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ΔΙΑΓΩΓΗ 

οθοθιής: Βηογραθηθά  ζηοητεία  θαη  ηο  έργο  ηοσ 

   Γηα  ηελ  αλαζχλζεζε  ηεο  βηνγξαθίαο  ηνπ  νθνθιή  δηαζέηνπκε  δηάθνξεο  πεγέο  

φπσο  ην  Πάξην  Μάξκαξν  θαη  ην  ιεμηθφ  ηεο  νχδαο    ζηα  νπνία  αλαθέξνληαη  

πνιπάξηζκεο  πιεξνθνξίεο  δηάζπαξηεο  ζηα  έξγα  ησλ  αξραίσλ  ζπγγξαθέσλ.  

Κπξηφηεξε  πεγή  απνηειεί  έλαο  Βίνο  πνπ  παξαδφζεθε  κέζσ  νξηζκέλσλ  

κεζαησληθψλ  ρεηξνγξάθσλ  ρξνλνινγνχκελνο  κε  θάζε  επηθχιαμε  ζηελ  

ειιεληζηηθή  επνρή  θαη  βαζίδεηαη  ηφζν  ζηηο  βηνγξαθηθέο-πξαγκαηνινγηθέο  

παξαδφζεηο  ηεο  θηινζνθηθήο  ζρνιήο  ηνπ  αξηζηνηειηζκνχ  φζν  θαη  ζε  εθείλεο  

ηεο  αιεμαλδξηλήο  θηινινγίαο
1
. 

   Δμαθξηβσκέλν  είλαη  ην  έηνο  ζαλάηνπ  ηνπ  πνηεηή  406/5  π.Υ.  φπσο  καξηπξείηαη  

απφ  ζρεηηθέο  πιεξνθνξίεο:  (ππαηληγκφο  ηνπ  Αξηζηνθάλε  φηη  ν  νθνθιήο  έρεη  

ήδε  πεζάλεη  ζηε  δεχηεξε  παξάζηαζε  ηεο  θσκσδίαο  Βάηξαρνη  ην  405  π.Υ.  θαη  

ζηνλ  πξνάγσλα  ησλ  Γηνλπζίσλ  ην  406  π.Υ.  φπνπ  ν  ίδηνο  ν  νθνθιήο  έρνληαο  

πιεξνθνξεζεί  ην  ζάλαην  ηνπ  Δπξηπίδε  παξνπζίαζε  ην  ρνξφ  ηνπ  κε  πέλζηκε  

ζθεπή  θαη  ρσξίο  ζηεθάληα).  Γελ  είλαη  εμαθξηβσκέλν  ην  έηνο  γέλλεζήο  ηνπ,  

αιιά  ππνινγηζηηθά  κπνξνχκε  λα  ην  ηνπνζεηήζνπκε ζην  497/6,  αθνχ  ην  Πάξην  

Μάξκαξν  ηνπνζεηεί  ηελ  πξψηε  λίθε  ηνπ  πνηεηή  ζην  469/8  φηαλ  ήηαλ  28   εηψλ.  

χκθσλα  κε  ην  <<Βίν>>  ν  νθνθιήο  σο  έθεβνο  είρε  επηιεγεί  σο  ν  θνξπθαίνο  

ηνπ  Υνξνχ  ζηνλ  επίζεκν  παηάλα  γηα  ηε  λίθε  ζηε  αιακίλα.  Με  βάζε  απηφ  

αξραίνη  κειεηεηέο  ηνπνζεηνχλ  ηελ  αθκή  ηνπ  πνηεηή  ζην  456/5  π.Υ. ,  ην  κεγάιν  

ζπγρξνληζηηθφ  έηνο  ηεο  ηξαγσδίαο  (ζάλαηνο  Αηζρχινπ,  πξψηε  εκθάληζε  ηνπ  

Δπξηπίδε)
2
. 

   Γελλήζεθε  ζηνλ  αηηηθφ  δήκν  ηνπ  Κνισλνχ,  βεβαησκέλν  είλαη  ην  φλνκα  ηνπ  

παηέξα  ηνπ  φθηιινο  θαη  αλήθε  ζε  επθαηάζηαηε  νηθνγέλεηα,  ιακβάλνληαο  ηε  

κφξθσζε  πνπ  άξκνδε  ζηνπο  γφλνπο  ησλ  επγελψλ  θαη  εχπνξσλ  νηθνγελεηψλ,  

δείρλνληαο  πξψηκε  επηηπρία  θαη  ζηα  γπκλαζηήξηα  θαη  ζηε  κνπζηθή  αγσγή. 

1. Βι. Μontanari , F.  ,  20102,  Ιζηορία  ηης  Αρταίας  Ελληνικής  Λογοηετνίας,  Δπηκέιεηα  Γαληήι  

Ιαθψβ-   Αληψληνο  Ρεγθάθνο,  Μεηάθξαζε   πχξνο   Κνπηξάθεο- Γήκεηξα  Κνπθνπδίθα- Καηεξίλα  

ηββά,   University  Studio  Press,  Θεζζαινλίθε,  ζ.  396. 

2.  Βι.  Lesky, A.  ,  20034, Η  ηραγική  ποίηζη  ηων  αρταίων  Ελλήνων,  Σφκνο  Α,  Μεηάθξαζε  

Νίθνο  Υ.  Υνπξκνπδηάδεο,  Μνξθσηηθφ  Ίδξπκα  Δζληθήο  Σξαπέδεο,  Αζήλα,  ζ.  284. 

 

 

1. 



Φαίλεηαη  λα  είρε  επηδηψμεη  ηε  ζηαδηνδξνκία  ηνπ  ππνθξηηή  ηελ  νπνία  

εγθαηέιεηςε  λσξίο  ιφγσ  ηεο  πνιχ  αδχλαηεο  θσλήο  ηνπ.  Πεγέο  αλαθέξνπλ  φηη  

ζην  Θάμσρη  ν  πνηεηήο  εκθαλίζηεθε  ζηε  ζθελή  παίδνληαο  θηζάξα  θαη  ζηε  

Νασζικά  ν  ίδηνο  είρε  δηαθξηζεί  ζην  παηρλίδη  ηεο  ζθαίξαο.  χκθσλα  κε  άιιεο  

δπζεξκήλεπηεο  καξηπξίεο  ν  πνηεηήο  θαηείρε  μερσξηζηή  ζέζε  ζε  κηα  απηφλνκε  

θαιιηηερληθή  δσή  θαη  είρε  νξγαλψζεη  έλα  ζίαζν  γηα  ηηο  Μνχζεο.  ην  Βίν  

ππάξρεη  ε  είδεζε  φηη  ν  πνηεηήο  έγξαθε  ηα  δξάκαηά  ηνπ  αλάινγα  κε  ηελ  

θαιιηηερληθή ηδηνζπγθξαζία  ησλ  ππνθξηηψλ  ρσξίο  απηή  ε  κεκνλσκέλε  

πιεξνθνξία  λα  καο  νδεγεί  ζε  ζαθή  ζπκπεξάζκαηα.  Ωζηφζν  θαη  ν  ππαηληγκφο  

ηνπ  Αξηζηνθάλε  γηα  ζίαζν  Μνπζψλ  εληζρχεη  ηελ  χπαξμή  ηνπ,  αλ  θαη  ε  άπνςε  

γηα  κία  εηαηξεία  θαιιηεξγεκέλσλ  Αζελαίσλ  πνπ  νξγαλψζεθε  απφ  ην  νθνθιή  

γηα  λα  ζπδεηά  ζέκαηα  ινγνηερλίαο  θαη  ζεάηξνπ  απερεί  θάπσο  ζχγρξνλεο  

δξαζηεξηφηεηεο.  Αβέβαηεο  είλαη  θαη  νη  καξηπξίεο  φηη  ν  πνηεηήο  εθηφο  απφ  

δξάκαηα  είρε  γξάςεη  θαη  έλα  πεδφ  έξγν  <<Πεξί  Υνξνχ>>
3
. 

   Τπήξμε  ν  πιένλ  παξαγσγηθφο  δξακαηνπξγφο  απφ  ηνπο  ηξεηο  κεγάινπο  

ηξαγηθνχο  πνηεηέο,  εμαζθαιίδνληαο  ηε  κεγαιχηεξε  εθηίκεζε  απφ  ην  αζελατθφ  

θνηλφ.  Η  πξψηε  ηνπ  εκθάληζε  ην  468  π.Υ.  κε  ηελ  ηεηξαινγία  πνπ  

ζπκπεξηειάκβαλε  ηελ  ηξαγσδία  Τριπηόλεμος,  ζηέθζεθε  κε  επηηπρία,  αθνχ  

λίθεζε  ηνλ  Αηζρχιν  πνπ  ήηαλ  γεξαηφηεξνο  θαη  πνιχ  δηαζεκφηεξνο  απφ  απηφλ.  

Ο  επηγξαθηθφο  θαηάινγνο  ησλ  ληθεηψλ  γηα  ηα  Μεγάια  Γηνλχζηα  απνδίδεη ζην  

νθνθιή  18  λίθεο,  ε  νχδα  αλαθέξεη   24  θαη  ν  Βίνο  20  κε  ηε  δηαθνξά  λα  

νθείιεηαη  ίζσο  ζηηο  λίθεο  πνπ  θέξδηζε  ζηα  Λήλαηα,  ελψ  ππάξρεη  καξηπξία  φηη  

δελ  ήξζε  πνηέ  ηξίηνο.  Σα  δξακαηηθά  έξγα  πνπ  ηνπ  απνδίδνληαη  απφ  αξραίνπο  

κειεηεηέο  ππνινγίδνληαη  ζε  123.   ψδνληαη  αθέξαηεο  7  ηξαγσδίεο  θαη  έλαο  

κεγάινο  αξηζκφο  απνζπαζκάησλ  ηα  νπνία  παξαδφζεθαλ  ζε  αλαθνξέο  

κεηαγελέζηεξσλ  ζπγγξαθέσλ,  θαζψο  θαη  έλα  παππξηθφ  εχξεκα  κε  ηα  ¾  

πεξίπνπ  ηνπ    θεηκέλνπ  ηνπ  ζαηπξηθνχ  δξάκαηνο  Ιρλεπηέο.  Γλσξίδνπκε  

ππνιείκκαηα  απφ  έλαλ  παηάλα  αθηεξσκέλν  ζηνλ  Αζθιεπηφ  θαη  κηα  ειεγεία  πνπ  

ν  πνηεηήο  απεπζχλεη  ζην  θίιν  θαη  ζχγρξνλφ  ηνπ  Ηξφδνην  ρξνλνινγεκέλε  ην  

442  π.Υ.
4       

3.  Βι.  Lesky ,  20034,  ζ.  287. 

4.  Βι.  Montanari, 20102,  ζζ  .  395-398. 
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Σν  θχξνο  ηνπ  ήηαλ  ηδηαίηεξα  πςειφ  θαη  ππήξμε  θίινο  πνιηηηθψλ  θαη  

δηαλννπκέλσλ  φπσο  ηνπ  Πεξηθιή  αιιά  θαη  ηνπ  Ηξνδφηνπ, ηνπ νπνίνπ 

παξαθνινχζεζε  δεκφζηεο  εθηειέζεηο  ηνπ  έξγνπ  ηνπ.   

    Αθφκα  θαη  ζηνλ  Πιάησλα (Πνι. 1,  329 c)  γίλεηαη  αλαθνξά  ζην  γέξνληα  πηα  

πνηεηή.  Παξφηη  ζην  έξγν  ηνπ  δελ  έρεη  πνιιέο  αλαθνξέο  ζηελ  πνιηηηθή  

πξαγκαηηθφηεηα  ν  ίδηνο  ππεξέηεζε  ηελ  πφιε  ζε  πνιιέο  πςειέο  ζέζεηο  ρσξίο  λα  

ηελ  εγθαηαιείςεη  παξά  κφλν  γηα  λα  ηελ  ππεξεηήζεη. Η  παξάδνζε  έρεη  δηαζψζεη  

αλέθδνηεο  ηζηνξίεο  γηα  νηθνγελεηαθέο  δίθεο πξνο  ην  ηέινο  ηεο  δσήο  ηνπ  θαζψο  

θαη  ηηο  αιιφθνηεο  ηζηνξίεο  γηα  ηα  αίηηα  ηνπ ζαλάηνπ ηνπ(πλίμηκν  απφ  ζηαθχιη, 

ζπγθνπή  ελψ  δηάβαδε  έλα  εθηελέο  θνκκάηη  ηεο  Αληηγφλεο,  ζπγθίλεζε  γηα  κηα  

λίθε). 

Η  δρακαηηθή  ηέτλε  θαη  ο  οθοθιής 

     Η  δξακαηηθή ηέρλε θαη επνκέλσο ε ηξαγσδία πξνήιζε ζχκθσλα κε ηνλ 

Αξηζηνηέιε απφ ηνλ <<εμαξρφλησλ ηνλ δηζχξακβνλ>> δειαδή απφ ηνπο 

πξσηνρνξεπηέο ησλ δηζπξακβηθψλ ρνξψλ (Πνηεη. 1449α). ην θείκελν ηεο πνηεηηθήο 

έρνπκε ηηο πην ζπγθεθξηκέλεο καξηπξίεο γηα ηε γέλεζε ηεο ηξαγσδίαο. Αξραίνη αιιά 

θαη ζχγρξνλνη κειεηεηέο δηαηχπσζαλ  κηα δηαθνξεηηθή άπνςε απφ απηή ηνπ 

Αξηζηνηέιε ζεσξψληαο φηη ε ηξαγσδία αλαδχζεθε κέζα απφ ηηο ξαςσδηθέο 

απαγγειίεο ηνπ νκεξηθνχ έπνπο κε ηε κεζνιάβεζε κηαο δεκηνπξγηθήο πξάμεο. 

    πσο θαη λα έρεη ν νθνθιήο ππεξέηεζε απηή ηε δξακαηηθή ηέρλε, πξφζζεζε ηηο 

δηθέο ηνπ θαηλνηνκίεο ψζηε ηελ νδήγεζε ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή ηεο ηειεηφηεηα. 

Αχμεζε ηνλ αξηζκφ ησλ ρνξεπηψλ απφ 12 ζε 15, έδσζε ξφιν ζηνλ πξσην-ρνξεπηή 

πνπ κπνξεί λα ζπλδηαιέγεηαη κε ηνπο ππνθξηηέο, εηζήγαγε ηνλ ηξίην ππνθξηηή, 

απμάλνληαο ηα δηαινγηθά κέξε θαη κεηψλνληαο ηελ έθηαζε ησλ ρνξηθψλ, θαζηέξσζε 

ην κνλφδξακα αληί ηεο Σξηινγίαο θαη ρξεζηκνπνίεζε ηε ζθελνγξαθία. Υάξε ζε απηέο 

ηηο δηακνξθψζεηο κπνξνχζε λα εληείλεη ηε δξακαηηθφηεηα θαη λα εκβαζχλεη ζηελ 

απεηθφληζε ησλ ραξαθηήξσλ. 

    Η ζεαηξηθή ηνπ παξαγσγή ήηαλ κεγάιε θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπρλή ζηνπο 

δξακαηηθνχο αγψλεο πνπ είραλ ήδε ζεζπηζηεί ζηελ Αζήλα ην 535 π.Υ. απφ ηνλ 

Πεηζίζηξαην ζηα πιαίζηα ηεο ζξεζθεπηηθήο γηνξηήο ησλ Μ. Γηνλπζίσλ ζην ηεξφ θαη 

ην ζέαηξν ηνπ ζενχ ζηε λφηηα πιαγηά ηεο Αθξφπνιεο. Απφ ην ζπλνιηθφ ηνπ έξγν 

έρνπλ δηαζσζεί αθέξαηεο 7 ηξαγσδίεο, φκσο ε απφιπηε ρξνλνιφγεζή ηνπο δελ κπνξεί   

3. 



λα δηαζθαιηζηεί κε εγθπξφηεηα. Γηαζέηνπκε δχν αζθαιή δεδνκέλα, ηε ρξνλνιφγεζε 

ηνπ Φηινθηήηε ην 409 π.Υ. θαη γηα ηνλ Οηδίπνδα επί Κνισλψ μέξνπκε  φηη δηδάρζεθε 

κεηά ην ζάλαην ηνπ πνηεηή (405 π.Υ.). Πηζαλή είλαη θαη ε ρξνλνινγία δηδαζθαιίαο 

ηεο Αληηγφλεο ην 442 π.Υ. αθνχ ράξε ζηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ ν νθνθιήο εμειέγε 

ζηξαηεγφο ην επφκελν έηνο
5
.  

       Η ρξνλνιφγεζε ησλ ππφινηπσλ έξγσλ ακθηζβεηείηαη φκσο νη κειεηεηέο ηα 

νκαδνπνηνχλ κε βάζε ηε δνκή θαζελφο, ηε ζεκαηηθή θαη ηελ πνξεία ηνπ δηαιφγνπ. 

Γεληθά ζα κπνξνχζε θαλείο λα δηαπηζηψζεη κηα γεηηλίαζε ζηα έξγα Αίαο, Αληηγφλε 

θαη Σξαρίληεο ηα νπνία ζπγθξνηνχλ κηα παιαηφηεξε νκάδα, ε Ηιέθηξα, ν Φηινθηήηεο 

θαη ν Οηδίπνπο επί Κνισλψ κηα λεψηεξε, κε ηνλ Οηδίπνδα Σχξαλλν ζηε κέζε
6
.  

     Με  βάζε  απηή  ηελ  νκαδνπνίεζε  ησλ  έξγσλ  δηαπηζηψλεηαη  κηα  ζηαδηαθή  

εμέιημε  ζηε  ζθέςε  ηνπ  πνηεηή  θαη  ζηε  δξακαηηθή  ηνπ  ηέρλε.  ηα  έξγα  ηεο  

πξψηκεο  πεξηφδνπ  δελ  έρεη  απαιιαρζεί  απφιπηα  απφ  ηελ  επίδξαζε  ηνπ  

Αηζρχινπ.  Γηαηεξείηαη  ραξαθηεξηζηηθά  ην  ζηνκθψδεο  χθνο  θαη  ν  ζηαηηθφο  

ηχπνο  ησλ  ζθελψλ  ζε  αληίζεζε  κε  ηελ  θαηνπηλή  δπλακηθφηεηα  ηεο  ηέρλεο  ηνπ.   

    ηνλ  Οιδίποδα  ε  ινγηθή  ηεο  ζχλζεζεο  είλαη δηαθνξεηηθή  απφ  ηα  παιαηφηεξα  

έξγα,  φπνπ  ν  βαζηθφο  ήξσαο  βξίζθεηαη  ζην  θέληξν  ηνπ  κχζνπ  θαη  γεκίδεη  κε  

ηελ  παξνπζία  ηνπ  θάζε  ζθελή.  Απηή  ε  νινθιεξσκέλε  ζπκθσλία  κέζα  ζηε  

ζχλζεζε  ηνπ  έξγνπ  είλαη  έλα  απφ  ηα  νπζηψδε  γλσξίζκαηα  ηεο  θιαζηθφηεηαο.  

ηελ  Ηλέκηρα  φπσο  θαη  ζην  Φιλοκηήηη  θαίλεηαη  ην  χθνο  ηνπ  ψξηκνπ  

θαιιηηέρλε,  φπνπ  αληί  γηα  ηελ  απνκφλσζε  θαη  ην  ζηαηηθφ  πάζνο,  κπαίλεη  

θαηλνχξην  ακνηβαίν  δέζηκν  ησλ  δξψλησλ   πξνζψπσλ,  νη  ζθελέο  παξνπζηάδνπλ  

ελαιιαγέο  κε  έληνλν  ην  ςπρηθφ  ζηνηρείν  θαη  ν  δηάινγνο  δσληαλεχεη  κε  

θαηλνχξην  ηξφπν.  ηνλ  Οιδίποδα  επί  Κολωνώ, έλαο  ιπξηζκφο                                                                                                                                                                                

δηαρέεη  ην  έξγν,  πνπ  θαίλεηαη  λα  ζπλάδεη  κε  ηελ  ειηθία  ηνπ  πνηεηή  πνπ  

βξηζθφηαλ  ζε  πξνρσξεκέλα  γεξαηεηά
7
.   

 5. Βι. Montanari, 20102, ζ. 398.                                           
 6. Βι. Lesky, 20034, ζ. 319. 

 7.  Βι.  Lesky,  A.  20065,  Ιζηορία  ηης  αρταίας  ελληνικής  λογοηετνίας,  Μεηάθξαζε  Α. Γ.        

Σζνπαλάθε,  Δθδνηηθφο  Οίθνο  Αδειθψλ  Κπξηαθίδε  α.ε. ,  Θεζζαινλίθε,  ζζ  .   402-414. 
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ΚΤΡΙΩ  ΩΜΑ  ΔΡΓΑΙΑ 

Ο  κύζος  ηοσ  Αίαληα 

     Η  εξγαζία  πνπ  πξαγκαηνπνηείηαη  ζηε  ζπγθεθξηκέλε  θάζε  πξαγκαηεχεηαη  ηνλ  

Αίαληα  έλα  απφ  ηα  εμέρνληα  δξακαηηθά  έξγα  ηνπ  νθνθιή  γηα  ηε  δσή  θαη  ην  

έξγν  ηνπ  νπνίνπ  δφζεθε  κηα  ζαθήο  εηθφλα  παξαπάλσ.  Πξνηνχ  πεξάζνπκε  ζηε  

ζπγθεθξηκέλε  πηπρή  ηνπ έξγνπ  πνπ  ζα  απνηειέζεη  ην βαζηθφ  ζέκα  ηεο  εξγαζίαο  

καο  θξίλεηαη  απαξαίηεην  λα  ξίμνπκε  κηα  καηηά  γεληθά  ζην  ζεκαηηθφ  ππξήλα  

ηνπ  έξγνπ. 

      Η  ηξαγσδία  Αίαο  ζρεηίδεηαη  κε  ηνλ  νκψλπκν  ήξσα  ηνπ   ηξσηθνχ  πνιέκνπ.  

Σν  πξφζσπν  ηνπ  Αίαληα  ζπγθξνηείηαη  κέζα  απφ  κηα  καθξά  κπζνινγηθή  

παξάδνζε,  απψηεξε  πεγή  ηεο  νπνίαο  είλαη  ν  κεξνο.  Ο  γλσζηφο  γηα  ην  

ζεφξαην  αλάζηεκα  θαη  ηε  δχλακή  ηνπ  Αραηφο  ήξσαο  ηνπ  ηξσηθνχ  πνιέκνπ,  

γηνο  ηνπ  βαζηιηά  ηεο  αιακίλαο  Σειακψλα  θαη  ηεο  Δξίβνηαο,  έρεη  έκβιεκά  ηνπ  

ηελ  πειψξηα  αζπίδα  ηνπ  κε  ηηο   επηά  ζηξψζεηο  απφ  δέξκα  βνδηνχ.  Απφ  ηελ  

Ιιηάδα  αληινχκε  θαη  ηα  πεξηζζφηεξα  ζηνηρεία  ηνπ  κχζνπ  πνπ  παξά  ηνλ  

εκπινπηηζκφ  ή  ηηο  δηαθνξεηηθέο  ρξήζεηο  ηνπ  απφ  κεηαγελέζηεξνπο  ζπγγξαθείο,  

νξγαλψλεηαη  γχξσ  απφ  ηνπο  αθφινπζνπο  ζηαζεξνχο  ππξήλεο: Σελ  πνιεκηθή  

δξαζηεξηφηεηά  ηνπ  ζηελ  Σξνία,  ηελ  αληηδηθία  ηνπ  κε  ηνλ  Οδπζζέα  γηα  ηα  

φπια  ηνπ  Αρηιιέα  (ὅπισλ  θξίζηο),  ηελ  απφθαζή  ηνπ  λα  εθδηθεζεί  ηνπο  

Αηξείδεο,  ηε  καλία  θαη  ηελ  απηνθηνλία  ηνπ. 

      ηελ  ηξσηθή  εθζηξαηεία  ν  Αίαο  ζπκκεηέρεη  επηθεθαιήο  δψδεθα  πινίσλ  απφ  

ηε  αιακίλα.  ηελ  Σξνία  αλαδεηθλχεηαη  σο  ν  θαη’ εμνρήλ  ήξσαο  ηνπ  πεδίνπ  

ηεο  κάρεο,  απφ  ζέζε  άκπλαο  ηηο  πεξηζζφηεξεο  θνξέο.  Λφγσ  ηνπ  χςνπο  ηνπ  θαη  

ηνπ  νπιηζκνχ  ηνπ  μερσξίδεη  απφ  ηνπο  άιινπο  Αραηνχο.  Με  ηελ  εξσηθή  θαη  

απνθαζηζηηθή  ζπκβνιή  ηνπ  ζηηο  κάρεο  ελζαξθψλεη  ην  κπθελατθφ  πξφηππν-

ζχκβνιν  ηνπ  ηεξάζηηνπ  εθείλνπ  πνιεκηζηή  κε  ηελ  ππεξάλζξσπε  δχλακε,  ηνπ  

ήξσα  πξνκάρνπ,  ν  νπνίνο  θαηά  παξάδνζε  εκθαλίδεηαη  κφλνο  ή  κε  ζπλνδφ  

θάπνηνλ  θαηψηεξν  ή  πην  αδχλακν  απφ  ηνλ  ίδην  ηελ  πην  θξίζηκε  ζηηγκή  γηα  λα  

βνεζήζεη  ή  λα  ζψζεη  ηνπο  δηθνχο  ηνπ
8
. 

 

8.  Βι.  Ἐλ  Κχθιῳ , 1998, Σοθοκλής  Αἴας-Ειζαγωγή/Μεηάθραζη,  Δπηκέιεηα  Μαίξε  Ι.  Γηφζε, 

Δθδφζεηο  ηνπ  Δηθνζηνχ  Πξψηνπ-ςεηο /5,  Αζήλα,  ζζ .  11-12. 
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      Με  βάζε  ην  ζχλνιν  ησλ  πιεξνθνξηψλ  πνπ  έρνπκε  γηα  ηνλ  Αίαληα  ε  

πξνζνρή  καο  εζηηάδεηαη  ζε  δχν  ζεκεία.  Σν  πξψην  είλαη  ε  ζπκκεηνρή  ηνπ  ζηελ  

θξίζε  ησλ  φπισλ  ηνπ  Αρηιιέα  καδί  κε  ηνλ  Οδπζζέα.  Σν  ζπκβάλ  απηφ  

δηεμήρζε  κε  πξσηνβνπιία  ησλ  Αραηψλ  κεηά  ην  ζάλαην  ηνπ  Αρηιιέα   ή  

ζχκθσλα  κε  άιινπο  κε  πξσηνβνπιία  ηεο  κεηέξαο  ηνπ  Θέηηδαο.  Γηα  ηελ  

έθβαζε  θαη  ηηο  ζπλέπεηεο  ηεο  θξίζεο  απηήο  δε  βξίζθνπκε  ζηνλ  κεξν  παξά  

θάπνηεο  λχμεηο.  Πεξηζζφηεξεο  πιεξνθνξίεο  καο  δίλνπλ  γηα  απηφ  ηα  Κχθιηα  

Έπε. 

       Η   Αηζηνπίδα  ηνπ  Αξθηίλνπ  ηνπ  Μηιήζηνπ  γηα  παξάδεηγκα  ηειεηψλεη  κε   ην   

ζέκα  ηεο  θξίζεο  ησλ  φπισλ,  ηελ  απνηπρία  θαη  ηελ  επαθφινπζε  καλία  ηνπ  

Αίαληα  πνπ  νδεγεί  ζηελ  απηνθηνλία  ηνπ.  Με  αληίζηνηρν  πεξηερφκελν  αξρίδεη  

θαη  ν  Λέζρεο  ν  Μπηηιελαίνο  ηε  Μηθξά  Ιιηάδα  ηνπ,  ζηελ  νπνία  παξαδίδεηαη  

φηη  απνθαζηζηηθφ  ξφιν  γηα  ηελ  θξίζε  θαη  ηελ  ήηηα  ηνπ  Αίαληα  έπαημε  ε  

γλψκε  ησλ  γπλαηθψλ  ηεο  Σξνίαο,  ελψ  θαη  ζηνλ  Απνιιφδσξν,  Σξψεο  

αηρκάισηνη  δηαιέγνπλ  αλάκεζα  ζηνλ  Αίαληα  θαη  ζηνλ  Οδπζζέα  κε  βάζε  ην  

πνηνο  πξνμέλεζε  κεγαιχηεξν  θαθφ  ζηελ  παηξίδα  ηνπο. 

       Σν  δεχηεξν  ζεκείν  πνπ  έρεη  ηδηαίηεξε  ζεκαζία  γχξσ  απφ   ην  βίν  ηνπ  

Αίαληα  είλαη  ε  καλία  θαη  ε  απηνθηνλία  ηνπ.  Καη  ζε  απηή  ηελ  πεξίπησζε  ε  

παξάδνζε  είλαη  πνιχπιεπξε.  ηελ  Αηζηνπίδα  ν  Αίαληαο  απηνθηνλεί  πέθηνληαο  

πάλσ  ζην  ζπαζί  ηνπ  ηελ  απγή,  ιίγν  κεηά  ηελ  έθβαζε  ηεο  θξίζεο  ησλ  φπισλ  

θαη  αθνχ  ε  νξγή  θαη  ε  ηαπείλσζε  ηνλ  έρνπλ  θάλεη  λα  ράζεη  ηα  ινγηθά  ηνπ.  

ηε  Μηθξά  Ιιηάδα  παξνπζηάδεηαη  ν  Αίαο  λα  ζθάδεη  ηα  θνπάδηα  ησλ  πξνβάησλ  

ησλ  Αραηψλ  λνκίδνληαο  φηη  ζθάδεη  ηνπο  Αξγείνπο  γηα  λα  ηνπο  εθδηθεζεί  θαη  

έπεηηα  θαηαιαβαίλνληαο  ηη  έθαλε  απηνθηνλεί  κε  ην  ζπαζί  πνπ  ηνπ  είρε  δσξίζεη  

ν  Έθηνξαο.  Γηα  πξψηε  θνξά  εδψ  ε  καλία  ηνπ  απνδίδεηαη  ζηελ  παξέκβαζε  ηεο  

Αζελάο
9
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         Σε  κνίξα  ηνπ  ήξσα  ηελ  είρε  πξαγκαηεπηεί  θαη  ν  Αηζρχινο  ζηελ  ηξηινγία   

Ὅπισλ  Κξίζηο-Θξῆζζαη-αιακίληαη,  φπνπ  θαη  εθεί  ε  πξνζβνιή  νδεγνχζε  ηνλ  

Αίαληα  ζηελ  απηνθηνλία,  πνπ  ηελ  αλαθνίλσζε  έλαο  αγγειηνθφξνο  ζην  δεχηεξν  

δξάκα.  Σν  βινζπξφ  ηνπ  χθνο  ελδεηθηηθφ  ηνπ  επεξέζηζηνπ  θαη  απφηνκνπ  

ραξαθηήξα  ηνπ  φπσο  αλαθέξεηαη  ζε  θάπνηεο  πεγέο  θαη  ε  κεηνρή  θερνισκέλνο     

9.  Βι.  Ἐλ  Κχθιῳ , 1998,  ζζ .  15-18. 
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πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη  ζηελ Οδχζζεηα  γηα  ηνλ  πεξηγξάςεη  ζα  πξέπεη  λα  

ζπλέβαιαλ  ζηελ  εηθφλα  ηνπ  ήξσα  πνπ  καο  παξνπζηάδεη  ν  νθνθιήο  θαη  νη  

άιινη  ζπγγξαθείο.  Η  Ιιηάδα  απνηειεί  ηελ  πην  πιήξε  καξηπξία  γηα  ηνλ  κχζν  

ηνπ  Αίαληα,  ν  νθνθιήο  φκσο  ζην  δηθφ  ηνπ  έξγν  Αίας  επηθεληξψλεηαη  ζην  

πνιηηηθφ  δεδνκέλν  ηεο  αληαξζίαο  ηνπ  ήξσα  θαηά  ηεο  άξρνπζαο  ηάμεο  

ζεκειηψλνληαο  ηελ  αληηδηθία  φζνλ  αθνξά  ηελ  ηαθή  ηνπ.   

Πιοθή  ηοσ  έργοσ 

       Αθνινχζσο  ζα  ζηαζνχκε  πεξηιεπηηθά  ζηελ  φιε  δνκή ηνπ νκψλπκνπ  έξγνπ  

ηνπ  νθνθιή.  Ο  νθνθιήο  εδψ  άιινηε  ρξεζηκνπνηεί  ζηνηρεία  απφ  ηελ  

παξάδνζε  θαη  άιινηε  πξσηνηππεί  ζπκβάιινληαο  θαη  ν  ίδηνο  ζηελ  αλάπηπμε  ηνπ  

κχζνπ  ηνπ  ήξσα.  ε  πνιιά  ζεκεία  ε  πινθή  ηνπ    έξγνπ  αθνινπζεί  ηε  Μηθξά  

Ιιηάδα  ηνπ  Λέζρε  κε  εμαίξεζε  ηελ  θξίζε  ησλ  φπισλ  πνπ  αθνινπζψληαο  ηνλ  

Πίλδαξν  παξαδίδεη  φηη  ηελ  απφθαζε  λα  δνζνχλ  ηα  φπια  ηνπ  Αρηιιέα  ζηνλ  

Οδπζζέα  ηελ  πήξαλ  νη  Έιιελεο  αξρεγνί,  ελψ  ζνθφθιεηα  πξνζζήθε  ζεσξείηαη  

ε  δηακάρε  γηα  ηελ  ηαθή
10
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       ηνλ  Αίανηα  ην  απνθαζηζηηθφ δξακαηηθφ  γεγνλφο  ηνπνζεηείηαη  πξηλ  απφ  ηελ  

αξρή  ηνπ  έξγνπ  κε  ηξφπν  κνλαδηθφ,  ζε  κηα  απηνδχλακε  πξνινγηθή  ζθελή  πνπ  

είλαη  κνλαδηθή  θαη  δηαθνξνπνηείηαη  απφ  φινπο  ηνπο  γλσζηνχο  καο  ζεαηξηθνχο  

πξνιφγνπο (ζη. 1-133).  Η  ελαξθηήξηα  ζθελή  βξίζθεη  ηνλ  Οδπζζέα  έμσ  απφ  ηε  

ζθελή  ηνπ  Αίαληα, φπνπ  γηα  κνλαδηθή  θνξά  ζηηο  ηξαγσδίεο  ηνπ  νθνθιή  

εκθαλίδεηαη  λα  ζπκπξσηαγσληζηεί  κε  ζλεηφ  έλαο  ζεφο  ηνπ  Οιχκπνπ,  ε  Αζελά  

θαη  απεπζχλνληάο  ηνπ  ην  ιφγν  ηνλ  πιεξνθνξεί  φηη  έθηαζε  ζηνλ  πξννξηζκφ  

ηνπ.  Μέζα  ζηε  ζθελή  βξίζθεηαη  ν  Αίαο  κε  ην  θνληθφ  ζπαζί  ζην  ρέξη.  Ο  

Οδπζζέαο  αλαγλσξίδνληαο  ηε  θσλή  ηεο  αφξαηεο  ζεάο  απαληά  κε  θάπνηεο  

αφξηζηεο  λχμεηο  γηα  ηα  ζπκβάληα  ηεο  ρζεζηλήο  λχθηαο. 

      Η  ζεά  εμηζηνξεί  ζηνλ  πξνζηαηεπφκελφ  ηεο   φιν  ην  ζρέδην  ηνπ  Αίαληα  

θαλεξψλνληαο  ηελ  πξφζεζή  ηνπ  λα  εθδηθεζεί   ηνπο  Αηξείδεο  θαη  εκθαλίδεη  σο  

έξγν  ηεο  δηθήο  ηεο  δχλακεο  ηελ  απνζφβεζε  ηνπ  θηλδχλνπ,  κε  ηε  καλία  πνπ  

ηνπ  έζηεηιε  θαη  ηελ  παξάθξνλα  επίζεζή  ηνπ  ζηα  δψα  ηνπ  θνπαδηνχ.  Η  ζεά  

εκθαλίδεη  ηνλ  Αίαληα,  χζηεξα  απφ δεχηεξε πξφζθιεζή ηεο, κπξνζηά ζηνλ  

10.  Βι.  Ἐλ  Κχθιῳ , 1998,  ζζ .  13,14,20. 
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Οδπζζέα κέζα ζηε καλία ηνπ θαη ζ’ έλα ζχληνκν δηάινγν καδί ηνπ θαη ηνλ 

παξαζέξλεη πην βαζηά ζηελ παξαθξνζχλε ηνπ, θαζψο ν ίδηνο ζξηακβνινγεί γηα ηα 

έξγα ηνπ. Απηή ε Αζελά έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκεξηθψλ ζεψλ, πνπ κπνξεί 

λα είλαη γηα ηνλ άλζξσπν θηιηθνί πξνζηάηεο ή θξηθηνί εμνινζξεπηέο. Φεχγνληαο ν 

Αίαο απφ ηε ζθελή ε ζεά ηνλίδεη εκθαηηθά ζηνλ Οδπζζέα ηε δχλακε ησλ ζεψλ θαη 

εθείλνο ην επηβεβαηψλεη κελ, αιιά ε επίδξαζε πνπ είρε πάλσ ηνπ ην ζέακα ηνπ 

παξάθξνλα Αίαληα είλαη δηαθνξεηηθή απ’ φηη πεξίκελε εθείλε. Ο Οδπζζέαο 

αλαγλσξίδεη ζηε κνίξα ηνπ ζπλαλζξψπνπ ηνπ θαη ηε δηθή ηνπ επάισηε κνίξα, ηνλ 

αλζξψπηλν θιήξν, πξντδεάδνληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ηέινο ηνπ έξγνπ ζηε δηακάρε 

ηεο ηαθήο.  

     Η επφκελε ζθελή αξθεηά εθηεηακέλε, παξνπζηάδεη κε αλνδηθή έληαζε, ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν Αίαο, φηαλ ζπλέξρεηαη απφ ηε καλία ηνπ. Μπαίλεη 

ζηε ζθελή ν ρνξφο (πάξνδνο ζη. 134-200), ηνλ νπνίν απνηεινχλ αιακίληνη λαχηεο, 

ζχληξνθνη ηνπ Αίαληα, γεκάηνη αλεζπρία γηα ηηο θήκεο πνπ θπθινθνξνχλ  γηα ηνλ 

αξρεγφ ηνπο. ηε ζθελή εκθαλίδεηαη ε Σέθκεζζα (πξψην επεηζφδην 201-595, ), 

επηβεβαηψλνληαο ηνπο θφβνπο ηνπ ρνξνχ, κηιάεη γηα ηε ζπκθνξά πνπ ηνπο βξήθε κε 

ηε καλία ηνπ Αίαληα, Οη ζπλνκηιεηέο ελεκεξψλνληαη ακνηβαία γηα ηα γεγνλφηα πνπ 

πξνβάιινπλ φιν θαη πην αλάγιπθα, ν ρνξφο γεκάηνο θφβν δηαηππψλεη κηα δεηιή 

επηζπκία θπγήο, ελψ ε Σέθκεζζα αλεζπρεί πεξηζζφηεξν ηψξα πνπ ν ήξσαο 

επέζηξεςε ζηε θξηθηή πξαγκαηηθφηεηα βπζηζκέλνο ζε ζθέςεηο πνπ πξνκελχνπλ 

θίλδπλν. Απφ ηε ζθελή αθνχγνληαη νη ζπαξαθηηθέο θξαπγέο ηνπ ήξσα θαη ε 

Σέθκεζζα ηνλ παξνπζηάδεη ζην ρνξφ  ζπληεηξηκκέλν αλάκεζα ζηα ζθαγκέλα δψα. 

Ξαλαβξίζθνληαο ηα ινγηθά ηνπ, ζπλεηδεηνπνηεί ηε δεηλή ηνπ ζέζε θαη ζεσξεί φηη 

χζηεξα απφ ηέηνηα αηίκσζε ην κφλν πνπ ηνπ απνκέλεη είλαη ν ζάλαηνο. 

     ε κηα αιιεινπρία πάζνπο θαη ιφγνπ, ν ήξσαο απνθαιχπηεη ηελ  απφγλσζή ηνπ  

πξψηα  κ’ έλαλ θνκκφ (348-429), ελψ ην θαζαπηφ πξφβιεκά ηνπ αλαπηχζζεηαη ζε κηα 

εθηεηακέλε ξήζε (430-480) θάλνληαο αλαθνξά ζηε δπζνίσλε ζεκαζία ηνπ νλφκαηφο 

ηνπ (αἰαῑ !) ζπκάηαη ηνλ παηέξα ηνπ πνπ δνμάζηεθε ζηελ Σξνία ελψ ν ίδηνο έιαβε κηα 

αλάμηα θαη επαίζρπληε αδηθία. Έηζη βνπηεγκέλνο ζηε ληξνπή πξέπεη λα θάλεη θάηη γηα 

λα απνδείμεη ηελ αμία ηνπ θαη ηέινο ζπλνςίδεη φρη κφλν ηε ζθέςε ηνπ αιιά θαη ηε 

θχζε ηνπ  ζη. 479 (ἀιι’ ἤ θαιῶο δῆλ ἤ θαιῶο ηεζλεθέλαη ηὸλ εὐγελή ρξή)
11

. 

 
11. Βι. Lesky, 20034, ζζ  .  303-307. 
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    Ο θνξπθαίνο ηνπ ρνξνχ ηνλ επαηλεί γηα ηα ιφγηα ηνπ, φκσο ηνπ ζπζηήλεη λα βξεη 

δηέμνδν απφ ηνλ αλζξψπηλν θφζκν. Η  Σέθκεζζα απφ ηελ άιιε ηνπ ππελζπκίδεη ηηο 

επζχλεο πνπ έρεη απέλαληη ζηνπο γνλείο ηνπ θαη ην παηδί ηνπ θαη θάλεη ιφγν γηα ηε 

δηθή ηεο ζθιεξή ηχρε κηαο θαη δίπια ηνπ βξίζθεη ηε κνλαδηθή ηεο πξνζηαζία. Άκεζε 

απάληεζε ζηελ εθηεηακέλε ξήζε ηεο δελ έρεη ν Αίαληαο αιιά ν ιφγνο πνπ απεπζχλεη 

ζηε ζπλέρεηα ζηνλ Δπξπζάθε, ηεο δίλεη νπζηαζηηθά κηα απάληεζε γηα ην κέιινλ ηνπ 

παηδηνχ. κσο δηαθξίλεηαη έλα ίρλνο παξεγνξηάο, φηαλ νλνκάδεη ηνλ Δπξπζάθε 

ραξκνλή ηεο ζη.569. 

