αἱξῇ ρξνλίδσλ δσκάησλ ἐμώπηνο.   

λύκθεπ΄· ἴζσο γάξ—ζὺλ ζεῷ δ΄ 

εἰξήζεηαη—   

γακεῖο ηνηνῦηνλ ὥζηε ζ΄ ἀξλεῖζζαη 

γάκνλ.
130

 

                                                           
130 Μήδεια, 609-626. 
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         Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ απηψλ ησλ Δπξηπίδεησλ 

θελψλ αγψλα απφ ηε κία θαη ηελ πξαγκαηηθή δσή ησλ δηθαζηηθψλ θαη δηαβνπιεπηηθψλ 

αγψλσλ  γηα ηνπο νπνίνπο ν πνηεηήο κπνξεί λα δηακφξθσζε απφ ηελ άιιε
131

, 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην γεγνλφο φηη νη ηξαγηθνί αγψλεο έρνπλ νξηζηεί γηα λα 

απνζαθεληζηνχλ δεηήκαηα θαη φρη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο δξάζεηο. 

         Τπάξρνπλ θάπνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο πξψηκεο ζθελέο αγψλα ηνπ 

Δπξηπίδε θαη ζε απηέο άιισλ έξγσλ ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, είλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο 

φηη θακία απφ ηηο ζθελέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ δελ εηζάγεηαη σο ζπλαγσληζκφο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχλ αγσληζηηθή νξνινγία γηα λα  αλαθεξζνχλ ζε φ, ηη 

θάλνπλ
132

 αιιά δελ έρεη γίλεη θάπνηνο αγψλαο. Ο Ηππφιπηνο ζηαδηαθά ζχξεηαη ζηε 

θηινληθία, ρσξίο λα θαηαλνεί αξρηθψο ηελ αθεξεκέλε εζηθνινγία ηνπ παηέξα ηνπ
133

. 

Οχηε ν Φέξεηαο θαη ν Ηάζνλαο φκσο πνπ θαη νη δχν έρνπλ εηξεληθέο πξνζέζεηο, έρνπλ 

δηαπξαγκαηεπηεί γηα ην πβξενιφγην πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο.  

       Σα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά ζηελ πξψηε ζθελή αγψλα ηεο Αλδξνκάρεο, ε νπνία 

έρεη κηα δηθαζηηθή ξχζκηζε (φηαλ βξίζθεηαη ζην βσκφ, φπνπ ε δησθφκελε Αλδξνκάρε 

αλαδήηεζε θαηαθχγην), θαη αλνίγεη κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο Δξκηφλεο, ηνπ επίζεκνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο, σο κηα ειεχζεξε παξηηάηηζζα, λα κηιήζεη ην κπαιφ ηεο γηα ην ζέκα 

ηνπ ρεξηνχ ηεο
134

: 

ΥΟΡΟ 

Γέζπνηλα, θαιά ζνπ ιέεη. Γέμνπ ηα ιόγηα ηεο θαη θίιησζε καδί ηεο. 

ΔΡΜΙΟΝΗ 

Ση είλαη απηά πνπ ιεο θαη πεξεθαλεύεζαη θαη βγάδεηο γιώζζα; Δζύ δειαδή είζαη   ζπλεηή 

θαη εγώ όρη; 

ΑΝΓΡΟΜΑΥΗ 

Απηά ηα ιόγηα ζνπ αθξηβώο δείρλνπλ ην πνηόλ ζνπ. 

                                                           
131M. Lloyd (1992), p.13. 

132 Ιππόλυτος, 971. 

133 Ιππόλυτος, 923. 

134 Ιππόλυτος, 147-163. 
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ΔΡΜΙΟΝΗ 

Μαθάξη πνηέ λα κελ απνθηήζσ ην κπαιό ζνπ. 

ΑΝΓΡΟΜΑΥΗ 

Δίζαη λέα. Δίλαη ληξνπή απηά πνπ ιεο. 

ΔΡΜΙΟΝΗ 

Δζύ όκσο δελ ιεο κόλν, αιιά όζα πεξλάλε από ην ρέξη ζνπ ηα θάλεηο. 

ΑΝΓΡΟΜΑΥΗ 

Μελ δειεύεηο. ώπα. 

ΔΡΜΙΟΝΗ 

Ο έξσηαο δελ είλαη ην πξώην πνπ απαζρνιεί ηηο γπλαίθεο; 

ΑΝΓΡΟΜΑΥΗ 

Πάληα κε κέηξν. Αιιηώο είλαη θαθό. 

ΔΡΜΙΟΝΗ 

Η παηξίδα καο δελ έρεη βαξβαξηθέο ζπλήζεηεο. 

ΑΝΓΡΟΜΑΥΗ 

Καη ζε εδώ θη εθεί ε ληξνπή είλαη ληξνπή. 

ΔΡΜΙΟΝΗ 

Δίζαη ζνθή, παλέμππλε, όκσο πξέπεη λα πεζάλεηο. 

ΑΝΓΡΟΜΑΥΗ 

Βιέπεηο ην άγαικα ηεο Θέηηδαο πνπ ζε θνηηάεη; 

ΔΡΜΙΟΝΗ 

Κνηηάεη κε κίζνο ηελ παηξίδα ζνπ,   γηα ηνλ ρακό ηνπ Αρηιιέα. 

ΑΝΓΡΟΜΑΥΗ 

Η κεηέξα ζνπ ηνλ ζθόησζε, ε Διέλε. Όρη εγώ. 

ΔΡΜΙΟΝΗ 

Πσο ηνικάο θαη κνπ μύλεηο ηηο πιεγέο κνπ; 

ΑΝΓΡΟΜΑΥΗ 

ηακαηάσ. Κιείλσ ην ζηόκα κνπ. 

ΔΡΜΙΟΝΗ 

Απηό γηα ην νπνίν ήξζα, απηό πεο κνπ. 

ΑΝΓΡΟΜΑΥΗ 
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Γελ έρεηο κπαιό όζν ρξεηάδεηαη. Απηό ζνπ ιέσ. 

ΔΡΜΙΟΝΗ 

Θα βγεηο από απηόλ ηνλ λαό ηεο Θέηηδαο πνπ είλαη ηεξόο ρώξνο; 

ΑΝΓΡΟΜΑΥΗ 

Αλ ζηγνπξεπηώ πσο δελ ζα πάζσ θαθό. Αιιηώο εδώ ζα κείλσ. 

ΔΡΜΙΟΝΗ 

Μείλε. Γελ πξόθεηηαη λα πεξηκέλσ ηνλ άληξα κνπ. 

ΑΝΓΡΟΜΑΥΗ 

Ούηε θη εγώ ζα παξαδνζώ ζηα ρέξηα ζνπ πξηλ έξζεη. 

ΔΡΜΙΟΝΗ 

Θα ζνπ βάισ θσηηά λα θαείο. Γελ κε λνηάδεη. 

ΑΝΓΡΟΜΑΥΗ 

Κάςε κε. Οη ζενί όκσο ζα ην μέξνπλ. 

ΔΡΜΙΟΝΗ 

Θα ζνπ θάλσ κεγάιεο πιεγέο λα πνλάο. 

ΑΝΓΡΟΜΑΥΗ 

θάμε κε. Μίαλε ην βσκό ηεο ζεάο. Η ζεά ζα ζε θπλεγήζεη. 

ΔΡΜΙΟΝΗ 

Βάξβαξε! θιεξή ςπρή, κέγαηξα! Γελ ζε ηξνκάδεη ν ζάλαηνο ε; Όκσο εγώ ζα ζε ζεθώζσ 

απ' ην βσκό, ζα ην δεηο. Γελ ζα πσ κε πνηνλ ηξόπν, αιιά ζα έξζεηο παξαθαιώληαο. Κάζηζε 

εθεί. Αλ ζέιεηο θαξθώζνπ θηόιαο. Δγώ αθόκα θη αλ θνιιήζεηο κε θαπηό κνιύβη ζα ζε 

ζεθώζσ απ' ηνλ βσκό, ζα ζε βγάισ. Πξηλ λα γπξίζεη ν Νενπηόιεκνο,  ε ειπίδα ζνπ. 

ΑΝΓΡΟΜΑΥΗ 

Η ειπίδα κνπ, λαη. Όκσο είλαη ζπκθνξά πνπ νη ζενί  καο έδσζαλ γηαηξεηά γηα η' άγξηα 

θίδηα αιιά γηα ην θαθό ην ρεηξόηεξν απ' ηελ νρηά θαη απ' ηε θσηηά, θαλέλαο δελ βξήθε 

θάξκαθν. Σόζν κεγάιν θαθό είκαζηε εκείο νη γπλαίθεο ! 

         ε απηή ηελ πεξίπησζε φπσο θαίλεηαη, έλαο αιεζηλφο αγψλαο  

έρεη ζπζηαζεί. Χζηφζν, φπσο θαη ζηνλ Ηππφιπην, ζηε Μήδεηα θαη ζηελ Άιθεζηε, ε 

ζπδήηεζε – πξνθαλψο θεξδήζεθε απφ ηελ Αλδξνκάρε - δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ 

ζεαηξηθή δξάζε, δεδνκέλνπ φηη, αλ ν 

ζπλαγσληζκφο πξνρσξά ζηελ ππφζεζε φηη Αλδξνκάρε έρεη κηα θαιή επθαηξία λα μεθχγεη 
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κε ηε δσή ηεο, ην θνηλφ γλσξίδεη φηη ν Μελέιανο φιν απηφ ην δηάζηεκα ζρεδίαδε εθηφο 

ζθελήο ηε  δνινθνλία ηεο Αλδξνκάρε θαη ηνπ παηδηνχ ηεο.
135

  

         Απηή ε θαηαζθεπή κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εμππεξεηεί έλα δεχηεξν ζθνπφ, εθηφο 

απφ ην λα πξνζθέξεη ζηνλ πνηεηή ηελ επθαηξία λα εθζέζεη ηα «αληαγσληζηηθά» ζέκαηα 

ζην μεθίλεκα ηνπ έξγνπ ηνπ. πσο, ζηε δεχηεξε ζθελή αγψλα ηεο Αλδξνκάρεο «Αγψλ», 

ε νπνία ζέηεη ηελ νκψλπκε εξσίδα ηνπ έξγνπ θαηά ηνπ αρξείνπ Μελέιανπ, απηφ 

αληηπαξαζέηεη ηνλ ππνδεηγκαηηθφ ξφιν ηεο Αλδξνκάρεο ζηνλ αγψλα ελαληίνλ ησλ 

παξηηαηψλ αληηπάισλ ηεο
136

. 

        Βιέπνπκε θάηη παξφκνην λα ζπκβαίλεη ζε κηα κεηαγελέζηεξε (αιιά εμίζνπ αληη-

ζπαξηηαηηθή) ηξαγσδία, ζηηο  «Σξσάδεο» ηνπ 415
137

. ηελ επίζεκε ζθελή ηνπ αγψλα ζε 

απηφ ην έξγν ζπκκεηέρνπλ ε Διέλε, ν Μελέιανο θαη ε Δθάβε θαη έρεη ζπζηαζεί κε ην 

ζαθή ζθνπφ λα απνθαζηζηεί ηη ζα γίλεη κε ηελ αηρκαισζία ηεο Διέλεο, ε νπνία - 

αληηκέησπε κε έλα νξγηζκέλν ζχδπγφ - δεηά κηα επθαηξία γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ 

ππφζεζή ηεο.
138

 ηαλ ν Μελέιανο αξλείηαη, ε Δθάβε παξεκβαίλεη γηα λα ηνπ πεη:  

ἄθνπζνλ αὐηῆο, κὴ ζάλεη ηνῦδ ἐλδεήο 

Μελέιαε, θαὶ δὸο ηνὺο ἐλαληίνπο ιόγνπο 

ἡκῖλ θαη'αὐηῆο · ηῶλ γὰξ ἐλ Σξνίαη θαθῶλ 

νὐδὲλ θάηνηζζα, ζπληεζεὶο δ 'ὀ πᾶο ιόγνο 

θηελεῖ ληλ νὕησο ὥζηε κεδακνῦ θπγεῖλ.
139

  

      Ζ επηηπρεκέλε παξέκβαζε ηεο Δθάβεο έρεη ην παξάδνμν απνηέιεζκα φηη απηφο ν 

αγψλαο ιακβάλεη ρψξα ππφ ηε ξεηή πξνυπφζεζε φηη δελ ζα επεξεάζεη ηελ ήδε έηνηκε 

απφθαζε κέζα ην κπαιφ ηνπ Μελέιανπ φηη ε Διέλε πξέπεη λα πεζάλεη
140

 θαη φπσο 

πξνβιέπεη ζηηο γξακκέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ε Δθάβε βαζκνινγεί απνθαζηζηηθά 

ηε ξεηνξηθή λίθε επί ηνπ αληηπάινπ ηεο
141

. Ο Μελέιανο απνξξίπηεη ηελ απνινγία ηεο 

                                                           
135 Ανδρομάχη, 66-69. 

136 Ανδρομάχη, 437. 

137 Ανδρομάχη, 66-69. 

138 Ανδρομάχη, 903-904. 

139 Ανδρομάχη, 906-910. 

140 Ανδρομάχη, 912-913. 

141 G.M.A. Grube (1941), p.293. 
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ζπδχγνπ ηνπ θαη επηκέλεη ζηελ  πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ  λα ηελ ηηκσξήζεη γη‟ απηφ 

πνπ έθαλε. 

        Μηα αθφκα αζαθήο ζθελή αγψλα, φηη δήζελ δελ επεξεάδεη ηελ πνξεία ηεο δξάζεο – 

αιιά παξάιιεια αθήλεη κία αίζζεζε πνπ δελ κπνξεί λα ιεζκνλεζεί κε δπζθνιία αθνχ 

ην θνηλφ γλσξίδεη ηελ επηθή παξάδνζε φηη ε Διέλε έρεη επηζηξέςεη ζπίηη ζψα θαη 

αβιαβήο. πλεπψο, ε Δθάβε είλαη απηή πνπ έρεη ράζεη ηνλ αγψλα ηειηθψο
142

.  

     Έηζη, κπνξνχκε λα δνχκε φηη ν Δπξηπίδεο έρεη ζέζεη δηαθνξεηηθά είδε γπξίζκαηνο ηνπ 

εκθαλή θαλφλα ηνπ φηη ε ζχκβαζε ησλ ζθελψλ αγψλα απνηπγράλνπλ λα επεξεάζνπλ ηε 

δξάζε: κεξηθέο δελ είλαη απιά ηνπνζεηεκέλεο έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ 

ηελ πνξεία ησλ γεγνλφησλ, αθνχ κεγαιχηεξεο δπλάκεηο έρνπλ ήδε έρεη ηεζεί ζε θίλεζε. 

Ο αξρηθφο ηνπο ζθνπφο θαίλεηαη λα είλαη επεμεγεκαηηθφο θαη φρη 

πξαγκαηηθά δξακαηηθφο. Άιινη, φπσο νη δχν πξψηνη αγψλεο ηεο Αλδξνκάρεο, θαίλεηαη 

φηη πξφθεηηαη λα θάλνπλ ηε δηαθνξά, 

αιιά, κε ηξαγηθφ ηξφπν, απηή δελ γίλεηαη. Καη ελψ ε ζθελή αγψλα ζηηο Σξσάδεο 

θαίλεηαη λα κελ επεξεάδεη ηε ζεαηξηθή δξάζε, ην θάλεη ηειηθά, κε έλα εληππσζηαθά 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

 

2.2. Γομή 

        ηε ηξαγσδία «Ζξαθιείδεο», ακέζσο κεηά ηνλ πξφινγν θαη ηελ πάξνδν ηεο 

παξάζηαζεο, ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηελ παξνπζία ηνπ Ζξαθιή σο θπγά ζην αζελατθφ 

έδαθνο, ζην έξγν εκθαλίδεηαη κηα ζπδήηεζε πνπ είλαη ζαθήο ζηα ζέκαηα θαη ηαθηηθή 

ζηελ κνξθή ηεο.  

     Οη νκηιεηέο είλαη ν Ηφιανο, θεδεκφλαο ησλ παηδηψλ ηνπ Ζξαθιή, θαη ν Αξγείνο 

θήξπθαο, ν νπνίνο ελεξγεί σο εθπξφζσπνο ησλ δησθηψλ ηνπο. Σν δήηεκα πνπ νη δχν 

δηαγσληδφκελνη ζέηνπλ  πξν ηνπ Αζελαίνπ βαζηιηά Γεκνθψληα είλαη απιφ: ζα πξέπεη ε 

Αζήλα λα παξέρεη πξνζηαζία ζηνπο θπγάδεο θαη λα θάλεη πφιεκν κε ηνπο Αξγείνπο, ή 

φρη; ηνλ θήξπθα απνδίδεηαη ε ελαξθηήξηα νκηιία, ζηελ νπνία δειψλεη ηξπθεξά κηα 

ζεηξά απφ ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ε Αζήλα θαη λα θξαηήζεη 

                                                           
142 M. Lloyd (1992), p.11-112. 
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ηνπο θπγάδεο καθξηά. Ζ νκηιία ηνπ πεξηέρεη έλα κείγκα ησλ πξνζθπγψλ ζηε δηθαηνζχλε 

θαη απεπζχλεηαη ζε ζθνπηκφηεηεο. Οη Αξγείνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνζπαζήζνπλ θαη 

λα θαηαδηθάζνπλ ηα δηθά ηνπο ζέκαηα
143

.  

     Γελ ππάξρεη θέξδνο θαη ζεκαληηθφο θίλδπλνο γηα ηνπο Αζελαίνπο ζηελ πξνζηαζία 

απηψλ ησλ αιινδαπψλ
144

.  Τπάξρνπλ πνιινί θαιχηεξνη ιφγνη γηα λα πάλε ζηνλ 

πφιεκν
145

 θαη ε θηιία κε ηνπο Αξγείνπο είλαη 

πην πνιχηηκε απφ ηε θηιία κε ηνπο  Ηθέηηδεο
146

. Ο Ηφιανο κε ηε ζεηξά ηνπ, 

ππελζπκίδεη φηη ην δηθαίσκα ηνπ Άξγνπο λα δνθηκάδεη ηνπο πνιίηεο ηνπ δελ εθηείλεηαη 

πέξαλ ησλ ζπλφξσλ ηνπ
147

 θαη επηζεκαίλεη φηη ε Αζήλα έρεη κηα θήκε γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ αιινδαπψλ κε ηελ νπνία πξέπεη λα ζπκβαδίζεη
148

.  Δπίζεο, ηνλίδεη ηηο ακνηβαίεο 

ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κεηαμχ ηεο Αζήλαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Ζξαθιή
149

 θαη 

ζηε ζπλέρεηα θάλεη άκεζε έθθιεζε γηα νίθην ζην Γεκνθψληα
150

. 

    Οη «αγσληζηηθέο» αξρέο επί ησλ νπνίσλ ε ζπδήηεζε απηή ιακβάλεη ρψξα, είλαη 

εγθαζηδξπκέλεο  ηφζν εθ ησλ πξνηέξσλ θαη φζν ε ζθελή εμειίζζεηαη. Έρνληαο κάζεη απφ 

ηνλ αζελατθφ ρνξφ πνηνο είλαη ν θπβεξλήηεο ηεο ρψξαο, ν θήξπθαο επηβεβαηψλεη φηη 

είλαη ν Γεκνθψληαο απηφο ζηνλ νπνίν ν δηαγσληζκφο ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα 

απεπζπλζεί
151

. 

       ηε ζπλέρεηα, ζηηο γξακκέο πνπ ρσξίδνπλ ηηο νκηιίεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ηε κία 

απφ ηελ άιιε, ν ρνξφο ξσηά ξεηνξηθά: 

ηίο ἂλ δίθελ θξίλεηελ ἢ γλνίε ιόγνλ, 

πξὶλ ἂλ παξ 'ἀκθνῖλ κῦζνλ ἐθκάζεη ζαθῶο.
152

 

                                                           
143 Ηρακλείδες, 137-143. 

144 Ηρακλείδες, 144-161. 

145 Ηρακλείδες, 162-168. 

146 Ηρακλείδες, 169-178. 

147Ηρακλείδες, 184-191. 

148 Ηρακλείδες, 189-204. 

149Ηρακλείδες, 202-222. 

150 Ηρακλείδες,223-231. 

151 Ηρακλείδες, 117-118. 

152 Ηρακλείδες, 179-180. 
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«Πνηνο κπνξεί λα θξίλεη κηα ππόζεζε ή λα γλσξίδεη ηνπο ιόγνπο πξνηνύ ιάβεη ζαθή γλώζε 

θαη ησλ δύν πιεπξώλ ηεο ηζηνξίαο;» 

 

     Καη ν Ηφιανο, πξηλ αξρίζεη ην αληίινγν, επραξηζηεί ηνλ νηθνδεζπφηε ηνπ πνπ ηνπ 

επηηξέπεη ην πξνλφκην λα αθνχζεη ηε δίσμε θαη λα αληηδξάζεη: 

ἄλαμ, ὑπάξρεη κὲλ ηόδ «ἐλ ηῆη ζῆη ρζνλί · 

εἰπεῖλ ἀθνῦζαί η 'ἐλ κέξεη πάξεζηί κνη, 

θνὐδείο κ 'ἀπώζεη πξόζζελ, ὥζπεξ ἄιινζελ 

«Κύξηε, απηό είλαη ην πώο είλαη ηα πξάγκαηα ζηε ρώξα ζαο: Μπνξνύλ λα κηινύλ θαη λα 

αθνύλ 

κε ηε ζεηξά ηνπο, θαη θαλείο δελ ζα κε πεηάμεη έμσ πξηλ ην έρσ θάλεη, όπσο ζπλέβε θαη 

αιινύ.»
153

 

         Απηή ε αληαιιαγή ηνπνζεηεί ηε κπζηθή ζπδήηεζε μεθάζαξα (θαη θάπσο 

αλαρξνληζηηθά) εληφο ηεο  ζεζκνζεηεκέλεο θνπιηνχξαο επηρεηξεκάησλ ηεο θιαζηθήο 

πεξηφδνπ ηεο Αζήλαο
154

, θαη 

ν ρνξφο θάλεη κηα ζαθή δήισζε ησλ θαλφλσλ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλακθίβνια ζα 

έπξεπε λα θαζνδεγεί ηελ πξαγκαηηθή αζελατθή ιήςε απνθάζεσλ, φπσο ην θνηλφ ηεο 

παξάζηαζεο γλσξίδεη φηη ιακβάλεη ρψξα  

ζηελ εθθιεζία θαη ζηα δηθαζηήξηα: ππάξρεη ν ιφγνο πνπ πξέπεη λα δνθηκαζηεί θαη πνπ 

απνηειείηαη απφ δχν αληηηηζέκελεο «ηζηνξίεο» (κχζνη), θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο αμίδεη 

λα αθνπζηεί πξηλ απφ ηελ απφθαζε πνπ ζα παξζεί. 

       Σα πξψηα επεηζφδηα ησλ Ζξαθιεηδψλ  έρνπλ ραξαθηεξηζηεί φηη παξνπζηάδνπλ  κηα 

πξνβιεκαηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ηαπηφηεηα ηεο αζελατθήο πνιηηηθήο - κηα ζηάζε πνπ 

ζπκίδεη ηελ απεηθφληζε ηνπ Αηζρχινπ ζηηο «Δπκελίδεο» ηεο Αζήλαο σο ν ηφπνο πνπ πάεη 

θάπνηνο ζηελ πεξίπησζε κπειάδσλ. 

    Ζ νπζηαζηηθά ζεηηθή πξννπηηθή θαίλεηαη λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηνλ επίζεκν αγψλα, νη νπνίνη απέρνπλ απφ ηελ πξνζπάζεηα λα 

πξνδηθάζνπλ ην ζέκα 

ή λα ακθηζβεηήζνπλ ην δηθαίσκα ηνπ άιινπ λα κηιήζεη: ελψ ν Ηφιανο θαη ν Αξγείνο 

                                                           
153 Ηρακλείδες, 181-183. 

154 M. Lloyd (1992), p.75. 
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θήξπθαο αληαγσλίδνληαη ν  έλαο κε ην άιιν γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Γεκνθψληα, νπδείο απφ 

ηνπο δχν ην θάλεη κε ζθνπφ 

ηελ εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο ηνπ άιινπ απφ ηελ εχινγε πξνζνρή. Σα επηρεηξήκαηα ηνπ 

θήξπθα θαη ε έθθιεζε ηνπ Ηφιανπ ζηε ράξε πνπ ε Αζήλα νθείιεη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

Ζξαθιή
155

, είλαη επηρεηξήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ καθξάλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

παξαζηάζεσλ ηνπο θαη είλαη ηαθηνπνηεκέλα ψζηε λα ζπκπιεξψλνπλ ην έλα ην άιιν, 

επηηξέπνληαο ζην Γεκνθψληα λα εμηζνξξνπήζεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ δεηήκαηνο. Δίλαη αιήζεηα φηη θαη νη δχν νκηιεηέο ππνβάινπλ 

αληίζεηεο απαηηήζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπο πνπ παξνπζηάδνπλ. Ο θήξπθαο ηζρπξίδεηαη 

φηηην  Άξγνο έρεη «δηθαίσκα»
156

 λα δνθηκάζεη ηνπο πνιίηεο ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο 

ηνπ λφκνπο, θαη ν Ηφιανο ακθηζβεηεί ην «δηθαίσκα» απηφ
157

.  

       Απηνί νη ηζρπξηζκνί φκσο αθνξνχλ κφλν έλα ζέκα πνπ ν Γεκνθψληαο δελ ζα ην 

ιάβεη θαζφινπ ππφςε ηνπ φηαλ παξαδψζεη ηε  

δηθαζηηθή απφθαζε. Απηφ πνπ  κεηξάεη πεξηζζφηεξν γηα ηνλ Γεκνθψληα είλαη ε 

ππνρξέσζε ησλ Αζελψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ μέλσλ, θαη 

απηφ είλαη ην «δηθαίσκα» ζην νπνίν, φηαλ εξσηάηαη απφ ηνλ εηηεζέληα δηάδηθν, ν ίδηνο 

ηζρπξίδεηαη φηη δίλεη πξνηεξαηφηεηα
158

.  

