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Δηζαγφγή
Ζ

παηξηαξρηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ., φπσο απηή

παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηα έξγα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο, δελ
επεθχιαζζε ελεξγφ ξφιν ζηε γπλαίθα. Ζ εμνπζία ηνπ αλδξφο εθηεηλφηαλ ζε φιν ην
θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο νίθνπ ή κηαο πφιεο, κε απνηέιεζκα ν γπλαηθείνο
ιφγνο λα είλαη αζήκαληνο, θαηαδηθαζκέλνο ζηε ζησπή.1
κσο, φηαλ ε γπλαίθα γίλεηαη ην θεληξηθφ πξφζσπν ελφο δξάκαηνο 2,
απειεπζεξψλεηαη απφ ηα αζθπθηηθά φξηα πνπ ηεο επηβάιιεη ε θνηλσληθή ηεο ζέζε,
απνθηά απηνλνκία3 θαη γίλεηαη αθνξκή γηα έμνρα θαιιηηερλήκαηα, γεγνλφο πνπ
πξέπεη λα ραξαθηεξηζηεί σο ηδηαίηεξα πξσηνπνξηαθφ ζε κηα θνηλσλία θαιινθξαηηθή.
Οη γπλαηθείνη ραξαθηήξεο ηεο ηξαγσδίαο πςψλνπλ πξνθιεηηθή θσλή θαη κε ηφικε
είηε ππεξεηνχλ έλα πςειφ ηδαληθφ, ζέηνληαο σο πξνηεξαηφηεηά ηνπο λα πξνζθέξνπλ
κε ηα ιφγηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ πφιε, είηε παξαζπξκέλεο
απφ ην πάζνο ηνπο εμεγείξνληαη θαη εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα πην πξνζσπηθά, πνπ
αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ηηο ίδηεο παξά ην ζχλνιν ή ηελ νηθνγέλεηα, κε απνηέιεζκα λα
ζεσξνχληαη επηθίλδπλεο. Ο ιφγνο ηνπο απηφο δξα ζεηηθά πξνο ηελ θνηλσλία, φηαλ
εθθσλείηαη ζην πιαίζην κηαο ζπιινγηθήο θαη θνηλσληθά απνδεθηήο έθθξαζεο, φπσο
είλαη κηα ζξεζθεπηηθή ηειεηνπξγία, ελψ έρεη δηαζπαζηηθφ θαη ππνλνκεπηηθφ ξφιν
έλαληη ηεο θνηλσληθήο ζηαζεξφηεηαο, φηαλ εθθέξεηαη σο αηνκηθή θσλή κηαο
γπλαίθαο.4
Ζ γπλαίθα κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζην δξάκα σο κηα ππεξήθαλε παξζέλα πνπ
δελ δηζηάδεη λα θηάζεη ζηελ απηνζπζία, πξνθεηκέλνπ λα κείλεη πηζηή ζηα ηδαληθά ηεο
ή σο κηα απαηεκέλε γπλαίθα πνπ ην πάζνο ηεο ζπγθξνχεηαη κε ηε ινγηθή ηεο θαη
παξαζχξεηαη

ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο, άιινηε πάιη εκθαλίδεηαη σο κηα πηζηή

ζχδπγνο πνπ κάρεηαη γηα ηελ ηηκή θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηεο έρνληαο σο ζηφρν δσήο ηελ
νηθνγέλεηά ηεο. πνηα κνξθή θαη λα έρεη πάλησο ε γπλαίθα αλαδεηθλχεηαη ζε θχξηα
πξσηαγσλίζηξηα πνπ δελ αθήλεη αζπγθίλεην θαλέλαλ ζεαηή ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο.

1

McClure (1999)19-24, θαζψο επίζεο Mossman (2005) 489
Foley (1981)128
3
Mastronarde (2010) 247
4
McClure (1999) 29
2

4

Σέηνηεο μερσξηζηέο γπλαηθείεο πξνζσπηθφηεηεο πξνβάιινληαη ζηηο ηξαγσδίεο
Αληηγόλε ηνπ νθνθιή θαη Μήδεηα θαη Διέλε ηνπ Δπξηπίδε, ηηο νπνίεο ζα εμεηάζνπκε
ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο καο.
ηφρνο καο είλαη λα αλαιχζνπκε ηηο ηξεηο εξσίδεο, φπσο παξνπζηάδνληαη
κέζα ζηα έξγα απηά θαη λα εληνπίζνπκε ηελ ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηηο γπλαίθεο ηεο
επνρήο ηνπο. Δπίζεο ζα κειεηήζνπκε ηα θίλεηξα πνπ ψζεζαλ ηελ θαζεκία μερσξηζηά
λα θάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή, ζπάδνληαο ηα ζηεγαλά ηνπ θνηλσληθνχ ηεο ξφινπ.
Σέινο ζα αλαδείμνπκε ηα κελχκαηα πνπ εθπέκπνληαη κέζα απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο
απηέο θαη ζα αμηνινγήζνπκε ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα
ζηελ νπνία αλαθέξνληαη.
Πξνεγνπκέλσο φκσο ζεσξνχκε ζεκαληηθή κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζην
ηζηνξηθφ παξειζφλ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπκε ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηεο γπλαίθαο
ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Μ΄ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε
θαιχηεξα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δνκνχλ ην θνηλσληθφ ηεο πξνθίι θαη δηακνξθψλνπλ
ηελ ςπρνζχλζεζή ηεο, ελψ παξάιιεια ζα είκαζηε ζε ζέζε λα αληηιεθζνχκε ηελ
ζπνπδαηφηεηα ησλ πξάμεσλ ησλ εξσίδσλ ηνπ δξάκαηνο πνπ ζηέθνληαη απέλαληη ζην
ξεχκα ηεο επνρήο ηνπο θαη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο θιαζζηθέο γπλαίθεο ηνπ 5νπ
αηψλα π.Υ.
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Κεθάιαηο Ι: Η γσλαίθα ζηελ αρταηόηεηα θαη ε γσλαίθα ζηο δράκα: δσο
δηαθορεηηθές πραγκαηηθόηεηες
Πιήζνο έξγσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο φζν θαη κλεκείσλ ηεο ηέρλεο
θαλεξψλνπλ ηελ πνξεία ηεο γπλαίθαο κέζα ζην ρξφλν ζε ζρέζε κε ηνλ άλδξα. Απφ ηηο
πξψηεο ππνηππψδεηο κνξθέο θνηλσληθήο ζπγθξφηεζεο κέρξη ηηο πιένλ νξγαλσκέλεο
θνηλσλίεο ε γπλαίθα εκθαλίδεηαη άιινηε λα θπξηαξρεί θαη άιινηε λα βξίζθεηαη ζην
πεξηζψξην

ππφ ηελ εμνπζία ηνπ αλδξφο. Ζ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν επλντθή ηεο ζέζε

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ην ραξαθηήξα ηεο
νηθνλνκίαο, ηε ζξεζθεία θαη θπξίσο αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο θηινζνθηθέο θαη
θνηλσληνινγηθέο αληηιήςεηο γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ.
Χζηφζν ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ζε ζρέζε κε ηελ νξζφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ καο παξέρνληαη απφ ηηο αξραίεο πεγέο ηα εμήο: ν θάζε ζπγγξαθέαο δελ
ελδηαθέξεηαη λα θάλεη κηα πιήξε πξνζσπνγξαθία ηεο γπλαίθαο ηεο επνρήο ηνπ, παξά
κφλν παξνπζηάδεη, θαηά ηξφπν απνζπαζκαηηθφ, ζηνηρεία πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ ζθνπφ
ηεο ζπγγξαθήο ηνπ. Δπίζεο ηηο αξραίεο πεγέο απνηεινχλ έξγα αλδξψλ, επνκέλσο
απερνχλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο θαη φρη απαξαίηεηα ηελ αιήζεηα.5 ε θάζε πεξίπησζε
φκσο νη πιεξνθνξίεο πνπ θηάλνπλ ζε καο ζήκεξα, έζησ θη αλ είλαη δηάζπαξηεο κέζα
ζηε κπζηθή πξψηε χιε, είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαη κπνξεί λα αληαλαθινχλ πξαγκαηηθά
πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά ζέκαηα, έζησ θαη κε έκκεζν ηξφπν, απνηππψλνληαο ηε
ζέζε ηεο γπλαίθαο κέζα ζηελ θνηλσλία.6

1. Η γσλαίθα ζηελ αρταηόηεηα
Ζ γπλαίθα ζην ηαμίδη ηεο ζηνλ ρξφλν θαηέρεη ζηαζεξά ηνλ ξφιν ηεο κεηέξαο
θαη ηεο ππεχζπλεο γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. ε απηήλ αλήθνπλ επίζεο θαη νη
αξκνδηφηεηεο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νίθνπ. Ζ

ελαζρφιεζή ηεο απηή ηελ

αλέδεημε ζε ζηαζεξφ πφιν γχξσ απφ ηνλ νπνίν ζηήζεθε ε νηθνγέλεηα, ε πξψηε κνξθή
θνηλσληθήο νξγάλσζεο, εληζρχνληαο έηζη ηελ ππεξνρή ηνπ ζειπθνχ γέλνπο ζε απηφ
ην πεδίν θαη θάλνληαο πνιινχο κειεηεηέο λα δηαθξίλνπλ ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή

5
6

Foley (1981) 127, σο επίζεο McClure (1999) 5
Fantham (20042) 98

6

κία κεηξηαξρηθή ηάζε ζηελ θνηλσλία πνπ έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ αλαγθαηφηεηα
ηνπ ξφινπ ηεο.7
Ο Διβεηφο λνκηθφο θαη

αξραηνγλψζηεο J. Bachofen ζην έξγν ηνπ “Das

Mutterrecht” (1861) ραξαθηεξίδεη σο κεηξηαξρηθέο ηηο θνηλσλίεο απηέο, ελψ ηηο
ζέζεηο ηνπ πεξί κεηξηαξρίαο αζπάδεηαη θαη ν Morgan ζην έξγν ηνπ “Ancient Society”
(1877). Ζ λεφηεξε φκσο έξεπλα θαηαξξίπηεη ηε ζεσξία απηή επηζεκαίλνληαο φηη ε
κεηξηαξρία απαηηεί πνιηηηθή ηζρχ ηεο γπλαίθαο κέζα ζηελ θνηλσλία θαη ζπκκεηνρή
ζηε δηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ λα ζεκειησζεί, γηα ηα νπνία

δελ ππάξρεη ηζηνξηθή

απφδεημε φηη ππήξραλ.
Πέξα απφ ηελ νηθηαθή ηζρχ πνπ αδηακθηζβήηεηα θαηέρεη ε γπλαίθα απφ ηελ
παιαηνιηζηθή σο ηελ θιαζζηθή επνρή, απηφ πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηα έξγα ηεο
αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο θαη ηα κλεκεία ηεο ηέρλεο είλαη φηη κε ην πέξαζκα
ησλ ρξφλσλ ε ζέζε ηεο δίπια ζηνλ άλδξα γίλεηαη ζηαδηαθά ππνδεέζηεξε.
Καηά ηα κηλσηθά ρξφληα, ε γπλαίθα θαηέρεη πςειή ζέζε ζηελ θνηλσλία θαη
απνθηά κεγάιε ειεπζεξία. Ο ζεβαζκφο θαη ε εθηίκεζε πνπ ππάξρεη ζην πξφζσπφ ηεο
πξνθχπηεη αβίαζηα κέζα απφ ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα θαη ηα έξγα ηέρλεο ηεο
επνρήο. Οη ηνηρνγξαθίεο ησλ αλαθηφξσλ αλαπαξηζηνχλ ηε κηλσηθή γπλαίθα είηε λα
είλαη ηέξεηα ηεο Πνηλίαο8, γπλαηθείαο ζεφηεηαο πνπ ιαηξεπφηαλ ζηελ Κξήηε θαη
ζπκβφιηδε ηε γνληκφηεηα θαη ηε γπλαηθεία δχλακε9, είηε λα ιακβάλεη κέξνο ζε
δεκφζηα ζεάκαηα καδί κε ηνπο άλδξεο.
Καζψο πεξλάκε ζηε κπθελατθή επνρή ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ππνβαζκίδεηαη,
αθνχ ηα δεδνκέλα θαη νη ζηφρνη ηεο θνηλσλίαο δηαθνξνπνηνχληαη. Ζ επνρή απηή είλαη
αλδξνθξαηνχκελε θαη δηαθξίλεηαη γηα ηνλ ζηξαηησηηθφ ηεο ραξαθηήξα. Απηφ
ζεκαίλεη φηη πξνβάιιεηαη ε ξψκε, ν εξσηζκφο, ε πνιεκηθή ηθαλφηεηα, αξεηέο πνπ
αξκφδνπλ πεξηζζφηεξν ζην αλδξηθφ θχιν. Ζ γπλαίθα έρεη πιένλ ζέζε ζην
γπλαηθσλίηε ηεο νηθίαο, ν νπνίνο είλαη

απνκνλσκέλνο

απφ ηα ππφινηπα

δηακεξίζκαηα θαη νη αζρνιίεο ηεο δηαθξίλνληαη ζαθψο απφ απηέο ησλ αλδξψλ.

7

Cantarella (1998) 29
Ζ Πόηληα ήηαλ κηα ζειπθή ζεφηεηα, κεηέξα θαη πεγή δσήο πνπ ηελ αλαπαξίζηαλαλ άιινηε κε δχν
αξπαθηηθά ζηα πιάγηα ηεο θαη άιινηε κε δχν θίδηα ζηα αλπςσκέλα ηεο ρέξηα
9
Ζ ιαηξεία ηεο Πνηλίαο ζπλδέεηαη κε ηε γνληκφηεηα ηεο γεο θαη ηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηεο
γπλαίθαο
8

7

Βαζηθή πεγή γλψζεο γη‟ απηήλ ηελ επνρή απνηεινχλ ηα νκεξηθά έπε Ηιηάδα
θαη Οδύζζεηα. Ο κεξνο, φηαλ πεξηγξάθεη γπλαηθείεο θπζηνγλσκίεο ηεο κπθελατθήο
επνρήο, ην πξψην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξνβάιιεη

είλαη ε νκνξθηά. Βαζηθά

ραξίζκαηά ηνπο είλαη επίζεο ε πίζηε, ε ζχλεζε θαη ε ππαθνή ζην ζχδπγν, δειαδή
αξεηέο ηππηθέο ελφο φληνο ππνδεέζηεξνπ. Ο ρψξνο ηνπ ζπδπγηθνχ ηνπο νίθνπ είλαη ν
ηφπνο ηνπ θχξηνπ πξννξηζκνχ ηνπο θαη ηεο χπαξμήο ηνπο, ελψ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο
ππάξρνπλ κφλν ζε αλαθνξά κε απηφλ. Αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο θαη ε δπζπηζηία
κε ηελ νπνία αληηκεηψπηδε ηε γπλαίθα ε αλδξνθξαηνχκελε θνηλσλία. Αθφκα θαη ε
ππνδεηγκαηηθή Πελειφπε, πνπ ζπγθέληξσλε φιεο ηηο παξαπάλσ αξεηέο, έηπρε ηεο
θαρππνςίαο ηνπ Οδπζζέα, αθνχ απνθάιπςε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ ηειεπηαία ζ‟ απηήλ. 10
Πεξλψληαο ζηελ θιαζζηθή επνρή, ε γπλαίθα παξακέλεη απνθιεηζκέλε ζην
γπλαηθσλίηε ηεο νηθίαο ηεο, ν νπνίνο απνηειεί ηνλ δσηηθφ ηεο ρψξν.11 Βγαίλεη απφ
απηφλ κφλν γηα λα ιάβεη κέξνο ζε ζξεζθεπηηθά δξψκελα12, κέζα απφ ηα νπνία ηεο
παξέρεηαη ε επθαηξία λα εθθξαζζεί δεκφζηα θαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο άλδξεο.
Απηή είλαη ε κνλαδηθή ζπκκεηνρή πνπ ηεο επηηξέπεη ε αλδξνθξαηνχκελε θνηλσλία
ζην δεκφζην βίν.
Γηα ηελ θνηλσλία ηνπ 5νπ αη. πΥ., ε γπλαίθα ζεσξείηαη θαηψηεξε απφ ηνλ
άλδξα θαη γη΄ απηφ δελ δηθαηνχηαη λα ζπκκεηάζρεη

ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο

εθδειψζεηο ηνπ δεκνζίνπ βίνπ. Γελ έρεη πνιηηηθά δηθαηψκαηα, νχηε ιφγν ζηελ
Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ, δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη δίθεο ή λα ρξεζηκεχζεη σο
κάξηπξαο ζην δηθαζηήξην,

γεγνλφο πνπ θαληάδεη παξάινγν ζε καο ζήκεξα αλ

ζθεθηνχκε φηη ν απνθιεηζκφο απηφο ιάκβαλε ρψξα ζ΄ έλα δεκνθξαηηθφ πεξηβάιινλ
πνπ βαζηδφηαλ ζηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ πνιηηψλ.13
Απφ ηε γέλλεζή ηεο θηφιαο βξίζθεηαη ζηελ αθάλεηα, θαζψο ηα νλφκαηα ησλ
λήπησλ θνξηηζηψλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηηο ιίζηεο ησλ πνιηηψλ ζε αληίζεζε κε
ηα λήπηα αγφξηα. Απφ πνιχ λεαξή ειηθία, δίπια ζηε κεηέξα ηεο, καζαίλεη ηέρλεο,
φπσο ε καγεηξηθή θαη ε πθαληηθή θαη εθπαηδεχεηαη πσο λα γίλεη ζσζηή ζχδπγνο θαη

10

Cantarella (1998) 56-69
Cantarella (1998) 76
12
Γηνξηέο ζηηο νπνίεο κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ γπλαίθεο ήηαλ ηα Θεζκνθφξηα, ηα Παλαζήλαηα, ηα
Λήλαηα θαη ηα Αλζεζηήξηα πβ.Fantham (2004) Οη γπλαίθεο ζηνλ αξραίν θόζκν, ζει. 116 θ.ε., σο επίζεο
McClure (1999) Spoken like a woman: speech and gender in athenian drama, ζει.22θ.ε
13
Foley ( 2001) 7-9
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κεηέξα, ρσξίο λα ιακβάλεη άιιε κφξθσζε. Ο Ξελνθψλ ζηνλ Οἰθνλνκηθό14 ηνπ
θάλεη αλαθνξά ζηα θαζήθνληα πνπ αλαινγνχλ ζηα λεαξά θνξίηζηα, δίλνληαο κηα
πεξηγξαθή ηεο θνηλσληθά απνδεθηήο γπλαίθαο.
Δπίζεο παξακέλεη λνκηθά αλήιηθε ζ΄ φιε ηεο ηε δσή, επξηζθφκελε πάληα ππφ
ηελ πξνζηαζία (θπξηεία) ελφο θεδεκφλα, πξψηα ηνπ παηέξα ηεο θαη - κεηά ην γάκν ηνπ ζπδχγνπ ηεο, ν νπνίνο ηελ ζηεξίδεη νηθνλνκηθά θαη ηελ εθπξνζσπεί ζε φιεο ηηο
λνκηθέο ππνζέζεηο.15 Απηή ε θαηάζηαζε ζπλερνχο επνπηείαο ηεο ζηεξεί ηε
δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ε ίδηα ηνλ ζχδπγν πνπ επηζπκνχζε, αθνχ ε ηχρε ηεο
απνθαζηδφηαλ απφ ηνλ παηέξα ηεο θαη ηνλ κέιινληα ζχδπγφ ηεο. Άιισζηε ν γάκνο
εθείλε ηελ επνρή δελ είρε σο νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηελ ξνκαληηθή αγάπε, αιιά
δηεπφηαλ θαηά θαλφλα απφ ζθνπνχο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο. Μεηά ην γάκν
δελ δηαρεηξηδφηαλ ε ίδηα ηελ πξνίθα ηεο, νχηε κπνξνχζε λα μεθηλήζεη δηαδηθαζίεο
δηαδπγίνπ ρσξίο ηελ παξνπζία θάπνηνπ θεδεκφλα. ηελ πεξίπησζε απηή φθεηιε λα
ππνβάιεη αίηεζε, κέζσ πιεξεμνπζίνπ, ζηνπο άξρνληεο,16ηελ ίδηα ζηηγκή ν άλδξαο
είρε ην δηθαίσκα απιά λα ζηείιεη ηε γπλαίθα ηνπ καδί κε ηελ πξνίθα ηεο πίζσ ζην
παηξηθφ ηεο ζπίηη.
Ζ κφλε απνζηνιή ηεο γπλαίθαο ήηαλ ε ηεθλνπνηία θαη απηφ πνπ ηεο έδηλε
θάπνην θνηλσληθφ θχξνο ήηαλ ε γέλλεζε αγνξηψλ, ηα νπνία ζα ζπλέρηδαλ ηελ
νηθνγέλεηα θαη ζα πνιεκνχζαλ γηα ηελ παηξίδα. Δπνκέλσο κφλν έκκεζε κπνξεί λα
ραξαθηεξηζζεί ε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ θνηλσλία θαη απηφ έρεη λα θάλεη κε ην θαηά
πφζν ηεο επηηξεπφηαλ απφ ηνλ άλδξα ηεο λα ηνλ επεξεάδεη ζηηο απνθάζεηο ηνπ ή κε
ην βαζκφ ηεο επηξξνήο πνπ αζθνχζε ζην γηφ ηεο λα αλαιάβεη θνηλσληθή
δξαζηεξηφηεηα.17
Μέζα ζε απηφ ην θνηλσληθφ πιαίζην πνπ επηβξάβεπε ηε ζπζηνιή θαη ηε
ζεκλφηεηα, ε γπλαίθα ηεο επνρήο ήηαλ θαηαδηθαζκέλε ζηε ζησπή, ρσξίο ηε
δπλαηφηεηα λα αλαιάβεη θακηά πξσηνβνπιία. Ενχζε πιήξσο ππνηαγκέλε ζηε ζέιεζε
ηνπ αλδξφο θαη είρε απνδερηεί ηελ θαησηεξφηεηά ηεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δε
ηελ ζέβνληαλ θαη πξνπαληφο φηη δε ζεβφηαλ ε ίδηα ηνλ εαπηφ ηεο.18 Ζ εηθφλα πνπ
είραλ νη Αζελαίνη γηα ηε γπλαίθα αληηθαηνπηξίδεηαη κε κεγάιε ζαθήλεηα ζηα ιφγηα
πνπ ηνπο απεπζχλεη ν Πεξηθιήο ζηνλ Δπηηάθηό ηνπ:
14

Ξελνθψλ, Οἰθνλνκηθόο 7, 15-18, 20-21, 30
Blundell (2006) 44
16
Hose (2011)61-62
17
McClure (1999) 21-22
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Kolobova, Ozereckaja (1996) 86
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«εἰ δέ κε δεῖ θαί γπλαηθείαο ηη ἀξεηῆο, ὃζαη λῦλ έλ ρεξείᾳ ἒζνληαη, κλεζζῆλαη,
βξαρείᾳ παξαηλέζεη ἃπαλ ζεκαλῶ. Τῆο ηε γάξ ὑπαξρνύζεο θύζεσο κε ρείξνζη
γελέζζαη ὑκῖλ κεγάιε ἡ δόμα θαη ἧο ἂλ ἐπ’ ἐιάρηζηνλ ἀξεηῆο πέξη ἢ ςόγνπ ἐλ
ηνῖο ἂξζεζη θιένο ἦη».19
(Αλ είλαη αλάγθε λα θάκσ θάπνηα κλεία θαη γηα ηελ αξεηή ησλ γπλαηθψλ, φζεο
ηψξα ζα κείλνπλ ρήξεο, ζα πσ φ,ηη πξέπεη κε κηα ζχληνκε παξαίλεζε∙ λα κε δεηρηείηε
θαηψηεξεο απφ ηε γπλαηθεία ζαο θχζε κεγάιε ζα είλαη ε δφμα ζαο, θαζψο θαη γηα
φπνηαλ ζα κηιάλε νη άλδξεο

αλάκεζά ηνπο φζν γίλεηαη ιηγφηεξν γηα έπαηλν ή

θαηεγνξία.)20
Δπίζεο ν Αξηζηνηέιεο ζηα Πνιηηηθά21 ηνπ πηνζεηεί ηελ άπνςε πνπ πξψηνο
δηαηχπσζε ν νθνθιήο ζηνλ Αἲαληα θαη αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζησπή
γηα κηα γπλαίθα:
«γπλαημί θόζκνλ ἡ ζηγή θέξεη» 22
ην ζχλνιφ ηνπο ηα θείκελα ηεο επνρήο πκλνχλ ηε γπλαηθεία ζησπή θαη ηε
ιεθηηθή ππνηαγή θαη εμηζψλνπλ ηνλ γπλαηθείν ιφγν κε ηελ αλεζηθφηεηα, ηελ
αθνιαζία θαη ηε κνηρεία. Ζ ζησπή δίλεη αμηνπξέπεηα θαη ζεβαζκφ ζηε γπλαίθα ηφζν
ζηελ ηδησηηθή φζν θαη ζηε δεκφζηα ζθαίξα.23 Δπνκέλσο ε ηδαληθή γπλαίθα γηα ηελ
Αζήλα ήηαλ απηή πνπ πεξλνχζε απαξαηήξεηε.

2.

Η γσλαίθα ζηο δράκα

πσο είδακε, νη γπλαίθεο ζηελ θιαζζηθή επνρή είραλ πεξηνξίζεη ηνπο
νξίδνληέο ηνπο απζηεξά ζηα φξηα ηεο νηθίαο ηνπο. Ο απνθιεηζκφο ηνπο απηφο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε ζηγή πνπ ηνπο είρε επηβιεζεί θαη ηελ απαίηεζε ηεο θνηλσλίαο γηα
ζσθξνζχλε, απνηεινχλ ην ηξίπηπρν ηεο ηδαληθήο γπλαίθαο ηεο επνρήο, ην νπνίν
απνηππψλεηαη αλάγιπθα ζηα έξγα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο θαη θπξίσο
ζηνλ πεδφ ιφγν.24
19

Θνπθπδίδνπ, Ἱζηνξίαη ΗΗ, 45
Ζ κεηάθξαζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ είλαη ηνπ Α.Γεσξγνπαπαδάθνπ, Θνπθπδίδε Ηζηνξία,
Θεζζαινλίθε (1982)
21
Αξηζηνηέιεο, Πνιηηηθά Η (Α) 13,1260α
22
νθνθιήο, Αἲαο, 293
23
McClure (1999)19-21
24
Foley (1981) 128
20

10

ηνλ πνηεηηθφ φκσο ιφγν θαη θπξίσο ζην δξάκα

ηα πξάγκαηα είλαη

δηαθνξεηηθά. Απηφ πνπ θπξίσο ελδηαθέξεη ηνλ ηξαγηθφ πνηεηή δελ είλαη λα
απεηθνλίζεη ηελ ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο γπλαίθαο, αιιά λα
παξνπζηάζεη γπλαηθείεο θσλέο θαη θαηαζηάζεηο πνπ ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή
μεθεχγνπλ απφ ηα ζπλήζε, παξεθθιίλνπλ απφ ηελ θνηλσληθή λφξκα θαη εηζθέξνπλ
ζην έξγν θάηη ην δηαθνξεηηθφ.25
Έηζη, ζηα δξακαηηθά έξγα πέξα απφ ηηο ήζπρεο θαη θνηλσληθά απνδεθηέο
γπλαίθεο ηεο επνρήο, ζπλαληάκε θάπνηεο γπλαίθεο πνπ ζπάλε ηνλ αλαγλσξηζκέλν
θψδηθα ηεο γπλαηθείαο ζπκπεξηθνξάο, βγαίλνπλ απφ ηε δηαξθή αλειηθφηεηά ηνπο θαη
πξνο έθπιεμε ησλ αλδξψλ επηδεηθλχνπλ ψξηκε θαη αλδξνπξεπή ζπκπεξηθνξά, ρσξίο
φκσο λα εγθαηαιείπνπλ ηε γπλαηθεία ηνπο θχζε.26 Δπίζεο ζπλαληάκε γπλαίθεο πνπ
ελαληηψλνληαη ζηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο θαη ζηελ αλδξηθή επίδεημε εμνπζίαο,
πξνβάιινληαο αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηηο ίδηεο
φζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ ηνπο. Μειεηψληαο απηήλ ηελ απφθιηζε ν Γαληήι Ηαθψβ27
ζεκεηψλεη: «Δίλαη εληππσζηαθό ην γεγνλόο όηη έλαο πνιηηηζκόο πνπ επέβαιε ηελ
αθάλεηα θαη ηε ζησπή ησλ γπλαηθώλ παξήγαγε θαη κάιηζηα πξνώζεζε ζηελ αλώηαηε
πνιηηηζκηθή βαζκίδα, έλα ινγνηερληθό είδνο ζην νπνίν νη γπλαίθεο παξνπζηάδνληαη
εμόρσο επθξαδείο».
Ζ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ηνπο ακέζσο ζπλαληά ηελ αληίδξαζε ησλ
αλδξψλ, νη νπνίνη εθθξάδνληαη κε νξγή θαη απαμίσζε κπξνζηά ζηε γπλαηθεία
πξφθιεζε. Aμίδεη λα

ζεκεηψζνπκε φηη ε ζπκπεξηθνξά

απηή απεπζχλεηαη

πεξηζζφηεξν πξνο ηηο παληξεκέλεο γπλαίθεο παξά πξνο ηα λεαξά θνξίηζηα ηα νπνία,
θαηά ηε γλψκε ησλ αλδξψλ, δελ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θαθφ. Ζ θχξηα αηηία πνπ
επηθξίλεηαη απηή ε ππέξβαζε απφ πιεπξάο γπλαηθψλ έγθεηηαη ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο
εμνπζίαο ηνπο θαη ζηελ απεηιή πνπ ληψζνπλ νη άλδξεο κε ηελ εηζβνιή ησλ γπλαηθψλ
ζηε δηθή ηνπο ζθαίξα δηθαηνδνζίαο. Γη΄ απηφ κε πξνζβιεηηθά ιφγηα θαη δίρσο λα
αμηνινγήζνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ αηηεκάησλ ηνπο ηηο θαινχλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ
νηθία ηνπο θαη ηε ζησπή, θαηαζηέιινληαο θάζε πξσηνβνπιία ηνπο.
Σφηε έξρεηαη ε ζχγθξνπζε θαη δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο ηξαγηθνχο πνηεηέο
γηα έμνρα θαιιηηερλήκαηα, αθνχ κέζα απφ ηηο ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
εξψσλ έρνπλ ηελ επθαηξία, είηε λα παξνπζηάζνπλ μερσξηζηέο γπλαηθείεο θσλέο πνπ
25
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27
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θηλνχληαη ζην ρψξν ηνπ θαληαζηηθνχ θαη θέξλνπλ θάηη θαηλνχξην κε ην ιφγν ηνπο,
είηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γπλαίθεο σο κέζν γηα λα ζρνιηάζνπλ θιέγνληα δεηήκαηα
ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο επηθαηξφηεηαο.
Σα δεηήκαηα απηά νη πνηεηέο πξνηηκνχλ λα κελ ηα πξνζεγγίζνπλ επζέσο
αιιά εκκέζσο, κέζα απφ ηνλ θαηαζθεπαζκέλν ιφγν ελφο γπλαηθείνπ πξνζσπείνπ.
Σφηε ν γπλαηθείνο ιφγνο εθθξάδεη ηδέεο θαηεμνρήλ αλδξηθέο θαη ην δξάκα γίλεηαη κηα
αλδξηθή ππφζεζε, ε νπνία θηηάρλεηαη απφ άλδξεο, παξηζηάλεηαη απφ άλδξεο θαη
απεπζχλεηαη ζε άλδξεο, πνπ απνηεινχλ ην θνηλφ ησλ ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ.28

2.1. Η γσλαίθα ζηοσς ηρεης κεγάιοσς ηραγηθούς ποηεηές
Ζ γπλαίθα θαηέρεη δηαθνξεηηθή ζέζε κέζα ζην έξγν ησλ ηξηψλ κεγάισλ ηξαγηθψλ
πνηεηψλ. Ο

Αηζρχινο θαη ν νθνθιήο

πξνηηκνχλ ηε γπλαίθα πνπ

θάλεη ηελ

επαλάζηαζή ηεο, αιιά δελ απνθιίλεη απφ ηελ θνηλσληθή λφξκα, δελ απνηειεί απεηιή
γηα ηελ πφιε. Ο Δπξηπίδεο, φκσο, δηαθνξνπνηνχκελνο απφ ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπ,
κειεηά ζε βάζνο ηηο εξσίδεο ηνπ, δεκηνπξγεί πνιχπινθνπο ραξαθηήξεο γπλαηθψλ κε
πινχζην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν θαη πνιιέο ςπρνινγηθέο δηαθπκάλζεηο, ηνπο νπνίνπο
κάιηζηα θξνληίδεη λα απνδψζεη κε αθξηβή ξεαιηζκφ.
Οη γπλαηθείνη ραξαθηήξεο ηνπ Αηζρχινπ είλαη έληνλεο πξνζσπηθφηεηεο, φκσο δελ
παχνπλ λα έρνπλ δεπηεξεχνληα ξφιν κέζα ζην έξγν. Σφζν ε Κιπηαηκήζηξα φζν θαη
ε Ζιέθηξα δελ έρνπλ απηνλνκία σο πξνο ηε δξάζε ηνπο ,αληίζεηα είλαη εμαξηεκέλεο
ε κελ πξψηε απφ ηνλ Αίγηζζν, ε δε δεχηεξε απφ ηνλ Οξέζηε.
Ο νθνθιήο, πηζηφο ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ηδαληθνχ ήξσα, επηιέγεη

κελ λα

δεκηνπξγήζεη γπλαηθείεο θηγνχξεο κε μερσξηζηφ δπλακηζκφ, απνθεχγεη φκσο λα
μεθχγεη απφ ηα πξφηππα ηεο επνρήο ηνπ θαη φζα ζεσξεί απνδεθηά ε θνηλσλία ηνπ 5νπ
πΥ αηψλα, ήηνη ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ εθπιήξσζε ηνπ θαζήθνληνο.29 Ζ Αληηγφλε,
πνπ ζα εμεηάζνπκε ζε απηήλ ηελ εξγαζία, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ
γπλαηθείνπ πξνηχπνπ πνπ επηζπκεί λα παξνπζηάζεη.
Με ηνλ Δπξηπίδε, φκσο, ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ, αθνχ κειεηά ζε βάζνο ηελ
ςπρνζχλζεζε ηεο γπλαηθείαο θχζεο θαη πιάζεη ραξαθηήξεο πην πεξίπινθνπο αιιά
28
29

Foley (1981)140-162, σο επίζεο Foley (2001) 4
Αιεμνπνχινπ (2000) 19
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ξεαιηζηηθνχο. Ο ζεαηήο είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξήζεη ηελ εμέιημε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ κηαο γπλαίθαο, θαζψο επίζεο λα αλαγλσξίζεη ραξαθηεξηζηηθά ζε
απηήλ πνπ ππάξρνπλ θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Ζ Μήδεηα θαη ε Διέλε, πνπ ζα
κειεηήζνπκε ζε απηήλ ηελ εξγαζία, είλαη δπν ηέηνηεο γπλαίθεο.
Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδνπλ ηνπο γπλαηθείνπο
ραξαθηήξεο ηνπο ν Αηζρχινο θαη ν Δπξηπίδεο έδσζε αθνξκή ζηνλ θσκηθφ πνηεηή
Αξηζηνθάλε λα αθηεξψζεη έλα ηκήκα απφ ηνπο Βαηξάρνπο ηνπ πάλσ ζην ζέκα απηφ.
Ζ θσκσδία απηή έρεη σο ζέκα έλαλ πνηεηηθφ δηαγσληζκφ κεηαμχ Αηζρχινπ θαη
Δπξηπίδε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ θαιχηεξνπ ηξαγηθνχ πνηεηή. ην δηαγσληζκφ απηφ,
εθηφο ησλ άιισλ, εμεηάδεηαη θαη ην ζέκα ησλ ραξαθηήξσλ ησλ εξψσλ, φπνπ ηειηθά
ληθεηήο αλαδεηθλχεηαη ν Αηζρχινο. Οη ήξσέο ηνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ ζσζηή ηνπο
θξφλεζε, ε νπνία ζπληειεί ζηελ πξνβνιή ησλ εζηθψλ παξαδνζηαθψλ πξνηχπσλ πνπ
βειηηψλνπλ ηνπο πνιίηεο, ζε αληίζεζε κε ηνπ Δπξηπίδε ν νπνίνο θαηλνηνκεί
πξνβάιινληαο πξφηππα

γπλαηθψλ κε κεησκέλε εζηθή

πνπ απνηεινχλ αηηία

δηαθζνξάο γηα ηελ πφιε.
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Κεθάιαηο ΙΙ: οθοθιέοσς Ανηιγόνη
Ζ Αληηγόλε είλαη απφ ηηο γλσζηφηεξεο θαη πιένλ δεκνθηιείο ηξαγσδίεο ηνπ
νθνθιή, αθνχ απνηέιεζε δηαρξνληθά έλα απφ ηα πην αγαπεηά θείκελα, γεγνλφο πνπ
καξηπξνχλ νη ηφζεο πνιιέο αλαπαξαζηάζεηο ζην ζέαηξν αιιά θαη νη ηφζεο πνιιέο
κεηαθξάζεηο θαη εξκελεπηηθέο αλαιχζεηο. Απνηειεί ίζσο ηελ σξαηφηεξε ηξαγσδία
απ‟ φια ηα έξγα πνπ δεκηνχξγεζε ην αλζξψπηλν πλεχκα, αθνχ αγγίδεη ηελ
ηειεηφηεηα. Με ην έξγν ηνπ απηφ

ν νθνθιήο ηειεηνπνίεζε ηελ πνηεηηθή ηνπ

ηερλνηξνπία, παξνπζηάδνληαο ζην θνηλφ ηνπ ηελ

Αληηγφλε εμηδαληθεπκέλε λα

κάρεηαη γηα ηα πηζηεχσ ηεο, κηα εξσίδα «νἷνλ δεῖ», πνπ αδηαθνξεί γηα ην ηίκεκα ησλ
πξάμεψλ ηεο, αξθεί ε ίδηα λα ππεξεηήζεη ηνπο αηψληνπο άγξαθνπο λφκνπο.
Ζ Αληηγόλε είλαη ην δεχηεξν απφ ηα ζσδφκελα έξγα ηνπ νθνθιή κεηά ηνλ
Αἲαληα. Παξαζηάζεθε ζην δηαγσληζηηθφ πιαίζην ησλ Μεγάισλ Γηνλπζίσλ ην 442πΥ
θαη θέξδηζε ην πξψην βξαβείν. Ζ επηηπρία απηή έγηλε αθνξκή λα εθιεγεί ν νθνθιήο
ζπζηξάηεγνο ηνπ Πεξηθιή ζηνλ ζακηαθφ πφιεκν σο αλαγλψξηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο
ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζηε δξακαηηθή ηέρλε.30

1.Γίπηστο έργο
Ζ ηξαγσδία απηή έρεη ραξαθηεξηζζεί απφ πνιινχο κειεηεηέο σο δίπηπρν έξγν,
αθνχ δελ παξνπζηάδεη εληαία ελφηεηα θαη έλαλ θεληξηθφ ήξσα πνπ θπξηαξρεί ζηελ
ζθελή απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο. Ζ δξάζε κνηξάδεηαη κεηαμχ ηεο Αληηγφλεο θαη ηνπ
Κξένληα.31 Ζ επηβιεηηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο Αληηγφλεο κε ηνλ εξσηζκφ ηεο θαη ηελ
αδηάιιαθηε πξνζήισζή ηεο ζηα πςειά ηδεψδε δεζπφδεη

ζην πξψην κέξνο ηνπ

έξγνπ, ελψ κεηά απνρσξεί. ηνλ Κξένληα αλαινγεί πνζνηηθά κεγαιχηεξν κέξνο, ζην
νπνίν νγθψλεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα καο ε ηξαγηθφηεηά ηνπ32, θαζψο νδεγείηαη ζηελ
ζπληξηβή, ηπθισκέλνο απφ ηελ ηζρπξνγλσκνζχλε θαη ηελ αιαδνλεία ηνπ.
Πνιινί κειεηεηέο κε θχξην εθθξαζηή ηνλ H.D.F.Kitto33 ήηαλ ππέξκαρνη ηεο
άπνςεο φηη θεληξηθφ πξφζσπν ηνπ δξάκαηνο ήηαλ ν Κξέσλ θαη φρη ε επαλαζηαηηθή
θσλή ηεο Αληηγφλεο. Ζ πνζνηηθά κεγαιχηεξε παξνπζία ηνπ ζηελ ζθελή, ζε
30

Lesky (19815)390
Μαξθαλησλάηνο (2004) 58-60
32
Kitto (19935) 167-169, σο επίζεο Brown (1987) 5-6
33
ηα έξγα ηνπ Form and Meaning in Drama (1959) ζει. 176 θαη Αξραία Διιεληθή Τξαγσδία (20016)
ζει. 168 ηάζζεηαη ππέξ ηεο άπνςεο φηη ν Κξέσλ είλαη ην θεληξηθφ πξφζσπν ηνπ δξάκαηνο
31
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ζπλδπαζκφ κε ηελ αξηζηνηειηθή «κεηαβνιήλ εἰο δπζηπρίαλ» πνπ ζην ηέινο
πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ Κξένληα είλαη ζηνηρεία πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο άπνςεο
απηήο.
Σελ άπνςή ηνπ φκσο ακθηζβήηεζε ε λεφηεξε έξεπλα κε θχξην εθθξαζηή ηεο
ηνλ M.W.Knox, ν νπνίνο ζην έξγν ηνπ “The Heroic Temper”34 ηάζζεηαη ππέξ ηεο
Αληηγφλεο, ππνζηεξίδνληαο φηη παξφιν πνπ ε Αληηγφλε δελ κέλεη σο ην ηέινο ζηελ
ζθελή, ν καρεηηθφο ραξαθηήξαο θαη ην πείζκα ηεο, ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην
ζνθφθιεην ήξσα, γεκίδνπλ ηελ ζθελή αθφκε θαη ζηελ απνπζία ηεο, κε απνηέιεζκα
λα είλαη ην θπξίαξρν πξφζσπν ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Κιείλνληαο ην δξάκα κφλν ε
Αληηγφλε θαηέρεη ηελ ηδηφηεηα ηεο εξσηθήο θπζηνγλσκίαο, αθνχ ν Κξέσλ ράλεη ηελ
ζηαζεξφηεηα ζηηο απφςεηο ηνπ, ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηνλ έθαλε ήξσα θαη
ζπκβνιίδεη πιένλ πψο δελ ζα έπξεπε λα είλαη ν ζνθφθιεηνο ήξσαο.
Ο δεκνθξαηηθφο εγέηεο πνπ λνηάδεηαη γηα ηνλ ηφπν ηνπ δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζ‟
έλαλ ζθιεξφ, αιαδνληθφ θαη αδηάιιαθην βαζηιηά πνπ ηπθιψλεηαη απφ ηελ χβξε θαη
πιένλ δελ δηαζέηεη ηίπνηα ην εξσηθφ πάλσ ηνπ.35 Απηή ε ζπληξηβή ηνπ Κξένληα,
φπσο θιηκαθψλεηαη, θαζψο ην έξγν εμειίζζεηαη, είλαη ζθφπηκε, αθνχ απηφ πνπ
επηηπγράλεηαη ζην ηέινο ηνπ έξγνπ είλαη λα αλαδεηρζεί ην αηαιάληεπην ζζέλνο ηεο
Αληηγφλεο, κηαο γπλαίθαο πνπ κε ηνλ παιηθαξίζην ιφγν ηεο εθθξάδεη γπλαηθείεο
ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ζε έλα αλδξηθφ θνηλφ. Δδψ αθξηβψο έγθεηηαη ε
κνλαδηθφηεηα ηνπ έξγνπ απηνχ.