      Μηα ηειεπηαία πξνζπάζεηα ηεο γπλαίθαο λα ηνλ κεηαπείζεη δε βξίζθεη 

αληαπφθξηζε. ην επφκελν ρνξηθφ (α’ ζηάζηκν ζη. 596-645) θπξηαξρεί ην ζξελεηηθφ 

ζηνηρείν, φπνπ ν ρνξφο ζπκάηαη ηε καθξηλή παηξίδα αιακίλα πνπ αληηπξνζσπεχεη 

κηα εηθφλα επηπρίαο αληίζεηε κε ηελ ησξηλή ζπκθνξά. Ο νθνθιήο βάδνληαο ηνλ 

Αίαληα λα βξίζθεη ηα ινγηθά ηνπ έξρεηαη αληίζεηνο κε ηελ πξνεγνχκελε παξάδνζε 

πνπ έβαδε ηνλ ήξσα λα απηνθηνλεί βξηζθφκελνο ζε θαηάζηαζε καλίαο ( β’ επεηζφδην 

646-692). Σν λεσηεξηζηηθφ ζηνηρείν εδψ είλαη ε ππνηηζέκελε ζηε ζπλέρεηα 

κεηαζηξνθή ηνπ ήξσα θαη ν απαηειφο ιφγνο (ζη. 646-692) πνπ δεκηνπξγεί ςεχηηθεο 

ειπίδεο γηα ην κέιινλ ηνπ. ην ιφγν απηφ θαίλεηαη λα αλαηξεί απηά πνπ είρε πεη 

πξνεγνπκέλσο, αθνχ θαηάιαβε ινηπφλ φηη θαζεηί ζηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ αιιάδεη, 

πξέπεη ινηπφλ λα κάζεη θαη απηφο ηελ αμία ηνπ κέηξνπ. Δγθαηαιείπεη ηε ζθελή 

ιέγνληαο φηη πάεη εθεί νπνχ πξέπεη λα πάεη θαη φηη ζε ιίγν φινη ζα θαηαιάβνπλ πσο 

έρεη ιπηξσζεί. Ο πνηεηήο εδψ αμηνπνηψληαο άξηζηα ηελ ηξαγηθή εηξσλεία αθήλεη 

θάπνηεο ραξακάδεο λα θαλεί ε αιήζεηα κέζα ζηα πξνζπνηεηά ιφγηα ηνπ ήξσά  ηνπ, 

αθνχ ε αιιαγή πνπ δειψλεη είλαη πξάγκα έμσ απφ ην ραξαθηήξα ηνπ, δελ κπνξεί λα 

δεη ζε έλαλ θφζκν κεηαβαιιφκελσλ αμηψλ θαη κφλν ν ζάλαηνο είλαη ε ζσηεξία ηνπ
12

.  

       Μεηά  ηελ έμνδν ηνπ ήξσα ν ρνξφο αξρίδεη έλα ραξκφζπλν ηξαγνχδη γηα ηε 

κεηαζηξνθή ηνπ (β’ ζηάζηκν 693-718). Δίλαη κηα παξεκβνιή (παξέθηαζε), έλα κέζν 

αληίζεζεο ε εηζαγσγή ελφο ραξνχκελνπ κνηίβνπ πξηλ απφ κηα πηθξφηαηε είδεζε, 

δειψλεη ηελ ηξαγηθή παγίδεπζε ηνπ αλζξψπνπ ζηελ πιάλε θαη ραιαξψλεη ηε 

δξακαηηθή έληαζε. ην κεηαμχ έλαο αγγειηνθφξνο  αλαθνηλψλεη ζηελ Σέθκεζζα θαη 

ζην ρνξφ ηνλ εξρνκφ ηνπ Σεχθξνπ, αιιά θαη ην ρξεζκφ ηνπ Κάιραληα πνπ ηνπο 

πξνεηδνπνηεί γηα ηνλ επηθείκελν ζάλαην ηνπ ήξσα (γ’ επεηζφδην 719-973). Μεηά απφ 

έλα δπλακηθφ δηάινγν αλάκεζα ζηνλ αγγειηνθφξν θαη ηε γπλαίθα θαη κπξνζηά ζηνλ  

12. Βι. Ἐλ  Κχθιῳ , 1998,  ζ. 22. 
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θίλδπλν εγθαηαιείπνπλ ηε ζθελή ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο πξνο αλαδήηεζε ηνπ Αίαληα. 

Η παξαπάλσ ζθελή ιεηηνπξγεί σο θαηλνχξηα αθεηεξία γηα ηελ πνξεία πξνο ηελ 

θαηαζηξνθή πξνθαιψληαο κηα λέα θιηκάθσζε ηεο έληαζεο κε ηελ πξνθεηεία ηνπ 

Κάιραληα θαη δεκηνπξγεί κηα ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ζηελ πινθή ηνπ έξγνπ. 

       ηε ζπλέρεηα ην ζθεληθφ αιιάδεη θαη ζεκαηνδνηείηαη ν λένο δξακαηηθφο ρψξνο. 

Έλα εξεκηθφ κέξνο φπνπ ν ήξσαο κε ην μίθνο, δψξν ηνπ Έθηνξα, κπεγκέλν ζηε γε 

απνραηξεηά ηνλ θφζκν (ζη. 815-865) πξηλ πέζεη πάλσ ζε απηφ. Αθνινπζεί ε είζνδνο 

ηνπ ρνξνχ, (επηπάξνδνο ζη. 866-878) ε ζθελή ηεο αλαδήηεζεο  δηακνξθψλεηαη 

δσεξφηαηα θαη ε αλεχξεζε ηνπ πηψκαηνο απφ ηελ Σέθκεζζα γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ 

θνκκνχ (ζη. 879-973) θαη ακέζσο αθνινπζεί ν ζξήλνο. Σν θιείζηκν ηνπ θνκκνχ φπνπ 

ν ρνξφο ηξαγνπδά γηα ην γέιην ηνπ Οδπζζέα, ζίγνπξα ηψξα πηα πάλσ ζηνλ εηηεκέλν 

αληίπαιν, δεκηνπξγεί κηα αληίζεζε κε ηελ επφκελε πινθή ηνπ έξγνπ, ελψ κε ην ίδην 

ζέκα ηειεηψλεη ην ζξήλν ηεο θαη ε Σέθκεζζα
13
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     Απηφο ν ζξήλνο ζα κπνξνχζε λα θιείζεη ην έξγν θαη φκσο αθνινπζεί έλα 

εθηελέζηαην κέξνο κε ηξεηο ιεπηφηαηα δηαθνξνπνηεκέλνπο αγψλεο ιφγσλ 

εμαζθαιίδνληαο ζην λεθξφ ηελ ηηκή ηεο ηαθήο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο εξσηθήο ηνπ 

αμίαο. ην θέληξν απηψλ ησλ αγψλσλ είλαη ν Σεχθξνο, φπνπ ζηελ αξρή χζηεξα απφ 

ην μέζπαζκα ηεο νδχλεο ηνπ γηα ην ρακφ ηνπ ήξσα, αλαπηχζζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ (ζη. 

974-1039) θαη αθνινπζεί ν αγψλαο ιφγνπ κε ην Μελέιαν ν νπνίνο απαγνξεχεη ηελ 

ηαθή ηνπ λεθξνχ θαη δίλεη εληνιή λα πεηάμνπλ ην πηψκα ζηελ αθηή (ζη. 1040-1184). 

Ο Σεχθξνο αληηδξά κε ππεξβνιηθή νμχηεηα θαη επηκέλεη γηα ηελ ηαθή ηνπ λεθξνχ, ν 

αγψλαο θνξπθψλεηαη κε έληνλνπο δηαμηθηζκνχο θαη ηέινο ν Μελέιανο εγθαηαιείπεη 

ηε ζθελή κε απεηιέο. Καη ελψ ν ρνξφο πξνβιέπεη βίαηε δηακάρε, εθείλε ηε ζηηγκή 

κπαίλεη ε Σέθκεζζα κε ηνλ Δπξπζάθε ζε κηα ηειεηή ηθεζίαο θαη κέλνπλ ζηε ζθελή 

σο ην ηέινο ηνπ έξγνπ. ην επφκελν ρνξηθφ  νξίδεηαη ν πφιεκνο (γ’ ζηάζηκν ζη. 1185-

1220) σο αηηία γηα ηα ζιηβεξά πνπ ζπκβαίλνπλ.  Όζηεξα αθνινπζεί  έλαο θαηλνχξηνο 

αγψλαο ιφγσλ Σεχθξνπ-Αγακέκλνλα γηα ην ίδην ζέκα (ζη. 1223-1315) κε 

θιηκαθνχκελε ζθνδξφηεηα, απαμησηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο θαη απεηιέο. Η θαηάζηαζε 

νδεγείηαη ζηα άθξα ψζπνπ αλαθνπθηζηηθά εκθαλίδεηαη ν Οδπζζέαο γηα έλαλ άιιν 

αγψλα ιφγνπ αλάκεζα ζηνπο κεγάινπο ηνπ ζηξαηνχ (ζη. 1316-1373). Ο πνηεηήο κε   

 

 

13. Βι. Lesky, 20034, ζ. 311. 
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 κηα ππνινγηζκέλε παξαιιαγή βάδεη λα κηιήζεη ν έλαο απφ ηνπο αληηπάινπο, ν 

Οδπζζέαο ζε κηα ζχληνκε ξήζε απνξξίπηεη ην ακεηάθιεην κίζνο θαη ππνζηεξίδεη φηη 

ε άξλεζε ηαθήο πξνζβάιιεη ηνπο λφκνπο ησλ ζεψλ (πξνεηνηκάδεηαη ν 

πξνβιεκαηηζκφο ηεο Αληηγφλεο). ε κηα ιακπξή ζηηρνκπζία πνπ αθνινπζεί ν 

Οδπζζέαο αλαηξεί έλα-έλα ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Αγακέκλνλα ν νπνίνο παξακέλεη 

ακεηαλφεηνο ζην κίζνο ηνπ θαη απνρσξεί. Σέινο ν Σεχθξνο αξλείηαη ηε  ζπκκεηνρή 

ηνπ Οδπζζέα ζηελ ηαθή ζεσξψληαο πσο απηφ δελ ζα ην επηδνθίκαδε ν λεθξφο. ηε 

ζπλέρεηα ν Οδπζζέαο απνρσξεί θαη ην έξγν θιείλεη κε ηηο πξνεηνηκαζίεο ηεο ηαθήο 

(ζη. 1374-1419). 

     Η δνκή ηνπ Αίαληα είλαη ζαθήο θαη επζχλνπηε, ζην πξψην θαη θχξην κέξνο 

δηαγξάθεηαη ε πνξεία ηνπ Αίαληα απφ ηελ αζθπθηηθή ηνπ απφγλσζε σο ηελ πηψζε 

ηνπ πάλσ ζην μίθνο ηνπ θαη ε ζθελή ηεο αλαδήηεζεο κε ην ζξήλν. Μεηά αθνινπζνχλ 

ηξεηο αγψλεο ιφγσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηνλ ήξσα ηελ ηηκή  ηεο ηαθήο ηνπ. χκθσλα 

κε κειεηεηέο πξφθεηηαη γηα κηα δίπηπρε ζχλζεζε πνπ απαληά ζηα παιαηφηεξα 

δξάκαηα ηνπ πνηεηή, ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη δηάζπαζε ηνπ δξάκαηνο ζε δχν 

κέξε ηα νπνία δελ θαηφξζσζε λα ζπλδέζεη ζε κία ελφηεηα. Με ηελ θάησ νδφ ηνπ 

ήξσα αθνινπζεί κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηηκήο ηνπ ε άλσ νδφο θαη νη δχν καδί 

ζπγθιίλνπλ γηα λα δεκηνπξγεζεί ε παιίληνλνο αξκνλία ζηελ ηξαγσδία
14

. 

 

Ο Αίαληας ζηο έργο ηοσ οθοθιή 

      Αλ θαη ε παξνχζα κειέηε εζηηάδεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ 

έξγνπ, θξίλεηαη ζθφπηκε ε δηεξεχλεζε ηνπ εξσηθνχ ήζνπο θαη ηεο ηξαγηθφηεηαο ηνπ 

Αίαληα σο βαζηθνχ ήξσα ηνπ έξγνπ φπσο παξνπζηάδεηαη απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο. 

Σν πλεχκα ηνπ Αίαληα θπξηαξρεί ζ’ φιν ην πξψην κέξνο ηνπ έξγνπ αιιά θαη ζην 

δεχηεξν σο ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο ήξσεο παξακέλνληαο θαη κεηά ζάλαηνλ 

άηεγθηνο. 

     Λίγα πξάγκαηα ππάξρνπλ ζηνλ Αίαληα ηνπ νθνθιή πνπ λα κελ είλαη παξφληα θαη 

ζηνλ Αίαληα ηνπ Οκήξνπ, φκσο ν ίδηνο ήξσαο ζην νθνθιή απνθηά λέεο δηαζηάζεηο 

παξφηη θαηλνκεληθά δηαηεξεί φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξσηθνχ/επηθνχ ήζνπο. Ο 

ζνθφθιεηνο ήξσαο είλαη κηα λέα δεκηνπξγία πνπ κπνξνχκε λα ηελ παξαιιειίζνπκε 

κε ηελ νκεξηθή αιιά θπξίσο κε ηελ φιε εηθφλα ηνπ εξσηζκνχ θαη ησλ εξσηθψλ  

14. Βι. Lesky, 20034, ζζ . 312-316. 
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ζπκπεξηθνξψλ ηελ νπνία αληινχκε απφ ην έπνο. Απερήζεηο νκεξηθήο γιψζζαο θαη 

ζθελψλ πξνέξρνληαη απφ ρσξία πνπ είηε κηιά ν Αίαο, είηε είλαη παξψλ, φπσο έρνπλ 

ζεκάλεη κειεηεηέο γηα ηε γιψζζα ηνπ έξγνπ. Τπάξρεη φκσο κηα δηαθνξά ζεκαληηθή 

πνπ δεκηνπξγεί ράζκα απφ ηνλ ηππηθφ νκεξηθφ ήξσα, θαη είλαη ε αιαδνλεία θαη ε 

αζέβεηά ηνπ πξνο ηνπο ζενχο. Δίρε ηελ απηνπεπνίζεζε φηη κπνξνχζε λα ληθά θαη 

ρσξίο απηνχο απνθξνχνληαο ηε βνήζεηα ηεο Αζελάο ζηε κάρε. Σίπνηα πην 

αληηνκεξηθφ, αθνχ ε ζετθή βνήζεηα ήηαλ ν ηξφπνο πνπ ν νκεξηθφο ήξσαο εμεγνχζε 

ηηο ζηηγκέο ηεο αλψηεξεο αλδξείαο ηνπ.  

      ινη νη ζεαηέο ζα γλψξηδαλ φηη ν Αίαο ήηαλ ν κεγαιχηεξνο απφ φινπο ηνπο 

Έιιελεο πνπ ήξζαλ ζηελ Σξνία κεηά ηνλ Αρηιιέα, ην ιέεη θαη ν Οδπζζέαο ζην ηέινο 

ηνπ έξγνπ, δελ παξαιείπεη λα ην ιέεη θαη ν ίδηνο ν ήξσαο ζηε δηθή ηνπ ξήζε. Η θξίζε 

ησλ φπισλ φκσο ηνπ έδσζε εκθαηηθά ηελ αίζζεζε φηη αδηθήζεθε, πιεγψζεθε ε 

πεξεθάληά ηνπ θαη πξέπεη λα εθδηθεζεί. Βιέπνπκε ην ζνθφθιεην ήξσα κε κηα εζηθή 

πνπ θαζηεξψζεθε ζηελ εξσηθή επνρή θαη επηβίσλε ζηα ιατθά πξφηππα ηνπ 5
νπ

 αηψλα, 

αθνχ εμαθνινπζνχζε λα απαζρνιεί ηνπο  Έιιελεο ην πξνζσπηθφ ηνπο γφεηξν, ήηαλ 

θηιφδνμνη, πεξήθαλνη θαη παζηαζκέλνη κε ηελ ηηκή ηνπο
15
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       Ο νθνθιήο ππνγξακκίδεη ζηα έξγα ηνπ ην ράζκα αλάκεζα ζηε ζετθή θαη ηελ 

αλζξψπηλε γλψζε θαη ηνπνζεηεί αληηζεηηθά απηά ηα δχν κεγέζε ζηελ πινθή  ησλ 

ηξαγσδηψλ ηνπ. Η πηψζε ηνπ Αίαληα είλαη θάπσο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ, γηα δχν 

ιφγνπο απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο αλήθεη ζην απψηεξν θαη ν άιινο ζην πξφζθαην 

παξειζφλ. Καη νη δχν ιφγνη έρνπλ αλζξσπνινγηθή βάζε, ηελ ππεξβνιηθή 

απηνπεπνίζεζε ηνπ Αίαληα θαη ηελ απηάξθε κεγαινζχλε ηνπ, απηνπεπνίζεζε πνπ ηε 

κηα θνξά πξνζιακβάλεη ηε κνξθή αζέβεηαο πξνο ηε ζεά, θαη ηελ άιιε ηε κνξθή 

απείζεηαο ζε θνηλσληθά αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο εμνπζίαο. Δδψ δελ πξφθεηηαη γηα 

άγλνηα ινγηθήο πθήο αιιά γηα ζπλεηδεηή πεξηθξφλεζε ηεο εζηθήο θαη πνιηηηθήο 

ηάμεο, αθνχ αγλνείηαη ε δχλακε ηνπ ζενχ θαη ππνηηκάηαη ε άπνςε φηη δελ ππάξρεη 

απφιπηε απηνλνκία θαη απηάξθεηα ηνπ αηφκνπ, θαη είλαη πεξηνξηζκέλεο νη 

δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ σο ζλεηνχ φληνο, αιήζεηα πνπ ηε γλψξηδε ν Οδπζζέαο θαη 

θέξδηζε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ζεψλ
16

.  
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Δζληθήο  Σξαπέδεο,  Αζήλα, ζ. 101. 
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     Γηαηί απηή ε ζπλεηδεηή πεξηθξφλεζε ζηελ αίζζεζε εμάξηεζεο απφ ηνπο ζενχο θαη 

ε παξάηνικε επίζεζε ζε πξψελ θίινπο ηνπ; Η απάληεζε  βξίζθεηαη αζθαιψο φρη 

κφλν ζηνλ εξσηθφ θψδηθα αμηψλ αιιά θαη ζηνλ ήξσα  πνπ έθεξε απηφλ ηνλ θψδηθα 

πέξα απφ ηα φξηα ηεο θπζηνινγηθήο αλζξψπηλεο θαηάζηαζεο. 

      Ο  Αίαο εδψ δελ είλαη κφλν ν ηππηθφο νκεξηθφο, αρίιιεηνο ήξσαο, αιιά εμσζεί ηα 

φζα ζπλεπάγεηαη απηφο ν θψδηθαο ζην αθξφηαην ζεκείν, εθεί πνπ θαλέλαο ζηνλ 

κεξν δελ ην έθαλε πνηέ. Απηνχ ηνπ είδνπο ν εμηξεκηζκφο, ν ηδεαιηζκφο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφο ζηνπο ήξσεο ηνπ νθνθιή θαη ζε απηφλ έγθεηηαη ην κεγαιείν ηνπο. 

Άξα ν Αίαο είλαη κέγαο, κήπσο θαιχηεξα ζα ηαίξηαδε ε ιέμε κεγαινκαλήο αλ ππήξρε 

ηφηε; Αλ νλνκάζνπκε κεγαινκαλία ηελ ππεξεθάλεηά ηνπ εηζάγνπκε έλαλ 

παξαπιαλεηηθά ππνηηκεηηθφ ηφλν. Η ζπλερήο κέξηκλα γηα ηελ ηηκή ηνπ ηνλ νδεγεί λα 

απνξξίςεη ηηο αμηψζεηο ησλ θίισλ ηνπ θαη είλαη ε ιηγφηεξν ειθπζηηθή πιεπξά ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ
17

.  

      Ο Αίαο ήηαλ ηξειφο χζηεξα απφ ηελ παξέκβαζε ηεο Αζελάο θαη έηζη 

επηδεηθλχεηαη ζηελ πξνινγηθή ζθελή, ν Οδπζζέαο θνβάηαη λα ηνλ δεη 

<<κεκελφηα>>, αιιά ηνλ ιππάηαη θαη θάλεη ιφγν γηα (ἄηῃ) θαθηά ζπκθνξά (ζη. 121-

123). ε ηη ζπλίζηαηαη φκσο ε ζπκθνξά, ζηελ παξάλνηα πνπ ηνπ έξημε ε Αζελά ή ζε 

θάηη άιιν; Έρνπκε αθνχζεη γηα ηελ θξίζε ησλ φπισλ θαη γηα αηηκία, πξάγκα πνπ ζηνλ 

εξσηθφ θψδηθα απαηηεί εθδίθεζε
18

. Η θαηάζηαζε ησλ θξελψλ ηνπ Αίαληα είλαη 

ζεκείν βαζηθφ, ε καλία ηνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί σο ηηκσξία ηεο ζεάο γηα ηελ χβξε 

πνπ δηέπξαμε απνξξίπηνληαο ηε βνήζεηά ηεο θαη έρεη γηα απηφ ραξαθηεξηζηεί (ἄλνπο 

κε θαη’ ἄλζξσπνλ θξνλῶλ θαη ἄθξσλ). 

     Η ζεά έζηεηιε ηελ παξαθξνζχλε ζηνλ Αίαληα γηα λα πξνζηαηέςεη ηνπο Έιιελεο 

θαη ε νξγή ηεο δελ απνηειεί ηελ θχξηα θηλεηήξηα δχλακε ηνπ δξάκαηνο. Σν ζέκα 

κάιηζηα ηεο νξγήο ηεο εμαζζελεί  αθφκα πεξηζζφηεξν κε ην ρξνληθφ πεξηνξηζκφ πνπ 

ηίζεηαη ζηε κλεζηθαθία ηεο κε βάζε ηε ξήζε ηνπ Κάιραληα, <<αλ πεξάζεη αλψδπλα 

απηή ε κέξα, ν Αίαο κπνξεί λα ζσζεί>> (ζη. 756-757). Παξφιν πνπ ε χβξε είλαη έλα 

νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηνπ φινπ δξακαηηθνχ γεγνλφηνο, ε καλία ηνπ Αίαληα ( λφζνο, 

ζεία λφζνο, πιεγή ζενχ) αθξνβαηεί αλάκεζα ζηε ζεφζηαιηε ηξέια πνπ είλαη πνιχ  

 

17. Βι. Garvie A.F, 2010,  Σοθοκλέοσς Αίας Κριηική και Ερμηνεσηική Έκδοζη, Μεηάθξαζε Ναηαιία 

Σδέλνπ-Φηινινγηθή Δπηκέιεηα  Ν. Π. Μπεδαληάθνο, Ιλζηηηνχην ηνπ Βηβιίνπ-Α. Καξδακίηζα, Αζήλα, 

ζ. 25. 

18. Βι. Winnington-Ingram, 1999,  ζζ  .  46-47. 
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θνληά ζηελ έλλνηα ηεο άηεο θαη ζηελ εξαθιείηεηα δηαηχπσζε << ἦζνο  ἀλζξψπῳ 

δαίκσλ>>
19

. 

      Η  αδηθία πνπ ππέζηε (αηηκία) θαη ε ζεφζηαιηε ηξέια ηνλ νδεγνχλ ζηελ ηππηθή γηα 

ην ζνθφθιεην ήξσα απνκφλσζε, πξφθεηηαη γηα ηε δπζθνιία ηεο εξσηθήο κνξθήο λα 

επηθνηλσλήζεη κε αλζξψπνπο θαηψηεξνπο πνπ δελ λνηψζνπλ απφ εξσηζκφ, γη’ απηφ 

θαη νη ηέζζεξηο εθηεηακέλεο ξήζεηο ηνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο κειεηεηέο σο 

κνλφινγνη ή δηάινγνη κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Η ηξέια ηνπ αληηκεησπίδεηαη απφ ηνλ ίδην φρη 

σο ηαπείλσζε αιιά σο απνηπρία (κε επέκβαζε ζεψλ) έλαληη ησλ ερζξψλ ηνπ, κηα 

καηαησκέλε εθδίθεζε. Ο αιαδνληθφο θνκπαζκφο ηνπ (δελ ήηαλ απιψο ίζνο κε ηνλ 

Αρηιιέα αιιά αλψηεξφο ηνπ) θαη ε βαξχηεηα ηεο ιέμεο άηηκνο δείρλνπλ πσο έθεξε κε 

βαξχηεηα ηελ πξσηηά ηνπ Αρηιιέα ζηνλ πφιεκν θαη ηνπ Οδπζζέα ζηελ θξίζε ησλ 

φπισλ, δελ αλερφηαλ άιιν λα είλαη δεχηεξνο
20

. 

     Έρεη απνθαζίζεη ηελ απηνθηνλία αθνχ γηα ηνλ επγελή, κε ηελ αξηζηνθξαηηθή 

έλλνηα ηνπ φξνπ <<ἤ θαιῶο δῆλ ἤ θαιῶο ηεζλεθέλαη>>, έηζη ζα απαιιαγεί απφ ηελ 

αηίκσζε θαη ην ριεπαζκφ ησλ Αηξεηδψλ. Οη Έιιελεο ηεο επνρήο ηνπ νθνθιή 

πηζαλφλ λα είραλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ εζηθφηεηα θαη ηε 

δηθαηνιφγεζε ηεο απηνρεηξίαο. Γηα ηνπο Ππζαγφξεηνπο ήηαλ πηζαλφο απαξάδεθηε, 

ελψ ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ππήξραλ θπξψζεηο απφ ην θξάηνο γηα ηνπο 

απηφρεηξεο. Ο Ηξαθιήο ζηνλ Δπξηπίδε απνθαζίδεη λα κελ απηνθηνλήζεη, επεηδή απηφ 

ζα απνηεινχζε πξάμε δεηιίαο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο απνδερφηαλ ν πνηεηήο πσο 

φιεο νη απηνθηνλίεο είλαη πξάμεηο δεηιίαο. Απφ ηνλ κεξν κέρξη θαη ηνλ Πιάησλα ε 

απηνρεηξία ζεσξείην δηθαηνινγεκέλε κφλν σο κέζν γηα λα ζψζεη θαλείο ηελ ηηκή ηνπ 

θαη απηήλ ηελ άπνςε βιέπνπκε λα αθνινπζεί ν Αίαο
21

. 

     ην ζεκείν ηνπ απνραηξεηηζκνχ κε ην γηφ ηνπ δηαθξίλνπκε κηα ελαιιαγή 

ζθιεξφηεηαο θαη ηξπθεξάδαο ( κηιά γηα ηελ αλέκειε παηδηθή ειηθία) ζη.554-555. Γελ 

κπνξεί λα είκαζηε βέβαηνη ζε πνην βαζκφ ληψζεη κηα ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηα ζθιεξά 

θαη ζηα ηξπθεξά ζπλαηζζήκαηα. Ο ήξσαο έρεη ζέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ έμσ απφ ηελ 

αλζξψπηλε θνηλσλία, πεξηραξαθσκέλνο κέζα ζηα φξηα ηνπ κπαινχ ηνπ. Σν ζέκα ηεο 

αζζέλεηάο ηνπ ηίζεηαη απφ ην ρνξφ ζε κηα αλαδξνκηθή πξννπηηθή θαη πίζσ απφ ηελ 

θξίζε ησλ φπισλ, ππαηλίζζεηαη φηη ην δηαλνεηηθφ ηνπ πξφβιεκα ήηαλ κεγαιχηεξεο 

 

19. Βι. Ἐλ  Κχθιῳ , 1998, ζ. 35. 

20. Βι. Winnington-Ingram, 1999, ζ. 57. 

21. Βι. Garvie, 2010, ζζ.  16-17. 

14. 



δηάξθεηαο  απφ ηελ επνρή ηεο αλαρψξεζήο ηνπ απφ ηε αιακίλα, φπσο  καο 

κεηαθέξεη ε καληηθή ξήζε ηνπ Κάιραληα (ζη.767-769). Απηή ε αλαδξνκή καο δείρλεη 

έλαλ Αίαληα εμαξρήο αληηθαλνληθφ, άθξνλα θαη άλνπ, κεγαινκαλή αληίζεηα απφ ηνλ 

Σειακψλα σο εθπξφζσπν ηνπ εξσηθνχ ηδεψδνπο. Η  αληζνξξνπία ηνπ ίζσο νθείιεηαη 

ζηα ζπέξκαηα ηεο ηξέιαο κέζα ηνπ εμαξρήο φπσο θαίλνληαη απφ ηελ αθχζηθε 

κεγαινκαλή ηνπ έπαξζε. Η απηνθαηαζηξνθηθή ηνπ δηάζεζε είλαη αθελφο ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πλεχκαηνο θαη ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη αθ’ εηέξνπ ην απνηέιεζκα ηεο 

ζείαο νξγήο, ρσξίο απηφ λα ζπληζηά αληίθαζε ζηελ ειιεληθή αξρατθή ζθέςε, φπσο 

απηή ρξεζηκνπνηείηαη θαη πιάζεηαη απφ ην νθνθιή, αθνχ ε δηαλνεηηθή ιεηηνπξγία 

θαη ε δχλακε ησλ ζεψλ εκθαλίδνληαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο απφ ηνλ κεξν θαη εμήο. Η 

καλία θαη ε απνηπρεκέλε εθδίθεζε αθπξψλνπλ ηελ εξσηθή ηνπ θχζε θαη απηφ 

αληηζηνηρεί  ζε κηα αζηάζεηα θαη κεηαβιεηφηεηα. Η ξήζε πνπ επηθξάηεζε λα 

νλνκάδεηαη απαηειφο ιφγνο θαη είλαη δείγκα ηεο εθιεθηφηεξεο πνίεζεο πνπ γξάθηεθε 

πνηέ, εθηείλεηαη ζε εχξνο θαη βάζνο σο πξνο ηηο γεληθεχζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αλζξψπηλε δσή ηελ νπνία πξνβάιιεη ζε έλα ππφβαζξν θπζηθήο εμέιημεο. 

     Σα πάληα ππφθεηηαη ζην έιενο ηνπ ρξφλνπ ν νπνίνο θαζνξίδεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

θζνξά ηνπο (ζη. 646-647). Γηα ηε ξήζε απηή νη κειεηεηέο εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο πνπ φιεο έρνπλ θάπνηα ηζρχ (δελ είλαη ζέκα ηεο παξνχζαο κειέηεο γηα 

πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ζε απηφ). Αο δνχκε φκσο ηνλ Αίαληα εδψ, <<πεξηπιαλψκελν 

ζηε κνλαμηά ηνπ κπαινχ>> φπσο ηνλ πεξηγξάθεη ν ρνξφο φπνπ ν ρξφλνο κεηαβάιιεη 

θαη ηνλ ίδην. Δληνπίδεηαη κηα εζσηεξηθή ζηξνθή πξνο ηελ ππνρσξεηηθφηεηα, 

εγθαηαιείπεη ηελ παιηά ζθιεξφηεηα, αλαγλσξίδεη ηηο κεηαβνιέο ζηελ ηάμε ηνπ 

θφζκνπ, νκνινγεί ηελ ελαιιαγή ησλ ζρέζεσλ θηιίαο-έρζξαο (ζη. 678-682) σο θάηη κε 

απφιπην πνπ κπνξεί λα ελαιιάζζεηαη, ην νπνίν φκσο θαηαξξέεη ην δηθφ ηνπ ηδεψδεο 

(θίινπο ὠθειεῑλ, ἐρζξνχο βιάπηεηλ) πάλσ ζην νπνίν είρε βαζίζεη ηε δσή θαη 

ζπλδεφηαλ κε ηελ έλλνηα ηεο ηηκήο.   Ακθίζεκε φπσο εμάιινπ θαη φιε ε ξήζε, είλαη 

θαη ε ππνρψξεζε απέλαληη ζηνπο ζενχο θαη ν ζεβαζκφο ζηελ θνζκηθή εμνπζία (ζη. 

666-667) πνπ θάλεη ακθίβνιε ηελ εηιηθξίλεηά ηνπ
22

. Μπνξεί φια απηά ηα ζέκαηα λα 

ηα αλακφριεπε ζην κπαιφ ηνπ εθείλε ηελ χζηαηε ψξα, κπνξεί λα είλαη κηα δξακαηηθά 

αλαγθαία ηερληθή παξεκβνιή ψζηε κε ηξαγηθή εηξσλεία λα αλαδεηρζεί ε αιήζεηα πνπ 

ηε δηαβάδνπκε ζηε θξάζε ηνπ (ἡκεῑο πῶο νὐ γλσζφκεζα ζσθξνλεῑλ). Καηαλνεί ηε  

 
22. Βι. Winnington-Ingram, 1999, ζζ  .  81,87. 
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λέα ηάμε ηνπ θφζκνπ φρη φκσο γηα λα ελζσκαησζεί ζε απηή, αιιά γηα λα ηε δεη σο 

θάηη ην αιιφηξην θαη ερζξηθφ. Πξέπεη λα απνδεηρζεί ζψθξσλ, κε ηελ παζηαζκέλε 

ππεξάζπηζε εθ κέξνπο ηνπ ηνπ παιηνχ εξσηθνχ θψδηθα, επηθπξψλνληαο ηελ απφθαζή 

ηνπ λα απηνθηνλήζεη πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη είλαη επγελήο, θαη επνκέλσο είλαη 

θαηαδηθαζκέλνο ζε έλα έλδνμν ηέινο κέζα ζηελ αλέλδνηε ηξαρχηεηά ηνπ. Απηή είλαη 

ε δηθή ηνπ ζσθξνζχλε. Σε ζσθξνζχλε πνπ εθπξνζσπεί ν Οδπζζέαο ζην έξγν, ε 

αδηαιιαμία ηνπ Αίαληα δε  ζα κπνξνχζε πνηέ  λα ηελ θάλεη απνδεθηή.   

        ηελ ηειεπηαία ξήζε ηνπ ζηε ζθελή ηεο απηνθηνλίαο ν ηξφπνο πνπ ελεξγεί ν 

ήξσαο ππαγνξεχεηαη απφ ην πάζνο θαη επηθξαηεί  αλνξζνινγηζκφο ζηηο ζθέςεηο ηνπ. 

Η πξνζεπρή ηνπ πξνο ην Γία δε θαίλεηαη θαη ηφζν επζεβήο, πεξηζζφηεξν ζαλ εληνιή 

αθνχγεηαη, ελψ ππάξρεη εηξσλεία θαη σο πξνο ην ζέκα ηεο ηαθήο ηνπ. Παξάινγνο θαη 

εθδηθεηηθφο αθνχγεηαη αθνχ θαιεί ηηο Δξηλχεο λα ηηκσξήζνπλ φρη κφλν ηνπο Αηξείδεο 

ηνπο δηθνχο ηνπ ερζξνχο αιιά θαη φιν ην ζηξάηεπκα. ε απηή ηε ζθελή 

απνθαιχπηεηαη θαη κηα άιιε δηπνιηθφηεηα ηνπ ήξσα, απνκνλσκέλνο κέζα ζηε 

κνλαμηά ηνπ ίδηνπ ηνπ   εαπηνχ ηνπ θαη ρσξίο δηαχινπο επηθνηλσλίαο κε θαλέλαλ απφ 

ηνπο αλζξψπνπο επηθνηλσλεί κε ηε θχζε. Πξψηα ν ήιηνο πνπ ζα πάεη ην κήλπκα ζηελ 

παηξίδα, ζην ζπίηη ηνπ, ζθέθηεηαη ηε κάλα ηνπ θαη ηνπο ζξήλνπο ηεο, αιιά δε δίλεη 

ζπλέρεηα εθεί. Με ηε καηηά ηνπ αγθαιηάδεη άιιε κηα θνξά φιν ηνλ θφζκν ηνπ, ηνπο 

ηφπνπο πνπ κεγάισζε, έδεζε, έδξαζε θαη ν ηφλνο ερεί αιεζηλφο, ζε ηίπνηα δε ζπκίδεη 

ηνλ αιχγηζην αηζαιέλην ήξσα ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ. Απνθαιχπηεηαη 

εδψ φινο ν πινχηνο θαη φιν ην βάζνο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο
23

. 

     Αλαπαξαζηάζεηο ηεο απηνθηνλίαο ηνπ Αίαληα ζε αγγεία κπνξεί λα είραλ 

επεξεάζεη ην νθνθιή γηα ηε ζθελή απηή, κηαο θαη ε ηζηνξία απφ ηνλ 7
ν
 αηψλα θαη 

εμήο απνηεινχζε δεκνθηιέο ζέκα γηα ηνπο δσγξάθνπο. Έλαο κειαλφκνξθνο 

ακθνξέαο ηνπ 6
νπ

 αηψλα (Δμεθίαο) δείρλεη ηνλ Αίαληα λα ζπζζσξεχεη έλα ινθίζθν 

ρψκα θαη πάλσ εθεί λα ζηεξεψλεη ην μίθνο ηνπ, ελψ κηα αηηηθή ιήθπζνο ηνπ 460 π.Υ. 

πεξίπνπ ηνλ δείρλεη λα πξνζεχρεηαη γνλαηηζηφο πξηλ απηνθηνλήζεη. Η αξραηφηεξε 

αλαπαξάζηαζε είλαη έλα πξσηνθνξηλζηαθφ αξχβαιιν ζην νπνίν παξηζηάλεηαη λα 

πέθηεη πάλσ ζην μίθνο ηνπ. χκθσλα κε κηα παξάδνζε ν Αίαο ήηαλ άηξσηνο ζε φιν 

ηνπ ην ζψκα εθηφο απφ ηε καζράιε ή ηα πιεπξά. ε έλα εηξνπζθηθφ αγαικαηίδην ηνπ  

460  π.Υ. θαίλεηαη λα θαξθψλεη ν ίδηνο ην μίθνο ζηελ αξηζηεξή ηνπ καζράιε. Άιιεο 
 

 

23. Βι. Lesky, 20034, ζ. 456. 
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 δσγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 5
νπ

 αηψλα κπνξεί λα νθείινληαη ζηνλ Αηζρχιν πνπ 

γηα πξψηε θνξά παξνπζίαζε ηελ ηζηνξία ηνπ Αίαληα ζηε ζεαηξηθή ζθελή
24

. 

     Ο Αίαο πεζαίλεη κε ην πλεχκα ηεο ηειεπηαίαο ηνπ ξήζεο λα είλαη ζψθξσλ, κε ηε 

δηθή ηνπ ζεκαζία ηεο ιέμεο, πηζηφο ζηνλ εξσηθφ θψδηθα εζηθήο, πνπ αξκφδεη ζε 

επγελείο, θαη λα ηνλ ππεξαζπίδεηαη σο ην ηέινο ρσξίο ζπκβηβαζκνχο. Δίλαη ε 

ππέξηαηε ελζάξθσζε ηεο εξσηθήο αξεηήο γηα έλαλ άλδξα άξηζην. Η ηξαγηθή ηνπ 

κνίξα ήηαλ ε απφιπηε έιιεηςε λνεηηθήο ηζνξξνπίαο θαη απηνγλσζίαο πνπ ηνλ 

δηέθξηλε ψζηε εμνπδεηέξσζε απηή ηελ αξεηή. ην δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ ν Αίαληαο 

λεθξφο πιένλ εμαθνινπζεί λα είλαη θχξηνο ήξσαο ηνπ έξγνπ κε εγγπεηή γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο παηξνγνληθήο αξεηήο ηνλ αδεξθφ ηνπ θαη θπξίσο ην γηφ ηνπ. ην ηέινο 

ηνπ έξγνπ ν Αίαο κέζα απφ ην ζηφκα ηνπ αδεξθνχ ηνπ παξακέλεη ζθιεξφο θαη 

άηεγθηνο, πηζηφο ζην εξσηθφ ηνπ πξφηππν αθφκα θαη κεηά ζάλαηνλ
25

. 

Γεύηερο κέρος ηοσ έργοσ-Αγώλες Λόγωλ 

Σο δήηεκα ηες ηαθής ηοσ Αίαληα 

       Η κειέηε καο ζηε ζπλέρεηα εζηηάδεηαη ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν 

πεξηπιέθνληαη ην δήηεκα ηεο ηαθήο ηνπ Αίαληα θαη νη αγψλεο ιφγσλ ηνπ Σεχθξνπ κε 

ηνπο Αηξείδεο θαη ηνλ Οδπζζέα. Η ηζρπξή νκεξηθή επίδξαζε ε νπνία καξηπξείηαη 

ζην έξγν ηφζν ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ φζν θαη ιεμηινγίνπ δειψλνπλ ηελ πξφζεζε 

ηνπ πνηεηή λα αμηνπνηήζεη ηε ινγνηερληθή παξάδνζε, αιιά θαη λα ηε κεηαπιάζεη. 

θελέο πνπ θηίδνληαη θαζ’ νκνίσζε ησλ νκεξηθψλ ( ζθελή Αίαληα-Σέθκεζζαο θαηά 

ην πξφηππν ηεο νκεξηθήο ζθελήο Έθηνξα-Αλδξνκάρεο) ή θαη νκεξηθέο θξάζεηο πνπ 

έηζη φπσο ηίζεληαη κεηαηξέπνληαη ζε ζρφιην πάλσ ζηελ νκεξηθή παξάδνζε, 

απνηεινχλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν πνηεηήο ρεηξίδεηαη ην κχζν κε κηα επξχηεξε 

έλλνηα. Απηφ ππνδειψλνπλ παξάιιεια ην πνιηηηθφ ιεμηιφγην πνπ επηιέγεη θαη νη 

ζνθηζηηθνί αγψλεο ιφγνπ πνπ ζπγθξνηνχλ ην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο ηξαγσδίαο 

ζπλδένληαο ην κχζν κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηελ επνρή ηνπ πνηεηή
26

.  

    Απφ δξακαηνπξγηθή άπνςε, ν κεγαιχηεξνο αξρατζκφο ηνπ Αίαληα έγθεηηαη ζηε 

ζηαηηθφηεηα ηεο δνκήο, ε νπνία ζηεξείηαη έληνλεο δξάζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

έξγνπ  είλαη φηη ζπγθξηηηθά κεγάιν κέξνο θαιχπηεηαη απφ εθηελείο νκηιίεο ή ξήζεηο 

κε μερσξηζηέο εθείλεο ηνπ Αίαληα (απαηειφο ιφγνο 646-692, απηνθηνλία 815-865). 

 

24. Βι. Garvie, 2010, ζζ.  5-6. 

25. Βι. Lesky, 20034, ζ. 315. 

26. Βι. Ἐλ  Κχθιῳ , 1998, ζζ . 23-24. 
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Αθνινπζνχλ θαη άιιεο ξήζεηο απφ ηελ Σέθκεζζα, ηνλ Σεχθξν, ηνλ αγγειηνθφξν, 

ηνπο Αηξείδεο, φκσο ν νθνθιήο ηα ελαιιάζζεη κε έλα θαιφ απνηέιεζκα. Σα 

ελδηάκεζα ρνξηθά παξέρνπλ κηα πην άκεζε ζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε αιιά θαη ζηηο 

επηκέξνπο ζθελέο εμαζθαιίδεηαη κηα πνηθηιία ζεκαληηθή γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηλνχ. Μηα ηέηνηα ζθελή είλαη κεηαμχ ησλ δχν νκηιηψλ ηνπ 

Αίαληα (815-865) θαη ηνπ Σεχθξνπ (922-1027) φπνπ ηα κέιε ηνπ ρνξνχ εκθαλίδνληαη 

επί ζθελήο απφ μερσξηζηέο εηζφδνπο, εληάζζνληαη κε ηελ Σέθκεζζα ζηελ σδή θαη 

ηελ νκηιία ζξελψληαο ελαιιάμ ην λεθξφ θχξηφ ηνπο ελψ ν λεθξφο θαιπκκέλνο 

κεηαθέξεηαη επί ζθελήο (866-973). Μηα ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα θαη αιιειεπίδξαζε 

είλαη ε ηέιεηα αλαηξνπή γηα ηηο ζηαηηθέο ξήζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ ή έπνληαη.           

