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ΠΒΡΕΛΔΦΔ 

 
Δ ζεσξία ησλ Βλεξγψλ Μνληέισλ Αεζκνχ ππνζηεξίδεη, φηη ν άλζξσπνο έρεη ηε θπζηθή 

ηάζε λα είλαη θνληά ζε άηνκα, πνπ ηνπ παξέρνπλ αζθάιεηα, φηαλ ν ίδηνο ην έρεη αλάγθε. 

Οη εκπεηξίεο ηνπ θάζε αηφκνπ κε ηνπο γνλείο ηνπ, θαηά ηε βξεθηθή θαη παηδηθή ειηθία, 

πξνζδηνξίδνπλ θαη ην είδνο ησλ ζρέζεψλ ηνπ ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ. Δ θπζηθή θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εγγχηεηα, φπσο θαη ε παξακέιεζε, ε θαθνπνίεζε ή ε εγθαηάιεηςε ησλ 

παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο, θαζνξίδεη, ην πψο αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν θαη ηνλ εαπηφ 

ηνπο. Οη κειέηεο γηα ηνπο ηχπνπο δεζκνχ δείρλνπλ, φηη ηα άηνκα, ηα νπνία έρνπ, 

ππνζηήξημε θαη εκπηζηνζχλε απφ ηα ζεκαληηθά πξφζσπα ηεο δσήο ηνπο, δηαζέηνπλ κία 

ζηαζεξή αίζζεζε απηνεθηίκεζεο θαζψο επίζεο θαη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ άγρνπο. Ώληίζεηα, άηνκα κε αλαζθαιή ηχπν δεζκνχ 

έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπληεξνχλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία νδεγνχλ ζε κε 

ιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη αληηδξάζεηο. Δ θηινζνθία ηεο ζεσξίαο ησλ Βλεξγψλ 

Μνληέισλ Αεζκνχ ζπλαληάηαη ζηελ πνίεζε, ζηε ινγνηερλία θαη ζην ζέαηξν θαη 

απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ αληηδξάζεσλ θαη γεληθφηεξα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

πξνζψπσλ.Οη Δξσίδεο ηνπ Οβηδίνπ θαζψο θαη ηα έξγα ησλ κεγάισλ ηξαγηθψλ 

πνηεηψλ, ηνπ Βπξηπίδε θαη ηνπ αίμπεξ, θαηαδεηθλχνπλ δηαρξνληθά ηελ αλάγθε ηνπ 

αλζξψπνπ γηα ζπλαηζζεκαηηθή εγγχηεηα ηφζν κε ηα ζεκαληηθά πξφζσπα φζν θαη κε ηνλ 

ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Βλεξγά Μνληέια Αεζκνχ, αζθαιήο ηχπνο δεζκνχ, αλαζθαιήο ηχπνο 

δεζκνχ, αγρψδεο ηχπνο εκκνλήο, ακθηζπκηθφο ηχπνο απνθπγήο, δηαθπιηθέο ζρέζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. 

 
Ση είλαη δεζκόο (attachment). 

 
Αεζκφο κεηέξαο-παηδηνχ. 

 
Δ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ παηδηνχ κε ηνλ γνλέα θαη νη επηπηψζεηο ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο. 

Φπραλαιπηέο
1
, ζεσξεηηθνί ησλ αληηθεηκελφηξνπσλ ζρέζεσλ

2
 θαη πην πξφζθαηα, 

ζεσξεηηθνί ηεο πξνζσπηθφηεηαο έρνπλ ππνζηεξίμεη κέζσ ηεο θιηληθήο ηνπο 

εκπεηξίαο, φηη νη εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ ζηελ παηδηθή ειηθία επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο 

πνπ αλαπηχζζεη κε ηνπο άιινπο ζε φιν ην θάζκα ηεο δσήο ηνπ. Δ ζεσξία δεζκνχ 

επεθηείλεη ηηο αηνκηθνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο θαη, εζηηάδνληαο ζηελ πνηφηεηα ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζην παηδί θαη ηνλ γνλέα, δεκηνπξγεί έλα πνιχπιεπξν θαη ζηέξεν 

πιαίζην γηα ηελ εμήγεζε ησλ ςπρνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε φιν ην θάζκα ηεο δσήο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ ζηελ παηδηθή ειηθία. 

Δ ζχγρξνλε Φπρνινγία έρεη κειεηήζεη θαη αζρνιεζεί πνιχ κε ηε ζεσξία ηνπ δεζκνχ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Ainsworth θαη ν Bowlby, νη νπνίνη ππήξμαλ νη πξσηνπφξνη 

εξεπλεηέο ηεο ζεσξίαο ηνπ δεζκνχ, πξνζπάζεζαλ λα εμεγήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

βξέθνπο φζνλ αθνξά ζην πξφζσπν θξνληίδαο (ζπλήζσο ηελ κεηέξα), ζε ζηηγκέο 

απνρσξηζκνχ θαη επαλέλσζεο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ δεζκνχ, νη ζπκπεξηθνξέο, 

νη νπνίεο κνξθνπνηνχληαη ζηε βξεθηθή ειηθία, ζπληεινχλ, έηζη ψζηε ηα άηνκα απηά 

λα ζρεκαηίζνπλ ζρέζεηο δεζκνχ κε ηηο νπνίεο ζα ζπλαλαζηξέθνληαη θαη σο ελήιηθεο. 

Ο φξνο «δεζκφο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην ηζρπξφ ζπλαηζζεκαηηθφ 

δέζηκν πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ βξέθνπο θαη ηεο κεηέξαο ηνπ ή θαη άιινπ 

αηφκνπ ηνπ ζηελνχ πεξηβάιινληνο θαηά ην πξψην έηνο ηεο δσήο ηνπ. Σα βξέθε πνπ 

κεγαιψλνπλ ζε πεξηβάιινλ, φπνπ ε κεηέξα ηνπο ή ην πξφζσπν πνπ ηα θξνληίδεη, 

είλαη ζπλεπήο ζηηο αλάγθεο ηνπ, αλαπηχζζνπλ ζπλήζσο αζθαιή δεζκφ κε ην  

πξφζσπν απηφ. Ώληίζεηα, φηαλ ην βξέθνο κεγαιψλεη ζε πεξηβάιινλ πνπ ην  άηνκν 

πνπ ην θξνληίδεη δείρλεη ζπλαηζζεκαηηθή ςπρξφηεηα θαη αδηαθνξία θαη αζπλέπεηα 

ζηηο αλάγθεο ηνπ, αλαπηχζζεη ζπλήζσο αλαζθαιή δεζκφ. 

 

 

 
1
Freud, S. (1933). 

2
Erikson, E. (1950), ζ. 1-2, 147-166. 
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1.1. Δξκελείεο γηα ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό δεζκό 

 
Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ 

δεζκνχ: 

- χκθσλα κε ηνλ Freud
3
, ηα βξέθε ζπλδένληαη ζπλαηζζεκαηηθά κε ην πξφζσπν πνπ 

ηθαλνπνηεί ηε βαζηθφηεξε αλάγθε ηνπο, ηελ ηξνθή, δειαδή κε ηε κεηέξα ηνπο. 

- Καηά ηνλ Erikson
4
, ηα βξέθε αλαπηχζζνπλ δεζκφ κε ηα πξφζσπα, ηα νπνία 

αηζζάλνληαη αζθάιεηα, φηη ζα ηα βνεζήζνπλ, φ,ηη θαη λα γίλεη. 

- Ο Bowlby
5
 ην 1973 κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ δεχηεξνπ ηφκνπ ηεο ηξηινγίαο ηνπ 

«Separation: Anxiety and Anger», ήηαλ απηφο, ν νπνίνο μεθίλεζε ηελ πξνζπάζεηα γηα 

ηε κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ δεζκνχ/ πξνζθφιιεζεο ζηνπο ελήιηθεο.  Ο ίδηνο  κέζα 

απφ κειέηεο θαη παξαηεξήζεηο ζε Ννζνθνκεία θαη Εδξχκαηα δηαπίζησζε, φηη ηα 

βξέθε δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ κε ηα πξφζσπα πνπ ηνπο παξέρνπλ κηα 

ζηαζεξή βάζε γηα λα εμεξεπλήζνπλ ηνλ θφζκν. 

Ώπηφ πνπ πξφζζεζε ε ζεσξία δεζκνχ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο, είλαη, 

φηη ε ζεσξία δεζκνχ είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο εκπεηξηθά θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ηηο επαιεζεχζεη. Δ Mary Ainsworth
6
 πηνζέηεζε λέεο κεζφδνπο γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη κέηξεζε ησλ ηχπσλ δεζκνχ ζηε βξεθηθή ειηθία θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν, δεκηνχξγεζε ηε ζεσξία δεζκνχ. Δ κέζνδνο ηνπ μέλνπ ζπλέβαιε, έηζη ψζηε λα 

εξεπλεζεί, απφ ηνπο εηδηθνχο, ε ζρέζε ηεο πνηφηεηαο δεζκνχ κε πνιιέο άιιεο 

πιεπξέο ηεο γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ
7
. Έηζη, 

δεκηνπξγήζεθεε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ δεζκνχ ζε ηξεηο ηχπνπο, ε 

νπνία ζπλέβαιε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηελ επέθηαζε ηεο ζεσξίαο γηα ηηο ζρέζεηο 

ησλ ελειίθσλ θαζψο νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο λα κειεηήζνπλ ηνπο ηχπνπο δεζκνχ 

ζηνπο ελήιηθεο θαη ηελ επίδξαζε πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ ζηελ πνηφηεηα (αιιά θαη 

πνζφηεηα) ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζε φιν ην θάζκα ηεο δσήο 
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Νσξίηεξα, ν Weiss
8
 είρε εμεηάζεη ηελ ππφζεζε, φηη νη αληηδξάζεηο ζηελ απνμέλσζε 

απφ, ή ηελ απψιεηα ηεο θεληξηθήο κνξθήο δεζκνχ (δει. ε αθνινπζία δηακαξηπξία- 

απφγλσζε- απνδέζκεπζε), είλαη ιεηηνπξγηθά ηζνδχλακε ζε δηαθνξεηηθά εμειηθηηθά 

ζηάδηα. Ο Kitson
9
 θαηαζθεχαζε κηα θιίκαθα κέηξεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ δεζκνχ κεηά 

ην δηαδχγην θαη παξαηήξεζε ηηο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο 

απψιεηαο ηνπ ζπληξφθνπ. Ο Berman
10

 εμέηαζε ηελ επίδξαζε ηεο απψιεηαο ηνπ 

ζπληξφθνπ απφ ηελ νπηηθή ηεο ζεσξίαο δεζκνχ. Βπίζεο, θάπνηεο αξρηθέο έξεπλεο 

έρνπλ πξνηείλεη θιίκαθεο γηα ηελ κέηξεζε δηαδηθαζηψλ δεζκνχ θπξίσο απφ θιηληθή 

ζθνπηά
11

. ιεο απηέο νη εξγαζίεο είραλ έλα θνηλφ ζηνηρείν: κειέηεζαλ ηηο 

θαλνληζηηθέο πιεπξέο ηεο ζεσξίαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Πξνζδηφξηζαλ 

δειαδή ην δεζκφ ζε ζρέζε κε ηελ απψιεηα θαη νη πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζηε κέηξεζε 

ηνπ βαζκνχ „δεζίκαηνο‟ ή απψιεηαο. Βίλαη φκσο ακθίβνιν θαηά πφζν ν θαλνληζηηθφο 

απηφο θαη κνλνδηάζηαηνο πξνζαλαηνιηζκφο δηαδηθαζηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

δεζκφ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε πνιχπινθσλ γλσζηηθψλ, 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ δνκψλ θαη ηνλ βαζκφ ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Σν κεηνλέθηεκα ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ, αλ θαη βαζίδεηαη 

ζην θαλνληζηηθφ ζχζηεκα, είλαη, φηη παξαβιέπεη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζεσξίαο, 

πνπ αθνξά ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο ηχπνπο δεζκνχ. 

Σν 1987, ε Cindy Hazan θαη ν Phil Shaver δεκνζίεπζαλ έλα άξζξν, πνπ έζεζε ηηο 

βάζεηο γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζηνπο ηχπνπο δεζκνχ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δεκνζίεπζαλ ηα απνηειέζκαηα κηαο κειέηεο γηα ηελ εξσηηθή έιμε θαη 

ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. Σν άξζξν είρε σο βάζε ηνπ ην 

επηρείξεκα, φηη ε εξσηηθή έιμε ζηα δεπγάξηα έρεη παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ην 

δεζκφ ζηε βξεθηθή θαη παηδηθή ειηθία. Οη εξεπλεηέο, γηα λα ζπιιέγνπλ ηα 

απαηηνχκελα ζηνηρεία, ρξεζηκνπνίεζαλ κία απιή κέζνδν. Ώπεπζχλζεθαλ ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο θαη δεκνζίεπζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην ζε απιή θαη θαηαλνεηή γιψζζα, 

κε ζθνπφ λα ζπιιέμνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζρέζεηο, αξηζκφ 

θαη πνηφηεηα ζρέζεσλ, φπσο θαη ηη είδνπο πξνζδνθίεο είραλ ηα άηνκα ζρεηηθά κε ηελ 

εξσηηθή έιμε θαη ηηο ζρέζεηο γεληθφηεξα. χκθσλα κε ηελ Hazan, ε έξεπλα είρε 

ακηγψο δηεξεπλεηηθφ ραξαθηήξα, φζνλ αθνξά ζηε ζεσξία δεζκνχ (πξνζσπηθή 

 
8
Weiss, R. (1975). 

9
Kitson, G. (1982), ζ. 44, 379-393 

10
Berman, W. (1988), ζ. 54,3,496-503 

11
Fishler, P. (1990), ζ. 55, 499-520 
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επηθνηλσλία). ην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη εξεπλεηέο πξφζζεζαλ ηξεηο 

παξαγξάθνπο πνπ αλαθέξνληαλ ζπλνπηηθά ζηνπο παξαθάησ ηξεηο βαζηθνχο ηχπνπο 

δεζκνχ θαηά ηελ Ainsworth
12

. 

 

 
Σχπνο απνθπγήο: Νηψζσ θάπσο άβνια, φηαλ βξίζθνκαη ζπλαηζζεκαηηθά θνληά κε 

ηνπο άιινπο. Απζθνιεχνκαη λα ηνπο εκπηζηεπζψ νινθιεξσηηθά θαη λα αθήζσ ηνλ 

εαπηφ κνπ λα εμαξηάηαη απφ απηνχο. Βίκαη λεπξηθφο/ή φηαλ νη άιινη κε πιεζηάδνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπρλά, νη εξσηηθνί ζχληξνθνη επηζπκνχλ κεγαιχηεξε νηθεηφηεηα 

απφ φηη ληψζσ, φηη κπνξψ λα ηνπο δψζσ κε άλεζε. 

 

 

Σχπνο εκκνλήο: Νηψζσ, φηη νη άιινη είλαη απξφζπκνη λα έξζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά 

θνληά κνπ φζν εγψ ζα επηζπκνχζα. πρλά κε απαζρνιεί ην γεγνλφο, φηη ν ζχληξνθφο 

κνπ δελ κε αγαπά πξαγκαηηθά ή φηη δελ ζέιεη λα κείλεη καδί κνπ. Βπηζπκψ λα έξζσ 

θνληά ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνλ εξσηηθφ κνπ ζχληξνθν αιιά απηφ κεξηθέο θνξέο ηνπο 

θνβίδεη. 

 

 

Ώζθαιήο ηχπνο: Σν βξίζθσ ζρεηηθά εχθνιν λα έξζσ θνληά ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνπο 

άιινπο θαη ληψζσ άλεηα λα εμαξηψκαη απφ απηνχο. Αελ αλεζπρψ ζπρλά, φηη ζα κε 

εγθαηαιείςνπλ ή φηη θαλείο ζέιεη λα έξζεη ζπλαηζζεκαηηθά πνιχ θνληά κνπ. 

 

 

Ώλ θαη εθ πξψηεο φςεσο, δηαθξίλεηαη κία επηθαλεηαθή απιντθφηεηα ζηε κέζνδν 

απηφ-αλαθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη εηδηθά ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέρζεθαλ γηα ηνπο ηχπνπο δεζκνχ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθά. Δ θαηαλνκή ησλ ηξηψλ 

ηχπσλ ήηαλ παξφκνηα κε απηή πνπ αλαθέξεηαη ζε κειέηεο ηεο αλαπηπμηαθήο 

ςπρνινγίαο (αζθαιήο, εκκνλήο, απνθπγήο) θαη απηφ παξαηεξήζεθε θαη ζε πνιιέο 

κεηέπεηηα έξεπλεο. 

 

 

 

 

 
12

Ainsworth M. (1978). 
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1.2. Γηεξγαζίεο πνπ πξνεγνύληαη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζκνύ 

κε ην πξόζσπν θξνληίδαο. 

Ο δεζκφο μεθηλά ζηε βξεθηθή ειηθία θαη δηαξθεί ζε φιε ηε δσή. Έλα λενγέλλεην 

κσξφ ρξεηάδεηαη άκεζα θάπνηνλ λα ην θξνληίζεη. Ώπηφ ην άηνκν κπνξεί λα είλαη έλαο 

γνληφο, έλα αδεξθάθη ή κηα ληαληά θαη γεληθφηεξα έλα ην άηνκν ην νπνίν ζα ηνπ 

παξέρεη θξνληίδα θαη κε ην νπνίν ζα δεκηνπξγεζεί έλαο δεζκφο. 

χκθσλα κε ηνλ Bowlby
13

, ε ζεσξία ηεο πξνζθφιιεζεο είλαη κία ζεσξία αλάπηπμεο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ ηνπνζεηεί ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπ βξέθνπο θαη ηνπ αηφκνπ, πνπ έρεη αλαιάβεη ηε θξνληίδα ηνπ. Δ βαζηθή 

ππφζεζε ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη, φηη ππάξρεη έλα εγγελέο ζχζηεκα ζηνλ άλζξσπν, 

έλα ζχζηεκα εηνηκφηεηαο γηα δεκηνπξγία κηαο ζρέζεο απφ ηελ αξρή ηεο δσήο, πνπ ζα 

παξέρεη θξνληίδα θαη πξνζηαζία. Δ ζρέζε απηή ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ζα επεξεάζεη ηηο κεηέπεηηα 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ. 

Δ βαζηθφηεξε ππφζεζε απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη, φηη ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο είλαη 

«πξνγξακκαηηζκέλνο» βάζεη ηεζζάξσλ εγγελψλ ζπκπεξηθνξηθψλ ζπζηεκάησλ: α) 

ηεο πξνζθφιιεζεο, β) ηεο παξνρήο θξνληίδαο, γ) ηνπ θφβνπ θαη δ) ηεο εμεξεχλεζεο. 

Ο Bowlby ππέζεζε, φηη ηα ζπζηήκαηα απηά ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο θαη θαζνξίδνπλ ελ ηέιεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. 

Δ ζρέζε ηεο πξνζθφιιεζεο θαη ηνπ θφβνπ βξίζθνληαη ζε ζρέζε αλάινγε, ελψ ε 

εμεξεχλεζε βξίζθεηαη ζε ζρέζε αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο. 

Αειαδή, φηαλ ην άηνκν αηζζάλεηαη, φηη ππάξρεη θίλδπλνο ζην πεξηβάιινλ, 

ελεξγνπνηείηαη ην ζχζηεκα ην θφβνπ, ην νπνίν ελεξγνπνηεί κε ηε ζεηξά ηνπ ην 

ζχζηεκα ηεο πξνζθφιιεζεο. Κη απηφ είλαη πνιχ θπζηνινγηθφ, αθνχ, φηαλ ην βξέθνο 

αηζζάλεηαη, φηη απεηιείηαη απφ θάηη θνβάηαη, γεγνλφο ην νπνίν ην νδεγεί ζηελ 

αλαδήηεζε απηνχ, πνπ ζα ην βνεζήζεη. ε απηφλ, πνπ ηνπ πξνζθέξεη ηε θξνληίδα θαη 

ηελ πξνζηαζία ηνπ, έρεη ηελ ηάζε λα πξνζθνιιάηαη γηα λα απνκαθξχλεη ηελ ςπρηθή 

απηή έληαζε. ηνλ αληίπνδα, ην ζχζηεκα ηεο εμεξεχλεζεο ελεξγνπνηείηαη, φηαλ ηα 

άιια δχν ζπζηήκαηα είλαη απελεξγνπνηεκέλα, φηαλ δειαδή δελ ππάξρεη θάπνηνο 

θίλδπλνο ζην πεξηβάιινλ θη έηζη ην βξέθνο δελ έρεη ηελ αλάγθε λα έξζεη πην θνληά 
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ζηε κεηέξα κε ζθνπφ λα ην πξνζηαηεχζεη. ηελ πεξίπησζε απηή, ην άηνκν είλαη 

ειεχζεξν λα αζρνιεζεί κε ηελ εμεξεχλεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ, ην νπνίν ηνπ 

κεηαδίδεη έλα αίζζεκα αζθάιεηαο, φηη κπνξεί δειαδή λα ην εμεξεπλήζεη ρσξίο λα 

αηζζάλεηαη, φηη θηλδπλεχεη. 

Οη εθθξάζεηο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη αθφινπζεο: 

 
 πκπεξηθνξέο κε ζθνπφ ην ςάμηκν, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε θπζηθή 

εγγχηεηα πξνο έλα άηνκν ηθαλφ λα παξέρεη πξνζηαζία απφ πηζαλνχο 

θηλδχλνπο. 

 Ώμηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ απηνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ζαλ 

«αζθαιή βάζε» γηα ηελ εμεξεχλεζε ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηελ 

εμεξεχλεζε λέσλ εκπεηξηψλ. 

 Ώμηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ απηνχ ζαλ «αζθαιέο θαηαθχγην» δειαδή επηζηξνθή 

πξνο ηε θηγνχξα πξνζθφιιεζεο ζε πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ, αίζζεζεο απεηιήο 

ή θφβνπ. 

Σα εζσηεξηθά ιεηηνπξγηθά κνληέια απνηεινχλ ηελ εζσηεξίθεπζε ηεο ζρέζεο ηνπ 

βξέθνπο κε ηε κεηέξα ηνπ ή θαη ηα άιια βαζηθά πξφζσπα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Σν 

βξέθνο δειαδή αξρίδεη, κεηά απφ επαλαιήςεηο ελφο κνηίβνπ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

κεηέξαο – βξέθνπο, λα εζσηεξηθεχεη ηηο πιεπξέο ηεο ζρέζεο απηήο, δεκηνπξγψληαο 

πξνζδνθίεο πνπ αθνξνχλ: α) ηε δηαζεζηκφηεηα ζε πεξίπησζε αλάγθεο ηνπ αηφκνπ 

πνπ παξέρεη θξνληίδα θαη β) ηελ αμία ηνπ εαπηνχ λα ηχρεη ηεο θξνληίδαο ηνπ άιινπ 

αιιά θαη ηνπ εαπηνχ. 

πλερίδνληαο ηε ζεσξία ηνπ Bowlby, ε MaryAinsworth
14

 επηλφεζε κία δνθηκαζία, ε 

νπνία νλνκάζηεθε «Παξάμελε Καηάζηαζε» ή «Ανθηκαζία ηνπ Ξέλνπ». Πξφθεηηαη γηα 

κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε εξεπλήηξηα επηζπκνχζε λα κειεηήζεη ηνλ δεζκφ ησλ 

παηδηψλ κε ηηο κεηέξεο ηνπο κε βάζε ηηο αληηδξάζεηο ησλ πξψησλ πξνο έλα μέλν 

πξφζσπν, φηαλ ε κεηέξα ηνπο είλαη παξνχζα, φηαλ ιείπεη θαη φηαλ επηζηξέθεη. ηε 

δηαδηθαζία απηή, ζπκκεηείραλ βξέθε απφ 12-18 κελψλ θαη νη κεηέξεο ηνπο. Ώξρηθά, 

κεηέξα θαη βξέθνο έκπαηλαλ ζε έλα δσκάηην κε παηρλίδηα θαη δηλφηαλ ιίγνο ρξφλνο 

ζην παηδί λα εμεξεπλήζεη ηνλ ρψξν θαη λα αξρίζεη λα αζρνιείηαη κε ηα αληηθείκελα. 
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Μεηά, ζην δσκάηην έκπαηλε κηα μέλε. Υαηξεηνχζε ηε κεηέξα θαη θαζφηαλ ζε κηα 

άθξε. Έπεηηα απφ ιίγν, ε κεηέξα έθεπγε απφ ην δσκάηην αθήλνληαο κφλν ην παηδί κε 

ην μέλν πξφζσπν. Ο μέλνο εξρφηαλ ζε επαθή κε ην βξέθνο πξνζπαζψληαο λα ην 

θαζεζπράζεη θαη κεηά απφ ιίγν ε κεηέξα επέζηξεθε. Δ δηαδηθαζία απηή 

επαλαιήθζεθε εθηά θνξέο θαη δηαξθνχζε ηξία ιεπηά. 

χκθσλα κε ην πείξακα απηφ, ε Ainsworth ηαμηλνκεί ηηο αληηδξάζεηο ησλ βξεθψλ ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ζηνλ αζθαιή ηχπν, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηακαξηπξία 

κέζσ θιάκαηνο, φηαλ ε κεηέξα απνκαθξχλεηαη, σζηφζν ε επηζηξνθή ηεο θέξλεη 

αλαθνχθηζε θη έηζη ε παξνπζία ηεο κεηέξαο ιεηηνπξγεί γηα ην βξέθνο ζαλ αζθαιήο 

βάζε πεξαηηέξσ εμεξεχλεζε. β) ζηνλ αγρψδε-απνθεπθηηθφ ηχπν, ν νπνίνο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ππνηηζέκελε αδηαθνξία, ζηελ απνκάθξπλζε θαη θπξίσο ζηελ 

επηζηξνθή ηεο κεηέξαο, δείρλεη λα κε βηψλεη άγρνο θαη εζηηάδεηαη απνθιεηζηηθά ζην 

παηρλίδη. γ) ζηνλ αγρψδε-ακθηζπκηθφ ηχπν, ν νπνίνο δείρλεη ππεξβνιηθή αληίδξαζε 

άγρνπο θαη δηακαξηπξίαο θαηά ηνλ απνρσξηζκφ ηεο κεηέξαο θαη θαηά ηελ επηζηξνθή 

ηεο εθθξάδεη αθελφο ηελ ηάζε λα ηελ πξνζεγγίδεη αθεηέξνπ εθθξάδεη έληνλν ζπκφ 

θαη δελ κπνξεί λα αλαθνπθηζηεί απφ ηελ παξνπζία ηεο. δ) ζηνλ απνδηνξγαλσκέλν 

ηχπν, ζηνλ νπνίν παξαηεξνχληαη ζπκπεξηθνξέο αθξαίεο, κε αλακελφκελεο, φπσο ην 

«πάγσκα» ηνπ βξέθνπο ζηελ απνπζία ηεο κεηέξαο, πνπ δείρλνπλ φηη ην βξέθνο 

απνθφπηεηαη παξνδηθά απφ ηελ επαθή ηνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

πκπεξαζκαηηθά, ε αλάπηπμε ηνπ δεζκνχ αθνξά ζηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα φπσο αγάπε, θφβνο, αγσλία. ηελ πεξίπησζε πνπ αλαπηχζζνληαη 

πεξηζζφηεξν ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ν δεζκφο είλαη αζθαιήο αλάκεζα ζην παηδί θαη 

ην πξφζσπν, πνπ ηα θξνληίδεη, ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

αλαζθαιψλ δεζκψλ απμάλεηαη, φηαλ ππεξηζρχνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαηά 

ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο δεζκνχ
15

. Σα βξέθε πνπ κεγαιψλνπλ ζε ζπλαηζζεκαηηθά 

αζθαιέο πεξηβάιινλ φπνπ ηα ζεκαληηθά πξφζσπα επηδεηθλχνπλ ζπλέπεηα θαη 

επαηζζεζία, θαιχπηνληαο άκεζα ηηο αλάγθεο ηνπο, αλαπηχζζνπλ αζθαιή δεζκφ. 

Ώξγφηεξα, ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο, απηά ηα παηδηά ζα είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ 

καθξνρξφληεο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, λα κνηξάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε ηνπο 

άιινπο θαη λα έρνπλ απηνπεπνίζεζε. Ώληίζεηα, ηα βξέθε πνπ κεγαιψλνπλ ζε 

πεξηβάιινλ, φπνπ ηα ζεκαληηθά πξφζσπα δείρλνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ςπρξφηεηα ή 



16
ΐι. Καθνχξνο, E. (2006). 

15 

 

αζπλέπεηα ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο ελδέρεηαη λα αλαπηχμνπλ αλαζθαιή 

δεζκφ ζηελ παηδηθή ειηθία. Σα βξέθε απηά παξνπζηάδνπλ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα 

ην πξφζσπν ηεο κεηέξαο ηνπο θαη δελ εθδειψλνπλ αλεζπρία, φηαλ απηή 

απνκαθξχλεηαη, νχηε αλαθνχθηζε φηαλ εκθαλίδεηαη (αλαζθαιήο δεζκφο ηχπνπ 

απνθπγήο). Βπηπιένλ, επηδεηθλχνπλ ππεξβνιηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε κεηέξα ηνπο θαη 

αζρνινχληαη ζπλερψο καδί ηεο (αλαζθαιήο δεζκφο ηχπνπ αληίζηαζεο ή ακθηζπκίαο). 

Δ απνκάθξπλζή ηεο ηνπο πξνθαιεί έληνλν άγρνο, ζηελ επαλεκθάληζή ηεο εθθξάδνπλ 

ζπκφ θαη απνθεχγνπλ ηελ επαθή καδί ηεο. Σα βξέθε κε αλαζθαιή δεζκφ  άιιεο 

θνξέο πιεζηάδνπλ ηε κεηέξα θαη άιιεο θνξέο ηελ απνθεχγνπλ. Σα βξέθε απηά 

δείρλνπλ ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθήο αλαζθάιεηαο (αλαζθαιήο δεζκφο 

απνδηνξγαλσκέλνο-απνπξνζαλαηνιηζκέλνο)
16

. Ωο ελήιηθεο, ηα παηδηά απηά δελ 

κπνξνχλ λα επελδχζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, λα 

ληψζνπλ νηθεηφηεηα κε άιινπο θαη λα κνηξαζηνχλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα κε ηα 

άηνκα ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξίγπξνπ. Βπηπιένλ, εκθαλίδνληαη απξφζπκνη λα έξζνπλ 

ζε επαθή κε άιινπο θαη γίλνληαη θαρχπνπηνη θαη δχζηξνπνη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

ζρέζεηο. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα παηδηά κε αζθαιή δεζκφ ζα έρνπλ πςειή απηνεθηίκεζε θαη 

πγηείο πξνζσπηθέο ζρέζεηο, ελψ ηα παηδηά κε αλαζθαιή δεζκφ ιφγσ άγλνηαο ή 

θαθνκεηαρείξηζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηα θξνληίδεη, επεηδή ηηκσξνχληαη, σο ελήιηθεο 

δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα δεηνχλ βνήζεηα, αθνχ πνηέ θαλείο δελ ηνπο ηελ πξνζέθεξε κε 

απνηέιεζκα λα κελ κάζνπλ απφ λσξίο απηή ηε δηαδηθαζία. Ώπηφ ζα έρεη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζε φια ηα είδε ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ ιφγσ ηνπ φηη ππέζηεζαλ 

ςπρξφηεηα, θαθνκεηαρείξηζε, ή αδηαθνξία. 

 

 

1.3. πλέπεηεο ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζκνύ ζηελ εμέιημε ησλ παηδηώλ. 

 
Οη γνλείο επηδξνχλ θαηαιπηηθά ζην ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν ησλ παηδηψλ. Έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλεο, νη νπνίεο πξνζπάζεζαλ λα κεηξήζνπλ, θαηά πφζν έλα 

παηδί είλαη αζθαιέο ή φρη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο γνλείο ηνπ. ηελ έξεπλα απηή, ηα 

παηδηά ηνπνζεηνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε κηα ηζηνξία, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ . Δ 

ηζηνξία έρεη σο εμήο: Δ κεηέξα θαη ν παηέξαο ηνπ παηδηνχ θεχγνπλ ην βξάδπ θαη ην 



17
Pickover, S. (2002), ζ. 358-367 

16 

 

παηδί κέλεη κφλν ηνπ κε ηε ληαληά. Έρνπλ δψζεη ζην παηδί θνχθιεο πνπ αλαπαξηζηνχλ 

ηε κακά θαη ηνλ κπακπά, πξνθεηκέλνπ ην παηδί λα δείμεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, φηαλ 

νη γνλείο θεχγνπλ θαη φηαλ νη γνλείο επηζηξέθνπλ. Σα παηδηά κε αζθαιή δεζκφ 

εθθξάδνπλ θφβνπο γηα ηνπο γνλείο ηνπο πνπ ηνπο αθήλνπλ, αιιά νη θφβνη απηνί 

δηαιχνληαη, φηαλ νη γνλείο επηζηξέθνπλ ζπίηη. Σα παηδηά κε δεζκφ αλαζθαιή ηχπνπ 

απνθπγήο δελ επηηξέπνπλ ζηνπο θφβνπο θαη ηηο αλαζθάιεηέο ηνπο λα θαλνχλ. 

Ώληηδξνχλ ζαλ είλαη φια ππφ έιεγρν θαη αηζζάλνληαη αζθαιείο. Σα παηδηά κε δεζκφ 

αλαζθαιή ηχπνπ αληίζηαζεο ή ακθηζπκίαο ιέλε ηζηνξίεο, γηα ην ηη θάλνπλ, φηαλ νη 

γνλείο ηνπο ιείπνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηηο θαθέο θαη γεκάηεο άγρνο ζηηγκέο ηηο 

αγλννχλ, ελψ γηα ηηο επράξηζηεο θαη δηαζθεδαζηηθέο ζηηγκέο ππεξβάιινπλ. Σέινο, ηα 

παηδηά κε αλαζθαιή δεζκφ απνδηνξγαλσκέλν- απνπξνζαλαηνιηζκέλν αλαπηχζζνπλ 

θφβν, αιιά δελ κπνξνχλ λα ηνλ δηψμνπλ. Οη γνλείο παξακέλνπλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

ζσκαηηθά κε δηαζέζηκνη ζην παηδί θαη ε ηζηνξία ηειεηψλεη ρσξίο λα έρνπλ δηψμεη ηνπο 

θφβνπο ηνπο. 

πζηήκαηα αλαζθαινχο δεζκνχ έρνπλ ζπλδεζεί κε ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, ζηηο 

νπνίεο ην παηδί αλαπηχζζεη ζεκαληηθή επαηζζεζία, ιφγσ ηεο απψιεηα ηεο θηγνχξαο 

ηνπ δεζκνχ. Παηδηά κε αλαζθαιή δεζκφ «αλαπηχζζνπλ ηελ αληθαλφηεηα λα 

ζρεκαηίζνπλ αζθαιείο δεζκνχο θαη αληηδξνχλ κε έλα ερζξηθφ, απνξξηπηηθφ ηξφπν 

ζην πεξηβάιινλ ηνπο»
17

. νβαξέο δηαηαξαρέο δεζκνχ νδεγνχλ ην παηδί λα δέλεηαη 

αξρηθά ζε κεγάιν βαζκφ κε ην πξφζσπν θξνληίδαο, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα 

απνηξαβηέηαη, αθνχ αηζζάλεηαη, φηη ην πξφζσπν θξνληίδαο ζα ην απνξξίςεη, γηαηί ην 

ζεσξεί αλάμην. Παηδηά κε αζθαιή δεζκφ είλαη ηθαλά λα ζρεκαηίδνπλ λέεο ζρέζεηο 

δεζκνχ, ελψ δηαηεξνχλ ηελ ππάξρνπζα ζρέζε δεζκνχ κε ηνπο γνλείο ηνπο. Ώληίζεηα, 

παηδηά κε αλαζθαιή δεζκφ επηθεληξψλνληαη ζην λα πεηχρνπλ θαιχηεξε ζρέζε κε 

ηνπο γνλείο ηνπο θαη έηζη θάλνπλ δχζθνια λέεο ζρέζεηο δεζκνχο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 
Δλεξγά Μνληέια Γεζκνύ Δλειίθσλ 

 
ήκεξα, δίλεηαη πνιχ κεγάιε έκθαζε ζηε ζεκαζία ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ 

αλζξψπσλ. Σν θνκκάηη απηφ ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο είλαη ίζσο απηφ πνπ 

απαζρνιεί πιένλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο ζηηο κέξεο καο, θάηη πνπ ηηο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο βξηζθφηαλ ζε χθεζε. 

Δ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο, πνπ έρνπλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηε δσή καο, ζα 

πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ηφζν ζε βηνινγηθφ-ςπρηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ 

ππφβαζξν. Ο άλζξσπνο είλαη, θαηά ηνλ Ώξηζηνηέιε, θνηλσληθή νληφηεηα, απφ ηε 

θχζε ηνπ θαη απφ ηε γέλλεζή ηνπ θη έρεη ηελ έκθπηε αλάγθε λα βξίζθεηαη θαη λα 

επηθνηλσλεί κε άιινπο αλζξψπνπο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη ην απνηέιεζκα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, ησλ 

βησκάησλ, ησλ αμηψλ θαη ησλ γλσζηαθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

αλζξψπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ
18

. 

2.1. Η έλλνηα ηεο ζπληξνθηθήο ηθαλνπνίεζεο ζηηο ζρέζεηο ησλ ελειίθσλ. 

 
χκθσλα, κε ηνλ Gelles

19
, ε έλλνηα ηεο ζπληξνθηθήο ηθαλνπνίεζεο πξνζδηνξίδεηαη, 

σο κηα αηνκηθή ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζρέζεο ηνπ δεχγνπο, ή κε 

απιά ιφγηα, πψο λνηψζεη θάπνηνο γηα ηε ζρέζε ηνπ. Γηα αξθεηά ρξφληα, νη εξεπλεηέο 

αδπλαηνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα κεηαμχ αιιεινζρεηηδφκελσλ 

παξαγφλησλ, φπσο ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο, ε επηπρία θαη ε πγεία. Κη απηφ, γηαηί είραλ 

παξαιείςεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ έξεπλά ηνπο ηε κεηαβιεηή ηνπ «παξάγνληα ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζρέζε», ε νπνία ζπκπιήξσζε απηφ πνπ έιεηπε απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή κειεηάηαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεηαη θάζε θνξά έλα πεξηζζφηεξν 

ζπζηεκηθφ απνηέιεζκα. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ησλ 

ζεκεξηλψλ θνηλσληψλ ζηελ πνηφηεηα ηεο ζπληξνθηθήο ζρέζεο. ρεηηθέο έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία (Popenoe 

& Whitehead, 1999. Καηάθε, Ώλδξνπηζνπνχινπ, Γαβξηειίδνπ, Γξεγνξνπνχινπ & 

Λάθθα, 1999), θαηαδεηθλχνπλ, φηη ηα λέα δεπγάξηα δίλνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία 
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ηφζν ζηελ ίδηα ηε ζρέζε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε φζν 

βέβαηα θαη ζηε ζσζηή αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. 

2.2. πληξνθηθή ηθαλνπνίεζε (marital satisfaction) θαη ζηαζεξόηεηα (marital 

stability) ζηε ζρέζε ηνπ δεύγνπο. 

Οη έλλνηεο ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο ζρέζεο
20

 έρνπλ δηαθξηηέο 

δνκέο θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ κεηαβιεηέο φπσο ε θπιή, 

ην θχιν, ε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε 

εηαίξνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ καο δείρλνπλ, φηη ζρέζεηο κε ρακειά επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο κπνξεί είηε λα θαηαιήμνπλ π.ρ. ζην ρσξηζκφ είηε θαη φρη, δειαδή 

παξφιν ην ρακειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ην δεπγάξη παξακέλεη καδί
21

. 

Οη Ammato & Hohmann-Marriott
22

, ζε έξεπλά ηνπο, δηεξεχλεζαλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

έρεη ν βαζκφο ηνπ ζηξεο ζην δηαδχγην 509 ρσξηζκέλσλ δεπγαξηψλ. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο έδεημαλ, φηη «θαηλνκεληθά» ιηγφηεξν ζηξεζαξηζκέλα δεπγάξηα 

απνθαζίδνπλ λα ρσξίζνπλ. Βδψ φκσο πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, φηη ε απφθαζε ηνπ 

ρσξηζκνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη απνηέιεζκα καθξνρξφλησλ δπκψζεσλ 

θαη ζπλερνχο απμαλφκελεο κε ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζρέζε
23

. Σα παξαπάλσ καο 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη ππάξρνπλ θαη δεπγάξηα, ηα νπνία κπνξεί λα κελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλα απφ ηε ζρέζε ηνπο αιιά δελ ρσξίδνπλ. Καηαιήγνπκε ινηπφλ, φηη νη 

έλλνηεο ηεο ηθαλνπνίεζεο (marital satisfaction) θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηε ζρέζε 

(marital stability) άιινηε είλαη αλάινγεο θαη άιινηε αληηζηξφθσο αλάινγεο. 

2.3. Σύπνη ελήιηθνπ δεζκνύ. 

 
Οη έξεπλεο ησλ εηδηθψλ ζε ζρέζε κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ άξρηζαλ λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 κε θχξην ζθνπφ ηε κειέηε θαη ηελ 

αλάδεημε ηεο ζρέζεο, αξρηθά βξέθνπο-γνληνχ θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο παηδηθή 

ειηθίαο, φζνλ αθνξά ζηνλ ηχπν δεζκνχ ηνπ παηδηνχ
24

. πσο έρεη πξναλαθεξζεί, ελψ 

ν John Bowlby θαη ε Mary Ainsworth δεκηνχξγεζαλ ηε ζεσξία ηνπ δεζκνχ θαηά ηελ 

βξεθηθή θαη παηδηθή ειηθία, ε αμηνιφγεζε ησλ ηχπσλ δεζκνχ ησλ ελειίθσλ δελ ήηαλ 

 
 

20
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21
Bradbury, J. L. (2010), ζ. 72, 1171-1187. 

22
Hohmann-Marriott, P. R. & Ammato, B. (2007)., ζ. 96, 3-13. 

23
Ammato, P. (2000)., ζ. 62 (4), 1269-1287 

24
Ainsworth, Μ., Blehar, M.C., Waters, E. & Wall, S. (1978). 



19  

αθφκα εθηθηή. Δ έληαμε ησλ αηφκσλ ζηνπο ηχπνπο δεζκνχ αθνξνχλ ηφζν ζε 

γλσζηηθέο φζν θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζίεο. Αηέμνδν ζε απηήλ ηελ πνιχπινθε 

δηαδηθαζία κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ηχπσλ δεζκνχ ησλ ελειίθσλ έδσζαλ νη 

έξεπλεο ησλ Hazan & Shaver
25

, νη νπνίνη βαζηζκέλνη ζηε ζεσξία ηεο πξνζθφιιεζεο 

ηεο ζρέζεο ηνπ παηδηνχ κε ηνλ γνλέα, θαηάθεξαλ λα ηελ επεθηείλνπλ πεξαηηέξσ ζην 

πεδίν ησλ ελειίθσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, επηρείξεζαλ λα κεηξήζνπλ ηνλ ηχπν 

δεζκνχ ησλ ελήιηθσλ βαζηζκέλνη ζην γεγνλφο, φηη ηα ΒΜΑ αμηνινγνχλ ηνλ ηχπν 

δεζκνχ ηνπ αλζξψπνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, ζε φιεο ηηο θάζεηο 

αλάπηπμήο ηνπ. Έηζη, νη Hazan θαη Shaver θαηέιεμαλ ζηηο παξαθάησ δηαπηζηψζεηο: 

Ώ) Ώξρηθά, ζπκπέξαλαλ, φηη νη άλζξσπνη ηαπηνπνηνχληαη ζε κία απφ ηηο παξαθάησ 

ηξεηο κνξθέο πξνζθφιιεζεο ζηνπο εξσηηθνχο ηνπο δεζκνχο: α) Ώζθαιήο ηχπνο, 

(Secure attachment), β) Ώγρψδεο-Ώκθηζπκηθφο ηχπνο (Anxious/Ambivalent 

attachment), θαη γ) Ώπνθεπθηηθφο ηχπνο (Ώvoidant attachment). Βπηπιένλ, ε 

αληηζηνηρία ησλ πνζνζηψλ (Ώζθαιήο, 56%, Ώγρψδεο-Ώκθηζπκηθφο, 19% θαη 

Ώπνθεπθηηθφο, 25%) ήηαλ παξφκνηα κε ηα απνηειέζκαηα ζηηο έξεπλεο πνπ 

δηεμήρζεζαλ ζε παηδηά. ΐ) Αεχηεξνλ, φηη νη ελήιηθεο πνπ αλέπηπμαλ έλαλ απφ ηνπο 

ηξεηο παξαπάλσ ηχπνπο δεζκνχ, πεξηέγξαςαλ ηηο ξνκαληηθέο ηνπο ζρέζεηο σο εμήο: Οη 

αζθαιείο ηχπνη δεζκνχ ήηαλ ζε ζέζε λα πεξηγξάςνπλ κε ηξφπν ζπγθξνηεκέλν θαη 

αλαζχξνπλ απφ ην παξειζφλ ζθέςεηο, κλήκεο θαη ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο 

γνλετθνχο δεζκνχο, αλεμάξηεηα εάλ νη ζρέζεηο απηέο ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία 

ραξαθηεξηδφηαλ θαιέο ή φρη. Παξνπζηάδνπλ επθνιία πξνζέγγηζεο ηνπ ζπληξφθνπ 

ηνπο θαη γεληθά λνηψζνπλ νηθεηφηεηα ζηε ζρέζε. Οη ζρέζεηο ηνπο ζπλήζσο είλαη 

αιιειεμαξηψκελεο, έρνπλ ηελ ηάζε δειαδή λα δίλνπλ θαη λα παίξλνπλ 

ζπλαηζζήκαηα, λνηψζνληαο παξάιιεια απηνπεπνίζεζε θαη άλεζε. Βπηπιένλ, δελ 

αηζζάλνληαη άζρεκα, φηαλ ν ζχληξνθφο ηνπο, ηνπο πξνζεγγίδεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

βέβαηα δελ έρνπλ θφβν κήπσο ηνπο εγθαηαιείςεη. Οη αζθαιείο ζχληξνθνη κέλνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηα ζεηηθά ηεο ζρέζεο θαη ησλ εκπεηξηψλ ηεο δσήο γεληθφηεξα θαη γη‟ 

απηφ ην ιφγν, νη ζρέζεηο ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν καθξνρξφληεο ζε ζχγθξηζε κε απηέο 

ησλ άιισλ δχν ηχπσλ δεζκνχ. Οη αγρψδεηο-ακθηζπκηθνί ζχληξνθνη έρνπλ ηελ ηάζε 

λα ζπγρένπλ ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνπο γνλείο ηνπο θαη γη‟ 

απηφ ην ιφγν, αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο κλήκεο θαη ηα πξφηππά ηνπο. ΐηψλνπλ 

ηνλ έξσηα ή ηελ αγάπε κε κηα εκκνλή θαη γη‟ απηφ ην ιφγν, νη ζρέζεηο ηνπο δηέπνληαη 
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απφ αθξαία ζπλαηζζήκαηα, φπσο δήιηα ε νπνία φκσο ζπλππάξρεη κε ηελ ηζρπξή 

επηζπκία γηα ηελ απφιπηε ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε, θάηη πνπ ζπρλά ηξνκάδεη ηνλ 

άιινλ θαη ηνλ απνκαθξχλεη απφ θνληά ηνπο. Οη ελήιηθεο απηνί, ελψ εξσηεχνληαη 

εχθνια, ηαπηφρξνλα αλαπηχζζνπλ θη έληνλν θφβν απφξξηςεο. Έρνπλ ηελ εληχπσζε, 

φηη νη άιινη είλαη απφκαθξνη θαη δελ επηζπκνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή καδί ηνπο, ζηνλ 

βαζκφ πνπ νη ίδηνη επηζπκνχλ, κε απνηέιεζκα λα αδπλαηνχλ λα λνηψζνπλ 

ηθαλνπνίεζε. ζνλ αθνξά ζηνπο απνθεπθηηθνχο ζπληξφθνπο: έρνπλ ηελ ηάζε λα 

εμηδαληθεχνπλ ηνπο γνλείο ηνπο, ελψ δπζθνιεχνληαη λα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο 

ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο απφ ηελ παηδηθή ειηθία. πλεζίδνπλ λα θξαηνχλ ηνπο  

άιινπο ζε απφζηαζε, γηαηί δελ αηζζάλνληαη άλεηα θνληά ηνπο θαη γη‟ απηφ ην ιφγν, 

δελ δίλνπλ νπζηαζηηθή ζεκαζία ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Βίλαη ζπλήζσο 

δχζπηζηνη απέλαληη ζηνλ ζχληξνθφ ηνπο θαη ε δπζθνιία απηή εθθξάδεηαη κε δχν 

ηξφπνπο: ή αηζζάλνληαη θφβν, φηαλ ν ζχληξνθφο ηνπο, ηνπο πιεζηάδεη ή εκθαλίδνληαη 

απφκαθξνη θαη απνζηαζηνπνηεκέλνη, απνθεχγνληαο κία πην ζηελή ζρέζε. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη δεζκνχ εκθαλίδνληαη δχζπηζηνη σο πξνο ηε δηάξθεηα ηεο 

ξνκαληηθήο αγάπεο αιιά θαη σο πξνο ην γεγνλφο, φηη κπνξεί λα βξεζεί θάπνηνο πνπ 

ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα εηζρσξήζεη κέζα ηνπο ζπλαηζζεκαηηθά. 

ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πην πξφζθαηεο πξνζεγγίζεηο ζηε κέηξεζε ηνπ 

ελήιηθνπ δεζκνχ, ηφζν ζε ελλνηνινγηθφ φζν θαη ζε κεζνδνινγηθφ επίπεδν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην 1991, πξνηάζεθε απφ ηελ Kim Bartholomew
2627

 έλα ελαιιαθηηθφ 

κνληέιν ηχπσλ δεζκνχ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηξεηο ηχπνπο. ην κνληέιν ηεο 

Bartholomew παξαηεξνχκε ζαθείο επηξξνέο απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Bowlby γηα ηηο 

πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηα κνληέια δεζκνχ. ηη, δειαδή, ηα κνληέια δεζκνχ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ πεπνίζεζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην παηδί ηφζν γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ φζν θαη γηα ηνπο άιινπο. Δ ζεσξία απηή πνπ θαζξεθηίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε 

γνλέα-παηδηνχ, εζσηεξηθεχεηαη θαη απνθξπζηαιιψλεηαη ζηνπο ηχπνπο δεζκνχ. Σν 

κνληέιν πνπ πξνηείλεη ε Bartholomew βξίζθεηαη πην θνληά ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

ζρεηηθψλ γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δνκψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ηχπνη 

δεζκνχ θαηά ηελ ΐartholomew είλαη νη παξαθάησ: Ο αζθαιήο (secure) ηχπνο έρεη  

έλα ζρήκα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ είλαη ζεηηθφ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο 

άιινπο. Ο ηχπνο ηεο εκκνλήο (preoccupied) ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αξλεηηθή εηθφλα 

 
26

Bartholomew, K. (1990), ζ. 7, 147-178 
27

Bartholomew, K. & Horowitz, L. (1991)., ζ. 61, 226-244 



21  

γηα ηνλ εαπηφ θαη κηα ζεηηθή εηθφλα γηα ηνπο άιινπο, γεγνλφο πνπ ηα θαζηζηά άηνκα 

ππνρσξεηηθά θαη εχθνια ζε εθκεηάιιεπζε ζπλαηζζεκαηηθά. Ο ηχπνο απνθπγήο 

(avoidant) ελέρεη αξλεηηθά κνληέια γηα ηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο, πνπ δηαθξίλνληαη 

ζε δχν εηδηθφηεξνπο ηχπνπο απνθπγήο: ηνλ απνξξηπηηθφ (dismissing) θαη ηνλ θνβηθφ 

(fearful). Ο απνξξηπηηθφο ηχπνο απνθπγήο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα εμηδαληθεπκέλα 

ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ (ηδεαηφ εγψ) θαη κηα αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνπο άιινπο. 

Βίλαη ζπλήζσο άηνκα πνπ είραλ γνλείο απφκαθξνπο αιιά πνπ γεληθά θξφληηδαλ γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπο. Σέινο, ν θνβηθφο ηχπνο απνθπγήο έρεη κηα αξλεηηθή εηθφλα θαη γηα 

ηνλ εαπηφ θαη γηα ηνπο άιινπο. Βίλαη ζπλήζσο άηνκα κε γνλείο επηζεηηθνχο απέλαληί 

ηνπο ή πνπ έπαζραλ απφ θαηάζιηςε.Άηνκα κε αζθαιή ηχπν δεζκνχ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ πςειά επίπεδα απην-εθηίκεζεο θαη έρνπλ γεληθά πξνζδνθίεο φηη άηνκα ηνπ 

θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ ζα αληαπνθξηζνχλ φηαλ θαλείο ηνπο ρξεηαζηεί. 

Ο Baldwin et. al
28

 πξαγκαηνπνίεζε έξεπλεο ζε δείγκα 596 ελειίθσλ, ζηηο νπνίεο 

δηαπηζηψζεθε, φηη ηα αζθαιή άηνκα πξνζιακβάλνπλ θαη θαηαλννχλ πην άκεζα ηα 

ζεηηθά κελχκαηα ησλ ζπληξφθσλ ηνπο, ελψ, αληίζεηα νη άιινη ηχπνη δεζκνχ 

βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ αξλεηηθή πιεπξά ησλ κελπκάησλ απηψλ. Βπηπιένλ, νη 

έξεπλεο έδεημαλ, φηη ηα άηνκα κε αζθαιή ηχπν δεζκνχ είραλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ αζθαιή ζρέζε κε ηνλ ζχληξνθφ ηνπο, νη αγρψδεηο λα 

εκθαλίζνπλ ζρέζε κε αγρσηηθά ζηνηρεία, ελψ νη απνθεπθηηθνί, κε ζηνηρεία απνθπγήο 

ζηε ζρέζε. 

2.4. Σύπνη ελήιηθνπ δεζκνύ, ζπληξνθηθή ηθαλνπνίεζε θαη δπαδηθή πξνζαξκνγή. 

 
πσο αλαθέξεη ν Καθέηζηνο

29
, ε ζεσξία ηνπ δεζκνχ ησλ ελειίθσλ, επεηδή 

πεξηιακβάλεη ηφζν ελδνπξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπληξφθσλ φζν θαη 

δηαπξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρέζεο, αλαιχεη ζεκαληηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

δεπγαξηνχ απφ ηε ζρέζε. Ώξρηθά, πηνζεηεί κηα εμήγεζε γηα φιν ην θάζκα ηεο δσήο, 

ζηε ζπλέρεηα, ζπκβάιιεη ζην λα εμεγήζεη ηνλ βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν νη ζχληξνθνη 

είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο 

ηνπ άιινπ θαη ηέινο, αμηνπνηεί ζρεζηαθά ζρήκαηα ή/θαη εκπεηξίεο απφ ην παξειζφλ, 

γηα λα εμεγήζεη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζρέζε ηνπ παξφληνο. Ο ελήιηθνο 

δεζκφο εθηφο απφ ηηο επηξξνέο πνπ έρεη ζε κηα γθάκα ζρεζηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, 
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φπσο ε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, έρεη ζπλδεζεί 

επαλεηιεκκέλσο ηφζν κε ηε ζπληξνθηθή ηθαλνπνίεζε φζν θαη κε ηελ δπαδηθή 

πξνζαξκνγή ζηε ζρέζε. Δ έξεπλα ηεο Judith Feeney
30

 ζε λεαξά δεπγάξηα, θαηέιεμε 

κεηαμχ άιισλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη ηα άηνκα κε αλαζθαιή ηχπν δεζκνχ θαηαπηέδνπλ 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γεγνλφο, ην νπνίν έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πνηφηεηα 

ηεο ζρέζεο ηνπο. 

Πιήζνο εξεπλψλ θαηαδεηθλχεη ηε ζπγθεθξηκέλε άπνςε, φηη ν αζθαιήο ηχπνο δεζκνχ 

παξνπζηάδεη πςειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζρέζε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

αλαζθαιείο ηχπνπο, θαζψο επίζεο, φηη ε χπαξμε αζθαινχο ηχπνπ επεξεάδεη θαη ην 

έηεξνλ ήκηζπ
31

, θαζψο παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο ηχπνπο 

δεζκνχ θαη γηα ηελ επηξξνή, πνπ απηνί αζθνχλ ζην έηεξνλ ήκηζπ. πκπεξαζκαηηθά, ν 

ηχπνο δεζκνχ ηεο ζπληξφθνπ αμηνινγήζεθε σο ζεκαληηθφο γηα ηα επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ άλδξα - πςειά επίπεδα, φηαλ ε ζχληξνθνο ήηαλ αζθαιήο θαη 

ρακειά, φηαλ ήηαλ αλαζθαιήο θαη εηδηθά έκκνλνο ηχπνο. πλεπψο, νη παξαπάλσ 

έξεπλεο εμάγνπλ ην ζπκπέξαζκα, φηη κέζα ζε κία ζρέζε, ν αζθαιήο ζχληξνθνο 

ππνθηλεί ζπλαηζζήκαηα αζθάιεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο θαη ζηνλ άιινλ ζχληξνθν, 

ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε ζεκαζία ηεο δπαδηθήο πξνζαξκνγήο ζηελ εθιακβαλφκελε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζρέζε. 

 

 

2.5. Σύπνη ελήιηθνπ δεζκνύ, ζπλαίζζεκα θαη επηθνηλσλία ζηα δεύγε 

 
Σα ηειεπηαία ρξφληα , νη έξεπλεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ δεζκφ ησλ ελειίθσλ, έρνπλ 

αλαδείμεη ηηο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ δηέπνπλ ηνπο ηχπνπο 

δεζκνχ ζε φιν ην θάζκα ηεο δσήο
32

. Δ ζεσξία αλαθέξεηαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο πεγέο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ, θαηαδεηθλχνληαο, φηη νη άκπλεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζθαιή 

δεζκφ, δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ζηελ επεμεξγαζία θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ζπλαηζζεκάησλ θαη πξνζέζεσλ ζηνλ εαπηφ θαη ζηνπο άιινπο. Άηνκα κε αζθαιή 

 

30
Feeney, J.A. (1995), ζ. 2, 143-159. 

31
Davis, L. K. (1994), ζ. 66 502-512. 

32
Collins, N. (1996), σ. 71,810-832. 

Sceery, A., & Kobak, R. R.(1988), ζ. 59, 135-146. 
 

Mikulincer, M. & Florian, V. (2001), ζ. 537-557 



23  

ηχπν δεζκνχ θαη άηνκα κε αλαζθαιή ηχπν δεζκνχ θάλνπλ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ ξχζκηζεο ζπλαηζζήκαηνο θη επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην ζπλαίζζεκα. 

Ο Καθέηζηνο
33

, ζε έξεπλά ηνπ, έιεγμε ππνζέζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηχπνπο δεζκνχ 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, σο ζχλνιν γλσζηηθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλδεμηνηήησλ (αληίιεςε, δηεπθφιπλζε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη ν ηχπνο δεζκνχ, ε ειηθία θαη ην θχιν 

επηδξνχλ ζηηο ηθαλφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Δ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε πξνζεγγίδεηαη απφ ηνπο Salovey θαη Mayer φρη ηφζν σο ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο αιιά σο ηθαλφηεηα
34

. χκθσλα κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ε ηθαλφηεηα αληίιεςεο, έθθξαζεο, θαηαλφεζεο, 

ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηφζν ελδναηνκηθά φζν θαη ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
35

. 

ε ζρέζε ινηπφλ κε ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ν Καθέηζηνο 

δηεμήγαγε κία κειέηε ρξεζηκνπνηψληαο εξγαζηεξηαθέο θαη λαηνπξαιηζηηθέο
36

 

κεζφδνπο ζηελ αθξηβή απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο έδεημαλ, φηη ηα άηνκα κε αζθαιή ηχπν δεζκνχ είλαη ζε ζέζε 

λα απνδηθσπνηνχλ κε αθξίβεηα ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ησλ ζπληξφθσλ ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα, κία άιιε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα δείμεη, θαηά πφζν ν ηχπνο 

δεζκνχ ζπλδέεηεη κε δηαθνξέο ζηε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαηά ηα δηαθνξεηηθά 

ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ
37

. χκθσλα κε ηε κειέηε, έθεβνη κε αλαζθαιή ηχπν 

δεζκνχ είλαη ιηγφηεξν εγσαλζεθηηθνί, πεξηζζφηεξν αλήζπρνη θαη ερζξηθνί απφ  

απηνχο κε αζθαιή ηχπν δεζκνχ θαη σο ελήιηθεο βηψλνπλ πεξηζζφηεξν αξλεηηθά θαη 

ιηγφηεξν ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

33
Καθέηζηνο, Κ. & Καθέηζηνπ, Ώ. (2004). 

34
Mayer, K.D., Caruso, D.R. & Salovey, P. (2000), ζ. 27,4,267-298 

35
Mayer, J.D. & Salovey, P. (1997). 

36
Δκέζνδνο απφθηεζεο επηζηεκνληθήο γλψζεο κέζσ ηεο δηαθξηηηθήο παξαηήξεζεο ησλ αηφκσλ ζην 

θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 
37

Mikulincer, M. & Florian, V. (2001), ζ. 537-557 
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3. Η έλλνηα ηεο εγθαηάιεηςεο 

 
3.1. Ο νξηζκόο ηεο εγθαηάιεηςεο 

 
χκθσλα κε ην «Λεμηθφ ηεο Νέαο Βιιεληθήο Γιψζζαο»

38
ε ιέμε εγθαηάιεηςε 

ζρεηίδεηαη κε ηνπο παξαθάησ νξηζκνχο: 

 

1. Δ απνκάθξπλζε απφ ηφπν ή πξάγκα 
 

2. Δ αδηαθνξία 
 

3. Δ παξαίηεζε απφ αγψλα ή θάπνηα πξνζπάζεηα 
 

4. Σν παξαπέηακα. 

 

 
3.2. Η εγθαηάιεηςε ζηε κπζνινγία, ζηε ινγνηερλία, ζηελ ηζηνξία, ζηε ζξεζθεία. 

 

 
Παξαπάλσ, έγηλε ιφγνο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο εγθαηάιεηςεο. Σν θνηλφ 

λφεκα ζε απηνχο ηνπο νξηζκνχο είλαη ζην φηη ππάξρεη ελεξγή επηινγή θαη φηη ε θχζε 

απηήο ηεο επηινγήο είλαη απφιπηε. Δ εγθαηάιεηςε δελ είλαη πνηέ ηπραία, θαη  δελ 

είλαη πνηέ κεξηθή. Βίλαη ζθφπηκε θαη πιήξεο. Καηέρεη, ίζσο, ε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα, 

απηέο ηηο ηδηφηεηεο, πνπ εμεγνχλ ηελ επαλεκθάληζε ηνπ ζέκαηνο ζηε ιανγξαθία θαη 

ηε κπζνινγία, ζηελ θνηλσληθή επηζηήκε θαη ζηελ ηέρλε θαη ηε ινγνηερλία. 

 

ηε ΐίβιν, ν Ώδάκ θαη ε Βχα έρνπλ εμνξηζηεί απφ ηνλ Κήπν ηεο Βδέκ. Έρνληαο 

αθεζεί ζηελ ηχρε ηνπο, ππνρξεψλνληαη πηα λα ζπληεξνχλ νη ίδηνη ηνπο εαπηνχο ηνπο. 

Φαίλνληαη, ζηα κάηηα ηνπο ηνπιάρηζηνλ, εγθαηαιειεηκκέλνη απφ ηνλ Θεφ. Ο Ώβξαάκ 

απνθήξπμε ηελ Άγαξ, ηε δνχιε ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη ηνλ γην ηνπο, ηνλ Εζκαήι, 

εγθαηαιείπνληαο ηνπο ζηελ έξεκν, θαη ζηεξψληαο ην δηθαίσκα ζηνλ Εζκαήι λα είλαη 

ν πξσηφηνθνο γηνο. ηαλ ν Μσπζήο ήηαλ αθφκε κσξφ, εγθαηαιείθζεθε απφ ηε 

βηνινγηθή ηνπ νηθνγέλεηά θαη ηε θξνληίδα ηνπ αλέιαβε θάπνηνο άιινο. 

Παξαηεξνχληαη πιεζψξα κχζσλ θαη παξακπζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηζηνξίεο γχξσ 

απφ ηελ εγθαηάιεηςε: Ο Ρσκχινο θαη ν Ρέκνο, νη κπζνινγηθνί ηδξπηέο ηεο Ρψκεο, 

ηνπνζεηνχληαη ζην ιίθλν ηνπο, ζηνλ Σίβεξε πνηακφ. Καη θπζηθά, ν Υάλζει θαη ε 

 

 

 
38

Γηαλλφπνπινο, Π. (2005). 
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Γθξέηει αλαγθάδνληαη λα θχγνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο θαη λα δήζνπλ ζηε θσιηά ηεο 

κάγηζζαο. 

 

ε πνιιέο ζεκειηψδεηο ηζηνξίεο εγθαηάιεηςεο, ην εγθαηαιειεηκκέλν παηδί επηζηξέθεη 

ζξηακβεπηηθά ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ νηθνγέλεηά, είηε σο εγέηεο ή έρνληαο απνθηήζεη 

κεγάιε δχλακε κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν. Δ λίθε απηή ηνπ εγθαηαιειεηκκέλνπ 

παηδηνχ θαίλεηαη λα κεηξηάδεη ην ηξαχκα ηεο εγθαηάιεηςεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, φηη 

ε εγθαηάιεηςε θαηαιήγεη λα έρεη αίζην ηέινο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Μσπζή
39

, γηα 

παξάδεηγκα, είλαη ε εγθαηάιεηςή ηνπ, πνπ ηνπ ζψδεη ηε δσή. Καζψο ν Φαξαψ 

δηέηαμε, φηη φια ηα αξζεληθά κσξά, πνπ γελλήζεθαλ απφ Ββξαίνπο, λα πληγνχλ ζηνλ 

Νείιν, ε κεηέξα ηνπ Μσπζή ηνλ έθξπςε ζε έλα θαιάζη ζην πνηάκη, φπνπ ζα βξεζεί 

απφ ηελ θφξε ηνπ Φαξαψ. ηελ ηζηνξία ηνπ Υάλζει θαη ηεο Γθξέηει
40

, αθνχ ηα δχν 

παηδηά ζθφησζαλ ηε κάγηζζα, επέζηξεςαλ θαη δηαπίζησζαλ, φηη ε κεηξηά ηνπο είρε 

πεζάλεη. Με απηήλ ηελ εμέιημε, ζα κπνξνχλ ζην εμήο λα δνπλ επηπρηζκέλα κε ηνλ 

παηέξα ηνπο. 

 

ε άιιεο ηζηνξίεο, φκσο, ε επηζηξνθή απφ ηελ εγθαηάιεηςε απνδεηθλχεηαη ηξαγηθή. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ «Οηδίπνδα Σχξαλλν» ηνπ νθνθιή
41

, ίζσο κία απφ ηηο πην 

γλσζηέο ηζηνξίεο εγθαηάιεηςεο. Ο Οηδίπνδαο, λήπην αθφκα, εγθαηαιείθζεθε  απφ 

ηνπο δηθνχο ηνπ, εμ‟ αηηίαο ηεο πξνθεηείαο ε νπνία έιεγε, φηη, φηαλ ζα κεγαιψζεη, ζα 

ζθνηψζεη ηνλ παηέξα ηνπ θαη ζα παληξεπηεί ηε κεηέξα ηνπ, ηνλ βαζηιηά θαη ηε 

βαζίιηζζα ηεο Θήβαο. Αηέηαμαλ, ινηπφλ, έλα δνχιν λα απνκαθξχλεη ην κσξφ θαη λα 

ην ζθνηψζεη, αιιά ν δνχινο δελ κπνξνχζε λα εθηειέζεη ηελ εληνιή. Έηζη, άθεζε ην 

κσξφ ζηηο πχιεο ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο ηεο Κνξίλζνπ. Ο Οηδίπνδαο 

κεγαιψλνληαο καζαίλεη γηα ηελ πξνθεηεία θαη πηζηεχεη, φηη απηή αλαθέξεηαη ζε 

απηνχο, πνπ ν ίδηνο ζεσξνχζε γνλείο ηνπ θαη θεχγεη απφ ηελ Κφξηλζν γηα λα απνθχγεη 

ηα δεηλά ηεο πξνθεηείαο. Σειηθά, ε πξνθεηεία πξαγκαηνπνηείηαη, φηαλ ζθνηψλεη ηνλ 

πξαγκαηηθφ ηνπ παηέξα, ηνλ Λάην, ζε απηνάκπλα θαη παληξεχεηαη ηε ρήξα Ενθάζηε, 

ηελ πξαγκαηηθή ηνπ κεηέξα. ηαλ απνθαιχπηεηαη ε αιήζεηα, ε Ενθάζηε απηνθηνλεί 

θαη ν Οηδίπνδαο απηνηηκσξείηαη. Πξνθαλψο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε ηξαγσδία 

πξνήιζε ιφγσ ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ παηδηνχ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, φηη απηή ε κνίξα 

39
Schure, E. (2006) 

40
Ώλδξηθφπνπινο, Ν.(2003). 

41
Μαξθαλησλάηνο, Γ. (2004). 
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ζα κπνξνχζε λα είρε απνθεπρζεί, αλ ν Οηδίπνδαο δελ είρε εθδησρζεί απφ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. 

 

3.3. Οη ζεσξίεο ηεο ςπρνινγίαο γηα ηελ εγθαηάιεηςε 

 
Ίζσο ε εγθαηάιεηςε εκθαλίδεηαη ηφζν ζπρλά ζηελ ηέρλε θαη ηε ινγνηερλία, επεηδή, 

φπσο πηζηεχνπλ κεξηθνί θηιφζνθνη θαη ςπρνιφγνη, ν θφβνο ηεο εγθαηάιεηςεο αξρίδεη 

θαηά ηε γέλλεζε. 

 

3.3.1. Lacan - Σν έθζεην παηδί 

 
Ο Lacan

42
 πξνηάζζεη ην δνινθνληθφ θαη θαηαζηξνθηθφ κέξνο ηεο επηζπκίαο ηεο 

κεηέξαο (κε ηίκεκα έλα δηπιφ αδηέμνδν, σο πξνο ηελ επηζπκία ηνπ παηέξα θαη σο 

πξνο ην δήηεκα ηεο ηεθλνπνίεζεο), ην νπνίν είλαη πνιχ πην εθπιεθηηθφ, εθφζνλ νχηε 

νη ηξαγηθέο δηεγήζεηο νχηε νη κπζηθέο ηνπο απαξρέο ην θάλνπλ. Ώληηζέησο κάιηζηα, νη 

ζπλζήθεο ηεο γέλλεζεο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ Οηδίπνδα εγγξάθνληαη πνιχ 

θιαζζηθά ζηηο κπζηθέο δηεγήζεηο ηεο έθζεζεο ηνπ λενγέλλεηνπ, κεξηθέο θνξέο ηνπ 

πξσηφηνθνπ παηδηνχ. Ώπηή ε έθζεζε ζεκειηψλεηαη ζηελ αλνκία κηαο γέλλεζεο πνπ, 

γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ηφζν γηα ηνλ Οηδίπνδα φζν θαη γηα ην Μσπζή, θάλεη λα 

βαξαίλεη πάλσ ζην παηδί κία απεηιή. Σν εθζέηεη ζε κία ρεηξνλνκία πνπ, αλαζέηνληάο 

ην ζηε ξνή ελφο πνηακνχ ή εγθαηαιείπνληάο ην ζηελ θνξπθή ελφο βνπλνχ, ππνβάιιεη 

ηελ χπαξμή ηνπ ζηελ θξίζε ηεο ηχρεο, ζην ηπραίν κηαο πεξηζπιινγήο θαη κηαο 

πηνζεζίαο. 

 

Σν λενγέλλεην εθηίζεηαη, επεηδή αληηπξνζσπεχεη κία απεηιή γηα ηνπο γνλείο: 

αηκνκηθηηθή απεηιή γηα ηε κεηέξα, αιιά θπξίσο απεηιή ζαλάηνπ γηα ηνλ παηέξα. Δ 

έθζεζε αληηθαζηζηά ηελ παηδνθηνλία, φηαλ ν ρξεζκφο πξνιέγεη ζηνλ παηέξα, φηη ν 

γηνο ηνπ ζα ηνλ ζθνηψζεη. Ο κχζνο βάδεη ηνλ θφλν αλάκεζα ζηνλ παηέξα θαη ζηνλ 

γην. Βπίζεο, ν παηέξαο απηνπξνζηαηεχεηαη απφ ηνλ γην. ηνλ Οηδίπνδα Σχξαλλν, ε 

Ενθάζηε εμηζηνξεί έηζη ζηνλ Οηδίπνδα, πνπ δελ μέξεη, φηη εθείλε είλαη ε κεηέξα ηνπ, 

ηελ θαηαγσγή ηνπ: «Έλαο ρξεζκφο έθηαζε ηφηε ζην Λάην, φρη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

Ώπφιισλα αιιά απφ  ηνπο  ππεξέηεο  ηνπ.  Δ κνίξα πνπ  κπνξνχζε λα πεξηκέλεη ήηαλ 

«λα ραζεί απφ ην ρέξη ελφο γηνπ πνπ ζα γελληφηαλ απφ εθείλνλ θαη απφ εκέλα»
43

 Ο 
 

 
42

Lacan, J. (1972-1973)., ζ. 81-82, 133-134 
43

νθνθιήο, Οηδίπνπο ηχξαλλνο, ζη. 711-714 
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παηέξαο δελ πξέπεη λα έρεη γην, αλ ζέιεη λα απνθχγεη λα θνλεπζεί απφ απηφλ. αλ λα 

ιέκε, φηη δελ πξέπεη λα κεηαβηβάζεη ην φλνκά ηνπ νχηε ηελ εμνπζία ηνπ, αλ ζέιεη λα 

απνθχγεη λα πεζάλεη απφ απηφ. Κάζε γηνο είλαη έλαο δπλάκεη θνληάο. 

 

Βίλαη σζηφζν αδχλαηνλ λα κελ ηεθλνπνηήζεη εθηφο θη αλ δελ ππάξρεη νχηε γπλαίθα 

νχηε ζεμνπαιηθφηεηα
44

. Βπίζεο ην θαθφ θαη ην έγθιεκα ηεο γέλλεζεο κπνξεί εχθνια 

λα κεηαθεξζεί ζηε κεηέξα. Μηα απφ ηηο εθδνρέο ηεο γέλλεζεο ηνπ Οηδίπνδα, απηή 

πνπ αλαθέξεηαη απφ ηνλ Ώπνιιφδσξν, απνδίδεη ηελ επηζπκία παηδηνχ ζηελ Ενθάζηε
45

. 

Μεζά ηνλ άληξα ηεο γηα λα ηνλ ηξαβήμεη – παξά ηε ζέιεζή ηνπ – ζηελ θιίλε ηεο. Ο 

Οηδίπνδαο γελληέηαη, φπσο ν έξσηαο, ε κεηέξα ηνπ ε Πελία, εθκεηαιιεχεηαη ην 

κεζχζη ηνπ Πφξνπ γηα λα ηεο θάλεη παηδί
46

. Δ κεηέξα θαηλνκεληθά απεηιείηαη 

ιηγφηεξν απφ φ,ηη ν παηέξαο, κε εμαίξεζε ηελ αηκνκημία. Ώπηφ φκσο είλαη θάηη άιιν. 

Δ ηξαγσδία αλαδεηθλχεη έλαλ ζεζκφ εμίζνπ νπζηαζηηθφ αλάκεζα ζηελ αηκνκημία θαη 

ηε δσή, φπσο αλάκεζα ζην θφλν ηνπ παηέξα θαη ζηελ χπαξμε ηνπ γηνπ. 

 

Ώληιεί ζαλ επηρείξεκα απφ έλαλ ιφγν ηεο Ενθάζηεο, γηα λα δηαηππψζνπκε ηελ 

ππφζεζε, φηη εθείλε ήμεξε. Ήμεξε, φηη ν Οηδίπνδαο ήηαλ γηνο ηεο, ίζσο λα ην ήμεξε 

ήδε απφ ηελ αξρή. Πψο κηα κεηέξα δελ ζα αλαγλψξηδε ην γην ηεο; Κάλεη ηα πάληα γηα 

λα ηνλ απνηξέςεη, απφ ην λα κάζεη θαη γηα λα ηνλ βεβαηψζεη γηα ηελ θελφηεηα ησλ 

πξνθεηεηψλ. «ζα έλαο ζεφο επηδηψθεη, εχθνια κφλνο ηνπ ηα θαλεξψλεη», ηνπ ιέεη, 

«κσο πξέπεη λα είκαζηε θαρχπνπηνη κε ηνπο ρξεζκνχο νη νπνίνη έξρνληαη απφ 

αλζξψπηλεο θσλέο, πνπ κεηαθέξνληαη απφ κάληεηο».Ο ρξεζκφο πξνείπε ηνλ ζάλαην 

ηνπ Λάηνπ, φκσο «Ο Ώπφιισλαο δελ θαηάθεξε νχηε ν γηνο λα ζθνηψζεη ηνλ παηέξα ηνπ 

νχηε ν Λάηνο, φπσο θνβφηαλ, λα πεζάλεη απφ ην γην ηνπ» (νθνθιήο, Οηδίπνπο 

Σχξαλλνο, ζη.720-721). 

 

κσο αλ ήμεξε, πξάγκαηη, θαη αλ αθφκα πίζηεπε ζηνλ ρξεζκφ, ε Ενθάζηε δελ 

κπνξνχζε παξά λα δηαιέμεη αλάκεζα ζην λα κελ έρεη γην, επνκέλσο λα κελ έρεη παηδί, 

θαη λα δηαθηλδπλεχζεη λα έρεη γην θαζηζηάκελε ην φξγαλν ηνπ ρξεζκνχ
47

. Σν ςέκα 

ηεο, ε απάηε ηεο, ε κεηξφηεηά ηεο παξφια απηά δελ είλαη παξά ε θίλεζε δηα ηεο 

νπνίαο, κε ην λα γίλεη κεηέξα θαη θαηαιακβάλνληαο, γηα έλα δηάζηεκα, ηε ζέζε ηεο 

θαηαγσγήο, δελ κπνξεί λα δψζεη ηε δσή ρσξίο λα δψζεη επίζεο ηνλ ζάλαην. Αελ 

44
ΐι. Lacan, J. (1972-1973), 81-82, 133-134 

45
Ώπνιιφδσξνο 3.48-50 

46
Πιάησλαο, πκπφζην, 203β. 

47
Guyomard, P. (2004). 



28  

κπνξεί λα γελλήζεη έλαλ γην ρσξίο λα ηνλ ππνβάιεη ζε έλα πεπξσκέλν πάλσ ζην 

νπνίν δελ έρεη θακία δπλαηφηεηα ειέγρνπ. Σν ςέκα ηεο δελ κπνξεί λα απνζπλδεζεί 

απφ έλα ςέκα ηεο δσήο, κηαο δσήο πνπ δίλεηαη γηα λα μαλαπαξζεί. Έρεη επίζεο ηφζν 

ιίγν ηελ θπξηαξρία ηεο δσήο φζν θαη ηνλ ηξφκν, φηη ρξεηάδεηαη λα θαηαιακβάλεη κηα 

ηέηνηα ζέζε. κσο ε απνζηέξεζε, πνπ αηζζάλεηαη απφ απηήλ δελ είλαη παξά ε 

αλάπνδε κηαο πην κεγάιεο νηθεηφηεηαο κε ηε δσή απφ εθείλε ηνπ παηέξα: ν Λάηνο, 

κέζα ζηελ απηαπάηε, φηη απνθεχγεη ηνλ ζάλαην, εθζέηεη ηνλ γην ηνπ. Δ Ενθάζηε 

κνηάδεη λα μέξεη θαη λα δέρεηαη, φηη ν ζάλαηνο θαη ην αηκνκηθηηθφ έγθιεκα 

παξακέλνπλ αδηαρψξηζηα απφ ηε δσή. 

 

Έηζη, ε θξαπγή ηεο,«ὦ δχζπνηκ᾽, εἴζε κήπνηε γλνίεο ὃο εἶ.»,(Ώ! Να κπνξνχζεο λα κε 

κάζεηο πνηέ πνηνο είζαη!), (νθνθιήο, Οηδίπνπο Σχξαλλνο, ζη. 1068), φπνπ 

εμνκνινγείηαη, φηη γλσξίδεη, θέξεη απηή ηελ άιιε επρή: «Ώο κπνξνχζεο λα κε κάζεηο 

πνηέ πνηα είκαη». Ο Οηδίπνδαο δελ είρε ην νκψλπκν ζχκπιεγκα. Πξαγκαηηθά, 

ζθφησζε ηνλ παηέξα ηνπ θαη παληξεχηεθε ηε κεηέξα ηνπ. ε απηφλ ηνλ κπζηθφ ρξφλν 

ηεο θαληαζίσζεο, ε επηζπκία θαη ε δπλαηφηεηα ηεθλνπνίεζεο νκνινγνχληαη, φηη είλαη 

νπζηαζηηθά αηκνκηθηηθέο. Τπνδερφκελε ε Ενθάζηε ηνλ Οηδίπνδα ζηελ θιίλε ηεο ίζσο 

αλαγλψξηζε ηνλ γην ηεο, φκσο ζε απηφλ ηνλ κπζηθφ ρξφλν, δελ έθαλε άιιν απφ ην λα 

επαλαιάβεη, θαζηζηψληαο ηνλ ζχδπγν θαη παηέξα, ηελ παξάβαζε θαη ηελ ππέξβαζε 

πνπ είρε επηηειέζεη απνθαζίδνληαο, παξά ηε ζέιεζε ηνπ ΛαΎνπ, ηε γέλλεζή ηνπ. Ο 

ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο είλαη απηφο ηνπ Οηδηπφδεηνπ ζπκπιέγκαηνο θαη ηεο ιχζεο ηνπ, 

φκσο γηα ηνλ ςπραλαιπηή ε επηζπκία παξακέλεη εγγελψο ζεκαδεκέλε απφ ηελ 

αηκνκημία. Σν ηίκεκα πνπ πιεξψλνπλ σο πξνο απηήλ ν άλδξαο θαη ε γπλαίθα, ν 

παηέξαο θαη ε κεηέξα, δελ είλαη ην ίδην. Δ θαηαγσγή ηεο δσήο παξακέλεη, ζην 

αζπλείδεην, αηκνκηθηηθή, φπσο ε επηζπκία. 

 

3.3.2. Freud 

 
Ο ίγθκνπλη Φξφηλη, ν Ώπζηξηαθφο ςπρίαηξνο, πνπ ζεσξείηαη σο ν παηέξαο ηεο 

ζχγρξνλεο ςπρνινγηθήο ζθέςεο, πίζηεπε, φηη, φηαλ γελληφκαζηε, θη έηζη 

δηαρσξηδφκαζηε απφ ηηο κεηέξεο καο, απηφ ην ηξαχκα γίλεηαη θεληξηθή δχλακε ζηε 

δσή καο
48

 (Freud, 1920). Πξέπεη, ζχκθσλα κε ηνλ Φξφηλη, λα μνδέςνπκε πνιχ ρξφλν 

 

 

 
48

Freud, S. (1920). 
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ζηε δσή καο γηα λα ζπκβηβαζηνχκε κε απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ, ηνλ νπνίνλ 

εζσηεξηθεχνπκε σο εγθαηάιεηςε. 

 

3.3.3. Bowlby – Σν άγρνο ηνπ απνρσξηζκνύ (separationanxiety) 

 
Ώξγφηεξα, νη ςπρνιφγνη ζα εξεπλήζνπλ βαζχηεξα απφ φ, ηη ν Φξφηλη ηνλ θφβν θαη 

ηελ επίδξαζε ηεο εγθαηάιεηςεο ζηηο ςπρέο ησλ λέσλ αλζξψπσλ. ην πνιχ ζεκαληηθφ 

ηξίηνκν έξγν ηνπ, «Attachment, Separation and Loss» (1973), o ΐξεηαλφο ςπρνιφγνο 

John Bowlby, κέζα απφ ηηο πνιπεηείο κειέηεο ηνπ, αζρνιείηαη κε ηελ πξνζθφιιεζε 

ησλ παηδηψλ κε ηνπο θξνληηζηέο ηνπο, εηδηθά κε ηηο κεηέξεο ηνπο. Ο Bowlby 

ζεκεηψλεη, φηη ηα βξέθε, απφ ηε ζηηγκή πνπ αξρίδνπλ θαη κπνπζνπιάλε, πξνζπαζνχλ 

λα βξνπλ ηε κεηέξα ηνπο, φηαλ απηή θεχγεη απφ ην δσκάηην. Βπηπιένλ, εάλ ε κεηέξα 

δελ είλαη δηαζέζηκε, ην παηδί πξνζθνιιάηαη ζηνλ ελήιηθα, δίπια ζηνλ νπνίνλ 

αηζζάλεηαη νηθεηφηεηα θαη δεζηαζηά. Σα βξέθε, ζηελ ειηθία ησλ έμη κε ελλέα κελψλ, 

είλαη ζε ζέζε λα αηζζαλζνχλ ηελ επηθείκελε αλαρψξεζε ηεο κεηέξαο θαη δείρλνπλ 

δπζαξέζθεηα, φηαλ απηή θεχγεη. Γηα ηνλ Bowlby, ην βξέθνο παξνπζηάδεη ηνλ έκθπην 

θφβν ηεο εγθαηάιεηςεο, ν νπνίνο ηνπ πξνθαιεί άγρνο. 

 

Δ ζπκπεξηθνξά ηεο πξνζθφιιεζεο έρεη δηπιή ιεηηνπξγία: α) πξνζθέξεη ζην παηδί ην 

αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο θαη β) αλαπηχζζεη ηελ θνηλσληθνπνίεζή 

ηνπ κε ηε γελίθεπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο γνλείο, ζηε ζπλέρεηα ζηα θνληηλά 

πξφζσπα θαη αξγφηεξα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν
49

. 

 

OBowlby, πάλσ ζηε βάζε ηεο πξνζθφιιεζεο, κειέηεζε ηνλ απνρσξηζκφ. Δ απεηιή 

ηεο απψιεηαο πξνθαιεί άγρνο ζην παηδί, ελψ κία πξαγκαηηθή απψιεηα ηνπ δεκηνπξγεί 

απειπηζία θαη θαηάζιηςε
50

. ηα βξέθε, ελεξγνπνηείηαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο 

πξνζθφιιεζεο, φηαλ βηψλνπλ άγρνο απνρσξηζκνχ, ζε πεξηπηψζεηο δειαδή πνπ ην 

άηνκν, ζην νπνίν έρεη πξνζθνιιεζεί ην παηδί, δελ είλαη δηαζέζηκν. 

 

Ώηηίεο ηνπ ππεξβνιηθνχ άγρνπο απνρσξηζκνχ είλαη νη δχζθνιεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο 

ζηελ νηθνγέλεηα, φπσο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ή απεηιέο απφξξηςεο ή εγθαηάιεηςεο 

απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ. Μία άιιε αηηία κπνξεί λα είλαη έλα δηαδχγην ή θάπνηνο 

ζάλαηνο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 

 
49

Bowlby, J. (1980). 
50

Bowlby, J. (1953), ζ. 99, 265-272 



51
Ainsworth, M. (1989), ζ. 44, 709-716 

52
Bowlby, J. (1988). 
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3.3.4. Ainsworth 

 
Δ Ainsworth έζεζε, σο βάζε γηα ηε ζεσξία ηεο, ηελ έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ 

πξνζθφιιεζεο, ην νπνίν βνεζά ην παηδί λα αλαπηπρζεί ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά 

θαη γλσζηηθά. Βπηπιένλ, αζρνιήζεθε κε ηε κεηξηθή απφθξηζε ζηα ζήκαηα ηνπ 

βξέθνπο θαη ην ξφιν ηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζθφιιεζεο, εηζάγνληαο ηα ηέζζεξα 

είδε πξνζθφιιεζεο: α) ζηνλ αζθαιή ηχπν, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

δηακαξηπξία κέζσ θιάκαηνο, φηαλ ε κεηέξα απνκαθξχλεηαη, σζηφζν ε επηζηξνθή 

ηεο θέξλεη αλαθνχθηζε θη έηζη ε παξνπζία ηεο κεηέξαο ιεηηνπξγεί γηα ην βξέθνο ζαλ 

αζθαιήο βάζε πεξαηηέξσ εμεξεχλεζε. β) ζηνλ αγρψδε-απνθεπθηηθφ ηχπν, ν νπνίνο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ππνηηζέκελε αδηαθνξία, ζηελ απνκάθξπλζε θαη θπξίσο ζηελ 

επηζηξνθή ηεο κεηέξαο, δείρλεη λα κε βηψλεη άγρνο θαη εζηηάδεηαη απνθιεηζηηθά ζην 

παηρλίδη. γ) ζηνλ αγρψδε-ακθηζπκηθφ ηχπν, ν νπνίνο δείρλεη ππεξβνιηθή αληίδξαζε 

άγρνπο θαη δηακαξηπξίαο θαηά ηνλ απνρσξηζκφ ηεο κεηέξαο θαη θαηά ηελ επηζηξνθή 

ηεο εθθξάδεη αθελφο ηάζε λα ηελ πξνζεγγίδεη αθεηέξνπ εθθξάδεη έληνλν ζπκφ θαη 

δελ κπνξεί λα αλαθνπθηζηεί απφ ηελ παξνπζία ηεο. δ) ζηνλ απνδηνξγαλσκέλν ηχπν, 

φπνπ παξαηεξνχληαη ζπκπεξηθνξέο αθξαίεο, κε αλακελφκελεο, φπσο ην «πάγσκα» 

ηνπ βξέθνπο ζηελ απνπζία ηεο κεηέξαο, πνπ δείρλνπλ, φηη ην βξέθνο απνθφπηεηαη 

παξνδηθά απφ ηελ επαθή ηνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα
51

. 

3.3.5. Η αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ηεο ζεσξίαο ηεο πξνζθόιιεζεο. 

 
χκθσλα κε ηνλ Bowlby, ην άγρνο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πξνζθφιιεζεο είλαη έλα 

θπζηνινγηθφ εμειηθηηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν θαηαιήγεη λα έρεη αξλεηηθέο δηαζηάζεηο 

κφλν, φηαλ ην παηδί εθηίζεηαη ζε δηαηαξαρέο ζηηο πξψηκεο εκπεηξίεο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηακφξθσζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ
52

. 

ηε ζπλέρεηα, ν Bowlby έθαλε έλα δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ ζπκπησκάησλ, πνπ 

ζπληζηνχλ ην άγρνο απνρσξηζκνχ, απφ απηά ηεο εμάξηεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

εμάξηεζε είλαη κία δηάρπηε θαη αδηαθνξνπνίεηε ηάζε γηα ππεξβνιηθφ δέζηκν κε ηνπο 

άιινπο, ελψ ην άγρνο απνρσξηζκνχ αθνξά κία απμεκέλε αλεζπρία γηα ηα πξφζσπα- 

θιεηδηά θαη ηελ εγγχηεηα θαη αζθάιεηα, πνπ απηά παξέρνπλ ζην παηδί (Bowlby, 

1988). 



54
Mc Gee, R. (1992). 

55 
Anders, T., Eiben, L. (1997), ζ. 36: 9-20 
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3.3.6. Κιηληθέο εθδειώζεηο ηνπ άγρνπο απνρσξηζκνύ 

 
Σν άγρνο απνρσξηζκνχ θνξπθψλεηαη απφ ηνλ 13

ν
 έσο ηνλ 24

ν
 κήλα ηεο δσήο ηνπ 

βξέθνπο θαη ζηε ζπλέρεηα αξρίδεη ζηαδηαθά λα κεηψλεηαη. Δ παξνπζία ηνπ ζε 

κεγαιχηεξε ειηθία ζεσξείηαη, φηη ραξαθηεξίδεη ηηο δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ θαη ηε 

ζρνιηθή θνβία θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, ελψ ζηε ελήιηθε δσή, ππνζηεξίδεηαη, φηη 

ζρεηίδεηαη κε θαηλφκελα, φπσο αγνξαθνβία θαη δηαηαξαρή παληθνχ
53

. 

Σν άγρνο απνρσξηζκνχ εκθαλίδεηαη απφ ηελ ειηθία ησλ 2 εηψλ αιιά κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί θαη αξγφηεξα, σο απνηέιεζκα απνρσξηζκνχ ή απψιεηαο θαη ζεσξείηαη 

παζνινγηθφ, φηαλ ηα ζπκπηψκαηα είλαη ππεξβνιηθά ζε ζρέζε κε ην αλαπηπμηαθφ 

ζηάδην ηνπ παηδηνχ. Σα θπξηφηεξα ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο απνρσξηζκνχ είλαη: νη 

δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ θαη ε ζρνιηθή θνβία
54

. 

Οη δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ απνηεινχλ ζπρλφ θαηλφκελν ηεο βξεθηθήο θαη πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο. Σν λα πάεη έλα παηδί λα θνηκεζεί ζεκαίλεη, φηη ην παηδί πξέπεη λα 

απνρσξηζηεί ηε κεηέξα ηνπ, λα κείλεη κφλν ηνπ θαη λα βξεζεί ζην ζθνηάδη. 

Βκθαλίδεηαη ινηπφλ ην άγρνο ηνπ απνρσξηζκνχ, ην νπνίν θαζπζηεξεί ηνλ χπλν ηνπ. 

Έηζη,  γηα  λα  κπνξέζεη  ην  παηδί  λα  θνηκεζεί,  ζα  πξέπεη  λα  κεζνιαβήζεη  ην 

«κεηαβαηηθφ    αληηθείκελν»,    ην    νπνίν    αληηπξνζσπεχεη    ηε    κεηέξα.    Ώπηφ ην 

«κεηαβαηηθφ αληηθείκελν κπνξεί λα είλαη ην πηπίιηζκα, ηνπ δαρηχινπ ή ε επαλάιεςε 

ζηεξενηππηθψλ θηλήζεσλ, ζαλ έλα είδνο ηειεηνπξγίαο, πνπ απνζθνπνχλ ζηε κείσζε 

ηνπ άγρνπο απνρσξηζκνχ
55

. 

Δ ζρνιηθή θνβία νξίδεηαη, σο ν παξάινγνο θφβνο ηνπ παηδηνχ λα πάεη ζην ζρνιείν. 

Σν παηδί παξαπνληέηαη, φηη δελ ζέιεη λα πάεη ζην ζρνιείν ρσξίο λα γλσξίδεη ηελ 

αθξηβή αηηία. Φέξεη ζπρλά, σο αηηίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ηε κεηαρείξηζή ηνπ απφ 

ηνπο ζπκκαζεηέο ή ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πξνζπνηνχκελν, φηη ην πνλάεη ε θνηιηά ηνπ, φηη 

έρεη ηάζεηο γηα εκεηφ θηι. Ώθφκα θη αλ θαηαθέξεη λα θηάζεη ζην ζρνιείν ην παηδί, 

βξίζθεη ζπλέρεηα δηθαηνινγίεο λα βγεη απφ ηελ ηάμε ή λα επηζηξέςεη ζην ζπίηη. 

πλήζσο, ηα ζπκπηψκαηα απηά παξαηεξνχληαη ηηο εκέξεο πνπ έρεη ζρνιείν, ελψ ηα 

αββαηνθχξηαθα δελ παξνπζηάδνληαη ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο. 

 

 

 

53
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Ώπφ ηελ πξψηε πεξηγξαθή ηεο ζρνιηθή θνβίαο, ππνζηεξίρζεθε, φηη ηα παηδηά απηά 

παξνπζίαδαλ ςπραλαγθαζηηθή πξνζσπηθφηεηα θαη αλεζπρνχζαλ, γηαηί είραλ ηελ 

πεπνίζεζε, φηη θάηη θαθφ ζα ζπκβεί ζηε κεηέξα ηνπο. Παξφια απηά, ε ζρνιηθή θνβία 

έρεη θαιή πξφγλσζε, ζθνχ κε ηελ πάξνδν ησλ εκεξψλ ην παηδί επελδχεη 

ζπλαηζζεκαηηθά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ε θνβία ππνρσξεί.
56

. 

3.3.7. Σν άγρνο απνρσξηζκνύ ζηελ ελήιηθε δσή. 

 
χκθσλα κε ην DMS-IV, ην άγρνο απνρσξηζκνχ δελ παξνπζηάδεηαη ζπρλά ζηελ 

ελήιηθε δσή θαη αληηζηνηρεί θπξίσο ζηε δηαηαξαρή παληθνχ θαη αγνξαθνβία. Αελ 

αλαθέξνληαη θξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζε ζηελ ελήιηθε δσή
57

. 

Έξεπλεο, πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, θαηαδεηθλχνπλ, φηη ελήιηθεο κε δηαηαξαρή 

παληθνχ ή αγνξαθνβία είραλ παξνπζηάδεη πςειά επίπεδα πξψηκνπ άγρνπο 

απνρσξηζκνχ
58

. Ώληίζεηα, παξαηεξήζεθε, φηη άιιεο αγρψδεηο δηαηαξαρέο ελειίθσλ 

κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ην άγρνο απνρσξηζκνχ ηεο παηδηθήο ειηθίαο
59

. 

Άιιεο κειέηεο αλαθέξνπλ, φηη ην άγρνο απνρσξηζκνχ κπνξεί λα δηαγλσζηεί, σο 

δηαηαξαρή γηα πξψηε θνξά ζηελ ελήιηθε δσή αιιά ππνζηεξίδνπλ, φηη πξνέξρεηαη απφ 

ηε δηαηαξαρή πξψηκσλ δεζκψλ ζηε λεπηαθή ειηθία
60

. 

3.3.8. Οη εγθαηαιειεηκκέλεο γπλαίθεο 

 
Δ εγθαηάιεηςε ησλ γπλαηθψλ αθνξά αξρηθά ζηνπο άλδξεο αιιά ηειηθά θαηαιήγεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεη φινλ ηνλ θφζκν. Οη Δξσίδεο έρνπλ απνθιεηζηεί απφ ηελ επηπρία 

θαη ηηο ραξέο ηεο δσήο. Έρνπλ θαηαληήζεη απφβιεηα ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ Θεψλ. 

Βίλαη γπλαίθεο ζηεξεκέλεο απφ ηνπο άλδξεο ηνπο θαη θαηά πξνέθηαζε απνθιεηζκέλεο 

απφ ηελ θνηλσλία. Έηζη, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο μεπεξλά θάζε θνηλσληθή ζπλζήθε. 

Ώθφκα θαη νη λφκνη ηεο θχζεο δελ ηζρχνπλ πηα γη‟ απηέο. Δ Μήδεηα ζθνηψλεη ηα 

παηδηά ηεο, ε Αηδψ απηνθηνλεί θαη ε Λανδάκεηα πξνζπαζεί λα ζπλνπζηαζηεί κε ηε 

ζθηά ηνπ άληξα ηεο. ε έλα ηέηνην πάζνο, φια ηα άιια θίλεηξα, αθφκα θαη ν 

απηνζεβαζκφο ή ε δηάθξηζε αλάκεζα ζην θαιφ θαη ην θαθφ, θαληάδνπλ αζήκαληα 
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θαη πέξα απφ θάζε ινγηθή. Δ εγθαηαιειεηκκέλε γπλαίθα δελ έρεη ηίπνηα λα ράζεη. 

Μαο ππελζπκίδεη, φηη φια ζηε δσή είλαη εθήκεξα. 

 

Σα θείκελα, πνπ αθνξνχλ ζηηο εγθαηαιειεηκκέλεο γπλαίθεο, ζπάληα κειεηψληαη, αθνχ 

ζεσξνχληαη αλνχζηα. Ώπηνχ ηνπ είδνπο ε πνίεζε είλαη πέξα απφ θάζε πνηεηηθή 

παξάδνζε, πέξα απφ θάζε θαλφλα. Οη αξρέο είλαη ελαληίνλ απηψλ ησλ πνηεκάησλ. 

Έρνπλ ηνλ αέξα ηνπ απαγνξεπκέλνπ. Ώπηφ, ην νπνίν αληηπξνζσπεχνπλ ζεσξείηαη 

ιηγφηεξν πνηεηηθφ θη ελφο είδνπο αληίδξαζε ζηα κέρξη ηψξα πνηεηηθά πξφηππα
61

. 

λησο, απηνχ ηνπ είδνπο ε πνίεζε είλαη πνιχ αλαηξεπηηθή. Ώπεηιεί θαηά θάπνηνλ 

ηξφπν ηνλ αξραηφηεξν θαλφλα ηεο πνίεζεο: ηνλ θαλφλα ηεο δξάζεο. Δ πνίεζε, φπσο 

ηελ φξηζε ν Ώξηζηνηέιεο, απνηειείηαη απφ δξάζε. Δ ελδειέρεηα ελφο έξγνπ ηέρλεο 

απαηηεί κία ζεηξά απφ γεγνλφηα, ηα νπνία νδεγνχλ ζηα θπζηθά θαη ινγηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Σα επηθά θαη δξακαηηθά πνηήκαηα θαηαιήγνπλ θάπνπ, ην ίδην θαη νη 

ήξσεο απηψλ. Ώθφκα θαη νη θαηψηεξνπ επηπέδνπ ζηίρνη ππαθνχνπλ ζε απηφλ ηνλ 

θαλφλα. ηηο εξσηηθέο επηζηνιέο φκσο δελ αθνινπζνχληαη απηνί νη θαλφλεο. Βδψ, δελ 

ππάξρεη δξάζε. Κπξηαξρεί κία ζπλερηδφκελε θαηάζηαζε ςπρηθήο νδχλεο, 

παξαηεηακέλε, ρσξίο ιχηξσζε θη ειπίδα. Οη εξσίδεο κφλν αληέρνπλ, δελ πξάηηνπλ. 

Τπνθέξνπλ παζεηηθά
62

. 

Δ παζεηηθή απηή ζηάζε, πνπ έρεη λα θάλεη κε ην αληέρσ θαη φρη κε ην πξάηησ είλαη ην 

θέληξν ηεο δσήο απηψλ ησλ γπλαηθψλ. Δ κνίξα ηνπο δελ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπο. 

Αελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηίπνηα γηα λα θέξνπλ ηνλ ήξσα πίζσ. Σν κφλν πνπ κπνξνχλ 

λα θαηαθέξνπλ, είλαη λα θαζπζηεξήζνπλ απηήλ ηελ αλεμέιεγθηε θίλεζε ησλ 

γεγνλφησλ. Οη γπλαίθεο απηέο εμαθαλίδνπλ ηνλ θαλφλα ηεο δξάζεο. Παξφια απηά, 

απηή ε αδξάλεηα θαη ην έξεκν πάζνο, κνινλφηη άθαξπν θαη αληίζεην ζηε δξάζε, έρεη 

ελ ηνχηνηο κία δηθή ηνπ δχλακε. 

Ώο θέξνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ Ώξηάδλε θαη αο αλαθέξνπκε θαη θάπνηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία. Δ Ώξηάδλε ήηαλ ίζσο ε ηειεπηαία γπλαίθα αξρεγφο θπιήο, ε βαζίιηζζα ηεο 

Κξήηεο, ηνπ παξεθκαζκέλνπ κηλσηθνχ πνιηηηζκνχ, ην νπνίν θπβεξληφηαλ απφ 

γπλαίθεο. Δ Ώξηάδλε ινηπφλ, πξνΎζηαηαη αξραίσλ κπζηεξίσλ, ηα νπνία νη άλδξεο δελ 

κπνξνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ. Ώπφ ηελ άιιε, ν Θεζέαο αληηπξνζσπεχεη ηελ αθάζαξηε 
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θαηλνχξγηα ξάηζα, ηνλ άλδξα ζθεηεξηζηή, ν νπνίνο εγείηαη ελφο θφζκνπ, πνπ 

πεξηθξνλεί ηε γπλαηθεία ζνθία. ηελ επηζηνιή, ε αδπλακία ηεο Ώξηάδλεο καο 

ζπγθηλεί πεξηζζφηεξν απφ ηε δχλακε ηνπ Θεζέα. Δ Ώξηάδλε απαηηεί λα εηζαθνπζηεί, 

φρη επεηδή αληηπξνζσπεχεη θάπνηα ηδέα ή θάπνηνλ κχζν ή ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

αιιά γηαηί απιά πνλά. 

Ώπηφο ν πφλνο έρεη ηε δηθή ηνπ δχλακε. Πνηεηέο θαη αλαγλψζηεο αλαγλσξίδνπλ, φηη ε 

εγθαηάιεηςε είλαη πεγή πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο. Καη νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο 

γλσξίδνπκε πνιιά πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηνλ πφλν θαη ηε κνλαμηά παξά κε ηνλ 

εξσηζκφ. Έηζη, ε πνίεζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηνλ αλζξψπηλν πφλν αλαθέξεηαη ηειηθά 

ζε έλα επξχ θνηλφ, ην νπνίν δηαβάδεη απηά ηα θείκελα φρη γηα ηελ πινθή αιιά γηα ην 

ζπλαίζζεκα, ηελ εζηθή, ηελ ςπρνινγηθή δηνξαηηθφηεηα θαη ηελ αλαηνκία ηεο 

γπλαηθείαο ςπρνζχλζεζεο. Σα θείκελα απηά, ησλ νπνίσλ ην πάζνο απεηιεί λα 

δηαθφςεη θάζε δξάζε, κεηαηνπίδνπλ απηφ ην πάζνο ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. 

Δ εγθαηαιειεηκκέλε γπλαίθα δελ αθνινπζεί θαλέλαλ θαλφλα. Κακία αμία δελ ηελ 

πεξηνξίδεη, θαλέλα ινγνηερληθφ είδνο, θακία γιψζζα ή θνπιηνχξα, θακία ηζηνξηθή 

πεξίνδνο, θακία θνηλσληθή ηάμε. ΐξίζθεηαη αλάκεζα ζην ιατθφ θαη ην  ιφγην, 

αλάκεζα ζηνπο αξραίνπο θαη ηνπο ζχγρξνλνπο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο  

πνίεζεο,πνπ αλαθέξεηαη ζηε γπλαίθα, είλαη δηαρξνληθφ. Μπνξείο εχθνια λα ην 

ηνπνζεηήζεηο ζε νπνηαδήπνηε επνρή. Έηζη, ηα ζπλαηζζήκαηα, πνπ απνξξένπλ απφ 

ηέηνηνπ είδνπο έξγα, θαηαξγνχλ θάζε ηερλεηφ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, 

ησλ ηάμεσλ θαη ησλ αλζξψπσλ. Καη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, κε ην λα αξλνχληαη δειαδή 

απηνχο ηνπο δηαρσξηζκνχο, δηαβξψλνπλ ηε δχλακε ηνπ θαλφλα: ε εμσηεξηθή δξάζε 

δελ είλαη αιεζηλή νχηε θαη νη θαλφλεο. Σα ζπλαηζζήκαηα φκσο είλαη ηα πην αιεζηλά 

απφ θάζε ηη θαη ηα ζπλαηζζήκαηα αλήθνπλ ζε απηέο ηηο γπλαίθεο
63

. 

Οη εγθαηαιειεηκκέλεο γπλαίθεο πάληα ππήξραλ θαη πάληα ζα ππάξρνπλ. Ώθνχ ηηο 

εγθαηαιείπνπλ νη ζχληξνθνί ηνπο, ράλνπλ θάζε θνηλσληθφ statusπξνζπαζψληαο λα 

ζπληεξήζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο. Δ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάξηεζε ηηο θξαηά ρακειά. Δ πνίεζε γηα ηηο εγθαηαιειεηκκέλεο 

γπλαίθεο, φζν αλαηξεπηηθή θη αλ είλαη, αληαλαθιά ηελ αιήζεηα. 
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ηα ζπγθεθξηκέλα θείκελα, νη γπλαίθεο εληάζζνληαη ζε έλαλ απφ ηνπο δχν ηχπνπο: ην 

έξκαην θαη ηε καλία, π.ρ ε Πελειφπε θαη ε Μήδεηα απφ ηελ άιιε. Ο κχζνο επηηξέπεη 

κφλν δχν εθβάζεηο: λα ππνθέξνπλ θαη λα πεζάλνπλ ή λα αληεθδηθεζνχλ κε 

ζθιεξφηεηα. Ώπηά ηα ζηεξεφηππα βξίζθνληαη πεξηζζφηεξν ζηε ζθαίξα ηεο  

θαληαζίαο θαη δελ αθνξνχλ ζε πξαγκαηηθέο γπλαίθεο, ησλ νπνίσλ νη αληηδξάζεηο 

είλαη πεξηνξηζκέλεο. Έηζη, νη γπλαίθεο απηέο δελ έρνπλ ηίπνηε λα ράζνπλ θη 

εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε εηιηθξίλεηα θαη επζχηεηα. 

Πνιχ λσξίηεξα απφ ηελ έιεπζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, αθφκα θαη πξηλ απφ έιεπζε ηνπ 

Αηνλχζηνπ θαη ησλ Βιεπζίλησλ κπζηεξίσλ, νη εγθαηαιειεηκκέλεο γπλαίθεο 

ζρεηίδνληαλ κε ηε καγεία. Οη θαηάξεο, πνπ εμαπνιχεη ε Ώξηάδλε ζηνλ Θεζέα, βξήθαλ 

ζρεδφλ ακέζσο ηνλ ζηφρν ηνπο, ηνλ ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ Θεζέα, ηνπ Ώηγέα. Οη 

εγθαηαιειεηκκέλεο γπλαίθεο γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηελ ηέρλε ηεο καγείαο. 

πκκεηέρνπλ ζε πξσηφγνλεο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο απνιακβάλνληαο ηε δχλακε πνπ 

ηνπο παξέρνπλ νη ζενί. ρη κφλν ε Ώξηάδλε αιιά θαη νη αδεξθέο ηεο αζρνινχληαη κε 

ηε καγεία: ε Φαίδξα, ε Μήδεηα, ε Καζζάλδξα, ε Οηλψλε, ε Αηδψ, ε Αεηάλεηξα, ε 

Λανδάκεηα, ε Διέθηξα, ε Λάκηα αιιά θαη ε απθψ. Οη άλδξεο δελ κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ απηή ηε γλψζε, εθηφο θαη αλ θάπνηεο γπλαίθεο θαηαδερηνχλ λα ηνπο ηηο 

δηδάμνπλ. Βθφζνλ, ε Ώξηάδλε δελ είλαη ζε ζέζε λα αλαγθάζεη ηνλ Θεζέα λα 

θαηαιάβεη ηνλ πφλν ηεο, ρξεζηκνπνηεί ηελ απεηιή ηνπ θφβνπ. 

 

Πξαγκαηηθά, ε πξνζνρή, πνπ δίλεηαη ζηηο εγθαηαιειεηκκέλεο γπλαίθεο ζε δηάθνξνπο 

πνιηηηζκνχο, κπνξεί εχινγα λα είλαη πξντφλ θφβνπ. Οη άλδξεο αηζζάλνληαη θφβν γηα 

ηηο γπλαίθεο θαη πνιιέο θνξέο ηηο δαηκνλνπνηνχλ. Παξφι΄απηά θαη ηα δχν θχια 

θνβνχληαη ηελ εγθαηάιεηςε. Σα ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία είλαη απσζεκέλα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο, επαλέξρνληαη ηε λχρηα θαη επεξεάδνπλ ηελ ςπρνζχλζεζή καο. 

Έλαο ινηπφλ πνιχ ζεκαληηθφο ιφγνο επηθξάηεζεο ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ γπλαηθψλ 

είλαη ην γεγνλφο, φηη καο ππελζπκίδνπλ ηνπο δηθνχο καο θφβνπο. Σειηθά, θακία επνρή 

ή ρψξα δελ κέλεη απξφζβιεηε απφ ηελ θαηαζηξνθή ηέηνηνπ είδνπο γπλαηθψλ, νη 

νπνίεο θηιηξάξνληαο ηηο παζνινγίεο ηνπο ζε θνκκάηηα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο, 

βγάδνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπο ζακκέλνπο καο θφβνπο
64

. 
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Μία ζπγθεθξηκέλε αλεζπρία κεηαμχ άιισλ είλαη παληνχ δηάρπηε: ν θφβνο ηεο 

εγθαηάιεηςεο. Ώλ θαη νη άλδξεο δελ νκνινγνχλ ηνλ θφβν ηνπο αλνηρηά, ηνπιάρηζηνλ 

δεκφζηα, ην νκνινγνχλ φκσο νη πξάμεηο θαη νη ζθέςεηο ηνπο. Ίζσο, θακία ζρέζε 

αγάπεο ή εξσηηθή ζρέζε, θακία ζρέζε αθφκα κεηαμχ παηδηνχ θαη γνληψλ δελ είλαη ζε 

ζέζε λα μεθχγνπλ απφ απηφλ ηνλ θαλφλα: ηνλ θφβν ηεο εγθαηάιεηςεο απφ απηνχο  

πνπ αγαπάκε. Κάζε θνξά πνπ ε πφξηα θιείλεη, είηε απηή είλαη ησλ γνληψλ είηε ησλ 

εξσηηθψλ ζπληξφθσλ, πξνβάιιεη ν θφβνο, φηη νη αγαπεκέλνη ηνπο δελ ζα 

επηζηξέςνπλ πίζσ
65

. Σα παηδηά, πνιιέο θνξέο, θαληαζηψλνληαη, φηη ράλνληαη ή φηη ηα 

εγθαηαιείπνπλ ζηε κέζε ηνπ δξφκνπ, ελψ, νη κεγαιχηεξνη αλεζπρνχλ, φηη ζα κείλνπλ 

κφλνη. Ώπηφ ζπκβαίλεη, θαη φρη κφλν ζηνπο άιινπο. Οη ηπρεξνί μεθηλνχλ κία 

θαηλνχξγηα δσή, ελψ, νη ιηγφηεξν ηπρεξνί ζπαηαινχλ φιε ηελ ππφινηπε δσή ηνπο 

μαλαδψληαο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζηηγκέο ηεο εγθαηάιεηςεο. Ο θφβνο ηεο 

εγθαηάιεηςεο είλαη ην έλνρν κπζηηθφ πνιιψλ γάκσλ αιιά θαη πνηεκάησλ θαη ηνλ 

αηζζάλνληαη εμίζνπ άλδξεο θαη γπλαίθεο. 

Ώθφκα θαη ε αξραία πνίεζε παίδεη θη απηή κε ηα ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα. Ώο 

ζθεθηνχκε ηνλ κχζν ηνπ Οηδίπνδα. Παξά, ζχκθσλα κε ηνλ Φξφπλη
66

, ηε θαληαζηαθή 

απνθάιπςε ηεο πξσηφγνλεο ή παηδηθήο αλδξηθήο ερζξφηεηαο ηελ νπνία δηαζέηνπλ 

φινη νη άλζξσπνη, έσο φηνπ καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, παξά ηηο 

αλαιχζεηο ησλ αλζξσπνιφγσλ
67

 γηα ηνπο θαλφλεο ηεο ζπγγέλεηαο, ιίγνη αζρνιήζεθαλ 

κέρξη ζηηγκήο κε απηφ πνπ ζέηεη ην κχζν ζε δξάζε: ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ήξσα, ηνπ 

Οηδίπνδα, απφ ηνπο γνλείο ηνπ. Ο Οηδίπνδαο δελ επηζπκνχζε λα ζθνηψζεη ηνλ παηέξα 

ηνπ θαη λα παληξεπηεί ηε κεηέξα ηνπ. Ώπ‟ φζν γλψξηδε, ν Λάηνο θαη ε Ενθάζηε ήηαλ 

μέλνη πξνο απηφλ. Ώιιά νη ζπλήζεηο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο δελ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζε έλαλ θφζκν πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εγθαηάιεηςε. Έρνληαο 

απνξξηθζεί απφ ηνπο βηνινγηθνχο ηνπ γνλείο θαη εμαλαγθαζκέλνο λα θχγεη θαη απφ 

ηνπο ζεηνχο εμαηηίαο ελφο ρξεζκνχ, ηνλ νπνίνλ κεηέθξαζε ιαλζαζκέλα, ν Οηδίπνδαο 

δελ κπνξεί λα γλσξίδεη, ην πνηνο είλαη, αθνχ είλαη ηειείσο εγθαηαιειεηκκέλνο. ια 

ηα ππφινηπα ζπκβαίλνπλ εμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο. Ο απφβιεηνο, ζχκθσλα κε 

ηνλ κχζν, γελλήζεθε γηα λα είλαη ην ζχκα
68

. Οη θξνπδηθέο εξκελείεο, ζρεηηθά κε ην 

νηδηπφδεην ζχκπιεγκα, ζρεηίδνληαη κε ηε δχζθνιε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν 
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ήξσαο: ηελ αδπλακία ηνπ λα αλαθαιχςεη, πνηα είλαη ε θαηαγσγή ηνπ, πνην φλνκα ηνπ 

δφζεθε, ζε πνηνλ ρξσζηάεη ηελ πίζηε ηνπ θαη ηε θχζε ησλ ζρέζεψλ ηνπ
69

. Ο ήξσαο 

δελ αλήθεη ζηε Θήβα, δελ αλήθεη πνπζελά. Ώπηή ε απνκφλσζε πξνεγείηαη αιιά θαη 

είλαη ε αηηία ηεο ηειηθήο θαηαζηξνθήο. Χζηφζν, ην φηη ππνθέξεη, αληαλαθιά κία 

πξαγκαηηθφηεηα ππνθεηκεληθή αιιά θαη αληηθεηκεληθή: Ο Οηδίπνδαο αηζζάλεηαη 

εγθαηαιειεηκκέλνο, γηαηί φλησο εγθαηαιείθζεθε. Ίζσο ε δχλακε ηνπ κχζνπ λα 

ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε απηά ηα ζπλαηζζήκαηα παξά κε ηα ζακκέλα ερζξηθά 

ζπλαηζζήκαηα. πσο νη γπλαίθεο, έηζη θαη νη άλδξεο
70

 εχθνια βιέπνπλ ηνπο εαπηνχο 

ηνπο κέζα απφ ηνλ Οηδίπνδα. Ώλ θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο, απφ ηελ παηδηθή καο 

ειηθία, επηζπκνχκε λα είκαζηε θνληά ζηνπο γνλείο καο, ζίγνπξα, πνιινί απφ εκάο 

θνβφκαζηε κήπσο ηνπο ράζνπκε. Οη επηπηψζεηο κηαο ηέηνηαο απψιεηαο, ε δηαζάιεπζε 

ηφζν ηεο θνηλσλίαο φζν θαη ηνπ εαπηνχ, είλαη πηζαλφλ ην βαζχηεξν λφεκα ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ Οηδίπνδα. 

Αελ είλαη φινη έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ απηφ ην δίδαγκα. Οη άλδξεο εηδηθφηεξα δελ 

είλαη ζε ζέζε λα παξαδέρνληαη ηνπο θφβνπο ηνπο. Κη απηφ, γηαηί ηα ζπλαηζζήκαηα 

εγθαηάιεηςεο είλαη χπνπηα. Ο Οηδίπνδαο πξνβάιιεη ηελ αλδξηθή δχλακε γηα λα 

απνδείμεη, φηη δελ ηνλ αγγίδεη ε δπζθνιία ηεο θαηάζηαζεο. Φπζηθά ε πξνζπάζεηά ηνπ 

απνηπγράλεηαη αιιά ην θνηλφ εθηηκά ηε δχλακε θαη ηνλ απηνέιεγρν πνπ επηδεηθλχεη. 

Δ Ενθάζηε θαηαιαβαίλεη ηελ επεξρφκελε θαηαζηξνθή πξηλ απφ εθείλνλ θαη ην 

θξχβεη. Οη ζψθξνλεο άλζξσπνη ππνηίζεηαη, φηη θξχβνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη 

γη‟απηφ ην ιφγν νη εγθαηαιειεηκκέλεο γπλαίθεο εκθαλίδνληαη απεηιεηηθέο θαη κε 

ζπλαξπαζηηθέο δπλάκεηο. Δ εγθαηάιεηςε ζπκβνιίδεη «ην άγρνο ηνπ 

επλνπρηζκνχ»,
71

ην νπνίν βηψλεηαη κε πνιχ έληνλν ηξφπν. Έηζη, δελ ληξέπνληαη θαη 
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Freud, S. (1933), ζ. 224, 235. 

70
Porter, C. (1985). 

71
Δ  έλλνηα  ηνπ  επλνπρηζκνχ  έρεη  θεληξηθή  ζέζε  ζηελ  ςπραλαιπηηθή  ηεξάξρεζε  ησλ  ελλνηψλ. Δ 

πιήξεο ηνπ κνξθή αλαδεηθλχεηαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ην νηδηπφδεην ζχκπιεγκα θαη εθεί θαηνρπξψλεηαη  

ε νηθνπκεληθφηεηα θαη ε θαλνληζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ γηα ηε δφκεζε ηνπ αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ. Δ 

επηζπκία ηνπ κηθξνχ αγνξηνχ γηα ηελ κεηέξα ηνλ θέξλεη ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ παηέξα, απηφλ πνπ έρεη 

ηελ απηνλφεηε θαηνρή ηνπ επηζπκεηνχ αληηθεηκέλνπ. Έλαο θφβνο πνπ έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί κέζσ ηεο 

παξαηήξεζεο, ε απνπζία ηνπ πένπο ζην κηθξφ θνξίηζη ζε αληίζεζε κε ηελ παξνπζία ηνπ ζην αγφξη, 

γίλεηαη ην ζεκείν ζην νπνίν εζηηάδεηαη ε πηζαλνινγνχκελε, ζηελ θξνυδηθή πξνζέγγηζε ε βέβαηε, 

εθδίθεζε ηνπ παηέξα γηα ηε δηεθδίθεζε εθ κέξνπο ηνπ αγνξηνχ ηεο κεηέξαο. Ο θφβνο ηνπ 

επλνπρηζκνχ, ηεο απψιεηαο ηνπ πένπο, είλαη ηφζν ηζρπξφο ψζηε ζεκειηψλεη ηελ ελδνςπρηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ κηθξνχ αγνξηνχ. Ώπαξλείηαη ηελ επηζπκία ηνπ, ην νηδηπφδεην ζχκπιεγκα 

θαηαξξέεη ψζηε λα κελ παξαηεξνχληαη πιένλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ, ε απαγφξεπζε θαη ν θφβνο 

ηηκσξίαο ηνπ παηέξα εζσηεξηθεχεηαη σο ν ζπζηαηηθφο ππξήλαο ηνπ Τπέξ-Βγψ θαη ε επηζπκία ηνπ 

κηθξνχ αγνξηνχ απνζχξεηαη. Σν Τπέξ-Βγψ νηθεηνπνηείηαη ηελ απζηεξφηεηα ηεο παηξηθήο απαγφξεπζεο 

θαη  ηε  ζπλέρηζε  ηεο  αηκνκηθηηθήο  απαγφξεπζεο.  Δ ιηβηδψ  απνζεμνπαιηθνπνηείηαη, κεηνπζηψλεηαη, 
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δελ δηζηάδνπλ λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο: ε πζηεξία, ε ιαγλεία, ε 

απέρζεηα, ε εξσηηθή ηξέια, ε καλία, ν εμεπηειηζκφο θαη ε ιαρηάξα είλαη ε 

θαζεκεξηλή ηνπο ηξνθή. Ώθφκα θαη ζηηο πην γαιήληεο ζηηγκέο, απηέο δνπλ κέζα ζηελ 

απειπηζία εμαιείθνληαο θάζε ηη, ην νπνίν δελ απνηειεί ηξνθή γηα ην πάζνο ηνπο. 

Μέζα απφ φια απηά, θαηαλννχκε, φηη νη εξσίδεο δηαζέηνπλ κία ζνθή θαξδηά: νη 

εξσίδεο απνδέρνληαη ηηο αδπλακίεο ηνπο, ηηο νπνίεο νη άλδξεο πξνζπαζνχλ λα 

απνθξχπηνπλ. Μαζαίλνπλ απφ απηέο θαη πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ θαη ηνπο ήξσεο λα 

δνπλ θη απηνί ηηο δηθέο ηνπο αδπλακίεο. Έηζη ινηπφλ, ν Οβίδηνο έρεη θη απηφο ηνπο 

δηθνχο ηνπ θφβνπο θαη θξπκκέλα ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία φκσο δελ κπνξεί λα 

εθθξάζεη. Γη‟ απηφλ ην ιφγν, ρξεζηκνπνηεί ηηο γπλαίθεο, κηιά κέζσ απηψλ γηαηί δελ 

είλαη ν ίδηνο ζε ζέζε λα απνθαιχςεη ηα βαζχηεξά ηνπ πάζε. 

3.3.9. Οβίδηνο. Σν θίλεηξν ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ 

 
Πξάγκαηη, σο βαζηθφ θίλεηξν ηνπ άλδξα πνηεηή, ν νπνίνο κπαίλεη ζηε ζέζε θαη 

δαλείδεηαη ηε θσλή κίαο εγθαηαιειεηκκέλεο γπλαίθαο, κπνξεί λα ζεσξεζεί ν 

ζεμνπαιηθφο απηνπξνζδηνξηζκφο. Ο νίθηνο ηνπ άλδξα πξνο ηε γπλαίθα επηβεβαηψλεη 

ηε δχλακή ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα επηθά πνηήκαηα αζρνινχληαη πάληα κε ηηο 

εγθαηαιειεηκκέλεο γπλαίθεο, ηηο ζπδχγνπο πνπ πελζνχλ θαη ηνπο εξαζηέο πνπ κάηαηα 

πξνζπαζνχλ λα αιιάμνπλ ηε ξνή ησλ πξαγκάησλ. Ο Έθηνξαο γλσξίδεη ηνλ εαπηφ  

ηνπ, σο άλδξα, κέζα απφ ηελ Ώλδξνκάρε θαη ν Ώηλείαο, κέζα απφ ηελ Αηδψ, καζαίλεη, 

ηί ζα πεη λα είζαη Ρσκαίνο. Οη γπλαίθεο απηέο απνθαιχπηνπλ ζηνλ άλδξα, ηνλ ήξσα, 

ηνλ πνηεηή, ηελ αιήζεηα ηε θχζεο ηνπ: ηελ αλάγθε ηνπ λα θαηαπλίμεη θάζε ηη 

γπλαηθείν κέζα ηνπ
72

. 

Έηζη ινηπφλ, ε πνίεζε γηα ηηο εγθαηαιειεηκκέλεο γπλαίθεο εμππεξεηεί ηε δηάθξηζε 

κεηαμχ ησλ αλδξψλ, εξψσλ θαη ησλ γπλαηθψλ, ησλ εξσίδσλ, αληηπαξαζέηνληαο ηε 

δχλακε θαη ηελ ελεξγεηηθφηεηα ηνπ άλδξα, κε ηελ αδπλακία θαη ηελ παζεηηθφηεηα 

ηεο γπλαίθαο. Θεσξείηαη ζπλεπψο ππεχζπλε ζην λα δηαησλίδεη παιηά πξφηππα ζρεηηθά 

κε ηε γπλαίθα, ε νπνία κέλεη κφλε θαη αβνήζεηε ζηε δσή. Καη ζίγνπξα κε ην λα 

πξνβάινπλ νη άλδξεο πνηεηέο ηηο γπλαηθείεο αδπλακίεο θαη ηνλ γπλαηθείν πφλν δελ 

ελζαξξχλεη κε θαλέλαλ ηξφπν ηε γπλαίθα ζην λα ειπίδεη ζε κία θαιχηεξε δσή. 

Χζηφζν, ε ζέζε απηή ηεο γπλαίθαο αλακθίβνια δειεάδεη ηε θαληαζίσζε ησλ 

αιιάδεη ζηφρν θαη κεηαηξέπεηαη ζε ηξπθεξφηεηα.(Freud,1908, pp.215-216, Freud,1909, p.8, Freud, 

1923, p.145). 
72

Elrich, A. (1977). 
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αλδξψλ, ζην φηη ζπκπάζρνπλ καδί ηεο θαη θαηαλννχλ ηνλ πφλν ηεο. Ο Οβίδηνο 

ππνδχεηαη ηελ εγθαηαιειεηκκέλε γπλαίθα ηφζν έμππλα πνπ πείζεη ηνλ αλαγλψζηε, φηη 

απηή είλαη ε πξαγκαηηθή ηεο θχζε. Σέηνηνπ είδνπο πνηεηέο ζέινπλ λα δείρλνπλ, φηη 

γλσξίδνπλ εηο ην έπαθξνλ. Καη ε δηεηζδπηηθφηεηα ηνπ Οβηδίνπ επηηξέπεη ζηνπο 

αλαγλψζηεο λα αηζζάλνληαη ηζφηηκα, αθνχ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα «γλσξίζνπλ» 

πνιχ θαιά απηφ πνπ θαηέρεη θαη ν ίδηνο. Πξνζπαζνχλ κέζα απφ ην έξγν ηνπο λα 

απνθαιχςνπλ ηα βαζχηεξα γπλαηθεία θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο αηζζαλφκελνη κεγάιε 

ππεξεθάλεηα, πνπ θαηάθεξαλ λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ην κεγάιν αίληγκα, πνπ 

νλνκάδεηαη γπλαίθα. Ώπηφ φκσο ην θάλνπλ ρσξίο λα εξεπλήζνπλ θαη λα ςάμνπλ 

ηδηαίηεξα. Δ γπλαίθα, ζχκθσλα κε απηνχο, δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ παξαλντθά 

ζπλαηζζήκαηα. ηελ νπζία φκσο απηφ πνπ θάλνπλ είλαη λα απνθαιχπηνπλ ηα δηθά 

ηνπο θίλεηξα, ηηο δηθέο ηνπο αλαζθάιεηεο θαη ηνπο δηθνχο ηνπο θφβνπο κέζα απφ ηηο 

γπλαηθείεο θσλέο
73

. 
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4. Οβίδηνο 

 
4.1. Η δσή θαη ην έξγν ηνπ. 

 
Ο Οβίδηνο γελλήζεθε ην 43 π.Υ., ηε ρξνληά κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Ενχιηνπ Καίζαξα. 

Έρνληαο θαηαγσγή απφ νηθνγέλεηα Εππέσλ, ν Οβίδηνο θαη ν κεγαιχηεξνο αδεξθφο ηνπ 

ζηάιζεθαλ ζηε Ρψκε γηα ζπνπδέο. Βθεί ζπνχδαζε ξεηνξηθή δίπια ζε ζπνπδαίνπο 

ξεηνξνδηδάζθαινπο θαη μεθίλεζε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ ιακβάλνληαο θάπνηα 

θαηψηεξα αμηψκαηα.
74

 

Σα πξψηα ηνπ έξγα εκθαλίζηεθαλ ζηηο ιακπξέο εκέξεο ηεο πξψηκεο απγνχζηεηαο 

εγεκνλίαο, ηεο επεκεξίαο θαη ηνπ εθιεπηπζκνχ πνπ άλζεζε θαηά ηελ paxAugusta. Ο 

Οβίδηνο ζπλέρηζε λα δεη ζηε βαζηιεία ηνπ Σηβέξηνπ, απνθνκκέλνο πιένλ ζσκαηηθά 

εμαηηίαο ηεο εμνξίαο ηνπ απφ ηα θέληξα ηεο πνιηηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο. Δ 

αιιαγή απφ ηε Υξπζή ζηελ Ώξγπξή επνρή ζπρλά εληνπίδεηαη φρη ζηε δηαδνρή απφ 

ηνλ Ώχγνπζην ζηνλ Σηβέξην, αιιά κέζα ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Ώπγνχζηνπ, 

θαζψο απηφο κεηαιιάζζεηαη απφ πξνζηηφ princepsζε θαρχπνπην δηθηάηνξα. Ο 

ζάλαηνο ηνπ Οξαηίνπ ην 8 π.Υ. ζεσξείηαη σο κία απνθαζηζηηθή θακπή, αθνχ ν 

Οβίδηνο δελ είρε ζνβαξνχο πνηεηηθνχο αληηπάινπο, ραξάδνληαο κηα κνλαρηθή πνξεία 

κέζα ζε κηα κεηαπησηηθή Ώξγπξή Βπνρή, γηα λα ππνζηεί ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή 

πηψζε ζηελ εμνξία ην 8 π.Υ.
75

. Δ εμνξία ηνπ Οβηδίνπ επνκέλσο είλαη κηα αθξαία 

πεξίπησζε ηεο θαηλνχξγηαο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηνπο απηνθξαηνξηθνχο ζπγγξαθείο, 

νη νπνίνη είλαη ζπλερψο εθηεζεηκέλνη ζηελ θαηαπηεζηηθή θαη δπλεηηθά επηθίλδπλε 

παξνπζία ηεο απζαίξεηεο εμνπζίαο ηνπ απηνθξάηνξα
76

. 

ζνλ αθνξά ζην έξγν ηνπ, ν Οβίδηνο κνηάδεη κε ηνπο Ρσκαίνπο πξνθαηφρνπο ηνπ θαη 

ζχγρξνλνχο ηνπ, κφλν πνπ ηνπο μεπεξλάεη: νη αλαθνξέο ηνπ ζε άιινπο ζπγγξαθείο 

θαη ζην δηθφ ηνπ έξγν ζε ζρέζε κε ην δηθφ ηνπο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ εθείλεο 

θάζε άιινπ Ρσκαίνπ πνηεηή. Καιιηέξγεζε κεγάιε πνηθηιία πνηεηηθψλ κνξθψλ φπσο 

ε εξσηηθή ειεγεία θαη ε ηξαγσδία, ε ςεπδν-δηδαθηηθή θαη ε επηθήο θιίκαθαο 

αθήγεζε, νη επηζηνιέο κπζνινγηθψλ εξσίδσλ θαη νη επηζηνιέο απφ ηελ εμνξία. Δ 

αθξηβήο ρξνλνιφγεζε ησλ έξγσλ ηνπ Οβίδίνπ είλαη αδχλαηε, φκσο ε ζηαδηνδξνκία 

ηνπ δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο πεξηφδνπο. 
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Μηραιφπνπινο, Ώ. (2014), ζ..15 
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Νηθνιφπνπινο, Ώ. (2014). 
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Hardie, Ph. (2010), Habinek, T., ζ. 69-91 
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Δ πξψηε (κέζα κε ηέιε ηεο δεθαεηίαο 30-20 π.Υ. κέρξη ην 2 κ.Υ.) πεξηιακβάλεη ην 

ινγνηερληθφ ηνπ ληεκπνχην, ηνπο Amores, ην νπνίν εθδφζεθε αξρηθάζε ζπλέρεηεο ησλ 

πέληε βηβιίσλ θαη αξγφηεξα επαλαθπθινθφξεζε ζε ελνπνηεκέλε κνξθή ηξηψλ 

βηβιίσλ.
77

Πξφθεηηαη γηα κία ζπιινγή εξσηηθψλ ειεγεηψλ θαηά ην πξφηππν ηεο 

πξνπεξηηαλήο θαη ηηβνπιιηθήο παξαγσγήο αιιά επελδεδπκέλε κε αλαλεσηηθφ 

πλεχκα.
78

Σν είδνο ηεο εξσηηθήο ειεγείαο ζην νπνίν αλήθνπλ νη Amoresαπνηειεί 

Ρσκατθφ δεκηνχξγεκα θαη ξσκατθή πξσηνηππία. Ο Οβίδηνο είλαη ν ηέηαξηνο ζηε 

ζεηξά ησλ ειεγεηαθψλ πνηεηψλ. Οη πξψηνη ηξεηο ήηαλ νη: Κνξλήιηνο Γάιινο 

(Cornelius Gallus), Πξνπέξηηνο (Sextus Propertius) θαη Σίβνπιινο (Albius Tibullus). 

Σελ ίδηα πεξίνδν ζπλέγξαςε εθηφο απφ ηηο Δξσίδεο, γηα ηηο νπνίεο ζα γίλεη εθηελήο 

αλαθνξά παξαθάησ, ην έξγν Ars Amatoria, ην νπνίν έρεη δηδαθηηθφ ραξαθηήξα. Ο 

ίδηνο ν πνηεηήο πνπ ιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ «εξσηηθνχ δηδαζθάινπ», παξέρεη 

ζπκβνπιέο ζηνπο καζεηεπφκελνπο εξαζηέο σο πξνο ηελ εξσηηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ 

ζα πξέπεη νη ηειεπηαίνη λα επηδεηθλχνπλ, νχησο ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

Χζηφζν, ε ζπγγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ελφριεζε ηνλ Ώχγνπζην ιφγσ ηνπ 

ειεπζεξηάδνληνο εξσηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηελ εμνξία 

ηνπ πνηεηή. 

Δ Ars Amatoriaπεξηιακβάλεη θη έλα εθηελέο πνίεκα 814 ζηίρσλ, ηα Remedia Amores, 

ην νπνίν αθνξά ζηελ πιήξε απνζεξαπεία απηψλ πνπ ππνθέξνπλ απφ ηα βάζαλα ηνπ 

έξσηα. Ώπηφ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηηο ζπκβνπιέο ηνπ πνηεηή, νη νπνίεο 

ππνγξακκίδνπλ ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο θαη απαιιαγήο ησλ παζρφλησλ απφ ην 

εξσηηθφ ηνπο πάζνο. Βπίζεο κε ην έξγν ηνπ Medicamina faciei femineae (απφ ην 

νπνίν ζψδνληαη κφλν νη πξψηνη εθαηφ ζηίρνη), ν Οβίδηνο παξέρεη ζπκβνπιέο ζηηο 

γπλαίθεο γηα ηνλ θαιισπηζκφ ηνπ πξνζψπνπ ηνπο. 

Καηά ηε δεχηεξε πεξίνδν, ν πνηεηήο ζπλέγξαςε ηε ρακέλε ηξαγσδία Medea, απφ ηελ 

νπνία ζψδνληαη κφλν ζπαξάγκαηα.Με ηε ζχλζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ν 

Οβίδηνο πξνζπάζεζε λα αζρνιεζεί κε έλα είδνο «πςειφηεξν» απφ ηηο εξσηηθέο 

ειεγείεο. 

ηε ζπλέρεηα, ζηε ζχληνκε πεξίνδν (2 κ.Υ. ή ιίγν λσξίηεξα κέρξη 8 κ.Υ.) 

αθηεξψζεθε ζε δχν κεγάιεο έθηαζεο ζπλζέζεηο, ηηο Μεηακνξθψζεηο θαη ηνπο Fasti. 
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Οη Μεηακνξθψζεηο είλαη έλα ηδηαίηεξν θαη θαηλνηφκν έπνο. Πεξηιακβάλεη 15 βηβιία 

κε κχζνπο ειιεληθνχο – θπξίσο – ξσκατθνχο, πνηθίιεο έθηαζεο κε θνηλφ ζηνηρείν ηε 

κεηακφξθσζε. Δ πξψηε κεηακφξθσζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην έξγν είλαη απηή 

ηνπ ζχκπαληνο θφζκνπ, φπνπ απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ράνπο πεξλάεη ζηελ 

νξγαλσκέλε ηνπ κνξθή. Οη Μεηαθνξθψζεηο νινθιεξψλνληαη κε ηελ απνζέσζε ηνπ 

Ενχιηνπ Καίζαξα. «Ο Οβίδηνο κε απηήλ ηελ ινγνηερληθή πξσηνβνπιία ηνπ λα ζπλζέζεη 

έλα έπνο γηα ηηο κεηακνξθψζεηο αλζξψπηλσλ φλησλ θαηαιήγεη ζε κηα ψξηκε 

κεηακφξθσζε ηνπ ινγνηερληθνχ ηνπ εαπηνχ». 