2.Σα θίλεηρα ηες Αληηγόλες
Ο νθνθιήο ζην πξφζσπν ηεο Αληηγφλεο μεδηπιψλεη φιεο ηηο πηπρέο κηαο
εξσηθήο θπζηνγλσκίαο πνπ απνθαζίδεη λα ζπγθξνπζηεί κε φ,ηη ζηέθεηαη εκπφδην
ζηα πηζηεχσ ηεο αθφκα θη αλ απηφ είλαη ε απαγνξεπηηθή βαζηιηθή εληνιή. Με
ζαπκαζηή απνθαζηζηηθφηεηα απεθδχεηαη ηε γπλαηθεία ηεο αδπλακία θαη επηδεηθλχεη
παιηθαξίζην ζζέλνο. Τπεξπεδά ηα εκπφδηα πνπ νξζψλνληαη κπξνζηά ηεο ιφγσ ηνπ
θχινπ ηεο θαη ηεο θνηλσληθήο ηεο ζέζεο θαη δξα θαηά ζπλείδεζε: επηιέγεη λα πεζάλεη

34
35

Knox (1964) θεθ.1 θαη 2
Knox (1964) 62-68
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ήξεκε, έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ηαθή. Ζ επηινγή ηεο απηή, ε πξναίξεζηο36 θαηά
ηνλ Αξηζηνηέιε37, ηεο δίλεη ηξαγηθή δηάζηαζε.
Ζ Αληηγφλε ζηέθεηαη ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη δελ δέρεηαη λα αθήζεη
ηνλ αδειθφ ηεο άθιαπην θαη άηαθν, αθνχ ην πλεχκα ηνπ ζα πεξηπιαληφηαλ θαη δελ
ζα κπνξνχζε λα βξεη γαιήλε. Θεσξεί φηη ε πξάμε ηεο ηαθήο είλαη

φζηα

θαη

εμαζθαιίδεη ηελ αγάπε ηνπ αδειθνχ ηεο θαη ησλ λεθξψλ γνληψλ ηεο. Άιισζηε γη΄
απηήλ ε κεηαζαλάηηα δσή είλαη εθηελέζηεξε γη‟ απηφ πξνηηκά λα είλαη αξεζηή ζηνπο
λεθξνχο παξά ζηνπο δσληαλνχο. Αληίζεηα, αλ παξαιείςεη ην θαζήθνλ ηεο πξνο ην
λεθξφ αδειθφ ηεο ζα πεξηθξνλήζεη ηνπο ζείνπο λφκνπο, θάηη πνπ δελ ζπλάδεη κε ηε
βαζηιηθή θαηαγσγή ηεο θαη ηα πςειά ηεο πηζηεχσ. Πέξα φκσο απφ απηφ ε ζενζέβεηα
ηεο Αληηγφλεο θαη ε πίζηε ηεο ζηνπο άγξαθνπο ζετθνχο λφκνπο είλαη ηέηνηα πνπ δελ
κπνξεί λα δερηεί ηελ ηεξφζπιε πξάμε ηνπ Κξένληα, ν νπνίνο παξαβηάδεη ην
νηθνγελεηαθφ άδπην θαη ηελ παξεκπνδίδεη απφ ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζήο ηεο
απέλαληη ζηνλ Πνιπλείθε.38
Ζ αλάγθε ηεο ηαθήο αθνξκάηαη φρη κφλν απφ ηελ αδειθηθή αγάπε ηεο
Αληηγφλεο απέλαληη ζην λεθξφ αδειθφ ηεο, αιιά θαη απφ φζα επηηάζζεη ε ινγηθή,
αθνχ δελ δνπλ νη γνλείο ηεο γηα λα επηηειέζνπλ απηνί ην ρξένο ηεο εθηέιεζεο ησλ
ηαθηθψλ θαζεθφλησλ. Δπνκέλσο κεηαβηβάδεηαη

ζε απηήλ ε ππνρξέσζε απφ ηε

ζηηγκή πνπ είλαη ε πην ζηελή ζπγγελήο ηνπ λεθξνχ. Ζ Αληηγφλε πξέπεη λα θιάςεη θαη
λα ζάςεη ηνλ Πνιπλείθε γηα λα κπνξέζεη ε ςπρή ηνπ λα βξεη γαιήλε θαη λα κελ
πεξηπιαληέηαη κεηαζαλάηηα, φπσο επίζεο θαη γηα λα κελ πξνθαιέζεη ηελ νξγή ησλ
ζεψλ. Σν εζηθφ απηφ θαζήθνλ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ ίδηα. Άιισζηε ηεο ην
ππαγνξεχεη ν θνηλσληθφο ηεο ξφινο σο γπλαίθα, αθνχ ν ζξήλνο σο ηειεηνπξγία είλαη
άξξεθηα δεκέλνο κε ην γπλαηθείν θχιν, απνηειψληαο ηε κνλαδηθή επθαηξία πνπ
δίλεηαη απφ ηελ θνηλσλία ζηηο γπλαίθεο λα βγνπλ απφ ην ζπίηη θαη λα εθθέξνπλ
δεκφζην ιφγν.
ηηο γπλαίθεο ζηελέο ζπγγελείο ηνπ λεθξνχ είρε αλαηεζεί ην θαζήθνλ λα ηνλ
ζξελήζνπλ. Ο ζξήλνο, βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ ηαθηθψλ εζίκσλ, ιάκβαλε ρψξα ηφζν
θαηά ην ζηάδην ηεο πξνζέζεσο, φπνπ νη γπλαίθεο ζπγθεληξψλνληαλ γχξσ απφ ην
36

Πξφθεηηαη γηα ηελ επηινγή θάπνηνπ αθφκα θαη φηαλ ε απφθαζή ηνπ λα δξάζεη θαη λα αλαιάβεη
δέζκεπζε δελ είλαη μεθάζαξε γηα ην επξχ θνηλφ
37
Αξηζηνηέιεο, Πνηεηηθή, 6.1450b,8-10
38
Μαξθαλησλάηνο (2004) 50-51
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λεθξφ θαη ηνλ ζξελνχζαλ ελψ ηαπηφρξνλα γίλνληαλ νη απαηηνχκελεο ζπζίεο θαη
πξνζθνξέο ζηνπο ζενχο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθνξάο, ηεο κεηαθνξάο
δειαδή ηνπ λεθξνχ απφ ηελ νηθία ηνπ ζηνλ ηάθν ηνπ. Σνπο ζξήλνπο απηνχο
ζπλφδεπαλ θαη κε ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο κε πιένλ ραξαθηεξηζηηθέο ην ρηχπεκα ησλ
ρεξηψλ ζην ζηήζνο θαη ην ζρίζηκν ησλ παξεηψλ ή ην θφςηκν ησλ καιιηψλ.39
Δπίζεο δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη ε Αληηγφλε νδεγήζεθε ζηε
ζπγθεθξηκέλε απφθαζε γηα ην θαιφ ηεο πφιεο. Καη κπνξεί λα θαληάδεη νμχκσξν πψο
είλαη δπλαηφλ λα λνηάδεηαη γηα ηελ πφιε απφ ηελ ζηηγκή πνπ παξαβαίλεη ηε βαζηιηθή
εληνιή, απνηειεί φκσο χςηζηε πξάμε αγάπεο θαη πξνζθνξάο γηα ηελ πφιε ε ηαθή ηνπ
Πνιπλείθε. Γηα φζν δηάζηεκα παξέκελε άηαθν ην πηψκα ηνπ Πνιπλείθε, ρσξίο λα
γίλνπλ νη απαξαίηεηεο λεθξηθέο πξνζθνξέο θαη ζπζίεο ζηνπο ζενχο ππήξρε κεγάινο
θίλδπλνο λα κνιπλζεί ε πφιε θαη λα επέιζνπλ ζπκθνξέο ζε απηήλ. Απηφ αθξηβψο δελ
κπνξνχζε λα αληηιεθζεί ν Κξέσλ κέζα ζην παξαιήξεκά ηνπ. Μπνξεί νη πξνζέζεηο
ηνπ λα ήηαλ αγαζέο,40 νη πξάμεηο ηνπ φκσο ηνλ νδήγεζαλ ζηελ χβξε απέλαληη ζηνπο
ζενχο, ζεσξψληαο αλψηεξν ηνλ αλζξψπηλν λφκν έλαληη ηνπ ζετθνχ, κε απνηέιεζκα λα
επέιζεη ε ζπληξηβή ηνπ.
Γηα ηελ Αληηγφλε ην δηάηαγκα ηνπ Κξένληα απνηειεί κεγάιε αζέβεηα πξνο
ηνπο ζενχο. Θεσξεί φηη νη ζενί επνπηεχνπλ ηε δηθαηνζχλε ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο
ηνπο

λφκνπο,

ηνπο

νπνίνπο

νη

ζλεηνί

δελ

κπνξνχλ

λα

παξαβιέςνπλ.41

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:
«νὐδέ ζζέλεηλ ηνζνῦηνλ ὠηόκελ ηά ζά
θεξύγκαζ’ ὡο ἂγξαπηα θἀζθαιῆ ζεῶλ
λόκηκα δύλαζζαη ζλεηόλ ὂλζ’ ὑπεξδξακεῖλ
νὐ γαξ ηη λῦλ γε θἀρζέο ἀιι’ ἀεί πνηε
δῆη ηαῦηα, θνὐδείο νἶδελ ἐμ ὃηνπ’θαλε.
ηνύησλ ἐγώ νὐθ ἒκειινλ, ἀλδξόο νὐδελόο
θξόλεκα δείζαζ’έλ ζενῖζη ηελ δίθελ
39
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δώζεηλ. ζαλνπκέλε γάξ ἐμήηδε, ηη δ’νὒ;»
(νχηε κπνξνχζα λα θαληαζηψ φηη ηα δηθά ζνπ θεξχγκαηα έρνπλ ηφζε δχλακε, ψζηε
λα κπνξείο εζχ αλ θαη ζλεηφο λα ππεξληθήζεηο ηνπο άγξαθνπο θαη αηξάληαρηνπο
λφκνπο ησλ ζεψλ. Γηαηί δελ ππάξρνπλ απηά ζήκεξα κφλν θαη ρηεο αιιά αηψληα
ηζρχνπλ θαη θαλείο δελ γλσξίδεη απφ πφηε θάλεθαλ θαη νχηε εγψ είρα ζθνπφ απφ
θφβν γηα ηηο δηαζέζεηο θαλελφο αλζξψπνπ λα παξαβψ απηά θαη γη‟ απηφ λα βξσ
ηηκσξία κπξνζηά ζηνπο ζενχο. Γηαηί ήμεξα θαιά φηη ζα πεζάλσ πψο φρη;)42

ηαλ ινηπφλ ν Κξέσλ παξαβιέπεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη απέλαληη ζηνπο
ζενχο θαη απνξξένπλ απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο θπβεξλήηε είλαη δεδνκέλν φηη γίλεηαη
αζεβήο θαη απνδεηθλχεηαη πιεκκειήο βαζηιηάο. Δπίζεο δεδνκέλν είλαη φηη ζα έξζεη ε
ζεία ηηκσξία φρη γηα ηελ ακέιεηά ηνπ αιιά γηα ηελ ελ γλψζεη ηνπ παξάβιεςε ησλ
ζξεζθεπηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Αληηγφλε γλσξίδεη φηη έρεη
έλα ηεξφ θαζήθνλ, ην νπνίν έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ην βαζηιηθφ δηάηαγκα,
φκσο ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα ζεσξήζεη αλψηεξν ηνλ αλζξψπηλν λφκν απφ ηνλ
ζετθφ.
ε ζρέζε κε ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ ζετθνχ ζηνηρείνπ ζα πξέπεη λα
επηζεκάλνπκε αθφκε φηη ε αλαγλψξηζε ηεο παληνδπλακίαο ησλ ζεψλ δελ θαηαξγεί
ηελ αλζξψπηλε ππεπζπλφηεηα θαη ηελ ειεχζεξε βνχιεζε. Δλαπφθεηηαη ζην εζηθφ
κεγαιείν ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη ζηε δχλακε ηεο θχζεο ηνπ ε ηειηθή απφθαζε πνπ
ζα ιάβεη .43ην ηέινο ζα επσκηζηεί θαη ηηο ζπλέπεηεο.
Ζ Αληηγφλε γλσξίδεη ηελ θαηάξα πνπ έρεη μεθιεξίζεη ηελ νηθνγέλεηά ηεο,
ζπλεηδεηνπνηεί φηη ν αιιεινζθνησκφο ησλ αδειθψλ ηεο είλαη έλα αθφκα ηκήκα ηεο
θαηάξαο απηήο, γλσξίδεη φηη αλ ζάςεη ηνλ Πνιπλείθε ζα ζαλαησζεί, φκσο δελ θάλεη
πίζσ. Ζ ίδηα, έρνληαο απφιπηε επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγψληαο
νξζνινγηζηηθά, ππνζηεξίδεη φηη πξνηηκά ην ζάλαην, πνπ έξρεηαη σο ζπλέπεηα ηεο
εθπιήξσζεο ηνπ εζηθνχ ηεο ρξένπο, παξά λα δεη κηα επίγεηα δσή ληξνπηαζκέλε. Ζ
ίδηα θξίλεη πην ζεκαληηθφ έλαλ ηηκεκέλν ζάλαην πνπ ζα ηε θέξεη θνληά ζηα
αγαπεκέλα ηεο πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ Άδε παξά λα ζπλερίζεη λα δεη ρσξίο
42

Ζ κεηάθξαζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ είλαη ηνπ Γεξάζηκνπ Μαξθαλησλάηνπ, βι. Γεξάζηκνο
Μαξθαλησλάηνο (2004) νθνθιένπο Αληηγόλε, Αζήλα
43
Webster (1996) 53
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λα έρεη εθπιεξψζεη ην ρξένο ηεο .Απηφ ηεο ππαγνξεχεη ε ζπλείδεζή ηεο θαη απηφ ζα
πξάμεη.
Αθνινπζψληαο ηα ζξεζθεπηηθά ηεο πηζηεχσ εθηειεί ηελ ηαθή ηνπ αδειθνχ
ηεο θαη θαηαθηά έηζη ηελ ζθαίξα ηεο αλζξψπηλεο ειεπζεξίαο. Γαπαλά αλεπηθχιαθηα
θαη αληδηνηειψο ηνλ εαπηφ ηεο κε κφλν θέξδνο ηελ ςπρηθή εξεκία θαη ηε
ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε φηη εθηέιεζε ην εζηθφ ηεο θαζήθνλ πνπ ηειεί ππφ ηελ
αηγίδα ηεο ζείαο ηάμεο. Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ε Αληηγφλε, έλα λεαξφ θνξίηζη δηαζέηεη
πην εληζρπκέλε ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε απφ ηνλ χπαην θπβεξλήηε ηεο πφιεο, φπσο
επίζεο δηαθξίλεηαη γηα ηελ νξζνινγηζηηθή ηεο ζθέςε ηελ ζηηγκή αθξηβψο πνπ ν
Κξέσλ ηπθιψλεηαη απφ ηε δίςα ηνπ γηα επηβνιή.
3. Έλας θόζκος ζσγθρούζεφλ
ε φιν ην έξγν νη ζπγθξνχζεηο δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε, θαζψο νη
αληίζεηνη θφζκνη πνπ εθπξνζσπνχλ νη ήξσεο έξρνληαη ζε κεησπηθή ζχγθξνπζε,
αλαδεηθλχνληαο ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο Αληηγφλεο απφ απηφ πνπ απνηεινχζε
θαηεζηεκέλν εθείλε ηελ επνρή θαη θαζφξηδε ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο κέζα ζηελ
θνηλσλία.
Σν παηρλίδη κε ηηο αληηζέζεηο είλαη πξνζθηιήο ηαθηηθή ηνπ νθνθιή γηα λα
παξνπζηάζεη απνηειεζκαηηθά

ηελ ππεξνρή ησλ εξψσλ ηνπ ζε ζρέζε κε ην

πεξηβάιινλ ηνπο, ελψ ζην ηέινο πάληα ηνπο θέξλεη ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο άιινπο
πξσηαγσληζηέο, νη νπνίνη κάηαηα πξνζπαζνχλ λα

ηνπο θάκςνπλ, ψζηε λα

ππαθνχζνπλ ζ΄ απηνχο.44 Σελ ίδηα ηαθηηθή ζπλαληάκε ζηελ Ζιέθηξα θαη

ζηνλ

Οἰδίπνδα Τύξαλλν, φπνπ απφ ηε κία ε Ζιέθηξα, σο αθνζησκέλε θφξε, ζηέθεηαη
απέλαληη ζηε ζπδπγνθηφλν κεηέξα ηεο, πξνθεηκέλνπ λα εθδηθεζεί γηα ην ζάλαην ηνπ
παηέξα ηεο θαη απφ ηελ άιιε ε ππεξνςία ηνπ Οηδίπνδα ζηέθεηαη απέλαληη ζηε ζνθία
ηνπ κάληε. Έηζη θαη ζηελ Ἀληηγόλε ε αληίζεζε πξνζψπσλ, ζέζεσλ θαη ζεκάησλ
ζπλζέηνπλ ζην πξφζσπν ηεο Αληηγφλεο κηα εξσηθή θηγνχξα πνπ ζπγθξνχεηαη κε
φινπο θαη κε φια, ζπάεη ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο, νξζψλεη ην αλάζηεκά ηεο ζηελ
ηπθιή ηζρπξνγλσκνζχλε ηνπ Κξένληα θαη κε πείζκα ππεξαζπίδεηαη ηηο ηδέεο ηεο.45

44
45

Saїd, Trédé, Boulluec (2001)190-192
Saїd, Trédé, Boulluec (2001) 190-191, θαζψο επίζεο Romilly (2000) 99-101
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Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε ζχγθξνπζε απηή δελ είλαη έλα αθφκε παηρλίδη
ηεο κνίξαο, έλαο αθφκε θξίθνο ζηελ αιπζίδα ησλ δεηλψλ πνπ βαζαλίδνπλ ηελ
θαηαξακέλε γεληά ηνπ νίθνπ ησλ Λαβδαθηδψλ. ηνλ νθνθιή ην πεπξσκέλν ησλ
εξψσλ δελ νξίδεηαη πηα απφ ηηο παηξνγνληθέο θαηάξεο. 46 Αληίζεηα, ην άηνκν θαη ζηελ
πεξίπησζή καο ε Αληηγφλε, έρνληαο πιήξε ζπλείδεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο νηθνγελείαο
ηεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ησλ πξάμεψλ ηεο, παίξλεη ηελ απφθαζή ηεο, επηιέγεη λα ζάςεη
ηνλ Πνιπλείθε θαη παξακέλεη αηαιάληεπηα ζηαζεξή, παξά ηηο παξαθιήζεηο ηεο
Ηζκήλεο, ε νπνία πξνζπαζεί λα ηεο αιιάμεη γλψκε θαη ηηο απφπεηξεο εθβηαζκνχ ηνπ
Κξένληα, πνπ ζέιεη λα ηεο θάκςεη ην θξφλεκα θαη λα ηελ θάλεη λα ππαθνχζεη ζ΄
απηφλ. Κηλνχκελε απφ ειεχζεξε βνχιεζε47 αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ησλ πξάμεψλ
ηεο, γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο ζπλέπεηεο απηψλ, παξαβιέπεη ηηο θσλέο εθείλεο
πνπ ζέινπλ λα ηελ θάλνπλ λα παξεθθιίλεη απφ ηηο απνθάζεηο ηεο θαη έηζη αθξηβψο
απνθηά εξσηθή ππφζηαζε.
ην ζεκείν απηφ ζα κειεηήζνπκε δπν απφ ηηο θχξηεο ζπγθξνχζεηο πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζην έξγν θαη νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηα αληηζεηηθά ζηνηρεία πνπ
ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε ήξσα. ηνλ πξφινγν ηνπ έξγνπ, ζε κηα
ηδησηηθή ζπλάληεζε, εθηπιίζζεηαη ε ζχγθξνπζε ησλ δχν αδειθψλ, Ηζκήλεο θαη
Αληηγφλεο, ελψ ζην β΄ επεηζφδην, ζε κηα δεκφζηα ζπλάληεζε, εθηπιίζζεηαη ε
εθξεθηηθή ζχγθξνπζε ηνπ Κξένληα κε ηελ Αληηγφλε.
Ο ηφπνο πνπ δηαδξακαηίδνληαη νη ζπγθξνχζεηο απηέο δελ είλαη ηπραίνο.
θφπηκα ν νθνθιήο βγάδεη ηελ Αληηγφλε απφ ην ζπίηη ζε δεκφζην ρψξν γηα λα
εθθξάζεη δεκφζηα ηηο απφςεηο ηεο θαη λα ζπγθξνπζηεί κε ηνλ Κξένληα. Ζ κεηάβαζή
ηεο απηή ζα ζεκάλεη θαη ηελ έμνδφ ηεο απφ ηελ παζεηηθφηεηα ηεο γπλαηθείαο θχζεο
θαη ηελ είζνδφ ηεο ζ‟ έλαλ ρψξν αλδξνθξαηνχκελν. Ζ Αληηγφλε ζα πηνζεηήζεη ηα
αλδξνπξεπή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζάξξνπο θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο γηα λα κπνξέζεη λα
αληηκεησπίζεη ηνλ Κξένληα.
3.1. ύγθροσζε Αληηγόλες - Ιζκήλες
Ζ πξνινγηθή ζθελή ηεο Αληηγόλεο (ζηίρνη 1-99), ηελ νπνία ν Lesky έρεη
ραξαθηεξίζεη σο ζθελή εμαηξεηηθήο έληαζεο θαη κνλαδηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο

46
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ζηε δηαγξαθή ησλ ραξαθηήξσλ48, απνηειεί ην πιένλ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο
απφζηαζεο πνπ ρσξίδεη ηελ Αληηγφλε φρη κφλν απφ ηηο θνηλέο γπλαίθεο ηεο επνρήο
αιιά απφ ηελ ίδηα ηεο ηελ αδειθή. Με ηελ Ηζκήλε αλ θαη έρνπλ θνηλέο θαηαβνιέο θαη
βηψκαηα, εληνχηνηο δηαθέξνπλ ζην ραξαθηήξα θαη ζηελ ζηάζε πνπ θξαηνχλ απέλαληη
ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.
Ο νθνθιήο ζηνπο ζηίρνπο απηνχο έρεη ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζεη ηνπο
δχν αληίζεηνπο θφζκνπο πνπ νη εξσίδεο ηνπ εθπξνζσπνχλ: ηνλ θφζκν ηνπ
ξεαιηζκνχ, ζηνλ νπνίν δεη ε Ηζκήλε, έρνληαο απνδερηεί ηε ζησπή θαη ηελ αθάλεηα
πνπ ηεο επηβάιιεη ε θνηλσληθή ηεο ζέζε θαη ηνλ θφζκν ηνπ ηδεαιηζκνχ, ζηνλ νπνίν
δεη ε Αληηγφλε πνπ έρεη ζπλδέζεη ηνλ ιφγν ηεο χπαξμήο ηεο κε ηα πςειά ηδαληθά θαη
ην εζηθφ θαζήθνλ.
Ο πξφινγνο ηνπ έξγνπ μεθηλά κε ηελ Αληηγφλε θαη ηελ Ηζκήλε ζηελ ζθελή.
Ζ Αληηγφλε, ειπίδνληαο ζηε βνήζεηα ηεο αδειθήο ηεο, απεπζχλεηαη ζε απηήλ κε
ιφγηα γεκάηα ηξπθεξφηεηα, πνπ δείρλνπλ ηελ αγάπε θαη ηελ επαηζζεζία πνπ ηε
δηαθξίλεη.
«ὦ θνηλφλ αὐηάδειθνλ Ἱζκήλεο θάξα»49
(Ηζκήλε, πνιπαγαπεκέλε κνπ αδειθή)
Σεο απνθαιχπηεη ην κπζηηθφ ηεο ζρέδην, αθνχ ζεσξεί απηνλφεηε ηε
ζπκκεηνρή ηεο Ηζκήλεο ζηελ ηαθή ηνπ αδειθνχ ηνπο. κσο ληψζεη

κεγάιε

απνγνήηεπζε φηαλ απηή εθθξάδεη ηελ επηθχιαμή ηεο, αξλνχκελε λα αλαιάβεη
πξσηνβνπιία. Σφηε ε Αληηγφλε ζπλεηδεηνπνηεί φηη δε κνηξάδνληαη ζηνλ ίδην βαζκφ ην
αίζζεκα επζχλεο

γηα ηελ ςπρή ηνπ Πνιπλείθε50, αθήλνληαο ζηελ άθξε ηα

θηιάδειθα αηζζήκαηά ηεο γηα ηελ Ηζκήλε. ηε ζπλέρεηα κε κηα δσεξή ζηηρνκπζία νη
δχν αδειθέο πξνζπαζνχλ λα κεηαπείζνπλ ε κία ηελ άιιε ρσξίο λα επηηχρνπλ ζην
ηέινο ηνλ ζηφρν ηνπο, κε απνηέιεζκα λα επέιζεη ε ζχγθξνπζε.
Αμηνινγψληαο ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο Ηζκήλεο, δηαπηζηψλνπκε φηη δε
θαίλεηαη λα παξεθθιίλεη

απφ ηελ ηππηθή γπλαίθα ηεο επνρήο ηεο. θνπφο ηεο

χπαξμήο ηεο είλαη κηα ήζπρε θαη ήξεκε δσή κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλνχ αλζξψπνπ.
48

Lesky (19876) 325
νθνθιήο, Αληηγόλε, 1
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Οη αξραίνη πίζηεπαλ φηη αλ έλαο λεθξφο έκελε άηαθνο, ήηαλ κεγάιε χβξε γηα απηφλ αθνχ ην πλεχκα
ηνπ ζα πεξηπιαληφηαλ θαη δελ ζα κπνξνχζε λα βξεη γαιήλε
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Γελ είλαη πιαζκέλε γηα εξσηζκνχο.51 ηελ πξνηξνπή ηεο Αληηγφλεο λα ηε βνεζήζεη
δηθαηνινγεί ηελ άξλεζή ηεο κε ηε θξάζε :
«ἀιι’ ἐλλνεῖλ ρξή ηνῦην κέλ γπλαῖρ’ ὃηη
ἒθπκελ, ὡο πξόο ἂλδξαο νὐ καρνπκέλα»52
(αιιά πξέπεη ζην λνπ ζνπ λα ‟ρεηο πξψηα πσο γελλεζήθακε
γπλαίθεο - πνπ ζεκαίλεη φηη δελ επηηξέπεηαη λα ηα βάδνπκε κε ηνπο άλδξεο)
Πεξηραξαθσκέλε ζηα γπλαηθεία πξφηππα θαη ζηα ζηεξεφηππα ηεο επνρήο ηεο
ππνκέλεη παζεηηθά ην ξφιν πνπ ηεο επηθπιάζζεη ε αλδξνθξαηνχκελε θνηλσλία,
ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο ππνδεέζηεξν ησλ αλδξψλ, είλαη πεπεηζκέλε φηη δελ έρεη θαλέλα
ξφιν ζηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ θαη είλαη ζπκβηβαζκέλε κε απηή ηε θπζηθή ηεο
αδπλακία, βάδνληαο ζηελ άθξε ηα θηιάδειθα αηζζήκαηά ηεο θαη ην ρξένο ηεο
απέλαληη ζηνλ Πνιπλείθε:
«ηό γάξ πεξηζζά πξάζζεηλ νὒθ ἒρεη λνῦλ νὐδέλα»53
(γηαηί ην λα θάλεη θαλείο πξάγκαηα πνπ μεπεξλνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ δελ
έρεη θαλέλα λφεκα)
Γέρεηαη κε ζησηθφηεηα φιεο ηηο ζπκθνξέο πνπ ηεο επηθπιάζζεη ε κνίξα θαη
αξλείηαη λα ελαληησζεί ζηε βαζηιηθή εμνπζία. Εεηνχκελν γη΄ απηήλ είλαη κηα ήξεκε
δσή, ηελ νπνία ζα έρεη κφλν αλ ππαθνχζεη ζηε δηαηαγή ηνπ Κξένληα, ζεσξψληαο φηη
δελ κπνξεί λα θάλεη θάηη γηα λα αιιάμεη ηε κνίξα ηεο. Οξηνζεηεί ηηο δπλαηφηεηέο ηεο
γηα δξάζε θαη είλαη απφιπηα ζπκβηβαζκέλε κέζα ζε απηήλ ηελ θνηλσληθή
πξαγκαηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα ε πξνηξνπή ηεο Αληηγφλεο λα θαληάδεη ζηα κάηηα
ηεο 54 παξάηνικε θαη κε ξεαιηζηηθή.
ηνλ αληίπνδα ηεο παζεηηθήο Ηζκήλεο ζηέθεηαη ε επαλαζηάηξηα Αληηγφλε.
Αληίζεηα κε ηελ αδειθή ηεο ε Αληηγφλε δελ ππαθνχεη ζηηο ζπκβνπιέο ηεο θξφλεζεο
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θαη ηηο απεηιέο ηνπ θφβνπ, φπσο ε Ηζκήλε. 55 Μαθξηά απφ ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο
ηεο επνρήο ηεο, ζπάεη ηε ζησπή θαη ζηέθεηαη αγέξσρε απέλαληη ζηελ απζαίξεηε
δηαηαγή ηνπ Κξένληα πνπ απαγνξεχεη ηελ ηαθή ηνπ Πνιπλείθε. Σεο ην ππαγνξεχεη ε
αδειθηθή ηεο αγάπε θαη ε πίζηε ηεο ζηηο εζηθέο αμίεο56 θαη απηφ ζα πξάμεη:
«ἂιι’ ἲζζ’ ὁπνῖά ζνη δνθεῖ, θεῖλνλ δ’ ἐγώ
ζάςσ∙ θαιόλ κνη ηνῦην πνηνύζῃ ζαλεῖλ».57
(κείλε πηζηή ζηηο ηδέεο ζνπ, εθείλνλ φκσο εγψ ζα ηνλ ζάςσ∙ ζα „λαη επηπρία
γηα κέλα απηφ λα θάκσ θαη κεηά λα πεζάλσ)
Αζπκβίβαζηε κε φπνηα κνξθή επίγεηαο εμνπζίαο, πνπ θαληάδεη ζηα κάηηα
ηεο αιαδνληθή, κέλεη πηζηή ζηα ηδαληθά ηεο θαη ζηνπο άγξαθνπο ζετθνχο λφκνπο πνπ
ηεο επηβάιινπλ ηελ ηαθή, γηα λα κε βαζαλίδεηαη κεηαζαλάηηα ε ςπρή ηνπ αδειθνχ
ηεο. ηνλ θψδηθα αμηψλ ηεο είλαη πην ζεκαληηθή ε επζχλε πνπ έρεη απέλαληη ζην
λεθξφ αδειθφ ηεο θαη απηφ ηεο δίλεη δχλακε ηελ ψξα πνπ εγθαηαιείπεηαη απφ ηελ
Ηζκήλε:
«θίιε58 κεη΄ αὐηνῦ θείζνκαη, θίινπ κέηα,
ὃζηα παλνπξγήζαζ’. ἐπεί πιείσλ ρξόλνο,
ὃλ δεῖ κ’ ἀξέζθεηλ ηνῖο θάησ ηῶλ έλζάδε»59
(ζ‟ αλαπαχνκαη θνληά ηνπ αγαπεκέλε πιάη ζε αγαπεκέλν έρνληαο δηαπξάμεη
φζην έγθιεκα∙ γηαηί είλαη πην πνιχο ν θαηξφο πνπ πξέπεη λ‟ αξέζσ ζ‟ απηνχο πνπ „λαη
ζηνλ θάησ θφζκν παξά ζ‟ απηνχο πνπ „λαη δσ πάλσ)
Ζ Αληηγφλε είλαη κηα γπλαίθα ακθηζβεηίαο πνπ δελ δέρεηαη ην άδηθν αθφκε
θαη αλ πξνέξρεηαη απφ ηα βαζηιηθά ρείιε, δελ κέλεη ππνηαγκέλε, αιιά κε ηφικε θαη
απνθαζηζηηθφηεηα ππεξαζπίδεηαη ηα ηδαληθά ηεο θαη κε πάζνο ελαληηψλεηαη ζε φ,ηη
αληηβαίλεη ζε απηά. Απηφ ζα ηεο δψζεη ηνπιάρηζηνλ ηελ ηθαλνπνίεζε φηη εθπιήξσζε
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ην ρξένο ηεο, έζησ θη αλ έρεη σο άκεζν επαθφινπζν ην δηθφ ηεο ζάλαην. Σεο αξθεί
πνπ ζα είλαη αγαπεηή ζηνπο δηθνχο ηεο αλζξψπνπο. Με απηήλ ηελ εζηθή ηθαλνπνίεζε
ζα πνξεπηεί κπξνζηά ζηνλ Κξένληα γηα λα αθνινπζήζεη ε κεηαμχ ηνπο ζθνδξφηαηε
ζχγθξνπζε.
3.2. ύγθροσζε Αληηγόλες - Κρέοληα
ην δεχηεξν επεηζφδην γηλφκαζηε ζεαηέο απηήο ηεο ζθνδξφηαηεο ζχγθξνπζεο
πνπ πξνεηνηκάδεηαη δξακαηηθά απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ θαη βαζίδεηαη ζηηο επηινγέο
πνπ θάλεη ν θαζέλαο αλάινγα κε ηνλ θνηλσληθφ ηνπ ξφιν, ε κελ Αληηγφλε σο αγλή
παξζέλα, ν δε Κξέσλ σο θπβεξλήηεο.60 Ο Kitto αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Ζ
ζύγθξνπζε αλάκεζα ζηελ Αληηγόλε θαη ζηνλ Κξένληα είλαη πξάγκαηη δσεξή θαη
αηρκεξή, αιιά θάησ από απηήλ βξίζθεηαη κηα ζύγθξνπζε βαζύηεξε: αλάκεζα ζηνλ
Κξένληα θαη ηνπο ζενύο, αλάκεζα ζηνλ ηύξαλλν θαη ζηηο έζραηεο πξαγκαηηθόηεηεο. Ο
ηύξαλλνο κπνξεί λα ηηο θάλεη πέξα, αιιά απηέο ζα μαλαηηλαρηνύλ απάλσ ηνπ θαη ζα ηνλ
ζπληξίςνπλ».61
Λακβάλνληαο ππφςε ην πείζκα ηεο Αληηγφλεο, ηε ζενζέβεηά ηεο θαη ηελ
ακέξηζηε αγάπε γηα ηελ νηθνγέλεηά ηεο ε απφθαζε ηεο λα παξαβεί ηελ απαγνξεπηηθή
δηαηαγή είλαη αλακελφκελε. Δπηιέγεη λα αθνινπζήζεη ηελ θαξδηά ηεο, επηιέγεη λα
ληψζεη ειεχζεξε θαη ζπλεηδεηά πξνρσξάεη ζηελ ηαθή. Έηζη, αθήλεη πίζσ ηεο ηνλ
Κξένληα θαη παξαθάκπηεη ηα απζηεξά αιιά δίθαηα εθ πξψηεο φςεσο αηηήκαηά ηνπ,
επηιέγνληαο ην δξφκν ηνπ καξηπξίνπ.62
‟ απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ν Κξέσλ έρεη έλα δηαθνξεηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ απφ ηελ Αληηγφλε κέζα ζην έξγν. Γελ πξφθεηηαη γηα έλαλ a priori
θαθφ ραξαθηήξα. Καη απηφο δηαζέηεη δπλακηζκφ θαη απηφο είλαη πξνζεισκέλνο ζηνλ
ζηφρν ηνπ: ηελ πφιε. Χο λένο θπβεξλήηεο ηεο Θήβαο πξνζπαζεί λα αζθήζεη ηα
θαζήθνληά ηνπ ζε κηα πφιε πνπ κφιηο έρεη απφ κηα θαηαζηξνθή θαη κεηαρεηξίδεηαη
θάζε ηξφπν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Υάλεη φκσο ην κέηξν θαη νδεγείηαη ζηελ ππεξβνιή.
Ζ πξνζπάζεηά ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζην λέν ξφιν, ψζηε λα θεξδίζεη ην ζεβαζκφ ησλ
Θεβαίσλ θαη ε δχλακε πνπ απνξξέεη απφ ηελ πξνζθάησο απνθηεζείζα εμνπζία ηνπ
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ηνλ ηπθιψλνπλ θαη ηνλ νδεγνχλ ζηελ χβξε, δηαβξψλνληαο ηνλ αγαζφ ηνπ ραξαθηήξα.
Δθεί αθξηβψο έγθεηηαη ην ζθάικα ηνπ.
Ζ Αληηγφλε έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη δελ έρεη κπξνζηά ηεο ηνλ ζείν ηεο
αιιά ηνλ λέν βαζηιηά ηεο Θήβαο θαη είλαη βέβαηε φηη κηιάλε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο
θαη εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθνχο αμηνινγηθνχο θφζκνπο. Άιισζηε ν ηξφπνο πνπ ηεο
απεπζχλεηαη δελ έρεη ηίπνηα νηθείν.