     Ο αγψλαο ιφγσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζθελή είλαη ζπάληνο. Απνηειεί κία πεξίπησζε 

ζηελ νπνία κία ζθελή αγψλα ζε έξγν ηνπ Δπξηπίδε, επηηπγράλεη κε επηηπρία ηνπο 

ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη
159

. Δπηπιένλ φκσο, είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ζην θνηλφ κηα 

δηαβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ε νπνία, ζρεηίδεηαη κε ηα αζελατθά δηαβνπιεπηηθά ήζε.  

     Οη «Ηθέηηδεο», έρνπλ σο ζέκα ηα ηεθηαηλφκελα κεηά ηελ εθζηξαηεία ελαληίνλ ηεο 

Θήβαο. Ο Κξένληαο, αξλείηαη λα παξαδψζεη ηα ζψκαηα ησλ λεθξψλ Αξγείσλ γηα ηαθή. 

Οη κεηέξεο ηνπο θαη νη γηνη καδί κε ηνλ Άδξαζην, ην κφλν απφ ηνπο επηά πνπ 

εθζηξάηεπζαλ ελαληίνλ ηεο Θήβαο πνπ επέδεζε θαη βαζηιηά ηνπ Άξγνπο, πεγαίλνπλ ζηελ 

Διεπζίλα, ζην λαφ ηεο Γήκεηξαο θαη ηεο Πεξζεθφλεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηε Θήβα, θαη 

                                                           
155Ηρακλείδες, 220-241. 

156 Ηρακλείδες, 142. 

157 Ηρακλείδες, 187, 190. 

158 Ηρακλείδες, 253-254. 

159 M. Lloyd (1992), p.15. 
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ιακβάλνπλ απφ ην Θεζέα λα ηνπο βνεζήζεη λα πάξνπλ ηνπο λεθξνχο ηνπο. Πξηλ ν 

Θεζέαο ζηείιεη κήλπκα ζηνλ Κξένληα λα παξαδψζεη ηνπο λεθξνχο, θηάλεη έλαο θήξπθαο 

απφ ηε Θήβα, πνπ ηνλ πξνζθσλεί σο δπλάζηε, θαη έλαο αγψλαο ιφγσλ μεθηλά αλάκεζα 

ζηνλ Θεζέα θαη ηνλ θήξπθα: 

ΚΗΡΤΞ 

ηίο γῆο ηύξαλλνο; πξὸο ηίλ᾽ ἀγγεῖιαί κε ρξὴ 

400 ιόγνπο Κξένληνο, ὃο θξαηεῖ Κάδκνπ ρζνλὸο 

Ἐηενθιένπο ζαλόληνο ἀκθ᾽ ἑπηαζηόκνπο 

πύιαο ἀδειθῇ ρεηξὶ Πνιπλείθνπο ὕπν; 

ΘΗΔΤ 

πξῶηνλ κὲλ ἤξμσ ηνῦ ιόγνπ ςεπδῶο, μέλε, 

δεηῶλ ηύξαλλνλ ἐλζάδ᾽· νὐ γὰξ ἄξρεηαη 

405 ἑλὸο πξὸο ἀλδξὸο ἀιι᾽ ἐιεπζέξα πόιηο. 

δῆκνο δ᾽ ἀλάζζεη δηαδνραῖζηλ ἐλ κέξεη 

ἐληαπζίαηζηλ, νὐρὶ ηῷ πινύηῳ δηδνὺο 

ηὸ πιεῖζηνλ ἀιιὰ ρὠ πέλεο ἔρσλ ἴζνλ. 

ΚΗΡΤΞ 

ἓλ κὲλ ηόδ᾽ ἡκῖλ ὥζπεξ ἐλ πεζζνῖο δίδσο 

410 θξεῖζζνλ· πόιηο γὰξ ἧο ἐγὼ πάξεηκ᾽ ἄπν 

ἑλὸο πξὸο ἀλδξὸο νὐθ ὄριῳ θξαηύλεηαη· 

νὐδ᾽ ἔζηηλ αὐηὴλ ὅζηηο ἐθραπλῶλ ιόγνηο 

πξὸο θέξδνο ἴδηνλ ἄιινη᾽ ἄιινζε ζηξέθεη, 

ηὸ δ᾽ αὐηίρ᾽ ἡδὺο θαὶ δηδνὺο πνιιὴλ ράξηλ 

415 ἐζαῦζηο ἔβιας᾽, εἶηα δηαβνιαῖο λέαηο 

θιέςαο ηὰ πξόζζε ζθάικαη᾽ ἐμέδπ δίθεο. 

ἄιισο ηε πῶο ἂλ κὴ δηνξζεύσλ ιόγνπο 

ὀξζῶο δύλαηη᾽ ἂλ δῆκνο εὐζύλεηλ πόιηλ; 

ὁ γὰξ ρξόλνο κάζεζηλ ἀληὶ ηνῦ ηάρνπο 

420 θξείζζσ δίδσζη. γαπόλνο δ᾽ ἀλὴξ πέλεο, 

εἰ θαὶ γέλνηην κὴ ἀκαζήο, ἔξγσλ ὕπν 

νὐθ ἂλ δύλαηην πξὸο ηὰ θνίλ᾽ ἀπνβιέπεηλ. 
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ἦ δὴ λνζῶδεο ηνῦην ηνῖο ἀκείλνζηλ, 

ὅηαλ πνλεξὸο ἀμίσκ᾽ ἀλὴξ ἔρῃ 

425 γιώζζῃ θαηαζρὼλ δῆκνλ, νὐδὲλ ὢλ ηὸ πξίλ. 

ΘΗΔΤ 

θνκςόο γ᾽ ὁ θῆξπμ θαὶ παξεξγάηεο ιόγσλ. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀγῶλα θαὶ ζὺ ηόλδ᾽ ἠγσλίζσ, 

ἄθνπ᾽· ἅκηιιαλ γὰξ ζὺ πξνύζεθαο ιόγσλ. 

νὐδὲλ ηπξάλλνπ δπζκελέζηεξνλ πόιεη, 

430 ὅπνπ ηὸ κὲλ πξώηηζηνλ νὐθ εἰζὶλ λόκνη 

θνηλνί, θξαηεῖ δ᾽ εἷο ηὸλ λόκνλ θεθηεκέλνο 

αὐηὸο παξ᾽ αὑηῷ· θαὶ ηόδ᾽ νὐθέη᾽ ἔζη᾽ ἴζνλ. 

γεγξακκέλσλ δὲ ηῶλ λόκσλ ὅ η᾽ ἀζζελὴο 

ὁ πινύζηόο ηε ηὴλ δίθελ ἴζελ ἔρεη, 

435 ἔζηηλ δ᾽ ἐληζπεῖλ ηνῖζηλ ἀζζελεζηέξνηο 

ηὸλ εὐηπρνῦληα ηαὔζ᾽ ὅηαλ θιύῃ θαθῶο, 

ληθᾷ δ᾽ ὁ κείσλ ηὸλ κέγαλ δίθαη᾽ ἔρσλ. 

ηνὐιεύζεξνλ δ᾽ ἐθεῖλν· «ηίο ζέιεη πόιεη 

ρξεζηόλ ηη βνύιεπκ᾽ ἐο κέζνλ θέξεηλ ἔρσλ;» 

440 θαὶ ηαῦζ᾽ ὁ ρξῄδσλ ιακπξόο ἐζζ᾽, ὁ κὴ ζέισλ 

ζηγᾷ. ηί ηνύησλ ἔζη᾽ ἰζαίηεξνλ πόιεη; 

θαὶ κὴλ ὅπνπ γε δῆκνο εὐζπληὴο ρζνλὸο 

ὑπνῦζηλ ἀζηνῖο ἥδεηαη λεαλίαηο· 

ἀλὴξ δὲ βαζηιεὺο ἐρζξὸλ ἡγεῖηαη ηόδε, 

445 θαὶ ηνὺο ἀξίζηνπο νὕο ‹η᾽› ἂλ ἡγῆηαη θξνλεῖλ 

θηείλεη, δεδνηθὼο ηῆο ηπξαλλίδνο πέξη. 

πῶο νὖλ ἔη᾽ ἂλ γέλνηη᾽ ἂλ ἰζρπξὰ πόιηο 

ὅηαλ ηηο ὡο ιεηκῶλνο ἠξηλνῦ ζηάρπλ 

ηνκαῖο ἀθαηξῇ θἀπνισηίδῃ λένπο; 

450 θηᾶζζαη δὲ πινῦηνλ θαὶ βίνλ ηί δεῖ ηέθλνηο 

ὡο ηῷ ηπξάλλῳ πιείνλ᾽ ἐθκνρζῇ βίνλ; 

ἢ παξζελεύεηλ παῖδαο ἐλ δόκνηο θαιῶο, 
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ηεξπλὰο ηπξάλλνηο ἡδνλὰο ὅηαλ ζέιῃ, 

δάθξπα δ᾽ ἑηνηκάδνπζη; κὴ δῴελ ἔηη 

455 εἰ ηἀκὰ ηέθλα πξὸο βίαλ λπκθεύζεηαη.
160

 

      ε απηφ ηνλ αγψλα ιφγσλ, ν θήξπθαο ηάζζεηαη ππέξ ηεο δπλαζηείαο ελψ ν Θεζέαο 

ππέξ ηεο δεκνθξαηίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζθελή δελ κεηαβάιιεη ηηο εμειίμεηο θαη φρη κφλν 

δελ ιχλεηαη ην πξφβιεκα αιιά ε ζχγθξνπζε γίλεηαη αθφκα κεγαιχηεξε. Αζελαίνη θαη 

Θεβαίνη ζα ζπγθξνπζηνχλ κε ληθεηέο ηνπο πξψηνπο θαη έηζη ζα κπνξέζνπλ λα ζάςνπλ 

ηνπο λεθξνχο ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
160 Ικέτιδες, 399-455. 
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Κεθάλαιο 3. Αγώνερ λόγων ζηιρ Φοίνιζζερ ηος Δςπιπίδη 

       Οη «Φνίληζζεο», έξγν κε ην ίδην ζέκα κε ην «Δπηά επί Θήβαο» ηνπ Αηζρχινπ, 

εζηηάδνπλ ζηε ζχγθξνπζε ηνπ Δηενθιή θαη ηνπ Πνιπλείθε, ην δχν γησλ ηνπ Οηδίπνδα. 

Αληηθείκελν ηεο ζχγθξνπζεο ηνπο είλαη ν ζξφλνο ηεο Θήβαο θαη ε ζχγθξνπζε απηή ζα 

ηειεηψζεη κε ην ζάλαην θαη ησλ δχν αδειθψλ πνπ ζθνηψλεηαη ν έλαο απφ ην ρέξη ηνπ 

άιινπ. εκαληηθφ πξφζσπν ηεο ηξαγσδίαο απνηειεί επίζεο θαη ε Ηνθάζηε, ε κεηέξα ησλ 

δχν αδειθψλ πνπ πξνζπαζεί λα ζπκθηιηψζεη, κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ηα παηδηά 

ηεο ψζηε λα κελ αιιεινεμνλησζνχλ.  

      Ο πξφινγνο ηνπ έξγνπ δηαηξείηαη ζε δχν ζθελέο. ηελ πξψηε ζθελή ε βαζίιηζζα 

Ηνθάζηε, ειηθησκέλε πηα, βγαίλεη απφ ην παιάηη ηεο Θήβαο θαη εμηζηνξεί ηε δπζηπρία 

ηεο. Δίλαη ε κεηέξα ηνπ Οηδίπνδα, ελφο δπζηπρηζκέλνπ επίζεο αλζξψπνπ αθνχ δελ 

κπφξεζε λα μεθχγεη απφ ηε κνίξα ηνπ θαη αηηκάζηεθε αθνχ ζθφησζε ηνλ παηέξα ηνπ θαη 

παληξεχηεθε ηε κεηέξα ηνπ. Παξά ηηο πξάμεηο απηέο φκσο ε κνίξα δελ ζηακάηεζε λα 

θαηαδηψθεη ηνλ Οηδίπνδα. Απφ ην γάκν ηνπ Οηδίπνδα κε ηελ κεηέξα ηνπ Ηνθάζηε, 

πξνέθπςαλ δχν παηδηά, ν Δηενθιήο θαη ν Πνιπλείθεο. Σα παηδηά απηά θιεξνλφκεζαλ 

ηελ θαηάξα ηνπ παηέξα ηνπο αιιά θαη ηα ίδηα θέξζεθαλ κε απξεπή ηξφπν αθνχ πξψηα 

απνκφλσζαλ ηνλ παηέξα ηνπο γηα λα μεπιπζεί ε ληξνπή ησλ πξάμεσλ ηνπ θαη χζηεξα 

άξρηζαλ λα πνιεκνχλ κεηαμχ ηνπο κε έπαζιν ηελ θιεξνλνκηά ηνπ Οηδίπνδα. Ζ Ηνθάζηε 

φκσο δελ ζέιεη λα παξαδψζεη ηα παηδηά ηεο ζηε κνίξα. Τπνθηλνχκελε απφ κεηξηθή 

ζηνξγή, ζέιεη λα αιιάμεη ηελ κνίξα ησλ παηδηψλ ηεο. Φψλαμε ινηπφλ ηνλ Πνιπλείθε πνπ 

πνιηνξθεί ηελ πφιε θαη ηνλ θάιεζε λα ζπλαληεζεί κε ηνλ αδειθφ ηνπ θαη λα ιχζνπλ ηηο 

δηαθνξέο ηνπο ρσξίο ζχγθξνπζε. Μεηά απφ απηά ε Ηνθάζηε κπαίλεη εθ λένπ ζην παιάηη.  

          ηε δεχηεξε ζθελή ηνπ πξνιφγνπ, ε Αληηγφλε κε ηνλ γέξν παηδαγσγφ έρνπλ βγεη 

ζην κπαιθφλη ηνπ παιαηηνχ γηα λα αγλαληέςνπλ. Απφ εθεί ε Αληηγφλε βιέπεη ηνλ ζηξαηφ 

πνπ πνιηνξθεί ηελ πφιε θαη ηνλ Πνιπλείθε, ηνλ αδειθφ ηεο. Ζ Αληηγφλε ληψζεη ζηνξγή 

γηα ηνλ αδειθφ ηεο ηνλ νπνίν ζπκπνλά γηαηί είλαη καθξηά απφ ηελ παηξίδα ηνπ.   

             Αθνινπζεί ε πάξνδνο ηνπ ρνξνχ πνπ απνηειείηαη απφ θνπέιεο πνπ είλαη απφ ηε 

Φνηλίθε. Οη θνπέιεο απηέο έρνπλ ζηαιζεί ζην καληείν ησλ Γειθψλ απφ ηελ Σχξν κε 

ζθνπφ ηελ αθηέξσζε ηνπο ζηελ ιαηξεία ηνπ Φνίβνπ. Οη θνπέιεο πεξηγξάθνπλ ηηο 

εληππψζεηο ηνπο απφ ην ηαμίδη αιιά ηψξα βξίζθνληαη ζε κία πφιε πνπ πνιηνξθείηαη θαη 

θνβνχληαη ηνλ πφιεκν πνπ έξρεηαη. Γηα λα μεθχγνπλ απφ ηε δνθεξή πξαγκαηηθφηεηα 
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ζηελ νπνία βξίζθνληαη, ζθέθηνληαη ην θιήκα πνπ ππάξρεη ζηελ ζπειηά ηνπ Γηνλχζνπ θαη 

απνδεηνχλ λα βξίζθνληαη ζηηο θνξπθέο ησλ βνπλψλ καδί κε ηνπο ζενχο ή ζηα θαξάγγηα 

ησλ Γειθψλ λα ρνξεχνπλ θαη λα κελ βξίζθνληαη ζηε δίλε ηνπ πνιέκνπ. Οη ίδηεο έρνπλ 

ζπγγεληθή ζρέζε κε ηε Θήβα ιφγσ ηεο θνηλήο πξνγνληθήο ηνπο θαηαγσγήο θαη 

θνβνχληαη γηα ην κέιινλ γηαηί νη Αξγείνη θαη ζάξξνο έρνπλ αιιά γηαηί νη ζενί κπνξεί λα 

βνεζήζνπλ ηνλ Πνιπλείθε ιφγσ ηεο αδηθίαο πνπ έρεη ππνζηεί.  

            Μεηά ην ρνξφ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ν Πνιπλείθεο, πνπ κεηά ηελ παξάθιεζε 

ηεο κεηέξαο ηνπ, έξρεηαη λα ζπλαληεζεί κε ηνλ αδειθφ ηνπ. Ζ Ηνθάζηε εκθαλίδεηαη θαη 

κάλα θαη γηνο ζπλαληηνχληαη. Ζ Ηνθάζηε ζα αθνχζεη ηα παξάπνλα θαη ηηο αδηθίεο πνπ ν 

Πνιπλείθεο έρεη ππνζηεί θαη δηθαηνινγεί ζηε κεηέξα ηνπ ηελ απφθαζε ηνπ λα έιζεη ζηελ 

πφιε κε ζηξαηφ γηα λα δηεθδηθήζεη απηφ πνπ δηθαηνχηαη. Σελ ψξα πνπ κάλα θαη γηνο 

ζπλνκηινχλ εκθαλίδεηαη θαη ν Δηενθιήο. Ζ ζπλάληεζε φκσο ησλ δχν αδειθψλ δελ έρεη 

θαλέλα ζεηηθφ απνηέιεζκα ιφγσ ηνπ Δηενθιή πνπ είλαη αρφξηαγνο θαη ηα ζέιεη φια γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο απνραηξεηηζκφο ησλ δχν αδειθψλ γίλεηαη κέζα ζην κίζνο θαη ζηηο 

απεηιέο.  

      Δπαλέξρεηαη ν ρνξφο πνπ ζπκάηαη ζξχινπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ρηίζηκν ηεο πφιεο 

απφ ηνλ Κάδκν. Ζ πεξηνρή απηή ήηαλ αγηαζκέλε απφ ην Γηφλπζν θαη ν Κάδκνο 

θαηάγνληαλ απφ ηνλ Έπαθν πνπ θαη απηφο ήηαλ γηνο ηνπ Γία θαη γη‟ απηφ είρε ηε βνήζεηα 

ησλ ζεψλ. Σνλ Έπαθν επηθαιείηαη ν ρνξφο λα βνεζήζεη ηελ πφιε πνπ βξίζθεηαη ζε 

θίλδπλν αιιά θαη ηε Γήκεηξα θαη ηελ Πεξζεθφλε πνπ πξνζηαηεχνπλ ηελ πφιε.  

        Δπαλέξρεηαη ν Δηενθιήο ζηε ζθελή θαη ζπλαληηέηαη κε ηνλ Κξένληα, αδειθφ ηεο 

Ηνθάζηεο. Ο Κξένληαο ιφγσ ηεο κεγάιεο πείξαο πνπ έρεη, ιέεη ζηνλ Δηενθιή κε πνην 

ηξφπν λα ακπλζεί. Ζ κνλαδηθή επρή θαη πφζνο ηνπ Δηενθιή είλαη λα ζθνηψζεη ηνλ 

αδειθφ ηνπ. Δπεηδή δελ μέξεη αλ ζα βγεη δσληαλφο απφ ηελ κάρε, ιέεη ζηνλ Κξένληα, ν 

Πνιπλείθεο λα κείλεη άηαθνο. Σνπ παξαγγέιιεη επίζεο λα ξσηήζεη ηνλ Σεηξεζία πσο 

κπνξνχλ λα ζψζνπλ ηε Θήβα απφ ηνλ Πνιπλείθε πνπ ηελ πνιηνξθεί. ηε ζπλέρεηα, ν 

Δηενθιήο θεχγεη γηα ηε κάρε.  

       Αθνινπζεί ν ρνξφο πνπ παξαπνληέηαη ζην ζεφ ηνπ πνιέκνπ Άξε γηα ηνλ πφιεκν πνπ 

πξφθεηηαη λα μεζπάζεη. Ζ κνίξα ηνπ Οηδίπνδα είλαη απηή πνπ απεηιεί πιένλ ηε Θήβα 

αθνχ ηελ έρνπλ επσκηζηεί θαη ηα παηδηά ηνπ.  
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            ηε ζθελή έξρεηαη ν γηνο ηνπ Κξένληα Μελνηθέαο καδί κε ηνλ Σεηξεζία. Λέεη 

ζηνλ Κξένληα φηη γηα λα ζσζεί ε Θήβα ζα πξέπεη λα ζπζηαζηεί ν Μελνηθέαο. Ο 

Κξένληαο πνπ ζέιεη λα ζψζεη ηνλ γην ηνπ ηνλ δηαηάδεη λα θξπθηεί ζην Γσδσλαίν ηεξφ. Ο 

Μελνηθέαο φκσο έρεη απνθαζίζεη λα ζπζηαζηεί πξνο φθεινο ηεο παηξίδαο ηνπ θαη ιέεη 

ςέκαηα ζηνλ παηέξα ηνπ.  

       Οη γπλαίθεο ηνπ ρνξνχ επαλέξρνληαη γηα άιιε κία θνξά θαη κηινχλ γηα ηελ 

θαηαζηξνθή πνπ είρε ππνζηεί θαη πάιη ε Θήβα ζην παξειζφλ ιφγσ ηεο θίγγαο αιιά θαη 

γηα ηε δπζηπρία πνπ ρηχπεζε ηνλ Οηδίπνδα. Δθθξάδεη φκσο ην ζαπκαζκφ ηνπ θαη γηα ηνλ 

Μελνηθέα πνπ είλαη θακάξη θάζε κάλαο αθνχ απνθάζηζε λα ζπζηαζηεί γηα ηελ παηξίδα.  

     ηε ζθελή κπαίλεη έλαο καληαηνθφξνπο πνπ ελεκεξψλεη ηελ Ηνθάζηε φηη πξφθεηηαη 

λα ιάβεη ρψξα κία κνλνκαρία αλάκεζα ζηα δχν παηδηά ηεο. Ζ Ηνθάζηε θσλάδεη ηελ 

Αληηγφλε θαη νη δχν καδί πεγαίλνπλ λα εκπνδίζνπλ ην ζάλαην ησλ δχν αδειθψλ. Ο 

ρνξφο ζξελεί γη‟ απηφ πνπ πεξηκέλεη ηελ Ηνθάζηε. 

         Δκθαλίδεηαη ν Κξένληαο πνπ έρεη καδί ηνπ ιείςαλν ηνπ Μελνηθέα. Θέιεη λα ην 

δψζεη ζηελ Ηνθάζηε γηα λα ηνλ πιχλεη θαη λα ηνλ ζηνιίζεη γηα ηελ θεδεία ηνπ. Γελ 

γλσξίδεη φκσο φηη απηή έρεη θχγεη αιιά νχηε θαη ηίπνηα απφ απηά πνπ έρνπλ ζπκβεί. 

Δκθαλίδεηαη φκσο θαη πάιη ν καληαηνθφξνο πνπ ελεκεξψλεη γηα ηνπο ηξεηο ζαλάηνπο 

αθνχ ε Ηνθάζηε απηνθηφλεζε κελ αληέρνληαο ην ζάλαην ησλ γησλ ηεο. Οη ηξεηο λεθξνί 

κεηαθέξνληαη απφ κία πνκπή πνπ ηε ζπλνδεχεη ε Αληηγφλε πνπ ζξελεί γηα ηηο ζπκθνξέο 

πνπ ηε βξήθαλ. Σνπο ζξήλνπο αθνχεη ν Οηδίπνδαο πνπ δεηά λα κάζεη ηη έγηλε. Μφιηο 

καζαίλεη ηελ αιήζεηα αξρίδεη θαη απηφο λα ζξελεί. Ο Κξένληαο φκσο ηνπο δεηά λα 

ζηακαηήζνπλ θαη θνβνχκελνο κήπσο ε άζρεκε κνίξα ηνπ Οηδίπνδα ρηππήζεη ηελ πφιε, 

ηνπ δεηά λα θχγεη. Γηαηάδεη επίζεο ηελ ηαθή ηνπ Δηενθιή ελψ ν Πνιπλείθεο ζα πεηαρηεί 

έμσ απφ ηε γε ηεο Θήβαο. Σέινο, δηαηάδεη ηελ Αληηγφλε λα κελ αζρνιεζεί θαζφινπ κε 

ηνπο λεθξνχο θαη λα πεξηκέλεη ην γάκν ηεο κε ηνλ άιιν γην ηνπ Κξένληα, ηνλ Αίκνλα. Ζ 

Αληηγφλε ηνπ ιέεη φηη απηφ δελ πξφθεηηαη λα γίλεη θαη φηη απηή δελ παληξεχεηαη. Αλ ηελ 

πηέζνπλ, ζα ζθνηψζεη ηνλ άλδξα ηεο. ζέιεη λα ζάςεη ηνλ αδειθφ ηεο θαη λα ζπλνδέςεη 

ηνλ ηπθιφ παηέξα ηεο ζηελ εμνξία. Φεχγνληαο ε Αληηγφλε καδί κε ηνλ παηέξα ηεο, 

δέρεηαη αδηακαξηχξεηα ηελ κνίξα ηνπ: 

ὦ πάηξαο θιεηλῆο πνιῖηαη, ιεύζζεη᾽, Οἰδίπνπο ὅδε,  ὃο ηὰ θιείλ᾽ αἰλίγκαη᾽ ἔγλσ θαὶ 

κέγηζηνο ἦλ ἀλήξ,  ὃο κόλνο θηγγὸο θαηέζρνλ ηῆο κηαηθόλνπ θξάηε,  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D0&prior=*oi%29di/pous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Ftras&la=greek&can=pa%2Ftras0&prior=w%29=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kleinh%3Ds&la=greek&can=kleinh%3Ds0&prior=pa/tras
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poli%3Dtai&la=greek&can=poli%3Dtai0&prior=kleinh=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=leu%2Fsset%27&la=greek&can=leu%2Fsset%270&prior=poli=tai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*oi%29di%2Fpous&la=greek&can=*oi%29di%2Fpous1&prior=leu/sset%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fde&la=greek&can=o%28%2Fde0&prior=*oi%29di/pous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%5Cs&la=greek&can=o%28%5Cs0&prior=o%28/de
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5C&la=greek&can=ta%5C0&prior=o%28%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=klei%2Fn%27&la=greek&can=klei%2Fn%270&prior=ta%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%29ni%2Fgmat%27&la=greek&can=ai%29ni%2Fgmat%270&prior=klei/n%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fgnw&la=greek&can=e%29%2Fgnw0&prior=ai%29ni/gmat%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=e%29/gnw
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Fgistos&la=greek&can=me%2Fgistos0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%3Dn&la=greek&can=h%29%3Dn0&prior=me/gistos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nh%2Fr&la=greek&can=a%29nh%2Fr0&prior=h%29=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%5Cs&la=greek&can=o%28%5Cs1&prior=a%29nh/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mo%2Fnos&la=greek&can=mo%2Fnos0&prior=o%28%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*sfiggo%5Cs&la=greek&can=*sfiggo%5Cs0&prior=mo/nos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kate%2Fsxon&la=greek&can=kate%2Fsxon0&prior=*sfiggo%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&can=th%3Ds0&prior=kate/sxon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=miaifo%2Fnou&la=greek&can=miaifo%2Fnou0&prior=th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kra%2Fth&la=greek&can=kra%2Fth0&prior=miaifo/nou
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λῦλ ἄηηκνο αὐηὸο νἰθηξὸο ἐμειαύλνκαη ρζνλόο.  ἀιιὰ γὰξ ηί ηαῦηα ζξελῶ θαὶ κάηελ 

ὀδύξνκαη;  ηὰο γὰξ ἐθ ζεῶλ ἀλάγθαο ζλεηὸλ ὄληα δεῖ θέξεηλ
161

. 