Οη Fasti απνηεινχλ έλα πνηεηηθφ εκεξνιφγην ηνπ ξσκατθνχ έηνπο, ζην νπνίν γίλεηαη 

εθηελήο αλαθνξά ησλ πηπρψλ ηνπ ηειεηνπξγηθνχ ενξηψλ, εξσηθψλ κχζσλ, 

αζηξνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε θάζε εκέξα ηνπ έηνπο κέζα απφ ηελ 

αλαδήηεζε ηεο πξνέιεπζεο θαη ηεο εηπκνινγίαο ηνπο.Οη Fasti δηαθφπεθαλ απφηνκα 

απφ ηελ απφθαζε ηνπ Ώπγνχζηνπ λα εμνξίζεη ηνλ Οβίδην ζηνπο Σφκνπο ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο. 

ηα ρξφληα ηεο εμνξίαο (8-17 ή 18 κ.Υ.) ν Οβίδηνο ζπλέζεζεηα πέληε βηβιία ησλ 

Tristia, θαη ηα ηέζζεξα βηβιία ησλ Epistulae ex Ponto, ην πβξηζηηθφ πνίεκα Ibis θαη 

ίζσο ηηο δηπιέο επηζηνιέο ησλ Δξσίδσλ, γηα ηηο νπνίεο ζα γίλεη εθηελέζηεξα ιφγνο 

ζην έθην θεθάιαην. 

Σα πέληε βηβιία ειεγεηαθψλ πνηεκάησλ ησλ Tristia, απνηεινχλ έκκεηξεο επηζηνιέο 

κέζα απφ ηηο νπνίεο ν Οβίδηνοαπεπζχλεηαη πξνο ηνλ Οθηαβηαλφ, πξνο ηε ζχδπγφ ηνπ 

θαη ηνπο θίινπο ηνπ ζηε Ρψκε θαη ζξελεί γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο εμνξίαο ζηελ νπνία 

έρεη πεξηέιζεη. Παξφκνην πεξηερφκελν έρνπλ θαη νη Epistulae ex Ponto (ηέζζεξα 

βηβιία ειεγεηαθψλ επηζηνιψλ), φπνπ ν πνηεηήο απεπζπλφκελνο πξνο ηνπο θίινπο ηνπ, 

εθθξάδεη ην ζξήλν γηα ηελ εγθαηάιεηςή ηνπ θαη ηελ αγσλία ηνπ λα επηηξέςεη ζηε 

Ρψκε. ην έξγν ηνπ Ibis, πνίεκα ζε ειεγεηαθφ δίζηηρν, ν Οβίδηνο εμαπνιχεη πιήζνο 

απφ κπζνινγηθέο ινγνηερληθέο θαηάξεο θαη χβξεηο ελαληίνλ θάζε αλψλπκνπ ερζξνχ, ν 

νπνίνο πξνζπάζεζε λα εθκεηαιιεπηεί ηελ θαηαζηξνθή ηνπ. 

4.2. Οη Ηρωίδες ηνπ Οβηδίνπ 

 
Σν έξγν Δξσίδεο πηζαλφηα γξάθηεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο 

δεχηεξεο έθδνζεο ησλ Amores θαη απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ην πξψην κέξνο 

πεξηιακβάλεη δεθαηέζζεξηο έκκεηξεο επηζηνιέο κπζνινγηθψλ εξσίδσλ πξνο ηνπο 
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κπζνινγηθνχο ήξσεο, νη νπνίνη ηηο έρνπλ εγθαηαιείςεη κε ζηφρν ηελ επηζηξνθή ηνπο. 

Δ δέθαηε πέκπηε επηζηνιή, ηεο απθνχο πξνο ηνλ Φάσλα ακθηζβεηείηαη σο πξνο ηε 

γλεζηφηεηά ηεο
79

. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο ζπιινγήο πεξηιακβάλεη ηξία δεπγάξηα επηζηνιψλ, ηηο νπνίεο ν 

Οβίδηνο ζπλέγξαςε αξγφηεξα απφ ηηο κνλέο. Βίλαη νη επηζηνιέο ηνπ Πάξε, ηνπ 

Λέαλδξνπ θαη ηνπ Ώθφληηνπ νη νπνίνη απεπζχλνληαη ζηηο Βιέλε, Δξψ θαη Κπδίππε κε 

ζθνπφ λα ελεξγνπνηήζνπλ ην εξσηηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ. ηε ζπλέρεηα νη εξσίδεο 

απαληνχλ κε ηε δηθή ηνπο επηζηνιή πξνο ηνπο ήξσεο. 

4.2.1. Πξνζιήςεηο ησλ Ηρωίδων 

 
α. Μύζνο 

 
χκθσλα κε ηνλ Alden Smith

80
ν Οβίδηνο γηα λα θαηαζθεπαζεη ηηο εξσίδεο ηνπ 

βαζίδεηαη ζε ηξία επίπεδα: ην κπζηθφ, ην νπνίν έρεη έλαλ δηαθεηκεληθφ ραξαθηήξα, 

αθνπ νη κπζνινγηθνί ήξσεο θαη εξσίδεο απνθηνχλ κνξθή θαη παίξλνπλ σή κέζα απφ 

ηηο επηζηνιέο ηνπο. Σν θαληαζηηθφ ή ην ςπρνινγηθφ, αθνχ αλαδεηθλχεηαη ην έληνλν 

πάζνο θαη ε έθθξαζε αθξαίσλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ εξσίδσλ θαη ηέινο, ην γεληθφ 

επίπεδν, ζχκθσλα κε ην νπνίν, ε επηζηνιή απνηειεί ζπλδπάδεη ηε ξσκατθή πνίεζε 

θαη ηνλ κχζν. Αεκηνπξγεί έηζη κία «ξσκατθνπνίεζε» ησλ κπζηθψλ εξσίδσλ, αθνχ νη 

ίδηεο κηινχλ κε ηνλ ηξφπν πνπ γξάθνπλ νη Ρσκαίνη πνηεηέο. 

Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ Δξσίδσλ ν Οβίδηνο θάλεη ρξήζε ηεο ειιεληθήο θαη ηεο 

ξσκατθήο κπζνινγηθήο παξάδνζεο θαζψο θαη δηαθνξεηηθά ινγνηερληθά είδε φπσο ην 

έπνο, ε ηξαγσδία, ε ιπξηθή πνίεζε, ε ξεηνξηθή, ε ειεγεία. Χζηφζν, νη κχζνη θαη νη 

ραξαθηήξεο απηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ πνηεηή ζην πιαίζην ηεο εξσηηθήο 

ειεγείαο. Ξεθεχγνπλ δειαδή απφ ην ήδε γλσζηφ πιαίζην πνπ έρνπλ εληαρζεί θη 

εληάζζνληαη ζην χθνο ελφο δηαθνξεηηθνχ ινγνηερληθνχ είδνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ν Οβίδηνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα κηαο δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ήδε γλσζηψλ 

κχζσλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ πξσηαγσληζηνχλ ζε απηνχο κε πινχζηα ηα ζηνηρεία 

ηεο εηξσλίαο, ηεο παξσδίαο, ησο δηαθεηκεληθψλ ππαηληγκψλ.Έηζη, ε ζπιινγή αξρίδεη 

κε ηελ επηζηνιή ηεο Πελειφπεο πξνο ηνλ Οδπζζέα, πνπ αθφκα βξίζθεηαη καθξηά απφ 

ηελ Εζάθε. Σν γξάκκα απηφ πηζηνπνηεί ηελ απζεληηθφηεηά ηνπ κέζσ ησλ πνιιψλ 
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νκεξηθψλ ιεπηνκεξεηψλ εκπινπηηζκέλσλ κε εηθφλεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Χζηφζν, 

ζεκαηνδνηεί ηελ απφζηαζή ηνπ απφ ηελ νκεξηθή παξάδνζε φρη κφλν κε ην λα 

πξνηάζζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο Πελειφπεο αιιά κε ην λα εληάζζεη ηε Ανιψλεηα 

ζηελ αθήγεζε ηνπ Νέζηνξα γηα ηνλ πφιεκν, φπσο ηελ αθεγείηαη ζηνλ Σειέκαρν.
81

 

Οη πεξηζζφηεξεο εξσίδεο είλαη ήδε δηάζεκεο απφ ην πιήζνο ησλ κπζνινγηθψλ θαη 

ησλ άιισλ ινγνηερληθψλ αθεγήζεσλ. Δ δηαθνξά φκσο ζε ζρέζε κε ηηο  

πξνεγνχκελεο εμηζηνξήζεηο είλαη φηη ζηνλ Οβίδην νη ίδηεο αληηκεησπίδνληαη απφ άιιε 

ζθνπηά. Κη απηφ γηαηί νη κπζνινγηθέο απηέο κνξθέο δξαπεηεχνπλ απφ ηα ζηελά 

πιαίζηα ηεο πξνεγνχκελεο ινγνηερληθήο παξάδνζήο ηνπο θαη απνθηνχλ ιφγν γηα λα 

εθθξάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη γηα 

πξψηε θνξά
82

.Ο Οβίδηνο ηνπνζεηεί ηε γπλαίθα ζε πεξίνπηε ζέζε ελψ ηνλ άλδξα ζε 

δεπηεξεχνληα ξφιν, εμέιημε πνιχ αλαηξεπηηθή γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο.Σν 

γεγνλφο ηεο δηαθνξεηηθήο ρξήζεο ηνπ κχζνπ θαζψο θαη ηεο έθθξαζεο ηνπ ςπρηζκνχ 

απφ κέξνπο ησλ γπλαηθείσλ κνξθψλ, ζεσξείηαη σο κία πνιχ ζεκαληηθή θαηλνηνκία 

γηα ην ειεγεηαθφ είδνο, αθνχ ν πνηεηήο δίλνληαο κία λέα πλνή ζε απηφ, ην 

επαλαπξαγκαηεχεηαη θαη παξνπζηάδεη κία άιιε νπηηθή αλακεηγλχνληαο ην κε 

ραξαθηεξηζηηθά άιισλ ινγνηερληθψλ εηδψλ. 

Βπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ρξήζε ηεο επηζηνιηθή κνξθήο ζην έξγν ηνπ 

Οβηδίνπ θαζψο θαη ε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηνπ δξακαηηθνχ κνλνιφγνπ, 

ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο ηνπ κχζνπ αιιά απφ ηε ζθνπηά ηεο 

ζπγγξαθέσο. Ο κχζνο δελ εμηζηνξείηαη απιά αιιά αλαζπληίζεηαη κέζα απφ ηελ 

ππνθεηκεληθή άπνςε ηνπ πξνζψπνπ πνπ γξάθεη ηελ επηζηνιή, ελφο πξνζψπνπ 

εληαγκέλνπ ζην ειεγεηαθφ είδνο. Κη ελψ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ έρεη ηελ αίζζεζε φηη 

ππεξηεξεί έλαληη ησλ εξσίδσλ, αθνχ γλσξίδεη ηελ έθβαζε ηνπ κχζνπ, ν πξαγκαηηθφο 

ξπζκηζηήο ηεο ππφζεζεο ησλ επηζηνιψλ είλαη ν ίδηνο ν Οβίδηνο, ν νπνίνο είλαη ζε 

ζέζε λα ειέγρεη φια φζα γξάθνληαη θαη απνθαιχπηνληαη. 

β. Δηξσλία 

 
Βπηπιένλ, ν πνηεηήο κε ην λα δίλεη θσλή ζηηο γπλαηθείεο κπζνινγηθέο κνξθέο, 

δεκηνπξγεί κία εηξσλία, αθνχ ν αλαγλψζηεο έρεη ην πξνλφκην λα γλσξίδεη ηελ ηειηθή 

έθβαζε ησλ επηζηνιψλ απηψλ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή νη ζπγγξαθείο ησλ επηζηνιψλ 
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απηψλ έρνπλ πιήξε άγλνηα γηα ηελ θαηάιεμή ηνπο. Βθηφο φκσο απφ ην 

πξναλαθεξζέλ, ιφγσ ηεο παξάιιειεο ζπλχπαξμεο δχν αθεγεκαηηθψλ θσλψλ – ηεο 

εξσίδαο πνπ θαίλεηαη σο ζπγγξαθέαο ηεο επηζηνιήο θαη ηνπ πνηεηή πνπ νπζηαζηηθά 

γξάθεη ηελ επηζηνιή – δηαθαίλεηαη κία ινγνηερληθή εηξσλία, ε νπνία εκπινπηίδεηαη 

κε ην ρηνχκνξ πνπ δεκηνπξγνχλ πνηθίινη αλαρξνληζκνί (φπσο ην γεγνλφο ηεο 

ιαηηληθήο νκηιίαο πξνζψπσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ειιεληθή ινγνηερληθή 

πξαγκαηηθφηεηα)
83

. 

γ. Δπαλάιεςε 

 
Έλα άιιν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ επηζηνιψλ απηψλ είλαη ηα επαλαιακβαλφκελα 

ζέκαηα θαη ηδηαίηεξα ην ζέκα ηνπ ζαλάηνπ, κία απφ ηηο ζπλήζεηο ειεγεηαθέο 

ζπκβάζεηο, ην νπνίν ελέρεη ζηνηρεία ηξαγηθφηεηαο θαη δεκηνπξγεί θαηαζηάζεηο 

εηξσλίαο, αθνχ, ελψ ε εξσίδα απεηιεί πσο ζα απηνθηνλήζεη, ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ 

γλσξίδεη, φηη απηέο νη ρσξίο ζθέςε απεηιέο, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Σν γεγνλφο φκσο 

φηη απηέο νη απεηιέο είλαη απιέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη δελ γίλνληαη πξάμε εληφο ηνπ 

ειεγεηαθνχ θεηκέλνπ, εληείλεη ηελ εηξσλία θαη ηελ ηξαγηθφηεηα ησλ πξνζψπσλ απηψλ 

θαη παξάιιεια, εηζάγνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζε απηφ ην πνηεηηθφ παηρλίδη.
84

 

λησο, νη γπλαίθεο ζηηο Δξσίδεο έρνπλ ζπλεζίδεη λα ιέλε ην ίδην πξάγκα κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν, κηα θαλνληθφηεηα πνπ ζην Ars Amatoria ζεσξείηαη σο πξφηππν 

ζηελ εξσηηθή ζηξαηεγηθή. Ώθφκα, αλ θαη ηα ζελάξηα ησλ επηζηνιψλ 

δηαθνξνπνηνχληαη, ελ ηνχηνηο, ν Οβίδηνο εκθαλίδεη απηέο ηηο ηζηνξίεο κε πνιιά θνηλά 

γλσξίζκαηα. Ώπηφ ζπκβαίλεη φρη γηαηί ν πνηεηήο έρεη ηελ ηάζε λα επαλαιακβάλεηαη 

αιιά γηαηί θαίλεηαη λα ζπιιακβάλεη ηηο εξσίδεο ηνπ κε θνηλφ ζηνηρείν φρη κφλν ηελ 

εγθαηάιεηςε αιιά θαη ην θνηλφ ιεμηιφγην θαη ηηο θνηλέο πνηεηηθέο επηξξνέο
85

. 

Ο Peter Brooks
86

ζέηεη ζε εθαξκνγή θξνυδηαλέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηζπκία ζε 

αλαιχζεηο κεραληζκψλ ησλ θεηκέλσλ ηφζν φζνλ αθνξά ηε δπλακηθή ηεο επηζπκίαο 

θαη ηεο επαλάιεςεο πνπ δνκεί αθεγεκαηηθέο πινθέο φζν θαη ζηελ εγγξαθή λνήκαηνο 

ζε επηζπκεηά ζψκαηα κέζα ζε ηέηνηεο αθεγήζεηο, ηε «ζεκεηνινγηθνπνίεζε ηεο 

επηζπκίαο». Έηζη, θξνυδηαλέο θαη ιαθάλεηεο πξνζεγγίζεηο εληνπίδνπλ ηελ επαλάιεςε 
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θαη ηελ απψιεηα ζηελ θαξδηά ηεο επηζπκίαο, ελψ ν Οβίδηνο αλαδσνγνλεί ηνλ 

ζπκβαηηθφ ειεγεηαθφ ζπζρεηηζκφ ηνπ έξσηα θαη ηεο ζιίςεο. 

δ. Δπηηπρία - Απνηπρία 

 
Πην πάλσ έγηλε αλαθνξά ζηηο εξσίδεο σο ζπγγξαθείο ησλ επηζηνιψλ απηψλ, αθνχ 

ζρεδηάδνπλ ηηο επηζηνιέο ηνπο κε ζθνπφ λα πείζνπλ ηνπο ήξσεο λα επηζηξέςνπλ 

θνληά ηνπο. χκθσλα κε ηελ Fulkerson,νη εξσίδεο, αλ θαη απνηπγράλνπλ ην ζθνπφ 

ηνπο (αθνχ ηα γξάκκαηα δελ θαηαθέξλνπλ λα πείζνπλ ηνπο εξαζηέο λα γπξίζνπλ 

πίζσ), ελ ηνχηνηο, έρνπλ πείζεη πνιιέο γεληέο αλαγλσζηψλ, φηη απνηεινχλ 

ινγνηερληθά έξγα άμηα πξνο κίκεζε. Οη γπλαίθεο απηέο ζεσξνχληαη εμίζνπ 

επηηπρεκέλεο κε ηνπο άλδξεο ειεγεηαθνχο πνηεηέο ηεο επνρήο ηνπ Ώπγνχζηνπ.  

Μπνξεί λα κελ θαηνξζψλνπλ λα θηάζνπλ ζηνλ ζηφρν ηνπο αιιά δεκηνπξγνχλ 

«personae» θαζψο θη έλα είδνο πνίεζεο ηθαλφ λα δηαξθεί ζηνλ ρξφλν. Δ ίδηα ε 

Fulkerson πξνζιακβάλεη ηηο Δξσίδεο κε έλαλ ηξφπν δηαθνξεηηθφ ζε ζρέζε κε απηνχο 

πνπ ηηο ζεσξνχλ απνηπρεκέλεο γηαηί ηειηθά δελ πείζνπλ ηνπο ήξσεο. Ώληηζέησο, 

επηιέγεη λα επηθεληξσζεί ζηελ ίδηα ηελ πάιε ησλ γπλαηθψλ απηψλ λα επηηχρνπλ ην 

απνηέιεζκα πνπ επηζπκνχλ παξά ζην απνηέιεζκα απηφ θάζε απηφ. 

Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο θαηλνχξγηεο κειέηεο πάλσ ζηηο Δξσίδεο ππνζηεξίδνπλ ηελ 

εμέηαζε ησλ επηζηνιψλ απηψλ σο μερσξηζηά πνηήκαηα. Δ πξφζιεςε απηή καο 

απνθαιχπηεη ζέκαηα φπσο ηελ εηξσλία, ην γέλνο, ην είδνοθαη ηε δηαθεηκεληθφηεηα θαη 

ππνζηεξίδεη κία πξνζέγγηζε, ε νπνία ελζσκαηψλεη πνιιαπιέο κεζνδνινγίεο. Δ λέα 

απηή πξνζέγγηζε ιεηηνπξγεί σο εμήο: 

 Ώλαδεηά λα απνθαιχςεη ηηο δηαζπλδέζεηο απηνχ ηνπ είδνπο κε άιια πνηήκαηα 

εθηφο ησλ Δξσίδσλ. 

 Βξεπλά ηελ επηζηνιηθφηεηα ή ηελ ειεγεηαθή πιεπξά ησλ πνηεκάησλ. 

 Μειεηά ηα πνηήκαηα απηά, ην έλα αλεμάξηεηα απφ ην άιιν, ζην πιαίζην ηνπ 

κπζνινγηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο θαη αλαδεηά ηηο ζπλέπεηεο. 

ε. Η ξεηνξηθή ζηηο Ηρωίδες 

 
Ώπφ πνιχ λσξίο, δάθνξνη κειεηεηέο ζπζρέηηζαλ ηηο Δξσίδεο κε ηα ξεηνξηθά 

γπκλάζκαηα πνπ δηδάζθνληαλ ζηηο ξεηνξηθέο ζρνιέο ηεο επνρήο, αθνχ δηέθξηλαλ ζην 

έξγν απηφ ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο. Οη Δξσίδεο έρνπλ 
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ζεσξεζεί ην «πην ξεηνξηθφ έξγν» ελφο «ξεηνξηθνχ πνηεηή».
87

 Έηζη, νη κνλέο 

επηζηνιέο παξαιιειίζηεθαλ κε ηηο suasoriae, ηηο ξεηνξηθέο αζθήζεηο πάλσ ζηηο 

νπνίεο είρε εθπαηδεπηεί ν Οβίδηνο λσξίηεξα θαηά ηελ πεξίδν ησλ ξεηνξηθψλ ηνπ 

ζπνπδψλ. Ο εθπαηδεπφκελνο, πξηθεηκέλνπ λα βνεζήζεη έλα ζεκαληηθφ πξφζσπν ηνπ 

κχζνπ ή ηεο ηζηνξίαο, θαινχληαλ λα ζπλζέζεη έλαλ ζπκβνπιεπηηθφ ιφγν πξνο 

εθείλνλ. Βπηπιένλ, ν εθπαηδεπφκελνο ζα έπξεπε λα ζθηαγξαθήζεη κε κεγάιε αθξίβεηα 

θαη ιεπηνκέξεηα ην πξφζσπν απηφ νχησο ψζηε λα ξίμεη θσο ζηηο ηδηαίηεξεο ζθέςεηο 

θαη ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ (εζνπνηία ε πξνζσπνπνηία)
88

. 

Ώληηζεηα, νη δηπιέο Δξψηδεο παξαιιειίζηεθαλ κε ην άιιν είδνο ηεο ξεηνξηθήο 

άζθεζεο, ηηο controversiae, φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη ξήηνξεο θαινχληαλ λα 

θαηαξηίζνπλ αληηζεηηθνχο ιφγνπο, έλαλ γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θη 

έλαλ ελαληίνλ ηνπ ή λα παξνπζηάζνπλ κία δεδνκέλε θαηάζηαζε απφ δηακεηξηθά 

αληίζεηεο αθεηεξίεο.
89

 

πλνςίδνληαο, ην έξγν Δξσίδεο ηνπ Οβηδίνπ ζπκπεξηιακβάλεη ζεκαηηθά, πθνινγηθά 

θαη κνξθηθά ζηνηρεία απφ πνίθηια είδε. Σα επαλαιακβαλφκελα κνηίβα σο πξνο ηελ 

ςπρνινγηθή έθθξαζε ηεο εθγαηάιεηςεο ησλ γπλαηθψλ απηψλ, ε νκνηφηεηα ζηνλ ηφλν, 

ε εμ αξρήο θαηαδηθαζκέλε ζε απνηπρία ξεηνξηθή δεηλφηεηα, ε απνπζία ηεο έθθξαζεο 

ηνπ γλήζηνπ πάζνπο θαη ε επηιεθηηθή ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κχζνπ γηα λα 

κπνξέζεη λα ζηεξηρζεί ε ππφζεζε, ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ειαηηψκαηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Χζηφζν, νη επηζηνιέο απηέο κέζσ φισλ ησλ παξαπάλσ 

ζηνηρείσλ θαηαθέξλνπλ λα αλαδηακνξθψζνπλ ην ειεγεηαθφ είδνο κε ηξφπν κνλαδηθφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5. 

 
Η εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ησλ ΔΜΓ ζηηο Ηρωίδες ηνπ Οβηδίνπ. 

 
ην θεθάιαην απηφ, επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ησλ Δξσίδσλ ηνπ Οβηδίνπ, ζχκθσλα κε 

ηε ζεσξία ησλ Βλεξγψλ Μνληέισλ Αεζκνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν δεζκνχ ελειίθσλ ηεο Kim Bartholomew
90

. 

 

Oη Δξσίδεο ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ Οβίδην θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ησλ λεαληθψλ 

ρξφλσλ ηνπ πνηεηή. Πξφθεηηαη γηα δχν ζεηξέο απφ πλεπκαηψδεηο δξακαηηθνχο 

κνλνιφγνπο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο επηζηνιηθά πνηήκαηα. Δ πξψηε ζεηξά (1-15) 

πεξηέρεη επηζηνιέο γξακκέλεο απφ δηάζεκεο εξσίδεο ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο θαη ε 

δεχηεξε ζεηξά (16-21) πεξηιακβάλεη επηζηνιέο εξσηεπκέλσλ αλδξψλ θαη απαληήζεηο 

ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο γπλαηθψλ
91

 (Πάξεο θαη Βιέλε, Δξψ θαη Λέαλδξνο θ.ά.). 

 
 
Δ Αηδψ, ε Φπιιίδα, ε Ώξηάδλε, ε Μήδεηα, ε Τςηπχιε πξνζπαζνχλ λα παξνπζηάζνπλ 

ηνπο εαπηνχο ηνπο ζηνπο ήξσεο, σο πνιχηηκα αληηθείκελα ηεο επηζπκίαο ηνπο, γεγνλφο 

πνπ νδεγεί ηηο εξσίδεο λα ππνθξίλνληαη πνηθίινπο ξφινπο. Βπηδηψθνπλ κε ηνλ 

εθάζηνηε ξφιν, πνπ παίδνπλ, λα ρεηξαγσγήζνπλ ηνλ ήξσα θαη ηελ επηζπκία ηνπ. Σν 

γεγνλφο απηφ απνηειεί ηε «ξεηνξηθή ζηξαηεγηθή», ηελ ππνθξηηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

εξσίδαο ζε 2 ηνκείο: ηελ πξνβνιή ηεο δχλακήο ηεο θαη ηελ πξνβνιή ηεο αδπλακίαο 

ηεο γεγνλφο φκσο, πνπ θαλεξψλεη αζπλέπεηα σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο. 

Ώ. Ώξηάδλε Φπιιίδα, Αηδψ: Δ αθνζησκέλε γπλαίθα πνπ πξνδίδεηαη.
92

 

 
Δ Ώξηάδλε, ε Φπιιίδα θαη ε Αηδψ έρνπλ παξφκνηα ηζηνξία: εξσηεχνληαη έλαλ μέλν 

πνπ θηάλεη ζηε ρψξα ηνπο, ηνλ νπνίνλ εκπηζηεχνληαη κε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ζπλέπεηεο. Δ Αηδψ θαη ε Φπιιίδα, γπλαίθεο αλχπαληξεο αιιά θαη άξρνπζεο ησλ 

παηξίδσλ ηνπο, ληψζνπλ νίθην γηα ηνλ μέλν πνπ έρεη ηαιαηπσξεζεί γηα λα θηάζεη 

κέρξη εθεί. Πξνζθέξνληαη λα ηνλ βνεζήζνπλ λα επηζθεπάζεη ην πινίν ηνπ θαη ζην 

 

90
Bartholomew, K. (1990). 

91
ΓηαηελαλάγλσζεθαηηελθαηαλφεζεηνπέξγνπΔξσίδεοηνπ Οβηδίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε αλψλπκε 

κεηάθξαζε απφ ηελ βηβιηνζήθε ηνπ Ώ.Π.Θ.Δ κεηάθξαζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ώζήλα (1923) 

απφ ηνλ Βθδνηηθφ Οίθν Γεθάθε. 
92

Καη νη ηξεηο επηζηνιέο ζρνιηάδνληαη απφ ηνλ Knox 1995· εηδηθφηεξα γηα ηελ επηζηνιή ηεο Ώξηάδλεο 

βι. ηε ζρνιηαζκέλε έθδνζε Battistella 2010, γηα ηελ επηζηνιή ηεο Φπιιίδαο Barchiesi 1992, θαη γηα ηε 

Αηδψ βι. Piazzi 2007. 
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ηέινο ηνλ εξσηεχνληαη. Δ Ώξηάδλε εξσηεχεηαη ηνλ μέλν απφ ηελ Ώζήλα, ν νπνίνο 

εζηάιε σο ζπζία ζην Μηλψηαπξν θαη ηνπ παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα λα ηνλ 

ζαλαηψζεη. Καη νη ηξεηο εξσίδεο ελδίδνπλ ζηνλ άληξα πνπ αγαπνχλ. Δ Αηδψ θαη ε 

Φπιιίδα πξνζθέξνπλ ζηνπο ήξσεο ηα βαζίιεηά ηνπο. Δ Ώξηάδλε απφ ηελ πιεπξά ηεο 

εγθαηαιείπεη ηε ρψξα ηεο γηα λα ηαμηδέςεη ζηελ Ώζήλα καδί κε ηνλ Θεζέα. Παξφια 

απηά, νη ήξσεο ηηο εγθαηαιείπνπλ. Ο Αεκνθψλ εγθαηαιείπεη ηελ Φπιιίδα θαη ηελ 

Θξάθε, γηα ηελ παηξίδα ηνπ, κε ηελ ππφζρεζε, φηη ζα επηζηξέςεη ζηελ αγαπεκέλε 

ηνπ. Ο Ώηλείαο αθνινπζεί ην φλεηξφ ηνπ λα θηάζεη ζηε Ρψκε, αγλνψληαο ην βαζίιεην 

ηεο Καξρεδφλαο, ην νπνίν ηνπ είρε πξνζθεξζεί απιφρεξα απφ ηελ Αηδψ. Σέινο, 

εθθξάδνληαη ππφλνηεο γηα θαηλνχξγηα αγάπε απφ ηε κεξηά ηνπ άλδξα. Πηζηεχνπλ, φηη 

νη εξαζηέο ηνπο ζα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ εχθνια. Ώληηζέησο, ην γξάκκα δείρλεη κία 

επείγνπζα πξνζπάζεηα ησλ εξσίδσλ λα μαλαθεξδίζνπλ ηελ επηζπκία ησλ εξψσλ. 

Οη ηξεηο απηέο επηζηνιέο έρνπλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία. Οη εξσίδεο εγθαηαιειεηκκέλεο, 

κέζα ζηελ απειπηζία ηνπο ζπλζέηνπλ επηζηνιέο πξνο ηνπο ήξσεο κε ζθνπφ λα ηνπο 

ελεξγνπνηήζνπλ πάιη ηηο παιηέο ηνπο επηζπκίεο, ηελ εξσηηθή επηζπκία πξνο ηηο ίδηεο. 

Έηζη, ειπίδνληαο, φηη ζα ηνπο ζπκίζνπλ ηηο παιηέο θαιέο εκέξεο, νη εξσίδεο, κέζα απφ 

ηηο επηζηνιέο, κεηακνξθψλνληαη ζε απηφ πνπ θαληάδνληαη, φηη ζα ήζειαλ νη ήξσεο. 

Πξάγκαηη, παξνπζηάδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, παίξλνληαο αληηζεηηθνχο ξφινπο: απφ ηε 

κία πξνβάιινπλ ηε δχλακε θαη ηελ απηάξθεηά ηνπο θαη απφ ηελ άιιε ηελ αδπλακία 

ηνπο. 

Χζηφζν, νη νκνηφηεηεο ησλ ηξηψλ δελ ηειεηψλνπλ εδψ. ηηο Δξσίδεο ηνπ Οβηδίνπ, 

ππάξρεη έιιεηςε κνλαδηθφηεηαο, αθνχ ν ξφινο ηνπο νξίδεηαη απφ άιιεο γπλαίθεο ζε 

πξνγελέζηεξε βηβιηνγξαθία φπσο ζηηο εξσίδεο ηνπ Βπξηπίδε, ηνπ ΐηξγηιίνπ θαη ηνπ 

Κάηνπιινπ (Βιέλε, Μήδεηα, Φαίδξα, Ώξηάδλε, Αηδψ)
93

. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

ζπγθεθξηκέλεο γπλαίθεο επηδηψθνπλ λα κνηάζνπλ θαη ζε θάπνηεο άιιεο γπλαίθεο, 

εξσίδεο ηνπ έξγνπ ηνπ Οβηδίνπ. Βγθαηαιειεηκκέλεο απφ ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο, ε 

Αηδψ, ε Φπιιίδα θαη ε Ώξηάδλε παίξλνπλ ξφινπο γπλαηθψλ πξνεγνχκελσλ έξγσλ 

αιιά θαη ξφινπο γπλαηθψλ, πνπ ππάξρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηνπ Οβηδίνπ. 

Ώξηάδλε
94
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Lindheim, S. (2003)., ζ. 109-114 

94
Γηα ην κχζνθαη ηηο πεγέο ηνπ Οβηδίνπ βι. ζπλνπηηθά Knox 1995: 233-34. 
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Ο κχζνο ιέεη φηη φηαλ ν σξαίνο Θεζέαο έθηαζε ζηελ Κξήηε, πξνθάιεζε ηνλ έξσηα 

ηεο Ώξηάδλεο, θφξεο ηνπ Μίλσα, θαη απηή αλέιαβε λα ην βνεζήζεη λα ζθνηψζεη ην 

Μηλψηαπξν, κε αληάιιαγκα λα ηελ πάξεη ζηελ Ώζήλα θαη λα παληξεπηνχλ. Καηφπηλ 

ηεο ηερληθήο ζπκβνπιήο ηνπ Ααίδαινπ, ε  Ώξηάδλεέδσζε  ζην  Θεζέα  έλα  «ιίλν»  

(= θνπβάξη κε λήκα, ν ιεγφκελνο θαη «κίηνο ηεο Ώξηάδλεο») θαη ηνλ ζπκβνχιεπζε λα 

δέζεη ηε κηα άθξε ηνπ λήκαηνο ζηελ είζνδν ηνπ Λαβχξηλζνπ, ψζηε θαηφπηλ 

καδεχνληαο ην λήκα λα βξεη ηελ έμνδν. Λέεη ν Ώπνιιφδσξνο: «σο δε ήθελ εηο  

Κξήηελ, Ώξηάδλε ζπγάηεξ Μίλσνο εξσηηθψο δηαηεζείζα πξνο απηφλ ζπκπξάζζεηλ 

απαγγέιιεηαη,εάλ νκνινγήζε γπλαίθα απηήλ έμεηλ απαγαγψλ εηο Ώζήλαο. 

νκνινγήζαληνο δε ζπλ φξθνηο Θεζέσο δείηαη Ααηδάινπ κελχζαη ηνπ ιαβπξχλζνπ ηελ 

έμνδνλ. [9] ππνζεκέλνπ δε εθείλνπ, ιίλνλ εηζηφληη Θεζεί δίδσζη· ηνχην έμάςαο Θεζεχο 

ηεο ζχξαο εθειθφκελνο εηζήεη. θαηαιαβψλ δε Μηλψηαπξνλ [p. 136] ελ εζράησ κέξεη 

ηνπ ιαβπξίλζνπ παίσλ ππγκαίο απέθηεηλελ, εθειθφκελνο δε ην ιίλνλ πάιηλ εμήεη. θαη  

δηα λπθηφο κεηά Ώξηάδλεο θαη ησλ παίδσλ εηο Νάμνλ αθηθλείηαη. έλζα Αηφλπζνο 

εξαζζείο Ώξηάδλεο ήξπαζε, θαη θνκίζαο εηο Λήκλνλ εκίγε. θαη γελλά Θφαληα ηάθπινλ 

Οηλνπίσλα θαη Πεπάξεζνλ..»
95

 (Ώπνιιφδσξνο, Βπηηνκή, 8 - 9). Ο Θεζέαο, ζχκθσλα 

κε ην κχζν, εγθαηέιεηςε ηελ Ώξηάδλε ζηε Νάμν, γηαηί ηνπ  ην  ππέδεημε  ε  ζεά  

Ώζελά γηα ράξε ηνπ ζενχ Αηφλπζνπ θαη απφ εθεί ηελ απήγε ν Αηφλπζνο ππφ κνξθή 

πάλζεξα, θάηη φπσο ν Αίαο πνπ κεηακνξθψζεθε ζε ηαχξν, γηα λα απάγεη ηελ 

Βπξψπε.
96

 

Ώο κηιήζνπκε πξψηα γηα ην ζηνηρείν ηεο κνλαδηθφηεηαο. Δ Ώξηάδλε ρξεζηκνπνηεί  

ηνλ νδπξκφ γηα λα εθθξάζεη ηνλ πφλν πνπ αηζζάλεηαη. Δ εξσίδα, αλ θαη βαζηιηθήο 

θαηαγσγήο, παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Οβίδην σο «ε θάζε γπλαίθα» κέζα απφ ηνπο 

ζηίρνπο:«nunc ego non tantum quae sum passura recordor, et quaecumque potest ulla 

relicta pati»,(ηψξα κνπ έξρνληαη ζην κπαιφ φρη κφλν ηα δηθά κνπ κειινληηθά βάζαλα, 

αιιά ηα βάζαλα φισλ ησλ γπλαηθψλ)(P. Ovidius Naso, Heroides, Υ, ζη. 81-82). 

Ώλάγνληαο ηνλ εαπηφ ηεο ζε αξρέηππν ηεο εγθαηαιεηκκέλεο γπλαίθαο ε εξσίδα 

αξλείηαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ δηθψλ ηεο δπζθνιηψλ θαη πηζηεχεη, φηη φιεο νη 

γπλαίθεο πεξλνχλ ηηο ίδηεο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο.
97
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Πξνθαλψο αθνινπζνχκε ηελ άπνςε ηεο Battistellaadloc.φηη ν νβειηζκφο ηνπ δηζηίρνπ ζα ήηαλ 

έγθιεκα θαηά ηεο πνηεηηθήο ησλ Δξσίδσλ, αληίζεηα απφ ηνλ Knox 1995, πνπ ζεσξεί ην ηελ 

παξαηήξεζε εληειψο θνηλφηππε. 
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Δ Ώξηάδλε θαηαλνεί ηελ αλάγθε λα θαηαζθεπάζεη έλα πξνζσπηθφ πνξηξαίην, έηζη 

ψζηε λα κπνξέζεη λα μαλαθεξδίζεη ηελ επηζπκία ηνπ Θεζέα. Ώθεγείηαη ινηπφλ ηε  

δσή ηεο ζηελ Κξήηε, ην βαζίιεηφ ηεο, ηελ θαηαγσγή ηεο, παξνπζηάδνληαο ηνλ εαπηφ 

ηεο σο ηθαλφ θαη δπλαηφ. Βξσηεχεηαη ηνλ Θεζέα, ν νπνίνο έρεη θηάζεη απφ ηελ Ώζήλα 

σο ζπζία ζην Μηλψηαπξν. Βμηζηνξψληαο ηα θαηνξζψκαηα ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο, ηνπ 

ππελζπκίδεη, φηη απηά επεηεχρζεζαλ ράξε ζηε βνήζεηά ηεο, αθνχ ε ίδηα ηνλ βνήζεζε 

λα ζθνηψζεη ηνλ Μηλψηαπξν, δίλνληάο ηνπ ην λήκα. 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εξσίδα παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηεο λα ηαιαληεχεηαη, γηα ην 

αλ πξέπεη λα πεζάλεη αθνχ ν Θεζέαο ηελ έρεη εγθαηαιείςεη, πξνβάιινληαο κε απηφ 

ηνλ ηξφπν, ηελ αδπλακία θαη ηελ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο. Ώπηφ γίλεηαη εκθαλέο θαη 

απφ ηνλ απηνραξαθηεξηζκφ ηεο, φηαλ είδε ην θαξάβη ηνπ Θεζέα λα απνκαθξχλεηαη 

απφ ηνλ νξίδνληα: «frigidior glacie semianimisque», (πην ςπρξή θαη απφ ηνλ πάγν, 

κηζνπεζακέλε), (P. Ovidius Naso, Heroides, Υ, ζη.32).
98

 Καηεγνξεί ηνλ ήξσα, πνπ 

ηελ εγθαηέιεηςε, εθεπξίζθνληαο δηάθνξνπο ηξφπνπο λα πεζάλεη, δίλνληαο κεγάιε 

έκθαζε ζηε δεηλή ζέζε, ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Φαληάδεηαη κε ηξφκν ην ζάλαηφ ηεο, 

αλαθέξνληαο, φηη δελ ζα είλαη εθεί ε κεηέξα ηεο γηα λα ηεο θιείζεη ηα κάηηα, λα ηεο 

πιχλεη ηα ρέξηα θαη ην ζψκα. 

Έηζη, ε Ώξηάδλε πξνβάιινληαο ηελ αδπλακία ηεο, γηα λα αλαδσππξψζεη ην πάζνο ηνπ 

Θεζέα, αληηδξά πην έληνλα απφ ηηο δχν άιιεο εξσίδεο (Αηδψ, Φπιιίδα). Πξνζεθηηθά, 

εκθαλίδεηαη ζηα κάηηα ηνπ ήξσα σο ην πην δπζηπρηζκέλν πιάζκα, πεξηγξάθνληαο κε 

κεινδξακαηηθφ ηξφπν ηηο επηζθέςεηο ηεο ζην θξεβάηη, πνπ κνηξαδφηαλ κε ηνλ 

αγαπεκέλν ηεο. Φάρλεη λα βξεη θάηη, πνπ λα ηεο ζπκίδεη ηνλ Θεζέα θαη ηελ παξνπζία 

ηνπ ζην θξεβάηη θαη ζηε δσή ηεο, επηδηψθνληαο απφ ηε κία, λα δεκηνπξγήζεη κία 

αλχπαξθηε έλσζε, αθνχ ν ίδηνο ιείπεη, θαη απφ ηελ άιιε λα ηνλ θάλεη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε δηθή ηεο απειπηζία. 

Έρεη ράζεη ηα πάληα θαη είλαη εμνξηζκέλε καθξηά απφ ηελ παηξίδα ηεο. Ήηαλ κία 

ηζρπξή βαζίιηζζα, ελψ ηψξα είλαη κία δπζηπρηζκέλε, πνπ δεηά βνήζεηα. ληαο 

απνκνλσκέλε απφ ηα πάληα, δελ αλαδεηά θαλ έλα ζρέδην απφδξαζεο απφ ηελ εμνξία, 

αθνχ, φπσο ηζρπξίδεηαη, θαη λα βξεη ηνλ ηξφπν λα απνδξάζεη, δελ κπνξεί λα πάεη 

πνπζελά. Παξνπζηάδνληαο ηνλ εαπηφ ηεο απειπηζκέλν θαη απνθνκκέλν απφ φια, 
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Σν ιεθηηθφ ηνπ ζηίρνπ παξαπέκπεη ζηε Αηδψ ηνπ ΐηξγηιίνπ (Ώηλεηάδα 4.385 θαη 686), φπσο 

επηζεκαίλεη ε Battistellaadloc. 
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ελδερνκέλσο πεξηκέλεη ηε ζπλδξνκή θαη ηε θξνληίδα ηνπ ήξσα γηα λα κπνξέζεη λα 

θχγεη. ηε ζπλέρεηα, ζπλεηδεηνπνηψληαο, φηη ππάξρεη πηζαλφηεηα λα πηαζηεί σο 

ζθιάβα, αληηδξά ιέγνληαο, φηη δελ κπνξεί λα γίλεη πνηέ απηφ, φρη επεηδή είλαη 

βαζηιηθήο θαηαγσγήο αιιά γηαηί είλαη απηή πνπ έρεη παληξεπηεί ν Θεζέαο. ΐάδεη 

πάλσ απφ φια ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ ήξσα, απνδεηθλχνληάο ηνπ, φηη πξηλ  απφ 

νηηδήπνηε άιιν, ζθέθηεηαη πάληα απηφλ. 

Βπηπιένλ, πξνζπαζψληαο λα απνδείμεη ζηνλ Θεζέα ηελ αδπλακία θαη ηελ έιιεηςε 

ηθαλνηήησλ ηεο, γηα λα δψζεη έκθαζε ζηε δηθή ηνπ δχλακε, ε Ώξηάδλε επηιέγεη, σο 

θχξηα ζηξαηεγηθή, λα ρεηξηζηεί ην κέζνλ ηεο φξαζεο. Δ θεκηληζηηθή ζεσξία ηνπ 

βιέκκαηνο δηαρσξίδεη ηελ αίζζεζε ηνπ λα θνηηάο κέζα απφ δχν, άληζεο ζε ηζρχ, 

ζέζεηο-ην επηβάιινλ ππνθείκελν πνπ θνηηάδεη θαη ην αληηθείκελν ην νπνίν ην 

θνηηάδνπλ
99

. Δ Ώξηάδλε εθκεηαιιεχεηαη απηήλ ηελ ηεξαξρηθή δηρνηφκεζε, 

θαζηεξψλνληαο κία νπηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηεο κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ Θεζέα. 

Καηαζθεπάδεη ινηπφλ ηελ εηθφλα ηνπ Θεζέα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελεξγνχ 

βιέπνληα, ν νπνίνο ειέγρεη ηα πάληα, ελψ εκθαλίδεη ηελ ίδηα σο ην ηξσηφ αληηθείκελν 

απηνχ ηνπ βιέκκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο γηα ηνλ εαπηφ ηεο παζεηηθά ξήκαηα. Με έλαλ 

ηξφπν αλεζπρεηηθφ, ππνγξακκίδνληαο ηελ θαηαζθεπή ηεο δηθήο ηεο εηθφλαο, σο 

αδχλακεο, κεηψλεη ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ, θαηαθεξκαηίδεη ην ζψκα ηεο 

παξνπζηάδνληάο ην σο έλα ζχλζεην ζθίηζν ησλ δηάθνξσλ κειψλ. Πεξηγξάθεη ην θάζε 

έλα απφ απηά μερσξηζηά κε ηέηνηνλ ηξφπν (θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ ζψκαηφο ηεο), έηζη 

ψζηε λα παξνπζηάζεη ηνλ εαπηφ ηεο σο αληηθείκελν κε ζθνπφ ηελ νπηηθήηέξςε ηνπ 

Θεζέα. 

ηε ζπλέρεηα, ηελ βιέπνπκε λα πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηεο ηηο ζθελέο πνπ 

εθηπιίρζεζαλ, φηαλ ε εξσίδα μππλά θαη ζπλεηδεηνπνηεί, φηη ν Θεζέαο ηελ έρεη 

εγθαηαιείςεη. Καηά ηε δηάξθεηα φιεο απηήο ηεο αθήγεζεο, παξαζέηεη θαη 

ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ησλ ζεκείσλ ηνπ ζψκαηφο ηεο θαη κάιηζηα ησλ εξσηηθψλ 

δσλψλ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία εηθφλσλ εξσηηθήο εδνλήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ήξσα.
100

 ‟ απηφ ζπκβάιιεη ε ρξήζε παζεηηθψλ ξεκαηηθψλ ηχπσλ, φπσο επηζεκαίλεη 

ε Lindheim.
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100
Δ απηνπεξηγξαθή απηή είλαη αζπλήζηζηε ζηηο Δξσίδεο, φπσο επηζεκαίλεη ε Battistella 2010: 52. 
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Πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν ζεκείν ηνπ ζψκαηφο ηεο, ε Ώξηάδλε δίλεη κεγάιε 

έκθαζε ζηα καιιηά ηεο. Αελ καο θάλεη θακία εληχπσζε ε έκθαζε απηή ηεο εξσίδαο, 

αθνχ ε ίδηα είλαη πεξηζζφηεξν θεκηζκέλε γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απηφ. Δ εξσίδα 

ηνπ Οβηδίνπ γλσξίδεη πνιχ θαιά απηφ πνπ νη άιινη πξνζέρνπλ επάλσ ηεο θαη είλαη 

πξνεηνηκαζκέλε λα θάλεη ρξήζε απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πην* επηειή ηνπ 

κνξθή. Ώξρηθά, πεξηγξάθεη ηα καιιηά ηεο ηε ζηηγκή πνπ μππλά θαη ζεθψλεηαη απφ ην 

θξεβάηη (ζη. 16). Σε δεχηεξε θνξά, πεξηγξάθεη ηα καιιηά ηεο, ηε ζηηγκή πνπ θέξεηαη 

κε καλία θαη νδπξκφ (ζη. 47-8). Σελ ηξίηε θνξά, θαιεί ηνλ Θεζέα λα θνηηάμεη ηα 

καθξηά, μέπιεθα καιιηά ηεο, πνπ πέθηνπλ ζην πξφζσπφ ηεο (ζη. 137). Σέινο, 

απειπηζκέλε, ζπκάηαη ηα καιιηά ηεο, φπσο ήηαλ ζην παξειζφλ, ιέγνληαο, φηη κέζα 

ζηε δπζηπρία ηεο, ίζσο ράζεη θαη ην πην φκνξθν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο. 

Δ Ώξηάδλε δελ αθήλεη θακία ακθηβνιία ζρεηηθά κε ην ιφγν, γηα ηνλ νπνίν εθζέηεη 

ζηνλ Θεζέα φιεο απηέο ηηο εηθφλεο γηα ηα φκνξθά ηεο καιιηά, φπσο θαη γηα ηα ζεκεία 

ηνπ ζψκαηφο ηεο. Με ην λα πξνζθέξεη ηνλ εαπηφ ηεο ζηνλ Θεζέα, σο δειεαζηηθφ 

αληηθείκελν ηνπ βιέκκαηφο ηνπ, βξίζθεη αθφκα έλαλ ηξφπν λα θαηαζθεπάζεη ηνλ 

εαπηφ ηεο σο αλήκπνξεο, κε ζθνπφ λα παξαζηήζεη ηνλ ήξσα σο ηζρπξφ. Καηαλνεί 

ηελ λαξθηζζηζηηθή πιεπξά ηεο αξζεληθήο επηζπκίαο. Γλσξίδνληαο, ελ κέξεη, απηφ πνπ 

δεηά ν άλδξαο απφ ηελ ζχληξνθφ ηνπ, κε ζθνπφ ν ίδηνο λα αληαλαθιά ηελ εηθφλα ηνπ 

ηζρπξνχ, ε Ώξηάδλε εκθαλίδεηαη κε ηελ απαηηνχκελε αδπλακία θαη επαηζζεζία, έηζη 

ψζηε λα πξνζάςεη ζε απηφλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δχλακεο. Οξίδνληαο ινηπφλ, ηνλ 

εαπηφ ηεο, σο έλα σξαίν ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηφο ηεο, πάλσ ζην νπνίν ν 

ήξσαο αζθεί ηε δχλακε ηνπ βιέκκαηνο θαη απφ ην νπνίν ν ίδηνο παίξλεη νπηηθή 

επραξίζηεζε, ε εξσίδα επηδηψθεη λα θαηαζηεί ην αληηθείκελν ηεο επηζπκίαο ηνπ. 

Μφλν λα κπνξνχζε ν Θεζέαο λα δεη απηήλ ηελ εηθφλα ηεο Ώξηάδλεο, φπσο ηελ 

πεξηγξάθεη ε ίδηα, ζα γχξηδε πίζσ απφ ηελ επηζπκία ηνπ πξνο απηήλ. Ώθνχ φκσο δελ 

είλαη ζε ζέζε λα ηελ δεη, ε Ώξηάδλε κε ην λα επαλαθέξεη ηελ νπηηθή εηθφλα ηνπ 

εαπηνχ ηεο, ηνλ θάλεη λα βηψζεη απηήλ ηελ αίζζεζε, ην λα είλαη δειαδή απηφο πνπ 

έρεη ηε δχλακε λα αζθεί ην βιέκκα. Πεξηγξάθνληαο ηνλ εαπηφ ηεο, δηεγείξεη φρη κφλν 

ηε θαληαζία ηνπ, αιιά ηνλ ηθαλνπνηεί ειέγρνληάο ηνλ. 
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Φπιιίδα 

 
Ο κχζνο ηεο Φπιιίδνο

102
 δηαδξακαηίδεηαη ζηελ πεξηνρή δπηηθά ηνπ Παγγαίνπ, ζηνλ 

θάησ ηξπκφλα, ν Δξφδνηνο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη «Δ δε γε αχηε ε πεξί ην 

Πάγγαηνλ φξνο θαιέεηαη Φπιιίο», ζχκθσλα ινηπφλ κε ην κχζν ν Αεκνθψληαο, πνπ 

είρε αξξαβσληαζηεί ηε Φπιιίδα θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηνλ Σξσηθφ Πφιεκν, 

έπξεπε λα επηζηξέςεη εζπεπζκέλα ζηελ Ώζήλα γηα λα βνεζήζεη ηνλ παηέξα ηνπ. Δ 

Φπιιίδα ηνπ έδσζε καδί ηνπ έλα θέξεηξν κε ηα ηεξά ηεο Ρέαο, δεηψληαο ηνπ λα ην 

αλνίμεη κφλν αλ θαη φηαλ ζα είρε ράζεη θάζε ειπίδα φηη ζα επέζηξεθε ζε εθείλε. Ο 

Αεκνθψληαο άλνημε ην θέξεηξν θαη ζθνηψζεθε θαηά κία εθδνρή πέθηνληαο πάλσ ζην 

ίδην ηνπ ην μίθνο, θαηά άιιε γχξηζε πίζσ γηα λα ζπλαληήζεη ηελ αγάπε ηνπ. χκθσλα 

κε ην θπξίαξρν κχζν ε Φπιιίδα θαηέβαηλε ζηελ παξαιία ησλ εθβνιψλ ηνπ ηξπκφλα 

πεξηκέλνληαο λα δεη ην πινίν ηνπ Αεκνθψληα, ε Άξηεκηο ηελ ιππήζεθε θαη ηελ 

κεηακφξθσζε ζε έλα μεξφ δέληξν. ¨ηαλ ηειηθά ν Αεκνθψληαο γχξηζε, ήηαλ 

ρεηκψλαο, έςαμε ηελ Φπιιίδα, νπφηε ηνπ ππέδεημαλ ην μεξφ δέληξν ζηελ παξαιία, 

πήγε θνληά θαη ην αγθάιηαζε κε ηφζε ζέξκε φπσο ζα αγθάιηαδε ηελ Φπιιίδα, νπφηε 

ζπλέβε ην ζαχκα, ην  δέληξν άλζεζε θαη γέκηζε κε ιεπθά άλζε. Έηζη ε Φπιιίδα 

«ληχζεθε» λχθε θαη απνηέιεζε ην ζχκβνιν ηεο αηψληαο αγάπεο. 

 

Δ ηζηνξία απηή εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζε έξγν ηνπ πνηεηή Καιιηκάρνπ, πνπ 

έδεζε ζην πξψην κηζφ ηνπ 3νπ αηψλα π.Υ, ζηελ ειιεληζηηθή επνρή. Καλείο φκσο δελ 

αλέθεξε πνπ δηαδξακαηηδφηαλ ν κχζνο, νπφηε έξρεηαη ν Ώληίπαηξνο – έδεζε ηελ ίδηα 

επνρή κε ηνλ Οβίδην – κε ην γλσζηφ ηνπ επίγξακκα πνπ κηιάεη γηα ηεξφ ηεο «Δδσλήο 

Φπιιίδνο» ζηελ Ώκθίπνιε, νπφηε ν κχζνο απνθηάεη εληνπηφηεηα, αιιά καο παξαδίδεη 

θαη ηελ πιεξνθνξία φηη ππήξρε θαη ε ζρεηηθή ιαηξεία. 

Δ Φπιιίδα ινηπφλ επηθαιείηαη θη απηή κία πξνεγνχκελε θαηάζηαζε σο παξάδεηγκα, 

θαηεγνξψληαο ηνλ Αεκνθψληα, φηη παξακειεί ηελ ίδηα θαη ηε ζρέζε ηνπο
103

. Έηζη, 

ελψ ε Ώξηάδλε δπγίδεη ηηο νκνηφηεηεο ηεο θαηάζηαζήο ηεο κε ηελ θαηάζηαζε άιισλ 

γπλαηθψλ, ε Φπιιίδα ζπγθξίλεη ηνλ εαπηφ ηεο κε θάπνηεο άιιεο γπλαίθεο, απηή ηε 

θνξά πην ζπγθεθξηκέλα θαη νλνκαζηηθά. Ώλαθέξεη ινηπφλ ην παξάδεηγκα ηεο 
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ΐι. Fulkerson, L. (2005), ζ. 23-39 
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Ώξηάδλεο ιέγνληαο«sed it iningenio Cressa relicta suo», (έδσζεο κφλν πξνζνρή ζηελ 

εγθαηαιειεηκκέλε γπλαίθα απφ ηελ Κξήηε), (P. Ovidius Naso, Heroides, II, ζη.76). Με 

ηα ιφγηα απηά, ε Φπιιίδα καιψλεη ηνλ Αεκνθψληα, γηαηί επαλαιακβάλεη ηελ ηαθηηθή 

ηνπ παηέξα ηνπ, Θεζέα, θαηαιήγνληαο, φηη ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο σο δεχηεξε 

Ώξηάδλε. Παξνπζηάδεηαη απειπηζκέλε θαη παζεηηθή. Με ηε θξάζε: «Rhodopeia 

Phyllis»,(ε Φπιιίδα απφ ηε Ρνδφπε), (P. Ovidius Naso, Heroides, II, ζη.1) ε εξσίδα 

εκθαλίδεη κία παζεηηθή ζηάζε γηα ηελ θαηάζηαζή ηεο εθθξάδνληαο ηελ απνκφλσζε, 

πνπ αηζζάλεηαη ζηε Θξάθε, φπσο επίζεο θαη ην θφβν, γηα ην φηη ν ήξσαο ηελ έρεη 

μεράζεη.  Έρεη  ηελ  πεπνίζεζε,  φηη  ν  Αεκνθψλ  δελ  ζα  επηζηξέςεη  θαη  φηη  ν ίδηνο 

«έπαημε» καδί ηεο, γηα λα απνθηήζεη, απηά πνπ επεδίσθε. Σνλ έληνλν θφβν θαη ηνλ 

παληθφ ηεο ηνλ βιέπνπκε μεθάζαξα ζηελ παξαθάησ θξάζε: «iam que tibi excidimus, 

nullam, puto, Phyllida nosti»,(ππνζέησ, φηη κε έρεηο ήδε μεράζεη θαη δελ γλσξίδεηο πηα 

ηε Φπιιίδα), (P. Ovidius Naso, Heroides, II, ζη.105). Σα ιφγηα απηά, κε ηε ρξήζε ηνπ 

ηξίηνπ πξνζψπνπ αληί ηνπ πξψηνπ, θαλεξψλνπλ ηελ εμάξηεζε θαη ηελ πξνζθφιιεζή 

ηεο ζηνλ ήξσα. Βίλαη εγθαηαιειεηκκέλε θαη ην γεγνλφο απηφ ηζνχηαη κε ηνλ 

ζάλαην
104

. Γη‟ απηφ ην ιφγν, επηκέλεη λα ειπίδεη, φηη ν αγαπεκέλνο ηεο ζα γπξίζεη 

πίζσ, πξάγκα ην νπνίν ηεο δίλεη δσή, είλαη ε θηλεηήξηνο δχλακε γηα λα ζπλερίζεη λα 

ππάξρεη. Βδψ, παξαηεξνχκε κία ζπκπεξηθνξά αληηζεηηθή. Βλψ ινηπφλ, απφ ηε κία, 

ζπλεηδεηνπνηεί ηελ πξνδνζία ηνπ Αεκνθψληα θαη ηε δηθή ηεο αθέιεηα, απφ ηελ άιιε, 

δελ ζηακαηά λα ειπίδεη, φηη κηα κέξα ζα ηνλ μαλαθεξδίζεη. Σνλ πεξηκέλεη λα γπξίζεη 

πνιχ θαηξφ ηψξα, πεξηζζφηεξν απφ απηφλ πνπ ν ίδηνο ηεο ππνζρέζεθε αιιά αθφκα 

επηκέλεη λα ηνλ πεξηκέλεη. Ώξλείηαη λα παξαδερηεί, φηη ε ζρέζε ηνπο έρεη ηειεηψζεη 

νξηζηηθά, κε ζέινληαο λα δεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηάκαηα. Έρεη ηελ ςεπδαίζζεζε, 

φηη  ν   ήξσαο   ζα  επηζηξέςεη  θαη  γη‟  απηφ   ην  ιφγν,   ζέηεη  ξεηνξηθά  εξσηήκαηα: 

«exspectem, qui me numquam visurus abisti? Exspectem pelago vela negate meo? Et 

tamen ex specto», (Άιια πνηφλ λα πξνζκέλσ; Έλαλ άπηζην πνπ κε εγθαηέιεηςε γηα λα 

κελ μαλάξζεη πηα, θαξάβηα πνπ δελ κπνξνχλ λα έξζνπλ πηα ζηηο ζάιαζζέο καο;), (P. 

Ovidius Naso, Heroides, II, ζη.99-101). Αελ ππνινγίδεη ηίπνηα κπξνζηά ζηελ ειπίδα 

ηεο, φηη θάπνηα κέξα ν Αεκνθψληαο ζα επηζηξέςεη, νχηε ηα ιφγηα θαη ηηο ζπκβνπιέο 

ησλ αλζξψπσλ ηεο παηξίδαο ηεο. 
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Δ εξσίδα είλαη ηφζν δπζηπρηζκέλε, πνπ δελ ζεσξεί πηα ηνλ εαπηφ ηεο ζχδπγν ηνπ 

ήξσα, ηνλ κνλαδηθφ θνηλσληθφ ξφιν, πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη. Ώληηζέησο, 

παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηεο σο κία κηθξή γπλαίθα, έληνλα επηξξεπή ζηελ θνξντδία, 

πνπ ηεο επεθχιαμε ν αγαπεκέλνο ηεο. Εζρπξίδεηαη, φηη πξηλ ηνλ γλσξίζεη, ήηαλ 

αδχλακε θαη αλήκπνξε, αλαθεξφκελε ζηελ εγγελή αδπλακία ησλ εξσηεπκέλσλ 

γπλαηθψλ: «et amans et femina», (κία γπλαίθα αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν κία εξσηεπκέλε 

γπλαίθα), (P. Ovidius Naso, Heroides, II, ζη.65). Πξνρσξψληαο παξαπέξα, ε εξσίδα 

εκθαλίδεηαη αθφκα πην παζεηηθή απφ ηε ζπλεζηζκέλε «εξσηεπκέλε γπλαίθα», 

ραξαθηεξίδνληαο ηνλ εαπηφ ηεο, σο puella (θνξίηζη), (P. Ovidius Naso, Heroides, II, 

ζη.63), ε νπνία ππφθεηηαη ζηελ εππηζηία θαη ππνθέξεη απφ ηελ απεηξία. 

Δ Φπιιίδα αλαθέξεη ζηελ επηζηνιή ηεο ηε Αηδψ, ζπγθξίλνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

Ώηλεία κε απηήλ ηνπ Αεκνθψληα. ε απηφ ην ζεκείν, αλαθαιχπηνπκε φηη, ελψ ε 

εξσίδα δίλεη έκθαζε ζηε δηθή ηεο αδπλακία, ηαπηφρξνλα, εκθαλίδεη ηνλ ήξσα 

κεγαιχηεξν ζε αλαινγία, ηνλ εκθαλίδεη ζαλ ζεφ. Ώπφ ηελ άιιε, ζπλερίδνληαο λα 

«δηαθεκίδεη» ηελ αδπλακία θαη ην ηξσηφ ηεο θχζεο ηεο, αλαθέξεη, φηη ιηπνζπκά, φηαλ 

βιέπεη πινία λα πξνζεγγίδνπλ ηελ αθηή, πηζηεχνληαο, φηη ν αγαπεκέλνο ηεο 

επέζηξεςε:«et quaecumque procul venientia lintea vidi,/protinus illa meos auguror 

esse deos»,(θαη νπνηαδήπνηε θαξάβηα βιέπσ λα έξρνληαη απφ καθξηά, θάλσ ηελ 

πξφβιεςε φηη είλαη νη ζενί κνπ),(P. Ovidius Naso, Heroides, II, ζη.125). Έρεη 

ελαπνζέζεη φιεο ηηο ειπίδεο ηεο ζηνλ Αεκνθψληα, ηνλ νπνίνλ αλαγλσξίδεη απφ ην 

θαξάβη ηνπ θαη ηνλ ζεσξεί σο ζεφ ηεο. 

ηε ζπλέρεηα ε Φπιιίδα, πξνζπαζψληαο κε παξφκνην ηξφπν λα ππνγξακκίζεη ηελ 

αδπλακία ηεο, δειψλεη, φηη βξίζθεηαη ζηα πξφζπξα ηνπ ζαλάηνπ. Παξηζηάλνληαο ην 

ζχκα ηνπ Αεκνθψληα, απνθαιχπηεη, φηη ζρεδηάδεη λα απηνθηνλήζεη: «hinc mihi 

suppositas immittere corpus in undas, mens fuit, et, quoniam fallere pergis, erit», 

(ζπλέιαβα ην ζρέδην λα πέζσ, αθνχ εζχ ζπλερίδεηο λα είζαη άπηζηνο, αο γίλεη θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν), (P. Ovidius Naso, Heroides, II, ζη.133-134). Φαληάδεηαη ηνλ 

ζάλαηφ ηεο αιιά θαη ηνλ Αεκνθψληα λα καδεχεη ηα θφθαιά ηεο απφ ηε ζάιαζζα. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, παξέρεη ζηνλ ήξσα ηελ εηθφλα ηνπ λεθξνχ θνξκηνχ ηεο, ην νπνίν 

πιέεη ζηηο αθηέο ηνπ. Δ εξσίδα ρξεζηκνπνηεί ηελ απηνθηνλία, ζαλ έλα κέζν γηα λα 

ηνλίζεη ηε δηθή ηεο αδπλακία αιιά θαη ηε κεγάιε δχλακε, πνπ αζθεί επάλσ ηεο ν 

ήξσαο, αθνχ πεζαίλεη γηα ράξε ηνπ. 
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Καηαζθεπάδνληαο ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηεο, ε Φπιιίδα πξνζπαζεί λα εκθαληζηεί, 

σο ην αληηθείκελν ηνπ πφζνπ ηνπ Αεκνθψληα, παξνπζηάδνληαο ηνλ εαπηφ ηεο, σο ην 

ηδαληθφ κηζφ ηνπ ήξσα, αθνχ θη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη γηνο βαζηιηά κε ηηο δηθέο 

ηνπ θηινδνμίεο. Κη απηφ, γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε Φπιιίδα, θαηαζθεπάδνληαο ηνλ 

εαπηφ ηεο σο κηα εηθφλα-θαζξέθηε ηνπ ήξσα, επηδηψθεη λα εληζρχζεη ηελ εηθφλα πνπ 

έρεη ν ήξσαο γηα ην πξφζσπφ ηνπ. 

Αηδψ
105

 

 
Ο ζπγθεθξηκέλνο κχζνο εκθαλίδεηαη θπξίσο ζην έξγν ηνπ ΐηξγίιηνπ

106
. Δ πεξηπέηεηα 

ηεο Καξρεδφλαο ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ησλ δχν παξακνλψλ ηνπ ήξσα ζην Αξέπαλνλ. 

ηαλ ν ζηφινο βξηζθφηαλ ζην Σπξξεληθφ πέιαγνο, έζηεηιε ε Ήξα (Juno) κηα ζχειια 

πνπ έξημε ηα θαξάβηα ζηα παξάιηα ηεο Ώθξηθήο. Δ βαζίιηζζα ηεο ρψξαο Αηδψ 

δέρηεθε θηιηθά ηνπο αηηνχληεο πξνζηαζία ζηελ Καξρεδφλα. Με νδεγία ηεο 

Ώθξνδίηεο (Venus), ε Αηδψ εξσηεχηεθε ηνλ Ώηλεία, ζηνλ νπνίν θαη ελέδσζε. Δ Ήξα 

θαη ε Ώθξνδίηε είραλ ζπλελλνεζεί λα ηνπο παληξέςνπλ κε ζηφρν ηε ζπλέλσζε ησλ 

δχν ιαψλ. ηαλ καζεχηεθε ην λέν, ν Iarbas, γηνο ηνπ Αία (Jupiter) θαη 

πεξηθξνλεκέλνο κλεζηήξαο, παξαθάιεζε ηνλ παηέξα ηνπ λα κεζνιαβήζεη ψζηε λα 

κελ πεηχρεη ην ζρέδην. Ο Αίαο δηέηαμε κέζσ ηνπ Βξκή (Mercur) ηνλ Ώηλεία λα 

εγθαηαιείςεη ηελ Καξρεδφλα, θάηη ην νπνίν ν ήξσαο κε ιχπε ηνπ ην έθαλε. Δ Αηδψ 

ζηελ απειπηζία ηεο έπεζε ζην ζπαζί πνπ είρε αθήζεη ν Ώηλείαο θαη πέζαλε
107

. 

ηελ επηζηνιή απηή, ν Οβίδηνο αλαζεσξεί ηνλ ραξαθηήξα ηεο Αηδψο, θάλνληάο ηελ 

πην αμηαγάπεηε θαη πην δνηηθή απέλαληη ζηνλ Ώηλεία, θαη ηε γιψζζα ηεο, 

δηαζθεπάδνληαο ηε βηξγηιηαλή ξεηνξηθή ηεο κε αδπζψπεηα επηγξακκαηηθφ ηξφπν
108

.Δ 

Αηδψ ηνπ Οβηδίνπ ίζσο λα κελ έρεη δηαβάζεη ηελ Ώηλεηάδα, φκσο εκθαλίδεη κία 

δηαχγεηα θη έλαλ ξεαιηζκφ ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηεο. Δ Αηδψ ηνπ ΐηξγηιίνπ ζξελνχζε 

πνπ δελ είρε έλαλ «κηθξφ Ώηλεία»
109

 λα ηελ παξεγνξεί γηα ηελ απψιεηα ηνπ εξαζηή 

ηεο. Ώπφ ηελ άιιε ν Οβίδηνο, ήμεξε φηη απηφ δελ ήηαλ εθηθηφ θη έηζη παξνπζηάδεη ηε 
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δηθή ηνπ Αηδψ λα πξνεηδνπνηεί ηνλ Ώηλεία φηη ν ζάλαηφο ηεο ζα κπνξνχζε λα 

θαηαζηξέςεη ην αγέλλεην παηδί ηνπ. 

Δ Αηδψ επίζεο ππνγξακκίδεη, φηη έρεη θη απηή θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε άιιεο 

γπλαίθεο αληηγξάθνληαο ηηο δχν πξνεγνχκελεο εξσίδεο ζηνλ ηξφπν, πνπ 

αληηκεησπίδεη ηελ έιιεηςε ηεο κνλαδηθφηεηαο. Δ βαζίιηζζα ηεο Καξρεδφλαο 

θαληάδεηαη, θη απηή κε ηε ζεηξά ηεο, φηη ν Ώηλείαο ηελ έρεη αληηθαηαζηήζεη κε άιιε 

γπλαίθα: «alter habendus amor tibi….et altera Dido», (είζαη, σο θαίλεηαη, βέβαηνο, 

πσο ζα βξεηο θαη άιιε δεχηεξε Αηδψ,), (P. Ovidius Naso, Heroides, VII, ζη.17).
110

 Ο 

Ώηλείαο δελ ζα βξεη κία νπνηαδήπνηε άιιε αγαπεκέλε, αιιά κία άιιε Αηδψ. ηαλ ε 

θαληαζία ηεο Αηδψο απνθαζίδεη, φηη ν αγαπεκέλνο ηεο ζα ηελ αληαιιάμεη γηα κία 

άιιε Αηδψ, αλαθέξεηαη ζηελ Ώξηάδλε, ε νπνία θη απηή δηαζέηεη παξφκνηα ζηνηρεία κε 

άιιεο γπλαίθεο. Δ εξσίδα πξνζπαζεί λα θαηαζθεπάζεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο κία άιιε 

εηθφλα, απηήλ ηεο πξνεγνχκελεο ζπδχγνπ ηνπ Ώηλεία, ηεο Κξένπζαο. Θεσξεί ηνλ 

εαπηφ ηεο αληηθαηαζηάηξηα ηεο Κξένπζαο, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θαη ε ίδηα ζα 

αληηθαηαζηαζεί απφ κία άιιε Αηδψ. Παξφια απηά φκσο, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο ε 

Φπιιίδα, δειψλεη, πσο είλαη πξνεηνηκαζκέλε λα αληηκεησπίζεη ηελ επηθξηηηθή ζηάζε 

ησλ ζπκπαηξησηψλ ηεο ζρεηηθά κε ζπκπεξηθνξά ηεο πξνο ηνλ Ώηλεία, αθνχ, φηαλ 

απηφο έθηαζε ζηελ Καξρεδφλα, ε ίδηα ηνπ θέξζεθε ζαλ λα ήηαλ ζχδπγνο, ελψ ζα 

έπξεπε λα ηνπ θεξζεί ζαλ λα ήηαλ απιφο θηινμελνχκελνο. 

Δ Αηδψ, κε ηελ επηζηνιή ηεο, θαηαζθεπάδεη ηνλ εαπηφ ηεο, σο ηελ ηδαληθή εθδνρή ηνπ 

ήξσα. Σνλίδεη ην γεγνλφο, φηη ε ίδηα έρεη ήδε θαηαθέξεη ηνπο ζθνπνχο ηεο έρνληαο 

ππεξπεδήζεη πνιιά εκπφδηα, γηα λα ηδξχζεη ηελ Νέα Καξρεδφλα, γη‟ απηφ θαη 

δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ ζάξξνπο θαη ηεο δχλακήο ηεο: φηαλ αλαθάιπςε, φηη ν 

αδεξθφο ηεο είρε δνινθνλήζεη ηνλ ζχδπγφ ηεο θαη ζρεδίαδε θαη ηνλ δηθφ ηεο θφλν, 

δηέηαμε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο λα θχγνπλ κέζσ ζαιάζζεο. ηαλ απηνί έθηαζαλ ζηελ 

αθηή ηεο Καξρεδφλαο, ίδξπζαλ ηε λέα πφιε. ‟ απηφ ην ζεκείν, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

πξψην πξφζσπν, ε Αηδψ παξνπζηάδεη ηηο ηθαλφηεηέο ηεο δίλνληαο έκθαζε ζην 

γεγνλφο, φηη απηή ελάληηα ζε φια ηα εκπφδηα θαηάθεξε φρη κφλν ηελ επηβίσζε αιιά 

θαη ηελ επηηπρία. Καη φρη κφλν απηφ, αιιά θαηάθεξε λα επηβιεζεί αθφκα θαη φηαλ νη 

γεηηνληθέο πφιεηο επηζπκνχζαλ λα θαηαιάβνπλ ηελ Καξρεδφλα. Δ Αηδψ ινηπφλ 

 

 
110

OPiazzi 2007: 133 επηζεκαίλεη φηη ην δίζηηρν είλαη πξνβιεκαηηθφ, σζηφζν ήηαλ γλσζηφ ήδε ζην 

βπδαληηλφ κεηαθξαζηή ησλ Δξσίδσλ, ην κνλαρφ Μάμηκν Πιαλνχδε. 



59  

μεθαζαξίδεη, φηη, αλ θαη νη ερζξνί ηεο ηελ ππνηίκεζαλ, ε ίδηα θαηάθεξε ηφζα φζα 

ηψξα ν Ώηλείαο πξνζπαζεί λα πξαγκαηνπνηήζεη. 

Βλ ζπλερεία, ε εξσίδα, δίλνληαο πεξαηηέξσ έκθαζε ζηε δχλακή ηεο, ππελζπκίδεη 

ζηνλ ήξσα, πσο ηνλ έζσζε. ρη κφλν ηνλ ππνδέρηεθε ζηελ πφιε ηεο θαη ηνλ βνήζεζε 

λα επηζθεπάζεη ηα πινία ηνπ αιιά ηνπ πξνζέθεξε θαη ην βαζίιεηφ ηεο. 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ε εξσίδα εκθαλίδεη έλα πξφζσπν εθ δηακέηξνπ αληίζεην κε  

απηφ ηεο ηζρπξήο βαζίιηζζαο. Βπηιέγεη λα παξνπζηάζεη ηνλ εαπηφ ηεο σο αβνήζεην 

θαη αδχλακν, έηζη ψζηε εθ ηεο αληηζέζεσο λα ηνλίζεη ηε δχλακε ηνπ ήξσα
111

. 

Ώπαξλήζεθε αθφκα θαη ηνλ φξθν, πνπ είρε δψζεη, φηαλ πέζαλε ν ζχδπγφο ηεο- ην φηη 

δειαδή ζα έκελε γηα πάληα πηζηή- γηα ράξε ηνπ Ώηλεία. Εθεηεχνληαο ηνλ άλδξα ηεο  

λα ηελ ζπγρσξέζεη, ηνλίδεη ηελ αδπλακία ηεο λα θξαηήζεη ηελ ππφζρεζή ηεο. 

ηελ απειπηζία ηεο, ε Αηδψ ππνζέηεη, φηη θνπβαιάεη ην παηδί ηνπ ήξσα. Βμαθνινπζεί 

λα ππνγξακκίδεη ηελ αδπλακία ηεο απεηιψληαο, φηη ζα απηνθηνλήζεη ζθνηψλνληαο 

παξάιιεια θαη ην αγέλλεην παηδί. Έηζη, απφ ηελ κηα κεξηά, δειψλεη, φηη ε δσή ηεο 

δελ αμίδεη ρσξίο ηνλ Ώηλεία θη απφ ηελ άιιε ραξαθηεξίδνληαο ην παηδί σο «θνκκάηη 

απφ απηφλ», παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηεο σο κεηέξα ηνπ παηδηνχ ηνπ. Δ ζηξαηεγηθή ηεο 

φκσο είλαη μεθάζαξε: επηδηψθεη λα θέξεη πίζσ ηνλ αγαπεκέλν ηεο φρη γηαηί ν ίδηνο 

κπνξεί λα αηζζάλεηαη θάηη γη‟ απηήλ αιιά γηαηί θνπβαιάεη ην παηδί ηνπ. Σεο αξθεί λα 

επηζηξέςεη αθφκα θη αλ ηα αηζζήκαηά ηνπ έρνπλ αιιάμεη. 

Χζηφζν, ην φηη θαη νη ηξεηο απηέο εξσίδεο ηνλίδνπλ ηα θνηλά γλσξίζκαηά ηνπο 

ζπγθξίλνληαο ηνπο εαπηνχο ηνπο κε άιιεο γπλαίθεο, δελ ζεκαίλεη απηφκαηα θαη φηη 

ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο εχθνια «αληαιιάμηκεο». Ώληηζέησο, νη επηζηνιέο 

θαλεξψλνπλ, πξνδίδνπλ ηελ αίζζεζε κίαο επείγνπζαο αλάγθεο λα δηαηεξήζνπλ ή λα 

μαλαθεξδίζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ θαξδηά ησλ εξψσλ. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ ηξηψλ απηψλ γπλαηθψλ, παξαηεξνχκε ηελ εθνχζηα ελαιιαγή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο απφ ηηο ίδηεο. Έηζη, ελψ απφ ηε κία 

εκθαλίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο ηζρπξέο, φληαο γφλνη βαζηιηθψλ νηθνγελεηψλ, απφ 

ηελ άιιε, ρξεζηκνπνηνχλ θάζε δπλαηφ κέζν γηα λα δείμνπλ ηελ αδπλακία θαη ηελ 

αλεκπφξηα ηνπο, ηελ θαηάζηαζε δειαδή ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη ιφγσ ηεο θπγήο 
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ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο. Ώπηφ πνπ καο θάλεη εληχπσζε, είλαη ην γεγνλφο φηη, ζχκθσλα 

κε ηηο πεξηγξαθέο ησλ ηδίσλ, ζηελ αξρή ηεο γλσξηκίαο ηνπο κε ηνλ ήξσα, νη ίδηεο 

δείρλνπλ εκπηζηνζχλε ζε έλαλ μέλν, ν νπνίνο δεηά βνήζεηα. Αελ ηνπ πξνζθέξνπλ 

κφλν βνήζεηα αιιά θαη ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ ρσξίο λα αηζζάλνληαη αλαζθάιεηα 

γη‟απηφ. Ώληηζέησο, βξίζθνπλ ζρεηηθά εχθνιν λα έξζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά θνληά κε 

ηνπο ήξσεο θαη ληψζνπλ άλεηα λα εμαξηψληαη απφ απηνχο. Αελ αλεζπρνχλ, φηη ζα ηηο 

εγθαηαιείςνπλ ή φηη νη ίδηνη ζα έξζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά θνληά ηνπο. Ώπηή ε 

πεξηγξαθή, θαηαδεηθλχεη ηνλ αζθαιή ηχπν δεζκνχ ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ 

Βλεξγψλ Μνληέισλ Αεζκνχ. 

Ώπφ ηελ άιιε φκσο, φιε απηή ε αιινπξφζαιιε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία φρη κφλν 

αλαηξεί φιεο απηέο ηηο ηδηφηεηεο ηηο νπνίεο πάζρηδαλ λα θαηαδείμνπλ πξσηχηεξα αιιά 

εκθαλίδνληαη ηειείσο εγθαηαιειεηκκέλεο, αλήκπνξεο, αλίζρπξεο. ρη κφλν δελ 

ζπκίδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παξειζφληνο αιιά πξνζπαζνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ 

γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο κία άιιε, ηειείσο δηαθνξεηηθή εηθφλα, ε νπνία πεξηγξάθεηαη 

πνιχ αλαιπηηθά παξαπάλσ
112

. Μειεηψληαο ινηπφλ ηελ εμέιημε ησλ αθεγήζεψλ ηνπο, 

ε εληχπσζε, πνπ έρνπκε γη΄απηέο, αιιάδεη θαη πξνθαιεί έθπιεμε. Δ ζπλέρεηα ησλ 

επηζηνιψλ ηνπο θαλεξψλεη έλαλ άιιν ηχπν δεζκνχ, πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ ηνπ 

αζθαινχο ηχπνπ. Φαλεξψλεη έλαλ αλαζθαιή ηχπν θαη πην ζπγθεθξηκέλα έλαλ ηχπν 

εκκνλήο, αθνχ ληψζνπλ, φηη νη άιινη είλαη απξφζπκνη λα έξζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά 

θνληά ηνπο, φζν εθείλεο ζα επηζπκνχζαλ. Βπηπιένλ, ηηο απαζρνιεί ην γεγνλφο φηη νη 

ζχληξνθνί ηνπο δελ ηηο αγαπνχλ πξαγκαηηθά, αθνχ εηθάδνπλ, φηη ήδε έρνπλ βξεη ηηο 

αληηθαηαζηάηξηέο ηνπο, ή φηη δελ ζέινπλ λα κείλνπλ καδί ηνπο. Έηζη, ηηο 

θαηαιακβάλεη κία εκκνλή κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο δίλνληαο έκθαζε ζε 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο είηε πξφθεηηαη γηα ηνπο 

ίδηνπο ηνπο ήξσεο είηε γηα ηα παηδηά ή ηα ππνηηζέκελα παηδηά ηνπο, αθνχ κηινχλ 

μεθάζαξα γηα ην δηθφ ηνπο ζάλαην αιιά θαη ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Δ Ώξηάδλε, ε Αηδψ θαη ε Φπιιίδα θαηαηάζζνληαη ζηνλ ηχπν 

εκκνλήο/ακθηζπκηθνχ
113

. Βηδηθφηεξα, απηφ πνπ παξαηεξνχκε εδψ είλαη, φηη νη 
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εξσίδεο παζρίδνπλ λα απνδείμνπλ ζηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν 

ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ, φηη είλαη δπλαηέο, γηα λα αηζζαλζνχλ νη ίδηεο θαιά, αθνχ ην 

έρνπλ απφιπηε αλάγθε, γηα λα κπνξέζνπλ λα ζηαζνχλ ζηα πφδηα ηνπο θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε αιιά θαη ηελ εζσηεξηθή θαη ςπρνινγηθή 

αλαζηάησζε, πνπ έρεη επηθέξεη ν μαθληθφο ρσξηζκφο ηνπο απφ ηνπο ήξσεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, επηζηξαηεχνπλ ζηελ αξρή ηελ ηδαληθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο, ζηα κάηηα 

ησλ εξψσλ αιιά θαη ηα δηθά ηνπο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη γπλαίθεο κε απηνπεπνίζεζε, 

εζσηεξηθή δχλακε θαη αζθάιεηα ειέγρνπ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. Χζηφζν, φιν απηφ 

ην «νηθνδφκεκα», πνπ πξνζπαζνχλ λα θαηαδείμνπλ, γθξεκίδεηαη απφ ηηο ίδηεο. Δ 

απφγλσζε θαη ε ηξνκεξή αλαζθάιεηα, πνπ ληψζνπλ θαη κάιηζηα ζε επίπεδν ηξέιαο, 

δελ κπνξνχλ λα θξπθηνχλ πίζσ απφ ηδαληθέο εηθφλεο θαη επηδείμεηο δχλακεο. Δ 

πξαγκαηηθφηεηα απνθαιχπηεηαη κε έλαλ ηξφπν απφηνκν θαη βίαην. Ώπφ ηελ αζθάιεηα 

νδεγνχληαη ζηελ εκκνλή ρσξίο λα κπνξνχλ ειέγμνπλ νχηε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο 

νχηε ηα ιφγηα ηνπο. ιε απηή ε αξλεηηθή ελέξγεηα θαη ε θφξηηζε, ε νπνία έρεη 

απνζεθεπηεί δεηά ρψξν λα μεζπάζεη θαη ην θάλεη κε πνιχ άγξην ηξφπν. 

Ώπφ ηελ άιιε φκσο, ζα κπνξνχζακε λα κελ είκαζηε θαη ηφζν επθνιφπηζηνη. Ώπηφ, 

πνπ ππνλνείηαη κε ηε θξάζε απηή, είλαη ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο ελφο είδνπο 

ζηξαηεγηθήο πίζσ απφ φιε απηήλ ηελ «παξάζηαζε». Αειαδή, φια απηά, ηα νπνία 

αθεγνχληαη λα είλαη απνηέιεζκα ζθέςεο θαη ζρεδηαζκνχ θαη φρη εηιηθξηλήο θαη 

αιεζηλή νκνινγία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, κε ζθνπφ λα θέξνπλ ηνπο 

ήξσεο μαλά θνληά ηνπο. πσο θαη λα έρεη βέβαηα, ε ππφλνηα απηή δελ ηηο θαηαηάζζεη 

ζε θάπνηνλ δηαθνξεηηθφ ηχπν δεζκνχ απφ απηφλ ηνπ ηχπνπ εκκνλήο/ακθηζπκηθνχ
114

. 

Κη απηφ, γηαηί φιεο απηέο νη κέζνδνη θαλεξψλνπλ άηνκα κε αλαζθάιεηα, ηα νπνία αλ 

θη έρνπλ απηά δείγκαηα ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξψσλ,  

ζπλερίδνπλ λα ηνπο ηθεηεχνπλ λα γπξίζνπλ πίζσ αςεθψληαο ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

ηζηνξία θαη αμηνπξέπεηα. Ώπηνχ ηνπ είδνπο νη ζηξαηεγηθέο, δειαδή, δελ θαλεξψλνπλ 

άηνκα αζθαιή θαη δπλαηά, παξφιν πνπ είλαη ηθαλά λα θαηαζηξψζνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

ζρέδηα, αιιά άηνκα αδχλακα λα απνδερζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ζπλζήθεο 

ηεο θαηλνχξγηαο πξαγκαηηθφηεηαο, άηνκα απειπηζκέλα θη εμαξηεκέλα απφ κία 

αλδξηθή θηγνχξα. 
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ΐ. Μήδεηα, Τςηπχιε, Οηλψλε, Αεηάλεηξα: Ο γπλαηθείνο αληαγσληζκφο
115

 

 
Δ Μήδεηα

116
 θαη ε Τςηπχιε ζηέιλνπλ θαη νη δχν επηζηνιή ζηνλ Εάζνλα. Βίλαη δχν 

δηαθνξεηηθέο Δξσίδεο κε πνιιά σζηφζν θνηλά ζηνηρεία. Δ Μήδεηα θαη ε Τςηπχιε,  

ζε αληίζεζε κε ηηο Αηδψ, Ώξηάδλε θαη Φπιιίδα, δεκηνπξγνχλ ηα «πνξηξαίηα» ηνπ 

εαπηνχ ηνπο κε ην λα επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ «άιιε γπλαίθα ηνπ 

ήξσα». ε κηα πην πξνζεθηηθή καηηά φκσο, νη ζηξαηεγηθέο θαη ησλ ηεζζάξσλ 

γπλαηθψλ ζπγθιίλνπλ ζε κία βαζηθή νκνηφηεηα: ε εξσίδα ρεηξαγσγεί θαη 

κεηαιιάζζεη ηελ εηθφλα πνπ δεκηνπξγεί γηα ηνλ εαπηφ ηεο, παίδνληαο ξφινπο θαη 

πξνζπαζψληαο λα γίλεη ην αληηθείκελν ηεο επηζπκίαο ηνπ ήξσα. 

Σα «πνξηξαίηα» ηεο Μήδεηαο θαη ηεο Τςηπχιεο είλαη αληαγσληζηηθά. Δ Μήδεηα 

πξνζπαζεί λα θξχςεη ηνλ πξαγκαηηθφ ηεο εαπηφ. Παξνπζηάδεηαη σο κία γπλαίθα ηφζν 

επηθεληξσκέλε ζηελ αγάπε ηνπ Εάζνλα, πνπ θάλεη εγθιήκαηα, πνπ ζεσξνχληαη 

«δηθαηνινγεκέλα» εθεί πνπ θπξηαξρνχλ νη λφκνη ηνπ πάζνπο. πσο ε Μήδεηα 

παξνπζηάδεη ηα εγθιήκαηα πνπ δηέπξαμε ζθνηψλνληαο ηα παηδηά ηεο, ν αλαγλψζηεο 

ζπλεηδεηνπνηεί πφζν θνληά ζε «πάζνο – ηέξαο» έρεη θηάζεη
117

. 

Δ Sarah Lindheim εληνπίδεη ην θιεηδί ηεο αλάγλσζεο απηψλ ησλ πνηεκάησλ ζηε 

δηπιή εηθφλα ηνπ εαπηνχ, πνπ ε θάζε εξσίδα πξνσζεί γηα ηνλ εαπηφ ηεο. Σν ζηνηρείν 

– θιεηδί είλαη ε «θαληαζηηθή ηαπηφηεηα» ―imaginaryidentification‖, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε εξσίδα πηνζεηεί γηα ηνλ εαπηφ ηεο ηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα, ηα νπνία ζα 

ηελ θάλνπλ επηζπκεηή ζηνλ ήξσα. 

Οη δχν απηέο εξσίδεο επηδηψθνπλ λα κνηάζνπλ ζε θάπνηα πξψελ ή λπλ ζχληξνθν ηνπ 

Εάζνλα γεγνλφο φκσο, πνπ ηηο θάλεη λα θέξνληαη κε αληηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Π.ρ. ε 

Μήδεηα θαη ε Τςηπχιε φρη κφλν πξνζπαζνχλ λα κηκεζνχλ θαη λα κνηάζνπλ  ζε 

θάπνηα άιιε γπλαίθα αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή ππνγξακκίδνπλ θαη ηνλίδνπλ ηηο δηαθνξέο 

ηνπο κε απηήλ ηελ άιιε γπλαίθα. 
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Δ Τςηπχιε, αλ θαη επηδηψθεη λα πάξεη θάπνηα ζηνηρεία απφ ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

Μήδεηαο, ζηελ αξρή ηεο αθήγεζήο ηεο, παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηεο ζε πιήξε 

αληίζεζε κε ηε Μήδεηα επηδηψθνληαο λα έξζεη ζε πιήξε αληηπαξάζεζε καδί ηεο θαη 

λα δηαρσξίζεη ηε ζέζε ηεο. 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ε Μήδεηα πξνζπαζεί λα γίλεη ε αληαλάθιαζε ηεο θαηλνχξγηαο 

ζπληξφθνπ ηνπ Εάζνλα, ηεο Κξένπζαο, αιιά θαη ηεο Τςηπχιεο ψζηε λα γίλεη ην 

αληηθείκελν ηνπ πφζνπ ηνπ ήξσα. Έηζη, ελψ ε ίδηα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ζθιεξή, πξνδίδεη ηελ νηθνγέλεηά ηεο θαη ζθνηψλεη ηα παηδηά ηεο. Ώπφ ηελ άιιε, 

πηνζεηψληαο ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ησλ άιισλ δχν γπλαηθψλ, εκθαλίδεηαη 

επγεληθή, ζηνξγηθή θαη αδχλακε. 

Δ Τςηπχιε θαη ε Μήδεηα καο επηηξέπνπλ λα αλαθαιχςνπκε ηελ ηαπηφηεηα ηεο 

γπλαηθείαο επηζπκίαο, ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηνπ Lacan
118

. πσο έρνπκε ήδε δεη, 

ην γπλαηθείν ππνθείκελν, αλαδεηψληαο λα θαηαζηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ επηζπκεηφ, 

επζπγξακκίδεη ηηο επηζπκίεο ηεο κε απηέο ηνπ ζπληξφθνπ ηεο. Μπαίλνληαο, ζπλεπψο, 

ζηε ζέζε ηνπ θη επηζπκψληαο απηφ πνπ επηζπκεί θη εθείλνο, εμεηάδεη απηφ πνπ ηνπ 

πξνθαιεί ηελ επηζπκία θαη αλαθαηαζθεπάδεη ηνλ εαπηφ ηεο κε ην πξφζρεκα απηήο ηεο 

αηηίαο. Με άιια ιφγηα, ε θαληαζηαθή ηαπηνπνίεζε ηεο γπλαηθείαο επηζπκίαο, 

ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν-αηηία ηεο επηζπκίαο. Καη ε Τςηπχιε θαη ε Μήδεηα, 

εμεηάδνληαο, ηη πξνθαιεί ηελ επηζπκία ηνπ Εάζνλα, έξρνληαη αληηκέησπεο κε ην 

γεγνλφο, φηη ν Εάζνλαο έρεη εγθαηαιείςεη θαη ηηο δχν γηα άιιεο γπλαίθεο θαη κάιηζηα 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Μήδεηαο, ν ήξσαο είρε πξηλ απφ απηήλ, κία άιιε ζρέζε. Οη 

εξσίδεο, ζπλεπψο, αλαδεηνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κέζα απφ ηηο παιηέο θαη ηηο 

θαηλνχξγηεο ζπληξφθνπο ηνπ ήξσα. Βπηπιένλ, ε θαληαζηαθή ηαπηνπνίεζε νδεγεί ζε 

δχν αληηζεηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ην νπνίν κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα 

ηαπηίδεηαη. Δ Μήδεηα θαη Τςηπχιε, φρη κφλν, επηδηψθνπλ λα κνηάζνπλ ζε άιιεο 

γπλαίθεο, νη νπνίεο είραλ «θιέςεη» ηελ θαξδηά ηνπ Εάζνλα, αιιά αληηζηξφθσο θαη 

ηαπηφρξνλα, πξνζπαζνχλ λα ππνγξακκίζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο απφ ηελ ίδηα απηή 

γπλαίθα. Ώπηφ δελ ζεκαίλεη, φηη ν Εάζνλαο θαη γεληθφηεξα ην αξζεληθφ ππνθείκελν 

γίλεηαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ζην ζρήκα ηεο γπλαηθείαο επηζπκίαο. Ώληηζέησο, ε 

εξσίδα παξνπζηάδεη έλαλ εαπηφ, ν νπνίνο απνθαιχπηεη νκνηφηεηεο αιιά θαη έληνλεο 

απνθιίζεηο απφ ηελ εηθφλα ηεο άιιεο γπλαίθαο, δηφηη απηφ εληζρχεη ηε ζειθηηθφηεηά 
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ηεο ζηα κάηηα ηνπ ήξσα. Ο απψλ Εάζσλ παξακέλεη ηζρπξφο κέζα απφ ηελ επείγνπζα 

αλάγθε ηεο γπλαίθαο λα ηελ αλαγλσξίζεη, θαζψο κφλν απηφο κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ 

ηαπηφηεηά ηεο σο αληηθείκελν ηεο επηζπκίαο ηνπ. 

Τςηπχιε 

 
Δ Τςηπχιε ήηαλ νλνκαζηή γηα ηελ αγάπε ηεο πξνο ηνλ παηέξα ηεο, ηνλ νπνίν 

δηέζσζε θξπθά απφ ηε γεληθή ζθαγή φισλ ησλ αλδξψλ ηνπ λεζηνχ πνπ νξγάλσζαλ 

θαη πξαγκαηνπνίεζαλ νη γπλαίθεο ηεο λήζνπ (βι. Λεκληάδεο), δηφηη ηηο 

παξακεινχζαλ. Μεηά ηε ζθαγή ε Τςηπχιε αλαθεξχρζεθε βαζίιηζζα ηεο Λήκλνπ. 

Χο   βαζίιηζζα,   επέηξεςε   ζηηο   ππεθφνπο   ηεο   λα   απνθηήζνπλ   παηδηά   απφ 

ηνπο Ώξγνλαχηεο, νη νπνίνη πέξαζαλ απφ εθεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο ηνπο, 

θαη ε ίδηα απέθηεζε δχν δίδπκα ηέθλα απφ ηνλ Εάζνλα.
119

 

Δ Μήδεηα γίλεηαη ην ζεκείν αλαθνξάο ηεο δηπιήο παξνπζίαζεο ηνπ εαπηνχ ηεο 

Τςηπχιεο. ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα απηνπξνζδηνξηζηεί ζηα κάηηα ηνπ Εάζνλα, ε 

εξσίδα δαλείδεηαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Μήδεηαο, απνθεξχζζνληάο ηελ αξρηθά, 

παίξλνληαο ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηεο αξγφηεξα. Δ Τςηπχιε αγσλίδεηαη, απφ ηε  

κία κεξηά, λα θηηάμεη ην δηθφ ηεο πνξηξαίην ηειείσο αληίζεην απφ απηφ ηεο 

αληαγσλίζηξηάο ηεο, σο ηε ζηνξγηθή θαη γεκάηε αγάπε ζχδπγν, ηεο νπνίαο ε 

αθνζίσζε ηελ έρεη θαηαζηήζεη αλίζρπξε
120

. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, θαληάδεηαη ηνλ 

εαπηφ ηεο σο κία παλίζρπξε γπλαίθα, φκνηα κε ηε Μήδεηα. Μνινλφηη, ε Τςηπχιε θαη 

ε Μήδεηα εκθαλίδνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο, ν Εάζνλαο είρε 

εξσηεπζεί ηε κία θαη ηψξα επηζπκεί ηελ άιιε. Δ Τςηπχιε, σο έλα ζειπθφ 

ππνθείκελν, θαηαλνεί απηφ ην γεγνλφο: ην λα επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε απηφ, 

πνπ πξνθαιεί ηελ επηζπκία ηνπ Εάζνλα, εηζέξρεηαη ζε κία ζρέζε ηαπηνπνίεζεο κε ηελ 

αηηία-αληηθείκελν, πνπ αλαθαιχπηεη. 

Σν «πνξηξαίην» ηεο Μήδεηαο, ην νπνίν πιάζεη ε Τςηπχιε, βαζίδεηαη πάλσ ζηε 

ζαηαληθή δχλακε ηεο αληαγσλίζηξηάο ηεο. Ώλαθέξεηαη ζε απηήλ σο ―Barbara 

venefica‖, (ε βάξβαξε πνπ δειεηεξηάδεη) θαη ―Barbara paelex‖, (βάξβαξε 

παιιαθίδα), (P. Ovidius Naso, Heroides, VI, ζη.81). Δ πεξηγξαθή ηεο Μήδεηαο, πνπ 

αλαδχεηαη απφ ηελ Τςηπχιε, ηελ ραξαθηεξίδεη σο έλα μέλν πιάζκα, ηνπ νπνίνπ νη 

καγηθέο δπλάκεηο παξαβαίλνπλ ηα φξηα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Μία κάγηζζα, 
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ε νπνία αζθεί παξάμελεο δπλάκεηο πάλσ ζηε θχζε, έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαβάιεη 

ηελ ηξνρηά ηνπ ήιηνπ, ηεο ζειήλεο, ησλ πνηακψλ θαη είλαη ηφζν δπλαηή πνπ κπνξεί 

λα κεηαθηλήζεη βξάρνπο θαη δέληξα. Ώιιά ε Τςηπχιε δελ κέλεη κφλν εθεί αιιά θάλεη 

ην «πνξηξαίην» ηεο αθφκα πην ηξνκαθηηθφ. Δ Μήδεηα φρη κφλν θαηέρεη ηα μφξθηα, 

αιιά ηειεί ηειεηέο καγείαο ελαληίσλ αλππνςίαζησλ αλζξψπσλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

θαηάξεο. Με κία ζεηξά απφ δσληαλέο εηθφλεο, ε Τςηπχιε παξνπζηάδεη ηε Μήδεηα σο 

κία κάγηζζα πνπ αλαθαηεχεηαη κε ηε λεθξνκαληεία, ζπιιέγνληαο απφ ηελ ππξά 

θφθαια ηα νπνία είλαη αθφκα δεζηά. 

Δ Τςηπχιε παξνπζηάδεη, ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή, ην ραξαθηήξα ηεο, ζε πιήξε 

αληίζεζε ζε ζρέζε κε απηφλ ηεο Μήδεηαο
121

. Πξάγκαηη, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

επηζηνιήο, ε Μήδεηα θαληάδεη σο, εθ δηακέηξνπ, αληίζεηε κε ηελ Τςηπχιε. Χζηφζν, 

ε εξσίδα εκθαλίδεη επηζεηηθφηεηα θαη αληηδειία ελαληίνλ ηεο Μήδεηαο θαη αγσλίδεηαη 

λα δηαθνξνπνηήζεη ηνλ εαπηφ ηεο, αλαθέξνληαο φιεο ηηο ζπζίεο πνπ έρεη θάλεη γηα ηνλ 

Εάζνλα. 

Βλψ ε Τςηπχιε επηιέγεη πξνζερηηθά θαη επηδεηθλχεη ηηο δηάθνξεο ηδηφηεηέο ηεο ζηνλ 

Εάζνλα, ε Μήδεηα θαληάδεη πάληα σο ε εθ δηακέηξνπ αληίζεηε γπλαίθα. Δ εξσίδα 

ππνγξακκίδεη ηνπο παξάγνληεο, πνπ εληζρχνπλ ηεο πξνζσπηθή ηεο αμία: ηελ 

θαηαγσγή ηεο, ηελ νπνία γπξίδεη πίζσ ζηελ Ώξηάδλε θαη ηνλ ΐάθρν, ηελ παηξίδα ηεο, 

ηελ νπνία πξνζθέξεη ζηνλ Εάζνλα σο πξνίθα θαη ηνπο δίδπκνπο γηνπο ηεο. Ώληηζέησο, 

ε Μήδεηα δελ κπνξεί λα θαπρηέηαη γηα ην νηθνγελεηαθφ ηεο δέληξν θαη ην βαζίιεηφ 

ηεο, ην νπνίν ην θιεξνλφκεζε απφ ηνλ ζχδπγφ ηεο. Βπηπιένλ θαη ζε πιήξε αληίζεζε 

πάληα κε ηε Μήδεηα, ε Τςηπχιε εθθξάδεη κε ηα ιφγηα ηεο έληνλα ζπλαηζζήκαηα γηα 

ηε κεηξφηεηα, αλαθέξνληαο ζηνλ ήξσα, φηη κφιηο ε ίδηα ζπλεηδεηνπνίεζε, φηη απηφο 

ηελ είρε εγθαηαιείςεη, ζθέθηεθε λα ζηείιεη ηνπο δχν ηεο γηνπο ζηνλ παηέξα ηνπο, γηα 

λα ηνπ ππελζπκίδνπλ, φηη είλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηε κεηέξα ηνπο θαη 

ζηνλ παηέξα ηνπο. Αελ πξαγκαηνπνίεζε φκσο ηελ επηζπκία ηεο απηή, αλ θαη πίζηεπε 

πνιχ ζηελ επφδσζή ηεο. Βμεγεί ηηο πξάμεηο ηεο κε ηα ιφγηα: «sed tenuit coeptas saeva 

noverca vias», (αιιά ε ζθιεξή κεηξηά κε έθαλε λα πάξσ πίζσ απηά πνπ ζρεδίαδα λα 

θάλσ), (P. Ovidius Naso, Heroides, VI. ζη.126). Αίλνληαο έκθαζε ζην θφβν ηεο, 

κήπσο ε Μήδεηα έθαλε απφπεηξα λα δνινθνλήζεη ηα παηδηά, ε Τςηπχιε εκθαλίδεηαη 

ζηνλ Εάζνλα, σο ην πξφηππν ηεο κεηξηθήο αγάπεο. Βπηπιένλ, δείρλνληαο ηελ 
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αδπλακία ηεο λα πξαγκαηνπνηήζεη, απηά πνπ επηζπκεί, πηζηεχεη, φηη ζα θέξεη πίζσ 

ηνλ αγαπεκέλν ηεο. 

ηε ζπλέρεηα, ε Τςηπχιε δηαθνξνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αληίδειφ ηεο, 

ηνλίδνληαο απνθζεγκαηηθά ζηνλ Εάζνλα: «male quaeritur herbis moribus et forma 

conciliandus amor» αγάπε πξέπεη λα θεξδίδεηαη κε ην ραξαθηήξα θαη φρη κε ηα 

θαξκάθηα), (P. Ovidius Naso, Heroides, VI, ζη. 93-94). Παξέρεη ζηνλ ήξσα 

ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ησλ πξφζθαησλ γεγνλφησλ ζην παιάηη, γηα λα ηνλίζεη ηνλ 

δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα πνπ έρεη, ζε αληίζεζε κε ηε Μήδεηα, έλα είδνο ραξαθηήξα, 

πνπ ζα έπξεπε θάζε άλδξαο λα επηζπκεί. ε αληίζεζε κε ηε κάγηζζα Μήδεηα, ε νπνία 

δελ γλσξίδεη ηη ζα πεη αγάπε θαη εκπηζηνζχλε, ε Τςηπχιε θαληάδεηαη ηνλ εαπηφ ηεο, 

σο ην πξφηππν ηεο αθνζίσζεο ζην ζχδπγφ ηεο. Πεξηγξάθεη ην πεξηζηαηηθφ κε ηνλ 

Θεζζαιφ θηινμελνχκελν, ν νπνίνο έθηαζε ζην παιάηη, ιέγνληαο, φηη ηνλ ξψηεζε, αλ 

έρεη λέα απφ ηνλ Εάζνλα. ηαλ ηνλ είδε λα ζσπαίλεη, ε ίδηα ηξειάζεθε απφ ηελ 

αλεζπρία θαη άξρηζε λα ηνπ θάλεη εξσηήζεηο, γηα ην αλ δεη ν ζχδπγφο ηεο ιέγνληαο, 

φηη, εάλ ν Εάζνλαο ήηαλ λεθξφο, ε ίδηα ζα έβαδε ηέινο ζηε δσή ηεο. ην ζεκείν απηφ, 

δείρλνληαο ηελ έληνλε αθνζίσζή ηεο, ζθξαγίδεη ην ηξσηφ ηνπ ραξαθηήξα ηεο. 

πλερίδνληαο ηε δηήγεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ, κφιηο ηελ θαζεζχραζε ν Θεζζαιφο, φηη ν 

Εάζνλαο είλαη δσληαλφο, εθείλε δήηεζε λα ηεο αθεγεζεί ηα εξσηθά θαηνξζψκαηα ηνπ 

ζπδχγνπ ηεο, ηα νπνία ε ίδηα, ζηελ επηζηνιή ηεο, απαξηζκεί έλα έλα. Χζηφζν, δελ 

αλαθέξεη πνπζελά ηελ αξσγή ηεο Μήδεηαο ζε απηά ηα θαηνξζψκαηα, ζηελ νπνία 

αξσγή ε Μήδεηα δίλεη πνιχ κεγάιε έκθαζε ζηελ επηζηνιή ηεο. 

Βλ ζπλερεία, ππνγξακκίδνληαο ηελ αγάπε ηεο αιιά θαη ην γεγνλφο φηη είλαη αλίζρπξε, 

ε Τςηπχιε πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε αιινθξνζχλεο, πνπ βξηζθφηαλ, θαηά ηελ 

απνρψξεζε ηνπ Εάζνλα. Ώπνραηξεηά ηνλ άλδξα ηεο θαη κε δάθξπα ζηα κάηηα, θνίηαδε 

ην θαξάβη ην νπνίν ραλφηαλ ζηνλ νξίδνληα. πλεηδεηνπνηψληαο ηε θπζηθή ηνπ 

απνπζία, δελ ηεο κέλεη ηίπνηε άιιν απφ ην λα ηθεηεχεη ηνπο ζενχο γηα ηελ επηηπρία θαη 

ηελ αζθάιεηά ηνπ. 

Χζηφζν, ε εξσίδα παξνπζηάδεη κία εθ δηακέηξνπ αληίζεηε εηθφλα απφ απηή πνπ καο 

έρεη δψζεη κέρξη ζηηγκήο. ην ηέινο ηεο επηζηνιήο, πξνζπαζεί απειπηζκέλα λα 

δεκηνπξγήζεη ην «πνξηξαίην»
122

 κηαο παλίζρπξεο γπλαίθαο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν 
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ηεο Μήδεηαο. ηνλ αγψλα ηεο λα θαηαζηεί επηζπκεηή ζηνλ Εάζνλα, ε Τςηπχιε 

επηιέγεη έλαλ θαηλνχξγην ηξφπν, γηα λα πξνβάιεη ηνλ εαπηφ ηεο, εκκέλνληαο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εξσηηθέο επηινγέο ηνπ Εάζνλα. Βθφζνλ, ε Μήδεηα είλαη απηή ηε 

ζηηγκή ην αληηθείκελν ηνπ εξσηηθνχ πφζνπ ηνπ ήξσα, ε Τςηπχιε, σο αληίδειφο ηεο, 

πξνζπαζεί λα ηεο κνηάζεη. λησο, ζηηο ηειεπηαίεο γξακκέο ηεο επηζηνιήο, γίλεηαη κία 

πξνζπάζεηα απφ ηελ εξσίδα λα απνθαζειψζεη ηνλ παιηφ ηεο εαπηφ, δεκηνπξγψληαο 

έλαλ θαηλνχξγην. 

Δ Τςηπχιε θαληάδεηαη φηη, εάλ ν άλεκνο αλάγθαδε ην θαξάβη λα πιεχζεη πξνο ηηο 

αθηέο ηεο Λήκλνπ, ε ίδηα ζα κεηακνξθσλφηαλ ζε δνινθφλν, αθνχ ηνπ Εάζνλα ηνπ ζα 

ηνπ άμηδε λα πεζάλεη. Δ εξσίδα, ζην ζεκείν απηφ, εκθαλίδεη απξφζκελε ζθιεξφηεηα 

θαη ζπκφ: «paelicis ipsa meos implessem sanguine vultus, quosque veneficiis abstulit 

illa tuos», (ζα έβαθα ην πξφζσπφ, φπσο επίζεο θαη ην δηθφ ζνπ πξφζσπν, κε ην αίκα 

ηεο παιιαθίδαο, ε νπνία ζε έθιεςε απφ κέλα), (P. Ovidius Naso, Heroides, VI, 149- 

151). Ώθνινχζσο, ηνλ απεηιεί, ιέγνληάο ηνπ, φηη ζα γίλεη ε Μήδεηα ζηε ζέζε ηεο 

Μήδεηαο. 

Μήδεηα 

 
ηελ ειιεληθή κπζνινγία, ε Μήδεηα είλαη θφξε ηνπ βαζηιηά ηεο Κνιρίδαο, Ώηήηε θαη 

ηεο Χθεαλίδαο Εδπίαο ή Βθάηεο θαη εγγνλή ηνπ ζενχ Ήιηνπ
123

. «Με ησλ ζεψλ ην 

ζέιεκα, ηελ νκνξθνκάγνπιε Εδπία θη απφ ηνλ έξσηά ηνπ απηή ηνπ γέλλεζε ηε Μήδεηα 

ηελ νκνξθνζηξάγαιε…» καο ιέεη ν Δζίνδνο ζηελ Θενγνλία ηνπ. 

 
ηαλ ν Εάζνλαο, αξρεγφο ηεο Ώξγνλαπηηθήο εθζηξαηείαο, έθηαζε ζηελ Κνιρίδα, ε 

Μήδεηα ηνλ εξσηεχηεθε θαη έζεζε ζηελ δηάζεζή ηνπ φια ηα κέζα ηεο ηέρλεο ηεο, 

ψζπνπ ν ήξσαο λα απνθηήζεη ην Υξπζφκαιιν δέξαο. Όζηεξα απ' απηφ αθνινχζεζε 

ηνλ εξαζηή ηεο θαη γηα λα αξγνπνξήζεη ηνλ Ώηήηε, ν νπνίνο ηνπο θαηαδίσθε,  

ηεκάρηζε ηνλ αδειθφ ηεο, Άςπξην, θαη ζθφξπηζε ζηε ζάιαζζα ηα κέιε ηνπ. Ο 

παηέξαο ηφηε εγθαηέιεηςε ηελ θαηαδίσμε θαη επηδφζεθε ζηελ πεξηζπιινγή ησλ 

κειψλ ηνπ ζθαγκέλνπ παηδηνχ ηνπ. 

ηελ Εσιθφ αξγφηεξα, ν Εάζνλαο ηελ παξαθάιεζε λα εθδηθεζεί ηνλ Πειία, θνληά ηνπ 

παηέξα θαη ηνπ αδειθνχ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο ηνπ. Δ Μήδεηα ηφηε 
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έπεηζε ηηο θφξεο ηνπ Πειία λα ηεκαρίζνπλ ην ζψκα ηνπ παηέξα ηνπο θαη λα ην 

βξάζνπλ, γηαηί έηζη δήζελ ζα θαηφξζσλαλ λα ηνλ θάλνπλ πάιη λέν. Μεηά ηελ 

θαηαδίσμε ηνπ δεχγνπο ησλ εξαζηψλ απφ ην γην ηνπ  Πειία, Άθαζην,  θαηέθπγαλ 

ζηελ Κφξηλζν, φπνπ έδεζαλ γηα έλα δηάζηεκα επηπρηζκέλνη, κέρξηο φηνπ ν Εάζνλαο 

εγθαηέιεηςε ηε Μήδεηα γηα λα κλεζηεπηεί ηελ θφξε ηνπ βαζηιηά Κξένληα, Γιαχθε. Δ 

Μήδεηα θαη πάιη ρξεζηκνπνίεζε ηα καγηθά ηεο θίιηξα γηα λα εθδηθεζεί ηελ αληίδειή 

ηεο. Σεο έζηεηιε δειεηεξηαζκέλν ρηηψλα ζαλ δψξν γηα ην γάκν ηεο, ν νπνίνο έβγαδε 

θιφγεο θαη ηελ έθαςε
124

. 

 

Δ Μήδεηα ηνπ Οβηδίνπ θαληαζησλεηαη ηνλ Εάζνλα, σο ζχδπγφ ηεο, θη έπεηηα 

θαηεγνξεί ηνλ εαπηφ ηεο γηα ην φηη θάιπςε ην ιάζνο ηεο κε θαζσζπξέπεη φξνπο. 

Αείρλεη λα έρεη κάζεη απφ ηελ Αηδψ ην μέπιπκα ηεο culpa σο coniugium (Aen. 

4.172).
125

 

Δ Μήδεηα επηδηψθεη λα θαηαζηεί γηα ηνλ Εάζνλα ην αληηθείκελν ηεο επηζπκίαο ηνπ, 

εθθξάδνληαο απηφ πνπ ιαρηαξά: «te peto quem merui, quem nobis ipse dedisti», 

(γπξεχσ εζέλα, πνπ αμίδσ λα ζε έρσ, εζέλα πνπ κνπ έδσζεο ηελ ππφζρεζή ζνπ), (P. 

Ovidius Naso, Heroides, XII, ζη.197). Ώξγφηεξα, πξνηηκά λα πεζάλεη καδί ηνπ ζηηο 

πκπιεγάδεο απφ ην λα αλαγθαζηεί λα δεη κφλε, ρσξίο απηφλ. 

Σν βαζηθφ δήηεκα ηεο επηζηνιήο απηήο έρεη λα θάλεη κε ηελ αληηζεηηθή παξνπζίαζε 

ηεο εξσίδαο. Ώπφ ηε κία, ε Μήδεηα εκθαλίδεηαη σο κία λέα, αθειήο γπλαίθα, 

αθνζησκέλε ζηνλ Εάζνλα θαη απφ ηελ άιιε, σο παλίζρπξε, κε απίζηεπηεο δπλάκεηο, 

κε ηηο νπνίεο βνεζά ηνλ αγαπεκέλν ηεο. Βίλαη κία γπλαίθα ηθαλή λα πξνδψζεη ηνλ 

παηέξα ηεο θαη ην βαζίιεηφ ηεο θαη λα δνινθνλήζεη ηα παηδηά ηεο. πσο ζπκβαίλεη 

θαη κε ηηο ππφινηπεο εξσίδεο, ε επηζπκία είλαη απηή πνπ νδεγεί ηελ Μήδεηα λα 

θαηαζθεπάζεη δχν αληηζεηηθά πνξηξαίηα γηα ηνλ εαπηφ ηεο: «femina nocens», 

(γπλαίθα ηθαλή λα πξνθαιέζεη θαθφ), (P. Ovidius Naso, Heroides, XII ζη. 118). Ώπφ 

ηε κία πιεπξά, ε Μήδεηα θαίλεηαη λα γλσξίδεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο Τςηπχιεο αιιά θαη 

ηεο Κξένπζαο θαη γη‟ απηφλ ην ιφγν, επηδηψθεη λα θαλεί δηαθνξεηηθή θαη απφ ηηο δχν 

(nocens). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, κε ην λα ραξαθηεξίδεη ηνλ εαπηφ ηεο, σο αλίζρπξν 
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πιάζκα (femina), ε Μήδεηα πξνζπαζεί λα γίλεη πην ζχλζεηε, θάηη ζαλ ηνλ θαζξέθηε- 

αληαλάθιαζε αλάκεζα ζηελ Τςηπχιε θαη ζηελ Κξένπζα. 

ηαλ θαηέθζαζε ν Εάζνλαο ζηελ Κνιρίδα, ε Μήδεηα, γηα λα ηνλ βνεζήζεη, πξφδσζε 

ηνλ παηέξα ηεο θαη ζθφησζε ηνλ αδεξθφ ηεο
126

. Πέηαμε ηα κέιε ηνπ ζηε ζάιαζζα γηα 

λα εκπνδίζεη ηελ θαηαδίσμε ηνπ παηέξα ηεο, ν νπνίνο πξνζπαζνχζε λα εκπνδίζεη ηνλ 

Εάζνλα λα δηαθχγεη θξπθά κε ην ρξπζφκαιιν δέξαο, παίξλνληαο καδί θαη ηελ θφξε 

ηνπ. Βμαπάηεζε ηηο θφξεο ηνπ Πειία, θάλνληαο ηεο λα ζθνηψζνπλ ηνλ παηέξα ηνπο, 

ιέγνληάο ηνπο ςέκαηα φηη ζα ηνλ μαλαθάλνπλ λέν. Δ Μήδεηα θαη ν Εάζνλαο έρνπλδχν 

γηνπο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηελ Κφξηλζν. Χζηφζν, ν ήξσαο απνθάζηζε λα 

εγθαηαιείςεη ηελ Μήδεηα θαη λα παληξεπηεί ηελ Κξένπζα. 

ηελ επηζηνιή ηεο ινηπφλ, ε Μήδεηα, κέζα απφ ηελ πξνβνιή ηνπ εαπηνχ ηεο, 

πξνζπαζεί λα μαλαγίλεη ην αληηθείκελν ηεο αγάπεο ηνπ θαη φπσο ε Τςηπχιε, 

επηδηψθεη λα ηνπ παξνπζηάζεη ηηο δηαθνξέο, πνπ έρεη κε ηελ αληίδειφ ηεο αιιά θαη ηηο 

νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο. Ώξρηθά, ε Μήδεηα εκθαλίδεηαη σο παληνδχλακε γπλαίθα. 

Ξεθηλψληαο, απνθαιεί ηνλ εαπηφ ηεο ―Colchorum regina‖, (ε βαζίιηζζα ησλ 

Κφιρσλ), (P. Ovidius Naso, Heroides, XII, ζη.1) παξφιν πνπ θπξηαξρνχζε ν παηέξαο 

ηεο, φηαλ εθείλε δνχζε εθεί, θαη δελ κπνξνχζε λα είλαη ηίπνηε παξαπάλσ απφ κία 

πξηγθίπηζζα.
127

 Παξαζέηνληαο ην «πνξηξαίην ηεο, πνηέ δελ αλαθέξεηαη ζηνλ παηέξα 

ηεο σο βαζηιηά, επηιέγνληαο λα ηνλ απνθαιεί κε ην φλνκά ηνπ ή απιψο «παηέξα». 

ηαλ αλαθέξεηαη ζην ξφιν πνπ έπαημε βνεζψληαο ηνλ Εάζνλα, φηαλ έπξεπε λα δέςεη 

ηα βφδηα ηνπ Άξε θαη λα ζπείξεη ζην απιάθη, αληί γηα ζπφξνπο, δφληηα δξάθνπ, πνπ 

ηνπ έδσζε ν Ώηήηεο, κνινλφηη ζηελ αξρή πεξηγξάθεη κε έλα είδνο παηδηθνχ θφβνπ 

ηνπο θηλδχλνπο, πνπ ν Εάζνλαο πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζεη, ζην κέζνλ ηεο επηζηνιήο, 

παξαδέρεηαη, φηη ν ήξσαο θαηφξζσζε λα ππεξληθήζεη ηα εκπφδηα θαη λα 

αληηκεησπίζεη ηνλ παηέξα ηεο ιφγσ ηεο δηθήο ηεο παξέκβαζεο. Φπρξά θαη εηξσληθά 

δίλεη έκθαζε, ζην φηη ν Εάζνλαο ηεο ρξσζηάεη ηελ επηηπρία ηνπ: «quod vivis, quod 

habes nuptam socerumque potentes, hoc ipsum, ingratus quod potes esse, meum est», 

(ην γεγνλφο φηη είζαη δσληαλφο, ην φηη έρεηο κία ηζρπξή ζχδπγν θη έλαλ ηζρπξφ πεζεξφ, 

ην γεγνλφο ην φηη είζαη αγλψκσλ απέλαληη κνπ γηα φζα ζνπ έρσ πξνζθέξεη), (P. 
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Ovidius Naso, Heroides, XII, ζη.204-206).Δ δχλακή ηεο είλαη ηφζν κεγάιε, πνπ 

απνδίδεη ηελ εγθαηάιεηςή ηεο ζηηο δηθέο ηεο πξάμεηο. 

Πξάγκαηη, δείρλεη λα απνιακβάλεη απηή ηε δχλακε πνπ έρεη. Πάξα ηελ εγθαηάιεηςή 

ηεο, επηδεηθλχεη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηνλ Εάζνλα, κε ηελ ειπίδα, φηη κπνξεί λα 

ζπκεζεί θαη λα αλαγλσξίζεη ην γεγνλφο, φηη απηή ηνλ βνήζεζε λα πάξεη ην 

ρξπζφκαιιν δέξαο. πλεηδεηά, θαηαζθεπάδεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ εαπηνχ ηεο γηα λα 

ππνγξακκίζεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα πξνβαίλεη ζε εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, ρσξίο λα 

θνβάηαη. λησο, αλαγλσξίδεη, φηη έρεη δηαπξάμεη ηξνκεξέο πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα ηηκσξεζεί. Δ νηθνγέλεηά ηεο θαη νη άλζξσπνη ηεο παηξίδαο ηεο κπνξνχλ λα 

ραίξνληαη ηψξα, γηαηί ε ίδηα ηηκσξείηαη απφ ηνλ Εάζνλα: «lease pater, gaude! Colchi 

gaude te relicti! Inferias umbrae fratris habete mei!» (Ω παηέξα κνπ πνπ ζε 

πξνζέβαια! Ω ζεηο θάηνηθνη ηεο Κνιρίδνο πνπ ζαο εγθαηέιεηςα! Καη ζπ ζθηά ηνπ 

αδειθνχ κνπ, εμεδηθήζεηε!), (P. Ovidius Naso, Heroides, XII, ζη.159-160). ζν γηα 

ηνλ απάλζξσπν θφλν ηνπ Πειία, ηνλ νπνίνλ ζθφησζαλ νη θφξεο ηνπ, αθνχ ηηο είρε 

μεγειάζεη ε Μήδεηα, δελ πξνζπαζεί λα απνπνηεζεί ηηο επζχλεο ηεο. Με ζχληνκν φκσο 

ηξφπν, κεηψλεη ην γεγνλφο ζέηνληαο ηε ξεηνξηθή εξψηεζε:«quid referam Peliae natas 

pietate nocentes caesque virginea membra paterna manu?», (Βίλαη ηάρα αλάγθε λα 

ππελζπκίζσ εδψ ην θφλν πνπ δηέπξαμαλ νη ηξεηο ζπγαηέξεο ηνπ Πειία, θαη ηελ 

παηξνθηνλία πνπ εμεηέιεζαλ απφ ζπκβνπιή δηθή κνπ;), (P. Ovidius Naso, Heroides, 

XII, ζη. 129-130). 

Βπηπιένλ, ν άγξηνο απηφο ζπκφο ηεο θαη ε ππεξεθάλεηα ηεο είλαη ηα θίλεηξά ηεο, γηα 

λα εμαπνιχεη απεηιέο γηα κειινληηθά εγθιήκαηα. Αεκηνπξγεί ινηπφλ κία εηθφλα ηνπ 

εαπηνχ ηεο, ηειείσο δηαθνξεηηθή απφ απηή ηεο Τςηπχιεο θαη απφ απηή ηεο 

Κξένπζαο, σο κίαο ηξνκεξήο γπλαίθαο, ηθαλήο γηα θνβεξέο πξάμεηο. Σέινο, δίλνληαο 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλίθεηεο γπλαίθαο, ε νπνία δελ ππνινγίδεη ηνπο αλζξψπηλνπο 

λφκνπο, θαληάδεηαη ηνλ εαπηφ ηεο, σο εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο απφ ηελ Τςηπχιε, 

απεηιψληαο γηα πεξηζζφηεξνπο θφλνπο. 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, εθηφο απφ ηελ Μήδεηα, πνπ είδακε κέρξη ηψξα, ε εξσίδα 

παξνπζηάδεη θαη κία δηαθνξεηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηεο
128

. Παξνπζηάδεηαη σο αθειήο 

θαη αζψα, ε νπνία αλαγθάδεηαη λα δηαπξάμεη ζηπγεξά εγθιήκαηα, εμ‟αηηίαο ηνπ 
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έξσηά ηεο γηα ηνλ Εάζνλα. Έηζη, εκθαλίδεηαη σο δεχηεξε Τςηπχιε, ζπγθξίλνληαο 

παξφκνηα πεξηζηαηηθά, ηα νπνία ζπλέβεζαλ θαη ζηηο δχν. Πεξηγξάθεη ηε ζθελή, θαηά 

ηελ νπνία νη Ώξγνλαχηεο θαηέθζαζαλ ζηελ Λήκλν, φπνπ ε Τςηπχιε απνθαιχπηεη, φηη 

ην πξψην πξάγκα, πνπ ήζειε λα θάλεη, ήηαλ λα ηνπο δηψμεη. Παξνκνίσο, θέξλεη ζην 

λνπ ηεο ηελ πξψηε ζπλάληεζε κε ηνλ Εάζνλα. Πην θάησ, αλαθέξεηαη θη απηή, φπσο 

θαη ε Τςηπχιε, ζηα παηδηά ηνπο, ειπίδνληαο, φηη ζα ζπγθηλήζνπλ ηνλ ήξσα θαη ζα 

εληζρχζνπλ ηε ζέζε ηνπο, ηε ζέζε ηεο κεηέξαο. 

Δ Μήδεηα εθκεηαιιεχεηαη ηα παηδηά ηεο αθφκα κία θνξά, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

θαηαζθεπάζεη ηνλ εαπηφ ηεο, σο ηε δεχηεξε Τςηπχιε
129

. Αειψλεη, φηη θνβάηαη λα 

ζηείιεη ηα παηδηά ηεο, λα παξαθαιέζνπλ γη‟ απηήλ, κπξνζηά ζηνλ Εάζνλα θαη ηε 

«κεηξηά» ηνπο, αθνχ, ε ζθιεξή «κεηξηά» ζα βγάιεη φιε ηεο ηελ νξγή επάλσ ηνπο. 

πσο ινηπφλ θαη πην πξηλ, ε Τςηπχιε θαηεγνξνχζε ηελ Μήδεηα, γηα λα θεξδίζεη ηνλ 

Εάζνλα, ην ίδην θάλεη ηψξα θαη ε Μήδεηα, απηή ηε θνξά φκσο γηα ηελ Κξένπζα. 

Δ εξσίδα αγσλίδεηαη, επίζεο, λα παξνπζηάζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ άιισλ δχν 

γπλαηθψλ, σο δηθά ηεο. Παζρίδνληαο λα θηηάμεη κία θαζαξή εηθφλα ηεο αθέιεηάο ηεο, 

εθθξάδεη ηελ αζσφηεηά ηεο, κέζα απφ ηνλ έξσηά ηεο γηα ηνλ Εάζνλα:, «et vidi et 

perii!» Nec notis ignibus arsi, ardet ut ad magnos pinea taeda deos‖ (φηαλ ηνλ 

αληίθξπζα, ράζεθα! (Μέζα κνπ έθαηγε άγλσζηε θιφγα φπσο θαίεη έλαο δαπιφο απφ 

πεχθν σο θφξνο ηηκήο γηα ηνπο κεγάινπο ζενχο), (P. Ovidius Naso, Heroides, XII, 

ζη.33-34). Πεξηγξάθνληαο κε πάζνο ηε ζθελή ηεο γλσξηκίαο ηνπο, ε Μήδεηα 

δεκηνπξγεί κία δηαθνξεηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηεο, απφ απηήλ πνπ έρεη επηδείμεη 

κέρξη ζηηγκήο. Παξαθάησ, ζα ηελ δνχκε λα ραξαθηεξίδεη ηνλ εαπηφ ηεο σο ―puella‖, 

(θνξίηζη) (ζη. 92) θαη ―simplex‖, (άπεηξε) (ζη. 90), (P. Ovidius Naso, Heroides, XII) 

ζαλ αγαπεκέλε ειεγεηαθνχ πνηεηή, ζαλ ηε Φπιιίδα (Bessone 1997: 153). Δ Μήδεηα 

δειψλεη ηελ πιήξε αθνζίσζή ηεο ζηνλ ήξσα. Σίπνηα, νχηε θαλ ηα κάγηα, δελ 

κπνξνχλ λα ηελ αλαθνπθίζνπλ απφ ηελ αγάπε πνπ ληψζεη. Ώπειπηζκέλε ζηελ 

εγθαηάιεηςή ηεο, ηξσηή θαη αβνήζεηε, βηψλεη έλα ζπλερέο βαζαληζηήξην. 

Δ εξσίδα πξνρσξψληαο πην πέξα, αξλείηαη ηηο καγηθέο ηεο δπλάκεηο. 

Υξεζηκνπνηψληαο κία παξφκνηα ηαθηηθή, ιέεη, φηη θάζηζε θαη παξαθνινπζνχζε ηνλ 

αγαπεκέλν ηεο, φζν εθείλνο εθηεινχζε ηα απαηηνχκελα γηα ηνλ παηέξα ηεο. Δ 

γπλαίθα πνπ ηνλ βνήζεζε κε ηα κάγηα ηεο, ε γπλαίθα πνπ αλαγλσξίδεη ηηο πξάμεηο 
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ηεο, πεξηγξάθεη ηνλ εαπηφ ηεο σο άηνικε, αδχλακε, θνβηζκέλε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

άλδξα πνπ αγαπά. 

ηελ ηειεπηαία ηεο θαη ίζσο ηελ πην απεγλσζκέλε πξνζπάζεηά ηεο λα θαλεί αθειήο 

θαη πηζηά εξσηεπκέλε, ε Μήδεηα παζρίδεη λα βξεη εμεγήζεηο γηα ηηο πξάμεηο ηεο, νη 

νπνίεο ζα απνκαθξχλνπλ ην θηαίμηκν απφ ηελ ίδηα. Πξνζπαζεί λα θαηαζθεπάζεη ηνλ 

εαπηφ ηεο κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηηο άιιεο δχν γπλαίθεο, 

ηελ Τςηπχιε θαη ηελ Κξένπζα, λα θαηαζηήζεη ηνλ εαπηφ ηεο ζπγθξίζηκν κέγεζνο. 

Σελ βιέπνπκε, επίζεο, λα αγσλίδεηαη λα επηηχρεη ην φξακά ηεο γηα νκνηφηεηα κε 

πεξηζζφηεξν πνιχπινθνπο ρεηξηζκνχο ησλ γεγνλφησλ. Με ην λα εμεηάδεη ιεπηνκεξψο 

ηηο αληίδεινχο ηεο, κε ην λα γίλεηαη φκνηα κε απηέο, ε Μήδεηα παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

Εάζνλα, φπσο ε Τςηπχιε, πξηλ απφ απηήλ, παίδνληαο δχν ξφινπο, ηεο παλίζρπξεο θαη 

ηεο αδχλακεο, κε ζθνπφ λα μππλήζεη ζηνλ ήξσα ηελ επηζπκία ηνπ γη‟απηήλ. 

Αηαβάδνληαο απηέο ηηο δχν επηζηνιέο απφ δχν δηαθνξεηηθέο γπλαίθεο, νη νπνίεο φκσο 

πξννξίδνληαη γηα ηνλ ίδηνλ άληξα, παξαηεξνχκε, φηη νη ηδηφηεηεο πνπ ηηο 

ραξαθηεξίδνπλ ή πνπ ζα επηζπκνχζαλ νη ίδηεο λα ηηο ραξαθηεξίδνπλ ελαιιάζζνληαη ε 

κία κε ηελ άιιε. Ώλαιχζακε πην πάλσ απηή ηελ αδηάθνπε ελαιιαγή θαη ηνπο ιφγνπο, 

νη νπνίνη ηηο ψζεζαλ λα παξνπζηάζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο κε απηφλ ηνλ ηξφπν. 

Βπηδηψθνπλ λα μαλαθεξδίζνπλ ηελ θαξδηά ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο κε πεξίεξγα κέζα, 

θαηαζθεπάδνληαο ην πξνζσπηθφ ηνπο πξνθίι, δαλεηδφκελεο ραξαθηεξηζηηθά μέλα 

πξνο απηέο. Ώπφ ηε κία, ε Τςηπχιε εκθαλίδεηαη σο αθνζησκέλε θαη ζηνξγηθή αιιά 

ζηε ζπλέρεηα ζθιεξή θαη εθδηθεηηθή θαη απφ ηελ άιιε, ε Μήδεηα παξνπζηάδεηαη σο 

παλνχξγα θαη ζαηαληθή αιιά θαη σο αθειήο, θνβηζκέλε θαη αδχλακε. 

ΐέβαηα, νη πιεπξέο ηηο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

κεηαμχ ηνπο. Κάπνηεο απφ απηέο παξακέλνπλ θαη άγλσζηεο ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, 

εάλ πνηέ δελ ηνπ δνζεί ε αθνξκή λα ηηο αλαθαιχςεη. Έηζη, εδψ, κπνξεί λα 

ζπκβαίλνπλ δχν ηηλά: ην πξψην είλαη ην γεγνλφο, φηη ζηελ πνξεία ηεο δσήο καο, 

αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο πνπ βηψλνπκε, μεηπιίγνληαη νη αιιεινζπγθξνπφκελεο 

πιεπξέο ηνπ εαπηνχ καο, θαη αλαθέξνκαη εηδηθά ζε απηέο ηηο δχν Δξσίδεο, θαη ην 

δεχηεξν είλαη, φηη θάπνηεο θνξέο, γηα λα γίλνπκε αξεζηνί ή φρη, πηνζεηνχκε 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο άιισλ αλζξψπσλ, κηκνχκαζηε δειαδή ηηο 

ζπκπεξηθνξέο άιισλ αλζξψπσλ. Ώιιά φπνηα εθηίκεζε θαη λα ζεσξήζνπκε σο  

πηζαλή γηα ηε δηαθαηλφκελε ζηάζε ησλ δχν απηψλ γπλαηθψλ, δελ κπνξνχκε λα ηηο 
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θαηαηάμνπκε αιινχ παξά κφλν ζηνλ ηχπν δεζκνχ εκκνλήο/ακθηζπκηθνχ, ζχκθσλα  

κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο Bartholomew
130

 (Bartholomew, 1990). Κη απηφ, γηαηί 

έλαο αζθαιήο ηχπνο έρεη κπεη ήδε ζηε δηαδηθαζία λα ςάρλεη αδηάθνπα ηνλ εαπηφ ηνπ, 

λα ηνλ γλσξίδεη θαη λα αληηδξά ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο κε ςπρξαηκία θαη 

κε ηξφπν ξεαιηζηηθφ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο δηθέο ηνπ ζηαζεξέο αξρέο θαη αμίεο. 

Αηαζέηεη εκπηζηνζχλε ζηηο δπλάκεηο ηνπ θαη δελ θνβάηαη λα ηηο επηθαιεζηεί, λα 

επηθαιεζηεί ηε δηθή ηνπ αιήζεηα, έηζη ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζηηο δπζθνιίεο. Ο 

αζθαιήο ηχπνο δελ ςεχδεηαη θαη είλαη εηιηθξηλήο θαη ζπλεπήο κε ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Ώληηζέησο, ν ηχπνο εκκνλήο, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχκε ηε Μήδεηα θαη ηελ Τςηπχιε, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα θαη απφ κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν 

επίιπζεο ησλ θαηαζηάζεσλ. Σα άηνκα κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν δεζκνχ δελ έρνπλ 

πςειή απηνεθηίκεζε, γηαηί νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαίηεξα ν 

νηθνγελεηαθφο ηνπο πεξίγπξνο δελ ηνπο πξνζέθεξε ηα εθφδηα εθείλα, πνπ ζα ηνπο 

επέηξεπαλ λα δνθηκάζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα ηνλ γλσξίζνπλ εηο βάζνο. Γη‟απηφ ην 

ιφγν θαη παξηζηάλνπλ θάπνηνπο άιινπο μεζπψληαο ζε ζπλαηζζεκαηηθέο εθξήμεηο, νη 

νπνίεο πνιιέο θνξέο είλαη αλεμέιεγθηεο. Σέινο, ζηηο πεξηπηψζεηο εγθαηάιεηςεο θαη 

απψιεηαο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηα άηνκα απηά κε 

έρνληαο εμεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, «ράλνπλ ηε γε θάησ απφ ηα πφδηα ηνπο» 

θαη ρξεζηκνπνηνχλ σο «δεθαλίθη» ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αλαδείμακε 

παξαπάλσ. Δ απψιεηα επηδξά επάλσ ηνπο ζαλ πξνζσπηθφο ζάλαηνο, αθνχ είραλ 

κάζεη λα ζηεξίδνληαη ζηελ παξνπζία ηνπ απνιεζζέληνο αληηθεηκέλνπ. 