    Η παξνπζίαζε ησλ ζπκβάλησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πξνινγηθή ζθελή ζην 

δηάινγν κεηαμχ Αζελάο θαη Οδπζζέα, ελψ επί ζθελήο εμηζηνξείηαη ε ηξαγηθή έθβαζε 

φζσλ ζπλέβεζαλ ζε εμσζθεληθφ ρψξν. Ο Αίαο ζπλέξρεηαη, ζπιιακβάλεη ηελ ηδέα ηεο 

απηνθηνλίαο θαη ηελ εθηειεί. Σν δεχηεξν κέξνο πνπ αξρίδεη κεηά ην ζάλαην ηνπ 

Αίαληα ζεκαηνδνηείηαη κε ηελ επηπάξνδν ηνπ ρνξνχ θαη έηζη πξνθχπηεη έλα δίπηπρν 

πνπ παξαπέκπεη θαη ζε άιια ζνθφθιεηα δξάκαηα (Σξαρίληεο, Αληηγφλε, Οηδίπνπο 

Σχξαλλνο). Απηή ε αιιαγή ζθελήο πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζηίρν 814, φηαλ ν ρνξφο 

απνρσξεί δηαηξεκέλνο θαη είλαη πνιχ ζπάλην θαηλφκελν ζηελ ειιεληθή ηξαγηθή ζθελή 

ζέηνληαο παξάιιεια θαη εξσηήκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζην πσο παίρηεθε ην έξγν ζε 

απηφ ην ζεκείν.   

     Ο Αίαο απηνθηνλεί ζην ζη. 865 ελψ ην έξγν έρεη αθφκα ην 40% γηα ηελ 

νινθιήξσζή ηνπ. Η αιιαγή ζθελήο πξαγκαηνπνηείηαη φκσο ζην ζηίρν 814 θαη αλ ε 

απηνθηνλία δελ γηλφηαλ ιίγνπο ζηίρνπο κεηά ίζσο εδψ λα ήηαλ ε αξρή ηνπ δεχηεξνπ 

κέξνπο. Έλα άιιν κεηαβαηηθφ ζεκείν είλαη ζην ζηίρν 973 φπνπ ν ζξήλνο ηεο 

Σέθκεζζαο θαη ηνπ ρνξνχ ηειεηψλεη θαη ν Σεχθξνο αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ 

ππεξαζπηζηή ηνπ λεθξνχ. Ωζηφζν σο ην ζηίρν 1040 πνπ ν Σεχθξνο δίλεη ην δηθφ ηνπ 

ζξήλν ν Μελέιανο δελ εκθαλίδεηαη θαη κφλν κεηά ηελ εκθάληζή ηνπ ην έξγν 

ζηξέθεηαη ζην ζέκα ηεο ηαθήο πνπ θπξηαξρεί ζε φιν ην ππφινηπν κέξνο ηνπ. 

Μπνξνχκε λα ζθεθηνχκε ινηπφλ ελαιιαθηηθέο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμχ ησλ 

δχν κεξψλ ηνπ έξγνπ. Ο ζάλαηνο ηνπ Αίαληα φκσο απνηειεί πξνθαλέο αλ θαη φρη 

αλακθηζβήηεην ζεκείν δηαθνπήο
27

.   

  
 27. Βι. Finglass, P.J. (2012), Ajax, ζην Α. Markantonatos (επηκ.) (2012), Brill’s companion to 

Sophocles ( Λέηληελ θαη Βνζηψλε)  ζζ .  64-65. 
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     Αξραίνη θαη ζχγρξνλνη ζρνιηαζηέο ηζρπξίζηεθαλ φηη ν νθνθιήο έθαλε κηα 

απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα λα ζπλερίζεη ηε δξάζε θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ ήξσα, 

εηζάγνληαο λέα πξφζσπα θαη χθνο πνπ δηαζπνχλ ηελ ελφηεηα ηεο ηξαγσδίαο. 

Κξηηηθέο κεζαησληθψλ ρεηξνγξάθσλ αλαθέξνπλ γηα ηνπο ζνθηζηηθνχο αγψλεο ιφγσλ 

Σεχθξνπ-Μελέιανπ(1120-1141) <<ηέηνηεο ζνθηζηείεο δελ είλαη θαηάιιειεο γηα 

ηξαγσδία. Η επηζπκία ηνπ νθνθιή λα παξαηαζεί ε δξάζε κεηά ηελ απηνθηνλία 

νδήγεζε ζε παγεξφ απνηέιεζκα θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ηξαγηθνχ πάζνπο θαη απηφ 

ην είδνο αλήθεη πεξηζζφηεξν ζηελ θσκσδία παξά ζηελ ηξαγσδία>>. Παξφκνηα 

άπνςε έρνπλ θαη θξηηηθνί πην ζχγρξνλνη πνπ ζηεξίδνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηα λέα 

πξφζσπα πνπ πιαηζηψλνπλ ην δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ θαη ζηνπο ραξαθηήξεο πνπ 

θπξηαξρνχλ ζηε ζθελή. Ο Αίαο παξνπζηάδεηαη κε ηξνκεξή κεγαινπξέπεηα θαζψο νη 

νκηιίεο θαη νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο έρνπλ κεγάιν πάζνο παιεχνληαο κε ηηο 

ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο ηνπ ζηξαηεχκαηνο. Αληίζεηα ζηηο ζπδεηήζεηο 

Σεχθξνπ-Αηξεηδψλ νη ζνθηζηείεο θαη ν επηζεηηθφο ραξαθηήξαο έρνπλ ην πξνβάδηζκα 

έλαληη ηνπ δεηήκαηνο εζηθήο δενληνινγίαο, ηεο ηαθήο ηνπ λεθξνχ.  

      Αληίζεηα άιινη κειεηεηέο πην πξφζθαηα ππνζηεξίδνπλ φηη ζην έξγν 

εμαζθαιίδεηαη δνκηθή θαη αηζζεηηθή ελφηεηα θαη δελ κπνξνχζε παξά λα ηειεηψλεη κε 

ηελ ηαθή ηνπ ήξσα. Γίλεηαη θαλεξφ φηη ρξεζηκνπνηείηαη θαη πξνσζείηαη  κέζα ζην 

έξγν ε αξρατθή θπθιηθή ζχλζεζε, αλ παξαηεξήζεη θαλείο ζηε κνξθή ηνπ έξγνπ, ην 

ξφιν ηνπ Οδπζζέα θαη ηελ πξνζεθηηθή εμηζνξξφπεζε αλάκεζα ζηελ αξρή θαη ζην 

ηέινο. Απηφ είλαη έλα ζεκείν πνπ ζπλδέεη ηα δχν κέξε ηνπ έξγνπ πξηλ θαη κεηά ηελ 

απηνθηνλία θαη δελ είλαη ην κνλαδηθφ. ην πξψην κέξνο ν Αίαο κεγαινπξεπήο αιιά 

φρη πάληα αμηνζαχκαζηνο (επίζεζε ζην ζηξάηεπκα, πεξηθξφλεζε ησλ δηθψλ ηνπ, δελ 

κεηαλνεί γηα ηηο πξάμεηο ηνπ), ν ζάλαηφο ηνπ πηζαλφλ λα πξνθάιεζε αλάκεηθηα 

ζπλαηζζήκαηα. ην δεχηεξν κέξνο ην θνηλφ αθνχεη ηα εξσηθά επηηεχγκαηά ηνπ ζηηο 

κάρεο θαη καδί κε ηηο άιιεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πνηεηήο νδεγνχλ ζηελ 

απνθαηάζηαζή ηνπ. Απηφ ην επηηπγράλεη ελ κέξεη απφ ηε δνκή δίπηπρν, δίλνληαο ζην 

πξψην κέξνο έκθαζε ζηε ζθνηεηλή πιεπξά ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη ζην ηειεπηαίν 

κέξνο ζηηο πην ζεηηθέο πηπρέο ηεο. Πξνζθέξεη έηζη ζην θνηλφ κηα ζχλζεηε άπνςε ηνπ 

πξσηαγσληζηή, ε νπνία δελ αγλνεί νχηε ηηο αξεηέο νχηε ηα ειαηηψκαηά ηνπ.  

      Η θαζπζηέξεζε απφ έλα θξίζηκν ζεκείν ηεο πινθήο (ν ξφινο ηεο Αζελάο ζηνλ 

πξφινγν-ε αγγειηθή ξήζε) θαη ε πξφβιεςε πνπ ζα πξνθχςεη (πξννηθνλνκία) 

βνεζνχλ ψζηε νη ζεαηέο λα δνπλ ην έξγν σο έλα ζχλνιν πξνζεθηηθά επηλνεκέλν. Οη 
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δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη απφςεηο πνπ εθθξάδνπλ ν Αίαο θαη νη άιινη  

ραξαθηήξεο σο πξνο ηε θηιία θαη ηελ έρζξα δηαξξένπλ απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο ην  

έξγν θαη ραξαθηεξίδνληαη σο ελνπνηεηηθφ ζηνηρείν ηνπ. εκαληηθή ιεηηνπξγηθφηεηα 

γηα ηελ ελφηεηα ηνπ έξγνπ εληνπίδεηαη θαη ζηηο ζρέζεηο παηέξα θαη γηνχ φπσο 

αλαπηχζζνληαη θαη απφ ηνλ Αίαληα θαη απφ ηνλ Σεχθξν. Καη άιια ζέκαηα ζα 

κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ πνπ θαζνξίδνπλ ην ζεκείν ζχλδεζεο αλάκεζα ζηα δχν 

κέξε ηνπ έξγνπ θαηά ηε ιεπηή δηαρείξηζε ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο. Έηζη κε ηνλ ηξφπν 

ζχλδεζεο ησλ ζεκάησλ, κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ραξαθηήξσλ θαη ην ρεηξηζκφ ηεο 

δνκήο ν νθνθιήο εμαζθαιίδεη φηη ην δξάκα ηνπ απνηειεί κηα ηθαλνπνηεηηθή 

ελφηεηα
28
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       Με ηελ  απηνθηνλία ηνπ Αίαληα νινθιεξψλεηαη έλαο θχθινο δξάζεο θαη ην έξγν 

θαίλεηαη λα αξρίδεη μαλά κε κία λέα  πάξνδν (επηπάξνδν). Μεηά ηελ απηνθηνλία ηνπ  

ήξσα ε ζθελή αδεηάδεη θαη ν δξακαηηθφο ρψξνο είλαη ην θελφ. Απηή ε ζησπή γίλεηαη 

ην βήκα γηα λα νξγαλσζεί εθ λένπ ε δξάζε θαη ν ιφγνο ζε άιιν επίπεδν. Ο ρνξφο 

μαλακπαίλεη ζηε ζθελή ςάρλνληαο θαη δίθαηα ε ζθελή έρεη παξαιιειηζηεί κε ην 

ςάμηκν ηνπ Οδπζζέα ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ. Ο θξίθνο πνπ ζπλέρεη ην δεχηεξν κέξνο 

ηνπ έξγνπ κε ην πξψην είλαη ην λεθξφ ζψκα ηνπ ήξσα πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηε 

ζπλέρηζε ηνπ δξάκαηνο κε θεληξηθφ δήηεκα ηελ ηαθή ηνπ ήξσα, έηζη γχξσ απφ απηφ 

πεξηζηξέθεηαη φιν ην ππφινηπν έξγν. Άξα ζην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη, ράλεηαη ή φρη ην 

ελδηαθέξνλ κε ην ζάλαην ηνπ ήξσα, ζα κπνξνχζακε λα απαληήζνπκε  φρη, αθνχ 

ππάξρεη ζηαζεξά ζε φιν ην δεχηεξν κέξνο  ην λεθξφ ζψκα ηνπ κε ηε γπλαίθα θαη ην 

παηδί ζην πιάη ηνπ θαη ν ιφγνο πιέθεηαη γχξσ απφ ην ζέκα ηεο ηαθήο. 

     Μειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ην δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ είλαη απαξαίηεην 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε ηαθή θαη λα απνθαηαζηαζεί ν ήξσαο. Σν ζέκα 

πξσηίζησο έρεη λα θάλεη κε ηελ αξραηνειιεληθή επαηζζεζία, φζνλ αθνξά ηελ εθθνξά  

ελφο λεθξνχ θαη ηελ άπνςε πσο  ε άξλεζε ηαθήο ήηαλ αηηκσηηθή πξάμε, πξάγκα πνπ 

ν νθνθιήο ην γλψξηδε ζίγνπξα θαη έγξαςε ζθελέο πνπ κπνξνχζαλ λα 

ζπγθξαηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ
29

. ηε Μηθξά Ιιηάδα ηνπ Λέζρε γηα πξψηε 

θνξά καζαίλνπκε γηα ηελ καλία ηνπ Αίαληα θαη ηελ επίζεζή ηνπ ζηελ πνιεκηθή ιεία 

πνπ ηνλ νδήγεζε ζηελ απηνθηνλία ηνπ. Ο Αγακέκλσλ ζπκσκέλνο γηα απηή ηελ 

επίζεζε αξλήζεθε ηελ απνηέθξσζε θαη έηζη ην ζψκα ηνπ ζάθηεθε ζε θέξεηξν  

 
28. Βι. Finglass, P.J. (2012), ζζ. 59-72. 

29. Βι. Winnington-Ingram, 1999, ζ. 94. 
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πξάγκα πνπ πξνθαλψο ζήκαηλε ηαπείλσζε ζχκθσλα κε ηελ θπξίαξρε πξαθηηθή ησλ 

Μπθελαίσλ. Ο νθνθιήο δηαηεξεί ηελ παξάδνζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 

Αγακέκλσλ ήζειε λα ηαπεηλψζεη ην λεθξφ Αίαληα αιιά δελ αθήλεη λα ελλνεζεί 

πνπζελά φηη ε ηαθή ήηαλ θαηψηεξε απφ ηελ απνηέθξσζε. Η ηαθή ελφο λεθξνχ βέβαηα 

ήηαλ ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηνπο Έιιελεο ηνπ 5
νπ

 αηψλα πνπ πίζηεπαλ φηη ε ςπρή ηνπ 

λεθξνχ, αλ κείλεη άηαθνο, ζα ζηεξεζεί ηε γαιήλε ζηνλ Άδε θαη ζα θαηαδηθαζηεί ζε 

αηψληα πεξηπιάλεζε, φκσο ηίπνηα ζρεηηθφ δελ αλαθέξεηαη ζην έξγν. Σν δήηεκα ηεο 

ηαθήο ζην έξγν αλαδεηθλχεηαη σο ζχκβνιν αλαγλψξηζεο ηεο αμίαο ηνπ ήξσα απφ 

ηνπο άιινπο, αθνχ αλ εκπνδηζηεί ε ηαθή ή θεδεπηεί παξάλνκα δελ απνθαζίζηαηαη ε 

ηηκή ηνπ
30

. 

       Δμάιινπ ν Αίαληαο ήηαλ έλαο κεγάινο ήξσαο ηεο αηηηθήο ιαηξείαο θαη ε θνηλή 

γλψκε ηεο Αζήλαο δε ζα αλερφηαλ λα ηνλ δεη λα κέλεη άηαθνο θαη ηαπεηλσκέλνο. Η 

ιαηξεία ηνπ Αίαληα ζηελ Αζήλα ελδπλακψζεθε  κεηά ηε λίθε ηεο πφιεσο ζηνλ αγψλα 

ελαληίνλ ησλ Μεγάξσλ γηα ηελ θαηνρή ηεο αιακίλαο. Ο  Αίαο ν επηθαλέζηεξνο 

αιακίληνο επηθφο ήξσαο απεδείρζε ην θιεηδί ζε απηή ηε δηακάρε αθνχ θαζέλαο απφ 

ηνπο δχν αληηκαρφκελνπο ηνλ ζεσξνχζε κέξνο ηεο δηθήο ηνπ κπζνινγηθήο 

παξάδνζεο. Οη Αζελαίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο ηνπηθνχο ηνπο κχζνπο γηα ηνπο δχν 

γηνχο ηνπ Αίαληα. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηακάρεο επηθχξσζε ηελ θπξηαξρία ησλ 

Αζελαίσλ ζηε αιακίλα, νη κχζνη γηα ηνπο γηνχο ηνπ Αίαληα απέθηεζαλ λέα ηζρχ θαη 

ην ίδην ην πξφζσπν ηνπ ήξσα απέθηεζε ηδηαίηεξε ζέζε ζηελ ιαηξεία ηεο Αζήλαο, 

ηεθκήξηα ηεο νπνίαο παξνπζίαζε ν   Παπζαλίαο. Δμάιινπ ε θπιή κε ην φλνκα 

Αηαληίο πνπ δεκηνχξγεζε ν Κιεηζζέλεο δείρλεη ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ Αζελαίσλ γηα 

ηνλ Αίαληα. 

     Η άπνςε  ηνπ Jebb  πνπ αλαδεηθλχεη ηε ιαηξεία ηνπ ήξσα ζε θεληξηθφ ζηνηρείν 

ελφηεηαο ηνπ έξγνπ, δίλνληαο θαη κηα απάληεζε ζην θηινινγηθφ πξφβιεκα έιιεηςεο 

ελφηεηαο ησλ δχν ηκεκάησλ ηεο ηξαγσδίαο, ζεσξεί φηη ην έξγν έπξεπε λα ηειεηψζεη 

κε ηελ ηαθή ηνπ ήξσα γηα λα θαηνρπξσζεί ε επξχηαηα δηαδεδνκέλε ιαηξεία ηνπ ζηελ 

πφιε. Άιινη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη απηή ε ζέζε δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή, 

αθνχ κέζα ζηελ ηξαγσδία δελ γίλεηαη νπνηαδήπνηε κλεία γη’ απηή ηε ιαηξεία. 

Αλαθνξά ζηελ Αζήλα θάλεη ν ίδηνο ν Αίαληαο ζην κνλφινγφ ηνπ ζηε ζθελή ηεο 

απηνθηνλίαο <<θιεηλαί η’ Αζῆλαη θαη ην ζχληξνθνλ γέλνο>> θαη ε ηειεηνπξγία θαηά  

 
 

30. Βι. Garvie, 2010,  ζζ.  4, 18. 
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ηε ζθελή ηεο ηθεζίαο πνπ ζα κειεηήζνπκε παξαθάησ, ζεζπίδεη ζπκβνιηθά ηελ 

θαζνζίσζή ηνπ σο ήξσα. Αλ εδψ ππάξρεη θάπνηνο ππαηληγκφο γηα εξσνπνίεζε δελ 

θαίλεηαη λα πξνβάιιεηαη θαη πνιχ, πάλησο θακηά αλαθνξά γηα ιαηξεία δελ έρνπκε. 

     Ο ήξσαο ηνπ νθνθιή ζπλδέεηαη κε γξακκή άξξεθηε κε ην νκεξηθφ πξφηππν θαη 

είλαη γηα ηνπο Αζελαίνπο ην πην θνληηλφ παξάδεηγκα επηθνχ ήξσα, ν νπνίνο 

ελζάξθσλε ηηο θηινδνμίεο ηεο Αζήλαο γηα θπξηαξρία ζηα λεζηά θαη ηα παξάιηα ηνπ 

αξσληθνχ. κσο απηφο ν ήξσαο δηέζεηε θαη αξεηέο πνπ ζπλδένληαλ άκεζα κε ην 

ηζηνξηθφ εξσηθφ παξειζφλ ηεο Αζήλαο, εθείλν ησλ Πεξζηθψλ Πνιέκσλ θαη ηεο 

λαπκαρίαο ηεο αιακίλαο. Ο νθνθιήο πνπ γλψξηδε θαιά ην θνηλφ ηνπ, θξαηά 

αλνηθηέο φιεο ηηο δηφδνπο επηθνηλσλίαο κε απηφ, έηζη ψζηε ν Αζελαίνο ζεαηήο λα  

κπνξνχζε λα ζπλδέζεη ηνλ ήξσα ηεο ηξαγσδίαο θαη κε ηνλ ήξσα ηνπ έπνπο θαη κε ηνλ 

ήξσα ηεο ιαηξείαο
31

. 

Ο ζρήλος Σέθκεζζας-Σεύθροσ 

     Σν έξγν ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ κπαίλεη ζε έλα λέν πεξηβάιινλ. Δλψ ην πξψην 

κέξνο δηαδξακαηίζηεθε θπξίσο κέζα ζην ζηελφηεξν θχθιν ηνπ Αίαληα θαη ησλ θίισλ 

ηνπ κε εμαίξεζε ηελ πξνινγηθή ζθελή ηνπ Οδπζζέα κε ηελ Αζελά θαη ηελ αγγειηθή 

ξήζε, ην δεχηεξν κέξνο πιέθεηαη ζηνλ επξχηεξν θφζκν ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηελ 

Σξνία. ην πξψην κέξνο ν νθνθιήο αμηνπνίεζε ηα ηξαγηθά επαθφινπζα ηνπ παιηνχ 

θψδηθα ηηκήο κέζα ζε έλα ππφβαζξν απνθιεηζηηθά ζρεδφλ νκεξηθφ ελψ ζην δεχηεξν 

κέξνο ην άηαθν ζψκα ηνπ ήξσα πξνθαιεί ηελ θαιή ή θαθή ζπκπεξηθνξά άιισλ 

(Σεχθξνο-Αηξείδεο-Οδπζζέαο), νπφηε ην ελδηαθέξνλ κεηαηίζεηαη φρη φκσο ζε έλα 

άζρεην ζέκα
32

. Ο θεληξηθφο ήξσαο Αίαο κέλεη λεθξφο πιένλ, κε ηελ παιηά εξσηθή 

αξεηή, ηνλ πξσηφγνλν εξσηζκφ ελψ νη άιινη ήξσεο  ν θαζέλαο παξνπζηάδεηαη κε ην 

δηθφ ηνπ θψδηθα ηηκήο, νπφηε δεκηνπξγνχληαη αληηζέζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εζηία 

ζπγθξνχζεσλ, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζνθφθιεηαο πνίεζεο. Οξηνζεηείηαη έηζη ε 

κεηάβαζε απφ ηνλ θφζκν ηνλ νκεξηθφ ζηελ αθηή ηεο Σξνίαο, κεηαθνξηθά ζηνλ θφζκν 

ηεο πφιεο θξάηνπο ηνλ νπνίν εθπξνζσπνχλ ν ζηξαηφο θαη νη Αηξείδεο.  

       Η λέα ζθελή ηνπ έξγνπ ζεκαηνδνηείηαη κε ηελ είζνδν ηνπ ρνξνχ  πνπ ελαγσλίσο 

ςάρλεη ηνλ Αίαληα. ηελ επηπάξνδν ζη. 866-890 ε άηαθηε άθημε ηνπ ρνξνχ θαηά  

εκηρφξηα αληηζηνηρεί ζηελ αλαρψξεζή ηνπ ζη. 813-814, δείρλεη ηελ αίζζεζε ηεο  

απνγνήηεπζεο, ηνπ άγρνπο θαη ηνπ επείγνληνο πεξηγξάθνληαο κε εμεδεηεκέλε  

 
31. Βι. Ἐλ  Κχθιῳ , 1998, ζζ  .  29-31,34. 

32. Βι. Winnington-Ingram, 1999, ζ. 96. 
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πνηεηηθή γιψζζα ηελ αδπλακία ηνπ λα βξεη ηνλ Αίαληα. Η θνχξαζε, ε απνγνήηεπζε 

θαη ε έμαςε ηνπ ρνξνχ ζεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ηξηπιή επαλάιεςε ηεο ιέμεο πφλνο 

ζε δηαθνξεηηθέο πηψζεηο θαη ηελ παξήρεζε ηνπ <<π>> ζην ηξηπιφ <<πᾷ>>. Ο πφλνο 

απνηειεί βαζηθή έλλνηα ζε νιφθιεξε ηε ζχλζεζε. Σν πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο 

θεδείαο ηίζεηαη ζηνπο ζηίρνπο 920-922 απφ ηελ Σέθκεζζα σο ζπλέρεηα ησλ 

ιεγνκέλσλ ηνπ Αίαληα ζη. 827-830 θαη πξννηθνλνκείηαη ε άθημε ηνπ Σέπθξνπ. Η 

εχξεζε ηνπ λεθξνχ γίλεηαη απφ ηελ Σέθκεζζα ζηελ αξρή ηνπ θνκκνχ κε ζπαξαθηηθέο 

θξαπγέο θαη αθνινπζεί ν ζξήλνο. Δδψ παξνπζηάδεηαη κηα πεξίπινθε δνκή, κε ηελ 

αζπλήζε άθημε ηεο Σέθκεζζαο κεηαμχ ησλ ρνξηθψλ θαη δηαινγηθψλ ηκεκάησλ. 

Δπαλαιήςεηο ιέμεσλ θαη ήρσλ ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ ζηίρσλ είλαη γλψξηζκα 

ραξαθηεξηζηηθφ επίζεκνπ ζξήλνπ (ηίο, νἷνο, νἵσο, ὠκφζπκνλ, ὠκφθξσλ) (επαλάιεςε 

πᾷ, θεῦ)
33

.  

        Ο ρνξφο ζπιινγίδεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ, ζξελεί θαη  απηνθαηεγνξείηαη  γηαηί δελ 

πξφζεμε φζν έπξεπε ηνλ Αίαληα. Σα ιφγηα ηνπ ρνξνχ πνιχ ςπρνινγεκέλα << 

αἱκάρζεο ἄθξαθηνο θίισλ εγψ ὁ πάληα θσθφο, ὁ  πάλη’ ἄηδξηο θαηεκέιεζα>> 

δείρλνπλ ηελ έλλνηα ηνπ κηθξνχ (αιακίληνη λαχηεο) απέλαληη ζην κεγάιν (Αίαληα 

αξρεγφ), θαη ηξαβνχλ ην λήκα σο  ηελ αξρή ζηελ πάξνδν ηνπ έξγνπ πνπ έρνπκε ηηο 

ίδηεο αλαθνξέο (ζη. 158-161), πσο νη κηθξνί έρνπλ αλάγθε ηνπο κεγάινπο γηα λα 

πξνρσξνχλ ζηε δσή θαη νη κεγάινη έιθνπλ ην αλάζηεκά ηνπο απφ ηνπο κηθξφηεξνπο, 

καο παξαπέκπνπλ φκσο θαη ζηνλ εξσηθφ θψδηθα θηιίαο θαη έρζξαο θαη ην θαζήθνλ λα 

πξνζηαηεχεη θαλείο ηνπο κελ θαη λα βιάπηεη ηνπο δε.  

      Ο ζηίρνο 914 (δπζψλπκνο Αίαο) ππελζπκίδεη ηελ αλαθνξά ηνπ ίδηνπ ηνπ Αίαληα 

ζην πξψην κέξνο γηα ηελ εηπκνινγία ηνπ νλφκαηφο ηνπ απφ (αἰαῑ) θαη ηε δπζνίσλε 

ζεκαζία ηνπ, ελψ ζηνλ ίδην ζηίρν ην επίζεην <<δπζηξάπεινο>> δειψλεη ηνλ άθακπην 

ραξαθηήξα ηνπ. Η Σέθκεζζα απιψλνληαο πάλσ απφ ην λεθξφ ήξσα ην πέπιν γηα λα 

θξχςεη ην ζέακα ηνπ ζθαγηαζκέλνπ ζψκαηνο θάλεη ζπγρξφλσο κηα θίλεζε 

ζπκβνιηθήο ηαθήο γηα λα ην πξνζηαηέςεη, πξνιακβάλνληαο θαη ηε ραηξεθαθία ησλ 

ερζξψλ ηεο. Ίζσο δελ πξέπεη λα αγλνήζνπκε φηη  ην ζθέπαζκα ηνπ λεθξνχ ζψκαηνο 

είλαη έλα ζθελνζεηηθφ ηέρλαζκα, αθνχ ν εζνπνηφο πνπ έθαλε ηνλ Αίαληα απφ εδψ θαη 

πέξα ζα θάλεη ηνλ Σεχθξν θαη γηα απηφ ν ρνξφο δελ πξέπεη λα δεη ηνλ ζθνησκέλν
34

.  

 

33. Βι. Garvie, 2010, ζζ.  290-292. 

34. Βι. Π. Λνξεληδάηνο,  1932, Σοθοκλέοσς Αίας, Δζηία, Αζήλα, ζ. 141. 
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      Η θάιπςε ηνπ πηψκαηνο απφ ηελ Σέθκεζζα δελ απνηειεί επηλφεζε ηνπ νθνθιή 

ζη.915-916, πξννηθνλνκείηαη ζηνλ ππζκέλα κηαο θχιηθαο θαη ζε κηα ρακέλε 

κειαλφκνξθε νηλνρφε. Απηέο νη αλαπαξαζηάζεηο κπνξεί λα νθείινληαη ζηνλ Αηζρχιν 

πνπ είρε αλεβάζεη ην ίδην ζέκα ζηε ζθελή. Έλαο καλδχαο πνπ κλεκνλεχεηαη ζε 

απφζπαζκα απφ ηελ ηξαγσδία αιακίληαη νδήγεζε θάπνηνπο κειεηεηέο λα 

ππνζηεξίμνπλ πσο ε θάιπςε ηνπ πηψκαηνο είλαη κνηίβν κε πεγή ηνλ Αηζρχιν. κσο 

απηφ έπξεπε λα ζπκβαίλεη ζηελ ηξαγσδία Θξῇζζαη πνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ 

απηνθηνλία, επνκέλσο πηζαλφηεξε είλαη ε εθδνρή πνπ ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα 

ππήξρε ήδε ε εηθφλα απηή ζην έπνο
35

. 

      ηελ αληηζηξνθή 925-936  κε ηε ιέμε <<ἄξα>> ν ρνξφο αλαγλσξίδεη εθ ηνπ 

απνηειέζκαηνο φηη ε ηχρε ηνπ Αίαληα ήηαλ αλαγθαία ζχκθσλα κε ην ραξαθηήξα ηνπ 

(ζηεξεφθξσλ θαη ὠκφθξσλ). Ήηαλ γεκάηνο κίζνο θαηά ησλ Αηξεηδψλ θαη ηνχην 

επηηέινπο (ρξφλῳ) έκειιε λα απνιήμεη ζε θαθφ ζη. 825-827. ην ζηίρν 934 θαη πάιη 

κε ην <<ἄξα>> ζπκπεξαίλεη φηη ήηαλ θξίζηκνο θαηξφο (κέγαο ἐθεῖλνο ρξφλνο), πνιιέο 

εκέξεο πέξαζαλ κε αλαζηελαγκνχο απφ ηελ θξίζε ησλ φπισλ.  Δδψ ν πνηεηήο θάλεη 

κηα ηνικεξή ρξήζε κε ηηο ιέμεηο  <<θαέζνλη’>> (νπδέηεξν πιεζπληηθφ κεηνρήο) θαη 

<<πάλλπρα>> (νπδέηεξν πιεζπληηθφ επηζέηνπ) σο επηξξήκαηα γηα λα δειψζεη ηηο 

θξάζεηο θαηά ηελ εκέξα θαη νινλπρηίο. Ο ρνξφο ζπλεηδεηνπνηεί φηη ήηαλ κάηαην λα 

πηζηεχεη φηη είρε φλησο κεηαπεηζηεί φηαλ εθθσλνχζε ηελ απαηειή ξήζε ζη. 646-692. 

ην ζηίρν 942 ε Σέθκεζζα απαληά ζην ρνξφ πνπ έδεημε φηη ελλνεί ηε ιχπε ηεο (νἶδα, 

νὐδέλ ἀπηζηῶ) φηη απηή φρη κφλν ηελ ελλνεί αιιά ηελ αηζζάλεηαη θαη επνκέλσο 

πάζρεη (ἐκνί δ΄ ἄγαλ θξνλεῖλ)
36

. 

      Σα επφκελα ιφγηα ηνπ ρνξνχ θαη ηεο Σέθκεζζαο κε αλαθνξά ζηνπο Αηξείδεο θαη 

ηνλ Οδπζζέα καο πξνεηνηκάδνπλ γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ. Η γπλαίθα ζεσξεί 

ππεχζπλε γηα ηε ζπκθνξά ηεο  ηε ζεά Αζελά πνπ ηα έθακε φια απηά γηα ράξε ηνπ 

Οδπζζέα ζη. 952-953 θαη  φ,ηη  γηα εθείλε είλαη πηθξφ θαη γηα ηνπο ερζξνχο ηνπ δε ζα 

είλαη θαιφ γηαηί ζα ηνπο ιείςεη ζηνλ πφιεκν. Απηά αθνχγνληαη σο ιφγηα παξεγνξηάο  

γηα κηα γπλαίθα θαη σο πξνζπάζεηα λα απνθαηαζηήζεη ηνλ ήξσα. ην ηέινο ηνπ 

θνκκνχ ε αλαθνξά ζην γέιην ηνπ Οδπζζέα πάλσ ζηνλ εηηεκέλν αληίπαιν καο 

εμαθνληίδεη ζηελ πξνινγηθή ζθελή, ζηε ξήζε ηεο Αζελάο γηα ην γέιην ηνπ Οδπζζέα  

35. Βι. Garvie A. F., 2010, ζζ . 5-7. 

36. Βι. Μπάιηαο Α. , 19982, νθνθιένπο Αίαο Δηζαγσγή-Μεηάθξαζε, ρφιηα θεηκέλνπ Α. Ξ. 

Καξαπαλαγηψηε, Δθδφζεηο Παπαδήκα, Αζήλα, ζζ  . 125-126. 
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ζηε ζέα ηνπ καληαζκέλνπ Αίαληα, φκσο ε επίδεημε δπλάκεσο ηεο ζεάο ζη.86 ηνλ 

νδεγεί ζηελ επίγλσζε ησλ νξίσλ ηεο αλζξψπηλεο θαηάζηαζεο, (ηίπνηα δελ είκαζηε νη  

δσληαλνί, είδσια κφλνλ, αλππφζηαηε ζθηά). Απηφ φκσο δελ ην γλσξίδεη ν ρνξφο θαη ε 

Σέθκεζζα, γη’ απηνχο ν επξχηεξνο θφζκνο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ θαη ν Οδπζζέαο 

έρνπλ δηακνξθσζεί ερζξηθά κέζα απφ ην πλεχκα ηνπ Αίαληα. Παξαδφμσο ν ζάλαηφο 

ηνπ Αίαληα επραξηζηεί θαη ηνλ ίδην θαη ηνπο ερζξνχο ηνπ φκσο ζηνπο ζηίρνπο 972-973 

ε Σέθκεζζα ζπιινγίδεηαη ηηο επηπηψζεηο (ἀλίαο θαη γφνπο) πνπ έρεη γηα απηήλ θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ. Απφ εθεί θαη πέξα ζην έξγν ε ίδηα βπζίδεηαη ζε ιχπε ζησπεξή θαη 

ηελ φιε δξάζε αλαιακβάλεη ν Σεχθξνο. 

     Ο  ζξήλνο ζπλερίδεηαη κε ηελ είζνδν ηνπ Σεχθξνπ ζηε ζθελή πξνζδίδνληαο έλα 

είδνο δξακαηηθήο θιηκάθσζεο. Η εηζαγσγηθή θξαπγή ηνπ είλαη φκνηα κε ηεο 

Σέθκεζζαο θαη πξνζθσλεί ηνλ αδεξθφ ηνπ κε ηε θξάζε ζη. 977 <<μχλαηκνλ ὄκκα 

ἐκνί>> δειαδή αδεξθηθφ κνπ κάηη. Ήηαλ πξνζθηιήο ζηνπο αξραίνπο ε πεξίθξαζε ηνπ 

πξνζψπνπ γηα θάπνην δηθφ ηνπο (Αλη. αὐηάδειθνλ θάξα). Δδψ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δήισζε ηνπ αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ σο πεγή θσηφο ή 

παξεγνξηάο
37

. 

      Σν βιέκκα ηνπ Αίαληα πνπ ηξφκαδε ηνπο ερζξνχο ηνπ είλαη αληηθείκελν αγάπεο 

γηα ηνλ Σεχθξν ζπλδπάδνληαο ην θπξηνιεθηηθφ κε ην κεηαθνξηθφ λφεκα ηεο θξάζεο. 

πεχδεη λα εμαζθαιίζεη πξνζηαζία ζην κηθξφ γην ηνπ αδεξθνχ ηνπ, φπσο εμάιινπ ην 

είρε δεηήζεη ν Αίαο ζην πξψην κέξνο ηνπ έξγνπ ζη. 562-563, δηαπηζηψλνπκε γηα κία 

αθφκε θνξά θπθιηθέο αλαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν κέξε ηνπ έξγνπ. Κάλεη κηα 

επηηπρεκέλε παξνκνίσζε ζη.986 ζεσξψληαο ην παηδί σο ζθχκλν πνπ έρεη κείλεη 

έξεκνο απφ ηε κεηέξα ηνπ θαη θηλδπλεχεη απφ ηνπο ερζξνχο πνπ παξακνλεχνπλ. Με 

ηε κεηέξα ιέαηλα παξαβάιιεηαη φρη ε Σέθκεζζα αιιά ν Αίαο  αθνχ ν ζάλαηφο ηνπ 

νδεγεί ζε θίλδπλν ην παηδί, απηφο ήηαλ ν πξνζηάηεο ηνπ. Η παξνκνίσζε ίζσο 

ππνδειψλεη φηη ν Δπξπζάθεο έρεη θιεξνλνκήζεη ηηο αξεηέο ηνπ παηέξα ηνπ, ηνπ 

ππνλννχκελνπ ιένληνο
38

. 

     Ο ππνθξηηήο πνπ έθαλε ηνλ  Αίαληα παίδεη ηψξα ην ξφιν ηνπ Σεχθξνπ, έηζη νη 

ζεαηέο ζα έβιεπαλ πφζν πνιχ έκνηαδαλ ηα αδέξθηα θαη απηφ ην ηέρλαζκα ηνπ πνηεηή 

σθέιεζε ην δξάκα θαη ηελ ηέρλε ηνπ, αθνχ ν Σεχθξνο είλαη κέζα ζην ίδην ζρέδην κε  

 
37. Βι. Garvie, 2010, ζζ . 305,309. 

38. Βι. Μπάιηαο Α. , 19982, ζ. 132. 
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ην ξφιν ηνπ Αίαληα. Ο ξφινο ηνπ απνηειεί έλα ππνθαηάζηαην ηνπ Αίαληα, νη 

ζπκπεξηθνξέο θαη νη απφςεηο ηνπ είλαη ίδηεο  κε ηνπ αδειθνχ ηνπ κφλν πνπ δελ 

θαιείηαη λα μεπεξάζεη ηα φξηα
39

. Απηφο επηηειεί ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ ην 

ξφιν ηνπ νκεξηθνχ ήξσα πνπ πξνζηαηεχεη ην πηψκα ελφο λεθξνχ ζπληξφθνπ θαη ν 

ζχληνκνο ζξήλνο ηνπ εδξαηψλεη ζηε ζπλείδεζε ησλ ζεαηψλ ην δεζκφ αλάκεζα ζηα 

δχν αδέξθηα. ηηο ζρέζεηο κε ηνλ παηέξα ηνπ φκσο  ληψζεη αλαζθαιήο εμαηηίαο ηεο 

λφζαο θαηαγσγήο ηνπ θαη ζπιινγίδεηαη πψο ζα ηνπ κεηαθέξεη ηέηνηα είδεζε. 

      Ο Σεχθξνο γλσξίδεη πσο αθφκα θαη ν ίδηνο ν Αίαο θνβφηαλ λα επηζηξέςεη ζηνλ 

παηέξα ηνπ ρσξίο αξηζηεία αλδξείαο θαη νη δηζηαγκνί ηνπ απηνί αληηζηνηρνχλ ζε 

απηνχο ηνπ Αίαληα ζηνπο ζηίρνπο 434-440. Η αλαθεξφκελε νξγή ηνπ Σειακψλα 

απνηειεί ην κέηξν γηα ηελ αηίκσζε ηνπ Αίαληα αιιά θαη γηα ηελ απνηπρία ηνπ 

Σεχθξνπ λα πξνζηαηεχζεη ηνλ αδεξθφ ηνπ θαη απνηειεί ζεκαληηθή απψιεηα ηεο ηηκήο 

ηνπ (αλάινγν κνηίβν ζηελ Ιιηάδα φηαλ ν Αρηιιέαο απνηπγράλεη λα πξνζηαηεχζεη ηνλ 

Πάηξνθιν.). Η πξνθεηεία ηνπ ζην  ζη.1019 επαιεζεχηεθε θαζψο ν παηέξαο ηνπ ηνλ 

εμφξηζε θαη ίδξπζε ηε αιακίλα ηεο Κχπξνπ. Απηή ε ηζηνξία ήηαλ ππφζεζε ηεο κε 

ζσδφκελεο ηξαγσδίαο ηνπ νθνθιή <<Σεχθξνο>>
40

. 

     Δλδηαθέξνλ κειέηεο πξνθαιεί ε αλαθνξά ζην ζπαζί ηνπ Έθηνξα, ην θνληθφ 

φξγαλν ηεο απηνθηνλίαο πνπ πάλσ ηνπ πξνζσπνπνηεί ηνλ ίδην ηνλ Έθηνξα θαη 

πεζακέλν λα εθδηθείηαη ζη.1026-1027 <<εἶδεο ὡο ρξφλῳ ἔκειιέ ζ’ Ἕθησξ θαί ζαλψλ 

ἀπνθζίζαη>>. Σν επίζεην (αἰφινπ) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζπαζί ηνπ Έθηνξα ην 

ρξεζηκνπνηεί θαη ν κεξνο γηα ηελ αζπίδα ηνπ Αίαληα. Μειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη 

πξφθεηηαη απιψο γηα κηα πξσηφγνλε δεηζηδαηκνλία, αθνχ φ,ηη είρε ζρέζε κε ζάλαην 

κπζαξφ θαη παξά θχζε πίζηεπαλ φηη ήηαλ έξγν ηνπ Άδε θαη ησλ Δξηλχσλ. Ο Kitto 

φκσο αληηηίζεηαη ζηελ ηδέα απηή θαη ζεσξεί σο απίζαλν πξάγκα ν νθνθιήο λα 

παξνπζίαζε ην ζέκα ηξεηο θνξέο, δχν απφ ηνλ Αίαληα θαη κία ζε κεγαιχηεξε έθηαζε 

απφ ηνλ Σεχθξν, γηα λα ραξαθηεξίζεη δεηζηδαίκνλεο ηνπο νκηιεηέο.  

     Μηα νξζνινγηθή εμήγεζε δίλεηαη ίζσο ζηηο αηηίεο πνπ αλαδεηά ν Σεχθξνο κε 

κπνξψληαο λα αληηιεθζεί ηελ πξαγκαηηθή αηηία  ηεο  θαηαζηξνθήο  ηνπ Αίαληα, έρεη  

θαηαθχγεη ζην δπζνίσλν ραξαθηήξα κηαο νξηζκέλεο ελέξγεηαο, ζεσξψληαο φηη ήηαλ 

θάηη θαθφ λα κεηξηάδεη θαλείο ηελ ερζξφηεηά ηνπ έλαληη δψξσλ. Δλδερνκέλσο γηα ην  

 
39. Βι. Winnington-Ingram, 1999, ζ.  98. 
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νθνθιή λα ππήξρε θαη βαζχηεξνο ζπκβνιηζκφο αθνχ δελ είλαη ε κνλαδηθή θνξά ζηα 

έξγα ηνπ πνπ παξνπζηάδεη ηνπο λεθξνχο λα ζέινπλ λα θαηαζηξέςνπλ ηνπο δσληαλνχο. 

ηαλ ν Σεχθξνο ιέεη πσο ην μίθνο ραιθεχηεθε απφ κηα Δξηλχα θαη ε δψλε πιέρηεθε 

απφ ηνλ Άδε <<ἄξ’ νὐθ Ἐξηλχο ηνῦη’ ἐράιθεπζελ μίθνο  θαθεῖλνλ Ἅηδεο, δεκηνπξγφο 

ἄγξηνο;>>, δελ πξφθεηηαη γηα κηα δεηζηδαηκνλία αιιά γηα κηα πξσηφγνλε αιήζεηα φηη ε 

βία γελλά βία αθφκα θαη κεηά ην ζάλαην
41

.  

