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Προλογικό ζημείφμα 

Πέλα παιιφκελε ζηνπο ξπζκνχο ηεο αέλαεο πνίεζεο, ε πέλα ηνπ Δπξηπίδε κνηάδεη λα 

ζπγθεξαίλεη φινπο εθείλνπο ηνπο πνιχπηπρνπο ηξηδηζκνχο πνπ θαζηζηνχλ ην έξγν ηνπ πάληα 

επίθαηξν θαη γνεηεπηηθφ. 

 Ο ηξίηνο θαηά ζεηξά ηξαγηθφο πνηεηήο είλαη πξάγκαηη κηα ηδηαδφλησο ελδηαθέξνπζα 

πνηεηηθή πξνζσπηθφηεηα. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαθέξλεη λα 

αληηιακβάλεηαη ηα γχξσ ηνπ ηεθηαηλφκελα. Πξφθεηηαη, θαη’ νπζίαλ, γηα κηα λεθάιηα ψζκσζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ηε δηαπεξλά κηα ζπγθξαηεκέλε πιελ δηάρπηε εζσηεξηθή έληαζε. Αθξηβψο 

απηή ε εζσηεξηθή έληαζε, απφηνθν ηεο κεγάιεο πνίεζεο ησλ πξνθαηφρσλ ηνπ, απνδεηθλχεηαη 

δσνγφλνο κήηξα γηα λα θέξεη ν Δπξηπίδεο ζην θσο θαη ζην επίθεληξν ηεο πνίεζεο -ζπλεθδνρηθά θαη 

ηνπ δηθνχ ηνπ θφζκνπ- ηνλ άλζξσπν φπσο πξαγκαηηθά είλαη. Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν φηη 

δηαπξεπείο θιαζηθνί θηιφινγνη έρνπλ ραξαθηεξίζεη ηα δξάκαηα ηνπ σο «ζπνπδή ηνπ αλζξψπνπ»
1
. 

 Ο πνηεηήο, κε άιια ιφγηα, αξέζθεηαη λα παξνπζηάδεη ηνλ άλζξσπν ζε ππαξμηαθά θξίζηκεο 

θαηαζηάζεηο. ε απηέο δεζπφδνπλ αηζζήκαηα φπσο ν πφλνο, ε ιχπε, ε αδπλακία. Οη ήξσεο ηνπ 

θαηαηξχρνληαη απφ απηά θαη, φρη ζπαλίσο, βηψλνπλ ςπρηθά ηεικαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Έηζη, ν Δπξηπίδεο ρξεζηκνπνηεί ην δξάκα γηα λα αλαζχξεη ζηελ επηθάλεηα ηηο ζθνηεηλέο 

θηλήζεηο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο θαη λα θέξεη ηνλ εθάζηνηε άλζξσπν, είηε πξφθεηηαη γηα ηνλ ήξσα 

ηνπ, είηε γηα ηνλ ζεαηή είηε γηα ηνλ κειεηεηή, αληηκέησπν κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ εζηθή ηνπ 

αθεξαηφηεηα, αληηκέησπν κε ηηο κχρηεο ζθέςεηο θαη ηελ νξζή θξίζε πνπ απαηηνχλ ηα ζπνπδαία 

δεηήκαηα. ην πιαίζην απηφ, θχξηνη ζπλεπίθνπξνί ηνπ αλαδεηθλχνληαη ν κχζνο, ν ιφγνο, θαη ε 

λεσηεξηζηηθή ηνπ δηάζεζε. 

 Δλαξγέζηεξα, ν κχζνο πθίζηαηαη ζηα ρέξηα ηνπ Δπξηπίδε κηα δεκηνπξγηθή αλάπιαζε, φπσο 

ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα. Ο πνηεηήο κεηαρεηξίδεηαη ην κπζνινγηθφ πιηθφ πνπ δηαζέηεη κε 

πεξίζζηα ηφικε θαη θαληαζία, ψζηε απηφ λα αληαπνθξίλεηαη ζηε ζθνπνζεζία ηνπ εθάζηνηε 

δξάκαηνο. Γεχηεξν ζηε ζεηξά φπιν ηνπ είλαη ν ιφγνο. Ο Δπξηπίδεο, ίζσο πεξηζζφηεξν απφ 

νπνηνλδήπνηε άιιν ηξαγηθφ πνηεηή ηεο αξραηφηεηαο, ρξεζηκνπνηεί ηνλ ιφγν κε απαξάκηιιε 

δηαχγεηα θαη ζαθήλεηα. Γελ πξνρσξά ζπρλά ζε ιεθηηθνχο βεξκπαιηζκνχο, δελ επηδηψθεη κε απηφλ 

λα εληππσζηάζεη. Θέιεη κνλάρα λα καο δηδάμεη ή -νξζφηεξα- λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο βαζχηεξνπο 

κεραληζκνχο ηεο ςπρήο καο ψζηε λα θηλεηνπνηήζεη ην πλεχκα καο θαη λα δηεπξχλεη ηελ 

αληηιεπηηθή καο ηθαλφηεηα. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ, ζπρλά ρξεζηκνπνηεί ηα κέζα ηεο ξεηνξηθήο. 

Καη πψο λα κελ ην θάλεη; Ζ ξεηνξηθή ππήξμε αδηακθηζβήηεηα ν ηξφπνο έθθξαζεο ηεο επνρήο ηνπ
2
. 

Καη ν Δπξηπίδεο δελ κέλεη αλεπεξέαζηνο κπξνζηά ζηε δχλακε ηεο ηέρλεο απηήο ηνπ ιφγνπ. 

Μεηέξρεηαη ηα κέζα ηεο, ρξεζηκνπνηεί ηα δηδάγκαηά ηεο πάληνηε κε θξηηηθή καηηά θαη κε απψηεξν 

                                                 
1
Hose, 2001, 391. 

2
de  Romilly, 2000

2
, 227. 



4 

 

ζηφρν λα εθθξάζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα αλζξψπηλα πάζε. χκκαρφο ηνπ ζε απηήλ ηελ 

πξνζπάζεηα, ηέινο, ζηέθεηαη ε θαηλνηφκα θαη ξεμηθέιεπζε καηηά ηνπ. Ο Δπξηπίδεο δελ δηζηάδεη λα 

πξνρσξήζεη ζε θαίξηεο αιιαγέο θαη λα αλαλεψζεη ηε δξακαηηθή πνίεζε ελ ζπλφισ. Μεραλεχεηαη 

δηαξθψο λέα κέζα πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα δηνρεηεχζεη έηη πεξαηηέξσ ηελ εζσηεξηθή θσλή ηνπ 

ζηα έξγα ηνπ. 

 ην ζεκείν απηφ ν πνηεηήο κνηάδεη λα καο «θιείλεη ην κάηη» θαη λα αλνίγεη κπξνο καο 

καγεπηηθέο αηξαπνχο ηεο ζθέςεο, κε πνιπεπίπεδεο δπλαηφηεηεο αλάγλσζεο θαη πξνζέγγηζεο ηνπ 

έξγνπ ηνπ. Δλψ, δειαδή, κέρξη ηψξα είρακε επηιέμεη λα αμηνινγνχκε ηνλ κχζν θαη ηνλ ιφγν σο 

φπια ηνπ, απφ θνηλνχ κε ηελ θαηλνηφκν δξάζε ηνπ, ηψξα επηιέγνπκε λα ηα αλαγλψλνπκε σο 

ζπγρξφλσο απνηειέζκαηα (ηειηθνί βνεζνί ηεο επξηπίδεηαο πνίεζεο) θαη κέζα κε ηα νπνία ν πνηεηήο 

επηηπγράλεη ηνλ απψηεξν ζηφρν ηνπ· λα ελδπλακψζεη ηνλ λνπ καο, ραξίδνληάο καο λέα πξννπηηθή 

θαη ζέηνληάο καο ζηε ζέζε ησλ εξψσλ ηνπ. 

 Δχθνια ζπλεηδεηνπνηεί θαλείο φηη θηλνχκαζηε ζε κηα ζεσξεηηθφηεξε πξνζέγγηζε ηνπ 

δεχηεξνπ λφκνπ ηνπ Νεχησλα, ηνπ ζεκειηψδνπο λφκνπ ηεο Μεραληθήο. Απηφο παξαηίζεηαη σο f= 

m·a (φπνπ f= ζπληζηψζα δχλακε, m= κάδα, a= επηηάρπλζε). 

 Έζησ, ινηπφλ, φηη ηα θπζηθά κεγέζε αληηθαζίζηαληαη απφ ηα ιεθηηθά ηζνδχλακά ηνπο 

«κχζν» θαη «ιφγν»· ή «αιήζεηα ηνπ ιφγνπ» εάλ ζειήζνπκε λα πξνβνχκε ζε απφιπηε αληηζηνηρία 

κε ηα δεδνκέλα ηνπ θπζηθνχ λφκνπ. Έηζη, πξνθχπηεη: 

f= κχζνο· αιήζεηα ηνπ ιφγνπ.  

 Σν γηλφκελν ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ ηεο εμίζσζεο καο δίλεη ηε ζπλνιηθή δχλακε, ε 

νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, ζηα ζεσξεηηθφηεξα ζπκθξαδφκελα είλαη ε δχλακε ηεο πέλαο ηνπ Δπξηπίδε 

λα ζπλνκηιεί εηο ην δηελεθέο καδί καο θαη λα αλαλεψλεη ηνλ θψδηθα ησλ εζηθψλ καο αμηψλ. Σέινο, 

δεδνκέλνπ φηη ην f είλαη αλάινγν κε ην a, ηφηε ε αιήζεηα ηνπ ιφγνπ, ε θχζε θαη ε νπζία ηνπ, είλαη 

απηή πνπ θαζνξίδεη ηε δπλακηθή ηνπ έξγνπ. 

 Αθξηβψο ζην πιαίζην απηήο ηεο «κεραληζηηθήο» δηάζεζεο ηνπ πνηεηή ζηεξίδεηαη θαη ε 

παξνχζα εξγαζία, ζέκα ηεο νπνίαο είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε κειέηε ησλ ξεηνξηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ 

θεληξηθφ ἀγῶλα ιόγσλ ηεο Ἀιθήζηηδνο. Δπζχο εμαξρήο θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί φηη ζηελ 

εξγαζία απηή ε ζθνπηά καο είλαη άθξσο δηεηζδπηηθή θαη πξσηφηππε. Ωο βάζε ηεο νξίδεηαη ε 

επίδξαζε πνπ άζθεζε ε ζνθηζηηθή, θαη' επέθηαζε ε ξεηνξηθή, ζηνλ Δπξηπίδε θαη σο θχξην ζεκείν 

αλαθνξάο ην ίδην ην αξραίν ειιεληθφ θείκελν κε ηνπο πεξίηερλνπο ιεθηηθνχο ρξσκαηηζκνχο ηνπ. 

 Ζ επηζήκαλζε απηή είλαη επθφισο εμεγήζηκε δεδνκέλεο ηεο ελαιιαθηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

Ἀιθήζηηδνο πνπ επηρεηξείηαη. Μέρξη ζηηγκήο, εμάιινπ, έρνπλ πξνηαζεί πνηθίιεο εξκελείεο γηα ην 

επξηπίδεην απηφ έξγν πνπ ελ πνιινίο ζρεηίδνληαη κε ην εηδνινγηθφ πξφβιεκά ηνπ. Έλα είλαη βέβαην: 

ε Ἄιθεζηηο ππξνδφηεζε κηα αηέιεπηε ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ην ινγνηερληθφ είδνο ζην νπνίν 
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αλήθεη
3
. Έηζη, νξηζκέλνη κειεηεηέο ηελ θαηαηάζζνπλ ζην ινγνηερληθφ είδνο ηνπ ζαηπξηθνχ 

δξάκαηνο. Παξάιιεια, αξθεηνί επηιέγνπλ λα ηελ πξνζεγγίδνπλ σο κηα κάιινλ «ξνκαληηθή» 

δξακαηνπξγηθή ηζηνξία, ην επράξηζην ηέινο ηεο νπνίαο θαζηζηά ην δξάκα «παξακπζφδξακα»
4
. 

ηελ αληίπεξα φρζε βξίζθνληαη νη κειεηεηέο εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε  Ἄιθεζηηο είλαη κηα 

«ηξαγηθσκσδία»
5
. Απηνί επηιέγνπλ λα κειεηήζνπλ ην έξγν κε φξνπο ηξαγσδίαο, ελψ ην επράξηζην 

ηέινο ηεο αληαπνθξίλεηαη ζηε δπλαηφηεηα ηεο ηξαγσδίαο λα κεηαβάιεη ηελ αλζξψπηλε ηχρε απφ ηε 

δπζηπρία ζηελ επηπρία θαη αληίζηξνθα. πλάκα, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ε  Ἄιθεζηηο 

πξνζεγγίδεηαη κε φξνπο ςπρνινγηθνχο θαη εζηθνινγηθνχο σο έλα δξάκα πνπ πξνηάζζεη ην ςπρηθφ 

ππφβαζξν ηεο πξσηαγσλίζηξηαο. Απηή ζπζηάδεηαη γηα ηνλ -θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ- αδχλακν εζηθά 

ζχδπγν ηεο, απνδεηθλχνληαο ην κεγαιείν ηεο αγάπεο πνπ δελ γλσξίδεη φξηα
6
 ή πξνζεγγίδεηαη κε 

φξνπο ακηγψο αλζξσπνινγηθνχο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο έκθαζε δίλεηαη ζηνλ άλζξσπν πνπ 

ζπλεηδεηά ζπζηάδεηαη γηα ην ζπκθέξνλ άιισλ. 

 Αληί επηιφγνπ ζην πξνινγηθφ απηφ ζεκείσκα πξνηηκεηέα θξίλεηαη ε αλαθνξά ζηα θεθάιαηα 

ηεο εξγαζίαο πνπ αθνινπζνχλ, ψζηε ν αλαγλψζηεο λα θαηαθέξεη λα ζρεκαηίζεη κηα ζθαηξηθή 

εηθφλα πνπ, κε ηε ζεηξά ηεο, ζα ηνπ επηηξέςεη λα έξζεη ζε ακεζφηεξε επαθή κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν επέιεμα λα πξνζεγγίζσ ηα ξεηνξηθά ζηνηρεία ζηνλ ἀγῶλα ιόγσλ ηεο Ἀιθήζηηδνο. 

 Έηζη, ζηα δχν πξψηα θεθάιαηα, πνπ ιεηηνπξγνχλ ελ είδεη εηζαγσγήο, γίλεηαη κηα  -ζε αδξέο 

γξακκέο- ζεψξεζε ηεο δσήο ηνπ Δπξηπίδε, ηνπ έξγνπ, ηεο πξφζιεςήο ηνπ θαη ηεο επίδξαζεο πνπ 

άζθεζε ε πεξηθιετθή Αζήλα ζηνλ ηξαγηθφ πνηεηή αθελφο θαη αθεηέξνπ πξνζεγγίδεηαη ε ηέρλε ηεο 

ξεηνξηθήο, γεησκέλε πάληνηε ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα επηηειεί ηνλ εμήο δηηηφ ζηφρν: θαη λα 

θαηαηνπίζεη ηνλ εθάζηνηε αλαγλψζηε γηα ηα δηδάγκαηα θαη ηα κέζα ηεο «ηέρλεο ηνπ πείζεηλ» θαη 

λα κελ παξεθθιίλεη απφ ηνλ βαζηθφ άμνλα ζηνλ νπνίν θηλείηαη ε παξνχζα εξγαζία πνπ 

ελδηαθέξεηαη λα κειεηήζεη ηελ  Ἄιθεζηηλ σο έξγν πνπ νινθιεξψλεηαη δηα θαη κέζσ ηνπ ιφγνπ, κε 

ηνλ ηειεπηαίν λα ζεάηαη σο πξνέθηαζε ηεο ξεηνξηθήο. 

 Σν επφκελν θεθάιαην ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν κεηαβαηηθά. ε απηφ γηα πξψηε θνξά ζα 

παξνπζηαζηεί ε  Ἄιθεζηηο ζηα δηθά ηεο ζπκθξαδφκελα. Θα δνζεί έκθαζε δειαδή ζην ηζηνξηθφ, 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην ηεο επνρήο πνπ δηδάρζεθε ε ηεηξαινγία ζηελ νπνία αλήθεη. 

Παξάιιεια, ηδηαίηεξε κλεία ζα δνζεί ζην κπζηθφ πιαίζην πνπ εγθιείεη ηνλ κχζν ηεο  Ἀιθήζηηδνο. 

 Σέινο, ζα αθνινπζήζεη ε αλάιπζε ηνπ ἀγῶλνο ιόγσλ ηνπ έξγνπ. ην ηέηαξην θεθάιαην ζα 

παξνπζηαζηνχλ ελ ζπλφισ φια εθείλα ηα ζηνηρεία -ίρλε ηεο ξεηνξηθήο ηα νπνία ν Δπξηπίδεο 

κεηαρεηξίδεηαη κε ηφζε ιεπηφηεηα θαη δεμηνηερλία, ψζηε ε  Ἄιθεζηηο λα απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ 

εκπλεπζκέλα έξγα ηνπ ηξαγηθνχ πνπ αγαπήζεθε απφ ηνπο ζεαηέο αλά ηνπο αηψλεο θαη ελέπλεπζε 

                                                 
3
Ηαθψβ, 2012, ηακ. α΄, 47 θε. 

4
φ.π., 2012, 50. 

5
φ.π., 2012, 48. 

6
Καηζηακπνχξα, 2014, 343-348. 
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πιήζνο θαιιηηερληθψλ δεκηνπξγψλ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

1. Ο βίος ηοσ Δσριπίδη, ηο έργο και η πρόζληυή ηοσ 

Βίος 

 Ο λεφηεξνο απφ ηνπο ηξεηο ηξαγηθνχο πνηεηέο ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ., ν Δπξηπίδεο, ππήξμε πάληα ν 

πιένλ δηαθηινληθνχκελνο
7
. Αθφκα θαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ βίν ηνπ είλαη δηάρπηα θαη 

αξθεηά ακθηζβεηήζηκα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε αίζζεζε καο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Δπξηπίδε 

ζηελ επνρή ηνπ εμαξηηφηαλ επί καθξφλ απφ ηηο αξραίεο βηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο
8
. Αξθεηέο απφ 

απηέο θαίλεηαη λα επηθαιχπηνληαη είηε απφ αλεθδνηνινγηθέο ηζηνξίεο είηε απφ ηηο αηηηάζεηο ηεο 

θσκσδίαο -κε πξνηεζηάληε βέβαηα ηνλ Αξηζηνθάλε- πνπ ζέινπλ ηνλ Δπξηπίδε άλζξσπν ηαπεηλήο 

θαηαγσγήο, κεηξίνπ ηξαγηθνχ δηακεηξήκαηνο, άηπρν ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή θαη ηνλ ηειεπηαίν 

ππεξαζπηζηή ελφο ινγνηερληθνχ είδνπο ην νπνίν κεηά απφ απηφλ ράλεηαη. 

 Αθφκα θαη γηα ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ δελ κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη, θαζψο 

άιινη κειεηεηέο ηελ ηνπνζεηνχλ ζηα 485-484 π.Υ. ή ζηα 480 π.Υ., κε ηηο πεγέο πνπ καο έρνπλ 

ζσζεί απφ ηελ αξραηφηεηα λα δηαθσλνχλ. Πάλησο, πηζηεχεηαη φηη πηζαλφηαηα γελλήζεθε θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 480 π.Υ., φρη αξγφηεξα απφ ην 475 π.Υ.
9
. Έηζη, κε βάζε ην Πάξην Χξνληθό γελλήζεθε 

ην 485 ή 484 π.Υ., ρξνλνινγία πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ πξψηε λίθε ηνπ Αηζρχινπ
10

 ζε δξακαηηθνχο 

αγψλεο. χκθσλα, πάιη, κε ηνλ Αλώλπκν Βίν θαη ηε Σνύδα γελλήζεθε ζηε αιακίλα ην 480 π.Υ. 

ηελ εκέξα ηεο λαπκαρίαο. Λέγεηαη, κάιηζηα, φηη ηελ ίδηα απηή κέξα ν Αηζρχινο πνιεκνχζε κε ηνπο 

Έιιελεο ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ θαη ν νθνθιήο, φληαο έθεβνο, ήηαλ επηθεθαιήο ηνπ Υνξνχ πνπ 

έςειλε ηα επηλίθηα
11

. Μάιινλ φκσο πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ησλ ηξηψλ ηξαγηθψλ 

πνηεηψλ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ: ζα ήηαλ πξάγκαηη 

ππέξνρν κε έλαλ ηφζν επθπή θαη επθάληαζην ηξφπν, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ειηθηαθή ηνπο δηαθνξά, 

νη ηξεηο ζπνπδαηφηεξνη ηξαγηθνί ηεο αξραηφηεηαο, κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν, λα ζπλδένληαη κε 

κηα ζπνπδαία γηα ηε ζπιινγηθή κλήκε εκέξα, ηελ εκέξα ηεο λαπκαρίαο ηεο αιακίλαο. Καη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν, πάιη, ίζσο -ιηγφηεξν ζπλαηζζεκαηηθά θαη πεξηζζφηεξν αμηνθξαηηθά- λα ππνλνείηαη φηη ε 

ζθπηάιε ηεο ηξαγσδίαο κεηαβηβάζηεθε απφ ηνλ Αηζρχιν ζηνλ νθνθιή θαη απφ εθείλνλ ζηνλ 

                                                 
7
Baldock, 2005, 105. 

8
Gregory, 2010, 347. 

9
Mastronarde, 2012

4
, 14. 

10
φ.π., 2012

4
, 15. 

11
Gregory, 2010, 348. 
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Δπξηπίδε
12

. 

 Γεχηεξν ζεκείν ζπζθφηηζεο ησλ γλψζεσλ καο γηα ηνλ ηξαγηθφ απνηειεί ε θαηαγσγή ηνπ. Ο 

πνηεηήο θαηαγφηαλ απφ ηνλ δήκν ηεο Φιχαο πνπ αλήθε ζηελ Κεθξνπίδα θπιή. Μάιινλ θαηαγφηαλ 

απφ θνηλσληθά θαηαμησκέλε θαη εχπνξε νηθνγέλεηα, κνινλφηη νη θσκηθνί πνηεηέο ζπρλά έθαλαλ 

ππνηηκεηηθέο αλαθνξέο θαη ζθσπηηθά ζρφιηα γηα ηα επαγγέικαηα ησλ γνληψλ ηνπ
13

. Ο ίδηνο ν 

Αξηζηνθάλεο ηνλ ινηδνξνχζε ζπρλά θαη πεξηγεινχζε ηελ ηαπεηλή θαηαγσγή ηεο κεηέξαο ηνπ (βι. 

Βάηξαρνη, 840, Ἀραξλῆο, 478 θε.). Φαληάδεη κάιινλ απίζαλν λα ηζρχεη απηή ε κνκθή, δηφηη 

δηαθνξεηηθά δελ ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί ε πςειή ηνπ κφξθσζε
14

, θαζψο είρε ιάβεη εθηεηακέλε 

κνπζηθή θαη πνηεηηθή εθπαίδεπζε
15

, εάλ αλαινγηζηνχκε ηε κεηέπεηηα δξακαηνπξγηθή ηνπ 

ζηαδηνδξνκία. Μάιηζηα, θαίλεηαη λα είρε ππάξμεη ρνξεπηήο θαη ιακπαδεθφξνο ηνπ Εσζηεξίνπ 

Απφιισλα, φπσο καο παξαδίδεη ν Φηιφρνξνο. 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πέξαζκα ηνπ απφ ηε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε ηεο αζελατθήο 

θνηλσλίαο ή άιιεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα πνιηηηθά ηεθηαηλφκελα δελ έρνπλ θαηαγξαθεί. 

Πηζαλφλ δε λα κελ ππήξρε θάπνηνο ιφγνο λα γίλεη θάηη ηέηνην
16

. Βάζεη ινγηθήο θαη ζα είρε 

νινθιεξψζεη ηε ζηξαηησηηθή ηνπ εθπαίδεπζε θαη ζα ζπκκεηείρε ζηα θνηλά σο γλήζηνο Αζελαίνο 

πνιίηεο, ίζσο κνλάρα φρη κε ηφζν έληνλν ηξφπν φζν άιινη ζπλνκήιηθνί ηνπ, κηαο θαη δελ ππάξρνπλ 

ζηνηρεία φηη αλέιαβε δεκφζηα αμηψκαηα. Έρνπλ, φκσο, θαηαγξαθεί πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπ -πξηλ ηελ ηξαγσδία- κε άιιεο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ν αζιεηηζκφο 

θαη ε δσγξαθηθή
17

, αθφκα θαη ε θηινζνθία ή ε πνίεζε, κε ηηο νπνίεο θαίλεηαη λα θαηαπηάζηεθε γηα 

έλα δηάζηεκα. 

 ια απηά ηα ηειεπηαία ζηνηρεία αλαδεηθλχνπλ κε ελάξγεηα φηη ν Δπξηπίδεο ππήξμε έλα 

πλεχκα αλήζπρν θαη θαζ' φια δεκηνπξγηθφ. Δμάιινπ, έδεζε ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ε Αζήλα 

γλψξηζε ζπλάκα ηελ απφιπηε αθκή θαη δφμα ηεο θαζψο θαη ηελ πηθξή επίγεπζε ηεο παξαθκήο. Ο 

ίδηνο θαίλεηαη λα επεξεάζηεθε άκεζα απφ φια ηα δηαλνεηηθά ξεχκαηα ηεο επνρήο ηνπ, ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εμειίμεηο ζηε ξεηνξηθή ηέρλε θαη ε αλαλεσηηθή καηηά ησλ νθηζηψλ, νη 

νπνίνη πξνέβεζαλ ζε πιήζνο λέσλ επηζηεκνληθψλ, πνιηηηθψλ, θαη αλζξσπνινγηθψλ ζεσξηψλ
18

. 

 Παξάιιεια, ε παξάδνζε ζέιεη ηνλ Δπξηπίδε καζεηή ηνπ Αλαμαγφξα, κε ηνλ ηειεπηαίν λα 

ηνλ επεξεάδεη απνθαζηζηηθά. χκθσλα κε απηή, ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηνπο ζνθηζηέο Πξσηαγφξα 

θαη Πξφδηθν, ελψ αλέπηπμε δεζκνχο θηιίαο κε ηνλ σθξάηε θαη ηνλ βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο 

                                                 
12

φ.π., 2010, 348. 
13

Μαπξφπνπινο, 2008, 45. 
14

Gregory, 2010, 347. 
15

Mastronarde, 2012
4
, 15. 

16
Stevens, 1956, 87-94. 

17
Μαπξφπνπινο, 2008, 45. 

18
Mastronarde, 2012

4
, 16. 
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Αξρέιαν
19

. Πάλησο, ππάξρνπλ κειεηεηέο -φπσο ν Mastronarde- πνπ κάιινλ πξνζεγγίδνπλ κε 

πεξίζζην ζθεπηηθηζκφ ηα δεδνκέλα απηά ηεο παξάδνζεο
20

. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

ηνληζηεί φηη φια απηά ηα ζηνηρεία ζα αλαιπζνχλ ιεπηνκεξψο ζηε ζπλέρεηα. Δπνκέλσο, εδψ είλαη 

αξθεηή κηα απιή αλαθνξά ηνπο. 

 Έλα ηξίην ζεκείν γηα ην νπνίν νη γλψζεηο καο, νη πξνεξρφκελεο απφ ηελ παξάδνζε ηεο 

αξραηφηεηαο, είλαη εμίζνπ κειαλέο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπ δσή. 

Με βάζε ηνλ Αλώλπκν Βίν, ν Δπξηπίδεο παληξεχηεθε δηο θαη απέθηεζε ηξία παηδηά. Δληνχηνηο, 

θαλέλαο απφ ηνπο δχν γάκνπο ηνπ -ν πξψηνο κε ηε Μέιπσ, ν δεχηεξνο κε ηε Υνηξίλε ή Υνηξίιε κε 

ηελ νπνία απέθηεζε ηξία παηδηά- δελ θαίλεηαη λα επδνθίκεζε. Καη πάιη, φκσο, ζα ζηαζνχκε κε 

ζθεπηηθηζκφ απέλαληη ζε απηή ηελ πιεξνθνξία: ζα ήηαλ εμαηξεηηθά εχθνιν γηα ηελ παξάδνζε λα 

δηθαηνινγήζεη ηνλ απνδηδφκελν ζε απηφλ κηζνγπληζκφ ηνπ ζηηο δχν ειαθξψλ εζψλ ζπδχγνπο ηνπ. 

 Άιισζηε, εμίζνπ ζπζθνηηζκέλεο είλαη θαη νη γλψζεηο καο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή θαη 

ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Γελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε εάλ ππήξμε πξνζθηιήο, επγεληθφο, θαη 

θνηλσληθά απνδεθηφο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ε παξάδνζε ζέιεη ηνλ Δπξηπίδε λα είλαη ειάρηζηα 

θνηλσληθφο, δχζηξνπνο, κφληκα θιεηζκέλνο ζηηο ζθέςεηο ηνπ θαη δπζπξφζηηνο
21

. Σν κφλν βέβαην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε αγάπε ηνπ γηα ηελ παηξίδα. Μηα αγάπε θινγεξή θαη ελζνπζηψδεο, φπσο 

επηβεβαηψλεη ν ξήηνξαο Λπθνχξγνο. Ο ηειεπηαίνο θαίλεηαη φηη δηέζσζε θάπνηνπο ζηίρνπο ηνπ 

πνηεηή πνπ καξηπξνχλ ηε θηινπαηξία ηνπ (Λπθνῦξγνο, Καηὰ Λεσθξάηνπο 100-101). 

 Πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, ζε γεξνληηθή ειηθία, ηαμίδεςε ζηε Μαθεδνλία φπνπ θαη 

εγθαηαζηάζεθε. Δάλ ζηεξηρζνχκε ζηα δεδνκέλα ηνπ αξραίνπ Βίνπ, ηφηε έρνπκε θάζε ιφγν λα 

πηζηεχνπκε φηη ν πνηεηήο εγθαηέιεηςε ηελ Αζήλα φληαο ζπλαηζζεκαηηθά απνγνεηεπκέλνο θαη, ελ 

πνιινίο, δξακαηνπξγηθά απνδνθηκαζκέλνο. κσο, φπσο εχζηνρα παξαηεξεί ε Gregory, ν Βίνο εδψ 

επηιέγεη λα δψζεη κηα ςπρνινγηθή δηάζηαζε ζην ηαμίδη θαη ζηε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ Δπξηπίδε ζηε 

Μαθεδνλία. Καη’ νπζίαλ, ν βαζηιηάο ηεο Μαθεδνλίαο Αξρέιανο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα εληζρχζεη 

ην θχξνο ηεο απιήο ηνπ, έζηεηιε πξφζθιεζε γηα εθεί κεηεγθαηάζηαζε ζε δηαπξεπείο 

πξνζσπηθφηεηεο ηνπ αζελατθνχ πνιηηηζκηθνχ ζηεξεψκαηνο. ε απηήλ αληαπνθξίζεθαλ -κεηαμχ 

άιισλ- ν Δπξηπίδεο, ν κνπζηθφο Σηκφζενο, ν επηθφο πνηεηήο Υνηξίινο θ.ά.
22

. 

 πσο θαη λα έρεη, ην ηέινο ηεο δσήο βξίζθεη ηνλ Δπξηπίδε ζην παιάηη ηνπ Αξρέιανπ. Γχν 

ρξφληα κεηά ηελ εθεί εγθαηάζηαζή ηνπ, ζηα 406 π. Υ., πεζαίλεη θαη ηα ηειεπηαία έξγα ηνπ (Βάθρεο, 

Ἀιθκέσλ, Ἰθηγέλεηα ἐλ Αὐιίδη) ζα δηδαρζνχλ απφ ηνλ γην ηνπ Δπξηπίδε ή ηνλ αληςηφ ηνπ
23

. Σν 

βηνινγηθφ ηέινο ηεο δσήο ηνπ, πάλησο, ζα ζεκάλεη ηελ έλαξμε ελφο λένπ θχθινπ δσήο, απηνχ ηεο 

                                                 
19

Degani, 2008
4
, 231. 

20
Mastronarde, 2012

4
, 16. 

21
Lesky, 2010

5
, 14. 

22
Gregory, 2010, 349. 

23
Degani, 2008

4
, 232. 



9 

 

πνηεηηθήο ηνπ θαηαμίσζεο θαη ζπνπδήο πνπ κέιιεη λα κείλεη δσληαλφ αλά ηνπο αηψλεο. 

 

Έργο 

 Πνιπεπίπεδν, πνιχπηπρν θαη πνιπδηάζηαην ζεσξείηαη ην επξηπίδεην έξγν ή -θαιχηεξα- ην 

ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ ε εθδνηηθή παξάδνζε κάο επέηξεςε λα κειεηνχκε θαη λα απνιακβάλνπκε. 

Καη ν ηφζν εκθαηηθφο ραξαθηεξηζκφο, πνπ επί ηνχηνπ βέβαηα ρξεζηκνπνηεί θάηη απφ ηελ αίγιε ηεο 

ξεηνξηθήο, καξηπξά ηελ απέξαληε δηάζηαζε ηεο επξηπίδεηαο πέλαο. 

 Σν δξακαηνπξγηθφ έξγν ηνπ πνηεηή, ελ ζπλφισ, απαζρφιεζε, απαζρνιεί θαη ζα εμαθνινπζεί 

λα απαζρνιεί ηνπο κειεηεηέο αλά ηνλ θφζκν θαη αλά ηνπο αηψλεο, θαζψο πξνζθέξεηαη γηα πνηθίιεο 

εξκελείεο θαη ζεσξήζεηο. Οη εξκελεπηέο πνπ θαηαπηάλνληαη κε ην επξηπίδεην έξγν -φπσο θαη κε 

άιια έξγα ηεο αξραίαο γξακκαηείαο- είλαη a priori έηνηκνη λα ζέζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κπξνζηά ζε 

δχζθνια, έσο θαη νξηζκέλεο θνξέο δπζεπίιπηα, πξνβιήκαηα. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ζρεηίδνληαη 

κε ηε ρξνληθή καο απφζηαζε απφ ηε ζηηγκή δεκηνπξγίαο ελφο έξγνπ θαη ηηο πεξηνξηζκέλεο -ή θαη 

ειιηπείο- γλψζεηο πνπ έρνπκε γηα ηελ επνρή δεκηνπξγίαο ηνπ. πλεπψο, νη ζχγρξνλνη κειεηεηέο 

ηείλνπλ λα ζεψληαη αθ’ πςεινχ ηελ επξηπίδεηα παξαγσγηθή θνλίζηξα, ππφ ην πξίζκα ησλ 

πξφζθαησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ζεσξηψλ πνπ πνιιέο θνξέο απνθιίλνπλ ε κηα απφ ηελ άιιε. Ωο εθ 

ηνχηνπ, δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα ππνζηεξηρζεί φηη ν Δπξηπίδεο κε ηε δξακαηηθή ηνπ ηέρλε εκπλέεη 

ηηο θηινινγηθέο δηαθσλίεο
24

. 

 Πξάγκαηη, νη κειεηεηέο εμαξρήο δελ θαίλεηαη λα κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ αθφκα θαη γηα 

ηα πην βαζηθά δεηήκαηα. Τπφ θηινινγηθή ζπδήηεζε βξίζθεηαη αθφκα θαη ν αξηζκφο ησλ έξγσλ πνπ 

έρνπλ ζσζεί θαη απνηεινχλ γλήζηα πλεπκαηηθά ηέθλα ηνπ Δπξηπίδε ή ε θαηάηαμή ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εηδνινγηθέο θαηεγνξίεο. Καη ίζσο απηφο λα είλαη, βέβαηα, έλαο αθφκε ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν ν Δπξηπίδεο δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ καο. 

 ίγνπξν είλαη, πάλησο, φηη ν πνηεηήο έιαβε γηα πξψηε θνξά κέξνο ζε δξακαηηθφ αγψλα ζηα 

Μεγάια Γηνλύζηα ην 455 π.Υ., ηξία κφιηο ρξφληα κεηά ηελ παξάζηαζε ηεο ξέζηεηαο ηνπ Αηζρχινπ, 

ελψ ε πνηεηηθή ηνπ πνξεία ππήξμε παξάιιειε κε απηή ηνπ νθνθιή
25

. Ζ ηειεπηαία βεβαησκέλε 

ζπκκεηνρή ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, έγηλε θαη πάιη ζηα Μεγάια Γηνλύζηα ην 408 π.Υ.
26

, 

δειαδή ιίγν πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηνπ γηα ηε Μαθεδνλία. Μηα ηειεπηαία ηεηξαινγία ηνπ 

παξνπζηάζηεθε, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ. 

 Δχθνια ζπλεηδεηνπνηεί θαλείο φηη κέζα ζε απηά ηα 47 ρξφληα ε παξαγσγηθή ηνπ 

                                                 
24

Hose, 2001, 10. 
25

Gregory, 2010, 348. 
26

Mastronarde, 2012
4
, 17. 
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δξαζηεξηφηεηα ζα ππήξμε πινπζηφηαηε. Σν φλνκα ηνπ, εμάιινπ, βξέζεθε 22 θνξέο ζηνλ θαηάινγν 

απηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε δξακαηηθνχο αγψλεο ζηα Μεγάια Γηνλύζηα. Με ππνινγηζκνχο, απηή ε 

αλαθνξά ηνπ νλφκαηφο ηνπ ππνδεηθλχεη φηη ζπλέγξαςε 88 δξακαηηθά έξγα (άιινη κειεηεηέο, βι. 

Degani, θάλνπλ ιφγν γηα 82 έξγα θαη νξηζκέλνη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ απνδίδνπλ έσο θαη 100 

έξγα), ελψ νη αξραίνη ζρνιηαζηέο ηνπ απέδηδαλ 92
27

. Δπίζεο, ζηνλ Δπξηπίδε απνδίδνληαλ έλα 

επηηχκβην επίγξακκα γηα ηνπο λεθξνχο ζηηο πξαθνχζεο θαη έλα επηλίθην γηα ηελ νιπκπηαθή λίθε 

ηνπ Αιθηβηάδε
28

, κε ηνλ νπνίν κάιινλ δηαηεξνχζε θηιηθέο ζρέζεηο. Βέβαηα, νξηζκέλα απφ απηά ηα 

έξγα ζεσξνχληαη ακθηζβεηνχκελεο παηξφηεηαο, ελψ είλαη πηζαλφ ν πνηεηήο λα παξνπζίαζε έξγα 

ηνπ θαη ζε άιιεο παξαζηάζεηο
29

. 

 Σν δπζηχρεκα απφ ηε κηα κεξηά, επνκέλσο, είλαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ επξηπίδεηνπ 

corpus, πεξίπνπ ην 90%, δελ έρεη δηαζσζεί. Σν επηχρεκα απφ ηελ άιιε είλαη φηη mutatis mutandis, 

έρεη δηαζσζεί έλα ζρεηηθά κεγάιν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ επηβηψζαληα αξηζκφ 

έξγσλ ησλ δχν άιισλ ζπνπδαίσλ ηξαγηθψλ. Έρνπλ, ελ ζπλφισ, δηαζσζεί 1100 απνζπάζκαηα, ην 

ζαηπξηθφ δξάκα Κύθισς θαη 17 ηξαγσδίεο ηνπ. Ζ παιαηφηεξε φισλ είλαη ε Ἄιθεζηηο, πνπ 

δηδάρζεθε ην 438 π.Υ., ελψ ηειεπηαία έξγν ηνπ είλαη νη Βάθρεο, ηξαγσδία πνπ δηδάρζεθε κεηά ηνλ 

ζάλαηφ ηνπ. Ζ παξάδνζε, ηέινο, έρεη δηαζψζεη θαη ηνλ Ῥῆζνλ, κε νξηζκέλνπο κειεηεηέο λα 

ππνζηεξίδνπλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη ςεπδεπίγξαθν θαη αλήθεη ζε άγλσζην πνηεηή ηνπ 4
νπ

 

αη. π.Υ.
30

 θαη άιινπο λα ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη γλήζην έξγν ηνπ Δπξηπίδε. 

 Δλδηαθέξνλ, ζπλάκα, παξνπζηάδεη θαη ε αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ ηνπ απφ ηνπο ζπκπαηξηψηεο 

ηνπ θαη -πνιχ πεξηζζφηεξν- απφ ηνπο θξηηέο ησλ αγψλσλ. Μνινλφηη ζπκκεηείρε ηνπιάρηζηνλ 22 

θνξέο ζηνπο δηνλπζηαθνχο δξακαηηθνχο αγψλεο, φπσο έρεη ήδε ιερζεί, θαηάθεξε  λα επηηχρεη κφλν 

ηέζζεξηο λίθεο (θαηά άιινπο πέληε) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ: ην 441 π.Υ., ην 428 π.Υ. θαη 

δχν αθφκα πξσηηέο ζε άγλσζηεο ρξνλνινγίεο
31

. 

 Μάιηζηα, αθξηβψο ζε απηή ηνπ ηελ «ηειηθή» απφδνζε εζηηάδνπλ νξηζκέλνη επηθξηηέο ηνπ. 

Απηνί βξίζθνπλ πξφζθνξν έδαθνο γηα λα απνξξίςνπλ ηελ πνηεηηθή ηνπ παξαγσγή σο πνηεηνινγηθά 

θαηψηεξε ηεο αληίζηνηρεο ησλ Αηζρχινπ θαη νθνθιή. Πνιχ πεξηζζφηεξν, φκσο, βξίζθνπλ ην 

θαηαιιειφηεξν βήκα γηα λα ππνζηεξίμνπλ φηη ε ξεμηθέιεπζε καηηά ηνπ, ε πνιηηηθή ηνπ δηδαζθαιία 

–ή, εάλ ζειήζνπκε λα παίμνπκε κε ηηο ιέμεηο, φπσο ζα έθαλε έλαο επηδέμηνο ξήηνξαο, ε δηδαζθαιία 

ησλ πνιηηψλ- θαη ε ψζκσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο πεξηθιετθήο θνηλσλίαο άθεζαλ 

αζπγθίλεηνπο ηνπο Αζελαίνπο πνπ δελ εθηίκεζαλ ην έξγν ηνπ. 

                                                 
27

φ.π., 2012
4
, 17. 

28
Degani, 2008

4
, 232. 

29
Mastronarde, 2012

4
, 17. 

30
Degani, 2008

4
, 232. 

31
Mastronarde, 2012

4
, 20. 
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 Έηζη, ζηηο ηέζζεξηο λίθεο ηνπ Δπξηπίδε νξηζκέλνη κειεηεηέο αληηπαξαηάζζνπλ ηηο δεθανθηψ 

(ή θαη πεξηζζφηεξεο) λίθεο ηνπ νθνθιή πνπ έιαβε κέξνο πεξίπνπ ηξηάληα θνξέο ζηνπο 

δηνλπζηαθνχο αγψλεο. πλεηδεηά ρξεζηκνπνηείηαη απηφ ην ξήκα έλαληη ηνπ «αληηπαξαζέηνπλ» ψζηε 

λα δηαθαλεί ε καγεία ηεο ξεηνξηθήο, ηεο ηέρκεο ηνπ ιφγνπ, πνπ καο επηηξέπεη λα «παίδνπκε κε ηηο 

ιέμεηο» γηα λα πείζνπκε γηα ηελ αιήζεηα ησλ ιεγνκέλσλ καο. Πηζαλφλ, κάιηζηα, ζεσξείηαη ε 

επίδνζε απηή λα ππνζηεξίδεη ηνλ ππαηληγκφ ηνπ αξραίνπ Βίνπ πνπ ήζειε ηνλ Δπξηπίδε λα κελ έρεη 

θαιή ζρέζε κε ην θνηλφ ηνπ
32

. ίγνπξν είλαη, ινηπφλ, φηη ππνζηεξίδεη ηνλ ππαηληγκφ ησλ 

κειεηεηψλ, φπσο απηφο δηαηππψζεθε πξνεγνπκέλσο. 

 Απνκαθξπζκέλνο, πάλησο, απφ νπνηαδήπνηε ξεηνξεία ππέξκεηξεο αγάπεο γηα ην πξφζσπν 

ηνπ ηξαγηθνχ θαη απφ νηνδήπνηε ξεηνξηθφ ηέρλαζκα, ν Stevens αληαπαληά ζηνπο επηθξηηέο ηνπ 

Δπξηπίδε θαη απνθαζηζηά ηελ πνηεηηθή ηνπ αμία. Δκβιεκαηηθά, κέζσ κηαο ξεηνξηθήο εξψηεζεο, 

επηζεκαίλεη φηη ε κεγαιχηεξε θαηαμίσζε ηνπ πνηεηή θαη ε γεληθή απνδνρή ηνπ έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη ήηαλ βέβαηνο πσο πάληνηε ηα έξγα ηνπ ζα παξηζηάλνληαλ θαη φηη ν ίδηνο ζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο πεξηπηψζεηο θαηέθηεζε ην δεχηεξν βξαβείν, πέξαλ ησλ ληθψλ πνπ είρε επηηχρεη
33

. 

ηηο δχν απηέο ζπληζηψζεο ζπκππθλψλεη ν Stevens ηελ -θαηά κηα έλλνηα «αζσσηηθή»- 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ, κε ηελ νπνία θαη ζπληάζζεηαη ε γξάθνπζα. Άιισζηε, ζα ήηαλ εμαηξεηηθά 

άδηθν λα ζηαζεί θαλείο κνλάρα ζηνλ αξηζκφ ηέζζεξα, ή έζησ ζηνλ αξηζκφ επηά (πνπ αληηζηνηρεί 

ζπλνιηθά ζηα βξαβεία πνπ γλσξίδνπκε φηη θέξδηζε ν Δπξηπίδεο), ηε ζηηγκή πνπ καο έρεη ραξίζεη 

ρηιηάδεο ζηίρνπο κεζηνχο λνεκάησλ θαη δηδαθηηθήο δηάζεζεο. 

 Σν έξγν ηνπ Δπξηπίδε, επνκέλσο, δελ κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε κηα κφλν ιέμε. Δθηφο εάλ 

επηιέμνπκε κνλάρα κηα πνπ λα θαηαδεηθλχεη ηαπηφρξνλα ηελ νκνξθηά, ηε γιαθπξφηεηα, ηε 

ζαθήλεηα, ηελ πιεξφηεηα θαη ηε δηαρξνληθφηεηά ηνπ. Καη απηή ε ιέμε δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη 

άιιε απφ έλα επίζεην: ην πνηεηηθφ έξγν ηνπ Δπξηπίδε θαζίζηαηαη κνλαδηθφ. 

 Ζ έκπλεπζή ηνπ θαη ην θπξίαξρν κέζν έθθξαζήο ηεο, ν ιφγνο, κνηάδνπλ λα μεπεδνχλ 

παξάιιεια, ζρεδφλ ζπλάιιεια, απφ ηελ ίδηα πεγή απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη θαη ην ίδην ην ηξαγηθφ  

αίζζεκα. Πξάγκαηη, απηφ πξνυπνζέηεη φηη φια ηα δξάκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζέαηξν 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αλζξψπηλε κνίξα: είλαη ζπγρξφλσο πνιχ καθξηλά θαη πνιχ θνληηλά ζε 

εκάο, είλαη ζπγρξφλσο εμαίξεζε θαη ην απνηέιεζκα αλαγθαηφηεηαο
34

. 

 Ο Δπξηπίδεο μέξεη -δίρσο θακηά ακθηβνιία- λα παξνπζηάδεη ηελ αλζξψπηλε κνίξα ζηα πην 

ζθνηεηλά, άδεια θαη γεκάηα πάζε ζπκθξαδφκελά ηεο. Ξέξεη λα ζέηεη ηνλ άλζξσπν ζην επίθεληξν 

ηνπ ηξαγηθνχ ηνπ θφζκνπ θαη λα παξαγάγεη ηξαγσδίεο πνπ «έρνπλ θάηη λα πνπλ». Αο κελ 

                                                 
32

Gregory, 2010, 348. 
33

Stevens, 1956, 92. 
34

de Romilly, 2000
2
, 70. 
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ιεζκνλείηαη, εμάιινπ, φηη ε ηξαγσδία κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά σο 

αλζξσπνινγηθφ θαηλφκελν, σο πξντφλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηζκνχ, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο αζελατθήο γηνξηήο
35

. 

 Καζφινπ ππεξβνιηθφ δελ ζα ήηαλ, ινηπφλ, λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη ν Δπξηπίδεο ππήξμε 

έλαο πηνλέξνο αλζξσπηζηήο. Κχξην κέιεκά ηνπ απνηέιεζε ε πξνζπάζεηά ηνπ λα εθθξάζεη φιν ην 

βάζνο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο. Γη' απηφλ ηνλ ιφγν παξνπζηάδεη ζηε ζθελή ηνλ άλζξσπν κε φια ηα 

πάζε, ηα ιάζε θαη ηηο αληηθάζεηο ηνπ. Αλπςψλεη ινγνηερληθά κηα ζεηξά ηαπεηλψλ θαη 

πεξηζσξηνπνηεκέλσλ ραξαθηήξσλ πνπ ζηα έξγα ηνπ επηδεηθλχνπλ ηθαλφηεηα γηα ζπλεηέο, αθφκα 

θαη επγελείο, πξάμεηο. εκαληηθή παξνπζία ζην έξγν ηνπ έρνπλ θαη νη γπλαίθεο
36

. Ο πνηεηήο θέξλεη 

επί ζθελήο γπλαίθεο πξφηππα εζηθήο (Ἂιθεζηηο). πλάκα -θαη θαηά θχξην ιφγν- θέξλεη επίζεο 

γπλαίθεο πνπ θαηαδπλαζηεχνληαη απφ ηα πάζε ηνπο (Φαίδξα). 

 ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζηαζνχκε θαη λα επηκείλνπκε ζηελ πξνζπάζεηά καο λα 

θαηαλνήζνπκε ηνλ Δπξηπίδε. Πψο είλαη δπλαηφλ έλαο άλζξσπνο κηζνγχλεο, φπσο ζπρλά ηνλ 

ραξαθηεξίδνπλ νη επηθξηηέο ηνπ, λα δίλεη βήκα ζε γπλαίθεο θαη κάιηζηα ζε αξθεηέο; 

 Αζθαιψο δελ είλαη ηα έξγα ηνπ Δπξηπίδε απηά πνπ γηα πξψηε θνξά θέξλνπλ επί ζθελήο 

γπλαηθείεο κνξθέο. πσο επζηνρφηαηα παξαηεξεί ε Mossman, είλαη εληππσζηαθφ ην γεγνλφο φηη ν 

αξραηνειιεληθφο πνιηηηζκφο παξήγαγε θαη πξνψζεζε ζηε ινγνηερλία, ζηελ αλψηαηε πνιηηηζκηθή 

βαζκίδα, έλα είδνο ζην νπνίν νη γπλαίθεο παξνπζηάδνληαη εμφρσο επθξάδεηο, ηε ζηηγκή πνπ 

νιφθιεξνο ν πνιηηηζκφο ηεο αξραηφηεηαο επέβαιιε ηελ αθάλεηα θαη ηε ζησπή ησλ γπλαηθψλ
37

. 

 Απηή ηνπο αθξηβψο ηελ επθξάδεηα ππεξαζπίδεηαη ν Δπξηπίδεο. Καη ηελ ππεξαζπίδεηαη κε 

φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο. Γη' απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν νη γπλαηθείνη ραξαθηήξεο πνπ παξνπζηάδεη 

θαιχπηνπλ έλα επξχ, εμαηξεηηθά επξχ, θάζκα θσλψλ. Άιινηε ν πνηεηήο ηηο πξνηθίδεη κε πεξίζζηα 

δχλακε, απζεληηθφηεηα θαη ζχλεζε θαη άιινηε κε αμηνζεκείσηε ηφικε, παξξεζία θαη καλία. Απηέο 

είλαη νη γπλαίθεο ηνπ επξηπίδεηνπ έξγνπ θαη ζα ήηαλ κάιινλ θιχαξν θαη ξερφ λα ηάζζεηαη θαλείο 

ππέξ ηεο άπνςεο πνπ ζέιεη ηνλ Δπξηπίδε κηζνγχλε, εάλ, ηνπιάρηζηνλ, δελ επηρεηξήζεη λα αλαηξέμεη 

ζηα ιεγφκελα ησλ εξσίδσλ ηνπ, έζησ απφ απιή πεξηέξγεηα. Σφηε κνλάρα ζα δηαπηζηψζεη ηε 

ξεαιηζηηθή δηάζεζε ηνπ πνηεηή φηαλ θαηαπηάλεηαη κε απηέο. 

 Βέβαηα, ε ξεαιηζηηθή πξννπηηθή πνηέ δελ εγθαηαιείπεη ηνλ Δπξηπίδε. Γηα ηελ αθξίβεηα, 

κάιηζηα, ν επξηπίδεηνο ξεαιηζκφο είλαη αλαληίξξεηνο. Άλδξεο θαη γπλαίθεο, αλεμαξηήησο 

θαηαγσγήο, ειηθίαο, θνηλσληθήο θαηάζηαζεο θαη παηδείαο, παξνπζηάδνληαη φπσο αθξηβψο είλαη: 

είηε βπζηζκέλνη ζηηο θνβεξέο ηνπο ζθέςεηο θαη θνβηζκέλνη, είηε απαγθηζηξσκέλνη απφ ηα δεηλά θαη 

                                                 
35

Sourvinou-Inwood, 2010, 406. 
36

Degani, 2008
4
,232. 

37
Mossman, 2010, 489. 
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ηα πάζε, έηνηκνη λα απνδερζνχλ ηελ ηξαγηθή ηνπο κνίξα κε ζσθξνζχλε. 

 Πέξαλ φκσο απφ ηνλ ξεαιηζηηθφ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ εξψσλ, εμίζνπ ξεαιηζηηθφ κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζζεί ην επξηπίδεην δξάκα ελ γέλεη. Σν ηειεπηαίν, εμάιινπ, δηαθξηλφηαλ γηα ηελ 

πεξηζζφηεξν εθιεπηπζκέλε αλάπηπμε ηεο πινθήο -ζε ζρέζε κε ηα δξακαηνπξγηθά έξγα ησλ δχν 

άιισλ ζπνπδαίσλ ηξαγηθψλ πνηεηψλ- ηε ζεακαηηθφηεξε θαη πην πινχζηα ζε ζθεληθά επξήκαηα 

δξάζε, ηηο πεξηπέηεηεο, ηηο απξνζδφθεηεο ιχζεηο θαη ηε λεσηεξηζηηθή κνπζηθή
38

. 

 Παξάιιεια κε ηνλ επξηπίδεην ξεαιηζκφ πνξεχεηαη θαη ν επξηπίδεηνο πεηξακαηηζκφο
39

. Ο 

πνηεηήο αγαπά λα πεηξακαηίδεηαη θαη επηδηψθεη δηαξθψο λα αλαλεψλεη ην έξγν ηνπ. ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ, ινηπφλ, λα ζπλζέζεη έξγα βαζχηαησλ λνεκάησλ, κεραλεχεηαη κηα ζεηξά πνηθίισλ 

θαηλνηνκηψλ. Οη πην ελδεηθηηθέο απφ απηέο είλαη ε ρξήζε καθξφηαησλ κνλνιφγσλ ζηνπο πξνιφγνπο 

ησλ πεξηζζφηεξσλ έξγσλ ηνπ, ζηνπο νπνίνπο έλαο νκηιεηήο, είηε άλζξσπνο είηε ζεφο. θαηαηνπίδεη 

ηνλ ζεαηή γηα ηελ πξντζηνξία ηεο δξάζεο, ε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ρνξηθψλ, ηα νπνία εκθαλίδνπλ 

πηα νινέλα θαη κηθξφηεξε ζπλάθεηα κε ηε δξάζε, ε εηζαγσγή κνλσδηψλ ζηα επεηζφδηα θαη ε ζπρλή 

ρξήζε ηνπ απφ κεραλήο ζενχ. 

 Δλ ηέιεη, ν Δπξηπίδεο πξσηνηππεί θαη ζην ιεθηηθφ χθνο ησλ έξγσλ ηνπ. Ο γιαθπξφο ηνπ 

ιφγνο απνηειεί ην πιένλ αδηαθηινλίθεην κέζν ηνπ γηα λα εθθξάζεη ηελ πξνσζεκέλε ηνπ 

θνζκνζεσξία. Πιάη ζηελ απιφηεηα ηνπ χθνπο ηνπ, ν Δπξηπίδεο ηνπνζεηεί ηε ξεηνξηθή ρξήζε ηεο 

γιψζζαο κε ηελ νπνία ρξσκαηίδεη ηελ απηνπαξνπζίαζε ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ, ηελ πνηθηιία θαη ηε 

ζπλζεηφηεηα ηεο πινθήο ησλ έξγσλ ηνπ, ηελ απιή παξνπζίαζε ησλ πξνζσπηθψλ ζεκάησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ βίν
40

 θαη, ηέινο, κε ηε ρξήζε ηεο απιήο, 

θαζνκηινπκέλεο γιψζζαο ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. ν πνηεηήο απνδεζκεχεηαη απφ ηα παξαδνζηαθά φξηα ηεο 

πξνεγεζείζαο πνίεζεο θαη ραξάζζεη λένπο δξφκνπο πνηεηηθήο παξαγσγήο. 

 ια ηα παξαπάλσ, βέβαηα, δελ απνηεινχλ παξά κηα επζχλνπηε παξνπζίαζε ησλ θχξησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ επξηπίδεηνπ έξγνπ. Έζησ φκσο θαη ε αδξνκεξήο πξνζέγγηζή ηνπο, εθφζνλ 

γίλεηαη κε ζεβαζκφ, θξηηηθή δηάζεζε θαη φξεμε γηα πεξαηηέξσ αλαδήηεζε, κπνξεί λα απνδεηρζεί 

κεγίζηεο ζεκαζίαο ζηελ πξνζπάζεηα λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ην έξγν ηνπ Δπξηπίδε είλαη ζπλάκα 

πνιπεπίπεδν, πνιχπηπρν θαη πνιπδηάζηαην. 

 

Πρόζληυη 

 Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζα ζπκβάιιεη θαη ε παξνχζα ππνελφηεηα. ε  απηήλ 

                                                 
38

Degani, 2008
4
, 233. 

39
φ.π., 2008

4
, 233. 

40
Mastronarde, 2012

4
, 21. 
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πξαγκαηεπφκαζηε ηε δχλακε ηεο επξηπίδεηαο πέλαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ πξφζιεςε ηνπ 

έξγνπ ηνπ πνηεηή. Πξέπεη λα ηνληζηεί επζχο εμαξρήο φηη ε ελ ιφγσ ππνελφηεηα δελ έρεη σο ζηφρν 

λα εθζέζεη ιεπηνκεξεηαθά φια ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ πξφζιεςε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Δπξηπίδε. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ παξάηαηξν ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Απψηεξνο 

ζηφρνο καο είλαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζθαηξηθή παξνπζίαζε ηεο πξφζιεςεο ηνπ επξηπίδεηνπ 

έξγνπ θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο απνδνρήο -ή θαη απφξξηςεο- πνπ γλψξηζε ζην ηαμίδη ηνπ κεο ζηνπο 

αηψλεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα απνδεηρζεί φηη ην εγρείξεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, λα δηαηξερζεί 

δειαδή ε Ἄιθεζηηο κε φξνπο ξεηνξηθήο, είλαη απφιπηα ζχκθσλν κε ηηο επηηαγέο ησλ ζχγρξνλσλ 

πξνζεγγίζεσλ πνπ ζέινπλ ηνλ πνηεηή θαη ηνλ ξήηνξα, ηνλ ξήηνξα θαη ηνλ πνηεηή, λα έρνπλ 

αλαπηχμεη ζηε δεκνθξαηηθή Αζήλα ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. κηα ζρέζε ζπκβησηηθή· κηα ζρέζε πνπ δελ έρεη 

κειεηεζεί αθφκα αξθεηά. 

 Θέηνληαο σο αθεηεξία αθξηβψο ηελ πεξηθιετθή Αζήλα, ηελ πφιε πνπ απνηέιεζε ιίθλν ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηαπηίζηεθε φζν θακία άιιε κε ηελ πξφνδν, ζα κειεηήζνπκε ηα ίρλε ηεο πξφζιεςεο 

ηνπ επξηπίδεηνπ έξγνπ. Σα ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπκε απφ ηηο αξραίεο πεγέο είλαη κάιινλ 

απνζαξξπληηθά. Ο Δπξηπίδεο δελ γλψξηζε επξεία απνδνρή απφ ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ θαη ίζσο 

απηφο λα είλαη θαη ν ιφγνο πνπ δελ απήιαπζε πιήζνο βξαβείσλ. αθψο απνιάκβαλε ηελ επίζεκε 

θαη ηε ιατθή αλαγλψξηζε ζηελ επνρή ηνπ, φκσο δελ δηέζεηε ην γφεηξν ηνπ Αηζρχινπ θαη δελ 

θαηάθεξε επνπδελί λα εμαζθαιίζεη ηελ θαζνιηθή εθηίκεζε ηνπ νθνθιή
41

. Απελαληίαο, ν ίδηνο 

θαηέζηε πνιιάθηο αληηθείκελν γέισηνο θαη ριεπαζκνχ απφ ηελ αξραία ειιεληθή θσκσδία. 

 Μάιηζηα, εάλ δερζνχκε φηη νη θσκσδηνγξάθνη απνηεινχλ ηνπο ζεηζκνγξάθνπο ηνπ 

πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ γίγλεζζαη, ηφηε ηείλνπκε λα πηζηέςνπκε φηη ε ξεμηθέιεπζε θαη 

αλαλεσηηθή καηηά ηνπ Δπξηπίδε δελ έγηλε άκεζα θαη επξέσο απνδεθηή. Καη απηφο ζηάζεθε πηζαλφλ 

θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν Αξηζηνθάλεο ηνλ εκθαλίδεη δηαξθψο ζηηο θσκσδίεο ηνπ θαη ηνλ 

πεξηπαίδεη. Άιινηε δηαθσκσδεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Δπξηπίδεο παξνπζηάδεη ηνπο ήξσεο ηνπ 

επί ζθελήο (Ἀραξλῆο), άιινηε ηελ επηινγή ηνπ ηξαγηθνχ λα παξνπζηάδεη ζηα έξγα ηνπ γπλαίθεο 

(Θεζκνθνξηάδνπζαη) θαη άιινηε πάιη ηελ ίδηα ηελ πνηεηηθή ηνπ αμία (Βάηξαρνη)
42

. 

 Καη ζηα ηξία απηά έξγα ν Αξηζηνθάλεο ζέηεη ηνλ Δπξηπίδε ζην επίθεληξν ηεο ζαηπξηθήο ηνπ 

δηάζεζεο. Παξαηαχηα, ε δηαθσκψδεζε ηνπ επξηπίδεηνπ έξγνπ δελ απνηειεί απηφρξεκα ιφγν γηα λα 

ζεσξήζνπκε φηη ν πνηεηήο θαη ην έξγν ηνπ γλψξηδαλ κφλν ηνλ ριεπαζκφ ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ. 

Άιισζηε, εάλ ζηαζνχκε κε ζθεπηηθηζκφ κπξνζηά ζηε δηαθσκψδεζε απηή, ζα ζπκπεξάλνπκε 

γξήγνξα φηη ην επξηπίδεην έξγν ζα πξέπεη λα ήηαλ επξέσο γλσζηφ θαη λα πξνθαινχζε πνηθίιεο 

αληηδξάζεηο ζηνπο Αζελαίνπο ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. Γηαθνξεηηθά, πψο ζα ήηαλ δπλαηφλ νη ζεαηέο ηνπ 

                                                 
41

Gregory, 2010, 349. 
42

Baldock, 2005, 107-111. 



15 

 

Αξηζηνθάλε λα θαηαλννχλ ηα «βέιε» ηνπ θσκηθνχ θαη λα γεινχλ κε απηά; 

 Ζ θαηάζηαζε θαίλεηαη λα αιιάδεη άξδελ ζηνλ ακέζσο επφκελν αηψλα. Λίγν πξηλ ηελ 

αλαηνιή ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ., ν ζάλαηνο ηνπ Δπξηπίδε ζηα 406  ζεκαίλεη θαη ηελ αξρή ηεο αιιαγήο ηεο 

ζηάζεο φισλ απέλαληη ζηνλ ηξαγηθφ. Αθφκα θαη ν νθνθιήο, αληαγσληζηήο θαη πνιχ ηζρπξφο 

αληίπαιφο ηνπ σο πξνο ηελ εχλνηα ηνπ θνηλνχ γηα κηζφ πεξίπνπ αηψλα, δείρλεη ζπγθηλεκέλνο θαη 

απνηίεη θφξν ηηκήο ζηνλ λεθξφ Δπξηπίδε. ηνλ πξναγῶλα ηνπ 406 π.Υ. εκθαλίδεη ζην θνηλφ ηνπο 

εζνπνηνχο ηνπ ρσξίο ίρλνο πνιπηέιεηαο, ρσξίο ζηεθάλη θαη κε πέλζηκα ξνχρα
43

, ζεβφκελνο ηελ 

πνηεηηθή αμία ηνπ Δπξηπίδε. 

 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ. ζπληειείηαη κηα θνκβηθή αιιαγή: ν Αηζρχινο δελ 

ελζσκαηψζεθε ζηνλ ζπξκφ, ν νθνθιήο δηαηήξεζε ηε θήκε ηνπ θαη ν Δπξηπίδεο έγηλε πην 

δεκνθηιήο απφ ηνπο ηξεηο
44

. Σα έξγα ηνπ θαίλεηαη φηη άγγηδαλ πην άκεζα ην θνηλφ αίζζεκα. πσο 

καξηπξά, κάιηζηα, θαη ε Gregory, ζπνπδαίνη ξήηνξεο ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ., φπσο ν Αηζρίλεο θαη ν 

Γεκνζζέλεο, αλέηξεραλ ζηε ζνθφθιεηα θαη ζηελ επξηπίδεηα ηξαγσδία γηα λα βξνπλ απνζπάζκαηα 

ηέηνηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζηεξίμνπλ θάπνην πνιηηηθφ ή θνηλσληθφ ηνπο ζθνπφ
45

. Κάηη ηέηνην 

θπζηθά θαη δελ καο μαθληάδεη. Οη ξήηνξεο απηνί, φπσο θαη αξθεηνί άιινη, ζπλδηαιέγνληαη κε ηελ 

επξηπίδεηα πέλα. Απηφ ζπκβαίλεη θαηά θχξην ιφγν δηφηη θαη ν ίδηνο ν Δπξηπίδεο ζπλδηαιέγεηαη θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ κε ηε ξεηνξηθή. 

 Πνιχ πεξηζζφηεξν, πάλησο, απφ ηελ ακεζφηεηα ηνπ επξηπίδεηνπ έξγνπ, ην θνηλφ ηνπ 4
νπ

 αη. 

π.Υ. άγγηδε ε ζθνπηά ηνπ Δπξηπίδε θαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα δηεηζδχεη ζηα άδπηα ηεο ςπρήο θαη ηεο 

αλζξψπηλεο αδπλακίαο. Οη απφςεηο ηνπ ἀπὸ ζθελῆο θηινζόθνπ, φπσο ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη,  ήιζαλ 

λα ζπληαηξηάμνπλ πιήξσο κε ηα κεγάια θηινζνθηθά ζπζηήκαηα απηνχ ηνπ αηψλα. Ζ ζσθξάηεηα 

θηγνχξα ηνπ Δπξηπίδε πνπ κνηάδεη λα ζθχβεη πάλσ ζηα πξνβιήκαηα ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο θαη ζηηο 

εζσηεξηθέο δηακάρεο πνπ ηε δηράδνπλ
46

 βξίζθεη «θαηαθχγην» ζηε θηινζνθηθή πξννπηηθή πνπ 

απιφρεξα ραξίδεη ν Πιάησλαο. ια ζπκβαίλνπλ θπζηθά θαη ζρεδφλ αβίαζηα, ζαλ λα είρε ζέζεη ν 

Δπξηπίδεο ηηο βάζεηο ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ν Πιάησλαο γηα λα αλαπηχμεη ηηο ζέζεηο ηνπ, ζέζεηο 

πνπ νδήγεζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηε ζηνηρεηνζέηεζε ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο
47

. 

 Δμίζνπ γφληκε κήηξα ζηάζεθε ην επξηπίδεην έξγν θαη γηα ηε Νέα Κσκσδία. Απηή έθαλε 

επξεία ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πινθήο θαη ηεο ξεηνξηθήο αηκφζθαηξαο ησλ έξγσλ ηνπ Δπξηπίδε
48

. 

Πξάγκαηη, ν θπξηφηεξνο εθπξφζσπνο ηεο Νέαο Κσκσδίαο, ν Μέλαλδξνο, παξνπζηάδεη ζηε ζθελή 

ηνπο ήξσεο ηνπ κε ηα ιάζε ηνπο θαη κε ηηο αλαζθάιεηέο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα εηθφλα αξθεηά 

                                                 
43

Hose, 2001, 14. 
44

Gregory, 2010, 349. 
45

φ.π., 2010, 349. 
46

de Romilly, 2000
2
, 229-230. 

47
φ.π. , 2000

2
, 232. 

48
Gregory, 2010, 349. 
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νηθεία
49

, θαζψο ιίγεο δεθαεηίεο λσξίηεξα ην έρεη πξσηνθάλεη απηφ ν Δπξηπίδεο. 

 Ζ αλαθνξά ζηελ πξφζιεςε ηεο επξηπίδεηαο ηξαγσδίαο ηνλ 4
ν
 αη. π.Υ. δελ ζα κπνξνχζε λα 

νινθιεξσζεί ρσξίο ηελ αλαθνξά ζηελ αξηζηνηειηθή ζέζε θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

ηαγεηξίηεο θηιφζνθνο πξνζεγγίδεη θαη ζπλνκηιεί κε ηελ ηξαγηθή πνίεζε γεληθφηεξα θαη ηνλ 

ηξαγηθφ πνηεηή εηδηθφηεξα. Ζ ζέζε ηνπ απηή εθθξάζηεθε κε ζαθήλεηα ζηελ Πνηεηηθὴ ηνπ. 

Πξφθεηηαη γηα ην πξψην ζπζηεκαηηθφ ζεσξεηηθφ θείκελν γηα ηελ πνίεζε, ην νπνίν πξνζπαζεί κε ηε 

βνήζεηα πεξηγξαθηθψλ αλαιχζεσλ θαη θαλνληζηηθψλ πξνδηαγξαθψλ λα πξνζδηνξίζεη ην άξηζην, 

δειαδή ην πιένλ απνηειεζκαηηθφ, είδνο ηεο πνίεζεο
50

. 

 ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πξνζηαηεχζεη ηελ πνίεζε θαη λα ηελ ππεξαζπηζηεί  απφ ην δξηκχ 

«θαηεγνξψ» ηνπ Πιάησλα -πνπ απέξξηπηε ηελ πνηεηηθή γιψζζα θαη ηελ παηδεπηηθή αμία ηεο 

πνίεζεο ελ γέλεη- ν Αξηζηνηέιεο πξνβαίλεη ζηνλ νξηζκφ ηεο θαη νξηνζεηεί ην πιαίζην κεο ζην νπνίν 

απηή θηλείηαη. Αλακθίβνια, αγαπεκέλε ηνπ ηξαγσδία ήηαλ ν ζνθφθιεηνο Οἰδίπνπο Τύξαλλνο. ε 

απηφ ην έξγν ν Αξηζηνηέιεο εληφπηδε φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζπληεινχλ ζην λα ζεσξεζεί σο ε 

αξηηφηεξε ηξαγσδία. κσο, πξνρσξά θαη έλα αθφκε βήκα πην πέξα. ε απηφ ην θεθάιαην, ιίγνπο 

ζηίρνπο αξγφηεξα (Πνηεηηθὴ, 1453 29-30), ραξαθηεξίδεη ηνλ Δπξηπίδε σο ηνλ ηξαγηθώηαηνλ ηῶλ 

πνηεηῶλ
51

. Πξφθεηηαη, θαη' νπζίαλ, γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο πνηεηηθήο ηνπ νμχλνηαο θαη επζηξνθίαο. 

Ο Αξηζηνηέιεο ηνπ αλαγλσξίδεη ηελ άλεζε ηνπ λα πεξηδηαβαίλεη ζηα κνλνπάηηα ηεο αλζξψπηλεο 

ζθέςεο θαη ζηα δχζβαηα κέξε ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο, λα κεηαρεηξίδεηαη κε πεξίζζηα επθνιία ηνλ 

αλζξψπηλν πφλν κα θαη ηε κεηάβαζε ζηελ επηπρία· ηνπ αλαγλσξίδεη ηελ εχπιαζηε ζθέςε ηνπ πνπ 

έρεη σο άκεζε επέθηαζε ηνλ εχπιαζην θαη ξεηνξηθά δνλνχκελν ιφγν ηνπ. 

 Με ιίγα ιφγηα, ν Δπξηπίδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ. έγηλε ην αληηθαζξέπηηζκα ησλ 

θηινζφθσλ, ην ππφδεηγκα ηεο λέαο θσκσδίαο θαη ν πξψηνο αλάκεζα ζηνπο ηξεηο πνηεηέο -

αληηζηξέθνληαο ηελ ειηθηαθή ηνπο ζεηξά- φζνλ αθνξά ζην ηξαγηθφ βάζνο ησλ έξγσλ ηνπ. Αλάινγε 

πνξεία αθνινχζεζε ην έξγν ηνπ θαη ζπλάκα ε θήκε ηνπ ζηα επφκελα ρξφληα. Έγηλε ν απιηθφο 

πνηεηήο ησλ Διιήλσλ ηεο Αλαηνιήο κεηά ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ Αιεμάλδξνπ, κειεηήζεθε, 

αληηγξάθεθε θαη εθδφζεθε απφ ηνπο Αιεμαλδξηλνχο θηινιφγνπο, ελψ, ηέινο, απφ ηελ πνίεζή ηνπ 

άληιεζε ζηνηρεία ε ξσκατθή ηξαγσδία. 

 ηα επφκελα ρξφληα, ζε απηά ηεο βπδαληηλήο ηζηνξίαο, ν Δπξηπίδεο θαηαμηψλεηαη εθ λένπ. 

Σν έξγν ηνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αμίεο θαη ζηα αηζζεηηθά θξηηήξηα ηεο βπδαληηλήο πξαγκαηηθφηεηαο 

αλά πεξηφδνπο. Πάλησο, παξφηη νη Βπδαληηλνί θηιφινγνη δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηάζσζε, σο εθ ηνχηνπ θαη ζηε δηάδνζε ηνπ επξηπίδεηνπ corpus, εληνχηνηο πξνζέγγηζαλ κάιινλ 

                                                 
49

Hunter, 2008
4
, 257. 