Οηλψλε 

 
Ο επηθφο θχθινο θαίλεηαη φηη δελ γλσξίδεη ην φλνκα ηεο Οηλψλεο. Δ πξψηε ζίγνπξε 

αλαθνξά ηνπ νλφκαηφο ηεο βξίζθεηαη ζηνλ Βιιάληθν (FGrHI, 4, F, 29: κφλν σο 

κεηέξα ηνπ Κφξπζνπ απφ ηνλ Πάξε). Βίλαη πηζαλφ φηη ν ΐαθρπιίδεο ζην απ. 20D., 

ζη.3 Sn. –αλαθέξεηαη ζηνλ ζάλαην ηεο Οηλψλεο ζην πιαίζην ελφο κπζνινγηθνχ 

παξαδείγκαηνο. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ θαη ζπλάκα πεξίεξγν φηη δελ αθνχκε ηίπνηα 

απφ πνηεηέο φπσο π.ρ. απφ ηνλ Βπξηπίδε, γηα ην πξφζσπν ηεο Οηλψλεο. Ώπφ ηελ 

Βιιεληζηηθή επνρή θη έπεηηα ππάξρνπλ ζπρλφηεξεο αλαθνξέο. Δ δηήγεζε ηεο 

απηνθηνλίαο ηεο Οηλψλεο απνηειεί ηελ πξψηε πνηεηηθή επεμεξγαζίαηνπ ζέκαηνο θαη 

πηζαλψο ηελ δηεμνδηθφηεξε ζηελ αξραηφηεηα. 
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ηελ ειιεληθή κπζνινγία κε ην φλνκα Οηλψλε είλαη γλσζηή  κία Νχκθε (Οξεάδα) 

ηνπ βνπλνχ `Εδε ηεο Σξσάδαο, θφξε ηνπ πνηάκηνπ ζενχ Κεβξήλνο ή ηνπ Οηλέα131. Δ 

Οηλψλε είρε γίλεη εξσκέλε ηνπ Πάξε, φηαλ ν ηειεπηαίνο έβνζθε βννεηδή ζηελ 

πεξηνρή, ζχκθσλα κάιηζηα κε κία εθδνρή θαη ζχδπγφο ηνπ, κεηέξα ηνπ παηδηνχ ηνπο 

Κνξχζνπ. Ώξγφηεξα ν Πάξεο ηελ εγθαηέιεηςε γηα ράξε ηεο Βιέλεο, νπφηε ε Οηλψλε 

απνζχξζεθε ζηελ νξεηλή ηεο θαηνηθία. Πξνο ην ηέινο ηνπ Σξσηθνχ Πνιέκνπ ν  

Πάξεο πιεγψζεθε ζαλάζηκα απφ ηνλ Φηινθηήηε, θαη ηφηε ε Βιέλε πήγε ζην φξνο Ίδε 

λα ηθεηεχζεη ηελ Οηλψλε λα ηνλ γηαηξέςεη, επεηδή κφλε απηή είρε ην ράξηζκα απφ ηνλ 

ζεφ Ώπφιισλα λα ζεξαπεχεη πιεγέο κε νξηζκέλα βφηαλα. Δ Οηλψλε αξλήζεθε θαη ε 

Βιέλε επέζηξεςε ζηελ Σξνία, φπνπ ν Πάξεο πέζαλε ηελ ίδηα κέξα. Παξά ηελ άξλεζή 

ηεο κέζα ζηνλ ζπκφ ηεο, ε Οηλψλε αγαπνχζε αθφκα ηνλ Πάξε, θη έηζη φηαλ άθνπζε 

γηα ηελ θεδεία ηνπ έηξεμε ζηελ Σξνία θαη έπεζε κέζα ζηε λεθξηθή ηνπ ππξά. ηελ πην 

εθηεηακέλε αθήγεζε ηνπ κχζνπ, ζηα «Μεζ' `Οκεξνλ» ηνπ Κφηληνπ ηνπ κπξλαίνπ, ν 

ίδηνο ν Πάξεο πήγε ζην βνπλφ γηα λα παξαθαιέζεη ηελ Οηλψλε λα ηνλ γηαηξέςεη θαη 

κεηά ηελ άξλεζή ηεο πέζαλε θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηνπο πξφπνδεο ηνπ βνπλνχ. 

Δ Οηλψλε κηκείηαη ηνλ ηξφπν, πνπ γξάθνπλ ηηο επηζηνιέο ηνπο ε Μήδεηα θαη ε 

Τςηπχιε, αθνχ έρεη θη απηή ην βιέκκα ηεο ζηξακκέλν πξνο ηελ αληίπαιφ ηεο, ηελ 

Βιέλε. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ε εξσίδα επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζηελ επηζηνιή ηεο, 

δαλεηδφκελε ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληηπάινπ ηεο κε ζθνπφ λα θαηαζηεί πην γνεηεπηηθή 

ζηα κάηηα ηνπ Πάξε
132

. 

Δ εξσίδα, απφ ην μεθίλεκα ηεο επηζηνιήο, εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηεο, γηα ην αλ 

ηειηθά ν Πάξηο ζα κπνξέζεη λα ηελ δηαβάζεη, αθνχ θνβάηαη ηνλ έιεγρν ηεο Βιέλεο: 

«Perlegis? An coniux prohibit nova? Perlege-non est/ ista Mycenaea littera facta 

manu!/ Pegasis Oenone, Phrygiis celebrimma silvis,/ laesa queror de te, si sinis ipse, 

meo». 

(Ώλ ε θαηλνχξγηα ζχδπγφο ζνπ δελ ζνπ ην απαγνξεχεη, Πάξε, δηάβαζε νιφθιεξε ηνχηε 

ηελ επηζηνιή. ε ηθεηεχσ. Αελ είλαη έλα απεηιεηηθφ γξάκκα απφ ηηο Μπθήλεο, αιιά απφ 

κηα απφ ηηο δνμαζκέλεο Νχκθεο ηεο Φξπγίαο, ηελ Οηλψλε, πνπ παξαπνληέηαη γηα ηελ 

πξνζβνιή πνπ ηεο θάλεηο), (P. Ovidius Naso, Heroides, V, ζη.1-4). 
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Grimal, P. (1991) ζ. 507 
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Knox, P.E. (2006), ζ. 229-231. 
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Έηζη, μνδεχεη κεγάιν κέξνο ηεο επηζηνιήο ηεο πξνζπαζψληαο λα απνδείμεη ηελ 

ππεξνρή ηεο απέλαληη ζηελ Βιέλε, ε νπνία δελ είλαη κία νπνηαδήπνηε γπλαίθα αιιά ε 

πην φκνξθε θαη πνζεηή. Σελ θαηεγνξεί ινηπφλ απνθαιψληαο ηελ «κνηραιίδα» - 

«adultera», (P. Ovidius Naso, Heroides, V, ζη.125). ηνλ θφζκν ηεο Οηλψλεο, ε 

πίζηε είλαη πνιχ ζεκαληηθή αξεηή θαη γη‟ απηφ ην ιφγν, ζεσξεί, φηη ζηνλ άλζξσπν 

δελ κεηξά ηφζν ε εμσηεξηθή νκνξθηά αιιά ε αξεηή. Καη ε Βιέλε δελ δηαζέηεη απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ, ελψ ε ίδηα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο ππφδεηγκα πίζηεο θαη αξεηήο. 

ηε ζπλέρεηα, ηεο επηζηνιήο ηεο ε Οηλψλε δειψλεη θαη ππελζπκίδεη ζηνλ Πάξε, φηη 

ηνλ αγαπνχζε πάληα θαη φηη πάληα ήηαλ δίπια ηνπ, απφ ηελ πεξίνδν πνπ ήηαλ βνζθφο 

κέρξη ηψξα πνπ δεη σο γηνο ηνπ Πξηάκνπ, δηαβεβαηψλνληάο ηνλ, φηη ε αγάπε ηεο είλαη 

αζθαιήο θαη αθιφλεηε
133

. Ώθφκα θη φηαλ ηελ δηεθδηθνχζαλ άιινη άληξεο θη ελψ ζα 

κπνξνχζε λα ζπκπεξηθεξζεί, φπσο ν Πάξεο, δειαδή λα ελδψζεη ζην θάιεζκά ηνπο, ε 

ίδηα ηνλ δηαβεβαηψλεη, φηη δελ πξφθεηηαη λα παξαζπξζεί απφ απηφ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ε εξσίδα απνδεηθλχεη ην γεγνλφο, φηη, αλ είλαη θη απηή πνζεηή ζηνπο άλδξεο, 

δελ ελδίδεη ζε απηνχο, πξάγκα πνπ ηελ θέξλεη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ Βιέλε. 

Δ Οηλψλε δελ θαηάγεηαη απφ θάπνηα βαζηιηθή γεληά, φπσο ν Πάξηο. Βίλαη κία λχκθε 

ηνπ βνπλνχ θαη θφξε ηνπ πνηακνχ ζενχ. Αελ έρεη κεγαιψζεη ζε παιάηηα αιιά ζηε 

θχζε. Σν γεγνλφο απηφ πξνζδίδεη ζηελ εξσίδα κία αθέιεηα θαη κία αζσφηεηα. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ε Οηλψλε θάλεη απηφ αθξηβψο πνπ θάλεη θαη ε Βιέλε ζηε δηθή 

ηεο επηζηνιή: ζπγθξίλεη ην παξειζφλ ηεο Βιέλεο κε ην δηθφ ηεο, θαζψο ακθηβάιιεη, 

γηα ην αλ ε Βιέλε είλαη παξζέλα ή φρη, αθνχ ηελ είρε πάξεη ν Θεζέαο απφ ηελ 

παηξίδα ηεο. 

ηε ζπλέρεηα, ε εξσίδα ζέινληαο λα εθδηθεζεί ηελ αληίπαιφ ηεο, εμαπνιχεη θαηάξεο 

ελαληίνλ ηεο θαη εχρεηαη ζε απηήλ λα ζξελήζεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζξελεί ε ίδηα θαη λα 

ηελ εγθαηαιείςεη ν ζχδπγφο ηεο. Παξαηεξνχκε, φηη ε Οηλψλε θάλεη απηφ αθξηβψο  

πνπ θάλνπλ ε Μήδεηα θαη ε Τςηπχιε ζηηο επηζηνιέο ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ «άιιε 

γπλαίθα ηνπ ήξσα». 

Γεληθά, ε Οηλψλε κέζα απφ ηελ επηζηνιή ηεο είλαη αληηκέησπε κε ηε δπζθνιία ηεο λα 

αληαγσληζηεί ηελ Βιέλε. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν, ρξεζηκνπνηεί κία ζπγθεθξηκέλε 

ζηξαηεγηθή: απφ ηε κία, δαλείδεηαη ζηνηρεία ηεο Βιέλεο γηα λα παξνπζηάζεη ηνλ 
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εαπηφ ηεο θαη απφ ηελ άιιε, πξνζθέξεη ζηνλ Πάξε ηε δηέμνδν, πνπ απηφο έρεη 

αλάγθε. Δ εξσίδα δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαη λα απνδερηεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα θεξδίζεη πίζσ ηνλ ήξσα, αξλείηαη λα δεη απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη γεγνλφο, πνπ εληζρχεη ην ζπιινγηζκφ απηφ γηα ηνλ ηχπν 

δεζκνχ. Σα ζπλαηζζήκαηα, πνπ εθθξάδεη, είλαη αληηζεηηθά, αθνχ απφ ηε κία 

πνιηνξθεί κε ιφγηα αγάπεο ηνλ ήξσα θαη απφ ηελ άιιε απαξηζκεί ηνπο άλδξεο πνπ 

ηελ πεξηηξηγπξίδνπλ θαη θαηαξηέηαη ηελ Βιέλε. 

Δ Οηλψλε ινηπφλ ζεσξεί, φηη ν εαπηφο ηεο, έηζη φπσο πξαγκαηηθά είλαη, δελ είλαη 

αξθεηφο, ψζηε λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ ήξσα. Παίξλεη ινηπφλ θη απηή 

ραξαθηεξηζηηθά, ηεο Βιέλεο, ηεο άιιεο γπλαίθαο ηνπ ήξσα, κε ζθνπφ λα θάλεη ηνλ 

Πάξε λα ηελ αγαπήζεη πάιη. Δ εξσίδα δελ εκπηζηεχεηαη ηηο δηθέο ηεο δπλάκεηο θαη 

επηζηξαηεχεη μέλεο δπλάκεηο. Δ Οηλψλε αλήθεη ζηνλ ηχπν δεζκνχ 

εκκνλήο/ακθηζπκηθνχ, αθνχ αηζζάλεηαη, φηη δελ κπνξεί λα έξζεη ζπλαηζζεκαηηθά 

θνληά κε ηνλ Πάξε. Έρεη ρακειή απηνεθηίκεζε θαη γη‟ απηφ ην ιφγν, ππνδχεηαη κία 

άιιε γπλαίθα. 

Αεηάλεηξα 

 
Μπζηθφ πξφζσπν, ζπγαηέξα ηνπ Οηλέα θαη ηεο Ώιζαίαο, αδειθή ηνπ Μειέαγξνπ θαη 

ζχδπγνο ηνπ Δξαθιή. χκθσλα κε ηνλ Αηφδσξν, ν Δξαθιήο είρε ππνζρεζεί ζηνλ 

αδειθφ ηεο Μειέαγξν, πνπ ηνλ είρε ζπλαληήζεη ζηνλ Κάησ Κφζκν, φηη ζα ηελ πάξεη 

σο ζχδπγφ ηνπ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ππφζρεζεο απηήο, ν Δξαθιήο 

ρξεηάζηεθε λα παιέςεη κε ηνλ αζάλαην Ώρειψν, ν νπνίνο κεηακνξθσλφηαλ ζε θίδη, 

ηαχξν ή άλζξσπν κε θεθάιη ηαχξνπ. Μεηά ηνλ γάκν ηεο κε ηνλ Δξαθιή, ε Αεηάλεηξα 

αθνινχζεζε   ην   ζχδπγφ   ηεο   ζηνπο    αγψλεο    ηνπ    ελαληίνλ    ησλ Αξπφπσλ, 

ησλ Λαπίζσλ θαη ηνπΚχθλνπ134. 

 
Μηα  θνξά,  ν  Δξαθιήο   θαη   ε   Αεηάλεηξα   ήζειαλ   λα   πεξάζνπλ   έλα   πνηάκη. 

Ο ΚέληαπξνοΝέζζνο έθαλε ηνλ πεξακαηάξε, αιιά κπνξνχζε λα κεηαθέξεη ζηε ξάρε 

ηνπ έλαλ άλζξσπν θάζε θνξά. Πέξαζε ινηπφλ πξψηα ηνλ Δξαθιή, θαη κεηά 

επέζηξεςε ζηελ άιιε φρζε θαη πήξε ζηε ξάρε ηνπ θαη ηε Αεηάλεηξα. Σφηε φκσο 

πξνζπάζεζε είηε λα ηελ απαγάγεη, είηε (ζχκθσλα κε άιιε εθδνρή) λα ηε βηάζεη. Ο 

Δξαθιήο, βιέπνληάο ηνπο απφ ηελ άιιε φρζε ηνπ πνηακνχ, ζεκάδεςε θαιά θαη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CF%8D%CE%BF%CF%80%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
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ηξαπκάηηζε θαίξηα ηνλ Νέζζν κε έλα βέινο ηνπ (θαηά κηα εθδνρή ηνλ ζθφησζε 

ρηππψληαο ηνλ κε ην ξφπαιφ ηνπ). Ο Νέζζνο, πεζαίλνληαο, έδσζε κηα πνζφηεηα απφ 

ην αίκα ηνπ (θαη' άιινπο αλάκηθην θαη κε ην ζπέξκα ηνπ) ζηε Αεηάλεηξα ιέγνληάο  

ηεο πσο, φηαλ ηελ απαηήζεη θάπνηε ν Δξαθιήο, ζα ηνλ μαλάθεξλε θνληά ηεο 

αιείθνληαο ηνλ ρηηψλα ηνπ κε απηφ. 

 
 

Μεηά απφ ρξφληα ινηπφλ, φηαλ ε Αεηάλεηξα ππνπηεχζεθε φηη ν Δξαθιήο εξσηεχζεθε 

ηελ Εφιε, άιεηςε κε ην αίκα ηνπ Κεληαχξνπ ηνλ ρηηψλα ηνπ. Ο Δξαθιήο, θνξψληαο 

ηνλ, θαηαιήθζεθε κεηά απφ ιίγν απφ ηξνκεξνχο πφλνπο θαη ζηελ απφγλσζή ηνπ 

ζπγθέληξσζε μχια ζηελ θνξπθή ηνπ φξνπο Οίηε θαη παξαθάιεζε ηνλ Φηινθηήηε λα 

αλάςεη ππξά, πάλσ ζηελ νπνία αλέβεθε θαη θάεθε. (Μέρξη ζήκεξα, ε πςειφηεξε 

θνξπθή ηεο Οίηεο νλνκάδεηαη «Ππξά».) Δ Αεηάλεηξα, καζαίλνληαο ην γεγνλφο απηφ, 

απηνθηφλεζε.  Ο  ηάθνο  ηεο  βξηζθφηαλ  ζηνπο   πξφπνδεο   ηεο   Οίηεο,   θνληά   

ζηελ Δξάθιεηα ή, ζχκθσλα κε άιιε παξάδνζε, ζην Άξγνο. 

 

ηελ επηζηνιή ηεο, ε Αεηάλεηξα
135

 εκθαλίδεηαη παζεηηθή θαη πεξηζσξηνπνηεκέλε 

αλαδεηψληαο λα ηνλίζεη θαη λα ππνγξακκίζεη ηελ εμαξηεκέλε θαη αδχλακε θχζε ηεο. 

Ώπηφ θαίλεηαη αθφκα θαη απφ ηνλ ηξφπν, πνπ αξρίδεη θαη ηειεηψλεη ηελ επηζηνιή. 

Έηζη, αξρίδνληαο ηελ επηζηνιή κε ηε ιέμε «gratulor»,(ζηέιλσ ηηο επραξηζηίεο 

κνπ)(ζη.1) θαη ηειεηψλνληαο κε ηε ιέμε «vale» (ραίξε)(ζη.168), (P. OvidiusNaso, 

Heroides, IX) επηιέγεη λα κελ δψζεη έκθαζε ζηε δχλακε, πνπ έρεη ε επηζηνιή λα 

επηδεηθλχεη απηφλ πνπ ηελ έγξαςε. Πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε επηζηνιή, ε εξσίδα 

επηδηψθεη λα νξίζεη ηνλ εαπηφ ηεο κέζα απφ ηε δσή θαη ηα θαηνξζψκαηα ηνπ ζπδχγνπ 

ηεο, ηνπ Δξαθιή, αθφκα θη αλ απηφο ηελ έρεη εγθαηαιείςεη. Αελ πεξηγξάθεη ηνπο 

δηθνχο ηεο ζηνραζκνχο αιιά ηηο ζθέςεηο ηνπ παξαιήπηε ηεο επηζηνιήο. Δ εξσίδα 

έρεη θηάζεη ζε ηέηνην ζεκείν αζιηφηεηαο, πνπ έρεη ράζεη ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ. Αελ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ εαπηφ ηεο. Έρεη παξαγθσλίζεη ην εγψ ηεο θαη ε ζθέςε ηεο 

νδεγείηαη κφλν απφ ηε ζθέςε ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο. 

Ώλνίγεη ην γξάκκα ηεο κε ηελ θξάζε «gratulator Oechaliam titulis accedere  nostris» 

«Ώηζζάλνκαη αγαιιίαζε πνπ βιέπσ λα πξνζζέηεηο ηελ θαηάθηεζε ηεο Οηραιίαο ζηνπο 

ηίηινπο καο», (P. Ovidius Naso, Heroides, IX, ζη.1) . Με ηνλ ηξφπν απηφ, πξνζπαζεί 

 

135
Casali, S. (1995), 35: 59-76 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%AF%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82
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λα πάξεη θη απηή ην κεξίδηφ ηεο απφ ηε λίθε απηή ηνπ Δξαθιή, πξνζπαζεί λα βξεη ηε 

δίθε ηεο ηαπηφηεηα κέζα απφ ηα θαηνξζψκαηά ηνπ (nostris)
136

. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

φκσο, επηηπγράλεηαη αθξηβψο ην αληίζεην απνηέιεζκα, αθνχ ην κεγαιείν πνπ 

πξνζάπηεη ζηνλ εαπηφ ηεο είλαη αδηθαηνιφγεην. Αείρλεη, φηη ζθεηεξίδεηαη ηε δφμα ηνπ 

Δξαθιή πξνο ην δηθφ ηεο φθεινο, πξάγκα πνπ δηαθφπηεη ηελ παξακηθξή νηθεηνπνίεζή 

ηεο κε ηα θαηνξζψκαηά ηνπ. 

Οη παξαθάησ ζηίρνη δείρλνπλ κε κεγάιε έκθαζε ην πφζν παζεηηθή θαη απνκνλσκέλε 

αηζζάλεηαη: 

«At bene nupta feror, quia nominer Herculis uxor, 

Sitque soccer rapidis qui tonat altus equis. 

Quam male inaequales veniunt ad aratra iuvenci, 

Tam premitur magno coniuge napta minor. 

Non honor est sed onus species laesura ferentes: 

 
Siqua voles apte nubere, nube pari». 

 
(Με ζπγραίξνπλ πνπ έρσ ζχδπγν ηνλ Δξαθιή, θαη πεζεξφ κνπ ηνλ Θεφ πνπ ξίρλεη ηνπο 

θεξαπλνχο απφ ςειά πάλσ ζε νξκεηηθά άινγα. πσο ην άξξσζην βφδη άζιηα 

δεπγαξσκέλν ζην άξσηξν, ηέηνηα δσή δηάγεη θαη ε ζχδπγνο πνπ είλαη θαηψηεξε απφ ηνλ 

ηζρπξφ ηεο άξρνληα. Αελ είλαη ηηκεηηθφ αιιά θαηλνκεληθά δίθαην θαη βνεζάεη εκάο πνπ 

αληέρνπκε ην θνξηίν. Ώλ ζέιεηο λα έρεηο έλαλ επηπρηζκέλν γάκν, θάλε γάκν κε θάπνηα 

ηζάμηά ζνπ), (P. Ovidius Naso, Heroides, IX, ζη.27-32). 

Βδψ, επηιέγεη λα πξνζδηνξίζεη ηνλ εαπηφ ηεο, σο κε ίζε πξνο απηφλ, αθνχ δελ 

αλαγλσξίδεη ην γάκν ηεο σο ίζν. Ώπηφ θαίλεηαη θαη απφ ηα ξήκαηα, πνπ ε ίδηα 

επηιέγεη, γηα λα πεξηγξάςεη ηελ θαηάζηαζή ηεο, ηα νπνία είλαη παζεηηθά (feror, 

nominer, premitur). Δ γιψζζα, πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ εαπηφ ηεο, 

θαλεξψλεη έλαλ «παγσκέλν» θαη ζηαηηθφ θνηλσληθφ ξφιν. Δ απηνεθηίκεζή ηεο είλαη 

αλχπαξθηε. Αελ είλαη ε ίδηα ππεχζπλε γηα ηηο πξάμεηο ηεο, νχηε θαλ γηα ηα ιφγηα ηεο. 

Έρεη ελαπνζέζεη ηε δσή ηεο θαη ηηο ειπίδεο ηεο ζηνλ αγαπεκέλν ηεο. Δ παζεηηθφηεηά 
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ηεο γίλεηαη πην θαλεξή κέζα απφ ηε ρξήζε δχν αληίζεησλ ελλνηψλ
137

. Υαξαθηεξίδεη 

ηνλ Δξαθιή ―magnus‖ (κεγάιν) (ζη.30), ελψ ηνλ εαπηφ ηεο ― minor‖ (κηθξή) (ζη.30), 

(P. Ovidius Naso, Heroides, IX). Χζηφζν, αθφκα θαη ν «κεγάινο» Δξαθιήο δελ είλαη 

πάληα αληάμηνο ηνπ νλφκαηφο ηνπ θαη ηεο θήκεο ηνπ, αθνχ έρεη θαηαζηεί έξκαην κηαο 

γπλαίθαο, ηεο Εφιεο, γηα ράξε ηεο νπνίαο ηελ έρεη εγθαηαιείςεη. ε απηφ ην ζεκείν, ε 

Αεηάλεηξα, απφ ηε κία, ηνλ θαηεγνξεί, γηαηί γηα ράξε κηαο γπλαίθαο ηελ έρεη 

εγθαηαιείςεη αιιά θαη θηλδπλεχεη λα απνιέζεη ηε θήκε ηνπ θαη απφ ηελ άιιε, 

δηαρσξίδεη ηε ζέζε ηεο απφ γπλαίθεο φπσο ε Εφιε, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ελεξγεηηθή. 

Ώπνδέρεηαη θη αηζζάλεηαη κεγάιε ππεξεθάλεηα γηα ηελ παζεηηθφηεηά ηεο, ηφζν πνιχ 

πνπ θαηεγνξεί ηελ ηθαλφηεηα γηα πξσηνβνπιία σο θαηαζηξνθηθή. Κξνχεη εδψ ινηπφλ 

«ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ» ζηνλ Δξαθιή, φηη θηλδπλεχεη λα ράζεη απηά πνπ κε ηφζεο 

ζπζίεο έρεη απνθηήζεη θαη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα ηα ράζεη απφ κία γπλαίθα. 

Υξεζηκνπνηεί κε κεγάιε επηδεμηφηεηα ηνλ έκκεζν εθθνβηζκφ γηα λα επηηχρεη ηνλ 

ζθνπφ ηεο. 

ηελ επηζηνιή απηή, ε εξσίδα εμηζηνξψληαο γηα αθφκα κία θνξά ηα θαηνξζψκαηα 

ηνπ ζπδχγνπ ηεο, εκθαλίδεηαη ζαλ λα ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηεο αιιά θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηεο ζε δεχηεξε κνίξα. Γξάθεη φρη ηφζν απηά πνπ ζέιεη ε ίδηα λα 

γξάςεη αιιά απηά πνπ ν παξαιήπηεο ζέιεη λα αθνχζεη. Ώθφκα θαη φηαλ αλαθέξεηαη 

ζηε ζρέζε ηνπ άλδξα ηεο κε ηελ Εφιε, δελ εθθξάδεη απηφ πνπ πξαγκαηηθά ληψζεη. 

Ώληηζέησο, θαηαπλίγεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηεο ηφζν πνιχ πνπ 

αληί λα θαηεγνξήζεη επζέσο ηνλ ίδην γη‟ απηή ηνπ ηε ζπκπεξηθνξά, θαηαιήγεη λα 

θαηεγνξεί ηελ Εφιε, δηφηη δελ ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ζθιάβα. Ώπνθεχγεη ινηπφλ λα 

ζέζεη ηνλ Δξαθιή πξν ησλ επζπλψλ ηνπ, ππνζηεξίδνληαο, φηη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ 

πνλάεη είλαη, κήπσο απηή ε «απαξάδεθηε» ζπκπεξηθνξά ηεο Εφιεο βιάςεη ηε  

δεκφζηα εηθφλα ηνπ. Βθθξάδεη κία ζπκπεξηθνξά παξαίηεζεο ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ 

πξνζδνθηψλ ηεο, αθνχ γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη, σο θάηη θπζηθφ, ην γεγνλφο, φηη ν 

Δξαθιήο ζα πξνηηκήζεη ηε ζπληξνθηά κηαο λεφηεξεο γπλαίθαο απφ ηε δηθή ηεο. Καη 

φρη κφλν απηφ, αιιά αηζζάλεηαη θαη άζρεκα, γηα ην φηη θαηαζηξέθεηαη ε θήκε ηνπ 

αγαπεκέλνπ ηεο, θαηαζηξάθεθε ε παηξίδα ηεο θαη νδήγεζε ηελ ίδηα ζηε ζθιαβηά εμ‟ 

αηηίαο ηεο νκνξθηάο κηαο γπλαίθαο. Βδψ, απφ ηε κία πιεπξά, παξαηεξνχκε, φηη ε 

εξσίδα δπζθεκεί ηελ αληίπαιφ ηεο ζεσξψληαο ηελ σο αηηία ηνπ θαθνχ γηα ηελ 
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αλεπαλφξζσηε δεκηά ηνπ νλφκαηνο ηνπ Δξαθιή θαη απφ ηελ άιιε, δίλεη έκθαζε ζηελ 

παζεηηθφηεηα απηή ηνπ Δξαθιή, ν νπνίνο επηηξέπεη λα δπζθεκίδεηαη κε ηέηνηνλ 

ηξφπν. Δ Αεηάλεηξα ρξεζηκνπνηεί ην επηρείξεκα απηφ κε ζθνπφ λα ηξνπνπνηήζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ ήξσα πξνο φθειφο ηεο παξαθηλψληαο ηνλ λα 

πάξεη ηελ θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ηνπ θαη λα θεξζεί, φπσο αξκφδεη ζε έλαλ άληξα. 

Σελ ίδηα ζηξαηεγηθή ζα αθνινπζήζεη αλαθεξφκελε ζηε ζρέζε ηνπ ήξσα κε ηελ 

Οκθάιε. Αείρλεη, φηη απηφ, πνπ ηελ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν, είλαη ε δφμα ηνπ 

Δξαθιή θαη φρη ε ζπλεχξεζή ηνπ κε κία άιιε γπλαίθα. Αελ εθθξάδεη άκεζα ηελ 

πξαγκαηηθή ηεο επηζπκία. Παηάεη ζηε πζηεξνθεκία ηνπ Δξαθιή, ν νπνίνο, εθφζνλ 

είλαη γλσζηφο ζε φινλ ηνλ θφζκν ιφγσ ησλ θαηνξζσκάησλ ηνπ, είλαη δχζθνιν λα 

ζπγθηλεζεί απφ ηηο ηθεζίεο θαη ηα παξαθάιηα ηεο. Βίλαη έλαο άλζξσπνο, ν νπνίνο είλαη 

ήξσαο θαη έρεη ιάβεη ηελ απνδνρή φιεο ηεο αλζξσπφηεηαο. πλεπψο, ην λα πιεγεί ε 

πζηεξνθεκία ηνπ θαληάδεη σο ην κφλν επηρείξεκα, ην νπνίν ζα ηνλ θάλεη λα αιιάμεη 

ζπκπεξηθνξά θαη λα γπξίζεη ζηελ αγθαιηά ηεο εξσίδαο. Πηζηεχεη έληνλα, φηη, εάλ 

θαηαθέξεη λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ απφ ηελ επήξεηα ηεο Εφιεο, ζα μαλαγπξίζεη 

ζηελ πξνεγνχκελε δσή θαη ζηηο παιηέο ζπλήζεηεο. Δ ακθίεζή ηνπ δελ ζα ζπκίδεη 

γπλαίθα αιιά ηνλ παιηφ Δξαθιή, πνπ ηα θαηνξζψκαηά ηνπ ηνλ έθαλαλ γλσζηφ ζε 

φινλ ηνλ θφζκν. 

ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο επηζηνιήο ηεο, ε Αεηάλεηξα ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ζηνλ 

εαπηφ ηεο θη απηφ, γηαηί πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηελ πξάμε ηεο: ηελ απνζηνιή ηνπ 

δειεηεξηαζκέλνπ ρηηψλα, ν νπνίνο ζθφησζε ηνλ Δξαθιή. ην ζεκείν απηφ, ν 

Οβίδηνο, έρνληαο κειεηήζεη ηελ ηξαγσδία ηνπ νθνθιή «Σξαρίληαη»
138

, δίλεη ηνλ ιφγν 

θαη ηελ επθαηξία ζηελ εξσίδα λα απνινγεζεί γηα ηελ πξάμε ηεο. Δ ίδηα απνινγείηαη 

ιέγνληαο, φηη πξνρψξεζε ζηε δνινθνλία ηνπ ζπδχγνπ ηεο γηα λα πξνζηαηεχζεη ην 

θχξνο ηνπ, ην νπνίν έβιεπε λα ράλεηαη ιφγσ ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηελ Εφιε θαη ηεο δηθήο 

ηνπ αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο. Βλ ζπλερεία, δειψλεη, φηη ζα απηνθηνλήζεη, αθνχ δελ 

κπνξεί λα θαληαζηεί ηνλ εαπηφ ηεο καθξηά ηνπ. Βμεγψληαο ινηπφλ ηελ απφθαζή ηεο 

απηή, δηεξσηάηαη: «sicquid adhuc habeo facti, cur Herculis uxor credar? Coniugii 

mors mea pignus erit», (Έρσ θάλεη ηίπνηε κέρξη ηψξα πνπ λα δηθαηνινγεί ην φηη είκαη ε 

ζχδπγνο ηνπ Δξαθιή; Ο ζάλαηνο κνπ ζα είλαη ην ηεθκήξην ηνπ γάκνπ κνπ), (P. Ovidius 
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Naso, Heroides, IX, ζη.149-150). Με ηα ιφγηα απηά, πξνζπαζεί απεγλσζκέλα λα βξεη 

ηνλ νξηζκφ ηεο, σο ζπδχγνπ ηνπ Δξαθιή. Καη ηνλ βξήθε. Δ ζχδπγνο ηνπ Δξαθιή 

είλαη εθείλε, πνπ πεζαίλεη καδί ηνπ θαη φρη απηή κε ηελ νπνία κνηξάδεηαη ην ζπδπγηθφ 

θξεβάηη. Βίλαη πξφζπκε λα απηνθηνλήζεη, πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζεη ηνλ ηίηιν ηεο 

ζπδχγνπ. Σν ζηνηρείν ηεο απηνθηνλίαο είλαη ίζσο ην κνλαδηθφ ζε φιε ηελ επηζηνιή, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν εκθαλίδεη ηελ εξσίδα λα παίξλεη πξσηνβνπιία γηα ηε δσή ηεο, 

δειαδή ηνλ ζάλαηφ ηεο. Δ εγθαηάιεηςε εδψ, αλ θαη δεκηνπξγεί παζεηηθφηεηα θαη 

θαξηεξηθφηεηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή, πξνβάιιεη θαη ηελ εζσηεξηθή αλάγθε ηνπ 

ζαλάηνπ κε ζθνπφ ηε ιχηξσζε ηεο πξσηαγσλίζηξηαο. 

Δ Αεηάλεηξα, κέζα απφ ηελ επηζηνιή ηεο, παξνπζηάδεηαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

παζεηηθή, αδχλακε, κε αλχπαξθηε απηνεθηίκεζε. Αελ ηνικά λα θαηεγνξήζεη επζέσο 

ηνλ Δξαθιή, γηα ην φηη ηελ έρεη εγθαηαιείςεη αιιά μεζπά ελαληίνλ ηεο Εφιεο θαη ηεο 

Οκθάιεο. Δ Αεηάλεηξα αλήθεη ζηνλ ηχπν δεζκνχ εκκνλήο/ακθηζπκηθνχ, θαζψο έρεη 

πεξηζσξηνπνηεζεί απφ ηνλ θφζκν θαη θαηεγνξεί ηνλ Δξαθιή γηα ηα δεηλά ηα νπνία 

πεξλά. Ώθφκα θη φηαλ απνινγείηαη γηα ηε δηθή ηεο θνβεξή πξάμε, ηε δνινθνλία ηνπ 

ζπδχγνπ ηεο, βξίζθεη ζε απηήλ ειαθξπληηθά. Δ ζπκπεξηθνξά ηεο δείρλεη, φηη αξλείηαη 

λα απνδερηεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη απηά πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλνπλ, δειαδή ηελ 

εγθαηάιεηςή ηεο απφ ηνλ Δξαθιή, ηηο άιιεο γπλαίθεο ηνπ ήξσα, ηε δνινθνλία ηνπ, 

έρνληαο ηελ πεπνίζεζε, φηη αθφκα θαη ζε απηήλ ηε ζπγθπξία, ν ήξσαο ζα επηζηξέςεη 

πίζσ ζε απηήλ. 

Γ. ΐξηζείδα, Βξκηφλε: Οη αηρκάισηεο εξσίδεο
139

. 

ΐξηζείδα 

Κχξηα πεγή γηα ηελ ηζηνξία ηεο ΐξηζείδαο είλαη ε Ειηάδα ηνπ Οκήξνπ. ηελ ειιεληθή 

κπζνινγία ε ΐξηζείδα (ΐξηζείο) ήηαλ θφξε ηνπ ΐξηζέσο, βαζηιηά ησλ Λειέγσλ ή 

ηεξέα ηεο πφιεσοΛπξλεζζνχ, απφ ηνλ νπνίν πήξε απηφ ην πξνζσλχκην. 

 
Σν πξαγκαηηθφ ηεο φλνκα ήηαλ Εππνδάκεηα. Ο ΐξηζέαο ήηαλ αδειθφο ηνπ Υξχζε, 

παηέξα  ηεο Υξπζείδαο
140

.  Δ  Λπξλεζζφο  θπξηεχζεθε  θαη   θαηαζηξάθεθε   απφ  

ηνλ Ώρηιιέα, ν νπνίνο ηφηε ζθφησζε ηνλ ζχδπγν ηεο ΐξηζείδαο, Μχλεηα, θαη ηα ηξία 
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ηελ έθδνζε Pestelli 2007. 
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αδέιθηα ηεο, θαη πήξε ηελ ίδηα αηρκάισηε. Γηα λα ηελ παξεγνξήζεη ν Πάηξνθινο, ηεο 

ππνζρέζεθε λα ηελ παληξέςεη κε ηνλ απαγσγέα ηεο, ηνπ νπνίνπ έγηλε ε επλννχκελε 

θαη αγαπεκέλε ζθιάβα. Ώξγφηεξα, φηαλ ε ζπλέιεπζε ησλ πνιηνξθεηψλ ζηνλ Σξσηθφ 

Πφιεκν ππνρξέσζε ηνλ Ώγακέκλνλα, χζηεξα απφ ζπκβνπιή ηνπ κάληε Κάιρα, λα 

επηζηξέςεη ηε ζθιάβα ηνπ, Υξπζείδα, ζηνλ παηέξα ηεο, ν Ώγακέκλσλ δήηεζε σο 

αληάιιαγκα ηε ΐξηζείδα
141

. Ώπέζηεηιε ηνπο αγγειηαθφξνπο ηνπ, ηνλ Σαιζχβην θαη 

ηνλ Βπξπβάηε, θαη πήξαλ ηε ΐξηζείδα απφ ηνλ Ώρηιιέα. Μεηά απφ απηφ, ν Ώρηιιέαο 

ζχκσζε θαη αξλήζεθε λα πνιεκήζεη. Ώπηφο ν ζπκφο («κήληο») ηνπ Ώρηιιέα απνηειεί 

ην ζέκα ηνπ έπνπο Ειηάδα ηνπΟκήξνπ, φπσο γξάθνπλ θαη νη πξψηνη δχν ζηίρνη ηνπ 

δηάζεκνπ απηνχ έξγνπ. 

Δ απνρή ηνπ Ώρηιιέα ζηνίρηζε ηελ ππνρψξεζε ησλ Βιιήλσλ ζηε κάρε θαη ηνλ 

ζάλαην ηνπ θίινπ ηνπ, Παηξφθινπ. Ο Ώγακέκλνλαο αλαγθάζζεθε ηειηθψο λα 

επηζηξέςεη ηε ΐξηζείδα, άζηθηε φπσο νξθηδφηαλ, θαη ν Ώρηιιέαο μαλακπήθε ζηε 

κάρε. 

 
 
Δ ΐξηζείδα μεθηλά ηελ επηζηνιή ηεο πξνζπαζψληαο λα ζακπνηάξεη ην κφλν κέζν 

επηθνηλσλίαο πνπ δηαζέηεη – ηελ επηζηνιή – ιέγνληαο, φηη ε ζπγθεθξηκέλε επηζηνιή 

δελ δχλαηαη λα εθθξάζεη ηνλ πφλν θαη ηελ εγθαηάιεηςε πνπ αηζζάλεηαη: 

«Quam legis, a rapta Briseide littera venit 

Vix bene barbaric Graeca notate manu. 

Quascumque adspicies, lacrimae fecere lituras; 

Sed tamen et lacrimae pondera vocis habent». 

(Σνχην ην γξάκκα πνπ είλαη θαθνγξακκέλν κε ςεθία Βιιεληθά, ζνπ ην γξάθεη ε 

αηρκάισηε ΐξηζείδα. Σα δάθξπα πνπ κηζφζβεζαλ ηα γξάκκαηα, κηινχλ θη απηά φπσο 

εθείλα), (P. Ovidius Naso, Heroides, III, ζη.1-4). 

Παξνπζηάδνληαο ηελ πεξίπησζή ηεο, ε ΐξηζείδα παξαδέρεηαη, ζην δεχηεξν ζηίρν, φηη, 

δελ είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζεη απηά, πνπ ζέιεη λα πεη ζηνλ Ώρηιιέα κε ηνλ θαιχηεξν 
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ηξφπν, αθνχ ηα ειιεληθά δελ είλαη ε κεηξηθή ηεο γιψζζα
142

. Χζηφζν, αθφκα θαη κε 

απηήλ ηε δπζθνιία, δελ πηνείηαη ππνζηεξίδνληαο, φηη θη αλ δελ κπνξεί λα εθθξάζεη 

απηφ πνπ επηζπκεί, κε ηνλ ηξφπν πνπ επηζπκεί, ηα δάθξπα, πνπ ρχλνληαη θαη αθήλνπλ 

ηα ίρλε ηνπο ζην γξάκκα, είλαη ηθαλά λα θαλεξψζνπλ ηνλ πφλν, ηε δπζηπρία ηεο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα, πνπ ηξέθεη γηα ηνλ Ώρηιιέα. 

ε απηφ ην ζεκείν, ε εξσίδα φρη κφλν θαλεξψλεη ηε δπζθνιία ηεο λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο επηζηνιήο, αιιά εθθξάδεη θαη πξάγκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο 

ηεο, ηα νπνία δελ είλαη πξνο φθειφο ηεο. Με ην λα παξαζέηεη ζθελέο απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηελ απφζηαζε θαη ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ηεο ίδηαο θαη ηνπ Ώρηιιέα. Αχν θνξέο ε ΐξηζείδα ρξεζηκνπνηεί ηα ιφγηα ηνπ 

αγαπεκέλνπ ηεο, πξνζπαζψληαο θαη ηηο δχν θνξέο λα δψζεη έκθαζε ζην γεγνλφο ηεο 

απνπζίαο ηνπ ήξσα απφ ηε δσή ηεο. Σελ πξψηε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηεί ιφγηα πνπ 

έρεη πεη ν Ώρηιιέαο, επηδηψθεη λα ζπγθηλήζεη ηνλ ήξσα, λα θαηεπλάζεη ην ζπκφ ηνπ κε 

ζθνπφ λα ηελ δεηήζεη πίζσ απφ ηνλ Ώγακέκλνλα, ν νπνίνο ηελ έρεη σο ιάθπξν ζηελ 

θαηνρή ηνπ. Σνπ ππελζπκίδεη ηνλ φξθν, πνπ ν ίδηνο είρε δψζεη ηελ ψξα πνπ 

θαηαζηξεθφηαλ ε Σξνία«tu mihi iuratus per numina matris aquosqae utile dicebas 

ipse fuisse capi»,( κνπ νξθίζηεθεο ζηελ αζαλαζία ηεο κεηέξαο ζνπ, φηη ε αηρκαισζία 

κνπ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ κνπ), (P. Ovidius Naso, Heroides, III, ζη.53-54). Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, ε εξσίδα κφλε θαη εγθαηαιειεηκκέλε πξνζπαζεί λα ζπλδηαιιαρζεί κε 

ηνλ αγαπεκέλν ηεο. Υξεζηκνπνηεί ηα ιφγηα ηνπ ήξσα, απαληάεη ζε απηά πεξηκέλνληαο 

ηελ απφθξηζή ηνπ, έηζη ψζηε λα απαληήζεη θη απηή κε ηε ζεηξά ηεο. Πξνζπαζεί λα 

δεκηνπξγήζεη κία θαηάζηαζε θαληαζηηθή, φηη θάηη ζπκβαίλεη, φηη δελ είλαη κφλε. 

Καηά ηε δεχηεξε απφπεηξά ηεο λα δεκηνπξγήζεη δηάινγν κεηαμχ ηεο ίδηαο θαη ηνπ 

Ώρηιιέα, εθθξάδεη γηα αθφκα κία θνξά ηελ έιιεηςε αιιεινγξαθίαο. Ώπηή φκσο ηε 

θνξά, ε ΐξηζείδα αληί λα παξαζέζεη πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη ιεγφκελα, παξαζέηεη 

ππνζεηηθέο θαηαζηάζεηο. Βπηζπκψληαο λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ηνπ Ώρηιιέα, ε 

εξσίδα ηνλ θαηεγνξεί, φηη αλαδεηά ηελ απφιαπζε ζε άιιεο γπλαίθεο, ελψ ε ίδηα, αλ 

θαη ζθιάβα ηνπ Ώγακέκλνλα, πνηέ δελ ελέδσζε ζηελ εξσηηθή ηνπ επηζπκία: 

«Si tibi nunc dicam ―Fortissime, tu quoque iura 

Nulla tibi sine me gaudia facta – neges». 
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(Βάλ απηή ηε ζηηγκή ζνπ δεηνχζα ηνλ ίδην φξθν, 

 
Θα κπνξνχζεο ηάρα λα κνπ πεηο φηη, ρσξίο εκέλα, ζηεξήζεθεο θάζε απφιαπζε;) (P. 

Ovidius Naso, Heroides, III, ζη.111-112). 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε εξσίδα επηδηψθεη λα ιάβεη κία απάληεζε απφ ην ζηφκα ηνπ 

αγαπεκέλνπ ηεο. Αελ ιακβάλεη φκσο θακία. Δ ζησπή απηή κεηαθξάδεηαη απφ ηελ 

ίδηα, φηη ν ήξσαο, εθφζνλ δελ αξλείηαη ηελ θαηεγνξία απηή, ε ππφζεζή ηεο είλαη 

αιεζηλή, φηη δειαδή φλησο ν Ώρηιιέαο δελ ζηεξήζεθε ηηο εξσηηθέο απνιαχζεηο απφ 

άιιεο γπλαίθεο
143

. Με φιεο απηέο ηηο ππνζέζεηο, νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζε θαηεγνξίεο, 

ε ΐξηζείδα θαλεξψλεη ηελ απειπηζία θαη ηε κνλαμηά ηεο. Αεκηνπξγεί θαληαζηηθέο 

θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο, αλ θαη δελ είλαη επράξηζηεο, αξθνχλ γηα λα ηηο θάλνπλ 

ζπληξνθηά, αξθνχλ γηα λα ηεο δψζνπλ ηελ ςεπδαίζζεζε, φηη ν αγαπεκέλνο ηεο είλαη 

θνληά ηεο θαη κηιάεη καδί ηεο. 

ηνλ πξψην ζηίρν ηεο επηζηνιήο, ε ΐξηζείδα ραξαθηεξίδεη ηνλ εαπηφ ηεο σο 

απαρζείζα (rapta). Καλείο ζα κπνξνχζε λα αλαξσηεζεί, εάλ αλαθέξεηαη ζηελ αξπαγή 

ηεο απφ ηνλ Ώγακέκλνλα ή απηνραξαθηεξίδεηαη σο rapta, γηα λα δείμεη ηε κφληκε 

θαηάζηαζή ηεο, αθνχ απήρζε πξψηα απφ ηνλ Ώρηιιέα, ζηε ζπλέρεηα έγηλε ζθιάβα 

ηνπ Ώγακέκλνλα. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, εκθαλίδεηαη αδχλακε λα θαζνξίζεη ηε 

κνίξα ηεο. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, κε ην λα ραξαθηεξίδεη ηνλ Ώρηιιέα σο θχξηφ 

ηεο (dominus) (ζη.52), φπσο επίζεο θαη σο εξσηηθφ ζχληξνθν/ζχδπγφ ηεο (vir), 

(ζη.52), ε ίδηα ε εξσίδα απηναπνθαιείηαη rapta, γηαηί έρεη ηελ αλάγθε λα αηζζάλεηαη 

έηζη. Βδψ βιέπνπκε, φηη γηα αθφκα κία θνξά αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγεί 

κε-πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα θαληάδεηαη, φηη είλαη κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο. Αελ 

κπνξεί λα θάλεη θάηη άιιν. Δ θαληαζίσζε είλαη ε άκπλά ηεο ζηε δσή, ζην λα 

ζπλερίδεη δειαδή λα δεη. 

ε νιφθιεξε ηελ επηζηνιή ηεο ΐξηζείδαο, παξαηεξνχκε ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί, 

γηα λα ραξαθηεξίζεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο αιιά θαη ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί, γηα λα 

ραξαθηεξίζεη ηελ ίδηα. Έηζη ινηπφλ, απνθαιεί ηνλ Ώρηιιέα πνιχ δπλαηφ (fortissimus) 

(ζη.111), ή (fortis Achille) (ζη.137), ζθιεξφ (ferreus) (ζη.138) θαη παξεγνξηά ηεο 

(levamen), ελψ γηα ηελ ίδηα ρξεζηκνπνηεί ηηο ιέμεηο απαρζείζα (rapta) (ζη.1), 
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δχζκνηξε (infelix), δπζηπρηζκέλε (misera) (ζη.138) θαη αλήζπρε (sollicita) (ζη.137), 

(P. Ovidius Naso, Heroides, III).
144

 Έηζη, αλ θαη αξηζηνθξάηηζζα θαη κέινο ηεο 

βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο ηεο Σξνίαο, ε ΐξηζείδα κε ηνπο παξαπάλσ ραξαθηεξηζκνχο, 

πνπ ε ίδηα απνδίδεη ζηνλ εαπηφ ηεο, απηνραξαθηεξίδεηαη σο ιάθπξν πνιέκνπ. 

Ώπαξλείηαη ινηπφλ ηα πάληα, αθφκα θαη ηε βαζηιηθή ηεο θαηαγσγή θαη ηνλ 

αξηζηνθξαηηθφ θαη ππεξήθαλν ηξφπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα 

γπξίζεη πίζσ ζηνλ Ώρηιιέα. Ξερλά, πνηα είλαη θαη δηακνξθψλεη ηνλ εαπηφ ηεο σο έλα 

δνξπθφξν γχξσ απφ ηνλ θχξηφ ηεο απνιακβάλνληαο θαη θαιιηεξγψληαο κία 

δνπινπξεπή πξνζθφιιεζε καδί ηνπ. Θεσξεί ηνπο ερζξνχο ηνπ Ώρηιιέα θαη δηθνχο  

ηεο ερζξνχο θαη πξνηηκά λα είλαη ζθιάβα ηνπ παξά ζθιάβα ηνπ Ώγακέκλνλα. Ώθφκα 

θαη ε θνηλσληθή ζέζε ηεο δνχιαο γίλεηαη απνδεθηή απφ ηελ θφξε ηνπ Πξηάκνπ, ηνπ 

βαζηιηά ηεο Σξνίαο, πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη λα πνλά θαη λα κελ αηζζάλεηαη 

εγθαηαιεηκκέλε απφ απηφλ πνπ αγαπά. 

Φπιαθηζκέλε ζηε ζθελή ηνπ Ώγακέκλνλα, αθνχεη ηηο θήκεο, νη νπνίεο κηινχλ γηα ηηο 

απεηιέο ηνπ Ώρηιιέα, λα εγθαηαιείςεη ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ θαη λα πιεχζεη πξνο ηελ 

παηξίδα ηνπ. Δ ΐξηζείδα δειψλεη, πσο πξνηηκά λα πεζάλεη παξά λα δεη σο ζθιάβα 

ηνπ Ώγακέκλνλα. Γη‟ απηφ, παξαθαιεί ηνλ Ώρηιιέα λα ηελ πάξεη καδί ηνπ σο 

απνζθεπή, σο θνξηίν (sarcina), (P. Ovidius Naso, Heroides, III, ζη.68). Δ απφγλσζή 

ηεο κεγαιψλεη, αθνχ νη ειπίδεο λα μαλαβξεζεί θνληά ζηνλ αγαπεκέλν ηεο 

ιηγνζηεχνπλ. Σεο αξθεί κφλν λα είλαη καδί ηνπ ρσξίο λα ππνινγίδεη ην θφζηνο, γη‟ 

απηφ κεηψλεη αθφκα θη άιιν ηνλ εαπηφ ηεο ραξαθηεξίδνληάο ηνλ σο απνζθεπή, σο 

πξάγκα, νχηε θαλ σο άλζξσπν. 

πλερίδνληαο ην παξαιήξεκά ηεο θαη ηα θαληαζηηθά ζελάξηα, πξνρσξεί παξαπέξα. 

πλεηδεηνπνηεί, φηη, αλ ηελ πάξεη καδί ηνπ θαη θηάζνπλ ζηελ παηξίδα ηνπ, δελ ζα 

είλαη πηα ε αγαπεκέλε ηνπ. Ο Ώρηιιέαο ζα παληξεπηεί άιιε γπλαίθα θαη ε ίδηα ζα 

είλαη δνχια ηνπ, ε νπνία ζα ηελ θαθνκεηαρεηξίδεηαη θαη ζα ηελ δειεχεη, αθνχ ζα 

κάζεη ηελ εξσηηθή ηεο πεξηπέηεηα κε ηνλ Ώρηιιέα. Βδψ, βιέπνπκε, φηη νχηε θαη ην 

γεγνλφο απηφ, ε άιιε γπλαίθα ηελ πηνεί απφ ην λα βξίζθεηαη θνληά ηνπ. Μάιηζηα, 

ζπλερίδεη ιέγνληαο, φηη ζα αθνινπζήζεη ηνλ ληθεηή σο αηρκάισηε θαη φρη σο λχθε 

(victorem captivα sequar, non nupta maritum) (P. Ovidius Naso, Heroides, III, ζη.69). 

Με ην λα δίλεη ηηο δχν απηέο πεξηγξαθέο ηε κία δίπια ζηελ άιιε, εληείλεη ηε δηαθνξά 
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αλάκεζά ηνπο, φπσο θαη ηε δηθή ηεο πεξηζσξηνπνίεζε. Αελ ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο 

ζχδπγν αιιά ζθιάβα θαη απηφ θαίλεηαη απφ ην πεξηζηαηηθφ πνπ ε ίδηα βίσζε, φηαλ 

κία ζθιάβα ηελ απνθάιεζε «θπξία» αιιά ε ίδηα αξλήζεθε απηφλ ηνλ ηίηιν. ην 

ζεκείν απηφ, ε εξσίδα πεξλάεη απφ ηα ιφγηα, απφ ηε ζεσξία, ζηελ πξάμε, 

απνδεηθλχνληαο, φηη είλαη εηιηθξηλήο θαη ζπλεπήο ζε απηά, πνπ ιέεη θαη ππφζρεηαη: φηη 

δειαδή δελ πξνηίζεηαη λα δηεθδηθήζεη ηνλ Ώρηιιέα. 

Δ ΐξηζείδα αλήθεη θαη απηή ζηνλ ηχπν δεζκνχ εκκνλήο, αθνχ πηζηεχεη, φηη ν 

Ώρηιιέαο ηελ έρεη εγθαηαιείςεη, επεηδή δελ ηελ αγαπά πηα. Καηαζθεπάδεη κε ηε 

θαληαζία ηεο κία άιιε πξαγκαηηθφηεηα, απιά γηα λα κπνξεί λα ζπλερίδεη λα δεη, γηα 

λα είλαη ζε ζέζε λα θπιά ε δσή ηεο, γηαηί αιιηψο παχεη λα δεη, φια ζηακαηνχλ. 

Πξνηηκά κία δπζηπρηζκέλε πξαγκαηηθφηεηα απφ κία πξαγκαηηθφηεηα ρσξίο ηνλ  

ήξσα. 

Βξκηφλε 

 

Μνλάθξηβε θφξε ηνπ Μελέιανπ θαη ηελ Βιέλεο, ε Βξκηφλε ήηαλ ελλέα ρξνλψλ ηελ 

επνρή ηεο απαγσγήο ηεο κεηέξαο ηεο θαη αλαηξάθεθε απφ ηε ζεία ηεο 

Κιπηαηκλήζηξα
145

. Οη ππφινηπεο πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηελ Βξκηφλε αθνξνχλ 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηνπο γάκνπο ηεο κε ηνλ Οξέζηε θαη ηνλ Νενπηφιεκν θαη ην 

πψο θαη απφ πνηνπο απηνί θαλνλίζηεθαλ. Με ην ζέκα ηνπ γάκνπ ηεο θαηαπηάζηεθαλ 

θπξίσο νη ηξαγηθνί. 

 
ηελ Οδχζζεηα ν Μελέιανο θαλφληζε ηνλ γάκν ηεο θφξεο ηνπ κε ηνλ Νενπηφιεκν 

ζηελ Σξνία, ν νπνίνο ηειέζηεθε, φηαλ γχξηζε ζηε πάξηε
146

. Ώπφ ηνλ γάκν ηεο 

Βξκηφλεο κε ηνλ  Νενπηφιεκν  γελλήζεθε  ν  Μνινζζφο  .  Ο  Νενπηφιεκνο  πήγε  

ζην Μαληείν ησλ Αειθψλ λα ξσηήζεη ζρεηηθά ηελ Ππζία. Ώιιά ν Οξέζηεο 

εθκεηαιιεχζεθε ηε κεηάβαζή ηνπ εθεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εμεγέξζεσο ηνλ 

ζθφησζε. ηε ζπλέρεηα, ν Οξέζηεο πήξε σο ζχδπγφ ηνπ ηελ Βξκηφλε θαη καδί 

απέθηεζαλ έλα γην, ηνλΣηζακελφ. Ο ηέθαλνο ΐπδάληηνο γξάθεη φηη ν γηνο απηφο ηνπ 

Οξέζηε είρε ην ίδην φλνκα κε ηνλ παηέξα ηνπ. χκθσλα κε άιιε παξάδνζε, ε 

Βξκηφλε παληξεχηεθε ηνλ Αηνκήδε 
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Δ Βξκηφλε
147

, ε θφξε ηνπ Μελέιανπ θαη ηεο Βιέλεο, ήηαλ λα παληξεπηεί ηνλ 

εμάδεξθφ ηεο, ηνλ Οξέζηε, αιιά κεηά ηνλ Σξσηθφ πφιεκν δφζεθε ζην γην ηνπ 

Ώρηιιέα, ηνλ Νενπηφιεκν. ηελ επηζηνιή απηή, βιέπνπκε ηελ θαηάζηαζε ηεο 

Βξκηφλεο λα απνηειεί θάηη ζαλ επαλάιεςε ηνπ κνληέινπ «θιεκκέλε γπλαίθα» θαη 

καο ζπκίδεη ηελ ηζηνξία ηεο κεηέξαο ηεο, ηεο Βιέλεο: 

«Tu mihi, quod matri pater est, quas egerat olim 

Dardanius patris advena, Pyrrhus agit». 

(Βίζαη γηα κέλα απηφ πνπ ήηαλ ν παηέξαο κνπ γηα ηε κεηέξα κνπ 

 
Ο ξφινο πνπ έπαημε θάπνηε ν μέλνο απφ ηα Ααξδαλέιηα, ν Πχξξνο).(P. Ovidius Naso, 

Heroides,VIII, ζη.41-42). 

 
Δ Βξκηφλε βιέπεη ηνλ εαπηφ ηεο σο ηελ θηλεηή πεξηνπζία ηνπ Οξέζηε, αθνχ 

ζπγθξίλεη ηνλ εαπηφ ηεο κε ηα δψα ηνπ ιέγνληάο ηνπ, φηη, φπσο ζα ηνλ ελδηέθεξε ε 

απψιεηα ησλ δψσλ ηνπ, κε ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα ηνλ ελδηαθέξεη ε δηθή ηεο 

απψιεηα. Ώπηή ε ηαχηηζε ηεο Βξκηφλεο κε ηα δψα αιιά θαη κε ηελ θαηάζηαζε ηεο σο 

αηρκάισηε, θαίλεηαη πεξίηξαλα ζηελ παξαθάησ θξάζε: «tu mihi, quod matri pater 

est», (είζαη γηα κέλα φ, ηη είλαη ν παηέξαο γηα ηε κεηέξα) (P. Ovidius Naso, 

Heroides,VIII, ζη.41). Δ Βξκηφλε έρεη θαηαηάμεη ηνλ εαπηφ ηεο ζηελ ίδηα θαηεγνξία 

κε ηα δψα ηνπ Οξέζηε ζπγθξίλνληάο ηνλ κε ηελ Βιέλε θαη ηελ Ώλδξνκάρε. ηελ 

αξρή, πξηγθίπηζζα θαη ηψξα, κία ζθιάβα, ε εξσίδα είλαη έλα εκπνξεχζηκν ή πξνο 

πψιεζε αληηθείκελν. 

Δ εξσίδα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο σο ηελ θιεκκέλε πεξηνπζία ηνπ λφκηκνπ ηδηνθηήηε 

ηεο (abducta, capta, praeda, raperet, rapiat)
148

 (P. Ovidius Naso, Heroides,VIII, 

ζη.86, 11, 82, 12, 17). Ώηζζάλεηαη αδχλακε ιφγσ ηεο θαθήο κεηαρείξηζεο, ηελ νπνία 

βίσζε. πσο θαη ε ίδηα, έηζη θαη ε ζθέςε ηεο είλαη απιντθή, αθνχ ζεσξεί φηη ν 

Οξέζηεο είλαη ν πξαγκαηηθφο ηεο ζχδπγνο θαη φρη ν Νενπηφιεκνο. Σα γεγνλφηα φκσο 

είλαη πνιχ πην δηθνξνχκελα απφ απηά, ηα νπνία πηζηεχεη, αθνχ δελ είλαη πξαγκαηηθά 

ζθιάβα. Δ επθνιία κε ηελ νπνία ε Βξκηφλε νξακαηίδεηαη ηνλ εαπηφ ηεο σο 

αηρκάισηε πνιέκνπ, καξηπξά ηελ θαηάζηαζε, ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Δ Βξκηφλε 

βξίζθεηαη ζε ηέηνην παξαιήξεκα, πνπ δελ κπνξεί λα δεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ην 
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γεγνλφο, φηη ε απφθαζε λα παληξεπηεί ηνλ Νενπηφιεκν πάξζεθε απφ ηνλ παηέξα ηεο. 

Ώπηφ ζεκαίλεη, φηη απηή ε απφθαζε δελ κπνξεί λα αιιάμεη, αθνχ, φηαλ κηινχλ νη 

άλδξεο, νη γπλαίθεο ζσπαίλνπλ θαη αθνινπζνχλ ηε κνίξα ηνπο. 

Δ θαηάζηαζή ηεο είλαη πνιχ επηβαξπκέλε. ρη κφλν έρεη ππνρξεσζεί λα παληξεπηεί 

έλαλ άληξα πνπ δελ αγαπά αιιά πηζηεχνληαο, φηη ηελ έρνπλ θιέςεη θαη ηελ θξαηνχλ 

αηρκάισηε, έρεη ηελ αίζζεζε, φηη θαλείο δελ ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά γη‟ απηήλ, 

αθνχ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακία πξνζπάζεηα γηα ηε δηάζσζή ηεο. πσο 

αλαθέξεη ε ίδηα, ππάξρεη κφλν έλα πξφζσπν, γηα ην νπνίν αηζζάλεηαη αγάπε θαη ην 

νπνίν κπνξεί λα ηελ ζψζεη. Καη απηφο είλαη ν Οξέζηεο, (P. Ovidius Naso, 

Heroides,VIII, ζη.101-102).Σα ιφγηα απηά εθθξάδνπλ ηελ νδπλεξή(pars haec una 

mihi, coniunx bene cessit Orestes: is quoque, ni pro se pugnat, ademptus erit» 

ζπλεηδεηνπνίεζε, φηη ν Οξέζηεο πηζαλφ λα κελ ηε ζψζεη απφ ηε δχζθνιε 

πξαγκαηηθφηεηα. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Βλεξγψλ Μνληέισλ Αεζκνχ, ε Βξκηφλε  αλήθεη ζηνλ 

ηχπν δεζκνχ εκκνλήο, αθνχ αηζζάλεηαη, φηη θαλείο δελ ηελ αγαπά, νχηε ν Οξέζηεο 

αιιά νχηε θαη ν παηέξαο ηεο, ν νπνίνο ηελ πάληξεςε κε θάπνηνλ πνπ δελ αγαπά. Δ 

ίδηα παξνπζηάδεηαη λα έρεη ηελ ηάζε λα αληηπαξαζέηεη ζηε δηθή ηεο θαηάζηαζε, ηελ 

θαηάζηαζε ηεο κεηέξαο ηεο, Βιέλεο. Ώπηφ θαλεξψλεη πεξίηξαλα, φηη ε εξσίδα δελ 

αηζζάλεηαη απηάξθεο θαη φηη έρεη πάληα ηελ αλάγθε λα πξνζθνιιεζεί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θάπνηνπ άιινπ γηα λα ηαπηνπνηεζεί. Ώλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηεο 

κφλν κέζα απφ ηε δσή ησλ άιισλ θαη θηάλεη ζην ζεκείν λα ηνλ ζπγθξίλεη κε ηα δψα 

απφ ηα θνπάδηα ηνπ Οξέζηε. Δ Βξκηφλε είλαη κία γπλαίθα, πνπ δελ έρεη απνδερζεί  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη γη‟ απηφ ην ιφγν, έρεη θαηαζθεπάζεη κία δηθή ηεο, ε νπνία 

ηεο επηηξέπεη λα νξακαηίδεηαη θαη λα νλεηξεχεηαη. Ώηζζάλεηαη ηφζν εγθισβηζκέλε 

ζηηο δσέο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ άιισλ, ηεο κεηέξαο ηεο θαη ηνπ παηέξα ηεο, πνπ δελ 

κπνξεί λα μεθχγεη. Δ αγάπε ηεο γηα ηνλ Οξέζηε είλαη ην κφλν πξάγκα, πνπ 

αηζζάλεηαη δηθφ ηεο. Ώθφκα φκσο θαη κε απηφλ ηε ζπλδέεη ζηελή ζπγγέλεηα. Δ 

ζπκπεξηθνξά ηεο κνηάδεη κε απηήλ ελφο κηθξνχ παηδηνχ, πνπ ςάρλεη ελαγσλίσο 

θάπνηνλ λα ηνλ πξνζηαηεχζεη, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αηζζάλεηαη αζθάιεηα. Ώπηφ 

θαίλεηαη θαη απφ ηε ζθέςε ηεο, ε νπνία είλαη ηφζν απιντθή πνπ λνκίδεη, φηη κπνξεί  

λα παξαβεί ηελ απφθαζε ηνπ παηέξα ηεο θαη λα γπξίζεη πίζσ ζηνλ Οξέζηε. 
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Α. Πελειφπε, Λανδάκεηα: Σν πξφηππν ηεο πίζηεο θαη ηεο θαξηεξηθφηεηαο
149

 

 
Δ θχξηα πεγή γηα ηελ ηζηνξία ηεο Πελειφπεο είλαη ε Οδχζζεηα ηνπ Οκήξνπ, έξγν ην 

νπνίν πξαγκαηεχεηαη ηηο πεξηπέηεηεο ηεο επηζηξνθήο ηνπ Οδπζζέα απφ ηελ Σξνία 

ζηελ Εζάθε
150

. 

Μέζα απφ ηελ επηζηνιή απηή, βιέπνπκε κία Πελειφπε, πνπ δελ έρνπκε δεη ζηα 

νκεξηθά έπε. Μία Πελειφπε πνπ αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα νξίζεη ηνλ εαπηφ ηεο 

κέζα απφ ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ Οδπζζέα. 

Δ Πελειφπε, κέζσ ηεο επηζηνιήο ηεο ζηνλ Οδπζζέα, έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ 

ςεπδαίζζεζε ηεο επηθνηλσλίαο καδί ηνπ. Δ ίδηα απνθαιχπηεη, κέζα απφ ηα ιεγφκελά 

ηεο, φηη δηαθαηέρεηαη απφ ηελ εκκνλή ζην λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζχδπγφ 

ηεο θαη γη‟απηφ ην ιφγν θαιεί νπνηνλδήπνηε πεξηπιαλψκελν, μέλν ή έκπνξν ζην 

παιάηη θαη ηνλ ξσηά, γηα ην αλ γλσξίδεη θάηη γηα ηνλ Οδπζζέα«quisquis ad haec vertit 

peregrinam litora puppim» (P. Ovidius Naso, HeroidesI, ζη.59). Αελ αξθείηαη φκσο 

κφλν ζε απηφ, αθνχ γξάθεη επηζηνιέο πξνο ηνλ Οδπζζέα θαη ηηο δίλεη ζε φινπο 

απηνχο ηνπο ηαμηδεπηέο, κε ζθνπφ λα ηνπ ηηο δψζνπλ, αλ ηχρεη θαη ηνλ ζπλαληήζνπλ. 

Ώπφ ηε κία, κέζσ ησλ επηζηνιψλ, πξνζπαζεί λα εθκεδελίζεη ηηο απνζηάζεηο αλάκεζα 

ζηελ ίδηα θαη ηνλ ζχδπγφ ηεο αιιά απφ ηελ άιιε, απηφ πνπ θαηαθέξλεη, είλαη λα 

ππεξηνλίδεη ηελ απνπζία ηνπ, αθνχ απνηπγράλεη ηειηθά λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ κε 

ηα γξάκκαηα, αθνχ επηθξαηεί ν κνλφινγνο θαη φρη ν δηάινγνο. Δ απνπζία ηνπ 

Οδπζζέα δηαξθεί πνιιά ρξφληα θαη γη΄απηφ ην ιφγν, ε Πελειφπε ζεκεηψλεη, φηη νη 

πξνζπάζεηέο ηεο, ζην λα δεκηνπξγήζεη ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο παξνπζίαο ηνπ, έρνπλ 

θαηαζηεί πνιχ ζπρλέο. Αελ έρεη ζεκαζία πιένλ, αλ ην γξάκκα ζα θηάζεη ζηνλ 

παξαιήπηε ηνπ. Δ Πελειφπε κε κηα παζεηηθή αβεβαηφηεηα επηιέγεη λα δψζεη έκθαζε 

ζηε καηαηνπνλία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπγγξαθήο ησλ επηζηνιψλ παξά ζηελ 

πξννπηηθή λα γεθπξψζεη ηηο απνζηάζεηο. 

Δ Πελειφπε μεθηλά ηελ επηζηνιή ηεο κε ηε θξάζε: ε Πελειφπε ζνπ, ζηέιλεη απηφ ζε 

ζέλα, Οδπζζέα, πνπ ηφζν αξγείο λα μαλάξζεηο. Ώλ θαη θάλεη ρξήζε ηεο νλνκαζηηθήο 

πηψζεο γηα ηελ ίδηα, ε ίδηα είλαη ην ππνθείκελν ζηελ πξφηαζε, ελ ηνχηνηο, νξίδεη ηνλ 
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εαπηφ ηεο ζε ζρέζε κε ηνλ παξαιήπηε, ππνλνψληαο, φηη δελ κπνξεί λα θαληαζηεί ηνλ 

εαπηφ ηεο ρσξίο λα ππάξρεη αλαθνξά ζε απηφλ. 

Δ δηαηχπσζε, πνπ ρξεζηκνπνηεί, γηα λα απεπζπλζεί ζηνλ Οδπζζέα αιιά θαη γηα λα 

νξίζεη ηνλ εαπηφ ηεο, «Penelope coniunx Ulixis»,(ε Πελειφπε, ε ζχδπγνο ηνπ 

Οδπζζέα), (P. OvidiusNaso, HeroidesI, ζη.84) κνηάδεη κε απηήλ ησλ επηηάθησλ 

ιφγσλ, δίλνληάο καο ηελ εληχπσζε, φηη ε ηαπηφηεηά ηεο, σο ζπδχγνπ ηνπ Οδπζζέα, 

παξακέλεη ε ίδηα γηα πάληα ζαλ λα κελ ππήξρε πνηέ ε πεξίπησζε λα αλήθεη ζε 

θάπνηνλ άιινλ
151

. 

ην ηέινο ηεο επηζηνιήο ηεο, αλαθέξεη, ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζην παιάηη ζρεηηθά κε 

ηνπο κλεζηήξεο, ηνπο πνιινχο άπηζηνπο ππεξέηεο θαη ηνπο ιηγνζηνχο πηζηνχο, 

ππελζπκίδνληάο ηνπ, φηη ε ίδηα, ν γηνο ηνπο θαη ν παηέξαο ηνπ, είλαη αλήκπνξνη. Ώπηφ 

έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε, κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηα νκεξηθά έπε, αθνχ, φηαλ 

αλαρψξεζε ν Οδπζζέαο γηα ηελ Σξνία, ν ίδηνο είρε πξνλνήζεη λα ξπζκίζεη φια ηα 

δεηήκαηα αζθάιεηαο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ απνπζία ηνπ. 

Βπίζεο, ν Σειέκαρνο, ελψ, ζηα νκεξηθά έπε εκθαλίδεηαη απνθαζηζκέλνο λα 

αλαδεηήζεη ηνλ παηέξα ηνπ ηαμηδεχνληαο ζηε πάξηε θαη ζηελ Πχιν, ζηελ επηζηνιή 

ηεο Πελειφπεο, παξνπζηάδεηαη αδχλακνο, αθνχ αλαθέξεη, φηη ν γηνο ηνπο έρεη αλάγθε 

ηνλ παηέξα ηνπ. 

Δ Πελειφπε ηνπ Οβηδίνπ απνκαθξχλεηαη απφ απηήλ ησλ νκεξηθψλ επψλ. ηελ 

επηζηνιή ηεο, φπνπ ζξελεί ηελ εγθαηάιεηςή ηεο απφ ηνλ Οδπζζέα, δηαθαίλεηαη κία 

άιιε Πελειφπε. Μία Πελειφπε, πνπ δελ είλαη ε βαζίιηζζα ηεο Εζάθεο αιιά κία 

γπλαίθα, φπσο φιεο νη άιιεο γπλαίθεο κε ηνπο θφβνπο θαη ηηο αλεζπρίεο ηεο, κία 

γήηλε Πελειφπε. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν, είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπκε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο. Μέζα ινηπφλ απφ ηελ επηζηνιή ηεο, βιέπνπκε κία γπλαίθα 

αδχλακε λα νξίζεη ηε κνίξα ηεο ρσξίο ηνλ ζχδπγφ ηεο θαη γη‟ απηφ ην ιφγν ε ίδηα 

απηνπξνζδηνξίδεηαη πάληα κέζα απφ απηφλ. Δ Πελειφπε αλήθεη ζηνλ ηχπν δεζκνχ 

εκκνλήο θαζψο, ελψ γλσξίδεη, φηη ν Οδπζζέαο έθπγε γηα λα πνιεκήζεη ζηελ Σξνία, 

έθπγε γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ιφγν, ε ίδηα πηζηεχεη, φηη ηελ έρεη εγθαηαιείςεη. Δ 

δπζθνιία ηεο λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο απηφλ, απηφλνκα ηελ θάλεη λα μερλάεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ην ηεξφ δειαδή θαζήθνλ ηνπ Οδπζζέα λα ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ηνλ 
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πφιεκν. Δ δηθή ηεο αλάγθε γηα πξνζηαζία θαη θξνληίδα ηελ εκπνδίδεη λα δεη απηφ 

πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη. Δ Πελειφπε ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ κηθξφ παηδί, ην νπνίν, 

ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπ δελ θαηαλνεί ηελ θξηζηκφηεηα θάπνησλ 

θαηαζηάζεσλ θαη παξαπνληέηαη ζπλερψο. Βπηπιένλ, κηιά θαη εθ κέξνπο ηνπ γηνπ ηεο 

αιιά θαη ηνπ Λαέξηε, γηα λα κπνξέζεη λα θέξεη πίζσ ηνλ αγαπεκέλν θαη πξνζηάηε 

ηεο. 

 

 

Λανδάκεηα
152

 

 
Δ Λανδάκεηα ήηαλ ε θφξε ηεο Ώζηπδάκεηαο θαη ηνπ βαζηιηά Άθαζηνπ απφ ηελ 

Εσιθφ, ζχδπγνο ηνπ Πξσηεζίιανπ, πνπ έπεζε απφ ηνπο πξψηνπο ζηνλ Σξσηθφ 

Πφιεκν
153

. Βμαηηίαο ηεο κεγάιεο αγάπεο πνπ είρε ε Λανδάκεηα πξνο ηνλ ζχδπγφ ηεο, 

νη ζενί επέηξεςαλ ζηνλ Πξσηεζίιαν λα επηζηξέςεη γηα ιίγν θνληά ηεο. Ώιιά, φηαλ ν 

Πξσηεζίιανο ζα επέζηξεθε ζηνλ Άδε, ε Λανδάκεηα απηνθηφλεζε απφ ηε ζηελνρψξηα 

ηεο
154

.Ο Πξσηεζίιανο αλαθέξεηαη ζε δχν ξαςσδίεο ηεο Ειηάδαο
155

. 

Δ επηζηνιή ηεο Λανδάκεηαο είλαη απφ ηε κία γεκάηε κε εηθφλεο εξσηηθνχ πάζνπο θαη 

απφ ηελ άιιε κε δεηζηδαηκνλίεο
156

. Δ ίδηα δελ δηαζέηεη ηελ εκπεηξία ζην λα κπνξεί λα 

κεηαθξάδεη θάπνηα πεξηζηαηηθά πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηα φξηα ηεο ινγηθήο θαη ηνπ 

θπζηνινγηθνχ θαη απηφ ην πξάγκα, ε δηθή ηεο αληθαλφηεηα, ηελ βαζαλίδεη. Βπηπιένλ, 

κέζα απφ ηελ επηζηνιή, θαηαζέηεη απηήλ ηεο ηελ αλάγθε, λα εθθξάζεη ηνπο 

ρεηξφηεξνχο ηεο θφβνπο. Δ αλαγλψξηζε θαη ε έθθξαζε ησλ θφβσλ θαη ησλ 

δεηζηδαηκνληψλ ηεο θηάλεη ζην επίπεδν ηεο παξάλνηαο, αθνχ, ελψ ν Πξσηεζίιανο έρεη 

θχγεη πνιχ πξφζθαηα, ε ίδηα είλαη πεπεηζκέλε, φηη είλαη λεθξφο. ΐέβαηα, ζα 

απνδεηρηεί, φηη έρεη δίθην αιιά απηφ δελ αθπξψλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή  ηεο 

θαηάζηαζε. 

Δ επηζηνιή ηεο πεξηέρεη πνιιά ηδηφκνξθα πεξηζηαηηθά. Ώξρηθά, ε εξσίδα αλαθέξεη, 

φηη απφ ηε ζηηγκή ηεο αλαρψξεζεο ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο, ππήξρε απηφ ην απαηζηφδνμν 
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πξναίζζεκα ζρεηηθά κε ηνλ επεξρφκελν ζάλαηφ ηνπ, βεβαηψλνληαο, φηη ε ίδηα είλαη 

έηνηκε λα πεζάλεη καδί ηνπ. ιε απηή ε έθθξαζε ηεο δεηζηδαηκνλίαο 

απνθνξπθψλεηαη, φηαλ ε ίδηα πεξηγξάθεη ηα φλεηξα, θαηά ηα νπνία ν Πξσηεζίιανο 

έρεη ηε κνξθή ηνπ δσληαλνχ, ελψ ζηε ζπλέρεηα κεηακνξθψλεηαη ζε θέξηλν νκνίσκα, 

ην νπνίν θέξεη ηε κνξθή ηνπ. Σν ζεκείν απηφ, ελέρεη κεγάιε δφζε εηξσλείαο, αθνχ ε 

Λανδάκεηα ρσξίο λα ην γλσξίδεη, δελ έρεη θαηαιάβεη, πφζν απηέο νη ζθέςεηο θαη νη 

θφβνη ηεο ζα επαιεζεπζνχλ ζην ηέινο. Σν φλεηξν απηφ, ζρεηηθά κε ην θέξηλν 

νκνίσκα, θαλεξψλεη ηελ ππεξβνιηθή αλάγθε ηεο λα ηνλ έρεη καδί ηεο, λεθξφ ή 

δσληαλφ.
157

 Σν αγαικαηίδην απηφ είλαη ην ππνθαηάζηαην ηνπ ήξσα θαη ην κέζν λα 

είλαη πάληα καδί ηνπ. Βθφζνλ, πηζηεχεη, φηη ν Πξσηεζίιανο δελ ζα επηζηξέςεη, 

δεκηνπξγεί απηφ ην αγαικαηίδην, κε ζθνπφ λα δηνρεηεχζεη φιε απηή ηεο ηελ αλάγθε 

γηα δψζεη αγάπε θαη ζηνξγή ζε θάπνηνλ, πνπ βξίζθεηαη καθξηά. 

ηα πεξηζζφηεξα πνηήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο, ν νησλφο απνηειεί απιά κία 

πηζαλφηεηα. Κάπνηεο θνξέο επαιεζεχεηαη θαη θάπνηεο θνξέο φρη. ηελ επηζηνιή ηεο 

Λανδάκεηαο, ν νησλφο είλαη εθπιεθηηθφο, αθνχ, φπσο αλαθέξεη ε εξσίδα, ν 

Πξσηεζίιανο κπνξνχζε λα αιιάμεη ηνπο φξνπο ηεο αλαρψξεζήο ηνπ. Έηζη, ελψ ίδηα ε 

εξσίδα είρε πξνεηδνπνηήζεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο γηα ηνλ θαθφ νησλφ, ν ίδηνο δελ ηελ 

έιαβε ππφςε ηνπ, γεγνλφο πνπ εληείλεη ηελ εηξσλεία. 

Δ Λανδάκεηα αηζζάλεηαη, φηη δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηε κνίξα ηεο θαη απηφ ηελ 

βαζαλίδεη πνιχ. Ώηζζάλεηαη, φηη παξαζχξεηαη απφ απηφ, πνπ είλαη λα ζπκβεί ρσξίο λα 

κπνξεί λα θάλεη θάηη γη‟ απηφ. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεη, φηη αηζζάλεηαη δήιηα θαη 

θζφλν γηα ηηο γπλαίθεο ηεο Σξνίαο, αθνχ κπνξνχλ λα δνπλ θαη λα ζάςνπλ ηνπο 

λεθξνχο ηνπο «Troasin invideo, quae si lacrimosa suorum/ Funera conspicient, nec 

procul hostis erit» (P. Ovidius Naso, HeroidesXIII, ζη. 137-138). Δ ζπγθεθξηκέλε 

δήισζε αληαλαθιά ηελ επηζπκία ηεο εξσίδαο λα βξίζθεηαη θνληά ζηνλ Πξσηεζίιαν 

ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε θη αλ βξίζθεηαη απηφο.
158

 

Καζψο εμειίζζεηαη ε επηζηνιή, ε Λανδάκεηα πεξηγξάθεη ηα εξσηηθά φλεηξα πνπ 

βιέπεη κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο. Με κία πξψηε καηηά, ε πεξηγξαθή ησλ νλείξσλ απηψλ 

θαλεξψλεη ηελ εξσηηθή ηεο επηζπκία γηα ηνλ ήξσα θαη ηελ αίζζεζε, φηη είλαη δίπια 

ηεο. Ώλ θάπνηνο πξνζέμεη ιίγν πεξηζζφηεξν ηα ιφγηα ηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο 
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γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη, ζα δηαπηζηψζεη, φηη ηα φλεηξά ηεο 

είλαη παξάμελα. Δ εξσίδα θάλεη ιφγν γηα ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο 

Ώηκνλίαο, πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κπζηήξηεο θη εμσπξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο, φπσο θαη ην πξναίζζεκα ηνπ νησλνχ πνπ είρε ε ίδηα. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Βλεξγψλ Μνληέισλ Αεζκνχ, ε Λανδάκεηα αλήθεη ζηνλ 

ηχπν δεζκνχ εκκνλήο, αθνχ βιέπεη παληνχ θαθά πξνκελχκαηα θη έρεη ηελ αίζζεζε, 

φηη ηα πάληα ζπληεινχλ, ψζηε λα δείμνπλ ηνλ επεξρφκελν ζάλαην ηνπ άληξα ηεο. Δ 

ίδηα βξίζθεηαη ζε παξαιήξεκα θαη βιέπεη παληνχ «ερζξνχο». Ώθφκα θαη ηα φλεηξά 

ηεο ζπληεινχλ ζηελ αίζζεζή ηεο απηή. Έηζη, ε κεγάιε ηεο αλάγθε λα βξίζθεηαη 

θνληά ζηνλ ήξσα, ηεο γελλά ηελ επηζπκία λα δεκηνπξγήζεη έλα ππνθαηάζηαηφ ηνπ, ην 

νπνίν ζα κπνξεί λα βιέπεη θαη λα ηνπ απνδίδεη ζπλαηζζήκαηα αγάπεο. Ώπηφ 

θαλεξψλεη θαη ηε κεγάιε ηεο αδπλακία λα δηαρεηξηζηεί ηελ απνπζία θαη ηελ 

ππνηηζέκελε απψιεηα ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Αελ είλαη ζε ζέζε λα ζθεθηεί ινγηθά ην θάζε 

ελδερφκελν. Ώλεζπρεί θαη κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα ελεξγνπνηήζεη ην κεραληζκφ 

άκπλαο πξηλ αθφκα πεζάλεη ν Πξσηεζίιανο. Αελ αληέρεη ηελ απξφζκελε απψιεηα θαη 

γη‟ απηφ ην ιφγν, πξνεηνηκάδεη ηνλ εαπηφ ηεο γηα ην ρεηξφηεξν ζελάξην. Μέζα ζε 

απηφ, αηζζάλεηαη θαιχηεξα κε ην λα δεκηνπξγήζεη ην είδσιν ην ήξσα, γηαηί αδπλαηεί 

λα πελζήζεη. Σν πέλζνο είλαη κία νιφθιεξε θαη επίπνλε δηαδηθαζία γηα λα μεπεξάζεη 

θάπνηνο κία απψιεηα. Δ ίδηα δελ ζέιεη λα κπεη ζηε δηαδηθαζία απηή, γηαηί δελ κπνξεί. 

Ώηζζάλεηαη, φηη ζα ράζεη ηνλ εαπηφ ηεο, αλ πεζάλεη ν αγαπεκέλνο ηεο θαη δελ έρεη 

πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια γη‟ απηφ, φρη ζπλαηζζεκαηηθά αιιά θξνληίδνληαο λα 

θαηαζθεπάζεη ην εηδψιηφ ηνπ. 

Β. Φαίδξα: Δ αθξνζχλε ηνπ πάζνπο 

 

χκθσλα κε ηνλ Ώπνιιφδσξν
159

, ε Φαίδξα εξσηεχηεθε ηνλ πξνγνλφ ηεο Εππφιπην, 

γην ηνπ Θεζέα απφ ηελ Ώκαδφλα Εππνιχηε, μαθνπζηφ γηα ηελ νκνξθηά ηνπ, αζιεηηθφ, 

πηζηφ ζηελ παξζέλα Άξηεκε ηνπ θπλεγηνχ. Σνλ γλψξηζε γηα πξψηε θνξά ζηελ 

Σξνηδήλα, ζε ηαμίδη πνπ έθαλε καδί κε ηνλ Θεζέα, ζην παιάηη ηνπ Πηηζέα, παππνχ 

ηνπ Θεζέα απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο ηνπ Ώίζξαο. Βθεί ηνλ είρε ζηείιεη ν παηέξαο 

ηνπ πξηλ απφ ηνλ γάκν ηνπ κε ηε Φαίδξα, ψζηε ν κελ Εππφιπηνο λα δηαδερφηαλ ηνλ 

Πηηζέα ζηελ εμνπζία ηεο Σξνηδήλαο, ελψ ηα παηδηά ηνπ κε ηελ θαηλνχξηα γπλαίθα λα 
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ηνλ δηαδερηνχλ ζηελ Ώζήλα
160

. Έηζη, απνθεχγνληαλ νη δηακάρεο γηα ηε δηαδνρή θαη 

εμαζθαιηδφηαλ ε εηξήλε. Μπζνινγείηαη φηη, εθεί, ζηελ Σξνηδήλα, ζην ηεξφ ηεο 

Ώθξνδίηεο ππήξρε κηα κπξηηά πίζσ απφ ηελ νπνία ζηεθφηαλ ε Φαίδξα θαη έβιεπε ηνλ 

Εππφιπην λα γπκλάδεηαη ζην παξαθείκελν ζηάδην -εμνχ θαη ε επσλπκία ηεο 

Ώθξνδίηεο σο Καηαζθνπίαο. Σα θχιια απηήο ηεο κπξηηάο ηξππνχζε ακήραλα κε ηελ 

πεξφλε ησλ καιιηψλ, θη έηζη εμεγνχζαλ νη αξραίνη ηελ φςε ηνπο, φρη κφλν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αιιά φισλ. 

 
ηελ Ώζήλα, ε Φαίδξα ίδξπζε ηεξφ ηεο Ώθξνδίηεο ζηε ΝΑ πιεπξά ηεο Ώθξφπνιεο, 

απ' φπνπ κπνξνχζε λα βιέπεη ηελ Σξνηδήλα. 

 
Ξαλαείδε ηνλ Εππφιπην ζηελ Ώζήλα, φηαλ ν λένο ήξζε γηα λα πάξεη κέξνο ζηα 

Παλαζήλαηα. Με αληέρνληαο ε λέα γπλαίθα, έζηεηιε ζηνλ πξνγνλφ ηεο έλα γξάκκα, 

φπνπ ηνπ εμνκνινγνχληαλ ηα αηζζήκαηά ηεο. Ο Εππφιπηνο ηελ απέθξνπζε, φπσο θαη 

θάζε άιιε γπλαίθα, πφζν κάιινλ πνπ απηή ήηαλ θαη ε ζχδπγνο ηνπ παηέξα ηνπ. Δ 

Φαίδξα, απφ θφβν κήπσο ν Εππφιπηνο θαλεξψζεη ην κπζηηθφ ηεο ζηνλ παηέξα ηνπ 

Θεζέα, ηνλ θαηεγφξεζε φηη πξνζπάζεζε λα ηε βηάζεη, ν Θεζέαο ηελ πίζηεςε θαη 

δήηεζε απφ ηνλ Πνζεηδψλα λα ζθνηψζεη ηνλ Εππφιπην. ηαλ ε Φαίδξα έκαζε γηα ηνλ 

ζάλαην ηνπ Εππφιπηνπ, θπξηεπκέλε απφ ελνρέο θαη απειπηζία, θξεκάζηεθε. 

 

Δ Φαίδξα
161

 ζηέιλεη ηελ επηζηνιή ηεο ζηνλ Εππφιπην, ηνλ γην ηνπ ζπδχγνπ ηεο. 

 
Ώπφ ηελ αξρή ηεο επηζηνιήο, δηαθξίλνπκε ηελ άξλεζε ηεο Φαίδξαο λα ζπκβηβαζηεί 

κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα «salutem/mittit Amazonio Cressa puella viro», (ραηξεηίδσ ην 

γην ηεο Ώκαδφλαο, πνπ απ’ απηφλ θξέκεηαη ε δσή κνπ),(P. Ovidius Naso, Heroides IV, 

ζη.1-2). Μέζα απφ απηφλ ην ραηξεηηζκφ, θαηαιαβαίλνπκε, φηη ε ίδηα επηδηψθεη λα κελ 

δψζεη έκθαζε ζηηο επηπινθέο, πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ Εππφιπην. 

Ώπνθεχγεη, έηζη, λα θάλεη κλεία ηνπ γεγνλφηνο, φηη ε ίδηα είλαη ε κεηξηά θαη απηφο ν 

ζεηφο γηνο. Με ηε ιέμε puella-θνπέια, δελ ζέιεη ηφζν λα αξλεζεί ηελ πξαγκαηηθή ηεο 

ειηθία φζν λα πάξεη ην ξφιν ηεο αλχπαληξεο/άγακεο θφξεο. 

Ώπνθαιχπηεη, φηη πξνζπάζεζε ηξεηο θνξέο λα ηνπ κηιήζεη γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο 

αιιά δελ θαηάθεξε λα ην επηηχρεη. Ώπηή ηε θνξά, επηδηψθεη λα εθθξάζεη απηφ, πνπ 
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ληψζεη κε εληνιή ηνπ Έξσηα θαζηζηψληαο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηνλ εαπηφ ηεο σο 

ππεξέηε ηνπ Έξσηα θαη φρη σο κία μεδηάληξνπε γπλαίθα, πνπ δξα αλεμάξηεηα γηα λα 

εθπιεξψζεη ηηο επηζπκίεο ηεο. 

ηε ζπλέρεηα, ε Φαίδξα ζπεχδεη λα δηαβεβαηψζεη ηνλ Εππφιπην, φηη δελ ζπλεζίδεη λα 

εξσηεχεηαη λένπο άλδξεο θαη φηη είλαη κία γπλαίθα κε εμαηξεηηθή θήκε. ην ζεκείν 

απηφ, αληίζεηα κε απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε Φαίδξα επηδηψθεη λα 

πείζεη ηνλ Εππφιπην, φηη δελ έρεη εξσηεπηεί μαλά θαη φηη ν έξσηάο ηεο γη‟ απηφλ είλαη 

ν ζεκαληηθφηεξνο. Ώξλνχκελε ινηπφλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ππνλνεί, φηη δελ έρεη 

ζπλεπξεζεί εξσηηθά κε ηνλ Θεζέα, φηη είλαη νπζηαζηηθά κία παξζέλα, κία άγακε, κε 

ζθνπφ λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ Εππφιπηνπ. Βλψ θάλεη ιφγν γηα ηελ 

πεληαθάζαξε θήκε ηεο – servata fama(ζη.27) - ε ίδηα ππνλνεί, φηη είλαη αγλή. Δ 

θαζαξφηεηα ηεο θήκεο ηεο ζπγρέεηαη κε ηε ζεμνπαιηθή αγλφηεηα γεγνλφο, πνπ 

θαίλεηαη θαη ζηνπο παξαθάησ ζηίρνπο: 

«Iam quoque -vix credes- ignotas mittor in artes; 

Est mihi per saevas impetus ire feras». 

(Tψξα, ζα δπζθνιεπηείο λα ην πηζηέςεηο, παξαδίδνκαη εηο ηέξςεηο πνπ έσο ηψξα ήηαλ 

άγλσζηεο ζε εκέλα), (P. Ovidius Naso, HeroidesIV, ζη.37-38). 

 

 

Καζψο εμειίζζεηαη ε επηζηνιή, ε Φαίδξα γίλεηαη αθφκα πην εμσθξεληθή. πλερίδεη  

λα ακχλεηαη πξνβάιινληαο ηε θαληαζίσζε ηεο παξζέλαο, ελψ, απφ ηελ άιιε ε 

χπαξμε ησλ παηδηψλ ηεο επηβεβαηψλνπλ ην αληίζεην, φηη δελ είλαη παξζέλα αιιά ε 

ζχδπγνο ηνπ Θεζέα. Δ Φαίδξα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ην γεγνλφο, φηη ν έξσηάο ηεο 

γηα ην γην ηνπ ζπδχγνπ ηεο είλαη θάηη ζαλ αηκνκημία. Παξφια απηά, ε ίδηα απνθεχγεη 

λα ζθέθηεηαη ηα πξνβιήκαηα κηαο ηέηνηνπ είδνπο ζρέζεο αληηθαζηζηψληαο ηε 

θαληαζίσζε ηεο παξζέλαο ζε κία θαληαζίσζε αζθαινχο αηκνκημίαο
162

. 

Έρνληαο απνξξίςεη απαξραησκέλεο αληηιήςεηο, ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο αηκνκημίαο, ε 

Φαίδξα δηαβεβαηψλεη ηνλ Εππφιπην γηα ηε κπζηηθφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπο. Δ εξσίδα 

έρεη εθεχξεη έλαλ άιινλ θψδηθα εζηθήο, γηα λα απνθχγεη ηηο θπξψζεηο απφ ηελ 

162
ΐι. Fulkerson, L. (2005), ζ. 122-142. 
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αηκνκημία. Βδψ, ν Οβίδηνο θαηαζθεπάδεη ην πνξηξαίην κίαο γπλαίθαο, ε νπνία είλαη 

είηε ηφζν ηξειή απφ ην πάζνο είηε είλαη ηφζν απειπηζκέλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ηεο, πνπ νδεγείηαη λα ππεξαζπίδεηαη ηελ παξάλνκε επηζπκία ηεο κε παξάινγα 

επηρεηξήκαηα. 

ηε ζπλέρεηα, ε Φαίδξα πεξηγξάθεη, γηα ην πψο αληέδξαζε, φηαλ ζπλεηδεηνπνίεζε γηα 

πξψηε θνξά ην πάζνο ηεο γηα ηνλ Εππφιπην, ιέγνληάο ηνπ, φηη ήηαλ απνθαζηζκέλε λα 

αγσληζηεί ελάληηα ζε απηφ ην πάζνο. Σειηθά, ππέθπςε ζηελ επηζπκία ηεο θαη αλ θαη 

βιέπεη, φηη είλαη ιάζνο, δελ κπνξεί λα μεθχγεη απφ απηφ. Πξνο ην ηέινο ηεο 

επηζηνιήο, ε Φαίδξα εγθαηαιείπεη ηε ξεηνξηθή πεηζψ θαη ηθεηεχεη ηνλ Εππφιπην, λα 

ιππεζεί ηελ ίδηα ή ηνπιάρηζηνλ ηνπο πξνγφλνπο ηεο. ε απηφ ην ζεκείν, δελ απνδεηά 

ηελ αγάπε ηνπ Εππφιπηνπ αιιά ην ηέινο ηνπ καξηπξίνπ ηεο γη‟ απηφ ην αλεθπιήξσην 

πάζνο. 

Δ Φαίδξα είλαη κία γπλαίθα, ε νπνία δελ δχλαηαη λα ραιηλαγσγήζεη ην πάζνο ηεο γηα 

ηνλ Εππφιπην, γεγνλφο πνπ ηελ νδεγεί ζην λα αξλείηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα 

δεκηνπξγεί κία δηθή ηεο αληίιεςε, γηα ην ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο, εζηθφ θαη 

αλήζηθν, έηζη ψζηε λα δηθαηνινγήζεη ην απαγνξεπκέλν, ηελ αηκνκημία. Σε Φαίδξα, 

επεηδή παξνπζηάδεη απφ ηε κία πνιχ ζνβαξή αδπλακία ειέγρνπ ηνπ εαπηνχ ηεο θαη 

απφ ηελ άιιε κία πνιχ εχθνιε παξάδνζή ηνπ εαπηνχ ηεο ζηα πάζε ηνπ, ηελ 

θαηαηάζζνπκε ζηνλ ηχπν δεζκνχ εκκνλήο. Βίλαη ηφζν αθεκέλε ζε απηφ πνπ 

αηζζάλεηαη, έηζη ψζηε αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ηηο ζπλέπεηεο, ηφζν ηηο θνηλσληθέο, 

αθνχ ε αηκνκημία ήηαλ θάηη απζηεξά απαγνξεπκέλν ζηελ αξραηφηεηα αιιά θαη ηηο 

πξνζσπηθέο, αθνχ θαηέζηξεθε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ζρέζε ηεο κε ην Θεζέα, ηε 

ζρέζε ηνπ Θεζέα κε ηνλ Εππφιπην αιιά θαη ηε δηθή ηεο δσή γεληθφηεξα. 

Γ. απθψ: Δ πνηήηξηα θαη πλεπκαηηθή γπλαίθα
163

 

 
χκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ Ώηιηαλφ

164
, ζηε Λέζβν ππήξρε έλαο γέξνο θαιφθαξδνο 

βαξθάξεο ν Φάσλαο ν νπνίνο κεηέθεξε κε ηελ βάξθα ηνπ αλζξψπνπο απφ ηε Λέζβν 

ζηε Μηθξά Ώζία. Δ ζεά Ώθξνδίηε ζέινληαο λα δνθηκάζεη ηελ θαινζχλε θαη ηελ 

αλζξσπηά ηνπ Φάσλα παξνπζηάζηεθε ζ‟ απηφλ κε ηε κνξθή γξηάο θαη ηνπ δήηεζε λα 

ηε κεηαθέξεη κε ηε βάξθα ηνπ. Ο Φάσλαο πξφζπκνο φπσο πάληα ηε κεηέθεξε κε θάζε 

θξνληίδα θαη ρσξίο λα δερηεί θακία ακνηβή. Σφηε ε Ώθξνδίηε ηηκψληαο ηνλ Φάσλα 

163
Lindheim, S., (2003), ζ. 136-155 

164
Ώηιηαλφο, Πνηθίινπ Εζηνξία, Σφκνο 12, Παξ. 18 
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γηα ηελ θαινζχλε θαη ηελ αλζξσπηά ηνπ, ηνπ ράξηζε έλα αιάβαζηξν κε κχξν θαη πσο 

ν Φάσλαο, φηαλ άιεηςε ην ζψκα ηνπ κε απηφ, έγηλε λένο θαη πάξα πνιχ φκνξθνο. 

Άξρηζαλ ηφηε λα ηνλ αγαπνχλ φιεο νη γπλαίθεο ηεο Λέζβνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο απθψο. ζπνπ ζην ηέινο θάπνηνη ηνλ έζθαμαλ γηα κνηρεία.Δ απθψ 

ζχκθσλα κε ηνλ κχζν απνγνεηεπκέλε απφ ηνλ άηπρν έξσηα ηεο γηα ηνλ Φάσλα, 

απηνθηφλεζε πέθηνληαο ζηε ζάιαζζα απφ ην αθξσηήξην Λεπθάηαο, πνπ βξίζθεηαη 

ζηε Λεπθάδα
165

. 

 

Οη εξσίδεο καο δίλνπλ ηελ εληχπσζε, φηη φιεο νη γπλαίθεο είλαη ίδηεο θαη κάιηζηα ε 

θίλεζή ηνπο πεξηνξίδεηαη ζε δχν δξάζεηο. 

Δ δηαθνξά κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ, πνπ πξαγκαηεχεηαη ε απθψ κέζα απφ ηε ιπξηθή 

ηεο πνίεζε θαη ησλ γπλαηθψλ κέζα απφ ηηο Δξσίδεο ηνπ Οβηδίνπ, δεκηνπξγεί πνιιά 

εξσηήκαηα.
166

 Σν θχξην εξψηεκα είλαη ην εμήο: ν Οβίδηνο γξάθεη ηηο Δξσίδεο ζαλ λα 

είλαη ν ίδηνο γπλαίθα πηνζεηψληαο γπλαηθεία ραξαθηεξηζηηθά. Δ απθψ απφ  ηελ  

άιιε είλαη κηα γπλαίθα – πνηήηξηα. Πνηα είλαη ε δηαθνξά; 

Δ απθψ ηνπ Οβηδίνπ δειψλεη, φηη δελ είλαη πηα νκνθπιφθηιε αθνινπζψληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ηνλ εηεξνθπιφθηιν πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ππφινηπσλ Δξσίδσλ. 

Έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απηφ πνπ πίζηεπαλ νη Έιιελεο γη‟ απηήλ θαη κε απηφ, πνπ 

πξέζβεπε κέζα απφ ηελ πνίεζή ηεο. ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα παξαθάκςεη ηηο 

πξνεγνχκελεο νκνθπιφθηιεο ζρέζεηο ηεο, ε απθψ ηνπ Οβηδίνπ πηνζεηεί κία δηηηή 

ζηξαηεγηθή: απφ ηε κία, ζέιεη λα δψζεη έκθαζε ζηε κε-ζεκαληηθφηεηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ εξσηηθψλ ηεο ζρέζεσλ θαη απφ ηελ άιιε, παζρίδεη λα εμαιείςεη θάζε 

θαηεγνξία γηα ηε δχλακε θαη ηε γλεζηφηεηα ηνπ νκφθπινχ ηεο πάζνπο. 

Δ απθψ ηνπ Οβηδίνπ φρη κφλν μεθαζαξίδεη ηε ζέζε ηεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

ζρέζεηο ηεο αξλνχκελε λα ηνπο δψζεη θάζε αμία αιιά θαηαδηθάδεη ηελ νκνθπιφθηιε 

ζρέζε σο κε – εζηθή «Lesbides infamem quae me fecistis amatae, Desinite ad 

citharas turba venire mea» (Βζείο θνξίηζηα ηεο Λέζβνπ, ηα αληηθείκελα ηνπ έλνρνχ κνπ 

έξσηα, ζηακαηήζηε λα αθνχηε ηνπο ζηίρνπο πνπ άιινηε ζαο γνήηεπαλ), (P. Ovidius 

Naso, HeroidesXV, ζη.201-202).Ώξλείηαη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

ζρέζεψλ ηεο ιέγνληαο, φηη, αλ θαη είρε ζρέζεηο κε πνιιέο γπλαίθεο, πνηέ δελ βξήθε ζε 

απηέο ηνλ πξαγκαηηθφ έξσηα, ηνλ νπνίν βξήθε ζην πξφζσπν ηνπ Φάσλα. 
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Ο Φάσλ εγθαηαιείπεη ηελ απθψ θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο παιεχεη λα παξακείλεη ην 

αληηθείκελν ηεο επηζπκίαο ηνπ. πσο θαη κε ηηο άιιεο εξσίδεο ηνπ Οβηδίνπ, 

επηδηψθεη, λα πεηχρεη ην ζηφρν ηεο κέζα απφ ηε «ξεηνξηθή απηνρεηξαγψγεζε». 

Παξαηεξνχκε, φηη θαη ε ίδηα παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηεο κε δχν ηξφπνπο. 

Καηαζθεπάδεη ην πξνζσπηθφ ηεο πνξηξαίην θαη ρξεζηκνπνηεί δχν μερσξηζηέο 

κεζφδνπο απηνπαξνπζίαζεο ζπκβηβάδνληαο ηφζν ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

«απηνδηαθιάδσζεο»
167

, πνπ έθαλαλ νη Αηδψ, Ώξηάδλε θαη Φπιιίδα, φζν θαη ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο Μήδεηαο θαη ηεο Τςηπχιεο. 

Δ πξνζσπηθφηεηα ηεο απθνχο ζην έξγν απηφ (φπσο ηεο Αηδψο, Ώξηάδλεο θαη 

Φπιιίδαο) γίλεηαη θαηαλνεηή, αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηε ζεσξία ηνπ Lacan
168

 γηα ηελ 

«θαληαζηηθή ηαπηνπνίεζε», θαζψο απνδεηά λα δεκηνπξγήζεη νκνηφηεηεο αιιά θαη 

δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ίδηαο θαη ηνπ ησξηλνχ αληηθεηκέλνπ επηζπκίαο ηνπ Φάνλα. πσο 

νη πξνεγνχκελεο ηξεηο Δξσίδεο, ρεηξαγσγεί ηνλ λαξθηζζηζκφ ηεο αληξηθήο επηζπκίαο 

γηα λα δεκηνπξγήζεη ην πξνζσπηθφ ηεο «πνξηξαίην». Έηζη, απφ ηε κία, θαληάδεηαη 

ηνλ εαπηφ ηεο σο παλίζρπξε γπλαίθα θαη απφ ηελ άιιε, ηνλ κεηαηξέπεη ζε αδχλακν 

θαη αβνήζεην. 

πσο ε Μήδεηα θαη ε Τςηπχιε, έηζη θαη ε απθψ θαηαζθεπάδεη ηνλ εαπηφ ηεο 

κηκνχκελε άιιεο γπλαίθεο, ηηο νπνίεο βιέπεη σο αληαγσλίζηξηεο γηα λα θεξδίζνπλ ηελ 

αγάπε ηνπ Φάνλα. Πξνζπαζεί ινηπφλ λα κνηάζεη ζε άιιεο γπλαίθεο ή ζηηο πξνβνιέο 

απηψλ π.ρ. πηζηεχεη, φηη ν Φάσλ έρεη βξεη ζηε ηθειία, φπνπ βξίζθεηαη, άιιε εξσκέλε 

θη εθθξάδεη ηελ επηζπκία ηεο λα γίλεη θη απηή ηθειή. ηαλ φκσο ζπλεηδεηνπνηεί, φηη 

απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη, βξίζθεη έλαλ πην ξεαιηζηηθφ ηξφπν γηα λα κεηακνξθσζεί 

ζηελ ππνηηζέκελε λέα εξσκέλε ηνπ Φάνλα «Sicelis esse volo» (Καη γηαηί δελ γίλνκαη 

ηθειή;), (P. Ovidius Naso, Heroides XV, ζη.52). Πξνεηδνπνηεί επίζεο ηηο γπλαίθεο 

ηεο ηθειίαο, φηη ν Φάσλ ζα ηηο εμαπαηήζεη κε ηνλ ίδην ηξφπν, πνπ εμαπάηεζε ηελ 

ίδηα. Αελ ρξεζηκνπνηεί ηα ιφγηα πξνο φθειφο ηνπο αιιά γηα λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ 

απηέο «Nec vos decipiant blandae mendacia linguae» (Μελ αθήλεηε λα ζαο μεγεινχλ 

ηα δνιεξά ηνπ ράδηα, είρε ηφζα ππνζρεζεί θαη ζε κέλα), (P. Ovidius Naso, Heroides 

XV, ζη.55). 
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Δ απθψ ηζρπξίδεηαη, φηη ν Φάσλ πξνζπαζεί λα εμαπαηήζεη απηέο ηηο γπλαίθεο, φπσο 

εμαπάηεζε θαη ηελ ίδηα. Καζηζηά δειαδή απηέο αληίγξαθά ηεο αιιά θαη ηνλ εαπηφ ηεο 

σο ηελ «πξψηε παζνχζα». κσο ε απθψ δεκηνπξγεί θη έλαλ δεχηεξν δηαρσξηζκφ 

κεηαμχ ηεο ίδηαο θαη ησλ θαηλνχξγησλ εξσκέλσλ: ελψ πξηλ εθείλνο αγαπνχζε κφλνλ 

απηήλ, ηψξα έρεη ζρέζεηο κε πνιιέο. ε απηφ ην ζεκείν, ε απθψ πξνζπαζεί λα ηνλ 

πείζεη, φηη, θαη ζχκθσλα κε ηελ πξφηεξή ηεο εκπεηξία, φηαλ θάπνηνο δηαηεξεί πνιιέο 

ζρέζεηο, ην πάζνο είλαη παξνδηθφ. Βλψ ε κνλαδηθή ζρέζε ζπληζηά θαη ηελ  

πξαγκαηηθή αγάπε. 

Δ απθψ έρεη πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε ηελ Ώξηάδλε. χκθσλα κε ηε δνκή ηεο 

γπλαηθείαο επηζπκίαο, παζρίδεη λα θάλεη ηνλ εαπηφ ηεο επηζπκεηφ ζηνλ Φάνλα 

ρεηξαγσγψληαο πξνο φθειφο ηεο ηηο λαξθηζζηζηηθέο πιεπξέο ηεο αληξηθήο επηζπκίαο, 

γηα λα θηάζεη ζην ζηφρν ηεο. Δ ίδηα φκσο θάλεη ρξήζε θαη κίαο δεχηεξεο πηπρήο ηεο 

«θαληαζηηθήο ηαπηνπνίεζεο»
169

 δνκψληαο ηνλ εαπηφ ηεο, απηή ηε θνξά, ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ ήξσα. Ώπφ ηε κία, ε απθψ ηνπ παξνπζηάδεηαη σο δπλαηή θαη 

ηζρπξή, ηζνδχλακε ζρεδφλ κε ηνπο ζενχο, πξνζθέξνληαο κία απηνπαξνπζίαζε, ε 

νπνία επηηξέπεη ζηνλ ήξσα λα ηελ ζεσξεί σο ηελ ηδαληθή εηθφλα – θαζξέθηε ηνπ 

εαπηνχ ηνπ. Ώπφ ηελ άιιε, παξηζηάλεη ηελ αδχλακε. Σα δχν απηά πνξηξαίηα 

ελζαξξχλνπλ ηνλ Φάνλα λα αηζζάλεηαη θαη λα απνιακβάλεη αθφκα ηε δχλακή ηνπ. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ε απθψ παξνπζηάδεηαη ζαλ λα 

απαξληέηαη ηνλ πξνεγνχκελν βίν ηεο, ζαλ λα αθπξψλεη φια απηά, ηα νπνία ηελ 

θαηέζηεζαλ θνξπθαία πνηήηξηα θαη πξνζσπηθφηεηα, κε ζθνπφ λα πξνζειθχζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ήξσα. Ώηζζάλεηαη, φηη ν Φάσλ έρεη απνκαθξπλζεί ζπλαηζζεκαηηθά 

πνιχ απφ εθείλελ θαη θάλεη κία απέιπηδα πξνζπάζεηα λα ηνλ θέξεη μαλά θνληά ηεο. 

Έρεη θαηαιάβεη, φηη ν ίδηνο δελ έρεη γη‟απηήλ ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα, πνπ είρε ζην 

παξειζφλ θαζψο ηελ έρεη αληηθαηαζηήζεη κε κία άιιε γπλαίθα, γεγνλφο πνπ ηελ 

εμνξγίδεη θαη ηελ θάλεη λα εμαπνιχεη θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπ αιιά θαη ηεο πνηφηεηαο 

ηεο ησξηλήο ηνπ ζρέζεο. Δ επηζηνιή ηεο δίλεη πνιχ κεγάιε έκθαζε ζηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηεο, γηα ηνλ Φάνλα θαη γηα ηηο ππνηηζέκελεο εξσηηθέο 

ζπληξφθνπο ηνπ, γη‟απηφ ηνλ ιφγν, ν ηχπνο δεζκνχ, πνπ ηαηξηάδεη ζε απηήλ, είλαη θη 

εδψ ν ηχπνο εκκνλήο. Βλψ, ινηπφλ ζα πεξίκελε θαλείο, απφ κία ηέηνηα ζεκαληηθή 

πξνζσπηθφηεηα ησλ γξακκάησλ, λα κηιά, λα πξάηηεη θαη λα αληηδξά κε ηξφπν πνπ λα 
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αληαπνθξίλεηαη ζην κεγαιείν ηεο, ν πνηεηήο ηελ παξνπζηάδεη αδχλακε, ρσξίο 

βνχιεζε θαη έξκαην ηεο δηθήο ηεο αθέιεηαο αιιά θαη αλνχζηαο ζηξαηεγηθήο. 

Σ. Καλάθε
170

 – Τπεξκήζηξα
171

: Ο δεζκφο κε ηνλ παηέξα
172

 

 
Δ Καλάθε

173
 είρε εξσηεπζεί ηνλ αδειθφ ηεο Μαθαξέα θαη, φηαλ ν έξσηαο απηφο έγηλε 

επξχηεξα γλσζηφο, απηνθηφλεζε κε ην μίθνο, πνπ ηεο έζηεηιε ν παηέξαο ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Οβίδην, ε Καλάθε είρε απνθηήζεη θαη παηδί απφ ηνλ αδειθφ ηεο, ην 

νπνίν πήξε ε ηξνθφο, γηα λα ην εγθαηαιείςεη ζην βνπλφ. Σελ ψξα φκσο πνπ ην είρε 

ηπιηγκέλν καδί κε ηεξά αληηθείκελα, ψζηε λα δίλεη ηελ εληχπσζε, φηη πήγαηλε λα 

ηειέζεη ζπζία, ην βξέθνο έγηλε αληηιεπηφ απφ ηηο θσλέο ηνπ. Σφηε, ν Ώίνινο ην πήξε 

θαη ην πέηαμε λα ην θάλε ηα ζθπιηά.
174

 

Ο κχζνο γηα ηελ Τπεξκήζηξα αλαθέξεη ηα εμήο: φηαλ νη 50 γηνη ηνπ Ώίγππηνπ 

δήηεζαλ ζε γάκν ηηο 50 θφξεο ηνπ Ααλανχ, ειπίδνληαο ζε νηθνγελεηαθή εθερεηξία, 

εθείλνο ππνθξίζεθε, πσο δέρεηαη. κσο ηελ παξακνλή ηνπ γάκνπ, φπιηζε ηηο 

ζπγαηέξεο ηνπ θαη ηηο πξφζηαμε λα ηνπο ζθνηψζνπλ. Δ Τπεξκήζηξα, παξάθνπζε 

ζψδνληαο ηνλ άληξα ηεο, ηνλ Λπγθέα, θαη ν Ααλαφο ηελ θπιάθηζε. ηαλ ν Λπγθέαο 

δηέθπγε πξνο ην φξνο Λχξθεηνλ, άλαςε ππξζφ, γηα λα εηδνπνηήζεη ηελ Τπεξκήζηξα, ε 

νπνία αληαπέδσζε, ην κήλπκα ζσηεξίαο. Δ Τπεξκήζηξα δηθάζηεθε αιιά νη Ώξγείνη 

ηελ αζψσζαλ ππαθνχνληαο ζηνλ λφκν ηεο Ώθξνδίηεο
175

. 

Οη επηζηνιέο ηεο Καλάθεο θαη ηεο Τπεξκήζηξαο δηαθέξνπλ απφ ηηο επηζηνιέο ησλ 

ππφινηπσλ εξσίδσλ
176

. Δ Καλάθε ζην γξάκκα ηεο δελ απεπζχλεηαη κφλν ζηνλ 

Μαθαξέα αιιά θαη ζηνλ παηέξα ηεο, γηα ηνλ νπνίν έρεη αληηζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, 

αθνχ, ελψ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφζσπν ζηε δσή ηεο, ηνλ ζεσξεί ππαίηην γηα 

ηνλ πξφσξν ζάλαηφ ηεο. Ώηζζάλεηαη, φηη ηνλ έρεη απνγνεηεχζεη θαη κέζα απφ ηελ 

επηζηνιή ηεο πξνζπαζεί απφ ηε κία, λα ηνλ θαηεγνξήζεη θαη απφ ηελ άιιε, λα 

170 
Grimal, P. (1991) ζ.343 

171
Grimal, P., (1991).ζ. 673. 

172
Γηα ηελ επηζηνιή ηεο Καλάθεο ζρνιηάδνπλ νη Knox 2005θαη Reeson 2001· ν δεχηεξνο θαη ηελ 

επηζηνιή ηεο Τπεξκήζηξαο. 
173

Williams, G. D. (1992).42: 201-9 
174

Ώπνιιφδσξνο, Βπηηνκή 1,7,3. 

Αηφδσξνο . 5,61 
Καιιίκαρνο, Όκλνο ζηε Αήκεηξα, 99 

175
Πίλδαξνο, Νέκεα, 10,6 

Ώπνιιφδσξνο, ΐηβιίν 1,7,10. 

Αηφδσξνο ., 4,68 
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176
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δηθαηνινγήζεη ηηο πξάμεηο ηεο. Σν ίδην θαη ε Τπεξκήζηξα. ηελ επηζηνιή ηεο, δελ 

αλαθέξεηαη κφλν ζηνλ Λπγθέα αιιά θαη ζηνλ παηέξα ηεο, ηηο δηαηαγέο ηνπ νπνίνπ 

παξάθνπζε. 

Δ εξσίδα αλαθέξεη ηελ απψιεηα ηεο παξζελίαο ηεο, σο ηελ αηηία πνπ πξνθάιεζε ην 

ζάλαηφ ηεο απφ ηνλ παηέξα ηεο. Βπηπιένλ, αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο, φηη ήηαλ 

εξσηεπκέλε κε ηνλ Μαθαξέα, ζηελ αγάπε ηεο γηα ην γην ηεο, ν νπνίνο θαηαδηθάζηεθε 

θη απηφο απφ ηνλ Ώίνιν. ιεο νη άιιεο εξσίδεο ζηέιλνπλ επηζηνιέο ζε ήξσεο, νη 

νπνίνη ηηο έρνπλ εγθαηαιείςεη θαη δελ είλαη πιένλ εξσηεπκέλνη κε απηέο. Δ Καλάθε 

θαη ζηε ζπλέρεηα ε Τπεξκήζηξα αηζζάλνληαη βαζηά αγάπε γηα ηνπο αγαπεκέλνπο 

ηνπο. 

Δ Καλάθε δελ θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηεί σο πξφηππν θάπνηα άιιε εξσίδα, αλ θαη 

αληιεί θάπνηεο απφ ηηο αξρέο ησλ ππφινηπσλ εξσίδσλ. Δ Καλάθε θαη ε Τπεξκήζηξα 

πθίζηαληαη παξφκνηεο δνθηκαζίεο θαη ππνθέξνπλ απφ νηθνγελεηαθέο δηακάρεο. Καη νη 

δχν εξσίδεο ραξαθηεξίδνπλ έκκεζα ηνπο παηεξάδεο ηνπο, σο ζθιΔξψο. Δ κελ 

Καλάθε αλαγθάδεηαη απφ ηνλ παηέξα ηεο λα απηνθηνλήζεη κε έλα ζπαζί, ε δε 

Τπεξκήζηξα ππνρξεψλεηαη λα ζθνηψζεη κε ζπαζί ηνλ ζχδπγφ ηεο, κε ηε κφλε 

δηαθνξά, φηη ε Καλάθε παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηεο, σο πεξηζζφηεξν ππάθνπν, ζε 

ζρέζε κε ηελ Τπεξκήζηξα. Σν γεγνλφο, φηη ε Τπεξκήζηξα δελ ππαθνχεη θαη δξα γηα 

ηνλ εαπηφ ηεο, ζα ηεο ζψζεη ηε δσή, πξάγκα πνπ γηα ηελ Καλάθε δελ πθίζηαηαη,  

αθνχ ελδηαθέξεηαη θαη παζρίδεη πεξηζζφηεξν γηα ηε δσή ηνπ παηδηνχ ηεο. ηε 

ζπλέρεηα φκσο, ε Τπεξκήζηξα, ε νπνία παξνπζηάδεηαη λα παξαβιέπεη ηηο εληνιέο ηνπ 

παηέξα ηεο, είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ηνλ εαπηφ ηεο λα θαίλεηαη, φηη πεηζαξρεί, 

ρξεζηκνπνηψληαο κία ζπγθεθξηκέλε ξεηνξηθή. Ώληηζέησο, ε Καλάθε, ελψ 

ππνηάζζεηαη ζε απηφ, πνπ ηελ εμαλαγθάδνπλ λα θάλεη, ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπν 

πξνθιεηηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εξσίδα αλαθέξεηαη ζηνλ παηέξα ηεο, κέζσ ηνπ 

δνχινπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιέμε iste (απηφο), (P. OvidiusNaso, HeroidesXI, 98) 

αθήλνληαο λα ελλνεζεί, φηη θάζε αλδξηθή θηγνχξα ζεσξείηαη απφ απηήλ σο ερζξηθή
177

 

Τπάξρνπλ φκσο, αλάκεζα ζηηο δχν απηέο γπλαίθεο θαη άιιεο νκνηφηεηεο. Κάζε κία 

ζξελεί ηελ αθαηαιιειφηεηά ηεο ζηα φπια. Ώπφ ηε κία ε Καλάθε βεβαηψλεη, φηη ζα 

απηνθηνλήζεη (ην νπνίν θαη θάλεη), ελψ ε Τπεξκήζηξα ηζρπξίδεηαη, φηη ζα ζθφησλε 

ηνλ εαπηφ ηεο, εάλ κπνξνχζε. Πξάγκαηη, ε Καλάθε θάλεη ρξήζε ηνπ ζπαζηνχ, ελψ ε 

 

177
βι. Reeson 2001: 95. 
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Τπεξκήζηξα δελ ην ρξεζηκνπνηεί. Δ πξψηε δίλεη ηέινο ζηε δσή ηεο, γηα λα ζψζεη ην 

παηδί ηεο, ελψ ε δεχηεξε παζρίδεη λα ζψζεη ηελ χπαξμή ηεο. 

ην ηέινο ησλ δχν επηζηνιψλ, παξαηεξνχκε κία αθφκα νκνηφηεηα: ε Καλάθε κηιά 

γηα ηνλ ζάλαηφ ηεο θαη γηα ηνλ ηξφπν, πνπ ν παηέξαο ηεο ζα θξαηά ηα θφθαιά ηεο γηα 

λα ηα ζάςεη: 

«Tutamen, o frustra miserae spate sorori, 

Sparsa, precor, nati collige membra tui, 

Et refer ad matrem socioque inpone sepulchro». 

(Βζχ κελ αξλεζείο ζηελ αδεξθή ζνπ κία ειπίδα. 

Μάδεςε, ζ’ εμνξθίδσ ηα ζθνξπηζκέλα θφθαια ηνπ γηνχ ζνπ, 

 
Φέξε ηα ζηε κεηέξα ηνπ θαη πξνζπάζεζε ε ηέθξα ηνπ ελφο θαη ηνπ άιινπ λα θιεηζηνχλ 

ζηελ ίδηα θάιπε), (P. Ovidius Naso, Heroides XI, ζη. 121-123). 

Δ Τπεξκήζηξα δεηά παξφκνηα κεηαρείξηζε: 

 
«Vel fero pem, vel dedeneci, de functa que vita 

Corpora furti vis insuper adde rogis, 

Et sepeli lacrimis perfuse fide libusossa». 

 
(Βίηε έια λα κε ζπλδξάκεηο είηε αθαίξεζέ κνπ ηε δσή 

Θα πνηίζεηο ηελ ηέθξα κνπ κε ιίγα δάθξπα 

Καη ζα ραξάμεηο απηά ηα ιφγηα επάλσ ζηνλ ηάθν κνπ), (P. Ovidius Naso, Heroides IV, 

ζη. 125-127). 

Δ Τπεξκήζηξα, γηα αθφκα κία θνξά, επηδηψθεη ηελ επηβίσζε θαη θαηαζθεπάδεη ηελ 

επηζηνιή ηεο κε ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε λα κελ πεζάλεη. Δ εληνιή, πνπ δίλεη ζε 

ζρέζε κε ην λεθξφ ηεο θνξκί, δίλεηαη πξσηίζησο, γηα λα πείζεη ηνλ Λπγθέα γηα ην 

επείγνλ ηεο θαηάζηαζεο. Δ Καλάθε, απφ ηελ άιιε κεξηά, απνθαζίδεη, φηη ε 

απηνθηνλία είλαη ε κνλαδηθή ηεο επηινγή, έηζη δελ γξάθεη, γηα λα ζψζεη ηε δσή ηεο. 
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Ώλ θαη νη επηζηνιέο ησλ δχν εξσίδσλ έρνπλ θνηλά ζηνηρεία, ε θάζε κία μερσξηζηά 

εκθαλίδεη δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα θαη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο
178

. 

Δ Καλάθε, ελψ παξνπζηάδεη ιεθηηθά πξνθιεηηθή ζηάζε, θαηεγνξψληαο ηνλ παηέξα 

ηεο γηα ηα δεηλά πνπ ηεο πξνθάιεζε, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηεο 

θαη λα αξλεζεί ηηο πξνζηαγέο ηνπ. Δ εξσίδα αλήθεη ζην θνβηθφ ηχπν απνθπγήο, αθνχ 

έρεη αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηεο αιιά θαη γηα ηνπο άιινπο θαηαπηέδνληαο ηα 

πξαγκαηηθά ηεο ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πξαγκαηηθέο ηεο αλάγθεο. Πείζεηαη ζηνλ 

εμαλαγθαζκφ λα απηνθηνλήζεη, ρσξίο ηε ζέιεζή ηεο θαη λα απαξλεζεί ηνλ  

αγαπεκέλν ηεο. Λπγίδεη ζηηο εληνιέο ηνπ παηέξα ηεο βάδνληαο πάλσ απ‟ φια ηηο δηθέο 

ηνπ αλάγθεο απφ ηηο δηθέο ηεο. Βίλαη κία γπλαίθα, πνπ αδπλαηεί λα πάξεη ηε δσή ζηα 

ρέξηα ηεο θαη λα δξάζεη απηφλνκα, ζχκθσλα κε ηηο επηδηψμεηο ηεο. Αελ κπνξεί λα 

δηαρσξίζεη ηα ζέισ ηεο απφ απηά ηνπ παηέξα ηεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, φηη δελ 

επελδχεη ζηνλ εαπηφ ηεο αιιά ζηνπο άιινπο. Ίζσο, δελ ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο 

ζεκαληηθφ ή άμην απηφλνκεο δξάζεο. Βίλαη εμαξηεκέλε θαη παξ‟ φιεο ηηο αληηδξάζεηο 

θαη ην ζπκφ, πνπ εθθξάδεη κέζα απφ ηα ιφγηα ηεο, δελ κπνξεί λα ηνλ δηαρεηξηζηεί 

ζηελ νπζία θαη λα ζθεθηεί ζνβαξά απηφ, πνπ ζα ηεο ζπκβεί. Ώπαξληέηαη ηελ χπαξμε 

ηεο, γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο άιισλ γεγνλφο, πνπ δείρλεη, φηη δελ έρεη 

θακία εθηίκεζε ζε απηφ πνπ είλαη θαη βέβαηα παζρίδεη λα επηδείμεη ζηε ζσζηή 

ζπκπεξηθνξά, ζηνλ παηέξα ηεο, γηαηί πηζηεχεη, φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θεξδίζεη ην 

ζεβαζκφ ηνπ. Δ Καλάθε είλαη κηα βαζηά πιεγσκέλε γπλαίθα θαη γη‟ απηφ ην ιφγν, 

αδπλαηεί λα δηαρεηξηζηεί ηνλ εαπηφ ηεο θαη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο. 

Ώληηζέησο, ε Τπεξκήζηξα παζρίδεη λα ζψζεη ηε δσή ηεο αθνινπζψληαο ηελ επηζπκία 

ηεο. Δ επηζπκία ηεο είλαη λα παξακείλεη δσληαλή ζην πιεπξφ ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο, 

Λπγθέα. Ώλ θαη νπζηαζηηθά αληηδξά ζηε ζέιεζε ηνπ παηέξα ηεο, ιεθηηθά, ηνλ 

δηαρεηξίδεηαη κε ηέηνηνλ ηξφπν, πνπ δελ ζέιεη λα πξνθαιέζεη. Φαίλεηαη, λα έρεη 

αμηνινγήζεη ηνλ ζηφρν ηεο αιιά θαη ηα κέζα λα ηνλ πξαγκαηνπνηήζεη. Ώπηφ είλαη 

γλψξηζκα αζθαινχο ηχπνπ δεζκνχ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε ινγηθή, γηα λα ιχζεη ηα 

πξνβιήκαηα ηεο δσήο. Ο ζηφρνο ηεο είλαη ηφζν ηζρπξφο κέζα ηεο, πνπ δελ απαξληέηαη 

ηελ πξνζσπηθφηεηά ηεο θαη ηηο επηζπκίεο ηεο. Βίλαη κία γπλαίθα,. πνπ δηαζέηεη πςειά 

επίπεδα απηνεθηίκεζεο, αθνχ αςεθά ηα εκπφδηα θη έρεη βαζηά πίζηε, φηη ζην ηέινο ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ ζθνπφ ηεο. Βπηδεηθλχεη πνιχ πγηή ζπκπεξηθνξά, αθνχ 
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ρξεζηκνπνηεί ηνλ θφβν γηα λα βξεη ηελ πην ζπκθέξνπζα ιχζε. Ο θφβνο θαίλεηαη απφ 

ην γεγνλφο, φηη κηιά ζηελ επηζηνιή ηεο κε ηαθηηθή θαη δηπισκαηία, γηα λα απνθχγεη 

κία κεγαιχηεξε αλαζηάησζε. Σν αξλεηηθφ φκσο απηφ ζπλαίζζεκα ηελ θξαηά ζε 

εγξήγνξζε, δείρλνληαο ηεο ηξφπνπο ζσζηήο δηαρείξηζεο ηεο θαηάζηαζεο. Δ 

Τπεξκήζηξα αγαπά ηνλ παηέξα ηεο αιιά πεξηζζφηεξν αγαπά ηε δσή ηεο, ηελ νπνία 

ζέιεη λα πεξάζεη κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο, παξά ηα εκπφδηα. Σν ζπλαίζζεκα ηεο αγάπεο 

δελ ηελ απνδηνξγαλψλεη. Σελ δπλακψλεη δίλνληάο ηεο θίλεηξν, ψζηε λα ζπλερίζεη λα 

ην ππεξαζπίδεηαη. 

5.2. Μεραληζκνί ξύζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηηο Ηξσίδεο. 

 
Έρνληαο ήδε θαηαηάμεη ηηο πεξηζζφηεξεο εξσίδεο ζηνλ ηχπν δεζκνχ εκκνλήο, 

κπνξνχκε εχθνια λα θαηαλνήζνπκε ηνπο κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

ξπζκίζνπλ ην ζπλαίζζεκά ηνπο. Έηζη ινηπφλ, ζηεξηδφκελνη ζηε ζεσξία ηεο 

Ainsworth
179

, φηη ηα αζθαιή βξέθε εκθαλίδνπλ αλνηρηή έθθξαζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, γηαηί έρνπλ ηελ αζθάιεηα, φηη ζα εηζαθνπζηνχλ, ελψ ηα αλαζθαιή 

βξέθε, ηα νπνία έρνπλ αλαπηχμεη πξνζδνθίεο γηα έλαλ γνληφ απφκαθξν ή αζπλεπή, 

δελ αλακέλνπλ ην άκεζν ελδηαθέξνλ απφ απηφλ ζηελ θαηάζηαζε δπζθνξίαο, ηελ 

νπνία βηψλνπλ. Έηζη, καζαίλνπλ λα ξπζκίδνπλ ην ζπλαίζζεκά ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο 

δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο, φπσο ε θαηαπίεζε, ε απνθνπή ή ε ππελεξγνπνίεζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, κε ζθνπφ λα κεηψζνπλ ηελ έληαζή ηνπ θαη λα επηιχζνπλ απηή ηελ 

άζρεκε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε. 

Σν ίδην θαηλφκελν παξαηεξείηαη θαη ζηηο εξσίδεο ηνπ Οβηδίνπ, νη νπνίεο κε 

κπνξψληαο λα αληέμνπλ απηήλ ηελ απφξξηςε απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο, 

ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο, γηα λα ξπζκίζνπλ ην ζπλαίζζεκά ηνπο θαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηελ άζρεκε ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε. Έηζη, εκθαλίδνπλ άγρνο θαη 

δίλνπλ πξνζνρή πεξηζζφηεξν ζην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη βηψλνπλ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ή άιιεο θαηαζηάζεηο πεξηζζφηεξν ηξαπκαηηθέο. Κη απηφ, γηαηί δελ 

κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ αιιηψο, αθνχ έρεη θαηαζηεί πιένλ ζπλήζεηα θαη κάζεζε, λα 

αληηδξνχλ ππεξβνιηθά θαη πνιιέο θνξέο μεπεξλψληαο ηα φξηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

κε ζθνπφ λα ηζνξξνπήζνπλ εζσηεξηθά αιιά θαη λα κπνξέζνπλ λα εηζαθνπζηνχλ απφ 

απηνχο πνπ επηζπκνχλ. Αελ αηζζάλνληαη ηε ζηγνπξηά ησλ αζθαιψλ ηχπσλ δεζκνχ, 
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φηη, φ, ηη θαη λα γίλεη, απηνί ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη, ζα ιάβνπλ θαη ζα 

θαηαλνήζνπλ ην αίηεκά ηνπο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επηηχρνπλ ηε ξχζκηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηφο ηνπο. Σα άηνκα κε ηχπν δεζκνχ εκκνλήο δελ έρνπλ αλαπηχμεη ηέηνηνπ 

είδνπο ζρέζε κε ηα άηνκα ηνπ άκεζνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο θαη 

γη‟απηφλ ηνλ ιφγν, αληηδξνχλ ζε θαηαζηάζεηο απεηιήο θαη αλαζθάιεηαο κε ηέηνην 

ζπαζκσδηθφ ηξφπν
180

. 

πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψλεηαη ε δηαρξνληθή ζεκαζία ηεο Θεσξίαο ησλ Βλεξγψλ 

Μνληέισλ Αεζκνχ ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη έρνληαο βηψζεη ζπγθεθξηκέλεο 

εκπεηξίεο, ηηο απνηππψλνπλ ζηελ ηέρλε γεληθφηεξα θαη, ζηελ πεξίπησζή καο, ζηε 

ινγνηερλία. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ βηψλνπλ νη εξσίδεο ηνπ Οβηδίνπ, 

είλαη παλαλζξψπηλεο θαη θνηλέο γηα φινπο. Ώλ θαη ν πνηεηήο ππεξβάιιεη ζηνλ ηξφπν 

έθθξαζήο ηνπο, απηά ηα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ θνηλέο εκπεηξίεο φισλ, ησλ 

αζθαιψλ αιιά θαη ησλ αλαζθαιψλ ηχπσλ. Καη νη δχν ηχπνη δεζκνχ έρνπλ εκπιαθεί 

ζε ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο, φπσο ην εξσηηθφ πάζνο, ε εγθαηάιεηςε, ε απψιεηα 

θαη ην πέλζνο. ε απηφ πνπ δηαθέξνπλ νη κελ θαη νη δε είλαη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ. Οη κέλ αζθαιείο ηχπνη δηαζέηνπλ ηε 

δχλακε θαη ην ζζέλνο λα παιέςνπλ κε ηηο αληημνφηεηεο, νη δε αλαζθαιείο ηχπνη δελ 

είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ νχηε ηνλ εαπηφ ηνπο αιιά θαη νχηε θαη ηηο δπζθνιίεο 

πνπ ζπλαληνχλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 
Σύπνη δεζκνύ θαη ξύζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. 

 
Γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ππήξρε δηάζηαζε απφςεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν 

ηδηνζπγθξαζηαθψλ παξαγφλησλ ζηελ εμέιημε ησλ αζθαιψλ θαη αλαζθαιψλ ηχπσλ 

δεζκνχ
181

. O ιφγνο γη‟απηφ είλαη επλφεηνο. Δ ζεσξία δελ πξνβάιιεη ελδναηνκηθνχο 

παξάγνληεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε γελεηηθέο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ ςπρνθνηλσληθή 

εμέιημε ηνπ αηφκνπ. Πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ επίδξαζε  πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ. Πξφζθαηεο έξεπλεο ζηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία θάλνπλ αθφκε ιφγν 

θαη γηα αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ ηδηνζπγθξαζία.
182

 

Σφζν ε αλαπηπμηαθή 
183

φζν θαη ε θνηλσληθή βηβιηνγξαθία, ζρεηηθά κε ην δεζκφ 

ελειίθσλ
184

, απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, σο 

θεληξηθνχ κέξνπο ζηελ νξγάλσζε ηνπ δεζκνχ. Μειέηεο, φπσο απηέο ησλ Grossman 

θαη Grossman,
185

 ηφληζαλ ηε ζεκαζία ηεο δηάξζξσζεο ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηε δηαπξνζσπηθή ζπλαιιαγή ζηα αξρηθά ζηάδηα ησλ ζρέζεσλ 

δεζκνχ. 

Οη αλαζθαιείο ηχπνη δεζκνχ ζπλδένληαη κε ηε δπζιεηηνπξγηθή ξχζκηζε ηνπ 

αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο. Σα αλαζθαιή άηνκα παξαηεξήζεθε, φηη είλαη ιηγφηεξν 

εγψ-αλζεθηηθά, πεξηζζφηεξν αλήζπρα θαη ερζξηθά ζε ζρέζε κε ηνπο αζθαιείο θίινπο 

ηνπο
186

. Έκκνλα άηνκα βηψλνπλ άγρνο θαη δίλνπλ πξνζνρή πεξηζζφηεξν ζην αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα, ελψ ηα άηνκα κε ηχπν απνθπγήο ηείλνπλ λα θαηαζηέιινπλ ην αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα, ην νπνίν βηψλνπλ νχησο ή άιισο
187

. Πξφζθαηε καξηπξία έδεημε 

πεξαηηέξσ, φηη νη αζθαιείο θαη αλαζθαιείο ηχπνη δεζκνχ δηαθέξνπλ ζηε ξχζκηζε ηνπ 

αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ θφβνπ ηνπ ζαλάηνπ
188

. Ο Fuendeling
189

 ζηελ 
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αλαζθφπεζή ηνπ ππέδεημε, φηη ε ξχζκηζε ηνπ αξλεηηθνχ affect είλαη κία ζρεηηθά 

ζηαζεξή εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ λφκσλ, πνπ δηέπνπλ ηνλ δεζκφ. 

Δ ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο ζηελέο ζρέζεηο. Ο 

αζθαιήο δεζκφο ζπζρεηίδεηαη κε ηα ζεηηθά αηζζήκαηα θαη αληίζηξνθα κε ηα 

αξλεηηθά αηζζήκαηα.
190

 Ο έκκνλνο ηχπνο ζρεηίδεηαη κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, 

ελψ δελ ζρεηίδεηαη κε ηα ζεηηθά.. 