     Οη ζενί γηα ηνλ Σεχθξν θαζνξίδνπλ ηε κνίξα ησλ αλζξψπσλ << ἐγψ κέλ νὖλ θαί 

ηαῦηα θαί ηά  πάλη’ ἀεί θάζθνηκ’ ἄλ ἀλζξψπνηζηλ κεραλᾶλ ζενχο ζη. 1036-1037>>  

ηνλίδνληαο φηη απηή είλαη δηθή ηνπ άπνςε σο εθπξφζσπνο ηνπ νκεξηθνχ πξνηχπνπ, 

ππάξρνπλ θαη άιινη φκσο πνπ δελ ηελ ελζηεξλίδνληαη, κηα αλαθνξά γηα ηε 

δεκνθξαηηθή Αζήλα ηνπ 5
νπ

 αηψλα. Σειεηψλνληαο σζηφζν δε  ιέεη ηίπνηα γηα ηελ 

ηαθή, φκσο ν θνξπθαίνο ηνπ ρνξνχ αλαιακβάλεη λα ηνπ ππελζπκίζεη απηφ ην 

θαζήθνλ θαη λα δεκηνπξγήζεη ηε κεηάβαζε ζηε ζπλέρεηα ηνπ επεηζνδίνπ. 

Αγώλες Λόγωλ-Λογοκατία Σεύθροσ Μελέιαοσ 

      ηαλ ν ρνξφο αλαθέξεη ηελ εκθάληζε ηνπ Μελέιανπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο 

άλδξαο ερζξφο, ε δξακαηηθή πξάμε επαλέξρεηαη ζην ζέκα ηεο ηαθήο ηνπ ήξσα. Ο 

ίδηνο ν Αίαο ζηε ζθελή ηεο απηνθηνλίαο φηαλ πξνζεχρεηαη ζην Γία θαη δεηά κηα 

βνήζεηα πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, θάλεη ιφγν γηα ηελ ηαθή ηνπ απφ ηνλ αδεξθφ ηνπ σο 

έλα απηνλφεην πξνλφκην ζη.826-827 <<πέκςνλ ηηλ’ ἡκῖλ  ἄγγεινλ, θαθήλ θάηηλ 

Σεχθξῳ θέξνληα, πξῶηνο ὥο κε βαζηάζῃ>>. Πξννηθνλνκείηαη έηζη ην δεχηεξν κέξνο 

ηνπ έξγνπ, ππάξρεη θπζηθά εηξσλεία αθνχ ηελ ηαθή δε ζα ηελ εμαζθαιίζεη ν Σεχθξνο 

αιιά ν Οδπζζέαο, ν πην κηζεηφο ερζξφο ηνπ. Σελ εμνπζία ησλ ζεψλ πνπ 

εθπξνζσπνχζε ε Αζελά ζηελ αξρή ηεο ηξαγσδίαο ηελ απνθαζηζηά ε θνζκηθή 

εμνπζία πνπ εθπξνζσπνχλ νη Αηξείδεο πνπ νχηε νκεξηθή ζχιιεςε είλαη αιιά νχηε 

θαη αζελατθή
42

. Ο Μελέιανο ζηνλ κεξν ήηαλ επγελήο θαη αλδξείνο θαη είρε 

δείγκαηα αξηζηείαο, φκσο εδψ ζην έξγν θαίλεηαη έλα ηππηθφο παξηηάηεο φπσο ηνλ 

θαληάδνληαλ νη Αζελαίνη ηνπ 5
νπ

 αηψλα πνπ ήηαλ δπζκελείο απέλαληη ζε νηηδήπνηε 

ζπαξηηαηηθφ. ρνιηαζηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ν νθνθιήο εδξαίσζε ηελ ππεξάζπηζε 

ηνπ Αίαληα ζηεξηδφκελνο ζην αληηζπαξηηαηηθφ κίζνο ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπ
43

. 

41.  Βι.  Winnington-Ingram, 1999, ζ. 77. 

42. Βι. Winnington-Ingram, 1999, ζ. 99. 

43. Βι. Garvie, 2010, ζ. 307. 
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     Η απαγφξεπζε ηεο ηαθήο απφ ηνλ Μελέιαν ζπληζηά χβξε απέλαληη ζηνλ Αίαληα 

αιιά θαη απέλαληη ζηνπο λφκνπο ησλ ζεψλ. Αθνινπζεί κηα ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε 

δχν ζθαίξεο αμηψλ κε ίζα δηθαηψκαηα. Η απαγφξεπζε ηεο ηαθήο απφ ηελ άξρνπζα 

ηάμε θαη νη αγψλεο ιφγσλ γηα άξζε απηήο ηεο απαγφξεπζεο, παξνπζηάδνπλ 

δηαθεηκεληθή ζπγγέλεηα κε ηελ Αληηγφλε, κε ην ίδην αθξηβψο ζέκα θαη πνιιά θνηλά 

ζηνηρεία, κε ηε δηαθνξά φηη εθεί ππάξρεη έλα είδνο ζξεζθεπηηθήο δηθαίσζεο ηεο 

εξσίδαο πνπ απνπζηάδεη απφ ηνλ Αίαληα. Η ζπλείδεζε θαιεί νξηζκέλεο θνξέο ηνλ 

άλζξσπν λα πξνζαξκφζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηνλ εζηθφ λφκν, ηνπο άγξαθνπο 

λφκνπο ησλ ζεψλ, αθφκα θαη αλ θάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη ηελ παξαβίαζε ησλ 

αλζξψπηλσλ λφκσλ ή ηεο βνχιεζεο ησλ ηζρπξψλ. Απηή ε ππαθνή ζηνλ αλψηεξν 

εζηθφ λφκν πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο πξαθηηθέο ηεο αλζξψπηλεο εμνπζίαο 

πξνζθέξεη ηε ιχηξσζε ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηελ αδηθία. Η επίκνλε ππνγξάκκηζε 

ζηα έξγα ηνπ νθνθιή ηνπ απφιπηνπ θαη ππεξβαηηθνχ ραξαθηήξα ησλ εζηθψλ αμηψλ 

κπνξεί λα δηαγλσζηεί σο ζθφπηκε αληίζεζε, πάλησο φρη ξεηά δηαηππσκέλε αιιά 

εχθνια αληηιεπηή απφ ηνπο Αζελαίνπο ηεο επνρήο ηνπ, πξνο ηε ζπιινγηζηηθή πνπ 

άξρηδε ζηαδηαθά λα επηθξαηεί θαη εκπλεφηαλ απφ ηνλ εζηθφ ζρεηηθηζκφ ησλ 

ζνθηζηψλ
44

. 

        Ο Μελέιανο πξνηάζζεη κε ραξαθηεξηζηηθφ αιαδνληθφ ηξφπν ηε δηθή ηνπ ζέιεζε 

έλαληη ηνπ ζηξαηεγνχ ιέγνληαο ζην ζη.1050 (δνθνῦλη’ ἐκνί,  δνθνῦληα δ’ ὅο θξαίλεη 

ζηξαηνῦ>> κηιψληαο σο θήξπθαο ηεο ζπαξηηαηηθήο απζηεξφηεηαο. Αξρίδεη ηε 

καθξνζθειή ξήζε ηνπ αλαθεξφκελνο ζην ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο, απνθαιεί χβξε ηνπ 

Αίαληα, ηελ επίζεζε πνπ ζηξάθεθε ζηα δψα κε ηε κεζνιάβεζε ελφο ζενχ θαη 

παξεμεγψληαο ην ιφγν ηεο  ζετθήο επέκβαζεο εμάγεη ην ζπκπέξαζκα πνπ ηνλ νδεγεί 

ζηελ απαγφξεπζε ηεο ηαθήο ηνπ, ζεσξψληαο ηνλ ερζξφ ηνπ. Με αραξηζηία ιεζκνλεί 

ηηο παιαηέο ππεξεζίεο θαη αξηζηείεο ηνπ Αίαληα θαη θξίλεη απηφλ κφλν απφ ηελ 

απνηπρεκέλε λπρηεξηλή έθνδν ελαληίνλ ηνπο. Αξρίδεη ηε δηθή ηνπ εθδνρή γηα ην ζέκα 

ελαιιαγήο έρζξαο-θηιίαο (ζη.1052-1054) θαη ηνλ θαηαηάζζεη <<ἐρζίσ Φξπγῶλ>>. Η 

ιέμε Φξχγεο ήηαλ ζπλψλπκν ησλ Σξψσλ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο
45

.  

    Αλαθνξηθά κε ηελ χβξε ηνπ Αίαληα πνπζελά ζηνλ πξφινγν ε Αζελά δε ιέεη πσο 

ηνλ ηηκσξεί γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληί ηεο νχηε θαη ζην ίδην ην έξγν ηνλ 

θαηαδηθάδεη θαλείο ξεηά γηα απηφ. Σφζν ζηε ξήζε ηεο Αζελάο φζν θαη ζηελ αγγειηθή   

44. Βι. Montanari, 20102, ζζ . 412-413. 
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ξήζε  πνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζηε ζεά δελ 

παξνπζηάδεηαη ε ιέμε χβξε. Ο φξνο ζπρλά πεξηγξάθεη έλα παξάπησκα απέλαληη 

ζηνπο ζενχο, ηελ έπαξζε θαη ηελ ππεξεθάλεηα πνπ θάλεη ηνλ άλζξσπν λα ππεξβεί ην 

φξην πνπ ρσξίδεη ηνπο ζλεηνχο απφ ηνπο αζαλάηνπο. Ο φξνο απηφο φκσο πνιιέο θνξέο 

πεξηγξάθεη θαη κηα αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ελαληίνλ ελφο άιινπ αλζξψπνπ ηελ 

νπνία ην ζχκα ζεσξεί αηηκσηηθή. Έηζη ηε ζπλαληάκε θαη ζηνλ κεξν. Αιαδνληθή θαη 

εγσηζηηθή ζπκπεξηθνξά ζεκαίλεη πβξηζηηθή πξάμε άξα θαη πξνζβνιή θαη ε ρξήζε 

ηεο ιέμεο ζην θείκελν ηνπ νθνθιή ζπλάδεη κε απηή ηελ έλλνηά ηεο. Πνπζελά δε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηε ζηάζε ηνπ Αίαληα απέλαληη ζηνπο ζενχο, αιιά γηα 

πξψηε θνξά αθνχγεηαη απφ ην Μελέιαν (ζη. 1061,1081) << ὕβξηλ, ὑβξίδεηλ>> θαη 

δειψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Αίαληα απέλαληη ζηνπο ερζξνχο ηνπ, φπσο θαη ζην 

ζη.1087-1088 <<πξφζζελ νὗηνο ἦλ  αἴζσλ ὑβξηζηήο, λῦλ  δ’ ἐγψ κέγ’ αὖ θξνλῶ>>.  

     Οη ζηίρνη 1067-1069 <<…πάλησο ζαλφληνο γ’ ἄξμνκελ…>> δείρλνπλ πφζν 

θξίζηκν είλαη ην ζέκα ηεο ηαθήο, γηαηί αλ ν Μελέιανο πεηχρεη ην ζθνπφ ηνπ ν Αίαο ζα 

ππνθχςεη ζηνπο ερζξνχο ηνπ. ηνπο ζηίρνπο 1071-1072  ν πξνζβιεηηθφο 

ραξαθηεξηζκφο πξνο ηνλ Αίαληα <<ἄλδξα δεκφηελ>> δειαδή απινχ πνιίηε πνπ 

φθεηιε ππαθνή <<ιφγσλ ἀθνῦζαη ἐκῶλ>> σο γλψξηζκα θαθνχ αλζξψπνπ καο 

δείρλνπλ έλαλ Μελέιαν πνπ ε αιαδνλεία ηνπ ηνλ νδεγεί ζηε δηάπξαμε χβξεο. 

Γεθηηθφο είλαη θαη ζην ζηίρν 1077 <<θἄλ ζῶκα γελλήζῃ κέγα>> έλαληη ηνπ Αίαληα 

πνπ ραξαθηεξηδφηαλ γηα ην κέγεζνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ
46

.  

      Αθνινχζσο θάλεη κηα δηεξεχλεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο εμνπζίαο, φκσο ε πνιηηηθή 

ζεσξία πνπ ηνπ έδσζε ν νθνθιήο νδεγεί θαηεπζείαλ έμσ απφ ην εξσηθφ πιαίζην 

πνπ εμέθξαζε ν Αίαο θαη ππελζπκίδεη ν Σεχθξνο,  έρεη παξαιιειηζηεί  κε ηελ 

αληίζηνηρε ηνπ Κξένληα ζηελ Αληηγφλε. Δθεί ν Κξέσλ εθαξκφδεη ζηελ πφιε ηα 

πξφηππα πεηζαξρίαο πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ην ζηξαηφ. Ο  Μελέιανο εδψ 

ρξεζηκνπνηψληαο κεγαιφζηνκεο εθθξάζεηο κε ζνθηζηηθφ ραξαθηήξα, ηνλίδεη ηελ 

αλάγθε γηα ηελ πεηζαξρία ζην ζηξαηφ θαη ηελ πφιε θαη ε πεηζαξρία απηή λα 

ζηεξίδεηαη ζην θφβν (δένο, ζέβαο) θαη ην ζεβαζκφ (αηδψο, αηζρχλε), απφ δεηήκαηα 

ζηξαηησηηθήο πεηζαξρίαο κεηαβαίλεη ζηνλ πνιηηηθφ ρψξν ζη. 1075-1079. Παξφκνηεο 

ζέζεηο κε ην ξφιν πνπ παίδεη ν θφβνο ζηελ πνιηηηθή δσή ππήξμαλ νη απφςεηο ηεο 

Αζελάο θαη ν θνκκφο ησλ Δξηλχσλ ζηηο Δπκελίδεο ηνπ Αηζρχινπ (ν θφβνο νδεγεί ζηε 

ζσθξνζχλε θαη ην ζεβαζκφ ηεο δηθαηνζχλεο).  

46. Βι. Garvie, 2010,  ζζ.  20-23, 322-323. 
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    ην ζηίρν 1075 ν Μελέιανο θεξχηηεη ηελ έλλνηα ηεο ζσθξνζχλεο θαη νη απφςεηο 

ηνπ ηαπηίδνληαη κε ηελ Αζελά ζηνπο ζηίρνπο 132-133 πνπ δειψλεη φηη νη ζενί 

αγαπνχλ ηνπο ζψθξνλεο θαη κηζνχλ ηνπο θαθνχο. Κάπνηνο φκσο πνπ δηαπξάηηεη χβξε 

δελ κπνξεί λα είλαη ζψθξσλ, νχηε θαη ν Αίαληαο ήηαλ, δελ αθνινπζεί ην κέηξν νχηε 

ηελ θνηλή ινγηθή, νχηε πξνζαξκφδεηαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. ηα έξγα ηνπ 

νθνθιή νη ειάζζνλεο ραξαθηήξεο επηθαινχληαη ηελ ήξεκε αξρή ηεο ζσθξνζχλεο 

θαη απηφ είλαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ ζνθφθιεηνπ ήξσα. Βαζηθφο 

εηζεγεηήο ηεο ζσθξνζχλεο ζην έξγν είλαη ν Μελέιανο πνπ είλαη ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

θεληξηθφ ήξσα ειάζζσλ θαη επθαηαθξφλεηνο, νχηε κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη 

αληηπξνζσπεχεη ηελ Αζελά εδψ, αθνχ ε ζεά δελ απέξξηπηε ηειείσο ηηο αξεηέο ηνπ 

Αίαληα (ζη.118.)
47

. 

      Παξφιν πνπ  νη παξαηεξήζεηο απηέο έρνπλ γεληθφ ραξαθηήξα θαη θαίλνληαη ζνθέο 

αξρέο, φπσο ζα πεη ν ρνξφο ζηε ζπλέρεηα, γηα ηνλ ίδην ην Μελέιαν είλαη θαζαξά 

επηθαλεηαθέο γηαηί φηαλ κηιά γηα ηε ζσθξνζχλε (ζσθξφλσο) σο πξνυπφζεζε 

πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο δελ ηε δηαζέηεη ν ίδηνο αιιά απαηηεί ππνηαγή ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπ εμνπζία. Δκθαλίδεηαη σο απηάξεζθνο δεζπνηίζθνο ελδεηθηηθή είλαη ε 

ζπρλή επαλάιεςε ηνπ φξνπ (δένο) θαη ε φιε ξεηνξηθή ηνπ  καξηπξά εγσθεληξηζκφ, 

απνιπηφηεηα θαη εθδηθεηηθφηεηα, ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ είλαη καθξηά απφ ην ήζνο 

ηνπ Αίαληα. Η κνλαξρηθή αξρή πνπ εθθξάδεηαη ζην ζηίρν 1071-1072 ιέγνληαο πσο 

(είλαη θαθφο φπνηνο απφ ην ιαφ δε ζέιεη λα ππνηάζζεηαη ζηελ εμνπζία) εληζρχεη ην 

δεζπνηηζκφ ηνπ θαη εκθαλίδεη εζηθά παξαδνζηαθά ζηνηρεία.                   

     Πξνο ην ηέινο ηεο ξήζεο ηνπ ζπεχδεη λα αγγίμεη έλα άιιν ζέκα, ηεο δηθαηνζχλεο 

ιέγνληαο, <<πξψηα ήηαλ απηφο, πχξηλνο θαη πβξηζηήο (Αίαο), ηψξα είλαη  δηθή κνπ 

ζεηξά λα θνκπάδσ>>. Βιέπεη ινηπφλ ηελ χβξε σο κηα παιηλδξνκηθή δηαδηθαζία θαη νη 

απφςεηο ηνπ θαίλεηαη θαζαξά φηη ππνθηλνχληαη απφ κηα εθδηθεηηθή αξρή δείρλνληαο 

φηη ε αληίιεςε πνπ έρεη γηα ηε δηθαηνζχλε ζρεηίδεηαη κε ηελ αληεθδίθεζε, 

εθθξάδνληαο έηζη ηηο αμίεο ηεο αξραίαο θνηλσλίαο, λα σθειείο ηνπο θίινπο θαη λα 

βιάπηεηο ηνπο ερζξνχο
48

. Σέινο απεηιεί ηνλ Σεχθξν κε παξφκνηα ηηκσξία θαη παίδεη 

πηθξά κε ηηο ιέμεηο (ζάπησλ, ζάπηεηλ, ηαθάο) ελψ αθνινπζνχλ νη επηδνθηκαζίεο ηνπ 

θνξπθαίνπ ηνπ ρνξνχ γηα ηηο ζεσξίεο ηνπ θαη ε πξνηξνπή λα κελ γίλεη πβξηζηήο ζην 

λεθξφ γηαηί νη πξάμεηο ηνπ ζα είλαη αζπλεπήο σο πξνο ηα ιφγηα ηνπ.  

 
47.  Βι. Garvie, 2010, ζζ .  24-26. 

48.  Βι. Winnington-Ingram, 1999, ζζ  . 99-101. 
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     Η επφκελε ξήζε είλαη ε απάληεζε ηνπ Σεχθξνπ ζην Μελέιαν, δίλεηαη κηα 

ζπζζψξεπζε ιέμεσλ θαη λνεκάησλ, ραξαθηεξηζηηθφ ζην νθνθιή, θαη εμσζεί ην 

Μελέιαν ζηε ρπδαηφηεηα ε νπνία δηαδέρεηαη ηελ πξνεγνχκελε πβξηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Μειεηεηέο ραξαθηεξίδνπλ ηελ απάληεζε ηνπ Σεχθξνπ αλεπαξθή 

φρη γηαηί δελ θαηάθεξε λα αλαηξέςεη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ άιινπ αιιά εμαηηίαο ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απνξξίπηεη ηελ έλλνηα ηεο πεηζαξρίαο. Ο Σεχθξνο είλαη 

αλαζθαιήο ζε ζέζε άκπλαο, έρεη δήζεη θάησ απφ ηε ζθηά ηνπ Αίαληα πνπ ηψξα είλαη 

λεθξφο θαη φιε ε ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε δελ ηνπ επηηξέπεη λα αξζξψζεη ιφγν 

πξνζεθηηθά ηεθκεξησκέλν. Ίζσο απηφ λα είλαη κέξνο ηεο εζνπνηίαο, έλα επηπιένλ 

δείγκα ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ νθνθιή λα απνδίδεη ην ραξαθηήξα ζε  ζπγθεθξηκέλεο 

ζηηγκέο δξάζεο, ηφζν κε ηνλ ηφλν ηεο θσλήο φζν θαη κε ηα ιφγηα.  

     Η αξρή ηνπ ιφγνπ ηνπ Σεχθξνπ δείρλεη φηη ζθνπεχεη λα αλαζθεπάζεη κε ηε ζεηξά 

φια ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Μελέιανπ. θφπηκα φκσο ζηα έξγα ηεο πεξαζκέλεο λχρηαο 

αθνχ δελ επηδέρνληαη ζπλεγνξίαο θαη αξρίδεη απφ ηελ ακθηζβήηεζε ηεο θπξηαξρίαο 

ησλ Αηξεηδψλ (ζη. 1098-1102)
49

. 

    Με ηα ιφγηα ηνπ πξνζπαζεί λα απνδείμεη πσο ν Μελέιανο θάλεη ιάζνο γηα  φζα 

είπε γηα ηνλ Αίαληα θαη πσο νη δπν ηνπο ήξζαλ σο ηζφηηκνη ζηελ εθζηξαηεία θαη φρη ν 

έλαο ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ άιινπ (ζη.1109-1111). Ο Σεχθξνο δελ αξλείηαη φηη ν Αίαο 

ήξζε σο ζχκκαρνο ησλ Αραηψλ, φκσο δηαθσλεί (ζη. 1100-1108) κε ηελ αληίιεςε ηνπ 

Μελέιανπ φηη φθεηιε ππαθνή ζε απηφλ ν νπνίνο ήηαλ αξρεγφο κφλν ηνπ δηθνχ ηνπ 

ζπαξηηαηηθνχ ζηξαηεχκαηνο <<πάξηεο ἀλάζζσλ ἦιζεο>>. Παξφκνηα δηακαξηπξία 

θαηά ηνπ Μελέιανπ ππάξρεη θαη ζε άιιεο ηξαγσδίεο, εδψ φκσο πεξηζζφηεξν 

αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλζήθεο ηεο Ιιηάδνο, φπνπ αλά ζψκα ζηξαηνχ είρε δηθφ ηνπ 

αξρεγφ ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη πιήξσο ε ηεξαξρία. 

        ην ζη.1104 <<ἀξρῆο ἔθεηην ζεζκφο…>> νξίδεηαη αλεμάξηεην δηθαίσκα 

θπξηαξρίαο ηνπ θαζελφο ζην ζηξαηφ ηνπ θαη ηαηξηάδεη κε ην ζη.1107 θαη ηελ ππφδεημε 

λα νξίδεηο φζνπο έρεηο ζηελ εμνπζία ζνπ. Σν επηρείξεκα φκσο ζην ζη. 1105 φηη ν 

Μελέιανο ήξζε (ὕπαξρνο ἄιισλ) ζπλεπάγεηαη ηνλ αηπρή ππαηληγκφ φηη θαη ν Αίαο 

ππφθεηηαη ζηνλ Αγακέκλνλα
50

. ηνπο ζη.1111-1114 ν Σεχθξνο αληί λα ηειεηψζεη ηηο 

απαληήζεηο ηνπ ζην ιφγν ηνπ Μελέιανπ ζπλερίδεη εληππσζηαθά θάλνληαο κλεία ζηνλ 

φξθν πνπ έδσζαλ νη πελήληα κλεζηήξεο ηεο Διέλεο ζηνλ παηέξα ηεο Σπλδάξεσ πξηλ  

 
 49.  Βι. Μπάιηαο Α. , 19982, ζ. 143. 

 50. Βι. Garvie, 2010, ζζ. 328-329 
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ηε δψζεη  ζην Μελέιαν, φηη απφ θνηλνχ ζα ηνλ βνεζήζνπλ αλ θάπνηνο ηχραηλε λα ηνλ   

πξνζβάιεη (κχζνο κεηαγελέζηεξνο ηνπ Οκήξνπ). Έλαο απφ ηνπο νκψζαληεο ήηαλ θαη 

ν Αίαο θαη ε δέζκεπζή ηνπ απφ απηφλ ηνλ φξθν απνδπλακψλεη ην επηρείξεκα 

(ζη.1099) φηη ήξζε νηθεηνζειψο ζηελ Σξνία. Με ηε θξάζε <<νἱ πφλνπ πνιινῦ 

πιέῳ>> ζη. 1112 αλαθέξνληαη νη ππήθννη ηνπ Μελέιανπ πνπ πνιιά ππνθέξνπλ θαη 

αλαρξνληζηηθά δειψλεη ηελ παξνηκηψδε απζηεξφηεηα ηνπ ζπαξηηαηηθνχ βίνπ
51

. 

      Ο Σεχθξνο δειψλεη αλππαθνή ζηηο δηαηαγέο θαη ηελ πεηζαξρία φπσο ηελ αλέιπζε 

ν Μελέιανο θαη ηνλ πεξηθξνλεί γηα ην ήζνο ηνπ, εκθαλίδεηαη έηζη λα αληηπξνζσπεχεη 

κηα κνξθή αλαξρίαο. Οη ζέζεηο ηνπ Σεχθξνπ είλαη αληηθαηηθέο. Αλ ν Αίαο ήξζε σο 

θχξηνο ηνπ εαπηνχ ηνπ, θαηά ζπλέπεηα δελ ππνηάζζεηαη ζηνπο Αηξείδεο αιιά ζηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη νη Αηξείδεο δελ έρνπλ δηθαηψκαηα επάλσ ηνπ. Σν επηρείξεκα απηφ 

ζεκαίλεη πσο φηαλ αξλείζαη ηελ εγεζία ηεο πφιεσο ζηξαηνχ, ηφηε δελ ππάξρεη πφιε, 

άξα δελ κπνξείο λα αλαδεηάο ηηο ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ χπαξμε ηεο πφιεο
52

. 

Ο Σεχθξνο σο άλζξσπνο ηνπ νκεξηθνχ θφζκνπ,  απνξξίπηεη ηελ αξρή ηεο ππέξηαηεο 

εμνπζίαο κε έλαλ ηφλν ζρεδφλ πζηεξηθφ, φκσο ζην ιφγν ηνπ παξαηεξείηαη κηα 

ζπζζψξεπζε ιέμεσλ πνπ δειψλνπλ εμνπζία, απνθαιχπηνληαο κηα θάπνηα ζπγγέλεηα 

αλάκεζα ζηελ παιηά εξσηθή αλαξρία θαη ηνλ κεηέπεηηα δεζπνηηζκφ πνπ 

εθπξνζσπνχλ νη Αηξείδεο παξάγνληαο ηελ χβξε θαη ηελ αλζχβξε. 

      Η ζηηρνκπζία πνπ αθνινπζεί, ηεο δηακάρεο ηνπ ηνμφηε κε ηνλ νπιίηε, αλ θαη είλαη 

άζρεηε κε ηελ ηξαγηθή ππφζεζε, επαλαθέξεη ην ζέκα ηνπ θνκπαζκνχ θαη απφ ηνπο 

δχν, κε αλαθνξέο ζηελ πεξηθξφλεζε ησλ εζηθψλ λφκσλ θαη ζηελ θξίζε ησλ φπισλ. 

Σν επηρείξεκα κεηαμχ ηνπ Σεχθξνπ θαη ηνπ Μελέιανπ γηα ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα κεηαμχ ησλ ηνμνηψλ θαη ησλ νπιηηψλ είλαη έλα απφ ηα ηαπεηλφηεξα 

ζεκεία ζε απηέο ηηο δηελέμεηο θαη είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηα αξραία ζρφιηα ζρεηηθά κε 

ηελ ςπρξφηεηα απηνχ ηνπ κέξνπο ηνπ έξγνπ. Παξφκνηα αξλεηηθά ζρφιηα είραλ 

ζεκεησζεί θαη ζηε ινγνκαρία Αγακέκλνλα-Σεχθξνπ κε ηηο πξνζσπηθέο πξνζβνιέο 

γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ θαζελφο
53

. Γελ είλαη άζρεηα φκσο ηα ιφγηα κε ηελ ςπρνινγία 

ηνπ Σεχθξνπ θαη έρνπλ επηθαηξηθφ ελδηαθέξνλ, αληηιακβάλεηαη ηε δχζθνιε ζέζε ηνπ 

θαη δελ αλέρεηαη ηελ πξνζβνιή γηα ηελ πνιεκηθή ηέρλε ηνπ ηνμφηε. Οη ηνμφηεο ζηελ 

 

51. Βι. Μπάιηαο Α. , 19982, ζζ. 114-115. 

52. Βι.  www.academia.edu/THEMIS BELEKOS, <<νθνθιένπο Αίαο-Μηα πνιηηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

ηξαγσδίαο>>, ζζ. 7-9. 

53. Βι. Finglass, P.J. (2012), ζ. 61. 
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νκεξηθή επνρή ήηαλ ζε κεγάιε ππφιεςε, αθνχ ηνμφηεο ήηαλ θαη ζενί (Απφιισλαο, 

Άξηεκε),εκίζενη (Ηξαθιήο) θαη ήξσεο. ηνλ θαηξφ ησλ ηξαγηθψλ πνηεηψλ φκσο 

πεξηθξνλήζεθαλ αθνχ ζαλ ζηξαηησηηθφ ζψκα ηνπο λφκηδαλ θαηψηεξνπο θαη ηνπο 

έπαηξλαλ απφ ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο, ελψ ζηελ Αζήλα ηνμφηεο ήηαλ 

θαη νη ζηξαηηψηεο ηεο αζηπλνκίαο πνπ ήηαλ μέλνη θαη βάξβαξνη απφ ηε θπζία θαη 

ηνπο αληηπαζνχζαλ νη Αζελαίνη. Κάλεη αλαρξνληζκφ ινηπφλ ν νθνθιήο ιέγνληαο ηνλ 

Σεχθξν ηνμφηε κε ηελ θαθή ζεκαζία ηεο ιέμεο
54

. 

       Η  ινγνκαρία ζπλερίδεηαη θαη μαλαβιέπνπκε ηελ αληίιεςε ηνπ Μελέιανπ γηα ηε 

δηθαηνζχλε σο κνξθή αληεθδίθεζεο, ν παιαηφο θψδηθαο αμηψλ απαηηεί ηελ ηηκσξία 

ελφο ερζξνχ θαη ν ίδηνο ππνζέηεη φηη επηβάιιεηαη κάιηζηα λα ην θάλεη βεβειψλνληαο 

ην λεθξφ. Παξφιν πνπ ε έληηκε ηαθή είλαη επηπρία γηα ην λεθξφ ν Μελέιανο ηελ 

αξλείηαη θαη ην ζεσξεί σο πνηλή πνπ αμίδεη ν λεθξφο γηα ηηο πξνζέζεηο πνπ είρε 

απέλαληί ηνπ. Με απηφ δηαπξάηηεη κηα κνξθή χβξεο, παξάλνκε επέθηαζε εθδίθεζεο 

πνπ επεθηείλεηαη θαη σο πξνζβνιή ζηνπο ζενχο πνπ απαηηνχλ ηελ ηαθή. Η 

ζθιεξφηεηα ηνπ άηαθνπ ήηαλ δηθαηνινγεκέλε κφλν πξνο ηνπο πνιεκίνπο, δειαδή 

ηνπο ελφπισο επεξρνκέλνπο ερζξνχο ηεο παηξίδαο, γηα απηφ ν Μελέιανο ιέεη ηνλ 

Αίαληα φρη ερζξφ αιιά πνιέκην (ζη.1132) κε ηε δηθαηνινγία ηεο έλνπιεο λπρηεξηλήο 

ηνπ επίζεζεο ελαληίνλ ηνπο. Δηθάδεη ινηπφλ φηη είλαη απνδεθηή απηή ε κεηαρείξηζε 

ηνπ ερζξνχ θαη φηη νη ζενί ζπλαηλνχλ. ηε ζπλέρεηα φκσο δελ επηκέλεη ζην 

<<πνιέκηνο>> σο ππεξβνιή αθνχ ζηνλ πφιεκν ήηαλ ζηελ ίδηα πιεπξά, αιιά 

εζηηάδεηαη ζην ακνηβαίν κίζνο ηνπο (ζη.1134), πνπ έρεη σο αξρή ηνπ ηελ θξίζε ησλ 

φπισλ, κηαο θαη ζηνλ κεξν δελ αλαθέξεηαη ηέηνην κίζνο κεηαμχ ηνπο
55

.  

       ην ζη.1135 ν Σεχθξνο αλαθέξεηαη ζηελ θξίζε ησλ φπισλ <<θιέπηεο γάξ αὐηνῦ 

ςεθνπνηφο εὑξέζεο>> θαη θάλεη αλαθνξά ζε ιαζξνρεηξία. ηελ Οδχζζεηα ν 

Οδπζζέαο αλαθέξεηαη ζηελ θξίζε ησλ φπισλ ρσξίο λα δίλεη θαλέλα ζηνηρείν γηα ην 

πψο δηεμήρζε, αιιά θαη ζηελ Αηζηνπίδα θαη ζηε Μηθξά Ιιηάδα ε θξίζε 

παξνπζηαδφηαλ σο δίθαηε θαη δελ ππήξρε θαλέλαο ππαηληγκφο γηα αλάξκνζηε 

ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ησλ θξηηψλ. Γελ είλαη γλσζηφ αλ ν Αηζρχινο ζηε δηθή ηνπ 

Σξηινγία παξνπζίαζε σο άδηθε ηελ θξίζε, ν Πίλδαξνο φκσο αλαθέξεηαη ζαθψο ζηε 

κπζηηθή ςεθνθνξία ησλ Διιήλσλ. ην νθνθιή ν Αίαο θαη νη θίινη ηνπ πηζηεχνπλ 

φηη ηα φπια δελ έπξεπε λα ηα πάξεη ν Οδπζζέαο αιιά κφλν ν Σεχθξνο θάλεη ιφγν γηα 

54.  Βι. Λνξεληδάηνο, 1932, ζ. 159 

55.  Βι. Μπάιηαο Α. , 19982, ζζ. 146-148. 
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λνζεία <<θιέπηεο ςεθνπνηφο εὐξέζεο>>. Πηζαλψο ελλνεί φηη νη θξηηέο 

δσξνδνθήζεθαλ ή φηη έγηλε θάπνηα αιινίσζε απνηειέζκαηνο, δε δηεπθξηλίδεη φκσο 

θαηά πφζν ήηαλ βάζηκε ε θαηεγνξία. Ο Μελέιανο εκκέζσο παξαδέρεηαη ηελ 

παξαπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο απνπνηείηαη φκσο ηελ επζχλε γηα απηφ θαη ηελ 

επηξξίπηεη ζηνπο δηθαζηέο. ην ζη.1137 ν Σεχθξνο δίλεη λέν ηχπν ζηελ θαηεγνξία φηη 

κπνξεί λα κελ λφζεπζε ν Μελέιανο ηηο ςήθνπο, φκσο κε ηηο θξπθέο ηνπ παλνπξγίεο 

θαηέζηεζε ηελ θξίζε δπζκελή γηα ηνλ Αίαληα. 

    Ο Μελέιανο εκθαλίδεηαη απεηιεηηθφο ζην ζη.1140, ν ιφγνο νμχλεηαη θαη ν Σεχθξνο 

κε ηε ιέμε <<ηεζάςεηαη>> ζην ζη.1141 ζεσξεί ην πξάγκα σο ηεηειεζκέλν θαη 

βεβαηφηαην. Σειεηψλνπλ κε κηα αληαιιαγή κχζσλ, έλαλ δεκνθηιή ηξφπν έθθξαζεο, ν 

κχζνο ηνπ Μελέιανπ νθείιεη θάηη απφ ηνλ Αηζρχιν θαη παξαβάιιεη ηνλ Σεχθξν κε 

έλαλ απεξίζθεπην θαη ζξαζχ πνπ ζα θακθζεί ζηελ αλάγθε. Ο κχζνο ηνπ Σεχθξνπ 

θξίλεηαη αλεπηηπρήο, αθνχ απιψο πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε  ρξεζηκνπνηψληαο ηξίην 

πξφζσπν θαη επηηίζεηαη επζέσο (ζη.1158). Ο Μελέιανο απνρσξεί ελψ ε ιέμε 

<<ἄπεηκη>> ζην ζη.1159 δειψλεη δεηιία θαη θαζηζηά ζαθέο φηη έραζε ηνλ αγψλα 

αθνχ πξψηνο ηνλ δηαθφπηεη κε απεηιέο ιφγσ ηζρχνο
56

. Ο Μελέιανο εηηάηαη δηφηη 

θηλείηαη απφ απιφ κίζνο ελψ ν Σεχθξνο απφ επγελέο εζηθφ αίηην, πξνήγαγε ηε 

δηακάρε ζηα φξηα ρσξίο απνηέιεζκα δείρλνληαο φηη αλεζπρεί γηα ηελ ηηκή ηνπ 

(απνηπρία λα βιάςεη ηνπο ερζξνχο ηνπ). Ο Σεχθξνο έρεη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν θαη 

δείρλεη φηη δηαηεξεί ηνλ έιεγρν. 

   Μεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Μελέιανπ ην επεηζφδην κέλεη εκηηειέο ρσξίο ηειηθή 

απφθαζε, πξνεηνηκάδνληαο επηκειψο ηνλ εξρνκφ ηνπ Αγακέκλνλα πνπ σο αλψηεξνο 

ηνπ ζηξαηνχ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ ηειηθή ιχζε ηνπ ζέκαηνο, έρεη πξννηθνλνκεζεί ν 

εξρνκφο ζηελ πξνεγνχκελε ινγνκαρία.  

Ο θνξπθαίνο ηνπ ρνξνχ δίλεη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο ζηνλ Σεχθξν ζηνπο ζη.1165-1167 

γηα ηελ αλεχξεζε ηάθνπ <<θνίιελ θάπεηνλ ἰδεῖλ>>. Ο κεξνο έρεη ηνλ ίδην 

ζπλδπαζκφ ιέμεσλ γηα ηελ θνηιφηεηα πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ηα νζηά ηνπ Έθηνξα, 

ζπλδπάδνληαη έηζη νη ζάλαηνη ηνπ Έθηνξα θαη ηνπ Αίαληα
57

. ηνπο ζη.1166-1167 

<<ηφλ ἀείκλεζηνλ ηάθνλ…>> πξφθεηηαη γηα ηνλ ππνηηζέκελν ηάθν ηνπ Αίαληα ζην 

αθξσηήξην Ρνίηεην ηεο Σξσάδαο φπνπ ζχκθσλα κε κηα παξάδνζε φηαλ λαπάγεζε ν 

Οδπζζέαο ε  ζάιαζζα μέβξαζε δίπια  ζηνλ ηάθν ηα φπια ηνπ Αρηιιέα. Μεηά ηελ  

 
56. Βι. Μπάιηαο Α. , 19982, ζζ. 146-149. 

57. Βι. Garvie, 2010,  ζζ.  2-8, 337-339. 
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πξψηε ινγνκαρία θαη κε ην ζέκα ηεο ηαθήο λα παξακέλεη αλνηθηφ παξεκβάιιεηαη κηα 

εληειψο δηαθνξεηηθή ζθελή, κηα ηειεηή ηθεζίαο πνπ κνηάδεη θαηαξρήλ απνθνκκέλε 

απφ ηελ πινθή ηνπ έξγνπ εδψ, αιιά επηηειεί ην δηθφ ηεο ξφιν. 

Η ζθελή ηες ηθεζίας θαη ο ρόιος ηες 

     Καζψο ν Σεχθξνο εηνηκάδεηαη λα αλαρσξήζεη απφ ηε ζθελή γηα λα αλαδεηήζεη 

ηάθν γηα ηνλ αδεξθφ ηνπ κπαίλνπλ ε γπλαίθα θαη γηνο ηνπ ήξσα. Πξηλ θχγεη ινηπφλ 

ζέιεη λα πξνθπιάμεη φζν κπνξεί θαιχηεξα θαη ηνπο ηξεηο απφ ην κέλνο ησλ Αηξεηδψλ, 

θάλεη πξνζηάηε ηνπο ην Γία ηνλ ηθέζην, νξίδνληαο ε Σέθκεζζα θαη ν Δπξπζάθεο λα 

γίλνπλ ηθέηεο θαη θαλείο λα κελ ηνπο πεηξάμεη
58

. 

     Αλαθνξέο ζην γηφ ηνπ ήξσα έρνπλ γίλεη θαη ζην πξψην κέξνο ηνπ έξγνπ κε πην 

ραξαθηεξηζηηθή ηε ζπλάληεζε κε ηνλ παηέξα ηνπ ζηε ζθελή ηνπ απνραηξεηηζκνχ  θαη 

ελψ ν ήξσαο είρε απνθαζίζεη ηελ απηνθηνλία ηνπ (ζη. 550-577). Απφ απηή ηε ζθελή  

κπνξνχκε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα γηα ηνλ Δπξπζάθε φηη ν παηέξαο ηνπ ηνλ βιέπεη 

κέζα απφ ην πξίζκα ηεο επγέλεηαο (σο θιεξνλνκηθήο αξεηήο) θαη ηεο αξξελνγνληθήο 

δηαδνρήο. Δίλαη εθείλνο πνπ πξφθεηηαη λα δηαδερζεί ηνλ Αίαληα ζε κηα εξσηθή 

ζηαδηνδξνκία, φπσο ν Αίαο είρε δηαδερηεί ηνλ Σειακψλα θαη εχρεηαη λα πεηχρεη ζαλ  

ηνλ παππνχ ηνπ εθεί πνπ ν παηέξαο ηνπ απέηπρε εμαηηίαο ηεο θαθνηπρίαο ηνπ (ζη. 

550) <<ὦ παῖ, γέλνην παηξφο εὐηπρέζηεξνο…>>. Γηα  απηφ πξέπεη λα εθπαηδεπηεί θαη 

λα επηβηψζεη, φια απηά βέβαηα ζα ηα αλαιάβεη ν Σεχθξνο, ηνλ νπνίν ζεσξεί ηθαλφ λα 

απνδεηρζεί επαξθήο αληηθαηαζηάηεο ηνπ (ζη. 562-564). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ 

θιεξνδφηεζε ηεο πεξίθεκεο αζπίδαο ηνπ ζηνλ Δπξπζάθε ελψ ηα ππφινηπα φπια λα 

ηαθνχλ καδί ηνπ, ηξαγηθή εηξσλεία, αθνχ είλαη δήηεκα λα ηαθεί ν ίδηνο
59

(ζη. 575-

577). 

    ηε ζθελή απηή ν Σεχθξνο ζέιεη λα θξαηήζεη φινπο ηνπο ηχπνπο πνπ ζπλεζίδνληαλ 

ζηελ ηθεζία, ηελ επίζεκε απηή θαη θνβεξή ζξεζθεπηηθή πξάμε, γηα απηφ θπξηαξρεί ην 

ιεμηιφγην ησλ πεξηζηάζεσλ ηθεζίαο. Ο Δπξπζάθεο θαιείηαη λα γίλεη ( ἱθέηεο θαη 

πξνζηξφπαηνο) λα πηάζεη ηνλ παηέξα ηνπ (ἔθαςαη παηξφο), φπσο ζπλήζηδαλ νη ηθέηεο 

λα θξαηηνχληαη απφ ην βσκφ γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ή απφ ηα γφλαηα απηνχ πνπ 

ηθέηεπαλ, λα θαζίζεη ή λα γνλαηίζεη (ζάθεη, πξνζπεζψλ) κπξνζηά ζην ζψκα ηνπ 

παηέξα ηνπ ζαλ ηθέηεο ζε βσκφ. Έηζη ην λεθξφ ζψκα γίλεηαη ηφπνο ηεξφο ζηνλ νπνίν 

θαηαθεχγεη ν γηφο γηα πξνζηαζία, αληηκεησπίδεη φκσο ηελ απεηιή λα κεηαθηλεζεί  

 
 58.  Βι. Λνξεληδάηνο, 1932, ζ. 166. 