50
Ηαθψβ, 1998, 110. 

51
Gregory, 2010, 350. 



17 

 

επηδεξκηθά ην έξγν ηνπ πνηεηή
52

. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ επαθή ησλ Βπδαληηλψλ κε ηνλ Δπξηπίδε 

καξηπξά έλα έξγν αλψλπκνπ ζπγγξαθέα θαη ακθηβφινπ ρξνλνιφγεζεο, ν Χξηζηὸο Πάζρσλ. Σν έξγν 

απηφ πνπ κπνξεί λα ζπληέζεθε είηε ηνλ 4
ν
, είηε ηνλ 6

ν
 είηε, πηζαλφηαηα δε ηνλ 12

ν
 αη. κ.Υ., 

απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 2610 ζηίρνπο. Απφ απηνχο, ην έλα ηξίην είλαη δαλεηζκέλν απφ ηελ αξραία 

ειιεληθή ινγνηερλία, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηίρνπο λα πξνέξρνληαη απφ ηηο ηξαγσδίεο ηνπ 

Δπξηπίδε
53

. Σν γεγνλφο απηφ πηζαλφλ θαλεξψλεη φηη νη Βπδαληηλνί γλψξηδαλ ην επξηπίδεην έξγν θαη 

ην εθηηκνχζαλ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα ην ρξεζηκνπνηνχλ σο βάζε λέσλ ζπλζέζεσλ. 

 Σνλ επφκελν θαηά ζεηξά αηψλα, ηνλ 13
ν
, ν Θσκάο Μάγηζηξνο ζπλζέηεη κηα πεξηιεπηηθή 

βηνγξαθία ηνπ Δπξηπίδε. ε απηήλ επαηλεί ηελ έληερλε ρξήζε ηεο ξεηνξηθήο απφ ηνλ πνηεηή θαη 

θάλεη ιφγν γηα ηα άθζνλα γλσκηθά πνπ ζπλαληά θαλείο ζην έξγν ηνπ
54

. Σνλ ίδην αηψλα, καο 

πιεξνθνξεί ε Gregory, φηη ε Ἐθάβε, ν ξέζηεο θαη νη Φνίληζζαη επηιέγνληαη λα θαηαξηίζνπλ ην 

ζρνιηθφ πξφγξακκα
55

 ησλ Βπδαληηλψλ. 

 ηνπο ακέζσο επφκελνπο αηψλεο ε ελαζρφιεζε κε ην επξηπίδεην έξγν είλαη ιηγφηεξν έληνλε, 

επνπδελί φκσο απνχζα. Σε ραξαθηεξηζηηθφηεξε, πάλησο, θακπή ηεο γλσξίδεη ηνλ 19
ν
 αη, κε ηελ 

ππνηηκεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Nietzibe. Ο Γεξκαλφο ζηνραζηήο, θξηηηθφο  θαη θιαζηθφο θηιφινγνο 

ππήξμε επηθξηηηθά δηαθείκελνο απέλαληη ζηελ επξηπίδεηα δξακαηνπξγηθή παξαγσγή. Σε ζηάζε ηνπ 

απηή ελ πνιινίο πξνθάιεζε θαη -γηαηί φρη- πξνψζεζε ε καζεηεία ηνπ δίπια ζε θηινιφγνπο πνπ 

απέξξηπηαλ ηνλ Δπξηπίδε, φπσο ν Schlegel
56

. ην έξγν ηνπ «Η  Γέλλεζε ηεο Τξαγσδίαο κέζα από ην 

πλεύκα ηεο Μνπζηθήο» (1872), θαηαθέξεηαη κε κέλνο θαηά ηνπ Δπξηπίδε, ζηνλ νπνίν ρξεψλεη εμ 

νινθιήξνπ θαη απνθιεηζηηθά ηελ αηηία ζαλάηνπ ηεο ηξαγσδίαο
57

. 

 Σελ ππεξαζπηζηηθή γξακκή πξνο φθεινο ηνπ Δπξηπίδε αλαιακβάλεη ν Willamowitz. Ο 

έηεξνο Γεξκαλφο θηιφινγνο θαη θνξπθαίνο εξκελεπηήο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ 

αληηκεησπίδεη κε ζπκπάζεηα ηνλ Δπξηπίδε θαη πξνβαίλεη ζε πνιπάξηζκεο εθδφζεηο ηνπ
58

. Ζ ζεηηθή 

απηή ζεψξεζε ηνπ επξηπίδεηνπ έξγνπ κπνξεί λα εμεγεζεί είηε σο απνηέιεζκα πξνζσπηθήο ηαχηηζεο 

ηνπ Willamowitz κε επξηπίδεηνπο ήξσεο είηε σο απφξξνηα ηεο ζέαζεο ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο ζαλ 

εληαίν θαη αλαπφζπαζην ζχλνιν
59

, ην νπνίν ν θάζε έλαο απφ ηνπο ηξεηο ζπνπδαίνπο ηξαγηθνχο 

πνηεηέο ηνπ 5
νπ

 π.Υ. αη -θαη πηζαλφηαηα νη ινηπνί πνηεηέο έξγα ησλ νπνίσλ δελ έρνπλ δηαζσζεί- 

αλαλέσζε κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηέρλε. 

                                                 
52
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 πσο θαη λα έρεη, νη δχν εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο πξνζεγγίζεηο ηνπ επξηπίδεηνπ έξγνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αη επηβεβαηψλνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν απηφ πνπ έρεη ήδε ππνζηεξηρζεί· ε 

επξηπίδεηα παξαγσγή πξνζθαιεί ηνπο κειεηεηέο λα ηελ γλσξίζνπλ εηο βάζνο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή 

πξνθαιεί ηε δηακάρε κεηαμχ ηνπο. 

 Δμάιινπ, δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη γχξσ απφ ηνπο δχν απηνχο θηινιφγνπο θαη ηηο 

αληίζηνηρεο ζέζεηο ηνπο πνιψζεθαλ πιήζνο άιινη κειεηεηέο. Απηνί, κε ηε ζεηξά ηνπο, είηε επέιεμαλ 

λα ζπκβαδίζνπλ κε ηε ληηζετθή ζέζε θαη λα θαηαθεξαπλψζνπλ ηνλ Δπξηπίδε είηε επέιεμαλ λα 

ηαρζνχλ κε ηελ πξννπηηθή ηνπ Willamowitz
60

. 

 Ο αθξηβψο επφκελνο αηψλαο, ν 20
νο

, ζεκαηνδφηεζε κηα θαίξηα αιιαγή. Σν θέληξν βάξνπο 

ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ κεηαθέξεηαη ζηνλ αγγιφθσλν 

θφζκν. Ο Murray δηαδξακαηίδεη θνκβηθφ ξφιν ζηε δηάδνζε ηνπ Δπξηπίδε θαη ζηελ εμνηθείσζε ηνπ 

αγγιφθσλνπ θνηλνχ κε ην επξηπίδεην έξγν
61

. Παξάιιεια, πξνσζνχληαη λέεο πξνζεγγίζεηο. Οη 

επηζηήκεο πνπ έρνπλ σο θέληξν ηνλ άλζξσπν αλαπηχζζνληαη θαη παξέρνπλ ζηνπο λεφηεξνπο 

κειεηεηέο ηα θαηάιιεια εξγαιεία πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα δηεηζδχζνπλ έηη πεξαηηέξσ ζηε 

ζπνπδή ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ δξάκαηνο. 

 Ήδε ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ αηψλα καο έρνπλ δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο αξθεηέο 

αλζξσπνινγηθέο θαη θνηλσληνγισζζηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ έξγσλ ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο. Σν 

γεγνλφο απηφ θαζαπηφ απνηειεί αλακθίβνια κηα ηνκή ζηε κέρξη ηψξα θηινινγηθή ζεψξεζε. 

Κέληξν ηεο έξεπλαο θαζίζηαηαη ην ίδην ην αξραίν θείκελν κε ηηο πνηθίιεο πλεπκαηηθέο δηεμφδνπο 

πνπ πξνζθέξεη. Μέζα ηεο έξεπλαο, έπεηηα, θαζίζηαληαη νη λεφηεξεο πξνζεγγίζεηο πνπ ζέινπλ 

πνηθίινπο ηνκείο κειέηεο, φπσο απηφο ηεο πνίεζεο θαη ηεο ξεηνξηθήο, λα εθάπηνληαη. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, θαη’ επέθηαζε, επηηειείηαη έλαο δηπιφο ζηφρνο: θαη δηεπξχλνληαη ηα φξηα ηεο έξεπλάο 

καο, ραξάζζνληαο λέα πλεπκαηηθά κνλνπάηηα, θαη έξρεηαη πην θνληά ζην ζήκεξα ν αξραίνο 

ειιεληθφο πνιηηηζκφο, ή θαη ην αληίζηξνθν. 

 Απφηνθν ηεο άλσζελ ζέζεο είλαη θαη ε εξγαζία απηή. Με θεληξηθφ «εξγαιείν» ην θείκελν 

ηεο Ἀιθήζηηδνο ζα επηρεηξεζεί κηα κάιινλ ζχγρξνλε πξνζέγγηζε, ζηε βάζε ηεο νπνίαο επηρεηξείηαη 

λα ηακεί ν ηνκέαο ηεο ηξαγσδίαο κε απηφλ ηεο ξεηνξηθήο. 

 

2. Ο Δσριπίδης και η εποτή ηοσ 

 Πξνθαλψο θαη ε επηινγή ζχδεπμεο ησλ δχν απηψλ δηαλνεηηθψλ επηηεπγκάησλ είλαη 

ζθφπηκε. Ζ ηξαγσδία θαίλεηαη λα παξέρεη ζηε ξεηνξηθή φινπο εθείλνπο ηνπο εθιεπηπζκέλνπο θαη 
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ιεπηφηαηνπο κεραληζκνχο πνπ κπνξνχλ λα ηειεηνπνηήζνπλ ηε δπλακηθή ηεο παζνπνηίαο. Με ηε 

ζεηξά ηεο, ε ξεηνξηθή θαίλεηαη λα εμαζθαιίδεη ζηελ ηξαγσδία φινπο εθείλνπο ηνπο ιεθηηθνχο 

ζεζαπξνχο θαη ηα ηδηαίηεξα κέζα ηεο πνπ δχλαληαη λα εγγπεζνχλ φηη ην δξακαηηθφ βάζνο είλαη 

απχζκελν. 

 Καη ν πνηεηήο καο, κάιηζηα, θαίλεηαη λα ην γλσξίδεη θαιά απηφ, θαζψο νηθεηνπνηείηαη ηα 

κέζα, ηηο αμίεο θαη ηα δηδάγκαηα ηεο ξεηνξηθήο, ηεο ηέρλεο πνπ ζεκάδεςε ηελ επνρή ηνπ. 

Παξαηαχηα, ζα ήηαλ άδηθν -ίζσο θαη παξαπιαλεηηθφ- λα δεκηνπξγεζεί ε εληχπσζε φηη κφλε πεγή 

έκπλεπζεο θαη θχξηνο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηνπ πλεχκαηνο ηνπ ηξαγηθνχ ζηάζεθε απιψο ε 

επαθή ηνπ κε ηε ξεηνξηθή. 

 Πξάγκαηη, ν Δπξηπίδεο ππήξμε θνηλσλφο πιεζψξαο πνιηηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη 

δηαλνεηηθψλ δπκψζεσλ πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηελ Αζήλα ηνπ 5
νπ

 αη π.Υ.: ε λίθε ησλ Διιήλσλ ζηα 

Μεδηθά, ε ζηαδηαθή αλάδεημε ηεο Αζήλαο ζε ζαιαζζνθξάηεηξα, ε ηειεηνπνίεζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο, ε πεξηθιετθή θηγνχξα, ε δηδαζθαιία ησλ πξνζσθξαηηθψλ θηινζφθσλ, ε νξκή ηεο 

ζνθηζηηθήο θίλεζεο, ε ξεηνξηθή, ε αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηεο ηξαγσδίαο σο θνηλσληθνπνιηηηθφο 

ζεζκφο, ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηνγξαθίαο, νη ηππνθξάηεηεο θαηλνηνκίεο ζηελ ηαηξηθή κα θαη ην 

μέζπαζκα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ, ε καθξφρξνλε δηάξθεηά ηνπ κε ηηο ζπλεπαθφινπζεο 

θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο κεηαβνιέο, ε πνιηηηθή αζηάζεηα, ν θιπδσληζκφο ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ε ζηαδηαθή απψιεηα απφ ην κέξνο ηεο Αζήλαο ηνπ γνήηξνπ, ηνπ 

θχξνπο θαη ηεο αίγιεο ηεο, αλακθίβνια απνηεινχλ ηα θνκκάηηα εθείλα -θαη είλαη βέβαηα πάκπνιια- 

πνπ ζπλζέηνπλ έλα άθξσο ελδηαθέξνλ κσζατθφ κε πνιππνίθηινπο ηξηδηζκνχο· ηελ πνηεηηθή 

ηδηνζπγθξαζία ηνπ Δπξηπίδε. 

 Δλαξγέζηεξα, ν πνηεηήο είδε ην θσο ηεο δσήο ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή πνπ δελ πξέπεη λα 

βξίζθεηαη πνιχ καθξηά απφ ηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο, ε νπνία ζήκαλε ηελ αξρή ηνπ ηέινπο ησλ 

Μεδηθψλ. Έηζη, ζηα πξψηα ηξπθεξά ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, ν Δπξηπίδεο ζπλεηδεηνπνίεζε φηη αλήθεη 

ζε κηα πφιε πνπ ζηηγκάηηζε ηνλ ξνπ ηεο ηζηνξίαο. Απηή, εμάιινπ, ππήξμε θαη ε λννηξνπία ησλ 

ζπκπνιηηψλ ηνπ. Μεηά ηνπο πεξζηθνχο πνιέκνπο νη Αζελαίνη πξνβαίλνπλ ζηελ αλαζεψξεζε ηεο 

δσήο. ηελ πφιε δηαθξίλεηαη, έηζη, κηα ζπκπεξηθνξά πνπ νλνκάδεηαη «ζπλείδεζε ηεο ηθαλφηεηαο». 

Με ιίγα ιφγηα, νη Αζελαίνη πηζηεχνπλ φηη ε δσή θαη ν θφζκνο ζηε ζπλάξηεζε ηνπο είλαη δπλαηφλ 

λα γίλνπλ εληειψο θαηαλνεηά κε ηε ζθέςε θαη λα δηακνξθσζνχλ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 

επηζπκίεο
62

. 

 Γη' απηφλ ηνλ ιφγν, νη Αζελαίνη πνιίηεο, σο κέξε ελφο φινπ, επαληεξαξρνχλ ηηο αμίεο θαη ηα 

ηδαληθά ηνπο ψζηε απηά λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ίδηεο αμίεο θαη ζηα ίδηα ηδαληθά ηνπ ζπλφινπ, ηεο 
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πφιεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπκβάιιεη ρσξίο θακία ακθηβνιία θαη ε θπξηαξρία ηεο Αζήλαο 

ζηε ζάιαζζα. Σν φξακα ηνπ Θεκηζηνθιή γηα κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο πνιηηηθήο 

δξάζεο, ζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ επίπεδν, απφ ηε ζηεξηά ζηε ζάιαζζα, παίξλεη ζάξθα θαη νζηά 

απφ ηνλ Πεξηθιή
63

. Ο Αζελαίνο πνιηηηθφο εθαξκφδεη ην φξακα απηφ θαη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 

Αζελαίσλ αιιάδεη ξηδηθά. Ζ ίδηα ε πφιε απνθηά θχξνο θαη ε θήκε ηεο ζηαδηαθά εμαπιψλεηαη. 

 Γελ ζα κπνξνχζε, επνκέλσο, ε Αζήλα λα απνηειέζεη ην ιίθλν ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκηθνχ 

ζηεξεψκαηνο εάλ ν Πεξηθιήο δελ ζηεξέσλε γεξά ηα ζεκέιηα ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Ήδε, 

πξηλ ηνλ Πεξηθιή, ν Κιεηζζέλεο κε ηε λνκνζεζία ηνπ ζπλέβαιε ζην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ 

Αζήλα πνιιέο αιιαγέο ζπληαγκαηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ θαηέζηεζαλ ην πνιίηεπκα νινέλα θαη 

δεκνθξαηηθφηεξν
64

. Ο Πεξηθιήο φκσο είλαη απηφο πνπ θαζηζηά ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο 

δεκνθξαηηθφηεξνπο. Παξέρεη ζε απηνχο ην πνιηηηθφ θαη θηινζνθηθφ ηδενιφγεκα πνπ νξηνζεηεί έλαλ 

λέν ηχπν πνιίηε, ηνλ δεκνθξαηηθφ πνιίηε. Απηφο, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζα απνηειέζεη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ηεο πφιεο
65

. 

 Οη Αζελαίνη πνιίηεο, δειαδή, κε ζηαζεξφ ξπζκφ αλαιακβάλνπλ ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ πφιε. 

πκκεηέρνπλ ζηα θνηλά, δηακνξθψλνπλ άπνςε γηα ηα γχξσ ηνπο ηεθηαηλφκελα, παίξλνπλ 

πξσηνβνπιίεο θαη πνηέ δελ επαλαπαχνληαη. Γίλνληαη παληνπόξνη θαη βξίζθνπλ παληνχ δηέμνδν. Σν 

γεγνλφο απηφ ζπλάδεη κε ηελ ελέξγεηα θαη ηελ επζηξνθία πνπ ηνπο δηαθαηέρεη
66

. Σελ ίδηα ζηηγκή, 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θνηλνχ, ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο θαη ν πνιίηεο θηλείηαη κεηαμχ 

ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Γηα ηελ αθξίβεηα, γλσξίδεη ηελ απεξηφξηζηε ειεπζεξία ζηελ 

αηνκηθή δσή, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ ίδξπζε θαη ζηε ιεηηνπξγία παληνεηδψλ ζπιιφγσλ θαη 

εκπνξηθψλ ζρέζεσλ
67

. Πνηέ φκσο δελ μεπεξλά ην φξην, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη κέζα απφ ηηο 

έλλνηεο ηνπ «λφκνπ ηεο παηξίδαο» θαη «ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζεψλ»
68

. Ο ηδαληθφο ηχπνο πνιίηε,  

επνκέλσο, είλαη απηφο πνπ έρεη ζπλαίζζεζε ηεο αηνκηθήο ηνπ ειεπζεξίαο θαη απφιπηε ζπλείδεζε 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ζπιινγηθά. 

Καη ππφ απηή ηελ έλλνηα, ηδαληθφηεξνο φισλ αλαδεηθλχεηαη ν πνιίηεο εθείλνο πνπ δελ πξνηάζζεη ην 

αηνκηθφ ζπκθέξνλ έλαληη ηνπ θνηλνχ. Δθείλνο πνπ αλαγλσξίδεη φηη ε επεκεξία ηνπ θαη ε 

πξνζσπηθή ηνπ νινθιήξσζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζα απφ ηελ επεκεξία ηεο πφιεο. Δθείλνο 

πνπ, ηέινο, αγαπά άδνια ηελ πφιε ηνπ
69

,φπσο αθξηβψο ν Δπξηπίδεο. 

 Με ηέηνηνπο πνιίηεο ζπλαλαζηξεθφηαλ ν πνηεηήο θαη απηνί ήηαλ νη ζεαηέο ηνπ. ινη ηνπο 
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εκβαπηηζκέλνη ζηα πςειά λάκαηα ηεο δεκνθξαηηθήο ηδενινγίαο. Δμάιινπ, πέξαλ ηεο αιιαγήο ηνπ 

βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ, νη Αζελαίνη ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. είραλ επηηχρεη θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ 

πλεπκαηηθνχ ηνπο θφζκνπ. 

 ιεο νη παξαπάλσ ηδενινγηθέο αιιαγέο επηθέξνπλ, κε ηε ζεηξά ηνπο,  αλαλέσζε ζηνπο 

ζεζκνχο θαη ζηνπο θνξείο εμνπζίαο ηεο θιαζηθήο Αζήλαο. Με ηνλ Πεξηθιή αλαλεψλεηαη θαη ε 

Ζιηαία ζε έλα δεκνθξαηηθφηεξν ιατθφ δηθαζηήξην. Πιένλ, απνθηά δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ 

αθαηξέζεθαλ απφ ηνλ Άξεην Πάγν θαη ηνπο Δλλέα Άξρνληεο. πγρξφλσο, απνθηά λέν ραξαθηήξα
70

. 

Γεδνκέλν ζεσξείηαη φηη ηα ειηαζηηθά δηθαζηήξηα δίθαδαλ πξσηφδηθα θαη καδί αλέθιεηα πιήζνο 

ππνζέζεσλ θαη ε πνηληθή ηνπο δηθαηνδνζία ήηαλ θιηκαθνχκελε
71

. Σν γεγνλφο απηφ καξηπξά φηη νη 

Αζελαίνη πνιίηεο δελ εθεζπράδνλπλ πνηέ θαη δηαξθψο αλαδεηνχλ λένπο ηξφπνπο θαη λέα κέζα ψζηε 

λα απνθηνχλ απηά πνπ πξάγκαηη ηνπο αλήθνπλ θαη αμίδνπλ· ή, ηνπιάρηζηνλ, λνκίδνπλ φηη ηνπο 

αλήθνπλ θαη φηη αμίδνπλ. 

 ην πιαίζην απηφ, νη Αζελαίνη αλαπηχζζνπλ ζην έπαθξν ηνλ ιφγν. Σνλ ιφγν κε ηε ζεκαζία 

ηεο ινγηθήο, ηεο ηθαλφηεηαο λα αληηιακβάλεηαη θαλείο ηα πξάγκαηα κε ηελ ζθέςε θαη, ηδίσο, κε ηε 

ζεκαζία ηεο «νκηιίαο»
72

. Καη απηή ε αλάπηπμε είλαη ην θπξίαξρν ζηνηρείν πνπ ζηηγκαηίδεη ην 

ζχλνιν ηνπ αξραίνπ πνιηηηζκνχ, κε ηνλ ηειεπηαίν αλαληίξξεηα λα κπνξεί λα ζεσξεζεί «πνιηηηζκφο 

ηνπ ιφγνπ». 

 Απζφξκεηα, ζην κπαιφ ησλ πεξηζζνηέξσλ ηνλ ιφγν ζπλνδεχεη ε ξεηνξηθή, ε εμνινθιήξνπ 

ηέρλε ηνπ ιφγνπ. κσο, ν ιφγνο είλαη θάηη  πεξηζζφηεξν, θάηη αθφκα. Δίλαη ε αηηία πνπ θηλεηνπνηεί 

φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο δηαλνεηηθνχο κεραληζκνχο λα ελεξγνπνηεζνχλ, είλαη ηα απνηειέζκαηα 

εμσηεξίθεπζεο απηήο ηεο εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο, είλαη ην ίδην ην κέζν κε ην νπνίν ν άλζξσπνο 

ζηξέθεηαη ζηελ αλαθάιπςε ηνπ πλεπκαηηθνχ καθξφθνζκνπ κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 

πλεπκαηηθνχ κηθξφθνζκνπ. 

 Πξάγκαηη, ν ιφγνο -σο απαξρή θαη απηαμία- έζεζε ζην επίθεληξν ηνπ δηαλνεηηθνχ 

καθξφθνζκνπ ηνλ άλζξσπν. Σν κεγάιν δεηνχκελν ηνπ αηψλα, εμάιινπ, ππήξμε ε θαηαλφεζε ηνπ 

αλζξψπνπ
73

. Ο Δπξηπίδεο ζηάζεθε ζηελ πξψηε γξακκή ηεο πξνζπάζεηαο απηήο θαη απνθαζηζηηθφ 

ξφιν γη’ απηφ δηαδξακάηηζε απφ ηε κηα κεξηά ε πξνζσθξαηηθή θηινζνθία θαη απφ ηελ άιιε ε 

καζεηεία ηνπ πιάη ζηνλ Αλαμαγφξα. 

 Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ε νθεηιή ηεο ηξαγσδίαο ζηελ πξψηκε ειιεληθή θηινζνθηθή 

παξάδνζε ήηαλ κεγάιε, φπσο εμίζνπ κεγάινο θαη ζεκαληηθφο ππήξμε ν αληίθηππνο ηεο δεχηεξεο 
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ζηελ πξψηε
74

. Οη πξνζσθξαηηθνί θηιφζνθνη ελδηαθέξνληαλ θπξίσο γηα ηε κειέηε ηεο θπζηθήο 

ζχζηαζεο ηνπ θφζκνπ. Παξάιιεια, φκσο, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ζηνράδνληαλ γηα ζέκαηα 

εζηθήο, πνιηηηθήο, επηζηεκνινγίαο θαη ζενινγίαο
75

. Έζεζαλ, επνκέλσο, ηηο θαηάιιειεο βάζεηο ζηε 

ζθέςε ησλ Διιήλσλ ελ ζπλφισ, θαη δε ησλ Αζελαίσλ, φηη είλαη «θπζηθφ» λα εξκελεπζνχλ νη 

δνκέο εθείλεο ζηηο νπνίεο ν άλζξσπνο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν: απφ ηε δηθαηνζχλε ησλ ζεψλ έσο 

ηηο απαξρέο ζχζηαζεο ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο. 

 Οη Αζελαίνη, επνκέλσο, αξρίδνπλ λα ζθέπηνληαη ινγηθά θαη, ελ πνιινίο, θπζην-ινγηθά εάλ 

καο επηηξαπεί εδψ ην ινγνπαίγλην. Σα πξψηα ζπέξκαηα ησλ πξνζσθξαηηθψλ θηινζφθσλ έξρνληαη 

λα ζπλαληήζνπλ ηε γφληκε κήηξα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Αλαμαγφξα θαη  λα παξαγάγνπλ ηελ πξψηε 

βαζηθή ζπληζηψζα δηακφξθσζεο ηνπ επξηπίδεηνπ ηξφπνπ ζθέςεο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε άθημε ηνπ Αλαμαγφξα ζηελ Αζήλα (κεηαμχ ηνπ 464 θαη 462 π.Υ.) έρεη 

ραξαθηεξηζζεί σο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηαζκνχο ζηελ ηζηνξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

πλεπκαηηθήο δσήο
76

. Καη πψο ζα κπνξνχζε λα κελ ηζρχεη θάηη ηέηνην; Ο θηιφζνθνο απφ ηηο 

Κιπδνκελέο ήξζε λα δνλήζεη ηνλ κέρξη ηφηε πλεπκαηηθφ θφζκν ησλ Αζελαίσλ: ζπλδέεηαη κε ην 

δεκνθξαηηθφ θίλεκα ζηελ Αζήλα, δηψθεηαη γηα ηηο δηαθσηηζηηθέο ηνπ ηδέεο, εμνξίδεηαη, ζπγρέεηαη 

κε ηνπο ζνθηζηέο θαη ζπρλά θαηεγνξείηαη γη’ απηφ· είλαη ν πξνάγγεινο κηαο λέαο επνρήο
77

, ηελ 

νπνία ζα αθήζεη λα δηαθαλεί θαη ν καζεηήο ηνπ, ν Δπξηπίδεο, ζηα δηθά ηνπ έξγα.   

 Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα δνζεί ηδηαίηεξε κλεία ζηε θηινζνθηθή ηνπ ζθνπηά, δεδνκέλνπ φηη 

ςήγκαηά ηεο ζα αλαγλσξίζνπκε αξγφηεξα ζηελ επξηπίδεηα πέλα. Ο Αλαμαγφξαο, ινηπφλ, πξψηνο 

αλέπηπμε κηα εμειηθηηθή ζεσξία πνπ θαζηζηά ηνλ άλζξσπν ηνλ κφλν εὑξεηὴλ ηερλῶλ θαη ηνλ 

κνλαδηθφ δεκηνπξγφ ηεο ηζηνξίαο, ζην πιαίζην κηαο γξακκηθήο, θνζκηθήο αληίιεςεο ηνπ ρξφλνπ
78

. 

Αηηία ηεο θαζνιηθήο απηήο ηάμεο είλαη ν λνῦο ή Ννῦο. χκθσλα κε ηνλ Αλαμαγφξα, είλαη κηα 

δχλακε πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηνλ θπζηθφ θφζκν θαη ηνλ εμνπζηάδεη. Βξίζθεηαη, κάαιηζηα, ζε 

πιήξε απηνλνκία, θαζψο είλαη άπεηξνο θαη απηνδχλακνο. Γλσξίδεη ηα πάληα θαη δείρλεη φηη 

αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα πξνζδψζεη ζηνλ θφζκν θάπνην έιινγν «λφεκα»
79

. 

 Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο ν δάζθαινο ηνπ Δπξηπίδε πξνβαίλεη ζηε 

δηαηχπσζε κηαο «εθθνζκηθεπκέλεο» θνζκνζεσξίαο: ην γίγλεζζαη εθθηλά ζε θάπνην ζεκείν ηνπ 

ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ θαη εμειίζζεηαη γξακκηθά· ην ζετθφ ζηνηρείν θαη ε εηκαξκέλε (κνίξα) 

ππνρσξνχλ κπξνζηά ζηε κεραληζηηθή ζεσξία θαη ζηελ ηχρε
80

, ηε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο 
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αλαιακβάλεη ν ίδηνο λα πάξεη ηε δσή ζηα ρέξηα ηνπ. Μα πφζν πην μεθάζαξα θαη δεισηηθά ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα ζηνραζηεί φηη θη εκείο, θαη’ νπζίαλ, πξνζεγγίδνπκε έλαλ «αλαμαγφξεην» 

Δπξηπίδε; 

 Δάλ ινηπφλ δερζνχκε σο δεδνκέλν φηη ν Αλαμαγφξαο άζθεζε ηφζν κεγάιε επίδξαζε ζηνλ 

Δπξηπίδε ιφγσ ηεο καζεηείαο ηνπ δεχηεξνπ πιάη ζηνλ πξψην ζε κηα ειηθηαθή θάζε θαηά ηελ νπνία 

ν ηξαγηθφο άξρηδε λα αλαθαιχπηεη ηεο αηξαπνχο ηεο ζθέςεο, ηεο ηδενινγίαο θαη ηεο θνζκνζεσξίαο 

ηνπ, ηφηε ζα κείλνπκε ησ φληη άθσλνη κπξνο ζηα αλεμίηεια ζεκάδηα πνπ άθεζε ην ζνθηζηηθφ 

θίλεκα ζηελ επξηπίδεηα πέλα. 

 Ο Δπξηπίδεο ήξζε ζηελ θαηαιιειφηεξε ειηθία -νχηε πνιχ κηθξφο νχηε πνιχ κεγάινο- ζε 

επαθή κε ην ζνθηζηηθφ θίλεκα. Σν επηχρεκα είλαη φηη κέζα απφ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο ηνπ 

πνηεηή κπνξνχκε λα ςειαθίζνπκε ηηο ζνθηζηηθέο επηδξάζεηο πνπ δέρζεθε θαη λα αλαγλσξίζνπκε 

ζηνλ ηξαγηθφ αληηθαζξεπηίζκαηα ηεο δηθήο ηνπ θηινζνθηθήο ζθέςεο. 

 Σν δπζηχρεκα είλαη φηη πνιχ ζπρλά ηείλνπκε λα απνξξίπηνπκε ηε ζνθηζηηθή θίλεζε θαη λα 

ηελ απαξλνχκαζηε ζαλ θάηη θαθφ θαη αλίεξν. Πξάγκαηη, γηα πνιιά ρξφληα νη ζνθηζηέο 

αληηκεησπίδνληαλ σο κηα δηαθξηηή νκάδα θηινζφθσλ κε θνηλή ηαπηφηεηα
81

. Απηνί δελ έρνπλ ηίπνηε 

ζεκαληηθφ λα επηδείμνπλ ζην θηινζνθηθφ γίγλεζζαη. Σνπλαληίνλ. Παξνπζηάδνληαη σο 

πεξηθεξφκελνη «απάηξηδεο» πνπ πεξηηξηγπξίδνπλ ηνπο λένπο, ηνπο θάλνπλ καζεηέο ηνπο θαη δνπλ 

απφ ηε δηδαζθαιία ηνπο
82

. Μα θαη ε δηδαζθαιία ηνπο παξνπζηάδεηαη θελή πςειψλ λνεκάησλ θαη 

αξρψλ, πνιχ καθξηά απφ ηε θηινζνθία θαη ηηο αμίεο ηεο. 

 Ζ αξλεηηθή καο ζεψξεζε πξνθχπηεη απφ δχν θπξίσο ιφγνπο: αθελφο ε παξαπάλσ ζέζε 

απνηειεί θαηαζθεχαζκα ηνπ Πιάησλα πνπ κεκθφηαλ ηνπο ζνθηζηέο θαη αθεηέξνπ ζρεδφλ φια ηα 

έξγα ηνπο έρνπλ ραζεί. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα αλαζπλζέζνπκε ηελ εηθφλα ηνπο, 

ηε θσλή ηνπο θαη ηε θχζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. 

 ίγνπξν είλαη, πάλησο, φηη επηθεληξψζεθαλ ζηε ζπνπδή ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη έζεζαλ 

λέα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηεο κεηαγελέζηεξεο θηινζνθίαο, κε ηνλ 

ζθεπηηθηζκφ θαη ηελ θαηαιπηηθή ηνπο θξηηηθή
83

. Οη ίδηνη νη ζνθηζηέο πξνρσξνχλ ζε δηεξγαζίεο 

αλάδπζεο ηνπ αλζξσπνθεληξηθνχ θνζκνεηδψινπ σο απφξξνηα ηεο δηαλνεηηθήο αλεζπρίαο, ηεο 

λνεηηθήο ξψκεο, ηεο θξηηηθήο νμπδέξθεηαο θαη ηνπ αζπκβίβαζηνπ νξζνινγηζκνχ ηνπο
84

. 

 Γελ δηζηάδνπλ λα εληξπθήζνπλ ζε φιεο ηηο κέρξη ηφηε ππάξρνπζεο δνκέο. Καηαπηάλνληαη κε 

ηε ζπνπδή ηνπ δηπφινπ λόκνο-θύζηο, αλαλεψλνπλ ηηο γισζζηθέο δνκέο, θαιιηεξγνχλ ηνλ ιφγν, ηελ 
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επηρεηξεκαηνινγία (θαη ζπλαθφινπζα ηελ αληεπηρεηξεκαηνινγία), αλαδεηνχλ ηνπο πην ιεπηνχο 

ιεθηηθνχο ρξσκαηηζκνχο θαη επηζπκνχλ λα δηδάμνπλ ζηνπο πνιίηεο ηελ πνιηηηθή ηέρλε, ψζηε απηνί 

λα γίλνπλ ελάξεηνη
85

. Καη πάιη εδψ ε επξηπίδεηα θηγνχξα θαίλεηαη δεηιά-δεηιά λα μεπξνβάιιεη. Γελ 

είλαη ν Δπξηπίδεο ν ηξαγηθφο πνπ δελ δίζηαζε κε γλψκνλα ηελ θαηλνηξφπα δηάζεζε ηνπ, λα 

«ζνθηζηεί» ηξφπνπο ψζηε λα αλαλεψζεη ηελ ηξαγσδία θαη λα ηελ θαηαζηήζεη ξεαιηζηηθφηεξε; Γελ 

έζεζε εθείλνο -πξσηίζησο θαη ζε κέγηζην βαζκφ- ηνλ άλζξσπν φπσο πξαγκαηηθά είλαη ζην 

επίθεληξν ηεο πνίεζήο ηνπ; Γελ ρξεζηκνπνίεζε ηε γιψζζα κε ηέηνηα καεζηξία θαη επηδεμηφηεηα γηα 

λα εθθξάζεη ηα πην ιεπηά πάζε ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο κε ζαθήλεηα; Γελ είλαη ν Δπξηπίδεο ν 

πνηεηήο εθείλνο πνπ εκβάζπλε φζν θαλέλαο άιινο ζηνπο αγψλεο ιφγσλ, γλήζην απφηνθν ηεο 

ζνθηζηηθήο; Γελ πξνζπάζεζε θη απηφο -φπσο θαη νη άιινη δχν ηξαγηθνί εμίζνπ- λα δηδάμεη ηνπο 

πνιίηεο ηε ζεκαζία ηεο θαηάθηεζεο ηεο αξεηήο; Να ινηπφλ· πιάη ζηνλ «αλαμαγφξεην» Δπξηπίδε 

πνξεχεηαη ν «ζνθηζηήο» Δπξηπίδεο. 

 Ο ηξαγηθφο ήιζε πην θνληά κε δχν θπξίσο ζνθηζηέο, ηνλ Πξσηαγφξα θαη ηνλ Πξφδηθν. Οη 

αξραίεο πεγέο αλαθέξνπλ φηη νη δχν απηνί ππήξμαλ θαη δάζθαινη ηνπ. Πξνζσπηθά, απνδέρνκαη ηελ 

άπνςε ηνπ Lesky
86

 πνπ ζέιεη ηνλ Δπξηπίδε λα κελ καζήηεπζε θνληά ζηνλ Πξσηαγφξα αιιά λα 

ζπλαλαζηξάθεθε καδί ηνπ. Ζ ζέζε απηή βαζίδεηαη ζηα ρξνλνινγηθά δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπκε. 

πσο θαη λα έρεη πάλησο, ν Δπξηπίδεο έγηλε κέηνρνο ηεο πξσηαγφξεηαο θηινζνθηθήο δηδαζθαιίαο. 

Ζ ηειεπηαία άθεζε ιακπξά ηα ζεκάδηα ηεο πάλσ ζηελ επξηπίδεηα πέλα. 

 Παξάιιεια, αμηνκλεκφλεπηε είλαη θαη ε ζρέζε Δπξηπίδε-Πξφδηθνπ. Φαίλεηαη φηη ν πξψηνο 

ππήξμε καζεηήο ηνπ δεχηεξνπ. Απφ απηφλ, ν ηξαγηθφο αληιεί ηελ άπνςε ηνπ γηα ηελ πξννπηηθή ηεο 

γιψζζαο: ν πνηεηήο πξνβαίλεη ζε κηα βέβαηε θαη αθξηβή ρξήζε ησλ ιέμεσλ θαη ησλ αληηθάζεσλ 

πνπ θαίλεηαη λα αλαβιχδεη απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο. πλάκα, ρξεζηκνπνηεί ζχλζεηεο ιέμεηο κε 

ιεπηέο απνρξψζεηο. Απηέο εθθξάδνπλ ηελ ίδηα ηάζε αθξηβνινγίαο κε ηελ νπνία θαηαπηάζηεθε ν 

Πξφδηθνο. Σέινο, θξνληίδεη λα επηιέγεη πξνζεθηηθά ηελ θαηάιιειε θάζε θνξά ιέμε
87

, ψζηε λα 

εθθξάζεη κε πεξίζζηα θαζαξφηεηα θαη δηαχγεηα απηφ πνπ ζέιεη, αθνινπζψληαο ηα ρλάξηα ηνπ 

ζνθηζηή. 

 Καζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ πνηεηή 

δηαδξακάηηζε, επίζεο, ε επαθή ηνπ κε ηνλ σθξάηε, ηελ ίδηα ηελ ελζάξθσζε ηεο θηινζνθίαο
88

. Ο 

Δπξηπίδεο θαίλεηαη γνεηεπκέλνο απφ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ θηινζφθνπ θαη απφ ηε δηαιεθηηθή ηνπ 

κέζνδν. Μάιηζηα, πνιχ ζπρλά ν ηξαγηθφο ζεάηαη σο ην alter ego -ην αληηθαζξέπηηζκα, γηα λα 

κηιήζνπκε κε φξνπο πνηεηνινγηθνχο- ηεο ζσθξάηεηαο θηγνχξαο. Καη νη δχν ηνπο, ν θαζέλαο απφ 

                                                 
85

Κάιθαο, Εσγξαθίδεο, 2008
2
, 95. 

86
Lesky, 2010

5
, 12. 

87
de Romilly, 2000

2
, 223. 

88
Κάιθαο, Εσγξαθίδεο, 2008

2
, 103. 



25 

 

δηαθνξεηηθή ζθνπηά, αγφγγπζηα ζηνράδνληαη πεξί εζηθνθνηλσληθψλ αλαδεηήζεσλ. Δλδηαθέξνληαη 

λα κειεηήζνπλ ζην έπαθξνλ ηνλ άλζξσπν θαη ηελ εζηθή, ςπρνινγηθή ηνπ ππφζηαζε. 

 ην πιαίζην απηφ δηθαηνινγείηαη θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ Δπξηπίδε σο ἀπὸ ζθελῆο 

θηιόζνθνο. Οη ήξσέο ηνπ ζπλεζίδνπλ λα εθθξάδνπλ ζηα έξγα ηνπ ηδέεο θηινζνθηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ζπρλά κε εξηζηηθφ ηξφπν
89

. Πξφθεηηαη γηα κηα έλδεημε -ή θαιχηεξα απφδεημε- 

επαθήο ηνπ πνηεηή κε ηνλ σθξάηε. Οη λνεηηθνί ηνπο θφζκνη ηέκλνληαη, θαζψο εθάπηνληαη ηα 

πεδία ελδηαθέξνληνο ηνπο. κσο δελ παχνπλ πνηέ λα ππεξεηνχλ δχν δηαθνξεηηθά κεγέζε: ν 

Δπξηπίδεο ππεξεηεί ηελ ηξαγσδία αιιά κε ηφικε, ζχλεζε θαη εηιηθξίλεηα πξνρσξεί ζηνλ 

θηινζνθηθφ ζηνραζκφ γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε· ν σθξάηεο, πάιη, θηινζνθεί πεξί ηεο νιφηεηαο 

ηνπ αλζξψπνπ, κέηξν ηεο νπνίαο απνδεηθλχνληαη θαη νη ηξαγηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Σελ επνρή πνπ δεη ν ηξαγηθφο άλεπ ακθηβνιίαο ζεκαδεχεη θαη ε αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηεο 

ξεηνξηθήο. Φπζηθά, ν Δπξηπίδεο δελ κπνξεί λα κείλεη αλεπεξέαζηνο απφ ηελ ηέρλε απηή. Γξήγνξα 

έξρεηαη ζε επαθή καδί ηεο θαη γνεηεχεηαη απφ ηα κέζα θαη ηα δηδάγκαηά ηεο. Καη εάλ κέρξη ηψξα 

παξαηεξνχζακε ζηελ επξηπίδεηα δξακαηνπξγηθή παξαγσγή φςεηο ηεο αλαμαγφξεηαο ζνθηζηηθήο θαη 

ηεο ζσθξάηεηαο δηδαζθαιίαο, ηα δεδνκέλα κε ηε ξεηνξηθή αιιάδνπλ. Ο Δπξηπίδεο ζπλεηδεηά ή 

αζχλεηδα, εθνχζηα ή αθνχζηα, άιινηε πεξηζζφηεξν θαη άιινηε ιηγφηεξν, θνηλσλεί ηελ ηέρλε απηή. 

Δλδχεηαη ηα κέζα ηεο θαη απνδεηθλχεηαη ηθαλφηαηνο ρεηξηζηήο ησλ ιφγσλ ηεο. ην ζεκείν απηφ 

αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε αλαθνξά καο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ξεηνξηθή επεξέαζε βαζχηαηα 

ηελ πέλα ηνπ ηξαγηθνχ, ζα παξακείλεη ζε έλα κφλν πξψην επίπεδν, θαζψο ζα αλαιπζεί ελδειερψο 

ζηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο κειέηεο ηνπ ἀγῶλνο ηεο Ἀιθήζηηδνο. 

 Απφ θνηλνχ κε φιεο απηέο ηηο πλεπκαηηθέο δπκψζεηο, ν πνηεηήο δεη θαη ηελ απφιπηε 

αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηεο ηξαγσδίαο θαη ηνπ ζεάηξνπ ζπλνιηθά. Μάιηζηα, ην ηειεπηαίν 

αλαγλσξίδεηαη πιένλ σο βαζηθφο θνηλσληθνπνιηηηθφο ζεζκφο ηνπ αζελατθνχ βίνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κε πξσηεξγάηε ηνλ Αηζρχιν θαη έπεηηα ηνπο δχν άιινπο νκφηερλνχο ηνπ, ε αξραία 

δξακαηνπξγία αξρίδεη λα απαγθηζηξψλεηαη απφ ηνλ θφζκν ησλ Μνπζψλ
90

. Ο πνηεηήο παχεη λα είλαη 

ην παζεηηθφ ηνπο θεξέθσλν θαη αλαιακβάλεη ξφιν ελεξγφ. Ζ αξραηνειιεληθή ηξαγσδία απνθηά 

ζηαδηαθά ηε δηθή ηεο ηαπηφηεηα. Κχξην φπιν ηεο απνδεηθλχεηαη ε αλαλενχκελε πξάμηο. χκθσλα 

κε ηνλ Ηαθψβ, κάιηζηα, ε πξάμηο απηή εδξάδεηαη ηφζν ζηε κπζνινγηθή παξάδνζε, ε νπνία απνηειεί 

θνηλφ παηδεπηηθφ πιηθφ, φζν θαη ζηελ πνηεηηθή παξάδνζε, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο απνηειεί θνηλή 

πνιηηηζκηθή εκπεηξία, θαζψο κεηαηξέπεη ηνλ κχζν ζε ινγνηερλία
91

. 

 Δίλαη ζαθέο πηα φηη ε ηξαγσδία «έρεη θάηη λα πεη» ζηνπο ζεαηέο. Σν δξάκα ζέηεη ην 
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πξφβιεκα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο κνίξαο ηνπ, απνθαιχπηεη ηα ιάζε, ηελ ελνρή θαη ηνλ πφλν ηνπ. 

Θέηεη ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν αληηκέησπν κε έλα ζετθφ ζχκπαλ, ην νπνίν ηελ ίδηα ζηηγκή κπνξεί λα 

είλαη πξνπχξγην δηθαηνζχλεο ή αθαηαλφεηα ερζξηθφ απέλαληη ζηνλ ίδην. Δμεηάδεη, κε άιια ιφγηα, 

ηηο πξάμεηο ηνπ αηφκνπ ζε έλα πιαίζην αμηψλ θνηλφ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν
92

. 

 Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, ε πιεηνλφηεηα ησλ κειεηεηψλ αλαγλσξίδεη ζην αξραηνειιεληθφ ζέαηξν 

έλαλ μεθάζαξα δηηηφ ξφιν: θαη παηδαγσγηθφ θαη πνιηηηθφ. ηελ Αζήλα ηνπ 5
νπ

 αη π.Υ. ην ζέαηξν 

είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ρψξνο ηέιεζεο παξαζηάζεσλ. Δίλαη ην «κεγάιν ζρνιείν» ησλ Αζελαίσλ. 

ε απηφ, απφ θνηλνχ κε ηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ θαη ηελ Ζιηαία, νη πνιίηεο δηδάζθνληαη ηηο αξρέο 

ηεο δεκνθξαηίαο, καζαίλνπλ λα ζπλππάξρνπλ ζε έλα θνηλφ ζχζηεκα αμηψλ, κα, πνιχ πεξηζζφηεξν 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηη πξάγκαηη ζεκαίλεη λα είζαη Αζελαίνο πνιίηεο. 

 Καη’ νπζίαλ, νη ηξαγσδίεο παξνπζίαδαλ ζηνπο Αζελαίνπο κε άκεζν ηξφπν πφζν 

εμνλπρηζηηθά κπνξεί θαλείο λα ζπδεηήζεη πάλσ ζε έλα ζέκα, πψο ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο ή ζε 

πνην βαζκφ θάπνηνο πνιίηεο κπνξεί λα ρεηξαγσγεζεί ή θαη λα εμαπαηεζεί
93

. Μάιηζηα, φπσο 

ζεκεηψλεη ν Croally, δηθαηνχκαζηε λα ππνζηεξίδνπκε φηη ε αηηηθή ηξαγσδία ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ., κε ηνλ 

δηθφ ηεο ηδηαίηεξν ηξφπν, είρε ππνρξέσζε λα δηδάζθεη ηνπο πνιίηεο ηεο δεκνθξαηηθήο Αζήλαο ηνπ 

αηψλα απηνχ
94

 θαη λα ηνπο κπεί κε ηξφπν έκκεζν ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηεο πφιεο. 

 ην πιαίζην απηφ, ζα ήηαλ αδηαλφεην ν Δπξηπίδεο λα παξακείλεη αλεπεξέαζηνο απφ ηελ 

πνιηηηθή δηάζηαζε θαη ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν πνπ είρε ιάβεη ε ηέρλε πνπ κε δήιν ππεξεηνχζε. 

Δμίζνπ αδηαλφεην ζα θάληαδε λα έρεη κείλεη αλεπεξέαζηνο απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηνγξαθίαο 

θαη ηεο ηππνθξάηεηαο ηαηξηθήο. Βέβαηα, ζην ζεκείν απηφ νη γλψζεηο καο είλαη κάιινλ 

πεξηνξηζκέλεο. Θα ήηαλ παξάηνικν λα ππεξαζπηζηνχκε κε ζζέλνο ηε ζέζε πνπ ζα ήζειε ηνλ 

Δπξηπίδε λα επεξεάδεηαη απφ ηνλ Θνπθπδίδε ή ηνλ Ηππνθξάηε. Σελ ίδηα ζηηγκή, φκσο, ζα ήηαλ 

άδηθν λα ππνζηεξίμνπκε φηη ν πνηεηήο δελ είρε θακία πλεπκαηηθή επαθή κε ηνπο δχν παξαπάλσ 

δηαλννχκελνπο. Δμάιινπ, ε κεγάιε ειπίδα ηνπ 5
νπ

 αη., πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ ειπίδα κειέηεο 

ηνπ αλζξψπνπ, δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ θαη ησλ ηξηψλ: ν Δπξηπίδεο επηρεηξεί λα δηεηζδχζεη ζηα 

άδπηα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ν Θνπθπδίδεο λα κειεηήζεη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ν Ηππνθξάηεο λα εξκελεχζεη ηηο παζήζεηο ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. 

 Ζ λνεηηθή ηνπο ζθαίξα πάιιεηαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Ο ηζηνξηθφο θαη ν ηξαγηθφο 
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κηινχλ γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε φρη σο πξνλφκην κεξηθψλ, αιιά γηα ην βάζνο ηεο χπαξμεο φισλ
95

. 

Γελ ελδηαθέξνληαη γηα ηε θχζε ησλ εξψσλ κα γηα ηε θχζε, θπξίσο, φισλ ησλ αλζξψπσλ. Σε 

κειεηνχλ ζε βάζνο θαη πξνζπαζνχλ λα δηεξεπλήζνπλ, λα αλαθαιχςνπλ θαη. ελ ηέιεη, λα 

δηεηζδχζνπλ ζε φινπο εθείλνπο ηνπο λνεηηθνχο θαη ςπρηθνχο κεραληζκνχο πνπ νδεγνχλ ηνλ 

άλζξσπν ζηε ιήςε απνθάζεσλ. ην πιαίζην απηφ, ε πεξηγξαθή ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο γίλεηαη 

κε ηξφπν λέν θαη απζηεξφ, ελψ δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν ζηελ ηζηνξία 

φζν θαη ζηελ ηξαγσδία γεληθφηεηεο
96

. Πίζσ απφ απηφ ην κνληέιν ζθέςεο θαη αλαδήηεζεο ηεο 

γλψζεο βξίζθεηαη, βέβαηα, ν Ηππνθξάηεο θαη ε επηζηήκε ηνπ. Ο Κψνο κειέηεζε ηνλ αλζξψπηλν 

πφλν, ην ζψκα θαη ηηο παζήζεηο ηνπ ζε κεγάιν βαζκφ, πξνζπαζψληαο λα γεληθεχζεη ηα 

ζπκπηψκαηα, ηηο αηηίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθάζηνηε αζζέλεηαο. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ ππήξμε 

ε ζεξαπεία ησλ λνζνχλησλ, φπσο αθξηβψο απψηεξνο ζηφρνο ηνπ Θνπθπδίδε ππήξμε ε ζεξαπεία ηεο 

ζθέςεο, γηα ηελ απνθπγή ιαζψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη ηνπ Δπξηπίδε, ηέινο,  ε 

ζεξαπεία ηεο ςπρήο, ψζηε ν άλζξσπνο λα κπνξέζεη λα ζηαζεί επάμηα αληίθξπ ζηηο δπζθνιίεο, ζηα 

εκπφδηα θαη ζηα βάζαλα πνπ ηνλ θαηαηξχρνπλ, γηα λα ηα αληηκεησπίζεη φια κε ζχλεζε. 

 Αλάκεζα, φκσο, ζε φιεο απηέο ηηο πλεπκαηηθέο δπκψζεηο, ηελ θνζκναληίιεςε ηνπ πνηεηή 

ζηηγκαηίδεη θαη ην μέζπαζκα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ. Πξφθεηηαη, αλαληίξξεηα, γηα έλαλ 

πφιεκν κε πνιιέο φςεηο θαη εθθάλζεηο, ν νπνίνο ππξνδνηήζεθε απφ ηε δηαθνξά δπλακηθήο ησλ δχν 

ζπνπδαηφηεξσλ πφιεσλ ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο, ηεο Αζήλαο θαη ηεο πάξηεο. 

 Ο Δπξηπίδεο -φπσο θαη φινη ηνπ νη ζπκπνιίηεο- είδαλ ην ζπνπδαίν αζελατθφ δεκηνχξγεκα 

ηνπ Πεξηθιή λα γθξεκίδεηαη. Ζ δεκνθξαηία βξηζθφηαλ ζε ζηαδηαθή ππνρψξεζε
97

, νη ζεζκνί 

θαηαιχνληαλ θαη ε πνιηηηθή αζηάζεηα ήηαλ αλαπφθεπθηε. Δμίζνπ αλαπφθεπθηε ππήξμε θαη ε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή παξαθκή. Σν ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ βξήθε ηε πάξηε 

ληθήηξηα θαη ηελ Αζήλα εηηεκέλε λα πξνζπαζεί λα αλαζπληαρζεί. Ζ λννηξνπία ησλ θαηνίθσλ ηεο 

αιιάδεη εθ λένπ θαη έλαο πεθσηηζκέλνο λνπο, φπσο απηφο ηνπ Δπξηπίδε, κπνξνχζε εχθνια λα ην 

αθνπγθξαζηεί, φπσο, εμάιινπ,  καξηπξνχλ ηα έξγα ηεο πεξηφδνπ εθείλεο. Παξαηαχηα, πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη ν Πεινπνλλεζηαθφο Πφιεκνο δελ θαηέζηξεςε νχηε ηελ Αζήλα, νχηε ηελ αζελατθή 

δεκνθξαηία νχηε ηελ αηηηθή ηξαγσδία, θαζψο φιεο απηέο ζπλερίδνπλ ηελ πνξεία ηνπο θαη ηνλ 4
ν
 αη. 

π.Υ.. Δμαλάγθαζε φκσο, ίζσο κε έλαλ ηξφπν βίαην θαη δξηκχ, ηνπο Αζελαίνπο λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο αμίεο, ηα ηδαληθά, ηελ θνζκναληίιεςε ηνπο θαη, θπξίσο, λα 

επαλαθαζνξίζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην ηφηε ππάξρνλ ζηεξέσκα. 

 πγθεθαιαησηηθά, φια ηα παξαπάλσ -ζεηηθά κα ζπλάκα θαη αξλεηηθά- βίσζε ν Δπξηπίδεο. 
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Δπηχρεζε δειαδή λα δήζεη εθ ησλ έζσ ηελ πλεπκαηηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή άλζεζε 

ηεο Αζήλαο, κηαο πφιεο πνπ έζαιιε γηα πεξίπνπ πελήληα ρξφληα θαη έκειιε λα ζεκαδέςεη ηνλ ξνπ 

ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο. Σελ ίδηα ζηηγκή, φκσο, δπζηχρεζε βιέπνληαο ην πεξίιακπξν αηηηθφ άζηπ 

λα δνλείηαη ζηνπο ξπζκνχο ελφο πνιέκνπ κε φ, ηη απηφο ζπλεπάγεηαη. Με ηε ζεηξά ηνπο, φια απηά 

ηα βηψκαηα ζεκάδεςαλ ηνλ άλζξσπν Δπξηπίδε θαη, ελ θαηαθιείδη, απνηππψζεθαλ ζην 

δξακαηνπξγηθφ ηνπ έξγν. Δπνκέλσο, ζα ήηαλ παξάηαηξν λα κελ κειεηεζνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 

ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πνηεηηθήο πέλαο ηνπ ηξαγηθνχ. Δμάιινπ, ν εθάζηνηε πνηεηήο είλαη 

γέλλεκα ζξέκκα ηεο επνρήο ηνπ: δεη θαη αλαπηχζζεηαη κέζα ζε απηήλ, εγθνιπψλεηαη ηα δηδάγκαηά 

ηεο, αθνπγθξάδεηαη ηνπο παικνχο ηεο θαη ζην έξγν ηνπ, ελ ηέιεν, ζπλδηαιέγεηαη κε απηή. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

1. Οριζμός – ιζηορική επιζκόπηζη ηης ρηηορικής 

 Σν ελ ιφγσ θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη εμνινθιήξνπ αθηεξσκέλν ζηε ξεηνξηθή 

ηέρλε. Με ζεκείν αθεηεξίαο ηηο απαξρέο θαη ηελ πνξεία ηεο ξεηνξηθήο, επηρεηξείηαη ζε απηφ λα 

εμεηαζζεί, ελ ηέιεη, ε ζηελή θαη, ελ πνιινίο, αιιεινεμαξηψκελε ζρέζε κεηαμχ ηνπ δξακαηηθνχ 

πνηεηή θαη ηνπ ξήηνξα ζην πιαίζην ηνπ ηζηνξηθνχ πεξηγξάκκαηνο ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη κφλν κέζα απφ ηελ αλάδεημε ηεο παξαπάλσ ζρέζεο λνκηκνπνηνχκαζηε λα 

πξνζεγγίζνπκε ηνλ Δπξηπίδε σο ξήηνξα θαη, ζπλεπαθφινπζα, λα εξκελεχζνπκε ηνλ ἀγῶλα ιόγσλ 

ηεο Ἀιθήζηηδνο σο ιφγν ελ δπλάκεη δηθαληθφ. 

 Δχινγα ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο, πάλησο, φηη ην εγρείξεκα καο είλαη παξάηνικν - 

εάλ φρη άηνπν. Γχζθνια ζα ζπλέδεε θάπνηνο ηελ ηξαγσδία ή ηελ θσκσδία κε ηε ξεηνξηθή. Πην 

εχθνια, αληηζέησο, ζα κπνξνχζε λα ζπλδεζεί ε ηειεπηαία κε ηε θηινζνθία. Καη ζηηο δχν, ζηε 

ξεηνξηθή σο ιφγνο, ζηε θηινζνθία σο ζθέςε, ν λνπο πεξηδηαβαίλεη αέλαα θαη εθθηλεί λέεο αξρέο 

θαη αμίεο. Έηζη, ζην κπαιφ ησλ πεξηζζφηεξσλ απιψλ αλαγλσζηψλ ή ζεαηψλ ηνπ δξάκαηνο ζήκεξα 

ζα θάληαδε κάιινλ αλνίθεηα ε εηθφλα ηνπ Φέξεηα θαη ηνπ Αδκήηνπ, ησλ δχν πξσηαγσληζηψλ ηνπ 

θεληξηθνχ ἀγῶλνο ηνπ έξγνπ, λα ινγνκαρνχλ ζε έλα δηθαζηήξην, απελδπφκελνη ην ηξαγηθφ 

πεξίβιεκα πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε πέλα ηνπ Δπξηπίδε. Κάηη ηέηνην, φκσο, πηζηεχνπκε φηη δελ ζα 

θάληαδε ηφζν μέλν ζηα κάηηα ηνπ θηινζεάκνλνο θνηλνχ ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

θαληαζηεί επθνιφηεξα ηνπο δχν αγνξεηέο σο δηάδηθνπο ζε θάπνην δηθαζηήξην. Δμάιινπ, φπσο 

δηαπηζηψλεηαη, ε γφληκε ψζκσζε ηεο δξακαηηθήο πνίεζεο κε ηε ξεηνξηθή ηέρλε είρε ήδε 
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αλαγλσξηζζεί ηα ρξφληα εθείλα σο ζεκαληηθή πηπρή ηεο αηηηθήο δξακαηνπξγίαο
98

. 

 Γηα λα θαηαζηεί, βέβαηα, ε ζρέζε απηή ζαθήο θξίλεηαη ζθφπηκν πξσηίζησο λα πξνβνχκε ζε 

κηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν επζχλνπηε επηζθφπεζε ηεο πνξείαο ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο. 

 Δκθαηηθά, ν ηίηινο ηνπ θεθαιαίνπ παξαπέκπεη ζηε Ῥεηνξηθή ηνπ Αξηζηνηέιε, ηελ θνξσλίδα 

ζηε ζεσξία ηεο θιαζηθήο ειιεληθήο ξεηνξηθήο. Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν-ζηαζκφ πνπ απνηειεί ηε 

ζηέξεα βάζε πάλσ ζηελ νπνία νηθνδνκνχληαη νη επί αηψλεο κειέηεο θαη πξαγκαηείεο γχξσ απφ ηε 

ξεηνξηθή. Δλαξγέζηεξα, ν ηαγεηξίηεο, κνινλφηη ηε ζεσξνχζε ηέρλε θαη φρη επηζηήκε, αζρνιήζεθε 

επηζηακέλσο κε απηή ιφγσ ηεο κεγάιεο παηδεπηηθήο ηεο δχλακεο θαη απνθάζηζε λα δψζεη κηα 

επηζηεκνληθή δηδαζθαιία ηεο
99

. Γηέθξηλε, ινηπφλ, πξψηνο ηα είδε θαη ηα κέζα πνπ απηή κεηέξρεηαη, 

νξίδνληάο ηελ σο δύλακηλ πεξὶ ἔθαζηνλ ηνῦ ζεσξῆζαη ηὸ ἐλδερόκελνλ πηζαλόλ (1355 Β25). 

 Παξάιιεια, ε ξεηνξηθή πξνβάιιεηαη πνιιέο θνξέο σο «ηέρλε ηνπ νκηιείλ» ή «ηέρλε ηνπ 

πείζεηλ». Ζ επηινγή, κάιηζηα, ηνπ φξνπ ηέρλε δελ είλαη θαζφινπ ηπραία, θαζψο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Pernot, ε έλλνηα ηέρλε γηα ηνπο αξραίνπο ζήκαηλε ηφζν ηελ ηέρλε φπσο ηελ ελλννχκε εκείο ζήκεξα 

φζν θαη ηελ ηδέα ηεο εθινγηθεπκέλεο κεζφδνπ εληφο ζπζηήκαηνο θαλφλσλ πξαθηηθήο 

σθειηκφηεηαο, ηερληθήο παξαγσγήο θαη ελφο επαγγέικαηνο
100

. 

 Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ξεηνξηθήο είλαη απηή ηνπ Werner πνπ ηε κειεηά σο κηα 

κνξθή ςπραγσγίαο (ζχκθσλα κε ηελ αξραία εξκελεία ηνπ φξνπ). Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα κηα 

κνξθή ηέρλεο ηνπ ιφγνπ πνπ θαηαθέξλεη λα επεξεάζεη ςπρνινγηθά ηνλ ζεαηή θαη λα εμνπζηάζεη 

φιε ηελ θιίκαθα ησλ αλζξσπίλσλ ζπλαηζζεκάησλ, κε ηε ινγηθή ηεθκεξίσζε ηεο θάζε θνξά 

πξνβαιιφκελεο ζέζεο
101

. 

 ιεο νη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο απνηεινχλ αλακθηζβήηεηα ζπληζηψζεο κηαο θνηλήο 

ζπληζηακέλεο. Απηή ζα απνηειέζεη θαη ηε βάζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο: ε ξεηνξηθή είλαη κηα ηέρλε 

ρεηκαξξψδεο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθάζηνηε νκηιεηή λα πείζεη ηνλ ζπλνκηιεηή 

ηνπ θαη, ελ γέλεη, ην αθξναηήξηφ ηνπ γηα ηελ αιήζεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ,  

αθφκε θη εάλ απηά δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηνρεχνληαο είηε ζηνλ λνπ είηε ζην 

ζπκηθφ ηνπ. 

 Καη πνηα ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί θαηαιιειφηεξε κήηξα γηα λα θπνθνξήζεη ηελ ηέρλε 

απηή πέξα απφ ηελ Αζήλα ηνπ 5
νπ

 αη. π. Υ., ηε κεηέξα ηεο λφεζεο; Αζθαιψο, θαζφινπ ηπραίν δελ 

ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ην γεγνλφο φηη ε Αζήλα ηνπ ρξπζνχ αηψλα ζπρλά αλαγλσξίδεηαη θαη σο 

ινγόπνιηο. Ζ ίδηα παξέιαβε, εμάιινπ, κηα ήδε εθπιεθηηθή παξάδνζε απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 
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γιψζζαο θαη πξφζζεζε έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ε γιψζζα, ηδηαίηεξα ε ξεηνξηθή, 

δηαδξακάηηδε θαζνξηζηηθφ ξφιν, φπσο εχζηνρα ππνγξακκίδεη ν Croally
102

. Πξάγκαηη, ε ξεηνξηθή 

γλσξίδεη ηαρχηαηε άλζεζε θαη νη κέζνδνί ηεο γλσξίδνπλ επξεία απνδνρή θαη ρξήζε ζηα ρέξηα 

ξεηφξσλ, πνηεηψλ θαη πνιηηηθψλ ζηε δεκνθξαηηθή Αζήλα. Ωζηφζν, ζα ήηαλ ιάζνο λα ππνζέζεη 

θαλείο ηελ άπνςε φηη ε ξεηνξηθή γελληέηαη θαη αθκάδεη απηφρξεκα ζηελ πεξηθιετθή Αζήλα. 

 Σα πξψηα ζπέξκαηά ηεο, εμάιινπ, εληνπίδνληαη ήδε θαηά ηελ επνρή ζχλζεζεο ησλ 

νκεξηθψλ επψλ. ηελ Ιιηάδα θαη ζηελ Οδύζζεηα, ζηα πξψηα θείκελα ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

γξακκαηείαο, ε νκηιία θαη ε πεηζψ θαηέρνπλ κηα πνιχ ζεκαληηθή ζέζε, απνδεηθλχνληαο φηη ηα 

πηεξόεληα ἔπεα ζπληζηνχλ ζεκειηψδε δηάζηαζε ηεο νκεξηθήο πνίεζεο
103

 θαη, θαη’ επέθηαζε, ηεο 

ηφηε επνρήο. Πξάγκαηη, ε δεκφζηα δσή ζηελ αξραία Διιάδα ζρεηηδφηαλ άκεζα κε ηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν
104

. Ο ηειεπηαίνο, ζηελ έληερλε κνξθή ηνπ, είρε θαηαζηεί ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε δσή ησλ 

νξγαλσκέλσλ πνιηηεηαθά θνηλνηήησλ. Ηδαληθφο ηχπνο πνιίηε ζεσξείην εθείλνο πνπ είρε ηε 

δπλαηφηεηα θαη λα πξάηηεη θαη λα κηιά κε ηέρλε. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ηα 

ραξαθηεξνινγηθά γλσξίζκαηα ησλ πξνζψπσλ ησλ επψλ αλαδχνληαη -ζε ζεκαληηθφ βαζκφ- κέζσ 

ησλ ιφγσλ ηνπο: άιινη ήξσεο δηαθξίλνληαη ράξε ζηε ξεηνξηθή ηνπο δεηλφηεηα (Νέζησξ) ελψ άιινη 

απαμηψλνληαη εμαηηίαο ησλ αζπξφζηνκσλ θαη αζχλεησλ ιφγσλ ηνπο (Θεξζίηεο)
105

. 

 Ζ παξαπάλσ παξαηήξεζε αθήλεη λα δηαθαλεί φηη ε ξεηνξηθή δεηλφηεηα ήδε απφ ηνλ 8
ν
 αη. 

π. Υ., ζπλπθαζκέλε κε ηελ νκνξθηά θαη ηελ επθπΐα, απφ θνηλνχ κε απηέο, αλήθεη ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

ήξσα
106

. Δάλ, ινηπφλ, καδί κε εθείλεο ζπλππνινγίζνπκε θαη ηελ πνιηηηθή δξάζε, σο αλάιεςε 

επζπλψλ θαη ζπλεηδεηή πξάμε, ηφηε εχθνια κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ζηα ρξφληα εθείλα ε 

ξεηνξηθή ζεάηαη σο ε ηέρλε ηνπ «έληερλνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ» πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ αξρψλ ηεο ζπιινγηθήο δσήο. 

 ηελ ακέζσο επφκελε πεξίνδν, δειαδή ζηα ρξφληα απφ ηνλ νκεξηθφ θφζκν έσο ηελ θιαζηθή 

επνρή, ε Πεηζψ, ε θχξηα λνεηηθή θαη ιεθηηθή πξνζιακβάλνπζα ηεο ξεηνξηθήο -δηα θαη κέζσ ηεο 

νπνίαο ε ηειεπηαία νινθιεξψλεηαη- αξρίδεη λα θαηαιακβάλεη κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηε ζθέςε ησλ 

αξραίσλ Διιήλσλ. χκθσλα κε ηνλ Pernot, ε πεηζψ αλαπαξίζηαηαη ζηε ινγνηερλία θαη ζηελ 

αγγεηνγξαθία. Δίλαη ηαπηφρξνλα κηα πλεπκαηηθή έλλνηα θαη κηα αλζξψπηλε δχλακε πνπ 

πξνζσπνπνηείηαη σο ζεφηεηα θαη ζπκβνιίδεη είηε ηε γνεηεία θαη ηελ πιάλε είηε ηελ άξλεζε ηεο 

βίαο θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο επηαμίαο
107

. 

 Ζ ζηέξεα βάζε ψζηε λα ινγίδεηαη ε ξεηνξηθή σο «ηέρλε ηνπ πείζεηλ» έρεη ήδε ηεζεί απφ ηνλ 
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6
ν
 αη. π. Υ. Σφηε αξρίδνπλ λα δηαδίδνληαη πνηθίια έξγα ζε πεδφ ιφγν. Ζ πξσηνθαζεδξία ηεο πνίεζεο 

ζην πιαίζην ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο θινλίδεηαη θαη δηάθνξα έξγα ζε πεδφ ιφγν 

αξρίδνπλ λα μεπξνβάιινπλ κε γξήγνξν ξπζκφ. Με ηε ζεηξά ηεο, ε ηαρεία απηή αλάπηπμε ηνπ πεδνχ 

ιφγνπ απνηειεί ηελ αλαγθαία εθείλε ζπλζήθε πνπ απαηηείηαη γηα λα αλαγλσξηζζνχλ αξγφηεξα ην 

θχξνο θαη ε αμία ηνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ
108

. 

Υσξίο ακθηβνιία, πάλησο, ε ξεηνξηθή νξγαλσκέλε σο ηέρλε απνηειεί δεκηνχξγεκα ηνπ 5
νπ

 

αη. π. Υ. θαη ζρεηίδεηαη ακεζφηαηα κε ηε δεκνθξαηία, φπσο απηή δηακνξθψζεθε θπξίσο ζηελ 

Αζήλα θαη ζηηο πφιεηο ηεο ηθειίαο. ην ζεκείν απηφ ην θέληξν βάξνπο ηεο έξεπλάο καο πξέπεη λα 

κεηαηνπηζζεί ζην κεγαιχηεξν λεζί ηεο Μεζνγείνπ. 

 Πξάγκαηη, ε πξαθηηθή θαη ε ζεσξία ηεο ξεηνξηθήο γελλήζεθαλ ζηε ηθειία, θπξίσο δε ζηηο 

πξαθνχζεο
109

. Ζ επίιπζε πξαθηηθψλ δεηεκάησλ, φπσο νη αηηήζεηο επηζηξνθήο πεξηνπζηψλ πνπ 

αθνινχζεζε ηελ εθεί πηψζε ηεο ηπξαλλίαο, έδσζε ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ξεηνξηθήο. Πξσηεξγάηεο ηεο ηέρλεο απηήο αλαδεηθλχνληαη ν Κφξαθαο θαη ν καζεηήο ηνπ Σεηζίαο. 

Ο πξψηνο θαίλεηαη λα εηζεγήζεθε έλαλ ηξηκεξή ρσξηζκφ ησλ εθθσλνχκελσλ ζε δεκφζην ρψξν 

πνιηηηθψλ ιφγσλ θαη ν δεχηεξνο πηζαλφλ λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηεχξπλζε ηεο ηερληθήο ηνπ 

«επηρεηξεκαηνινγείλ»
110

. Μάιηζηα, νη δχν απηνί ζεσξνχληαη νη πξψηνη πνπ ζπλέζεζαλ κηα 

πξαγκαηεία ξεηνξηθήο ( Ἐγρεηξίδηνλ ῥεηνξηθῆο [ηέρλεο]). Δίηε πξφθεηηαη γηα δχν δηαθνξεηηθά 

ζπγγξάκκαηα είηε γηα έλα κφλν, εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ζην έξγν απηφ 

ππάξρεη αλαθνξά γηα πξψηε θνξά ζηελ έλλνηα ηεο αιεζνθάλεηαο θαη ζε απηή ηνπ εἰθφηνο
111

, 

δειαδή ηεο εθ ηνπ πηζαλνχ επηρεηξεκαηνινγίαο (ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα παξαδνζεί 

ε αιήζεηα). 

 Ζ ξεηνξηθή αξρίδεη ζηαδηαθά λα μεδηπιψλεη ηα εξγαιεία, ηα κέζα θαη ηνπο ηξφπνπο ηεο. 

Δθείλνο, φκσο, πνπ ηε ζηνηρεηνζεηεί σο ηέρλε θαη ζεσξείηαη «παηέξαο» ηεο είλαη ν Γνξγίαο
112

. Ο 

ζνθηζηήο απφ ηνπο Λενληίλνπο ηεο ηθειίαο επηζεκαίλεη φηη ν κφλνο θαη απφιπηνο ζηφρνο ηεο 

ξεηνξηθήο είλαη ε πεηζψ. Καηά ηνλ Γνξγία, ν ζηφρνο απηφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δχν ηξφπνπο: κε 

ηε καθξνινγία -πνπ ζπλαξηάηαη κε ηνπο θνηλνχο ηφπνπο- θαη κε ηε ρξήζε πνηθίισλ πθνινγηθψλ 

κέζσλ. ε απηά δεζπφδνπζα ζέζε θαηέρεη ε ἀληίζεζηο, νπζηψδεο  ζπζηαηηθφ ηεο ζθέςεο ηεο 

πεξηφδνπ
113

. Παξάιιεια, ν ζνθηζηήο πξνζπάζεζε λα δηαλζίζεη ηνλ πεδφ ιφγν, κε πιήζνο ζρεκάησλ 

πνπ παξέπεκπαλ ζηελ πνηεηηθή δεμακελή. Σα ηειεπηαία έκειιε λα κείλνπλ γλσζηά σο γνξγίεηα 

ζρήκαηα. 
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 Αο επηζηξέςνπκε πίζσ ζηελ Αζήλα. Ζ αξρή ηεο αηηηθήο ξεηνξείαο, ινηπφλ, εληνπίδεηαη ζηα 

ρξφληα πνπ έπνληαη ηελ απφθξνπζε ηεο πεξζηθήο επίζεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

ζηεξεψζεθαλ θαη δηεπξχλζεθαλ νη δεκνθξαηηθέο θαηαθηήζεηο, κε πξψηηζηε θαη πιένλ ζεκαληηθή 

ηελ ἰζεγνξία. πσο εχινγα επηζεκαίλεη ν Edwards, νη απαξρέο ηεο ξεηνξηθήο ζεσξίαο ζπκπίπηνπλ 

κε ηηο πξνφδνπο ηεο δεκνθξαηίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξπζνχ αηψλα ηνπ Πεξηθιή
114

. 

