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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Θ ιςτορία του πνεφματοσ ςε όλο τθσ το εφροσ κατζδειξε τθν ςπουδαιότθτα 

ενδελεχοφσ μελζτθσ των διαφοροποιιςεων που προκφπτουν μεταξφ των δυο φίλων. 

Ανά τουσ αιϊνεσ πολλοί μελετθτζσ διαφορετικϊν επιςτθμονικϊν κλάδων 

(κοινωνιολόγοι, βιολόγοι, ανκρωπολόγοι, ιςτορικοί) αςχολικθκαν τόςο με τθν 

μελζτθ  όςο και με τθν κατανόθςθ των ανιςοτιτων των δυο φφλων. Θ ανιςότθτα 

των δφο φφλων, ανδρϊν και γυναικϊν, αποτζλεςε ζνα μείηον, διαχρονικό και 

διαπολιτιςμικό φαινόμενο, ζνα ηιτθμα που ακόμα και ςιμερα χριηει ιδιαίτερθσ 

προςοχισ κακϊσ αυτι θ ανιςότθτα κυριαρχεί ςε όλουσ ςχεδόν του τομείσ τθσ 

ανκρϊπινθσ φπαρξθσ. 

 Θ ιςτορία, ωσ εργαλείο και πθγι γνϊςθσ, ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ και ςτθν 

αποκρυπτογράφθςθ τθσ κζςθσ των γυναικϊν ςτον πυρινα τθσ οικογζνειασ αρχικά 

και τθσ κοινωνίασ κατϋ επζκταςθ. Εφόςον λοιπόν θ κατάςταςθ τθσ γυναίκασ 

μελετάται κατά ακολουκία με τθν κοινωνία αυτομάτωσ αποτελεί και κοινωνικό 

ηιτθμα. Θ ιςτορικι αναδρομι καταδεικνφει τον περιοριςμζνο ρόλο τθσ γυναίκασ 

τόςο εν καιρϊ πολζμου όςο και εν καιρϊ κοινωνικισ και οικονομικισ ευμάρειασ 

κακϊσ και πνευματικισ άνκθςθσ. Εν αντικζςει, θ δυναμικι παρουςία του ανδρόσ ςε 

όλουσ τουσ επιςτθμονικοφσ, κοινωνικοφσ και πολιτιςμικοφσ τομείσ είναι ορατι 

κακϊσ οι ιςτορικοί δεν παραλείπουν ςυνεχϊσ να τονίηουν τισ δραςτθριότθτεσ και τα 

επιτεφγματά τουσ. Συνεπϊσ, οι γυναίκεσ καταδικάηονται ςε κοινωνικι αφάνεια, 

οδθγοφνται ςε επιςτθμονικό ςκότοσ και εξοςτρακίηονται ςε πολιτιςμικό 

παραγκωνιςμό. Ελάχιςτεσ είναι οι εξαιρζςεισ των γυναικϊν που κατάφεραν να 

διακρικοφν πυροδοτϊντασ με αυτόν τον τρόπο τθν οργι και τθν ηθλοφκονία των 

ανδρϊν, οι οποίοι ςπανίωσ αναγνϊριηαν τθν ςθμαντικι  τουσ παρουςία και 

προςφορά. 

Σπουδαίεσ φεμινίςτριεσ, ανκρωπολόγοι και ιςτορικοί, αςχολικθκαν με τθν 

αποκατάςταςθ και τθν δικαίωςθ τθσ γυναικείασ προςωπικότθτασ. Το φεμινιςτικό 

κίνθμα με εκπροςϊπουσ τισ μαρξίςτριεσ φεμινίςτριεσ όπωσ θ Margaret Benston και 

θ Sheila Rowbotham ζδωςε μια νζα διάςταςθ ςτον όρο «γυναίκα» αποδίδοντασ τισ 

ρίηεσ τθσ υποδεζςτερθσ κζςθσ τθσ ςτο οικονομικό πεδίο κακόςον οι γυναίκεσ ωσ 

ομάδα είχαν διαφορετικι ςχζςθ με τθν παραγωγι και τθν ιδιοκτθςία ςε όλεσ 

ςχεδόν τισ κοινωνίεσ1 . Ωςτόςο, οι φεμινιςτικζσ μελζτεσ τόςο ςτθν ιςτορία όςο και 

ςτθν ανκρωπολογία επικεντρϊκθκαν κυρίωσ ςτο ηιτθμα τθσ κοινωνικισ κζςθσ των 

γυναικϊν φζρνοντασ ςτο φωσ περιόδουσ μεγάλων κοινωνικϊν αλλαγϊν που είτε 

απελευκζρωςαν είτε κατζςτειλαν το γυναικείο δυναμικό. Τθν πιο ριηοςπαςτικι 

                                                           
1
 Αβδελά & Ψαρρά (1997) ς.128 
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όμωσ ερμθνεία του τι εςτί γυνι ζδωςε θ Simone de Beauvoir, θ οποία 

επιχειρθματολογεί μζςω ενόσ φεμινιςτικοφ υπαρξιςμοφ ότι θ βιολογία και το φφλο 

δεν αποτελοφν πεπρωμζνο. Για τθν Beauvoir, ο φεμινιςμόσ ςχετίηεται με τον 

υπαρξιςμό και τθν ςεξουαλικι απελευκζρωςθ και με δεδομζνο ότι θ φπαρξθ 

προθγείται τθσ ουςίασ, υποςτθρίηει τθν κεωρία ότι δεν γεννιζται κανείσ γυναίκα, 

αλλά γίνεται.  Σε αντιδιαςτολι,  θ Nancy Chodorow και θ Sherry Ortner δζχονται ότι 

οι γυναίκεσ λόγω τθσ ανατομίασ τουσ είναι περιςςότερο δζςμιεσ τθσ βιολογίασ τουσ 

από ό, τι οι άνδρεσ και ότι θ μερικι ζςτω ζνταξι τουσ ςτον κόςμο του πολιτιςμοφ 

προχποκζτει τθν αποδοχι τθσ υποβάκμιςισ τουσ 2. Τζλοσ, το φεμινιςτικό 

μανιφζςτο διατφπωνε τθν άποψθ ότι οι ςχζςεισ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν είναι 

ταξικζσ ςχζςεισ, ότι δθλαδι θ «πολιτικι του φφλου» είναι θ πολιτικι τθσ ταξικισ 

κυριαρχίασ. Μια ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι ςτθν εποχι τθσ κλαςικισ Ακινασ 

ταυτίηει τθν πρόοδο τθσ γυναίκασ με το κακεςτϊσ τθσ εταίρασ ενϊ οι ςφηυγοι των 

ακθναίων ανδρϊν περιορίηονται ςτον γυναικωνίτθ. Στθν Ευρϊπθ τθσ Αναγζννθςθσ 

οι παντρεμζνεσ γυναίκεσ τθσ αςτικισ τάξθσ περιορίηονται εντόσ του οίκου, όςον 

αφορά δε τθν περίοδο τθσ Γαλλικισ Επανάςταςθσ οι γυναίκεσ αποκλείονται από τθν 

ελευκερία, τθν ιςότθτα, τθν «αδελφότθτα».  

Εν κατακλείδι, θ κζςθ των γυναικϊν ςε διάφορεσ κοινωνίεσ ποικίλει από πολιτιςμό 

ςε πολιτιςμό και από εποχι ςε εποχι. Θ πραγματικι δε μεταχείριςθ των γυναικϊν 

και ο ςχετικόσ βακμόσ τθσ εξουςίασ και τθσ ςυμβολισ τουσ ςτθν κοινωνία 

επθρεάηονται από τα διάφορα πολιτικοοικονομικά ςυςτιματα, τισ διαφορετικζσ 

υλικζσ και ιδεολογικζσ βάςεισ, τισ κρθςκευτικζσ δοξαςίεσ και τα εκνογραφικά 

δεδομζνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ortner (1994) ς. 21 
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ΓΤΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Θ γυναίκα, το φφλο που δίχαςε -ανά τουσ αιϊνεσ- μελετθτζσ και ιςτορικοφσ, 

παραμζνει ακόμα και ςιμερα «το μιλο τθσ Ζριδοσ» ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ 

κοινωνίασ. Για τθ γυναίκα, όςα χρόνια και αν περάςουν, όςο και αν εξελιχκεί θ 

κοινωνία, οι πάγιεσ, πεπαλαιωμζνεσ και αναχρονιςτικζσ αντιλιψεισ για τθν 

βιολογικι και τθν κοινωνικι τθσ κζςθ παραμζνουν ίδιεσ. Θ ιςτορία μασ διδάςκει ότι 

θ εξζλιξθ του πολιτιςμοφ και των δομϊν τθσ κοινωνίασ είναι αντιςτρόφωσ ανάλογθ 

με τθ κζςθ και το ρόλο τθσ γυναίκασ ςτο κοινωνικό ςφνολο. Θ γυναικεία 

απελευκζρωςθ ταυτίηεται με πλθκϊρα αγϊνων που ζδωςε το γυναικείο φφλο 

προκειμζνου να πετφχει τθν εξίςωςι του µε το ανδρικό φφλο. 

Θ διαδρομι τθσ γυναίκασ μζςα ςτουσ αιϊνεσ, από τθν ομθρικι ζωσ τθ ςφγχρονθ 

κοινωνία, είναι μεγάλθ, με πολλζσ εναλλαγζσ και όχι πάντα χωρίσ εμπόδια. Δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι ο ςφγχρονοσ δυτικόσ πολιτιςμόσ ζχει γεννθκεί και εξελιχκεί 

πάνω ςτισ βάςεισ του αρχαιοελλθνικοφ πολιτιςμοφ, όπωσ αυτόσ δθμιουργικθκε 

ςτθν εποχι του Ομιρου και ζλαμψε κυρίωσ ςτον Χρυςό Αιϊνα. Θ εποχι όμωσ τθσ 

ακμισ του μεγάλου αυτοφ πολιτιςμοφ, με κζντρο τθν ακθναϊκι δθμοκρατία, ιδίωσ 

τον 5ο αιϊνα π.Χ., ςθματοδοτείται από ζνα κφριο γνϊριςμα : οι γυναίκεσ 

παραγκωνίηονται από το δθμόςιο βίο και μζνουν υποχρεωτικά κλειςμζνεσ εντόσ 

των τειχϊν του οικογενειακοφ οίκου3. Μια πραγματικότθτα που ςτιγματίηει το 

μεγαλείο του ακθναϊκοφ πολιτιςμοφ και αποτελεί αντίφαςθ τθσ μεγάλθσ αυτισ 

εποχισ. 

Θ γυναίκα ςτουσ αρχαϊκοφσ και κλαςικοφσ χρόνουσ κεωροφνταν, βιολογικά και 

ψυχολογικά, πλάςμα που δεν είχε τθν ικανότθτα να ελζγξει τον εαυτό τθσ και να 

αντιςτακεί ςε εξωτερικά ερεκίςματα. Στον αρχαίο κόςμο θ γυναίκα λογίηεται ωσ 

κατϊτερο όν, από φυςικοφ τθσ, παραμελθμζνθ ςε όλουσ τουσ τομείσ, ανίκανθ για 

ανάμιξθ ςτα κοινά, με ζμφυτθ τάςθ προσ το κακό και προοριςμζνθ αποκλειςτικά 

για τθν αναπαραγωγι και τισ ανδρικζσ απολαφςεισ. Κατά τθν επικρατοφςα 

αντίλθψθ, από πλευράσ ικανοτιτων, ταυτιηόταν ςχεδόν με τουσ δοφλουσ. Θ αρχαία 

Ελλθνίδα ξεκινά τθν ηωι τθσ ωσ κόρθ ανφπαντρθ και ολοκλθρϊνει αυτό τον κφκλο 

ωσ παντρεμζνθ γυναίκα και μθτζρα, ςτο μυχό του οίκου. Από αυτι τθν περίκλειςτθ 

διαδρομι οφείλει να αποχαιρετιςει τθν ηωι, προςτατευμζνθ από τα βλζμματα, ςε 

αυςτθρι ιδιϊτευςθ.  

Μια ςφντομθ αναδρομι ςτο παρελκόν μασ βοθκά να  μελετιςουμε τθν κακθμερινι 

ηωι τθσ γυναίκασ κακϊσ και  να αποκρυπτογραφιςουμε τον ρόλο που διαδραμάτιηε 

ςτθν Αρχαία Ελλάδα. Αν εξαιρζςει κανείσ μια περίοδο τθσ ιςτορίασ-νεολικικι και 

                                                           
3
 Δελθκωςτόπουλοσ (2007) ς. 21 
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μινωικι εποχι-, τθν οποία κα χαρακτθρίηαμε μθτριαρχικι, και κατά τθν οποία οι 

διάφοροι κεςμοί χαρακτθρίηονταν από ζνα είδοσ προβολισ των γυναικϊν: φπαρξθ 

πρωτόγονων γυναικείων κεοτιτων, Αμαηόνεσ, μθτρογραμμικι διαδοχι -ωσ 

κατιόντεσ υπολογίηονται μόνο οι προερχόμενοι από τθ μθτζρα-, ςτθν πορεία τθσ 

ιςτορίασ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ τθ κζςθ τθσ γυναίκασ κάκε άλλο παρά 

πλεονεκτικι κα τθ χαρακτθρίηαμε. Και τοφτο διότι κακϊσ οι κοινωνίεσ των Ελλινων 

μεταπιδθςαν από το κακεςτϊσ τθσ μθτριαρχίασ ςτο μοντζλο τθσ γνιςιασ 

πατριαρχίασ, θ κζςθ τθσ γυναίκασ ιταν επακόλουκο να υποςτεί μειωτικζσ 

μεταβολζσ.  

Στισ ανδροκρατοφμενεσ πια κοινωνίεσ, όπωσ αποδεικνφεται από πλθκϊρα πθγϊν 

όπωσ τα επικά, λυρικά, κεατρικά και φιλοςοφικά ζργα, θ μετάβαςθ αυτι 

ςυνοδεφτθκε από μια βαςικι ανατροπι τθσ αξίασ και του ρόλου τθσ γυναίκασ. Δεν 

υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θ γυναίκα περιζπεςε ςε πολφ μειονεκτικι κζςθ κακϊσ 

ο ρόλοσ τθσ ςυρρικνϊκθκε και περιορίςτθκε πλζον ςτθν διεκπεραίωςθ των 

οικιακϊν κακθκόντων και ζργων, ζνασ ρόλοσ περικωριακόσ ςε ςχζςθ με εκείνο των 

ανδρϊν. Στουσ κόλπουσ τθσ κοινωνίασ, θ γυναίκα αντιμετωπίηεται ωσ μζςο 

αναπαραγωγισ υγιϊν τζκνων -κατά προτίμθςθ αγοριϊν- και ωσ αντικείμενο 

ερωτικοφ πόκου. Ακόμα και ςτθν Ακινα των κλαςικϊν χρόνων, επί εποχισ του 

Ρερικλζουσ, όπου θ κυριάρχθςθ τθσ δθμοκρατίασ είναι γεγονόσ, θ γυναίκα είναι 

φανερά υποδεζςτερθ ζναντι του ανδρόσ και ςτερείται των δικαιωμάτων τθσ για 

ελευκερία, ιςότθτα και ιςονομία. Οι αυςτθρότατοι κανόνεσ ςυμπεριφοράσ που θ 

Ακινα επζβαλλε ςτισ γυναίκεσ τισ ζκετε ςτο περικϊριο τθσ κοινωνικισ ηωισ και τισ 

ςτεροφςε πολλζσ ελευκερίεσ, δίνοντάσ τουσ μία κζςθ πολφ κατϊτερθ από εκείνθ 

που κατείχαν οι άντρεσ. Στα τζλθ μάλιςτα του 4ου αι. π.Χ. θ μειονεκτικότθτα αυτι 

που υπιρχε ςτθν πράξθ και είχε γίνει δεκτι από τθν κοινωνικι ςυνείδθςθ βρικε 

ζνα κεωρθτικό υπόβακρο ςτον Αριςτοτζλθ, ο οποίοσ ζκανε λόγο για μία κοινωνία 

αποτελοφμενθ αφενόσ από άντρεσ που αντιπροςϊπευαν το «πνεφμα» και 

αφετζρου από γυναίκεσ που ιταν θ «φλθ»4. Ειδικότερα, ο φιλόςοφοσ υποςτιριξε 

ότι θ προςφορά τθσ «γυναίκασ – φλθσ» είναι, από τθν φφςθ τθσ, πακθτικι, ενϊ 

αντικζτωσ θ ανδρικι ςυμβολι δίνει τθν μορφι και το πνεφμα : είναι ενεργθτικι και 

δθμιουργικι. Θ Ακθναία, θ γυναίκα κόρθ ι ςφηυγοσ Ακθναίου πολίτθ, είναι 

αποκλειςμζνθ από τθν πόλθ και ταγμζνθ ςτθ φροντίδα του «οίκου» τθσ, γεγονόσ το 

οποίο αποτζλεςε τθν αιτία τθσ διάκριςθσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν ιςτορία 

ολόκλθρθσ τθσ ανκρωπότθτασ και για τθν εξάλειψθ τθσ οποίασ, χρειάςτθκαν 

ζντονοι και μακροχρόνιοι αγϊνεσ.  

Τθν κλαςικι εποχι -κατά τθν διάρκεια τθσ οποίασ θ Ακινα γίνεται το 
αδιαφιλονίκθτο κζντρο τθσ πνευματικισ και καλλιτεχνικισ ηωισ του ελλθνικοφ 
κόςμου, θ «Σχολι τθσ Ελλάδασ», ζκφραςθ τθν οποία ο ίδιοσ ο Κουκυδίδθσ  

                                                           
4
 Cantarella (2005)  ς. 100 



 

8 
 

αποδίδει ςτον Ρερικλι5- παρατθροφμε ότι θ πολιτικι και νομικι αρχι τθσ πόλθσ 
παραγκωνίηει τθν γυναίκα ωκϊντασ τθν ςιγά ςιγά ςτθν αφάνεια. Οι νόμοι τθσ πόλθσ 
των Ακθνϊν, ςυνταγμζνοι και κεςμοκετθμζνοι από άνδρεσ, που κακιζρωςαν τον 
ρόλο των γυναικϊν είναι ςθμαντικοί δείκτεσ τθσ πραγματικισ κζςθσ των γυναικϊν 
ςτθν ακθναϊκι κοινωνία και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπιηόταν το γυναικείο 
φφλο6.  Σφμφωνα με τον νόμο, οι Ακθναίεσ ιταν ςίγουρα υποδεζςτερεσ ζναντι των 
ανδρϊν. Αν θ νομοκεςία λοιπόν αρνιόταν να δει τισ γυναίκεσ ςαν ανεξάρτθτα όντα 
(ελεφκερεσ προςωπικότθτεσ) πωσ κα πετφχαιναν τθν ανεξαρτθςία τουσ ςτθν 
κακθμερινι τουσ ηωι7; Στθν Κλαςικι Ακινα, οι πολίτεσ χωριηόταν ςε διάφορεσ 
κοινωνικζσ τάξεισ μζςα από τισ οποίεσ κακοριηόταν και θ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν 
ακθναϊκι κοινωνία. Είναι άλλωςτε γνωςτό, ότι ο πλθκυςμόσ τθσ Αττικισ δεν 
αποτελείτο εξολοκλιρου από Ακθναίουσ πολίτεσ αλλά και από δοφλουσ 
(αιχμάλωτοι πολζμου) και από μετοίκουσ (κάτοικοι άλλων πόλεων που δεν ιταν 
Ακθναίοι πολίτεσ). Ζτςι κατ' επζκταςθ και ο γυναικείοσ πλθκυςμόσ ιταν 
ανομοιογενισ και δεν αποτελείτο αποκλειςτικά από Ακθναίεσ αλλά υπιρχαν δοφλεσ 
και γυναίκεσ μετοίκων και κάκε µια από αυτζσ τισ κατθγορίεσ γυναικϊν κατείχε τθν 
δικι τθσ ξεχωριςτι κζςθ ςτθν ακθναϊκι κοινωνία. Δεδομζνου λοιπόν, ότι 
επικρατοφςε ςτθν πόλθ θ πατριαρχικι θγεμονία, εξαςφαλιηόταν θ κοινωνικι και 
πολιτικι ελευκερία των αντρϊν ενϊ περιοριηόταν ςε μεγάλο βακμό ο ρόλοσ τθσ 
γυναίκασ  μζςα ςτθν πόλθ. 

Με τον όρο Ακθναία εννοοφμε τθν κόρθ ι τθ ςφηυγο ενόσ Ακθναίου πολίτθ8. Βαςικό 

χαρακτθριςτικό τθσ γυναικείασ φιγοφρασ ςτθν Ακινα ιταν πωσ πάντοτε είχε ζναν 

«κφριο». Θ ιδζα μιασ γυναίκασ ανφπαντρθσ, ανεξάρτθτθσ, που να διαχειρίηεται μόνθ 

τθσ τθν περιουςία τθσ ιταν αδιανόθτθ. Ο γάμοσ ςτθν ουςία αποτελεί τθν ίδια τθ 

βάςθ τθσ κζςθσ τθσ γυναίκασ. Ο γάμοσ ιταν απαραίτθτοσ για τθν δθμιουργία 

νόμιμων γιων προκειμζνου να κλθρονομιςουν τθν πατρικι περιουςία. Αν 

επιχειριςουμε να ορίςουμε νομικά τθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν κλαςικι Ακινα, ο 

πρϊτοσ όροσ που ζρχεται ςτθ ςκζψθ μασ είναι ο όροσ «πνευματικά ανιλικθ». Για 

τουσ Ακθναίουσ, θ γυναίκα είναι μια αιϊνια ανιλικθ με αδυναμία ενθλικίωςθσ9, ζνα 

«κατϊτερο» ον που χριηει ιδιαίτερθσ φροντίδασ, θ οποία επιβεβαιϊνεται από τθν 

ανάγκθ να ζχει ς' όλθ τθ ηωι τθσ ζναν κθδεμόνα, ζναν κφριο, ζναν ρυκμιςτι τθσ 

ηωισ τθσ. Στθν αρχι ιταν υπόλογοσ ςτον πατζρα τθσ, ζπειτα ςτον ςφηυγό τθσ, κι αν 

αυτόσ πζκαινε πρϊτοσ, τθν κθδεμονία – ευκφνθ τθσ αναλάμβανε ο γιοσ τθσ ι 

κάποιοσ άλλοσ κοντινόσ ςυγγενισ. Θ ιδζα μιασ ανφπαντρθσ γυναίκασ, ανεξάρτθτθσ, 

που να διαχειρίηεται τθν προςωπικι τθσ περιουςία, κεωροφνταν απλά αδιανόθτθ. Θ 

Ακθναία λοιπόν δεν είχε τθν δυνατότθτα να ενεργιςει ςαν ενιλικθ και να πάρει 

αποφάςεισ για το τρόπο ηωισ τθσ, κακϊσ ςφμφωνα με τον νόμο ζπρεπε να ζχει ςε 

όλθ τθν διάρκεια τθσ ηωισ ζνα κθδεμόνα. Στθν μόνθ περίπτωςθ που μποροφςε να 

επζμβει ιταν ςτθν ακφρωςθ του γάμου τθσ. Αν και είχε τθν δυνατότθτα να 

                                                           
5
 Mosse(2004) ς. 54 

6
 Just (2006) ς.105 

7
 Just (2006) ς.106 

8
 Mosse(2004) ς. 56 

9
 Mosse(2004) ς.56 
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παρουςιάςει μόνθ τθσ τθν αίτθςθ διαηυγίου τθσ (αφοφ και ο νόμοσ το επζτρεπε) 

ςτον ανϊτερο άρχοντα, τισ περιςςότερεσ φορζσ ενεργοφςε για αυτιν κάποιοσ από 

τουσ ςυγγενείσ τθσ. Αυτι θ δυνατότθτα, ιταν θ μόνθ μορφι ανεξαρτθςίασ που 

κατείχε θ Ακθναία αφοφ δεν μποροφςε να ζχει καμιά άλλθ ςυμμετοχι ςε πολιτικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Άλλωςτε, όπωσ είναι γνωςτό, ο ρόλοσ τθσ ωσ νόμιμθ ςφηυγοσ 

Ακθναίου πολίτθ περιοριηόταν ςτθν γζννθςθ και ςωςτι ανατροφι των παιδιϊν για 

τθν ςυνζχιςθ τθσ οικογζνειασ και ςτθν διαχείριςθ (όχι οικονομικι) του οίκου τθσ. 

Είχε τθν επίβλεψθ των υπθρετριϊν, κατεφκυνε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ μζςα ςτο 

ςπίτι, αναλάμβανε να εκπαιδεφςει τισ δοφλεσ που δεν γνϊριηαν να υφαίνουν και 

είχε τθν εποπτεία τθσ τροφοφ που κα μεγάλωνε τα παιδιά τθσ. Επομζνωσ, ςτθν 

κλαςικι Ακινα, το χάςμα ανάμεςα ςτουσ τομείσ τθσ ανδρικισ και γυναικείασ 

δραςτθριότθτασ ιταν ιδιαίτερα μεγάλο και ςυχνά εκφραηόταν ωσ μια αντίκεςθ  

μεταξφ δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα.  

Ιταν όμωσ οι Ακθναίεσ πραγματικά περιοριςμζνεσ μζςα ςτο ςπίτι; Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι οι ανϊτερεσ τάξεισ κεωροφςαν ςθμάδι πλοφτου, κοινωνικισ κζςθσ 

και ςεβαςμοφ τθν δυνατότθτα του άνδρα να αποφφγει να βγαίνουν ζξω από το 

ςπίτι οι γυναίκεσ του. Θ απομόνωςθ των γυναικϊν μζςα ςτο ςπίτι είχε αναδειχκεί 

ςε ιδανικό το οποίο οι άλλεσ κοινωνικζσ τάξεισ προςπακοφςαν, με διαφορετικό 

τρόπο επιτυχίασ, να ακολουκιςουν10. Ακόμα και μζςα ςτο ςπίτι οι γυναίκεσ ζπρεπε 

να βρίςκονται χωριςτά από τουσ άνδρεσ που δεν ιταν ςυγγενείσ τουσ. Θ γυναίκα 

που άνοιγε τθν εξϊπορτα μόνθ τθσ κεωρείτο ςχεδόν αδιάντροπθ ςε οριςμζνουσ 

κοινωνικοφσ κφκλουσ, ενϊ ο άνδρασ, που πιγαινε απρόςκλθτοσ ςτο ςπίτι κάποιου 

άλλου και ςυναντοφςε κατά τφχθ τθν ςφηυγο και τισ κόρεσ του, είχε διαπράξει, κατά 

τθν γνϊμθ των περιςςότερων, μια τερατϊδθ πράξθ. Πταν υπιρχαν άνδρεσ 

καλεςμζνοι, οι γυναίκεσ του ςπιτιοφ ζτρωγαν χωριςτά, και οι μόνεσ γυναίκεσ που 

ςυμμετείχαν ςτο ςυμπόςιο, ιταν όςεσ είχαν ςχζςθ με τθν ψυχαγωγία ι οι πόρνεσ11.   

Θ υποταγμζνθ αυτι κζςθ τθσ γυναίκασ κακόλου δεν ςυνάδει με τθ κζςθ τθσ ςτον 

ομθρικό γάμο κακόςον τότε δεν είχε χάςει οφτε τθν προςωπικότθτά τθσ οφτε τθσ 

είχαν επιβλθκεί μειωτικοί κανόνεσ. Στον Πμθρο εντοπίηονται οριςμζνα βαςικά 

ςτοιχεία ςτο γάμο, τα οποία διαφφλατταν αναμφιςβιτθτα τθν αξία τθσ γυναίκασ και 

τθν επζβαλαν ςτθν αρχαϊκι κοινωνία12. Συμπεραςματικά, κα πρζπει να 

αναφζρουμε ότι ςτθν επικι ποίθςθ δεν ςυναντάται καμία μορφι γνιςιου 

μιςογυνιςμοφ.  

 

 

                                                           
10

 Blundell (2006) ς.107 
11

 Blundell (2006) ς. 108 
12

 Δελθκωςτόπουλοσ (2007) ς. 90 
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ΘΕΑΣΡΟ, ΘΕΑΜΑ ΚΑΙ ΘΕΑΣΕ ΣΗΝ ΚΛΑΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

Μια ςφντομθ ςκιαγράφθςθ (απεικόνιςθ) του κεάτρου, του κεάματοσ και των 

κεατϊν μασ οδθγεί ςτθν ςυνειδθτοποίθςθ τθσ μείηονοσ ςθμαςίασ των εορταςτικϊν 

εκδθλϊςεων ςτθν Ακινα, και ιδιαίτερα τθσ εορτισ των Μεγάλων ι εν άςτει 

Διονυςίων, ςτισ αρχζσ τθσ άνοιξθσ. Ο Αριςτοτζλθσ παραδζχεται ότι το «κζαμα» είναι 

ζνα από τα ζξι ςυςτατικά  ςτοιχεία τθσ τραγωδίασ, αλλά δεν του δίνει παρά ζνα 

δευτερεφοντα ρόλο. Δεν αποτελεί παρά ζνα «ιδυςμα», το οποίο οφείλει 

περιςςότερα ςτον ςκθνογράφο παρά ςτθν ιδιοφυία του ςυγγραφζα13.  

Στθν Ακινα, κεατρικά ζργα παρουςιάηονταν κατά τθ διάρκεια τριϊν κρθςκευτικϊν 

εορτϊν προσ τιμι του κεοφ Διόνυςου. Τα εν άςτει Διονφςια διαρκοφςαν πζντε 

θμζρεσ και περιλάμβαναν διαγωνιςμοφσ τραγωδίασ και κωμωδίασ. Τα Λιναια 

κρατοφςαν τρεισ θμζρεσ. Στθ ςυγκεκριμζνθ εορτι παρουςιάςτθκε για πρϊτθ φορά 

ςτθν Ακινα κωμωδία. Το ςυγκεκριμζνο είδοσ κατείχε δεςπόηουςα κζςθ ςτα Λιναια, 

παρότι από το 442 π.Χ. και μετά παρουςιάηονταν και τραγωδίεσ. Στα μικρά Διονφςια 

παριςτάνονταν τραγωδίεσ ι κωμωδίεσ που είχαν παραςτακεί με επιτυχία ςτα 

μεγάλα Διονφςια, γίνονταν δθλαδι μόνο επαναλιψεισ. 

Τα αρχαία κζατρα ιταν ενταγμζνα ςτο γφρω τοπίο. Από τισ αμφικεατρικά 

τοποκετθμζνεσ κζςεισ του κοίλου του διονυςιακοφ κεάτρου μποροφςε ο κεατισ να 

απλϊςει το βλζμμα του μακριά, ενϊ θ πόλθ βριςκόταν ςτα νϊτα του, κείκε από τθν 

Ακρόπολθ. Το ςκθνικό οικοδόμθμα, τουλάχιςτον κατά τθν κλαςικι περίοδο, ιταν 

αρκετά χαμθλό, ϊςτε να μθν εμποδίηει τθν κζα14. Επίςθσ, πρζπει να υπογραμμιςτεί 

ότι το κοίλον του κεάτρου αντικατόπτριηε τθν πολιτικι οργάνωςθ των Ακθναίων 

κατοίκων με βάςθ τόςο τθν φυλετικι ιςότθτα όςο και τθν κοινωνικι ιεραρχία, 

κακιςτϊντασ πρόδθλο των πολιτικό χάρτθ τθσ πόλθσ 15. 

Ο ςκθνικόσ χϊροσ αποτελοφνταν από τθν ορχιςτρα – υπάρχει ολοζνα και 

περιςςότερο θ τάςθ να κεωρείται ότι αυτι θ ορχιςτρα ιταν τραπεηοειδισ και όχι 

θμικυκλικι-, όπου λειτουργοφςε ο Χορόσ. Οι θκοποιοί που ζρχονταν απζξω 

προςζγγιηαν τθν ορχιςτρα από δυο οδοφσ, οι οποίεσ αποκαλοφνταν πάροδοι ι 

ζξοδοι.   Αυτόσ ο ςκθνικόσ χϊροσ ιταν κλειςμζνοσ με ζνα ξφλινο κτιριο, τθν ςκθνι, 

θ οποία χρθςίμευε για τθν αλλαγι ενδυμαςίασ των θκοποιϊν. Θ ςκθνι είχε επίςθσ 

μια ςτζγθ με εξϊςτθ, ςτον οποίο μποροφςαν να εμφανιςτοφν διάφορα πρόςωπα, 

κεότθτεσ ςυχνότερα, από όπου και το όνομά του, κεολογείον.  Μια πλατφόρμα, θ 

οποία ζφερε μικροφσ τροχοφσ, το εκκφκλιμα, επζτρεπε να φζρουν εντόσ του 

οπτικοφ πεδίου του κοινοφ το αποτζλεςμα των πράξεων που εκτυλίςςονταν ςτο 

                                                           
13

 Said, Trede & Le Boulluec (2001) ς.156 
14

 Blume (2002) ς. 74 
15

 Lada – Richards (2008) ς. 467 
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εςωτερικό και να καταργοφν τα ςφνορα ανάμεςα ςτον εςωτερικό και ςτον 

εξωτερικό χϊρο. Τζλοσ, ζνα είδοσ βαροφλκου, το οποίο αποκαλοφςαν μθχανι, 

επζτρεπε ςε διάφορα πρόςωπα (ςυχνότερα κεοφσ) να καταφκάνουν ι να 

αναχωροφν εναζρια16.    

Στισ παραςτάςεισ που διεξάγονταν ςτα κζατρα, όλοι οι καλλιτζχνεσ φοροφςαν 

κουςτοφμια διαφορετικά από εκείνα τθσ κακθμερινισ ηωισ. Επιπλζον, υπιρχαν και 

τα προςωπεία που φοροφςαν τόςο οι υποκριτζσ όςο και τα μζλθ των δραματικϊν 

χορϊν. Τα προςωπεία και τα κουςτοφμια ιταν τα «εργαλεία» που επζτρεπαν τθν 

ταφτιςθ των παριςταμζνων προςϊπων. Ιταν μάλιςτα απαραίτθτα, αφενόσ διότι ο 

ίδιοσ υποκριτισ ζπαιηε διαφορετικοφσ ρόλουσ ςε κάκε ζργο, φορϊντασ διαδοχικά 

διαφορετικά προςωπεία και κουςτοφμια, και αφετζρου διότι όλοι οι υποκριτζσ, 

ακόμα και εκείνοι που ζπαιηαν γυναικεία πρόςωπα, ιταν άνδρεσ17.  

Θ αρχαία ελλθνικι τραγωδία γράφτθκε και παρουςιάςτθκε από άνδρεσ και 

απευκυνόταν, ίςωσ όχι εξ ολοκλιρου, αν οι γυναίκεσ παρουςιάηονταν ςτο κζατρο, 

ςε ζνα μεγάλο δθμόςιο ανδρικό κοινό18. Πλοι οι γυναικείοι ρόλοι παίηονταν από 

άνδρεσ. Τα γυναικεία πρόςωπα, όπωσ τουλάχιςτον μαρτυρεί θ παράδοςθ, ιταν 

επινόθςθ του Φρυνίχου, που θ ςταδιοδρομία του ωσ τραγικοφ ποιθτι αρχίηει το 

510 π.Χ.19.  Ο περιοριςμόσ αυτόσ δθμιουργικθκε εκ των πραγμάτων, γιατί ο 

λατρευτικόσ χαρακτιρασ των παραςτάςεων απαιτοφςε για το επάγγελμα του 

υποκριτι ελεφκερουσ πολίτεσ και οι γυναίκεσ τθσ ανϊτερθσ κοινωνικισ τάξθσ ςτθν 

Ακινα δεν επιτρεπόταν να εμφανίηονται δθμόςια20. Ζτςι, οι κεατζσ ιταν ανζκακεν 

ςυνθκιςμζνοι να ακοφν μόνο ανδρικζσ φωνζσ και δεν ενοχλοφνταν από το γεγονόσ 

ότι ο ίδιοσ ο υποκριτισ υποδυόταν διαδοχικά αντρικοφσ και γυναικείουσ ρόλουσ. Θ 

εξαιρετικά εξελιγμζνθ υποκριτικι τζχνθ του 4ου αιϊνα π.Χ. δθμιοφργθςε μάλιςτα 

εξειδικευμζνουσ θκοποιοφσ ςε γυναικείουσ ρόλουσ. Επίςθσ, παρατθροφμε ότι δεν 

χρθςιμοποιοφςαν οφτε νεαρά αγόρια για να μιμοφνται τισ γυναικείεσ φωνζσ, όπωσ 

ςτο κζατρο τθσ εποχισ τθσ Ελιςάβετ21.  Επιπλζον, θ υψθλι ςτάκμθ του ίδιου του 

επαγγζλματοσ ζκανε μια τζτοια ςκζψθ αδιανόθτθ : μόνο γυναίκεσ αξιοπρεπείσ και 

από τθν τάξθ των «ελευκζρων» κα μποροφςαν να είναι θκοποιοί και  μια τζτοια 

Ακθναία ιταν αδιανόθτο να «παριςτάνει» ςε δθμόςιο χϊρο.  Ραρά ταφτα, ακόμα 

και ςιμερα παραμζνει αξεπζραςτο το ερϊτθμα γιατί οι τραγωδιογράφοι και οι 

κωμωδιογράφοι, οι οποίοι ιταν και ςκθνοκζτεσ των ζργων τουσ22, – ενϊ ζγραψαν 

ζργα ςτα οποία ςυμμετείχαν ι πρωταγωνιςτοφςαν γυναικείεσ προςωπικότθτεσ- 

τουσ ρόλουσ ανζκεταν μόνο ςε άνδρεσ ˙ ιδιαίτερα, όταν υπιρχαν τόςο εμβλθματικοί 

                                                           
16

 Said, Trede & Le Boulluec (2001) ς. 159 
17

 Moretti (2004) ς. 118 
18

 Foley (2001) ς.3 
19

 Sommerstein (2016) ς. 21 
20

 Blume (2002) ς. 104 
21

 Baldry (1992) ς. 82 
22

 Blume (2002) ς. 76 
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και ςυνάμα επιβλθτικοί γυναικείοι χαρακτιρεσ όπωσ θ Κλυταιμνιςτρα, θ Θλζκτρα, 

θ Αντιγόνθ, θ Μιδεια, θ Εκάβθ, θ Λυςιςτράτθ, οι Κεςμοφοριάηουςεσ κ.α.   

Τθν διοργάνωςθ των κεαμάτων αναλάμβαναν οι πόλεισ, τα κοινά ι ιδιϊτεσ 

(χορθγοί). Οι υποψιφιοι τραγικοί ποιθτζσ που επικυμοφςαν να λάβουν μζροσ ςτον 

δραματικό αγϊνα υπζβαλλαν ςτον άρχοντα τθσ Ακινασ τρεισ τραγωδίεσ και ζνα 

ςατυρικό δράμα, ενϊ οι κωμωδιογράφοι ζπρεπε να υποβάλλουν ζνα μόνο ζργο ο 

κακζνασ. Μάλιςτα, ςε κάκε μια από τισ τρεισ μζρεσ τισ αφιερωμζνεσ ςε κεατρικζσ  

παραςτάςεισ ζπαιηαν πρϊτα τισ τρεισ τραγωδίεσ και το ςατυρικό δράμα ενόσ  

τραγικοφ και κατόπιν μια τραγωδία23.Ο άρχοντασ, αφοφ μελετοφςε τα ζργα και 

ςυμβουλευόταν δυο πάρεδρουσ και δζκα επιμελθτζσ, «εδίδου Χορόν», ζδινε 

δθλαδι το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον αγϊνα ςε τρεισ ποιθτζσ από εκείνουσ που 

είχαν υποβάλλει αιτιςεισ24. Τα ζξοδα που ιταν απαιτοφμενα για τον χορό και για 

τουσ ποιθτζσ αναλάμβαναν κάκε φορά τρεισ πλοφςιοι Ακθναίοι, οι χορθγοί, που 

ορίηονταν από τον άρχοντα με υπόδειξθ των φυλϊν. Ο κεςμόσ τθσ χορθγίασ είναι 

πανάρχαιοσ και ευδοκιμοφςε ςτθν Ακινα. 

Στα κζατρα τθσ αρχαίασ Ακινασ το κοινό ιταν ποικίλο και κορυβϊδεσ. Το 

αποτελοφςαν κεατζσ, όχι μόνο ακθναίοι πολίτεσ και μζτοικοι, αλλά και εκατοντάδεσ 

επιςκζπτεσ που ςυνζρεαν από κάκε γωνιά του ελλθνόφωνου κόςμου25. Πλοι οι 

Ακθναίοι πολίτεσ αςχολικθκαν με τουσ αγϊνεσ λόγου είτε ωσ θκοποιοί είτε ωσ 

κεατζσ, όχι μόνο ςτθν Εκκλθςία του διμου και ςτα δικαςτιρια αλλά επίςθσ ςτουσ 

δραματικοφσ και ποιθτικοφσ αγϊνεσ των εν άςτυ Διονυςίων26. Ζχει πολφ ςυηθτθκεί, 

χωρίσ να ζχουν προκφψει αδιαφιλονίκθτα ςυμπεράςματα, το πρόβλθμα τθσ 

ςφνκεςθσ του κοινοφ, ιδιαίτερα επικεντρωμζνο ςτο ερϊτθμα αν παρακολουκοφςαν 

τισ παραςτάςεισ και οι γυναίκεσ. Είναι εφλογθ θ κζςθ του προβλιματοσ για μια 

αυςτθρά ανδροκρατοφμενθ κοινωνία όπωσ εκείνθ τθσ κλαςικισ Ακινασ, όπου θ 

ελευκερία κινιςεων ςε δθμόςιουσ χϊρουσ δεν ιταν αυτονόθτο προνόμιο, κυρίωσ 

για τισ γυναίκεσ των ανϊτερων ςτρωμάτων. Πςο και αν μασ φαίνεται περίεργο, οι 

λαϊκζσ γυναίκεσ κυκλοφοροφςαν με πολφ λιγότερουσ περιοριςμοφσ. Βζβαιο είναι 

ότι δεν υπιρχε, όςο τουλάχιςτον μασ είναι γνωςτό, απαγορευτικόσ νόμοσ προσ αυτι 

τθν κατεφκυνςθ, ωςτόςο τθν παρουςία τθσ γυναίκασ ςτο κζατρο κακόριηε, κατά τα 

κοινωνικά και θκικά κριτιριά του, ο άνδρασ τθσ οικογζνειασ.  

Οι περιςςότερεσ απόψεισ γφρω από αυτό το ηιτθμα ςυγκλίνουν ςτο ότι ιταν πολφ 

δφςκολο οι γυναίκεσ να αποκλείονταν από εορτζσ που περιλάμβαναν δραματικοφσ 

αγϊνεσ, όταν ζπαιηαν τόςο ςθμαντικό ρόλο ςε άλλα κρθςκευτικά γεγονότα ˙ ίςωσ 

όμωσ οι ακροατζσ να ιταν κυρίωσ άνδρεσ και οι γυναίκεσ να μθν ενκαρρφνονταν 

                                                           
23

 Dover(2007) ς.35 
24

 Νικολαΐδου (2002) ς.57 
25

 Lada – Richards (2008) ς.466 
26

 MrClure (1999) ς.15 
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ενεργά να παρακολουκιςουν27. Από κάποιουσ υπαινιγμοφσ του Αριςτοφάνθ 

αφινεται θ εντφπωςθ ότι τουλάχιςτον κάποιοσ αρικμόσ γυναικϊν παρακολουκοφςε 

τραγωδίεσ, αλλά ίςωσ όχι και κωμωδίεσ. Επιπλζον, θ πικανότθτα τα ζργα να είχαν 

γραφεί πρωτίςτωσ για άνδρεσ ακροατζσ μάλλον δεν ευςτακεί λόγω τθσ κυρίαρχθσ 

κζςθσ που καταλάμβαναν ςε αυτά οι γυναίκεσ. Μόνο ζνα ςωηόμενο ζργο, θ 

τραγωδία του Σοφοκλι Φιλοκτιτθσ, δεν ζχει γυναικεία πρόςωπα, ςε πολλά όμωσ 

από τα αρχαία δράματα οι γυναίκεσ ζχουν  πρωταγωνιςτικό ρόλο. Ωςτόςο, ςτο 

κείμενο των κωμωδιϊν βρίςκουμε καμία φορά ειδικζσ αναφορζσ ςτο ακροατιριο, 

από τισ οποίεσ φαίνεται ότι οι κεατζσ ιταν μόνο άνδρεσ και αγόρια28. 

Αντίκετα, δεν μασ προξενεί ζκπλθξθ ο προςδιοριςμόσ ειδικοφ τμιματοσ ςτο 

διονυςιακό κζατρο προοριςμζνου για τουσ εφιβουσ, ενϊ είναι βζβαιο ότι ανάμεςα 

ςτουσ κεατζσ υπιρχαν και «παίδεσ», προσ τουσ οποίουσ κάπου απευκφνεται ο 

κωμικόσ, οπωσ και αρκετοί δοφλοι, κυρίωσ από εκείνουσ που είχαν πιο περίοπτθ 

κζςθ μζςα ςτθν οικογζνεια. Ππωσ είναι φυςικό, για όλεσ αυτζσ τισ κοινωνικζσ 

μερίδεσ υπιρχαν προκακοριςμζνεσ κζςεισ μζςα ςτο κζατρο, με τισ γυναίκεσ και 

τουσ δοφλουσ ςτισ υψθλότερεσ, άρα και λιγότερο ευνοϊκζσ κερκίδεσ. 