 59. Βι. Winnington-Ingram, 1999, ζ. 60 
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βηαίσο απφ ηνλ ηεξφ ηφπν, ζα πξέπεη λα πέζεη ζηα γφλαηα θαη λα βαζηηέηαη. 

    Αθνινπζεί ηξηπιή πξνζθνξά καιιηψλ (ηνπ ηθέηε ν ζεζαπξφο) απφ ην γηφ, ηε 

γπλαίθα θαη ηνλ αδεξθφ. Ο Σεχθξνο θφβνληαο ηα καιιηά ηνπ, ηεο Σέθκεζζαο θαη ηνπ 

Δπξπζάθε, ηνπ ηα παξαδίδεη λα ηα θξαηάεη σο ηθεηήξην ζεζαπξφ (ζη.1175). Σν 

θφςηκν ησλ καιιηψλ ήηαλ αξραίν έζηκν πξνο ηηκή ηνπ ζαλφληνο, (ζηνλ κεξν ν 

Αρηιιέαο θφβεη ηα καιιηά ηνπ πξνο ηηκή ηνπ Παηξφθινπ). ηε ζπλήζε ηθεζία  

θξαηνχζαλ θιαδηά ειηάο πεξηηπιηγκέλα κε κάιιηλα λήκαηα, απηά ήηαλ ν ζεζαπξφο 

ησλ ηθεηψλ θαη κε απηά παξηζηάκελνη σο ηθέηεο ήηαλ απαξαβίαζηνη ππφ ηελ 

πξνζηαζία ρζνλίσλ ζεψλ θαη θπξίσο ηνπ ηθεζίνπ Γηφο. Δδψ ηα θιαδηά 

αλαπιεξψλνληαη απφ ηα θνκκέλα καιιηά ησλ εγγχηεξσλ ζπγγελψλ θαη απηά είλαη ν 

ηθεηήξηνο ζεζαπξφο. ην ηέινο ηνπ ζη. 1174  <<ζαπηνῦ ηξίηνπ>> κε απηή ηε θξάζε 

εμαίξεηαη έληνλα ε ηεξφηεηα ηνπ αξηζκνχ ηξία. 

     Σν θφςηκν ησλ καιιηψλ ζπλνδεχεηαη κε κηα βαξηά θαηάξα (ζη.1177-1178) γηα 

φπνηνλ ηνικήζεη λα ηνλ ηξαβήμεη βίαηα απφ εθεί πξνζβάιινληαο ηνπο λφκνπο ησλ 

ζεψλ γηα ηνπο ηθέηεο θαη ην λεθξφ. Ο Σεχθξνο θαηαξηέηαη γηα φπνηνλ ήζειε λα θάλεη 

θάηη ηέηνην λα εθπέζεη καθξηά απφ ηελ παηξίδα ηνπ θαη λα κείλεη άηαθνο, μεθνκκέλνο 

απφ φιε ηε γεληά ηνπ. Ήηαλ ζπλεζηζκέλν νη θαηάξεο λα πεξηιακβάλνπλ φιν ην γέλνο 

απηνχ πξνο ηνλ νπνίνλ απεπζχλνληαλ. ηηο θαηάξεο ζπλεζίδνληαλ θαη θάπνηεο 

ζπκβνιηθέο πξάμεηο, πξνο ηνχην ν Σεχθξνο θφβεη ηα καιιηά ηνπ θαη ηα παξαδίδεη ζην 

παηδί (ζη.1179)
60

. 

     Έρνπκε κηα ηδηαίηεξε ζθελή ζην έξγν πνπ νθείιεη ηε δξακαηηθή ηεο έληαζε ζην 

ζπλδπαζκφ ησλ ηειεηνπξγηθψλ κνηίβσλ ηεο ηθεζίαο, ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο θαηάξαο 

κε ηε δηαθνξά φηη ε ηθεζία γίλεηαη φρη ζε βσκφ, λαφ ή ηάθν αιιά ζην άηαθν ζψκα 

ηνπ ήξσα. Σν άηαθν ζψκα πξνζθέξεη άζπιν ζηνλ ηθέηε θαη ν ηθέηεο πξνζηαηεχεη ην 

ζψκα ηνπ λεθξνχ, αθνχ θαηέθπγε ζε απηφ, έηζη νη δπν ηνπο αιιεινπξνζηαηεχνληαη.Η  

ζθελή απηή ηεο ηθεζίαο πξνεηθνλίδεη ηε ζθελή ηεο ηαθήο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

Αίαληα ζε ηεξφ ήξσα
61

.   

     Με ηηο πξνηξνπέο γηα βνήζεηα πνπ δίλεη ν Σεχθξνο ζην ρνξφ θεχγεη πξνο 

αλαδήηεζε ηάθνπ. Η  ζπγθηλεηηθή απηή ζηηγκή κε ηνλ άθακπην Αίαληα (πνπ ηφζα 

είδακε πξνεγνπκέλσο γηα απηφλ) λα είλαη λεθξφο θαη λα ηνλ παξαζηέθνπλ αδχλακα  

 

60. Βι. Μπάιηαο , 19982, ζζ . 153-154. 

61. Βι. Ἐλ  Κχθιῳ , 1998, ζ. 32. 
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πιάζκαηα (γπλαίθα θαη παηδί) είλαη θαη κέξνο ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο πνπ πξνθαιεί 

νίθην θαη ζπκπφληα (έιενο) ζηνπο ζεαηέο. Απηή ε ζπκπάζεηα ζα γίλεηαη φιν θαη 

κεγαιχηεξε γηα ηνλ ήξσα θαη ηνπο δηθνχο ηνπ, φζν ν Αγακέκλνλαο ζα είλαη 

πξνζβιεηηθφο θαη εθδηθεηηθφο κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ ε ζπδήηεζε δελ ζα κπνξεί λα 

πάεη παξαπέξα θαη ηφηε πξέπεη λα κπεη ζηε  κέζε θάπνηνο ηξίηνο θαη απηφο είλαη ν 

Οδπζζέαο
62

.  

Λογοκατία Σεύθροσ-Αγακέκλολα 

       Ο Σεχθξνο απνρσξεί πξνο αλαδήηεζε ηάθνπ θαη αθνινπζεί ην ηξίην ζηάζηκν 

(ζη.1185-1222) κε ην ρνξφ λα ηξαγνπδά ζέκαηα δηαρξνληθά αλά ηνπο αηψλεο, κηα 

λνζηαιγηθή σδή γηα ηελ παηξίδα θαη ηηο εηξεληθέο κέξεο, αλαζεκαηίδνληαο ηνλ πφιεκν 

θαη ηα δεηλά πνπ ηνπο έρεη θέξεη ρσξίο λα ζρνιηάδεη ηα γεγνλφηα ηνπ πξνεγνχκελνπ 

επεηζνδίνπ. Ο ρνξφο ζηηο ηξαγσδίεο ζπρλά  εθθξάδεη ηελ επρή λα βξεζεί ζε έλα 

καθξηλφ ηφπν, θαληαζηηθφ πνπ φια πεξηγξάθνληαη σξαία ζε αληίζεζε κε ηελ θξίθε 

φζσλ γίλνληαη δίπια ηνπ. ηνπο ζη.1216-1222 ηα κέιε ηνπ ρνξνχ θαίλεηαη φηη 

ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο Αζελαίνπο φπσο θαη ζην ζη.202, πηζαλψο φκσο  

θαληάδνληαλ λα πεξηπιένπλ ην αθξσηήξην νχλην θαηά ηελ επηζηξνθή ζηε αιακίλα. 

<<Σάο ἱεξάο Ἀζάλαο>> δειψλεηαη εκθαηηθά ζην ηέινο ηεο σδήο θαη δεκηνπξγεί 

αληίζεζε κε ηε ιέμε <<Σξνίαο>> ζην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ζηξνθήο (ζη.1210), 

ππελζπκίδνληαο έηζη ηνπο δχν ηφπνπο πνπ απνηέιεζαλ ην ππφβαζξν ηεο δσήο ηνπ 

Αίαληα. 

    Ο  δξακαηηθφο ρψξνο εκθαλίδεη κηα κηθξή παχζε θαη πεξηκέλνπκε ηνλ 

Αγακέκλνλα. Η είζνδφο ηνπ ζεκαηνδνηεί ηε δεχηεξε ινγνκαρία (ζη.1223-1315)  κε 

ηνλ Σεχθξν θαη παξά ην κεγαιχηεξν θχξνο πνπ δηαζέηεη απνγνεηεχεη κε ηα ιφγηα ηνπ 

πνπ είλαη ζρεδφλ ίδηα κε ηνπ αδεξθνχ ηνπ. Οη δχν Αηξείδεο ιεηηνπξγνχλ σο δεχγνο ζε 

νιφθιεξν ην έξγν θαη απηφ καο νδεγεί ζηελ πξνζδνθία φηη θαη απηφο ν αγψλαο ιφγσλ 

ζα θαηαιήμεη ζην ίδην αδηέμνδν κε ηνλ πξνεγνχκελν, παξά ηηο  ήζζνλνο ζεκαζίαο 

δηαθνξέο ηνπο. Η απζηεξή αξρή ηνπ Αγακέκλνλα (ζη.1226) <<ζέ δή>> είλαη 

παξφκνηα κε εθείλε ηνπ Μελέιανπ θαη θαίλεηαη λα έρεη πιεξνθνξεζεί ηα φζα 

εηπψζεθαλ πξηλ, <<ηά δεηλά ῥήκαηα>> δείρλνληαο θαη θάπνην ζαξθαζκφ
63

.  

     ηελ πξψηε ξήζε ηνπ αδηαθνξεί γηα ην δήηεκα ηεο ηαθήο θαζεαπηφ, εζηηάδεηαη  

 62. Βι. Λνξεληδάηνο, 1932, ζζ. 172-173. 

 63.  Βι. Garvie, 2010,  ζζ. 347-352 

37.. 



ζηελ θαηαγσγή ηνπ Σεχθξνπ πξνζβάιινληάο ηνλ. Η κεηέξα ηνπ Σεχθξνπ ήηαλ ε 

Ηζηφλε, αδεξθή ηνπ Πξηάκνπ, αιιά είρε δνζεί ζηνλ Σειακψλα απφ ηνλ Ηξαθιή σο 

δνχιε <<ἐθ ηῆο αἰρκαισηίδνο>> ζη.1228. Πξνζβιεηηθφο είλαη γηα ηνλ ίδην ιφγν θαη 

ζην ζη.1231 <<νὐδέλ ὤλ  ηνῦ κεδέλ ἀληέζηεο>>, αληηζηάζεθεο γηα έλαλ ηηπνηέλην = 

κεδέλ δειαδή ηνλ Αίαληα. Σν κεδέλ είλαη πην πεξηθξνλεηηθφ παξφιε ηε ιεπηή 

δηαθνξά ηνπ απφ ην νπδέλ. Οη πξνζβνιέο ζπλερίδνληαη ζην ζη.1235 <<πξφο 

δνχισλ>>, έηζη ιέεη ηνλ Σεχθξν ιφγσ ηεο θαηαγσγήο ηνπ. Ο πιεζπληηθφο 

<<δνχισλ>> φκσο παξφηη ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ηξαγηθνχο γηα έλα 

πξφζσπν εδψ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αθνξά θαη ηα δχν αδέξθηα, αλ ην ζπζρεηίζνπκε 

κε ην << νὐδέλ… κεδέλ>> ηνπ ζη.1231. Έηζη ν Αγακέκλνλαο πεγαίλεη ηηο πξνζβνιέο 

πην πέξα απφ ην Μελέιαν πνπ είρε ραξαθηεξίζεη ηνλ Αίαληα απιά δεκφηε (ζη.1071). 

ην ζη.1236 ε εξψηεζε ηνπ Αγακέκλνλα <<πνίνπ θέθξαγαο ἀλδξφο>> αλαθηλεί ην 

δήηεκα ηεο αλδξείαο ηνπ Αίαληα. Απφ ην ζη.77 ν Αίαο πηζηνπνηείηαη σο <<ἀλήξ>> 

δειαδή αλδξείνο, γελλαίνο, ήξσαο απφ ηελ Αζελά θαη ηνλ Οδπζζέα πνπ ην 

βεβαηψλεη. Η ιέμε αλαθέξεηαη 80 θνξέο πεξίπνπ ζην έξγν θαη νη κηζέο αθνξνχλ ηνλ 

Αίαληα, νξίδνληαο κηα δηαθνξά κεηαμχ αλδξψλ θαη αλζξψπσλ
64

. 

     Ο Αγακέκλνλαο πξνζπαζεί λα αλαζθεπάζεη ην επηρείξεκα ηνπ Σεχθξνπ γηα ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ Αίαληα ζηελ εθζηξαηεία ησλ Αραηψλ, πξάγκα πνπ θαίλεηαη λα έρεη 

πιεξνθνξεζεί απφ ην Μελέιαν ζην ζη.1237 ιέγνληαο φηη ηίπνηα δελ έθαλε ρσξίο ηελ 

εληνιή ηνπ θαη απφληνο απηνχ. ην ζη.1238 ε εξψηεζε κφλν απηφο ήηαλ γελλαίνο 

άλδξαο αλάκεζα ζηνπο Αραηνχο άξα θαη κφλν απηφο ήηαλ άμηνο ησλ φπισλ, καο 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη έζησ θαη κε αξλεηηθφ ηξφπν αμηνινγεί ζεηηθά ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηελ αμία ηνπ Αίαληα ζε αληίζεζε κε ην Μελέιαν. Αλαθεξφκελνο ζηελ 

θξίζε ησλ φπισλ ππνζηεξίδεη φηη ν Αίαο δίθαηα εηηήζεθε ζχκθσλα κε  απφθαζε ηεο 

πιεηνςεθίαο ζη.1243 θαη απηφ ην επηρείξεκα είλαη αξθεηά ηζρπξφ γηα λα πείζεη, 

εθφζνλ ν νθνθιήο δελ δηεπθξηλίδεη ζην έξγν κέρξη ηψξα ην δήηεκα απηφ. Αλεζπρεί 

γηα ηε δηθή ηνπ ζέζε θαη θήκε κήπσο απνδεηρζεί θαθφο θαη κάιηζηα απφ ηνλ Σεχθξν, 

αλ απνηχρεη ζηε δηακάρε ζη.1241, ζέινληαο λα πξνζηαηεχζεη ην δηθφ ηνπ εξσηθφ 

θψδηθα ηηκήο
65

.  

    Κπξίσο ηνλ απαζρνιεί ην ζέκα ηεο πνιηηηθήο αλππνηαμίαο (απείζεηα ζηελ απφθαζε 

ησλ θξηηψλ) θαη κάιηζηα απφ έλα εκηβάξβαξν λφζν δειαδή ηνλ Σεχθξν, πνπ  
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ππεξαζπίδεηαη θάπνηνλ πνπ δελ άμηδε θαλέλα ηδηαίηεξν ζεβαζκφ φζν δνχζε. Τπνηηκά 

ην λεθξφ ηνλ νπνίν ραξαθηεξίδεη σο <<κέγαλ βνῡλ>> . ηνπο ζη.1250-1254 

αλαδεηθλχεηαη ε άπνςε φηη ε επθπΐα είλαη πνιπηηκφηεξε απφ ηε ζσκαηηθή δηάπιαζε 

θαη είλαη βέβαηα απνδεθηφ απηφ αιιά φρη γηα ηνλ Αίαληα, νχηε ηαηξηάδεη ε 

παξνκνίσζή ηνπ κε βφδη. Σν κεγαιείν ηνπ Αίαληα δελ ήηαλ κφλν ε ζσκαηηθή 

δηάπιαζε (ε ιέμε εὐξχλσηνη απαληά κφλν εδψ) φπσο ηνλ είρε επηθξίλεη θαη ν 

Μελέιανο ζηνπο ζη.1077-1078. Απηή ε εηθφλα γηα ηα ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

παξαδίδεηαη ζηνλ φκεξν, (Ιιηάδα Γ 226-227) πνπ ραξαθηεξίδεηαη κάιινλ δπλαηφο 

παξά έμππλνο πνιεκηζηήο. Η ρξήζε ηεο ιέμεο κάζηηγα γηα λα ηηζαζεπηεί ζη.1254 

είλαη πξνζβιεηηθή δηφηη καζηίγσλαλ ηνπο δνχινπο θαη ηνπο θαθνχξγνπο, φκσο καο 

ππελζπκίδεη θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είρε βαζαλίζεη ν ίδηνο ν Αίαο κέζα ζηελ 

παξαθξνζχλε ηνπ ηνπο ππνηηζέκελνπο ερζξνχο ηνπ.  

     Κάλεη ιφγν γηα δίθαηνπο λφκνπο ζηνπο ζη.1247-1248, θαλέλαο λφκνο δελ κπνξεί 

λα ππάξμεη αλ αξλεζνχκε δηθαηνζχλε ζε απηφλ πνπ είρε δίθαηα θεξδίζεη. Πέξα απφ 

ηηο ακθηβνιίεο γηα ηελ θξίζε ησλ φπισλ ην επηρείξεκα απηφ ηνπ Αγακέκλνλα γηα ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ λφκνπ δελ επηδέρεηαη θακηά ακθηζβήηεζε, φκσο παξφκνηα 

επηρεηξήκαηα είρε εθθξάζεη θαη ν Μελέιανο. Η ζηαζεξφηεηα ησλ λφκσλ ζηελ 

θνηλσλία εμαξηάηαη απφ ηελ  απνδνρή κηαο θαηά πιεηνςεθία εηπκεγνξίαο. Η ρξήζε 

ηνπ αθεξεκέλνπ νπζηαζηηθνχ <<θαηάζηαζηο λφκνπ>> γηα ηε ζηαζεξή θαζηέξσζε 

ελφο λφκνπ ελέρεη πνιηηηθνχο ππαηληγκνχο θαη ζνθηζηηθφ χθνο. Δπηδνθηκάδεη ηνπο  

ζψθξνλεο ζην ζη.1252 κε ην <<θξνλνῦληεο εὖ>>  ην νπνίν κε ηελ αληίζεζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηνπο παξαπάλσ ζηίρνπο έρεη απηφ ην πξσηαξρηθφ λφεκα ηεο 

ζσθξνζχλεο. Μπνξνχζε λα ζεκαίλεη φκσο θαη ηνπο έρνληεο θαιή δηάζεζε, ηνπο 

πηζηνχο, ηνπο ππάθνπνπο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Αγακέκλνλα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ ινγηθνχ αλζξψπνπ
66

.  

     ην ζη.1258 επαλέξρεηαη πάιη ην ζέκα ηεο χβξεο <<ζαξζῶλ ὑβξίδεηο>> αιιά 

ηψξα θαηεγνξείηαη ν Σεχθξνο γηα απηφ θαη ηαπηίδεηαη κε ηνλ αδεξθφ ηνπ πνπ είρε 

θαηεγνξεζεί γηα χβξε απφ ην Μελέιαν. Γηα ηνλ Αγακέκλνλα ν Σεχθξνο είλαη δνχινο 

θαη δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ειεπζεξνζηνκεί αιιά λα βάιεη άιινλ, έλαλ ειεχζεξν ζηε 

ζέζε ηνπ. ηελ Αζήλα ηνπ 5
νπ

 αηψλα ηνπο δνχινπο ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ 

άιισλ αξρψλ ηνπο εθπξνζσπνχζε έλαο ειεχζεξνο πνιίηεο, απηά ηα  αλαθέξεη  
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αλαρξνληζηηθά ν νθνθιήο ζηνπο εξσηθνχο ρξφλνπο. Απηφο ν άιινο ζα είλαη ζηε 

ζπλέρεηα ν Οδπζζέαο. ηε ζπλέρεηα ζη.1259 ν Σεχθξνο πηέδεηαη λα θάλεη απηφ πνπ ν 

Αίαο αξλήζεθε <<νὐ ζσθξνλήζεηο;>> λα κάζεη ζσθξνζχλε, πνπ ζα ζήκαηλε λα 

αλαγλσξίζεη ηε ζέζε ηνπ θαη λα ππαθνχεη ζηηο εληνιέο ηνπ αξρεγνχ.  Ο Αγακέκλνλαο 

ζηε ξήζε ηνπ,  ελψ θάλεη ιφγν γηα χβξε θαη κηιά γηα ζσθξνζχλε, δηαπξάηηεη χβξε ν 

ίδηνο θαη ηε ζσθξνζχλε ηε κεηξά κε ηα δηθά ηνπ κέηξα ηεο εμνπζίαο αληιψληαο ηα 

επηρεηξήκαηά ηνπ απφ ηνλ εξσηθφ θφζκν θαη απφ ηηο αξρέο ηεο πφιεο-θξάηνπο 

ζη.1243 <<ἅ ηνῖο πνιινῖζηλ ἤξεζθελ…>> πνπ εθθξάδεη δεκνθξαηηθή αξρή. 

Σειεηψλνληαο ζην ζη.1263 <<ηήλ βάξβαξνλ γάξ γιῶζζαλ νὐθ ἐπαΐσ>> ν 

Αγακέκλνλαο πξνζβάιιεη κε βαξηά βξηζηά ηνλ Σεχθξν θαη ε θξάζε απηή απερεί ηελ 

αζελατθή θνηλσλία. Βιέπνπκε εδψ φπσο θαη αιινχ ζηελ αξραία πνίεζε πψο 

αληηιακβάλνληαλ ηνπο βαξβάξνπο θαη ηε γιψζζα ηνπο ζηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο
67 

.            

Δίλαη ππεξβνιή λα απνθαιείηαη ν Σεχθξνο βαξβαξφθσλνο ιεο θαη δελ κπνξνχζε λα 

κηιάεη ειιεληθά εμαηηίαο ηεο ηξσηθήο  ηνπ θαηαγσγήο απφ ηε κεηέξα ηνπ. Δμάιινπ 

ζηνλ κεξν νη Σξψεο ειιεληθά κηινχζαλ θαη κφλν ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο Κάξεο 

νλνκάδεη βαξβαξφθσλνπο. Σν πξνζβιεηηθφ απηφ ηέινο ηεο ξήζεο ηνπ Αγακέκλνλα 

αίξεη νπνηαδήπνηε θαιή πίζηε ζηελ επζηάζεηα επηρεηξεκάησλ ηνπ. ηνπο ζη. 1264-

1265 αθνινπζεί κηα ζπλήζεο πξαθηηθή ηεο ηξαγσδίαο, κηα νπδέηεξε παξεκβνιή ηνπ 

θνξπθαίνπ ηνπ ρνξνχ γηα θξφλεζε θαη γλψζε θαη ζηνπο δχν νκηιεηέο, έκκεζα ηνπο 

αζθείηαη θξηηηθή έζησ θαη αλ ν Σεχθξνο δελ έρεη κηιήζεη αθφκα
68

.  

        Ο Σεχθξνο αληαπαληά ζαξξαιέα ππεξαζπηδφκελνο δίθαηα ηνλ Αίαληα, εζηηάδεηαη 

ζηε ράξε πνπ ρξσζηάεη ζε απηφλ ην λεθξφ ν ζηξαηφο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη 

θαπηεξηάδεη ηελ αγλσκνζχλε ηνπ Αγακέκλνλα. Η αίζζεζε ηνπ ρξένπο ήηαλ 

πξαγκαηηθά ηζρπξή ζηνλ εξσηθφ θφζκν θαη ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζην δηθφ ηνπ θψδηθα 

ηηκήο. Σα επηρεηξήκαηα ηνπ Σεχθξνπ ζηνπο ζη. 1266-1269 ζπκίδνπλ ηα αληίζηνηρα ηεο 

Σέθκεζζαο ζη.520-524. Δθεί ν Αίαληαο αξλήζεθε λα δείμεη ράξε, επγλσκνζχλε 

ζηνπο δηθνχο ηνπ, ηψξα κεηαρεηξίδνληαη θαη ηνλ ίδην κε αραξηζηία γηα ηηο πνιεκηθέο 

ηνπ ππεξεζίεο. Ο Αίαο θαη ν Αγακέκλνλαο εδψ κνηάδνπλ αθνχ αξλνχληαη ηελ 

ππνρξέσζε λα δείμνπλ επγλσκνζχλε θαη ηελ ηνπνζεηνχλ κεηά ηελ ηηκή ηνπο.  

      ηνπο ζη.1273-1280 ν Σεχθξνο ππελζπκίδεη ηα εξσηθά  θαηνξζψκαηα ηνπ Αίαληα 

ζηηο κάρεο. ην ζη.1275 <<ην κεδέλ ὄληαο>> δειαδή φηαλ ήζαζηαλ έλα κεδεληθφ,  
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έξρεηαη σο απάληεζε ζην επηρείξεκα ηνπ Αγακέκλνλα ζην ζη.1231 πνπ κηινχζε γηα 

ην κεδακηλφ ραξαθηήξα ηνπ Αίαληα θαη ηνπ Σεχθξνπ. Αιιά θαη ν ζη.1281 

<<νὐδακνῦ θῇο… βῆλαη πνδί>> (ιεο πσο πνπζελά δελ πάηεζε ρσξίο εζέλα) έξρεηαη 

λα αληηθξνχζεη ην επηρείξεκα ηνπ Αγακέκλνλα ζη.1237 <<πνῦ βάληνο ἤ πνῦ ζηάληνο 

νὗπεξ νὐθ ἐγψ>> φπσο θαη ν ζη.1276 πνπ κφλνο αληηζηάζεθε ν Αίαο ζηε κάρε γχξσ 

απφ ηα πινία απφληνο ηνπ Αγακέκλνλα εμαηηίαο ηξαχκαηνο φπσο παξαδίδεηαη θαη 

ζηελ Ιιηάδα
69

. 

      Σνλίδεη ηνλ αθέξαην ραξαθηήξα ηνπ ήξσα πνπ ήηαλ καθξηά απφ θάζε δφιν θαη 

απάηε δίλνληαο έλα παξάδεηγκα κηαο δεχηεξεο πνιεκηθήο ηνπ ππεξεζίαο. Σν αὖζηο 

ζην ζη.1283 εηζάγεη έλα άιιν γεγνλφο φρη ρξνλνινγηθά δεχηεξν κηα θαη ε κνλνκαρία 

Έθηνξα-Αίαληα ήηαλ πξνγελέζηεξε ηεο κάρεο ησλ πινίσλ (Ιι. Η). Δδψ ηα δχν 

παξαδείγκαηα εξσηζκνχ ηνπ Αίαληα ζηηο κάρεο ηζνθαξίδνπλ ηα αξλεηηθά 

παξαδείγκαηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αγγειηθή ξήζε ζη. 765-

775. Δκθαηηθά ηνλίδεηαη ε ιέμε <<κφλνο κφλνπ>> ζη.1283 δείρλνληαο φηη απζφξκεηα 

έιαβε κέξνο ζηελ θιήξσζε ρσξίο θάπνηνο λα ηνλ δηαηάμεη γηα απηή ηελ κνλνκαρία. Ο 

Αίαο ινηπφλ ζηνπο ζη.1285-1287 επέιεμε ηέηνην θιήξν ψζηε λα πεδήζεη πξψηνο απφ 

ηελ πεξηθεθαιαία θαη φρη πγξφ βψιν ρψκαηνο γηα λα δηαιπζεί ή λα θνιιήζεη. Η 

ηηκηφηεηα ηνπ Αίαληα εδψ ζα πξέπεη λα αληηπαξαηεζεί κε ηε λνζεπκέλε ςεθνθνξία 

ζηελ θξίζε ησλ φπισλ θαη ηελ απφδνζή ηνπ ζηνλ Οδπζζέα θαη έηζη αξλείηαη ην 

επηρείξεκα ηνπ Αγακέκλνλα ζηνπο ζη.1246-1250 πνπ κηιάεη γηα δίθαηε θξίζε. Σν 

επίζεην <<εὐιφθνπ>> πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξηθεθαιαία αλ θαη δελ είλαη νκεξηθφ 

δίλεη επηθφ ηφλν ζηε δηήγεζε
70

. Σα δεδνκέλα απηά ηα παίξλεη ν πνηεηήο ζθφξπηα απφ 

ηελ Ιιηάδα κηαο θαη νη πεξηζζφηεξνη Αζελαίνη γλψξηδαλ ηα νκεξηθά έπε θαη απφ 

άιιεο πεγέο ιπξηθέο θαη επηθέο, φκσο φζα ιέεη δελ είλαη πηζηή αληηγξαθή θαη δελ 

ήηαλ θαη απαξαίηεην λα είλαη. 

     Ο βψινο πγξνχ ρψκαηνο δελ είλαη νκεξηθφο, αιιά ν νθνθιήο είρε θαηά λνπ ην 

κχζν γηα ηελ θιήξσζε ησλ Ηξαθιεηδψλ θαη ην δφιν ηνπ Κξεζθφληε πνπ έβαιε βψιν 

απφ ρψκα αληί γηα πέηξα κέζα ζην δνρείν γηα λα κελ ηηλαρζεί θαη έηζη απέθηεζε ηελ 

εχθνξε γε ηεο Μεζζελίαο. Ο Σεχθξνο ρξεζηκνπνηεί αλαρξνληζηηθά απηφ ην κχζν 

ππνδειψλνληαο φηη θάηη ηέηνην κεραλεχηεθε ν Αγακέκλνλαο. Ο Αίαο ινηπφλ <<νὐ 

δξαπέηελ ηνλ θιῆξνλ>>, δελ έξημε θιήξν δεηινχ, ην επίζεην δξαπέηελ εδψ 
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 κεηαθέξεηαη απφ ην πξφζσπν ζην αληηθείκελν δειψλνληαο ηε δεηιία ηνπ. ην 

ζη.1288 ν Σεχθξνο κε ηε θξάζε <<ζχλ δ’ ἐγψ παξψλ>> πεξλάεη ζηε δηθή ηνπ 

ππεξάζπηζε αθνχ ν Αγακέκλσλ επηηέζεθε θαη ζηνλ ίδην θαη ζην ζη.1289 

επαλαιακβάλεη κε ζαξθαζκφ ηελ θαηεγνξία γηα ηελ κεηέξα ηνπ
71

. 

     Τπεξαζπηδφκελνο ζηε ζπλέρεηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ θαηαγσγή ηνπ, αλακνριεχεη 

ζθάλδαια ηνπ νίθνπ ησλ Αηξεηδψλ  κε απνηέιεζκα λα μεθεχγεη ηειείσο ε 

αληηπαξάζεζε απφ ηελ ηξαγηθή ππφζεζε. Οη ζη.1290-1298 πξνθαινχλ δπζκελή 

εληχπσζε γηαηί ν Σεχθξνο πέθηεη ζην επίπεδν ηνπ Αγακέκλνλα θαη επηηίζεηαη 

πξνζβιεηηθά ζην ηζηνξηθφ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. ην ζη.1292 κε ηελ αλαθνξά ζηνλ 

Πέινπα σο βάξβαξν θαηαγφκελν απφ ην ίππιν πνπ απνηεινχζε κέξνο ηεο Φξπγίαο, 

ππνδειψλεη φηη ε νηθνγέλεηα ησλ Αηξεηδψλ είλαη βάξβαξε θαη άξα ν Αγακέκλνλαο 

ζπλδέεηαη κε ηνπο Σξψεο, ηνπο ερζξνχο ησλ Διιήλσλ θαη είλαη εμίζνπ βάξβαξνο κε 

ηνλ ίδην πνπ είλαη γηνο Σξσαδίηηζζαο. ια απηά γηα λα απνδνζεί ζην ζη.1263  ην 

φλεηδνο γηα ηελ εθ Φξπγίαο θαηαγσγή ηεο κεηέξαο ηνπ. Ο Σεχθξνο αληηπαξαζέηνληαο 

ηα αξηζηεία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζηνπο ζη.1299-1304 κε ηα αλφζηα ηνπ νίθνπ ησλ 

Αηξεηδψλ καο παξαπέκπεη ζηελ θιεξνλνκηθή αξεηή ηελ νπνία εμπκλεί θαη ν Αίαο ζην 

ζη. 434-436.  

    Η  ηδέα ηεο θιεξνλνκηθήο αξεηήο, φπσο καο είλαη νηθεία απφ ην αξραίν ειιεληθφ 

έπνο θαη πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ιέμε επγελήο είλαη παξνχζα ζηηο ηξαγσδίεο ηνπ 

νθνθιή. Γηα ηνπο ήξσεο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ ε θιεξνλνκηθφηεηα έρεη 

κεγάιε ζεκαζία, γηα ηνπο θαλφλεο ηνπο θαη ηηο αξρέο ηνπο είλαη έηνηκνη λα ζπζηάζνπλ 

ηα πάληα, είλαη ζέκα ηηκήο. Οπνηαδήπνηε αδηθία ή πξνζβνιή ήηαλ αθφξεηε κέρξη λα 

παξζεί εθδίθεζε. Απηέο νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηάζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο αηδνχο 

επηβίσζαλ ζηαζεξά, κε θάπνηεο κεηαβνιέο κέρξη θαη ηελ αξρατθή πεξίνδν θαη ηνλ 

θφζκν ηεο πφιεο θξάηνπο, δηαηεξψληαο ηελ ηζρχ  ηνπο θαη ζηε δεκνθξαηηθή πιένλ 

Αζήλα, νπφηε ηα ζπλαληνχκε ζηελ ηξαγσδία επεηδή ηα ζέκαηα ήηαλ αθφκα παξφληα 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη έλλνηεο αδηθία-εθδίθεζε δεκηνπξγνχζαλ κηα  πφισζε 

ζεκειηαθή γηα ηελ αξραηνειιεληθή εζηθή αιιά δίραδαλ ηελ θνηλσλία ζε θίινπο θαη 

ερζξνχο. ηαζεξά πιένλ επαλεξρφηαλ ζηε   ινγνηερλία ε αληίιεςε φηη ε αξεηή ή ε 

δηθαηνζχλε ζπλίζηαηαη ζην λα επεξγεηείο ηνπο θίινπο ζνπ θαη λα βιάπηεηο ηνπο 

ερζξνχο. Μηα ηέηνηα αληίιεςε δηαξξέεη φιν ην έξγν κε εμαίξεζε ηνλ Οδπζζέα πνπ 
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εκθαλίδεηαη σο πξνάγγεινο κηαο άιιεο επνρήο
72

. 

      Η επηζπκία ηνπ Σεχθξνπ λα κελ ληξνπηάζεη ηελ επγεληθή ηνπ θαηαγσγή ζη.1404-

1405 ζπλάδεη θαη κε ηελ θαηαηζρχλε ηνπ Αίαληα επεηδή έθαλε θάηη ηέηνην θαη 

ζπλίζηαηαη ζην λα εμαζθαιίζεη ηελ ηαθή ηνπ αδεξθνχ ηνπ απνθαζηζηψληαο ηνλ θαη 

ζπλάκα λα δηαηεξήζεη θαη ηε δηθή ηνπ ηηκή. Η θξάζε <<ηνχο πξφο αἵκαηνο>> είλαη 

πνηεηηθφο πιεζπληηθφο θαη δελ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο νηθνγελείαο ηνπ αθνχ ε 

αλαθνξηθή πξφηαζε πνπ αθνινπζεί (νὕο ὠζεῖο ἀζάπηνπο) ελλνεί ηνλ Αίαληα
73

.  

      ην ζη.1307 <<νὐδ’ ἐπαηζρχλῃ ιέγσλ;>> ν Αγακέκλνλαο πξέπεη λα ληψζεη 

ληξνπή ιέγνληαο απηά, δειαδή ηελ απφπεηξα άξλεζεο ηαθήο, παξφιν πνπ ηίπνηα δελ 

έρεη πεη σο ηψξα πεξί ηαθήο ηνπ λεθξνχ. κσο απφ ηελ φιε δηαγσγή ηνπ θαη απφ ην 

ζη.1050 (άθημε Μελέιανπ) εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πεξί άξλεζεο ηεο ηαθήο ηνπ 

Αίαληα. ην ζη.1308-1309 ν Σεχθξνο δειψλεη φηη είλαη έηνηκνη λα πεζάλνπλ θαη λα 

αθνινπζήζνπλ ην λεθξφ ηξεηο, ν ίδηνο, ε Σέθκεζζα θαη ν Δπξπζάθεο νη νπνίνη είλαη 

δίπια ηνπ σο ηθέηεο. Με ηα ιφγηα ηνπ απηά κάιινλ απεηιεί παξά δεηά λα θηλήζεη 

νίθην, γηαηί αθελφο κελ απηνχο πνπ ζα αζεβήζνπλ πξνο ηνλ Αίαληα  ζα ηνπο 

ηηκσξήζνπλ νη ζενί γηα βηαηνπξαγία θαηά ησλ ηθεηψλ, αθεηέξνπ ζα ακπλζεί ν ίδηνο 

κέρξη ζαλάηνπ. ην ζη.1311 <<ζαλεῖλ πξνδήισο>> γλσξίδεη φηη ζα πεζάλεη, αιιά 

απηφ ζα είλαη γηα κηα αηηία θαιχηεξε, ζα είλαη δφμα γηα απηφλ. Πεξηθξνλεηηθά 

ζθνπίκσο ππνθξίλεηαη φηη αγλνεί ηίλνο γπλαίθα είλαη ε Διέλε θαη δε δίλεη θακηά 

ζπνπδαηφηεηα λα αγσλίδεηαη γηα απηήλ
74

. 

      Οη  Αηξείδεο φπσο πξναλαθέξζεθε νχηε νκεξηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ νχηε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Αζήλαο, ηεο πφιεο θξάηνπο. Ο νθνθιήο κπνξεί λα είρε ζην λνπ 

ηνπ ηνπο Έιιελεο  ηπξάλλνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ππήξρε κηα ζηεξεφηππε εηθφλα πνπ 

εμαθνινπζνχζε λα είλαη  αθφκα δσληαλή  αλάκλεζε ζηελ Αζήλα ησλ κέζσλ ηνπ 5
νπ

 

αηψλα, φπσο ππήξραλ ζην ζχγρξνλφ ηνπ θφζκν ηζρπξέο επηβηψζεηο εξσηθψλ αμηψλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ. Απηφ πνπ εμάγεηαη σο ζπκπέξαζκα γηα ηελ θνζκηθή εμνπζία ησλ 

Αηξεηδψλ είλαη φηη ελψ κηινχλ γηα πφιε θαη πνιηηηθέο αξεηέο, εθθξάδνπλ κίζνο, 

ερζξφηεηα θαη δηαζηξεβιψλνπλ βαζηθέο αξρέο ζπκπεξηθνξάο φπσο ε ζσθξνζχλε 

επηδεηθλχνληαο κηα εθδηθεηηθφηεηα. Οη  πξσηαγσληζηέο ησλ ινγνκαρηψλ 

απνδεηθλχνληαη θαηψηεξνη ησλ πεξηζηάζεσλ επηβεβαηψλνληαο ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ   
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Αίαληα
75

.  

     Ο Σεχθξνο θιείλεη κε απεηιέο πξνεηδνπνηψληαο φηη ν αληίπαινο ζα κεηαληψζεη πνπ 

πξνζπάζεζε λα είλαη ζξαζχο ζηε δηέλεμε καδί ηνπ. Ο Αγακέκλνλαο ζην ζη.1241 καο 

έδεημε ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ πζηεξνθεκία ηνπ θαη ν Σεχθξνο φκσο γηα ηελ ηηκή 

ηνπ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Αίαληα θξνληίδεη. ε απηφ ην ξεηνξηθφ αγψλα 

θαίλεηαη φηη λίθεζε, δηαθξίλεηαη κηα θαιχηεξε απνηίκεζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, φκσο 

δελ έπεηζε ηνλ αληίπαιν θαη έηζη ε δεχηεξε αλακέηξεζε θαηέιεμε ζε αδηέμνδν, 

θαζηζηψληαο ηελ ηξίηε αλακέηξεζε πην αμηνπξφζεθηε
76

.  

     Οη ζπδεηήζεηο  κεηαμχ Σεχθξνπ θαη Αηξεηδψλ κε ηηο απεηιέο, ηηο θαπρεζηνινγίεο 

θαη ηηο πξνζσπηθέο πξνζβνιέο έρνπλ έλαλ αληηεξσηθφ ηφλν θαη είλαη πνιχ καθξηά 

απφ ηελ κεγαινπξέπεηα θαη απφ ηελ νκνξθηά ησλ έληνλσλ νκηιηψλ ηνπ Αίαληα. Οη 

Αηξείδεο θαζηζηνχλ ζαθέο φηη ελεξγνχλ ιφγσ πξνζσπηθήο έρζξαο, ελίνηε κε ηα 

επηρεηξήκαηά ηνπο μεθεχγνπλ απφ ην ζέκα. Ο Σεχθξνο κπνξεί λα είλαη ν ληθεηήο αιιά 

θαη απηφο είλαη ειάρηζηα πην εληππσζηαθφο απφ ηνπο άιινπο, μεθηλάεη λα ηνπο 

αληηθξνχεη απνηειεζκαηηθά αιιά γξήγνξα εθηξέπεηαη ζε πξνζσπηθέο πξνζβνιέο. Σν 

γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δχν ηέηνηεο παξφκνηεο ζπδεηήζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

κνλνηνλία θαη είλαη απηφ πνπ πξνθάιεζε ηα αξλεηηθά ζρφιηα ησλ κειεηεηψλ. Η 

απεηθφληζε ηεο αλεπάξθεηαο ησλ ραξαθηήξσλ απηψλ ππελζπκίδεη ζην θνηλφ ηη ην 

εληππσζίαζε πεξηζζφηεξν θαη είλαη κέξνο ηεο ηερληθήο ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

λεθξνχ πξσηαγσληζηή ζπλδένληαο ην πξψην κε ην δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ
77

. 

Λογοκατία Αγακέκλολα-Οδσζζέα 

      ηαλ ν νθνθιήο έγξαθε ην έξγν ζίγνπξα γλψξηδε ηνλ Οδπζζέα, φπσο φινη 

ζρεδφλ νη άιινη Αζελαίνη, ηνλ νκεξηθφ εθείλν ήξσα φπσο πεξηγξαθφηαλ ζηελ Ιιηάδα 

θαη ζηελ Οδχζζεηα, ηνλ άλδξα ηνλ πνιχηξνπν, απηφλ πνπ ήηαλ (ιφγσλ ῥεηήξ) 

νκηιεηήο ζηηο δεκφζηεο ζπλειεχζεηο ησλ Αραηψλ, γνήηεπε κε ηα ιφγηα ηνπ, είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ειίζζεηαη, λα πείζεη κε ηα επηρεηξήκαηά ηνπ. Γελ ηνπ έιεηπε ην 

νκεξηθφ εξσηθφ ήζνο θαη ζπλάκα ε ιέμε πνιχηξνπνο ηνπ έδηλε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιπκήραλνπ θαη δνινπιφθνπ. Ο νθνθιήο ηνλ κεηαθέξεη ζηε 

δηθή ηνπ ηξαγσδία, δηαηεξψληαο θάπνηα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φρη πάλησο 

ηνπ ξαδηνχξγνπ θαη δνινπιφθνπ αιιά ηνλ πξνζαξκφδεη ζε λέεο θαηαζηάζεηο θαη  
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επηηειεί έλα δηαθνξεηηθφ ξφιν απφ απηφλ πνπ είρε ζηελ Ιιηάδα. 