     H πξψηε δηδαζθαιία ηνπ έξγνπ «Φνίληζζεο» απφ ηνλ Δπξηπίδε έγηλε ηελ πεξίνδν 411-

409 π.Υ
162

. Ο Δπξηπίδεο αζρνιήζεθε κε ην κχζν ηεο αληηπαξάζεζεο ησλ απνγφλσλ ηνπ 

Οηδίπνδα, κία κάρε κεηαμχ αδειθψλ,  πξηλ αθφκα ε Αζήλα ράζεη ηειεησηηθά ηνλ 

Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν θαη πξηλ αθφκα μεζπάζεη ην νιηγαξρηθφ πξαμηθφπεκα. Ζ 

εθζηξαηεία ηνπ Πνιπλείθε ελαληίνλ ηνπ Δηενθιή, κία εθζηξαηεία ζηελ νπζία ηνπ 

Άξγνπο ελαληίνλ ηεο Θήβαο ήηαλ θαη απηή κία αδειθνθηφλα ζχγθξνπζε. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο κχζνο είρε απαζρνιήζεη έληνλα ηνπο ηξαγηθνχο πνηεηέο. Πξψηα απ‟ φια, 

ηνλ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ν ίδηνο ν Δπξηπίδεο ζην έξγν «Ηθέηηδεο». Καη ν Αηζρχινο φκσο 

αζρνιήζεθε κε απηφλ ζην έξγν «Δπηά επί Θήβαο» αιιά θαη ν νθνθιήο ζην έξγν 

«Αληηγφλε».  

      Ο Αηζρχινο μεθίλεζε ηελ ελαζρφιεζε ηνπ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνηχπσζε ην 

κχζν ν Αηζρχινο αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν
163

. ηηο «Φνίληζζεο» θαη ν Οηδίπνδαο αιιά 

θαη ε Ηνθάζηε δνπλ αθφκε. Ο πξψηνο είλαη θπιαθηζκέλνο ζην παιάηη, ζην ζχκβνιν ηεο 

εμνπζίαο ηνπ, απφ ηα ίδηα ηνπ ηα παηδηά ηα νπνία ληξέπνληαη γη‟ απηά πνπ έρεη δηαπξάμεη 

ν παηέξαο ηνπο. Ο ηξφπνο πνπ ηνπ θέξνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπιάθηζεο ηνπ είλαη 

πνιχ άζρεκνο θαη ε αληίδξαζε ηνπ είλαη απηή πνπ ζα νδεγήζεη ηνπο δχν γηνπο ηνπ ζηνλ 

αδειθηθφ αιιεινζθνησκφ. Ζ θαηάξα πνπ ν Οηδίπνδαο εθζηνκίδεη θάλεη ηνπο δχν γηνπο 

ηνπ λα θάλνπλ κία ζπκθσλία. Γηα λα κελ ζπγθξνπζηνχλ, ζα γίλνπλ βαζηιείο ελαιιάμ. Ζ 

αξρηθή φκσο ζπκθσλία πνιχ γξήγνξα ραιάεη γηαηί ν Δηενθιήο δελ ζέιεη λα αθήζεη ην 

ζξφλν ζηνλ αδειθφ ηνπ. ηνλ Αηζρχιν δελ είλαη ζαθήο ν ιφγνο ζχγθξνπζεο ησλ δχν 

αδειθψλ ιφγσ ηεο απψιεηαο ησλ δχν πξψησλ έξγσλ ηεο ηξηινγίαο πνπ αζρνιείηαη κε 

απηφ ην ζέκα. ην έξγν «Δπηά επί Θήβαο» φκσο ν Δηενθιήο παξνπζηάδεηαη σο ήξσαο, 

σο απηφο πνπ έρεη ηελ επζχλε λα ππεξαζπηζηεί ηελ πφιε θαη ην βαζίιεην απφ ηνλ 

Πνιπλείθε πνπ παξνπζηάδεηαη σο αζεβήο θαη εηζβνιέαο. Ζ εηθφλα φκσο ησλ δχν 

αδειθψλ πνπ παξνπζηάδεη ν Δπξηπίδεο είλαη δηαθνξεηηθή. Ο Δηενθιήο είλαη έλαο 

ηχξαλλνο πνπ ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ην δηθφ ηνπ φθεινο θαη γη‟ απηφ μεγειά ηνλ αδειθφ 
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ηνπ. Ζζηθά ινηπφλ ζηνλ Δπξηπίδε απηφο πνπ ππεξηεξεί αξρηθά είλαη ν Πνιπλείθεο αθνχ 

ζέιεη λα πάξεη πίζσ ην βαζίιεην πνπ ηνπ ππέθιεςε ν αδειθφο ηνπ. Ζ εηζβνιή φκσο πνπ 

θάλεη ζηε γε ηνπ παηέξα ηνπ, απνηειεί πξνζβνιή θαη ηνλ ηνπνζεηεί ζηελ ίδηα ζέζε κε 

ηνλ αδειθφ ηνπ. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηφζν ηεο Ηνθάζηεο φζν θαη ηεο Αληηγφλεο ζηνλ 

Δπξηπίδε, ηα δχν αδέιθηα λα κελ ζπγθξνπζηνχλ κεηαμχ ηνπο, θάηη ηέηνην δελ 

επηηπγράλεηαη θαη ε αδειθηθή αληηπαξάζεζε είλαη αλαπφθεπθηε.  

       Ο ζάλαηνο ησλ δχν αδειθψλ είλαη αλαπφθεπθηνο. Ζ δηαθνξά φκσο ηεο παξνπζίαζεο 

ηνπ ζηνλ Αηζρχιν θαη ζηνλ Δπξηπίδε είλαη φηη ν Αηζρχινο παξνπζηάδεη ηε ζαλαηεθφξν 

ζχγθξνπζε σο θάηη κεηαθπζηθφ, σο θάηη πνπ δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί αζρέησο ηηο 

πξάμεηο ησλ δχν αδειθψλ. Ο Δπξηπίδεο φκσο δίλεη κία άιιε εηθφλα. Σα δχν αδέιθηα 

ζθνηψλνπλ ην έλα ην άιιν γηαηί ν έλαο επηηέζεθε θαη μεγέιαζε ηνλ άιιν αιιά θαη γηαηί 

ζην ηέινο επηιέγνπλ λα κνλνκαρήζνπλ νη δχν ηνπο, ρσξίο ηνπο ζηξαηνχο ηνπο απφ 

επηινγή.  

        Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ηνλίδεη ν Δπξηπίδεο πνιχ έληνλα ζην έξγν είλαη απηφ ηεο 

θιεξνλνκηθήο επζχλεο. Οη «Φνίληζζεο» ηνπ Δπξηπίδε απνηεινχλ κέξνο ηνπ εμαηξεηηθά 

δεκνθηινχο ζεβατθνχ κπζηθνχ θχθινπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζπλδένληαη κε ηελ ηζηνξία ηνπ 

νίθνπ ησλ Λαβδαθηδψλ ή αιιηψο ηζηνξία ηνπ νίθνπ ηνπ Λαΐνπ. Ζ κπζνινγία ησλ 

Λαβδαθηδψλ θαη ηεο Θήβαο είρε εκπλεχζεη ην κεγάιν ηξαγηθφ πνηεηή φζεο θνξέο 

πεξίπνπ ηνλ Αηζρχιν θαη ην νθνθιή
164

. 

        ηνλ «Οηδίπνδα Σχξαλλν» ηνπ νθνθιή, νη πξάμεηο ηνπ βαζηιηά Λαΐνπ επεξεάδνπλ 

θαηαιπηηθά ηνλ ίδην ηνπ ην γην, ηνλ Οηδίπνδα. Γελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη φηη ε λεφηεηα 

ηνπ βαζηιηά, ζπλνδεχεηαη απφ εγθιήκαηα γηα ηα νπνία φκσο πξέπεη λα ινγνδνηήζεη 

αξγφηεξα ν ίδηνο ν ήξσαο. Δίλαη, ινηπφλ, ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη νη πξάμεηο ηεο κηαο 

γεληάο επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηε δσή, αιιά θαη ηε κνίξα ησλ επηγφλσλ. 

         Ο ήξσαο, ινηπφλ, ζε κηα κνηξαία ζπλάληεζε θηινληθεί κε ην βαζηιηά ηεο Θήβαο, 

Λάην θαη ηνλ ζθνηψλεη ρσξίο λα γλσξίδεη φηη είλαη ν πξαγκαηηθφο ηνπ παηέξαο. Θα 

θαηαθέξεη κάιηζηα λα ιχζεη ην αίληγκα ηεο θίγγαο, ε νπνία θαηαζπάξαδε ηνπο λένπο 

ηεο Θήβαο θαη γηα αληακνηβή ζα παληξεπηεί ηε βαζίιηζζα Ηνθάζηε αγλνψληαο φηη είλαη ε 

πξαγκαηηθή ηνπ κεηέξα
165

. 
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       Απφ απηή ηελ αηκνκημία ζα γελλεζνχλ ηέζζεξα παηδηά, ν Πνιπλείθεο, ν Δηενθιήο, ε 

Αληηγφλε θαη ε Ηζκήλε. Ο ήξσαο, έπεηηα, αληηκέησπνο κε κηα θαηαζηξνθή ηεο ρψξαο 

ηνπ, αλαγθάδεηαη λα αλαδεηήζεη ην θνληά ηνπ Λαΐνπ. ηε ζπλέρεηα ηεο ζνθφθιεηαο 

ηξαγσδίαο, ε εκκνλή ηνπ λα αλαθαιχςεη ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ ξίδεο, ζα ηνλ νδεγήζεη 

ζηελ απηνηχθισζή ηνπ ελψ ηε ζχδπγφ ηνπ θαη κεηέξα ηνπ, Ηνθάζηε, ζηελ απηνθηνλία. 

            Ο Οηδίπνδαο, είλαη ν ήξσαο, ν νπνίνο πξνζθξνχεη ζε φιεο ηηο θπζηνινγηθέο 

ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ κηαο νηθνγέλεηαο
166

. Παξάιιεια, φκσο, ν ίδηνο έρεη 

ην κίαζκα εμαηηίαο ησλ θξηθηψλ πξάμεσλ ζηηο νπνίεο πξνέβε θαη γη‟ απηφλ αθξηβψο ην 

ιφγν πξέπεη λα ηηκσξεζεί. Ζ παλνχθια πνπ καζηίδεη ηελ πφιε ηεο Θήβαο είλαη κηα 

μεθάζαξε ππφδεημε φηη νη ζενί έρνπλ δπζαξεζηεζεί κε ηνπο αλζξψπνπο
167

. 

      Ο νθνθιήο, κέζα απφ ηνλ ήξσα ηνπ, ζέιεη λα δείμεη πσο απηφο ζε θακία πεξίπησζε 

δελ κπνξεί λα απνθχγεη ην πεπξσκέλν θαη ηε κνίξα ηνπ
168

ελψ κε ηελ απηνηχθισζή ηνπ ν 

ίδηνο δίλεη έλα ηέινο ζην καξηχξην πνπ πθίζηαηαη.  

           Ο ήξσαο παξνπζηάδεηαη ζαλ έλαο απνθαζηζηηθφο βαζηιηάο πνπ επηδηψθεη κε θάζε 

ηξφπν λα θηάζεη ζηελ αιήζεηα. Απηφ είλαη εκθαλέο ζηνπο ζηίρνπο 213-215 φπνπ 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: Δγώ ζα θηάζσ ζηελ αξρή θαη ηελ αιήζεηα κεο ην θσο ζα 

θαλεξώζσ
169

. 

        ηξέθεηαη κάιηζηα κε απεηιέο ελαληίνλ φπνηνπ πξνζθέξεη βνήζεηα ζην θνληά ηνπ 

Λαΐνπ ελψ ζην ζηίρν 226 απαηηεί ηε ζπλαίλεζε φζσλ γλσξίδνπλ ηελ αιήζεηα. 

Παξάιιεια, ν Οηδίπνδαο εκθαλίδεηαη θαη σο έλαο επζπλείδεηνο βαζηιηάο
170

, ν νπνίνο 

είλαη έηνηκνο λα ιχζεη ην πξφβιεκα πνπ καζηίδεη ηελ πφιε κε ηδηαίηεξε ελεξγεηηθφηεηα 

θαη επθπΐα. Δκθαλίδεηαη σο ν ηειεπηαίνο πνπ αληηιακβάλεηαη ηε θξηθηή αιήζεηα
171

, 

αθνχ ζην ηέινο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ αλαηξέπεη ηα κέρξη 

ηφηε δεδνκέλα θαη ηα φζα ν ίδηνο πίζηεπε γηα ηε δσή ηνπ
172

. Απηνηπθιψλεηαη θαη 

εγθαηαιείπεηαη, φκσο απηφ δελ είλαη ηνπ αθαηξεί ην κεγαιείν, αιιά αληίζεηα ηνλίδεη ηελ 
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πξνζπάζεηά ηνπ λα κάζεη ηελ αιήζεηα κέρξη ηέινπο κε ηηο φπνηεο ζπλέπεηεο απηή 

επηθέξεη. 

         Ο Δπξηπίδεο, ζηηο «Φνίληζζεο» αλαηξέπεη ην κχζν, αθνχ ε Ηνθάζηε είλαη δσληαλή 

ελψ ν ηπθιφο Οηδίπνδαο δεη παξαπεηακέλνο θαη μεραζκέλνο ζε έλα ζθνηεηλφ ζάιακν ηνπ 

παιαηηνχ ηεο Θήβαο. ην ζξφλν παξάιιεια, βξίζθεηαη ν έλαο απφ ηνπο δχν γηνπο ηνπ 

Οηδίπνδα, ν Δηενθιήο, ν νπνίνο φκσο αξλείηαη λα κνηξαζηεί ηελ εμνπζία κε ηνλ αδεξθφ 

ηνπ Πνιπλείθε παξά ηελ αξρηθή ηνπο ζπκθσλία λα ελαιιάζζνληαη ζηελ εμνπζία θάζε 

ρξφλν. 

         Πην ζπγθεθξηκέλα ν Πνιπλείθεο, έξρεηαη ζηελ πφιε θαιεζκέλνο απφ ηε κεηέξα 

ηνπ, Ηνθάζηε, γηα ηηο ηειεπηαίεο δηαπξαγκαηεχζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηε κνηξαζηά ηεο 

εμνπζίαο
173

. Ο Πνιπλείθεο, εκθαλίδεηαη ζαλ έλαο ραξαθηήξαο, ν νπνίνο είλαη πξφζπκνο 

λα ζπκβηβαζηεί κε ηνλ αδεξθφ ηνπ. Ο ίδηνο, άιισζηε, ππνθέξεη ζθιεξά αθνχ γηα πνιιά 

ρξφληα είλαη καθξηά απφ ηελ παηξίδα ηνπ, θνπβαιψληαο έηζη ηε κνίξα ηνπ εμφξηζηνπ
174

. 

Ο ίδηνο βξέζεθε ζην Άξγνο, φπνπ παληξεχηεθε ηελ θφξε ηνπ βαζηιηά Άδξαζηνπ 

θηινδνμψληαο θάπνηα ζηηγκή λα θαηαθέξεη λα γπξίζεη ζηελ παηξίδα ηνπ. Δθ δηακέηξνπ 

αληίζεηε, απνδίδεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ Δηενθιή, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη σο ν 

άλζξσπνο κηαο άκεηξεο δχλακεο θαη αθαηαλφεηεο αδηαιιαμίαο. 

         Οη δηαπξαγκαηεχζεηο απνηπγράλνπλ κε απνηέιεζκα ν Πνιπλείθεο λα επηζηξέςεη 

ζην ζηξαηφ ησλ Αξγείσλ, ηνλ νπνίν ζα νδεγήζεη ζε ζχγθξνπζε ελαληίνλ ηεο ίδηαο ηνπ 

ηεο παηξίδαο, ηεο Θήβαο
175

. Ο Δηενθιήο ζην εμήο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ππεξαζπηζηή 

ηεο πφιεο κε ηε ζπκβνπιή κάιηζηα ηνπ ζείνπ ηνπ, Κξένληα. Ο Σεηξεζίαο  ρξεζκνδφηεζε 

ζηνλ Κξένληα φηη ε Θήβα ζα ληθήζεη κφλν αλ ν γηνο ηνπ Κξένληα, Μελνηθέαο, ζπζηαζηεί 

ζηνλ Άξε, φκσο ν Κξένληαο ζέινληαο λα ζψζεη ην παηδί ηνπ, ην δηαηάδεη λα θχγεη ζηνπο 

Γειθνχο. Ο Μελνηθέαο πξνζπνηείηαη φηη ππαθνχεη ζηε δηαηαγή πνπ έιαβε απφ ηνλ 

παηέξα ηνπ, φκσο ηειηθά ζπζηάδεη εζεινληηθά ηε δσή ηνπ. Με ηελ απηνθηνλία ηνπ έηζη νη 

Θεβαίνη θαηνξζψλνπλ λα ληθήζνπλ θαη λα εμνληψζνπλ ηνπο αξρεγνχο ησλ Αξγείσλ. Οη 

δχν αληίπαινη, Δηενθιήο θαη Πνιπλείθεο, κνλνκάρεζαλ  θαη ηειηθά αιιεινζθνηψζεθαλ 
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ελψ ε κεηέξα ηνπο Ηνθάζηε απηνθηφλεζε φηαλ ηνπο βξήθε λεθξνχο , αδπλαηψληαο λα 

αληέμεη απηφλ ηνλ πφλν. 

Ο Κξένληαο πιένλ βξίζθεηαη ζην ζξφλν θαη έρεη αλαιάβεη ηελ εμνπζία ζηελ πφιε ηεο 

Θήβαο. Ο ίδηνο, ινηπφλ, δηαηάδεη ηελ εμνξία ηνπ Οηδίπνδα ελψ παξάιιεια απαγνξεχεη 

ηελ ηαθή ηνπ Πνιπλείθε ζε ζεβατθή γε. Ο ίδηνο, βέβαηα, δελ έρεη ππνινγίζεη ηελ 

εκθάληζε ηεο Αληηγφλεο, ε νπνία αληηηίζεηαη ζε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Κξένληα θαη 

κάιηζηα ππφζρεηαη λα ζάςεη ηνλ αδεξθφ ηεο φπνην θαη αλ είλαη ην θφζηνο. Οη ζξήλνη ηεο 

γηα ην ζάλαην ησλ δχν αδεξθψλ ηεο , αιιά θαη ν αληίιαινο ηνπ Οηδίπνδα ζηνπο ζξήλνπο 

ηεο δελ αθήλνπλ λα αθνπζηεί θαλέλα επηλίθην ηξαγνχδη γηα ην γεγνλφο φηη ε Θήβα ηειηθά 

θαηάθεξε λα ζσζεί. Απφιπηα θπξηαξρηθφ απιψλεηαη ην θιάκα ηεο Αληηγφλεο θαη ηνπ 

Οηδίπνδα γηα ηα λεθξά  αδέξθηα, ηα νπνία θείηνληαη κπξνζηά ηνπο.  

Ζ ζπλνιηθή ζεψξεζε απηνχ ηνπ έξγνπ, καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ίδηνο ν 

Δπξηπίδεο δξακαηνπνίεζε έλαλ κχζν πνπ είρε επεμεξγαζηεί λσξίηεξα απφ απηφλ ν 

Αηζρχινο ζην έξγν «Δπηά επί Θήβαο». Σί πξαγκαηεχεηαη, ινηπφλ, ν ζπγθεθξηκέλνο 

κχζνο; ην έξγν ν Δηενθιήο εκθαλίδεηαη σο ν ηζρπξφο άλδξαο, ν νπνίνο φκσο εθηφο απφ 

ηνλ εμσηεξηθφ θίλδπλν ηνπ ζηξαηνχ ησλ Αξγείσλ, έρεη λα αληηκεησπίζεη θαη ηνλ 

εζσηεξηθφ θίλδπλν ησλ παληθφβιεησλ γπλαηθψλ. Ζ ζθιεξφηεηά ηνπ είλαη έληνλα 

εκθαλήο ζηνπο ζηίρνπο 196-199 φπνπ απεηιεί κε ζαλαηηθή θαηαδίθε φπνηνλ άλδξα, 

γπλαίθα ή παηδί παξαθνχζεη ηηο εληνιέο ηνπ. 

               πσο έρεη αλαθέξεη θαη ν Seaford, ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδηό ηεο ε ηξαγσδία 

απνθαιεί ηνπο βαζηιείο ηπξάλλνπο επεηδή επηθεληξώλνληαη ζηελ αληαπνδνηηθή βία θαη ηνλ 

θόλν ησλ ζπγγελώλ
176

. Βέβαηα, ζην έξγν ν Δηενθιήο δελ νλνκάδεηαη ηχξαλλνο, αιιά 

ζηνπο ζηίρνπο πνπ παξαζέζακε είλαη θαλεξφ φηη δείρλεη ήδε ην ηπξαλληθφ πξφζσπν ηεο 

εμνπζίαο ηνπ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη ζην γπλαηθείν ρνξφ ν Δηενθιήο ζε απηνχο ηνπο ζηίρνπο, καο ζπκίδεη ηνλ 

Οηδίπνδα ηεο νθφθιεηαο ηξαγσδίαο, ν νπνίνο απεηιεί ηνπο πνιίηεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπ 

απνθαιχςνπλ ην δνινθφλν ηνπ Λαΐνπ, ελψ ηειηθά ζα απνδεηρηεί φηη είλαη ν ίδηνο ην 

κίαζκα ηεο πφιεο.   

                                                           
176 R. Seaford Richard (2003), σ.160. 
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          Κάπνηνη κειεηεηέο φπσο ν Lesky, κηινχλ γηα δχν φςεηο ηεο εηθφλαο ηνπ 

Δηενθιή
177

, ζηελ νπζία φκσο έρνπκε έλα πξφζσπν, ην νπνίν δηαξθψο κεηαβάιιεηαη 

αθνχ εκθαλίδεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο: είλαη ν ζπλεηφο αξρεγφο ηεο πφιεο, ν 

βίαηνο ηχξαλλνο, αιιά θαη ν θαηαξακέλνο γηνο ηνπ Οηδίπνδα. Ο ίδηνο, ινηπφλ, νξίδεη 

πνηνη ζα είλαη νη Θεβαίνη ζηξαηεγνί, νη νπνίνη ζα αληηπαξαηαρζνχλ απέλαληη ζηνπο 

Αξγείνπο. Αλαθνηλψλεη έηζη φηη ζα ηνπνζεηήζεη έμη γελλαίνπο ζηξαηηψηεο ζηηο πχιεο ελψ 

ν έβδνκνο ζα είλαη ν ίδηνο θαη απέλαληί ηνπ ζα έρεη ηνλ αδεξθφ ηνπ. 

       Παξφιν πνπ έρεη ήδε αθνπζηεί ε αδηθία ηνπ Δηενθιή ζε βάξνο ηνπ Πνιπλείθε, ν 

πξψηνο δελ αλαιακβάλεη θακία πξνζσπηθή επζχλε. ην ζηίρν 653 κάιηζηα θαηεγνξεί 

ηνπο ζενχο θαη ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζηε γεληά ηνπ Οηδίπνδα πνπ κηζνχλ νη ζενί. Ο 

ρνξφο ηνλ πξνηξέπεη λα ζηείιεη άιινλ ζηελ έβδνκε πχιε θαη κάιηζηα ζηνπο ζηίρνπο 680-

683 ηνπ ππελζπκίδεη ηνλ ζετθφ λφκν γηα ηελ αδεξθνθηνλία. κσο, ν Δηενθιήο πξνηάζζεη 

ηε δφμα απέλαληη ζε απηφ ην ζετθφ λφκν θαη πιένλ θαίλεηαη λα ελζαξθψλεη ηα ηδεψδε 

ηνπ γέλνπο ησλ εξψσλ
178

. Ο Δηενθιήο ραξαθηεξίδεη ηνλ αδεξθφ ηνπ ερζξφ θαη πξνδφηε 

ηεο παηξίδαο ηνπ, γεγνλφο πνπ φμπλε ηελ αληίζεζή ηνπο θαη δπλάκσλε ην κίζνο ηνπ ελφο 

απέλαληη ζηνλ άιινλ, ψζηε ηειηθά κφλνη ηνπο λα νδεγεζνχλ ζην ζάλαηφ ηνπο, 

επαιεζεχνληαο έηζη ηελ παηξηθή θαηάξα. 