Πξέπεη

λα

βξεη έλαλ ηξφπν λα ηνλ

αληηκεησπίζεη σο ίζνο πξνο ίζν. Έηζη, βγαίλεη απφ ηε γπλαηθεία ηεο θχζε ζπάδνληαο
ηε ζησπή θαη ηελ αλνρή πνπ ηεο επηβάιιεη ε αλδξνθξαηνχκελε θνηλσλία

θαη

πξνβάιεη κε δπλακηζκφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλαληάκε πεξηζζφηεξν ζε αλδξηθέο
θπζηνγλσκίεο νη νπνίεο είλαη ζπκβαηέο κε ην εξσηθφ – νκεξηθφ πξφηππν.
Σν επεηζφδην μεθηλά κε ηελ Αληηγφλε λα νδεγείηαη απφ ην θχιαθα κπξνζηά
ζηνλ Κξένληα, έρνληαο πξνβεί ζηελ ηαθή ηνπ πηψκαηνο ηνπ Πνιπλείθε. Ο Κξέσλ
ππνβάιιεη δηπιή εξψηεζε ζηελ Αληηγφλε, κε ζέινληαο λα πηζηέςεη φηη ε αληςηά ηνπ
είλαη ν δξάζηεο ηεο ηαθήο:
«ζέ δή, ζέ ηελ λεύνπζαλ ἐο πέδνλ θάξα
θήηο ἢ θαηαξλῆη κή δεδξαθέλαη ηάδε;»
(ζε ζέλα, ζε ζέλα κηιψ πνπ ζθχβεηο ην θεθάιη
θάησ νκνινγείο ή αξλείζαη φηη ηα „θαλεο απηά;)
Ζ Αληηγφλε ζηέθεηαη απέλαληί ηνπ θαη κε παιιεθαξήζηα ηφικε ηνπ απαληά:
«Καί θεκί δξᾶζαη θνὐθ απαξλνῦκαη ηό κε»63
(θαη νκνινγψ φηη ην ΄θαλα θαη δελ ην αξληέκαη)
Ζ δηπιή εκθαληηθή απάληεζε ηεο Αληηγφλεο απνηειεί ηελ θξάζε νξφζεκν
γηα ηελ

έθθξαζε ηεο ειεχζεξεο

γπλαηθείαο βνχιεζεο

κέζα ζην έξγν θαη

ζεκαηνδνηεί ηηο ηξαγηθέο εμειίμεηο. Ζ Αληηγφλε δελ θξχβεηαη πίζσ απφ κηζφινγα,
νχηε πίζσ απφ ην ζπγγεληθφ ηεο δεζκφ κε ηνλ Κξένληα. Με πεξίζζην ζάξξνο
νκνινγεί φηη απηή έπξαμε ηελ ηαθή, αθνχ απηφ ηεο ππαγφξεπε ε ζπλείδεζή ηεο .
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Ζ Αληηγφλε έρεη επηηειέζεη ην ζξεζθεπηηθφ ηεο θαζήθνλ θαη ε ςπρή ηεο είλαη
πιένλ ήξεκε. Απνκέλεη λα εμεγήζεη ζηνλ Κξένληα ηνλ ιφγν πνπ ηελ νδήγεζε ζηελ
πξάμε ηεο θαη κεηά κπνξεί λα πεζάλεη. Βξνληνθσλάδεη φηη επέιεμε λα ππαθνχζεη
ζηνπο άγξαθνπο λφκνπο ησλ ζεψλ, νη νπνίνη είλαη αηψληνη θαη αθαηάιπηνη, αθνχ
θαλέλα αλζξψπηλν δηάηαγκα θαη θακηά κνλνδηάζηαηε εμνπζία δελ κπνξεί λα ηνπο
ληθήζεη. Πεπνίζεζή ηεο είλαη φηη νη άλζξσπνη έρνπλ θαζήθνληα απέλαληη ζηνπο ζενχο
θαη ζεσξεί ηελ ηαθή ηνπ αδειθνχ ηεο σο κηα ππεξεζία πνπ νθείιεη πξνο απηνχο,
θάηη πνπ ππαγνξεχεηαη απφ θάπνην ζετθφ λφκν .64
Ζ απζηεξή πξνζήισζε ηεο Αληηγφλεο ζηελ αλψηεξε δχλακε ζηελ νπνία
πηζηεχεη, πνπ ηελ νδεγεί αθφκε θαη ζην ζάλαην, έθαλε πνιινχο κειεηεηέο λα
εξκελεχζνπλ ηελ ζηάζε ηεο κε βάζε ηε ρξηζηηαληθή θνζκνζεσξία. Παξαβάιινπλ ηελ
Αληηγφλε κε ηνπο κάξηπξεο ησλ πξσηνρξηζηηαληθψλ ρξφλσλ, πνπ επέιεγαλ ην
καξηχξην θαη ην ζάλαην, πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ πίζηε ηνπο.65
Ζ ηαθή ηνπ ερζξνχ ηεο πφιεο απφ ηελ Αληηγφλε ζα αλαγθάζεη ηνλ Κξένληα
λα αθήζεη θαηά κέξνο ηελ εηθφλα ηνπ δίθαηνπ θαη αθνζησκέλνπ βαζηιηά πνπ
ελδηαθέξεηαη γηα ην θαιφ ηεο πφιεο. Δλεξγψληαο θάησ απφ ηελ έθπιεμε πνπ ηνπ
πξνθάιεζε ε απνθάιπςε εθξήγλπηαη θαη μεζπά ζ΄ έλα παξαιήξεκα πνπ κφλν
ηχξαλλν ζπκίδεη παξά ζηνξγηθφ θαη δεκνθξαηηθφ βαζηιηά.
Ζ ηξαρχηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη ε εκκνληθή ηνπ πξνζθφιιεζε ζηελ
εμνπζία δείρλνπλ έλαλ άλζξσπν πνπ δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα είλαη θπβεξλήηεο.
Γελ κπνξεί λα αληηιεθζεί ηίπνηα πέξα απφ ην πξνθαλέο, νχηε κπνξεί λα απνδερηεί
φηη θάπνηνο επέιεμε ην ζάλαην φρη γηα λα ππεξαζπηζηεί ηελ παηξίδα ηνπ, αιιά γηα λα
πξναζπίζεη ηα ηδαληθά θαη ηηο αξρέο ηνπ. Απηφ είλαη ηειείσο έμσ απφ ηε δηθή ηνπ
ινγηθή.66ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ κνλνιφγνπ ηνπ παξνπζηάδεηαη αιαδνληθφο θαη
ηδηαίηεξα ζθιεξφο. Γηα ηνλ Κξένληα ε δηαθπβέξλεζε κηαο πφιεο πξέπεη λα είλαη
ζηηβαξή, εθφζνλ ηίπνηα δελ είλαη ρεηξφηεξν απφ ηελ αλαξρία. Γη‟ απηφ ζεσξεί ηελ
πφιε ηδηνθηεζία ηνπ. ηα κάηηα φκσο ηνπ ιανχ ηνπ ε δηαθπβέξλεζε απηή είλαη
ηπξαλληθή, αθνχ εκπλέεη ην θφβν θαη ηελ απηαξρηθφηεηα67.
«ἀιι’ ἲζζη ηνη ηά ζθιήξ’ ἂγαλ θξνλήκαηα
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πίπηεηλ κάιηζηα, θαί ηνλ ἐγθξαηέζηαηνλ
ζίδεξνλ ὀπηόλ ἐθ ππξόο πεξηζθειῆ
ζξαπζζέληα θαη ῥαγέληα πιεῖζη’ ἂλ εἰζίδνηο»68
(κάζε

φκσο φηη ηα ππεξβνιηθά άθακπηα

θξνλήκαηα απηά ζπρλά

ηαπεηλψλνληαη θαη κπνξείο λα δεηο φηη ην ζίδεξν ην πην γεξφ –ππξαθησκέλν ζηε
θσηηά ψζηε λα γίλεη πνιχ ζθιεξφ –ξαγίδεη θαη ζπάεη ηηο πην πνιιέο θνξέο.)
Οη απφςεηο ηνπ Κξένληα γηα ηε ζέζε ηνπ πνιίηε, αθφκε θαη γηα ηελ Αληηγφλε
πνπ έρεη βαζηιηθή θαηαγσγή, είλαη ε ππνηαγή θαη ε δνπινπξέπεηα. ηαλ κάιηζηα
δηαπηζηψλεη φηη ε Αληηγφλε δελ έρεη κεηαληψζεη γηα ηελ πξάμε ηεο, αιιά ζηέθεηαη
κπξνζηά ηνπ αγέξσρε θαη ζηαζεξή ζηηο απφςεηο ηεο ηπθιψλεηαη απφ νξγή θαη ηεο
θαηαινγίδεη ζξαζχηεηα θαη ππεξνςία69, ρσξίο λα κπνξεί λα αληηιεθζεί φηη ηα
ραξαθηεξηζηηθά απηά ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηε δηθή ηνπ αζεβή ζπκπεξηθνξά. Γελ
κπνξεί επίζεο λα απνδερηεί φηη ε βαζηιηθή ηνπ εμνπζία δέρηεθε πιήγκα θαη κάιηζηα
απφ γπλαίθα.70 Με ιφγηα γεκάηα ζπκφ ζηνλ ζηίρν 484 δειψλεη:
«ἦ λῦλ ἐγώ κέλ νὐθ ἀλήξ, αὓηε δ’ ἀλήξ»
(αιήζεηα ηψξα εγψ άλδξαο δε είκαη, απηή ζα είλαη άλδξαο) ,
Γηα λα θιείζεη ηα ιφγηα ηνπ κε ηελ θξάζε ζηνλ ζηίρν 525:
«ἐκνῦ δε δῶληνο νὐθ ἂξμεη γπλή»
(ζν φκσο εγψ δσ, γπλαίθα δελ ζα θπβεξλήζεη.)
Γηαπηζηψλεη φηη ε πξάμε ηεο Αληηγφλεο δεκηνχξγεζε φρη κφλν πιήγκα ζηελ
πφιε αιιά θαη πιήγκα ζηνλ αλδξηζκφ ηνπ ίδηνπ. Ξεπεξλψληαο ηε γπλαηθεία ηεο θχζε
ε Αληηγφλε έδεημε θξφλεκα πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζε άλδξεο, θάηη πνπ δελ είλαη
νχηε αλεθηφ, νχηε επηηξεπηφ ζηελ επνρή εθείλε. Ζ κφλε ιχζε γηα ηνλ Κξένληα γηα λα
δηαζψζεη ηελ πιεγσκέλε ηνπ αμηνπξέπεηα είλαη ε ηηκσξία, δειαδή ν ζάλαηνο ηεο
Αληηγφλεο.
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ηελ πάιε απηή κεηαμχ Κξένληα θαη Αληηγφλεο, ληθήηξηα βγαίλεη ε Αληηγφλε.
Μπνξεί ζηελ αξρή ηα θίλεηξα ηνπ Κξένληα λα θαίλνληαλ αγαζά, αθνχ δελ κπνξεί λα
ακθηζβεηήζεη θαλείο φηη λνηαδφηαλ γηα ην θαιφ ηεο πφιεο ηνπ, ζηελ πνξεία φκσο ε
αδηαιιαμία ηνπ ηνλ νδήγεζε ζε χβξε απέλαληη ζηνπο ζενχο θαη πξέπεη λα ηηκσξεζεί.
Ο Κξέσλ αθεξσίδεηαη, αθνχ ηνπ ιείπεη ην πείζκα ηνπ ήξσα. Απνκέλεη πιένλ ε
Αληηγφλε σο ε κνλαδηθή εξσίδα ηνπ έξγνπ, πνπ ζηαζεξή ζηα ηδαληθά ηεο κέρξη ην
ηέινο ζα νδεγεζεί ζ‟ έλαλ ηηκεκέλν ζάλαην.71
Ζ

ζηάζε απηή ηνπ Κξένληα ζίγνπξα πξνθάιεζε ηελ απνζηξνθή ηνπ

αζελατθνχ θνηλνχ. Οη δεκνθξαηηθέο ηδέεο ζηηο νπνίεο είρε γαινπρεζεί θαη ε βαζηά
πίζηε ηνπ ζηνπο ζενχο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην ηπξαλληθφ ηνπ θξφλεκα θαη ηελ
χβξε πνπ δηέπξαμε. Αλακέλνπλ ηελ ηηκσξία ηνπ πνπ δε ζα αξγήζεη. Οη ζενί είλαη
νξγηζκέλνη κε ηνλ Κξένληα. Οη Δξηλχεο ηνπο ζα ηνλ ηηκσξήζνπλ. Ζ ηηκσξία
θαηεβαίλεη ζηνλ Κξένληα πεξίπνπ απηφκαηα, εμαηηίαο φζσλ έθαλε ν ίδηνο. Οη ζενί δελ
θαηεπζχλνπλ ηα γεγνλφηα ζαλ έμσ απφ απηά. Δξγάδνληαη κέζα ζηα γεγνλφηα. 72 Έηζη,
ζην ηέινο ζα επέιζεη ε θάζαξζε θαη ε Αληηγφλε ζα αλαδεηρζεί ληθήηξηα, αθνχ δελ
θαηαιήγεη ζηελ θαηαζηξνθή αιιά ηε δηθαίσζε.
ρνιηάδνληαο ην βαζκφ επζχλεο ηνπ Κξένληα ν Bonnard αλαθέξεη φηη ν
βαζηιηάο ηεο Θήβαο δελ είλαη έλαο ηχξαλλνο κε ζθαιεξέο αξρέο. Δίλαη έλαο άλζξσπνο
πξννξηζκέλνο λα ππνζηεξίμεη κηα «ρακειφηεξε ηάμε πξαγκάησλ» ρσξίο λα είλαη ζε
ζέζε λα θαηαλνήζεη ηα θίλεηξα ηεο Αληηγφλεο πνπ ηνπνζεηνχληαη πςειφηεξα απφ ηε
δηθή ηνπ ηάμε.73 Δπνκέλσο δελ θέξεη επζχλε θαη δηθαηνινγείηαη ε αξλεηηθή ζηάζε
ηνπ απέλαληη ζηελ Αληηγφλε.
Σελ άπνςή ηνπ απηή δελ ζπκκεξίδνληαη φκσο άιινη κειεηεηέο νη νπνίνη
θαηαινγίδνπλ κεξίδην επζχλεο ηφζν ζηνλ Κξένληα φζν θαη ζηελ Αληηγφλε, αθνχ
ζεσξνχλ φηη θαη νη δπν μεπέξαζαλ ηα φξηα, ν κελ Κξέσλ δείρλνληαο αζεβή
ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο ζενχο, ε δε Αληηγφλε πεξηθξνλψληαο ηνπο αλζξψπηλνπο
λφκνπο. Αλαγλσξίδνπλ φκσο φηη θαη νη δπν πιεπξέο είραλ επγεληθά θίλεηξα θαη
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μεθίλεζαλ απφ κηα νξζή ζέζε, ζηελ πνξεία φκσο έραζαλ ην κέηξν θαη απφ δπζβνπιία
παξεθηξάπεθαλ.74
4. Η Αληηγόλε ισγίδεη
Απφ ηε κειέηε ηνπ έξγνπ δηαπηζηψλνπκε φηη απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ
Αληηγφλε ζηηο ζπγθξνχζεηο ηεο κε ην θαηεζηεκέλν, δειαδή ηελ εηηνπαζή αδειθή ηεο
Ηζκήλε πνπ εθπξνζσπεί ηελ αδχλακε γπλαίθα ηεο επνρήο ηεο θαη ηνλ ζθιεξφ θαη
αδηάιιαθην Κξένληα, πνπ εθπξνζσπεί ηελ κνλφπιεπξε θαη άηεγθηε αλδξηθή
παξνπζία ηεο επνρήο, είλαη ην ακείσην ζάξξνο ηεο θαη ε δχλακε ηεο ςπρήο ηεο λα
ελαληησζεί ζε φια φζα ηελ εκπνδίζνπλ λα αηζζαλζεί ειεχζεξε.
Καζψο φκσο θηάλνπκε ζηνλ θνκκφ, παξνπζηάδεηαη κπξνζηά καο κηα
δηαθνξεηηθή Αληηγφλε. Ο νθνθιήο εγθαηαιείπεη ηελ εξσηθή θηγνχξα ηεο Αληηγφλεο,
φπσο απηή θπξηαξρνχζε ζ‟ φιν ην έξγν θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ άγακε παξζέλα, ηελ
παξζέλα λχθε ηνπ Άδε.
«θαί λῦλ ἂγεη κε δηά ρεξῶλ νὓησ ιαβώλ
ἂιεθηξνλ, ἀλπκέλαηνλ, νὒηε ηνῦ γάκνπ
κέξνο ιαρνῦζαλ νὒηε παηδίνπ ηξνθῆο,
ἀιι΄ ἐξῆκνο πξόο θίισλ ἡ δύζκνξνο
δῶζ’ ἐο ζαλόλησλ ἒξρνκαη θαηαζθαθάο∙»75
(θαη ηψξα κε νδεγεί θξαηψληαο κε έηζη κε ηε βία, αλχπαληξε, ρσξίο λα „ρσ
αθνχζεη ηξαγνχδηα λπθηθά, ρσξίο πνηέ λα „ρσ θαλέλα κεξίδην ζε γάκν νχηε ζε
αλαηξνθή παηδηψλ, αιιά βαδίδσ έηζη έξεκε απφ θίινπο ε δχζηπρε δσληαλή ζηε
ζθακκέλε ησλ λεθξψλ ζπειηά)
Καη ελψ κέρξη ηψξα ήηαλ απνθαζηζκέλε λα πεζάλεη, άιισζηε ην δήισλε κε
θάζε ηξφπν – ε ίδηα ζεσξεί φηη είλαη κηα λεθξή ςπρή, ιέεη ζηελ Ηζκήλε φηη ν ζάλαηνο
είλαη θαιόλ ( ζηηρ.72), δειψλεη ζηνλ Κξένληα φηη ν ζάλαηνο είλαη θέξδνο (ζηηρ.462) –
ζηνπο ζηίρνπο απηνχο αξρίδεη ην ζξήλν. Ο δπλακηζκφο θαη ην ζζέλνο ηεο δίλνπλ ηε
ζέζε ηνπο ζε κηα Αληηγφλε αδχλακε, πνπ ζξελεί γηα ηνλ επηθείκελν ζάλαηφ ηεο, πνπ
74
75
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δεηιηάδεη θαη ιπγίδεη. ίγνπξα ε ςπρηθή θαηάπησζε ηεο Αληηγφλεο θαη ν ζξήλνο ηεο
πξνμελνχλ κεγάιε εληχπσζε. Μεηαληψλεη ε Αληηγφλε γηα ηελ πξάμε ηεο; Σν βέβαην
είλαη πσο φρη. Κάηη ηέηνην ζα ηε κείσλε ζηα κάηηα ησλ ζεαηψλ θαη ζα έθιεβε κέξνο
απφ ην κεγαιείν ηεο θαη ηελ εζηθή ηεο παξνπζία.
Απηφ πνπ άιιαμε είλαη ην γεγνλφο φηη ηψξα ε Αληηγφλε γλσξίδεη ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν ζα πεζάλεη. Ο Κξέσλ ζηελ αξρή είρε αλαθνηλψζεη φηη ζα ηηκσξήζεη ηνλ
έλνρν δηα ιηζνβνιηζκνχ:
«θόλνλ πξνθεῖζζαη δεκόιεπζηνλ ἐλ πόιεη»76
(Θάλαηνο κε δεκφζην ιηζνβνιηζκφ κπξνζηά ζηελ πχιε),
Σψξα, φκσο, δηαθνξνπνηεί ηελ ηηκσξία ηνπ θαη δηαηάδεη λα θιείζνπλ ηελ
Αληηγφλε δσληαλή ζε ζπειηά.
«θξύςσ πεηξώδεη δῶζαλ ἐλ θαησξύρη»77
( ζα ηελ θιείζσ δσληαλή ζε ππφγεηα ζπειηά κέζα ζε βξάρν)
Ζ αιιαγή απηή πξνθαιεί ηαξαρή ζηελ Αληηγφλε, φρη γηαηί θνβάηαη, αιιά γηαηί
ζα είλαη κηα δσληαλή λεθξή, δελ ζα κπνξέζεη λα πάεη ζηνλ Άδε θαη λα βξεη ηνπο
ζπγγελείο ηεο. Θα είλαη εγθισβηζκέλε ζε κηα ζπειηά, ρσξίο λα κπνξεί λα είλαη νχηε
κε ηνπο δσληαλνχο, νχηε κε ηνπο λεθξνχο. Βξίζθεηαη ζην κεηαίρκην δσήο θαη
ζαλάηνπ.78
Δθηφο φκσο απφ ηελ πνιχ ελδηαθέξνπζα απηή εξκελεία, δε ζα πξέπεη λα καο
δηαθεχγεη φηη ε Αληηγφλε είλαη κηα νληφηεηα κε αλζξψπηλεο αδπλακίεο. Μεηά ηελ
εθπιήξσζε ηνπ ρξένπο ηεο ληψζεη πηα ήξεκε. Αιιά κε ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ
ηεο έξρνληαη ζην θσο θαη φζα παξακέξηζε γηα λα εθηειέζεη ην θαζήθνλ ηεο. Ζ αγάπε
γηα ηε δσή, ν πφζνο ηνπ ζπδπγηθνχ βίνπ, ε κεηξφηεηα, ν ήιηνο, ε αγάπε ηεο θχζεο
είλαη ραξέο πνπ δελ κπνξεί πιένλ λα γεπηεί. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε φισλ απηψλ πνπ
πξέπεη λα ζηεξεζεί ηελ απνδπλακψλνπλ θαη ηελ θάλνπλ λα μεζπάζεη ζε θιάκαηα θαη
ζξήλνπο.79
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Θξελεί γηα φζα αθήλεη πίζσ ηεο αιιά θπξίσο ζξελεί γηα φζα δελ πξφιαβε λα
δήζεη. Πνλάεη θαη απηφ δείρλεη κε ην ζξήλν ηεο, δηαθνξεηηθά ε ζπζία ηεο απηή δε ζα
ήηαλ ηφζν ξεαιηζηηθή, νχηε ζα πξνθαινχζαλ ηφζν έληνλε ηξαγηθφηεηα ηα ιφγηα ηεο.
Δπνκέλσο ν ζξήλνο απηφο δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί δεηιία ή νπηζζνρψξεζε. Δίλαη ε
αλζξψπηλε πιεπξά ελφο θνξηηζηνχ πνπ ζα επηζπκνχζε λα έξζνπλ

αιιηψο

ηα

πξάγκαηα ζηε δσή ηνπ.
Γελ ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη ε Αληηγφλε δελ είλαη κηα ψξηκε γπλαίθα, πνπ
έρεη πξνιάβεη λα δήζεη ηηο ραξέο ηεο δσήο θαη ίζσο έρεη κηα δηαθνξεηηθή ζεψξεζε ηεο
πξνζθνξάο ηεο, ζε ζρέζε κε ηελ Δθάβε ή ηελ Αλδξνκάρε ζηηο νκψλπκεο ηξαγσδίεο
ηνπ Δπξηπίδε. Πξφθεηηαη γηα έλα θνξίηζη, κηα αγλή παξζέλα πνπ δελ έρεη αθφκα
παληξεπηεί θαη ζπλεηδεηά πξνβαίλεη ζε κηα δχζθνιε εζηθή επηινγή: απνθαζίδεη λα
ζηεξεζεί

ηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο κε ηνλ Αίκνλα γηα ράξε ηεο παηξηθήο ηεο

νηθνγέλεηαο, έζησ θη αλ σο επίθιεξνο80 φθεηιε λα παληξεπηεί γηα ηε ζπλέρηζε απηήο.
Αθφκε θαη ην φλνκά ηεο

(ἀληί + γνλή) δειψλεη ηελ απφθαζή ηεο απηή, αθνχ

ζπζηάδεη ηήλ γνλήλ, ηε κειινληηθή νηθνγέλεηά ηεο, γηα λα ππεξαζπηζηεί ηηο ππέξηαηεο
εζηθέο αμίεο ηεο.81 Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:
ἀιιά κ’ ὁ πάγθνηλνο Ἃηδαο δῶζαλ ἂγεη
ηάλ Ἀρέξνληνο ἀθηάλ, νὒζ’ ὑκελαίσλ
ἒγθιεξνλ, νὒη’ ἐπηλύκθεηόο πώ κέ ηηο ὓκλνο
ὓκλεζελ, ἀιι΄ Ἀρέξνληη λπκθεύζσ.82
(ν Άδεο φκσο πνπ φινπο ηνπο θνηκίδεη κε ζέξλεη δσληαλή ζηνπ Αρέξνληα ηελ
αθξνπνηακηά, ρσξίο ην γάκν λα ραξψ θαη ηα γακήιηα ηξαγνχδηα λα αθνχζσ έμσ απφ
ηε λπθηθή κνπ θάκαξα, αιιά ηνλ Αρέξνληα γηα άλδξα κνπ ζα πάξσ)
Ζ απηνζπζία απηή ηεο Αληηγφλεο είλαη εμφρσο ζεκαληηθή, αθνχ δε ζπλαληάκε
ζε θαλέλα άιιν δξακαηηθφ έξγν απηφβνπιε πξνζθνξά δσήο πνπ λα γίλεηαη γηα ράξε
ελφο πεζακέλνπ. ε φζα έξγα έρνπκε ην κνηίβν ηεο απηνζπζίαο (Ἡξαθιεῖδεο,
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Ἂιθεζηηο, Ἰθηγέλεηα ἡ ἐλ Αὐιίδη) πάληα ε ζπζία γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη
δσληαλφο θάπνηνο άιινο.83
Ο θνκκφο, ην ζξελεηηθφ ηξαγνχδη ηεο Αληηγφλεο, ζα ιέγακε φηη απνηειεί ην
θχθλεην άζκα ηεο. Με ην ιπξηθφ ζηνηρείν λα είλαη δηάρπην παληνχ, ν νθνθιήο
παξνπζηάδεη κηα Αληηγφλε πνπ επέιεμε ην δχζθνιν δξφκν ηνπ ρξένπο,
παξακεξίδνληαο ηα φλεηξα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο απφ ηε δσή. Ζ ζπζία ηεο απηή ηεο
θέξλεη πφλν θαη πεξεθάληα καδί, ελψ ζηνπο ζεαηέο πξνθαιεί ηνλ νίθην γηα ηελ
εξσίδα πνπ πάζρεη.
Αλ θαη εθπιήξσζε ηηο πξνζηαγέο ησλ άγξαθσλ λφκσλ, δε βνεζήζεθε απφ
ηνπο ζενχο. Αηζζάλεηαη κφλε θαη εδψ έγθεηηαη θαη ην κεγαιείν ηεο αθνχ ε ηξαγηθή
κνλαμηά ηεο είλαη ην επαθφινπζν ηνπ εξσηθνχ ζάξξνπο ηεο.84 Δίλαη πιένλ κφλε
ζηελ πέηξηλε θπιαθή ηεο θαη απηφ πνπ ηεο δίλεη θνπξάγην είλαη φηη ζχληνκα ζα
βξεζεί θνληά ζηα αγαπεκέλα ηεο πξφζσπα ζηνλ Κάησ Κφζκν. Απηφ πνπ θαίλεηαη λα
ηελ ζηελνρσξεί πην πνιχ είλαη φρη ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα πεζάλεη, άιισζηε απηφ ην
γλψξηδε, αιιά ν ηξφπνο πνπ επέιεμε ν Κξένληαο λα πεζάλεη. ε αληηζηνηρία κε ηνλ
Πνιπλείθε πνπ είλαη έλαο άηαθνο λεθξφο ε Αληηγφλε ζα είλαη κηα ζακκέλε δσληαλή.
΄ απηφ ην ζεκείν παξαηεξείηαη κηα ζηξέβισζε ηεο λεθξηθήο ηειεηνπξγίαο
απφ ηνλ νθνθιή. Ζ Αληηγφλε αληί λα ζαλαησζεί θαη λα εληαθηαζζεί θιείλεηαη
δσληαλή ζε ηάθν (777-8 θαη 1068-71). Μφλε ηεο ςάιιεη ην κνηξνιφη ηεο,
απνθιίλνληαο απφ ην ηππηθφ κηαο θαλνληθήο ηαθήο. Πξέπεη φκσο λα πξνζζέζνπκε
φηη ε ζπειηά ζηελ νπνία θιείλεηαη ε Αληηγφλε δελ είλαη κφλν ν «ηάθνο» ηεο. Ο
«ηάθνο» ηεο είλαη θαη ν «λπθηθφο ηεο ζάιακνο», αθνχ ζα παληξεπηεί ηνλ Αρέξνληα,
επνκέλσο ε λεθξψζηκε πνκπή είλαη ηαπηφρξνλα θαη γακήιηα πνκπή.85
ια απηά ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο ε Αληηγφλε ηα εμσηεξηθεχεη κέζα απφ ην
κνηξνιφη ηεο ηελ χζηαηε ψξα ηεο απνρψξεζεο απφ ηελ ζθελή, έλα κνηξνιφη πνπ ε
ίδηα ςάιιεη ζηνλ εαπηφ ηεο, θαζψο δελ ππάξρεη θαλείο86 γηα λα ηελ απνραηξεηήζεη. Ο
ζξήλνο ηεο απηφο δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά έλα μέζπαζκα, κηα έθθξαζε πφλνπ.
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Γεληθά, ν ζξήλνο ζηελ αξραηφηεηα, σο κέξνο ησλ ηαθηθψλ εζίκσλ, είλαη
απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ γπλαηθψλ, νη νπνίεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα ιάβνπλ κέξνο
ζηελ ηειεηή ηεο ηαθήο θαη λα εθθξάζνπλ δεκφζηα ιφγν. Ο ζξήλνο απηφο εθθξάδεη
πφλν πνπ πεγάδεη απφ ηελ απψιεηα ηνπ λεθξνχ. Καη ελψ ν πφλνο είλαη έλα αηνκηθφ,
πξνζσπηθφ ζπλαίζζεκα, ν ζξήλνο απνηειεί κία ζπιινγηθή έθθξαζε ηδεψλ, κηα
δηακαξηπξία απέλαληη ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ εμσηεξηθεχεηαη κέζα απφ
ην γπλαηθείν ιφγν.87 Τπνγξακκίδεη δειαδή ηε δπλακηθή ηεο γπλαηθείαο θσλήο θαη ηε
δπλαηφηεηα πνπ ηεο παξέρεηαη κέζα απφ ηελ ηαθηθή ηειεηνπξγία λα εθθξαζζεί, κηα
δπλαηφηεηα φκσο πνπ απφ ηνλ 5ν π.Υ. αηψλα θαη κεηά ζεσξήζεθε αξλεηηθή γηα ηελ
θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα.88
Έηζη θαη ζηελ πεξίπησζή καο ν ζξήλνο ηεο Αληηγφλεο απνηειεί
θαηεγνξεηήξην πξνο ηνλ Κξένληα, κηα δεκφζηα

έλα

θαηαγγειία πνπ έρεη πνιηηηθά

θίλεηξα θαη αλαθέξεηαη, εθηφο ησλ άιισλ, ζηελ έιιεηςε δηθαηνζχλεο απφ ηελ πιεπξά
ηεο βαζηιηθήο εμνπζίαο. Ζ Αληηγφλε θαηεγνξεί ηνλ Κξένληα φηη

αγλνεί ηελ

ππνρξέσζε πνπ έρεη σο ν εγγχηεξνο άλδξαο ζπγγελήο επηθιήξνπ θφξεο, φηη, αληί λα
κεξηκλήζεη λα ηελ παληξέςεη, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζζεί ε νηθνγέλεηά ηεο, απηφο
αζρνιείηαη κε ηα πνιηηηθά ηνπ νξάκαηα. 89
5. Απόυεης γηα ηελ Ανηιγόνη
Ζ ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ δξάκαηνο ηεο Αληηγφλεο έρεη πξνθαιέζεη
δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζηνπο κειεηεηέο, σο πξνο ην είδνο ηεο γπλαίθαο πνπ ηειηθά
είλαη ε Αληηγφλε. Δλδεηθηηθά ζα αλαθέξνπκε θάπνηεο απφ απηέο πνπ θσηίδνπλ ηελ
Αληηγφλε απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία θαη ηελ εξκελεχνπλ κε ελδηαθέξνληα ηξφπν.
χκθσλα κε ηελ εξεπλήηξηα Sourvinou – Inwood, αλ εξκελεχζνπκε ηελ
Αληηγφλε σο αγέξσρε θπζηνγλσκία πνπ δελ βάδεη ηίπνηα πην πάλσ απφ ην εζηθφ
ρξένο, αθφκε θαη αλ πξέπεη λα έξζεη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ εμνπζία, ηφηε ε ζεψξεζε
απηή ζα ζηεξείηαη ηζηνξηθήο βάζεο. Καη΄ απηήλ έλα έξγν δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί
απνθνκκέλν απφ ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο Αζήλαο ηνπ 5νπ αηψλα. Μέζα ζε
απηά ηα ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα ε Αληηγφλε παξνπζηάδεηαη σο κηα
επηθίλδπλε αλαξρηθή γπλαίθα πνπ ελεξγεί πεηζκαηηθά θαη αζηφραζηα, ηθαλή λα
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ππνλνκεχζεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο, αθνχ παξαβηάδεη ηα παηξνπαξάδνηα
ζέζκηα κίαο επλνκνχκελεο πφιεο θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ θνηλσληθή ζέζε πνπ
αξκφδεη ζηε γπλαίθα ηεο επνρήο.90
Ζ άπνςε απηή ηεο Sourvinou – Inwood έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηε
ζεψξεζε ηνπ έξγνπ φπσο απηή έγηλε απφ ηελ Foley, ε νπνία ελζηεξλίζηεθε ηηο
απφςεηο ησλ L.J.Bennett θαη W.Tyrrell θαη θαηάθεξε λα θαηαξξίςεη ηελ άπνςε πνπ
πξναλαθέξζεθε θαη λα θαηαδείμεη ην ηζηνξηθφ θαη δεκνθξαηηθφ ππφβαζξν ηεο
Αληηγφλεο . πγθεθξηκέλα ε Foley ζεσξεί φηη ε Αληηγφλε είλαη ην πξφηππν ηεο
γπλαίθαο πνπ επέδεημε αηαιάληεπηε αθνζίσζε ζηνπο άγξαθνπο λφκνπο ησλ ζεψλ, ε
νπνία κε ην πάζνο ηεο θαη

ην ήζνο ηεο πξνβάιιεη ην βαζχηαηα εζηθφ θαη

δεκνθξαηηθφ κεγαιείν ηεο ςπρήο ηεο, ην νπνίν κφλν ζε κηα δεκνθξαηηθή θαη
επλνκνχκελε πφιε ζα κπνξνχζε λα δηακνξθσζεί.91
Σέινο ζα αλαθεξζνχκε ζε κηα ηδηφηππε άπνςε κε ππνζηεξηθηή ηνλ Wilson,
ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε Αληηγφλε είλαη έλα πξφζσπν κε ςπρνινγηθέο αληηθάζεηο θαη
κε θπζηνινγηθή ηδηνζπγθξαζία. ηε δηαηχπσζε απηήο ηεο ζεσξίαο ηνλ νδήγεζε ε
ππεξβνιηθή ζπκπεξηθνξά ηεο Αληηγφλεο ζε ζρέζε κε ην κίζνο πνπ ληψζεη γηα ηνλ
Κξένληα θαη ην γεγνλφο φηη δελ ππνινγίδεη ηνλ έξσηά ηεο γηα ηνλ Αίκνλα αιιά
ζθέπηεηαη ηνλ λεθξφ αδειθφ ηεο. κσο απφ ηελ θξηηηθή πνπ έρεη δερηεί ε άπνςε
απηή κάιινλ κέλεη ζην πεξηζψξην, θαζψο ινγηθφ είλαη ε Αληηγφλε λα κηζεί ηνλ
Κξένληα γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη, ελψ απφ ηελ άιιε είλαη ηφζα ηα
δεηλά ηεο πνπ ινγηθφ είλαη λα κελ ζθέθηεηαη ηνπο έξσηεο θαη ηε ξνκαληηθή θαηάιεμε
ηεο ζρέζεο ηεο κε ηνλ Αίκνλα. 92
7.Μελύκαηα
Ο νθνθιήο κε απηφ ην αξηζηνπξγεκαηηθφ ηνπ έξγν ζηέιλεη θνηλσληθά θαη
πνιηηηθά κελχκαηα πνπ έρνπλ πνιινχο απνδέθηεο. Γε ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη ην
δξάκα έρεη θαηά βάζε ραξαθηήξα δηδαθηηθφ θαη κέζα απφ ηα κπζνινγηθά ζηνηρεία
αλαδχνληαη επίθαηξα ζρφιηα θαη πξνβιεκαηηζκνί ηνπ πνηεηή γηα ηελ θνηλσλία πνπ δεη
θαη απεπζχλεηαη. Δκείο ζα εζηηάζνπκε θπξίσο ζηα κελχκαηα πνπ εθπέκπνληαη γηα ηελ
αμία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ηελ απνδνθηκαζία ηεο ηπξαλλίαο, φπσο

90

Μαξθαλησλάηνο (2012) 21, σο επίζεο Foley (2001) 179-180
Μαξθαλησλάηνο (2012) 22
92
Μαξθαλησλάηνο (2004) 36
91

34

επίζεο ζηε ζεκαζία ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ ηεο Αληηγφλεο θαη ην ζπζρεηηζκφ πνπ
γίλεηαη κε ην ζνθηζηηθφ θίλεκα.
θηαγξαθψληαο έλαλ ζθιεξφθαξδν θαη αιαδνληθφ Κξένληα, ν νθνθιήο
απνδνθηκάδεη ηνλ απνιπηαξρηθφ ραξαθηήξα ησλ ηπξάλλσλ θαη δηδάζθεη ην θνηλφ ηνπ
φηη ε ππέξβαζε ηεο κεηξηνπάζεηαο θαη ε κπσπηθή ηζρπξνγλσκνζχλε νδεγνχλ ζηελ
ζπληξηβή, ελψ ηαπηφρξνλα απνηεινχλ ζαλάζηκε απεηιή γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία
ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Γηα ηνλ Αζελαίν πνιίηε πνπ έρεη γαινπρεζεί κε ην
δεκνθξαηηθφ ηδεψδεο ζίγνπξα θαληάδεη απνθξνπζηηθή ε εηθφλα ηνπ

ηπξάλλνπ

Κξένληα, αληηζέησο ε εηθφλα ηεο Αληηγφλεο θαη ηα πςειφπλνα ηδαληθά πνπ κε ηφζν
πάζνο ππεξαζπίδεηαη βξίζθνπλ ζεξκή αληαπφθξηζε απφ ην αζελατθφ θνηλφ αθνχ δελ
είλαη ηίπνηε άιιν παξά ηα ηδαληθά ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο.93 Έηζη ην ζέαηξν
γίλεηαη ν πνιιαπιαζηαζηήο ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο, πνπ ζηνρεχεη λα αλαδείμεη
θαη λα ππεξαζπηζηεί ηελ αμία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο.94
Ο νθνθιήο κε ην έξγν ηνπ απηφ ζέηεη θαη έλα αθφκε ζεκαληηθφ δήηεκα. Με
ηελ

εηζβνιή ηνπ γπλαηθείνπ ιφγνπ ζηε δεκφζηα ζθαίξα, φπνπ έρεη παγησζεί ν

πνιηηηθφο ιφγνο ηνπ άλδξα, αλνίγεηαη έλαο δηάινγνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ξεηνξηθήο
θαη ηνπ ιφγνπ ηεο πεηζνχο ζηε δεκνθξαηία. Σν λα δίλεηαη ρψξνο ζε κηα γπλαίθα
κέζα ζην δξάκα αληηθαηνπηξίδεη ην ρψξν πνπ δίλεηαη ζηε ξεηνξηθή κέζα ζηε
δεκνθξαηία. Ζ ακθηζβήηεζε ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ ηεο Αληηγφλεο απφ ηνλ Κξένληα
δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ ακθηζβήηεζε ηεο πξνζθνξάο ηεο ξεηνξηθήο ζηε
δεκνθξαηία.95
ηελ Αζήλα ηνπ 5νπ αηψλα, ε αξηζηνθξαηηθή ηάμε ληψζεη λα απεηιείηαη κε ηε
ξεηνξηθή θαη ην δηθαίσκα πνπ δίλεηαη ζε φινπο λα έρνπλ ιφγν. Έηζη θαηαξγείηαη ε
θπζηθή θνηλσληθή ηεξαξρία θαη ν φρινο απνθηά δχλακε. πσο ε Αληηγφλε κε ην
δεκφζην ιφγν ηεο απεηιεί ηα ζεκέιηα ηεο ζεβατθήο πφιεο, έηζη θαη o νθνθιήο
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ζέηεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ γηα ηε ζεκαζία πνπ έρεη

ε

ξεηνξηθή γηα ηε

δηαηήξεζε ηεο αζελατθήο εγεκνλίαο.
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Κεθάιαηο ΙΙΙ: Δσρηπίδοσ Μήδεια
Σν δεχηεξν έξγν πνπ ζα κειεηήζνπκε είλαη ε Μήδεηα ηνπ Δπξηπίδε, πνπ
παξαζηάζεθε γηα πξψηε θνξά ην 431 πΥ θαη θαηέθηεζε ηελ ηξίηε ζέζε ζηνπο
δξακαηηθνχο αγψλεο ησλ Μεγάισλ Γηνλπζίσλ.
Πξφθεηηαη γηα έλα μερσξηζηφ έξγν, θαζψο κέζα ζ΄ απηφ ν Δπξηπίδεο έρεη ηελ
επθαηξία λα μεδηπιψζεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ πάζνπο πνπ πξνθαιεί ζηε γπλαίθα ε
απνγνήηεπζε ησλ πξνζδνθηψλ ηεο απφ έλαλ άλδξα. Μέζα απφ ηε Μήδεηα ν πνηεηήο
δελ έρεη πξφζεζε λα θηηάμεη κηα

κνλνδηάζηαηε εξσίδα, απνθνκκέλε απφ ηελ

θαζεκεξηλφηεηα αιιά κηα εξσίδα πνπ πεξλά κέζα απφ πνιιέο ςπρνινγηθέο
δηαθπκάλζεηο θαη εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο γηα λα θηάζεη λα κεηνπζηψζεη ην πάζνο
ηεο ζε κίζνο.
1. Ο κύζος
Ο Δπξηπίδεο άληιεζε ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ απφ ηνλ αξγνλαπηηθφ θχθιν,
αμηνπνηψληαο παξάιιεια κηα παξαιιαγή ηνπ κχζνπ πνπ ήζειε ηε Μήδεηα απφ
απξνζεμία λα ζθνηψλεη