     Παξαηεξεί θαλείο ζηε κνξθή ηνπ έξγνπ ηελ πξνζεγκέλε εμηζνξξφπεζε αλάκεζα 

ζηελ αξρή θαη ην ηέινο, ην ξφιν ηνπ Οδπζζέα. Σν έξγν αξρίδεη κε απηφλ πνπ ηνλ 

πξνζθαιεί ε ζεά Αζελά γηα λα ραξεί βιέπνληαο ηνλ εμαπαηεκέλν ερζξφ ηνπ αιιά 

απηφο αξλείηαη λα ην θάλεη, αληηιακβάλεηαη ηα φξηα θαη ην επκεηάβιεην ηεο 

αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη ζηε κνίξα ηνπ ερζξνχ ηνπ αλαγλσξίδεη θαη ην δηθφ ηνπ 

αλζξψπηλν θιήξν ζη.124. Σν έξγν ηειεηψλεη κε ηνλ  ίδην λα πείζεη ηνλ Αγακέκλνλα 

λα επηηξέςεη ηελ ηαθή ηνπ Αίαληα επηζεκαίλνληαο θαη εθεί ηελ αλζξψπηλε κνίξα 

ζη.1365. Δίλαη ζψθξσλ θαη κε ηε ζσθξνζχλε ηνπ θεξδίδεη ηελ αγάπε ησλ ζεψλ 

μεπεξλψληαο ηνλ πξσηφγνλν απηνθαηαζηξνθηθφ εγσηζκφ ηνπ Αίαληα. <<Οη ζενί 

αγαπνχλ ηνπο ζψθξνλεο θαη κηζνχλ ηνπο θαθνχο>> είλαη ηα ιφγηα ηεο Αζελάο. Ο 

Οδπζζέαο κηιά ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ σο ν ηδαληθφο ζεαηήο ηεο ηξαγσδίαο ηνπ 

νθνθιή <<ηίπνηα δελ είκαζηε νη δσληαλνί, είδσια κφλν, αλππφζηαηε ζθηά>> θαη ηα 

ιφγηα ηνπ καο παξαπέκπνπλ ζην <<γλῶζη ζεαπηφλ>> ζηελ πχιε ηνπ δειθηθνχ 

ηεξνχ
78

. 

     Ο ξφινο ηνπ Οδπζζέα ζην έξγν αλήθεη ζην ίδην ζρέδην κε ην ξφιν ηνπ Αίαληα. Γηα 

απηφλ ήηαλ ερζξφο ηνπ, λφκηδε πσο ε θξίζε ήηαλ αλέληηκε, ζθελνζεηεκέλε απφ ηνπο 

Αηξείδεο κε ππνθίλεζε ηνπ Οδπζζέα, δέρζεθε αηίκσζε πξάγκα πνπ απαηηνχζε 

αληεθδίθεζε φπσο φξηδε ην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ νκεξηθφ ππφβαζξν. Μεηά ηελ 

πξψηε ζθελή ν Οδπζζέαο απνρσξεί δίλνληαο ην ξφιν ζηνλ Αίαληα, γηα λα εκθαληζηεί 

θαη πάιη ζηελ ηειεπηαία ζθελή ζε έλα ξφιν πνπ έρεη μεπεξάζεη ηνλ πξσηφγνλν 

εξσηζκφ θαη αλήθεη ζα ιέγακε ζε έλαλ πην κνληέξλν θφζκν. Ίζσο απηφο λα ήηαλ θαη 

ν ξφινο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηεο ηξαγσδίαο, λα ζπζρεηίζεη ηδέεο πνπ αλαπηχρζεθαλ 

ζην πξψην κέξνο κε ηε κεηαγελέζηεξε ειιεληθή εκπεηξία
79

.  

    ηαλ ε ινγνκαρία Σεχθξνπ-Αγακέκλνλα θηάλεη ζηα άθξα εκθαλίδεηαη ν Οδπζζέαο 

ζηε ζθελή γηα λα αληηκεησπίζεη κηα νξηζκέλε θαηάζηαζε θαη λα επηηειέζεη έλα 

ζθνπφ. Σν θνηλφ ηεο Αζήλαο πνπ είρε εμαζθεζεί ζηελ ηέρλε ηεο πεηζνχο ζα 

αληηιακβαλφηαλ ηε δεμηνηερλία ηνπ πξαθηηθνχ απηνχ ξήηνξα πνπ ρσξίο βηαηφηεηα, 

χβξεηο θαη θσλέο αιιά κε επηρεηξήκαηα ζα πεη φ,ηη είλαη αλαγθαίν γηα πεηχρεη ην 

ζθνπφ ηνπ. Η απφηνκε εκθάληζή ηνπ δελ αλαγγέιιεηαη κε ην ζπλήζε ηξφπν αιιά 

πξνζθσλείηαη ακέζσο απφ ηνλ θνξπθαίν ηνπ ρνξνχ θαη εηζάγεη ηελ μαθληθή αιιαγή 
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δηάζεζεο πξνεηνηκάδνληαο ηνπο ζεαηέο γηα απηφ πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβεί. Οη κεηνρέο 

<<μπλάςσλ, ζπιιχζσλ>> ηνπνζεηνχληαη αληηζεηηθά θαη ε πξφζεζε ζπλ- εθθξάδεη 

ζχκπξαμε. Η πξψηε θξάζε ζηελ απάληεζε πνπ δίλεη ζην ρνξφ πξνζδηνξίδεη θαη ηνλ 

ηφλν ησλ ελεξγεηψλ ηνπ, (ἄιθηκνο λεθξφο) ζη.1319, απηφ ζεκαίλεη φηη αλαγλσξίδεη ηηο 

πνιεκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Αίαληα πνπ δελ πξέπεη λα ιεζκνλεζνχλ κε ην ζάλαηφ ηνπ. 

     Σν επγεληθφ αίηεκα ηνπ Οδπζζέα γηα πιεξνθνξίεο  θαη ε επλντθή κλεία ζηνλ 

Αίαληα αληηηίζεληαη κε ηελ νξγηζκέλε είζνδν ηνπ Μελέιανπ ζηνπο ζη.1047-1048 θαη 

ηνπ Αγακέκλνλα ζηνπο ζη.1226-1228, αλαθεξφκελνο φρη ζηηο θσλέο ηνπ Σεχθξνπ 

αιιά ησλ Αηξεηδψλ. Αλ ζπζρεηίζνπκε ηελ εκθάληζή ηνπ κε ηελ αξρηθή είζνδφ ηνπ 

ζηνλ πξφινγν ζα δνχκε φηη ηψξα δελ ππάξρεη ηίπνηα επηθπιαθηηθφ ή δφιην επάλσ 

ηνπ. ηνλ αγψλα ιφγνπ Οδπζζέα-Αγακέκλνλα νη ζρνιηαζηέο αλαδεηθλχνπλ ηελ 

ζπκκεηξία ηεο ζχλζεζεο. Η ζηηρνκπζία πνπ αξρίδεη κε ην ζη.1318 πεξηιακβάλεη 14 

ζηίρνπο, πνπ αθνινπζνχληαη απφ κηα ξήζε ηνπ Οδπζζέα 14 ζηίρσλ, ζχλνιν δειαδή 

28. Απηφ ην ηκήκα αθνινπζείηαη απφ κηα ζηηρνκπζία 24 ζηίρσλ ε νπνία θιείλεη κε 

ηέζζεξηο ζηίρνπο ηνπ Αγακέκλνλα, πάιη ζχλνιν 28
80

. 

      Η εξψηεζε πνηνο μεθίλεζε ηε δηέλεμε μεθηλάεη εθεί πέξα είλαη βάζηκε γηαηί ν 

αληίπαινο έρεη δηθαίσκα αληαπφδνζεο. Ο Οδπζζέαο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αιιάμεη 

ηε ζηάζε ηνπ Αγακέκλνλα ρξεζηκνπνηεί επηρεηξήκαηα απφ ηνλ παξαδνζηαθφ εζηθφ 

θψδηθα πνπ ζεσξνχζε θπζηθή ηε δίθαηε αληαπφδνζε χβξεσλ θαη πξνζβνιψλ. 

Δπνκέλσο ζηνπο ζη.1322-1323 αλ ν Σεχθξνο ρξεζηκνπνίεζε πξνζβιεηηθά ιφγηα ην 

έθαλε αληαπνδίδνληαο ηηο πξνζβνιέο πνπ δέρζεθε. ηνπο ζη.1324-1326 ν 

Αγακέκλνλαο ρξεζηκνπνηεί ην ίδην επηρείξεκα γηα λα δηθαηνινγήζεη ηηο πξνζβνιέο 

ηνπ πξνο ηνλ Σεχθξν σο αληαπφδνζε. Θεσξεί ηνλ Σεχθξν άμην πξνζβνιψλ ιφγσ ηεο 

απαξάδεθηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ <<δξῶλ ηνηαῦηα>> παξφιν πνπ δελ έπξαμε θάηη 

αιιά είρε ηελ πξφζεζε λα ην θάλεη, φπσο θαίλεηαη ζην ζη.1326. Με ηηο θξάζεηο << 

δξῶλ ηνηαῦηα>> ζην ζη.1324 θαη <<ηί γάξ ζ’ ἔδξαζελ>> ζην ζη.1325 γίλεηαη ζαθήο 

αληίζεζε κεηαμχ ιφγσλ θαη πξάμεσλ. Ο Οδπζζέαο ζεσξεί ην έδξαζε κε ηε ζηελή 

έλλνηα ηεο πξάμεο. 

     Δπηθαιείηαη ην φλνκα ηεο θηιίαο ηνπ κε ηνλ Αγακέκλνλα θαη ηνπ δεηά λα 

αθνινπζήζεη ηνλ παξαδνκέλν θψδηθα θηιίαο. πλαηλψληαο ζε απηφ ν Αγακέκλνλαο 

γίλεηαη θαλεξφ φηη ζα εηηεζεί ζηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη, έηζη ν νθνθιήο  
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παξέρεη ζην θνηλφ ηνπ αθφκα κεγαιχηεξε έθπιεμε. Ο Οδπζζέαο αλαπηχζζεη ζε κηα  

ζχληνκε ξήζε ηελ έρζξα ηνπ κε ηνλ Αίαληα απφ ηε ζηηγκή πνπ θέξδηζε ζηελ θξίζε 

ησλ φπισλ ζη.1342-1345, ηνπ αλαγλσξίδεη ηε δεχηεξε ζέζε ζην ζηξαηφ κεηά ηνλ 

Αρηιιέα θαη πξνηξέπεη λα πξνρσξήζεη ε ηαθή ηνπ λεθξνχ.  

      Σν πξψην πξάγκα πνπ ζίγεη είλαη φηη ε άξλεζε ηεο ηαθήο είλαη ζθιεξή θαη 

αλάιγεηε πξάμε βίαο ζη.1233. Ο Μελέιανο είρε ζεσξήζεη ληξνπή λα κε 

ρξεζηκνπνηνχλ βία φζνη έρνπλ δχλακε, εδψ ν Οδπζζέαο ην ζέηεη αιιηψο. Οη θάηνρνη 

εμνπζίαο θαη δχλακεο είλαη επηξξεπείο ζηε ρξήζε βίαο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ 

θαιχηεξα ην κίζνο ηνπο, φκσο απηφ δελ πξέπεη λα ηνπο εμσζεί ψζηε λα 

αληηζηξαηεχνληαη ην δίθην ζη.1334-1335. Άξλεζε ηεο ηαθήο είλαη λα ζηεξήζεηο απφ 

έλαλ κεγάιν ήξσα ηελ ηηκή πνπ ηνπ νθείιεηαη θαη απηφ ν Αγακέκλνλαο δελ κπνξεί λα 

ην θάλεη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηθαηνζχλεο. Δδψ ε πεηζψ έξρεηαη αληίζεηε κε ηε βία 

θαη ε δηθαηνζχλε επηηειεί έλαλ δηαθνξεηηθφ ξφιν απ’ απηφλ πνπ είρε ζηελ Ιιηάδα
81

.  

      ηνπο ζη.1336-1341 ν Οδπζζέαο αλαγλσξίδεη φηη ν Αίαο  ήηαλ ν θαιχηεξνο απφ 

ηνπο Έιιελεο, άπνςε πνπ είρε θαη ν ίδηνο ν Αίαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνπο ζη.423-426, 

πξνζζέηνληαο <<πιήλ Ἀρηιιέσο>>. Δπνκέλσο απνθαζηζηά ηε ζέζε ηνπ σο ήξσα θαη 

ε αηίκσζε πνπ ηφζν έληνλα έλησζε ν Αίαο, εμαιείθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Οδπζζέα, 

εθπιεξψλνληαο θαη ηελ πξφβιεςε πνπ είρε θάλεη ε Σέθκεζζα ζην ζη.923-924. Έηζη ν 

Οδπζζέαο παξαδέρεηαη ζησπεξά φηη ε θξίζε ησλ φπισλ κπνξεί λα κελ ήηαλ δφιηα, 

ήηαλ φκσο άδηθε
82

.  

    Ο Οδπζζέαο  ζηνλ πξφινγν είρε αθνχζεη ν ίδηνο ην ελαληίνλ ηνπ κίζνο  απφ ηνλ 

Αίαληα, φκσο αξλείηαη λα ηνλ αηηκάζεη ζη.1339 <<νὐθ ἀληαηηκάζαηκ’ ἄλ>> γηα λα 

ηνλ εθδηθεζεί γηα ηελ ερζξφηεηά ηνπ, αξλνχκελνο λα ηνπ αλαγλσξίζεη ηε δεχηεξε 

ζέζε κεηά ηνλ Αρηιιέα. Γηα ηνλ Αγακέκλνλα ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε <<ἀηηκάδνηην>> 

ζη.1342 ελλνψληαο φηη απηφο δελ αδηθήζεθε απφ ηνλ Αίαληα ψζηε λα ηνπ 

αληαπνδψζεη ηελ αδηθία
83.

. 

     ε κηα πηζαλή απάληεζε ηνπ Αγακέκλνλα, φηη απηφο ν ήξσαο ηα αθχξσζε φια κε 

ηε κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ, άξα είλαη δίθαην λα ηνλ αηηκάζσ, ν Οδπζζέαο γηα λα 

ζηαζεξνπνηήζεη θαιχηεξα ηελ πξνεγνχκελε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ εηζάγεη ηνπο 

λφκνπο ησλ ζεψλ ζη.1343-1344 <<γηαηί δελ είλαη απηφλ αιιά ηνπο λφκνπο ησλ ζεψλ  
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πνπ ζα θαηέζηξεθεο>>. Οη λφκνη ησλ ζεψλ (νη άγξαθνη λφκνη ηεο Αληηγφλεο) 

επηηάζζνπλ λα ζάβνληαη φινη νη λεθξνί. Με ηελ απαγφξεπζε ηεο ηαθήο ε χβξε ησλ 

ερζξψλ ηνπ Αίαληα παίξλεη ηνλ αληηθεηκεληθφ ηεο ραξαθηήξα, έκκεζα είλαη χβξε 

θαηά ζείσλ λφκσλ. 

     Μεηά απφ απηφ ην επηρείξεκα ν Οδπζζέαο επηζηξέθεη ζηε δηθαηνζχλε ζη.1344-

1345 <<νὐ δίθαηνλ βιάπηεηλ ηνλ ἐζζιφλ >> αθνχ απηή αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ηνπ ἐζζινχ αλζξψπνπ. Σν ἐζζιφλ σο αληηθείκελν ηνπ βιάπηεηλ θαη ην 

άξηζηνο αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζηε ζέζε ηνπ Αίαληα σο ήξσα. Καηά άιινπο 

ζρνιηαζηέο ην ἐζζιφλ είλαη ππνθείκελν ηνπ βιάπηεηλ θαη επνκέλσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

Αγακέκλνλα. Ο Οδπζζέαο ζην ζη.1345 επθπψο δελ θαηεγνξεί ηνλ Αγακέκλνλα γηα ην 

κίζνο ηνπ, αιιά ελλνεί φηη δελ πξέπεη λα εμαθνινπζεί λα ηνλ κεηαρεηξίδεηαη ζαλ 

ερζξφ
84

.Η αληίιεςε πεξί δίθεο πεξηιακβάλεη θαη ηνπο λφκνπο ησλ ζεψλ πνπ είλαη 

ζσζηφ λα ηνπο ππαθνχεη θαλείο, νπφηε ε άξλεζε ηεο ηαθήο θξίλεηαη άδηθε θαη 

αζεβήο πξάμε, απνξξίπηεηαη δε σο θαηάρξεζε εμνπζίαο. 

     Αθνινπζεί κηα ζηηρνκπζία Οδπζζέα-Αγακέκλνλα, ηα λνήκαηα ππθλψλνπλ θαη ν 

ιφγνο θαίλεηαη λα πξνρσξεί ζρεδφλ ήξεκα, θακία ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο 

ινγνκαρίεο. ηε ζηηρνκπζία εδψ θάπνηεο ιέμεηο θαη θξάζεηο είλαη ηφζν γεληθεπκέλεο 

ψζηε δίλνπλ ην ραξαθηήξα γλσκηθψλ, δηράδνπλ κελ ηνπο κειεηεηέο, αιιά δείρλνπλ 

πσο ην δήηεκα νδεχεη πξνο επίιπζε
85

.  

     Σνλ Αγακέκλνλα ηνλ απαζρνιεί ην ζέκα ηεο έρζξαο ηνπ κε ηνλ Αίαληα θαη ζέιεη 

λα ηνλ εθδηθεζεί αθφκα θαη λεθξφ. Γε δίλεη θακία  ζεκαζία ζην <<ἡλίθ’ ἦλ κηζεῖλ 

θαιφλ>> ζη.1347 νχηε αλαθέξεηαη θαζφινπ ζηα επηρεηξήκαηα ηνπ Οδπζζέα πεξί 

αξηζηείαο ηνπ Αίαληα. Γελ θαηαλνεί πψο κπνξεί λα κεηξηάζεη ην κίζνο ηνπ ζε θάπνηνλ 

επεηδή έρεη πεζάλεη. Γηα απηφλ ηψξα ν Οδπζζέαο φρη κφλν πξέπεη λα ηνλ κηζεί αιιά 

θαη λα ηνλ πνδνπαηήζεη, πξνθαιψληαο ηνλ έκκεζα λα δηαπξάμεη χβξε θαηά ηνπ 

Αίαληα. Απηφ φκσο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ελφο πάζνπο πνπ δελ είλαη ζσζηφ θαη 

εζηθφ(θέξδνο, φρη θαιφ). Η εθδίθεζε πνδνπαηψληαο έλαλ λεθξφ είλαη αλάμην φθεινο 

θαη ν Αγακέκλνλαο κε κπνξψληαο λα ην δηθαηνινγήζεη αιιηψο ζηεξίδεηαη ζηελ 

πνιηηηθή αλάγθε ζη.1350.  

     Γελ επηδίδεηαη ζε πνιηηηθή ζεσξία φπσο ν αδεξθφο ηνπ, κφλν πνπ νκνινγεί φηη δελ  
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είλαη εχθνιν νη πξάμεηο ηεο εμνπζίαο λα ζπκβαδίδνπλ κε ηνλ εζηθφ λφκν, επνκέλσο 

παξαδέρεηαη θάπνηα αζέβεηα. Η ρξήζε ηεο ιέμεο ηχξαλλνο εδψ είλαη κε νπδέηεξε 

ζεκαζία (θπβεξλήηεο) σζηφζν ην αζελατθφ αθξναηήξην ηνπ 5
νπ

 αηψλα ηελ 

αληηιακβαλφηαλ δηαθνξεηηθά. ην ζη.1351 ν Οδπζζέαο επαλαθέξεη ηελ παξαδνρή ηεο 

θηιίαο πνπ έθαλε ν Αγακέκλνλαο  ζην ζη.1330-1331, επνκέλσο έρεη ππνρξέσζε λα 

ζεβαζηεί ην θίιν ηνπ ηνλ Οδπζζέα. ηνλ επφκελν ζηίρν ν Αγακέκλνλαο κε ηε θξάζε 

<< θιχεηλ ηφλ ἐζζιφλ ἄλδξα ρξή ηῶλ ἐλ ηέιεη.>>, ίζσο απαληά ζην επηρείξεκα ηνπ 

Οδπζζέα ελλνψληαο φηη ν Αίαληαο δελ ήηαλ εζζιφο αθνχ δελ είρε αλαγλσξίζεη ηελ 

εμνπζία ηνπ. Μπνξεί φκσο λα ελλνεί θαη ηνλ Οδπζζέα, φηη είλαη ζεηξά ηνπ ηψξα λα 

δείμεη ππαθνή ζηνπο αλσηέξνπο ηνπ
86

. 

     Απηφ ινηπφλ πνπ θαίλεηαη λα ηνλ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν είλαη ε αμία πνπ έρεη ε 

θηιία ηνπ κε ηνλ Οδπζζέα παξά ε επζέβεηα θαη ε δηθαηνζχλε. Δπαλεξρφκαζηε πάιη 

ζην πιέγκα θηιία-έρζξα. Ο Αίαληαο ζηελ παξαπιαλεηηθή ξήζε αλαγλσξίδεη ηελ 

αζηάζεηα ηνπ θφζκνπ, θαηαλνεί φηη ην δηθφ ηνπ ηδεψδεο (λα σθειείο ηνπο θίινπο-λα 

βιάπηεηο ηνπο ερζξνχο) έρεη θαηαξξεχζεη, ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε θηιία θαη ε έρζξα δελ 

είλαη ηίπνηα ην απφιπην, αθνχ νη ερζξνί κπνξνχλ λα γίλνπλ θίινη θαη ην αληίζεην θαη 

νη ελέξγεηεο λα κε θηάλνπλ ζηα άθξα ψζηε λα ελαξκνλίδνληαη κε απηή ηελ 

πξννπηηθή. Έρεη δηαπηζηψζεη φηη θαη νη δηθνί ηνπ θίινη έγηλαλ ερζξνί θαη απηφο 

ερζξφο ηνπο, ε ηδέα φκσο λα κεηαβιεζεί απηή ε ερζξφηεηα ζε θηιία ηνλ απσζεί, κέλεη 

άθακπηνο ζηνλ εξσηθφ ηνπ θψδηθα. Οη αμίεο ηνπ Αγακέκλνλα είλαη πην θνληά ζε 

απηέο ηνπ Αίαληα πνπ αξλήζεθε ηε ράξε αθφκα θαη ζηνπο δηθνχο ηνπ παξά ζε απηέο 

ηνπ Οδπζζέα πνπ είλαη έηνηκνο λα θάλεη ηε ράξε ζε απηφλ πνπ ήηαλ θάπνηε ερζξφο 

ηνπ, κα ήηαλ θάπνηε επγελήο ζη.1355. 

     Γηα ηνλ Οδπζζέα ε αξεηή αμίδεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ έρζξα αθνχ έρεη παξαδερζεί 

πσο ν άλζξσπνο απηφο ήηαλ ερζξφο, θάπνηε φκσο ήηαλ γελλαίνο. Η αξεηή ζη.1357 

πηζαλφλ είλαη ηνπ Αίαληα θαη απηή ε αξεηή θεξδίδεη ηνλ Οδπζζέα πεξηζζφηεξν απφ 

ην κίζνο πνπ έηξεθε ν Αίαληαο γηα απηφλ. Ο Αγακέκλνλαο αδπλαηεί λα ελλνήζεη 

ζη.1358  ηνλ Οδπζζέα πνπ ν ζεβαζκφο ζηνλ εξσηζκφ ηνπ λεθξνχ θαηαπλίγεη ην πξνο 

απηφλ κίζνο, αθνχ γηα ηνλ ίδην ην παλ είλαη θαηά ηνπ ερζξνχ κίζνο θαη φπνηνο δελ 

ζθέθηεηαη έηζη είλαη αζηαζήο. Γηα ηνλ Αγακέκλνλα άλζξσπνη ζαλ θαη απηφλ είλαη 

ηειείσο, άζηαηνη θαη ξσηά κήπσο  πξνηείλεη ηελ απφθηεζε ηέηνησλ θίισλ; (1360). Σν  
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επίζεην ἔκπιεθηνη (άζηαηνη) θαηά άιινπο κειεηεηέο αλαθέξεηαη ζηνλ Αίαληα αθνχ 

γηα ηε γελλαηφηεηά ηνπ θαη ηελ έρζξα ηνπ έρεη γίλεη ιφγνο ζηνπο πξνεγνχκελνπο 

ζηίρνπο. Καηά άιινπο φκσο ζεσξείηαη φηη αλαθέξεηαη ζηνλ Οδπζζέα ηνπ νπνίνπ ε 

θηιία κε ηνπο Αηξείδεο είλαη ζηαζεξή θαη νπδέπνηε ακθηζβεηήζηκε. 

     ηα ηειεπηαία ιφγηα ηνπ Αγακέκλνλα δηαθαίλεηαη θάπνηα πηθξία θαηά ηνπ 

Οδπζζέα ν νπνίνο ζα πξέπεη λα δηθαηνινγήζεη θαη ηε δηθή ηνπ αζηάζεηα. κσο θαη ν 

Οδπζζέαο ζην ζη.1359 θεξχζζνληαο ηε κεηαβνιή ζηηο ζρέζεηο θηιίαο-έρζξαο 

ππνδειψλεη φηη θαη ηνπ Αγακέκλνλα ε θηιία πξνο απηφλ κεηεβιήζε αθνχ δελ 

ππαθνχεη ζηηο πξνηξνπέο ηνπ. Ο Αγακέκλνλαο δελ δίλεη ζπλέρεηα ζηνλ ππαηληγκφ θαη 

ηνλίδεη φηη δελ επηζπκεί ηέηνηνπο θίινπο δειαδή αζηαζείο ζη.1360.   

     Ο Οδπζζέαο ζαλ απάληεζε δηαηππψλεη κηα θαηεγνξία γηα ηζρπξνγλσκνζχλε πξνο 

ηνλ Αγακέκλνλα (ζθιεξή θαξδηά) ζη.1361 αθνχ εκθαλίδεηαη πεηζκαηάξεο ζαλ ηνλ 

Αίαληα. Ο Οδπζζέαο κηιψληαο πξνεγνπκέλσο γηα ην επκεηάβιεην ζην πιέγκα 

θηιίαο-έρζξαο ηνλίδεη φηη απηφο πνπ κέλεη άθακπηνο ζηελ έρζξα δελ είλαη αμηέπαηλνο. 

Η ζθιεξή θαξδηά είλαη ην αληίζεην ηεο αζηαζνχο θαη παξφιν πνπ εδψ θαηαδηθάδεη 

ηελ αθακςία ηνπ Αγακέκλνλα, ε πεξηγξαθή ηαηξηάδεη θαη κε ηνλ Αίαληα.  Απηά ηα 

ιφγηα ίζσο ζήκαηλαλ φηη θαηεγνξεί γηα δεηιία θαη κηθξνπξέπεηα ηνπο αξρεγνχο ηνπ 

ζηξαηνχ. O Αγακέκλνλαο φκσο πξνηηκά λα παξακείλεη ζθιεξφο παξά λα θαηεγνξεζεί 

γηα δεηιία ζη.1362, αξρίδεη λα ηαιαληεχεηαη αιιά ν θφβνο ηνλ εκπνδίδεη γηαηί αλ 

ελδψζεη ζα δερζεί πιήγκα ε θήκε ηνπ. Σνλ ίδην θφβν είρε δείμεη θαη ζην ζη.1241 

κήπσο απνδεηρζεί θαθφο απφ ηνλ Σεχθξν. Δδψ ην <<δεηινχο>> αληηζηνηρεί ζην 

<<θαθνί>> εθείλνπ ηνπ ζηίρνπ
87

. 

       Η θξάζε <<ηῇδε ζἡκέξα>> ζη.1362, ε εκέξα πνπ θαηλφηαλ φηη ήηαλ δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ ζσηεξία ηνπ Αίαληα ζηελ αγγειηθή ξήζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

είλαη απηή ε εκέξα πνπ ζα ηνλ απνθαηαζηήζεη σο ήξσα. Ο Οδπζζέαο δηαβεβαηψλεη 

ηνλ Αγακέκλνλα ζην ζη.1363 φηη ζα θαλεί πσο ππνρσξεί ζην δίθην θαη φρη ζην θφβν 

κε βάζε ηα επηρεηξήκαηα πνπ σο ηψξα έρνπλ ιερζεί ζηνπο ζη.1355 θαη 1342. 

Πνπζελά φκσο δελ ηνλ δηαβεβαηψλεη φηη ζα πξάμεη εξσηθά. 

    Ο  Οδπζζέαο έρεη μεθαζαξίζεη ηε ζέζε ηνπ, ιεηηνπξγεί κε βάζε ην δίθαην, ην εζηθφ 

θαη ηελ αξεηή πνπ ππεξληθά ηελ ερζξφηεηα. Απηφ είλαη έλα είδνο ζσθξνζχλεο. Ο 

ερζξφο ηνπ Αίαληα ιεηηνπξγεί ζαλ θίινο ρσξίο θαλέλαλ θπληθφ ππνινγηζκφ ιέγνληαο,  

 
 

87. Βι. Μπάιηαο, 19982, ζζ.  172-174. 
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κηζνχζα ηφηε πνπ λα κηζείο ήηαλ ζσζηφ, φκσο ηψξα δελ είλαη ζσζηφ (θαιφλ), εζηθφ 

θαη δίθαην λα κηζεί ην λεθξφ πηα ερζξφ ηνπ. Δλήξγεζε ζαλ θίινο κε θάπνην θίλδπλν 

αθνχ θαη νη Αηξείδεο εμσζνχζαλ ηελ ερζξφηεηα ζηα άθξα, ψζηε θαη θίινο ηνπο 

έκεηλε θαη θίινο ηνπ Σεχθξνπ έγηλε. 

     Απηή ε ζσθξνζχλε βιέπεη ηηο ζπκπεξηθνξέο θηιίαο-έρζξαο ζαλ ππφζεζε απιήο 

ελαιιαγήο, νπφηε κπνξεί λα ζεσξεζεί κεζφηεηα (κε ηελ αξηζηνηειηθή έλλνηα ηνπ 

φξνπ) κε άθξα ηε θηιία απ’ ηε κηα θαη ηελ έρζξα απ’ ηελ άιιε. Δίλαη κεζφηεηα 

ζχκθσλα θαη κε ηνλ Αίαληα πνπ βιέπεη πσο νη ζπκπεξηθνξέο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ επίγλσζε φηη νη θίινη κπνξεί λα κεηαηξαπνχλ ζε ερζξνχο. Η ζσθξνζχλε 

φκσο πνπ εθπξνζσπεί ν Οδπζζέαο είλαη απηή πνπ αγαπνχλ νη ζενί, φπσο είρε 

δηαηππσζεί ζηελ πξνινγηθή ζθελή απφ ηε ζεά Αζελά θαη ίζσο απηή πνπ πξέπεη λα 

είρε ζην λνπ ηνπ ν νθνθιήο θαη ππνηίζεηαη φηη ηελ θήξπμε ζην έξγν ηνπ. Απηή ε 

ζσθξνζχλε είλαη θάηη ην αληηεξσηθφ κε βάζε ηα κέηξα ηνπ Αίαληα, είλαη ίζσο 

πνιηηηθή, πάλησο ζίγνπξα είλαη θάηη ην ζνθφ θαη αλζξσπηζηηθφ. 

     Αλ θαη ν Οδπζζέαο δελ θάλεη ρξήζε ηεο ιέμεο νχηε θεξχγκαηα πεξί ζσθξνζχλεο, 

ηελ αζθεί κε έλαλ ηξφπν πνπ μεπεξλά ηα επηρεηξήκαηα θαη ηεο Αζελάο θαη ηνπ 

Μελέιανπ. Μειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη αληηπξνζσπεχεη κηα ζπιαρληθή Αζελά ζηελ 

ηειηθή ζθελή, αθνχ έκαζε ηε ζσθξνζχλε πνπ ηνπ δίδαμε. Απηή φκσο έρεη ζρεδφλ 

μεραζηεί ζην έξγν θαη ε ζηάζε ηνπ Οδπζζέα είλαη δηαθνξεηηθή εμαξρήο απφ ηε δηθή 

ηεο
88

. 

     Η εξψηεζε ηνπ Αγακέκλνλα <<λα αθήζσ λα ζάςνπλ ηνλ λεθξφ;>> ζη.1364 

δείρλεη φηη δελ έρεη πηα επηρεηξήκαηα, πεξηκέλεη ηε ζίγνπξε απάληεζε ηνπ Οδπζζέα 

ζην ζη. 1365 <<ἔγσγε, θαί γάξ αὐηφο ἐλζάδ’ ἵμνκαη>> θαη αλαθαιεί ην ζη. 124 ηεο 

πξνινγηθήο ζθελήο, πνπ ν Stanford ηνλ πεξηγξάθεη σο θσηηζκέλν εγσηζκφ ηνπ 

θιαζηθνχ αλζξσπηζκνχ
89

. Ο Οδπζζέαο ζηε κνίξα  ηνπ ερζξνχ ηνπ αλαγλσξίδεη θαη ηε 

δηθή ηνπ κνίξα, γίλεηαη ν άλζξσπνο πνπ αλαγλσξίδεη ην ζπλάλζξσπν θαη ηελ 

επάισηε χπαξμή ηνπ θαη αηζζάλεηαη βαζχηαην νίθην, θαηαιήγνληαο ζην εζηθφ 

δίδαγκα ησλ ζη. 125-126 <<ηίπνηα δελ είκαζηε νη δσληαλνί, είδσια κφλν, 

αλππφζηαηε ζθηά>>. Σν ίδην εζηθφ δίδαγκα ππαηλίζζνληαη θαη ηα ιφγηα ηνπ 

Αγακέκλνλα ζηνλ επφκελν ζη. 1366 <<αιήζεηα, ηα ίδηα είλαη φια, θαζέλαο δνπιεχεη 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ>> κε ηνλ Οδπζζέα λα θαίλεηαη λα απνδέρεηαη απηά ηα ιφγηα 

 
88. Βι. Garvie, 2010, ζζ.  26,375. 

89. Βι. Winnington-Ingram, 1999, ζζ .  87,88,108. 
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ζη.1367. Ήηαλ γλσζηφ φηη ζηε ζπκπφληα ελππήξρε ζηνηρείν εγσηζκνχ, ιππφκαζηε 

θάπνηνλ γηαηί βιέπνπκε ηνλ εαπηφ καο ζε απηφλ. Ο Αγακέκλνλαο ζεσξεί ηε ζηάζε 

ηνπ Οδπζζέα εγσηζηηθή θαη ηελ απνξξίπηεη βιέπνληαο κάιηζηα φηη ε επγέλεηά ηνπ 

κπνξεί λα έρεη πεγή ηελ ηδηνηέιεηα, αθνχ δειψλεη φηη είλαη θπζηθφ λα θνπηάδεη 

πεξηζζφηεξν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Αηηία θαη ζθνπφο θάζε πξάμεο ηνπ αλζξψπνπ 

απνβιέπεη ζηνλ εαπηφ ηνπ, ε επγέλεηα ή ε επηέιεηα ηεο αηηίαο θαη ηνπ ζθνπνχ θάλεη 

ηνλ επγελή ή ηνλ επηειή άλζξσπν. 

     Ο Αγακέκλνλαο παξφηη πεηζκαηάξεο ζαλ ηνλ Αίαληα έρεη ηε ζσθξνζχλε λα 

ππνρσξήζεη, απνπνηνχκελνο θάζε επζχλε ζην ζη.1368 <<ζφλ ἆξα ηνὔξγνλ, νὐθ ἐκφλ 

θεθιήζεηαη>>, ζέιεη λα απαιιάμεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηελ θαηεγνξία ηεο δεηιίαο. Ο 

Οδπζζέαο ζπλεηφο δηεπθνιχλεη ηελ απνρψξεζή ηνπ ζην ζη.1369, φπσο θαη λα ην 

θάλεηο ζε θάζε πεξίπησζε (παληαρῇ) δε ζα ζηγεί ε ππφιεςή ζνπ, ζα είζαη 

<<ρξεζηφο>>. Υξεζηκνπνηεί εδψ κηα πην αζζελή ιέμε απφ ην εζζιφο ή αγαζφο  

ελλνψληαο ζα είζαη ρξήζηκνο
90

 . Ο Αγακέκλνλαο ζην ζη.1370 επαλέξρεηαη ζην ζεκείν 

απφ φπνπ μεθίλεζε ε ζπδήηεζε ζη.1328-1331 θάλνληαο κφλν ηε ράξε ζηνλ πνιχηηκν 

θίιν ηνπ, ζα κπνξνχζε θαη αθφκα κεγαιχηεξε λα θάλεη γηα απηφλ. 

      Η ππνρψξεζή ηνπ φκσο είλαη απξφζπκε, δελ κεηαβάιιεη ην ήζνο ηνπ, νη απφςεηο 

ηνπ γηα ηνπο θίινπο θαη ηνπο ερζξνχο παξακέλνπλ άθακπηεο (ζα είλαη πάληα ν 

κεγαιχηεξνο ερζξφο κνπ), νχηε αληαπνθξίλεηαη ζην δίθην, ζηελ επζέβεηα θαη ηνλ 

αλζξσπηζκφ πνπ πξφηεηλε ν Οδπζζέαο. Σν δήηεκα ηεο ηαθήο ιχεηαη φρη σο 

ππαλαρψξεζε δηθή ηνπ, <<Γηθή ζνπ ηε δνπιεηά φρη δηθή κνπ ζα ηελ πνπλ>> ζη.1368,  

ηε δέρεηαη κφλν σο ράξε γηα θάπνην δηθφ ηνπ θίιν, αθήλνληαο ην πεδίν ειεχζεξν 

ζηνλ αλζξσπηζκφ ηνπ Οδπζζέα.  

     ην ζη.1373 ε θξάζε <<ἃ ρξῇο>>  δηράδεη ηνπο κειεηεηέο. ε ρεηξφγξαθα ππάξρεη 

ρξή δειαδή απηά πνπ πξέπεη ή ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ηαθή. Απηφ φκσο γηα ηνλ 

Αγακέκλνλα πνπ ην εληέιεηαη ζηνλ Οδπζζέα ζα ζήκαηλε απνδνρή ηεο πξάμεο ηεο 

ηαθήο θαη ηεο ηηκήο ζην λεθξφ, πξάγκα πνπ δελ πξνθχπηεη απφ απηά πνπ έρεη πεη 

ζηνπο ζη.1372-1373 (θαη εδψ φζν ήηαλ θαη εθεί, δειαδή ζηνλ Άδε) <<ἔρζηζηνο 

ἔζηαη>>. Η ζπάληα ρξήζε ηεο ιέμεο ρξῇο ζεκαίλεη επηζπκείο, αλ θαη ν Οδπζζέαο δε 

ζα κπνξέζεη λα θάλεη φζα ζέιεη
91

. Ο Αγακέκλνλαο απνρσξεί θαη  ιήγνπλ νη 

ινγνκαρίεο.  

    
   90. Βι. Μπάιηαο, 19982, ζ. 174. 
    91. Βι. Garvie, 2010, ζζ.  376-377. 
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     Ο ρνξφο επηδνθηκάδεη ηε ζνθία ηνπ Οδπζζέα θαη νη άλζξσπνη ηνπ Αίαληα κέλνπλ 

έθπιεθηνη απφ απηφ πνπ απνθαιχθζεθε κπξνζηά ηνπο. Ο Οδπζζέαο ν πην κηζεηφο 

ερζξφο ηνπ δίλεη ρέξη βνήζεηαο θαη γίλεηαη θίινο ηνπ. Τπάξρεη θίλδπλνο λα 

ππεξαπινπζηεχζεη θάπνηνο ηελ εξκελεία ηνπ έξγνπ κηιψληαο γηα έλαλ αιαδφλα θαη 

πβξηζηηθφ Αίαληα θαη έλαλ Οδπζζέα πνπ παίδεη ηνλ θαιφ ξφιν. Μπνξεί λα γίλεη θαη 

ην αληίζεην φκσο, λα ζεσξεζεί ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πξσηαγσληζηή αληηεξσηθφο πνπ 

ίζσο ηνλ θαηαδηθάζεη ζηα κάηηα νξηζκέλσλ. Ο Οδπζζέαο ηνπ νθνθιή είλαη 

ρεηξαθεηεκέλνο απφ ηνλ πξσηφγνλν απηνθαηαζηξνθηθφ εξσηζκφ ηνπ Αίαληα ρσξίο 

λα πέθηεη ζχκα ηνπ επίζεο απηνθαηαζηξνθηθνχ δεζπνηηζκνχ ησλ Αηξεηδψλ, 

πξνζαξκφδεηαη ζε έλαλ θαηλνχξην πνιηηηθφ θφζκν. Ο θφζκνο ηνπ είλαη απηφο πνπ 

ζπιινγίδεηαη θαη επηρεηξεκαηνινγεί, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηα θαη ν ζχγρξνλνο 

θφζκνο ηεο πνιηηηθήο ζηα ρξφληα ηνπ νθνθιή, αλαγλσξίδεη ηελ αλζξψπηλε 

θαηάζηαζε, δηαζέηεη ηελ αξεηή ηεο ζσθξνζχλεο, κε ηελ πεηζψ θεξδίδεη κηα λίθε 

ελαληίνλ ηεο βίαο θαη δείρλεη ην αλζξσπηζηηθφ ηνπ έιενο
92

. 

     Η ζπκβνιή ηνπ Οδπζζέα ζηελ ηαθή ηνπ Αίαληα θαη ε δηθαηνζχλε πνπ εθπξνζσπεί 

ζπλδένληαη κε ηελ ηηκή θαη ηελ απνθαηάζηαζε πνπ πξνβάιιεη ν λεθξφο αθνχ είρε ην 

ζάξξνο λα ηνλ απνδερηεί σο άξηζην ησλ Αξγείσλ. Σφζν ειθπζηηθή είλαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ Οδπζζέα πνπ θαηαιαβαίλεη ην κάζεκα ηεο ελαιιαγήο ζε ζρέζε κε 

ηνπο άιινπο ήξσεο ηνπ έξγνπ, ψζηε θάπνηνη κειεηεηέο ππνζέηνπλ φηη δεκηνχξγεζε 

απηφλ κάιινλ σο ξφιν πξφηππν γηα ην θνηλφ παξά ηνλ Αίαληα. Έρεη ιερζεί φηη ν Αίαο 

παξνπζηάδεηαη σο ν ηειεπηαίνο αξηζηνθξάηεο ήξσαο ζε έλαλ θφζκν πνπ ρξεηάδεηαη 

ηελ ειαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Οδπζζέα. 

     Σν παξαδνζηαθφ ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έλλνηα ηεο αξεηήο, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζεη θαη ην λέν ηχπν ήξσα <<ἄξηζη’ δπζζεῦ>> 

ζη.1381. Παξφια απηά νη αμίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ Οδπζζέα είλαη παξαδνζηαθέο, ε πφισζε 

δελ είλαη κεηαμχ παιηνχ θαη λένπ, αιιά κεηαμχ αμηνζαχκαζηνπ θαη αμηφκεκπηνπ. Η 

ζηάζε ηνπ Οδπζζέα δε θαίλεηαη θαη ηφζν θαηλνηφκνο, αλ ζπκεζνχκε θαη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ν παξαδνζηαθφο ήξσαο Αρηιιέαο θέξζεθε ζηνλ Πξίακν (Ιιηάδα Ω). 

Δπνκέλσο ην έξγν θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη θαη ηελ ππεξνρή ηνπ Αίαληα θαη ηελ 

ππεξνρή ηνπ Οδπζζέα, ησλ δχν απηψλ ηχπσλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηνη θαη ζηελ εξσηθή 

επνρή θαη ζηελ θιαζηθή Αζήλα ηνπ 5
νπ

 αηψλα
93

. 

 
92. Βι. Winnington-Ingram, 1999, ζζ . 110-111. 