Ζνα ακόμα ςθμαντικό ςτοιχείο αποτελοφςε θ διαφοροποίθςθ του κοινοφ ςε ςχζςθ 

με τθν μόρφωςι του. Στθν κορυφι τθσ κλίμακασ κα πρζπει να φανταςτοφμε τον 

μικρό αλλά προεξάρχοντα κφκλο τθσ πνευματικισ ελίτ, ζνα ιδιόρρυκμο ςφνολο από 

ςοφιςτζσ, φιλόςοφουσ, επιςτιμονεσ, ιςτοριογράφουσ, εκνογράφουσ, πολιτικοφσ, 

δραματουργοφσ. Στο διαμετρικά αντίκετα άκρο τθσ κλίμακασ κα υπιρχαν οι 

χιλιάδεσ φτωχοί χειρϊνακτεσ και κυρίωσ οι χωρικοί, θ πλειονότθτα δθλαδι του 

ακθναϊκοφ κόςμου. Και κάπου ενδιάμεςα ςτθν νοθτι αυτι κλίμακα δεν πρζπει να 

παραβλζψουμε να τοποκετιςουμε τθν ευρφτερθ τάξθ των μζτρια μορφωμζνων, 

οικονομικά προνομιοφχων, ανακρεμμζνων ςτθ πόλθ Ακθναίων πολιτϊν 29. 

Δικαιολογθμζνα, λοιπόν, γίνεται λόγοσ για πάνδθμθ ςυμμετοχι, τθν οποία ενίςχυε 

και το κράτοσ εξαςφαλίηοντασ τα ειςιτιρια για τουσ φτωχότερουσ πολίτεσ.  

Πλοι οι κεατζσ είχαν ζντονθ διάκεςθ για κριτικι τόςο για τθν ποίθςθ όςο και για 

τθν μουςικι. Και τοφτο γιατί είναι αναμφίλεκτο γεγονόσ ότι, όπωσ ζχουν καταδείξει 

οι πρόςφατεσ άκρωσ πειςτικζσ μελζτεσ ωσ προσ τθν πολιτικι ςθμαςία τθσ 

τραγωδίασ, δθλαδι τθν πολυςφνκετθ ςχζςθ τθσ με τθν δθμόςια ηωι τθσ πόλθσ και 

τισ κυρίαρχεσ ιδεολογικζσ μορφζσ τθσ δθμοκρατίασ, τα Μεγάλα Διονφςια 

προςζφεραν ςε όλα τα ςτρϊματα των Ακθναίων πολιτϊν –ανεξάρτθτα από τθν 

μόρφωςι τουσ και τθν διανοθτικι τουσ ικανότθτα- πολλζσ δυνατότθτεσ να 

εκτιμιςουν το γόθτρο, τθν δφναμθ και το κφροσ τθσ Ακινασ30.  Τζλοσ, δεν πρζπει να 

παραβλζψουμε ότι οι εορταςτικζσ αυτζσ εκδθλϊςεισ και τα ζργα των 
                                                           
27

 Blundell (2004) ς.266 
28

 Dover (2007) ς.36 
29

 Lada – Richards (2008) ς.468 
30

 Lada – Richards (2008) ς.469 
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τραγωδοποιϊν λειτουργοφςαν ωσ ςυνεκτικι και ομογενοποιθτικι  δφναμθ, θ οποία 

προωκοφςε τθν κοινωνικι ςτακερότθτα και τθν πολιτικι ομοψυχία των κατοίκων 

τθσ πόλθσ των Ακθνϊν31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Lada – Richards (2008) ς.469 
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ΓΤΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΣΡΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΗ ΚΛΑΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΤ 

Σφμφωνα με τον Γάλλο φιλόςοφο Émile Benveniste, «o άνκρωποσ ςυγκροτείται ωσ 

υποκείμενο μζςα από τθν γλϊςςα», γεγονόσ που ςυνδζεται άρρθκτα με τθν μελζτθ 

του γυναικείου ρόλου ςτθν αρχαία τραγωδία. Είναι άξιο μνείασ ότι ζνασ πολιτιςμόσ 

που επζβαλλε τθν αφάνεια και τθν ςιωπι των γυναικϊν παριγαγε ζνα λογοτεχνικό 

είδοσ ςτο οποίο οι γυναίκεσ παρουςιάηονται εξόχωσ ευφραδείσ. Οι ρόλοι που 

αναλαμβάνουν ςτισ παραδοςιακζσ ιςτορίεσ και οι οποίεσ αποτελοφν τον κορμό των 

τραγωδιϊν, δεν απαιτοφν απαραιτιτωσ μεγάλθ επεξεργαςία. Επειδι όμωσ τουσ 

παραχωρείται εξαιρετικό φάςμα φωνϊν προικιςμζνων με ςυναιςκθματικι 

αυκεντικότθτα και αξιοςθμείωτθ δφναμθ, οι γυναικείοι χαρακτιρεσ τθσ τραγωδίασ 

αντιςτζκονται ςε ζναν απλοϊκό υποβιβαςμό και ςυνιςτοφν μια προκλθτικι φωνι 

και μια άκρωσ εφγλωττθ ετερότθτα32 .       

Δεδομζνου ότι υπάρχουν διαφορζσ ςτθν αντιμετϊπιςθ γυναικείων χαρακτιρων 

ανάμεςα ςτουσ τραγωδιογράφουσ, γίνεται περιςςότερο περίπλοκθ θ προςζγγιςθ 

του κζματοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Σοφοκλισ φαίνεται να επιδεικνφει μεγαλφτερο 

ενδιαφζρον για τισ γυναίκεσ. Από τθν άλλθ ςτον Σοφοκλι και ςτο Ευριπίδθ 

παρατθρείται μια ακόμα μεγαλφτερθ επικυμία για νατουραλιςμό ενϊ κάτι τζτοιο 

δεν εντοπίηεται ςτον Αιςχφλο. Το ςθμαντικότερο όμωσ είναι ότι ςτθν 

ανδροκρατοφμενθ Ακινα του 5ου αιϊνα π.Χ., θ γυναίκα μζςα ςτο μυαλό και τθν 

φανταςία του ποιθτι παίρνει άλλθ διάςταςθ. Γίνεται μοφςα του, γίνεται κφμα και 

κφτθσ, γίνεται όραμα που γεννιζται από λζξεισ και κρζμεται από αυτζσ. Ο ποιθτισ 

ανεβάηει τθν γυναίκα ςτθν κεατρικι ςκθνι και δίνει ςτον Ακθναίο πολίτθ μια 

πρϊτθσ τάξεωσ ευκαιρία να ςκεφτεί τθν διαφορά των δυο φφλων : να τθν κζςει για 

να τθν καταςτιςει ςυγκεχυμζνθ και ςτθν ςυνζχεια, να τθν ξαναβρεί, εμπλουτιςμζνθ 

από τθν ςφγχυςθ αλλά και πιο γερά παγιωμζνθ κακϊσ τθν φςτατθ ςτιγμι, 

επιβεβαιϊκθκε33.    

Μζςα από τον κρυφό χϊρο των ςκιϊν και των φανταςιϊςεων θ τραγικι επινόθςθ 

τθσ τραγικότθτασ αγγίηει τα όριά τθσ. Στα κείμενα του ποιθτι, ςτθν κρατφλειο 

γλϊςςα και ςτισ λζξεισ που χρθςιμοποιεί, θ γυναίκα άλλοτε κυςιάηεται ςτο βωμό 

των πατροπαράδοτων θκικϊν αξιϊν και κανόνων και άλλοτε αφαιρεί θ ίδια τθ ηωι 

τθσ κατά τρόπο ορκόδοξο ι ανορκόδοξο. Θ τάξθ του λόγου ςτθν οποία ενίοτε 

επαφίεται ο ποιθτισ ίςωσ και να αποτελεί μια από τισ ςυνιςτϊςεσ που 

προςδιόριηαν το τραγικό για τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ. Πμωσ δεν πρζπει να 

παραγνωρίηουμε και το πολφ πραγματικό φανταςιακό όφελοσ που όφειλαν να 

προςκομίηουν ςε ζνα κοινό από πολίτεσ αυτοί οι κάνατοι που μζνουν ςτα λόγια. Γιϋ 

                                                           
32

 Gregory (2010) ς. 489 
33

 Loraux (1995) ς. 22 
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αυτοφσ τουσ λογοκετθμζνουσ  κανάτουσ,  θ Nicole Loraux υιοκετεί τα  λόγια του 

Baudelaire που ορίηουν το ωραίο ωσ αυτό «που δίνει λαβι ςε εικαςίεσ». Ο κάνατοσ 

– αφιγθςθ προςφζρεται ςτθν εικαςία απείρωσ περιςςότερο από ότι οι βιαιότθτεσ 

που επιδεικτικά προςφζρονται ςε κοινι κζα34.  

Ο γυναικείοσ κάνατοσ, με τθν μορφι τθσ αυτοκυςίασ ι τθσ αυτοκτονίασ, 

δραματοποιεί και ςυμπυκνϊνει όλεσ τισ ςτιγμζσ μιασ ιςτορίασ, είναι ο κατεξοχιν 

τόποσ αυτοφ του φανταςτικοφ εγχειριματοσ. Οι γυναίκεσ τθσ τραγωδίασ άλλεσ 

φορζσ εκφράηουν το κοινωνικά αποδεκτό και επιδοκιμαηόμενο πρότυπο και άλλοτε 

τισ μοναχικζσ προςπάκειεσ κάποιων από αυτζσ να απαλλαγοφν από τον αςφυκτικό 

εναγκαλιςμό τθσ πατριαρχίασ και των επιταγϊν τθσ. Ο ποιθτισ, μζςα από 

ηωτικοαξιακζσ ςυγκροφςεισ ι ςυγκροφςεισ με ζναν ι περιςςότερουσ ανκρϊπουσ, 

βάηει τον πόνο, πόνο όχι μόνο από ςφγκρουςθ δυνάμεων αλλά και από ςφγκρουςθ 

αξιϊν ςτθν κζςθ τθσ ιςορροπίασ και ςφραγίηει ζτςι τθν ανκρϊπινθ φπαρξθ με μια 

πολφμορφθ τραγικότθτα35. Θ τραγικότθτα αυτι είναι εγγενισ ςτον άνκρωπο, ριηικι 

ςχεδόν, εξαιτίασ τθσ ςυνεχοφσ μεταβλθτότθτασ των ςυνκθκϊν επιβίωςισ του και 

τελικά τθσ κνθτότθτασ του ανκρϊπου. Υπερνίκθςθ τθσ τραγικότθτασ, κατόρκωςθ 

τθσ άριςτθσ πλιρωςθσ του μζτρου, τθσ άριςτθσ αυτοπραγμάτωςθσ είναι δυνατι 

ςτον άνκρωπο μόνο κατά τθν ςφντομθ διάρκεια των ανϊτατων κατορκϊςεων του 

ευ ηθν36.  

Το αναπόφευκτο του κανάτου ςυνυφαίνεται ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ με τθν 

δυνατότθτα, ςτθν οποία είναι ο κακζνασ εκτεκειμζνοσ, να πλθγεί ςτθ ηωι του από 

κακοτυχίεσ που είτε τθν φκείρουν –ανατρζποντασ ζτςι όχι μόνο τθν ςπάνια 

κατορκωτι και ςφντομθ ευδαιμονία του- είτε τθν οδθγοφν πρόωρα, με 

ανολοκλιρωτθ τθν εξελικτικι τθσ τροχιά, ςτο κάνατο37.   

Με δεδομζνεσ λοιπόν αυτζσ τισ μεταβλθτζσ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και ορμϊμενοι 

από αλλότρια πάκθ και πόκουσ, θκικζσ αξίεσ και κανόνεσ, ατομικζσ και κοινωνικζσ 

ςυγκροφςεισ, οι τραγικοί ποιθτζσ, Ευριπίδθσ, Αιςχφλοσ και Σοφοκλισ, ςυνζκεςαν 

απαράμιλλεσ ςτο είδοσ τουσ τραγωδίεσ, αφφπνιςαν τθν κοινι λογικι του 

ακροατθρίου τουσ, άφθςαν αιϊνια παρακατακικθ ςτον ςφγχρονο αναγνϊςτθ και 

μελετθτι.  

 

 

 

                                                           
34

 Loraux (1995) ς. 22 
35

 Ρλατισ (1964) ς.21 
36

 Ρλατισ (1964) ς. 21 
37

 Ρλατισ (1964) ς.25 



 

17 
 

ΜΙΟΓΤΝΙΜΟ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ 5ΟΤ ΑΙΩΝΑ 

π. Χ.   

Τι είναι όμωσ μιςογυνιςμόσ; Ωσ πιο αςφαλζσ ςτοιχείο τθσ ζννοιασ κα λζγαμε ότι  

είναι όλεσ εκείνεσ οι αντιλιψεισ που οδθγοφν ςτθν περικωριοποίθςθ τθσ γυναίκασ 

ςε κάκε πτυχι τθσ κοινωνικισ ηωισ. Σφμφωνα με τον μιςογυνιςμό, θ γυναίκα 

βρίςκεται ςε κατϊτερθ κζςθ ςε ςχζςθ με τον άνδρα ςε όλεσ τισ εκδθλϊςεισ τθσ 

πνευματικισ, κοινωνικισ, οικονομικισ, πολιτικισ και πολιτιςτικισ ηωισ.  

Μζςα ςτο πλαίςιο των ανδροκρατικϊν αυτϊν κοινωνιϊν, ο γυναικείοσ ρόλοσ είναι 

πάντα βοθκθτικόσ και δευτερευοφςθσ ςθμαςίασ.  Ο μιςογυνιςμόσ δζχεται μόνο μια 

κοινωνικι προςφορά τθσ γυναίκασ, θ οποία ταυτίηεται αποκλειςτικά με τον 

αναπαραγωγικό τθσ ρόλο κακϊσ θ τεκνοποιία είναι ο υπζρτατοσ ςκοπόσ τθσ 

γυναίκασ και θ μοναδικι τθσ ολοκλιρωςθ38. Ωσ παράδειγμα μάλιςτα αυτισ τθσ 

επίπλαςτθσ κατωτερότθτασ του γυναικείου φφλου αναφζρεται θ κλαςικι εποχι τθσ 

ακθναϊκισ δθμοκρατίασ, ςτθν οποία θ δομι και θ οργάνωςθ του 

κοινωνικοπολιτικοφ ςυςτιματοσ τθν κακιςτά ανδρικι υπόκεςθ με αποκλειςμό τθσ 

γυναίκασ. Στον αρχαίο ελλθνικό κόςμο ο άνδρασ είχε το δικαίωμα να άρχει εξ αιτίασ 

«τθσ φυςικισ και διανοθτικισ του υπεροχισ», ενϊ θ γυναίκα, ζχοντασ τθν αίςκθςθ 

τθσ «τάξθσ» και το προςόν τθσ «ομορφιάσ», υποχρεωνόταν να υπακοφει ςτισ 

εντολζσ των αρςενικϊν και να ςυμμορφϊνεται ςτουσ νόμουσ και τα ικθ, που 

επζβαλλε θ ανδρικι κοινωνία.  

Το γεγονόσ ότι θ ακθναϊκι δθμοκρατία ιταν μια κακαρά «ανδρικι λζςχθ» είναι 

αναντίρρθτο αλλά ταυτόχρονα και αντιφατικό κακϊσ τθν ίδια εποχι, ςτθν ίδια αυτι 

πόλθ, το κζατρο, θ τραγωδία και θ κωμωδία παρουςίαηαν πολλά παραδείγματα 

ςπουδαίων γυναικϊν, άξιων να τιμϊνται ωσ θρωίδεσ. Ωςτόςο, ςε ζνα ςχόλιο ςτον 

Αριςτοφάνθ, αναφζρεται ζνασ νόμοσ που αφορά τον χϊρο του κεάτρου, ςφμφωνα 

με τον οποίο ορίηονταν διαφορετικζσ κζςεισ για τισ γυναίκεσ και για τουσ άνδρεσ, 

ενϊ τοποκετοφςε χωριςτά τισ ιερόδουλεσ39. Είναι πραγματικά άξιο απορίασ από τθ 

μια πλευρά το ακθναϊκό πολιτιςτικό κατόρκωμα να δοξάηεται και να τιμάται ωσ 

μοναδικό και από τθν άλλθ να αποδοκιμάηεται με τθν οδυνθρι υποβάκμιςθ του 

γυναικείου φφλου. 

 Ζνα εφλογο ερϊτθμα που μασ γεννάται είναι θ κζςθ των μεγάλων δραματουργϊν 

τθσ εποχισ, κυρίωσ των τραγικϊν αλλά και των ςατυρικϊν ςυγγραφζων, ςτθν 

προςζγγιςθ του γυναικείου ρόλου μζςα ςτθν κοινωνία αλλά και ςτον τρόπο 

παρουςίαςθσ τθσ γυναικείασ προςωπικότθτασ μζςα από τα ζργα τουσ. Οι ποιθτζσ 

είναι οι «ταγοί» που αποκαλφπτουν τισ αδυναμίεσ τθσ κοινωνίασ, εκφράηουν τθν 

κριτικι τουσ άποψθ και οδθγοφν ςε αποκρυςτάλλωςθ των γενικϊν κοινωνικϊν 

                                                           
38

 Κατοφντα (2006) ς. 29 
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 Moretti (2004) ς. 233 
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αποδοχϊν. Από τθ ςκθνι του τραγικοφ αλλά και του ςατυρικοφ κεάτρου 

διατυπϊκθκαν κζςεισ και απόψεισ, με άμεςθ πολιτιςτικι επίδραςθ ςτο κοινωνικό 

ςφνολο. Δεν κα ιταν υπερβολι να λζγαμε ότι κάκε τραγωδία είναι ζνασ 

αδυςϊπθτοσ κϊδικασ κριτικισ ςε καταςτάςεισ και πρόςωπα τθσ κοινωνίασ40. Μζςα 

από τθν κριτικι αυτι διαπλάκονται οι αντίςτοιχοι νομικοί κεςμοί που οριοκετοφν 

τα κοινωνικά δρϊμενα, τισ αποδοχζσ και τισ απορρίψεισ και κακορίηονται οι ςχζςεισ 

των δυο φφλων.  Θ εργαςία αυτι ςκοπό ζχει αφενόσ να καταδείξει τθν άποψθ των 

τραγικϊν και κωμικϊν ποιθτϊν για τθν κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν αρχαία κοινωνία και 

αφετζρου να αναδείξει τθν ςπουδαιότθτα του γυναικείου φφλου, το οποίο μζςα 

από μεγάλεσ ςυγκροφςεισ, αποδοχζσ και απορρίψεισ, προςπακεί να 

απελευκερωκεί από τον ανδροκεντρικό ηυγό. Στα κεφάλαια που ακολουκοφν κα 

προςπακιςω να αναδείξω το δφςκολο ζργο των δραματουργϊν, οι οποίοι  -ςε μια 

εποχι γυναικείασ κοινωνικισ αφάνειασ- ανζλαβαν να δϊςουν φωνι και υπόςταςθ 

ςτθ γυναίκα τθσ κλαςικισ Ακινασ, να τθν καταςτιςουν Μοφςα τουσ και πθγι 

ζμπνευςισ τουσ. 
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ΣΡΑΓΙΚΟΙ ΠΟΙΗΣΕ ΣΗ ΚΛΑΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Θ προςωπικότθτα των Ελλινων δραματουργϊν δεν μασ είναι τόςο γνωςτι, ακόμα 

και αν περιοριςτοφμε ςτα πιο μεγάλα ονόματα τθσ ακθναϊκισ λογοτεχνίασ του 5ου 

και του 4ου αιϊνα π.Χ.. Ωςτόςο, τρεισ ποιθτζσ, ο Αιςχφλοσ, ο Σοφοκλισ και ο 

Ευριπίδθσ ξεχϊριςαν με τα ζργα τουσ με αποτζλεςμα να κεωροφνται ιρωεσ - 

ιδρυτζσ τθσ τραγωδίασ και ο κακζνασ από αυτοφσ να φαίνεται μοναδικόσ μζςω 

αντικετικϊν χαρακτθριςτικϊν. Σε αυτοφσ αποδίδεται θ επινόθςθ των 

ςθμαντικότερων ςτοιχείων ςτθν δθμιουργία του είδουσ και τοποκετοφνται ςτθ 

ιςτορία τθσ πόλθσ των Ακθνϊν με ζναν ςυγχρονιςμό μεταξφ τουσ που δεν φαίνεται 

πολφ αλθκοφανισ : για παράδειγμα, ο Ευριπίδθσ φζρεται να γεννικθκε τθν μζρα 

τθσ ναυμαχίασ ςτθ Σαλαμίνα, ςτθν οποία ο Αιςχφλοσ φζρεται να ςυμμετείχε και για 

τθν οποία ο Σοφοκλισ, ζφθβοσ τότε, κα είχε διευκφνει τον παιάνα τθσ νίκθσ41.      

Μζςα από τα ζργα τουσ οι τρεισ τραγικοί εξφμνθςαν τον ζρωτα, προζβαλαν τθν 

εςωτερικι αναςφάλεια του ανκρϊπου, εξιραν τθν ανκρϊπινθ ευτυχία και 

δυςτυχία, αναφζρκθκαν ςτισ ςχζςεισ των δυο φφλων και ςτθν φφςθ του γάμου, 

ενζπνευςαν το φόβο και το ζλεοσ αλλά ταυτόχρονα ζβαλαν τθν λαϊκι κυμοςοφία 

να κρίνει βαςιλικζσ προςωπικότθτεσ, θκικά ηθτιματα και απάνκρωπα νομοκετικά 

βουλεφματα. Οι τραγικζσ πλοκζσ δανείηονται τα κζματά τουσ από τουσ αρχαίουσ 

μφκουσ, ςυχνά μφκουσ πόλεων εκτόσ τθσ Ακινασ και οι υποκζςεισ τουσ 

διαδραματίηονται ςτο μακρινό παρελκόν42. 

Τα ζργα τουσ ζκεςαν προβλθματιςμοφσ γφρω από τθν φφςθ του κόςμου, 

εξερεφνθςαν τισ αντιφάςεισ που είναι ςφμφυτεσ με τθν ίδια τθν ανκρϊπινθ φφςθ 

και αςχολικθκαν ιδιαίτερα με το γυναικείο φφλο, τθν άβουλθ και αςιμαντθ 

γυναίκα τθσ κλαςικισ Ακινασ, θ οποία ιταν αποδζκτθσ τθσ ανδροκρατοφμενθσ 

κοινωνίασ, μιασ κοινωνίασ που ζκετε τθν γυναίκα ςτο περικϊριο. Τα διαςωκζντα 

ζργα των τραγικϊν πιςτοποιοφν με ζκδθλο τρόπο τθν αξία που δίνουν ςτο γυναικείο 

φφλο κακϊσ μζςα από αυτά θ γυναίκα λαμβάνει δράςθ, πονά και αγωνίηεται, 

ματϊνει και ματϊνεται, γίνεται τιμωρόσ ι αυτοτιμωρείται, αγαπά και 

αυτοκυςιάηεται, μιςεί και εκδικείται αλλά το ςπουδαιότερο από όλα είναι ότι 

ανακτά τθν χαμζνθ τθσ αξιοπρζπεια. Τζλοσ, μαρτυροφν ότι οι γυναίκεσ δεν είναι 

άβουλοι και χάρτινοι χαρακτιρεσ. Είναι ζμψυχα και αιμάτινα όντα που τουσ αξίηει θ 

δόξα και το κλζοσ, όπωσ ςτουσ άνδρεσ.  Κάτω από αυτζσ τισ περιςτάςεισ γεννιζται θ 

Αντιγόνθ του Σοφοκλι, θ Μιδεια του Ευριπίδθ, οι Ικζτιδεσ του Αιςχφλου.  Οι 

ςυμπεριφορζσ ανφπαντρων κοριτςιϊν όπωσ θ Αντιγόνθ, θ Θλζκτρα ι θ Δαναΐδεσ 

αλλά και παντρεμζνων γυναικϊν όπωσ θ Φαίδρα, θ Μιδεια ι θ Ερμιόνθ, αποτελοφν 

καυμαςτζσ απεικονίςεισ τθσ γυναικείασ ψυχολογίασ και νοοτροπίασ αλλά και 
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απθχοφν αρχαίεσ ιατρικζσ απόψεισ ςχετικά με τισ γυναικείεσ ςυναιςκθματικζσ 

διακυμάνςεισ ςε ςχζςθ με τθν ςεξουαλικότθτα43.      

Εφλογα μασ γεννάται το ερϊτθμα για ποιο λόγο οι τραγικοί ποιθτζσ ςτράφθκαν ςε 

γυναικεία πρόςωπα, εμπνεφςτθκαν από γυναικείεσ προςωπικότθτεσ, ζδωςαν φωνι 

και οντότθτα ςτο γυναικείο φφλο ςε μια εποχι μάλιςτα που θ κζςθ τθσ γυναίκασ 

ιταν απαξιωμζνθ και θ ίδια θ γυναίκα ιταν αποςταςιοποιθμζνθ από κάκε πλευρά 

τθσ κοινωνικισ και πολιτικισ ηωισ τθσ πόλθσ των Ακθνϊν.  

Μςωσ θ ίδια θ τραγωδία, αυτι κακαυτι, ιταν ζνασ από τουσ βαςικότερουσ λόγουσ 

που εξϊκθςε τουσ ποιθτζσ να αςχολθκοφν με τθν γυναικεία προςωπικότθτα, να τθν 

εντάξουν ςτα ζργα τουσ, να τθσ δϊςουν ρόλουσ και να τθν αποκαταςτιςουν ςαν 

ζμψυχο και δυναμικό υλικό ςτισ παρυφζσ τθσ ανδροκεντρικισ κοινωνίασ του 5ου 

αιϊνα π.Χ.. Και τοφτο διότι θ τραγωδία αντλεί τθν δφναμι τθσ από γεγονότα 

ολοφάνερα, πραγματικά, κοντινά, άμεςα. Γεγονότα που ο απλόσ λαόσ πιςτεφει και 

φοβάται. Αν και θ τραγωδία ζχει κρθςκευτικι προζλευςθ, οι τραγωδιογράφοι 

άντλθςαν το υλικό των ζργων τουσ από το ζποσ. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία 

ότι, ταυτόχρονα, πιραν από το ζποσ και τθν τζχνθ να πλάκουν πρόςωπα και ςκθνζσ 

που μποροφςαν να ςυγκινιςουν. Το ζποσ αφθγείται, θ τραγωδία παριςτάνει. 

Επομζνωσ, κα μποροφςε να υποςτθρίξει κανείσ ότι, αν θ γιορτι δθμιοφργθςε το 

τραγικό είδοσ, θ επίδραςθ του ζπουσ ιταν εκείνθ που ανζδειξε τθν τραγωδία ςε 

λογοτεχνικό είδοσ44.  

Θ τραγωδία οριηόταν αποκλειςτικά από τθν ανκρϊπινθ ψυχολογία και τουσ 

χαρακτιρεσ των θρϊων τθσ χωρίσ φυςικά να απουςιάηει θ κεία παρουςία. Υπό 

αυτζσ τισ προχποκζςεισ θ ςυμβολι των γυναικϊν ιταν αναγκαία  και ουςιαςτικι. 

Επιπλζον, αν δεχτοφμε ότι οι γιορτζσ των αρχαίων Ελλινων δθμιοφργθςαν τθν 

τραγωδία, τότε αναμφιςβιτθτα οι γυναίκεσ είχαν κζςθ ςε αυτιν κακόςον 

ςυμμετείχαν ςε κάποιεσ γιορτζσ και ιταν άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με τισ 

κρθςκευτικζσ παραδόςεισ και τισ εκνικζσ ρίηεσ, ςτοιχεία απαραίτθτα και 

αναπόςπαςτα ςε κάκε τραγωδία. «Αν και οι γυναίκεσ ιταν αποκλειςμζνεσ από τθ 

δθμόςια ηωι, όπου είχε εδραιωκεί θ ανδρικι κυριαρχία ςτθν κλαςικι Ακινα, ο 

λόγοσ τουσ δεν ιταν ολότελα διαγεγραμμζνοσ από τθ πόλθ. Στθν πραγματικότθτα, ο 

λόγοσ κάποιων γυναικϊν, ειδικά εκείνων που ςυμμετείχαν ςτισ κρθςκευτικζσ 

τελετζσ, κεωροφνταν απαραίτθτοσ για τθν εγγφθςθ τθσ ευθμερίασ τθσ πόλθσ45». 

Λδιαίτερα αυτό είναι εμφανζσ ςτισ διονυςιακζσ γιορτζσ, κακόςον ο Διόνυςοσ ιταν 

κεόσ που οι τελετζσ λατρείασ του και οι ιδιότθτεσ τισ οποίεσ του απζδιδαν ςτο 

πλαίςιο τθσ λατρείασ του, ςυνδζονταν πολφ ςτενά με το γυναικείο φφλο46. 
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Οι αρχαίοι τραγωδιογράφοι ζχοντασ ςυνειδθτοποιιςει ότι  θ αφφπνιςθ των πολιτϊν 

ζρχεται κατόπιν πίεςθσ (κοινωνικισ ι πολιτικισ), ζντονου ςτοχαςμοφ και 

προςωπικϊν ςυναιςκθμάτων (χαρά, λφπθ, ηιλια, μίςοσ, οργι) μετουςίωςαν το 

μφκο ςε ηωντανι πράξθ και τθν κακθμερινότθτα ςε κεατρικό βίωμα, μια «μζκεξθ» 

που κανζνασ άνκρωποσ δεν πρζπει να ςτερείται και από τθν οποία ςίγουρα θ 

γυναίκα δεν μπορεί να εξαιρείται κακόςον είναι και θ ίδια λογικό ον με 

ςυναιςκιματα (δράςεισ και αντιδράςεισ) και κοινωνικζσ καταβολζσ.  

Δεν είναι τυχαίοσ λοιπόν ο λόγοσ για τον οποίο ο Ρλάτων βρικε τθν τραγωδία τόςο 

βακιά ςθμαντικι και απειλθτικι κακόςον τα κείμενα τθσ τραγωδίασ όχι μόνο 

άγγιηαν τα ςυναιςκιματα των κεατϊν και των αναγνωςτϊν, αλλά επθρζαηαν και 

διαμόρφωναν τθν κοινι γνϊμθ47. 
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Η ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΗΝ ΣΡΑΓΩΔΙΑ 

Οι τραγικοί ποιθτζσ προζβαλαν με τθν τζχνθ τουσ τον εςωτερικό ψυχικό κόςμο τθσ 

γυναίκασ προκειμζνου να μασ αποκαλφψουν τα καταπιεςμζνα ςυναιςκιματά τθσ 

για τον ζρωτα, για τισ κακθμερινζσ ανθςυχίεσ τθσ ςυηυγικισ ςχζςθσ, για προςδοκίεσ 

που διαψεφςτθκαν. Αν και πολλοί γυναικείοι χαρακτιρεσ ςτθν τραγωδία δεν 

παραβιάηουν τα δθμοφιλι πρότυπα ςυμπεριφοράσ για τισ γυναίκεσ, εκείνεσ οι 

οποίεσ αναλαμβάνουν δράςθ, και ιδίωσ εκείνεσ οι οποίεσ μιλοφν και ενεργοφν - είτε 

δθμοςίωσ είτε για το δικό τουσ ςυμφζρον- παρουςιάηουν τθ μεγαλφτερθ και πιο 

αινιγματικι απόκλιςθ από το πολιτιςτικό πρότυπο τθσ εποχισ τουσ48. 

Οι γυναικείεσ μορφζσ ςτα ζργα των τραγικϊν ποιθτϊν δεν είναι ςτο περικϊριο, 

ενςωματϊνονται ςτθν τραγικι πράξθ, το όνομά τουσ ακοφγεται μζςα ςτθν 

ανδροκρατοφμενθ ακθναϊκι κοινωνία, αμφιςβθτοφν με τθ δράςθ τουσ το 

πατριαρχικό ιδεϊδεσ τθσ δθμοκρατικισ Ακινασ και γίνονται κεντρικά τραγικά 

πρόςωπα. Κα μποροφςε κανείσ να προβεί ςε ζνα ςχθματικό διαχωριςμό των 

γυναικείων μορφϊν : ςε γυναίκεσ του «οίκου» και ςε γυναίκεσ τθσ «ανατροπισ». Οι 

γυναίκεσ του «οίκου» δρουν μζςα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο αξιϊν και 

πεποικιςεων, αλλά πολλζσ φορζσ προχωροφν τισ ςκζψεισ τουσ και τισ πράξεισ τουσ 

πζρα από αυτό το πλαίςιο, με ςοφία και πείρα ηωισ που εκπλιςςει. Οι γυναίκεσ τθσ 

«ανατροπισ» μζνουν ςτακερζσ ςτισ απόψεισ τουσ, δογματικζσ, ανυποχϊρθτεσ, 

ζτοιμεσ να ςυντρίψουν τθν αντρικι κυριαρχία, αλλά και να ςυγκρουςτοφν ακόμα 

και με τον ίδιο τον εαυτό τουσ. 

Δεν δζχονται τθν καταπίεςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυνείδθςθσ, ζςτω κι αν 

υπεραςπίηονται πανάρχαιεσ αρχζσ του οίκου των ανκρϊπων και των κεϊν. Απ' 

αυτζσ τισ ερεβϊδεισ πρωταγωνίςτριεσ του ςκοτεινοφ κιάςου τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ 

ξεχωρίηουν θ Κλυταιμνιςτρα, θ Μιδεια, θ Αντιγόνθ, θ Λφιγζνεια, θ Θλζκτρα και 

άλλεσ ςπουδαίεσ γυναίκεσ θρωίδεσ, με τισ οποίεσ κα αςχολθκοφμε εκτενζςτερα 

περαιτζρω.   

Τα γυναικεία δραματικά πρόςωπα είναι μυκικά πρόςωπα που ζλκουν τθν καταγωγι 

τουσ από το αρχαϊκό παρελκόν. Θ γυναίκα τθσ τραγωδίασ που προζρχεται από τθ 

μυκικι παράδοςθ, δεν παραπζμπει με ςαφινεια ςτθ μυκικι τθσ προτυπικι 

φιγοφρα. Πμωσ το γεγονόσ ότι τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ δραματοποιθμζνθσ 

μορφισ τθσ ςυγκλίνουν με αυτά των ανδρικϊν ρόλων, καταδεικνφουν πωσ θ 

απόκλιςθ από τθν προτυπικι τθσ μυκικι φιγοφρα είναι ακόμα εντονότερθ και 

πολυςυνκετότερθ απ’ αυτιν του άντρα, μιασ και ςτα ποιθτικά ζργα πριν από τθ 

γζννθςθ του τραγικοφ είδουσ θ γυναίκα είτε κατείχε δευτερεφοντα ρόλο, είτε 

παρουςιαηόταν ωσ ζνα επικίνδυνο και κακόβουλο πλάςμα49.  Με τθν διαφορετικι 
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επεξεργαςία ςτθν οποία υπόκειται ο μφκοσ μζςα ςτθν τραγωδία και ςε ςυνδυαςμό 

με τισ δυνατότθτεσ που είδαμε να παρζχονται ςτον υποκριτι αυτοφ του δραματικοφ 

είδουσ, οι γυναικείεσ μορφζσ όχι μόνο εμφανίηονται να αποκτοφν πρωταγωνιςτικό 

ρόλο και πρωτόγνωρθ αυτοδυναμία, αλλά αςκοφν και ζντονθ κριτικι ςτα 

πράγματα, και κυρίωσ ςτο μφκο που φαίνεται να επιδιϊκει να τισ εγκλωβίςει ςε μια 

πεπεραςμζνθ διάςταςθ κι όχι ιδιαίτερα κολακευτικι, μιασ και τισ περιςςότερεσ 

φορζσ οι παραδοςιακοί γυναικείοι μφκοι ιταν μιςογυνικοί. Θ μυκικι γυναίκα 

λοιπόν, όταν δραματοποιείται, αποκτά όλα τα χαρακτθριςτικά που ζχει και ζνασ 

αντίςτοιχοσ ανδρικόσ ρόλοσ, κι αυτό ςθμαίνει και τθν επϊνυμθ παρουςία τθσ ςτο 

ςκθνικό χϊρο. Ζτςι θ θρωίδα – είτε αυτι παρουςιάηεται ωσ θ ενςάρκωςθ τθσ 

ςφνεςθσ (π.χ. Άλκθςτθ), είτε βρίςκεται ςτο άλλο άκρο και παρουςιάηεται ωσ το 

«ανδρόβουλον κζαρ» (π.χ. θ Κλυταιμιςτρα) είναι φυςικό να χάνει ίςωσ το 

μεγαλφτερο προςόν τθσ και ςυγχρόνωσ το πιο διακριτό χαρακτθριςτικό τθσ ωσ 

γυναίκα, τθν ανωνυμία τθσ.  

Ζνα δεφτερο χαρακτθριςτικό που κλθρονομεί θ γυναίκα μζςω του δραματικοφ τθσ 

ρόλου είναι θ προβολι τθσ ατομικότθτάσ τθσ ωσ θρωίδασ του ζργου. Θ ατομικότθτα 

αυτι, όπωσ είδαμε παραπάνω, κακιςτά τον ιρωα που τθν εκφράηει ζνα αιρετικό 

ςτοιχείο που υπονομεφει τθ ςυλλογικότθτα του χοροφ. Επίςθσ ςε ζνα πιο 

διευρυμζνο επίπεδο, ςτο οποίο μασ παραπζμπουν οι ςφγχρονοι προβλθματιςμοί 

του ζργου, εκείνο που φαίνεται να απαςχολεί τθν κοινι γνϊμθ είναι ο κίνδυνοσ που 

εγκυμονεί θ προςωπικι προβολι του πολίτθ, εισ βάροσ τθσ ουςιαςτικότερθσ αρχισ 

τθσ δθμοκρατίασ εκείνα τα χρόνια, που ιταν θ πεικαρχία του ατόμου ςτο ςφνολο. 

Αν λάβουμε υπόψθ όςα αναφζρκθκαν ζωσ εδϊ, κα διαπιςτϊςουμε πωσ θ θρωίδα 

μζςα από τον τραγικό τθσ ρόλο αναδεικνφεται, κατά τθν Foley, ςε ζνα «διπλά 

αναρχικό ςτοιχείο»50:  αντιςτρατεφεται με τθν προβεβλθμζνθ ατομικότθτά τθσ τθν 

ζννοια τθσ ςυλλογικότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ δθμοκρατίασ, αλλά και τθν εικόνα τθσ 

περιοριςμζνθσ ςτον οίκο ςυνετισ γυναίκασ, κακϊσ με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο 

πρωταγωνιςτεί ςτο δθμόςιο βίο, ζςτω κι αν ςκοπόσ τθσ δεν είναι ςχεδόν ποτζ να 

οικειοποιθκεί κάποιο ανδρικό ρόλο. 

Εξετάηοντασ από μια άλλθ οπτικι γωνία τον ρόλο των γυναικείων προςωπικοτιτων 

ςτα ζργα των αρχαίων δραματουργϊν αξίηει να μνθμονεφςουμε ότι ο Αιςχφλοσ ςτο 

ζργο του Ορζςτεια ςκιαγράφθςε με τον πιο πλθρζςτερο τρόπο τον χαρακτιρα τθσ 

Κλυταιμνιςτρασ και αυτό γιατί ο ςυγγραφζασ τθν κζλει να είναι ζνα μοναδικό 

άτομο, «μια γυναίκα με μυαλό άνδρα»51. Οι γυναίκεσ ςτουσ Επτά επί Θιβασ 

κυριευμζνεσ από τον φόβο κακ’ όλθ τθν διάρκεια του δράματοσ, ζρχονται ςε πλιρθ 

αντίκεςθ με τισ Δαναΐδεσ, οι οποίεσ εμμζνουν ςτθν απόφαςι τουσ να αρνθκοφν το 

γάμο και πεικαναγκάηουν τον Ρελαςγό να δεχκεί τθν απόφαςι τουσ απειλϊντασ 

τον ότι κα αυτοκτονιςουν. Τόςο οι Δαναΐδεσ όςο και οι Ερινφεσ κατζχουν ςτθν 
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ουςία τον πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτα αντίςτοιχα ζργα, γεγονόσ που μασ αποδεικνφει 

τθν αξία τθσ γυναίκασ, τθν αποφαςιςτικότθτα και τθν δφναμι τθσ, τθν ανάγκθ τθσ 

παρουςίασ τθσ ςτθν ηωι τθσ πόλθσ, ζςτω ςε κάποια κοινωνικά και πολιτικά 

δρϊμενα. 

Πταν τα ςκιπτρα ςτθν τραγωδία παίρνει ο Σοφοκλισ, θ γυναίκα «αποκεϊνεται» ωσ 

Αντιγόνθ ι Θλζκτρα ςτισ αντίςτοιχεσ τραγωδίεσ κακόςον ο Σοφοκλισ επικεντρϊνει 

τθν πλοκι όλου του ζργου ςτα πρόςωπα αυτϊν των γυναικϊν. Σε αντίκεςθ με το 

αιςχφλειο ζργο, οι ςωηόμενεσ τραγωδίεσ του Σοφοκλι παρουςιάηουν μεγαλφτερθ 

πολυπλοκότθτα ωσ προσ τθν υπόκεςθ, θ οποία αναπόφευκτα αναβάκμιςε τον ρόλο 

των χαρακτιρων. Οι «ςοφόκλειεσ ιρωεσ», γυναίκεσ ι άνδρεσ, μζνουν 

προςθλωμζνοι ςτισ αρχζσ που πιςτεφουν αδιαφορϊντασ για τισ ςυνζπειεσ που 

υφίςτανται οι ίδιοι ι οι άλλοι. 

Μάλιςτα, ενϊ οι ιρωεσ αυτοί δεν είναι απαραίτθτα ο κεντρικόσ χαρακτιρασ του 

δράματοσ τόςο θ Αντιγόνθ όςο και θ Δθιάνειρα ςτα ζργα του Σοφοκλι παίρνουν τισ 

περιςςότερεσ κρίςιμεσ αποφάςεισ που διαμορφϊνουν τθν εξζλιξθ τθσ υπόκεςθσ και 

που βρίςκονται ςτο επίκεντρο τθσ αγωνίασ και τθσ ζνταςθσ52. Ο Σοφοκλισ 

εκμεταλλεφεται τισ οπτικζσ πλευρζσ του δράματοσ με λεπτό και ποικίλο τρόπο, με 

κφριο μζλθμα να εγείρει ςυναιςκιματα. Αν και τα ζργα του δεν ςυςχετίηονται 

άμεςα με ςυγκεκριμζνα πολιτικά γεγονότα τθσ εποχισ, όπωσ τα ζργα του Αιςχφλου, 

εν τοφτοισ ςυνδζονται με τισ κοινζσ ανθςυχίεσ των πολιτϊν με τθν ευρεία ζννοια. Θ 

Αντιγόνθ, για παράδειγμα, ωσ θρωίδα εξερευνά τθν ςθμαςία και τα όρια τθσ 

υποχρζωςθσ των πολιτϊν να υπακοφν τουσ νόμουσ, τθν εξουςία και τον όρκο πίςτθσ 

ςτουσ Ακθναίουσ. Υψθλά ιδανικά, ευςεβείσ πόκοι, ακλόνθτεσ θκικζσ αξίεσ. Και όλα 

αυτά τα χειρίηεται και τα διαχειρίηεται λεκτικά και ουςιαςτικά μια γυναίκα, θ 

Αντιγόνθ, τθν ίδια περίοδο που οι γυναίκεσ ςτθν ακθναϊκι κοινωνία  δεν ζχουν οφτε 

φωνι οφτε ςυμμετοχι ςτθν κοινωνικι και πολιτικι ηωι τθσ πόλθσ τουσ.  