 Ζ παξαπάλσ ζέζε κπνξεί εχθνια λα γίλεη αληηιεπηή εάλ θαλείο αλαινγηζηεί φηη ζηε 

δεκνθξαηία ην ζχλνιν ησλ απνθάζεσλ, πνιηηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ, ιακβάλεηαη απφ φινπο ηνπο 

πνιίηεο (ζηελ αξραία Διιάδα απφ ηνπο ελήιηθεο άλδξεο). Πξάγκαηη, θάζε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, 

δειαδή ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ ή ζηα δηθαζηήξηα, πξνυπέζεηε απαξαηηήησο ηε ξεηνξηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ εθάζηνηε πνιίηε. Μάιηζηα, ε ξεηνξηθή δεηλφηεηα απνδεηθλχεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν πνιχηηκε δεμηφηεηα. πσο ήηαλ, ζπλεπψο, θπζηθφ, ε ξεηνξηθή έγηλε ζηαδηαθά 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, θπξίσο γηα ηνπο πνιίηεο εθείλνπο πνπ επηζπκνχζαλ λα αλαξξηρεζνχλ 

ζηνλ πνιηηηθφ ζηίβν. Παξάιιεια, γλψξηζε κεγάιε αλάπηπμε ζηνπο θχθινπο ησλ ζνθηζηψλ. ε 

απηνχο ζπγθαηαιέγεηαη έλαο νξηζκέλνο αξηζκφο δηαλνεηψλ πνπ πξνεξρφηαλ απφ δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ θαη ζπγθεληξψζεθε ζηελ Αζήλα φπνπ δηέκεηλε, δίδαμε, έδσζε 

δηαιέμεηο, δεκνζίεπζε ζπγγξάκκαηα
115

, απέθηεζε θχξνο θαη ππνζηεξηθηηθέο κα ζπλάκα θαη 

άζπνλδνπο επηθξηηέο. Με ιίγα ιφγηα, νη ζνθηζηέο επεξέαζαλ άξδελ κε ηα δηδάγκαηά ηνπο ην 

πλεπκαηηθφ γίγλεζζαη θαη ζπκπνξεχζεθαλ κε ηηο αμίεο ηεο ξεηνξηθήο. 

 Απηή αθξηβψο ε επαθή ξεηνξηθήο θαη ζνθηζηψλ απνηειεί κηα επηπρέζηαηε ζπγθπξία ζηνλ 

ξνπ ησλ πλεπκαηηθψλ εμειίμεσλ θαη πξνεηνηκάδεη, θαη’ νπζίαλ, ηε κεγάιε ζηηγκή ηεο ξεηνξηθήο 

ηνλ ακέζσο επφκελν αηψλα. πσο έρεη ήδε ιερζεί, ε ζνθηζηηθή θίλεζε ήξζε λα ηαξάμεη ηα 

ιηκλάδνληα, λεξά ηεο πλεπκαηηθήο Αζήλαο θαη λα παξαζχξεη ηνπο Αζελαίνπο ζε δηαξθείο 

πλεπκαηηθέο αλαδεηήζεηο. Οη ζνθηζηέο επηθεληξψλνληαη ζηελ αλζξψπηλε θχζε θαη ζέηνπλ 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηεο κεηέπεηηα θηινζνθίαο. Κχξηα φπια ηνπο 

αλαδεηθλχνληαη ν δηαξθήο ζθεπηηθηζκφο θαη ε νμεία θξηηηθή
116

 πνπ αζθνχλ ζε θάζε παξαδεδεγκέλε 

αξρή. 

 Απφ ηηο ηδέεο πνπ αλέπηπμαλ, πνιιέο επεξεάδνπλ άκεζα ηε ξεηνξηθή. Πνιχ πεξηζζφηεξν, 

φκσο, νη ζέζεηο ηνπο αλαδεηθλχνπλ έλαλ βαζχηεξν ζηνραζκφ γηα ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ ζε φιεο ηηο 

θαηαζηάζεηο· θαη εθεί πνπ ε αιήζεηα πξνθχπηεη κε βεβαηφηεηα ή κε ηε κνξθή απνθάλζεσλ θαη 

επηζηεκνληθψλ απνδείμεσλ θαη εθεί πνπ ε αιήζεηα δελ πξνζδηνξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ή βάζεη 

εμσηεξηθψλ θξηηεξίσλ
117

. 

 Οη πην ζεκαληηθνί ζνθηζηέο -φζνλ αθνξά ζηε ξεηνξηθή- είλαη ν Πξσηαγφξαο, ν Πξφδηθνο, ν 
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Θξαζχκαρνο θαη ν Γνξγίαο. Ο πξψηνο δίδαμε κεζφδνπο επηρεηξεκαηνινγίαο ππέξ θαη θαηά ηεο ίδηαο 

αθξηβψο ππφζεζεο, έθαλε ρξήζε ηόπσλ θαη ελδηαθέξζεθε ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ νξζνέπεηα ηνπ 

ιφγνπ. Ο δεχηεξνο αζρνιήζεθε επίζεο κε ηελ νξζνέπεηα φκσο ην θέληξν βάξνπο ηεο κειέηεο ηνπ 

είλαη ε γιψζζα κε ηηο πξνεθηάζεηο ηεο: ηα ζπλψλπκα θαη ε γξακκαηηθή θαίλεηαη λα θεληξίδνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ , ελψ, επίζεο, αζρνιήζεθε κε ηελ επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα. Ο ηξίηνο θαηά ζεηξά 

ζνθηζηήο δηεηζδχεη ζηνπο θφιπνπο ηεο ξεηνξηθήο κειεηψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην χθνο 

επηδξά ζην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπλνκηιεηή θαη ζηνλ ξπζκφ ηνπ πεδνχ ιφγνπ
118

. Γηα ην πεδίν δξάζεο 

ηνπ ηειεπηαίνπ έρεη ήδε γίλεη ιφγνο. Απηφ πνπ δελ έρεη επηζεκαλζεί ζε κέγηζην βαζκφ είλαη ε 

θαηαιπηηθή επηξξνή πνπ άζθεζε ν Γνξγίαο ζηνπο Αζελαίνπο. ηαλ νη ηειεπηαίνη ηνλ άθνπζαλ λα 

αγνξεχεη ην 427 π.Υ. κπξνζηά ηνπο έκεηλαλ έθπιεθηνη κε ηελ επγισηηία ηνπ
119

 πνπ δίρσο άιιν 

ηνπο εληππσζίαζε. Μάιηζηα, εάλ πηζηεχνπκε ζηελ αηηηφηεηα, θαη δε ζηελ αηηηνθξαηία ησλ 

πξαγκάησλ, ηφηε ίζσο θαη λα απνηειεί ζεκαληηθή ηζηνξηθή ζχκπησζε ε άθημε ηνπ Γνξγία ζηελ 

Αζήλα δχν κφιηο ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ ζπνπδαηφηεξνπ κέρξη ηφηε Αζελαίνπ, ηνπ Πεξηθιή. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε άθημή ηνπ ζπκπίπηεη κε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία πνιιά ζέκαηα ηεο 

ξεηνξηθήο, ηδίσο δε ηεο ξεηνξείαο, έπξεπε λα κπνπλ ζε ηάμε
120

, ψζηε λα απνθεπρζεί ηπρφλ πνιηηηθή 

αλαζηάησζε ή πξνζπάζεηα ζθαιεξήο νηθεηνπνίεζεο ησλ δηδαγκάησλ ηεο ξεηνξηθήο πξνο φθεινο 

πνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ ή ηάζεσλ πνιηηηθνχ παηεξλαιηζκνχ. 

 Οη ζνθηζηέο, επνκέλσο, αλαιακβάλνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο ξεηνξηθήο. Δηζαγάγνπλ ηνπο 

Αζελαίνπο ζηηο αξρέο, ζηα δηδάγκαηα θαη ζηα κέζα ηεο ηέρλεο ηνπ ιφγνπ θαη επεξεάδνπλ ζε 

αμηνζεκείσην βαζκφ ην πλεπκαηηθφ γίγλεζζαη. Έθηνηε, ζνθηζηηθή θαη ξεηνξηθή ζπλδένληαη εζαεί 

ζηνπο θφιπνπο ηεο αξραίαο ζθέςεο, εάλ θαη ε ζνθηζηηθή δελ πεξηνξίδεηαη απιψο θαη κφλν ζηε 

ξεηνξηθή
121

. 

 Οη δχν απηέο πλεπκαηηθέο θηλήζεηο, πάλησο, κνηάδνπλ λα μεπεδνχλ παξάιιεια, ζρεδφλ 

ζπλάιιεια, απφ ηελ ίδηα πεγή· ηε δεκνθξαηηθή Αζήλα. Ζ πφιε ηνπ Δπξηπίδε αλαδεηθλχεηαη σο ε 

πιένλ ηδαληθή ρνάλε φισλ ησλ θαηλνηνκηψλ. Παξέρεη ηνπο θαηαιιειφηεξνπο κεραληζκνχο θαη 

ζεζκνχο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο πνιίηεο λα αλαδεηήζνπλ λέεο πλεπκαηηθέο δηεμφδνπο θαη λέα 

πνιηηηθά ζρήκαηα, λα θαηλνηνκήζνπλ θαη λα ραξάμνπλ λέα κνλνπάηηα. 

 Αλακθίβνια, ζηνπο θφιπνπο ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο πξνθαιείηαη κηα ζεκαληηθή θαη 

βαζχηαηε αλαζηάησζε. Απηή αληαλαθιάηαη θπξίσο ζηε ινγνηερλία ηεο επνρήο, ηδίσο ζην ζέαηξν 

ηνπ Δπξηπίδε θαη ηνπ Αξηζηνθάλε. Οη δχν επηθαλείο δξακαηνπξγνί δελ δηζηάδνπλ λα ζέζνπλ επί 

ζθελήο ηα πνιιαπιά δάλεηα ηεο ξεηνξηθήο. Γνεηεχνληαη απφ ηε δπλακηθή ηνπ ιφγνπ, φκσο πάληνηε 

ε πέλα ηνπο δηέπεηαη απφ κέηξν. Σν δίρσο άιιν, θαηαγγέιινπλ ηνπο άθξσο επηδέμηνπο ιφγνπο θαη 
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ηνπο δαζθάινπο ηεο ξεηνξηθήο
122

 φηαλ απηνί δελ ππεξεηνχλ ην θνηλφ, ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ αιιά 

πξνσζνχλ ηδησηηθά ζπκθέξνληα. 

 Σνλ ακέζσο επφκελν αηψλα, ηνλ 4
ν
 π.Υ., ε ξεηνξηθή θζάλεη ζην απνθνξχθσκά ηεο. 

πκπνξεχεηαη πάληα κε ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο θαη αθνινπζεί ηα λέα 

δεδνκέλα. θφπηκν θξίλεηαη -ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πεξίνδν κεηαμχ 404-323 π.Υ.- λα εζηηάζνπκε ην 

ελδηαθέξνλ καο ζηελ Αζήλα, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο πεγέο κάο πιεξνθνξνχλ γηα ηα ηεθηαηλφκελα 

ζηελ αζελατθή ξεηνξηθή. 

 Πξαθηηθά, απηή αλαπηχζζεηαη ππφ πνηθίιεο κνξθέο θαη ζπλζήθεο ζε δχν θπξίσο ρψξνπο: 

ζηνλ δηθαζηηθφ θαη ζηνλ πνιηηηθφ. ηνλ πξψην δεζπφδεη ε δηθαληθή ξεηνξεία. Οη δηάδηθνη 

αλαιακβάλνπλ λα ππεξαζπίδνληαη νη ίδηνη ηνλ εαπηφ ηνπο. Γελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εθπξνζσπνχληαη απφ ζπλεγφξνπο παξά πξνβαίλνπλ νη ίδηνη σο ηδηψηεο ζηα δηθαζηήξηα. 

πκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ δηθαζηηθφ βίν, είηε σο θαηήγνξνη είηε σο θαηεγνξνχκελνη είηε σο 

έλνξθνη. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν, νη απινί πνιίηεο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έξρνληαλ ζε επαθή κε ηα 

δηδάγκαηα ηεο ξεηνξηθήο. ηνλ πνιηηηθφ ηνκέα, έπεηηα, ηα θχξηα φξγαλα άζθεζεο εμνπζίαο 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη ε Βνπιή θαη ε Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ. ινη νη πνιίηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηα 

δχν απηά ζψκαηα αζθαιψο ζα ήηαλ άςνγνη ρεηξηζηέο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Δμάιινπ, κφλν κέζα 

απφ ηε ζπλερή ξεηνξηθή εμάζθεζε ζα κπνξνχζαλ λα αλαδεηρζνχλ πξσηαγσληζηέο ζηα πνιηηηθά 

δξψκελα θαη λα επεξεάζνπλ θαζνξηζηηθά ηελ πνξεία ησλ αηηηθψλ πξαγκάησλ
123

. 

 Δπνκέλσο, ε ξεηνξηθή αλζεί θαη ζάιιεη ηνλ 4
ν
 αη. π. Υ. Μάιηζηα, είρε αξρίζεη λα 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν θαη ζηελ αλψηεξε θαη ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ελψ δελ 

άξγεζε λα μεζπάζεη ζθνδξή δηακάρε κεηαμχ ξεηνξηθήο θαη θηινζνθίαο
124

, κε ηνλ Πιάησλα λα 

ζηέθεηαη εμαηξεηηθά δπζκελήο θαη επηθξηηηθφο απέλαληη ηεο. Άιισζηε, είλαη θπζηθφ ε ξεηνξηθή, 

φπσο θαη θάζε άιιε ηέρλε ή επηζηήκε πνπ ζπλδέεηαη ηφζν έληνλα, ζρεδφλ απαξέγθιηηα κε ηνλ 

άλζξσπν, λα γλσξίζεη εμίζνπ παζηαζκέλνπο ζηαζψηεο θαη επηθξηηέο. 

 ηνπο αηψλεο πνπ αθνινπζνχλ, κεηά ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ έσο ηελ 

εγθαζίδξπζε ηεο εμνπζίαο ηνπ Απγνχζηνπ, ε ειιεληθή γιψζζα δηαδίδεηαη ζηα πέξαηα ηεο 

νηθνπκέλεο. Ζ γλψζε ηεο θαζίζηαηαη απαξαίηεην ζηνηρείν θνηλσληθήο έληαμεο θαη αθνκνίσζεο. Οη 

λέεο γεσπνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο δηακνξθψλνπλ έλα θαηλνχξην 

πνιππνιηηηζκηθφ γίγλεζζαη. Με ηε ζεηξά ηεο, ε λέα πξαγκαηηθφηεηα δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη 

αλεπεξέαζηε θαη ηε ξεηνξηθή. Οξηνζεηείηαη εθ λένπ θαη επέξρεηαη αλαδηάξζξσζε ησλ γλψζεσλ, 

ησλ κέζσλ θαη ησλ ηνκέσλ ηεο, κε ηελ εηζήγεζε θαηλνηνκηψλ σο πξνο ην χθνο θαη ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία. πσο εχζηνρα επηζεκαίλεη ν Pernot, ην χςηζην δεκηνχξγεκα ηεο ειιεληζηηθήο 
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πεξηφδνπ απνηειεί ε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο
125

. 

 ην ζεκείν απηφ, φκσο, πξέπεη λα ηεζεί κηα άλσ ηειεία ζηελ επηζθφπεζε ηεο ξεηνξηθήο. Οη 

ιφγνη πνπ ην επηβάιινπλ είλαη δχν: αθελφο έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί κηα -έζησ θαη ζε αδξέο 

γξακκέο- ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηεο ξεηνξηθήο ζηελ αξραηφηεηα, ηέηνηα πνπ λα επηηξέπεη ζηνλ 

εθάζηνηε αλαγλψζηε λα δηακνξθψζεη κηα ζθαηξηθή εηθφλα γηα ηνλ βαζκφ πνπ ε ηέρλε απηή 

επεξέαζε ηα πλεπκαηηθά δξψκελα· αθεηέξνπ κηα πην ιεπηνκεξεηαθή εκβάζπλζε ζηελ πνξεία πνπ 

αθνινχζεζε ε «ηέρλε ηνπ πείζεηλ» αλά ηνπο αηψλεο ζα απέβαηλε, κνηξαία, εηο βάξνο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζέκαηνο. 

 Δλ είδεη ζπκπεξάζκαηνο, ινηπφλ, αο επηζηξέςνπκε ζηελ πξνινγηθή παξάγξαθν απηνχ ηνπ 

θεθαιαίνπ. ε απηή ζεκεηψζακε φηη ζα εμεηαζηεί ε αιιεινεμαξηψκελε ζρέζε πνηεηή θαη ξήηνξα 

ζηελ Αζήλα ηεο δεκνθξαηίαο, ζηελ Αζήλα ηεο λφεζεο, ζηελ Αζήλα πνπ ζηάζεθε πξνπχξγην ηεο 

γλψζεο, ηεο εμέιημεο, ηεο πξνφδνπ. ε φια ηα έξγα ηεο πεξηφδνπ, αλάκεζα ζηα νπνίν 

ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα έξγα ηνπ Δπξηπίδε, απερνχλ νη πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο θαη νη θνηλσληθέο 

αλαθαηαηάμεηο, φπσο απηέο έρνπλ ήδε πξνβιεζεί κε ηδηαίηεξε επγισηηία θαη ζαθήλεηα ζηα 

πεξηιάιεηα έξγα ηεο αηηηθήο ξεηνξείαο. 

 Σέινο, είλαη ησ φληη εληππσζηαθή ε ζχλδεζε πνπ κπνξεί λα εληνπηζηεί κεηαμχ ησλ εηδηθψλ 

ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ πλεπκαηηθψλ εθαιηεξίσλ ησλ πνηεηψλ θαη ησλ ξεηφξσλ ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. 

εκείν εθθίλεζεο απνηειεί ν άλζξσπνο πνπ κέζα ζε έλα εμαηξεηηθά πνιπζχλζεην θαη πνιπδχλακν 

πιαίζην αλαπηχζζεη ηνπο ινγηθνχο αξκνχο ηεο ζθέςεο ηνπ, θαιιηεξγεί ζην έπαθξν ηνλ ιφγν θαη 

καζαίλεη λα ζπκβηψλεη κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλφηεηαο. εκείν ηεξκαηηζκνχ απνηειεί ν ιφγνο. 

Οη ξήηνξεο ηνλ κεηαρεηξίδνληαη κε πεξίζζηα επηδεμηφηεηα θαη γχξσ απφ απηφλ νξηνζεηνχλ ηελ 

ηέρλε ηνπο. Με ηε ζεηξά ηνπο, νη πνηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα ήδε ιεπηνπξγεκέλα ζρήκαηά ηνπ θαη 

κεηαρεηξίδνληαη ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα ηεο ξεηνξηθήο. Ωο εθ ηνχηνπ, δηθαηνχκαζηε λα θάλνπκε 

ιφγν γηα έλαλ δηαξθή δηάινγν πνίεζεο θαη ξεηνξηθήο. Πνιχ πεξηζζφηεξν δε, δηθαηνχκαζηε λα 

πξνζεγγίδνπκε -πάληνηε κε ζεβαζκφ θαη ρσξίο ινγηθά άικαηα- ηνλ Δπξηπίδε σο «ηερλίηε» ηνπ 

ιφγνπ, εάλ φρη ξήηνξα. 

 

2. Ο Δσριπίδης ρήηορας, ο ρήηορας Δσριπίδης 

ὅηε δὴ θαηῆιζ᾽ Δὐξηπίδεο, ἐπεδείθλπην 

ηνῖο ισπνδύηαηο θαὶ ηνῖζη βαιιαληηνηόκνηο 

θαὶ ηνῖζη παηξαινίαηζη θαὶ ηνηρσξύρνηο, 

ὅπεξ ἔζη᾽ ἐλ Ἅηδνπ πιῆζνο, νἱ δ᾽ ἀθξνώκελνη 

775ηῶλ ἀληηινγηῶλ θαὶ ιπγηζκῶλ θαὶ ζηξνθῶλ 

                                                 
125

 Pernot, 2005, 101. 



36 

 

ὑπεξεκάλεζαλ θἀλόκηζαλ ζνθώηαηνλ· 

θἄπεηη᾽ ἐπαξζεὶο ἀληειάβεην ηνῦ ζξόλνπ, 

ἵλ᾽ Αἰζρύινο θαζῆζην. ΞΑ. θνὐθ ἐβάιιεην; 

Βάηξαρνη, 771-778. 

 

 Οη ζηίρνη απηνί αζθαιψο δελ παξαηίζεληαη ηπραία. Σνπλαληίνλ. Ζ επηινγή ηνπο 

απνδεηθλχεηαη θνκβηθήο ζεκαζίαο ζηελ πξνζπάζεηά καο λα θαηαλνήζνπκε ηε ξεηνξηθή πξννπηηθή 

ηεο δξακαηνπξγηθήο πέλαο ηνπ Δπξηπίδε. 

 Πξάγκαηη, νη παξαπάλσ αξηζηνθαληθνί ζηίρνη πηζηνπνηνχλ ηε ιακπξή ξεηνξηθή 

επηδεμηφηεηα ηνπ ηξαγηθνχ
126

, ε νπνία είρε αλαγλσξηζζεί ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα. Σν γεγνλφο απηφ 

ζα κπνξνχζε απφ κφλν ηνπ λα ζηαζεί σο επαξθέο ηεθκήξην ηεο αλαληίξξεηεο ζρέζεο πνπ είρε 

αλαπηχμεη ν πνηεηήο κε ηηο αμίεο, ηα δηδάγκαηα θαη ηα κέζα ηεο ξεηνξηθήο. Ωζηφζν, κηα απιή 

παξαδνρή -ή νξζφηεξα απνδνρή- ηεο ξεηνξηθήο δεηλφηεηαο ηνπ Δπξηπίδε, ζηεξηδφκελε ζηνπο 

πνηθίινπο ζηίρνπο αλά ηα έξγα ηνπ Αξηζηνθάλε ή ζε δηάθνξεο άιιεο αξραίεο πεγέο, δελ ζα ήηαλ 

ηθαλή λα πείζεη έλαλ θηινκαζή αλαγλψζηε πεξί ηεο γεληθφηεξεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο πνίεζεο θαη 

ξεηνξηθήο φπσο απηή αλαπηχρζεθε ζηελ Αζήλα ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. Πνιιψ δε κάιινλ, δελ ζα ήηαλ 

ηθαλή λα καο επηηξέςεη λα ζπλζέζνπκε ηελ εηθφλα ηνπ Δπξηπίδε σο ξήηνξα ή θαη ην αληίζηξνθν, 

ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ παξνχζα εξγαζία. 

 Ση ελλννχκε φκσο φηαλ ιέκε «ν Δπξηπίδεο ξήηνξαο θαη ν ξήηνξαο Δπξηπίδεο»; Καη’ νπζίαλ, 

ε απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ ζπκπιέθεη δηάθνξα πλεπκαηηθά κνλνπάηηα θαη καο ζπκπαξαζχξεη 

ζε έλα αηέιεπην παηρλίδη κειέηεο ηεο γφληκεο ζρέζεο ηεο αηηηθήο δξακαηνπξγίαο θαη ηεο ξεηνξηθήο 

ηέρλεο πνπ αθφκε δελ έρεη εμεηαζζεί παξά ειάρηζηα. Αο μεθηλήζνπκε ινηπφλ! 

 Καη’ αξράο, αθξηβψο απηή ε δηαιεθηηθή ζρέζε ηξαγσδίαο-ξεηνξηθήο δελ κπνξεί λα 

κειεηεζεί, πφζν κάιινλ λα γίλεη θαηαλνεηή, εάλ πξσηίζησο δελ  αληηιεθζνχκε απηφ πνπ ν Pelling 

εχζηνρα απνθαιεί «πνιηηηζκφ ηεο εθηέιεζεο»
127

. Με πην απιά ιφγηα, πξφθεηηαη γηα ηνλ ίδην ηνλ 

αζελατθφ πνιηηηζκφ ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ., θαζψο ε Αζήλα ήηαλ κηα πφιε κε πνηθίιεο εθηειέζεηο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ήηαλ πινχζηα ζε γηνξηέο ζηηο νπνίεο δέζπνδαλ νη έληερλνη ιφγνη. 

Αλάκεζα ζε απηέο, θπξίαξρε ζέζε θαηείραλ ηα Μεγάια ή ἐλ ἄζηεη Γηνλύζηα. Οη ζεαηξηθέο γηνξηέο 

ησλ Αζελαίσλ θαη ηα έξγα πνπ παξηζηάλνληαλ ζε απηέο είραλ έληνλν πνιηηηθφ ραξαθηήξα. ην 

ζεκείν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ «πνιηηηθφο ραξαθηήξαο». Ήηαλ, δειαδή, 

νη γηνξηέο απηέο πνιηηηθέο γηα ηξεηο θπξίσο ιφγνπο: ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ηελ ίδηα ηελ πφιε-

θξάηνο, ην θνηλφ ηνπο απαξηηδφηαλ ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ Αζελαίνπο πνιίηεο
128

 θαη κέζα απφ ηα 

                                                 
126

 Hose, 2001, 18. 
127

 Pelling, 2010, 115. 
128

 Croally, 2010, 86. 



37 

 

έξγα ηνπο νη δξακαηνπξγνί, θαζψο πξνρσξνχζε ν ρξπζφο αηψλαο ηνπ Πεξηθιή, έλησζαλ βαξχηεξε 

ηε ζπλεηδεζηαθή επζχλε λα θαηαπηαζηνχλ -ζπρλά ππφ ην θάιππηξν ηνπ κχζνπ- κε ζέκαηα ηεο 

ζχγρξνλήο ηνπο θαζεκεξηλφηεηαο, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, ψζηε λα δηδάμνπλ, λα 

«παηδεχζνπλ» ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο. Δμάιινπ, δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο καο φηη ηα 

δξακαηηθά έξγα ησλ Μεγάισλ Γηνλπζίσλ δηδάζθνληαλ ζε έλαλ θεληξηθφ ρψξν κε φιν ην πνιηηηθφ 

θχξνο πνπ πεξηέβαιιε ηελ Αζήλα ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ,
129

. 

 Σν ζέαηξν, επνκέλσο, ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηεινχζε απιψο θαη κφλν κηα κνξθή 

ςπραγσγίαο γηα ηνπο Αζελαίνπο. Απνηεινχζε, νπζηαζηηθά, έλα είδνο παηδαγσγηθνχ ζεζκνχ, 

ηδηαίηεξεο, κάιηζηα, ζεκαζίαο. πσο εχινγα επηζεκαίλεη ν Degani, «ην ζέαηξν είλαη κηα 

δηαδηθαζία θαηαλφεζεο θαη απηνπξνζδηνξηζκνχ κηαο θνηλσλίαο πνπ είρε αλαγάγεη ηνλ ιόγνλ ζε 

αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ ηξφπνπ δσήο ηεο»
130

. 

     Ζ ίδηα ε ηξαγσδία, κε ηε ζεηξά ηεο, ηελ νπνία πηζηά ππεξεηεί ν Δπξηπίδεο, κνηάδεη λα 

παξέρεη έλαλ ζεκαληηθφ δίαπιν επηθνηλσλίαο πφιεο-πνιηηψλ. ε απηφλ ηνλ δίαπιν αγσγφ 

απνηεινχλ νη ιέμεηο, ν ίδηνο ν ιφγνο. Απηέο κπνξνχλ ηελ ίδηα ζηηγκή λα κεηαθέξνπλ απιψο έλα 

κήλπκα ή λα θαζειψζνπλ, κέζσ ηεο αθαηαλίθεηεο δπλακηθήο ηνπο, φινπο φζνη ηηο αθνχλ. 

Μπνξνχλ, ζπλάκα, λα ζαγελεχζνπλ ή λα ππξνδνηήζνπλ ην ζπκηθφ καο. Σέινο, είλαη απηέο -θαη 

κφλν απηέο- πνπ δχλαληαη λα δηαζηξεβιψζνπλ ηελ αιήζεηα, λα αλαζθεπάζνπλ κηα θαηεγνξία, λα 

αλαηξέςνπλ έλα νξζφ επηρείξεκα, λα παξνπζηάζνπλ έλα ςέκα σο αιήζεηα, κηα θαηάζηαζε 

νπηνπηθή σο ακηγψο πξαγκαηηθή. 

 Ζ ξεηνξηθή είλαη παληαρνχ παξνχζα θαη απηφ ζίγνπξα ην αληηιακβάλνληαη φινη νη 

δξακαηνπξγνί: πξέπεη λα πξνηθίζνπλ ηνπο ήξσέο ηνπο κε ιεθηηθή δεηλφηεηα εάλ ζέινπλ πξαγκαηηθά 

ην θνηλφ ηνπο λα ηαπηηζηεί κε απηνχο ζε πξψην επίπεδν θαη λα νδεγεζνχλ νη ζεαηέο ζε κηα θνζκν-

ηδενινγηθή αλαζεψξεζε, φπσο απηέο πνπ πξνηάζζεη ε ηξαγσδία, ζε δεχηεξν. Ο Δπξηπίδεο 

αζθαιψο έρεη επίγλσζε απηήο ηεο απαίηεζεο πεξί ζχκπιεπζεο ξεηνξηθήο θαη ηξαγηθψλ εξψσλ. Ο 

ίδηνο αλπςψλεηαη ζε άξηζην ρεηξηζηή ησλ ιφγσλ θαη κνηάδεη ζηα έξγα ηνπ λα εμσζεί ζηα άθξα ην 

παηρλίδη αλάκεζα ζηελ ππνθεηκεληθή θαη ζηελ πξαγκαηηθή αιήζεηα
131

, κνηάδεη λα ελνθζαικίδεη 

ζηνλ δξακαηνπνηεκέλν κχζν ζχγρξνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο κε πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο, 

θαηαμηψλνληαο ηνπο ήξσέο ηνπ ιεθηηθά. 

 πιν ζηα ρέξηα ηνπ αλαδεηθλχνληαη ηα δηδάγκαηα θαη ηα κέζα ηεο ξεηνξηθήο, ηδίσο ηεο 

δηθαληθήο ξεηνξείαο. ια απηά ν ηξαγηθφο ηα κεηαρεηξίδεηαη κε πεξίζζηα επθνιία θαη κε άλεζε 

πξνηθίδεη ηνπο ήξσέο ηνπ κε ξεηνξηθή επηδεμηφηεηα. πρλά ηνπο παξνπζηάδεη λα ππεξαζπίδνληαη ηηο 

πξάμεηο ηνπο κε ζζέλνο, είηε είλαη νξζέο θαη δίθαηεο είηε φρη, ζαλ άιινη ελαγφκελνη ζηα αζελατθά 
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δηθαζηήξηα. Παξάιιεια, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ απφ ην ζηφκα ηνπο μεπεδά έλα «θαηεγνξψ»· 

απηή ηε θνξά αλαιακβάλνπλ ηνλ ξφιν ησλ ελαγφλησλ. ην κπαιφ ησλ πεξηζζφηεξσλ αλαγλσζηψλ 

ζην ζεκείν απηφ πηζαλφλ λα δεκηνπξγεζεί κηα ζχγρπζε: «Οη δξακαηνπξγνί κεηαρεηξίδνληαη 

εθνχζηα ή αθνχζηα ηε ξεηνξηθή;» ελδέρεηαη λα αλαξσηεζνχλ.  

 Πάλησο, ε απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα κάιινλ κηθξή ζεκαζία έρεη. Καη νη πνηεηέο θαη νη 

ξήηνξεο, φπσο θαη φινη νη άλζξσπνη ηνπ πλεχκαηνο, είλαη γελλήκαηα-ζξέκκαηα ησλ θαηξψλ ηνπο. 

Γέρνληαη θνηλά εξεζίζκαηα, βηψλνπλ θνηλέο εκπεηξίεο, ελζηεξλίδνληαη θνηλέο αγσλίεο θαη 

θνηλσλνχλ πάζε θνηλά. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη αδχλαηνλ λα κελ αιιεινεπεξεάδνληαη, είλαη ζρεδφλ 

αδηαλφεην λα κελ βξίζθνληαη ζε αλνηρηή θαη δηαξθή επηθνηλσλία. 

 Δάλ, πάιη, ε απάληεζε απηή θαληάδεη ανξηζηνινγηθή θαη γεληθεπκέλε, ηφηε 

λνκηκνπνηνχκαζηε λα παξαζέζνπκε ηελ άπνςε ηεο Dale, κε ηελ νπνία ζπληάζζεηαη πιήζνο 

κειεηεηψλ. Ζ Αγγιίδα εξκελεχηξηα ηεο αξραηνειιεληθήο θιαζηθήο γξακκαηείαο ηνλίδεη εκθαηηθά 

φηη πνηέ δελ ζα θαηαθέξνπκε λα θαηαλνήζνπκε νξζψο ηελ αξραία ειιεληθή ηξαγσδία εάλ πξψηα 

δελ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πφζν ζηελά ζπλδεδεκέλε είλαη ε ξεηνξηθή ηεο αζελατθήο δσήο, είηε απηή 

έγθεηηαη ζηνπο ιφγνπο πνπ εθθσλνχληαλ ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ είηε ζηνπο ιφγνπο πνπ 

αθνχγνληαλ ζηα αζελατθά δηθαζηήξηα είηε ζηνπο δηάθνξνπο δεκφζηνπο ιφγνπο, κε ηε ξεηνξηθή ησλ 

ιφγσλ ηνπ δξάκαηνο
132

. 

 ηνπο ηειεπηαίνπο, ν εθάζηνηε πνηεηήο θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο άιινο ινγνγξάθνο 

θαη, κάιηζηα, ηθαλφηαηνο, εάλ φρη εμαηξεηηθά επηδέμηνο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ν δξακαηνπξγφο 

επηιέγεη λα ζπλζέζεη ήξσεο νινθιεξσκέλνπο πνπ, αλακθίβνια, έρνπλ θάηη λα πνπλ. Καη ζηε 

δηαηχπσζή καο απηή ην «θάηη» κάιινλ ηνπο αδηθεί. ινη νη ήξσεο, ηφζν νη ηξαγηθνί φζν θαη νη 

θσκηθνί, επηδηψθνπλ κε ηηο πξάμεηο κα θαη κε ηα ιφγηα ηνπο λα πείζνπλ ηνπο ζεαηέο γηα ηελ αιήζεηα 

ηνπο. Αθξηβψο κε ηελ ίδηα ινγηθή, νη πνιηηηθνί επηδηψθνπλ λα πείζνπλ ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο γηα ην 

ζπκθέξνλ ηεο πφιεο θαη νη δηάδηθνη επηδηψθνπλ λα πείζνπλ ην δηθαζηήξην γηα ηελ νξζφηεηα ησλ 

ιεγνκέλσλ ηνπο, ψζηε απηφ λα απνθαλζεί ππέξ ηνπο. Καη νη ηξεηο, ινηπφλ,  δξακαηηθνί ήξσεο, 

πνιηηηθνί, δηάδηθνη, κνηξάδνληαη έλαλ θνηλφ ζηφρν: ηελ πεηζψ. 

 Ζ πεκπηνπζία ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο, επνκέλσο, αλαδεηθλχεηαη ζηνλ απψηεξν ζηφρν φισλ. 

Αζθαιψο, ε επηδίσμε απηή δελ είλαη ηπραία. πσο νκνινγεί ε de Romilly «θάζε επνρή έρεη ηνπο 

δηθνχο ηεο ηξφπνπο έθθξαζεο θαη ε ξεηνξηθή ήηαλ ν ηξφπνο ηεο επνρήο εθείλεο»
133

. Ο Δπξηπίδεο, 

κε ηε ζεηξά ηνπ, δελ ζα κπνξνχζε παξά λα εξγαζζεί ξεηνξηθψο. Ζ ζθέςε ηνπ κνηάδεη θάζε θνξά λα 

μεγιηζηξά πάλσ ζην θαιεηδνζθφπην ηεο κπζνινγίαο θαη ν ίδηνο, κεηά απφ ψξηκε αλαδήηεζε θαη 

βαζαληζηηθή επεμεξγαζία θαίλεηαη λα επηιέγεη ηνλ θάζε θνξά θαηάιιειν κχζν
134

, απηφλ πνπ ζα 
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κπνξέζεη λα επεμεξγαζζεί κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα πείζεη ην αθξναηήξηφ ηνπ λα νδεγεζεί ζε κηα 

εζηθνπλεπκαηηθή αλαζπγθξφηεζε. 

 Μέζν γηα λα ην θαηνξζψζεη απηφ απνηειεί ε ξεηνξηθή ηνπ επηδεμηφηεηα. Ο ηξαγηθφο 

κεηαρεηξίδεηαη αςεγάδηαζηα ηνλ ιφγν ηφζν ζηνπο εκβιεκαηηθνχο -θαη πνιπκειεηεκέλνπο- 

καθξνζθειείο πξνιφγνπο ηνπ φζν θαη ζηηο εμέρνπζεο ῥήζεηο ησλ εξψσλ ηνπ. Τπάξρεη φκσο θη άιιν 

έλα δσηηθφ θνκκάηη ησλ έξγσλ ηνπ πνπ πηζηνπνηεί κε ηνλ πην γιαθπξφ ηξφπν ην εκβάπηηζκά ηνπ 

ζηε ξεηνξηθή: νη ἀγῶλεο ιόγσλ.  

 Δλ γέλεη, σο ἀγὼλ ή ἅκηιια ιόγσλ νξίδεηαη ε επί ζθελήο ιεθηηθή αληηπαξάζεζε κεηαμχ δχν 

εξψσλ, ε νπνία ζπρλά παξαπέκπεη ζε δηθαληθή δηακάρε. ζνλ αθνξά δε ζηνλ Δπξηπίδε, νη  ἀγῶλεο 

ιόγσλ κνηάδνπλ λα είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο μερσξηζηέο ζθελέο
135

. Οη ήξσέο ηνπ σο επί ην 

πιείζηνλ ζπγθξνχνληαη ιεθηηθά επί ζθελήο θαη εθθξάδνπλ εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο ζέζεηο. 

Μάιηζηα, κνηξάδνληαη έλαλ θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ ίζν αξηζκφ ζηίρσλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο είηε 

λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ππέξ ησλ πξάμεσλ ηνπο είηε λα αληηθξνχζνπλ κηα εηο βάξνο ηνπο 

θαηεγνξία
136

, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ἀγῶλεο λα θπκαίλνληαη κεηαμχ 45 θαη 54 γξακκψλ
137

. 

 Παξαηαχηα, ν Δπξηπίδεο δελ είλαη ν κφλνο πνηεηήο πνπ ζηα έξγα ηνπ ρξεζηκνπνηεί  ἀγῶλεο. 

Γηαηί, ινηπφλ, λα πξνζπαζήζνπκε λα ηνλ πξνζεγγίζνπκε σο ξήηνξα; Πξάγκαηη, θαη ν νθνθιήο θαη 

ν Αξηζηνθάλεο -γηα λα εμηζνξξνπήζνπκε ηε θαξέηξα καο κε εθπξνζψπνπο θαη ηεο ηξαγσδίαο θαη 

ηεο θσκσδίαο- ζπρλά ζηα έξγα ηνπο πξνβαίλνπλ ζε  ἀγῶλεο ιόγσλ κε εμίζνπ επηδέμηα ρξήζε ησλ 

δηδαγκάησλ θαη ησλ κέζσλ ηεο ξεηνξηθήο. Ωζηφζν, ν Δπξηπίδεο απνδεηθλχεηαη, ελ ηέιεη, πην 

«ξεηνξηθφο». Δίλαη άξηζηνο ηερλίηεο ηνπ ιφγνπ, βηξηνπφδνο ξήηνξαο. Οη ἀγῶλεο ηνπ, άιισζηε, 

κνηάδνπλ ζαλ κηα επθίλεηε κεραλή: ηνπνζεηνχληαη απφ ηνλ ηξαγηθφ ζην πάληα θαηάιιειν ζεκείν, 

ζην ζεκείν εθείλν πνπ ζα επηηξέςεη αθελφο ζηνλ ίδην λα «ραξαθηεξνπνηήζεη» ηνπο ήξσέο ηνπ, λα 

πξνβεί, δειαδή, ζηελ νινθιήξσζε ηεο εζνπνηίαο ηνπο, αθεηέξνπ ζηνπο ζεαηέο ηνπ λα «θξίλνπλ» 

ηνπο ήξσεο ηνπ, λα πξνβνχλ, δειαδή, ζηελ ςειάθηζε ησλ παζψλ ηνπο ψζηε λα απνθαζίζνπλ εάλ 

ηνπο αμίδεη ή φρη ε ηειηθή δηθαίσζε, φπσο είζηζηαη ζηηο δηθαζηηθέο δηακάρεο. ηνπο  ἀγῶλεο ηνπ, 

εμάιινπ, δηαιάκπεη ε ξεηνξηθή. Πιεζψξα ιεθηηθψλ δηαμηθηζκψλ θαη δξηκχηαηεο αληαιιαγέο 

επηρεηξεκάησλ θαη αληεπηρεηξεκάησλ νδεγνχλ ηα δηαδξακαηηδφκελα ζε ζπλερείο ηξαγηθέο 

θνξπθψζεηο. Ο Δπξηπίδεο ηνπνζεηεί ηνπο ήξσέο ηνπ ζε κηα νμχηαηε αληαιιαγή ιεθηηθψλ ππξψλ 

ζηελ νπνία δεζπφδνπλ ηφζν ἄηερλεο θαη ἔληερλεο πίζηεηο φζν θαη πνιππνίθηια ζρήκαηα ιφγνπ. 

Υξεζηκνπνηεί, επνκέλσο, φια ηα κέζα ηεο δηθαληθήο ξεηνξείαο (βι. ζπλέρεηα), γεγνλφο πνπ 

πηζηνπνηεί ηε ξεηνξηθή φςε ησλ επξηπίδεησλ δξακάησλ. 

 Πάλησο, ζην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ππνγξακκηζζνχλ ηδηαίηεξα δχν επηζεκάλζεηο ηνπ Lloyd, 
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νη νπνίεο κεηέπεηηα ζα καο θαλνχλ εμαηξεηηθά ρξήζηκεο. Ο Ακεξηθαλφο θιαζηθφο θηιφινγνο εθηζηά 

ηελ πξνζνρή καο: θαη’ αξράο, θαλέλαο ἀγὼλ ηνπ Δπξηπίδε δελ παξνπζηάδεηαη επί ζθελήο κε ηξφπν 

ηέηνην ψζηε λα κνηάδεη ζε πξαγκαηηθή δίθε, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην πεξηερφκελν ηνπ -κε ηελ 

επηζεκφηεηα θαη ηελ απζηεξή δνκή ηνπ- παξαπέκπεη ησ φληη ζε πξαγκαηηθή δίθε
138

. Δλ ζπλερεία, 

ηνλίδεη φηη νη πξαγκαηηθέο δίθεο νινθιεξψλνληαη κε λίθε είηε ηεο κηαο είηε ηεο άιιεο πιεπξάο. 

κσο, ζηνπο επξηπίδεηνπο  ἀγῶλεο ζπάληα ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην
139

, θαζψο νη ζεαηέο θαίλεηαη λα 

αθήλνληαη κεηέσξνη. Μεηά ην ηέινο ηνπ ἀγῶλνο θαινχληαη νη ίδηνη λα απνθαλζνχλ πεξί ηνπ 

απνηειέζκαηνο, ζηεξηδφκελνη είηε ζηε ινγηθή ηνπο θξίζε είηε ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν. 

 Έσο ηψξα πξνζεγγίζακε ηνλ Δπξηπίδε σο ξήηνξα. Αο επαλέιζνπκε φκσο ζηνλ «πνιηηηζκφ 

ηεο εθηέιεζεο» ψζηε λα επηρεηξήζνπκε λα ζπιιάβνπκε ηελ εηθφλα ηνπ ξήηνξα Δπξηπίδε. Πέξαλ 

ησλ γηνξηψλ, ε Αζήλα ηνπ 5
νπ

 αη. π. Υ. ήηαλ επίζεο πινχζηα ζε εθηειέζεηο ιφγνπ, δειαδή ζε 

εθηειέζεηο νκηιηψλ πνπ εθθσλνχληαλ είηε ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ είηε ζηα δηθαζηήξηα
140

 (ζηηο 

δεχηεξεο ζα ζηαζνχκε πεξηζζφηεξν, θαζψο ζπλάδνπλ κε ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο). Γηα ηελ 

αθξίβεηα, ε αθξφαζε δεκνζίσλ ιφγσλ θαίλεηαη λα απνηεινχζε κηα θαίξηα πξνέθηαζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ Αζελαίνπ. Πνιχ πεξηζζφηεξν, κάιηζηα, θαίλεηαη λα απνηεινχζε κηα βαζηθή 

ζπληζηψζα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ σο πνιίηε, θαζψο ν θαζέλαο φθεηιε λα αμηνινγεί ηνπο ιφγνπο 

πνπ άθνπγε. 

 ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα κεηαθεξζνχκε λνεξά ζηελ αζελατθή εθθιεζία ηνπ 

δήκνπ ηνπ 5
νπ

 αη. π. Υ., ζηελ Πλχθα, ζηελ αγνξά ή ζε άιια θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο φπνπ νη 

Αζελαίνη ζπλαζξνίδνληαλ. ε φια απηά ηα κέξε, φληαο νη ίδηνη έληνλα πνιηηηθνπνηεκέλνη θαη 

έρνληαο βαζχηαηε επίγλσζε ηεο πνιηηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ζπδεηνχζαλ θπξίσο γηα ηηο πνηθίιεο 

πνιηηηθέο ππνζέζεηο, αληάιιαζαλ πιεξνθνξίεο, αληηπαξέβαιιαλ ζέζεηο θαη απφςεηο, δηαηχπσλαλ 

επηρεηξήκαηα ή αληεπηρεηξήκαηα ππέξ θ θαηά ησλ φζσλ άθνπγαλ
141

 θαη, ελ ηέιεη, ζπλαπνθάζηδαλ 

γηα φια ηα δεηήκαηα εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 

 Δχινγα παξαηεξεί θαλείο, επνκέλσο, φηη ν ιφγνο, κε φιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο, δέζπνδε ζε κηα 

δεκνθξαηία ηφζν άκεζε φζν ε αζελατθή ηεο ηφηε πεξηφδνπ. Δμίζνπ εχινγα κπνξεί θαλείο, ινηπφλ, 

λα ζπκπεξάλεη φηη φινη νη Αζελαίνη πνιίηεο, άιινη ζε κεγαιχηεξν θαη άιινη ζε κηθξφηεξν βαζκφ, 

είραλ νπσζδήπνηε έιζεη ζε επαθή κε ηα δηδάγκαηα θαη ηα κέζα ηεο ξεηνξηθήο ηα νπνία πνιιάθηο 

κεηαρεηξίδνληαλ θαη νη ίδηνη. Γηαθνξεηηθά, πψο ζα κπνξνχζαλ λα ζηαζνχλ επάμηα ζην δεκφζην 

βήκα πνπ ηνπο παξείρε ε θνηλσληθνπνιηηηθή αζελατθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ζηεξίμνπλ κε 

πεξίζζηα επθξάδεηα θαη δπζθφισο ακθηζβεηήζηκα επηρεηξήκαηα ηηο ζέζεηο ηνπο; πλάκα, πψο ζα 

κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ πφηε νη ζπκπνιίηεο ηνπο έζθαιιαλ ή πξνζπαζνχζαλ λα ηνπο 
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παξαπιαλήζνπλ κε απψηεξν ζηφρν ηνπο ηελ θάιπςε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ; 

 Αο κεηαβνχκε ηψξα λνεξά θαη ζηα αζελατθά δηθαζηήξηα ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ., κε θπξίαξρα απηά 

ηεο Ἡιηαίαο θαη κε δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο απηφ ηνπ Ἀξείνπ Πάγνπ. Ωο γλσζηφλ, νη Έιιελεο 

ιάηξεπαλ ηελ αληηπαξάζεζε
142

 θαη απηή είλαη ε θχξηα αηηία γηα ηελ νπνία θαζφινπ δελ καο 

εθπιήζζεη ε έληνλε δηθαληθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θιαζηθήο Αζήλαο. Σελ ίδηα ζηηγκή, εχθνια 

αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ν ιφγνο απνηειεί ην γφληκν έδαθνο πάλσ ζην νπνίν νηθνδνκείηαη -θαη 

γηαηί φρη ζηνηρεηνζεηείηαη- νιφθιεξν ην λνκηθφ, δηθαληθφ θαη λνκνζεηηθφ ζχζηεκα ηεο Αζήλαο ηνπ 

αηψλα απηνχ. 

 ε απηφ, θπξίαξρν ξφιν δηαδξακάηηδαλ νη ιφγνη πνπ εθθσλνχζαλ νη δηάδηθνη, ηδίσο ζηα 

ειηαζηηθά  δηθαζηήξηα. Με ηε ζεηξά ηνπο, νη δηθαληθνί ξεηνξηθνί ιφγνη απνηεινχζαλ ην πιένλ 

ζεκαληηθφ κέζν απφδεημεο θαη ηεθκεξίσζεο
143

κηαο ζέζεο, ην κνλαδηθφ, θαη’ νπζίαλ, φπιν ηνπ 

εθάζηνηε δηαδίθνπ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαδεηρζεί απηφο κφλνο ληθεηήο ηεο δηθαζηηθήο 

αλακέηξεζεο. Γη’ απηφ, νη ιφγνη έπξεπε λα είλαη άξηηνη, δειαδή λα είλαη επαξθψο εκπνηηζκέλνη κε 

επηρεηξήκαηα πνπ δχζθνια ζα αλαηξέπνληαλ ινγηθά θαη, παξάιιεια, λα βξίζνπλ πνηθίισλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπληάξαδαλ ην ζπκηθφ ησλ δηθαζηψλ θαη ζα νδεγνχζαλ ηνπο ηειεπηαίνπο ζε κηα 

ππέξ ηνπο απφθαλζε. Γελ αξθνχζε, επνκέλσο, ν θάζε δηάδηθνο λα ζηαζεί ζην βήκα θαη «λα πεη ηελ 

αιήζεηα ηνπ». Έπξεπε λα ζηαζεί ζην βήκα θαη λα «παξαζηήζεη» κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν -

ζαλ άιινο ππνθξηηήο- έλαλ ιφγν, εμ’ νινθιήξνπ βαζηζκέλν ζηα κέζα ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο. 

 Σνλ ιφγν  απηφ αλαιάκβαλε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα ζπλζέζεη γηα ράξε ηνπ ελάγνληνο ή 

ηνπ ελαγφκελνπ έλαο επαγγεικαηίαο, γλσζηφο σο ινγνγξάθνο, έλαληη, κάιηζηα, ακνηβήο
144

. Οη 

ινγνγξάθνη, κε πην απιά ιφγηα, θαίλεηαη φηη πξνζέθεξαλ ηελ «επαγγεικαηηθή» ηνπο βνήζεηα ζε 

ζέκαηα λνκηθά ζηνπο πειάηεο ηνπο
145

. Ζ επηδεμηφηεηα ησλ ινγνγξάθσλ, εμάιινπ, έγθεηην ηφζν 

ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο πιεπξέο εθείλεο ηεο ππφζεζεο πνπ απαηηνχζαλ ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζνρή φζν θαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπο λα πξνζαξκφδνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο 

θαη ηε κνξθή ηνπ ιφγνπ
146

, αλάινγα κε ην θάζε θνξά δεηνχκελν. Μάιινλ νη ινγνγξάθνη δξνχζαλ 

«παξαζθεληαθά». Έγξαθαλ, δειαδή, γηα ηνπο πειάηεο ηνπο ηνπο δηθαληθνχο ιφγνπο θαη νη 

ηειεπηαίνη έπξεπε αξρηθά λα ηνπο απνζηεζίζνπλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα ηνπο εθθσλήζνπλ ζην 

δηθαζηήξην, δίλνληαο, κάιηζηα, ηελ εληχπσζε φηη πξφθεηηαη γηα ιφγνπο πνπ νη ίδηνη κφιηο αλέζπξαλ 

απζφξκεηα απφ ην κπαιφ ηνπο. Μφλν θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα είραλ πηζαλφηεηεο λα πείζνπλ  ηνπο 

δηθαζηέο θαη λα θεξδίζνπλ. πλεπψο, νη ίδηνη νη ινγνγξάθνη θαίλεηαη λα παξείραλ ζηνπο πειάηεο 

ηνπο θαη ζπκβνπιέο, «νδεγίεο», πεξί ζεκάησλ ξεηνξηθήο ηέρλεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 
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παξνπζηάζνπλ ηνπο δεχηεξνπο σο εξαζηηέρλεο νκηιεηέο
147

 νη νπνίνη ζηέθνληαλ κπξνζηά ζηνπο 

δηθαζηέο κε κνλαδηθφ ζπκβνπιάηνξά ηνπο ην πεγαίν αίζζεκα ηνπ δηθαίνπ, απηφ πνπ εμαξρήο, 

δειαδή, ηνπο νδήγεζε ζην δηθαζηήξην. 

 Σν γνεηεπηηθφ παηρλίδη ηεο κειέηεο ηεο γφληκεο ζρέζεο κεηαμχ αηηηθήο δξακαηνπξγίαο θαη 

ξεηνξείαο ζηήλεηαη ζηγά ζηγά κπξνο καο. Οη αλαινγίεο είλαη ηνπιάρηζηνλ εληππσζηαθέο. Ο 

δξακαηνπξγφο -ελ πξνθεηκέλσ ν Δπξηπίδεο- ιεηηνπξγεί ζαλ άιινο ινγνγξάθνο: γξάθεη γηα ηνπο 

δηθνχο ηνπ «πειάηεο», ηνπο ηξαγηθνχο ήξσεο, ηνπο ιφγνπο πνπ απηνί ζα εθθσλήζνπλ· ζηήλεη 

παξαζθεληαθά ηηο επί ζθελήο δξάζεηο ηνπο· ηνπο παξνπζηάδεη λα θηλνχληαη θαη λα δξνπλ κε κφλν 

γλψκνλά ηνπο ην απαξάβαην αίζζεκα δηθαίνπ απφ θνηλνχ κε ηελ εζηθή αηηηφηεηα ησλ γεγελεκέλσλ· 

ηνπο ζέηεη, ηέινο, κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ ζεαηψλ, ψζηε φινη εκείο λα απνθαλζνχκε γηα ηελ ηειηθή 

αζψσζε ή θαηαδίθε ηνπο. 

 Μα θαη ε αλαινγία κεηαμχ δηθαζηψλ θαη ζεαηψλ είλαη εκθαλήο. Οη δηθαζηαὶ ηεο θιαζηθήο 

Αζήλαο, φζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ζηα ειηαζηηθά δηθαζηήξηα, ήηαλ νη θνηλνί Αζελαίνη πνιίηεο πνπ 

έπαηξλαλ ηηο απνθάζεηο ζηα δηθαζηήξηα· θαη σο πξνο απηφ, βέβαηα, ν φξνο δηθαζηὴο θαζφινπ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηε ζχγρξνλε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζην επάγγεικα ηνπ ππεχζπλνπ πξνζψπνπ 

απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ηελ πεξίνδν ηεο πεξηθιετθήο δεκνθξαηίαο θάζε 

Αζελαίνο πνιίηεο πνπ ζπκπιήξσλε ην ηξηαθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη δελ είρε ζηεξεζεί ηα 

πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα κπνξνχζε, θαη’ αξράο, λα εληαρζεί ζην ζψκα ησλ ἡιηαζηῶλ, ησλ δηθαζηῶλ 

φπσο απνθαινχληαλ. Σν ζψκα απηφ απαξηζκνχζε 6.000 κέιε. Απηά θιεξψλνληαλ ζηελ αξρή θάζε 

έηνπο θαη, νπζηαζηηθά, ην ζψκα ησλ ἡιηαζηῶλ ιεηηνπξγνχζε ηηλη ηξφπν σο δεμακελή πνιηηψλ 

θαηάιιεισλ λα επαλδξψζνπλ ηα δηθαζηήξηα. Μεηέπεηηα, νη ἡιηαζηαὶ έδηλαλ ηνλ ἡιηαζηηθὸλ ὅξθνλ, 

δειαδή έλαλ δηθαζηηθφ φξθν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη απνθάζεηο ηνπο έπξεπε λα ζηεξίδνληαη ζην 

αζελατθφ δίθαην. Απφ ην ζχλνιν ησλ ἡιηαζηῶλ ιακβάλνληαλ ηα κέιε ησλ ειηαζηηθψλ δηθαζηεξίσλ. 

Καζέλα απφ απηά ζεσξείην, κε ηε ζεηξά ηνπ, αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο Ἡιηαίαο θαη ην κέγεζνο θάζε 

νκάδαο δηθαζηψλ νξηδφηαλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο ππφζεζεο. Πάλησο, ηα ειηαζηηθά δηθαζηήξηα 

δίθαδαλ πξσηφδηθα θαη καδί αλέθιεηα πιήζνο ππνζέζεσλ, κε ηελ πνηληθή δηθαηνδνζία ηνπο λα 

θιηκαθψλεηαη έσο ην ζεκείν δεκεχζεσο πεξηνπζίαο θαη ζαλάηνπ
148

. 

 Βέβαηα, ην αζελατθφ δηθαζηηθφ ζχζηεκα ήηαλ έλα εμαηξεηηθά πνιχπινθν ζχζηεκα πνπ 

δχζθνια ζα κπνξνχζε λα εμεηαζζεί ζε ιίγεο γξακκέο. Δλ πξνθεηκέλσ, πάλησο, γίλεηαη ζαθψο 

αληηιεπηφ φηη ην δηθαζηηθφ ζψκα απνηεινχληαλ απφ απινχο πνιίηεο, ηειείσο αλεμάξηεηνπο σο 

πξνο ηελ θξίζε ηνπο γηα ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο θαη σο πξνο ηελ απφθαζή ηνπο
149

. Μάιηζηα, φπσο 

ππνγξακκίδεη ν Edwards, νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο είραλ ηελ ηάζε λα επεξεάδνληαη θπξίσο απφ 
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ζπλαηζζεκαηηθέο εθθιήζεηο παξά απφ λνκηθά ζηνηρεία
150

, κε απνηέιεζκα ε ηειηθή έθβαζε ηεο 

δίθεο λα εμαξηάηαη ζαθψο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ εληχπσζε πνπ ζα έδηλε ν εθάζηνηε 

νκηιεηήο ζηνπο δηθαζηέο παξά απφ ηα λνκηθά εξείζκαηα ηεο θάζε θνξά θξηλφκελεο ππφζεζεο
151

. 

 Αο κεηαθεξζνχκε ηψξα λνεξά θαη ζηα αζελατθά ζέαηξα ηνπ 5
νπ

 αη. π. Υ. ε απηά ζπλέξξεαλ 

κε αδεκνλία νη ίδηνη απινί Αζελαίνη πνιίηεο πνπ επάλδξσλαλ ηα ειηαζηηθά δηθαζηήξηα, ψζηε λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηηο δξακαηηθέο παξαζηάζεηο. Βέβαηα, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην θνηλφ ησλ 

παξαζηάζεσλ ήηαλ πνιππξφζσπν
152

, γηα λα απνθεπρζεί κηα λνεκαηηθή ζχγρπζε πνπ ζα ήζειε κφλν 

ηνπο απινχο πνιίηεο ηεο Αζήλαο, εθείλνπο πνπ αζθνχζαλ δηθαζηηθά αμηψκαηα, λα παξαθνινπζνχλ 

ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. Πξάγκαηη, παξφηη δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε νχηε ηνλ αθξηβή 

αξηζκφ ησλ ζεαηψλ πνπ παξαθνινπζνχζε ηνπο δξακαηηθνχο αγψλεο ησλ Μεγάισλ Γηνλπζίσλ νχηε 

θαη ηελ αθξηβή ζχζηαζε ηνπ θνηλνχ, λνκηκνπνηνχκαζηε λα πηζηεχνπκε φηη ν αξηζκφο ησλ Αζελαίσλ 

πνιηηψλ πνπ ζπγθεληξσλφηαλ ζηα αζελατθά ζέαηξα ηζνδπλακνχζε, ζχκθσλα κε ηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ εθηηκήζεσλ, κε 7.000 ή 8.000 πνιίηεο
153

. 

 Ο αξηζκφο απηφο, κε ηε ζεηξά ηνπ, παξαπέκπεη αθελφο ζηνπο 6.000 πνιίηεο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ θαη αθεηέξνπ ζηνπο 6.000 πνιίηεο πνπ ζηειέρσλαλ ην ζψκα ησλ  

ἡιηαζηῶλ. Δχινγα ζπλεηδεηνπνηεί θαλείο, επνκέλσο, φηη ππάξρεη αθφκε θαη αξηζκεηηθή αλαινγία 

αλάκεζα ζην θνηλφ ησλ δξακαηηθψλ παξαζηάζεσλ, φπσο νη ηξαγσδίεο ηνπ Δπξηπίδε, θαη ζην ζψκα 

ησλ ελφξθσλ. Μάιηζηα, ε πην παζηθαλήο νκνηφηεηά ηνπο έγθεηηαη ζηε θχζε απηνχ ηνπ θνηλνχ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, φπσο νη πεξηζζφηεξνη δηθαζηαὶ δελ είραλ ηδηαίηεξεο λνκηθέο γλψζεηο, έηζη θαη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζεαηψλ ησλ δξακαηηθψλ έξγσλ δελ είρε -mutatis mutandis- εηδηθέο γλψζεηο 

ζεαηξνινγίαο θαη δξακαηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή νξνινγία. Πξνζέηξεραλ, 

φκσο, ζην ζέαηξν γηα λα απνιαχζνπλ ηα πςειά δηδάγκαηα ηεο ηξαγσδίαο θαη ηεο θσκσδίαο θαη λα 

βηψζνπλ, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηελ ηξαγσδία, ηε γλσζηή αξηζηνηειηθή θάζαξζηλ.  

 Καη’ αληίζηνηρν ηξφπν, θαη νη ζεαηέο ησλ επξηπίδεησλ δξακάησλ ζα έθζαλαλ ζην ζέαηξν 

έηνηκνη λα κεηαηνπηζηνχλ απφ ην δηθφ ηνπο παξφλ ζην κπζηθφ παξειζφλ, έηνηκνη λα 

ζπκπαξαζπξζνχλ κε ηνπο ήξσεο ζε έλα αηέξκνλν ηαμίδη αλαδήηεζεο ηνπ εζηθνχ βάξνπο πνπ 

πεξηθιείεη ε θάζε ηνπο πξάμε, έηνηκνη λα αλαδεηήζνπλ ηηο πην κχρηεο ζθέςεηο ηεο αλζξψπηλεο 

ςπρήο θαη λα πεξηπιαλεζνχλ ζηελ άβπζζν ηνπ ςπρηθνχ ηνπο θφζκνπ, κε ζεκείν αθφξκεζεο ηηο 

πξάμεηο ησλ ηξαγηθψλ εξψσλ. 

 Παξάιιεια, νη ζεαηέο ησλ έξγσλ ηνπ Δπξηπίδε ζα νδεγνχληαλ ζηελ ηειηθή θξίζε ηνπο πεξί 

απνδνρήο ή απφξξηςεο ησλ ηξαγηθψλ εξψσλ ζηεξηδφκελνη, θπξίσο, ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα ηνπο 

γελλνχζαλ νη ηειεπηαίνη. Καη ηα ζπλαηζζήκαηα απηά ζα ηα βίσλαλ κε απαξάκηιιε έληαζε, 
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απαγθηζηξσκέλνη απφ ηνπο ζηελνχο αξκνχο ηεο ινγηθήο, κνλάρα φηαλ ν Δπξηπίδεο πξνίθηδε ην 

ζηφκα ησλ εξψσλ ηνπ κε ιφγηα πνπ ζα  ηνπο ζπληάξαδαλ ην ζπκηθφ. 

 Οη ήξσεο ηνπ, άιισζηε, είλαη απηνί πνπ ζηέθνληαη επί ζθελήο σο ηθαλνί νκηιεηέο, αγνξεηέο 

βεβαξπκκέλσλ πξάμεσλ ηηο νπνίεο επηβάιιεη φρη ν λνπο κα ε φξκε ηεο ςπρήο. πσο νη δηάδηθνη 

επηρεηξνχζαλ λα θεξδίζνπλ πξσηίζησο ηελ εκπηζηνζχλε θαη, ελ ζπλερεία, ηελ εχλνηα ησλ 

δηθαζηψλ, έηζη θαη νη ήξσεο ηνπ δξάκαηνο -θαη δε νη επξηπίδεηνη ήξσεο- πξνζπαζνχζαλ αξρηθά λα 

θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε, ηε ζπκπφλνηα θαη, κεηέπεηηα, ηελ εχλνηα ησλ ζεαηψλ. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε, νη δηάδηθνη γηα λα επηηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο εκπινχηηδαλ ηνπο ιφγνπο ηνπο κε ξεηνξηθά 

επξήκαηα θαη έζεηαλ επί ηάπεηνο επηρεηξήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ αληηπάινπ ή 

πξνζπαζνχζαλ λα πξνμελήζνπλ ζηνπο δηθαζηέο πνηθίια ζπλαηζζήκαηα θαη ςπρνινγηθέο 

αληηδξάζεηο ππέξ ηνπο
154

, ή έζησ θαηά ηνπ αληηπάινπ ηνπο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ηνλ ξφιν ησλ 

δηαδίθσλ αλαιακβάλεη ν ίδηνο ν Δπξηπίδεο. Ο ηξαγηθφο εκπινπηίδεη ηνπο ιφγνπο ησλ εξψσλ ηνπ κε 

φιν ην εχξνο ησλ ξεηνξηθψλ κέζσλ: επηρεηξήκαηα ήζνπο, πάζνπο, επηρεηξήκαηα άθξσο ινγηθά θαη 

αλαληίξξεηα, επηρεηξήκαηα επιφγσο ινγηθνθαλή, επηρεηξήκαηα πηζαλνινγηθά μεπεδνχλ ζαλ βέιε 

απφ ηε ξεηνξηθή θαξέηξα ηνπ θαη, απφ θνηλνχ κε ηα πνιπεπίπεδα ζρήκαηα ιφγνπ πνπ κεηέξρεηαη, 

«θαξθψλνληαη» ζην ζπκηθφ ησλ ζεαηψλ. Οη ηειεπηαίνη, εμνηθεησκέλνη κε ηνπο εθθσλνχκελνπο 

ιφγνπο ηεο «Αζήλαο ησλ εθηειέζεσλ», αλαιακβάλνπλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηνλ ξφιν ηνπ 

θξηηή: ζα δηθαηψζνπλ ηνπο ηξαγηθνχο ήξσεο ή ζα ηνπο θαηαδηθάζνπλ ζην έξεβνο ηεο ςπρηθήο 

ηηκσξίαο; 

 πνηα θη εάλ είλαη, πάλησο, ε ηειηθή θξίζε -απφθαλζε κε δηθαληθνχο φξνπο- ησλ ζεαηψλ, ν 

Δπξηπίδεο γλσξίδεη κε βεβαηφηεηα φηη ε αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ ζηελ επί ζθελήο ξεηνξηθή 

βαζίδεηαη ζηελ εμσζεαηξηθή ηνπ εκπεηξία απφ ηνπο ξήηνξεο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο
155

. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη δελ είλαη κφλν ε Αζήλα «πφιε ησλ ιφγσλ». Δίλαη νη ίδηνη νη Αζελαίνη, νη 

ζπκπνιίηεο ηνπ Δπξηπίδε, ην θνηλφ θαη νη θξηηέο ηνπ, πνιίηεο ηνπ ιφγνπ· θνηλσλνί ηεο δπλακηθήο 

ηνπ θαη κέηνρνη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Ζ ιεπηνκέξεηα απηή, αζθαιψο δελ ιαλζάλεη ηνπ νμχηαηνπ 

λνπ ηνπ ηξαγηθνχ, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζε εκάο ζήκεξα λα αλαζπλζέζνπκε ηελ εηθφλα ηνπ ξήηνξα 

Δπξηπίδε. 

 πκπεξαζκαηηθά, φια ηα παξαπάλσ αθήλνπλ λα δηαθαλεί κε ελάξγεηα ε ξεηνξηθή θιέβα 

ηνπ Δπξηπίδε. Ο ηξαγηθφο πνηεηήο αθνπγθξάδεηαη ηε δπλακηθή πνπ πεξηθιείεη ε «ηέρλε ηνπ 

πείζεηλ» θαη εγθνιπψλεη ηα δηδάγκαηα θαη ηα κέζα ηεο ζηα έξγα ηνπ. Υσξίο νχηε κηα ζηηγκή λα 

πάςεη λα πάιιεηαη ζηνπο πςεινχο ξπζκνχο πνπ επηηάζζεη ε ηξαγσδία, δηεπξχλεη δηαξθψο ηνπο 

πλεπκαηηθνχο ηνπ νξίδνληεο θαη αθήλεηαη λα δνλεζεί απφ ηηο ερεξέο θξνχζεηο ηεο ξεηνξηθήο, 

θξνχζεηο ηηο νπνίεο αθνχ επεμεξγάδεηαη θξηηηθά, ελζσκαηψλεη ζηαδηαθά ζηα έξγα ηνπ. Απηφο, 

                                                 
154

 Βνινλάθε, 2009, 70. 
155

 Pelling, 2010, 117. 



45 

 

επνκέλσο, είλαη ν Δπξηπίδεο ξήηνξαο· απηφο θαη ν ξήηνξαο Δπξηπίδεο. 

 

 

3. Δίδη ρηηορικής – δικανικό πλαίζιο – ρηηορικά μέζα πειθούς 

Δίδη ρηηορικής 

Ζ ξεηνξηθή ρσξίδεηαη ζε ηξία είδε: ηε ζπκβνπιεπηηθή, ηε δηθαληθή θαη ηελ επηδεηθηηθή 

ξεηνξεία. 

Γεδνκέλνπ φηη ην εμεηαδφκελν ζέκα ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ν εληνπηζκφο ησλ 

ξεηνξηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ θεληξηθφ ἀγῶλα ιόγσλ ηεο Ἀιθήζηηδνο, ηδηαίηεξε κλεία ζα δνζεί ζηε 

δηθαληθή ξεηνξεία, θαζψο εθεί δεζπφδνπλ νη ἀγῶλεο ιόγσλ. Παξάιιεια, ζα επηρεηξεζεί κηα 

αδξνκεξήο επηζθφπεζε ηνπ δηθαληθνχ πιαηζίνπ ηεο επνρήο εθείλεο, ελψ, ηέινο, ζα εζηηάζνπκε ζηα 

ξεηνξηθά κέζα πεηζνχο ηεο δηθαληθήο ξεηνξείαο πνπ αλακέλεηαη λα εληνπηζηνχλ ζηνλ ἀγῶλα 

ηνπ έξγνπ. 

 Δίλαη επξέσο γλσζηφ, θαη’ αξρήλ, φηη ζηε δηθαληθή ξεηνξεία αλήθνπλ νη ιφγνη πνπ 

εθθσλνχληαη ζηα δηθαζηήξηα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηάδηθνπο. Οη ηειεπηαίνη αλαιάκβαλαλ κφλνη 

ηνπο, είηε σο θαηήγνξνη είηε σο θαηεγνξνχκελνη, λα ππεξαζπηζηνχλ ηηο ζέζεηο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη 

δελ κπνξνχζαλ λα εθπξνζσπεζνχλ απφ θάπνηνλ ζπλήγνξν, ηνπιάρηζηνλ έλαλ ζπλήγνξν σο θπζηθφ 

πξφζσπν φπσο ηζρχεη ζηηο κέξεο καο. Πάλησο, ζε πεξίπησζε πνπ νη ίδηνη νη δηάδηθνη δελ 

κεηαρεηξίδνληαλ ηνλ ιφγν κε καεζηξία, δελ εκπηζηεχνληαλ ηηο ξεηνξηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ή απιψο 

θνβνχληαλ κήπσο δελ κπνξνχζαλ λα ζηαζνχλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ, ηφηε είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ ηελ αξσγή θάπνηνπ θίινπ ή ζπγγελή ηνπο, κε ηνλ νπνίν κνηξάδνληαλ ηνλ 

ρξφλν νκηιίαο ηνπο. Θα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε, κάιηζηα, απηή ηε κνξθή βνήζεηαο σο έλα 

είδνο «ζπλεγνξίαο», εάλ θαη γηα ηα κέηξα ηεο δηθήο καο επνρήο κάιινλ πεξηζζφηεξν παξαπέκπεη ζε 

ππνζηεξηθηηθή παξνπζία θάπνηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. Καη’ νπζίαλ, ζηα δηθαζηήξηα ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. 

ηνλ πξαγκαηηθφ ξφιν ηνπ ζπλεγφξνπ θαίλεηαη φηη έπαηδε ν ξεηνξηθφο ιφγνο ηνλ νπνίν ν θάζε 

δηάδηθνο παξήγγειλε ζε έλαλ εηδηθφ, ζηνλ ινγνγξάθν, έλαληη ακνηβήο
156

, φπσο έρεη ήδε 

ππνγξακκηζζεί. 

 Με ηε ζεηξά ηνπο, νη ινγνγξάθνη απηνί δελ είλαη άιινη απφ ηνπο δέθα γλσζηνχο ξήηνξεο ηεο 

αξραηφηεηαο
157

, ζχκθσλα κε ηε Βνινλάθε. ε απηνχο θαηέθεπγαλ, επνκέλσο, νη πνιίηεο πξνηνχ 

δηαβνχλ ηηο δηθαζηηθέο πχιεο θαη απφ απηνχο αλέκελαλ έλαλ ιφγν ηθαλφ λα ηνπο δηθαηψζεη θαη λα 

ηνπο ραξίζεη ηε λίθε. Άιισζηε, δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο καο φηη ε απνηπρία ζε κηα 

δίθε ζπλεπαγφηαλ θάζε είδνπο ηηκσξία
158

, κε απνηέιεζκα λα δίδεηαη ηδηαίηεξε θξνληίδα ζηνπο 
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δηθαληθνχο ιφγνπο. 