           Ο Πνιπλείθεο απφ ηελ άιιε πιεπξά θαηαξηέηαη ηελ παηξηθή ηνπ πφιε θαη δεηά λα 

ρηππεζεί κε ηνλ Δηενθιή θαη ή λα ζθνησζεί καδί ηνπ ή λα εμνξηζηεί αθνχ ηνλ ληθήζεη 

αθξηβψο φπσο ν Δηενθιήο έθαλε θάπνηε ζην παξειζφλ. Ο Πνιπλείθεο, εκθαλίδεηαη σο 

έλαο άλδξαο αζεβήο, ν νπνίνο έρεη εηζβάιιεη σο ερζξφο ζηελ ίδηα ηνπ ηελ παηξίδα θαη 

κάιηζηα επηζπκεί λα δηαπξάμεη θαη έλα αθφκα αλνζηνχξγεκα, ζθνηψλνληαο ηνλ αδεξθφ 

ηνπ. κσο παξάιιεια, ν Πνιπλείθεο είλαη θαη ν αδηθεκέλνο αδεξθφο πνπ θαηεγνξεί ηνλ 

αδεξθφ ηνπ σο επίνξθν θαη ζθεηεξηζηή ηνπ βαζηιηθνχ ζξφλνπ ηεο Θήβαο. Ο ζάλαηνο θαη 

ησλ δχν ζεκαηνδνηεί πσο ε γεληά ηνπ Λαΐνπ πιένλ έρεη εηηεζεί. 

          Δπηπξνζζέησο, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο ην ηέινο  ζηελ ππφζεζε ησλ 

«Φνηληζζψλ» καο ζπκίδεη ηδηαίηεξα ην έξγν ηνπ νθνθιή «Αληηγφλε»
179

. Σν ζέκα ηεο 

ηαθήο ηνπ Πνιπλείθε είλαη άιισζηε ηφζν ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ «Αληηγφλε» ηνπ 

                                                           
177 A. Lesky (2003), σ.157. 

178 J. P. Vernant & P. Vidal (1998), σ.155. 

179 A. Lesky (2011), σ.558. 
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νθνθιή
180

. Ζ αληηπαξάζεζε ησλ δχν πξσηαγσληζηψλ Αληηγφλεο θαη Κξένληα είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ηεο ζχγθξνπζεο ησλ ζετθψλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ λφκσλ αληίζηνηρα. Οη 

δχν πξσηαγσληζηέο παξνπζηάδνληαη σο δχν θφζκνη εθ δηακέηξνπ αληίζεηνη κεηαμχ ηνπο. 

Ο άξρνληαο Κξένληαο εκθαλίδεηαη σο ζεκαηνθχιαθαο ησλ λφκσλ, ν νπνίνο ζέιεη λα 

πξνθπιάμεη ηελ πφιε απφ ηνλ θίλδπλν. Γη‟ απηφλ ην δίθαην ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

ηήξεζε ησλ γξαπηψλ λφκσλ θαη ηελ ππεξάζπηζε ηεο παηξίδαο. ην ξφιν πνπ έρεη 

αλαιάβεη ζεσξεί δεδνκέλε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ ζεψλ, νη νπνίνη θαηά ηελ γλψκε ηνπ δελ 

κπνξεί λα ππνζηεξίδνπλ ην άδηθν.  

          Ζ Αληηγφλε απφ ηελ άιιε πιεπξά επηθαιείηαη ηνπο άγξαθνπο ζετθνχο λφκνπο, νη 

νπνίνη είλαη ακεηάβιεηνη θαη έρνπλ αηψληα ηζρχ. Με απηφλ φκσο ηνλ ηξφπν ε εξσίδα 

ζέιεη λα δηθαηνινγήζεη ηελ απφθαζή ηεο λα ζάςεη ηνλ αδεξθφ ηεο Πνιπλείθε. Απφ ηελ 

αξρή θηφιαο ηνπ έξγνπ ε Αληηγφλε αξλείηαη λα δερηεί σο λφκν ην δηάηαγκα ηνπ Κξένληα 

ζρεηηθά κε ηελ απαγφξεπζε ηεο ηαθήο ηνπ Πνιπλείθε θαη κάιηζηα ζην ζηίρν 7 κε 8 

αλαθέξεηαη ζηελ θαζνιηθφηεηα ηνπ δηαηάγκαηνο κε έληνλε απνξία: «θαὶ λῦλ ηί ηνῦη᾽ αὖ 

θαζη παλδήκῳ πφιεη θήξπγκα ζεῖλαη ηὸλ ζηξαηεγὸλ ἀξηίσο;» Ο Κξένληαο έρεη εθδψζεη 

δηάηαγκα κε ην νπνίν απαγνξεχεη ηελ ηαθή ηνπ Πνιπλείθε, γηαηί δηέπξαμε πξνδνζία 

εθζηξαηεχνληαο ελαληίνλ ηεο γελέηεηξάο ηνπ
181

. Ζ Αληηγφλε φκσο δελ επηζπκεί ζε θακία 

απνιχησο πεξίπησζε λα ελδψζεη ζε απηή ηελ απαγφξεπζε αθνχ ζεσξεί φηη έρεη ηεξφ θαη 

επηβεβιεκέλν ρξένο λα ζάςεη ηνλ αδεξθφ ηεο. 

        Αθξηβψο γη‟ απηήλ ηελ πξάμε, ν Κξένληαο ηελ ηηκσξεί κε ηνλ εγθιεηζκφ ηεο ζε 

έλαλ βξαρψδε ηάθν θαη ηελ εγθαηαιείπεη εθεί κε πξφζεζε λα ηελ αθήζεη λα πεζάλεη. 

„ηαλ πιένλ ν κάληεο αλαθέξεη φηη ην πηψκα ηνπ Πνιπλείθε κηαίλεη ηελ πφιε, ν 

Κξένληαο πεγαίλεη λα ηελ απειεπζεξψζεη, δηαπηζηψλνληαο φηη ε ίδηα έρεη 

απαγρνληζηεί
182

. Ο ζάλαηφο ηεο ππνδειψλεη αθξηβψο ηελ πξνζπάζεηα πνπ ε ίδηα έθαλε 

γηα λα ζάςεη ηνλ αδεξθφ ηεο κε νπνηνδήπνηε θφζηνο. Σν αλάζηεκά ηεο αλαδχεηαη κέζα 

απφ ηνλ αγψλα πνπ ε ίδηα έδσζε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ 

Κξένληα, αθνχ ε ίδηα άιισζηε βξηζθφηαλ ζε θαηψηεξε ζέζε εμαηηίαο ηνπ θχινπ ηεο
183

. 

                                                           
180 A. Lesky (2011), σ.558. 

181 Easterling- Knox (2005), σ.410. 

182 Easterling- Knox (2005), σ.410. 

183 J. P. Uben (1986), p.163. 
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        Ζ ίδηα ε εξσίδα πηζηεχεη φηη ζσζηά επηρείξεζε ηελ ηαθή ηνπ Πνιπλείθε, γηαηί απηφ 

είλαη ζχκθσλν κε ηνπο αηψληνπο λφκνπο, αιιά θαη κε κηα ζεφζηαιηε θαη ζηαζεξή εζηθή 

ηάμε
184

. Υαξαθηεξηζηηθά ζην ζηίρν 453, ε ίδηα αλαθέξεη: «νὐδὲ ζζέλεηλ ηνζνῦηνλ ᾠφκελ 

ηὰ ζὰ 

θεξχγκαζ᾽,ὥζη᾽ἄγξαπηα θἀζθαιῆ ζεῶλ λφκηκα δχλαζζαη ζλεηὸλ ὄλζ᾽ ὑπεξδξακεῖλ.
185

. Ζ 

πξάμε ηεο θαη κφλν δείρλεη ηελ πίζηε θαη ηελ αθνζίσζή ηεο πξνο ηνλ αδεξθφ ηεο, αιιά 

παξάιιεια είλαη εκθαλέο φηη δελ δηζηάδεη ζε θακία απνιχησο πεξίπησζε λα πεζάλεη γηα 

ηα πηζηεχσ θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηεο. 

         Ζ κπζνινγία, ινηπφλ, ησλ Λαβδαθηδψλ θαίλεηαη φηη είρε επεξεάζεη έληνλα θαη 

θαηαιπηηθά ην κεγάιν ηξαγηθφ πνηεηή, Δπξηπίδε
186

, ν νπνίνο ζηηο «Φνίληζζεο» 

απνπεηξάηαη λα ξίμεη θψο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ κχζνπ ηεο Θήβαο, αιιά θαη ηεο 

βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο: απηέο αθνξνχλ, ινηπφλ, ζηα ζθάικαηα ηνπ Λαΐνπ πξηλ ηε 

γέλλεζε ηνπ Οηδίπνδα, ζθάικαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην βηαζκφ ηνπ λεαξνχ 

Υξχζηππνπ φζν θαη κε ηελ αλππαθνή πνπ ν βαζηιηάο θαη ε ζχδπγφο ηνπ Ηνθάζηε έδεημαλ 

απέλαληη ζην ρξεζκφ ηνπ Απφιισλα, ν νπνίνο ηνπο είρε πξνεηδνπνηήζεη λα κελ 

ηεθλνπνηήζνπλ, γηαηί ην παηδί ζα ζηξεθφηαλ αξγφηεξα ελαληίνλ ηνπο. Οη πηπρέο απηέο 

εθηείλνληαη επηπξνζζέησο ζηελ εγθαηάιεηςε θαη έθζεζε ηνπ βξέθνπο ζηνλ Κηζαηξψλα, 

ζηελ παηξνθηνλία πνπ αθνινχζεζε φηαλ πηα ν λεαξφο Οηδίπνδαο κεγάισζε, ζην αίληγκα 

ηεο θίγγαο θαη ηελ πξφζθαηξε έηζη ζσηεξία ηεο Θήβαο, ζηνλ αηκνκηθηηθφ γάκν πνπ 

αθνινχζεζε, ζηελ αδειθνθηνλία αλάκεζα ζε Δηενθιή θαη Πνιπλείθε, ζηελ απηνθηνλία 

ηεο Ηνθάζηεο θαη ηέινο ζηελ εμνξία ηνπ Οηδίπνδα θαη ηεο Αληηγφλεο. 

            Γηαθαίλεηαη, ινηπφλ, μεθάζαξα φηη ν Δπξηπίδεο είλαη έληνλα επεξεαζκέλνο απφ 

ηε κπζνινγία ησλ Λαβδαθηδψλ ζην δηθφ ηνπ έξγν. Ο ίδηνο έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έλα 

ζεκαληηθφ κπζνινγηθφ ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν ζέιεη κα δεκηνπξγήζεη θάηη 

θαηλνχξγην, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε αθήγεζή ηνπ ζα εθθπιηζηεί ζε κηα 

αλαδηήγεζε γλσζηνχ κπζνινγηθνχ πιηθνχ. 

                                                           
184 Easterling- Knox (2005), σ.410. 

185 Αντιγόνη, 453. 

186 Α. Σολομός (1995), σ.116. 
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          Απηφ ην ηφζν ζεκαληηθφ έξγν παξαζηάζεθε γηα πξψηε θνξά ην 411 π.Υ.. κεηά 

δειαδή ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Αζήλα
187

. Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ην εξψηεκα πνηεο ήηαλ νη Φνίληζζεο, νη νπνίεο ελέπλεπζαλ ην κεγάιν 

ηξαγηθφ πνηεηή θαη ηνλ νδήγεζαλ ζην δαλεηζκφ ηνπ νλφκαηφο ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν. Οη Φνίληζζεο, ινηπφλ, απνηεινχζαλ καθξηλέο απφγνλεο ηνπ γελάξρε Κάδκνπ, ν 

νπνίνο ήηαλ ν ηδξπηήο ηεο Θήβαο
188

. Απηέο, ινηπφλ, νη γπλαίθεο βηψλνπλ έλα δχζθνιν 

παξφλ εμαηηίαο ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ απεηινχκελε Θήβα, φκσο παξάιιεια ειπίδνπλ 

θαη ζε έλα θαιχηεξν κέιινλ. Σηο ζπγθεθξηκέλεο γπλαίθεο ζα βξεη αξγφηεξα κπξνζηά ηνπ 

ν Πνιπλείθεο, φηαλ ππαθνχνληαο ζηελ παξάθιεζε ηεο Ηνθάζηεο, έξρεηαη γηα λα 

δηαπξαγκαηεπηεί κε ηνλ αδεξθφ ηνπ Δηενθιή
189

. Ο δεχηεξνο είρε δψζεη εληνιή ζηνπο 

θχιαθεο λα ηνλ αθήζνπλ λα πεξάζεη, φκσο δελ ηνλ ππνδέρεηαη θαλέλαο άιινο πέξα απφ 

απηέο ηηο γπλαίθεο. 

        Αλαξσηηέηαη βέβαηα θαλείο γηαηί ν Δπξηπίδεο επηιέγεη έλα Υνξφ απφ γπλαίθεο ηεο 

Φνηλίθεο αληί γηα ληφπηεο, νη νπνίεο κάιηζηα ζα ήηαλ πην πεηζηηθέο θαη ζα πξνθαινχζαλ 

ελδερνκέλσο κεγαιχηεξε ζπγθίλεζε φηαλ ζα ηξαγνπδνχζαλ ζηα επφκελα ιππεηεξά ηνπο 

ηάζηκα ην κπζνινγηθφ παξειζφλ ηεο παηξίδαο ηνπο. Οη ππνζέζεηο βέβαηα ζε έλα ηέηνην 

εξψηεκα πνηθίινπλ θαη ζε θακία απνιχησο πεξίπησζε δελ κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε 

πνηα απφ απηέο κπνξεί λα είλαη ε αθξηβψο νξζή ηειηθά. Μία, ινηπφλ, ηέηνηα πηζαλή αηηία 

πεξηιακβάλεη ηελ πξφζεζε πηζαλφηαηα ηνπ Δπξηπίδε λα δηαθνξνπνηεζεί πηζαλφηαηα απφ 

ησλ Υνξφ ησλ «Δπηά επί Θήβαο». Δπίζεο, απηφ πνπ επηδηψθεη ν ηξαγηθφο πνηεηήο είλαη ε 

ςπραγσγηθή πξσηνηππία πνπ πξνζθέξνπλ νη «βάξβαξνη» Υνξνί, ράξε ζηελ αλαηνιηθή 

κνπζηθή ηνπο, αιιά θαη ηελ νξρεζηξηθή ηνπο ηδηνξξπζκία
190

. 

         Άιισζηε γλσξίδνπκε απφ ηνλ Αξηζηνθάλε φηη ν ίδηνο ν Δπξηπίδεο αγαπνχζε ηφζν 

ηηο θξπγηθέο φζν θαη ηηο ιπδηθέο κεισδίεο θαη κάιηζηα ζπρλά ζηηο παξαζηάζεηο ηνπ, 

ρξεζηκνπνηνχζε αζηαηηθά φξγαλα πξνο ηέξςε ηνπ θνηλνχ
191

. Δθηφο απφ ηελ πξνθαλή, 

ινηπφλ, παξαδνρή φηη ε εμσηηθή ηαπηφηεηα ηνπ Υνξνχ ησλ «Φνηληζζψλ» ζα 

                                                           
187 Α. Σολομός (1995), σ.116. 

188 Α. Σολομός (1995), σ.117. 

189 Α. Σολομός (1995), σ.118. 

190 Α. Σολομός (1995), σ.118. 

191 Α. Σολομός (1995), σ.118. 
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δεκηνπξγνχζε, φπσο ήηαλ θπζηθφ, έλα εληππσζηαθφ νπηηθναθνπζηηθφ απνηέιεζκα, έρεη 

δηαηππσζεί θαη ε ειάρηζηα πηζαλή ππφζεζε φηη ν Δπξηπίδεο ρξεζηκνπνίεζε Υνξφ απφ ηε 

Φνηλίθε ζπκκεξηδφκελνο ην γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ πνπ εμέθξαδε εθείλε ηελ επνρή ε 

Αζήλα γηα ηελ Καξρεδφλα
192

.Μεηαγελέζηεξεο σζηφζν απφςεηο εληάζζνπλ ην Υνξφ απφ 

ηε Φνηλίθε ζηε γεληθφηεξε αθεγεκαηηθή θαη δξακαηηθή ζθνπνζεζία ηνπ έξγνπ
193

. 

        Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ν Δπξηπίδεο ήζειε λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα, αιιά θαη λα 

ζπγθεληξψζεη ηε δξάζε ζηνπο εζνπνηνχο, φκσο παξάιιεια επηδίσθε θαη ρξεζηκνπνηήζεη 

Υνξνχο, νη νπνίνη ήηαλ δπλαηφ λα ζπκπάζρνπλ κε ηα πάζε ησλ ραξαθηήξσλ, αιιά 

ηαπηφρξνλα λα θξαηνχλ θαη κηα απφζηαζε απφ απηνχο. Με ζαπκαζηφ, ινηπφλ, ηξφπν ν 

Δπξηπίδεο δίλεη ζηηο γπλαίθεο απφ ηε Φνηλίθε κηα δηπιή ηαπηφηεηα εγγχηεηαο αιιά θαη 

απνκάθξπλζεο απφ ηα δξψκελα. Ζ απνζηαζηνπνίεζή ηνπο πξνβάιιεηαη απφ ηελ εμσηηθή 

ηνπο εηθφλα ελψ ε εγγχηεηά ηνπο απφ ηε κπζνινγηθή ηνπο ζχλδεζε κε ηε Θήβα
194

. Ζ 

καθξηλή Φνηλίθε πηζαλφηαηα λα κελ έρεη θακία απνιχησο ζρέζε κε ηε βαζηιηθή 

νηθνγέλεηα, ε νπνία θαηαγφηαλ απφ ηε Θήβα, φκσο απηνί αθξηβψο νη δηαθνξεηηθνί 

θφζκνη ηνλίδνπλ θαη ηφζν έληνλα ην ράζκα πνπ ρψξηδε ηελ νηθνγέλεηα ησλ Λαβδαθηδψλ 

απφ ηνπο ππφινηπνπο Θεβαίνπο, νη νπνίνη ζε θακία πεξίπησζε δελ αηζζάλνληαη ηελ 

αλάγθε λα ππνζηεξίμνπλ ην βαζηιηά ηνπο νχηε επί ζθελήο
195

. 

          Μηα αθφκα ππφζεζε αθνξά ζην γεγνλφο φηη ν Δπξηπίδεο ρξεζηκνπνίεζε 

πηζαλφηαηα απηφ ηνλ εμσηηθφ Υνξφ απφ ηε Φνηλίθε ζαλ έλα απαξαίηεην αληηθάξκαθν 

ζηε ζιηβεξή πεδφηεηα ηεο πνιεκηθήο πινθήο πνπ έρεη ην ίδην ην έξγν
196

. Ο ηξαγηθφο, 

ινηπφλ, πνηεηήο ήζειε κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Φνηληζζψλ λα ζπάζεη φιε απηή ηε βαξηά 

αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγεί ην ίδην ην έξγν θαη λα δψζεη κε απηφ ηνλ ηξφπν κηα 

απξφζκελα δηαθνξεηηθή αίζζεζε ζην ζεαηξηθφ θνηλφ, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά θαηά κία άπνςε γηα ηελ ίδηα ηνπ ηελ ςπρνινγία. 

           Δπηπξνζζέησο, ζην έξγν «Φνίληζζεο» εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ν 

αγψλαο ιφγσλ, ν νπνίνο εθηπιίζζεηαη αλάκεζα ζηνπο δχν ζεκαληηθνχο πξσηαγσληζηέο, 

                                                           
192 Rawson (1970), p.112. 

193 D. Mastronarde (1994), p.208. 

194 C. Sourvinou- Inwood (2003), p.272. 

195 C. Sourvinou- Inwood (2003), p.273. 

196 Α. Σολομός (1995), σ.118. 
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Δηενθιή θαη Πνιπλείθε. Απηφο ν αγψλαο ιφγσλ εθηείλεηαη ζηνπο ζηίρνπο 443 έσο 587 

θαη ζα καο απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ζηελ παξνχζα εξγαζία αθνχ ζα απνπεηξαζνχκε λα ηνλ 

αλαιχζνπκε δηεμνδηθά θαη απηφ γηαηί κέζα απφ απηφλ αλαδεηθλχεηαη ε 

επηρεηξεκαηνινγία ησλ δχν αληηπάισλ, ε πάγηα ζέζε πνπ νη δχν άλδξεο ππνζηεξίδνπλ 

ελψ κέζα απφ απηφλ δηαθαίλεηαη μεθάζαξα θαη ν ραξαθηήξαο ηνπο. Ο Δπξηπίδεο, κε 

απηφλ ηνλ αγψλα ιφγσλ βάδεη απηέο ηηο δχν ηζρπξέο πξνζσπηθφηεηεο λα ζπλαληψληαη θαη 

λα ζπγθξνχνληαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηεο κεηέξαο ηνπο, ε νπνία κέρξη ηελ ηειεπηαία 

ζηηγκή επηζπκεί κε θάζε ηξφπν λα ηνπο ζπκθηιηψζεη
197

. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ν κεγάινο ηξαγηθφο πνηεηήο δελ επηζπκνχζε ζε θακία απνιχησο 

πεξίπησζε ηνλ πφιεκν
198

 θαη κάιηζηα ν νηθηηξκφο ηνπ πνιέκνπ απνηεινχζε γηα ηνλ ίδην 

πινχζηα πεγή έκπλεπζεο. Απηφ, ινηπφλ, ζπκβαίλεη θαη ζην έξγν «Φνίληζζεο». 

Πξνβάιιεηαη κηα αληίζεζε αλάκεζα ζε απηφλ ηνλ αγψλα ιφγσλ ησλ δχν ηζρπξψλ 

αλδξψλ, νη νπνίνη αξλνχληαη λα ζηακαηήζνπλ ηε κεηαμχ ηνπο έρζξα θαη ζην επεηζφδην 

ηνπ εθνχζηνπ ζαλάηνπ ηνπ λεαξνχ Μελνηθέα, ν νπνίνο ζπζηάδεηαη απηνβνχισο γηα ηε 

ζσηεξία ηεο πφιεο. Καη απηή αθξηβψο ε αληίζεζε απνηειεί κηα αγφξεπζε απφ πιεπξάο 

Δπξηπίδε φηη κε θαλέλαλ ηξφπν ν ίδηνο δελ επηζπκεί ηνλ εκθχιην πφιεκν πνπ πξφθεηηαη 

λα μεζπάζεη αλάκεζα ζηνπο δχν άλδξεο
199

. 

           Ο κεγάινο ηξαγηθφο πνηεηήο βξηζθφηαλ θνληά ειηθηαθά κε ηνλ ζνθηζηή 

Πξσηαγφξα θαη Γνξγία
200

. Αμηνζεκείσην είλαη λα αλαθέξνπκε φηη ν Πξσηαγφξαο 

ζεσξείηαη ν αξρεγέηεο ηεο νθηζηηθήο θαη κάιηζηα ε πξνζθνξά ηνπ ζηελ εμέιημε ηεο 

ξεηνξείαο θαη ηεο γιψζζαο είλαη πξαγκαηηθά ηεξάζηηα
201

. Ο ίδηνο πξνζπάζεζε λα 

εθνδηάζεη ηνπο καζεηέο ηνπ κε ηα πην απνηειεζκαηηθά θξαζηηθά κέζα θαη απηφ είρε σο 

ζπλέπεηα λα πξνσζήζεη ηα φξηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο γιψζζαο κε ζεκαληηθά 

γξακκαηηθά επηηεχγκαηα, φπσο ε δηάθξηζε ησλ γελψλ θαη ησλ κεξψλ. ίγνπξα απηφο ν 

άλδξαο απνηέιεζε έλα πξφζσπν- θιεηδί ζηελ αλάπηπμε ηεο ξεηνξηθήο θαη απηφ είλαη 

εκθαλέο, αθνχ κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο αλαθαιχςεηο ηνπ αθνξνχλ ηνπο Γηζζνχο 

                                                           
197 J.D. Romilly (1997), σ.164. 

198 J.D. Romilly (1997), σ.107. 

199 J.D. Romilly (1997), σ.164. 

200 L. Loyd (1992), p.23. 

201 Β. Λ. Κωνσταντινόπουλος & Δ.Κ. Πανομήτρος (2010), σ.82. 
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Λφγνπο, νη νπνίνη αλαπηχζζνληαη ζην έξγν ηνπ «Αληηινγίαη». Με ηνπο Γηζζνχο Λφγνπο 

ν Πξσηαγφξαο θαηάθεξε λα δηακνξθψζεη ην αληηζεηηθφ χθνο, ην νπνίν αξγφηεξα 

εμειίρζεθε κε ηνλ Αληηθψληα θαη ην Θνπθπδίδε
202

. Ζ ηέρλε απηή ηνπ ιφγνπ θαη απφ ηηο 

δχν πιεπξέο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνπο αγψλεο ιφγσλ ηνπ Δπξηπίδε
203

. 

           Ο Γνξγίαο απφ ηελ άιιε πιεπξά επηδφζεθε ζπζηεκαηηθά ζηε δηδαζθαιία ηεο 

ξεηνξηθήο κε πνιιά ξεηνξηθά ππνδείγκαηα
204

. Ο ίδηνο εθκεηαιιεχηεθε κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν ην θιίκα απφιπηεο ειεπζεξίαο θαη αλαδήηεζεο πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε 

δεκνθξαηία ηνπ Πεξηθιή θαη απηφ πνπ επηζπκνχζε κε νπνηνδήπνηε θφζηνο ήηαλ λα 

αιιάμεη ξηδηθά ηε κνξθή, αιιά θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο παηδείαο. Ζ ξεηνξηθή πιένλ 

είρε πεξάζεη ζε έλα άιιν επίπεδν αθνχ απνθηνχζε πξσηεχνπζα ζέζε θαη πιένλ νη 

ζνθηζηέο επηδίσθαλ λα αζρνιεζνχλ ηφζν κε γισζζηθά φζν θαη κε γξακκαηηθά δεηήκαηα. 

Ζ γιψζζα πιένλ απνθηνχζε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή δχλακε θαη νη ζνθηζηέο επηζπκνχλ ε 

ίδηα λα γίλεη έλα εξγαιείν αζθαινχο επηθνηλσλίαο, ζαθήλεηαο θαη νξζφηεηαο. 