Σε όλο το corpus των ςωηόμενων τραγωδιϊν υπάρχουν ομιλθτζσ που προκαλοφν 

ρωγμζσ ςτισ κυρίαρχεσ ιδεολογικζσ παραδοχζσ για τισ γυναίκεσ53. Πμωσ ο Ευριπίδθσ 

κάνει τθν ανατροπι με μια ςειρά ζργων όπωσ θ Άλκθςτισ, θ Ανδρομάχθ, θ Εκάβθ, θ 

Ηλζκτρα, οι Ικζτιδεσ, θ Ελζνθ, θ Ιφιγζνεια εν Αυλίδι. Και ενϊ ο Ευριπίδθσ είναι ο 

τραγωδιογράφοσ με τα περιςςότερα ζργα αφιερωμζνα ςε γυναίκεσ,  ο τρόποσ που 

τισ αντιμετϊπιηε ιταν διφοροφμενοσ. Οι ςφγχρονοί του τον κατθγόρθςαν για 

μιςογυνιςμό επειδι παρουςίαηε τισ θρωίδεσ του να πρωταγωνιςτοφν ςε φρικτζσ 

πράξεισ, όπωσ μοιχεία και παιδοκτονία. Είναι μια μονοδιάςτατθ άποψθ, θ οποία 

πρζπει να ερευνθκεί επιμελϊσ και επιςταμζνωσ κακϊσ και άλλοι δραματουργοί 

ζκαναν το ίδιο χωρίσ να χαρακτθριςτοφν μιςογφνεσ. Ο Ευριπίδθσ φαίνεται ότι είχε 

ςυνειδθτοποιιςει ότι ζνα μεγάλο μζροσ τθσ ευκφνθσ για τθν κακι φιμθ των 
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γυναικϊν τθσ μυκολογίασ ζπρεπε να καταλογιςτεί ςτουσ άνδρεσ ποιθτζσ, οι οποίοι 

τισ είχαν πλάςει (Μιδεια ςτ. 420-430). Θ Μιδεια του Ευριπίδθ παρουςιάηει τθν 

εξαιρετικά αρνθτικι εικόνα μιασ γυναίκασ βάναυςα επικετικισ, εκδικθτικισ και 

φόνιςςασ, που μόνο δθμιοφργθμα μιασ πατριαρχικισ κοινωνίασ κα μποροφςε να 

είναι. Αλλά, επειδι αυτό το ζργο δίνει φωνι ςτθ Μιδεια και «φαντάηεται» τα 

ςυναιςκιματα που νοιϊκει μια εγκαταλελειμμζνθ ςφηυγοσ, επιτρζπει ςε αυτι τθν 

γυναίκα να παρουςιάςει τθν ςθμαντικότερθ ζκκεςθ ςτοιχείων θ οποία απαντά ςτθν 

αρχαία λογοτεχνία για τθν κοινωνικι κζςθ των γυναικϊν ωσ ατόμων δεφτερθσ 

κατθγορίασ (Μιδεια ςτ. 214-266)54.  

Οδθγοφμαςτε λοιπόν ςτο ςυμπζραςμα ότι υπιρχε κάτι ςτον τρόπο που παρουςίαηε 

ο Ευριπίδθσ τισ ιςτορίεσ του το οποίο ενοχλοφςε πολλοφσ, χωρίσ ωςτόςο, να 

δφνανται να το προςδιορίςουν επακριβϊσ. Δεν φταίει το γεγονόσ ότι οι «μοχκθρζσ» 

ευριπίδειεσ θρωίδεσ διαφεφγουν τθσ τιμωρίασ. Τόςο θ Φαίδρα όςο και θ Σκενζβοια, 

πεκαίνουν ατιμαςμζνεσ, θ πρϊτθ αυτοκτονεί ενϊ θ δεφτερθ εκτελείται. Αυτό που 

φταίει είναι ότι αυτζσ οι γυναίκεσ, όπωσ ςχεδόν όλοι οι βαςικοί ιρωεσ ςτον 

Ευριπίδθ, υπεραμφνονται με ςαφινεια και πειςτικότθτα το δίκαιο των πράξεων 

τουσ55. Κανζνα ζγκλθμα δεν είναι τόςο φοβερό που να μθν είναι ςε κζςθ να 

υπεραςπιςτοφν τουσ εαυτοφσ τουσ με πειςτικότθτα. Πμωσ, ενϊ θ θκικι για τουσ 

άνδρεσ είναι ζννοια ςχετικι και υποκειμενικι, για τισ γυναίκεσ γίνεται ςυγκεκριμζνθ 

και αντικειμενικι. Ο Ευριπίδθσ καινοτομεί. Βάηει τισ υπάρχουςεσ πατροπαράδοτεσ 

αξίεσ και παραδόςεισ ςτον ςτοχαςμό του ακθναϊκοφ ακροατθρίου. Θ Μιδεια 

αμφιςβθτεί τον κεςμό του γάμου και δικαιολογεί τθν δολοφονία των παιδιϊν τθσ. Θ 

κεραπαινίδα τθσ Φαίδρασ απενοχοποιεί τθν μοιχεία χωρίσ κανείσ να τθν αντικροφει.  

Αντίκετα, οι γυναίκεσ ςτον Σοφοκλι ςχεδόν πάντα υπεραςπίηονται αρετζσ που 

παραδοςιακά ςχετίηονται με τθν γυναικεία φφςθ, με αυτζσ τθσ ςτοργισ και τθσ 

ςυμπαράςταςθσ προσ τθν οικογζνεια να κυριαρχοφν. Σε αντιδιαςτολι, θ αιςχφλεια 

θρωίδα Αντιγόνθ εμφανίηεται ςαν μια «επαναςτάτρια», θ οποία όμωσ ακολουκεί τα 

πατροπαράδοτα ικθ και ζκιμα. Κα μποροφςε να πει κανείσ ότι ο Ευριπίδθσ διχάηει 

το ακθναϊκό κοινό δίνοντασ ςτισ γυναικείεσ προςωπικότθτεσ των ζργων του ανδρικά 

χαρακτθριςτικά και προνόμια, όπωσ τθν δφναμθ να παίρνουν τθν εξουςία ςτα χζρια 

τουσ τιμωρϊντασ τουσ εαυτοφσ τουσ ι και άλλουσ. Επίςθσ, δεν πρζπει να 

παραλείψουμε ότι το πιο εντυπωςιακό γνϊριςμα των τραγικϊν χορϊν ςτα ζργα του 

Ευριπίδθ είναι ότι ςτθν ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία απαρτίηονται από γυναίκεσ. 

Στον 21ο αιϊνα ο Ευριπίδθσ ακόμα παραμζνει αμφιλεγόμενθ μορφι. Οι πιο ζντονεσ 

διαφωνίεσ αφοροφν ςτθν ςχζςθ του με τον Αιςχφλο και τον Σοφοκλι, ακόμα και με 

το λογοτεχνικό είδοσ τθσ τραγωδίασ γενικότερα. Άλλοι υποςτθρίηουν ότι ο 

Ευριπίδθσ μάλλον ανζπτυξε παρά κατζςτρεψε το τραγικό είδοσ και ότι είναι 
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περιςςότερα αυτά που ενϊνουν τουσ τρεισ δραματουργοφσ παρά αυτά που τουσ 

χωρίηουν56.  

Τζλοσ, κα πρζπει να αναφερκοφμε ςτο επικοινωνιακό μζςο τθσ τραγωδίασ κακόςον 

λειτουργεί ςε υψθλότερο επίπεδο από τον κακθμερινό λόγο, επιτρζποντασ ζτςι ςε 

όλουσ τουσ γυναικείουσ χαρακτιρεσ να εγείρουν αντιδράςεισ πζρα από εκείνεσ που 

είναι δυνατό να δθμιουργιςει θ απλι μετάδοςθ του περιεχομζνου57. Επιπλζον, 

επειδι θ τραγωδία δίνει φωνι ςε πρόςωπα κατϊτερθσ κοινωνικισ τάξθσ ςε ςχζςθ 

με τουσ αριςτοκράτεσ κυρίουσ τουσ, όπωσ τα πρόςωπα των γυναικϊν, μεταφζρει με 

αρκετι φανταςία οριςμζνεσ αναπαραςτάςεισ των απόψεων των κατϊτερων 

τάξεων, τισ οποίεσ αξίηει να προςζξει κανείσ. Θ αρχαία ελλθνικι τραγωδία 

ακολουκεί ζναν τρόπο ςκζψθσ απείρωσ πιο προχωρθμζνο ςε πολιτικό επίπεδο από 

τθν ίδια τθν κοινωνία που παριγαγε τθν τραγωδία. Οι τραγωδοποιοί με τθν 

φανταςία τουσ δθμιουργοφν πρότυπα μιασ κοινωνίασ όπου όλοι οι πολίτεσ ζχουν 

ίςα δικαιϊματα, ακόμα και αν ςτθν πράξθ αυτά τα πρότυπα είναι αδιανόθτα. Θ 

πολυφωνικι ςφνκεςθ και το εκάςτοτε ςφνολο των κοινωνικά ετερογενϊν 

προςϊπων τθσ τραγωδίασ υπαινίςςονται εμμζςωσ ζνα όραμα απόλυτθσ ιςονομίασ, 

αλλά θ πραγματοποίθςι του ςτθν ίδια τθν κοινωνία, θ οποία το παριγαγε ιταν 

απολφτωσ αδιανόθτθ.58  Το ςίγουρο πάντωσ είναι ότι οι αντιφατικζσ αυτζσ εικόνεσ 

για τθν ηωι και τον τρόπο δράςθσ των γυναικϊν ποικίλλουν και είναι ανάλογεσ με 

τθν ςκοπιμότθτα και τθν οπτικι γωνία των ςυγγραφζων, τα βιϊματα τουσ, τα 

πολιτικά γεγονότα τθσ εποχισ τουσ και γενικά όςα τουσ επθρζαςαν ςτθν 

δθμιουργία αυτϊν των αξιομνθμόνευτων ζργων.   

Ιταν λοιπόν θ γυναίκα μοφςα του Σοφοκλι, του Αιςχφλου και του Ευριπίδθ; Τα ίδια 

τα ζργα τουσ μασ δίνουν τθν απάντθςθ. Δεν είναι τυχαίο άλλωςτε ότι οι τίτλοι των 

μιςϊν τουλάχιςτον τραγωδιϊν που διαςϊηονται φζρουν είτε το όνομα μιασ 

γυναίκασ είτε τθν ονομαςία μιασ ομάδασ γυναικϊν. 
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ΑΙΧΤΛΟ ΙΚΕΤΙΔΕΣ 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Αν και ο Αιςχφλοσ υπιρξε παραγωγικόσ (ο αρικμόσ των ζργων του ποικίλει μεταξφ 

εβδομθνταριϊν και ενενιντα) και επιτυχθμζνοσ (κζρδιςε δεκατρείσ νίκεσ κατά τθν 

διάρκεια τθσ ηωισ του και αρκετζσ μετά τον κάνατό του), εν τοφτοισ ςϊηονται μόνο 

επτά ζργα του  και πολυάρικμα αποςπάςματα59. Μολονότι, ο Αιςχφλοσ ξεκίνθςε να 

γράφει από τθν θλικία των είκοςι πζντε ετϊν, θ είςοδόσ του ςτον κόςμο τθσ 

τραγωδίασ ςυγχρονίηεται με τθν περίοδο τθσ ακμισ τθσ πόλθσ των Ακθνϊν και 

εξελίςςεται μζςα ςε μια Ακινα με αμείωτθ περθφάνια για τθν δόξα τθσ και με 

ζκδθλο το ξεκίνθμα τθσ δθμοκρατικισ ανάπτυξθσ υπό τθν θγεςία του Ρερικλι, 

γεγονότα που άφθςαν βακιά τθν ςφραγίδα τουσ πάνω ςτο ποιθτικό ζργο του 

τραγωδιογράφου60.      

Οι Ικζτιδεσ γράφτθκαν το 490 ι 492 π.Χ. 61 και παραςτάκθκαν ςε δραματικό αγϊνα, 

όπου ο Αιςχφλοσ κζρδιςε το πρϊτο βραβείο, με αντίπαλο τον Σοφοκλι και τον 

Μζςατο περί το 460 π.Χ.62. Θ τραγωδία αυτι ιταν, είτε το πρϊτο είτε το δεφτερο 

ζργο μιασ τετραλογίασ63 αφιερωμζνθσ ςτθν ιςτορία του Δαναοφ και των πενιντα 

κυγατζρων του, τισ οποίεσ απζκτθςε με δζκα διαφορετικζσ γυναίκεσ (Ατλαντείθ, 

Ελεφαντίδα, Ζρςθ, Ευρϊπθ, Κρινϊ, Μζμφιδα, Ριερία, Ρολυξϊ, Φοίβθ και μια 

ανϊνυμθ Αικιοπίδα). Ο ποιθτισ παρουςιάηει τθν άφιξθ των Δαναΐδων ςτο Άργοσ, οι 

οποίεσ καταδιϊκονται από τουσ εξαδζλφουσ τουσ, τουσ γιουσ του Αιγφπτου, κακϊσ 

και τθν απόφαςθ των Αργείων να  παραχωριςουν άςυλο ςτισ φυγάδεσ. Το πρϊτο 

ζργο, οι Αιγφπτιοι, αρχίηει με τθν καταδίωξθ των Δαναΐδων, το δεφτερο, οι Ικζτιδεσ,  

αρχίηει με τθν παράδοςθ των Δαναΐδων ςτουσ γιουσ του Αιγφπτου μετά τθν ιττα 

των Αργείων και ολοκλθρϊνεται με τθν δολοφονία των γιων του Αιγφπτου από τισ 

εξαδζλφεσ του τθν πρϊτθ νφχτα του γάμου. Το τρίτο ζργο οι Δαναΐδεσ, είναι το πιο 

γνωςτό : αρχίηει με τθν ανακάλυψθ των ςκοτωμζνων και είναι αφιερωμζνο ςτθν 

δίκθ τθσ Υπερμνιςτρασ, τθσ μόνθσ Δαναΐδασ που παράκουςε τον πατζρα τθσ και δεν 

ςκότωςε τον ςφηυγό τθσ, ςτθν δικαίωςι τθσ από τθν Αφροδίτθ και ςτθν τελικι 

ςυμφιλίωςθ των αδελφϊν τθσ με τθν ιδζα του γάμου64.  Το τελευταίο ζργο, το 

ςατυρικό δράμα Αμυμϊνθ, αναφζρεται ςτθν προςωπικι ιςτορία μιασ ακόμα 

επϊνυμθσ κόρθσ του Δαναοφ, τθσ Αμυμϊνθσ, τθν οποία ςφμφωνα με τον μφκο 
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«διακόρευςε» ο Ροςειδϊνασ και γζννθςε τον Ναφπλιο (τον πατζρα του 

Ραλαμιδθ)65 .  

ΜΤΘΟ, ΓΤΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Στισ Ικζτιδεσ του Αιςχφλου αξονικόσ πυρινασ του δράματοσ είναι θ τελετουργία τθσ 

ικετείασ και ιδιαίτερα προσ τον κεό Δία, τθν οποία το αρχαίο κοινό κα προςλάμβανε 

ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ  ωσ μίμθςθ ενόσ γεγονότοσ του θρωικοφ 

παρελκόντοσ, τθσ μετάβαςθσ δθλαδι των Δαναΐδων ςτο Άργοσ ςτθν προςπάκειά 

τουσ να ξεφφγουν από το ενδεχόμενο ενόσ γάμου με τα ξαδζλφια τουσ, τουσ γιουσ 

του Αιγφπτου66. Θ αιτία για τθν οποία οι Δαναΐδεσ φεφγουν κυνθγθμζνεσ από τθν 

Αίγυπτο και καταφεφγουν ςτο Άργοσ δεν είναι απλϊσ μια αμφιςβιτθςθ ςε ζνα 

νομικό κζμα. Οι Δαναΐδεσ κεωροφν ότι οι γάμοι που τουσ ηθτοφν να ςυνάψουν τα 

ξαδζλφια τουσ είναι αιμομικτικοί, για αυτό και τουσ αρνοφνται. Ρίςω όμωσ από τθν 

νομικι εμφάνιςθ του τι είναι αιμομικτικόσ γάμοσ και ποιο δίκαιο το κρίνει, 

ουςιαςτικά υποκρφπτεται ο αγϊνασ του γυναικείου φφλου κατά τθσ ανδρικισ 

κυριαρχίασ και αλαηονείασ67 .       

Ο Αιςχφλοσ βαςίηει το ζργο του ςτο μφκο τθσ Λοφσ, μιασ ιζρειασ τθσ Αργείασ Ιρασ, 

τθν οποία ερωτεφτθκε ο Δίασ και τθν οποία μεταμόρφωςε ςε δαμάλα προκειμζνου 

να τθν ςϊςει από τθν εκδικθτικότθτα τθσ Ιρασ μεταμορφϊνοντασ και ο ίδιοσ τον 

εαυτό του ςε ταφρο κάκε φορά που επικυμοφςε να τθν δει. Θ προςπάκειά του 

απζτυχε και θ ηθλιάρα Ιρα ζςτειλε ςτθν Λϊ ζναν «οίςτρο», ζνα ζντομο που τθν 

ζκανε τρελι από μανία με αποτζλεςμα να περιπλανάται από τόπο ςε τόπο, ϊςπου 

ζφταςε ςτθν Αίγυπτο. Εκεί ο Δίασ τθσ ξαναζδωςε τθν γυναικεία μορφι τθσ και 

γζννθςε μαηί τθσ τον Ζςπερο. Οι δυο γιοι του γενάρχθ αυτοφ είναι ο Δαναόσ και ο 

Αίγυπτοσ, που «τα παντρολογιματα» των κυγατζρων του ενόσ με τουσ γιουσ του 

άλλου αποτελοφν τθ υπόκεςθ του ζργου68. Στον μφκο αυτό πρωταγωνιςτοφν οι 

Λκζτιδεσ, οι οποίεσ ηθτοφν αςυλία, καταφφγιο και ςωτθρία ςτο δθμοκρατικό Άργοσ, 

από όπου απϊτερα οι ίδιεσ κατάγονται. Μάλιςτα, το αίτθμα των Δαναΐδων το 

διεκδικεί ο Αιςχφλοσ με ξεχωριςτό ςεβαςμό ςτθν προςωπικότθτα τθσ γυναίκασ και 

ςτα δικαιϊματα τθσ. Κα ζλεγε κανείσ ότι ο Αιςχφλοσ ενεργεί όχι ωσ ζνασ απλά 

ςυγκινθμζνοσ από τθν μοίρα των Δαναΐδων αρςενικόσ, αλλά ωσ ζνασ ακτιβιςτισ 

φεμινιςτισ, που καλφπτει το κζμα από κάκε ςκοπιά69.        
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ΘΡΗΚΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ρζραν από τθν ικετεία που είναι το κυρίαρχο κζμα αυτισ τθσ τραγωδίασ, υπάρχουν 

και πολλά άλλα κζματα που ζρχονται ςτο προςκινιο, όπωσ οι ςχζςεισ των δυο 

φφλων, θ ζννοια τθσ καταγωγισ και οι αξιϊςεισ που ςυνδζονται με αυτιν, το κζμα 

των ξζνων επιςκεπτϊν ςτθν πόλθ, κακϊσ και το κζμα τθσ «δθμοκρατικισ» 

βαςιλείασ. Ωςτόςο, όλα αυτά ςυναρκρϊνονται με βάςθ τθν αναπαράςταςθ τθσ 

ικετευτικισ τελετουργίασ. Θ κεντρικι κζςθ τθσ τελετουργίασ αυτι είναι ςφςτοιχθ 

αφενόσ με τθν αντίλθψθ ότι οι κεοί προςτατεφουν τουσ ικζτεσ και αφετζρου με τον 

φόβο τθσ προςβλθτικισ ςτάςθσ απζναντι ςτουσ κεοφσ. Σε αυτιν τθν τραγωδία ο 

κεμελιϊδθσ άξονασ των προβλθμάτων, που ςυνδζονται με τθν ικετεία, ςυγκροτείται 

με βάςθ τθν ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτουσ κεϊκοφσ κανόνεσ και ςτα ανκρϊπινα 

ςυμφζροντα70.  

Μια ενδιαφζρουςα και αξιοςθμείωτθ πτυχι του ζργου είναι το γεγονόσ ότι θ 

γυναικεία αυτι τραγωδία εκτυλίςςεται ςτθν πόλθ του Άργουσ και τοφτο διότι θ 

πόλθ αυτι είναι ςυνδεδεμζνθ ςτισ παραδόςεισ με μια επίδειξθ από τισ γυναίκεσ 

προςωπικισ τόλμθσ και ανδρείασ, εφάμιλλθσ των ανδρϊν.  Οι γυναίκεσ ςτο Άργοσ 

εμφανίηονται να κερδίηουν μια κζςθ ςπουδαία και όχι υπθρετικι, που φτάνει μζχρι 

ιςοτιμίασ με τουσ άνδρεσ. Αυτι θ ανάδειξθ τθσ γυναίκασ διαδραματίηει ςπουδαίο 

ρόλο ςτθν ςφγκρουςθ των δικαιικϊν ςυςτθμάτων που ςυντελείται ςτθν τραγωδία 

του Αιςχφλου.   

Ρζραν από το ειςαγωγικό μζροσ τθσ τραγωδίασ, ςτο οποίο παρατθρείται μια 

εκπλθκτικι πυκνότθτα τελετουργικισ δράςθσ, κρθςκευτικισ ορολογίασ, 

εικονοποιίασ και κεολογικϊν αναφορϊν, τελετουργικά και ευρφτερα κρθςκευτικά 

ςτοιχεία εντοπίηονται ςε ολόκλθρθ τθν τραγωδία. Για παράδειγμα, όταν ο Δαναόσ 

ςυμβουλεφει τον Χορό να καταφφγει ςτουσ βωμοφσ και να επικαλεςτεί τον Δία 

(Ικζτιδεσ ςτ. 86-103) και τισ άλλεσ κεότθτεσ, όταν ο Χορόσ απευκφνει ζκκλθςθ ςτο 

βαςιλιά του Άργουσ Ρελαςγό να τον δεχτεί για κρθςκευτικοφσ λόγουσ, όταν ο Χορόσ 

εξαπολφει απειλζσ ότι οι γυναίκεσ είναι ζτοιμεσ να κρεμαςτοφν από τα ίδια τα 

αγάλματα των κεϊν (Ικζτιδεσ ςτ. 455-467). Ο βαςιλιάσ του Άργουσ βρίςκεται ςε 

δφςκολθ κζςθ. Στουσ ςτίχουσ «καὶ δὴ πζφραςμαι· δεῦρο δ᾽ ἐξοκζλλεται· ἢ τοῖςιν ἢ 

τοῖσ πόλεμον αἴρεςκαι μζγαν πᾶς᾽ ἔςτ᾽ ἀνάγκθ» (Ικζτιδεσ 438-440)71, ο Ρελαςγόσ 

εμφανίηεται μάλιςτα ςε μια κατάςταςθ, θ οποία είναι τυπικά αιςχφλεια τραγικι72. Θ 

απόφαςι του, να δϊςει ι να αρνθκεί άςυλο ςτισ Δαναΐδεσ ικζτιδεσ των κεϊν τθσ 

πόλθσ του ζχει κρθςκευτικζσ, πολιτικζσ και δικαιικζσ ςυνζπειεσ. Ο Ρελαςγόσ ηθτάει 

τθν γνϊμθ του λαοφ (Ικζτιδεσ ςτ. 365-369) δεδομζνου ότι, αφοφ θ ικεςία δεν γίνεται 

ςτο ςπίτι του αλλά ςτουσ βωμοφσ τθσ πόλθσ, και θ παροχι προςταςίασ που του 
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ηθτείται μπορεί να ςθμάνει και δεινά για όλθ τθν πόλθ. Συγκαλείται λοιπόν ο λαόσ ο 

οποίοσ αποφαςίηει να τουσ παραςχεκεί το άςυλο, ο δε Δαναόσ γυρίηει και το 

αναγγζλλει ςτισ κόρεσ του που ξεςποφν ςε χαρζσ και ευλογίεσ (Ικζτιδεσ ςτ. 600-624). 

Και ενϊ διαμορφϊνεται μια ατμόςφαιρα χαράσ και ελπίδασ, ςφννεφα ανθςυχίασ κα 

κατακλείςουν τισ κοπζλεσ, οι οποίεσ παραςφρκθκαν εφλογα ςτο γοθτευτικό δίκτυ 

τθσ ψευδαίςκθςθσ. Το αίςκθμα αιςιοδοξίασ παγϊνει θ εμφάνιςθ του πλοίου που 

φζρνει τουσ διϊκτεσ τουσ κακϊσ και θ βάρβαρθ επζμβαςθ του κιρυκα που 

επιχειρεί να τισ αποςπάςει βίαια από τον βωμό. Επάνω ςτθν ϊρα φτάνει πάλι ο 

Ρελαςγόσ που παρεμβαίνει και ςταματάει τθν αυκαιρεςία, ανακοινϊνει τθν 

απόφαςθ του λαοφ του και διατάηει τον κιρυκα να φφγει73. Πλα αυτά 

τοποκετοφνται από τον Αιςχφλο ςτο πλαίςιο τθσ προςταςίασ που παρζχεται ςε 

γυναίκεσ, ςε ζνα κακεςτϊσ τζλειασ ανυπαρξίασ και υποτίμθςθσ τθσ γυναίκασ και 

κυρίωσ, κα λζγαμε, αναγνϊριςισ τθσ ωσ υποκειμζνου του δικαίου, πλιρωσ ιςότιμου 

με τον άνδρα74.    

Η ΧΕΙΡΑΦΕΣΗΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΙΧΤΛΟ 

Το βακφτερο όμωσ μινυμα τθσ προςταςίασ που ηθτοφν οι Δαναΐδεσ ωσ ικζτιδεσ 

είναι θ ταυτόχρονθ αναγνϊριςθ τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ γυναίκασ, που δεν κζλει κάκε 

αρςενικό να τθν κζςει υπό τθν γαμικι του εξουςία. Κάνοντασ χριςθ του 

δικαιϊματοσ προςφυγισ ςτον Δία, οι γυναίκεσ κάνουν τθν επανάςταςι τουσ ςτο 

κακεςτϊσ που κζλει τθν γυναίκα υποχείριο του αρςενικοφ. Ρρόκειται για ζνα 

μζγιςτο για τθν εποχι μινυμα ελευκερίασ από τον Αιςχφλο75, το οποίο ςτθρίηεται 

ςτα λόγια των γυναικϊν: «μι τί ποτ᾽ οὖν γενοίμαν ὑποχείριοσ κράτεςιν ἀρςζνων»76, 

δθλαδι «να μθν γονατίςουν ποτζ ςτο ηόρι ςερνικοφ» (Ικζτιδεσ ςτ. 379).  Αυτό που 

πρζπει να τονίςουμε είναι το γεγονόσ ότι οι Δαναΐδεσ δεν απορρίπτουν αυτόν κακ’ 

αυτόν  τον κεςμό του γάμου αλλά τθν ςυγκεκαλυμμζνθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ ανδρικι κυριαρχία «ὁ μζγασ Ζεὺσ ἀπαλζξαι γάμον Αἰγυπτογενῆ μοι» 

(Ικζτιδεσ ςτ. 1053-1054)˙ κακϊσ ςτο τζλοσ, ςφμφωνα με τον μφκο, παντρεφτθκαν 

χωρίσ αντιρριςεισ αυτοφσ που υποβλικθκαν ςε αγϊνεσ και νίκθςαν77.  

Τζλοσ, κα πρζπει να επιςθμάνουμε ότι ο Αιςχφλοσ δεν επζλεξε αυτόν τον παλαιό 

μφκο των Αιγυπτίων που κυνθγοφν τισ Δαναΐδεσ για να τον διθγθκεί ςτουσ 

Ακθναίουσ ςαν μια δακρφβρεχτθ ιςτορία. Ζγραψε τισ Λκζτιδεσ με ςκοπό να ςτείλει 

ζνα μινυμα ςτθν Ακινα του μιςογυνιςμοφ, ικελε να μεταδϊςει ζνα βακφ και 

ουςιαςτικό μινυμα με πολλαπλζσ κοινωνικζσ επιπτϊςεισ, πολιτικισ, κρθςκευτικισ 

και νομικισ φφςεωσ. Μάλιςτα, θ ςφγκλιςθ αυτϊν των εννοιϊν ζγινε από τον 

Αιςχφλο κατά τρόπο μοναδικό ζτςι ϊςτε να προςδϊςουν ςτο ακθναϊκό κοινό το 
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υψθλότερο νόθμα, το μινυμα τθσ ανκρϊπινθσ ελευκερίασ και ιςότθτασ 

ανεξαρτιτωσ φφλου και κοινωνικισ καταβολισ. Μςωσ για τον τραγωδοποιό ιταν θ 

κατάλλθλθ χρονικι περίοδοσ για να αλλάξει το ανδροκρατοφμενο κακεςτϊσ και να 

αποκτιςει θ  Ακθναία πολίτθσ μεγαλφτερθ αξία. Ο Αιςχφλοσ ςυνζκεςε μια 

καινοτόμα τραγωδία, θ οποία αποςκοποφςε ςτθν χειραφζτθςθ τθσ γυναίκασ και θ 

επιλογι τθσ πόλθσ του Άργουσ, όπωσ προαναφζραμε, δεν ιταν τυχαία, κακϊσ μια 

γυναίκα ςτο παρελκόν είχε ςϊςει τθν πόλθ.   

ΠΟΙΗΗ, ΟΜΗΡΟ ΚΑΙ ΑΙΧΤΛΟ 

Θ διάςθμθ ριςθ του Αιςχφλου, όπωσ μασ ςϊηεται από τον Ακιναιο, ςφμφωνα με 

τθν οποία τα ζργα του είναι «τεμάχθ τῶν Ὁμιρου μεγάλων δείπνων» 78(Ακιναιοσ 

347) αποδεικνφει  ότι ο Αιςχφλοσ προτιμοφςε το απϊτερο ζνδοξο παρελκόν από το 

πιο πρόςφατο79. Εάν ο Αιςχφλοσ ζκανε αυτό το γεμάτο μετριοφροςφνθ περίφθμο 

ςχόλιο για τθν ίδια του τθν τζχνθ προφανϊσ με το ‘Πμθροσ’  εννοοφςε όχι μόνο τθν 

Ιλιάδα και τθν Οδφςςεια, αλλά ολόκλθρο τον Επικό Κφκλο και ίςωσ ακόμα ευρφτερα 

ολόκλθρο το ςϊμα τθσ αρχαϊκισ επικισ ποίθςθσ80.  Ο μφκοσ ςτουσ αρχαίουσ 

Ζλλθνεσ λειτουργοφςε εκτόσ των άλλων, και ωσ ζνα πανίςχυρο όργανο παιδείασ και 

κοινωνικοποίθςθσ, ενϊ θ χριςθ και θ κατάχρθςι του είχε γίνει κζμα ςυηθτιςεων 

από διανοθτζσ όπωσ ο Ξενοφάνθσ. Με τισ κετικζσ και τισ αρνθτικζσ εικόνεσ του, ο 

μφκοσ προετοίμαηε το αγόρι για το ρόλο που κα ζπαιηε ςτο μζλλον ωσ πολίτθσ και 

οπλίτθσ, και το κορίτςι για το δικό τθσ ωσ μθτζρασ και ςυηφγου. Στισ Ικζτιδεσ όμωσ 

μποροφμε να παρατθριςουμε ότι ο μφκοσ τθσ Λοφσ χρθςιμοποιικθκε με ζναν 

τελείωσ διαφορετικό ςκοπό: να αποτρζψει τα κορίτςια από τον αρμόηοντα 

κοινωνικό τουσ ρόλο. Άλλωςτε ςε πολλζσ εκδοχζσ του μφκου, ςυναντοφμε τισ 

Δαναΐδεσ να αςχολοφνται με «ανδρικζσ» δραςτθριότθτεσ, όπωσ τισ αρματοδρομίεσ, 

το κυνιγι και τον πόλεμο, χαρακτθριςτικά που δεν εντοπίηονται ςτισ Ικζτιδεσ81.  

ΚΗΝΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΗΝΙΚΑ 

 Ο αρχαίοσ Αιςχφλου βίοσ μασ βεβαιϊνει ότι ο Αιςχφλοσ ξεπερνοφςε κατά πολφ τουσ 

προκατόχουσ του ςτθν ςφνκεςθ, ςτθν ςκθνοκεςία και ςτθν λαμπρότθτα τθσ 

παρουςίαςθσ των ζργων του αλλά και ςτα κουςτοφμια των θκοποιϊν και ςτθν 

μεγαλοςφνθ του χοροφ. Ο Ακιναιοσ αναφζρει ότι ο Αιςχφλοσ όχι μόνο ειςιγαγε ςτο 

κζατρο τθν ευπρζπεια και τθν μεγαλοπρζπεια των τραγικϊν ενδυμάτων, αλλά 

ακόμα επινόθςε πολλζσ χορογραφίεσ και τισ δίδαξε ςτουσ χορευτζσ82. Επίςθσ, ο 

Αιςχφλοσ βαςιηόταν πολφ ςτα οπτικά και ακουςτικά εφζ για να αιχμαλωτίηει και να 

κατευκφνει τθν προςοχι των ακροατϊν του (ο ξζφρενοσ χορόσ τθσ Λοφσ, οι άγριεσ 
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κινιςεισ – κακρεπτιςμζνεσ ςτθ γλϊςςα και ςτο μζτρο- των Δαναΐδων κατά τθν 

άφιξθ του κιρυκα). Πςον αφορά τθν φροντίδα του Αιςχφλου για τα κουςτοφμια, 

μποροφμε να ςθμειϊςουμε τθν ανατολίτικθ αμφίεςθ των Δαναΐδων (Ικζτιδεσ 

ςτ.234)83. Τζλοσ,  δεν πρζπει να παραλείψουμε τθν ςπανιότθτα των εκφράςεων του 

ποιθτι, το προφθτικό τουσ μεγαλείο, τθν δυναμικι τουσ απλότθτα, ςτοιχεία που 

κακιςτοφν τον Αιςχφλο ζναν από τουσ ςπουδαιότερουσ τραγωδιογράφουσ όλων των 

εποχϊν.   

ΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΕ 

Οι Ικζτιδεσ αποτζλεςαν ζνα ζργο ςτακμό για τθν αρχαιοελλθνικι λογοτεχνικι 

διανόθςθ εξαιτίασ του ζντονου φεμινιςτικοφ και νεωτεριςτικοφ ωσ προσ τισ ιδζεσ 

ζργου. Θ τραγωδία αυτι αποπνζει ζντονο ςεβαςμό ςτθν αξία τθσ γυναίκασ κακϊσ 

τθν βοθκά να ανακτιςει τθν χαμζνθ τθσ αξιοπρζπεια. Στισ Ικζτιδεσ οι γυναίκεσ 

εμφανίηονται πιο δυναμικζσ και ανεξάρτθτεσ ςε ςθμείο μάλιςτα που αγγίηει 

αιςκθτά τα όρια τθσ ιςότθτασ και ιςοτιμίασ με τον άνδρα. Ο Αιςχφλοσ, ο τραγικόσ 

ποιθτισ που εξφψωςε τθν ακθναϊκι τραγωδία ςτθν ςπουδαιότερθ και αρτιότερθ 

μορφι τζχνθσ ςτθν οικουμζνθ,  πρϊτοσ από όλουσ τουσ επιφανείσ τραγικοφσ, 

εςτιάηει τθν προςοχι του ςτο γυναικείο φφλο. Αναδφει το γυναικείο φφλο από το 

άδυτο τθσ αφάνειασ και μζςα από δυναμικοφσ ςτίχουσ μετατρζπει τθν άλαλθ και 

αμζτοχθ γυναίκα ςε λαλίςτατθ θρωίδα με ςτοχαςμοφσ, αξίεσ, κρθςκευτικζσ 

καταβολζσ, ιδανικά. Τθν βάηει αντιμζτωπθ με τον άνδρα, τόςο πνευματικά όςο και 

υπαρξιακά, και τθν εξιςϊνει με εκείνον. Θ γυναίκα ςτον  Αιςχφλο «μάχεται» με τισ 

πατριαρχικζσ παραδόςεισ που τθν κζλουν υποταγμζνθ και αγορεφεται νικιτρια. Εν 

κατακλείδι, το αιςχφλειο αυτό ζργο αποτελεί ζναν βακυςτόχαςτο φμνο ςτθ 

δθμοκρατία και ςτθν αξιοπρζπεια τθσ γυναίκασ. 

Ρολλοί κριτικοί υπαινίχκθκαν ότι οι τραγωδίεσ του Αιςχφλου παρουςιάηουν μια 

απλι μορφι, κάπωσ άκαμπτθ και κάποιεσ φορζσ ςχεδόν ιερατικι. Πμωσ θ άκρα 

απλότθτα που χαρακτθρίηει τθ δομι των τραγωδιϊν του Αιςχφλου αντιςτακμίηεται, 

ωσ ζνα βακμό από τον τρόπο με τον οποίο παρουςιάηονται αυτζσ οι τραγωδίεσ. Το 

γεγονόσ δθλαδι ότι τραγωδίεσ δεν παρουςιάηονταν μεμονωμζνεσ αλλά ςχθμάτιηαν 

ςυνεκτικά ςφνολα τριϊν ζργων, τισ τριλογίεσ 84. Οι Ικζτιδεσ μάλιςτα, ιταν από τισ 

πρϊτεσ τραγωδίεσ αντίςτοιχων τριλογιϊν του τραγωδιογράφου.  

Σχολιάηοντασ, το ζργο του Αιςχφλου Ικζτιδεσ οριςμζνοι κριτικοί επιςιμαναν ότι δεν 

πρόκειται για τραγωδία και ςφμφωνα με τον Τάκερ κα ιταν – λόγω ζλλειψθσ 

ςυναρπαςτικισ δράςθσ- παταγϊδθσ αποτυχία αν δεν υπιρχε το κεαματικό εφζ του 

Χοροφ85. Ο Μπάουρα, εδϊ και πολλά χρόνια ζγραφε :«θ δράςθ του ζργου 

ςυνίςταται ςτθν προςπάκεια των Λκζτιδων να εξαςφαλίςουν προςταςία και ςτθν 
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άφιξθ ενόσ κιρυκα από τθν Αίγυπτο, που αναγγζλλει τθν παρουςία των 

περιφρονθμζνων μνθςτιρων» - μια περίλθψθ που παραλείπει τθν κατάςταςθ που 

κακιςτά το ζργο τραγωδία86. Ωςτόςο, ακόμα και αν κεωριςουμε μερικά μζρθ του 

ζργου αδζξια, το μεγαλφτερο μζροσ του ζργου, για τουσ περιςςότερουσ κριτικοφσ, 

πραγματεφεται μια κατάςταςθ βακιά τραγικι και οικεία με απζραντθ δφναμθ.  

Ο ζρωτασ για τισ πενιντα Δαναΐδεσ που ηθτεί δικαίωςθ αποτελεί το κεμζλιο μιασ 

διαμάχθσ αντάξιασ τραγωδίασ, κακϊσ και τα δυο μζρθ ζπρεπε να ζχουν μεταξφ τουσ 

αντιςτοιχία χαρακτθριςτικϊν, ζπρεπε δθλαδι θ απαίτθςθ τθσ μιασ πλευράσ και θ 

άρνθςθ τθσ άλλθσ να ζχουν τθν ίδια επιτακτικι απολυτότθτα, θ απόφαςθ να είναι 

εξίςου μοιραία για τισ κόρεσ του Δαναοφ και για τουσ γιουσ του Αιγφπτου87. Ζτςι,  

για να ενιςχφςει ο Αιςχφλοσ τθ δυναμικι τθσ διαμάχθσ, δθμιοφργθςε για τισ 

κοπζλεσ ζναν αδιαφιλονίκθτο λόγο που να δικαιολογεί τθν άρνθςι τουσ να 

παντρευτοφν τουσ γιουσ του Αιγφπτου. Ωςτόςο, θ φβρισ, τόςο από τθν πλευρά των 

γιων του Αιγφπτου όςο και από τθν πλευρά των Λκζτιδων όπου «θ τραγικότθτα μιασ 

ανκρϊπινθσ φπαρξθσ που ζχει δίκιο κα ιταν να αναγνωριςτεί ποιθτικά ωσ 

(ταυτοχρόνωσ) μια φπαρξθ που αναγκαςτικά ζχει άδικο88» δείχνει το αςυμβίβαςτο 

δυο καταςτάςεων και τον τόςο εμπλουτιςμζνο τραγικό χαρακτιρα τθσ ςφγκρουςθσ.   

Επιπροςκζτωσ, θ τραγικότθτα του ζργου επιβεβαιϊνεται από τον ςτίχο 324 ζωσ το 

τζλοσ τθσ ςκθνισ, δθλαδι όταν οι Λκζτιδεσ ηθτϊντασ αςυλία από τον βαςιλιά του  

Άργουσ Ρελαςγό, φζρνουν τον βαςιλιά ςε δεινι κζςθ. Οι ακάλεςτοι ξζνοι τον ζχουν 

φζρει ςε ζνα ςταυροδρόμι που πρζπει να διαλζξει ανάμεςα ςε ζναν πόλεμο που 

τθν φρίκθ του δεν εξωραΐηει και ςτθν ακατανόμαςτθ φρίκθ τθσ οργισ των κεϊν. 

Είναι ίςωσ θ πιο κακαρά τραγικι από τισ τραγικζσ καταςτάςεισ, ζνασ ολοκλθρωτικόσ 

χωριςμόσ του πακιματοσ από τθν ενοχι ι τθν ευκφνθ. Επίςθσ, θ δίκθ των Δαναΐδων 

και θ τιμωρία τουσ για τον φόνο των ςυηφγων τουσ κορυφϊνει το δράμα κακϊσ και 

ςφγκρουςθ ανάμεςα ςε δφο κεζσ, τθν Αφροδίτθ και τθν Άρτεμθ. Τζλοσ, θ 

τραγικότθτα τθσ ιςτορίασ τεκμθριϊνεται με τθν αφκονία των ςυγκροφςεων που 

υπάρχουν ςτισ Ικζτιδεσ και οι οποίεσ είναι βαςικό ςτοιχείο του δράματοσ. Πλα αυτά 

τα ςτοιχεία μαηί με τθν τραγικότθτα του Χοροφ μασ αποδεικνφουν ότι   ο Αιςχφλοσ 

ιταν ζνασ μεγάλοσ δραματικολυρικόσ ποιθτισ που ποτζ, δεν προζβαινε ςε 

φιλοςοφικζσ ι μυκολογικζσ ι διακοςμθτικζσ αποκλίςεισ. Το ακροατιριο δεν άκουγε 

απλϊσ τθν ποίθςθ αλλά δοκίμαηε τθν εμπειρία ενόσ ςυνδυαςμοφ των τριϊν τεχνϊν, 

ποίθςθσ, Χοροφ και μουςικισ, που όλεσ αςφαλϊσ ζλεγαν το ίδιο πράγμα, 

ενδυναμϊνοντασ θ κάκε μια τισ άλλεσ. 

Ο Διονφςιοσ ο Αλικαρναςςεφσ και ο Δίων ο Ρρουςαεφσ πιςτϊνουν ςτον Αιςχφλο 

υψθλοφροςφνθ και αναγνωρίηουν ότι οι γλωςςικζσ δθμιουργίεσ είναι ανάλογεσ 

προσ το φψοσ των ςκζψεων, θ αυταρζςκεια, θ υψθλοφροςφνθ (τὸ αὔκαδεσ) είναι 
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επί του προκειμζνου θ εκφραςτικι μορφι του αρχαίου θρωικοφ κόςμου – και ό,τι, 

αν όχι αυτό ακριβϊσ, αποτελεί το υλικό τθσ τραγωδίασ89. Μάλιςτα, ο Stefan Radt 

ςυνοψίηει τθ ςτάςθ των αρχαίων με το δίςτιχο τρίμετρο : «Σοφὸσ Σοφοκλῆσ εὐφυὴσ 

δ’ Εὐριπίδθσ τὸν δ’ Αἰςχύλον τέκθπα καὶ τούτων πλέον»90. Οι ςτίχοι αυτοί 

περιλαμβάνονται ςτο ζργο του Διονυςίου Αλικαρναςςζωσ , Περί μιμιςεωσ απ.6, 

όπου ο ιςτορικόσ αναφζρει ότι ο Αιςχφλοσ πρϊτοσ και υψθλόπνοοσ και 

μεγαλοπρεπισ, γνωρίηοντασ όςα πρζπει για τουσ χαρακτιρεσ και τα πάκθ, 

ςτολιςμζνοσ ιδιαίτερα με τισ μεταφορικζσ και κυριολεκτικζσ του εκφράςεισ, είναι ο 

ίδιοσ ςε πολλά ςθμεία και δθμιουργόσ και ποιθτισ μοναδικϊν λζξεων και 

πραγμάτων, και από τον Ευριπίδθ και το Σοφοκλι πιο εφευρετικόσ ωσ προσ τθν 

ειςαγωγι νζων προςϊπων πάνω ςτθ ςκθνι91. Επιπροςκζτωσ, ο ιςτορικόσ 

επιςθμαίνει ςτο ζργο του Περί ςυνκζςεωσ ονομάτων 22, ότι θ τζχνθ του Αιςχφλου 

αντιπαραβάλλεται με τθν τζχνθ του Ρινδάρου για τθ λυρικι ποίθςθ, του Κουκυδίδθ 

για τθν ιςτορία και του Αντιφϊντα για τθν ρθτορικι92. Ο Αιςχφλοσ δεν υπιρξε ποτζ 

ςυμβατικόσ ι άτολμοσ δραματουργόσ. Από τθν ςτιγμι που ζβλεπε ζνα τραγικό 

κζμα, δεν αποτρεπόταν εφκολα από τθν ανάγκθ να το δραματοποιιςει93. 