Οη ηχπνη δεζκνχ έρνπλ άκεζε επίπησζε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο. Έρεη απνδεηρζεί, φηη άηνκα κε αζθαιή ηχπν δεζκνχ είλαη ζε ζέζε λα 

ειαρηζηνπνηνχλ ην ζηξεο θαη ην άγρνο δίλνληαο παξάιιεια έκθαζε ζηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ιφγσ ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, γηα λα ξπζκίδνπλ ην 

ζπλαίζζεκά ηνπο
191

. Άηνκα κε αλαζθαιή ηχπν δεζκνχ αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθέο 

ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, πνπ εζηηάδνπλ ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη 

βηψλνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ή άιιεο θαηαζηάζεηο σο πεξηζζφηεξν αγρνγφλεο (ηχπνο 

εκκνλήο) ή ηείλνπλ λα θαηαπηέδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (ηχπνο απνθπγήο). Αέθα 

ρξφληα κεηά ηηο αξρηθέο έξεπλεο, ν Fuendeling έθαλε κηα αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο θαη βαζηζκέλνο πάλσ ζε επξήκαηα απφ δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο 

πεξηνρέο έξεπλαο πξνηείλεη, φηη ν έιεγρνο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απνηειεί γλψξηζκα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο (trait) άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ηχπν δεζκνχ. 

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε θαη επηθαιεζηνχκε ηηο έξεπλεο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο, γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζηξαηεγηθέο 

ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αλά ηχπν δεζκνχ. Σν ζπκπεξηθνξηθφ ζχζηεκα δεζκνχ 

είλαη έλα επαλαηξνθνδνηνχκελν ζχζηεκα, πνπ έρεη σο ζηφρν, λα πξνζηαηεχζεη ην 

βξέθνο απφ θηλδχλνπο κε ηε δηαζθάιηζε ηεο απφζηαζεο απφ ην γνλέα/ηξνθφ. Δ 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη απνηέιεζκα ηεο αίζζεζεο αζθάιεηαο, ε νπνία 

απνηειεί θαη ην αλακελφκελν απνηέιεζκα ηνπ ζπζηήκαηνο δεζκνχ
192

. πκπεξηθνξέο 

δεζκνχ, πνπ νδεγνχλ ζην επηζπκεηφ αλακελφκελν απνηέιεζκα (δει. ηελ αζθάιεηα), 

ζπλδένληαη κε ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ άγρνπο θαη θφβνπ, ελψ 

ζπκπεξηθνξέο, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε δηαηήξεζε ηεο απφζηαζεο θαη ηεο 

αίζζεζεο αζθάιεηαο (πρ. απφκαθξνο γνλέαο/ ηξνθφο, έιιεηςε θξνληίδαο θιπ.), 

ζρεηίδνληαη κε πςειά επίπεδα άγρνπο θαη ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

190
ΐιεπε Simpson, 1990, ζ. 62, 434-446˙ Magai, Distel, & Liker, 1995, ζ. 56: 28-35 

191
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192
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γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Βδψ, φπσο γίλεηαη 

θαηαλνεηφ, έγθεηηαη θαη ε ζχλδεζε ησλ ηχπσλ δεζκνχ κε λεπξνςπρνινγηθέο βάζεηο 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο
193

. 

Σν παξάδεηγκα ηνπ μέλνπ αληαλαθιά ηηο ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

ησλ αζθαιψλ ή αλαζθαιψλ αηφκσλ
194

. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη λήπηα κε αζθαιή 

ηχπν δεζκνχ (ΐ) πξνζεγγίδνπλ ηνλ γνλέα, εθθξάδνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

άγρνπο θαη θφβνπ (κε θιάκα θιπ.) θαη βξίζθνπλ αλαθνχθηζε κε ηελ επάλνδν ηνπ 

γνλέα. Νήπηα κε αλαζθαιείο ηχπνπο δεζκνχ φκσο αθνινπζνχλ άιιεο, 

δπζιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Νήπηα ηχπνπ άγρνπο- 

απνθπγήο (Ώ anxious-avoidant) αθνινπζνχλ ζπκπεξηθνξέο απνθπγήο 

(disattachment), θαζψο απνθεχγνπλ ηελ επαθή κε ηνλ γνλέα θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

θαίλεηαη λα θαηαπηέδνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Ώληίζεηα, λήπηα ηχπνπ άγρνπο- 

αληίζηαζεο (C anxious-resistant) αθνινπζνχλ ακθηζπκηθέο ζπκπεξηθνξέο έλαληη ζηνλ 

γνλέα κε ηελ έθθξαζε απφ ηελ κία, ππέξκεηξνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο (θιάκα) 

σο έλδεημε δηακαξηπξίαο, απφ ηελ άιιε φκσο απνθεχγνληαο λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ 

γνλέα γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο. 

Σα επαλαηξνθνδνηηθά ζπζηήκαηα (control systems), πνπ ζπλδπάδνπλ γλσζηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δνκέο, ξίρλνπλ θσο ζε απηά ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη 

έθθξαζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο
195

. Ώζθαιή βξέθε έρνπλ αλαπηχμεη ΒΜΑ γηα ηνλ  

γνλέα σο άηνκν, πνπ γεληθά ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπο γεγνλφο, ην νπνίν ηα θάλεη  

λα εθθξάδνπλ αλνηρηά ην ζπλαίζζεκά ηνπο (αξλεηηθφ θαη ζεηηθφ). Ώπφ ηελ άιιε, 

παξαηεξείηαη δπζιεηηνπξγία ζηε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηνπο αλαζθαιείο 

ηχπνπο, κε ηελ έλλνηα φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο δνκέο (έθθξαζε) δελ αθνινπζνχλ ηηο 

γλσζηηθέο δνκέο
196

. Νήπηα κε αλαζθαιή ΒΜΑ έρνπλ αλαπηχμεη πξνζδνθίεο γηα έλα 

γνλέα απφκαθξν (ηχπνπ Ώ) ή αλαθφινπζν ζηηο ζπκπεξηθνξέο θξνληίδαο (ηχπνπ C) 

θαη απηφ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ επίηεπμε ηνπ αλακελφκελνπ απνηειέζκαηνο 

ηεο αζθάιεηαο. Έηζη, νη ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (θαηαπίεζε- 

απνθνπή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο [repression] ή ππεξελεξγνπνίεζε [hyperactivation] ηνπ 

αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο) βνεζά ζηελ επίιπζε απηήο ηεο ζχγθξνπζεο. Ώπφ απηή 

ηελ νπηηθή, νη Kobak θαη Sceery πξνηείλνπλ, φηη ηα ΒΜΑ πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο 

193
Nelson, E.E. &, Panksepp, J. (1998), ζ. 22, 437-452. 

194
Ainsworth, Μ., Blehar, M.C., Waters, E. & Wall, S. (1978). 

195
Kobak, R.R., Sudler, N. & Gamble, W. (1992), ζ. 3, 461-474. 

196
Dodge, K. A. (1991), ζ. 159-181. 
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«δνκέο» νξγάλσζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πξφηππσλ ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, φηαλ 

ην άηνκν βξίζθεηαη ζε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάπησζε. 

Οη ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ηχπνπο 

δεζκνχ ζηε βξεθηθή ειηθία, παξαηεξνχληαη επίζεο θαη ζηε κεηέπεηηα αλάπηπμε ηνπ 

αηφκνπ.
197

 ε πξφζθαηε έξεπλα, έθεβνη κε αζθαιείο ηχπνπο δεζκνχ είραλ ιηγφηεξν 

δπζιεηηνπξγηθφ ζπκφ θαη άγρνο θαηά ηε δνθηκαζία επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο κε ηε 

κεηέξα
198

 ζε ζχγθξηζε κε αλαζθαιείο ζπλνκειίθνπο ηνπο (κε ηελ κέζνδν ΏΏΕ -Adult 

Attachment Interview). Ο ζεκαληηθφο ξφινο ησλ πξνηχπσλ ξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ζηελ ελειηθίσζε θαηαδείρζεθε θαη ζηελ επίδξαζε ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
199

. 

6.1. Σν γλσζηηθό-ζπλαηζζεκαηηθό κνληέιν ηεο Crittenden 

 
Σν κνληέιν ηεο Crittenden

200
 ππνζηεξίδεη, φηη ν δεζκφο απνηειεί κέξνο ελφο 

γεληθφηεξνπ ζπκπεξηθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηα δηάθνξα είδε 

ζειαζηηθψλ, γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ επηβίσζε θαη ηε δηαηψληζε ηνπ είδνπο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δεζκνχ ζρεηίδεηαη κε φια ηα επίπεδα ηνπ εγθεθάινπ θαη 

ζπλδέεηαη κε απηά. Δ αθξηβήο πξφβιεςε θαηαζηάζεσλ, πνπ θαζηζηνχλ ην βξέθνο 

αζθαιέο θαη πξνσζνχλ ηελ αλαπαξαγσγή νξγαλψλνπλ ηηο εγθεθαιηθέο απηέο δνκέο 

θαζψο θαη ηε λνεηηθή αλάπηπμή ηνπο. ηαλ δειαδή κηα ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδεη 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα, ζπληεξείηαη θαη επαλαιακβάλεηαη. Ώληηζέησο, φηαλ δελ 

απνδίδεη επηζπκεηά απνηειέζκαηα, αιιάδεη ή εκπνδίδεηαη. 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ζπγθηλεζηαθφ ζχζηεκα ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε 

ηαρχηαηεο αληηδξάζεηο «κάρεο ή θπγήο» (fightorflight). 

Ώπηφ κπνξνχκε λα ην δηαπηζηψζνπκε ζηελ αιιειεπίδξαζε γνλέσλ θαη παηδηψλ. Οη 

γνλείο παηδηψλ κε αζθαιή ηχπν δεζκνχ αληηδξνχλ ζηηο επηθιήζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο 

κε έλαλ ζηαζεξφ θαη αλακελφκελν ηξφπν, ελψ νη γνλείο παηδηψλ κε αλαζθαιή ηχπν 

δεζκνχ αληηδξνχλ κε ηξφπν αζηαζή θαη αζπλεπή. Έηζη, ην παηδί δηαζέηεη γλσζηηθά 

κία αθξηβή ή αληηζέησο αλαθξηβή εηθφλα θαη πξνζδνθία απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη 

ζχκθσλα κε απηήλ πξάηηεη θαη ιεηηνπξγεί. 
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198
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Έξεπλεο ζε ελειίθνπο δηαπηζηψλνπλ, φηη άηνκα κε ηχπν δεζκνχ απνθπγήο- 

απνξξηπηηθφ έρνπλ ρακειή επίδνζε ζην ζπγθηλεζηαθφ θνκκάηη ηνπ ηεζη 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο
201

 (Καθέηζηνο, 2004). Καηά ηελ  παηδηθή ηνπο ειηθία, 

νη ζπγθεθξηκέλνη ελήιηθεο δελ είραλ αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλνχλ 

ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνπο άιινπο θαη ζπλήζηδαλ λα θαηαπηέδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο. Ώληίζεηα, νη γνλείο/ηξνθνί παηδηψλ κε ηχπν δεζκνχ άγρνπο-εκκνλήο 

παξνπζηάδνπλ αζπλέπεηα ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη αληηδξνχλ ππεξβνιηθά ζηηο 

πεξηπηψζεηο, πνπ ηα παηδηά απνδεηνχλ ηελ πξνζνρή ηνπο κε ην θιάκα. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ην παηδί κεγαιψλνληαο καζαίλεη λα κελ αλακέλεη ζηαζεξφηεηα ζηνλ ηξφπν 

αληίδξαζεο ησλ γνλέσλ. Παξ‟ φια απηά, αλ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ γνλεά/ηξνθνχ 

βαζίδεηαη ζην ζπλαίζζεκα, αθφκα θη αλ απηφ είλαη αξλεηηθφ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, 

ηα άηνκα ηχπνπ άγρνπο/εκκνλήο, αλαπηχζζνπλ θαιχηεξν ζπλαηζζεκαηηθφ ζχζηεκα. 

Έηζη, θαηά ηελ ελειηθίσζε, ζηα άηνκα κε απηά παξαηεξείηαη ε ηάζε γηα αιιαγή απφ 

αλαζθαιή ζε αζθαιή ηχπν δεζκνχ, κέζα απφ ηελ σξίκαλζε ηεο ξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο.
202

 

ε κειέηεο ηνπο, νη Fraley, Waller&Brennan
203

 ζπλδχαζαλ ηα ΒΜΑ κε ζηξαηεγηθέο 

ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, πξνεηδνπνηεηηθέο (pre-emptive) θαη κεηαεηδνπνηεηηθέο 

(post-emptive), νη νπνίεο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα άκπλαο. Οη 

πξνεηδνπνηεηηθέο ζηξαηεγηθέο επηδηψθνπλ ηα πξνθπιάμνπλ ηα άηνκα απφ ην λα 

βηψζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή αδπλακία.Παξαδείγκαηα πξνεηδνπνηεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

απνηεινχλ: ε ζπλεηδεηή ή αζπλείδεηε ζπλαηζζεκαηηθή απνκάθξπλζε απφ έλα ζέκα,  

ε κε-αληίιεςε απεηιεηηθψλ γεγνλφησλ φπσο θαη κλεκψλ ή ζθέςεσλ πνπ πξνθαιινχλ 

άζρεκα ζπλαηζζήκαηα θαη εππάζεηα. Ώπηέο νη δχν ζηξαηεγηθέο είλαη θαη 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα άκπλαο. Οη πξνεηδνπνηεηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη 

πξνηηκεηέεο γηαηί ελέρνπλ κηθξφ βαζκφ ζπλεηδεηνπνίεζεο, ελψ φηαλ απνηπραίλνπλ 

απηέο ην άηνκν (θπξίσο κε ηχπν αλαζθαιή-απνθπγήο) ρξεζηκνπνηεί κεηα- 

εηδνπνηεηηθέο ζηξαγεγηθέο. Ώπφ ηελ άιιε, νη κεηαεηδνπνηεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαπίεζε ή θαηαζηνιή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, γηαηί επηδηψθνπλ λα 

κεηψζνπλ ηελ απεηιή ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πνπ έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί. 

 

 

 
 

201
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202
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6.2. Οη ζεσξίεο ηνπ γλσζηηθνύ-ζπλαηζζεκαηηθνύ κνληέινπ θαη ηεο ξύζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ζηηο Ηξσίδεο. 

Μειεηψληαο πξνζεθηηθά ηηο ζεσξίεο ηνπ γλσζηηθνχ-ζπλαηζζεκαηηθνχ κνληέινπ θαη 

ηεο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, απηφ πνπ καο θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ είλαη νη 

«ιαλζαζκέλεο γλσζηηθέο πξνζδνθίεο» αιιά θαη ην «αθξηβέο ζπλαίζζεκα», 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηνλ ηχπν δεζκνχ εκκνλήο. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ελεξγνπνηνχληαη ζε θαηαζηάζεηο, πνπ 

ελέρνπλ θάπνην βαζκφ απεηιήο. Ώπηφ πνπ παξαηεξνχκε δηαβάδνληαο ηηο εξσηηθέο 

επηζηνιέο, είλαη, φηη, αθνχ νη ήξσεο δελ ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ αλακελφκελν ηξφπν, 

νη εξσίδεο έρνπλ κε αθξηβή γλσζηηθή εηθφλα, ε νπνία ελεξγνπνηεί ηηο ζηξαηεγηθέο 

ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηφο ηνπο θη έηζη αληηδξνχλ κε απηφ ην ππεξελεξγνπνηεκέλν 

ζπλαίζζεκα. 

Δ Ώξηάδλε, ε Φπιιίδα θαη ε Αηδψ, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, αλήθνπλ ζηνλ ηχπν 

δεζκνχ εκκνλήο. Χο ηέηνηεο ινηπφλ, ξπζκίδνπλ ην ζπλαίζζεκά ηνπο βηψλνληαο έληνλν 

άγρνο θη έρνληαο ηελ ηάζε λα δίλνπλ πξνζνρή ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Έηζη,  

ελψ βιέπνπλ, φηη νη ήξσεο ιείπνπλ πνιχ θαηξφ θαη άξα δελ ζα μαλαγπξίζνπλ, 

επηκέλνπλ λα ηνπο εθιηπαξνχλ λα επηζηξέςνπλ. Βκθαλίδνληαη λα ππνθέξνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθά γηα ηελ απψιεηα ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο θαη ηε δηθή ηνπο εγθαηάιεηςε. 

Παξ‟ φια απηά φκσο, επηκέλνπλ λα ηξέθνπλ ειπίδεο, φηη νη ήξσεο ζα επηζηξέςνπλ 

θνληά ηνπο. Ώξλνχληαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ θαηάζηαζε, ζηελ νπνία έρνπλ 

πεξηέιζεη γηαηί αηζζάλνληαη, φηη απεηινχληαη απφ ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη, 

επηζηξαηεχνπλ αζπλείδεηα ηηο ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, γηα λα 

κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ. Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κεηαεηδνπνηεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηφο ηνπο, κε ζθνπφ λα κεηψζνπλ απηή ηελ 

απεηιή, ε νπνία ηηο έρεη θαηαθιχζεη θαη ηηο έρεη απνδηνξγαλψζεη. 

Οη Μήδεηα, Τςηπχιε, Οηλψλε θαη Αεηάλεηξα έρνπλ θη απηέο ηελ ηάζε λα εζηηάδνπλ 

ζην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη λα ην ππεξηνλίδνπλ. Δ εγθαηάιεηςε απφ ηνπο 

αγαπεκέλνπο ηνπο, ηνπο έρεη δεκηνπξγήζεη ππέξκεηξν άγρνο, γηα ην πψο ζα 

θαηαθέξνπλ λα επηδήζνπλ ρσξίο απηνχο. Βπηπιένλ, ελψ ε πξαγκαηηθφηεηα εκθαλίδεη 

ηνπο ήξσεο λα ηηο έρνπλ εγθαηαιείςεη θαη λα έρνπλ ήδε βξεη ηηο αληηθαηαζηάηξηέο 

ηνπο, νη ίδηεο αξλνχληαη απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δεκηνπξγνχλ κία δηθή ηνπο 

ηθεηεχνληάο ηνπο λα γπξίζνπλ πίζσ. Κάλνπλ θη απηέο ρξήζε ησλ κεηαεηδνπνηεηηθψλ 
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ζηξαηεγηθψλ ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηφο ηνπο, αθνχ δηαζέηνπλ γλσζηηθά κία 

αλαθξηβή εηθφλα ησλ γεγνλφησλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ώπηή ε αζπλείδεηε δηεξγαζία 

είλαη ε άκπλά ηνπο, κέζσ ηεο νπνίαο αληηζηέθνληαη ζηνλ πλεπκαηηθφ ζάλαην. 

Δ ΐξηζείδα θαη ε Βξκηφλε, ελψ είλαη αηρκάισηεο, δελ θαίλνληαη λα έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη πνιχ θαιά ηελ θαηάζηαζή ηνπο. πκπεξηθέξνληαη ζαλ λα κελ 

έρνπλ θαηαλνήζεη, ηη ζεκαίλεη ην λα είζαη αηρκάισηνο. εκαίλεη, φηη δελ κπνξείο λα 

μεθχγεηο απφ απηήλ ηελ θαηάζηαζε. Παξ‟ φια απηά φκσο, ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα 

κπνξεί λα αιιάμεη απηή ε θαηάζηαζε, ηθεηεχνληαο ηνπο ήξσεο λα ηηο πάξνπλ καδί 

ηνπο αθφκα θαη σο δνχιεο. Δ αληίδξαζή ηνπο απηή θαλεξψλεη, φηη νη γλσζηηθέο ηνπο 

πξνζδνθίεο είλαη ιαλζαζκέλεο γεγνλφο, ην νπνίν ελεξγνπνηεί απηά ηα ζπλαηζζήκαηα 

αιινθξνζχλεο. Ώηζζάλνληαη ηέηνην βαζκφ απεηιήο, γηα ην φηη ζα κείλνπλ γηα πάληα 

αηρκάισηεο θαη καθξηά απφ ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο, πνπ επηζηξαηεχνπλ θη απηέο ηηο 

κεηαεηδνπνηεηηθέο ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηφο ηνπο, κε ζθνπφ λα 

κεηψζνπλ απηήλ ηελ απεηιή. 

Δ Πελειφπε, ελψ γλσξίδεη πνιχ θαιά ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν έθπγε ν Οδπζζέαο, γηα 

λα πνιεκήζεη ζηελ Σξνία, ππνπηεχεηαη, φηη ηελ έρεη εγθαηαιείςεη γηα θάπνηα άιιε 

γπλαίθα. Δ πξαγκαηηθφηεηα δελ ηεο είλαη αξθεηή θαη γη‟ απηφ ην ιφγν θαη νξκψκελε 

απφ ηελ εκκνλή γηα ηα αξλεηηθά ηεο ζπλαηζζήκαηα, εκθαλίδεη κε αθξηβή γλσζηηθή 

εηθφλα. Θεσξεί ινηπφλ, φηη πηζαλφλ ν ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν ν Οδπζζέαο δελ 

επηζηξέθεη, είλαη ε χπαξμε θάπνηαο άιιεο γπλαίθαο. Δ Πελειφπε δελ  κπαίλεη θαλ 

ζηε δηαδηθαζία λα αλαινγηζηεί ηηο δπζθνιίεο, πνπ έρεη έλαο πφιεκνο. Αελ αλεζπρεί, 

κήπσο ν Οδπζζέαο έρεη ζθνησζεί ζηνλ Σξσηθφ πφιεκν αιιά ζηελ ηδέα, φηη κπνξεί λα 

ηελ έρεη εγθαηαιείςεη γηα θάπνηα άιιε γπλαίθα. Δ εξσίδα θάλεη ζπλεπψο ρξήζε ησλ 

πξνεηδνπνηεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, αθνχ κε ην λα κελ 

ζέιεη λα ζθέθηεηαη ην ζάλαην ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο, θαηαζθεπάδεη ηελ πηζαλφηεηα 

απηή επηδηψθνληαο λα πξνθπιάμεη ηνλ εαπηφ ηεο απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή αδπλακία. 

Με παξφκνην ηξφπν, αληηδξά θαη ε Λανδάκεηα, ε νπνία δηαθαηέρεηαη θη απηή απφ ην 

θφβν ζαλάηνπ ηνπ Πξσηεζίιανπ. Δ εξσίδα βιέπεη έλα πξνθεηηθφ φλεηξν θαη ζεσξεί, 

φηη είλαη πξνάγγεινο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο. Βπηθεληξσκέλε ζηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, βιέπεη παληνχ πξνκελχκαηα, φηη ν αγαπεκέλνο ηεο ζα ζθνησζεί, 

ρσξίο λα έρεη σζηφζν, ινγηθέο θαη απηέο απνδείμεηο γη‟ απηφ. Παξνπζηάδεη 

ιαλζαζκέλεο γλσζηηθέο πξνζδνθίεο, αθνχ βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο δεηζηδαηκνλίεο 

παξά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Βίλαη ζίγνπξε, φηη ν Πξσηεζίιανο ζα ζθνησζεί ζηνλ 
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πφιεκν θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνεηδνπνηεηηθέο ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, πξνζπαζεί λα αληαπεμέιζεη ζην γεγνλφο θαη ζηηο ζπλέπεηεο ελφο 

πνιέκνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ε Φαίδξα ζε φιε ηελ επηζηνιή ηεο επηδηψθεη επίκνλα λα απνδείμεη κε 

πνιινχο ηξφπνπο ηελ αγλφηεηά ηεο, κε ζθνπφ λα ηελ απνδερζεί ν Εππφιπηνο αιιά θαη 

λα απνζησπήζεη ην έγθιεκα ηεο αηκνκημίαο, πνπ είλαη πξφζπκε λα δηαπξάμεη. 

Ώξλείηαη λα δεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φηη δειαδή είλαη ζχδπγνο ηνπ Θεζέα, θαη 

θαηαζθεπάδεη ηε θαληαζίσζε ηεο παξζέλαο, γηα λα κπνξέζεη λα αληέμεη ην πάζνο ηεο 

γηα ηνλ Εππφιπην. Αηαζέηεη ζπλεπψο κία ηειείσο αλαθξηβή γλσζηηθή εηθφλα, ηνπ ηη 

πξαγκαηηθά ηζρχεη, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο άκπλα, γηα λα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη 

ηελ ηξαγηθή ηεο ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ιεηηνπξγεί θαη 

αληηδξά ζχκθσλα κε ηηο κεηαεηδνπνηεηηθέο ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηεο, θαζψο παζρίδεη λα πξνθπιαρζεί απφ ην πνιχ ζνβαξφ έγθιεκα 

ηεο αηκνκημίαο θαη λα δηθαηνινγήζεη ηελ επηινγή ηεο απηή. 

Δ απθψ ζηελ επηζηνιή ηεο απηή εκθαλίδεηαη λα απαξληέηαη ην παξειζφλ ηεο θαη λα 

αθπξψλεη φια απηά, ηα νπνία ηελ αλέδεημαλ σο πλεπκαηηθή γπλαίθα, κε ζθνπφ λα 

θάλεη ηνλ Φάνλα λα γπξίζεη πίζσ ζε απηήλ. ΐηψλεη έληνλν άγρνο εγθαηάιεηςεο 

δίλνληαο θη απηή έκθαζε ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, αθνχ ζεσξεί, φηη ν Φάσλ ηελ 

έρεη αληηθαηαζηήζεη κε γπλαίθεο απφ ηε ηθειία, εθθξάδνληαο θαη ε ίδηα ηελ επηζπκία 

λα γίλεη ηθειή. Μέζα ινηπφλ απφ ηελ επηζηνιή, απηή ε απθψ δελ αξλείηαη κφλν ηηο 

πξφηεξεο νκφθπιεο εξσηηθέο ηεο ζρέζεηο θαη ην πλεπκαηηθφ ηεο έξγν αιιά θαη ηελ 

ίδηα ηεο ηελ θαηαγσγή. Ώπηφ είλαη απνηέιεζκα ησλ ιαλζαζκέλσλ γλσζηηθψλ 

πξνζδνθηψλ, φηη ν ήξσαο ζα επηζηξέςεη ζε απηήλ. Ώπειπηζκέλε, θαζψο είλαη, ζεσξεί, 

φηη, εάλ αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη, ζα απνθηήζεη πάιη ηνλ Φάνλα, αθνχ 

ζεσξεί, φηη ίζσο απηέο είλαη νη αηηίεο ηεο απνκάθξπλζήο ηνπ. Ώδπλαηεί λα δηαθξίλεη 

θαζαξά απηφ πνπ ηζρχεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη γη‟ απηφ ην ιφγν, θάλεη ρξήζε ησλ 

κεηαεηδνπνηεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηφο ηεο, κε ζθνπφ λα 

κεηψζεη ηελ απεηιή ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πνπ έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί. 

Δ Καλάθε, κέζσ ηεο επηζηνιήο ηεο, επηδηψθεη λα θαηεγνξήζεη ηνλ παηέξα ηεο, ν 

νπνίνο ηελ ππνρξέσζε λα απηνθηνλήζεη επεηδή είρε εξσηεπηεί ηνλ αδεξθφ ηεο, ηνλ 

Μαθαξέα θαη είρε απνθηήζεη παηδί καδί ηνπ. Δ εξσίδα ζε φιε ηελ επηζηνιή, μεζπά 

θαη κηιά κε ιφγηα ζθιεξά γηα ηνλ παηέξα ηεο. Σν ζέκα είλαη φκσο, φηη απνδέρζεθε 
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θαη ηήξεζε ηελ εληνιή ηνπ λα απηνθηνλήζεη. Παξφιν δειαδή πνπ ε ίδηα 

ζπκπεξηθέξεηαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, αδπλαηεί λα θαηαζηεί θπξία ηνπ εαπηνχ ηεο 

θαη ηεο κνίξαο ηεο. Δ Καλάθε δίλεη πνιχ κεγάιε έκθαζε ζην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα 

θη ελψ ε πξαγκαηηθφηεηα ηελ εκθαλίδεη λα απνδέρεηαη ηειηθά ηελ εληνιή ηνπ παηέξα 

ηεο, ε ίδηα μεζπά «θαηφπηλ ενξηήο». Ώπφ ηε κία δειαδή, εμαπνιχεη θαηεγνξίεο ζε 

πνιχ έληνλν χθνο θαη απφ ηελ άιιε, είλαη έηνηκε λα κελ ππεξαζπηζηεί ηε δσή ηεο, 

θαλεξψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, κε αθξηβείο γλσζηηθέο πξνζδνθίεο. Έηζη, 

ρξεζηκνπνηεί απηή ηε κεηαεηδνπνηεηηθή ζηξαηεγηθή ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηφο 

ηεο, γηα λα κπνξέζεη λα κεηψζεη κέζα ηεο ηε δχλακε ηεο απεηιήο θαη ηεο πίεζεο, πνπ 

αηζζάλεηαη. 

Σέινο, ε Τπεξκήζηξα, σο αζθαιήο ηχπνο δεζκνχ, δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη γη‟ απηφ ην ιφγν δελ έρεη ηελ αλάγθε λα εμαπνιχζεη 

θαηεγνξίεο ζηνλ παηέξα ηεο κε έληνλν ηξφπν. θέθηεηαη κε ηξφπν ινγηθφ θη 

εκθαλίδεη αθξηβείο γλσζηηθέο πξνζδνθίεο, αθνχ παζρίδεη γηα ηελ επηβίσζή ηεο θαη 

γλσξίδεη ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ζα ηελ δηαπξαγκαηεπηεί. Δ ζπκπεξηθνξά ηεο 

βαζίδεηαη ζε πξνεηδνπνηεηηθέο ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, αθνχ κε ην 

λα ηνλίδεη ζηελ επηζηνιή ηεο ηελ ελάξεηε πξάμε ηεο (ην φηη δελ κφιπλε ηα ρέξηα ηεο 

κε ην λα δνινθνλήζεη ηνλ Λπγθέα), απεπζπλφκελε νπζηαζηηθά ζηνλ παηέξα ηεο, 

επηδηψθεη λα πξνθπιάμεη ηνλ εαπηφ ηεο απφ ην λα βηψζεη ζπλαηζζεκαηηθή αδπλακία, 

επεηδή παξάθνπζε ηηο εληνιέο ηνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψλνπκε, φηη φιεο νη εξσίδεο, εθηφο απφ κία-ηελ 

Τπεξκήζηξα- αλήθνπλ ζηνπο αλαζθαιείο ηχπνπο δεζκνχ. Δ Τπεξκήζηξα είλαη θαη ε 

κφλε, πνπ θαηάθεξε λα νξίζεη ε ίδηα ηε δσή ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηεο επηδηψμεηο, 

αθνχ γλψξηδε πνιχ θαιά απφ ηελ αξρή, ηί ζα έπξεπε λα επηδηψμεη θαη κε πνηφλ ηξφπν 

ζα θαηάθεξλε λα ην θέξεη εηο πέξαο. Γηα φιεο ηηο ππφινηπεο, ε δπζάξεζηε θαη 

αηθλίδηα εκπεηξία πνπ βίσζαλ, πξνθάιεζε απνδηνξγάλσζε θαη παληθφ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ θαηνξζψζνπλ λα ειέγμνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη λα ξπζκίζνπλ 

ηελ θαηάζηαζε.Ώπφ ηα παξαπάλσ, θαηαλννχκε ηε ζεκαζία ηνπ κεραληζκνχ ηεο 

ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, αθνχ απηφο απνηειεί ην θχξην ζπζηαηηθφ νξγάλσζεο 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Δ παξνπζία απηνχ ηνπ κεραληζκνχ ζπλεπάγεηαη ηελ πγηή θαη 

ζσζηή αληηκεηψπηζε αθφκα θαη ησλ πην δχζθνισλ ζπγθπξηψλ, ελψ ε απνπζία απηνχ 

νδεγεί ζε δπζιεηηνπξγία ησλ αηφκσλ αθφκα θαη ζηελ αληηκεηψπηζε απιψλ, 

θαζεκεξηλψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

 
Οη δηπιέο Ηρωίδες ηνπ Οβηδίνπ 

 
7.1. Σν ύθνο θαη ε παηξόηεηα ησλ επηζηνιώλ XVI-XXI

204
. 

 
Ο Οβίδηνο, εθηφο απφ ηηο κνλέο Δξσίδεο, έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ πνηεηηθή ηνπ 

ζπιινγή θαη ηξεηο δηπιέο επηζηνιέο (Πάξεο-Βιέλε, Λέαλδξνο-Δξψ, Κπδίππε- 

Ώθφληηνο), ηηο νπνίεο ζηέιλνπλ νη ήξσεο ζηηο εξσίδεο θαη πνπ ζηηο νπνίεο εθείλεο 

απαληνχλ.Οη Αηπιέο Βπηζηνιέο ζε αληίζεζε κε ηηο Μνλέο επηηξέπνπλ κηα 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ πξσηαγσληζηψλ. Φαίλεηαη λα έρνπλ θνηλά ζηνηρεία κε 

ηνπο αγψλεο ιφγνπ ζηνλ Βπξηπίδε, ν νπνίνο θαίλεηαη λα αλαδεηθλχεη ην 

ζπγθξνπζηαθφ ζηνηρείν πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άιινπο δχν ηξαγηθνχο ηεο αξραηφηεηαο 

ππνγξακκίδνληαο ηε δηαηχπσζε ησλ ιεθηηθψλ αληαιιαγψλ
205

 κε έληνλεο παξεκβάζεηο 

θαη επίδεημε απηνζπλείδεζεο.Ώπηφ θαίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο επηζηνιέο ηνπ 

Ώθφληηνπ θαη ηεο Κπδίππεο, φπνπ πνιιά επηρεηξήκαηα ζρεηηθά κε δειψζεηο θαη 

πξνζέζεηο εκθαλίδνληαη ζην πιαίζην κηαο λνκηθήο ζπδήηεζεο. 

Πηζαλφηαηα, νη ζπγθεθξηκέλεο εξσίδεο (Βιέλε, Δξψ, Κπδίππε) εληππσζηάδνπλ ηνλ 

Οβίδην θαη γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν ηηο ζπκπεξηιακβάλεη ζην έξγν ηνπ. Καη νη ηξεηο απηέο 

εξσίδεο, φπσο καο ζπζηήλνληαη ζε απηέο ηηο επηζηνιέο, απνηεινχλ ηψξα  

ινγνηερληθέο δεκηνπξγίεο. Δ Βιέλε εκθαλίδεηαη σο κία αξηζηνπξγηκαηηθή 

επαλέθδνζε απέλαληη ζηελ νμεία απφδφκεζε ηνπ Βπξηπίδε. Βπηπιένλ, ν πνηεηήο 

ζθηαγξαθεί ηνπο ραξαθηήξεο ηεο Δξψο θαη ηεο Κπδίππεο επεξεαζκέλνο απφ ηηο πεγέο 

ηεο Βιιεληζηηθήο πεξηφδνπ. 

ε απηέο ηηο επηζηνιέο ζα κπνξνχζακε λα δνχκε ηελ επαλεηζαγσγή ηνπ άλδξα ζε 

ξφιν πξσηαξρηθνχ εξσηηθνχ ππνθηλεηή σο κηα αλαζηξνθή ππφ κία έλλνηα ζηελ 

παξαδνζηαθή εξσηηθή ειεγεία.
206

Βδψ, νη εξσίδεο, αλ θαη ε ξεηνξηθή ηνπο δηαζέηεη 

δχλακε, νη ίδηεο παξνπζηάδνληαη παζεηηθέο. ια ππφθεηληαη ζην έιενο θάπνησλ 

αδπζψπεησλ θαη αλεχζπλσλ εθδηθεηηθψλ ζεψλ. Έηζη, ε Βιέλε ελψ εκθαλίδεηαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα απνξξίςεη ηηο επηζπκίεο ηνπ Πάξε, δελ δχλαηαη λα ην πξάμεη, αθνχ ε 

κνίξα ηεο είλαη πξνδηαγεγξακκέλε ζχκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή αθήγεζε, αθνχ ν 

Σξσηθφο πφιεκνο είλαη αλαπφθεπθηνο. Δ επηπρία ηεο Δξψο εμαξηάηαη απφ 

 

204
Kenney, E. J. (1994), ζ. 20-26 

205
Βδψ κπνξεί λα ζπγθξίλεη θαλείο ηελ ακεζφηεηα ηνπ ζηίρνπ 1055-1056 ζηελ Διέθηξα 

206 
Harisson, S., (2001) Texts, Ideas and the Classics. Ομθφξδε. 
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απξφβιεπηεο θαη ππεξάλζξσπεο δπλάκεηο. Σέινο, ε Κπδίππε ζπγθξνχεηαη κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο απέλαληη ζηνπο ζενχο αιιά αλαγθάδεηαη λα ελδψζεη ζηηο απεηιέο  

ηνπ Ώθφληηνπ. 

χκθσλα κε ηνλ PatrickWilkinson
207

, απηέο νη επηζηνιέο ελέρνπλ ζην βάζνο κία 

ηξαγηθφηεηα, αθνχ, ελψ ν δηάινγνο ηνπ Πάξε θαη ηεο Βιέλεο κπνξεί λα κνηάδεη 

δηαζθεδαζηηθφο, απφ ηελ άιιε, γλσξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ θαηαζηξνθή θαη ηνλ 

πφιεκν πνπ αθνινπζεί. Δ ηζηνξία ηνπ Λέαλδξνπ θαη ηεο Δξψο είλαη εκθαλψο 

ηξαγηθή: ξνκαληηθή αγάπε, ε νπνία επηζθηάδεηαη απφ ην άζρεκν πξναίζζεκα, 

θαηαδηθαζκέλε λα θαηαζηξαθεί. Σέινο, ν ηφλνο ησλ επηζηνιψλ ηνπ Ώθφληηνπ θαη ηεο 

Κπδίππεο έρεη ηελ αίζζεζε ηνπ απαηεινχ. ηαλ ζην ηέινο ε ίδηα ελδίδεη, απηφ γίλεηαη 

κε ηε δηθή ηεο ζέιεζεθαη γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν, είλαη εχινγν ην εξψηεκα, εάλ απηή ε 

θαηάιεμε απνηειεί επηπρέο ηέινο κεηά απφ φια απηά πνπ έρνπλ πξνεγεζεί. 

ηηο δηπιέο επηζηνιέο δηαπηζηψλεηαη κία ηερληθε δπζθνιία ζχκθπηε σο πξνο ην χθνο: 

ζε πνηα ζεκεία ππάξρεη «πάγσκα» ηεο δξάζεο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

ραξαθηήξεο λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. ηαλ ν Πάξεο πηάλεη ηελ πέλα ηνπ 

λα γξάςεη, ν Μελέιανο βξίζθεηαη καθξηά, ην θαξάβη πεξηκέλεη θαη ε εξσίδα επηζπκεί 

λα ελδψζεη. Σν δηάζηεκα κεηαμχ ηεο ιήςεο ηεο επηζηνιήο ηνπ θαη ηεο απάληεζεο ηεο 

Βιέλεο είλαη πνιχ κηθξφ. Δ ίδηα δελ ράλεη θαζφινπ ρξφλν θαη είλαη πξνθαλέο φηη έρεη 

ιάβεη ηελ απφθαζή ηεο. Σν φιν επεηζφδην δηαξθεί κφλν ιίγεο ψξεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη 

θαη ηηο επηζηνιέο ηνπ Ώθφληηνπ θαη ηεο Κπδίππεο, φπνπ γηα αθφκα κία θνξά ην 

δηάζηεκα κεηαμχ ηεο επηζηνιήο ηνπ ήξσα θαη ηεο απάληεζεο ηεο εξσίδαο είλαη πνιχ 

κηθξφ, αλ θαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε Κπδίππε ήηαλ άξξσζηε, είρε δηάξθεηα 

πνιιψλ κελψλ. Κη εδψ ε ςπρνινγηθή δξάζε ζπκππθλψλεηαη ζε πνιχ κηθξφ εχξνο. Ο 

ζπγρξνληζκφο ησλ γξακκάησλ ηνπ Λέλαδξνπ θαη ηεο Δξψο απνθαιχπηνπλ ηηο 

ηξαγηθέο εηξσλίεο ηεο ηζηνξίαο. ηαλ ε Δξψ απαληά ζηνλ Λέαλδξν, ε νπνία δελ 

θηάζεη πνηέ ζηνλ παξαιήπηε, ν Λέαλδξνο είλαη ήδε λεθξφο ζηελ αθηή. Σελ απγή ζα 

βξίζθεηαη θαη ε ίδηα εθεί λεθξή. Μέζα ζε κία εκέξα γηλφκαζηε κάξηπξεο ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ηεο εμαθάληζεο ελφο έξσηα. 

Μία δεχηεξε δπζθνιία ζρεηίδεηαη κε ην φηη ν αλαγλψζηεο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη 

ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο. ζνλ αθνξά ζηνλ Πάξε θαη ζηελ Βιέλε, νη αλαγλψζηεο 

ηνπ Οβηδίνπ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνλ κχζν ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ θαη κε ηνλ κεξν 
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θαη ίζσο κε ηνλ Βπξηπίδε. ηελ πεξίπησζε ηνπ Ώθφληηνπ θαη ηεο Κπδίππεο, απνηειεί 

πξνυπφζεζε ε γλσξηκία ηνπ θνηλνχ κε ηνλ Καιιίκαρν. Σέινο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Λέαλδξνπ θαη ηεο Δξψο είλαη ακθίβνιν εάλ ν Οβίδηνο ζα κπνξνχζε λα έρεη κία 

γεληθή γλψζε ηνπ ειιεληθνχ πνηήκαηνο. 

7.1.1. Σν δήηεκα ηεο απζεληηθόηεηαο ησλ «Διπλών Ηρωίδων». 

 
Δ απζεληηθφηεηα ησλ «ΑηπιψλΔξσίδσλ», πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ αλζνινγία, είρε 

ακθηζβεηεζεί παιαηφηεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Kenney
208

ζην βηβιίν ηνπ «Ovid 

Heroides XVI-XXI», ζεσξεί, φηη ειάρηζηνη ζα αξλνχληαλ, φηη ηα ζπγθεθξηκέλα 

πνηήκαηα ζπκίδνπλ ηνλ Οβίδην πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ δηαζσδφκελν 

Λαηίλν πνηεηή. Οη ιεμηθέο επηινγέο, ε ζχληαμε, ε έθθξαζε θαη ε ζηηρνπξγία είλαη 

ζχκθσλα, ζε γεληθέο γξακκέο, κε ηε γξαθή ηνπ Οβηδίνπ. Βληνχηνηο, επηζεκαίλεη φηη, 

ζηηο αλαιχζεηο πεξί παηξφηεηαο θαη απζεληηθφηεηαο ζπλήζσο είλαη πεηζηηθέο κφλν νη 

αξλεηηθέο απνδείμεηο, νη απνδείμεηο φηη έλα έξγν δελ έρεη γξαθηεί απφ θάπνηνλ. Σν 

εξψηεκα είλαη, αλ νη απνθιίζεηο σο πξνο ην κέηξν, ην χθνο θαη ηε ρξήζε ηεο  

γιψζζαο ηηο νπνίεο νη κειεηεηέο έρνπλ εληνπίζεη ζηα θείκελα, δεκηνπξγνχλ 

πξαγκαηηθέο ακθηβνιίεο γηα ηε ζπγγξαθή ηνπο απφ ηνλ Οβίδην. 

Πξψηνλ, ν Kenney αλαθέξεη κηα κνλαδηθή θαη αμηνπξφζεθηε ζεηηθή απφθιηζε. Δ 

ρξήζε ηνπ nec = et 'ne' γηα ηελ εηζαγσγή επζένο ιφγνπ δελ είλαη απιψο, θαηά ηα 

θαηλφκελα, ηδηαηηεξφηεηα ηνπ Οβηδίνπ αιιά θαη απαληάηαη κφλν ζηα έξγα 

Metamorphoses (Μεηακνξθψζεηο) θαη Fasti, κε ηα νπνία αζρνιηφηαλ -θαηά ηελ 

πηζαλφηεξε ρξνλνιφγεζε- ηαπηφρξνλα κε ηηο Δξσίδεο 16-21. Φαίλεηαη 

aprioriαπίζαλν λα ππήξμε έλαο κηκεηήο ν νπνίνο ζα επέηξεπε κελ ζηνλ εαπηφ ηνπ 

πνιιέο απνθιίζεηο (φπσο ηηο θαηαγξάθνπλ νη απζηεξνί θξηηηθνί) απφ ηε γισζζηθή 

έθθξαζε ηνπ Οβηδίνπ αιιά ζα αλαγλψξηδε θαη ζα αληέγξαθε απηή ηε ραξαθηεξηζηηθή 

αιιά δπζδηάθξηηε ηδηαηηεξφηεηά ηνπ. 

Οη νπζηψδεηο αξλεηηθέο απνθιίζεηο πνπ αμίδεη λα εμεηάζνπκε εκπίπηνπλ ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: 

(α) Μεηξηθέο 
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1. Ώλψκαιεο εθζιίςεηο 

 
2. Μνλνζχιιαβεο θαηαιήμεηο 

 
3. Πνιπζχιιαβεο θαηαιήμεηο πεληακέηξνπ. ε φιεο ηηο άιιεο ειεγείεο πνπ ζίγνπξα 

έγξαςε ν Οβίδηνο πξηλ απφ ηελ εμνξία ηνπ, ηεξεί απζηεξά ηνλ θαλφλα θαηάιεμεο ηνπ 

πεληακέηξνπ κε δηζχιιαβε ιέμε. ηηο Δξσίδεο 16-21 ν θαλφλαο παξαβηάδεηαη ηξεηο 

θνξέο: 

«lis est cum forma magna pudicitiae», (16.290) (ε ζπνπδαία νκνξθηά ζπγθξνχεηαη κε 

ηελ αγλφηεηα). 

«nec sedeo duris torva superciliis», (17.16) (θαη δελ θάζνκαη ζθπζξσπή θαη 

ζπλνθξπσκέλε). 

«unda simul miserum vitaque deseruit», (19.202) (ην θχκα, καδί θαη ε δσή ην δχζηπρν 

πιάζκα εγθαηέιεηςαλ). 

ηα πνηήκαηα πνπ έγξαςε ζηελ εμνξία επηηξέπεη πεξηζζφηεξε ειεπζεξία ζηνλ εαπηφ 

ηνπ, σζηφζν ν αξηζκφο ησλ θαηαιήμεσλ απηνχ ηνπ είδνπο είλαη θαη πάιη ζρεηηθά 

κηθξφο. ην έξγν Fasti ππάξρνπλ κφλν δχν: 

«(gens), et circum fusinuia fluminibus», (5.582) (έζλνο απξφζηην ιφγσ ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνηακνχ). 

«canta batmaes tistibia funeribus», (6.660) (παηδφηαλ πέλζηκα ζηηο θεδείεο). 

 
Βίλαη πηζαλφ (αιιά φρη θάηη πεξηζζφηεξν) λα πξφζζεζε ν Οβίδηνο απηνχο ηνπο 

ζηίρνπο θαηά ηε δηφξζσζε ηνπ Fasti. Ώλ θαη δελ είλαη αδχλαην λα άξρηζε εθεί θαη ηε 

δηφξζσζε ησλ Δξσίδσλ 16-21 θαη λα πξφζζεζε ηφηε ηα ηξία αλψκαια πεληάκεηξα, 

δελ κπνξεί θαλείο λα ζηεξίμεη επηρεηξήκαηα ζε ηφζν αβέβαηεο ππνζέζεηο. Δ αλάιπζε 

απφ ηνλ Benedum
209

 γηα ηελ πξαθηηθή ηνπ Οβηδίνπ ζηα έξγα Tristia θαη Epistulae ex 

Ponto(παξαιείπνληαο ην βηβιίν IV) απνδεηθλχεη πεηζηηθά, φηη ε ρξήζε απηψλ ησλ 

θαηαιήμεσλ δηέπεηαη απφ αλαγλσξίζηκα θαη δηθαηνινγήζηκα θαιιηηερληθά θίλεηξα. Δ 

γεληθή πνηφηεηα ηεο γξαθήο ζηα πνηήκαηα ηεο εμνξίαο απνθιείεη ηελ ππφζεζε, λα 

πξφθεηηαη γηα έλα απιφ κέζν ζην νπνίν νδεγήζεθε ιφγσ πηψζεο ησλ δπλάκεψλ ηνπ. 

Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο Δξσίδεο 16-21. Πξηλ απφ ηνλ Οβίδην, βξίζθνπκε θαη ηε ιέμε 
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pudicitiaθαη ηε ιέμε supercilium λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε θαιφ θαιιηηερληθφ 

απνηέιεζκα ζε απηή ηε ζέζε, πξνο ηελ νπνία ηέηνηεο ιέμεηο είραλ ίζσο κηα εγγελή 

ηάζε λα θιίλνπλ. Καη, αλ μερλνχζακε ηνλ «θαλφλα», νη δχν πξψηνη ππφ ζπδήηεζε 

ζηίρνη είλαη απνιχησο αμηνζαχκαζηνη, απφ ηνπο θαιχηεξνπο ηνπ Οβηδίνπ. Έλα 

ηεηξαζχιιαβν ξήκα αλήθεη ζε δηαθνξεηηθή ηππηθή θαηεγνξία. Ο Οβίδηνο δελ 

ρξεζηκνπνηεί πνιπζχιιαβα ξήκαηα ζε απηήλ ηε ζέζε πξηλ απφ ην ηειεπηαίν έξγν  

ηνπ, ηηο Epistulae ex Ponto. πγθξηηηθά κε άιινπο Λαηίλνπο ειεγεηαθνχο πνηεηέο θαη 

ηνλ Καιιίκαρν, θαίλεηαη λα δείρλεη, φηη πξφθεηηαη γηα κηα εληειψο λέα εθθξαζηηθή 

ηερληθή. Δ ρξήζε ηεο απφ ηνλ Οβίδην, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, είλαη ίζσο 

αμηνπεξίεξγε, σζηφζν, ν ζηίρνο θαη ε θαηάιεμή ηνπ δελ ρξεηάδνληαη θαζαπηά 

ππεξάζπηζε. Δ ιέμε deseruit, σο ηειεπηαία ηνπ ζιηβεξνχ νξάκαηνο ηεο Δξψο, 

ζπκβνιηθή ηεο κνίξαο ηνπ εξαζηή ηεο θαη, έκκεζα, ηεο δηθήο ηεο, θνπβαιάεη έλα 

ηζρπξφ ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν. Ώπηφ πνπ νλεηξεχηεθε -θαιείηαη λα ζπκπεξάλεη ν 

αλαγλψζηεο- έρεη ήδε ζπκβεί. Καζψο γξάθεη, ε δσή έρεη εγθαηαιείςεη ηνλ εξαζηή  

ηεο θαη απηφο απηήλ, φρη γηα κηαλ άιιε γπλαίθα (19.95-104), φπσο θνβφηαλ, αιιά 

απνηνικψληαο κηα άπηαζηε λίθε ελαληίνλ αλεμέιεγθησλ δπλάκεσλ. Δ κεηξηθή 

αλσκαιία δελ είλαη κηα ηπραία παξέθθιηζε. Σνλίδεη ην λφεκα ηεο ίδηαο ηεο ιέμεο, ηελ 

ηξαγηθή κνλαμηά ηεο θαηαδηθαζκέλεο εξσίδαο
210

. 

Ο πξαγκαηηθφο γξίθνο πνπ ζέηνπλ νη ηξεηο απηνί ζηίρνη είλαη ην γηαηί λα ππάξρνπλ 

κφλν ηξεηο ζαλ θη απηνχο. Ώλ ν Οβίδηνο είρε πξάγκαηη θηάζεη λα ζεσξήζεη πηζαλφ 

θαιιηηερληθφ ιάζνο ην λα πεξηνξίδεη ηηο δηαζέζηκεο ιέμεηο-θαηαιήμεηο ηνπ 

πεληακέηξνπ ηεξψληαο απαξέγθιηηα ηνλ θαλφλα ηεο δηζχιιαβεο ιέμεο, ε αηνικία 

απηνχ ηνπ πεηξάκαηνο είλαη πεξίεξγε θαη αζπλήζηζηε γη' απηφλ. 

 

 

(β) Γισζζηθέο 

 
1. Μνλαδηθά ζηνηρεία. Έλα κνλαδηθφ ζηνηρείν δελ απνηειεί θαζαπηφ ζεκαληηθή 

αξλεηηθή απφθιηζε. Κακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο γισζζηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ζηηο 

δηπιέο επηζηνιέο δελ είλαη πην αθαηάιιειε ή αζπλήζηζηε. 
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2. Υαιαξή γξαθή. Ο Lachmann
211

 παξαπνλέζεθε γηα έλα βαζκφ ραιαξφηεηαο ζην 

χθνο θαη γηα επαλαιεπηηθφηεηα ζε απηέο ηηο επηζηνιέο, θαη ε θξηηηθή ηνπ έρεη νπζία. 

Βίλαη ζίγνπξα αμηνζεκείσην φηη, γηα παξάδεηγκα, νη ιέμεηο mora, uiaθαη 

undaαπνηεινχλ θαηάιεμε γξακκψλ ζηελ επηζηνιή ηεο Δξψο ηνπιάρηζηνλ πέληε 

θνξέο ε θαζεκία. Ώπφ ηελ άιιε, δεδνκέλνπ, φηη ε επηζηνιή αθνξά ζηελ  αδπλακία 

ηνπ Λέαλδξνπ λα δηαζρίζεη ηε ζάιαζζα θαη λα θηάζεη θνληά ηεο, ην γεγνλφο απηφ δελ 

είλαη εληειψο αμηνπεξίεξγν. Ίζσο δελ είλαη ηφζν εχθνιν λα αληηπαξέιζνπκε ηηο 

ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε εκθαλίζεηο ηεο ιέμεο undaζε είθνζη, ην πνιχ, ζηίρνπο. Άιινη 

θξηηηθνί έρνπλ επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ζε νξηζκέλεο θξάζεηο, άκεκπηεο απηέο 

θαζαπηέο αιιά ελνριεηηθά (φπσο ιέλε) ζπρλέο: quodamas/ames = «ν αγαπεκέλνο», ut 

nunc est= «φπσο θαίλεηαη ηψξα», sinescis = «ζέισ λα ζνπ πσ». πσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κνλνζχιιαβσλ ζην ηέινο ηνπ εμακέηξνπ, θάζε κεκνλσκέλε 

πεξίπησζε είλαη θπζηθή θαη θαηάιιειε. Σν ίδην κπνξεί λα εηπσζεί γηα ζπληαθηηθά 

θαηλφκελα φπσο ε πεξηνξηζηηθή ή νξηζηηθή ρξήζε ησλ πξνηάζεσλ ut...sic θαη 

sic...ut/neή ηνπ a = «αθνχ». 

3. Κνηλφηνπν, ηερληθφ θαη αξρατθφ ιεμηιφγην θαη έθθξαζε. Ώπηή είλαη ε κεγαιχηεξε 

θαηεγνξία εκθαλψλ απνθιίζεσλ ζηηο δηπιέο επηζηνιέο, αιιά, φπσο θαη κε εθείλεο 

πνπ ζεκεηψζεθαλ παξαπάλσ. Κακία κεκνλσκέλε πεξίπησζε δελ πξνθαιεί 

νπζηαζηηθή ακθηβνιία φζνλ αθνξά ζηελ παηξφηεηα. 

ια απηά ηα θαηλφκελα, θαηά ηνλ Κenney, δελ ζπλζέηνπλ επαξθή επηρεηξεκαηνινγία 

γηα λα «ζηεξήζνπκε» απφ ηνλ Οβίδην απηά ηα εμαηξεηηθά πνηήκαηα. Καλέλα ζηνηρείν 

ηεο παξαπάλσ θαηαγξαθήο δελ απνθιείεη ηελ απιή ππφζεζε πνπ πξφηεηλε ν 

LouisPurser ζηε ρακειψλ ηφλσλ αληίζεζή ηνπ ζηελ αξλεηηθή θξηηηθή ηνπ Palmer
212

: 

«πλέζεηαλ πηζαλφλ έλαλ ρσξηζηφ ηφκν... ν νπνίνο γξάθηεθε θάπνηα ρξφληα κεηά ηα 

άιια έξγα ηνπ Οβηδίνπ, φηαλ δελ ήηαλ πηα ηφζν ζρνιαζηηθφο σο πξνο ην κέηξν φζν ζηα 

πξνεγνχκελα θαη φηαλ είρε απνθηήζεη πην πεξηθξαζηηθφ χθνο». πλεπψο, ηα θαηλφκελα 

πνπ εμεηάζηεθαλ παξαπάλσ, αθφκα θη αλ δελ εληζρχνπλ ζεηηθά, αλ κε ηη άιιν δελ 

αληηθξνχνπλ ηελ ππφζεζε, φηη ην θείκελν ησλ Δξσίδσλ 16-21, πνπ δηαζέηνπκε είλαη 

έλα πξνζρέδην ην νπνίν ν Οβίδηνο δελ είρε πξνιάβεη λα δηνξζψζεη ηε ζηηγκή ηεο 

εμνξίαο ηνπ, θαη ην νπνίν δελ εθδφζεθε πνηέ φζν ήηαλ ελ δσή. 

 

211
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Σν θεθάιαην απηφ πεξηέρεη ηηο επηζηνιέο ηνπ Πάξε θαη ηεο Βιέλεο (16-17) (Kenney, 

1996), ηνπ Λέαλδξνπ θαη ηεο Δξψο (18-19) (Kenney, 1996) θαη ηνπ Ώθφληηνπ θαη ηεο 

Κπδίππεο (20-21) (Kenney, 1996).(Ovid, 2014, κηθ. GarthTissol). 

7.1.2. Οκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ζηηο επηζηνιέο 16-21 

 
Οη επηζηνιέο 16-21 απνηεινχλ γηα ηνλ Οβίδην έλα εληαίν ζχλνιν πνηεκάησλ ζην 

νπνίν παξαηεξνχληαη πνιιά θνηλά ζηνηρεία αιιά θαη δηαθνξέο
213

. 

Δ ηζηνξία ηνπ Πάξε θαη ηεο Βιέλεο είλαη ε πην δηάζεκε απφ ηηο ηξεηο απηέο ηζηνξίεο, 

αθνχ πξαγκαηεχεηαη ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηε ιαηηληθή ινγνηερλία. 

Καηά ηνλ ρξφλν ηεο ζπγγξαγήο ησλ επηζηνιψλ απηψλ, ην κφλν δεπγάξη πνπ βξίζθεηαη 

ζε ζρέζε είλαη ν Λεάλδξνο θαη ε Δξψ. Ώληηζέησο, ν Πάξεο κε ηελ Βιέλε δελ έρνπλ 

ζπλάςεη εξσηηθέο ζρέζεηο ελψ ν Ώθφληηνο θαη ε Κπδίππε βξίζθνληαη ζε ζρέζε κ.εζσ 

ηνπ ηερλάζκαηνο ηνπ Ώθφληηνπ κε ηνλ φξθν πνπ πήξε άζειά ηεο ε Κπδίππε ζηνλ λαν 

ηεο Άξηεκεο. 

Ώξρηθά, ν Οβίδηνο δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε, φηη νη επηζηνιέο απηέο αλήθνπλ ζην 

«ελεξγεηηθφ»-«δξακαηηθφ» είδνο, φηη απηφ δειαδή πνπ θηλεηνπνηεί ηε δξάζε, δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηνλ ζρνιηαζκφ ηεο αιιά θηλεί ηηο εμειίμεηο.
214

Οη δηπιέο  επηζηνιέο 

έρνπλ κηα ηδηαίηεξε δχλακε λα θηλεηνπνηνχλ ηελ ηζηνξία: ν Πάξεο πξνζπαζεί κέζα 

απφ επηρεηξήκαηα λα ζαγελεχζεη ηελ Βιέλε, ε Βιέλε ζηαδηαθά θάκπηεηαη απφ ηε 

δηεθδίθεζε ηνπ Πάξε, ν Ώθφληηνο παζρίδεη κε άιινηε απεηιψληαο θαη άιινηε 

θαζεζπράδνληαο ηελ Κπδίππε, φηη ζα ηελ θάλεη δηθή ηνπ θαη ε Κπδίππε ζηαδηαθά θαη 

απηή παξαδίδεηαη ζηελ πνιηνξθία ηνπ Ώθφληηνπ. ε αληίζεζε, κε ηα παξαπάλσ δεχγε 

ησλ επηζηνιψλ, νη επηζηνιέο ηνπ Λέαλδξνπ θαη ηεο Δξψο ζπληζηνχλ απιά 

θαζπζηέξεζε ηεο δξάζεο.
215

 

Ο θαζέλαο απφ ηνπο εξαζηέο ζηέιλεη ηελ επηζηνιή ηνπ γηα ηνλ δηθφ ηνπ ιφγν. Ο 

Πάξεο κέζσ ηεο επηζηνιήο ηνπ γλσζηνπνηεί ηνλ έξσηά ηνπ γηα ηελ Βιέλε θαη 

βξίζθεηαη ζε ζέζε αλακνλήο ζε ζρέζε κε ηελ αληίδξαζή ηεο. Ο Λεάλδξνο απφ ηελ 

άιιε ζηέιλεη ην γξάκκα ηνπ γηα λα εθθξάζεη απιψο ηα ζπλαηζζήκαηα αγάπεο πξνο 

ηελ Δξψ. Βδψ, ε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε έρεη πεξάζεη ζε απφκελν ζηάδην, αθνχ είλαη 
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νινθιεξσκέλε. Σέινο, ν Ώθφληηνο κε ην γξάκκα ηνπ δηεθδηθεί απηφ ην νπνίν ηνπ 

ρξσζηάεη ε Κπδίππε, ε νπνία νξθίζηεθε ζην λαν ηεο Άξηεκεο, φηη ζα ηνλ παληξεπηεί. 

Καη ζηηο ηξεηο ηζηνξίεο παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλα εκπφδηα σο πξνο ηε 

δπλαηφηεηα ηεο επίζεκεο νινθιήξσζεο ηεο ζρέζεο. Δ Βιέλε είλαη παληξεκέλε κε 

ηνλ Μελέιαν, νη γνλείο ηνπ Λέαλδξνπ θαη ηεο Δξψο δελ εγθξίλνπλ ηε ζρέζε ηνπο θαη 

ε Κπδίππε είλαη ήδε αξξαβσληαζκέλε κε άιινλ άλδξα. 

Βπηπιένλ, ππάξρεη απφζηαζε αλάκεζα ζηα ηξία απηά δεπγάξηα, ε νπνία φκσο είλαη 

δηαθνξεηηθή. Ο Πάξεο βξίζθεηαη ήδε ζην παιάηη ηνπ Μελέιανπ ζηε πάξηε, 

βξίζθεηαη δειαδή ζηνλ ίδην ρψξν κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ ελψ ν Μελέιανο είλαη απψλ. 

Ο Λέαλδξνο βξίζθεηαη ζηελ Άβπδν ελψ ε Δξψ ζηε εζηφ, δειαδή ζηελ απέλαληη 

πιεπξά ηνπ Βιιήζπνληνπ. πλεπψο, ν Λέλαδξνο ζα πξέπεη λα θνιπκπήζεη γηα 

ζπλαληεζεί καδί ηεο. Ο Ώθφληηνο θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπγγξαθήο ηεο επηζηνιήο 

βξίζθεηαη ζηε Νάμν, ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηεο Κπδίππεο αιιά δελ κπνξεί λα ηελ 

ζπλαληήζεη, αθνχ ε ίδηα είλαη άξξσζηε ζην θξεβάηη καδί κε ηνλ αξξαβσληαζηηθφ ηεο. 

ηηο ηζηνξίεο απηέο δελ κπνξνχκε λα ακειήζνπκε ηε ζπλδξνκή ή φρη ησλ ζεψλ. Έηζη, 

ν Πάξεο έρεη ηε βνήζεηα ηεο ζεάο Ώθξνδίηεο, ν Ώθφληηνο έρεη ηε ζπλδξνκή ηεο ζεάο 

Άξηεκεο, αθνχ ε Κπδίππε νξθίζηεθε ζηνλ λαφ ηεο ζεάο λα ηνλ παληξεπηεί. 

Ώληηζέησο, ν Λέαλδξνο δελ έρεη κε ην κέξνο ηνπ ηνπο ζενχο θαη γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν ε 

έθβαζε ηεο ηζηνξίαο απηήο δελ είλαη επηπρήο. 

ζνλ αθνξά ζην ηξφπν απνζηνιήο ησλ επηζηνιψλ απηψλ, ν Πάξεο δηαβίβαζε ηελ 

επηζηνιή ηνπ κέζσ ησλ ηξνθψλ ηεο Βιέλεο θαη ε Βιέλε αθνινχζσο ρξεζηκνπνίεζε 

ηνλ ίδην ηξφπν γηα λα ζηείιεη ηελ επηζηνιή ηεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Λέαλδξνπ θαη 

ηεο Δξψο, νη ζπλζήθεο είλαη ζαθψο πνιχ δπζθνιφηεξεο, αθνχ ελ κέζσ 

ζαιαζζνηαξαρήο, έλαο λαχηεο γίλεηαη ν κεηαθνξέαο θαη ησλ δχν επηζηνιψλ. Σέινο, 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ώθφληηνπ θαη ηεο Κπδίππεο, ν Ώθφληηνο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνίεζε σο κέζν δηαβίβαζεο ηνπ γξάκκαηνο ηνπ, ηελ πηζηή ηξνθφ ηεο 

Κπδίππεο, πξάγκα ην νπνίν έθαλε θαη ε Κπδίππε, φπσο ε ίδηα αλαθέξεη ζηελ 

επηζηνιή ηεο. 

Καη ζηηο ηξεηο ηζηνξίεο, ν έξσηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ παξακέλεη θξπθφο απφ ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. Ο Μελέιανο δελ έρεη θαηαιάβεη ηνλ έξσηα ηεο Βιέλεο θαη ηνπ 

Πάξε, ην ίδην θαη νη γνλείο ηνπ Λέαλδξνπ θαη ηεο Δξψο. Ώληηζέησο, ελψ ζηελ 
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πεξίπησζε ηνπ Ώθφληηνπ θαη ηεο Κπδίππεο, ε ηζηνξία παξακέλεη θξπθή, ν Ώθφληηνο 

παξαθηλεί ηελ Κπδίππε λα ελεκεξψζεη ηε κεηέξα ηεο γηαηί ζεσξεί φηη ζα βνεζήζεη ην 

ζθνπφ ηνπ. 

Σέινο, ν έξσηαο ηνπ Πάξε θαη ηεο Βιέλεο θαζψο θαη ηνπ Λέαλδξνπ θαη ηεο Δξψο 

είλαη θαηαδηθαζκέλνο λα έρεη άζρεκε έθβαζε. ηελ πξψηε πεξίπησζε μεζπά ν 

Σξσηθνο πφιεκνο πνπ ζα έρεη σο ζπλέπεηεο ηνλ ζάλαην ηνπ Πάξε θαη ηελ επηζηξνθή 

ηεο Βιέλεο ζηε πάξηε. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν Λέαλδξνο πλίγεηαη πξνζπαζψληαο 

λα θηάζεη ζηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ Βιιήζπνληνπ. Ώληηζέησο, ν φξθνο πνπ έδσζε ε 

Κπδίππε ελψπησλ ηεο ζεάο Άξηεκεο, ηελ εγθισβίδεη θη έηζη ν Ώθφληηνο θαηαθέξλεη 

λα ηελ παληξεπηεί θαη κάιηζηα κε ηε δηθή ηεο ζπγθαηάζεζε, αθνχ δελ αληέρεη άιιν 

ηελ αδπλακία απφ ηελ αξξψζηηα. 

Βηδηθφηεξα φκσο, ηα δεχγε ησλ επηζηνιψλ Πάξε-Βιέλεο θαη Ώθφληηνπ-Κπδίππεο 

παξνπζηάδνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο, αθνχ ν ραξαθηήξαο θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ Πάξε θαη Ώθφληηνπ έρνπλ πνιιά θνηλα ζηνηρεία. Έλα απφ απηά 

είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ ζεψλ ζην εγρείξεκά ηνπο, θαζψο ε Ώθξνδίηε πξνζθέξεη ηε 

βνήζεηά ηεο ζηνλ Πάξε θαη ε Άξηεκε ζηνλ Ώθφληην. Βπίζεο, θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ην κήιν (ή ην θπδψλη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ώθφληηνπ) παίδεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δξάζε ηεο ηζηνξίαο, αθνχ γηα ηνλ Πάξε απνηέιεζε ην κήινλ ηεο 

Έξίδνο ζηνλ δηαγσληζκφ νκνξθηάο αλάκεζα ζηηο ζεέο – Ώθξνδίηε, Ήξα θαη Ώζελά- 

θαη γηα ηνλ Ώθφληην απνηέιεζε κέζνλ παγίδεπζεο ηεο Κπδίππεο κε ζθνπφ ε 

ηειεπηαία λα ηνλ παληξεπηεί. 

Βθηφο φκσο απφ ηα παξαπάλσ, ηα δεχγε απηά ησλ επηζηνιψλ πεξηέρνπλ θαη άιιεο 

αλαινγίεο φπσο ν ζαξθαζκφο θαη ησλ δχν εξψσλ πξνο ην πξφζσπν ησλ αληηδειψλ 

ηνπο. Έηζη, ν Πάξεο εηξσλεχεηαη ζηνλ Μελέιαν θαη ν Ώθφληηνο ηνλ αξξαβσληαζηηθφ 

ηεο Κπδίππεο. Σέινο, ην ζεκείν επαθήο ησλ δχν εξψσλ γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

εκθαλέο, φηαλ ν Ώθφληηνο ζηελ επηζηνιή ηνπ ζεσξεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Πάξε σο 

παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη γηα ηνλ ίδην. 
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7.1.3. Οη δηπιέο επηζηνιέο 

 
Πάξεο – Βιέλε 

 
Δ    Οκεξηθή Βιέλε,απνθαινχκελε Χξαία     Βιέλε ζηε     λενειιεληθή     γιψζζα 

θαη επεηδήο ζηελ Ειηάδα, πεξίθεκε γηα ηελ νκνξθηά ηεο, απνηειεί ην πιένλ 

δηιεκκαηηθφ πξφζσπν (αζσφηεηαο ή ελνρήο) ζηελ ειιεληθή κπζνινγία. Ήηαλ θφξε 

ηνπΑία ή ηνπ Σπλδάξεσ θαη ζχδπγνο ηνπ Μελέιανπ, ηνπ βαζηιέα ηεο πάξηεο
216

. 

Δ "αξπαγή" ηεο απφ ηνλ Πάξε θαη ε κεηαθνξά ηεο ζηελ Σξνία έγηλε αθνξκή, 

ζχκθσλα κε ηνλ κχζν, ηνπ καθξνβηφηεξνπ πνιέκνπ φιεο ηεο αξραηφηεηαο, ηνπ 

δεθάρξνλνπ Σξσηθνχ Πνιέκνπ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ζπλεγείξεη φια ηα αξραία 

ειιεληθά βαζίιεηα θαηά ηεο Σξνίαο. Δ δε παξνπζία ηεο ζηελ αξραία ειιεληθή 

γξακκαηεία θξίλεηαη ππθλή αιιά θαη ζεκαδηαθή, φρη κφλν ζηα νκεξηθά έπε, αιιά θαη 

ζηε ιπξηθή θαη ρνξηθή πνίεζε, ζην αηηηθφ δξάκα, ζηε ξεηνξηθή θαη 

ηεληζηνξηνγξαθία. 

 

 
Πάξεο 

 
ηελ επηζηνιή ηνπ ν Πάξεο εκθαλίδεηαη γεληθά αλππφκνλνο, δπζαξεζηεκέλνο αιιά 

θαη ζπκσκέλνο κε ηα εκπφδηα ηεο γξαπηήο αιιεινγξαθίαο, ζπγθεληξσκέλνο βέβαηα 

ζηνλ ηειηθφ ζθνπφ ηνπ. Γηα ηνλ Πάξε, ηδηαηηέξσο, ε επηζηνιή δελ απνηειεί ηφζν κία 

έθθιεζε γηα επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ αιιά κία θπληθή 

αλαθνίλσζε ησλ επηδηψμεψλ ηνπ, κε νδεγίεο πξνο ζπκκφξθσζε.
217

 

Ο Πάξεο, ζέινληαο λα απνπιαλήζεη ηελ Βιέλε, ρξεζηκνπνηεί πνιινχο θαη δηάθνξνπο 

ηξφπνπο, αθνινπζψληαο κία ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, ηελ νπνία παξαζέηεη ν 

Οβίδηνο ζην έξγν ηνπ, Ars Amatoria
218

. 

Ξεθηλψληαο ν Πάξεο ηελ επηζηνιή ηνπ εθηφο απφ ην ζπλαίζζεκα ηνπ έξσηα πνπ είλαη 

θαλεξφ, απηφ πνπ ζπλππάξρεη είλαη επίζεο ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ (metus, ζη. 6). 

Σν πάζνο θαη ν θφβνο είλαη δχν ζπλαηζζήκαηα ζπλπθαζκέλα κε ηνλ έξσηα, θη απηφ 

γηαηί ν έξσηαο απνηειεί έλα ηφζν ζπλαίζζεκα, ην νπνίν πξνθαιεί θφβν σο πξνο ηε 

 

 
 

216 
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217 
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218
Dutton, J. (2005), The Rape of the Sabine Women, Ovid Ars amatoria Book I: 101-134 
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δηαρείξηζε ηνπ εαπηνχ. Σν ίδην εθθξάδεηαη θαη παξαθάησ, θαζψο ν Πάξεο 

παξαδέρεηαη, φηη ε θσηηά (uror, ζη. 9) ηεο αγάπεο δελ κπνξεί λα κείλεη θξπθή. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη, φηη ην εγρείξεκά ηνπ έρεη ηελ έκπλεπζε θαη ηελ 

εχλνηα ησλ Θεψλ θαη κάιηζηα ηεο Ώθξνδίηεο, ε νπνία, κεηά ηε λίθε ηεο ζην « 

δηαγσληζκφ νκνξθηάο», ηνπ ππνζρέζεθε, φηη ζα παληξεπφηαλ ηελ πην φκνξθε γπλαίθα 

πάλσ ζηε γε: 

«te peto, quam pepigit lecto Venus aurea nostro; Te prius optavi quam mihi nota 

fores», (Βζέλα κφλε δεηνχζα, ζέλα, πνπ ε Ώθξνδίηε κνπ ππνζρέζεθε, φηη ζα ζε πάξσ 

γπλαίθα). (P. Ovidius Naso, Heroides XVI, ζη. 35-36). 

Ο Πάξεο ζεσξεί, φηη ε ζεά αλέιαβε ππνρξεψζεηο απέλαληί ηνπ, αθνχ θαη ν ίδηνο ηελ 

είρε επλνήζεη πξηλ κεξηθά ρξφληα δίλνληάο ηεο ην βξαβείν: 

«tresque simul divae, Venus et cum Pallade Iuno, graminibus teneros inposuere 

pedes. obstupui, gelidusque comas erexerat horror, cum mihi 'pone metum!' nuntius 

ales ait:'arbiter es formae; Certamina siste dearum, vincere quae forma digna sit una 

duas», (ΐιέπσ ηελ ίδηα ζηηγκή λα ζηέθνπλ ειαθξά επάλσ ζηε ριφε νη ηξεηο ζεέο, ε 

Ώθξνδίηε, θαη ε Ήξα καδί κε ηελ Παιιάδα. Ώπφκεηλα βνπβφο θαη ζρεδφλ 

θαηαηξνκαγκέλνο. ―Παχζε λα θνβάζαη, κνπ είπε ν Θεφο, είζαη ν θξηηήο ηεο νκνξθηάο. 

Βζέλα δηψξηζαλ λα ζπκβηβάζεηο ηηο ηξεηο Θεέο θαη λα θξίλεηο, πνηα πξέπεη λα ληθήζεη 

ζηελ νκνξθηά ηηο δχν άιιεο»).(P. Ovidius Naso, HeroidesXVI, ζη. 65-71). 

ηε ζπλέρεηα, ηεο δηεγείηαη φιε ηελ ηζηνξία, γηα ην πψο ε Ώθξνδίηε θέξδηζε ηνλ 

δηαγσληζκφ παξαζέηνληαο κάιηζηα θαη πνιιέο ιεπηνκέξεηεο, φπσο ην φηη νη ζεέο ήηαλ 

γπκλέο, φηη φηαλ γχξηζε επηηέινπο ζηελ Σξνία θίιεζε φια ηα θνξίηζηα: 

«utque ego te cupio, sic me cupiere puellae; Multarum votum sola tenere potes. Nec 

tantum regum natae petiere ducumque», (Φίιεζα ηα θνξίηζηα ηεο Σξνίαο κε ηελ ίδηα 

θιφγα πνπ κε θαίεη γηα ζέλα. Ώιιά ζπ κφλε ζα πάξεηο ηε ζέζε φισλ εθείλσλ ησλ 

θνξηηζηψλ).(P. Ovidius Naso, Heroides XVI, ζη. 93-95). 

Ώπηέο νη ιεπηνκέξεηεο εμππεξεηνχλ βέβαηα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηνπ, 

ζηελ απνπιάλεζε ηεο Βιέλεο. Με ηα ιφγηα απηά, απφ ηε κία ζέιεη λα εκπλεχζεη 

ζηγνπξηά ζηελ Βιέλε, αθνχ ην εγρείξεκά ηνπ έρεη ηελ έγθξηζε ηεο ζεάο θαη απφ ηελ 

άιιε πξνζπαζεί λα θάλεη ηελ Βιέλε λα δειέςεη θαη λα θαηαιάβεη ηελ αμία ηνπ Πάξε 
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ζηηο γπλαίθεο. ε απηφ ην ζεκείν, ν Οβίδηνο παξνπζηάδεη ηνλ Πάξε ζαλ 

θαξδηνθαηαθηεηή πνπ θακία γπλαίθα δελ κπνξεί λα ηνπ αληηζηαζεί. ΐιέπνπκε κε 

πφζν απιντθφ ηξφπν θαη παηδηάζηηθα επηρεηξήκαηα πξνζπαζεί ν ήξσαο λα «αλέβεη 

ζηα δηθά ηνπ κάηηα», λα απνθηήζεη απηνπεπνίζεζε θαη λα «παγηδεχζεη ην ζήξακά 

ηνπ»
219

. Βληζρχεη κε ιίγα ιφγηα ηελ έκθπηε ηάζε θη εζσηεξηθή αλάγθε ηεο γπλαίθαο 

λα δηεθδηθεί θαη λα επηδεηεί ηελ απνθιεηζηηθφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ άλδξα, αθνχ ε 

ίδηα επηδηψθεη φζν ηίπνηε άιιν ηε ζηγνπξηά. 

ηε ζπλέρεηα, ηεο εμνκνινγείηαη, φηη ηε ζεσξεί ηελ πην φκνξθε γπλαίθα ζηε γε, πην 

φκνξθε αθφκα θαη απφ ηε κεηέξα ηεο πξνζζέηνληαο, φηη, εάλ έπαηξλε κέξνο ζην 

δηαγσληζκφ, ζα ήηαλ απηή πνπ ζα θέξδηδε ην βξαβείν θαη φρη ε ζεά Ώθξνδίηε: «si tu 

venisses pariter certamen in illud, in dubium Veneris palma futura fuit», (P. Ovidius 

Naso, Heroides XVI, ζη. 37-38).Βπηπιένλ, επαηλεί ηνλ Θεζέα, πνπ ηελ άξπαμε αιιά 

δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη, πσο επέηξεςε ζηνλ εαπηφ ηνπ λα αθήζεη, κία ηφζν φκνξθε 

«θαηάθηεζε», φπσο αλαθέξεη θαη ν ίδηνο ν Πάξεο: «quod rapuit, laudo; miror quod 

reddidit umquam. tam bona constanter praeda tenenda fuit», (ζη. 151-152). ε απηφ 

ην ζεκείν, ν ήξσαο εμπκλεί ηελ νκνξθηά ηεο Βιέλεο, ε νπνία ήηαλ γλσζηή ζε φινλ 

ηνλ θφζκν. Σελ θνιαθεχεη ιέγνληάο ηεο, φηη είλαη πην φκνξθε αθφκα θαη απφ ηελ 

Ώθξνδίηε. Γηα αθφκα κία θνξά, παξαηεξνχκε απηήλ ηελ απιντθφηεηα ησλ 

επηρεηξεκάησλ ηνπ Πάξε, ν νπνίνο φκσο είλαη ζίγνπξνο, φηη είλαη ηα πην 

απνηειεζκαηηθά γη‟απηφλ ην ζθνπφ. Γλσξίδεη πνιχ θαιά, φηη νη φκνξθεο γπλαίθεο 

θνιαθεχνληαη, φηαλ εμπκλνχλ ηελ νκνξθηά ηνπο, αθφκα θη αλ έρνπλ αθνχζεη ηα ίδηα 

πξάγκαηα πνιιέο θνξέο. Ώπφ ηελ άιιε, βιέπνπκε ηελ άπνςε ηνπ πνηεηή γηα ηηο 

σξαίεο γπλαίθεο. Σηο ζεσξεί επηπφιαηεο, αθνχ εζηηάδνπλ κφλν ζηελ εμσηεξηθή ηνπο 

εκθάληζε θαη ζπλεπψο νη άλδξεο δελ είλαη αλάγθε λα επηζηξαηεχζνπλ πνιιά θαη 

δχζθνιά επηρεηξήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ηηο ζαγελεχζνπλ
220

. 

Έπεηηα, ηελ παξαθηλεί λα παξαδνζεί γηα λα θαηαιάβεη έσο, πνην ζεκείν θζάλεη ε 

ζηαζεξφηεηά ηνπ: «da modo te, quae sit Paridis constantia nosces» (P. Ovidius Naso, 

Heroides XVI, ζη. 161). Βδψ, παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο άλδξα ζηαζεξφ, ν νπνίνο 

δελ ππφθεηηαη ζε πεηξαζκνχο. Ώπηφ γηα ηηο γπλαίθεο –θαηά ηε γλψκε ηνπ Οβηδίνπ θαη 

ζχκθσλα κε ηελ εηθφλα ησλ γπλαηθψλ πνπ καο έρεη ήδε δψζεη- είλαη ην πην 
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ζεκαληηθφ επηρείξεκα. Γηαηί θαηά ηνλ Οβίδην, ηί ζέινπλ νη γπλαίθεο; Οη γπλαίθεο 

απηφ πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξν αλάγθε είλαη ε ζηγνπξηά, ε αζθάιεηα, ε αίζζεζε, φηη ν 

άλδξαο δελ ζα ηηο εγθαηαιείςεη. ηη δελ ζα κείλνπλ πνηέ κφλεο, δελ ζα 

εγθαηαιεηθζνχλ γεγνλφο, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ νηθνλνκηθή επκάξεηα αιιά θαη κε 

ην θνηλσληθφ ζηίγκα, πνπ αθνινπζεί πνιιέο ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. χκθσλα κε ηηο 

επηζηνιέο ησλ εξσίδσλ πξνο ηνπο ήξσεο, ν πνηεηήο πηζηεχεη, πσο φιε απηή ε 

αιινπξφζαιιε θαη πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γπλαηθψλ πεγάδεη απφ ηελ 

αλαζθάιεηά ηνπο, κήπσο εγθαηαιεηθζνχλ θαη κείλνπλ κφλεο. Θεσξεί, φηη νη γπλαίθεο 

δελ δηαζέηνπλ ππφζηαζε ρσξίο ηελ αλδξηθή παξνπζία γη‟απηφ ινηπφλ θαη κέζα ζηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ εληάζζεη θη απηφ ην πνιχ ζεκαληηθφ επηρείξεκα. 

Ο ήξσαο γηα λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο εξσίδαο, εμπκλεί ηελ παηξίδα ηνπ, 

ηελ Σξνία, ζπγθξίλνληάο ηελ κε ηελ πάξηε. Παξαζέηεη ηα πινχηε, πνπ δηαζέηεη ε 

νηθνγέλεηα ηνπ, ε βαζηιηθή νηθνγέλεηα ηεο Σξνίαο, ελψ απφ ηελ άιιε, ζεσξεί ηελ 

πάξηε θησρή ζε ζχγθξηζε κε ηελ παηξίδα ηνπ: 

«sceptra parens Asiae, qua nulla beatior ora est, finibus inmensis  vix  obeunda,  

tenet. innumeras urbes atque aurea tecta videbis quaeque suos dicas templa decere 

deos.Ilion adspicies firmataque turribus altis moenia, Phoebeae structa  canore  

lyrae. quid tibi de turba narrem numeroque virorum? vix populum tellus sustinet illa 

suum. occurrent denso tibi Troades agmine matres nec capient Phrygias atria nostra 

nurus. o quotiens dices: 'quam pauper Achaia nostra est!' una domus quaevis urbis 

habebit opes», (Ο παηέξαο κνπ θαηέρεη ζε κηα ρψξα επηπρηζκέλε θξάηε εθηεηακέλα. Θα 

βξεηο εθεί πνιηηείεο αλαξίζκεηεο, ζα βξεηο παιάηηα πνπ αζηξάθηνπλ απφ ρξπζάθη, θαη 

λανχο άμηνπο ησλ Θεψλ πνπ ιαηξεχνληαη εθεί. Δ Σξνία είλαη πεξηδσκέλε κε ηνίρνπο 

ρηηζκέλνπο κε ηνλ ήρν ηεο ιχξαο ηνπ Ώπφιισλα, θαη ηελ πξνζηαηεχνπλ ςεινί πχξγνη, Ση 

λα ζνπ πσ θαη γηα ην πιήζνο ησλ θαηνίθσλ; Μφιηο ην έδαθνο κπνξεί θαη ηνπο επαξθεί. 

Θα δεηο ηηο θπξίεο ηεο Σξσάδνο λα έξρνληαη ζε νκάδεο λα ζε πξνυπαληήζνπλ. ―Πφζν ε 

Βιιάδα καο είλαη θησρή!‖ ζα πεηο. Έλα κφλν παιάηη εδψ έρεη ηελ πνιπηέιεηα κηαο 

νιάθεξεο πνιηηείαο καο). (P. Ovidius Naso, Heroides XVI, ζη. 175-186). 

Βθηφο απφ ηε ζχγθξηζε ησλ δχν πφιεσλ, ν Πάξεο θαηαιήγεη λα ζπγθξίλεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπ κε ηνλ αληίδειφ ηνπ, Μελέιαν, ν νπνίνο είλαη 

αξθεηά  κεγάινο  ζε  ειηθία  ζε  ζχγθξηζε  κε  ηνλ  ίδην:  «nec,  puto,  conlatis  forma 

Menelaus  et  annis iudice  te  nobis  anteferendus  erit», (P.  Ovidius  Naso, Heroides 
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XVI, ζη. 203-204). ε απηφ ην ζεκείν, παξαηεξνχκε, φηη ν ήξσαο ζπλερίδεη απηήλ 

ηελ επηθαλεηαθή ζχγθξηζε, πνπ έρεη βέβαηα σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ, πνπ 

θαίλεηαη, ην ινγηθφ. Βπηζηξαηεχεη ινηπφλ ηε ινγηθή θαη φρη ηφζν ην ζπλαίζζεκα, 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλδξψλ ηεο επνρήο, αθνχ ην ζπλαίζζεκα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ γπλαηθψλ. Βίλαη απηφ, πνπ θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη γη‟απηφλ ηνλ ιφγν, 

πεξηέξρνληαη ζε δεηλή ζέζε. Έηζη ινηπφλ, ην ζπλαίζζεκα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πξνο 

απνθπγήλ, ελψ ε ινγηθή είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ ελδείθλπηαη, έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ νη άλδξεο λα δηαηεξνχλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηνλ απηνζεβαζκφ ηνπο. 

Βπηπιένλ, ζηνπο ζηίρνπο 279-280 («hoc mihi…soror») θαη 343-344 («tot prius…ista 

metus»), βιέπνπκε ηελ αιαδνλεία ηνπ Πάξε, ν νπνίνο δελ έρεη θαηαλνήζεη ην λφεκα 

ησλ ιφγσλ ηεο Καζζάλδξαο αιιά θαη ηα πξφηεξα παξαδείγκαηα αξπαγήο γπλαηθψλ. 

Έηζη, κεηαθξάδεη ηα ιφγηα ηεο Καζζάλδξαο ιαλζαζκέλα ζεσξψληαο φηη αλαθέξνληαη 

ζηνλ έξσηά ηνπ γηα ηελ Βιέλε, ελψ βέβαηα εθείλε κηινχζε γηα ηνλ επεξρφκελν 

Σξσηθφ Πφιεκν. Βπί πξνζζέησο, ππνζηεξίδεη, φηη, θαη ζην παξειζφλ έρνπλ ζεκεησζεί 

αξπαγέο σξαίσλ γπλαηθψλ αιιά ηίπνηε δελ ζπλέβε. Άξα, πηζηεχεη φηη δελ πξφθεηηαη 

λα ππάξμεη θακία αληίδξαζε ζηελ αξπαγή ηεο Βιέλεο απφ ηνλ ίδην. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ν Πάξεο θέξεηαη απφ ηε κία κε αιαδνλεία, αθνχ ην κφλν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη 

είλαη λα θεξδίζεη ηελ εξσίδα, ρσξίο λα λνηάδεηαη θαη ηφζν γηα ηελ αζθάιεηά ηεο αιιά 

νχηε θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο παηξίδαο ηνπ. 

Σέινο, ηελ παξαθηλεί λα πξνδψζεη ηνλ άλδξα ηεο θαη λα πιαγηάζεη καδί ηνπ. Οχησο ή 

άιισο ν ίδηνο ν Μελέιανο ηελ πξφζηαμε λα πεξηπνηεζεί ηνλ μέλν ηεο, φηαλ έθεπγε γηα 

ηελ Κξήηε. Βδψ, ν ήξσαο πεξλά πνιχ εχθνια ζην επφκελν ζηάδην, πνπ είλαη 

πξνδψζεη ε Βιέλε ηνλ Μελέιαν θαη λα πιαγηάζεη καδί ηνπ. Δ κεηάβαζε θαίλεηαη 

πνιχ απιή, ρσξίο κεγάιε θαη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα. Ο Πάξεο αηζζάλεηαη ζίγνπξνο 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα ην φηη έρεη ζαγελεχζεη θαη θεξδίζεη ηελ Βιέλε. Δ εξσίδα 

είλαη γη΄απηφλ έλα είδνο επάζινπ, κε ηελ απφθηεζε ηνπ νπνίνπ ζα θεξδίζεη ηνλ 

Μελέιαν, φπσο επίζεο θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ. Σνλ βιέπνπκε λα κηιά κε ιφγηα 

εηξσληθά θαη ππνηηκεηηθά γηα ηνλ Μελέιαν ιέγνληάο ηεο, φηη ν ζχδπγφο ηεο αγλνεί 

ηελ νκνξθηά ηεο, πξνζπαζψληαο λα ηελ θεξδίζεη κε ην επηρείξεκα, ην φηη ν άλδξαο 

ηεο δελ ηελ ζεσξεί φκνξθε: 
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«huncine tu speras hominem sine pectore dotes posse satis formae, Tyndari, nosse 

tuae? falleris: ignorat», (Φαληάδεζαη, ινηπφλ, Βιέλε, πψο αηζζάλεηαη ηελ αμία ηφζεο 

νκνξθηάο; ρη, απαηάζαη, ηελ αγλνεί),(P. Ovidius Naso, Heroides XVI, ζη. 307-309). 

Σν ζπγθεθξηκέλν επηρείξεκα, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ 

απφ ηηο γπλαίθεο θαη κάιηζηα απφ ηηο απηέο, πνπ δηαζέηνπλ θπζηθφ θάιινο. Βπίζεο, 

ελψ ηεο δεηά λα απηζηήζεη, απφ ηε άιιε ηεο ιέεη λα θπιάμεη ηε ζεκλνηπθία ηεο γηα 

ηνλ θαηξφ, πνπ ζα κέλεη καδί ηνπ ζηελ Σξνία. Ο ήξσαο ζεσξεί ηελ Βιέλε ήδε θηήκα 

ηνπ. Βίλαη ζίγνπξνο, φηη ηελ έρεη θαηαθηήζεη, αθνχ ηα επηρεηξήκαηα, πνπ παξέζεζε 

κέρξη ηψξα αξθνχλ. Αελ ρξεηάδεηαη ηίπνηε παξαπάλσ, αθνχ ε ζηξαηεγηθή απηή 

επέηπρε ηνλ ζθνπφ ηεο. 

 

 

Βιέλε 

 
ηελ επηζηνιή ηεο Βιέλεο, παξαηεξνχκε κία ζηαδηαθή δηαθνξνπνίεζε ηεο ζηάζεο 

ηεο απέλαληη ζηνλ Πάξε αθνινπζψληαο πάληα ηηο ζπκβνπιέο ηνπ Οβίδνπ ζην 

ArsAmatoria, αθνχ δελ ππνθχπηεη ζηε γνεηεία ηνπ Πάξε απφ ηελ αξρή.Ώληηζέησο, 

ηνλ θαηεγνξεί γηα ην ζξάζνο πνπ επηδεηθλχεη θαη ηελ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ε 

νπνία ηελ πξνζβάιιεη. ηε ζπλέρεηα φκσο ε Βιέλε δίλεη ζηαδηαθά πεξηζζφηεξεο 

ειπίδεο ζηνλ Πάξε αιιά πάληα κε κέηξν θαη απηνζπγθξάηεζε. Αελ επηζπκεί θα 

ζεσξεζεί «εχθνιν ζήξακα», αληηζέησο γηα ηελ ίδηα πξνέρεη ε αμηνπξέπεηά ηεο, πνπ 

ζα ηελ θαηαζηήζεη ζην ηέινο «θεξδηζκέλε». 

Ώξρηθά, ηνλ θαηεγνξεί, γηα ην πψο ηφικεζε λα ηεο ζηείιεη κηα ηέηνηνπ είδνπο εξσηηθή 

επηζηνιή, παξαβηάδνληαο κάιηζηα ηνπο ηεξνχο θαλφλεο ηεο θηινμελίαο αιιά θαη ηνπο 

ηεξνχο θαλφλεο ηνπ γάκνπ, αθνχ ε ίδηα είλαη παληξεκέλε κε ηνλ Μελέιαν: «ausus es 

hospitii  temeratis  advena  sacris legitimam  nuptae  sollicitare  fidem!»,  (P. Ovidius 

Naso,  Heroides XVII,  ζη.  3-4).   Σνλ  πξνεηδνπνηεί,  λα  κελ  παξεμεγεί  θαη  λα κελ 

ζπγρέεη ην φκνξθν παξνπζηαζηηθφ ηεο κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηεο, αθνχ ε ίδηα δελ 

έρεη θακία ζρέζε κε ηηο αθειείο γπλαίθεο, νη νπνίεο πέθηνπλ ζχκαηα ησλ σξαίσλ 

ιφγσλ θαη θνιαθεηψλ ησλ αλδξψλ. Σνλίδεη, πσο δελ είλαη άπηζηε θαη πσο ηηκά θαη 

ζέβεηαη ηνλ γάκν θαη ηνλ ζχδπγφ ηεο: 



130  

«si non est ficto tristis mihi vultus in ore nec sedeo duris torva superciliis, fama tamen 

clara est, et adhuc sine crimine vixi et laudem de me nullus adultery habet», (Ώλ ην 

εμσηεξηθφ κνπ δελ είλαη απζηεξφ, θαη αλ νη καηηέο κνπ δελέρνπλ ηίπνηε ην ηξνκεξφ, 

ηνπιάρηζηνλ ε ππφιεςή κνπ είλαη απείξαρηε) (P. Ovidius Naso, Heroides XVII, ζη. 

15-18). 

 
ε απηφ ην ζεκείν, παξαηεξνχκε ηελ Βιέλε λα θνβάηαη ελδφκπρα αθφκα θαη ηνλ ίδην 

ηεο ηνλ εαπηφ, λα αηζζάλεηαη, φηη σο φκνξθε, δελ ζα κπνξέζεη θάπνηα ζηηγκή λα ηνλ 

ειέγμεη. Κη απηφ, γηαηί ην ίδην αθξηβψο επηρείξεκα ρξεζηκνπνίεζε εκκέζσο 

πξνεγνπκέλσο θαη ν Πάξεο, κε ζθνπφ λα ηελ ζαγελεχζεη. Βθκεηαιιεχηεθε ηε 

θηιαξέζθεηα πνπ ζπλήζσο έρνπλ νη πνιχ φκνξθεο γπλαίθεο, κε ζθνπφ λα ηελ 

θεξδίζεη. Δ Βιέλε κε ηε ζεηξά ηεο θαίλεηαη λα πέθηεη ζε απηήλ ηελ παγίδα, αθνχ 

αξρίδεη λα απνινγείηαη γηα ηελ εμσηεξηθή ηεο εκθάληζε, γηα ηελ πίζηε πνπ  

επηδεηθλχεη ζην γάκν ηεο κε ηνλ Μελέιαν, γεγνλφο πνπ δείρλεη, φηη ε ίδηα αηζζάλεηαη 

ηχςεηο γηα ην παξειζφλ, πνπ ηελ αθνινπζεί θαη πνπ δίλεη εχθνια ην δηθαίσκα ζε 

θάπνηνλ λα ηεο ζπκπεξηθέξεηαη θαη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν. Έηζη, ζπλερίδεη λα απνινγείηαη 

ιέγνληαο, φηη ην γεγνλφο, πσο ε ίδηα ππήξμε ζην παξειζφλ ζχκα αξπαγήο απφ ηνλ 

Θεζέα, απηφ δελ ζεκαίλεη, φηη ζα πξέπεη λα δερζεί λα γίλεη ην ίδην θαη γηα δεχηεξε 

θνξά. (ζη. 22) 

Πεξλψληαο ζε έλα δεχηεξν ζηάδην, ε εξσίδα αξρίδεη λα κεηξηάδεη ηνλ αξρηθφ ζπκφ 

ηεο θαη λα «πεγαίλεη κε ηα λεξά» ηνπ ήξσα, ιέγνληαο, φηη κπνξεί λα ακθηβάιεη γηα 

ηνλ έξσηα ηνπ Πάξε, γηαηί σο ζπλήζσο νη άλδξεο λνκίδνπλ, φηη κπνξνχλ λα 

ρεηξηζηνχλ εχθνια κία φκνξθε γπλαίθα θαη λα ηελ πείζνπλ γηα ηηο «αγλέο» πξνζέζεηο 

ηνπο: 

«non quod fiducia desit, aut mea sit facies non bene nota mihi, sed quia credulitas 

damno solet esse puellis verbaque dicuntur vestra career fide. At peccant aliae, 

matronaque rara pudica est», (ρη πσο δελ κπνξψ λα έρσ θάπνηα εκπηζηνζχλε ζηελ 

νκνξθηά ηνπ πξνζψπνπ κνπ, αιιά εζείο νη άλδξεο έρεηε θαθή θήκε ζην δήηεκα ηεο 

θαιήο πίζηεο θαη πάληα εκείο είκαζηε πνπ δηαηξέρνπκε πεξηζζφηεξν θίλδπλν λα 

πηζηεχνπκε κε επθνιία), (P. Ovidius Naso, Heroides XVII, ζη. 37-41). 

 
ε απηφ ην ζεκείν βιέπνπκε, πσο ε εξσίδα δέρεηαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ην θιεξη ηνπ 

ήξσα. Γηαηί δελ ζα ππήξρε ιφγνο λα ζπδεηηέηαη θάηη, εθφζνλ δελ πθίζηαηαη. Γηα λα 
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γίλεηαη ιφγνο γχξσ απφ απηφ, ζεκαίλεη, φηη απηφ ην θάηη, ην εξσηηθφ ζθίξηεκα 

πθίζηαηαη παξά ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ζπκνχ, ηελ νπνία επέδεημε ε εξσίδα. 

Δ Βιέλε ζπλερίδεη ηελ πνξεία απηή, ηελ νπνία πεξλάεη ζε έλα επφκελν ζηάδην. 

Ώξρίδεη λα δείρλεη εκθαλψο ηνλ ζαπκαζκφ ηεο γηα ηελ νκνξθηά ηνπ Πάξε, ηελ ηφικε 

ηνπ, πξνζζέηνληαο, φηη, εάλ δελ ήηαλ παληξεκέλε κε ηνλ Μελέιαν, ζα ηνλ επέιεγε γηα 

ζχδπγφ ηεο: «est quoque, confiteor, facies tibi rara potestque velle sub amplexus ire 

puella tuos.altera sed potius felix sine crimine fiat, quam cadat externo noster amor 

epudor»,(Δ νκνξθηά ζνπ, ην νκνινγψ, είλαη ζπάληα, θαη πνιιέο φκνξθεο γπλαίθεο ζα 

κπνξνχζαλ λα επηζπκήζνπλ λα βξεζνχλ ζηελ αγθαιηά ζνπ. Ώο απνιαχζεη άιιε απηή ηελ 

επηπρία, πνπ λα κπνξεί λα ην θάλεη ρσξίο λα ακαξηήζεη, πξνηηκφηεξν απηφ ή λα 

ζπζηάζσ ηελ ηηκή κνπ ζε έλαλ μέλν), (P. Ovidius Naso, Heroides XVII, ζη. 93-96 

Κη επεηδή αηζζάλεηαη θαλεξά γνεηεπκέλε απφ ηνλ Πάξε, ηνπ δεηά λα ζηακαηήζεη λα 

ηελ πνιηνξθεί, γηαηί βαζαλίδεη ηελ αδχλαηε θαξδηά ηεο, ζηελ νπνία ν έξσηαο ηνπ 

ήξσα ζα επηθέξεη πνιιέο ζπκθνξέο. Ώπφ ηελ άιιε φκσο, πξνζπαζψληαο λα 

δηθαηνινγήζεη ηε ζηάζε ηεο απηή, ηνπνζεηεί ελψπηψλ ηεο ηε ζεά Ώθξνδίηε, ε νπνία 

είλαη απηή, πνπ απνθάζηζε λα παξαρσξήζεη ηελ ίδηα ζηνλ Πάξε, σο βξαβείν: 

«at Venus hoc pacta est, et in altae vallibus Idae tres tibi se nudas exhibuere deae; 

Unique cum regnum, belli daret altera laudem 'Tyndaridis coniunx,' tertia dixit, 

'eris!'», (Ώιιά ζα πεηο, ε Ώθξνδίηε ζνπ ηελ ππνζρέζεθε, θαη φηαλ νη ηξεηο Θεέο γπκλέο 

παξνπζηάζηεθαλ ζε ζέλα επάλσ ζην βνπλφ ηεο Ίδεο γηα λα θξηζνχλ, ε πξψηε ζνπ 

πξφζθεξε βαζίιεηα, ε δεχηεξε δφμεο, θαη ε Σξίηε ζνπ είπε πσο ε Βιέλε ζα γίλεη ζχδπγφο 

ζνπ), (P. Ovidius Naso, Heroides XVII, ζη. 115-118). 

 
Με ηα ιφγηα απηά, παξαδέρεηαη, φηη δελ κπνξεί θαλείο εχθνια λα αληηηαρζεί ζηε 

βνχιεζε ησλ ζεψλ θαη λα πξάμεη, φπσο εθείλνο επηζπκεί. Παξάιιεια, ζθέθηεηαη, φηη 

ε απνπζία ηνπ Μελέιανπ ηελ θαζηζηά αθφκα πην εχζξαπζηε γεγνλφο, πνπ ηεο 

δεκηνπξγεί απμεκέλν θφβν θαη άγρνο, γηαηί αηζζάλεηαη, φηη είλαη δχζθνιν πιένλ λα 

ζπγθξαηήζεη ηνλ εαπηφ ηεο. 

πλερίδνληαο ηελ επηζηνιή ηεο, πξνρσξά έλα βήκα πην πέξα, αθνχ παξαδέρεηαη, φηη 

ππάξρεη έλαο έξσηαο, ν νπνίνο βξίζθεηαη αθφκα ζε αξρηθφ ζηάδην. Παξάιιεια, 

θνβάηαη, κήπσο ε ίδηα έρεη ηελ ηχρε ηεο Οηλψλεο, ηελ νπνία θεκνινγείηαη, πσο 

εγθαηέιεηςε ν Πάξεο. Ώιιά δελ κέλεη εθεί. Πξνρσξά αθφκα 
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παξαπέξα, πξνζπαζψληαο λα θαληαζζεί, πψο ζα είλαη ε δσή ηεο, εάλ θχγεη απφ ηελ 

πάξηε θαη κεηαβεί ζηελ Σξνία καδί κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο. 

Σέινο, απνθαζίδεη, φηη δελ έρεη ηε δχλακε λα αληηζηαζεί ζηνλ έξσηα ηνπ Πάξε θαη 

παξά ηε ληξνπή, ηελ νπνία αηζζάλεηαη, ζα ελδψζεη ζηα ζπλαηζζήκαηά ηεο. 

ηελ επηζηνιή απηή, φπσο αλαθέξακε θαη ζηελ αξρή, βιέπνπκε κία ζηαδηαθή αιιαγή 

ηεο ζηάζεο ηεο Βιέλεο απέλαληη ζηνλ Πάξε. Ώπφ εθεί πνπ ε ίδηα εκθαλίδεηαη άθξσο 

ζπκσκέλε θαη παξεμεγεκέλε απφ απηήλ ηελ ληξνπηαζηηθή γη‟ απηήλ πξσηνβνπιία ηνπ 

Πάξε, ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη λα κεηξηάδεη ζηγά ζηγά ηνλ ζπκφ ηεο θαηαιήγνληαο 

λα παξαδέρεηαη ηα δπλαηά αηζζήκαηα αγάπεο, πνπ ηξέθεη γη‟απηφλ αιιά θαη ηελ 

πξφζεζή ηεο λα εγθαηαιείςεη ηνλ ζχδπγφ ηεο γηα ηνλ Πάξε. 

Λέαλδξνο - Δξψ 

 
Δ ηζηνξία αθνξά ηελ Δξψ θαη ηνλ Λέαλδξν, δχν λένπο πνπ εξσηεχζεθαλ ζθνδξά 

αιιά ρσξίζηεθαλ απφ ηνλ ζάλαην. Δ Δξψ ήηαλ ηέξεηα ηεο ζεάο Ώθξνδίηεο. Γνχζε 

απνκνλσκέλε ζε πχξγν ζηελ πφιε εζηφ κηα δσή παξζεληθή, φπσο απαηηνχζε ην 

ιεηηνχξγεκά ηεο, καθξηά απφ ηνπο γνλείο ηεο
221

. 

Δ κφλε πνπ είρε θνληά ηεο ήηαλ ε πηζηή ηεο ππεξέηξηα. Κάπνηα εκέξα νξγαλψζεθε 

ζηελ πφιε γηνξηή πξνο ηηκήλ ηελ ζεάο Ώθξνδίηεο. Δ Δξψ βξέζεθε ζηελ ενξηή γηα 

πξψηε θνξά θαη κάγεςε κε ηελ νκνξθηά ηεο φινπο ηνπο λένπο. Έλαο απφ απηνχο ήηαλ 

ν Λέαλδξνο απφ ηελ απέλαληη πφιε, Άβπδν. Ο Λέαλδξνο εξσηεχζεθε ηελ Δξψ θαη 

ζέιεζε λα ηεο εθθξάζεη ηνλ έξσηά ηνπ. Βθείλε ππέθπςε ζηα ιφγηα ηνπ θαη δέρηεθε 

λα ηνλ παληξεπηεί θξπθά 

Γηα λα θξαηήζνπλ ηνλ γάκν ηνπο θξπθφ, ζπκθψλεζαλ λα βξίζθνληαη κφλν ηα βξάδηα. 

Δ Δξψ ζα άλαβε έλα ιπρλάξη θαη ν Λέαλδξνο ζα θνιπκπνχζε απφ ηελ κία πιεπξά  

ηνπ Βιιήζπνληνπ ζηελ άιιε. Σν θσο ηνπ ιπρλαξηνχ ζα ηνπ έδεηρλε ηνλ δξφκν. Σα 

ραξάκαηα, ν Λέαλδξνο ζα επέζηξεθε θαη πάιη θνιπκπψληαο. Παξά ηνπο θηλδχλνπο, ν 

Λέαλδξνο θνιπκπνχζε θάζε βξάδπ ζηελ άιιε κεξηά, ζθαξθάισλε ζηνλ πχξγν θαη 

πεξλνχζε ηα βξάδηα κε ηελ γπλαίθα ηνπ. Καλέλαο δελ ήμεξε γηα ηελ ζρέζε ηνπο θαη ε 

Δξψ εκθαληδφηαλ ζηνπο ππφινηπνπο σο ε παξζέλα ηέξεηα. 

ηαλ έθζαζε ν ρεηκψλαο, ε Δξψ δελ ζηακάηεζε λα αλάβεη ην ιπρλάξη. Παξά ηελ 

θαθνθαηξία θαη ηελ θνπξηνχλα, ν Λέαλδξνο είδε ην ιπρλάξη κέζα ζηελ λχρηα θαη 
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βνχηεμε ζηελ ζάιαζζα. Κάπνηα ζηηγκή, ν ηζρπξφο άλεκνο έζβεζε ην ιπρλάξη θαη ν 

Λέαλδξνο ράζεθε. Παξαζχξζεθε απφ ηα θχκαηα θαη πλίγεθε. Σν ζψκα ηνπ 

μεβξάζηεθε ηελ άιιε εκέξα ζηηο αθηέο ηεο εζηνχ. ηαλ ην αληίθξηζε ε Δξψ πήδεμε 

απφ ηνλ πχξγν ηεο θαη ζθνηψζεθε. 

Γη‟ απηφλ ηνλ κχζν ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηελ ειιεληθή (θπξίσο ζηελ ειιεληζηηθή 

πεξίνδν) θαη ζηε ιαηηληθή γξακκαηεία. εκεηψλνληαη ηα επηγξάκκαηα ηεο Βιιεληθήο 

Ώλζνινγίαο: 5.232, φπνπ αλ θαη κε έκκεζν ηξφπν, ν ζπλζέηεο Παχινο ηιεληηάξηνο 

πξαγκαηεχεηαη ηα πξφζσπα ηεο εξσηηθήο ηζηνξίαο, 5.263 (γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ 

ιχρλν), 9.215 (φπνπ ε Δξψ κλεκνλεχεη ην πξφζσπν πνπ έραζε ζηα ίδηα κέξε ηνλ 

ζχληξνθφ ηνπ, 9.381 (φπνπ παξνπζηάδεηαη ε εξσηηθή ππφζεζε ηεο ηζηνξίαο), 7.666 

(φπνπ ν Ώληίπαηξνο ν Θεζζαιηληθεχο αλαθέξεηαη ζηα εξείπηα ηνπ πχξγνπ ηεο Δξψο, 

ζηνλ δηάπινπ ηνπ Λέαλδξνπ, ζηνπο πξσηαγσληζηέο θαη ζην ιπρλάξη, ην νπνίν έπαημε 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έθβαζε ηεο ηζηνξίαο
222

. 

ηηο επηζηνιέο ηνπ Λέαλδξνπ θαη ηεο Δξψο ζπλππάξρνπλ πνιχ έληνλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξσηηθήο ειεγείαο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ έξσηα δχν λέσλ, ν νπνίνο 

ζπλαλαληά πνιιέο δπζθνιίεο θη εκπφδηα φπσο ε κε εχλνηα ησλ ζεψλ, νη άζρεκεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, ε απφζηαζε. Παξφια απηά, ζε αληίζεζε κε ηα άιια δχν δεχγε 

ησλ επηζηνιψλ, νη επηζηνιέο ηνπ Λέαλδξνπ θαη ηεο Δξψο εθθξάδνπλ ηα αιεζηλά 

ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ: ηελ εξσηηθή επηζπκία, ηελ αλππνκνλεζία θαη ηελ 

αλακνλή γηα ηελ επφκελε ζπλάληεζή ηνπο, ηελ εξσηηθή ακθηζβήηεζε, ηελ 

παξεκπφδηζε ησλ ζπλαληήζεψλ ηνπο, ηε ζεμνπαιηθή δηάζεζε, ηνλ παξάγνληα ηεο 

κπζηηθφηεηαο, ηνλ ιαζξαίν ραξαθηήξα ηνπ έξσηα. 

Λέαλδξνο 

 
Ο Λέαλδξνο αθνινπζεί έλαλ εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο Δξψο ζε 

ζρέζε κε ηνλ Πάξε θαη ηνλ Ώθφληην. Δ επηζηνιή ηνπ είλαη θαζαξά εξσηηθή, γεκάηε 

απφ ζπλαηζζήκαηα αγάπεο πξνο ηελ εξσίδα. Ώπηφ ίζσο έρεη λα θάλεη θαη κε ην λεαξφ 

ηεο ειηθίαο ηνπ, φπνπ ν έξσηαο είλαη αγλφο θαη αζψνο, ην ίδην θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ
223

. 

Αελ δηζηάδεη λα εθθξάζεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ κε εχλνηα ησλ ζεψλ απέλαληί 

ηνπ, αθνχ δελ αθήλνπλ ηε ζάιαζζα λα εξεκήζεη, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα 

πεξάζεη ζηελ απέλαληη φρζε θαη λα ζπλαληήζεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ: 
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«sed non sunt faciles; nam cur mea vota morantur currere me nota nec patiuntur 

aqua?»,(κσο δελ είλαη θηιηθνί. Ώιιηψο γηαηί ηνπο πφζνπο κνπ θαζπζηεξνχλε θη εγψ  

λα ηξέμσ δελ αλέρνληαη πάιη ζηα χδαηα πνπ μέξσ;),(P. Ovidius Naso, Heroides XVIII, 

ζη. 5-6). 

 
Ώπηή ε εηιηθξίλεηα είλαη πνιχ ζαξξαιέα απφ ηελ πιεπξά ηνπ, αθνχ ππάξρεη θίλδπλνο 

λα δπζαξεζηήζεη ηνπο ζενχο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ηνλ ηηκσξήζνπλ. ηε ζπλέρεηα, κε 

ην λα εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ, λα κπνξέζεη δειαδή λα κείλεη ν έξσηάο ηνπο 

θξπθφο απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, θαλεξψλεη ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ εθηίκεζε πνπ 

ηξέθεη γηα ηελ εξσίδα θαη ην πεξηβάιινλ ηεο: 

«non poteram celare meos, velut ante, parentes, quemque tegi volumus, non latuisset 

amor», (Αελ ήηαλ δπλαηφ λα θξχβνκαη απφ ηνπο γνλείο κνπ, φπσο κέρξη ηψξα θαη δελ 

ζα έκελε πιένλ θξπθφο ν έξσηάο καο, φπσο ζέινπκε θαη νη δπν καο), (P. Ovidius Naso, 

Heroides XVIII, ζη. 13-14). 

 
Ώπφ ηελ άιιε φκσο, απηφ πνπ παξαηεξνχκε είλαη ε απεγλσζκέλε πξνζπάζεηα απφ ηε 

κεξηά ηνπ Λέαλδξνπ λα δηθαηνινγεζεί ζηελ Δξψ γηα ηε κε πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ζπλάληεζήο ηνπο. Ώπηφ θαζηζηά ηελ Δξψ domina θαη ηνλ Λέαλδξν δνχιν, αθνχ απηφ 

πνπ ηνλ ελδηαθέξεη είλαη λα θαηαζηήζεη ζαθέο ζηελ Δξψ φηη δελ είλαη δηθή ηνπ ε 

επζχλε ηεο ζπλερηδφκελεο αλαβνιήο ησλ ζπλαληήζεψλ ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν 

Λέαλδξνο επηδεηθλχεη εξσηηθή ππνηαγή κε ζηφρν λα επηηεπρζεί ε πιήξεο θαηάθηεζε 

ηεο Δξψο. Ώπηφ ην κνηίβν πξνηείλεηαη ζην έγν Ars Amatoria, φπνπ ε πξνβνιή ηεο 

εξσηηθήο ππνηαγήο ζεσξείηαη σο έλα απνηειεζκαηηθφ κέζνλ γηα ηελ επηηπρή έθβαζε 

ηεο δηεθδίθεζεο ηνπ εξσηηθνχ ζπληξφθνπ.
224

 

Έηζη, πεξλάλε νη κέξεο θαη ηα θχκαηα δελ θνπάδνπλ, ψζηε λα κπνξέζεη λα 

θνιπκπήζεη κέρξη ηελ εζηφ. Μάιηζηα, αλαθέξεηαη ζηε ζάιαζζα κε ην επίζεην 

sollicitum (ηαξαγκέλε) ζη. 21, γηα λα δείμεη θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο αιιά 

θαη ηελ δηθή ηνπ ςπρηθή θαηάζηαζε. ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε, φηη ν Λέαλδξνο παξά ηηο 

πνιχ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζα πάξεη ηελ απφθαζε λα «δξαπεηεχζεη» απφ ηελ 

αδξάλεηα θαη λα πάξεη ηελ ηχρε ηνπ έξσηά ηνπ ζηα ρέξηα ηνπ, γεγνλφο πνπ δείρλεη 

γελλαηφηεηα θαη κεγαιείν ςπρήο θε κέξνπο ηνπ. 
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Παξαθαιεί κέρξη θαη ηνλ Ώίνιν λα εξεκήζεη ηνπο αλέκνπο θη εχρεηαη λα κπνξνχζε λα 

δαλεηζηεί ηηο θηεξνχγεο ηνπ Ααίδαινπ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηξαγηθή εηξσλία, 

αθνχ ε πξνζπάζεηα ηνπ Ααίδαινπ λα ππεξπεδήζεη ηα εκπφδηα ηεο δηθήο ηνπ  

θπιαθήο, απέβεζαλ κνηξαία γηα ηε δσή ηνπ. Σν ίδην φκσο ζα ζπκβεί θαη ζηνλ 

Λέαλδξν, θαζψο αςεθά θη απηφο ηνπο λφκνπο ηεο θχζεο, πξνθεηκέλνπ  λα 

θνιπκπήζεη κέρξη ηελ απέλαληη αθηή. 

«nunc daret audaces utinam mihi Daedalus alas-Icarium quamvis hinc prope litus 

abest». (Μαθάξη ηψξα ν Ααίδαινο παξάηνικα θηεξά λα έδηλε ζε κέλα, παξφιν πνπ νη 

αθηέο ηνπ Ίθαξνπ θάπνπ εδψ θνληά κνπ είλαη) ζη. 49-50. 

ηε ζπλέρεηα, ν Λέαλδξνο ζπγθξίλεη ηελ νκνξθηά ηεο Δξψο κε απηήλ ηεο Ώθξνδίηεο 

θαη ηεο ειήλεο γηα λα ηεο δείμεη πσο γηα ηα δηθά ηνπ κάηηα ε νκνξθηά ηεο είλαη 

ζείθή. Παξφια απηά, ν ήξσαο κε πνιχ δηπισκαηηθφ ηξφπν, παξνκνηάδεη ηελ Δξψ 

(ηνπνζεηψληαο ηελ ηξίηε ζηε ζεηξά) κε ζεφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ θηλδπλεχεη λα 

πξνθαιέζεη ηελ νξγή θαη ηνλ θζφλν αιιά ηαπηφρξνλα λα θνιαθεχζεη ηελ αγαπεκέλεο 

ηνπ. 

«a Veneris facie non est prior ulla tuaque; Neve meis credas vocibus , ipse vide!», 

(Ώπφ ηελ φςε δελ είλαη άιιε πην φκνξθε απφ ηεο Ώθξνδίηεο θαη απφ ηε δηθή ζνπ. Ώλ 

φζα ιέσ δελ εκπηζηεχεζαη, δεο κε ηα ίδηα ζνπ ηα κάηηα) ζη. 69-70. 

Έπεηηα, ζπκάηαη ηελ πξψηε λχρηα πνπ πέξαζαλ καδί. Πεξηγξάθεη ηηο ζηηγκέο, πνπ 

πέξαζε θνιπκπψληαο, φπνπ ηίπνηα δελ κπνξνχζε λα ηνλ απνζπάζεη απφ ην λα 

πεξάζεη απέλαληη. Φαίλεηαη αθνζησκέλνο θαη δνζκέλνο ζηνλ ζθνπφ ηνπ, ν νπνίνο 

είλαη λα δεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ δηθαηνινγεί ηελ αγάπε ηνπ 

είλαη ε ίδηα ε αγάπε, ηίπνηε παξαπάλσ
225

. Κάπνηα ζηηγκή, ηελ ψξα πνπ θνιπκπνχζε, 

αηζζάλζεθε θνπξαζκέλνο. Αηαθξίλνληαο φκσο ην θσο πνπ θαηλφηαλ απφ καθξηά, ην 

νπνίν είρε αλάςεη ε Δξψ, γηα λα ηνλ βνεζήζεη λα δηαζρίζεη ην πέξαζκα, αλαθηά ηηο 

δπλάκεηο ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ άξρηζε λα αηζζάλεηαη ην θχκα επλντθφ. Κη εδψ, ε ιέμε 

lumenπξνζδίδεη ζηελ επηζηνιή έληνλε ηξαγηθή εηξσλία, αθνχ ζα απνδεηρζεί αδχλακν 

λα νδεγήζεη ζψν ηνλ Λέαλδξν ζηε ζηεξηά. 

«ut procul adspexi lumen, 'meus ignis in illo est: illa meum,' dixi, 'litora lumen 

habent.'et subito lassis vires rediere lacertis, visaque quam fuerat mollior unda mihi», 

225
Rimell, V., (2009), ζ. 157-179 
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(κφιηο ην θσο ηνπ ιχρλνπ αληίθξηζα, είπα «ζ’ εθείλν ε θσηηά κνπ βξίζθεηαη, εθείλεο νη 

αθηέο είλαη πνπ έρνπλε ην θσο κνπ». Καη ζηα εμαληιεκέλα κνπ πιεπξά ακέζσο 

επαλήιζαλ νη δπλάκεηο, θαη φηη έγηλε απαιφηεξν κνπ θάλεθε ην θχκα απφ πξψηα), (P. 

Ovidius Naso, Heroides XVIII, ζη. 85-88). 

Αελ θνβάηαη λα παξαδερηεί, φηη ζεσξεί ηελ παηξίδα ηεο Δξψο δηθή ηνπ παηξίδα θαη 

πξνζεγγίδνληάο ηελ θνιπκπψληαο, ληψζεη επηπρηζκέλνο, ελψ αληίζεηα ηνλ ιππεί ν 

γπξηζκφο ζηε δηθή ηνπ παηξίδα, ηελ Άβπδν. Ώηζζάλεηαη ζίγνπξνο γη‟απηά, πνπ ληψζεη, 

αιιά θαη κεγάιε αζθάιεηα γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Αελ θνβάηαη λα εθζέζεη απηά, 

πνπ ληψζεη νχηε λα ξηζθάξεη ηνλ εαπηφ ηνπ γηα ηνλ «ηεξφ» ζθνπφ ηεο αγάπεο. Βίλαη 

ειεχζεξνο, γηαηί αθήλεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα αθεζεί. Ώθφκα, θη φηαλ είλαη 

ζηελνρσξεκέλνο εμαηηίαο ηεο θαθνθαηξίαο πνπ επηθξαηεί, αθφκα θη φηαλ ιέεη, φηη θάηη 

ηφζν ειαθξχ, φπσο ν άλεκνο, κπνξεί λα επεξεάζεη ηφζν πνιχ ηελ ηχρε ηνπ, δελ ράλεη 

ην θνπξάγην ηνπ θαη εκθαλίδεηαη ζπλεπήο ζηα ιφγηα θαη ζηηο πξάμεηο ηνπ. 

πλερίδνληαο ν Λέαλδξνο ηελ επηζηνιή ηνπ, εθθξάδεη ηε κεγάιε ηνπ απνγνήηεπζε, ε 

ε νπνία εθθξάδεηαη κε δάθξπα,, εθθξάδεηαη κε ηνλ «αλδξηθφ ζξήλν», γεγνλφο πνπ ν 

ίδηνο δελ απνθξχπηεη. Ώληηζέησο, παξαδέρεηαη φηη κπνξεί θαη ν ίδηνο λα είλαη 

επάισηνο, φπσο θαη νη γπλαίθεο, γεγνλφο πνπ δείρλεη εηιηθξίλεηα θαη ζπλέπεηα σο 

πξνο ηα ιεγφκελά ηνπ. (ζη.117-118). 

ηε ζπλέρεηα, αλαθεξφκελνο ζηνλ ρακφ ηεο Έιιεο, ε νπνία πλίγεθε ζηα λεξά ηνπ 

Βιιήζπνληνπ, εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ, κήπσο ε ζάιαζζα απνδεηά  κία 

θαηλνχξγηα ζπκθνξά, γηα λα ζηεξίμεη ηε θήκε ηεο. Αελ θνβάηαη ηφζν γηα ηνλ 

ελδερφκελν ζάλαην φζν γηα ην γεγνλφο, κήπσο ν ζάλαηνο δελ ηνπ επηηξέςεη ηε 

ζπλάληεζή ηνπ κε ηελ Δξψ. Θεσξεί, φηη ν κφλνο πνπ κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη ζε 

απηήλ ηε δχζθνιε θαηάζηαζε, δελ είλαη άιινο απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Αελ δεηά 

βνήζεηα απφ πνπζελά: 

«nec tamen officium pectoris navisve requiro, dummodo, quas findam corpore, 

denture quae. Parte egeo nulla; Fiat modo copia nandi, idem navigium, navita, vector 

ero», (Μα δελ δεηάσ εγψ ηε δχλακε ηνπ πινίνπ ή ηνπ πξνβάηνπ λ’απνθηήζσ, αξθεί 

κνλάρα λα κνπ δίλνπλε λεξά κε ην θνξκί κνπ λα θαηεζρίδσ. Ώπφ εξγαιεία, δελ κνπ 

ιείπεη ηίπνηα, κφλν λα έρσ άδεηα λα θνιπκπάσ, θη εγψ ν ίδηνο ζα’ καη λαπηηθφο, εγψ 

θαξάβη θη επηβάηεο.),(P. Ovidius Naso, Heroides XVIII, ζη. 145-148). 
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Έρεη εκπηζηνζχλε κφλν ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο, αθνχ, ε βνήζεηα απφ άιινπο 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο είλαη ακθίβνιε, γηα ην ιφγν ηνπ φηη απηή δελ εμαξηάηαη απφ 

ηνλ ίδηνλ. Βκπηζηεχεηαη κφλν, φ,ηη πεξλάεη απφ ηε δηθή ηνπ δηθαηνδνζία, γηαηί κφλν 

ηφηε είλαη ζίγνπξνο. Αελ κπνξεί λα ξηζθάξεη ζε έλα ηφζν ζεκαληηθφ γη‟απηφλ δήηεκα. 

Ώηζζάλεηαη δπζπηζηία αθφκα θαη γηα ηνπο αζηεξηζκνχο, νη νπνίνη θσηίδνπλ ηελ 

πνξεία ηνπ. Σν κφλν θσο, πνπ ηνλ θάλεη λα αηζζάλεηαη αζθάιεηα, είλαη ην θσο πνπ 

αλάβεη ε αγαπεκέλε ηνπ. Παξφια απηά, εδψ δηαθαίλεηαη θη έλα είδνο αιαδνλείαο, 

θαζψο απνθεχγεη λα παξαδερηεί ηε δηθή ηνπ αλεπάξθεηα κπξνζηά ζηελ ηαηξάζηηα 

δχλακε ηεο θχζεο θαη ησλ ζεψλ πνπ ηελ ππνηάζζνπλ, γεγνλφο πνπ ζην ηέινο ζα ηνπ 

αθαηξέζεη ηε δσή. 

«est aliud lumen, multo mihi certius istis, non errat tenebris quo duce noster amor;», 

(ππάξρεη θάπνην αζηέξ ηδηαθνξεηηθφ, πνιχ πην ζίγνπξν γηα κέλα απφ εθείλα, πνπ ν 

έξσηάο καο φηαλ έρεη νδεγφ, δε ράλεηαη κεο ζηα ζθνηάδηα).(P. Ovidius Naso, Heroides 

XVIII, ζη. 155-156). 

Ώπηφ δελ είλαη ην κφλν ζεκείν πνπ δείρλεη ηελ αιαδνλεία ηνπ Λέαλδξνπ. Παξαθάησ, 

ηνλ βιέπνπκε λα θαπρηέηαη πέξαλ ηνπ δεφληνο γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ ζηελ θνιχκβεζε, 

γεγνλφο πνπ δελ ηνπ επηηξέπεη λα αλαινγηζηεί ηε ζνβαξφηεηα θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα 

ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Παξνπζηάδεηαη λα κελ θξαηά επαθή κε ηε πξαγκαηηθφηεηα 

θαη κε ηηο ζπλέπεηεο ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ επηινγψλ ηνπ. 

«aut ego non novi, quam sim temerarius, aut me in freta non cautus tum quoque mittet 

Amor», (Ή πφζν είκαη απεξίζθεπηνο εγψ δελ έρσ θαηαιάβεη ή αλ ζηα πειάγε λα κε 

ζηείιεη πξφθεηηαη κηα αγάπε πνπ δελ παίξλεη πξνθπιάμεηο), ζη. 189-190. 

Ο Οβίδηνο ζε απηήλ ηελ επηζηνιή, πεξηγξάθεη έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο 

ηεο αγάπεο. Σα επηρεηξήκαηα ηνπ ήξσα έρνπλ λα θάλνπλ κφλν κε ηελ αγάπε ηνπ γηα 

ηελ εξσίδα θαη κε ηίπνηε άιιν. Ο Οβίδηνο κηιά γηα ηελ αγάπε «άλεπ φξσλ», ε νπνία 

ηξέθεηαη κφλν απφ ηελ ίδηα ηελ αγάπε, ηελ εθηίκεζε θαη ην ζεβαζκφ ησλ αλζξψπσλ. 

Παξφια απηά, ν Λέαλδξνο δελ θάλεη ρξήζε ηεο ινγηθήο, δείρλνληαο αδηθαηνιφγεηε 

ππεξεθάλεηα πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη θαη λα απνδείμεη ζηελ Δξψ ηα εηιηθξηλή 

ηνπ ζπλαηζζήκαηα. 
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Δξψ 

 
Δ Δξψ, κε ηελ επηζηνιή ηεο, εθιηπαξεί ηνλ Λέαλδξν λα θνιπκπά πην ζπρλά ζηελ 

αθηή ηεο εζηνχ, νχησο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα βξεζνχλ, γηαηί δελ κπνξεί λα αληέμεη 

άιιν ηελ απνπζία ηνπ. 

Ξεθηλψληαο ηελ επηζηνιή ηεο, εθθξάδεη έληνλα ηελ αλππνκνλεζία ηεο γηα ηελ 

επηθείκελε εξσηηθή ζπλάληεζε, ε νπνία θαζπζηεξεί. Με απηφλ φκσο ηνλ ηξφπν 

θαίλεηαη λα πηέδεη ηνλ Λέαλδξν λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ δηάπινπ, αθφκα θαη κε ηηο 

ππάξρνπζεο άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, γεγνλφο πνπ πξννηθνλνκεί ην ζιηβεξφ 

ηέινο
226

. Αελ αληέρεη άιιν καθξηά ηνπ θαη αζθεί πίεζε κε ηα ιφγηα ηεο: 

«non patienter amo», (ρσξίο ππνκνλή αγαπάσ), ζη. 4. 

 
Βπηθαιείηαη, θη απηή κε ηε ζεηξά ηεο, ηε γπλαηθεία αδπλακία, αθνχ, αλ θαη είλαη 

εξσηεπκέλε ζθφδξα κε ηνλ ήξσα, ζεσξεί, φηη ην πάζνο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

αλδξψλ
227

. Ώληίζεηα, ζεσξεί ηε γπλαηθεία θχζε αδχλακε, γεγνλφο πνπ απαληάηαη θαη 

ζηηο κνλέο Δξσίδεο αιιά θαη ζην Ars Amatoria(3.381-382). Βπηπιένλ, ην γεγνλφο ηεο 

απνκνλσζήο ηεο εληζρχεη ηνπο θφβνπο θαη ηηο ππνςίεο ηεο. Ώηζζάλεηαη αδχλακε θαη 

αλήκπνξε φρη κφλν ζσκαηηθά αιιά θαη πλεπκαηηθά, κε κπνξψληαο λα ειέγμεη ηνλ 

ίδην ηεο ηνλ εαπηφ. Χζηφζν, ε δήισζή ηεο απηή δεκηνπξγεί ηξαγηθή εηξσλία, αθνχ 

είλαη γλσζηή ε άζρεκε θαηάιεμε ηεο ηζηνξίαο. 

«forties ingenium  suspicor  esse  viris. Ut  corpus,  teneris  ita  mens  infirma  

puellis; deficiam, parvi temporis adde moram.»,(Τπνςηάδνκαη κήπσο είλαη ηζρπξφηεξε 

ε θχζε ηεο ςπρήο ζηνπο άλδξεο. πσο αδχλακν ην ζψκα ηνπο, έηζη θαη ν λνπο είλαη 

αδχλακνο ζηα ηξπθεξά θνξίηζηα). (P. Ovidius Naso, Heroides XIX, ζη. 6-8). 

ηνπο επφκελνπο ζηίρνπο, ε Δξψ ελψ αλαθέξεηαη ζηηο αλδξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελ 

ηνχηνηο, εηξσλεχεηαη ηνλ Λέαλδξν γηα ην γεγνλφο, φηη νη άλδξεο αλαιψλνληαη θαη 

ραζνκεξνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο άλεπ ζεκαζίαο. Καη απηή ε δήισζή ηεο βέβαηα 

αλαθέξεηαη έκκεζα ζηελ αλαβνιή ησλ ζπλαληήζεψλ ηνπο, ιφγσ ηεο ελαζρφιεζεο 

ηνπ Λέαλδξνπ ζε ηέηνηνπ είδνπο αζήκαληεο εξγαζίεο. 

 

 

 
 

226
Kenney, (1996), ζ. 169 

227
ΐατφπνπινο, (2018), ζ. 268-275 
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«Vos modo venando, modorus genial colendo ponitis in varia tempora longa mora», 

(Σε κηα πεγαίλνληαο λα θπλεγήζεηε, ηελ άιιε νξγψλνληαο ηεξπλφ ρσξάθη, 

απαζρνιείζηε γηα ηνλ πην πνιχ θαηξφ ζε θάζε είδνπο ραζνκέξηα), ζη. 9-10. 

πλεπψο, ην κφλν πνπ κπνξεί λα θάλεη, είλαη λα απνθαιχπηεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο 

ζηελ ηξνθφ ηεο θαη λα πεξηκέλεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο, θνηηψληαο ηελ αγξηεκέλε 

ζάιαζζα, πξνζδνθψληαο λα ηνλ δεη θάπνηα ζηηγκή λα θζάλεη ζηελ αθηή. ιε απηή ε 

ζπλζήθε καο ζπκίδεη ηηο εγθαηαιειεηκκέλεο κνλέο εξσίδεο. Χζηφζν, ε Δξψ δελ είλαη 

εγθαηαιειεηκκέλε αιιά κε θάπνηνλ ηξφπν αηζζάλεηαη πσο είλαη, γεγνλφο φκσο πνπ 

θαη πάιη ιεηηνπξγεί θαη ηνλίεηαη κε ζθνπφ λα πξνηξέςεη ηνλ Λέαλδξν λα αςεθίζεη 

ηνλ θίλδπλν θαη λα ζπεχζεη θνληά ηεο. (ζη. 15-16) 

Ώιιά πξνρσξά πάξα πέξα θαη δηακαξηχξεηαη ζηνλ Λέαλδξν, φηη ν έξσηάο πνπ 

ιαλβάλεη ε Δξψ δελ είλαη ίζνο κε απηφλ πνπ ε ίδηα ηνπ πξνζθέξεη. Σν γεγνλφο απηφ 

βέβαηα δελ απνδεηθλχεηαη αιιά είλαη κία αθφκα πξνζπάζεηα πίεζεο ηνπ ήξσα λα 

απνδείμεη, φηη ηεο πξνζθέξεη ίζν έξσηα ζε ζρέζε κε εθείλε, πεξλψληαο ηνλ 

Βιιήζπνλην. 

«quod superset facio, teque, o mea sola voluptas, plus quoque, quam redid quod mihi 

posit, amo!», (Ώπηφ πνπ απνκέλεη λα θάλσ, ην ινηπφλ, θη εζέλα, κφλε απφιαπζή κνπ 

αθφκε πεξηζζφηεξν αγαπψ απ’ φ,ηη εζχ κπνξείο λα αληαπνδψζεηο), ζη.17-18. 

ηε ζπλέρεηα, ε Δξψ ελψ θαηεγνξεί ηελ άγξηα ζάιαζζα θαη ηνλ άζρεκν θαηξφ, 

θαηαιήγεη, σζηφζν, λα θαηεγνξεί ηνλ ίδην ηνλ Λέαλδξν, φηη ελψ κπνξεί, δελ επηζπκεί 

λα βξίζθεηαη καδί ηεο. ην ζεκείν απηφ ε Δξψ, εκθαλίδεη ζεκαληηθή αλαζθάιεηα 

θάλνληαο πην εληνλα ηα παξάπνλά, θαη θηάλνληαο ζην ζεκείν λα αδηθεί ηνλ ήξσα θαη 

ηα εηιηθξηλή ζπλαηζζήκαηά ηνπ. (ζη. 23-24). 

Κη ελψ κέρξη ζηηγκήο εκθαλίδεηαη ζπλεηδεηνπνηεκέλε κε απηά πνπ πεξηγξάθεη, ζηε 

ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη λα ζπγρέεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηε ινγηθή δειαδή, κε ην 

έληνλν θαη θνξηηζκέλν ζπλαίζζεκα. Έηζη, ελψ ε ίδηα γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

θξχβεη ε ζάιαζζα, ελ ηνχηνηο, ηνλ ραξαθηεξίδεη «άηνικν», πνπ δελ επσθειείηαη απφ 

ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, πξνθεηκέλνπ λα θνιπκπήζεη θαη επηθπιαθηηθφ, γηαηί άιινηε 

πεξηθξνλνχζε ηνπο θηλδχλνπο ηεο ζάιαζζαο θαη δελ θνβφηαλ λα ζπεχζεη λα ηελ 

ζπλαληήζεη. ηε ζπλέρεηα, ελψ ηνλ θαηεγνξεί νλνκάδνληάο ηνλ δεηιφ, νκνινγεί, φηη 

ην κφλν πνπ ζα ηελ θφβηδε ζα ήηαλ λα έβιεπε, πσο ν έξσηάο ηνπ γη‟ απηήλ έρεη 



140  

ιηγνζηέςεη. Αηαπηζηισλνπκε ινηπφλ, φηη ζηελ Δξψ ππεξηζρχεη ε αλππνκνλεζία ηεο 

απφ ηελ αζθάιεηα ηνπ Λέαλδξνπ, γεγνλφο έληνλα εγσηζηηθφ εθ κέξνπο ηεο. Ώπηφ 

φκσο πνπ επίζεο βιέπνπκε είλαη ην γεγνλφο, φηη, ελψ ζπλερίδεη λα δηακαξηχξεηαη γηα 

ηε «δεηιία» ηνπ Λέαλδξνπ, δελ εθθξάδεη πξαγκαηηθά ζπλαηζζήκαηα αγάπεο πξνο ηνλ 

ήξσα. Δ ζηάζε ηεο είλαη κάιινλ θξηηηθή απέλαληί ηνπ. 

«cur totiens ame, lente morator, abes?», (γηαηί ηφζεο θνξέο καθξηά κνπ βξίζθεζαη, 

εζχ αξγέ κνπ ραζνκέξε;), (P. Ovidius Naso, Heroides XIX, ζη. 70). 