          Άθιξη ηος Δηεοκλή και αγώναρ λόγων (ζηίσοι 443-587). Ο αγψλαο ιφγσλ 

κεηαμχ Δηενθιή θαη Πνιπλείθε μεθηλά ζην ζηίρν 443 κε κία εηζαγσγηθή ξήζε απφ ηνλ 

ίδην ην Υνξφ ησλ Φνηληζζψλ, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηνλ Δηενθιή πνπ εηζέξρεηαη γηα 

πξψηε θνξά ζηε ζθελή. Μάιηζηα, νη γπλαίθεο απφ ηε Φνηλίθε ηνλίδνπλ ζηελ βαζίιηζζα 

Ηνθάζηε ψζηε απηή πξέπεη λα κηιήζεη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα πξνθαιέζεη ηε ζπκθηιίσζε 

ησλ δχν πξσηαγσληζηψλ: 

θαὶ κὴλ Ἐηενθιῆο ἐο δηαιιαγὰο ὅδε  ρσξεῖ: ζὸλ ἔξγνλ, κῆηεξ Ἰνθάζηε, ιέγεηλ  

ηνηνύζδε κύζνπο νἷο δηαιιάμεηο ηέθλα
205

. 

            Ο Δηενθιήο, ινηπφλ, εηζέξρεηαη ζηε ζθελή, αιιά απφ ηα πξψηα ηνπ θηφιαο ιφγηα 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ην ζθιεξφ θαη αδηάιιαθην ραξαθηήξα ηνπ. Ο ίδηνο ηζρπξίδεηαη 

φηη βξίζθεηαη εθεί κφλν πξνο ράξε ηεο κεηέξαο ηνπ: 

κῆηεξ, πάξεηκη: ηὴλ ράξηλ δὲ ζνὶ δηδνὺο  ἦιζνλ. ηί ρξὴ δξᾶλ; ἀξρέησ δέ ηηο ιόγνπ:  ὡο 

ἀκθὶ ηείρε θαὶ μπλσξίδαο ιόρσλ  ηάζζσλ ἐπέζρνλ πόιηλ, ὅπσο θιύνηκί ζνπ  θνηλὰο 

βξαβείαο, αἷο ὑπόζπνλδνλ κνιεῖλ  ηόλδ᾽ εἰζεδέμσ ηεηρέσλ πείζαζά κε
206

. 

                                                           
202 Β. Λ. Κωνσταντινόπουλος & Δ.Κ. Πανομήτρος (2010), σ.82. 

203 L. Loyd (1992), p.23. 

204 Β. Λ. Κωνσταντινόπουλος & Δ.Κ. Πανομήτρος (2010), σ.16. 

205 Φοίνισσες, 443-445. 
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         Απηή ε πξψηε ηνπ εκθάληζε ζηε ζθελή είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

πξνεγνχκελε εκθάληζε ηνπ αδεξθνχ ηνπ Πνιπλείθε. Ο ίδηνο παξνπζηάδεηαη κε κία 

δπλακηθφηεηα, ρσξίο θαλ λα απεπζχλεηαη ζηνλ αδεξθφ ηνπ, ηνλ νπνίν έρεη απέλαληί ηνπ.  

Ξεθαζαξίδεη απφ ηελ αξρή φηη ν ιφγνο ηεο επίζθεςήο ηνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ζηελ παξάθιεζε πνπ έθαλε ε κεηέξα ηνπ θαη κε απηφλ αθξηβψο ηνλ ηξφπν 

μεθαζαξίδεη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη δηθή ηνπ επηζπκία ην γεγνλφο φηη βξίζθεηαη 

εθεί. Αληίζεηα, ζπκφκαζηε ηνλ Πνιπλείθε λα έρεη εηζέιζεη εμαηξεηηθά ηξνκαγκέλνο ζηελ 

ζθελή θαη κάιηζηα λα ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ δηαξθψο γχξσ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ελδερφκελν θίλδπλν. 

         Ζ αγελήο είζνδνο, αιιά θαη βηαζχλε ηνπ Δηενθιή πξνθαιεί ηελ αληίδξαζε ηεο 

κεηέξαο ηνπ, Ηνθάζηεο, ε νπνία ηνλ ζπκβνπιεχεη φηη νη βηαζηηθέο απνθάζεηο δελ 

νδεγνχλ ζην δίθαην θαη φηη νη βξαδείεο είλαη απηέο πνπ θάλνπλ ηνλ άλζξσπν πνιχ ζνθφ. 

Ζ ίδηα επηθξίλεη ηελ αγελή ζπκπεξηθνξά ηνπ Πνιπλείθε θαη κάιηζηα επηζπκεί λα 

θαηεπλάζεη ηα πλεχκαηα, ιέγνληαο ζηνλ Δηενθιή λα κελ θνηηάδεη κε νξγή ηνλ αδεξθφ 

ηνπ. Παξάιιεια, απεπζχλεηαη θαη ζην πξφζσπν ηνπ Πνιπλείθε θαη ηνπ δεηά λα ζηξέςεη 

θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ην βιέκκα ηνπ ζηνλ Δηενθιή: 

ἐπίζρεο: νὔηνη ηὸ ηαρὺ ηὴλ δίθελ ἔρεη,  βξαδεῖο δὲ κῦζνη πιεῖζηνλ ἀλύνπζηλ ζνθόλ. ζράζνλ 

δὲ δεηλὸλ ὄκκα θαὶ ζπκνῦ πλνάο:  νὐ γὰξ ηὸ ιαηκόηκεηνλ εἰζνξᾷο θάξα  Γνξγόλνο, 

ἀδειθὸλ δ᾽ εἰζνξᾷο ἥθνληα ζόλ.  ζύ η᾽ αὖ πξόζσπνλ πξὸο θαζίγλεηνλ ζηξέθε,  

Πνιύλεηθεο: ἐο γὰξ ηαὐηὸλ ὄκκαζηλ βιέπσλ  

ιέμεηο η᾽ ἄκεηλνλ ηνῦδέ η᾽ ἐλδέμῃ ιόγνπο. παξαηλέζαη δὲ ζθῷλ ηη βνύινκαη ζνθόλ:  ὅηαλ 

θίινο ηηο ἀλδξὶ ζπκσζεὶο θίιῳ  ἐο ἓλ ζπλειζὼλ ὄκκαη᾽ ὄκκαζηλ δηδῷ,  ἐθ᾽ νἷζηλ ἥθεη, 

ηαῦηα ρξὴ κόλνλ ζθνπεῖλ,  θαθῶλ δὲ ηῶλ πξὶλ κεδελὸο κλείαλ ἔρεηλ.  ιόγνο κὲλ νὖλ ζὸο 

πξόζζε, Πνιύλεηθεο ηέθλνλ:  

ζὺ γὰξ ζηξάηεπκα Γαλατδῶλ ἥθεηο ἄγσλ,  ἄδηθα πεπνλζώο, ὡο ζὺ θῄο: θξηηὴο δέ ηηο ζεῶλ 

γέλνηην θαὶ δηαιιαθηὴο θαθῶλ
207
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         Ο ιφγνο ηεο βαζίιηζζαο κέρξη ζηηγκήο αλαδεηθλχεη ηελ πξνζπάζεηά ηεο κα 

ζπκθηιηψζεη ηνπο δχν άλδξεο. Ζ ίδηα επηρεηξεί λα παίμεη κεζνιαβεηηθφ ξφιν θαη λα 
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207 Φοίνισσες, 451-466. 
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απνθχγεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εκθχιηα ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηα δχν αδέξθηα
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Μάιηζηα απνξξίπηεη ηελ απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Δηενθιή ακέζσο κφιηο απηφο 

εηζέξρεηαη ζηε ζθελή, φκσο παξάιιεια ζηξέθεηαη θαη ζηνλ άιιν ηεο γην, δεηψληαο ηνπ 

λα ζεθψζεη ην βιέκκα ηνπ πξνο ηνλ αδεξθφ ηνπ. Δπηπξνζζέησο, θαη ζε απηφ ηεο ην ιφγν 

ε Ηνθάζηε εκπινπηίδεη ηε ζπλνκηιία ηεο κε αθφκα έλα αθφκε γλσκηθφ. πγθεθξηκέλα 

ζην ζηίρν 452, ηνλ νπνίν αλαθέξακε παξαπάλσ, ε ίδηα ππνζηεξίδεη φηη ε βηαζχλε δελ 

δίλεη ζε θαλέλαλ ην δίθην ελψ αληίζεηα, ηα ιφγηα πνπ έρνπλ εηπσζεί ρσξίο απηήλ, 

κπνξνχλ λα θάλνπλ θάπνην ζνθφ. 

           Ζ βαζίιηζζα κνηάδεη κηα γπλαίθα δπλακηθή, ε νπνία κάιηζηα είλαη ζε ζέζε λα 

επηβάιιεη ηελ ηάμε. Δπηπιήηηεη ηνλ Δηενθιή γηα ηελ απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ελψ 

ζπκβνπιεχεη θαη ηνπο δχν άλδξεο, ζηνπο ζηίρνπο 461-463 φηη πξέπεη λα θνηηαρηνχλ ζηα 

κάηηα, γηαηί κφλν απηά ιέλε ηελ αιήζεηα. Ζ δχλακε απηήο ηεο γπλαίθαο θαίλεηαη θαη 

κέζα απφ ην γεγνλφο φηη ν Υνξφο εκπηζηεχεηαη ζε απηήλ λα νδεγήζεη ηελ φιε θαηάζηαζε 

ζε κηα νκαιή έθβαζε. Ζ ίδηα ζέιεη λα ζέζεη ηα φξηα αλάκεζα ζηνπο δχν άλδξεο θαη γη‟ 

απηφ παξνπζηάδνπλ κία απζηεξφηεηα θαη πξνζηαγή ηα ιεγφκελά ηεο. Παξάιιεια, φκσο 

κέζα απφ ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο λνπζεζίεο ηεο, δηαθξίλνπκε θαη ηελ κεηξηθή ζηνξγή πνπ 

ηελ δηαθαηέρεη αθνχ ζέιεη κε θάζε ηξφπν λα πξνζηαηεχζεη ηα παηδηά ηεο θαη λα απνθχγεη 

ηε κεηαμχ ηνπο εκθχιηα δηακάρε. 

            Ζ Ηνθάζηε, ινηπφλ, αλαιακβάλεη δηαηηεηηθφ ξφιν ζε απηφλ ηνλ αγψλα ιφγσλ πνπ 

πξφθεηηαη ζε ιίγν λα αξρίζεη αλάκεζα ζε Δηενθιή θαη Πνιπλείθε
209

. Παξαηεξνχκε έηζη 

φηη ππάξρεη κία ηξηαδηθή παξνπζία, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα δχν πξφζσπα πνπ ζα 

έξζνπλ ζε αληηπαξάζεζε (Δηενθιήο θαη Πνιπλείθεο), αιιά θαη έλα αθφκα πξφζσπν, ζην 

νπνίν ν Υνξφο έρεη εκπηζηεπζεί ηε δηαηηεζία απηνχ ηνπ αγψλα ιφγσλ (Ηνθάζηε).  Απηή ε 

ηξηκειήο παξνπζία, κε κία δφζε θαληαζίαο, καο κεηαθέξεη λνεξά ζηελ αίζνπζα ελφο 

δηθαζηεξίνπ, ζηελ νπνία παξίζηαληαη ν ελάγσλ θαη ν ελαγφκελνο,  πνπ εθζέηνπλ ν 

θαζέλαο ηα επηρεηξήκαηά ηνπ, αιιά θαη ν δηθαζηήο πνπ ηειηθά ζην ηέινο ζα πξέπεη λα 

απνθαζίζεη. 

        Σέηνηνπ είδνπο «δηθαζηηθέο» ζθελέο είραλ ηεξάζηηα απήρεζε ζην θνηλφ εθείλεο ηεο 

επνρήο θαη απηφ γηαηί ν ζεαηήο ήηαλ ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ηα επηρεηξήκαηα ησλ 

                                                           
208 Easterling- Knox (2005), σ.426. 

209 A. Lesky (2003), σ.296. 
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αληηπάισλ, αιιά αθφκα θαη λα νδεγεζεί ζε κηα δηθή ηνπ πξνζσπηθή άπνςε γηα ην πνηνο 

ηειηθά έρεη ην δίθαην κε ην κέξνο ηνπ. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ είλαη λα ηνλίζνπκε φηη νη 

δξακαηνπξγνί ηέηνησλ αγψλσλ έδηλαλ ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη βαξχηεηα ζε απηνχο, γηαηί 

ήζειαλ λα ηνπο εκθαλίζνπλ κε έλαλ πεηζηηθφ θαη αιεζνθαλή ηξφπν, ν νπνίνο ηειηθά ζα 

«θέξδηδε» ην θνηλφ. Γη‟ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, νη δξακαηηθνί αγψλεο αλαπαξήγαγαλ ηελ 

απζηεξή δνκή θαη χθνο πνπ ππάξρεη ζηνπο δηθαζηηθνχο αγψλεο κε ηνλ πιένλ πεηζηηθφ 

ηξφπν
210

. 

         Ο Δηενθιήο ιακβάλεη πξψηνο ην ιφγν κέζα απφ ηελ εθλεπξηζκέλε πξνηξνπή ηνπ 

ζηνλ ζηίρν 447 φπσο ήδε αλαθέξζεθε. Ο ίδηνο, πξνζηάδεη λα μεθηλήζεη απηφο ν ιφγνο, 

γηαηί ζέιεη λα παξαηάμεη ην ζηξάηεπκά ηνπ έηνηκν ζε ζέζε κάρεο. Χζηφζν δελ είλαη 

απηφο ν επίζεκνο νκηιεηήο ηνπ αγψλα αθνχ ε Ηνθάζηε δίλεη ην ιφγν πξψηα ζηνλ 

Πνιπλείθε ζηνλ ζηίρν 469. Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία κηινχζαλ ελάγσλ θαη ελαγφκελνο 

έπαηδε ζίγνπξα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ηπραία. Αλ ν νκηιεηήο 

πνπ έπαηξλε δεχηεξνο ην ιφγν ήηαλ ζε ζέζε λα εθθσλήζεη έλαλ πεηζηηθφ ιφγν, ηφηε, 

φπσο ήηαλ θπζηθφ, ζα κπνξνχζε λα θεξδίζεη κηα ζεηηθή εληχπσζε. Αληίζεηα, ν πξψηνο 

δελ ζα είρε ηελ επθαηξία λα αληηθξνχζεη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ δεχηεξνπ ζε έλαλ καθξχ 

κνλφινγν, παξά κφλν ζε κία ζχληνκε ζηηρνκπζία
211

. ηελ πεξίπησζε ησλ «Φνηληζζψλ» 

παξαηεξνχκε φκσο φηη πξψηνο ιακβάλεη ην ιφγν ν ελάγσλ Πνιπλείθεο θαη δεχηεξνο ν 

Δηενθιήο. Καη ζε απηφ ην ζεκείν εμαηξεηηθά θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηεο Ηνθάζηεο, ε 

νπνία φπσο ζα παξαηεξήζνπκε αληηθξνχεη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Δηενθιή κε κία 

δεκνθξαηηθή ζεσξία θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ θαηαθέξλεη λα κεηψζεη ηελ ηζρχ ηνπ ιφγνπ 

ηνπ
212

. 

          Ζ βαζίιηζζα ζε έλαλ εμαηξεηηθά απζηεξφ ηφλν πξνζπαζεί λα ζπκκνξθψζεη ηελ 

αιαδνληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ γηνχ ηεο, Δηενθιή. Υξεζηκνπνηεί ζηνλ ιφγν ηεο αξθεηέο 

πξνζηαθηηθέο γηα λα ηνλίζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ εθλεπξηζκφ ηεο απέλαληη ζην παηδί 

ηεο γηα ηελ απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά πνπ απηφο έρεη ακέζσο κφιηο εηζέξρεηαη ζηε 

ζθελή. Λέμεηο φπσο ην ζράζνλ, ζηξέθε, πξφζζε, δείρλνπλ πσο απηή ζε θακία απνιχησο 

                                                           
210 C. Collard (1975), p.70. 

211 C. Collard (1975), p.68. 

212 Easterling- Knox (2005), σ.426. 
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πεξίπησζε δελ ζπκθσλεί κε ηελ ππεξνπηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ 

Δηενθιή.  

             Ζ ίδηα θάλεη κηα δξακαηηθή πξνζπάζεηα λα ζπκθηιηψζεη ηα παηδηά ηεο θαη γη‟ 

απηφλ αθξηβψο ην ιφγν επηθαιείηαη, φπσο θαη ζηνλ πξψην ηεο δηάινγν κε ηνλ Πνιπλείθε, 

ην θνηλφ παξειζφλ, αιιά θαη ηνπο δεζκνχο  αίκαηνο πνπ ελψλνπλ ηα δχν παηδηά. Απηφ 

είλαη μεθάζαξν κέζα απφ ην ζηίρν 456, φπνπ ε ίδηα αλαθεξφκελε ζηνλ Δηενθιή, ηνπ 

δεηά λα κελ έρεη ηφζε νξγή, γηαηί απέλαληί ηνπ έρεη ηνλ αδεξθφ ηνπ. κσο, απεπζχλεηαη 

θαη ζηνλ Πνιπλείθε, ζην ζηίρν 457, ηνλ νπνίν ζπκβνπιεχεη λα κελ απνζηξέθεη ην 

βιέκκα ηνπ θαη λα θνηηάμεη θαηάκαηα ηνλ Δηενθιή.  

        πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε βαζίιηζζα αληιεί γηα κηα αθφκα θνξά ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηεο απφ ηελ ηζρχ γεληθψλ γλσκνινγηθψλ ξήζεσλ, ηηο νπνίεο 

εμεηάζακε. Ζ ίδηα πξνζπαζεί λα κεηξηάζεη ηελ νξγή ηνπ γηνχ ηεο Δηενθιή ελψ κέζα απφ 

απηέο ηηο γλσκνινγηθέο ξήζεηο έρεη σο απψηεξν ζθνπφ λα πξνβιεκαηίζεη ηα παηδηά ηεο 

γηα ην πψο ζα έπξεπε λα θέξνληαη σο αδέξθηα. Θεσξεί φηη κε ηέηνηα γλσκηθά, ηα νπνία 

φπσο ηνλίζηεθε είλαη θνηλήο απνδνρήο, κπνξεί λα θαηεπλάζεη ην ζπκφ θαη  ηελ νξγή 

Δηενθιή θαη Πνιπλείθε θαη ηειηθά λα νδεγήζεη ζε κηα ήπηα ιχζε ηεο κεηαμχ ηνπο 

αληηδηθίαο. 

          Ζ βαζίιηζζα ακέζσο κεηά δίλεη ηνλ ιφγν ζηνλ Πνιπλείθε, γηαηί ζχκθσλα κε ηα 

δηθά ηνπ ιεγφκελα, ν ίδηνο έρεη πάζεη θάηη αδηθαηνιφγεην. ε απηφ ην ζεκείν 

παξαηεξνχκε φηη ε Ηνθάζηε δηαηεξεί ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο, αθνχ ν ξφινο ηνπ θξηηή 

πνπ ηεο έρεη απνδψζεη ν Υνξφο θαζηζηά ζαθέο φηη πξέπεη λα είλαη ακεξφιεπηε θαη λα 

εμεηάζεη πξνζεθηηθά ηα επηρεηξήκαηα ησλ δχν πιεπξψλ, ρσξίο λα ππνζηεξίδεη θαλεξά 

θάπνηνλ απφ ηνπο δχν αληηπάινπο. Αλ ζπκεζνχκε, φκσο, ζα δνχκε φηη ζηνλ ζηίρν 319, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ηεο ζπλάληεζεο κε ηνλ Πνιπλείθε, είρε εθθξάζεη μεθάζαξα 

ηελ άπνςή ηεο φηη ην δίθαην «γέξλεη» ππέξ ηνπ ήξσα. Σν γεγνλφο  φηη απηή ηε θνξά 

θξαηά κηα αληηθεηκεληθή ζηάζε θαη δελ εθθέξεη ηελ άπνςή ηεο νθείιεηαη πηζαλφηαηα ζην 

φηη δελ επηζπκεί ζε θακία απνιχησο πεξίπησζε λα νμχλεη ηα πλεχκαηα θαη λα 

πξνθαιέζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ήδε νξγηζκέλε αληίδξαζε ηνπ Δηενθιή. 

               ηελ πνξεία, απνκαθξχλεηαη απφ ην ξφιν ηεο πνπ ν Υνξφο ηεο έρεη απνδψζεη 

θαη ε ίδηα επηθαιείηαη ζηνλ ζηίρν 468 θάπνηνλ ζεφ σο θξηηή θαη ζπκθηιησηή ηνπ θαθνχ. 

Ζ βαζίιηζζα κέζα απφ απηά ηεο ηα ιφγηα θαίλεηαη λα κελ επηζπκεί απηή ηε δηθαηνδνζία 
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πνπ ηεο έδσζε ν Υνξφο. Μνηάδεη λα απνπνηείηαη απηφλ ηεο ην ξφιν θαη ζέιεη απιψο λα 

βξίζθεηαη σο παξαηεξεηήο κπξνζηά ζηα δχν αδέξθηα. Απηή ηεο ε επηζπκία είλαη 

απφιπηα θαηαλνεηή, γηαηί  σο κεηέξα δελ ζέιεη κε θαλέλαλ απνιχησο ηξφπν λα είλαη 

απηή πνπ ηειηθά ζα νξίζεη πνηνο έρεη ην δίθαην κε ην κέξνο ηνπ θαη πνηνο φρη. Γελ 

δηαλνείηαη θαλ λα «θνπβαιήζεη» απηφ ην βάξνο θαη απφ απηήλ λα εμαξηάηαη ε ηχρε ησλ 

παηδηψλ ηεο, αθνχ ν κνλαδηθφο δηαθαήο πφζνο ηεο είλαη λα θαηαθέξεη ζην ηέινο λα 

ζπκθηιηψζεη θαη ηηο δχν πιεπξέο. Απνπνηείηαη, ινηπφλ, απηή ηε βαξηά επζχλε πνπ ν θάζε 

θξηηήο/δηθαζηήο έρεη θαη νξίδεη θάπνηνλ ζεφ, αθνχ Απηφο είλαη αλψηεξνο θαη δελ 

πθίζηαηαη θακία απνιχησο ζπλέπεηα γηα ηηο πξάμεηο ηνπ. 

           Απνηέιεζκα απηήο ηεο απφθαζεο ηεο βαζίιηζζαο είλαη φηη πιένλ ζηελ αληηδηθία 

πνπ ζα αξρίζεη αλάκεζα ζε Δηενθιή θαη Πνιπλείθε, δελ ππάξρεη θάπνηνο θξηηήο ν 

νπνίνο ζα κπνξεί λα νξίζεη ηνλ αγψλα ιφγσλ αλάκεζα ζηνπο δχν αληηπάινπο. Πιένλ δελ 

πθίζηαηαη απηή ε ηξηκειήο παξνπζία πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ θαη ε νπνία απνηειείηαη 

απφ ηνλ ελάγνληα, ηνλ ελαγφκελν θαη ηνλ θξηηή/δηθαζηή, ν νπνίνο θαη ηειηθά ζα νξίζεη 

ην απνηέιεζκα. Ζ απνκάθξπλζε ηεο Ηνθάζηεο απφ ην ξφιν πνπ ηεο αλέζεζε ν Υνξφο, 

ζεκαηνδνηεί πσο πιένλ ν αγψλαο ιφγσλ ζα γίλεη αλάκεζα ζηα δχν αδέξθηα Δηενθιή θαη 

Πνιπλείθε.  Απηφ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηαηί ζπλεπάγεηαη πσο δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη θάπνηα ηειηθή απφθαζε ζε απηήλ ηελ αληηδηθία. Καη πξάγκαηη ν αγψλαο δελ 

νδεγεί ζε νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα αθνχ δελ αλαδεηθλχεηαη νπζηαζηηθφο ληθεηήο απφ 

απηφλ.  

Μονόλογορ Πολςνείκη(ζηίσοι 469- 496). Ο Πνιπλείθεο, ινηπφλ, παίξλεη πξψηνο ην 

ιφγν σε ελάγσλ
213

θαη γηα κηα αθφκα θνξά ρξεζηκνπνίεη κηα γλσκνινγηθή ξήζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ζηνλ ζηίρν 469-471, αλαθέξεη φηη ν ιφγνο ηεο αιήζεηαο δελ απαηηεί 

πνιχπινθεο θαη εμεδεηεκέλεο εθθξάζεηο θαη εξκελείεο ελψ ν άδηθνο ιφγνο ρξεηάδεηαη 

πεξίηερλε αληηκεηψπηζε, γηαηί απφ κφλνο ηνπ είλαη αδχλακνο: 

ἁπινῦο ὁ κῦζνο ηῆο ἀιεζείαο ἔθπ,  θνὐ πνηθίισλ δεῖ ηἄλδηρ᾽ ἑξκελεπκάησλ:  

ἔρεη γὰξ αὐηὰ θαηξόλ: ὁ δ᾽ ἄδηθνο ιόγνο  λνζῶλ ἐλ αὑηῷ θαξκάθσλ δεῖηαη ζνθῶλ214
. 

          Ζ νκηιία ηνπ Πνιπλείθε ζε απηνχο ηνπο πξψηνπο ζηίρνπο βαζίδεηαη ζε έλα θαη 

κνλαδηθφ επηρείξεκα, ην νπνίν δελ είλαη άιιν απφ ηελ ίδηα ηελ αιήζεηα. Με απηφλ ηνλ 

                                                           
213 Ε.Μ. Craik (1995), p.187. 

214 Φοίνισσες, 469-471. 
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ηξφπν, ν ήξσαο απφ ηελ αξρή ηνπ ιφγνπ ηνπ επηζπκεί λα αληηθξνχζεη νπνηαδήπνηε 

πηζαλφ επηρείξεκα ρξεζηκνπνηήζεη αξγφηεξα ν Δηενθιήο, αθνχ ηα φζα ν ίδηνο ν 

Πνιπλείθεο ηζρπξίδεηαη, βαζίδνληαη ζηελ αιήζεηα. 