ηα παηδηά ηεο ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ηα θαηαζηήζεη

96

αζάλαηα . Σελ παξαιιαγή απηή ηε δηαθνξνπνίεζε ν Δπξηπίδεο θαη έθαλε ηελ
εξσίδα ηνπ παηδνθηφλν γηα λα εθδηθεζεί ηνλ Ηάζνλα γηα ηελ απηζηία ηνπ.97 Έηζη, κε
ηε Μήδεηα πξψηε θνξά ζπλαληνχκε ζην αξραίν δξάκα κηα κεηέξα πνπ ζθφπηκα
ζθνηψλεη ηα παηδηά ηεο. Ο λεσηεξηζκφο απηφο ηνπ Δπξηπίδε δελ πξέπεη λα καο
πξνθαιεί έθπιεμε, αθνχ απνηεινχζε πξνζθηιή ηαθηηθή ηνπ πνηεηή λα θαηλνηνκεί
επηλνψληαο κηα απξφβιεπηε έθβαζε ή επηιέγνληαο κηα ζπάληα εθδνρή ηνπ κχζνπ απφ
ηνλ νπνίν αληινχζε ηελ ππφζεζή ηνπ .98
2. Η Μήδεηα ηοσ Προιόγοσ
Ο Δπξηπίδεο δελ εκθαλίδεη ηε Μήδεηα απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ ζηνπο ζεαηέο.
‟ φιν ηνλ πξφινγν, βξίζθεηαη θιεηζκέλε ζην ζπίηη ηεο θαη ζξελεί, ελψ νη ζεαηέο
αθνχλε κέζα απφ ην ζπίηη ηηο θσλέο θαη ηηο θαηάξεο ηεο (ζηίρνη 96-98). Σα κφλα
πξφζσπα πνπ εκθαλίδνληαη είλαη ε Σξνθφο, παιηά παξακάλα ηεο Μήδεηαο θαη ν
Παηδαγσγφο. Καηά ηελ πξνζθηιή ηνπ ηαθηηθή ν Δπξηπίδεο δελ εκθαλίδεη ηελ
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πξσηαγσλίζηξηα ζηελ ζθελή, αιιά επηιέγεη δχν ειάζζνλεο ραξαθηήξεο, πξνθεηκέλνπ
λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ πξνιφγνπ ηνπ.
Ο πξφινγνο γηα ηνλ Δπξηπίδε επηηειεί πνιχ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία, αθνχ
εηζάγεη ηνλ ζεαηή ζην δξακαηηθφ γίγλεζζαη θαη πξννηθνλνκεί ηηο εμειίμεηο. Ο πνηεηήο,
λεσηεξίδνληαο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπ, δίλεη ζπλήζσο ιφγν ζηνπο
πξνιφγνπο ηνπ ζε ειάζζνλα πξφζσπα, δνχινπο ή γπλαίθεο, πνπ κε ηηο καθξέο
αθεγήζεηο ηνπο ή ηνπο δηαιφγνπο ηνπο παξέρνπλ ζην θνηλφ φιεο ηηο απαηηνχκελεο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ, ζπλδένληαο ην κπζηθφ παξειζφλ κε ην
παξφλ θαη αθήλνληαο αηρκέο γηα φζα πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ ζην κέιινλ. Σν ίδην
ζπκβαίλεη θαη ζηελ ηξαγσδία πνπ εμεηάδνπκε.
Ο Πξφινγνο ηεο Μήδεηαο έρεη ζηελ αξρή ηνπ ηε κνξθή ηνπ αθεγεκαηηθνχ
κνλνιφγνπ, φπνπ νκηιεί ε Σξνθφο θαη έρεη θαζαξά πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα, ελψ
ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ έρεη δηαινγηθή κνξθή, φπνπ νκηινχλ ν Παηδαγσγφο θαη ε
Σξνθφο κε θχξην ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο πινθήο. Καηά ηελ Goward: «Σηνλ
Δπξηπίδε ηα εληέρλσο ζπλδεόµελα

ηµήµαηα ηνπ Πξνιόγνπ, µε ηελ αληηπαξάζεζε

αθεγήζεσο θαη δηαιόγνπ […] απνηεινύλ εμαηξεηηθά νηθνλνµηθό θαη απνηειεζµαηηθό
ηξόπν, γηα λα γίλεη γλσζηή µηα απαξαίηεηε βαζηθή πιεξνθνξία θαη λα επηηεπρζεί
πξώηµνο θαη ζύλζεηνο ρεηξηζµόο πξνζδνθηώλ ησλ ζεαηώλ»99.
Καη ηα δπν απηά πξφζσπα είλαη πνιχ θνληά ζηνπο ήξσεο θαη έρνπλ
πξνζσπηθή άπνςε γηα φζα ζπκβαίλνπλ. Ο θαζέλαο κε ηα ιφγηα ηνπ απνθαιχπηεη
μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ηεο Μήδεηαο φζν θαη ηνπ Ηάζνλα θαη ζπκβάιινπλ ζε
κηα πξψηε αμηνινγηθή εθηίκεζε.100
Ζ Σξνθφο, κηα έκπηζηε δνχια ηεο Μήδεηαο, γεκάηε ζιίςε καο πιεξνθνξεί
γηα ηελ άζρεκε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηεο Μήδεηαο κεηά ηε δηάιπζε ηνπ γάκνπ ηεο
απφ ηνλ ζχδπγφ ηεο. Ο Ηάζνλαο εγθαηέιεηςε ηελ ίδηα θαη ηα παηδηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ
λα παληξεπηεί κηα κηθξφηεξε ζε ειηθία γπλαίθα θαη κάιηζηα Διιελίδα, ηελ Γιαχθε ή
Κξένπζα, θφξε ηνπ Κξένληα, βαζηιηά ηεο Κνξίλζνπ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:
«πξνδνύο γάξ αὑηνῦ ηέθλα δεζπόηηλ η’ ἐκήλ
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γάκνηο Ἰάζσλ βαζηιηθνῖο εὐλἀδεηαη,
γήκαο Κξένληνο παῖδ’, ὃο αἰζπκλᾶη ρζνλόο»101
(γηαηί άθεζε ηα παηδηά θαη ηελ θπξά κνπ
ν Ηάζνλαο θαη λέν έθαλε γάκν,
βαζηιηθφ, ζκίγνληαο κε ηελ θφξε
ηνπ Κξένληα πνπ θπβεξλάεη ηε ρψξα)102.
Με γιαθπξφ ηξφπν πεξηγξάθεη ηελ επίδξαζε ηεο εμέιημεο απηήο πάλσ ζηε
Μήδεηα, ε νπνία έρεη παξαηηεζεί απ‟ φια. Γελ κπνξεί λα δηαρεηξηζζεί ηελ άδηθε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπδχγνπ ηεο θαη γη΄ απηφ θιαίεη θαη θαηαξηέηαη ηνλ Ηάζνλα γηα ην
θαθφ πνπ ηεο πξνθάιεζε. Αλαθαιεί ζην κπαιφ ηεο φιεο ηηο ζπζίεο πνπ έθαλε γηα
απηφλ, ηνπο φξθνπο πνπ είραλ δψζεη θαη απηφο πξφδσζε, ζεσξψληαο φηη δελ εθηίκεζε
ηίπνηα απφ ηελ πξνζθνξά ηεο. Δγθαηαιειεηκκέλε απφ ηηο δπλάκεηο ηεο:
«θεῖηαη δ΄ ἂζηηνο, ζῶκ’ ὑθεῖζ’ ἀιγεδόζη,
ηόλ πάληα ζπληήθνπζα δαθξύνηο ρξόλνλ,
ἐπεί πξόο ἀλδξόο ἢηζζεη’ ἠδηθεκέλε,
νὒη’ ὂκκ’ ἐπαίξνπζ’ νὒη’ ἀπαιιάζζνπζα γῆο
πξόζσπνλ. ὡο δε πέηξνο ἢ ζαιάζζηνο
θιύδσλ ἀθνύεη λνπζεηνπκέλε θίισλ.
ἢλ κή πνηε ζηξέςαζα πάιιεπθνλ δέξελ
αὐηή πξόο αὑηήλ παηέξ’ άπνηκώμεη θίινλ
θαί γαῖαλ νἲθνπο ζ’, νὓο πξνδνῦζ΄ ἀθίθεην
κεη’ ἀλδξόο ὃο ζθε λῦλ ἀηηκάζαο ἒρεη.»103
(δελ αγγίδεη θαγεηφ θη έηζη αθεκέλε
ηνλ πφλν ηεο θαξδηάο πεξλάεη ηηο κέξεο,
ιηψλνληαο κεο ζηα δάθξπα, απφ ηφηε
πνπ „λησζε πσο εθείλνο ηε ληξνπηάδεη
101
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κεδέ ηα κάηηα απφ ηε γε ζεθψλεη,
ζθπκκέλν έρνληαο πάληα ην θεθάιη.
Κη αθνχεη ησλ θίισλ ηηο νξκήληεο φζν
πέηξα ή ην βνχηζκα ηνπ πειάγνπ.
Μνλάρα ηνλ νιφιεπθν ιαηκφ ηεο
ζηξέθεη θακηά θνξά, γηα λα ζξελήζεη
παηέξα, ζπηηηθφ, παηξίδα, πνπ φια
ηα πξφδσζε ηνλ άληξα αθνινπζψληαο,
θη φκσο απηφο ηελ έρεη παξαηήζεη)
Βξίζθεηαη απνκνλσκέλε κέζα ζην ζπίηη ηεο ζε άζιηα ςπρνινγηθή
θαηάζηαζε θαη ζσκαηηθή θαηαβνιή, θαζψο ηελ έρνπλ εγθαηαιείςεη νη δπλάκεηο ηεο.
Υσξίο ίρλνο απηνθπξηαξρίαο ζξελεί ζπλερψο ηε κνίξα ηεο επηδεηψληαο ην ζάλαην γηα
λα ηε ιπηξψζεη. 104 Θεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο αδηθεκέλν απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Ηάζνλα
θαη δελ ραίξεηαη νχηε φηαλ βιέπεη ηα παηδηά ηεο. Σα ιφγηα απηά ηεο Σξνθνχ δελ είλαη
ηπραία, αθνχ πξννηθνλνκνχλ ηηο εμειίμεηο. Μάιηζηα, ε Σξνθφο ιέεη φηη θνβάηαη
κήπσο ζρεδηάδεη θάηη γηα λα πάξεη εθδίθεζε.
ε απηφ ην ζεκείν γηα πξψηε θνξά νη ζεαηέο έξρνληαη αληηκέησπνη κε έλα λέν
ζηνηρείν. Μέρξη ηψξα πιεξνθνξνχληαλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο Μήδεηαο, κηαο ηππηθήο
γπλαίθαο ηεο επνρήο, ε νπνία εγθαηαιείθζεθε απφ ην ζχδπγφ ηεο γηα κηα άιιε
γπλαίθα, λα ζξελεί γηα φ,ηη ηεο ζπλέβε. Γηα ηα δεδνκέλα ηεο θνηλσληθήο δνκήο ηεο
θιαζζηθήο Αζήλαο ε είδεζε απηή δελ πξνθαινχζε έθπιεμε ζηνπο ζεαηέο, αθνχ ε
ζέζε ηεο γπλαίθαο ήηαλ πην κεηνλεθηηθή απφ ηνπ άλδξα θαη ε πην ινγηθή αληίδξαζε
κηαο γπλαίθαο ζα ήηαλ ε παζεηηθφηεηα θαη ν ζξήλνο κέζα ζην ζπίηη ηεο γηα ηελ θαθή
ηεο κνίξα.
κσο ν λεσηεξηζηήο Δπξηπίδεο εθπιήζζεη ηνπο ζεαηέο κε κηα θαηλνηνκία. Ζ
Σξνθφο ππνςηάδεηαη φηη ε Μήδεηα κπνξεί λα εηνηκάδεη θάπνην εθδηθεηηθφ ζρέδην.
«ἐγὧηδα ηήλδε, δεηκαίλσ»105
(ηελ μέξσ θαη ηελ ηξέκσ)
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Ζ ζιηκκέλε γπλαίθα, αληί λα ππνκείλεη παζεηηθά ηε κνίξα ηεο, αλαιακβάλεη
δξάζε θαη δεηά εθδίθεζε, ζηνηρείν παξάηαηξν πξνο ηελ ηππηθή Αζελαία γπλαίθα πνπ
δεη ζηε ζθηά ηνπ αλδξφο.
Μεηά ηνλ κνλφινγν ηεο Σξνθνχ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ν Παηδαγσγφο, ζηνλ
νπνίν έρεη αλαηεζεί ε θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηνπ δεχγνπο. Ζ ζπλνκηιία ηνπ κε ηελ
Σξνθφ εηζθέξεη λέεο πιεξνθνξίεο, θηιηξαξηζκέλεο κέζα απφ ηελ ςπρξή ινγηθή ελφο
άλδξα, ν νπνίνο δελ αλαιχεη ζε βάζνο θαη ηφζν ζπλαηζζεκαηηθά φζν ε γπλαίθα
Σξνθφο ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηε Μήδεηα. Ακέζσο αλαθνηλψλεη ηελ πξφζεζε ηνπ
Κξένληα, βαζηιηά ηεο Κνξίλζνπ, λα εμνξίζεη ηε Μήδεηα θαη ηα παηδηά ηεο απφ ηελ
Κφξηλζν, θνβνχκελνο θάπνηα εθδηθεηηθή πξάμε απφ ηελ απαηεκέλε ζχδπγν, γεγνλφο
πνπ πξνθαιεί ηελ ηαξαρή ηεο Σξνθνχ πνπ μεζπά ζε θιάκαηα. Έξρνληαη, φκσο, νη
θξαπγέο106 ηεο Μήδεηαο κέζα απφ ην ζπίηη γηα λα πξνζδψζνπλ ζηα ηεθηαηλφκελα ηε
δξακαηηθή ηνπο δηάζηαζε

πξννηθνλνκψληαο ηελ εκθάληζή ηεο. Ζ αλακνλή ηνπ

θνηλνχ γηα ηελ εκθάληζε απηή πιένλ θνξπθψλεηαη.

3. Η Μήδεηα ηοσ α’ επεηζοδίοσ
Ζ εκθάληζε ηεο Μήδεηαο κπξνζηά ζηνπο ζεαηέο ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο
δξάζεο. Οη ζεαηέο κε κεγάιε αγσλία πεξηκέλνπλ λα δνπλ ηε Μήδεηα βπζηζκέλε ζηε
ζιίςε, αιιά, φπσο είπακε, ν Δπξηπίδεο ζα ηνπο εθπιήμεη. Απφ ηα πξψηα θηφιαο ιφγηα
ηεο δηαπηζηψλνπλ φηη απηή ε γπλαίθα δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηελ έκκεζε
παξνπζίαζε πνπ έθαλε ε Σξνθφο ζηνλ Πξφινγν. Ζ Μήδεηα ζηακαηά ην ζξήλν γηα
ηνλ δηαιπκέλν γάκν ηεο κε ηνλ Ηάζνλα θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο ηδησηηθήο ηεο δσήο θαη
αξρίδεη λα ζξελεί γηα ηε κεηνλεθηηθή ζέζε ηεο γπλαίθαο κέζα ζηελ θνηλσλία ηεο
θιαζζηθήο επνρήο. Ζ κεηαζηξνθή απηή ζηε δηάζεζή ηεο πνιχ εχζηνρα ζπκβνιίδεηαη
απφ ηνλ Δπξηπίδε κε ηελ έμνδφ ηεο απφ ην ζπίηη θαη ηελ απφθαζή ηεο λα εθθξαζζεί
δεκφζηα.
Με πιήξε δηαχγεηα πλεχκαηνο θαη κε ζαπκαζηή ςπρξαηκία, απεπζπλφκελε
ζηηο Κνξίλζηεο γπλαίθεο πνπ απνηεινχλ ηνλ Υνξφ, πξνβαίλεη ζε ιεπηνκεξή
πεξηγξαθή ησλ φζσλ

ππνκέλνπλ νη γπλαίθεο απφ ηνπο άλδξεο κέζα ζηελ

αλδξνθξαηνχκελε θνηλσλία, θαζψο είλαη ππνρξεσκέλεο λα πθίζηαληαη ηελ άληζε
106
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κεηαρείξηζε πνπ επηβάιινπλ νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο.
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:
«πάλησλ δ’ ὃζ΄ ἒζη’ ἒκςπρα θαί γλώκελ ἒρεη
γπλαῖθέο ἐζκελ άζιηώηαηνλ θπηόλ»
(απ‟ φζα έρνπλ ςπρή θαη λνπ,
γπλαίθεο, ην πην δπζηπρηζκέλν είκαζηε πιάζκα)107
Αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο θιαζζηθήο επνρήο,
θάλεη ιφγν γηα ηελ ππνρξέσζε ηεο λχθεο λα έρεη πξνίθα, ηελ θπξηαξρία ηνπ άλδξα
ζηελ ςπρή θαη ην ζψκα ηεο, ηελ ππνρξέσζή ηεο λα ππνζηεί ηνλ ραξαθηήξα ηνπ
αλδξφο, θαζψο δελ κπνξεί λα ηνλ αιιάμεη, ηελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο ησλ θνξηηζηψλ
πάλσ ζε ζέκαηα ζπδπγηθψλ ζρέζεσλ, ην πξνλφκην ηνπ άλδξα λα θπθινθνξεί εθηφο
ηνπ νίθνπ θαη λα ζπλαλαζηξέθεηαη κε θίινπο ζε αληίζεζε κε ηελ ππνρξέσζε ηεο
γπλαίθαο λα παξακέλεη απνθιεηζκέλε ζηνλ νίθν, ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ άλδξα θαζψο
ξηςνθηλδπλεχεη ζηε κάρε έλαληη ηεο αζθάιεηαο πνπ παξέρεη ν νίθνο ζηε γπλαίθα.
Αλαθέξεηαη δειαδή ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινχζαλ θαζεκεξηλά φρη ηφζν ηηο γπλαίθεο
ηνπ κχζνπ αιιά θπξίσο φιεο ηηο γπλαίθεο ηεο Αζήλαο ηνπ 5νπ πΥ αηψλα θαη
ζρεηίδνληαλ κε ηε δνκή ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο.108
Ζ κεηαζηξνθή απηή ηεο Μήδεηαο ζίγνπξα δελ είλαη ηπραία. Ζ έμνδφο ηεο
απφ ην ζπίηη ηεο θαη ν δεκφζηνο ιφγνο ηεο ππνδειψλνπλ έλα λέν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
εξσίδαο, πνπ ηε δηαθνξνπνηεί απφ ηηο θιαζζηθέο γπλαίθεο ηεο επνρήο. Ζ γπλαίθα πνπ
εθθέξεη δεκφζην ιφγν, βγαίλνληαο απφ ηελ αθάλεηα ηνπ ζπηηηνχ ηεο, απεθδχεηαη ηε
γπλαηθεία ηεο θχζε θαη αλαδεηά ηξφπνπο έθθξαζεο πνπ ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζην
αλδξηθφ θχιν, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ.
Ο κνλφινγνο ηεο Μήδεηαο ηειεηψλεη κε κηα θξίζε ηεο εξσίδαο πνπ ζίγνπξα
πξνθαιεί έθπιεμε ζηνπο ζεαηέο, πξννηθνλνκψληαο ηηο δξακαηηθέο εμειίμεηο:
«πξόο δέ θαί πεθύθακελ
γπλαῖθεο, ἐο κέλ ἒζζι’ ἀκεραλώηαηαη,
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θαθῶλ δε πάλησλ ηέθηνλεο ζνθώηαηαη»109
(Αλ γελλεζήθακε γπλαίθεο
αδέμηεο γηα ην θαιφ, είλαη πάληα
γηα ην θαθφ κεγάιε ε καζηνξηά καο)
Σα ιφγηα απηά ηεο Μήδεηαο αληηθαηνπηξίδνπλ πιήξσο ηελ
δηακνξθσκέλε άπνςε πεξί θαησηεξφηεηαο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ

ήδε

κέζα ζε κηα

θνηλσλία πνπ δεζπφδεη ην αλδξηθφ ζηνηρείν. Ζ θνηλσλία απηή ζεσξεί ηε γπλαίθα έλα
πιάζκα πνπ ιεηηνπξγεί κε ην ζπλαίζζεκα θαη φρη ηε ινγηθή, πνπ παξαζχξεηαη θαη δελ
κπνξεί λα ειέγμεη ην ζπκηθφ ηεο, πξννξηζκέλε λα βξίζθεηαη πάληα ππφ ηελ επίβιεςε
ηνπ άλδξα, ψζηε λα απνθεπρζνχλ βιαπηηθέο γηα ηελ θνηλσλία ελέξγεηεο.110 Αλ
σζηφζν μεθχγεη ηεο πξνζνρήο ηνπ άλδξα, αλ κείλεη αθεδεκφλεπηε, ηφηε κφλν θαθφ
κπνξεί λα πξνμελήζεη, αθνχ δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζζεί ηελ ειεπζεξία πνπ ηεο
δφζεθε.
4. Υορός Γσλαηθώλ
Ζ Μήδεηα, ζην επαλαζηαηηθφ ηεο καληθέζην γηα ηελ άδηθε κεηαρείξηζε ηεο
γπλαίθαο κέζα ζηελ θνηλσλία ηεο θιαζζηθήο πεξηφδνπ, έρεη έλα πξφζθνξν
αθξναηήξην, ηνλ Υνξφ, θαζψο απνηειείηαη απφ γπλαίθεο ηεο Κνξίλζνπ. Καη νη ίδηεο
βηψλνπλ θαζεκεξηλά ηελ θαηαπηεζηηθή αλδξηθή ζπκπεξηθνξά θαη είλαη ζε ζέζε λα
θαηαλνήζνπλ ηα φζα πεξλά ηψξα ε Μήδεηα. Ο ζξήλνο ηεο Μήδεηαο γηα ην δηαιπκέλν
ηεο γάκν θαη ηελ άδηθε ζηάζε ηνπ Ηάζνλα απέλαληί ηεο επηδξά βαζηά κέζα ηνπο,
θαζψο θαη νη ίδηεο αλαθαινχλ

ζηε κλήκε ηνπο παξφκνηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ

ζεκαδέςεη ηε δηθή ηνπο ηδησηηθή δσή. πκπάζρνπλ καδί ηεο θαη ζπκκεξίδνληαη ηε
δεηλή ηεο ζέζε. ηελ πξνζπάζεηά ηεο απηή ε Μήδεηα ηνπο ηνλίδεη έλα επηπιένλ
ζηνηρείν. Ζ ίδηα είλαη μέλε, δελ έρεη γελλεζεί ζ΄ απηφλ ηνλ ηφπν, δελ έρεη νηθνγέλεηα
γηα λα ηελ παξεγνξήζεη, νχηε παηξηθή γε γηα λα θαηαθχγεη, επηηείλνληαο πεξηζζφηεξν
ηελ ηξαγηθή ηεο ζέζε.
κσο δελ ηα ιέεη ηπραία φια απηά ε Μήδεηα. Κάλνληαο αλαθνξά ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα
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θιαζζηθήο

επνρήο,

Δπξηπίδεο, Μήδεηα, 407-409
Mastronarde (2010) 271

43

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηνπ Υνξνχ, ζηφρν έρεη λα πεηχρεη ηελ εκπηζηνζχλε
ηνπο θαη λα απνζπάζεη ηε ζησπή ηνπο, ψζηε λα ηηο θάλεη ζχκκαρνπο ζηα εθδηθεηηθά
ηεο ζρέδηα.

111

Μάιηζηα ζην ηέινο ηνπ κνλνιφγνπ ηεο ηνπο αλαθέξεη μεθάζαξα ηελ

πξφζεζή ηεο λα εθδηθεζεί ηνλ Ηάζνλα γηα ηελ απηζηία ηνπ (ζηίρνη 259-263).
Ζ παξάηνικε απηή θίλεζε ηεο Μήδεηαο, λα απνθαιχςεη ην εθδηθεηηθφ ηεο
ζρέδην ζηηο Κνξίλζηεο γπλαίθεο ζίγνπξα πξνθαιεί εληχπσζε ζηνπο ζεαηέο. Γελ
κπνξεί λα θαληαζηεί θαλείο κε πνηα ινγηθή ε Μήδεηα απνθαιχπηεη ζηηο γπλαίθεο
απηέο φηη έρεη πξφζεζε λα ζθνηψζεη ην βαζηιηά ηνπο θαη ηελ θφξε ηνπ. Άξαγε δε
θνβάηαη κήπσο καηαηψζνπλ ηα ζρέδηά ηεο απνθαιχπηνληάο ηα ζην βαζηιηά ηνπο; Ζ
ίδηα δελ παχεη λα είλαη κηα μέλε γπλαίθα πνπ απνηειεί απεηιή γηα ην βαζηιηά ηνπο θαη
θαη΄ επέθηαζε γηα ηελ πφιε ηνπο.
Γε γλσξίδνπκε αλ έρεη θηάζεη ζε ηφζν κεγάιν παξαινγηζκφ ή έρεη ηφζε
απηνπεπνίζεζε φηη ζα πείζεη θαη ζα πάξεη κε ην κέξνο ηεο ηηο γπλαίθεο ηεο Κνξίλζνπ.
Ίζσο ζεσξεί φηη φζα ππνκέλεη κηα γπλαίθα κέζα ζηελ αλδξνθξαηνχκελε θνηλσλία
έρνπλ πην βαξχλνπζα ζεκαζία. Ζ αδπλακία ησλ

ζπλεζηζκέλσλ γπλαηθψλ λα

αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα φζα πθίζηαληαη θαη λα μεθχγνπλ απφ ηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί κπνξεί λα βξίζθεη παξεγνξηά ζην πξφζσπν
ηεο Μήδεηαο πνπ επηιέγεη λα μεθχγεη απφ ην ζηεξεφηππν ηεο άβνπιεο γπλαίθαο, λα
αλαιάβεη δξάζε θαη λα δηεθδηθήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο ηεο ππφζηαζεο.
κσο, ε βεβαηφηεηα ηεο Μήδεηαο δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί κφλν απφ ηηο
παξαπάλσ ππνζέζεηο. Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη ε Μήδεηα σο πξνζσπηθφηεηα ζ΄ φιν
ην έξγν θηλείηαη κεηαμχ ηεο θπζηθήο θαη ηεο ππεξθπζηθήο δηάζηαζεο. Δπνκέλσο ζα
πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο φηη κφλν ε πίζηε ηεο ζηηο ππεξθπζηθέο ηεο δπλάκεηο, σο
εγγνλήο ηνπ Ήιηνπ, κπνξνχλ λα ηελ θάλνπλ λα πηζηέςεη φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα
καγλεηίζεη, λα καγέςεη ην Υνξφ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα επηηχρεη ηελ παζεηηθή ηνπ
ζηάζε θαη ηε ζησπή ηνπ.112
Σέινο, δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ν Υνξφο ζην αξραίν δξάκα δελ έρεη θεληξηθφ
ξφιν, ψζηε λα κπνξεί λα επέκβεη θαη λα αιιάμεη ηε ξνή ησλ πξαγκάησλ. Ο Υνξφο
είλαη εθεί γηα λα ζρνιηάδεη, λα δείρλεη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ, λα ππνζηεξίδεη ή λα
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θαηαθξίλεη. Γελ έρεη ηε δχλακε γηα θάηη άιιν.113Σίπνηα δελ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηε
Μήδεηα απφ ηελ απφθαζή ηεο.

5. Η δηαθορά αλάκεζα ζηο εἶναι θαη ηο θαίνεζθαι
Απφ ηνπο πξψηνπο ζηίρνπο ηνπ έξγνπ πξνθχπηεη μεθάζαξα φηη ε Μήδεηα
θαίλεηαη λα είλαη ζε πνιχ δεηλή ζέζε. Με ηελ απηζηία ηνπ Ηάζνλα έρεη θαηαξξεχζεη
νιφθιεξνο ν θφζκνο ηεο θαη έρεη βξεζεί νινκφλαρε ζε κηα μέλε ρψξα, ρσξίο ζχδπγν,
ρσξίο παηξηθή νηθνγέλεηα γηα λα ηελ παξεγνξήζεη θαη ρσξίο παηξίδα λα θαηαθχγεη
γηα λα δήζεη ζην κέιινλ. Ζ ηξαγηθή ηεο ζέζε δηθαηνινγεί ηα θιάκαηα θαη ηηο θαηάξεο
ηεο θαζψο επίζεο ηελ απφγλσζή ηεο γηα ην κέιινλ. ια εθείλα ηα αγαζά πνπ
απνηεινχλ ζηαζεξέο αμίεο γηα ηνλ αξραίν Έιιελα ηα έρεη απνιέζεη.
Ζ εηθφλα ηεο ζπληεηξηκκέλεο θαη πιήξσο παξαδνκέλεο Μήδεηαο είλαη
απνιχησο ζπκβαηή κε ηα γεγνλφηα πνπ ζηηγκάηηζαλ ηελ πξνζσπηθή ηεο δσή θαη
δηαηάξαμαλ ηελ ςπρηθή ηεο ηζνξξνπία. πλεπψο είλαη δηθαηνινγεκέλε. Φαίλεηαη λα
είλαη κηα γπλαίθα πνπ ππνθέξεη. Δίλαη φκσο ινγηθφ κηα ηέηνηα γπλαίθα λα έρεη
ηαπηφρξνλα ην ζζέλνο λα ζρεδηάδεη ηελ εθδίθεζή ηεο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ρεηξίδεηαη
ηνπο αλζξψπνπο,

κέρξη λα

ηελ πεηχρεη? Ζ Μήδεηα πάλησο ην πεηπραίλεη.

Καηνξζψλεη λα κεηαιιάζζεηαη θαη λα απνζπά απφ φζνπο ζπλαληά απηφ πνπ επηζπκεί.
Σν κνηίβν απηφ λα έρνπλ νη γπλαίθεο ηελ ηθαλφηεηα λα εμαπαηνχλ ηνπο
άλδξεο κε ην δεκφζην ιφγν ηνπο είλαη ζπλεζηζκέλν ζην αξραίν δξάκα. Δθηφο απφ ηε
Μήδεηα θαη ε Κιπηαηκήζηξα ππνθξίλεηαη κπξνζηά ζηνλ Αγακέκλνλα κε ζθνπφ λα
ηνλ εμαπαηήζεη.114 πλήζσο νη γπλαίθεο δείρλνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο πξνζέζεηο
κφλν κπξνζηά ζε άιιεο γπλαίθεο, θπξίσο ζηηο γπλαίθεο ηνπ Υνξνχ, φπσο ζπκβαίλεη
κε ηε Φαίδξα ζηνλ Ἱππόιπην, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο.115
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηε Μήδεηα. Δίδακε ηελ εξσίδα κε επηηπρία λα απνζπά
ηε ζησπή ηνπ Υνξνχ, σο ζπληεηξηκκέλε γπλαίθα. Σν ίδην θάλεη θαη κε ηνπο ηξεηο
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άλδξεο ηνπ έξγνπ κε ηνπο νπνίνπο ζπλδηαιέγεηαη. Καη απφ ηνπο ηξεηο απνδεηθλχεηαη
πλεπκαηηθά αλψηεξε θαη θεξδίδεη θάηη απφ ηνλ θαζέλα.116
ηε ζπλάληεζή ηεο κε ηνλ Κξένληα, ε παξαηηεκέλε απ‟ φια Μήδεηα
πεηπραίλεη λα ηνλ ρεηξηζζεί κε κεγάιε καεζηξία θαη λα ηνπ απνζπάζεη ηελ ππφζρεζε
ηεο παξακνλήο ηεο ζηελ Κφξηλζν γηα κηα αθφκε κέξα. Ο ζθιεξφο θαη απφιπηνο
βαζηιηάο, παξφιν πνπ είλαη ζίγνπξνο φηη ε Μήδεηα θάηη ζρεδηάδεη ζε βάξνο ηεο θφξεο
ηνπ, «δέδνηθά ζε» (ζε θνβάκαη) ηεο ιέεη ζηνλ ζηίρν 282, εληνχηνηο πείζεηαη λα ηελ
αθήζεη λα παξακείλεη. Ο ηξφπνο πνπ ηνπ απεπζχλεηαη, ε επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα
θαη ε ηθεζία, θάκπηνπλ ηνλ Κξένληα, ν νπνίνο πέθηεη ζηελ παγίδα ηεο.
κσο θαη ν Ηάζσλ, φηαλ εκθαλίδεηαη κπξνζηά ηεο θαη πξνζπαζεί λα ηελ
πείζεη φηη ν λένο γάκνο ηνπ γίλεηαη γηα ην θαιφ ηεο ίδηαο θαη ησλ παηδηψλ ηνπο, δελ
θαηνξζψλεη λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ. Ζ Μήδεηα κε αηρκεξά ιφγηα ηνλ απνζηνκψλεη,
θαηαξξίπηεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θαη θάλεη ηελ εθδίθεζε λα θαίλεηαη ζηνπο
ζεαηέο φιν θαη πην δηθαηνινγεκέλε. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηε δεχηεξε ζπλάληεζή
ηνπο, φπνπ ε Μήδεηα, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηεο θαη λα κπνξέζεη λα
πεξάζεη ζην παιάηη ηα θαξκαθεξά δψξα ηεο γηα ηε λχθε, κεηαιιάζζεηαη, θαινπηάλεη
ηνλ Ηάζνλα, δείρλεη κεηαλησκέλε θαη θαίλεηαη λα απνδέρεηαη ην γάκν, ζηέιλνληαο
κάιηζηα θαη δψξα. Ο Ηάζνλαο, κνινλφηη

παξνπζηάδεηαη κπξνζηά ηνπ κηα άιιε

Μήδεηα, μεγειηέηαη θαη ηελ πηζηεχεη.
Σέινο, φηαλ εκθαλίδεηαη ηπραία ν Αηγέαο, ν βαζηιηάο ηεο Αζήλαο, ε Μήδεηα
πάιη ιεηηνπξγεί ζηνρεπκέλα θαη κε κεγάιε πλεπκαηηθή δηαχγεηα. Δθκεηαιιεχεηαη ηελ
επθαηξία γηα παξνρή αζχινπ πνπ ηεο δίλεηαη θαη ππφζρεηαη ζηνλ Αηγέα φηη κε ηα
καγηθά ηεο ζα ηνλ βνεζήζεη ζην πξφβιεκα πνπ ηνλ απαζρνιεί, ηελ αδπλακία ηνπ λα
ηεθλνπνηήζεη.
Δπνκέλσο, ε Μήδεηα δελ είλαη παξαδνκέλε ζ΄ έλα ζπλαηζζεκαηηθφ αδηέμνδν,
δελ ηελ έρνπλ εγθαηαιείςεη νη δπλάκεηο ηεο, ππνκέλνληαο παζεηηθά ην ηέινο ηεο.
Παξνπζηάδεη απηήλ ηελ εηθφλα γηαηί ζέιεη ζχκκαρφ ηεο ηνλ Υνξφ θαη ν κφλνο ηξφπνο
γηα λα θεξδίζεη ηε ζησπή ηνπ είλαη λα θάλεη ηηο Κνξίλζηεο γπλαίθεο πνπ ηνλ
απνηεινχλ λα ζπκπάζρνπλ καδί ηεο.117 Αλ θαη βξίζθεηαη ζε κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή
δίλε βξίζθεη ηε δχλακε λα κεηνπζηψζεη ηνλ πφλν ηεο ζε κίζνο θαη λα ζρεδηάζεη ηελ
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εθδίθεζή ηεο, ππεξπεδψληαο κε ζαπκαζηή επειημία ηα εκπφδηα πνπ παξνπζηάδνληαη.
Κξίλνληαο απφ ην γεγνλφο φηη θαηφξζσζε λα μεγειάζεη θαη ηνπο ηξεηο άλδξεο ηνπ
έξγνπ, δπν βαζηιηάδεο θαη έλαλ ήξσα, δηαπηζηψλνπκε ηελ πλεπκαηηθή ηεο
αλσηεξφηεηα θαη ην πάζνο κε ην νπνίν κάρεηαη γηα ηνλ ζθνπφ ηεο. Άιισζηε ε ίδηα
ζηνπο ζηίρνπο 292-305 θάλεη ιφγν γηα ην πφζν εθηεζεηκέλε ζην κίζνο θαη ζην θζφλν
είλαη ν δηαλνεηηθά αλψηεξνο άλζξσπνο, ππνλνψληαο πξνθαλψο ηνλ εαπηφ ηεο.
6. Η έλλοηα ηηκής θαη ηο ερφηθό πρόησπο
Ζ Μήδεηα ππνθέξεη γηα ηελ άδηθε ζπκπεξηθνξά ηνπ Ηάζνλα, φκσο δελ ηελ
δέρεηαη παζεηηθά, φπσο ζα έθαλε κηα ζπλεζηζκέλε γπλαίθα ηεο επνρήο ηεο. Αληίζεηα,
αλαδεηά ηξφπν λα ηνλ εθδηθεζεί φρη κφλν γηα ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ πφλν πνπ ηεο
πξνθάιεζε αιιά θαη γηα ηελ πξνζβιεζείζα ηηκή ηεο.
Ζ ηηκή θαη ε εθδίθεζε γη΄ απηήλ είλαη κηα αμία θαηά βάζε εξσηθή, ζχκθσλα
κε ην νκεξηθφ πξφηππν, πνπ απνδίδεηαη κφλν ζε άλδξεο. Γελ ππάξρνπλ ηζηνξηθά
ζηνηρεία γηα εξσηθέο γπλαηθείεο θπζηνγλσκίεο πνπ έδξαζαλ απηφλνκα κε βάζε ηνλ
θψδηθα ηεο ηηκήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ απηνζπζία.118
Δπνκέλσο φηαλ ε Μήδεηα αηζζάλεηαη ἠηηκαζκέλε, απνδίδεηαη ζε απηήλ έλα αλδξηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ αηηηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη απνβάιιεη ηελ γπλαηθεία
παζεηηθφηεηα θαη επηιέγεη κηα πην ελεξγή, εθδηθεηηθή ζηάζε, ζαλ απηή ηνπ Αρηιιέα
ή ηνπ Αηάληα. Γειαδή απηνπξνζδηνξίδεηαη θνηλσληθά σο άλδξαο. Μφλν έηζη ζα
κπνξέζεη λα πάξεη εθδίθεζε θαη ζα αληαπνδψζεη ζ‟ έλαλ άλδξα ηα ίζα. 119Χο γπλαίθα
δελ έρεη άιιν ηξφπν επηβνιήο.120 Γη‟ απηφ θαη επηιέγεη λα πξνβάιεη ην εξσηθφ ηεο
πξνθίι πνπ πεγάδεη απφ ηελ θαηαγσγή ηεο.
«ἓξπ’ ἐο ην δεηλόλ∙ λῦλ ἀγώλ εὐςπρίαο.
ὁξᾶηο ἃ πάζρεηο ∙ νὐ γέισηα δεῖ ζ’ὀθιεῖλ
ηνῖο Σηζπθείνηο ηνῖο η’ Ἰάζνλνο γάκνηο,
γεγῶζαλ ἐζζινῦ παηξόο Ἡιίνπ η’ ἂπν»121
(πξνρψξα ζην θαθφ∙ ηψξα λα δείμεηο
ζάξξνο ηξαλφ∙ ζσξείο ηηο ζπκθνξέο ζνπ.
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Γελ πξέπεη εζχ ιακπξνχ παηέξα θφξε,
θη απφ ηε γεληά ηνπ Ήιηνπ, έηζη λα γίλεηο,
η‟ αλάκπαηγκα ζην Ηάζνλα ην γάκν
κε ηε ζπνξά ηνπ ίζπθνπ.)
ιε ε δεκφζηα ζηάζε ηεο Μήδεηαο, ν δπλακηθφο ηεο ιφγνο, ηα εθδηθεηηθά
ηεο ζρέδηα πνπ ηφζν εχθνια θνηλνπνηεί ζην Υνξφ, ν θφβνο ηεο κήπσο ηε ριεπάζνπλ
νη ερζξνί ηεο αλ πεζάλεη απφ ηε ζηελαρψξηα ηεο δείρλνπλ φηη ε Μήδεηα δελ ππνθέξεη
κφλν απφ εξσηηθή δήιηα. Κπξίσο ππνθέξεη απφ πξνζβνιή ηεο ηηκήο ηεο.122
Ζ έλλνηα ηεο ηηκήο επαλέξρεηαη φηαλ ε Μήδεηα ηνλίδεη ην εξσηθφ ζηνηρείν ηνπ
ραξαθηήξα ηεο, αλαθεξφκελε ζηε ζπλδξνκή πνπ πξνζέθεξε ζηνλ Ηάζνλα θαηά ηελ
επίηεπμε ησλ θαηνξζσκάησλ ηνπ. Ζ ίδηα δηεθδηθεί κεξίδην απφ ηε θήκε πνπ θέξδηζε ν
Ηάζνλαο φηαλ έθεξε ζηελ Ησιθφ ην ρξπζόκαιινλ δέξαο, αθνχ ρσξίο απηήλ123 δε ζα
είρε θαηαθέξεη λα δέςεη ηνπο ηαχξνπο κε ηα ράιθηλα πφδηα, νχηε ζα είρε θχγεη απφ
ηελ Κνιρίδα κε ην ρξπζόκαιινλ δέξαο ρσξίο ηε δηθή ηεο ζπκβνιή124. κσο θαη ζηελ
Ησιθφ ε Μήδεηα ζπκκεηείρε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ Ηάζνλα λα πάξεη πίζσ ην ζξφλν
ηνπ παηέξα ηνπ, πείζνληαο ηηο θφξεο ηνπ Πειία λα ζθάμνπλ ηνλ παηέξα ηνπο. 125
Καζψο αθεγείηαη απηά ε Μήδεηα, δηαπηζηψλνπκε φηη ζεσξεί φηη έρνπλ κηα
ζπλεηαηξηθή –ζπληξνθηθή ζρέζε κε ηνλ Ηάζνλα, φπνπ ηα δχν κέιε είλαη ηζφηηκα θαη
κνηξάδνληαη ηα ίδηα δηθαηψκαηα. Αηζζάλεηαη φηη έρεη επεξγεηήζεη ην ζχδπγφ ηεο θαη
γηα ηελ πξνζθνξά ηεο απηή πξνζδνθνχζε αληακνηβή θαη φρη πξνδνζία. ηαλ
επνκέλσο θάλεη ιφγν γηα ην ζπδπγηθφ θξεβάηη πνπ έραζε, δελ αλαθέξεηαη ζηελ
επραξίζηεζε πνπ έπαηξλε απφ απηφ, αιιά ζην γεγνλφο φηη έραζε ην θχξνο πνπ
απέξξεε απφ ηελ έλσζή ηνπο θαη ζπκβνιηδφηαλ κε ην θξεβάηη .126
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Άιισζηε δελ πθίζηαηαη κεηαμχ ηνπο έλαο ηππηθφο γάκνο, αθνχ, φπσο
αλαθέξεη ε Μήδεηα, δελ είρε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ παηέξα ηεο, νχηε ηνπ δφζεθε
πξνίθα. Αληίζεηα, ν Ηάζνλαο θαη ε Μήδεηα ζπκθψλεζαλ κφλνη ηνπο λα παληξεπηνχλ,
φηαλ ηνλ εξσηεχηεθε απηή θαη ηνλ βνήζεζε λα πάξεη ην ρξπζόκαιινλ δέξαο, κε
αληάιιαγκα ην γάκν. Έδσζαλ κάιηζηα θαη φξθν ηηκήο δίλνληαο ην δεμί ηνπο ρέξη,
φπσο θάλνπλ νη θίινη ή ηνπιάρηζηνλ άηνκα ίζεο αμίαο. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν Ηάζνλαο
αζέηεζε ηνπο φξθνπο δελ πθίζηαηαη ηππηθή ζπδπγηθή ζρέζε θαη απηή δελ έρεη ιφγν λα
ηεξεί ηελ επηβιεζείζα απφ ηελ θνηλσλία ηεο επνρήο γπλαηθεία ζπκπεξηθνξά, ηελ
νπνία φκσο ε ίδηα είρε απνδερηεί ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηεο σο ζπδχγνπ. 127
Απηφο είλαη, επνκέλσο, ν ιφγνο πνπ αηζζάλεηαη ἠηηκαζκέλε. Γη‟ απηφ βγαίλεη
απφ ην ζπίηη ηεο ζε δεκφζην ρψξν θαη ζθεηεξίδεηαη ηνλ αλδξηθφ ξφιν ηεο
εθδίθεζεο128, γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ φηη απηφ ζα ηελ νδεγήζεη ζηελ
απηνθαηαζηξνθή. Έηζη ε Μήδεηα ηνπ Πξνιφγνπ πνπ ζπαξάδεη ζην θιάκα
κεηακνξθψλεηαη ζ‟ έλαλ θνληθφ κεραληζκφ πνπ δελ ζα αθήζεη ηίπνηα φξζην.129 Ο
δεκφζηνο ιφγνο ηεο θαη νη απνηξφπαηεο πξάμεηο ηεο ζα απνδεηρηνχλ θαηαζηξνθηθέο
φρη κφλν γηα ηελ ίδηα αιιά θαη γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ βαζηιηά ηεο Κνξίλζνπ θαη θαη΄
επέθηαζε γηα φιε ηελ πφιε.
‟ απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ν Δπξηπίδεο θαηλνηνκεί
βάδνληαο ηε Μήδεηα λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην εξσηθφ πξφηππν. Γελ είλαη έλαο
Έιιελαο πνιεκηζηήο ν ήξσαο αιιά κηα γπλαίθα θαη κάιηζηα βαξβαξηθήο θαηαγσγήο.
Απηφο ν λεσηεξηζκφο ηνπ ζίγνπξα ζα πξνθαινχζε έθπιεμε ζηνπο ζεαηέο ηνπ, νη
νπνίνη δελ κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ ηνλ εξσηζκφ κε έλα άηνκν