Αξιοποιϊντασ λοιπόν αυτό το ερζκιςμα ζγραψε τισ Ικζτιδεσ, ζνα τολμθρό εγχείρθμα 

για τθν κοινωνία τθσ Ακινασ τθν κλαςικι εποχι. 
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ΟΦΟΚΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΕΙΑΓΩΗ 

Ακολουκϊντασ τα ίχνθ του Αιςχφλου, ο Σοφοκλισ ςυνκζτει 122 δράματα, εκ των 

οποίων τα 43 ςτθρίηονται ςτον τρωικό επικό κφκλο94, εντοφτοισ ελάχιςτα δράματα 

του τραγικοφ ζχουν «ομθρικι υπόκεςθ»95. Τόςο θ Ιλιάδα όςο και θ Οδφςςεια του 

Ομιρου υπιρξαν πθγι ζμπνευςθσ του τραγικοφ από τον Κολωνό, με αποτζλεςμα 

ζνασ μεγάλοσ κφκλοσ ζργων του να φζρουν ονόματα θρϊων και θρωίδων αυτϊν 

των επϊν. Επθρεαςμζνοσ από τον Αιςχφλο, τον οποίο οι αρχαίοι κεωροφςαν 

δάςκαλό του, ο Σοφοκλισ κάνει τθν τραγωδία ανεξάρτθτθ τζχνθ και τθν φτάνει ςε 

πλιρθ ωριμότθτα. Ο Ρλοφταρχοσ ζχει διαςϊςει τθν κρίςθ του ίδιου του ποιθτι, 

ςφμφωνα με τθν οποία πρϊτα απελευκερϊκθκε από τον όγκο του Αιςχφλου και 

φςτερα χρειάςτθκε να ξεπεράςει τθν δυςκαμψία και τθν επιτιδευςθ τθσ ίδιασ του 

τθσ φφςθσ, για να φτάςει ςτθν τελειότθτα96. 

Επιπροςκζτωσ, ςτενι αλλθλεξάρτθςθ υπιρχε μεταξφ Σοφοκλι και Ευριπίδθ, 

κακόςον και οι δυο κεατρικοί ςυγγραφείσ βρίςκονταν ςε ηωθρό ανταγωνιςμό 

μεταξφ τουσ ςτουσ δραματικοφσ αγϊνεσ τθσ Ακινασ. Μάλιςτα, ςτθν Ποιθτικι του 

Αριςτοτζλθ διαςϊηεται ζνασ παραλλθλιςμόσ που ζκανε ο ίδιοσ ο Σοφοκλισ. Ζλεγε 

ότι ενϊ εκείνοσ παριςτάνει τουσ ανκρϊπουσ όπωσ κα ζπρεπε να είναι, ο Ευριπίδθσ 

τουσ παριςτάνει ζτςι όπωσ είναι97.   

Ο Σοφοκλισ, μολονότι ςτα ζργα του είχε πολφ λιγότερεσ αναφορζσ ςτθν πολιτικι 

πραγματικότθτα από ότι ο Αιςχφλοσ και ο Ευριπίδθσ, διαφζρει, ωςτόςο, και από 

τουσ δυο κακόςον υπθρζτθςε ςυχνά τθν πόλθ ςε πολφ υψθλζσ κζςεισ, ωσ 

ςτρατθγόσ98. Επίςθσ, κεωροφνταν ωσ ζνασ από τουσ περιςςότερο κρθςκευόμενουσ 

άνδρεσ ςτθν Ακινα.  

Από τα διαςωκζντα ζργα του τραγικοφ, θ Αντιγόνθ, τθν οποία κα αναλφςουμε 

διεξοδικά περαιτζρω, διδάχκθκε το 442 ι 441 π.Χ. και αντλεί το κζμα τθσ από τον 

κθβαϊκό κφκλο, όπωσ ο Οιδίπουσ Τφραννοσ και ο Οιδίπουσ επί Κολωνό99. Θ Αντιγόνθ 

του Σοφοκλι κεωρείται όχι μόνο θ ωραιότερθ από τισ ελλθνικζσ τραγωδίεσ αλλά και 

ςφμφωνα με τα λόγια του Steiner ότι «από όλα τα ζργα που δθμιοφργθςε το 

ανκρϊπινο πνεφμα, είναι αυτό που αγγίηει περιςςότερο τθν τελειότθτα»100.  
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ΑΝΣΙΓΟΝΗ: ΜΤΘΟ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

O μφκοσ τθσ Αντιγόνθσ εντάςςεται ςε ζναν κφκλο όχι και τόςο «ακϊο» κακόςον θ 

ιςτορία των Λαβδακιδϊν είναι βεβαρθμζνθ με οικογενειακζσ κατάρεσ, αιμομιξίεσ, 

εμφφλιεσ ζριδεσ και αυτοκτονίεσ. Θ ίδια θ ιςτορία τθσ κόρθσ του Οιδίποδα, όπωσ 

τθν αφθγικθκε ο Σοφοκλισ, είναι πλοφςια ςε υψθλά ιδεολογικά μθνφματα, όπωσ θ 

υπεροχι του κεϊκοφ ζναντι του ανκρϊπινου νόμου, θ αντίςταςθ ςτθν τυραννικι 

αυκαιρεςία, θ υπεράςπιςθ του δικαίου μζχρι αυτοκυςίασ.   

Θ Αντιγόνθ του Σοφοκλι είναι μια γυναίκα που ξεχωρίηει για το μεγαλείο και τθν 

ευγζνεια τθσ ψυχισ τθσ. Είναι θ γυναίκα που αρνείται αγζρωχα να υποκφψει ςτον 

ανκρϊπινο νόμο και με οιςτρθλατθμζνθ αποφαςιςτικότθτα  ζρχεται ςε ςφγκρουςθ 

με τθν εξουςία και όςα αυτι αντιπροςωπεφει. Είναι θ γυναίκα που εμμζνει 

αδιάλλακτα ςτα δθμοκρατικά και ςτα άλλα υψθλά ιδεϊδθ ακόμα και όταν ζρχεται 

αντιμζτωπθ με τον κάνατο.  

Θ υπόκεςθ διαδραματίηεται ςτθν Κιβα και το κεντρικό κζμα του δράματοσ είναι θ 

τραγικι ςφγκρουςθ μεταξφ των δυο βαςικϊν θρϊων, τθσ Αντιγόνθσ και του κείου 

τθσ βαςιλιά, Κρζοντα. Φςτερα από τθν αυτοτφφλωςθ του πατζρα τθσ, Οιδίποδα, και 

τθν αυτοεξορία του από τθν Κιβα, οι δυο δίδυμοι γιοι του, ο Ρολυνείκθσ και ο 

Ετεοκλισ, ςυμφωνοφν να ζχουν τθν βαςιλεία διαδοχικά ανά ζνα χρόνο. Πμωσ μετά 

το πζρασ του πρϊτου χρόνου, ο Ετεοκλισ αρνείται να παραδϊςει τα ςκιπτρα τθσ 

εξουςίασ ςτον αδελφό του με αποτζλεςμα ο Ρολυνείκθσ να εκςτρατεφςει εναντίον 

τθσ Κιβασ. Ρροκειμζνου να δοκεί ζνα τζλοσ ςτον εμφφλιο αυτόν πόλεμο, τα δυο 

αδζλφια αποφαςίηουν να μονομαχιςουν, ςε μια μονομαχία με τραγικι ζκβαςθ -να 

ςκοτωκοφν και οι δυο- γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τθν κατάρα του Οιδίποδα. Ο 

νόμιμοσ διάδοχοσ του κρόνου, ο Κρζοντασ, αδελφόσ τθσ Λοκάςτθσ (μθτζρασ του 

Ρολυνείκθ και του Ετεοκλι, τθσ Αντιγόνθσ και τθσ Λςμινθσ), απαγορεφει τθν ταφι 

του Ρολυνείκθ και απειλεί με λικοβολιςμό οποιονδιποτε παραβιάςει τισ εντολζσ 

του101. Θ Αντιγόνθ, παραβαίνοντασ τθν απαγόρευςθ τθσ πόλθσ, αφοφ ζκαψε τον 

Ρολυνείκθ, πιάνεται απ' αυτοφϊρω και κλείνεται ςε λαξευτό τάφο προκειμζνου να 

πεκάνει από «αςιτία»102. Ο Κρζων, αλλάηοντασ το είδοσ τθσ τιμωρίασ, ελπίηει ότι κα 

αποφφγει τθν οργι των κεϊν και ςυνάμα κα περιςϊςει τθν αξιοπρζπειά του.   Θ 

Λςμινθ, θ αδελφι τθσ, ενϊ αρχικά αντιτίκεται ςτθν απόφαςθ τθσ Αντιγόνθσ, ςτο 

τζλοσ ηθτά από τον Κρζοντα να ζχει και αυτι τθν ίδια τραγικι τφχθ. Ζνα άλλο 

τραγικό πρόςωπο είναι ο Αίμων, ο γιοσ του Κρζοντα και μνθςτιρασ τθσ Αντιγόνθσ, ο 

οποίοσ εξαιτίασ του ζρωτά του προσ τθν νεαρι κοπζλα, απελπιςμζνοσ αυτοκτονεί 

με μαχαίρι. Τον κάνατό του ακολουκεί και θ μθτζρα του, θ Ευρυδίκθ, κακϊσ δεν 

μπορεί να αντζξει τον απϊλεια του γιου τθσ. 
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Θ πρϊτθ ςκθνι ξεκινά με τθν ριςθ τθσ Αντιγόνθσ : «Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον Ἰςμήνθσ 

κάρα, ἆρ’ οἶςκ’ ὅ τι Ζεὺσ τῶν ἀπ’ Οἰδίπου κακῶν ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ηώςαιν τελεῖ; 

Οὐδὲν γὰρ οὔτ’ ἀλγεινὸν οὔτ’ ἄτθσ ἄτερ οὔτ’ αἰςχρὸν οὔτ’ ἄτιμόν ἐςκ’, ὁποῖον οὐ 

τῶν ςῶν τε κἀμῶν οὐκ ὄπωπ’ ἐγὼ κακῶν. Καὶ νῦν τί τοῦτ’ αὖ φαςι πανδήμῳ πόλει 

κήρυγμα κεῖναι τὸν ςτρατθγὸν ἀρτίωσ; Ἔχεισ τι κεἰςήκουςασ; ἤ ςε λανκάνει πρὸσ 

τοὺσ φίλουσ ςτείχοντα τῶν ἐχκρῶν κακά;» (Αντιγόνθ ςτ.1- 10)103. Οι δυο αδελφζσ, θ 

Αντιγόνθ και θ Λςμινθ, βρίςκονται μπροςτά ςτουσ κεατζσ και θ Αντιγόνθ ζχοντασ 

ακοφςει τθν διαταγι του Κρζοντα, τον οποίο αποκαλεί ςτρατθγό και ποτζ βαςιλιά, 

εξθγεί ςτθν ανφποπτθ αδελφι τθσ τθν διαταγι του Κρζοντα. Ο Ετεοκλισ κάφτθκε με 

όλεσ τισ τιμζσ ενϊ ο Ρολυνείκθσ παραμζνει άταφοσ, βορά των όρνεων. Θ Αντιγόνθ 

ανακοινϊνει ςτθν Λςμινθ πωσ κα κάψει τον πολυαγαπθμζνο τθσ αδελφό παρά τισ 

εντολζσ του Κρζοντα ότι κα λικοβολθκεί από τον λαό. Θ Λςμινθ παρουςιάηεται 

φοβιςμζνθ και δεν τολμάει να παραβεί τον νόμο του κράτουσ ενϊ θ Αντιγόνθ ξζρει 

τι κζλει να κάνει και γιατί.  

Το μεγάλο μίςοσ τθσ Αντιγόνθσ προσ τον νζο βαςιλιά τθσ Κιβασ φαίνεται απόλυτα 

δικαιολογθμζνο, όταν αναλογιςτεί κανείσ το θφαίςτειο  πίκρασ και απόγνωςθσ που 

ζχει εκραγεί μζςα ςτθν νεανικι και ευαίςκθτθ ψυχι τθσ θρωίδασ όταν μακαίνει το 

φοβερό «κιρυγμα» του Κρζοντα που απαγόρευε τθν ταφι του αδελφοφ τθσ104. Ο 

αδελφόσ τθσ, Ρολυνείκθσ, παραμζνει άταφοσ νεκρόσ, εκτεκειμζνοσ ςτα ςκυλιά και 

ςτα όρνεα . Ροιο είναι το φψιςτο χρζοσ τθσ Αντιγόνθσ ςε αυτιν τθν κρίςιμθ ϊρα; Θ 

άδολθ αδελφικι τθσ αγάπθ και αφοςίωςθ τθν οδθγεί να κάψει τον αδελφό τθσ 

αψθφϊντασ οποιονδιποτε κίνδυνο. Ο Σοφοκλισ ςτουσ ςτίχουσ 909-912 βάηει τθν 

Αντιγόνθ με ςτεντόρεια φωνι να διακθρφςςει τουσ λόγουσ, που τθν παρϊκθςαν να 

μθν αφιςει άταφο τον νεκρό Ρολυνείκθ, ενϊ δεν κα επιδείκνυε ανάλογθ ςτάςθ για 

χάρθ πικανοφ ςυηφγου ι τζκνων105.  Από τθν άλλθ πλευρά ζχουμε τθν ςτάςθ του 

Κρζοντα, ο οποίοσ χρθςιμοποιϊντασ το αξίωμα του βαςιλιά φζρεται αλαηονικά και 

υπεροπτικά. Διατάηει τθν απαγόρευςθ τθσ ταφισ του Ρολυνείκθ ςαν ςωςτι και 

νόμιμθ ενζργεια κακϊσ οι κεοί ποτζ δεν τιμοφν τουσ κακοφσ (Αντιγόνθ ςτ. 288)106 

και κεωρεί τθν πεικαρχία τυφλι και αδιαμφιςβιτθτθ, ανεξάρτθτα αν πρόκειται για 

πράγματα ςωςτά ι λακεμζνα, άδικα ι δίκαια, λογικά ι παράλογα. Μάλιςτα, θ 

αποκάλυψθ τθσ αυταρχικισ και τυραννικισ φφςθσ του Κρζοντα παρουςιάηεται ςε 

όλθ τθσ τθν πλθρότθτα όταν ςτθρίηει τθν απαίτθςι του για απόλυτθ υπακοι ςτο 

ςακρό επιχείρθμα ότι θ πόλθ ανικει ςε αυτόν (Αντιγόνθ ςτ. 788)107. Ράνω ςτθν 

οργι του αποφαςίηει να κανατϊςει και τθν Λςμινθ (Αντιγόνθ ςτ.478-492) ενϊ δεν 

διςτάηει να φτάςει ςτο άκρο άωτο τθσ φβρθσ του προσ τουσ αιϊνιουσ κεοφσ.   
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 Γεωργουςόπουλοσ (1994) ς.28 
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 Μαρκαντωνάτοσ Γ. (1985) ς.34 
105

 Μαρκαντωνάτοσ Α. (2010) ς. 26 
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 Μαρκαντωνάτοσ Γ. (1985) ς.43 
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 Μαρκαντωνάτοσ Γ. (1985) ς. 44 
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ΘΕΪΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΙΑ, ΓΡΑΠΣΟΙ ΚΑΙ ΑΓΡΑΦΟΙ ΝΟΜΟΙ 

Αν και οι κεοί δεν απουςιάηουν από τισ τραγωδίεσ του Σοφοκλι, οι προκζςεισ τουσ 

δεν ςχολιάηονται διαρκϊσ οφτε ςχετίηονται τόςο επίμονα με ιδζα τθσ δικαιοςφνθσ. 

Ο Σοφοκλισ είχε βακιά αίςκθςθ του κείου μεγαλείου. Στα ζργα του ότι προζρχεται 

από τουσ κεοφσ ι αναφζρεται ςε αυτοφσ χρωματίηεται πάντα με το φωσ του 

απόλυτου. Για αυτό οι θκικοί κανόνεσ που διεκδικοφν τθν κεία τάξθ περιβάλλονται, 

ςυγκρινόμενοι με τουσ ανκρϊπινουσ κανόνεσ, με άτεγκτθ αξία, που τουσ δίνει το 

προβάδιςμα ςε όλα τα άλλα108.  Ζτςι λοιπόν εξθγείται και θ δικαίωςθ τθσ Αντιγόνθσ 

όταν δθλϊνει ότι πωσ από τισ βαςιλικζσ διαταγζσ προτιμά τα γραπτά και αςφαλι 

κθρφγματα των κεϊν (Αντιγόνθ ςτ. 456-460). Ο υπεραςπιςτικόσ ιςχυριςμόσ τθσ 

Αντιγόνθσ είναι διττόσ. Από τθν μια πλευρά αμφιςβθτεί τθν ιςχφ των επιταγϊν τθσ 

κρατικισ εξουςίασ, που εκφράηει ο Κρζοντασ και από τθν άλλθ παρεμβάλει τθν 

κεϊκι δικαιοδοςία, τθσ οποίασ θ φπαρξθ τθσ παρζχει τθν δικαιολογία, το άλλοκι τθσ 

παρανομίασ109. Θ Αντιγόνθ δεν πιςτεφει ςτθν κεϊκι δικαιοςφνθ. Μάλιςτα θ 

δραματικι θρωίδα δείχνει τον δρόμο όχι για μια κεοκρατοφμενθ κοινωνία με 

ανφπαρκτεσ κεϊκζσ δικαιοδοςίεσ κρίςθσ και τιμωρίασ, αλλά ακριβϊσ το αντίκετο. Θ 

Αντιγόνθ ουςιαςτικά γκρεμίηει το δίκαιο των κεϊν και μαηί του κάκε ιδζα φπαρξθσ 

κεϊκϊν δικαςτθρίων110.  

Για τον τραγωδιογράφο οι κεοί αντιπροςωπεφουν το φωσ,  το διθνεκζσ, τθν θρεμία 

ενϊ ο άνκρωποσ ηει με τθν αςτάκεια, είναι «εφιμεροσ»111. Στθν Αντιγόνθ τόςο ο 

Κρζοντασ και θ Αντιγόνθ όςο και θ Λςμινθ και ο Αίμονασ αιωροφνται ανάμεςα ςτθν 

αγιοςφνθ και ςτον κολαςμό, ανάμεςα ςτθν ακαναςία τθσ εφκλειασ και ςτθν 

ςυντριβι τθσ τραγικισ πτϊςθσ, ανάμεςα ςτθν πρόςκαιρθ αλλά γοθτευτικι 

φρεναπάτθ τθσ γνϊςθσ και ςτθν ζςχατθ, ςυνκλιπτικι αλικεια τθσ αγνωςίασ112.  

Οι ιρωεσ και οι θρωίδεσ  του Σοφοκλι περνοφν από αντιφατικά ςυναιςκιματα, από 

τθν λφπθ ςτθν χαρά, από τθν καταιςχφνθ ςτθν απελπιςία, από τον ζρωτα ςτον 

κάνατο. Ενϊ λοιπόν, ο Χορόσ ςτθν Αντιγόνθ νομίηει πωσ θ θρωίδα κα ςωκεί και το 

αναγγζλλει με ζνα χαροφμενο τραγοφδι (Αντιγόνθ ςτ. 1140-1152), τθν ίδια ςτιγμι 

παρουςιάηεται ο μαντατοφόροσ που πρόκειται να αναγγείλει τθν καταςτροφι, το 

πρόςκαιρο τθσ ανκρϊπινθσ ευτυχίασ. Στθν πραγματικότθτα όλθ θ δραματολογία 

του Σοφοκλι ςτθρίηεται ςτθν ιδζα ότι ο άνκρωποσ είναι παιχνίδι αυτοφ που κα 

μποροφςαμε να ονομάςουμε ειρωνεία τθσ τφχθσ. 
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 Romilly (1990) ς. 87 
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 Δελθκωςτόπουλοσ (2007) ς. 635 
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 Δελθκωςτόπουλοσ (2007) ς. 639 
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Θ Αντιγόνθ του Σοφοκλι είναι, κατά τον Χαίντερλιν, ζργο που εμφανίηεται ςε μια 

ςτιγμι «εκνικισ ανατροπισ και επανάςταςθσ» και τθν εκφράηει113. Ρρόκειται για 

μια ςτιγμι δραματικισ επαναξιολόγθςθσ των θκικϊν αξιϊν και των πολιτικϊν 

ςχζςεων εξουςίασ. Από τθν μοιραία ςφγκρουςθ τραγικϊν δραςτϊν και 

κοςμοκεωριςεων κα αναδυκεί μια δθμοκρατικι ορκολογικότθτα. «Αυτό γίνεται 

ιδιαίτερα εμφανζσ προσ το τζλοσ, όταν ο Κρζων ςχεδόν κακοποιείται από τουσ 

βαλζδεσ του» (κζμα που αποτελεί εξ ολοκλιρου επινόθμα του Χαίντερλιν)114.   

Επίςθσ, αξίηει να αναφζρουμε ότι για τον Χαίντερλιν, θ Αντιγόνθ είναι ζνα 

«κεολογικοπολιτικό» κείμενο115. 

ΑΝΣΙΓΟΝΗ, ΜΙΑ ΓΤΝΑΙΚΑ ΤΜΒΟΛΟ 

Ο Σοφοκλισ ανυψϊνει τθν γυναίκα ςε ζνα επίπεδο που φανερϊνει ότι όχι μόνο 

δζχεται τθν ιςοτιμία άνδρα και γυναίκασ, αλλά επιπλζον τθν βάηει να εκςτομίηει 

αλικειεσ, αλικειεσ ςθμαντικζσ για τον άνκρωπο και τθν ηωι, αλικειεσ εξαιρετικά 

προοδευτικζσ για τθν εποχι του. Ο Σοφοκλισ δεν επιδοκιμάηει ι αποδοκιμάηει τθν 

γυναικεία ςυμπεριφορά, δεν τθν θρωοποιεί κετικά ι αρνθτικά, δεν τθσ φορτϊνει 

περιςςότερο βάροσ από όςο τθσ δθμιουργεί ο κοινωνικόσ κλοιόσ116. 

Θ Αντιγόνθ είναι μια από αυτζσ τισ δυνατζσ γυναικείεσ φυςιογνωμίεσ που 

προβάλλει ο τραγικόσ ποιθτισ. Θ γυναίκα Αντιγόνθ γίνεται κιρυκασ και ςφμβολο 

ιδεϊν με κεμελιακι αξία για τισ ανκρϊπινεσ ςυμβιϊςεισ. Θ επιλογι του Σοφοκλι να 

κάνει θρωίδα μια γυναίκα και όχι ζναν άνδρα ςθματοδοτεί τθν αξία που ζδινε ο 

τραγικόσ ςτθν διαμόρφωςθ τθσ διαβίωςθσ και από τα δυο φφλα. Δεν ςυνζκεςε 

μονάχα μια αριςτουργθματικι τραγωδία, δεν προζβαλε μόνο ςθμαντικζσ και 

δικαιικζσ  ιδζεσ, δεν ανάλυςε μόνο διειςδυτικά μεγάλα ανκρϊπινα ςυναιςκιματα, 

όπωσ  ο ζρωτασ και θ αγάπθ117. Το ςθμαντικό είναι ότι όλα αυτά τα ςυνζδεςε με μια 

θρωίδα γυναίκα.  

Θ Αντιγόνθ εκπροςωπεί τθν εξζλιξθ, τθν ανυπακοι, τθν ανατροπι. Θ Αντιγόνθ είναι 

μια γυναίκα, μόνθ, βυκιςμζνθ ςε θκικι μοναξιά. Κανείσ δεν τθν καταλαβαίνει, οφτε 

ακόμα και θ ίδια τθσ θ αδελφι.  Σε αυτό το ςθμείο ο Σοφοκλισ μασ περιγράφει και 

ζναν άλλο τφπο γυναίκασ –ςε μικρότερθ εμβάκυνςθ- τθν Λςμινθ. Θ ςτάςθ τθσ 

Λςμινθσ αντιπροςωπεφει το κλαςικό πρότυπο τθσ γυναίκασ τθσ εποχισ, θ οποία δεν 

είναι δυνατό να ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με ζναν άνδρα (Αντιγόνθ ςτ. 61-62)118.  Θ 

Λςμινθ βρίςκεται ακριβϊσ ςτον αντίποδα τθσ Αντιγόνθσ. Ο Σοφοκλισ παρουςιάηει 

τθν Λςμινθ ωσ μια υπάκουθ και πεικινια γυναίκα προσ τθν αντρικι εξουςία, μια 

γυναίκα που επιηθτά ζνα φιλιςυχο τρόπο ηωισ. Είναι θ δειλι και αδφναμθ 
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 Steiner (2001) ς. 136 
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 Steiner (2001) ς.136 
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 Steiner (2001) ς. 137 
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 Δελθκωςτόπουλοσ (2007) ς. 623 
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 Δελθκωςτόπουλοσ (2007) ς. 625 
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 Ραπαδοποφλου (2008) ς.158 
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παρουςία  που υποχωρεί ςτον ιςχυρότερο «αντίπαλο» και ζχει γαλουχθκεί με τθν 

κυριαρχία του ανδρικοφ φφλου. Θ ςφγκριςι τθσ με τθν Αντιγόνθ κάκε άλλο παρά 

κετικι αποβαίνει για τθν ίδια, όμωσ ςτθν πραγματικότθτα θ Λςμινθ καυμάηει τθν 

αλφγιςτθ κζλθςθ, τθν υπερθφάνεια και τθν αποφαςιςτικότθτα τθσ Αντιγόνθσ. Δυο 

διαφορετικζσ γυναικείεσ προςωπικότθτεσ, οι οποίεσ όμωσ ςτθν εξζλιξθ του 

δράματοσ γίνονται ζνα όταν και θ Λςμινθ δεν διςτάηει να δθλϊςει «ςυνεργόσ» τθσ 

αδελφισ τθσ και να αποκαλφψει ζτςι το αλθκινό εαυτό τθσ και τισ ενδόμυχεσ 

πεποικιςεισ τθσ119.      

Εφλογα μασ γεννάται το ερϊτθμα αν ο Σοφοκλισ χρθςιμοποίθςε τθν ανυπότακτθ 

προςωπικότθτα τθσ Αντιγόνθσ προκειμζνου να ςτείλει ζνα μινυμα αλλαγισ ςτθν 

ανδροκρατοφμενθ κοινωνία τθσ Ακινασ ι απλϊσ ικελε να προβάλλει τθν 

ςυντθρθτικότθτα τθσ εξουςίασ, τθν οποία εκπροςωπεί ο Κρζοντασ. Αν και ο 

Σοφοκλισ δεν είναι ο ςυγγραφζασ, που ικελε να ανατρζψει εκ κεμελίων τισ δομζσ 

τθσ «χρυςισ» πολιτιςτικά, οικονομικά και ςτρατιωτικά εποχισ του εντοφτοισ με τθν 

Αντιγόνθ κάνει τθν ανατροπι, πραγματοποιεί μια αλθκινι επανάςταςθ. 

Αναδεικνφοντασ τθν Αντιγόνθ ωσ μια προςωπικότθτα απαράμιλλου κάρρουσ, που 

μάχεται γενναία ςε πεδία αποκλειςτικά μζχρι τότε ανδρικισ επικυριαρχίασ, 

φαίνεται να προβάλλει προφθτικά ζνα «πρότυπο» απαλλαγμζνου και 

απελευκερωμζνου γυναικείου φφλου120. Θ Αντιγόνθ μάχεται δυναμικά τον 

ςυντθρθτιςμό του Κρζοντα δθλαδι του κρατοφντοσ κακεςτϊτοσ και δεν λυγίηει. 

Ζρχεται αντιμζτωπθ με τα «ἂγραπτα καςφαλῆ κεϊν νόμιμα» (Αντιγόνθ ςτ.452)121 

και ςυνκλίβεται. Κάκε τθσ πράξθ ζχει ωσ γνϊμονα ζνα ςυναίςκθμα του καλοφ και 

του θκικοφ πρζποντοσ. Ο πόλεμόσ τθσ για το κεϊκό δίκαιο εκφράηει τθν αγωνία μιασ 

γυναικείασ ψυχισ να αντιςτακεί ςτο περιςταςιακό και ςε γιινεσ νομικζσ 

αναγκαιότθτεσ. Ο Σοφοκλισ διάπλαςε μια γυναίκα θρωίδα που ουςιαςτικά κινείται 

ςε ζναν χϊρο ελευκερίασ με βάςθ αξιολογιςεισ και επιλογζσ που θ ίδια κζτει ωσ 

κανόνεσ είτε των κεϊν είτε τον ανκρϊπων122.   

Θ θρωίδα του ζργου που πζραςε ςτο κρφλο από τθν αρχαία κιόλασ εποχι, 

ενςάρκωςε και ενςαρκϊνει όλεσ τισ «εξεγζρςεισ» ενάντια ςτθν κακεςτθκυία τάξθ 

και τον νόμο. Κζτει το ερϊτθμα των ςχζςεων μεταξφ εξουςίασ και επικυμίασ, και 

αναδεικνφει, κατά ζνα οριςμζνο τρόπο, τθν αςυμβατότθτα μεταξφ επικυμίασ και 

κοινωνικισ τάξθσ. Θ Αντιγόνθ καυμάςτθκε απεριόριςτα από τουσ ςφγχρονοφσ τθσ 

ακθναίουσ, ωςτόςο θ γυναικεία υποβάκμιςθ και θ κυριαρχία του ανδρικοφ φφλου 

παρζμειναν ανζγγιχτα. Θ γυναίκα τθσ Ακινασ δεν ζγινε ποτζ Αντιγόνθ. Ραρζμεινε 

υπό τον νομικό και κοινωνικό κακεςτϊσ που τθν τοποκετοφςε ςε υποδεζςτερθ 

κζςθ, κοντά ςτθν τάξθ των δοφλων. Θ γυναικεία απελευκζρωςθ άργθςε να ζρκει. 
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 Μαρκαντωνάτοσ Γ. (1985) ς. 47 
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 Δελθκωςτόπουλοσ (2007) ς. 647 
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Πμωσ τα λόγια, οι ιδζεσ, οι διακθρφξεισ που ζβαλε ςτο ςτόμα τθσ Αντιγόνθσ ο 

Σοφοκλισ ςυνζβαλαν κακοριςτικά ςτθν γυναικεία χειραφζτθςθ κακϊσ και ςε 

ςθμαντικζσ πολιτικζσ και κοινωνικζσ μεταβολζσ.      

ΣΟ ΣΡΑΓΙΚΟ ΣΕΛΟ ΕΝΟ ΜΕΓΑΛΟΤ ΕΡΩΣΑ 

Αν και θ Αντιγόνθ του Σοφοκλι δεν κεωρείται ερωτικι τραγωδία, εντοφτοισ ο 

τραγωδοποιόσ αφιζρωςε ζνα μικρό μζροσ τθσ πλοκισ ςτθν εξφμνθςθ τθσ 

ακατάλυτθσ δφναμθσ του Ζρωτα, ενόσ παμπάλαιου όςο και θ ηωι ςτοιχείου, αλλά 

φυςικά αιϊνια δυναμικοφ και νζου123.   

Ο Σοφοκλισ, ανάμεςα ςτισ φοβερζσ ιδεολογικζσ ςυγκροφςεισ των προςϊπων τθσ 

τραγωδίασ του, καταφεφγει ςε ζνα τελείωσ ανκρϊπινο γζννθμα, τον Ζρωτα. Βάηει 

τον Χορό ςτο τρίτο ςτάςιμο να ξεςπά ςε ζναν απαράμιλλο φμνο τθσ ερωτικισ ζλξθσ 

που μπορεί να ενϊςει τα δφο φφλα 124. «Ἔρωσ ἀνίκατε μάχαν, Ἔρωσ, ὃσ ἐν κτιμαςι 

πίπτεισ, ὃσ ἐν μαλακαῖσ παρειαῖσ νεάνιδοσ ἐννυχεφεισ, φοιτᾷσ δ᾽ ὑπερπόντιοσ ἔν τ᾽  

ἀγρονόμοισ αὐλαῖσ· καί ς᾽ οὔτ᾽ ἀκανάτωνφφξιμοσ οὐδεὶσ οὔκ᾽ ἁμερίων ςζ γ᾽ 

ἀνκρϊπων, ὁ δ᾽ ἔχων μζμθνεν» (Αντιγόνθ ςτ. 775-784)125. Και τα ενϊνει ανεξάρτθτα 

από πολζμουσ και ςυγκροφςεισ, από αντικζςεισ ιδεϊν, ςε ζνα ορμθτικό ποτάμι που 

κατακλφηει τθν πλάςθ, όςο και όπου υπάρχουν άνκρωποι. Ζτςι και ο 

τραγωδιογράφοσ βάηει τον ζρωτα του Αίμονα και τθσ Αντιγόνθσ να ανκεί μζςα 

αφόρθτεσ ςυνκικεσ καταπίεςθσ, που προζρχονται από πειςματικζσ αγκυλϊςεισ τθσ 

εξουςίασ ςε καταργθτικζσ για κάκε ανκρϊπινθ τρυφερότθτα και ευαιςκθςία κζςεισ.     

Θ δφναμθ του Ζρωτα είναι ακατανίκθτθ και όποιον τον χτυπά, τον ςκλαβϊνει. Από 

τα βρόχια του Ζρωτα δεν μπόρεςε κανείσ ωσ τϊρα να ξεφφγει οφτε κνθτόσ οφτε 

κεόσ (Αντιγόνθ ςτ. 789-790), και όποιοσ είναι ερωτευμζνοσ, φτάνει ακόμα και ςε 

παροξυςμοφσ τρζλασ126. Θ γλϊςςα τθσ ωδισ δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ερωτικι 

εκδιλωςθ τθσ δφναμθσ του Ζρωτα127.  Ο Ζρωτασ ξεςτρατίηει το λογιςμό δίκαιων 

ανκρϊπων και τουσ οδθγεί ςτα μονοπάτια τθσ αυτοκαταςτροφισ. Ο Ζρωτασ ζχει 

ανάψει άςβθςτθ ζχκρα ςτο ςπίτι του Κρζοντα, και όπωσ φαίνεται υπερνικάει ο 

πόκοσ του Αίμονα για τθν πολυαγαπθμζνθ μνθςτι του. Μάλιςτα, θ αγάπθ του 

Αίμονα για τθν Αντιγόνθ επιβεβαιϊκθκε από τον Χορό με όλθ τθν δφναμθ του 

ςοφόκλειου λυριςμοφ128.   

Αν και οι ςυναιςκθματικοί δεςμοί, οι αμοιβαίεσ ζλξεισ ςυμπάκειασ και ουςιαςτικισ 

αγάπθσ δεν ζπαιηαν ρόλο ςτθν κλαςικι Ακινα, εν τοφτοισ το βάκοσ τθσ ςχζςθσ του 

Αίμονα και τθσ Αντιγόνθσ μασ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα τθσ εκοφςιασ ζνωςθσ, 
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δθλαδι τθσ κοινισ αποδοχισ και επικυμίασ, ςε γάμο129. Πμωσ ο Κρζοντασ, ο 

εξουςιαςτισ πατζρασ, αψθφά τα προςωπικά ςυναιςκιματα του γιου του και του 

ηθτά να καταπνίξει τον ζρωτά του προκειμζνου να περιςϊςει τθν εξουςία του και το 

προςωπικό του κφροσ.  

Ο Αίμονασ αγαπά τθν Αντιγόνθ. Μπορεί ο ζρωτασ αυτόσ να ςυνκλίβεται, αλλά 

υπάρχει. Και τελικά αυτόσ κα νικιςει. Ο κάνατοσ του Αίμονα, μπροσ ςτθν καταδίκθ 

τθσ αγαπθμζνθσ του, είναι θ απόδειξθ τθσ μεγαλφτερθσ αγάπθσ. Ζνασ άνδρασ 

πεκαίνει από ζρωτα για μια γυναίκα. Θ αγάπθ κερδίηει ακόμθ και μζςα ςτθν 

τραγικότθτα του κανάτου. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι ο Αίμων ςτθν 

ςυηιτθςθ με τον πατζρα του δεν επικαλείται μόνο το αίςκθμα και τον δεςμό του 

για τθν ςωτθρία τθσ Αντιγόνθσ, αλλά προβάλλει λόγουσ και αρχζσ που αφοροφν τθν 

πολιτικι, τθν δικαιοςφνθ και τθν ευςζβεια130.  Θ διαφωνία πατζρα γιου 

περιςτρζφεται γφρω από υπεφκυνθ και κατάλλθλθ χριςθ τθσ ανκρϊπινθσ δφναμθσ 

και καταλιγει ςτθν αςυμβίβαςτθ κζςθ μεταξφ τουσ131.  

Από τθν άλλθ πλευρά ο τραγωδιογράφοσ βάηοντασ ςτο ςτόμα τθσ Αντιγόνθσ τα 

λόγια «γεννικθκα όχι για να μιςϊ, αλλά για να αγαπϊ» αναδεικνφει τον υπαρξιακό 

ςκοπό του ανκρϊπου, διακθρφςςει τθν αποςτολι του να ηει ευτυχιςμζνοσ μζςα 

ςτον οικογενειακό κλοιό και πραγματϊνει τθν ζννοιασ τθσ αγάπθσ. Θ θρωίδα 

αιςκάνεται δθλαδι ότι γενετικά το παρόν και το μζλλον μασ προςδιορίηεται από τθν 

αγάπθ. Θ ςφλλθψθ αυτι του Σοφοκλι αποτελεί μια ςπουδαία ανκρϊπινθ 

κατάκτθςθ ςε κοινωνίεσ που είχαν μόλισ προςπακιςει να απομακρυνκοφν από τισ 

θμιβάρβαρεσ καταςτάςεισ132. Ο ποιθτισ ςτθν εξζλιξθ του ζργου παρουςιάηει το 

τραγικό πρόςωπο τθσ Αντιγόνθσ κακϊσ θ μοίρα τθσ ιταν προδιαγεγραμμζνθ και θ 

ίδια ζχει πιαςτεί ςε μια τρομερι αλυςίδα κανάτου με τον πατζρα, τθν μθτζρα και 

τον αδελφό τθσ. Νοιϊκει το βάροσ τθσ οικογενειακισ κατάρασ και γνωρίηει πλζον 

ότι κα πεκάνει χωρίσ να ενωκεί με τα δεςμά του γάμου. Ενϊ ο Χορόσ προςπακεί 

αρχικά να προςφζρει ςτθν Αντιγόνθ παρθγοριά τθσ φιμθσ (Αντιγόνθ 817-818), θ 

διαφορά μεταξφ τθσ δικισ του άποψθσ και τθσ άποψθσ τθσ Αντιγόνθσ ςχετικά με τ6θ 

ηωι και το κάνατό τθσ, περιορίηει τθν ικανότθτα τθσ παρθγοριάσ και αντίκετα 

εντείνει τθν αντίκεςθ μεταξφ τθσ θρωίδασ και του Χοροφ133.   Οι κρινοι τθσ 

Αντιγόνθσ για τον γάμο που δεν πρόκειται ποτζ να γνωρίςει είναι γοεροί, και 

μάλιςτα ςτον ςτ. 891 θ θρωίδα ονομάηει τον τάφο τθσ νυφικι παςτάδα134. 

Συγκεκριμζνα, ο τραγωδιογράφοσ εμμζνει ςτθν αντίκεςθ ανάμεςα ςτον τραγικό τθσ 

κάνατο και ςτο γάμο που κα μποροφςε να είχε απολαφςει, χαρακτθρίηοντασ τον 

υπόγειο περίφρακτο χϊρο ςτον οποίο πεκαίνει ζγκλειςτθ ωσ ζνα είδοσ ςτρεβλοφ 
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γαμιλιου καλάμου135.  Επιπλζον, ο Σοφοκλισ με τουσ ςτ. 813-816, 876-878, 916-918 

διεκτραγωδεί τθν τραγικι μοίρα μιασ γυναίκασ και του πνιγμζνου μαηί τθσ, του 

ςκοτωμζνου από βάρβαρθ ςκοπιμότθτα, ζρωτά τθσ136. Οφείλουμε να 

επιςθμάνουμε ότι αυτό που καίρια ενοχλεί το τραγωδιογράφο δεν είναι απλϊσ ο 

γάμοσ που εμποδίηεται από τθν εξουςία. Είναι θ ςυντριβι τθσ ηωισ και του ζρωτά, 

ςυντριβι που επιβάλλεται ςε μια νζα γυναίκα και ςε ζναν νζο άνδρα.  

Ιταν όμωσ θ Αντιγόνθ ερωτευμζνθ; Ο Σοφοκλισ ζκανε τα πάντα για να 

διερωτθκοφμε, αλλά δεν μασ ζδωςε τθν απάντθςθ137. Το ςίγουρο πάντωσ είναι ότι 

οποιαδιποτε ςυναιςκιματα και αν ζνοιωκε θ Αντιγόνθ για τον Αίμονα, τα κυςίαςε 

ςτον βωμό τθσ αδελφικισ αγάπθσ και ςτο κακικον τθσ προσ τθν οικογζνεια τθσ.  Θ 

Αντιγόνθ του Σοφοκλι είναι ζνα αξιοςθμείωτο παράδειγμα θρωίδασ, θ οποία δεν 

κατορκϊνει να φτάςει ςτθν ενθλικίωςθ138. 

ΑΝΣΙΠΑΡΑΘΕΗ ΣΩΝ ΔΤΟ ΦΤΛΩΝ  

Ζνα λογοτεχνικό κείμενο ζχει το χάριςμα να εκφράηει όλεσ τισ κφριεσ ςτακερζσ που 

διζπουν τισ εγγενείσ ςτθν ανκρϊπινθ κατάςταςθ ςυγκροφςεισ. Συγκροφςεισ όπωσ θ 

αναμζτρθςθ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, μεταξφ νζων και θλικιωμζνων, μεταξφ 

ατόμου και κοινωνίασ, μεταξφ ηωντανϊν και νεκρϊν, μεταξφ κεϊν και ανκρϊπων. 

Οι ςυγκροφςεισ που προζρχονται από αυτοφσ τουσ πζντε τφπουσ αναμζτρθςθσ δεν 

είναι διαπραγματεφςιμεσ139. Στουσ ςτίχουσ 441-581 τθσ Αντιγόνθσ του Σοφοκλι 

πραγματϊνεται θ κάκε μια ξεχωριςτά από αυτζσ τισ ςυγκροφςεισ. Θ    

αντιπαράκεςθ Αντιγόνθσ – Κρζοντα πρόκειται, ςφμφωνα με τον Γεωργουςόπουλο, 

για μια βακιά ανκρϊπινθ ςφγκρουςθ140.  

Θ διαμάχθ είναι θ κινθτιρια δφναμθ τθσ τραγωδίασ. Κι θ αντίκεςθ ανάμεςα ςτο 

Κρζοντα και τθν Αντιγόνθ προςφζρει τθν πλοκι του ζργου και όςο αυτι προχωράει 

τόςο περιςςότερο λαμβάνει πιο ανκρϊπινο χαρακτιρα. Θ Αντιγόνθ κυςιάηεται για 

να προαςπίςει το δικαίωμα τθσ ταφισ του αδερφοφ τθσ. Μπορεί ςε πρϊτο επίπεδο 

θ ςφγκρουςθ να αφορά το εφιμερο δίκαιο με το διαχρονικό, ςε ζνα δεφτερο όμωσ 

επίπεδο ο Κρζοντασ κεωρεί υποτιμθτικό  να νικθκεί από μία γυναίκα (Αντιγόνθ ςτ. 

525, ςτ. 568-569, ςτ. 676-679, ςτ.746) που κακιςτά τθν Αντιγόνθ ωσ μία μαρτυρία 

ότι το κάρροσ και θ ανδρεία υπάρχουν και εκδθλϊνονται ανεξαρτιτωσ φφλου. 

Ο Κρζων και θ Αντιγόνθ ςυγκροφονται ωσ άνδρασ προσ γυναίκα. Ο Κρζων είναι 

άνδρασ, ϊριμοσ και μάλιςτα ςτα πρόκυρα του γιρατοσ- ςτθν Αντιγόνθ ανικει θ 

παρκενία τθσ νεότθτασ. Ο Κρζοντασ πιζηεται από τισ επιταγζσ τθσ εμμζνειασ, του ηῆν 
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ἐν τῇ πόλει, ςτθν Αντιγόνθ αυτζσ οι επιταγζσ ςυγκροφονται με το εξίςου απαιτθτικό 

νφκτιο πλικοσ των νεκρϊν. Οφτε ςυλλαβι δεν αρκρϊνεται ςτο διάλογο Αντιγόνθσ 

και Κρζοντοσ που να μθν εμπεριζχει τθν πολλαπλι, και ίςωσ διπρόςωπθ, εγγφτθτα 

των κεϊν141.   

Θ δομι τθσ ςφγκρουςθσ είναι ςυγχρόνωσ οικουμενικι και τοπικι. Είναι ςφμφυτθ με 

το πλαίςιο αναφοράσ και, εντοφτοισ, το υπερβαίνει εξ ολοκλιρου. Από τθν μια 

πλευρά ζχουμε τθν ϊριμθ πολιτικι αρρενωπότθτα του Κρζοντα, τθ ςτράτευςι του 

ςε μια ορκολογικι κεοκρατία, ςτοιχεία που ορίηουν μόνο το μιςό του δυνατοφ 

κόςμου. Το άλλο μιςό είναι αυτό που κακορίηεται από τθν κθλυκότθτα και τθν 

νεότθτα τθσ Αντιγόνθσ, από τον «οργανικιςμό» και τθν ιδιωτικότθτά τθσ, από τισ 

ενοράςεισ του υπερβατικοφ και τθν γειτνίαςι τθσ με τον κάνατο142. Για αυτοφσ τουσ 

λόγουσ θ ςυνάντθςθ Κρζοντοσ και Αντιγόνθσ ακόμα και ςιμερα παραμζνει 

ανεξάντλθτθ και ικανι να παράγει πολλζσ παραλλαγζσ απόψεων. 