          Ο ήξσαο κάιηζηα ηνλίδεη ζηνπο ζηίρνπο 472-477 φηη πξνζπάζεζε κε θάζε ηξφπν 

λα απνθχγεη ηηο θαηάξεο πνπ μεζηφκηζε ν παηέξαο ηνπ, Οηδίπνδαο ελαληίνλ απηνχ, αιιά 

θαη ηνπ αδεξθνχ ηνπ θαη γη‟ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, έθπγε κε ηε ζέιεζε ηνπ απφ ηελ 

παηξίδα ηνπ. Παξαηεξνχκε φηη ν ήξσαο ρξεζηκνπνηεί σο επηρεηξήκαηα ηα ίδηα ηα 

γεγνλφηα θαη αλαθέξεηαη ζην παξειζφλ γηα λα νξίζεη απφ ηελ αξρή φηη έρεη ην δίθαην κε 

ην κέξνο ηνπ. Αλαθέξεηαη ζηελ ζπκθσλία πνπ νη δχν άλδξεο είραλ θάλεη θαη κε ηελ 

νπνία ζα κνηξάδνληαλ ηελ εμνπζία θάζε ρξφλν ελψ ζηνλ ζηίρν 482, θαηεγνξεί επζέσο 

ηνλ Δηενθιή φηη δηέπξαμε αδηθία αζεηψληαο ηελ ππφζρεζε πνπ νη δχν άλδξεο είραλ δψζεη 

γηα εηήζηα ελαιιαγή ηεο εμνπζίαο: 

ἐγὼ δὲ παηξὸο δσκάησλ πξνπζθεςάκελ  ηνὐκόλ ηε θαὶ ηνῦδ᾽, ἐθθπγεῖλ ρξῄδσλ ἀξὰο ἃο 

Οἰδίπνπο ἐθζέγμαη᾽ εἰο ἡκᾶο πνηε,  ἐμῆιζνλ ἔμσ ηῆζδ᾽ ἑθὼλ αὐηὸο ρζνλόο,  δνὺο ηῷδ᾽ 

ἀλάζζεηλ παηξίδνο ἐληαπηνῦ θύθινλ,  ὥζη᾽ αὐηὸο ἄξρεηλ αὖζηο ἀλὰ κέξνο ιαβὼλ  θαὶ κὴ 

δη᾽ ἔρζξαο ηῷδε θαὶ θζόλνπ κνιὼλ  θαθόλ ηη δξᾶζαη θαὶ παζεῖλ, ἃ γίγλεηαη.  ὃ δ᾽ αἰλέζαο 

ηαῦζ᾽ ὁξθίνπο ηε δνὺο ζενύο,  

ἔδξαζελ νὐδὲλ ὧλ ὑπέζρεη᾽, ἀιι᾽ ἔρεη  ηπξαλλίδ᾽ αὐηὸο θαὶ δόκσλ ἐκῶλ κέξνο
215

. 

         Ο Πνιπλείθεο θαίλεηαη απφ ηελ αξρή λα ζέιεη λα βαζίζεη ην ιφγν ηνπ ζηελ 

αιήζεηα γηα λα δείμεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν φηη πξάγκαηη έρεη αδηθεζεί απφ ηνλ αδεξθφ ηνπ. 

Ζ νκηιία ηνπ κέρξη ζηηγκήο αλαδεηθλχεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηε ζηγνπξηά πνπ ν ίδηνο 

ληψζεη γηα ηελ αδχλακε ζέζε ηνπ αληηπάινπ ηνπ. Απηφ θαζίζηαηαη ζαθέο απφ ηε 

γλσκνινγηθή ξήζε, ηελ νπνία ν ίδηνο  ρξεζηκνπνηεί θαη κέζα απφ απηή επηζπκεί λα 

ηνλίζεη ην θχξνο ηνπ.  

           Δπηπξνζζέησο, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο  πσο  κέζα απφ απηά ηα πξψηα ηνπ 

ιφγηα, ν ίδηνο δηαθαηέρεηαη απφ κηα ζπκθηιησηηθή δηάζεζε. Αιιά εμίζνπ εκθαλήο είλαη 

θαη ε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά, ζηνλ ζηίρν 484 ν Πνιπλείθεο 

αλαθέξεη φηη είλαη πξφζπκνο λα ζηακαηήζεη απηφλ ηνλ επηθείκελν πφιεκν κφλν ζε 

πεξίπησζε πνπ ζηακαηήζεη ε αδηθία πνπ ν ίδηνο πθίζηαηαη: 

                                                           
215 Φοίνισσες, 472-482. 
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θαὶ λῦλ ἕηνηκόο εἰκη ηἀκαπηνῦ ιαβὼλ ζηξαηὸλ κὲλ ἔμσ ηῆζδ᾽ ἀπνζηεῖιαη ρζνλόο,  

νἰθεῖλ δὲ ηὸλ ἐκὸλ νἶθνλ ἀλὰ κέξνο ιαβὼλ.216 

      Απηή ηνπ αθξηβψο ε θξάζε ππνδειψλεη φηη ν ήξσαο  έρεη φιε ηελ θαιή δηάζεζε λα 

ζηακαηήζεη απηή ε έρζξα, φκσο παξάιιεια βιέπνπκε θαη έλαλ άλζξσπν πνπ επηζπκεί λα 

δηεθδηθήζεη κέρξη ηέινπο ηα φζα ηνπ αλαινγνχλ θαη λα απνθαηαζηαζεί κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ε εηο βάξνο ηνπ αδηθία. 

            χκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή ηνπ αθήγεζε, ε εμνξία ηνπ ήηαλ αξρηθά απνηέιεζκα 

δηθήο ηνπ επηζπκίαο θαη απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα απνθχγεη κηα 

κειινληηθή έρζξα κε ηνλ αδεξθφ ηνπ (ζηίρνη 473-475). Απηή φκσο ε θξάζε ππνδειψλεη 

ηελ ζπλέπεηα θαη επζχλε πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ Πνιπλείθε, αθνχ απηφο πξνηίκεζε λα  

βξίζθεηαη εμφξηζηνο θαη καθξηά απφ ηελ νηθνγέλεηά  ηνπ, έηζη ψζηε λα απνθχγεη 

κειινληηθή ξήμε κε ηνλ Δηενθιή. Ο Πνιπλείθεο, κνηάδεη λα επαλαιακβάλεη πξάγκαηα 

πνπ αθνξνχλ ην παξειζφλ, αιιά θαη ην θαηαξακέλν γέλνο ηνπ Οηδίπνδα. Αο κελ μερλάκε 

φηη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο καο ηηο έρεη δψζεη λσξίηεξα ε ίδηα ε Ηνθάζηε ζηνλ κνλφινγφ 

ηεο. Σν γεγνλφο φκσο φηη ν Πνιπλείθεο εμηζηνξεί γηα κηα αθφκα θνξά ηα ίδηα γεγνλφηα 

δελ είλαη ηπραίν, γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ ν ίδηνο ζέιεη λα δείμεη ην θχξνο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 

Ζ αθήγεζή ηνπ απνθαιχπηεη επίζεο, φηη ν Δηενθιήο παξαβίαζε ηνπο φξθνπο πνπ 

αθνξνχζαλ εηήζηα ελαιιαγή ηνπ ζξφλνπ θαη κάιηζηα ν ίδηνο ζθεηεξίζηεθε ην ζξφλν, 

αιιά θαη ηελ παηξηθή πεξηνπζία(ζηίρνη 481-483). Καη ζε απηφ ην ζεκείν παξαηεξνχκε 

φηη ν Πνιπλείθεο αλαθέξεηαη ζε γεγνλφηα πνπ έρνπλ ήδε γλσζηνπνηεζεί ζην θνηλφ απφ 

ηελ Ηνθάζηε, φκσο κέζα απφ απηή ηελ αλαδξνκηθή αθήγεζε ζην παξειζφλ, ν ήξσαο 

επηβεβαηψλεη θαηά θάπνην ηξφπν ηα φζα ήδε γλσξίδνπκε. 

            Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε παξνληηθή αθήγεζε ηνπ Πνιπλείθε θαζηζηά ζαθή θαη 

ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Ο ήξσαο παξνπζηάδεηαη σο έλαο άλδξαο πνπ είλαη έηνηκνο λα 

μεράζεη ηελ νπνηαδήπνηε δηαθνξά θαη έρζξα έρεη ν ίδηνο κε ηνλ αδεξθφ ηνπ, κφλν φκσο 

ππφ ηνλ φξν φηη ζα απνθαηαζηαζεί ε αδηθία πνπ έρεη γίλεη εηο βάξνο ηνπ (ζηίρνη 484-486). 

Ζ κφλε ηνπ πίθξα θαη ζηελαρψξηα θαίλεηαη λα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν αδεξθφο ηνπ 

ηνλ αδίθεζε θαη δελ ηήξεζε ηελ αξρηθή ηνπο ζπκθσλία. Ο κφλνο απηφο φξνο πνπ ζέηεη 

ππνδειψλεη έλαλ άλζξσπφ πνπ δελ κπνξεί κε θαλέλαλ ηξφπν λα δερηεί ηελ αδηθία. Δίλαη 

                                                           
216 Φοίνισσες, 484-486. 
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έλαο φξνο απφιπηα ινγηθφο φκσο παξάιιεια θαλεξψλεη θαη πσο ν Πνιπλείθεο  δελ 

θηλείηαη απφ εθδηθεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζέιεη απιά λα δηεθδηθήζεη ην λφκηκν 

δηθαίσκά ηνπ. 

          Ζ δίθαηε απηή απαίηεζή ηνπ νδεγεί  έπεηηα θαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ, αιιά 

θαη ησλ κέηξσλ πνπ ν ίδηνο έρεη πάξεη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηεζνχλ ηα απφιπηα 

δηθαηψκαηά ηνπ. Ο ήξσαο ζηνπο ζηίρνπο 488-489, ηζρπξίδεηαη φηη αλ δελ βξεη ην δίθην 

ηνπ ζα αλαγθαζηεί λα θνπβαιήζεη γεξνδεκέλεο ζθάιεο ζηνπο πχξγνπο κε ζθνπφ έηζη ηελ 

άισζε ηεο πφιεο ηνπ: 

θαὶ κήηε πνξζεῖλ παηξίδα κήηε πξνζθέξεηλ  πύξγνηζη πεθηῶλ θιηκάθσλ πξνζακβάζεηο,  ἃ 

κὴ θπξήζαο ηῆο δίθεο πεηξάζνκαη  δξᾶλ. κάξηπξαο δὲ ηῶλδε δαίκνλαο θαιῶ,  ὡο πάληα 

πξάζζσλ ζὺλ δίθῃ, δίθεο ἄηεξ  

ἀπνζηεξνῦκαη παηξίδνο ἀλνζηώηαηα.217 

     Φαίλεηαη έηζη μεθάζαξα φηη ν ίδηνο ζέηεη κνλάρα απηφλ ηνλ φξν, λα απνθαηαζηαζεί 

δειαδή ε αδηθία πνπ έρεη γίλεη ζην πξφζσπφ ηνπ. Μφλν αλ πξαγκαηνπνηεζεί απηή ηνπ ε 

απαίηεζε, ζα απνθεπρζεί ν εκθχιηνο πφιεκνο αλάκεζα ζηα δχν αδέξθηα. 

       ηελ πνξεία ηνπ ιφγνπ ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ζηίρνπο 491-493, ν Πνιπλείθεο 

θαιεί σο κάξηπξεο ηνπο ζενχο θαη κάιηζηα ηζρπξίδεηαη φηη παξά ην γεγνλφο φηη ελεξγεί 

ζχκθσλα κε ηε δηθαηνζχλε, ν ίδηνο έρεη ππνζηεί κηα κεγάιε αδηθία. Ο ίδηνο επηθαιείηαη 

ηνπο ζενχο, φπσο πξνεγνπκέλσο είρε θάλεη ε Ηνθάζηε, φηαλ ηνπο θάιεζε λα θξίλνπλ 

απηνί ηνλ αγψλα ιφγσλ. Αμηνζεκείσην, φκσο, είλαη ην γεγνλφο φηη ν ιφγνο ηνπ 

ηεξκαηίδεηαη θπθιηθά φπσο αθξηβψο είρε μεθηλήζεη. Υαξαθηεξηζηηθά ζηνπο ζηίρνπο 494-

496, ν Πνιπλείθεο ηζρπξίδεηαη φηη ηα ιεγφκελά ηνπ βαζίδνληαη ζηελ απιφηεηα θαη ηελ 

αιήζεηα, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί πνιχπινθα ηερλάζκαηα: 

κάξηπξαο δὲ ηῶλδε δαίκνλαο θαιῶ,  ὡο πάληα πξάζζσλ ζὺλ δίθῃ, δίθεο ἄηεξ  

ἀπνζηεξνῦκαη παηξίδνο ἀλνζηψηαηα. ηαῦη᾽ αὔζ᾽ ἕθαζηα, κῆηεξ, νὐρὶ πεξηπινθὰο ιόγσλ 

ἀζξνίζαο εἶπνλ, ἀιιὰ θαὶ ζνθνῖο  θαὶ ηνῖζη θαύινηο ἔλδηρ᾽, ὡο ἐκνὶ δνθεῖ.218 

        Ο Υνξφο ζηε ζπλέρεηα ζρνιηάδεη ηα ιεγφκελα ηνπ Πνιπλείθε, ηα νπνία κνηάδεη λα 

εγθξίλεη
219

 αθνχ ζηνλ ζηίρν 498 απεπζχλεηαη ζηνλ ήξσα θαη ηζρπξίδεηαη φηη ηα ιεγφκελά 

                                                           
217 Φοίνισσες, 488-490. 

218 Φοίνισσες, 491-496. 

219 D. Mastronarde (1994), p.287. 
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ηνπ κνηάδνπλ λα είλαη ζπλεηά. Οη γπλαίθεο απφ ηε Φνηλίθε πξνβαίλνπλ ζε απηφ ην 

ζπκπέξαζκα, αθνχ πξψηα μεθαζαξίδνπλ φηη δελ είλαη ληφπηεο, αιιά μέλεο: 

ἐκνὶ κέλ, εἰ θαὶ κὴ θαζ᾽ Ἑιιήλσλ ρζόλα  ηεζξάκκεζ᾽, ἀιι᾽ νὖλ μπλεηά κνη δνθεῖο ιέγεηλ.
220 

         Σν γεγνλφο φηη απηέο πξνβάιινπλ ηελ μεληθή ηνπο θαηαγσγή δελ είλαη θαζφινπ 

ηπραίν θαζψο έηζη εληζρχεηαη ην θχξνο ηνπ ήξσα. Απηέο νη γπλαίθεο δελ πξνέξρνληαλ 

απφ ηελ Διιάδα, θαη απηφ επηβεβαηψλεη ηα δηαθνξεηηθά ήζε θαη έζηκα, αιιά θαη 

γεληθφηεξα, ηηο αιιφηξηεο πνιηηηζηηθέο αληηιήςεηο πνπ νη ίδηεο είραλ. 

           Παξφια απηά, νη ίδηεο αθνχλ κε κεγάιε πξνζνρή ηα ιεγφκελα ηνπ Πνιπλείθε θαη 

κάιηζηα κνηάδνπλ λα ηνπ δίλνπλ δίθαην. Απφ κφλν ηνπ απηφ ην γεγνλφο  ππνδειψλεη φηη 

ηα επηρεηξήκαηά  ηνπ θαηάθεξαλ λα πείζνπλ αθφκα θαη απηέο ηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο δελ 

πξνέξρνληαη απφ ειιεληθφ ρψξν. Οπσζδήπνηε, ην επηρείξεκά ηνπ φηη εηο βάξνο ηνπ έγηλε 

κηα θαηάθνξε αδηθία, έρεη κεγάιε απήρεζε ζηηο γπλαίθεο ηεο Φνηλίθεο. Άξα απηέο δελ 

ρξεηαδφηαλ λα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν γηα λα αληηιεθζνχλ φηη ζε θάζε 

πεξίπησζε, ε αδηθία θάπνηνπ είλαη θάηη ην θαζνιηθψο κε απνδεθηφ θαη πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα απνθαζίζηαηαη. 

Μονόλογορ Δηεοκλή (ζηίσοι 499-525).  Ο Δηενθιήο, μεθηλά ην καθξχ ηνπ κνλφινγν ζην 

ζηίρν 499 θαη ρξεζηκνπνηεί κηα γλσκνινγηθή ξήζε ζαλ γλήζηνο καζεηήο ησλ ζνθηζηψλ 

πνπ γλσξίδεη θαιά φηη παληψλ ρξεκάησλ κέηξνλ άλζξσπνο
221

. Υαξαθηεξηζηηθά, ν 

Δηενθιήο αλαθέξεη πσο αλ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο ην ίδην πξάγκα θαηλφηαλ θαιφ θαη 

ζνθφ, ηφηε δελ ζα ππήξρε αλάκεζά ηνπο θακία απνιχησο δηακάρε
222

. Ζ ξήζε πνπ ν 

Δηενθιήο ρξεζηκνπνηεί, βαζίδεηαη ζηελ αξρή ησλ ζνθηζηψλ ζρεηηθά κε ηελ αξρή ηεο 

ζρεηηθφηεηαο, αιιά θαη ηεο δηαθνξεηηθήο εξκελείαο πνπ κπνξεί λα έρεη ην θάζε πξάγκα. 

      Ο Δηενθιήο, ινηπφλ, μεθηλά ην ιφγν ηνπ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν είρε 

μεθηλήζεη θαη ν Πνιπλείθεο, δειαδή κε κηα γλσκνινγηθή ξήζε. Ζ δηαθνξά φκσο, είλαη 

φηη ν Πνιπλείθεο κε ην γλσκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηνλίδεη ηε δχλακε πνπ κπνξεί λα 

θξχβνπλ ηα αιεζηλά ιφγηα. Αληίζεηα, ν Δηενθιήο ρξεζηκνπνηεί έλα γλσκηθφ 

επεξεαζκέλνο απφ ηε θηινζνθία ησλ ζνθηζηψλ: 

                                                           
220 Φοίνισσες, 497-498. 

221 A. Lesky (2003), σ.296. 

222 A. Lesky (2003), σ.296. 
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εἰ πᾶζη ηαὐηὸλ θαιὸλ ἔθπ ζνθόλ ζ᾽ ἅκα,  νὐθ ἦλ ἂλ ἀκθίιεθηνο ἀλζξώπνηο ἔξηο: λῦλ δ᾽ 

νὔζ᾽ ὅκνηνλ νὐδὲλ νὔη᾽ ἴζνλ βξνηνῖο,  πιὴλ ὀλόκαζαη: ηὸ δ᾽ ἔξγνλ νὐθ ἔζηηλ ηόδε.
223 

         Καη νη δχν κνλφινγνη, ινηπφλ, έρνπλ ην θνηλφ ζεκείν φηη μεθηλνχλ κε ηελ ηαθηηθή 

κηαο γλσκνινγηθήο ξήζεο θαη απφ ηνπο δχν πξσηαγσληζηέο. 

         Απφ ηελ αξρή ηνπ ιφγνπ ηνπ, ν Δηενθιήο παξνπζηάδεηαη σο έλαο άλζξσπνο πνπ 

νκνινγεί παζηαζκέλα θαη αβίαζηα ην πάζνο πνπ ληψζεη γηα ηελ εμνπζία
224

. 

Υαξαθηεξηζηηθά ζηνπο ζηίρνπο 504-506 παξαδέρεηαη ρσξίο θαλέλαλ απνιχησο 

ελδνηαζκφ φηη ζα κπνξνχζε λα θηάζεη σο ηα άζηξα θαη σο εθεί πνπ αλαηέιιεη ν ήιηνο, 

αιιά αθφκα θαη θάησ απφ ηε γε, αξθεί λα είρε ηελ εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπ: 

ἐγὼ γὰξ νὐδέλ, κῆηεξ, ἀπνθξύςαο ἐξῶ:  ἄζηξσλ ἂλ ἔιζνηκ᾽ ἡιίνπ πξὸο ἀληνιὰο  

θαὶ γῆο ἔλεξζελ, δπλαηὸο ὢλ δξᾶζαη ηάδε, ηὴλ ζεῶλ κεγίζηελ ὥζη᾽ ἔρεηλ Σπξαλλίδα.
225 

         Μάιηζηα ζηνπο ζηίρνπο 507-508, απεπζπλφκελνο ζηε κεηέξα ηνπ Ηνθάζηε, 

ηζρπξίδεηαη πσο δελ έρεη θακία απνιχησο πξφζεζε λα κνηξαζηεί ηελ εμνπζία κε θάπνηνλ 

άιιν παξά κφλν κε ηνλ εαπηφ ηνπ: 

ηνῦη᾽ νὖλ ηὸ ρξεζηόλ, κῆηεξ, νὐρὶ βνύινκαη  ἄιιῳ παξεῖλαη κᾶιινλ ἢ ζῴδεηλ ἐκνί.
226

 

       Μάιηζηα, ν Δηενθιήο ρξεζηκνπνηεί θαη δχν γλσκηθά, απφ ηα νπνία κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε ηελ πιενλεμία πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη. ηνπο ζηίρνπο 509-510, ινηπφλ, ν 

ίδηνο ζεσξεί φηη ν ζπκβηβαζκφο κε ηα ιηγφηεξα γηα θάπνηνλ πνπ είρε πεξηζζφηεξα, 

απνηειεί έλδεημε αλαλδξίαο: 

ἀλαλδξία γάξ, ηὸ πιένλ ὅζηηο ἀπνιέζαο ηνὔιαζζνλ ἔιαβε. πξὸο δὲ ηνῖζδ᾽ αἰζρύλνκαη
227

. 

       Ζ ζνθαξηζηηθή απηή εηιηθξίλεηά ηνπ ηαηξηάδεη απφιπηα θαη κε ην γλσκηθφ πνπ ν ίδηνο 

ρξεζηκνπνηεί ζηνπο ζηίρνπο 523-525, φπνπ νκνινγεί φηη αλ θάπνηνο ρξεηάδεηαη λα 

αδηθήζεη, ηφηε ην θαιχηεξν είλαη λα αδηθήζεη ζην φλνκα ηεο κνλαξρίαο: 

εἴπεξ γὰξ ἀδηθεῖλ ρξή, ηπξαλλίδνο πέξη θάιιηζηνλ ἀδηθεῖλ, ηἄιια δ᾽ εὐζεβεῖλ ρξεώλ.
228

 

                                                           
223 Φοίνισσες, 499-502. 

224 A. Lesky (2003), σ.296. 

225 Φοίνισσες, 504-506. 

226 Φοίνισσες, 507-508. 

227 Φοίνισσες, 509-510. 

228 Φοίνισσες, 523-525. 
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            Μέζα απφ απηά ηα δχν γλσκηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί κέρξη ζηηγκήο ν ήξσαο, 

κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ ραξαθηήξα αδίζηαθην, ν νπνίνο 

κπνξεί λα ζπζηάζεη ηα πάληα ζην φλνκα ηεο εμνπζίαο. Με ηνπο ζηίρνπο 509-510, ν 

Δηενθιήο επηζπκεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ παξάλνκε, αιιά θαη εμσπξαγκαηηθή ηνπ 

επηζπκία λα βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία, αθφκα θαη αλ απηφ ζπκβαίλεη ζε βάξνο ηνπ ίδηνπ 

ηνπ αδεξθνχ ηνπ. Θεσξεί κάιηζηα φηη απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη αλδξηθή.  

          Αξγφηεξα, βιέπνπκε λα δηθαηνινγεί ηελ δηάπξαμε νπνηαζδήπνηε αδηθίαο, φηαλ 

απηή γίλεηαη ζην φλνκα ηεο κνλαξρίαο (ζηίρνη 524-525).Ο Δηενθιήο, ινηπφλ, θαηαθεχγεη 

ζε γλσκνινγηθέο ξήζεηο γηα λα δηθαηνινγήζεη κα απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο παξάλνκεο πξάμεηο 

ηνπ. Ο ίδηνο επίζεο, κνηάδεη λα εκπηζηεχεηαη απφιπηα ηε δχλακε ηνπ ιφγνπ θαη απηφ 

είλαη ζαθέο κέζα απφ αθφκα έλα γλσκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηνπο ζηίρνπο 515-517: 

ρξῆλ δ᾽ αὐηὸλ νὐρ ὅπινηζη ηὰο δηαιιαγάο,  κῆηεξ, πνηεῖζζαη: πᾶλ γὰξ ἐμαηξεῖ ιόγνο  ὃ θαὶ 

ζίδεξνο πνιεκίσλ δξάζεηελ ἄλ.
229

 

          Ο Δηενθιήο ζηε ζπλέρεηα θαηεγνξεί ηνλ αδεξθφ ηνπ φηη έρεη έξζεη έλνπινο κε 

ζθνπφ λα επηηεζεί ζηελ ίδηα ηνπ ηελ παηξίδα (ζηίρνο 510-512), φκσο μεθαζαξίδεη φηη ζε 

θακία πεξίπησζε δελ πξφθεηηαη λα ηνπ παξαρσξήζεη ηελ εμνπζία αθφκα θαη αλ απηφ 

ζεκαίλεη ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ αλάκεζα ζηνπο δχν άλδξεο: 

ἀλαλδξία γάξ, ηὸ πιένλ ὅζηηο ἀπνιέζαο  ηνὔιαζζνλ ἔιαβε. πξὸο δὲ ηνῖζδ᾽ αἰζρύλνκαη,  

ἐιζόληα ζὺλ ὅπινηο ηόλδε θαὶ πνξζνῦληα γῆλ  ηπρεῖλ ἃ ρξῄδεη:
230

 

           Φαίλεηαη εληειψο αλέλδνηνο θαη δελ ηνλ ηξνκάδεη ην ελδερφκελν εκθχιηαο 

δηακάρεο θαη κάιηζηα ζηνλ ζηίρν 520 μεθαζαξίδεη φηη απηφο ζα θπβεξλά, φκσο πνηέ δελ 

ζα γίλεη δνχινο ηνπ αδεξθνχ ηνπ: 

ἄξρεηλ παξόλ κνη, ηῷδε δνπιεύζσ πνηέ;231 

            Μέζα απφ απηφλ ηνλ κνλφινγν ηνπ Δηενθιή, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη 

πξφθεηηαη γηα έλαλ αδίζηαθην, αιιά θαη εμαηξεηηθά αιαδνληθφ άλδξα. ε απηνχο ηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο κπνξνχκε λα πξνβνχκε κέζα απφ ηηο γλσκνινγηθέο ξήζεηο πνπ ν ίδηνο 

θάλεη. Δκθαλίδεηαη λα κελ έρεη νχηε ηεξφ νχηε φζην θαη λα είλαη ηθαλφο λα θάλεη ηα πάληα 

πξνθεηκέλνπ λα βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία. 