βαξβαξηθήο

θαηαγσγήο. ηε ζπλέρεηα φκσο ζα δηνξζψζεη ηελ αζπκθσλία απηή βάδνληαο ηελ
Μήδεηα λα κελ νινθιεξψλεη κε εξσηθφ ηξφπν ηελ εθδίθεζή ηεο, αθνχ ελεξγεί κε
κέζα δξάζεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε γπλαηθεία ηεο θχζε. Χο ηέηνηα κέζα κπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ ηφζν ε ηθεζία, ε ηαθηηθή ηεο επεξγεζίαο θαη ε ππνθξηηηθή ζπκπεξηθνξά,
φζν θαη ην δειεηήξην πνπ επέιεμε γηα λα ζαλαηψζεη ηνπο ερζξνχο ηεο, κέζα δηφινπ
εξσηθά. 130

127

Foley (2001)261
Hose (2011) 90
129
Καηνχληα (2006) 127
130
Αιεμνπνχινπ (2000) 106-107, σο επίζεο Saїd, Trédé, Boulluec (2001) 199
128
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7. Μήδεηα θαη Ιάζολας: οη ζσδσγηθές ζθελές
ην έξγν νη ζεαηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ δχν ζθελέο κε
ηε Μήδεηα θαη ηνλ Ηάζνλα. Οη ζθελέο απηέο είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ
νινθιεξσκέλε εζνγξάθεζε ησλ ραξαθηήξσλ, αθνχ κέζα απφ ηε ζχγθξνπζή ηνπο
μεδηπιψλνληαη νη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαζελφο, γεγνλφο πνπ
επηηείλεη ηελ δξακαηηθή έληαζε.
Ζ πξψηε ζθελή θαηαιακβάλεη ην δεχηεξν επεηζφδην θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο
ζηίρνπο 446-626. Δδψ γηλφκαζηε ζεαηέο ηεο ζθνδξφηαηεο δξακαηηθήο ζχγθξνπζεο
κεηαμχ ησλ δχν εξψσλ, πνπ ζπκβνιίδεη ηελ αηψληα πάιε κεηαμχ αξζεληθνχ θαη
ζειπθνχ. Γηα πξψηε θνξά ε Μήδεηα ζπλαληά ηνλ Ηάζνλα κεηά ην γάκν ηνπ κε ηε
βαζηινθφξε θαη ηνπ δεηά ηνλ ιφγν ηεο άδηθεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, αθνχ ληψζεη φηη
ηεο ρξσζηά ηα πάληα, αιιά απηφο ηελ παξακεξίδεη. Μέρξη ηψξα είρακε κφλν έκκεζε
παξνπζίαζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Ηάζνλα κέζα απφ ηα ιφγηα ησλ ειαζζφλσλ
ραξαθηήξσλ θαη ηεο Μήδεηαο. Σψξα ν ίδηνο έρεη ηελ επθαηξία λα δηθαηνινγήζεη ηελ
«πξναίξεζίλ»131 ηνπ.
Ζ ζθελή μεθηλά κε ηνλ Ηάζνλα, ν νπνίνο σο κέζν ππεξάζπηζεο ηνπ εαπηνχ
ηνπ επηιέγεη ηελ επίζεζε. Δπηθξίλεη ηελ απεηιεηηθή θαη πβξηζηηθή ζηάζε ηεο Μήδεηαο
πξνο ηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα, αθνχ ην κφλν πνπ πέηπρε ήηαλ ηελ απφθαζε ηνπ
Κξένληα λα ηελ εμνξίζεη. Ο ίδηνο παξνπζηάδεηαη ζπκπαξαζηάηεο ηεο Μήδεηαο ζηελ
απφθαζε ηεο εμνξίαο θαη ηε δηαβεβαηψλεη φηη ηε ζπκπνλά θαη ζα ηε βνεζήζεη.
Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ιέεη ζηνπο ζηίρνπο 463-464:
« θαί γάξ εἰ ζύ κε ζηπγεῖο,
νὐθ ἂλ δπλαίκελ ζνί θαθῶο θξνλεῖλ πνηε.»
(ηη φζν κίζνο θη αλ γηα κέλα ληψζεηο,
δε ζα „ζεια πνηέ κνπ ην θαθφ ζνπ)
Σα ιφγηα ηνπ εμνξγίδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ απαηεκέλε ζχδπγν, θαζψο
δηαπηζηψλεη φηη δνπλ ζε δπν δηαθνξεηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο. ζα ζα πεη ε Μήδεηα

131

Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε ε πξναίξεζηο ηνπ ήξσα είλαη θαζνξηζηηθή έλλνηα γηα ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο
ζε κία ηξαγσδία
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ζηε ζπλέρεηα είλαη ε έθξεμε ηνπ πφλνπ θαη ηνπ ζπκνχ ηεο γηα φζα ηεο πξνθάιεζε ν
Ηάζνλαο.
ὦ παγθάθηζηε, ηνῦην γάξ ζ΄ εἰπεῖλ ἒρσ,
γιώζζῃ κέγηζηνλ εἰο ἀλαλδξίαλ θαθόλ»132
(Άηηκε, γηαηί απηή „λαη ε πην κεγάιε βξηζηά
πνπ έρσ λα πσ ζηελ αλαλδξία)
Ζ Μήδεηα ζεσξεί αλαλδξία θαη αλαίδεηα ην γεγνλφο φηη παξνπζηάζηεθε
κπξνζηά ηεο ζέινληαο λα ηεο ζπκπαξαζηαζεί θαη κε εκπαζείο χβξεηο αδεηάδεη ηελ
ςπρή ηεο. Αλαθαιεί φια φζα ηνπο έλσζαλ ζην θνηλφ εξσηθφ ηνπο παξειζφλ, ηνπ
ζπκίδεη φηη γηα ράξε ηνπ εγθαηέιεηςε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ παηξίδα ηεο, ελψ ηψξα
απηφο ηελ αθήλεη γηα κηα άιιε γπλαίθα, παξφιν πνπ έρνπλ απνθηήζεη καδί δπν γηνπο,
ζπλερηζηέο ηεο νηθνγέλεηαο.133 Σέινο αλαθέξεηαη θαη ζηελ θαηαπάηεζε απφ ηνλ
Ηάζνλα ησλ φξθσλ πνπ είραλ δψζεη θαη αλαξσηηέηαη πνηα γε ζα ηελ δερηεί, αθνχ δελ
έρεη θαλέλαλ ηφπν γηα λα θαηαθχγεη, σο ζπλέπεηα ησλ βιαπηηθψλ ηεο ελεξγεηψλ ζηελ
Κνιρίδα θαη ηελ Ησιθφ.
Ο Ηάζσλ, αθνχγνληαο ηηο θαηεγνξίεο ηεο Μήδεηαο παίξλεη ηνλ ιφγν θαη
πξνζπαζεί λα ηελ απνπξνζαλαηνιίζεη. Με έλαλ ιφγν, δνκεκέλν θαηά ην πξφηππν ησλ
δηθαληθψλ ιφγσλ αιιά θελφ λνήκαηνο, ππνβηβάδεη ηα δίθαηα παξάπνλα ηεο Μήδεηαο
ζε απιή εξσηηθή αληηδειία, εθκεηαιιεπφκελνο ην αλδξηθφ πξφηππν ηνπ θπξίαξρνπ
θχινπ. Πξνζπαζεί λα απνδνκήζεη ηελ θαηεγνξία ηεο αραξηζηίαο ιέγνληαο φηη ε
Αθξνδίηε ήηαλ απηή πνπ ηνλ βνήζεζε ζηα εξσηθά ηνπ θαηνξζψκαηα θαη φρη ε
Μήδεηα. θνπφο ηνπ είλαη λα κεδελίζεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο θαη λα απνδψζεη απηά
ζηε ζετθή ζπλδξνκή. Σεο ιέεη επίζεο φηη ε ίδηα επεξγεηήζεθε πεξηζζφηεξν απφ ηνλ
Ηάζνλα ζε ζρέζε κε ηε βνήζεηα πνπ ηνπ πξνζέθεξε, αθνχ καδί ηνπ είρε ηελ επθαηξία
λα έξζεη ζε επαθή κ΄ έλαλ πνιηηηζκέλν ιαφ, κηαο θαη ε ίδηα ήηαλ κηα βάξβαξε πξηλ
ηνλ γλσξίζεη. Δπνκέλσο, κεδελίδεη ζπλνιηθά ηελ ππφζηαζε ηεο Μήδεηαο ηφζν σο
ζπληξφθνπ ηνπ ζηα εξσηθά θαηνξζψκαηα φζν θαη σο γπλαίθαο.

132

Δπξηπίδεο, Μήδεηα, 465-466
Κνηλφ ηφπν ζηα αξραία θείκελα απνηειεί ε άπνςε φηη ν ζθνπφο ηνπ γάκνπ νινθιεξψλεηαη γηα ηε
γπλαίθα κε ηελ απφθηεζε αγνξηψλ ηα νπνία ζα ζπλερίζνπλ ηελ νηθνγέλεηα
133
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Σν επηρείξεκα φκσο πνπ ζα πξνθαιέζεη ηε κεγαιχηεξε νξγή ηεο Μήδεηαο
είλαη απηφ πνπ ζα αθνινπζήζεη. Ο Ηάζνλαο ππνζηεξίδεη φηη ηέιεζε ηνλ λέν γάκν απφ
πξνζσπηθή κέξηκλα γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, αθνχ έηζη ζα απνθηνχζε θήκε θαη
επεκεξία. Εεηά απφ ηελ Μήδεηα λα ηνλ θαηαλνήζεη θαη λα αθήζεη θαηά κέξνο ηηο
εξσηηθέο δεινηππίεο, αθνχ ην θίλεηξφ ηνπ δελ είλαη ν έξσηαο γηα ηε βαζηινθφξε
αιιά ην ζπκθέξνλ θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ζ έληνλε απηή
ζθελή ζα θιείζεη κε ην μέζπαζκα ηεο δήιηαο ηεο Μήδεηαο:
«ρώξεη∙ πόζῳ γάξ ηῆο λενδκήηνπ θόξεο
αἱξῆη ρξνλίδσλ δσκάησλ ἐμώπηνο.
λύκθεπ’∙ ἲζσο γάξ – ζύλ ζεῶη δ’εἰξήζεηαη –
γακεῖο ηνηνῦηνλ ὢζηε ζ’ ἀξλεῖζζαη γάκνλ.»
(πήγαηλε∙ ν πφζνο ζε ηξαβάεη ηεο λχθεο
πνπ αξγνπνξείο καθξηά απφ ην ζάιακφ ηεο.
Σξέρα ζην ληφπαληξν θξεβάηη ζνπ∙ ίζσο
-ην ιφγν κνπ νη ζενί λα ηνλ αθνχζνπλ –
ν γάκνο ζνπ λα θαηαληήζεη ηέηνηνο,
πνπ δε ζα ζηέξγεηο γάκν λα ηνλ ιέλε.)
ηε δεχηεξε θνηλή ζθελή ηνπ δεπγαξηνχ, ε νπνία εθηπιίζζεηαη ζηνπο ζηίρνπο
866-974, νη ζεαηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ κηα χπνπηε κεηαζηξνθή ζηε ζπκπεξηθνξά
ηεο Μήδεηαο. Έρνληαο κεζνιαβήζεη ε ζθελή κε ηνλ Αηγέα θαη έρνληαο απνζπάζεη
ηελ ππφζρεζή ηνπ γηα παξνρή αζχινπ, ε Μήδεηα κε γπλαηθεία πνλεξηά βάδεη ζε
εθαξκνγή ην εθδηθεηηθφ ηεο ζρέδην.
Με ιφγηα κεηαλνίαο δεηά ζπγρψξεζε απφ ηνλ Ηάζνλα απνδερφκελε ηελ
νξζφηεηα ησλ ιφγσλ ηνπ. Ζ απαηεκέλε Μήδεηα φκσο θάπνπ απνζθνπεί. Εεηά απφ
ηνλ Ηάζνλα, φηαλ ε ίδηα ζα εμνξηζηεί, λα θξαηήζεη καδί ηνπ ηα παηδηά ηνπο θαη πξνο
ηνχην ζηέιλεη δψξα ζηε λέα λχθε, ζέινληαο λα δείμεη φηη απνδέρεηαη ην γάκν. κσο
ην ζηεθάλη θαη ην πέπιν, πνπ ζηέιλεη σο δψξα, είλαη εκπνηηζκέλα κε δειεηήξην θαη
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ζηφρν έρνπλ λα ζαλαηψζνπλ ηε λχθε. Ο Ηάζνλαο δελ θαίλεηαη λα αληηιακβάλεηαη ην
ζρέδην ηεο Μήδεηαο θαη πείζεηαη άζειά ηνπ λα ηε ζπλδξάκεη ζε απηφ.
Ο «αγώλαο ιόγσλ»134 κεηαμχ Μήδεηαο θαη Ηάζνλα έδσζε ζηνλ Δπξηπίδε ηελ
επθαηξία λα νινθιεξψζεη ηελ εζνγξάθεζε ησλ δπν βαζηθψλ ηνπ πξσηαγσληζηψλ. Οη
ζεαηέο έρνπλ πιένλ άπνςε γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Ηάζνλα θαη ην

θπξίαξρν

ζπλαίζζεκα πνπ ληψζνπλ είλαη ε απνζηξνθή γηα ηνπο ηδηνηειείο ζθνπνχο ηνπ.
Χθειήζεθε απφ ηε Μήδεηα ζην παξειζφλ, έρνληαο άκεζε γλψζε ηεο σθέιεηαο πνπ
δέρηεθε, ελψ ηψξα κεδελίδεη ηελ πξνζθνξά ηεο. Μεηψλεη ηε Μήδεηα ζεσξψληαο ηελ
βάξβαξε πνπ ράξε ζε απηφλ ήξζε ζ‟ έλαλ πνιηηηζκέλν θφζκν, φκσο ν ίδηνο
εθαξκφδεη πάλσ ηεο ην δίθαην ηνπ ηζρπξφηεξνπ. Με αλφεηεο ζνθηζηείεο πξνζπαζεί λα
ηελ πείζεη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ γάκνπ ηνπ, ελψ γλσξίδεη φηη ε Μήδεηα δηαζέηεη
εμππλάδα θαη πλεπκαηηθή αλσηεξφηεηα ψζηε λα αληηιακβάλεηαη ηηο αλφεηεο
δηθαηνινγίεο ηνπ. Σν κφλν πνπ πεηπραίλεη ηειηθά είλαη λα απνθαιπθζεί ν ςπρξφο
ππνινγηζκφο ηνπ κε θπξίαξρα ηα ζηνηρεία ηνπ αδίζηαθηνπ νξζνινγηζκνχ.135
Έλαο

κπζηθφο ήξσαο, πνπ ήξζε αληηκέησπνο κε ηφζνπο θηλδχλνπο,

πξνθεηκέλνπ λα πάξεη δίθαηα πίζσ ην ζξφλν ηνπ παηέξα ηνπ, ηψξα παξαδέρεηαη φηη
ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ην πιηθφ ζπκθέξνλ θαη ηελ θνηλσληθή αλέιημε. Απνδεηθλχεηαη
θαηξνζθφπνο πνπ δηαγξάθεη ην εξσηθφ παξειζφλ ηνπ θαη φ,ηη ηνλ ζπλδέεη κε ηε
Μήδεηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη θήκε.

΄ απηφ ην ζεκείν ν Ηάζνλαο

αθεξσίδεηαη, αθνχ εκθαλίδνληαη νη αλζξψπηλεο αδπλακίεο ηνπ. Ζ Μήδεηα
δηθαηψλεηαη γηα φζα ηνπ θαηαινγίδεη θαη θεξδίδεη ηε ζπκπάζεηα ηνπ θνηλνχ, φρη φκσο
γηα πνιχ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Μήδεηα απνδεηθλχεηαη κηα πξαγκαηηθά μερσξηζηή
γπλαίθα. Με ζπγθξνηεκέλν ιφγν απνδπλακψλεη ηηο δηθαηνινγίεο ηνπ Ηάζνλα θαη
ζηέθεηαη αγέξσρε πξνθαιψληαο ηνλ ζαπκαζκφ ησλ γπλαηθψλ ηνπ Υνξνχ αιιά θαη
ησλ ζεαηψλ. ηνπο ζηίρνπο απηνχο δε κηιά κηα άβνπιε γπλαίθα, έλα αδχλακν πιάζκα
ρσξίο πξσηνβνπιία. Βιέπνπκε κηα δπλακηθή γπλαίθα, πνπ αλ θαη ππνθέξεη, δελ
επηηξέπεη ζηνλ πφλν ηεο λα επηζθηάζεη ηε ινγηθή ηεο. Γελ αθήλεη ηνλ Ηάζνλα λα
κείλεη κε ηελ ηθαλνπνίεζε φηη ηελ έπεηζε. Τπεξαζπίδεηαη κε ζζέλνο ηνλ εαπηφ ηεο
134

Ο Δπξηπίδεο έρεη δαλεηζζεί απφ ηνπο δηθαληθνχο ιφγνπο πνπ εθθσλνχληαλ ζηα δηθαζηήξηα απηνχ
ηνπ είδνπο ηνπο ιφγνπο, φπνπ νη νκηιεηέο κε αληίζεηεο απφςεηο επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη
πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ πάλσ έλα δήηεκα, βι. McClure, Spoken like a woman (1999), ζει. 15-19
135
Αιεμνπνχινπ (2012) 171
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θάλνληαο ην ιφγν ηεο έλα θαηεγνξεηήξην θαηά ηεο ππνηέιεηαο ηεο γπλαίθαο ζηελ
αλδξηθή εμνπζία φρη κφλν γηα ράξε ηεο ίδηαο αιιά γηα φιεο ηηο αδηθεκέλεο γπλαίθεο
κηαο θαιινθξαηηθήο θνηλσλίαο. Ζ Μήδεηα γίλεηαη κηα γπλαίθα κε απηνθπξηαξρία πνπ
κε ηνλ αγψλα ηεο επηζπκεί λα δηακνξθψζεη κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα πην δίθαηε γηα ην
γπλαηθείν θχιν.
Ο γπλαηθείνο Υνξφο, αλαγλσξίδεη ηνλ αγψλα ηεο θαη γη‟ απηφ ζπλαηλεί κε ηε
ζησπή ηνπ απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ. Μάιηζηα ζηνπο ζηίρνπο 418-420 ζα ηξαγνπδήζεη:
«ἒξρεηαη ηηκά γπλαηθείῳ γέλεη.
νὐθέηη δπζθέιαδνο θάκα γπλαῖθαο ἓμεη»
( κεγάιε δφμα ζα ζηεθαλψζεη ηηο γπλαίθεο
θη νχηε θήκε θαθηά πνηέ ζα ηηο αγγίμεη)
Ζ απνζηνιή ηεο σο ζχδπγνο έρεη ηειεηψζεη θαη γη΄ απηφ επζχλεηαη ν Ηάζνλαο.
Απνκέλεη πιένλ ε απνζηνιή ηεο σο κεηέξα θαη γη΄ απηήλ είλαη ε ίδηα απνθιεηζηηθά
ππεχζπλε, αθνχ απηή έθεξε ηα παηδηά ηεο ζηε δσή θαη ε ίδηα ζα ηνπο ηελ αθαηξέζεη,
φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. Ο άθξαηνο ζπκφο ηεο ζα παξαζχξεη ηε ινγηθή ηεο θαη ζα
ηελ θάλεη λα μεπεξάζεη ηα φξηα. Απφ ζχκα ζα κεηαηξαπεί ζε ζχηε.
8. Η παηδοθηολία
πσο πξνείπακε, ν Δπξηπίδεο πξψηνο εηζήγαγε ην ζηνηρείν ηεο παηδνθηνλίαο
ζην κχζν. Καλείο άιινο δελ είρε ζθεθηεί λα παξαζηήζεη ζηνπο ζεαηέο κηα ηφζν
απνηξφπαηε πξάμε, αθνχ σο κνξθή εθδίθεζεο είλαη έμσ απφ ηα φξηα ηεο ινγηθήο
ησλ ζεαηψλ.
Δληνχηνηο, ν Δπξηπίδεο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπ. Δηζάγεη
ζηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηελ παηδνθηνλία ρσξίο λα ηνλ ελδηαθέξεη ε πξάμε σο
πξάμε. Κπξίσο ηνλ ελδηαθέξεη λα πξνβάιεη ηνπο ραξαθηήξεο ησλ εξψσλ ηνπ θαη ηηο
ςπρνινγηθέο ηνπο δηεξγαζίεο. Σνλ ελδηαθέξνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο Μήδεηαο θαη ε
εθδίθεζή ηεο φρη ν ηξφπνο πξαγκάησζήο ηεο. Δπίζεο ηνλ ελδηαθέξεη ε λννηξνπία θαη
ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Ηάζνλα παξά ε θαηαζηξνθή πνπ ζα αθνινπζήζεη. Έηζη θαη ε
παηδνθηνλία, σο εθδηθεηηθφ κέζν,

κφλν δπζπηζηία θαη ηξφκν κπνξνχζε λα

πξνθαιέζεη ζηνπο ζεαηέο, αθνχ δελ πθίζηαην σο πξάμε ζηελ αξραία Αζήλα.
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Δπνκέλσο ην κφλν πνπ ζέιεη λα αλαδείμεη ν πνηεηήο είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα κηαο
γπλαίθαο πνπ ράλεη απηφλ πνπ αγαπά θαη ελφο άλδξα πνπ πιένλ δελ αγαπά .Σα
ζπλαηζζήκαηα απηά έρνπλ δηαρξνληθή ηζρχ θαη απηφ είλαη πνπ ελδηαθέξεη θπξίσο ηνλ
πνηεηή ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο.136
Ζ εηθφλα ηεο Μήδεηαο σο

απαηεκέλεο ζπδχγνπ πνπ έρεη θεξδίζεη ηε

ζπκπάζεηα ηνπ θνηλνχ θαηαξξέεη κε ηελ απφθαζή ηεο λα ζπκπεξηιάβεη ζην
εθδηθεηηθφ ηεο ζρέδην θαη ηα παηδηά ηεο. Ζ απφθαζε απηή πθέξπεη απφ ηελ αξρή ηνπ
έξγνπ, φηαλ ε Σξνθφο δεηά απφ ηνλ Παηδαγσγφ λα απνκαθξχλεη ηα παηδηά απφ ηε
κεηέξα ηνπο, γηαηί «ἢδε γάξ εἶδνλ ὂκκα ληλ ηαπξνπκέλελ ηνῖζδ’ ὣο ηη δξαζείνπζαλ»137
(ηελ είδα κε βαξχ λα ηα θνηηάδεη ηαπξίζην κάηη, ιεο θαη κειεηνχζε θάηη θαθφ λα
θάλεη) θαη εληζρχεηαη κε ηα ιφγηα ηεο ίδηαο ζηνπο ζηίρνπο 112-114:
«ὦ θαηάξαηνη
παῖδεο ὂινηζζε ζηπγεξᾶο καηξόο
ζύλ παηξί, θαη πᾶο δόκνο ἒξξνη»
(ηέθλα θαηάξαηα κάλαο παλάζιηαο
λα ραζείηε θη εζείο θαη ν γνληφο ζαο
θαη ην ζπίηη λα πάεη θαη΄ αλέκνπ.)
Χζηφζν νη ζεαηέο δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ ζηα ζνβαξά ηα ιφγηα απηά θαη ηα
εθιακβάλνπλ σο έθξεμε πάζνπο παξά σο απφθαζε.138Διπίδνπλ φηη ζα αιιάμεη
γλψκε. ηε ζπλέρεηα φκσο νη ανξηζηίεο ηεο Μήδεηαο γηα ηελ παηδνθηνλία
πξνβάιινληαη πιένλ σο απφθαζε. ηνλ ζηίρν 792 ε εξσίδα αλαθνηλψλεη:
«ηέθλα γάξ θαηαθηελῶ ηἂκ’»
(πξέπεη λα ζθάμσ ηα παηδηά κνπ).
Ο γπλαηθείνο Υνξφο, ν νπνίνο είρε ζπλαηλέζεη κε ηε ζησπή ηνπ ζην εθδηθεηηθφ
ηεο ζρέδην, ζην άθνπζκα ηεο απφθαζήο ηεο κάηαηα ζα πξνζπαζήζεη λα ηελ
κεηαπείζεη ζηνλ ζηίρν 816:
136
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«ἀιιά θηαλεῖλ ζόλ ζπέξκα ηνικήζεηο, γύλαη;»
(Σα ζπιάρλα ζνπ κε ην ίδην ζνπ ην ρέξη, γπλαίθα,
ζα ηνικήζεηο λα ζθνηψζεηο;)
Αθνινπζεί ε απάληεζε ηεο Μήδεηαο πνπ είλαη απνζηνκσηηθή θαη απνηειεί
ζαθέζηαηε αηηηνιφγεζε ηεο απφθαζήο ηεο.
«νὓησ γάξ ἂλ κάιηζηα δερζείε πόζηο»
(γηαηί ηνλ άλδξα κνπ έηζη ζα πιεγψζσ).
Ζ Μήδεηα πήξε ηελ απφθαζε λα ζθνηψζεη ηα παηδηά ηεο, πξνθεηκέλνπ λα
εθδηθεζεί ηνλ Ηάζνλα. Γλσξίδεη φηη ε πξάμε είλαη αλίεξε φκσο ζηελ εζσηεξηθή ηεο
πάιε ζα θεξδίζεη ε δίςα ηεο γηα εθδίθεζε θαη φρη ηα κεηξηθά ηεο αηζζήκαηα.
Σνλίδεηαη δειαδή πάιη ε δηζππφζηαηε θχζε ηεο, φπνπ ππεξηεξεί ην εξσηθφ ζηνηρείν
ηεο εθδίθεζεο απφ απηφ ηελ αγάπε ηεο κεηέξαο.139 Ξερλά φηη δελ κάρεηαη κε θάπνηνλ
ερζξφ αιιά κε ηνλ ζχδπγν θαη παηέξα ησλ παηδηψλ ηεο. Θεσξεί ηελ νηθνγέλεηά ηεο
πεδίν κάρεο θαη ην ζάλαην ησλ παηδηψλ ηεο παξάπιεπξεο απψιεηεο.
Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ηηκσξήζεη ηνλ Ηάζνλα γηα ηελ απηζηία ηνπ. Θα ηνπ
ζηεξήζεη ηα παηδηά ηνπ θαη ζα εμαθαλίζεη φ, ηη ηελ έδελε καδί ηνπ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ
ν Ηάζνλαο κεδέληζε φζα ηνπο έλσλαλ σο ζπδχγνπο, ηψξα θαη απηή ζα πξάμεη ην ίδην.
Με ηελ παηδνθηνλία δε ζα πθίζηαηαη πηα ηίπνηα θνηλφ κεηαμχ ηνπο. Ζ ηειηθή ζθελή
ηνπ Ηάζνλα, φπνπ θάλεη επίθιεζε ζηνλ Γία δελ απνηειεί ηίπνηε άιιν παξά κηα ζθελή
– θαζξέθηε ηεο Μήδεηαο ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ.140 Ο Ηάζνλαο πνπ επηδεηνχζε ην πιηθφ
ζπκθέξνλ θαη ηελ θνηλσληθή αλαγλψξηζε ζα ζηέθεη ηψξα νινκφλαρνο κπξνζηά
ζηνπο ζεαηέο έρνληαο θαηαζηξέςεη ηα πάληα ζηε δσή ηνπ.
Ζ απφθαζε ηεο Μήδεηαο λα ζθάμεη ηα παηδηά ηεο δελ ήηαλ εχθνιε. Ζ ίδηα
πεξλά κέζα απφ πνιιέο ςπρνινγηθέο δηαθπκάλζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζηελ
απφθαζή ηεο. Χζηφζν, ε ινγηθή ηεο ληθηέηαη απφ ηνλ ζπκφ ηεο θαη παξαδίλεηαη ζηα
ζπλαηζζήκαηά ηεο.
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«ζπκόο δέ θξείζζσλ ηῶλ ἐκῶλ βνπιεπκάησλ»141
(πην κεγάινο είλαη ν ζπκφο απφ ηα ινγηθά κνπ)
Πάλησο ε αγάπε ηεο γηα ηα παηδηά είλαη αδηακθηζβήηεηε. Οη ζηίρνη 10211045 είλαη δεισηηθνί ηεο αγάπεο ηεο απηήο. Ζ θπζηθή παξνπζία ησλ παηδηψλ ηεο ηελ
ζπγθξαηεί θαη ηελ θάλεη ηέζζεξηο θνξέο λα πεξάζεη απφ ην έλα ζπλαίζζεκα ζην άιιν,
λα θπξηαξρήζεη ε κεηξηθή αγάπε έλαληη ηνπ κίζνπο.
Αλ ε Μήδεηα δελ αγαπνχζε ηα παηδηά ηεο ην έξγν ζα έραλε απφ ην ηξαγηθφ
ηνπ βάζνο. Γη‟ απηφ θαη ν Δπξηπίδεο ηε βάδεη λα βαζαλίδεηαη πξηλ πάξεη ηελ απφθαζή
ηεο. Ζ απφθαζή ηεο φκσο είλαη ζπλεηδεηή. Ζ Μήδεηα δελ πάζρεη απφ θάπνηα ςπρηθή
αζζέλεηα, πνπ ηεο δίλεη ην αθαηαιφγηζην. Με πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο
νδεγείηαη ζηελ απνηξφπαηε πξάμε ηεο θαη εθεί αθξηβψο έγθεηηαη ε ηξαγηθφηεηά ηεο.
Δμάιινπ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα ζηελεχνπλ. Ζ κέξα ηειεηψλεη θαη ε Μήδεηα
είλαη αλαγθαζκέλε λα αθήζεη ζηελ άθξε ηνπο ζπλαηζζεκαηηζκνχο θαη λα ελεξγήζεη
άκεζα. Ζ δξάζε απφ απηφ ην ζεκείν είλαη γνξγή. Ακίιεηε ζθάδεη ηα παηδηά ηεο, ελψ
ν Υνξφο ησλ γπλαηθψλ κε δάθξπα παξαθνινπζεί ηε ζθελή. Αθνχ νινθιεξψζεη ηε
θξηθηαζηηθή πξάμε ηεο αλεβαίλεη ζην καγηθφ άξκα ηνπ Ήιηνπ θαη επηζηξέθεη ζηελ
πεξηνρή ηνπ κχζνπ. Βγαίλεη απφ ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε θαη κεηαηξέπεηαη ζε κηα
ππεξθπζηθή νληφηεηα, αθνχ κφλν έηζη κπνξεί λα αληέμεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο
ηεο θαη κφλν έηζη κπνξεί λα ηε δηθαηνινγήζεη.142

9. Μήδεηα ε βάρβαρε
Ζ μεληθή θαηαγσγή ηεο Μήδεηαο ηνλίδεηαη ζε φιν ην έξγν, ηφζν απφ ηελ ίδηα
ηε Μήδεηα, φζν θαη απφ ηνλ Ηάζνλα θαη ηηο γπλαίθεο ηνπ Υνξνχ. Πξφθεηηαη γηα κηα
βάξβαξε, κηα γπλαίθα απφ ηελ Κνιρίδα, πνπ εγθαηέιεηςε ηελ παηξίδα ηεο θαη ηελ
νηθνγέλεηά ηεο αθνινπζψληαο ηνλ άλδξα πνπ εξσηεχηεθε ζε κηα μέλε ρψξα. Μέρξη
λα γλσξίζεη ηνλ Ηάζνλα είρε έλαλ ηξφπν δσήο δηαθνξεηηθφ, είρε κεγαιψζεη κε άιιεο
αξρέο θαη άιιε λννηξνπία. Δπίζεο νη καγηθέο ηθαλφηεηεο πνπ δηέζεηε ηεο πξνζέδηδαλ
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έλα θχξνο

ζηνλ ηφπν ηεο, αθνχ είρε ηελ ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγεί θαη ζε κηα άιιε

δηάζηαζε.
Αθνινπζψληαο ηνλ Ηάζνλα ζα παξακεξίζεη ην παξειζφλ ηεο θαη ζα ρηίζεη ην
παξφλ ηεο ζε κηα άιιε ρψξα. Με ηελ απηζηία ηνπ, φκσο, έρνπλ γθξεκηζζεί φια απηά
πνπ έρηηζε. Γη‟ απηφ, πνιιέο θνξέο ε ίδηα ζα ζξελήζεη πνπ βξίζθεηαη κφλε ηεο
καθξηά απφ παηξίδα θαη νηθνγέλεηα, ρσξίο λα κπνξεί λα ζηεξηρηεί θάπνπ γηα λα βξεη
παξεγνξηά. Νηψζεη

απνθνκκέλε απφ ηνπο κεραληζκνχο

πνπ πξνζηαηεχνπλ ηνλ

άλζξσπν θαη ηνπ πξνζθέξνπλ έλα ζηήξηγκα ζηε δσή ηνπ143 θαη κεηαληψλεη γη‟ απηφ.
Ζ μεληθή θαηαγσγή ηεο Μήδεηαο δελ αλαθέξεηαη ηπραία απφ ηνλ Δπξηπίδε. Μ‟
απηφλ ηνλ ηξφπν ν ηξαγηθφο πνηεηήο πεηπραίλεη λα δηαρσξίζεη ηελ εξσίδα ηνπ απφ
ηηο ζπλεζηζκέλεο γπλαίθεο ηεο Αζήλαο ηνπ 5νπ πΥ αηψλα. Αθφκε θαη ην εγθιεκαηηθφ
ηεο παξειζφλ144 θαιχπηεηαη απφ ηελ μεληθήο ηεο θαηαγσγή θαη δελ πξνθαιεί ηελ
απνζηξνθή ηνπ θνηλνχ αιιά ηε ζπκπάζεηα γηα φζα πάζρεη.145
Ζ αλαθνξά απφ ηνλ Δπξηπίδε ζηελ μεληθή θαηαγσγή ηεο εξσίδαο δελ έρεη
θχξην ζθνπφ λα απνδείμεη ηελ αλσηεξφηεηα ησλ Διιήλσλ έλαληη ησλ βαξβάξσλ,
έζησ θη αλ έκκεζα ππνδειψλεηαη κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ Ηάζνλα ζηνλ «αγώλα
ιόγσλ». Κχξην κέιεκά ηνπ απηήλ ηελ ζηηγκή είλαη λα ηνλίζεη ηελ ηξαγηθή κνλαμηά
ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε εξσίδα κεηά ηε δηάιπζε ηνπ γάκνπ ηεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα
ζηεξίμεη ζ‟ απηφ ηελ παηδνθηνλία.146 Υσξίο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηηο επηβάιιεη κηα
νηθνγέλεηα ηεο νπνίαο είλαη κέινο θαη ρσξίο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
ηδηφηεηά ηεο σο πνιίηε κηαο ρψξαο, ε Μήδεηα είλαη έξκαην ηνπ εαπηνχ ηεο.
10. Σα κελύκαηα ηοσ έργοσ
Ο Δπξηπίδεο κε ηε Μήδεηα δεκηνχξγεζε έλα έξγν κε πνιιέο πξνεθηάζεηο,
αθνχ κέζα απφ ηα ζπκθξαδφκελα ηνπ κχζνπ έζεζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα
ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο
ηνπ.
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Μέζα απφ ηηο ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο ησλ εξψσλ ηνπ ν πνηεηήο πέηπρε λα
αλαδείμεη ηα πάζε πνπ θπβεξλνχλ ηελ ςπρή ηεο Μήδεηαο θαη ηα νιέζξηα
απνηειέζκαηα ησλ πξάμεψλ ηεο, φηαλ μεπεξλά ηα αλζξψπηλα φξηα θαη δξα ππφ ην
θαζεζηψο ηνπ κίζνπο. Ζ απεηθφληζε ησλ παζψλ, πνπ ηπθιψλνπλ ηε ινγηθή θαη
παξαζχξνπλ ηα πάληα ζηνλ φιεζξν θαη ηελ θαηαζηξνθή, απνηέιεζε κηα θαηλνηνκία
ηνπ Δπξηπίδε ζην αξραίν δξάκα, αθνχ, φπσο ζεκεηψλεη ε Romilly, «ν Δπξηπίδεο είλαη
ν πξώηνο πνπ παξνπζίαζε ηνλ άλζξσπν έξκαην ησλ παζώλ ηνπ, ν πξώηνο πνπ
πξνζπάζεζε λα πεξηγξάςεη η’ απνηειέζκαηά ηνπο» .147
Ο Δπξηπίδεο, επίζεο, είλαη ν πξψηνο πνπ αλέβαζε ηνλ έξσηα ζην ζέαηξν148,
πξνθαιψληαο γη‟ απηφ αληηδξάζεηο. Οη ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο ησλ εξψσλ ηνπ, ιφγσ
ηνπ εξσηηθνχ πάζνπο πνπ ηνπο θαηαθιχδεη, έδσζε ηελ επθαηξία λα πξνβιεζνχλ
γπλαηθείεο θπζηνγλσκίεο, νη νπνίεο κε ην ιφγν ηνπο είραλ λα πνπλ θάηη ην μερσξηζηφ.
Έηζη θαη ζηελ ηξαγσδία πνπ εμεηάδνπκε, ε Μήδεηα αξζξψλεη έλα ιφγν επαλαζηαηηθφ
γηα ηε κεηνλεθηηθή ζέζε ηεο γπλαίθαο κέζα ζηελ θνηλσλία ηεο Αζήλαο ηεο θιαζζηθήο
πεξηφδνπ. Ζ άδηθε κεηαρείξηζε ηνπ Ηάζνλα ηελ εμαγξηψλεη θαη κεηαηξέπεη ην ζξήλν
ηεο ζ΄ έλα δξηκχ θαηεγνξεηήξην θαηά ηνπ ζεζκνχ ηνπ γάκνπ θαη ηεο θαηαπίεζεο πνπ
πθίζηαηαη ε γπλαίθα θαζεκεξηλά ζηα πιαίζηα ηεο ζπκβίσζήο κε ηνλ άλδξα.
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Δθθξάδεη επνκέλσο ηελ αλάγθε γηα θνηλσληθέο αιιαγέο, αθνχ γηα λα ιεηηνπξγήζεη
εχξπζκα κηα νηθνγέλεηα θαη θαη΄ επέθηαζε κηα θνηλσλία απαηηείηαη ηζνλνκία,
ζεβαζκφο ζε φια ηα κέιε θαη δίθαηε κεηαρείξηζε.
Σν λα κπνξνχλ, φκσο, νη γπλαίθεο λα απνθηνχλ ιφγν θαη λα αζθνχλ θξηηηθή
ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ φιε ηελ θνηλσλία ππεξεηεί θαη έλαλ αθφκε ζθνπφ γηα ηνλ
πνηεηή. Ο Δπξηπίδεο εληέρλσο δίλεη ιφγν ζηε Μήδεηα θαη κάιηζηα ηελ νπιίδεη κε
ξεηνξηθή δεηλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη σο κέζν γηα λα ζίμεη ν ίδηνο
θάπνηα θαίξηα δεηήκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο. Γελ ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη
απεπζχλεηαη ζ΄ έλα θνηλφ ην νπνίν απνηεινχζαλ άλδξεο, επνκέλσο πάλσ ζε αλδξηθά
ζέκαηα ζέιεη λα ηνπο αθππλίζεη.
Έλα ηέηνην θαίξην ζέκα πνπ απαζρνιεί ηελ θνηλσλία ηεο επνρήο είλαη ν
πξνζαλαηνιηζκφο ηεο αζελατθήο πνιηηηθήο. Σν έξγν παίδεηαη ην 431πΥ θαη
βξηζθφκαζηε ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. Ζ Αζήλα είλαη
147
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θπξίαξρε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δχλακε κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιηηηθήο
ηεο ηνλ ππνινγηζκφ, ην ζπκθέξνλ κε ζπζία θάζε εζηθνχ θξαγκνχ θαη ηελ αλαδήηεζε
αηνκηθήο θήκεο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνληαη θαη ζηνλ Ηάζνλα. 150 Με ην έξγν
ηνπ ν Δπξηπίδεο θξνχεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ, αθνχ ζεσξεί φηη ε Αζήλα δελ ζα
κπνξεί γηα πνιχ θαηξφ λα απζαηξεηεί ρσξίο ζπλέπεηεο. Ζ ζηάζε ηεο ζα πξνθαιέζεη
ηελ νξγή θάπνησλ άιισλ πφιεσλ, ζεσξεηηθά αδχλακσλ, πνπ, φπσο ε Μήδεηα, ζα
μεζεθσζνχλ θαη ε ζχγθξνπζε καδί ηνπο ζα έρεη νιέζξηα απνηειέζκαηα.
ε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ, ν Δπξηπίδεο ζα αζθήζεη θξηηηθή θαη γηα έλα
αθφκε δήηεκα: ηελ εηζβνιή ηνπ πεηζηηθνχ ιφγνπ ζηε δεκνθξαηηθή Αζήλα θαη ηνλ
θίλδπλν πνπ ειινρεχεη λα γθξεκηζζεί ην δεκνθξαηηθφ νηθνδφκεκα. Γηα ηνλ Δπξηπίδε
ε δπλαηφηεηα πνπ δφζεθε ζε αλζξψπνπο απνθιεηζκέλσλ κέρξη ηψξα θνηλσληθψλ
ηάμεσλ λα εθθέξνπλ δεκφζην ιφγν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άλζηζε ηνπ ζνθηζηηθνχ
θηλήκαηνο,