 Πξάγκαηη, νη ινγνγξάθνη αλαιάκβαλαλ λα ζπλζέζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ νη δηάδηθνη ζα 

εθθσλνχζαλ αξγφηεξα, φηαλ ζηέθνληαλ ζην βήκα, κπξνζηά ζην ζψκα ησλ δηθαζηψλ, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο είραλ θξνληίζεη λα ηνπο απνζηεζίζνπλ. Μάιηζηα, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζηηο 

δίθεο ηεο θιαζηθήο Αζήλαο νη δηάδηθνη εθθσλνχζαλ έλαλ ιφγν ν θαζέλαο -πνπ δηαξθνχζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα- έπξεπε ν ιφγνο απηφο λα είλαη άξηηα δνκεκέλνο θαη εμαηξεηηθά 

πεηζηηθφο. Γη’ απηφ αθξηβψο, νη ινγνγξάθνη επέιεγαλ λα ζηνιίζνπλ ηνπο δηθαληθνχο ιφγνπο κε 

ξεηνξηθά κέζα θαη δελ δίζηαδαλ λα παξαπνηνχλ ηα γεγνλφηα ή λα δηαζηξεβιψλνπλ ηελ αιήζεηα. 

Απψηεξνο ζηφρνο ηνπο ήηαλ λα πείζνπλ ηνπο δηθαζηέο γηα ηελ ηζρχ ησλ ζέζεσλ ησλ πειαηψλ ηνπο, 

ψζηε νη πξψηνη λα ζηαζνχλ επλντθά απέλαληη ζηνπο δεχηεξνπο. 

 Τπφ ην πξίζκα απηφ, ν Edwards ππνζηεξίδεη φηη ην θαζήθνλ ησλ ινγνγξάθσλ είλαη 

αζθαιψο απινχζηεξν απφ απηφ ησλ δηαδίθσλ
159

. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη πξψηνη απιψο ζπλζέηνπλ 

ηνλ ιφγν, ελψ νη δεχηεξνη θαινχληαη λα ηνλ απνκλεκνλεχζνπλ θαη έπεηηα λα ηνλ εθθσλήζνπλ κε 

απνθαζηζηηθφηεηα θαη απζνξκεηηζκφ, δίρσο λα αλαηξέμνπλ ζε θακία πεξίπησζε ζε γξαπηφ 

θείκελν, εάλ πξάγκαηη ζέινπλ λα επηηχρνπλ ηε λίθε. Τπφ κηαλ άιιε νπηηθή γσλία, πάιη, ην θαζήθνλ 

ησλ ινγνγξάθσλ είλαη αδηακθηζβήηεηα πην ζχλζεην απφ ην αληίζηνηρν ησλ δηαδίθσλ, θαζψο νη 

πξψηνη επηθνξηίδνληαη κε ηε ζχλζεζε ελφο ιφγνπ πνπ δχζθνια ζα αλαηξεπφηαλ ινγηθά. Πνιιψ δε 

κάιινλ, επηρεηξνχζαλ λα δηεγείξνπλ ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ δηθαζηψλ θαη λα παξαζχξνπλ 

ηελ θξίζε ηνπο απφ ην βάζξν ηεο ινγηθήο ζηνλ ζηξνβηιηζκφ ησλ παζῶλ (κε ηελ αξηζηνηειηθή 

εξκελεία ηνπ φξνπ, νπφηε: ζπλαηζζεκάησλ), ψζηε λα απνθαλζνχλ ππέξ ησλ πειαηψλ ηνπο, ηε 

ζηηγκή πνπ νη ηειεπηαίνη φθεηιαλ λα απνδεηρζνχλ κνλάρα άμηνη αγνξεηέο ησλ έηνηκσλ ιφγσλ. 

 πσο θαη λα έρεη πάλησο, αλαδεηθλχεηαη κε ελάξγεηα ε ζπνπδαία ζπκβνιή ησλ ινγνγξάθσλ 

ζηα δηθαληθά ηεθηαηλφκελα. Μάιηζηα, εηθάδνπκε φηη φζν πην έκπεηξνο, θαιφο θαη θεκηζκέλνο ήηαλ 

έλαο ινγνγξάθνο ηφζν πην αθξηβφο ζα ήηαλ ινγηθά ν ιφγνο πνπ ζα ζπλέζεηε γηα ηνπο πειάηεο ηνπ. 

Σν γεγνλφο απηφ καξηπξά, κε ηε ζεηξά ηνπ, φηη έλα ηκήκα ησλ Αζελαίσλ πνιηηψλ -εάλ φρη φινη ελ 

ζπλφισ- πνπ ζπκκεηείρε ζηα ειηαζηηθά δηθαζηήξηα ήηαλ εχπνξν θαη δελ δίζηαδε λα εκπηζηεπζεί 

ηνπο εηδηθνχο ζε ζέκαηα δηθαληθά
160

. 

 Δλ θαηαθιείδη, νη παξαπάλσ γξακκέο απνηεινχλ κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ είδνπο ηεο 

δηθαληθήο ξεηνξείαο. πλεηδεηά, δελ εζηίαζα ζηνπο ιφγνπο πνπ ηε γέλλεζαλ ή ζηελ εμέιημή ηεο, 

θαζψο κηα ηέηνηα αλαθνξά ζα απνδεηθλπφηαλ εηο βάξνο ηνπ παξφληνο εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο. 

Παξαηαχηα, εάλ θάπνηνο αθνινπζήζεη ηε δνζείζα βηβιηνγξαθία, ζα θαηαθέξεη λα ζπκπιεξψζεη 

επαξθψο ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηα παξαπάλσ δεηνχκελα. 
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Γικανικό πλαίζιο 

 Πξνηνχ θαηαπηαζηνχκε κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ ξεηνξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θεληξηθνχ ἀγῶλνο 

ηνπ επξηπίδεηνπ έξγνπ, θξίλεηαη δφθηκν λα πεξηδηαβνχκε ελ ηάρεη ζην επξχηεξν δηθαληθφ ζχζηεκα 

ηεο Αζήλαο ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ., ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ζπιιάβνπκε ηελ εηθφλα ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην 

νπνίν ζεσξεηηθά ζα κπνξνχζε λα νδεγεζεί ν Άδκεηνο θαη ν Φέξεηαο, νη δχν πξσηαγσληζηέο ηνπ 

θεληξηθνχ ἀγῶλνο ηεο Ἀιθήζηηδνο.   

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ην αζελατθφ δηθαληθφ ζχζηεκα ηεο αξραηφηεηαο γλψξηζε πνηθίιεο 

κεηαβνιέο κε ην πέξαο ησλ ρξφλσλ. Αληίζηνηρεο κεηαβνιέο, αζθαιψο, γλψξηζαλ θαη ηα ζεζκηθά 

ζψκαηα απνλνκήο δηθαηνζχλεο. Μφλε θνηλή ζπληζηψζα ζε φιεο απηέο ηηο αιιαγέο ζηάζεθε ε 

πνξεία ηεο Αζήλαο πξνο ηε δεκνθξαηία
161

. 

 Έηζη, απφ ηε δξαθφληεηα λνκνζεζία, ηηο ζνιψλεηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηεο 

ηπξαλλίαο ηνπ Πεηζίζηξαηνπ θζάλνπκε ζηα ρξφληα ηνπ Κιεηζζέλε πνπ ζεσξείηαη έσο θαη ηηο κέξεο 

καο «παηέξαο ηεο δεκνθξαηίαο». Ο Αζελαίνο πνιηηηθφο εηζήγαγε πιήζνο ξηδνζπαζηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, ελψ είλαη ν πξψηνο πνπ αλέζεζε ζηνλ δήκν ηελ εμνπζία λα 

απνθαζίδεη θπξηαξρηθά πεξί πάλησλ. Απφ ηνλ θχθιν ηνπ, εμάιινπ, πιάζηεθαλ νη φξνη ἰζνλνκία, 

ἰζεγνξία, ἰζνθξαηία.Καη νη ηξεηο είλαη φξνη πνπ έκειιε, κε ηε ζεηξά ηνπο, λα ζεκαδεχζνπλ 

αλεμίηεια φρη κφλν ηνλ ξνπ ησλ αζελατθψλ πξαγκάησλ κα θαη ηελ παγθφζκηα ηζηνξία θαη εμέιημε 

ησλ πνιηηεπκάησλ γεληθφηεξα.  

 Βξηζθφκαζηε, ινηπφλ, ζηε κεγάιε ζηηγκή ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο, ζηνλ 5
ν
 αη. π.Υ. 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ αηψλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ζπληειέζηεθαλ ζηελ Αζήλα πνιιέο αιιαγέο 

ζπληαγκαηηθνχ ραξαθηήξα. Μάιηζηα, νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο αθνξνχζαλ ζηνπο θνξείο 

άζθεζεο ηεο εμνπζίαο εθ παξαιιήινπ κε ηνπο θνξείο απνλνκήο δηθαηνζχλεο. 

 ηε δεχηεξε θαηεγνξία, δειαδή ζηα ζεζκηθά ζψκαηα απνλνκήο δηθαίνπ, ζπγθαηαιέγνληαη ν 

Ἄξεηνο Πάγνο, ε Βνπιὴ ηῶλ 500, ε Ἐθθιεζία ηνῦ Γήκνπ θαη ε Ἡιηαία. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη 

πξέπνλ λα επηζεκάλνπκε ελ ζπληνκία ηηο δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ θάζε ζψκαηνο, γηα λα 

κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην επξχηεξν δηθαληθφ ζχζηεκα ηεο επνρήο εθείλεο. 

 Πξσηίζησο, ινηπφλ, ζα ζηαζνχκε ζηνλ Ἄξεην  Πάγν
162

, έλα απφ ηα παξαδνζηαθφηεξα 

ζεζκηθά φξγαλα ηεο Αζήλαο, κνινλφηη ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλάο καο γη’ απηφλ είλαη κάιινλ πεληρξά. 

ηελ αξρή, πάλησο, ήηαλ έλα ζπκβνχιην αξηζηνθξαηψλ πνπ ζπκβνχιεπαλ ηνλ βαζηιηά θαη 

δηαηεξνχζαλ ην αμίσκά ηνπο θιεξνλνκηθά. Φαίλεηαη κάιηζηα φηη ζηνπο παιαηνχο ρξφλνπο 

επηθνξηηδφηαλ κε αξκνδηφηεηεο ηφζν δηθαζηηθέο φζν θαη πνιηηηθέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 7
νπ

 αη. ηα 

κέιε ηνπ δηαηεξνχζαλ ηε ζέζε ηνπο κνλίκσο. Σελ ίδηα πεξίνδν, κάιηζηα, νη δηθαζηηθέο ηνπ 

αξκνδηφηεηεο ήηαλ απεξηφξηζηεο, φπσο θαη ζηα κεηέπεηηα ρξφληα. Έηζη, ν Ἄξεηνο Πάγνο εθδίθαδε 
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ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ θαηαζηνιή παξαλνκηψλ εθ κέξνπο ησλ ἀξρῶλ πνπ εκπιέθνληαλ 

ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ππνζέζεηο ζπλσκνζηψλ έλαληη ηνπ θαζεζηψηνο, ππνζέζεηο εθ πξνζέζεσο 

αλζξσπνθηνληψλ ή ζσκαηηθήο βιάβεο, ππνζέζεηο εκπξεζκψλ θαη θαηαζηξνθήο ηεξψλ, 

ειαηφδεληξσλ, φπσο θαη δηάθνξεο άιιεο ππνζέζεηο. Ωζηφζν, ζηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 5
νπ

 αη. νη 

δηθαζηηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο πεξηνξίζηεθαλ. Μεηά ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Δθηάιηε, ην 462 π. Υ., ν 

Ἄξεηνο Πάγνο απνδπλακψζεθε θαη εθεμήο εθδίθαδε ππνζέζεηο εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ 

δηαπξαηηφκελεο απφ πνιίηεο εηο βάξνο άιισλ πνιηηψλ. ε απηέο ελδεηθηηθά ζπγθαηαιέγνληαη νη 

ππνζέζεηο θφλσλ εθ πξνκειέηεο, θφλσλ εθ πξνζέζεσο, ηξαπκαηηζκψλ κε ζηφρν ηελ πξφθιεζε 

ζαλάηνπ, δειεηεξηαζκψλ κε επίζεο ζηφρν ηε ζαλάησζε ηνπ ζχκαηνο θαη εκπξεζκψλ 

θαηνηθνχκελσλ νίθσλ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα πξνζθνκίζνπκε θαη κηα ελδηαθέξνπζα 

πιεξνθνξία, παξκέλε απφ ηνλ Λπζία. χκθσλα κε απηή, θαίλεηαη φηη νη Τξηάθνληα  αθαίξεζαλ απφ 

ηνλ Ἄξεην Πάγν ηε δπλαηφηεηα λα εθδηθάδεη θφλνπο εθ πξνκειέηεο. πσο θαη λα έρεη, πάλησο, ηελ 

πεξίνδν πνπ καο ελδηαθέξεη νη δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Ἀξείνπ  Πάγνπ πεξηνξίζηεθαλ ζηελ 

εθδίθαζε ππνζέζεσλ αλζξσπνθηνληψλ. 

 Γεχηεξν ζεζκηθφ φξγαλν απνλνκήο δηθαίνπ ζην νπνίν ζα ζηαζνχκε ελ πεξηιήςεη είλαη ε 

Βνπιὴ ηῶλ 500
163

. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ζεζκφ πνπ αληηπξνζψπεπε ηηο θπιέο θαη ηνπο δήκνπο ηεο 

Αζήλαο. Οπζηαζηηθά, ε Βνπιὴ είλαη έλα ζψκα 500 αμησκαηηθψλ νη νπνίνη είραλ ζπκπιεξψζεη ην 

ηξηαθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Απηνί επηιέγνληαλ κε θιήξν αλάκεζα απφ ππνςεθίνπο πνπ είραλ 

πξνηαζεί απφ θάζε έλαλ δήκν θαη πεξλνχζαλ ηε δνθηκαζίαλ, ψζηε λα ειεγρζεί εάλ νη ίδηνη ήηαλ 

θαηάιιεινη λα αλαιάβνπλ ην βνπιεπηηθφ αμίσκα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ζηελ πεξίπησζε 

απηνχ ηνπ ζεζκηθνχ νξγάλνπ ην γεγνλφο φηη ε ζχλζεζε θαη ν ραξαθηήξαο ηεο  Βνπιῆο γλψξηζαλ 

πνηθίιεο κεηαβνιέο. Πάλησο, θαη επί φισλα θαη επί Κιεηζζέλε ε Βνπιὴ είλαη έλα ζψκα 

δεκνθξαηηθνχ ραξαθηήξα επηθνξηηζκέλν κε δηνηθεηηθέο, λνκνζεηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο. 

ηα ρξφληα ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο, ηέινο, ε Βνπιὴ είρε πεξηνξηζκέλεο δηθαζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο δηθαζηηθέο εμνπζίεο ζπγθεληξψλνληαλ ζηα δηθαζηήξηα θαη 

ζηνλ Ἄξεην Πάγν. Πξν πάλησλ, ινηπφλ, ε Βνπιὴ είρε δηθαζηηθέο δηθαηνδνζίεο ζρεηηθέο κε ππνζέζεηο 

πνπ νξίδνληαλ κε βάζε ην ίδην ην αληηθείκελν ηεο, δειαδή κε ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαλ 

πξφζσπα ηνπ δεκνζίνπ, είηε σο δεκφζηνη ππφινγνη είηε σο νθεηιέηεο ηνπ δεκνζίνπ είηε σο χπνπηνη 

πξνδνζίαο. Παξάιιεια, κπνξνχζε λα εθδηθάζεη ππνζέζεηο θαηαγγειηψλ ελαληίνλ αμησκαηνχρσλ 

θαζψο επίζεο ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ άζθεζε ειέγρνπ ησλ κειψλ ηεο θαη γηα ηε δηεμαγσγή 

ηεζζάξσλ εηδψλ δνθηκαζίαο. Δλ γέλεη, νη ππνζέζεηο πνπ εθδίθαδε -είηε απηεπάγγειηα είηε θαηφπηλ 

θαηαγγειίαο θάπνηνπ ηδηψηε- ήηαλ ιηγφηεξν ζεκαληηθέο απφ εθείλεο πνπ φθεηιε λα παξαπέκςεη ζηα 

ειηαζηηθά δηθαζηήξηα ή ζηελ Ἐθθιεζία ηνῦ Γήκνπ. Απηφ θαζίζηαηαη ζαθέο θαη απφ ην εχξνο ησλ 
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θπξψζεσλ, πνπ κπνξνχζε λα επηβάιιεη. Απηέο ήηαλ ρξεκαηηθέο κε ην πξφζηηκν λα κελ ππεξβαίλεη 

ηηο 500 δξαρκέο. Σέινο, ε Βνπιὴ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί ππνδεέζηεξε ησλ δηθαζηεξίσλ, 

φζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ζηελ θιίκαθα απνλνκήο δηθαηνζχλεο, θαζψο νη απνθάζεηο ηεο ήηαλ 

εθέζηκεο ζε απηά. 

 Δπφκελνο ζηαζκφο καο ζηε κειέηε ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ απνλνκήο δηθαηνζχλεο ηεο 

θιαζηθήο αξραηφηεηαο είλαη ε Ἐθθιεζία ηνῦ Γήκνπ
164

. Οη αξραίνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ φξν 

«δῆκνο» θαη γηα ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ θαη γηα ηνπο πνιίηεο πνπ ζπλεδξίαδαλ σο πνιηηεηαθφ 

φξγαλν. Ζ  Ἐθθιεζία ηνῦ Γήκνπ νξίδεηαη σο ην ζψκα φισλ ησλ ελήιηθσλ Αζελαίσλ πνιηηψλ πνπ 

είραλ εγγξαθεί ζηνλ πίλαθα ησλ ἐθθιεζηαζηῶλ θαη, εθφζνλ πιεξνχζαλ ηηο απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο, ζπγθεληξψλνληαλ ζε ζπλειεχζεηο, θαηφπηλ θιήηεπζεο ησλ πξπηάλεσλ, ψζηε λα 

ιάβνπλ απνθάζεηο πεξί παληφο δεηήκαηνο δεκνζίνπ βίνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πάλησο, φηη ν  

Γῆκνο δελ ήηαλ έλαο ζεζκφο απνθιεηζηηθά ηεο δεκνθξαηίαο, φπσο πηζηεχνπλ νη πεξηζζφηεξνη. 

Απιψο, ε δεκνθξαηία είλαη απηή πνπ δηεχξπλε ηε ζχλζεζή ηνπ θαη ηνλ πεξηέβαιε κε ηελ εμνπζία λα 

απνθαζίδεη θαη λα ειέγρεη ηα πάληα. Πξάγκαηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξπζνχ πεξηθιετθνχ αηψλα ε 

εμνπζία ηεο  Ἐθθιεζίαο ηνῦ Γήκνπ ήηαλ απεξηφξηζηε, κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο λα εθηείλνληαη επί 

παληφο επηζηεηνχ. ζνλ αθνξά δε ζηηο δηθαληθέο ηεο δηθαηνδνζίεο, παξεκθεξείο κε απηέο ησλ 

ειηαζηηθψλ δηθαζηεξίσ, ε Ἐθθιεζία εθδίθαδε ππνζέζεηο πνπ ήηαλ ζεκαληηθέο γηα ηελ έλλνκε ηάμε 

ζε επίπεδν θξαηηθφ, ζεζκηθφ, πνιηηηθφ θαζψο θαη ζε επίπεδν αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ πνιηηψλ. Απηέο νη ππνζέζεηο πξνέθππηαλ απφ θαηεγνξίεο 

εἰζαγγειίαο ή ἀπνθάζεσο, ελψ ηέινο, νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γήκνπ, νη νπνίεο κπνξνχζαλ λα 

είλαη είηε ηειεζίδηθεο είηε παξαπεκπηηθέο, δηαηππψλνληαλ σο πξάμεηο λνκνζεηηθνχ ραξαθηήξα 

(ςεθίζκαηα).  

 Φζάλνπκε, ινηπφλ, ζηελ Ἡιηαία
165

. πσο έρεη ήδε ιερζεί, πξφθεηηαη γηα ην ιατθφ 

δηθαζηήξην ησλ Αζελαίσλ πνιηηψλ. Ο φξνο ζεκαίλεη «ζπλέιεπζε» θαη πηζαλφλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηελ αξρή γηα λα δειψζεη ην δηθαζηήξην ησλ πνιηηψλ πνπ ηδξχζεθε επί φισλα, νπφηε θαη ν ιαφο 

απέθηεζε ηελ εμνπζία λα ιακβάλεη δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Ζ δεκνθξαηηθή Ἡιηαία, πάλησο, δηέθεξε 

ζεκαληηθά απφ ηε ζνιψλεηα. Γηα ηελ αθξίβεηα, ε Ἡιηαία ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ είρε απνθηήζεη 

έλαλ λέν ραξαθηήξα πνπ παξέπεκπε ζε κηα κνξθή ζπλφςεσο ηνπ Γήκνπ. Παξάιιεια, είρε ιάβεη 

δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ είραλ αθαηξεζεί απφ ηνλ Ἄξεην Πάγν θαη ηνπο Ἐλλέα Ἄξρνληεο, κε 

απνηέιεζκα λα δχλαην λα εθδηθάδεη πιήζνο ππνζέζεσλ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη 

ε  Ἡιηαία απαξηηδφηαλ απφ άιια δηθαζηήξηα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ζεσξνχληαλ 

αληηπξνζσπεπηηθά ηεο ίδηαο ηεο Ἡιηαίαο. Με πην απιά ιφγηα, απφ ην ζχλνιν ησλ 6.000 ἡιηαζηῶλ 

(βι. πξνεγνχκελε ππνελφηεηα) ιακβάλνληαλ ηα κέιε πνπ επάλδξσλαλ ηα ειηαζηηθά δηθαζηήξηα. Ο 
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αξηζκφο ηνπο πνίθηιε αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ ππνζέζεσλ πνπ εθδίθαδαλ θάζε θνξά. 

Πάλησο, δεδνκέλνπ φηη ήηαλ πξαγκαηηθά ειάρηζηεο νη ππνζέζεηο πνπ δελ εθδηθάδνληαλ πξσηφδηθα 

θαη ηειεζίδηθα ή ηειεζίδηθα ρσξίο απαξαηηήησο λα εθδηθάδνληαη πξσηνδίθσο
166

, κε ηνπο δηθαζηέο 

λα δχλαληαη λα επηβάινπλ πνηλέο πνπ, ζηελ πην απζηεξή εθδνρή ηνπο, έθζαλαλ είηε ζηε δήκεπζε 

πεξηνπζίαο είηε ζηνλ ζάλαην, φπσο έρεη ήδε ιερζεί. 

 Δλ είδεη θαηαθιείδνο, ληψζσ ηελ αλάγθε λα ηνλίζσ φηη ε παξνχζα ππνελφηεηα -παξφηη 

θαληάδεη κάιινλ πεξηηηή- ηνπνζεηείηαη ζην ζεκείν απηφ γηα δχν θπξίσο ιφγνπο. Αθελφο, θαζψο ην 

ζέκα ηεο εξγαζίαο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ ξεηνξηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ θεληξηθφ ἀγῶλα ιόγσλ ηεο 

Ἀιθήζηηδνο θαη ε γξάθνπζα ζα πξνηείλεη ηελ αλάιπζε ηνπ κε ηα κέζα ηεο δηθαληθήο ξεηνξείαο σο 

ιφγν πνπ ελ δπλάκεη παξαπέκπεη ζε δηθαληθφ, εθθσλνχκελν ζε ειηαζηηθφ δηθαζηήξην (βι. 

θεθάιαην Γ΄), επηζπκψ λα θαηαζηεί ζαθέο φηη -δεδνκέλεο ηεο πξσηφηππεο πξνζέγγηζεο- ζα 

κπνξνχζε λα ζηνηρεηνζεηεζεί θαη κηα νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή θαηεγνξίαο, δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

εδψ πξνηεηλφκελε, ε νπνία λα παξαπέκπεη ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζεζκηθφ ζψκα απνλνκήο 

δηθαηνζχλεο, πέξαλ ηεο Ἡιηαίαο. Αθεηέξνπ, κέζσ ηεο αδξνκεξνχο παξνπζίαζεο ησλ λνκηθψλ 

νξγάλσλ ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο, γίλεηαη αληηιεπηφ γηα αθφκα κηα θνξά φηη ην ζχλνιν ησλ 

ζεαηψλ ηνπ Δπξηπίδε είλαη νη ίδηνη πνιίηεο πνπ ιάκβαλαλ, μαλά ελ ζπλφισ, δηθαζηηθέο απνθάζεηο 

πεξί πάλησλ, φληαο ππέξκαρνη ηνπ δηθαίνπ, ησλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ηεο επξπζκίαο θαη ηεο 

επηαμίαο, κε δηζηάδνληαο λα αζθνχλ έιεγρν, λα επηβάιινπλ θπξψζεηο θαη πνηλέο ζηνπο ζπκπνιίηεο 

ηνπο πνπ έζθαιιαλ ή δηέπξαηηαλ θαηάθσξεο αδηθίεο. 

 

Ρηηορικά μέζα πειθούς 

Λίγν πξηλ ην πέξαζκά καο ζηελ αλάιπζε ηνπ θεληξηθνχ ἀγῶλνο ηεο επξηπίδεηαο Ἀιθήζηηδνο 

ππφ ην πξίζκα ηεο δηθαληθήο ξεηνξείαο, ζα ζηαζνχκε ζηα θχξηα κέζα πεηζνχο, πνπ αλακέλεηαη λα 

εληνπίζεη θαλείο ζηνπο δηθαληθνχο ιφγνπο ελ γέλεη.  

 πσο έρεη ππνγξακκηζζεί, ν ξφινο ηνπ ινγνγξάθνπ ήηαλ απνθαζηζηηθφο ζηελ εμέιημε κηαο 

δηθαληθήο ππφζεζεο. Πνιχ πεξηζζφηεξν, ήηαλ κάιινλ θαζνξηζηηθφο, θαζψο νη δηθαζηέο νδεγνχληαλ 

ζηελ ηειηθή ηνπο απφθαλζε ζηεξηδφκελνη ζε φζα άθνπγαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηάδηθνπο. πνηνο 

δηάδηθνο -θαη’ επέθηαζε ινγνγξάθνο- παξνπζίαδε κε ηνλ πιένλ πεηζηηθφ ηξφπν ηε δηθή ηνπ αιήζεηα 

πεξί ησλ πεπξαγκέλσλ, είρε κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηηχρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα· ηε 

λίθε θαη ηελ ηειηθή δηθαίσζε. Δπνκέλσο, είλαη εκθαλέο φηη ε δηθαηνζχλε εμαξηείην απφ ηε 

ξεηνξηθή, ηελ «ηέρλε ηνπ πείζεηλ». Ωο εθ ηνχηνπ, ν εθάζηνηε ινγνγξάθνο εκπινχηηδε ηνλ ιφγν ηνπ 

κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα κέζα πεηζνχο κπνξνχζε. 

 ηελ πξνζπάζεηα καο λα επηζεκάλνπκε ηα θπξηφηεξα ξεηνξηθά κέζα πεηζνχο αξσγφο καο ζα 
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ζηαζεί εθ λένπ ν Αξηζηνηέιεο θαη ην θνκβηθήο ζεκαζίαο έξγν ηνπ Ῥεηνξηθή. Δμάιινπ, απφ ην έξγν 

απηφ αληινχλ ηα δεδνκέλα ηνπο νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο. ηελ παξνχζα εξγαζία, πάλησο, βαζηθφ 

εγρεηξίδην πξνζέγγηζεο ησλ ξεηνξηθψλ κέζσλ πεηζνχο ζηάζεθε ην έξγν ηνπ Θενδσξαθφπνπινπ
167

. 

 χκθσλα ηψξα κε ηνλ ηαγεηξίηε θηιφζνθν, θχξην φπιν ζηα ρέξηα ησλ ινγνγξάθσλ 

αλαδεηθλχνληαη νη πίζηεηο, δειαδή νη απνδείμεηο. Απηέο ήηαλ δχν εηδψλ: ἄηερλαη θαη ἔληερλαη. ηελ 

πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη απνδείμεηο πνπ κπνξνχζαλ εχθνια λα θαηαζθεπαζηνχλ ή 

πξνυπήξραλ, δειαδή νη λφκνη, νη φξθνη, ηα ζπκβφιαηα, δηάθνξα έγγξαθα, νη κάξηπξεο, νη 

καξηπξίεο κεηά απφ βαζαληζκφ θνθ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη απνδείμεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθεπξεηηθφηεηα ησλ δηάθνξσλ ινγνγξάθσλ. Δδψ δεζπφδνπλ ηα επηρεηξήκαηα. 

Απηά δηαθξίλνληαη ζε επηρεηξήκαηα ἤζνπο, πάζνπο θαη ιόγνπ. Σα πξψηα ζπλαξηψληαη κε ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ νκηιεηή, ηα δεχηεξα κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία πξνζπαζεί ν ινγνγξάθνο λα 

νδεγήζεη ηνλ αθξναηή θαη ηα ηξίηα ζπλδένληαη κε ηνλ ίδην ηνλ ιφγν. 

 Αλαιπηηθφηεξα, ν ινγνγξάθνο ελδηαθέξεηαη λα παξνπζηάζεη ηνλ νκηιεηή-πειάηε ηνπ σο 

έλαλ εζηθά αθέξαην θαη θαζ’ φια ελάξεην άλζξσπν. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, αζθαιψο ζα κπνξνχζε 

λα πείζεη ηνπο δηθαζηέο πην εχθνια γηα ηελ αζσφηεηά ηνπ ή ηνπιάρηζηνλ λα ηνπο πξντδεάζεη 

ζεηηθά, θαζψο έλαο ελάξεηνο άλζξσπνο δχζθνια ζα ππέπηπηε ζε θάπνην αδίθεκα. Σελ ίδηα ζηηγκή, 

ν ινγνγξάθνο πξνζπαζεί λα δηεγείξεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη εζηθά δηιήκκαηα ζηνπο δηθαζηέο, 

ψζηε λα θεξδίζεη ν νκηιεηήο-πειάηεο ηνπ ηελ εχλνηά ηνπο. Άιισζηε, δελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε φηη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη δηθαζηέο έθξηλαλ κε γλψκνλα ην ζπκηθφ ηνπο θαη βάζεη φζσλ έλησζαλ 

παξά βάζεη ηεο ινγηθήο θαη ηεο λνκηθήο ηεθκεξίσζεο ησλ ζέζεσλ πνπ άθνπγαλ. Σέινο, ν 

ινγνγξάθνο κεξηκλά ηδηαίηεξα γηα ηα ινγηθά επηρεηξήκαηα πνπ θαιείηαη λα πξνζθνκίζεη ν 

νκηιεηήο- πειάηεο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη κε απηά δχλαηαη λα ζηνρεχζεη ζηε ινγηθή θξίζε ησλ 

δηθαζηψλ θαη λα ηνπο πείζεη γηα ηελ αιήζεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζέζεσλ πνπ ν ίδηνο 

πξεζβεχεη. Με ηε ζεηξά ηνπο, ηα επηρεηξήκαηα ιφγνπ δηαθξίλνληαη ζε ἐλζπκήκαηα θαη 

παξαδείγκαηα. ηα πξψηα εμ’ απηψλ, κπνξεί θαλείο λα εληνπίζεη ηα εἰθόηα, ηα ζεκεία, θαη ηνπο 

θνηλνὺο ηόπνπο. Ωο ἐλζπκήκαηα νξίδνληαη νη ξεηνξηθνί απαγσγηθνί ζπιινγηζκνί θαη σο 

παξαδείγκαηα νη ξεηνξηθνί επαγσγηθνί ζπιινγηζκνί. Σα εἰθόηα εξκελεχνληαη σο πηζαλνινγηθά 

επηρεηξήκαηα, ηα ζεκεία σο πξνηάζεηο πνπ δελ αιεζεχνπλ πάληα, δελ έρνπλ γεληθή αιήζεηα, 

ζεσξνχληαη φκσο ζπλήζσο ή κεξηθψο αιεζείο θαη νη θνηλνὶ ηόπνη είλαη  ἐλζπκήκαηα πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηελ θνηλή αληίιεςε θαη αληαπνθξίλνληαη ζηελ θνηλή αλζξψπηλε πείξα. 

 Σα ηξία ἐπηρεηξήκαηα είλαη απηά ζηα νπνία ζα εζηηάζνπκε θαη ζηελ αλάιπζή καο. Ωζηφζν, 

πξνο απνθπγή παξαλνήζεσλ ή ζχγρπζεο, νθείινπκε λα ηνλίζνπκε φηη ζηα ξεηνξηθά κέζα πεηζνχο 

πεξηιακβάλνληαη θαη πνηθίια ζρήκαηα κε ηα νπνία νη ξήηνξεο θνζκνχζαλ ηνλ ιφγν ηνπο. Οη 
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θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο απηψλ ησλ ζρεκάησλ είλαη ηα ζρήκαηα ιέμεσο, δηαλνίαο, ηα ζρήκαηα 

ζπληαθηηθήο αθνινπζίαο ησλ όξσλ, ηα ζρήκαηα αηηηθνύ ιόγνπ θαη ηα δηάθνξα ζεκαζηνινγηθά 

ζρήκαηα. ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεηαη ε αληίζεζε, ε παξνκνίσζε, ν θύθινο, ηα ζρήκαηα 

αύμεζεο θαη ε παξνλνκαζία. ηε δεχηεξε ηα ζρήκαηα ελάξγεηαο, ζηελ ηξίηε ην ππεξβαηό, ην ρηαζηό 

θαη ε ππαιιαγή, ζηελ ηέηαξηε ε αηηηθή ζύληαμε θαη ε γεληθή απόιπηε κεηνρή θαη, ηέινο, ζηελ 

πέκπηε θαηεγνξία κπνξεί θαλείο λα εληνπίζεη ηε κεηαθνξά, ην θαηεμνρήλ ζρήκα, ηελ 

πξνζσπνπνίεζε, ηε κεησλπκία θαη ηε ζπλεθδνρή. 

 πγθεθαιαησηηθά, φια ηα κέζα ξεηνξηθήο πεηζνχο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ 

ζρεδηαγξακκαηηθά θαη θαζ’ φια επζχλνπηα σο εμήο: 

      

 

 ΠΗΣΔ (ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ)                                                       ΥΖΜΑΣΑ ΛΟΓΟΤ 

 

Άηερλεο              Έληερλεο                                       δηαλνίαο      ιέμεσο     αηηηθνχ ιφγνπ 

                                                                                     ηαθηηθήο αθνινπζίαο  

λφκνη,                              επηρεηξήκαηα                                                        ζεκαζηνινγηθά                  

καξηπξίεο κεηά                                             ιφγνο   

απφ βαζαληζκφ,                ήζνο     πάζνο                     

έγγξαθα, απνδείμεηο,                                             ελζχκεκα 

φξθνη, ζπκβφιαηα,                                παξάδεηγκα                     θνηλνί ηφπνη 

ςεθίζκαηα, ζπλζήθεο                                         εηθφηα  ζεκεία 

 

Ο Δπξηπίδεο κεηαρεηξίδεηαη κε πεξίζζηα άλεζε αξθεηά απφ ηα παξαπάλσ κέζα, 

αλαδεηθλχνληαο ην δξακαηνπξγηθφ ηνπ ηαιέλην θαη ηε ξεηνξηθή ηνπ δεηλφηεηα. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

1. Η Ἄλκηστις 

Σν παιαηφηεξν ζσδφκελν έξγν ηνπ Δπξηπίδε, ε Ἄιθεζηηο, απνηειεί ζπλάκα θαη ην κνλαδηθφ 

έξγν ηνπ πνηεηή πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηνπ θάζκαηνο ησλ έξγσλ ζηα νπνία ν Πεινπνλλεζηαθφο 

Πφιεκνο αθήλεη ην κειαλφ ηνπ ζηίγκα
168

. Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν πνπ πξνεγείηαη ηεο ψξηκεο 
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πεξηφδνπ ηνπ πνηεηή, ρσξίο απηφ, βέβαηα, λα ζεκαίλεη φηη ε Ἄιθεζηηο ζηεξείηαη επαξθνχο δνκήο, 

πιεξφηεηαο λνεκάησλ θαη κεζηφηεηαο ζπλαηζζεκαηηθψλ δηεγέξζεσλ ή θνξπθψζεσλ. Δμάιινπ, 

φπσο καο πιεξνθνξεί ε παξάδνζε, ε Ἄιθεζηηο ήηαλ ην 17
ν
 έξγν ην νπνίν ν Δπξηπίδεο είρε 

ζπλζέζεη
169

, γεγνλφο πνπ καξηπξά φηη ν πνηεηήο είρε ήδε αξρίζεη λα δηεηζδχεη ζην βαζχ πέιαγνο 

ηεο δξακαηνπξγίαο. 

Ζ Ἄιθεζηηο, ινηπφλ, πξσηνδηδάρζεθε ζηα Μεγάια Γηνλύζηα ηνπ 438 π.Υ. θαη παξαζηάζεθε 

σο ηέηαξην θαηά ζεηξά έξγν ζε κηα ηεηξαινγία ηεο νπνίαο ηα ινηπά έξγα ζήκεξα γλσξίδνπκε κφλν 

σο ηίηινπο, θαζψο δελ έρνπλ δηαζσζεί. Μάιηζηα, κε απηήλ ηνπ ηελ ηεηξαινγία (Κξῆζζαη, Ἀιθκέσλ 

ὁ δηὰ Ψσθίδνο, Τήιεθνο θαη Ἄιθεζηηο) ν Δπξηπίδεο θαηφξζσζε λα θεξδίζεη ην δεχηεξν βξαβείν, 

πίζσ απφ ηνλ νθνθιή
170

. Γπζηπρψο, φκσο, δελ δηαζέηνπκε θακηά άιιε πιεξνθνξία γηα ηα έξγα 

απηά, ηέηνηα ηνπιάρηζηνλ πνπ λα καο επηηξέπεη έζησ θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε ηα θνηλά 

ζηνηρεία πνπ απηά είραλ κεηαμχ ηνπο -εάλ φλησο είραλ- ή έζησ ηνπο θνηλνχο κπζνινγηθνχο άμνλέο 

ηνπο κε ηελ Ἄιθεζηηλ· θαη πάιη εάλ πξάγκαηη ππάξρνπλ αλάινγνη άμνλεο
171

. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ζπλεηδεηά αλαθέξσ ηελ Ἄιθεζηηλ σο ην 

ηειεπηαίν έξγν ηεο άλσζελ ηεηξαινγίαο. Ωο γλσζηφλ, κηα ηεηξαινγία απνηειείην απφ ηξεηο 

ηξαγσδίεο θη έλα ζαηπξηθφ δξάκα. Βάζεη ινγηθήο, επνκέλσο, ε Ἄιθεζηηο -σο ην ηειεπηαίν έξγν πνπ 

παξαζηάζεθε ζην θνηλφ- θαηαιακβάλεη ζηελ ελ ιφγσ ηεηξαινγία ηε ζέζε ηνπ ζαηπξηθνχ δξάκαηνο. 

Ωζηφζν, αθξηβψο απηή ε εηδνινγηθή νξηνζέηεζε, ή, νξζφηεξα, ηνπνζέηεζε, έρεη θαηά θαηξνχο 

πξνθαιέζεη πιεζψξα θηινινγηθψλ αληηπαξαζέζεσλ θαη δηαμηθηζκψλ, κε ηνπο αλά ηα ρξφληα 

κειεηεηέο ηνπ έξγνπ λα παξαζέηνπλ ζσξεία επηρεηξεκάησλ θαη αληεπηρεηξεκάησλ αλαθνξηθά κε 

ηελ έληαμε ηνπ ή φρη ζηνλ θαηάινγν ησλ ζαηπξηθψλ δξακάησλ
172

. 

Πξνζσπηθά, δελ ζεσξψ φηη ε Ἄιθεζηηο πξνζηδηάδεη ζε ζαηπξηθφ δξάκα. Πεξηζζφηεξν, θαη’ 

εκέ, κνηάδεη λα παξαπέκπεη ζε κηα παίδνπζα ηξαγσδία, ζε έλα κειφδξακα, ζην νπνίν ηα ηξαγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δξάκαηνο ζπκπιέθνληαη κε ζηνηρεία θσκηθά, αθήλνληαο, ελ ηέιεη, κηα γιπθηά 

θαη ξνκαληηθή επίγεπζε. Άιισζηε, εάλ ην θείκελν ηεο Ἀιθήζηηδνο γξαθφηαλ ζε κηαλ άιιε επνρή, 

παξαδείγκαηνο  ράξηλ ζηελ ειηζαβεηηαλή, ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα απνηειεί έξγν «αληίπαινλ 

δένο» ησλ ζαημπεξηθψλ δξακάησλ. Δάλ, πάιη, επηιέμνπκε λα ην πξνζεγγίζνπκε σο κηα ξνκαληηθή 

ηζηνξία αγάπεο, ηφηε ε Ἄιθεζηηο αδηακθηζβήηεηα ζα κπνξνχζε λα αλαγλσζζεί σο παξακχζη κε 

ραξνχκελν ηέινο. Ζ ιίζηα ησλ επηινγψλ καο θπζηθά, είλαη ακέηξεηε. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ζέηνπκε 

κηα άλσ ηειεία θαη επαλεξρφκαζηε ζηελ επξηπίδεηα Ἄιθεζηηλ ηνπ 438 π.Υ. 

Ηζηνξηθά, βξηζθφκαζηε ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία νη Αζελαίνη λαη κελ δελ βηψλνπλ ηελ 

αίγιε ηεο εγέηηδαο πφιεο αλάκεζα ζε αξθεηέο ειιεληθέο φπσο ζπλέβαηλε θαηά ηα πξνεγνχκελα 
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ρξφληα, νπφηε θαη ε πξψηε αζελατθή εγεκνλία αλζνχζε θαη έζαιιε
173

, σζηφζν αληηκεησπίδνπλ κε 

θαίξην θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηα δεηήκαηα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ ηπρφλ 

αλαθχπηνπλ. Άιισζηε, δελ πξέπεη θαλείο λα ιεζκνλεί φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 5
νπ

 αη. π. Υ.  νη 

Αζελαίνη έρνπλ αλαπηχμεη κηα ηδηαίηεξε θνζκναληίιεςε ή, νξζφηεξα, κηα ηδηαίηεξε ζπλείδεζε ηεο 

ζέζεο θαη ηεο αμίαο ηεο πφιεο ηνπο ζηα ειιεληθά πξάγκαηα. 

Πάλησο, νη ηζηνξηθέο καο γλψζεηο γηα ην έηνο παξάζηαζεο ηεο Ἀιθήζηηδνο είλαη πεληρξέο. Σα 

κφλα δχν αμηνζεκείσηα γεγνλφηα ηνπ 438 π. Υ. -ζε πνιηηηζκηθφ επίπεδν- θαίλεηαη λα είλαη ν 

ζάλαηνο ηνπ Πηλδάξνπ θαη ε νινθιήξσζε ηεο νηθνδφκεζεο ηνπ Παξζελψλα, κε ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ ρξπζειεθάληηλνπ αγάικαηνο ηεο Αζελάο ζηνλ λαφ. κσο, εάλ δηεπξχλνπκε ηηο πλεπκαηηθέο καο 

αληέλεο κφιηο ζε βάζνο κηαο επηαεηίαο, γξήγνξα ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ην έηνο παξάζηαζεο 

ηνπ έξγνπ απνηειεί έλα ελδηαθέξνλ ζεκείν αλαθνξάο· ζχκπησζε απφ απηέο ηεο κνίξαο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηξνθή γηα ζθέςε, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη. 

Ση ελλννχκε φκσο κε απηφ; Μφιηο επηά ρξφληα πξηλ ηελ παξάζηαζε ηεο Ἀιθήζηηδνο νη 

Αζελαίνη ππνγξάθνπλ ηηο Σξηαθνληαεηείο πνλδέο κε ηε πάξηε. Με απηέο εγθαηληάδεηαη κηα 

πεξίνδνο εηξήλεο κεηαμχ ησλ δχν κεγάισλ ειιεληθψλ πφιεσλ. Βέβαηα, ε εηξήλε απηή 

απνδεηθλχεηαη επηζθαιήο, θαζψο ζηα επφκελα επηά ρξφληα πνπ έπνληαη ηνπ 438 π. Υ., δειαδή ζηα 

431, μεζπά ν Πεινπνλλεζηαθφο Πφιεκνο. 

Αζθαιψο, ν Δπξηπίδεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηα κειινχκελα. Ωζηφζν, 

λνκηκνπνηνχκαζηε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ζαλ άλζξσπνο κε νμχηαην θξηηηθφ πλεχκα θαη, 

παξάιιεια, σο λνπο κε δηεπξπκέλεο αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο, ινγηθά ζα είρε αθνπγθξαζηεί ηα λέα 

δεδνκέλα πνπ πξνέθππηαλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο εηξήλεο απηήο. Δλαξγέζηεξα, ην 444-443 π. Υ. 

ηδξχεηαη ζηελ Κάησ Ηηαιία ε απνηθία ησλ Θνπξίσλ. Δκπλεπζηήο ηεο θίλεζεο απηήο ππήξμε ν 

Πεξηθιήο, ν νπνίνο ζην δηάζηεκα εθείλν κεζνπξαλνχζε ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο Αζήλαο. Σελ ίδηα 

πεξίνδν, ε αζελατθή δεκνθξαηία θζάλεη ζην απφγεηφ ηεο
174

. Ζ Αζήλα αλαδεηθλχεηαη ζε κηα πφιε 

ακηγψο εμσζηξεθή· ην ίδην θαη νη πνιίηεο ηεο. Βέβαηα, ε φςε απηή είλαη ε ζεηηθή ηνπ λνκίζκαηνο. 

Δάλ θαλείο ην αληηζηξέςεη, ζα δεη θαη ηελ αξλεηηθή: ην 440 π. Υ. ε άκνο θαη ην Βπδάληην 

απνζηαηνχλ απφ ηελ αζελατθή ζπκκαρία θαη ηνλ ακέζσο επφκελν ρξφλν, ην 439 π. Υ., μεζπά 

πνιεκηθή δηακάρε κεηαμχ δχν άιισλ ειιεληθψλ πφιεσλ, ηεο Κνξίλζνπ θαη ηεο Κέξθπξαο. Γηακάρε 

ε νπνία έκειιε κε ηε ζεηξά ηεο λα απνηειέζεη ηελ ελαξθηήξηα ζπίζα γηα ην κεηέπεηηα μέζπαζκα 

ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ
175

. 

Ο Δπξηπίδεο, ηέινο, αλακθίβνια επεξεάδεηαη απφ ηα ηεθηαηλφκελα, φπσο εμάιινπ 

επεξεάδνληαη φινη νη δεκηνπξγνί -άιινη ζε κεγαιχηεξν θαη άιινη ζε κηθξφηεξν βαζκφ- απφ ηηο 
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δνλήζεηο ηεο ζχγρξνλήο ηνπο επνρήο. Έηζη, είηε ζπλεηδεηά είηε αζχλεηδα, επηιέγεη -έζησ ζην έλα 

έξγν ηεο ηεηξαινγίαο πνπ παξνπζίαζε ζην αζελατθφ θνηλφ ηνπ 438 π. Υ. θαη γηα ην νπνίν είκαζηε 

ζε ζέζε λα κηιήζνπκε κε αζθάιεηα- λα ζίμεη ην ζέκα ηεο θηιίαο
176

. Πξφθεηηαη, θαη’ νπζίαλ, γηα έλα 

κέγηζην ηδαληθφ πνπ γαινχρεζε γελεέο επί γελεψλ Αζελαίσλ θαη, ελ γέλεη, Διιήλσλ. Σαπηφρξνλα, ε 

θηιία ζε φιεο ηεο ηηο εθθάλζεηο απνηέιεζε ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν πάλσ ζηνλ νπνίν νηθνδνκήζεθε, 

ζε ζηέξεεο βάζεηο, νιφθιεξνο ν αξραίνο ειιεληθφο πνιηηηζκφο. 

 

2. Ο μύθος ηης Ἀλκήστιδος 

 Ζ θαηαιεθηήξηα παξάγξαθνο ηεο πξνεγνχκελεο ππνελφηεηαο επηηξέπεη ηελ νκαιή 

κεηάβαζή καο ζηε κειέηε ηνπ κχζνπ ηεο Ἀιθήζηηδνο. 

 Δίλαη επξέσο απνδεθηφ, θαη’ αξρήλ, φηη θαλέλαο δξακαηνπξγφο ηεο αξραηφηεηαο δελ 

ζπλζέηεη ηα έξγα ηνπ ελ θελψ. Γηα ηελ αθξίβεηα, φινη νη ηξαγηθνί πνηεηέο ηνπ 5
νπ

 αη. π. Υ. είραλ 

πξφζβαζε ζε κηα πινπζηφηαηε κπζνινγηθή παξάδνζε
177

, ε νπνία ηνπο επέηξεπε λα αληιήζνπλ 

πιηθφ απφ πνιπάξηζκεο θαη, ζπλάκα, πνιππνίθηιεο πεγέο. Μάιηζηα, εηθάδνπκε φηη έλα κεγάιν 

πνζνζηφ φισλ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ -εάλ φρη ην κεγαιχηεξν- ζα γλψξηδε αξθεηνχο κχζνπο ή, 

ηνπιάρηζηνλ, ζα ήηαλ εμνηθεησκέλν κε κπζνινγηθέο δηεγήζεηο. 

 Δμάιινπ, φπσο ππνγξακκίδεη ν Anderson, νη κχζνη ππήξμαλ κηα άμηα ζεβαζκνχ κνξθή 

επηθχξσζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ ζεζκψλ, ησλ εζψλ, ησλ εζίκσλ, ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ 

παξαδφζεσλ ησλ πεξηνρψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη απνηεινχζαλ ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηελ ίδηα ηελ πφιε θαη ηνπο πνιίηεο ηεο, θαζψο θαηέγξαθαλ ζηνηρεία γηα ηελ ίδξπζε 

ησλ πφιεσλ θαη ηνπο ήξσεο πνπ γελλήζεθαλ ή έδξαζαλ ζε απηέο. Παξάιιεια, εξκήλεπαλ ζπρλά ηε 

γέλλεζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ αηζζήκαηνο, πξνδηέγξαθαλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, δηακφξθσλαλ ηνλ 

εζηθφ θψδηθα αμηψλ ησλ πνιηηψλ θαη, ελ πνιινίο, πξνζέθεξαλ πξφηππα ζεηηθήο θαη παξαδείγκαηα 

αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Με ιίγα ιφγηα, νη κχζνη, ελ ζπλφισ, θαίλεηαη λα ζεψληαη ηνλ θχθιν ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο, κε ηα θαιά θαη ηα θαθά ηνπ (ή νηηδήπνηε άιιν απηφο ζπλεπάγεηαη) 

ζηνραζηηθά
178

. Τπφ ην πξίζκα απηφ, γίλεηαη αληηιεπηφ γηαηί φινη νη δξακαηνπξγνί αλαηξέρνπλ ζε 

απηνχο. 

 Ο Δπξηπίδεο, επνκέλσο, δελ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί εμαίξεζε. Καη απηφο αξέζθεηαη λα 

αληιεί ην πιηθφ ηνπ απφ ηε κπζνινγηθή παξάδνζε, πάληνηε φκσο αλαπιάζεη δεκηνπξγηθά ηνλ κχζν 

κε ηνλ νπνίν θαηαπηάλεηαη, πξνζβιέπνληαο ζηελ θαηά ην δνθνχλ αλαζχλζεζή ηνπ. ην ζεκείν απηφ 

αμίδεη λα επηζεκαλζεί θαη κηα ελδηαθέξνπζα άπνςε, απηή ηνπ Whitman. Ο Ακεξηθαλφο 

αθαδεκατθφο ππνζηεξίδεη φηη ν Δπξηπίδεο ρξεζηκνπνηνχζε ζε φιε ηνπ ηε δξακαηνπξγηθή πνξεία 
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παξαδεδνκέλνπο κχζνπο, πάληα φκσο θηιηξάξνληάο ηνπο κε εηξσλεία, άιινηε ιεπηφηαηε 

(Ἄιθεζηηο), άιινηε θαπζηηθφηαηε (Ἡξαθιῆο)
179

. Σν γεγνλφο απηφ, ζπλερίδεη, είρε σο απνηέιεζκα 

ζπρλά ν Δπξηπίδεο λα θαηεγνξείηαη φηη ζαηίξηδε ηνλ κχζν θαη, ηδίσο, ηελ ίδηα ηε κπζνινγία ηεο 

παξαδνζηαθήο ζξεζθείαο. Κάηη ηέηνην, σζηφζν, δελ ηζρχεη. Μάιινλ ην ιάζνο καο, ηνλίδεη ν 

Whitman, έγθεηηαη ζηελ αδπλακία καο λα πξνζεγγίζνπκε ηε ζθέςε ηνπ νξζνινγηζηή Δπξηπίδε
180

. 

Ο πνηεηήο, ινγηθά, επέιεγε ηνλ κχζν πνπ θάζε θνξά αληαπνθξηλφηαλ ζε φζα είρε εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζθεθζεί λα δηδάμεη ζην θνηλφ ηνπ ή, πηζαλφλ, ηνλ κχζν πνπ πίζηεπε φηη ζα κπνξνχζε πην έληνλα θαη 

δξαζηηθά λα ζπγθηλήζεη ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ ζην ζέαηξν. 

 Με αληίζηνηρν ηξφπν ζα επεμεξγάζηεθε θαη ηνλ κχζν ηεο Αιθήζηηδνο. Πξφθεηηαη, βέβαηα, 

γηα έλαλ κχζν κε ηνλ νπνίν δελ θαηαπηάζηεθε θαλέλαο απφ ηνπο δχν άιινπο ζπνπδαίνπο ηξαγηθνχο 

ηνπ 5
νπ

 αη. π. Υ. (απφ φζν γλσξίδνπκε έσο ζήκεξα). Πάλησο, ν ελ ιφγσ κχζνο ήηαλ αξθεηά 

δηαδεδνκέλνο ζε πνιιά κέξε ηεο Διιάδνο. Παξάιιεια, ην θπξίαξρν κνηίβν ηνπ κχζνπ θαίλεηαη φηη 

ππήξμε επίζεο αξθεηά δηαδεδνκέλν θαη ζε άιινπο ιανχο
181

. 

 Αλαιπηηθφηεξα, εάλ θαλείο πξνζπαζήζεη λα αλαηξέμεη ζηηο ξίδεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κχζνπ 

ζα βξεζεί, αλακθίβνια, κπξνζηά ζε δχν θαίξηεο εθδνρέο ηνπ. Καη ηηο δχν απηέο παξνπζηάδεη κε 

ζαθήλεηα θαη γιαθπξφηεηα ε Dale
182

. Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ πξψηε εθδνρή, ν Άδκεηνο θαη ε 

Άιθεζηε παξνπζηάδνληαη σο απζεληηθέο ρζφληεο ζεφηεηεο ησλ ηζψλσλ, σο έλα αληίζηνηρν δεχγνο 

ηνπ Άδε θαη ηεο Πεξζεθφλεο, κε ην νπνίν ν Απφιισλ ηηλη ηξφπσ ζπλδεφηαλ. ε απηήλ ηελ εθδνρή 

ηνπ κχζνπ, ν ζξχινο έγθεηηαη ζηε ζλεζηκφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Έλαο λεαξφο άλδξαο, παξαζπξκέλνο 

απφ ηελ άξλεζε ησλ γνληψλ ηνπ λα πεζάλνπλ ψζηε απηφο λα δήζεη, βξίζθεη κηα ζχδπγν (ή απιψο 

αγαπεκέλε) πνπ εθνχζηα επηιέγεη λα πεζάλεη απηή ζηε ζέζε ηνπ. Δκθαλίδεηαη δε έλαο δπλαηφο 

ήξσαο, ν νπνίνο παιεχεη κε ηνλ Θάλαην θαη ηνλ ληθά, παίξλεη πίζσ ην ζχκα ηεο ζεφηεηαο ηνπ Κάησ 

Κφζκνπ θαη επέξρεηαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν έλα επηπρηζκέλν ηέινο. Μάιηζηα, ε παξνχζα εθδνρή 

κνηάδεη πνιχ κε έλα ξνκαληηθφ παξακχζη· απηφ ζίγνπξα δελ ζα κπνξνχζε θαλείο λα ην αξλεζεί.  

 Ζ δεχηεξε εθδνρή ηνπ κχζνπ -κε ηηο πνηθίιεο ππνεθδνρέο ηεο- παξαδίδεηαη ζε εθηελέζηεξε 

κνξθή ζε εκάο απφ έλα κεηαγελέζηεξν κπζνινγηθφ εγρεηξίδην ηνπ Απνιιφδσξνπ
183

. ε απηή ηελ 

εθδνρή, νιφθιεξνο ν κχζνο πξνζθνιιάηαη ζηε Θεζζαιία θαη ζε έλαλ εθεί ηνπηθφ ήξσα, ηνλ 

βαζηιηά ησλ Φεξψλ Άδκεην, ν νπνίνο ζηελ ειιεληθή κπζνινγία ζπλδέεηαη κε κηα εηδηθή ζρέζε κε 

ηνλ Απφιισλα. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Αζθιεπηφο, γηνο ηνπ Απφιισλα, έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γηαηξεπηηθέο 

ηνπ δπλάκεηο κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα επαλαθέξεη ηνπο λεθξνχο ζηε δσή. Ζ θπζηθή αξκνλία ηνπ 
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χκπαληνο δηαηαξάζζεηαη θαη ν Γίαο ηφηε θαηαθεξαπλψλεη ηνλ Αζθιεπηφ. ε απάληεζε ζηνλ 

ζάλαην ηνπ γηνπ ηνπ, ν Απφιισλ θνλεχεη ηνπο Κχθισπεο πνπ ήηαλ θαηαζθεπαζηέο ηεο αζηξαπήο 

ηνπ Γηφο, ηνπ νξγάλνπ δειαδή κε ην νπνίν ν γηνο ηνπ νδεγήζεθε ζην βαζίιεην ηνπ Κάησ Κφζκνπ. 

Ο Γίαο, έπεηηα, ηηκσξεί ηνλ Απφιισλα θαη ηνλ αλαγθάδεη λα δήζεη ζην παιάηη ελφο ζλεηνχ, ηνπ 

Αδκήηνπ. Ο ηειεπηαίνο απνδεηθλχεηαη εμαηξεηηθά θηιφμελνο θαη κεηαμχ ηνπ Απφιισλα θαη ηνπ 

Αδκήηνπ αλαπηχζζεηαη κηα ηδηαίηεξε ζρέζε θηιίαο θαη ζεβαζκνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε απηή 

ηελ εθδνρή ηνπ κχζνπ ν Απνιιφδσξνο ηνπνζεηεί ηνλ Απφιισλα ζην παιάηη ηνπ Αδκήηνπ ηε 

ρξνληά ηνπ γάκνπ ηνπ βαζηιηά. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζηελ πνξεία ηνπ κχζνπ εθηπιίζζεηαη ν γάκνο 

ηνπ βαζηιηά ησλ Φεξψλ κε ηελ Άιθεζηε, ηελ θφξε ηνπ Πειία. Ο ηειεπηαίνο απαηηνχζε απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο κλεζηήξεο ηεο θφξεο ηνπ λα πεξαηψζνπλ έλαλ άζιν. Ήζειε λα δεχμνπλ έλαλ θάπξν κε 

έλα ιηνληάξη. Ο Άδκεηνο, κε ηε βνήζεηα ηνπ Απφιισλα, ηα θαηαθέξλεη θαη, ελ ηέιεη, λπκθεχεηαη 

ηελ Άιθεζηε. 

 χκθσλα, πάιη, κε κηαλ άιιε ππνεθδνρή ηνπ κχζνπ, ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ ηνπ κε ηελ 

Άιθεζηε ν Άδκεηνο παξέιεηςε λα πξνζθέξεη ζπζίεο ζηελ Άξηεκε. Σν γεγνλφο απηφ εμφξγηζε ηε 

ζεά πνπ έζηεηιε θνπινπξηαζκέλα θίδηα -πξνκήλπκα ζαλάηνπ- ζηε ζπδπγηθή θιίλε. Ο Απφιισλ 

ηφηε ζπκβνχιεπζε ηνλ Άδκεην λα πξνζπαζήζεη λα εμεπκελίζεη ηελ νξγή ηεο ζεάο θαη ν ίδηνο 

θαηάθεξε λα απνζπάζεη απφ ηηο Μνίξεο ηελ ππφζρεζε φηη απηέο ζα αλέβαιαλ ηνλ ζάλαηφ ηνπ εάλ ν 

βαζηιηάο έβξηζθε έλα πξφζσπν πξφζπκν λα πεζάλεη ζηε ζέζε ηνπ. Σν πξφζσπν απηφ δελ είλαη 

άιιν απφ ηελ γπλαίθα ηνπ, ηελ Άιθεζηε. Απηή ηε ζηέιλεη φκσο πίζσ ζην θσο ηεο δσήο ε 

Πεξζεθφλε. Βέβαηα, ζχκθσλα κε κηα άιιε ππνεθδνρή, πηζαλφλ λα ηελ επαλαθέξεη ζηε δσή θαη ν 

Ζξαθιήο, έπεηηα απφ πάιε κε ηνλ Άδε. 

 πσο αληηιακβάλεηαη εχινγα θαλείο, ν Δπξηπίδεο δχλαην λα επηιέμεη ην πιηθφ ηνπ απφ κηα 

επξεία κπζνινγηθή πεγή. Γελ είκαζηε, βέβαηα, ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε νχηε πνηα -ή πνηεο- εθδνρέο 

ηνπ κχζνπ γλψξηδε νχηε απφ πνχ αληινχζε ην πιηθφ ηνπ. Οπνηαδήπνηε θξίζε αλαθνξηθά κε ην ζέκα 

απηφ ζα ήηαλ απνηέιεζκα εηθαζηψλ θαη πηζαλνινγηψλ. 

 Σν κφλν πξάγκα γηα ην νπνίν λνκηκνπνηνχκαζηε λα κηιάκε κε αζθάιεηα είλαη ην γεγνλφο 

φηη θάπνηα ρξφληα πξηλ ηελ επξηπίδεηα Ἄιθεζηηλ έλαο άιινο δξακαηνπξγφο, ν Φξχληρνο, 

θαηαπηάζηεθε κε ηνλ ίδην κχζν. Καη πάιη, φκσο, ε παξάδνζε ηεο δηάζσζεο ηνπ θξπλίρεηνπ έξγνπ 

είλαη απαγνξεπηηθή ζην λα εμαγάγνπκε κε αζθάιεηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην πνηα αθξηβψο 

εθδνρή ηνπ κχζνπ γλψξηδε ν Φξχληρνο, απφ πνχ ηε γλψξηδε θαη πψο ηε κεηαρεηξίζηεθε, ελ ηέιεη, 

ζην έξγν ηνπ. 

 Αθφκε δπζθνιφηεξν εγρείξεκα, θαη’ επέθηαζε, απνηειεί ε πξνζπάζεηα καο λα ζπλδέζνπκε 

ηελ επξηπίδεηα κε ηε θξπλίρεηα Ἄιθεζηηλ. Οη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο, εμάιινπ, πξνηείλνπλ 
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δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πεξί απηνχ ηνπ ζέκαηνο
184

.  Πάλησο, ζχκθσλα κε ηηο 

επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο, ν Δπξηπίδεο θαίλεηαη λα δαλείδεηαη απφ ηνλ Φξχληρν ηε βάζε ηνπ 

παξακπζηθνχ πιηθνχ ηνπ θαη ηελ παξνπζία ηνπ ζαλάηνπ ζην παιάηη ησλ Φεξψλ. Δηθάδνπκε δε φηη 

θαη ε παξνπζία ηνπ Ζξαθιή απνηειεί θξπλίρεηα επηξξνή. Παξάιιεια, αξθεηνί κειεηεηέο 

ζπλνκνινγνχλ φηη ν θεληξηθφο ὰγὼλ ηνπ έξγνπ κεηαμχ Αδκήηνπ θαη Φέξεηνο απνηειεί επξηπίδεηα 

πξνζζήθε. 

 ην ζεκείν απηφ ε κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο κειέηεο καο γείξεη ζην ίδην ην 

επξηπίδεην έξγν. Μηα κνλάρα παξαηήξεζε θξίλεηαη, ηέινο, αλαγθαία λα επηζεκαλζεί: ν κχζνο ηεο 

Αιθήζηηδνο γλσξίδεη θαη άιιεο, πνιππνίθηιεο εθδνρέο, ηαμηδεχνληαο κέζα ζηα ρξφληα θαη ζηηο 

δηάθνξεο γξακκαηείεο ελψ ε ίδηα ε θηγνχξα ηεο Αιθήζηηδνο ελέπλεπζε δεθάδεο θαιιηηέρλεο, νη 

νπνίνη ζηα έξγα ηνπο επηρείξεζαλ λα απνηππψζνπλ ην exemplum ηεο εζηθά θαηαμησκέλεο θαη 

ελάξεηεο γπλαίθαο πνπ εθνχζηα νδεγείηαη ζηνλ ζάλαην, απαξλνχκελε ηε δσή, γηα ράξε ηνπ 

πεθηιεκέλνπ ζπδχγνπ ηεο. 

 Δλ είδεη θαηαθιείδνο ζηελ παξνχζα ππνελφηεηα, ζα ήζεια λα κλεκνλεχζσ ηε ζέζε ηεο 

Romilly γηα ηε δπλακηθή ηνπ κχζνπ γεληθφηεξα. Ζ δηαπξεπήο Γαιιίδα θηιφινγνο θαη ειιελίζηξηα 

δηαηείλεηαη φηη «κηα απφ ηηο κεγάιεο πξσηνηππίεο ηεο ειιεληθήο ηξαγσδίαο είλαη φηη επηιέγεη ηηο πην 

εληππσζηαθέο θαη εμαηξεηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ηεο πξνζέθεξε ν κχζνο, γηα λα αληιήζεη απφ απηέο 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ηξέρνπζα δσή ησλ αλζξψπσλ»
185

. 

 Ο Δπξηπίδεο, ηέινο, δελ παξεθθιίλεη νχηε ζην ειάρηζην απφ απηή ηε ινγηθή. ηελ Ἄιθεζηηλ 

κνηάδεη λα επηιέγεη κηθξά ρξσκαηηζηά ζξαχζκαηα ηνπ ππάξρνληνο κχζνπ. ια απηά ηα ππνβάιιεη 

ζε εμνλπρηζηηθφ έιεγρν θαη ηα αλαπιάζεη δεκηνπξγηθά έσο φηνπ λα ζπλζέζεη έλα λέν, ζπκπαγέο 

έξγν, ην νπνίν ζα κπνξέζεη λα απνθηήζεη βαζκηαία ηε δηθή ηνπ απηνχζηα νληφηεηα. Δάλ καο 

επηηξαπεί, κάιηζηα, κηα ηνικεξή αλαινγία, ν πνηεηήο κνηάδεη  λα εξγάδεηαη φπσο έλαο θσηνγξάθνο 

ησλ εκεξψλ καο πξηλ εθζέζεη ζην θνηλφ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ: κε ηνλ θαθφ ηνπ αηρκαισηίδεη ηηο πην 

ιεπηέο απνρξψζεηο ηνπ γχξσ θφζκνπ, εθείλεο νη νπνίεο ζα θεληξίζνπλ ηελ ίξηδα ηνπ θνηλνχ θαη ζα 

δηεγείξνπλ ην ζπκηθφ ηνπ. ηε ζπλέρεηα, πιάζεη ην πιηθφ ηνπ θαη πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη κηα 

έθζεζε ζηελ νπνία ηα ρξψκαηα λα γελλνχλ κηα επράξηζηε ζπλέρεηα θαη λα απνηεινχλ, ελ ηέιεη, έλα 

επράξηζην ζχλνιν. Με παξφκνην ηξφπν, ν Δπξηπίδεο επηρεηξεί λα δψζεη ζην θνηλφ ηνπ έλα κεζηφ 

λνεκάησλ έξγν πνπ ζα δηαηαξάμεη ηηο πην ιεπηέο ρνξδέο ηεο ςπρήο ηνπο. Σνλ θαθφ, ελ πξνθεηκέλσ, 

αληηθαζηζηά ν ιφγνο. Απηφο θαιείηαη λα αληηθαηνπηξίζεη ηηο πην ιεπηέο απνρξψζεηο ηνπ κχζνπ θαη 

λα εζνγξαθήζεη ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ έξγνπ, παξνπζηάδνληαο κε απφιπηε εηιηθξίλεηα ηηο πην 

κχρηεο ζθέςεηο ηνπο. Απψηεξνο ζηφρνο θη εδψ είλαη έλαο: νη ζεαηέο λα απνιαχζνπλ έλα έξγν 

νινθιεξσκέλν, ηθαλφ λα δηεγείξεη ην δηθφ ηνπο ζπκηθφ θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηε δηάζεζε ηνπο γηα 

                                                 
184

 βι. Ηαθψβ, 2012 κ. α΄, 35-39 θαη Dale, 1999, 12-15. 
185

  de Romilly, 2000
2
, 65. 



59 

 

εζσηεξηθή αλαζεψξεζε. 

 

3. Η πλοκή ηης Ἀλκήστιδος 

 Οη 1163 ζπλνιηθά ζηίρνη ηεο Ἀιθήζηηδνο πηζηνπνηνχλ φηη ην έξγν απνηειεί κηα αηέξκνλε ζε 

βάζνο πξαγκαηεία πεξί δσήο θαη ζαλάηνπ, πεξί ππάξμεσο θαη, θπξίσο, πεξί θηιίαο, μελίαο θαη 

ράξηηνο. Μάιηζηα, ζε φινπο απηνχο ηνπο ζηίρνπο, ν Δπξηπίδεο κε καεζηξία πιάζεη ηνλ ιφγν κε 

ηέηνηα ηξφπν ψζηε νη ιεθηηθνί δηαμηθηζκνί ησλ εξψσλ λα ζπλπθαίλνληαη αξκνληθά κε ηηο 

αιιεπάιιειεο δξακαηηθέο θνξπθψζεηο. πλάκα, ν ιφγνο αλαδεηθλχεηαη θαίξηνο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο θαιείηαη λα πεξηθιείζεη ηα θσκηθά ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, 

πξνζδίδνληαο ζε απηφ δσληάληα, ακεζφηεηα, θαη παξαζηαηηθφηεηα. Γελ είλαη, άιισζηε, θαζφινπ 

ηπραίν ην γεγνλφο φηη ζηελ Ἄιθεζηηλ ζπλαληνχκε ηέζζεξηο εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο ζηηρνκπζίεο 

δηαθνξεηηθψλ πάληα πξνζψπσλ. Σν ζπκπέξαζκα πνπ αλαθχπηεη είλαη αλακθηζβήηεηα έλα: ε 

Ἄιθεζηηο είλαη έλα «έξγν ιφγνπ». 

 Δλαξγέζηεξα, ν Δπξηπίδεο ζηήλεη ην δξάκα ηνπ ζηεξηδφκελνο ζηε κπζνινγηθή παξάδνζε. 

Παξάιιεια, ζπκπιέθεη ζε απηήλ ηξία γλσζηφηαηα κνηίβα (ελ πνιινίο επαλαιακβαλφκελα ζηα 

έξγα ηνπ): ην πξψην είλαη ην κνηίβν ηεο εζεινχζηαο πξνζθνξάο ηεο δσήο ελφο πξνζψπνπ ψζηε λα 

επέιζεη ε ζσηεξία ελφο άιινπ, αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ· ην δεχηεξν είλαη ην κνηίβν ηνπ ζξήλνπ θαη 

ην ηξίην είλαη ην κνηίβν ηεο ζσηήξηαο επέκβαζεο
186

. Κνληά ζε απηά ηα κνηίβα, ν κειεηεηήο πνπ 

θαηαπηάλεηαη κε εηιηθξίλεηα κε ην επξηπίδεην έξγν ζα αλαθαιχςεη θαη πνιιά άιια, κε δεζπφδνλ 

απηφ ηεο θηινμελίαο. 

 ια ηα παξαπάλσ καξηπξνχλ ηε βαζχηαηε θαη ζηνραζηηθφηαηε δηάζεζε ηνπ ηξαγηθνχ, ε 

νπνία παξνπζηάδεηαη πνιπεπίπεδα. Μάιηζηα, είλαη ηφζα πνιιά ηα θξπκκέλα κελχκαηα ηνπ έξγνπ 

πνπ κφλν κηα εηιηθξηλήο απνδφκεζή ηνπ ζα επηηξέςεη ζηνλ αλαγλψζηε λα ηα ςειαθίζεη.  

Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη κηα ηέηνηα έξεπλα -έζησ θαη αδξνκεξήο- ζα απέβαηλε εηο βάξνο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο, αξθνχκαζηε ζην ζεκείν απηφ λα παξαζέζνπκε κνλάρα ηελ εμέιημε ηεο 

πινθήο, ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηε κεηέπεηηα πξνζέγγηζε ηνπ θεληξηθνχ ἀγῶλνο ηνπ έξγνπ. 

Καη’ αξράο, ινηπφλ, ηα θχξηα πξφζσπα ηνπ δξάκαηνο είλαη (κε ηε ζεηξά εκθάληζήο ηνπο ζην 

αξραίν θείκελν): ν Απφιισλ, ν Θάλαηνο, ν Υνξφο, ε Θεξάπαηλα, ε Άιθεζηηο, ν Άδκεηνο, ην παηδί 

ηνπο, ν Ζξαθιήο, ν Φέξεο θαη έλαο δνχινο ηνπ παιαηηνχ. 

Υσξνρξνληθά, βξηζθφκαζηε ζην παιάηη ησλ Φεξψλ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ε Άιθεζηε 

πξφθεηηαη λα πεζάλεη, πξνζθέξνληαο εζεινπζίσο ηε δσή ηεο γηα λα ζσζεί ν άληξαο ηεο, ν Άδκεηνο. 