«unde novus timor hic, quoque illa audacia fugit? Magnus ubi est spretis ille natator 

aquis?¨, (Ώπηφο ν λένο θφβνο πνπ γελλήζεθε; Πνχ πήγε εθείλν ην παιηφ ζνπ ζξάζνο; 

Πνχ είλαη εθείλνο ν ζπνπδαίνο θνιπκβεηήο πνπ ηα λεξά πεξηθξνλνχζε;).(P. Ovidius 

Naso, Heroides XIX, ζη. 89-90). 

Έπεηηα, εκθαλίδεηαη λα αλαδεηά ηηο αηηίεο, γηα ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε ν Λέαλδξνο λα 

έρεη δπζαξεζηεζεί καδί ηεο θαη λα ηελ απνθεχγεη. Έηζη ινηπφλ, ζεσξεί, σο κία απφ ηηο 

πηζαλέο αηηίεο ηεο απνκάθξπλζήο ηνπ, ηε θησρή ηεο παηξίδα, ε νπνία θαζηζηά ηελ 

Δξψ αλάμηα ηνπ. Ώιιά, φπσο νκνινγεί, πξνηηκά λα ηελ ζεσξεί ηαπεηλή, ιφγσ ηεο 

θησρήο ηεο παηξίδαο θαη νπνηαδήπνηε άιιε ηαπείλσζε, παξά λα ηνλ δεη ζηελ  

αγθαιηά κίαο άιιεο γπλαίθαο: 

«interdum metuo, patria ne laedar et impar dicar AbydenoThressa puella toro. Ferre 

tamen possum patientius omnia, quam si otia nescio qua paelice captus agis, in tua si 

veniunt alieni colla lacerti fitque novus nostril finis amoris amor», (Κακηά θνξά 

θνβάκαη ε παηξίδα κνπ κήπσο κεηξήζεη γηα ςεγάδη θαη πνπλ πσο είλαη αλάμηα γηα 

ζχδπγν Ώβπδελφ, κηα θνπέια απφ ηε Θξάθε. Σα πάληα φκσο λα αληέμσ δχλακαη κε 

ππνκνλή κεγάιε, εθηφο κφλν αλ ηνλ θαηξφ ζνπ θάζεζαη θαη ζπαηαιάο δελ μέξσ κε 

πνηαλ άιιελ κπεξδεκέλνο, αλ ζην ιαηκφ ζνπ μέλα έξρνληαη ρέξηα λα ζ’ αγθαιηάζνπλ θαη 

γίλεη ηνπ δηθνχ καο έξσηα ην ηέινο έλαο έξσηαο θαηλνχξγηνο.).(P. Ovidius Naso, 

Heroides XIX, ζη. 99-104). 

Πεξλά ζπλεπψο απφ ην κπαιφ ηεο ε πεξίπησζε ηεο απηζηίαο, γηα ηελ νπνία, φπσο 

ιέεη, ζα πέζαηλε, αλ ζπλέβαηλε. Έπεηηα, πξνζπαζψληαο λα αλαζθεπάζεη απηφ πνπ 

κφιηο είπε, δειψλεη, φηη ν ίδηνο δελ ηεο έρεη δψζεη, κέρξη ζηηγκήο, θακία αθνξκή λα 

ζθέθηεηαη θαη‟απηφλ ηνλ ηξφπν. ια απηά απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα 

ηεο εξσηηθήο παζνινγίαο. ΐέβαηα ηα ζπκπηψκαηα ηεο θαρππνςίαο, ηεο θήκεο πεξί 
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απηζηίαο, ηεο αλεζπρίαο είλαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αβάζηκα, αθνχ ν 

Λέαλδξνο είλαη πηζηφο θαη αθνζησκέλνο ζε εθείλε. Ώπηφ καο δείρλεη, φηη ε Δξψ δελ 

έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ην γεγνλφο ηεο πίζηεο ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο, πξάγκα πνπ ηελ 

σζεί λα ζπκπεξηθέξεηαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν.Έηζη, πεξλά πάιη απφ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε θαη ην παξάινγν, ζηε ρξήζε ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ, 

παξαδερφκελε, φηη ν κφλνο ππεχζπλνο ηεο αξγνπνξίαο ηνπ είλαη ν άγξηνο άλεκνο. 

Βπηκέλνληαο φκσο ζηελ αλεχξεζε ησλ πηζαλψλ αηηηψλ απνθπγήο ηεο ζπλάληεζήο 

ηνπο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ Λέαλδξνπ, ξίρλεη ην θηαίμηκν ζε εμσγελείο πιένλ 

παξάγνληεο, ζηνπο Θενχο. Καηεγνξεί ηνλ Πνζεηδψλα γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηεο απφ ηνλ 

εξαζηή ηεο, πξνεηδνπνηψληαο ηνλ λα δείμεη αιινχ ην ζπκφ ηνπ θαη λα εξεκήζεη ηα 

λεξά ηεο ζάιαζζαο. Ώπφ ηελ άιιε, ππνινγίδεη ζηε ζπλδξνκή ηεο ζεάο Ώθξνδίηεο, ε 

νπνία, σο ζεά ηνπ έξσηα, ζα κπνξνχζε λα ηνπο βνεζήζεη. 

Βίλαη θαλεξφ, φηη ε ίδηα δελ αληέρεη άιιν απηήλ ηελ θαηάζηαζε αβεβαηφηεηαο θαη γη‟ 

απηφλ ηνλ ιφγν, δεηά απφ ηνλ Λέαλδξν ηελ απνζαθήληζε ηεο θαηάζηαζεο είηε κε ηελ 

επηβεβαίσζε ηνπ έξσηα είηε κε ηελ δηάιπζή ηνπ. Καη φια απηά ηα παξάπνλα βέβαηα 

ιφγσ ηεο κπζηηθφηεηαο ηνπ έξσηά ηνπο απφ ηελ νπνία ε Δξψ δείρλεη λα ππνθέξεη. 

«vel pudor hic utinam, qui nos clam cogit amare, vel timidus fama cedere vellet 

amor», (Μαθάξη πηα ή λα πάςεη απηή ε ληξνπή πνπ λ’αγαπηφκαζηε θξπθά καο 

αλαγθάδεη, ή αιιηψο, αο πάςεη απηφο ν έξσηαο πνπ ηη ζα πεη ν θφζκνο ηξέκεη), ζη. 171- 

172. 

Σέινο, ηνλ παξαθηλεί λα κελ αηζζάλεηαη ληξνπή γηα ηηο ζπλαληήζεηο ηνπο, θέξλνληαο, 

σο παξαδείγκαηα, ηνλ Εάζνλα θαη ηνλ Πάξε αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνζπαζεί 

λα απνθνξηίζεη ηελ θαηάζηαζε ζπκβνπιεχνληάο ηνλ λα πξνζέρεη ηε ζάιαζζα, νχησο 

ψζηε λα έξζεη ζψνο ζηελ αγθαιηά ηεο. 

Ώθφληηνο – Κπδίππε 

 
Πεγή γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Ώθφληηνπ θαη ηεο Κπδίππεο απνηέιεζε πηζαλφηαηα ην έξγν 

Ώίηηα ηνπ Καιιίκαρνπ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ αλαθέξεη ηνλ Ξελνκήδε σο πεγή γηα 

ηνλ κχζν απηφ. Δ ηζηνξία ηνπ Ώθφληηνπ θαη ηεο Κπδίππεο βξίζθεηαη ζην 3
ν
 βηβιίν 

ησλ Ώηηίσλ, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζην γελεαιηγηθφ αίηην ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

Ώθνληηάδσλ ηεο Κέαο. ηελ ειιεληθή κπζνινγία ν Ώθφληηνο ήηαλ έλαο σξαίνο λένο, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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γφλνο πινχζηαο νηθνγέλεηαο ηεο Κέαο228. Μία θνξά πνπ επηζθέθζεθε ηε Αήιν, ν 

Ώθφληηνο είδε κέζα ζηνλ λαφ ηεο Ώξηέκηδαο κηα Ώζελαία λέα, ηελ Κπδίππε, πνπ 

θεκηδφηαλ γηα ηελ νκνξθηά ηεο, θη έηζη ηελ εξσηεχζεθε ακέζσο. Σεο πέηαμε ινηπφλ 

έλα θπδψλη πάλσ ζην νπνίν είρε  ραξάμεη  ηε  θξάζε:  «Οξθίδνκαη  κέζα  ζην  λαφ  

ηεο Ώξηέκηδαο λα πάξσ γηα άληξα κνπ ηνλ Ώθφληην.» Δ Κπδίππε κφιηο δηάβαζε ηνλ 

φξθν νξγίζζεθε θαη έθπγε απφ ηνλ ηεξφ ηφπν, αιιά είρε πιένλ δεζκεπζεί ελψπηνλ ηεο 

ζεάο δηαβάδνληαο ηνλ φξθν εθεί κέζα. Ώπφ ηφηε, θάζε θνξά πνπ ε Κπδίππε 

αξξαβσληαδφηαλ κε θάπνηνλ, αξξψζηαηλε θαη ζεξαπεπφηαλ κφλν φηαλ δηαιπφηαλ ν 

αξξαβψλαο. Σειηθά ν παηέξαο ηεο ξψηεζε ην ίδην ην Μαληείν ησλ Αειθψλ, πνπ ηνπ 

απάληεζε φηη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα εζπράζνπλ ήηαλ λα παληξεπηεί ε θφξε ηνπ ηνλ 

Ώθφληην, ψζηε λα θαηαπξαυλζεί ν ζπκφο ηεο ζεάο γηα ηηο «θαηαπαηήζεηο» ηνπ φξθνπ. 

Δ Κπδίππε ηφηε ππάθνπζε ζηνλ ρξεζκφ θαη παληξεχζεθε ηνλ Ώθφληην
229

. 

ηελ επηζηνιή ηνπ Ώθφληηνο ιεηηνπξγεί σο ζπλήγνξνο ζε δηθαζηηθή αίζνπζα θαη γη‟ 

απηφλ ηνλ ιφγν θάλεη ρξήζε λνκηθήο νξνινγίαο, αο κελ μαρλάκε ηελ αγάπε ηνπ 

Οβίδηνπ πξνο ην λνκηθφ ιεμηιφγην, αθνχ ζηα λεαληθά ηνπ ρξφληα είρε 

πξαγκαηνπνηήζεη ξεηνξηθέο ζπνπδέο. Βπίζεο θαη ζε απηφ ην δεχγνο ησλ επηζηνιψλ 

παξαηεξνχκε ηελ έληνλε επίδξαζε ηνπ έξγνπ ArsAmatoria ζηνλ ηξφπν έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ αιιά θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ εξψσλ. 

Ώθφληηνο 

 
ηελ αξρή ηεο επηζηνιήο ν Ώθφληηνο ππελζπκίδεη ζηελ Κπδίππε ηνλ φξθν πνπ έδσζε 

ελψπηνλ ηεο Άξηεκεο θαη απφ ηελ άιιε ηεο ιέεη λα κελ θνβάηαη θαη φηη δελ 

ρξεηάδεηαη λα νξθηζηεί πάιη. Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη ηελ θαζεζπράδεη, ζηε 

ζπλέρεηα πξνζπαζεί λα ηεο απνζπάζεη κία δεχηεξε ιεθηηθή παξαδνρή θη επαλάιεςε 

ηνπ φξθνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηθαηξνπνηήζεη ηε δέζκεπζή ηεο πξνο εθείλνλ.
230

 Μία 

δέζκεπζε πνπ ε ίδηα έρεη δψζεη ζηελ ζεά Άξηεκε, γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί γηα ηνλ 

Ώθφληην έλα πνιχ δπλαηφ επηρείξεκα ζηε δηαπξαγκάηεπζή ηνπ. 

«verba licet repetas», (ίζσο ζπκάζαη ηα ιφγηα) ζη.9. 
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Grimal, P. (1991) ζ. 67-68 

229
Μηραιφπνπινο. Ώ, (2014), ζ. 56 
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Rosenmeyer, (2001), ζ. 123 
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ηε ζπλέρεηα ν ήξσαο, επηδεηθλχνληαο πξσηφγλσξν ζξάζνο θαη κηκνχκελνο ηνπο 

αζθνχληεο ηε ξεηνξηθή ηέρλε, πξνζπαζεί λα θαηαζηήζεη ηελ Κπδίππε ζπλππεχζπλε 

γη‟ απηφ πνπ έγηλε: 

«et spe quam dederas tum ihi», (θαη ηελ ειπίδα πν εζχ κνπ έδσζεο), ζη.16. 

 
Ο Ώθφληηνο θαηαθέξλεη λα παγηδεχζεη ηελ Κπδίππε ζε έλαλ φξθν, ηνλ νπνίνλ ε 

εξσίδα δελ γλψξηδε. Έηζη, θαηνρπξσκέλνο πηα, ν ήξσαο κε ηελ επηζηνιή απηή, ηελ 

θαιεί λα εθηειέζεη ηελ ππφζρεζε, πνπ έδσζε ζηε ζεά Άξηεκε, ηελ ππφζρεζε γάκνπ 

πνπ έδσζε ζηνλ Ώθφληην. Βδψ, ν ήξσαο ρξεζηκνπνηεί ηελ αθέιεηα ηεο εξσίδαο, ηελ 

εμαπαηά θαη θηάλεη ζην ζεκείν λα ηελ θαηεγνξεί, γηαηί δελ ηεξεί ηελ ππφζρεζε πνπ 

έδσζε ζηε ζεά
231

. Δ ζεά φρη κφλν ππήξμε κάξηπξαο αιιά, φπσο ηζρπξίδεηαη ν άλδξαο, 

επηδνθίκαζε ηελ ππφζρεζε απηή ηεο Κπδίππεο κε κία θίλεζε ηνπ θεθαιηνχ. Βδψ, ν 

ήξσαο, ζαλ λα βξίζθεηαη ζε δηθαζηήξην, επεηδή γλσξίδεη θαιά φηη ζα αληηκεησπίζεη 

ηελ άξλεζε ηεο Κπδίππεο, πξνζπαζεί λα πξνιάβεη ηε δηθή ηεο αληίδξαζε: 

«non potes hoc factum teste nega redea. Adfuitet, praesens uterat, tua verba notavit et 

visa est mota dicta tulisse coma.», (Αελ κπνξείο λα ην αξλεζείο απηφ, ελψ είλαη κάξηπο 

ε ζεά. Ήηαλ εθεί, θαη, φπσο ήηαλ παξνχζα, ζεκείσζε ηα ιφγηα ζνπ θαη θάλεθε λα ηα 

δέρεηαη θνπλψληαο ηα καιιηά ηεο.). (P. Ovidius Naso, Heroides XX, ζη. 18-20).
232

 

Υξεζηκνπνηεί, φπσο θαη ν Πάξεο, ηελ εχλνηα ηεο ζεάο, ε νπνία εγθξίλεη απηφλ ην 

γάκν. Θεσξεί ηε γπλαίθα ηφζν αθειή θαη αζψα, πνπ κπνξεί λα ηελ εμαπαηήζεη αθφκα 

θαη κε ηα παηδηάζηηθα επηρεηξήκαηα πνπ ηεο παξαζέηεη. Καη φρη κφλν απηφ, δηφηη, φηαλ 

ηελ θαιεί λα ζεβαζηεί ηελ ππφζρεζε πνπ έδσζε ζηελ Άξηεκε, ηεο πξνθαιεί 

αλεζπρία, άγρνο θαη θφβν γηα ηελ ίδηα ηεο ηελ χπαξμε. Με ιίγα ιφγηα θηάλεη ζην 

ζεκείν λα ηελ απεηιεί, πσο, αλ δελ ηνλ παληξεπηεί, ζα ράζεη ηε δσή ηεο. 

Ώπφ ηελ άιιε, πξνζπαζψληαο λα δηθαηνινγήζεη ηε ζηάζε ηνπ απηή, ηζρπξίδεηαη, φηη 

ην ηέρλαζκά ηνπ είρε σο αθνξκή ηνλ έξσηα πξνο ηελ Κπδίππε. Ο ήξσαο ινηπφλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη απηφ πνπ επηζπκεί, δείρλεη λα κελ ζέβεηαη ηίπνηα: νχηε ηνπο 

ζενχο –αθνχ δείρλεη λα ηνπο θνξντδεχεη ιεηηνπξγψληαο θαζαξά κε ηξφπν ρεηξηζηηθφ, 

νχηε θπζηθά ηελ Κπδίππε, ηελ νπνία φρη κφλν εμαπαηά αιιά θαηαιήγεη λα ηελ 

 
231

Μηραιφπνπινο. Ώ, (2014), ζ. 149 
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απεηιεί κε ηελ ίδηα ηεο ηε δσή. Παξφια απηά, ελψ απφ ηε κία εκθαλίδεηαη 

απεηιεηηθφο, απφ ηελ άιιε ηελ θαζεζπράδεη ιέγνληάο ηεο, φηη δελ είλαη ηέηνηνο 

άλζξσπνο αιιά ζπκπεξηθέξεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ιφγσ ηεο επηζπκίαο ηνπ λα ηελ 

θάλεη δηθή ηνπ. Βδψ παξαηεξνχκε κία αληίζεζε θαηά ηελ νπνίαο ν Ώθφληηνο ελψ ηελ 

απεηιεί θαλεξά, επηρεηξεί λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα ηνλ αζσψζεη απφ ηηο 

θαηεγνξίεο. 

ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη πην επηζεηηθφο, αθνχ δειψλεη, φηη, φπνηα πξνθχιαμε θαη λα 

πάξεη, ν ίδηνο ζα ηελ αθνινπζεί παληνχ. πνην κέζν θη αλ ρξεζηκνπνηήζεη, δελ ζα 

είλαη ζε ζέζε λα μεθχγεη απφ ηηο παγίδεο ηνπ, ηηο νπνίεο ζα ζηήζεη κε ηε βνήζεηα ησλ 

ζεψλ. Καη φρη κφλν απηφ, αιιά ζεσξεί, φηη ηεο ζπκπεξηθέξεηαη κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν, 

αθνχ άιινη άλδξεο ζηε ζέζε ηνπ, ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε βία, πξάγκα πνπ ν ίδηνο 

απνθεχγεη.πλερίδνληαο ηελ απνινγία ηνπ, ν Ώθφληηνο παζρίδεη λα απαιιάμεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ απφ θάζε θαηεγνξία, ιέγνληαο φηη ε επηζηνιή είλαη θάηη ην αζψν ζε 

αληίζεζε κε ηε βία πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη άιινη, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ην 

αληηθείκελν ηνπ πφζνπ ηνπο. 

«per gladios alii placitas rapuere paellas: scripta mihi caute littera crimen erit? Di 

faciant possim plures imponere nodos, ut tua sit nulla libera parte fides», (Άιινη κε 

μίθε άξπαμαλ ηηο θνπέιεο πνπ ηνπο άξεζαλ. Θα είλαη έγθιεκα ην γξάκκα κνπ πνπ ην 

έγξαςα πξνζεθηηθά; Μαθάξη νη ζενί λα δψζνπλ λα κπνξψ λα ζε δέζσ κε πεξηζζφηεξνπ 

θφκπνπο, γηα λα κελ είλαη ειεχζεξε ε πίζηε ζνπ απφ θακηά κεξηά). (P. Ovidius Naso, 

Heroides XX, ζη. 35-40). 

Παξαδέρεηαη ινηπφλ θαη ν ίδηνο, φηη έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζπλερίδεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ην δφιν, γηα λα επηηχρεη απηφ, πνπ ζέιεη. Φηάλεη θαη ζε επίπεδα 

εθθνβηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ηελ πείζεη. Ο Ώθφληηνο δελ ζηέιλεη ηελ επηζηνιή γηα λα 

εμνκνινγεζεί ηνλ έξσηά ηνπ ζηελ Κπδίππε αιιά γηα ηελ θέξεη ελψπησλ 

ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ. Ώπηή δελ απνηειεί εξσηηθή επηζηνιή αιιά επηζηνιή 

εθθνβηζκνχ. Δ εξσίδα δελ έρεη θακία ζπκκεηνρή ζηελ απφθαζε ηνπ ήξσα. Ο ίδηνο 

απνθαζίδεη γηα ηελ ηχρε ηεο ρσξίο λα ηελ ιακβάλεη θαζφινπ ππφςε. Βδψ, 

παξνπζηάδεηαη ε εηθφλα, πνπ έρεη ν πνηεηήο γηα ηηο γπλαίθεο, ηηο νπνίεο ζεσξεί 
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άβνπια πιάζκαηα ρσξίο άπνςε θαη θσλή, αλίθαλεο λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ ίδηα ηνπο 

ηε δσή, ηελ ίδηα ηνπο ηελ χπαξμε
233

. 

ηε ζπλέρεηα, ζαλ λα βξίζθεηαη ζε «εκπφιεκε» δηθαζηηθή θαηάζηαζε, δειψλεη 

βέβαηνο φηη ζην ηέινο ζα είλαη απηφο πνπ ζα θεξδίζεη ηελ «ππφζεζε», ρσξίο λα 

αθήλεη ζηελ Κπδίππε θαλέλα πεξηζψξην αληίδξαζεο: 

«si dubium possine capi, captabere cepte; exitus in dis est, sed capiere tamen», (Ώο 

είλαη ακθίβνιν αλ κπνξείο λα θαηαθηεζείο. Θα θαηαθηεζείο ζίγνπξα. Δ έθβαζε 

εμαξηάηαη βέβαηα απ’ ηνπο ζενχο, σζηφζν ζα θαηαθηεζείο), ζη. 43-44. 

Σειεηψλνληαο απηφ ην παξαιήξεκα, δειψλεη, φηη, εάλ δελ εηζαθνπζηεί, ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε βία θαη ζα αθνινπζήζεη ην παξάδεηγκα ηνπ Πάξε, ν νπνίνο 

θάλεθε ηνικεξφο θη έθιεςε ηελ Βιέλε: 

«si non proficient artes Veniemus ad arma, inquetui cupidor apta ferere sinu. Non sum 

quiso leam Paridis reprehendere factum necquemquam, qui vir, posse tut esse, fuit.», (Ώλ 

δελ απνδψζνπλ ηα ηερλάζκαηα, ζα θαηαθχγσ ζηα φπια, ζα ζ‟ αξπάμσ θαη ζα ζε κεηαθέξσ 

ζηελ αγθαιηά κνπ πνπ ζε πνζεί. Βγψ δελ είκαη ηέηνηνο, πνπ ζπλεζίδεη λα θαηεγνξεί ηελ 

πξάμε ηνπ Πάξε νχηε φπνηνλ ππήξμε αλδξείνο, γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ζχδπγνο).(P. 

Ovidius Naso, Heroides XX, ζη. 47-50). 

Φαίλεηαη, πσο γηα ηνλ Ώθφληην, ε ζεκαζία ηεο ιέμεο «ηφικε» είλαη απηή αθξηβψο, ην 

λα παίξλεηο απηφ πνπ επηζπκείο κε ηε βία, ρσξίο λα αθήλεηο ζηνλ άιινλ θαλέλα 

πεξηζψξην αληίδξαζεο ή επηινγήο. Έηζη ινηπφλ, κηκνχκελνο ηελ πξάμε ηνπ Πάξε, 

ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ γελλαίν θαη ηνικεξφ. Γηα λα αηζζαλζεί θαη ν ίδηνο θαιά κε ηα 

ιφγηα ηνπ θαη κε ηηο πξάμεηο ηνπ, ρξεζηκνπνηεί σο παξάδεηγκα ηνλ Πάξε. Κη εθφζνλ 

ηφικεζε θαη ν Πάξεο λα θάλεη θάηη παξφκνην, φιεο απηέο νη απεηιέο θαη νη 

εθθνβηζκνί φρη κφλν δηθαηνινγνχληαη αιιά δνμάδνληαη θαη ζεσξνχληαη πξάμεηο 

εξσηθέο. Βμπςψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηε ζέζε ηνπ ήξσα, γηα λα δίλεη ηελ εληχπσζε, ηελ 

νπνία ζέιεη λα δίλεη ζηελ Κπδίππε ηελ ψξα απηή. 

Έπεηηα, ηεο ιέεη πσο ν έξσηάο ηνπ ζα ήηαλ ιηγφηεξνο αλ θαη ε ίδηα ήηαλ ιηγφηεξν 

φκνξθε. Ώπφ ηε κία ηελ θνιαθεχεη ιέγνληάο ηεο πφζν φκνξθε είλαη, απφ ηελ άιιε 
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φκσο ην κέγεζνο ηνπ έξσηά ηνπ έρεη λα θάλεη κε ην κέγεζνο ηεο νκνξθηάο ηεο 

εξσίδαο. Αίλεη θη απηφο, φπσο θαη ν Πάξεο, κεγάιε ζεκαζία ζηελ εμσηεξηθή 

εκθάληζε ππνινγίδνληαο ηελ αγάπε ηνπ ζαλ έλα είδνο αξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ε αγάπε απηή κεγαιψλεη ή κηθξαίλεη. Θεσξεί θη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ηε 

γπλαίθα σο έλα είδνο επάζινπ, βξαβείνπ ή ζεζαπξνχ, ν νπνίνο φζν πην φκνξθνο, 

ηφζν πην πνιχηηκνο είλαη. 

Καη πξνρσξά έλα βήκα πάξα πέξα ιέγνληαο, φηη, ελψ κπνξεί λα δεη θαη λα ζαπκάζεη 

ηελ εμσηεξηθή νκνξθηά ηεο Κπδίππεο, δελ έρεη κέρξη ηψξα εκπεηξία θαη γηα ηα 

ππφινηπα, ππνλνψληαο, φηη δελ έρεη αθφκα ζπλεπξεζεί καδί ηεο: 

«cetera si possem laudare, beatior essem, nec dubito, totum quin sibi parsit opus.», 

(Ώλ κπνξνχζα λα επαηλέζσ ηα ππφινηπα, ζα ήκνπλ επηπρέζηεξνο, θαη δελ ακθηβάιισ 

φηη φιν ην έξγν είλαη παξφκνην).(P. Ovidius Naso, Heroides XX, ζη. 61-62). 

Σν ζπκπέξαζκα απηήο ηεο δήισζεο είλαη, φηη δελ ηνλ ελδηαθέξεη λα ηελ γλσξίζεη ζαλ 

άλζξσπν θαη ζαλ πξνζσπηθφηεηα, αθνχ απηή δελ πθίζηαηαη. Δ γπλαίθα ρξσζηάεη ηελ 

χπαξμε θαη ηελ νληφηεηά ηεο ζηελ εμσηεξηθή ηεο νκνξθηά, ζηηο εξσηηθέο απνιαχζεηο 

θαη ζηελ ηεθλνπνηία. 

Έπεηηα, ηνλ βιέπνπκε λα επηθαιείηαη ηα κπζνινγηθά παξαδείγκαηα ηνπ Σειακψλα θαη 

ηεο Δζηφλεο θαη ηνπ Ώρηιιέα θαη ηεο ΐξηζείδαο, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηελ Κπδίππε 

λα ηνλ αθνινπζήζεη. Χζηφζν, απνθξχπηεη ην γεγνλφο φηη νη δχν απηέο εξσίδεο 

εμαλαγθάζηεθαλ λα αθνινπζήζνπλ ηνπο ήξσεο: 

«Hesionem Telamon, Briseida cepit Achilles; Utraque victorem nempe se cuta 

virum», (Σελ Δζηφλε ν Σειακψλαο πήξε, ηε ΐξηζείδα ν Ώρηιιέαο. Καη νη δχν θνπέιεο 

βέβαηα αθνινχζεζαλ ην ληθεηή άληξα ηνπο), ζη.69-70. 

ηε ζπλέρεηα, πξνζπαζψληαο λα αγγίμεη θαη ην ζπγθηλεζηαθφ ηεο εξσίδαο, ηεο ιέεη, 

φηη, αλ ηνλ θαιέζεη θνληά ηεο, ν ίδηνο ζα ππαθνχζεη ζαλ ηαπεηλφο ζθιάβνο. 

«ignores tua iura: voca; cur arguor absens? Iam dudum dominae more venire 

iube».(ζη.79- 80). 
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Σν δίζηηρν εκπεξηέρεη λνκηθή νξνινγία, φπσο ην iura πνπ εδψ ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε 

ζεκαζία «λνκηθά δηθαηψκαηα».
234

 Βπίζεο, κε ηελ έθθξαζε «cur arguor 

absens?»,δηακαξηχξεηαη γηα ηελ θαηαδίθε ηνπ φληαο ν ίδηνο απψλ. ηε ζπλέρεηα, ν 

Ώθφληηνο επηδηψθεη λα επαλαθέξεη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηνλ 

απηνζεβαζκφ ηεο εξσίδαο, ηνλ νπνίνλ κέρξη ηψξα έρεη θαηαπλίμεη. Κάλεη κία 

πξνζπάζεηα λα θαηεπλάζεη ιίγν ηελ έληαζε, πνπ ηεο έρεη πξνθαιέζεη, γηα λα επηηχρεη 

ηνλ ζθνπφ ηνπ. ΐιέπεη ηε γπλαίθα ζαλ έλα είδνο παηρληδηνχ, κε ην νπνίν παίδεη θαη 

ζέηεη θάζε θνξά θαη δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ζηξαηεγηθήο, 

πνπ έρεη ραξάμεη. Δ γπλαίθα είλαη γη‟απηφλ έλα ππνινγίζηκν κέγεζνο, ην νπνίν 

κεηξηέηαη θαη αληηκεησπίδεηαη θάζε θνξά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλάινγα κε ην, ηί 

ζέιεη λα επηηχρεη. Καη γη‟απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, ρξεζηκνπνηεί θη απηφο ην ζηνηρείν 

ηεο ζηαζεξφηεηαο, ζηνηρείν, ην νπνίν ζπγθηλεί ηηο γπλαίθεο, αθνχ απηφ αθξηβψο είλαη 

ην επαίζζεην ζεκείν ηνπο: λα κελ ηηο εγθαηαιείςνπλ, λα κελ κείλνπλ κφλεο. Δ 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπληξφθνπ δεκηνπξγεί θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα, 

ζηνηρείν πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο θαη ηελ ςπρηθή πγεία 

ησλ γπλαηθψλ. 

ηνλζηίρν 95: «non meruit falli mecum quoque Delia», (δελ άμηδε λα εμαπαηήζεηο θαη 

ηε Αειία καδί κε κέλα), ην ζξάζνο ηνπ Ώθφληηνπ πεξηζζεχεη. Φηάλεη ζην ζεκείν λα 

ππνζηεξίδεη φηη ε Κπδίππε είλαη απηή πνπ ηνλ εμαπάηεζε, φρη κφλν ηνλ ίδην αιιά θαη 

ηε ζεά Άξηεκε, κεηαθέξνληαο ηηο επζχλεο απφ ηνλ ίδην πξνο ηελ εξσίδα. 

πλερίδνληαο ηελ ππεξάζπηζή ηνπ, εθθξάδεη ηε δχζθνιε θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη 

πεξηέιζεη, αθνχ δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί νχηε ηελ αξξψζηηα ηεο Κπδίππεο νχηε ηνλ 

επηθείκελν γάκν ηεο. Φηάλεη κάιηζηα ζην ζεκείν λα θαηεγνξεί θαη ηνλ εαπηφ ηνπ γηα 

ηελ άζρεκε θαηάζηαζε ηεο εξσίδαο θη εχρεηαη λα ηηκσξεζεί ν ίδηνο. Βδψ ν Ώθφληηνο 

πξνζπαζεί λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα εκθαληζηεί σο ν «θχιαθαο άγγεινο» ηεο 

Κπδίππεο, θαζψο είλαη έηνηκνο λα ζπζηαζηεί ν ίδηνο γηα ηελ επηνξθία ηεο εξσίδαο. 

«maceror interdum quod sim tibi causa dolendi, teque mea laedi callidate puto, in 

caput ut nostrum dominae periuria quaeso eveniant: poena tuta sit illa mea», 

(Μεξηθέο θνξέο βαζαλίδνκαη ζηε ζθέςε φηη εγψ είκαη ε αηηία πνπ πνλάο θαη λνκίδσ φηη 

πιεγψλεζαη απφ ηελ παλνπξγία κνπ θαη παξαθαιψ λα ζηξαθεί ελαληίνλ κνπ ε 
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Ο Kenney (1996) παξαηεξεί πσο ν Ώθφληηνο δηακαξηχξεηαη φηη ε Κπδίππε ηνπ απνζηεξεί ηα λνκηθά 

ηνπ δηθαηψκαηα. 
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θαηαπάηεζε ηνπ φξθνπ απφ ηελ θπξά κνπ: κε ηε δηθή κνπ ηηκσξία αο είλαη εθείλε 

αζθαιήο), ζη. 125-128. 

ηε ζπλέρεηα, ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ αξξαβσληαζηηθνχ ηεο Κπδίππεο, ν νπνίνο 

κπνξεί λα επηζθέπηεηαη ηελ Κπδίππε, γεγνλφο ην νπνίν ηνλ θάλεη λα εθθξάδεη ηε 

δεινηππία ηνπ πξνο ην πξφζσπφ ηνπ θαη πξνο ηελ νηθεηφηεηα πνπ εθείλνο έρεη κε ηελ 

εξσίδα. 

«ille manus istas effingit et adsidet aegrae invisus superis cum superisque mihi, 

dumque suo tempat salientem police venam, candida per causam brachia saepe tenet 

contrectatque sinus et forsitan oscula iungit», (Βθείλνο ρατδεχεη απηά ηα ρέξηα θαη 

παξαζηέθεηαη ζηελ άξξσζηε, κηζεηφο ζηνπο ζενχο θαη καδί κε ηνπο ζενχο θαη ζε κέλα, 

θαη θαζψο δνθηκάδεη κε ηνλ αληίρεηξά ηνπ ηε θιέβα ζνπ πνπ ζθηξηάεη, κ’ απηή ηε 

δηθαηνινγία ζπρλά θξαηάεη ηα ιεπθά ζνπ ρέξηα θαη αγγίδεη ην ζηήζνο ζνπ θαη ίζσο ζε 

θηιάεη), ζη. 137-141. 

Βπηπιένλ, ηζρπξίδεηαη, φηη δελ μέξεη, πνηφ απφ ηα δχν ηνλ ιππεί πεξηζζφηεξν: ην λα 

ηελ βιέπεη άξξσζηε ή ην λα γίλεηαη ε γπλαίθα θάπνηνπ άιινπ. Βδψ, παξνπζηάδεηαη 

λα κελ ηνπνζεηεί ηνλ αγψλα ηεο γηα επηβίσζε σο πξσηαξρηθή αλάγθε. Ώληηζέησο, 

απηφ πνπ ηνλ απαζρνιεί, ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηελ πγεία ηεο, φπσο ηζρπξίδεηαη, είλαη ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ εγσηζκνχ ηνπ, ε απφθηεζε ηνπ πνιππφζεηνπ ιάθπξνπ. Δ 

πξνηεξαηφηεηά ηνπ είλαη ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ θαη φρη ηφζν ε ίδηα ε δσή ηεο 

εξσίδαο. Καη ζπλερίδνληαο παξαθάησ, θηάλεη ζην ζεκείν λα νηθεηνπνηείηαη θαη λα 

ζεσξεί δεδνκέλε ηελ αγάπε ηεο πξνο ηνλ ίδηνλ. Καηεγνξεί ηνλ κέρξη ηψξα 

αξξαβσληαζηηθφ ηεο Κπδίππεο, φηη δελ έρεη επάλσ ηεο θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα, 

ξσηψληαο ηνλ, πνηνο ηνπ επέηξεςε λα κπαίλεη ζηελ δηθή ηνπο πεξηνπζία –ηνπ ίδηνπ 

θαη ηεο Κπδίππεο – θαη λα ηελ ζθεηεξίδεηαη: 

«quis tibi permisit nostras praecerpere messes? Ad sepem alterius quis tibi fecititer? 

Iste sinus meus est! Mea turpiter oscula sumis!», (Πνηνο ζνπ επέηξεςε λα καδεχεηο ηε 

δηθή κνπ ζνδεηά πξηλ απφ κέλα; Πνηνο ζνπ άλνημε ην δξφκν γηα ηα ζπαξηά θάπνηνπ 

άιινπ; Ώπηή ε αγθαιηά είλαη δηθή κνπ, δηθά κνπ θηιηά παίξλεηο μεδηάληξνπα). (P. 

Ovidius Naso, Heroides XX, ζη. 143-145). 

Καη δελ ζηακαηάεη εδψ, παξά ζπλερίδεη αλαθεξφκελνο πξνο ηνλ κέρξη ηψξα 

αξξαβσληαζηηθφ ηεο Κπδίππεο ιέγνληάο ηνπ, φηη ε ίδηα έρεη θάπνηνλ πνπ ηελ 
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εμνπζηάδεη, ππνλνψληαο βέβαηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη θαηεγνξψληαο ηνλ, φηη απηφο είλαη 

ε πξαγκαηηθή αηηία ηεο αξξψζηηαο ηεο εξσίδαο. Σνλ βιέπνπκε λα εμαπνιχεη 

θαηεγνξίεο θαη απεηιέο σο κέζν εθθνβηζκνχ. Με απηφλ ηξφπν, δελ θάλεη κφλν ηελ 

εξσίδα λα αηζζάλεηαη θφβν αιιά θαη ελνρέο γηα ηελ κέρξη ηψξα επηινγή ηεο: 

«nunc, quoniam ferus hic pro causa pugnat iniqua, ad quid, Cydippe, littera nostra 

redit. Hic facit ut iaceas et sis suspecta Dianae;», (Σψξα επεηδή απηφο ν άγξηνο 

κάρεηαη γηα κηα άδηθε ππφζεζε, ζεζέλα, Κπδίππε, γπξίδεη ην γξάκκα κνπ. Ώπηφο ζε 

θάλεη λα θείηεζαη θαη λα ζε ππνπηεχεηαη ε Άξηεκε).(P. Ovidius Naso, Heroides XX, ζη. 

171-173). 

Πξνρσξά φκσο παξαπέξα, αθνχ επηθαιείηαη θαη ηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο 

(iustitiae, ζη. 169), πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηνλ αληίδειφ ηνπ λα «θαηαζέζεη ηα φπια» 

θαη λα απνζπξζεί απφ ηε δηεθδίθεζε ηεο αγαπεκέλεο ηνπ δειψλνληαο φηη νη 

πξαγκαηηθέο αηηίεο ηεο αξξψζηηαο ηεο Κπδίππεο είλαη ε επηνξθία ηεο ίδηαο αιιά θαη ν 

αξξαβσληαζηηθφο ηεο. ζν ζπλερίδεη λα επηθξαηεί απηή ε θαηάζηαζε, ε ζεά Άξηεκε 

ζα βξίζθεηαη πάληα απέλαληί ηεο. ΐέβαηα, ε ζεά δελ απνδνθηκάδεη ηνλ 

αξξαβσληαζηηθφ ηεο Κπδίππεο, αθνχ απηφο δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην πεξηζηαηηθφ 

ζηνλ λαφ. Βδψ ν Ώθφληηνο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ηελ ππεξαζπηζηηθή ηνπ γξακκή, 

δηαζηξεβιψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνο φθειφο ηνπ: 

«quem si reppuleris, nec, quem dea damnat amaris», (Ώλ ηνλ δηψμεηο απηφλ, δε ζα 

αγαπήζεηο απηφλ πνπ ε ζεά θαηαδηθάδεη), ζη. 177 

Πξνρσξψληαο ζηελ «αγφξεπζή» ηνπ, ν Ώθφληηνο δηθαηνινγεί ηελ επηνξθία ηεο 

Κπδίππεο. Σειηθά, ε άγλνηά ηεο είλαη απηή πνπ επζχλεηαη γηα ηελ φιε θαηάζηαζε. 

Μφλν πνπ εθηφο κχζνπ, ε άγλνηα ηνπ λφκνπ ηηκσξείηαη εμίζνπ θαη δελ απνηειεί 

ζηνηρείν αζψσζεο απφ ηηο ηπρφλ θαηεγνξίεο. Χζηφζν, ζε πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ, 

κηθξψλ παηδηψλ ή αδαψλ αγξνηψλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απαιιαγήο απφ ηηο 

θαηεγνξίεο. Έηζη, απηφ είλαη έλα επηρείξεκα ην νπνίν κπνξεί λα επηθαιεζηεί ε 

Κπδίππε γηα λα αζσσζεί. 

«praeteritae veniam dabit ignorantia culpae», (Δ άγλνηά ζνπ ζα ζνπ θέξεη 

ζπγρψξεζε γηα ην παιηφ ζνπ ιάζνο), ζη. 187. 

ηνπο επφκελνπο ζηίρνπο 199-202, ν ήξσαο ζηξέθεηαη πξνο ηνπο γνλείο ηεο Κπδίππεο 

θαη πξεηζζφηεξν πξνο ηε κεηέξα ηεο, ε νπνία ν ίδηνο πξνζδσθά λα παίμεη 
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θαζνξηζηηθφ ξφιν πξνθεηκέλνπ λα ηελ κεηαπείζεη θαη αιιάμεη ηε ζηάζε ηεο. 

Μάιηζηα, παξαθάησ ν ίδηνο πξνζπκνπνείηαη λα δψζεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα 

ηνλ ίδηνλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε κεηέξα ηεο εξσίδαο ηηο δεηήζεη. Έηζη, κηιά κε 

ππεξεθάλεηα γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ θαη γηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, κε ηα 

νπνία πξνζδσθά ηελ απφθηεζε ηεο αγαπεκέλεο ηνπ. 

Σέινο, ηεο επαλαιακβάλεη, πσο δελ πξέπεη λα γίλεη επίνξθνο γηαηί απηφ έξρεηαη ζε 

πιήξε αληίζεζε κε ηελ επηζπκία ηεο ζεάο, νινθιεξψλνληαο ηελ επηζηνιή ηνπ κε ην 

ιέμε «Τγίαηλε», κέζα απφ ηελ νπνία ππνλνεί πνιιά. 

ηελ επηζηνιή απηή, ν πνηεηήο καο εθζέηεη έλαλ άιιν ηξφπν απφθηεζεο ζπδχγνπ, 

κέζα απφ ην δφιν, ηηο απεηιέο θαη ηνλ εθθνβηζκφ. Σα επηρεηξήκαηα πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηα ζπλαηζζήκαηα αγάπεο ηνπ ήξσα πξνο ηελ εξσίδα είλαη ειάρηζηα. 

Κπξηαξρνχλ άιινπ είδνπο επηρεηξήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θφβν, αθνχ νη 

γπλαίθεο είλαη αδχλακα πιάζκαηα, ρσξίο βνχιεζε θη εμππλάδα. ηηο δηπιέο εξσίδεο 

ηνπ, ν Οβίδηνο πεξηγξάθεη ηηο γπλαίθεο ηειείσο δηαθνξεηηθά ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

ππφινηπεο. Ώπηφ θαίλεηαη ζην γεγνλφο, φηη ζηηο δηπιέο εξσίδεο νη γπλαίθεο είλαη απιά 

ππνρείξηα ησλ αλδξψλ πξάηηνληαο απηφ, πνπ νη άλδξεο επηζπκνχλ θαη πξνζηάδνπλ 

ρσξίο λα πξνβάινπλ αληίζηαζε. Ώθφκα φκσο θαη ζε εθείλεο ηηο δχζθνιεο γηα ηηο 

γπλαίθεο επνρέο, ε εηθφλα θαη ν ραξαθηήξαο ησλ γπλαηθψλ δελ ήηαλ ηέηνηνο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηηο επηζηνιέο. Μήπσο ινηπφλ ν πνηεηήο ζέιεη λα θαηαζθεπάζεη απηφλ 

ηνλ ραξαθηήξα ησλ γπλαηθψλ γηα λα κπνξέζεη γηα κία θνξά λα ηηο θαηαιάβεη αιιά 

θαη λα ηηο ραιηλαγσγήζεη. Να ραιηλαγσγήζεη ηα πάζε ηνπο, ηηο ραξηζκαηηθέο ηνπο 

δπλάκεηο θαη γεληθά φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θχζεο ηνπο, ηα νπνία ηηο θαζηζηνχλ 

επηθίλδπλεο γηα ηνπο άλδξεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν Οβίδηνο ηθαλνπνηεί ηελ 

θαληαζίσζε ησλ αλδξψλ ηεο επνρήο γηα κία θνηλσλία ησλ αλδξψλ ζηελ νπζία ησλ 

πξαγκάησλ θαη φρη κφλν ζηνλ ηχπν θαη ζηε ζεσξία ζαλ θη απηήλ πνπ πνιχ πηζαλφλ λα 

επηθξαηνχζε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ο Οβίδηνο φκσο εθηφο ηνπ, φηη 

θαηαζθεπάδεη ηε γπλαίθα, φπσο εθείλνο επηζπκεί, απφ ηελ άιιε θαηαζθεπάδεη θαη ηελ 

εηθφλα ηνπ άλδξα έηζη, φπσο ζα έπξεπε λα είλαη. Σελ εηθφλα ηνπ άλδξα θαη ηεο 

γπλαίθαο φρη έμσ απφ ην ζπίηη, εηθφλα ε νπνία είλαη θαλεξή ζε φινπο αιιά θαη κέζα 

ζε απηφ, εηθφλα ε νπνία δελ θαίλεηαη. Ώπηήλ ηελ εηθφλα πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη  

ν πνηεηήο, απηήλ πνπ δελ είλαη εκθαλήο, απηήλ πνπ κέλεη θξπθή, φηαλ θιείλεη ε 

πφξηα ηνπ ζπηηηνχ, κε ιίγα ιφγηα ηελ εηθφλα ησλ πξνζσπηθψλ ζηηγκψλ. Καη ίζσο λα 

επηρεηξεί λα θάλεη θάηη ηέηνην, γηαηί ν νίθνο είλαη ε θπζηθή ζέζε ηεο γπλαίθαο, ε 
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νπνία θαζίζηαηαη ππεχζπλε γη‟απηφλ, άξα κέζα ζε απηφλ αηζζάλεηαη πην δπλαηή απφ 

ηνλ άλδξα, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ζπλήζσο έμσ απφ ηνλ νίθν. 

 

 

Κπδίππε 

 
Δ Κπδίππε, είλαη θαλεξφ, φηη κέζα απφ ηελ επηζηνιή ηεο πξνο ηνλ Ώθφληην, εθθξάδεη 

ηε κεγάιε ηεο απνγνήηεπζε αιιά θαη ηελ αδπλακία δηαρείξηζεο ηεο ίδηαο ηεο ηεο 

χπαξμεο, αθνχ απηή δελ ηεο αλήθεη πηα. Ώλήθεη ζηε Θεά Άξηεκε θαη ζηνλ Ώθφληην, ν 

νπνίνο ηελ μεγέιαζε θαη ηψξα θαηεπζχλεη ηε δσή ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ 

επηζπκίεο
235

. 

πσο καο πιεξνθνξεί ν Kenney,
236

 ν Οβίδηνο κέζα απφ ηελ επηζηνιή ηεο Κπδίππεο 

ζπκπιεξψλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρνπλ θελά σο 

πξνο ηελ ηζηνξία θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο απηήο, φπσο ην ηαμίδη ζηε Αήιν, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Κπδίππεο θαη ηεο κεηέξαο ηεο ζην λεζί, ην πεξηζηαηηθφ κε ην 

κήιν, ηελ αξξψζηηα ηεο, ην γεγνλφο ηνπ αξξαβψλα ηεο θηι. 

Δ εξσίδα αλ θαη ε ίδηα έρεη θαηαζηεί ζχκα απάηεο απφ ηνλ Ώθφληην, ελ ηνχηνηο, 

ρεηξίδεηαη αξηζηνηερληθά ηα επηρεηξήκαηά ηεο θαη αλαδεηθλχεη απηά πνπ ζην βάζνο 

επηδηψθεη, πέξα απφ ηνλ δφιν ηνπ Ώθφληηνπ θαη ηελ ππνηηζέκελε «ζπκαηνπνίεζή» 

ηεο. 

Ξεθηλψληαο ε Κπδίππε ηελ επηζηνιή ηεο, απνθαιχπηεη ηνλ θφβν, ηνλ νπνίνλ 

αηζζάλεηαη. Ώξρηθά, ηνλ θφβν πξνο ηνλ Ώθφληην, αθνχ πηζηεχεη, πσο αθφκα θαη ε 

επηζηνιή, πνπ ν ίδηνο ηεο έζηεηιε, απνηειεί έλα αθφκα ηέρλαζκά ηνπ γηα λα ηελ θάλεη 

δηθή ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ηνλ θφβν πξνο ηελ Θεά Άξηεκε, αθνχ ν απνζηνιέαο είλαη 

επλννχκελφο ηεο θαη άξα είλαη ππνρξεσκέλε λα δηαβάζεη ηελ επηζηνιή ηνπ θαη ηέινο, 

ηνλ θφβν, κήπσο θάπνηνο απφ ηελ νηθνγέλεηά ηεο αλαθαιχςεη ηελ αιιεινγξαθία ηεο 

κε ηνλ Ώθφληην, αθνχ θαλείο δελ γλσξίδεη ηελ ηζηνξία κε ηνλ φξθν, πνπ έδσζε θαηά 

ιάζνο: 

 

 

 

 

 

 

235
Rimell, V., (2009) 

236 
Kenney (1970a), 410 ζεκ. 41 
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«nec lectura fui, sed si tibi dura fuissem, aucta foret saevae forsitan ira deae.», (Καη 

δελ επξφθεηην λα ην δηαβάζσ, αιιά, αλ ήκνπλ ζθιεξή απέλαληί ζνπ, ίζσο λα κεγάισλε 

ε νξγή ηεο άγξηαο ζεάο). (P. Ovidius Naso, Heroides XXI, ζη. 5-6). 

Δ Κπδίππε εκθαλίδεηαη αξρηθά κία γπλαίθα θπξηεπκέλε απφ θφβν, ν νπνίνο νδεγεί ηα 

βήκαηά ηεο θαη ηελ θάλεη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αληηδξάζεη, γεγνλφο πνπ θαη ε ίδηα 

παξαδέρεηαη, φηαλ ηνπ ιέεη, φηη δελ ζα έπξεπε λα είλαη ηφζν θαιή καδί ηνπ, γηαηί δελ 

ηνπ αμίδεη. Παξφια απηά, πξνμελεί εξσηήκαηα ην γεγνλφο φηη δηαθηλδπλεχεη λα 

δηαβάζεη μαλά έλα γξαπηφ θείκελν, αθνχ παξφκνηα εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο ηελ 

έρεη θαηαζηήζεη ζχκα ζηα ρέξηα ηνπ Ώθφληηνπ. Έηζη, πξέπεη λα βξεη θάπνηα 

δηθαηνινγία γηα λα ζηεξίμεη ηε ζηάζε ηεο. Ώπηφ πνπ ηζρπξίδεηαη είλαη φηη ν κφλνο 

ιφγνο πνπ δηαβάδεη ηελ επηζηνιή είλαη ν θφβνο γηα ηελ νξγή ηεο Άξηεκεο. 

Παξαθάησ φκσο ε Κπδίππε ζα πξνζπαζήζεη λα ακθηζβεηήζεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ 

Ώθφληηνπ, φηη ηάρα εθείλνο έρεη ηελ εχλνηα ηεο ζεάο, ππεξαζπίδνληαο θη απηή ζαλ 

ζσζηή ζπλήγνξνο ηα ζπκθέξνληά ηεο. Δ Άξηεκε εθφζνλ είλαη παξζέλα, ζα πξέπεη λα 

ζηεξίδεη ηηο παξζέλεο, δειαδή ηελ ίδηα θαη φρη ηνλ Ώθφληην: 

«utque cupis credi, memori te vindicate ira: talis in Hippolyto vix fuit illa suo», (Καη 

φπσο επηζπκείο λα πηζηεχνπκε, εθδηθείηαη γηα ζέλα κε νξγή πνπ έρεη κελκνληθφ. Αελ 

λνκίδσ φηη ππήξμε ηέηνηα γηα ηνλ Εππφιπηφ ηεο). ζη.9-10. 

Παξφιε ηελ ππεξαζπηζηηθή – πξνο ην πξφζσπφ ηεο- δηάζεζε, ε ίδηα δείρλεη λα 

θνβάηαη ην ελδερφκελν ηεο απνθάιπςεο ηεο ηζηνξίαο κε ηνλ Ώθφληην. Γη΄απηφλ ηνλ 

ιφγν, σο ζσζηά εθπαηδεπκέλε καζήηξηα ηνπ Οβηδίνπ, θξχβεη ηελ επηζηνιή γηα λα ηελ 

θξαηήζεη κπζηηθή.Ο Οβίδηνο ζην έξγν Ars Amatoriaδίλεη ζπκβνπιέο γηα ην πψο θαη 

πνχ λα γξάθνπλ θξπθά ηηο επηζηνιέο ηνπο, έηζη ψζηε λα κελ απνθαιπθζνχλ.
237

 

πλερίδνληαο ηελ επηζηνιή ηεο, θαηαξηέηαη ηελ ίδηα ηεο ηελ νκνξθηά, γηαηί ηελ ζεσξεί 

ππεχζπλε γηα ηα δεηλά, πνπ πεξλάεη. Βδψ, ε επηρεηξεκαηνινγία ηεο έγγεηηαη ζην 

κνηίβν «ε θαηάξα ηεο νκνξθηάο», ην νπνίν ην βιέπνπκε θαη ζηελ επηζηνιή ηεο 

Βιέλεο.
238

 ηε ζπλέρεηα φκσο, ε ίδηα απνθαιχπηεη ηε κεγάιε ραξά ησλ γνλέσλ ηεο 

γηα ηνλ επηθείκελν γάκν ηεο ρσξίο λα αλαθέξεηαη γηα ηα αλάινγα δηθά ηεο 

 

 

 
237

Ars Amatoria, 3: 619-628 
238 

Kenney (1996) ad loc 
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ζπλαηζζήκαηα. Σν γεγνλφο απηφ φκσο θαλεξψλεη φηη γηα ηελ ίδηα απηφο ν γάκνο δελ 

απνηειεί πεγή επηπρίαο άξα «αλνίγεη» έλα παξάζπξν ειπίδαο πξνο ηνλ Ώθφληην. 

«cumque dies caris optata parentibus instat», (Καη φηαλ πιεζηάδεη ε κέξα πνπ 

επηζπκνχλ νη αγαπεκέλνη κνπ γνλείο), ζη. 43. 

Πξνρσξψληαο, αλαθέξεη, φηη, ελψ αγαπηέηαη, βαζαλίδεηαη, αθνχ ε δήιεηα ηνπ 

Ώθφληηνπ ηελ έρεη θάλεη λα ιηψλεη απφ ηελ αδπλακία θαη ηνλ ππξεηφ. Αειψλεη φηη 

είλαη αζψα απέλαληη ζηελ Άξηεκε θαη φηη δελ αηζζάλεηαη έλνρε, ζρεδηάδνληαο ηελ 

ππεξαζπηζηηθή ηεο γξακκή κε ζθνπφ λα πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηεο: 

«iam pudet et timeo, quamvis mihi conscia non sim, offensos videar ne meruisse 

deos.», (ληξέπνκαη πηα θαη θνβάκαη κήπσο θαλψ φηη αμίδσ ηε δπζαξέζθεηα ησλ ζεψλ, 

αλ θαη δελ ληψζσ έλνρε). (P. Ovidius Naso, Heroides XXI, ζη. 47-48). 

ην ζεκείν απηφ, καο ζπκίδεη ηε Απζδαηκφλα, ηελ εξσίδα ηνπ αίμπεξ, ε νπνία αλ 

θαη γλψξηδε πνιχ θαιά, φηη ήηαλ αζψα, ε ηξνπή ησλ γεγνλφησλ ηελ έθαλε λα 

ακθηβάιεη γη‟ απηφ ην δεδνκέλν. Δ εξσίδα παξνπζηάδεηαη ηφζν απνγνεηεπκέλε, πνπ 

πξνηηκά λα ηελ κηζεί ν Ώθφληηνο παξά λα ηελ αγαπά, αθνχ κηα ηέηνηνπ είδνπο αγάπε 

ηεο πξνθαιεί ηφζε δπζηπρία. 

Χζηφζν, γίλεηαη επηζεηηθή θαη θέξλεη ηνλ Ώθφληην πξν ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ, 

αθνχ ηνλ θέξλεη ζε δχζθνιε ζέζε δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα δηαιέμεη αλάκεζα 

ζε δχν εθδνρέο: είηε λα απνδεηρζεί φηη δελ αγαπάεη ηελ Κπδίππε είηε λα θαλεξσζεί 

φηη δελ έρεη ηελ εχλνηα ηεο Άξηεκεο. 

«elige quid fingas. Non vis placare Dianam: immeror es nostril; non potes: illa tui 

est», (Αηάιεμε πνηα ηζηνξία ζα πεηο. Αε ζέιεηο λα εμεπκελίζεηο ηελ Άξηεκε: κ’ έρεηο 

μεράζεη. Αελ κπνξείο λα ηελ εμεπκελίζεηο: ζ’ έρεη μεράζεη εθείλε). ζη. 63-64. 

Βμηζηνξψληαο ζηε ζπλέρεηα ηα γεγνλφηα, ηα νπνία ηεο άιιαμαλ ηε δσή, ζην λεζί ηεο 

Αήινπ, δηαπηζηψλεη ηελ εηξσλία ηεο ιαρηάξαο λα θηάζεη ζην λεζί θαη ηα γεγνλφηα 

πνπ ηεο άιιαμαλ ηε δσή. 

«mota loci fama properabam visere Delon et facere ignava puppe videbar iter», 

(Παξαθηλεκέλε απφ ηε θήκε ηνπ ηφπνπ βηαδφκνπλ λα δσ ηε Αήιν θαη κνπ θαηλφηαλ φηη 

ηαμίδεπα κε λσζξφ θαξάβη), ζη 77-78 
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Παξφια απηά επηζηξέθεη ζηελ πξνζπάζεηα λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηεο θαη λα 

δηψμεη θάζε θαηεγνξία πνπ ηεο πξνζάπηεηαη. Ώπηή ηε θνξά, επηθαιείηαη ηελ απεηξία 

ηεο θαη ην γεγνλφο φηη ε ίδηα δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηεο κφλε 

ηεο θαη καθξηά απφ ηα κάηηα ηεο ηξνθνχ ηεο. Καη φρη κφλν απηφ αιιά πέξαζαλ θαη 

απφ ζηνέο (porticibus, ζη. 97), κέξε, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Οβίδην
239

ζεσξνχληαη 

πιένλ θαηάιιεια γηα ηελ εμεχξεζε ζπληξφθνπ. 

«sedula me nutrix altas quoque ducit in aedes». (ε εξγαηηθή ηξνθφο κνπ κε νδεγεί 

κέζα ζηνπο ςεινχο λανχο), ζη.95 

Γηα αθφκα κία θνξά , πεξηγξάθνληαο ηα γεγνλφηα κέζα ζηνλ λαν ηεο Άξηεκεο
240

, 

ακθηβάιιεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο, αθνχ ζεσξεί, φηη ην χθνο ηεο θαη ε ζηάζε ηεο 

δειψλνπλ άλζξσπν, ν νπνίνο κπνξεί εχθνια λα εμαπαηεζεί θαη φηη γη‟ απηφ ηνλ ιφγν, 

ν Ώθφληηνο ηελ επέιεμε. Ώπνηεινχζε γη΄ απηφλ ην εχθνιν ζχκα, ηε γπλαίθα πνπ πνηέ 

δελ ζα κπνξνχζε λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηεο, ηε γπλαίθα, ηεο νπνίαο ε αζθάιεηα, 

φπσο θαη ε ίδηα παξαδέρεηαη, εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζηαζία ησλ Θεψλ θα φρη απφ ηελ 

πξνζηαζία, ηελ νπνία ε ίδηα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνλ εαπηφ ηεο: 

«in templum redeo gradibus  sublime Dianae tutior  hoc  ecquis  debuit  esse  locus?», 

(Βπηζηξέθσ ζην λαφ ηεο Άξηεκεο κε ηα ςειά ζθαινπάηηα. Πνην κέξνο έπξεπε λα είλαη 

αζθαιέζηεξν απφ απηφ;). (P. Ovidius Naso, Heroides XXI, ζη. 105-106). 

ηνπο παξαθάησ ζηίρνπο, ε Κπδίππε εηξσλεχεηαη ηνλ Ώθφληην γηα ην ζπνπδαίν 

θαηφξζσκά ηνπ, λα ηελ μεγειάζεη θαη λα ηελ παγηδεχζεη ζε έλαλ φξθν πνπ ε ίδηα 

πήξε ρσξίο λα ζέιεη, ιέγνληαο φηη δελ ηηκά ηνλ άλδξα κία ηέηνηα ζπκπεξηθνξά πξνο 

ηε γπλαίθα: 

«improbe, quid gaudes? Aut quae tibi Gloria parta est? quidve vir elusa virgine 

laudis habes?», (Ώρξείε γηαηί ραίξεζαη ή πνηα δφμα απέθηεζεο θαη ηη έπαηλν έρεηο εζχ, 

έλαο άλδξαο, επεηδή μεγέιαζεο κία παξζέλα;) ζη. 115-116. 

πλερίδνληαο ηελ επίζεζε πξνο ηνλ Ώθφληην, ε Κπδίππε δηεξσηάηαη γηα πνην ιφγν, 

αθνχ ζχκθσλα κε ηελ επηζηνιή ηνπ, εθείλνο δηαζέηεη πνιιά πξνζφληα, δελ 

πξνζπάζεζε λα ηελ θαηαθηήζεη κέζσ απηψλ θαη πξνηίκεζε ηνλ δφιν θαη ηελ 

 

239
Ars Amatoria, 1.69-72 

240
ηελArsAmatoria (1.73-1.75-1.77)νΟβίδηνο ζεσξεί ηνπο λανχο θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο 

αλάκεζα ζηα κέξε θαη ηηο πεξηζηάζεηο πνπ είλαη ηδαληθέο γηα λα βξεη θαλείο κηα γπλαίθα. 
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εμαπάηεζε. Ώπηφ ην εξψηεκα είλαη πνιχ εχζηνρν, αθνχ απνδεηθλχεηαη ην γεγνλφο φηη 

ν Ώθφληηνο ζπλέρηδε λα ζπκπεξηθέξηαη κε ηξφπν αλεηιηθξηλή θαη κεηά ην πεξηζηαηηθφ 

ηεο εμαπάηεζεο, 

«cur, me cum peteres, ea non profitenda putabas propter quae nobis ipse petendus 

eras?», (Γηαηί, φηαλ κε επηδεηνχζεο, δε λφκηδεο φηη έπξεπε λα δειψζεηο απηά, γηα ηα 

νπνία εγψ ζα έπξεπε λα ζ’ επηδεηήζσ;) ζη. 129-130. 

ηε ζπλέρεηα αιιάδεη πάιη πνξεία ζηελ «αγφξεπζή» ηεο θαη πεξλάεη ζην δήηεκα ηνπ 

φξθνπ. Ώπηφ πνπ ε ίδηα ππνζηεξίδεη είλαη ην γεγνλφο φηη νξθίζηεθε ρσξίο λα ην  

ζέιεη, ζπλεπψο ν φξθνο δελ κπνξεί λα ηζρχζεη. Δ δήισζε πνπ έθαλε ζηνλ λαφ ηεο 

Άηξεκεο δελ ήηαλ ζπλεηδεηή θαη γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν ζα πξέπεη λα απαιιαγεί απφ ηελ 

θαηεγνξία ηεο επηνξθίαο. 

«quid tibi nunc prodest iurandi formula iuris linguaque praesentem testificata deam? 

Quae iurat, mens est; nil coniuravimus illa; illa fidem dictis addere sola potest. 

Consilium prudensque animi sentetia iurat, et nisi iudicii vincula nulla valent», (Tη ζε 

σθειεί ηψξα ε δηαηχπσζε ελφο φξθνπ θαη ε γιψζζα πνπ επηθαιέζηεθε γηα κάξηπξα κηα 

ζεά πνπ ήηαλ παξνχζα; Σν κπαιφ είλαη πνπ νξθίδεηαη. Μ΄ εθείλν δελ νξθίζηεθα ηίπνηα. 

Μφλν εθείλν κπνξεί λα πξνζδψζεη πίζηε ζηα ιφγηα. Δ ζθέςε  θαη ε ζπλεηή απφθαζε 

ηνπ κπαινχ νξθίδνληαη θαη θακία δέζκεπζε ηεο ζέιεζεο). ζη. 133-138 

Καη πξνζζέηεη φηη ε ίδηα δελ έρεη θακία δέζκεπζε απέλαληί ηνπ, θάλνληαο δχν 

ππνζέζεηο. ηελ πξψηε αλαγλσξίδεη φηη ν Ώθφληηνο έρεη ην δηθαίσκα λα δηεδηθήζεη ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ, αθνχ ε ίδηα έρεη δψζεη φξθν γάκνπ. ηε δεχηεξε ππφζεζε φκσο ε 

Κπδίππε δελ δίλεη θαλέλα πεξηζψξην ζηνλ Ώθφληην, αθνχ ηνπ δειψλεη φηη δελ έρεη 

θακία πεηζηηθή απφδεημε ζηα ρέξηα ηνπ θαη γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν δελ κπνξεί λα 

δηεθδηθήζεη ηίπνηα. Κη απηφ γηαηί ν φξθνο πνπ ε ίδηα πήξε πάξζεθε αζπλείδεηα θαη 

θάησ απφ ζπλζήθεο πνπ δελ κπνξνχζε λα ειέγμεη. 

«si tibi coniugium volui promittere nostrum, exige polliciti debita iura tori; Sed si nil 

dedimus praeter sine pectore vocem, verba suis frustra viribus orba tenes.», (Ώλ 

ζέιεζα λα ζνπ ππνζρεζψ ην ρέξη κνπ, απαίηεζε ηα νθεηιφκελα δηθαηψκαηα ηνπ 

θξεβαηηνχ πνπ ζνπ ππνζρέζεθα. Ώλ φκσο δε ζνπ έδσζα ηηπνη’ άιιν παξά θσλή ρσξίο 

θαξδηά, κάηαηα θξαηάο ηα ιφγηα πνπ δελ ηζρχνπλ). ζη. 139-142. 
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ηνπο παξαθάησ ζηίρνπο, ε Κπδίππε πεξλάεη ζε έλα επφκελν ζηάδην, θαζψο 

νινθιεξψλεη ηελ αληεπίζεζή ηεο θαη ζπιινγίδεηαη ηνλ θίλδπλν πνπ εγθπκνλεί ε 

επηνξθία ηεο ζηα κάηηα ηεο Άξηεκεο. Έηζη, δειψλεη φηη ππνςηάδεηαη φηη ε αηηία ηεο 

αζζέλεηάο ηεο είλαη ε επηνξθία ηεο αιιά θαη πάιη έρεη ηηο επηθπιάμεηο ηεο. πλεπψο, 

απηφ πνπ ζθέθηεηαη λα θάλεη είλαη λα εμεπκελίζεη ηελ Άξηεκε, πξνθεηκέλνπ λα 

απαιιάγεί απφ ηελ θαηεγνξία. (ζη. 175-176). 

Έπεηηα, ην επφκελν βήκα είλαη λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ Ώθφληηνπ. Έηζη, ηνλ 

παξαθηλεί λα ηεο απνδείμεη ηελ αγάπε, πνπ ηζρπξίδεηαη φηη ηξέθεη γηα εθείλε, εάλ 

ζέιεη λα γίλεη απηφ πνπ επηζπκεί. ζη. 185-186. 

Σειηθά φκσο απηφ πνπ επηζπκεί ν Ώθφληηνο αξρίδεη λα θαλεξψλεηαη ζηνπο επφκελνπο 

ζηίρνπο, θαζψο ε Κπδίππε θαίλεηαη φηη έρεη απνθαζίζεη λα απνδεζκεπηεί απφλ 

αξξαβσληαζηηθφ ηεο θαη λα ελδψζεη ζηνλ έξσηα ηνπ Ώθφληηνπ. Σν γεγνλφο απηφ, 

φκσο έξρεηαη ζε αληίζεζε απφ ηελ εηθφλα πνπ παξνχζηάδεη ε ίδηα γηα ηνλ εαπηφ ηεο, 

ηεο αζψαο θαη ηεο άπεηξεο. ΐιέπνπκε φηη ε Κπδίππε έρεη ζην κπαιφ ηεο κία 

ζπγθεθξηκέλε θαη θαιά κειεηεκέλε ζηξαηεγηθή. 

«in dextrum versor, cum venit ille, latus, nec loquor, et tecto similatur lumene 

somnus, captantem tactus reicioque manum», (φηαλ εθείλνο έξρεηαη, γπξίδσ ζην δεμί 

πιεπξφ κνπ θαη νχηε ηνπ κηιάσ θαη κε θιεηζηά κάηηα πξνζπνηνχκαη φηη θνηκάκαη θαη 

δηψρλσ ην ρέξη ηνπ, θαζψο πξνζπαζεί λα κε αγγίμεη). ζη. 198-200 

Έπεηηα επηδηψθνληαο λα πεξηγξάςεη ηελ αδπλακία ηεο, ηνπ ιέεη, φηη κε ην λα θξαηά 

ηελ ίδηα ζηάζε, ε νπνία θαζηζηά ηελ ίδηα ζσκαηηθά αδχλακε, δελ θαηαθέξλεη ηίπνηα. 

Βπηηξέπνληαο φκσο ζηελ εξσίδα λα δήζεη, κπνξεί λα ειπίδεη, φηη θάπνηα κέξα κπνξεί 

θαη λα ελδψζεη ζηνλ έξσηά ηνπ. Βπηπιένλ, κε ην λα παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηεο 

ηειείσο απνδπλακσκέλν θαη ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε αγλψξηζηε, αθνχ ε ίδηα έρεη 

απνιέζεη ηελ νκνξθηά ηεο, επηδηψθεη λα ηνλ θάλεη λα ηελ απνζηξαθεί θαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ, λα ηειεηψζνπλ ηα βάζαλά ηεο: 

«quid tamen huc venias? sane miserabile  corpus, ingenii  videas  magna  tropaea  

tui! concidimus macie; color est sine sanguine, qualem in pomo refero mente fuisse 

tuo.», (Γηαηί φκσο λα έξζεηο εδψ; Μήπσο γηα λα δεηο ην αμηνζξήλεην ζψκα κνπ, ηα 

κεγάια ηξφπαηα ηνπ πλεχκαηφο ζνπ; Έρσ πέζεη ζε καξαζκφ, ην ρξψκα κνπ είλαη 
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ρισκφ, φπσο ζπκάκαη φηη ήηαλ ην ρξψκα ηνπ κήινπ ζνπ, θαη ην πξφζσπφ κνπ είλαη 

άζπξν θαη δε ιάκπεη κε θνθθηλάδα).(P. Ovidius Naso, Heroides XXI, ζη. 213-216). 

ην ηέινο φκσο, επηζηξέθνληαο ζηνλ αξρηθφ ηεο θφβν, ηνλ θφβν ησλ Θεψλ, δέρεηαη 

λα ηνλ παληξεπηεί, γηαηί, φπσο αλαθέξεη, ην ζψκα ηεο έρεη θαηαπνλεζεί απφ ηελ 

θνχξαζε θαη ηελ αδπλακία: 

«iam satis invalidos calamo lassavimus artus; Et manus officium longius aegra 

negat.Quid, nisi, quod cupio mihi iam coniungere tecum, restat, ut adscribat littera 

nostra "Vale!"», (Σν θνξκί κνπ δελ κπνξεί λα ππνκείλεη πεξηζζφηεξε θνχξαζε, θαη ην 

ρέξη κνπ εμαληιήζεθε απφ ην γξάςηκν. Θα ζνπ πεη κ’φια ηαχηα αθφκε φηη εηιηθξηλψο 

επηζπκψ λα γίλσ δηθή ζνπ. Τγίαηλε). (P. Ovidius Naso, Heroides XXI, ζη. 245-248). 

ηηο ηξεηο απηέο επηζηνιέο ησλ εξψσλ, ν Οβίδηνο πεξηγξάθεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο, ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξνζεγγίζεηο ησλ εξσηηθψλ 

επηζηνιψλ, νη νπνίεο, σο πξνο ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο, πεξηέρνπλ πνιιά θνηλα 

ζηνηρεία. Οη εξσηηθέο επηζηνιέο ησλ εξψσλ θαηεπζχλνληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο αιιά θαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο ησλ 

εξσίδσλ. Ο Πάξεο είλαη ν γηνο ηνπ βαζηιηά ηεο Σξνίαο. Αελ έρεη αλάγθε απφ πινχηε 

αιιά έρεη αλάγθε απφ ηελ ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

εγσηζκνχ ηνπ. Κη απηφ, γηαηί είλαη ν γηνο ηνπ βαζηιηά ηεο Σξνίαο, ηνλ νπνίνλ ε 

νηθνγέλεηά ηνπ είρε εθδηψμεη απφ ην παιάηη, κε ζθνπφ ηελ εμφλησζή ηνπ ιφγσ ησλ 

θαθψλ νησλψλ. Ο Πάξεο επηδηψθεη λα απνδείμεη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ αιιά πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζηνλ εαπηφ ηνπ, φηη αμίδεη λα είλαη ν γηνο ηνπ Πξηάκνπ θαη πξίγθηπαο ηεο 

Σξνίαο. Γηα λα ηθαλνπνηήζεη ινηπφλ απηήλ ηνπ ηελ ππεξβνιηθή αλαζθάιεηα, επηιέγεη 

ηελ πην φκνξθε γπλαίθα, ηελ Βιέλε, ε νπνία ζα ηνλ θαηαζηήζεη ην θέληξν ηεο 

πξνζνρήο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη ζα ηθαλνπνηήζεη ηελ εζσηεξηθή ηνπ αλάγθε γηα 

αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ώπφ ηελ άιιε ε Βιέλε είλαη κηα 

γπλαίθα, ηεο νπνίαο ε θήκε έρεη λα θάλεη κε ηε ζετθή νκνξθηά ηεο θαη κε ηνπο 

γάκνπο, πνπ έρεη ζπλάςεη. Ο Πάξεο ινηπφλ, πξνζεγγίδεη θαη απεπζχλεηαη ιεθηηθά ζε 

κία ηέηνηνπ είδνπο γπλαίθα κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν. 

Ο Ώθφληηνο είλαη έλαο λένο, ν νπνίνο, αλ θαη δελ πξνέξρεηαη απφ ηέηνηνπ βαζκνχ 

επηθαλή νηθνγέλεη, είλαη έλαο θηιφδνμνο λένο. Δ κεγάιε ηνπ θηινδνμία, ε αλάγθε ηνπ 

λα αλαξξηρεζεί θνηλσληθά αιιά θαη ε αλαζθάιεηά ηνπ, φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα ηα 
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θαηαθέξεη δηαθνξεηηθά, ηνλ παξαθηλνχλ, ψζηε λα θαηαθέξεη κε δφιν λα παληξεπηεί. 

Ο Ώθφληηνο είλαη ν ηχπνο ηνπ άλδξα, ν νπνίνο θαίλεηαη λα αηζζάλεηαη, φηη 

ππνιείπεηαη ζεκαληηθά απφ απηφ πνπ ζα επηζπκνχζε λα είλαη. ηήλεη ινηπφλ παγίδα 

ζηελ Κπδίππε, ε νπνία είλαη αζψα αιιά θαη επθαηάζηαηε λέα θνπέια, γηα λα επηηχρεη 

ην ζθνπφ ηνπ, ηελ θνηλσληθή ηνπ αλαγλψξηζε. Αηεξεπλψληαο ινηπφλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο, ηεο ζπκπεξηθέξεηαη θαη ηεο κηιά αλάινγα. 

Σέινο, ν Λέαλδξνο είλαη έλαο λένο πνπ εξσηεχεηαη ηελ Δξψ. ηελ επηζηνιή ηνπ, 

πεξηγξάθεη ηα πξαγκαηηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ εξσίδα. Ώηζζάλεηαη ηελ αλάγθε 

απιά λα αγαπήζεη θαη λα εθθξάζεη απηφ, πνπ έρεη κέζα ηνπ. Κνηηάδεη ηελ Δξψ 

θαηάκαηα σο άλζξσπνο πξνο άλζξσπν, κε εηιηθξίλεηα θαη ζεβαζκφ. Ξεθαζαξίδεη, φηη 

ε αγάπε ηνπ γηα ηελ Δξψ είλαη πξνζσπηθή ηνπ ππφζεζε, γη΄απηφ ην ιφγν, δελ 

εκπιέθεη θαλέλαλ άιινλ ζε απηήλ παξά ηελ ρεηξίδεηαη κφλν ν ίδηνο. Σα δεηήκαηα 

αγάπεο δελ εμαξηψληαη απφ ηνπο ζενχο, νχηε απφ άιινπο αλζξψπνπο, νχηε απφ άιιεο 

πξνζσπηθέο επηδηψμεηο παξά κφλν απφ ηνπο άκεζα εκπιεθνκέλνπο ζε απηήλ. Δ Δξψ, 

απφ ηελ άιιε, είλαη θη απηή κία λέα θνπέια, εξσηεπκέλε κε ηνλ Λέαλδξν. Σα 

ζπλαηζζήκαηα είλαη ακνηβαία θαη νη αλάγθεο θαη ησλ δχν είλαη νη ίδηεο. Σν γεγνλφο 

απηφ, θάλεη ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο Δξψο απφ ηνλ Λέαλδξν λα είλαη θαζαξά 

ζπλαηζζεκαηηθφο, αιεζηλφο θαη νπζηαζηηθφο. 

Ο ηξεηο απηνί ήξσεο είλαη ηξεηο δηαθνξεηηθνί ραξαθηήξεο κε δηαθνξεηηθέο 

πξνζσπηθέο επηδηψμεηο. Παξνπζηάδνπλ φκσο θαη θάπνηα θνηλά ζηνηρεία. Σν πξψην 

θνηλφ ζηνηρείν είλαη φηη θαη νη ηξεηο απηνί ήξσεο, ζε ζρέζε κε ηηο εξσίδεο, 

εκθαλίδνληαη ελεξγεηηθνί. Ώλαγλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θη εθθξάδνπλ θαζαξά, 

απηφ πνπ αηζζάλνληαη. Ώπφ ηελ άιιε, νη εξσίδεο είλαη παζεηηθέο πεξηκέλνληαο 

ππνκνλεηηθά ηνλ ήξσά ηνπο. Οχησο ε άιισο, ε ελεξγεηηθφηεηα είλαη ζπλψλπκν ηνπ 

αλδξηθνχ γέλνπο θαη ε παζεηηθφηεηα ηνπ ζειπθνχ. Βπίζεο, έλα άιιν θνηλφ ζηνηρείν 

είλαη, φηη ν θάζε ήξσαο μερσξηζηά έρεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα θαη ηξφπν 

έθθξαζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Ώπφ ηελ άιιε, νη γπλαηθείεο πξνζσπηθφηεηεο ησλ 

εξσίδσλ είλαη ζρεδφλ παξφκνηεο θαη δελ έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο. Βίλαη πξνβιέςηκεο, 

δεδνκέλεο θη έρνπλ βάζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ην ζπλαίζζεκα. 

Ο Πάξεο θαη ν Ώθφληηνο, φπσο δηαπηζηψζακε, ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθέο, πνπ βαζίδνληαη νπζηαζηηθά ζηε κε έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Ο 

Λέλαδξνο δελ αθνινπζεί θακία είδνπο ζηξαηεγηθή, αθνχ νδεγφο ηνπ είλαη ην 
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ζπλαίζζεκα ηεο αγάπεο γηα ηελ Δξψ. Κη φκσο, νη δχν πξψηνη θεξδίδνπλ ζην ηέινο ην 

«έπαζιφ» ηνπο, ηελ εξσίδα, ελψ ν Λέαλδξνο ζθνηψλεηαη ζηε κάρε κε ηε ζάιαζζα. Δ 

ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία απφθηεζεο ηεο εξσηηθήο ζπληξφθνπ, φπνπ αληαλαθιάηαη 

ζην έξγν Ars Amatoriaηνπ Οβηδίνπ, θαλεξψλεη φηη ε εηιηθξηλήο ζπλαηζζεκαηηθή 

έθθξαζε  θαηαιήγεη  ζε  αξλεηηθφ  απνηέιεζκα  ελψ  ε  κεζνδεπκέλε  δηαρείξηζε ηνπ 

«πεξηζηαηηθνχ» ζε ζεηηθφ. 

 

 

 
7.1.4. Οη δηπιέο Ηξσίδεο ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Δ.Μ.Γ. 

 
Πάξεο 

 
χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Βλεξγψλ Μνληέισλ Αεζκνχ, ν Πάξεο θαίλεηαη αξρηθά λα 

αλήθεη ζηνπο αζθαιείο ηχπνπο, αθνχ παξνπζηάδεηαη λα δηαθαηέρεηαη απφ ζηγνπξηά 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, λα μέξεη ηί ζέιεη θαη λα ην δηεθδηθεί ζζελαξά θαη γεληθά λα έρεη κία 

ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη γηα ηνπο άιινπο
241

. 

Ο αλαγλψζηεο φκσο ησλ «Βπηζηνιψλ» ηνπ Οβηδίνπ, αλ εζηηάζεη ιίγν παξαπάλσ ζην 

θείκελν, δηαπηζηψλεη, φηη ε πξψηε απηή εληχπσζε νπδφισο ηζρχεη θαη, πσο ν ήξσάο 

καο δελ αλήθεη ζε απηφ ηνλ ηχπν ησλ αλζξψπσλ αιιά ζηνλ απνξξηπηηθφ ηχπν  

δεζκνχ. Γηαηί λαη κελ είλαη ζε ζέζε λα δηεθδηθήζεη απηφ πνπ ηφζν επηζπκεί, ηελ 

Βιέλε, αιιά ην ζέκα είλαη, κε πνηνλ ηξφπν ην δηεθδηθεί. Καη πξάγκαηη, ν ηξφπνο 

δηεθδίθεζεο ηεο εξσίδαο δελ δείρλεη θαζφινπ ζηγνπξηά θαη αζθάιεηα ζηνλ 

ραξαθηήξα, αθνχ ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα κέζα θαη ζηξαηεγηθέο, πξνθεηκέλνπ λα ηελ 

ζαγελεχζεη, νη νπνίεο φκσο δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηα πξαγκαηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

ήξσα πξνο απηήλ. 

Μφλν ην γεγνλφο, φηη θάλεη ρξήζε «δνθηκαζκέλσλ» ζηξαηεγηθψλ θαηάθηεζεο ησλ 

γπλαηθψλ, θαλεξψλεη κία αδπλακία ζηνλ ραξαθηήξα. Έπεηηα, αλ θάπνηνο θάλεη κία 

θαιή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, ζα παξαηεξήζεη, πσο ν Πάξεο ζε θαλέλα ζεκείν δελ 

εθθξάδεη απηφ, πνπ ληψζεη γηα ηελ Βιέλε. Ώπηφ, ην νπνίν θάλεη απφ ηελ αξρή έσο ην 

ηέινο, είλαη λα επηδεηθλχεη ηηο δηθέο ηνπ αξεηέο, ηα πινχηε ηνπ, ηε λεφηεηά ηνπ. Βθηφο 

απφ απηφ, επηθαιείηαη θαη ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο, ηνπο ζενχο θαη πην 
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ζπγθεθξηκέλα ηε ζεά Ώθξνδίηε, γηα λα απεηιήζεη, θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηελ Βιέλε, κε 

ζθνπφ λα ηνπ δνζεί, αθνχ θαλείο δελ κπνξεί πνηέ λα αληηηαρζεί ζε απηά, πνπ νη ζενί 

πξνζηάδνπλ. 

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ζπλεπψο, θαηαηάζζνπκε ηνλ Πάξε ζηνλ απνξξηπηηθφ 

ηχπν απνθπγήο, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ εμηδαληθεπκέλα ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ (ηδεαηφ εγψ) θαη αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνπο άιινπο
242

. Αελ είλαη δπλαηφλ 

έλαο άλζξσπφο κε ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξά λα δηαζέηεη νπζηαζηηθά κία 

εμηδαληθεπκέλε εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Ώπηφ ζεκαίλεη, φηη δελ γλσξίδεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ, φπσο ζα έπξεπε, θαη κέζα απφ απηήλ ηελ επηθαλεηαθά εμηδαλίθεπζε ηνπ εαπηνχ, 

θξχβεη ηηο αδπλακίεο θαη ηηο αλαζθάιεηέο ηνπ. Βπηπιένλ, νη απνξξηπηηθνί ηχπνη 

απνθπγήο επηδηψθνπλ απηνλνκία θη έρνπλ ηελ ηάζε λα θαηαπηέδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο. Ώπηφ αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ ήξσά καο, ν νπνίνο, φπσο πξναλαθέξακε, 

δελ αθήλεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα εθθξάζεη απηφ, πνπ πξαγκαηηθά αηζζάλεηαη. Ώληηζέησο, 

έρεη ηελ ηάζε λα κπεξδεχεηαη ζε αλνχζηεο κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο. πλεπψο, ν 

Πάξεο, σο ηχπνο δεζκνχ απνθπγήο/απνξξηπηηθφο, θαίλεηαη λα δηαζέηεη ρακειή 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, αθνχ δελ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη θαη λα εθθξάζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Έηζη, απνθεχγεη ζζελαξά λα θαηαζηεί ζπλεπήο κε ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ, θάλνληαο ρξήζε πξνεηδνπνηεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα πξνθπιάμεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ κία 

ηπρφλ απφξξηςε απφ ηελ Βιέλε. 

Βιέλε 

 
Δ Βιέλε, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, εκθαλίδεηαη λα αθήλεηαη ζηαδηαθά ζηε γνεηεία 

ηνπ Πάξε. πλεπψο, ελψ ζηελ αξρή, θη απηή κε ηε ζεηξά ηεο θαίλεηαη, λα γλσξίδεη 

πνιχ θαιά απηφ, πνπ επηζπκεί θαη λα ην πεξηθξνπξεί ζζελαξά, ζηε ζπλέρεηα, 

δηαςεχδεη ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ απνθαιχπηνληαο κία ηειείσο δηαθνξεηηθή αληίδξαζε 

απφ ηελ αξρηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εξσίδα ζηελ αξρή παξνπζηάδεηαη λα θαηεγνξεί 

ηνλ Πάξε γηα ην παξάινγν ζξάζνο ηνπ θαη γηα ην γεγνλφο, φηη δελ ζεβάζηεθε ηελ 

ίδηα, ηνλ ζχδπγφ ηεο, ν νπνίνο ηνλ θηινμελεί θαη ηνλ γάκν ηεο. Ώξρηθά ινηπφλ, ε 

Βιέλε αλήθεη ζηνλ αζθαιή ηχπν δεζκνχ, αθνχ δείρλεη λα ειέγρεη πνιχ 

απνηειεζκαηηθά ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηεο ζπλαηζζήκαηα. 
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Δ ζπλέρεηα φκσο ηελ δηαςεχδεη, δηφηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο αιιάδεη θαη αξρίδεη 

ζηαδηαθά λα αληαπνθξίλεηαη ζην εξσηηθφ θάιεζκα ηνπ Πάξε. Οκνινγεί ηνλ 

ζαπκαζκφ ηεο γηα ηελ νκνξθηά ηνπ ήξσα, επηθαιείηαη θη απηή ηελ πξνζηαγή ηεο ζεάο 

Ώθξνδίηεο αιιά θαη ηελ απνπζία ηνπ Μελέιανπ, ε νπνία ηελ έρεη θαηαζηήζεη πνιχ 

επάισηε ζηε γνεηεία ηνπ Πάξε. Δ αιιαγή απηή ηεο ζηάζεο ηεο Βιέλεο καο θάλεη λα 

ζθεθηνχκε παξαπάλσ ηελ αξρηθή καο εθηίκεζε θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε, φηη ήηαλ 

ιαλζαζκέλε. χκθσλα ινηπφλ κε ηα πξναλαθεξζέληα, ζα κπνξνχζακε λα 

θαηαηάμνπκε ηελ Βιέλε φρη ζηνπο αζθαιείο ηχπνπο δεζκνχ αιιά ζηνπο ηχπνπο 

εκκνλήο/ακθηζπκηθνχο
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. Κη απηφ γηαηί ηέηνηνπ είδνπο άηνκα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κία αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζεηηθή γηα ηνπο άιινπο, γεγνλφο πνπ ηα 

θαζηζηά ππνρσξεηηθά θαη εχθνια φζνλ αθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εθκεηάιιεπζε . 

Ώπηφ θαίλεηαη θαζαξά ζηε ζρέζε ηεο Βιέλεο κε ηνλ Θεζέα, κε ηνλ ζχδπγφ ηεο ηνλ 

Μελέιαν αιιά θαη κε ηνλ ησξηλφ ζαπκαζηή ηεο, ηνλ Πάξε. Πνηέ δελ ιεηηνχξγεζε κε 

βάζε ην πξαγκαηηθφ ηεο ζπλαίζζεκα θαη κε απηφ πνπ ε ίδηα νπζηαζηηθά επηζπκνχζε. 

Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν θαη εγθαηέιεηςε ηνπο δχν πξψηνπο θη αθέζεθε ηφζν εχθνια ζηε 

γνεηεία ηνπ ηξίηνπ, ηνλ νπνίνλ αξρηθά θαηεγνξεί θαη ζην ηέινο θαηαιήγεη λα 

παξαζχξεηαη απφ ηα ιφγηα ηνπ. Σέινο, ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θη έλα άιιν 

ζηνηρείν, ην νπνίν έξρεηαη θη απηφ λα επηβεβαηψζεη ηελ εθηίκεζή καο. Οζνλ αθνξά 

ζην ζηνηρείν ηεο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, παξαηεξνχκε, φηη ε Βιέλε 

δπζθνιεχεηαη λα ειέγμεη θαη λα ξπζκίζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο, αθνχ ελψ αξρηθά 

εμαπνιχεη θαηεγνξίεο εηο βάξνο ηνπ Πάξε, ζην ηέινο θαηαιήγεη λα νκνινγεί ηνλ 

έξσηά ηεο θαη λα δέρεηαη λα ηνλ αθνινπζήζεη ζηελ Σξνία. 

Λέαλδξνο 

 
Ο Λέαλδξνο, ελψ είλαη εξσηεπκέλνο κε ηελ Δξψ, δελ κπνξεί λα ηελ ζπλαληήζεη, 

αθνχ πξέπεη λα πεξάζεη απφ ηελ Άβπδν ζηε εζηφ θνιπκπψληαο κέζα ζε πνιχ 

άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ο ήξσαο αληηκεησπίδεη ηελ εξσίδα κε πνιχ αγάπε θαη 

ζηνξγή θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο επηζηνιήο. Φαίλεηαη, φηη ηα ιφγηα ηνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πξάμεηο ηνπ θαη ηελ αγάπε ηνπ γηα ηε Δξψ. 

Φαίλεηαη, φηη εκπηζηεχεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κάιηζηα ζε κία ηφζν δχζθνιή θη 

επηθίλδπλε απνζηνιή, πνπ έρεη λα επηηειέζεη, λα θζάζεη θνιπκπψληαο κέρξη ηελ 



244
Bartholomew, K. (1990). pp. 7, 147-178. 

160 

 

απέλαληη αθηή ηνπ Βιιεζπφληνπ, κέρξη ηε εζηφ. Αελ δεηά βνήζεηα απφ θαλέλα θαη 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ επθπΎα, σξηκφηεηα θη εκπεηξία. 

Ο Λέαλδξνο θαίλεηαη αξρηθά λα αλήθεη ζηνπο αζθαιείο ηχπνπο δεζκνχ, αθνχ 

παξνπζηάδεη θαιή θαη πγηή δηαπξνζσπηθή επαθή
244

. Αείρλεη επίζεο λα έρεη θαη άξηζηε 

επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ θαηαλνεί πιήξσο ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ηεο πξνζπάζεηαο πνπ πξέπεη λα θέξεη εηο πέξαο. Βίλαη εηιηθξηλήο κε 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη νη πξάμεηο ηνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη 

θη αηζζάλεηαη. Σέινο, δηαζέηεη έλα πνιχ πγηή κεραληζκφ ξχζκηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ρσξίο αζπλέπεηα θαη ακθηηαιαληεχζεηο. 

Ώπφ ηελ άιιε, αλ θαη δείρλεη ξεαιηζηήο σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ φινπ 

εγρεηξήκαηνο, δελ πξάηηεη ηειηθά αλαιφγσο, αθνχ κπξνζηά ζηελ αλππνκνλεζία ηνπ 

λα ζπλαληεζεί κε ηελ Δξψ, πξαγκαηνπνηεί ην παξάηνικν βήκα, ην νπνίν ηνλ νδεγεί 

ζηνλ ζάλαην. Βθηφο φκσο απφ απηφ, ν Λέαλδξνο θαίλεηαη λα ηνικά απηή ηελ 

επηθίλδπλε θίλεζε ππφ ησλ θφβν πνπ αηζζάλεηαη φζνλ αθνξά ηηο ακθηβνιίεο ηεο 

Δξψο πξνο ην πξφζσπφ ηνπ. Βίδακε πξνεγνπκέλσο, φηη ε Δξψ ακθηζβεηεί ηνλ έξσηα 

ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο θαη είλαη νπζηαζηηθά εθείλε πνπ ηνλ σζεί λα αληηδξάζεη κε  

απηφλ ηνλ παξνξκεηηθφ ηξφπν. Βπηπιένλ, ζε πνιιά ζεκεία ηεο επηζηνιήο ηνπ, 

εκθαλίδεηαη λα δηθαηνινγεί ηε ζηάζε ηνπ ππφ ηελ πίεζε ησλ ππνηηζέκελσλ ππνςηψλ 

ηεο Δξψο. 

Βίλαη θαλεξφ ινηπφλ φηη ν Λέαλδξνο αλήθεη ζηνπο αλαζθαιείο ηχπνπο εκκνλήο, 

θαζψο δελ είλαη ζε ζέζε λα απνθαζίζεη ν ίδηνο ην επφκελν βήκα αιιά επηηξέπεη ζηελ 

Δξψ λα θαζνξίζεη ηελ πνξεία ηνπ, ε νπνία ηνλ νδεγεί ζηνλ ζάλαην. Βπηπιένλ δείρλεη 

αδπλακία λα δηαρεηξηζηεί ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα ηνπ έξσηα, ηεο αλππνκνλεζίαο, 

ηεο ακθηζβήηεζεο σο πξνο ην πξφζσπφ ηνπ, ηεο ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο. Ώληηζέησο, 

δείρλεη λα «θνβάηαη» θαη λα ππνινγίδεη πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο ηεο Δξψο απφ ηνπο 

ζενχο θαη ηελ άγξηα θχζε θαη γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν αληηδξά κε αθέιεηα θαη 

παξνξκεηηθφηεηα αγλνψληαο ηελ ίδηα ηνπ ηε δσ 

Δξψ 

 
Ο ραξαθηήξαο ηεο Δξψο έρεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ  

Λέαλδξνπ. Έηζη, θαη ε Δξψ θαίλεηαη λα είλαη ζπλεπήο απέλαληη ζηα ζπλαηζζήκαηά 
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ηεο γηα ηνλ Λέαλδξν, αθνχ είλαη ζίγνπξε γη‟ απηφ πνπ αηζζάλεηαη γηα ηνλ ήξσα. Ώπφ 

ηελ άιιε φκσο, παξνπζηάδεη κεγάιε αδπλακία λα ραιηλαγσγήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ηεο παξφξκεζε θαη λα ζπκβάιεη ζε κία ινγηθή ιχζε ηνπ δεηήκαηνο. Βίλαη κία 

γπλαίθα πνπ, ελψ, φπσο πξναλαθέξακε, είλαη πξαγκαηηθά εξσηεπκέλε κε ηνλ 

Λέαλδξν, ελ ηνχηνηο, δελ ηνλ βνεζά θαη δελ ηνλ ζηεξίδεη θαζφινπ ζε απηή ηε 

δχζθνιε δνθηκαζία, πνπ ν ίδηνο έρεη λα πξαγκαηνπνηήζεη. 

Δ Δξψ, φζν αιεζηλή θη αλ είλαη ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ληψζεη γηα ηνλ ήξσα, δελ 

απνθαιχπηεηαη αζθαιήο. Βπηηξέπεη ζην ζπλαίζζεκα λα ληθήζεη ηε ινγηθή θαη ηελ 

πξνζσπηθή ηεο θξίζε γεγνλφο, πνπ ηελ νδεγεί ζηνλ ζάλαην. Αελ δηαζέηεη ην ςπρηθφ 

ζζέλνο λα ην θάλεη θαη φρη κφλν απηφ αιιά ζηελ επηζηνιή ηεο ακθηβάιιεη γηα ηελ 

αγάπε ηνπ Λέαλδξνπ γη‟ απηήλ, κε απνηέιεζκα λα πηέδεη θαη λα δπζθνιεχεη ηε 

δνθηκαζία ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο αληί λα ηελ ππνζηεξίδεη θαη λα ηελ εθηηκά. Βπηπιένλ, 

θαλεξψλεη αδπλακία λα ξπζκίζεη ην ζπλαίζζεκά ηεο, αθνχ δειψλεη ηελ ακθηβνιία 

ηεο γηα ην, αλ ν ήξσαο ηελ αγαπά. Ώπφ ηε κία, ηνπ κηιά κε ζεξκά ιφγηα αγάπεο θαη 

απφ ηελ άιιε, κε ιφγηα ζπκνχ θαη απνγνήηεπζεο. Παξνπζηάδεη ζπλεπψο ιαλζαζκέλεο 

γλσζηηθέο πξνζδνθίεο, αθνχ απφ ηε κία, ελψ γλσξίδεη ηνλ αγψλα πνπ θάλεη 

θαζεκεξηλά ν Λέαλδξνο γηα λα βξεζεί θνληά ηεο, ελ ηνχηνηο, δελ ηνλ εκπηζηεχεηαη θη 

εθθξάδεη ακθηβνιία γηα ην, αλ ηελ αγαπά. Δ Δξψ αλήθεη ζηνλ ηχπν δεζκνχ εκκνλήο 

αθνχ δελ είλαη ζε ζέζε λα αθεζεί ζηελ αγάπε θαη λα εκπηζηεπηεί νπζηαζηηθά ηνλ 

αγαπεκέλν ηεο
245

. 

Ώθφληηνο 

 
Δ πεξίπησζε ηνπ Ώθφληηνπ είλαη μεθάζαξε απφ ηελ αξρή. Αελ έρνπκε θακία 

ακθηβνιία, φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ άλζξσπν, ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα πάξεη απηφ, 

πνπ ζέιεη, είλαη ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ δφιν θαη λα εμαπαηήζεη ηα ππνςήθηα 

ζχκαηά ηνπ. Σε κέζνδν απηή ρξεζηκνπνίεζε απέλαληη θαη ζηελ Κπδίππε, ηελ νπνία 

εμαπάηεζε θαζηζηψληαο ηελ έξκαην ησλ επηδηψμεψλ ηνπ. 

Βίλαη νινθάλεξν ινηπφλ, φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ήξσαο αλήθεη ζηνλ απνξξηπηηθφ ηχπν 

απνθπγήο, αθνχ ηέηνηνπ είδνπο άλζξσπνη δηαθαηέρνληαη απφ ππεξβνιηθά ζεηηθή 

εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνπο άιινπο. Σν γεγνλφο απηφ 

θαίλεηαη μεθάζαξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ώθφληηνπ, ν νπνίνο έρνληαο κεγάιε πίζηε 
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ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, δελ δίζηαζε λα θαηαζηξψζεη ην ζρέδην εμαπάηεζεο ηεο 

Κπδίππεο, ηελ νπνία, φπσο θαίλεηαη, ζεσξεί αθειή θαη αλαζθαιή. Αελ ζα κπνξνχζε 

λα ελεξγήζεη έηζη ζε κία γπλαίθα δπλακηθή κε απηνεθηίκεζε θαη πίζηε ζηηο δπλάκεηο 

ηεο. Αελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαζηξψζεη ηέηνηνπ είδνπο ζρέδηα. Ώληίζεηα, ε 

Κπδίππε απνηειεί ην ηδαληθφ ζχκα γηα ηηο επηδηψμεηο ηνπ. Κη απηφ, φπσο κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε, γηαηί κπνξεί εχθνια λα ηελ απεηιήζεη θαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν αθφκα 

θαη ηελ ίδηα ηεο ηε δσή, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο επηζπκίεο ηνπ. 

Σν φηη ν Ώθφληηνο αλήθεη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν δεζκνχ γίλεηαη αληηιεπηφ θαη απφ 

ην γεγνλφο, φηη δελ δχλαηαη λα ξπζκίζεη ην ζπλαίζζεκά ηνπ. ΐιέπνπκε έλαλ άληξα, ν 

νπνίνο ηζρπξίδεηαη, φηη είλαη εξσηεπκέλνο θαη αγαπά ηελ Κπδίππε, λα θαηαληά λα 

γίλεηαη απεηιεηηθφο, ζπλαηζζεκαηηθά βίαηνο θαη απφ ηελ άιιε λα ηελ θνιαθεχεη γηα 

ηελ νκνξθηά ηεο θαη λα πξνζπαζεί λα ηελ γνεηεχζεη ιέγνληάο ηεο, φηη, αλ ηνλ 

παληξεπηεί, ζα γίλεη ζθιάβνο ηεο. Δ ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο είλαη κία θεληξηθή 

ιεηηνπξγία, άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηνλ ηχπν δεζκνχ θαη ν έιεγρνο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο απνηειεί γλψξηζκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο άκεζα θη απηφ ζπλδεδεκέλν 

κε ηνλ ηχπν δεζκνχ. 

 

 

Κπδίππε 

 
ηελ αξρή, εκθαλίδεηαη σο κία γπλαίθα παζεηηθή, ηεο νπνίαο ε ηχρε θαη ε δσή 

εμαξηψληαη απφ παξάγνληεο πέξα θη έμσ απφ ηελ ίδηα, αθνχ έπεζε ζηελ παγίδα ηνπ 

Ώθφληηνπ θαη θπιαθίζηεθε κέζα απφ ηνλ φξθν, ηνλ νπνίνλ ν ίδηνο έγξαςε. Βίλαη ην 

είδνο ηεο γπλαίθαο πνπ δπζθνιεχεηαη λα πάξεη νπνηαδήπνηε πξσηνβνπιία. Φηάλεη  

ζην ζεκείν λα παξαθαιά ηνλ Ώθφληην λα ηεο δψζεη πίζσ ηελ ίδηα ηεο ηελ χπαξμε. 

Καη φρη κφλν απηφ αιιά δελ ηνικά λα μεζηνκίζεη νχηε ζηνπο δηθνχο ηεο αλζξψπνπο 

ην θαθφ, πνπ ηεο ζπλέβε. Ώηζζάλεηαη εγθισβηζκέλε θαη είλαη ηειείσο αδχλακε λα 

πάξεη νπνηαδήπνηε απφθαζε θαη λα δξάζεη γηα λα ζψζεη ηνλ εαπηφ ηεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα φκσο ηεο επηζηνιήο, ε εξσίδα εκθαλίδεηαη λα έρεη πάξεη ήδε ηελ 

απφθαζε λα ππνθχςεη ζηνλ Ώθφληην θαη φηη φια ηα παξαπάλσ ήηαλ θνκκάηη ηεο 

ξεηνξηθήο ηεο ζηξαηεγηθήο κε ζθνπφ λα κελ ζεσξεζεί «εχθνιε» απφ ηνλ Ώθφληην. 

Μαο ζπκίδεη ζε αξθεηά ζεκεία ηελ Βιέλε, ε νπνία ζηαδηαθά θαη κε ηα θαηάιιεια 

επηρεηξήκαηα δηθαηνινγεί ηελ επηθείκελε ζηάζε ηεο, λα αθνινπζήζεη ηνλ Πάξε κε ηε 



165  

δηαθνξά φηη ε Κπδίππε ίζσο λα αηζζάλεηαη θφβν ζε ζρέζε κε ηελ αξξψζηηα ηεο θη 

έηζη λα αλαγθάδεηαη λα ππνθχςεη ζηηο επηζπκίεο ηνπ Ώθφληηνπ. 

Δ Κπδίππε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ θνβηθψλ ηχπσλ απνθπγήο, αθνχ θαηαπηέδεη 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο, πξάγκα πνπ απνηειεί εκπφδην σο πξνο ηελ ελεξγεηηθή-απφ 

κέξνπο ηεο-επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηφο ηεο
246

. Βπηπιένλ, είλαη νινθάλεξν, φηη εθηφο 

απφ ηελ αξλεηηθή εηθφλα, πνπ έρεη γηα ηνλ Ώθφληην, έρεη αξλεηηθή εηθφλα θαη γηα ηνλ 

εαπηφ ηεο. Καη πψο λα κελ έρεη άιισζηε, αθνχ είλαη ζίγνπξν, φηη αηζζάλεηαη πνιχ 

έληνλε αδπλακία ζηε ιήςε απνθάζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηε δσή ηεο. Σηο απνθάζεηο γηα 

ηε δσή ηεο παίξλνπλ πξνθαλψο άιινη, γεγνλφο, πνπ ηελ έρεη θαηαζηήζεη αλήκπνξε 

λα αληηδξάζεη, φηαλ νη θαηαζηάζεηο ην απαηηνχλ. Σέηνηνπ είδνπο άηνκα δελ κπνξνχλ 

λα έρνπλ ςπρνινγηθή εγγχηεηα κε ηνλ ζχληξνθφ ηνπο, δηφηη δπζθνιεχνληαη πνιχ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ην ζπλαίζζεκά ηνπο κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ. Έηζη 

άηνκα, φπσο ε εξσίδα καο, κε αλαζθαιή ηχπν δεζκνχ, αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθέο 

ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, πνπ εζηηάδνληαη ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηα 

νπνία ηείλνπλ λα θαηαπηέδνπλ. 

 

 

7.2. Η Διέλε ζηελ Αξραία Διιεληθή Λνγνηερλία 

Παξαπάλσ,ν Οβίδηνο κε ηελ επηζηνιή ηεο Βιέλεο πξνο ηνλ Πάξε, παξνπζηάδεη ηε 

δηθή ηνπ άπνςε ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηεο θαη ηα θίλεηξα πνπ ηελ νδήγεζαλ 

λα αληηδξάζεη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, λα αθνινπζήζεη δειαδή ηνλ Πάξε ζηελ Σξνία. 

Βίλαη φκσο πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεη κία πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπξνζψπσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο, ηνπ Οκήξνπ, ηνπ Βπξηπίδε, ηνπ 

Γνξγία θαη ηνπ Εζνθξάηε, ζρεηηθά κε ην πξφζσπν ηεο Βιέλεο. 

 

 

7.2.1. H Διέλε ζηα Οκεξηθά Έπε 

 
Ο κεξνο (δεχηεξν κηζφ ηνπ 8νπ αηψλα π.Υ.) πξνβάιιεη ηελ εθπιεθηηθή νκνξθηά θαη 

ηε ζετθή θαηαγσγή ηεο Βιέλεο θαη ππνζηεξίδεη ηελ εθνχζηα κεηάβαζε θαη ηελ 

 

 

 

 
246

Bartholomew, K. (1990). Avoidance of intimacy. pp. 7, 147-178. 
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απηνπξφζσπε παξνπζία ηεο ζηελ Σξνία, αιιά απνθεχγεη λα αλαθεξζεί ζηε κεηέξα 

ηεο θαη ε ζηάζε ηνπ απέλαληί ηεο είλαη δηθνξνχκελε
247

. 

ηελ Ειηάδα, έξγν ηεο λεφηεηαο ηνπ πνηεηή, ε Βιέλε ραξαθηεξίδεηαη «Αηφο 

ἐθγεγαπῖα», δειαδή Αηνγέλλεηε (κεξνο, Ειηάο,Γ 199, Γ 418), θαη «Κνχξε Αηφο 

αἰγηφρνην» (κεξνο, Ειηάο, Γ 426), δειαδή θφξε ηνπ Αία πνπ βαζηά ηελ αηγίδα. ηα 

ιφγηα ησλ ειηθησκέλσλ Σξψσλ πξνεζηψλ, παξνπζηάδεηαη ίδηα ζηελ φςε κε ηηο 

αζάλαηεο ζεέο θαη νη ζπκθνξέο ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ απνδίδνληαη ζηελ εθζακβσηηθή 

ηεο νκνξθηά
248

 : «νὐ λέκεζηο Σξῶαο θαί ἐυθλήκηδαο Ἀραηνχο ηνηῇδ’ ἀκθί γπλαηθί  

πνιχλ ρξφλνλ ἄιγεα πάζρεηλ· αἰλῶο ἀζαλάηῃζη ζεῇο εἰο ὦπα ἔνηθελ·ἀιιά θαί ὧο ηνίε 

πεξ ἐνῦζ’ ἐλ λεπζί λεέζζσ,κεδ’ κῖλ ηεθέεζζί η’ ὀπίζζσ πῆκα ιίπνηην.»,( κεξνο, 

Ειηάο,Γ 156-160) (Αελ πξέπεη λα ζπκψλεη θαλείο πνπ νη Σξψεο θαη νη Ώραηνί κε ηηο 

φκνξθεο θλεκίδεο, ηξαβνχλ βάζαλα γηα κηα ηέηνηα γπλαίθα πνιχλ θαηξφ. Μνηάδεη ζηελ 

φςε ηξνκεξά κε ηηο αζάλαηεο ζεέο. Ώιιά θαη έηζη, ηέηνηα πνπ είλαη, αο γπξίζεη πίζσ κε 

ηα θαξάβηα, κήηε λα κείλεη ζπκθνξά γηα καο θαη ηα παηδηά καο πην χζηεξα). 

πλνκηιψληαο κε ηνλ πεζεξφ ηεο, Πξίακν, ε φκνξθε απηή γπλαίθα παξνπζηάδεηαη 

νηθηξά κεηαλησκέλε γηα ηελ απφθαζή ηεο λα αθνινπζήζεη ηνλ Πάξε ζηελ Σξνία θαη 

αζθψληαο απηνθξηηηθή, θαηεγνξεί ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ, πνπ άθεζε πίζσ ζηε 

πάξηε ηνλ αγαπεκέλν ηεο ζχδπγν θαη ηελ θφξε ηεο. «Σὸλ δ᾽ Ἑιέλε κύζνηζηλ 

ἀκείβεην δῖα γπλαηθῶλ ·αἰδνῖόο ηέ κνί ἐζζη θίιε ἑθπξὲ δεηλόο ηε·ὡο ὄθειελ ζάλαηόο  

κνη ἁδεῖλ θαθὸο ὁππόηε δεῦξνπἱέτ ζῷ ἑπόκελ ζάιακνλ γλσηνύο ηε ιηπνῦζαπαῖδά ηε 

ηειπγέηελ θαὶ ὁκειηθίελ ἐξαηεηλήλ. Ἀιιὰ ηά γ᾽ νὐθ ἐγέλνλην· ηὸ θαὶ θιαίνπζα ηέηεθα.» 

(κεξνο, Ειηάο Γ, 171-176). (εβαζκφ καδί θαη θφβν κνπ γελλάο, θαιέ κνπ πεζεξέ. 

Μαθάξη λα πξνηηκνχζα ηνλ θαθφ ζάλαην ηφηε πνπ αθνινχζεζα εδψ ην γην ζνπ, 

αθήλνληαο ηελ θάκαξά κνπ θαη ηνπο γλσζηνχο κνπ θαη ηελ αθξηβή κνπ θφξε θαη ηηο 

θαιέο κνπ ζπλνκήιηθεο. Ώπηά φκσο δελ έγηλαλ
.
 γη’ απηφ θη έρσ ιηψζεη θιαίγνληαο)

249
. 

ηελ Ειηάδα, ε Βιέλε θαίλεηαη λα δηράδεηαη αλάκεζα ζηελ αίζζεζε ηεο αλαμηφηεηαο 

ηνπ γάκνπ ηεο κε ηνλ Πάξε θαη ζηνλ εμαλαγθαζκφ λα ππνθχςεη ζηε ζετθή επηηαγή 

πνπ ηελ μεζηξαηίδεη. (κεξνο, Ειηάο Γ΄ 381, Γ΄ 344).
250

 Σν ζπλαίζζεκα απηφ 

εθθξάδεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν, φηαλ ν Πάξεο επηζηξέθεη ληξνπηαζκέλνο απφ ηε 

 
247

Καθξηδήο, Ε, Θ., (1971). 
248

Kirk, G.S. (2003), ζ.452 
249

Μαξσλίηεο, Α., (2012) 
250 

Schadewaldt, W., (1989), Ώ‟ Σφκνο, ζ. 243 
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κάρε ηνπ κε ηνλ Μελέιαν θαη ε ίδηα ηνλ πεξηθξνλψληαο ηνλ λα ηνπ ιέεη, φηη ζα 

έπξεπε ν Μελέιανο λα ηνπ πάξεη ηε δσή
251

. (κεξνο, Ειηάο Γ΄ 399). 

Βπηπιένλ, ε Βιέλε εκθαλίδεηαη λα απνηειεί ζχκα ηεο βνχιεζεο θαη ησλ δνινπινθηψλ 

ησλ ζεψλ, φηαλ αξλνχκελε αξρηθά λα ζπλεπξεζεί κε ηνλ Πάξε, αλαγθάδεηαη ηειηθά 

απφ ηελ Ώθξνδίηε λα ην θάλεη, ππνηαζζφκελε απφ θφβν ζηελ ηξνκεξή ζέιεζε ηεο 

ζεάο
252

. «Κεῖζε δ᾽ ἐγὼλ νὐθ εἶκη· λεκεζζεηὸλ δέ θελ εἴε·θείλνπ πνξζαλένπζα ιέρνο· 

Σξῳαὶ δέ κ᾽ ὀπίζζσπᾶζαη κσκήζνληαη· ἔρσ δ᾽ ἄρε᾽ ἄθξηηα ζπκῷ. Σὴλ δὲ ρνισζακέλε 

πξνζεθώλεε δῖ᾽ Ἀθξνδίηε·κή κ᾽ ἔξεζε ζρεηιίε, κὴ ρσζακέλε ζε κεζείσ,ηὼο δέ ζ᾽ 

ἀπερζήξσ ὡο λῦλ ἔθπαγι᾽ ἐθίιεζα,κέζζῳ δ᾽ ἀκθνηέξσλ κεηίζνκαη ἔρζεα ιπγξὰ 

Σξώσλ θαὶ Ααλαῶλ, ζὺ δέ θελ θαθὸλ νἶηνλ ὄιεαη», (κεξνο, Ειηάο Γ, 410-417), (Βγψ 

δελ ζα πάσ εθεί πέξα γηα λα λνηαζηψ ην θξεβάηη ηνπ. Έρσ πνπ έρσ πίθξεο ζηελ ςπρή 

κνπ αηέιεησηεο. Σφηε ηεο είπε ε ζεία Ώθξνδίηε ζπκσκέλε: ―Με κε εξεζίδεηο, άζιηα, 

κήπσο ζπκψζσ θαη ζε παξαηήζσ θαη ζε κηζήζσ ηφζν, φζν σο ηψξα πνιχ ζ’ αγάπεζα, 

θαη κεραλεπηψ αλάκεζα ζηνπο δχν θνβεξέο έρζξεο, ζηνπο Σξψεο θαη ζηνπο Ααλανχο, 

θαη ραζείο θαη ζπ κε άζιην ζάλαην). 

Σέινο, θαηά ηε ζπλάληεζή ηεο κε ηνλ δεηιφ ζηνλ πφιεκν Πάξε, λνζηαιγεί ηνλ άλδξα 

ηεο, θαη εμαηηίαο ηεο αγαλάθηεζεο πνπ ηελ πιεκκπξίδεη, παξνπζηάδεηαη επηθξηηηθή 

απέλαληί ηνπ θαη εχρεηαη λα είρε πεζάλεη ζηε κάρε
253

: «ὡο ὤθειεο αὐηόζ᾽ ὀιέζζαη 

ἀλδξὶ δακεὶο θξαηεξῷ, ὃο ἐκὸο πξόηεξνο πόζηο ἤελ.Ἦ κὲλ δὴ πξίλ γ᾽ εὔρε᾽ ἀξετθίινπ 

Μελειάνπ ζῇ ηε βίῃ θαὶ ρεξζὶ θαὶ ἔγρετ θέξηεξνο εἶλαη·ἀιι᾽ ἴζη λῦλ πξνθάιεζζαη 

ἀξεΐθηινλ Μελέιανλ ἐμαῦηηο καρέζαζζαη ἐλαληίνλ· ἀιιά ζ᾽ ἔγσγε παύεζζαη θέινκαη, 

κεδὲ μαλζῷ Μελειάῳ ἀληίβηνλ πόιεκνλ πνιεκίδεηλ δὲ κάρεζζαη ἀθξαδέσο, κή πσο 

ηάρ᾽ ὑπ᾽ αὐηνῦ δνπξὶ δακήῃο» (κεξνο, Ειηάο Γ 428-436). (Ήξζεο απφ ηνλ πφιεκν; 

Μαθάξη λα ραλφζνπλ εθεί πέξα, ζθνησκέλνο απφ θάπνηνλ δπλαηφ, απηφλ πνπ ήηαλ ν 

παιηφο κνπ άληξαο. Ώιήζεηα, πξηλ θαπρηφζνπλ πσο μεπεξλάο ηνλ αγαπεκέλν  ηνπ Άξε, 

ην Μελέιαν θαη ζηε δχλακε θαη ζηα ρέξηα θαη ζην θνληάξη. Πήγαηλε ηψξα θαη 

πξνθάιεζε ηνλ αγαπεκέλν ηνπ Άξε Μελέιαν άιιε κηα θνξά λα πνιεκήζεηε ν έλαο 

αληίθξπ ζηνλ άιιν. Βγψ φκσο ζε ζπκβνπιεχσ λα πάςεηο, θαη λα κελ ρηππηέζαη νχηε θαη 

λα αλνίγεηο αληηθξηζηφ πφιεκν κε ηνλ μαλζφ Μελέιαν απεξίζθεπηα, κήπσο γξήγνξα ζε 

ζθνηψζεη κε ην δφξπ ηνπ). 

251 
Focke, F., (1958). 

Clader, L., (1976). 
252 

Kirk, G.S., (2003), ζ. 505 
253

Kirk, G.S., (2003), ζ.509 
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ηε ζπλνκηιία ηεο κε ηνλ Βθηφξα, ε Βιέλε κηιά γηα ηνλ Πάξε κε πεξηθξφλεζε, 

ιέγνληαο πσο ν ίδηνο είλαη άκπαινο θαη πσο ζα έξζεη θάπνηε ε ψξα πνπ ζα πιεξψζεη 

απηήλ ηνπ ηελ απεξηζθεςία
254

. (κεξνο, Ειηάο Γ, 344). Σέινο, ε ηξαγσδία ηεο Βιέλεο 

γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη εθθξάδεηαη, φηαλ ιέεη φηη ην θαθφ πνπ 

έδσζε ν Αίαο ζηελ ίδηα θαη ζηνλ Πάξε ζα εμαθνινπζήζεη λα δεη θαη ζηνπο 

κεηαγελέζηεξνπο κέζσ ηνπ ηξαγνπδηνχ (κεξνο, Ειηάο Γ, 357).
255

 

ηελ Οδχζζεηα
256

, έξγν ηεο σξηκφηεηαο ηνπ πνηεηή, ε Βιέλε ραξαθηεξίδεηαη θαη πάιη 

σο Αηνγέλλεηε (κεξνο, Οδχζζεηα δ 184, δ 219, δ 221, δ 226 θαη ς 218).  

Βκθαλίδεηαη κάιηζηα κεηά ηελ άισζε ηεο Σξνίαο λα δεη ζηε πάξηε, σο ζχδπγνο ηνπ 

Μελέιανπ θαη λα έρεη μαλαπάξεη ηνλ ηίηιν ηεο βαζίιηζζαο. ηαλ ν γηνο ηνπ Οδπζζέα, 

Σειέκαρνο, θηάλεη εθεί δέθα ρξφληα κεηά ηελ πηψζε ηεο Σξνίαο, γηα λα πάξεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ παηέξα ηνπ, ε Βιέλε πξνζπαζεί λα ηνλ πείζεη γηα ηελ 

πίζηε ηεο ζηνπο Έιιελεο. Σνπ δηεγείηαη, φηη δελ πξφδσζε ηνλ Οδπζζέα, φηαλ εθείλνο 

κεηακθηεζκέλνο ζε δεηηάλν κπήθε ζηελ Σξνία γηα λα θαηαζθνπεχζεη ηηο ερζξηθέο 

ζέζεηο, επεηδή ήζειε λα γπξίζεη ζηε πάξηε θαη έθιαηγε πνπ ε ζεά Ώθξνδίηε ηελ 

ηχθισζε θαη αθνινχζεζε ηνλ Πάξε εγθαηαιείπνληαο ην ζπίηη θαη ηνλ άληξα ηεο 

Μελέιαν, ηνλ νπνίν εθζεηάδεη
257

: «αὐηόλ κηλ πιεγῇζηλ ἀεηθειίῃζη δακάζζαο, ζπεῖξα 

θάθ᾽ ἀκθ᾽ ὤκνηζη βαιώλ, νἰθῆη ἐνηθώο, ἀλδξῶλ δπζκελέσλ θαηέδπ πόιηλ 

εὐξπάγπηαλ·ἄιιῳ δ᾽ αὐηὸλ θσηὶ θαηαθξύπησλ ἢηζθε,δέθηῃ, ὃο νὐδὲλ ηνῖνο ἔελ ἐπὶ 

λεπζὶλ Ἀραηῶλ.ηῷ ἴθεινο θαηέδπ Σξώσλ πόιηλ, νἱ δ᾽ ἀβάθεζαλπάληεο· ἐγὼ δέ κηλ νἴε 

ἀλέγλσλ ηνῖνλ ἐόληα, θαί κηλ ἀλεξώησλ· ὁ δὲ θεξδνζύλῃ ἀιέεηλελ.ἀιι᾽ ὅηε δή κηλ ἐγὼ 

ιόενλ θαὶ ρξῖνλ ἐιαίῳ, ἀκθὶ δὲ εἵκαηα ἕζζα θαὶ ὤκνζα θαξηεξὸλ ὅξθνλ κὴ κὲλ πξὶλ 

δπζῆα κεηὰ Σξώεζζ᾽ ἀλαθῆλαη, πξίλ γε ηὸλ ἐο λῆάο ηε ζνὰο θιηζίαο η᾽ ἀθηθέζζαη, θαὶ 

ηόηε δή κνη πάληα λόνλ θαηέιεμελ Ἀραηῶλ.πνιινὺο δὲ Σξώσλ θηείλαο ηαλαήθετ ραιθῷ 

ἤιζε κεη᾽ Ἀξγείνπο, θαηὰ δὲ θξόληλ ἢγαγε πνιιήλ. ἔλζ᾽ ἄιιαη Σξῳαὶ ιίγ᾽ ἐθώθπνλ· 

αὐηὰξ ἐκὸλ θῆξ ραῖξ᾽, ἐπεὶ ἢδε κνη θξαδίε ηέηξαπην λέεζζαη ἂς νἶθόλδ᾽, ἄηελ δὲ 

κεηέζηελνλ, ἡλ Ἀθξνδίηε δῶρ᾽, ὅηε κ᾽ ἢγαγε θεῖζε θίιεο ἀπὸ παηξίδνο αἴεο, παῖδά η᾽ 

ἐκὴλ λνζθηζζακέλελ ζάιακόλ ηε πόζηλ ηε νὔ ηεπ δεπόκελνλ, νὔη᾽ ἂξ θξέλαο νὔηε ηη 

εἶδνο.»,(κεξνο, Οδχζζεηα δ 244-264), (Κη φπσο κεηακνξθψζεθε ζαλ ςσκνδήηεο 

ήηαλ, πνπ ηέηνηνο πξηλ δελ έδεηρλε ζη’ αξγίηηθα θαξάβηα. Έηζη αιιαγκέλνο ηξχπσζε ζην 
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θάζηξν ηνπ Πξηάκνπ. Οη άιινη ζψπαηλαλ, θη εγψ ηνλ γλψξηζα κνλάρε θαη ηνλ ξσηνχζα, 

φκσο απηφο κνπ μέθεπγε κε ηέρλε. Κη φηαλ ηνλ έινπδα έπεηηα θη έηξηβα κε ην ιάδη θαη 

θαζαξά ηνπ θφξεζα θη φξθν κεγάιν πήξα, πσο δελ ζα ηνλ θαλέξσλα πξνηχηεξα ζηνπο 

Σξψεο, πξηλ θηάζεη ζηηο θαιχβεο ηνπ θαη ζηα γνξγά θαξάβηα, κνχπε πηα ηφηε ην ζθνπφ 

ησλ Ώραηψλ πνηνο ήηαλ. Κη αθνχ κε ην άπνλν ζπαζί ζθφησζε πιήζνο Σξψεο, γχξηζε 

πίζσ θη φλνκα κεγάιν πήξε απ’ φινπο. Σφηεο νη άιιεο Σξψηζεο πηθξά κπξνινγνχζαλ, 

κα εγψ πεηνχζα απφ ραξά, γηαηί είρε πηα γπξίζεη κέζα ε θαξδηά κνπ θη ήζεια ζην ζπίηη 

λα γπξίζσ, θη έθιαηγα πνπ κε ηχθισζε ηελ έξκε ε Ώθξνδίηε, φηαλ ζηε Σξνία κ΄ έθεξε 

αιάξγα απ’ ηελ παηξίδα, θη άθεζα εδψ ηελ θφξε κνπ, ην ζπίηη κνπ, ηνλ άληξα, πνπ 

άιινλ δελ είρε αλψηεξν ζηε ιεβεληηά, ζηε γλψζε). 

ηελ ηζηνξία φκσο πνπ αλαθέξεη ζηε ζπλέρεηα ν Μελέιανο γηα λα ηηκήζεη κε ηε  

ζεηξά ηνπ ηε κλήκε ηνπ Οδπζζέα, ε Βιέλε παξνπζηάδεηαη λα είλαη κε ην κέξνο ησλ 

Σξψσλ. πλνδεπφκελε απφ ηνλ θαηλνχξγην ηεο άληξα, Αείθνβν, θαιεί έλαλ έλαλ ηνπο 

Έιιελεο ήξσεο πνπ θξχβνληαλ ζηελ θνηιηά ηνπ Ανχξεηνπ Ίππνπ κηκνχκελε ηε θσλή 

ηεο γπλαίθαο ηνπ θαζελφο. Βθείλνη μεγειηνχληαη θαη ζέινπλ λα απαληήζνπλ, αιιά 

ηνπο ζπγθξαηεί ν Οδπζζέαο, ν κφλνο πνπ θαηάιαβε ηνλ δφιν ηεο Βιέλεο
258

. «ηὴλ δ᾽ 

ἀπακεηβόκελνο πξνζέθε μαλζὸο Μελέιανο·"λαὶ δὴ ηαῦηά γε πάληα, γύλαη, θαηὰ κνῖξαλ 

ἔεηπεο.ἢδε κὲλ πνιέσλ ἐδάελ βνπιήλ ηε λόνλ ηε ἀλδξῶλ ξώσλ, πνιιὴλ δ᾽ ἐπειήιπζα 

γαῖαλ·ἀιι᾽ νὔ πσ ηνηνῦηνλ ἐγὼλ ἴδνλ ὀθζαικνῖζηλ,νἷλ δπζζῆνο ηαιαζίθξνλνο ἔζθε 

θίινλ θῆξ.νἷνλ θαὶ ηόδ᾽ ἔξεμε θαὶ ἔηιε θαξηεξὸο ἀλὴξ ἵππῳ ἔλη μεζηῷ, ἵλ᾽ ἐλήκεζα 

πάληεο ἄξηζηνη Ἀξγείσλ Σξώεζζη θόλνλ θαὶ θῆξα θέξνληεο. ἤιζεο ἔπεηηα ζὺ θεῖζε· 

θειεπζέκελαη δέ ζ᾽ ἔκειιε δαίκσλ, ὃο Σξώεζζηλ ἐβνύιεην θῦδνο ὀξέμαη·θαί ηνη 

Αεΐθνβνο ζενείθεινο ἕζπεη᾽ ἰνύζῃ.ηξὶο δὲ πεξίζηεημαο θνῖινλ ιόρνλ ἀκθαθόσζα, ἐθ δ᾽ 

ὀλνκαθιήδελ Ααλαῶλ ὀλόκαδεο ἀξίζηνπο, πάλησλ Ἀξγείσλ θσλὴλ ἴζθνπζ᾽ 

ἀιόρνηζηλ.αὐηὰξ ἐγὼ θαὶ Σπδεΐδεο θαὶ δῖνο δπζζεὺο ἣκελνη ἐλ κέζζνηζηλ ἀθνύζακελ 

ὡο ἐβόεζαο.λῶη κὲλ ἀκθνηέξσ κελεήλακελ ὁξκεζέληε ἠ ἐμειζέκελαη, ἠ ἔλδνζελ αἶς᾽ 

ὑπαθνῦζαη·ἀιι᾽ δπζεὺο θαηέξπθε θαὶ ἔζρεζελ ἱεκέλσ πεξ.ἔλζ᾽ ἄιινη κὲλ πάληεο ἀθὴλ 

ἔζαλ πἷεο Ἀραηῶλ, Ἄληηθινο δὲ ζέ γ᾽ νἶνο ἀκείςαζζαη ἐπέεζζηλ ἢζειελ. ἀιι᾽ δπζεὺο 

ἐπὶ κάζηαθα ρεξζὶ πίεδελ λσιεκέσο θξαηεξῇζη, ζάσζε δὲ πάληαο Ἀραηνύο·ηόθξα δ᾽ ἔρ᾽, 

ὄθξα ζε λόζθηλ ἀπήγαγε Παιιὰο Ἀζήλε», (κεξνο, Οδχζζεηα, δ 265-289), (Σφηε έηζη 

απάληεζε ν μαλζφο Μελέιανο θαη ηεο είπε. Ναη, θσο κνπ, απηά ηα κίιεζεο κε ηάμε θη 

φπσο είλαη. Σε γλψκε γλψξηζα πνιιψλ νπιαξρεγψλ ζηνλ θφζκν θαη άπεηξεο ρψξεο 
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γχξηζα. κσο θαλέλα αθφκα δελ είδα λα’ρεη ηελ θαξδηά ηνπ ηνικεξνχ Οδπζζέα. Πψο 

ην θαηφξζσζε θη απηφ κε ζάξξνο ν αληξείνο, κέζα ζην θνχθην ην άινγν, φπνπ 

θξπθηήθακε φινη νη αξρεγνί, λα θέξνπκε πηθξή ζθαγή ζηνπο Σξψεο. Ήξζεο θη αηή ζνπ 

ηφηε εθεί. Θεφο ιεο ζ’ νδεγνχζε πνχ΄ζειε δφμα αζχγθξηηε ζηνπο Σξψεο λα ραξίζεη. 

Ώθινχζαε θη ν ζεφκνξθνο ν Αήθνβνο καδί ζνπ. Σξεηο γχξνπο ηφηε ην’θεξεο ην θνπθσηφ 

ιεκέξη, ην ςειαθνχζεο θη έθξαδεο ησλ Ααλαψλ ηνπο πξψηνπο κε η’φλνκά ηνπο, ηε θσλή 

ησλ γπλαηθψλ ηνπο ίδηα θάλνληαο. Σφηεο ν ζετθφο πνιχπαζνο Οδπζζέαο θη εγψ θαη ηνπ 

Σπδέα ν γηνο ζηε κέζε θαζηζκέλνη, ζ’ αθνχζακε πνπ θψλαδεο. Κη νιφξζνη απάλσ νη 

δπν καο φμσ λα βγνχκε ζέιακε ή λα ζ’ απνθξηζνχκε απ’ ην ιεκέξη, κα ν ζετθφο 

Οδπζζέαο καο θξαηνχζε. Άθσλνη ηφηε νη Ώραηνί θαζφληαλε φινη νη άιινη θη ήζειε κφλν 

ν Άληηθινο ζε ζέλα λ’ απαληήζεη, κα ηνπ’θιεηλε ην ζηφκα ηνπ κε ηα γεξά ηνπ ρέξηα 

ζθηρηά ν Οδπζζέαο άπαπηα, θη έηζη καο γιίησζε φινπο, σζφηνπ αιάξγα ε Ώζελά ζε 

πήξε πηα ε Παιιάδα)
259

. 

ηελ Οδχζζεηα, ν κεξνο πεξηγξάθεη ηελ πεξηπιάλεζε ηνπ Μελέιανπ θαη ηεο Βιέλεο 

ζηε Μεζφγεην – κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο Σξνίαο – θαη ην πέξαζκά ηνπο απφ ηελ 

Ώίγππην απ‟ φπνπ ηνπο βνήζεζαλ λα θχγνπλ ν «γέξνο ηεο ζάιαζζαο» θαη κάληεο 

Πξσηέαο, κε ηελ θφξε ηνπ, Βηδνζέε: «Ώἰγχπηῳ κ' ἔηη δεῦξν ζενὶ κεκαῶηα λέεζζαη 

ἔζρνλ, ἐπεὶ νὔ ζθηλ ἔξεμα ηειεέζζαο ἑθαηφκβαο·νἱ δ' αἰεὶ βνχινλην ζενὶ κεκλῆζζαη 

ἐθεηκέσλ.λῆζνο ἔπεηηά ηηο ἔζηη πνιπθιχζηῳ ἐλὶ πφληῳ Ώἰγχπηνπ πξνπάξνηζε, Φάξνλ δέ 

ἑ θηθιήζθνπζη, ηφζζνλ ἄλεπζ', ὅζζνλ ηε παλεκεξίε γιαθπξὴ λεῦο ἢλπζελ, ᾗ ιηγὺο νὖξνο 

ἐπηπλείῃζηλ ὄπηζζελ. ἐλ δὲ ιηκὴλ εὔνξκνο, ὅζελ η' ἀπὸ λῆαο ἐΎζαο ἐο πφληνλ βάιινπζηλ, 

ἀθπζζάκελνη κέιαλ ὕδσξ. ἔλζα κ' ἐείθνζηλ ἢκαη' ἔρνλ ζενί, νὐδέ πνη' νὖξνη πλείνληεο 

θαίλνλζ' ἁιηαέεο, νἵ ῥά ηε λεῶλ πνκπῆεο γίλνληαη ἐπ' εὐξέα λῶηα ζαιάζζεο. θαί λχ θελ 

ἢτα πάληα θαηέθζηην θαὶ κέλε' ἀλδξῶλ, εἰ κή ηίο κε ζεῶλ ὀινθχξαην θαί κ' ἐιέεζε, 

Πξσηένο ἰθζίκνπ ζπγάηεξ ἁιίνην γέξνληνο, Βἰδνζέε· ηῇ γάξ ῥα κάιηζηά γε ζπκὸλ 

ὄξηλα»,(κεξνο, Οδχζζεηα,δ 351-365), (Βλψ γηα ηελ παηξίδα εδψ θηλνχζα κε ιαρηάξα, 

ζηελ Ώίγππην νη αζάλαηνη κ’ εκπφδηζαλ αθφκα, γηαηί δελ έθακα ζ’ απηνχο ιπηξσηηθέο 

ζπζίεο θαη πάληα ζέιαλε νη ζενί λα κελ μερλψ ην ηάκα. ηε ζάιαζζα είλαη έλα λεζί ηελ 

πνιπθπκαηνχζα, κπξνζηά ζηελ Ώίγππην θαη Φάξν η’ νλνκάδνπλ , αιάξγα ηφζν φζν 

κπνξεί λα θηάζεη ζε κηα κέξα θνίιν θαξάβη αλ πίζσ ηνπ θπζάεη η’ αγέξη πξίκν. Κη’ έρεη 

ιηκάλη ζθαιηζηφ φζε ηα καχξα πινία ηα ξίρλνπλ κέζ’ ζην πέιαγν, λεξφ γιπθφ φηαλ 

πάξνπλ. Βίθνζη κέξεο νη ζενί κ’ είραλε εθεί θιεηζκέλνλ , κήηε έπαηξλε απ’ ηε ζάιαζζα 
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αγέξαο λα θπζήμεη, πνπ ηα θαξάβηα ζηνπ γηαινχ μεπξνβνδάεη ηα πιάηηα. Θα καο 

ζσλφληαλε νη ζξνθέο θαη ησλ αληξψλ ην ζάξξνο αλ κηα ζεά δε κ’ έζσλε, πνλψληαο, ε 

Βηδνζέε ηνπ γέξνπ ηνπ ζαιαζζηλνχ ε θφξε ηνπ Πξσηέα πνπ ηελ θαξδηά ηήο ηάξαμα ζηα 

ηξπθεξά ηεο ζηήζηα). 

Ο Βχκαηνο, φηαλ, ζπλνκηιψληαο κε ηνλ Οδπζζέα, αλαθέξεηαη ζηελ Βιέλε, είλαη 

επηζεηηθφο. Σελ ζεσξεί απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γηα ην πιήζνο ησλ πνιεκηζηψλ, πνπ 

ζθνηψζεθαλ ζηνλ Σξσηθφ πφιεκν θαη θαηαξηέηαη απηήλ θαη φιν ηεο ην γέλνο γηα ηηο 

ζπκθνξέο πνπ πξνθάιεζε
260

: «ἀιι' ὄιεζ'. ὡο ὤθειι' Ἑιέλεο ἀπὸ θῦινλ ὀιέζζαη 

πξφρλπ, ἐπεὶ πνιιῶλ ἀλδξῶλ ὑπὸ γνχλαη' ἔιπζε», (κεξνο, Οδχζζεηα, μ 68-69),(Βίζε 

ζχξξηδα ην γέλνο ηεο Βιέλεο έηζη λα ζβήζεη, πφζηεηιε πιήζνο ςπρέο ζηνλ Άδε). 