Θ Αντιγόνθ, «πρόςωπο με πρόςωπο απζναντι ςτθ νομιμότθτα του Κρζοντα» 

προβάλλει το νόμιμο δικαίωμα να τιμιςει τον αδελφό τθσ. Κατακζτει ολόκλθρθ τθν 

προςωπικι τθσ φπαρξθ ςτον αγϊνα για τθν διαφφλαξθ αυτοφ του δικαιϊματοσ143, 

το οποίο ςτθρίηει ςτουσ άγραφουσ νόμουσ. Στον αντίποδα ο Κρζοντασ γίνεται 

ςκλθρόσ και κυριαρχείται από προςωπικό πείςμα προκειμζνου να διαφυλάξει τθν 

δικι του νομιμότθτα. Οι ςτίχοι 497-507 επιβεβαιϊνουν ζκδθλα το αγεφφρωτο 

χάςμα ιδεϊν  των δυο θρϊων του ςοφόκλειου δράματοσ και τθν αδυναμία 

γεφφρωςθσ του κακϊσ ζχουμε τθν ςφγκρουςθ μιασ θκικισ ςυνείδθςθσ με άχρονεσ 

θκικζσ προςταγζσ και τθσ θκικότθτασ του κράτουσ που πρζπει να είναι  εν χρόνω144.  

Κακϊσ προχωρεί ο διάλογοσ τθσ μθ επικοινωνίασ των δυο θρϊων,  θ άρνθςθ τθσ 

χρονικότθτασ εκ μζρουσ τθσ Αντιγόνθσ κακίςταται ακόμα ςαφζςτερθ και 

περιςςότερο καταςτροφικι. Θ ποινι του κανάτου, που τθσ επιβάλλει ο Κρζων, τθσ 

είναι αδιάφορθ γιατί αυτι θ ποινι ανικει αποκλειςτικά ςτθν δουλικι ςφαίρα του 

εγκόςμιου χρόνου. Αντίκετα, ο κάνατοσ που επιλζγει θ ίδια θ Αντιγόνθ ελεφκερα 

και ενςυνείδθτα, ζχει νοθματικοφσ άξονεσ ακατανόθτουσ για τον Κρζοντα. Φυςικά, 

ο Σοφοκλισ ςτο τζλοσ κακιςτά τον Κρζοντα πιο τραγικι μορφι από τθν Αντιγόνθ 

κακόςον, εκείνθ πεκαίνει θρωικά ενϊ εκείνοσ ςυνκλίβεται κάτω από το βάροσ των 

πειςματικϊν επιλογϊν του. Ο αυταρχικόσ, πειςματικά κλειςμζνοσ ςτθν «τφφλωςθ» 

του αλάκθτοφ του Κρζοντασ, είναι εντελϊσ μόνοσ. Σιγά ςιγά καταρρακϊνεται θκικά 

από το Σοφοκλι και απογυμνϊνεται από κάκε ίχνοσ εςωτερικισ ευαιςκθςίασ. Ο 

κραταιόσ άρχοντασ ζχει τελικά τθν πιο οδυνθρι πτϊςθ. Θ πορεία του από τθν 

«φβρθ» ςτθν καταςτροφι αποτελεί και θκικό παράδειγμα και δείγμα γνιςιασ 

τραγικότθτασ. 
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Στθν τραγωδία Αντιγόνθ θ ςφγκρουςθ και θ αντίκεςθ δυο δικαικϊν τάξεων 

δθλϊνουν ότι δθμοκρατικι νομιμότθτα δεν μπορεί να ςτακεί με αρςενικζσ 

φαλλοκρατικζσ εκφράςεισ και απαξιωτικζσ διακρίςεισ φφλου145. Ο τραγωδιογράφοσ 

εμφανίηει τθν Αντιγόνθ ωσ μια γυναίκα που επιδεικνφει αςυνικιςτο κάρροσ, 

εξαιρετικι τόλμθ και θρωιςμό. Αρχζσ που κατά τθν κρατοφςα αντίλθψθ ιταν 

ανδρογενείσ. Εν κατακλείδι, με όποιον τρόπο και αν εξετάςει κανείσ τθν ςφγκρουςθ 

των δυο αυτϊν προςϊπων, είτε από πολιτικι είτε από ανκρϊπινθ ςκοπιά, το 

ςίγουρο είναι ότι ο Σοφοκλισ κζλθςε τθν Αντιγόνθ του αδοφλωτθ γυναίκα και 

καρραλζα αγωνίςτρια ιδεϊν και κζςεων. Κάνοντασ τθν ανατροπι ο Σοφοκλισ  

μετατρζπει τθν Αντιγόνθ ςε θρωίδα - ςφμβολο αντίςταςθσ του ανδροκεντρικοφ 

εξουςιαςτικοφ ςυςτιματοσ και ςε διαχρονικό ςφμβολο των περιφρονθμζνων 

γυναικϊν όλου του κόςμου.  

ΚΗΝΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΗΝΙΚΑ 

Ο Σοφοκλισ είναι ο τραγωδιογράφοσ ο οποίοσ ειςιγαγε και τρίτο υποκριτι ςτισ 

δραματικζσ παραςτάςεισ, μια επινόθςθ που υιοκζτθςε και ο Αιςχφλοσ ςτθν 

Ορζςτεια146. Ο Σοφοκλισ ζκανε αυτό τον αποφαςιςτικό νεωτεριςμό γιατί ικελε με 

τον τρίτο θκοποιό να φωτίςει το κφριο πρόςωπο των τραγωδιϊν του από πολλζσ 

απόψεισ147. Με αυτό τον τρόπο, ενϊ θ αιςχφλεια αντίλθψθ ξεχϊριηε για τθν 

απλότθτά τθσ, ο Σοφοκλισ διακρίκθκε για τθν  πολυπλοκότθτα των υποκζςεων των 

ζργων του χρθςιμοποιϊντασ  τον τρίτο υποκριτι για τθν τελειοποίθςθ τθσ τεχνικισ 

του.  

Μια ακόμα ςοφόκλεια καινοτομία, τθν οποία ενδεχομζνωσ υιοκζτθςε και ο 

Αιςχφλοσ, είναι θ αφξθςθ του αρικμοφ των μελϊν του Χοροφ από δϊδεκα ςε 

δεκαπζντε148.  Μάλιςτα, ςτθν Αντιγόνθ, θ οποία ξεπερνάει κατά πολφ ςτον λυριςμό 

όλα τα πολφτιμα ζργα, θ χριςθ του Χοροφ από τον Σοφοκλι είναι αναλογικά 

μεγάλθ149. 

ΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΕ 

Θ αναγνϊριςθ του Σοφοκλι ωσ κορυφαίου τραγικοφ ιρκε ιδθ από τον 4ο αιϊνα 

π.Χ. όταν ο Αριςτοτζλθσ ςτθν Ποιθτικι του αναφζρει ωσ πρότυπο τραγωδίασ τον 

Οιδίποδα Τφραννο150. Αν και ο Σοφοκλισ ςυνζκεςε ζργα με κοινζσ υποκζςεισ και 

κοινά κζματα με τον Ευριπίδθ, αν και μπορεί να υπιρξε αμοιβαία αντίδραςθ και 

κάποια διαπλοκι ιδεϊν μεταξφ τουσ, εντοφτοισ ο Σοφοκλισ, ςφμφωνα με τον 
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Dodds, ιταν «ο τελευταίοσ μεγάλοσ εκφραςτισ τθσ αρχαϊκισ κοςμοαντίλθψθσ» 151. 

Αυτό δεν ςθμαίνει ότι ο Σοφοκλισ ιταν άςχετοσ με τθν ςκζψθ τθσ εποχισ του, αλλά 

ότι ιταν αδιάφοροσ να εμφανίςει τον εαυτό του ςτθν πρωτοπορία τθσ 

προοδευτικισ διανόθςθσ.   

Θ μελζτθ του ςοφόκλειου δράματοσ εςτιάηεται αναγκαςτικά ςε πολφ μεγάλο βακμό 

πάνω ςτισ μεγάλεσ προςωπικότθτεσ που δεςπόηουν ςτα ζργα του, οι οποίεσ είναι 

μεν ανκρϊπινεσ, διακζτουν όμωσ ζνα ανάςτθμα μεγαλφτερο από αυτό των κοινϊν 

ανκρϊπων, και μζςω αυτϊν και τθσ μοίρασ τουσ ο ποιθτισ διατυπϊνει τθν τραγικι 

του άποψθ για τουσ ανκρϊπουσ και του κεοφσ152. Και αυτό διότι ο κόςμοσ του 

Σοφοκλι  κατοικείται και διευκφνεται από πανίςχυρουσ κεοφσ και οι μοίρεσ των 

ανκρϊπων είναι με τον ζνα ι με τον άλλο τρόπο κακοριςμζνεσ από αυτοφσ. Σε αυτό 

το ςθμείο γεννιοφνται τα παρακάτω ερωτιματα: πωσ όφειλε να ενεργιςει θ 

Αντιγόνθ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ μθ ταφισ του αδελφοφ τθσ; Ζπρεπε να αφιςει τθν 

φροντίδα αυτι ςτουσ κεοφσ; Ζπρεπε οι κεοί να υπεραςπίςουν τουσ νόμουσ τουσ; 

Ζπρεπε να βρει κάποιον άλλο τρόπο, με τον οποίο και το κρθςκευτικό τθσ κακικον 

να εκπλθρϊςει  και τον νόμο τθσ πολιτείασ να μθν παραβεί; Ι τζλοσ ζπρεπε να 

ενεργιςει, όπωσ ενιργθςε;    

Μερικοί ζχουν δει τον Σοφοκλι ωσ τον προφιτθ τθσ ςωφροςφνθσ, που ικελε να 

παραδϊςει με τα ζργα του ζνα μάκθμα μετριοπάκειασ, να διδάξει τθν επίγνωςθ τθσ 

ανκρϊπινθσ κατάςταςθσ, τθν ζνδεια τθσ ανκρϊπινθσ δφναμθσ και γνϊςθσ. Αν όντωσ 

ο ίδιοσ ο Σοφοκλισ ιταν ςϊφρων, το ςίγουρο είναι ότι οι ςοφόκλειοι ιρωεσ δεν 

ιταν οι ίδιοι ςϊφρονεσ με τθν οποιαδιποτε τρζχουςα ςθμαςία τθσ λζξθσ. Το 

μεγαλείο τθσ Αντιγόνθσ κακϊσ και των άλλων θρϊων του Σοφοκλι ςυνδζεται με τθν 

αποτυχία τουσ να ςυμμορφωκοφν με τα ςυμβατικά κριτιρια τθσ μετριοπάκειασ.  Θ 

Αντιγόνθ είναι μια γυναικεία προςωπικότθτα, θ οποία υπερζβθν τα όρια τθσ 

γυναίκασ τθσ εποχισ τθσ. Θ θρωίδα είναι ζτοιμθ να κυςιάςει τα πάντα, και τθν ηωι 

τθσ ακόμα, υπζρ των αρχϊν τθσ, για τθν προάςπιςθ των ιδανικϊν τθσ153. Το ζργο 

ςυγκινεί ακόμα και ςιμερα γιατί τα ίδια προβλιματα τθσ αυταρχικότθτασ και τθσ 

περιφρόνθςθσ τθσ γνϊμθσ και των ςυναιςκθματικϊν απαιτιςεων των πολιτϊν 

εξακολουκοφν να είναι επίκαιρα. Για αυτό το λόγο θ Αντιγόνθ ζγινε και παραμζνει 

ςφμβολο τθσ κοινωνίασ ςτθν μάχθ κατά τθσ εξουςίασ και των εκμαυλιςτϊν των 

ανκρϊπινων ευαιςκθςιϊν154. Σφμφωνα με τον Δρομάηο, θ Αντιγόνθ είναι θ μόνθ 

τραγωδία που αςχολείται με τον άνκρωπο ωσ ολοκλθρωμζνο υποκείμενο 

προςωπικϊν αξιϊν απζναντι ςτισ κοινωνικζσ απαξίεσ155. Είναι μια τραγικι 
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βυκοςκόπθςθ τθσ δθμοκρατικισ κοινωνίασ όπου το άτομο ηθτάει τθν κατοχφρωςθ 

τθσ θκικισ προςωπικότθτασ.   

 Πλθ αυτι θ ποικιλία ιδεϊν, προβλθματιςμϊν και κζςεων δείχνει ζνα δράμα μεςτό, 

ςφιχτοδεμζνο, περιεκτικό και ικανό να διδάξει. Μζγιςτοσ διδάςκαλοσ γίνεται ο 

Σοφοκλισ, μζςα από τα λόγια των θρϊων του. Θ φκοροποιόσ δφναμθ του χριματοσ, 

θ ςυντριπτικι καταρράκωςθ τθσ ιςορροπίασ μιασ πολιτείασ λόγω αναρχίασ, θ 

υποχρζωςθ των τζκνων να ςζβονται και να υπακοφν τουσ γονείσ, θ αδελφικι 

αγάπθ, θ εξουςιαςτικι δφναμθ του ζρωτα και θ φυςιογνωμία ενόσ υποτικζμενου 

δθμιουργικοφ και αποδοτικοφ θγζτθ, είναι μερικοί μόνο από τουσ υψθλοφσ 

ςτακμοφσ νοιματοσ του μεγάλου μασ δραματουργοφ.  

Πλο το κζατρο του Σοφοκλι κυριαρχείται εξολοκλιρου από ζνα ενδιαφζρον για 

καταςτάςεισ του πνεφματοσ156, οι οποίεσ όντασ ψυχολογικά φαινόμενα υπάρχει θ 

αίςκθςθ ότι το ςοφόκλειο δράμα είναι εξαιρετικά ψυχολογικό. Ο Σοφοκλισ ζχει 

αναγνωριςτεί ωσ απαράμιλλοσ γνϊςτθσ τθσ δραματικισ ειρωνείασ. Υπάρχει 

ειρωνεία των καταςτάςεων. Ειρωνεία είναι, ακόμα, το ότι θ Αντιγόνθ, με τθν θρωικι 

τθσ απόφαςθ, να κζςει τζρμα ςτα μίςθ του βαςιλικοφ τθσ οίκου, απορρίπτει τθν 

προςφορά αγάπθσ από τθν ίδια τθσ τθν αδελφι157. Θ γλϊςςα που χρθςιμοποιεί ο 

τραγικόσ ποιθτισ περιζχει πολλαπλά επίπεδα ειρωνείασ και ςθμαίνει διαφορετικά 

πράγματα για τουσ ομιλθτζσ, το εςωτερικό και εξωτερικό κοινό, όπωσ 

παραδείγματοσ χάρθ ςτον φμνο ςτον άνκρωπο που ςυναντάμε ςτουσ ςτ.332-375 

τθσ Αντιγόνθσ158. Εν κατακλείδι, ο τραγωδιογράφοσ ζβλεπε τθν ανκρϊπινθ ηωι ςε 

όλθ τθσ τθν τραγικότθτα και τθν ειρωνεία. 

Αξιοςθμείωτθ είναι θ άποψθ μιασ ςυγγραφζασ ςφμφωνα με τθν οποία ο Σοφοκλισ 

αποικοδομεί και οικοδομεί. Αποικοδομεί, αποςπϊντασ ςτοιχεία, από τον 

παραδοςιακό μφκο και τισ παραδοςιακζσ πνευματικζσ ςτάςεισ που αποκαλφπτονται 

από τθν δράςθ και οικοδομεί, χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία, από τθν παρατιρθςθ τθσ 

ανκρϊπινθσ ηωισ κατά τζτοιον τρόπο, ϊςτε να δθμιουργεί πειςτικότθτα και να 

ενκαρρφνει τθν ςυναιςκθματικι ανταπόκριςθ159.  Κατά αυτόν τον τρόπο οι 

χαρακτιρεσ των ζργων του δοκιμάηουν τα όρια τθσ ικανότθτασ του κοινοφ να 

φανταςτεί μια τζτοια εμπειρία, να προςπακιςει να τθν κατανοιςει και να νοιϊςει 

ανάλογα. Επίςθσ, οι μετακλαςικοί ςυγγραφείσ καταλιγουν ομόφωνα ςτο 

ςυμπζραςμα ότι ο Σοφοκλισ διακρίνεται από τουσ δυο άλλουσ τραγικοφσ ποιθτζσ ( 

Αιςχφλου και Ευριπίδθ) ωσ προσ τθν τζλεια επεξεργαςία τθσ υπόκεςθσ των ζργων 

του και τθν κορυφαία ςκιαγράφθςθ του τραγικοφ πάκουσ160. 
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Συνοψίηοντασ, γίνεται αντιλθπτό ότι ο Σοφοκλισ, μζγιςτοσ γνϊςτθσ των 

ανκρϊπινων αιςκθμάτων, διαβλζποντασ τθ ςφγκρουςθ του δικαίου μιασ κρατικισ 

νομιμότθτασ με τισ απαράγραπτεσ απαιτιςεισ μιασ φυςικισ ι κείασ δικαιοςφνθσ, 

παλαιότερθσ και πιο ριηωμζνθσ από τθν πολιτικι – πιο ανκρϊπινθσ, δθμιοφργθςε 

μια ποικιλία χαρακτιρων, με κορυφαίεσ προςωπικότθτεσ μια γυναίκα κι ζναν 

άνδρα. Δίπλα ςτθν ανυποχϊρθτθ, αποφαςιςτικι, μεγαλόπρεπθ και τολμθρι 

γυναίκα (Αντιγόνθ), ςτζκονται άμεςα και φανερά (Αίμονασ) ι ζμμεςα και πλάγια 

(Λςμινθ, Χορόσ), τα περιςςότερα δευτερεφοντα πρόςωπα του ζργου. Για όλουσ τουσ 

ανωτζρω λόγουσ θ Αντιγόνθ αποτζλεςε ζνα ζργο – ςτακμόσ ςτθν ιςτορία του 

ανκρϊπινου πνεφματοσ. 
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ΕΤΡΙΠΙΔΗ ΜΗΔΕΙΑ 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ο Ευριπίδθσ επθρεάςτθκε άμεςα από τα διανοθτικά ρεφματα τθσ εποχισ του, ςτα 

οποία ςυμπεριλαμβάνονται οι εξελίξεισ ςτθν ρθτορικι τζχνθ και οι επιςτθμονικζσ, 

πολιτικζσ και ανκρωπολογικζσ κεωρίεσ των ςοφιςτϊν161. Σε μεγαλφτερο βακμό απ’ 

ότι ο Σοφοκλισ, ο Ευριπίδθσ μασ παρουςιάηει χαρακτιρεσ που επιχειροφν 

διανοθτικοφσ και θκικοφσ ςυλλογιςμοφσ και ςχολιάηουν τθ γλϊςςα, τθν πορεία τθσ 

επιχειρθματολογίασ και τθν ικανότθτα τθσ πεικοφσ. Στον Ευριπίδθ, όπωσ και ςτον  

Σοφοκλι, παρατθρείται μια προοδευτικι απομάκρυνςθ από το ομθρικό πρότυπο162,  

κακϊσ τρία μόνο ζργα του ςτθρίηονται ςε ομθρικά επειςόδια.   

Ο Ευριπίδθσ, ο επονομαηόμενοσ «από ςκθνισ» φιλόςοφοσ για τισ φιλοςοφικζσ του 

απόψεισ, απεικόνιςε όςο κανζνασ άλλοσ τραγωδιογράφοσ  τθν τραγικότθτα των   

εςωτερικϊν ςυγκροφςεων και απζδωςε μοναδικά τθν ποικιλία των ψυχικϊν πακϊν 

και τισ διακυμάνςεισ τθσ ςυνείδθςθσ. Θ κεατρικι παραγωγι του Ευριπίδθ είναι 

αρκετά πλοφςια ˙ του αποδίδονται 92 ζργα, από τα οποία ςϊηονται 18 τραγωδίεσ, 1 

ςατυρικό δράμα και 117 αποςπάςματα. Θ διάςωςθ τόςων τραγωδιϊν εξθγείται 

επίςθσ από τθν ιδιαίτερθ λάμψθ που απζκτθςε αυτόσ ο οποίοσ κεωρικθκε, ιδθ 

από τθν ελλθνιςτικι εποχι, ωσ ο κατ’ εξοχιν τραγικόσ ποιθτισ163.  

Ο τραγωδιογράφοσ παρουςιάηει τισ γυναίκεσ ςε νζουσ ρόλουσ ιςχυρότερουσ, γι’ 

αυτό και ζχει υποςτθριχτεί ότι, όπωσ ο Ρραξιτζλθσ ειςιγαγε τθν γυναίκα ςτθν 

γλυπτικι, ζτςι και ο Ευριπίδθσ τθν ειςιγαγε ςτθν τραγωδία164. Οι θρωίδεσ του 

ταξινομοφνται πολφ κοντά ςτθν κακθμερινι ηωι και διακζτουν εντονότερο 

ςυναιςκθματιςμό και ανεξζλεγκτα αποκζματα δφναμθσ, για να αγαποφν αλλά και 

να μιςοφν. Με τον Ευριπίδθ αρχίηει θ μελζτθ των περιπακϊν γυναικϊν, θ κεϊρθςθ 

του κυμοφ, θ παρουςίαςθ τθσ πολυπλοκότθτασ των χαρακτιρων με ακριβι 

ρεαλιςμό.  

Στο ευριπίδειο ζργο απεικονίηονται γυναικείοι χαρακτιρεσ με μεγάλθ δφναμθ, οι 

οποίεσ δεν ζχουν οφτε το μεγαλείο του Αιςχφλου οφτε τθν ζμφυτθ αρετι των 

θρωίδων του Σοφοκλι. Ο τραγικόσ ποιθτισ, αν και αςχολείται με κζματα των 

προκατόχων του, όπωσ θ μθτροκτονία, θ τιμωρία φβρεωσ και άλλα, τα 

πραγματεφεται, όμωσ, τελείωσ διαφορετικά και με τρόπο ρεαλιςτικό.  Θ Ανδρομάχθ, 

θ Εκάβθ, θ Μιδεια, θ Λφιγζνεια, θ Άλκθςτθ, Θλζκτρα, θ Κρζουςα είναι υπάρξεισ 

ευάλωτεσ ςε κάκε είδουσ αδυναμίεσ και ςυχνά γίνονται ζρμαια των πακϊν τουσ. Οι 

θρωίδεσ του Ευριπίδθ υιοκετοφν «ανδρικζσ» αξίεσ, όπωσ θ τιμι και το κάρροσ, 
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ενςαρκϊνονται γενναίεσ πράξεισ θρωιςμοφ και  προβάλλουν τον ανδρικό κϊδικα 

τιμισ. Αυτι θ διαφορετικότθτα,  με τθν οποία ο Ευριπίδθσ παρουςίαςε τθν γυναίκα, 

προκάλεςε προβλθματιςμό, αναφορικά με τισ κοινωνικζσ ςυμβάςεισ τθσ εποχισ, και 

μια ολικι ανατροπι ςτα ιςχφοντα ςτερεότυπα.    

Στθν πραγματικότθτα, το κζατρο του Ευριπίδθ τοποκετείται εξ ολοκλιρου κάτω από 

τον αςτεριςμό του νεωτεριςμοφ και τθσ αςυμφωνίασ165. Ο Ευριπίδθσ αναβιϊνει 

γνωςτζσ ιςτορίεσ, επινοϊντασ γι’ αυτζσ μια απρόβλεπτθ ζκβαςθ ι επιλζγοντασ μια 

ςπάνια παραλλαγι του μφκου. Κατά αυτόν τον τρόπο, το κζατρό του οικείο και 

ςυνάμα πικρό, προκάλεςε ζκπλθξθ και ςυηθτιςεισ, με ζντονο προβλθματιςμό, πολφ 

περιςςότερο από τουσ άλλουσ δυο μεγάλουσ τραγικοφσ. Θ απιχθςθ του Ευριπίδθ 

ακόμα και ςιμερα είναι τεράςτια. Σε όλο ςχεδόν τον κόςμο παίηονται τα ζργα του 

και αξιόλογοι δθμιουργοί εμπνζονται από τθν ιδεολογία του, οι δε τραγωδίεσ του  

παρουςιάηονται ςε όλα τα αρχαία κζατρα τθσ Ελλάδοσ.    

Στο κζατρο του Ευριπίδθ θ «ςφγχυςθ είναι μεγάλθ ςτουσ κεοφσ και ςτουσ 

ανκρϊπουσ»166. Είναι αυτι ακριβϊσ θ αταξία, θ οποία ερμθνεφει τθν ποιθτικοφ του 

χάςματοσ, τόςο χαρακτθριςτικι του όψιμου Ευριπίδθ, με τθν χαοτικι κίνθςθ 

δολοπλοκιϊν που αναηωπυρϊνονται, τθν παράλογθ παράκεςθ μορφικά 

ετερογενϊν ςκθνϊν και τθν εκρθκτικι ψυχολογία των θρϊων167. Θ Μιδεια,  θ 

γυναίκα τθσ ομϊνυμθσ τραγωδίασ που κα αναλφςουμε διεξοδικά, πιςτοποιεί με τον 

πιο αποκαλυπτικό τρόπο τθν ιδιαιτερότθτα του τραγικοφ ποιθτι και τον λόγο που 

κακιςτά τον Ευριπίδθ τον πιο «ςφγχρονο» από τουσ τραγικοφσ. Σφμφωνα με τον 

Page, υποκζτουμε ότι θ Μιδεια γράφτθκε ςτισ παραμονζσ τθσ πτϊςθσ τθσ Ακινασ  

και τθσ διάλυςθσ των αξιϊν ςτθν πόλθ168. 

Ο ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΜΤΘΟ ΣΗ ΜΗΔΕΙΑ Ε ΑΝΣΙΠΑΡΑΘΕΗ ΜΕ ΣΗ ΜΗΔΕΙΑ ΣΟΤ 

ΕΤΡΙΠΙΔΗ 

Θ Μιδεια και ςτουσ δυο μφκουσ είναι το πρωταγωνιςτικό πρόςωπο, θ 

εγκαταλελειμμζνθ γυναίκα, θ οποία ορμϊμενθ από τθν μανία τθσ εκδίκθςθσ για τθν 

απιςτία του ςυηφγου τθσ Λάςονα, αποφαςίηει να ςκοτϊςει με δόλιο τρόπο, όντασ 

μάγιςςα, τθν νζα ςφηυγο του Λάςονα και κόρθ του βαςιλιά τθσ Κορίνκου Κρζοντα, 

τθν Γλαφκθ. Πμωσ παράλλθλα ςκοτϊνονται και τα δυο άρρενα παιδιά τθσ Μιδειασ 

και του Λάςονα και ςε αυτό το γεγονόσ ζγκειται θ μεγάλθ τροποποίθςθ μεταξφ του 

πρωταρχικοφ μφκου και τθσ Μιδειασ του Ευριπίδθ. 

Σφμφωνα, με τθν παραδοςιακι πθγι του μφκου τα παιδιά δεν ςφαγιάηονται από 

τθν ίδια τθν μάνα τουσ αλλά από τουσ Κορινκίουσ. Αυτοί τα λικοβόλθςαν για να τα 
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τιμωριςουν επειδι είχαν φζρει το φόρεμα και τα κοςμιματα –τα «φονικά 

δθλθτθριϊδθ δϊρα»- ςτθν Γλαφκθ, εξαιτίασ των οποίων πζκανε και θ ίδια και ο 

πατζρασ τθσ. Τον  Μζρμερο και τον Φζρθτα, τα δυο ανιλικα παιδιά τθσ Μιδειασ, 

παρόλο που ιταν ακϊα τα ζςτειλαν ςτο κάνατο, ςυνκλίβοντάσ τα με πζτρεσ οι 

εκδικθτζσ Κορίνκιοι, και όχι βζβαια θ ίδια θ βάρβαρθ μθτζρα τουσ169.   

Ζτςι λοιπόν, δεν είναι ο παραδεδομζνοσ μφκοσ που ζκανε τθν Μιδεια παιδοκτόνο, 

αλλά πρϊτοσ ο Ευριπίδθσ, κζλοντασ να δείξει ςτουσ τρομαγμζνουσ Ακθναίουσ μζχρι 

που μπορεί να φτάςει μια μάνα, ζςτω βαρβαρικισ καταγωγισ, ζςτω μάγιςςα, όταν 

τθν περιφρονεί ο άντρασ τθσ και θ εξουςία. Με αυτό τον τρόπο ο Ευριπίδθσ 

φανζρωςε τον διεςτραμμζνο μιςογυνιςμό που ζκρυβε μζςα του και που ζκτοτε 

ςτιγμάτιςε κάκε γυναικεία φπαρξθ. Ροιοι ιταν όμωσ οι αλθκινοί λόγοι που 

οδιγθςαν τον Ευριπίδθ ςτθν παραποίθςθ του παραδοςιακοφ μφκου;  Το 431 π.Χ., 

το ζτοσ ςυγγραφισ του ζργου, θ Ακινα βριςκόταν ςτα πρόκυρα πολζμου με τθν 

Κόρινκο, μια ςφγκρουςθ με αναπόφευκτεσ ςυνζπειεσ για τθν πόλθ των Ακθνϊν. Ο 

Ευριπίδθσ, προκειμζνου να αποφφγει τθν κριςιμότθτα τθσ κατάςταςθσ, επιδίωξε να 

ερεκίςει τα πνεφματα κζτοντασ ςτα μάτια των Ακθναίων ουςιαςτικά ηθτιματα 

κοινωνικισ και θκικισ κατάπτωςθσ. Δεν αποκλείεται λοιπόν θ τραγωδία Μιδεια, 

ςφμφωνα με τον Στάκθ Δρομάηο, να αποτελεί και ζνα αντιπολεμικό μινυμα που 

ικελε να ςτείλει ο Ευριπίδθσ ςτουσ Ζλλθνεσ170. Ο Κρζων είναι ζνασ εξουςιαςτισ 

χωρίσ ίχνοσ από τισ αρετζσ που πρζπει να διζπουν ζναν βαςιλιά. Ο Λάςων είναι ζνα 

δείγμα ανκρϊπινθσ απαξίασ, ζνασ αδίςτακτοσ ςυμφεροντολόγοσ που, για χάρθ του 

χριματοσ, αρνείται τθν νόμιμθ γυναίκα του και τα παιδιά του.  Αντικζτωσ, τα όςα 

λζει θ Μιδεια (Μιδεια ςτ. 225-270) και όςα λζγονται ςτουσ ςτίχουσ 410-430, είναι 

όχι απλϊσ θ φωνι τθσ αδικθμζνθσ και κατατρεγμζνθσ γυναίκασ, μα είναι μαηί 

κατθγορθτιριο και κιρυγμα171.  Κατθγορθτιριο για τθν κατϊτερθ νομικι, πολιτικι 

και ςυηυγικι κζςθ τθσ γυναίκασ και κιρυγμα για τθν ανφψωςι τθσ, για το 

ξεςκλάβωμά τθσ, για το ανζβαςμά τθσ ςτθν κζςθ που τθσ αξίηει.   

ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ ΔΡΑΗ ΣΟΤ ΙΑΟΝΑ 

Ο Ευριπίδθσ αναςκευάηοντασ τον μφκο τθσ Μιδειασ, απομυκοποιεί μια κεντρικι 

μορφι του θρωικοφ πάνκεου, τον Λάςονα, υποδεικνφοντασ τισ ανκρϊπινεσ 

αδυναμίεσ και τθν τυραννικι φφςθ του -μια λογικι κατάλθξθ του ιρωα που 

ςυμβιβάηεται με τα κζςμια μιασ οργανωμζνθσ κοινωνίασ και εγκαταλείπει τθ 

λυτρωτικι του εξζγερςθ.  

Ο Λάςονασ αναδεικνφεται μζςω τθσ Μιδειασ ςε ζνα φιλόδοξο καιροςκόπο που 

εγκαταλείπει τθν γυναίκα του προκειμζνου να ςυνάξει ζναν νζο γάμο με μια κατά 

πολφ μικρότερι του γυναίκα. Τα κίνθτρά του είναι ψυχρά και ςυμφεροντολογικά 
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και επικυμεί χριματα και κφροσ. Ρροδίδει τθν γυναίκα του για να διευρφνει τισ 

προοπτικζσ του, απορρίπτει το παρελκόν του για μια ςίγουρθ και άνετθ μζςθ 

θλικία. Ρροςκολλθμζνοσ ςτισ ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ τθσ εποχισ του υποτιμά τθν 

Μιδεια κεωρϊντασ τθν απλϊσ μια γυναίκα, θ οποία κα αποδεχκεί χωρίσ αντίδραςθ 

τθν προδοςία του και δεν αντιλαμβάνεται το βάκοσ τθσ οργισ τθσ που τθν ωκεί ςτο 

να καταςτρζψει τον Κρζοντα, τθν νζα του γυναίκα, ακόμα και τα ίδια τουσ τα 

παιδιά, για να τον εκδικθκεί172.    

Ο λεκτικόσ αγϊνασ μεταξφ των δυο πρϊθν ςυηφγων είναι ουςιαςτικόσ κακϊσ μασ 

αποκαλφπτει τον χαρακτιρα του Λάςονα ςτθν προςπάκειά του να χρυςϊςει με 

γλυκά λόγια τθν προδοςία προσ τθν γυναίκα που κάποτε του ζςωςε τθ ηωι. Θ 

Μιδεια δεν ιταν κοινι γυναίκα, αλλά πριγκίπιςςα και ςωτιρασ και ο δεςμόσ τθσ με 

τον Λάςονα δεν ιταν ςχζςθ υποταγισ ωσ αποτζλεςμα ςυναλλαγισ ανάμεςα ςτον 

πατζρα και το ςφηυγο, αλλά ςχζςθ ιςότθτασ173. Αυτι και ο Λάςονασ δεςμεφτθκαν 

ανταλλάςςοντασ αμοιβαίεσ υποςχζςεισ και όρκουσ και θ Μιδεια κατζχει μια 

ιδιαίτερθ κζςθ γυναικείασ ανωτερότθτασ. Επομζνωσ, θ προδοςία του Λάςονα 

εμπεριζχει το ςτοιχείο τθσ υποτίμθςθσ του κθλυκοφ, κακϊσ προδίδει δίχωσ να 

υπολογίηει τισ ςυνζπειεσ τθσ πράξθσ του και τισ αντιδράςεισ τθσ γυναίκασ του 

Μιδειασ. Ηθτά τθν ςυγχϊρεςθ και επικυμεί να ςυνεχίςει τθν ηωι του ανενόχλθτοσ. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ ςκζψθσ είναι αποτζλεςμα μιασ ςτενόμυαλθσ αντίλθψθσ 

που  ο άνδρασ υιοκετεί  αλλά και τθσ υποτίμθςθσ τθσ γυναίκασ που θ κοινωνικι ηωι 

υιοκζτθςε. Οι ςτίχοι «μῶν βεβοφλευμαι κακῶσ; οὐδ᾽ ἂν ςὺ φαίθσ, εἴ ςε μὴ κνίηοι 

λζχοσ. ἀλλ᾽ ἐσ τοςοῦτον ἥκεκ᾽ ὥςτ᾽ ὀρκουμζνθσ εὐνῆσ γυναῖκεσ πάντ᾽ ἔχειν νομίηετε, 

ἢν δ᾽ αὖ γζνθται ξυμφορά τισ ἐσ λζχοσ, τὰ λῷςτα καὶ κάλλιςτα πολεμιϊτατα τίκεςκε. 

χρῆν γὰρ ἄλλοκζν ποκεν βροτοὺσ παῖδασ τεκνοῦςκαι, κῆλυ δ᾽ οὐκ εἶναι γζνοσ· 

χοὔτωσ ἂν οὐκ ἦν οὐδὲν ἀνκρϊποισ κακόν» (Μιδεια ςτ. 567-575)174 εκδθλϊνουν 

εφγλωττα τθν ανδρικι υπεροχι και τον τρόπο με τον οποίο ο Λάςονασ τθν χειρίηεται. 

Από τθν μια πλευρά λοιπόν ζχουμε τθν ανδρικι αλαηονεία του Λάςονα και από τθν 

άλλθ τισ αντιδράςεισ τθσ προδομζνθσ Μιδειασ, θ οποία παρουςιάηεται ωσ μια 

ςυγκλονιςτικι γυναικεία προςωπικότθτα, θ ηωι τθσ οποίασ υφαίνεται ςε ζναν 

πυκνό καμβά ζρωτα, πάκουσ και απόγνωςθσ175.   

Θ «ολικι διαγραφι» τθσ γυναίκασ δεν αποτελεί λφςθ ςτο πρόβλθμα των ςχζςεων 

των δυο φφλων και του γάμου.  Πλοι οι άνδρεσ ςτο ζργο του Ευριπίδθ εμφανίηονται 

ςαν πρόςωπα εφκραυςτα και πακθτικά, κυριευμζνα από άρρωςτα πάκθ. Το 

ενδιαφζρον του τραγωδιογράφου να περιγράψει τθν ανευκυνότθτα και τον 

εγωκεντριςμό των ανδρϊν κάκε άλλο παρά ποιθτικό αντιφεμινιςμό αποδεικνφει θ 

ςτάςθ του.  Μάλιςτα, ςφμφωνα με τον Umberto Albini, ο Ευριπίδθσ παρουςιάηει 
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τουσ άνδρεσ «ιρωεσ παρακμαςμζνουσ και πεςμζνουσ από το βάκρο τουσ»176 ενϊ 

αντίκετα δείχνει τισ δυνατότθτεσ - καλζσ ι κακζσ -  των γυναικϊν κακϊσ και το 

βάκοσ του ςυναιςκθματικοφ τουσ κόςμου.   

ΜΗΔΕΙΑ, ΜΙΑ ΑΝΣΙΦΑΣΙΚΗ ΗΡΩΙΔΑ 

Θ Μιδεια είναι μια από τισ πιο αξιοςθμείωτεσ μορφζσ τθσ ελλθνικισ τραγωδίασ. 

Χαρακτθριςτικό τθσ γνϊριςμα είναι θ ικανότθτά τθσ να παρουςιάηει κάκε φορά ζνα 

διαφορετικό πρόςωπο ανάλογα με το άτομο ςτο οποίο απευκφνεται, τισ 

ςυγκεκριμζνεσ περιςτάςεισ και το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα177. Είναι ζνα γνϊριςμα 

το οποίο κζτει τθν Μιδεια ςε κζςθ ιςχφοσ κακϊσ τθσ επιτρζπει να χειραγωγιςει 

ψυχολογικά τα πρόςωπα με οποία ςυνδιαλζγεται και να δρομολογιςει ςαν άλλοσ 

ςκθνοκζτθσ τθν εξζλιξθ των γεγονότων. 

Θ αςτάκεια τθσ ψυχοςφνκεςθσ τθσ Μιδειασ είναι το κλειδί του χαρακτιρα τθσ178. 

Στθν αρχι του δράματοσ παρουςιάηεται ςαν πακθτικι προςωπικότθτα, 

εκλιπαρϊντασ τον οίκτο των κεατϊν, ςτθ ςυνζχεια παριςτάνει τον μάρτυρα ςτον 

Κρζοντα, όμωσ ςφντομα πζφτει θ μάςκα τθσ πλθγωμζνθσ ακωότθτάσ τθσ179 και θ 

πραγματικι Μιδεια αποκαλφπτεται μζςα από τα αποτρόπαια και δολοφονικά 

ςχζδια εκδίκθςισ τθσ. Ο περίφθμοσ μονόλογόσ τθσ αποτελεί μια αναμενόμενθ 

κλιμάκωςθ ζντονων ςυναιςκθματικϊν αντιφάςεων, ζρωτα και μίςουσ, 

αποφαςιςτικότθτασ και διςταγμοφ, ζντονθσ χαράσ και απφκμενθσ λφπθσ.  

Θ Μιδεια δεν κρθνεί μόνο για τον εαυτό τθσ. Αναφζρεται και μιλάει για όλεσ τισ 

γυναίκεσ που υποφζρουν από το ςφςτθμα τθσ εξουκενωτικισ υποταγισ, ςτο οποίο 

τισ ζχει καταδικάςει θ ανδροκρατοφμενθ κοινωνία. Μάλιςτα θ Μιδεια ξεκινά τθν 

ριςθ τθσ χρθςιμοποιϊντασ πρϊτο πλθκυντικό πρόςωπο «γυναῖκζσ ἐςμεν 

ἀκλιϊτατον φυτόν·» (Μιδεια ςτ.231)180 για να ςυμπεριλάβει τον εαυτό τθσ και τα 

μζλθ του Χοροφ μαηί με όλο το γυναικείο φφλο181 και διατυπϊνει ζνα κατθγορϊ 

κατά του γάμου που διαχρονικά κα μασ ζβριςκε όλουσ ςφμφωνουσ. Θ θρωίδα δεν 

επικεντρϊνεται ςτθν δικι τθσ, τθν προςωπικι μοίρα τθσ. Γίνεται κιρυκασ μιασ 

μεγάλθσ αλικειασ που αγγίηει όλεσ τισ γυναίκεσ, το πιο δυςτυχιςμζνο πλάςμα ςτο 

κόςμο, όπωσ τισ αποκαλεί. Είναι φανερό ότι το μόνο που δεν μπορεί να καταλογίςει 

κανείσ ςτον ποιθτι που ζγραψε αυτοφσ τουσ ςτίχουσ είναι αντιπάκεια προσ τισ 

γυναίκεσ182. Επομζνωσ, θ Μιδεια του Ευριπίδθ δεν μπορεί εφκολα να κεωρθκεί 

αντιφεμινιςτικι τραγωδία.  
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Ροια είναι όμωσ πραγματικά θ Μιδεια; Θ Μιδεια κάκε άλλο παρά τυπικι γυναίκα 

είναι. Ωσ γνωςτόν είναι κνθτι αλλά ζχει κεϊκι καταγωγι183, δεν είναι Ελλθνίδα αλλά 

ξζνθ και ωσ βάρβαρθ ρζπει ςτισ ορμζσ και τα πάκθ184. Θ Μιδεια δεν είναι απλϊσ 

μια γυναίκα. Το ρόλο τθσ γυναίκασ παρουςιάηει με επιτυχία ςτουσ άνδρεσ με τουσ 

οποίουσ ζρχεται ςε ςχζςθ, Κρζων, Λάςων και Αιγεφσ, κακϊσ αυτοί βλζπουν ςτο 

πρόςωπό τθσ να ξετυλίγονται τα ανδρικά τουσ ςτερεότυπα και μόνο185. 

Ρροκειμζνου να πετφχει τουσ ςτόχουσ τθσ, ομιλεί λεσ και το όνομα γυναίκα 

αυτοδίκαια περιζχει τθν ζννοια του κακοφ. Ωςτόςο, θ θρωίδα προβάλλει με 

ςτακερότθτα οριςμζνεσ αξίεσ, οι οποίεσ ςτοιχειοκετοφν τον προςωπικό τθσ κϊδικα, 

και οι οποίεσ ςχετίηονται με τα δεινά του γυναικείου φφλου (Μιδεια ςτ. 230-251), 

και πιο ςυγκεκριμζνα για τθν δυςχερι κζςθ μιασ παντρεμζνθσ γυναίκασ ςε ςχζςθ με 

αυτι του ςυηφγου τθσ.  

Θ Μιδεια είναι μια προδομζνθ ςφηυγοσ, μια εγκαταλελειμμζνθ γυναίκα, ξζνθ και 

μόνθ ςε μια άγνωςτθ γι’ αυτιν χϊρα. Ο αυτοοικτριςµόσ τθσ θρωίδασ για τθν 

προςωπικι, τθν ερωτικι, τθν οικογενειακι αλλά και τθν φυλετικι και  τθν 

γεωγραφικι τθσ απομόνωςθ είναι εμφανισ και μάλιςτα προκαλεί τθν ςυμπάκεια 

των κεατϊν. Στθν ςυνζχεια, θ Μιδεια απαρικµεί τισ ευεργεςίεσ τθσ ςτον Λάςονα, 

του υπενκυμίηει τθ κεϊκι ιςχφ των «όρκων» - «ὅρκων δὲ φροφδθ πίςτισ, οὐδ᾽ ἔχω 

μακεῖν εἰ κεοὺσ νομίηεισ τοὺσ τότ᾽ οὐκ ἄρχειν ἔτι ἢ καινὰ κεῖςκαι κζςμι᾽ ἀνκρϊποισ 

τὰ νῦν, ἐπεὶ ςφνοιςκά γ᾽ εἰσ ἔμ᾽ οὐκ εὔορκοσ ὤν.» (ςτ. 492-495)186 -, περιγράφει τθν 

πλιρθ απομόνωςι τθσ, καταλογίηει ςτον Λάςονα αγνωμοςφνθ και δολιότθτα (ςτ. 