θιπδσλίδεη ηα ζεκέιηα ηεο δεκνθξαηίαο, αθνχ ε δηαθπβέξλεζε ηεο

Αζήλαο δελ βξίζθεηαη πιένλ ζηα ρέξηα ησλ αξίζησλ. Καζέλαο έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα αλέιζεη απφ ηηο θαηψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη κε ην ιφγν ηνπ λα πεηχρεη λα
παξαζχξεη ηηο αλππνςίαζηεο κάδεο ζε απνθάζεηο πνπ ππνλνκεχνπλ ηε δεκνθξαηία
θαη εμππεξεηνχλ αηνκηθέο θηινδνμίεο. Σέηνηα άηνκα, φπσο ν Ηάζνλαο ζηελ ηξαγσδία
πνπ εμεηάδνπκε, αδηαθνξνχλ γηα ην γεληθφ θαιφ θαη απνζθνπνχλ ζην πξνζσπηθφ
ηνπο ζπκθέξνλ κε νιέζξηα απνηειέζκαηα.
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Κεθάιαηο ΙV: Δσρηπίδοσ Ελένη
Έλα αθφκε γπλαηθείν πξφζσπν πνπ ζηάζεθε πεγή

έκπλεπζεο γηα

πνιινχο

δεκηνπξγνχο ήηαλ ε Διέλε. Με ηελ αζχγθξηηε νκνξθηά ηεο, πνπ παξέπεκπε ζε κηα ζλεηή
Αθξνδίηε, θαη ηα εξσηηθά θακψκαηά ηεο, πνπ έβαιαλ ζε πεξηπέηεηεο Έιιελεο θαη Σξψεο,
πξνθάιεζε ηφζν αληηθαηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζαπκαζκνχ θαη κίζνπο, φζν θαλέλα άιιν
πξφζσπν ζηελ ειιεληθή ινγνηερλία. Δκείο ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ Διέλε, φπσο ηελ
εκπλεχζηεθε ν Δπξηπίδεο ζηελ νκψλπκε ηξαγσδία ηνπ.
Ζ Ἑιέλε ηνπ Δπξηπίδε θαηέρεη ηδηαίηεξε ζέζε κέζα ζην επξηπίδεην corpus ράξε ζε
εθείλε ηελ ειαθξφηεηα ηνπ παξακπζέληνπ –θαληαζηηθνχ παηρληδηνχ πνπ δηαθξίλεη ην έξγν
απηφ.151 ιε ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ θαζνξίδεη ε ελαιιαγή κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ
θαηλνκεληθνχ,152 ηεο πηζηήο Διέλεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αίγππην θαη ηνπ άπηζηνπ εηδψινπ
ηεο Διέλεο πνπ πήγε ζηελ Σξνία.
1. Ο κύζος
Σν έξγν παξαζηάζεθε ην 412πΥ ζην δηαγσληζηηθφ πιαίζην ησλ Μεγάισλ Γηνλπζίσλ.
Αληιεί ηελ ππφζεζή ηνπ απφ ηνλ ηξσηθφ θχθιν θαη δε ην κχζν ηεο σξαίαο Διέλεο. Γελ ζα
αθνινπζήζεη φκσο ν Δπξηπίδεο ηελ νκεξηθή ηνπ εθδνρή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Διέλε
εγθαηέιεηςε ηνλ Μελέιαν, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη απφ έξσηα ηνλ Πάξη ζηελ Σξνία,
κε ζπλέπεηα λα γίλεη ε αηηία ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ. Καηά ηελ πξνζθηιή ηνπ ηαθηηθή ζα
θηλεζεί μαλά θάησ απφ ηνλ αζηεξηζκφ ηνπ λεσηεξηζκνχ.153 Θα πξνηηκήζεη ηελ παξαιιαγή
πνπ αζπάζηεθε ηφζν ν ηεζίρνξνο ζηελ «Παιηλῳδία» ηνπ, φζν θαη ν Ζξφδνηνο ζηελ
«Ἱζηνξία»154 ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Διέλε δελ απάηεζε πνηέ ηνλ Μελέιαν, νχηε
πήγε ζηελ Σξνία. Αληίζεηα, νη ζενί έζηεηιαλ ζηελ Σξνία ην είδσιν ηεο Διέλεο, ελψ
νδήγεζαλ ηελ ίδηα ζηελ Αίγππην, φπνπ πεξίκελε σο άιιε πηζηή Πελειφπε ηνλ Μελέιαν λα
επηζηξέςεη απφ ηελ Σξνία. Ζ εθδνρή απηή ήηαλ πεξηζζφηεξν αξεζηή θαη ζηνλ Γνξγία θαη
ηνλ Ηζνθξάηε, νη νπνίνη ζα πξνηηκήζνπλ ηελ «θαιή» Διέλε πνπ απνηέιεζε πξφηππν
αθνζησκέλεο θαη πηζηήο ζπδχγνπ.
Καζεκηά απφ ηηο εθδνρέο απηέο πξνζθέξεη θαη δηαθνξεηηθή ζεκαζία ζην φλνκα ηεο
Διέλεο. Αλ πξνηηκήζνπκε ηελ νκεξηθή εθδνρή ηφηε ε Διέλε είλαη ζπλψλπκν ηεο άπηζηεο
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ζπδχγνπ πνπ έθεξλε θαηαζηξνθή ζηνπο άλδξεο, γη‟ απηφ θαη εηπκνινγείηαη απφ ηε ξίδα ἑι(αφξηζηνο β΄ ηνπ ξ. αἱξέσ-ῶ

πνπ ζεκαίλεη αξπάδσ, ζπιιακβάλσ, θαηαζηξέθσ,

θπξηεχσ155). Ζ θαιή Διέλε, φκσο, είλαη ζπλψλπκε κε ην θσο θαη γη‟ απηφ ην φλνκά ηεο
εηπκνινγείηαη απφ ην νπζηαζηηθφ ζειήλε. 156
Ζ κπζνινγηθή παξάδνζε αλαθέξεη φηη παηέξαο ηεο ήηαλ ν Γίαο, ελψ ππάξρεη
δηρνγλσκία σο πξνο ην πξφζσπν ηεο κεηέξαο ηεο. Καη΄ άιινπο κεηέξα ηεο ήηαλ ε Λήδα
θαη θαη΄ άιινπο ε Νέκεζηο. Ζ ίδηα, φηαλ αλαθέξεηαη ζηελ θαηαγσγή ηεο, δειψλεη φηη είλαη
θφξε ηνπ Σπλδάξεσ157 αιιά ππάξρεη θαη ν κχζνο πνπ ιέεη:
«ἒζηηλ δέ δή
ιόγνο ηηο ὡο Εεύο κεηέξ’ ἒπηαη’ εἰο ἐκήλ
Λήδαλ θύθλνπ κνξθώκαη’ ὂξληζνο ιαβώλ,
ὃο δόιηνλ εὐλήλ ἐμεπξαμ’ ὑπ’ αἰεηνῦ
δίσγκα θεύγσλ»158
(κηα θήκε σζηφζν ιέεη
πσο παίξλνληαο ν Γίαο ζσξηά θχθλνπ,
πέηαμε πξνο ηε κάλα κνπ ηε Λήδα,
θάπνηνλ αεηφ γηα λα μεθχγεη ηάρα,
θη έηζη καδί ηεο δνιεξά έρεη ζκίμεη)159
Απνηέιεζκα απηήο ηεο εξσηηθήο επαθήο ήηαλ έλα κεγάιν απγφ, κέζα απφ ην νπνίν
γελλήζεθε ε Διέλε θαη ν Πνιπδεχθεο.
« γπλή γάξ νὒζ’ Ἑιιελίο νὒηε βάξβαξνο
ηεῦρνο λενζζῶλ ιεπθόλ ἐθινρεύεηαη,
ἐλ ὧη κε Λήδαλ θαζίλ έθ Γηόο ηεθεῖλ»160
155
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(Κακηά Διιελίδα ή μέλε
πνηέο απγφ πνπιηνχ δελ έθαλε φπσο
εκέλα ε Λήδα απφ ην Γία, σο ιέλε)
Δπηθξαηέζηεξε φκσο είλαη ε εθδνρή κεηέξα ηεο λα είλαη ε Νέκεζηο, ε νπνία
παίξλνληαο ηε κνξθή ρήλαο ελψζεθε εξσηηθά κε ην Γία, ν νπνίνο είρε πάξεη ηε κνξθή
θχθλνπ161. Πξντφλ ηεο έλσζήο ηνπο ήηαλ έλα «ὠηόλ», απφ ην νπνίν πξνέθπςε ε Διέλε.
Δμαηηίαο ηεο θαηαγσγήο ηεο απηήο ιαηξεπφηαλ σο «ἐιάζζσλ» ζεφηεηα, εθπξνζσπψληαο
ηελ ζετθή νκνξθηά. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ φκσο παξακεξίζηεθε απφ άιιεο ζεφηεηεο
θαη εμέπεζε ζε ζλεηή.162
2. Σραγφδία, ηραγη-θφκφδία ή ροκαληηθό έργο
Δίλαη γεγνλφο φηη ηα έξγα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ηνπ Δπξηπίδε δηαθέξνπλ απφ ηα
πξψηα ηνπ έξγα, αθνχ ηα παιαηά κνηίβα ηεο ηξαγσδίαο έρνπλ δψζεη ηε ζέζε ηνπο ζην
θσκηθφ ή ξνκαληηθφ ζηνηρείν.163 ηελ Ἑιέλε

νη ήξσεο δελ ζπλδένληαη κε ηξαγηθέο

θαηαζηάζεηο πνπ λα έρνπλ ζαλαηεξή έθβαζε, δελ ππάξρεη κηα πξνδηαγεγξακκέλε κνίξα
πνπ απιά ηελ αθνινπζνχλ, νχηε ππάξρεη κηα ζενθεληξηθή δχλακε πνπ θηλεί ηε δξάζε ρσξίο
ηελ αλζξψπηλε ζπκκεηνρή164 . Αληίζεηα, ν

Δπξηπίδεο

ρξεζηκνπνηεί κνηίβα πνπ ζα

ζπλαληήζνπκε αξγφηεξα ζηε Νέα θσκσδία θαη ηε ξνκαληηθή ινγνηερλία. 165
Ο παξάγσλ «Σχρε», πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ έξγσλ ηεο Νέαο
θσκσδίαο, θηλεί ηε δξάζε θαη ζηελ Ἑιέλε, αθνχ ηπραία λαπάγεζε ν Μελέιανο ζηελ
Αίγππην θαη ηπραία βξέζεθε κπξνζηά ζηελ Διέλε. ε ζρέζε κε ηελ παιαηφηεξε ηξαγσδία
ηα παηρλίδηα ηεο ηχρεο είλαη πην αλψδπλα γηα ηνπο ήξσεο, νη νπνίνη πεξλνχλ κέζα απφ
δχζθνιεο θαηαζηάζεηο γηα λα θηάζνπλ φκσο ζ‟ έλα επηπρέο ηέινο. Δπίζεο, ε αίζζεζε ηεο
ειαθξφηεηαο πνπ δηαθξίλεη ην έξγν, ην νπνίν βξίζεη απφ θαξζηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ έρνπλ
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λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ηελ Διέλε θαη ην είδσιφ ηεο, παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζε ηξαγηθσκσδία166 ή ηιαξνηξαγσδία παξά ζε ακηγή ηξαγσδία.167
Ο Lesky168 ζα ζεκεηψζεη γηα ηνλ παξάγνληα «Σχρε»: «Έλλνείηαη όηη ν πνηεηήο δελ
ελδηαθέξεηαη ηόζν γηα ηα παηγλίδηα ηεο Τύρεο απηά θαζαπηά όζν γηα ηνλ άλζξσπν, πνπ κέζα
ζ’ απηά δνθηκάδεηαη, θαζώο αληηζέηεη ζε όιεο ηηο αληημνόηεηεο πνπ ζπλαληά ηελ εὐβνπιίαλ
ηνπ (είλαη ε ιέμε - ζύλζεκα ηεο επνρήο ησλ ζνθηζηώλ). Καη κέζα ζε όιεο απηέο ηηο απεηιέο,
ηηο εθπιήμεηο θαη ηηο ιύζεηο, νη ςπρέο δνλνύληαη, θαη ηόηε αληηιακβαλόκαζηε πξσηάθνπζηνπο
ηόλνπο λνζηαιγίαο, ζιίςεο θαη έξσηα.»
Δπίζεο, δηάρπην είλαη ζην έξγν ην ξνκαληηθφ ζηνηρείν, πνπ απνξξέεη απφ ηελ
ηζηνξία δχν εξσηεπκέλσλ αλζξψπσλ πνπ ρσξίδνπλ εμαηηίαο ηεο ηχρεο, θαζψο ε γπλαίθα
πέθηεη ζχκα αξπαγήο, αιιά δηαζψδεηαη ηειηθά απφ ηνλ άλδξα ηεο. Ζ πεξηπέηεηά ηνπο απηή,
πνπ έρεη έλα επηπρηζκέλν ηέινο κε ην μαλαζκίμηκφ ηνπο,
ξνκαληηθήο

ινγνηερλίαο

θαη

απνηειεί

πξφπιαζκα

ηνπ

παξαπέκπεη ζηα έξγα ηεο
ειιεληθνχ

εξσηηθνχ

κπζηζηνξήκαηνο.169
Με βάζε φια ηα παξαπάλσ εχθνια ζα κπνξνχζε θαλείο λα νδεγεζεί ζηελ εθηίκεζε
φηη ε Ἑιέλε δελ απνηειεί ηξαγσδία. κσο κε κηα πην πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ έξγνπ
δηαπηζηψλνπκε φηη παξά ηελ επηπρή θαηάιεμή170 ηνπ ην έξγν πιεξεί φια εθείλεο ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηξαγσδία θαηά ηελ αξηζηνηειηθή έλλνηα. Μπνξεί λα
ιείπνπλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ηξαγσδία νη κεγάιεο εξσηθέο κνξθέο φκσο θαη ηα πξφζσπα
απηά πεηπραίλνπλ κέζα απφ ηε κεγαινςπρία ηνπο, ηελ δηάζεζή ηνπο γηα απηνζπζία θαη ηελ
πίζηε ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκπάζεηά καο.171
Μπνξεί ε Διέλε λα κε δηαζέηεη ηελ ηξαγηθφηεηα ηεο Αληηγφλεο ή ηεο Μήδεηαο,
φκσο θαζψο εμειίζζεηαη ε ππφζεζε δηαπηζηψλνπκε φηη ελππάξρνπλ ζην έξγν ηα ζηνηρεία
εθείλα πνπ ην ζπλδένπλ κε ηελ ηξαγσδία. Μπνξνχκε λα εληνπίζνπκε

ίρλε

«ἀλαγλσξίζεσο» θαη «πεξηπέηεηαο», αθνχ νη αλαηξνπέο ζηηο δσέο ησλ εξψσλ δηαδέρνληαη
ε κία ηελ άιιε θαη απηφ πνπ ζεσξείηαη

σο δεδνκέλν αίθλεο αιιάδεη. Δπίζεο, νη

πεξηπιαλήζεηο, ηα λαπάγηα, ε δξακαηηθή αιιαγή ηεο δσήο ηνπ Μελέιανπ, ε εξσηηθή
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απεηιή ηνπ Θενθιχκελνπ

θαη ε θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηεο κάληηζζαο Θενλφεο, σο

εθπξνζψπνπ ηεο ζείαο Γίθεο, δίλνπλ έλα δξακαηηθφ ηφλν ζην έξγν θαη πξνθαινχλ ηνλ
«ἒιενλ θαί θόβνλ» ζηνπο ζεαηέο γηα ηελ ηχρε ησλ εξψσλ. ην ηέινο φκσο έρνπκε επηπρή
θαηάιεμε θαη κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε «θάζαξζηο».
2.1. Απόυεης γηα ηελ Ἑλένη
Σν ζέκα ηεο ηξαγηθφηεηαο ηεο Ἑιέλεο δίραζε

ηε θηινινγηθή θξηηηθή αθνχ νη

απφςεηο γηα ην αλ είλαη ηξαγσδία ή φρη δηΐζηαληαη. Δκείο ζα παξαζέζνπκε θάπνηεο απφ
απηέο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπκε ην θιίκα πνπ είρε δηακνξθσζεί.
Καηά ηνλ H.D.F.Kitto ην έξγν απηφ απνηειεί «πςειή θσκσδία», κάιηζηα ζεσξεί φηη
«είλαη θσκσδία από ηελ αξρή σο ην ηέινο». Καηά ηνλ ίδην, ην έξγν απηφ δελ δηαζέηεη κηα
ηξαγηθή πινθή αιιά ε αλέιημε ηεο δξακαηηθήο θαηάζηαζεο γίλεηαη «κέζσ ηεο έθπιεμεο θαη
ηεο δηάςεπζεο σο κηαο απξόβιεπηεο θαηάιεμεο». Καη ζπλερίδεη: « δελ ζπλαληνύκε πιένλ
ζθελέο[..] όπνπ έλαο δξακαηηθόο ξπζκόο δηαηξέρεη ην ζύλνιν, από κηα ρακειή έλαξμε σο
κηα εμεξκέλε θνξύθσζε∙ ε έκθπηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ δξακαηηθνύ πιηθνύ δε ζα ήηαλ αξθεηά
κεγάιε γηα λα ζηεξίμεη θάηη ηέηνην. Τα πεξηζηαηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πινθή έρνπλ ηώξα
δηαθνξεηηθή ζέζε∙ έρνπλ ηε δξακαηηθή αμία ηνπο απιώο σο πεξηζηαηηθά, όρη ζαλ ηελ
απνθάιπςε ελόο ηξαγηθνύ ραξαθηήξα ή ζαλ ην γεκάην ζεκαζία παηρλίδη ησλ πεξηζηάζεσλ
πάλσ ζ’ έλαλ ηξαγηθό ραξαθηήξα». Σέινο γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο Θενλφεο αλ πξέπεη
λα απνθαιχςεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Μελέιανπ ζηνλ αδειθφ ηεο ή φρη ν Kitto αλαθέξεη: «κηα
ηόζν γεινία θαηάζηαζε δελ κπνξεί λα καο πξνθαιέζεη θακηά ζνβαξή ζπγθίλεζε» .172
Γηα ηνλ Gilbert Murray ε Ἑιέλε είλαη έλα απφ ηα ξνκαληηθά έξγα πνπ ραξαθηεξίδνπλ
ηα δξάκαηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ηνπ Δπξηπίδε. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: « Ζ Ἑιέλε
είλαη έλα ειαθξύ έξγν κε θαζαξή αηκόζθαηξα θαη σξαία ηξαγνύδηα∙ ε Διέλε θαη ν Μελέιανο
είλαη θαη νη δπν αζώνη».173
Ο T.B.Webster αλαθέξεη ζρεηηθά: «ε Ἑιέλε δελ ζα πξέπεη λα ιεθζεί πνιύ ζνβαξά.
Δίλαη έξγν επράξηζην, ζπρλά πξνθαιεί πνιύ δσεξό ελδηαθέξνλ, κεξηθέο θνξέο είλαη θσκηθό,
αιιά πάληνηε σξαίν».174
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Ο Albin Lesky αλαξσηηέηαη αλ ην έξγν απνηειεί ηξαγσδία θαη αζπάδεηαη ηελ άπνςε
εθείλσλ πνπ βιέπνπλ ζην έξγν ηηο απαξρέο ηνπ αζηηθνχ δξάκαηνο θαη ηελ θσκσδία ηνπ
Μελάλδξνπ.175
Ο Παλαγηψηεο Παηηίρεο πξνθξίλεη ηε ξνκαληηθή πιεπξά ηνπ έξγνπ. Γη‟ απηφλ ε
Ἑιέλε δελ απνηειεί νχηε ηξαγσδία νχηε θσκσδία. Πξφθεηηαη γηα έλα ξνκαληηθφ έξγν, κηα
ηζηνξία ελφο εξσηηθνχ δεπγαξηνχ πνπ ρσξίδεη θαη μαλαζκίγεη, γξακκέλν φκσο ζχκθσλα κε
ηνπο θαλφλεο ηεο ηξαγσδίαο.176
Σέινο, ν Δξξίθνο Υαηδεαλέζηεο ζεσξεί φηη ν Δπξηπίδεο γλψξηδε πνιχ θαιά φηαλ
ζπλέζεηε ηελ Διέλε φηη έγξαθε ηξαγσδία. Ο ίδηνο δηθαηνινγεί ηελ άπνςή ηνπ ιέγνληαο:
«Γλώξηδε όηη γηα ηε ζύλζεζε ελόο δξάκαηνο δελ είλαη αλαγθαία κόλν κίζε θαη νη θόλνη θαη νη
αδηθίεο θαη ηα έμαιια πάζε∙ κηα ηξαγσδία κπνξεί λα ζπληεζεί κε βαζηθό ζηνηρείν ηε
δεκηνπξγία ηεηακέλεο αηκόζθαηξαο πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ αδηάιεηπην θόβν ηεο απεηιήο
ελόο

επηθείκελνπ θαθνύ. Μέζα ζηα πιαίζηα απηήο ηεο αηκόζθαηξαο δηαγξάθνληαη νη

ραξαθηήξεο θαη αλειίζζεηαη ν κύζνο. Αλ ηελ αγσλία θαη ηελ απαηζηνδνμία δηαδέρνληαη ζην
ηέινο ε αλαθνύθηζε θαη ε αηζηνδνμία, απηό δελ κεηώλεη ηελ ηξαγηθόηεηα ηνπ δξάκαηνο κέζα
ζην νπνίν ελππάξρεη αθέξαηνο

ν ηξαγηθόο ζπόξνο θαη ην νπνίν δηαπεξλά ε ηξαγηθή

αγσλία.»177

3. Η Διέλε
Σν έξγν μεθηλά κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ επξηπίδεην πξφινγν, πνπ ζηελ αξρή ηνπ έρεη
ηε κνξθή ηνπ αθεγεκαηηθνχ κνλνιφγνπ. Ζ Διέλε κε ηηο αθεγήζεηο ηεο πξνζπαζεί λα
ζπλδέζεη ην κπζηθφ παξειζφλ κε ηελ ησξηλή δξακαηηθή ηεο θαηάζηαζε βάδνληαο ηνπο
ζεαηέο ζηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί έλα δηαινγηθφ κέξνο κε ηνλ
Σεχθξν, πνπ πξνσζεί ζεκαληηθά ηε δξάζε.
3.1.Ο κολόιογος ηες Διέλες
Ζ Διέλε εκθαλίδεηαη κπξνζηά ζηνπο ζεαηέο

θαη ηνπο εηζάγεη ζηελ ππφζεζε

δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφπν θαη απηνχο πνπ ηνλ εμνπζηάδνπλ. Βξίζθεηαη ζηελ
Αίγππην, ζην παιάηη ηνπ βαζηιηά Θενθιχκελνπ, ν νπνίνο έρεη δηαδερζεί ζην ζξφλν ηνλ
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παηέξα ηνπ Πξσηέα, κεηά ην ζάλαην απηνχ. Ο Θενθιχκελνο έρεη κηα αδειθή ηε Θενλφε, ε
νπνία έρεη καληηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ ζα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ.
ηε ζπλέρεηα ε ίδηα απηνζπζηήλεηαη ζηνπο ζεαηέο θαη αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπέηεηέο ηεο,
ηνλίδνληαο φηη απηέο πξνέθπςαλ φρη εμαηηίαο ηεο δηθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο αιιά εμαηηίαο
ηεο δήιηαο ηεο Ήξαο θαηά ηελ «θξίζηλ πεξί θάιινπο», ήηνη ηελ έξηδα ησλ ζεψλ γηα ηελ
νκνξθφηεξε ζεά.
Ζ ίδηα ζηνπο ζηίρνπο 37θ.εμ. καο πιεξνθνξεί φηη ε θχξηα αηηία ησλ δεηλψλ ηεο είλαη
ε ζεία βνχιεζε θαη δε ε νξγή ηεο Ήξαο γηα ηελ επηινγή ηεο Αθξνδίηεο απφ ηνλ Πάξη σο
ηεο νκνξθφηεξεο ζεάο. Ζ Ήξα γηα λα εθδηθεζεί ηνλ Πάξη, ηνπ άξπαμε ηελ Διέλε, πνπ
απνηεινχζε ην δψξν ηνπ απφ ηελ Αθξνδίηε θαη ζηε ζέζε ηεο ηνπ έδσζε ην «είδσιφ» ηεο
λα πάεη ζηελ Σξνία. ηνλ Μελέιαν, φκσο, ζχδπγν ηεο Διέλεο θαη βαζηιηά ηεο πάξηεο,
δεκηνπξγήζεθε ε εληχπσζε φηη ε ζχδπγφο ηνπ ηνλ απάηεζε κε ηνλ Πάξη θαη απφ έξσηα ηνλ
αθνινχζεζε ζηελ Σξνία. Απηφ μεζήθσζε ηνπο Έιιελεο, νη νπνίνη έθαλαλ εθζηξαηεία ζηελ
Σξνία, πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ πίζσ ηελ Διέλε. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα γίλεη ε Διέλε ε
αθνξκή ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ, ρσξίο λα έρεη πάεη πνηέ ε ίδηα ζηελ Σξνία θαη ρσξίο λα έρεη
απαηήζεη πνηέ ην ζχδπγφ ηεο. Αληίζεηα, ν Γίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ ζενχ Δξκή ηελ έζηεηιε
ζηελ Αίγππην γηα λα δήζεη ζην παιάηη ηνπ βαζηιηά Πξσηέα πεξηκέλνληαο ηνλ Μελέιαν λα
γπξίζεη απφ ηελ Σξνία.
Μεηά απφ απηήλ ηελ εμήγεζε ε εζηθή ηεο αθεξαηφηεηα είλαη δεδνκέλε.

Ζ εθδνρή

απηή ηνπ κχζνπ αζσψλεη ηελ Διέλε απφ ηελ θαηεγνξία ηεο άπηζηεο ζπδχγνπ θαη
απνθαζηζηά ηελ αμηνπξέπεηά ηεο, αθνχ φινη νη Έιιελεο ηελ θαηαξηνχληαλ ζεσξψληαο ηελ
σο αηηία ηνπ πνιέκνπ κε ηνπο Σξψεο θαη θαη΄ επέθηαζε σο αηηία λα ραζνχλ ηφζεο ςπρέο
γελλαίσλ αλδξψλ ζηελ Σξνία. Ζ ίδηα ππνθέξεη ηψξα φρη απφ δηθή ηεο ππαηηηφηεηα αιιά
εμαηηίαο ησλ ηδηνηξνπηψλ θάπνησλ ζεψλ πνπ κε ηα θαπξίηζηα ηνπο εκθαλίδνπλ αλζξψπηλεο
αδπλακίεο.
Σα βάζαλά ηεο φκσο δελ ζηακαηνχλ εδψ, αθνχ ν Θενθιχκελνο, ν λένο βαζηιηάο
ηεο Αηγχπηνπ ηελ θπλεγά γηα λα ηελ παληξεπηεί. Γη‟ απηφλ ην ιφγν έρεη θαηαθχγεη σο
ηθέηηζζα, ζηνλ ηάθν ηνπ Πξσηέα, παηέξα ηνπ Θενθιχκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηελ
πξνζηαηέςεη απφ ηηο απεηιεηηθέο ηνπ δηαζέζεηο. Ζ ίδηα αγαπάεη ηνλ Μελέιαν θαη ηνπ είλαη
πηζηή. Θεσξεί πνιχ ζεκαληηθφ ην γάκν ηεο καδί ηνπ θαη γη΄ απηφ ηφζα ρξφληα ηνλ
πεξηκέλεη λα γπξίζεη αλ θαη ζα κπνξνχζε λα παληξεπηεί ηνλ Θενθιχκελν. Ζ αληδηνηειήο
αγάπε ηεο γηα ηνλ Μελέιαν δειψλεη φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ζπδχγσλ δελ ήηαλ κηα
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ηππηθή ζρέζε, αιιά κηα ζρέζε πνπ βαζηδφηαλ ζηελ αγάπε θαη ηνλ αιιεινζεβαζκφ.
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:
«ηόλ πάιαη δ’ἐκόλ πόζηλ
ηηκῶζα Πξσηέσο κλῆκα πξνζπίηλσ ηόδε
ἱθέηηο, ἳλ’ ἀλδξί ηἀκά δηαζώηζῃ ιέρε,
ὡο, εἰ θαζ’ Ἑιιάδ’ ὂλνκα δπζθιεέο θέξσ,
κε κνη ηό ζῶκά γ’ ἐλζάδ’ αἰζρύλελ ὂθιῃ.»178
(ηνλ άλδξα κνπ ηηκψληαο, ζηνπ Πξσηέα
ην κλήκα εηνχην ηθέηηζζα πξνζπέθησ, θαζάξηα
λα θξαηήζεη ηελ ηηκή κνπ. Γηαηί αλ θαθφ φλνκα
έρσ ζηελ Διιάδα, ην ζψκα κνπ ε ληξνπή λα κε κνιχλεη.)
Σα ιφγηα απηά είλαη δεισηηθά ηνπ ήζνπο ηεο Διέλεο. Ζ εξσίδα, ζχκθσλα κε ηνλ
εζηθφ θψδηθα ηεο επνρήο, πξνζπαζεί λα δηαθπιάμεη ηελ ηηκή ηεο, κέλνληαο πηζηή θαη
αθνζησκέλε ζηνλ Μελέιαν, αθφκε θαη αλ απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα νδεγεζεί ζην
ζάλαην. Γηα ηελ ίδηα είλαη πην ζεκαληηθφο έλαλ έλδνμνο ζάλαηνο ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα
κείλεη πηζηή παξά κηα ληξνπηαζκέλε δσή κε έλα λέν γάκν.
Γη‟ απηφ πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα απνθχγεη ηελ επηκνλή ηνπ Θενθιχκελνπ λα
ηελ παληξεπηεί θαη θαηαθεχγεη σο ηθέηηζζα ζηνλ ηάθν ηνπ Πξσηέα, ζηνλ νπνίν ηελ
εκπηζηεχηεθε ν Δξκήο, φηαλ ηελ νδήγεζε ζηελ Αίγππην.
Δπίζεο, ε ίδηα καο ιέεη φηη ληψζεη κεγάιε ιχπε πνπ ην φλνκά ηεο έρεη δηαζπξζεί
ρσξίο λα είλαη ε ίδηα ππεχζπλε γη‟ απηφ. Ννηάδεηαη γηα ηε γλψκε πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη νη
Έιιελεο γη‟ απηήλ, έζησ θαη αλ μέξεη φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα,
γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη είλαη κηα γπλαίθα επαίζζεηε, κε εζηθέο αξρέο πνπ ηηκά ηελ
νηθνγέλεηά ηεο θαη αγσλίδεηαη γη‟ απηήλ.
Άιισζηε δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε ηδαληθή γπλαίθα ζηελ θιαζζηθή επνρή ήηαλ
απηή πνπ πεξλνχζε απαξαηήξεηε, πνπ ελδηαθεξφηαλ κφλν γηα ηηο ππνζέζεηο ηνπ ζπηηηνχ
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ηεο θαη δελ

γηλφηαλ αληηθείκελν δεκφζηνπ ζρνιηαζκνχ. Ζ Διέλε ρσξίο δηθή ηεο

ππαηηηφηεηα έρεη πεηχρεη ην αληίζεην. Βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο θαη κάιηζηα
γηα έλα ζέκα εζηθήο θχζεσο φπσο είλαη απηφ ηεο ηηκήο. ινη νη Έιιελεο ηελ θαηαξηνχληαη,
γηαηί έγηλε ε αηηία ηνπ πνιέκνπ κε ηνπο Σξψεο, ζηνλ νπνίν ζθνηψζεθαλ πνιινί γελλαίνη
άλδξεο. Ζ ίδηα φκσο ην κφλν πνπ επηζπκεί είλαη ε αθάλεηα ηνπ ζπηηηνχ ηεο θαη κηα ήζπρε
νηθνγελεηαθή δσή καδί κε ηνλ Μελέιαν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ζα είλαη καδί κε ην ζχδπγφ
ηεο πξνηηκά λα πεζάλεη.
«Τί δῆη’ ἒηη δῶ;» (ηη λα ηελ θάλσ ηε δσή πηα;)
πσο είπακε ν Δπξηπίδεο πξαγκαηεχεηαη ζην έξγν ηνπ ην κχζν ηεο «θαιήο» Διέλεο,
πνπ ππνθέξεη ρσξίο λα θηαίεη. Βξίζθεηαη ζηελ Αίγππην, καθξηά απφ ηελ παηξίδα ηεο θαη
ηελ νηθνγέλεηά ηεο, αληηκεησπίδεη ηελ απεηιή ηνπ εξσηεπκέλνπ Θενθιχκελνπ, αλεζπρεί
γηα ηελ ηχρε ηνπ Μελέιανπ θαη ζηελαρσξηέηαη γηαηί φινη νη Έιιελεο ηε ζεσξνχλ αηηία ηνπ
Σξσηθνχ πνιέκνπ. Γηαηί λα ηεο ζπκβαίλνπλ φια απηά;
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε κφλε νπζηαζηηθή επζχλε ηεο Διέλεο ήηαλ ε νκνξθηά ηεο,
κηα νκνξθηά αμεπέξαζηε πνπ κπνξνχζε λα ζπγθξηζεί κφλν κε ηε ζετθή. 179 Γη‟ απηήλ ηελ
νκνξθηά ηελ εξσηεχηεθε ν Πάξηο θαη άξρηζαλ νη ζπκθνξέο ηεο. Μάιηζηα ζηνπο ζηίρνπο
32-35 ε ίδηα δειψλεη:
«ηνὐκόλ δε θάιινο, εἰ θαιόλ ηό δπζηπρέο,
Κύπξηο πξνηείλαζ’ ὡο Ἀιέμαλδξνο γακεῖ,
ληθᾶη»
(κσο ηελ νκνξθηά κνπ ηάδνληάο ηνπ ε Κχπξε
- αλ φκνξθν ινγηέηαη φ,ηη ζνπ θέξλεη δπζηπρία θαη ηαίξη ηνπ πσο ζα ‟καη, θεξδίδεη ην βξαβείν.)
Θεσξεί φηη ε νκνξθηά, ελψ γηα ηηο άιιεο γπλαίθεο είλαη ράξηζκα, γηα ηελ ίδηα είλαη
πεγή ησλ δεηλψλ ηεο, αθνχ είλαη καθξηά απφ ηνλ άλδξα πνπ αγαπά, καθξηά απφ ην παηδί ηεο
θαη καθξηά απφ ηελ παηξίδα ηεο. Δθηφο απφ απηά ηελ θπλεγά θαη ε θήκε ηεο άπηζηεο
γπλαίθαο πνπ παξάηεζε ηνλ άλδξα ηεο γηα λα δήζεη ηνλ έξσηά ηεο κε ηνλ Πάξη ζηελ Σξνία.
Ζ ίδηα ιέεη:
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«ἡ δέ πάληα ηιᾶζ’ ἐγώ
θαηάξαηόο εἰκη θαί δνθῶ πξνδνῦζ’ ἐκόλ
πόζηλ ζπλάςαη πόιεκνλ Ἓιιεζηλ κέγαλ.»
(θη ελψ ηφζα πάζε
ηξάβεμα, απφ παληνχ αθνχσ θαηάξεο,
πξνδφηξα κε ινγηάδνπλε ηνπ αλδξφο κνπ
θη αηηία γηα λα κπιέμνπλε ζε κέγα
πφιεκν νη Έιιελεο.)
Καλείο δελ μέξεη φηη ζηελ Σξνία δελ βξίζθεηαη απηή αιιά ην είδσιφ ηεο, θαλείο δελ
μέξεη φηη ην γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηνλ δεθαεηή Σξσηθφ πφιεκν δελ πθίζηαηαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα. Χζηφζν ε ίδηα ζπεχδεη λα δειψζεη σο αηηία ηνπ πνιέκνπ ηε βνχιεζε ηνπ
Γία πνπ επηζπκνχζε λα κεηψζεη ηνλ πιεζπζκφ πάλσ ζηε γε. Έηζη, ην είδσιν ηεο Διέλεο
γίλεηαη ε πξόθαζηο γηα ηνλ Σξσηθφ πφιεκν θαη ε βνχιεζε ηνπ Γία ε πξαγκαηηθή αηηία.180
Αλ θαη γλσξίδεη φηη ε ίδηα δελ θέξεη επζχλε κηζεί ηνλ εαπηφ ηεο πνπ ρσξίο ηε ζέιεζή ηεο
πξνθάιεζε ηφζεο ζπκθνξέο, γεγνλφο πνπ είλαη δεισηηθφ ηνπ ραξαθηήξα ηεο θαη ηνπ ήζνπο
ηεο.
3.2. Ο δηάιογος Διέλες - Σεύθροσ
Ο Σεχθξνο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν κέζα ζην έξγν, θαζψο κε ηελ εκθάληζή ηνπ,
αθξηβψο κεηά ηνλ κνλφινγν ηεο Διέλεο, πνπ έδσζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην κχζν,
ζα αθνινπζήζεη ν δηάινγφο ηνπ κε ηελ Διέλε πνπ ζα ηνλψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζεαηψλ
κεηά απφ ηε καθξνζθειή αθήγεζε ηεο εξσίδαο, ζα εληείλεη ηε δξακαηηθή έληαζε θαη ζα
πξνσζήζεη ζεκαληηθά ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο181. Πξφθεηηαη γηα έλαλ Έιιελα απφ ηε
αιακίλα, ηνλ αδειθφ ηνπ Σειακψληνπ Αίαληα, ν νπνίνο ηπραία βξέζεθε ζηελ Αίγππην,
πεγαίλνληαο ζηελ Κχπξν182. Ο ίδηνο ζπκκεηείρε ζηνλ Σξσηθφ πφιεκν θαη έρεη γλψζε ηφζν