                                                           
229 Φοίνισσες, 515-517. 

230 Φοίνισσες, 510-512. 

231 Φοίνισσες, 520. 
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         Τπάξρεη κηα κεγάιε δηαθνξά σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ γλσκηθψλ πνπ έρνπλ 

αλαθεξζεί κέρξη ζηηγκήο απφ ηα δχν αδέξθηα. ηελ πεξίπησζε ηνπ Πνιπλείθε, απηά δελ 

δεκηνπξγνχλ θακία απνιχησο αληίδξαζε νχηε ζνθάξνπλ, αθνχ αλαθέξνληαη ζε 

θαζνιηθέο αμίεο, φπσο ε δπζθνιία ηεο εμνξίαο, ζηνλ ζηίρν 391, γηα παξάδεηγκα φπνπ 

αλαθέξεη φηη κπνξεί λα ήηαλ εμφξηζηνο, αιιά δελ ήηαλ ειεχζεξνο. Αληίζεηα, ν Δηενθιήο, 

κέζα απφ ηηο γλσκνινγίεο ηνπ, θαίλεηαη λα ζέιεη λα δηθαηνινγήζεη ηηο παξάλνκεο 

πξάμεηο ηηο νπνίεο δηέπξαμε θαη κάιηζηα θαίλεηαη ακεηαλφεηνο, αθνχ απηέο έγηλαλ ζην 

φλνκα ηεο εμνπζίαο. Χξαηνπνηεί ηηο αδηθίεο πνπ ν ίδηνο δηέπξαμε ζε βάξνο ηνπ αδεξθνχ 

ηνπ, θαζψο ηνλίδεη φηη ν ηειηθφο ηνπ ζθνπφο ήηαλ λα θξαηήζεη κε θάζε ζπζία ηελ εμνπζία 

ζηα ρέξηα ηνπ. 

           Ο Δηενθιήο, ζηε ζπλέρεηα πξνβάιιεη κφλν ηελ αιήζεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

παξφλ, φζνλ  αθνξά ηνλ Πνιπλείθε. Πξάγκαηη ν δεχηεξνο έρεη έξζεη ζηε Θήβα θαη έμσ 

απφ ηα ηείρε ππάξρεη ην ζηξάηεπκά ηνπ, ην νπνίν θαη πεξηκέλεη ηελ εληνιή ηνπ. Ο 

Δηενθιήο εκκέλεη ηδηαίηεξα ζην γεγνλφο φηη ν αδεξθφο ηνπ πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη ηελ 

πφιε ηνπο θαη φηη νη Θεβαίνη πξέπεη κε ζίδεξν θαη θσηηά λα ηελ πξνζηαηέςνπλ: 

πξὸο ηαῦη᾽ ἴησ κὲλ πῦξ, ἴησ δὲ θάζγαλα,  δεύγλπζζε δ᾽ ἵππνπο, πεδία πίκπιαζ᾽ ἁξκάησλ,  

ὡο νὐ παξήζσ ηῷδ᾽ ἐκὴλ ηπξαλλίδα.
232 

        κσο δελ θάλεη θακία απνιχησο αλαθνξά ζην ιφγν πνπ ν Πνιπλείθεο 

ζπκπεξηθέξεηαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν. Γελ ηνλ ελδηαθέξεη θαλ ην γεγνλφο φηη ν αδεξθφο 

ηνπ έρεη αδηθεζεί απφ απηφλ ηνλ ίδην. 

          Ο Υνξφο επεκβαίλεη θαη ζρνιηάδεη γηα κηα αθφκα θνξά ζηνπο ζηίρνπο 526-527, 

φπσο αθξηβψο είρε θάλεη θαη κε ηνλ Πνιπλείθε. Μέζα απφ ηα ιεγφκελά ηνπ 

θαηαιαβαίλνπκε φηη ηάζζεηαη θαηά ησλ φζσλ κέρξη ζηηγκήο έρεη πεη ν Δηενθιήο, αθνχ 

αλαθέξεη φηη ν ήξσαο κηιά φκνξθα γηα πξάγκαηα, ηα νπνία δελ είλαη, γηαηί κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν αληηηίζεηαη ζηελ δηθαηνζχλε: 

νὐθ εὖ ιέγεηλ ρξὴ κὴ 'πὶ ηνῖο ἔξγνηο θαινῖο:  νὐ γὰξ θαιὸλ ηνῦη᾽, ἀιιὰ ηῇ δίθῃ πηθξόλ.
233 

       Ζ αξλεηηθή απηή αλαθνξά ηνπ Υνξνχ φζνλ αθνξά ηα ιεγφκελα ηνπ ήξσα παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν, αθνχ πξνζζέηεη ζηελ ήδε αξλεηηθή εληχπσζε πνπ απηφο έρεη 

πξνθαιέζεη. 
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       Απάνηηζη Ιοκάζηηρ (ζηίσοι 528- 585). Ζ Ηνθάζηε γηα κηα αθφκα θνξά, αθνχ 

άθνπζε ηα φζα ππνζηήξημε ν Δηενθιήο, απεπζχλεηαη ζε απηφλ πξψηα κε έλαλ 

ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν
234

. Ο ιφγνο ηεο μεθηλά κε κία αθφκα γλσκνινγηθή ξήζε, ε νπνία 

αθνξά ζηελ ειηθία ηεο θαη έρεη σο ζηφρν λα θαηαδείμεη ηελ νξζφηεηα ησλ φζσλ ε ίδηα ζα 

πεη. Υαξαθηεξηζηηθά, ινηπφλ, ζην ζηίρν 528-530, ε ίδηα πξνβάιιεη ηελ γεξνληηθή ηεο 

ειηθία θαη κάιηζηα ππνζηεξίδεη φηη απηή ηελ βνεζά λα έρεη κηα κεγαιχηεξε πείξα θαη λα 

πεη θάηη πην ζνθφ απφ θάηη αληίζηνηρν πνπ ζα έιεγε έλαο λένο. Ζ βαζίιηζζα 

απεπζπλφκελε ζηνλ Δηενθιή, νλνκάδεη ηελ δχλακε πνπ ηνλ θηλεί κε ην πξαγκαηηθφ ηεο 

φλνκα
235

. Απηή δελ είλαη άιιε απφ ηελ θηινηηκία (θηινδνμία), ε νπνία κάιηζηα απνηειεί 

θαη ηελ ρεηξφηεξε ζεά, φπσο ε ίδηα ππνγξακκίδεη ζην ζηίρν 531: 

ὦ ηέθλνλ, νὐρ ἅπαληα ηῷ γήξᾳ θαθά,  Ἐηεόθιεεο, πξόζεζηηλ: ἀιι᾽ ἡκπεηξία  

ἔρεη ηη ιέμαη ηῶλ λέσλ ζνθώηεξνλ.  ηί ηῆο θαθίζηεο δαηκόλσλ ἐθίεζαη
236

 

           Ζ ίδηα κέζα απφ ηα ιφγηα ηεο πξνζπαζεί λα κεηξηάζεη ην κίζνο θαη ηελ νξγή ηνπ 

γηνχ ηεο ελψ παξάιιεια παξαδίδεη θαη καζήκαηα ήζνπο κέζα απφ κηα επηπιένλ 

γλσκνινγηθή ξήζε ηεο, αθνχ ζηνλ ζηίρν 536-537 πξνηξέπεη ην γηφ ηεο λα ηηκά ηελ 

ηζφηεηα, γηαηί απηή δηαηεξεί ηελ αξκνλία θαη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ θίισλ θαη ησλ 

ζπκκάρσλ: 

Ἰζόηεηα ηηκᾶλ, ἣ θίινπο ἀεὶ θίινηο  πόιεηο ηε πόιεζη ζπκκάρνπο ηε ζπκκάρνηο  

ζπλδεῖ.237 

         Απηή ηεο ε θξάζε απνθηά ηεξάζηηα ζεκαζία, γηαηί πέξα απφ ηελ θαζνιηθή 

απνδνρή πνπ απηή έρεη, πξνέξρεηαη απφ κία γπλαίθα κεγάιεο ειηθίαο θαη επνκέλσο είλαη 

δηαλζηζκέλε απφ ηε ζνθία ηεο. 

           Σα βαζηθά επηρεηξήκαηα ηεο Ηνθάζηεο ζε απηφλ ηεο ην ιφγν κνηάδνπλ λα αθνξνχλ 

ηελ έλλνηα ηεο θηινηηκίαο θαη ηεο ηζφηεηαο. Ζ κελ πξψηε παξνπζηάδεηαη  

πξνζσπνπνηεκέλε θαη κάιηζηα πξφθεηηαη γηα κηα άδηθε ζεφηεηα, ε νπνία έρεη θέξεη ηελ 

θαηαζηξνθή ζε φζνπο απνθάζηζαλ λα ηελ δερηνχλ: 
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Φηινηηκίαο, παῖ; κὴ ζύ γ᾽: ἄδηθνο ἡ ζεόο:  πνιινὺο δ᾽ ἐο νἴθνπο θαὶ πόιεηο εὐδαίκνλαο  

ἐζῆιζε θἀμῆιζ᾽ ἐπ᾽ ὀιέζξῳ ηῶλ ρξσκέλσλ.
238

 

Ζ ηζφηεηα, απφ ηελ άιιε πιεπξά παξνπζηάδεηαη θαη απηή πξνζσπνπνηεκέλε θαη κάιηζηα 

ε Ηνθάζηε εκκέλεη ηδηαίηεξα ζηηο αξεηέο πνπ απηή αληηπξνζσπεχεη αθνχ είλαη ζε ζέζε λα 

νξίδεη ηα κέηξα, ηα ζηαζκά θαη ηνπο αξηζκνχο: 

Ἰζόηεο ἔηαμε θἀξηζκὸλ δηώξηζε, λπθηόο η᾽ ἀθεγγὲο βιέθαξνλ ἡιίνπ ηε θῶο  

ἴζνλ βαδίδεη ηὸλ ἐληαύζηνλ θύθινλ, θνὐδέηεξνλ αὐηῶλ θζόλνλ ἔρεη ληθώκελνλ.239 

           Ζ ηζφηεηα αθφκα, επηβάιιεηαη ζηνλ ήιην θαη ην θεγγάξη, ηα νπνία ελαιιάζζνληαη 

δηαδνρηθά θαη θαλέλα απφ ηα δχν δελ επηδεηά ηελ θαζνιηθή θπξηαξρία. 

           Μέζα απφ απηά ηεο ηα ιφγηα ε Ηνθάζηε θάλεη κία κεγάιε πξνζπάζεηα λα 

ζπλεηίζεη ηνλ Δηενθιή θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηνπ αιιάμεη γλψκε. Πξνβάιιεη ηηο 

αληίζεηεο έλλνηεο ηεο θηινηηκίαο θαη ηεο ηζφηεηαο γηα λα δείμεη ηηο αξεηέο, αιιά θαη ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ απηέο επηθέξνπλ θαη επηζπκεί κέζα απφ απηά ηα δχν αληηζεηηθά δεχγε λα 

πξνβιεκαηίζεη πηζαλφηαηα ηνλ Δηενθιή θαη λα ηνλ νδεγήζεη ζηελ αιιαγή ηεο 

αδηάιιαθηεο ζηάζεο πνπ απηφο έρεη απφ ηελ αξρή. Ζ ίδηα κνηάδεη λα κηιά κε ζνθία θαη 

ζχλεζε θαη γη‟ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν επηζηξαηεχεη ζηελ αξρή ηελ ειηθία ηεο θαη 

αξγφηεξα ζνθέο γλσκνινγηθέο ξήζεηο. 

               Ζ Ηνθάζηε, έπεηηα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ζηίρνπο 560-565, αλαθέξεηαη κε 

έλα εμαηξεηηθά πξνζσπηθφ χθνο ζηνλ Δηενθιή θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ηνλίδεη φια φζα 

κπνξνχλ λα ζπκβνχλ αλ απηφο ζπλερίζεη λα έρεη κία ηφζν ζθιεξή ζπκπεξηθνξά. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ινηπφλ, ηνπ αλαθέξεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ληθήζεη ν Πνιπλείθεο ζε 

απηή ηε δηακάρε, ν Δηενθιήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα δεη ηελ πφιε ηνπ λα θπξηεχεηαη 

θαη ηα θνξίηζηα ηεο Θήβαο λα αηρκαισηίδνληαη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ίδηα επηζπκεί γηα 

κηα αθφκα θνξά λα ηνλ πξνβιεκαηίζεη, αιιά θαη λα ηνλ ζπλεηίζεη: 

πόηεξα ηπξαλλεῖλ ἢ πόιηλ ζῷζαη ζέιεηο, ἐξεῖο ηπξαλλεῖλ; ἢλ δὲ ληθήζῃ ζ᾽ ὅδε;  

Ἀξγεῖά η᾽ ἔγρε δόξπ ηὸ Καδκείσλ ἕιῃ, ὄςῃ δακαζζὲλ ἄζηπ Θεβαῖνλ ηόδε,  

ὄςῃ δὲ πνιιὰο αἰρκαισηίδαο θόξαο βίᾳ πξὸο ἀλδξῶλ πνιεκίσλ πνξζνπκέλαο.
240

 

                                                           
238 Φοίνισσες, 533-534. 

239 Φοίνισσες, 540-543. 

240 Φοίνισσες, 560-565. 
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          ηνλ ζηίρν 569, ν ιφγνο ηεο Ηνθάζηεο ζπλερίδεηαη, φκσο απηή ηε θνξά ε ίδηα 

απεπζχλεηαη ζηνλ Πνιπλείθε. Με ηε ζεηξά ηεο θαηαδηθάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

Πνιπλείθε θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εθζηξαηεχζεη ελαληίνλ ηεο παηξίδαο ηνπ, αιιά 

παξάιιεια θαηαδηθάδεη θαη ηελ βνήζεηα πνπ ν ίδηνο έρεη δερηεί απφ ηνλ Άδξαζην. Ζ 

βαζίιηζζα πξνβάιιεη ζηνλ Πνιπλείθε θαη ηα δχν ελδερφκελα πνπ κπνξεί λα έρεη ε 

ζχγθξνπζή ηνπ κε ηνλ Δηενθιή, δειαδή λα ληθήζεη ή λα ληθεζεί:  

ζνὶ κὲλ ηάδ᾽ αὐδῶ. ζνὶ δέ, Πνιύλεηθεο, ιέγσ:  ἀκαζεῖο Ἄδξαζηνο ράξηηαο ἔο ζ᾽ ἀλήςαην,  

ἀζύλεηα δ᾽ ἦιζεο θαὶ ζὺ πνξζήζσλ πόιηλ.
241 

           ε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί ην πξψην ζελάξην, ε λίθε απηή φπσο ηνπ ηνλίδεη ε 

Ηνθάζηε δελ ζα γηνξηαζηεί πνηέ, αθνχ ν ίδηνο δελ ζα κπνξέζεη λα αθηεξψζεη ηξφπαηα ζην 

Γία νχηε λα αθηεξψζεη ζπζίεο, αιιά νχηε λα αθηεξψζεη ηα ιάθπξα ζηα λεξά ηνπ 

Ηλάξρνπ: 

θέξ᾽, ἢλ ἕιῃο γῆλ ηήλδ᾽ — ὃ κὴ ηύρνη πνηέ —  πξὸο ζεῶλ, ηξόπαηα πῶο ἀλαζηήζεηο Γηί;  

πῶο δ᾽ αὖ θαηάξμῃ ζπκάησλ, ἑιὼλ πάηξαλ,  θαὶ ζθῦια γξάςεηο πῶο ἐπ᾽ Ἰλάρνπ ῥναῖο;
242

 

          Ο Πνιπλείθεο, δελ ζα πξέπεη λα απνθηήζεη πνηέ ηέηνηα θήκε αλάκεζα ζηνπο 

Έιιελεο, φπσο ηνλ ζπκβνπιεχεη ε κεηέξα ηνπ ζηνλ ζηίρν 578. Αλ απφ ηελ άιιε πιεπξά 

ληθεζεί δελ ζα κπνξέζεη ζε θακία πεξίπησζε λα γπξίζεη ζην Άξγνο φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ππνγξακκίδεη ε Ηνθάζηε, αθνχ ζα έρεη αθήζεη πίζσ ηνπ αλαξίζκεηνπο λεθξνχο: 

Θήβαο ππξώζαο ηάζδε Πνιπλείθεο ζενῖο  ἀζπίδαο ἔζεθε;’ κήπνη᾽, ὦ ηέθλνλ, θιένο  

ηνηόλδε ζνη γέλνηζ᾽ ὑθ᾽ Ἑιιήλσλ ιαβεῖλ.  ἢλ δ᾽ αὖ θξαηεζῇο θαὶ ηὰ ηνῦδ᾽ ὑπεξδξάκῃ,  

πῶο Ἄξγνο ἥμεηο κπξίνπο ιηπὼλ λεθξνύο;  ἐξεῖ δὲ δή ηηο: ὦ θαθὰ κλεζηεύκαηα  Ἄδξαζηε 

πξνζζείο, δηὰ κηᾶο λύκθεο γάκνλ  ἀπσιόκεζζα. δύν θαθὼ ζπεύδεηο, ηέθλνλ,  θείλσλ 

ζηέξεζζαη ηῶλδέ η᾽ ἐλ κέζῳ πεζεῖλ.
243 

        Ζ Ηνθάζηε ζε απηήλ ηελ απνζηξνθή πνπ θάλεη πξνο ηνλ Πνιπλείθε, αθνινπζεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε πνξεία θαη δνκεί ηνλ ιφγν ηεο ζε δχν ζθέιε, ην θαζέλα απφ ηα νπνία, 

αθηεξψλεηαη ζε έλα πηζαλφ ζελάξην. ηελ πξψηε, ινηπφλ, πεξίπησζε θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνπο ζηίρνπο  568-576, ε ίδηα ε βαζίιηζζα εμεηάδεη ην ζελάξην θαηά ην νπνίν ν 

Πνιπλείθεο ζα θαηαθέξεη λα ληθήζεη θαη λα δηαζπάζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο 

                                                           
241 Φοίνισσες, 569-572. 

242 Φοίνισσες, 573-575. 

243 Φοίνισσες, 576-581. 
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Θεβαίνπο. Αληίζεηα ζηε δεχηεξε πεξίπησζε (ζηίρνη 576-582) ε ίδηα εμεηάδεη ην ζελάξην 

θαηά ην νπνίν ν Πνιπλείθεο εηηεζεί κεηά ηελ εκθχιηα δηακάρε θαη δελ θαηαθέξεη λα 

ληθήζεη ηνλ αδεξθφ θαη ηελ πφιε ηνπ. 

         Ζ Ηνθάζηε παξνπζηάδεη θαη ηα δχν απηά ζελάξηα έηζη ψζηε λα ηνλίζεη πσο θαη ηα 

δχν είλαη θαηαζηξνθηθά γηα ηνλ Πνιπλείθε θαη δελ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζε κία επηπρή 

έθβαζε. Ζ ίδηα κε ηνλ ηξφπν απηφ επηζπκεί λα ηνλ πείζεη θαη λα ηνλ πξνβιεκαηίζεη φηη 

νπνηαδήπνηε θίλεζε θάλεη ν ίδηνο θαηά ηεο Θήβαο, αθφκα θαη αλ έρεη ζεηηθή έθβαζε, δελ 

ζα ηνπ απνθέξεη θακία απνιχησο ραξά, αθνχ δελ ζα κπνξέζεη λα γηνξηαζηεί πνηέ. Ζ 

βαζίιηζζα κάιηζηα εθθξάδεη ηελ επηζπκία λα κελ θαηαθέξεη πνηέ ν Πνιπλείθεο λα 

θπξηεχζεη ηε Θήβα θαη κε βάζε απηή ηεο ηελ επηζπκία ε ίδηα μεθηλά έλαλ ππνζεηηθφ ιφγν 

γηα φια φζα ζα ζπλέβαηλαλ ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε. Δίηε ληθνχζε ν Πνιπλείθεο είηε φρη 

πνηέ δελ ζα θαηάθεξλε λα ραξεί απηή ηνπ ηε λίθε. 

     Ο αγψλαο θιείλεη κε ηελ Ηνθάζηε λα εθιηπαξεί θαη λα ηθεηεχεη ηα παηδηά ηεο λα 

ζηακαηήζνπλ. Απνδίδεη θαη ζηνπο δχν κηζαιινδνμία πνπ κπνξεί κελ λα απνθαιεί 

ειάηησκα θαη δπζηπρία ζ‟ έλαλ άλζξσπν αιιά φηαλ ππάξρεη θαη ζηνπο δχν, ηφηε είλαη 

ζπκθνξά: 

κέζεηνλ ηὸ ιίαλ, κέζεηνλ: ἀκαζία δπνῖλ,  ἐο ηαὔζ᾽ ὅηαλ κόιεηνλ, ἔρζηζηνλ θαθόλ.
244 

     Ο αγψλ ζηηο «Φνίληζζεο» πξνζθέξεη έλα δηαθνξεηηθφ είδνο η εμέηαζεο ηεο 

δενληνινγίαο ηεο αληαγσληζηηθήο νκηιίαο. Παξφκνηνο κε ηνλ αγψλα ζηηο «Ηθέηηδεο», 

απηφο ν αγψλ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί σο έλα είδνο κνληέινπ, ή αληαλάθιαζε, κίαο κε-

κνλαξρηθήο κνξθή ηεο δηαθπβέξλεζεο. Αλ θαη ζηηο  «Φνίληζζεο» είλαη έλα αθφκα πην 

αθξηβέο κνληέιν, δεδνκέλνπ φηη αληηθαηνπηξίδεη ζπγθεθξηκέλα ηε κνξθή δηαθπβέξλεζεο 

πνπ πξνηείλεη ν Πνιπλείθεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη κφλν δχν εγεκφλεο, νη νπνίνη 

αλαιακβάλνπλ εθ πεξηηξνπήο λα θπβεξλήζνπλ γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο αθξηβψο 

θαη νη αληαγσληζηέο ζε έλα αγψλα πνπ θάλνπλ νκηιίεο εθ πεξηηξνπήο.  

        Σν πεξηερφκελν απηήο ηεο ζπδήηεζεο, σζηφζν, δελ είλαη πνιηηηθφ, αιιά κάιινλ 

θηινζνθηθφ. Πξάγκαηη, ν Δηενθιήο, ν Πνιπλείθεο θαη ε Ηνθάζηε, εθηφο απφ ηελ 

παξνπζίαζε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηνπ ζθνπνχ ηνπ αληαγσληζκνχ, 

επεθηείλνληαη ηφζν καθξηά ψζηε λα θάλνπλ εηθαζίεο γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο ίδηαο ηεο 

αληαγσληζηηθήο  ξεηνξηθήο. πσο θαη ζηηο «Ηθέηηδεο», ε νκηιία ζεκεηψλεηαη απφ λσξίο 

                                                           
244 Φοίνισσες, 584-585. 
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σο ην θαζνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο πνιηηηθήο δσήο, φηαλ ν 

Πνιπλείθεο βιέπεη γηα πξψηε θνξά ηε κεηέξα ηνπ θαη αξρίδεη λα ζξελεί γηα ηελ εμνξία 

ηνπ. Απηή ηνλ ξσηάεη ην αλ ε ζηέξεζε ηεο ρψξαο ηνπ είλαη έλα κεγάιν θαθφ, θαη απηφο 

απαληά κέγηζην
245

. 

          Τπάξρεη έλα παηρλίδη ιέμεσλ ζε απηφ ην ζεκείν, δεδνκέλνπ φηη ην κεγαιχηεξν 

θαθφ ηεο εμνξίαο έρεη πάληα λα θάλεη κε ην ιφγν. Σνλ ξσηάεη επίζεο ηη είλαη απηφ πνπ 

είλαη ηφζν δχζθνιν γηα ηνπο εμφξηζηνπο, θαη απηφο ηεο ιέεη φηη ε κεγαιχηεξε δπζθνιία 

είλαη φηη δελ ππάξρεη ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ
246

. 

            Καη ε Ηνθάζηε εμηζψλεη ακέζσο κηα ηέηνηα θαηάζηαζε κε ηε δνπιεία αθνχ ηνπ 

ιέεη φηη  απηή είλαη ε θαηάζηαζε ελφο ζθιάβνπ πνπ κηιάεη, λα κελ ιέεη ηη ζθέθηεηαη
247

. 

Έηζη, ν αγψλαο, ν νπνίνο ζα δψζεη ζηνλ Πνιπλείθε ηελ επθαηξία λα κηιήζεη ην κπαιφ 

ηνπ, αληηπξνζσπεχεη ηελ επαλείζνδν, έζησ θαη πξνζσξηλά, ζε κηα δσή ειεπζεξίαο. Καη 

αθνχ  ηα δχν αδέιθηα έρνπλ εθθξάζεη  ηα επηρεηξήκαηά ηνπο θαη απνηχρνπλ λα 

θαηαιήμνπλ ζε θάπνηα ζπκθσλία, ν Πνιπλείθεο ραξαθηεξίδεη θαη πάιη 

ηελ εμνξία ηνπ, ζηελ νπνία πξέπεη ηψξα λα επηζηξέςεη, κε ηελ απψιεηα ηεο νκηιίαο αθνχ 

ιέεη φηη δελ μέξεη αλ ζα είλαη δπλαηφλ γη‟ απηφλ λα ηνπο κηιήζεη μαλά
248

. 

   Αθνχ ν  Δηενθιήο πηζηεχεη φηη απηφο πξέπεη λα είλαη ν κνλαδηθφο εγεκφλαο ησλ 

Θεβψλ, ζε αληίζεζε κε ηνλ Πνιπλείθε, ν νπνίνο πηζηεχεη φηη ζα πξέπεη λα 

αλαιακβάλνπλ εθ πεξηηξνπήο ηελ εγεζία γηα έλα ρξφλν θάζε θνξά, δελ απνηειεί 

έθπιεμε φηη ν Δηενθιήο αληηηίζεηαη ζηε ζπλάληεζε θαη ζπδήηεζε κε ηνλ αδειθφ ηνπ. 