Σν θιίκα είλαη βαξχ θαη πέλζηκν. Ζ πεθηιεκέλε φισλ Άιθεζηε ςπρνξξαγεί. Αθνχ απνραηξεηά ηε 

λπθηθή ηεο θιίλε, ηνπο αλζξψπνπο ηνπ παιαηηνχ, ηα παηδηά θαη ηνλ άλδξα ηεο πεζαίλεη. Ο Υνξφο 
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ζξελεί θαη ν Άδκεηνο πξνθεξχζζεη εηήζην δεκφζην πέλζνο γηα φιε ηε Θεζζαιία. Σν πέλζνο, φκσο, 

ηνπ Υνξνχ δηαθφπηεη ε άθημε ηνπ Ζξαθιή, ηνλ νπνίν ν Άδκεηνο ππνδέρεηαη εγθάξδηα θαη 

απνθαζίδεη λα θηινμελήζεη -φπεξ θαη εγέλεην- απνθξχπηνληάο ηνπ φηη ε Άιθεζηε δελ βξίζθεηαη 

πιένλ ελ δσή. Αθνινπζεί ε λεθξηθή πνκπή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο θαηαθζάλεη ν Φέξεηαο, 

παηέξαο ηνπ Αδκήηνπ, γηα λα ηηκήζεη ηε λεθξή λχθε ηνπ. Οη δχν άληξεο νδεγνχληαη ζε κηα 

αλαπφθεπθηε ινγνκαρία, ζε έλαλ πξαγκαηηθά ζπγθινληζηηθφ ἀγῶλα ιόγσλ. Δλ ησ κεηαμχ, ν 

Ζξαθιήο, πνπ γιεληά ζην παιάηη, πιεξνθνξείηαη απφ θάπνηνλ δνχιν φηη ε ηαθή πνπ ιακβάλεη 

ρψξα εθηφο ηνπ παιαηηνχ δελ είλαη άιιεο γπλαίθαο απφ ηεο Αιθήζηηδνο. Ο παλειιελίνπ θήκεο 

ήξσαο απνθαζίδεη λα αληαπνδψζεη ζηνλ Άδκεην ηε θηινμελία θαη λα θέξεη πίζσ ζηε δσή ηε λεθξή 

βαζίιηζζα. Πξάγκαηη, παιεχεη κε ηνλ Θάλαην, αλαδεηθλχεηαη ληθεηήο θαη νδεγεί ηελ Άιθεζηε 

πίζσ ζηε δσή. Σέινο, κεηά απφ κηα έληνλε ζηηρνκπζία κεηαμχ ησλ δχν αλδξψλ, επέξρεηαη ε 

αλαγλψξηζε ηεο κέρξη πξφηηλνο λεθξήο ζπδχγνπ απφ ηνλ ελ δσή Άδκεην θαη ε ηάμε απνθαζίζηαηαη, 

κε κηα πεγαία επηπρία λα εθπνξεχεηαη απφ φινπο εκάο, ηνπο ζεαηέο. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

1. Μια πρώηη προζέγγιζη ηοσ ἀγῶνος λόγων 

Μεηά ηελ επζχλνπηε εηζαγσγή ησλ δχν πξψησλ θεθαιαίσλ θαη ηελ αδξή πξνζέγγηζε ηνπ 

κχζνπ ηεο Ἀιθήζηηδνο πνπ πξνεγείηαη ζην ηξίην θεθάιαην, θζάλνπκε ζην θεληξηθφ δεηνχκελν ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο: ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ξεηνξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θεληξηθνχ ἀγῶλνο ιόγσλ ηνπ 

έξγνπ. Ο ηειεπηαίνο, κε ηε ζεηξά ηνπ, αλαπηχζζεηαη ζε πεξίπνπ 126 ζηίρνπο θαη απνηειεί κηα 

ζθνδξή ιεθηηθή αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηνπ βαζηιηά ησλ Φεξψλ, Αδκήηνπ, θαη ηνπ γέξνληα παηέξα 

ηνπ, Φέξεηα, εμ αθνξκήο ηεο εζεινληηθήο ζπζίαο ηεο βαζίιηζζαο Αιθήζηηδνο, ε νπνία εθνπζίσο 

επηιέγεη λα πεζάλεη ψζηε λα παξακείλεη ελ δσή ν ζχδπγφο ηεο. 

Ωζηφζν, πξνηνχ δηεηζδχζνπκε ζην δεηνχκελφ καο, πιήζνο αλαθχπηνπλ θαη πάιη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε κειέηε καο. Απηή ηε θνξά, ην πξψην εξψηεκα πνπ γελλάηαη ζην 

κπαιφ καο θαη επίκνλα ζηξνβηιίδεη ηε ζθέςε καο, ηίζεηαη -ην δίρσο άιιν- ζρεδφλ αβίαζηα: γηαηί ν 

Δπξηπίδεο επηιέγεη λα ζέζεη επί ζθελήο, ζην δξακαηηθφ παξφλ, κηα ιεθηηθή ζχγθξνπζε πνπ, ινγηθά, 

ζα έπξεπε λα έρεη ηνπνζεηεζεί ζην παξειζφλ, αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ ε Άιθεζηε απνθαζίδεη ε ίδηα 

λα πεζάλεη γηα ράξε ηνπ δκήηνπ, ππνθηλνχκελε φρη κφλν απφ ηελ άγαλ αγάπε ηεο γηα ηνλ ζχδπγφ 

ηεο κα θαη απφ ηελ άξλεζε ησλ ίδησλ ηνπ ησλ γνλέσλ λα ηνλ ζψζνπλ, ζπζηαδφκελνη απηνί έλαληη 

εθείλνπ; 
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Πξάγκαηη, ν δξακαηνπξγφο επηιέγεη λα ηνπνζεηήζεη αθξηβψο ζην θέληξν ηνπ έξγνπ ηνπ ηνλ 

πνιπζπδεηεκέλν ἀγῶλα ησλ δχν αληξψλ. Ζ επηινγή ηνπ απηή πξνζδίδεη ζηε ζθελή πεξίζζηα 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε θαη πξνθαηαβάιιεη ην ζπκηθφ ησλ ζεαηψλ, είηε ησλ αιινηηλψλ είηε ησλ 

παξφλησλ, θαζψο ε ιεθηηθή δηαπάιε παηέξα θαη γηνπ δηεμάγεηαη κπξνο ζην άςπρν ζψκα ηεο 

λεαξήο βαζίιηζζαο
187

. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ηελ απάληεζε ζην άλσζελ εξψηεκα παξέρεη ε ίδηα ε 

ζθνπνζεζία ηνπ ἀγῶλνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αξθεηνί κειεηεηέο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θαη ν Ηαθψβ, ππνζηεξίδνπλ 

φηη ν Δπξηπίδεο επηιέγεη λα ηνπνζεηήζεη ηνλ ἀγῶλα απηφλ ζην δξακαηηθφ παξφλ ψζηε λα 

ππνγξακκίζεη αληηζηηθηηθά ηε δηάζεζε απηνζπζίαο ηεο Αιθήζηηδνο πξνο ηελ άξλεζε ησλ γνλέσλ 

ηνπ Αδκήηνπ λα πεζάλνπλ απηνί γηα λα παξακείλεη ν λεαξφο βαζηιηάο δσληαλφο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, ε θεληξηθή εξσίδα ηνπ δξάκαηνο κεηαξζηψλεηαη ζην αλψηαην ζθαιί ηεο εζηθήο θιίκαθαο θαη 

αλαδεηθλχεηαη σο πξφηππν ήζνπο. Δμάιινπ, εάλ δελ ππήξρε ν ἀγὼλ απηφο εκείο ζα 

παξαθνινπζνχζακε ηνλ λεαξφ βαζηιηά λα ζξελεί γηα ηελ απψιεηα ηεο πεθηιεκέλεο ζπληξφθνπ ηνπ, 

εθζέηνληαο ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζέζε ζρεηηθά κε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν νη γελλήηνξέο ηνπ δελ 

δέρζεθαλ λα πεζάλνπλ απηνί
188

. πλεπψο, δελ ζα απνθηνχζακε κηα ζθαηξηθή εηθφλα ησλ 

δξσκέλσλ, ηθαλή λα καο επηηξέςεη, πξσηίζησο, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην βάζνο ηεο εζεινχζηαο 

ζπζίαο ηεο Αιθήζηηδνο θαη, δεπηεξεπφλησο, λα «ραξαθηεξνπνηήζνπκε» θαη ηελ ίδηα ηε βαζίιηζζα 

κα θαη ηνλ Άδκεην πνπ δέρζεθε ηε ζπζία ηεο ζπληξφθνπ ηνπ. 

Αθνξκψκελνη δε απφ ηελ ηειεπηαία παξαηήξεζε, αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα 

κλεκνλεχζνπκε θαη ηε ζέζε ηνπ Lloyd πεξί ηεο ζθνπνζεζίαο ηνπ ἀγῶλνο. Πξφθεηηαη, θαη’ νπζίαλ, 

γηα κηα ζέζε πνπ ελ πνιινίο πξνεθηείλεη ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ν 

Ακεξηθαλφο κειεηεηήο επηζεκαίλεη φηη ν Δπξηπίδεο νξγαλψλεη κε ηέηνηνλ ηξφπν ην πιηθφ ηνπ ψζηε 

λα παξνπζηάζεη φρη ηελ πην νινθιεξσκέλε απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ Αδκήηνπ ηεο ζπζίαο ηεο 

Αιθήζηηδνο, κα ηα πξνβιήκαηα πνπ ν ίδηνο θαιείηαη  λα αληηκεησπίζεη κεηά ηελ απψιεηα ηεο 

ζπδχγνπ ηνπ. Πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία ν Άδκεηνο θέξεηαη λα έρεη θαη ν ίδηνο ζπλαίζζεζε, φκσο 

έξρεηαη λα ηα ππεξηνλίζεη θαη ν γέξνληαο παηέξαο ηνπ
189

. Έηζη, ν ἀγὼλ ιόγσλ πξνζθηά 

ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε θαη, ζπλάκα, θξηηηθφ βάζνο. 

Καη νη δχν απηέο εξκελείεο, θαη’ επέθηαζε, κνηάδνπλ λα εμαζθαιίδνπλ κηα εχινγε 

απάληεζε ζην άλσζελ εξψηεκα. Παξάιιεια, φκσο, λνκηκνπνηνχκαζηε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε 

επηινγή ηνπ Δπξηπίδε λα κεηαθέξεη ζην δξακαηηθφ παξφλ ηελ αληηπαξάζεζε ησλ Αδκήηνπ θαη 

Φέξεηα ζπλαξηάηαη άκεζα θαη κε ηε βνχιεζε ηνπ δξακαηνπξγνχ λα πξνβεί ζηελ πην 

νινθιεξσκέλε εζνγξάθεζε ησλ εξψσλ ηνπ, ηελ νπνία ηδαληθά πξνζθέξεη κηα ζχγθξνπζε κε 
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πνιππνίθηινπο ηξηδηζκνχο· ιεθηηθνχο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο. 

χκκαρφο καο ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο ζα ζηαζεί κηα 

παξαηήξεζε ηεο Dale. Ζ ελ ιφγσ κειεηεηήο ππνζηεξίδεη κε γιαθπξφ ηξφπν φηη ζε φια ηα ζνβαξά 

δξάκαηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο θιαζηθήο γξακκαηείαο εκπεξηέρνληαη «ραξαθηήξεο», ε δξάζε θαη 

ηα ιφγηα ησλ νπνίσλ απνθαιχπηνπλ αλαθιαζηηθά ηεο πάκπνιιεο θχζεηο ηνπο
190

. Με άιια ιφγηα, 

εάλ ν ἀγὼλ ιόγσλ δελ δηαδξακαηηδφηαλ ζην ζεκείν απηφ, νη πεξηζζφηεξνη ζεαηέο ζα 

ζθηαγξαθνχζακε ηνλ Άδκεην κε κάιινλ κειαλά ρξψκαηα. 

ην κπαιφ καο ζα ππεξίζρπε ε εηθφλα ελφο θπληθνχ αλδξφο θαη άηεγθηνπ ζπδχγνπ πνπ, 

θπξηνιεθηηθά, αθήλεη ηε γπλαίθα ηνπ λα πεζάλεη γηα λα παξακείλεη ν ίδηνο ζηνλ θφζκν ησλ 

δσληαλψλ. Έηζη, ζα κλεκνλεχακε ηνλ αδχλακν ραξαθηήξα ηνπ θαη ν ήξσαο ζα παξέκελε σο έλαο 

άλδξαο κε πεξηνξηζκέλν πλεπκαηηθφ νξίδνληα. Αλίθαλνο ν ίδηνο φρη κφλν λα αγαπήζεη 

νινθιεξσηηθά κα θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε βαζχηαηε νπζία ηεο ζπζίαο ηεο γπλαίθαο ηνπ, ν 

Άδκεηνο ζα έκνηαδε πεξηζζφηεξν κε κηα αξλεηηθή εζνγξαθηθά θαξηθαηνχξα, έλα θαθέθηππν ηνπ 

εμίζνπ θπληθνχ -φπσο εζνγξαθείηαη ζηνλ ἀγῶλα- Φέξεηα.  Αθφκε θαη ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ λεαξνχ βαζηιηά ζα ζπξξηθλψλνληαλ ή αθφκα θαη ζα ιάλζαλαλ παληειψο ηεο πξνζνρήο καο, εάλ 

απνπζίαδε απφ ην θέληξν ηνπ δξάκαηνο ν ἀγὼλ ησλ δχν αλδξψλ. πλεθδνρηθά, θαη ε ίδηα ε 

εζεινζπζία ηεο Αιθήζηηδνο ζα έραλε θάηη απφ ην θχξνο θαη ηε ζεκαζία ηεο εάλ ν Δπξηπίδεο 

ππνλφκεπε ηνλ άληξα γηα ηνλ νπνίν ε βαζίιηζζα ζπζηάζηεθε. Αο αλαινγηζηνχκε· πνην ην λφεκα λα 

απηφ-απαξλείζαη ηε δσή γηα λα πξνζθέξεηο δσή ζε έλαλ άλζξσπν εγσηζηή θαη κηθξφςπρν πνπ, θαη’ 

νπζίαλ, δελ ζα έπξεπε λα αλαζαίλεη θαη λα απνιακβάλεη ηηο ραξέο πνπ ηνπ πξνζθέξεη ν θφζκνο ησλ 

δσληαλψλ;  

ην ζεκείν απηφ, ελ ηέιεη, πξνηείλεηαη θαη κηα αθφκε απάληεζε ζην αξρηθφ εξψηεκα, ε 

νπνία ζέηεη σο βάζε ηεο ην ίδην ην αξραίν θείκελν θαη ζηεξίδεηαη ζηελ ίδηα ηελ πινθή ηνπ 

δξάκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Δπξηπίδεο επηιέγεη λα ζηνηρεηνζεηήζεη ηε ιεθηηθή δηαπάιε ησλ δχν 

αλδξψλ σο κηα ζχγθξνπζε ελδννηθνγελεηαθή. Αθξηβψο ηελ αληίζηνηρε ελδννηθνγελεηαθή 

ζχγθξνπζε ζπλαληάκε θαη ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ, φηαλ ν Απφιισλ, ζηνπο ζηίρνπο 3-14, ζε έλα 

ηκήκα δειαδή ηνπ εθζεηηθνχ κνλνιφγνπ ηνπ, καο ελεκεξψλεη γηα ηα πξνγεγελεκέλα ηνπ δξάκαηνο. 

Δλαξγέζηεξα, ν Απφιισλ βξέζεθε ππεξέηεο ζην παιάηη ηνπ Αδκήηνπ έπεηηα απφ ηελ 

ηηκσξία πνπ επέβαιε ζε απηφλ ν γελλήηνξάο ηνπ Γίαο, κεηά ηε ζθαγή ησλ Κπθιψπσλ απφ ηνλ 

πξψην. Ο Απφιισλ ζθφησζε ηνπο Κχθισπεο ψζηε λα ηνπο εθδηθεζεί θαζψο απηνί ζηάζεθαλ ε 

αηηία -σο θαηαζθεπαζηέο ηεο αζηξαπήο ηνπ Γηφο- γηα λα ράζεη ηε δσή ηνπ ν δηθφο ηνπ γηνο, ν 

Αζθιεπηφο, ηνλ νπνίν ν Γίαο θαηαθεξαχλσζε. Ζ ζθιεξή ζηάζε ηνπ Γία νθείιεηαη, κε ηε ζεηξά ηεο, 

ζηελ ίδηα ηε δξάζε ηνπ Αζθιεπηνχ πνπ επαλέθεξε ζηε δσή ηνπο λεθξνχο, κε απνηέιεζκα λα 
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δηαηαξάζζεηαη ε ζπκπαληηθή αξκνλία. 

Έλαο ελζπλείδεηνο αλαγλψζηεο ηεο αξραίαο ειιεληθήο δξακαηνπξγίαο εχθνια ζα 

αληηιακβαλφηαλ φηη ν Δπξηπίδεο ήδε απφ ηνπο πξψηνπο ζηίρνπο ηνπ έξγνπ ηνπ επηιέγεη λα 

λεπξψζεη πνιπεπίπεδα ην θείκελφ ηνπ. Έηζη, ε ζετθή ελδννηθνγελεηαθή ζχγθξνπζε γεηψλεηαη ζε 

αλζξψπηλν επίπεδν, ρσξίο λα ράλεη νχηε γηα κηα ζηηγκή ηελ έληαζή ηεο. Παξάιιεια, ν πνηεηήο 

θξνληίδεη απφ ηελ αξρή λα παξνπζηάδεη ςήγκαηα κνηίβσλ (ελ πξνθεηκέλσ ην κνηίβν ηεο 

λεθξαλάζηαζεο). Απηά ηα αλαπιάζεη εληέρλσο ζην έξγν ηνπ, ψζηε θάζε θνξά λα παξνπζηάδεη 

κείδνλα ππαξμηαθά δεηήκαηα θαη ζεκειηψδε εζηθά δηιήκκαηα ζθηρηά ελσκέλα κέζσ δηεζεηηθψλ 

ηζηψλ. Οη ηειεπηαίνη, κε ηε ζεηξά ηνπο, κνηάδνπλ λα απνηεινχλ ηνπο ελ δπλάκεη ππιψλεο πάλσ 

ζηνπο νπνίνπο δνκείηαη νιφθιεξν ην έξγν ηνπ ηξαγηθνχ. 

Μάιηζηα, ζην ζεκείν απηφ αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη αξθεηνί κειεηεηέο, αλάκεζα ζηνπο 

νπνίνπο θαη ν Μαξθαλησλάηνο, πξνζεγγίδνπλ ηνλ θεληξηθφ ἀγῶλα ηνπ έξγνπ σο απνθνξχθσκα 

κηαο θιηκαθνχκελεο θξαζηηθήο δηελέμεσο, νη ξίδεο ηεο νπνίαο βξίζθνληαη ζηελ πξνινγηθή ζθελή 

ηνπ έξγνπ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηε ζθνδξή ζηηρνκπζία κεηαμχ Απφιισλνο θαη Θαλάηνπ (ζη. 28-

76)
191

. 

Πξνζσπηθά, ζεσξψ απηή ηελ παξαηήξεζε θαζ’ φια επζηαζή. Πξάγκαηη, θαη νη ζεαηέο κα 

θαη νη κειεηεηέο ηνπ έξγνπ πξνεηνηκάδνληαη ήδε απφ ηνπο πξψηνπο ζηίρνπο γηα κηα δξηκεία 

ζχγθξνπζε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ν Δπξηπίδεο, επζχο εμ’ αξρήο, ακέζσο κεηά ηελ αδξνκεξή ξήζε 

ηνπ Απφιισλα, επηιέγεη λα ζέζεη επί ζθελήο έλα δσεξφηαην δηάινγν
192

. ε απηφλ, Απφιισλ θαη 

Θάλαηνο αληαιιάζζνπλ κε νμχηεηα πιεζψξα ιεθηηθψλ ππξψλ, δηαλζίδνληαο ηνλ ιφγν ηνπο κε 

ξεηνξηθά ζρήκαηα θαη εθθξαζηηθή δεηλφηεηα. Αλακθίβνια, ε ζθελή απηή δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ 

καο θαη δηαλνίγεη ηηο πλεπκαηηθέο καο αληέλεο· φινη καο πεξηκέλνπκε έλαλ ζθνδξφ ιεθηηθφ ἀγῶλα. 

Ο Δπξηπίδεο θπζηθά θαη δελ καο απνγνεηεχεη, θαζψο πεξίπνπ 550 ζηίρνπο κεηά έξρεηαη λα καο 

θαζειψζεη κε ηνλ θεληξηθφ ἀγῶλα ιόγσλ ηεο Ἀιθήζηηδνο.   

Πάλησο, ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη ζπλεηδεηά επέιεμα λα κελ αλαιχζσ ηνπο ζη. 28-76 ηνπ 

έξγνπ ππφ ην πξίζκα ηεο δηθαληθήο ξεηνξείαο, θαη’ επέθηαζε δε σο έλαλ κηθξφηεξεο έθηαζεο 

ἀγῶλα ιόγσλ, θαζψο θαη’ εκέ, νη παξαπάλσ ζηίρνη επνπδελί δελ αληαπνθξίλνληαη νχηε ζηε ινγηθή 

νχηε ζηε δνκή ελφο ἀγῶλνο. 

Ζ ζέζε κνπ απηή ζηεξίδεηαη ζε κηα παξαηήξεζε πνπ γλσξίδεη δπν νκφξξνπεο πξνεθηάζεηο. 

Αθελφο, ινηπφλ, κηα ζηηρνκπζία δχν πξνζψπσλ, φζν θη εάλ απηή είλαη γξήγνξε, έληνλε, ζρεδφλ 

αλαθιαζηηθή, κε εθηφμεπζε πνιιαπιψλ ιεθηηθψλ ππξψλ εθαηέξσζελ, δελ κπνξεί απηφρξεκα λα 

ζεσξεζεί ιεθηηθή δηαπάιε κε παξάζεζε επηρεηξεκάησλ θαη αληεπηρεηξεκάησλ (ζηνηρείν 

απαξαίηεην γηα λα ππάξμεη ἀγὼλ ιόγσλ). Αθεηέξνπ, δελ πξέπεη ζην κπαιφ καο λα ηαπηίδνπκε ηνπο 
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δεηλνχο αγνξεηέο πνπ πνιιάθηο κεηέξρνληαη ηα κέζα ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο θαη ηνπο ηξφπνπο 

πεηζνχο ηεο, κε ηνπο πξσηαγσληζηέο ησλ ἀγώλσλ, δεδνκέλνπ φηη νη ηειεπηαίνη εμππεξεηνχλ άιιε 

δξακαηηθή ζηφρεπζε ζε ζρέζε κε ηνπο πξψηνπο. Γηα λα θαηαζηεί ζαθέζηεξε ε ζέζε κνπ, ζα ήζεια 

λα αλαινγηζζνχκε ην ἀκνηβαῖνλ κεηαμχ Αιθήζηηδνο θαη Αδκήηνπ ζηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ (ζη. 244-

392). Ο Δπξηπίδεο θξνληίδεη ζε φινπο απηνχο ηνπο ζηίρνπο λα εκπινπηίζεη ηνπο ήξσέο ηνπ κε 

ξεηνξηθή δεηλφηεηα θαη αςεγάδηαζηε ιεθηηθή δπλακηθή. Σν γεγνλφο, φκσο, απηφ δελ είλαη απφ 

κφλν ηνπ ηθαλφ λα θαηαζηήζεη ηνλ δηάινγν ηνπ βαζηιηθνχ δεχγνπο ἀγῶλα ιόγσλ. Αθξηβψο ην ίδην 

πηζηεχσ φηη ηζρχεη θαη ζην δεχγνο Απφιισλ-Θάλαηνο. Ο πνηεηήο, δειαδή, επηιέγεη λα πξνζδψζεη 

επγισηηία θαη ξεηνξηθή επθξάδεηα ζηηο δχν ζετθέο ππάξμεηο, φκσο απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε 

πξνινγηθή ζθελή απηφκαηα δχλαηαη λα ραξαθηεξηζζεί σο ἀγώλ. Διιείςεη, πάλησο, ζπγθεθξηκέλεο 

νξνινγίαο γηα ηελ ελ ιφγσ δηακνηβή
193

, ζα αξθεζηνχκε λα ηελ «θαηεγνξηνπνηήζνπκε» ζηηο 

«ζπκπιεξσκαηηθέο ζθελέο», φπσο ππνγξακκίδεη ν Lloyd
194

. Βέβαηα, απαξαίηεην θξίλεηαη λα 

ππνγξακκίζνπκε φηη ζηε κεηέπεηηα αλάιπζε ηνπ ἀγῶλνο ησλ δχν αληξψλ ζα αλαηξέμνπκε -πξνο 

επίξξσζηλ ηεο εξκελείαο καο- θαη ζηελ πξνινγηθή ζθελή ηνπ έξγνπ. 

πγθεθαιαησηηθά, ελ ηέιεη, θξνλψ φηη ε απάληεζε ζην αξρηθφ εξψηεκα πξνθχπηεη κέζσ 

ηεο ζχγθιηζεο φισλ ησλ παξαπάλσ εξκελεηψλ. Ο Δπξηπίδεο, θαη’ αξράο, ζπλεηδεηά επηιέγεη λα 

θέξεη ζην «εδψ θαη ηψξα» ηνπ δξάκαηνο ηελ ελδννηθνγελεηαθή ζχγθξνπζε παηέξα θαη γηνπ, ε 

νπνία, θαη’ νπζίαλ, δελ απνηειεί ηίπνηε άιιν παξά κηα νινθιεξσηηθή ζχγθξνπζε δχν 

πεπνηζήζεσλ, δχν αλζξψπσλ πνπ αληηιακβάλνληαη εληειψο δηαθνξεηηθά ηελ έλλνηα ηεο θηιίαο, δχν 

θφζκσλ. Έπεηηα, κε ηνλ ἀγῶλα απηφλ ν πνηεηήο δελ αζσψλεη ηνλ Άδκεην νχηε θαηαδηθάδεη ηνλ 

Φέξεηα. Σνπλαληίνλ. Αθήλεη εκάο λα «ραξαθηεξνπνηήζνπκε» ηνπο ήξσεο ηνπ δξάκαηνο. Απιψο, 

καο παξέρεη φια εθείλα ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία εζνπνηίαο θαη παζνπνηίαο ησλ εξψσλ, ψζηε, 

παξάιιεια, ε ηειηθή καο θξίζε λα δηθαηνινγεί ή λα απνξξίπηεη ηελ εζεινπζία ηεο Αιθήζηηδνο 

πξνο φθεινο ηνπ ζπδχγνπ ηεο. 

Σέινο, κε ηε κεηαθνξά ηνπ ἀγῶλνο ζην δξακαηηθφ παξφλ, ν Δπξηπίδεο θαηνξζψλεη λα καο 

πξνζθέξεη έλα αμηνπξφζεθην δείγκα νκηιεηηθήο ράξηηνο θαη ξεηνξηθήο επηδεμηφηεηαο, κε ην νπνίν 

καο θαζειψλεη θαη ζπλάκα, θηλεηνπνηεί ηε ζθέςε καο γηα ηα δηαξθψο πξνθχπηνληα εζηθά 

δεηήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ αλζξψπηλε χπαξμε.  

Σν επφκελν ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη θαη θαινχκαζηε ελ ηάρεη λα πξνζπειάζνπκε 

είλαη ε αδπλακία καο λα δηαξζξψζνπκε ηνπο 126 ζηίρνπο απηνχ ηνπ ἀγῶλνο ιόγσλ κε ηέηνηνλ 

ηξφπν ψζηε απηνί λα αληαπνθξίλνληαη, ζην κέηξν πάληα ηνπ δπλαηνχ, ζηα δνκηθά κέξε ελφο 

δηθαληθνχ ιφγνπ. 

Ωο γλσζηφλ, έλαο δηθαληθφο ιφγνο δηαθξίλεηαη ζε πξννίκηνλ, δηήγεζηο, πίζηηο, θαη ἐπίινγνλ. 
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Αλαιπηηθφηεξα, ην πξννίκηνλ είλαη ην πξψην θνκκάηη ηνπ ιφγνπ πνπ καο εηζάγεη ζην ζέκα θαη 

πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ καο. Ζ δηήγεζηο είλαη ζχληνκε, θαζαξή, θαη πεξηεθηηθή, θαζψο 

πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα φζα πξφθεηηαη λα αθνινπζήζνπλ. Ζ πίζηηο, έπεηηα, πεξηιακβάλεη ηηο 

ζέζεηο θαη ηηο αληαπαληήζεηο ησλ αληηδίθσλ, ελψ, ηέινο, ν ἐπίινγνο, πνπ δηαηξείηαη ζε 

αλαθεθαιαίσζε θαη έθθιεζε ζπλαηζζεκάησλ πξνο ην δηθαζηήξην, νινθιεξψλεη ηνλ ιφγν
195

. 

Γπζηπρψο, είλαη γεγνλφο φηη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ἀγὼλα ιόγσλ απνηειεί εμαηξεηηθά δχζθνιν 

εγρείξεκα ε πξνζπάζεηα δηάθξηζεο ησλ άλσζελ κεξψλ. Σα φξηα είλαη εμαηξεηηθά δπζδηάθξηηα θαη 

ξεπζηά. Δμάιινπ, δελ πξέπεη θαλείο λα ιεζκνλεί φηη ην έξγν πνπ πξαγκαηεπφκαζηε είλαη κηα 

ηξαγσδία. Τπαθνχεη ζηνπο θαλφλεο απηνχ ηνπ γξακκαηεηαθνχ είδνπο θαη ην ππεξεηεί πηζηά. ηελ 

πξνζπάζεηά καο, επνκέλσο, λα «ζηήζνπκε» έλαλ δηθαληθφ ιφγν ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε αξθεηά 

ινγηθά άικαηα, ζεβφκελνη, φκσο, πάληνηε ην αξραίν ειιεληθφ θείκελν. 

Πξνηνχ πξνηείλνπκε ηε δηθή καο δνκηθή δηάθξηζε ηνπ ἀγὼλνο, θξίλεηαη ζεκηηφ λα 

παξαζέζνπκε ζην ζεκείν απηφ ηε δνκηθή δηάθξηζε πνπ πξνηείλεη έλαο επηθαλήο κειεηεηήο ηνπ 

επξηπίδεηνπ έξγνπ, ν Ηαθψβ. Δλαξγέζηεξα, ν Έιιελαο κειεηεηήο ηεο θιαζηθήο δξακαηνπξγίαο 

δηαηείλεηαη φηη ζηνπο ζη. 614-628 ν Φέξεηαο αηηηνινγεί ηελ παξνπζία ηνπ ζηε ζθελή θαη εθθξάδεη 

ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηνλ γην ηνπ, Άδκεην, γηα ηελ απψιεηα ηεο ζπδχγνπ ηνπ. Πξφθεηηαη, κε άιια 

ιφγηα, γηα έλαλ ζχληνκν εηζαγσγηθφ ιφγν ηνπ γέξνληα Φέξεηα. ηε ζπλέρεηα, ζηνπο ζη. 629-672, 

αθνινπζεί κηα επηζεηηθή ξήζε ηνπ Αδκήηνπ. Ο λεαξφο βαζηιηάο εμαπνιχεη κχδξνπο θαηά ηνπ 

παηέξα ηνπ, κε ηνλ ηειεπηαίν λα επηρεηξεί λα αληαπαληήζεη ζηνπο ζη. 675-705. Έπεηαη έλα δίζηηρν 

ηνπ Υνξνχ (ζη. 706-707) θαη ε ζχγθξνπζε ησλ αληηπάισλ ζπλερίδεηαη ζηνπο ζη. 708-729, κε ηε 

κνξθή έληνλεο ζηηρνκπζίαο απηή ηε θνξά. Σέινο, ν ἀγὼλ νινθιεξψλεηαη κε δχν ζχληνκνπο ιφγνπο 

έθαζηνπ νκηιεηή: ζηνπο ζη. 730-733 ν Φέξεηαο απεηιεί ηνλ Άδκεην φηη ν ζάλαηνο ηεο Αιθήζηηδνο 

δελ πξφθεηηαη λα κείλεη αηηκψξεηνο απφ ηελ νηθνγέλεηά ηεο, ελψ ζηνπο ζη. 734-740 ν Άδκεηνο 

πξνβαίλεη ζηελ απνθήξπμε ησλ γνληψλ ηνπ, κέζα ζε έλα θιίκα έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θφξηηζεο
196

. 

Ζ πξνηεηλφκελε, θαη’ εκέ, δνκηθή δηάθξηζε πνπ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ν θεληξηθφο ἀγὼλ 

ηνπ έξγνπ ψζηε λα πξνζηδηάδεη, mutadis mutandis, ζε δηθαληθφ ιφγν, είλαη ε αθφινπζε: 

Πξννίκηνλ: [ζη. 606-613] 

Γηήγεζηο: [ζη. 614-628] 

Πίζηηο: [ζη. 692-729] 

Ἐπίινγνο: [ζη. 730-740] 

 Δπζχο εμ’ αξρήο, νθείινπκε λα ηνλίζνπκε ηξία κεγίζηεο ζεκαζίαο ζεκεία γηα ηελ 

πξνζέγγηζή καο. Καη’ αξράο, σο πξννίκηνλ ηνπ ιφγνπ επέιεμα λα ραξαθηεξίζσ ζηίρνπο πνπ 
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πξνεγνχληαη ηεο ζθελήο ηνπ ἀγῶλνο, θαζψο ζεσξψ φηη ζε απηνχο δίδνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο 

εθείλεο πιεξνθνξίεο πνπ νκαιά καο εηζάγνπλ ζην επίκαρν ζέκα θαη πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ 

καο. Δπίζεο, ζε αξθεηνχο ζηίρνπο ηεο πίζηεσο, ηδίσο ζηνπο πξψηνπο, εχθνια ζα κπνξνχζε θαλείο 

λα εληνπίζεη ςήγκαηα δηεγήζεσο. Γεδνκέλνπ, φκσο, ηνπ γεγνλφηνο φηη ν Άδκεηνο αξρίδεη ήδε απφ 

ην ζεκείν απηφ λα πξνζθνκίδεη επηρεηξήκαηα πξνο θαηαθεξαχλσζε ηνπ παηέξα ηνπ, ζα ήηαλ 

παξάηνικν λα ηνπνζεηνχζακε ηνπο ζηίρνπο απηνχο ζην πιαίζην ηεο δηεγήζεσο. Σέινο, νθείινπκε 

λα ηνλίζνπκε φηη ἐπίινγνο κε ηελ ηππηθή έλλνηα θαη κνξθή ηνπ επηιφγνπ ησλ δηθαληθψλ ιφγσλ δελ 

ππάξρεη. Γη’ απηφ επέιεμα ηνπο παξαπάλσ ζηίρνπο, νη νπνίνη, ελδερνκέλσο, ζα κπνξνχζαλ λα 

εθιεθζνχλ σο επίινγνο, εάλ δερζνχκε φηη ζε απηνχο νη πξσηαγσληζηέο ηνπ έξγνπ εθθαινχλ ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ ζεαηψλ. 

 Σν ηειεπηαίν πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη θαη πηζαλψο λα επηζθηάζεη ηε κειέηε καο είλαη κηα 

παξαηήξεζε ηνπ Lloyd, εθπεθξαζκέλε θαη απφ άιινπο κειεηεηέο ηνπ έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

Ακεξηθαλφο θιαζηθφο θηιφινγνο ππνζηεξίδεη φηη ν ἀγὼλ ηεο Ἀιθήζηηδνο παξνπζηάδεη ειάρηζηα 

ζεκάδηα ξεηνξηθήο επηξξνήο
197

 θαη -ελ αληηζέζεη κε άιινπο ἀγῶλεο ηνπ ίδηνπ δξακαηνπξγνχ- δελ 

απνηειεί έλαλ «θαζαξφαηκν» (αο καο επηηξαπεί ν ραξαθηεξηζκφο) ἀγῶλα ιόγσλ. 

 Πξνζσπηθά, δηαθσλψ κε ηελ παξαηήξεζε απηή. Πξάγκαηη, ν ἀγὼλ ηεο Ἀιθήζηηδνο 

εηζάγεηαη κε ηξφπν θπζηθφ, ρσξίο ηελ επηζεκφηεηα πνπ ζα αλακέλακε ζε έλαλ επξηπίδεην ἀγῶλα. 

Παξάιιεια, εθηείλεηαη ζε κηα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε θιίκαθα, κφιηο 126 ζηίρσλ. Σα δχν απηά 

ζηνηρεία, σζηφζν, δελ πηζηνπνηνχλ φηη ν ἀγὼλ ζηεξείηαη ξεηνξηθψλ επηδξάζεσλ. Σνπλαληίνλ. ε 

φινπο απηνχο ηνπο ζηίρνπο ν Δπξηπίδεο πξνηθίδεη ηνπο ήξσέο ηνπ κε ιεθηηθή δεηλφηεηα θαη ζηε 

ξεηνξηθή ηνπο θαξέηξα ηνπνζεηεί, ζπλάκα, πιεζψξα επηρεηξεκάησλ θαη αληεπηρεηξεκάησλ. Σελ 

ίδηα ζηηγκή, νη θξαζηηθνί ειηγκνί ηφζν ηνπ Αδκήηνπ φζν θαη ηνπ Φέξεηα αλαθηλνχλ ην λήκα ηεο 

ζθέςεο καο θαη θνπξδίδνπλ ηηο πην κχρηεο ρνξδέο ηεο ςπρήο καο. Ο Δπξηπίδεο κεηέξρεηαη, ελ ηέιεη, 

ζρεδφλ φια ηα κέζα ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο, κε απνηέιεζκα ε εζνπνηία θαη ε παζνπνηία ησλ εξψσλ 

λα γλσξίδεη βαζκηαίεο θνξπθψζεηο. 

 Δλ θαηαθιείδη, φια ηα παξαπάλσ αθήλνπλ λα δηαθαλεί κε ελάξγεηα ε δπζθνιία πξνζέγγηζεο 

ηνπ ἀγῶλνο ιόγσλ ηεο Ἀιθήζηηδνο ππφ ην πξίζκα ηεο δηθαληθήο ξεηνξείαο. Ωζηφζν, κηα ηέηνηα 

πξνζέγγηζε ζε θακία πεξίπησζε δελ θαζίζηαηαη απαγνξεπηηθή, ηδίσο εάλ ε κειέηε καο εδξάδεηαη 

ζηε βάζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ θαη ζηνπο ιεπηνχο ρξσκαηηζκνχο πνπ επηηξέπεη ε 

ζχκπιεπζε ηεο δξακαηηθήο πέλαο θαη ηεο ηέρλεο ηνπ πείζεηλ. 

 

2. Ανάλσζη ηφν ρηηορικών ζηοιτείφν ηοσ ἀγῶνος λόγων 

 Δπηζεκαίλεηαη εθ πξννηκίνπ φηη ε παξνχζα ελφηεηα ζπληέζεθε κε γλψκνλα ηηο θάησζελ 
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παξαηεξήζεηο:  

1. Βαζηθφο ζχκκαρφο καο ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηε κειέηε ησλ ξεηνξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ἀγῶλνο ιόγσλ, Αδκήηνπ θαη Φέξεηα αλαδεηθλχεηαη ην ίδην ην αξραίν θείκελν. ε απηφ 

ζηεξίδεηαη εμνινθιήξνπ ε πξνζέγγηζή καο. 

2. ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο, νη ξήηνξεο αλαγλψξηδαλ φηη γηα λα πείζνπλ έπξεπε λα ζηεξηρζνχλ 

ζε αμίεο πςειφηεξεο απφ απηέο ηηο εθάζηνηε δεδνκέλεο θαηάζηαζεο
198

. Σν ίδην θαίλεηαη λα 

αλαγλσξίδεη ελ πξνθεηκέλσ θαη ν Δπξηπίδεο. Δμάιινπ, ηα επίκαρα δεηήκαηα ηεο Ἀιθήζηηδνο 

απνηεινχλ, επί ηεο νπζίαο, πςειήο θχζεσο δηαθπβεχκαηα, πνπ ρξήδνπλ πεξίζζηαο 

πξνζνρήο θαη κειέηεο ε νπνία μεπεξλά ηα φξηα ηνπ ρξφλνπ θαη αλάγεηαη ζηε δηαρξνλία. 

3. Ζ ξεηνξηθή είλαη κηα επηζηήκε ζχλζεηε θαη, ελ πνιινίο, πνιπδαίδαιε. Γελ επαθίεηαη κφλν 

ζε φζα ιέγνληαη κα θαη ζε φζα ελλννχληαη. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, πνιιέο θνξέο απαηηείηαη κηα 

δεχηεξε αλάγλσζε ησλ ζηίρσλ. Ζ ίδηα, δειαδή, κνηάδεη λα καο πξν(ζ)θαιεί ζε έλα αέλαν 

ηαμίδη κε ζπληαμηδηψηεο ηελ αιήζεηα, ηελ αιεζνθάλεηα θαη ηελ πεηζηηθφηεηα. Σα ηξία απηά 

ζηνηρεία ζπζηέιινληαη θαη δηαζηέιινληαη ελαιιάμ, δεκηνπξγψληαο ζηέξενπο αξκνχο ζηνλ 

λνπ θαη ζην ζπκηθφ καο. 

Δπνκέλσο: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ [ζη.606-613] 

Οη ζηίρνη απηνί θαίλεηαη λα επηηεινχλ θαίξηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ ξφιν ελφο πξννηκίνπ, θαζψο καο 

εηζάγνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζην ρσξνρξνληθφ παξφλ ηνπ δξάκαηνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε ζθελή εηζέξρεηαη ν Άδκεηνο ν νπνίνο ζπλνδεχεη ην θέξεηξν ηεο λεθξήο 

γπλαίθαο ηνπ. Απηφ θαίλεηαη φηη ην θνπβαινχλ ζηα ρέξηα ηνπο ππεξέηεο (ζη. 608-609), νη νπνίνη ην 

ελαπνζέηνπλ ζην θέληξν ηεο ζθελήο. Παξάιιεια, ζηε ζθελή βξίζθνληαη θαη ἄλδξεο Φεξαῖνη 

εὐκελῶο παξόληεο. Ζ κεηνρή έρεη αληηθαηαζηαζεί κε έλα ηζνδχλακν νπζηαζηηθφ. Απηφ καξηπξά ηε 

ζαιπσξή πνπ ληψζεη ν βαζηιηάο κε ηελ παξνπζία ζην ρψξν αλζξψπσλ πνπ θαη θαηαλννχλ ην 

πέλζνο ηνπ θαη νη ίδηνη βηψλνπλ κε βαζχηαηε ζιίςε ηελ απψιεηα ηεο βαζίιηζζαο ησλ Φεξψλ. 

Μάιηζηα, πξνο απηνχο απεπζχλεηαη ν βαζηιηάο κε ηελ πξνζηαθηηθή πξνζείπαηε ηνπ ζη. 610. 

Βέβαηα, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε πξνζηαθηηθή απηή κάιινλ ιεηηνπξγεί πξνηξεπηηθά. Με 

άιια ιφγηα, ν βαζηιηάο δελ πξνζηάδεη ηνλ Υνξφ ησλ Φεξαίσλ λα ζξελήζεη· ε πξνζηαγή αξκφδεη ζε 

έλαλ ζξήλν πνπ ζα αθνπγφηαλ σο απνηέιεζκα βεβηαζκνχ, σο έλα επηηεδεπκέλν κνηξνιφη. Σελ 

Άιθεζηε φκσο ηελ ζξελνχλ φινη αβίαζηα, θαζψο απνηειεί exemplum ήζνπο. Αλαδείρζεθε δε κε 

ηελ εθνχζηα ζπζία ηεο ζε ἀξίζηε γπλαίθα, πξφηππν ζπδχγνπ, κεηέξαο, βαζίιηζζαο. Απφ ξεηνξηθήο 

απφςεσο, έπεηηα, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κεηνρή ζαλνῦζαλ (ζη. 609) θαη ην νλνκαηηθφ ζχλνιν 
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ὑζηάηελ ὁδόλ (ζη. 610). Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη κε ηηο ιέμεηο απηέο θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ θεξέηξνπ 

ζηε ζθελή, νη ζεαηέο θνξηίδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά. Σν βαξχ λεθξηθφ πέπιν κάο ζθεπάδεη φινπο. 

Πνιιψ δε κάιινλ, ηνλ ίδην ηνλ Άδκεην πνπ θαιείηαη λα απνραηξεηήζεη άπαμ θαη δηα παληφο ηελ 

πεθηιεκέλε ζχληξνθφ ηνπ. Απφ άπνςε παζνπνηίαο, ε εηθφλα ηνπ λεαξνχ ζπδχγνπ πνπ ζπλνδεχεη ηε 

λεθξή ζχδπγφ ηνπ ζην ηαμίδη πξνο ηελ ηειεπηαία ηεο θαηνηθία κφλν αζπγθίλεηνπο δελ καο αθήλεη. 

Ο Άδκεηνο παξνπζηάδεηαη θαηαξξαθσκέλνο θαη ςπρηθά θαηαβεβιεκέλνο. 

ηνπο επφκελνπο ηξεηο ζηίρνπο (611-613) ηνλ ιφγν πξάγκαηη παίξλεη ν Υνξφο. Οη Φεξαίνη, 

φκσο, αληί λα αξρίζνπλ λα ζξελνχλ ηε λεθξή βαζίιηζζά ηνπο, αλαγγέιινπλ ηελ άθημε ηνπ γέξνληα 

παηέξα ηνπ Αδκήηνπ, Φέξεηα, ζηε ζθελή. Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε επηινγή ηνπ 

Δπξηπίδε λα ζέζεη ζην ζηφκα ηνπ θνξπθαίνπ ηνπ Υνξνχ ηε ξεηνξηθή θξάζε θαὶ κήλ. Πξφθεηηαη γηα 

κηα κάιινλ ζηεξενηππηθή θξάζε ησλ δηθαληθψλ ζπκθξαδνκέλσλ, κε ηελ νπνία ν εθάζηνηε 

αληίδηθνο θαίλεηαη λα έδηλε ην «παξφλ» ζην δηθαζηήξην, έηνηκνο λα ππεξαζπηζηεί ηηο ζέζεηο ηνπ ή 

λα αληηθξνχζεη ηηο εηο βάξνο ηνπ θαηεγνξίεο. Αζθαιψο, ν Υνξφο δελ ρξεζηκνπνηεί ηε θξάζε απηή 

κε ηνλ αληίζηνηρν ιεηηνπξγηθφ ξφιν. Ωζηφζν, λνκηκνπνηνχκαζηε λα πηζηεχνπκε φηη ν Δπξηπίδεο 

επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηε θξάζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ψζηε λα καο εηζάγεη νκαιά 

ζηνλ ἀγῶλα ιόγσλ πνπ έπεηαη. Μάιηζηα, ηε ζέζε καο έξρεηαη λα εληζρχζεη ην γεγνλφο φηη ν ζξήλνο 

ηνπ Υνξνχ γηα ηε λεθξή βαζίιηζζα ζα αθνπζηεί ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ ἀγῶλνο ησλ δχν 

πξνζψπσλ (ζη. 741-746). 

Παξάιιεια, ζηνπο ηξεηο απηνχο ζηίρνπο ζθηαγξαθείηαη θαη ε θηγνχξα ηνπ Φέξεηα. Ο γεξαηφο 

βαζηιηάο ησλ Φεξψλ, θζάλεη ζηνλ ρψξν ηεο λεθξηθήο πνκπήο ζηεηρνλη’ ὀπαδνύο. Ο ίδηνο δελ είλαη 

κφλνο. πλνδεχεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν βνπβά πξφζσπα -ψζηε λα επζηαζεί ε ρξήζε ηνπ 

πιεζπληηθνχ αξηζκνχ- πνπ κεηαθέξνπλ θόζκνλ, ζηνιίδηα λεξηέξσλ ἀγάικαηα γηα λα ηηκήζνπλ ηε 

κλήκε ηεο λεθξήο Αιθήζηηδνο. Ο Φέξεο επνκέλσο εζνγξαθείηαη ζεηηθά,  εάλ αλαινγηζζεί θαλείο 

φηη αθνινπζεί κε επιάβεηα ην εζηκνηππηθφ ηνπ πέλζνπο ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο, πξνζθνκίδνληαο 

θηεξίζκαηα ζηε λεθξή βαζίιηζζα. 

 

ΔΙΗΓΗΙ [στ. 614-629] 

Ο Φέξεηαο, ν ηέσο βαζηιηάο ησλ Φεξψλ, εκθαλίδεηαη, ινηπφλ, απξφζκελα ζηε λεθξηθή πνκπή. 

Ζ εηθφλα ηνπ ζα ήηαλ, ινγηθά, άθξσο εληππσζηαθή, κε πεξηβνιή πνπ αθξηβψο άξκνδε ζε έλαλ 

επίηηκν βαζηιηά. Μάιηζηα, εμίζνπ εληππσζηαθφο είλαη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Δπξηπίδεο 

επηιέγεη λα παξνπζηάζεη ηνλ Φέξεηα επί ζθελήο. Ο γέξνληαο βαζηιηάο απηναλαγγέιιεηαη  κε ηνλ 

ξεκαηηθφ ηχπν ἥθσ, έλαλ ηχπν πνπ ζηελ ηξαγσδία, γεληθφηεξα, ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν 

δξακαηνπξγφο ζέιεη λα δείμεη φηη έρεη έξζεη θάπνηνο ζεφο. Δχινγα αληηιακβάλεηαη θαλείο, ζπλεπψο, 

φηη ν πνηεηήο κνηάδεη λα κελ ζηεξεί απφ ηνλ Φέξεηα ηίπνηε απφ ηελ ιάκςε θαη ηελ αίγιε πνπ 

ηαηξηάδεη ζε έλαλ βαζηιηά. Σελ ίδηα ζηηγκή, κάιηζηα, πξνηθίδεη ηνλ ήξσά ηνπ κε απίζηεπηε 
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εθθξαζηηθή δεηλφηεηα θαη νκηιεηηθή ράξε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνπο ηξεηο πξψηνπο ζηίρνπο ηεο δηεγήζεσο, ν Φέξεηαο ελεκεξψλεη ηνλ 

Άδκεην -παξάιιεια θαη ην αθξναηήξην θαη εκάο- φηη έρεη έξζεη ζπγθάκλσλ γηα ηελ απψιεηα ηεο 

Αιθήζηηδνο. Ο ίδηνο παξνπζηάδεηαη εμαηξεηηθά ζπκπνλεηηθφο, θαζψο ζπκπάζρεη κε ηνλ γην ηνπ θαη 

βηψλεη θαη απηφο βαζχηαηε ζιίςε. Μάιηζηα, ενηινγή ηνπ Δπξηπίδε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ζχλζεην 

κε ηελ πξφζεζε ζπλ- (πνπ δειψλεη ζπκπαξάζηαζε) ηχπν ηεο κεηνρήο ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ 

εζνπνηία ηνπ Φέξεηα. Ο γεξαηφο βαζηιηάο πξνζηξέρεη θαηαξξαθσκέλνο λα ζπκπαξαζηαζεί ζηνλ 

γην ηνπ φηαλ πιεξνθνξείηαη ηνλ ζάλαην ηεο βαζίιηζζαο. Δμάιινπ, θαη ε ρξήζε ηεο πξνζθψλεζεο 

ηέθλνλ, ε νπνία επαλαιακβάλεηαη εκθαηηθά ζηνλ ζη. 620, αλαδεηθλχεη ηελ ηξπθεξή πιεπξά ηνπ 

παηέξα Φέξεηα, ν νπνίνο ζπεχδεη λα κνηξαζηεί κε ηνλ γην ηνπ ηε ζιίςε πνπ εθείλνο βηψλεη κεηά 

ηελ απψιεηα ηεο ζπληξφθνπ ηνπ θαη λα απαιχλεη, φπσο θάζε ζηνξγηθφο παηέξαο, ηνλ πφλν ηνπ 

παηδηνχ ηνπ. 

ε εμίζνπ πςεινχο ζπλαηζζεκαηηθά ηφλνπο θηλνχληαη θαη νη ζη. 615-616. ε απηνχο ν 

Φέξεηαο αλαθέξεηαη ζηελ ἐζζιὴλ θαη ζώθξνλα Άιθεζηε, εγθσκηάδνληαο ηελ. Σα ιφγηα ηνπ, 

κάιηζηα, φπσο παξαηεξεί ν Lloyd, θαληάδνπλ εμαηξεηηθά ζπκβαηηθά θαη καο ζπκίδνπλ ηελ 

αληίζηνηρε πξνζεπρή ηνπ Υνξνχ γηα ηελ Άιθεζηε, φπσο απηή πξνεγείηαη ζηνλ ζη. 442
199

. ηνπο 

ζηίρνπο απηνχο, παξάιιεια, θαινχκαζηε λα ζηαζνχκε θαη απφ ξεηνξηθήο πιεπξάο. Ο Δπξηπίδεο 

θαζφινπ ηπραία δελ επηιέγεη λα ηνπνζεηεί ζην ζηφκα ησλ εξψσλ ηνπ ηελ θάζε θνξά θαηάιιειε 

ιέμε: ἐζζιῆο, ζώθξνλνο, ἡκάξηεθαο αθνχγνληαη δηα ζηφκαηνο Φέξεηα. Καη νη ηξεηο απηέο ιέμεηο 

πεγάδνπλ απφ κηα εζηθή δεμακελή πνπ κνηάδεη λα είλαη απχζκελε. πλάκα, θαη νη ηξεηο αληερνχλ 

ζηελ ςπρή ησλ ζεαηψλ φπσο αθξηβψο ζα ερνχζαλ ζηα απηηά ησλ ελφξθσλ ελφο ιατθνχ 

δηθαζηεξίνπ. ηα δηθαληθά ζπκθξαδφκελα, κάιηζηα, πνιιέο θνξέο ν κε ζψθξσλ παξνπζηάδεηαη σο 

παξά-θξσλ ή, ρεηξφηεξα, ά-θξσλ. Καη ε αθξνζχλε είλαη ην γλψξηζκα εθείλν πνπ ζπλνδεχεη ηνπο 

αλάμηνπο πνιίηεο, φζνπο δελ ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο ηεο πφιεο. Απέλαληη ζε φινπο απηνχο 

νξζψλεηαη εκβιεκαηηθά ε άμηα θξφλεζεο Άιθεζηε. Καη απφ θνληά αλπςψλεηαη θαη ν Φέξεηαο, ν 

νπνίνο κε αβξφηεηα επαηλεί ηελ πξάμε κεγαζπκίαο ηεο λεαξήο βαζίιηζζαο. 

Ζ ξεηνξηθή καεζηξία ηνπ Φέξεηα ζπλερίδεηαη. ηνλ ζη. 617 κεηέξρεηαη έλα εηπκνινγηθφ 

ζρήκα, έλα ζρήκα ιέμεσο κε παξάιιεισλ θψισλ (θέξεηλ-δύζθνξα). Μέζσ απηνχ, πξνηξέπεη ηνλ 

Άδκεην λα αληέμεη ηα δεηλά πνπ βηψλεη, φζν ζθιεξά θαη απάλζξσπα θη εάλ είλαη απηά. Ζ εζνπνηία 

ηνπ γέξνληα βαζηιηά θηλείηαη ζε αλψηαηε ηξνρηά. Ο ίδηνο ζηέξγεη ηνλ γην ηνπ θαη θξνληίδεη λα ηνλ 

εκςπρψλεη, ψζηε ν ηειεπηαίνο λα αληέμεη ηηο ζπκθνξέο πνπ ηνλ βξήθαλ. Μάιηζηα, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν ελ ιφγσ ζηίρνο δχλαηαη λα δηαβαζηεί θαη σο έλα θαη’ επίθαζε γλσκηθφ, θαζψο ζηε 

γελίθεπζή ηνπ απνηειεί κηα παγησκέλε πεπνίζεζε πνιιψλ αλζξψπσλ· φηη, δειαδή, φια πξέπεη ν 

                                                 
199

  Lloyd, 1992, 37. 
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άλζξσπνο λα ηα αληέρεη θαη λα ηα ππνκέλεη, φζν δπζβάζηαθηα θη εάλ είλαη. Έπεηηα, ν Φέξεηαο 

πξνζθνκίδεη ηα λεθξηθά δψξα πνπ θέξεη ζηε κλήκε ηεο Αιθήζηηδνο, πξνζηάδνληαο ηνλ γην ηνπ λα 

ηα δερζεί (δέρνπ) θαη λα ηα ζάςεη καδί κε ηε βαζίιηζζα (ἴησ θαηὰ ρζνλόο). 

Οη ζηίρνη πνπ αθνινπζνχλ (619-628) βξίζνπλ ξεηνξηθψλ ζηνηρείσλ θαη πνιππνίθηισλ 

ιεθηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ρξσκαηηζκψλ. Πξψηα πξψηα, νθείινπκε λα ζηαζνχκε ζηε 

ξεκαηηθή θξάζε ηηκάζζαη ρξεώλ (ζη. 619), ε νπνία ρσξίο δεχηεξε ζθέςε θέξλεη ζηνλ λνπ καο ηελ 

πξνινγηθή ζθελή ηνπ έξγνπ θαη ηνλ Θάλαην (ζη. 52, 55). Ο ηειεπηαίνο παξνπζηάδεηαη αδπζψπεηα 

ζαξθαζηηθφο, θαζψο ζεάηαη ηνπο κέιινληεο λεθξνχο σο γέξαο ην νπνίν αξέζθεηαη λα θεξδίδεη. 

Άιισζηε, φπσο ν ίδηνο καξηπξά, ζαλ ζεφο απνιακβάλεη -θαη επηζπκεί λα απνιακβάλεη- ηηο ηηκέο 

πνπ ηνπ αξκφδνπλ. ε κηα δεχηεξε αλάγλσζε, ε ζέζε απηή ηνπ Θαλάηνπ είλαη θαζ’ φια θπληθή. 

Αληηκεησπίδεη ηνπο λεθξνχο ζαλ έλα είδνο εκπνξεχκαηνο θαη, κάιηζηα, δελ δηζηάδεη λα 

ππνγξακκίζεη φηη φζν πην λένο είλαη ν λεθξφο ηφζν πην πνιιέο ηηκέο ν ίδηνο ζα γλσξίζεη. ε κηα 

ηξίηε αλάγλσζε, πάιη, ν Δπξηπίδεο θαίλεηαη φηη απφ ην ζεκείν απηφ θαη ζην εμήο ππνζθάπηεη εθ 

ησλ έζσ ηελ εζηθή αθεξαηφηεηα ηνπ Φέξεηα. Γηα πνηνλ άιιν ιφγν, αλαξσηηφκαζηε, επέιεμε ηνλ 

Φέξεηα σο εθθξαζηή απφςεσλ παξφκνησλ κε απηέο ηνπ Θαλάηνπ; Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ 

ζα δηαθαλεί ζηε ζπλέρεηα.  

Αο ζπλερίζνπκε ζηνπο ζη. 620-623. ε απηνχο ε εζηθή θαηάπησζε ηνπ Φέξεηα 

πξνδηαγξάθεηαη φιν θαη εληνλφηεξα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη κε ηηο δχν ζπλερφκελεο αξλήζεηο ησλ 

ζη. 621-622 (νὐθ ἄπαηδ’ ἔζεθελ, νὐδ’ εἴαζε γήξα πελζίκσ θαηαθζίλεηλ) απνθαιχπηεηαη, θαη’ νπζίαλ, 

ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν γέξνληαο βαζηιηάο εγθσκηάδεη ηε λεθξή Άιθεζηε: επεηδή αθελφο δελ ηνλ 

άθεζε άθιεξν θαη αθεηέξνπ επεηδή δελ ηνλ άθεζε λα θζάζεη ζηα βαζηά γεξαηεηά κε πέλζνο. Ζ 

ζηάζε ηνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ εγσηζηηθή θαη θαλεξψλεη έλαλ άλζξσπν κηθξφςπρν, θαηξνζθφπν θαη 

νπνξηνπληζηή. Μάιηζηα, θαζίζηαηαη έηη θπληθφηεξε εάλ αλαινγηζζνχκε φηη φια απηά ηνικά λα ηα 

μεζηνκίζεη πάλσ απφ ην θέξεηξν ηεο Αιθήζηηδνο. 

Ο Φέξεηαο αλακθίβνια εζνγξαθείηαη αξλεηηθά. Σελ ίδηα ζηηγκή, ζρεδφλ κε βεβαηφηεηα, 

αλαθηλεί θαη πιήζνο αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο ζεαηέο φπσο θαη ζε εκάο. Δάλ, κάιηζηα, 

ππνζέζνπκε φηη βξηζθφκαζηε ζε έλα ειηαζηηθφ δηθαζηήξην θαη ν έλαο εθ ησλ δχν αληηδίθσλ 

ηνπνζεηνχληαλ ηνηνπηνηξφπσο, ηφηε έρνπκε θάζε ιφγν λα πηζηεχνπκε φηη ην κφλν πνπ ζα θέξδηδε 

απφ ηνπο ελφξθνπο ζα ήηαλ ε δπζκέλεηά ηνπο. 

ηνπο ζη. 623-627 ν γέξνληαο βαζηιηάο εγθσκηάδεη εθ λένπ ηελ Άιθεζηε. Γηα ηελ αθξίβεηα, 

ζηνπο ζη. 623-624 επηρεηξεί λα ηελ αλαγάγεη ζε κηα αμηνκαθάξηζηε γπλαίθα. Απφ ξεηνξηθήο 

πιεπξάο δε, επηιέγεη θαη πάιη λα ρξεζηκνπνηήζεη ιέμεηο αληιεκέλεο απφ ηελ εζηθνινγηθή θαξέηξα 

(εὐθιεέζηεξνλ βίνλ, ἔξγνλ γελλαῖνλ ηιᾶζα). Ωζηφζν, απηή ηε θνξά ζην ζηφκα ηνπ απνθηνχλ 

εηξσληθή ρξνηά. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα θαη εκείο λα δηαθείκεζα δπζκελψο απέλαληί ηνπ. ηνπ 

ζη. 625-627 γηα αθφκε κηα θνξά ραηξεηίδεη ηε ζπζία ηεο Αιθήζηηδνο κε άθξσο εληππσζηαθή 
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γιψζζα θαη πθνινγηθή αξηηφηεηα, δηεγείξνληαο εθ λένπ ηελ αξλεηηθή -ζηαζεξά πιένλ ζηελ αξρή 

ηνπ ιφγνπ ηνπ- πξννπηηθή καο γη’ απηφλ. Σέινο, θαη νη ζη. 627-628 κνηάδνπλ λα απνηεινχλ έλα 

θαη’ επίθαζε γλσκηθφ, θαζψο ζε κηα αβάζηκε γλψκε πξνζδίδεη γεληθεπηηθή ηζρχ. 

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο πίζηεσο ζα ήζεια λα ζηαζνχκε γηα ιίγεο αθφκε 

γξακκέο ζηνλ εηζαγσγηθφ απηφ ιφγν ηνπ Φέξεηα ψζηε λα επηρεηξήζνπκε λα ςειαθίζνπκε ηε 

ξεηνξηθή δπλακηθή ηνπ Δπξηπίδε. Μέζα ζε κφιηο 15 ζηίρνπο, ν ηξαγηθφο θαηαθέξλεη λα απνγεηψζεη 

εζηθνινγηθά ηνλ Φέξεηα θαη λα ηνλ ζπλζιίςεη ακέζσο κεηά. Ξεθηλά λα πιάζεη ηνλ ήξσά ηνπ σο κηα 

θηγνχξα ζπκπνλεηηθή θαη κέζα ζε ιίγνπο κφλν ζηίρνπο ηνλ ππνλνκεχεη. Δπηιέγεη δε λα ηνλ 

ηνπνζεηήζεη σο αληηθαζξέπηηζκα ηνπ αληηπαζεηηθνχ θαη ζηπγεξνχ Θαλάηνπ, έσο φηνπ ηνλ 

ηζνπεδψζεη εζηθά.  

Ζ πέλα ηνπ ηξαγηθνχ, θπξηνιεθηηθά, πάιιεηαη. Ζ δπλακηθή πνπ ηνπ ραξίδεη ε ξεηνξηθή 

θξαδαίλεη ηνλ λνπ ηνπ θαη ν ίδηνο -αθφκε θαη ζε ηφζν πεξηνξηζκέλε ζε ζηίρνπο έθηαζε- 

αλαδεηθλχεηαη ζε κέγηζηνο ρεηξηζηήο ησλ ηξφπσλ θαη ησλ κέζσλ ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο.  

Αο αλαινγηζηνχκε θαη θάηη αθφκα. ηνλ ζη. 614 ν Φέξεηαο πξσηνεκθαλίδεηαη ζην δξάκα. 

Με ηελ είζνδφ ηνπ ζηε ζθελή πξνεηνηκάδεηαη ν θχξηνο ἀγὼλ ηνπ έξγνπ. Δκείο, νη ζεαηέο, γηα 

πξψηε θνξά ηνλ βιέπνπκε ηψξα. κσο είκαζηε ήδε αξλεηηθά δηαθείκελνη απέλαληη ηνπ, θαζψο 

ηξία άιια πξφζσπα ηνπ δξάκαηνο έρνπλ θξνληίζεη λα ηνλ ρξσκαηίζνπλ κε ρξψκαηα κειαλά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Απφιισλ (ζη. 15-18) κάο έρεη ελεκεξψζεη, ήδε απφ ηελ αξρή ηνπ 

έξγνπ, φηη ν Φέξεηαο, θαη δε ε άξλεζή ηνπ λα πεζάλεη ψζηε λα παξακείλεη ζηε δσή ν γηνο ηνπ, 

απνηειεί ηνλ θχξην ππαίηην γηα ηνλ ζάλαην ηεο Αιθήζηηδνο. ηε ζπλέρεηα, ε ίδηα ε λεαξή 

βαζίιηζζα, θαζψο ςπρνξξαγεί, δελ παξαιείπεη λα κεκθζεί ηνπο άζπνλδνπο γνλείο ηνπ ζπδχγνπ ηεο 

(ζη. 290-294) γηα ηε ζθιεξή ζηάζε ηνπο: απηνί έπξεπε λα πεζάλνπλ θαη φρη εθείλε, θαζψο θαη πην 

ηαηξηαζηφ ζα ήηαλ γηα ηελ ειηθία ηνπο θαη ζα άξκνδε βάζεη ηεο ζηελήο αγάπεο θαη ησλ δεζκψλ 

αίκαηνο πνπ ηνπο ζπλδένπλ κε ηνλ Άδκεην. Σέινο, θαη ν Ζξαθιήο (ζη. 516) ππνγξακκίδεη φηη, εάλ 

απφ ηε δσή έρεη θχγεη ν Φέξεηαο, ν ζξήλνο γηα ηελ απψιεηά ηνπ ζα έπξεπε λα είλαη κεηξηαζκέλνο, 

κηαο θαη ηίπνηε πην θπζηθφ δελ έξρεηαη ζε έλαλ ειηθησκέλν απφ ηνλ ζάλαην. 

Δλ ζπλφςεη, θαη νη ηξεηο απηέο αλαθνξέο ζηνλ Φέξεηα -απφ θνηλνχ κε ηελ εηθφλα ηνπ 

θαηαξξαθσκέλνπ επί ζθελήο Αδκήηνπ- πξντδεάδνπλ ηνπο ζεαηέο αξλεηηθά θαη πξνθαηαβάιινπλ 

ηελ ςπρή καο κε νξγή θαη ζιίςε. Δπνκέλσο, εάλ ν Δπξηπίδεο επηζπκνχζε λα αζσψζεη ηνλ Άδκεην 

θαη λα ηνλ απαιιάμεη απφ ηηο ηχςεηο θαη ηηο ελνρέο πνπ ν ίδηνο έλησζε γηα ηελ απψιεηα ηεο 

Αιθήζηηδνο, δελ ζα κπνξνχζε λα βξεη πην πξφζθνξν έδαθνο απφ απηφ πνπ ηνπ πξνζθέξεη ηψξα ε 

εκθάληζε ζηε ζθελή ηνπ ινγηζζέληνο σο εζηθνχ απηνπξγνχ θαη ππαηηίνπ γηα ηνλ ζάλαην ηεο 

βαζίιηζζαο. Ωζηφζν, απψηεξνο ζηφρνο ηνπ ηξαγηθνχ δελ είλαη λα θαηεπζχλεη ηε ζθέςε καο. 

Σνπλαληίνλ. Ο Δπξηπίδεο ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν λα εθθηλήζεη ηε ζθέςε καο θαη γη’ απηφ ηνλ 

ιφγν επηιέγεη θάζε θνξά λα θσηίζεη ηηο πην ζθνηεηλέο θαη ηαξαρψδεηο ζθέςεηο ησλ εξψσλ ηνπ, νη 
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νπνίεο, ελ ηέιεη, θαηαιήγνπλ λα εγθαζίζηαληαη επίκνλα θαη ζην δηθφ καο κπαιφ, έσο φηνπ 

θαηνξζψζνπκε λα πξνβνχκε ζε κηα ςπρηθή απνθιηκάθσζε πνπ, κε ηε ζεηξά ηεο, ζα επηηξέςεη ηε 

λεθάιηα θξίζε καο πεξί ησλ ηεθηαηλνκέλσλ. 

 

ΠΙΣΙ [στ. 630-729] 

Ζ δηήγεζηο ηειεηψλεη κε ηνλ Φέξεηα λα ραηξεηίδεη κε ιφγηα εγθσκηαζηηθά ηε γελλαία πξάμε 

εζεινζπζίαο ηεο λεαξήο βαζίιηζζαο, ρσξίο, κνιαηαχηα, λα θαηνξζψλεη λα πείζεη ηνπο ζεαηέο γηα ηα 

άδνια ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Μπξνο ζηα κάηηα καο ν Δπξηπίδεο μεδηπιψλεη ην πεγαίν ηαιέλην ηνπ σο 

πνηεηήο-ξήηνξαο. Ζ πίζηηο έξρεηαη κε ηε ζεηξά ηεο λα αλαδείμεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Δπξηπίδε σο 

ξήηνξα-πνηεηή. Οιφθιεξν ην θνκκάηη απηφ, ην θεληξηθφηεξν ηνπ ἀγῶλνο, δηαπεξλάηαη απφ κηα 

απίζηεπηε ιεθηηθή θαη πθνινγηθή γνεηεία πνπ ακέζσο καο ζαγελεχεη θαη καο ζπλεπαίξλεη. 

Γηα λα θαηαζηεί, κάιηζηα, ε κειέηε καο επθνιφηεξε, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ πίζηηλ 

ζε ηξία επηκέξνπο ηκήκαηα: 

1. ξήζε Αδκήηνπ (ζη. 630-672) 

2. αληίξξεζε Φέξεηα (ζη. 675-705) 

3. γξήγνξε ζηηρνκπζία Αδκήηνπ-Φέξεηα (ζη. 708-729). 

 ε φινπο απηνχο ηνπο ζηίρνπο ν ιφγνο δεηγκαηίδεηαη ή, νξζφηεξα ππνδεηγκαηίδεηαη. Οη 

ήξσεο κεηέξρνληαη πεξίηερλα ηα κέζα θαη ηνπο ηξφπνπο πεηζνχο ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο κε 

απνηέιεζκα λα αλνίγεηαη κπξνο ζηα κάηηα καο έλαο νιφηεια ελδηαθέξνλ θφζκνο· ν θφζκνο ηεο 

πεηζνχο. ηελ πίζηηλ ζα εζηηάζνπκε πεξηζζφηεξν ζηα επηρεηξήκαηα ιφγνπ, ήζνπο, πάζνπο θαη 

ιηγφηεξν ζηα ξεηνξηθά ζρήκαηα, δεδνκέλνπ φηη ηα ηειεπηαία έξρνληαη λα ελδπλακψζνπλ, θαη’ 

νπζίαλ, ηα πξψηα. Οη πλεπκαηηθέο καο αληέλεο νθείινπλ λα είλαη νξζάλνηρηεο θαη δελ πξέπεη λα 

ιεζκνλνχκε φηη ε ξεηνξηθή δελ ζπλαξηάηαη κφλν κε φζα ιέγνληαη κα, θπξίσο, κε φια φζα 

ελλννχληαη. 

 Δλαξγέζηεξα, ακέζσο κεηά ην εηζαγσγηθφ ινγχδξην ηνπ Φέξεηα, ηνλ ιφγν παίξλεη ηψξα ν 

Άδκεηνο. Ο λεαξφο βαζηιηάο, φπσο έρεη ήδε ππνγξακκηζζεί, βξίζθεηαη ζε έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε. Δίλαη ςπρηθά θαηαθεξκαηηζκέλνο θαη βηψλεη ηφζν έληνλα ηε ζιίςε πνπ γελλά ε απψιεηα 

ηεο πεθηιεκέλεο ζπδχγνπ ηνπ. Μάιηζηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θφξηηζε είλαη ηέηνηα πνπ, ελ ηέιεη, 

κνηάδεη λα έρεη νδεγεζεί ν βαζηιηάο ζε ζπλαηζζεκαηηθή αδξάλεηα. Πιάη ζην θέξεηξν φπνπ θείηεηαη 

ην ζψκα ηεο λεθξήο ζπδχγνπ ηνπ, ν ίδηνο βηψλεη έλαλ ζάλαην ελ δσή. 

 Απφ ην ηέικα απηφ ηνλ βγάδεη ν γελλήηνξάο ηνπ, κε ηελ εθεί παξνπζία ηνπ θαη ηα ιφγηα ηνπ. 

ηνπο 42 ζηίρνπο πνπ αθνινπζνχλ, ν Άδκεηνο εμαπνιχεη κηα ζθνδξή επίζεζε θαη έλα δξηκχ 

«θαηεγνξψ» ελαληίνλ ηνπ γέξνληα παηέξα ηνπ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ν λεαξφο βαζηιηάο, ζαλ άιινο 

ελάγσλ ζε δηθαζηήξην, κε ηνλ ιφγν ηνπ απηφλ κνηάδεη λα επηζπκεί λα «ζχξεη» ζε δίθε ηνλ παηέξα 

ηνπ θαη λα θαηαζηήζεη φινπο εκάο, ηνπο ζεαηέο, ελφξθνπο. 
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 Ο ιφγνο ηνπ ελ πνιινίο ζηεξίδεηαη ζηα αθφινπζα επηρεηξήκαηα: 

1. ε ζπκπφληα ηνπ παηέξα ηνπ είλαη επίπιαζηε θαη ππνθξηηηθή (ζη. 633)
200

 

2. νη γνλείο ηνπ, πξνεμέρνλησο δε ν παηέξαο ηνπ, απνδείρζεθαλ αλάμηνη γελλήηνξεο, θαζψο ζε κηα 

θξίζηκε ζηηγκή γηα ηε δσή ηνπ παηδηνχ ηνπο δελ ππέδεημαλ ηίπνηε άιιν πέξαλ απφ ἀςπρία (ζη. 642). 