93. Βι. Garvie, 2010,  ζζ . 27-28. 
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Προεηοηκαζίες ηαθής 

       Ο Οδπζζέαο κε κηα παλεγπξηθή θαη επίζεκε δήισζε φπσο δείρλνπλ ηα ιφγηα ηνπ 

ζη.1377 ππφζρεηαη ζηνλ Σεχθξν πσο πιένλ ζα είλαη θίινο ηνπ φπσο θάπνηε ήηαλ 

ερζξφο ηνπ, δεηψληαο ηνπ λα πάξεη κέξνο ζηελ ηαθή ηνπ ήξσα. Καζηζηά ζαθέο φηη ε 

αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπ αθνξά θαη ηνλ Αίαληα, αθνχ έρεη ζπζηξαηεπζεί κε ηνπο 

θίινπο ηνπ φπσο δείρλνπλ νη ιέμεηο <<ζπλζάπηεηλ…μπκπνλεῖλ>>. Η ιέμε << 

πνλεῖλ>> ζην ζη.1380 κπνξεί λα αληηπαξαβιεζεί κε ην <<πφλῳ>> ζη.24 ζηνλ 

πξφινγν, ηνλ θφπν γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ ερζξνχ ηφηε Αίαληα. 

      Ο Σεχθξνο πνπ ήηαλ παξψλ (αλ θαη δελ πήξε κέξνο ζηελ ηειεπηαία ινγνκαρία) κε 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε δελ παξαιείπεη λα επαηλέζεη ηνλ Οδπζζέα γηα ηελ 

αλέιπηζηε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξε, παξφιν πνπ απηφ δελ ην πεξίκελε απφ ην 

κεγαιχηεξν ερζξφ ηνπ. Ο Σεχθξνο πξνζθσλεί ηνλ Οδπζζέα κε ηελ ίδηα ιέμε άξηζηε 

ζη.1381 πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ν Οδπζζέαο ζηνλ πξνεγνχκελν ζη.1380 γηα ηνλ 

Αίαληα <<ἀξίζηνηο ἀλδξάζηλ>>. Απηφ ζαλ αληαπφδνζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

αξεηήο ηνπ Αίαληα απφ ηνλ Οδπζζέα.  

       Σν <<ἔςεπζαο>> ζη.1382 αθνχγεηαη εηξσληθφ θαη ζρεηίδεηαη κε ηε θήκε πνπ είρε 

ν Οδπζζέαο σο πνιχηξνπνο. ην ζη.1384  ε θξάζε κφλνο απηφο παξαζηάζεθε βνεζφο 

αληηπαξαβάιιεηαη κε ηελ απνκφλσζε ηνπ Αίαληα απφ φινπο ζην πξψην κέξνο ηνπ 

έξγνπ. ην ζη.1385 νη κεηνρέο <<ζαλφληη, δῶλ>> ζθφπηκα παξαηάρζεθαλ γηα λα 

εμάξνπλ ηελ αζέβεηα θαη ηελ αγέλεηα ηεο πξνζβιεηηθήο πξάμεο <<ἐθπβξίζαη κέγα>>. 

ε νιφθιεξν ην έξγν ν Αίαο, νη θίινη ηνπ θαη ε Αζελά πεξίκελαλ ηελ χβξε ηνπ 

Οδπζζέα (εθδίθεζε), φκσο ζην ηέινο ηνπ έξγνπ χβξε είλαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

Αηξεηδψλ ε νπνία δειψλεη εδψ ηελ πεξηχβξηζε ηνπ λεθξνχ κε ην λα αξλνχληαη ηελ 

ηαθή ηνπ
94

.  

     Ο Σεχθξνο δελ δέρεηαη φκσο ηε ζπκκεηνρή ηνπ Οδπζζέα ζηελ ηαθή θνβνχκελνο 

κε δπζαξεζηεζεί ν λεθξφο ζη.1394-1395. Ο αδηάιιαθηνο ραξαθηήξαο ηνπ Αίαληα 

ήηαλ παζίγλσζηνο ψζηε ζα ήηαλ αληίθαζε κηα ζπλδηαιιαγή ηνπ κε ηνλ Οδπζζέα κε 

αηηία ηελ εθπιήξσζε ησλ επζεβψλ θαζεθφλησλ πξνο ηνλ λεθξφ. Ο Οδπζζέαο δελ 

κηζεί πιένλ ηνλ Αίαληα, δελ κπνξνχκε λα πνχκε ην αληίζηξνθν φκσο, ην θνηλφ 

ζπκάηαη ηε ζπλάληεζή ηνπο ζηνλ Άδε (Οδ. ι). Σν <<ἐπηςαχεηλ>> ζη.1394 ζεκαίλεη 

αγγίδσ ειαθξά ηελ επηθάλεηα, επνκέλσο ν Οδπζζέαο δελ πξέπεη νχηε θαλ λα αγγίμεη 

ην πηψκα. Η θξάζε <<δπζρεξέο πνηῶ>> ζη.1395 ζπλάδεη κε ηελ άπνςε πνπ είραλ νη 

 

94. Βι. Garvie, 2010, ζζ . 377-378. 
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αξραίνη φηη νη ηηκέο ελφο ερζξνχ πξνο ην λεθξφ ζψκα ηνπ ερζξνχ ηνπ ήηαλ απερζείο. 

Γηα λα κελ απνπνηεζεί ν Σεχθξνο ηειείσο ηεο βνήζεηαο ηνπ Οδπζζέα επηθαιείηαη ηε 

ζχκπξαμε απηνχ ζηα άιια. ην ζη.1396 <<ηά δ’ ἄιια>> αλ θαη είλαη αζαθήο θξάζε 

κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη πεξηιακβάλεη νηηδήπνηε εθηφο απφ ην άγγηγκα ηνπ 

λεθξνχ
95

. 

     ην ζη.1396-1397 ε θξάζε <<θεἴ ηηλα ζηξαηνῦ ζέιεηο θνκίδεηλ>> δειψλεη σο έλα 

βαζκφ επαλέληαμε ηνπ Αίαληα ζηελ θνηλφηεηα. Ο Σεχθξνο θιείλεη κε κηα εηιηθξηλή 

θηινθξφλεζε <<ἀλήξ θαζ’ ἡκᾶο  ἐζζιφο>> ζη.1399 θαη ν Οδπζζέαο επγελήο 

ζπκθσλεί καδί ηνπ, φκσο ε θξάζε ζην ζη.1400 <<ἄιι’ ἤζεινλ κέλ>> ππαηλίζζεηαη 

ιππεξή απνδνρή ηνπ γεγνλφηνο, αθνχ ε επηζπκία ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζηελ ηαθή δελ 

εθπιεξψζεθε. Ο Οδπζζέαο απνρσξεί, ζην ζη. 1400  ε ιέμε <<εἶκη>> είλαη παξφκνηα 

κε απηή πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Μελέιανο ζην ζη.1159 <<ἄπεηκη>> φκσο ε απνρψξεζε 

εδψ είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή
96

. 

      πσο έρεη πξναλαθεξζεί ν Αίαληαο παξακέλεη άηεγθηνο αθφκε θαη κεηά ζάλαηνλ 

κέζα απφ ην ζηφκα ηνπ Σεχθξνπ πνπ εθπξνζσπεί ην ίδην εξσηθφ κνληέιν. ηελ 

επνρή καο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηθξνςπρία, κπνξεί φκσο λα ζαπκάζεη θαλείο 

ην κεγαιείν ησλ εξσηθψλ κνξθψλ πνπ ππεξεηνχλ ηα ηδεψδε ηνπο σο ηα έζραηα φξηα. 

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ νη ζεαηέο έρνπλ ζαπκάζεη ηηο πνιεκηθέο αξεηέο ηνπ 

Αίαληα πνπ απνθαζηζηνχλ ηελ ηηκή ηνπ, αιιά νη ηειεπηαίεο ζηηγκέο ηνπ έξγνπ 

ππελζπκίδνπλ θαη ηηο άιιεο πιεπξέο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ φπσο ηηο είραλ δεη ζην πξψην 

κέξνο. Ο Σεχθξνο ππνςηάδεηαη φηη ν Αίαο δελ ζα κεηαληψζεη γηα ην ζπκφ ελαληίνλ ηνπ 

παιηνχ ερζξνχ ηνπ παξά ηα φζα έρνπλ ζπκβεί. Γελ είλαη άζρεηε ίζσο θαη ε θξάζε  

<<κέιαλ… κέλνο>> ζη.1412-1413 ζθνηεηλή δχλακε πνπ ρξεζηκνπνηεί παξαθάησ 

ππνδειψλνληαο ηελ εκκνλή ηεο νξγήο ηνπ. Απηφ δελ αθπξψλεη ηελ απνθαηάζηαζε 

ηνπ ήξσα, αιιά χζηεξα απφ ηε ζεηηθή παξνπζίαζή ηνπ ζηελ ηειεπηαία ζθελή δελ καο 

επηηξέπεη λα αλαηξέζνπκε ηα πξνεγνχκελα κέξε ηνπ έξγνπ. Παξέρεηαη έηζη έλα 

επηπιένλ ζπλδεηηθφ ζηνηρείν αλάκεζα ζηα δχν κέξε ηνπ έξγνπ εμαζθαιίδνληαο ηε 

ζπλνρή ηνπ
97. 

     Ο Οδπζζέαο απνρσξεί θαη ην έξγν Αίαο ηειεηψλεη ζσζηά κε ηνλ Αίαληα, κε ηνλ 

παιηφ  θφζκν πνπ αληηπξνζσπεχεη, κε ηνλ ελδφηεξν θχθιν θίισλ θαη ζπγγελψλ. Ο  
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Σεχθξνο χζηεξα απφ κηα θαηάξα θαη κηα Δξηλχα, δίλεη ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο ηειεηήο ηεο ηαθήο. Σν έξγν ηειεηψλεη ζηνπο ζη.1402-1420 νη νπνίνη 

παξνπζηάδνπλ ζχκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο κεηξηθέο θαη γισζζηθέο δπζθνιίεο, έηζη 

πνπ θάπνηνη νδεγνχληαη ζηελ απαινηθή νξηζκέλσλ ζηίρσλ ή θαη νιφθιεξνπ ηνπ 

ρσξίνπ ζεσξψληαο ην σο κεηαγελέζηεξε παξεκβνιή. Δίλαη απίζαλν φκσο ην γλήζην 

έξγν λα ηειείσλε ζην ζη.1401 κε ηε ζθεληθή εηθφλα ηνπ λεθξνχ ζηα κάηηα ησλ 

ζεαηψλ. Ίζσο ην ρσξίν λα είρε αληηθαηαζηαζεί αθνχ ζπρλά νη ηειεπηαίνη ζηίρνη ησλ 

έξγσλ πθίζηαλην αιιαγέο, φκσο πην ινγηθή εμήγεζε θαίλεηαη λα είλαη ε θζνξά γηα ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρσξίνπ. Δπνκέλσο δελ έρνπκε απηφ πνπ είλαη βέβαην φηη ζα 

απνηεινχζε έλα εληππσζηαθφ ηέινο. Έλα άιιν πξφβιεκα απνηειεί ε ζθεληθή 

δηεπζέηεζε ηνπ ρσξίνπ πνπ ζα ηε δνχκε ζε άιιε ελφηεηα.  

    Ο Σεχθξνο δίλεη νδεγίεο ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη δελ είλαη ζαθέο αλ 

απεπζχλεηαη ζην ρνξφ ή ζε αθνινχζνπο ή θαη ζηνπο δχν. Έρνπκε ηξηρνηφκεζε ηνπ 

ρνξνχ φπσο ζηνπο ζη.804-806 απφ ηελ Σέθκεζζα. Σψξα αγσληνχλ γηα ηηο εηνηκαζίεο 

ηεο θεδείαο φπσο ηφηε αγσληνχζαλ γηα ηε δσή ηνπ. ε θάζε νκάδα αλαηίζεηαη θαη 

μερσξηζηή εληνιή. ην ζη.1403-1404 <<νἱ κέλ θνίιελ θάπεηνλ ρεξζί ηαρχλεηε>>, ε 

ιέμε ηαρχλεηε ζεσξείηαη σο παξεκβνιή  ζε ζρέζε κε ην <<ἰδεῖλ>> ζην ζη.1164-1165  

ίζσο φκσο λα απνδίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο βηαζχλεο γηα ηελ ηαθή
98

.  

       ην ζη.1404 ρξεζηκνπνηείηαη αληί ηνπ <<νἱ δε>> ην επηθφ <<ηνί δε>> πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηνπο άιινπο ηξαγηθνχο αιιά ζην νθνθιή ππάξρεη κφλν 

εδψ. Η εηθφλα <<ακθίππξνλ ηξίπνδα>> απαληάηαη ζηνλ κεξν, έηζη ζα εηνηκαζηεί ην 

ηειεηνπξγηθφ πιχζηκν ηνπ λεθξνχ θαη ε άξζε ηνπ κηάζκαηνο. Η ηξίηε νκάδα κηα 

<<ἴιε ἀλδξψλ>> ζα θνκίζεη ηνλ <<ὑπαζπίδηνλ θφζκνλ>> ηελ παλνπιία γηα λα ηαθεί 

καδί ηνπ φπσο ν ίδηνο ν Αίαο είρε νξίζεη ζην ζη.577 πιελ ηεο αζπίδαο πνπ ηελ είρε 

θιεξνδνηήζεη ζην γηφ ηνπ ζην ζη.574-576. Οη ζη. 1411-1413 κνηάδνπλ ζηελ 

πεξηγξαθή κε ηνπο ζη.918-919 αιιά δελ έρνπλ θάπνηα ινγηθή, είλαη απίζαλν ε 

θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζην λεθξφ λα ζπλερίδεηαη κεηά απφ ηφζε ψξα. <<Μέλνο>> 

κεησλπκηθά νλνκαδφηαλ ην αίκα σο έδξα ηεο δχλακεο, κε ην επίζεην <<κέιαλ>> 

δειαδή ζθνηεηλφ, ζεκαίλεη ζθνηεηλή δχλακε
99

. 

     ηαλ ν Σεχθξνο εηνηκάδεηαη λα ζεθψζεη ην πηψκα, παξαηεξεί πσο νη αξηεξίεο  

εμαθνινπζνχλ λα αληινχλ ηε ζθνηεηλή δχλακε απφ ην αίκα ηνπ. Σν  <<κέλνο>>  

 
98. Βι. Garvie, , 2010, ζ. 381. 

99. Βι. Μπάιηαο, 19982, ζ. 179. 

56. 



κπνξεί λα ππνδειψλεη θαη ηελ νξγή ηνπ ήξσα θαη έηζη δείρλεη ηελ εκκνλή ησλ βίαησλ 

ζπλαηζζεκάησλ αθφκα θαη φηαλ ην ζψκα βξίζθεηαη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε
100

. Ο 

Σεχθξνο απεπζχλεη πξφζθιεζε ζη.1413-1414  ζηνπο θίινπο γηα ζπκκεηνρή (ρνξφο, 

αθφινπζνη), ππάξρεη φκσο ε αίζζεζε φηη κε ηα ιφγηα ηνπ απεπζχλεηαη επξχηεξα ζην 

ζηξάηεπκα. Σν αζχλδεην ζρήκα <<ζνχζζσ, βάησ>> κε ηηο πξνζηαθηηθέο ζπκβάιιεη 

ζηελ έλλνηα ηνπ επείγνληνο. Οη ζη.1416-1417 παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο γηα ηνπο 

κειεηεηέο ζηελ απφδνζε ζαθνχο λνήκαηνο ζηα ιφγηα ηνπ Σεχθξνπ ζρεηηθά κε ηελ 

εξσηζκφ ηνπ Αίαληα ζην παξφλ θαη ζην παξειζφλ. 

      Σν έξγν θιείλεη κε ηνπο ζη.1418-1420, νη ρνξηθνί αλάπαηζηνη δε δηαθέξνπλ πνιχ 

απφ απηνχο πνπ βξίζθνπλ ζην ηέινο θαη άιισλ έξγσλ ηνπ νθνθιή θαη δελ κπνξνχκε 

λα ςάμνπκε εδψ γηα θάπνηα βαζηά λνήκαηα. Σν ζρφιην ηνπ ρνξνχ (πνιιά νη άλζξσπνη 

καζαίλνπλ φηαλ ζπκβνχλ, θαλείο δελ κπνξνχζε λα ηα έρεη πξνβιέςεη) απαληάηαη θαη 

ζε άιιεο ηξαγσδίεο, είλαη νη ηππηθνί θαηαιεθηηθνί ζηίρνη πνπ καο δίλνπλ ηελ 

αληίιεςε ηνπ ηέινπο. Απηφ πνπ εμέπιεμε ην ρνξφ είλαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ Αίαληα 

κεηά ηελ ηαπείλσζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Οδπζζέα. Ο ρνξφο άδεη, ζεθψλνπλ ην 

λεθξφ θαη απνρσξνχλ απφ ηε ζθελή
101

. 

Ο ρόιος ηες Δρηλύας ζηο έργο 

      Σν πξψην κέξνο ηνπ έξγνπ θιείλεη κε ηελ ηειεπηαία ξήζε ηνπ Αίαληα θαη ηελ 

ζθελή ηεο απηνθηνλίαο, εθεί ν ήξσαο επηθαιείηαη ηηο Δξηλχεο ζη.835-844 λα 

ηηκσξήζνπλ ηνπο Αηξείδεο αιιά θαη φιν ην ζηξάηεπκα γηα λα εθδηθεζνχλ γηα ηα 

παζήκαηά ηνπ. Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ θαη’ αληηζηνηρία θιείλεη κε ηελ επίθιεζε 

απφ ηνλ Σεχθξν πιένλ, ζη.1389-1392 ζην Γία, ηε Γίθε αιιά θαη θπξίσο ζηελ Δξηλχα, 

πνπ φια ηα ζπκάηαη, λα εθδηθεζεί ηνπο Αηξείδεο, λα ηνπο εμαθαλίζεη γηα ηελ 

πξνζβιεηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνλ λεθξφ Αίαληα. Παξέρεηαη εδψ έλα 

άιιν ζπλδεηηθφ ζηνηρείν αλάκεζα ζηα δχν κέξε ηνπ έξγνπ εμαζθαιίδνληαο ηε 

ζπλνρή ηνπ. Βιέπνπκε εδψ φηη δηθαηνζχλε κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηηο ελέξγεηεο ησλ 

ζεψλ (Γίαο, Γίθε) αθνχ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο παγθφζκηαο ηάμεο, δελ 

κπνξνχκε φκσο λα αλαδεηήζνπκε δηθαηνζχλε ζηηο επηηαγέο ηεο κνίξαο. Οη Δξηλχεο 

φκσο ήηαλ ηα πινθάκηα ηεο κνίξαο πνπ έθεξλαλ ζην θηαίρηε ηελ ηηκσξία, θαη 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αξρατθά ζπζηαηηθά ηεο ιατθήο αληίιεςεο, φξγαλα ηηκσξίαο 

ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηε Μνίξα ή ηηο Μνίξεο. 
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    Ο νθνθιήο ζην έξγν ηνπ ήηαλ έληνλα επεξεαζκέλνο απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ν Αηζρχινο είρε ζπιιάβεη απηέο ηηο γπλαηθείεο ζεφηεηεο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο. ε 

νξηζκέλεο ιαηξείεο ήηαλ αινγφκνξθα δεκηνπξγήκαηα, ν Αηζρχινο ηηο παξηζηάλεη κε 

αλζξσπφκνξθα ζθπιηά, καπξνληπκέλεο, βξσκεξέο, θηδνπιεγκέλεο λα θάλνπλ ρξήζε 

καθάβξησλ κεζφδσλ, ρσξίο λα πξνζδηνξίδνληαη θάπνηεο παιαηφηεξεο αλαθνξέο γηα 

απηέο ηηο κνξθέο ηνπο, θαη δελ έρνπλ ηειεησκφ ηα πνιχπιεπξα θαζήθνληά ηνπο. Ωο 

φξγαλα ηηκσξίαο θαινχληαη απφ ηνπο ζενχο λα επέκβνπλ γηα λα ηηκσξήζνπλ 

παξαπηψκαηα. κσο νη Δξηλχεο σο ρζφληεο ζεφηεηεο  θαη νη ίδηεο είραλ εηδηθή ζρέζε 

κε ηνλ θφζκν ησλ λεθξψλ, πνπ είρε ζετθέο δπλάκεηο, αλαιάκβαλαλ λα παίξλνπλ 

εθδίθεζε γηα φζνπο είραλ πέζεη ζχκαηα άδηθνπ θαη βίαηνπ θφλνπ, ζέκαηα ζπρλά ζηηο 

ηξαγσδίεο (Αίαληαο).   

       Γηαδεδνκέλε ήηαλ ε άπνςε φηη νη γπλαηθείεο απηέο ζεφηεηεο ήηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη ίδηνη νη λεθξνί πνπ γχξεπαλ εθδίθεζε πάλσ ζηε γε 

αληαπνδίδνληαο ην θαθφ. Μία απφ ηηο πξνζσλπκίεο ηνπο είλαη Αξαί, θαη ηνχην δείρλεη 

φηη ίζσο απνηεινχλ πξνζσπνπνίεζε  ηεο θαηάξαο ηνπ πεζακέλνπ. Έρνπλ θαιή κλήκε 

(κλήκνλεο) εθδηθνχληαη θαη ηηκσξνχλ γηα ην θαθφ θαη αθνχ ζπκνχληαη ην παξειζφλ 

θαζνξίδνπλ ην κέιινλ. Με απηφ ην πιέγκα ηδηνηήησλ πνπ ηνπο απνδίδεηαη ηηο 

βξήθακε θαη ζηνλ Αίαληα ηνπ νθνθιή. 

      ην έξγν ην φλνκα Δξηλχεο απαληάηαη ηέζζεξηο θνξέο , δχν ζην ιφγν απηνθηνλίαο 

ηνπ ήξσα πνπ ηηο θαιεί σο κάξηπξεο θαη αξσγνχο λα θαηαζηξέςνπλ ην γέλνο ησλ 

Αηξεηδψλ αιιά θαη νιφθιεξν ην ζηξαηφ ησλ Διιήλσλ. Δίλαη ε θαηάξα ηνπ 

κειινζάλαηνπ ελαληίνλ απηψλ πνπ ηνλ θαηέζηξεςαλ, κηα πξνζεπρή γηα εθδίθεζε πνπ 

ν ίδηνο δελ ζα πάξεη. Η πην ελδηαθέξνπζα αλαθνξά ζε Δξηλχα γίλεηαη απφ ηνλ 

Σεχθξν, θαζψο βιέπεη ην θνληθφ φξγαλν (μίθνο Έθηνξα) θαη ην λεθξφ αδεξθφ ηνπ, 

αλαδεηά ηελ αηηία ηνπ θαθνχ ζηελ Δξηλχα πνπ έθηηαμε ην μίθνο ζη.1034-1035 

(πξνζσπνπνίεζε ηνπ λεθξνχ Έθηνξα γηα εθδίθεζε). ην ηέινο ηνπ έξγνπ πάιη ν 

Σεχθξνο δηαηππψλεη κα ηππηθή θαηάξα (αξά) ελαληίνλ ησλ Αηξεηδψλ, ε Δξηλχα 

ραξαθηεξίδεηαη κλήκσλ (αηζρπιηθφ επίζεην) θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ Οιχκπην παηέξα 

θαη ηελ ηειεζθφξν Γίθε ζη.1389-1391. Απηή ηε θνξά νη Δξηλχεο θαινχληαη γηα κηα 

πξφζεζε αδηθήκαηνο θαη φρη γηα πξάμε θαη ην αδίθεκα, ε άξλεζε ηαθήο, βαξαίλεη 

απνθιεηζηηθά ηνπο Αηξείδεο. Σν παξειζφλ ηεο βίαο επηδεί θαη δεκηνπξγεί λέα βία
102
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      Καη ζηα ππφινηπα έξγα ηνπ νθνθιή ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε Δξηλχεο θαη Δξηλχα 

πνπ επηηεινχλ ηνπο ξφινπο πνπ πξναλαθέξακε σο ζχκβνια ησλ λεθξψλ θαη φξγαλα 

εθδίθεζεο, θαζηεξψλνληαο ζην επίπεδν ησλ ζεψλ, εθείλε ηελ πνισηηθή αληίζεζε 

κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνπο ερζξνχο θαη πξνο ηνπο θίινπο, αληίζεζε πνπ 

θπξηαξρεί ζε νιφθιεξε ηε ζεαηξηθή παξαγσγή ηνπ νθνθιή. 

Γράκα ελοτής θαη ηηκωρίας;-Γηθαίωζε ηοσ ήρωα 

       Η  πξνζσπηθή ελνρή ηνπ Αίαληα ζην έξγν έρεη απαζρνιήζεη θαη δηράζεη ηνπο 

κειεηεηέο κε άιινπο λα ππεξεθηηκνχλ ην ζέκα ηεο ελνρήο θαη άιινπο λα κηινχλ γηα 

ηα  ιάζε ελφο κεγάινπ, ν νπνίνο κεηά ην ηέινο ηνπ ζα αλαθηήζεη ην αλάζηεκά ηνπ. Ο  

Perrotta ραξαθηεξίδεη ηνλ Αίαληα θαη ηελ Αληηγφλε δξάκαηα Γίθεο, μερσξίδνληάο ηα 

απφ ηα ππφινηπα, ηα δξάκαηα ἄηεο. Μηα ζπλήζεο εξκελεία ηνπ έξγνπ κε βάζε ηηο 

πεξηπηψζεηο χβξεσο πξνο ηε ζεά, παξφιν πνπ θάπνηνη ζρνιηαζηέο ηελ ππνζηεξίδνπλ  

επεηδή ε χβξε ηνπ ήηαλ φζν γηλφηαλ πην ζαθήο, δελ καο παξέρεη ζαθή αηηηνιφγεζε 

γηα ηελ πηψζε ηνπ. Παξαδφμσο ν  Αίαο απνδέρεηαη επραξίζησο ηε βνήζεηα ηεο ζέαο 

κφλν φηαλ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε παξαθξνζχλεο. Απηέο νη ζπκβαηηθέο πξνζβνιέο 

ελαληίνλ κηαο ζεφηεηαο βνεζνχλ λα ακβιπλζεί νπνηαδήπνηε απνδνθηκαζία πνπ 

κπνξεί λα ληψζεη ην θνηλφ γηα ηελ επίζεζε ηνπ Αίαληα ζην ζηξάηεπκα θαη έηζη 

ζπκβάιινπλ ζηελ απνθαηάζηαζή ηνπ
103

. 

      Δληνπίδεηαη ζην ζέκα ηεο χβξεο ηνπ δξάκαηνο θαη κηα πξνζπάζεηα λα δηθαησζνχλ 

νη ζενί πνπ ζηέιλνπλ ηε ζπκθνξά. Πνπζελά φκσο κέζα ζην έξγν δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

ε ιέμε χβξε γηα λα δειψζεη ηε ζηάζε ηνπ Αίαληα απέλαληη ζηνπο ζενχο. Σν ζέκα ηεο 

ελνρήο ηνπ Αίαληα ηίζεηαη ζηελ πξνινγηθή ζθελή απφ ηελ Αζελά, ε νπνία ηνλίδεη φηη 

ηνπ έζηεηιε ηελ παξαθξνζχλε γηα λα ζψζεη ηνπο Έιιελεο, θαη απφ ηνλ Οδπζζέα πνπ 

ηνλ βιέπεη λα είλαη δεπγκέλνο ζε κηα θαθηά άηε (ζπκθνξά). ηε γεληθή ξήζε ηεο ζεάο 

<<θηάλεη κηα κέξα λα αλαηξέςεη φια ηα αλζξψπηλα>> ζη.131-132 ηνλίδεηαη ε 

κεηαβιεηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο κνίξαο φπσο ηελ έρεη παξαδερηεί θαη ν Οδπζζέαο 

ιίγν πξηλ. Η αζηάζεηα ησλ αλζξψπηλσλ γίλεηαη ε καλία, ν ππεξζεηηθφο βαζκφο ηεο 

αιαδνλείαο θαη ηεο  άθακπηεο θχζεο ηνπ Αίαληα πνπ ηνλ νδεγεί ζηελ πηψζε. Η ίδηα 

ε Αζελά ιίγν πξηλ είρε κηιήζεη θαη γηα ζχλεζε ηνπ Αίαληα ζη.119-120. 

      Η αθήγεζε ηνπ Κάιραληα ζηε κέζε ηνπ έξγνπ θαλεξψλεη ηα δπν πεξηζηαηηθά πνπ 

ν Αίαο αληηκεηψπηζε ηε ζεά πβξηζηηθά, αξλνχκελνο ηε βνήζεηά ηεο ζηηο κάρεο ζη.766- 

 
 

103. Βι. Garvie, 2010, ζ. 263. 
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775. Η παξαθξνζχλε πνπ ηνπ έζηεηιε φκσο είλαη γηα λα ζψζεη ηνπο Έιιελεο θαη ε 

νξγή ηεο κάιηζηα εμαζζελεί φηαλ ιέεη φηη ζα θξαηήζεη κφλν σο απηή ηελ εκέξα 

ζη.756-757, αλ πεξάζεη απηή ε εκέξα, ν Αίαληαο κπνξεί λα ζσζεί. Παξφιν πνπ ε 

χβξε είλαη νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο  δξακαηηθήο πινθήο δελ εμαληιείηαη ην δξάκα κε 

απηφ, αθνχ ν Αίαο είλαη εθείλνο πνπ γεκίδεη ην δξάκα κε ην ήζνο θαη ηε θχζε ηνπ
104

.  

  Καζψο  ην έξγν θηλείηαη εκπξφο ζην ρξφλν παξνπζηάδνληαη ζην θνηλφ πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην καθξηλφ παξειζφλ, αθφκα θαη πξηλ ηελ άθημε ηνπ ήξσα 

ζηελ Σξνία, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηηζηνχλ πην εκπεξηζηαησκέλεο απφςεηο 

ζρεηηθά κε ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηηο δξάζεηο ζην έξγν
105

. 

     Γελ ππάξρεη ζε απηή ηελ ηξαγσδία άγλνηα ινγηθήο πθήο αιιά ζπλεηδεηή 

πεξηθξφλεζε ηεο εζηθήο ηάμεο (ζετθή δχλακε) θαη ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ άθακπηε θχζε ηνπ ήξσα θαη ηελ αιαδνλεία ηνπ. Σν νκεξηθφ 

πξφηππν πνπ ηνλ νδεγεί πέξα απφ ηα φξηά ηνπ κε ηελ αιαδνλεία ηνπ, απαηηεί 

αληεθδίθεζε ζηελ αηηκία, ηνλ νδεγεί ζηελ πηψζε ηνπ αθνχ αθπξψλεηαη ε εξσηθή ηνπ 

θχζε θαη απηνθηνλεί. ην δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ κεηά ηηο ινγνκαρίεο θαη ηελ 

επίζεο άθακπηε ζηάζε ησλ Αηξεηδψλ, χζηεξα απφ παξέκβαζε ηνπ Οδπζζέα θαη ηελ 

ηαθή ηνπ, ν ήξσαο αλαθηά ην θχξνο ηνπ θαη απνθαζίζηαηαη ε ηηκή ηνπ. 

     Πψο φκσο επηηπγράλεηαη απηφ; Απηφο ν πεξήθαλνο ήξσαο θεξδίδεη αλαγλψξηζε 

γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ηελ νπνία ηελ παξαρσξεί απξφζπκα βέβαηα ν Αγακέκλνλαο, 

ράξε φκσο ζηε κεζνιάβεζε ηνπ ρεηξφηεξνπ ερζξνχ ηνπ, ηνπ Οδπζζέα. Ο Αίαο ζην 

έξγν ηνπ νθνθιή είλαη κηα εηθφλα ηεο απφιπηεο εζηθήο ηεο ηηκήο ε νπνία δελ έραζε 

θαζφινπ ηελ αμία ηεο θαη γηα ηνπο ζχγρξνλνπο ηνπ νθνθιή. Δθείλν πνπ 

πεξηζζφηεξν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί απνθαηάζηαζε ηνπ ήξσα είλαη ν θφξνο ηηκήο 

πνπ ηνπ απνλέκεη ν Οδπζζέαο θαη δελ απνδεηθλχεη ηίπνηα πνπ λα είλαη άγλσζην. Ο 

Οδπζζέαο παξαδέρεηαη ηελ αξεηή ηνπ Αίαληα (1357), είλαη ην ζψκα ελφο γελλαίνπ 

άλδξα (1319), κεηά ηνλ Αρηιιέα ήηαλ ν θαιχηεξνο άληξαο πνπ ήξζε ζηελ Σξνία 

(1339-1341) θαη κε φια απηά εμάξεη ηελ πνιεκηθή ηθαλφηεηα ηνπ Αίαληα. Σνλ 

ηνπνζεηεί επνκέλσο κεηά ηνλ Αρηιιέα, δειαδή πάλσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. Απηφ φκσο 

απνηειεί ζπγρξφλσο θαη κηα παξαδνρή φηη ε θξίζε ησλ φπισλ ήηαλ άδηθε. 

     Ο νθνθιήο ίζσο επηδίσμε λα αλαινγηζηεί ην θνηλφ ηελ θξίζε ησλ φπισλ ζε απηφ 

ην ζεκείν ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιέμε <<ἀηηκάδεηλ>>. Ο Οδπζζέαο ιέεη πσο ήηαλ  

 
104. Βι. Lesky, 20034, ζζ .  316-317. 
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αηηκσηηθφ αδίθσο λα ηνπ αξλεζνχλ ηελ ηαθή θαη πσο ν ίδηνο δε ζα ηνλ αηίκαδε κε ην 

λα αξλεζεί φηη ήηαλ ν θαιχηεξνο κεηά ηνλ Αρηιιέα. Απηή ε αηηκία φκσο ήηαλ πνπ 

έζπξσμε ηνλ Αίαληα λα απηνθηνλήζεη. Παξφια απηά ν Οδπζζέαο είρε δερηεί ηα φπια, 

θάπνηνη ιέλε φηη είρε δνινπινθήζεη γηα απηά, νχηε είπε κέζα ζην έξγν αλ είραλ δίθην 

ή άδηθν νη Έιιελεο γηα απηή ηελ θξίζε, δε ζα άιιαδε θαη ηίπνηα ίζσο. Αθφκα θαη ν 

Αγακέκλνλαο θάλεη έλαλ ππαηληγκφ φηαλ ιέεη ζηνπο ζη. 1239-1240 <<κνπ θαίλεηαη 

πσο γηα θαθφ καο θεξχμακε εθείλνλ ηνλ αγψλα>>. ηε Νέθπηα επίζεο φηαλ ν 

Οδπζζέαο είδε ηε ζθηά ηνπ Αίαληα επρήζεθε λα κελ είρε πνηέ θεξδίζεη ηα φπια, δελ 

είπε φκσο ηίπνηα γηα ην αλ ε απνλνκή ήηαλ δίθαηε. Μήπσο ε φιε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εδψ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπλείδεζε πνπ είρε γηα ηελ αδηθία πνπ δηαπξάρζεθε; Πάλησο 

ν νθνθιήο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηα ιφγηα ηνπ ππαηληθηηθά γηα λα δείμεη φηη απηή ε 

θξίζε ήηαλ άδηθε, θαη λα απνθαηαζηήζεη έηζη ηελ ηηκή ηνπ Αίαληα κεηά ην ζάλαηφ 

ηνπ, αλπςψλνληαο θαη πάιη ην νκεξηθφ εξσηθφ πξφηππν ζηα κάηηα ησλ ζεαηψλ
106

. Η  

ζπκβνιή ηνπ Οδπζζέα ζηελ ηαθή ηνπ ήξσα απνθαζηζηά ηελ θαζεζηεθπία ηάμε πνπ 

είρε δηαζαιεπζεί. Ο Αίαο ιακβάλεη φ,ηη απνδεηνχζε απνθαηάζηαζε θαη δηθαίσζε θαη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ην δξάκα ηειεηψλεη κε πξνβνιή ησλ θνηλψλ αμηψλ ηεο 

πνιηηηζκέλεο θνηλφηεηαο πνπ δνθηκάζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ινγνκαρίεο
107

. 

Θεοί - Ο  δαίκωλ θαη ε κοίρα ζηο έργο 

     Ο νθνθιήο ζεσξήζεθε ζπρλά σο ν πνηεηήο πνπ ηα δξάκαηά ηνπ πεξηζηξέθνληαλ 

γχξσ απφ ηελ έλλνηα ελφο αδπζψπεηνπ πεπξσκέλνπ, αλ θαη θάπνηνη ζρνιηαζηέο 

ππνβαζκίδνπλ απηή ηελ έλλνηα αθνχ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ ειεπζεξία ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη λα ηνλ κεηαηξέπεη ζε ελεξγνχκελν ηεο κνίξαο. ε γεληθέο 

γξακκέο φκσο φζν θπξίαξρνη θαη αλ εκθαλίδνληαη νη ήξσεο, φινη ηνπο κε ηνλ έλαλ ε 

ηνλ άιινλ ηξφπν πθίζηαληαη πεξηνξηζηηθνχο  εμαλαγθαζκνχο θαη ήηηεο απφ κηα 

δχλακε ππεξθφζκηα είηε σο ζπγθεθξηκέλε ζεφηεηα είηε πην αφξηζηα σο δαίκσλ ή 

κνίξα. Οη αξραίνη Έιιελεο έθαλαλ ιφγν γηα <<κνῖξαλ>> ζε ζρέζε κε ηνλ θιήξν ελφο 

αηφκνπ θαη γηα ηνλ δαίκνλα ηνπ αηφκνπ πνπ ζνιά λνείηαη σο ζετθή δχλακε πνπ 

παξαθνινπζεί ηελ χπαξμή ηνπ θαη θαζνξίδεη ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ γηα ην θαιφ ή 

ην θαθφ, επδαίκσλ/θαθνδαίκσλ. Ο φξνο δαίκσλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ειάζζνλεο 

ζεφηεηεο ζην ρζφλην βαζίιεην, αιιά θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζενχο γεληθά, νπφηε ν φξνο 

δαίκσλ γίλεηαη ζπλψλπκν ηνπ ζεφο, άξα νη ζενί, έηζη φπσο αλαιχζεθε, είλαη  

 
106. Βι. Winnington-Ingram, 1999, ζ. 95. 
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αλζξσπνκνξθηθνί θαη ν αξραίνο θφζκνο έβξηζε απφ ζενχο. Οη ζενί έρνπλ ηέηνηα ηζρχ 

ψζηε ηα πξνζηάγκαηα ηεο κνίξαο λα ζεσξνχληαη βνπιέο ησλ ζεψλ, φκσο ππάξρνπλ 

θνξέο πνπ αθφκα θαη νη ζενί δελ κπνξνχλ λα αθπξψζνπλ απηά ηα πξνζηάγκαηα. 

     Θετθφο θζφλνο θαη ζετθή δηθαηνζχλε ζπγθξνχνληαη ζηελ αξραηνειιεληθή ζθέςε. 

Η έλλνηα ηνπ πεπξσκέλνπ είηε λνείηαη αθαζφξηζηα κε ηελ νλνκαζία Μνίξα ή κνίξα 

αηνκηθή, είηε ζεσξείηαη σο ζέιεζε ησλ ζεψλ αγγίδεη ην ζέκα ηεο αλζξψπηλεο 

ειεπζεξίαο. ηνλ κεξν βξίζθνπκε κηα άιιε ζεκαζία ηεο ιέμεο κνίξα πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηελ έλλνηα ηεο ηάμεσο, ηνπ πρζποντοσ, τθσ κανονικότθτασ, αυτι θ άποψθ ίςωσ να ιταν 

αρχαϊκό ςυςτατικό τθσ λαϊκισ αντίλθψθσ ςυνδεόμενθ και με τθν ιδζα για τισ Ερινφεσ 

(τιμωροφσ) που προαναφζρκθκε108. Οι δυο τρόποι κεϊρθςθσ τθσ μοίρασ ( το νιμα τθσ ηωισ 

που κλϊκεται-αρχι τθσ κανονικότθτασ) φανερϊνονται  κακζνασ ξεχωριςτά ςτον Αίαντα.  

      Ο ρνξφο, γέξνληεο απινί λαχηεο, ν ζηελφηεξνο θχθινο θίισλ ηνπ ήξσα, 

ζπγθινληζκέλνο απφ ηελ θαηαζηξνθή, δεηψληαο λα βξεη κηα εμήγεζε                   ζηελ 

αλεμήγεηε ζπκθνξά, αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα θαη ην ιεμηιφγην ηεο ιέμεο κνίξα ζηνπο 

ζη. 925-927 <<Άξα έκειιεο, δπζηπρηζκέλε, έκειιεο κηα κέξα, έηζη πνπ ήζνπλ 

ηζρπξνγλψκσλ, λα δψζεηο ηέινο ζηελ θαθή ζνπ κνίξα>>. ηη έγηλε ήηαλ ε 

εθπιήξσζε κηαο πξνθαζνξηζκέλεο κνίξαο επί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Σελ ίδηα 

εμήγεζε ζηε ζπκθνξά είρε δψζεη ν Αίαο αιιά ζηε ζπλέρεηα επίζεο ε Σέθκεζζα 

ζη.970 θαη ν Σεχθξνο ζη.980. Οη θαθνηπρίεο πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Αίαληα 

θαη απφ ηνπο άιινπο κε ηε ιέμε άηε ε νπνία ζε απηή ηελ ηξαγσδία θαιχπηεη θαη ηε 

ζπκθνξά θαη ην ζφισκα ηνπ λνπ. Σε ιέεη πξψηα ν Οδπζζέαο ζηελ πξνινγηθή ζθελή 

βιέπνληαο ηελ παξάθξνπζε ηνπ Αίαληα (έρεη δεπρζεί ζε κηα θαθηά άηε) ζη.123 

ελλνψληαο ηελ ζετθή παξέκβαζε. ζν πξνρσξά ην έξγν γίλεηαη πην μεθάζαξε ε ζέζε 

ηεο Αζελάο. Η νξγή ηεο εμεγείηαη απφ ηελ έπαξζε ηνπ Αίαληα, απηή ε αιαδνλεία 

φκσο ππήξρε απφ πξηλ ζηνλ ήξσα ζαλ κηα αζζέλεηα κε καθξφ ηζηνξηθφ θαη 

θνξπθψζεθε κε ηελ ηειηθή θαηαζηξνθή. Η Αζελά ζπκβνιίδεη ηελ απέρζεηα ησλ ζεψλ 

γηα ηνλ αλζξψπηλν εγσηζκφ,  εμεγεί ηη πξέπεη λα πάζεη ν ήξσαο αθνχ είλαη έηζη φπσο 

είλαη. 

     Γηα ηνλ Αίαληα ε Αζελά απνηειεί ηελ εμήγεζε γηα φιεο ηνπ ηηο  ζπκθνξέο ζη.450-

452, θαηεγνξεί θαη ζηνλ θνκκφ αιιά θαη ζηνλ πξψην ηνπ ιφγν ηελ έρζξα ζεψλ θαη 

αλζξψπσλ βιέπνληαο πάληα ηνλ θφζκν ρσξηζκέλν ζε θίινπο θαη ερζξνχο. ηελ  

   

 108. Βι. Winnington-Ingram, 1999, ζζ . 216-227 
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παξαπιαλεηηθή ξήζε δίλεη ηελ εληχπσζε ζπκθηιίσζεο κε ηνπο ζενχο ζη.666-667 

ζεσξψληαο αηηία ηεο ζπκθνξάο ηνπ ην μίθνο ηνπ Έθηνξα. 

     Απφ ηελ Σέθκεζζα ζηε ζξελσδία ηεο κε ην ρνξφ αθνχκε γηα ηνλ πεξίγειν ηνπ 

Οδπζζέα θαη ηελ εχλνηα ηεο Παιιάδαο ζη.952-953. Η ίδηα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο ζχκα 

δαίκνλνο θαη απνδίδεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηηο ησξηλέο ζπκθνξέο ηεο ζηνπο ζενχο. 