Δ Πελειφπε φκσο ζηε ζθελή ηεο αλαγλψξηζεο κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο Οδπζζέα 

δηθαηνινγεί ηελ Βιέλε ιέγνληαο, φηη απηή δελ ζα ζχλαπηε εξσηηθέο ζρέζεηο κε άιινλ 

άληξα, αλ ήμεξε πσο ζα γχξλαγε θάπνηα ζηηγκή ζηελ παηξίδα ηεο κεηά απφ 

παξέκβαζε ησλ Ώραηψλ. Βπηπιένλ, αλαγλσξίδεη, φηη ην ζθάικα ηεο Βιέλεο 

πεξηνξίδεηαη ζε κηα πιεθηάλε ηεο κνίξαο, πνπ είρε σο απνηέιεζκα λα ζθνξπίζεη 

άζειά ηεο πνιιά δεηλά ζηνπο αλζξψπνπο. «νὐδέ θελ Ἀξγείε Ἑιέλε, Αηὸο ἐθγεγαπῖα, 

ἀλδξὶ παξ' ἀιινδαπῷ ἐκίγε θηιφηεηη θαὶ εὐλῇ, εἰ ᾔδε, ὅ κηλ αὖηηο ἀξήτνη πἷεο Ἀραηῶλ 

ἀμέκελαη νἶθφλδε θίιελ ἐο παηξίδ' ἔκειινλ. ηὴλ δ' ἤ ηνη ῥέμαη ζεὸο ὤξνξελ ἔξγνλ 

ἀεηθέο· ηὴλ δ' ἄηελ νὐ πξφζζελ ἑῷ ἐγθάηζεην ζπκῷ ιπγξήλ, ἐμ ἥο πξῶηα θαὶ κέαο ἵθεην 

πέλζνο.», (Μήηε ε Βιέλε ε Ώξγίηηζζα ηνπ Αία ε ζπγαηέξα κε μέλνλ άληξα εξσηηθά δε 

ζάπεθηε ζην ζηξψκα αλ ήμεξε πσο ζηε γιπθεηά παηξίδα ηεο κηά κέξα νη πνιεκφραξνη 

Ώραηνί ζα ηε γπξίζνπλ πίζσ. Μα ζη’ άπξεπφ ηεο θέξζηκν ηελ έζπξσμε έηζη ε κνίξα θαη 

πξηλ ζην λνπ δελ πξφβιεςε ην θνβεξφ ηεο θξίκα πνπ πξψηα εκάο ηα πην πηθξά κάο 

πφηηζε θαξκάθηα.), (κεξνο, Οδχζζεηα, ς 218-224).
261

 

πλνςίδνληαο, ν κεξνο εκθαλίδεη ηελ Βιέλε «Αηνγέλλεηε» θαη ζπλάκα παλέκνξθε 

θαη παλέμππλε, ζχηε θαη ζχκα κνηξαίσλ θαηαζηάζεσλ. Σαπηφρξνλα, παξνπζηάδεη ηελ 

Βιέλε λα αληηκεησπίδεη ην δίιεκκα ηεο επηινγήο αλάκεζα ζηελ  εξσηηθή  επηζπκία 

θαη ζην θαζήθνλ ηεο, σο ζπδχγνπ θαη κεηέξαο. ηνλ µεξν, ε Βιέλε δελ απνηειεί 

ζηφρν θαηάθξηζεο ή απνδνθηµαζίαο µνινλφηη θαίλεηαη θαζαξά θαη ζηα δχν νµεξηθά 

έπε, φηη ν πφιεµνο έγηλε εμαηηίαο ηεο· ν πνηεηήο δελ δηαηππψλεη θαµία ππνθεηµεληθή 
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θξίζε. Ώπηφ ζα απνηεινχζε έλα δήηεµα, ε έθθξαζε δειαδή ππνθεηµεληθήο θξίζεο 

απφ µέξνπο ηνπ πνηεηή, γηα ηελ αληηθεηµεληθή πεξηγξαθή ησλ επψλ. Ωζηφζν, ζην 

ηέινο ηεο Ειηάδαο, δηαθξίλεηαη, φηη φινη µέζα ζην παιάηη ηελ θαηέθξηλαλ εθηφο απφ 

ηνλ Έθηνξα θαη ηνλ ίδην ην βαζηιηά, ηνλ Πξίαµν· θαλέλαο δελ θαίλεηαη λα ηελ 

αγαπνχζε θαη θαλείο δελ ηεο θεξφηαλ µε εππξέπεηα. ηα δχν έπε πάλησο πην έληνλε 

είλαη ε απηνθξηηηθή ηεο Βιέλεο. 

7.2.2. H Διέλε ζηνλ Δπξηπίδε 

 
Ο Βπξηπίδεο (485 π.Υ. – 406 π.Υ.) έρεη ηελ πην πεξίπινθε άπνςε γηα ηελ Βιέλε, ζε 

ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο αξραίνπο Έιιελεο ινγνηέρλεο. ηα πξψηκα έξγα ηνπ, 

δείρλεηαη ζθιεξφο απέλαληί ηεο θαη ε Βιέλε εκθαλίδεηαη σο ε άπηζηε ζχδπγνο πνπ 

εμαηηίαο ηεο μέζπαζε ν πφιεκνο ζηελ Σξνία. 

ηηο «Σξσάδεο
262

», (415 π.Υ.), ε Ώλδξνκάρε ζξελψληαο ηνλ γην ηεο, Ώζηπάλαθηα, 

πξηλ νη Ώραηνί ηνλ γθξεκίζνπλ απφ ηα ηείρε ηνπ Ειίνπ, αξλείηαη ηε ζετθή θαηαγσγή 

ηεο Βιέλεο
263

 θαη ηελ θαηαξηέηαη γηα ηα θαθά πνπ πξνμέλεζε ζε Έιιελεο θαη Σξψεο 

ιέγνληαο:«ὦ Σπλδάξεηνλ ἔξλνο, νὔπνη᾽ εἶ Αηφο, πνιιῶλ δὲ παηέξσλ θεκί ζ᾽ 

ἐθπεθπθέλαη, Ἀιάζηνξνο κὲλ πξῶηνλ, εἶηα δὲ Φζφλνπ, Φφλνπ ηε Θαλάηνπ ζ᾽ ὅζα ηε γῆ 

ηξέθεη θαθά. νὐ γάξ πνη᾽ αὐρῶ Γῆλά γ᾽ ἐθθῦζαί ζ᾽ ἐγψ, πνιινῖζη θῆξα βαξβάξνηο 

Ἕιιεζί ηε. ὄινην· θαιιίζησλ γὰξ ὀκκάησλ ἄπν αἰζρξῶο ηὰ θιεηλὰ πεδί᾽ ἀπψιεζαο 

Φξπγῶλ», (Βπξηπίδεο, Σξσάδεο 766-773).(Ώρ Βιέλε, Βιέλε δελ είζαη ηνπ Αία θφξε. 

Πνιινί ζε έζπεηξαλ εζέλα. Δ εθδίθεζε θαη ν θζφλνο θαη ν θφβνο θαη ν ζάλαηνο ζ’ 

έζπεηξε! Καη φιεο νη πιεγέο ηεο γεο ζε έζπεηξαλ. Αελ κπνξεί
.
 φρη

.
 δελ ζε γέλλεζε ν Αίαο 

γηα ηε ζπκθνξά γξακκέλε φισλ - θαη Βιιήλσλ θαη Σξψσλ … αρ λα ραζείο θαηάξαηε. 

Γηα ηα σξαία ζνπ κάηηα ξήκαμε ε Σξνία). 

ην ίδην έξγν, ν Μελέιανο απνθαιεί ηε γπλαίθα ηνπ «κηαηθνλσηάηε»,(Βπξηπίδεο, 

Σξσάδεο, 881) δειαδή θαθνχξγα θαη ε Βθάβε ηνλ παξαθηλεί λα ηελ ζθνηψζεη 

ραξαθηεξίδνληάο ηελ δαίκνλα θαη θαηαζηξνθή: «αἰλῶ ζε, Μελέια᾽, εἰ θηελεῖο δάκαξηα 
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ζήλ. ὁξῶλ δὲ ηήλδε θεῦγε, κή ζ᾽ ἕιῃ πφζῳ. αἱξεῖ γὰξ ἀλδξῶλ ὄκκαη᾽, ἐμαηξεῖ πφιεηο, 

πίκπξεζη δ᾽ νἴθνπο· ὧδ᾽ ἔρεη θειήκαηαἐγψ ληλ νἷδα θαὶ ζὺ ρνἰ πεπνλζφηεο».(Βπξηπίδεο, 

Σξσάδεο, 890-894).(Μπξάβν ζνπ Μελέιαε αλ ηε ζθνηψζεηο! Μελ ηε βιέπεηο φκσο
.
 κε 

ζε πηάζεη ν πφζνο ηεο. Κπξηεχεη ηνπο άληξεο, θαίεη ηα ζπίηηα! Παηξίδεο νιφθιεξεο. 

Ααίκνλαο είλαη ε γνεηεία ηεο. Σελ μέξσ εγψ
.
 θαη ζπ

.
 θαη νη παζφληεο). 

ηελ «Βθάβε», (424 π.Υ.), (κηθξ. Γεξαιήο, 2015) ζην 1
ν
 επεηζφδην (Βπξηπίδεο, 

Βθάβε, 216-443), ε νκψλπκε εξσίδα αλαζπκάηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα, πσο θάπνηε 

ήξζε ν Οδπζζέαο,  σο θαηάζθνπνο, ζηελ Σξνία, φπνπ αλαγλσξίζηεθε απφ  ηελ Βιέλε 

«ἔγλσ δέ ζ᾽ Ἑιέλε θαὶ κφλῃ θαηεῖπ᾽ ἐκνί;», (ε γλψξηζε ε Βιέλε θαη ζ᾽ εκέλα κνλαρά 

ην  καξηχξεζε;)  (Βπξηπίδεο,  Βθάβε,ζη.  243)  θαη  ζψζεθε  κφλν  ράξε  ζηελ  Βθάβε 

«ἔζσζα δῆηά ζ᾽ ἐμέπεκςά ηε ρζνλφο;», (Κη εγψ ζε γιίησζα θαη ζ᾽ έβγαια απ᾽ ηε ρψξα), 

(Βπξηπίδεο, Βθάβε,ζη.251). πλερίδνληαο, ζηα ηειεπηαία ιφγηα πνπ απεπζχλεη ε 

Βθάβε ζηελ θφξε ηεο, Πνιπμέλε, θαζψο εθείλε θεχγεη κε ηνλ Οδπζζέα, μεζηνκίδεη 

θαηάξεο γηα ηελ Βιέλε
264

, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπκθνξά (Βπξηπίδεο, 

Βθάβε,ζη.265-266): φηη έπξεπε θη εθείλε λα ηελ νδεγήζνπλ ζηνλ ζάλαην
265

, «Ἑιέλελ 

ληλ αἰηεῖλ ρξῆλ ηάθῳ πξνζθάγκαηα·θείλε γὰξ ὤιεζέλ ληλ ἐο Σξνίαλ η᾽ ἄγεη». 

ηελ ηξαγσδία «Βιέλε» φκσο, ν Βπξηπίδεο εθθξάδεη κηα δηαθνξεηηθή ζέζε ζρεηηθά 

κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηεο θαη είλαη ν κφλνο πνπ αθηεξψλεη έλα νιφθιεξν έξγν ζην 

φλνκά ηεο, γηα λα απνδείμεη, πσο ε ελνρή ηεο ήηαλ ςέκα θαη πσο άιια ζπκθέξνληα 

θαη άιιεο θηινδνμίεο πξνθαινχλ ηνπο πνιέκνπο
266

. 

Σν βαζηθφ πιηθφ γη‟ απηφ ην έξγν ην πξνζέθεξε ε Παιηλσδία ηνπ ηεζηρφξνπ, ε 

νπνία ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, βνήζεζε ηνλ πνηεηή λα θεξδίζεη ηε ζπγγλψκε ηεο 

Βιέλεο θη έηζη λα απαιιαγεί απφ ηελ ηχθισζή ηνπ. 

χκθσλα κε ηελ ηζηνξία πνπ καο πεξηγξάθεη ζηελ ηξαγσδία ηνπ, ε Βιέλε δελ πήγε 

πνηέ ζηελ Σξνία καδί κε ηνλ Πάξε. Ο ζεφο Βξκήο ηελ πήξε θαη ηελ νδήγεζε ζηελ 

Ώίγππην, φπνπ δηέκελε ζην παιάηη ηνπ βαζηιηά ηεο Ώηγχπηνπ, Πξσηέα
267

. Ο Πάξεο 

έθιεςε ην είδσιν ηεο Βιέλεο, κηα ςεχηηθε Βιέλε λνκίδνληαο, φηη έρεη καδί ηνπ ηελ 

αιεζηλή (ην νκνίσκα απηφ ην είρε θαηαζθεπάζεη ε Ήξα γηα λα εθδηθεζεί ηνλ Πάξε, 
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γηαηί ζε δηαγσληζκφ νκνξθηάο αλάκεζα ζηηο ηξείο ζεέο Ώθξνδίηε, Ώζελά θαη Ήξα 

επέιεμε ηελ Ώθξνδίηε επεηδή, εθείλε κε ηε ζεηξά ηεο, ηνπ είρε ηάμεη σο αληάιιαγκα 

ηελ Βιέλε). Οη Έιιελεο ινηπφλ επί δέθα ρξφληα πνιεκνχζαλ γηα κηα ςεχηηθε Βιέλε, 

αθνχ ε πξαγκαηηθή βξηζθφηαλ ζηελ Ώίγππην
268

. 

Δ Βιέλε είλαη ην θχξην πξφζσπν ηνπ έξγνπ θη εκθαλίδεηαη λα ππεξέρεη απφ φινπο 

αθφκα θαη απφ ηνλ Μελέιαν σο πξνο ηελ επθπΎα, ηελ αληίιεςε θαη ηελ 

εθεπξεηηθφηεηα. Παξνπζηάδεηαη έληνλα ζπλαηζζεκαηηθή, πηζηή θη έρνληαο ηελ 

πεπνίζεζε, φηη ζην ηέινο ζα αληαπεμέιζεη ζηηο δπζθνιίεο ηεο θαηάζηαζεο. Ώθφκα  

θαη φηαλ ν Μελέιανο ράλεη θάζε ειπίδα, εθείλε εμαθνινπζεί λα πηζηεχεη ζηε ζεηηθή 

έθβαζε ηεο απνζηνιήο ηεο. ε φιν ην έξγν θαη θπξίσο ζην δεχηεξν κέξνο, ε γνεηεία, 

ε εμππλάδα θαη ε απνθαζηζηηθφηεηά ηεο θπξηαξρνχλ απφιπηα. 

Ξεθηλψληαο ν Βπξηπίδεο ηελ ηξαγσδία ηνπ, εκθαλίδεη ηελ Βιέλε ζηελ Ώίγππην θαη 

δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην γέλνο, ηελ θαηαγσγή θαη ηελ νκνξθηά ηεο εξσίδαο
269

: 

«Ἡκῖλ δὲ γῆ κὲλ παηξὶο νὐθ ἀλψλπκνο πάξηε, παηὴξ δὲ Σπλδάξεσο·…..» (Μα θαη ε 

δηθή κνπ παηξίδα, ε πάξηε άγλσζηε δελ είλαη. Παηέξαο κνπ ήηαλ ν 

Σπλδάξεσο….),(Βπξηπίδεο, Βιέλε, ζη.16-17), «Ἑιέλε δ' ἐθιήζελ. Ἃ δὲ πεπφλζακελ 

θαθὰ ιέγνηκ' ἄλ. Ἦιζνλ ηξεῖο ζεαὶ θάιινπο πέξη Ἰδαῖνλ ἐο θεπζκῶλ' Ἀιέμαλδξνλ πάξα, 

Ἥξα Κχπξηο ηε δηνγελήο ηε παξζέλνο, κνξθῆο ζέινπζαη δηαπεξάλαζζαη θξίζηλ. Σνὐκὸλ 

δὲ θάιινο, εἰ θαιὸλ ηὸ δπζηπρέο, Κχπξηο πξνηείλαζ' ὡο Ἀιέμαλδξνο γακεῖ, ληθᾷ» (Βιέλε 

κε νλφκαζαλ. Καη ηψξα ηα πάζε κνπ ζα δηεγεζψ. ηνλ Ώιέμαλδξν, ζε κηα ζπειηά ηεο 

Ίδεο, ηξεηο ζεέο ήξζαλ γηα θαιιηζηεία. Δ Ήξα, ε Ώθξνδίηε θαη ε θφξε ηνπ Αία, ε 

Παξζέλα Ώζελά, δεηψληαο ηελ νκνξθηά ηνπο απηφο λα θξίλεη. Δ Ώθξνδίηε λίθεζε 

ινηπφλ, γηαηί πξφζθεξε ζηνλ Πάξε, σο αληάιιαγκα, ηε δηθή κνπ νκνξθηά, αλ ε  

δπζηπρία είλαη νκνξθηά» (Βπξηπίδεο, Βιέλε, ζη. 22-29).ην ζεκείν απηφ, ε Βιέλε φρη 

κφλν δηεγείηαη ηελ θαηαγσγή ηεο αιιά εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη ε νκνξθηά δελ θέξλεη 

ηελ επηπρία. Ώληίζεηα, γη‟ απηήλ ε νκνξθηά είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε δπζηπρία, αθνχ 

είλαη θαηαζηξνθηθή θαη γηα ηελ ίδηα αιιά θαη γηα ηνπο άιινπο. 

Μνινλφηη φκσο, πξνβαίλεη ζηελ παξαπάλσ ζεψξεζε πεξί νκνξθηάο, παξαθάησ, 

αλαθεξφκελε ζην γεγνλφο, φηη ε ίδηα δελ πήγε πνηέ ζηελ Σξνία, εκθαλίδεηαη 
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αηζηφδνμε γηα ην αίζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο ηεο
270

: «Θενῦ ηφδ' εἰζήθνπζ' ἔπνο Ἑξκνῦ, ηὸ 

θιεηλὸλ ἔηη θαηνηθήζεηλ πέδνλ πάξηεο ζὺλ ἀλδξί», (Ώπφ ηνλ Βξκή πνπ μέξεη πσο ζηελ 

Σξνία δελ πήγα εγψ πνηέ, γπλαίθα λα κε γίλσ θαλελφο, άθνπζα πσο κε ην Μελέιαν ζα 

γπξίζσ πάιη ζηελ μαθνπζηή ηε πάξηε).(Βπξηπίδε, Βιέλε, ζη. 56-58). 

ηε δεχηεξε ζθελή ηνπ πξνιφγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κέζα απφ ην δηάινγφ ηεο Βιέλεο 

κε ηνλ Σεχθξν, (Βπξηπίδεο, Βιέλε, ζη. 83-191), ν πνηεηήο πξνβάιιεη ηνλ ραξαθηήξα 

ηεο ιεγφκελεο «θαιήο Βιέλεο». Πξφθεηηαη γηα κηα γπλαίθα πνπ ιφγσ ηεο εκθάληζεο, 

ηεο θαηαγσγήο θαη ηεο αλαηξνθήο ηεο ζπγθεληξψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδαληθήο 

γπλαίθαο: φκνξθε, ππεξήθαλε, επγεληθή, ζπλεηή, ηίκηα, πηζηή ζηνλ άληξα ηεο θαη κε 

ηδηαίηεξε λνζηαιγία θαη αγάπε γηα ην ζπίηη θαη ηελ παηξίδα ηεο. Σα βάζαλα ηεο 

παξακνλήο ηεο ζηελ Ώίγππην ηελ έρνπλ νπιίζεη κε ππνκνλή θαη θαξηεξία θαη παξφηη 

απνηειεί ζχκα ησλ ζεψλ, πηζηεχεη ζ‟ απηνχο θαη δελ βαξπγθσκά. Ώγαπά ηνπο 

ζπγγελείο θαη αηζζάλεηαη ηχςεηο πνχ ην φλνκά ηεο έγηλε ε αηηία κεγάισλ ζπκθνξψλ 

γηα Σξψεο θαη γηα Έιιελεο. Μάιηζηα, ζην ζηίρν 193, ε εξσίδα εθθξάδεη ηελ πξφζεζε 

λα απηνθηνλήζεη, αθνχ δηαρέεηαη ε θήκε φηη ν Μελέιανο ράζεθε ή ζθνηψζεθε
271

: «Σί 

δῆη' ἔηη δῶ; Σίλ' ὑπνιείπνκαη ηχρελ;», (Γηαηί λα δσ αθφκα; Πνηα ηχρε λα ειπίδσ;) 

Φπζηθά νη θήκεο απηέο απνδεηθλχνληαη ςεπδείο θαη απνηξέπνπλ ηελ Βιέλε απφ ην λα 

δψζεη ηέινο ζηε δσή ηεο. 

ηε ζπλέρεηα, ζην β΄ επεηζφδην ηνπ έξγνπ, ν Βπξηπίδεο απνθαζηζηά πιήξσο ηελ ηηκή 

ηεο εκθαλίδνληαο ηελ λα εθθξάδεη ηε κεγάιε ηεο ραξά θαη επηπρία, φηαλ ζπλαληηέηαη 

κε ηνλ Μελέιαν, ν νπνίνο αξγφηεξα θαίλεηαη λα κεηαζέηεη ηελ επζχλε γηα ηηο 

ζπκθνξέο ζηνλ Πάξε θαη ηελ ίδηα λα δειψλεη: «Ἄζηθηνλ εὐλὴλ ἴζζη ζνη ζεζῳζκέλελ». 

(Να’ ζαη βέβαηνο πσο άζηθηε ηε ζπδπγηθή καο θιίλε έρσ θπιάμεη),(Βπξηπίδεο, Βιέλε, 

ζη. 795). Καη φρη κφλν απηφ αιιά είλαη απηή πνπ ειπίδεη έρνληαο βαζηά πίζηε, φηη ζα 

ζσζεί παξαθηλψληαο πξνο απηφλ ην ζθνπφ θαη ηνλ Μελέιαν: «Μί' ἔζηηλ ἐιπίο, ᾗ κφλῃ 

ζσζεῖκελ ἄλ.», (Μηα ειπίδα ππάξρεη, γηα λα κπνξέζνπκε λα ζσζνχκε), (Βπξηπίδε, 

Βιέλε, ζη.815). «Βἰ κὴ ηχξαλλφο <ζ'> ἐθπχζνηη' ἀθηγκέλνλ», (Ώλ ν βαζηιηάο δελ κάζεη 

πσο εδψ έρεηο θηάζεη), (Βπξηπίδε, Βιέλε, ζη.817). Βλψ παξαηεξνχκε έλαλ Μελέιαν, ν 

νπνίνο εκθαλίδεηαη απνδηνξγαλσκέλνο, ε Βιέλε αλαιακβάλεη λα ηνλ επαλαθέξεη ζε 

κία ινγηθή αληηκεηψπηζε ηεο δχζθνιεο απηήο θαηάζηαζεο, αθνχ νπνηνπδήπνηε 

είδνπο ζπλαηζζεκαηηζκνί θαη θνβίεο δελ ρσξνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δ 
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εξσίδα ζπλεηδεηνπνηψληαο, φηη ε θαηάζηαζε απνηειεί δήηεκα δσήο ή ζαλάηνπ, 

αλαδεηεί ηξφπν δηαθπγήο απφ ηελ Ώίγππην κε ηε βνήζεηα ηεο Θενλφεο, ηελ νπνία ζα 

αλαιάβεη ε ίδηα λα πείζεη κε ηα παξαθάιηα ηεο. Καη παξά ηε δηαβεβαίσζε  ηεο 

Βιέλεο, φηη ζα κπνξέζεη λα ηελ θέξεη κε ην κέξνο ηνπο, ν Μελέιανο πάιη εθθξάδεη 

θφβνπο γηα ηε ζεηηθή έθβαζε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο. Καη πάιη φκσο ε Βιέλε είλαη 

απηή πνπ ζα ηνλ θαζεζπράζεη ιέγνληάο ηνπ, φηη γηα λα κελ πξνδψζεη ην γάκν ηνπο κε 

ην λα παληξεπηεί ηνλ Θενθιχκελν, πξνηηκά λα δψζεη φξθν αηψληαο πίζηεο κέρξη 

ζαλάηνπ: «Σαὐηῷ μίθεη γε· θείζνκαη δὲ ζνῦ πέιαο», (Με απηφ ην μίθνο δίπια ζνπ λεθξή 

ζα πέζσ),(Βπξηπίδεο, Βιέλε, ζη. 837).
272

 

ηε ζπλέρεηα, πξνζεχρεηαη ζηνπο ζενχο λα ιπηξψζνπλ ηελ ίδηα θαη ηνλ ζχδπγφ ηεο 

απφ ηα θαθά, ηα νπνία ηεο έρνπλ θαηαζηξέςεη ηε δσή θαη ηελ ππφιεςε: «Ὦ πφηλη' ἡ 

Αίνηζηλ ἐλ ιέθηξνηο πίηλεηο Ἥξα, δχ' νἰθηξὼ θῶη' ἀλάςπμνλ πφλσλ, αἰηνχκεζ' ὀξζὰο 

ὠιέλαο πξὸο νὐξαλὸλ ῥίπηνλζ', ἵλ' νἰθεῖο ἀζηέξσλ πνηθίικαηα. χ ζ', ἡ 'πὶ ηὠκῷ 

θάιινο ἐθηήζσ γάκῳ, θφξε Αηψλεο Κχπξη, κή κ' ἐμεξγάζῃ.», (Ω ζεβαζηή κνπ Ήξα, ηνπ 

Αία ηαίξη. Ώπ’ ηα δεηλά ιχηξσζε δχν δχζηπρνπο αλζξψπνπο. Θεξκά ζε παξαθαινχκε, κε 

ρέξηα φξζηα πξνο ηνλ νπξαλφ, φπνπ θαηνηθείο κέζα ζηελ νκνξθηά ησλ αζηεξηψλ. Καη ζπ 

Ώθξνδίηε, θφξε ηεο Αηψλεο, πνπ ηα θαιιηζηεία θέξδηζεο γηα ην γάκν κνπ, κε κ’ 

απνηειεηψζεηο), (Βπξηπίδεο, Βιέλε, ζη. 1093-1098). 

Δ Βιέλε δελ γιίησζε απφ ηελ αλαδήηεζε ππαηληγκψλ ζηε ζχγρξνλε ηζηνξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα.
273

. Δ εμχβξηζε ηνπ πνιέκνπ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί άζρεηε απφ  

ηελ αηκφζθαηξα ηνπ 412 π.Υ. Βμάιινπ, είλαη λφκηκν ην εξψηεκα, κήπσο ν Βπξηπίδεο 

έγξαςε απηφ ην πνιχρξσκν, θαληαζκαγνξηθφ έξγν, κε ην επηπρηζκέλν ηέινο θάησ 

απφ ην άγρνο απηήο ηεο πεξηφδνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Heinisch, ν Βπξηπίδεο γξάθνληαο ηελ Βιέλε, κεηά ηε ιήμε ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ θαη ηελ απνηπρεκέλε εθζηξαηεία ηνπο ζηε ηθειία ην 

415 π.Υ., ζπλέζεζε έλα έξγν βαζηά πνιηηηθφ
274

. Ώπφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηνλ A. 

W. Verrall, ε Βιέλε απνηειεί κία απνινγία ηνπ Βπξηπίδε πξνο φιεο ηηο γπλαίθεο, γηα 

φζα έρεη κέρξη ζηηγκήο γξάςεη ελαληίνλ ηνπο. πλδπάδνληαο απηέο ηηο δχν απφςεηο, 

ζπκπεξαίλνπκε, φηη ε απέρζεηά ηνπ απέλαληη ζηνλ πφιεκν θαη ηα δεηλά, πνπ  επηθέξεη, 

 

272
Λεθαηζάο, Π. (1978), ζ.88 

273
Gregoire, L.-Goossens, L., (1940), ζ. 206 

274
Παηηίρεο, Π. (1978), ζ.39-42 
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είλαη ην θίλεηξν, πνπ ηνλ νδεγεί λα εκθαλίζεη ζηελ νκψλπκε ηξαγσδία ηνπ 412 π.Υ. 

κηάλ άιιε Βιέλε, ηίκηα θαη πηζηή απηή ηε θνξά ζηνλ άληξα ηεο, ζχκα θαη φρη πξφμελν 

ελφο θαηαζηξνθηθνχ πνιέκνπ. 

7.2.3. Η Διέλε ζηνλ Γνξγία 
 

Ο ζνθηζηήο θαη ξεηνξνδηδάζθαινο, Γνξγίαο (480 π.Υ. – 375 π.Υ. πεξίπνπ), 

γελλήζεθε ζηνπο Λενληίλνπο ηεο ηθειίαο. Μειέηεζε πξψηνο ηνλ ιφγν θαη ηελ 

επίδξαζή ηνπ ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ αλζξψπνπ θαη είδε ηε ξεηνξηθή σο «δεκηνπξγφ 

πεηζνχο», δειαδή σο κέζνδν γηα λα δηαηππψλεη ν άλζξσπνο ηε γλψκε ηνπ κε ηξφπν 

πεηζηηθφ. 

Ο κχζνο ηεο Βιέλεο δηεηζδχεη θαη ζηε ξεηνξηθή ηέρλε ηνπ 4
νπ

 θαη 5
νπ

 αηψλα π.Υ
275

.  

Σν έξγν ηνπ «Βιέλεο εγθψκηνλ», πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί «δνθίκην γηα ηε θχζε θαη ηε 

δχλακε ηνπ ιφγνπ», είλαη έλαο απνινγεηηθφο ιφγνο, κε ηνλ νπνίν ν ίδηνο επηρεηξεί ηελ 

ππεξάζπηζε ηεο σξαίαο Βιέλεο
276

. Ο Γνξγίαο δέρεηαη ηελ παξάδνζε ηνπ Οκήξνπ γηα 

ηελ Βιέλε πνπ ηε ζέιεη λα βξίζθεηαη ζηελ Σξνία θαη επηδηψθεη λα απνδείμεη ηελ 

αζσφηεηα κε επηρεηξήκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ινγηθή
277

. Ο Γνξγίαο δειψλεη κε 

ζαθήλεηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ ιφγνπ ηνπ: αθελφο, λα απαιιάμεη ηελ εξσίδα απφ ηηο 

άδηθεο θαηεγνξίεο θαη αθεηέξνπ, λα δείμεη πσο φζνη ηελ θαηαθξίλνπλ ςεχδνληαη (82ΐ 

11,2 D.-K.). Παξφιν πνπ επηιέγεη λα εγθσκηάζεη έλα πξφζσπν κπζηθφ, ε 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ειάρηζηα βαζίδεηαη ζε κπζηθά πεξηζηαηηθά. 

Ο Γνξγίαο ζην έξγν απηφ παξνπζηάδεη ηελ Βιέλε σο θφξε ηνπ Αία: « παηξὸο δὲ ηνῦ 

κὲλ γελνκέλνπ ζενῦ, ηνῦ δὲ ιεγνκέλνπ ζλεηνῦ, Σπλδάξεσ θαὶ Αηόο, ὧλ ὁ κὲλ δηὰ ηὸ 

εἶλαη ἔδνμελ, ὁ δὲ δηὰ ηὸ θάλαη ἐιέγρζε. θαὶ ἤλ ὁ κὲλ ἀλδξῶλ θξάηηζηνο ὁ δὲ πάλησλ 

ηύξαλλνο»(παηέξαο ηεο, ν πξαγκαηηθφο, έλαο ζεφο, ελψ ν ππνηηζέκελνο, έλαο ζλεηφο, ν 

Σπλδάξεσο θαη ν Αίαο —απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο πηζηεχηεθε φηη ήηαλ επεηδή πξάγκαηη 

ήηαλ, ελψ ν άιινο ιέρζεθε φηη ήηαλ επεηδή ην ηζρπξίζηεθε— θαη ν έλαο ήηαλ ν 

ηζρπξφηεξνο απφ ηνπο αλζξψπνπο, ν άιινο θπξίαξρνο ησλ πάλησλ, (Γνξγίνπ, Βιέλεο 

Βγθψκηνλ). Ώξρηθά, αλαθέξεη, φηη ε ζετθή ηεο νκνξθηά πξνμελνχζε ζηνπο άληξεο 
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ΐι. νχδα s.v. Γνξγίαο· [Πινχη.] ΐίνη δέθ. ῥεη. 838d. 
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Πεληδνπνχινπ-ΐαιαιά, Σ., (1999), ζ. 324-339 
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Ο L. Braun (1982) ζηε ζχγθξηζε πνπ επηρεηξεί αλάκεζα ζηα νκφηηηια εγθψκηα ηνπ Γνξγία θαη ηνπ 

Εζνθξάηε ζεσξεί ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Γνξγία επηθαλεηαθά θαη ηε δηάξζξσζε ηνπ ιφγνπ ηνπ Εζνθξάηε 

αλψηεξε. O J. Poulakos (1983) αλαγλσξίδεη σο επηρείξεκα δπλαηφ κφλν απηφ ηεο θπζηθήο βίαο πνπ 

αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ ξήηνξα. Πξνζσπηθά, ζεσξψ πσο δελ πξέπεη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ Γνξγία λα 

εμεηαζηνχλ απηά θαζαπηά αλ πθίζηαληαη σο πξαγκαηηθνί ιφγνη αιιά θαηά πφζν ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ηα αηηηνινγεί ν ξήηνξαο κπνξεί ηειηθά λα πείζεη. 
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έληνλν εξσηηθφ πάζνο: «πιείζηαο δὲ πιείζηνηο ἐπηζπκίαο ἔξσηνο ἐλεηξγάζαην, ἑλὶ δὲ 

ζώκαηη πνιιὰ ζώκαηα ζπλήγαγελ ἀλδξῶλ ἐπὶ κεγάινηο κέγα θξνλνύλησλ» (Γνξγίνπ, 

Βιέλεο Βγθψκηνλ). 

ηε ζπλέρεηα, κε κηα ζεηξά ζπιινγηζκψλ θαη ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ αζσψλεη 

πιήξσο ηελ Βιέλε απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο απηζηίαο, ηεο πξνδνζίαο θαη ηεο  

πξφθιεζεο ηνπ Σξσηθνχ Πνιέκνπ ππνζηεξίδνληαο, φηη ππεχζπλνη γηα φια απηά είλαη 

είηε νη αλψηεξεο δπλάκεηο (Σχρε Θενί, Ώλάγθε) πνπ ηα επέβαιαλ, είηε ν Πάξεο, ν 

νπνίνο είηε ηελ απήγαγε κε ηε βία είηε ηελ μειφγηαζε είηε ηελ εξσηεχηεθε. ε θάζε 

πεξίπησζε, ν Γνξγίαο ζεσξεί, φηη ε Βιέλε είλαη αζψα θαη πξνηείλεη λα απαιιαγεί απφ 

θάζε θαθή θήκε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Βιέλε εγθαηέιεηςε ηνλ ζχδπγφ ηεο θαη ηε πάξηε είηε γηαηί 

ήηαλ απνηέιεζκα ηεο Σχρεο. είηε ν Πάξεο ηελ εμαλάγθαζε κε ηε βία, είηε επεηδή 

πείζζεθε κε ηα ιφγηα είηε επεηδή εξσηεχηεθε: «ἔπξαμελ ἃ ἔπξαμελ, ἠ βίᾳ ἁξπαζζεῖζα, 

ἠ ιόγνηο πεηζζεῖζα, ἠ ὄςεη ὲξαζζεῖζα»,( Έθαλε φζα έθαλε είηε απφ ζέιεκα ηεο Σχρεο 

θαη απφθαζε ησλ ζεψλ θαη ηεο Ώλάγθεο πξνζηαγή, είηε επεηδή αξπάρηεθε κε ηε βία, 

είηε επεηδή πείζζεθε κε ιφγηα, είηε επεηδή απφ ηε ζσξηά εξσηεχηεθε.), (Γνξγίνπ, 

Βιέλεο Βγθψκηνλ)
278

. Ώλ ινηπφλ ε αηηία ηεο θπγήο ηεο είλαη ε Σχρε, ηφηε ε Βιέλε δελ 

κπνξεί λα θαηεγνξεζεί, αθνχ, αλ θαη ε ίδηα δελ ην επηζπκνχζε, δελ ζα κπνξνχζε λα 

αληηηαρζεί ζηε βνχιεζε ησλ ζεψλ. Ώλ ε αηηία είλαη ν εμαλαγθαζκφο, νχηε θαη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, ηζρπξίδεηαη ν Γνξγίαο, φηη ζα πξέπεη ε ίδηα λα επηβαξχλεηαη κε 

θαηεγνξίεο, αθνχ αζθήζεθε βία εηο βάξνο ηεο θαη φηη απηφο πνπ ζα πξέπεη λα 

θαηαδηθαζηεί είλαη ν βάξβαξνο, πνπ νδεγήζεθε ζηελ πξάμε απηή. Ώληηζέησο, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ λα απνθαηαζηαζεί ε θήκε ηεο Βιέλεο, ε νπνία ζηεξήζεθε ηελ 

παηξίδα ηεο θαη ηνπο δηθνχο ηεο αλζξψπνπο. 

Ο Γνξγίαο αθηεξψλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ιφγνπ ηνπ ζην ηξίην επηρείξεκα ζην 

νπνίν θπξηαξρεί ε δχλακε ηεο λφεζεο (82ΐ 11,8-15 D.-K.)
279

 Ο ιφγνο έρεη δχλακε, 

είλαη δπλάζηεο κπνξεί λα πείζεη κεηαδίδνληαο ηελ αιήζεηα αιιά κπνξεί θαη λα 

εμαπαηά. ην ζπγθεθξηκέλν ρσξίν ν W. J. Verdenius δηαθξίλεη ηελ εηδνπνίεζε ηνπ 

ξήηνξα πξνο ην αθξναηήξην λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ φζα αθνχεη, γηαηί ε 

278
Πεληδνπνχινπ-ΐαιαιά, Σ., (1999), ζ.328 

279 
ΐι. N. Worman (1997) ζ. 151-203. Γηα ην ρσξίν απηφ αλαθέξεη: «Helenʼs body becomes the 

paradigmatic human body around which logos circles. The „delicate body‟ of Gorgiasʼ logos recalls the 

desirable body of Helen, suggesting that her body is both seductive and spellbinding like speech, and 
subject to its seduction and charms». 
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ππεξάζπηζε ηεο Βιέλεο κπνξεί λα είλαη απαηειή
280

. Έηζη, ηζρπξίδεηαη, φηη, αλ ε αηηία 

ηεο θπγήο ηεο είλαη ε δχλακε ηεο πεηζνχο θαη ηνπ ιφγνπ, νχηε θαη πάιη δελ κπνξεί λα 

θαηεγνξεζεί, αθνχ ν ιφγνο είλαη απηφο, πνπ ξπζκίδεη ηηο δσέο καο, ηελ ςπρνινγία  

καο θαη ηηο αληηδξάζεηο καο. Ώλ θαη δελ δηαζέηεη ζψκα, είλαη ζε ζέζε λα πξνθαιέζεη 

φισλ ησλ εηδψλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη λα ειέγμεη ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ. Γη‟ απηφ 

ηνλ ιφγν, ε Βιέλε είλαη αζψα γηαηί επεξεάζηεθε απφ απηήλ ηε κεγάιε δχλακε ηνπ 

ιφγνπ. Σέινο, εάλ φ,ηη έθαλε ην έθαλε επεηδή εξσηεχηεθε, ηφηε θαη πάιη δελ  κπνξεί 

λα θαηεγνξεζεί, αθνχ νη αηζζήζεηο, φπσο ε φξαζε, δηαθξίλνπλ ζην πεξηβάιινλ θάηη 

πνπ ηνπο δεκηνπξγεί έληνλν ζπλαίζζεκα, «εἰ νὖλ ηῷ ηνῦ Ἀιεμάλδξνπ ζώκαηη ηὸ ηῆο 

Ἑιέλεο ὄκκα ζζὲλ πξνζπκίαλ θαὶ ἅκηιιαλ ἔξσηνο ηῇ ςπρῇ παξέδσθε, ηί  

ζαπκαζηόλ;», (Ώλ ινηπφλ ηα κάηηα ηεο Βιέλεο έλησζαλ επραξίζηεζε απφ ην ζψκα ηνπ 

Ώιέμαλδξνπ θαη κεηέδσζαλ ζηελ ςπρή ηεο επηζπκία θαη έιμε εξσηηθή, ηί ην παξάμελν;), 

(Γνξγίνπ, Βιέλεο Βγθψκηνλ)
281

. Αίλεηαη ζπλεπψο ε εληνιή ζηελ ςπρή λα αηζζαλζεί 

θάηη, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ειεγρζεί κε ηε ινγηθή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε Βιέλε, 

αληηθξίδνληαο ηνλ Πάξε αηζζάλζεθε έληνλα ζπλαηζζήκαηα αγάπεο θαη έξσηα, ηα 

νπνία ηελ νδήγεζαλ λα εγθαηαιείςεη ηελ παηξίδα θαη ηνλ ζχδπγφ ηεο. 

Δ αλάγθε, ε βία, ε πεηζψ θαη ν έξσο είλαη ηα θιεηδηά ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ 

Γνξγία. Ώλ δείμεη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε Βιέλε δελ κπνξνχζε παξά λα ππνθχςεη, 

ηφηε δελ είλαη έλνρε. Καη ηφηε ν Γνξγίαο καο απνδεηθλχεη φηη ε γπλαίθα, πνπ φινη 

θαηέθξηλαλ, είλαη αζψα
282

. 

Κεληξηθή θηινζνθηθή ηδέα ηνπ Βγθσκίνπ είλαη ε πεξαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, ε νπνία 

εκθαλίδεηαη ζε φια ηα επίπεδα: ζην επίπεδν ησλ αηζζήζεσλ, ηεο λνήζεο, ηεο 

βνχιεζεο θαη ηεο κνίξαο. ην έξγν απηφ, ν Γνξγίαο, γηα θάζε θαηεγνξία πνπ βαξχλεη 

ηελ Βιέλε, πξνβάιιεη ηελ έλλνηα ηνπ θαζνιηθνχ, ηελ θαζνιηθή έλλνηα ηνπ αλζξψπνπ. 

Σν Βιέλεο Βγθψκηνλ απνηειεί εγθψκην θάζε αλζξψπνπ, πνπ ζα έπξαηηε, φπσο έπξαμε 

ε Βιέλε. 

Ο Γνξγίαο, κέζα απφ ην έξγν ηνπ απηφ, κε πνιχ ινγηθά επηρεηξήκαηα, πξνζπαζεί λα 

απαιιάμεη ηελ Βιέλε απφ ηηο βαξηέο θαηεγνξίεο πνπ ηεο έρνπλ πξνζάςεη. 

Τπνζηεξίδεη, πσο πξνέβε ζηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε θπγήο, φρη απφ δφιν αιιά απφ 

280 
W. J. Verdenius (1981). Βπηπιένλ, ζεσξεί (ζ. 124) φηη ε ηδέα φηη ε απάηε ζπληζηά βαζηθή  

ιεηηνπξγία ηνπ πνηεηηθνχ θαη ξεηνξηθνχ ιφγνπ αλάγεηαη ζηνλ Παξκελίδε: (28B 8,25 D.-K.) θφζκνλ 

ἐπέσλ ἀπαηειφλ. 
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δπλάκεηο πνπ ηελ μεπεξλνχζαλ, φπσο ηε βνχιεζε ησλ ζεψλ, ηνλ εμαλαγθαζκφ, ηε 

δχλακε ηνπ ιφγνπ θαη ηνλ έξσηα. Μάιηζηα, ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαη παξαδείγκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο 

γηα λα θαηαζηήζεη ην λφεκα ησλ ιφγσλ ηνπ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, επηδηψθεη λα ηνπνζεηήζεη ην θνηλφ ηνπ ζηε ζέζε ηεο Βιέλεο, πξάγκα φρη ηφζν 

δχζθνιν, ιφγσ ησλ θνηλψλ αλζξψπηλσλ βησκάησλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. 

 

 

7.2.4. Η Διέλε ζηνλ Ιζνθξάηε 

 
Ο ινγνγξάθνο θαη ξεηνξνδηδάζθαινο Εζνθξάηεο (436 π.Υ. – 338 π.Υ.), γφλνο 

πινχζηαο νηθνγέλεηαο, γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα θαη καζήηεπζε θνληά ζηνπο ζνθηζηέο 

Πξφδηθν, Γνξγία, Πξσηαγφξα θαη ίζσο θαη θνληά ζηνλ σθξάηε. Με ηνπο ιφγνπο 

ηνπ, πξνζπάζεζε λα παξέκβεη ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο Ώζήλαο ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ., 

εθθξάδνληαο παλειιήληεο ηδέεο. ψδνληαη 21 ιφγνη ηνπ, 9 επηζηνιέο θαη κεξηθά 

απνζπάζκαηα έξγσλ ηνπ. Σν Βιέλεο Βγθψκηνλ ζπληάρζεθε πεξί ην 385 π.Υ.
283

, φηαλ 

ν Εζνθξάηεο είρε ήδε ηδξχζεη ηε ζρνιή ηνπ.
284

 

ηνλ επηδεηθηηθφ ιφγν ηνπ, Βιέλεο Βγθψκηνλ
285

, ν Εζνθξάηεο παξαδέρεηαη, φηη ε 

Βιέλε ππήξμε θφξε ηνπ Αία θαη ηεο Λήδαο αλαθέξνληαο φηη «πιείζησλ γάξ κηζέσλ 

ὑπφ Αηφο γελλεζέλησλ κφλεο ηαχηεο γπλαηθφο παηήξ μίσζε θιεζῆλαη», (Γηαηί ελψ 

πνιινί (άληξεο) εκίζενη γελλήζεθαλ απφ (παηέξα) ηνλ Αία, κφλν απηήο ηεο γπλαίθαο 

(κνλαδηθήο γπλαίθαο) ζεψξεζε άμην λα νλνκαζζεί (λα γίλεη) παηέξαο. δειαδή «ελψ 

πάξα πνιινί εκίζενη γελλήζεθαλ απφ ην Αία κφλν απηήλ ηελ γπλαίθα ν Αίαο αμίσζε λα 

νλνκαζηεί παηέξαο ηεο),(Εζνθξάηεο, Βιέλεο Βγθψκηνλ, 10). Θεσξεί, φηη ν Σξσηθφο 

πφιεκνο έγηλε, γηαηί ζε φπνηα πεξηνρή, Βπξψπε ή Ώζία, εγθαζίζηαην ε Βιέλε, απηή ε 

πεξηνρή ζα άθκαδε, αθνχ ε αμία απηήο ηεο γπλαίθαο είλαη αλεθηίκεηε: «θαὶ ηαῦη’ 

ἐπνίνπλ νὐρ ὑπὲξ Ἀιεμάλδξνπ θαὶ Μελειάνπ θηινληθνῦληεο, ἀιι’ νἱ κὲλ ὑπὲξ ηῆο Ἀζίαο, 

νἱ δ’ ὑπὲξ ηῆο Βὐξώπεο, λνκίδνληεο, ἐλ ὁπνηέξᾳ ηὸ ζῶκα ηνὐθείλεο  θαηνηθήζεηε, 

ηαύηελ εὐδαη- κνλεζηέξαλ ηὴλ ρώξαλ ἔζεζζαη.», (Εζνθξάηεο, Βιέλεο Βγθψκηνλ,  51),    

( Κη απηά ηα έθαλαλ φρη γηαηί θηινληθνχζαλ γηα ράξε ηνπ Ώιέμαλδξνπ (Πάξε) θαη ηνπ 

Μελέιανπ, αιιά (θηινληθνχζαλ) νη κελ γηα ράξε ηεο Ώζίαο, νη δε ηεο Βπξψπεο, 

283 
ΐι. Livingston (2001) , 40-47. 

285
Μαλδειαξάο, ΐ., (επηκ.) (1993), ζ. 26-71 
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πηζηεχνληαο φηη ζ' φπνηα απφ ηηο δπν (επείξνπο) ζα θαηνηθνχζε ην ζψκα εθείλεο 

(εθείλε), απηή ε ρψξα (ήπεηξνο) ζα είλαη (ζα γίλεη) επηπρέζηεξε), (Μηθξ.  Ξπδάο, 

1986). ηε ζπλέρεηα, επαηλεί ηε δχλακε ηεο νκνξθηάο ηεο, κε ηελ νπνία 

ζαγελεχηεθαλ φρη κφλν ν Θεζέαο, νη άιινη κλεζηήξεο, ν Μελέιανο θαη ν Πάξεο, 

αιιά αθφκα θαη νη ίδηνη νη ζενί. Καη ηειεηψλεη ζεκεηψλνληαο φηη,«δηθαίσο ἄλ θαί ηνῦ 

κή δνπιεχεηλ κᾶο ηνῖο βαξβάξνηο Ἑιέλελ αἰηίαλ εἶλαη λνκίδνηκελ», δειαδή «δίθαηα 

πξέπεη λα λνκίδνπκε φηη ε Βιέλε είλαη ε αηηία ηνπ λα κελ είλαη νη Έιιελεο δνχινη ζηνπο 

βαξβάξνπο», (Εζνθξάηεο, Βιέλεο Βγθψκηνλ 67). ην πξφζσπφ ηεο κάιηζηα, ν 

Εζνθξάηεο επαηλεί ηελ αηηία, γηα ηελ νπνία νη Έιιελεο νκνλφεζαλ θαη 

εθζηξαηεχνληαο απφ θνηλνχ επεθηάζεθαλ ληθεθφξα ζηελ Ώζία θαηαιακβάλνληαο 

εθεί πνιιέο πφιεηο θαη ρψξεο. 

πσο πξνθχπηεη, απφ ηελ παξαπάλσ θαηαγξαθή ησλ έξγσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ 

Βιέλε, ε πξφζιεςε ηεο εξσίδαο ζηελ αξραηφηεηα είλαη πνιιαπιή. Ώπφ ηε κία, 

απνηειεί ην πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ ε εμσηηθή νκνξθηά πξνθαιεί πάζε, έξσηα θαη 

ζάλαην. Ώπφ ηελ άιιε, νη έλλνηεο ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ηεο ακθηζβήηεζεο ηεο 

επνρήο ηνπ Βπξηπίδε, ηνπ Γνξγία θαη ηνπ Εζνθξάηε, νη νπνίεο αληηηίζεληαη ζηνλ 

πφιεκν, απνθαζηζηνχλ ηελ αμία ηεο Βιέλεο θαη δελ επηηξέπνπλ λα βάιεηαη ην φλνκά 

ηεο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν. Παξαηεξνχληαη ζαθείο δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ 

εθιακβάλνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα πξαγκαηηθά θίλεηξα ηεο Βιέλεο νη αξραίνη 

Έιιελεο ζπγγξαθείο θαη ν Οβίδηνο, αθνχ νη ρξνληθέο πεξίνδνη αιιά θαη ηα ζεκαληηθά 

γεγνλφηα απηψλ δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

 
Lacan θαη Οβίδηνο 

 
8.1. Η γπλαηθεία επηζπκία ζηνλ Lacan θαη ζηνλ Οβίδην 

 
Οη Δξσίδεο εληάζζνληαη ζηα ειεγεηαθά έξγα, ηα νπνία πξνζεγγίδνπκε σο έλα 

θείκελν, πνπ εμεξεπλά ηελ επηζπκία, ελψ πξνζεγγίδνληαη κέζσ ελφο εξσηηθνχ 

πιαηζίνπ. Πξφθεηηαη, ζηελ νπζία, γηα κηα ζπιινγή εξσηηθψλ επηζηνιψλ. Δ έλλνηα ηεο 

επηζπκίαο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη απφ ην κέηξν (ειεγεία) θαη ην πεξηερφκελν 

(εξσηηθέο ζρέζεηο) καο νδεγεί ζην Γάιιν ςπραλαιπηή, Γαθ Λαθάλ
286

, ν νπνίνο 

πξνζδηνξίδνληαο ην έξγν ηνπ σο «επηζηξνθή ζηνλ Φξφπλη», εληζρχεη ηηο θξνυδηθέο 

ζεσξίεο πεξί επηζπκίαο. 

 

Βμεηάδνληαο ηνλ ήξσα θαη ηελ εξσίδα ππφ ην πξίζκα ηνπ Λαθάλ, επηιχνπκε ηελ 

πεξηπινθφηεηα, κε ηελ νπνία ε Οβηδηαθή εξσίδα ραξαθηεξίδεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη ηνλ 

εξαζηή ηεο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Λαθάλ, ε δνκή ηεο επηζπκίαο ηνλίδεη ηελ 

έιιεηςε ζπλαθνχο ηαπηφηεηαο ηεο εξσίδαο. Δ δηαηνκή ησλ ζεσξηψλ ηνπ Λαθάλ θαη 

ηνπ Οβηδίνπ βξίζθεηαη ζην, φηη ππάξρεη επαηζζεζία γχξσ απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ 

Δξσίδσλ, αλαθνξηθά κε ηε θχζε ησλ γπλαηθψλ θαη ηε κνίξα ηνπο ζε κηα εηεξφθπιε 

εξσηηθή ζρέζε. Καηά ηνλ Λαθάλ
287

, ε επηζπκία ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο 

αληηπξνζσπεχνπλ δπν εληειψο δηαθνξεηηθνχο θαη αζχκβαηνπο ηξφπνπο επηζπκίαο. Δ 

επηζπκία ηεο γπλαίθαο ηείλεη πξνο ην αληθαλνπνίεην. Δ γπλαίθα αλαιακβάλεη 

πνηθίινπο ξφινπο, ψζηε λα θαηαζηήζεη ηνλ εαπηφ ηεο ην αληηθείκελν ηεο αληξηθήο 

επηζπκίαο. Δ αλδξηθή επηζπκία πνζεί έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν γπλαίθαο, 

θαζψο επηζπκεί ηελ «αδχλαηε επηζπκία». χκθσλα κε ηνλ Λαθάλ, ε θαηαλφεζε ηεο 

γπλαηθείαο επηζπκίαο ξίρλεη θσο ζηελ απηφ-παξνπζίαζε ησλ εξσίδσλ ηνπ Οβηδίνπ
288

. 

Οη δηάθνξεο απηφ-αληηπαξαηηζέκελεο ζηάζεηο ηνπο πεγάδνπλ απφ ηνλ πφζν ηνπο γηα 

ηελ επηζπκία ησλ εξψσλ. Κάζε γπλαίθα αγθαιηάδεη ελαιιαθηηθέο θαη αληαγσληζηηθέο 

ηαπηφηεηεο, ψζηε λα θαηαθέξεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο λα ηε θπιάμεη επιαβηθά σο 

αληηθείκελν ηνπ πφζνπ ηνπ. Δ βαζηθή δνκή ηεο αλδξηθήο θαη γπλαηθείαο επηζπκίαο, 

θαηά ην Λαθάλ, παξακέλεη αλαιινίσηε ζηε Αχζε. Δ πνηφηεηα ηεο επηζπκίαο εμεγεί 

ηελ επαλαιεπηηθή θχζε ζην θείκελν ηνπ Οβηδίνπ. Οη εξσίδεο μεζθεπάδνπλ φιεο ηηο 

 

286
Lacan, J. (1959-1960). 

287
Lacan, J. (1977). 

288
Lacan, J. (1972-1973). 
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φςεηο ηεο επηζπκίαο, θπξίσο ηεο γπλαηθείαο. Αηαθαίλεηαη ε ζθνηεηλή πιεπξά ηεο 

αγάπεο, ηα ελνριεηηθά ζε βάζνο απνηειέζκαηα γηα κηα γπλαίθα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ην κχζν ηεο εχξεζεο ηνπ άιινπ κηζνχ, έλα κχζν
289

,πνπ ε θνηλσλία καο ππνρξεψλεη  

λα πηζηέςνπκε: «ὁ ἔξσο ἔκθπηνο ἀιιήισλ ηνῖο ἀλζξώπνηο θαὶ ηῆο ἀξραίαο θύζεσο 

ζπλαγσγεὺο θαὶ ἐπηρεηξῶλ πνηῆζαη ἓλ ἐθ δπνῖλ θαὶ ἰάζαζζαη ηὴλ θύζηλ ηὴλ ἀλζξσπίλελ. 

ἕθαζηνο νὖλ κῶλ ἐζηηλ ἀλζξώπνπ ζύκβνινλ, ἅηε ηεηκεκέλνο ὥζπεξ αἱ ςῆηηαη, ἐμ ἑλὸο 

δύν· δεηεῖ δὴ ἀεὶ ηὸ αὑηνῦ ἕθαζηνο ζύκβνινλ». (Ώπφ ηέηνην βάζνο ρξφλνπ ν έξσηαο 

αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο είλαη έκθπηνο θαη ζπλδέεη ηελ αξραία θχζε κε ηε  

δεκηνπξγία ελφο απφ δπν θαη ηελ πξνζπάζεηα ζεξαπείαο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Ο 

θαζέλαο καο ινηπφλ είλαη ηεθκήξην ηνπ αλζξψπνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηκήζε ηνπ 

ελφο ζε δπν, αθνχ είκαζηε ηεκαρηζκέλνη, φπσο νη γιψζζεο (ςάξηα). Ο θαζέλαο καο 

επηδεηεί ην ηαίξη ηνπ γηα λα ζπκβιεζεί κε απηφ». Κάζε κηα απφ ηηο εξσίδεο 

αλαιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ξφινπο, γηα λα θεληξίζεη ηελ επηζπκία ηνπ ήξσα, ελψ ε 

γπλαηθεία επηζπκία, απφ ηε δνκή ηεο, απαηηεί ε ζπκπεξηθνξά ηεο γπλαίθαο λα είλαη 

ηέηνηα. Δ εξσίδα ηνπ Οβηδίνπ, κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν εξσηηθφ πιαίζην, ππνθέξεη, 

κεηαηξέπνληαο ηνλ εαπηφ ηεο ζε θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα ζεηξά ξφισλ. Οη εξσίδεο 

απνηεινχλ κηα πεξίπινθε γπλαηθεία εηθφλα ππνδεηθλχνληαο, ππφ ην πξίζκα ηνπ 

Λαθάλ, κηα επηηήδεηα κειέηε ηεο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

βαζηζκέλε ζηα θχια
290

. 

ην έξγν ηνπ Λαθάλ, ε ππνθεηκεληθφηεηα θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα ηέκλνληαη θαη 

πεξηπιέθνληαη κέρξη λα γίλνπλ αδηαρψξηζηεο. χκθσλα κε ηνλ ςπραλαιπηή, γηα λα 

είλαη θάπνηνο ππνθείκελν (λα ππάξρεη), πξέπεη λα επηζπκεί. Δ δνκή ηεο επηζπκίαο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ππνδεηθλχεη, εάλ ην ππνθείκελν πηνζεηεί αλδξηθή ή γπλαηθεία «ζέζε 

ππνθεηκέλνπ». Βθφζνλ, νη εξσίδεο πιαηζηψλνπλ εηεξφθπιεο ηζηνξίεο αγάπεο, 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη δπν ζέζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαζψο θαη νη επδηάθξηηεο 

κνξθέο ηεο επηζπκίαο γηα απηά ηα ππνθείκελα. Αεδνκέλσλ ησλ ζρεδφλ αηψλησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο λα ελσζνχλ σο εηεξφθπιν δεπγάξη θαη 

ππνγξακκίδνληαο, φηη είλαη αδχλαην δπν άλζξσπνη λα απνηειέζνπλ ηελ ηέιεηα έλσζε, 

ν Λαθάλ αλαθεξχζζεη: «Αελ ππάξρεη δηάθπιε ζρέζε». Δ ηδαληθή «αιεζηλή αγάπε», ε 

θαθνήζεηα, πνπ καο νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ηέιεηνπ ζπκπιεξψκαηνο, ηνπ άιινπ 

καο κηζνχ, είλαη αδχλαηε, γηα λα κελ πνχκε αλζπγηεηλή. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

 
289

Πιάησλαο, πκπφζην 
290

Lacan, J. (1972-1973).. 
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θχισλ δελ είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο. Οη δνκέο ηεο αλδξηθήο θαη γπλαηθείαο επηζπκίαο 

παξακέλνπλ θαηά βάζνο αζπκβίβαζηεο. 

 

Καηά παξάδνμν ηξφπν, ην λα γίλεη θάπνηνο ππνθείκελν δελ είλαη παξά ε εκπεηξία ηεο 

απνμέλσζεο, πνπ δεκηνπξγείηαη, φηαλ ζπλαληάκε ην Άιιν. Σν παηδί ηνπνζεηείηαη 

ζηελ νηθνγέλεηα, ηελ θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλσλία θάησ απφ κηα ζεηξά πνιηηηζκηθψλ, 

εζηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ, πνπ απνηεινχλ ηε πκβνιηθή Σάμε 

(L‟OrdreSymbolique), ε νπνία κνξθνπνηείηαη κέζα απφ ηε γιψζζα, θαηά ην Λαθάλ. 

Ώπηφ απνηειεί ην πξψην Άιιν πνπ ην παηδί αληηκεησπίδεη θαη απνδίδεη. Έλα παηδί 

πνπ πεηπραίλεη «θπζηνινγηθή» αλάπηπμε θαη δελ ππνθχπηεη ζηελ ςχρσζε, καζαίλεη 

ηε γιψζζα ηεο νηθνγέλεηαο (ή ηεο θνηλφηεηαο) θαη ηαπηφρξνλα γεκίδεη ην ρψξν, πνπ 

θαζηεξψζεθε απφ ηε γιψζζα. Πξηλ αθφκε ην παηδί γελλεζεί θαη αλαπηπρζεί, νη γνλείο 

κέζσ ηεο γιψζζαο δηακνξθψλνπλ ηηο επηζπκίεο, πνπ ζα πιαηζηψλνπλ ην παηδί ηνπο. 

Ώπηφ απνηειεί θαη ην πξψην βήκα ηεο απηφ-απνμέλσζεο πξνο ηελ ππνθεηκεληθφηεηα 

θαη ζχκθσλα κε ηε πκβνιηθή Σάμε, πνπ νξίδνπλ νη γνλείο
291

. 

Ώπφ ηε κηα πιεπξά, ε γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ παηδί θαη γνλείο. Ώπφ ηελ άιιε, ε 

επηζπκία ηεο κεηέξαο πιάζεη ην παηδί. Γηα λα γίλεη ην παηδί ππνθείκελν, ζα πξέπεη λα 

δηαλνηρζεί έλα θελφ, απφ ηε κεηέξα, ε νπνία απνδεηθλχεη ζην παηδί, φηη είλαη θη απηή 

ππνθείκελν έρεη, δειαδή, έιιεηςε θαη επηζπκεί. Ώληηκέησπν κε απηή ηελ έιιεηςε, ην 

παηδί πξνζπαζεί λα ηεο γεκίζεη ην θελφ, θαζψο γίλεηαη ην αληηθείκελν ηεο επηζπκίαο 

ηεο. Σν παηδί βηψλεη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα, θαζψο αληηκεησπίδεη ην Άιιν
292

. 

Κη φκσο, κεηέξα θαη παηδί δελ κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ ηε δπάδα, φπνπ ην παηδί λα 

θαιχπηεη ηελ επηζπκία ηεο κεηέξαο. Σνπο δηαρσξίδεη θάηη, θη απηφ είλαη ην λνκα ηνπ 

Παηέξα. Ο Παηέξαο, δελ είλαη απνθιεηζηηθά ν βηνινγηθφο, αιιά αληηπξνζσπεχεη ηελ 

εμνπζία πνπ εκπνδίδεη ηελ αθνηλσληθή ηνπνζέηεζε ηνπ παηδηνχ ζε κηα ζρέζε 

πιεξφηεηαο κε ηε κεηέξα, ε νπνία δελ απαηηεί εμσηεξηθή ζηήξημε. Δ παηξηθή 

κεηαθνξά δηαθφπηεη ην αξκνληθφ κελ, αιιά κε ςεπδαίζζεζε φξακα ηεο ηέιεηαο 

έλσζεο κεηαμχ κεηέξαο θαη παηδηνχ. Δ άξλεζε ηεο θαληαζηηθήο ηέιεηαο έλσζεο ζε 

δπάδα, κεηέξαο θαη παηδηνχ, ε άξλεζε ηεο ππνζεηηθήο νινθιήξσζεο πξνο ην παηδί 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ επλνπρηζκφ θάζε ππνθεηκέλνπ, θαηά ηνλ Λαθάλ. 
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Δ δηάζπαζε ηεο ππνζεηηθήο ελφηεηαο αθήλεη ζην παηδί ηελ αίζζεζε απφ θάηη ρακέλν, 

θάηη πνπ ηνπ αθαηξέζεθε θη επνκέλσο κηα έιιεηςε, ην επηζπκεηφ. Σν ρακέλν 

αληηθείκελν νλνκάδεηαη «αληηθείκελν α» ην νπνίν, θαηά ηνλ Λαθάλ, παίξλεη πνιιέο 

ελζαξθψζεηο, ηα ιεγφκελα δεχγε αθαίξεζεο-ελζπιάθσζεο π.ρ. ζηφκα-πένο, ζηφκα 

ζπιή. Χο αηηία ηεο επηζπκίαο, ην «αληηθείκελν α» θη φρη θάπνην πξφζσπν, εγείξεη ηελ 

επηζπκία ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηε ζθαίξα ηνπ θαληαζηηθνχ, θη φρη ηνπ πξαγκαηηθνχ. Δ 

έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο νδεγεί ην ππνθείκελν ζε ζπλερή επηζπκία κεηαθέξνληαο ηελ 

επηζπκία απφ έλα αληηθείκελν ζε έλα άιιν. Βπηπιένλ, ην ππνθείκελν δελ γλσξίδεη ην 

«αληηθείκελν α» δελ ππάξρεη ινγηθή γηα ηελ επηινγή ζπληξφθνπ. 

 
Ο επλνπρηζκφο ππνλνεί έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο, ηελ απνθαινχκελε επραξίζηεζε

293
. 

Σν «αληηθείκελν α» παξνπζηάδεηαη ηε ζηηγκή ηεο απψιεηαο. Σν ππνθείκελν φκσο δελ 

δέρεηαη απιά ηελ απψιεηα σο έλα βαζκφ, αιιά εθαξκφδεη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

επαλαμίσζε ηεο επραξίζηεζεο κε ηξφπν, πνπ επηδνθηκάδεηαη απφ ην Άιιν (θνηλσλία, 

γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θιπ). Δ ςεπδαίζζεζε, πνπ πξνθαιεί ην αίζζεκα ηεο απψιεηαο, 

αλαδχεηαη κέζα απφ ηελ πεηζκαηηθή αιιά αζπλείδεηε ζρέζε ηνπ «αληηθεηκέλνπ α», 

ζρεκαηνπνηψληαο νλφκαηα, φπσο «ζεκειηψδεο θαληαζίσζε»
294

. Βπηπιένλ, ν ηξφπνο, 

πνπ ην ππνθείκελν δνκεί ηε ζρέζε ηνπ / ηεο κε ην «αληηθείκελν α», αληηπξνζσπεχεη 

ηε «ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ». Ο ηξφπνο αληίδξαζεο ζηνλ επλνπρηζκφ θη ε θαληαζία, 

πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή, γηα λα αξλεζεί ηελ έιιεηςε θαη λα δνκήζεη ηελ επηζπκία 

θάπνηνπ, ππνδεηθλχεη, εάλ ην ππνθείκελν έρεη πάξεη ζέζε αληξηθνχ ή γπλαηθείνπ 

ππνθεηκέλνπ. Έηζη, κέζσ ηεο αλάδπζεο σο ππνθεηκέλνπ, κέζα απφ ηελ απηφ- 

απνκνλσηηθή ζπλάληεζε κε ην Άιιν σο γιψζζα, σο επηζπκία, ην ππνθείκελν δνκεί 

ηελ επηζπκία ηνπ / ηεο ζχκθσλα κε ηε «ζεκειηψδε θαληαζίσζε», ε δνκή ηεο νπνίαο 

ππνδεηθλχεη, εάλ ην ππνθείκελν επηζπκεί ηελ αληξηθή ή ηε γπλαηθεία ζέζε 

(ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ νκηι-φληνο, ζεμνπαιηθφηεηα ιφγσ ηνπ φηη κηιάεη).Έηζη, ην 

ππνθείκελν έρεη εμ νξηζκνχ ζεμνπαιηθφηεηα
295

. 

Δ ζεμνπαιηθή δηαθνξά αλαδχεηαη σο δπν δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο ζηνλ επλνπρηζκφ 

θαη παξνπζηάδεηαη σο δπν αζπκθηιίσηνη ηξφπνη επηζπκίαο. Σν αληξηθφ ππνθείκελν, 

αληηκεησπίδνληαο έιιεηςε ηφζν ζην ππνθείκελν φζν θαη ζην Άιιν (εξσηηθφο 

ζχληξνθνο) επηζπκεί, ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία, λα θαιχςεη ηελ έιιεηςε απηή ζε 
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επίπεδν ππνθεηκέλνπ. Πξνζπαζεί λα θαηαθηήζεη ην «αληηθείκελν α», πνπ ζα ηνπ 

παξέρεη ηελ νινθιήξσζε σο ην ππνθείκελν, πνπ ιαρηαξά. Ώξλνχκελνο ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ Άιινπ σο πξνο ηελ επηζπκία ηνπ, ην αληξηθφ ππνθείκελν 

πξνζπαζεί λα αθαηξέζεη απφ ην Άιιν φιε ηε ζεκαζία πέξα απφ ην ξφιν σο κέζνπ  

γηα ην «αληηθείκελν α». Βπηζπκεί δειαδή ηελ ζχληξνθφ ηνπ φρη σο άηνκν, αιιά σο 

«αληηθείκελν α». Έηζη, ε επηζπκία ηνπ αληξηθνχ ππνθεηκέλνπ είλαη αδχλαηε θπξίσο, 

επεηδή θάλεη ηα πάληα, γηα λα αξλεζεί ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ Άιινπ
296

. Ο άλδξαο 

εηζέξρεηαη ζηελ έκθπιε ζπλάληεζε quoadcastrationem (νηνλεί επλνχρνο) θαη ε 

γπλαίθα quoadmatrem (νηνλεί κήηεξ). 

 

Σν γπλαηθείν ππνθείκελν ηξέθεη ελδφκπρα κηα αληθαλνπνίεηε επηζπκία. Ώληηκέησπν 

κε ηνλ επλνπρηζκφ, φπσο ε κνίξα νξίδεη, πξνζπαζεί λα ζπκπιεξψζεη ηελ έιιεηςε πνπ 

δηαθξίλεη ζην Άιιν. Βμαξηεκέλε απφ ηελ επηζπκία ηνπ Άιινπ, ή ζέινληαο λα γίλεη 

επηζπκεηφ, ην γπλαηθείν ππνθείκελν αλαιψλεη ρξφλν ζην, ηη επηζπκεί ην Άιιν θαη 

κεηακνξθψλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν «αληηθείκελν α». Έηζη, αλαιακβάλεη δηάθνξνπο 

ξφινπο, ζην πιαίζην ηεο επηζπκίαο ηνπ ΄Ώιινπ, κεηαηξέπνληαο ηε γπλαηθεία επηζπκία 

ζε κεηακθίεζε. Σν γπλαηθείν ππνθείκελν δελ ζέιεη ζε θακηά πεξίπησζε λα 

ηθαλνπνηήζεη ηελ επηζπκία, εθφζνλ ε ηθαλνπνίεζε ζα ήηαλ ηζνδχλακε κε ην ζάλαην 

ηεο επηζπκίαο, θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο ζέζεο ηεο σο αληηθείκελν επηζπκίαο. Έηζη, σο 

αληηθείκελν επηζπκίαο δηαηεξεί ηελ επηζπκία ηνπ Άιινπ ζε εγξήγνξζε θαζηζηψληαο 

ην Άιιν ππνθείκελν κφλν ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηεο, ηελ νπνία θαη ρεηξίδεηαη. 

 

Έηζη, ζηνλ αγψλα λα γίλεη επηζπκεηφ, ην γπλαηθείν ππνθείκελν επζπγξακκίδεη ηηο 

επηζπκίεο ηεο κε απηέο ηνπ ζπληξφθνπ ηεο. Πξνζπαζεί λα ηνπνζεηήζεη ηνλ εαπηφ ηεο 

ζηε ζέζε ηνπ θαη λα επηζπκεί ζαλ λα ήηαλ απηφο. Ώπηή ε πιεπξά ηεο γπλαηθείαο 

επηζπκίαο ηελ νδεγεί ζην λα αλαιακβάλεη ξφινπο, πνπ πξνθαινχλ εληχπσζε. Μπνξεί 

λα αλαπιάζεη ηνλ εαπηφ ηεο κηκνχκελε θάπνηα άιιε γπλαίθα, ηελ νπνία επηζπκεί ν 

άλδξαο, ηνλ νπνίνλ επηδηψθεη κε ηε ζεηξά ηεο λα γνεηεχζεη θαη λα θάλεη δηθφ ηεο
297

. 

Σν ππνθείκελν ιακβάλεη επίζεο κέξνο ηαπηφρξνλα κε δπν ηξφπνπο: ην Φαληαζηαθφ 

θαη ην Πξαγκαηηθφ (ΐνξξφκεηνο Κφκβνο)
298

. Βλψ ην πκβνιηθφ εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ 
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χκθσλα κε ηνλ Lacan, ε άξζξσζε ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηνπ Πξαγκαηηθνχ, ηνπ πκβνιηθνχ θαη 

ηνπ Φαληαζηαθνχ δελ γίλεηαη πηα κε θέληξν ηνλ θαιιφ. Ώλαδηνξγαλψλεηαη. Δ λέα άξζξσζε ηεο 

ηξηάδαο ζηεξίδεηαί ζε έλα ηνπνινγηθφ «δέζηκν», ηνλ ΐνξξφκεην Κφκβν. Ο θφκβνο απηφο παξνπζηάδεη 
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Νφκνπ θαη ηεο Γιψζζαο, θαηνπηξηθέο εηθφλεο ζεκαηνδνηνχλ ην Φαληαζηαθφ, ην 

νπνίν είλαη ε πεξηνρή ηνπ Βγψ, κηα ςεπδαίζζεζε, πνπ έρεη ν θαζέλαο γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ, κηα εηθφλα ηνπ ζπλνιηθνχ, νινθιεξσκέλνπ, ζπλαθνχο, θαηαλνεηνχ εαπηνχ. Καη 

νη εμσηεξηθά παξαγφκελεο θαηνπηξηθέο εηθφλεο ππνζηεξίδνπλ ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ. 

Ο Λαθάλ αλαθέξεηαη ζην «ζηάδην ηνπ θαζξέθηε» νξκψκελνο απφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

παηδηνχ λα δεη ην είδσιφ ηνπ ζηνλ θαζξέθηε ή νηηδήπνηε αληαλαθιά ηελ εηθφλα ηνπ 

ζε απηφ. Έηζη, ην παηδί απνδέρεηαη πξνθαζνξηζκέλεο εηθφλεο θαη ην Βγψ νδεγείηαη 

ζηελ απηφ-απνκνλσηηθή δηαδηθαζία. Σν «ζηάδην ηνπ θαζξέθηε» απνθηά γηα ηνλ 

Λαθάλ κεηαθνξηθή ζεκαζία ιεηηνπξγψληαο σο ηξφπνο εμήγεζεο ηεο ηαπηφηεηαο, 

ζεκειηψδεο δήηεκα ζηε δνκή ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο. Βθφζνλ, ην εγψ κπνιηάδεηαη 

κέζσ ηνπ εαπηνχ, πξνζπαζνχκε λα ηζρπξνπνηήζνπκε εμσηεξηθά ηελ εηθφλα καο κέζσ 

ηνπ δηα-ππνθεηκεληθνχ ή ηεο δηηηήο ζρέζεο κε ηνπο άιινπο, ηνπο νπνίνπο 

θαληαδφκαζηε «ζαλ εκάο» ή ηεο άιιεο πιεπξάο ηνπ λνκίζκαηνο «θαζφινπ ζαλ 

εκάο». ηηο Φαληαζηαθέο ζρέζεηο, ζπγθξίλνπκε ή μερσξίδνπκε ηνλ εαπηφ απφ ην 

άιιν. Δ εξσηηθή ζρέζε απνηειεί παξάδεηγκα δηηηήο ζρέζεο, πνπ παξνπζηάδεηαη κέζσ 

ηεο Φαληαζηαθήο αλαγλψξηζεο. Έηζη, ην γπλαηθείν ππνθείκελν δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ 

ζχληξνθν αιιά κε κηα άιιε γπλαίθα, πνπ εγείξεη ηελ επηζπκία ηνπ. Γηα ην αληξηθφ 

ππνθείκελν εμ αηηίαο ηεο λαξθηζζηζηηθήο επηζπκίαο ηνπ, ε ηαχηηζε εκθαλίδεηαη κε ην 

ζχληξνθν ζηελ εξσηηθή ζρέζε. Λακβάλνληαο κηα εηθφλα έμσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ην 

ππνθείκελν δνκείηαη «σο αληίπαινο ηνπ εαπηνχ ηνπ»
299

, εγείξνληαο αηζζήκαηα 

επηζεηηθφηεηαο θαη απεηιψληαο ηελ αίζζεζε ηεο ζέζεο καο ζηνλ θφζκν. Ώπφ ηε κηα, 

πξνζπαζεί λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ην άιιν πνπ ηνπ κνηάδεη ηφζν πνιχ, θαη κηα ηέηνηα 

επηζπκία δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηελ επηζεηηθή ππνηίκεζε ηνπ άιινπ. Ώπφ ηελ άιιε, 

σζηφζν, ην ππνθείκελν βηψλεη αηζζήκαηα λαξθηζζηζηηθήο ιαηξείαο γηα ηελ εηθφλα, 

ηδαληθνπνηψληαο ην άιιν, επεηδή βιέπεη ζηελ νινθιήξσζε θαη ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ηδαληθνχ άιινπ ην θάηνπηξφ ηνπ. Βάλ ην άιιν, πνπ ελζσκαηψλεη ηελ εηθφλα καο είλαη 

νιφθιεξν, ηφηε είκαζηε θη εκείο. 

 

 

 

 

 

κηα ηδηαηηεξφηεηα. Ώλ θάπνηνο νπνηνζδήπνηε, απφ ηνπο ηξεηο δαθηπιίνπο θνπεί, απειεπζεξψλνληαη 
φινη, μερσξίδνπλ δειαδή ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Ο Λαθάλ αλαθέξεη, γηα πνην ιφγν ρξεζηκνπνίεζε ηνλ 
θφκβν. Ήζειε κε έλα ζρήκα λα δείμεη ην ηξηπιφ «δέζηκν» κηαο ηεηξακεξνχο θξάζεο: νπ δεηψ (ηη;) λα 
αξλεζεί (ηη;) απηφ πνπ ζνπ πξνζθέξσ (γηαηί;) επεηδή δελ είλαη απηφ . Βίλαη ε δηαηχπσζε πνπ κπνξεί λα 
απνδψζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αγάπεο, έλα «εξσηηθφ γξάκκα» πνπ θπθινθνξεί αλάκεζα ζηνπο εξαζηέο. 
299

Lacan, J. (1977). 



301
Lacan, J. (1972-1973). 

188 

 

8.2. Όηαλ ν Λαθάλ ζπλαληά ηνλ Οβίδην: Αλαγλώζκαηα γηα ηε Γπλαηθεία 

επηζπκία. 

Βπηζηξέθνπκε ζηνλ Οβίδην θαη ηηο πέληε επηζηνιέο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, απηφ πνπ 

νλνκάδνπκε «θιαζζηθή πεξίπησζε» εγθαηάιεηςεο. Οη επηζηνιέο ηεο Αηδψο, 

Φχιιίδαο
300

, Ώξηάδλεο, Μήδεηαο θαη Τςίππιεο θσηίδνπλ ηηο Δξσίδεο. Ώληηκέησπεο 

κε ηελ εγθαηάιεηςε, νη εξσίδεο πξνζπαζνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζηνπο απφληεο ήξσεο 

σο αληηθείκελα άμηα ζπλερνχο επηζπκίαο. Δ επηδίσμε ηεο «αιεζηλήο αγάπεο», 

πξνεηδνπνηεί ν Λαθάλ, δελ πξνθαιεί ηίπνηα άιιν παξά θσκσδία
301

. Παξφια απηά, νη 

εξσίδεο ηνπ Οβηδίνπ επηδηψθνπλ ην ηδαληθφ, ην κχζν ηεο εχξεζεο ηεο νινθιήξσζεο 

ζην άιιν. Οη εξσίδεο εξεπλνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξσηηθήο ζρέζεο γηα ηε 

γπλαίθα. Έηζη, ε εξσίδα εθηειεί κηα ζεηξά ξφισλ ζε ζρέζε κε εθείλνλ. Κάζε ακθίεζή 

ηεο είλαη ππνινγηζκέλε. Με θάζε ξφιν, πνπ αλαιακβάλεη, πξνζπαζεί λα ρεηξηζηεί ηνλ 

ήξσα θαη ηελ επηζπκία ηνπ. Έηζη, κε κηα ξεηνξηθή ζηξαηεγηθή πξνζπαζεί έκκεζα λα 

θαζηεξσζεί σο ην αηψλην αληηθείκελν ηεο επηζπκίαο ηνπ. ΐαζηδφκελνη ζηε ζεσξία ηνπ 

Λαθάλ, βιέπνπκε, φηη ηα θείκελα ηνπ Οβηδίνπ εμεηάδνπλ ζε βάζνο ηε γπλαηθεία 

επηζπκία. Ώλ θαη απηά ηα πνηήκαηα εηνηκάδνπλ κηα κεηαθνξά ηεο εξσηεπκέλεο 

γπλαίθαο κέζα απφ ηελ ίληξηγθα, πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί ζε κηα δεχηεξε 

εξκελεπηηθή πηζαλφηεηα, πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ θχζε εθπιήξσζεο ηεο 

γπλαίθαο. Ώλ θαη θάζε εξσίδα είλαη κηα δηαθνξεηηθή κνξθή, ε ειεπζεξία λα δνκήζεη 

ηνλ εαπηφ ηεο έρεη πνιινχο πεξηνξηζκνχο. Έηζη, ην ξεπεξηφξην ηεο θάζε γπλαίθαο 

πεξηνξίδεηαη ζε δπν εθπιεξψζεηο. Κη ελψ ε ζεσξία ηνπ Λαθάλ ππνζηεξίδεη ηελ ηάζε 

ηνπ γπλαηθείνπ ππνθεηκέλνπ γηα αλαξίζκεηεο κεηακθηέζεηο, ην θείκελν ηνπ Οβηδίνπ 

επηηξέπεη κφλν δπν πξάμεηο ζε θάζε εξσίδα, ελαιιαθηηθά δπλακηθή θαη αβνήζεηε, 

ππνγξακκίδνληαο θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ηελ νκνηφηεηα αλάκεζα ζε αλφκνηεο γπλαίθεο. 

Βπηπιένλ, ππνγξακκίδνπλ ηηο νκνηφηεηέο ηνπο εθηειψληαο ζπλεηδεηά ηνπο ξφινπο 

ηνπο, αλαθαιψληαο ηα αληίζεηα κέξε ηνπο. 

 

Ώλ θαη ην γπλαηθείν ππνθείκελν πξνζπαζεί λα αηρκαισηίζεη ηελ επηζπκία ηνπ 

ζπληξφθνπ ηεο, ππάξρεη θάηη αλείπσην πέξα απφ ηελ εθπιήξσζε. Σν αλεμηρλίαζην 

κπζηήξην γχξσ απφ ηε γπλαίθα, θαζηζηά αδχλαηε ηε γελίθεπζε γηα ηηο γπλαίθεο. «Αελ 

ππάξρεη θάηη ηέηνην φπσο ε Γπλαίθα. Γπλαίθα κε Γ θεθαιαίν πνπ ππνδειψλεη ην 
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θαζνιηθφ»
302

 (Lacan, 1972-1973). Οη Δξσίδεο, σζηφζν, πξνηείλνπλ αληίζεην 

ζπκπέξαζκα. Μέζα απφ ηελ επαλαιακβαλφκελε αθήγεζε θαη ηνπο ραξαθηήξεο, νη 

δεθαπέληε επηζηνιέο ηνπ Οβηδίνπ ηείλνπλ λα παξνπζηάζνπλ ηελ νκνηνγέλεηα ηεο 

Γπλαίθαο. Οη Δξσίδεο κέζα απφ κηα πεξηνξηζκέλε ζεηξά εθπιεξψζεσλ, δεκηνπξγνχλ 

ηε Γπλαίθα κέζα απφ ηηο Γπλαίθεο. Βμεηάδνληαο ηε δφκεζε ηεο Γπλαίθαο απφ ηνλ 

Οβίδην, παξαθνινπζνχκε ηαπηφρξνλα ηηο θηλεηζάηεο θαη εηο βάζνο παξαηεξήζεηο ηνπ 

θεηκέλνπ γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηελ επηζπκία. 

 

8.3 Σν Πξαγκαηηθό, ην Φαληαζηαθό θαη ην πκβνιηθό ζηηο Ηρωίδες 

 
ζνλ αθνξά ζηελ πξφζιεςε ηνπ Πξαγκαηηθνχ, ηνπ Φαληαζηαθνχ θαη ηνπ 

πκβνιηθνχ απφ ηηο Δξσίδεο, απηφ πνπ παξαηεξνχκε είλαη φιεο νη εξσίδεο εθηφο απφ 

ηελ Τπεξκήζηξα ιεηηνπξγνχλ κε γλψκνλα ην Φαληαζηαθφ, θαζψο αδπλαηνχλ λα 

θηλεζνχλ ζην πιαίζην ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζε απηφ πνπ επηηάζζεη. 

 

Οη εξσίδεο είλαη εγθαηαιειεηκκέλεο απφ ηνπο ήξσεο. Κάπνηνη απφ απηνχο έρνπλ ήδε 

βξεη άιιε ζχληξνθν, θάπνηνη επηδηψθνπλ απιά λα δηαγξάςνπλ μερσξηζηή πνξεία θαη 

θάπνηνη βξίζθνληαη ζηε δείλε ηνπ πνιέκνπ θαη ζπλεπψο βξίζθνληαη καθξηά απφ ηηο 

αγαπεκέλεο ηνπο παξά ηε ζέιεζή ηνπο. Οη εξσίδεο φκσο κέζα απφ ηηο επηζηνιέο ηνπο 

θαίλνληαη λα κελ έρνπλ θαηαλνήζεη ηνπο ιφγνπο ηεο εγθαηάιεηςήο ηνπο θαη 

ζπλερίδνπλ λα ηξέθνπλ ειπίδεο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ εξψσλ αξλνχκελεο λα δνπλ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ηελ αληηκεησπίζνπλ. 

 

Έηζη, ε Ώξηάδλε, ε Αηδψ θαη ε Φπιιίδα ιεηηνπξγψληαο ζην θάζκα ηνπ Φαληαζηαθνχ 

ζεσξνχλ, φηη νη ήξσεο ζα επηζηξέςνπλ πίζσ ζε απηέο. Ώδπλαηνχλ λα δερζνχλ ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη θάλνπλ ηα πάληα, έηζη ψζηε λα πείζνπλ ηνπο εαπηνχο 

ηνπο, φηη ηίπνηα δελ ηειείσζε, αλ θαη βέβαηα ζπκβαίλεη ην αληίζεην. πλερίδνπλ λα 

βηψλνπλ κία ζρέζε παξφιν πνπ απηή αλήθεη πιένλ ζην παξειζφλ γηαηί αηζζάλνληαη 

αλήκπνξεο λα δήζνπλ ρσξίο απηή. ιε ηνπο ε χπαξμε εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε ηνπο 

κε ηνπο ήξσεο, ησλ νπνίσλ ηελ χπαξμε πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ πάζε ζπζία. 

 

Δ Μήδεηα, ε Τςηπχιε, ε Οηλψλε θαη ε Αηεάλεηξα θάλνπλ θάηη αλάινγν. Ώξλνχληαη 

ηελ εγθαηάιεηςή ηνπο απφ ηνλ Εάζνλα, ηνλ Πάξε θαη ηνλ Δξαθιή θαη δνπλ ζηε 

ζθαίξα ηνπ Φαληαζηαθνχ. Δ πξαγκαηηθφηεηα απνδεηθλχεη, φηη νη ήξσεο ηηο 



190  

έρνπλ εγθαηαιείςεη θαη φηη δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα επηζηξέςνπλ. Παξφια απηά, ε 

πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη αξθεηή γη‟ απηέο γηαηί δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο, 

Γη΄απηφλ ηνλ ιφγν πξέπεη λα βξνπλ έλαλ ηξφπν γηα λα θξαηήζνπλ ηνπο ήξσεο 

δσληαλνχο ζηε δψε ηνπο θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα 

δηαηεξεζεί φιν απηφ είλαη ε αθνζίσζε ζην Φαληαζηαθφ, ην νπνίνο ζα ηηο βνεζήζεη λα 

δηαρεηξηζηνχλ απηήλ ηελ ηφζν δπζάξεζηε γη‟ απηέο θαηάζηαζε. Εδηαίηεξα ε Μήδεηα 

αληηκεησπίδεη κε ηξφπν θαληαζηαθφ αθφκα θαη ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ, αθνχ ζε θάπνηα 

ζεκεία ηεο επηζηνιήο ηεο, αξλείηαη ην έλνρν παξειζφλ ηεο θαη παξνπζηάδεηαη σο κία 

γπλαίθα αλήκπνξε, αδχλακε θαη άβνπιε, παξαδερφκελε, φηη φια φζα έπξαμε, ηα 

έπξαμε γηα ράξε ηνπ Εάζνλα. Βκθαλίδεη δειαδή ηνλ εαπηφ ηεο εθ δηακέηξνπ αληίζεην 

απφ απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη. Ώξλείηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη πηνζεηεί έλαλ 

θαηλνχξγην εαπηφ πνπ δελ πθίζηαηαη. 

 

Σν ίδην επηδηψθεη θαη ε Φαίδξα, ε νπνία απνξξίπηεη ην παξειζφλ ηεο γηα ράξε ηνπ 

Εππφιπηνπ. Έηζη, παξνπζηάδεηαη σο κία γπλαίθα αγλή, παξζέλα, λεαξή, ρσξίο 

εκπεηξίεο απφ ηε δσή, γεγνλφο πνπ δελ ηζρχεη ζηελ πεξηπησζή ηεο. Δ Φαίδξα είλαη 

παληξεκέλε κε ηνλ Θεζέα, ηνλ παηέξα ηνπ Εππφιπηνπ θαη γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν δελ 

κπνξεί λα είλαη παξζέλα. Δ ίδηα φκσο ιεηηνπξγψληαο ζην πιαίζην ηνπ Φαληαζηαθνχ, 

δαλείδεηαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ηεο αλήθνπλ, ππνδχεηαη κία άιιε γηα λα κπνξέζεη 

λα δηθαηνινγήζεη ηνλ έξσηά ηεο γηα ηνλ Εππφιπην. 

 

Δ Πελειφπε θαη ε Λανδάκεηα θηλνχληαη θη απηέο ζην ίδην πιαίζην. Δ κελ Πελειφπε 

ππνςηάδεηαη, φηη ε αξγνπνξία ηνπ Οδπζζέα λα επηζηξέςεη ζηελ Εζάθε κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε κία άιιε γπλαίθα, ζε έλαλ θαηλνχξγην έξσηα, ελψ γλσξίδεη πνιχ θαιά, 

φηη ν ήξσαο πνιεκά ζηελ Σξνία. Ώπφ ηελ άιιε, ε Λανδάκεηα, απφ θφβν γηα ηπρφλ 

επηθείκελν ρακφ ηνπ Πξσηεζίιανπ ζηνλ πφιεκν, μεθεχγεη απφ ην Πξαγκαηηθφ θαη γηα 

λα κπνξέζεη λα πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηεο, ηνλ βιέπεη ζηα φλεηξά ηεο άιινηε 

δσληαλφ θαη άιινηε κε ηε κνξθή θέξηλνπ νκνηψκαηνο. Δ Λανδάκεηα ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο λα θξαηήζεη ηνλ ήξσα θνληά ηεο, ηνλ θαληάδεηαη ζε νπνηαδήπνηε 

κνξθή, αξθεί λα ηνλ έρεη. 

 

Δ απθψ, εξσηεπκέλε κε ηνλ Φάσλα, αξλείηαη ηνλ πξφηεξν νκφθπιν βίν ηεο 

πηνζεηψληαο ραξαθηεξηζηηθά θαηλνχξγηα. ηελ επηζηνιή ηεο κάιηζηα εθθξάδεη ηελ 

επηζπκία λα γίλεη ηθειή κε ζθνπφ λα είλαη θνληά ζηνλ ήξσα θαη απφ ηε άιιε 

πξνεηδνπνηεί ηηο γπλαίθεο ηεο ηθειίαο, φηη ζα ηηο εμαπαηήζεη, φπσο εμαπάηεζε ηελ
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ίδηα. Έρεη κε ιίγα ιφγηα δεκηνπξγήζεη έλα θαληαζηηθφ ζελάξην κε ζηφρν ηε δηθή ηεο 

δηεπθφιπλζε σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο. Αελ είλαη ζε ζέζε λα απνδερηεί 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην γεγνλφο φηη ν ήξσαο ηελ εγθαηέιεηςε θαη πιάζεη κε ηε 

θαληαζία ηεο θαηαζηάζεηο. 

 

Δ ΐξηζείδα θαη ε Βξκηφλε απνθεχγνπλ θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έηζη φπσο είλαη θαη δεκηνπξγνχλ κία δηθή ηνπο. 

Δ κελ ΐξηζείδα δείρλεη λα αγλνεί ην γεγνλφο, φηη είλαη αηρκάισηε ηνπ Ώγακέκλνλα, 

ηνπ αξρεγνχ ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηελ Σξνία, ηνπ νπνίνπ ηηο δηαηαγέο δελ δχλαηαη 

θαλείο λα παξαβεί. Δ ίδηα θαληαζηψλεηαη κία ζπλχπαξμε κε ηνλ Ώρηιιέα, ν νπνίνο 

φκσο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί ηηο πξνζηαγέο ηνπ Ώγακέκλνλα, κία 

πξαγκαηηθφηεηα, ηελ νπνία δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη. 

Δ Βξκηφλε απφ ηελ άιιε θαίλεηαη παληειψο αλέηνηκε λα απνδερζεί, φηη είλαη πιένλ 

δνζκέλε ζηνλ Νενπηφιεκν θαη κάιηζηα κε δηαηαγή ηνπ παηέξα ηεο, ηνπ Μελειάνπ. 

Αείρλεη λα αξλείηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ιεηηνπξγεί εμνινθιήξνπ ζην επίπεδν 

ηνπ Φαληαζηαθνχ θαζψο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ην γεγνλφο, φηη είλαη 

παληξεκέλε κε άιινλ άλδξα θαη φρη κε ηνλ Οξέζηε. Παξφια απηά, φκσο ε ίδηα έρεη 

δεκηνπξγήζεη κία θαληαζίσζε, ηελ νπνία φρη κφλν ζεσξεί πξαγκαηηθή αιιά θαη 

πξαγκαηνπνηήζηκε. 

 

Σέινο, ε Καλάθε πξνζιακβάλνληαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην επίπεδν ηνπ 

Φαληαζηαθνχ, ζπλάπηεη εξσηηθή ζρέζε κε ηνλ αδεξθφ ηεο, Μαθαξέα, πξάγκα ην 

νπνίν δελ είλαη απνδεθηφ θνηλσληθά. ηε ζπλέρεηα, απνδέρεηαη ηελ ηηκσξία ηεο απφ 

ηνλ παηέξα ηεο, λα βάιεη ε ίδηα ηέινο ζηε δσή ηεο θαη ζπληάζζεη κία επηζηνιή πξνο 

ηνλ Μαθαξέα, ε νπνία φκσο απεπζχλεηαη νπζηαζηηθά ζηνλ παηέξα ηεο.Παξαηεξνχκε 

απφ πιεπξάο ηεο ηελ πιήξε απνζηψπεζε ηνπ γεγνλφηνο ηεο αηκνκημίαο θαη ηεο 

ζηήξημεο κίαο επηινγήο φρη κφλν κε απνδεθηήο θνηλσληθά αιιά θαηαδηθαζηέαο. Δ 

ζπκπεξηθνξά ηεο απνδεηθλχεηαη παζνινγηθή, αθνχ δπζθνιεχεηαη λα αληηιεθζεί ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Βπηπιένλ, ελψ απνδέρεηαη ηελ ηηκσξία ηεο απφ ηνλ παηέξα ηεο, ελ 

ηνχηνηο, απεπζχλεηαη ζε εθείλνλ κε ηξφπν επηζεηηθφ θαη έληνλα πξνθιεηηθφ. Αελ 

γξάθεη γηα λα ζψζεη ηε δσή ηεο, αθνχ έρεη πάξεη ηελ απφθαζε λα ηελ ηεξκαηίζεη. 

 

Ώληίζεηα, κε φιεο ηηο ππφινηπεο εξσίδεο, ε Τπεξκήζηξα είλαη ε κφλε πνπ ιεηηνπξγεί 

ζην επίπεδν ηνπ Πξαγκαηηθνχ, αθνχ γξάθεη γηα λα ζψζεη ηε δσή ηεο θαη ην θάλεη 

αθνινπζψληαο κία ζπγθεθξηκέλε ξεηνξηθή ζηξαηεγηθή. Δ Τπεξκήζηξα ινηπφλ
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απεπζχλεηαη νπζηαζηηθά ζηνλ παηέξα ηεο, ηνπ νπνίνπ ηηο δηαηαγέο έρεη παξαβεί θαζψο 

δελ δνινθφλεζε ηνλ Λπγθέα, φπσο ηελ είρε δηαηάμεη. Έηζη, κε ηελ επηζηνιή απηή, 

θάλεη κία πξνζπάζεηα λα εμεπκελίζεη ηνλ παηέξα ηεο, λα ζψζεη ηε δσή ηνπ 

αγαπεκέλνπ ηεο θαη λα θξαηήζεη δσληαλή ηε ζρέζε ηεο καδί ηνπ. Γηα λα ην 

πξαγκαηνπνηήζεη απηφ, θάλεη ρξήζε κηαο πνιχ θαιά ζρεδηαζκέλεο θαη κεζνδεπκέλεο 

ζηξαηεγηθήο: απεπζχλεηαη κε ζχλεζε ζηνλ παηέξα ηεο ρσξίο λα παξαζχξεηαη απφ ην 

πάζνο ηεο. Δ εξσίδα ρξεζηκνπνηεί ηε ινγηθή γηα λα επηηχρεη ηνλ ζθνπφ ηεο, γεγνλφο 

πνπ ζην ηέινο απνβαίλεη πξνο φθειφο ηεο. Βίλαη ε κφλε πνπ βιέπεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, έηζη φπσο αθξηβψο είλαη θαη πξάηηεη ζχκθσλα απηφ πνπ επηηάζζεη. 

Σέινο, ηηκά φκσο θαη ην πκβνιηθφ, αθνχ κηιά ζηνλ παηέξα ηεο κε παξξεζία. 

 

ιεο φκσο νη εξσίδεο ηηκνχλ ην επίπεδν ηνπ πκβνιηθνχ Δζπκβνιηθή δηάζηαζε 

πξέπεηνπσζδήπνηε λα ιεθζεί ππφςε, κηα πνπ αθνξά «ηελ ίδηα ηε δνκή ηνπ ιέγεηλ». 

ηελ ίδηα γξακκή ζθέςεο, ην ζχκπησκα ζα πξνζδηνξηζηεί σο κηα θηκσκέλε νκηιία 

πνπ πξέπεη λα ειεπζεξσζεί
303

 Ο ζπκβνιηθφο λφκνο νξγαλψλεη ηηο θνηλσληθέο 

αληαιιαγέο, θαζνξίδνληαο δηακέζνπ ησλ απαγνξεχζεψλ ηνπο δπλαηνχο ηξφπνπο 

θπθινθνξίαο ησλ αγαζψλ. Δ ηάμε ηεο γιψζζαο πεξηιακβάλεη θαη αλαπαξηζηά απηφλ 

ηνλ λφκν. Δ νκηιία θαη ε γιψζζα πξνζιακβάλνπλ έλα ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα πέξα 

απφ ηελ απιή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

 

Με ηνλ ίδην ηξφπν, νη εξσίδεο αλαθέξνληαη ζην επίπεδν ηνπ πκβνιηθνχ, αθνχ κέζσ 

ηεο γιψζζαο θαη ηεο ππνθεηκεληθήο ηεο ρξήζεο εθθξάδνπλ απηφ πνπ έρνπλ αλάγθε  

λα εθθξάζνπλ θαη λα απνθαιχςνπλ φζνλ αθνξά ζηνλ εαπηφ ηνπο, πάληα άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλν ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο άιινπο, ηνπο ήξσεο. Έηζη, παξνπζηάδνπλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο σο αλήκπνξνπο θαη αδχλακνπο κνινλφηη νη πεξηζζφηεξεο εξσίδεο είλαη 

άξρνπζεο ησλ θνηλσληψλ ηνπο (π.ρ. Αηδψ, Φπιιίδα, Ώξηάδλε). Άιιεο, φπσο π.ρ. ε 

Μήδεηα, ε Τςηπχιε, ε Οηλψλε, ε Αηεάλεηξα, ε Φαίδξα, ε απθψ, εκθαλίδνπλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ απηά πνπ πξαγκαηηθά δηαζέηνπλ 

κέζσ ηεο γιψζζαο, ηνπ κέζνπ επηθνηλσλίαο, ην νπνίν παξεκβαίλεη κεηαμχ ησλ ίδησλ 

θαη ησλ εξψσλ. 

 

 

 

 

 

 
 

303
Ώιαίλ ΐεληέ, (2001), ζ.83-85 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 

 
Η επηζηνιηθόηεηα ζηηο Ηρωίδες 

 
9.1. Οη πξνζδνθίεο ηεο επηζηνινγξαθίαο 

 
Μνινλφηη ν Οβίδηνο ηζρπξίδεηαη, φηη «επηλφεζε» ην κπζηζηνξεκαηηθφ γξάκκα, ε 

κπζηζηνξεκαηηθή επηζηνιή, φπσο παξνπζίαζε ζην πξφζθαην βηβιίν ηεο, ε Patricia 

Rosenmeyer
304

, ραίξεη κηαο πινχζηαο ινγνηερληθήο ηζηνξίαο, πξηλ ν πνηεηήο ζηξέςεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ ζε απηή. Έρνληαο σο ελαξθηήξην ζεκείν ηεο ηελ ηππνινγία ησλ 

επηζηνιψλ ηνπ J. Sykutris
305

, ηα επίζεκα γξάκκαηα (π.ρ. ηεο θπβέξλεζεο), ηα  

ηδησηηθά ινγνηερληθά γξάκκαηα (π.ρ. ε αιιεινγξαθία ηνπ Κηθέξσλα), ηα δηδαθηηθά 

γξάκκαηα (π.ρ. ε απνινγεηηθή επηζηνιή πνπ αλαπηχζζεη επηζηεκνληθή ή θηινζνθηθή 

πξαγκαηεία, φπσο ηα γξάκκαηα ηνπ Βπίθνπξνπ), ην γξάκκα ζε ζηίρν (π.ρ. ηα έξγα ηνπ 

εμφξηζηνπ Οβηδίνπ θαη ηεο Δξσίδεο ηνπ) θαη ην κπζηζηνξεκαηηθφ αθεγεκαηηθφ 

γξάκκα, ε Rosenmmeyer αλαδεηθλχεη, πφζν πνιχπιεπξε κνξθή κπνξεί λα έρεη κηα 

επηζηνιή ζηα ρέξηα ησλ Βιιήλσλ ζπγγξαθέσλ. Ώληρλεχεη ηελ εκθάληζή ηεο ζηελ 

Βιιεληθή ινγνηερλία κέζα απφ έλα εχξνο ινγνηερληθψλ εηδψλ: Οκεξηθφ έπνο, 

ηζηνξηθή αθήγεζε, ηξαγσδία, Βιιεληζηηθή πνίεζε, Βιιεληζηηθφ κπζηζηφξεκα, 

ζπιινγέο ςεπδψλπκσλ γξακκάησλ θαζψο θαη αλζνινγίεο επηζηνιψλ απφ ηε Αεχηεξε 

νθηζηηθή. Βλψ, ε ζπγγξαθή θάπνησλ απφ απηά ηα θείκελα έγηλε κεηά ηηο Δξσίδεο, 

ζα δνχκε πψο ηα γξάκκαηα ζηελ Βιιεληθή ινγνηερλία, πνπ πξνεγνχληαη ηνπ Οβηδίνπ, 

πξνζθέξνπλ ζηνλ πνηεηή ηε δπλαηφηεηα λα αληιήζεη ηδέεο ζηε ζχλζεζε επηζηνιψλ 

ηνπ. 

 

Πέξα απφ ην ζθνπφ ηνπ βηβιίνπ ηεο Rosenmeyer, αλαθαιχπηνπκε, φηη ε πξν-Οβηδηθή 

Λαηηληθή ινγνηερλία παξέρεη επίζεο παξαδείγκαηα ζχλζεζεο επηζηνιψλ: ηα 

γξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ θσκσδία ηνπ Πιαχηνπ, ηνπο πνιχγξαθνπο ηφκνπο 

αθεγεκαηηθψλ επηζηνιψλ ηνπ Κηθέξσλα πξνο ηνλ Ώηηηθφ, ηνλ αδεξθφ ηνπ, ηνλ 

ΐξνχην, ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ Οξάηηνπ πεξί θηιίαο 

θαη πξνζηαζίαο ησλ ζηηρνπξγηθψλ επηζηνιψλ, θαη ην ζεκαληηθφηεξν, γηα ηε ζρέζε 

ηνπ κε ηηο Δξσίδεο, ηελ ειεγεία 4.3 ηνπ Πξνπέξηηνπ, έλα πνηεηηθφ γξάκκα κηαο 

 

304
Rosenmeyer, P. (2001). 

305
Sycutris, J. (1931). ζ. 185-220 
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λεαξήο ζπδχγνπ πξνο ηνλ απφληα ζχδπγν – ζηξαηηψηε. Βπίζεο, θάπνηα απφ απηά ηα 

θείκελα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ γεληθψλ ζπκβαηηθνηήησλ, πνπ 

ρεηξίδεηαη ν Οβίδηνο, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο εξσίδεο ηνπ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ επηζηνιή, σο κέζν απηφ-έθθξαζεο. Βπηπξφζζεηα, ν Οβίδηνο, αλ 

θαη ζηελ πνίεζή ηνπ κεηά ηηο Δξσίδεο, εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηηο εγγελείο 

δπλαηφηεηεο ηνπ γξάκκαηνο, ζπκβνπιεχεη κε ζαθήλεηα άληξεο θαη γπλαίθεο ζρεηηθά 

κε ηε ζχληαμε εξσηηθψλ επηζηνιψλ. Ώπηφ ην βιέπνπκε ζην έξγν ηνπ, Ars Amatoria 

θαη θαηφπηλ ζηελ επηζηνιηθή ζχλζεζε, πνπ έγξαςε, φληαο εμφξηζηνο, ηελ Tristia θαη 

ην Epistulae ExPonto. Δ ρξήζε επηζηνιηθψλ ζπκβαηηθνηήησλ καο παξέρεη επηπιένλ 

γλψζεηο γηα ην γεληθφ πιαίζην, ζην νπνίν ν Οβίδηνο εηζήγαγε ηεο εξσίδεο ηνπ, έηζη 

φπσο απηφο ην ζπλέιαβε. 

 

Ώξρηθά, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηα επηζηνιηθά θείκελα, πνπ πξνεγνχληαη ησλ 

Δξσίδσλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπκε απφ απηά θάπνην ζηνηρεηψδεο γεληθφ 

ζρέδην γηα ηελ επηζηνιηθή ζχλζεζε, δηαζέζηκν ζε έλαλ πνηεηή κε κηα έληνλε αίζζεζε 

ησλ ινγνηερληθψλ πξναγγέισλ ηνπ. Ο θξηηηθφο ηεο ινγνηερλίαο «Αεκήηξηνο», 

πηζαλφηαηα ζηνλ πξψην αηψλα πξηλ ηε ζπλήζε επνρή ζηελ πξαγκαηεία ηνπ «Πεξί 

Όθνπο»
306

, εθθξάδεη κε ηνλ πην θαηαλνεηφ ηξφπν ηηο ζεσξεηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ 

γξάκκαηνο. Αίλεη εμεγήζεηο γηα ην ζρήκα, ηε ιεηηνπξγία θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

γξάκκαηνο ζε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή γχξσ απφ ην ιηηφ χθνο. Ο Κηθέξσλαο, αλ θαη 

πην απνζπαζκαηηθά, νξακαηίδεηαη φκνηεο δπλαηφηεηεο γηα ην ινγνηερληθφ είδνο ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπ αιιεινγξαθία θαη νη αληηιήςεηο ηνπ ερνχλ ζε ηξφπνπο άμηνπο 

αλαθνξάο απφ ην ελέθα ζηηο Epistulae Morales, ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ γχξσ απφ ηελ 

επηζηνιηθή κνξθή. Κη ελψ ν Κηθέξσλαο δελ μεθίλεζε πνηέ ζπγθεθξηκέλα ηηο 

ζεσξεηηθέο ζπκβαηηθφηεηεο ηνπ γξάκκαηνο (θη απηφ ηζρχεη θαη γηα ην ελέθα) 

παξφια απηά απνθαιχπηεη ηηο ζθέςεηο ηνπ γχξσ απφ δηάθνξεο πιεπξέο ηεο 

επηζηνινγξαθίαο ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ αιιεινγξαθία πνπ ζπληάρζεθε, πηζαλφηαηα, 

ηνλ ίδην αηψλα κε ηελ πξαγκαηεία ηνπ «Αεκήηξηνπ». ε ζπλεξγαζία κε ην πιηθφ 

απηψλ ησλ θεηκέλσλ, πνπ δείρλνπλ, φηη ν Οβίδηνο ήηαλ γλψζηεο ησλ γεληθψλ 

ζπκβαηηθνηήησλ ησλ γξακκάησλ, ζα ζθεθηνχκε ηαπηφρξνλα, πψο ηα επηζηνιηθά έξγα 

ηνπ εμφξηζηνπ πνηεηή αληηθαηνπηξίδνπλ κηα θαηαλφεζε ησλ γεληθψλ απαηηήζεσλ ηνπ 

γξάκκαηνο. 
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Malherbe, A. (1988). 
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Σφζν ν Κηθέξσλαο φζν θη ν ελέθαο αληηιακβάλνληαη, φηη ην γξάκκα έρεη σο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ απνπζία
307

. Ο ζπγγξαθέαο ζπλζέηεη κηα επηζηνιή πξνο 

έλαλ απεπζπλφκελν ν νπνίνο, πξνζσξηλά ή κφληκα, απνπζηάδεη. Κη ελψ ε απνπζία 

γελλά ηελ αλάγθε γηα επηζηνιή, ε παξνπζία είλαη ε ςεπδαίζζεζε, πνπ ν ζπγγξαθέαο 

πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη. Κη φκσο, ε ίδηα ε επηζηνιή είλαη κηα πξνζπάζεηα 

γεθχξσζεο ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ζπγγξαθέσο θαη απεπζπλφκελνπ, ηνλίδνληαο, κε ηελ 

χπαξμε ηνπ, ηελ απφζηαζε – ρσξηθή, ρξνληθή, ζπλαηζζεκαηηθή – κεηαμχ ησλ 

αιιεινγξάθσλ. ηελ θαξδηά ηνπ γξάκκαηνο, σο κνξθήο έθθξαζεο, βξίζθεηαη ε 

ζεκειηψδεο ηδέα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί έλαο ζχγρξνλνο ζεσξεηηθφο ηεο επηζηνιήο 

γηα λα ηνλίζεη ηελ «πξσηετθή πιεπξά» ηνπ επηζηνιηθνχ θεηκέλνπ εμεγψληαο, φηη ε 

επηζηνιή δελ απηνπξνζδηνξίδεηαη αλαθνξηθά κε ηηο πνιηθφηεηεο, φπσο 

παξνπζία/απνπζία, γέθπξα/εκπφδην. Ώπηέο νη πνιηθφηεηεο εγγπψληαη ηελ επειημία 

ηνπ γξάκκαηνο θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο παξακέηξνπο ηνπ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

επηζηνινγξαθίαο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ην παξάδνμν θαη ηελ αληηπαξάζεζε. Σν 

αληίζεην νπνηνπδήπνηε ζεκαληηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ κπνξεί νκνίσο λα απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γξάκκαηνο
308

. Ώπηή ηε δήισζε θέξνπλ ηα αξραία επηζηνιηθά 

θείκελα. 

 

Βπηδεηθλχνληαο φηη, ζην κπαιφ ηνπ, έλα γξάκκα θέξλεη πξνζσξηλά θνληά δπν 

αιιεινγξαθνχληεο πνπ ηνπο ρσξίδεη ε θπζηθή απφζηαζε, ν Κηθέξσλαο ζέηεη ηε 

ξεηνξηθή εξψηεζε «ή φηαλ δελ κπνξψ λα κηιήζσ πξνζσπηθά καδί ζνπ, ηη είλαη 

γιπθχηεξν γηα κέλα λα ζνπ γξάθσ ή λα δηαβάδσ έλα απφ ηα γξάκκαηά ζνπ; (aut quid 

mi iucundius quam, cum coram tecum loqui non possim, aut scriber ad te aut tuas 

legere litteras)»
309

. Γηα ηνλ Κηθέξσλα, έλα γξάκκα εμαιείθεη πην απνηειεζκαηηθά ηελ 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπ γξάθνληνο θαη ηνπ απεπζπλφκελνπ δεκηνπξγψληαο ηελ 

ςεπδαίζζεζε ηνπ δηαιφγνπ. Βλψ ν ίδηνο ν Κηθέξσλαο ζπλζέηεη ηελ επηζηνιή, ή εάλ 

ιακβάλεη κηα κε ηε ζεηξά ηνπ, ζπιινγίδεηαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ γξάκκαηνο λα 

πξνζνκνηψζεη ηελ πξαγκαηηθή ζπδήηεζε. Ο γξάθσλ θαληάδεηαη, δσληαλά, ηνλ 

παξαιήπηε ηνπ, θαζψο γξάθεη ηελ επηζηνιή θαη κε ηε ζεηξά ηνπ ν αλαγλψζηεο 

θαληάδεηαη ηελ παξνπζία ηνπ γξάθνληνο, φηαλ ιακβάλεη θαη κειεηά ηελ 

αιιεινγξαθία. Δ απνπζία γελλά ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο παξνπζίαο θαη ηελ ελαιιαγή 

ηεο ζπδήηεζεο. Ο Κηθέξσλαο νκνινγεί ζηνλ απεπζπλφκελφ ηνπ φηη γξάθεη αθφκα θη 

307
ΐι. Lindheim, S. (2003), ζ. 19 

308
Altman, J. (1983). 

309
Cicero, Epistulae ad Familiares, 12.30.1). 
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φηαλ δελ έρεη λέα, αθφκε θη αλ έρεη κφιηο ζηείιεη γξάκκα, κε ηελ απιή εμήγεζε: 

«Φαίλεηαη φηη κηιψ καδί ζνπ (tecum loqui videor)»
310

. Πξάγκαηη, ν Κηθέξσλαο 

επαλαιακβάλεη ην ζπλαίζζεκα ζε κηα άιιε επηζηνιή – ηέιλσ κηα γξακκή, 

επηβεβαηψλεη «ζαλ λα ήηαλ λα κηιήζσ καδί ζνπ (tecum et quasi loquerer)»
311

. κνηα, 

ν Οβίδηνο αληηιακβάλεηαη, φηη ην γξάκκα δπλεηηθά εμαιείθεη ηελ απνπζία κεηαμχ 

γξάθνληνο θαη παξαιήπηε κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ιεθηηθήο ζπδήηεζεο. 

Πξνζπαζεί λα δηψμεη κε ηε θαληαζία ηελ απφζηαζε, πνπ ηνλ ρσξίδεη απφ ηνλ 

παξαιήπηε, φηαλ αλαθέξεηαη ζην γξαπηφ κε ζαθήλεηα σο κηα  αληίζηνηρε 

ελαιιαθηηθή ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν: 

 

Utque solebamus consumer longa loquendo tempora, sermoni deficiente die, sic ferat 

ac referat tacitas nunc littera voces, et peragant linguae charta manusque vices)
312

. 

(Κη έηζη φπσο ήκαζηαλ ζπλεζηζκέλνη λα αθηεξψλνπκε ηφζν ρξφλν ζηε ζπδήηεζε κέρξη 

πνπ ηειείσλε ε κέξα, ηψξα, αο αθήζνπκε ηα γξάκκαηά καο λα κεηαθέξνπλ θαη λα 

επηζηξέςνπλ ηηο ήζπρεο θσλέο καο, θη αο αθήζνπκε ην ραξηί θαη ηα ρέξηα καο ζηελ 

ππεξεζία ηεο γιψζζαο καο). 

 

ε κηα παξφκνηα πξνζπάζεηα δφκεζεο ηεο ςεπδαίζζεζεο ηεο παξνπζίαο θαη 

αληαιιαγήο ζπδήηεζεο απφ ηα γξάκκαηα, απαηηεί απφ έλα θίιν ζπγγξαθέα λα ζηείιεη 

ην έξγν ηνπ κε ηελ αθφινπζε εμήγεζε: «ut vide arte cum magis esse loquendo»,(έηζη 

ψζηε λα θαίλνκαη κε ηε ζπδήηεζε πην θνληά ζε εζέλα)
313

. Βπηπιένλ, ε πνίεζε ηνπ 

εμφξηζηνπ Οβηδίνπ πεξηέρεη πνιπάξηζκεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ν πνηεηήο εηζάγεη ιέμεηο 

ηνπ παξαιήπηε ζηα γξάκκαηά ηνπ, είηε ιέμεηο, πνπ θαληάδεηαη, πσο ιέεη ν 

παξαιήπηεο είηε ιέμεηο, πνπ ππνλνεί, φηη κάδεςε απφ πξνεγνχκελεο επηζηνιέο ηνπ 

παξαιήπηε. Βλζσκαηψλνληαο απηέο ηηο ιέμεηο ζηηο επηζηνιέο ηνπ καδί κε ηηο δηθέο 

ηνπ, ν πνηεηήο εηζάγεη έλα δεχηεξν νκηιεηή ζηελ εγγελή κνλνινγηθή δνκή ηνπ 

γξάκκαηνο, αγσληδφκελνο λα δηακνξθψζεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαιφγνπ. 

 

Δ ζπγγξαθή γξακκάησλ δελ επηηξέπεη κφλν ζηνπο αιιεινγξαθνχληεο λα 

θαληαζηνχλ, φηη εκπιέθνληαη ζε δηάινγν αιιά επηθαιείηαη ζρεδφλ καγηθά ηηο θπζηθέο 

νπηαζίεο. Κη αθφκε ζε έλαλ άιιν θίιν, ν Οβίδηνο επηθαιείηαη, φηη ε απιή πξάμε ηεο 
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311
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312
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ζχλζεζεο ελφο γξάκκαηνο επηηξέπεη ζηνλ πνηεηή ―et videor vultus mente videre tuos‖ 

(λα δεη ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ [ηνπ παξαιήπηε ηνπ] κε ηα κάηηα ηνπ κπαινχ 

ηνπ
314

), θαη λα δεκηνπξγήζεη έηζη κηα αίζζεζε παξνπζίαο. κνηα, ε αλάγλσζε ελφο 

γξάκκαηνο ελζαξξχλεη ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο παξνπζίαο, θαζψο ν αλαγλψζηεο 

πξαθηηθά ζπγθεληξψλεηαη ζην ζπγγξαθέα, πνπ έρεη κπξνζηά ηνπ. Έηζη, ν ελέθαο 

γξάθεη: ―Num quam epistulam tuam accipio ut non protinus una simus‖,(Πνηέ δε 

ιακβάλσ γξάκκα ζνπ ρσξίο ηελ ακεζφηεηα ηνπ φηη είκαζηε καδί)
315

. Κη φκσο, ε 

πξνζπάζεηα λα αλαθνπθηζηεί ε απνπζία κπνξεί λα έρεη απξνζδφθεην απνηέιεζκα, 

αθήλνληαο έλα αίζζεκα φηη ηα γξάκκαηα παξακέλνπλ αλεπαξθή. Δ πξνζπάζεηα λα 

θαιιηεξγεζεί κηα αίζζεζε πξαγκαηηθήο αληαιιαγήο θαη λα επηηεπρζεί γηα ην γξάκκα 

κηα θαηάζηαζε δηαινγηθήο ζχλζεζεο, εκθαλίδεηαη θαηά θαηξνχο θνληηλή. Ώληίζεηα 

πξνο ηηο πξνζέζεηο ηνπ, ε εθιεπηπζκέλε πξνζπνίεζε κπνξεί λα ππνβαζκίζεη ην 

γεγνλφο, φηη θαηάζρεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ, άκεζνπ δηαιφγνπ ζηελ 

επηζηνινγξαθία. Με έλα σξαίν παξάδεηγκα, ν Οβίδηνο ηνλίδεη ηελ απνηπρία ηεο 

επηζηνιήο λα θαηαζθεπάζεη επηηπρψο ηελ παξνπζία, φηαλ γξάθεη φηη επηζπκεί λα 

ληψζεη παξψλ αλάκεζα ζην Ρσκατθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ ―quolibet modo‖, (κε 

νπνηνδήπνηε δπλαηφ ηξφπν)
316

, θη φηη γηα λα εθπιεξψζεη απηφ ηνλ πφζν, ζηέιλεη ηα 

επηζηνιηθά πνηήκαηα. Δ απειπηζία πνπ πεξηθιείεη ε επηζηνινγξαθία καο αλαγθάδεη 

λα αληηιεθζνχκε, θαη λα ρξνλνηξηβήζνπκε γχξσ απφ ηελ απνπζία, αθφκα θη φηαλ 

ηζρπξίδεηαη, φηη ηα γξάκκαηά ηνπ δηαζθνξπίδνπλ ην ρσξηθφ κνίξαζκα. Πξάγκαηη, ε 

παξάδνμε ηάζε, φηη ην γξάκκα πξνζπαζεί ηφζν λα κνηάζεη ζε δηάινγν φζν θη φηη  

απηφ πιεζηάδεη ην ζθνπφ ηεο πξνζνκνίσζεο, φπσο ε αληαιιαγή, είλαη ην θεληξηθφ 

ζεκείν ζην ινγνηερληθφ είδνο ηεο επηζηνινγξαθίαο. Παξαθξάδνληαο κε ζαθήλεηα ηνλ 

Ώξηέκνλα, ηνλ εθδφηε ησλ γξακκάησλ ηνπ Ώξηζηνηέιε, ν «Αεκήηξηνο» ηζρπξίδεηαη, 

φηη ην γξάκκα είλαη «φπσο ην έλα απφ ηα δπν κηζά ηνπ δηαιφγνπ»
317

. Βμαξηάηαη απφ ην 

γξάθνληα αιιά θαη ηνλ αλαγλψζηε λα απνθαζίζνπλ, πφζν λα αθηεξσζνχλ ζηελ 

επηζηνιηθή ςεπδαίζζεζε ηεο παξνπζίαο θαη ηεο αληαιιαγήο ζπδήηεζεο. 

 

Βπηπξφζζεηα ζηελ ηάζε κεηαμχ απνπζίαο θαη παξνπζίαο, αλαδχεηαη έλα δεχηεξν 

ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απφ ηε κειέηε ησλ αξραίσλ επηζηνιηθψλ θεηκέλσλ. Σν 

γξάκκα θαίλεηαη λα είλαη έλα επζχ, κε αλαδνκεκέλν κέζν πνπ απνθαιχπηεη ηηο 
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απζεληηθέο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζπγγξαθέα. Ο «Αεκήηξηνο» 

επηβεβαηψλεη κε ζαθήλεηα, φηη ν γξάθσλ παξάγεη ηoλ εζψηαην ραξαθηήξα ηνπ ζηα 

γξάκκαηά ηνπ. πδεηψληαο ην ηδαληθφ πεξηερφκελν, ηζρπξίδεηαη, φηη ε επηζηνιή 

θέξλεη ζην θσο κηα εηθφλα ηεο ςπρήο ηνπ ζπγγξαθέα. Μηα παξφκνηα ππφζεζε ηνλίδεη 

ηνπο ζπιινγηζκνχο ηνπ ελέθα, φηη ζε έλα γξάκκα: ―te mihi ostendis‖, (εζχ [πνπ 

γξάθεηο] δείρλεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ζε κέλα)
318

. Ο ελέθαο απνζπά, κε πξνζνρή θπξίσο, 

ηε δειεαζηηθή άπνςε, φηη έλα γξάκκα απνηειεί έλα παξάζπξν ζηελ θαξδηά θαη ην 

κπαιφ ηνπ γξάθνληνο, φηαλ δίλεη έκθαζε ζην, πψο ην γξάκκα απνθαιχπηεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ γξάθνληφο ηνπ κέζα απφ ηηο ίδηεο ηηο ιέμεηο ζηε ζειίδα: ―si 

imagines nobis amicorum absentium iucunda esunt, quaem emor iam reno vantet 

desiderium falso atque in aniso lacio levant, quanto iucundio res sunt litterae, quae 

vera amici absentis vestigia, versa notas ad ferunt‖, (αλ νη εηθφλεο ησλ θίισλ πνπ 

απνπζηάδνπλ καο γιπθαίλνπλ, εηθφλεο πνπ αλαδσνγνλνχλ ηε κλήκε θαη ειαθξχλνπλ ηελ 

επηζπκία κε ςεχηηθή θαη άδεηα παξεγνξηά, πφζν γιπθχηεξν είλαη έλα γξάκκα πνπ 

κεηαθέξεη ηα αιεζηλά ίρλε ηνπ απφληα θίινπ;)
319

Ίζσο, ν εμφξηζηνο Οβίδηνο πιεζίαζε 

απηή ηε κνξθή γξάκκαηνο, επεηδή νη πνιχ γεληθέο ζπκβαηηθφηεηεο ηνπ πξνζθέξνπλ 

ηα κέζα λα παξνπζηαζηεί ζηνλ θφζκν κε έλα κεηαλησκέλν «Βγψ». Δ πξνζδνθία ηνπ 

αλαγλψζηε, φηη ε επηζηνιή απνθαιχπηεη ηνλ γξάθνληα κε απφιπηε εηιηθξίλεηα, ζα 

πξνζηάηεπε ηα θίλεηξα ηνπ Οβηδίνπ γηα έλα ηέηνην πξνζσπηθφ πνξηξαίην απφ κηα 

εμνλπρηζηηθή έξεπλα. 

 

Κη φκσο, αο αλαινγηζηνχκε γηα κηα ζηηγκή ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην γξάκκα 

απνθαιχπηεη ηνλ αιεζηλφ, εζψηαην ραξαθηήξα ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ. ίγνπξα, ην 

γξάκκα παξέρεη ζηνλ γξάθνληά ηνπ έλα κέζν γηα ππνθεηκεληθή αθήγεζε γεγνλφησλ 

θαη ζπλαηζζεκάησλ. Έρεη ηελ εμνπζία λα ηαηξηάδεη ην αθήγεκα, ζχκθσλα κε ηελ 

αληίιεςή ηνπ πεξί ησλ γεγνλφησλ. Μπνξεί λα ηνλίζεη, σο ζεκαληηθέο, φπνηεο 

ιεπηνκέξεηεο επηιέμεη. Ώληίζεηα, έρεη ηε δχλακε λα θαηαπηέζεη, φ,ηη επηζπκεί, ψζηε 

νχηε λα εηπσζεί, νχηε λα ηνληζζεί. Υσξίο ην θψιπκα κηαο εμσηεξηθήο αθεγεκαηηθήο 

θσλήο, πνπ δίλεη εληνιή θαη πνπ ζα κπνξνχζε λα παξέρεη ζην κχζν ηεο κηα 

δεπηεξεχνπζα θαηάζηαζε, ραιηλαγσγψληαο ην κήθνο θαη απνηνλίδνληαο ηε 

ζπνπδαηφηεηά ηνπ, ν ζπγγξαθέαο ηνπ γξάκκαηνο έρεη ηελ επθαηξία λα απνθαιχςεη ην 

ραξαθηήξα ηνπ. Δ επηζηνιή πξάγκαηη παξέρεη κηα γξήγνξε καηηά ζηελ ςπρή ηνπ 
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ζπγγξαθέα, αιιά φρη επεηδή απηή απνθαιχπηεη ηνλ «πξαγκαηηθφ ηνπ εαπηφ». 

Σνπλαληίνλ, θάζε γξάκκα επηηξέπεη ζηνλ ζπγγξαθέα λα παξνπζηάζεη έλα πξνζσπηθφ 

«πνξηξαίην», κηα εθδνρή ηνπ εαπηνχ ηνπ πνπ έρηηζε θαη επηκειήζεθε κε πξνζνρή
320

. 

χκθσλα κε ηε ζπλαξπαζηηθή επηρεηξεκαηνινγία ηνπ GarethWilliams, ν ίδηνο ν 

Οβίδηνο εθκεηαιιεχεηαη ηηο γεληθέο δπλαηφηεηεο ηεο απηφ-παξνπζίαζεο, πνπ ηνπ 

παξέρεη ε επηζηνιηθή ζχλζεζε. Ο Williams επηδεηθλχεη, φηη ε πνίεζε ηνπ εμφξηζηνπ 

Οβηδίνπ δελ παξέρεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ θάπνηα βαζχηεξε «πξαγκαηηθφηεηα» γηα 

ηνλ εμφξηζην πνηεηή, αιιά αληίζεηα, πνιιαπιέο πςειά ινγνηερληθέο θαηαζθεπέο ηνπ 

εαπηνχ, ηεο γεσγξαθίαο θαη ησλ παξαιεπηψλ
321

. 

Ώλ θαη θακηά εμσηεξηθή θσλή δελ εκπνδίδεη ηελ εξσίδα-ζπγγξαθέα ηνπ γξάκκαηνο, 

παξφια απηά νη επηζηνιηθέο ζπκβαηηθφηεηεο ππαγνξεχνπλ, φηη δελ έρεη κνλαδηθφ 

έιεγρν ζην θείκελφ ηεο. Αελ κπνξεί απιά λα αληηπξνζσπεχζεη ηνλ εαπηφ ηεο, φπσο 

επηιέγεη. Ο απεπζπλφκελνο έρεη ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ ηεο. Πξέπεη λα 

δηακνξθψζεη κηα αθήγεζε θαη κηα απηφ-παξνπζίαζε, πνπ παξακέλνπλ πηζηεπηέο, κε 

γεγνλφηα θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο παξακέηξνπο ησλ φζσλ 

πξνζδνθά ν αλαγλψζηεο, φζσλ πηζηεχεη θαη επηζπκεί λα αθνχζεη. Βδψ, 

αληηκεησπίδνπκε κηα δεχηεξε δπζθνιία ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε, φηη ην γξάκκα 

απνθαιχπηεη κε απιφ ηξφπν ηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα ηεο ζπγγξαθέσο. Ο αλαγλψζηεο, 

αλ θαη απνπζηάδεη, παίδεη ηζρπξφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ γξαπηνχ απνινγηζκνχ, 

πνπ παξακνλεχεη κέζα ζηελ επηζηνιή, κηα ζπλερή έγλνηα γηα ηε ζπγγξαθέα, 

πξνζδηνξίδνληαο  ζε  θάπνην  βαζκφ  ηε  δηακφξθσζε  ηνπ  πιηθνχ  απφ  απηήλ.  Ο 

«Αεκήηξηνο» ηζρπξίδεηαη, φηη ην γξάκκα πξέπεη λα ζπληαρηεί κε κεγαιχηεξε 

θξνληίδα απφ ην ζπλεζηζκέλν ιφγν, εθφζνλ εθπιεξψλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δψξνπ 

απφ ηνλ απνζηνιέα ζηνλ παξαιήπηε. Βπηπιένλ, ην γξάςηκν κηαο επηζηνιήο ζηνλ 

θαηάιιειν ηφλν, ζπλερίδεη: «Βίλαη ην ζσζηφ αλαθνξηθά κε ην άηνκν ζην νπνίν 

απεπζπλφκαζηε». Ο αλαγλψζηεο γίλεηαη «ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηνπ κελχκαηνο 

ηνπ γξάκκαηνο»
322

, γηαηί απιά ν ζπγγξαθέαο «επεξεάδεη ηνλ αλαγλψζηε θαη 

ηαπηφρξνλα επεξεάδεηαη απφ απηφλ»
323

. Δ εξσίδα-ζπγγξαθέαο, θαηά ηε ζχληαμε, 
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ζθέθηεηαη ηνλ αλαγλψζηε, πξνζπαζψληαο λα θαηαζθεπάζεη ηνλ εαπηφ θαη ηελ 

ηζηνξία ηεο κε ηξφπν, πνπ πξνθαιεί ηελ επηζπκεηή αληίδξαζε ηνπ παξαιήπηε. 

 

Βπηπιένλ, ζα έπξεπε λα ηνλίζνπκε εδψ, φηη δπν δηαθνξεηηθνί ηχπνη αλαγλσζηψλ 

ζπγθξαηνχλ ην ζπγγξαθέα ηνπ γξάκκαηνο, εθφζνλ πνιιά γξάκκαηα, εηδηθφηεξα 

ινγνηερληθά, θαπρψληαη γηα έλαλ εζσηεξηθφ αλαγλψζηε ή παξαιήπηε πνπ αλήθεη 

ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ θεηκέλνπ, θαζψο θαη γηα εμσηεξηθνχο αλαγλψζηεο, ην 

επξχηεξν αλαγλσζηηθφ θνηλφ, ζην νπνίν ην θείκελν απεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν
324

. Ο 

ζπγγξαθέαο φρη κφλν παξνπζηάδεη ηε δηθή ηνπ εθδνρή ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπ πξνο 

ηνλ άκεζν παξαιήπηε, αιιά εηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ ινγνηερληθψλ 

γξακκάησλ, θνηηάδεη «πέξα απφ» ηνλ παξαιήπηε ηνπ πξνο έλαλ ή πνιινχο 

εμσηεξηθνχο αλαγλψζηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε έγλνηα ηνπ λα εκπλεχζεη ηελ 

αληίδξαζε πνπ ζέιεη ζηνλ εμσηεξηθφ αλαγλψζηε απνδίδεη επίζεο ηελ επηζηνιηθή 

απηφ-παξνπζίαζε ηνπ γξάθνληνο ιηγφηεξν σο «πξαγκαηηθφηεηα» θαη πεξηζζφηεξν σο 

ελεξγά δηακνξθσκέλε αθήγεζε. Βθφζνλ θη ν Κηθέξσλαο θη ν ελέθαο ζπλέηαμαλ ηελ 

«πξνζσπηθή» ηνπο αιιεινγξαθία ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη πξνζέρνληαο ηελ ηειηθή 

έθδνζε, ε γλψζε, φηη νη επηζηνιηθέο επηθνηλσλίεο ηνπο ήηαλ πξαγκαηηθά ινγνηερληθέο 

ζπλζέζεηο γηα έλα αλαγλσζηηθφ θνηλφ πέξα απφ ηνλ εζσηεξηθφ παξαιήπηε, δελ ζα 

κπνξνχζε παξά λα δηακνξθψζεη, φ,ηη έγξαςαλ θαη ην πψο παξνπζηάζηεθε. κνηα, ε 

νμεία εζηίαζε ηνπ ζπγγξαθέα ζηνλ εμσηεξηθφ αλαγλψζηε εμεγεί ηνλ ηφλν ζε κεγάιν 

κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ Οβηδίνπ απφ ηελ εμνξία. Παξά ηελ πνηθηιία ησλ παξαιεπηψλ, ν 

πνηεηήο κεηαθέξεη ηνλ εαπηφ ηνπ αξθεηά επίκνλα σο άζιην, κεηαλησκέλν θαη έλνρν 

ιάζνπο παξά σο πξνδφηε νπνηαζδήπνηε πξάμεο. Ώπηή ε κνλφηνλε απηφ-παξνπζίαζε 

έρεη λφεκα φηαλ θάπνηνο ζθέθηεηαη φηη ν Ώχγνπζηνο ππάξρεη σο ν ζρεδφλ παληαρνχ 

παξψλ εμσηεξηθφο αλαγλψζηεο ζηνλ νπνίν απεπζχλνληαη ζηγνπξφηεξα ηα ιφγηα ηνπ 

πνηεηή. Πξάγκαηη, ν Ώχγνπζηνο παξακέλεη ηφζν ζηαζεξφο ζηηο αληηιήςεηο ηνπ 

Οβηδίνπ θαζψο ζπληάζζεη ηηο επηζηνιέο ηνπ πνπ ζε έλα αμηνζεκείσην γξάκκα ν 

πξίγθηπαο πξνθαιεί ηελ άκεζε δηάιπζε ηνπ επηζηνιηθνχ πιαηζίνπ. Γξάθνληαο ζηνλ 

CottaMaximus ζηελ EpistulaeexPonto, ν Οβίδηνο γιηζηξάεη ζε έλα «εζχ» πξνο ηνλ 

παξαιήπηε νξίδνληαο φρη ηνλ εμσηεξηθφ αλαγλψζηε αιιά ηνλ Ώχγνπζην ή, πην 

ζπγθεθξηκέλα ην πνξηξαίην ηνπ, αλαγλσξίδνληαο κε ζαθήλεηα ηελ ππνλννχκελε 

έγλνηά ηνπ. 
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Σν γεγνλφο φηη νη δηάθνξνη αλαγλψζηεο κηαο επηζηνιηθήο ζχλζεζεο δηακνξθψλνπλ 

απηά πνπ παξαζέηεη ζην ραξηί ν ζπγγξαθέαο δελ ζα έπξεπε λα καο θάλεη, σζηφζν, λα 

ράζνπκε ηελ αληίιεςε ηεο δχλακεο ηνπ ζπγγξαθέα λα δηακνξθψζεη ηε δηθή ηνπ 

αθήγεζε. Δ ηάζε αλάκεζα ζηνλ ζπγγξαθέα θαη ηνπο αλαγλψζηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

παξνπζίαζεο παξακέλεη ζπζηαηηθφ ηνπ θάζε γξάκκαηνο
325

. Βλψ θαηά θαηξνχο ν 

αλαγλψζηεο αζθεί πεξηζζφηεξε δχλακε ζηελ αθήγεζε θαη ην πξνζσπηθφ πνξηξαίην 

ηνπ ζπγγξαθέα, θη έηζη ν ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζχκθσλα κε ηελ 

αληίιεςή ηνπ σο πξνο ην ηη ζέιεη λα αθνχζεη ν αλαγλψζηεο παξά ζχκθσλα κε ηελ 

«πξαγκαηηθφηεηα», άιιεο θνξέο ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο πθαίλεη ηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ 

γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ζθνπνχο. 

 

πσο είδακε, κε ηηο γεληθέο ζπκβαηηθφηεηεο ν ζπγγξαθέαο ηνπ γξάκκαηνο, έρεη ηελ 

επθαηξία λα πεη ηελ ηζηνξία ηνπ φπσο απηφο επηιέγεη. Βπηπιένλ, κηα γξήγνξε καηηά 

ζηα ινγνηερληθά γξάκκαηα πξηλ απφ ηηο Δξσίδεο, θαζψο θαη νη ζπζηάζεηο ηνπ 

Οβηδίνπ γηα ηε ζπγγξαθή εξσηηθψλ ζεκεησκάησλ ζην Ars Amatoria, απνθαιχπηεη, 

φηη ν δφινο απφ πιεπξάο ηνπ ζπγγξαθέα είλαη έλα πνιχ θνηλφ θαηλφκελν ηεο 

επηζηνιήο. Ώλαθαιχπηνπκε ζπρλά, φηη ν ζπγγξαθέαο ηνπ γξάκκαηνο ζηελ αξραία 

ινγνηερλία θαηαζθεπάδεη ηελ ηζηνξία θαη ην ραξαθηήξα ηνπ κέζα ζε απηφ, θη φρη 

απιά θάλνληαο καιάμεηο ησλ «γεγνλφησλ» πξνο φθειφο ηνπ, αιιά, αληίζεηα, 

εθαξκφδνληαο ηελ ηέιεηα εμαπάηεζε. 