Παξφια απηά φκσο ζπκκεηέρεη ζε έλα είδνο ζπδήηεζεο φπνπ νη ζπλνκηιεηέο 

αλαιακβάλνπλ εθ πεξηηξνπήο παξνπζηάδνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο. Κάλεη φκσο ζαθέο 

φηη ζπκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε απηή κφλν σο ράξε ζηε κεηέξα ηνπ, ε νπνία πξνζπάζεζε 

λα ηνλ πείζεη. Ζ δήισζε ηνπ απηή ππνλνεί φηη δελ ππήξρε θαη άιινο αγψλαο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ην έξγν μεθίλεζε ν νπνίνο φκσο δελ παξνπζηάζηεθε ζην θνηλφ. Ο αγψλαο 

απηφο έγηλε αλάκεζα ζηνλ Δηενθιή θαη ζηελ Ηνθάζηε γηα ην αλ έπξεπε ή φρη λα 

ζπκθσλήζεη λα δηεμάγεη έλαλ αγψλα κε ηνλ αδειθφ ηνπ θαη ζ‟ απηφλ ηνλ αγψλα ε 

                                                           
245 Φοίνισσες, 389. 

246 Φοίνισσες, 391. 

247 Φοίνισσες, 392. 

248 Φοίνισσες, 633. 



104 

 

ληθήηξηα ήηαλ ε Ηνθάζηε αθνχ ηειηθψο ν Δηενθιήο πξνζήιζε. Θα πξέπεη βέβαηα λα 

ζεκεησζεί φηη ζε παξφκνηα ζέζε βξέζεθε ε Ηνθάζηε θαη κε ηνλ Πνιπλείθε πνπ έπξεπε 

θαη απηφλ λα πείζεη κε ηε ζεηξά αθνχ δηαηχπσλε θαη απηφο ηηο δηθέο ηνπ επηθπιάμεηο γηα 

λα έιζεη ζηελ παηξίδα ηνπ πνπ πιένλ απνηεινχζε ην έδαθνο ηνπ ερζξνχ ηνπ.
249

 

       Μπνξεί ινηπφλ λα εηπσζεί φηη ν αγψλαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζνξξνπία θαη 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, είλαη εδψ κηα αιιεγνξία γηα ην απιφ είδνο ηεο δηαθπβέξλεζεο 

πνπ ν Πνιπλείθε πξνηείλεη, ίζσο πεξηζζφηεξν απφ απηφ, είλαη δειαδή έλα ζηηγκηφηππν 

ηεο. Αθξηβψο φπσο θαη ζηηο «Ηθέηηδεο», ν Θεζέαο πεξηγξάθεη ηνπο πνιίηεο ζε κηα 

δεκνθξαηία σο θπβεξλψλ ἐλ κέξεη, κηα θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  εηδηθά γηα λα 

πεξηγξάςεη ηε κεηαζηξνθή ηεο κνξθήο ηνπ αγψλνο
250

, ν Πνιπλείθεο εμεγεί φηη πξφζπκα 

ζα επέζηξεθε ζηνλ Δηενθιή ηελ εγεζία ηεο Θήβαο κεηά απφ έλα ρξφλν, αλά κέξνο
251

. ε 

απηφ ηνλ αγψλα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ιέμε κέξνο,  γίλεηαη έλα ξεθξέλ πνπ 

επαλαιακβάλεηαη επαλεηιεκκέλα ππελζπκίδνληαο ζην αθξναηήξην ηη δηαθπβεχεηαη γηα 

ηνλ  Πνιπλείθε. Μνξθέο ηεο ιέμεηο εκθαλίδνληαη κέζσ ησλ ξήζεσλ θαη ησλ ζηηρνκπζηψλ 

ζηνπο ζηίρνπο 478, 483, 541, 601, 

603 θαη 610. Μεηά ην ζάλαηφ ηνπ, ε Αληηγφλε ζπλερίδεη ηνλ αγψλα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, 

φπσο απηή πνιεκά γηα ηελ αμίσζή ηνπ ζε έλα κέξνο ηεο γεο
252

.  

   Ο Πνιπλείθεο αξρίδεη ηε ξήζε ηνπ κε κηα αληίζεζε κεηαμχ ηνπ κχζνπ ηεο αιήζεηαο ν 

νπνίνο ιέεη είλαη απιφο θαη δελ απαηηεί πεξίπινθεο εξκελείεο, θαη  ηνπ άδηθνπ ιφγνπ, ν 

νπνίνο είλαη άξξσζηνο θαη ρξεηάδεηαη έμππλν θάξκαθν. Ζ ηζηνξία ηεο αιήζεηαο είλαη απφ 

ηε θχζε απιή, θαη νη αμηψζεηο δελ απαηηνχλ εμεγήζεηο, αιιά ην άδηθν 

επηρείξεκα, δεδνκέλνπ φηη θέξεη ηελ αζζέλεηα απφ κφλν ηνπ, έρεη αλάγθε απφ ζνθά 

θάξκαθα
253

. 

        Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε δήισζε απηή έγηλε ζην πιαίζην ελφο  Δπξηπίδεηνπ αγψλα, 

ν νπνίνο εμ νξηζκνχ δελ είλαη απιφο θαη ζίγνπξα απαηηεί επζηξνθία θαη ζαθήλεηα εθ 

κέξνπο ηνπ θνηλνχ, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ν Πνιπλείθεο πξνβάιιεηαη σο αθειήο ζε 
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απηφ ην ζεκείν. Δίλαη πεπεηζκέλνο φηη νη ιέμεηο κπνξεί λα είλαη απιέο, δηαθαλείο 

εθθξάζεηο ηεο αιήζεηαο, θαη πξνρσξά λα δηαηππψζεη ηε ζέζε ηνπ κε πνιχ απιφ ηξφπν. 

ην ηέινο ηεο ξήζεο ζπλνςίδεη ιέγνληαο φηη ν ίδηνο έρεη κηιήζεη ρσξίο λα ζπιιέμεη 

πεξίπινθνπο ιφγνπο θαη έρεη θξαηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ καθξηά απφ έμππλνπο άλδξεο. Καη 

ζε απηφ ην ζεκείν εληνπίδεηαη έλα κεηαζεαηξηθφ ζηνηρείν νη πεξίπινθνη ιφγνη είλαη ε 

θαηάιιειε κεηαθνξά γηα ηελ πνηεηηθή ζχλζεζε. Γηα παξάδεηγκα, ν Αξηζηνηέιεο 

ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε «πιέθσ» γηα λα αλαθεξζεί ζηε ζχλζεζε ηεο δξάζεο κίαο 

ηξαγσδίαο
254

. 

        Έηζη ινηπφλ ππάξρεη θάπνηα έληαζε κεηαμχ ηνπ κνληέινπ ηεο αληαγσληζηηθήο 

νκηιίαο πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηνλ Πνιπλείθε θαη ηνπ κνληέινπ πνπ εθζέηεη ν Δπξηπίδεο. 

Καη αθφκα θη αλ ν Πνιπλείθεο παξνπζηάδεηαη θαιχηεξα απφ φ, ηη ν αδειθφο ηνπ, ε 

πξνζέγγηζή ηνπ ζηνλ ιεθηηθφ αληαγσληζκφ είλαη, σζηφζν, πνιχ αθξαία.  

           ε αληίζεζε κε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ Πνιπλείθε θαη ηεο Ηνθάζηε φηη ν ίδηνο ν 

αγψλαο είλαη θάηη πνπ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη θαιφ θαη πνιχηηκν, ν Δηενθιήο αξρίδεη ηε 

ξήζε ηνπ κε έλαλ  θπληθφ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ησλ ιεθηηθψλ 

δηαθνξψλ αλαθέξνληαο φηη εάλ ζε φια ηα άηνκα ην ίδην πξάγκα ήηαλ απφ ηε θχζε 

επγεληθφ θαη ζνθφ ηαπηφρξνλα, νη άλδξεο δελ ζα είραλ θακία ακθηιεγφκελε ιεθηηθή 

αληηπαξάζεζε. Αιιά φπσο είλαη, ηίπνηα δελ είλαη είηε παξφκνην ή ην ίδην γηα ηνπο 

ζλεηνχο, εθηφο απφ ηελ νλνκαζία, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη απηφ ην ζέκα
255

.  

          Έλα ηέηνην ζρφιην αληηθαηνπηξίδεη ζαθψο ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ γηα ηελ 

ζπδήηεζε. Δλψ θαη ν Πνιπλείθεο θαη ε Ηνθάζηε βιέπνπλ απηφ ηνλ αγψλα σο επσθειή, 

ηφζν πξαθηηθά (δεδνκέλνπ φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα επίιπζε ηεο δηαθνξάο) αιιά θαη 

ζπκβνιηθά (δεδνκέλνπ φηη αληηπξνζσπεχεη ηελ θαηαλνκή ηεο δχλακεο πνπ επηζπκία), ν 

Δηενθιήο ηνλ θξίλεη σο κία άζθνπε ελφριεζε.  

        Απνδίδνληαο ηελ αηηία ηεο ιεθηηθήο δηέλεμεο ζηελ έιιεηςε ζπλαίλεζεο γηα ηελ 

εζηθή άπνςε, ν Δηενθιήο θάλεη ρξήζε ηεο δηρνηνκίαο ηνπ ιφγνπ: ηίπνηα δελ είλαη ην ίδην 

ή ίζν γηα ηνπο αλζξψπνπο, εθηφο απφ ηελ νλνκαζία, αιιά ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη εμ 

νινθιήξνπ δηαθνξεηηθή
256

. 
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        Χζηφζν, αθφκε θαη ν ίδηνο απνξξίπηεη νπνηνδήπνηε ζηαζεξφ νξηζκφ γηα εζηθέο 

έλλνηεο φπσο ην θαιφλ θαη ζνθφλ, θαη ζπλερίδεη γηα λα δψζεη έλα ζαθή νξηζκφ γηα έλαλ 

άιιν εζηθφ φξν, ηελ αλαλδξία: δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα εγθαηαιείςεη ηελ ηπξαλλία
257

, 

έλαλ νξηζκφ, ν νπνίνο, ζα κπνξνχζακε λα εηπσζεί, φηη δηαηππψλεη ηνλ ίδην ηνλ 

αληαγσληζκφ ζε πνιχ βαζηθφ, αλ θαη θπληθφ επίπεδν. Καη είλαη αθφκε πην 

εληππσζηαθφ ην γεγνλφο φηη ε ιέμε θαιφλ εκθαλίδεηαη ζηελ πξψηε γξακκή θαη ζηελ 

ηειεπηαία γξακκή ηεο ξήζεο ηνπ  Δηενθιή, αιιά κε πνιχ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. ηελ 

πξψηε γξακκή, ην θαιφλ είλαη έλα παξάδεηγκα ελφο αζηαζνχο, εζηθά, φξνπ. ηελ 

ηειεπηαία γξακκή, ππάξρεη ε πην εκθαηηθή θαη ζηνλ ππεξζεηηθφ ίδηα ιέμε, θάιιηζηνλ, 

ζπκπεξηιακβαλφκελε ζε κία εμαηξεηηθά ηνικεξή άκπλα ηεο αδηθίαο γηα ράξε ηεο 

ηπξαλλίαο
258

. 

       Θα κπνξνχζακε λα εηπσζεί φηη ν Δηενθιήο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ, 

ππνδειψλνληαο πξψηα φηη δελ έρεη θαλέλα ζηαζεξφ λφεκα ε ιέμε θαιφλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηε ιέμε γηα λα θάλεη έλα ηέηνην ηνικεξφ θαη ζξαζχ 

ηζρπξηζκφ. Ίζσο πάιη δελ ππάξρεη 

αληίθαζε θαη ε ηειεπηαία γξακκή ηεο ξήζεο απιά ρξεζηκεχεη σο κηα ηέιεηα απεηθφληζε 

ηεο αξρήο πνπ δηαηππψζεθε ζηελ πξψηε γξακκή.  Δίλαη ζαθέο φηη ην θαιφλ δελ κπνξεί 

λα έρεη ζηαζεξφ λφεκα αλ είλαη ζε ζέζε λα εθαξκνζηεί ζηελ ηπξαλλία θαη ζηελ αδηθία. 

       Ο ρνξφο απαληά ακέζσο κε ηελ θαηαδίθε ηεο ιεθηηθήο απφδνζεο ηνπ  Δηενθιή. 

Πξνζθέξνπλ ηελ πην νξζφδνμε δηαηχπσζε ηνπ θαιφλ, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηε 

δηθαηνζχλε θαη φρη ηελ αδηθία, θαη ηαπηφρξνλα ζρνιηάδνπλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο 

δηρνηφκεζεο ηνπ ιφγνπ απφ ηνλ  Δηενθιή
259

.  

        Δλψ ην ζρφιηφ ηνπ Δηενθιήο  ζην μεθίλεκα ηεο ξήζεο ηνπ αθνξνχζε ηηο έλλνηεο ησλ 

ιέμεσλ, θαη, επνκέλσο, αζρνιείηαη κε ηνλ ιεθηηθφ αληαγσληζκφ ζε επίπεδν ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ επηρεηξεκάησλ, ν ρνξφο  

εηζάγεη κηα δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ επηρεηξήκαηνο θαη ηνπ 

επίπεδνπ ηεο ξεηνξηθήο. Ο ίδηνο ν Δηενθιήο έδσζε άδεηα γηα λα πεη φ, ηη ζέιεη κε ην 

ζθεπηηθφ φηη νη ιέμεηο 
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δηαρσξίδνληαη απφ ηα πξάγκαηα. Ο ρνξφο επηκέλεη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηη νη ιέμεηο 

δελ αλαθέξνληαη ζε πξάγκαηα, θαη ζεκεηψλεη φηη κπνξεί θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη ιέμεηο 

γηα λα παξνπζηάζεη θαιιηηερληθά αλαγθάδνληαο επηρεηξήκαηα γηα ζρεηηθά θαιά 

πξάγκαηα ή πεξίπνπ θαθά πξάγκαηα. Έηζη εξκελεχνπλ ην ζρφιην ηνπ Δηενθιή 

σο κηα πξνζπάζεηα λα θαηαζηεί ν αληαγσληζκφο εληειψο ξεηνξηθφο θαη λα απνθιείζεη 

νπνηεζδήπνηε απνθάζεηο ιακβάλνληαη βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ, δεδνκέλνπ φηη, ζχκθσλα 

κε ηνλ ίδην, ην πεξηερφκελν είλαη ζρεηηθφ. 

         Αλαγλσξίδνπλ φηη ε ξεηνξηθή απφδνζή ηνπ ήηαλ θαιή, αιιά αξλνχληαη λα 

αγλνήζνπλ ην εζηθφ πεξηερφκελν ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

δείρλνπλ φηη απέηπρε ζε ξεηνξηθφ επίπεδν, αθνχ κε δεδνκέλν ην πεξηερφκελν ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ, ζα έπξεπε λα είρε κηιήζεη άζρεκα, θαη φρη θαιά. 

          Έλα ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ αγψλα είλαη φηη, εθηφο απφ ηηο ζπλήζεηο, ζχληνκεο 

θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί  ν ρνξφο ζην ηέινο ηεο θαζεκίαο απφ ηηο αληαγσληζηηθέο 

νκηιίεο, ππάξρεη επίζεο κηα καθξά ξήζε θαηαζθεπαζκέλε απφ ηελ Ηνθάζηε, ε νπνία έρεη 

νξηζηεί σο βξαβεχο. Πξνζθέξεη κία θξηηηθή ηεο ζέζεο ηνπ Δηενθιή πνπ είλαη αθφκε πην 

ιεπηή απφ απηή ηνπ ρνξνχ, κε ηελ εθ πξνζέζεσο εζθαικέλε αλάγλσζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

Δηενθιή ηνπ ίζνλ ζηελ ελαξθηήξηα δήισζή ηνπ, πνπ ππαηλίζζεηαη φηη ε ζρεηηθηζηηθή 

άπνςε ηνπ δελ είλαη 

απιή εμσηεξηθή εμέηαζε, πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα ελεκεξψζεη γηα ηηο εζηθέο ζέζεηο ηνπ, 

αιιά κάιινλ είλαη ε ίδηα 

κηα εζηθή ζέζε, πνπ έρεη εγθξηζεί απφ θαζαξά εγσηζηηθά θίλεηξα. Ο 

Δηενθιήο είπε νὔζ ὅκνηνλ νὐδὲλ νὔη 'ἴζνλ βξνηνῖο, πνπ ζαθψο ζεκαίλεη φηη  «δελ 

ππάξρεη θαλέλαο εζηθφο φξνο πνπ είλαη ην ίδην ή παξφκνην γηα ηνπο άλδξεο.» Αιιά ε 

Ηνθάζηε θαίλεηαη λα εξκελεχεη ην ἴζνλ, φρη σο επίζεην πνπ ζεκαίλεη «ην ίδην», αιιά σο 

έλα νπζηαζηηθφ, εζηθφ φξν ζαλ λα ζήκαηλε, «δελ ππάξρεη θακία εληηκφηεηα-ηζφηεηα γηα 

ηνπο άλδξεο».  

          ηε ζπλέρεηα, θάλεη ην ἴζνλ, θαη άιιεο κνξθέο ηεο ιέμεο, ην θχξην ζέκα ηεο 

απάληεζή ηεο ζηνλ Δηενθιή. ηε ζπλέρεηα, πξνζεγγίδεη θαη πάιη ηνλ Δηενθιή 

απνξξίπηνληαο ηνλ φξν ίζνλ θαη επηιέγνληαο αλη ' απηνχ λα αλαγλσξίζεη ηελ χπαξμε ηνπ  

πιένλ, ην νπνίν, ηζρπξίδεηαη, είλαη ην πξαγκαηηθφ θελφ φλνκα
260
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          Έηζη, ελψ ν Δηενθιήο ήζειε λα πεη φηη φια είλαη απφ εζηθήο απφςεσο αζηαζή, ην 

άδεην φλνκα κπνξεί λα νξηζηεί δηαθνξεηηθά απφ θάζε άηνκν, θαη ε Ηνθάζηε 

αλαδηαηππψλεη ηε δήισζή ηνπ θαη θάλεη κία 

ζπδήηεζε καδί ηνπ ζρεηηθά κε ην πνηα απφ εζηθήο απφςεσο είλαη άδεηα νλφκαηα θαη πνηα 

κεηαθέξνπλ έλα πξαγκαηηθφ ἔξγνλ. Ζ πξαγκαηηθή αηηία ηεο ἀκθίιεθηνο ἔξηο, δελ είλαη ε 

αζηάζεηα ηνπ απφ εζηθή άπνςε απηή θαζαπηή, αιιά ε απφξξηςε ηνπ ἴζνλ σο έλαο εζηθφο 

φξνο πνπ παξαπέκπεη ζε κία πξαγκαηηθή, απηή πξαγκαηηθφηεηα, ππέξ ηνπ αληίζεηνπ 

φξνπ, ηνπ πιένλ. 

             Πξάγκαηη, πξνζπαζεί λα θαηαδείμεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ἴζνλ κε ηελ 

πξνζθπγή ζηελ εθδήισζε ηεο θχζεο ηνπ, πεξηγξάθνληαο ηελ  ηζφξξνπε θαη δίθαηε 

ζρέζε κεηαμχ εκέξαο θαη λχρηαο. Οκνίσο, ε ίδηα επηδεηθλχεη ηελ αζηαζή, ζρεηηθή θχζε 

ηνπ  πιένλ κε δχν επηρεηξήκαηα: 1) γηα ηνπο ζψθξνλεο, απηά ηα νπνία είλαη επαξθή 

(ἱθαλά) αξθνχλ, θαη 2) νη ζλεηνί δελ θάλνπλ πξαγκαηηθά ηίπνηα δηθφ ηνπο αιιά απιψο 

ελδηαθέξνληαη γηα ηα πξάγκαηα πνπ πξαγκαηηθά αλήθνπλ ζηνπο ζενχο
261
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Δπίλογορ 

       Ο αγψλαο ιφγσλ ζην έξγν ηνπ Δπξηπίδε «Φνίληζζεο» παξνπζηάδεη κία ζεκαληηθή 

ηδηαηηεξφηεηα. Απηφ είλαη φηη ζε απηφλ ιακβάλνπλ ρψξα φρη δχν αιιά ηξία πξφζσπα θαη 

επηπιένλ θαη ν ρνξφο. Μέξνο ηνπ αγψλα δελ απνηεινχλ κφλν ν Δηενθιήο θαη ν 

Πνιπλείθεο, νη δχν αδειθνί πνπ ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ εγεκνλία ηεο Θήβαο, 

αιιά θαη ε Ηνθάζηε, ε κεηέξα ηνπο πνπ παξεκβαίλεη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα 

επηιχζεη ηε δηαθνξά ησλ δχν αδειθψλ θαη λα ζψζεη ηηο δσέο ηνπο. 

      Οη δχν αδειθνί αληηκάρνληαη ιεθηηθά ζχκθσλα κε απηά πνπ πηζηεχνπλ θαη ε κεηέξα 

ηνπο ζηέθεη ζηε κέζε, δηνξζψλεη θαη επηπιήηηεη, θξαηψληαο γηα ηνλ εαπηφ ην ξφιν ηνπ 

δηακεζνιαβεηή αιιά θαη ηνπ δηθαζηή παξάιιεια. Ζ ζχλζεζε απηνχ ηνπ αγψλα ιφγσλ 
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παξαπέκπεη ζηε δηθαζηηθή δηάζηαζε πνπ είραλ αξρηθψο νη αγψλεο. Έλαο δηθαζηήο 

παξαθνινπζνχζε ηε ιεθηηθή δηακάρε θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ελαγφκελνπ θαη 

ελάγνληνο.  

     Έηζη θαη εδψ. Σα δχν αδέιθηα πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ην έλα ην άιιν αιιά θαη ηε 

κεηέξα ηνπο γηα ην δίθην ηνπο. Σα επηρεηξήκαηα ηνπο ζεσξνχλ φηη είλαη αθιφλεηα θαη 

ηζρπξά θαη γη‟ απηφ ηα αλαπηχζζνπλ ζε κνλνιφγνπο φρη απαληψληαο ν έλαο ζηνλ άιιν 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ζε κία πξνζπάζεηα λα πξνβάιινπλ ηε δηθή ηνπο άπνςε 

νινθιεξσκέλε.  

     Ο αγψλαο ιφγσλ πξνβάιιεη σο εζηθφ ληθεηή ηνλ Πνιπλείθε. Απηφο είλαη πνπ 

μεγειάζηεθε απφ ηνλ αδειθφ ηνπ θαη πνπ είλαη πξφζπκνο λα απνζπξζεί αλ ην δίθαην 

αίηεκα ηνπ ηθαλνπνηεζεί. Ο αδειθφο ηνπ φκσο είλαη ακεηαθίλεηνο θαη ακεηάπεηζηνο. 

Πξνβάιιεη ην δηθφ ηνπ δίθην θαη ηελ ιαρηάξα ηνπ γηα εμνπζία σο ηε θηλεηήξηα δχλακε 

ησλ πξάμεσλ ηνπ. Σν δίθην φκσο ηνπ Πνιπλείθε είλαη κεγαιχηεξν. Γελ ηνπ έρεη αξπάμεη 

κφλν ηελ εγεζία ν αδειθφο ηνπ αιιά ηνλ έρεη δηψμεη θαη ζηελ νπζία απφ ηελ παηξίδα 

ηνπ. Δίλαη ηφζν κεγάιν πνπ ν ρνξφο πείζεηαη απφ ηνλ Πνιπλείθε παξά ην γεγνλφο φηη 

είλαη γπλαίθεο μέλεο, θάηη πνπ αλαδεηθλχεη φηη δελ είλαη επεξεαζκέλεο απφ ηνπηθά 

γεγνλφηα θαη ε άπνςε πνπ ζρεκαηίδνπλ απφ ηνλ αγψλα είλαη αληηθεηκεληθή.  

     ηνλ Δηενθιή πνπ έρεη ην άδηθν απεπζχλεηαη θπξίσο θαη ε κεηέξα ηνπ. Θέιεη λα ηνλ 

θάλεη λα θαηαλνήζεη φηη δελ κπνξεί λα ηαπηίδεη ην δίθην ηνπ κε ηε ιαρηάξα ηνπ γηα ηελ 

εμνπζία αθφκα θαη εηο βάξνο ηνπ αδειθηθνχ αίκαηνο. Κάλεη κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα 

πείζεη ην γην ηεο γηα ηα δεηλά πνπ επηθέξεη ε κε αιιαγή άπνςεο ζηνλ ίδην, ζηνλ εαπηφ 

ηνπ, ζηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη ζηελ πφιε ηνπ. Σνπ ιέεη φηη απηφ πνπ απνδεηά είλαη απηφ 

πνπ ζα ηνπ ζηεξήζεη φρη κφλν ηελ πφιε ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ αιιά θαη ηελ ηηκή 

ηνπ.  

     Δίλαη φκσο ζαθέο φηη ηα ζελάξηα πνπ απνηππψλνληαη ζηνλ αγψλα γη ηελ εμέιημε 

απηήο ηεο ζχγθξνπζεο ζα επηθέξνπλ ηελ θαηαζηξνθή. Ζ Ηνθάζηε ην θαηαιαβαίλεη. 

Καηαιαβαίλεη φηη απηή ε ζχγθξνπζε δελ ζα έρεη ληθεηή φπσο θαη απηφο ν αγψλαο δελ 

πξνβάιιεη θάπνηνλ δηθαησκέλν αθνχ θαη νη δχν ζην ηέινο ζα επηθέξνπλ ζπκθνξά. Ζ 

εγεκνληθή ζηάζε ηεο αξρήο, σο κεηέξαο ηνπο θαη σο βαζίιηζζαο, κεηαηξέπεηαη ζε 

απειπηζηηθή ηθεζία πξνο ηνπο δχν γηνπο ηνπο λα κελ είλαη απηνί νη ππεχζπλνη ηεο 
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ζπκθνξάο πνπ ζα πέζεη ζηα θεθάιηα φισλ γηαηί δελ ππάξρεη πην θαηαζηξνθηθφ φπιν απφ 

ηε κηζαιινδνμία.  
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