Ο Σεχθξνο κε ηε ζεηξά ηνπ αλαδεηψληαο ηελ αηηία ηνπ θαθνχ, ηελ απνδίδεη ζην μίθνο 

ηνπ Έθηνξα (δεηζηδαηκνλία, πξνζσπνπνίεζε λεθξνχ σο εθδίθεζε) θαη επαλαιακβάλεη 

ηε θξάζε ηνπ ρνξνχ <<ἔκειιε ρξφλῳ>> έκειιε ζπλ ηῳ ρξφλῳ λα ζε θαηαζηξέςεη. 

ηελ αξρή εκθαλίδεηαη σο εηξσλεία ηεο ηχρεο, ζη. 1028 <<ηελ ηχρε δπν αλζξψπσλ>> 

φκσο ζηνπο ζη. 1036-1037 ζεσξεί φηη απηά ηα κεραλεχνληαη νη ζενί. Δλψ φινη 

κέκθνληαη ηνπο ζενχο γηα ηηο ζπκθνξέο ηνπο φπσο είδακε νη ζεαηέο γλσξίδνπλ φηη δελ 

έζηεηιε ε ζεά ηελ αθξνζχλε ηεο έπαξζεο αιιά ηελ ηηκψξεζε. Ο Αίαο ήηαλ 

πεξήθαλνο πέξα απφ ηα άθξα, πεηζκαηάξεο θαη άθακπηνο (ζηεξεφθξσλ θαη 

ὠκφθξσλ) ψζηε ηνπ έγηλε αξξψζηηα, απηφ ήηαλ ην δηθφ ηνπ πεπξσκέλν, ε δηθή ηνπ 

κνίξα. Η Σέθκεζζα φηαλ ηνπ ζπκίδεη ηε δηθή ηεο θαηάζηαζε σο δνχιε κηιά γηα 

αλαγθαία ηχρε ζη.485, θαη γηα ηηο θαηλνχξηεο ζπκθνξέο πνπ ηελ πεξηκέλνπλ, ζα είλαη 

έλα αθφκε ρηχπεκα ηνπ δαίκνλφο ηεο. κσο θαη ν Αίαληαο έρεη ην δηθφ ηνπ δαίκνλα, 

ε αλάγθε λα κείλεη αθιφλεηνο ζην δηθφ ηνπ παξειζφλ, αηρκάισηνο ηνπ 

πξνθαζνξηζκέλνπ ραξαθηήξα ηνπ. Βιέπνπκε πσο ε ζετθή ηζρχο πιαλάηαη πάλσ απφ 

φιε ηε δξάζε
109

. 

     Αλ θαη πνιινί είλαη νη ηξφπνη πνπ ελεξγνχλ νη ζενί είλαη πάληα ε ίδηα ηζρπξή ζετθή 

βνχιεζε, ζηελ νπνία νθείιεη λα ππνηαρζεί γεκάηνο ζεβαζκφ ν άλζξσπνο, έρνληαο 

πιήξε ζπλαίζζεζε ησλ νξίσλ ηνπ. Μηα βαζηά επζέβεηα έρνπλ πηζηνπνηήζεη νη 

κειεηεηέο ζην έξγν ηνπ νθνθιή πνπ αλαπηχζζεηαη πάλσ ζην έδαθνο ηεο 

παξαδνζηαθήο ζξεζθείαο αιιά πξνρσξεί πνιχ πάλσ απφ απηήλ, είλαη ε επζέβεηα πνπ 

κεηξά ζε βάζνο ηελ νδχλε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο αιιά ηηκά θαη ηελ παξνπζία ηνπ 

ζενχ. Ο E.R. Dodd’s  ηνλ ζεσξεί σο ηνλ ηειεπηαίν  κεγάιν εθθξαζηή ηεο αξρατθήο 

θνζκνζεσξίαο. ν R.P.W-Ingram δελ δέρεηαη φηη ν πνηεηήο βαζίδεηαη κφλν ζηελ 

παξάδνζε νχηε αλαδεηά ηε ιχζε ζε κηα ζενδηθία, αιιά έρεη επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο 

φηη νη ελέξγεηεο ηνπ ζενχ κπνξεί λα εκθαλίδνληαη σο ηηκσξία γηα ηελ αλζξψπηλε 

αζέβεηα, ηαπηφρξνλα φκσο κπνξεί λα κελ επηδέρνληαη θακηά εζηθή εξκελεία
110

. 
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Ποιηηηθή προζέγγηζε ηες ηραγωδίας-δηατροληθόηεηα 

  Με  ηελ επδηάθξηηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δπν κεξψλ ηνπ έξγνπ, ηα νπνία 

θαηαιακβάλνπλ ίζν αξηζκφ ζηίρσλ πεξίπνπ, θαηαδεηθλχεηαη ε ζηαδηαθή κεηάβαζε 

απφ ηνλ θφζκν ησλ εξψσλ ζηνλ θφζκν ησλ πνιηηψλ ηεο πφιεο-θξάηνπο ε νπνία 

αληηπξνζσπεχεηαη εδψ απφ ηνπο Αηξείδεο θαη ηνλ Οδπζζέα πνπ αληινχλ 

επηρεηξήκαηα θαη απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πφιεο θξάηνπο κε ηε ρξήζε κηαο 

γιψζζαο ιηγφηεξν εξσηθήο, απνθαζειψλνληαο ην ζέκα απφ ην εξσηθφ βάζξν ηεο 

Ιιηάδνο. Μειεηεηέο εθθξάδνπλ ηελ  άπνςε φηη ν αληηεξσηθφο ηφλνο ηνπ δεχηεξνπ 

κέξνπο είλαη εζθεκκέλνο, σο  αληίζεζε γηα λα δείμεη ν πνηεηήο φηη ν θφζκνο ρσξίο ηνλ 

Αίαληα είλαη θησρφηεξνο, φκσο ε δηαθνξνπνίεζε είλαη ηφζν πξνθαλήο αθφκα θαη 

ζηελ ππνβάζκηζε εξσηθψλ φξσλ θαη ελλνηψλ (ζσθξνζχλε) κε ζθνπφ λα 

πξνβιεκαηίζνπλ γηα λέεο ηδέεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαδεηθλχνληαη
111

. Ωζηφζν 

ζεσξείηαη θαη έλα κέζν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηηκήο ηνπ πξσηαγσληζηή. 

  Οη ηδέεο, ηα πξφηππα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ 

δξάκαηνο είλαη ζε αληίζεζε ζρεηηθά κε ην πλεχκα ηνπ Αίαληα φπσο απνθαιχθζεθε 

ζην πξψην κέξνο. Αθφκα θαη ε δξακαηνπξγηθή ηέρλε παξνπζηάδεηαη δηαθνξεηηθά κε 

κηα πνηθηιία ζθελψλ θαη πξνζψπσλ θαη έλα πην αβίαζην παηρλίδη ζθέςεσλ ζηηο 

ζηηρνκπζίεο ησλ εξψσλ. Νέν πιαίζην αμηψλ, πνιηηηθή ζεσξία απφ ην Μελέιαν, 

δηεθδίθεζε εμνπζίαο ηπξαλληθά απφ ηνλ Αγακέκλνλα, επηρεηξήκαηα πεηζνχο γηα 

απφδνζε δηθαηνζχλεο, ελαιιαγή θηιίαο-έρζξαο, ζσθξνζχλε πιέθνληαη κε έλα ελ 

κέξεη νκεξηθφ θάζκα ηδεψλ θαη αμηψλ, εθδίθεζε, γφεηξν, δηακεηξηθή αληίζεζε θηιίαο 

θαη έρζξαο, αληαπφδνζε ράξηηνο. Παξφιν πνπ ην λέν πιαίζην αμηψλ είλαη αηζζεηφ δελ 

κπνξνχκε κε βεβαηφηεηα λα πνχκε κέρξη πνηνπ ζεκείνπ αθνχ θαη επηξξνέο απφ ηνλ 

εξσηθφ θφζκν δε ιείπνπλ. ίγνπξα είραλ επηβηψζεη ζηνλ πην εμειηγκέλν θφζκν ηεο 

Αζήλαο ηνπ 5
νπ

 αηψλα πξφηππα, αμίεο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηάζεηο πνπ είραλ 

θιεξνλνκεζεί απφ ηελ παιαηφηεξε επνρή, φπσο θαη ην ηδαληθφ ηεο ζσθξνζχλεο πνπ 

είρε θαηνρπξσζεί θαηά ηελ αξρατθή πεξίνδν κε ηε δειθηθή παξφηξπλζε <<γλῶζη 

ζαπηφλ>>. 

  Οη Αζελαίνη φκσο ηεο επνρήο ηνπ νθνθιή γλψξηδαλ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο 

εμνπζίαο, κπνξνχζαλ λα δηαθξίλνπλ ην θξάηνο ελφο ηπξάλλνπ απφ ην θξάηνο ηνπ 

λφκνπ, ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο πνιηηεηαθέο κνξθέο ηεο νιηγαξρίαο θαη ηεο   
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δεκνθξαηίαο. ια απηά απνηεινχζαλ αληηθείκελν ζεσξεηηθήο αληηπαξάζεζεο θαη 

πξηλ θαη κεηά ηελ εκθάληζε ησλ ζνθηζηψλ θαη ηα ζπλαληάκε ζηε κεγάιε ινγνηερλία. 

Σέηνηνπ είδνπο αληηπαξαζέζεηο ζπλαληήζακε ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ θαη ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν Αίαο είλαη έλα ζπνπδαίν ηεθκήξην γηα κηα κεηαβαηηθή 

πεξίνδν ζηελ ειιεληθή ζθέςε. Γελ κπνξνχκε φκσο λα αξλεζνχκε φηη ε ηδέα ηεο 

θιεξνλνκηθήο αξεηήο δελ είλαη παξνχζα ζηηο ηξαγσδίεο ηνπ νθνθιή, αθνχ νη 

πξάμεηο θαη ηα παζήκαηα ησλ εξψσλ βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε ηελ επνρή ηνπ, κε ηα 

δεηήκαηα, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο πφιεο, ην επκεηάβιεην ηεο αλζξψπηλεο 

ηχρεο, ηα ιάζε ζηελ αλζξψπηλε γλψζε θαη θξίζε
112

. 

        Καηά ηνλ Knox, ν ζάλαηνο ηνπ Αίαληα είλαη ν ζάλαηνο ηνπ αρίιιεηνπ αηνκηθνχ 

ήζνπο πνπ ηνλ 5
ν
 αηψλα αληηθαηαζηάζεθε απφ έλα άιιν ήζνο θαηαιιειφηεξν γηα ηε 

δεκνθξαηηθή Αζήλα θαη ε αληηπαξάζεζε ηνπ Οδπζζέα κε ηνπο Αηξείδεο 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ αληηπαξάζεζε απηψλ ησλ δχν ζπζηεκάησλ. Ο Οδπζζέαο 

επηθξαηεί γηαηί έρεη ζπιινγηθή ζπλείδεζε, ζπλαίζζεζε ηεο ζέζεο ηνπ θαη ηεο ζρέζεο 

ηνπ κε ηνπο ζενχο θαη δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζε κεηαβαιιφκελεο εζηθέο θαη 

πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο, επνκέλσο δηαζέηεη πνιηηηθή ζνθία. εκαηνδνηεί ηελ έμνδν 

απφ ηελ αξρατθή επνρή ζηελ επνρή φπνπ ε πφιε απνθηά λέα ζπλείδεζε γηα ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο χπαξμήο ηεο, επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηα φξηα ηεο πνιηηηθήο
113

. 

   Μειεηεηέο  πηνζεηνχλ ηελ άπνςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν κχζνο ζηα πιαίζηα ηεο 

ηξαγσδίαο έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ πφιε, αθνχ θαη νη δχν αληηπξνζσπεχνπλ δχν 

αληηζεηηθά κνληέια εξσηζκνχ, απφ ηε κηα ε επηθή αξεηή ηνπ ήξσα θαη απφ ηελ άιιε 

ε πνιηηηθή αξεηή ελφο πξαγκαηηζηή (ξεαιηζηή). Σν κνλνιηζηθφ εξσηθφ ήζνο ηνπ 

Αίαληα είλαη απαξάδεθην γηα ηελ πφιε, εθηξέπεηαη ζε καλία θαη ε εθηξνπή απηή 

ραξίδεη ζηνλ Αίαληα ην αλάζηεκα ελφο ηξαγηθνχ ήξσα. Απηέο νη απφςεηο φκσο δελ 

κπνξνχλ λα πεξηιάβνπλ ηε ζχγρξνλε νπηηθή θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ πφιηλ 

ηεο Αζήλαο ηνπ 5
νπ

 αηψλα. 

     Ο ήξσαο ηνπ νθνθιή γίλεηαη ζχκβνιν ηνπ εξσηθνχ παξειζφληνο, 

αληηθαηνπηξίδνληαο φκσο ζην έξγν θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ παξφληνο. Γελ 

κπνξνχκε λα δηαβάζνπκε ηελ ηξαγσδία απηή σο πνιηηηθή κεηαθνξά, αθνχ δελ 

ππάξρεη άκεζε θαη απξνθάιππηε αλαθνξά ζε ζχγρξνλά ηεο ηζηνξηθά γεγνλφηα, νχηε  
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θαη βέβαηε ρξνλνιφγεζε ηνπ έξγνπ καο επηηξέπεη λ’ αμηνινγήζνπκε έκκεζεο 

αλαθνξέο ζε ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα. κσο κέζα απφ ηελ ηξαγσδία αλαγλσξίδνπκε 

δνκέο πνπ παξαπέκπνπλ ζηε δηαρξνληθφηεηα πεξηζζφηεξν παξά ζηελ απζηεξή 

αλαθνξά ζε κηα ηζηνξηθή πεξίνδν
114

. 

Θέκαηα ζθεληθής παροσζίαζες 

        Ο Αίαο ζέηεη νξηζκέλα ζθεληθά πξνβιήκαηα πνπ αλαδεηνχλ ιχζε. ηνλ πξφινγν 

ε Αζελά είλαη αφξαηε γηα ηνλ Οδπζζέα, επνκέλσο είλαη δχζθνιν λα δερζνχκε φηη ε 

ζεά ζα ήηαλ νξαηή ζηνλ Αίαληα, γηα ην θνηλφ βέβαηα ίζσο λα ήηαλ νξαηή. Έηζη θάπσο 

βιέπεη ην ζέκα  αξραίνο ζρνιηαζηήο, ελψ ζχγρξνλνη κειεηεηέο δηαθνξνπνηνχληαη. 

Τπνζέηνπλ αθφκα ηε ρξήζε εθθπθιήκαηνο γηα ηελ πξψηε εκθάληζε ηνπ Αίαληα θαη 

γηα ηε ζθελή ηεο  απηνθηνλίαο. ζνλ αθνξά ηελ πξψηε εκθάληζε κήπσο ζα ήηαλ 

αξθεηφ έλα απιφ άλνηγκα ηεο ζθεληθήο πχιεο, φπσο θαίλεηαη λα δείρλεη θαη ε 

πξνζηαθηηθή <<αλνίγεηε>> ζη. 334, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εληνιή πξνο ηνπο 

ζεξάπνληεο <<θιείζηε γξήγνξα ηε ζθελή>> ζη. 593. Ίζσο φκσο λα ήηαλ 

ζπλζεκαηηθή θξάζε γηα ηε ρξήζε ηνπ εθθπθιήκαηνο. Δληειψο αβέβαηνο είλαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξαζηάζεθε ν ζάλαηνο ηνπ ήξσα αθνχ είλαη αδχλαην λα 

θαληαζηνχκε ηελ απηνθηνλία πάλσ ζην ινγείν. Μπνξεί λα ππνζέζεη θαλείο κηα ζθελή 

πάλσ ζε θπιηφκελε εμέδξα, φκσο ζχκθσλα κε κειεηεηέο, πην πεηζηηθή θαίλεηαη ε 

ρξήζε ελφο παξαζθελίνπ. ε απηφ ζπλεγνξεί θαη ε ιέμε λάπνο (892 ζη.), θάπνηνη 

ζάκλνη ζα κπνξνχζαλ λα θξχςνπλ ην πηψκα απφ ηα κάηηα ηνπ θνηλνχ θαη λα δνζεί 

επθαηξία ζηνλ ππνθξηηή  λα απνκαθξπλζεί γηα λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ Σεχθξνπ
115

. 

Γελ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ηειείσο απίζαλν νη ζεαηέο απιψο λα θαληάδνληαλ ηελ 

αιιαγή ζθελήο, αθνχγνληαο φηη ν Αίαο βξίζθεηαη ηψξα ζε έλα εξεκηθφ κέξνο, απηφ 

λα ήηαλ αξθεηφ. 

       ια απηά παξακέλνπλ απιέο εηθαζίεο αθνχ απφ ην αξραίν δξάκα καο έρνπλ 

ζσζεί κφλν ηα θείκελα, θάηη πνπ ζίγνπξα είλαη αλακθηζβήηεηεο αμίαο, ιείπνπλ φκσο 

φια ηα άιια ζηνηρεία πνπ ζπλέρνπλ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε. Δξσηήκαηα ζθεληθήο 

δηεπζέηεζεο πξνθχπηνπλ θαη ζην ηέινο ηνπ έξγνπ ζηνπο ζη.1402-1420 ζρεηηθά κε ηηο 

πξνεηνηκαζίεο ηεο ηειεηήο ηεο ηαθήο. χκθσλα κε ην ππάξρνλ θείκελν (πηζαλφλ λα 

κελ είλαη ην αξρηθφ) ν Σεχθξνο δίλεη νδεγίεο ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Σν  
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δήηεκα είλαη αλ απηή ε ηξηρνηφκεζε γίλεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ θνηλνχ, κε ηηο 

δπν νκάδεο λα απνρσξνχλ απφ ηηο δπν εηζφδνπο θαη ηελ ηξίηε λα κπαίλεη ζην 

θαηάιπκα. Μεηά ή πξηλ ηελ απνρψξεζε ηνπ ρνξνχ ζα κεηαθεξφηαλ ην πηψκα ηνπ 

λεθξνχ απφ ηνπο δηθνχο ηνπ; Αλ γηλφηαλ έηζη ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ζα ήηαλ ν 

θαηαθεξκαηηζκφο αληί ηεο ελφηεηαο πνπ απαηηεί ην ηέινο ηνπ έξγνπ
116

. πλεπψο είλαη 

πξνηηκφηεξν λε ζθεθηεί θαλείο κηα λεθξηθή πνκπή ζηελ νπνία φινη ιακβάλνπλ φινη 

κέξνο. Μεηά ηα ιφγηα ηνπ Σεχθξνπ πξνο ηηο νκάδεο ηνπ ρνξνχ ν λεθξφο ηνλ νπνίν 

ζεθψλεη ν Σεχθξνο ζη.1411 κε ηε ζπκβνιηθή ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ηίζεηαη ζε 

θνξείν πνπ πηζαλφλ θέξνπλ νη αθφινπζνη πνπ ηνπο θαιεί ζη.1413-1414. Οη δηθνί ηνπ 

ζπλνδεχνπλ ην λεθξφ ελψ ν ρνξφο δηαηξεκέλνο ζηα ηξία απνηειεί ηε ζπλνδεία
117

. Σν 

αίζζεκα ηνπ ηέινπο πάλησο δελ είλαη πιήξεο. Σν κφλν πνπ μέξνπκε ζίγνπξα είλαη  φηη 

νη Αηξείδεο δελ ζα παξαζηνχλ θαη ν ξφινο ηνπ Οδπζζέα ζα είλαη πεξηνξηζκέλνο. 

. 

Η αποηειεζκαηηθόηεηα ηες ηραγωδίας 

       Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε  αξραία ειιεληθή ηξαγσδία παξηζηάλεη αθξαίεο θαη 

ζπρλά απνθξνπζηηθέο πξάμεηο ή θαηαζηάζεηο ησλ εξψσλ ηεο, θφλνπο ζπγγεληθψλ 

πξνζψπσλ, απηνθηνλίεο, ζαλάηνπο επψδπλνπο, ρξφληεο αζζέλεηεο θηι. ια απηά 

αλήθνπλ ζην απψηεξν κπζηθφ παξειζφλ θηλεηνπνηνχλ ηνπο κεραληζκνχο ηεο 

θαληαζίαο θαη ηαχηηζεο ησλ ζεαηψλ κε ηνλ πάζρνληα ήξσα, εγείξνληαο ζην θνηλφ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ ειένπ θαη ηνπ θφβνπ (κε βάζε ηνλ αξηζηνηειηθφ νξηζκφ ηεο 

ηξαγσδίαο).                         

     Σν πιηθφ γηα ηελ παξαγσγή ηεο νηθείαο εδνλήο ζηελ ηξαγσδία είλαη ν έιενο θαη ν 

θφβνο πνπ είλαη θαηά βάζνο παξαπιεξσκαηηθά ζπλαηζζήκαηα ζαλ φςεηο ηνπ ίδηνπ 

λνκίζκαηνο γηαηί ν νίθηνο κε ηε δχλακε ηεο θαληαζίαο κεηαθέξεη ην ζεαηή ζηε ζέζε 

ηνπ ζχκαηνο θαη ν θφβνο ηνπ θηλεηνπνηεί ην ζπλαίζζεκα λα κε βξεζεί ζηελ ίδηα ζέζε. 

      Μηα θαηάζηαζε πνπ επηιέγνπλ ζπρλά νη ηξαγηθνί πνηεηέο γηα  ηε δηέγεξζε ηνπ 

ειένπ  είλαη ε ηθεζία, ζεζκφο γλσζηφο απφ ηνλ κεξν θαη ηνλ ζπλαληήζακε ζηελ 

ηξαγσδία Αίαο. Απηή ε δηέγεξζε ηνπ νίθηνπ κεγαιψλεη κε  ηελ παξνπζία κηθξψλ 

παηδηψλ. Τπελζπκίδεηαη ε ζθελή ηθεζίαο ζηνλ Αίαληα κε ην κηθξφ  Δπξπζάθε  λα 

γνλαηίδεη (ζχλεζεο ηειεηνπξγηθφ) θαη λα  πξνζθέξεη καιιηά ζην λεθξφ ζψκα ηνπ 

παηέξα ηνπ. Δδψ φκσο απνδέθηεο ηεο ηθεζίαο είλαη έλαο λεθξφο θαη επηθαιείηαη ν  

 

116. Βι. Garvie, 2010,  ζζ .  280, 381. 

117. Βι. Μπάιηαο, 19982, ζ. 181. 
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ηθέζηνο  Γίαο λα ηνπο πξνζηαηεχζεη . ίγνπξα απηή ε ζθελή ζα πνιιαπιαζηάζεη ηε 

δηέγεξζε νίθηνπ απφ ην θνηλφ. Έιενο δείρλεη θαη ν Οδπζζέαο γηα ην λεθξφ ήξσα. 

      πληαξαθηηθέο επίζεο είλαη νη ζθελέο καλίαο πνπ παξνπζηάδνληαη κε 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνλ Αίαληα ηνπ νθνθιή πνπ εμεηάζακε ζηελ παξνχζα 

κειέηε θαη είλαη  εμίζνπ απνηειεζκαηηθέο ζηε δηέγεξζε ηνπ ειένπ θαη ηνπ θφβνπ. 

θελέο καλίαο θαη ζθελέο ηθεζίαο είλαη ζπγγεληθέο, αθνχ ππνδεηθλχνπλ ην θνηλφ 

αλζξσπνινγηθφ ππφβαζξν πνπ ππφθεηηαη ζε θάζε αλζξψπηλε κνίξα θαη δηαρσξίδεη 

ζλεηνχο απφ ζενχο
118

. 

      Σα ζπλαηζζήκαηα ηνπ έιενπ θαη ηνπ θφβνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ θάζαξζε 

(αξηζηνηειηθφο φξνο δχζθνινο γηα ηνπο κεηέπεηηα εξκελεπηέο). Πεξηζζφηεξν 

ελδεηθηηθή γηα ηελ θάζαξζε θαίλεηαη ε άπνςε φηη ηα απφ ζθελήο  παζήκαηα 

θαζαίξνληαη απφ γεγνλφηα ζε δξψκελα ηέρλεο  θαη  ε αηζζεηηθή αξηηφηεηα ηνπ 

θαιιηηέρλε κεηακνξθψλεη ην δπζάξεζην ζπλαίζζεκα ζε επραξίζηεζε (εδνλή ηεο 

ηξαγσδίαο). Σν ζέαηξν ζπκπιεξψλεη θαη βαζαίλεη ηελ εκπεηξία ηνπ ζεαηή, 

κεγαιψλνληαο ηελ αλζξσπνγλσζία ηνπ
119

. Γελ είλαη άζρεηε κε απηφ θαη ε ρξήζε ηεο 

ιέμεο δηδαζθαιία γηα ηελ παξάζηαζε ηεο ηξαγσδίαο.  

      ζν αθνξά ηελ ηξαγσδία πνπ κειεηήζακε ε αλαγλψξηζε ηνπ Αίαληα απφ ηνλ 

Οδπζζέα είλαη ε ηειηθή απφδεημε ηνπ κεγαιείνπ ηνπ αθνχ ηνλ παξαδέρεηαη αθφκα 

θαη ν ερζξφο ηνπ. Η αίζζεζε ηεο ηξαγηθφηεηαο φκσο δηαηεξείηαη, φρη κφλν ιφγσ ηνπ 

πφλνπ θαη ηνπ ζαλάηνπ αιιά επεηδή πνιιά πξνβιήκαηα θαη παξάδνμα παξακέλνπλ 

άιπηα. Ο Αγακέκλσλ δελ θαηαλνεί ηελ αξρή ηεο ελαιιαγήο πνπ ηνπ πξνηείλεη ν 

Οδπζζέαο αιιά ε θαζηεξσκέλε ππνρξέσζή ηνπ λα βιάςεη ηνλ ερζξφ ηνπ 

ζπγθξνχεηαη κε ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη απέλαληη ζηνπο θίινπο ηνπ θαη ππνρσξεί. 

Σηο ίδηεο αμίεο ππνζηήξηδε θαη ν Αίαο, αξλήζεθε ηελ αξρή ηεο ελαιιαγήο, φκσο 

απέξξηςε ηηο ζπκβνπιέο ησλ θίισλ ηνπ. Η απνθαηάζηαζή ηνπ εμαζθαιίδεηαη φρη απφ 

θίινπο αιιά απφ ηνλ ερζξφ ηνπ. Αθφκα θαη ε ηαθή δελ νξηζηηθνπνηεί ηε ιχζε ηεο 

θηινληθίαο, ζα γίλεη φρη ζην θέληξν ηεο θνηλφηεηαο αιιά ζηελ έξεκε αθηή, ρσξίο ηε 

ζπκκεηνρή ησλ Αηξεηδψλ θαη κε πεξηνξηζκέλν ην ξφιν ηνπ Οδπζζέα. Σν έξγν θιείλεη 

κε έλα ηππηθά ζνθφθιεην κείγκα επηηπρίαο θαη απνηπρίαο
120

. 
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Γιωζζηθή-σθοιογηθή προζέγγηζε ηοσ έργοσ 

       Ο  ίδηνο ν πνηεηήο, ζχκθσλα κε δηθή ηνπ καξηπξία, μερψξηζε ζηε δεκηνπξγηθή 

ηνπ πνξεία ηξία ζηάδηα, πνπ ηνλ νδήγεζαλ απφ ηελ εμάξηεζή ηνπ απφ ηνλ Αηζρχιν 

πξψηα, ζην δχζθακπην θαη επηηεδεπκέλν (πηθξφλ θαη θαηάηερλνλ) θαη ηέινο ζηελ 

αξηηφηεηα ηεο έθθξαζεο ηνπ ήζνπο. Οη εθηά ζσδφκελεο ηξαγσδίεο ηνπ φκσο 

θαιχπηνπλ έλα επξχ ρξνληθφ θάζκα θαη δελ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο θαλέλα πξψηκν 

έξγν ηνπ, ψζηε λα ζπιιάβνπκε απηή ηελ  ηξηηνβάζκηα εμέιημε  ηνπ πνηεηή. 

Πξαγκαηηθά γιψζζα θαη χθνο ησλ αξραηφηεξσλ έξγσλ θαη θπξίσο ηνπ Αίαληα 

πεξηέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηζηνηρνχλ ζην δεχηεξν ζηάδην θαη πξννησλίδνπλ 

ηελ σξηκφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ζηα κεηαγελέζηεξα έξγα ηνπ. 

      Δμεηάδνληαο ηε γιψζζα ηνπ νθνθιή παξαηεξνχκε φηη ζηα αξραηφηεξα έξγα 

(Αίαο) ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθέο εθθξάζεηο ηνπ Αηζρχινπ, ρσξίο σζηφζν λα 

επηθξαηεί αηζρπιηθφο ηφλνο. Δπίζεο ηα δάλεηα απφ ηελ γιψζζα ηνπ Οκήξνπ θαη ησλ 

ιπξηθψλ είλαη πεξηζζφηεξα απφ φηη ζηα κεηαγελέζηεξα έξγα. Γεληθά ζε απηφ ην 

ζηάδην κηα ηάζε γηα ρξσκαηηζκφ θαη ππεξθφξηηζε ηεο γιψζζαο πξνδίδεη αθφκε ίρλε 

αξρατθά: ιφγνπ ράξε νη απνθιίζεηο απφ ηελ ηππηθή κνξθή ζην ζρεκαηηζκφ ιέμεσλ, 

ηα επηξξήκαηα πνπ δελ παξάγνληαη απφ επίζεηα , θαη πάλσ απφ φια ε ηάζε γηα 

ρξεζηκνπνίεζε ζχλζεησλ θαη ζηεξεηηθψλ επηζέησλ. Ο Αίαο επίζεο, κε ηε θξαζηηθή 

ηνπ πιεζσξηθφηεηα εδψ θαη εθεί, καξηπξεί φηη ν νθνθιήο δελ είρε νδεγήζεη αθφκε 

ηε γισζζηθή ηνπ έθθξαζε ζηελ ηειεηφηεηά ηεο: ι.ρ. ζε  πνιχ κηθξφ δηάζηεκα (ζη. 

1131, 1156, 1288, 1384) εκθαλίδεηαη ζην ηέινο ηνπ ζηίρνπ έλα ειάρηζηα πεξηεθηηθφ 

παξψλ, κηα επαλάιεςε πνπ κάηαηα ζα αλαδεηνχζακε ζηα κεηαγελέζηεξα έξγα. 

      ηνλ Αίαληα δηαπηζηψλνπκε ήρν θαη πινχην εηθφλσλ απφ ηνλ εξσηθφ θφζκν, 

επηβιεηηθέο ιέμεηο θαη έλαλ ηξφπν δηνγθσκέλνπ ιφγνπ πνπ αξγφηεξα γίλεηαη 

ζπαληφηεξνο. Η γιψζζα ηνπ νθνθιή ζηελ εμέιημή ηεο φζν κπνξνχκε ηνπιάρηζηνλ 

λα ηελ παξαθνινπζήζνπκε ηείλεη πξνο έλαλ ηαρχηεξν ξπζκφ θαη κηα απινχζηεξε 

κνξθή. Απηφ ζεκαίλεη κεγαιχηεξε δεμηφηεηα ζηελ έθθξαζε ηνπ ήζνπο, φρη φκσο θαη 

ηδηαίηεξε πξνζέγγηζε ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα.  

     Πεξλψληαο ζηελ εμέηαζε ηνπ ζνθφθιεηνπ δξάκαηνο ζε πθνινγηθφ επίπεδν 

παξαηεξνχκε πσο ην χθνο ησλ έξγσλ ηνπ, ην νπνίν θαη νη αξραίνη εθηηκνχζαλ 

ηδηαίηεξα, ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ ηζνξξνπία θαη ην κέηξν ησλ ιεμηινγηθψλ επηινγψλ 

θαη ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ. Μεγάιν κέξνο απφ ηε δξακαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ νθνθιή βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη θξάζε θαη ζηίρνο βξίζθνληαη ζε κηα ζρέζε  
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πνπ παξφιε ηελ αξκνλία ηνπο, δελ ππνιείπεηαη θαζφινπ ζε έληαζε. Δδψ εθθξάδεηαη 

κηα βαζηθή αξρή ηεο αηηηθήο θιαζηθήο ηέρλεο: ε ειεπζεξία κέζα ζηε κνξθηθή 

απζηεξφηεηα. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ζην ζέκα ηνπ δηαζθειηζκνχ ν νθνθιήο έρεη 

κεγαιχηεξε επειημία απφ ηνλ Δπξηπίδε. Πνιιή απφ ηελ επιπγηζία ηνπ ν ζνθφθιεηνο 

δηάινγνο ηε ρξσζηά ζηε ζηελή ζπλάθεηα ησλ ηξηκέηξσλ ηνπ. Δδψ αλήθεη θαη ην 

ιεγφκελν ζρήκα ζνθφθιεηνλ, θαηά ην νπνίν  ζπληαθηηθά πξνθιεηηθέο ιέμεηο  

εκθαλίδνληαη ζην ηέινο ηνπ ζηίρνπ θαη έηζη δεκηνπξγνχλ ηε ζηελφηεξε θαηά ην 

δπλαηφλ ζχλδεζε κε ηνλ επφκελν ζηίρν. 

     Σν χθνο απηνχ ηνπ ηξαγηθνχ ηεο αθκήο ηεο θιαζηθήο Διιάδαο ζηέθεη αλάκεζα 

ζηε κεγαιεηψδε νξκή ηνπ Αηζρχινπ θαη ζην ελαιιαζζφκελν κε ήξεκνπο ζηνραζκνχο 

νμχ πάζνο ηνπ λεψηεξνπ ηξαγηθνχ. Σν χθνο απηφ κπνξεί λα εθθξάζεη αθφκα θαη ηε 

θνβεξφηεξε θαηάζηαζε ζε κηα κνξθή απφιπηα ζπκκνξθσκέλε κε δεζκεχζεηο πνπ 

επηβάιιεη ε επγέλεηά ηεο. 

    Γελ επαλαιακβάλεη ηε βίαηε δχλακε ηεο αηζρχιεηαο κεηαθνξηθήο γιψζζαο. Με ην 

ζθπζξσπφ χθνο νξηζκέλσλ παξνκνηψζεσλ επηδηψθεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

αηκφζθαηξαο παξά ε απφιπηε αθξίβεηα ηεο ιεπηνκέξεηαο. ηελ εμέιημε ηεο 

γισζζηθήο έθθξαζεο πνπ αλαθέξζεθε, αληηζηνηρεί δηαπίζησζε φηη ηα έξγα ηεο 

γεξνληηθήο ειηθίαο πεξηέρνπλ ζεκαληηθά ιηγφηεξεο εηθφλεο απφ ηα έξγα 

πξνγελέζηεξσλ πεξηφδσλ
121

. 

     Η έθθξαζε ηνπ νθνθιή, ζαθήο θαη θπζηθή ρξεζηκνπνηεί κε κέηξν ηε κεηαθνξά 

θαη αλαηξέρεη ζπρλά ζε αληηζεηηθά ζρήκαηα, πξάγκα επδηάθξηην ζηελ ηξαγσδία Αίαο 

αλάκεζα ζην πξψην θαη ζην δεχηεξν κέξνο, ζηνπο ήξσεο θαη ηηο αμίεο πνπ 

εθπξνζσπνχλ. Η αληηπαξάζεζε ησλ αληίζεησλ απνηειεί ην δνκηθφ θιεηδί ηνπ 

ζνθφθιεηνπ θεηκέλνπ ηφζν ζε εθθξαζηηθφ φζν θαη ζε ζθεληθφ επίπεδν, αθνχ ζπρλή 

είλαη ε παξνπζίαζε αληηζεηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Η αληίζεζε αληηκεησπίδεηαη σο εζηία 

ζπγθξνχζεσλ, κε βάζε ηελ ελλνηνινγηθή ηεο αμία. Δλίνηε απφ ηελ αζπλαίζζεηε 

ακθηζεκία ησλ ιέμεσλ πεγάδνπλ ηα γεκάηα πάζνο θαηλφκελα ηεο ηξαγηθήο 

εηξσλείαο
122

. Σν χθνο ηνπ πνηεηή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο έθθξαζε ηνπ 

θιαζηθνχ ζηνλ αηηηθφ 5
ν
 αηψλα. Θα κπνξνχζακε εδψ λα κηιήζνπκε γηα χθνο 

<<Παξζελψλα>>. 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

     Ο  νθνθιήο έγξαςε κεκνλσκέλα έξγα γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη φρη κηα 

ζεηξά απφ ελζαξθψζεηο ηνπ εξσηθνχ ραξαθηήξα, αλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

πξαγκαηεπφηαλ ηνλ εξσηθφ ραξαθηήξα, θαζνξηδφηαλ απφ κηα νξηζκέλε θνζκνζεσξία, 

αμηνπξφζεθηα ζηαζεξή. Θα ήηαλ φκσο παξαθηλδπλεπκέλε κηα γελίθεπζε, αθνχ νη 

ήξσεο κπνξεί λα κνηάδνπλ ζε ζεκειηαθά ζεκεία, φκσο φηη πξάηηνπλ θαη φηη 

πθίζηαληαη θσηίδεη ηνπο ίδηνπο θαη ην δηθφ ηνπο θφζκν, πνπ δηέπεηαη απφ ηνπο ζενχο. 

Αλ ζηξαθνχκε ζηελ πξψηκε ηξαγσδία Αίαο  ζα δνχκε ηνλ ήξσα κε έλα δηαθνξεηηθφ 

θαη εμίζνπ αζπλήζηζην ηξφπν λα είλαη απνκνλσκέλνο ζην δηθφ ηνπ θφζκν 

θαζειψλεηαη ζε κηα αδηθία θαη πάζρεη ελψ ε ζεά παίδεη ην δηθφ ηεο ξφιν. Γε 

δηαθέξνπλ νη αδηθίεο θαη ηα πάζε ζηνπο ήξσεο θαη ησλ ππφινηπσλ έξγσλ, φκσο ην 

θάζε έξγν ηνπ νθνθιή είλαη απζχπαξθην κε ηηο δηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο, ην δηθφ ηνπ 

ζρέδην, ηηο δηθέο ηνπ παξαιιαγέο, πάλσ ζε θνηλά ζέκαηα. Καη είλαη πνιιά ηα θνηλά 

ζέκαηα, εζηθά, θνηλσληθά, ζξεζθεπηηθά, πνιηηηθά πνπ πεξηέρνληαη κέζα ζηα ιίγα 

ζσδφκελα έξγα ηνπ φπσο ηα είδακε θαη ζηελ ηξαγσδία πνπ κειεηήζακε. 

     Μπνξεί ν Αίαο λα αξλήζεθε έλαλ θφζκν πνπ άιιαδε, φκσο απηφο ν θφζκνο ηνπ 

αλαγλψξηζε ηε ζέζε πνπ ηνπ άξκνδε σο ήξσα, ράξε ελφο ππνηηζέκελνπ ερζξνχ ηνπ, 

αλζξψπνπ κε ηηο ηθαλφηεηεο ηεο πφιεο, νπφηε ε ζρέζε εξσηθνχ θφζκνπ θαη πφιεο-

θξάηνπο είλαη ακνηβαία. Η πφιε ρξεηάδεηαη ηνπο ήξσεο ηεο  σο πξσηεξγάηεο 

κεηαβνιψλ θαη αλαζεσξήζεσλ θαη νη ήξσεο ρξεηάδνληαη ηελ πφιε γηα λα ιεηηνπξγνχλ 

κε απηή ηνπο ηελ ηδηφηεηα
123

. Ο νθνθιήο πςψλνληαο ηελ πνηεηηθή ηνπ καηηά πξνο 

ηνλ θφζκν ησλ ζεψλ θαη ηε δηθαηνζχλε πνπ επηβάιινπλ σο ηηκσξία πξνο θάπνηα 

χβξε, έβξηζθε θάπνην βαζχ λφεκα πξνο ηελ ηδέα ηνπ ήξσα, πνπ θαη απηφο, κε κηα 

ζθιεξή δηθαηνζχλε κνίξαδε ηα θαιά ζηνπο θίινπο θαη ηα δεηλά ζηνπο ερζξνχο. 

Απνδεηθλχεηαη φηη ε ζεία δίθε έρεη κηα νκνηφηεηα κε εθείλε ηελ αληαπνδνηηθή 

δηθαηνζχλε πνπ επηδεηνχλ νη ήξσεο, πξνθαιψληαο ηα ηξαγηθά γεγνλφηα, νπφηε ε 

αλζξψπηλε θχζε θαη θνηλσλία αληαλαθινχλ ηα πξνζηάγκαηα ησλ ζεψλ ή  

αληαλαθιψληαη ζε απηά
124

. 

     ηνλ Αίαληα ζην πξψην κέξνο θαίλεηαη ν νκεξηθφο ή αξηζηνθξαηηθφο ή 

ζπληεξεηηθφο θαη’ άιινπο νθνθιήο πνπ ζηξέθεη ηα λψηα ηνπ ζην ζχγρξνλφ ηνπ 

θφζκν ή ηνλ αληηκεησπίδεη κε ην παξάδεηγκα ελφο ρακέλνπ εξσηζκνχ. ην δεχηεξν  
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κέξνο φκσο θαίλεηαη ν νθνθιήο ηεο ζχγρξνλεο ηνπ επνρήο, πνπ αζρνιείηαη κε 

ζέκαηα πνιηηηθά θαη ζέηεη ην λέν ηνπ ήξσα σο πνιίηε κηαο θνηλφηεηαο κε έιενο θαη 

αλζξσπηζκφ. Καλέλαο δξακαηνπξγφο δελ απνηχπσζε πην έληνλα ηε ζθξαγίδα ηνπ 

πάλσ ζηα έξγα ηνπ, ρσξίο λα πξνβάιιεη ζε απηά ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ή λα 

δηαθεκίζεη ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο. ρη πσο ν νθνθιήο ήηαλ άζρεηνο κε ηηο ζθέςεηο 

ηεο επνρήο ηνπ, αιιά φπσο δελ επηδεηθλχεη ηελ ηερληθή ηνπ πξσηνηππία, έηζη θαίλεηαη 

αδηάθνξνο λα εκθαλίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ πξσηνπνξία ηεο πξννδεπηηθήο 

δηαλφεζεο.  

    Ο νθνθιήο ήηαλ δξακαηνπξγφο κε δηάλνηα θαη καηηά θαη δηαηήξεζε κηα 

αμηνζαχκαζηε ζπλέπεηα απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο ηεο καθξάο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο, 

ψζηε ν φξνο ζνθφθιεηνο δελ είλαη θελφο πεξηερνκέλνπ. Πίζσ απφ ηα δξακαηηθά 

γεγνλφηα θαη ηνπο ήξσεο ηνπ ιαλζάλνπλ κεγάια ζεκειηαθά πξνβιήκαηα θαη γηα ηνλ 

άλζξσπν ηεο επνρήο καο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ νθνθιή 

γξάθεη ν Holderlin ζην γλσζηφ ηνπ επίγξακκα <<Sophokles>>: <<Μάηαηα 

δνθίκαζαλ πνιινί, ηεξπλά λα εθθξάζνπλ ηελ χςηζηε ηέξςε, θη απηή, ηέινο, εδψ κνπ 

απνθαιχπηεηαη, εδψ, κεο ζηελ νδχλε>>. Απηή ηελ χςηζηε ηέξςε πξνθαιεί ε 

ηξαγσδία ηνπ νθνθιή θαη δίθαηα ζεσξείηαη φηη έθηαζε ηελ αξραία ηξαγσδία ζηελ 

χςηζηε θνξχθσζή ηεο
125

.   
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