 

Μεηαθεξφκαζηε καθξηά απφ ηηο «ζεσξεηηθέο» ζπκβαηηθφηεηεο ηνπ επηζηνιηθνχ 

είδνπο ζηελ έξεπλά καο γηα λα θαζηεξψζνπκε ην γεληθφ πιαίζην ηνπ Οβηδίνπ γηα ηηο 

Δξσίδεο. Σαπηφρξνλα ζέκαηα θαη ηδέεο ζηα ινγνηερληθά γξάκκαηα πξηλ απφ ηηο 

Δξσίδεο δεκηνπξγνχλ επηπιένλ πξνζδνθίεο ζρεηηθέο κε ηελ θαηαλφεζε ηεο 

Οβηδηαθήο ζπιινγήο. Ώπφ ηελ πξψηε ηνπ εκθάληζε ζηελ Βιιεληθή ινγνηερλία, ην 

γξάκκα, ηδίσο πξνεξρφκελν απφ γπλαίθα θαη κε εξσηηθφ ζέκα (ι.ρ. ην πην πξνεμέρνλ 

γηα ηε κειέηε ησλ Δξσίδσλ) ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ απάηε
326

. ην έθην βηβιίν ηεο 

Ειηάδαο, αθνχκε ηελ ηζηνξία ηνπ ΐειιεξνθφληε πνπ θνπβαιάεη έλα επηζηνιηθφ 

έληαικα ζαλάηνπ γηα έλα έγθιεκα πνπ δελ δηέπξαμε πνηέ. Καηά ηελ επίζθεςή ηνπ 

ζην βαζηιηά Πξσηέα, ε ζχδπγνο ηνπ βαζηιηά, ε Άληεηα, θαληαζηψλεηαη έλα κνηρφ 

πάζνο γηα ηνλ θαιεζκέλν ηνπ ζπδχγνπ ηεο. ηαλ ν ΐειιεξνθφληεο αξλείηαη ηελ 

πξφηαζή ηεο, ε Άληεηα δεηά εθδίθεζε ηζρπξηδφκελε ζηνλ ζχδπγφ ηεο, φηη ν 
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θαιεζκέλνο ηνπ πξνζπάζεζε λα ηελ απνπιαλήζεη παξά ηε ζέιεζή ηεο. Ώπαηηεί ην 

ζάλαην ηνπ ΐειιεξνθφληε θη ν Πξσηέαο ππνθχπηεη, ή έηζη πηζηεχεη, ζηέιλνληαο ην 

ΐειιεξνθφληε νπιηζκέλν ζηνλ παηέξα ηεο Άληεηαο κε ζθξαγηζκέλν γξάκκα 

απαηηψληαο απφ ηνλ πεζεξφ ηνπ λα ζθνηψζεη απηφλ πνπ θέξεη ηελ επηζηνιή. Ώλ θαη ε 

Άληεηα δελ γξάθεη ην γξάκκα κε ην ρέξη ηεο, θαηαζθεπάδνληαο έλα κχζν γηα ηνλ 

ζχδπγφ ηεο θαη θαηφπηλ δεηψληαο ην ζάλαην ηνπ ΐειιεξνθφληε, ζηελ νπζία [απηή] 

ππαγνξεχεη ην πεξηερφκελφ ηνπ. Σφζν ε αθήγεζε ηεο Άληεηαο γηα ην βηαζκφ πνπ 

επηρεηξήζεθε φζν θαη ην πξνζσπηθφ ηεο πνξηξαίην, σο ην αζψν ζχκα, απνθαιχπηνπλ 

ηε δπλεηηθή ηνπ γξάκκαηνο σο φξγαλν ηεο γπλαηθείαο απάηεο
327

. 

Μεηά ην παξάδεηγκα ηνπ Οκήξνπ, ν Βπξηπίδεο ζηξέθεηαη θαη εμεξεπλά ην ζέκα ηνπ 

απαηεινχ γξάκκαηνο. ηνλ Εππφιπην επεμεξγάδεηαη ηελ επηθίλδπλε δχλακε ηεο 

επηζηνιήο ζηα ρέξηα κηαο γπλαίθαο, ε εξσηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο νπνίαο έρεη 

απνθξνπζζεί. Δ Φαίδξα, ζχδπγνο ηνπ Θεζέα, επηζπκεί ηνλ ζεηφ γην ηεο, ηνλ αγλφ 

Εππφιπην. Καινπηάλεηαη απφ ηελ ηξνθφ ηεο θαη ηεο εθκπζηεξεχεηαη ηηο επηζπκίεο ηεο, 

ε νπνία θαη ηηο απνθαιχπηεη ζηνλ Εππφιπην πνπ πξνζβάιεη ην πάζνο ηεο κεηξηάο ηνπ. 

Θπκσκέλε θαη ληξνπηαζκέλε ε Φαίδξα απνθαζίδεη λα απηνθηνλήζεη, αιιά φρη πξηλ 

αθήζεη κηα επηζηνιή, πνπ ελνρνπνηεί ηνλ αιαδφλα ζεηφ γην ηεο. Ώπνθαιχπηνληαο ηε 

γεληθή ζχλδεζε πξνο ην γξάκκα ζην έθην βηβιίν ηεο Ειηάδαο, γξακκέλν απηή ηε θνξά 

απφ γπλαηθείν ρέξη, ην ζεκείσκα ηεο Φαίδξαο θαηεγνξεί ηνλ Εππφιπην γηα 

ζεμνπαιηθή επίζεζε. Καη πάιη, κε ηξφπν πνπ αληιεί απφ ην Οκεξηθφ έπνο, αιιά εδψ 

πξνβάιινληαο ηε γπλαίθα θαη αθαηξψληαο ην κεζάδνληα αληξηθφ γξάςηκν, ην γξάκκα 

γίλεηαη ην φρεκα ηεο Φαίδξαο πξνο ηελ απάηε, θαζψο ε κεηξηά επηλνεί εμ νινθιήξνπ 

ηφζν ηελ ηζηνξία βηαζκνχ φζν θαη ηνλ ξφιν ηεο σο ζχκα επίζεζεο. 

 

ηελ Εθηγέλεηα ελ Ώπιίδη, ν ηξαγσδφο εμεξεπλά πάιη ηε ζχλδεζε κεηαμχ απάηεο θαη 

γξάκκαηνο αλ θη απηή ηε θνξά ν ζπγγξαθέαο είλαη άληξαο. Δ θίλεζε απφ ηελ 

ηξαγσδία εζηηάδεη ζε δπν δηπξφζσπεο επηζηνιέο ηνπ Ώγακέκλνλα πξνο ηε ζχδπγφ 

ηνπ. Δ πξψηε, γξακκέλε θαη απεζηαικέλε πξηλ ηε δξάζε ηνπ έξγνπ, δεηνχζε απφ ηελ 

Κιπηαηκλήζηξα λα ζηείιεη ηελ θφξε ηνπο Εθηγέλεηα ζηελ Ώπιίδα. Γηα λα επηθέξεη 

επλντθνχο αλέκνπο γηα ην ζηξαηφ πνπ δηνηθεί, ν Ώγακέκλνλαο πιεξνθνξείηαη, φηη 

πξέπεη λα ζπζηάζεη ηελ θφξε ηνπ ζηελ Άξηεκε. Καηαλνψληαο, φηη ε κεηέξα ηεο 

Εθηγέλεηαο δελ ζα δερφηαλ πνηέ ηελ απψιεηα ηνπ παηδηνχ ηεο γηα ην θαιφ ηεο 
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κεγαιχηεξεο Βιιεληθήο εθζηξαηείαο, ν βαζηιηάο πξέπεη λα βξεη κηα πξφθαζε γηα λα 

θέξεη ηελ Εθηγέλεηα ζηελ Ώπιίδα. Καζψο ν Ώγακέκλνλαο ζηξέθεηαη ζην δφιν γηα λα 

πεηχρεη ην ζθνπφ ηνπ, κέζσ ηνπ γξάκκαηνο, επηλνεί κηα ηζηνξία γηα ηε γπλαίθα ηνπ 

ζρεηηθά κε ηνλ ενξηαζκφ ηνπ γάκνπ ηεο Εθηγέλεηαο κε ηνλ Ώρηιιέα πξηλ ν Βιιεληθφο 

ζηφινο μεθηλήζεη γηα ηελ Σξνία. Χζηφζν, ν βαζηιηάο κεηαληψλεη γηα ηελ πξψηε ηνπ 

απφθαζε θαη πξνζπαζεί λα δηνξζψζεη ηε δεκηά ζηέιλνληαο έλα δεχηεξν κήλπκα ζηε 

γπλαίθα ηνπ. Γξάθεη πάιη δίλνληαο νδεγίεο ζηελ Κιπηαηκλήζηξα λα αγλνήζεη ηηο 

νδεγίεο ηεο πξψηεο επηζηνιήο. Δ δεχηεξε επηζηνιή, σζηφζν, παξνπζηάδεη ηνλ δφιν 

ηνπ γξάθνληνο θαζψο ν Ώγακέκλνλαο επηρεηξεί λα απνζησπήζεη ην γεγνλφο, φηη ην 

πξσηφηππν γξάκκα θη ε ππφζρεζε γηα γάκν κε ηνλ Ώρηιιέα ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα
328

. 

Βπηπξφζζεηα, ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζηελή ζρέζε κεηαμχ δηπξνζσπίαο θαη 

γξαθήο γξάκκαηνο, νη ηξαγσδίεο ηνπ Βπξηπίδε, δέρνληαη ππαηληγκνχο απφ ηνλ κεξν. 

Κη φκσο, εμεξεπλνχλ ην ζέκα ζε πεξηζζφηεξν βάζνο, αθνχ εμεηάδνπλ ηε δχλακε ηνπ 

επηζηνινγξάθνπ λα παξάγεη εμνπζηαζηηθή αθήγεζε. ην γξάκκα ηεο, πξηλ 

απηνθηνλήζεη, ε Φαίδξα θαηεγνξεί ηνλ Εππφιπην γηα έλα έγθιεκα, πνπ απηφο 

αξλείηαη βίαηα. ηαλ ν Θεζέαο θαηαξηέηαη ην γην ηνπ, αξλνχκελνο λα αθνχζεη ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπ Εππφιπηνπ γηα ηελ αζσφηεηά ηνπ, ην γξάκκα θαη ε λεθξή γξάθνπζα 

θαηαθέξλνπλ λα ειέγμνπλ φιε ηελ πινθή ηεο ηξαγσδίαο. Σα ιφγηα ηεο Φαίδξαο 

νδεγνχλ απ΄επζείαο ζην ζάλαην ηνπ Εππφιπηνπ θαη ηε ζπληξηπηηθή κεηακέιεηα ηνπ 

Θεζέα. Δ ζπγγξαθέαο, σζηφζν, δελ απνιακβάλεη πάληα ηε ιεθηηθή εμνπζία. 

Ώληίζεηα, ζηελ Εθηγέλεηα ελ Ώπιίδη αξλείηαη ηε θαληαζία ηνπ εμ νινθιήξνπ γξαπηνχ 

ειέγρνπ. Δ ηξαγσδία πξνζθέξεη ζην θνηλφ ηε βαζαληζηηθή δπλαηφηεηα φηη έλα 

γξάκκα κπνξεί λα έρεη ηε δένπζα δχλακε λα κεηακνξθψζεη ην απνηέιεζκα ηεο 

παξαδνζηαθήο ηζηνξίαο θαη λα καηαηψζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ, πνπ βαζίδνληαη 

ζηε καθξά ινγνηερληθή ηζηνξία γηα ηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο. ηαλ ν Ώγακέκλνλαο 

γξάθεη ηε δεχηεξε επηζηνιή δεηψληαο απφ ηελ Κιπηαηκλήζηξα λα θξαηήζεη ηελ 

Εθηγέλεηα ζην ζπίηη, ν ίδηνο κνρζεί λα καηαηψζεη ηε κνίξα ηεο θφξεο ηνπ ζηε 

ινγνηερληθή παξάδνζε. Δ πξνζπάζεηά ηνπ απνηπγράλεη. Ο Βπξηπίδεο δελ δίλεη ζηνλ 

γξάθνληα ηεο επηζηνιήο ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηελ αθήγεζε κε ηα ιφγηα ηνπ κε 

ηνλ επηηαθηηθφ ηξφπν πνπ θάλεη ε Φαίδξα. Χζηφζν, ε αλεθπιήξσηε δπλαηφηεηα, φηη  

ν ζπγγξαθέαο ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ξηδηθά ηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο, γλσζηή απφ 

πξνεγνχκελε ινγνηερληθή παξάδνζε, καο ελδηαθέξεη φηαλ δηαβάδνπκε ηηο Δξσίδεο. 



 

Ο Οβίδηνο, θαλαηηθφο ζπνπδαζηήο ηεο Βιιεληθήο ινγνηερλίαο, ζηξέθεη κε ζαθήλεηα 

ηελ πξνζνρή ζηε ζρέζε κεηαμχ δηπξνζσπίαο θαη επηζηνιηθήο αθήγεζεο ζηε 

ινγνηερλία. Βπαλέξρεηαη ζηε θαληαζία ηνπ ζπλνιηθνχ ειέγρνπ ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ 

γξάκκαηνο ην απνηέιεζκα ηεο ηζηνξίαο. Βλψ ε απάηε είλαη κηθξφηεξε απφ  απηή 

ζηνπο ραξαθηήξεο ηνπ Οκήξνπ θαη ηνπ Βπξηπίδε, ν Οβίδηνο ππνζηεξίδεη ηελ απάηε 

σο πξσηαξρηθφ ζπζηαηηθφ γξαςίκαηνο εξσηηθψλ επηζηνιψλ γηα άληξεο θαη γπλαίθεο. 

ην Ars Amatoria, ν πνηεηήο δίλεη δπν βηβιία ζπκβνπιψλ γηα άληξεο, πνπ δεηνχλ 

εξσηηθέο ζρέζεηο θη αθνινπζεί έλα βηβιίν γηα γπλαίθεο. Καη γηα ηα δπν θχια, ην 

γξάκκα ιεηηνπξγεί σο επηιεθηηθφ φπιν απνπιάλεζεο θη ν πνηεηήο ζπκβνπιεχεη φινπο 

ηνπο ζπγγξαθείο λα απνθεχγνπλ ηελ επηζηνιηθή εηιηθξίλεηα. Γηα λα ζίμεη ην εξσηηθφ 

ελδηαθέξνλ ελφο άληξα, ν Οβίδηνο εμεγεί ζην γπλαηθείν αλαγλσζηηθφ θνηλφ, φηη δελ 

πξέπεη λα παξνπζηάδεηο ηνλ εαπηφ ζνπ, φπσο είζαη. Πξέπεη κάιινλ λα θηηάρλεηο ηνλ 

εαπηφ ζνπ σο ζπγθεθξηκέλν ηχπν γπλαίθαο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ζελάξην. Μηα 

γπλαίθα δελ πξέπεη λα θαίλεηαη νχηε πνιχ πξφζπκε νχηε πνιχ απφκαθξε. 

Ώλεμάξηεηα ηνπ πφζν δπλαηά ληψζεη γηα ην δπλεηηθφ εξαζηή ηεο πξέπεη λα απαληά 

ζηα γξάκκαηά ηνπ κε «κηθξή θαζπζηέξεζε». ε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα 

παξνπζηάδεηαη σο «εχθνιε». Ώληίζεηα, πξέπεη λα αθνινπζεί κηα πνξεία πνπ 

ηαπηφρξνλα λα εκπλέεη θφβν θαη ειπίδα ζηνλ εξαζηή κε θάζε επηζηνιή, αιιά ηειηθά 

λα δίλεη φιν θαη πεξηζζφηεξε ειπίδα θη φιν θαη ιηγφηεξν θφβν θαζψο ε 

αιιεινγξαθία εμειίζζεηαη. Ο Οβίδηνο ηζρπξίδεηαη, φηη θαη νη άληξεο δελ πξέπεη λα 

παξνπζηάδνληαη ζηηο εξσκέλεο κε εηιηθξίλεηα, αιιά κε ζπγθεθξηκέλν πξνθίι. ηελ 

πξνζπάζεηα λα θεξδίζεη κηα γπλαίθα, ν άληξαο πξέπεη λα αθεγεζεί ηελ εηιηθξίλεηά 

ηνπ. ρεδφλ εηξσληθά, πξέπεη λα θαηνξζψζεη θάπνηα πξάγκαηα κε απάηε, κέζσ ηεο 

εθηεηακέλεο ξεηνξηθήο εθπαίδεπζεο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, απνδεζκεχνληαο πξνο 

ηελ απεπζπλφκελε αγλή θαη αθιφλεηε θνιαθεία
329

. 

Ο Οβίδηνο ζεσξεί ηνλ Ώθφληην σο ην πξφηππν αληξηθήο επηηπρίαο κέζσ ηεο 

επηζηνιηθήο απάηεο. Ώπειπηζκέλα εξσηεπκέλνο κε ηελ Κπδίππε, ν Ώθφληηνο 

πξνζπαζεί λα επηηχρεη ηε θαληαζίσζε ηνπ λα ηελ παληξεπηεί. θαιίδεη έλαλ φξθν ζε 

έλα κήιν ην νπνίν θαη ηεο πεηάεη. Ώπηή ην πηάλεη θαη δηαβάδεη θσλαρηά ηα ιφγηα. 

Ώζπλαίζζεηα νξθίδεηαη λα παληξεπηεί ηνλ Ώθφληην θαη κφλν απηφλ, θάπνηνλ πνπ ελψ 

δελ γλψξηδε, θαηάθεξε κε δηπξφζσπν ηξφπν λα ηε δεζκεχζεη κε ηα ιφγηα ηνπ. Δ 

ηζηνξία απηή, εηπσκέλε πξψηα απφ ηνλ Καιιίκαρν (απνζπάζκαηα Ώέηηα 67-75) θαη 
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κεηά απφ ηνλ Οβίδην κέζσ γξακκάησλ ζηηο δηπιέο Δξσίδεο (20-21), απνθαιχπηεη φρη 

κφλν ηελ απαηειή θχζε ησλ γξακκάησλ αιιά θαη ηε βαζαληζηηθή θαληαζία πνπ δίλεη 

ε επηζηνιηθή ζχλζεζε, φηη ν ζπγγξαθέαο κπνξεί λα πεηχρεη ηνλ απφιπην έιεγρν.  

ηαλ ε Κπδίππε, παξά ηηο θαιχηεξεο πξνζπάζεηέο ηεο γηα δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα, 

πξέπεη ηειηθά λα ππνθχςεη θαη λα παληξεπηεί ηνλ Ώθφληην εμ αηηίαο ηνπ δεζκεπηηθνχ 

φξθνπ πνπ δηάβαζε θαη νξθίζηεθε, ν αλαγλψζηεο γίλεηαη κάξηπξαο ηεο δχλακεο ηνπ 

Ώθφληηνπ «κέζσ ηεο γξαθήο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο δηθήο ηνπ επηζπκίαο»
330

. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε απφ ηηο ζθέςεηο γηα ηηο ζπκβαηηθφηεηεο θαη ηα ηεηξηκκέλα ηνπ 

επηζηνιηθνχ δηεγήκαηνο πνπ ζα καο πιεξνθνξήζνπλ γηα ηηο Δξσίδεο, αο ζηξαθνχκε 

ελ ζπληνκία ζε έλα ηειεπηαίν ινγνηερληθφ γξάκκα, ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα καο, 

ιφγσ ηεο εκεξνκελίαο, ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. ην ηειεπηαίν θαη 

εθζπγρξνληζηηθφ βηβιίν ειεγεηψλ, ν Πξνπέξηηνο ζπληάζζεη έλα πνίεκα ζε κνξθή 

γξάκκαηνο. Δ ειεγεία παξνπζηάδεη ηελ επηζηνιηθή θσλή κηαο λεαξήο ζπδχγνπ, ηεο 

Ώξέζνπζαο, πξνο ην ζχδπγφ ηεο, Λχθνηα, πνπ απνπζηάδεη θαηξφ πνιεκψληαο γηα ηε 

ρψξα ηνπ. Δ επηζηνιή ηεο Ώξέζνπζαο απνηειεί κέξνο πνιιψλ πξνζδνθηψλ ελφο 

επηζηνιηθνχ θεηκέλνπ. Δ επηζπκία ηεο γηα ηελ παξνπζία ηνπ ζπδχγνπ δηαπνηίδεη ην 

γξάκκα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δηαβάδνληαο ην πνίεκα, θαίλεηαη, φηη ε επηζηνιηθή 

επηθνηλσλία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε Ώξέζνπζα πξνζπαζεί 

λα θαληαζηεί ηνλ εαπηφ ηεο κε ην ζχδπγφ ηεο. Σνλ βιέπεη δσληαλά θαζψο γξάθεη, 

νπηηθνπνηψληαο ηνλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο κε ζηνηρεία πνπ ζπιιέγεη απφ άιινπο ή απφ 

εηθφλεο πνπ επηθαιείηαη απφ αλαθνξέο ηεο ζηξαηησηηθήο δσήο. Αεκηνπξγεί ηελ 

ςεπδαίζζεζε ηεο παξνπζίαο ηνπ ςάρλνληαο γηα ίρλε ηνπ, φπνπ κπνξεί. Εζρπξίδεηαη, 

φηη θπιάεη ηα φπια, πνπ άθεζε ζην ζπίηη θη φηη αθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ ζηξαηνχ 

ζηνπο ράξηεο. Κη φκσο, αλ θαη κνρζεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ παξνπζία ηνπ, ην γξάκκα 

ηεο δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ απνπζία ηνπ. Δ επηζηνιή αλνίγεη ηνλίδνληαο ηελ 

αλαθνξά ηεο δηακνλήο ηνπ Λχθνηα καθξηά απφ ηελ Ρψκε. Σνπ απεπζχλεηαη σο ν 

ζχδπγφο ηεο θαη κεηά παχεη γηα λα ζθεθηεί ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο νλνκαζίαο ηνπ 

απφληα. ηαλ δειψλεη, φηη εξγάδεηαη θηηάρλνληαο ηνλ ηέηαξην καλδχα ηνπ, απηή ε 

πιεξνθνξία ηνλίδεη ην γεγνλφο, φηη ιείπεη ηνλ ίδην αξηζκφ εηψλ. Βπηπιένλ, ε εηθφλα 

πνπ παξνπζηάδεη ε Ώξέζνπζα ηνπ εαπηνχ ηεο, σο «πθάληξηα», δελ ζα έπξεπε λα 

μεθχγεη ηεο πξνζνρήο ηνπ αλαγλψζηε πνπ είλαη νπιηζκέλνο κε επηζηνιηθέο 

πξνζδνθίεο. Αελ ηζρπξίδεηαη κφλν, φηη πιέθεη ηέζζεξηο καλδχεο αιιά φηη εξγάδεηαη κε 
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ηνλ ζχδπγφ ηεο ζην κπαιφ ηεο ηε λχρηα κε ηελ (εκθαηηθά γπλαηθεία) ζπληξνθηά κφλν 

ηεο αδεξθήο θαη ηεο ηξνθνχ ηεο. Κάλνληαο θαιή ρξήζε ηεο επθαηξίαο ηεο 

ζπγγξαθέσο γηα απηφ-παξνπζίαζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηη ζέιεη λα 

αθνχζεη ν εζσηεξηθφο αλαγλψζηεο, ν απψλ ζχδπγνο, ε Ώξέζνπζα παξνπζηάδεη ηνλ 

εαπηφ ηεο σο ηελ κεηελζάξθσζε ηεο Πελειφπεο. 

 

Ο Πξνπέξηηνο 4.3
331

 είλαη έλα ηδηαίηεξα ζπνπδαίν θείκελν γηα εκάο ιφγσ ησλ 

ηξαληαρηψλ ελλνηνινγηθψλ νκνηνηήησλ κε ηηο Δξσίδεο. Οη Οβηδηαθέο εξσίδεο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ επίζεο ηελ επηζηνιηθή κνξθή ζε ειεγεηαθφ κέηξν γηα  λα 

ζξελήζνπλ ηελ εξσηηθή εγθαηάιεηςή ηνπο, πξνο ηνπο ήξσεο πνπ ηηο εγθαηέιεηςαλ, 

αληιψληαο έκπλεπζε, φπσο θη ε Ώξέζνπζα, ηφζν απφ ηηο επηζηνιηθέο ζπκβαηηθφηεηεο 

φζν θη απφ ηελ πξνεγνχκελε ινγνηερληθή ηζηνξία. Βίλαη δχζθνιν λα αμηνινγήζνπκε 

κε βεβαηφηεηα, πνηνο πνηεηήο επεξέαζε πνηνλ, θαη θαίλεηαη πξάγκαηη αληηπαξαγσγηθφ 

λα πξνζπαζνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε, εάλ ν έλαο πνηεηήο «αληέγξαςε» ηνλ άιινλ. 

Χζηφζν, ν Οβίδηνο κηιάεη γηα ηε θηιία ηνπ κε ηνλ Πξνπέξηην, εηζάγνληαο έηζη ηελ 

πηζαλφηεηα, φηη ζπδήηεζαλ ην έξγν ή κνηξάζηεθαλ ηηο ηδέεο ηνπο. Πφζν βαζαληζηηθφ, 

ηφηε, λα θαληαδφκαζηε ηνπο δπν πνηεηέο λα εμεξεπλνχλ καδί ηηο γεληθέο πξνζδνθίεο 

ελφο αλαγλψζηε ζε έλα επηζηνιηθφ θείκελν, θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ  

ινγνηερληθνχ είδνπο γηα ηα ιφγηα κηαο εξσηεπκέλεο γπλαίθαο. ε θάζε πεξίπησζε, ν 

Πξνπέξηηνο 4.3 ιεηηνπξγεί γηα λα εληζρχζεη ηελ αίζζεζή καο, φηη ν Οβίδηνο ήηαλ 

θαλαηηθφο γλψζηεο ησλ εγγελψλ δπλαηνηήησλ ζε έλα επηζηνιηθφ θείκελν ηφζν γεληθά 

φζν θαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ζε πξνεγνχκελε ινγνηερλία. Γηαηί ε ειεγεία – γξάκκα 

ηεο Ώξέζνπζαο δείρλεη, φηη ν Πξνπέξηηνο ήηαλ θίινο ηνπ Οβηδίνπ θαη ζπλνκήιηθνο 

επίζεο
332

. 

Μέρξη ηψξα, εμεηάζακε ηε ρξήζε ηεο επηζηνιήο ζηε ινγνηερλία πξηλ ηηο Δξσίδεο 

θαζψο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ Οβηδίνπ γηα απηφ ην είδνο (ζε έξγα δηαθνξεηηθά απφ ηηο 

Δξσίδεο), ςάρλνληαο λα κελ εμαληιήζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο γηα επηζηνινγξαθία αιιά 

λα μεθηλήζνπκε κηα ζεηξά πξνζδνθηψλ ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάγλσζε ησλ Δξσίδσλ. 

Καζψο ζηξεθφκαζηε ζηελ Οβηδηαθή ζπιινγή γξακκάησλ, ζα ζθεθηνχκε, πψο ν 

πνηεηήο δίλεη λφεκα ζην θείκελν θαζψο αληιεί απφ ηηο ζπκβαηηθφηεηεο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο γηα ην επηζηνιηθφ θείκελν πνπ μεθηλήζακε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα δνχκε, 

πψο νη εξσίδεο ηνπ Οβηδίνπ ρεηξίδνληαη ηηο ζπκβαηηθφηεηεο ησλ γξακκάησλ γηα λα 
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δεκηνπξγήζνπλ ηελ απηφ-παξνπζία ηνπο. Θα εμεξεπλήζνπκε, πψο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

θεληξηθφ παξάδνμν ηνπ γξάκκαηνο, ηελ επηζπκία ηεο ζπγγξαθέσο λα εμαιείςεη ηελ 

απνπζία αλάκεζα ζηνλ εαπηφ ηεο θαη ηνλ απεπζπλφκελν, κηα απνπζία πνπ ηνλίδεη ηελ 

αλάγθε γηα ην γξάκκα. Θα εμεηάζνπκε ζηελά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε 

θιαζζηθή ηάζε αλάκεζα ζηε δχλακε ηεο ζπγγξαθέσο θαη ηνπ αλαγλψζηε ζε κηα 

επηζηνιή παξνπζηάδεη ηηο Δξσίδεο. Πψο νη εξσίδεο ηνπ Οβηδίνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

επθαηξία γηα ππνθεηκεληθή αθήγεζε; Ώθνινπζνχλ ηα ίρλε ησλ ινγνηερληθψλ 

πξνγφλσλ ηνπο θαη γξάθνπλ κε δηπξφζσπν ηξφπν; Πψο αθξηβψο παξνπζηάδνληαη θαη 

ζε ηη βαζκφ θαηαθέξλνπλ λα ειέγμνπλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο; Σα ζέκαηα, νη ηξφπνη θαη νη 

γεληθέο ζπκβαηηθφηεηεο ησλ επηζηνιηθψλ θεηκέλσλ ζηελ πξνγελέζηεξε ινγνηερλία ζα 

νδεγήζνπλ θαη ζα εκπινπηίζνπλ ηελ αλάγλσζε ησλ ιφγσλ ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ 

γπλαηθψλ. 

 

9.2. Γπλαίθα θαη Αιιεινγξαθία: Η ζπγγξαθή γξακκάησλ θαη νη Ηρωίδες. 

 
Ο θπζηθφο δηαρσξηζκφο απφ ηνλ αγαπεκέλν απνηειεί πιεγή γηα ηελ θάζε εξσίδα, 

ζηηο Δξσίδεο, νδεγψληαο ηελ ζην λα πηάζεη ραξηί θαη πέλλα. Έρεη εγθαηαιεηθζεί, 

έκεηλε κφλε ζε έλα έξεκν λεζί ή ζην ζπίηη, ελψ ν αγαπεκέλνο ηεο ιείπεη ζηνλ 

πφιεκν, γηα εξγαζίεο, ίζσο ζε κηα εξσηθή αλαδήηεζε ή, πνιχ απιά, ηελ βαξέζεθε. 

Κάπνηνο ερζξφο ηεο πήξε ηνλ αγαπεκέλν, ν νπνίνο αξλήζεθε, ή ζηάζεθε αλίθαλνο λα 

επηηχρεη ηελ ηαρεία επηζηξνθή. Ο εξαζηήο ηελ απνξξίπηεη γηα θάπνηα ή θάηη άιιν 

(αγλφηεηα, γπξηζκφο). Δ απνπζία ηνπ άληξα πνπ αγαπάεη, ε απνπζία σο απαξαίηεην 

ζπζηαηηθφ γηα θάζε γξάκκα, ηελ σζεί ζην γξάςηκν. ε κηα πξνζπάζεηα λα 

επηθαιεζηεί ηελ παξνπζία ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο, λα απνθξχςεη ηελ απφζηαζε (ρσξηθή 

θαη/ή ζπλαηζζεκαηηθή) πνπ ηνπο ρσξίδεη, ε εξσίδα ζπληάζζεη κηα επηζηνιή πνπ 

απεπζχλεηαη ζε απηφλ ζαλ λα ήηαλ δηαζέζηκνο γηα δηάινγν. Κη φκσο, ηνλίδεη ηνπο 

πνηθίινπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε επηζηνιή ηεο δελ θαηαθέξλεη λα εμαιείςεη ην 

ρσξηζκφ ηνπο θη φρη ηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο θαηαζθεπάδεη κε επηηπρία ηελ 

αίζζεζε παξνπζίαο, πνπ ηφζν επηζπκεί. 

 

Ο Οβίδηνο δελ έρεη δεκηνπξγήζεη ν ίδηνο ηηο εξσίδεο, πνπ επηιέγεη λα κεηαθέξεη ζε 

απηφ ην έξγν. Ο αλαγλψζηεο γλσξίδεη ηηο ηζηνξίεο ησλ γπλαηθψλ απφ πξνεγνχκελεο 

αθεγήζεηο. Χζηφζν, κε έλαλ ερεξφ ηξφπν νη Δξσίδεο δελ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ 

καθξά παξάδνζε ηεο παξνπζίαζεο ζην έπνο θαη ηελ ηξαγσδία, φπνπ απηέο νη εξσίδεο 

θαηέρνπλ πεξηζσξηαθνχο ξφινπο σο δεπηεξεχνληεο ραξαθηήξεο. Δ ζπγγξαθέαο ηνπ 
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θάζε γξάκκαηνο έρεη κηα ππνθχπηνπζα επθαηξία λα έρεη κηα θεληξηθή ζθελή, 

θαηέρνληαο, φπσο θάζε ζπγγξαθέαο γξάκκαηνο, ηελ επθαηξία λα αθεγεζεί ηε δηθή 

ηεο ηζηνξία απφ ηε δηθή ηεο ππνθεηκεληθή πιεπξά. Δ εχινγε επηινγή ηεο επηζηνιηθήο 

ζχλζεζεο ηνλίδεη επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα, φηη ζα αθνχζνπκε κηα απζεληηθή γπλαηθεία 

θσλή
333

. 

πσο είδακε θαη ζην πξνεγνχκελν κέξνο ηεο επηζηνινγξαθίαο, φηαλ ιέεη ηε δηθή ηεο 

εθδνρή ηεο ηζηνξίαο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη, θάζε εξσίδα έρεη κηα επθαηξία πνπ ηεο 

δίλεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθφηεηεο ηνπ ινγνηερληθνχ είδνπο πνπ γξάθεη, λα δνκήζεη ηα 

ζπκβάληα, θάλνληαο έλαλ απνινγηζκφ, ηνλ νπνίν επηιέγεη λα ηνλίζεη ή λα 

ζπγθαιχςεη. Οη εξκελείεο ησλ αλαγλσζηψλ δηαθέξνπλ αλαθνξηθά κε, ην γηαηί ε 

πνηήηξηα επέιεμε έλα ινγνηερληθφ είδνο πνπ παξνπζηάδεη ηελ νπηηθή ηεο θάζε 

εξσίδαο. Κάπνηνη πηζηεχνπλ, φηη ν Οβίδηνο, θαηαξξένληαο ην ζχγρξνλν θαη 

κπζνινγηθφ ρξφλν, ψζηε λα ηνλίζεη ηελ θαζνιηθφηεηα είηε ηεο γπλαηθείαο ςπρήο ή 

ηνπ γπλαηθείνπ βάζαλνπ γηα ηε ρακέλε αγάπε, εθαξκφδεη απηή ηελ νπηηθή, γηα λα 

απνηππψζεη ην ςπρνινγηθφ «πνξηξαίην» ηεο γπλαίθαο γεληθά. Άιιεο θξηηηθέο 

βιέπνπλ, φηη ν ζθνπφο ηνπ πνηεηή είλαη λα ηνλίζεη ηελ αληίζεζε κεηαμχ ηεο 

ππνθεηκεληθήο αληίιεςεο ηεο εξσίδαο ζηελ ηζηνξία θαη ηεο «αληηθεηκεληθήο» 

παξαδνζηαθήο αθήγεζεο. Φάρλεη ινηπφλ λα αλαθαιχςεη ηε ζρεηηθή θχζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο επηδεηθλχνληαο, πψο ε θαηαζθεπή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

κεηαθηλείηαη αλαιφγσο ηεο αληίιεςεο. Ή πξνζπαζεί λα εληζρχζεη ηελ απνδνρή ηνπ 

αλαγλψζηε ζρεηηθά κε ηελ «αληηθεηκεληθή» αληίιεςε ηνπ θπξίαξρνπ θεηκέλνπ; ηηο 

ίδηεο γξακκέο αιιά κε έκθαζε ζην ρηνχκνξ, έλαο άιινο εξκελεπηήο πξνηείλεη, φηη ν 

Οβίδηνο ζέιεη λα επηδείμεη ην πλεχκα ηνπ δεκηνπξγψληαο ηέηνην θελφ κεηαμχ ηεο 

παξαδνζηαθήο αθήγεζεο θαη ηεο πνιχ δπζάξεζηεο ηζηνξίαο ηεο εξσίδαο, ψζηε ν 

αλαγλψζηεο, πνπ ληψζεη ζπκπάζεηα γηα απηή ηε γπλαίθα, αλαγθάδεηαη λα 

νπηζζνρσξήζεη θαη λα γειάζεη κε ηελ ίδηα, πνπ ππνθχπηεη ζηε (ιαλζαζκέλε) 

αληίιεςε ησλ γεγνλφησλ. Κη φκσο, άιινη ιφγηνη πξνβάιινπλ ην επηρείξεκα, φηη ε 

ππνθεηκεληθφηεηα δίλεη δεκηνπξγηθή δχλακε ζηε γπλαίθα. Έηζη, νη εξσίδεο γίλνληαη 

θαιιηηέρλεο, πνπ θαηέρνπλ ηελ επθαηξία λα ζθηαγξαθήζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο 

«πνξηξαίηα»
334
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Δ ππνθεηκεληθή θχζε ηεο επηζηνινγξαθίαο δίλεη πξάγκαηη ζε θάζε εξσίδα ηελ 

επθαηξία λα πιάζεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο. Μηα εμέηαζε ησλ γξακκάησλ, σζηφζν, 

δείρλεη, πσο νη γπλαίθεο θάλνπλ κηα κάιινλ αηθλίδηα επηινγή γηα απηφ-παξνπζίαζε. 

Αηαβάδνληαο κεκνλσκέλεο επηζηνιέο ζα δνχκε, πψο νη εξσίδεο ρεηξίδνληαη 

πξνζεθηηθά θαη ζπλεηδεηά ηηο ζπκβαηηθφηεηεο θαη ηα ηεηξηκκέλα ησλ ινγνηερληθψλ 

επηζηνιψλ, κε απνηέιεζκα λα κεηψλνπλ ζπζηεκαηηθά ηηο απηφ-εληζρπκέλεο 

δπλαηφηεηεο, πνπ πξνζθέξεη ην γξάκκα ζηε ζπγγξαθέα ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζα 

επηθεληξσζνχκε ζην, πψο ε εξσίδα επηιέγεη λα απνγπκλψζεη ηελ θιαζζηθή θαη 

γεληθά ηελ ηάζε εληνιήο κεηαμχ ηεο δχλακεο ηεο ζπγγξαθέσο θη απηήο ηνπ 

αλαγλψζηε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ γξάκκαηνο. 

Αηακνξθψλνληαο ηε δηθή ηεο αθήγεζε λα παξνπζηάζεη κηα ηζηνξία, πνπ ζα θεξδίζεη 

ηελ εχλνηα ηνπ απεπζπλφκελνπ, ε εξσίδα ππνβηβάδεη ηνλ εαπηφ ηεο ζηε γλσζηή ηεο 

ζέζε, ζην πεξηζψξην ηνπ κχζνπ, πξνζπαζψληαο θαηά θαηξνχο λα εμαιείςεη απφ ην 

πξνζσπηθφ ηεο «πνξηξαίην» ηα ίρλε εμνπζίαο ηνπ ραξαθηήξα ηεο (εάλ ππήξραλ) ζην 

πξνεγνχκελν θείκελν. Βπηπιένλ, κεηαθέξεη ηνλ απφληα ήξσα ζηνλ θεληξηθφ ξφιν, ν 

νπνίνο δηαηεξεί ηα θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απφ ηελ παξαδνζηαθή αθήγεζε 

δηαηεξψληαο αθφκα ηα ζηνηρεία ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο δχλακεο. ηελ 

επηζηνινγξαθία ηεο ε εξσίδα θαληάδεηαη ηε δηθή ηεο ηζηνξία κε ηνλ ήξσα, σο 

πξσηαγσληζηή, ν νπνίνο απνηειεί θαη ην ζεκείν αλαθνξάο ηνπ νξηζκνχ ηεο. 

 

ηελ εξσηηθή επηζηνινγξαθία, ε εξσίδα ηνπνζεηεί πάληα ηνλ εαπηφ ηεο – ρσξηθά, 

ρξνληθά, ζπλαηζζεκαηηθά – πξφζσπν κε πξφζσπν κε ηνλ αγαπεκέλν»
335

 (Kauffman, 

1986). Δ εξσίδα γξάθεη θη επηλνεί ηα πάληα γηα ηνλ πηζαλφ παξαιήπηε,  πνπ 

βξίζθεηαη ζπλέρεηα ζην κπαιφ ηεο, παξέρνληάο ηεο θίλεηξν θαη λφεκα. Βπηιέγνληαο 

λα παξακείλεη πξσηαξρηθά απνξξνθεκέλε κε ηελ επίδξαζε, πνπ θαληάδεηαη, φηη ζα 

έρνπλ ηα ιφγηα ηεο ζηνλ απφληα ήξσα, κε απηφ πνπ πηζηεχεη, φηη ζέιεη λα αθνχζεη, 

δελ ηνλίδεη ηε δχλακή ηεο σο ζπγγξαθέαο ζην ζρήκα ηνπ πιηθνχ αιιά αληίζεηα δίλεη 

ηνλ έιεγρν ζηνλ παξαιήπηε σο πξνο ην πψο θαη ηη γξάθεη. Ο Οβίδηνο επηπιένλ 

εμαιείθεη ηε δηπξνζσπία ζηελ θαξδηά ηνπ επηζηνιηθνχ θεηκέλνπ θπξίσο πξνο δεκία 

ηεο εξσίδαο. Κάζε γξάκκα ηεξκαηίδεηαη θαηά θάπνην ηξφπν, ή, ηνπιάρηζηνλ, έρεη 

θάπνην ηέινο, φηαλ ε ζπγγξαθέαο αθήλεη ηελ πέλλα ηεο. Κη φκσο, ε γεληθή δνκή ηεο 

επηζηνιήο επηηξέπεη ηε δπλαηφηεηα ελφο θιεηζίκαηνο, πνπ δελ είλαη κφληκν, νχηε 

απφιπην. Δ ζπγγξαθέαο κπνξεί λα ζπλδέζεη θάζε γξάκκα κε έλα άιιν εθφζνλ, σο 
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κηζφ ηνπ δηαιφγνπ, ε ζπγγξαθέαο, αλ θη ειπίδεη λα πξνθαιέζεη κηα αληαιιαγή, δελ 

απαηηεί ιφγηα θαη αληηδξάζεηο απφ ηνλ παξαιήπηε ηεο γηα λα ππνζηεξίμεη ην δηθφ ηεο 

κεξίδην, ή ίζσο ηε δηθηά ηεο ςεπδαίζζεζε ηεο ζπδήηεζεο. Δ έιιεηςε απηή ελφο 

ζηαζεξνχ θαη θαζνξηζηηθνχ ζεκείνπ θιεηζίκαηνο δηεπθνιχλεη ην γξάκκα λα 

ιεηηνπξγήζεη θαιά σο κέζν έθθξαζεο επηζπκίαο, ην νπνίν απφ κφλν ηνπ  «είλαη 

άπεηξα αληηγξαθφκελν, θη φκσο χςηζηα αζχιιεπην, θη επνκέλσο αθαηάπαπζηα 

επαλαιακβαλφκελν». Πξάγκαηη, ραξαθηεξηζηηθφ ελφο πνπ επηζπκεί, θαη εηδηθφηεξα 

ζηηο Δξσίδεο, είλαη ε άξλεζε λα επηβάιεη ην ηέινο, ην θιείζηκν έλαληη ηεο επηζπκίαο. 

Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ, φηη, κέζσ ηεο έιιεηςεο ηεξκαηηζκνχ, ε εξσίδα αλνίγεη ζηνλ 

εαπηφ ηεο ηε δπλαηφηεηα λα γξάθεη γξάκκα πάλσ ζην γξάκκα πξνο ηνλ αγαπεκέλν 

ηεο, κηιψληαο αθαηάπαπζηα γηα ηελ επηζπκία ηεο. ηε ζπδήηεζή ηεο γηα ηηο Δξσίδεο, 

ε Linda Kauffman πξνηείλεη, φηη γηα θάζε εγθαηαιειεηκκέλε εξσίδα, ε επηζπκία 

πξέπεη, θαη ζα επαλαιακβάλεηαη ζπλερψο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, θάζε θνξά πνπ κηα 

γπλαίθα απεηιεί λα απηνθηνλήζεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο αλεθπιήξσηεο επηζπκίαο ηεο, ε 

Kauffman επηκέλεη, φηη κηα ηέηνηα απεηιή είλαη απιά έλα ξεηνξηθφ ηέρλαζκα, έλα 

φπιν ζην άπεηξν νπινζηάζηφ ηεο πνπ ηείλεη λα ηθαλνπνηήζεη ηελ επηζπκία ηεο. Αελ ζα 

απηνθηνλήζεη αιιά κάιινλ ζα ζπλζέζεη κηα άιιε επηζηνιή. Δ Kauffman γξάθεη γηα 

θάζε εξσίδα φηη «ε αληθαλφηεηα λα πξνηξέςεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο λα επηζηξέςεη έρεη… 

[ην] απνηέιεζκα λα πξνρσξήζεη ην γξαπηφ, δηαηεξψληαο αλνηρηφ ην δξφκν ηεο 

επηζπκίαο»
336

. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηε Αηδψ, εμεγεί, φηη «ε απηνθηνλία 

απνηππψλεηαη σο απεηιή, κηα ξεηνξηθή ζηξαηεγηθή ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί απιά γηα λα 

πείζεη ηνλ Ώηλεία λα επηζηξέςεη… Σειηθά δελ πεζαίλεη, αιιά κέλεη δσληαλή, κηιψληαο 

γηα ηελ επηζπκία ηεο». 

Βλψ ε ηδέα ηεο «άπεηξα αληηγξαθφκελεο» επηζπκίαο είλαη βαζαληζηηθή, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη εδψ είλαη πνιιαπιά. Πξψηα απφ φια, ζε πην 

ινγνηερληθφ επίπεδν, νη Δξσίδεο σο ζπιινγή πεξηέρνπλ κφλν έλα γξάκκα απφ θάζε 

εξσίδα πξνο ηνλ απφληα ήξσα θαη γηα ην ιφγν απηφ, είλαη παξαπιαλεηηθφ λα κηιάκε 

γηα ηε ζπγγξαθή άιισλ γξακκάησλ πνπ αθνινπζνχλ ην πξψην. Αεχηεξνλ, αλ θαη 

θάπνηεο εξσίδεο, φπσο ε Φπιιίδα, ε Αηδψ ή ε Αεηάλεηξα, απεηινχλ κε απηνθηνλία (ε 

νπνία βέβαηα πξαγκαηνπνηείηαη αιιά φρη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζηνιψλ), άιιεο 

δηεγήζεηο ησλ ηζηνξηψλ απηψλ, ηηο νπνίεο γλσξίδεη ν αλαγλψζηεο, απνθαιχπηνπλ ην 

ηέινο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Οβηδίνπ. 
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Βδψ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε ηε δπλεηηθά αλαηξεπηηθή έλλνηα πνπ ε Duncan 

F. Kennedy καο αλαθέξεη σο «ρξνληθφηεηα»
337

. Δ Kennedy δηαηείλεηαη, φηη ππάξρεη 

κηα δίπηπρε ρξνλνινγία ζηηο Δξσίδεο, πνπ εμαξηάηαη απφ ην πνηνλ ζεσξνχκε 

«ζπγγξαθέα» ηνπ θάζε γξάκκαηνο. Ώλαγλσξίδνληαο ηε ζπγγξαθηθφηεηα ηνπ Οβηδίνπ, 

νη επηζηνιέο ησλ Δξσίδσλ ζεσξνχληαη ρξνληθά κεηαγελέζηεξεο απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο αθεγήζεηο ηεο ηζηνξίαο. Ο Οβίδηνο, γηα παξάδεηγκα, γξάθεη ηηο 

Δξσίδεο κεηά ηνλ Βπξηπίδε ή ηνλ Κάηνπιν, νη νπνίνη έρνπλ ήδε δηακνξθψζεη ηηο 

δηθέο ηνπο. Ώιιά, αληίζεηα, νη εθδνρέο ηνπ Οκήξνπ, ηνπ ΐηξγίιηνπ θαη ηνπ νθνθιή 

ιακβάλνπλ ρψξα σο κεηαγελέζηεξα επεηζφδηα ησλ αθεγήζεσλ ησλ εξσίδσλ, αλ 

επηιέμνπκε λα δνχκε ηηο γπλαίθεο σο ζπγγξαθείο ησλ Δξσίδσλ. Με άιια ιφγηα, ην 

πξνγελέζηεξν θείκελν πξνζθέξεη κηα γξήγνξε καηηά ζηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ 

ζα μεδηπισζνχλ, αθνχ ν κχζνο ηεο εξσίδαο (απηήο ζηηο Δξσίδεο) θηάζεη ζην ηέινο 

ηνπ. Ώπφ ηε κηα πιεπξά, φπσο ηζρπξίδεηαη ε Kennedy, έλαο ηέηνηνο ρξνληθφο 

ρεηξηζκφο κπνξεί λα ελδπλακψζεη ζεκαληηθά ηελ εξσίδα. Βάλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ην θείκελφ ηεο είλαη πξψην, ηεο παξνπζηάδεηαη ε δπλαηφηεηα αληηπαξάζεζεο πξνο ηηο 

κεγάιεο ινγνηερληθέο πεγέο, πνπ πεξηέρνπλ ηελ αθήγεζή ηεο. Μπνξεί λα ζπλζέζεη 

κηα πνηθίιε εθδνρή. Καη πξάγκαηη, φπσο είδακε, νη επηζηνιηθέο ζηηγκέο ζηα θείκελα 

πξηλ ηηο Δξσίδεο πξνηείλνπλ, φηη ε ζπγγξαθέαο έρεη ηε δχλακε λα αιιάμεη ηελ πινθή, 

θαηά πσο ζεσξεί θαηάιιειν. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, σζηφζν, κηα ζηελή εμέηαζε ησλ 

πνηθίισλ Οβηδηαθψλ επηζηνιψλ απνθαιχπηεη, φηη νη Δξσίδεο δελ σθεινχληαη απφ 

απηή ηελ επθαηξία. Μάιινλ καρφκελεο έλαληη ησλ αθεγήζεσλ, πνπ παξείραλ ηα 

πξνεγνχκελα θείκελα ζε κηα πξνζπάζεηα λα μαλαγξαθνχλ απηέο νη ηζηνξίεο, νη 

εξσίδεο επηιέγνπλ λα ππνδπζνχλ ηνπο παξαδνζηαθνχο, αλαγλσξίζηκνπο εαπηνχο θαη 

ηζηνξίεο ηνπο
338

. 

Ώο επηζηξέςνπκε ζηηο έλλνηεο ηνπ ηεξκαηηζκνχ θαη ηεο επηζπκίαο, κε ηηο νπνίεο 

αλαθαιχπηνπκε, θαηφπηλ ζηελήο παξαηήξεζεο, φηη ν Οβίδηνο παίδεη κέζα ζηε 

ζπιινγή, φπσο θαη κέζα ζηελ αηνκηθή επηζηνιή. Αελ επηδεηθλχεη, φηη απηφ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ επηζπκίαο «αθαηάπαπζηα επαλαιακβαλφκελν» κε ηε δπλαηφηεηα, φηη 

θάζε εξσίδα ζα ζπλερίζεη ην γξάςηκν γηα πάληα. Μάιινλ, ε ζπιινγή σο φινλ 

ππεξεηεί απηφ ην ζθνπφ. Σν γεγνλφο, φηη θάζε εξσίδα ιέεη ηελ ίδηα ηζηνξία 

αλεθπιήξσηεο επηζπκίαο κε ηελ ίδηα θσλή θαη ηελ ίδηα γιψζζα, γίλεηαη ν ηξφπνο 
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έθθξαζεο ηεο «άπεηξα αληηγξαθφκελεο» θαη «αθαηάπαπζηα επαλαιακβαλφκελεο» 

θχζεο ηεο επηζπκίαο. Βπηπιένλ, ην αλνηρηφ ηέινο θάζε γξάκκαηνο, πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κέζσ ηεο ζησπήο, ή έιιεηςεο αληίδξαζεο, ηνπ απφληνο ήξσα, νδεγεί 

ηνλ εμσηεξηθφ αλαγλψζηε κέζα ζην θείκελν. Βθφζνλ θέξλεη, ζηελ αλάγλσζε ηνπ 

Οβηδηαθνχ θεηκέλνπ, γλψζε πνπ απνθηήζεθε κέζα απφ ηελ αλάγλσζε άιισλ, 

πξνεγνχκελσλ αθεγήζεσλ απηψλ ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ γπλαηθψλ θαη ησλ 

ηζηνξηψλ ηνπο απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο, δηαπηζηψλεη, φηη θαλέλα γξάκκα δελ θηάλεη 

ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ, φηη ε πξνζπάζεηα θάζε εγθαηαιειεηκκέλεο εξσίδαο λα ζπλδεζεί 

κε ηνλ ήξσα πνπ ηελ εγθαηέιεηςε είλαη θξνχδα
339

. Βθνδηάδεη ην θείκελν κε ην 

θιείζηκφ ηνπ, σο ζχιιεςε απηνχ πνπ ν Barchiesi απνθαιεί «ε απνδνρή ηνπ  

θπξίαξρνπ κπζηζηνξήκαηνο πνπ καο ειέγρεη»
340

. Ο αλαγλψζηεο έρεη ην άβνιν έξγν λα 

παξέρεη ηνλ ηεξκαηηζκφ, πνπ ιείπεη. Έηζη θαη ζηηο Δξσίδεο, ε δχλακε ηνπ αλαγλψζηε 

επί καθξά ππεξηεξεί απφ απηή ηνπ ζπγγξαθέα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10. 

 
Δπξηπίδεο - αίμπεξ: αλαζθαιείο ηύπνη δεζκνύ 

 
Σν θεθάιαην απηφ, επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη θαη λα θαηαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο 

ζεσξίαο ησλ Βλεξγψλ Μνληέισλ Αεζκνχ ζε έξγα ησλ δχν κεγάισλ ηξαγηθψλ 

ζπγγξαθέσλ, ηνπ Βπξηπίδε θαη ηνπ αίμπεξ, θαζψο θαη λα δηαπηζηψζεη ηε 

δηαρξνληθφηεηα ησλ ηδεψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη νη ραξαθηήξεο ηνπ «Εππφιπηνπ» (κηθ.ΐάξλαιεο, 1998) θαη 

ηεο «Μήδεηαο» (κηθ Υεηκσλάο, 1990) ηνπ Βπξηπίδε θαη ηνπ «Ρσκαίνο θαη Ενπιηέηα» 

(κηθ. Μπειηέο, 2007)θαη «Οζέιινο» (κηθ. Καθνγηάλλεο, 2001) ηνπ αίμπεξ. 

10.1. Ο αίμπεξ θαη ε επαθή ηνπ κε ηνπο Έιιελεο ηξαγηθνύο πνηεηέο. 

 
Τπάξρεη κία άπνςε θαηά ηελ νπνία, ν ίδηνο ν αίμπεξ δελ δηάβαζε θαη δελ ελέηαμε 

ζηα έξγα ηνπ πιηθφ απφ ηα αξραία εειεληθά δξάκαηα ηνπ νθνθιή, ηνπ Ώηζρχινπ θαη 

ηνπ Βπξηπίδε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο αληίιεςεο απηήο απνηειεί ην 

παξαθάησ απφζπαζκα: «Ώλ (ν αίμπεξ) γλψξηδε θαζφινπ ειιεληθά, απηά δελ ηνπ ήηαλ 

επαξθή, ψζηε λα δηαβάζεη, αθφκα θη αλ ήζειε, ηα κεγάια έξγα ηεο αξραίαο θαη 

θιαζζηθήο Βιιάδνο, αιιά δελ ππάξρεη ιφγνο λα ππνζέζνπκε θάηη ηέηνην. Ο ελέθαο 

ήηαλ ε πιεζηέζηεξε γηα ηνλ αίμπεξ πεγή γηα ηελ ειιεληθή ηξαγσδία
341

». 

Δ ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε φκσο δελ επζηαζεί, αθνχ ν αίμπεξ αζφξπβα θαη 

ζπζηεκαηηθά δηάβαζε, κειέηεζε θαη αθνκνίσζε ηελ θιαζζηθή Βιιάδα, ηηο ηξαγσδίεο 

θαη ηηο θσκσδίεο ηεο. Έπεηηα, κε επηδεμηφηεηα θαη επθπΎα πξνζάξκνζε ρηιηάδεο ζηνπο 

απφ ηα 44 ζσδφκελα αζελατθά έξγα, ψζηε λα εκπινπηίζεη φια ζρεδφλ ηα δηθά ηνπ 

ζεαηξηθά πνηήκαηα θαη λα θαζνξίζεη κε ηξφπν νπζηαζηηθφ πνιιά απφ απηά. Δ 

ηξαγσδία ηνπ αίμπεξ είλαη ειιεληθή ηξαγσδία κε έλα αλαγελλεζηαθφ θαη 

ζαημπεξηθφ πξφζσπν θαη θφξκα. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζαημπεξηθήο θσκσδίαο 

πξνέθπςε απφ ηελ επθπέζηαηε επξηπίδεηα εηξσλία, θαζψο θαη απφ ηηο βξσκνινρίεο 

ηνπ Ώξηζηνθάλε. Βλ νιίγνηο, ην αξραίν ειιεληθφ δξάκα ήηαλ ε θπξίαξρε ινγνηερληθή 

επίδξαζε ζηνλ αίμπεξ
342

. 
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10.2. Μήδεηα 

 
ηε Μήδεηα

343
 ν Βπξηπίδεο ζπλδέεη δχν κπζηθέο παξαδφζεηο. Ο κχζνο γηα ηελ 

αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία θέξλεη ηε Μήδεηα, ηελ πξηγθίπηζζα – κάγηζζα, απφ ηελ 

Κνιρίδα ηεο αλαηνιηθήο αθηήο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο ζηελ Βιιάδα. Δ Μήδεηα 

ζθνηψλεη απφ αγάπε γηα ηνλ Εάζνλα πνπ δελ κπνξνχζε λα απνθηήζεη κφλνο ηνπ 

ρξπζφκαιιν δέξαο, θαη απφ ηνλ νπνίν ν θαθφο ζείνο ηνπ, Πειίαο, ζηέξεηζαη ηελ 

αληακνηβή πνπ ηνπ ππνζρέζεθε. θφησζε θαη ηνλ ίδην ηεο ηνλ αδεξθφ, αιιά θαη ηνλ 

Πειία, πξάγκα πνπ εμηζηφξεζε ν Βπξηπίδεο ζηηο Πειηάδεο. Βθηφο φκσο απφ απηήλ ηελ 

Μήδεηα ηεο αξγνλαπηηθήο εθζηξαηείαο, ππήξρε θαη κία «Κνξίλζηα Μήδεηα», ηελ 

νπνία, ζχκθσλα κε έλα παιηφ ηνπηθφ κχζν, έθεξαλ απφ ηελ Κνιρίδα ζηελ Κφξηλζν, 

γηα λα θπβεξλήζεη ηελ πφιε. Μεηά απφ ιίγν θαηξφ, ε εμνπζία πνπ αζθνχζε καδί κε 

ηνλ ζχδπγφ ηεο ,πξίγθηπα Εάζνλα, ζεσξήζεθε θαηαπηεζηηθή. ε κία εμέγεξζε νη 

Κνξίλζηνη ζθφησζαλ ηα επηά παηδηά ηεο Μήδεηαο, ηα νπνία είραλ δεηήζεη άζπιν ζην 

βσκφ ηεο Ήξαο (ή, ζχκθσλα κε άιιε εθδνρή ηνπ κχζνπ ε Μήδεηα πήγε ηα παηδηά ζην 

ηεξφ ηεο Ήξαο, φπνπ θαη πέζαλαλ απφ αζηηία, δηφηη ε κεηέξα ηνπ παξελφεζε έλα 

ρξεζκφ). 

 

Δ Μήδεηα ηνπ Βπξηπίδε ζπλδπάδεη θαη ηηο δχν παξαδφζεηο: ν Εάζσλ θαη ε Μήδεηα 

έρνληαο δχν παηδηά θεχγνπλ απφ ηελ Εσιθφ, φπνπ ε Μήδεηα ζθφησζε ηνλ Πειία, θαη 

πεγαίλνπλ ζηελ Κφξηζν, φπνπ ν Εάζσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παληξεπηεί ηελ θφξε 

ηνπ βαζηιηά ηεο Κνξίλζνπ. Ο Εάζσλ εγθαηαιείπεη ηε Μήδεηα θαη απηή απφ εθδίθεζε 

ζθνηψλεη ηε κέιινπζα ζχδπγν ηνπ Εάζνλνο θαη ηνλ παηέξα ηεο κε έλα 

δειεηεξηαζκέλν γακήιην δψξν, αιιά θαη ηα ίδηα ηεο ηα παηδηά. Με ηε βνήζεηα ελφο 

άξκαηνο πνπ ην ζχξνπλ δξάθνληεο, μεθεχγεη απφ ηνλ Εάζνλα θαη ηνπο νξγηζκέλνπο 

Κνξίλζηνπο θαη θηάλεη ζηελ Ώζήλα, φπνπ ν βαζηιηάο ηεο Ώηηηθήο, Ώηγεχο, ηεο είρε 

ππνζρεζεί άζπιν. 

 

Ώπηή ε ζχληνκε πεξίιεςε ηνπ έξγνπ ζθηαγξαθεί κία εξσίδα, ε νπνία, επξηζθφκελε 

ζε εθδηθεηηθή καλία, πξνθαιεί ινπηξφ αίκαηνο κε ηε βνήζεηα ηεο καγηθήο ηέρλεο ηεο. 

Χζηφζν, ε Μήδεηα δελ απνηειεί απιψο έλα ζεακαηηθφ, αλαηξηρηαζηηθφ έξγν,  παξά 

ηελ κε ηελ πξψηε καηηά πινθή ηεο. Αηφηη ν Βπξηπίδεο ζρεδίαζε κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

Μήδεηαο κία γπλαηθεία κνξθή, ε νπνία βεβαίσο παξνπζηάδεηαη σο «μέλε» θαη σο 

 
343 
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κάγηζζα, ζπγρξφλσο φκσο πθίζηαηαη ηελ αξρεηππηθή κνίξα ηεο εγθαηάιεηςεο ηελ 

νπνία σο γπλαίθα αξρηθά είλαη ππνρξεσκέλε λα απνδερηεί παζεηηθά, ελψ ζπγρξφλσο 

θαίλεηαη λα ηελ ππεξβαίλεη. Δ Μήδεηα, ινηπφλ, είλαη ην ηππηθφ παξάδεηγκα ηεο 

κνίξαο ηεο γπλαίθαο ζηελ αξραία Βιιάδα. 

 

Μήδεηα
344

 

 
Δ Μήδεηα

345
 παξνπζηάδεηαη σο κία θαηά ζπξξνή δνινθφλνο. Ώο ξίμνπκε κηα καηηά 

ζηε δσή ηεο. Δ ίδηα ζθφησζε ηνλ αδειθφ ηεο. Ώξγφηεξα, μεγέιαζε ηηο θφξεο ηνπ 

βαζηιηά Πειία, κε ζθνπφ λα ηνλ ηεκαρίζνπλ ζε θνκκάηηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηξαγσδίαο ηνπ Βπξηπίδε, ε ίδηα απνηεθξψλεη ηνλ βαζηιηά Κξένληα θαη ηελ θφξε ηνπ, 

Γιαχθε θαη νινθιεξψλεη ην αηκαηεξφ ηεο έξγν, κε ηε ζθαγή ησλ παηδηψλ ηεο. 

Ώλ θαη ε Μήδεηα είλαη κηα εμαηξεηηθά έμππλε γπλαίθα, αθήλεη ην πάζνο λα θπξηαξρεί 

ζηηο πξάμεηο ηεο. ηαλ ν ζχδπγφο ηεο, Εάζνλαο, παληξεχεηαη ηελ Γιαχθε, ε Μήδεηα 

ηξειαίλεηαη. Ώπηφ, θπζηθά, είλαη θαηαλνεηφ. ηαλ έλαο ζχδπγφο απνθαζίδεη λα 

παληξεπηεί κηα άιιε γπλαίθα, ρσξίο λα έρεη πεη ηίπνηα ζηε κέρξη ηψξα ζχδπγφ ηνπ, ε 

ηειεπηαία  έρεη  ζίγνπξα  ην  δηθαίσκα  λα  είλαη  πνιχ  ζπκσκέλε  θαη 

αλαζηαησκέλε. Φπζηθά, ε πξάμε ηεο θαχζεο ηεο ζάξθαο απφ ηα νζηά ηεο 

θαηλνχξγηαο ζπληξφθνπ ηνπ Εάζνλα, είλαη κηα αθξαία αληίδξαζε. Ώλ πξνζζέζνπκε 

εδψ θαη ηε δνινθνλία ηνπ παηέξα ηεο, νη ελέξγεηεο ηεο Μήδεηαο θαίλνληαη λα είλαη 

αθφκε πην ηξνκεξέο. Με ηε δνινθνλία ησλ γησλ ηεο ίδηαο θαη ηνπ Εάζνλα, ε Μήδεηα 

παξνπζηάδεηαη σο κία ζηπγεξή δνινθφλνο, ε νπνία δελ ππνινγίδεη ηίπνηα, φηαλ 

αγσλίδεηαη λα απνθηήζεη απηφ, πνπ επηζπκεί. 

Σν ζεκείν πνπ ζα απνηειέζεη ην έλαπζκα ηεο δξάζεο εληνπίδεηαη ζηελ πιεξνθνξία 

ηνπ γέξνληα φηη ππάξρεη κία θάπσο αφξηζηε θήκε γηα ηελ απέιαζε ηεο Μήδεηαο θαη 

ησλ παηδηψλ. Δ Σξνθφο, ζηελ πξνινγηθή ξχζε ηεο «ζηπγεῖ δὲ παῖδαο νὐδ᾽ ὁξῶζ᾽ 
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εὐθξαίλεηαη» (Βπξηπίδεο, Μήδεηα,ζη. 36), αλαθέξεη φηη ε Μήδεηα κηζεί θαη ηε ζέα 

ησλ παηδηψλ, γεγνλφο πνπ επαλέξρεηαη εληζρπκέλν θαη ζην ηέινο απηνχ ηνπ κέξνπο 

(Βπξηπίδεο, Μήδεηα,ζη. 90-91), αθνχ ε Παηδαγσγφο πξέπεη λα θξαηήζεη ηα παηδηά 

καθξηά απφ ηε κεηέξα ηνπο, «ζὺ δ᾽ ὡο κάιηζηα ηνχζδ᾽ ἐξεκψζαο ἔρε θαὶ κὴ πέιαδε 

κεηξὶ δπζζπκνπκέλῃ», (Κη φζν κπνξείο, απφκεξα εζχ θνίηα λα ηα βαζηάο, θη αο κελ 

θνληνδπγψλνπλ ηε βαξηφζπκε κάλα.). 

ην 1
ν
 επεηζφδην (Βπξηπίδεο, Μήδεηα,ζη. 214-409), ε Μήδεηα ζηνράδεηαη γηα ην πψο 

αξκφδεη ζε κία μέλε λα ζπκπεξηθέξεηαη ζηελ θνηλσλία θαη αθνινπζεί κία αλάπηπμε 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαπηεζηηθή κνίξα ηεο γπλαίθαο, πνπ είλαη παξαδνκέλε ζηελ εμνπζία 

ηνπ άλδξα. Βίλαη θαλεξφ, φηη ε ίδηα επηζπκεί λα εθδηθεζεί ηνλ Εάζνλα (Βπξηπίδεο, 

Μήδεηα,ζη. 260-261) αιιά πξέπεη λα βξεζεί ν ηξφπνο: «ἢλ κνη πφξνο ηηο κεραλή η᾽ 

ἐμεπξεζῇ πφζηλ δίθελ ηῶλ δ᾽ ἀληηηείζαζζαη θαθῶλ», (αλ θαηαθέξσ λα βξσ θάλαλ 

ηξφπν ηνλ άληξα κνπ λα θάκσ λα πιεξψζεη). Ώθνινπζεί ε πξψηε απφ ηηο ηξεηο ξήζεηο 

ηεο Μήδεηαο, νη νπνίεο ζπληεινχλ θαζνξηζηηθά ζηε δνκή ηνπ δξάκαηνο. ‟ απηή ηε 

ξήζε ηεο ε Μήδεηα πξνζπαζεί λα βξεη έλαλ ηξφπν γηα λα πάξεη εθδίθεζε. Έηζη, 

ζθέθηεηαη αξρηθά ηε θσηηά θαη ην καραίξη, γηα λα θαηαιήμεη ζην δειεηήξην, έλα φπιν 

πνπ γλσξίδεη ζαθψο θαιχηεξα. κσο ε ζθέςε ηεο απηή βξίζθεη εκπφδηα: φηαλ 

νινθιεξψζεη ην έγθιεκα, πνχ ζα θαηαθχγεη; Σειηθά απνθαζίδεη λα ζαλαηψζεη ηνπο 

ερζξνχο ηεο κε καραίξη θαη αο ζπλεπάγεηαη απηφ θαη ην δηθφ ηεο ηέινο. Βδψ, 

βιέπνπκε κία Μήδεηα, ε νπνία, ελψ ζηνράδεηαη ήξεκα θαη κε ινγηθή ξνή γηα ηηο 

επφκελεο ηεο θηλήζεηο, ζπληξίβεηαη κπξνζηά ζηα εκπφδηα θαη αθήλεηαη λα 

παξαζπξζεί απφ ην πάζνο ηεο. 

ην 2
ν
 επεηζφδην

346
 (Βπξηπίδεο, Μήδεηα,ζη. 446-445), παξαθνινπζνχκε ηνλ έληνλν 

ζπλαηζζεκαηηθά δηάινγν κεηαμχ ηεο Μήδεηαο θαη ηνπ Εάζνλα φπνπ ν ηειεπηαίνο ηελ 

θαηεγνξεί
347

, φηη ε ίδηα κε ηηο απεηιέο ηεο πξνθάιεζε ηελ εθδίσμή ηεο απφ ηελ 

Κφξηλζν αιιά ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη πξφζπκνο λα αιιάμεη ηε κνίξα ηεο. Ώπηφ 

φκσο πιήηηεη ζπλαηζζεκαηηθά  ηελ ππεξεθάλεηα  ηεο Μήδεηαο, ε νπνία  αληεπηηίζεηαη 

«ὦ παγθάθηζηε, ηνῦην γάξ ζ᾽ εἰπεῖλ ἔρσ γιψζζῃ κέγηζηνλ εἰο ἀλαλδξίαλ 

θαθφλ·»,(Παλάζιηε  —δελ  βξίζθσ ιφγν  πην  βαξχ  γηα έλαλ  άλαλδξν—,ήξζεο κπξνζηά 

 

346
Lesky, A (1989), ζ. 58 

347 
Βδψ, φπσο άιισζηε θαη ζε άιιεο παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηάξζξσζε 

ηνπ ιφγνπ. Ώπηέο νη δηαπηζηψζεηο δελ ζα έπξεπε λα νδεγήζνπλ ζε ππεξηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο 

ξεηνξηθήο πάλσ ζηνλ Βπξηπίδε. πγθξαηεκέλεο δηαηππψλνληαη νη απφςεηο ηνπ E. Tietze, Die 

euripideischen Reden und ihre Bedeutung, Breslau 1933. 
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κνπ, ήξζεο, ελψ είζαη ν ρεηξφηεξνο ερζξφο κνπ),(Βπξηπίδεο, Μήδεηα,ζη. 465-466) 

απαξηζκψληαο φια φζα έθαλε γηα ράξε ηνπ θαη ζπκίδνληάο ηνπ φηη παξέβε ηνλ φξθν 

πνπ ηεο είρε δψζεη, «ἀιι᾽  κεγίζηε ηῶλ ἐλ ἀλζξψπνηο λφζσλπαζῶλ, ἀλαίδεη᾽. εὖ δ᾽ 

ἐπνίεζαο κνιψλ·ἐγψ ηε γὰξ ιέμαζα θνπθηζζήζνκαηςπρὴλ θαθῶο ζὲ θαὶ ζὺ ιππήζῃ 

θιχσλ.ἐθ ηῶλ δὲ πξψησλ πξῶηνλ ἄξμνκαη ιέγεηλ·ἔζσζά ζ᾽, ὡο ἴζαζηλ Ἑιιήλσλ 

ὅζνηηαὐηὸλ ζπλεηζέβεζαλ Ἀξγῷνλ ζθάθνο,πεκθζέληα ηαχξσλ ππξπλφσλ 

ἐπηζηάηελδεχγιαηζη θαὶ ζπεξνῦληα ζαλάζηκνλ γχελ·δξάθνληά ζ᾽, ὃο πάγρξπζνλ 

ἀκπέρσλ δέξνοζπείξαηο ἔζῳδε πνιππιφθνηο ἄππλνο ὤλ,θηείλαζ᾽ ἀλέζρνλ ζνη θάνο 

ζσηήξηνλ.αὐηὴ δὲ παηέξα θαὶ δφκνπο πξνδνῦζ᾽ ἐκνὺοηὴλ Πειηῶηηλ εἰο Ἰσιθὸλ 

ἱθφκελζὺλ ζνί, πξφζπκνο κᾶιινλ ἠ ζνθσηέξα·Πειίαλ η᾽ ἀπέθηεηλ᾽, ὥζπεξ ἄιγηζηνλ 

ζαλεῖλ,παίδσλ ὕπ᾽ αὐηνῦ, πάληα η᾽ ἐμεῖινλ δφκνλ.θαὶ ηαῦζ᾽ ὑθ᾽ κῶλ, ὦ θάθηζη᾽ 

ἀλδξῶλ, παζὼλπξνχδσθαο κᾶο, θαηλὰ δ᾽ ἐθηήζσ ιέρε,παίδσλ γεγψησλ·». (Ώπηφ είλαη 

ε κέγηζηε απ᾽ φιεο ηηο αξξψζηηεο ησλ αλζξψπσλ: αλαηζρπληία. κσο έπξαμεο άξηζηα 

πνπ ήξζεο. Γηαηί θαη εγψ ζα πσ φζα ζνπ θαηακαξηπξψ θαη ε ςπρή κνπ ζα μαιαθξψζεη, 

θαη εζχ αθνχγνληάο ηα ζα πνλέζεηο. Θα αξρίζσ πξψηα απφ ηα πξψηα. ε έζσζα, φπσο 

ην μέξνπλ φζνη απφ ηνπο Έιιελεο κπήθαλ καδί ζνπ ζην θαξάβη ηεο Ώξγψο, φηαλ ήξζεο 

λα δέςεηο ζηνλ δπγφ ηνπο ηαχξνπο κε ηελ πχξηλε αλάζα θαη λα νξγψζεηο ζηνλ θάκπν ηνπ 

ζαλάηνπ. Σνλ δξάθνληα, πνπ θχιαγε άγξππλνο ην πάγρξπζν δέξαο ηπιίγνληάο ην κε ηνπο 

ακέηξεηνπο θχθινπο ηνπ ζψκαηφο ηνπ, ηνλ ζθφησζα θαη χςσζα γηα ζέλα θσο 

ζσηεξίαο. Πξφδσζα παηέξα θαη ζπίηη θαη βξέζεθα καδί ζνπ ζηελ Εσιθφ θαη ζην Πήιην, 

άθνπζα ηελ θαξδηά κνπ, φρη ηε ινγηθή. θφησζα ηνλ Πειία, κε ηνλ πην θξηρηφ ζάλαην 

πνπ ππάξρεη—ηνλ ζαλάησζαλ νη ίδηεο ηνπ νη θφξεο—, θαη ην ζπίηη ηνπ νιφθιεξν ην 

ξήκαμα. Βγψ, άζιηε άλδξα, έθαλα ηφζα γηα ζέλα,θαη εζχ κε πξφδσζεο γηα ην θξεβάηη 

θάπνηαο άιιεο, ελψ είρακε παηδηά». ηε ζπλέρεηα, ηνλ θαηεγνξεί, φηη απίζηεζε ρσξίο 

λα ηεο πεη νχηε κία ιέμε θαη αξλείηαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Εάζνλα λα ηελ βνεζήζεη. 

ην 3
ν
 επεηζφδην

348
 (Βπξηπίδεο, Μήδεηα,ζη. 772-797), ε Μήδεηα έρεη βξεη πιένλ ηνλ 

ηξφπν γηα λα εθδηθεζεί ηνλ Εάζνλα: ζα πξνζπνηεζεί, φηη ζπκθπιηψλεηαη καδί ηνπ θαη 

ζα πξνζπαζήζεη λα ηνλ πείζεη λα παξακείλνπλ ηα παηδηά ζηελ Κφξηλζν. ηε ζπλέρεηα, 

ζα ζηείιεη αθξηβά δψξα κε ηα νπνία ε Μήδεηα ζα δειεηεξηάζεη ηελ Γιαχθε
349

. ηαλ 

 

 

348
Page, D. L. (1938). . 789 

349 
Σν εξψηεκα πφηε ε Μήδεηα εηνηκάδεη ηα δειεηεξηαζκέλα δψξα πξέπεη λα κείλεη αλαπάληεην, αλ 

δερηνχκε φηη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ ρνξηθνχ ε εξσίδα δελ εγθαηαιείπεη ηε ζθελή. Πάλησο, 

ζην δεχηεξν ζηξνθηθφ δεχγνο, νη πξνζθσλήζεηο ηνπ ρνξνχ δχζθνια ζα κπνξνχζαλ λα απεπζχλνληαη 

ζηε Μήδεηα ρσξίο εθείλε λα είλαη παξχζα, ελψ ζηελ αξρή ηεο επφκελε ζθελήο είλαη ήδε έηνηκε λα 
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καζεπηεί ν ζάλαηνο ηεο Γιαχθεο, ηα παηδηά ζα δηαηξέρνπλ ζνβαξφ θίλδπλν λα 

ζθνησζνχλ απφ ηνπο Κνξίλζηνπο, σο εθδίθεζε γηα ηνλ ζάλαην ηεο. Έηζη, ε Μήδεηα ζα 

απνθαζίζεη, φηη ζα πξέπεη λα πεζάλνπλ θαη ηα παηδηά. Σν θίλεηξν εδψ είλαη λα 

αθαληζηεί νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηνλ Εάζνλα: ν ίδηνο, ε Γιαχθε αιιά αθφκα θαη ηα 

παηδηά ηνπ. Δ Μήδεηα είλαη απνθαζηζκέλε λα αθνινπζήζεη πηζηά ην ζρέδηφ ηεο θαη 

κέζσ ησλ παηδψλ ηεο λα πάξεη εθδίθεζε απφ ηνλ Εάζνλα. 

ην 5
ν
 επεηζφδην (Βπξηπίδεο, Μήδεηα,ζη. 1002-1250), ε Μήδεηα, ελψ έρεη ήδε πάξεη 

ηε κεγάιε απφθαζε λα ζθνηψζεη ηα παηδηά ηεο, θάπνπ κέζα ηεο παιεχεη κε ηελ 

επηθείκελε πξάμε δνινθνλίαο. Ώλαθεξφκελε ζηηο γπλαίθεο ηνπ Υνξνχ
350

, εθθξάδεη 

ηελ αδλακία ηεο λα πξνβεί ζε απηήλ ηε ζθιεξή πξάμε: «νὐθ ἂλ δπλαίκελ· ραηξέησ 

βνπιεχκαηα ηὰ πξφζζελ· ἄμσ παῖδαο ἐθ γαίαο ἐκνχο. ηί δεῖ κε παηέξα ηῶλδε ηνῖο 

ηνχησλ θαθνῖο ιππνῦζαλ αὐηὴλ δὶο ηφζα θηᾶζζαη θαθά;νὐ δῆη᾽ ἔγσγε· ραηξέησ 

βνπιεχκαηα», (Αελ βξίζθσ ηε δχλακε. ξα θαιή ζηα ζρέδηα ηα πξηλ. Θα πάξσ απφ ηε 

ρψξα ηα παηδηά κνπ. Γηαηί άξαγε, γηα λα πιεγψζσ ηνλ παηέξα ηνπο κε ηε δηθή ηνπο 

δπζηπρία, λα γίλσ εγψ δηπιά δπζηπρηζκέλε; ρη, δελ ζα γίλεη, φρη. ξα θαιή ζηα ζρέδηά 

κνπ), (Βπξηπίδεο, Μήδεηα,1044-1048). θέθεηαη λα πάξεη καδί ηεο θαη ηα παηδηά ηεο, 

καθξηά απφ ηελ Κφξηλζν. Αελ αληέρεη λα πιεγσζεί ηφζν βαζηά. Ώπφ ηελ άιιε φκσο, 

δελ κπνξεί λα αληέμεη λα κελ πάξεη ηελ εθδίθεζή ηεο θαη λα αθήζεη ηνπο ερζξνχο ηεο 

λα ηελ πεξηγεινχλ. Έηζη απεπζχλεη κία έθθιεζε ζηνλ εαπηφ ηεο γηα λα ζψζεη ηα 

παηδηά ηεο αιιά θαηαλνεί, φηη είλαη πιένλ πνιχ αξγά λα αιιάμεη ηελ απφθαζή ηεο. 

Αελ κπνξεί λα αθήζεη ηα παηδηά ηεο λα θαηαζηνχλ έξκαηα ησλ ερζξψλ ηεο κεηά ηνλ 

ζάλαην ηεο Γιαχθεο απφ ηα δειεηεξηαζκέλα δψξα. Ώθνχ ηα παηδηά ζα βξνπλ έηζη θη 

αιιηψο ηνλ ζάλαην, ε Μήδεηα θαηαιαβαίλεη, φηη πξέπεη ε ίδηα λα ηα ζθνηψζεη. ε 

απηφ ην ζεκείν, ν ζπκφο
351

 ηεο Μήδεηαο θαίλεηαη ηζρπξφηεξνο απφ ηε ινγηθή θαη ηε 

ζχλεζε, αθνχ ε ζθιεξή απφθαζε έρεη παξζεί. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ, ε Γιαχθε πεζαίλεη απφ ηε δειεηεξηαζκέλα πέπια θαη 

ζηνιίδηα, ηα νπνία ηεο ηα είρε ζηείιεη, σο δψξα, ε Μήδεηα. Βδψ, ε Μήδεηα 

 
 

ππνδερηεί ηνλ Εάζνλα. Οη D.L. Page θαη J. D. Denniston δελ εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν ε εξσίδα λα 

έιεηπε απφ ηε ζθελή θαηά ηε δηάξθξεηα ηνπ πξψηνπ, θαη εθηελέζηεξνπ ζηξνθηθνχ δεχγνπο. 
350 

Γηα ηελ εξκελεία ηνπο βι. B. Meissner, Hermes 96 (1968) 155-166, ν νπνίνο φκσο ππνηηκά θάπσο 
ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν. 
351 

Ο Zurcher κίιεζε (59) αθξηβψο γηα δηάζπαζε ηεο κνξθήο ηεο Μήδεηαο θαη απφηνκε ελαιιαγή ησλ 

κνηίβσλ «ζπκφο θαη αλάγθε». ήκεξα κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ E. Bethi, «Medea 

– problem», B. V. S. G. 70 (1918) 1, ν νπνίνο, βαζηζκέλνο ζε παξφκνηεο ζθέςεηο, επηρείξεζε κηα 

ζηξσκαηηθή αλάιπζε ηνπ έξγνπ. 
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ζπλεηδεηνπνηεί, φηη ηα παηδηά πξέπεη λα πεζάλνπλ φρη απφ ηα ρέξηα ησλ ερζξψλ αιιά 

απφ ηα ρέξηα ηεο ίδηα ηνπο ηεο κεηέξαο. Κη ελψ, κέρξη ηψξα ε πξάμε ηεο θαζνξηδφηαλ 

απφ ηε δχλακε ηνπ ζπκνχ, ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή πεγάδεη απφ κία θαηάζηαζε 

αλάγθεο
352

, «πάλησο ζθ᾽ ἀλάγθε θαηζαλεῖλ· ἐπεὶ δὲ ρξή, κεῖο θηελνῦκελ νἵπεξ 

ἐμεθχζακελ. ἀιι᾽ εἶ᾽ ὁπιίδνπ, θαξδία· ηί κέιινκεληὰ δεηλὰ θἀλαγθαῖα κὴ πξάζζεηλ 

θαθά;», (Ώλάγθε αδήξηηε. Πξέπεη λα πεζάλνπλ. Καη αθνχ πξέπεη πνπ πξέπεη, εγψ πνπ 

ηα γέλλεζα, εγψ θαη ζα ηα ζθνηψζσ. Βκπξφο, θαξδηά κνπ, νπιίζνπ! Γηαηί αξγψ λα 

πξάμσ ην ηξνκεξφ, ην αλαπφδξαζην;»(Βπξηπίδεο, Μήδεηα,1240-1243). Δ απφθαζε 

έρεη παξζεί θαη φζν πιεζηάδεη ε ψξα γηα ηελ εθηέιεζή ηεο
353

, ε αγάπε ηεο Μήδεηα γηα 

ηα παηδηά ηεο εθθξάδεηαη πην έληνλα. 

Σέινο, ζηε ζθελή ηεο εμφδνπ, φπνπ εκθαλίδεηαη ν Εάζσλ θαη πιεξνθνξείηαη ηνλ 

ζάλαην ησλ παηδηψλ ηνπ, ε Μήδεηα εκθαλίδεηαη, καδί κε ηα πηψκαηα ησλ παηδηψλ, 

παλσ ζε έλα άξκα κε δξάθνληεο, πνπ ηεο είρε ζηείιεη ν Ήιηνο. Δ ίδηα έρεη πάξεη ηελ 

εθδίθεζή ηεο θαη φηαλ εθείλνο ηεο θσλάδεη «θη εζχ ππνθέξεηο», ε Μήδεηα μεζηνκίδεη 

θάηη ηξνκεξφ:«ζάθ᾽ ἴζζη· ιχεη δ᾽ ἄιγνο, ἠλ ζὺ κὴ ᾽γγειᾷο»,(Πνλάσ. κσο ιπηξψλεη ν 

πφλνο, εάλ εζχ δελ γειάο καδί κνπ), (Βπξηπίδεο, Μήδεηα,ζη. 1342). Αελ επηηξέπεη ζηνλ 

Εάζνλα νχηε λα πάξεη ηα άςπρα ζψκαηα ησλ παηδψλ ηνπ ζηα ρέξηα ηνπ. Ώπνιακβάλεη 

κέρξη ηέινπο ηνλ κεγάιν ζξίακβφ ηεο. 

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε, φηη ε Μήδεηα δελ είλαη ηέξαο. Ώλ θαη δείρλεη λα 

επραξηζηηέηαη ηνλ θξηθηαζηηθφ ζάλαην ηνπ Κξένληα θαη ηεο Γιαχθεο, απφ ηελ άιιε, 

δείρλεη, σο έλα βαζκφ, ηε κεηξηθή αγάπε πξνο ηα δχν αγφξηα ηεο. Ώπηφ θαίλεηαη 

φηαλ, αλαθεξφκελε ζηα  παηδηά  ηεο,  ιέεη  πξάγκαηα  φπσο: «ὦ  γιπθεῖα  πξνζβνιή,  

ὦ καιζαθὸο ρξὼο πλεῦκά ζ΄ ἣδηζηνλ ηέθλσλ»,(Βπξηπίδεο, Μήδεηα, επ.6 ζη.1074- 

1075). ( αγθάιηαζκα γιπθφ κνπ,ηξπθεξή ζάξθα, κπξσκέλε αλάζα ησλ παηδηψλ κνπ.). 

Παιεχεη κε ηνλ εαπηφ ηεο πξηλ απνθαζίζεη ηειηθά λα ηα ζθνηψζεη. Ώπηή ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζχγθξνπζε πξνζδίδεη ζηελ Μήδεηα έλαλ ςπρνινγηθά ζχλζεην 

ραξαθηήξα. 

Δ νξγή ηεο Μήδεηαο θηάλεη πέξα απφ ηνλ ζπκφ γηα ηελ πξνδνζία ηνπ Εάζνλα. Φηάλεη 

ζηα φξηα ηεο ηξέιαο θαη ηεο καλίαο. Γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο ε Μήδεηα έρεη 

πνιιά κεηνλεθηήκαηα. 1) Βίλαη κηα μέλε, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί δπζπηζηία ζηνπο 

352
Lesky, A. (1989), ζ. 64 

353 
Αηθαηνινγεκέλα ν G. A. Seeck, ν.π. 306-27, απνδίδεη κεγάιε βαξχηεηα ζην γεγνλφο φηη ε Μήδεηα 

ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαθπγήο, πξβ. Καη Steidle, 160, 51. 
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θαηνίθνπο ηεο Κνξίλζνπ. 2) Χο γπλαίθα βάξβαξε, δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα ζηελ 

αλδξνθξαηνχκελε ειιεληθή θνηλσλία. 3) Βίλαη κηα έμππλε γπλαίθα, ε νπνία θάλεη 

ηνπο άλδξεο λα αηζζάλνληαη αθφκα πην άβνια. ηαλ ν Εάζνλαο παίξλεη κηα λέα 

γπλαίθα θαη ν Κξένληαο ηε δηψρλεη, ε θαηάζηαζή ηεο θαη ηα δεηλά θαζηζηνχλ ηε 

Μήδεηα ζχκβνιν ησλ αγψλσλ φισλ ησλ γπλαηθψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε βίαηε αληίδξαζή 

ηεο γίλεηαη κηα κνξθή ξηδνζπαζηηθήο πνιηηηθήο αληίζηαζεο. Με ηελ Μήδεηα, ν 

Βπξηπίδεο δεκηνχξγεζε έλα απφ ηα πην αξρεηππηθά ζχκβνια ηεο γπλαηθείαο 

εμέγεξζεο ζηε δπηηθή ινγνηερλία
354

. 

Εάζνλαο 

 
Ο Εάζνλαο παξνπζηάδεηαη θπληθφο. Μεηά απφ ρξφληα γάκνπ κε ηελ Μήδεηα, πεγαίλεη 

θαη παληξεχεηαη θάπνηα άιιε: ηελ Γιαχθε, ηελ θφξε ηνπ Κξένληα. ηαλ ε Μήδεηα 

αλαζηαηψλεηαη θαη ηξειαίλεηαη κε απηφλ ηνλ γάκν, εθείλνο ελεξγεί ζαλ λα είλαη απιά 

κία παξνξκεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή γπλαίθα, ιέγνληαο: «εὐλῆο γπλαῖθεο πάλη΄ ἔρεηλ 

λνκίδεηε͵ ἠλ δ΄ αὖ γέλεηαη»,(Ώκ’ ηνπ ιφγνπ ζαο ζαξξείηε, νη γπλαίθεο πσο ηα’ρεηε φια 

νπφηαλ πξνθφβεη ην ζηεθάλη ζαο),(Βπξηπίδεο, Μήδεηα, επ.3, ζη.570-571). Καη 

ζπλερίδνληαο πξνζζέηεη, «ρξῆλ γὰξ ἄιινζέλ πνζελ βξνηνὺο παῖδαο ηεθλνῦζζαη͵ ζῆιπ 

δ΄ νὐθ εἶλαη γέλνο·ρνὕησο ἂλ νὐθ ἤλ νὐδὲλ ἀλζξώπνηο θαθόλ.», (Ώπηφ πνπ πξαγκαηηθά 

ρξεηαδφκαζηε νη θαθφκνηξνη νη άλδξεο, είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα θάλνπκε απφ κφλνη 

καο παηδηά – ρσξίο ηηο γπλαίθεο. Σφηε, ν θφζκνο ζα ήηαλ ρσξίο πξνβιήκαηα), 

(Βπξηπίδεο, Μήδεηα, επ.3, ζη.573-574). ΐάδνληαο απηέο ηηο ζεμηζηηθέο παξαηεξήζεηο 

ζην ζηφκα ηνπ Εάζνλα, ν Βπξηπίδεο δεκηνπξγεί έλαλ ραξαθηήξα, πνπ απνηειεί ην 

ζχκβνιν ηεο έληνλα παηξηαξρηθήο ειιεληθήο θνηλσλίαο ηεο επνρήο. πσο αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ, ζηελ αλάιπζε ηεο Μήδεηαο, απηφ θάλεη ηελ εθδίθεζε ηεο ελαληίνλ ηνπ, 

ηζρπξφηεξε, αθνχ ε ίδηα δελ παξνπζηάδεηαη ζαλ κία απιά δειηάξα γπλαίθα αιιά ζαλ 

θάηη πεξηζζφηεξν. ηαλ ε Μήδεηα απνδεθαηίδεη ηνλ Εάζνλα κε ηηο αηκαηεξέο ηεο 

ελέξγεηεο, είλαη ζαλ λα έρνπλ, φιεο νη ζνβηληζηηθέο πξάμεηο ησλ αλδξψλ, ρηππεζεί 

ζαλαηεθφξα. 

Ώπφ ηελ άιιε, ε αλαηζζεζία ηνπ Εάζνλα δελ έρεη φξηα. Υσξίο ηε βνήζεηα ηεο 

Μήδεηαο, ηελ πνλεξηά ηεο θαη ηα καγηθά ηεο θφιπα, ν Εάζνλαο πνηέ δελ ζα είρε πάξεη 

ην ρξπζφκαιιν δέξαο. Αελ ζα ήηαλ έλαο ζξπιηθφο ήξσαο. Καηά εηξσληθφ ηξφπν, ν 

ίδηνο δελ ζα κπνξνχζε αθφκε θαη λα ζεσξεζεί άμηνο ηεο θφξεο ηνπ Κξένληα. ηαλ ε 

 

354
Mastronarde, D. J. (2002) 



221  

Μήδεηα επηζεκαίλεη, πφζν πνιιά ηεο ρξσζηάεη, απηφο ππνβαζκίδεη ηε ζπκβνιή ηεο, 

ιέγνληαο,«ζνὶ δ΄ ἔζηη κὲλ λνῦο ιεπηόο» (Βπξηπίδεο, Μήδεηα, επ.3, ζη.529), (ε εμππλάδα 

ζνπ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν). Βίλαη απίζηεπην λα απεπζχλεηαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζε 

κηα γπλαίθα πνπ εγθαηέιεηςε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ παηξίδα ηεο γηα ηελ αγάπε ηνπ. 

Δ απαμίσζε ζην πξφζσπφ ηεο παξνπζηάδεηαη αθφκα κεγαιχηεξε, φηαλ ιέεη ζηε 

Μήδεηα, φηη πξέπεη λα είλαη επγλψκσλ γηα ην φηη είρε ηελ επθαηξία λα δήζεη ζηελ 

Βιιάδα. Πην  ζπγθεθξηκέλα,  ηεο  ιέεη:  «πξῶηνλ  κὲλ  Ἑιιάδ΄  ἀληὶ  βαξβάξνπ  

ρζνλὸο γαῖαλ θαηνηθεῖο», (Πξηλ απ’φια ηεο Βιιάδαο ηε γε θαηνηθείο θαη φρη βάξβαξε 

ρψξα), (Βπξηπίδεο, Μήδεηα, επ.3, ζη.536-537). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε Μήδεηα 

ππνηίζεηαη, φηη ζα έπξεπε λα είλαη επγλψκσλ ζηνλ επγελή Έιιελα ζχδπγφ ηεο γηα ην 

γεγνλφο, φηη ηελ έζσζε απφ ηε βαξβαξηθή παηξίδα ηεο; Δ Μήδεηα ήηαλ κηα 

πξηγθίπηζζα ζην πινχζην βαζίιεην ηεο Κνιρίδαο. Βίλαη ε εγγνλή ηνπ Ήιηνπ. Αελ 

δνχζε ζε κηα θαιχβα απφ ιάζπε. ρφιηα, φπσο απηφ πνπ θάλεη ν Εάζνλαο, είλαη 

ζπκβνιηθά ηεο ππεξνςίαο ησλ Βιιήλσλ. Σέηνηα πξνθαηάιεςε θαηά ησλ μέλσλ ήηαλ 

δηαδεδνκέλε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Ο Εάζνλαο κπνξεί λα έρεη κηα δηθαηνινγία γηα ηνλ δεχηεξν γάκν ηνπ, ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ζρεδφλ αμηφπηζηε
355

. Λέεη ν ίδηνο ζηε Μήδεηα φηη: «ἐπεὶ κεηέζηελ 

δεῦξ΄ Ἰσιθίαο ρζνλὸο πνιιὰο ἐθέιθσλ ζπκθνξὰο ἀκεράλνπο͵ ηί ηνῦδ΄ἂλ εὕξεκ΄εὗξνλ 

εὐηπρέζηεξνλ ἠ παῖδα γῆκαη βαζηιέσο θπγὰο γεγώο;»,(ηαλ απ' ηε ρψξα ηεο Εσιθφο 

έθηαζα εδψ, θνπβαιψληαο βάζαλα αλνηθνλφκεηα θαη πιήζηα, θαιχηεξε πνπ ζα ’βξηζθα 

εγψ ηχρε παξά λα παληξεπηψ ηε ζπγαηέξα ηνπ βαζηιηά, θαη πξφζθπγαο αο 

ήκνπλ;),(Βπξηπίδεο, Μήδεηα, επ.3, ζη.551-554). Ήηαλ απφιπηα ζεβαζηφ γηα έλαλ 

Έιιελα άλδξα λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία νηθνγέλεηεο. Με ην λα παληξεπηεί ηελ 

Γιαχθε, ν Εάζνλαο δηαζψδεη ηφζν ηνλ ίδην φζν θαη ηε Μήδεηα απφ ηε θηψρεηα, θαη 

εμαζθαιίδεη ζηνπο γηνπο ηνπο κηα ζέζε ζηελ θνηλσλία. Πνηέ δελ είρε ζρεδηάζεη λα 

εμνξίζεη ηελ Μήδεηα, γηαηί ζα κπνξνχζε κείλεη σο παιιαθίδα ηνπ. Βπηζεκαίλεη, φηη ε 

ίδηα πξνθάιεζε ηελ εμνξία ηεο κε ην  λα  ζθνηψζεη  ηνλ  Κξένληα  θαη  ηελ  θφξε  

ηνπ. Ώπηφ είλαη αιήζεηα. Ώλ θαη απηή ε δηθαηνινγία δχζθνια γίλεηαη θαηαλνεηή απφ 

έλα ζχγρξνλν θνηλφ, γηα ηνπο αξραίνπο Ώζελαίνπο ήηαλ επλφεηε. 

 

 

 

 

355 
Ο Rohdich (58) βιέπεη ζηνλ Εάζνλα ηε ζθεληθή έθθξαζε κίαο ζνθηζηηθήο ζεσξίαο, πνπ ζθφπεπε 

ζηελ θαζππφηαμε ηνπ θφζκνπ κε ηε βνήζεηα ησλ πλεπκαηηθψλ φπισλ 
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10.3. Η Μήδεηα θαη ν Ιάζνλαο ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Δ.Μ.Γ. 

 
Μήδεηα 

 
Δ Μήδεηα, φπσο πξνείπακε, παξνπζηάδεηαη απφ ηε κία σο ζηπγεξή δνινθφλνο, αθνχ 

εθηφο φισλ ησλ άιισλ εγθιεκάησλ, θαηέιεμε λα δνινθνλήζεη αθφκα θαη ηνπο δχν 

ηεο γηνπο. Ώπφ ηελ άιιε φκσο, εκκέζσο εκθαλίδεηαη σο ην γπλαηθείν ζχκβνιν ηεο 

ρεηξαθέηεζεο, γεγνλφο πνπ, θαηά θάπνην ηξφπν, δηθαηνινγεί ηα εγθιήκαηα πνπ 

δηέπξαμε. 

Δ Μήδεηα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ηχπνο εκκνλήο, αθνχ θαηαιακβάλεηαη 

απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηεο θαη ζεηηθά γηα ηνπο άιινπο, γεγνλφο 

πνπ ηελ θαζηζηά άηνκν επάισην ζε ζπλαηζζεκαηηθή εθκεηάιιεπζε. Έηζη, ε εξσίδα 

καο έρεη κία κεηνλεθηηθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηεο, εηθφλα ε νπνία 

ελζαξξχλεηαη απφ ηηο παξνχζεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, αθνχ, φπσο αλαθέξζεθε πην 

πάλσ, είλαη γπλαίθα, είλαη μέλε, είλαη έμππλε θαη μέξεη καγηθά θφιπα, γεγνλφο πνπ 

πξνμελεί θφβν. Έηζη, ελψ θαίλεηαη δπλακηθή, ζην βάζνο είλαη αλαζθαιήο
356

. Αελ 

δηαζέηεη ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη γη‟απηφ ηξειαίλεηαη θαη θηάλεη λα 

δηαπξάηηεη θφλνπο, κε ζθνπφ λα θεξδίζεη πίζσ ηνλ άλδξα, πνπ έραζε, αιιά θαη λα 

απνδείμεη ζε κία θνηλσλία, πνπ δελ ηελ απνδέρεηαη γη‟απηφ πνπ είλαη αιιά θαη ζηνλ 

ίδην ηεο ηνλ εαπηφ, ηελ πξαγκαηηθή ηεο αμία. ια απηά φκσο πξνζπαζεί λα ηα 

απνδείμεη κε ηξφπν πνπ πξαγκαηηθά ηξνκάδεη. Δ ίδηα έρεη μεπεξάζεη ηα φξηα ηεο 

ηξέιαο θαη ηεο καλίαο. Βίλαη κία εγθιεκαηίαο. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα απνδείμεη ηε 

δχλακε ηεο, πέθηεη ζηελ παγίδα ησλ αδπλακηψλ ηεο, γηαηί δελ ζα ππήξρε πνηέ 

πεξίπησζε, θάλνληαο φινπο απηνχο ηνπο θφλνπο, λα θέξεη πίζσ ηνλ Εάζνλα. Χζηφζν, 

ηνλ εθδηθείηαη, αθνχ κε ην λα δηαπξάμεη ηνπο θφλνπο ησλ παηδηψλ ηνπο, «ζθνηψλεη» 

νπζηαζηηθά ην ίδην ηνπ ην ζπέξκα. Έρεη γίλεη θνπξέιη μεπνπιψληαο φ, ηη ζηνηρείν 

ζπδπγηθφ, κεηξηθφ θαη αλζξψπηλν είρε. Με ην λα μεπνπιά φκσο θάπνηνο ηνλ εαπηφ 

ηνπ γηα λα θεξδίζεη έλαλ ζχληξνθν, ν νπνίνο ηνλ πξφδσζε, είλαη κία πξάμε 

απειπηζίαο πνπ θαλεξψλεη ηεξάζηηα αδπλακία ραξαθηήξα θαη απέξαληε εζσηεξηθή 

κνλαμηά. Οη άλζξσπνη πνπ αηζζάλνληαη κφλνη, φηαλ θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ηνλ 

ζχληξνθφ ηνπο, θάλνπλ ηα πάληα, γηα λα κε ζπκβεί απηφ. Έηζη θαη ε Μήδεηα. Ο 
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Εάζνλαο είλαη φιε ηεο ε δσή. Υσξίο απηφλ είλαη έλα ηίπνηα θαη γηα λα κελ θαηαιήμεη 

λα είλαη έλα ηίπνηα αιιά θάηη, θαηαθεχγεη ζε απηέο ηηο ηξνκαθηηθέο δνινθνλίεο. 

Θα κπνξνχζε βέβαηα λα απνθχγεη φια απηά, εάλ ήηαλ ζε ζέζε λα ξπζκίζεη ην 

ζπλαίζζεκά ηεο, πξάγκα φκσο αδχλαηνλ. Πψο ζα κπνξνχζε κία ηέηνηα γπλαίθα, κε 

φιν απηφ ην βεβαξεκέλν ςπρνινγηθφ πξνθίι, λα θαηαζηεί ηθαλή λα ξπζκίζεη ην 

ζπλαίζζεκα ηεο; Δ Μήδεηα είλαη κία γπλαίθα κε εκκνλή ζηε ζρέζε ηεο κε ηνλ 

Εάζνλα, γεγνλφο πνπ ηελ θάλεη απίζηεπηα επηξξεπή ζε κία απεηιή δηάιπζεο ηεο 

ζρέζεο απηήο. Αελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε θαη απφ ηε 

κία, παξνπζηάδεηαη λα ζξελεί αβνήζεηε θαη απφ ηελ άιιε, λα ελεξγεί επηζεηηθά θαη 

λα ζθνξπά ηνλ θφβν. Αελ κπφξεζε πνηέ λα απνθσδηθνπνηήζεη ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ 

Εάζνλα, λα πεξάζεη ηε ζρέζε ηεο απφ κία εζσηεξηθή γλσζηηθή δηαδηθαζία, δηαδηθαζία 

ε νπνία κεζνιαβεί αλάκεζα ζην εμσηεξηθφ γεγνλφο θαη ηε ζπγθηλεζηαθή θαηάζηαζε. 

Ώδπλαηψληαο λα αληαπεμέιζεη ζηελ αλάγθε απηή, απνηπγράλεη λα ξπζκίζεη ηνλ εαπηφ 

ηεο θαη ην ζπλαίζζεκά ηεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, θάλεη ρξήζε ησλ κεηαεηδνπνηεηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηφο ηεο. Καηαζηέιιεη ινηπφλ ην ζπλαίζζεκά 

ηεο επηδηψθνληαο λα κεηψζεη ηελ απεηιή ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πνπ έρνπλ ήδε 

θαηαγξαθεί
357

. 

 

 
Εάζνλαο 

 
Ο Εάζνλαο ζα κπνξνχζε λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ αλζξψπσλ κε απνξξηπηηθφ 

ηχπν απνθπγήο. Βίλαη έλαο άλζξσπνο, ν νπνίνο έρεη κεγάιε ηδέα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη γηα ηα θαηνξζψκαηά ηνπ. Αελ παξαδέρεηαη φκσο, φηη, γηα λα απνθηήζεη ηε θήκε 

πνπ έρεη, εθκεηαιιεχηεθε πξψηα ηελ εμππλάδα θαη ηηο καγηθέο ηθαλφηεηεο ηεο 

Μήδεηαο θαη ηψξα, πνπ εθηφο απφ θήκε ζέιεη λα απνθηήζεη θαη νηθνλνκηθή 

επηθάλεηα, παληξεχεηαη ηελ Γιαχθε. ια απηά ζεκαίλνπλ, φηη φρη κφλν έρεη κία 

εμηδαληθεπκέλε ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνπο 

άιινπο, αθνχ ηνπο ππνηηκά
358

. 
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Ο ήξσαο, θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηξαγσδίαο, παξνπζηάδεηαη θπληθφο ζηα ιεγφκελά 

ηνπ θαη ζηηο εμεγήζεηο ηνπ, γεγνλφο πνπ εμνξγίδεη ηελ Μήδεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζεσξψληαο ηελ μέλε, ηεο ιέεη, φηη είλαη ηηκή ηεο πνπ έρεη ηελ επθαηξία λα θαηνηθεί 

ζηελ Βιιάδα. Βπίζεο, ππνβαζκίδεη ηνλ ξφιν ηεο Μήδεηαο ζηελ αξγνλαπηηθή 

εθζηξαηεία θαη ηέινο, παξαδέρεηαη θπληθά, φηη παληξεχεηαη ηελ Γιαχθε γηα λα 

απνθηήζεη κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή επηθάλεηα, κε ηελ νπνία ζα κπνξέζεη λα 

κεγαιψζεη θαιχηεξα ηνπο δχν ηνπ γηνπο. Ώπφ φια απηά, θαηαιαβαίλνπκε, φηη 

πξφθεηηαη γηα έλαλ άλζξσπν, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί πάληα κε γλψκνλα ην αηνκηθφ ηνπ 

ζπκθέξνλ. Ώπηφ εληζρχεη ηελ άπνςή πεξί απνξξηπηηθνχ ηχπνπ απνθπγήο, θαζψο ν 

Εάζνλαο είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ απνθεχγεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο επαθέο θαη δελ 

είλαη ηθαλφο γηα αζθαιή ηχπν δεζκνχ κε κία γπλαίθα. Ώπηφ επίζεο θαίλεηαη ζην 

γεγνλφο, φηη ρσξίδεη πνιχ εχθνια ηελ Μήδεηα γηα θάπνηα άιιε ρσξίο 

ζπλαηζζεκαηηζκνχο ή εμαξηήζεηο. 

Κη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ δελ δηαζέηεη ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο ξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηφο ηνπ, αθνχ δελ θαίλεηαη λα έρεη ζπλαηζζήκαηα νχηε γηα ηελ Μήδεηα, 

νχηε γηα ηελ Γιαχθε. Σν κφλν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη είλαη ε δφμα θαη ν πινχηνο. Ο 

ίδηνο, σο ηχπνο απνθπγήο/απνξξηπηηθφο, ξπζκίδεη ην ζπλαίζζεκά ηνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο πξνεηδνπνηεηηθέο ζηξαηεγηθέο, αθνχ παζρίδεη λα κελ ην αθήζεη λα 

βγεη ζηελ επηθάλεηα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα απνθαιπθζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 

αδπλακία. Με ηελ πξνεηδνπνηεηηθή ζηξαηεγηθή ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, ν 

Εάζνλαο αηζζάλεηαη ζηγνπξηά θαη αζθάιεηα, φηη δελ ζα πξνδνζεί απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ 

εαπηφ, επηδηψθνληαο λα πξνθπιαρζεί απφ ηηο αδπλακίεο ηνπ
359

. 
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ηνλ Εππφιπην
361

 ν Βπξηπίδεο παξνπζηάδεη κηα γπλαίθα, ε νπνία ππεξβαίλεη ηα φξηα 

ηνπ γπλαηθείνπ ξφινπ. Πξφθεηηαη γηα ηε Φαίδξα, ηε ζχδπγν ηνπ βαζηιηά ηεο Ώηηηθήο, 

Θεζέα, ε νπνία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηνπ ζπδχγνπ ηεο, εξσηεχεηαη ηνλ 

πξφγνλφ ηεο, Εππφιπην, θαη απηνθηνλεί, φηαλ ν ηειεπηαίνο απνθξνχεη ηνλ έξσηά ηεο, 

ηνλ θαηεγνξεί φκσο ζην απνραηξεηεζηήξην γξάκκα ηεο φηη επηρείξεζε λα ηελ βηάζεη. 

Βπηζηξέθνληαο ν Θεζέαο, βξίζθεη πάλσ ζηε λεθξή Φαίδξα ην γξάκκα θαη θαηαξηέηαη 

ηνλ γην ηνπ, ρσξίο λα δίλεη ζεκαζία ζηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ, φηη είλαη αζψνο. ην 

ηέινο ν Εππφιπηνο ράλεη ηε δσή ηνπ απφ ηελ θαηάξα απηή. 

Φαίδξα 

 
Δ Φαίδξα ζπγθεληξψλεη φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηελ αλαδεηθλχνπλ 

ηξαγηθφ πξφζσπν. Ήδε, απφ ηελ πξνινγηθή ξήζε ηεο Ώθξνδίηεο, εμπθαίλεηαη ε 

πξφζεζε ηνπ πνηεηή λα παξνπζηάζεη θαη κηα άιιε, παξάιιειε ηξαγσδία, πνπ 

παίδεηαη πίζσ απφ ηε ζθελή κε θεληξηθφ πξσηαγσληζηή κία ζεά. Δ ζεά επηδηψθεη 

ζζελαξά ηελ ηηκσξία ηνπ Εππφιπηνπ, ν νπνίνο ηελ πεξηθξνλεί θαη απνδίδεη ηηκέο κφλν 

ζηελ ζεά Άξηεκε
362

. Βθηφο απηνχ, ε Ώθξνδίηε γλσξίδεη αθφκε, φηη ν Θεζέαο έρεη  

απφ ηνλ Πνζεηδψλα ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηξεηο επρέο ηνπ, πνπ κπνξεί 

λα απνβνχλ κνηξαίεο: «δείμσ δὲ Θεζεῖ πξᾶγκα θἀθθαλήζεηαη. θαὶ ηὸλ κὲλ κῖλ 

πνιέκηνλ λεαλίαλ θηελεῖ παηὴξ ἀξαῖζηλ ἃο ὁ πφληηνο ἄλαμ Πνζεηδῶλ ὤπαζελ Θεζεῖ 

γέξαο, κεδὲλ κάηαηνλ ἐο ηξὶο εὔμαζζαη ζεῶη·», (Θα θαλεξψζσ εγψ ην κπζηηθφ ζην 

Θεζέα λα ην κάζεη. Σφη᾽ εθείλνο ζα ζθνηψζεη ην γην ηνπ, πνπ κ᾽ νρηξεχεηαη, κε ησλ 

επρψλ ηε δχλακε, πνπ ηνπ ᾽δσθε ράξηζκα ν ζαιαζζφζενο Πνζεηδψλαο:),(Βπξηπίδεο, 

Εππφιπηνο, ζη. 42-46). Ο θαηαιπηηθφο ξφινο ηεο Ώθξνδίηεο ζηελ θαηαδίθε ηνπ 

Εππνιχηνπ απελνρνπνηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε κεηξηά ηνπ, θαζψο ε κνίξα ηεο έρεη 

εληαρζεί εμ αξρήο κέζα ζην ηξαγηθφ πιαίζην, πνπ έρεη ραξάμεη ε ζεά ηνπ έξσηα. Ώπηφ 

εμάιινπ νκνινγεί πξνο ην ηέινο ηνπ έξγνπ θαη ε ίδηα ε Άξηεκηο, πξνζηάηηδα ζεά ηνπ 

αγλνχ Εππνιχηνπ, δηθαηνινγψληαο θαηαθαλέζηαηα ηελ Φαίδξα. 

Ήδε, απφ ηνλ Πξφινγν ηνπ έξγνπ, δειψλεηαη ν θαηαζηξνθηθφο έξσηαο ηεο Φαίδξαο 

γηα ηνλ Εππφιπην θαη ε επζχλε ηνπνζεηείηαη ζηελ Ώθξνδίηε, θάηη πνπ θαη ε ίδηα 
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νκνινγεί
363

. Δ εξσίδα παξνπζηάδεηαη θαηαβεβιεκέλε ζηελ θιίλε ηεο, έηνηκε λα 

θαηαξξεχζεη, αλ δελ ζπεχζνπλ πξνο βνήζεηα νη αθφινπζεο ππεξέηξηέο ηεο. Έρεη ηελ 

εηθφλα κηαο άξξσζηεο, φπσο επηζεκαίλεη ε Σξνθφο. ηαλ θαίλεηαη λα ζπλέξρεηαη, 

πιεκκπξίδεη απφ ηχςεηο θαη ελνρέο. Ώηζζάλεηαη ληξνπή γηα ηελ παξνληηθή ηεο 

θαηάζηαζε. Δ εζσηεξηθή πάιε είλαη ακείσηε, αιιά θαη ν αγψλαο, λα ππεξληθήζεη ην 

πάζνο, άληζνο. Βίλαη ήδε γηα ηξίηε κέξα λεζηηθή πξνζπαζψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

λα βάιεη ηέινο ζην πάζνο θαη ζηε δσή ηεο ηαπηφρξνλα. 

ηε ζπλέρεηα, ε Φαίδξα ζεθψλεηαη απφ ην αλάθιηληξφ ηεο, πξνρσξεί πξνο ηηο 

γπλαίθεο ηνπ ρνξνχ θαη νκνινγεί ηνλ άλνκν έξσηά ηεο, ζπλαηζζαλφκελε απνιχησο 

ηελ απερζή ζέζε ηεο, θη απηή δελ είλαη έλδεημε κηαο αλαίζρπληεο θαη εζηθά 

θαηψηεξεο γπλαίθαο. Ώξρίδνληαο κε κία ζεηξά γεληθψλ ζθέςεσλ, ε Φαίδξα εηζάγεη ην 

ζέκα ηεο κε κηα παξαηήξεζε γηα ηελ πεγή ηεο αλζξψπηλεο δπζηπρίαο. Ώπφ ηνλ 

άλζξσπν δελ ιείπεη ε γλψζε θαη ε θξφλεζε αιιά ε δχλακε λα πξαγκαηνπνηήζεη απηφ 

πνπ ζεσξεί ζσζηφ. Ώπφ παξφκνηεο αηηίεο πεγάδεη θαη ην πάζνο ηεο πξνο ηνλ 

Εππφιπην, ζην νπνίν δελ δχλαηαη λα αληηζηαζεί
364

. 

Ώξγφηεξα, ζέηνληαο θαηά κέξνο ηηο θηινζνθηθέο ηεο ξήζεηο, ζα πξνβεί ζε κηα 

θαηάζεζε ςπρήο. Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ ηελ έπιεμαλ ηα βέιε ηνπ έξσηα, θαηέθπγε ζε 

δηάθνξεο απεγλσζκέλεο αιιά θαη απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο θαηαπνιέκεζήο ηνπ. 

Οχηε ε ζησπή νχηε ε ζσθξνζχλε κπφξεζαλ λα ληθήζνπλ ηελ Ώθξνδίηε, γη‟ απηφ σο 

έζραηε ιχζε έρεη επηιέμεη ηελ απηνηηκσξία, ηνλ ζάλαην. Με απηήλ ηελ ηξαγηθή 

παξαδνρή ηεο ήηηαο ηεο, ε Φαίδξα δελ επηδηψθεη λα ζεσξεζεί κηα δηεθζαξκέλε, εζηθά 

κεκπηή ή αλφζηα γπλαίθα, αιιά κηα γπλαίθα, ε νπνία ράλεη ηε δσή ηεο, επεηδή 

θαηειήθζε απφ έλα πάζνο ηζρπξφηεξν απφ απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα θαηαπνιεκήζεη. 

Καζψο ζπλεηδεηνπνηεί ην άληζν ηεο κάρεο, ζέιεη πιένλ λα πξναζπίζεη ηε θήκε ηεο 

θαη ηελ ηηκή ηεο νηθνγέλεηάο ηεο
365

. 
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euripidee”, SCO 14 (1965) 7, ν νπνίνο κάιηζηα εληνπίδεη παξφκνηνπο απφερνπο θαη ζην ζηίρν ζη.  

358θ. ΐι. επίζεο D. Claus, ―Phaedra and the Socratic paradox‖ , YCIS 22 (1972) 223. 
365

Lesky, A. (1989)., ζ. 82 
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ηνλ επφκελν δηάινγν, φηαλ ε Σξνθφο ηεο απεπζχλεη ηα παξαθάησ ιφγηα: «δελ ζνπ 

ρξεηάδνληαη κεγάια ιφγηα, αιιά ν ίδηνο ν άληξαο»
366

, ε Φαίδξα αξλείηαη λα αθνχζεη, 

« ὦ δεηλὰ ιέμαζ᾽, νὐρὶ ζπγθιήηζεηο ζηφκα θαὶ κὴ κεζήζεηο αὖζηο αἰζρίζηνπο ιφγνπο;»,   

( Σί ιφγηα θνβεξά! Κιείζε ην ζηφκα! Καη ηέηνηεο πξνζηπρηέο κελ μαλαπείο!)(Βπξηπίδεο, 

Εππφιπηνο, ζη.498-499). Βίλαη θαλεξφ, φηη ε αληίζηαζή ηεο έρεη αξρίζεη λα θάκπηεηαη: 

« ἆ κή ζε πξὸο ζεῶλ, εὖ ιέγεηο γὰξ αἰζρξὰ δέ, πέξα πξνβῆηο ηῶλδ᾽· ὡο ὑπείξγαζκαη κὲλ 

εὖςπρὴλ ἔξσηη, ηἀηζρξὰ δ᾽ ἠλ ιέγεηο θαιῶο ἐο ηνῦζ᾽ ὃ θεχγσ λῦλ ἀλαισζήζνκαη», (Ώρ! 

κε γηα ην Θεφ! ηακάηα! Κη φζν ζσζηά λα κνπ ηα ιεο, είλαη ληξνπή! Έρεη αξγαζηεί 

ηφζν ζθιεξά ε ςπρή κνπ απφ ηνλ έξσηα, ψζηε αλ παξαζηαίλεηο γηα θαιά ηηο ληξνπέο, ζε 

λα θπιή ζσζην θαθφ πνπ δεηάσ λα ην μεθχγσ).(Βπξηπίδεο, Εππφιπηνο, ζη. 503-506). 

Καη φηαλ ε Σξνθφο ηεο κηιά γηα ηα καγηθά θίιηξα, έηζη ψζηε λα ηελ βνεζήζνπλ λα 

μεπεξάζεη απηφ ην πάζνο, ε Φαίδξα, ιφγσ ηεο αλαζηάησζεο πνπ ληψζεη, δελ κπνξεί 

λα αζρνιεζεί κε απηφ θαη ην αθήλεη ζηελ επζχλε ηεο Σξνθνχ. Σν κφλν πνπ ηελ 

εθιηπαξεί λα θάλεη είλαη λα κελ απνθαιχςεη ην έλνρν κπζηηθφ ηεο ζηνλ Εππφιπην. 

Έπεηηα, απφ ηελ ίδηα ηελ Φαίδξα πιεξνθνξνχκαζηε, φηη ε Σξνθφο απνθάιπςε ζηνλ 

Εππφιπην ην έλνρν κπζηηθφ. Πιένλ ε κφλε ιχζε, ην κφλν θάξκαθν πνπ ηεο απνκέλεη, 

είλαη ν φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξνο ζάλαηνο: «νὐθ νἶδα πιὴλ ἕλ, θαηζαλεῖλ ὅζνλ 

ηάρνο,ηῶλ λῦλ παξφλησλ πεκάησλ ἄθνο κφλνλ», (Αελ μέξσ! Έλα κνλάρα: φζν πην 

γξήγνξα λα πεζάλσ, γηαηξεηά δελ έρνπκε άιιε), (Βπξηπίδεο, Εππφιπηνο, ζη. 599-600).Δ 

νδχλε ηεο μεπεξλά ηα φξηα ηεο χπαξμήο ηεο: «ηὸ γὰξ παξ᾽ κῖλ πάζνο πέξαλ 

δπζεθπέξαηνλ ἔξρεηαη βίνπ», (Σψξα δε βαζηηέηαη ηέηνηα δσή!) (Βπξηπίδεο, Εππφιπηνο, 

ζη. 678-679). Ώπηφ εθθξάδεηαη θαλεξά ζηνλ ζηίρν 687, «ζὺ δ᾽ νὐθ ἀλέζρνπ· ηνηγὰξ 

νὐθέη᾽ εὐθιεεῖοζαλνχκεζ᾽», (Μα εζχ δελ εθξαηήζεο θη έηζη ηψξα αηηκαζκέλε ζα 

πεζάλσ). Δ αιήζεηα έρεη απνθαιπθζεί θαη γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

έληηκνο ζάλαηνο, ν νπνίνο ζα δηαθπιιάμεη ηελ πζηεξνθεκία ηεο εξσίδαο. ηαλ φκσο 

απνρσξεί ε Σξνθφο, ε ίδηα αξρίδεη λα ζπλεηδεηνπνηεί έλαλ λέν παξάγνληα. Θέιεη λα 

εμαζθαιίζεη ζηα παηδηά ηεο κία έληηκε δσή θαη λα επηηχρεη φ, ηη θαιχηεξν γηα ηελ 

ίδηα. Ώπηφ πνπ πξνέρεη είλαη λα βξεη έλαλ ηξφπν λα απνθχγεη ηε ληξνπή, «θαιῶο 

ἐιέμαζ᾽· ἓλ δὲ †πξνηξέπνπζ᾽ ἐγὼ† εὕξεκα δή ηη ηῆζδε ζπκθνξᾶο ἔρσ ὥζη᾽ εὐθιεᾶ κὲλ 

παηζὶ πξνζζεῖλαη βίνλ αὐηή η᾽ ὄλαζζαη πξὸο ηὰ λῦλ πεπησθφηα. νὐ γάξ πνη᾽ αἰζρπλῶ γε 

Κξεζίνπο δφκνπο νὐδ᾽ ἐο πξφζσπνλ Θεζέσο ἀθίμνκαη αἰζρξνῖο ἐπ᾽ ἔξγνηο νὕλεθα 

ςπρῆο κηᾶο», (ξθνο άμηνο! Κη εγψ κε ην κπαιφ κνπ αλακεηξψληαο, κηα κνλάρα ιχζε 

366 
πκθσλψληαο κε ηνλ Wilamowitz θαη ηνλ Barrett, πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηζην ζηίρν ζη. 492 

γίλεηαη ιφγνο γηα «απξνθάιππηε δήισζε» θαη φρη γηα «αλαθνίλσζε» ζηνλ Εππφιπην. 
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βξήθα ηεο ζπκθνξάο κνπ, ψζηε λ᾽ αθήζσ ζηα παηδηά κνπ κηαλ ηηκαζκέλε δήζε θη εγψ 

λα ζεθσζψ απ᾽ ην πέζηκφ κνπ. Αε ζα ληξνπηάζσ εγψ ην ζπηηηθφ κνπ ην θξεηηθφ. Καη 

ζηνπ Θεζέα ηα κάηηα κπξνζηά δε ζά ᾽βγσ κ᾽ αίζρε θνξησκέλε, γηα κηα παιηνδσή!), 

(Βπξηπίδεο, Εππφιπηνο, ζη. 715-721). Καηά ηε δηάξθεηα φκσο ησλ ιεγφκελψλ ηεο 

αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη θάηη πνπ έσο ηψξα ήηαλ αλελεξγφ: ην κίζνο πνπ ηξέθεη ηψξα 

γηα ηνλ Εππφιπην, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ηηκσξεζεί κε ζάλαην. 

 

 

 
Εππφιπηνο 

 
πσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, ε ζεά Ώθξνδίηε έρεη απφ ηελ αξρή έηνηκν ην ζρέδην 

γηα λα ζπληξίςεη ηνλ Εππφιπην. Έρνπκε ήδε αθνχζεη απφ ηελ Ώθξνδίηε λα ιέεη, φηη ν 

Εππφιπηνο βξίζθεηαη θάησ απφ ηε ζθηά ηνπ ζαλάηνπ
367

. 

Ο Εππφιπηνο κπαίλεη ζηε ζθελή κε ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ ζην θπλήγη θαη ραηξεηίδνπλ 

ηελ Άξηεκε, ην άγαικα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη πάλσ ζηε ζθελή καδί κε απηφ ηεο 

Ώθξνδίηεο
368

. Όζηεξα, ν ήξσαο πξνζεχρεηαη ζηελ πξνζηάηηδα ζεά  ηνπ 

πξνζθέξνληάο ηεο έλα ζηεθάλη κε άλζε. ε απηφ ην ζεκείν, ν Εππφιπηνο ζεσξεί, φηη ν 

ίδηνο αλήθεη ζε απηνχο, πνπ δελ έρνπλ πάλσ ηνπο ηίπνηα ην επίθηεην, αθνχ ε 

αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπο ηνπο δφζεθε καδί κε ηελ θχζηλ ηνπο. ηε ζπλέρεηα, 

παξεκβαίλεη έλαο γέξνληαο, ν νπνίνο ηνλ πξνηέπεη λα απεπζχλεη ραηξεηηζκφ θαη ζην 

άγαικα ηεο Ώθξνδίηεο αιιά ν Εππφιπηνο ηνλ απνπαίξλεη. Ο ήξσαο εθθξάδεη κε 

ηξφπν θαηεγνξεκαηηθφ ηηο ζπκπάζεηέο αιιά θαη ηηο αληηπάζεηέο ηνπ θαη κηιψληαο γηα 

ηελ Ώθξνδίηε αλαθέξεη «κηα ζεά πνπ δξα ηε λχρηα!». 

ην 2ν επεηζφδην, εκθαλίδεηαη ν Εππφιπηνο λα μεζηνκίδεη θαηάξεο πξνο ηελ Φαίδξα, 

νη νπνίεο θαηαιήγνπλ λα ζε κία πνιχζηηρε δηαθήξπμε γηα ηε θαπιφηεηα ησλ 

γπλαηθψλ: «δελ ζα έπξεπε νη γπλαίθεο λα δηαησλίδνπλ ην αλζξψπηλν γέλνο. Να 

κπνξνχζε θαλείο λα απνθηά παηδηά αγνξάδνληάο ηα απφ ηνπο λανχο αλάινγα κε ην 

βαιάληηφ ηνπ!». Σν ζπάλην ήζνο ηνπ Εππφιπηνπ θαλεξψλνπλ νη ζηίρνη 654-655:«ἐο 

ὦηα θιχδσλ. πῶο ἂλ νὖλ εἴελ θαθφο, ὃο νὐδ᾽ ἀθνχζαο ηνηάδ᾽ ἁγλεχεηλ δνθῶ;»,(πψο ζα 

 

367
Lesky, A. (1989), ζ. 77 

368 
ηελ πξαγκάηεπζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ R. P. Winnington – Ingram , ν.π., πξνθχπηεη κε ηδηαίηεξε 

ελάξγεηα πφζν ην πινχζην πιέγκα ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ δελ κπνξεί λα εμεγεζεί κε θαλέλαλ ηξφπν 

κφλν κε θξηηήξην ηελ επελέξγεηα ησλ δχν ζεαηλψλ. 
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κπνξνχζα λα είκαη θαθφο εγψ, πνπ θαη κφλν αθνχνληαο ηέηνηα πξάγκαηα αηζζάλνκαη 

κηαζκέλνο;) Βδψ φκσο εθηφο απφ ηελ αδηακθηζβήηεηε θαζαξφηεηα ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ, δηαθαίλεηαη θαη κία απηαξέζθεηα, απφ ηελ νπνία ν ίδηνο αληιεί εδνλή πξνο ην 

πξφζσπφ ηνπ θαη πξνο απηά πνπ πξεζβεχεη. 

Σαξάδεηαη απφ ην γεγνλφο, φηη ηνλ έρεη εξσηεπηεί ε ίδηα ηνπ ε κεηξηά θαη ζεσξεί, φηη 

ε αηίκσζε είλαη ρεηξφηεξε απφ ηνλ ζάλαην. Πάλσ ζηηο θνπβέληεο, πνπ μεζηνκίδεη, 

θαηαξηέηαη ην γπλαηθείν θχιν, σο ππεχζπλν γηα φια ηα δεηλά ησλ αλζξψπσλ. Παξφια 

απηά, ζα πξέπεη λα επηζηξέςνπκε θαη λα ηνλίζνπκε ην κεγαιείν ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, 

ην νπνίν θαλεξψλεηαη ζην, φηη πξνηίκεζε λα εμνξηζηεί θαη ζην ηέινο λα πεζάλεη απφ 

ην λα μεζηνκίζεη ην κεγάιν κπζηηθφ ηεο κεηξηάο ηνπ. Μπζηηθφ ην νπνίν ζα ηελ 

απνθαζήισλε ζηα κάηηα ηνπ παηέξα ηνπ, Θεζέα. 

ην 3
ν
 επεηζφδην

369
, ν Θεζέαο δηαβάδεη ην γξάκκα ηεο λεθξήο Φαίδξαο κε ηε θνβεξή 

θαηαγγειία εηο βάξνο ηνπ Εππφιπηνπ θαη ακέζσο θαηαξηέηαη ηνλ γην ηνπ. ηαλ 

εηζέξρεηαη ν Εππφιπηνο ζηε ζθελή, δηαηζζάλεηαη, φηη ε Φαίδξα ηνλ έρεη ζπθνθαληήζεη 

Ώθνινπζεί έλα ξεηνξηθφ πξννίκην, φπνπ ν Εππφιπηνο πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζηελ 

πξψηε θαηεγνξία ηνπ παηέξα ηνπ. Αελ πξνζπνηείηαη φηη είλαη αγλφο, είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ ε δσή ηνπ είλαη θαζαξή θαη δελ γλσξίδεη ηίπνηε απφ ηηο ραξέο 

ηνπ θξεβαηηνχ. Καηφπηλ, αλαθέξεη, φηη νχηε ε νκνξθηά ηεο Φαίδξαο νχηε ε ζθέςε, φηη 

καδί ηεο ζα θέξδηδε ηελ εμνπζία δελ κπνξνχζε λα είλαη πεηζηηθφ θίλεηξν γηα κία 

ηέηνηα πξάμε. Ώιιά εθεί πνπ ν ήξσαο θεξδίδεη ηε ζπκπάζεηά καο, είλαη φηαλ ν ίδηνο 

πξνζπαζεί, ρσξίο λα παξαβεί ηνλ φξθν ηνπ, λα ππαηληρζεί ηελ αιήζεηα. ηε ζπλέρεηα, 

ν Εππφιπηνο αλαθέξεη θάηη πνπ καο θάλεη εληχπσζε: φηη ζα ήζειε λα κπνξνχζε λα 

ζηαζεί απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ, γηα λα θιάςεη κε ηε δπζηπρία ηνπ, «θεῦ· εἴζ᾽ ἤλ 

ἐκαπηὸλ πξνζβιέπεηλ ἐλαληίνλ ζηάλζ᾽, ὡο ἐδάθξπζ᾽ νἷα πάζρνκελ θαθά». (Βπξηπίδεο, 

Εππφιπηνο, ζη.1078-1079). Βδψ, ζπλεηδεηνπνηψληαο ν ήξσαο ηελ εγθαηάιεηςε ζηελ 

νπνία έρεη πεξηέιζεη, βιέπεη παξάιιεια κε θξηηηθή καηηά ηελ εηθφλα ηεο 

απηαξέζθεηαο γηα ηελ αγλφηεηά ηνπ, πνπ είρε ρηίζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ έσο ηψξα. ην 

ηέινο, κεηά ηηο απεηιέο ηνπ Θεζεά, απνρσξεί κε κεγαινπξέπεηα απφ ηελ Ώζήλα θαη 

ηελ Σξνηδήλα
370

. 
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Lesky, A. (2007), ζ. 85 

370 
Δ θαηαδίθε πνπ επηβάιιεη ν Θεζέαο ζην γην ηνπ είλαη δηπιή: ζάλαηνο κε επέκβαζε ηνπ Πνζεηδψλα 

θαη εμνξία. ηνλ «αγψλα ιφγσλ» φκσο κε ηνλ Εππνιπην αλαθέξεηαη κφλν ε δεχηεξε. Ο W. S. Barrett 

«ν.π. 334» έδεημε πεηζηηθά φηη γη‟ απηή ηε ζθελή κφλν ε θαηαδίθε ζε εμνξία, φρη φκσο θαη ην ζαχκα 

πνπ αλακέλεηαη απφ ηνλ Πνζεηδψλα, δεκηνπξγεί κηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. 
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10.5. Η Φαίδξα θαη ν Ιππόιπηνο ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Δ.Μ.Γ. 

 
Φαίδξα 

 
Δ Φαίδξα, εθ πξψηεο φςεσο, θαίλεηαη λα είλαη αζθαιήο ηχπνο δεζκνχ, αθνχ 

αθνινπζψληαο ην ζπλαίζζεκά ηεο γηα ηνλ Εππφιπην, πξνηηκά λα πεζάλεη αληί λα 

ππνθχςεη ζηνλ έξσηά ηνπ γη‟ απηφλ θαη λα πξνδψζεη ηνλ Θεζέα. Βξεπλψληαο φκσο 

βαζχηεξα ην έξγν απηφ ηνπ Βπξηπίδε, θαηαλννχκε, φηη ν ηξαγηθφο πνηεηήο, αλ θαη 

επηθαλεηαθά δηθαηνινγεί ηε ζηάζε ηεο Φαίδξαο, αθνχ έπεζε ζχκα ηνπ κέλνπο ηεο 

ζεάο Ώθξνδίηεο απέλαληη ζηνλ Εππφιπην, ελ ηνχηνηο απηφ ην νπνίν νπζηαζηηθά 

πξαγκαηεχεηαη, είλαη ην αλεμέιεγθην πάζνο ηεο εξσίδαο. Βάλ ινηπφλ κείλνπκε ζηελ 

πξφζεζε απηή ηνπ Βπξηπίδε, ε Φαίδξα εκθαλίδεηαη λα είλαη ηχπνο εκκνλήο
371

, αθνχ 

δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο γηα ηνλ Εππφιπην. Καη φρη κφλν απηφ, 

αιιά παξνπζηάδεηαη λα κελ κπνξεί λα ειέγμεη θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ 

αηζζάλεηαη γηα ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ. Έηζη, απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζθελή ηεο 

ηξαγσδίαο, εκθαλίδεηαη ηφζν θαηαβεβιεκέλε απφ ην πάζνο απφ ηε κία θαη ηηο ελνρέο 

απφ ηελ άιιε, ψζηε θαζίζηαηαη αλήκπνξε γηα ν,ηηδήπνηε άιιν, γεγνλφο πνπ ζηε 

ζπλέρεηα αληηζηξέθεηαη, αθνχ ε ίδηα θαηαζηξψλεη ζρέδην γηα ην πψο ζα θχγεη απφ 

απηή ηε δσή κε «θαζαξή ζπλείδεζε». Έηζη, γξάθεη ηελ επηζηνιή πξνο ηνλ Θεζέα, κε 

ηελ νπνία θαηεγνξεί ςεπδψο ηνλ Εππφιπην. Γηα ηελ ίδηα κεγαιχηεξε ζεκαζία έρεη ε 

δηθή ηεο ακφιπληε θήκε παξά ε δσή ηνπ Εππφιπηνπ, κε ηνλ νπνίνλ ππνηίζεηαη, φηη 

είλαη ζθφδξα εξσηεπκέλε. Βθφζνλ ε ίδηα δελ κπνξεί λα ζψζεη ηνλ εαπηφ ηεο, θαλείο 

άιινο δελ κπνξεί λα ζσζεί, εθηφο απφ ηελ θαιή ηεο θήκε. Δ Φαίδξα εκθαλίδεηαη ζαλ 

λα κελ κπνξεί λα αγαπήζεη πξαγκαηηθά νχηε ηνπο άιινπο, αθνχ ηνπο εθκεηαιιεχεηαη 

αιιά νχηε θαη ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ, αθνχ πξνηίζεηαη λα δψζεη ηέινο ζηε δσή ηεο. 

Με απηήλ ηεο ηελ πξάμε, ε Φαίδξα αληηδξά ρξεζηκνπνηψληαο κεηαεηδνπνηεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο
372

. Αελ αληέρεη άιιν λα ππνθέξεη θαη 

γη‟ απηφ ην ιφγν, γηα λα κπνξέζεη λα θαηαπηέζεη θαη λα θαηαζηείιεη απηφ ην έληνλν 

πάζνο, πξνηηκά λα απηνθηνλήζεη. 

Δ εξσίδα είλαη θαηαξξαθσκέλε απφ ηελ έληαζε ησλ αληηζεηηθψλ απηψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη θαηαιήγεη λα ζέιεη λα βάιεη ε ίδηα ηέινο ζηε δσή ηεο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ν Βπξηπίδεο θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα ηελ αληθαλφηεηα ειέγρνπ ησλ 
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ζπλαηζζεκάησλ, αθνχ πνιιέο θνξέο νδεγεί ζηελ απηνθαηαζηξνθή. ηελ αξραία 

Βιιάδα ππήξρε λφκνο, ζχκθσλα κε ηνλ φπνην νη απηφρεηξεο δελ ηχραηλαλ ηεο ίδηαο 

ηαθήο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο, ησλ φπνησλ ε δσή ηειείσλε θπζηνινγηθά, αιιά 

ζάβνληαλ εθηφο ηνπ θνηλνχ λεθξνηαθείνπ θαη κάιηζηα ρσξίο ην ρέξη ηνπο, ην φπνην 

θξάηεζε ην θνληθφ φξγαλν θαη επέθεξε ηα βίαηα θαη ζαλάζηκα ρηππήκαηα θαη ηειηθά 

ηνλ ζάλαην ηνπο, πνπ ζαβφηαλ ρσξηζηά απφ ην άιιν ζψκα. Καη αθφκε, ν απηφρεηξαο 

εζεσξείην θαη αλάμηνο λα έρεη ζήκα (= ηαθφπιαθα), πνπ λα αλαγξάθεη ην φλνκα ηνπ, 

ψζηε θαλέλαο λα κελ γλσξίδεη, πνηφο θείηαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηάθν. Καη ηνχην,  

γηαηί νη αξραίνη Έιιελεο ζεσξνχζαλ κέγα παξάπησκα ηελ απηνθηνλία θαη γηα ιφγνπο 

ζξεζθεπηηθνχο θαη γηα ιφγνπο πνιηηηθνχο. 

Εππφιπηνο 

 
Ο Εππφιπηνο αξρηθά θαίλεηαη λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ αλζξψπσλ κε αζθαιή 

ηχπν δεζκνχ. Ο ήξσαο θαίλεηαη λα είλαη ζπλεπήο κε απηά, πνπ πηζηεχεη θαη 

πξεζβεχεη. Καηαξρήλ, ηηκά κφλν ηελ ζέα Άξηεκε, γεγνλφο πνπ θάλεη ηελ ζεά 

Ώθξνδίηε λα ζέιεη λα ηνλ εθδηθεζεί. Ώπηφ δείρλεη έλαλ ραξαθηήξα ζπκπαγή, ν νπνίνο 

ηηκά αιιά θαη δέρεηαη λα δεηά βνήζεηα απφ κφλν κία ζεά, γηαηί ε νληφηεηα ηεο ζεάο 

απηήο είλαη απηή πνπ ηαηξηάδεη κε ηα πηζηεχσ θαη ηελ ςπρνζχλζεζή ηνπ. Αελ 

θζείξεηαη ζηε ιαηξεία ησλ άιισλ ζεψλ, γηαηί δελ είλαη ν άλζξσπνο, πνπ ηηκά ηνλ 

νπνηνλδήπνηε κε ζθνπφ λα ηα έρεη θαιά κε φινπο. Βίλαη επηιεθηηθφο θαη ππνζηεξίδεη 

κε θάζε ηξφπν ηηο επηινγέο ηνπ. Ώπηφ θαίλεηαη πεξίηξαλα ζην γεγνλφο, φηη επηκέλεη 

ζηελ πξφζεζή ηνπ λα κελ απνθαιχςεη ην κεγάιν κπζηηθφ ηεο Φαίδξαο, κε ηίκεκα ηελ 

εμνξία ηνπ, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ζάλαηφ ηνπ. ΐιέπνπκε ινηπφλ έλαλ 

άλζξσπν, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη ηα πηζηεχσ θαη ηηο ηδέεο ηνπ ρσξίο λα θνβάηαη ην 

ηίκεκα πνπ πιεξψλεη. Αελ είλαη θαηξνζθφπνο. Βίλαη ηδενιφγνο. Ώηζζάλεηαη, φηη 

πξέπεη λα έρεη ζσζηέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, γη΄απηφ, απφ ηε κία, δελ αληαπνδίδεη 

ηνλ έξσηα ηεο Φαίδξαο, αθνχ είλαη ε γπλαίθα ηνπ παηέξα ηνπ θαη απφ ηελ άιιε, δελ 

νκνινγεί ζηνλ παηέξα ηνπ ηελ αιήζεηα ζρεηηθά κε ηε ζχδπγφ ηνπ, γηα λα κελ ηνλ 

πηθξάλεη αιιά θαη γηα λα κελ θαηαζηξέςεη ηελ εηθφλα ηεο Φαίδξαο. 