546-549)187. Με τον τρόπο αυτό, ο Ευριπίδθσ φαίνεται να διατυμπανίηει τθν 

προδοςία του Λάςονα κατά τθσ Μιδειασ: δεν πρόκειται πια για ερωτικι μόνο 

προδοςία, αλλά για επιορκία και καταπάτθςθ ιερϊν ςυμβολαίων όπωσ θ φιλία και 

θ ξενία. Ο Ευριπίδθσ παρουςιάηει μια Μιδεια “ἠτιμαςμζνθν”, κατά τον θρωικό 

κϊδικα τιμισ. Αδικθμζνθ και ζντονα πλθγωμζνθ, αμφιταλαντεφεται, μζςα από 

εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ και ςυνεχείσ ψυχολογικζσ μεταπτϊςεισ, για τθν εκδίκθςθ 

που κα πάρει. Διακατζχεται από ζνα άγριο μίςοσ που αγγίηει τα όρια του 

πρωτογονιςμοφ. Ο κάνατοσ τθσ αντιηιλου τθσ είναι για εκείνθ δικαίωςθ, ο πόνοσ 

που κα προκαλζςει ςτο Λάςονα θκικι ικανοποίθςθ. Πμωσ για τθν δολοφονία των 

παιδιϊν τθσ διχάηεται, προβλθματίηεται ζντονα, φοβάται, αλλά παράλλθλα δεν 

υποχωρεί ςτα ςχζδια τθσ. Ραρά τισ αμφιταλαντεφςεισ τθσ, θ Μιδεια αποφαςίηει να 

ςκοτϊςει θ ίδια τα παιδιά τθσ (Μιδεια ςτ. 1236-1250)188 και να µθν αφιςει άλλουσ 

να τα ςκοτϊςουν «μὴ ςχολὴν ἄγουςαν ἐκδοῦναι τζκνα ἄλλῃ φονεῦςαι 
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δυςμενεςτζρᾳ χερί» (Μιδεια ςτ. 1238-1239)189.  Ζχοντασ χάςει τον ζλεγχο τθσ 

λογικισ τθσ αποβαίνει ςτθν μοιραία και αποτρόπαιθ πράξθ. Είναι το τελευταίο 

ςκαλοπάτι τθσ εκδίκθςθσ, είναι το απόγειο τθσ ερωτικισ μανίασ όπου το 

αρρωςτθμζνο πάκοσ οδθγεί τον άνκρωπο, άνδρα και γυναίκα, πζρα από τα όρια 

του ςυνειδθτοφ, ςτθν πλάνθ του αςυνείδθτου, ςτο κατάφωρο τθσ τραγικότθτασ.  

Αν με τθν προθγοφμενθ επιλογι (το εφρθμα τθσ παιδοκτονίασ), ο Ευριπίδθσ 

δθμιοφργθςε μια Μιδεια φρικιαςτικι μζςα ςτθν τραγικότθτά τθσ, με τθν 

παρζμβαςθ αυτι δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ μιασ Μιδειασ ςυμπακθτικισ ι εν 

πάςθ περιπτϊςει κατανοθτισ με ανκρϊπινουσ όρουσ —και ταυτόχρονα υποςκάπτει 

ςοβαρά το θρωικό μεγαλείο του Λάςονα.  

Θ Μιδεια, δυο φορζσ βάρβαρθ, από καταγωγι και από ζρωτα, παρουςιάηεται ςτθν 

αρχι ωσ ζνα αδφναμο πλάςμα, το οποίο ςτο τζλοσ καταφζρνει να εκδικθκεί τουσ 

εχκροφσ τθσ, με μια εκδίκθςθ προςαρμοςμζνθ ςτον ανδρικό κϊδικα τιμισ. Είναι 

χαρακτθριςτικό ότι χρθςιμοποιεί το επίκετο «καλλίνικοσ» όταν εκφράηει τθν 

πεποίκθςι τθσ για τθν επερχόμενθ νίκθ τθσ απζναντι ςτουσ εχκροφσ τθσ (Μιδεια 

ςτ.765)˙θ χριςθ του επικζτου αυτοφ δεν είναι τυχαία, κακϊσ πρόκειται για ζνα 

επίκετο  που παραπζμπει ςε αγωνιςτικά ςυμφραηόμενα και ςε νίκεσ ανδρϊν190.  

Ωσ ψυχολογικό ςφμβολο θ Μιδεια ςτθ μυκολογία ζχει πάρει πολλζσ μορφζσ. 

Εκπροςωπεί τθ γυναίκα, θ οποία αντί να ςτακεί ωσ μθτζρα προσ το άρρεν τζκνο τθσ, 

όπωσ όφειλε ςφμφωνα με τα κοινωνικά ςτερεότθτα τθσ εποχισ, το προκαλεί 

ανταγωνιςτικά και κακίςταται παιδοκτόνοσ και όχι τροφόσ. Θ αιϊνια ςφγκρουςθ 

ανάμεςα ςτα δυο φφλα, θ οποία ζγινε πιο ζντονθ ςτθν Ακινα τθσ  κλαςικισ εποχισ, 

ςυνεπάγεται ςφγκρουςθ ανάμεςα ςε δθμόςιο και ιδιωτικό βίο. Τα ςφνορα δεν είναι 

ςαφι, και οι γυναίκεσ τϊρα μάχονται εν διμω, όπωσ οι άντρεσ μάχονται εν οίκω. Οι 

επιπλοκζσ που υπονοοφνται ςτον Ευριπίδθ βρίςκονται ςε πλιρθ εξζλιξθ. Ο  

Ευριπίδθσ ςυνζκεςε τθ Μιδεια, μια τραγωδία που επθρζαςε όςο κανζνα άλλο ζργο 

τθν παγκόςμια δθμιουργία. Είναι ζνα ζργο βακφτατα ερωτικό, το οποίο μζςα από 

το δράμα τθσ προδομζνθσ Μιδειασ και τθν αντιπαράκεςι τθσ με τον Λάςονα, 

φωτίηει τθ κζςθ τθσ γυναίκασ, τθ διαμάχθ των δφο φφλων, τθ ςφγκρουςθ των δφο 

πολιτιςμϊν αλλά και τθν κρίςιμθ θκικι καμπι ςτθν οποία είχε φτάςει ο αρχαίοσ 

κόςμοσ λίγο πριν τθν επερχόμενθ κατάρρευςθ. 

Δυο λόγια απαιτεί θ κατακλείδα του ζργου, θ οποία μζνει απομονωμζνθ από το 

υπόλοιπο δράμα : θ Μιδεια εκείνθ, που φεφγει πάνω ςτο μαγικό άρμα, όταν ζχει 

πια γευτεί λαίμαργα το κρίαμβό τθσ, περνά από το τραγικό επίπεδο τθσ ανκρϊπινθσ 
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οδφνθσ και τθσ ανκρϊπινθσ πλάνθσ ςτθν περιοχι του δαιμονικοφ, όπου και 

εξαφανίηεται191.   

Ο Ευριπίδθσ ςυνκζτοντασ αυτό το δράμα προζβαλε το αίςκθμα του πόκου που 

είναι δεμζνοσ με τον πόνο, τουσ όρκουσ αιϊνιασ αγάπθσ και πίςτθσ που δίνονται για 

να καταπατθκοφν και επζμεινε ςτθν προδοςία, ςτθν εκδίκθςθ, ςτθν καταςτροφι. Ο 

τραγωδιογράφοσ εξιρε τθν ανάγκθ του ανκρϊπου να ενωκεί με το άλλο του μιςό 

αλλά και κατζγραψε τθ βαριά και ακεράπευτθ οργι που γεννιζται ανάμεςα ςε 

εκείνουσ που είχαν αγαπθκεί και προδοκεί. Τζλοσ, αποδοκίμαςε τον ζρωτα που 

μζνει πλθγι ανοιχτι και οδθγεί κάποιεσ φορζσ τουσ ανκρϊπουσ ςτθν 

αυτοκαταςτροφι. 

Θ Μιδεια εκφράηει τθν θρωικι οργι που πολλαπλαςιάηεται από τον ζρωτα, 

εκφράηει τθν ιςχυρι δφναμθ του ανκρωπίνου πάκουσ. Μζςω αυτισ ο 

τραγωδιογράφοσ, ίςωσ, να κζλει να τονίςει πωσ αν ςτθν βιαιότθτα προςτεκεί και το 

ερωτικό πάκοσ κα απελευκερωκεί μια δφναμθ, θ οποία μπορεί να εξαφανίςει το 

γάμο, τθν οικογζνεια, τθν πόλθ, ακόμα και τθν ίδια τθν ανκρϊπινθ ταυτότθτα192. 

ΗΣΑΝ ΠΡΑΓΜΑΣΙ Ο ΕΤΡΙΠΙΔΗ ΜΙΟΓΤΝΗ; 

Πταν ο Ευριπίδθσ παρουςίαςε ςτο ακθναϊκό κοινό τθν Μιδεια ξεςικωςε πλικοσ 

αντιδράςεων και ζδωςε το δικαίωμα ςτουσ ςυγχρόνουσ του να τον κατθγοριςουν 

για μιςογυνιςμό. Ιταν όμωσ ο Ευριπίδθσ μιςογφνθσ; Ανακαλϊντασ ςτθν μνιμθ 

θρωίδεσ των ζργων του εμμζνουμε ςτθν αυταπάρνθςθ τθσ Άλκθςτθσ, ςτθν 

ακωότθτα τθσ Λφιγζνειασ, ςτθν περθφάνια τθσ Ανδρομάχθσ και ςτο ςεβαςμό για  

τθν μάνα των μανάδων Εκάβθ. Μια ςθμαντικι λεπτομζρεια -άγνωςτθ προσ το ευρφ 

κοινό- είναι ότι ο Ευριπίδθσ ιταν καυμαςτισ τθσ Αςπαςίασ, τθσ ςοφισ εταίρασ που 

ζγινε γυναίκα και ςφντροφοσ του Ρερικλι, και τθν οποία κεωροφςε μεγάλθ 

διανοοφμενθ. Μάλιςτα επθρεαςμζνοσ από τθν διδαςκαλία τθσ, μελζτθςε, όςο 

κανζνασ άλλοσ ςτθν ελλθνικι αρχαιότθτα, το ηιτθμα τθσ γυναικείασ 

χειραφζτθςθσ193. Και όχι μόνο το μελζτθςε, αλλά βάλκθκε να το ςυηθτιςει από τθν 

ακθναϊκι ςκθνι. Δικαίωσ λοιπόν ο Ευριπίδθσ δεν πρζπει να ταυτίηεται με τον 

ποιθτι Θςίοδο, ο οποίοσ κεωρείται ο πρϊτοσ μεγάλοσ εκπρόςωποσ του 

μιςογυνικοφ πνεφματοσ κακϊσ και με τον ποιθτι Σιμωνίδθ, του οποίου οι ςτίχοι 

εκφράηουν αντιπάκεια για τισ γυναίκεσ194.  

Συγγράφοντασ τθν Μιδεια ο Ευριπίδθσ κάνει τθν ανατροπι. Αποφαςίηοντασ να 

τροποποιιςει το παραδοςιακό μφκο και να μετατρζψει τθν «αγακοποιό» μθτζρα ςε 

παιδοκτόνο, οι πρϊτεσ ςκζψεισ είναι ότι ο ποιθτισ κζλθςε να μειϊςει τθ γυναικεία 
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υπόςταςθ, επεδίωξε να υποβιβάςει τθν γυναίκα ςτθν κοινωνία. Μα θ γυναίκα ςτθν 

κλαςικι Ακινα ιταν ιδθ υποβιβαςμζνθ, ο ρόλοσ τθσ ουδζτεροσ και θ παρουςία τθσ 

ςτα πολιτικά και κοινωνικά δρϊμενα μθδαμινι. Διερωτϊμεκα λοιπόν τι 

περιςςότερο «κακό» διζπραξε ο Ευριπίδθσ ι μιπωσ τελικά ο ποιθτισ -αντί να 

υποτιμιςει περιςςότερο τθν γυναίκα- ικελε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο να τθν 

αναςφρει από τθν αφάνεια και να τθσ δϊςει τθν κζςθ που τθσ αξίηει.  

Ρόςο διαφορετικά άραγε κα λειτουργοφςε ζνασ προδομζνοσ  άντρασ κυριευμζνοσ 

από «μανία και πάκοσ»; Ρροφανϊσ όπωσ θ Μιδεια. Πμωσ για τθν ακθναϊκι 

κοινωνία του 5ου αιϊνα μια παρόμοια ανδρικι ενζργεια κα είχε διαφορετικό 

αντίκτυπο, δεν κα ςτιγμάτιηε το ίδιο τον άνδρα με τθν γυναίκα. Και τοφτο διότι οι 

ανδροκρατοφμενοι κοινωνικοί κεςμοί κεμελιωμζνοι πάνω ςτθν ανδρικι υπεροψία 

και οι αδιάντροποι μονομερείσ υπζρ του άνδρα νόμοι, κα του εξαςφάλιηαν 

«αμνθςτία». Αυτι τθν διαφοροποίθςθ προςπάκθςε να δθλϊςει ο Ευριπίδθσ 

ςυνκζτοντασ τθν Μιδεια του. Αυτι τθν αδικία εισ βάροσ τθσ γυναίκασ κζλθςε να 

προβάλλει. Ο τραγωδιογράφοσ ιταν ο μόνοσ ποιθτισ, ο οποίοσ αντιμετϊπιςε το 

ανδρικό φφλο όπωσ πραγματικά ιταν και δεν αρεςκόταν κακόλου ςτο να 

δθμιουργεί ψεφτικουσ ανφπαρκτουσ ςτθ ηωι άνδρεσ - είδωλα. Αντικζτωσ, ζδωςε 

ςτθ γυναίκα φωνι για να εκφράςει τα ςυναιςκιματά τθσ, να εκκζςει τουσ φόβουσ 

και τισ επικυμίεσ τθσ, να προβάλλει τισ ανάγκεσ και τισ αξιϊςεισ τθσ τόςο ςτο γάμο 

όςο και ςτθν κοινωνία. Φυςικά, διατυπϊνοντασ τζτοιου είδουσ απόψεισ ο ποιθτισ  

δεν προςπακεί να κάνει πολιτικι προπαγάνδα, αλλά παρουςιάηεται οπλιςμζνοσ με 

τον ςτοχαςμό του φιλοςόφου και του αντικειμενικοφ παρατθρθτι195.  

Ναι, θ Μιδεια ιταν παιδοκτόνοσ μα ταυτόχρονα ιταν και μια προδομζνθ γυναίκα, 

μια μοναχικι φπαρξθ που είχε δϊςει όλο τθσ το είναι ςτο βωμό τθσ αγάπθσ. Ναι, θ 

Μιδεια ςκότωςε τα παιδιά τθσ, όμωσ προθγουμζνωσ ο Λάςονασ είχε «ςκοτϊςει» 

τθν ίδια, τον ζρωτα και τθν καρδιά τθσ. Κφτθσ και κφμα ταυτόχρονα. Γυναίκα και 

άνδρασ μαηί. Στθ ςκζψθ, ςτθν τόλμθ, ςτθν αποφαςιςτικότθτα. Ροια μορφι τθσ 

Μιδειασ κα ενοχοποιθκεί και κα καταδικαςτεί; Ο Ευριπίδθσ διχάηει το ακθναϊκό 

κοινό, προβλθματίηει τον κεατι και τον αναγνϊςτθ και αντιςτρζφει τουσ όρουσ του 

«κατθγορϊ» και του «αποδοκιμάηω» ςε προςωπικζσ ενοχζσ. Το μινυμα του προσ 

τουσ Ακθναίουσ πολίτεσ  είναι ςαφζσ και ουςιαςτικό. Θ εκδίκθςθ δεν είναι 

παράλλθλθ ζννοια με αυτι τθσ δικαιοςφνθσ. Θ πράξθ τθσ εκδίκθςθσ είναι κοινι για 

άνδρεσ και γυναίκεσ και θ καταςτροφικι τθσ δφναμθ μεγάλθ. Θ άβυςςοσ τθσ 

ανκρϊπινθσ ψυχισ δεν είναι φυλετικι και ωσ εκ τοφτου οι πράξεισ των ανκρϊπων –

καλζσ και κακζσ-  δεν πρζπει να αντιμετωπίηονται διαφορετικά από τουσ κρατοφντεσ 

δικαιικοφσ και θκικοφσ νόμουσ.  

Ο Ευριπίδθσ δεν ιταν μιςογφνθσ και οφτε θ Μιδεια μπορεί εφκολα να κεωρθκεί 

αντιφεμινιςτικι τραγωδία. Σφμφωνα μάλιςτα με τον Robert Flaceliere, «ο 
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μιςογυνιςμόσ του Ευριπίδθ είναι περιςςότερο φαινομενικόσ παρά πραγματικόσ»196. 

Ο Ευριπίδθσ ιταν ο πρϊτοσ τραγικόσ ποιθτισ, ο οποίοσ με ρεαλιςμό παρουςίαςε 

τθν εικόνα τθσ γυναίκασ ςτθν ακθναϊκι κοινωνία και παρουςιάηοντασ ξεχωριςτζσ 

γυναικείεσ προςωπικότθτεσ προςπάκθςε να ανατρζψει τα ςτερεότυπα τθσ 

ανδροκρατοφμενθσ εποχισ του. Δεν ενδιαφζρκθκε να γίνει αρεςτόσ ςτουσ 

Ακθναίουσ πολίτεσ και οφτε τον καταπόνθςαν οι δυςμενείσ κριτικζσ των ςυγχρόνων 

του. Ρροςκολλθμζνοσ ςτθν ουςία των πραγμάτων, επιδίωξε με τα ζργα του να 

παρουςιάςει τθν πραγματικι και όχι τθν εικονικι κατάςταςθ τθσ κοινωνίασ τθσ 

πολιτιςμικισ και δθμοκρατικισ Ακινασ. Δικαίωσ λοιπόν ο Ευριπίδθσ χαρακτθρίηεται, 

ςφμφωνα με τον Antony Andrewes, ωσ ο «νεωτεριςτισ ποιθτισ» τθσ κλαςικισ 

εποχισ197.         

ΚΗΝΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΗΝΙΚΑ  

Ο Ευριπίδθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ τραγωδία χρθςιμοποίθςε ελάχιςτα ςκθνικά 

αντικείμενα. Επίςθσ, υπάρχουν ζντονεσ αποκλίςεισ από τθν κακιερωμζνθ 

ενδυμαςία και τθν φυςιολογικι κατάςταςθ του υποκριτι (θ Μιδεια εμφανίηεται 

χωρίσ να ζχει πλυκεί και αλλάξει ροφχα)198. Ζνα δεφτερο ςθμείο, για το οποίο 

υπάρχει αρκετι αβεβαιότθτα, είναι θ μορφι και θ ςθμαςία που φζρει θ ενδυμαςία 

τθσ Μιδειασ. Ραλαιότερα θ Μιδεια απεικονίηεται ςε πίνακεσ με «ελλθνικι» 

ενδυμαςία. Μεταγενζςτερα, ζχουμε παραςτάςεισ τθσ με μεγαλοπρεπι 

«ανατολίτικο» μανδφα και με «φρυγικό» ςκοφφο199. Θ «ανατολίτικθ» ενδυμαςία 

τθσ Μιδειασ κεωρικθκε ωσ καινοτομία του Ευριπίδθ, με τθν οποία προφανϊσ 

διλωνε τθν ξενικι καταγωγι τθσ. 

Ο Χορόσ οριςμζνεσ ςτιγμζσ ζχει μικρι χρθςιμότθτα, αν δεν αποτελεί κιόλασ κετικι 

αδεξιότθτα και ςυχνά αποτυγχάνει να ζχει ςυνεχϊσ επαφι με τθν δράςθ200. Τζλοσ, 

ο τρόποσ που εμφανίηεται θ Μιδεια, επάνω από το ςκθνικό κτίςμα, ςτο άρμα που 

τθσ είχε δϊςει ο παπποφσ τθσ ο Ιλιοσ είναι μια ζκπλθξθ που ζχει ςχεδιαςτεί και 

οργανωκεί με προςοχι201. Θ Μιδεια εμφανίηεται ςαν από μθχανισ κεά, γιατί 

αντίκετα με τισ προςδοκίεσ των κεατϊν, γίνεται κεότθτα ι μοιάηει με κεότθτα. 

Σφμφωνα με τον Knox, θ φοβερι οργι τθσ τθν ζχει μετατρζψει ςε μια δφναμθ που 

μοιάηει με τα ςτοιχεία τθσ φφςθσ : εξολοκρεφει τα πάντα ςτο πζραςμά τθσ, ζπειτα 

πετάει και φεφγει μακριά από τθν καταςτροφι που απεργάςτθκε202.  
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ΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΕ 

Θ Ευριπίδεια μυκοπλαςία αντλϊντασ από το βακφ και ςκοτεινό υπζδαφοσ του 

μφκου, δθμιοφργθςε χαρακτιρεσ αξεπζραςτουσ, γυναικείεσ προςωπικότθτεσ, οι 

οποίεσ ςυχνά ςυνδζονται με τθν μοίρα των γυναικϊν, δθλαδι τθν υποτίμθςθ, τθν 

περιφρόνθςθ, το φυλετικό εξοςτρακιςμό τουσ από τθν αρςενικι κοινωνία του 5ου 

αιϊνα. Σε όλεσ τισ γυναικείεσ μορφζσ που διαπλάςςει ο Ευριπίδθσ υπάρχουν πολλζσ 

παράμετροι, οι οποίεσ προςδιορίηουν αποφαςιςτικά τθν ςυμπεριφορά τουσ. 

Οριςμζνεσ από τισ παραμζτρουσ αυτζσ ςυνδζονται είτε με τθν αφοςίωςθ που 

δθμιουργεί για τθν γυναίκα θ ςυμβίωςθ με ζναν άνδρα ςτο γάμο είτε με εξωγαμικά 

ςυναιςκιματα, όπωσ αυτό τθσ υπερθφάνειασ, τθσ εκδίκθςθσ που κάποτε γίνεται 

αιματθρι, τθσ δικαιοςφνθσ, τθσ ςκλθρότθτασ που εγκλείει θ ανταπόδοςθ203.  

Ο Ευριπίδθσ ζφερε τα πρόςωπα, τθ γλϊςςα και τα αιςκιματα τθσ τραγωδίασ πιο 

κοντά ςτθν κοινι ηωι των κοινϊν ανκρϊπων. «Μζςα ςτον άνκρωπο υπάρχει μια 

μεγάλθ δόςθ ανκρϊπινθσ φφςεωσ» : αυτό επρόκειτο να είναι το αντικείμενο και το 

μάκθμα πολλϊν ζργων204. Να ταράξει ςυκζμελα το ακροατιριο, αφοφ θ αλικεια 

είναι εςωτερικι και εξωτερικι. Μολονότι αυτι θ εντελϊσ χαρακτθριςτικι 

διαδικαςία αυτοαναςτοχαςμοφ του Ευριπίδθ είναι ζνα κζμα που ζχει κατά 

παράδοςθ προβλθματίςει τουσ μελετθτζσ, αποτελεί, παρά ταφτα, λογικι ςυνζπεια 

τθσ διακειμενικισ εξζλιξθσ του είδουσ, μια ζντονα κετικι αντίδραςθ ςτθ βαρφτθτα 

τθν οποία ζχουν τα προγενζςτερα δεδομζνα ςτο χϊρο τθσ τραγωδίασ205.  

Πτι και αν γράφτθκε ι ειπϊκθκε για τον Ευριπίδθ μετά τον κάνατό του δεν 

επιςκίαςε τθν φιμθ του και τθν ποιθτικι του αξία. Ο Ευριπίδθσ είναι ιδιαίτερα 

αγαπθτόσ ςτθν Φςτερθ Αρχαιότθτα για τθν απλι και ςαφι γλϊςςα του και για τθν 

φυςικότθτα των τραγικϊν χαρακτιρων του206. Θ καινοτομία του Ευριπίδθ ζγκειται 

ςτο ότι ακριβϊσ «προςγείωςε» τθν τραγωδία από το απρόςιτο φψοσ ςτο οποίο τθν 

είχαν τοποκετιςει ο Αιςχφλοσ και ο Σοφοκλισ, χωρίσ όμωσ να τθσ αφαιρζςει διόλου 

τθν ποιθτικι τθσ ςκευι και τθν υψθλι τθσ ποιότθτα. Δεν είναι τυχαίο ότι το ζργο 

του Ευριπίδθ και όχι των δυο άλλων τραγωδιογράφων επθρζαςε τουσ 

μεταγενζςτερουσ, αρχισ γενομζνθσ από τον Μζνανδρο και τθν Νζα Κωμωδία207.   

Ο Ευριπίδθσ, νουσ από πολλζσ απόψεισ ξεμοναχιαςμζνοσ ςε μονοπάτια ι 

ψθλϊματα208, όπου πολλοί ςφγχρονοί του δφςκολα τον παρακολουκοφςαν, ςτθν 

αγάπθ όμωσ για τθν πατρίδα απόλυτα εναρμονιςμζνοσ με τισ αντιλιψεισ του διμου 

των Ακθνϊν, ζνοιωςε βακφτατα τον πόνο και τθν αγανάκτθςθ, ςτοιχεία που 

προζβαλε ςτο χϊρο τθσ τραγικισ τζχνθσ.  
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Στθ Μιδεια, όπου ο Ευριπίδθσ προςπακεί να αναδείξει τθ γυναίκα ςε αυτό που 

είναι, αλλά ταυτόχρονα διεκδικεί τθν παρουςία τθσ ςτον κόςμο τθσ αλλαγισ και  τθσ 

κρίςθσ, προοικονομείται το ςοβαρό ηιτθμα τθσ αντιδθμοτικότθτασ που μζλλει να 

καταπιζςει τον ποιθτι ςε όλθ τθν διάρκεια του βίου του. Στθ ςυνζχεια υπιρξε θ 

λοιδορία και το μίςοσ που αντανακλά ο Αριςτοφάνθσ, με κορφφωςθ τθν εκελοφςια 

εξορία του Ευριπίδθ ςτθν Μακεδονία μζςα ςε κλίψθ και απογοιτευςθ209. Θ 

αντίδραςθ των ςυγχρόνων του οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ο ποιθτισ «χτφπθςε» τουσ 

οπιςκοδρομικοφσ, τα  παλιά μυαλά, τισ παλιζσ ιδζεσ και άνοιξε καινοφργιουσ 

ορίηοντεσ ςτθν ακθναϊκι ςκζψθ210. Τα ςυναιςκιματα των Ακθναίων για τον 

Ευριπίδθ ιταν ανάμικτα και αντιφατικά. Τον καταδίωκαν, μολονότι ςυνεχϊσ 

κατζφευγαν ςε αυτόν, τον καφμαηαν ενϊ τον μιςοφςαν, τον λοιδοροφςαν και τον 

ςυκοφαντοφςαν ενϊ ζνοιωκαν γοθτευμζνοι από τα ζργα του. Δεν είναι άλλωςτε 

τυχαίο το γεγονόσ ότι το δράμα που περιςςότερο από οποιοδιποτε άλλο άςκθςε 

επίδραςθ ςτθν παγκόςμια λογοτεχνία, θ Μιδεια, κατατάχτθκε ςτθν τρίτθ κζςθ από 

τουσ κριτζσ του αγϊνα (431 π.Χ.)211. Οφτε επίςθσ είναι τυχαίο ότι ο μεγαλφτεροσ 

ζπαινοσ για αυτόν προζρχεται από τα χείλθ του ςφγχρονοφ του Αριςτοφάνθ «οὐκ 

ἔςτ᾽ ἀνὴρ Εὐριπίδου ςοφϊτεροσ ποθτισ» (Λυςιςτράτθ 368)212. Αξιοςθμείωτο είναι 

ότι, παρόλο που  ο Ευριπίδθσ κεωρικθκε από τουσ ςυγχρόνουσ του ωσ 

αμφιλεγόμενθ προςωπικότθτα, ο «παρεξθγθμζνοσ» τραγωδόσ κλθροδότθςε ςτον 

κόςμο μια ανεκτίμθτθσ αξίασ κλθρονομιά, που ζχει από αιϊνεσ ξεπεράςει κάκε 

εκνικό ςφνορο και ακόμα και ςιμερα ςυγκινεί όλο τον κόςμο.  
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ΚΩΜΙΚΟΙ ΠΟΙΗΣΕ ΣΗ ΚΛΑΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Θ λζξθ κωμωδία προζρχεται από τθν λζξθ «κῶμοσ» που ιταν μια εφκυμθ 

ςυντροφιά μεκυςμζνων πανθγυριςτϊν και τθν λζξθ «ᾠδι» που κα πει τραγοφδι. Θ 

αρχαία κωμωδία, όπωσ και θ τραγωδία, αφθγείται μια ιςτορία. Αντί ωςτόςο να 

αντλιςει τα κζματά τθσ από τον μφκο, τοποκετεί τθν δράςθ τθσ ςτθν πιο ςφγχρονθ 

επικαιρότθτα. Υπαινίςςεται αςταμάτθτα ςφγχρονα πρόςωπα και γεγονότα, ςτοιχείο 

που εμπόδιςε άλλωςτε τθν επιβίωςθ αυτοφ του κεατρικοφ είδουσ, διότι το κωμικό 

πεκαίνει όταν ο υπαινιγμόσ παφει να είναι εμφανισ213. Τζλοσ, ςυνδζει το κοινό μ’ 

ζνα αχαλίνωτο πανθγφρι, που κακοδθγείται από αυτόν που ορίηει το παιχνίδι. 

Θ διαίρεςθ τθσ Κωμωδίασ ςε Ραλαιά (ι Αρχαία), Μζςθ και Νζα –διάκριςθ 

χρονολογικι αλλά και ουςιαςτικι/περιγραφικι- εμφανίηεται για πρϊτθ φορά ςτα 

αρχαία κείμενα μόλισ ςτο πρϊτο μιςό του 2ου αιϊνα μ.Χ.214 . Θ Αρχαία  Κωμωδία, θ 

οποία αποτελεί ακθναϊκό δθμιοφργθμα, γεννικθκε ςτισ αρχζσ του 5ου αιϊνα και 

ζςβθςε με τον Αριςτοφάνθ. Θ περίοδοσ αυτι φωτίηεται ςιμερα μόνο από τισ 

ςωηόμενεσ κωμωδίεσ του ποιθτι, τισ οποίεσ ςυνζκεςε κατά τθν διάρκεια του 

Ρελοποννθςιακοφ Ρολζμου215. Στον άξονα του χρόνου θ Μζςθ Κωμωδία είκιςται να 

κεωρείται ότι καλφπτει τον 4ο αιϊνα π.Χ.216. Ριο ςυγκεκριμζνα, πρόκειται για τα ζτθ 

που χωρίηουν τον κάνατο του Αριςτοφάνθ από τθν εμφάνιςθ του Μενάνδρου ςτθν 

ακθναϊκι κωμικι ςκθνι. Θ Νζα Κωμωδία είναι θ τελευταία φάςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ 

αρχαίασ ελλθνικισ κωμωδίασ και αναπτφςςεται ςτθν ελλθνιςτικι εποχι, ειδικότερα 

ςτα χρόνια μετά το 320 π.Χ., με κορυφαίο εκπρόςωπό τθσ τον Μζνανδρο. 

Πταν λζμε Αρχαία Κωμωδία ςιμερα εννοοφμε τισ ςωηόμενεσ κωμωδίεσ του 

Αριςτοφάνθ, κακϊσ δεν ζχουν διαςωκεί ζργα άλλων κωμικϊν ποιθτϊν, ενϊ 

γνωρίηουμε τα ονόματα τουσ και τίτλουσ των ζργων τουσ. Ο Μάγνθσ, ο Κρατίνοσ, ο 

Κράτθσ, ο Φερεκράτθσ, ο Φρφνιχοσ και ο Εφπολισ ιταν εκπρόςωποι τθσ Αρχαίασ 

Κωμωδίασ, των οποίων όμωσ κάποια αποςπάςματα από τα ζργα τουσ ζχουν 

διαςωκεί ˙ τίποτα ωςτόςο δεν ανάγεται πριν από το 450 π.Χ.217. Ρρϊτοσ 

κωμωδιογράφοσ κατά τον Αριςτοτζλθ ιταν ο Χιωνίδθσ. Ο Μάγνθσ ιταν νεϊτεροσ 

του Χιωνίδθ, όμωσ εκείνοσ ο οποίοσ κεωρείται ο ιδρυτισ τθσ Αρχαίασ Αττικισ 

Κωμωδίασ ιταν ο Κρατίνοσ. Ο Κρατίνοσ μαηί με τον Εφπολθ και τον Αριςτοφάνθ 

αποτζλεςαν τθν τριάδα τθσ Αρχαίασ Αττικισ Κωμωδίασ που τοποκετείται πλάι ςτθν 

τριάδα των μεγάλων τραγικϊν218. Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα τθσ ποίθςθσ του 

Εφπολθ, ο οποίοσ υπιρξε ο πιο ςθμαντικόσ ανταγωνιςτισ του Αριςτοφάνθ, ιταν θ 
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φανταςία και θ χάρθ, ενϊ του Κρατίνου θ δφναμθ και θ δριμφτθτα219. Ο 

ςυγκεραςμόσ, όμωσ, των χαρακτθριςτικϊν και των δυο βριςκόταν ςτον 

Αριςτοφάνθ, ο οποίοσ υπιρξε θ δεςπόηουςα φυςιογνωμία τθσ κωμικισ ςκθνισ τθσ 

Ακινασ. Ο κωμωδιογράφοσ, τον οποίο τόςο ο Ρλάτωνασ όςο και ο Αριςτοτζλθσ 

κατζταξαν ςτθν πρϊτθ κζςθ, χάριςε ςτο ακθναϊκό κοινό ςαράντα τζςςερισ 

κωμωδίεσ, κατά τθν διάρκεια τθσ ςαραντάχρονθσ κθτείασ του (427-περ.385 π.Χ. 220). 

Τθν υπεροχι του αυτι ο Αριςτοφάνθσ τθν οφείλει αφενόσ μεν ςτθν ποςότθτα των 

ζργων του και αφετζρου ςτθν ποιότθτά τουσ. Με τθ δραματουργικι του δεινότθτα, 

τθ κεατρικι του τεχνικι, τθν πλοφςια φανταςία, το γνιςιο λυριςμό, τθν μοναδικι 

κωμικι ευρθματικότθτα χαρακτιριςε ζνα είδοσ κωμωδίασ που επιηεί με το όνομά 

του : « αριςτοφανικι κωμωδία»221.  

Ππωσ ςε κάκε εποχι, το ίδιο και ςτθν Ακινα του 5ου αιϊνα π.Χ. οι κωμικοί ποιθτζσ 

ανικουν ςτθν αντιπολίτευςθ, ακριβϊσ γιατί αυτό ορίηει το επάγγελμά τουσ. Κακϊσ 

ςτθν εποχι που ηοφςαν το πολίτευμα ιταν δθμοκρατικό και ςτον πνευματικό και 

καλλιτεχνικό χϊρο επικρατοφςαν νεωτεριςτικζσ τάςεισ, εφλογο ιταν να κάνουν 

ςτόχο τθσ ςάτιράσ τουσ τθ δθμοκρατία και τισ νζεσ ιδζεσ. Μάλιςτα, ςτισ κωμωδίεσ 

που πραγματεφονται «τα τθσ πόλεωσ πράγματα», δθλαδι όςα ζχουν ςχζςθ με τθν 

πολιτικι ηωι τθσ Ακινασ, θ γυναικεία παρουςία είναι ζντονθ (Λυςιςτράτθ) κακϊσ 

και ςτισ κωμωδίεσ, οι οποίεσ ζπαιρναν τισ υποκζςεισ τουσ από τθν περιοχι τθσ 

λατρείασ (Θεςμοφοριάηουςεσ). 

Θ Αρχαία Αττικι Κωμωδία με τθν προςωπικι ςάτιρα και τθν αςφδοτθ αιςχρολογία 

άνκιςε ςτθν Ακινα ςτο δεφτερο μιςό του 5ου π.χ. αιϊνα και αποτζλεςε 

χαρακτθριςτικι ζκφραςθ τθσ ακθναϊκισ δθμοκρατίασ222. Πμωσ από τον 5ο ςτον 4ο 

αιϊνα, ςβινει κακϊσ θ Μζςθ και θ Νζα Κωμωδία που κα τθν διαδεχτοφν 

παρουςιάηουν εντελϊσ διαφορετικό πρόςωπο.     
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ΓΤΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ 

Στον ανδροκρατοφμενο, τυπικά και κεςμικά, κόςμο τθσ αρχαίασ κεατρικισ 

πρακτικισ, ο μόνοσ χϊροσ ςτον οποίο οι γυναίκεσ είχαν τθν δυνατότθτα να 

παρειςφριςουν και να προβλθκοφν άφοβα, να δράςουν και μάλιςτα να 

πρωταγωνιςτιςουν ςτο πλάι των ανδρϊν, ιταν ο χϊροσ τθσ δραματικισ 

αναπαράςταςθσ. Θ δραματικι «χειραφζτθςθ» των γυναικϊν φαίνεται πωσ 

δρομολογικθκε και προωκικθκε καταρχάσ από τθν αρχαία τραγωδία, είδοσ που 

οφτωσ ι άλλωσ προθγικθκε τθσ κωμωδίασ ςε ότι αφορά τθν αιςκθτικι του 

αυτονόμθςθ από τα αρχαϊκά κρθςκευτικά δρϊμενα και τθν επίςθμθ καλλιτεχνικι 

άςκθςι του ςτο πλαίςιο των εν άςτει Διονυςίων223.   Σε αντίκεςθ με τθν πλθκωρικι 

παρουςία και τθν πολυδιάςτατθ δράςθ τθσ «τραγικισ» γυναίκασ ςτο ςωηόμενο 

corpus, θ άλλοτε κραυγαλζα και άλλοτε φευγαλζα, θ άλλοτε διαφωτιςτικι και 

άλλοτε παραπλανθτικι εικόνα τθσ γυναίκασ ςτον μικρόκοςμο τθσ Αρχαίασ 

Κωμωδίασ, είναι το κζμα, το οποίο κα αναλυκεί περαιτζρω. 

Καμία γυναίκα δεν ςυμμετείχε ςτθν κοινωνικι και πολιτικι ηωι τθσ Ακινασ. Καμία 

γυναίκα δεν ςυμμετείχε άμεςα ςτθν ςυγγραφι, ςτθν παραγωγι, ςτισ παραςτάςεισ 

και ςτθν κρίςθ των κεατρικϊν ζργων. Αμφίβολθ εξαίρεςθ ςτθν περίπτωςθ τθσ 

αρχαίασ κωμωδίασ ιταν θ υπόδθςθ οριςμζνων γυναικείων, βωβϊν και 

αιςκθςιακϊν κατά το μάλλον ι ιττον, ςκθνικϊν μορφϊν από πραγματικζσ νεαρζσ 

γυναίκεσ224. Είναι λοιπόν απορίασ άξιο ότι ςε μια τζτοια «χρυςι εποχι» ακμισ και 

προόδου μιασ πόλθσ, και δθ τθσ Ακινασ, οι γυναίκεσ ςτεροφνταν κάκε δικαιϊματοσ 

ςυμμετοχισ ςτον κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιςτικό βίο, γεγονόσ που διαχρονικά 

επιςκιάηει το μεγαλείο τθσ κλαςικισ Ακινασ. 

Θ Αρχαία Κωμωδία ανζδειξε από νζεσ οπτικζσ γωνίεσ τθν κεατρικι αναπαράςταςθ 

τθσ γυναίκασ του 5ου π.Χ. αιϊνα, κινοφμενθ ςτο ολιςκθρό ερμθνευτικά ζδαφοσ 

μεταξφ πραγματικότθτασ και μυκοπλαςίασ, αλθκοφάνειασ και ψευδαίςκθςθσ, 

βιωματικισ ταφτιςθσ και κριτικισ απόςταςθσ, δθμόςιασ και ιδιωτικισ 

προβλθματικισ, μυκικισ και επίκαιρθσ αναφορικότθτασ225. Στθν κωμωδία επομζνωσ 

δεν πρζπει να προςδοκοφμε τθν φπαρξθ ρεαλιςτικϊν χαρακτιρων όπωσ 

παρουςιάηονται ςτθν κακθμερινι ηωι, αλλά ςτερεότυπα πορτραίτα, τα οποία 

χρθςιμοποιεί ο ποιθτισ ενςωματϊνοντασ τουσ φόβουσ και τισ ανθςυχίεσ των 

κεατϊν, μια ιπια δθλαδι υποκειμενικι παράνοια, για το τι μπορεί να τουσ 

ςυμβεί226 .   

Οι κωμωδιογράφοι τθσ εποχισ αυτισ ζφεραν ενδεχομζνωσ επί ςκθνισ γυναικεία 

δραματικά πρόςωπα ι και γυναικείασ ταυτότθτασ Χοροφσ, ςε μυκοπαρωδιακό ι 
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 Διαμαντάκου – Αγάκου (2011) ς.633 
224

 Διαμαντάκου - Αγάκου (2011) ς.632 
225

 Διαμαντάκου - Αγάκου (2011) ς.635 
226

 Gardner (1989) ς.51 



 

64 
 

επικαιρικό, ςυχνά πολιτικά ςθμαςιοδοτθμζνο, δραματικό ςυγκείμενο, ενϊ με τισ 

κωμωδίεσ του Κοριαννϊ, Πετάλθ και Θάλαττα ο Φερεκράτθσ ζκετε πικανϊσ ςτο 

επίκεντρο τθσ δράςθσ φερϊνυμεσ εταίρεσ, δρομολογϊντασ ζναν γυναικείο «τφπο», 

που ζμελλε να εξελιχκεί και να ενιςχυκεί δραματικά τον επόμενο αιϊνα, ςτθν Μζςθ 

και Νζα Κωμωδία227. Ο Αριςτοφάνθσ, μζςα από μια άλλθ οπτικι γωνία, 

αντιμετωπίηει το ευαίςκθτο κζμα τθσ κοινωνικισ ανιςότθτασ των δυο φφλων με 

αφοπλιςτικι λογικι ευκφτθτα. Στθν φαλλοκρατικι Ακινα όπου κάκε 

δραςτθριότθτα είναι ανδρικι υπόκεςθ, ο κωμικόσ ποιθτισ μζςω των ζργων του 

προβάλλει τθν διαπίςτωςθ ότι οι γυναίκεσ υποφζρουν διπλά και τριπλά από τθν 

ανδρικι απαξία και από όλα τα δεινά που ςυνεπάγονται οι πόλεμοι και οι κάνατοι. 

Μάλιςτα, ο κωμωδιογράφοσ ενϊνει τθν δικι του φωνι με τισ ανυψωτικζσ φωνζσ 

των τραγικϊν, οι οποίοι είχαν ιδθ αναγάγει οριςμζνεσ γυναικείεσ μορφζσ ςε 

προςωπικότθτεσ ικουσ, αρετισ και ανδρείασ προμθνφοντασ τθν αναγκαιότθτα 

κοινωνικϊν αλλαγϊν και με τθ ριςθ «ἀλλ’ ὅςτισ ἔτι ςτῦςαι δυνατόσ»228 φανερϊνει 

το αναμενόμενο τζλοσ τθσ αρςενικισ υπεροχισ και υποψιάηει τουσ ακθναίουσ 

ακροατζσ για τθ φυςιολογικι λιξθ τθσ δικεν κοινωνικισ αρςενοκρατίασ τουσ.      
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Η ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΙ ΚΩΜΩΔΙΕ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΦΑΝΗ 

Αν θ τραγωδία, για να εκφράςει τισ ςυγκροφςεισ τθσ πόλθσ ςτθν ϊρα του κριάμβου 

τθσ αντλεί τα κζματά τθσ από τουσ μφκουσ, θ κωμωδία από τθν πλευρά τθσ, 

παραμζνει πολφ πιο κοντά ςτθν κακθμερινι πραγματικότθτα τθσ Ακινασ, ςε βακμό 

που ζγινε δυνατό να χρθςιμοποιθκεί για να επιχειρθκεί μια «κοινωνιολογικι 

ανάλυςθ» τθσ πόλθσ229. Οι άνκρωποι τουσ οποίουσ παρουςιάηει επί ςκθνισ ο 

Αριςτοφάνθσ είναι άνδρεσ και γυναίκεσ τθσ Ακινασ, ακόμα και όταν ιςχυρίηεται πωσ 

τοποκετεί τθν υπόκεςθ ςε ζναν φανταςτικό κόςμο και τα ςφγχρονα γεγονότα 

προβάλλονται ςτακερά ςτο βάκοσ και πρϊτα αυτόσ ο Ρελοποννθςιακόσ πόλεμοσ 

από τον οποίο θ Ακινα κα βγει κανάςιμα πλθγωμζνθ. Ο Αριςτοφάνθσ είναι ο 

κωμωδιογράφοσ που από τα ζντεκα διαςωηόμενα ζργα του τρία παρουςιάηουν επί 

ςκθνισ γυναίκεσ και μάλιςτα διαδραματίηουν ζνα ςθμαντικό ρόλο ςτθν πλοκι τθσ 

υπόκεςθσ: θ Λυςιςτράτθ, οι Θεςμοφοριάηουςεσ και οι Εκκλθςιάηουςεσ.     