180

Lesky (19895) 242-243
Αλ θαη ε καξηπξία ηνπ Σεχθξνπ γηα ην θεκνινγνχκελν ζάλαην ηνπ Μελειάνπ δελ ήηαλ αιεζήο,
εληνχηνηο ψζεζε ηελ Διέλε λα κεηαβεί ζηε Θενλφε γηα λα ηεο επηβεβαηψζεη ην ζάλαην ηνπ Μελέιανπ,
γεγνλφο πνπ πξνψζεζε ηελ εμέιημε ηνπ κχζνπ
182
Ο πξννξηζκφο ηνπ Σεχθξνπ δελ είλαη ηπραίνο∙ ζθφπηκα επηιέγεηαη απφ ηνλ Δπξηπίδε πξνθεηκέλνπ
λα εληζρχζεη έλα απφ ηα κελχκαηα πνπ εθπέκπεη ην έξγν ηνπ θαη έρεη πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο, αθνχ
181
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φζσλ έγηλαλ εθεί αιιά θαη φζσλ επαθνινχζεζαλ, αθνχ ζηάζεθε ηπρεξφο θαη θαηφξζσζε
λα γπξίζεη ζηελ παηξίδα ηνπ.
Ζ ζπλάληεζε ησλ δχν πξνζψπσλ ζα θέξεη ηελ έθξεμε ηνπ Σεχθξνπ. Με ην πνπ
αληηθξίδεη ηελ Διέλε ζεσξεί φηη έρεη κπξνζηά ηνπ ηελ Διέλε ηεο Σξνίαο, ηελ αηηία ηνπ
Σξσηθνχ πνιέκνπ θαη ελζηηθησδψο εηνηκάδεη ην ηφμν ηνπ λα ηελ ρηππήζεη. Ζ νξγή ηνπ
πξνο ην πξφζσπφ ηεο ηνλ θάλεη λα ηεο απεπζπλζεί κε ηδηαηηέξσο ζθιεξά ιφγηα ζηνπο
ζηίρνπο 72-74:
«ἐρζίζηελ ὁξῶ
γπλαηθόο εἰθώ θόληνλ, ἣ κ’ ἀπώιεζελ
πάληαο η΄ Ἀραηνύο»
(θνηηάδσ ηελ πνιπκίζεηε ζσξηά θαθνχξγαο γπλαίθαο
πνπ μεθιήξηζε θη εκέλα θαη φινπο ηνπο Αραηνχο)
Ζ έληνλε ζηηρνκπζία πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα επηηαρχλεη ηε δξάζε θαη ζα δψζεη
δξακαηηθή έληαζε ζηελ ζθελή. Ζ αληίδξαζή ηνπ ζηε ζέα ηεο Διέλεο είλαη δεισηηθή ηνπ
κίζνπο πνπ έρεη άζειά ηεο πξνθαιέζεη θαη αληηθαηνπηξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα φισλ ησλ
Διιήλσλ γηα απηήλ. Ζ Διέλε επηβεβαηψλεη ηηο ππνςίεο ηεο: φινη νη Έιιελεο ηε κηζνχλ.
Ο Σεχθξνο ζεσξεί ηειηθά φηη ε γπλαίθα πνπ έρεη κπξνζηά ηνπ είλαη θάπνηα πνπ
κνηάδεη κε ηελ Διέλε θαη εξεκεί. Χζηφζν, ε Διέλε εθκεηαιιεχεηαη ηελ επθαηξία θαη ηνπ
ζέηεη εξσηήζεηο πνπ ζα έρνπλ σο ζπλέπεηα απαληήζεηο πνπ ζα ηελ ηαξάμνπλ. ην
αγσληψδεο εξψηεκά ηεο αλ ν Μελέιανο είλαη δσληαλφο ν Σεχθξνο ζα απαληήζεη φηη
θεκνινγείηαη φηη ν Μελέιανο είλαη λεθξφο, ξίρλνληάο ηελ ζε βαζηά ζιίςε.
Πιένλ ε Διέλε δελ έρεη ηίπνηα λα πεξηκέλεη. Δίλαη κηα δσληαλή λεθξή. Ζ ιχπε ηεο
φκσο κεγαιψλεη πεξηζζφηεξν φηαλ πιεξνθνξείηαη απφ ηνλ Σεχθξν φηη ε θαθή θήκε ηεο
είρε αληίθηππν ζηελ νηθνγέλεηά ηεο, αθνχ ε κεηέξα ηεο Λεηψ δελ άληεμε ηελ ληξνπή γηα
ηελ θφξε ηεο θη πέζαλε. Σν ίδην, ιέγεηαη, φηη έπξαμαλ θαη ηα αδέιθηα ηεο, ελψ ε θφξε ηεο
παξακέλεη αθφκε αλχπαληξε, αλ θαη βξίζθεηαη ζε κεγάιε ειηθία, γηαηί θαλέλαο δελ ζέιεη
λα ζπλδεζεί κε ηελ θήκε απηή πνπ αθνινπζεί ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Ζ αθνχζηα παξακνλή ηεο

αλαθεξφκελνο ζηελ Κχπξν, θέξλεη ζην κπαιφ ησλ ζεαηψλ ηνλ βαζηιηά ηεο Δπαγφξα, παιηφ ζχκκαρν
ηεο Αζήλαο, ζέινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα εκςπρψζεη ηνπο Αζελαίνπο
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ζηελ Αίγππην, ν εγθισβηζκφο ηεο πάλσ ζηνλ ηάθν ηνπ Πξσηέα, ηα λέα ηνπ Σεχθξνπ γηα
ηνπο ζαλάηνπο πνπ πξνθάιεζε ε ίδηα άζειά ηεο ζα ζπληξίςνπλ φζε απηνθπξηαξρία ηεο έρεη
απνκείλεη θαη ζα ηελ νδεγήζνπλ ζηελ ζθέςε λα ηειεηψζεη ηε δσή ηεο, νινθιεξψλνληαο
ηελ ηδέα ηνπ ζαλάηνπ πνπ πιαλάηαη γχξσ ηεο. Μφλν έηζη κπνξεί λα ιπηξσζεί.
Ακέζσο αξρίδεη ην ζξήλν, πνπ είλαη απφιπηα ηαηξηαζηφο κε ην γπλαηθείν θχιν,
έρνληαο

ζπκπαξαζηάηε ηεο ηνλ Υνξφ, ηνλ νπνίν απνηεινχλ αηρκάισηεο Διιελίδεο

γπλαίθεο. Καη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διέλεο, φπσο είδακε πξνεγνπκέλσο θαη ζηε Μήδεηα, νη
γπλαίθεο ηνπ Υνξνχ ζηέθνληαη δίπια ζηελ πξσηαγσλίζηξηα θαη κε ην ηξαγνχδη ηνπο,
εθθξάδνπλ ηε ζπκπάζεηα θαη ηελ αιιειεγγχε ηνπο, πξνζπαζψληαο λα απαιχλνπλ ηνλ
πφλν ηεο, αθνχ σο γπλαίθεο θη απηέο ηε ζπκκεξίδνληαη απφιπηα. ηελ Διέλε ππάξρεη θαη ην
ζηνηρείν ηεο θνηλήο θαηαγσγήο, αθνχ είλαη θαη απηέο αηρκάισηεο θαη λνζηαιγνχλ ηνλ ηφπν
ηνπο, πεξηκέλνληαο θαη απηέο ηελ εκέξα ηεο επηζηξνθήο. Μάιηζηα ηε ζπκβνπιεχνπλ λα
απεπζπλζεί ζηε Θενλφε, ε νπνία έρεη καληηθέο ηθαλφηεηεο, ψζηε λα ηεο επηβεβαηψζεη ή φρη
ηελ πιεξνθνξία πνπ πήξε απφ ηνλ Σεχθξν, ζρεηηθά κε ηε θήκε φηη ν Μελέιανο έρεη πληγεί
ζηελ ηξηθπκία ηεο ζάιαζζαο.

4. Ο Μελέιαος
Ο Μελέιανο ζα εκθαληζζεί ζηελ ζθελή ζηνλ ζηίρν 386, κεηά ηελ απνρψξεζε ηεο
Διέλεο θαη ηνπ Υνξνχ θαη ηε κεηάβαζή ηνπο ζηε Θενλφε γηα λα δεηήζνπλ πιεξνθνξίεο.
Ο κνλφινγνο πνπ ζα αθνινπζήζεη, θαζψο θαη ε ζηηρνκπζία πνπ ζα έρεη κε ηε ζπξσξφ ηνπ
παιαηηνχ ηνπ Θενθιχκελνπ ζα απνηειέζνπλ ηνλ δεχηεξν πξφινγν ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο έρεη
ηελ ίδηα ζπκκεηξία κε ηνλ πξψην, φπνπ παξαθνινπζήζακε ηνλ κνλφινγν ηεο Διέλεο θαη ην
δηαινγηθφ ηεο ηκήκα κε ηνλ Σεχθξν. Αθφκα θαη ζε απηφ ην ζεκείν ν Δπξηπίδεο ζα θηλεζεί
ζε δχν παξάιιεινπο θφζκνπο, βξίζθνληαο ηελ επθαηξία λα αθηεξψζεη ηκήκα ηνπ έξγνπ
ζην πξφζσπν ηνπ Μελέιανπ θαη φζα έρνπλ ζπκβεί ζηε δσή ηνπ κέρξη ηψξα. πλδέεη έηζη
θαη ην δηθφ ηνπ παξειζφλ κε ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ.
4.1. Ο κολόιογος ηοσ Μελέιαοσ
ηαλ ν Μελέιανο εκθαλίδεηαη ζηνπο ζεαηέο, ε ζθελή είλαη άδεηα. ηέθεη κπξνζηά
ηνπο ξαθέλδπηνο, θαζψο έρεη λαπαγήζεη ζηελ Αίγππην, θαηά ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο απφ
ηελ Σξνία, θαη αλαδεηάεη βνήζεηα, γηα λα κπνξέζεη λα επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηνπ.
Φάρλεη θάπνηνλ λα ηνπ δψζεη ηξνθή, ηφζν γηα ηνλ ίδην φζν θαη γηα ηνπο ζπληξφθνπο πνπ
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λαπάγεζαλ καδί ηνπ θαη βξίζθνληαη ζε κηα ζπειηά, θξνπξψληαο ηελ Διέλε, ηελ νπνία
έθεξαλ πίζσ απφ ηελ Σξνία. Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηξαγσδία απηή αλαθέξεηαη ε «άιιε»
Διέλε, ην είδσιν ηεο πξαγκαηηθήο Διέλεο, πνπ γηα ηνλ Μελέιαν φκσο ζεσξείηαη ε
πξαγκαηηθή.
Ζ εκθάληζή ηνπ είλαη άζιηα ρσξίο λα ζπκίδεη ζε ηίπνηα ηνλ γελλαίν πνιεκηζηή ηεο
Σξνίαο:
«ρξεία δέ ηείξεη κ’∙ νὒηε γάξ ζῖηνο πάξα
νὒη’ ἀκθί ρξῶη’ ἐζζῆηεο∙ αὐηά δ’ εἰθάζαη
πάξεζηη λαόο ἐθβόινηο ἃ ἀκπίζρνκαη.
πέπινπο δέ ηνύο πξίλ ιακπξά η’ ἀκθηβιήκαηα
ριηδάο ηε πόληνο ἣξπαζ’∙»183
(ηψξα κε ηπξαλλά ε αλάγθε∙
ςσκί δελ έρσ ή ξνχρν, θαζψο δείρλνπλ
η΄ απνκεηλάξηα απφ ην θαξαβίζην
παλί πνπ „καη δσζκέλνο∙ ηνπο ρηηψλεο,
ηα ιακπξά πέπια ε ζάιαζζα θαηάπηε.)
Έρεη απνγπκλσζεί απφ φια εθείλα ηα εμσηεξηθά γλσξίζκαηα πνπ ζπλέζεηαλ ηελ
επηβιεηηθή θπζηνγλσκία ηνπ γελλαίνπ πνιεκηζηή, ηνπ ήξσα ηεο Σξνίαο, ηνπ βαζηιηά ηεο
πάξηεο. Ζ εηθφλα ηνπ απηή έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε φζα ιέεη φηαλ απηνζπζηήλεηαη
θαη αλαθέξεη ηελ επγεληθή ηνπ θαηαγσγή θαη ηα θαηνξζψκαηά ηνπ ζηελ Σξνία. Ο ίδηνο
ληψζεη άζρεκα γηα ηελ θαηάληηα ηνπ απηή θαη πξνζπαζεί λα δηθαηνινγεζεί θεξδίδνληαο έηζη
ηε ζπκπάζεηα ησλ ζεαηψλ γηα ηα βάζαλά ηνπ. Οη ζεαηέο, πνπ γλσξίδνπλ ηελ αιήζεηα,
αληηιακβάλνληαη πψο ζα ληψζεη φηαλ ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη φια απηά γηα ηα νπνία
θαπρηέηαη ζα απνδεηρηνχλ κηα πιάλε. Σειηθά ηα εξσηθά ηνπ θαηνξζψκαηα θαη νη
πεξηπέηεηεο πνπ πέξαζε θαηά ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο

ήηαλ φια κάηαηα θαη ρσξίο

αληίθξηζκα.
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Δπξηπίδεο, Διέλε,420-424
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Σψξα βξίζθεηαη έμσ απφ ην παιάηη θαη ζπιινγίδεηαη ηη ζα αληηκεησπίζεη φηαλ
αλνίμεη ε πφξηα ηνπ παιαηηνχ. Με ζθέςεηο θαζφινπ ηαηξηαζηέο κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη
ηνλ εξσηζκφ πνπ δηαθξίλνπλ έλα γελλαίν πνιεκηζηή, φπσο ν Μελέιανο, ζθέθηεηαη:
«δίζζαο δέ κνη
ἒρεη θπιάμεηο∙ ἢλ κέλ ὠκόθξσλ ηηο ἦη,
θξύςαο ἐκαπηόλ εἶκη πξόο λαπάγηα∙
ἢλ δ’ ἐλδηδῶη ηη καιζαθόλ, ηά πξόζθνξα
ηῆο λῦλ παξνύζεο ζπκθνξᾶο αίηήζνκαη.»184
(δπν ηξφπνπο έρσ λα θπιαρηψ∙ ζθιεξφο αλ είλαη,
ζα ηξέμσ λα θξπθηψ ζην ζπληξηκκέλν
θαξάβη∙ αλ φκσο δείμεη θαινζχλε,
βνήζεηα ηνπ δεηάσ ζηε ζπκθνξά κνπ.)
Ο Μελέιανο ηεο Ἑιέλεο δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηνλ Μελέιαν ηεο Ἰιηάδαο. Ο
γελλαίνο πνιεκηζηήο ηεο Σξνίαο έρεη δψζεη ηε ζέζε ηνπ ζ‟ έλαλ ηαιαηπσξεκέλν άλζξσπν,
πνπ ιίγν δηαθέξεη ζηελ εμσηεξηθή φςε απφ ηνλ δεηηάλν Οδπζζέα πξηλ ηελ αλαγλψξηζή ηνπ
απφ ηελ Πελειφπε, ζηελ νκεξηθή Ὀδύζζεηα. Υσξίο ηα ζχκβνια ηεο εμνπζίαο ηνπ είλαη
έλαο «γπκλφο ήξσαο», έλαο απιφο άλζξσπνο πνπ έρεη έλα εξσηθφ παξειζφλ λα αλαπνιεί
θαη λα δηεγείηαη ζε φζνπο ζπλαλαζηξέθεηαη. Μάιηζηα θνκπάδεη γηα ηα θαηνξζψκαηά ηνπ
εθεί ζεσξψληαο σο αηνκηθή ππφζεζε ηελ πφξζεζε ηεο Σξνίαο, πξνθαιψληαο κε απηφλ ηνλ
ηξφπν ηνλ νίθην ησλ ζεαηψλ πνπ γλσξίδνπλ φηη πνιέκεζε γηα έλα «είδσιν».
Σζαθηζκέλνο απφ ηηο πεξηπέηεηεο επηά ρξφλσλ πνπ πεξηπιαληέηαη ζηε ζάιαζζα
πξνζπαζψληαο λα θηάζεη ζηελ πάξηε, αηζζάλεηαη άζρεκα γηα ηε δξακαηηθή ηξνπή πνπ
έρεη πάξεη ε δσή ηνπ. Ο ίδηνο ιέεη:
« ὃηαλ δ’ ἀλήξ
πξάμῃ θαθῶο ὑςειόο, εἰο ἀεζίαλ
πίπηεη θαθίσ ηνῦ πάιαη δπζδαίκνλνο.»185
184

Δπξηπίδεο, Ἑιέλε, 505-509
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(Ο επηπρηζκέλνο φηαλ θαθνπάζεη,
ληψζεη πηθξφηεξε ηε δπζηπρία,
παξ‟ φζν απηφο πνπ απφ παιηά ηελ μέξεη.)

4.2. Ο δηάιογος Μελέιαοσ - Θσρφρού
Ο Μελέιανο ρηππά ηελ πφξηα ηνπ παιαηηνχ θαη αλνίγεη ε ζπξσξφο, κε ηελ νπνία
έρεη έλαλ έληνλν δηάινγν. Μφιηο απηή ζπλεηδεηνπνηεί φηη είλαη Έιιελαο ηνλ απσζεί
ιέγνληάο ηνπ φηη θηλδπλεχεη ιφγσ ηνπ κίζνπο ηνπ βαζηιηά ηεο ζηνπο Έιιελεο εμαηηίαο ηεο
Διέλεο. Θα αθνινπζήζνπλ ζθελέο κεγάισλ παξαλνήζεσλ, αθνχ ν θαζέλαο ηνπο έρεη
δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο Διέλεο. Ο Μελέιανο επηκέλεη λα κελ
θαηαιαβαίλεη πψο είλαη δπλαηφ λα βξίζθεηαη ζε δχν ζεκεία ε «Διέλε ηνπ», πξνθαιψληαο
κηα εχζπκε δηάζεζε ζην θνηλφ

κε ηνπο απιντθνχο ζπιινγηζκνχο πνπ θάλεη ζηελ

πξνζπάζεηά ηνπ λα βξεη κηα ινγηθή εμήγεζε. Ζ εκθάληζε φκσο ηεο Διέλεο, ε νπνία
επηζηξέθεη ραξνχκελε απφ ηε Θενλφε, ζα δψζεη αθνξκή γηα κεγαιχηεξεο ζθελέο πιάλεο.
5. Η ζθελή ηες αλαγλώρηζες
Ζ ζθελή ηεο αλαγλψξηζεο πιεζηάδεη, φκσο θαη εδψ ν Δπξηπίδεο καο εηνηκάδεη
εθπιήμεηο, νδεγψληαο ηελ έληαζε ηεο αγσλίαο ζην θαηαθφξπθν. Ζ εηθφλα ηνπ ξαθέλδπηνπ
θαη ηαιαηπσξεκέλνπ Μελέιανπ δελ παξαπέκπεη ζηνλ θξαηαηφ βαζηιηά ηεο πάξηεο, πνπ
είρε ζην κπαιφ ηεο ε Διέλε, επηβξαδχλνληαο ηελ πξνψζεζε ηεο δξάζεο. Ζ ίδηα κάιηζηα
ηνλ πεξλά γηα άλζξσπν ηνπ Θενθιχκελνπ πνπ ζέιεη λα ηεο ζηήζεη ελέδξα θαη ηξέρεη
θεχγνληαο απφ θνληά ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Μελέιανο, ν νπνίνο έρεη ην είδσιν ηεο
Διέλεο ζηε ζπειηά αλαξσηηέηαη πψο βξέζεθε εθεί, ρσξίο λα κπνξεί λα ζπιιάβεη ηελ
πξαγκαηηθή αιήζεηα. Καη ν ίδηνο πάεη λα θχγεη, πηζηεχνληαο φηη ε Διέλε ηνλ πεξηκέλεη ζηε
ζπειηά.
Αθνινπζνχλ θσκηθέο ζηηγκέο φπνπ ε Διέλε πξνζπαζεί λα ηνλ πείζεη γηα ηελ
ηαπηφηεηά ηεο, ελψ απηφο δελ ιέεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αιήζεηα. Θεσξεί:
«νὐ κελ γπλαηθῶλ γ’ εἷο δπνῖλ ἐθπλ πόζηο»186
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(θη εγψ δελ έρσ πάξεη δπν γπλαίθεο).
Αθφκε θαη φηαλ ηνλ δηαβεβαηψλεη φηη:
«νὐθ ἦιζνλ ἐο γῆλ Τξῳάδ’, ἀιι’ εἲδσινλ ἦλ.»187
(ηελ Σξνία πήγε κφλν ην είδσιφ κνπ),
Ο Μελέιανο αλαξσηηέηαη επξηζθφκελνο ζε κεγάιε πιάλε:
«θαί ηίο βιέπνληα ζώκαη’ ἐμεξγάδεηαη;»188
(Ίζθηνπο πνπ δείρλνπλ δσληαλνί πνηνο θηηάρλεη;)
Σε ιχζε φκσο ζα δψζεη ν αγγειηαθφξνο, πνπ ζα ηνλ πιεξνθνξήζεη γηα ηελ αλάιεςε
ηεο Διέλεο ζηνπο νπξαλνχο, αλαθέξνληαο ζηνλ Μελέιαν ηα ηειεπηαία ηεο ιφγηα:
«θήκαο δ’ ἡ ηάιαηλα Τπλδαξίο ἂιισο θαθάο ἢθνπζελ νὐδέλ αἰηία»189
(θη ε δχζκνηξε Διέλε πνπ δελ θηαίεη θνξηψζεθε ηηο ληξνπηαζκέλεο θήκεο)
Σν είδσιν απαιιάζζεη απφ ηηο θαηεγνξίεο ηελ πξαγκαηηθή Διέλε,
αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο πνπ ηνπ αλαινγνχλ θαη εμαθαλίδεηαη. Σίπνηα δελ εκπνδίδεη ην
δεπγάξη λα μαλαζκίμεη. Ο Μελέιανο ζα αλαθσλήζεη:
«ὦ πνζεηλόο ἡκέξα, ἣ ζ’ εἰο ἐκάο ἒδσθελ ὠιέλαο ιαβεῖλ»190
(Χ! ιακπξή κέξα πνπ κεο ζηελ αγθαιηά κνπ ζ‟ έρεη θέξεη!),
γηα λα πάξεη ηελ απάληεζε ηεο Διέλεο:
«ὦ θίιηαη’ ἀλδξῶλ Μελέιεσο, ὁ κέλ ρξόλνο
παιαηόο, ἡ δέ ηέξςηο ἀξηίσο πάξα.
ἒιαβνλ ἀζκέλα πόζηλ ἐκνλ, θίιαη,
πεξί η’ έπέηαζα ρέξα
θίιηνλ ἐλ καθξᾶη θινγί θαεζθόξῳ.»191
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(Σφζνο πνιχο θαηξφο , αγαπεκέλε,
Κα ηψξα κφιηο ε ραξά γηα κέλα.
Φίιεο κνπ, λα, παζίραξε αγθαιηάδσ
ηνλ άλδξα κνπ, αθνχ πιήζνο θχθινπο
έθαλε ν θσηνδφηεο ήιηνο.)
Μεηά απφ δεθαεπηά ρξφληα ρσξηζκνχ ε Διέλε θαη ν Μελέιανο είλαη μαλά καδί. Ζ
ζθελή ηεο αλαγλψξηζεο, ε νπνία παξαπέκπεη ζηελ αληίζηνηρε νκεξηθή κεηαμχ ηνπ
Οδπζζέα θαη ηεο Πελειφπεο, θέξλεη καδί ην δεπγάξη, πνπ πξνζπαζεί λα αλαπιεξψζεη ην
ρακέλν ρξφλν θαη φια φζα έρεη ράζεη ν έλαο απφ ηε δσή ηνπ άιινπ.
Ζ Διέλε εμηζηνξεί πσο βξέζεθε ζηελ Αίγππην θαη ζπεχδεη λα δηαβεβαηψζεη ηνλ
Μελέιαν γηα ηελ πίζηε ηεο, δηαρσξίδνληαο γηα πξψηε θνξά ηε ζέζε ηεο απφ ην είδσιφ ηεο.
Μέρξη ηψξα αηζζαλφηαλ ληξνπή γηα ηε θήκε ηεο, αθνχ ε ίδηα ρξέσλε ζηνλ εαπηφ ηεο ηηο
πξάμεηο ηνπ εηδψινπ ηεο. Σψξα κπξνζηά ζηνλ Μελέιαν ηνλίδεη φηη ε ίδηα, σο πξαγκαηηθή
Διέλε, παξέκεηλε πηζηή ζε αληίζεζε κε ην είδσιφ ηεο πνπ επζχλεηαη γηα ηελ θαθή θήκε
πνπ θπθινθνξεί γχξσ απφ ην φλνκά ηεο.
Ζ Διέλε ηνπ δεηά λα θχγεη ακέζσο γηαηί ε δσή ηνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν εμαηηίαο
ηεο απεηιήο ηνπ Θενθιχκελνπ, φκσο απηφο αξλείηαη. Γελ κπνξεί λα θαληαζηεί ηε δσή ηνπ
ρσξίο απηήλ. Σφζα ρξφληα πνιεκνχζε γηα ηελ Διέλε θαη αο ηε ζεσξνχζε άπηζηε, πφζν
κάιινλ ηψξα πνπ μέξεη φηη ηνπ ήηαλ πηζηή. Θα κείλεη καδί ηεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ απφ
θνηλνχ ηνλ λέν θίλδπλν πνπ παξνπζηάζηεθε, δείρλνληαο φηη είλαη έλαο άλζξσπνο κε
επγεληθή ςπρή θαη αζηείξεπηα απνζέκαηα αγάπεο γηα ηε γπλαίθα ηεο δσήο ηνπ. Μάιηζηα ζα
πξνβεί ζε θξαζηηθέο δειψζεηο αλδξείαο, φηη ζα αγσληζζεί κέρξη ην ηέινο θαη ρσξίο λα
ληξνπηάζεη ην ηξσηθφ θιένο. κσο ν ήρνο απφ ηα κάληαια ηεο πχιεο θαηά ηελ έμνδν ηεο
Θενλφεο, ζα ηνλ θάλνπλ λα ζσπάζεη, απνδεηθλχνληαο πφζν επηπφιαηα μεζηφκηζε ηηο
δειψζεηο ηνπ γηα γελλαηφηεηα.192
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6. Ο ρόιος ηες Θεολόες
Μεηά ηα ζπλαηζζήκαηα ραξάο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ αλαγλψξηζε, επηηαθηηθή
πξνβάιιεη ε αλάγθε λα ζσζνχλ απφ ηνλ Θενθιχκελν. Ζ απεηιή είλαη ζαθήο: νπνηνζδήπνηε
Έιιελαο βξεζεί κπξνζηά ηνπ θηλδπλεχεη, πφζν κάιινλ ν Μελέιανο. πσο είδακε ν
Μελέιανο αξλήζεθε ηελ πξφηαζε ηεο Διέλεο λα θχγεη ρσξίο απηή. Πξνηηκά λα πεζάλεη
καδί ηεο παξά λα ηελ αθήζεη, εθθξάδνληαο κε ηελ ζηάζε ηνπ απηή ηφζν ηελ απεξηφξηζηε
αγάπε ηνπ γηα ηελ Διέλε, φζν θαη ηελ εξσηθή ηνπ ππφζηαζε. Απνθαζίδνπλ λα αγσληζηνχλ
απφ θνηλνχ, πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ηξφπν λα δηαθχγνπλ απφ ηελ Αίγππην. Αλ δελ ην
θαηνξζψζνπλ ζα πεζάλνπλ θαη νη δπν πάλσ ζηνλ ηάθν ηνπ Πξσηέα.
Καηαθεχγνπλ ζηε Θενλφε, ηελ αδειθή ηνπ Θενθιχκελνπ, ε νπνία είλαη γλσζηή γηα
ηηο καληηθέο ηεο ηθαλφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηελ ηθεηέςνπλ λα κελ απνθαιχςεη ζηνλ
αδειθφ ηεο ηελ παξνπζία ηνπ Μελέιανπ. Ζ Διέλε πέθηεη ζηα πφδηα ηεο θαη ηεο δεηά
ηθεηεπηηθά:
«ὦ παξζέλ’, ἱθέηηο ἀκθί ζόλ πίηλσ γόλπ
θαί πξνζθαζίδσ ζᾶθνλ νὐθ εὐδαίκνλα
ὑπέξ η’ ἐκαπηῆο ηνῦδε ζ’, ὃλ κόιηο πνηέ
ιαβνῦζ’ ἐπ’ ἀθκῆο εἰκη θαηζαλόλη’ ἰδεῖλ∙»193
(Ηθέηηζζα, σ! παξζέλα, ζνπ πξνζπέθησ
θαη ζε παξαθαιψ απ‟ ηεο δπζηπρίαο
ηε ζέζε απηή, γηα κέλα θαη γηα θείλνλ,
λα κελ ηνλ ράζσ, ηψξα πνπ ηνλ βξήθα.)
Ζ Διέλε παξαθαιάεη ηε Θενλφε λα θξαηήζεη κπζηηθή ηελ παξνπζία ηνπ Μελέιανπ
απφ ηνλ αδειθφ ηεο, επηζεκαίλνληαο φηη ην αίηεκά ηεο είλαη δίθαην. Σεο ζπκίδεη φηη ν
Δξκήο ηελ νδήγεζε ζηελ Αίγππην, πξνθεηκέλνπ λα βξεη θαηαθχγην κέρξη λα επηζηξέςεη
απφ ηελ Σξνία ν Μελέιανο. Ο Μελέιανο ηψξα είλαη εδψ θαη ε ζέζε ηεο είλαη καδί ηνπ. Ζ
Θενλφε νθείιεη λα ζπλδξάκεη ζηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ παηξίδα, αληαπνθξηλφκελε ζην
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αίηεκά ηνπο πνπ είλαη ζχκθσλν κε ηε ζεία βνχιεζε, δηαθνξεηηθά ζα έρεη δηαπξάμεη
ακάξηεκα ηφζν απέλαληη ζηνπο ζενχο, φζν θαη απέλαληη ζην λεθξφ παηέξα ηεο.
ηελ πξνζπάζεηά ηεο ε Διέλε λα πείζεη ηε Θενλφε ζα

ρξεζηκνπνηήζεη

επηρεηξήκαηα θαη κέζα πεηζνχο πνπ αληηζηνηρνχλ ζ‟ έλαλ αγψλα ιφγσλ.194 Θα θάλεη
επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα ηεο Θενλφεο λα ζπκβάιεη ζηελ επαλέλσζε δχν εξσηεπκέλσλ,
αιιά ζα ηεο ηνλίζεη επίζεο φηη ην αίηεκά ηεο βαζίδεηαη ζηε ινγηθή. Ζ ηθεζία απηή
παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, αθνχ κηα γπλαίθα απεπζχλεηαη ζε κηα άιιε γπλαίθα,
ζέηνληαο ζε απηήλ έλα δίθαην αίηεκα, σζηφζν ε ηθαλνπνίεζή ηνπ απφ απηήλ πξνυπνζέηεη
ηε

βιάβε νηθείνπ ηεο πξνζψπνπ. Αλ ε Θενλφε

ηνπο βνεζήζεη λα δηαθχγνπλ, ζα

ζπλαληήζεη ηελ νξγή ηνπ αδειθνχ ηεο Θενθιχκελνπ, ν νπνίνο είλαη εξσηεπκέλνο κε ηελ
Διέλε θαη ηελ θπλεγά κε ζθνπφ λα ηελ παληξεπηεί. Γελ μέξνπκε πσο ζα ελεξγνχζε ε
Θενλφε αλ ήηαλ κηα ζπλεζηζκέλε γπλαίθα. Δίλαη φκσο κάληηζζα θαη πξέπεη λα ηηκήζεη ηελ
ηδηφηεηά ηεο απηή.
«εἰ δ’ νὖζα κάληηο θαί ηά ζεῖ’ ἡγνπκέλε
ηό κέλ δίθαηνλ ηνῦ παηξόο δηαθζεξεῖο,
ηῶη δ’ νὐ δηθαίῳ ζπγγόλῳ ζώζεηο δίθελ,
αἰζρξόλ ηά κέλ ζε ζεῖα πάλη΄ ἐμεηδέλαη,
ηά η’ ὂληα θαη κέιινληα, ηά δε δίθαηα κή.»195
(Πξνθήηηζζα είζαη, ζηνπο ζενχο πηζηεχεηο.
Σν δίθαην ζα αηηκάζεηο ηνπ γνληνχ ζνπ
θη έλαλ θαθφ ζα επραξηζηήζεηο;
Νηξνπή γηα ζε ηα ζεία λα ηα γλσξίδεηο,
ηα ησξηλά θαη ηα κειινχκελα, φια,
θαη λα κελ μέξεηο ηε δηθαηνζχλε.)
Ζ Διέλε, αζθψληαο ςπρνινγηθή πίεζε ζηε κάληηζζα, πξνζπαζεί λα ηεο απνζπάζεη
κηα ζεηηθή απάληεζε θαη γη‟ απηφ κεηαρεηξίδεηαη θάζε κέζν.
194
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ηε ζπλέρεηα ην ιφγν ζα πάξεη ν Μελέιανο θαη ζα πξνζπαζήζεη θη απηφο κε ηε
ζεηξά ηνπ λα πείζεη ηε Θενλφε. κσο δελ ζα ηελ παξαθαιέζεη, νχηε ζα θιάςεη φπσο ε
Διέλε. Απηνί είλαη γπλαηθείνη ηξφπνη αληίδξαζεο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζηνλ γελλαίν
πνιεκηζηή ηεο Σξνίαο. Θεσξεί φηη δελ είλαη δπλαηφ λα πέζεη ηθεηεπηηθά ζηα πφδηα κηαο
γπλαίθαο. Γη‟ απηφ δελ παξαθαιεί, αιιά απαηηεί. Απαηηεί λα ηνπ δνζεί πίζσ ε γπλαίθα ηνπ.
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαηεπζχλεηαη ζηνλ ηάθν ηνπ Πξσηέα θαη κφλν ηφηε γνλαηίδεη, σο
άλδξαο πξνο λεθξφ άλδξα. Δλ ζπλερεία απεπζχλεηαη θαη ζηνλ Άδε θαη κε επηηαθηηθφ ηφλν
ηνπ δεηά ή λα θέξεη πίζσ ζηε δσή φζνπο ζθφησζε ζηελ Σξνία ή λα πείζεη ηε Θενλφε λα
θξνληίζεη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ πάξηε.

ε πεξίπησζε πνπ αξλεζεί, ηελ απεηιεί

φηη ν ζάλαηνο είλαη ε κφλε ιχζε, αθνχ ζα πξνζπαζήζεη λα ζθνηψζεη ηνλ Θενθιχκελν ή ζα
ζθνησζεί καδί κε ηελ Διέλε πάλσ ζηνλ ηάθν. 196
Σα επηρεηξήκαηα ηνπ δεπγαξηνχ ζα πείζνπλ ηε Θενλφε. Χζηφζν ην επηρείξεκα πνπ
αζθεί ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηε Θενλφε είλαη απηφ ηεο ηδηφηεηάο ηεο σο κάληηζζαο, ε
νπνία ζαθψο ηεο επηβάιιεη λα αθνινπζήζεη ην δίθαην, παξαβιέπνληαο ηηο πξνζσπηθέο
απαηηήζεηο ηνπ αδειθνχ ηεο θαη θάλνληαο ζηελ άθξε ην θφβν πνπ ληψζεη γηα ηελ άγξηα
αληίδξαζή ηνπ. Ζ ίδηα αλαθέξεη:
«ἐγώ πέθπθά η’ εὐζεβεῖλ θαη βνύινκαη,
θηιῶ η’ ἐκαπηήλ, θαί θιένο ηνὐκνῦ παηξόο
νὐθ ἂλ κηάλαηκ’, νὐδέ ζπγγόλῳ ράξηλ
δνίελ ἂλ ἐμ ἦο δπζθιεήο θαλήζνκαη.
ἒλεζηη δ’ ἱεξόλ ηῆο δίθεο ἐκνί κέγα
ἐλ ηῆη θύζεη∙»197
(είκαη επζεβήο θαη ζέισ έηζη λα κείλσ,
θαζάξην ζα θξαηήζσ η΄ φλνκά κνπ
θαη ηνπ παηέξα, νπδέ ζηνλ αδειθφ κνπ
ζα ραξηζηψ, απνθηψληαο θαθή θήκε.
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Έρσ κεο ζηελ θαξδηά κνπ απφ ηε θχζε
λαφ κεγάιν ηεο δηθαηνζχλεο.)
Ζ Θενλφε απνδεηθλχεηαη θαζνξηζηηθφ πξφζσπν γηα ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο, αθνχ
κε ηελ παξνπζία ηεο θαη ηελ επζέβεηα πνπ απνπλέεη ε ηδηφηεηά ηεο δίλεη κηα κπζηεξηαθή
αηκφζθαηξα ζην έξγν. Ζ Διέλε θαη ν Μελέιανο βαζίδνληαη ζε απηήλ, θαζψο απφ ηελ
απφθαζε πνπ ζα πάξεη εμαξηάηαη ε ηχρε ηνπο. Ζ ζεηηθή ή ε αξλεηηθή ηεο απάληεζε γηα
παξνρή βνήζεηαο δεκηνπξγεί ηεηακέλε αηκφζθαηξα θαη ελαιιάζζεη ηε ραξά

θαη ηελ

αλαθνχθηζε κε ην θφβν θαη ηνλ παληθφ ζηελ Διέλε θαη ηνλ Μελέιαν.
Κάλνληαο θαλείο κηα απνηίκεζε ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ επηθαιείηαη ν θαζέλαο
ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηελ Θενλφε, νδεγείηαη ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα. Ζ
Διέλε κηιά ζχκθσλα κε ηε γπλαηθεία ηεο θχζε θαη ηελ επθπΐα πνπ δηαζέηεη. Με ιφγν
θνξηηζκέλν ζπγθηλεζηαθά θαη θάλνληαο ρξήζε ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ απεπζχλεηαη φπσο
ηαηξηάδεη ζε κηα κάληηζζα. Αληίζεηα, ν Μελέιανο κε απαηηεηηθφ χθνο θαη ιφγηα γεκάηα
θνκπαζκφ, απνδεηθλχεηαη θελφο θαη ππεξθίαινο. Έξρεηαη δεχηεξνο λα επαλαιάβεη ηελ
επηρεηξεκαηνινγία ηεο Διέλεο ζρεηηθά κε ηνλ Πξσηέα, ρσξίο λα ζπκίδεη ζε ηίπνηα ηνλ
νκεξηθφ Μελέιαν, ελψ κε απεηιέο απηνθηνλίαο θαη ζρέδηα ζαλάηνπ λνκίδεη φηη ζα ηξνκάμεη
ηε Θενλφε.