Καηά ηελ εμέιημε φκσο ηεο ππφζεζεο, ν ήξσαο θαηαιήγεη λα πιεξψλεη γηα ηα 

πηζηεχσ ηνπ, γη‟απηά πνπ κε ηφζν πάζνο πξεζβεχεη. Έηζη, ελψ ζα κπνξνχζε λα 

ρεηξηζηεί δηαθνξεηηθά ηελ θαηάζηαζε, ν ίδηνο πξνηίκεζε λα δξάζεη αθνινπζψληαο κε 

πάζνο ηηο ηδέεο ηνπ. Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε πξψηε εληχπσζε 
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πεξί αζθαινχο ηχπνπ δελ επζηαζεί. Ο Εππφιπηνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

αλζξψπσλ κε απνξξηπηηθφ ηχπν απνθπγήο
373

, αθνχ απνθεχγεη λα έρεη θάζε επαθή κε 

ηε Φαίδξα, πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί κία ιχζε ζην πξφβιεκα, πνπ ηνπο απαζρνιεί. 

Βπηπιένλ, είλαη έλαο άλζξσπνο, ν νπνίνο θαηαπηέδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηνλ ζπκφ 

ηνπ, ηελ νξγή ηνπ, ην εξσηηθφ ζπλαίζζεκα ίζσο, πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνδψζεη ηε 

ζηάζε δσήο, πνπ έρεη κάζεη λα αθνινπζεί ζηελ έσο ηψξα πνξεία ηνπ. 

Ο Εππφιπηνο είλαη έλαο άλζξσπνο, ν νπνίνο θη απηφο δπζθνιεχεηαη λα ξπζκίζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ, αθνχ, φπσο είπακε θαη παξαπάλσ, εμαθνινπζεί λα πξεζβεχεη θαη 

λα ππνζηεξίδεη ζζελαξά ηηο ηδέεο ηνπ, αθφκα θαη φηαλ θηλδπλεχεη ε ίδηα ηνπ ε δσή. 

Αίλεη κεγαιχηεξε αμία ζηελ ηδενινγία ηνπ, γεγνλφο πνπ δειψλεη αθακςία ζηνλ ηξφπν 

ζθέςεο αιιά θαη ζηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ζε ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, θάλεη ρξήζε ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηφο ηνπ, γηα λα κπνξέζεη λα κεηψζεη απηήλ ηελ απεηιή
374

. 

10.6. Ρσκαίνο θαη Ινπιηέηα
375

 

 
Ρσκαίνο 

 
Δ ππφζεζε ηνπ έξγνπ «Ρσκαίνο θαη Ενπιηέηα» βαζίδεηαη ζε κία πνιχ παιηά 

κλεζηθαθία κεηαμχ ησλ Μνληέγσλ θαη ησλ Καπνπιέησλ
376

. Μία ζχγθξνπζε ε νπνία 

αληηπξνζσπεχεη ηελ αηψληα δηακάρε αλάκεζα ζηα αληίζεηα, αθνχ θαη ν θφζκνο καο 

δεκηνπξγήζεθε κέζα απφ ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ αληηζέησλ
377

, γεγνλφο ην νπνίν 

πξαγκαηεχεηαη ν Βθέζηνο θηιφζνθνο, Δξάθιεηηνο. Δ ίδηα ε χπαξμε ηνπ «εγψ» 

βαζίδεηαη ζηε ζχγθξνπζε απηή ησλ αληηζέησλ. 

Ο Ρσκαίνο θαη ε Ενπιηέηα απνηεινχλ πξνζσπνπνηήζεηο ησλ αληηζέησλ αιιά θη ελφο 

ηξίηνπ ζηνηρείνπ, πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζά ηνπο, ηελ αγάπε, ηνλ έξσηα. Ώπφ ηελ 

αξρή θηφιαο ηνπ έξγνπ απηνχ ηνπ αίμπεξ, παξαηεξνχκε ηε ζπλάληεζε απηή κε ηνλ 

έξσηα. Βλψ ν ήξσαο θαίλεηαη λα είλαη εξσηεπκέλνο ζηελ αξρή κε ηελ Ρνδαιίλα, ε 

ζπλάληεζή ηνπ κε ηελ Ενπιηέηα αιιάδεη νιφθιεξε ηε δσή ηνπ. Γηα ηνλ Ρσκαίν, ε 

αηηία ηνπ έξσηα είλαη ε νκνξθηά θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε νκνξθηά ηεο Ενπιηέηαο, 

γεγνλφο πνπ ην παξαηεξνχκε ζηελ πξψηε αληίδξαζε ηνπ ήξσα, φηαλ αληηθξίδεη ηελ 
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εξσίδα
378

: « Ω! εηο ηελ ιάκςηλ ηεο θνληά ζακπψλνπλ αη ιακπάδεο!  Μνπ θαίλεηαη 'ο   

ην κάγνπινλ ηεο Νχθηαο θξεκαζκέλε, σζάλ  δηακάληη  ιακπεξφλ  ζη'  απηί  ελφο  

Ώξάπε! Σφζνλ πινπζία επκνξθηά δη’ άλζξσπνλ δελ είλαη,  ηφζνλ σξαίνλ ζεζαπξφλ ε 

γε δελ ηνλ αμίδεη!».(Ε,5,42-47). 

Ο έξσηαο θαη ε νκνξθηά απνηεινχλ δηαπξνζσπηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη 

πξνθαινχλ ζηνπο ήξσεο ηελ αίζζεζε ηνπ ζείνπ
379

: « Ώλ ηχρε θ' εβεβήισζε η' αλάμηφλ 

κνπ ρέξη ην άγηνλ εηθφληζκα νπνχ θξαηψ, αο ζθχςνπλ δπν θφθθηλνη πξνζθπλεηαί, ηα 

πξφζπκά κνπ ρείιε, θαη ην ηξαρχ κνπ έγγηγκα κ' έλα θηιί αο ζβχζνπλ».(Ε,5,93-96). 

Χζηφζν, απηνί νη δηαπξνζσπηθνί παξάγνληεο είλαη επηθίλδπλνη, αθνχ ν έξσηαο  

κπνξεί λα απεηιήζεη αθφκα θαη ηελ ίδηα ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ ηδηαίηεξε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ: « ' ηνλ ιφγνλ ζνπ ζε παίξλσ 'πέ κε αγάπε ζνπ θ'επζχο 

κ’εβάπηηζεο εθ λένπαπφ εδψ θ' εκπξφο εγψ δελ είκαη ν Ρσκαίνο». (ΕΕ,2,49-51). 

«Λεο θη απηφ ην φλνκα, ζαλ ζθαίξεο φπινπ θνληθνχ, ηε ζθφησζε, φπσο θαη ην 

θαηαξακέλν ρέξη πνπ νξίδεη απηφ η΄ φλνκα ζθφησζε ηνλ ζπγγελή ηεο. Ώρ, πείηε κνπ, 

πάηεξ, πείηε κνπ, ζε πνην απαίζην κέξνο ηνπ θνξκηνχ κνπ βξίζθεηαη η’ φλνκά κνπ: πείηε 

κνπ θη εγψ ακέζσο ζα ξεκάμσ ηε κηζεηή ηνπ θαηνηθία»(ΕΕΕ,3,102-108). 

Ώπφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, ην λα ράζεη ν Ρσκαίνο ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, έρεη θαη ηε 

ζεηηθή ηνπ πιεπξά. Κη απηφ γηαηί δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε κία είδνπο ζηελή θαη 

κνλφπιεπξε ηαπηφηεηα. Ο έξσηάο ηνπ γηα ηελ Ενπιηέηα ηνλ έρεη απειεπζεξψζεη απφ 

ηε ζχγθξνπζε απηή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο εξσίδαο. Αελ 

απηνπξνζδηνξίδεηαη πιένλ κε κία απφ ηηο αληηκαρφκελεο πιεπξέο. 

Χζηφζν, ν Μεξθνχηηνο, ε ζθηά ηνπ Ρσκαίνπ, δελ είλαη ηφζν απειεπζεξσκέλνο. Ο 

Μεξθνχηηνο είλαη επηζεηηθφο θαη πλεπκαηψδεο, ν νπνίνο εθθξάδεη ζπλέρεηα 

δηαθσλίεο, φπνπ θαη λα βξίζθεηαη. ηελ Πξάμε ΕΕ ζηε ζθελή 4, ν Μεξθνχηηνο, κε ηνλ 

ζπλεζηζκέλν ηνπ ηξφπν, δηαθσλεί κε ηε ζηάζε απηή ηνπ Ρσκαίνπ, λα απαξλεζεί 

δειαδή ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη λα μεθχγεη απφ ηε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ 

νηθνγελεηψλ. Μάιηζηα, ζηε ζπλέρεηα, ηνλ βιέπνπκε λα γίλεηαη «έμσ θξελψλ» κε ηελ 

ςπρξαηκία, πνπ επηδεηθλχεη ν Ρσκαίνο, κεηαθξάδνληαο απηή ηνπ ηε ζηάζε απέλαληη 

ζηα αληίζεηα, ζηηο αληηκαρφκελεο πιεπξέο, σο αδπλακία. Έπεηηα, ν Μεξθνχηηνο 
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πξνθαιεί ζε κνλνκαρία ηνλ Σπβάιην. Ο Ρσκαίνο πξνζπαζεί λα ηνπο ρσξίζεη, αθνχ 

ζεσξεί ζπγγελή ηνπ πιένλ ηνλ Σπβάιην, θαη λα απνηξέςεη ηε ζχγθξνπζε. Σειηθά δελ 

ηα θαηαθέξλεη θαη ν Μεξθνχηηνο ηξαπκαηίδεηαη ζαλάζηκα. 

Πξαγκαηηθά, πξνθαιεί θφβν ην λα πξνζπαζήζεηο λα μεθχγεηο απφ θάπνην απφ ηα 

αληίζεηα θαη λα κπεηο αλάκεζά ηνπο γηα λα κπνξέζεηο λα ηα ζπκθηιηψζεηο. Ώπηφ 

αθξηβψο πξνζπαζεί λα θάλεη ν Ρσκαίνο αιιά έρεη ππεξηηκήζεη ηε δχλακε ηεο ζέζεο 

ηνπ, γηαηί δελ είλαη φζν δηνξαηηθφο φζν ζα έπξεπε λα είλαη. 

ηαλ πεζαίλεη ν Μεξθνχηηνο, ν ίδηνο θαη ν Ρσκαίνο αληαιιάζζνπλ απφςεηο. Ο 

Μεξθνχηηνο θαλεξψλεη κία ζηάζε πέξα απφ ηα αληίζεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη 

αξλεηηθά κε ηα παξαθάησ ιφγηα: «κία πιεγή πάλσ απφ ηνπο νίθνπο ζαο», (ΕΕΕ,1,98). 

Μηιά απαμησηηθά θαη γηα ηηο δχν νηθνγέλεηεο, γηαηί ε κεηαμχ ηνπο έρζξα είλαη ε αηηία 

ηνπ ζαλάηνπ ηνπ. 

Έηζη, ν Ρσκαίνο, φληαο ν ίδηνο εκκέζσο ππεχζπλνο γηα ηνλ ζάλαην ηνπ Μεξθνχηηνπ, 

αθνχ κπήθε ζηε κέζε γηα λα ζηακαηήζεη ηε κνλνκαρία, ηε κάρε αλάκεζα ζηα 

αληίζεηα, αξρίδεη λα ζπλεηδεηνπνηεί ηελ επζχλε ζην λα κπνξέζεη λα δηνξζψζεη απηή 

ηελ ππνηηζέκελε ηζνξξνπία. Σν λα πξνζπαζεί θάπνηνο λα κπεη αλάκεζα ζηα αληίζεηα, 

θαζίζηαηαη θνξέαο ελφο βαξέσο θνξηίνπ, ην νπνίν, εάλ επσκίδεηαη αζπλείδεηα, 

επηθέξεη ηξαγηθέο ζπλέπεηεο. Γη‟ απηφλ ην ιφγν, ν Ρσκαίνο φηαλ ζθνηψλεη ηνλ 

Σηβάιην, αλαθσλεί, «σ, παηρλίδη πνπ έγηλα ζηα ρέξηα ηεο κνίξαο» (ΕΕΕ,Ε,135). 

Ο Ρσκαίνο έρεη πέζεη ζχκα κίαο ηξαγηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία ηνλ δηακειίδεη ζηγά 

ζηγά, γηα ηελ νπνία είλαη ν ίδηνο ππεχζπλνο, αθνχ πξνζπάζεζε λα κπεη αλάκεζα ζηα 

αληίζεηα θαη λα ηα βάιεη κε ηνπο ίδηνπο ηνπο λφκνπο ηεο θχζεο. Ώπηέο είλαη νη 

ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ηεο πξνζπάζεηαο λα πξνζδηνξίζεη θάπνηνο ηνλ αξρεηππηθφ έξσηα, 

κε ην λα κπαίλεη αλάκεζα ζηα αληίζεηα θαη λα παξαβηάδεη απηήλ ηελ πεξηνρή ηεο 

νιφηεηαο
380

. 

Ενπιηέηα 

 
Δ Ενπιηέηα εξσηεχεηαη παξάθνξα ηνλ Ρσκαίν απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο γλσξηκίαο 

ηνπο. Καη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ενπιηέηαο ν έξσηαο θαη ε νκνξθηά απνηεινχλ 
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δηαπξνζσπηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη πξνθαινχλ θαη ζηελ ίδηα ηελ αίζζεζε ηνπ 

ζείνπ: «Καιέ πξνζθπλεηή, ην ρέξη ζνπ ην αδηθείο γηαηί ην άγγηγκά ηνπ δείρλεη κφλνλ 

επιαβή αλαηξνθή: ηνπ άγηνπ ην ρέξη αζπάδεηαη ν πξνζθπλεηήο θη είλαη γεκάηε επζέβεηα 

απηή ε επαθή» (Ε,5,93-96). 

ηε ζπλέρεηα, φηαλ απνθαιχπηεηαη, φηη ν Ρσκαίνο είλαη κέινο ηεο αληίπαιεο 

νηθνγέλεηαο, εχρεηαη λα κπνξνχζε λα αιιάμεη ν ίδηνο ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη λα γίλεη 

θάπνηνο άιινο ή ε ίδηα λα απαξλεζεί ηε δηθή ηεο θαηαγσγή, έηζη ψζηε ν έξσηάο ηνπο 

λα θαηαζηεί «λφκηκνο» ζηα κάηηα ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο: «Ώρ, Ρσκαίν, Ρσκαίν, γηαηί 

λα είζαη ν Ρσκαίνο; Ώξλήζνπ ηνλ παηέξα ζνπ, απαξλήζνπ η’ φλνκά ζνπ, ή, αλ δελ 

ζέιεηο, νξθίζνπ κνπ πσο κ’ αγαπάο θαη παχσ εγψ ακέζσο λα’ κηα θφξε ηνπ 

Καπνπιέηνπ!»(ΕΕ,2,33-36). 

ηαλ ε Ενπιηέηα πιεξνθνξείηαη, φηη ν Ρσκαίνο ζθφησζε ηνλ μάδεξθφ ηεο, Σπβάιην, 

επηβαξχλεηαη κε απηφ ην θνξηίν, πνπ δεκηνπξγνχλ ηα αληίζεηα, ην νπνίν δελ κπνξεί 

λα αληέμεη: 

«Καξδηά θηδηνχ θαη φςε ινπινπδηνχ! Καηνίθεζε δξάθνο πνηέ ζε σξαηφηεξε ζπειηά; 

κνξθε ηχξαλλε, αγγειηθέ ζαηαλά, θνξάθη κε θηεξά πεξηζηεξηνχ, αξλί κε απιεζηία 

ιχθνπ! Οπζία ζηρακεξή κε ζετθή κνξθή! Σν αθξηβψο αληίζεην απ’ φηη πίζηεςα πσο 

είζαη! Άγηε θνιαζκέλε, θαθνχξγε έληηκε! Ω θχζε, γηαηί έθηαζεο σο ηελ θφιαζε θη 

έθιεηζεο ην πλεχκα ελφο δαίκνλα ζηνλ ζλεηφ παξάδεηζν ζάξθαο ηφζν ππέξνρεο; 

Ώθνχζηεθε πνηέ βηβιίν ηφζν φκνξθα δεκέλν πνπ λα’ ρεη ηφζν άζιην πεξηερφκελν; Ω, 

πψο ε απάηε θαηνηθεί ζε ππέξιακπξν παιάηη;»(ΕΕΕ,2,73-85). 

Δ Ενπιηέηα αθππλίδεηαη γξήγνξα απφ απηή ηε καληψδε θαηάζηαζε θαη αλαθηά ηα 

ζπλαηζζήκαηα αγάπεο, πνπ ηξέθεη γηα ηνλ Ρσκαίν. Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Ρσκαίνο 

βξίζθεηαη ζε κία θαηάζηαζε θξελίηηδαο, φηαλ καζαίλεη γηα ηελ εμνξία ηνπ. 

Πξνζπαζψληαο λα εηζρσξήζεη ζε απηά, πνπ νλνκάδνπκε αληίζεηα, πξνθαιεί ηε κνίξα 

ηνπ, ε νπνία ηνπ επηθπιάζζεη πνιχ δπζάξεζηεο εθπιήμεηο. Καη ζε απηφ ην ζεκείν 

παξαηεξνχκε επίζεο ηελ εκθάληζε ησλ αληηζέησλ: ν παξάδεηζνο είλαη ε Ενπιηέηα, ε 

θφιαζε είλαη ε απνπζία ηεο
381

. 

Δ ζπλάληεζε ινηπφλ κε ηνλ έξσηα, είλαη γηα ηνπο ήξσεο ν παξάδεηζνο θαη ε δσή θαη 

απφ ηελ άιιε ν ζάλαηνο. Ο Ρσκαίνο θαη ε Ενπιηέηα είλαη ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ 

 

381
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παξάδεηγκα ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. Κη απηφ, γηαηί θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ,  

είλαη παληνχ δηάρπηε ε εμίζσζε «ν γάκνο ηζνχηαη κε ηνλ ζάλαην». 

πσο αλαθέξεη θαη ν Jung
382

,«Βθεί πνπ βαζηιεχεη ν έξσηαο, δελ ππάξρεη ζέιεζε γηα 

πλεπκαηηθή δχλακε. Κη εθεί πνπ ε πλεπκαηηθή δχλακε είλαη θπξίαξρε, δελ πθίζηαηαη ν 

έξσηαο. Σν θάζε έλα απφ απηά ηα ζηνηρεία δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε ζθηά ηνπ 

άιινπ». 

Κάζε έλα απφ απηά ηα ζηνηρεία βηψλνληαη θάζε θνξά ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, απφ ην 

πην πξσηφγνλν κέρξη ην πην δηαθνξνπνηεκέλν. Ώπνηεινχλ δεχγε αληηζέησλ ίζα ζε 

αμία θαη ζεκαζία. Δ πλεπκαηηθή δχλακε πξνάγεη ηε δηαθνξνπνίεζε, ηε γλψζε θαη ην 

εμαηνκηθεπκέλν εγψ. Ώπφ ηελ άιιε, ν έξσηαο, πξνάγεη ηελ έλσζε, ηελ νηθεηφηεηα, ην 

θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ θαη ηε δηαπξνζσπηθή ζρέζε. Χο έλα δεχγνο αληηζέησλ, ηα δχν 

απηά ζηνηρεία είλαη αληηθαηηθά. Δ αιήζεηα ηνπ ελφο είλαη ην ςεχδνο ηνπ άιινπ. ηαλ 

θεξδίδεηο ζην έλα, ράλεηο ζην άιιν. 

Ο Ρσκαίνο θαη ε Ενπιηέηα ράλνπλ ζε απηφ ην παηρλίδη γηαηί ζην ηέινο πεζαίλνπλ. Ώπφ 

ηελ άιιε φκσο, θεξδίδνπλ ζην δηαπξνζσπηθφ επίπεδν. 

πκβνιηθά, ν ζάλαηνο απνηειεί έλα πξεινχδην ηεο αλαγέλλεζεο. Δ ζπκθηιίσζε ησλ 

Μνληέγσλ θαη ησλ Καπνπιέησλ είλαη ε έθθξαζε απηήο ηεο αλαγελλεκέλεο δσήο 

κέζα απφ ην ζάλαην ησλ παηδηψλ ηνπο. 

10.7. Ο Ρσκαίνο θαη ε Ινπιηέηα ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Δλεξγώλ Μνληέισλ 

Γεζκνύ. 

Ρσκαίνο 

 
Ο Ρσκαίνο είλαη έλαο άλδξαο, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην, πψο αηζζάλεηαη. 

Βίλαη ζπλεπήο κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηα νπνία θαη εκπηζηεχεηαη, αθνχ, ελψ ζηελ 

αξρή ηνπ έξγνπ, θαίλεηαη λα έιθεηαη εξσηηθά απφ ηε Ρνδαιίλα, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

 
 

382
Ο Καξι     Γθνχζηαβ     Γηνπλγθ (CarlGustavJung,      26      Ενπιίνπ 1875 - 6      Ενπλίνπ 1961) 

ήηαλ Βιβεηφο ηαηξφο θαη ςπρνιφγνο, ελψ ππήξμε ν εηζεγεηήο ηεο ζρνιήο ηεο αλαιπηηθήο ςπρνινγίαο. 

Οη απφςεηο ηνπ Γηνπλγθ γηα ην αζπλείδεην δηακνξθψζεθαλ βάζεη ησλ λέσλ αλαδεηήζεψλ ηνπ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε ξήμε ηνπ κε ηνλ ίγθκνπλη Φξφπλη. Με ηνλ φξν αζπλείδεην ν Γηνπλγθ ελλννχζε 

εθείλε ηελ πεξηνρή ηνπ αγλψζηνπ ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ αλζξψπνπ. χκθσλα κε ηα δηθά ηνπ 

ιφγηα φ,ηη ζπλεηδεηνπνηνχκε θαη ην έρνπκε μεράζεη, φ,ηη ζπιιακβάλνπκε κε ηηο αηζζήζεηο, αιιά δελ 

ζεκεηψλνπκε ζην ζπλεηδεηφ λνπ, φζα ληψζνπκε, ζθεπηφκαζηε, ζπκφκαζηε, επηζπκνχκε θαη πξάηηνπκε 

αθνχζηα ή δίρσο ηδηαίηεξε πξνζνρή, φια ηα κειινληηθά πξάγκαηα πνπ παίξλνπλ ζρήκα θαη αλαδχνληαη 

θάπνηε ζηε ζπλείδεζε, φια απηά απνηεινχλ πεξηερφκελν ηνπ αζπλείδεηνπ. 
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αληηθξίδεη ηελ Ενπιηέηα, ηελ εξσηεχεηαη ζθφδξα. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη, φηη είλαη 

έλα άηνκν, ην νπνίν, αλ θαη παξνπζηάδεηαη παξνξκεηηθφ, επηδεηθλχεη εκπηζηνζχλε 

ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, αθνχ ην κίζνο κεηαμχ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ 

θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηεο αγαπεκέλεο ηνπ, δελ ηνλ εκπφδηζε φρη κφλν ζην λα ζπλάςεη 

δεζκφ καδί ηεο αιιά θαη λα ηελ παληξεπηεί. Φαίλεηαη λα δηαζέηεη ζεηηθή εηθφλα γηα 

ηνλ εαπηφ αιιά θαη γηα ηνπο άιινπο, αθνχ φρη κφλν δελ ελαληηψζεθε ζηνλ Σπβάιην 

αιιά ηνλ ζεψξεζε κέινο ηεο θαηλνχξγηαο ηνπ νηθνγέλεηαο, αθνχ είλαη εμάδειθνο ηεο 

Ενπιηέηαο. Κη ελψ ν Σπβάιηνο ηνλ πξνθάιεζε ζε κνλνκαρία, ν ίδηνο απέθπγε 

νπνηαδήπνηε εκπινθή ζε απηήλ. Μάιηζηα, πξνζπάζεζε λα απνζαξξχλεη θαη ηνλ 

Μεξθνχηην λα κνλνκαρήζεη καδί ηνπ. 

Ώπφ φια απηά, ζπκπεξαίλνπκε, φηη ν Ρσκαίνο, εθηφο απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, δηέζεηε 

θαη πηζηνχο θίινπο, φπσο ν Μεξθνχηηνο, ν νπνίνο είλαη ν «θχιαθαο άγγειφο» ηνπ. 

Ο Ρσκαίνο εμαξηάηαη πιένλ ζπλαηζζεκαηηθά απφ ηελ Ενπιηέηα. Ώπηφ θαίλεηαη 

πεξίηξαλα ζην ηέινο ηνπ έξγνπ, φπνπ λνκίδεη, φηη ε αγαπεκέλε ηνπ πέζαλε θαη ν ίδηνο 

δελ δίζηαζε λα παξαδερηεί, φηη ε δσή ηνπ εμαξηάηαη απφ απηήλ ηεο ζπδχγνπ ηνπ. Σα 

ιεγφκελα θαη ε ζηάζε δσήο ηνπ δελ δηαθέξνπλ απφ ηηο ελέξγεηέο ηνπ, γεγνλφο πνπ 

απνηειεί ζνβαξή έλδεημε, φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ άλζξσπν, πνπ κε ηηο ίδηεο ηνπ ηηο 

πξάμεηο, δίλεη ν ίδηνο αμία ζηνλ εαπηφ ηνπ. Ώπφ ηελ άιιε φκσο, βάδεη ηέινο ζηε δσή 

ηνπ, γηαηί δελ έρεη ηελ ππνκνλή λα ζθεθηεί ινγηθά. Λεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν κε ην 

ζπλαίζζεκα θαη ιηγφηεξν κε ηε ινγηθή. Βάλ ιεηηνπξγνχζε κε ηε ινγηθή, ζα είρε ηελ 

ππνκνλή λα πεξηκέλεη, έσο φηνπ απνθαιπθζεί ην ηέρλαζκα ηεο Ενπιηέηαο. 

Έηζη, ελψ ζηελ αξρή ν αίμπεξ παξνπζηάδεη θαηλνκεληθά έλαλ ήξσα κε αζθαιή ηχπν 

δεζκνχ, ελ ηνχηνηο ε ζπλέρεηα δηαςεχδεη ηελ πξψηε εληχπσζε. Ο Ρσκαίνο δελ κπνξεί 

λα ειέγμεη ην ζπλαίζζεκά ηνπ, αθνχ πιένλ ιεηηνπξγεί κφλν κε απηφ θαη φρη κε ηε 

ινγηθή. Ο Ρσκαίνο καο απνθαιχπηεηαη σο έλαο εκκνληθφο/ακθηζπκηθφο ηχπνο
383

, 

αθνχ εκθαλίδεηαη λα έρεη εκκνλή κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο δίλνληαο έκθαζε ζε 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο. Καηαθιχδεηαη απφ 

απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη δελ έρεη ηε δηνξαηηθφηεηα λα θαηαιάβεη, πξνο ηα πνχ 

ηείλεη λα θαηαιήμεη απηνχ ηνπ είδνπο ε θαηάζηαζε. Σα θαηαγεγξακκέλα απηά 

 
 

383
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ζπλαηζζήκαηα ηνλ θάλνπλ λα αθνινπζεί ηηο κεηαεηδνπνηεηηθέο ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο 

ηνπ ζπλαηζζήκαηφο ηνπ θαη λα απηνθηνλεί, αθνχ είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα ζηακαηήζεη 

λα πνλά. 

Ενπιηέηα 

 
Ώπφ ηελ άιιε, ε Ενπιηέηα δελ θνβάηαη λα εξσηεπηεί θαη λα δνζεί ζε έλα απφ ηα κέιε 

ηεο αληίπαιεο νηθνγέλεηαο. Καη φρη κφλν απηφ, αιιά ζα έπξεπε, σο γπλαίθα, λα 

δηζηάζεη κπξνζηά ζε κία ηφζν δχζθνιε θαηάζηαζε θαη λα ππνρσξήζεη. Δ ίδηα φκσο 

δείρλεη απνθαζηζηηθφηεηα θαη ζηγνπξηά ζε απηφ, πνπ αηζζάλεηαη. Αελ έρεη θακία 

ακθηβνιία, φηη αγαπά άλεπ φξσλ ηνλ Ρσκαίν. Ο έξσηάο ηεο είλαη νινθιεξσηηθφο θαη 

είλαη έηνηκε λα δψζεη, φ, ηη πην πνιχηηκν έρεη, ηελ παξζεληά ηεο. Βίλαη κία γπλαίθα, ε 

νπνία δελ πεξηνξίδεηαη ζηα ιφγηα αιιά πξνρσξά ζε πξάμεηο, αθνχ παξαθαιά ηνλ 

ηεξέα λα ηελ βνεζήζεη ζε ζρέζε κε ηνλ επηθείκελν γάκν ηεο κε ηνλ Πάξε. 

Ώλαιακβάλεη δξάζε, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη, φηη γλσξίδεη πνιχ θαιά, ηί αηζζάλεηαη. 

Χζηφζν, δελ δηαζέηεη θη απηή κε ηα ζεηξά ηεο, ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο 

ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, αθνχ αληηδξά ζπαζκσδηθά ζηνλ επηθείκελν γάκν ηεο 

κε ηνλ Πάξε κε ζπλέπεηα λα πάξεη ην «δειεηήξην», ηνπ νπνίνπ ε επίδξαζε δηαξθεί 

κφλν θάπνηεο ψξεο, ρσξίο φκσο λα έρεη ελεκεξψζεη ηνλ Ρσκαίν λσξίηεξα ή λα ην έρεη 

ζπδεηήζεη καδί ηνπ. Πξνζπαζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα βξεη κία πξαθηηθή ιχζε ζην 

πξφβιεκά ηεο, ρσξίο απηή ε ιχζε λα έρεη ζπλαπνθαζηζηεί θαη απφ ηνπο δχν. Δ 

Ενπιηέηα παίξλεη ινηπφλ κφλε ηεο απηήλ ηελ απφθαζε κε ηξφπν επηπφιαην, ρσξίο λα 

ζθεθηεί θαζφινπ ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο. 

ην ηέινο, βιέπνληαο ηνλ αγαπεκέλν ηεο λεθξφ, απνθαζίδεη λα πηεη ην δειεηήξην θαη 

λα βξεζεί θνληά ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο κεηαεηδνπνηεηηθέο ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηφο ηεο, αθνχ δελ ζα άληερε λα δεη, ελψ ν αγαπεκέλνο ηεο ζα ήηαλ 

λεθξφο. Δ Ενπιηέηα αθνινπζεί ηνλ ζχληξνθφ ηεο ζηνλ ζάλαην, ηνλ ζάλαην ηνπ νπνίνπ 

πξνθάιεζε ε ίδηα ιφγσ ηεο έιιεηςεο ινγηθήο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

Καη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ενπιηέηαο, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ηνπ Ρσκαίνπ, ν 

ζπγγξαθέαο ηελ παξνπζηάδεη αξρηθά δπλακηθή θαη απνθαζηζηηθή. ηε ζπλέρεηα  

φκσο, αθήλεη λα θαλεί ην πξαγκαηηθφ ηεο πξφζσπν, ην νπνίν έρεη ηελ ηάζε λα 

θαηαθιχδεηαη απφ ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία ε εξσίδα δελ κπνξεί λα ειέγμεη. Ώλήθεη θη 



239  

απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζηνλ εκκνληθφ/ακθηζπκηθφ ηχπν δεζκνχ
384

. Σέηνηνπ είδνπο 

«δπλακηθνί» ραξαθηήξεο, κέλνπλ ζηελ εληχπσζε, φηη είλαη «ηζρπξνί» αςεθψληαο ηηο 

αδπλακίεο, πνπ πηζαλφλ έρνπλ. Έηζη θαη ε Ενπιηέηα, ελψ αηζζάλεηαη δξαζηήξηα θαη 

ηθαλή λα εξσηεπηεί αιιά θαη λα παληξεπηεί θάπνηνλ, ηνλ νπνίνλ δελ εγθξίλεη ε 

νηθνγέλεηά ηεο, ελ ηνχηνηο, ηε ζηηγκή, πνπ επηβάιιεηαη λα πάξεη κία νξζνινγηθή 

απφθαζε, ε ίδηα απνηπγράλεη, γηαηί ε νξζνινγηθή απφθαζε απαηηεί θαη ινγηθή ζθέςε, 

πξάγκα πνπ δελ δηαζέηεη ε εξσίδα. 

10.8. Οζέιινο
385

 

 
Οζέιινο 

 
Καη ζην έξγν ηνπ αίμπεξ, Οζέιινο, παξαηεξνχκε αθφκα κία θνξά απηφ ην 

θαηλφκελν ησλ αληηζέησλ θαη κέζα ζην ραξαθηήξα ησλ ίδησλ ησλ εξψσλ αιιά θαη 

ζηηο κεηαμχ ηνπο ζπκπηψζεηο θαη ζρέζεηο. 

Σνλ Οζέιιν ηνλ νλνκάδνπλ θαη «ηξαγσδία ηεο δήιεηαο»
386

, ηεο δήιηαο ηνπ ήξσα γηα 

ηε γπλαίθα ηνπ Απζδαηκφλα, Χζηφζν, είλαη πξνθαλέο, φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην 

έξγν είλαη «ηξαγσδία ηνπ θζφλνπ», ηνπ θζφλνπ θαη ηεο απνζηξνθήο ηνπ Εάγνπ γηα 

ηνλ Οζέιιν. Δ δήιηα ηνπ δεχηεξνπ είλαη ην αηηηαηφ, ν θζφλνο ηνπ πξψηνπ ε θηλνχζα 

αηηία, αθνχ ν θζφλνο είλαη εθείλνο, πνπ πξνθαιεί ηε δήιηα ζηελ ςπρή ηνπ Οζέιινπ 

θαη πξνθαιεί ηνλ φιεζξν φισλ. Σν βαζηθφ ινηπφλ πξφβιεκα ηνπ έξγνπ είλαη ε 

αλίρλεπζε ησλ απψηεξσλ αηηηψλ απηνχ ηνπ θζφλνπ. Οη ιφγνη πνπ θάλνπλ ηνλ Εάγν λα 

κηζεί ηνλ Οζέιιν, ηα θίλεηξα ησλ δνινπινθηψλ ηνπ, πνπ κεηακνξθψλνπλ έλαλ 

δνμαζκέλν πνιεκηζηή θαη επηπρή εξαζηή θαη ζχδπγν ζε δνινθφλν ηεο αγαπεκέλεο 

ηνπ γπλαίθαο. 

Ο Οζέιινο είλαη ν θεληξηθφο ήξσαο ηνπ έξγνπ. Παξνπζηάδεηαη σο πνιεκηζηήο θαη σο 

εξαζηήο, σο ζηξαηεγφο θαη σο  δειηάξεο  ζχδπγνο, σο δνινθφλνο θαη σο καπξηηαλφο, 

«καχξνο». ε φιν ην έξγν, βιέπνπκε λα ελαιιάζζνληαη απηά ηα αληηζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, γεγνλφο πνπ απνηειεί θη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ
387

. 

Ώθφκα, νη κελ ερζξνί ηνπ ηνλ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε ηνπο πηζηνχο 

ηνπ  αθφινπζνπο.  Οη   κελ  ηνλ  θζνλνχλ   θαη   ηνλ    ζεσξνχλ   αθαηάιιειν   γηα   ηα 
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ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα θαη νη δε ραξηζκαηηθφ. Έηζη, θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ, παξαηεξνχκε, απφ ηε κία, έλαλ Οζέιιν ηξπθεξφ, εξσηεπκέλν, ραξηζκαηηθφ 

ζηξαηεγφ, πηζηφ ζην θαζήθνλ, ελψ, απφ ηελ άιιε, έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ Οζέιιν. 

Βπηπρηζκέλνο γηα ηνλ γάκν ηνπ κε ηελ Απζδαηκφλα, ληψζεη ηαπηφρξνλα αλαζθαιήο, 

επεηδή ε αξρνληνπνχια ηνλ παληξεχηεθε «παξά ηε θχζε ηεο, ηα ρξφληα ηεο, ηνλ ηφπν 

ηεο, ηε ζέζε ηεο, ηα πάληα», φπσο ιέεη ν παηέξαο ηεο, ΐαξβάληηνο (Ε,3,96), ν νπνίνο κε 

ηα παξαθάησ ιφγηα θάλεη ηηο λχμεηο ηνπ θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηνλ Οζέιιν έλαληη 

ηεο ζπδχγνπ ηνπ: «Γέιαζε ηνλ παηέξα ηεο, κπνξεί θαη ζέλα» (Ε,3,293). 

Ο ήξσαο θαηαιήγεη λα δνινθνλήζεη ηε γπλαίθα, πνπ ηφζν πνιχ αγαπά ιφγσ ησλ 

ππνςηψλ θαη ησλ ακθηβνιηψλ, πνπ άιινη ηνπ έζπεηξαλ κέζα ζην ίδην ηνπ ην κπαιφ
388

. 

Έηζη, ελψ ζηελ αξρή εκθαλίδεηαη απνθαζηζκέλνο θαη δπλακηθφο, ζηε ζπλέρεηα, 

δείρλεη λα κελ έρεη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ νχηε θαη ζηε Απζδαηκφλα, δελ έρεη 

εκπηζηνζχλε ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ νχηε θαη ζηα δηθά ηεο, αληηζέησο, γίλεηαη 

ππνρείξην ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ νξέμεσλ ησλ άιισλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε αληθαλφηεηά ηνπ λα εκπηζηεπηεί ηε ζχδπγφ ηνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αδπλακία ηνπ λα εκπηζηεπηεί ηελ ίδηα ηνπ ηελ χπαξμε αιιά θαη ηελ ηδηαίηεξε θαη 

δηαθνξεηηθή ηαπηφηεηά ηνπ, αθνχ είλαη έλαο μέλνο, είλαη έλαο άιινο. Έηζη, ηνλ 

βιέπνπκε, απφ ηε κία, λα είλαη ζε ζέζε σο ζηξαηησηηθφο λα παίξλεη απνθάζεηο θαη λα 

επηβάιεη ηελ ηάμε γεγνλφο, πνπ είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηα θαζήθνληά ηνπ θαη απφ ηελ 

άιιε, λα κελ κπνξεί λα επηβάιεη απηή ηελ ηάμε θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή, ε νπνία 

βάιιεηαη απφ φιεο ηηο πιεπξέο. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, απφ ηε κία, ηελ επηβνιή ηεο 

ηάμεο θαη απφ ηελ άιιε, ηελ παξάιπζε ηνπ εαπηνχ θαη ην ράνο
389

. 

Ώπηή ε αληίζεζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Οζέιινπ θαίλεηαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθά ζε 

δχν ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα. Φηάλνληαο ζηελ Κχπξν θαη θηιψληαο ηε γπλαίθα 

ηνπ είρε πεη: «Ώλ ήηαλ ηψξα εδψ λα πέζαηλα, ζα πέζαηλα ππεξεπηπρηζκέλνο. Ση, 

θνβάκαη πσο έλησζε ηφζν απφιπηε ραξά ε ςπρή κνπ πνπ άιιε καθαξηφηεηα ζαλ ηνχηε 

δε ζ’ αθνινπζήζεη ζην άγλσζην ην πεπξσκέλν», (ΕΕ,1,202). 

ηε ζπλέρεηα, ζηε ζθελή ηεο δνινθνλίαο ηεο Απζδαηκφλαο, ν Οζέιινο ηεο ιέεη: «ε 

θίιεζα, ζε ζθφησζα, άιιν δελ κπνξψ παξά λα ζε θηιήζσ θαη λα ζθνησζψ», (V,2,358). 
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Ο Οζέιινο πέθηεη ινηπφλ ζχκα ηεο ίδηαο ηνπ ηεο αλαζθάιεηαο θαη κάιηζηα απφ έλαλ 

άλζξσπν ζαλ ηνλ Εάγν, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζαλ παξάζηην ζηελ θνηλσλία, ην νπνίν 

φκσο φρη κφλν επηβηψλεη αιιά θηλεί ηα λήκαηά ηεο. 

 

 

Εάγνο 

 
Ο Εάγνο είλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ δηαβφεηνπο θαθνπνηνχο. Ξνδεχεη φιν ηνπ ηνλ 

ρξφλν ζπλσκνηψληαο ελαληίνλ ηνπ Οζέιινπ θαη ηεο Απζδαηκφλαο. Ώπφ ηελ πξψηε 

ζθελή ηνπ έξγνπ, ιέεη θαη μαλαιέεη, πσο «κηζεί ηνλ Μαχξν» αιιά δελ εμεγεί ην γηαηί. 

ε θάπνηα ζεκεία κφλν ηνπ έξγνπ θάλεη θάπνηεο λχμεηο γηα ηνπο ιφγνπο ηεο 

απνζηξνθήο ηνπ: πσο ν ζηξαηεγφο ηνλ αδίθεζε, παίξλνληαο ππαζπηζηή ηνπ ηνλ 

Κάζζην θαη φρη ηνλ ίδηνλ (Ε,1,20), πσο ππνςηάδεηαη φηη ν Οζέιινο θνηκήζεθε θάπνηε 

κε ηε γπλαίθα ηνπ, ηελ Ώηκηιία (Ε,3,381- ΕΕ,1,289), πσο ν Κάζζηνο ίζσο ηξχπσζε ζηα 

ζεληφληα ηνπ (ΕΕ,1,301), πσο ν ίδηνο πνζεί ηελ Απζδαηκφλα (ΕΕ,1,285). 

Σειηθά, πείζεη ηνλ Οζέιιν, φηη ε ζχδπγφο ηνπ ηνλ έρεη απαηήζεη, παξά ην γεγνλφο, φηη 

ε Απζδαηκφλα είλαη εληειψο πηζηή. Δ ηθαλφηεηα ηνπ Εάγνπ λα είλαη ηφζν ζθιεξφο 

θαίλεηαη απεξηφξηζηε θαη θαλέλα θίλεηξν γηα ηηο πξάμεηο ηνπ δελ θαίλεηαη λα αξθεί 

γηα λα εμεγήζεη ηελ απίζηεπηε θαηαζηξνθή, πνπ πξνθαιεί ζηηο δσέο ησλ 

αλζξψπσλ
390

. 

Ο αίμπεξ παξνπζηάδεη ηνλ Εάγν σο έλα δηπιφ, «αληηθαηηθφ πιέγκα» απέλαληη ζηνλ 

Οζέιιν. Ώπφ ηε κία, «πιέγκα αλσηεξφηεηαο»: ν ίδηνο είλαη ιεπθφο, λένο, 

ΐελεηζηάλνο, «πνιηηηζκέλνο», έμππλνο, ελψ ν Οζέιινο είλαη καχξνο, κεζφθνπνο, 

«άιινο», «βάξβαξνο», απιντθφο. Ώπφ ηελ άιιε, «πιέγκα θαησηεξφηεηαο»: είλαη 

απιφο αμησκαηηθφο, άζεκνο, παξαγθσληζκέλνο, απφ «ρακειή» ηάμε, παληξεκέλνο κε 

λία αζήκαληε γπλαίθα. Βλψ ν Οζέιινο είλαη ζηξαηειάηεο, δνμαζκέλνο, ηηκεκέλνο, 

απφ «βαζηιηθφ ζφη» θαη παληξεχεηαη κηα ζεκαληηθή ΐελεηζηάλα. 

Γηα ηνλ Εάγν, ν Οζέιινο είλαη ην ζχκβνιν φισλ φζα ν ίδηνο ζα ήζειε λα είλαη θαη λα 

έρεη. Ο Οζέιινο είλαη ε «απφιπηε επηηπρία», δεκφζηα θαη ηδησηηθά ελψ ν ίδηνο ε 

«απφιπηε απνηπρία» θαη απηφ απνηειεί ζηα κάηηα ηνπ «απφιπηε αδηθία», αθνχ απηφο 

δηαζέηεη φια ηα ραξίζκαηα, πνπ ιείπνπλ απφ ηνλ άιινλ. 
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Ώπηή ε ζχγθξνπζε ησλ δχν «πιεγκάησλ», απηή ε αίζζεζε ηνπ αδίθνπ δαηκνλίδεη ηνλ 

Εάγν. Δ κφλε δηθαίσζή ηνπ είλαη λα γίλεη ν Οζέιινο «ηξάγνο»,(oldblackram) (I,1,88), 

πνπ πξέπεη φρη κφλν λα απνπεκθζεί αιιά θαη λα εμεπηειηζηεί ςπρνινγηθά, θνηλσληθά, 

επαγγεικαηηθά, πξηλ πεζάλεη. Ώθαλίδνληάο ηνλ, ν Εάγνο αθαλίδεη ηελ ππεξνρή ηνπ 

«ηπρεξνχ Μαχξνπ»
391

, αθαλίδεη ηε δηθή ηνπ κεηνλεθηηθφηεηα θαη ηειηθά, αθαλίδεη ηελ 

απέρζεηά ηνπ απέλαληη ζηνπο «άιινπο», αθνχ ν θαηεμνρήλ «άιινο» εμαθαλίδεηαη. 

Δ ζηξαηεγηθή ηνπ είλαη μεθάζαξε. ηφρνο ηνπ δελ είλαη λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ 

Οζέιινπ ζηνλ ζηξαηφ, ζηελ θνηλσλία ή ζηελ θαξδηά ηεο Απζδαηκφλαο. ηφρνο ηνπ 

είλαη λα ζπληξίςεη ηνλ Οζέιιν, πνπ «αλάμηα» θέξδηζε απηέο ηηο ζέζεηο θαη πνπ θάλεη 

λα θαίλεηαη κεδακηλή ε δηθή ηνπ αμία. Έηζη, αξρίδεη έλα «παηρλίδη» γηα λα εθζέζεη 

ηνλ Οζέιιν θαη γηα λα δνθηκάζεη ηηο δηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Ώλαθεξφκελνο ζηνλ 

Ρνδξίγν ηνπ ιέεη ραξαθηεξηζηηθά: «Υαξά θαη δξάζε θάλνπλ λα θαίλνληαη νη ψξεο 

κηθξέο» (Pleasureandactionmakethehoursshort) (II,3,361). 

Έηζη, παξνπζηάδεηαη θπληθφο, αζπξφζηνκνο, ζαξθάδεη ηα πάληα – απφ ηελ αξεηή 

(virtue) (I,3,318) σο ηελ ππφιεςε (ΕΕ,3,264,366), απφ ηηο γπλαίθεο θαη ηνλ έξσηα 

(ΕΕ,1,109,148) σο ηνπο αλζξψπνπο γηα ηε «ιεηςή εγσιαηξεία» ηνπο, «Πνηέ δελ βξήθα 

θάπνηνλ πνπ λα μέξεη πψο λ’ αγαπάεη ηνλ εαπηφ ηνπ», (Ε,3,312). 

Κάζε πξάγκα πνπ ιέεη, απνηειεί αηηία αλεζπρίαο. Εζρπξίδεηαη, φηη έρεη ηε θήκε ηνπ 

εηιηθξηλνχο αλζξψπνπ, σζηφζν, επηλνεί πεξίηερλα ςέκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ηα 

αμηνπνηήζνπλ θαη λα ηα δηαρεηξηζηνχλ άιινη άλζξσπνη. Σν νκνινγεί, άιισζηε, ζηελ 

αξρή θακαξψλνληαο κάιηζηα γη‟ απηφ: «Αελ είλαη απηφο πνπ είκαη», (IamnotwhatIam) 

(I,1,65). Ώληίζεηα, ζηνλ Οζέιιν ζα πεη: «Θα’ πξεπε λα’ λαη νη άλζξσπνη φ, ηη 

θαίλνληαη», (ΕΕΕ,3,126), θαλεξψλνληαο έληνλα ζεκάδηα ππνθξηζίαο. Βθείλνο 

αληηκεησπίδεη ηνπο άιινπο σο αλφεηνπο θαη δελ έρεη ρξφλν γηα ζπλαηζζεκαηηζκνχο 

(Potter, 2008). Βίλαη παληξεκέλνο κε ηελ Ώηκηιία. Παξφια απηά, δελ λνηάδεηαη γηα 

θαλέλαλ, αιιά αθηεξψλεη φιε ηνπ ηε δσή ζην λα εθδηθείηαη. Πηζηεχεη ζηελ 

εμαπάηεζε θαη ζηα ςέκαηα απνζθνπψληαο ζην πξνζσπηθφ θέξδνο. Έρεη ηε θήκε ηνπ 

εηιηθξηλνχο, ηνπ αμηφπηζηνχ θαη ηνπ αλζξψπνπ πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ ακεζφηεηά 

ηνπ.  Ο Οζέιινο  θαη  άιινη  ήξσεο  ηνπ  έξγνπ  ζπλερψο  αλαθέξνληαη  ζε  απηφλ  σο 

«εηιηθξηλήο Εάγνο»(κηθ. Καθνγηάλλεο, 2001). Ο ίδηνο έρεη αλαξξηρεζεί κέζα απφ ηηο 

ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ κε ηελ αμία ηνπ θαη ν Οζέιινο, ηνπ νπνίνπ ε ζηξαηησηηθή θξίζε 

είλαη   εμαηξεηηθή,   ηνπ   έρεη   δψζεη   ζεκαληηθά  θαζήθνληα,   ιφγσ   ησλ ηδηαίηεξσλ 
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δεμηνηήησλ ηνπ. ηνλ Εάγν, ν αίμπεξ καο δείρλεη έλαλ ραξαθηήξα, πνπ δξα ελάληηα 

ζηε θήκε ηνπ. Βλδερνκέλσο, ν Εάγνο λα ήηαλ πάληα έλαο θαθνπνηφο θαη απαηεψλαο, ν 

νπνίνο δεκηνχξγεζε κηα ςεχηηθε θήκε γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. 

Ο Εάγνο δηαθξίλεηαη γηα ηελ πηθξή ηνπ εηξσλεία: δελ είλαη φπσο θαίλεηαη, ην δηθφ ηνπ 

φθεινο είλαη ην θαθφ ησλ άιισλ. Οη άλζξσπνη επαλεηιεκκέλα έρνπλ βαζηζηεί ζε 

απηφλ, αιιά ν ίδηνο ηνπο πξνδίδεη. Βπηδηψθεη πάληα λα ηνλ ππεξεηνχλ νη άιινη, 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ. Ώιιά εμ‟ αηηίαο φισλ απηψλ, θαζψο 

ε πινθή ηνπ έξγνπ θνξπθψλεηαη θαη ν ίδηνο ελεξγεί ελάληηα ζηνλ Οζέιιν, αξρίδεη λα 

ράλεη ηνλ έιεγρν. Ο Εάγνο είλαη έλαο άλζξσπνο κε κηα εκκνλή λα ειέγρεη θαη λα 

εμνπζηάδεη ηνπο άιινπο, θαη απηή ε εκκνλή θπξηαξρεί ζε φιε ηνπ ηε δσή. Βμ‟ αηηίαο 

απηήο ηνπ ηεο αλάγθεο γηα επηβνιή, θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηξέςεη ηνλ Οζέιιν, 

πξέπεη επίζεο λα θαηαζηξέςεη ηνλ Ρνδξίγν, ηελ Ώηκηιία, ηε Απζδαηκφλα θαη ηειηθά 

ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. 

Ο William Hazlitt έγξαςε: «ν Εάγνο είλαη έλα αθξαίν παξάδεηγκα ... ησλ λνζνχλησλ 

πλεπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε απφιπηε αδηαθνξία γηα ην θαιφ ή ην θαθφ, ή κάιινλ 

κε ζαθή πξνηίκεζε ηνπ ηειεπηαίνπ, επεηδή ζπκβαδίδεη πην εχθνια κε ηελ ίδηα ηε ξνπή 

ηνπ ήξσα, ε νπνία δίλεη κεγαιχηεξε εγξήγνξζε ζηε ζθέςε ηνπ θαη απνηειεί πεδίν 

εθαξκνγήο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ. Βίλαη αξθεηά ή ζρεδφλ αδηάθνξνο γηα ηε κνίξα ηνπ  

φπσο θαη γηα ηε κνίξα ησλ άιισλ. Αηαηξέρεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο γηα έλα αζήκαλην 

θαη ακθίβνιν πιενλέθηεκα, θαη θαζίζηαηαη ν ίδηνο ζχκα ησλ ίδησλ ησλ παζψλ ηνπ, 

κηαο αθφξεζηεο ιαρηάξαο ηνπ πην δχζθνινπ θαη επηθίλδπλνπ είδνπο»
392

. 

 

Απζδαηκφλα 

 
Δ Απζδαηκφλα είλαη κηα φκνξθε λεαξή θνπέια απφ ηελ ΐελεηία. Δ ππεξεθάλεηα θαη 

ε ραξά ηνπ παηέξα ηεο. Ώιιά  αξλείηαη  λα  παληξεπηεί  θάπνηνλ  επθαηάζηαην  

άληξα. Ώλη 'απηνχ, είλαη παληξεκέλε κε ηνλ Οζέιιν - έλαλ καχξν θαη μέλν, αθνχ 

είλαη Μαπξηηαλφο. Ώλ θαη ηφζν λέα, εξσηεχεηαη κε ηελ ςπρή, φρη κε ηα κάηηα: «ην 

πξφζσπν ηνπ Οζέιινπ είδα ην πλεχκα ηνπ», (Ε,3,353). Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί κηα 

πνιχ ηνικεξή θίλεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο Απζδαηκφλαο, ε νπνία φρη κφλν αςεθά ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ παηέξα ηεο (λα παληξεπηεί έλαλ ιεπθφ άλδξα ηεο επηινγήο ηνπ), αιιά 
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θαηά θάπνηνλ ηξφπν επαλαζηαηεί ελάληηα ζε κηα θνηλσλία, πνπ ζε κεγάιν βαζκφ 

απνδνθηκάδεη ηνπο δηαθπιεηηθνχο γάκνπο. 

 
πσο ν Οζειινο, έηζη θαη ε Απζδαηκφλα ππνβάιιεηαη ζε κηα δξακαηηθή 

κεηακφξθσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. ηελ αξρή ηεο παξάζηαζεο, ε 

Απζδαηκφλα, έλα ηνικεξφ πλεχκα, φηαλ ν ζχδπγφο ηεο πξέπεη λα πάεη ζηελ Κχπξν, ε 

ίδηα ηνλ εθιηπαξεί λα πάεη καδί ηνπ θαη δελ κπνξεί νχηε ζηε ζθέςε, ηνπ λα 

παξακείλεη κφλε ηεο ζην ζπίηη, ρσξίο απηφλ. Ώπηφ δελ είλαη θαη ηφζν έθπιεμε, 

δεδνκέλνπ, φηη Απζδαηκφλα θαίλεηαη λα ζπλαξπάδεηαη κε  ην  παξειζφλ  ηνπ 

Οζέιινπ. Μαζαίλνπκε, φηη ν Οζέιινο πνιηφξθεζε ηε Απζδαηκφλα αθεγνχκελνο 

ηζηνξίεο δξάζεο θαη πεξηπέηεηεο γεκάηεο θηλδχλνπο. Γλσξίδνπκε επίζεο, φηη 

Απζδαηκφλα έρεη πεη, φηη επηζπκεί «νη νπξαλνί λα ηελ είραλ θάλεη έλαλ άλζξσπν ζαλ 

ηνλ Οζέιιν», ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη, φηη ήζειε λα παληξεπηεί έλαλ 

άλζξσπν ζαλ ηνλ Οζέιιν, ή φηη νη επηζπκνχζε λα είλαη έλαο άληξαο, φπσο ν Οζέιινο, 

αληί λα είλαη γπλαίθα (Ε,3,4). Δ Απζδαηκφλα είλαη επίζεο πνιχ εηιηθξηλήο ζρεηηθά κε 

ηε ζεμνπαιηθή επηζπκία ηεο γηα ην ζχδπγφ ηεο, ε νπνία είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο, 

γηα ηνπο νπνίνπο ζέιεη λα πάεη καδί ηνπ ζηελ Κχπξν. 

 

ε θάπνηα ζεκεία, ε Απζδαηκφλα θαίλεηαη λα είλαη ιίγν αθειήο, εηδηθά φηαλ ε 

ζπδήηεζε έξρεηαη ζηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο ηνπ δεπγαξηνχ - εηδηθά ζε έλα ζεκείν, 

φπνπ ξσηά ηε δχζπηζηε Ώηκίιηα, αλ κηα γπλαίθα ζα κπνξνχζε πνηέ λα εμαπαηήζεη ηνλ 

ζχδπγφ ηεο. Ώπηφ ην ζηνηρείν καο απνδεηθλχεη, φηη ε Απζδαηκφλα δελ θαίλεηαη λα έρεη 

ηδέα, πσο ν Οζέιινο ηελ ππνςηάδεηαη γηα απηζηία – γηαηί γηα ηελ ίδηα θάηη ηέηνην είλαη 

απιά αδηαλφεην. Παξά ηελ πίζηε ηεο ζην ζχδπγφ ηεο, ν Οζέιινο θαθνπνηεί ζσκαηηθά 

θαη ιεθηηθά ηε Απζδαηκφλα, απνθαιψληαο ηελ δεκφζηα «πφξλε». Μέρξη ην ηέινο ηνπ 

έξγνπ, ε Απζδαηκφλα είλαη κάιινλ παζεηηθή. ηαλ ν Οζέιινο ηελ ζηξαγγαιίδεη θαη ε 

ίδηα είλαη έηνηκε λα αθήζεη ηελ ηειεπηαία ηεο πλνή, αθφκα θαη ζε απηφ ην ζεκείν, 

θαηεγνξεί ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ, ζεσξψληαο ηνλ ππεχζπλν γηα ηε ζσκαηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή απηή θαθνπνίεζε απφ ηνλ αγαπεκέλν ηεο. Ώπηφ είλαη κηα ζθιεξή 

ππελζχκηζε, φηη ε Απζδαηκφλα είλαη ην πξαγκαηηθφ ζχκα ζε απηφ ην ηξαγηθφ 

παηρλίδη
393

. Καηαιαβαίλεη, φηη ν θφλνο ηεο δελ είλαη έξγν κίζνπο αιιά αγάπεο θαη, 

μεςπρψληαο ιέεη ην κφλν ςέκα ηεο δσήο ηεο: αζσψλεη ηνλ θνληά ηεο, παίξλεη επάλσ 
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ηεο ηελ επζχλε θαη ζηέιλεη κε ηελ Ώηκηιία χζηαην ραηξεηηζκφ: «Καλέλαο, κφλε κνπ 

(ζθνηψζεθα). Έρε γεηα: κίια γηα κέλα ζηνλ θαιφ κνπ ηνλ θχξην. Έρε γεηα!», (V,2,125). 

 

10.9. Ο Οζέιινο, ν Ιάγνο θαη ε Γπζδαηκόλα ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Δ.Μ.Γ. 

 
Οζέιινο 

 
Ο Οζέιινο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ ΒΜΑ, εκθαλίδεηαη σο 

εκκνληθφο/ακθηζπκηθφο ηχπνο. Αελ γλσξίδεη, πψο αηζζάλεηαη γηα ηε Απζδαηκφλα. Ώπφ 

ηε κία, θαίλεηαη λα είλαη εξσηεπκέλνο θαη επηπρηζκέλνο καδί ηεο θαη απφ ηελ άιιε 

ηξειαίλεηαη απφ ηε δήιεηα ηνπ. 

 

Ώο πάξνπκε ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή. ηελ αξρή ινηπφλ βιέπνπκε έλαλ Οζέιιν, ν 

νπνίνο είλαη επηηπρεκέλνο ζηξαηεγφο, εξσηεπκέλνο θαη ραξνχκελνο κε ηε ζχληξνθφ 

ηνπ, ηε Απζδαηκφλα, πιαηζησκέλνο απφ άμηα θη έκπηζηα άηνκα. Θα ππνζέηακε, 

ζπλεπψο, φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ δπλακηθφ άλδξα, γεκάην απηνπεπνίζεζε, αθνχ ζηε 

δσή ηνπ θαίλεηαη λα ηα έρεη φια. Δ ζπλέρεηα φκσο καο δηαςεχδεη. Ο ήξσαο καο 

γίλεηαη έξκαην ελφο ηπράξπαζηνπ, ηνπ Εάγνπ, ηνλ νπνίνλ φκσο ζεσξεί έκπηζην 

ζπλνδνηπφξν ηνπ. Σν πξψην ινηπφλ ζηνηρείν, ην νπνίν θαλεξψλεη ηελ αδπλακία ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ είλαη απηφ αθξηβψο: ην φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ έρεη γχξσ ηνπ, ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ ζπκβνπιεχνπλ γηα ην θάζε  

ηη. 

 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ αλαζθαιή ηχπν, ν νπνίνο, αθνχ δελ γλσξίδεη θαιά ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη δελ εκπηζηεχεηαη ηε δηθή ηνπ θξίζε, θαζίζηαηαη ζχκα ηνπ νπνηνπδήπνηε επηζπκεί 

λα ηνλ εθκεηαιιεπηεί. Έηζη, πηζηεχεη ηα ιφγηα ηνπ Εάγνπ θαη φρη ηελ ίδηα ηνπ ηε 

ζχληξνθν, ε νπνία αςήθεζε ηελ θαηαγσγή ηνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ  επηθάλεηα, 

γηα λα είλαη καδί ηνπ. Βλψ ινηπφλ είρε ρεηξνπηαζηέο απνδείμεηο, φηη ε Απζδαηκφλα ηνλ 

αγαπά θαη φηη δελ ζα κπνξνχζε λα ηνλ απαηήζεη, ν ίδηνο επέιεμε λα εκπηζηεπηεί ηνλ 

Εάγν θαη κάιηζηα ρσξίο λα δεηήζεη ξεαιηζηηθέο απνδείμεηο γη‟ απηά ηα νπνία ηνπ 

έιεγε. Έηζη, ν Οζέιινο ραξαθηεξίδεηαη σο ηχπνο εκκνλήο
394

, αθνχ ληψζεη, φηη ε 

Απζδαηκφλα είλαη απξφζπκε λα έξζεη ζπλαηζζεκαηηθά θνληά ηνπ, φζν εθείλνο ζα 

επηζπκνχζε. Σνλ απαζρνιεί πνιχ έληνλα, αλ ε ζχδπγφο ηνπ ηνλ αγαπά πξαγκαηηθά, 
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γεγνλφο, ην νπνίν ηνλ θνβίδεη θαη γη‟ απηφ ην ιφγν, δελ κπνξεί λα έξζεη 

ζπλαηζζεκαηηθά θνληά ηεο. Ώπηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα ηξειαίλεηαη απφ ηε δήιεηα ηνπ 

αιιά πεξηζζφηεξν απφ ηε δηθή ηνπ αδπλακία λα ξπζκίδεη ην ζπλαίζζεκά ηνπ, ην 

νπνίν ηνλ νδεγεί ζηε δνινθνλία ηεο αγαπεκέλεο ηνπ ζπληξφθνπ. 

 

Σέηνηνπ είδνπο άλζξσπνη δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ζηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο. Ο Οζέιινο δελ κπνξεί λα ειέγμεη ην ζπλαίζζεκά ηνπ θαη 

απφ ηε κία αηζζάλεηαη αβνήζεηνο θαη απφ ηελ άιιε βγάδεη κία απξφζκελε 

επηζεηηθφηεηα, ε νπνία θαηαιήγεη ζηνλ ζάλαην ηεο αγαπεκέλεο ηνπ. Κάλεη ρξήζε ησλ 

πξνεηδνπνηεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηφο ηνπ, κε ζθνπφ λα 

απνθχγεη λα βηψζεη ζπλαηζζήκαηα αδπλακίαο, ζε πεξίπησζε πνπ ε Απζδαηκφλα ηνλ 

έρεη απαηήζεη. Δ Απζδαηκφλα φκσο είλαη φλησο ε αγαπεκέλε ηνπ; Σελ αγάπεζε 

πξαγκαηηθά; Σελ γλψξηζε πξαγκαηηθά; Δ απάληεζε είλαη αξλεηηθή. Σα άηνκα κε 

εκκνληθφ/ακθηζπκηθφ ηχπν, αθνχ δελ είλαη ζε ζέζε λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ ίδην 

ηνπο ηνλ εαπηφ, είλαη αδχλαηνλ λα κπνξέζνπλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ εξσηηθφ 

ηνπο ζχληξνθν. 

 

Εάγνο 

 
Ο Εάγνο είλαη έλαο θαηξνζθφπνο, ν νπνίνο αλ θαη ιεηηνπξγεί παξαζηηηθά, ελ ηνχηνηο, 

παίξλεη ην απνηέιεζκα, πνπ επηζπκεί. Αελ ελεξγεί βαζηδφκελνο ζηηο δηθέο ηνπ 

δπλάκεηο, γηαηί γλσξίδεη θαιά, φηη δελ ηηο δηαζέηεη. ,ηη θαηαθέξλεη ην θαηαθέξλεη 

ζηεξηδφκελνο ζηηο «πιάηεο» άιισλ, ηζρπξφηεξσλ ζπλήζσο ζε επηξξνή αιιά 

αδχλακσλ ζπλαηζζεκαηηθά. 

 

Ο Εάγνο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο απνξξηπηηθφο ηχπνο απνθπγήο
395

, αθνχ 

θαίλεηαη λα έρεη κηα εμηδαληθεπκέλα ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη 

αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνπο άιινπο. Ο Εάγνο ινηπφλ αλήθεη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ησλ 

αλζξψπσλ, αθνχ γλσξίδεη, φηη γηα λα θηάζεη ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, πξέπεη λα 

εθκεηαιιεπηεί ηνπο άιινπο γηα λα επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ. Θεσξεί, φηη κε ηηο 

δνινπινθίεο ηνπ, κπνξεί λα ειέγμεη ηηο δσέο ησλ άιισλ γχξσ ηνπ θαη λα πάξεη απηφ 

πνπ «δηθαηνχηαη». Ώπφ ηελ άιιε, δελ έρεη ζεηηθή εηθφλα γηα ηνπο άιινπο, αθνχ ηνπο 
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ζεσξεί αλάμηνπο λα θαηέρνπλ αμηψκαηα αιιά θαη πξνζσπηθή επηπρία. πλεπψο, ν 

Εάγνο ζεσξεί, φηη ν Οζέιινο δελ αμίδεη νχηε ηε ζεκαληηθή ζέζε ηνπ ζην ζηξάηεπκα 

αιιά νχηε θαη ηε Απζδαηκφλα, κία γπλαίθα πνιχ φκνξθε θαη πξνεξρφκελε απφ 

αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα. 

 

Πξνρσξψληαο πάξα πέξα, ε άπνςε ζρεηηθά κε ηνλ απνξξηπηηθφ ηχπν απνθπγήο 

εληζρχεηαη, θαζψο ν Εάγνο εκθαλίδεηαη λα ριεπάδεη ην γπλαηθείν θχιν, ζεσξψληαο, 

φηη ε κφλε ρξεζηκφηεηά ηνπ είλαη ε θαζαξά ζεμνπαιηθή. Πηζηεχεη, φηη νη γπλαίθεο 

είλαη άκπαιεο θαη δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηίπνηα ζε έλαλ άλδξα. Ώπηή ηνπ ηε 

ζηάζε, ηε βιέπνπκε ζηελ πξάμε κέζα απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθέξεηαη ζηε ζχδπγφ 

ηνπ, Ώηκηιία. Σελ πεξηθξνλεί δεκφζηα κε ηα ιφγηα αιιά θαη κε ηε καλία ηνπ απηή λα 

δηεθδηθήζεη ηε Απζδαηκφλα απφ ηνλ Οζέιιν. Βίλαη λεπξηθφο θαη απφηνκνο απέλαληί 

ηεο, δελ κπνξεί λα ηελ πιεζηάζεη ζπλαηζζεκαηηθά θη απηφ γηαηί, αθνχ, δπζθνιεχεηαη 

λα εκπηζηεπηεί ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, δελ είλαη ζε ζέζε λα 

εκπηζηεπηεί ηνπο άιινπο. Γη‟απηφ ην ιφγν, ηνπ είλαη αδχλαην λα ειέγμεη θαη λα 

ξπζκίζεη ην ζπλαίζζεκά ηνπ απέλαληί ηεο παξνπζηάδνληαο απηήλ ηελ εξηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Γηα λα κπνξέζεη λα θξχςεη ηελ αιήζεηα γηα ηηο αδπλακίεο ηνπ, 

επηζηξαηεχεη ηηο πξνεηδνπνηεηηθέο ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηφο ηνπ, σο 

κέζνλ άκπλαο απφ ηελ απνθάιπςε ηνπ, πνηνο πξαγκαηηθά είλαη. 

 

Απζδαηκφλα 

 
Δ Απζδαηκφλα είλαη κία γπλαίθα, ε νπνία, αλ θαη επγελνχο θαηαγσγήο,  φληαο 

ζπλεπήο κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο, παληξεχηεθε ηνλ Οζέιιν, έλαλ μέλν, έλαλ 

Μαπξηηαλφ. Δ Απζδαηκφλα, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Βλεξγψλ Μνληέισλ Αεζκνχ, 

ζα κπνξνχζε αξρηθά λα ραξαθηεξηζηεί σο αζθαιήο ηχπνο, αθνχ βξίζθεη ζρεηηθά 

εχθνιν λα έξζεη θνληά ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνπο άιινπο θαη ληψζεη άλεηα κε απηνχο. 

ζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ηεο ζρέζεο ηεο κε ηνλ Οζέιιν, ηελ ππεξαζπίδεηαη κέρξη ην 

ηέινο. 

 

Καζψο εμειίζζεηαη ην έξγν θαη θνξπθψλεηαη ε πινθή, δηαπηζηψλνπκε, φηη ε αξρηθή 

καο εληχπσζε πεξί αζθαινχο ηχπνπ δεζκνχ θαηαξξίπηεηαη, αθνχ ε ίδηα αδπλαηεί λα 

ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηεο ηε δχζθνιε ζηηγκή θαη λα απνθχγεη ηνλ ζάλαην. Δ 
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Απζδαηκφλα αλήθεη θη απηή ζηνλ θνβηθφ ηχπν απνθπγήο
396

, θαζψο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηεο θαη ζεηηθή εηθφλα γηα ηνπο άιινπο. Αελ είλαη 

ζε ζέζε λα ππνπηεπζεί ηνλ Εάγν νχηε λα πξνβάιεη αληίζηαζε ζηα ζθιεξά γηα ηελ ίδηα 

θαη απαμησηηθά ιφγηα ηνπ Οζέιινπ. Γηα λα κπνξέζεη λα επηβηψζεη, ρξεζηκνπνηεί ηηο 

πξνεηδνπνηεηηθέο ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηφο ηεο, αθνχ θνβάηαη, φηη 

δελ ζα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη θαη λα ππνζηεξίμεη κία έληνλε, απφ κέξνπο ηεο 

αληίδξαζε, απέλαληη ζηελ εμεπηειηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Οζέιινπ ελαληίνλ 

ηεο.Βκθαλίδεηαη λα είλαη έξκαην ησλ επηδηψμεσλ ησλ άιισλ ρσξίο λα κπνξεί λα πάξεη 

θακία πξσηνβνπιία γηα ηελ επηβίσζή ηεο. 

 

ινη νη παξαπάλσ ήξσεο ησλ έξγσλ ηνπ αίμπεξ αλήθνπλ ζηνπο αλαζθαιείο ηχπνπο 

δεζκνχ γεληθφηεξα. Ώπηφ φκσο πνπ καο θάλεη ηδηαίηεξε εληχπσζε, είλαη ην γεγνλφο, 

φηη φινη απηνί έρνπλ έλαλ πνιχ κεγάιν θφβν: λα κελ εγθαηαιεηθζνχλ. Ο Ρσκαίνο θαη 

ε Ενπιηέηα απηνθηνλνχλ, γηαηί δελ αληέρνπλ λα δήζνπλ κφλνη ηνπο. Πξνηηκνχλ ηνλ 

ζάλαην απφ ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο πξφζσπνπ. Ο Οζέιινο θηάλεη ζην 

ζεκείν λα δνινθνλήζεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ Απζδαηκφλα απφ θφβν, κήπσο 

εγθαηαιεθζεί απφ κία γπλαίθα, πνπ ζεσξεί, φηη ηνλ απαηά. Σν ίδην θαη ε Αεηζδαηλφλα 

αδπλαηεί λα ππνζηεξίμεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη ηελ αζσφηεηα ηεο απφ θφβν, κήπσο θαη 

νξζψζεη ην «αλάζηεκά» ηεο θαη εμνξγίζεη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ηνλ Οζέιιν. Ο 

Εάγνο ηξνκνθξαηείηαη απφ ηελ ηδέα, φηη ζα εγθαηαιείςεη ηα αμηψκαηα, πνπ δηαζέηεη, 

φηαλ απνθαιπθζνχλ νη αδπλακίεο ηνπ, φηη δειαδή δελ αμίδεη απηά, ηα νπνία θαηέρεη. 

Ο θφβνο ινηπφλ ηεο εγθαηάιεηςεο είλαη ε αηηία ηεο πξνζσπηθήο ηνπο απνθάιπςεο, 

ηεο απνθάιπςεο ηνπ, πνηνί πξαγκαηηθά είλαη, αλεμάξηεηα απφ ηα αμηψκαηα θαη ηε 

θήκε, πνπ ηνπο αθνινπζεί. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11 

 
Σν Φαηλόκελν ηεο Δληξνπίαο θαη ηεο Αλσηξνπίαο 

 
ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ε εληξνπία αλαπαξηζηά έλα θπζηθφ κέγεζνο, πνπ κεηξά ηε 

βεβαηφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο. Αειψλεη, φηη ζε έλα θιεηζηφ ζχζηεκα ε δηαζέζηκε 

ελέξγεηα δελ κπνξεί λα απμάλεη. Δ πξνεγνχκελε δήισζε είλαη ηζνδχλακε κε εθείλε 

πνπ ιέεη, πσο ε εληξνπία ελφο θιεηζηνχ ζπζηήκαηνο δελ κπνξεί πνηέ λα κεηψλεηαη. 

Ώπνηειεί ζηελ νπζία έλα θξάγκα δπλαηνηήησλ
397

. Σαπηφρξνλα κε ηε ζεξκνδπλακηθή, 

ππάξρεη θαη ε ινγηθή εληξνπία, ε νπνία ιίγν-πνιχ ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα δειψζεη ην 

κέηξν ηεο απνδηνξγάλσζεο ή ηεο αηαμίαο ή ηεο ηπραηφηεηαο ζ‟ έλα ζχζηεκα. Καη 

πάιη έρεη κηα αξλεηηθή ζεκαζία. Βίλαη αληίζεην ηεο ηάμεο θαη ηεο νξγαλσκέλεο 

δηάηαμεο. Σε ζεκαζία απηή ζηε ιέμε, έδσζε ν κεγάινο Ώπζηξηαθφο θπζηθφο, Ludwig 

Boltzmann, καδί κε ηνλ ηχπν ηεο εληξνπίαο. 

Δ αλσηξνπία είλαη ην αληίζεην ηεο εληξνπίαο. Ώπηφ ζεκαίλεη, φηη ηα πξάγκαηα 

βξίζθνληαη ζε ηάμε. Με ηνλ φξν «ηάμε» ελλννχκε ηελ νξγάλσζε, ηε δνκή θαη ηε 

ιεηηνπξγία: ην αληίζεην ηεο ηπραηφηεηαο θαη ηνπ ράνπο. Έλα παξάδεηγκα αλσηξνπίαο 

απνηειεί ζην αζηξηθφ ζχζηεκα, φπσο ην Διηαθφ ζχζηεκα.  Παξαδείγκαηα 

αλσηξνπίαο φκσο παξαηεξνχληαη θαη ζηελ ίδηα ηε δσή. ηηο κέξεο καο, ε πξνζσπηθή 

ελδνζθφπεζε θαη ε ςπρνζεξαπεία βνεζνχλ ηα άηνκα, λα βάινπλ ζε ηάμε ηελ ςπρηθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη λα κπνξέζνπλ λα επηηχρνπλ ηελ θαηάζηαζε 

ηεο αλσηξνπίαο. 

11.1 Η Δληξνπία ζηελ Ψπρνινγία 

 
Δ θπξηνιεθηηθή κεηάθξαζε ηεο ιέμεο εληξνπία είλαη ηζνδχλακε κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζηξνθήο πξνο ηα κέζα. Με ςπρνινγηθνχο φξνπο, ε εληξνπία είλαη έλαο αθφκε φξνο, 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα ππνδειψζεη κεησκέλε ηθαλφηεηα. ηελ πεξίπησζε ηεο 

εληξνπίαο, είλαη κηα κεησκέλε ηθαλφηεηα έθθξαζεο ή πξνζαξκνγήο ζε κία μαθληθή 

αιιαγή. Δ εληξνπία, κε άιια ιφγηα, έρεη ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο αθακςίαο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Βίλαη ελδηαθέξνλ, φηη ε εληξνπία ζηελ ςπρνινγία δελ 

ζπλδέεηαη κφλν κε ηνπο ειηθησκέλνπο. Δ εληξνπία κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε θάζε 

ειηθία. 
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Ο ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν ε εληξνπία εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζε άηνκα κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο είλαη, επεηδή έρεη ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή θπζηθή αδπλακία λα αιιάμεη ηνλ 

ηξφπν ηνπ. Ώπηή ε θπζηθή ραιαξφηεηα ζπρλά πξνθαιείηαη θαη απφ άιινπο 

παξάγνληεο εθηφο απφ ηελ ειηθία, φπσο ην αιθνφι ή ηα λαξθσηηθά. Βθηφο απφ ηε 

θπζηθή ραιαξφηεηα, φκσο, εθείλνη, πνπ ππνθέξνπλ απφ ςπρνινγηθή εληξνπία, έρνπλ 

επίζεο κηα ζπλαηζζεκαηηθή ηάζε λα απνξξίπηνπλ νπνηαδήπνηε αιιαγή. Οη ζπλήζεηεο 

είλαη πάξα πνιχ εχθνιν λα βπζηζηνχλ ζην ζεκείν ηεο απνηεικάησζεο. Δ ζπλήζεηα 

γηα έλα άηνκν πνπ πάζρεη απφ εληξνπία είλαη θάηη, ζην νπνίν επελδχεη 

ζπλαηζζεκαηηθά. Ώθφκα θη έηζη, ν πξαγκαηηθφο ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν έλα άηνκν κε 

εληξνπία απνξξίπηεη ηελ αιιαγή ζηνπο ηξφπνπο ηνπ ή δπζθνιεχεηαη λα πεηάμεη 

καθξηά ηηο ζπλήζεηέο ηνπ, δελ είλαη ηφζν ιφγσ ηεο απφιαπζεο, αιιά γηαηί, αλ αιιάμεη 

ζπλήζεηεο, ζα εηζαγάγεη έλα ζηνηρείν αβεβαηφηεηαο ζηε δσή ηνπ. Βίλαη δεδνκέλν, φηη 

έλα πξφζσπν, πνπ παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ςπρνινγηθήο εληξνπίαο, δελ 

εκθαλίδεη απιψο απηήλ ηελ αθακςία ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο ζηάζεηο ηνπ. Ώιιά 

πηζηεχεη αθξάδαληα, φηη έρεη δίθην, ζε νηηδήπνηε ιέεη θαη πξάηηεη. Δ πξνζαξκνγή δελ 

είλαη ην δπλαηφ ζεκείν ησλ αλζξψπσλ, πνπ πάζρνπλ απφ εληξνπία, αθφκε θαη πξηλ 

αξρίζνπλ λα εκθαλίδνληαη πιήξσο ηα ζπκπηψκαηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε 

ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ αηφκσλ κε εληξνπία είλαη ζρεδφλ αδχλαηε θαη κπνξνχλ 

πνιχ γξήγνξα λα ράζνπλ απηφ, πνπ νη ςπρνιφγνη νλνκάδνπλ «δηαλνεηηθή 

ειαζηηθφηεηα» ή ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ εχθνια ηελ αλάγθε γηα αιιαγή θαη 

γηα πξνζαξκνγή
398

. 

 

Δ αιιαγή είλαη κηα ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία ηεο δσήο. Σα πάληα αιιάδνπλ. Ο 

δεχηεξνο λφκνο ηεο ζεξκνδπλακηθήο ινηπφλ δείρλεη, φηη φια ηα θιεηζηά ζπζηήκαηα 

θηλνχληαη πξνο κηα θαηάζηαζε εληξνπίαο ή απνζχλζεζεο. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα 

αλνηρηά ζπζηήκαηα αληαιιάζζνπλ ελέξγεηα θαη είλαη ζε ζέζε λα αςεθνχλ ηελ 

εληξνπία θαη λα δηαηεξνχλ κηα ζηαζεξή θαη ηζνξξνπεκέλε θαηάζηαζε γηα νξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Σέινο, ε αλσηξνπία είλαη ε δηαδηθαζία ηεο  απνζήθεπζεο 

ελέξγεηαο (ζηελ νπζία απφ ηνλ ήιην), πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε
399

 (Λεηβαδηψηεο, 

2003). 
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Γηα θάζε άηνκν μερσξηζηά, ε εληξνπία ζηελ ςπρνινγία κπνξεί λα ζεσξεζεί, σο ε 

κέξα κε ηε κέξα, εκπεηξία ηεο θίλεζεο θαη ηεο κεηαβνιήο πξνο ηελ ηειηθή κεηάβαζε 

ηνπ ζαλάηνπ. Μπνξνχκε λα ηελ ζπγθξίλνπκε κε ην ζχζηεκα ηνπ απηφκαηνπ πηιφηνπ 

πνπ θηλεί ηε δσή καο θαη καο βνεζά ζηελ θαζεκεξηλή καο ιεηηνπξγία, αιιά ζπλδέεηαη 

κε ηελ ππνβάζκηζε θαη ηελ παξαθκή. Δ αλσηξνπία αληίζεηα, είλαη ε ηθαλφηεηά καο 

λα γλσξίδνπκε, λα απνζεθεχνπκε πιεξνθνξίεο θαη λα θαηεπζχλνπκε ηελ πνξεία ηεο 

δσήο καο πξνο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ νπζία. 

 

ηε ζπλέρεηα, κε βάζε νδπλεξέο εκπεηξίεο απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο νη 

πεξηζζφηεξνη απφ καο ζπλδένπλ ηελ αιιαγή θαη ηελ αλάπηπμε κε θάηη πνπ είλαη έμσ 

απφ εκάο. Δ βειηίσζε θαη ε αλάπηπμε έρεη ηελ αξλεηηθή γεχζε ηεο ππέξβαζεο, κε 

ζθνπφ λα εθπιεξψζνπκε ζπγθεθξηκέλεο επηζπκίεο. Πεξλάκε πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο 

δσήο καο, ζην λα εμειίζζνπκε ηελ ηαπηφηεηά καο θαη δελ ζέινπκε ηίπνηα 

πεξηζζφηεξν απφ ην λα καο ζέβνληαη θαη λα καο  απνδέρνληαη γη‟ απηφ  πνπ είκαζηε. 

Δ αιιαγή ζεκαίλεη απηφκαηα, φηη θάηη είλαη ιάζνο, φηη δελ είλαη αξθεηά θαιφ θαη 

πξέπεη λα αιιάμεη. ινη ζα αληηζηαζνχκε ζε απηή θαη ζα αλαδηπισζνχκε, δεδνκέλνπ, 

φηη είλαη ηφζν ζεκαληηθφ λα αηζζαλφκαζηε απνδεθηνί γη΄ απηφ πνπ είκαζηε. Σν 

παξάδνμν είλαη, φηη δελ κπνξνχκε λα απνθχγνπκε ηελ αιιαγή, επεηδή είλαη ζχκθπηε 

κε ηε δσή αιιά απφ ηελ άιιε, ηε κηζνχκε, γηαηί κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ηελ 

απνηπρία
400

. 

 

11.2 Σν θαηλόκελν ηεο εληξνπίαο ζηα θείκελα 

 
ηνλ Οζέιιν ινηπφλ, δελ ήηαλ ε πξαγκαηηθή αηηία ν Εάγνο, πνπ ε θαηάζηαζε έθηαζε 

εθηφο ειέγρνπ. Ο Οζέιινο ήηαλ απφ πάληα θπθινζπκηθφο θαη αλαζθαιήο 

ραξαθηήξαο, πνπ αδπλαηνχζε λα ξπζκίζεη ην ζπλαίζζεκά ηνπ, απιά δελ ην είρε 

ζπλεηδεηνπνηήζεη κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. πλεπψο, απηφ ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα 

ηε ρανηηθή απηή εμέιημε, δελ είλαη ν εμσηεξηθφο παξάγνληαο αιιά ην εζσηεξηθφ 

ζηνηρείν. Πνιιέο θνξέο, νη άλζξσπνη λνκίδνπκε, φηη ηα γλσξίδνπκε φια. Αελ είλαη 

φκσο έηζη. Δ δσή καο επηθπιάζζεη εθπιήμεηο, ηηο νπνίεο δελ είρακε πνηέ θαληαζηεί. 

Καη απφ εθεί πνπ φια είλαη θαζαξά θαη επδηάθξηηα, γίλνληαη ζθνηεηλά, αδηέμνδα. 

 

 

 

 
 

400
Jacob, B., Raymond, A. &. Jordan, B. (2012, April). 



252  

ην έξγν «Κξίησλ» ηνπ Πιάησλα
401

, ζε θάπνην ζεκείν ιέεη ν σθξάηεο: «ην θαιφ 

θαη ην θαθφ έρνπλ ηελ ίδηα αθεηεξία». Άξα, κέζα ζην θαιφ ελππάξρεη θαη ε έλλνηα 

ηνπ θαθνχ. πλεπψο, ν Οζέιινο θνπβαιάεη κέζα ηνπ ην ζηνηρείν ηεο θαηαζηξνθήο 

θαη ηεο απηνθαηαζηξνθήο. Αελ είλαη ν Εάγνο «ε ζηαγφλα πνπ μερεηιίδεη ην πνηήξη». 

Αελ είλαη απηφο, πνπ θηαίεη. Σν πνηήξη ην είρε ήδε γεκίζεη ν Οζέιινο κέρξη επάλσ. 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Ρσκαίνπ θαη ηεο Ενπιηέηαο, ην ζηνηρείν, πνπ πξνθάιεζε ηελ 

εληξνπία θαη ην ράνο, είλαη ην κίζνο κεηαμχ ησλ δχν νηθνγελεηψλ. Ώπφ ηελ αξρή, 

απηφο ν έξσηαο ήηαλ θαηαδηθαζκέλνο, αθνχ δελ ζα ζπκθσλνχζαλ πνηέ νη νηθνγέλεηεο 

ησλ εξψσλ. Βλψ ινηπφλ ζεσξεηηθά, έλαο ηέηνηνο έξσηαο ζα κπνξνχζε λα έρεη επηπρή 

θαηάιεμε, αθνχ ήηαλ ακνηβαία δπλαηφο, ην ζηνηρείν ηεο έρζξαο ησλ δχν νηθνγελεηψλ 

είλαη απηφ πνπ αιιάδεη ηε ξνή ηεο ξνκαληηθήο ηζηνξίαο θαη δεκηνπξγεί ράνο ζηελ 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ δεπγαξηνχ. Έηζη, έλα ζηνηρείν ηφζν αγλφ θαη απιφ, φπσο 

ν έξσηαο, κπιέθεηαη ζε πεξίπινθεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ απφ κία δχλακε πνπ 

δίλεη ηε δσή, θαηαιήγεη λα δίλεη ηνλ ζάλαην. 

 

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα ζεκεησζεί ε ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, 

φζνλ αθνξά ζηε δηάθξηζε ηεο «νηθνγέλεηαο δέζκεπζεο» θαη ηεο «παηξηθήο 

νηθνγέλεηαο». Ο Υξηζηηαληζκφο, ζηελ πξαθηηθή ηνπ κνξθή, ζπλέβαιε ζηε 

ρεηξαθέηεζε ησλ ζεκεξηλψλ δεπγαξηψλ, ηα νπνία δίλνπλ πξσηαξρηθή ζεκαζία ζηελ 

«νηθνγέλεηα δέζκεπζεο», δειαδή ζηελ θαηλνχξγηα νηθνγέλεηα, πνπ θαινχληαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ, ελψ ηνπνζεηνχλ ζε δεχηεξε κνίξα ηελ «παηξηθή νηθνγέλεηα», ηελ 

νηθνγέλεηα, κέζα ζηελ νπνία κεγάισζαλ. Σν θαηλφκελν απηφ, πνπ παξαηεξείηαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζηηο κέξεο καο, ζπκβάιιεη ζηηο πγηείο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ 

δεπγαξηψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ νηθνγελεηψλ. Σα δεπγάξηα θάλνπλ  

ηηο δηθέο ηνπο επηινγέο, αθνχ έρνπλ ηελ επηινγή λα μεθχγνπλ απφ ηα νηθνγελεηαθά 

πξφηππα ηεο «παηξηθήο νηθνγέλεηαο» θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο νηθνγέλεηα, 

ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο. 

 

Πεξλψληαο ζηνλ Εππφιπην ηνπ Βπξηπίδε, ε Ώθξνδίηε αλ θαη θαηλνκεληθά 

παξνπζηάδεηαη σο ε ππεχζπλε γηα ηελ πξφθιεζε ηεο εληξνπίαο, ελ ηνχηνηο, δελ είλαη 

απηή ην εμσηεξηθφ ζηνηρείν, πνπ επεξεάδεη ηελ ππφζεζε. Γλσξίδνπκε πνιχ θαιά, φηη 
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ν Βπξηπίδεο κηινχζε ζπκβνιηθά. Οπζηαζηηθά, ην ζηνηρείν, πνπ πξνθαιεί φιε απηήλ 

ηελ αλαζηάησζε είλαη ην ζηνηρείν ηνπ πάζνπο, ην νπνίν ε Φαίδξα δελ κπφξεζε λα 

ραιηλαγσγήζεη. Βίλαη ε αδπλακία ηνπ ραξαθηήξα ηεο λα ειέγμεη ην ζπλαίζζεκά ηεο, 

ην πάζνο ηεο γηα ηνλ Εππφιπην, γεγνλφο πνπ απνηειεί ηελ αηηία ηνπ ζαλάηνπ ηεο, ηνπ 

ζαλάηνπ ηνπ Εππφιπηνπ αιιά θαη ηεο βαζηάο ζηελνρψξηαο ηνπ Θεζέα. Παξαηεξνχκε, 

ην θαθφ, πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε αδπλακία ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Αελ 

πξνθαιεί θαθφ κφλν ζε απηφλ, πνπ δελ θαζίζηαηαη ηθαλφο λα ηα ειέγμεη αιιά θαη ζηα 

πξφζσπα, πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ. Καηαιήγεη ινηπφλ ε ηξαγσδία ζην εμήο: ε Φαίδξα λα 

πιεξψζεη γηα ηα πάζε ηεο θαη ν Εππφιπηνο γηα ηηο ηδέεο ηνπ, αθνχ απηή ε επηκνλή ηνπ 

λα κελ απνθαιχςεη ζηνλ παηέξα ηνπ ηελ αιήζεηα, ηνπ θφζηηζε ηε δσή. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Μήδεηαο, ην ζηνηρείν πνπ δεκηνπξγεί ηελ εληξνπία είλαη ε ίδηα ε 

Μήδεηα, ε νπνία είλαη ζαλ έλα αγξίκη πνπ έρεη πηαζηεί ζηελ παγίδα. Δ Μήδεηα είλαη 

κηα γπλαίθα κε θνβεξφ δπλακηζκφ, μέλε ζηελ Κφξηλζν, κε έλαλ ζχδπγν, ν νπνίνο ηελ 

εγθαηέιεηςε γηα κία άιιε γπλαίθα. Δ Μήδεηα, ςάρλνληαο λα βξεη κία δηέμνδν ζε φιν 

απηφ ην βαξχ θνξηίν πνπ θνπβαινχζε, έλησζε παγηδεπκέλε, γηαηί, σο γπλαίθα, δελ 

είρε πνιινχο ηξφπνπο αληίδξαζεο θαη θαηέιεμε λα δηαπξάμεη απηά ηα ηξνκεξά 

εγθιήκαηα. Δ Μήδεηα θαηαιήγεη λα ράλεη ηελ αλζξψπηλή ηεο ππφζηαζε, λα ράλεη 

δειαδή ηε ινγηθή θαη λα αληηδξά κε ην ζπλαίζζεκα θαη ηηο νξκέο, πνπ απηφ 

επηηάζζεη. 

 

Σέινο, ζηηο Δξσίδεο ηνπ Οβηδίνπ, ην ζηνηρείν απηφ, πνπ πξνθαιεί φιε απηήλ ηελ 

εζσηεξηθή αλαζηάησζε, είλαη ε αλαζθάιεηα ησλ εξσίδσλ. Βπέηξεςαλ ζηνπο ήξσεο 

λα εηζρσξήζνπλ ηφζν πνιχ ζηε δσή ηνπο, πνπ ηψξα, πνπ ηηο εγθαηέιεηςαλ, 

αηζζάλνληαη λεθξέο. Μαο ζπκίδνπλ ιίγν ηελ πεξίπησζε ηνπ Οζέιινπ, ν νπνίνο είλαη  

ν ίδηνο ε αηηία ηεο εληξνπίαο θαη φρη ν Εάγνο. Έηζη θαη νη εξσίδεο. Βλψ αξρηθά 

εκθαλίδνληαη λα είλαη αζθαιείο ηχπνη, ζηε ζπλέρεηα, αθήλνπλ λα θαλεί ε πξαγκαηηθή 

ηνπο ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε. Κη απηφ, γηαηί νη ίδηεο είλαη ε πεγή ηεο 

απηνθαηαζηξνθήο ηνπο θαη φρη ηφζν νη ήξσεο, πνπ ηηο εγθαηέιεηςαλ. Οη ίδηεο ζα 

έπξεπε εμαξρήο λα είλαη πξνζεθηηθέο, σο πξνο ηηο επηινγέο ηνπο, πξάγκα ην νπνίν 

ήηαλ αζθαιψο αδχλαην λα ζπκβεί, αθνχ ε αδπλακία λα γλσξίδνπλ ηα ζέισ ηνπο 

ζπλεπάγεηαη ηελ αδπλακία λα γλσξίζνπλ ηα ζέισ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπληξφθνπ 

ηνπο. Δ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ινηπφλ θαηάζηαζε δελ ηνπο επέηξεπε πνηέ λα θάλνπλ 

ρξήζε ηεο ινγηθήο. ε απηέο ππεξηζρχεη πάληα ην ζπλαίζζεκα, ην νπνίν δελ απνηειεί 
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πάληα ηνλ θαηάιιειν νδεγφ ξχζκηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο δσήο. Οη εξσίδεο 

ζπλεπψο πιεξψλνπλ εμ‟αηηίαο ηεο δηθήο ηνπο ζπλαηζζεκαηηθήο αλσξηκφηεηαο, ε 

νπνία πεγάδεη απφ ηε γλσζηηθή αδπλακία θαηαλφεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. 

 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ην ζηνηρείν, πνπ αλ άιιαδε, ζα νδεγνχζε ζε 

ηειείσο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο απφ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα θείκελα , είλαη ν 

ρεηξηζκφο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Βίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα πξνζπαζνχκε λα είκαζηε ζε 

επαθή κε ηα πξαγκαηηθά καο ζπλαηζζήκαηα θαη λα κελ ηα αγλννχκε ή λα ηα 

«καζθαξεχνπκε». Σν λα αθήλνπκε ην ζπλαίζζεκά καο λα «αλαπλέεη», καο θάλεη λα 

είκαζηε ςπρηθά πγηείο, αθνχ είκαζηε ζε ζέζε λα θάλνπκε ηηο δηθέο καο επηινγέο θαη 

φρη απηέο πνπ καο επηβάιιεη ην νηθνγελεηαθφ θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

11.3. Η ιεηηνπξγία ησλ ηεζζάξσλ έξγσλ 

 
Βκείο βέβαηα σο ζεαηέο ή αλαγλψζηεο ησλ έξγσλ απηψλ παξαθνινπζνχκε ηελ  

εμέιημή ηνπο απφ απφζηαζε αζθαιείαο. Ώλ θαη ζπκπάζρνπκε, έσο έλα ζεκείν κε ηνπο 

ήξσεο ησλ έξγσλ, δελ βξηζθφκαζηε κέζα ζην πξφβιεκα. Βίκαζηε νπδέηεξνη θαη απηφ 

καο βνεζά λα βιέπνπκε θαζαξφηεξα ηα πξάγκαηα θαη κέζα απφ ηα παζήκαηα ησλ 

εξψσλ, είκαζηε ζε ζέζε λα δηαθξίλνπκε θνηλά ή φρη ζηνηρεία ησλ δηθψλ καο 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ. Κη απηφ, γηαηί ηα ηέηνηνπ είδνπο ζεαηξηθά 

δεκηνπξγήκαηα είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλα κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Μπνξεί θάπνηεο 

θνξέο νη ραξαθηήξεο θαη νη θαηαζηάζεηο λα θαίλνληαη ππεξβνιηθέο αιιά είλαη πάληα 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Έηζη, φζνλ αθνξά ζην αξραίν ειιεληθφ δξάκα, ππάξρεη, απφ ηε κία, ε ζπκπάζεηα ησλ 

ζεαηψλ πξνο ηνπο ήξσεο αιιά απφ ηελ άιιε, ε απνζηαζηνπνίεζε. χκθσλα κε ηνλ 

νξηζκφ ηεο ηξαγσδίαο, θαηά ηνλ Ώξηζηνηέιε, νη ζεαηέο ζπκπάζρνπλ κε ηα παζήκαηα 

ησλ εξψσλ, ζπκκεηέρνληαο ζην πάζνο ηνπο, «Ἔζηηλ νὖλ ηξαγῳδία κίκεζηο πξάμεσο 

ζπνπδαίαο θαὶ ηειείαο κέγεζνο ἐρνχζεο, δπζκέλῳ ιφγῳ ρσξὶο ἑθάζηῳ ηῶλ εἰδῶλ ἐλ 

ηνῖο κνξίνηο, δξψλησλ θαὶ νὐ δη᾽ ἀπαγγειίαο, δη᾽ ἐιένπ θαὶ θφβνπ πεξαίλνπζα ηὴλ ηῶλ 

ηνηνχησλ παζεκάησλ θάζαξζηλ». Βλ ηνχηνηο, ην γεγνλφο, φηη νη ππνθξηηέο θνξνχζαλ 

κάζθεο, θνζφξλνπο θαζψο θαη ην φηη νη άλδξεο ελζάξθσλαλ ηνπο γπλαηθείνπο ξφινπο, 

ε έιιεηςε δειαδή ξεαιηζκνχ ζην παίμηκν, ελέρεη ην ζηνηρείν ηεο απνζηαζηνπνίεζεο. 

Ο ζεαηήο λαη κελ ζπκπάζρεη αιιά θξαηά κία απφζηαζε. Ώπηφ ην ζηνηρείν ηεο 
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απνζηαζηνπνίεζεο ηνλ βνεζά λα επεμεξγάδεηαη ηα γεγνλφηα θαη κε ηε ινγηθή πέξα 

απφ ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν. πλεπψο, ν ζεαηήο δνπιεχεη ζε δχν επίπεδα: ζην 

επίπεδν ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ζην επίπεδν ηεο ινγηθήο. χκθσλα κε ην πξψην 

επίπεδν, επέξρεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θάζαξζε, αθνχ ε κνίξα εθδηθείηαη απηνχο πνπ 

δηαπξάηηνπλ ην άδηθν θαη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν επίπεδν, ε πνιηηηθή θαη ε 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ πξαγκαηεχεηαη ε ηξαγσδία, επηηάζζεη ηε ρξήζε ηεο 

ινγηθήο. Δ ιεηηνπξγία ηεο ηξαγσδίαο αιιά θαη ηνπ ζεάηξνπ γεληθφηεξα κέρξη ζήκεξα 

έρεη λα θάλεη κε ηελ ίδηα ηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο θάλεη ρξήζε θαη 

ησλ δχν απηψλ ζηνηρείσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Πνιιέο θνξέο φκσο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο, πνπ ππεξηεξεί ην ζπλαίζζεκα έλαληη ηεο ινγηθήο, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο 

ηνπ Οζέιινπ, ηεο Μήδεηαο, ηεο Φαίδξαο, ηνπ Ρσκαίνπ, ηεο Ενπιηέηαο, ηα 

απνηειέζκαηα είλαη νδπλεξά. 

Ο αημπεξ ζην «Ρσκαίνο θαη Ενπιηέηα» καο δηδάζθεη, φηη φλησο ππάξρεη ν 

πξαγκαηηθφο, αλεθπιήξσηνο έξσηαο, ν νπνίνο κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

απηνζπζία. Ώπφ ηελ άιιε φκσο, ππάξρεη θαη ν λφκνο ησλ αληηζέησλ, ν θνηλσληθφο 

θνλθνξκηζκφο, απφ ηνλ νπνίν δελ κπνξεί θάπνηνο λα μεθχγεη εχθνια θαη λα 

δηαγξάςεη ηειείσο αλεμάξηεηνο ηε δηθή ηνπ πνξεία δσήο. Γηα φια ινηπφλ ππάξρεη θη 

έλα ηίκεκα, ην νπνίν πιεξψλεη, απηφο πνπ θαηαπαηά ηελ ηάμε πξαγκάησλ. ε απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο, ην αλεμέιεγθην πάζνο θαη ε απνπζία ηεο ινγηθήο, σο πξνο ηελ πην 

νξζνινγηθή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, θαηαιήγεη λα απνηειεί ηελ θχξηα πεγή ηεο 

θαηαζηξνθήο. 

ηνλ Οζέιιν, ν δεκηνπξγφο ηνπ καο δηδάζθεη, φηη νπνηαδήπνηε θη αλ είλαη ε ζέζε 

θάπνηνπ, φζν ζεκαληηθή θη αλ είλαη, δελ κπνξεί λα μεγειάζεη ηα πξαγκαηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπ εαπηφ. Βιινρεχεη θη εδψ ν αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο ηνπ θνηλσληθνχ θνλθνξκηζκνχ, ν νπνίνο εκπνδίδεη ηελ αξκνληθή εμέιημε 

ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ, αθνχ απηέο είλαη δέζκηεο ησλ θνηλσληθψλ 

θαλφλσλ. ινη νη άλζξσπνη έρνπκε αδπλακίεο, ηηο νπνίεο ζα ζέιακε λα απνβάινπκε. 

Ώπηφ φκσο είλαη αλέθηθην. Καη βέβαηα δελ απνηειεί ιχζε ε απφθξπςε απηψλ, φπσο 

έθαλε ν Οζέιινο, ν νπνίνο πξνζπαζνχζε λα ηηο θαηαπνιεκήζεη κέζα απφ ηα 

αμηψκαηά ηνπ. Γηαηί απηφ αθξηβψο ην ζηνηρείν, είλαη απηφ πνπ θαηέζηξεςε φρη κφλν 

ηνλ ίδην αιιά θαη ηε Απζδαηκφλα. 
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Δ Μήδεηα είλαη ην ζπθνθαληεκέλν αξρέηππν ηεο γπλαηθείαο ειεπζεξίαο. ην έξγν  

ηνπ Βπξηπίδε, ε Μήδεηα παξνπζηάδεηαη ππνηαγκέλε ζηελ εμνπζία ησλ αλδξψλ κε 

λσπά, φκσο, αθφκα ηα ζηνηρεία ηεο κεηξηαξρίαο. Οη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνί 

κεηαζρεκαηηζκνί, πνπ ζπληεινχληαλ είραλ αλάγθε απφ έλα κχζν λα επηηειέζεη ηηο 

απαξαίηεηεο λνκηκνπνηεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζην λνεκαηηθφ επίπεδν, λα ζπλεηζθέξεη, κε 

ιίγα ιφγηα, ζηε ζπκβνιηθή λνκηκνπνίεζε ηεο επηθξάηεζεο ηεο παηξηαξρίαο. Ο 

Βπξηπίδεο, παξ' φιν πνπ εηζάγεη θαηλνηφκα ζηνηρεία ζηελ ηξαγσδία ηνπ, απνδίδνληαο, 

γηα παξάδεηγκα, ζηε Μήδεηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά εξσηθνχ άλδξα ή 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ «απφ κεραλήο ζεφ» γηα λα ηελ εμπςψζεη ζηα νπξάληα κεηά απφ 

ηελ «αλίεξε» πξάμε ηεο, θαηνξζψλεη λα πξνζαξκφζεη ηε Μήδεηα ζηελ επνρή ηεο. Δ 

παηξηαξρία έρεη επηθξαηήζεη θαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο είλαη ππνηαγκέλε ζηηο βνπιέο 

ηνπ άλδξα ηεο, ζηνλ νπνίν θαη αλήθεη. 

 

Σέινο, ε ηξαγσδία «Εππφιπηνο» καο δηδάζθεη, φηη δελ κπνξεί θάπνηνο λα είλαη ηειείσο 

ππνηαγκέλνο ζηα πάζε ηνπ, φπσο ε Φαίδξα, νχηε απφιπηα θαζεισκέλνο ζηελ 

ηδενινγία ηνπ, φπσο ν Εππφιπηνο. Ο άλζξσπνο ζα πξέπεη λα θάλεη ηζνξξνπεκέλε 

ρξήζε ηεο ινγηθήο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ξπζκίδεη 

ν ίδηνο ηε δσή ηνπ θαη φρη θάπνηνη άιινη εμσηεξηθνί παξάγνληεο. Οη άλζξσπνη ζα 

πξέπεη λα είλαη αλζξψπηλνη θαη λα θηλνχληαη ζην κέζνλ. Ο Θειαζηηθφο εγθέθαινο, ν 

Βξπεηνεηδήο εγθέθαινο θαη ν Νενθινηφο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία. Ο 

πξψηνο ειέγρεη ηελ επηβίσζε, ν δεχηεξνο ηα ζπλαηζζήκαηα
402

 θαη ν ηξίηνο ηε 

ινγηθή. ηαλ φκσο αλαθεξφκαζηε ζηελ αλζξψπηλε δσή θαη ζην, ηί καο μερσξίδεη 

απφ ηα δψα, αλαθεξφκαζηε θπξίσο ζε δχν πξάγκαηα: Σν πξψην είλαη ε ηθαλφηεηα 

ηνπ λα «δνχκε» θαη λα ζπκφκαζηε ηα ζπλαηζζήκαηα καο, κηα ηθαλφηεηα πνπ 

ειέγρεηαη απφ ηνλ Παιαην-ζειαζηηθφ εγθέθαιν καο. Σν δεχηεξν είλαη ε 

ηθαλφηεηα λα θάλνπκε πξάγκαηα, πνπ καο νδεγνχλ ζηελ απηνπξαγκάησζε, κηα 

ηθαλφηεηα, πνπ ειέγρεηαη απφ ηνλ Νένθινηφ, απφ φπνπ ειέγρνληαη νη αλψηεξεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ.Με απιά ιφγηα, ε ινγηθή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κφλνλ 

εθφζνλ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη ζπλαηζζεκαηηθέο καο αλάγθεο, θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

καο αλάγθεο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ κφλνλ εθφζνλ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη αλάγθεο 

καο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβίσζε. Αειαδή «κφλν αλ είλαη θάπνηνο ρνξηάηνο, 

κπνξεί λα θηινζνθεί». ηελ πεξίπησζή καο, κφλν φηαλ θάπνηνο είλαη ρνξηαζκέλνο 

θαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, είλαη ζε ζέζε λα θηινζνθεί. 

402
MacLean, P.D. (1955). 
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Πέξα φκσο απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ηα ηέζζεξα απηά έξγα καο δηδάζθνπλ, φηη ε 

αλζξψπηλε θχζε είλαη ηθαλή γηα ην θαιχηεξν αιιά θαη γηα ην ρεηξφηεξν. Βίλαη ηθαλή 

λα βηψζεη θαη ηελ εληξνπία αιιά θαη ηελ αλσηξνπία. Ώπφ ηελ επνρή ηνπ Βπξηπίδε θαη 

ηνπ Οβηδίνπ έρνπλ γίλεη πνιιά θαη ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηε ρεηξαθέηεζε ησλ 

γπλαηθψλ θαη γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γεληθφηεξα. Απζηπρψο φκσο, ε 

αλζξψπηλε θχζε δίλεη πάληα θαη ζε φιεο ηηο επνρέο ηε δπλαηφηεηα γηα θαηαζηάζεηο 

εληξνπίαο φπσο: πεξηπηψζεηο εγθαηάιεηςεο, αηκνκημίαο, βίαο θη εθδίθεζεο. Σα 

κελχκαηα ησλ έξγσλ απηψλ είλαη δηαρξνληθά θαη αθνξνχλ φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Ο 

θάζε έλαο απφ εκάο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα βξεζεί ζε παξφκνηεο δχζθνιεο 

θαηαζηάζεηο θαη λα θιεζεί λα πνιεκήζεη νπζηαζηηθά κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ.  

Άιιεο θνξέο ε έθβαζε ηνπ αγψλα είλαη ζεηηθή θαη άιιεο θνξέο αξλεηηθή. Πάληα 

φκσο ςάρλεη θαη παζρίδεη λα βξεη δηφδνπο, πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα θηάζεη ζηελ 

αλσηξνπία. Κάπνηεο θνξέο νη δίνδνη απηέο είλαη απφ ηελ αξρή θαηαδηθαζκέλεο λα 

απνηχρνπλ, ιφγσ ηεο εκκνλήο ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη φρη ζε εζσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, πνπ αθνξνχλ ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ θαη θάπνηεο θνξέο νη δίνδνη απηέο 

έρνπλ αίζην ηέινο. Σν ζεκαληηθφ γηα καο, φπσο θαη γηα ηνπο ήξσεο, είλαη λα 

ςάρλνπκε λα βξνχκε ηελ πξαγκαηηθή αηηία ηεο εληξνπίαο θαη λα κελ κέλνπκε κφλν 

ζην απνηέιεζκα απηήο. 

 
11.4. Σα γπλαηθεία ζύκβνια σο παξάγνληεο κείσζεο ηεο εληξνπίαο. 

 
Γεληθφηεξα, νη άλζξσπνη, φηαλ ράλνπλ ηνλ έιεγρν ηεο εμσηεξηθήο θαηάζηαζεο αιιά 

θαη ηεο δηθήο ηνπο, επηθαινχληαη ηνλ Θεφ θαη ηδηαίηεξα ηελ Παλαγία. Τπάξρνπλ φκσο 

Παλαγίεο ζε φιεο ηηο ζξεζθείεο θαη ζε φινπο ηνπο ιανχο. Βίλαη απηά ηα γπλαηθεία 

ζχκβνια ηεο κεηξφηεηαο, ηεο γνληκφηεηαο, πνπ παξέρνπλ κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή 

αζθάιεηα ζε φινπο καο. Βίλαη νη Παλαγίεο ηνπ θφζκνπ: ε Παλαγία, θαηά ηνπο 

ρξηζηηαλνχο, ε Φάηηκα, θαηά ηνπο κνπζνπικάλνπο, ε Πάηζα Μάκα γηα ηνπο 

Ελδηάλνπο
403

. 

 

ιεο ινηπφλ απηέο νη δηαθνξεηηθέο «Παλαγίεο» απνηεινχζαλ πάληα κία ζηαζεξά ζηηο 

δσέο ησλ αλζξψπσλ. Ώληηπξνζσπεχνπλ ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο γπλαηθείαο 

θχζεο, ηελ θαιή πιεπξά ηεο γπλαίθαο θαη γη‟απηφ ην ιφγν, είλαη απνδεθηέο απφ  

φινπο ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο, φπσο ε Μήδεηα θαη ε Φαίδξα. Πάλσ ζε απηέο 
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αθνπκπνχλ ηε ραξά θαη ηνλ πφλν ηνπο άλζξσπνη δηαθνξεηηθνχ θχινπ, θνηλσληθήο 

ηάμεο, κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. 

 

Δ Παλαγία ινηπφλ ηεο ρξηζηηαλνζχλεο είλαη ε κεηέξα ηνπ Εεζνχ, ε παξζέλνο. Ώπηή 

πνπ έδεζε ηα Πάζε ηνπ Γηνπ ηεο κέρξη ηε ηαχξσζή ηνπ. Βίλαη ε Θενηφθνο, ε 

κεηέξα, ε γπλαίθα, ε ζχδπγνο. πκβνιίδεη ηηο κεηέξεο φινπ ηνπ θφζκνπ. Βίλαη ε 

κεηέξα φισλ, πάλσ ζηελ  νπνία  αθνπκπάκε,  φηαλ  πνλάκε  θαη  φηαλ  ραηξφκαζηε. 

Οη Μνπζνπικάλνηαλαθέξνληαη ζην πξφζσπφ ηεο επίζεο απνθαιψληαο ηελ Παξζέλν 

Μαξία αιιά θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ατληά πνπ ζεκαίλεη Κπξία. Δ 

Παλαγία θαηέρεη ηδηαίηεξε ζέζε ζηε ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία θαη πίζηε, ελψ απνηειεί 

ζεβάζκην πξφζσπν θαη ζην Εζιάκ. Δ Παλαγία είλαη ην πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν 

ηεξφ πξφζσπν πνπ ηηκά ν ειιεληθφο ιαφο φπσο απνδεηθλχεηαη ηφζν ζηηο εθθξάζεηο 

επίθιεζεο φπσο «Παλαγία κνπ, Παλαγία κνπ» ή «Παλαγηά κνπ πξφθζαζε..» θ.ιπ. 

φζν θαη απφ ηε πινχζηα πκλνινγία θαζψο θαη απφ ην πιήζνο ησλ λαψλ πνπ είλαη 

αθηεξσκέλνη ζε εθείλε, φπνπ ζχκθσλα κε ηε ρξηζηηαληθή παξάδνζε παξαθαιεί 

ζπλέρεηα ηνλ Εεζνχ γηα ηε ζσηεξία ηνπ θφζκνπ. Εδηαίηεξα ζηα ειιεληθά λεζηά φπνπ 

βξίζθνληαη εηθφλεο ηεο απνηεινχλ ζήκεξα παλειιήληα πξνζθπλήκαηα φπσο ε 

Παλαγία ηεο Σήλνπ, ε Παλαγία ε Βθαηνληαππιηαλή ζηε Πάξν θηι. 

 

ην Εζιάκ, εθηφο απφ ηελ Παλαγία, ηηκνχλ ηε Φάηηκα. Δ Φάηηκα κπηλη Μνπράκαλη ή 

αιιηψο Φάηηκα Γάρξα γελλήζεθε πεξί ηα 606 θαη πέζαλε πεξί ηα 632 κ.Υ. Ήηαλ θφξε 

ηνπ πξνθήηε ηνπ Εζιάκ, Μσάκεζ απφ ηελ πξψηε ηνπ ζχδπγν Υαληίηδα αι-Κνχκπξα. 

Γηνη ηεο Φάηηκα ήηαλ νη ζεκαληηθνί γηα ην Εζιάκ ηκάκεδεο Υαζάλ θαη ΥνπζεΎλ. Οη 

ζχγρξνλνη απφγνλνη ηνπ Μσάκεζ θαηάγνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηε Φάηηκα θαη ην 

ζχδπγφ ηεο Ώιή
404

. 

Σέινο, νη Ελδηάλνη ηηκνχζαλ θαη αθφκα ηηκνχλ ηελ Πάηζακακα (Pachamama), ε νπνία 

είλαη κηα ζεά ηεο γνληκφηεηαο, ηεο νπνίαο νη ξίδεο βξίζθνληαη ζηε κπζνινγία ησλ 

Ίλθαο. Σν φλνκά ηεο, πνπ ζπρλά κεηαθξάδεηαη σο "Μεηέξα Γε"  ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζεκαίλεη «Μεηέξα φισλ» ( ν φξνο mama αλαθέξεηαη ζε κηα ηεξή 

γπλαηθεία θηγνχξα, ηε κεηέξα θαη ν φξνο Pacha ππνδειψλεη έλλνηεο, φπσο ν ρξφλνο 

θαη ν ρψξνο, ην Θείν, ε γε θαη ε ηεξφηεηα). Δ Pachamama ζπκβφιηδε ηνλ δσξεηή ηεο 

δσήο, ηφζν γηα ηνπο αλζξψπνπο φζν θαη γηα ηε γε, γέλλα ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%90%CE%BD_%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%BD_%CE%91%CE%BB%CE%AF
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νπνίνπο ηξέθεη απφ ηε γε πάλσ ζηελ νπνία δνπλ. ήκεξα, ε Pachamama ππάξρεη σο 

ην ζχκβνιν ηεο νηθνπκεληθήο κεηέξαο ζηηο θνηλσλίεο ησλ Άλδεσλ. 

 
ιεο νη παξαπάλσ κνξθέο απνηεινχλ νηθνπκεληθά ζχκβνια κείσζεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εληξνπίαο, φηαλ εκθαλίδνληαη θαηαζηάζεηο αβεβαηφηεηαο θαη 

αληζνξξνπίαο ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ. Βπηθαινχκελνη ινηπφλ ηε βνήζεηα ησλ 

κνξθψλ απηψλ, δεηνχκε ηε ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα, ηελ νπνία δελ είκαζηε ζε 

ζέζε λα δηαζθαιίζνπκε κφλνη καο. Βπηδηψθνπκε λα ληψζνπκε ηελ ίδηα αίζζεζε 

θξνληίδαο θαη αζθάιεηαο, ηελ νπνία παίξλακε απφ ην νηθνγελεηαθφ καο πεξηβάιινλ, 

ην νπνίν είλαη ε απαξρή φιεο ηεο ςπρνινγηθήο καο πνξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο καο. Ο θφβνο ηεο εγθαηάιεηςεο απφ ηα αγαπεκέλα καο πξφζσπα ππάξρεη απφ 

ηελ αξρή ηεο δσήο. ηαλ ε εγθαηάιεηςε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κνξθή ηνπ ζαλάηνπ 

ησλ ζεκαληηθψλ πξνζψπσλ, ηφηε ε ζπλαηζζεκαηηθή αβεβαηφηεηα είλαη πνιχ έληνλε. 

Γη απηφλ ηνλ ιφγν, απηή ε επίθιεζε παξαηεξείηαη πεξηζζφηεξν ζε αλζξψπνπο 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο, πνπ έρνπλ απσιέζεη ηνπο γνλείο ηνπο θαη κέζσ απηήο ηεο 

θίλεζεο, πξνζπαζνχλ λα αηζζαλζνχλ ηνλ δεζκφ κε θάπνηνλ πνπ κπνξεί λα ηνπο 

πξνζθέξεη πξνζηαζία. Βλψ νη άλζξσπνη λεφηεξεο ειηθίαο απεπζχλνληαη ζπλήζσο 

ζηνπο γνλείο ηνπο γηα ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα, νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία 

αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα πξνζθνιιεζνχλ ζηηο κνξθέο απηέο. Γηαηί, φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ππάξρεη έλα εγγελέο ζχζηεκα ζηνλ 

άλζξσπν γηα δεκηνπξγία ζρέζεο, ε νπνία ζα ηνπ παξέρεη θξνληίδα θαη πξνζηαζία. 

Ώπηφ είλαη ην ζχζηεκα ηνπ δεζκνχ, ε αλάγθε ηνπ νπνίνπ δηέπεη φιε ηελ πνξεία ηεο 

αλζξψπηλεο χπαξμεο. 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

 
 

Από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε. Η δηαρξνληθή εθαξκνγή ησλ ζεσξηώλ ησλ Δ.Μ.Γ. 

θαη ηνπ Lacan ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

 
ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κειεηήζεθε ε εθαξκνγή ησλ ςπρνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

ησλ Βλεξγψλ Μνληέισλ Αεζκνχ θαη ηνπ Lacan ζηε ινγνηερλία θαη ηδηαηηέξσο ζηηο 

Δξσίδεο ηνπ Οβηδίνπ θαη ζε έξγα ηνπ Βπξηπίδε θαη ηνπ αίμπεξ (Φαίδξα, Εππφιπηνο, 

Ρσκαίνο θαη Ενπιηέηα, Οζέιινο). Ώπηέο φκσο νη ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο έρνπλ 

άκεζε εθαξκνγή ζηελ θαζεκεξηλή δσή, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηελ αμία ησλ 

παξαπάλσ έξγσλ αιιά θαη ηε δηεηζδπηηθφηεηα, φζνλ αθνξά ζηελ αλζξψπηλε ςπρή, 

ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο. 

 
θνπφο ηνπ επηιφγνπ είλαη λα αλαδείμεη ζηελ πξάμε, φηη νη ζπγθεθξηκέλεο 

ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη αλζξψπηλεο αληηδξάζεηο ζε απηέο ζπλαληψληαη φρη 

κφλν ζηα ινγνηερληθά θείκελα αιιά θαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Βίλαη εμάιινπ 

παξαδεθηφ, φηη ε ηέρλε έρεη πάληα ηελ ηάζε λα κηκείηαη θαη λα αληηγξάθεη ηελ 

πξαγκαηηθή δσή. Γη‟ απηφλ άιισζηε ηνλ ιφγν ε ηέρλε έρεη ηφζν ζεκαληηθφ αληίθηππν 

ζηνλ ςπρηζκφ ησλ αλζξψπσλ θαζψο ηνπο ζπκίδεη νηθείεο θαηαζηάζεηο, επράξηζηεο ή 

δπζάξεζηεο. Μάιηζηα, κέζα απφ ηνπο ραξαθηήξεο ησλ εξψσλ, κπνξνχκε λα 

θαηαλνήζνπκε φρη κφλν ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ήξσεο αιιά θαη ηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ ζπγγξαθέσλ ησλ έξγσλ. 

 
Έλα πνιχ αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε Βιέλε ηνπ Βπξηπίδε

405
. ην έξγν απηφ ε 

Βιέλε δειψλεη φηη νπδέπνηε έγηλε ηξφπαην ζε ληθεηή κηαο πνιεκηθήο ζχκπξαμεο, 

αλαηξψληαο ηνηνπηνηξφπσο ην απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ αθφκα θαη γηα ηνλ ληθεηή. 

Ώπνδεηθλχεηαη φηη ν πφιεκνο απνηειεί ελ κέξεη κέζν επέκβαζεο ησλ ζεψλ ζηα αλζξψπηλα 

πξάγκαηα. ηε ζπλέρεηα, ν Μελέιανο, φπσο καο ιέεη, κάδεςε ζηξαηφ, πξνθεηκέλνπ λα 

πάεη ζην Ίιηνλ λα ληθήζεη ηνπο Σξψεο θαη ελ ζπλερεία, λα πάξεη ην είδσιν ηεο Βιέλεο, 

δειαδή απνδεηθλχεηαη ην αλνχζην ηνπ πνιέκνπ αθνχ, φηαλ απνθαηαζηαζεί ε ηάμε θαη 

απνδεηρζεί ε πξαγκαηηθφηεηα, ν Μελέιανο ζα είλαη πιένλ ζπγθινληζκέλνο γηα ηελ απάηε 

ησλ ζεψλ πνπ βίσζε. Σέινο, επηδεηθλχεηαη ν αληηπνιεκηθφο ραξαθηήξαο ηνπ έξγνπ θαη 
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δειψλεηαη φηη θαη νη ληθεηέο, έπεηηα απφ κηα ηφζν ςπρνθζφξν δηαδηθαζία , φπσο απηή ηνπ 

πνιέκνπ, θαηά ηελ νπνία ν θάζε πνιεκηζηήο βιέπεη επί θαζεκεξηλήο βάζεσο ηνπο 

ζπληξφθνπο ηνπ λα ζσξηάδνληαη λεθξνί, λα ηξαπκαηίδνληαη ζσκαηηθά θαη ςπρηθά, είλαη 

θαη απηνί νπζηαζηηθά εηηεκέλνη. 

Δ Βιέλε ηνπ Βπξηπίδε δηδάρζεθε ην 412 π.Υ. ηελ Ώζήλα ε θαηάζηαζε ήηαλ έθξπζκε. Ο 

Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο δελ εμειηζζφηαλ θαιά γηα ηνπο Ώζελαίνπο. Σνλ πξνεγνχκελν 

ρξφλν είρε θαηαζηξαθεί ε ζηξαηηά πνπ είραλ ζηείιεη ζηελ ηθειία. θαη νη παξηηάηεο είραλ 

θαηαιάβεη ηελ Αεθέιεηα θαη είραλ θιείζεη ηνπο Ώζελαίνπο ζηελ πφιε θαηαζηξέθνληαο ηελ 

χπαηζξν, έπεηηα απφ ζπκβνπιή ηνπ εμφξηζηνπ Ώζελαίνπ ζηξαηεγνχ Ώιθηβηάδε, πνπ 

άιιαμε ζηξαηφπεδν φηαλ θαηεγνξήζεθε γηα ηεξνζπιία. 

Οη παιηέο αμίεο, εθείλεο πνπ νδήγεζαλ 60 ρξφληα πξηλ ζηελ λίθε ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ, 

είραλ θινληζηεί. Ώθελφο απφ ηελ θνχξαζε πνπ είρε πξνθιεζεί απφ ηνλ καθξνρξφλην 

πφιεκν. Ώθεηέξνπ απφ ην πλεπκαηηθφ θίλεκα ησλ ζνθηζηψλ, πνπ κε ηελ δηδαζθαιία ηνπο 

ακθηζβεηνχζαλ θαη έβιεπαλ κε θξηηηθφ κάηη παξαδεδνκέλεο αμίεο θαη ζεζκνχο, ζέηνληαο 

λέα εξσηήκαηα. Ο Βπξηπίδεο ήηαλ θνληά ζηελ ζθέςε ησλ αλζξψπσλ απηψλ, πνπ 

ζεσξήζεθαλ εζθαικέλα, απφ θάπνηνπο, ππεχζπλνη γηα ηελ παξαθκή ηεο πφιεο. Δ 

ηξαγσδίεο ηνπ ήηαλ γεκάηεο απφ ζθέςεηο πνπ απερνχλ ηηο ζνθηζηηθέο αληηιήςεηο. Τπφ ηελ 

επίδξαζε ησλ δηαλνεηψλ απηψλ, ν Βπξηπίδεο παξάιιαζε ζπρλά ηνπο αξραίνπο κχζνπο θαη 

ην ίδην έθαλε θαη ζηελ Βιέλε. 

Ώο πάξνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ Οβηδίνπ. ηαλ ν Οβίδηνο εκθαλίζηεθε ζηε ινγνηερληθή 

ζθελή, ε εηξήλε ήηαλ εμαζθαιηζκέλε (PaxRomana) θαη ήηαλ δηάρπηε ε επηζπκία γηα έλαλ 

πην ραιαξφ ηξφπν δσήο θαη ιηγφηεξν απζηεξά ήζε, ηα νπνία δηακφξθσζαλ ηελ αλψηεξε 

ηάμε ηεο πξσηεχνπζαο. Ο Οβίδηνο γίλεηαη εθθξαζηήο απηψλ ησλ επηζπκηψλ θαη 

αλαπηχζζεη κηα πνίεζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ηξφπν δσήο ηεο επνρήο ηνπ. Σν 

θαηλφκελν άιισζηε απηφείλαη δηαρξνληθφ θαη παξαηεξείηαη γεληθφηεξα ζε επνρέο πνπ 

επηθξαηεί κία θαηλνκεληθή εηξήλε. Γηα παξάδεηγκα, ζηα ρξφληα κεηά ηνλ ΐ‟ Παγθφζκην 

Πφιεκν, φπνπ επηθξαηνχζε κία ζρεηηθή εξεκία θαη ν θφζκνο δελ απεηιείην απφ θάπνην 

ζεκαληηθφ πνιεκηθφ γεγνλφο, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα θινλίζεη ηελ παγθφζκηα 

ηζνξξνπία, παξαηεξείηαη κία κεηαζηξνθή ζηε κνπζηθή, ζην ζέαηξν, ζηελ αληηπνιεκηθή 

θηινζνθία θαη ζηνλ ηξφπν δσήο γεληθφηεξα. Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Οβηδίνπ: ε επνρή ηνπ απαηηνχζε κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, 

γεγνλφο πνπ αζπάζηεθε θαη ν ίδηνο ν πνηεηήο ζην έξγν ηνπ. 
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Καη ν Βπξηπίδεο (ζαθψο εθηελέζηεξα) θαη ν Οβίδηνο έγξαςαλ γηα ηε Μήδεηα, ηε γπλαίθα 

πνπ δηέπξαμε ζηπγεξέο δνινθνλίεο θαη θαηέιεμε λα δνινθνλήζεη αθφκα θαη ηα ίδηα ηεο ηα 

παηδηά. Δ ππφζεζε φκσο ηεο Μήδεηαο, ελέπλεπζε θαη ηε ζχγρξνλε επνρή. Δ 

θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ΚξαπγέοΓπλαηθψλείλαη εκπλεπζκέλε απφ ηελ Μήδεηαηνπ 

Βπξηπίδε αιιά βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα. Δ ππφζεζε έρεη σο εμήο: κηα Βιιελίδα 

εζνπνηφο θαη δηάζεκε ζηαξ, ε Μάγηα, επηζηξέθεη ζηελ παηξίδα ηεο γηα λα εξκελεχζεη κηα 

ζχγρξνλε εθδνρή ηεο ηξαγσδίαο ηνπ Βπξηπίδε,Μήδεηα. ηελ πξνεηνηκαζία ιακβάλεη 

ππφςε ηεο θαη ηελ πεξίπησζε κηαο Ώκεξηθαλίδαο παηδνθηφλνπ, ηεο Μπξέληα Κφιηλο, ε 

νπνία ζθφησζε ζηε Γιπθάδα ηα ηξία κηθξά παηδηά ηεο γηα λα εθδηθεζεί ηνλ άπηζην άλδξα 

ηεο, θαη ηψξα βξίζθεηαη ζε ηζφβηα θάζεηξμε ζηηο θπιαθέο Κνξπδαιινχ. Πξνζεγγίδεη ηελ 

Κφιηλο θαη ζηγά-ζηγά θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα αλαπηχζζεη κηα 

νπζηαζηηθή ζρέζε καδί ηεο. Δ ηαηλία πεξηγξάθεη κηα ζρέζε βαζηά ζπλαηζζεκαηηθή, φπνπ 

νη πξνζσπηθφηεηεο ησλ δχν γπλαηθψλ ζπλαληψληαη, γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε κηαο 

ηέηνηαο πξάμεο, ηφζν ζην ζέαηξν φζν θαη ζηε δσή. 

Σα επφκελα παξαδείγκαηα αθνξνχλ ζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο 

ηεο ζπγγξαθέσο ηεο δηαηξηβήο. Ώο πάξνπκε πξψηα ην παξάδεηγκα ηεο Λανδάκεηαο. Δ 

Λανδάκεηα αξλείηαη έλαλ ελδερφκελν ζάλαην ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο αδπλαηψληαο λα βηψζεη 

ην πέλζνο απφ κία ηέηνηα δπζάξεζηε εμέιημε. Ώπηφ πνπ θάλεη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηελ 

επηζπκία ηεο είλαη λα ηνλ έρεη θνληά ηεο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, λεθξφ, κε ηε κνξθή ελφο 

θέξηλνπ αγαικαηίδηνπ, ή δσληαλφ. Σν πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ αθνξά ζε έλαλ άλδξα 

κέζεο ειηθίαο, παληξεκέλν κε δχν παηδηά, ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ πνιιά 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα. Ο Κψζηαο
406

 πξηλ ιηγα ρξφληα έραζε ηνλ κηθξφηεξν αδεξθφ 

ηνπ ζε απηνθηλεηηζηηθφ δπζηχρεκα. Ήηαλ γη‟ απηφλ αδηαλφεην λα απνδερζεί ηνλ ζάλαην 

ηνπ αδεξθνχ ιφγσ ηεο ζπκβησηηθήο ζρέζεο
407

 πνπ είραλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπο. Γηα λα κπνξέζεη ν Κψζηαο λα δηαρεηξηζηεί ηνλ ζάλαην ηνπ αδεξθνχ ηνπ, επεδίσθε  

λα ηνλ έρεη παληνχ «καδί» ηνπ. Έηζη, φηαλ έβγαηλε έμσ, έβγαηλε πάληα κε ηε θσηνγξαθία 

ηνπ αδεξθνχ ηνπ, κφλνο ηνπ, ρσξίο θάπνην άιιν άηνκν. ΐέβαηα, ν ίδηνο αηζζαλφηαλ φηη 

δελ είλαη κφλνο, είρε ηελ παξέα ηνπ αδεξθνχ ηνπ. Λεηηνπξγνχζε εκθαλέζηαηα ζην επίπεδν 

ηνπ θαληαζηαθνχ, αθνχ απηφ ηνλ βνεζνχζε λα δηαρεηξηζηεί ηελ φιε θαηάζηαζε. 

Σν επφκελν πεξηζηαηηθφ καο ζπκίδεη έληνλα ηελ επηζπκία ηεο Ενθάζηεο ζηνλ Οηδίπνδα 
 
 

406
Σα νλφκαηα δελ είλαη ηα πξαγκαηηθά νλφκαηα ησλ πξνζψπσλ. 

407
Δ ζπκβησηηθή ζρέζε είλαη ε ζρέζε, φπνπ ηα δχν άηνκα είλαη θπξηνιεθηηθά εμαξηεκέλα ην έλα απφ 

ην άιιν. 
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Σχξαλλν ηνπ νθνθιή φζνλ αθνξά ζηελ επηδίσμή ηεο λα απνθηήζεη παηδί. πσο έρνπκε 

ήδε αλαθέξεη ζην ηξίην θεθάιαην, ε Ενθάζηε επηζπκεί λα απνθηήζεη έλα παηδί, ην νπνίν 

φκσο δελ κπνξεί λα κελ ην ππνβάιεη ζην καξηχξην ηνπ ζαλάηνπ. Έηζη, ελψ γλψξηδε ηνλ 

ρξεζκφ, ε ίδηα κέζπζε ηνλ Λάην θαη ηνλ νδήγεζε ζηελ θιηλε ηεο. Δ Ενθάζηε επεδηψθε λα 

θάλεη παηδί, κε νπνηνδήπνηε θφζηνο. Κη απηφ, γηαηί ζα έθεξλε ζηνλ θφζκν κία δσή, ε 

νπνία ήηαλ θαηαδηθαζκέλε λα θαηαζηξαθεί κε ηέηνηνλ ζθιεξφ ηξφπν. Σν ίδην ζπλέβε θαη 

ζην πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ. Δ Μαξία είλαη κία γπλαίθα παληξεκέλε κε ηνλ Γηψξγν. Δ 

ζρέζε δελ εμειίζζεηαη θαζφινπ θαιά θαη ν Γηψξγνο ζπρλά αλαθέξεηαη ζε θάπνηνλ 

επηθείκελν ρσξηζκφ ηνπ δεπγαξηνχ. Δ Μαξία φκσο κέλεη έγθπνο ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα αιιά ζηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο βεβαηψλεηαη ην γεγνλφο, φηη ην παηδί πάζρεη απφ ην 

ζχλδξνκν Down. Δ ίδηα φκσο απνθαζίδεη λα ην θξαηήζεη φρη ηφζν απφ ηελ επηζπκία ηεο 

λα απνθηήζεη παηδί αιιά γηα λα απνθχγεη ηνλ επηθείκελν ρσξηζκφ κε ηνλ ζχδπγφ ηεο. Δ 

επηζπκία ηεο ινηπφλ έρεη πνιιά θνηλα ζηνηρεία κε απηήλ ηεο Ενθάζηεο, αθνχ πξνηίκεζε λα 

απνθηήζεη έλα κε πγηέο παηδί, γηα λα κελ βηψζεη ηελ εγθαηάιεηςε.Βπέιεμε λα βηψλεη ην 

πέλζνο πνπ φινη νη γνλείο ηέηνησλ παηδηψλ βηψλνπλ, αθνχ ην παηδί ηνπο δελ είλαη ην παηδί 

πνπ είραλ νλεηξεπηεί λα απνθηήζνπλ. Καη φια απηάγηα λα κπνξέζεη λα απνθχγεη ηελ 

ηξαγηθή απηή θαηάζηαζε ηνπλα κείλεη κφλε. ΐέβαηα, φπσο ζπλέβε θαη κε ηελ Ενθάζηε 

(αθνχ ηεο πήξαλ ην παηδί κε ζθνπφ λα ην ζθνηψζνπλ), ε Μαξία δελ κπφξεζε λα απνθχγεη 

απηφ πνπ απεπρφηαλ. Δ κελ Ενθάζηε αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ηνλ Οηδίπνδα ε δε 

Μαξία εγθαηαιείθζεθε απφ ηνλ ζχδπγφ ηεο. 

Βθηφο φκσο απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα, ζηελ θαζεκεξηλή δψε, γεληθφηεξα, 

παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο εγθαηάιεηςεο θαη ηνπ θφβνπ πνπ πξνθαιεί απηφ ζηνπο 

αλζξψπνπο. Ώπηφο είλαη ν ιφγνο πνπ νη άλζξσπνη αληηδξνχλ έληνλα ζην ζπλαίζζεκα απηφ 

ηνπ θφβνπ ηεο εγθαηάιεηςεο. Βίλαη έλα ζπλαίζζεκα πνπ φινη καο ην έρνπκε βηψζεη αιιά 

ν θαζέλαο ην δηαρεηξίδεηαη δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη κεγαιψζεη. Ώπηνί 

πνπ παίδνπλ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ θαηά 

ηελ παηδηθή ειηθία είλαη νη γνλείο. Δ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, ε απφθξηζή ηνπο 

ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ θαη ε ζηάζε ηνπο γεληθφηεξα δηακνξθψλεη ηνλ ηχπν δεζκνχ ησλ 

παηδηψλ ηνπο, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ θαζνξίδεη ηελ απηνεηθφλα ηνπ παηδηνχ αιιά θαη 

φιεο ηηο κειινληηθέο ζρέζεηο ηνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Βπηπιένλ, επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν πνπ βηψλεη ηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο θαζψο θαη ηνπο 

ηξφπνπο δηαρείξηζήο ηνπο. Έηζη, ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ βηψλνπλ ηελ εγθαηάιεηςε κε 

ζχλεζε θαη ςπρξαηκία, πελζψληαο κέζα ζηα θπζηνινγηθά φξηα. Τπάξρνπλ φκσο θαη απηνί 
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νη νπνίνη αδπλαηνχλ ή αξλνχληαη λα ππνβάινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε κία ηέηνηα δνθηκαζία 

θαη νδεγνχληαη, φπσο ε Μήδεηα, ζε θαηαζηάζεηο αλεμέιεγθηεο θαη έμσ απφ θάζε ινγηθή. 
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