Ο Φέξεηαο, επνκέλσο, απνδείρζεθε αλίθαλνο λα αληαπνδψζεη ζηνλ γην ηνπ ηα θαιά πνπ είρε γεπζεί 

απφ απηφλ (ζη. 656-661) 

3. ε επηπρηζκέλε δσή ηνπ Φέξεηα έπξεπε λα επηζθξαγηζηεί κε κηα πξάμε ηέηνηα πνπ ζα ηνπ 

εμαζθάιηδε θαη έλαλ επθιεή ζάλαην, ζχκθσλα κε ηελ ήδε πξνρσξεκέλε ειηθία ηνπ (ζη. 649-650, 

653-657). 

 Μάιηζηα, φπσο επηζεκαίλεη ν Hose, απνηειεί ηππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επξηπίδεηαο ηέρλεο 

ν πνηεηήο λα παξνπζηάδεη ζε κηα ιεθηηθή δηαπάιε πξψηα ηελ άπνςε εθείλε πνπ ζπλνςίδεη ήδε 

γλσζηά επηρεηξήκαηα. πρλά, εμάιινπ, πξφθεηηαη γηα κηα άπνςε ηελ νπνία, κε κηα πξψηε καηηά, ζα 

ζεσξνχζε θαλείο δίθαηε
201

 θαη νξζή. Σηλη ηξφπσ, ε επηζεηηθή απηή ξήζε ηνπ Αδκήηνπ καο 

πξνθαηαβάιιεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ εζνγξάθεζε ηνπ λεαξνχ βαζηιηά. 

 Αλαιπηηθφηεξα, κε απίζηεπηε ξεηνξηθή επηδεμηφηεηα ν Άδκεηνο μεθηλά ηε ξήζε ηνπ κε 

ηξεηο ζπλερφκελεο αξλήζεηο (νὔη’ ἦιζεο, νὔη᾽ ἐλ θίινηζη ζὴλ παξνπζίαλ, νὔπνζ᾽ ἥδ᾽ ἐλδύζεηαη). Σα 

πεξίθεκα απηά ζρήκαηα ιηηφηεηαο, κε ηνπο ζη. 629-630 λα εκθαλίδνπλ φκνηα εηζαγσγηθή εθθνξά, 

καξηπξνχλ κε ηνλ πην εχδειν ηξφπν φηη ε παξνπζία ηνπ Φέξεηα ζηε ζθελή θξίλεηαη αλεπηζχκεηε. 

Ο λεαξφο βαζηιηάο δελ θάιεζε ηνλ γέξνληα παηέξα ηνπ ζηελ θεδεία ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαζψο ζε κηα 

ηφζν ηεξή ζηηγκή, φζν ν απνραηξεηηζκφο ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ, θαζέλαο ζέιεη λα βξίζθνληαη 

θνληά ηνπ κφλν νηθεία θαη πξνζθηιή πξφζσπα. Ο Φέξεηαο, φκσο, δελ ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα 

ζηνπο θίινπο. Σν κνηίβν ηεο θηιίαο επαλέξρεηαη, εθ λένπ, ζην ζεκείν απηφ· ιίγν αξγφηεξα δε, ζα 

ζηνηρεηνζεηεζεί ζε κηα πην νινθιεξσκέλε βάζε. Βέβαηα, ε αξλεηηθή απνζηξνθή ηνπ Αδκήηνπ 

πξνο ηνλ Φέξεηα δελ κέλεη δίρσο αηηηνιφγεζε. ηνλ ζη. 632 ν πξψηνο αηηηνινγεί κε ζαθήλεηα φηη 

ηα θηεξίζκαηα πνπ πξνζθφκηζε ν δεχηεξνο ζηε κλήκε ηεο Αιθήζηηδνο δελ έρνπλ θακία ζέζε ζηνλ 

ηάθν ηεο βαζίιηζζαο, θαζψο δελ πξνέξρνληαη απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο ηνπ Φέξεηα, αιιά 

απνηεινχλ έλα ππνθξηηηθφ θφξν ηηκήο ζηε λεθξή γπλαίθα. 

 Πξάγκαηη, ν Δπξηπίδεο πξνεηνηκάδεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ πξψηε θαηεγνξία 

πνπ εθζθελδνλίδεη ν Άδκεηνο ελαληίνλ ηνπ παηέξα ηνπ (ζη. 633-635). Ο λεαξφο βαζηιηάο 

ππνζηεξίδεη φηη ε ησξηλή ζπκπφλνηα ηνπ παηέξα ηνπ είλαη παληειψο επίπιαζηε θαη ππνθξηηηθή, 

θαζψο φηαλ ν ίδηνο ηνλ είρε πξαγκαηηθά αλάγθε, ν Φέξεηαο ήηαλ απψλ. ην ζεκείν απηφ επέξρεηαη 

κηα κηθξή θνξχθσζε ήζνπο: ν Άδκεηνο πνπ βηψλεη ηε ζθιεξφηεηα ηεο κνλαμηάο ηψξα πνπ ην ηαίξη 

ηνπ πέζαλε, βίσζε ηελ αληίζηνηρε ζθιεξφηεηα θαη φηαλ ε Άιθεζηε ήηαλ ελ δσή, κφλν πνπ ηε βίσζε 
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  βι. Ηαθψβ, 2012, ηκ. α΄, 71-72. 
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  Hose, 2001, 75. 
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απφ ηελ απφξξηςε ησλ γνληψλ ηνπ. Μηα απφξξηςε πνπ δελ εθθξάδεηαη ξεηά, αθφκα, αθήλεηαη φκσο 

λα ελλνεζεί ζρεδφλ μεθάζαξα. Ο Άδκεηνο, επνκέλσο, πέξαλ ηεο ςπρηθήο ηνπ θαηαξξάθσζεο βηψλεη 

παληαρφζελ θαη ηελ αδπζψπεηε ζθιεξφηεηα ηεο κνλαμηάο. Ο  ιφγνο ηνπ, άθξσο έληερλνο, 

δηαλζίδεηαη θαη απφ δχν άιια ξεηνξηθά ζηνηρεία: ηελ αληίζεζε λέῳ-γέξσλ θαη ηελ εξψηεζε κε ηελ 

νπνία εθθέξεηαη ν ζη. 635. Καη ζηα δχν απηά ζηνηρεία αμίδεη λα ζηαζνχκε ιίγν πεξηζζφηεξν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε αληίζεζε λένπ-γέξνληνο απνηειεί ζηελ επξηπίδεηα Ἄιθεζηηλ έλα δηαξθψο 

επαλαιακβαλφκελν κνηίβν, ην νπνίν ζπλερψο αλαθηλείηαη θαη ζηνρεχεη θαηεπζείαλ ζηελ θαξδηά 

ησλ ζεαηψλ, φπσο ζα δνχκε κε ελάξγεηα ζηε ζπλέρεηα. πλάκα, ε επηινγή ηνπ Δπξηπίδε λα 

θνζκήζεη ηνλ ιφγν ηνπ Αδκήηνπ κε κηα ξεηνξηθή εξψηεζε -κφιηο 7 ζηίρνπο αθ’ φηνπ έρεη αξρίζεη 

λα αγνξεχεη- πηζηνπνηεί φηη ν ηξαγηθφο έρεη πξνηθίζεη ηνλ θεληξηθφ ηνπ ήξσα κε απίζηεπηε 

επθξάδεηα. Ζ εξψηεζε απηή, κάιηζηα, επηηειεί δηηηφ ξφιν: αθελφο πξνζδίδεη ζην θείκελν 

δσληάληα, ακεζφηεηα θαη παξαζηαηηθφηεηα· αθεηέξνπ ν Άδκεηνο, κέζσ απηήο ηεο εξψηεζεο, ελψ 

θαηλνκεληθά απεπζχλεηαη κφλν ζηνλ Φέξεηα, επί ηεο νπζίαο απνζηξέθεηαη πξνο φινπο εκάο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ καο θάλεη κεηφρνπο ηεο ζθέςεο ηνπ, θνηλσλνχο ηεο ζιίςεο ηνπ θαη ηεο εζσηεξηθήο 

ηνπ έληαζεο. Αλακθίβνια, ε παζνπνηία ζην ζεκείν απηφ εμαίξεηαη. ινη νη ζεαηέο ζπκκεξηδφκαζηε 

ηνλ πφλν ηνπ θαη θαηαθξίλνπκε ηελ άζπνλδε θαη ππνθξηηηθή ζηάζε ηνπ Φέξεηα.  

 Ο Άδκεηνο θαίλεηαη ηψξα λα είλαη αζηακάηεηνο θαη έηνηκνο λα θαηαθεξαπλψζεη ηνλ παηέξα 

ηνπ. Πξνηνχ, φκσο, εθζθελδνλίζεη ηε δεχηεξε θαηεγνξία εηο βάξνο ηνπ αλάιγεηνπ Φέξεηα (ζη. 

642), πξνβαίλεη ζε κηα αθφκα επίδεημε ξεηνξηθήο δεηλφηεηαο (ζη. 636-641), ε νπνία, ζχκθσλα κε 

ηνλ Lloyd, θέξεη αλακθίβνια ζεκάδηα δηεγήζεσο
202

. ε φινπο απηνχο ηνπο ζηίρνπο ν Άδκεηνο 

ππνζηεξίδεη  -ελ είδεη ππεξβνιήο- φηη δελ είλαη παηδί ηνπ Φέξεηα. Ζ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ 

πξνθαλψο ζηεξίδεηαη ζε άηνπνλ απαγσγή (reduitco ad absurdum). Γηαλζίδεηαη δε κε ηελ εηθφλα ηνπ 

ππνβνιεκέλνπ ηέθλνπ θαη ηελ ππεξβνιή πνπ, άκα ηε ζπιιήςεη, δηέπεη ηελ εηθφλα απηή (ζη. 638-

639). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εηθφλα εηζάγεηαη κε ηε ζπκπινθή ηνπ παξαηαηηθνχ νὐθ ἦζζα θαη ηνπ 

κνξίνπ ἄξα. Δκθαηηθά, ν Άδκεηνο ηνλίδεη φηη κφιηο ζπλεηδεηνπνίεζε θάηη πνπ ζα έπξεπε λα είρε 

γίλεη λσξίηεξα -φηη νη άλζξσπνη απηνί πνπ είλαη γνλείο ηνπ είλαη αδχλαηνλ λα ηνλ γέλλεζαλ. Ζ 

εκθαηηθή ηνπ, κάιηζηα, ηνπνζέηεζε ρξσκαηίδεηαη έηη εληνλφηεξα κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ δχν 

ζπλερφκελσλ κεηνρψλ θάζθνπζα θαη θεθιεκέλε πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε κεηέξα ηνπ. Ο Άδκεηνο 

ππνζηεξίδεη φηη ε κεηέξα ηνπ δελ ηνλ γέλλεζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα· απιψο ηζρπξίδεηαη φηη ηνλ 

γέλλεζε θαη φινη νη ππφινηπνη, σο εθ ηνχηνπ, ηελ απνθαινχλ κεηέξα ηνπ.  πλερίδεη, κάιηζηα, 

απαξλνχκελνο θαη ηε βαζηιηθή θαηαγσγή ηνπ (δνπιίνπ δ᾽ ἀθ᾽ αἵκαηνο) θζάλνληαο ζηελ ππεξβνιή 

(ζη.638-639), ελψ κε ηελ παξήρεζε ηνπ –ε ζηνλ ακέζσο επφκελν ζηίρν (ζη.640) νδεγείηαη ζην 

ηειηθφ ηνπ ζπκπέξαζκα: κ᾽ νὐ λνκίδσ παῖδα ζὸλ πεθπθέλαη (ζη. 641). 
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 Πξνζσπηθά, δελ πηζηεχσ πσο ν Άδκεηνο εδψ επηρεηξεί λα απνδείμεη φηη είλαη λφζν παηδί ηνπ 

Φέξεηα. Πνιχ πεξηζζφηεξν, λνκίδσ, επηζπκεί λα ζηειηηεχζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξαγκαηηθψλ 

ηνπ γνλέσλ, νη νπνίνη δελ ηνπ πξνζέθεξαλ ηε βνήζεηα ηνπο -επηδεηθλχνληαο ηελ ελδεδεηγκέλε 

γνλετθή ζπκπεξηθνξά- φηαλ πξαγκαηηθά ηνπο είρε αλάγθε (ζη. 633). Παξάιιεια, πξνεηνηκάδεη ην 

έδαθνο θαη γηα ηελ θαηεγνξία πνπ επζχο αθνινπζεί. Απφ άπνςε εζνπνηίαο, ν λεαξφο βαζηιηάο 

εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεηαη σο θαηαηξεγκέλνο θαη αλήκπνξνο, γεγνλφο πνπ γελλά ηε ζπκπφλνηα 

θαη ηελ επκέλεηά καο. 

 Φζάλνπκε, ινηπφλ, επζχο ακέζσο, ζηε δεχηεξε θαηεγνξία ηνπ Αδκήηνπ εηο βάξνο ηνπ 

Φέξεηα (ζη. 642-652), ζηελ νπνία θαη πάιη ν Lloyd εληνπίδεη ςήγκαηα δηεγήζεσο
203

. Απηή 

εθθέξεηαη κνλνιεθηηθά: ν Άδκεηνο θαηεγνξεί ηνλ παηέξα ηνπ γηα ἀςπρία (ζη. 642). Ζ ιηηή, 

κάιηζηα, εθθνξά ηεο θαηεγνξίαο ηελ θαζηζηά αθφκα πην αδπζψπεηε, πνην ζθνδξή θαη, ελ ηέιεη, πην 

ερεξή· κνηάδεη ζαλ νβίδα πνπ ζθάεη θαη ηα ζξαχζκαηά ηεο μεζθίδνπλ ην ζπκηθφ ησλ ζεαηψλ. 

Δμάιινπ, θαζφινπ ζχκπησζε δελ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ἀςπρία εθπνξεχεηαη απφ ηελ ήδε 

αλαθεξζείζα εζηθή δεμακελή, πνπ, ελ πνιινίο, πξνδηαζέηεη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ 

ζεαηψλ. 

 Δλαξγέζηεξα, ε δεχηεξε θαηεγνξία, ηελ νπνία θαιείηαη λα αληηθξνχζεη ζηε ζπλέρεηα ν 

Φέξεηαο, είλαη κηα θαηεγνξία εηο βάξνο ηνπ ήζνπο ηνπ. Ο Άδκεηνο, κε άιια ιφγηα, επηθαιείηαη ην 

ήζνο ηνπ αληηπάινπ ηνπ, επηηίζεηαη ζε απηφ θαη  θαηεγνξεί ηνλ παηέξα ηνπ γηα δεηιία. Τπνζηεξίδεη 

φηη νη γνλείο ηνπ, θαη δε ν Φέξεηαο, δελ δέρζεθαλ λα πεζάλνπλ γηα ράξε ηνπ παξφηη θζάλνπλ ζην 

ηέξκα ηεο δσήο ηνπο, αιιά, επέηξεςαλ ζε κηα μέλε λα πεζάλεη γη’ απηφλ.  

 Ζ βάζε ηεο θαηεγνξίαο απηήο, βέβαηα, εληνπίδεηαη ήδε ζηα ιεγφκελα ηεο Αιθήζηηδνο (ζη. 

290-292). Ζ λεαξή βαζίιηζζα, ιίγν πξηλ πεζάλεη, εμαπνιχεη ηα ππξά ηεο ελάληηα ζηνπο γνλείο ηνπ 

ζπληξφθνπ ηεο θαη κέκθεηαη ηελ πξνδνηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηνλ Άδκεην. πλάκα, 

ππνζηεξίδεη φηη ζα ήηαλ πην ηαηξηαζηφ γη’ απηνχο λα πεζάλνπλ, θαζψο, απφ ηε κηα κεξηά, αξκφδεη 

πην πνιχ ζηνπο γέξνπο λα πεζαίλνπλ θαη φρη ζηνπο λένπο θαη, απφ ηελ άιιε, κε ην λα πέζαηλαλ 

απηνί αληί ηνπ γηνπ ηνπο, ζα εμαζθάιηδαλ έλαλ δνμαζκέλν ζάλαην. 

 Αθξηβψο ην ίδην επηρείξεκα κεηαθέξεη ζην δξακαηηθφ παξφλ ν Άδκεηνο, ν νπνίνο απνηειεί, 

ελ πξνθεηκέλσ, θεξέθσλν ηεο ζπδχγνπ ηνπ. Με ηηο δχν αιιεπάιιειεο αξλήζεηο ηνπ ζη. 644 (νὐθ 

ἠζέιεζαο, νὐδ᾽ ἐηόικεζαο), κάιηζηα, θαζηζηά ζαθή θαη, ζπλάκα δπζθφισο αλαζηξέςηκε, ηελ πίζηε 

ηνπ φηη ε άξλεζε ησλ γνληψλ ηνπ λα πεζάλνπλ απηνί -πξσηίζησο ζηε ζέζε ηνπ θαη δεπηεξεπφλησο 

ζηε ζέζε ηεο Αιθήζηηδνο- ήηαλ κηα άξλεζε ζπλεηδεηή, πνπ πάξζεθε κε γλψκνλα ηε ινγηθή θαη, 

θαη’ επέθηαζε, απνηεινχζε κηα άθξσο εγθεθαιηθή απφθαζε. Απφ κεξηά ξεηνξηθήο δε, ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη θαη ε επηινγή ηνπ Δπξηπίδε, δηα ζηφκαηνο Αδκήηνπ, λα πξνζθέξεη ζηνλ ιφγν ηνπ 
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ήξσα απφιπηε ηζνξξνπία. Οη δχν κεηνρέο ηνπ ζη. 644 απνηεινχληαη απφ ηνλ αθξηβψο ίδην αξηζκφ 

ζπιιαβψλ. Σν ζηνηρείν απηφ απφ κφλν ηνπ κηθξή ζεκαζία έρεη. Δάλ αλαινγηζζνχκε, φκσο, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη, ν Άδκεηνο, γξήγνξα ζα ζαπκάζνπκε ηελ 

επξηπίδεηα ξεηνξηθή πέλα. Ο δξακαηνπξγφο επηιέγεη ηφζν ζπλεηδεηά λα πξνζδψζεη ζηνλ ιφγν ηνπ 

Αδκήηνπ ζπκκεηξία, αλακθίβνιν δείγκα ςπρξαηκίαο θαη πλεπκαηηθήο λεθαιηφηεηαο, ηε ζηηγκή πνπ 

ν ήξσαο ζηξνβηιίδεηαη ζηε δίλε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αζηάζεηαο θαη αβεβαηφηεηαο. Αο 

θαληαζηνχκε, ηψξα, ηνλ Άδκεην σο ελάγσλ ζε θάπνην ειηαζηηθφ δηθαζηήξην. Πφζν θπζηθφο θαη 

αβίαζηνο ζα αθνπγφηαλ ν ιφγνο ηνπ ζην ζεκείν απηφ; αλ λα κελ έρεη γξαθεί απφ θάπνηνλ 

ινγνγξάθν αιιά, ηνπλαληίνλ, ζαλ λα μεπεδά απφ ηα βάζε ηεο ςπρήο ηνπ. Σφζν θπζηθά, ινηπφλ, ζα 

κπνξνχζε λα πείζεη ηνπο ελφξθνπο γηα ηελ ηζρχ ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ ηνπ.   

 Αο επαλέιζνπκε ζην θείκελφ καο. ην επφκελν δίζηηρν (ζη. 646-647), ν Άδκεηνο 

επηζεκαίλεη φηη κηα γπλαίθα ὀζλείαλ αλέιαβε ηε ζσηεξία ηνπ θαη γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν απηή 

ζα ινγαξηάδεη εθεμήο θαη σο κεηέξα θαη σο παηέξα. Οη ζηίρνη απηνί επηδέρνληαη πνιιαπιέο 

αλαγλψζεηο θαη απαηηνχλ ηε δηεχξπλζε ησλ θξηηηθψλ καο νξηδφλησλ. Καη’ αξράο, ν ραξαθηεξηζκφο 

ηεο Αιθήζηηδνο σο ὀζλεία βξίζθεη ην θεηκεληθφ ηνπ παξάιιειν θαη νινθιεξψλεηαη εξκελεπηηθά 

κέζσ ηνπ κνηίβνπ ηεο θηιίαο. Με πην απιά ιφγηα, ν Άδκεηνο ππνγξακκίδεη φηη νη δεζκνί αίκαηνο 

απνδείρζεθαλ, ελ ηέιεη, πην αδχλακνη απφ ηνπο δεζκνχο εμ αγρηζηείαο. Σε ζσηεξία ηνπ ίδηνπ δελ 

αλέιαβαλ νη νκφαηκνη ζπγγελείο ηνπ αιιά κηα μέλε, κηα γπλαίθα απφ άιινλ νἶθνλ. Πξνο επίξξσζηλ 

ηεο αλάγλσζήο καο απηήο αο κλεκνλεχζνπκε ηνλ Ηαθψβ. Απηφο ππνζηεξίδεη φηη ην λφεκα ηεο 

Αιθήζηηδνο πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζην πιέγκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, φρη κφλν ησλ 

ζπδπγηθψλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζσηήξεο ή, νξζφηεξα, επεξγέηεο ηνπ Αδκήηνπ, ηνπ θεληξηθνχ 

πξσηαγσληζηή ηνπ έξγνπ, απνδεηθλχνληαη, ελ ηέιεη, νη μέλνη -θαηά ζεηξά νη Απφιισλ, Άιθεζηε θαη 

Ζξαθιήο-
204

κε ηνπο νπνίνπο ν ίδηνο ζπλδεφηαλ κε άξξεθηνπο δεζκνχο θηιίαο (κε ηελ 

αξραηνειιεληθή έλλνηα ηνπ φξνπ). 

 Αο πξνρσξήζνπκε θαη ζε κηα δεχηεξε αλάγλσζε, απηή ηε θνξά κε πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο. 

Ο Δπξηπίδεο παξνπζηάδεη επί ζθελήο κε Αζελαίνπο ήξσεο. Έλαο εμ απηψλ (Άδκεηνο) θαηαηξχρεηαη 

απφ κηα βαξηά ζπκθνξά (επεξρφκελνο ζάλαηνο) θαη, ελψ πεξηκέλεη ηε ζσηεξία ηνπ απφ ηνπο 

νκφαηκνπο ηνπ ζπγγελείο (Φέξεηαο), ηε ιχηξσζε, ελ ηέιεη, ηνπ πξνζθέξεη θάπνηνο μέλνο 

(Άιθεζηε). Ο Δπξηπίδεο είλαη πξάγκαηη έλαο ζπνπδαίνο πνηεηήο. Πξνζπαζεί, κε εθαιηήξην ηνλ 

κχζν θαη ην θάιππηξν πνπ απηφο ηνπ εμαζθαιίδεη, λα δηδάμεη ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ θαη λα νμχλεη 

ηελ αληηιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ είλαη ηφζν απιντθή πνπ ελδέρεηαη λα δηαθχγεη 

ηεο πξνζνρήο καο: θίινπο, κε ηελ έλλνηα ησλ ζπκκάρσλ, κπνξεί θαλείο λα βξεη θαη εθηφο ηεο 

ζθαίξαο επηξξνήο ηεο Αζήλαο. Ζ Θεζζαιία απνηειεί, επνκέλσο, κηα ηέηνηα «θηιηθή» πφιε. 
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Δμάιινπ, αο κελ ιεζκνλνχκε φηη ηε ρξνληά παξάζηαζεο ηεο Ἀιθήζηηδνο, ην 438 π. Υ., νη Αζελαίνη 

πξνζπαζνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζπκπαξάζηαζε ηεο πινχζηαο Θεζζαιίαο
205

. 

 Αο επαλέιζνπκε ζην θείκελφ καο. Ο Άδκεηνο αλαθέξεη φηη, δηθαίσο ζην εμήο απνδέρεηαη σο 

γελλήηνξα ηνπ ηε γπλαίθα πνπ επέιεμε ε ίδηα λα πεζάλεη ψζηε απηφο λα παξακείλεη ελ δσή. 

Αζθαιψο, πξφθεηηαη γηα κηα αθφκε ππεξβνιή πνπ δηαλζίδεη ηνλ ιφγν ηνπ Αδκήηνπ. Παξάιιεια, ζα 

κπνξνχζε λα εθιεθζεί θαη σο ζρήκα αδπλάηνπ. πσο θη εάλ θαλείο επηιέμεη λα ην πξνζεγγίζεη, ε 

νπζία απηψλ ησλ ζηίρσλ παξακέλεη ε ίδηα: ν Άδκεηνο επηζπκεί λα απνηηλάμεη απφ πάλσ ηνπ ηα 

δεζκά ηεο κέρξη ηψξα δσήο ηνπ. Απαξλείηαη ηνπο γνλείο ηνπ -φπσο αθξηβψο ηνλ απαξλήζεθαλ θη 

απηνί- θαη ζηε ζέζε ηνπο επηιέγεη λα ινγαξηάδεη ηε κφλε γπλαίθα πνπ ζηάζεθε πιάη ηνπ ζηνξγηθά 

ζαλ κάλα θαη παηέξαο καδί, ζαλ επεξγέηεο, ζαλ ζσηήξαο: ηε ιαηξεκέλε ηνπ ζχδπγν Άιθεζηε. ε 

κηα δεχηεξε αλάγλσζε, πάιη, νη ζηίρνη απηνί απνηεινχλ πξναλάθξνπζκα ησλ ζη. 667-668 θαη 734-

738. Δπηκέλνληαο θαη ζε κηα ηξίηε αλάγλσζε, εχινγα ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ζε 

φινπο απηνχο ηνπο ζηίρνπο δηαθαίλεηαη κηα θνηλή ζπληζηακέλε: ε απφθαζε ηνπ Αδκήηνπ λα 

απνθεξχμεη ηνπο γνλείο ηνπ. 

 ην ζεκείν απηφ έλαο θαηλνχξηνο δξφκνο αλνίγεηαη κπξνζηά καο θαη ε ξεηνξηθή ηέρλε κάο 

γλέθεη δειεαζηηθά, παξνηξχλνληάο καο λα κεηαθεξζνχκε λνεξά ζε έλα ειηαζηηθφ δηθαζηήξην. Ο 

ελάγσλ, πέξαλ ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ παξαζέηεη ψζηε λα επηηχρεη ηελ ηειηθή δηθαίσζή ηνπ, 

πξνηείλεη θαη ηελ πνηλή ηνπ ελαγνκέλνπ. Δλ πξνθεηκέλσ, ε πνηλή πνπ πξνηείλεη ν Άδκεηνο εηο 

βάξνο ηνπ Φέξεηα είλαη ε απνθήξπμε, ε απάξλεζή ηνπ. Σε δηάζεζε καο, κάιηζηα, γηα ηε 

ζχκπιεπζε δξακαηνπξγίαο θαη δηθαληθήο ξεηνξηθήο ζην ζεκείν απηφ εληζρχεη ην ίδην ην αξραίν 

θείκελν. Ο Δπξηπίδεο έρεη εκπινπηίζεη ηνλ ιφγν ηνπ Αδκήηνπ κε θξαζενινγία πνπ παξαπέκπεη ζε 

δηθαληθή νξνινγία: ἐλδίθσο, ἀγῶλ᾽ ἠγσλίζσ, πξνζδίδνληαο έηζη ζηνλ ιφγν ηνπ νκηιεηή δσληάληα, 

ακεζφηεηα θαη απίζηεπηε γιαθπξφηεηα.  

 Με ην ηειεπηαίν, κάιηζηα, εηπκνινγηθφ ζρήκα ν Άδκεηνο καο εηζάγεη νκαιά ζηελ επφκελε 

ζέζε ηνπ, ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, ιεηηνπξγεί σο ππφζηξσκα ηνπ επφκελνπ επηρεηξήκαηνο πνπ ελ 

επζέησ ρξφλσ ζα πξνζθνκίζεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Άδκεηνο ππνζηεξίδεη φηη ζηνλ παηέξα ηνπ ζα 

ηαίξηαδε ν ζάλαηνο, θαζψο ήδε δηάγεη ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ. πσο έρεη ήδε ιερζεί, ε 

πξνζέγγηζε απηή ηνπ λεαξνχ Αδκήηνπ κάιινλ αληηθαηνπηξίδεη ηε ζέζε ηεο Αιθήζηηδνο, φπσο απηή 

εθθξάζηεθε πξνεγνπκέλσο ζηνπο ζη. 290-292. Σελ ίδηα ζηηγκή, καο ζπκίδεη, ειαθξψο, θαη ηα ιφγηα 

ηνπ Ζξαθιή (ζη. 516), φηαλ ν ηειεπηαίνο, κε γλσξίδνληαο πνηνο είρε πεζάλεη, έθαλε ιφγν γηα ηνλ 

ζάλαην ηνπ Φέξεηα σο έλαλ «θπζηνινγηθφ» ζάλαην πνπ ζα είραλ επηθέξεη ηα γεξαηεηά. Γηα αθφκα 

κηα θνξά απνδεηθλχεηαη φηη ν Δπξηπίδεο παξνπζηάδεη ζην θνηλφ ηνπ έλα έξγν ζθηρηά δνκεκέλν, κε 

πεξίηερλνπο λνεηηθνχο αξκνχο. Σν ίδην επηβεβαηψλνπλ θαη νη ζη. 651-652 πνπ απνηεινχλ έλα εθ 
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λένπ αληηθαζξέπηηζκα ησλ ιφγσλ ηεο Αιθήζηηδνο (ζη. 295-296), ελψ απφ ξεηνξηθήο απφςεσο δελ 

παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. 

 Πξνρσξνχκε, ινηπφλ, ζην επφκελν επηρείξεκα κε ην νπνίν ν Άδκεηνο επηζπκεί λα 

ελνρνπνηήζεη ηνλ Φέξεηα γηα ηελ απψιεηα ηεο Αιθήζηηδνο (ζη. 653-661). Πξφθεηηαη, θαη’ νπζίαλ, 

γηα έλα πνιπεπίπεδν επηρείξεκα, ε βάζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηηο δχν βαζηθέο 

ζπληζηψζεο ηνπ: απφ ηε κηα, ν λεαξφο βαζηιηάο θάλεη ιφγν γηα ηηο ελδερφκελεο πνιηηηθέο επηπηψζεηο 

πνπ ζα αλέθππηαλ κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ (ζη. 653-657)· απφ ηελ άιιε, ππνγξακκίδεη ηελ έλλνηα ηεο 

ράξηηνο (ζη. 658-661), άκεζν ζπλάιιειν ηεο θηιίαο. Με ην πξψην ζθέινο ηνπ επηρεηξήκαηφο ηνπ 

επηδηψθεη λα θεληξίζεη ηνλ λνπ καο, ελψ κε ην δεχηεξν ην ζπκηθφ καο. 

 Αλαιπηηθφηεξα, κε πεξίζζηα ράξε ν Άδκεηνο επηιέγεη λα καο εηζάγεη ζην θαηλνχξην ηνπ 

επηρείξεκα κε κηα θξάζε πξνζθηιή ζηνπο δηθαληθνχο ιφγνπο (θαὶ κήλ). Σν εηπκνινγηθφ ζρήκα πνπ 

ακέζσο έπεηαη (πάζεηλ-πεπνλζώο), καξηπξά κε ηνλ πιένλ παζίδειν ηξφπν φηη ν Άδκεηνο δελ έρεη 

θακία δηάζεζε λα αθήζεη ζηνλ παηέξα ηνπ έζησ θαη ην ειάρηζην πεξηζψξην ψζηε λα αληηθξνχζεη ηηο 

εηο βάξνο ηνπ θαηεγνξίεο αθνινχζσο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ν λεαξφο βαζηιηάο δηαηείλεηαη φηη ν 

γέξνληαο παηέξαο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ απήιαπζε πιεζψξα θαιψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαη γεχηεθε ηε ραξά ηεο εμνπζίαο (ζη. 654) θαη ηε ραξά ηεο παηξφηεηαο (ζη. 655-

656), ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, εμαζθαιίδεη ηε δηαδνρή ηνπ ζξφλνπ (ζη. 656-657). Μάιηζηα, ζηνπο 

ζη. 655-656 ν Δπξηπίδεο επηιέγεη λα θνζκήζεη ηνλ ιφγν ηνπ Αδκήηνπ κε έλα επηπιένλ ξεηνξηθφ 

ζρήκα, απηφ ηνπ νκνηνηέιεπηνπ, κε ινγνπαηγληαθή, βέβαηα, δηάζεζε (δόκσλ-δόκνλ).  

 ην ζεκείν απηφ ν Άδκεηνο, ζαλ άιινο επηδέμηνο ξήηνξαο, «ζηήλεη» ηελ επηρεηξεκαηνινγία 

ηνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνιάβεη κηα πηζαλή ιεθηηθή επίζεζε ηνπ αληηπάινπ ηνπ. ηε βάζε 

ηνπ ην επηρείξεκα απηφ ηνπ Αδκήηνπ αληαπνθξίλεηαη ζηε ινγηθή ησλ εθ ηνπ εηθφηνο 

επηρεηξεκάησλ, θαζψο ν Άδκεηνο καο ελεκεξψλεη πεξί ηνπ ηη κέιιεη -νξζφηεξα έκειιε- γελέζζαη 

ζε πεξίπησζε πνπ απεβίσλε ν ίδηνο: ελδερνκέλσο θάπνηνο λα ζθεηεξηδφηαλ ηνλ ζξφλν ησλ Φεξψλ, 

αθνχ πξσηίζησο ζθφησλε ηα παηδηά ηνπ (δεδνκέλνπ φηη νχηε ν ίδηνο είλαη άθιεξνο). 

 Ο Άδκεηνο ζπλερίδεη αθάζεθηνο. ην πξνζθήλην θέξεη ηψξα έλα επηρείξεκα ήζνπο. Ο 

λεαξφο βαζηιηάο ηζρπξίδεηαη φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ επέδεημε άξηζηε δηαγσγή θαη 

αμηνζέβαζηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο γνλείο ηνπ. Απφ ηελ επηρεηξεκαηνινγηθή ηνπ θαξέηξα ζαλ 

βέιε θαξθψλνληαη ζηελ ςπρή καο ε αλαληίξξεηα εζηθνχ πεξηερνκέλνπ κεηνρή ἀηηκάδνληα θαη ην 

επίζεο εζηθψλ ζπκθξαδνκέλσλ επίζεην αἰδόθξσλ. Μάιηζηα, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ζηνπο 

ζηίρνπο απηνχο (ζη. 658-660), ν Μαξθαλησλάηνο εληνπίδεη εθ λένπ ίρλε δηεγήζεσο
206

. 

 Γελ καο αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην λα ζθεθζνχκε ηελ ηζρχ ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ, θαζψο 

ακέζσο εθθξάδεη ην λέν ηνπ θαηεγνξεηήξην πξνο ηνπο γελλήηνξέο ηνπ: θἀληὶ ηῶλδέ κνη ράξηλ 
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ηνηάλδε ἠιιαμάηελ (ζη. 661). Με πην απιά ιφγηα, ν Άδκεηνο θαηεγνξεί ηνπο γέξνληεο γνλείο ηνπ φηη 

ελψ ηφζα θαιά δέρζεθαλ απφ ηνλ ίδην θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, εθείλνη επέιεμαλ λα κελ 

ζηαζνχλ ζην πιάη ηνπ θαη λα κελ ηνλ επεξγεηήζνπλ ζε κηα δχζθνιε ζηηγκή ηεο δηθήο ηνπ δσήο. 

 ην ζεκείν απηφ ν Δπξηπίδεο κεηαρεηξίδεηαη έλα εμαηξεηηθά πξνζθηιέο θαη επθφισο 

αλαγλσξίζηκν απφ ην αζελατθφ θνηλφ κνηίβν· απηφ ηεο ράξηηνο. Οη Αζελαίνη, πνπ αξέζθνληαλ λα 

ζεσξνχληαη δίθαηνη θαη επζείο ζηελ θξίζε ηνπο,  επεδίσθαλ λα αλαθεξχζζνληαη επεξγέηεο άιισλ 

αλζξψπσλ. Έλα επηρείξεκα, επνκέλσο, πεξί ἀληαπνδόζεσο ράξηηνο ζα ζπληάξαδε ην ζπκηθφ ηνπο. 

Πψο ήηαλ δπλαηφλ έλαο άλζξσπνο πνπ κφλν θαιά είρε πξάμεη θαη ηίπνηα κεκπηφ θαλείο δελ 

κπνξνχζε λα ηνπ πξνζάςεη λα ζηεξείηαη ηεο βνεζείαο θαη ηεο ζπκπφλνηαο φρη αλνίθεησλ κα ησλ 

πιένλ νηθείσλ ηνπ αλζξψπσλ; Απηή ε εξψηεζε, ινγηθά, ζα ηξηβέιηδε ην κπαιφ ησλ ζεαηψλ ηεο 

παξάζηαζεο. Πνιχ πεξηζζφηεξν, ζα ηνπο σζνχζε λα αληαπνδψζνπλ απηνί ηε ράξηλ ζηνλ 

θαηαηξεγκέλν Άδκεην, πνπ θαλέλα θαιφ δελ γλψξηζε απφ ηνπο γνλείο ηνπ, θαηαδηθάδνληάο άπαμ 

θαη δηα παληφο ηνλ αράξηζην Φέξεηα. 

 Καη πάιη, βέβαηα, ην επηρείξεκα πνπ εδψ πξνζθνκίδεη ν Άδκεηνο καο ζπκίδεη θάηη απφ ηα 

ιφγηα ηνπ Απφιισλα (ζη. 60). ηνλ ζηίρν απηφ γηα πξψηε θνξά ηίζεηαη ην κνηίβν ηεο ράξηηνο, ην 

νπνίν βέβαηα ππνιαλζάλεη ζηνπο πξνεγεζέληεο ζηφρνπο 10 θαη 42. Καη ζηνπο δχν απηνχο ζηίρνπο, 

γηα ηελ αθξίβεηα, ν Απφιισλ επηζεκαίλεη ηελ νζηφηεηα θαη ηε κεγαινςπρία ηνπ Αδκήηνπ. Ο λεαξφο 

βαζηιηάο είλαη έληηκνο θαη ππέξ άγαλ θηιφμελνο. ηα δχν απηά γλσξίζκαηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

νθείιεηαη ε ράξηο πνπ ηνπ αληαπέδσζε ν ζεφο, κεηά ηε ζεηεία ηνπ ζην παιάηη ησλ Φεξψλ, δειαδή ε 

δπλαηφηεηα λα παξακείλεη ζηε δσή. Σελ ίδηα ζηηγκή, αθξηβψο ζηα ζπγθεθξηκέλα ςπρηθά ηνπ 

γλσξίζκαηα, ζπλδπαδφκελα, βέβαηα, θαη κε πιήζνο άιια, θαίλεηαη λα αλαθέξεηαη θαη ν Άδκεηνο 

απεπζπλφκελνο ζηνπο γνλείο ηνπ: είλαη έληηκνο, ζπλεηφο, ζψθξσλ, πνηέ δελ ηνπο ληξφπηαζε θαη 

πνηέ δελ ηνπο πξνζέβαιε. Πψο, ινηπφλ, κπνξνχλ λα ηνπ πξνζθέξνπλ απηφ ην πηθξφ πνηήξη φηαλ ν 

ίδηνο κηα νιφθιεξε δσή ηνπο ηηκνχζε; 

 Σελ απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα θαίλεηαη λα αλαδεηά θαη ν ίδηνο ν Άδκεηνο. Πηθξακέλνο, 

σζηφζν, απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ηνπ θζάλεη ζε κηα αθφκε ππεξβνιή (ζη. 665-666). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν λεαξφο βαζηιηάο αλαθνηλψλεη ζηνπο γνλείο ηνπ φηη γη’ απηνχο είλαη ήδε λεθξφο θαη, 

σο εθ ηνχηνπ, φηαλ απηνί πεζάλνπλ εθείλνο δελ πξφθεηηαη λα ηνπο πξνζθέξεη λεθξηθέο ηηκέο. 

Πξφθεηηαη, βέβαηα, γηα κηα ζπγθινληζηηθή δήισζε, θαζψο νη αξραίνη Έιιελεο ζεσξνχζαλ 

απηνλφεην θαζήθνλ ησλ παηδηψλ λα θξνληίδνπλ ηνπο γνλείο ηνπο θαη λα επηκεινχληαη ηελ ηαθή 

ηνπο. 

 Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν νδεγνχκαζηε είλαη έλα: ν Άδκεηνο βξίζθεηαη ζε απφιπηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζχγρπζε. Μάιηζηα, πξηλ ηελ ππεξβνιή ησλ ζη. 665-666 πξνεγνχληαη ηξεηο άθξσο 

ελδηαθέξνληεο, απφ ξεηνξηθήο πιεπξάο ζηίρνη (ζη. 662-664). ε απηνχο, σο άιινο επηδεμηφηαηνο 

ρεηξηζηήο ηνπ ιφγνπ, ζπκπιέθεη κε απίζηεπηε θπζηθφηεηα ην ξεηνξηθφ ζρήκα ηνπ αδχλαηνπ. 
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Βέβαηα, ζην ζεκείν απηφ  δχζθνια δηαρσξίδεηαη απφ ην ζρήκα ηεο ππεξβνιήο.  Δλ πξνθεηκέλσ, ζηε 

δηάθξηζε καο νδεγεί έλα άιιν ζεκαζηνινγηθφ ζρήκα, απηφ ηεο κεηαθνξάο.  

 Αλαιπηηθφηεξα, ν λεαξφο βαζηιηάο αθνξκψκελνο απφ ηνλ ρψξν ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο, 

θαη δε ηεο γεσξγίαο (θπηεύσλ, ζη. 662), παξνηξχλεη ηνλ γέξνληα παηέξα ηνπ λα βηαζηεί λα 

«ζπείξεη» άιινπο απνγφλνπο πνπ ζα ηνλ γεξνθνκήζνπλ θαη ζα ηνπ εμαζθαιίζνπλ ηηο πξέπνπζεο 

λεθξηθέο ηηκέο, γηαηί, εθεμήο, ζα πξέπεη λα ζεσξεί ηνλ Άδκεην λεθξφ (ζη. 662-666). Αζθαιψο, ε 

πξνηξνπή ηνπ Αδκήηνπ πξνο ηνλ Φέξεηα είλαη θαζφια αβάζηκε, δεδνκέλεο ηεο πξνρσξεκέλεο 

ειηθίαο ησλ γεξφλησλ γνλέσλ ηνπ, ειηθία απαγνξεπηηθή γηα ηεθλνπνίεζε. Σελ ίδηα, φκσο, ζηηγκή 

καξηπξά θαη ηελ απνζηξνθή ηνπ γηνπ πξνο ηνπο γελλήηνξέο ηνπ. Απηφο πνπ κέρξη ζηηγκήο δελ ηνπο 

είρε πνηέ αηηκάζεη ηψξα ηνπο εηξσλεχεηαη, δηαθξηηηθά βέβαηα. Καη απηή ηνπ ε ζηάζε, ζπλεθδνρηθά, 

δελ απνηειεί ηίπνηε άιιν παξά εχδειε καξηπξία ηεο εζσηεξηθήο έληαζεο πνπ βηψλεη. 

 Μάιηζηα, ε έληαζε απηή κεηαηίζεηαη θαη ζηνπο επφκελνπο ζηίρνπο (ζη. 666-668), ζηνπο 

νπνίνπο θαη πάιη δεζπφδεη ην ζηνηρείν ηεο ππεξβνιήο. Ο λεαξφο βαζηιηάο επαλαιακβάλεη φηη σο 

κνλαδηθή πξαγκαηηθή ηνπ ζπγγελή ζεσξεί ηελ Άιθεζηε. Ζ ζχδπγνο ηνπ είλαη ε κφλε πνπ αμίδεη ηελ 

απφιπηε ζηνξγή, θξνληίδα θαη αγάπε ηνπ. Τπεξβάιινληαο έηη κηα θνξά, ν Άδκεηνο ελ ηε ξχκε ηνπ 

ιφγνπ αλαθέξεηαη ζηε λεθξή βαζίιηζζα κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ γεξνηξόθσλ. Υαξαθηεξηζκφο πνπ 

γηα αθφκα κηα θνξά αθήλεη λα δηαθαλεί ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θφξηηζε, θαζψο είλαη αδχλαην 

θαλείο λα γεξνθνκήζεη θάπνηνλ πνπ δελ είλαη ελ δσή. 

 Ζ εζνπνηία ηνπ Αδκήηνπ βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή θνξχθσζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο, 

γελλά έληνλα ζπλαηζζήκαηα ζε φινπο εκάο ηνπο ζεαηέο. Λίγν πξηλ ηειεηψζεη ηε ξήζε ηνπ, ν λεαξφο 

βαζηιηάο εμαθνινπζεί λα κεηαρεηξίδεηαη ηε γιψζζα άθξσο ξεηνξηθψο. Υξσκαηίδεη ηνλ ιφγν ηνπ κε 

ειαθξηά εηξσλεία, απεπζπλφκελε, ελ γέλεη, πξνο ηνπο γεξαηφηεξνπο (ζη. 669-670). Μάιηζηα, 

θξνληίδεη λα ηελ θαηαζηήζεη έηη γιαθπξφηεξε κέζσ ηεο εκθαηηθήο επαλάιεςεο νκφξξηδσλ ιέμεσλ 

(γέξνληεο, γῆξαο· θαη εθ λένπ επαλάιεςε ζηνλ ζη. 672) θαη ηεο ζπκπινθήο ησλ ιέμεσλ καθξὸλ 

βίνλ, πνπ πνιιάθηο θαηεγνξνχλ νη γέξνληεο φηη βηψλνπλ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνλ 

απνιακβάλνπλ θαη ηνλ αλαδεηνχλ. 

 Δλ ηέιεη, ε ξήζε ηνπ Αδκήηνπ νινθιεξψλεηαη κε έλα θαη’ επίθαζηλ γλσκηθφ (ζη. 671-672). 

Πξάγκαηη, ην δίζηηρν απηφ δίλεη ηελ εληχπσζε ελφο γλσκηθνχ, κηαο γλψκεο κε γεληθεπηηθή αμία θαη 

ηζρχ. Ο βαζηιηάο ησλ Φεξψλ αλαγάγεη ην πξνζσπηθφ ηνπ βίσκα ζε θνηλή εκπεηξία, θεληξίδνληαο 

αλακθίβνια, ηε ζθέςε φισλ θαη δηεγείξνληαο ην ζπκηθφ καο. 

 Αθνινπζεί έλα δίζηηρν ηνπ Υνξνχ (ζη. 673-674), ν νπνίνο παξεκβαίλεη κε έλαλ ηξφπν 

θαηεπλαζηηθφ. Πξνηξέπεη θαη ηνπο δχν λα παχζνπλ λα κηινχλ (παύζαζζε) θαη λα ζεβαζηνχλ ην 

ρψξν ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη (ὅιηο ἡ παξνῦζα  ζπκθνξά). Ωζηφζν, δελ ηα θαηαθέξλεη θαη ηνλ ιφγν, 

ηψξα, παίξλεη ν Φέξεηαο. 

 Πξνηνχ, φκσο, πξνρσξήζνπκε ζηε κειέηε ηεο αληίξξεζεο ηνπ γέξνληα βαζηιηά, ζα ήζεια 
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λα ζηαζνχκε θξηηηθά απέλαληη ζηα ιεγφκελα ηνπ Αδκήηνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, βέβαηα, γηα λα 

ην επηηχρνπκε απηφ απνηειεί ε απαγθίζηξσζή καο απφ ηελ εηθφλα κε ηελ νπνία ν Δπξηπίδεο 

επηιέγεη λα παξνπζηάζεη ηνλ λεαξφ βαζηιηά επί ζθελήο.  

 Δίλαη άξαγε, ν Άδκεηνο έλαο επηδέμηνο ηερλίηεο ηνπ ιφγνπ; Ζ απάληεζε πεγαία μεγιηζηξά 

απφ ην ζηφκα καο· λαη. Καη φρη κφλν. Δθηφο απφ επηδέμηνο ηερλίηεο ηνπ ιφγνπ είλαη θη έλαο 

παζηαζκέλνο αγνξεηήο. Δθθέξεη ηε ξήζε ηνπ κε ζθνδξφηεηα, εθθξάδεη ηηο ζθέςεηο ηνπ, ελ γέλεη ηηο 

ζέζεηο ηνπ, ηα πηζηεχσ ηνπ, κε ηξφπν ρεηκαξξψδε. Ο ιφγνο ηνπ, δηαθνζκεκέλνο κε πεξίηερλα 

ξεηνξηθά ζρήκαηα, θαη ν ξπζκφο ηεο αθήγεζήο ηνπ είλαη ηφζν γξήγνξνο πνπ κε κηαο καο 

θαζειψλεη. Γελ καο αθήλεη λα ζθεθζνχκε θαζαξά θαη κε ήξεκε θξίζε λα αμηνινγήζνπκε ηα 

ιεγφκελά ηνπ. 

 Έπεηηα, αλαξσηηφκαζηε: είλαη, άξαγε, ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Αδκήηνπ θαζ’ φια βάζηκα θαη 

αιεζή, σο εθ ηνχηνπ πεηζηηθά θαη δπζθφισο αλαζηξέςηκα; Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ κφλν 

αβίαζηα δελ δίδεηαη. Πξάγκαηη, ν Άδκεηνο παξαζέηεη κηα ζεηξά επηρεηξεκάησλ ηέηνησλ πνπ 

ζηέθνπλ ηθαλά λα θαηεγνξήζνπλ ηνλ Φέξεηα. Δπί ηεο νπζίαο, φκσο, ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά -εάλ 

φρη φια- αμηνινγνχληαη σο κάιινλ αβάζηκα θαη αζηαζή. Δχθνια ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηα 

αλαηξέςεη, ζπλζιίβνληαο ηελ εηθφλα ηνπ λεαξνχ βαζηιηά.  

 Καη’ αξράο, ην πξψην επηρείξεκα ηνπ Αδκήηνπ (ζη. 633-635) είλαη έλα επηρείξεκα 

ινγηθνθαλέο φρη φκσο ινγηθφ. Πξάγκαηη, θαλείο ζα αλέκελε φηη ζε κηα ζηηγκή δπζθνιίαο αξσγνί ζα 

ζηεθφληνπζαλ ζε νηνλδήπνηε νη πην δηθνί ηνπ άλζξσπνη, κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ βάξνο πξνθαλψο λα 

γέξλεη ηελ πιάζηηγγα πξνο ηνπο γνλείο, δεδνκέλνπ φηη νη κεηξηθνί θαη παηξηθνί δεζκνί ζεσξνχληαη 

νη πιένλ ηζρπξνί θαη αθαηαλίθεηνη. Ζ δηαηχπσζή κνπ είλαη δεισηηθή ηεο ζθέςεο κνπ θαη, θαη’ 

νπζίαλ, ηεο αληίξξεζεο κνπ σο πξνο ηελ πεηζηηθφηεηα απηνχ ηνπ επηρεηξήκαηνο: «θαλείο ζα 

αλέκελε». Σν γεγνλφο φηη απνηειεί βαζηά πεπνίζεζε φισλ καο ε πίζηε φηη ζε φιεο ηηο δπζθνιίεο 

ζπλνδνηπφξνη καο ζα ζηαζνχλ νη γνλείο καο δελ απνηειεί, επί ηεο νπζίαο, έλα απηαπφδεηθην 

ηεθκήξην πνπ ρξήδεη θαζνιηθήο εθαξκνγήο. Ο Άδκεηνο, ελ πξνθεηκέλσ, θηλεηνπνηεί ην ζπκηθφ καο 

ηε ζηηγκή πνπ θαίλεηαη λα ζηνηρεηνζεηεί ηα ιεγφκελά ηνπ ζε κηα άθξσο ινγηθή βάζε. 

 Παξάιιεια, εάλ εκείο ήκαζηε ην αληίπαιν δένο ηνπ Αδκήηνπ, ζα κπνξνχζακε «εθ ησλ 

έζσ» λα θαηαξξίςνπκε ην ελ ιφγσ επηρείξεκα. Θα αξθνχζε κφλν κηα παξάθξαζε ηνπ ξήκαηνο 

ὠιιύκελ, ηέηνηα απφ απηέο πνπ επηηξέπνληαη ζηε ξεηνξηθή. Αληί, ινηπφλ, γηα «θαηαζηξεθφκνπλ, 

ραλφκνπλ»  ζα κπνξνχζακε λα πξνηείλνπκε σο εξκελεία ηελ εμήο: «[φηαλ] ζε είρα αλάγθε». Με 

πην απιά ιφγηα, ζα ππνζηεξίδακε φηη απηφ πνπ ν Άδκεηνο εδψ ππνλνεί είλαη φηη ε αγάπε -θαη δε ε 

κεηξηθή θαη ε παηξηθή- νθείινπλ λα απνδεηθλχνληαη φηαλ παξίζηαηαη αλάγθε. Τπφ ην πξίζκα απηφ, 

ε επίθιεζε ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ ζα ήηαλ αλαπφθεπθηε. Ζ εηθφλα ηνπ Αδκήηνπ πνπ ζα 

επηιέγακε λα θσηίζνπκε ζα ήηαλ εθείλε ελφο αλζξψπνπ σθειηκηζηή θαη πξαγκαηηζηή, ελφο θπληθνχ 

ππνινγηζηή πνπ δχλαηαη λα «κεηξήζεη» ηελ αγάπε θαη ηελ νηθνγελεηαθή ζαιπσξή κφλν ζε 
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πεξηπηψζεηο αλάγθεο, απνξξίπηνληαο, σο εθ ηνχηνπ, ηηο πξάμεηο ζηνξγήο ή ηηο ζπζίεο ζηηο νπνίεο 

πξνέβεζαλ νη γνλείο ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλαηξνθήο ηνπ, θαζψο ηφηε «δελ ηηο είρε αλάγθε».  

 Έπεηηα, θαη ην δεχηεξν βαζηθφ επηρείξεκα ηνπ Αδκήηνπ (ζη.642-652) παξνπζηάδεη ινγηθά 

θελά. Ο Άδκεηνο ηνικά λα θαηεγνξεί ηνλ παηέξα ηνπ γηα δεηιία, ηε ζηηγκή πνπ ζην θέληξν ηεο 

ζθελήο θείηεηαη λεθξή ε δηθή ηνπ ζχδπγνο. Πνηνο είλαη πξάγκαηη ν δεηιφο; Ο Φέξεηαο πνπ δελ 

πέζαλε γηα λα ζψζεη ηνλ Άδκεην ή ν Άδκεηνο πνπ δελ πέζαλε γηα λα ζσζεί ε Άιθεζηε; Ή 

νξζφηεξα: κήπσο είλαη ν Άδκεηνο ε επηηνκή ηεο δεηιίαο, θαζψο επέηξεςε ζηε γπλαίθα ηνπ λα 

πεζάλεη ψζηε λα παξακείλεη ν ίδηνο ζηε δσή;  

 Μφιηο απνδνκήζνπκε ηε δεχηεξε θαηεγνξία ηνπ λεαξνχ βαζηιηά εηο βάξνο ηνπ γελλήηνξά 

ηνπ κε γλψκνλα ηε ινγηθή θαη φρη ηε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε ζηελ νπνία καο έρεη ππνβάιιεη ν 

Άδκεηνο κε ηε ξεηνξηθή ηνπ δεηλφηεηα, ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη φιεο απηέο νη εξσηήζεηο 

θαηαθιχδνπλ ηε ζθέςε καο. Γηα αθφκα κηα θνξά, ε επηρεηξεκαηνινγηθή βάζε ζηελ νπνία 

ζηεξίδεηαη ν λεαξφο βαζηιηάο παξνπζηάδεη ζαζξά ζεκέιηα. ε κηα πξψηε αλάγλσζε, είλαη 

αλαληίξξεην γεγνλφο φηη ν Άδκεηνο καο πείζεη. ε κηα δεχηεξε, σζηφζν, αλάγλσζε 

ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη ε ζηφρεπζε ηνπ αγνξεηή είλαη θαη πάιη ην ζπκηθφ καο, φρη ν λνπο καο.  

 Σελ ίδηα ζηηγκή ν Άδκεηνο ππνζηεξίδεη εθ λένπ φηη ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν ηαηξηαζηφ λα 

πεζάλεη ν γέξνληαο παηέξαο ηνπ θαη φρη ε λεαξή ζχδπγφο ηνπ, θαζψο ν Φέξεηαο είλαη ήδε κεγάινο 

θαη δηαλχεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ βίνπ ηνπ. Με κηα ςχρξαηκε καηηά, ζα αληηιακβαλφκαζηαλ φηη 

νχηε απηή ε ζέζε ηνπ Αδκήηνπ εθθξάδεηαη ζε ινγηθή θαη ζηεξεή βάζε. Σαπηνρξφλσο, πιήζνο 

μεπεδνχλ θαη πάιη νξηζκέλα θαίξηα εξσηήκαηα. Πνηνο νξίδεη πνηνο ζάλαηνο ηαηξηάδεη ζηνλ 

εθάζηνηε άλζξσπν; Γηαηί νη γεξαηφηεξνη λα νδεγνχληαη «πξφβαηα πξνο ζθαγή», εμηιαζηήξηα 

ζχκαηα ζαλήο; Κπξίσο, φκσο, έλα εξψηεκα δεζπφδεη θαη θαηαθπξηεχεη ηε ζθέςε καο: γηαηί είλαη 

ηαηξηαζηφ, εάλ πξάγκαηη είλαη ηαηξηαζηφ, λα πεζαίλεη έλαο άλζξσπνο ζηε ζέζε ελφο άιινπ; 

 Δλφζσ ν Άδκεηνο αγφξεπε ε ξήζε ηνπ ήηαλ ηφζν ζπκπαγήο θαη νξζψο δνκεκέλε πνπ, εθ 

ησλ πξαγκάησλ, πεξηφξηδε ηε ζθέςε καο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε ν θεληξηθφο ήξσαο, ελ πνιινίο, λα 

ηελ θαζνδεγνχζε φπνπ εθείλνο ήζειε. Δμάιινπ, θαη πάιη νη πεξηζζφηεξνη ζα ππνζηεξίδακε φηη ζηε 

ζέζε ελφο λένπ αλζξψπνπ ζα ήηαλ «θαιχηεξν», «δηθαηφηεξν» ίζσο, λα πεζάλεη έλαο γεξαηφηεξνο 

άλζξσπνο, δεδνκέλνπ φηη έρεη απνιαχζεη θαη ηηο ραξέο κα θαη ηηο πίθξεο ηεο δσήο θαη βαδίδεη ζηελ 

πνξεία πνπ κεο ζηα ρξφληα ράξαμε, ελψ ν λένο δελ έρεη πξνιάβεη λα βηψζεη πνιιέο εκπεηξίεο, 

εθφδηα δσήο. Καη πάιη, βέβαηα, ε πξνζέγγηζε απηή δελ απνηειεί ινγηθφ έξεηζκα, παξά κφλν 

πξνεθηάζεηο ςπρνινγηθήο ή, νξζφηεξα, ςπρνγξαθηθήο θχζεσο ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο. 

 Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη βάζεη ινγηθήο ην επηρείξεκα απηφ ηνπ Αδκήηνπ ζθάιιεη ζε 

έλα αθφκα ζεκείν: ην γεγνλφο φηη ν Φέξεηαο δηαλχεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ δελ 

ζεκαίλεη απηφρξεκα φηη ν ίδηνο νθείιεη λα δηνιηζζήζεη εζπεπζκέλα πξνο ην ζάλαην. Πάλησο, εάλ 

αλαινγηζζνχκε ηελ επξχηεξα θξαηνχζα άπνςε ηεο αζελατθήο θιαζηθήο ηδενινγίαο πεξί επθιενχο 
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ζαλάηνπ, ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ζηε βάζε ηεο απηή ε ζθέςε ηνπ Αδκήηνπ είλαη 

θνηλψο απνδεθηή θαη, ελ δπλάκεη, ίζσο ε κφλε θάπσο ινγηθή αλάκεζα ζε φιεο ηηο ινγηθνθαλείο. 

 Σέινο, θαη ην ηξίην θαηά ζεηξά επηρείξεκα πνπ πξνζθνκίδεη ν Άδκεηνο (ζη. 653-661) δελ 

δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί ζηα ζαθή θαη πεξηραξαθσκέλα φξηα ηεο ινγηθήο. Σνπλαληίνλ, θαη απηφ 

θηλείηαη ζηνπο θφιπνπο ηνπ ινγηθνθαλνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην ζθέινο ηνπ επηρεηξήκαηνο 

ηνπ Αδκήηνπ (ζη.653-657) κπνξεί εχθνια λα αλαηξαπεί ινγηθά. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη φζα ν 

Άδκεηνο παξνπζηάδεη δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά κνλάρα εηθαζίεο. Καλείο δελ κπνξεί λα 

πξνκελχζεη ηα κειινχκελα, πνιχ πεξηζζφηεξν δε λα κελ ππνινγίζεη ηελ ηπραηφηεηα ησλ 

γεγνλφησλ. Αθξηβψο, φκσο, επεηδή νξηζκέλεο θνξέο ε αηηηφηεηα ησλ πξαγκάησλ κνηάδεη λα 

αθνινπζεί κηα ινγηθά πξνδηαγεγξακκέλε πνξεία, ηε ζηηγκή πνπ ν Άδκεηνο παξέζεζε απηήλ ηνπ ηε 

ζέζε ηελ εθιάβακε σο ινγηθή θαη αλαληίξξεηε. Αθνινχζσο, θαη ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ ελ ιφγσ 

επηρεηξήκαηνο (ζη. 660-661) ζηεξίδεηαη αθξηβψο ζηε ζθαίξα ηνπ εζηθνχ θψδηθα, ηελ νπνία 

πξνεγνπκέλσο πξνζεγγίζακε. Πξνο απνθπγή, επνκέλσο, κηαο επαλάιεςεο ηεο εξκελείαο καο, 

αξθνχκαζηε απιά λα ππνγξακκίζνπκε φηη θαη απηφ ην επηρείξεκα δελ είλαη παξά ινγηθνθαλέο. 

 Δλ είδεη ζπκπεξάζκαηνο, ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη ε απνδφκεζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ 

Αδκήηνπ επηηειεί δηπιφ ιεηηνπξγηθφ ξφιν: απφ ηε κηα κεξηά, θξνλψ πσο κε ηνλ ηξφπν απηφ 

θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν Δπξηπίδεο, παξφηη πξνηθίδεη ηνλ Άδκεην κε απίζηεπηε ξεηνξηθή δχλακε δελ 

ζέιεη, εμαξρήο, λα αζσψζεη ηνλ θεληξηθφ ηνπ ήξσα. Άιισζηε, εάλ απηή ήηαλ ε βαζηθή ηνπ 

επηδίσμε ηφηε ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Αδκήηνπ δελ ζα ήηαλ επνπδελί αλαζηξέςηκε. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, φκσο, ν ηξαγηθφο αθήλεη έλα -πνιχ κεγάιν- πεξηζψξην ζηνλ Φέξεηα λα ηνλ αληηθξνχζεη 

ιεθηηθά θαη λα ηνλ μεκπξνζηηάζεη. Δμάιινπ, αο κελ ιεζκνλνχκε φηη ε ηειηθή απφθαλζε αθήλεηαη 

ζε εκάο. Απφ ηελ άιιε, κέζσ ηεο ξήζεο ηνπ Αδκήηνπ δηαιάκπεη ε δπλακηθή ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο. 

Σελ ηέρλε απηή, κάιηζηα, κεηαρεηξίδεηαη ζε άξηζην βαζκφ ν δξακαηνπξγφο.  Με άιια ιφγηα, ν 

Δπξηπίδεο έρεη βαζχηαηε επίγλσζε φηη ε πεηζηηθφηεηα δελ ζπλάδεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηελ 

αιήζεηα θαη ηελ ινγηθή. Πνιιέο θνξέο, ζπλαξηάηαη θαη κε ηελ αιεζνθάλεηα θαη κε ην ινγηθνθαλέο. 

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, έλαο επηδέμηνο νκηιεηήο δχλαηαη λα πείζεη ην αθξναηήξηφ ηνπ γηα ηηο ζέζεηο 

ηνπ, έζησ θη εάλ απηέο είλαη αβάζηκεο, παξαπιαλεηηθέο ή ςεπδείο.  

 Πξνρσξνχκε, ινηπφλ, ζηε κειέηε ηεο αληίξξεζεο ηνπ Φέξεηα (ζη. 675-705). Ο γεξαηφο 

βαζηιηάο ησλ Φεξψλ δελ ζα κπνξνχζε λα κείλεη άπξαγνο κπξνο ζηνλ νξγηζκέλν ιφγν θαη ζην δξηκχ 

«θαηεγνξψ» ηνπ γηνπ ηνπ. Σνπλαληίνλ. ηνπο 30 ζηίρνπο πνπ έπνληαη, επηζχξεη θαη απηφο κε ηε 

ζεηξά ηνπ κηα εξηζηηθή ιεθηηθή επίζεζε ελαηίνλ ηνπ Αδκήηνπ. 

 Ο ιφγνο ηνπ απηή ηε θνξά μεθηλά κε ηε κάιινλ απξφζσπε θαη παγεξή πξνζθψλεζε ὦ παῖ 

(ζη. 675). Σν πξνεγεζέλ δηο ηέθλνλ (ζη. 614, 620) αθήλεη εδψ ηε ζέζε ηνπ ζην αδηάθνξν παῖ, 

αλαδεηθλχνληαο κε ελάξγεηα, επζχο εμ αξρήο, ηα κειαλά ρξψκαηα κε ηα νπνία εζνγξαθείηαη ν 

Φέξεηαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ εηθφλα ηνπ θηιεχζπιαρλνπ γνληνχ πνπ ζπεχδεη λα 
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ζπκπαξαζηαζεί ζηνλ γην ηνπ θαη λα θαηεπλάζεη ην πέλζνο γηα ηελ απψιεηα πνπ εθείλνο βηψλεη -

εηθφλα πνπ πξνεγείηαη ιίγσλ ιεπηψλ- δελ είλαη παξά επίπιαζηε. Απφ άπνςε εζνπνηίαο, επνκέλσο, 

ν Φέξεηαο ζπλζιίβεηαη ζηαζεξά, θαζψο ηα ιφγηα ηνπ εμαθνινπζνχλ λα αλαηξνχλ ηελ εηθφλα πνπ 

πξνεγνπκέλσο επηκειψο θξφληηδε λα καο παξνπζηάζεη. Σελ ίδηα ζηηγκή γελλά εθ λένπ ζηνπο ζεαηέο 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Ζ ππνθξηζία ηνπ αξρίδεη λα δηαγξάθεηαη ζρεδφλ θαζαξά απφ ην ζεκείν 

απηφ. Ωο εθ ηνχηνπ, ν Δπξηπίδεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ζεαηή λα αληηπαξαβάιιεη ηα ιφγηα, ηηο 

δξάζεηο θαη, θπξίσο, ηηο ζθέςεηο ησλ δχν θεληξηθψλ πξνζψπσλ ηνπ ἀγῶλνο.       

 Αο επαλέιζνπκε, φκσο, ζην αξραίν θείκελν. πσο ήδε εηπψζεθε, ν ιφγνο ηνπ Φέξεηα 

εθθηλεί κε ηελ πξνζθψλεζε ὦ παῖ. ηνπο ζη. 675-676 ν γεξαηφηεξνο βαζηιηάο επηιέγεη λα 

αληαπαληήζεη ζηα ιεγφκελα ηνπ γηνπ ηνπ κε κηα ξεηνξηθή εξψηεζε. Αλακθίβνια, ην ελαξθηήξην 

δίζηηρν ηεο αληίξξεζεο ηνπ Φέξεηα είλαη άθξσο δπλακηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ αηηίαζε ηνπ 

Αδκήηνπ πεξί δνπιηθήο θαηαγσγήο(ζη. 638-639), ν Φέξεηαο αληαπαληά κε έλα εθ λένπ ζρήκα 

αδπλάηνπ, εθπεθξαζκέλν ππφ κνξθή εξψηεζεο. Ο ίδηνο εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηνλ Άδκεην: δελ 

πξφθεηηαη γηα θάπνηνλ ἀξγπξώλεηνλ δνχιν πνπ απνθηήζεθε απφ ηε Λπδία ή ηε Φξπγία κα γηα ηνλ 

ίδην ηνπ ηνλ παηέξα. Δπνκέλσο, ζα ήηαλ θαιφ λα πξνζέρεη ν λεαξφο βαζηιηάο ηη ιέεη. 

 Με αλάινγε ξεηνξηθή δεηλφηεηα ζπλερίδεη ν Φέξεηαο θαη ζηνπο δχν επφκελνπο ζηίρνπο, νη 

νπνίνη εθθέξνληαη θαη πάιη εξσηεκαηηθά (ζη. 677-678). Καη ζε απηνχο, έπεηηα, εμαθνινπζεί λα 

αληαπαληά ζηηο αηηηάζεηο ηνπ γηνπ ηνπ πεξί ηεο δνπιηθήο θαηαγσγήο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη έρεη. Απηή 

ηε θνξά ηε ξεηνξηθή ηνπ θαξέηξα εκπινπηίδεη κε κηα άξλεζε, κε έλα ζρήκα ιηηφηεηαο, (νὐθ νἶζζα) 

πνπ εηζάγεη ηνλ ζηίρν θαη κε ηε ρξήζε ηνπ ζρήκαηνο ηεο επαλάιεςεο (Θεζζαιόλ…Θεζζαινῦ). Ο 

ιφγνο ηνπ, έηζη, πξνζθηά δσληάληα, ακεζφηεηα θαη παξαζηαηηθφηεηα, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ 

θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν Φέξεηαο -ζπλεπψο θαη ν Άδκεηνο- είλαη γλήζηνη γφλνη ειεχζεξσλ 

Θεζζαιψλ αλδξψλ. 

 Πξνηνχ ζηαζνχκε θξηηηθά απέλαληη ζηνπο 4 πξψηνπο ζηίρνπο ηεο αληίξξεζεο ηνπ Φέξεηα, 

ζα ήζεια λα επηζεκάλσ δχν πνιχ ιεπηνχο, ζρεδφλ ηζρλνχο, ηξηδηζκνχο ηεο ξεηνξηθά παιιφκελεο 

δξακαηνπξγηθήο πέλαο ηνπ Δπξηπίδε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηξαγηθφο πνηεηήο επηιέγεη λα 

ππεξηνλίζεη ηε γλεζηφηεηα ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ Φέξεηα, ζηνηρείν εθ ησλ πξαγκάησλ απηαπφδεηθην, 

θαζψο, δηαθνξεηηθά, δελ ζα κπνξνχζε νχηε ν Φέξεηαο νχηε θαη ν Άδκεηνο λα βαζηιεχνπλ ζηε 

ρψξα ησλ Φεξψλ. Ζ επηκνλή απηή ηνπ Δπξηπίδε κάιινλ καο επηηξέπεη λα κηιήζνπκε θαη γηα 

γλψζεηο ηνπ πνηεηή ζρεηηθέο κε ηελ επηδεηθηηθή ξεηνξεία, δεδνκέλνπ φηη ζπρλά ζε παλεγπξηθνχο 

ιφγνπο ζπλαληάκε αλάινγε θξαζενινγία. Παξάιιεια, έρνπκε θάζε ιφγν λα πηζηεχνπκε φηη ν 

ζηίρνο απηφο ζα απερνχζε ζεηηθά ζην ζπκηθφ ησλ Αζελαίσλ, θαζψο νη ηειεπηαίνη πνιιάθηο 

ππεξεθαλεχνληαλ γηα ηελ θαηαγσγή ηνπο. Έηζη, πηζαλφλ λα ζηέθνληαλ επλντθφηεξα δηαθείκελνη 

απέλαληη ζε έλαλ απηφρζσλ Θεζζαιφ. 

 Σν ζηνηρείν, φκσο, πνπ αμίδεη πεξηζζφηεξν λα επηζεκαλζεί δελ είλαη άιιν απφ ηελ άξλεζε 
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νὐθ νἶζζα. Ο Δπξηπίδεο επηιέγεη λα αλαθιάζεη ζηνλ ιφγν ηνπ Φέξεηα ηνλ ιφγν ηνπ Αδκήηνπ θαη 

ηαλάπαιηλ, γεγνλφο πνπ καξηπξά θαη, ζπλάκα, πηζηνπνηεί ηε δπλακηθή ηνπ πνηεηή-ξήηνξα 

Δπξηπίδε. Γηα λα θαηαζηεί ε παξαηήξεζή καο απηή ζαθήο, αξθεί λα αλαηξέμνπκε ζηνλ ζη. 636. ε 

απηφλ, ν Άδκεηνο μεθηλά ηνλ εηο άηνπνλ απαγσγή ζπιινγηζκφ ηνπ κε ηελ άξλεζε νὐθ ἦζζα 

(αλαιπηηθφηεξα, βι. πξνεγνπκέλσο). Αζθαιψο, νη δχν ηχπνη πξνθχπηνπλ απφ δηαθνξεηηθά ξήκαηα, 

ερεηηθά φκσο παξαπέκπνπλ ζε έλα ελδηαθέξνλ -θαη δε ινγνπαηγληαθφ- νκνηνθάηαξθην, εάλ 

δερζνχκε, κε ινγηθφ, βέβαηα, άικα, ηελ χπαξμε ελφο ζρήκαηνο ιέμεσο κε ηφζνπο ζηίρνπο δηαθνξά. 

Μάιηζηα, αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη θαη ε άξλεζε νὐθ νἶζζα ηνπ ζη. 677 εηζάγεη έλαλ εηο άηνπνλ 

απαγσγή ζπιινγηζκφ πνπ έξρεηαη λα εληζρπζεί κε ηελ αλαθνξά πεξί παηξόο, φπσο αθξηβψο 

ζπκβαίλεη θαη ζηνλ ζη. 636 (ηνῦδε ζώκαηνο παηήξ). 

 Πάλησο, αλεμαξηήησο κε ην εάλ δερζνχκε ηελ παξαηήξεζε απηή σο έγθπξε θαη νξζή, 

νθείινπκε ηνπιάρηζηνλ λα δερζνχκε φηη ν Δπξηπίδεο σο ξήηνξαο-πνηεηήο δελ καο απνγνεηεχεη νχηε 

ζην ειάρηζην. Σνπλαληίνλ. Νεπξψλεη ηνλ ιφγν ηνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα καο ζπκπαξαζχξεη ζε 

κηα αηέξκνλε εγθεθαιηθή άζθεζε. Άιισζηε, θαη ε ίδηα ε ξεηνξηθή ηέρλε δελ είλαη κηα εγθεθαιηθή 

εθγχκλαζε; 

 Αζθαιψο, ζην εξψηεκα απηφ δελ ρξεηάδεηαη παξά λα δψζεη ν θαζέλαο ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

απάληεζε. ην εξψηεκα, φκσο, γηαηί ν Δπξηπίδεο επηιέγεη λα αληαλαθιάζεη ζηνλ ιφγν ηνπ Φέξεηα 

ηα ιφγηα ηνπ Αδκήηνπ, απάληεζε πξέπεη λα δνζεί. Πξνζσπηθά, πηζηεχσ πσο κε ηνλ ηξφπν απηφ ν 

πνηεηήο επηζπκεί λα θαηαζηήζεη ηζάμηνπο αγνξεηέο ηνπο δχν άλδξεο, ρσξίο λα ζηεξεί απφ θαλέλαλ 

ιεθηηθή επθξάδεηα θαη δεηλφηεηα, αθήλνληαο ηελ ηειηθή θξίζε γη’ απηνχο ζην αθξναηήξην.  