Τθν πρϊιμθ παρουςία τθσ γυναίκασ ςτθν αρχαία κωμωδία του 5ου αιϊνα 

επιβεβαιϊνει ζμμεςα και αρκετά νωρίσ ςτθν διάρκεια τθσ ποιθτικισ του πορείασ ο 

ίδιοσ ο Αριςτοφάνθσ. Ζτςι ςε πολλά αριςτοφανικά ζργα παρατθροφμε να 

διαγράφεται μια κατάςταςθ, ςτθν οποία ο κόςμοσ κατά καυμαςτό τρόπο 

αναποδογυρίηεται, υπόκειται ςε αυςτθρι κριτικι και ζπειτα αποκακίςταται  ςτθν 

κανονικότθτά του. Για τον λόγο αυτό ςυχνά αναφζρεται ότι οι κωμωδίεσ του 

Αριςτοφάνθ είναι εκ βάκρων ςυντθρθτικζσ ωσ προσ τθν επίδραςι τουσ, παρά τθν 

δυναμικι τουσ ςάτιρα.  Στισ ζντεκα ςωηόμενεσ κωμωδίεσ του Αριςτοφάνθ γίνονται 

ευκρινζςτεροι οι κεματικοί και μορφολογικοί τρόποι τθσ δραματικισ διαχείριςθσ 

τθσ γυναικείασ φφςθσ. Οι γυναικείεσ μορφζσ ςτο ςφνολό τουσ (ελεφκερεσ ι δοφλεσ, 

ενιλικεσ γυναίκεσ ι νεαρά κορίτςια, κνθτζσ ι κεϊκζσ οντότθτεσ, Ακθναίεσ ι 

Σπαρτιάτιςςεσ) είχαν το δεφτερο και με μεγάλθ διαφορά ρόλο ωσ προσ το μζγεκοσ 

τθσ κειμενικισ εκπροςϊπθςθσ, τθσ ςυχνότθτασ τθσ ςκθνικισ παρουςίασ και του 

εφρουσ τθσ επικοινωνιακισ δυναμικισ.  

Θ γυναικεία παρουςία ςτισ κωμωδίεσ του Αριςτοφάνθ είναι ζκδθλθ τόςο ςτα 

δρϊμενα τθσ πολιτικισ ηωισ όςο και τθσ δθμόςιασ ςτθν πόλθ των Ακθνϊν. Ωσ 

γνωςτόν, ο πόλεμοσ και θ ειρινθ αποτελοφςαν κζματα ενδιαφζροντοσ των ανδρϊν 

και θ λιψθ των ςχετικϊν αποφάςεων ιταν υπόκεςθ αρςενικϊν. Ωςτόςο, ο 

Αριςτοφάνθσ φαίνεται να πιςτεφει ότι ςτο αδιζξοδο του πολζμου οι γυναίκεσ 

μποροφςαν να δϊςουν λφςεισ που εξαςφάλιηαν τθν ειρινθ και ωσ εκ τοφτου οι 

γυναικείεσ ικανότθτεσ ζπρεπε να αναγνωρίηονται, γεγονόσ που αποδεικνφεται ςτο 

ζργο Λυςιςτράτθ230. Φυςικά, αυτι θ «εξφμνθςθ», ςφμφωνα με τθν Σφλβια 

Κατοφντα είναι πρόςκαιρθ κακόςον όταν τα προβλιματα λφνονταν, θ γυναίκα 

ενςτερνιηόταν και πάλι τθν οικεία «φφςθ» τθσ, όμωσ δεν ζπαυε να αποτελεί 
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ανατροπι ςτθν ανδροκρατοφμενθ κοινωνία τθσ Ακινασ. Μάλιςτα, αυτι θ ανατροπι 

είναι ιδιαίτερα εμφανισ ςτισ Θεςμοφοριάηουςεσ όπου οι γυναίκεσ παίρνουν τθν 

κατάςταςθ ςτα χζρια τουσ για να αποκαταςτιςουν το χάοσ που δθμιοφργθςε ο 

άνδρασ. Οι Εκκλθςιάηουςεσ όμωσ αποτελοφν τθν υπζρβαςθ του κωμωδιογράφου, 

κακόςον ςε αυτό το ζργο οι γυναίκεσ καταλαμβάνουν τθν εξουςία κακ’ ολοκλθρίαν 

και για πάντα, αφοφ το πρότυπο του «οίκου» επιβάλλεται ςτθν «πόλιν»231.  

Θ ανάδειξθ τθσ γυναίκασ από τον ςυντθρθτικό κωμωδιογράφο ζχει ιδιαίτερθ αξία 

διότι - προβάλλοντασ τισ δυνατότθτεσ και τουσ επιτυχείσ χειριςμοφσ  του γυναικείου 

φφλου ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ - εξφψωςε τθν αφανι γυναίκα και άνοιξε 

τον δρόμο για μια διαφορετικι αντιμετϊπιςι τθσ από τθν ακθναϊκι κοινωνία. Και 

δεν αρκζςτθκε μόνο ςε αυτό. Ραρά το γεγονόσ ότι ο Αριςτοφάνθσ δεν ταςςόταν 

υπζρ τθσ ριηικισ αναδιοργάνωςθσ τθσ Ακινασ, εν τοφτοισ ςτα ζργα του «ζκιξε» το 

ανδρικό φφλο αναφζροντασ τθν ςτειρότθτα, τθ κθλυπρζπειά του αλλά και τον 

ανάρμοςτο τρόπο με τον οποίο οι άνδρεσ χειρίηονταν τα πολιτικά πράγματα, 

ςκιαγραφϊντασ με αυτόν τον τρόπο τουσ άνδρεσ ωσ τζλεια ενςάρκωςθ τθσ 

διάλυςθσ232.    

Ο Αριςτοφάνθσ ζγραψε τρεισ κωμωδίεσ με γυναικεία υπόκεςθ. Γυναίκεσ που 

εμπλζκονται ςτα πολιτικά ηθτιματα τθσ Ακινασ, γυναίκεσ που καταλαμβάνουν τθν 

Εκκλθςία του ακθναϊκοφ Διμου233, γυναίκεσ που αναμιγνφονται ςτθν δθμόςια ηωι 

τθσ πόλθσ. Στθ Λυςιςτράτθ δίνει για πρϊτθ φορά το λόγο ςτισ γυναίκεσ και 

ανανεϊνει ζτςι τθν ζμπνευςι του : οι εικόνεσ αναπτφςςουν νζα κζματα, θ 

γελοιογραφικι υπερβολι (γκροτζςκο) εξαφανίηεται ςχεδόν εντελϊσ, και αν θ 

ςεξουαλικότθτα παραμζνει ςθμαντικι, ωςτόςο εκφράηεται με πολλι λιγότερθ 

ωμότθτα και νοείται μόνο με όρουσ γάμου234. Οι Θεςμοφοριάηουςεσ είναι ίςωσ θ 

πιο νεωτερικι κωμωδία του ποιθτι. Οι θρωίδεσ ςτεροφνται παντελϊσ γοθτείασ και 

δεν ζχουν τα προτεριματα που αντιςτάκμιηαν τα κάποια ελαττϊματα των 

ςυνωμοτιςςϊν τθσ Λυςιςτράτθσ, που ίςωσ παραείναι επιρρεπείσ ςτισ ςαρκικζσ 

θδονζσ και ςτο ποτό235. Τζλοσ, ςτισ Εκκλθςιάηουςεσ, ζργο με πολλά κοινά ςτοιχεία 

με τθν Λυςιςτράτθ, ζχουμε αντιςτροφι των ρόλων ανδρϊν και γυναικϊν κακϊσ 

παρουςιάηει τισ γυναίκεσ, μεταμφιεςμζνεσ ςε άνδρεσ, να καταλαμβάνουν τθν 

εξουςία και να εγκακιδρφουν ςτθν πόλθ ζνα κομμουνιςτικό ςφςτθμα236.  Ο 

Αριςτοφάνθσ ς’ αυτι τθν κωμωδία δίνει ςτθ γυναίκα θρωίδα προτεραιότθτα, 

επιδεξιότθτα και ανδριςμό να ολοκλθρϊςει με επιτυχία το εγχείρθμά τθσ237. 

Ραραδόξωσ και ςτα τρία αυτά ζργα, τα οποία ζχουν γυναικείο Χορό, ο Αριςτοφάνθσ 
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δεν κάνει ζντονθ χριςθ του γκροτζςκου, του ςτοιχείου που χαρακτιριςε τθν 

δφναμθ και τθν πρωτοτυπία ςτθν τζχνθ του.  

Ο Αριςτοφάνθσ παρουςίαςε τισ γυναίκεσ ςτθ ςκθνι δίχωσ εχκρότθτα, παρά το 

ζντονα αρνθτικό κλίμα που επικρατοφςε ςτον πυρινα τθσ ακθναϊκισ κοινωνίασ και 

τον μιςογυνιςμό εκ μζρουσ των ανδρϊν. Κα ιταν λογικό να υποκζςουμε ότι με τον 

τρόπο του ο κωμωδιογράφοσ υποςτιριξε τθ γυναικεία υπόκεςθ. Άλλωςτε το 

γεγονόσ ότι αφιζρωςε τρεισ κωμωδίεσ ςτο γυναικείο φφλο το αποδεικνφει 

ζμπρακτα. Στουσ ςτίχουσ του ποιθτι θ γυναίκα δεν είναι κλειςμζνθ ςτο εςωτερικό 

του ςπιτιοφ, δεν περιορίηεται από τθν κοινά αποδεκτι γυναικεία ςωφροςφνθ αλλά 

αναμειγνφεται ενεργά ςτθ δθμόςια και πολιτικι ηωι. Στα μάτια του ποιθτι θ 

γυναίκα δεν ςυμβολίηει μόνο τθν αγάπθ και τον ζρωτα αλλά κυρίωσ τθν ειρινθ. 

Φυςικά δεν πρζπει να παραπλανθκοφμε και να πιςτζψουμε ότι ο Αριςτοφάνθσ 

πιρε ςτα ςοβαρά τα κθρφγματα που απζδιδε ςτισ γυναίκεσ. Ο κωμικόσ δίνοντασ ςτθ 

γυναίκα  φωνι από το βιμα τθσ εξουςίασ απζβλεπε κυρίωσ ςτο να προκαλζςει τα 

γζλιο των κεατϊν. Ραράλλθλα όμωσ, και εν αγνοία του, προςζφερε μεγάλεσ 

υπθρεςίεσ ςτο γυναικείο φφλο με το να παρουςιάςει γυναικείεσ προςωπικότθτεσ 

ςτθ κεατρικι ςκθνι. 
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ΑΡΙΣΟΦΑΝΗ ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ο Αριςτοφάνθσ, ο κορυφαίοσ κωμικόσ ποιθτισ που γεννικθκε ςτθν ειρθνικι πόλθ 

του Ρερικλι ςτα χρόνια που άρχιςε θ ανοικοδόμθςθ του Ραρκενϊνα, ξεδίπλωςε με 

αξιοηιλευτθ αριςτοτεχνία τθν πλοφςια πολυμορφία τθσ αττικισ ηωισ ςτθν πιο 

περιφανθ εποχι τθσ Ακινασ, όπωσ τονίηει ο Albin Lesky238. Ο μεγάλοσ δθμιουργόσ, 

οποίοσ ιταν  επινοθτικόσ, αριςτοτζχνθσ και ευεπίφοροσ  ςτουσ ςυνειρμικοφσ 

ςυνδυαςμοφσ239, πετφχαινε με το χιοφμορ και τθν ποικιλία τθσ γλϊςςασ του ςωρεία 

λογοπαιγνίων αναμιγνφοντασ με ανεπανάλθπτο τρόπο πραγματικά και φανταςτικά 

ςτοιχεία. Οι κωμωδίεσ του Αριςτοφάνθ παρουςιάηονται ςτο μεγαλφτερό τουσ μζροσ 

ςε μια εποχι που θ ςυνοχι τθσ ακθναϊκισ δθμοκρατίασ είχε γίνει εφκραυςτθ λόγω 

του Ρελοποννθςιακοφ πολζμου και των εςωτερικϊν ελλείψεων240. Θ πολιτικι 

κατάςταςθ τθσ Ακινασ ιταν το ζναυςμα για να γράψει ο Αριςτοφάνθσ ζργα, ςτα 

οποία επζκρινε ό,τι ζβλαπτε τθν ειρινθ,  τθν πρόοδο τθσ πόλθσ και τθν ευτυχία των 

Ελλινων. Ο ποιθτισ, όντασ υπεραςπιςτισ του λαοφ, ςυνζκεςε κωμωδίεσ με πολλζσ 

αναφορζσ ςε γεγονότα και κρίςεισ που ταλάνιςαν τουσ ακθναίουσ πολίτεσ ςε 

κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιςτικό επίπεδο.   

Θ  αριςτοφανικι κωμωδία επικεντρϊκθκε κυρίωσ ςτθ ςάτιρα εξεχουςϊν 

προςωπικοτιτων, τισ οποίεσ το κοινό παρακολουκοφςε με απόλαυςθ να 

διαςφρονται. Εντοφτοισ, ο κωμωδιογράφοσ δεν δίςταηε να διακωμωδιςει 

ςυςτθματικά και τουσ κεατζσ. Ωςτόςο, θ αρετι που χαρακτιριηε τον Αριςτοφάνθ 

ιταν θ αταλάντευτθ πίςτθ του ςτο ακάνατο μεγαλείο τθσ Ακινασ, ακόμα και λίγο 

πριν από τθν τελικι πτϊςθ τθσ. Αυτι ακριβϊσ θ βακφπνευςτθ ςυνείδθςθ ενόσ 

αςφγκριτου επιτεφγματοσ, που ο πανδαμάτωρ χρόνοσ δεν κα μπορζςει να ςβιςει 

ποτζ, αποτελεί άλλθ μια πρόδθλθ ζνδειξθ τθσ ίδιασ τθσ μεγαλοςφνθσ του ποιθτι241. 

Είναι θ αιτία και το αιτιατό που τον παρακινεί να ςυνκζςει τθ γυναικεία κωμωδία, 

Λυςιςτράτθ. Ο ουτοπικόσ οραματιςμόσ του ςτθ Λυςιςτράτθ αποτυπϊνει  με 

ιδιαίτερθ ευγλωττία τα μυχιαίτατα αιςκιματά του τθσ ζντονθσ ανθςυχίασ και 

αγωνίασ για τθν αβζβαιθ πια επιβίωςθ τθσ πόλθσ του. Θ Λυςιςτράτθ, είναι θ 

κωμωδία που κατζχει τθν πρωτεφουςα κζςθ και θ οποία ανζβθκε ςτθ ςκθνι το 411 

π.Χ. , πικανότατα ςτα Λιναια242, ενόψει των Μεγάλων Διονυςίων. 
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ΜΤΘΟΠΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΤΘΟ 

Θ Λυςιςτράτθ είναι μια κωμωδία ςτθν οποία ο ςοβαρόσ πολιτικόσ προβλθματιςμόσ 

ςυνδυάηεται με απαράμιλλο τρόπο με τθν τολμθρι ςάτιρα, κακϊσ διαδραματίηεται 

ςε μια κρίςιμθ εποχι για τθν Ακινα. Θ πλοκι τθσ κωμωδίασ βαςίηεται ςτθν 

«κριτικι» ότι αποκλειςτικά οι άνδρεσ φζρουν τθν πολιτικι ευκφνθ για τθν ολζκρια 

κατάςταςθ τθσ πόλθσ. Με τθν ανοθςία τουσ κατζςτρεψαν τθν πόλθ μζςα ςε είκοςι 

χρόνια πολζμου. Για να επανορκϊςουν αυτιν τθν ςυμφορά, οι γυναίκεσ τθσ 

Ελλάδασ, τισ οποίεσ ςυγκαλεί θ Ακθναία με το εφγλωττο όνομα Λυςιςτράτθ («αυτι 

που διαλφει το ςτρατό») αποφαςίηουν τθν εγκατάλειψθ τθσ ςυηυγικισ κλίνθσ, 

μζχρισ ότου ςυνετίςουν τουσ άνδρεσ τουσ243.  

Θ Λυςιςτράτθ, προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθν επιτυχία του πραγματικοφ ςχεδίου 

τθσ, να ωκιςει δθλαδι τουσ άνδρεσ ςε πολιτικι ςυνδιαλλαγι μζςω τθσ 

αναγκαςτικισ ςεξουαλικισ αποχισ, καταλαμβάνει μαηί με άλλεσ γυναίκεσ  τθν 

Ακρόπολθ τθσ Ακινασ, ζτςι ϊςτε να ςτεριςει από τουσ άνδρεσ τουσ οικονομικοφσ 

πόρουσ που φυλάςςονταν εκεί και ιταν απαραίτθτοι για τθ διεξαγωγι του 

πολζμου. Ανάμεςα ςτισ ςυγκεντρωμζνεσ γυναίκεσ, ξεχωρίηουν εκτόσ από τθν 

πλθκωρικι και δυναμικι Λυςιςτράτθ, θ Ακθναία Κλεονίκθ, θ νεαρι Μυρρίνθ, και θ 

Σπαρτιάτιςςα Λαμπιτϊ. Θ πλοκι τθσ κωμωδίασ χαρακτθρίηεται από μια διχοτόμθςθ, 

θ οποία παρουςιάηεται με περίτεχνο τρόπο. Στθν μια πλευρά –ςτο επίπεδο των 

υποκριτϊν- βρίςκονται οι νζοι, γυναίκεσ που ςυςπειρϊκθκαν γφρω από τθ 

Λυςιςτράτθ και άνδρεσ που είναι ικανοί να φζρουν όπλα και να τεκνοποιιςουν, και 

ςτθν άλλθ – ςτο επίπεδο του χοροφ- οι γθραιοί άνδρεσ και γυναίκεσ.   

Στθν υπόκεςθ του ζργου γυναίκεσ και άνδρεσ ανταγωνίηονται τθν εξουςία και 

προςπακοφν με ιδιόμορφεσ μεκόδουσ να επιβλθκοφν ο ζνασ ςτον άλλο, όμωσ οι 

γυναίκεσ του Αριςτοφάνθ εμφανίηονται πολφ πιο δυναμικζσ και γεμάτεσ 

αυτοπεποίκθςθ. Λδιαίτερα, ο κωμικόσ ποιθτισ παρουςιάηει τθ Λυςιςτράτθ, ςτθν 

οποία ζχει εναποκζςει όλεσ τισ ελπίδεσ του για τθν πραγμάτωςθ τθσ ειρινθσ, 

γυναίκα αποφαςιςτικι και ςκλθρι ςτον αγϊνα τθσ με τον Ρρόβολο (Λυςιςτράτθ 

ςτ.387-475)244 και τθσ δίνει τθν ευκαιρία να μιλιςει για τθν υποβάκμιςθ των 

γυναικϊν, τα δεινά που υποφζρουν από τουσ πολζμουσ, για τθν ςεξουαλικι 

καταπίεςθ με τουσ άνδρεσ τουσ. Μάλιςτα, για το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα, το οποίο 

αποτελεί και βαςικό κζμα τθσ κωμωδίασ, ο Αριςτοφάνθσ χρθςιμοποιεί τθ Μυρρίνθ 

και το ςφηυγό τθσ Κινθςία προκειμζνου να αναδείξει ότι το ςτοιχείο τθσ αγάπθσ 

είναι απαραίτθτο για τθν ερωτικι – ςυηυγικι ςυνεφρεςθ245.     

Τελικά, θ επανάςταςθ των γυναικϊν με τθν ςυνδρομι και τθσ Σπαρτιάτιςςασ 

Λαμπιτϊσ (θ οποία ζχει ξεςθκϊςει και τισ Σπαρτιάτιςςεσ να κινθκοφν αναλόγωσ) 
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ζχει αίςιο τζλοσ κακόςον - μετά από μυκικζσ αναφορζσ (Αμαηόνεσ και Λιμνιεσ), από 

ιςτορίεσ που εκτοξεφουν οι δυο Χοροί μεταξφ τουσ, από ειρωνικά λόγια  και ιλαρζσ 

και κωμικζσ (αλλά όχι ιδιαίτερα γκροτζςκεσ) ςκθνζσ - επζρχεται ειρινθ μεταξφ 

Ακθναίων και Σπαρτιατϊν και οι γυναίκεσ ςυμφιλιϊνονται με τουσ άνδρεσ τουσ. 

Μάλιςτα, ο λόγοσ τθσ Λυςιςτράτθσ (Λυςιςτράτθ ςτ. 1112-1135)246 αποτελεί 

εφαλτιριο για τθν παφςθ εχκροπραξιϊν μεταξφ των ελλθνικϊν πόλεων που 

παλαιότερα είχαν ενωκεί εναντίον κοινϊν εχκρϊν. 

Ο Αριςτοφάνθσ χρθςιμοποίθςε ςτο μφκο του ζργου του τθ γυναικοκρατία ωσ 

πραγματικότθτα που δθμιουργεί πολλζσ δυνατότθτεσ και με τουσ ςτίχουσ «ἐγὼ 

γυνὴ μζν εἰμι, νοῦσ δ᾽ ἔνεςτί μοι. αὐτὴ δ᾽ ἐμαυτῆσ οὐ κακῶσ γνϊμθσ ἔχω, τοὺσ δ᾽ ἐκ 

πατρόσ τε καὶ γεραιτζρων λόγουσ πολλοὺσ ἀκοφςας᾽ οὐ μεμοφςωμαι κακῶσ.» 

(Λυςιςτράτθ 1124-1127) 247 προζβαλε τθν αξία του γυναικείου φφλου, ςε μια 

κοινωνία ζντονου μίςουσ και απαξίασ τθσ γυναίκασ όπωσ άλλωςτε αποδεικνφεται 

από τουσ ςτίχουσ «οὐδζν ἐςτι κθρίον γυναικὸσ ἀμαχϊτερον, οὐδὲ πῦρ, οὐδ᾽ ὧδ᾽ 

ἀναιδὴσ οὐδεμία πόρδαλισ.» (Λυςιςτράτθ 1014-1015)248 και από τον ςτίχο «ὡσ ἐγὼ 

μιςῶν γυναῖκασ οὐδζποτε παφςομαι.» (Λυςιςτράτθ 1018)249.  

Φυςικά, όντασ ςυντθρθτικόσ ο Αριςτοφάνθσ δεν επικυμεί να προκαλζςει κοινωνικά 

και πολιτικά ηθτιματα ςτθν ιδθ λαβωμζνθ Ακινα και ωσ εκ τοφτου θ κορφφωςθ 

του ζργου του επιτυγχάνεται με τισ γυναίκεσ να επιςτρζφουν ςτο γυναικείον, τα 

γυναικεία διαμερίςματα του οίκου και ςτισ δραςτθριότθτεσ τουσ εντόσ αυτοφ.     

ΛΤΙΣΡΑΣΗ, ΜΙΑ ΣΟΛΜΗΡΗ ΑΘΗΝΑΙΑ 

Κακόςον θ εμπόλεμθ κατάςταςθ ςτθν Ακινα ςυνεχίηεται προξενϊντασ πολλά δεινά 

ςτθν πόλθ και ςτουσ πολίτεσ, ο Αριςτοφάνθσ αποφαςίηει να γράψει τθ Λυςιςτράτθ 

με ςκοπό να διαμαρτυρθκεί για τουσ πολζμουσ και να ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ τθσ 

ειρινθσ ςε πανελλινια κλίμακα. Βλζποντασ ο Αριςτοφάνθσ ότι οι άνδρεσ φάνθκαν 

ανίκανοι να ςταματιςουν τον πόλεμο, ςτθρίηει τισ ελπίδεσ του ςτισ γυναίκεσ για τθν 

ςωτθρία όλων και διαλζγει τθ Λυςιςτράτθ για τθν επίτευξθ του ςτόχου του.   

«Ἐκλικθ Λυςιςτράτθ παρὰ τὸ λῦςαι τὸν ςτρατόν»250. 

Θ Λυςιςτράτθ είναι θ πρϊτθ θρωίδα του αριςτοφανικοφ κεάτρου251 . Θ θρωίδα δεν 

είναι μια τυχαία Ακθναία, είναι ζξυπνθ και ςκλθρι απζναντι ςτουσ αντιπάλουσ ι 

ςτισ διςτακτικζσ ςυμμάχουσ τθσ, ζχει όμωσ πολφ γοθτεία και πεικϊ. Είναι φινετςάτθ 

ςαν Ακθναία, γενναιόδωρθ, μετρθμζνθ και διακριτικι κακόςον ζχει υψθλοφσ 

ςτόχουσ. Δεν ξεχωρίηει από τισ άλλεσ γυναίκεσ ςε ακυροςτομία και ερωτικι γνϊςθ, 
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αλλά είναι ταυτόχρονα και αυςτθρι. Και αυτό διότι πρζπει πάςθ κυςία να πετφχει 

το ςχζδιο τθσ. 

Ο Αριςτοφάνθσ παρουςιάηει τθν θρωίδα του άλλοτε ςκλθρι με ανδρικι ςοφία και 

άλλοτε τρυφερι. Στουσ ςτίχουσ 506-515, θ θρωίδα αναφζρεται ςτθν υποδεζςτερθ  

κζςθ τθσ γυναίκασ «ταῦτα ποιςω. ἡμεῖσ τὸν μὲν πρότερον πόλεμον καὶ χρόνον 

ἠνεςχόμεκ᾽ ‹ὑμῶν› ὑπὸ ςωφροςφνθσ τῆσ ἡμετζρασ τῶν ἀνδρῶν ἅττ᾽ ἐποεῖτε· —οὐ 

γὰρ γρφηειν εἰᾶκ᾽ ἡμᾶσ,— καίτοὐκ ἠρζςκετζ γ᾽ ἡμᾶσ. ἀλλ᾽ ᾐςκανόμεςκα καλῶσ 

ὑμῶν, καὶ πολλάκισ ἔνδον ἂν οὖςαι ἠκοφςαμεν ἄν τι κακῶσ ὑμᾶσ βουλευςαμζνουσ 

μζγα πρᾶγμα· εἶτ᾽ ἀλγοῦςαι τἄνδοκεν ὑμᾶσ ἐπανθρόμεκ᾽ ἂν γελάςαςαι ‘τί 

βεβοφλευται περὶ τῶν ςπονδῶν ἐν τῇ ςτιλῃ παραγράψαι ἐν τῷ διμῳ τιμερον ὑμῖν;’ 

— ‘τί δὲ ςοὶ τοῦτ᾽;’ ἦ δ᾽ ὃσ ἂν ἁνιρ· ‘οὐ ςιγιςει;’ —κἀγὼ ᾽ςίγων» (Λυςιςτράτθ)252. Θ 

Λυςιςτράτθ περιγράφει τθν γυναίκα καταπιεςμζνθ και εξαρτθμζνθ από τουσ άνδρεσ 

κζλοντασ με αυτόν τον τρόπο να ξυπνιςει τθ γυναίκα από τθν πακθτικι τθσ ςτάςθ 

απζναντι ςτα κοινωνικά προβλιματα.  

Ο κωμωδιογράφοσ δίνοντασ λόγο ςτθ γυναίκα, τθν προτρζπει να διεκδικιςει τα 

δικαιϊματά τθσ απζναντι ςτουσ άνδρεσ που κζλουν να διατθριςουν τα κεκτθμζνα 

τθσ εξουςίασ. Μάλιςτα, ο Αριςτοφάνθσ παρουςιάηει τθν Λυςιςτράτθ ςαν μια ςοφι 

γυναίκα, θ οποία δίνει ςυμβουλζσ διακυβζρνθςθσ ςτουσ άνδρεσ βγαλμζνεσ 

ςυμβολικά μζςα από γυναικείεσ εργαςίεσ253. Θ θρωίδα μιλάει ςοβαρά και 

υπεφκυνα, γεγονόσ που αποδεικνφει τθν ανϊτερθ παιδεία που διακζτει. Δεν αδικεί 

κανζναν οφτε μερολθπτεί.    

Από τα ωραιότερα κομμάτια του Αριςτοφάνθ είναι ο λόγοσ τθσ Λυςιςτράτθσ 

(Λυςιςτράτθ 574-586254), θ οποία τονίηει τθν κοινι τφχθ που ενϊνει τισ ελλθνικζσ 

φυλζσ και οι οποίεσ τϊρα αλλθλοςπαράηονται. Ο κωμικόσ ποιθτισ μζςα από τα 

λόγια τθσ θρωίδασ του αποδεικνφει πωσ είναι πάνω από κομματικζσ απόψεισ, ζχει 

πανελλινια ςυναιςκιματα και ηθτάει ειρινθ εν ονόματι του ανκρωπιςμοφ. Θ 

απεργία τθσ Λυςιςτράτθσ είναι μια απεργία που ζχει ςκοπό να πείςει τουσ 

Ακθναίουσ πολίτεσ να ζρκουν ςε αμοιβαίο ςυμβιβαςμό με τουσ πολίτεσ τθσ 

Σπάρτθσ255. Θ Λυςιςτράτθ του προςπακεί να επαναφζρει τθν ειρινθ με ςκοπό 

αλτρουιςτικό και πανελλινιο256, κυμίηοντασ ςτουσ αντιπάλουσ τθν κοινι τουσ  

καταγωγι, τθν κοινι κρθςκεία και τουσ εξορκίηει να πάψουν να καταςτρζφουν 

ελλθνικζσ πόλεισ. 

Τελικά, θ Λυςιςτράτθ επιτυγχάνει το ςκοπό τθσ και θ ειρινθ πραγματοποιείται με 

κάποιεσ παραχωριςεισ, και από τισ δυο πλευρζσ, παραχωριςεισ που ο ποιθτισ τθσ 
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διαλζγει ειδικά ϊςτε να του επιτρζπουν ςεξουαλικά λογοπαίγνια257.  Εκτόσ από τθ 

Λυςιςτράτθ, ο κωμωδιογράφοσ παρουςιάηει άλλα τζςςερεσ γυναικείεσ 

προςωπικότθτεσ, τθν όμορφθ Μυρρίνθ, τθ λεβζντιςςα αλλά ςτυφι Σπαρτιάτιςςα 

Λαμπιτϊ, τθν Καλονίκθ, μια Βοιωτι και μια Κορίνκια, οι οποίεσ εμπλζκονται ςτθν 

πλοκι του ζργου. Πμωσ θ γυναικεία παρουςία που κλζβει τθν παράςταςθ, εκείνθ 

που ζχει τθν τφχθ να είναι θ πρϊτθ γυναίκα φεμινίςτρια, θ πρϊτθ γυναίκα θγζτθσ - 

ςτθν κωμωδία του Αριςτοφάνθ - είναι θ Λυςιςτράτθ.      

Ο Αριςτοφάνθσ δίνει ςτθ γυναίκα Λυςιςτράτθ το πρότυπο του ςωτιρα που 

διαδραματίηει ενεργό δράςθ και θ ςωτθρία που επιφζρει είναι αιςκθτι κακϊσ 

ςϊηει τθν πόλθ από τα δεινά. Στθν αποτυχθμζνθ πολιτικι των ανδρϊν ο ποιθτισ 

προτείνει κυβζρνθςθ γυναικϊν, τθν οποία ςτθρίηει ςτο οικιακό μοντζλο, όπου ζχει 

αποδειχτεί ότι οι γυναίκεσ διαχειρίηονταν με επιτυχία τα οικιακά κακικοντα 

(δοφλουσ, τροφοφσ, οικονομικά).   Οι γυναίκεσ καταλαμβάνουν τθν εξουςία γιατί 

ζχουν υψθλά ιδανικά και κζλουν να ςϊςουν τθν πατρίδα τουσ - μπορεί οι ίδιεσ να 

μθν πάνε ςτα πεδία τθσ μάχθσ - αλλά ωσ μθτζρεσ και ςφηυγοι, πλθρϊνουν το τίμθμα 

τθσ απουςίασ και του κανάτου.   

ΓΤΝΑΙΚΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΩΣΙΚΟ ΣΟΙΧΕΙΟ ΣΗ ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 

Στθ Λυςιςτράτθ, εγκακιδρφεται μια ουτοπικι πολιτεία, εν προκειμζνω μια 

γυναικοκρατία, ςτθν οποία οι Ακθναίεσ όλων των θλικιϊν, με εμπνευςμζνθ θγζτιδα 

τθ Λυςιςτράτθ, όχι μόνο αφαιροφν κάκε δυνατότθτα από τουσ άνδρεσ να 

αναςυγκροτιςουν τον αποδεκατιςμζνο ςτόλο τθσ πόλθσ – καταλαμβάνοντασ με 

δόλο το δθμόςιο ταμείο ςτθν Ακρόπολθ -, αλλά επίςθσ παρακινοφν και τισ 

υπόλοιπεσ Ελλθνίδεσ ςτα δυο εμπόλεμα πολεμικά ςτρατόπεδα να εξαναγκάςουν 

τουσ άνδρεσ τουσ να ςυνάψουν ανακωχι υπό τθν αφόρθτθ πίεςθ μιασ 

πρωτόγνωρθσ ερωτικισ αποχισ258.  Το κόλπο τθσ ερωτικισ απεργίασ, ςτο οποίο 

καταφεφγει θ ακτιβίςτρια Λυςιςτράτθ, είναι ταυτόχρονα εκβιαςτικό αλλά και 

αδφναμο όπλο των γυναικϊν ςε μια κοινωνία όπου πλεονάηουν οι ςεξουαλικζσ 

δυνατότθτεσ για το αρςενικό φφλο. Για τον Αριςτοφάνθ όμωσ γίνεται το μζςο 

επανάςταςθσ των γυναικϊν για το καλό τθσ πόλθσ εφόςον αποδείχκθκε ζμπρακτα θ 

ανδρικι απαξία και ανικανότθτα. Ο ςτίχοσ 597 «ἀλλ᾽ ὅςτισ ἔτι ςτῦςαι δυνατὸσ» 

φανερϊνει το αναμενόμενο τζλοσ τθσ αρςενικισ υπεροχισ και υποψιάηει τουσ 

ακθναίουσ για τθ φυςιολογικι λιξθ τθσ δικεν κοινωνικισ αρςενοκρατίασ τουσ 259 . 

Τα φεμινιςτικά μθνφματα αυτισ τθσ κωμωδίασ απορρζουν από ζνα υπόγειο ρεφμα 

που διατρζχει το αττικό δράμα και, ςε αντίκεςθ με τον ζντονο ςυντθρθτιςμό τθσ 

ακθναϊκισ κοινωνίασ όςον αφορά τισ ςχζςεισ των δυο φφλων, πριμοδοτεί  ιδιαίτερα 

δυναμικζσ γυναικείεσ μορφζσ, που δε διςτάηουν να ςυγκρουςτοφν όχι μόνο λεκτικά, 
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αλλά και ςωματικά με τουσ άνδρεσ. Ο κωμωδιογράφοσ ζχει επιλζξει με πολιτικι 

ευαιςκθςία τα πρόςωπα των γυναικϊν που ςυμμετζχουν ςτο εγχείρθμα τθσ 

πραγμάτωςθσ τθσ ειρινθσ.  Ειδικά θ αριςτοφάνεια Λυςιςτράτθ διακζτει αςφςτολθ 

παρρθςία, ωμι ειλικρίνεια, ικοσ και δυναμιςμό, αρετζσ που ςυνικωσ δεν απζδιδαν 

ςτο γυναικείο φφλο, αρετζσ όμωσ που μποροφςαν να εμπνεφςουν επαναςτατικζσ 

ιδζεσ. 

Θ κιρυξθ τθσ ςεξουαλικισ αποχισ από τουσ άνδρεσ που απουςιάηουν ςτον πόλεμο 

είναι ζνα παράδοξο του ζργου, το οποίο προκάλεςε πολλά ςχόλια και ταυτίςτθκε με 

το μφκο των Αμαηόνων όπου οι γυναίκεσ καταλαμβάνουν τθν εξουςία όταν οι 

άνδρεσ ςκοτϊνονται ςτθ μάχθ ι απουςιάηουν ςε ςτρατιωτικι εκςτρατεία260. Ο 

Αριςτοφάνθσ ςυνδυάηει με αριςτοτεχνικό τρόπο το μοτίβο αυτισ τθσ «ανδρικισ 

απουςίασ» με το μοτίβο τθσ αναςτολισ των ομαλϊν ςεξουαλικϊν ςχζςεων. Οι 

άνδρεσ είναι αυτοί που διζλυςαν τα ςπίτια κάνοντασ πόλεμο, οι άνδρεσ απειλοφν 

τθν ενότθτα τθσ πόλθσ αναγκάηοντασ τισ γυναίκεσ να γερνοφν ανφπαντρεσ 

(Λυςιςτράτθ ςτ.593-597), οι άνδρεσ είναι αυτοί που ζφεραν και τθν παραφροςφνθ 

ςτθν πολιτικι κατάςταςθ (Λυςιςτράτθ 507-528). Τζλοσ, οι άνδρεσ είναι αυτοί που 

επιχείρθςαν να κάψουν τθν Ακρόπολθ τθσ κεάσ Ακθνάσ και τθν ιερι ελιά τθσ, 

γεγονόσ που ςυγκρίνει τισ δικζσ τουσ πράξεισ με αυτζσ των κρυλικϊν Αμαηόνων, και 

όχι των γυναικϊν. 

Ο Αριςτοφάνθσ ςτθ Λυςιςτράτθ αναδεικνφει επίςθσ και τθν ανωτερότθτα τθσ 

θδονισ, όταν αυτι ταυτίηεται με τθ ςυηυγικι αγάπθ. Οι ςκθνζσ που αφοροφν τθν 

εμφάνιςθ του Κινθςία και τον διάλογό του με τθ γυναίκα του Μυρρίνθ αποπνζουν 

ζνα μοναδικό άρωμα ςυνδυαςμοφ ερωτικοφ πάκουσ και αγάπθσ261. Θ Μυρρίνθ από 

κζςθ ιςχφοσ εκβιάηει το ςφηυγό τθσ, τον αποφεφγει και τον αναγκάηει να τθν 

εκλιπαρεί. Ο κωμωδιογράφοσ ςε αυτό το ςθμείο κάνει τθν ανατροπι. Το τόςο 

αυτονόθτο για ζνα κακεςτϊσ ανδρικισ κυριαρχίασ δικαίωμα χρθςιμοποίθςθσ τθσ 

γυναίκασ ωσ ερωτικό μόνο ςυντρόφου παραμερίηεται και ςτθ κζςθ του ζρχεται μια 

ςχζςθ ιςοτιμίασ και όχι υποταγισ262. Θ Μυρίννθ, ςτθν κωμωδία αυτι, ςυμβολίηει τθ 

δφναμθ τθσ γυναίκασ και όςων μπορεί να πράξει όταν τα δικαιϊματά τθσ 

παραβιάηονται από το ανδρικό φφλο, όχι μόνο ςε κανόνεσ επιβίωςθσ, αλλά και ςε 

κζματα κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ και πολιτικισ ςυμμετοχισ.  

Θ κωμωδία ολοκλθρϊνεται με τθν επανζνωςθ των ανδρόγυνων, θ οποία  επζρχεται 

κατόπιν προςταγισ τθσ Λυςιςτράτθσ ςτουσ ςτ. 1186 κ.εξ.. Θ ςυμφιλίωςθ ανδρϊν και 

γυναικϊν ςυμπλθρϊνεται με τθν ςυμφιλίωςθ Ακινασ και Σπάρτθσ. Με τθν ειρινθ 

των δυο αντιπάλων, τα πράγματα επανζρχονται ςτισ πρωταρχικζσ τουσ κζςεισ και οι 
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γυναίκεσ επιςτρζφουν ςτα ςπίτια τουσ και ςτο παραδοςιακό κακιερωμζνο τουσ 

ρόλο.   

Το ουτοπικό εγχείρθμα του Αριςτοφάνθ – να εξυμνιςει τθ γυναικεία αξία ζναντι τθσ 

ανδρικισ ανικανότθτασ  προκειμζνου να πετφχει τθν πολυπόκθτθ ειρινθ ςτθν πόλθ 

του–,  δεν είχε το αναμενόμενο αποτζλεςμα. Αν και οι γυναίκεσ ςτθ Λυςιςτράτθ 

πραγμάτωςαν το όραμα του Αριςτοφάνθ, εν τοφτοισ τα γεγονότα του 411 π.Χ. 

διζψευςαν τον κωμικό ποιθτι263. Οι Ακθναίοι δεν ςφναψαν ειρινθ, οι εχκροπραξίεσ 

ςυνεχίςτθκαν και θ Ακινα γνϊριςε μζρεσ οικονομικισ και πολιτικισ εξακλίωςθσ. Θ 

Λυςιςτράτθ ωςτόςο λειτοφργθςε ςαν προςδόκιμο και ελπιδοφόρο μινυμα. 

Η «ΠΡΑΓΜΑΣΩΗ» ΜΙΑ ΟΤΣΟΠΙΑ 

Ο Αριςτοφάνθσ ςτθ Λυςιςτράτθ εμφανίηει γυναίκεσ να πρωτοςτατοφν ςε πεδία, 

χρόνια κατοχυρωμζνα από το ανδρικό φφλο. Ο κωμικόσ ποιθτισ επιλζγει τισ 

γυναίκεσ για να αναηθτιςουν και να πραγματϊςουν το πολφτιμο αγακό τθσ ειρινθσ. 

Για πολλοφσ θ ανάκεςθ αυτι αποτελεί πρϊτιςτα μια πράξθ ζκδθλθσ ειρωνείασ εισ 

βάροσ του ανδρικοφ πλθκυςμοφ264.  Ρϊσ να αναγνωρίςει κανείσ ςτισ γυναίκεσ 

ιςοτιμία με τουσ άνδρεσ, όταν μόνο αυτοί μάχονται και ςκοτϊνονται ςτισ πολεμικζσ 

ςυγκροφςεισ, εξαςφαλίηοντασ ζτςι τθν ελευκερία και τθ διαβίωςθ; Ο Αριςτοφάνθσ 

αντιτίκεται ςε αυτό τον ςυλλογιςμό που υποβιβάηει το γυναικείο φφλο 

εμπιςτευόμενοσ το ςχεδόν ακατόρκωτο ζργο τθσ ειρινευςθσ ςε μια γυναίκα, τθ 

Λυςιςτράτθ. Θ κωμικι ιδζα τθσ Λυςιςτράτθσ εδράηεται ςτθν αντιςτροφι τθσ 

κοινωνικισ κζςθσ των δυο φφλων.  Οι γυναίκεσ  παρειςφρζουν ςτθ δθμόςια 

ςφαίρα, προκειμζνου να αποςπάςουν τουσ άνδρεσ από τθ ιδιωτικι ηωι και να τουσ 

επαναφζρουν ςτον οἶκον. 

Ωςτόςο, αυτι θ πραγματικότθτα τθσ κωμωδίασ είναι μόνο φαινομενικι, γιατί 

γυναίκεσ που καταλαμβάνουν τθν Ακρόπολθ και κλζβουν τον πολεμικό δθμόςιο 

κθςαυρό των Ακθναίων ιταν τόςο μυκικζσ για αυτοφσ όςο και ζνασ γιγάντιοσ 

κοπροφάγοσ ςκαραβαίοσ, κάποια φλφαρα πουλιά ι κεοί που υποτάςςονται ςε ζναν 

άνκρωπο265. Κακόςον μάλιςτα θ Λυςιςτράτθ, όπωσ ζχουμε προαναφζρει, είναι το 

πρϊτο ζργο του κωμικοφ όπου δεν εμφανίηεται κανζνα πραγματικό πρόςωπο, θ 

ανάμιξθ φαινομενικισ και πραγματικισ εικόνασ δεν επιτυγχάνεται χάρθ ςτθν 

παρείςφρθςθ κάποιων πραγματικϊν προςϊπων ςτθ ςκθνικι μυκοπλαςία, αλλά 

μζςω τθσ ςφγκριςθσ μεταξφ τόπων. Ο κεατισ ζχει πράγματι μπροςτά ςτα μάτια του 

το μυκοπλαςτικό απείκαςμα τθσ Ακρόπολθσ, που τελεί υπό τον ζλεγχο των επί 

ςκθνισ γυναικϊν, ενϊ μπορεί ταυτόχρονα να βλζπει από πάνω του τθν πραγματικι 

και απαραβίαςτθ Ακρόπολθ266. Στθν κωμωδία Λυςιςτράτθ, γίνεται αντιλθπτό ότι θ 

                                                           
263

 Καρϊνθ(2003)ς.173 
264

 Δελθκωςτόπουλοσ(2007)ς.667 
265

 Thiercy (2001) ς.116 
266

 Thiercy (2011) ς.358 



 

75 
 

κεατρικι παρουςίαςθ γυναικϊν που ςυνεδριάηουν, ςυνωμοτοφν και επιβάλλουν 

αλλαγζσ ςτθν πολιτικι, αποτελοφν αποκλειςτικά και μόνο μια φανταςιακι 

κατάκεςθ του Αριςτοφάνθ, που επικυρϊνει δι’ αυτισ τθν κωμικι του επινόθςθ μιασ 

ιδανικισ, ουτοπικισ εντοφτοισ, πολιτείασ. 