198

Σειηθά ν Μελέιανο απνδεηθλχεηαη θαηψηεξνο ησλ πεξηζηάζεσλ, ζε

αληίζεζε κε ηελ Διέλε, ε νπνία ζα μερσξίζεη κε ην ιφγν ηεο φρη γηα ηνλ εαπηφ ηεο αιιά γηα
ράξε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο.199
Ο Δπξηπίδεο δελ παξνπζηάδεη ηπραία απηήλ ηελ εηθφλα ηνπ Μελέιανπ. ηελ αξρή
ηνπ έξγνπ θαηέξξηςε ηελ εκθάληζε ηνπ αγέξσρνπ

πνιεκηζηή, παξνπζηάδνληάο ηνλ

ξαθέλδπην. ε απηφ ην ζεκείν ηνλ απνγπκλψλεη απφ ηνλ εξσηζκφ ηνπ, ηε καρεηηθφηεηα θαη
ην ζζέλνο πνπ ζα έπξεπε λα δηαθξίλεη ηνλ ληθεηή ηεο Σξνίαο παξνπζηάδνληάο ηνλ δεηιφ λα
βαζίδεηαη ζηελ εθεπξεηηθφηεηα ηεο Διέλεο. Δμήγεζε ζ΄ απηήλ ηελ απνκπζνπνίεζε ηνπ
Μελέιανπ δίλεη ην γεγνλφο φηη ν Δπξηπίδεο δελ αγαπνχζε ηε πάξηε, ηελ αληίπαιε πφιε
ηεο Αζήλαο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ απηά ηα εθθξάδεη κέζα ζην έξγν ηνπ ελδεδπκέλα κε
ηε κπζηθή πξψηε χιε. Δπνκέλσο, φηαλ αθεξσίδεη ηνλ Μελέιαν, ην βαζηιηά ηεο πάξηεο,
δελ θάλεη ηίπνη‟ άιιν απφ ην λα εθθξάδεη ηε δηθή ηνπ δπζαξέζθεηα γηα ηελ πφιε πνπ ν
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Μελέιανο εθπξνζσπεί. Άιισζηε, ν Δπξηπίδεο, φπσο αλαθέξεη θαη ε
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«επαλεηιεκκέλα αλέζεζε ζηνλ Μελέιαν ηνπο πην άραξνπο ξόινπο».200

7. Σο ζτέδηο δηαθσγής
Ζ Διέλε θαη ν Μελέιανο πέηπραλ ηνλ ζηφρν ηνπο. Ζ Θενλφε, επηθαινχκελε ηελ
επζέβεηά ηεο, δελ ζα κηιήζεη, φκσο δε ζα ζπλδξάκεη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηε
δηαθπγή ηνπο. Απηφ είλαη δηθφ ηνπο έξγν.
Σν εξσηεπκέλν δεπγάξη πξέπεη λα βηαζηεί, αθνχ ν ρξφλνο πηέδεη. ηελ πξνζπάζεηά
ηνπο λα θαηαζηξψζνπλ έλα ζρέδην ε Διέλε, σο ηππηθή γπλαίθα, αθήλεη ρψξν ζηνλ
Μελέιαν λα αλαιάβεη πξσηνβνπιία, φκσο απηφο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε κηα
βηψζηκε ιχζε. Ζ γπλαηθεία πνλεξηά ηεο Διέλεο ζα δψζεη ηε ιχζε. Έθπιεμε πξνθαιεί ην
γεγνλφο φηη ν Μελέιανο, έλαο γελλαίνο πνιεκηζηήο ηεο Σξνίαο δελ είλαη ζε ζέζε λα
θαηαζηξψζεη έλα ζρέδην δηαθπγήο, σζηφζν ε πνιππινθφηεηα ηνπ γπλαηθείνπ κπαινχ
αθφκε κηα θνξά ζα ζψζεη ηελ θαηάζηαζε. Ο Μελέιανο ππνβηβάδεηαη ζε άβνπιν φξγαλν
ηεο γπλαίθαο ηνπ θαη αθεξσίδεηαη.
Ο Μελέιανο ζα εκθαληζζεί σο αγγειηνθφξνο αλαθνηλψλνληαο ην ζάλαην ηνπ
Μελειάνπ ζηελ Διέλε. Σφηε απηή ζα δεηήζεη απφ ηνλ Θενθιχκελν λα πξαγκαηνπνηήζεη
κηα εηθνληθή ηαθή ηνπ πεζακέλνπ ζπδχγνπ ηεο ζηε ζάιαζζα θαη κεηά ζα ηνπ πεη φηη δέρεηαη
λα ηνλ παληξεπηεί. Με ην πινίν πνπ ζα ηνπο δνζεί γηα ηελ ηαθή ζα θαηαθέξνπλ λα
δξαπεηεχζνπλ.
8. Ο ρόιος ηοσ Θεοθιύκελοσ
Ζ εκθάληζε ηνπ Θενθιχκελνπ ζα επλνήζεη ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο. Έξρεηαη καδί κε
ηα θπλεγεηηθά ζθπιηά ηνπ θαη ηνπο αθνινχζνπο ηνπ ζην θπλήγη, ζπκβνιίδνληαο κ‟ απηήλ
ηελ εκθάληζή ηνπ ηηο άγξηεο δηαζέζεηο ηνπ θαη ηνλ καρεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ. Έρεη
πιεξνθνξεζεί ηελ χπαξμε ελφο Έιιελα θαη ληψζεη ηνλ θίλδπλν θνληά, λνκίδνληαο φηη έρεη
πξφζεζε λα απαγάγεη ηελ Διέλε. ηαλ κάιηζηα δελ ηε βιέπεη ζηνλ ηάθν, λνκίδεη φηη ε
απαγσγή έρεη ήδε ζπληειεζηεί θαη δηαηάδεη λα θέξνπλ ηα άινγα απφ ηνλ ζηαχιν
πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε θαηαδίσμε. Ζ Διέλε φκσο ζα ηνλ πξνιάβεη.
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Βγαίλεη απφ ην παιάηη κεηακθηεζκέλε ζε ζιηκκέλε ρήξα, δαθξπζκέλε θαη κε
θνπξεκέλα καιιηά ζε έλδεημε πέλζνπο, απνζθνπψληαο λα έρεη πεηζηηθή εκθάληζε. Μάιηζηα
ηνπ απεπζχλεηαη κε ηα εμήο ιφγηα:
«ὦ δέζπνη’- ἢδε γάξ ηόδ’ ὀλνκάδσ ζ’ ἒπνο ὂισια∙ θξνῦδα ηἀκά θνὐδέλ εἰκ’ ἒηη»201
(Αθέληε , -ηψξα πηα έηζη ζα ζε ιέσ –
πέζαλα, δελ ππάξρσ θαη φια πάλε).
Με ηελ πξνζθψλεζε απηή απνδέρεηαη θαη ε ίδηα ηελ πξφζεζε ηνπ Θενθιχκελνπ λα
ηελ παληξεπηεί, αιιά ζπλδέεη έλα ραξνχκελν γεγνλφο φπσο ν γάκνο κε ην ζάλαην. Γελ
ππάξρεη ν Μελέιανο, επνκέλσο είλαη ζα λα πέζαλε, δελ έρεη λφεκα ηη ζα γίλεη ζηε δσή ηεο
απφ εθεί θαη πέξα. ηε ζπλέρεηα ηνπ αλαθνηλψλεη φηη ν Μελέιανο πέζαλε.
«Μελέιανο – νἲκνη, πῶο θξάζσ; - ηέζλεθέ κνη»202
(Πψο λα ην πσ; Ο Μελέιαφο κνπ πάεη.)
Σν άθνπζκα ηεο είδεζεο αηθληδηάδεη επράξηζηα ηνλ Θενθιχκελν, φκσο ζέιεη λα
ειέγμεη θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο, ξσηψληαο γηα ηελ πεγή ηεο πιεξνθφξεζεο. Αθνχ ε Διέλε
ηνπ εμηζηνξεί φζα ηεο είπε ν μέλνο γηα ην λαπάγην ηνπ Μελειάνπ θαη ην ζάλαηφ ηνπ ζηε
ζάιαζζα, ηνλ παξνηξχλεη λα εηνηκάζεη ηνλ γάκν.
Ο Θενθιχκελνο, απφ ηε ραξά ηνπ πνπ έθηαζε ε ψξα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
επζεβψλ ηνπ πφζσλ, δελ κπνξεί λα θαληαζηεί ηελ παγίδα πνπ ηνπ ζηήλεη ε Διέλε κε ηε
κεηαζηξνθή ηεο ζηάζεο ηεο. Έηζη φηαλ ηνπ δεηάεη λα θάλεη κηα ζπκβνιηθή ηαθή,
πξνθεηκέλνπ λα θιείζεη νξηζηηθά ην ζέκα ηνπ γάκνπ ηεο κε ηνλ Μελέιαν, ρσξίο δεχηεξε
ζθέςε δέρεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Μάιηζηα ζα δψζεη ν ίδηνο φιεο ηηο
απαηηνχκελεο πξνζθνξέο γηα ην λεθξφ. ηγά - ζηγά φια ηα εκπφδηα παξαθάκπηνληαη θαη
αλνίγεη ν δξφκνο ηεο δηαθπγήο, αθήλνληαο ηνλ Θενθιχκελν λα αζρνιείηαη κε ηηο εηνηκαζίεο
γηα ην γάκν.
Με ηε κεηαζηξνθή ηεο Διέλεο ν Θενθιχκελνο αθήλεη ζηελ άθξε ηνλ άγξην θαη
ζθιεξφ ραξαθηήξα ηνπ θαη γίλεηαη πην θαιφθαξδνο. Γελ ζα πξέπεη φκσο λα ζεσξεζεί
201
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αθειήο. Με ζπλερείο εξσηήζεηο πξνζπαζεί λα αμηνινγήζεη ηελ νξζφηεηα ησλ εηδήζεσλ γηα
λα είλαη ζίγνπξνο φηη δελ ζα εμαπαηεζεί. Εεηά απφ ηελ Διέλε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ηαθή
ρσξίο ηελ ίδηα ή λα πάεη θαη ν ίδηνο καδί ηεο. Μάιηζηα απεπζχλεηαη θαη ζηελ αδειθή ηνπ
Θενλφε γηα λα κάζεη αλ φλησο ν Μελέιανο είλαη λεθξφο. Σειηθά ε πεηζηηθφηεηα ηεο Διέλεο
θαη ε δεκφζηα δέζκεπζή ηεο φηη ζα ηνλ παληξεπηεί ηνλ πείζνπλ.203Γίλεη εληνιή λα
εηνηκαζηνχλ φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ηαθή, ρσξίο λα κπνξεί λα αληηιεθζεί φηη ν ίδηνο
ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιιν ζηε δηαθπγή ηεο Διέλεο .
Σα φζα αθνινχζεζαλ ηα πιεξνθνξνχκαζηε κέζα απφ ηε δηήγεζε ηνπ Αγγέινπ, ν
νπνίνο αλαθνηλψλεη ζηνλ Θενθιχκελν πσο θαηφξζσζαλ ε Διέλε θαη ν Μελέιανο λα
δηαθχγνπλ ζθνηψλνληαο ηνπο Αηγχπηηνπο αθνινχζνπο. Ζ νξγή ηνπ Θενθιχκελνπ είλαη
δηθαηνινγεκέλε, φρη κφλν γηαηί έπεζε ν ίδηνο ζχκα εμαπάηεζεο απφ ηελ Διέλε αιιά θπξίσο
γηαηί είλαη ζίγνπξνο φηη ζηελ εμαπάηεζε απηή έρεη αλακεηρζεί θαη ε αδειθή ηνπ Θενλφε. Ο
θαιφθαξδνο βαζηιηάο, αθνχ δελ έρεη ηελ Διιελίδα Διέλε λα ηνπ εμεκεξψλεη ηελ αγξηφηεηά
ηνπ, απνθηά μαλά ζπκπεξηθνξά πνπ παξαπέκπεη ζε βάξβαξν βαζηιηά θαη θαηεπζχλεηαη κε
απεηιεηηθέο δηαζέζεηο ζηε Θενλφε. Θέιεη:
«ζύγγνλνλ θηαλεῖλ θαθίζηελ»204
(λα ζαλαηώζσ κηα αδειθή θαθνύξγα)
Δκθαλίδνληαη φκσο ἀπό κεραλῆο

νη Γηφζθνπξνη205, νη αδειθνί ηεο Διέλεο, νη

νπνίνη πξνζηαηεχνπλ ηε Θενλφε, σο έλδεημε αλαγλψξηζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηε ζσηεξία
ηεο αδειθήο ηνπο, θαηεπλάδνληαο ηνλ Θενθιχκελν. Καηνξζψλνπλ λα ηνλ πείζνπλ φηη ε
Θενλφε έπξαμε απηφ πνπ φθεηιε λα πξάμεη θαζψο δελ ήηαλ ηεο κνίξαο ηνπ λα παληξεπηεί
κε ηελ Διέλε.
«νὐ γάξ πεπξσκέλνηζηλ ὀξγίδῃ γάκνηο,
νὐδ’ ἡ ζεᾶο Νεξῆηδνο ἒθγνλνο θόξε
ἀδηθεῖ ζ’ ἀδειθή Θενλόε, ηά ηῶλ ζεῶλ
ηηκῶζα παηξόο η’ ἐλδίθνπο ἐπηζηνιάο.

203
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Οη Γηφζθνπξνη, Κάζησξ θαη Πνιπδεχθεο ήηαλ αδειθνί ηεο Διέλε, παηδηά ηνπ Γία θαη ηεο Λήδαο.
Θεσξνχληαλ ζενί ηνπ θσηφο θαη πξνζηάηεο ησλ θαξαβηψλ θαη ησλ λαπηηθψλ
204
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ἐο κέλ γάξ αἰεί ηόλ παξόληα λῦλ ρξόλνλ
θείλελ θαηνηθεῖλ ζνῖζηλ ἐλ δόκνηο ἐρξῆλ» 206
(γξαθηφ δελ ήηαλ
γπλαίθα ζνπ λα γίλεη, κε ζπκψλεηο.
Ζ θφξε ηεο Νεξείδαο, ε αδειθή ζνπ
Θενλφε δε ζ‟ αδηθεί πνπ δείρλεη ζέβαο
ζηνπο λφκνπο ησλ ζεψλ θαη ζηνπ γνληνχ ζνπ
ηηο δίθαηεο εληνιέο. ξηδε ε κνίξα
ζην ζπίηη ζνπ λα κείλεη σο ηψξα)
Σα ηειεπηαία ιφγηα ηνπ Θενθιχκελνπ δείρλνπλ ηελ επίδξαζε πνπ είραλ πάλσ ηνπ
νη Γηφζθνπξνη. Πείζεηαη ζηα ιφγηα ησλ ζεψλ θαη αιιάδεη απφηνκα ζηάζε. Απνδέρεηαη φηη
είλαη ζέιεκά ηνπο λα βξίζθεηαη ε Διέλε κε ην Μελέιαν ζηε πάξηε θαη αλαθέξεηαη ζην
πξφζσπν ηεο Διέλεο κε πνιχ εγθσκηαζηηθά ιφγηα:
« θείλε δ’ ἲησ πξνο νἶθνλ, εἰ ζενῖο δνθεῖ.
ἲζηνλ δ’ ἀξίζηεο ζσθξνλεζηάηεο ζ’ ἃκα
γεγῶη’ ἀδειθῆο ὁκνγελνῦο ἀθ’ αἳκαηνο.
θαί ραίξεζ’ Ἑιέλεο νὓλεθ’ εὐγελεζηάηεο
γλώκεο, ὃ πνιιαῖο ἐλ γπλαημίλ νὐθ ἒλη»207
(Αο πάεη πίζσ ζηε πάξηε, αθνχ νη ζενί ην ζέινπλ.
Να μέξεηε πσο είλ‟ ε αδειθή ζαο
γεκάηε επγέλεηα θαη θξνληκάδα.
Να θακαξψλεηε γηα ηνπο θαινχο ηεο
ηξφπνπο , ραξίζκαηα πνπ ιίγεο ηα‟ ρνπλ.)
206
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9. Η δηαθορά αλάκεζα ζηο εἶναι θαη ηο θαίνεζθαι
Με ζαπκαζηφ ηξφπν ν Δπξηπίδεο θαηνξζψλεη λα μεδηπιψζεη ηελ ππφζεζε ζε δχν
επίπεδα, απηφ ηνπ πξαγκαηηθνχ, πνπ φλησο ζπκβαίλεη θαη απηφ ηνπ θαηλνκεληθνχ, πνπ ν
Θενθιχκελνο πηζηεχεη φηη ζπκβαίλεη. Ζ αίζζεζε πνπ έρεη ν θαζέλαο γηα ην πξαγκαηηθά
ζπκβαίλνλ είλαη απηή πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. ιν ην έξγν δεη ζην ξπζκφ
ησλ αλαηξνπψλ.
πσο είπακε, ε πινθή ηνπ έξγνπ θηλείηαη ζε δχν επίπεδα: απηφ ηνπ πξαγκαηηθνχ, ην
νπνίν εθπξνζσπεί ε Διέλε, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ Αίγππην, ρσξίο λα έρεη πνηέ παξαβεί
ηηο εζηθέο ηεο αξρέο θαη απηή ηνπ θαηλνκεληθνχ, ην νπνίν εθπξνζσπεί ην είδσιν ηεο
Διέλεο, κηα ςεχηηθε Διέλε πνπ αθνινχζεζε ηνλ Πάξη ζηελ Σξνία θαη έγηλε ε αηηία ηνπ
Σξσηθνχ πνιέκνπ.
Ζ δηπιή απηή ππφζηαζε ηεο Διέλεο γίλεηαη αθνξκή κεγάιεο πιάλεο κέζα ζην έξγν.
Ζ αξρή γίλεηαη κε ηνλ Σεχθξν, ν νπνίνο, φηαλ ζπλαληά ηελ πξαγκαηηθή Διέλε ζηελ
Αίγππην, αδπλαηεί λα ζπιιάβεη ηελ αιήζεηα θαη ηεο επηηίζεηαη κε θαηάξεο. ηε ζπλέρεηα,
φκσο, ζεσξεί απίζαλν λα είλαη ε Διέλε θαη βαζηδφκελνο ζηελ νκνηφηεηα πνπ έρεη κ‟ απηήλ
πηζηεχεη φηη είλαη θάπνηα πνπ ηεο κνηάδεη. Έηζη εξεκεί θαη απαληά ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ
γίλνληαη απφ ηελ Διέλε, δίλνληαο πιεξνθνξίεο φρη γηα θάπνην ηξίην πξφζσπν αιιά γηα ηελ
Διέλε πνπ έρεη κπξνζηά ηνπ.
κσο ε κεγαιχηεξε πιάλε είλαη απηή πνπ δεη ν Μελέιανο. Θεσξεί φηη γχξηζε απφ
ηελ Σξνία θέξλνληαο πίζσ σο ιάθπξν ηελ Διέλε, ηελ αηηία ηνπ πνιέκνπ. Ννκίδεη φηη ηελ
έρεη θπιαθηζκέλε ζηελ ζπειηά, αιιά φηαλ πεγαίλεη λα δεηήζεη βνήζεηα ζπλαληά ηελ
πξαγκαηηθή Διέλε. Παξ΄ φια απηά δελ ηελ αλαγλσξίδεη, λνκίδνληαο φηη είλαη ε «Διέλε
ηνπ» πνπ ην έζθαζε απφ ηελ ζπειηά. Ζ πιάλε ηνπ δε ζα δηαιπζεί νχηε φηαλ ε πξαγκαηηθή
Διέλε ζα ηνπ απνθαιχςεη ηελ ηαπηφηεηά ηεο. πλερίδεη λα πηζηεχεη φηη ε Διέλε βξίζθεηαη
ζηελ ζπειηά. Μφλν φηαλ έλαο απφ ηνπο άλδξεο ηνπ, πνπ είρε επσκηζηεί ην έξγν ηεο
θχιαμήο ηεο, ηνπ αλαθνηλψλεη φηη ε Διέλε αλαιήθζεθε ζηνλ νπξαλφ, ζπλεηδεηνπνηεί ηελ
πξαγκαηηθφηεηα. Σν είδσιν εμαθαλίζηεθε θαη απέκεηλε κφλν κία Διέλε, ε πξαγκαηηθή.
Σφηε είλαη πνπ

δηαπηζηψλεη φηη πνιεκνχζε δέθα ρξφληα ζηελ Σξνία θαη

πεξηπιαληφηαλ άιια επηά κέρξη λα θηάζεη ζηελ Αίγππην γηα έλα ηίπνηα, κηα λεθέιε. Ο
εξσηθφο ηνπ άζινο ππνβαζκίδεηαη θαη απφ ζξηακβεπηήο ηεο Σξνίαο γίλεηαη παηρλίδη ζηα
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ρέξηα ησλ ζεψλ, νη νπνίνη γηα έλα θαπξίηζην εκθαλίδνπλ αλζξψπηλεο αδπλακίεο
ηαιαηπσξψληαο ηνπο αλζξψπνπο
ην ηέινο φκσο ν Δπξηπίδεο ζα απνθαηαζηήζεη ηελ εξσηθή ππφζηαζε ηνπ
Μελέιανπ, αθνχ ηνλ βάδεη λα πνιεκήζεη ηνπο Αηγχπηηνπο αθνινχζνπο πνπ βξίζθνληαλ ζην
πινίν. Ο ήξσαο Μελέιανο επαλέξρεηαη πνιεκψληαο απηήλ ηε θνξά γηα ηελ αιεζηλή Διέλε,
ε νπνία απνζχξεηαη απφ ηε δξάζε, ληψζνληαο αζθαιήο ζηα ρέξηα ηνπ ζπδχγνπ ηεο.
Ζ αίζζεζε απηή ηεο πιάλεο θαη ησλ αλαηξνπψλ πνπ θπξηαξρεί ζε φιν ην έξγν είλαη
ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα θαη άιισλ έξγσλ208 ηνπ Δπξηπίδε, θπξίσο απηψλ πνπ αλήθνπλ
ζηε δεχηεξε θάζε ηεο ινγνηερληθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο, ζηελ νπνία εληάζζεηαη θαη ε
Ἑιέλε. Οη ήξσέο ηνπ δελ θαζνξίδνπλ νη ίδηνη ηε κνίξα ηνπο, αιιά είλαη έξκαηα ησλ
γεγνλφησλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε δσή ηνπο θαη
αλαθεξφκελε ζηα έξγα απηά,

ηνπο βάδνπλ ζε πεξηπέηεηεο. Ζ Romilly,

γξάθεη: «Τα κπζηζηνξεκαηηθά απηά έξγα, κε όιεο ηηο

κπιεγκέλεο ππνζέζεηο ηνπο, γίλνληαη έλα παηρλίδη κέζα ζην νπνίν ηα δξακαηηθά πξόζσπα
κνηάδνπλ κε ελεξγνύκελα, εηεξνθίλεηα».209
Ο Δπξηπίδεο δελ βξίζθεη πην αλάγιπθν ηξφπν γηα λα εθθξάζεηο ηηο απφςεηο
ηνπ απηέο απφ ηελ θαηαθιείδα ηνπ έξγνπ ζην «εμφδην άζκα» ηνπ Υνξνχ:
«πνιιαί κνξθαί ηῶλ δαηκνλίσλ,
πνιιά δ’ ἀέιπησο θξαίλνπζη ζενί∙
θαη ηά δνθεζέλη’ νὐθ ἐηειέζζε,
ηῶλ δ’ ἀδνθήησλ πόξνλ εὗξε ζεόο.
ηνηόλδ’ ἀπέβε ηόδε πξᾶγκα.»210
(νη γλψκεο αιιάδνπλ νινέλα
ησλ ζεψλ θη απ‟ ηα αλέιπηζηα πιήζνο
μεηειεχνπλ απηνί θη φζα πξφζκελεο,
δελ βξίζθνπλ ηε ιχζε ηνπο ∙
208

Δθηφο απφ ηελ Ἑιέλε ζ‟ απηήλ ηελ πεξίνδν ηνπνζεηνχληαη θαη ηα έξγα ηνπ Ἲσλ θαη Ἰθηγέλεηα ἡ ἐλ
Ταύξνηο
209
Romilly (1997) 170
210
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φκσο ζη‟ αλαπάληερν ν ζεφο δίλεη ηέξκα.
Έηζη ηέιεησζε ηνχηε ε ηζηνξία.)
Σν πεπξσκέλν ησλ αλζξψπσλ ξπζκίδεηαη απφ ηνπο ζενχο, νη νπνίνη έρνπλ ηε δχλακε
λα ηνπο βάδνπλ ζε πεξηπέηεηεο, αιιά θαη λα δίλνπλ ηέινο ζην απξνζδφθεην. Έηζη θαη ζην
έξγν πνπ κειεηνχκε, ε ηχρε ηεο Διέλεο θαη ηνπ Μελέιανπ ζπλδέζεθε κε ηε ζεία βνχιεζε,
πνπ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηε δήιηα ηεο Ήξαο, ε νπνία φκσο έδξαζε εμαηνκηθεπκέλα,
εθθξάδνληαο αλζξψπηλεο αδπλακίεο, φζν θαη κε ηελ επηζπκία ηνπ Γία λα κεηψζεη ηνλ
πιεζπζκφ πάλσ ζηε γε. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επηζπκία ησλ δπν απηψλ ζεψλ έπξεπε λα
θχγεη απφ ηελ παηξίδα ηεο ε Διέλε θαη λα δπζθεκηζζεί ην φλνκά ηεο. Δπίζεο έπξεπε λα
πεζάλνπλ ηφζνη άλζξσπνη ζηνλ Σξσηθφ πφιεκν, πνιεκψληαο γηα έλα «είδσιν». Καη ηψξα,
αλέιπηζηα, νη δχν ζχδπγνη μαλαζκίγνπλ, απνθαιχπηεηαη ε πιάλε ζηελ νπνία δνχζαλ θαη
επηζηξέθνπλ επηπρηζκέλνη ζηελ πάξηε γηα λα ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο απφ εθεί πνπ ηελ
άθεζαλ πξηλ απφ δεθαεπηά ρξφληα.

10.Σα κελύκαηα ηοσ έργοσ
πσο πξναλαθέξακε ζηελ Ἐιέλε δελ ζα ζπλαληήζνπκε ηα κνηίβα ηεο παιαηάο
ηξαγσδίαο. Ο Δπξηπίδεο ζε απηφ ην έξγν πξνηηκά λα αζρνιεζεί κε κηα πην αλάιαθξε
ηζηνξία, βαζηζκέλε ζηελ αληίζεζε αλάκεζα ζην ὂλνκα θαη ην ζῶκα θαη θαη΄ επέθηαζε ην
εἶλαη θαη ην θαίλεζζαη. Σα κελχκαηα φκσο πνπ πεξλά είλαη πάληα επίθαηξα θαη αγγίδνπλ
θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζέκαηα ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο.
ε απηέο ηηο αληηζέζεηο ζα ζηεξίμεη ν Δπξηπίδεο θαη ην βαζχηεξν κήλπκα πνπ
πεξλά κε ην έξγν ηνπ ζηνπο ζεαηέο. πσο ν Σξσηθφο πφιεκνο έγηλε γηα κηα «λεθέιε» 211,
έηζη θαη θάζε πφιεκνο είλαη κάηαηνο γηα ηνλ πνηεηή, αθνχ ζπρλά γηα αζήκαληεο αηηίεο
γίλεηαη αθνξκή λα θαηαζηξαθνχλ νιφθιεξνη ιανί. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φια ηα
έξγα ηνπ Δπξηπίδε πνπ αληινχλ ηελ ππφζεζή ηνπο απφ ηνλ ηξσηθφ θχθιν ηνλίδνπλ απηή ηε
καηαηφηεηα ηνπ πνιέκνπ.212 ηελ πεξίπησζε ηεο Ἑιέλεο παξ‟ φιν πνπ ε ηξαγσδία
εθηπιίζζεηαη καθξηά απφ ηελ Σξνία, πεξηέρεη έλζεξκεο εθθιήζεηο ελάληηα ζηελ ηξέια ηνπ
πνιέκνπ.213
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Έηζη, κε ην έξγν ηνπ ακθηζβεηεί ην θχξνο ησλ αλζξψπηλσλ απνθάζεσλ πνπ
επηιέγνπλ ηνλ πφιεκν σο ηξφπν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ηνπο θαη ζηέιλεη έλα κήλπκα
απνδνθηκαζίαο πξνο ηνπο θπβεξλήηεο ηνπ ηφπνπ ηνπ πνπ απνθάζηζαλ ηε ζηθειηθή
εθζηξαηεία κε ηα γλσζηά νιέζξηα απνηειέζκαηα. Γηα ηνλ Δπξηπίδε ν πφιεκνο είλαη κάηαηνο
θαη νη δηαθνξέο πξέπεη λα ιχλνληαη κε ην δηάινγν θαη ηε ζχλεζε, αθνχ ην δίθαην πάληα
επηθξαηεί ζην ηέινο.
ηνπο ζηίρνπο 397-424 ν Μελέιανο, ν άιινηε θξαηαηφο βαζηιηάο ηεο πάξηεο,
ζηέθεη κπξνζηά ζηνπο ζεαηέο ξαθέλδπηνο θαη πεξηγξάθεη κε ηδηαίηεξα παξαζηαηηθφ ηξφπν
πφζε δπζηπρία κπνξεί λα ζθνξπίζεη έλαο πφιεκνο. Σν ίδην αληηπνιεκηθφ θιίκα επηθξαηεί
θαη ζην α΄ ζηάζηκν, φπνπ ν Υνξφο ζξελεί γηα ηηο απψιεηεο ηνπ πνιέκνπ, ηφζν γηα ηνπο
πεζφληεο Σξψεο φζν θαη ληθεηέο Αραηνχο. Αθφκε θαη ε παξνπζία ηνπ Σεχθξνπ ζεσξείηαη
σο πνιηηηθφ κήλπκα ηνπ Δπξηπίδε, πνπ απνζθνπεί λα ηνλψζεη ην εζηθφ ησλ Αζελαίσλ
δειψλνληαο ηα θηιηθά αηζζήκαηα ηεο Αζήλαο πξνο ηνλ βαζηιηά ηεο Κχπξνπ Δπαγφξα, ν
νπνίνο ηάρζεθε ζην πιεπξφ ησλ Διιήλσλ κεηά ηελ απνηπρεκέλε ζηθειηθή εθζηξαηεία. 214
Γελ πξέπεη λα πξνθαιεί έθπιεμε ε χπαξμε κέζα ζην έξγν ηνπ Δπξηπίδε κελπκάησλ πνπ
πεξηέρνπλ αλαθνξέο ζηελ πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ, αθνχ, ζχκθσλα κε ηε
Romilly, ραξαθηεξίδεη ηνλ πνηεηή « ε ηάζε λα παξεκβάιεη ζε έξγα κε πνιηηηθά ζθελέο ή
κνλνιφγνπο πνπ μερσξίδνπλ δσεξά απφ ην ππφινηπν έξγν φπνπ αλήθνπλ θαη θαίλνληαη λα
απερνχλ ηξέρνληα πξνβιήκαηα ηεο επνρήο ηνπ»215.
Πέξα απφ ηηο πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο πνπ έρεη ην έξγν ηνπ Δπξηπίδε, είλαη βέβαην φηη
ν πνηεηήο πξνζπαζεί λα πεξάζεη θαη θνηλσληθά κελχκαηα ζηνπο ζεαηέο ηνπ, ηνλίδνληαο
πφζν εχθνια κπνξεί λα ζπηισζεί ε αμηνπξέπεηα κηαο γπλαίθαο. Ζ Διέλε ζεσξείηαη ε πην
κηζεηή γπλαίθα, πνπ παξέζπξε ζην ζάλαην πνιιέο γελλαίεο ςπρέο, ελψ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα ππφδεηγκα πίζηεο θαη αθνζίσζεο ζηνλ Μελέιαν. Με ηε
ζηηβαξή παξνπζία ηεο κέζα ζην έξγν, κε ηελ εθεπξεηηθφηεηά ηεο θαη ηε γπλαηθεία ηεο
πνλεξηά ζηέθεηαη ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη δίλεη ιχζε εθεί φπνπ ν Μελέιανο, ν
ήξσαο ηεο Σξνίαο, αδπλαηεί. ην ηέινο ηνπ έξγνπ, ε ηηκή ηεο Διέλεο απνθαζίζηαηαη, ν
αγψλαο ηεο λα παξακείλεη πηζηή δηθαηψλεηαη θαη πξναλαγγέιιεηαη απφ ηνπο Γηφζθνπξνπο ε
κειινληηθή απνζέσζή ηεο216.
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πκπεξαζκαηηθά, φιν ην έξγν δηαηξέρεηαη απφ ηελ αληίζεζε αλάκεζα ζην εἶλαη θαη
ην θαίλεζζαη, πνπ ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί σο αληίζεζε αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
θαη ηελ ςεπδαίζζεζε. Ζ δηπιή απηή δηάζηαζε έρεη θαη θηινζνθηθέο πξνεθηάζεηο αθνχ
ππνδειψλεη ην ράζκα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε γλψζε θαη ηελ άγλνηα, ηε δσή θαη ην
ζάλαην, ηνλ πφιεκν θαη ηελ εηξήλε.
11. Η ιαηρεία ηες Διέλες
Απηφ πνπ απνξξέεη απφ ηε κειέηε ηνπ έξγνπ είλαη φηη ε Διέλε ζπγθέληξσλε δχν
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ έθαλαλ μερσξηζηή: ηελ αζχγθξηηε νκνξθηά θαη ηελ πίζηε ηεο ζηνλ
Μελέιαν. Σα ραξίζκαηά ηεο απηά δηθαηνινγνχλ θαη ηνλ ηδηαίηεξν ζαπκαζκφ πνπ έδεηρλαλ
πξνο ην πξφζσπφ ηεο ζηελ πάξηε πνπ μεπεξλνχζε ηα αλζξψπηλα φξηα θαη εζεσξείην
ιαηξεία. Σα ιφγηα ησλ Γηφζθνπξσλ ζηνλ ζηίρν 1667θ.ε. καο πξντδεάδνπλ γη‟ απηφ.
«ὃηαλ δέ θάκςῃο θαί ηειεπηήζῃο βίνλ,
ζεόο θεθιήζῃ θαί Γηνζθόξσλ κέηα
ζπνλδῶλ κεζέμεηο μέληά η’ ἀλζξώπσλ πάξα
ἓμεηο κεζ’ ἡκῶλ∙ Εεύο γάξ ὧδε βνύιεηαη.»
(Κη φηαλ πηα ζα ηειεηψζνπλ νη κέξεο ηεο δσήο ζνπ
θαη πεζάλεηο, ζεά ζα νλνκαζηείο θη απ‟ ηνπο
αλζξψπνπο, καδί κε καο, ζα δέρεζαη ζπζίεο θαη δψξα,
φπσο έρεη νξίζεη ν Γίαο.)
Ζ Διέλε ζηελ πάξηε ιαηξεπφηαλ σο ζεά. Ζ ιαηξεία ηεο ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε
δχν ζηαζκνχο ζηε δσή ηεο γπλαίθαο: ηε κεηάβαζε ησλ θνξηηζηψλ απφ ηελ εθεβηθή ζηελ
ελήιηθε δσή θαη ην γάκν. ε αληίζεζε κε ηελ Αζήλα, φπνπ ε εθεβηθή δσή ήηαλ
πεξηνξηζκέλε, ιφγσ ηνπ φηη ηα θνξίηζηα παληξεχνληαλ ζε πνιχ λεαξή ειηθία, ζηε πάξηε
ηα θνξίηζηα παληξεχνληαλ γχξσ ζηελ ειηθία ησλ δεθανθηψ ρξφλσλ. Γηα απηήλ ηελ καθξά
εθεβηθή ηνπο δσή είρε ζεζκνζεηεζεί έλα

πιήζνο δξσκέλσλ, εληαγκέλσλ ζηηο

θαζηεξσκέλεο γηνξηέο ησλ παξηηαηψλ, ζηηο νπνίεο ηα λεαξά θνξίηζηα ζπκκεηείραλ κε ην
ρνξφ ηνπο θαη ην ηξαγνχδη ηνπο. Μάιηζηα ππήξρε θαη δηαγσληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ
αλάδεημε ηφζν ηεο πην ηθαλήο ζην ηξαγνχδη, φζν θαη ηεο πην μερσξηζηήο ζηελ νκνξθηά.
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Ζ νκνξθηά ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο παξηηάηεο, αθνχ πεξηέθιεηε φρη κφλν
ην εμσηεξηθφ θάιινο αιιά θαη ηε γνεηεία θαη ηνλ εξσηηζκφ κηαο γπλαίθαο, φιεο δειαδή ηηο
αξεηέο πνπ έθαλαλ ηα θνξίηζηα λα είλαη ζεμνπαιηθψο πνζεηά ζηνπο άλδξεο. Ζ Διέλε, σο
ζεά, εθπξνζσπεί φιεο απηέο ηηο αξεηέο, αθνχ ε ίδηα απνηειεί ην πξφηππν ηεο ηδαληθήο
νκνξθηάο, ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ηνπ αζίγαζηνπ εξσηηθνχ πφζνπ, θαη κέζα απφ ηε
ιαηξεία ηεο απνλέκεη ηηο αξεηέο απηέο σο δψξα ζηηο έθεβεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ΄ απηήλ,
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκεχζνπλ σο ην δηαβαηήξηφ ηνπο ζηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ ελήιηθε
δσή θαη ηε κεηέπεηηα εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο σο παληξεκέλσλ γπλαηθψλ. 217
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V. σκπεράζκαηα
Μέζα ζηελ αλδξνθξαηνχκελε θνηλσλία ηνπ 5νπ πΥ αηψλα, φπνπ ε γπλαίθα έρεη
πεξηνξίζεη ηνπο νξίδνληέο ηεο απζηεξά ζηα φξηα ηεο νηθίαο ηεο, πξνβάιινπλ νη ηξεηο απηέο
εξσίδεο, ε Αληηγφλε, ε Μήδεηα θαη ε Διέλε, νη νπνίεο κε ην δεκφζην ιφγν ηνπο ζπάλε ηε
ζησπή ηνπο θαη πςψλνπλ πξνθιεηηθή θσλή ππεξεηψληαο έλα πςειφ ηδαληθφ, ηελ
νηθνγέλεηα, πνπ απνηεινχλ ηε κνλαδηθή απνζηνιή ηνπο ζηε δσή. Με ηελ πλεπκαηηθφηεηα
πνπ ηηο δηαθξίλεη, ην κεγαιείν ηεο ςπρήο ηνπο θαη ην εζηθφ ηνπο αλάζηεκα αγσλίδνληαη λα
δηαηεξήζνπλ ηνλ νίθν ηνπο θαη φιεο νη πξάμεηο ηνπο απνζθνπνχλ ζην χςηζην απηφ αγαζφ.
Υσξίο νηθνγέλεηα νη ίδηεο είλαη δσληαλέο λεθξέο.
Καη νη ηξεηο, ε θαζεκηά κε ηελ ηδηφηεηα πνπ θαηέρεη, ε Αληηγφλε σο θφξε, ε Μήδεηα
σο ζχδπγνο θαη κεηέξα θαη ε Διέλε σο ζχδπγνο, ζα επαλαζηαηήζνπλ ηελ ζηηγκή πνπ ζα
ληψζνπλ φηη πξνζβάιιεηαη ε ηεξφηεηα ηνπ νίθνπ ηνπο θαη κε ην ιφγν ηνπο, είηε ζα
αλαδείμνπλ πςειά ηδαληθά, ιεηηνπξγψληαο ζεηηθά πξνο ηελ θνηλσλία, είηε ζα έρνπλ
ππνλνκεπηηθφ ξφιν εθθξάδνληαο ζπλαηζζήκαηα πεξηζζφηεξν αηνκηθά.
Απφ ηηο εξσίδεο πνπ αλαιχζακε, ε Αληηγφλε είλαη ε ελζάξθσζε ηεο αλζξψπηλεο
ζέιεζεο θαη κε ηελ ππνδεηγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο απνηειεί ζεηηθφ πξφηππν γηα ηελ
θνηλσλία, αθνχ εληζρχεη ην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο. ιεο ηηο νη πξάμεηο ππαγνξεχνληαη απφ
ην εζηθφ θαζήθνλ πνπ έρεη απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηά ηεο αδηαθνξψληαο γηα ηε δηθή ηεο
δσή. Με

απνθαζηζηηθφηεηα θαη παιηθαξίζην ζάξξνο

ζπγθξνχεηαη κε ην αλδξηθφ

θαηεζηεκέλν θαη ηελ απζαίξεηε βαζηιηθή εληνιή, έρνληαο σο ζθνπφ ηεο δσήο ηεο λα
εθπιεξψζεη ην εζηθφ ηεο ρξένο απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα: λα ζάςεη ηνλ αδειθφ ηεο.
Γλσξίδεη ην βαζηιηθφ δηάηαγκα θαη ηελ ηηκσξία γηα ηνλ παξαβάηε απηνχ, αιιά ζεσξεί πην
ζεκαληηθφ έλα ζάλαην πνπ ζα έξζεη σο απνηέιεζκα ηεο εθπιήξσζεο ηνπ εζηθνχ ρξένπο
απφ κηα ληξνπηαζκέλε δσή. Έηζη επηιέγεη ην δξφκν ηνπ καξηπξίνπ πνπ ππαγνξεχεηαη απφ
ηνπο άγξαθνπο ζετθνχο λφκνπο θαη αγσλίδεηαη κέρξη ζαλάηνπ γηα ηνλ «νίθν» ηεο,
ζπζηάδνληαο ηε δσή ηεο θαη αλαδεηθλχνληαο ηνλ εαπηφ ηεο ζε πξφηππν εξσηζκνχ.
ηνλ αληίπνδα ηεο Αληηγφλεο ζηέθεη ε Μήδεηα, ε νπνία δελ θηλείηαη απφ ηφζν αγλά
αηζζήκαηα αγάπεο. Κη απηή ε εξσίδα έρεη αθηεξψζεη ηε δσή ηεο ζηελ νηθνγέλεηά ηεο. Εεη
θαη ππάξρεη κέζα απφ απηή, αιιά φηαλ ζπλεηδεηνπνηεί φηη ηελ εγθαηαιείπεη ν ζχδπγφο ηεο
γηα κηα λεφηεξε γπλαίθα ράλεη ηε ινγηθή ηεο ζθέςε θαη αθήλεη ην πάζνο ηεο λα ηελ
εμνπζηάζεη.
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Απηέο νη ελαιιαγέο ηεο ινγηθήο θαη ηνπ πάζνπο θαζνξίδνπλ ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ
θαη παξνπζηάδνπλ ηελ εξσίδα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζζεί ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο.
Ζ δσή ηεο δελ έρεη λφεκα ρσξίο ηνλ Ηάζνλα, γηα ηνλ νπνίν ζπζίαζε παηξίδα θαη νηθνγέλεηα.
Σνλ κηζεί γηα ηελ αραξηζηία ηνπ απηή θαη εθθξάδεη ηα θαηψηεξα ζπλαηζζήκαηά ηεο κε ηελ
απνηξφπαηε πξάμε ηεο παηδνθηνλίαο. Με πιήξε επίγλσζε παξακεξίδεη ηα κεηξηθά ηεο
αηζζήκαηα θαη ζθάδεη ηα παηδηά ηεο πξνθεηκέλνπ λα ηνλ εθδηθεζεί. Σν κφλν φκσο πνπ
πεηπραίλεη είλαη λα κεηαηξαπεί απφ ζχκα ζε ζχηε, μεπεξλψληαο ηα φξηα ηεο εθδίθεζεο.
πνηα ζπκπάζεηα ππήξρε πξνο ην πξφζσπφ ηεο εμαηκίδεηαη θαη ην κφλν πνπ πξνθαιεί
ζηνπο ζεαηέο είλαη δένο. Ο ιφγνο θαη νη πξάμεηο ηεο

εμσηεξηθεχνπλ ζπλαηζζήκαηα

πεξηζζφηεξν αηνκηθά πνπ δελ εληζρχνπλ αιιά θαηεδαθίδνπλ ηνλ «νίθν» ηεο.
ην κέζν ηεο Αληηγφλεο θαη ηεο Μήδεηαο ζηέθεη ε Διέλε. Ζ ίδηα δελ απνηειεί εξσηθφ
πξφηππν, φπσο ε Αληηγφλε, νχηε κε ηηο πξάμεηο ηεο θηάλεη ζηα άθξα, φπσο ε Μήδεηα.
Βξίζθεηαη πην θνληά ζε κηα ζπλεζηζκέλε γπλαίθα ηεο επνρήο ηεο, έρνληαο σο θχξην κέιεκά
ηεο ηελ νηθνγέλεηά ηεο θαη ηελ θαιή ηεο θήκε. Ο ιφγνο ηεο χπαξμήο ηεο πεξηζηξέθεηαη
γχξσ απφ ηηο δχν απηέο αμίεο θαη ζε φιν ην έξγν κάρεηαη γη‟ απηέο.
Υσξίο λα ην έρεη επηδηψμεη ε ίδηα βξίζθεηαη ζε κηα μέλε ρψξα καθξηά απφ ηελ
νηθνγέλεηά ηεο. Με ζχλεζε θαη απνθαζηζηηθφηεηα αγσλίδεηαη λα δηαθπιάμεη ηελ ηηκή ηεο
παξακέλνληαο πηζηή ζηνλ Μελέιαν θαη ηαπηφρξνλα πξνζπαζεί λα απνθαηαζηήζεη ηελ θαθή
θήκε πνπ ππάξρεη γχξσ απφ ην φλνκά ηεο, ρσξίο λα είλαη ε ίδηα ππαίηηα. Ο δεκφζηνο ιφγνο
ηεο θαη ε δπλακηθή ηεο παξνπζία απνζθνπνχλ φρη ζηελ ίδηα σο άηνκν αιιά ζηελ
πξνάζπηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο.
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