 Πξάγκαηη, ζηνπο πξψηνπο ζηίρνπο ηεο αληίξξεζήο ηνπ, ν Φέξεηαο κεηαξζηψλεηαη ζε άξηζην 

ρεηξηζηή ηνπ ιφγνπ. Ζ ξεηνξηθή ηνπ, κάιηζηα, ηθαλφηεηα πξνθχπηεη θαη απφ ηνπο ζηίρνπο 679-680. 

ε απηνχο, ν ιφγνο ηνπ εκπινπηίδεηαη απφ έλα αθφκα ζρήκα ιφγνπ, ζεκαζηνινγηθφ απηή ηε θνξά, 

δειαδή απφ ηε κεηαθνξά ιόγνπο ῥίπησλ. Παξάιιεια, ν Φέξεηαο επηιέγεη ζπλεηδεηά λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην ξήκα ὑβξίδεηο (ζη. 679), ην νπνίν, κε ηε ζεηξά ηνπ, πεγάδεη απφ ηελ ήδε 

αλαθεξζείζα εζηθή δεμακελή. Οη Αζελαίνη ζεαηέο ηνπ έξγνπ δελ ζα έκελαλ νπδέηεξνη, πνιιψ δε 

κάιινλ ακέηνρνη ζηελ χβξε πνπ κπξνο ζηα κάηηα ηνπο ιάκβαλε ρψξα. Έλαο λεαξφο άλδξαο, 

αλεμαξηήηνπ αμηψκαηνο, πξνέβαηλε ζηελ χβξε ελφο γέξνληα. Ο Φέξεηαο κε ην ξήκα απηφ εξεζίδεη 

ην ζπκηθφ ηνπ αθξναηεξίνπ. Θα κπνξνχζακε, κάιηζηα, λα ππνζηεξίμνπκε θάιιηζηα φηη ζην ζεκείν 

απηφ ν Φέξεηαο επηηπγράλεη κηα κηθξή -ίζσο θαη ηε κφλε- λίθε ήζνπο έλαληη ηνπ Αδκήηνπ. 

 Καη’ νπζίαλ, φκσο, ε ξεηνξηθή καεζηξία ηνπ Φέξεηα δελ απνηειεί παξά κνλάρα κηα 

ζξπαιιίδα εληππσζηαζκνχ ηνπ θνηλνχ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ν ιφγνο ηνπ δελ θέξεη θαλέλα ηζρπξφ 

ινγηθφ έξεηζκα, ηέηνην πνπ λα κπνξεί επάμηα λα ζηαζεί σο αληεπηρείξεκα ζην εηο βάξνο ηνπ 

θαηεγνξεηήξην. Γηα λα είκαζηε θαζφια αθξηβείο, νη 6 απηνί πξψηνη ζηίρνη ηεο ξήζεο ηνπ Φέξεηα, 

κνινλφηη είλαη άθξσο εληππσζηαθνί θαη ζπλεπαίξλνπλ ην ζπκηθφ καο, αλαιψλνληαη ζηελ 
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θαηαθεξαχλσζε κηαο κφιηο αηηίαζεο ηνπ Αδκήηνπ, ε νπνία δελ ζηνηρεηνζεηείηαη θαλ σο θαηεγνξία 

ελαληίνλ ηνπ παηέξα ηνπ. 

 Ωο πξψηε, κάιινλ, απφπεηξα αληαπάληεζεο ζην θαηεγνξεηήξην πνπ ιίγν πξηλ εμέθξαζε 

ελαληίνλ ηνπ Φέξεηα ν Άδκεηνο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ νη ζη. 681-688, κε ην θέληξν βάξνπο ηεο λα 

εδξάδεηαη ζηνπο ζη. 681-682, ελψ νη ππφινηπνη 6 ζηίρνη έξρνληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο απηνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε κνκθή ηνπ Αδκήηνπ πεξί ηνπ θαζήθνληνο 

πνπ φθεηιαλ λα επηδείμνπλ νη γελλήηνξέο ηνπ, αλαιακβάλνληαο απηνί λα πεζάλνπλ έλαληη εθείλνπ, 

ν Φέξεηαο αληαπαληά κε αθνπιηζηηθή εηιηθξίλεηα «ὸθείισ δ’ νὐρ ὑπεξζλήζθεηλ ζέζελ». Ζ 

εηιηθξίλεηά ηνπ, κάιηζηα, αγγίδεη ζην ζεκείν απηφ ηα φξηα ηεο θπληθφηεηαο θαη ηεο ζθαηφηεηαο. 

 Δλαξγέζηεξα, ν γεξαηφηεξνο βαζηιηάο δηαηείλεηαη φηη κφλε ηνπ ππνρξέσζε απέλαληη ζηνλ 

γην ηνπ ππήξμε ε αλαηξνθή ηνπ δεχηεξνπ (ζη. 682) ψζηε εθείλνο λα γίλεη βαζηιηάο (ζη. 681). ην 

πιαίζην απηφ, βέβαηα, ν Φέξεηαο θξφληηζε λα εμαζθαιίζεη ζηνλ γην ηνπ πιεζψξα πιηθψλ αγαζψλ 

(ζη. 687), φπσο εμάιινπ, είρε πξνεγνπκέλσο δηαζθαιίζεη γηα ηνλ ίδην ν δηθφο ηνπ παηέξαο. Πξνο 

επίξξσζηλ, κάιηζηα, ηεο ζέζεο ηνπ πξνζθνκίδεη θαη κηα άηερλε πίζηε, κε ηελ αλαθνξά ηνπ ζηνλ 

παηξῷνλ λόκνλ (ζη. 683-684). Ο Φέξεηαο, κε άιια ιφγηα, ηζρπξίδεηαη φηη πνπζελά, νχηε ζηε 

Θεζζαιία νχηε ζηελ Διιάδα γεληθφηεξα, δελ ππάξρεη παξαδεδνκέλνο θάπνηνο λφκνο πνπ λα 

ππνρξεψλεη ηνπο γνλείο λα πεζαίλνπλ γηα ράξε ησλ παηδηψλ ηνπο.  

 Πξνηνχ, φκσο επηκείλνπκε ζε κηα πεξαηηέξσ αλάιπζε απηήο ηεο ζέζεο ηνπ Φέξεηα, αο 

ζηαζνχκε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Δπξηπίδεο νδεγεί ηνλ γεξαηφ βαζηιηά ζηε δηαηχπσζή ηεο, 

θαζψο κέζσ απηήο ζα επηβεβαησζεί έηη κηα θνξά ην ξεηνξηθφ ηαιέλην ηνπ ηξαγηθνχ. 

Αλαιπηηθφηεξα, κφιηο 6 ζηίρνπο πξηλ ν Φέξεηαο έρεη δειψζεη κε πεξίζζηα ζαθήλεηα ηε ζεζζαιηθή 

θαηαγσγή ηνπ (ζη. 677-678), θαζηζηψληαο ηνπιάρηζηνλ αβάζηκε ηελ αηηίαζε ηνπ γηνπ ηνπ πεξί 

δνπιηθήο θαηαγσγήο. Έηζη, νκαιά, ν Φέξεηαο εηζάγεη ηελ αληεπηρεηξεκαηνινγία ηνπ ζηε βάζε ελφο 

«εζλνινγηθνχ» επηρεηξήκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν θαλέλαο ζεζζαιηθφο λφκνο δελ πξνβιέπεη ηε 

ζπζία, ηνλ ζάλαην ησλ γνλέσλ ππέξ ησλ ηέθλσλ ηνπο. Απφ ξεηνξηθήο απφςεσο, ν ιφγνο ηνπ 

γεξαηνχ βαζηιηά είλαη νξζά -θαη ζθηρηά ζα κπνξνχζε θαλείο ίζσο λα ππνζηεξίμεη- δνκεκέλνο. 

 Παξαηαχηα, ζε θακία πεξίπησζε ην επηρείξεκα απηφ δελ επζηαζεί νχηε κπνξεί λα βξεη 

ινγηθνχο ζηαζψηεο. Πξάγκαηη, νχηε ζηελ αξραηφηεηα νχηε θαη ζηηο κέξεο καο αθφκα δελ ππάξρεη 

θάπνηνο γξαπηφο λφκνο πνπ λα πξνβιέπεη ηνλ ζάλαην ησλ γνλέσλ γηα ηε ζσηεξία ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Τπάξρεη, σζηφζν, ν άγξαθνο, εζηθφο λφκνο πνπ ππεξηεξεί φισλ ησλ γξαπηψλ. Πνηνο γνληφο δελ ζα 

επέιεγε λα πεζάλεη γηα λα επηηξέςεη ζην βιαζηάξη ηνπ λα αλζεί; Πνηνο ζα απνδεηθλπφηαλ ηφζν 

αλάμηνο ψζηε λα επηιέγεη ηε δσή ηνπ έλαληη ηνπ παηδηνχ ηνπ; 

 Ο Φέξεηαο, είλαη ε απάληεζε ζηα εξσηήκαηα απηά. Ο Φέξεηαο πνπ απνδεηθλχεηαη εζηθά 

θαηψηεξνο ησλ πεξηζηάζεσλ. Ο Φέξεηαο πνπ κφλν άμηνο γνληφο δελ κπνξεί λα ινγηζζεί. Απφ 

άπνςε εζνπνηίαο, ν γεξαηφο βαζηιηάο αθνινπζεί κηα ζηαζεξά θζίλνπζα πνξεία. Δίλαη θπληθφο, 
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εγσηζηήο θαη ππέξ άγαλ σθειηκηζηήο. Απφ άπνςε παζνπνηίαο δε, κφλν αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

κπνξεί λα καο εγείξεη.  

 ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ιάβνπκε κηα αθφκα παξάκεηξν ππφςηλ καο, δεισηηθή ησλ 

αξλεηηθψλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ πνπ καο γελλά ε ζέζε απηή ηνπ Φέξεηα. Λίγεο ζειίδεο 

πξηλ, πξνζπαζήζακε λα απνδνκήζνπκε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Αδκήηνπ. Σφηε, ε ζθέςε πνπ 

θάλακε ήηαλ φηη θαλείο δελ έρεη δηθαίσκα λα δεηά απφ έλαλ άλζξσπν λα πεζάλεη γηα λα ζσζεί ν 

ίδηνο θαη, παξάιιεια, φηη θαλείο δελ κπνξεί λα νδεγήζεη έλαλ άλζξσπν ζε πξφσξε ή αθνχζηα ζαλή 

ψζηε ν ίδηνο λα παξακείλεη ελ δσή, αθφκα θη εάλ απηφ ην δεηά έλα παηδί σο ράξε απφ ηνλ γνλέα 

ηνπ. Σψξα, φκσο, πνπ κπξνο ζηα κάηηα καο μεδηπιψλεηαη κε ρξψκαηα κειαλά ε άξλεζε ηνπ γνλέα 

Φέξεηα, ην ζπκηθφ καο δνλείηαη. Απηφ πνπ κάιινλ ζα αλακέλακε ζα ήηαλ ε απηαπάξλεζε ηνπ 

γνλέα. Θπκφο, έληαζε θαη απνζηξνθή πξνο ην πξφζσπν ηνπ γεξαηνχ βαζηιηά θαηαθιχδνπλ ηελ 

θαξδηά καο, ελψ αλάινγα ζπλαηζζήκαηα εηθάδνπκε φηη ζα βίσλαλ θαη νη ζεαηέο ηνπ έξγνπ. 

 Μάιηζηα, ε θπληθφηεηα ηνπ Φέξεηα γίλεηαη αθφκα πην πξφδειε ζηνπο επφκελνπο ζηίρνπο 

(ζη. 685-688). ε απηνχο επαλέξρεηαη ε έλλνηα ηνπ ρξένπο, ηεο ππνρξέσζεο (ρξῆλ). Γηα ηελ 

αθξίβεηα, ν Φέξεηαο παξνπζηάδεηαη σο έλαο θαηξνζθφπνο πνπ αληηιακβάλεηαη ηηο αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο σο απνηέιεζκα ζπλδηαιιαγήο, σο εκπνξηθέο απνιαβέο. Ο Δπξηπίδεο ζην ζεκείν απηφ 

«θιείλεη ην κάηη» γηα αθφκα κηα θνξά ζην αζελατθφ θνηλφ ηνπ 5
νπ

 αη. π. Υ. Σν ηειεπηαίν, φπσο, 

άιισζηε, θαη νη έκπεηξνη ζχγρξνλνη κειεηεηέο, γξήγνξα ζα αλαγλψξηδαλ νξηζκέλα ςήγκαηα ηεο 

θηγνχξαο ηνπ Θαλάηνπ ζηνλ ιφγν ηνπ Φέξεηα. Καη’ νπζίαλ, νη έλλνηεο ησλ ηηκψλ, ηνπ εκπνξίνπ θαη 

ηεο ζπλδηαιιαγήο έρνπλ ήδε αθνπζηεί δηα ζηφκαηνο ζαλάηνπ ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ (ελδεηθηηθά, βι. 

ζη. 53, 55). Αζθαιψο, ε επηινγή απηή ηνπ Δπξηπίδε κφλν ηπραία δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί. Ζ 

ζχκπιεπζε Θαλάηνπ-Φέξεηα πξνμελεί ζην ζπκηθφ καο ζπγθηλεζηαθνχο ηξηγκνχο. Ο γεξαηφηεξνο 

βαζηιηάο ησλ Φεξψλ είλαη κηα κειαλή θηγνχξα, έλαο άζπνλδνο θαη άηεγθηνο άλδξαο πνπ ινγαξηάδεη 

κνλάρα ηνλ εαπηφ ηνπ. Βαζκηαία, επνκέλσο, θαηαιήγεη λα είλαη ηφζν κηζεηφο φζν θαη ν Θάλαηνο. 

Ίζσο, βέβαηα, λα απνδεηθλχεηαη αθφκα πην απερζήο ζηα κάηηα ησλ ζεαηψλ, θαζψο ν Φέξεηαο 

κνηξάδεηαη κε απηνχο ηελ ίδηα, θνηλή, αλζξψπηλε ηαπηφηεηα, ελψ ν Θάλαηνο, φζν απερζήο θη εάλ 

είλαη, δελ παχεη λα απνηειεί κηα ζεφηεηα.    

 Παξάιιεια, ηδηαίηεξε κλεία αμίδεη λα δνζεί θαη ζηνλ ζη. 685 θαζψο καξηπξά θαη απηφο κε 

ηε ζεηξά ηνπ ηελ σκφηεηα ηνπ Φέξεηα. Γηα ηελ αθξίβεηα, κέζσ απηνχ ηνπ ζηίρνπ, ν νπνίνο ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί θαη σο έλαο θαη’ επίθαζε θνηλφο ηφπνο, δηαιάκπεη ε θπληθφηεηα ηνπ 

γεξαηνχ βαζηιηά. Ο Φέξεηαο θαίλεηαη λα αξλείηαη ηελ νηθνγελεηαθή αιιειεγγχε θαη ηελ αγάπε 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο κηαο θαη δειψλεη εκθαηηθά φηη ε επηπρία ή ε δπζηπρία ελφο 

αλζξψπνπ, θαη δε ελφο ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ, είλαη ππφζεζε πξνζσπηθή. Ζ ξεηνξηθή πξννπηηθή, 

πάλησο, δελ απνπζηάδεη νχηε απφ ηνλ ζηίρν απηφ, κε ηε ζχδεπμε ησλ δχν αληηθεηκεληθψλ ελλνηψλ 

ηεο επηπρίαο θαη ηεο δπζηπρίαο λα πξνζδίδνπλ ζηνλ ιφγν ηνπ γεξαηνχ βαζηιηά έληαζε θαη ξεηνξηθή 
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επηδεμηφηεηα.  

 Σέινο, ην πξψην αληεπηρείξεκα ηνπ Φέξεηα νινθιεξψλεηαη κε ηηο δχν αιιεπάιιειεο 

ξεηνξηθέο εξσηήζεηο ηνπ ζη. 689. Με κφιηο δχν ζπιιαβέο απφθιηζε (8 ζπιιαβέο ε πξψηε εξψηεζε 

έλαληη 6 ηεο δεχηεξεο), ν ιφγνο ηνπ πξνζθηά κηα ζρεηηθή αξκνλία, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ θεξδίδεη ζε 

έληαζε, δσληάληα, ακεζφηεηα θαη παξαζηαηηθφηεηα. Γηεξσηάηαη πνχ ηπρφλ αδίθεζε ηνλ γην ηνπ, 

ελψ απφ ηα ιεγφκελα ηνπ ν ίδηνο έρεη αθήζεη ηελ απάληεζή ηνπ λα ελλνεζεί: «πνπζελά». 

Αλαξσηηέηαη κήπσο ηνπ ζηέξεζε θάηη, κε ηελ απάληεζε λα έρεη ήδε δνζεί λνεξά, πάιη, απφ ηνλ 

ίδην: «ηίπνηα». 

 Έηζη, απφ ηηο δχν απηέο ιαλζάλνπζεο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ ζη. 689, νδεγείηαη ζηε 

ξεηψο εθπεθξαζκέλε ζέζε ηνπ: κὴ ζλῇζρ’ ὑπὲξ ηνῦδ’ ἀλδξόο, νὐδ’ ἐγὼ πξὸ ζνῦ. Ζ θπληθφηεηα ηνπ 

κνηάδεη πηα λα κελ έρεη φξηα. Απεπζχλεηαη ζηνλ θαηαηξεγκέλν απφ ηελ κνίξα Άδκεην ζαλ λα 

επηδηψθεη λα πεξαηψζεη κηα ζπκθσλία· δελ πεζαίλεηο γηα εκέλα εζχ, άξα δελ πεζαίλσ γηα ζέλα νχηε 

εγψ. Ζ εζηθή ηνπ θαησηεξφηεηα αληηζηηθηηθά κε ηε κάιινλ εζηθή κεηξηφηεηα ηνπ γηνπ ηνπ είλαη 

πιένλ νξαηή, αθφκα θαη ζηνλ πην δχζπηζην ζεαηή πνπ ήζειε ηνλ Άδκεην σο θαθέηππν ηνπ Φέξεηα. 

 Έπεηηα, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ καο γελλά είλαη νισζδηφινπ αξλεηηθά. Αθξηβψο ηελ ίδηα 

ζηάζε καο πξνθαινχλ θαη νη 3 επφκελνη ζηίρνη. Απηνί δηαλζίδνληαη κε πιήζνο ξεηνξηθψλ κέζσλ: ε 

επαλάιεςε (ραίξεηο, ραίξεηλ), ε ξεηνξηθή εξψηεζε (ζη. 691) θαη ε αληίζεζε (ζη. 692-693) είλαη ηα 

θπξηφηεξα. Μάιηζηα, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηνπο ζη. 692-693, νη νπνίνη παξαπέκπνπλ 

ζε δηαηχπσζε γλσκηθνχ. Βέβαηα, θαη’ νπζίαλ, εθθξάδνπλ ηελ πξνζσπηθή ζηάζε ηνπ Φέξεηα. Ο 

γεξαηφο βαζηιηάο ππνζηεξίδεη φηη ε δσή ζηε γε παξφηη ζχληνκε είλαη αξθεηά γιπθηά, ελψ ν ρξφλνο 

πνπ θαλείο πεξλά ζηνλ άιιν θφζκν είλαη αηέιεησηνο, δίρσο λα πξνζθέξεη ραξέο ή απνιαχζεηο. Γη’ 

απηφλ ηνλ ιφγν, ν ίδηνο έρεη ήδε ηνλίζεη φηη ραίξεηαη πνπ βιέπεη ην θσο (ζη. 691). 

 Πάλησο, πξνηνχ βηαζηνχκε λα θαηαδηθάζνπκε ηνλ νπνξηνπληζκφ θαη ηε ζθαηφηεηα ηνπ 

Φέξεηα, αο νκνινγήζνπκε φινη φηη ζπρλά ζθεθηφκαζηε πφζν φκνξθε είλαη ε δσή. Πξάγκαηη, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ δελ είλαη εμνηθεησκέλε κε ηελ ηδέα ηνπ ζαλάηνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη 

πεξηζζφηεξνη ζα ζπκθσλνχζακε κε ηα ιεγφκελα ηνπ Φέξεηα. Ωζηφζν, δελ κπνξνχκε λα 

παξαβιέςνπκε ην επξχηεξν πιαίζην ζην νπνίν εληάζζνληαη ηα ιφγηα ηνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

απηφ πνπ καο εμνξγίδεη δελ είλαη επνπδελί ηα πηζηεχσ ηνπ πεξί δσήο θαη ζαλάηνπ. Δίλαη, πνιχ 

πεξηζζφηεξν, ε ζηάζε πνπ επέδεημε ηε ζηηγκή πνπ θηλδχλεπε ε δσή ηνπ γηνπ ηνπ, αθήλνληαο λα 

ραζεί κηα λέα γπλαίθα. Δχινγα ζπλεηδεηνπνηεί θαλείο, επνκέλσο, φηη ην ήζνο ηνπ Φέξεηα 

εμαθνινπζεί λα ρξσκαηίδεηαη κειαλνηξφπσο, θαη, ζπλάκα, ηα αηζζήκαηα πνπ εγείξεη ζην θνηλφ 

έρνπλ κηα ζηαζεξά αξλεηηθή πξννπηηθή, παξά ηε ξεηνξηθή επγισηηία κε ηελ νπνία ηνλ έρεη 

πξνηθίζεη ν Δπξηπίδεο.  

 Γηα ηελ αθξίβεηα, ν Φέξεηαο απνηειεί έλα ηδαληθφ «αληη-πξφηππν» ιφγνπ. Απηφ ζπκβαίλεη 

δηφηη, παξφιν πνπ εθθξαζηηθά είλαη επαξθψο εθνδηαζκέλνο θαη κε άλεζε κεηέξρεηαη ηα κέζα ηεο 
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ξεηνξηθήο πεηζνχο, ν ιφγνο ηνπ δηαξθψο απνδεηθλχεηαη ξερφο. Καη’ αλάινγν ηξφπν, θαη ν ίδηνο σο 

άλζξσπνο απνδεηθλχεηαη ξερφο, κε ην εχξνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ λα κελ μεπεξλά ηελ αθηίλα 

ελφο θφθθνπ άκκνπ. Γελ αγαπά θαη δελ ζηέξγεη θαλέλαλ πέξαλ ηνπ ίδηνπ ηνπ ηνπ εαπηνχ. Σν ήζνο –

ή, νξζφηεξα, ε αλεζηθφηεηα ηνπ- είλαη ην ζηνηρείν εθείλν πνπ καο νδεγεί ζηε δηαξθή απφξξηςή ηνπ, 

θαζψο απνδεηθλχεηαη αθφκα πην αλάμηνο ηφζν ηνπ Αδκήηνπ φζν θαη ησλ πξνζδνθηψλ καο.  

 Σε ζηαζεξά αξλεηηθή ηνπ εζνγξάθεζε έξρνληαη -κε κηα κνλάρα πξψηε αλάγλσζε- λα 

αλαηξέςνπλ νη ζη. 694-702. ε φινπο απηνχο αλαπηχζζεη ηελ αληεπηρεηξεκαηνινγία ηνπ πξνο ηε 

δεχηεξε εηο βάξνο ηνπ θαηεγνξία, απηή πεξί ἀςπρίαο πνπ εμαπέιπζε ν Άδκεηνο ιίγν λσξίηεξα (ζη. 

642). ε φινπο απηνχο ηνπο ζηίρνπο, ν ιφγνο ηνπ είλαη ρεηκαξξψδεο. Ο ίδηνο κνηάδεη λα είλαη 

αζηακάηεηνο, θαζψο εθζθελδνλίδεη αθαηάπαπζηα ιεθηηθά ππξά εηο βάξνο ηνπ Αδκήηνπ, 

ζηνρεχνληαο, θπξίσο, ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ ηνπ. 

 Δλαξγέζηεξα, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αληηθξνχζεη ηελ θαηεγνξία ηνπ Αδκήηνπ πεξί 

ἀςπρίαο, εθνδηάδεη ηε ξεηνξηθή ηνπ θαξέηξα κε βέιε ηέηνηα πνπ θαλέλαλ δελ κπνξνχλ λα αθήζνπλ 

αζπγθίλεην. Πξψην ηνπ ιεθηηθφ ππξφ απνηειεί ε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο αηδνχο (ἀλαηδῶο 

δηεκάρνπ). Ωο γλσζηφλ, ζηελ θιαζηθή αζελατθή ηδενινγία ε αηδψο απνηειεί κηα πεξίπινθε εζηθή 

ηδηφηεηα, ε νπνία ζπλαξηάηαη άκεζα κε ην ζπλαίζζεκα ληξνπήο ηνπ θνηλσληθνχ αλζξψπνπ γηα θάζε 

πξάμε πνπ πξνζθξνχεη ζηνλ θαζηεξσκέλν εζηθφ θψδηθα ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Καη’ 

νπζίαλ, ζηε κήηξα ηεο αηδνχο εγθνιπψλνληαη πιήζνο άιιεο ηδηφηεηεο, φπσο ε εζηθή ζπλείδεζε θαη 

αθεξαηφηεηα, ε ζσθξνζχλε, ν απηνέιεγρνο, ε θνζκηφηεηα, ν ζεβαζκφο άγξαθσλ λφκσλ θαη ε 

θηινηηκία. 

 Δπνκέλσο, εχινγα ζπλεηδεηνπνηεί θαλείο φηη ν Φέξεηαο αληαπαληά ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ γηνπ 

ηνπ κε ζθιεξνχο φξνπο. Γηα  ηελ αθξίβεηα, είλαη ε πξψηε θνξά ζηνλ ιφγν ηνπ πνπ απελδχεηαη ηελ 

επίπιαζηε ζηνξγή ηνπ θαη πξνβαίλεη ζε κηα θαηά κέησπνλ επίζεζε ελάληηα ζην ήζνο ηνπ Αδκήηνπ. 

Ο ηειεπηαίνο, κε ηε ζεηξά ηνπ, απνγπκλψλεηαη πιήξσο ζηα κάηηα ησλ ζεαηψλ.  

 Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, εμάιινπ, ζπκβάιιεη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Φέξεηαο 

επηιέγεη λα εθζθελδνλίζεη ηα ππξά ηνπ. Δκπινπηίδνληαο ηνλ ιφγν ηνπ κε έλα ζρήκα ιηηφηεηαο (ηὸ 

κὴ ζαλεῖλ) θαη, ζπλάκα, κε ηε ζηαζεξά επαλαιακβαλφκελε ζε φιν ην έξγν αληίζεζε δσήο-ζαλάηνπ 

(ηὸ κὴ ζαλεῖλ θαη δῇο), εθθξάδεη κε ηξφπν δξηκχ θαη απνθαζηζηηθφ ηελ πξψηε ηνπ θαηεγνξία εηο 

βάξνο ηνπ γηνπ ηνπ: ηαύηελ θαηαθηάο (ζη. 696). Σα ιφγηα ηνπ μεζθίδνπλ ζαλ καραίξη ην ήζνο ηνπ 

Αδκήηνπ θαη ην ζπκηθφ ησλ ζεαηψλ. Ο λεαξφο βαζηιηάο θαηεγνξείηαη σο ν πξαγκαηηθφο θνληάο ηεο 

Αιθήζηηδνο. Δίλαη απηφο πνπ πξέπεη λα βηψζεη ηελ απφξξηςε θαη ηελ  θνηλσληθή απνκφλσζε πνπ 

επηθέξεη ε ἀςπρία.   

 Ο Φέξεηαο κνηάδεη ζην ζεκείν απηφ λα είλαη αζηακάηεηνο. Γεισηηθφ ηεο αγαλάθηεζήο ηνπ 

-αγαλάθηεζεο πνπ εχζηνρα κεηαθέξεη ζε εκάο- είλαη ην κφξην εἶη’ (ζη. 696). Ο γεξαηφο βαζηιηάο 

θαηαθεξαπλψλεη ηελ μεδηαληξνπηά θαη ηελ αηνικία ηνπ γηνπ ηνπ. Μάιηζηα, ζε έλα crescendo εζηθήο 
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απαμίσζεο ηνπ λεαξνχ βαζηιηά απνθαιεί ηνλ Άδκεην θάθηζζ’ (ζη. 697), επίζεην πνπ 

επαλαιακβάλεηαη, ζηνλ ζεηηθφ ηνπ, φκσο, βαζκφ, ζηνλ ζη. 702. Δάλ, κάιηζηα, αλαινγηζζνχκε φηη ν 

Φέξεηαο θαηαιήγεη λα απνθαιεί ην γην ηνπ ηνηνπηνηξφπσο, αθνχ πξσηίζησο ηνλ έρεη πξνζθσλήζεη 

ηέθλνλ θαη παῖ (βι. πξνεγνπκέλσο), ηφηε λνκηκνπνηνχκαζηε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ζην ζεκείν απηφ 

ε επίζεζε ζην ήζνο ηνπ γηνπ ηνπ θνξπθψλεηαη. 

 Ο ιφγνο ηνπ, έπεηηα, θαη ζηνπο επφκελνπο ζηίρνπο (ζη. 699-701) εμαθνινπζεί λα πάιιεηαη 

ζηα πςειά λάκαηα ηεο εζηθφηεηαο. Απηή ηε θνξά, κε φπιν ηνπ ηε δηαθξηηηθή εηξσλεία θαη ηνλ 

επίζεο δηαθξηηηθφ ριεπαζκφ εηο βάξνο ηνπ γηνπ ηνπ (ζνθῶο δ’ ἐθεῦξεο), επηρεηξεί λα ζηειηηεχζεη 

ηελ άξλεζε ηνπ Αδκήηνπ λα πεζάλεη, φπσο, άιισζηε, φξηδε ε κνίξα ηνπ. Μάιηζηα, ηνλ θαηεγνξεί 

φηη πάληα ζα θαηαθέξλεη λα μεθεχγεη ηεο ζαλάζηκεο κνίξαο ηνπ, θαζψο ζα βξίζθεη κηα ζχληξνθν 

πξφζπκε λα πεζάλεη γη’ απηφλ, ψζηε λα ηνπ ραξίζεη ηε δσή. 

 Σν αληεπηρείξεκά ηνπ, ηέινο, νινθιεξψλεηαη κε κηα αθφκα ξεηνξηθή εξψηεζε. 

εκαληηθφηεξα ζεκεία αλαθνξάο, πάλησο, ησλ ζη. 701-702 απνηεινχλ ην ξήκα ὸλεηδίδεηο θαη ε 

αλαθνξά ζηνπο θίινπο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη θαη νη δχν απηέο ιέμεηο μεπεδνχλ απφ ηελ ήδε 

αλαθεξζείζα εζηθή δεμακελή, ε νπνία αλαληίξξεηα, ζπγθιφληδε ην ζπκηθφ ησλ ζεαηψλ. Μάιηζηα, 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ξήκαηνο ὸλεηδίδεηο ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ν Φέξεηαο -δειαδή 

ν Δπξηπίδεο- επηιέγεη λα «θιείζεη» ην αληεπηρείξεκά ηνπ θπθιηθά, θαζψο ν ὄλεηδνο έξρεηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη σο ελλνηνινγηθφ αληψλπκν ηνπ επηξξήκαηνο ἀλαηδῶο. Ο Φέξεηαο, έηζη, επηκέλεη λα 

ηνλίδεη ηελ αλαίζρπληε ζηάζε ηνπ Αδκήηνπ, ν νπνίνο επέιεμε λα αθήζεη ηελ Άιθεζηε λα πεζάλεη 

ψζηε απηφο λα δήζεη, αθνχ πξψηα δελ δίζηαζε λα δεηήζεη απφ ηνπο θίινπο, ηνπο νηθείνπο, δειαδή 

ηνπο γνλείο ηνπ, λα πεζάλνπλ απηνί ζηε ζέζε εθείλνπ. 

 Απφ ξεηνξηθήο απφςεσο, ζην ζεκείν απηφ ν Φέξεηαο επηηπγράλεη κηα ιεθηηθή λίθε, θαζψο 

θαηνξζψλεη λα αλαζηξέςεη ηε ρξήζε ηεο ιέμεο θίινο, φπσο πξσηχηεξα ηελ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ν 

Άδκεηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν λεαξφο βαζηιηάο ησλ Φεξψλ είρε απαξλεζεί ηνπο γνλείο ηνπ (ζη. 

630), κηαο θαη ε άξλεζή ηνπο λα πεζάλνπλ απηνί ζηε ζέζε ηνπ ηνπο είρε απαγθηζηξψζεη απφ ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ βάζξν ηνπ. Μάιηζηα, δελ δίζηαζε λα ηνπο θαηεγνξήζεη φηη επέηξεςαλ ζε κηα 

ὀζλείαλ (ζη. 646) λα πεζάλεη γηα λα ζσζεί ν δηθφο ηνπο γηνο. Γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, ν Άδκεηνο 

έπαςε λα ζπγθαηαιέγεη ηνπο γελλήηνξεο ηνπ ζηνπο θίινπο ηνπ θαη σο κφλε πξαγκαηηθή ηνπ θίιελ 

ιφγηδε εθεμήο ηελ Άιθεζηε (ζη. 666-668). ηνλ ελ ιφγσ ζηίρν (ζη. 701) ν Φέξεηαο αληηθξνχεη ζην 

έπαθξν ηελ θαηεγνξία απηή ηνπ Αδκήηνπ, επηιέγνληαο λα πξνβεί ζε κηα δηαθνξεηηθή αλάγλσζε, ζε 

κηα δηαθνξεηηθή εξκελεία ηεο θηιίαο απφ απηή ηνπ γηνπ ηνπ. Έηζη, ν Φέξεηαο θαηεγνξεί, θαη’ 

νπζίαλ, ηνλ Άδκεην γηα σθειηκηζκφ. Ηζρπξίδεηαη, δειαδή, φηη ν γηνο ηνπ ζεσξεί θίινπο κφλν φζνπο 

πξνηίζεληαη λα ηνπ αληαπνδψζνπλ κηα ράξε, λα ηνπ θάλνπλ θάπνην θαιφ, λα ηνλ επεξγεηήζνπλ.  

 ίγνπξνο, πιένλ, γηα ηελ εζηθή ηνπ λίθε παχεη λα εμαπνιχεη κχδξνπο ελαληίνλ ηνπ Αδκήηνπ. 

Ο ιφγνο ηνπ ραιαξψλεη. ιε ε έληαζε πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ζην ζπκηθφ καο γεηψλεηαη θαη, 
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ζπλάκα, εζσηεξηθεχεηαη ζηελ πξνζηαθηηθή ζίγα (ζη. 698). Ο ιφγνο ηνπ ηψξα είλαη θαζφια 

επηβιεηηθφο. Ο γεξαηφο βαζηιηάο κέζσ ηεο εκθαηηθήο επαλάιεςεο ηεο έλλνηαο ηεο θηιίαο (θηιεῖο, 

θηιεῖλ) πξνβαίλεη ζε κηα γελίθεπζε, ελ είδεη θνηλνχ ηφπνπ. Με ιίγα ιφγηα, αλαθέξεη φηη φπσο ν ίδηνο 

ν γηνο ηνπ αγαπά ηε δσή ηνπ, έηζη, φινη νη άλζξσπνη ηελ αγαπνχλ επίζεο.  

 Σέινο, κέζσ ηνπ ζρήκαηνο ηεο αληηκεηαβνιήο θαη ηνπ νκνηνηέιεπηνπ ησλ ζη. 704-705, ν 

Φέξεηαο νινθιεξψλεη ηελ αληίξξεζή ηνπ εμαπνιχνληαο θη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ κηα θαηεγνξία εηο 

βάξνο ηνπ γηνπ ηνπ: ἀθνύζε πνιιὰ θνὐ ςεπδὴ θαθά. Γηα λα είκαζηε απφιπηα εηιηθξηλείο, βέβαηα, ε 

παξαπάλσ πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί θαη σο παηξηθή ζπκβνπιή ή, έζησ, σο 

πξνεηδνπνίεζε. κσο, ε κέρξη ηψξα ζθηαγξάθεζε ηνπ γεξαηνχ βαζηιηά θαίλεηαη λα αθπξψλεη ηε 

ζθέςε καο απηή. Πάλησο, ν Φέξεηαο επηζεκαίλεη ζην γην ηνπ φηη εάλ δελ ζηακαηήζεη λα επηξξίπηεη 

ηηο επζχλεο γηα ηελ απψιεηα ηεο ζπδχγνπ ηνπ ζε νηνλδήπνηε άιιν πέξαλ ηνπ εαπηνχ ηνπ, ηφηε 

θηλδπλεχεη λα θαηεγνξεζεί θαη λα γλσξίζεη ηελ απαμίσζε. ην ζεκείν απηφ ν Φέξεηαο κνηάδεη λα 

απνηειεί ηε θσλή ηεο ινγηθήο θαη λα απεπζχλεηαη ηψξα φρη ζην ήζνο κα ζηνλ λνπ ηνπ Αδκήηνπ. 

Τπνγξακκίδεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηνλ γην ηνπ φηη ζα γλσξίζεη ηελ θαηαθξαπγή θαη ηελ νξγή ηνπ 

ίδηνπ ηνπ Φέξεηα, ηνπ ιανχ ησλ Φεξψλ, ησλ ζπγγελψλ ηεο Αιθήζηηδνο κα, θπξίσο, ηεο ίδηαο ηεο 

εζσηεξηθήο ηνπ θσλήο, θαζψο βαζηά κέζα ηνπ γλσξίδεη φηη απηφο -θαη κφλν απηφο- είλαη ππεχζπλνο 

γηα ην ζάλαην ηεο αγαπεκέλεο ηνπ. πλεθδνρηθά, ν Φέξεηαο κνηάδεη ζην ζεκείν απηφ λα 

απεπζχλεηαη θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζεαηέο, πξνηξέπνληάο ηνπο λα θαηαθεξαπλψζνπλ ηνλ εγσηζηή 

θαη σθειηκηζηή Άδκεην. 

 Σν ηέινο ηεο αληίξξεζεο ηνπ Φέξεηα, πξάγκαηη, καο αθήλεη φινπο κνπδηαζκέλνπο. Μπξνο 

ηα κάηηα καο, ν γνεξφο ζξήλνο ηνπ Αδκήηνπ πάλσ απφ ην λεθξφ ζψκα ηεο Αιθήζηηδνο θαληάδεη 

ηνπιάρηζηνλ ππνθξηηηθφο, εάλ φρη εμίζνπ ρπδαίνο κε απηφλ ηνπ Φέξεηα. Ο ηειεπηαίνο έρεη επηηχρεη, 

κε ηελ αληεπίζεζε πνπ εμαπέιπζε ελάληηα ζηνλ Άδκεην, λα απνγπκλψζεη εζηθά ηνλ λεαξφ βαζηιηά 

θαη, ζπλάκα, λα αλαζηξέςεη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ ζεαηψλ πξνο απηφλ ζε αξλεηηθέο 

ζθέςεηο πξνο ηνλ Άδκεην. 

 Ωζηφζν, κηα λεθαιηφηεξε πξνζέγγηζε ησλ ζη. 694-705 ζα καο επηηξέςεη λα 

ραξαθηεξίζνπκε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Φέξεηα σο ινγηθά αβάζηκε θαη κε νξζή. Δπνκέλσο, 

νχηε θαη νη εζηθέο κνκθέο ηνπ κπνξνχλ λα βξνπλ πξφζθνξν έδαθνο γηα λα επδνθηκήζνπλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ν Φέξεηαο, θαη’ αξράο, ππνζηεξίδεη φηη ν Άδκεηνο αγσλίζηεθε ψζηε λα κελ 

πεζάλεη αιιά λα δήζεη, μεγειψληαο ηε κνίξα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ήηαλ ν Απφιισλ απηφο 

πνπ μεγέιαζε ηηο Μνίξεο θαη έδσζε ζηνλ Άδκεην ηελ επθαηξία λα δήζεη, ζηνηρείν πνπ νη ζεαηέο 

γλσξίδνπλ ήδε απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ (βι. ελδεηθηηθά, ζη. 9-14). Δπνκέλσο, φζα αλαθέξεη ζην 

ζεκείν απηφ θακία ινγηθή βάζε δελ έρνπλ. 

 Παξάιιεια, εμίζνπ αζηαζήο ινγηθά είλαη θαη ε κνκθή ηνπ Φέξεηα πξνο ηνλ Άδκεην πεξί 

δνινθνλίαο. Ζ κεηνρή θαηαθηὰο ιίγν πξηλ αληήρεζε ζηα απηηά καο σο βαξχγδνππε θακπάλα, κε ηνλ 
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θξφην ηεο λα θξαδάλεη ην ζπκηθφ καο. Μνιαηαχηα, δελ θέξεη θαλέλα ινγηθφ έξεηζκα θαζψο ε 

Άιθεζηε εθνχζηα πξνρψξεζε πξνο ηνλ ζάλαην. Ζ εζεινζπζία ηεο, κάιηζηα, δηαπεξλά νιφθιεξν ην 

έξγν, εάλ θαη, αλαληίξξεηα, ζπλπθαίλεηαη κε ηελ πηθξία ηεο εμαηηίαο ηεο άξλεζεο ησλ γνλέσλ ηνπ 

ζπδχγνπ ηεο λα πεζάλνπλ απηνί -θαη φρη ε ίδηα- γηα λα ζσζεί εθείλνο(βι. ελδεηθηηθά ζη. 282-284, 

290-295). Μπνξνχκε, βέβαηα, φινη λα θαηεγνξήζνπκε ηνλ Άδκεην πνπ ηελ άθεζε λα πεζάλεη ψζηε 

ν ίδηνο λα παξακείλεη ελ δσή. Καλείο, φκσο, δελ κπνξεί λα ηνλ ραξαθηεξίζεη δνινθφλν ή λα ηνλ 

ςέμεη σο θνληά, κηαο θαη ε Άιθεζηε κφλε πήξε ηελ απφθαζε λα πεζάλεη ψζηε ν ζχδπγφο ηεο λα 

δήζεη. Καη ν Άδκεηνο, κάιηζηα, δελ παξνπζηάδεηαη -νχηε αθήλεηαη λα ελλνεζεί ζε θακία 

πεξίπησζε- λα ηελ παξνηξχλεη ή λα ηελ θαηεπζχλεη πξνο απηή ηελ απφθαζε. Καη’ νπζίαλ, ε ηφζν 

έληνλε επίζεζε ηνπ Φέξεηα ζην ήζνο ηνπ Αδκήηνπ δελ απνηειεί παξά έλα ζφθηζκα ηνπ γεξαηνχ 

βαζηιηά. 

 πλάκα, θαη νη ζη. 699-701 δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε ινγηθή, αιιά, ζηε ινγηθνθάλεηα. Γηα 

αθφκα κηα θνξά, ν Φέξεηαο κεηέξρεηαη ελφο ζνθίζκαηνο, ην νπνίν, ζηε βάζε ηνπ, ζηεξίδεηαη ζε εθ 

ηνπ εηθφηνο επηρεηξεκαηνινγία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Φέξεηαο ππνζηεξίδεη φηη ν γηνο ηνπ πάληνηε 

ζα θαηαθέξλεη λα μεθεχγεη απφ ηε ζαλάζηκε ηνπ κνίξα, θαζψο πάληνηε ζα θαηαθέξλεη λα βξίζθεη 

ζπδχγνπο πξφζπκεο λα πεζάλνπλ απηέο ζηε ζέζε ηνπ. Πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη απηή ηνπ ε 

πεπνίζεζε ζηεξίδεηαη ζε κηα εηθαζία, θαζψο, φπσο έρεη ήδε ιερζεί, θαλείο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνιέγεη ηα κειινχκελα, επί ηεο νπζίαο απνηειεί κηα θαηάθσξε δηαζηξέβισζε ηεο αιήζεηαο. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη ην επεξγέηεκα ηνπ Απφιισλα, δειαδή ην λα ραξίζεη ν ζεφο ζηνλ Άδκεην ηε 

δπλαηφηεηα λα δήζεη, είλαη δψξν πνπ δφζεθε άπαμ ζηνλ λεαξφ βαζηιηά, φπσο πηζηνπνηνχλ νη ζη. 

12-14. Δπηπιένλ, θαη ν ίδηνο ν Άδκεηνο έρεη ππνζρεζεί ζηε ζχδπγφ ηνπ φηη δελ πξφθεηηαη λα 

λπκθεπζεί μαλά (ζη. 328-331). Δπνκέλσο, ππφ ην πξίζκα ηεο ινγηθήο ν Φέξεηαο ζην ζεκείν απηφ 

ζθάιιεη γηα αθφκα κηα θνξά.  

 Μάιηζηα, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη νη ζεαηέο, πνπ νχησο ή άιισο έρνπλ επίγλσζε ησλ 

παξαπάλσ απηψλ δχν ζηνηρείσλ, ελδέρεηαη, φηαλ θηιηξάξνπλ θξηηηθά ηελ αληίξξεζε ηνπ Φέξεηα, 

λα ηνλ απνξξίςνπλ εθ λένπ, θαζψο κέζα απφ ην δίζηηρν απηφ θαίλεηαη λα ππνβηβάδεη ηε ζεκαζία 

ηεο εζεινζπζίαο ηεο Αιθήζηηδνο. Με άιια ιφγηα, ν γεξαηφο βαζηιηάο θαίλεηαη λα ππνλνεί φηη ν 

γηνο ηνπ νπζηαζηηθά βξήθε έλαλ ηξφπν ππνθαηάζηαζεο ηνπ δηθνχ ηνπ ζαλάηνπ, «ρξεζηκνπνηψληαο» 

ηηο πηζαλέο ζπληξφθνπο ηνπ σο εμηιαζηήξηα ζχκαηα ζαλήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, φκσο, 

δηαζηξεβιψλεη θαθφβνπια ηελ ίδηα ηε ζπζία ηεο Αιθήζηηδνο, ε νπνία έρεη εθ ησλ πξαγκάησλ 

ζπληαξάμεη ην ζπκηθφ ησλ ζεαηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε επίζεζε ζην ήζνο ηνπ Αδκήηνπ κνηάδεη λα 

«απηναθπξψλεηαη», λα θαηαζηξέθεηαη εθ ησλ έζσ, πιήηηνληαο εζηθά, ελ ηέιεη, ηνλ ίδην ηνλ 

Φέξεηα. 

 πλνςίδνληαο, νθείινπκε θαη πάιη λα ζηαζνχκε θξηηηθά απέλαληη ζηελ ελ ζπλφισ 

αληεπηρεηξεκαηνινγία ηνπ Φέξεηα θαη λα απνπεηξαζνχκε λα ηελ απνδνκήζνπκε, φπσο αθξηβψο 
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θάλακε θαη πξνεγνπκέλσο, κε ηε ξήζε ηνπ Αδκήηνπ. Γηα λα θαηαζηεί, κάιηζηα, ε πξνζέγγηζή καο 

ζαθέζηεξε, ζα μεθηλήζνπκε απφ ζηνηρεία εμσθεηκεληθά θαη βαζκηαία ζα δηεηζδχζνπκε ζε ζεκεία 

ελδνθεηκεληθήο θχζεο. 

 Πξψηα απ’ φια, αθφκα θαη νη ζηίρνη πνπ θαηαιακβάλεη ε αληίξξεζε ηνπ Φέξεηα είλαη 

ζαθψο ιηγφηεξνη απφ εθείλνπο ηεο ξήζεο ηνπ Αδκήηνπ, φπσο εμάιινπ, έρεη ήδε δηαπηζησζεί. Γελ 

είκαζηε ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπκε κε βεβαηφηεηα φηη ν Δπξηπίδεο πξνβαίλεη ζηνρεπκέλα ζε απηήλ 

ηελ επηινγή επηζπκψληαο λα αζσψζεη ηνλ Άδκεην θαη λα θαηαδηθάζεη ηνλ Φέξεηα. Έρνπκε, 

σζηφζν, θάζε ιφγν λα πηζηεχνπκε φηη ν πνηεηήο ζπλεηδεηά επέιεμε λα δψζεη κεγαιχηεξν βήκα 

ζηνλ λεαξφ βαζηιηά θαζψο ζπκκεξίδεηαη ηνλ πφλν ηνπ. Δίλαη έλαο ήξσαο δηαιπκέλνο ςπρηθά θαη 

εζηθά θαηαξξαθσκέλνο, κε εζσηεξηθή πάληα ζπλαίζζεζε. ηελ αληίπεξα φρζε, ν Φέξεηαο 

απνηειεί κηα θηγνχξα-πξνζσπίδα ηνπ θαθνχ, ηνπ θπληθνχ θαη ηεο ζθαηφηεηαο. Έηζη, ν ηξαγηθφο 

επηιέγεη λα ηνλ αθήζεη επί ζθελήο ηφζν φζν πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη ψζηε νη ζεαηέο λα ηνλ 

ζθηαγξαθήζνπλ πιήξσο.  

 ην ζεκείν απηφ, πάλησο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη κηα παξαηήξεζε αξθεηψλ ζχγρξνλσλ 

κειεηεηψλ. Έλαο εμ απηψλ, ν Παπαγεσξγίνπ, δηαηείλεηαη φηη ν θαλφλαο ζηνλ ἀγῶλα ιόγσλ είλαη 

πάληνηε ν ίδηνο, κε ηνλ δεχηεξν νκηιεηή λα ληθά πάληα, θαζψο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαζθεπάζεη 

ηα επηρεηξήκαηα ηνπ πξψηνπ θαη λα νξγαλψζεη νξζφηεξα ηελ αληεπηρεηξεκαηνινγηθή ηνπ βάζε
207

. 

Πξνζσπηθά, ζεσξψ ην «πάληα» επηζθαιή θεηκεληθφ δείθηε θαη, ελ πξνθεηκέλσ, κνινλφηη 

εμεηάδνπκε έλαλ δξακαηηθφ ἀγῶλα, ν Δπξηπίδεο έξρεηαη λα καο δηθαηψζεη. Πξάγκαηη, ν δεχηεξνο 

νκηιεηήο δηαζέηεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ψζηε λα επεμεξγαζηεί ηνλ ιφγν ηνπ θαη λα αληηθξνχζεη ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπ πξψηνπ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ ελ ιφγσ αληίξξεζε, εληνχηνηο ν Φέξεηαο δελ 

αλαδεηθλχεηαη απηφρξεκα ληθεηήο.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, φρη κφλν δελ νξγαλψλεη ηελ επηρεηξεκαηνινγηθή ηνπ βάζε κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα θαηαζηήζεη ηα ιεγφκελά ηνπ αδηαθηινλίθεηα, αιιά, πνιχ πεξηζζφηεξν, ηελ αθήλεη 

αηειή θαη ινγηθά αλνινθιήξσηε. Καη’ νπζίαλ, απηφ πνπ αλακέλακε λα αθνχζνπκε δηα ζηφκαηνο 

Φέξεηα ήηαλ ε αληαπάληεζή ηνπ ζηηο θάησζη θαηεγνξίεο ηνπ Αδκήηνπ: 

1. θαηεγνξία πεξί αλακελφκελεο ζηάζεο γνλέσλ φηαλ ην παηδί ηνπο δηαηξέρεη θίλδπλν 

2. θαηεγνξία πεξί ἀςπρίαο ησλ γνλέσλ ηνπ, θαη δε ηνπ Φέξεηα 

3. θαηεγνξία πεξί αληαπνδφζεσο ράξηηνο εθ κέξνπο ησλ γνληψλ ηνπ. 

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ν Φέξεηαο δελ αληηθξνχεη επαξθψο θακία εηο βάξνο ηνπ 

θαηεγνξία. Αλαιπηηθφηεξα, ηελ πξψηε θαη ηελ ηξίηε κνκθή ελαληίνλ ηνπ θαίλεηαη λα ηηο 

πξνζεγγίδεη ζπλάιιεια, δηαθνξεηηθά λνκηκνπνηνχκαζηε λα ππνζηεξίμνπκε φηη δελ κπαίλεη θαλ ζηε 

δηαδηθαζία λα αληηθξνχζεη ηελ ηξίηε. Κπξίσο, φκσο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ε 
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αληεπηρεηξεκαηνινγία ηνπ ζπκππθλψλεηαη νιφθιεξε ζε κηα κφιηο θξάζε, δειαδή ζηνλ ζη. 682. 

Ρεηψο εθθξάδεη φηη δελ φθεηιε λα πεζάλεη γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζσηεξία ηνπ γηνπ ηνπ, 

ηζρπξηδφκελνο φηη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φια φζα φθεηιε λα εμαζθαιίζεη ζηνλ Άδκεην ηνπ ηα είρε 

φλησο εμαζθαιίζεη. Ο ιφγνο ηνπ, πάλησο, παξακέλεη κεηέσξνο θαη επνπδελί δελ καο πείζεη ινγηθά. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη επηιέγεη λα δνκήζεη ηελ αληίξξεζή ηνπ κε επηρεηξήκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζε εζηθνινγηθή βάζε. Απηά, κε ηε ζεηξά ηνπο, λαη κελ εξεζίδνπλ ην ζπκηθφ καο θαη δηεγείξνπλ ηε 

ζθέςε καο, ζην ηέινο, φκσο, απνδεηθλχνληαη αλεπαξθή. Γελ ηθαλνπνηνχλ ηελ αληηιεπηηθή καο 

ηθαλφηεηα, πνιιψ δε κάιινλ, δελ καο πείζνπλ γηα ηελ αζσφηεηα ηνπ Φέξεηα. 

 Καη’ αλάινγν ηξφπν θαη ε αληίθξνπζε ηεο δεχηεξεο εηο βάξνο ηνπ θαηεγνξίαο 

απνδεηθλχεηαη φηη ζηεξίδεηαη ζε ζαζξά ινγηθά ζεκέιηα. Πάλησο, γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο, 

θαίλεηαη φηη ζηε κνκθή πεξί ἀςπρίαο ν Φέξεηαο απνπεηξάηαη λα αληαπαληήζεη ζηνλ γην ηνπ, 

εμνπιηζκέλνο κε εζηθά ιεθηηθά ππξά. Καη πάιη, φκσο, απηά απνδεηθλχνληαη ινγηθψο αλεπαξθή, 

θαζψο ν γεξαηφο βαζηιηάο δελ είλαη ζε ζέζε λα ζηνηρεηνζεηήζεη ν ίδηνο κηα θαηεγνξία εηο βάξνο ηνπ 

Αδκήηνπ, ηέηνηα ηνπιάρηζηνλ πνπ λα πείζεη ην αθξναηήξην γηα ηελ αζψσζε ηνπ ίδηνπ θαη ηελ 

θαηαδίθε ηνπ γηνπ ηνπ. Δπνκέλσο, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν Φέξεηαο δελ θαηνξζψλεη λα 

εθκεηαιιεπζεί ην πξνλφκην πνπ ηνπ παξέρεη ν Δπξηπίδεο ζέηνληάο ηνλ δεχηεξν αγνξεηή. 

 Δλ θαηαθιείδη, θξίλεηαη ζθφπηκν ζην ζεκείν απηφ λα ππνγξακκηζηεί θαη έλα αθφκα ζηνηρείν 

πνπ απνξξέεη απφ ηελ ίδηα ηε ξήζε ηνπ Φέξεηα. πσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη, ζηνλ ιφγν ηνπ 

δεζπφδεη ε επίζεζε ζην ήζνο ηνπ Αδκήηνπ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμαπφιπζε 

αιιεπάιιεισλ ππξψλ, πάληνηε κέζα απφ έλαλ πςειήο ζηάζκεο ξεηνξηθά εθπεθξαζκέλν ιφγν. 

Ωζηφζν, αθξηβψο ιφγσ ηεο έιιεηςεο ινγηθήο νξηνζέηεζεο ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ, ν Φέξεηαο δελ 

θαηνξζψλεη λα πείζεη ην θνηλφ γηα ηε δηθή ηνπ εζηθή αλσηεξφηεηα. Ζ δχλακε ηεο ξήζεο ηνπ 

Φέξεηα απνηπγράλεη λα δεκηνπξγήζεη πεηζψ. Έηζη, απηναθπξψλεηαη θαη αθήλεη εθ λένπ κεηέσξνπο 

ηνπο ζεαηέο. Οη ηειεπηαίνη, έρνληαο αθνχζεη ηφζν ηε ξήζε ηνπ Αδκήηνπ φζν θαη ηελ αληίξξεζε ηνπ 

Φέξεηα, ινγηθά, ζα θαηαθιχδνληαη αθφκε απφ αλαπάληεηα εξσηήκαηα. 

 Σελ απάληεζε ζε φια απηά θαιείηαη λα δψζεη, ζπλεπψο, ην ηξίην θνκκάηη ηεο πίζηεσο, 

δειαδή ε γξήγνξε ζηηρνκπζία ησλ δχν θεληξηθψλ πξσηαγσληζηψλ ηνπ ἀγῶλνο (ζη. 708-729) πνπ 

αθνινπζεί.   

 Ωο άξηζηνο δξακαηνπξγφο, πάλησο, ν Δπξηπίδεο επηιέγεη ζην ζεκείν απηφ λα ζπζηάιεη ηνλ 

ρξφλν θαη λα κεηψζεη ηελ ςπρηθή καο έληαζε. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα άξεη -αθξηβψο ζε ιίγα 

ιεπηά- ηηο πλεπκαηηθέο καο αληέλεο ζην έπαθξνλ, ψζηε λα νδεγεζνχκε ζηελ ηειηθή καο απφθαλζε 

κε ην πέξαο ηεο ζηηρνκπζίαο ησλ δχν αλδξψλ. Γη’ απηφ αθξηβψο, ηνλ ιφγν ακέζσο κεηά ηελ 

αληίξξεζε ηνπ γεξαηνχ βαζηιηά δίλεη ζηνλ Υνξφ. ηνπο ζη. 706-707 ν θνξπθαίνο ηνπ Υνξνχ 

απεπζχλεηαη ζηνλ Φέξεηα θαη ηνλ πξνηξέπεη λα ζηακαηήζεη λα θαθνινγεί ηνλ γην ηνπ. Σν δίζηηρν 

απηφ, θαη’ νπζίαλ, έξρεηαη λα αλαθιάζεη ηελ πξνεγεζείζα πξνηξνπή ηνπ Υνξνχ (ζη. 674-675), ηφηε 
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πνπ παξφηξπλε ηνλ Άδκεην λα πάςεη λα εμνξγίδεη ηνλ παηέξα ηνπ θαη λα εμσζεί ηελ αληηπαξάζεζή 

ηνπο ζηα άθξα. Μάιηζηα, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε ιεθηηθή επηινγή ηνπ Δπξηπίδε. Ο 

ηξαγηθφο επηιέγεη θαη ζηα δχν απηά δίζηηρα λα πξνηθίζεη ηνλ ιφγνπ ηνπ Υνξνχ κε ηχπνπο 

πξνζηαθηηθήο ηνπ ξήκαηνο παύνκαη (παύζαζζ’ παῦζαη). Έηζη, αλαδεηθλχεηαη κε ελάξγεηα φηη ν 

πνηεηήο δελ επηζπκεί ζε θακία πεξίπησζε λα θαηεπζχλεη ηε ζθέςε ησλ ζεαηψλ ππέξ ηνπ ελφο ή ηνπ 

άιινπ αγνξεηή. Σνπλαληίνλ. ην δξακαηηθφ παξφλ δεζπφδεη ε ηζνξξνπία, άςνγν δείγκα ηεο 

ςπρηθήο απνθιηκάθσζεο πνπ θαιείηαη κε ηα ιφγηα ηνπ λα επηηχρεη ν Υνξφο.  

 Πξάγκαηη, εκείο σο ζεαηέο απνθνξηηδφκαζηε ζπλαηζζεκαηηθά θαη είκαζηε, πιένλ, έηνηκνη λα 

αθνχζνπκε κε πξνζνρή θαη λεθαιηφηεηα ηα ιεγφκελα ησλ δχν αγνξεηψλ ψζηε λα νδεγεζνχκε ζηελ 

ηειηθή καο θξίζε. Βέβαηα, δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη αλάινγε απνθφξηηζε επέξρεηαη θαη γηα ηνλ 

Άδκεην θαη γηα ηνλ Φέξεηα.  

 Ο πξψηνο, αζηακάηεηνο θαη γεκάηνο νξγή, ακέζσο παίξλεη ηνλ ιφγν θαη θαηαθεξαπλψλεη 

ηνλ δεχηεξν. Με έλα άθξσο εληππσζηαθφ εηπκνινγηθφ ζρήκα (ιέγ’, ιέμαληνο) μεθηλά εθ λένπ λα 

εμαπνιχεη ηα ππξά ηνπ ελαληίνλ ηνπ Φέξεηα (ζη. 708-709). Μάιηζηα, ζηελ επίζεζε ελάληηα ζην 

ήζνο ηνπ πνπ δέρζεθε πξν νιίγνπ, επηιέγεη λα αληαπαληήζεη θαη απηφο κε αλάινγε θξαζενινγία. 

Έηζη, εκπινπηίδεη ηνλ ιφγν ηνπ κε εληφλσο ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο ιέμεηο (ἀιγεῖο θιύσλ 

ηἀιεζέο) θαη δηεγείξεη ην ζπκηθφ καο. Παξάιιεια, ζε κηα πξνζπάζεηα λα αληηθξνχζεη εθ ησλ έζσ 

ηνλ πξνεγεζέληα ιφγν ηνπ παηέξα ηνπ επαλαθέξεη ζηα δηθά ηνπ ιεγφκελα ηελ έλλνηα ηνπ ρξένπο, 

ηεο ππνρξέσζεο (νὐ ρξῆλ εἰο ἐκ ἐμακαξηάλεηλ). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, επνκέλσο, επαλαδηαηππψλεη 

ηελ εηο βάξνο ηνπ Φέξεηα θαηεγνξία ηνπ: ηφηε πνπ εγψ ζε ρξεηαδφκνπλ, παηέξα, έρνληάο ζε 

πξαγκαηηθά αλάγθε εζχ κνπ θέξζεθεο κε ηξφπν πνπ δελ κνπ άμηδε. Ζ έλλνηα ηνπ εζηθνχ ρξένπο 

ησλ γνληψλ αλαθηλείηαη θαη ζην κπαιφ φισλ καο επαλέξρεηαη ε άηεγθηε ζηάζε ηνπ Φέξεηα, ν 

νπνίνο ρξσκαηίδεηαη εθ λένπ εζηθά κε κειαλά ρξψκαηα.  

 Μάιηζηα, ε απάληεζε ηνπ γεξαηνχ βαζηιηά (ζη. 710) -αθξηβψο ιφγσ ηεο θπληθφηεηάο ηεο- 

δελ καο αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην ψζηε λα ζηαζνχκε επλντθνί απέλαληί ηνπ, έζησ θαη ζην ειάρηζην. 

Ζ σκφηεηά ηνπ είλαη παζηθαλήο, θαζψο ν Φέξεηαο δελ ράλεη επθαηξία λα ππνζηεξίδεη φηη ζα είρε 

δηαπξάμεη κεγαιχηεξν αηφπεκα εάλ πξάγκαηη πέζαηλε γηα λα ζσζεί ν γηνο ηνπ. ην ζεκείν απηφ 

εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ν ξεκαηηθφο ηχπνο ἐμεκάξηαλνλ, κε ηνλ νπνίν 

νινθιεξψλεηαη ε απάληεζε ηνπ Φέξεηα θαη παξαπέκπεη ζε νκνηνηέιεπην κε ηνλ ζη. 709. Γελ 

πξφθεηηαη γηα έλα νπνηνδήπνηε ιάζνο. Ο Φέξεηαο, αθξηβψο φπσο θαη ν Άδκεηνο, επηιέγνπλ έλαλ 

ηχπν πνιχ πην ερεξφ θαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλν· πξφθεηηαη γηα έλα ζθάικα κε εζηθφ 

πεξηερφκελν θαη ηεξάζηηεο ζπλέπεηεο. ην ζηφκα ηνπ Αδκήηνπ ε ἁκαξηία γίλεηαη ζθχξα εζηθνχ 

θαηαπέιηε, ελψ, ζην ζηφκα ηνπ Φέξεηα, θαζξέπηεο εζηθήο θαησηεξφηεηαο. Ζ θπληθή ζηάζε ηνπ 

γεξαηνχ βαζηιηά καξηπξά ηελ αλεζηθφηεηα θαη ηνλ σθειηκηζκφ πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ. Μάιηζηα, 

αθφκα θαη ιεθηηθά δελ θαηαθέξλεη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνλ Άδκεην. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη 
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πεξηνξίδεηαη ζηε ρξήζε ίδησλ ιέμεσλ κε ηνλ γην ηνπ. 

 Ο ηειεπηαίνο, κε ηε ζεηξά ηνπ, θαίλεηαη φηη εθεμήο ζα «ζηήζεη» ηνλ ιφγν θαηά ηε δηθή ηνπ 

ζθνπνζεζία, παξαζχξνληαο ηνλ Φέξεηα ζε κηα αηέξκνλε ιεθηηθή θαη εζηθή κεδελνπνίεζε. ηνλ 

ακέζσο επφκελν ζηίρν, γηα ηελ αθξίβεηα, θεληξίδεη εθ λένπ ην ζπκηθφ καο, θαζψο επηιέγεη λα 

επαλαθέξεη επί ηάπεηνο ην ίδην θαίξην εξψηεκα πνπ δηαξθψο ζηξνβηιίδεηαη ζηε ζθέςε καο: είλαη ην 

ίδην λα πεζαίλεη έλαο άληξαο λένο θαη έλαο ειηθησκέλνο; ηε ξεηνξηθψο εθπεθξαζκέλε ηνπ απηή 

εξψηεζε θαίλεηαη φηη πξνυπνηίζεηαη ν θνηλφο ηφπνο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν λένο είλαη, θαη’ 

νπζίαλ, απηφο πνπ ζάβεη ηνλ γεξαηφηεξν. Ζ αληίζεζε ἡβῶλη’ ἄλδξα θαὶ πξέζβπλ εληζρχεη θαη πάιη 

ηε ξεηνξηθή θαξέηξα ηνπ Αδκήηνπ, θαζψο απνηειεί κηαλ αληίζεζε πνπ, φπσο έρεη ήδε δηαπηζησζεί, 

δηαπεξλά ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. ην ζεκείν απηφ, ελδηαθέξνπζα θξίλεηαη κηα αθφκα παξαηήξεζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εξψηεζε απηή ηνπ Αδκήηνπ κάο παξαπέκπεη ζηελ πξνινγηθή ζθελή ηνπ 

έξγνπ θαη ζηα γεληθφηεξα ιεγφκελα ηνπ Απφιισλα. αθψο, δηα ζηφκαηνο ηνπ ζενχ δελ ηίζεηαη 

αλάινγε εξψηεζε. κσο, κέζσ ηεο ζηηρνκπζίαο Απφιισλα-Θαλάηνπ (ζη. 54-56) αθήλεηαη λα 

ελλνεζεί φηη πεζαίλνληαο λένη άλζξσπνη ν Θάλαηνο απνιακβάλεη κεγαιχηεξεο ηηκέο. Δχινγα 

ζπλεηδεηνπνηεί θαλείο, επνκέλσο, πφζν ζηπγεξφο θαη σθειηκηζηήο είλαη ν Θάλαηνο. 

 Αθξηβψο ηελ ίδηα ζηπγεξφηεηα αλαδίδεη θαη ε απάληεζε ηνπ Φέξεηα ζηνλ ζη. 712. Ο 

θαηξνζθνπηζκφο θαη ε αλαηζρπληία ηνπ γεξαηνχ βαζηιηά γίλνληαη φιν θαη πην έληνλεο θάζε θνξά 

πνπ ν ίδηνο παίξλεη ηνλ ιφγν. Μπξνο ζηα κάηηα ησλ ζεαηψλ, ζπλεπψο, μεδηπιψλεηαη νιφθιεξε ε 

θνζκναληίιεςε ηνπ Φέξεηα. Μηα θνζκναληίιεςε ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, θαζφινπ δελ ζπλάδεη 

κε ηελ παξαδεδνκέλε ηδενινγία θαη θνζκνζεσξία ηεο επνρήο εθείλεο. ηα απηηά ησλ Αζελαίσλ ηνπ 

438 π. Υ ε αληαπάληεζε απηή ηνπ Φέξεηα -φπσο θαη φιεο φζεο έπνληαη- ζα αθνπγφηαλ νισζδηφινπ 

μέλε θαη, ελ πνιινίο, αλάξκνζηε.  

 Ο Άδκεηνο πξνθαλψο έρεη ήδε αξρίζεη λα ζπλεηδεηνπνηεί φηη ν παηέξαο ηνπ δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ζηαζεί επάμηα ελαληίνλ ηνπ θαη λα ηνλ θαηεγνξήζεη γηα εζηθή αλεπάξθεηα, πνιιψ δε 

κάιινλ, γηα εζηθή θαησηεξφηεηα. Έηζη, γηα αθφκα κηα θνξά επηδεηθλχεη ηε ξεηνξηθή ηνπ δεηλφηεηα. 

Ο ιφγνο ηνπ εκπινπηίδεηαη κε φια ηα κέζα ηεο ξεηνξηθήο πεηζνχο θαη γίλεηαη εθ λένπ ρεηκαξξψδεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζη. 713 μεθηλά κε ηελ πξνζθηιή ζηε δηθαληθή νξνινγία θξάζε θαὶ κήλ. 

Βέβαηα, ελψ ε ελ ιφγσ θξάζε είζηζηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα δεισζεί ζπκθσλία κε ηελ 

άπνςε ηνπ έηεξνπ ζπλνκηιεηή πνπ πξνεγείηαη, ν Άδκεηνο εδψ ηε ρξεζηκνπνηεί γηα λα εηζάγεη έλα 

αθφκα επηρείξεκα ήζνπο, ππφ ηε κνξθή ζρήκαηνο αδπλάηνπ.  

Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ πφζν ηνπ Φέξεηα λα δήζεη ηε δσή ηνπ ζην έπαθξνλ, σο ηα βαζηά 

γεξάκαηα, ν Άδκεηνο ηνπ αληεχρεηαη λα θαηνξζψζεη λα δήζεη πεξηζζφηεξν θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

Γία. Σα φξηα κεηαμχ χβξεσο θαη εηξσλείαο ζηνλ ζηίρν απηφ είλαη δπζδηάθξηηα. Ο λεαξφο βαζηιηάο 

εχινγα ζα κπνξνχζε λα θαηεγνξεζεί φηη φλησο μεπεξλά ηα φξηα θαη πξνβαίλεη ζε χβξε εηο βάξνο 

ηνπ παηέξα ηνπ, εάλ απνπζίαδε ν ζη. 715. ε απηφλ, πξνζεγγίδεη ηνλ πφζν ηνπ παηέξα ηνπ γηα δσή 
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κε ηξφπν νξζνινγηθφ, θαζψο κέζσ ηνπ γὰξ αηηηνινγεί γηαηί πξνρσξά ζε απηή ηελ επρή. πλεπψο, 

ζε ιεθηηθφ επίπεδν, θαίλεηαη λα εμαζθαιίδεη φηη δελ ζα δερζεί θακία πεξί χβξεσο κνκθή. Πάλησο, 

νη ζη. 713 θαη 715 ζα κπνξνχζαλ λα γλσξίζνπλ θαη κηα δεχηεξε αλάγλσζε, κε άιιε, ίζσο 

ιαλζάλνπζα, εξκελεία. Μέζσ ηεο επρήο ηνπ απηήο, δειαδή, ν Άδκεηνο πηζαλφλ λα θαηαξηέηαη ηνλ 

ίδην ηνπ ηνλ παηέξα λα δήζεη κηα αησληφηεηα, φπσο αθξηβψο θαη ν Σηζσλφο: αζάλαηνο κελ, 

θαηαηξεγκέλνο απφ ηηο βαζάλνπο πνπ γελλνχλ ηα γεξαηεηά δε, θαζψο ν Φέξεηαο έρεη ήδε παξέιζεη 

απφ ηελ επνρή ηεο λεφηεηαο. 

 Μάιηζηα, ηε ζθέςε καο απηή ηε γελλά ε απφθξηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Φέξεηα ζηνλ ζη. 714. Ο 

γεξαηφο βαζηιηάο ζηελ αηηίαζε ηνπ ζη. 713 αληαπαληά κε δπλακηζκφ θαη θαίλεηαη λα επηζηξέθεη 

ζηνλ γην ηνπ ην επηρείξεκα ήζνπο, αλαηξέπνληάο ην. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ν Φέξεηαο επηιέγεη λα 

απνθξηζεί θηλνχκελνο ζε πςειά ιεθηηθά λάκαηα. Γελ απνζηξέθεηαη επζέσο ζηνλ Άδκεην, αιιά 

πξνηηκά λα δηαηππψζεη κηα ξεηνξηθή εξψηεζε. Μέζσ απηήο, ν ιφγνο ηνπ απνθηά δσληάληα, 

ακεζφηεηα, παξαζηαηηθφηεηα θαη γίλεηαη πην εχιεπηνο. πλάκα, πξνζθηά γιαθπξφηεηα, θαζψο ν 

Φέξεηαο πξνθξίλεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην βαζχηαηα ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλν ξήκα ἀξᾷ. ην 

κπαιφ ησλ ζεαηψλ, επνκέλσο, θαιιηεξγεί ηα πξψηα ζπέξκαηα πεξί χβξεσο. Σελ ίδηα ζηηγκή, θαη 

απηφο θάλεη ρξήζε δηθαληθήο νξνινγίαο (ἔθδηθνλ), αλαδεηθλχνληαο ηε ξεηνξηθή ηνπ επηδεμηφηεηα.  