Ραρά ταφτα ο Αριςτοφάνθσ ζχει δϊςει το δικό του μινυμα ςτουσ κεατζσ με το 

ευτυχιςμζνο τζλοσ τθσ κωμωδίασ του. Θ ιςοτιμία των δυο φφλων, αρςενικοφ και 

κθλυκοφ, θ αναγνϊριςθ τθσ ανάγκθσ να ςυμπορεφονται, ςυμβολίηει όςο και 

επιφζρει τθν άρςθ των διαφόρων όρων υπεροχισ και κυριαρχίασ που εμποδίηουν 

τθν ειρθνικι ςυμβίωςθ των λαϊν. Θ αναφορά ςτθ Λυςιςτράτθ ζχει πλζον γίνει 

κοινόσ τόποσ τθσ απόδειξθσ τθσ γυναικείασ αξίασ. Μιασ αξίασ που κερδίηει 

αυτόκροα αναγνϊριςθ de jure και de facto ιςοτιμίασ με τον άνδρα267.  Αυτόσ είναι 

και ο λόγοσ που κακιςτά τθν Λυςιςτράτθ ζνα ζργο ανεκτίμθτθσ αξίασ. 

ΚΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΗΝΟΘΕΙΑ 

Διαβάηοντασ ζνα ζργο του Αριςτοφάνθ πρζπει να φανταςτεί κανείσ τθν δράςθ 

άλλοτε ςτθν Ρνφκα, άλλοτε μπροςτά ςε ζνα και ζπειτα ςε άλλο ςπίτι, άλλοτε ςτθ γθ 

ι ςτον ουρανό, άλλοτε ςτο δρόμο που οδθγεί ςτον Άδθ268.  Στθ Λυςιςτράτθ 

βλζπουμε ςτθ ςκθνι τα ςπίτια τθσ Λυςιςτράτθσ και τθσ Κλεονίκθσ, τα Ρροπφλαια 

και τθ ςπθλιά του Ράνα. Θ ςκθνικι μυκοπλαςία που ςυγκροτείται από τα 

Αριςτοφάνθ διακζτει ςχεδόν πάντα μεγάλθ ςυνοχι, τόςο από τθν άποψθ του τόπου 

δράςθσ όςο και από τθν άποψθ τθσ χρονικισ διάρκειάσ τθσ. Ωςτόςο, ςτθ 

Λυςιςτράτθ δεν τθρικθκαν πιςτά θ ενότθτα του χϊρου και του χρόνου269. Ο 

κωμικόσ ποιθτισ ειςιγαγε πολλζσ καινοτομίεσ ςτθ ςκθνοκεςία των κεατρικϊν του 

παραςτάςεων. Τα πολλά τραγοφδια και οι χοροί, θ αφξθςθ του αρικμοφ των 

υποκριτϊν 270 κακϊσ και θ χαρακτθριςτικι ςτολι ενόσ κωμικοφ θκοποιοφ που 

ζπαιηε ανδρικό ρόλο και περιλάμβανε ζνα αφφςικα μεγάλο τεχνθτό φαλλό.  

Επίςθσ,  πρϊτθ φορά ςυναντάμε ςτθ Λυςιςτράτθ του Αριςτοφάνθ θμιχόρια  με 

διαφορετικοφσ ρόλουσ, ανδρϊν και γυναικϊν 271. Οι Χοροί του κωμωδιογράφου 

απευκφνονται αρκετά ςυχνά ςτο κοινό ανακζτοντασ ςε αυτό ςυγκεκριμζνο ρόλο, 

ςυμμετοχι που ευνοοφςε και θ μορφι του κεάτρου (μάλλον πολυγωνικι παρά 

κυκλικι)272. Εντοφτοισ, ςτθ Λυςιςτράτθ  υπάρχει αποκλειςμόσ του κοινοφ κακόςον 

το κοινό είναι άνδρεσ και ζτςι λειτουργοφν μόνο ςαν απλοί παρατθρθτζσ  ςε τζτοιου 

είδουσ γυναικοκρατίεσ273. Τζλοσ, κα πρζπει να προςκζςουμε ότι ςτισ κωμωδίεσ του 
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Αριςτοφάνθ μόνιμθ και ςθμαντικι κζςθ είχαν τα κάκε είδουσ βωμολοχεφματα274,  

τα οποία δζςποηαν τόςο ςτθ ςκθνογραφία όςο και ςτθν ενδυματολογία, τθ μουςικι 

και τθ χορογραφία. 

ΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΕ 

Ο Αριςτοφάνθσ, ο γνθςιότεροσ αττικόσ ποιθτισ, κωμικόσ και λυρικόσ, πολιτικόσ και 

ερωτικόσ, γνϊςτθσ τθσ ιςτορίασ και αριςτοτζχνθσ τθσ αττικισ γλϊςςασ κατόρκωςε 

διαμζςου των αιϊνων να είναι ο μεγαλφτεροσ και επιφανζςτεροσ 

κωμωδιογράφοσ275. Ο κωμικόσ ποιθτισ κατόρκωςε να ανυψϊςει τθν τζχνθ του 

πολφ πιο πάνω από τθν απλι ςάτιρα ι το κοινό γζλιο, ςυνδζοντασ αναπόςπαςτα 

τθν ποίθςθ με το κωμικό ςτοιχείο. Θ λεκτικι του ευρθματικότθτα είναι ςυνεχισ από 

το πρϊτο ζωσ το τελευταίο ζργο του, και διαπερνάει όλα τα επίπεδα, από τθν 

ευτράπελθ χριςθ των  ιχων μζχρι τον πιο επεξεργαςμζνο κωμικό διάλογο, από 

τουσ πιο χοντροφσ ςκατολογικοφσ αςτεϊςμοφσ μζχρι τισ πιο εκλεπτυςμζνεσ φράςεισ 

που φζρουν τθν ςφραγίδα του276.   

Οι αριςτοφανικοί ιρωεσ παρουςιάηουν τεράςτια ποικιλία : άνδρεσ, γυναίκεσ, κεοί ι 

πλάςματα λίγο ζωσ πολφ νόκα. Οι γυναίκεσ θρωίδεσ του πετυχαίνουν, ςτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, να υψωκοφν ςε ζνα είδοσ απόλυτθσ διάςταςθσ που 

τουσ κάνει ςχεδόν αχρονικοφσ, ιδιαίτερα χάρθ ςτθν πονθρία τουσ, αυτι τθν 

κυριαρχία ςε οριςμζνεσ «αρετζσ» που ςτουσ υπόλοιπουσ ανκρϊπουσ είναι 

ελαττϊματα : αναίδεια, κραςφτθτα, απατεωνιά, εξαπάτθςθ. Οι θρωίδεσ του ζχουν 

τθν ευγλωττία και τθν γοθτεία τθσ Λυςιςτράτθσ, τθν ευρθματικότθτα των γυναικϊν 

ςτισ Κεςμοφοριάηουςεσ και  τθ δυναμικότθτα τθσ Ρραξαγόρασ ςτισ Εκκλθςιάηουςεσ. 

Θ κωμικι μυκοπλαςία που πλαιςιϊνει τουσ αριςτοφανικοφσ ιρωεσ χαρακτθρίηεται 

από το γκροτζςκο ςτοιχείο, που δεν πρζπει να ταυτίηεται με το απλό  μπουρλζςκο, 

υπό τθν ζννοια ότι δίνει πάντα αφορμι για δθμιουργία, για διαφυγι προσ εκείνθ 

τθν πρωτόγνωρθ διάςταςθ που κα αποτελζςει τθν νζα κωμικι πραγματικότθτα277. 

Αυτό που αναπαρίςταται επί ςκθνισ δεν είναι ποτζ κακρζφτθσ τθσ ηωισ, αλλά μια 

τεράςτια μεταφορά τθσ ηωισ, μια πλατιά εικόνα ςτθν διαμόρφωςθ τθσ οποίασ 

ςυμβάλλουν ο διάλογοσ, τα δραματικά πρόςωπα και θ ςκθνοκεςία. Ακριβϊσ αυτι θ 

μεταφορά ςυνιςτά τθν πραγματικότθτα τθσ κωμικισ μυκοπλαςίασ του Αριςτοφάνθ 

και αποςπά τουσ κεατζσ από τθν τρζχουςα πραγματικότθτα. 

Θ αριςτοφανικι μυκοπλαςία εδράηεται ςτουσ δεςμοφσ τθσ με τθν πραγματικότθτα 

τθσ εποχισ τθσ, που υπολανκάνει ςτο παραςκινιο, ςτθν ακθναϊκι πόλθ και ςτθν 

αττικι φπαικρο, ςτα βάςανα των ανκρϊπων εξαιτίασ του πολζμου και τθσ ανζχειασ, 

ςτθ διαρκι επικοινωνία τθσ με το λαό, κακϊσ και ςτισ πνευματικζσ και καλλιτεχνικζσ 
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αρετζσ τθσ278. Θ ςάτιρά του αντανακλά τισ δφςκολεσ εποχζσ τθσ πόλθσ των Ακθνϊν 

και μζςω αυτισ γίνεται καυςτικι περιγραφι των ςυνκθκϊν ηωισ και τθσ διανόθςθσ 

τθσ ςφγχρονισ του κοινωνίασ. Εμφανίηει τισ αδφναμεσ πλευρζσ των κρατοφντων και 

μζςω του γζλιου και του χιοφμορ, γίνεται ο μεγάλοσ κριτισ τουσ. Ο Ακθναίοσ 

πολίτθσ, με τθν ςάτιρα τθσ κωμωδίασ, εκτονωνόταν ψυχικά ενάντια ςε οτιδιποτε 

τον καταπίεηε και τον ενοχλοφςε. Ζτςι θ κωμωδία αναδεικνυόταν ςε κφριο μζςο 

λαϊκισ ζκφραςθσ, ιταν ζνα μζςο πραγμάτευςθσ τθσ δθμοκρατικισ ελευκερίασ και 

γι’ αυτό θ αξία τθσ είναι από πολλζσ πλευρζσ μεγάλθ. Στο δρόμο τθσ καυςτικισ 

ςάτιρασ ςτθν οποία επιδόκθκε «ο Αριςτοφάνθσ, ςτθν πραγματικότθτα ξεπζραςε», 

ςφμφωνα με τον Cahill, «ςε τόλμθ όλουσ τουσ τραγικοφσ, όςον αφορά τθν κριτικι 

που άςκθςε ςτισ θγετικζσ φυςιογνωμίεσ τθσ πόλθσ του και ςτουσ παραλογιςμοφσ 

των πολιτικϊν»279.  Μάλιςτα με τον πιο αβαςάνιςτο δογματιςμό, ο Αριςτοφάνθσ 

χαρακτθρίςτθκε πολιτικά, όχι μόνο ςυντθρθτικόσ αλλά και αντιδραςτικόσ, αφοφ 

ςατίριηε τουσ προςτάτασ τοῦ διμου τθσ εποχισ του280.  

Ο Αριςτοφάνθσ ιταν ςίγουρα ζνασ από τουσ πιο καρραλζουσ επικριτζσ των 

αδυναμιϊν του ακθναϊκοφ κατεςτθμζνου, τόςο ςτθν πολιτικι όςο και ςτθν 

κοινωνικι ηωι, και πζρα από τισ ακυροςτομίεσ του, ςε ό, τι ζλεγε υποκρυπτόταν μια  

αμείλικτθ αξιολόγθςθ των κρατοφντων. Ανάμεςα ςτα πρόςωπα που ο Αριςτοφάνθσ 

ςατίριςε ζντονα ιταν ο Κλζωνασ, ο Σωκράτθσ και ο Ευριπίδθσ, ακόμα και ο 

Αιςχφλοσ. Πςον αφορά τον Κλζωνα είναι φανερό ότι τον μιςοφςε και ιρκε ςε βίαιθ 

ςφγκρουςθ μαηί του, ενϊ με τον Σωκράτθ που τόςο άγρια ςατίριςε ςτισ Νεφζλεσ, 

είχε ςχζςεισ φιλικζσ. Για τον Ευριπίδθ, τον νεωτεριςτι, ο νοςταλγόσ του παλιοφ 

καιροφ, ο υπεραςπιςτισ και υμνθτισ των παραδοςιακϊν αξιϊν κωμικόσ είχε 

αντιρριςεισ κακϊσ τον ενοχλοφςαν πολλά από τα νζα ςτοιχεία που είχε φζρει ςτθ 

τραγωδία, το πλθςίαςμα τθσ τραγικισ τζχνθσ προσ τθν κακθμερινότθτα τθσ ηωισ, θ 

παρουςίαςθ προςϊπων και ψυχικά και ςτθν εμφάνιςι τουσ ταπεινϊν.  Αν και δεν 

ζβριςκε ςτον Ευριπίδθ το φψοσ και τθν μεγαλθγορία του Αιςχφλου, εντοφτοισ 

καφμαηε τθν επινοθτικότθτά του, τθ λυγεράδα και   λάμψθ του φφουσ του, φφοσ 

που μάλιςτα είχε επθρεάςει και το δικό του φφοσ, ζτςι ϊςτε ο κωμικόσ Κρατίνοσ να 

πλάςςει τθ λζξθ ευριπιδαριςτοφανίηω προκειμζνου να χαρακτθρίςει τθν κοινότθτα 

των ςτοιχείων που υπάρχει ςτον τρόπο των δυο αυτϊν ποιθτϊν 281.      

Αν κζλαμε να ςκιαγραφιςουμε τθν προςωπικότθτα του Αριςτοφάνθ κα 

καταλιγαμε ςε πολλζσ αντιφάςεισ, κακόςον υπάρχουν πολλζσ  αντιφατικζσ εικόνεσ 

του ποιθτι, οι οποίεσ μζςα από τα ζργα του, άλλοτε τον εμφανίηουν ςαν υπζρμαχο 

και άλλοτε ςαν εχκρό κάκε πνευματικισ δραςτθριότθτασ, άλλοτε ςυντθρθτικό και 

άλλοτε δθμοκράτθ. Επομζνωσ,  κάκε απόπειρα να εκτιμθκοφν οι απόψεισ του είναι 
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καταδικαςμζνθ δεδομζνου ότι οι ίδιεσ οι αντιφάςεισ υποδθλϊνουν ότι τα ζργα του 

ζχουν να πουν πολλοί πιο ενδιαφζροντα πράγματα 282.  Επίςθσ, θ ςυνειςφορά του, 

όςον αφορά το ςυμφζρον τθσ πόλθσ των Ακθνϊν, είναι αμφιλεγόμενθ, όπωσ 

αρμόηει, ςτθν κωμωδία, όχι όμωσ επειδι ο Αριςτοφάνθσ αμφζβαλε για τθν πόλθ, 

αλλά επειδι ςκοπόσ τθσ κωμωδίασ ιταν να διακωμωδιςει τθν πόλθ, για ποικίλουσ 

λόγουσ : για να διαςκεδάςει το κοινό με ακραίουσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ, να 

ελζγξει τθν εξουςία με ςκωπτικά μζςα, να αποφφγει τον φκόνο των κεϊν για το 

μεγαλείο τθσ επίδειξθσ, να εξετάςει προβλιματα με λιγότερο κλιβερό τρόπο από τθ 

τραγωδία και οφτω κακ’ ζξθσ283. Με άλλα λόγια, τα ζργα μπορεί να μθν 

προπαγάνδιηαν ςυγκεκριμζνθ πολιτικι τοποκζτθςθ, ίςωσ όμωσ να λειτουργοφςαν 

για να αφυπνίςουν τθν ςυνείδθςθ των κεατϊν ςχετικά με μείηονα κοινωνικά και 

πολιτικά ηθτιματα τθσ πόλθσ, όπωσ θ κοινωνικι ανιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν, οι 

διεφκαρμζνοι δθμαγωγοί κ.α. Άλλωςτε ςε αυτό το γεγονόσ οφείλεται και θ 

διαχρονικότθτα του κωμωδιογράφου, του οποίου τα ζργα ακόμα και ςιμερα μιλοφν 

ςτθν ψυχι του ςφγχρονου Ζλλθνα.  
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ΓΤΝΑΙΚΑ, Η ΜΟΤΑ ΣΩΝ ΠΟΙΗΣΩΝ ΣΗ ΚΛΑΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

Υψθλό ποςοςτό των ςωηόμενων τραγωδιϊν και ανάλογο ποςοςτό (λόγω του μικροφ 

αρικμοφ) των ςωηόμενων κωμωδιϊν παρουςιάηουν γυναικείεσ προςωπικότθτεσ - ςε 

ζναν ι περιςςότερουσ πρωταγωνιςτικοφσ χαρακτιρεσ - να υιοκετοφν μια 

αδιάλλακτθ και δυναμικι κζςθ απζναντι ςε κάποια εξουςία, θ οποία φαίνεται να 

απειλεί τθν ανεξαρτθςία, τθν ευδαιμονία και τθν τιμι τουσ. Τα ζργα που 

παριςτάνονταν ςτο κζατρο του Διονφςου απζδιδαν ςτισ γυναίκεσ εξαιρετικι 

υπεροχι και ςυχνά ιδιαίτερο θκικό κφροσ. Οι αφανιςμζνεσ λοιπόν γυναίκεσ τθσ 

ακθναϊκισ κοινωνίασ αποκτοφν κφροσ και λάμψθ μζςα από τισ τραγωδίεσ και τισ 

κωμωδίεσ και γίνονται θρωίδεσ ςτον κόςμο του κεάτρου. 

Ο Αιςχφλοσ, ο Σοφοκλισ και ο Ευριπίδθσ ςυνζκεςαν ζργα παρουςιάηοντασ θγετικζσ 

μορφζσ όπωσ θ Αντιγόνθ, θ Δθιάνειρα, θ Ανδρομάχθ αλλά και ελάςςονεσ μορφζσ 

όπωσ θ Καςςάνδρα και θ Ευρυδίκθ, οι οποίεσ προςζφεραν τθν ευκαιρία ςε 

μεταμφιεςμζνουσ άνδρεσ υποκριτζσ να εξωτερικεφςουν απόψεισ και να 

υιοκετιςουν κζςεισ αντίςταςθσ, ακόμα και να εκτελζςουν πράξεισ  που ςυνιςτοφν 

κατάφωρθ και απροκάλυπτθ περιφρόνθςθ τθσ ανδρικισ εξουςίασ284. Από τθν άλλθ, 

ο Αριςτοφάνθσ ςυνζκεςε κωμωδίεσ με γυναίκεσ θρωίδεσ, όπωσ θ Λυςιςτράτθ, οι 

οποίεσ μιλοφν για κοινοκτθμοςφνθ, κοινωνικι και ςεξουαλικι, λαμβάνουν δράςθ 

ςτα πολιτικά δρϊμενα και παίρνουν τθν εξουςία λόγω τθσ ανδρικισ  ανικανότθτασ.   

Άραγε ποιον ςκοπό είχαν αυτοί οι ποιθτζσ όταν δίνοντασ λόγο ςτισ γυναίκεσ τουσ 

επζτρεπαν να εκφράςουν τθ ςφοδρότερθ κριτικι κατά τθσ πολιτικισ και 

ςτρατιωτικισ αμυντικισ εξουςίασ; Είναι μια δφςκολθ και ακανκϊδθσ απάντθςθ, 

όμωσ παρά τον πικανό κίνδυνο αναχρονιςμοφ και πολιτιςμικισ ακαταλλθλότθτασ, θ 

προςζγγιςι τθσ αξίηει τον κόπο. Θ ςφγχρονθ ζρευνα ζχει εξετάςει επανειλθμμζνωσ 

το ερϊτθμα αν θ παρουςία δραςτιριων και ευφραδϊν γυναικείων θρωίδων ςε 

ςυνδυαςμό με τθν επαναλαμβανόμενθ παρουςίαςθ τθσ άμεςθσ ςφγκρουςθσ 

ανάμεςα ςε άνδρεσ και γυναίκεσ ςτθν δραματικι ςκθνι, ςθματοδοτεί μια κετικι 

εξζλιξθ και ζμμεςθ βελτίωςθ ςχετικά με τθν καταπίεςθ των γυναικϊν ςτθν 

ακθναϊκι κοινωνία. Φυςικά αυτό είναι το ζνα ςκζλοσ και κα λζγαμε το πιο κετικό 

του παραπάνω ερωτιματοσ. Ρικανόν οι ποιθτζσ, επικυμϊντασ να ξεριηϊςουν 

πεπαλαιωμζνεσ και αναχρονιςτικζσ πεποικιςεισ, απευκφνονταν περιςςότερο ςε 

καλλιεργθμζνουσ ανκρϊπουσ και ίςωσ πολλζσ φορζσ να μθν ενδιαφζρονταν για τθν 

κρίςθ του κοινοφ τουσ. Μάλιςτα επικαλοφμενοι μθτριαρχικοφσ νόμουσ ςτα μζςα 

του 5ου αιϊνα, γεγονόσ αδιανόθτο, προςπακοφςαν εν γνϊςει τουσ να κεντρίςουν 

ανκρϊπουσ με παρωχθμζνεσ αντιλιψεισ. Φυςικά δεν πρζπει να παραβλζψουμε και 

τθν πολφ μικρι πικανότθτα ότι τα ζργα αυτά απζβλεπαν ςτθν περαιτζρω φίμωςθ ι 

τον εξευτελιςμό των περιςςότερων γυναικείων χαρακτιρων. Μάλιςτα μια τζτοια 
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απάντθςθ κα δικαιολογοφςε τθν άνιςθ κατάςταςθ των δυο φφλων που 

επικρατοφςε ςτθν κλαςικι Ακινα. 

Αυτι όμωσ είναι και θ ειδοποιόσ διαφορά. Στθν πολιτιςμικι και δθμοκρατικι Ακινα 

του 5ου αιϊνα όπου θ κοινωνία επζβαλλε τθν αφάνεια και τθν ςιωπι των γυναικϊν, 

ξεχωρίηουν τζςςερισ ςπουδαίεσ ανδρικζσ προςωπικότθτεσ, τρεισ εξαίρετοι τραγικοί 

ποιθτζσ και ζνασ κωμικόσ ποιθτισ, οι οποίοι δίνουν φωνι και οντότθτα ςτθ γυναίκα. 

Ο Αιςχφλοσ, ο Σοφοκλισ, ο Ευριπίδθσ και ο Αριςτοφάνθσ, παρουςιάηουν ςτισ 

κεατρικζσ παραςτάςεισ  γυναικείεσ προςωπικότθτεσ, οι οποίεσ ςυμμετζχουν και 

δρουν με ζναν τρόπο ιδιαίτερα ενδιαφζροντα. Ομιλοφν οι ίδιεσ για τον εαυτό τουσ, 

κρίνουν τθν τφχθ τουσ - και μάλιςτα με ρθτορικι δεινότθτα, που ξεπερνά ακόμα και 

τουσ άνδρεσ, - δρουν ζξω από τα ςτερεότυπα και ςυγκροφονται με τθν ανδρικι 

εξουςία285.   

Αν και φαίνεται ςωςτό κάκε δραματικό ζργο να αντιμετωπίηεται ωσ αυτόνομθ 

οντότθτα και μια τεχνικι που εφαρμόηεται ςε ζνα ζργο για τθ διαγραφι ενόσ 

γυναικείου χαρακτιρα να μθν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο ςε ζνα άλλο ζργο, 

εντοφτοισ οι δραματικοί ποιθτζσ προςπάκθςαν να δϊςουν ςτο γυναικείο λόγο 

γλωςςικά χαρακτθριςτικά τθσ εποχισ τουσ. Σφμφωνα με τον Νίτςε, θ τραγικι 

κοςμοκεωρία απαντάται μόνο ςτον Σοφοκλι, κακόςον το αίνιγμα τθσ ανκρϊπινθσ 

φπαρξθσ και το πραγματικά τρομερό ςυνιςτοφν τθν τραγικι Μοφςα του286. Το 

ευρφτερο κζμα τθσ αυτοκυςίασ και δθ νεαρϊν γυναικϊν για το καλό τθσ 

οικογζνειασ ι τθσ πόλθσ αποτελεί το πιο ςθμαντικό μοτίβο του ευριπίδειου 

δράματοσ287. Χαρακτθρίηοντασ  τθ κεματολογία των ζργων του Αριςτοφάνθ 

ουτοπικι και μόνο θ ςφλλθψθ τθσ ιδζασ να παίρνουν οι γυναίκεσ τθν εξουςία 

αποτελεί πρωτοπορία  ςτθν ανδροκρατικι Ακινα. 

Θ προςωρινι ελευκερία που παραχωροφν οι ποιθτζσ ςτα γυναικεία πρόςωπα του 

δράματοσ και ο τρόποσ με τον οποίο χρθςιμοποιείται από αυτά αφινουν να 

διαφανοφν οι ενοχζσ των ανδρϊν γφρω από τον προςδιοριςμό τθσ ανδρικισ 

ταυτότθτασ ςε ςχζςθ με τθν γυναικεία288. Οι γυναικείοι χαρακτιρεσ ςτθν αττικι 

τραγωδία και κωμωδία αντικατοπτρίηουν τθν αντίδραςθ των ανδρϊν ςε μια 

παραδοςιακι για τθν κοινωνία τουσ γυναικοφοβία και ςτθν επακόλουκθ καταπίεςθ 

ςτθν οποία υποβάλλουν τισ γυναίκεσ. Θ προςωρινι ζςτω ελευκερία που δίνεται 

ςτισ γυναίκεσ ςτο πλαίςιο του μακρινοφ μφκου αλλά και πρόςφατων πολιτικϊν 

γεγονότων και θ δυνατότθτα να υπερβοφν τα ςτενά και κοινωνικϊσ 

προκακοριςμζνα τουσ όρια δείχνουν επίςθσ τον προοδευτικό και ριηοςπαςτικό 

χαρακτιρα τθσ αττικισ δραματουργικισ τζχνθσ, ςτοιχεία τα οποία ξεπερνοφν κατά 

πολφ τισ ιςτορικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ μζςα ςτισ οποίεσ γεννικθκε. Θ ανάδειξθ 
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των περικωριοποιθμζνων από άποψθ δικαιωμάτων γυναικϊν, καταδεικνφει το 

πόςο επιςφαλείσ είναι οι κατθγοριοποιιςεισ και οι διαχωριςμοί των ανκρϊπων, θ 

ςτζρθςθ ι ο περιοριςμόσ των δικαιωμάτων από κάποιουσ ανκρϊπουσ ι ομάδεσ 

πολιτϊν, και επίςθσ καλεί τουσ κεατζσ να αναλογιςτοφν μια ευρφτερθ κατθγορία, 

τον άνκρωπο, τθν κοινι του μοίρα και τθν ςχζςθ του με το κοινωνικό ςφνολο και 

τουσ κεοφσ289.    

Αν και δεν υπάρχει μζτρο ςφγκριςθσ ανάμεςα ςτθν τραγωδία και τθν κωμωδία, οι 

εκφραςτζσ του κάκε είδουσ, ο κακζνασ με το δικό του ιδιαίτερο φφοσ και τα 

ιδεολογικά του πρότυπα, υπθρζτθςαν το γυναικείο φφλο αποδίδοντασ ςτθ γυναίκα 

ανδρικά χαρακτθριςτικά και εμμζςωσ πλθν ςαφϊσ ςυνειςζφεραν ςτθν χειραφζτθςθ 

των γυναικϊν. Και ενϊ ο Αιςχφλοσ παρουςιάηεται ωσ ο ςυντθρθτικόσ φφλακασ των 

θκϊν με αφορμι τον τρόπο που παριςτάνει τισ γυναίκεσ, ο Σοφοκλισ κάνει τθν 

υπζρβαςθ ςυνκζτοντασ γυναικείεσ προςωπικότθτεσ που παραβαίνουν τον 

αναγνωριςμζνο κϊδικα τθσ γυναικείασ ςυμπεριφοράσ. Πμωσ, θ ευριπίδεια γυναίκα 

είναι αυτι που διακζτει αυτονομία, είναι αυτι που προκαλεί αμφίρροπα 

ςυναιςκιματα και ξεςθκϊνει αμφίςθμεσ κριτικζσ. Θ διαφοροποίθςθ τθσ γυναικείασ 

παρουςίασ, δεν εμποδίηει τουσ τρεισ τραγωδιογράφουσ να γίνουν νεωτεριςτζσ 

ποιθτζσ, πρωτοπόροι ιδεαλιςτζσ, ουραγοί μιασ κοινισ προςπάκειασ προβολισ του 

γυναικείου φφλου, κοινωνοί μιασ ιςοδφναμθσ τάξθσ όπου θ γυναίκα ζχει τθν 

ευκαιρία να δθλϊςει τθν παρουςία τθσ ςτο κοινωνικό γίγνεςκαι. Ακόμα και ο 

ςυντθρθτικόσ Αριςτοφάνθσ δίνει ςτισ γυναίκεσ θρωίδεσ του προτεραιότθτα, 

επιδεξιότθτα και ανδριςμό, εφάμιλλο με αυτό των ανδρϊν. Θ γυναίκα δεν είναι 

πλζον μόνο φλθ. Διακζτει πνεφμα και πυγμι, διακατζχεται από αξίεσ και ιδεϊδθ και 

με φωνι ψυχισ διακθρφττει τισ ικανότθτεσ και δεξιότθτζσ τθσ. Δεν ζχει να ηθλζψει 

τίποτα από τθν ανδρικι υπόςταςθ, δεν ανταγωνίηεται τθν ανδρικι κυριαρχία αλλά 

επιηθτά μόνο τθν ίςθ και δίκαιθ αντιμετϊπιςθ.  

Οι ποιθτζσ τθσ κλαςικισ εποχισ ζδωςαν ςτο ακθναϊκό κοινό «τροφι»  για ζντονο 

προβλθματιςμό και αντιδράςεισ. Θ ποικιλία και θ δυναμικότθτα που χαρακτθρίηουν 

το γυναικείο ςτοιχείο ςτθν αττικι τραγωδία και κωμωδία ζχουν το δικό τουσ 

αντίκτυπο ςτισ ποικίλεσ αντιδράςεισ των κεατϊν κάκε εποχισ ανάλογα με τισ 

προςλαμβάνουςεσ παραςτάςεισ και τον ορίηοντα των προςδοκιϊν τουσ290. Είναι 

βζβαιο ότι οι δυναμικζσ γυναικείεσ παρουςίεσ των ζργων του Αιςχφλου, του 

Σοφοκλι, του Ευριπίδθ και του Αριςτοφάνθ προκάλεςαν ςτον ακθναίο πολίτθ 

αντιφατικά ςυναιςκιματα. Συναιςκιματα ςυμπόνιασ και ςυμπάκειασ, γζλιου και 

καυμαςμοφ αλλά και ςυναιςκιματα φόβου και ζντονθσ οργισ. Γεγονόσ όμωσ είναι, 

ότι ποτζ δεν διακόπθκε καμία δραματικι παράςταςθ οφτε προτάκθκε νομοκεςία 

ςχετικά με το περιεχόμενο των κεατρικϊν ζργων. Πςο ςκανδαλϊδθσ και ενοχλθτικι 

και αν ιταν κάποια ςυγκεκριμζνθ παρουςίαςθ τθσ τραγικισ αντίςταςθσ απζναντι 
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ςτθ πατριαρχικι ι τθν κεϊκι εξουςία, οι ακθναίοι πολίτεσ δεν αιςκάνκθκαν καμία 

απειλι από τισ απελευκερωμζνεσ γυναικείεσ προςωπικότθτεσ των ποιθτϊν. 

Εξάλλου, όπωσ είναι γνωςτό, καμία τραγωδία ι κωμωδία δεν επζφερε πολιτικζσ και 

κοινωνικζσ αλλαγζσ. Στον κόςμο των ελλθνικϊν πόλεων θ γυναίκα παραμζνει 

ανιλικθ και κα παραμείνει ανιλικθ ωσ το τζλοσ τθσ κλαςικισ εποχισ. Κακϊσ όμωσ 

εξαςφαλίηει τθν αναπαραγωγι τθσ πόλθσ δίνοντασ ςτον ςφηυγό τθσ γνιςια παιδιά, 

θ γυναίκα «πολίτιδα» κατζχει ςτθν κοινωνία τθσ πόλθσ μια ιδιαίτερθ κζςθ θ οποία 

κα επιβεβαιωκεί κατά παράδοξο τρόπο τθν ςτιγμι που οι πολιτικζσ αξίεσ ςτθν πόλθ 

κα πάρουν τον δρόμο τθσ παρακμισ291. Ωςτόςο, και οι ποιθτζσ δεν πτοικθκαν και 

αφοςιϊκθκαν ςτο δικό τουσ ζργο. Οι μεν τραγικοί ςυνζχιςαν να κακθλϊνουν τουσ 

κεατζσ πετυχαίνοντασ τθν κάκαρςθ με το ζλεοσ και τον φόβο, ο δε Αριςτοφάνθσ με 

τον αριςτοτεχνικό ςυνδυαςμό του γελοίου-ςοβαροφ292,  διακωμωδοφςε πολιτικά 

πρόςωπα και καταςτάςεισ. Με τθν πζνα τουσ οι δραματικοί ποιθτζσ  

εξακολοφκθςαν να εξυψϊνουν τθ γυναίκα, ςυνζχιςαν να ενκαρρφνουν τισ 

αντιςταςιακζσ καταςτάςεισ του γυναικείου φφλου, επζμειναν να υποςτθρίηουν τθν 

ανάγκθ των κοινωνικϊν αλλαγϊν. Και θ απεικισ ςτάςθ και τα αςυμβίβαςτα λόγια 

τθσ Αντιγόνθσ κακϊσ και θ χαριςματικι πεικϊ τθσ Λυςιςτράτθσ και όλων των άλλων 

θρωίδων μπορεί να μθν είχαν άμεςθ απιχθςθ ςτο ακθναϊκό κοινό, όμωσ τζτοιου 

είδουσ φράςεισ και εικόνεσ ταλάνιηαν το μυαλό και τθν ςκζψθ των Ακθναίων για 

βδομάδεσ, μινεσ, χρόνια. Επομζνωσ, τόςο ο Αιςχφλοσ, ο Σοφοκλισ, ο Ευριπίδθσ όςο 

και ο Αριςτοφάνθσ είχαν πετφχει τον ςτόχο τουσ. Είχαν ςπείρει τουσ πρϊτουσ 

ςπόρουσ αμφιςβιτθςθσ τθσ ανδρικισ κυριαρχίασ. Είχαν δείξει τα πρϊτα ςθμάδια 

των καιρϊν για κοινωνικζσ αλλαγζσ. Είχαν προκαλζςει τα πρϊτα ερεκίςματα 

αρμονικισ ςυμβίωςθσ των δυο φφλων. Θ γυναίκα δεν είχε γίνει μόνο Μοφςα των 

ζργων τουσ, αλλά και πθγι ζμπνευςθσ για όλο το λογοτεχνικό, το πνευματικό και το 

κεατρικό κόςμο.         
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ΕΠΙΛΟΓΟ 

Το αρχαίο κζατρο αποτελεί το τεκμιριο και τθν κακαρότερθ ζκφραςθ τθσ άνκθςθσ 

τθσ πόλθσ των Ακθνϊν τον 5ο π.Χ. αιϊνα. Θ πλθκϊρα των κεατρικϊν παραςτάςεων 

μαρτυρά τθν ευρεία απιχθςθ των ζργων των δραματουργϊν ςτο ακθναϊκό κοινό, 

άλλοτε υπό το πρίςμα τθσ κάκαρςθσ που προςζφερε θ τραγωδία και λφτρωνε τουσ 

κεατζσ και άλλοτε υπό το ςκϊμμα τθσ γκροτζςκο κωμωδίασ που ςατίριηε τα κακϊσ 

κείμενα και αποςποφςε το γζλιο των κεατϊν.   

Θ Ακινα τθσ κλαςικισ περιόδου γζννθςε ςπουδαίουσ τραγωδιογράφουσ όπωσ ο 

Αιςχφλοσ, ο Σοφοκλισ, ο Ευριπίδθσ και χαριςματικοφσ κωμικοφσ όπωσ ο 

Αριςτοφάνθσ, ποιθτζσ που ζμειναν αζναοι ςτο χρόνο και ακάνατοι ςτο λογοτεχνικό 

και κεατρικό κόςμο. Μζςα από τισ κεατρικζσ παραςτάςεισ προβλικθκαν ποικίλα 

ηθτιματα που προβλθμάτιςαν τουσ Ακθναίουσ πολίτεσ ςε οικονομικό, πολιτικό και 

κοινωνικό επίπεδο  και δθμιουργικθκαν δυνατοί δεςμοί που ζνωςαν τθ δραματικι 

ποίθςθ με τθ δθμόςια ηωι.   

Οι δραματικοί ποιθτζσ με τα ζργα τουσ ανάςτθςαν μφκουσ και κρφλουσ του 

παρελκόντοσ, ξεδίπλωςαν μφχιεσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ, 

εξωτερίκευςαν υπαρξιακζσ ανθςυχίεσ, κλυδϊνιςαν κοινωνικοφσ κεςμοφσ και 

ανιςότθτεσ. Θ αφανισ και ςιωπθλι γυναίκα τθσ κλαςικισ Ακινασ γίνεται Μοφςα και 

πθγι ζμπνευςισ τουσ και ςτο όνομά τθσ γράφονται πολλά δραματικά ζργα που 

ξεςθκϊνουν αμφίςθμα ςυναιςκιματα ςτο ανδρικό φφλο. Θ άλαλθ Ακθναία αποκτά 

ςτεντόρεια φωνι και θ αφανισ ςφηυγοσ, μθτζρα, αδελφι παίρνει τθν μορφι τθσ 

επαναςτάτριασ, τθσ θγζτιδασ, του ςυμβόλου ειρινθσ, του προτφπου ικουσ και 

θκικισ. 

Αιςχφλοσ, Σοφοκλισ, Ευριπίδθσ, Αριςτοφάνθσ. Τζςςερισ επιφανείσ δραματικοί 

ποιθτζσ  του 5ου π.Χ. αιϊνα κάνουν τθν ανατροπι και, εκοφςια ι ακοφςια, 

αναςφρουν τθν υποβακμιςμζνθ Ακθναία από τθν «φυλακι» του γυναικωνίτθ 

ανεβάηοντάσ τθν ςτο βάκρο τθσ ακθναϊκισ πολιτικισ και κοινωνικισ ςκθνισ. 

Μάλιςτα, ςε αντιδιαςτολι, δεν διςτάηουν να εκκζςουν τα μειονεκτιματα του 

ανδρικοφ φφλου και τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ ανδρικισ υπεροχισ και εξουςίασ 

ςτθν ακθναϊκι κοινωνία. Κάτω από αυτζσ τισ περιςτάςεισ μποροφμε να 

αποφανκοφμε ότι αν ο Αιςχφλοσ κεωρείται πρωτεργάτθσ τθσ ιδζασ για κοινωνικι 

και πολιτικι απελευκζρωςθ τθσ γυναίκασ ςτθν κλαςικι εποχι, ο Σοφοκλισ ςίγουρα 

χριηεται κοινωνόσ τθσ ιςότθτασ των δυο φφλων. Τον «επιτάφιο» όμωσ τθσ ανδρικισ 

κυριαρχίασ πλζκει ο Ευριπίδθσ, ο οποίοσ με τισ καινοτόμεσ αντιλιψεισ του 

ανατρζπει τα ςτερεότυπα τθσ εποχισ του. Ακόμα και ο ςυντθρθτικόσ Αριςτοφάνθσ 

κάνει τθν υπζρβαςθ και αναγνωρίηει τθν αξία τθσ γυναικείασ προςωπικότθτασ. 

Εξυμνϊντασ το γυναικείο φφλο οι δραματικοί ποιθτζσ άνοιξαν τουσ αςκοφσ του 

Αιόλου για τθν γυναικεία αφφπνιςθ και χειραφζτθςθ  και με τα μθνφματα των 
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ζργων τουσ, ακόμα και ςιμερα, κλυδωνίηουν πατριαρχικζσ τάςεισ εξουςίασ και 

ανδρικισ επιβολισ. 

Οι θρωίδεσ των δραματουργϊν «γζννθςαν» νζεσ θρωίδεσ τόςο τθν περίοδο τθσ 

Αναγζννθςθσ, του Διαφωτιςμοφ όςο και τθσ ςφγχρονθσ περιόδου. Στα πρόκυρα του 

21ου αιϊνα όπου θ γυναίκα ακόμα παραπαίει ανάμεςα ςτθν άνιςθ μεταχείριςθ 

από τον άνδρα και ςτον επανακακοριςμό τθσ αξίασ και των αναγκϊν τθσ, θ 

Αντιγόνθ, θ Θλζκτρα, θ Εκάβθ, θ Ανδρομάχθ, θ Λυςιςτράτθ ζρχονται να 

υπενκυμίςουν ότι ο αγϊνασ είναι διαχρονικόσ και θ ανάγκθ δικαίωςθσ τθσ γυναίκασ 

μθ διαπραγματεφςιμθ. Διότι ςτθν εποχι τθσ κρίςθσ των πάντων και τθσ ανυπαρξίασ 

κάκε ταυτότθτασ, ο άνδρασ παγιδευμζνοσ ςτθν πεπαλαιωμζνθ αντίλθψθ, πωσ θ 

κοινωνία είναι γζνουσ αρςενικοφ, χάνεται ςτον λαβφρινκο των μεταμορφϊςεων, 

που είναι γζνουσ κθλυκοφ. Ζτςι, οι γυναικείεσ αυτζσ προςωπικότθτεσ γίνονται 

ςφμβολα, πρότυπα και ρυκμιςτζσ μιασ νζασ κοινωνικισ τάξθσ όπου θ ιςορροπία 

αποκακίςταται μόνο με τθν ιςοδυναμία των δυο φφλων και τθν κοινι ςυμπόρευςθ.      

Ο κεςμόσ τθσ τραγωδίασ ζδωςε τθν δυνατότθτα να εκφραςτοφν και να 

διερευνθκοφν δθμόςια οι αμφιςθμίεσ και τα κακϊσ κείμενα του κοινωνικοφ 

ςυςτιματοσ αποκτϊντασ διαχρονικι αξία. Ο κόςμοσ τθσ τραγωδίασ ιταν και είναι 

«δθμοκρατικόσ» με τθν ςφγχρονθ ςθμαςία του όρου προσ ςτον δυτικό πολιτιςμό : 

ζνασ κόςμοσ ςτον οποίο πρόςωπα διαφορετικισ εκνότθτασ, διαφορετικοφ φφλου 

και κοινωνικοφ κφρουσ ζχουν όλα το ίδιο δικαίωμα να εκφζρουν τισ γνϊμεσ τουσ και 

τθν ίδια γλωςςικι ικανότθτα, ϊςτε να αςκοφν αυτό το δικαίωμα293  . Πςον αφορά 

τθν κωμικι τζχνθ, ςιμερα παρά ποτζ χρειαηόμαςτε ζναν Αριςτοφάνθ - με τθν 

μυκοπλαςτικι δραματουργικι του τζχνθ  και τισ  γκροτζςκεσ ςκθνζσ του - να μασ 

μεταφζρει από τθν τρζχουςα πραγματικότθτα ςτθν φανταςίωςθ, ςτθ κζαςθ ενόσ 

κόςμου δίκαιου, φιλειρθνικοφ και αιςιόδοξου. 

Ο πολιτιςμόσ τθσ ςφγχρονθσ Ελλάδασ, επθρεαςμζνοσ από τθν πολυπολιτιςμικότθτα 

των καιρϊν και νοκευμζνοσ από ξενόφερτα ςτοιχεία, ζχει ανάγκθ να ανατρζξει ςτον 

πολιτιςμό των κλαςικϊν χρόνων,  προκειμζνου να αναηθτιςει τα ςυςτατικά μιασ 

ελλθνικισ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ, τα οποία αφοφ επεξεργαςτεί κατάλλθλα, κα 

διαμορφϊςει μια νζα πολιτιςμικι ταυτότθτα ικανι να ςτακεί αντάξια του ζνδοξου 

παρελκόντοσ αλλά και δυνάμενθ να ανταποκρικεί ςτισ προκλιςεισ ενόσ μζλλοντοσ 

με διαρκϊσ αυξανόμενεσ απαιτιςεισ. Δεν είναι τυχαίο άλλωςτε ότι τα ζργα των 

δραματικϊν ποιθτϊν αναβιϊνουν και βρίςκουν ανταπόκριςθ ςτθν παγκόςμια 

λογοτεχνία και τθν τελευταία μάλιςτα εικοςαετία τα τραγικά και κωμικά κείμενα 

αντιμετωπίηονται ωσ κείμενα για παραςτάςεισ ςτο κζατρο κακϊσ το περιεχόμενό 

τουσ πολλζσ φορζσ είναι τόςο επίκαιρο που προκαλεί δζοσ. Ταυτόχρονα υποκινοφν 

το γυναικείο φφλο για «κατακτιςεισ» νζων πεδίων, επιςτθμονικϊν, πολιτικϊν και 

κοινωνικϊν, τα οποία τελοφν ακόμα υπό τθν ανδρικι κυριαρχία και υπονομεφουν 
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τθν εξίςωςθ των δυο φφλων και τθν κοινι ςυμβίωςι τουσ ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ 

τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ μιασ δίκαιθσ κοινωνίασ. Αξίηει λοιπόν να ςτραφοφμε ςτθν 

μελζτθ των ζργων τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ προκειμζνου με δαςκάλουσ τον 

Πμθρο, τον Αιςχφλο, τον Σοφοκλι, τον Ευριπίδθ, τον Αριςτοφάνθ, τον Ρλάτωνα και 

τον Αριςτοτζλθ να δθμιουργιςουμε και εμείσ με τθν ςειρά μασ κτιματα ἐσ ἀεί. 
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