 κσο ν ζη. 716 έξρεηαη λα αλαηξέςεη εθ ησλ έζσ ηελ αληαπάληεζή ηνπ θαη ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ λα επηθαιεζηεί ην ήζνο ηνπ Αδκήηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Φέξεηαο ζηξέθεη ηψξα ηνλ ιφγν ηνπ 

ζηελ ίδηα ηε λεθξή Άιθεζηε. Με κηα αθφκα ξεηνξηθή εξψηεζε απεπζχλεηαη ζηνλ γην ηνπ. Απηή ηε 

θνξά, δελ ηνλ θαηεγνξεί επζέσο. Πεξηζζφηεξν κνηάδεη λα ηνπ «αληηγπξλά» ηε ιεπηή θαη δηαθξηηηθή 

εηξσλεία πνπ αληηζηνίρσο γεχζεθε θαη ν ίδηνο πξνεγνπκέλσο, ππελζπκίδνληάο ηνπ φηη λεθξή 

θείηεηαη ε δηθή ηνπ πεθηιεκέλε Άιθεζηε θαη φρη απηφο. Γπζηπρψο, φκσο, απηή ε ππελζχκηζε φζν 

ινγηθή θη εάλ είλαη, φζν θη εάλ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ παχεη λα δηεγείξεη 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνπο ζεαηέο. Οη ηειεπηαίνη γλσξίδνπλ θαιά φηη ε λεαξή βαζίιηζζα δελ ζα 

θείηνληαλ λεθξή εάλ ν γεξαηφο βαζηιηάο είρε επηιέμεη λα πεζάλεη απηφο γηα λα ζσζεί ν γηνο ηνπ. Ζ 

δηαθξηηηθή εηξσλεία ηνπ παξφληνο ζηίρνπ, επνκέλσο, κεηαθπιίεηαη απφ ηνλ απνδέθηε πίζσ ζηνλ 

εθθξαζηή ηεο. Με άιια ιφγηα, ν Φέξεηαο φρη κφλν δελ θαηνξζψλεη λα εηξσλεπζεί ηνλ Άδκεην 

αιιά, ζηελ αληίπεξα φρζε, θαηαθέξλεη λα θεξδίζεη ηνλ ριεπαζκφ θαη ηελ πεξηθξφλεζε καο, θαζψο 

καο ππελζπκίδεη εθ λένπ φηη ν πφλνο θαη ε ζιίςε πνπ βηψζακε γηα ηελ απψιεηα ηεο Αιθήζηηδνο 

πξνεγνπκέλσο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ απνθεπρζεί, εάλ εθείλνο αθνινπζνχζε κηα δηαθνξεηηθή 

δηαδξνκή. 

 Πάλησο, ηελ ίδηα ζηηγκή, αμίδεη λα επηζεκαλζεί έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηεο 

ξεηνξηθήο καεζηξίαο ηνπ Δπξηπίδε: κέζσ ηεο αλαθνξάο απηήο ηνπ Φέξεηα ζηελ Άιθεζηε ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη ν γεξαηφο βαζηιηάο πξνβαίλεη ζε χβξε εηο βάξνο ηεο κλήκεο 

ηεο λεαξήο βαζίιηζζαο. πλεπψο, φπσο αθξηβψο ιίγνπο ζηίρνπο λσξίηεξα (ζη. 713) ν Άδκεηνο ζα 
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κπνξνχζε λα θαηεγνξεζεί σο πβξηζηήο, έηζη αθξηβψο ζην ζεκείν απηφ θαη ν Φέξεηαο ζα κπνξνχζε 

λα δερζεί αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο. Δίλαη, πξάγκαηη, αμηνζεκείσηε ε ξεηνξηθή επηδεμηφηεηα ηνπ 

ηξαγηθνχ, ν νπνίνο θξνληίδεη λα εμηζνξξνπεί πιήξσο ηε ιεθηηθή θαξέηξα ησλ εξψσλ-αγνξεηψλ 

ηνπ. Δμάιινπ, φπσο ελ ζπλερεία ζα δηαπηζησζεί, Άδκεηνο θαη Φέξεηαο κνηξάδνληαη ηελ ίδηα 

ξεηνξηθή δεηλφηεηα· δηαθνξνπνηνχληαη κφλν ζην ήζνο θαη ζηελ θνζκναληίιεςή ηνπο.  

 Δπηζηξέθνληαο ζηελ αλάιπζή καο, έπεηαη ε απφθξηζε ηνπ Αδκήηνπ (ζη. 717). Με ηφλν 

ζθιεξφ θαη επηβιεηηθφ, ν λεαξφο βαζηιηάο ησλ Φεξψλ απαληά ζηελ εξψηεζε ηνπ παηέξα ηνπ πνπ 

πξνεγείηαη. Μάιηζηα, ηνπ δειψλεη εθ λένπ φηη ην γεγνλφο φηη ε Άιθεζηε θείηεηαη λεθξή απνηειεί 

απφδεημε ηεο δηθήο ηνπ άηνικεο ζηάζεο. ηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ έλλνηα ηνπ εζηθνχ 

ρξένπο ησλ γνλέσλ ηνπ λα πεζάλνπλ γηα λα ζσζεί εθείλνο, ν Άδκεηνο νξηνζεηεί ην ινγηθψο 

εθπεθξαζκέλν ήδε επηρείξεκά ηνπ ζε έλα πιαίζην έληνλεο παζνπνηίαο, θαζψο επηιέγεη λα 

εκπινπηίζεη ηνλ ιφγν ηνπ κε ιέμεηο ζπλαηζζεκαηηθά θαη εζηθά θνξηηζκέλεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν λεαξφο βαζηιηάο πξνζθσλεί ηνλ παηέξα ηνπ θάθηζηε. Αζθαιψο, ε 

ιεθηηθή ηνπ απηή επηινγή κφλν ηπραία δελ είλαη. Γηα ηελ αθξίβεηα, ν Άδκεηνο ζην ζεκείν απηφ 

θαίλεηαη λα αληαπνδίδεη ζηνλ Φέξεηα απηφλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ, γπξίδνληάο ηνλ, θαη’ νπζίαλ, πίζσ 

(βι. ζη. 697). ε κηα δεχηεξε αλάγλσζε, πάιη, ε ελ ιφγσ πξνζθψλεζε θαλεξψλεη θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή απφξξηςε ηνπ γνλέα απφ ην παηδί ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη κφλν έλα παηδί πνπ 

θακία δελ ζα ήζειε ζρέζε κε ηνπο γελλήηνξέο ηνπ ζα πξνέβαηλε ζε έλαλ ηφζν ζθιεξφ 

ραξαθηεξηζκφ. ην ζεκείν απηφ, ε ξεηνξηθή κάο «θιείλεη ην κάηη» γηα κηα αθφκε θνξά. Μέζα απφ 

ηε ρξήζε κηαο κφιηο ιέμεο, ελφο κφιηο επηζέηνπ, ν Άδκεηνο, ζπλεθδνρηθά ν Δπξηπίδεο, θαηνξζψλεη 

θαη λα επηηεζεί ζην ήζνο ηνπ Φέξεηα θαη λα ηνλ ςπρνγξαθήζεη αξλεηηθά θαη, θπξίσο, λα καο 

ππελζπκίζεη φηη ν ίδηνο πξνηείλεη ηελ απφξξηςε ηνπ παηέξα ηνπ, ηνλ νπνίν εθεμήο δελ ινγίδεη σο 

νηθνγέλεηά ηνπ.  

Δμίζνπ εληππσζηαθή, παξάιιεια, είλαη θαη ε εθ λένπ ρξήζε ηεο ἀηνικίαο, δεδνκέλνπ φηη 

καο ππελζπκίδεη αθξηβψο ην θαηεγνξεηήξην ηνπ Αδκήηνπ εηο βάξνο ηνπ Φέξεηα. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ 

ζα ήηαλ θαζφινπ ππεξβνιή λα ππνζηεξίμνπκε φηη ν Άδκεηνο είλαη έλαο εμαίξεηνο ρεηξηζηήο ησλ 

ξεηνξηθψλ ηξφπσλ θαη κέζσλ. Με ιαθσληθφηεηα θαη γιαθπξφηεηα πεηπραίλεη λα δνκήζεη ζθηρηά 

ηνλ ιφγν ηνπ θαη δηαξθψο αλαθηλεί ζηε ζθέςε καο ηε βάζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ, 

πξνθαηαβάιινληαο ηελ ηειηθή καο απφθαλζε. Πψο είλαη δπλαηφ λα αγλνήζνπκε ηα ιεγφκελα ηνπ 

Αδκήηνπ, ν νπνίνο κέλεη απαξέγθιηηα πηζηφο ζε φζα εμαξρήο ππνζηεξίδεη; Πψο είλαη δπλαηφ λα 

κελ πηζηεχζνπκε φηη ν Άδκεηνο πξάγκαηη ζα απνξξίςεη ηνπο γνλείο ηνπ, ηνπο κφλνπο -θαηά ηνλ 

ίδην- ππαίηηνπο γηα ηελ απψιεηα ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη ζα πνξεπζεί εθεμήο κφλνο ζε έλαλ βίν πνπ ζα 

κνηάδεη κε λεθξηθή πνκπή, δίρσο ραξέο θη αγάπε; Πψο είλαη δπλαηφ λα κελ αζσψζνπκε ηνλ λεαξφ 

βαζηιηά πνπ κε ζζέλνο ππεξαζπίδεηαη ηε κλήκε ηεο λεθξήο γπλαίθαο ηνπ απέλαληη ζηνλ Φέξεηα, ν 

νπνίνο, αθφκα θαη ζηηο πιένλ επαίζζεηεο ζηηγκέο ελφο παληνηηλνχ απνρσξηζκνχ, φπσο απηέο 
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πξνθχπηνπλ ζην δξακαηηθφ παξφλ, ζηέθεηαη θπληθφο θαη άηεγθηνο;    

 Πξάγκαηη, ν γεξαηφο βαζηιηάο ελδηαθέξεηαη κνλάρα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ επεκεξία, γεγνλφο πνπ έηη κηα θνξά επηβεβαηψλεη θαη ν ζη. 718. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, κέζσ 

ηνπ ζηίρνπ απηνχ, αθήλεηαη λα δηαθαλεί φηη θχξην κέιεκα ηνπ Φέξεηα απνηειεί ε πξνζπάζεηά ηνπ 

λα απελδπζεί ηηο εηο βάξνο ηνπ θαηεγνξίεο ρσξίο, σζηφζν, λα ελδηαθέξεηαη λα ηηο αληηθξνχζεη. 

Έηζη, ζηελ νκνινγνπκέλσο βαξηά θαηεγνξία πνπ γηα δεχηεξε θνξά εθηνμεχεη ελαληίνλ ηνπ ν γηνο 

ηνπ (ζη. 717) θαη πάιη δελ απαληά. Σν κφλν πνπ ππνγξακκίδεη είλαη φηη θαλείο δελ ζα βξεζεί λα 

θαηεγνξήζεη είηε απηφλ είηε ηε γπλαίθα ηνπ γηα ηνλ ζάλαην ηεο Αιθήζηηδνο. Βέβαηα, ε δήισζε ηνπ 

απηή δελ αηηηνινγείηαη νχηε εδψ, κε απνηέιεζκα ε κνκθή ηνπ Αδκήηνπ πεξί ἀηνικίαο ηνπ Φέξεηα 

λα κέλεη, ελ ηέιεη, αλαπάληεηε. 

  Απφ ξεηνξηθήο απφςεσο, έπεηηα, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο ἐξεῖο, 

θαζψο καο παξαπέκπεη ζε φζα έρεη ήδε ππνζηεξίμεη ν γεξαηφο βαζηιηάο (ζη. 704-705). Αθνχγνληαο 

ηνλ ιφγν ηνπ, ζην κπαιφ καο γελλάηαη κηα λνεξή αληίζεζε: «Δζχ, Άδκεηε, δελ ζα κπνξέζεηο λα πεηο 

φηη ε Άιθεζηε θείηεηαη λεθξή εμαηηίαο καο, ελψ εκείο ζα κπνξνχζακε λα ην ππνζηεξίμνπκε», 

θαίλεηαη νπζηαζηηθά λα ππνλνεί ν Φέξεηαο. Ζ ξεηνξηθή δεηλφηεηα ηνπ Δπξηπίδε είλαη παληαρνχ 

παξνχζα, ηδίσο εάλ αλαινγηζζεί θαλείο ηελ εξκελεία ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηίρνπ. Δλαξγέζηεξα, 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ἐξεῖο -θπξίσο δε κέζσ φζσλ ππνλνεί κε απηφ- ν Φέξεηαο καο ππελζπκίδεη φηη 

ν ίδηνο έρεη ήδε εμαπνιχζεη ηελ θαηεγνξία πεξί δνινθνλίαο ηεο Αιθήζηηδνο εηο βάξνο ηνπ γηνπ ηνπ 

(ζη. 696). Δπνκέλσο, ν Δπξηπίδεο επηιέγεη λα πξνηθίζεη κε ξεηνξηθή επηδεμηφηεηα θαη ηνλ ιφγν ηνπ 

γεξαηνχ βαζηιηά, θαζψο ν ζηίρνο 718 αληερεί φζα ήδε έρνπλ ιερζεί, αθξηβψο φπσο θαη ν ζη. 717 

αληαλαθιά ηελ πάγηα ηνπνζέηεζε ηνπ Αδκήηνπ εηο βάξνο ηνπ παηέξα ηνπ.  

 ην ζεκείν απηφ ν ἀγὼλ έρεη απνθηήζεη κηα άγξηα νκνξθηά. Σα δηεζηψηα πνπ δηαθπβεχνληαη 

είλαη ηεξάζηηα θαζψο νδεγνχκαζηε πξνο ην ηέινο ηεο πίζηεσο. Ο Άδκεηνο αλαθηά θαη πάιη ηνλ 

ιφγν. Σν χθνο ηνπ είλαη κάιινλ εηξσληθφ, ίζσο θαη απεηιεηηθφ, ελψ ν ηφλνο ηνπ είλαη θαζεισηηθφο. 

Μέζσ ηεο επρεηηθήο επθηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηεί (εἴζε ἔιζνηο πνηέ) πξνζδίδεη ζηνλ ιφγν ηνπ 

δσληάληα θαη ακεζφηεηα. Οιφθιεξε ε απφθξηζε ηνπ δε, απνηειεί έλα ζρήκα αδπλάηνπ 

ζηνηρεηνζεηεκέλν γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ ρξένπο, ηεο ππνρξέσζεο, ηεο αλάγθεο (ἐο ρξείαλ), 

γεγνλφο πνπ καξηπξά θαη πάιη ηε ξεηνξηθή επηδεμηφηεηα ηνπ Αδκήηνπ. Δθ ησλ πξαγκάησλ, είλαη 

αδχλαηνλ ν Φέξεηαο πνηέ μαλά λα κελ ρξεηαζηεί ηε βνήζεηα ηνπ γηνπ ηνπ, φπσο, εμάιινπ, ηζρχεη 

θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο εμ αίκαηνο ζρέζεηο, νπφηε νη άλζξσπνη πξνζηξέρνπλ φηαλ έρνπλ αλάγθε ζηα 

πην νηθεία ηνπο πξφζσπα.  

πλάκα, αμίδεη λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ ζηίρν απηφ θαη ππφ ην πξίζκα ηεο εζνπνηίαο. Ο 

Άδκεηνο απνδεηθλχεηαη εζηθά αθέξαηνο θαη άκεκπηνο. Γελ δηζηάδεη λα επρεζεί πνηέ ν παηέξαο ηνπ 

λα κελ ππνπέζεη ζηελ αλάγθε ηνπ γηαηί, εάλ ηπρφλ ππνπέζεη, ν λεαξφο βαζηιηάο δελ πξφθεηηαη λα 

ηνλ βνεζήζεη. Γηα ηελ αθξίβεηα, αθήλεηαη λα ελλνεζεί φηη ζα ηνπ αξλεζεί νπνηνδήπνηε ίρλνο 
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βνεζείαο, φπσο αθξηβψο θαη ν Φέξεηαο δελ ηνλ βνήζεζε φηαλ εθείλνο ηνλ ρξεηαδφηαλ πξαγκαηηθά. 

Γελ πξνδίδεη, δειαδή, ηα πηζηεχσ ηνπ νχηε παξεθθιίλεη απφ φζα έρεη ήδε ηζρπξηζζεί. Γη’ απηφλ ν 

Φέξεηαο δελ ζπγθαηαιέγεηαη πιένλ ζηα νηθεία πξφζσπα θαη, εθεμήο, δελ ζα λνηάδεηαη θαζφινπ γηα 

ηνλ γελλήηνξά ηνπ. Πάλησο, ν ζηίρνο απηφο ζα κπνξνχζε λα ππνδειψλεη θαη κηα αξλεηηθή πηπρή 

ηνπ ήζνπο ηνπ λεαξνχ βαζηιηά, κηαο θαη κέζσ ηεο επρήο απηήο εχινγα ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζζεί εμίζνπ θπληθφο κε ηνλ παηέξα ηνπ: δελ πξφθεηηαη πνηέ μαλά λα ηνλ βνεζήζεη θαη λα 

ηνπ ζπκπαξαζηαζεί ζε ηπρφλ πξνθχπηνπζεο δπζθνιίεο κφλν θαη κφλν επεηδή δελ έθαλε ν Φέξεηαο 

φ,ηη ηνπ δήηεζε ν γηνο ηνπ. Παξαηεξνχκε, επνκέλσο, φηη ν Δπξηπίδεο δελ εμπςψλεη εζηθά θαλέλαλ 

απφ ηνπο δχν θεληξηθνχο αγνξεηέο. Γελ επηδηψθεη, δειαδή, λα θαηεπζχλεη ηε ζθέςε, ηδίσο δε ηελ 

θξίζε καο, ππέξ ηνπ ελφο ε ηνπ άιινπ. Σνπλαληίνλ. Μαο αθήλεη απνιχησο ειεχζεξνπο λα ιάβνπκε 

ηελ ηειηθή καο απφθαζε, έρνληαο παξνπζηάζεη επί ζθελήο δχν ήξσεο-αγνξεηέο κε δηαθνξεηηθή 

θνζκναληίιεςε θαη ηδενινγία, πνιιψ δε κάιινλ, κε δηαθνξεηηθφ θψδηθα εζηθψλ αμηψλ. Πάλησο, 

θαη νη δχν παξνπζηάδνληαη ζηελ νιφηεηά ηνπο, κε ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηνπο ζηνηρεία, κε ηα 

πάζε θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο. 

 ηε ζπλέρεηα (ζη. 720), ηνλ ιφγν παίξλεη ν Φέξεηαο, ν νπνίνο γηα αθφκα κηα θνξά δελ 

απαληάεη επζέσο ζε φζα ν Άδκεηνο ηνπ θαηαινγίδεη αιιά ιέεη φ, ηη ν ίδηνο ζέιεη. Με ηε ζηάζε ηνπ 

απηή, κάιηζηα, καο πξνζθαιεί λα ηνλ ςπρνγξαθήζνπκε είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά. Απφ ηε κηα 

κεξηά, ινηπφλ, κελ απαληψληαο ζηνλ Άδκεην αιιά εκκέλνληαο ζε φζα ήδε έρεη πεη, επηβεβαηψλεη ηε 

βαζηά ηνπ πεπνίζεζε πσο νηηδήπνηε ηζρπξίδεηαη είλαη θαζφια ζσζηφ θαη γη’ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν 

επηκέλεη λα επαλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ, ε νπνία δελ αληηθξνχεηαη απφ ηνλ γην ηνπ. Δπνκέλσο, ν 

ίδηνο παξνπζηάδεηαη –ή, νξζφηεξα, απηνπαξνπζηάδεηαη- σο ζψθξσλ θαη εζηθά ζπλεπήο. Απφ ηελ 

άιιε, φκσο, ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε -κάιινλ επζηνρφηεξα- φηη κε ηε ζηάζε ηνπ απηή 

εκθαλίδεηαη εμαηξεηηθά αιαδνληθφο· αδηαθνξεί παληειψο γηα φζα ηνπ πξνζάπηεη ν Άδκεηνο θαη, 

παξάιιεια, ν ζάλαηνο ηεο λεαξήο βαζίιηζζαο ηνλ αθήλεη παγεξά αδηάθνξν. Ο ίδηνο, ζπλάκα, 

επηκέλεη λα παξνηξχλεη ηνλ γην ηνπ λα παληξεχεηαη δηαξθψο, ψζηε νη κειινληηθέο ηνπ ζχδπγνη λα 

ηνλ ζψδνπλ, φπσο αθξηβψο θαη ε Άιθεζηε, πεζαίλνληαο εθείλεο αλη’ απηνχ.  

 Αζθαιψο, πξφθεηηαη γηα επαλάιεςε ηεο ίδηαο ζέζεο πνπ πξν νιίγσλ ιεπηψλ εμέθξαζε (ζη. 

699-701). Δλ πξνθεηκέλσ, φκσο, ν ιφγνο ηνπ δηαλζίδεηαη θαη κε έλα ζρήκα ιέμεσο (πνιιάο, 

πιείνλεο), ην νπνίν έξρεηαη λα ρξσκαηίζεη ξεηνξηθφηεξα ηελ ελ ιφγσ ππεξβνιή. Μάιηζηα, σο 

εμαίξεηνο ρεηξηζηήο ηνπ ιφγνπ ν Δπξηπίδεο –θαη’ επέθηαζε ν Φέξεηαο-  ζηνλ ζηίρν απηφ 

θαηαθέξλεη λα δεκηνπξγήζεη κηα εζσηεξηθή θνξχθσζε. Απηή επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

νπζηαζηηθνπνηεκέλνπ επηζέηνπ πνιιάο. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εκηζηηρίνπ, ν Φέξεηαο ρξεζηκνπνηεί 

ην επίζεην ζηνλ ζεηηθφ βαζκφ ηνπ, ελψ, κφιηο ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ ζηνλ ζπγθξηηηθφ. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ν ιφγνο ηνπ θηλείηαη κε παηγληψδε ηξφπν αλάκεζα ζηελ ππεξβνιή θαη ζην αδχλαην, δπν 

αγαπεκέλα ξεηνξηθά κέζα ηνπ Δπξηπίδε πνπ ζπρλφηαηα βξίζθνπλ πξφζθνξν έδαθνο ψζηε λα 
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ξηδψζνπλ ζηα δξακαηηθά ζπκθξαδφκελα. Δμάιινπ, πψο είλαη δπλαηφλ λα πεζάλνπλ γηα ράξε ηνπ 

Αδκήηνπ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο απφ ηηο νχησο ή άιισο πνιιέο πνπ εηθάδεη ν Φέξεηαο φηη ν γηνο 

ηνπ ζα λπκθεπζεί γηα λα απνθεχγεη δηαξθψο ηνλ ζάλαην; 

 ε απηφ ην πηζαλνινγηθφ επηρείξεκα ν Άδκεηνο αληαπαληά κε επίζεζε. Ο λεαξφο βαζηιηάο 

εκπινπηίδεη ηνλ ιφγν ηνπ κε ην βαζχηαηα ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλν ὄλεηδνο ην νπνίν δεζπφδεη 

ζηελ απάληεζε ηνπ, δεδνκέλνπ φηη κε απηφ ν Δπξηπίδεο νινθιεξψλεη ην πξψην κηζφ ηνπ ζηίρνπ. 

Καη’ νπζίαλ, ν ζηαζεξά πξνζεισκέλνο ζηνλ εζηθφ θψδηθά ηνπ  Άδκεηνο εμαπνιχεη ελαληίνλ ηνπ 

παηέξα ηνπ κηα εθ λένπ επίζεζε ζην ήζνο ηνπ. Απηή ηε θνξά, κάιηζηα, ε κνκθή ηνπ είλαη αθφκα 

πην θαίξηα θαη ν ιφγνο ηνπ έηη ζθνδξφηεξνο: ν λεαξφο βαζηιηάο δελ θαηεγνξεί απιψο ηνλ παηέξα 

ηνπ, πνπ δελ πέζαλε γηα λα ζσζεί εθείλνο, κα ηνπ πξνζάπηεη θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

μεδηάληξνπνπ. Ζ πξάμε, ή νξζφηεξα ε απξαγία, ηνπ Φέξεηα δελ είλαη κνλάρα κηα πξάμε πνπ γελλά 

ληξνπή, ή ηνπιάρηζηνλ ζα έπξεπε λα γελλά ληξνπή, ζηνλ ίδην ηνλ γεξαηφ βαζηιηά. Δίλαη, πνιχ 

πεξηζζφηεξν, κηα πξάμε αλαίζρπληε θαη θνηλσληθά κε απνδεθηή, φπσο αθξηβψο ν ίδηνο ν Φέξεηαο 

είλαη αλαίζρπληνο, μεδηάληξνπνο θαη θνηλσληθά κε απνδεθηφο, απνξξηπηένο απφ ηνπο ζεαηέο. ηνπο 

ηειεπηαίνπο, κάιηζηα, ε ελ ιφγσ κνκθή ηνπ Αδκήηνπ γελλά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη δηεγείξεη 

ην ζπκηθφ ηνπο. 

 Βέβαηα, ε ρξήζε ηνπ φξνπ ὄλεηδνο ππεξεηεί θαη κηα αθφκε ιεηηνπξγία πέξαλ ηεο 

παζνπνηίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ απηνχ ηνπ νπζηαζηηθνχ ν Άδκεηνο γηα δεχηεξε θνξά 

θαηαθέξλεη λα αληηγπξίζεη ζηνλ Φέξεηα ηελ θαηεγνξία πνπ ν ηειεπηαίνο εμαπέιπζε πξνεγνπκέλσο 

ελαληίνλ ηνπ πξψηνπ (ζη. 701-702). Ζ ιεθηηθή δηακάρε ησλ δχν αλδξψλ ζηαδηαθά θνξπθψλεηαη 

θαη, απφ απηφ ην ζεκείν, ν Άδκεηνο αξρίδεη λα δηθαηψλεηαη ζηα κάηηα ησλ ζεαηψλ, θαζψο 

αληαπαληά ζηνλ Φέξεηα ρξεζηκνπνηψληαο, θαη’ νπζίαλ, ηα ιεγφκελα εθείλνπ. Μάιηζηα, ηε 

δηαθαηλφκελε επηθξάηεζή ηνπ δελ ηελ νθείιεη κφλν ζηε δηέγεξζε ηνπ ζπκηθνχ καο. Ο λεαξφο 

βαζηιηάο επηζπκεί λα θαηαιάβεη θαη ηνλ λνπ καο, ζηνρεχνληαο ζηε ινγηθή καο. Γη’ απηφλ αθξηβψο 

ηνλ ιφγν ζπεχδεη λα δηθαηνινγήζεη ηε ρξήζε κηαο ηφζν βαζηά ρξσκαηηζκέλεο ζπλαηζζεκαηηθά 

ιέμεο, φπσο ππνδειψλεη ν ζχλδεζκνο γάξ, ην θπξίαξρν ζεκείν ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ ζηίρνπ.  

 Παξάιιεια, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην απαξέκθαην ζαλεῖλ κε ην νπνίν νινθιεξψλεηαη 

ν ζη. 721, θαζψο έσο θαη ηνλ ζη. 730 ππάξρεη κηα δηαξθήο επαλάιεςε ηχπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ ζάλαην θαη ηνπο λεθξνχο (ζαλεῖλ, λεθξόλ, ζαλῇ, ζαλῇο, ζαλόληη, ζάςαη, λεθξόλ, ζάςεηο). 

Αλακθίβνια, ε επαλάιεςε απηή είλαη ζεκηηή -εάλ φρη αλαγθαία- ζηα πιαίζηα ηεο ηξαγσδίαο, 

δεδνκέλνπ φηη πξνζδίδεη δξακαηηθφ βάζνο ζηε ζθελή. Δμίζνπ αλαγθαία, πάλησο, απνδεηθλχεηαη θαη 

απφ ξεηνξηθήο απφςεσο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ν ιφγνο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν απνθηά δσληάληα, 

ακεζφηεηα θαη παξαζηαηηθφηεηα. Ο ξπζκφο γίλεηαη γξεγνξφηεξνο θαη νη πλεπκαηηθέο καο αληέλεο 

ηεληψλνληαη ζην έπαθξνλ. Γελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε φηη βξηζθφκαζηε ζηε λεθξηθή πνκπή ηεο 

Αιθήζηηδνο. Έηζη, θαζφινπ ηπραία κα εληειψο ζθφπηκα, ν Δπξηπίδεο επηιέγεη λα ηνπνζεηήζεη ζην 
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ζηφκα ηνπ Αδκήηνπ πέληε ιέμεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ζάλαην, ελψ ζην ζηφκα ηνπ Φέξεηα κφιηο ηξεηο. 

Καη ην αξηζκεηηθφ ζηνηρείν απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, ππνδειψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαζέλαο απφ 

ηνπο δχν αγνξεηέο αληηιακβάλεηαη ηνλ ζάλαην ηεο Αιθήζηηδνο, ζπκβάιινληαο, έηζη, ζηελ εζνπνηία 

ησλ δχν πξνζψπσλ. Αζθαιψο, ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα δελ ζεκαίλνπλ ηίπνηα απφ κφλα ηνπο εάλ 

δελ ζπλεξκελεπζνχλ κε ηα θεηκεληθά ζπκθξαδφκελα ζηα νπνία εκπεξηέρνληαη. Απφ ηε κηα κεξηά, 

ινηπφλ, ν Άδκεηνο βηψλεη κε βαζχηαηε ζιίςε ηελ απψιεηα ηεο αγαπεκέλεο ηνπ, ηελ ίδηα ζηηγκή 

πνπ ν Φέξεηαο, απφ ηελ άιιε, ηελ πξνζεγγίδεη επηθαλεηαθά. 

 Δλαξγέζηεξα, ζηνλ ζη. 722 ηνλ ιφγν αλαθηά εθ λένπ ν Φέξεηαο. ην ζεκείν απηφ ζα 

πεξηκέλακε ν γεξαηφο βαζηιηάο λα αληαπαληήζεη ζηνλ γην ηνπ, αληηθξνχνληαο έζησ θαη ηψξα, ηελ 

χζηαηε ζηηγκή, ηηο εηο βάξνο ηνπ θαηεγνξίεο. Ωζηφζν, θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη. Γηα ηελ αθξίβεηα, 

ν Φέξεηαο αδηαθνξεί παληειψο γηα ηηο κνκθέο ηνπ Αδκήηνπ. Απφ ην ζηφκα ηνπ πξνέξρεηαη έλα 

θαη’ επίθαζε γλσκηθφ, δεισηηθφ ηεο πξνζσπηθήο ηνπ θνζκναληίιεςεο. Γη’ απηφλ γιπθηά είλαη 

κνλάρα ε δσή. Αξεηέο φπσο ε ηφικε θαη ε θνηλσληθή αηδψο, ε επζέβεηα θαη ε εζηθή θακία ζεκαζία 

δελ έρνπλ. Μάιηζηα, ν σθειηκηζκφο ηνπ γεξαηνχ βαζηιηά απνδίδεηαη κε έλα θπθιηθφ ζρήκα. ε 

απηφ ην ζρήκα ιέμεσο ππιψλαο αλαδεηθλχεηαη ε έλλνηα ηνπ θίινπ.    

 Πξφθεηηαη, βέβαηα, γηα κηα έλλνηα-ππιψλα φινπ ηνπ έξγνπ. Ζ θηιία, ζηελ νιφηεηά ηεο θαη 

ζηελ πην πιήξε ηεο κνξθή είλαη απηή πνπ επέηξεςε ζηνλ Άδκεην λα βιέπεη ην θσο ηεο εκέξαο ζην 

δξακαηηθφ παξφλ θαη απηή πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα μαλαδεί ηε ζχδπγφ ηνπ ζην εγγχηαην δξακαηηθφ 

ηέινο. Πνιχ πεξηζζφηεξν, ζχκθσλα κε ηνλ Δπξηπίδε πξφθεηηαη γηα κηα έλλνηα-ππιψλα ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ελ γέλεη. Ο ηξαγηθφο επηιέγεη ζηελ Ἄιθεζηηλ λα πξνζεγγίζεη –θαη, ελ ηέιεη, 

λα εμπκλήζεη- ηελ αξεηή ηεο θηιίαο σο έλαλ θχξην, εάλ φρη ηνλ θπξηφηαην, ζπλεθηηθφ αξκφ ησλ 

αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο. Δίλαη ε θηιία ε ζηέξεα βάζε πάλσ ζηελ νπνία κπνξνχλ λα ρηηζηνχλ κε 

γεξά ζεκέιηα νη πγηείο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Απηέο δε, κε ηε ζεηξά ηνπο, απνηεινχλ κέξνο ελφο 

φινπ. Με πην απιά ιφγηα, είλαη νη πγηείο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Απηέο δε, κε ηε ζεηξά ηνπο, 

απνηεινχλ κέξνο ελφο φινπ. Με πην απιά ιφγηα, είλαη νη πγηείο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο απηέο πνπ 

δχλαληαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ χπαξμε πξσηίζησο θαη δεπηεξεπφλησο ηελ επηβίσζε κηαο πγηνχο 

πνιηηείαο, κε ηνπο θνηλσλνχο ηεο λα άγνληαη απφ ηηο επηηαγέο ηεο θηιίαο. 

 Σφζν πςειά είλαη ηα δηδάγκαηα ηνπ Δπξηπίδε. Ο πνηεηήο, βέβαηα, απεπζχλεηαη θαη ζε έλα 

εμίζνπ πςειφ θξνλεκάησλ θνηλφ. Έρνπκε θάζε ιφγν λα ππνζηεξίδνπκε φηη νη ζεαηέο ηεο 

Ἀιθήζηηδνο ηνπ 438 π. Υ. ζα ζπιιάκβαλαλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο θηιίαο θαη ζα αληηιακβάλνληαλ 

ηελ παξνπζίαζή ηεο σο αθξνγσληαίν ιίζν ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο, φπσο εμάιινπ πξφζηαδε θαη ε 

θνζκναληίιεςή ηνπο. Μηα θνζκναληίιεςε πνπ θαζφινπ δελ ζπλάδεη κε απηήλ ηνπ Φέξεηα. Γηα ηνλ 

γεξαηφ βαζηιηά ζεκαζία έρεη κνλάρα ε δηθή ηνπ δσή, ηελ νπνία ινγίδεη θαη σο ππέξηαην αγαζφ. 

Μέζα απφ ηελ απφθξηζή ηνπ απηή αλαδεηθλχεηαη θαη ην θνζκνείδσιφ ηνπ. ην αληηθαζξέπηηζκά 

ηνπ αλαθιά ν σθειηκηζκφο, ν πξαγκαηηζκφο. Ο Φέξεηαο είλαη παξαδνκέλνο ζηηο πιηθέο απνιαχζεηο 
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ηεο δσήο θαη αδηαθνξεί γηα φια, αθφκε θαη γηα ηνπο πην νηθείνπο ηνπ ζπγγελείο. Ζ ζηάζε ηνπ απηή, 

αζθαιψο, αληίθεηηαη ζην ζπκηθφ ησλ ζεαηψλ, νη νπνίνη ινγηθά ζα απνξξίςνπλ ηνλ γεξαηφ βαζηιηά 

θαη ζα ηνλ θαηαδηθάζνπλ ζηε ζπλείδεζε ηνπο.  

 Μάιηζηα, ν ζη. 723, ε απφθξηζε ηνπ Αδκήηνπ, θαίλεηαη λα απερεί ηε δηθή ηνπο ζθέςε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν Άδκεηνο ζπλερίδεη λα εμαπνιχεη ιεθηηθά ππξά ελαληίνλ ηνπ παηέξα ηνπ, 

επηηηζέκελνο ζην ήζνο ηνπ. Γηα κηα αθφκα θνξά ηνλ θαηεγνξεί γηα αλαλδξία, επηιέγνληαο λα 

θνζκήζεη ηνλ ιφγν ηνπ κε κηα άξλεζε δειψλνληαο ηη δελ είλαη ν παηέξαο ηνπ θαη ππνζθάπηνληαο 

ην αληί-πξφηππν ηνπ (θνὐθ ἐλ ἀλδξάζη). Ζ δεηιία ηνπ Φέξεηα, επνκέλσο ηίζεηαη εθ λένπ ζην 

ζηφραζηξν ηνπ λεαξνχ βαζηιηά. Μνηάδεη, κάιηζηα, λα απνηειεί ηελ πην ζηέξεα βάζε ηνπ 

θαηεγνξεηεξίνπ ηνπ. ην ζεκείν απηφ, πάλησο, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ν Άδκεηνο 

εθθξάδεη επί ζθελήο κε ιφγηα θαη ηε ζθέςε ησλ ζεαηψλ. Οη ηειεπηαίνη, ινγηθά, ζα απνζηξέθνληαλ 

ηνλ γεξαηφ βαζηιηά κηαο θαη ε πξνεγεζείζα ηνπνζέηεζή ηνπ ππνδεηθλχεη έλαλ άλζξσπν 

εγσθεληξηθφ θαη θαζφια αλαίζρπλην, έλαλ άλζξσπν δεηιφ θαη αλάμην λα ζηέθεηαη δίπια ηνπο, λα 

ζπγθαηαιέγεηαη σο έλαο εμ απηψλ.  

 Σελ αξλεηηθή ηνπ εηθφλα, ηελ αληη-αζελατθή ηνπ ηαπηφηεηα πνπ δηεγείξεη ην ζπκηθφ ησλ 

ζεαηψλ, έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη θαη ν επφκελνο ζηίρνο (ζη. 724). Πξφθεηηαη, θαη’ νπζίαλ, γηα έλαλ 

ζηίρν δεισηηθφ ηεο θπληθφηεηαο ηνπ γεξαηνχ βαζηιηά. Ο Φέξεηαο επαλαθέξεη ζηε ζπδήηεζε ηελ 

Άιθεζηε ηνλίδνληαο ζηνλ γην ηνπ φηη απηή -θαη φρη ν ίδηνο- θείηεηαη λεθξή. Γηα δεχηεξε θνξά (βι. 

ζη. 716), ν Φέξεηαο, ελψ κεηαρεηξίδεηαη κε ινγηθή ηα ηεθηαηλφκελα, θαζψο αλαθέξεη θάηη γλσζηφ 

ζε φινπο θαη ινγηθψο κε αλαζηξέςηκν, ζθάιιεη ζε επίπεδν εζνπνηίαο. Μάιηζηα, αμηνζεκείσηε 

είλαη θαη ε επηινγή ηνπ Δπξηπίδε λα δηαλζίζεη ηνλ ιφγν ηνπ γεξαηνχ βαζηιηά κε ην ξήκα ἐγγειᾷο ην 

νπνίν επηηειεί έλαλ δηηηφ ξφιν, ππεξεηψληαο ηηο αξρέο ηεο ξεηνξηθήο. Έηζη, ν Φέξεηαο επηζεκαίλεη 

ζηνλ γην ηνπ κε κηα δφζε απηαξέζθεηαο θαη, πηζαλφλ, γειψληαο ζαξθαζηηθά φηη ζάβεη ηελ 

πεθηιεκέλε ηνπ ζχδπγν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ζην ηέινο ν ίδηνο  δελ ζα έρεη θαλέλαλ ιφγν 

λα γειά. Ζ σκφηεηά ηνπ ζηηγκαηίδεη ζηαδηαθά ηηο πην κχρηεο ζθέςεηο ησλ ζεαηψλ θαη, παξάιιεια, 

ηνπο νδεγεί κε ξπζκνχο αξγνχο -πιελ ζηαζεξνχο- ζηελ απφξξηςε ηνπ θαη, θαη’ επέθηαζε, ζηελ 

εζηθή ηνπ κεδελνπνίεζε. 

  Βέβαηα, ν ζηίρνο πνπ απνηειεί ην απνθνξχθσκα ηεο αξλεηηθήο ηνπ εζηθήο πξνζέγγηζεο δελ 

είλαη άιινο απφ ηνλ ζη. 726, ν νπνίνο πξέπεη λα κειεηεζεί αληηζηηθηηθά πξνο ηνλ ζη. 725, ψζηε λα 

θαηαδεηρζεί κε ελάξγεηα ην εζηθφ ηέικα ζην νπνίν έρεη εγθισβηζζεί ν Φέξεηαο ιφγσ ηεο 

θνζκναληίιεςήο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Άδκεηνο, κε κηα εθ λένπ θπθιηθή αλαθνξά (ζαλῇ-

ζαλῇο) ζέηεη επί ηάπεηνο ην δήηεκα ηνπ εὐθιενῦο ζαλάηνπ, παξνπζηάδνληάο ην ζηελ αληίξξνπε 

κνξθή ηνπ, απηή ηνπ δπζθιενῦο ζαλάηνπ. Αζθαιψο, κε ηελ αλαθνξά ηνπ απηή αλαθηλεί πνηθίια 

πάζε ζηνπο ζεαηέο, νη νπνίνη ζεσξνχλ σο ηδαληθφ ζάλαην ηνλ επθιεή ζάλαην, θαζψο κφλν απηφο ζα 

κπνξνχζε λα ηνπο εμαζθαιίζεη πζηεξνθεκία. Έλαο ηέηνηνο ζάλαηνο, εμάιινπ, ζα ήηαλ θαη ν 
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ζάλαηνο ηνπ Φέξεηα εάλ επέιεγε λα πεζάλεη γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζσηεξία ηνπ γηνπ ηνπ.    

 κσο, κε απνζηνκσηηθή εηιηθξίλεηα, ν γεξαηφο βαζηιηάο απνθξίλεηαη φηη ηνλ ίδην θαζφινπ 

δελ ηνλ λνηάδεη ηη πξφθεηηαη λα πνπλ γη’ απηφλ κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ, θαζψο ηφηε δελ πξφθεηηαη λα 

αθνχεη ηίπνηα. ηνλ ζηίρν απηφ πεξηθιείεηαη θαζαξά ε αληη-ειιεληθή ζηάζε ηνπ Φέξεηα. Γελ 

δηζηάδεη λα ηζνπεδψζεη ηελ αμία ηνπ επθιενχο ζαλάηνπ πνπ, θαη’ νπζίαλ, είλαη κηα ειιεληθή 

απηαμία. Παξάιιεια, ν ζηίρνο απηφο απνηειεί επηζηέγαζκα ηνπ αλάιγεηνπ ραξαθηήξα ηνπ γεξαηνχ 

βαζηιηά θαη ηεο θπληθφηεηάο ηνπ. 

 Μάιηζηα, ν ζπγθεθξηκέλνο ζηίρνο παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη απφ ξεηνξηθήο 

πιεπξάο θαζψο έξρεηαη λα επηζθξαγίζεη κε ηνλ πιένλ παζίδειν ηξφπν ηε ξεηνξηθή επηδεμηφηεηα 

ηνπ Δπξηπίδε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηξαγηθφο, ιίγν πξηλ ην ηέινο ηνπ ὰγῶλνο, παξνπζηάδεη ηνλ 

Φέξεηα ζηελ πην αιεζηλή -θαη ζπλάκα πην απνθξνπζηηθή- ηνπ φςε. Οη ηξεηο θαηά ζεηξά απνθξίζεηο 

ηνπ ζηνλ Άδκεην (ζη. 722, 724, 726) απνηεινχλ έλα crescendo αξλεηηθήο εζνπνηίαο, ε νπνία, κε ηε 

ζεηξά ηεο, αληαλαθιά ζηελ εμίζνπ αξλεηηθή παζνπνηία. Σν νμχκσξν ζηνηρείν -θαη γη’ απηφ άθξσο 

ελδηαθέξνλ θαη εληππσζηαθφ- είλαη φηη ε αξλεηηθή εζνγξάθεζε ηνπ Φέξεηα πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

ίδην ηνλ Φέξεηα. Ο Δπξηπίδεο κεηαρεηξίδεηαη κε πεξίζζηα άλεζε ηε δχλακε ηνπ ιφγνπ θαη ηα κέζα 

ηεο ξεηνξηθήο πεηζνχο, κε απνηέιεζκα λα ηζνπεδψλεη εζηθά ηε θηγνχξα ηνπ γεξαηνχ βαζηιηά εθ 

ησλ έζσ. ην ηέινο, ειάρηζηε ζεκαζία έρεη εάλ ν Άδκεηνο επέηξεςε ζηελ Άιθεζηε λα πεζάλεη γη’ 

απηφλ. εκαζία έρεη ε αλαίζρπληε, ελ πνιινίο κε ειιεληθή, ζηάζε ελφο αλζξψπνπ πνπ δελ δηζηάδεη 

πάλσ απφ ην λεθξφ ζψκα κηαο λεαξήο γπλαίθαο λα μεζηνκίδεη φηη γηα ηνλ ίδην ζεκαζία δελ έρεη ν 

έλδνμνο ζάλαηνο θαη ε πζηεξνθεκία παξά κνλάρα ε απφιαπζε εθήκεξσλ πιηθψλ αγαζψλ θαη 

ζαξθηθψλ απνιαχζεσλ. Με ζηαζεξά βήκαηα, επνκέλσο, νη ζεαηέο νδεγνχληαη πξνο ηελ εζηθή 

κεδελνπνίεζε ηνπ Φέξεηα. Μηα κεδελνπνίεζε πνπ δελ πξνέξρεηαη ηφζν απφ ην θαηεγνξεηήξην ηνπ 

Αδκήηνπ εηο βάξνο ηνπ παηέξα ηνπ φζν απφ ηελ ίδηα ηνπ ηελ ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε. 

 ην κπαιφ φισλ ν Φέξεηαο αξρίδεη λα ζηνηρεηνζεηείηαη σο έλνρνο θαη, θαη’ επέθηαζε, 

δηαθαίλεηαη ε «ήηηα» ηνπ ζηε ιεθηηθή δηαπάιε ησλ δχν αλδξψλ. Ζ ηειεπηαία ηνπ απάληεζε, 

εμάιινπ, έρεη θεληξίζεη ην ζπκηθφ καο γηα ηα θαιά, πξνθαιψληαο καο έληνλα ζπλαηζζήκαηα. 

Αληίζηνηρε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε βηψλεη θαη ν Άδκεηνο, φπσο καξηπξά ε δηπιή εκθαηηθή 

ρξήζε ηνπ επηθσλήκαηνο θεῦ ζηνλ επφκελν ζηίρν (ζη.727). Βέβαηα, ην πην άμην ιφγνπ ζηνηρείν ηνπ 

ζηίρνπ δελ είλαη άιιν απφ ηε ρξήζε ηεο ἀλαηδείαο. Ο λεαξφο βαζηιηάο θαηαθέξλεη λα αληηγπξίζεη 

ζηνλ γεξαηφ παηέξα ηνπ θαη απηήλ ηελ θαηεγνξία (βι. ζη. 694), κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη απηφο ν 

«θπξίαξρνο» ηνπ ιεθηηθνχ παηρληδηνχ, θαζψο δελ αθήλεη θακία εηο βάξνο ηνπ κνκθή αλαπάληεηε.  

 Αζθαιψο δελ κπνξνχκε λα ηζρπξηζζνχκε ην ίδην θαη γηα ηνλ Φέξεηα, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεη θαη ν ζη. 728. ε απηφλ ν γεξαηφο βαζηιηάο πεξηζηξέθεηαη θαη πάιη γχξσ απφ ηελ 

Άιθεζηε, κεηαηνπίδνληαο ηψξα ηελ ἀλαίδεηα απφ ηνλ Άδκεην ζε απηήλ. Βέβαηα, δελ ηελ θαηεγνξεί 

σο αλαηδή. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ αδηαλφεην θαη ζα αληίθεηην ζην θνηλφ πεξί δηθαίνπ αίζζεκα. 
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 Πψο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα θαηεγνξήζεη σο αλαηδή κηα γπλαίθα ηεο νπνίαο νη πξάμεηο 

θαηαδεηθλχνπλ απαξάκηιιε αηδεκνζχλε; Έηζη, επηιέγεη λα ηε ραξαθηεξίζεη ἄθξνλα. Αζθαιψο, 

πξφθεηηαη γηα κηα βαζχηαηα ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε ιέμε εζηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ωο γλσζηφλ,  

ζηνπο θφιπνπο ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο νη άθξνλεο πνιίηεο, νη αλφεηνη (ή νξζφηεξα νη κε 

λνήκνλεο) ζεσξνχληαλ κε πνιίηεο, θαζψο ε ζσθξνζχλε απνηεινχζε απφ θνηλνχ κε ηελ αηδψ θαη 

ηε δηθαηνζχλε ην απαξαίηεην γλψξηζκα ψζηε θάπνηνο λα ζεσξείηαη πνιίηεο, άμην κέινο ηεο 

θνηλσλίαο. Δπνκέλσο, αθήλεηαη λα ελλνεζεί φηη ζην θνζκηθφ είδσιν ηνπ Φέξεηα νη παξαπάλσ 

εζηθέο αξεηέο θακία ζεκαζία δελ έρνπλ. Κηλνχκελνο νξηαθά κεηαμχ χβξεσο θαη κε, ν γεξαηφο 

βαζηιηάο δελ δηζηάδεη λα ραξαθηεξίζεη ἄθξνλα ηε γπλαίθα πνπ θείηεηαη λεθξή κπξνζηά ηνπ. Ίζσο ν 

ραξαθηεξηζκφο απηφο λα είρε θάπνην λφεκα εάλ απνδέθηεο ηνπ ήηαλ ν γηνο ηνπ, θαζψο ην γεγνλφο 

φηη επέηξεςε ηελ εζεινζπζία ηεο ζπδχγνπ ηνπ δελ καξηπξά άλζξσπν ζψθξσλ θαη ζπλεηφ. κσο, 

ζε θακία πεξίπησζε ν ραξαθηεξηζκφο απηφο δελ ζπλάδεη κε ην ήζνο θαη ην πνηφλ ηεο Αιθήζηηδνο. 

Οη ζεαηέο ην γλσξίδνπλ απηφ πνιχ θαιά, κηαο θαη ζηα κάηηα ηνπο ε αγαζηή πξάμε ηεο εθνχζηαο 

ζαλήο ηεο λεαξήο βαζίιηζζαο γηα ηε ζσηεξία ηνπ ζπδχγνπ ηεο ηελ έρεη θαζνξίζεη ζηε ζπλείδεζε 

ηνπο σο πξφηππν ήζνπο θαη σο exemplum ελάξεηεο γπλαίθαο. Πνιχ πην εχθνια ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξίζνπλ ἄθξνλα ηνλ ίδην ηνλ Φέξεηα. Ζ θηγνχξα ηνπ γεξαηνχ βαζηιηά έρεη πηα 

θαηαξξαθσζεί εληειψο. Οη ζεαηέο ηνλ έρνπλ νινθιεξσηηθά απνξξίςεη θαη έρεη επέιζεη ε εζηθή ηνπ 

ηζνπέδσζε.  

 Μάιηζηα, είλαη ηφζν αλππφθνξα φζα ιέεη θαη, ζπλάκα, ηφζν αλππφθνξνο ν ίδηνο πνπ ν 

Άδκεηνο ηνλ πξνζηάδεη λα θχγεη ζηνλ αθξηβψο επφκελν ζηίρν (ἄπειζε). ην ζεκείν απηφ ν λεαξφο 

βαζηιηάο, πέξαλ ηεο ιεθηηθήο ηνπ λίθεο, πεηπραίλεη θαη κηα λίθε ήζνπο. Ο ίδηνο, 

αληηπαξαβαιιφκελνο, πξνο ηνλ παηέξα ηνπ, ζέιεη κνλάρα λα ηαθεί ε ζχδπγφο ηνπ κε αμηνπξέπεηα 

θαη φπσο ηεο αξκφδεη· πφζνο επζεβήο θαη φισλ ησλ ζεαηψλ νη νπνίνη ζπκκεξίδνληαη ηνλ εηιηθξηλή 

πφλν ηνπ Αδκήηνπ θαη, ελ ηέιεη, ηνλ δηθαηψλνπλ. 

 πγθεθαιαησηηθά, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο πίζηεσο (ζη. 706-

729) είλαη θαη απηφ πνπ νδεγεί ηνπο ζεαηέο ζηελ ηειηθή ηνπο απφθαλζε. Ο Δπξηπίδεο 

αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηνπο παξαπάλσ ζηίρνπο  σο επηδέμηνο ηερλίηεο ηνπ ιφγνπ θαη, ζην ηέινο, 

απνδεηθλχεηαη ε ξεηνξηθή ηνπ θιέβα. Έηζη, ελψ δελ ζηεξεί ζε θαλέλαλ απφ ηνπο δχν αγνξεηέο ηνπ 

ἀγῶλνο ηελ επρέξεηα ιφγνπ, εληνχηνηο θαηνξζψλεη λα ηνπο δηαθνξνπνηήζεη ζε επίπεδν εζνπνηίαο 

θαη παζνπνηίαο, κε κνλαδηθφ ηνπ φπιν ηε δχλακε ηνπ ιφγνπ, ηε δπλακηθή ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο. 

Μπξνο ζηα κάηηα καο μεδηπιψλνληαη δχν νισζδηφινπ δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο: κηα ακηγψο 

ειιεληθή θαη κηα αληη-ειιεληθή. Οη δχν άλδξεο εζνγξαθνχληαη ζην έπαθξνλ θαη δηεγείξνπλ ην 

ζπκηθφ καο, πξνθαιψληαο καο πνηθίια ζπλαηζζήκαηα. ια απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ην βαξχ θιίκα 

ηεο λεθξηθήο πνκπήο ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε ιεθηηθή ζχγθξνπζε παηέξα θαη 

γηνπ , καο νδεγνχλ ζηελ ηειηθή καο θξίζε. 
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ἘΠΙΛΟΓΟ [στ. 730-740[ 

 Οη ζηίρνη πνπ αθνινπζνχλ (ζη. 730-740) έρνπλ ιεθζεί σο ἐπίινγνο ζην πιαίζην ηεο 

πξνζπάζεηαο κειέηεο ηνπ ιεθηηθνχ αγψλα Αδκήηνπ-Φέξεηα σο δηθαληθνχ ἀγῶλνο ιόγσλ. Βέβαηα, 

φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, ε επηινγή απηή απνηειεί κηα θεηκεληθή ζχκβαζε θαζψο ειάρηζηα είλαη 

ηα ζεκεία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηίρσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξαιιειηζηνχλ κε επηινγηθά ζεκεία 

ελφο δηθαληθνχ ιφγνπ. Γηα ηελ αθξίβεηα, κφλν έλα ζηνηρείν παξαπέκπεη ζε επίινγν δηθαληθνχ ιφγνπ 

θαη απηφ δελ είλαη άιιν απφ ηελ πξφηαζε πνηλψλ ηνπ εθάζηνηε νκηιεηή γηα ηνλ αληίπαιφ ηνπ. 

 ηε ξνή ηνπ ιφγνπ, ν Φέξεηαο είλαη απηφο πνπ κηιά. ηνπο ζη. 730-733 πξνηείλεη, ινηπφλ, 

γηα πξψηε θνξά, ην δηθφ ηνπ θαηεγνξεηήξην γηα ηνλ Άδκεην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν γεξαηφο 

βαζηιηάο ζε κηα χζηαηε πξνζπάζεηα λα θεξδίζεη ηηο εληππψζεηο απνθαιεί εθ λένπ ηνλ γην ηνπ θνληά 

(θνλεύο) θαη πξνηείλεη σο ηηκσξία ηνπ λα ινγνδνηήζεη κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο Αιθήζηηδνο (δίθαο δὲ 

δώζεηο ζνῖζη θεδεζηαῖο ἔηη). Ο ίδηνο είλαη ζίγνπξνο πσο ν Άθαζηνο, ν αδειθφο ηεο λεαξήο 

βαζίιηζζαο, ζα ηηκσξήζεη κε αίκα ηελ απψιεηα ηεο αδειθήο ηνπ (ζη. 732-733), ζθνηψλνληαο ηνλ 

δνινθφλν ηεο. Ωζηφζν, ζθνπίκσο ιεζκνλεί φηη ε Άιθεζηε δελ δνινθνλήζεθε, κα κφλε ηεο, κε ηε 

ζέιεζή ηεο, πξνρψξεζε ζηε ζαλή ηεο. Μάιηζηα, απφ ξεηνξηθήο απφςεσο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη 

ν ξεκαηηθφο ηχπνο ἄπεηκη ζηελ αξρή ηνπ ζη. 730. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη κε ηε ιεθηηθή επηινγή απηή 

δεκηνπξγείηαη έλα ηδηφκνξθν νκνηνθάηαξην: λαη κελ έρνπκε ρξήζε ηνπ ίδηνπ ξήκαηνο, σζηφζν δελ 

έρνπκε ρξήζε ηνπ ίδηνπ αθξηβψο ηχπνπ. Πάλησο, ην θείκελν επνπδελί δελ ζηεξείηαη ηνπ γξήγνξνπ 

ξπζκνχ θαη ηεο γιαθπξφηεηάο ηνπ.  

 Έπεηηα, ηνλ ιφγν παίξλεη ν Άδκεηνο. Έξρεηαη ε ζεηξά ηνπ λα δηαηππψζεη ηελ πξνηεηλφκελε 

πνηλή πνπ ζα άξκνδε ζηνλ παηέξα ηνπ θαη ν ιφγνο ηνπ είλαη πξαγκαηηθά θαηαηγηζηηθφο. Μάιηζηα, ε 

πξφηαζε θαηεγνξίαο εηο βάξνο ηνπ Φέξεηα αλαπηχζζεηαη πνιπεπίπεδα θαη θαηαιακβάλεη ηέζζεξηο 

νιφθιεξνπο ζηίρνπο, δηαλζηζκέλνπο κε πνηθίια ξεηνξηθά ζηνηρεία (ζη. 735-738). Πξνηνχ 

πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζή ηνπο, πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη, ζην ζεκείν απηφ, ν Άδκεηνο 

έξρεηαη λα ππεξζεκαηίζεη ζηελ ήδε πξνηεηλφκελε απφ ηνλ ίδην πνηλή (βι. ζη. 665-666). 

 Έηζη, ν ιφγνο ηνπ μεθηλά δπλακηθά κε έλα ππεξβαηφ ζρήκα (ἔξξσλ γεξάζθεηε) πνπ αθήλεη 

ηε ζέζε ηνπ ζε έλα εηπκνινγηθφ ζρήκα (ἄπαηδε παηδὸο). Με ηε ζεηξά ηνπ, ην ηειεπηαίν 

αθνινπζείηαη απφ κηα βξαρπινγηθή αλαθνξηθή παξαβνιηθή πξφηαζε (ὥζπεξ ἄμηνη), δείγκα ηεο 

απαξάκηιιεο νηθνλνκίαο ιφγνπ ηνπ Δπξηπίδε ν νπνίνο γλσξίδεη φηη ζηηο ζηηγκέο εζηθήο θνξχθσζεο 

είλαη πεξηηηά ηα πνιιά ιφγηα. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ν ιφγνο ηνπ Αδκήηνπ λεπξψλεηαη, απνθηά 

εζσηεξηθή έληαζε θαη ζηε ζθέςε καο ξηδψλεη ε δηθή ηνπ πξνηεηλφκελε πνηλή: ν λεαξφο βαζηιηάο 

πξνηάζζεη σο ηηκσξία ησλ γελλεηφξσλ ηνπ πνπ αξλήζεθαλ λα ζπζηαζηνχλ γη’ απηφλ ηελ 

απνθήξπμή ηνπο. Πξφθεηηαη, θαη’ νπζίαλ, γηα κηα πνηλή άκεζα εθαξκφζηκε θαη ακηγψο πξνζσπηθή. 

ε αληίζεζε κε ηνλ κειινληνινγηθφ ηφλν ηεο πνηλήο πνπ πξνηείλεη ν Φέξεηαο, ν Άδκεηνο επηζπκεί 

ηελ εδψ θαη ηψξα ηηκψξεζή ηνπ. Παξάιιεια, ν ίδηνο ζέηεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο άκεζν εθαξκνζηή ηεο 
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πνηλήο θαζψο είλαη απηφο πνπ ηα έρεη ράζεη φια εμαηηίαο ηνπ παηέξα ηνπ, ηε ζηηγκή πνπ ν Φέξεηαο 

πεξηκέλεη έλα ηξίην πξφζσπν, ηνλ Άθαζην, λα ηηκσξήζεη ηνλ -θαηά ηε δηθή ηνπ νπηηθή- έλνρν 

Άδκεην. 

 Δμίζνπ δπλακηθή, βέβαηα, είλαη θαη ε ζπλέρεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ λεαξνχ βαζηιηά. Υεηκαξξψδεο 

θαη θαηαιπηηθφο, ν Άδκεηνο εληζρχεη ηελ πξφηαζή ηνπ κε πξνζηαθηηθνχο ηχπνπο (γεξάζθεηε, 

λεῖζζε). Απηνί θαίλεηαη λα ππνδειψλνπλ ηελ νινθιεξσηηθή ππνηίκεζε θαη ηνλ ριεπαζκφ ηνπ 

Αδκήηνπ πξνο ηνπο γνλείο ηνπ. Γελ επηζπκεί λα ηνπο εηξσλεπζεί, φπσο πξνεγνπκέλσο κε ηε ρξήζε 

ηεο παξαβνιηθήο πξφηαζεο, θαζψο, πιένλ, ηνπο επηθεξχζζεη ξεηά: ζα ηνπο δηψμεη απφ ηε βαζηιηθή 

θαηνηθία κηαο θαη ν ίδηνο δελ ηνπο ινγαξηάδεη σο γνλείο ηνπ. Γη’ απηφλ είλαη δχν μέλνη θαη θακία δελ 

ζέιεη ζρέζε λα έρεη καδί ηνπο. Μάιηζηα, είλαη ηφζν δηαθαήο ν πφζνο ηνπ λα ηνπο απνθεξχμεη πνπ 

ζην ζεκείν απηφ ν ιφγνο ηνπ δηαλζίδεηαη κε έλα ζρήκα αδπλάηνπ εθπεθξαζκέλν δενληνινγηθά ππφ 

ηε κνξθή ελφο επηρεηξήκαηνο εθ ηνπ εηθφηνο (ζη. 737-738). πλάκα, εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη θαη ε ρξήζε ηνπ αλεζηξακκέλνπ εκπξφζεηνπ ζπλφινπ θεξύθσλ ὑπν. Ο λεαξφο 

βαζηιηάο δελ ζα δηζηάζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη αθφκα θαη θήξπθεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αξλεζεί 

ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηελ παηξηθή ηνπ πεξηνπζία εάλ ρξεηαζηεί. Απφ ξεηνξηθήο απφςεσο, ε ελ ιφγσ 

αλαθνξά κάιινλ παξαπέκπεη ζε κηα λνκηθή πξαθηηθή δεκνζίαο απνθήξπμεο θαη απνθιήξσζεο ησλ 

παηδηψλ. Ίζσο,κάιηζηα,  γη’ απηφ λα ηίζεηαη θαη αλεζηξακκέλσο ην πξνζεηηθφ ζχλνιν, κηαο θαη ν 

Άδκεηνο πξνηείλεη ηελ απνθήξπμε ησλ γελλεηφξσλ ηνπ, ηελ «απνπαηδνπνίεζε» ηνπο. Έηζη, δελ ζα 

ήηαλ θαζφινπ ππεξβνιηθφ λα ππνζηεξίμνπκε φηη αθφκε θαη ζην ηέινο ηνπ ἀγῶλνο ν λεαξφο 

βαζηιηάο θαηαθέξλεη λα θεξδίζεη πιήξσο ηελ εχλνηά καο. Πηζηφο ζηηο αξρέο ηνπ, επηιέγεη λα 

πξνηείλεη κηα πνηλή πνπ ζα ηνπ επηθέξεη κηαλ αθφκε απψιεηα. Ωζηφζν ηίπνηα δελ κπνξεί λα 

ζπγθξηζεί κε ηνλ ρακφ ηεε Αιθήζηηδνο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν Άδκεηνο θαηνρπξψλεηαη ζηε ζπλείδεζή 

καο εζνγξαθηθά σο έλαο εηιηθξηλήο άλζξσπνο πνπ κε πφλν θαη ζπαξαγκφ βηψλεη κε αμηνπξέπεηα  

θαη ππέξκεηξε εζηθή αθεξαηφηεηα ηελ απψιεηα ηεο ζπδχγνπ ηνπ. 

 Σέινο, ν ἀγὼλ νινθιεξψλεηαη κε ηνλ Φέξεηα λα έρεη απνρσξήζεη απφ ηε ζθελή θαη ηνλ 

Άδκεην λα ζηξέθεηαη πξνο ηνλ Υνξφ ησλ Φεξψλ πξνηξέπνληαο φινπο λα απεπζχλνπλ ην χζηαην 

αληίν ζηελ αγαπεκέλε ηνπο βαζίιηζζα, φπσο θαη ζπκβαίλεη ζηε ζπλέρεηα. 

 

3. Μια δεύηερη ανάγνφζη 

 Πηάλνληαο ην λήκα απφ ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ, ζα πξνηείλνπκε ζην ζεκείν απηφ 

θαη κηα πξσηφηππε πξνζέγγηζε ηνπ δξακαηηθνχ ἀγῶλνο σο έλαλ -θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ- δηθαληθφ 

ιφγν, πέξαλ απφ ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ δχν θεληξηθψλ νκηιεηψλ. 

Δμάιινπ, ήδε έρνπκε πξνζπαζήζεη λα αλαζπλζέζνπκε ηνλ ιφγν κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηα δνκηθά κέξε ελφο δηθαληθνχ ιφγνπ. Βέβαηα, γηα 

λα θαηαζηεί ε απφπεηξά καο απηή δπλαηή ζα πξέπεη a priori λα δερζνχκε δχν ζπκβάζεηο: αθελφο 
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πξαγκαηεπφκαζηε έλαλ κχζν, νπφηε είλαη αλακελφκελν λα ππάξρνπλ ινγηθά θελά θαη άικαηα ζηελ 

παξνπζίαζή καο θη αθεηέξνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα εληάμνπκε ζην αζελατθφ δηθαληθφ ζχζηεκα 

δχν κε Αζελαίνπο πνιίηεο. Παξάιιεια, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε απνδνρή θακίαο απφ απηέο ηηο 

ζπκβάζεηο δελ ζα είρε λφεκα, εάλ πξσηίζησο δελ απνδερζνχκε έλαλ άιινλ αλαγθαίν φξν, φηη 

δειαδή ε ππφζεζε απηή ζα έπεηζε ηνλ βαζηιέα λα ζηνηρεηνζεηήζεη θαηεγνξεηήξην θαη λα νδεγήζεη 

ηνλ κελπηή θαη ηνλ κελπφκελν ζην δηθαζηήξην. 

 Δλαξγέζηεξα, αο κεηαθεξζνχκε λνεξά ζην ιατθφ δηθαζηήξην ηεο Ζιηαίαο. Δθεί αο δερζνχκε 

φηη ν Άδκεηνο νδεγεί ηνλ παηέξα ηνπ, Φέξεηα, ζε κηα δίθελ θόλνπ θαη επηζείεη εηο βάξνο ηνπ ην 

θαηεγνξεηήξην ηεο αθνχζηαο αλζξσπνθηνλίαο κε έκκεζε απηνπξγία ιφγσ παξάιεηςεο. Ζ ππφζεζε 

απηή, φπσο φιεο νη ππνζέζεηο αθνχζηαο απηνθηνλίαο, ζα εθδηθαδφηαλ ζην Παιιάδηνλ. Καη’ νπζίαλ, 

ινηπφλ, ν Άδκεηνο, σο ν πιένλ θνληηλφο ελ δσή ζπγγελήο ηνπ ζχκαηνο, ηεο Αιθήζηηδνο, νδεγεί ηνλ 

Φέξεηα ζην εδψιην ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ σο ελ δπλάκεη απηνπξγφ ηνπ ζαλάηνπ ηεο ζπδχγνπ ηνπ, 

θαζψο εάλ επηδείθλπε δηαθνξεηηθή ζηάζε, ηφηε πηζαλφλ ε Άιθεζηε λα δνχζε. ην ζεκείν απηφ έλαο 

άθξσο ελδηαθέξσλ δξφκνο αλνίγεηαη κπξνζηά καο: νηηδήπνηε ν Άδκεηνο ππνζηήξημε ζηα πιαίζηα 

ηνπ δξάκαηνο θαη θάληαδε ηνπιάρηζηνλ νξζφ, θαλέλα ινγηθφ έξεηζκα δελ ζα έβξηζθε ζε κηα 

αιεζηλή δηθαζηηθή δηακάρε. Πνιιψ δε κάιινλ, νη ίδηνη νη ζεαηέο πνπ αλέιαβαλ πξνεγνπκέλσο ηνλ 

ξφιν ηνπ ηειηθνχ θξηηή ηνπ δξακαηηθνχ ἀγῶλνο θαη, ζπλάκα, απηνί πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

επαλδξψλνπλ ηα ειηαζηηθά δηθαζηήξηα, επνκέλσο θαη ην Παιιάδηνλ, δελ ζα αθήλνληαλ λα 

παξαζπξζνχλ κνλάρα απφ ηελ έληαζε θαη ην πάζνο ησλ ιφγσλ ηνπ λεαξνχ βαζηιηά, αιιά ζα 

απέξξηπηαλ ηηο κνκθέο ηνπ σο ινγηθά αζηαζείο. 

 Ο Άδκεηνο, κε άιια ιφγηα, ζα κήλπε ηνλ Φέξεηα επεηδή ν ηειεπηαίνο ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπ 

νδήγεζε ηε ζχδπγφ ηνπ ζηνλ ζάλαην. Ωζηφζν, θαλέλα νξζφινγηθφ επηρείξεκα δελ ζα επζηαζνχζε 

ψζηε λα θαηνρπξσζεί ινγηθά ην θαηεγνξεηήξην ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ν Άδκεηνο δελ δχλαηαη 

λα πξνζθνκίζεη νχηε έλα επηρείξεκα πνπ λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηε βάζε ησλ επηρεηξεκάησλ 

ήζνπο θαη πάζνπο· ηθαλά κελ λα δηαζθεδάζνπλ ηηο εληππψζεηο, αλίθαλα δε λα πείζνπλ. Πξάγκαηη, 

ην βαζηθφ θαηεγνξεηήξην ηνπ Αδκήηνπ δελ έρεη παξά δενληνινγηθή δηαηχπσζε: «Φέξεηα, εζχ 

είζαη απηφο πνπ νδήγεζεο ηε ζχδπγφ κνπ ζηνλ ζάλαην, επεηδή δελ έπξαμεο φπσο έπξεπε λα 

πξάμεηο». Δχινγα αληηιακβάλεηαη θαλείο, κάιηζηα, θαη ηνλ πηζαλνινγηθφ ραξαθηήξα ηνπ ελ ιφγσ 

θαηεγνξεηεξίνπ: αθφκε θη εάλ ν Φέξεηαο έπξαηηε σο φθεηιε, πψο είκαζηε ζε ζέζε λα 

ππνζηεξίμνπκε κε βεβαηφηεηα φηη ε Άιθεζηε ζα δνχζε;  

 Πνηνο, φκσο, πάιη, φξηδε πψο φθεηιε λα πξάμεη ν Φέξεηαο; Αζθαιψο, ν γεξαηφο ελαγφκελνο 

ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη κε ζζέλνο φηη δελ ππάξρεη θάπνηνο θείκελνο λφκνο πνπ λα νξίδεη ην 

πξέπνλ, ην ζσζηφ θαη ην δίθαην ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, εχθνια ζα κπνξνχζε λα 

αλαηξέςεη ινγηθά ηε κνκθή ηνπ γηνπ ηνπ, φπσο εμάιινπ έθαλε θαη ζην επξηπίδεην έξγν (ζη. 683-

684), πξνζθνκίδνληαο, κάιηζηα, θαη ηεθκήξηα. 
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 Ζ ζπλέρεηα ηεο ιεθηηθήο επίζεζεο ηνπ Αδκήηνπ απέλαληη ζηνλ Φέξεηα, ζα απνδεηθλπφηαλ 

εμίζνπ αλνξζνινγηθή θαη, ελ ηέιεη, κε πεηζηηθή. Ο Άδκεηνο αζθαιψο ζα ζπγθηλνχζε ηνπο δηθαζηέο 

θαη ζα ηνπο παξέζπξε ζε έλα ζπλαηζζεκαηηθφ ζηξνβίιηζκα, θαζψο γηα ράξε ηεο πεθηιεκέλεο ηνπ 

ζπδχγνπ δελ δίζηαζε λα νδεγήζεη ζην δηθαζηήξην αθφκε θαη ηνλ γελλήηνξά ηνπ, ηνλ πην θνληηλφ 

ηνπ άλζξσπν, απηφλ κε ηνλ νπνίν κνηξάδεηαη ην ίδην αίκα. πληεηξηκκέλνο απφ ηελ απψιεηα, 

ςπρηθά θαηαβεβιεκέλνο θαη εζηθά θαηαξξαθσκέλνο, ν ελάγσλ ζα παξνπζηαδφηαλ κπξνο ζηνπο 

δηθαζηέο σο αληαλάθιαζε ηεο Αιθήζηηδνο: ζχκα ηνπ Φέξεηα ελ δσή, αληηθαζξέπηηζκα ηνπ 

ζχκαηφο ηνπ πνπ έρεη νδεγεζεί ζηνλ ζάλαην. Έηζη, εθείλνη ζα δηάθεηλην επλντθά απέλαληί ηνπ. Θα  

θπξηεχνληαλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζα πείζνληαλ φηη εάλ ν Φέξεηαο δελ είρε παξαβιέςεη ην εζηθά 

ζπλεηφ αιιά ην είρε επηηειέζεη, ζα είρε απνθεπρζεί ν ζάλαηνο ηεο Αιθήζηηδνο.  

 Ωζηφζν, θαη πάιη ν κελπφκελνο ζα κπνξνχζε λα βγεη αιψβεηνο απφ απηήλ ηε κνκθή. 

Βαζηθή ππεξαζπηζηηθή ηνπ γξακκή δελ ζα ήηαλ άιιε απφ ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ηεο αθνχζηαο 

αλζξσπνθηνλίαο θαη ηεο εζειεκέλεο ζαλήο. Παξαζέηνληαο ηα γεγνλφηα φπσο αθξηβψο ζπλέβεζαλ, 

ν ελαγφκελνο ζα απνδείθλπε φηη ην εηο βάξνο ηνπ θαηεγνξεηήξην θακία ινγηθή βάζε δελ έρεη, κηαο 

θαη δελ ηίζεηαη ζέκα αλζξσπνθηνλίαο ή θφλνπ κεηά δφινπ, αιιά ν ζάλαηνο ηνπ ζχκαηνο νθείιεηαη 

ζε εζειεκέλε θαη, ελ πνιινίο ελζπλείδεηε απηνρεηξία. 

 ην ζεκείν απηφ έλα άθξσο γνεηεπηηθφ κνλνπάηη πξνθαιεί ηε ζθέςε καο, πξνζθαιψληαο ηε 

λα ην πεξηδηαβεί: άξαγε, δελ ζα κπνξνχζε θαη ν Φέξεηαο -εάλ φρη ν Άθαζηνο σο αδειθφο, 

επνκέλσο εμ αίκαηνο ζπγγελήο ηνπ ζχκαηνο- λα νδεγήζεη ηνλ Άδκεην ζην εδψιην κε 

θαηεγνξεηήξην πεξί αθνχζηαο αλζξσπνθηνλίαο κε εζηθή απηνπξγία; Πξάγκαηη, εάλ ν Άδκεηνο δελ 

επηζπκνχζε δηαθαψο λα δήζεη, ηφηε θαη ε Άιθεζηε θαλέλα ιφγν δελ ζα είρε λα πεζάλεη. 

Αδπλαηψληαο, φκσο, λα βιέπεη ηνλ ζχδπγν ηεο λα πξνζπαζεί λα απνθχγεη ηνλ ζάλαην θαη ππφ ην 

θξάηνο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ παληθνχ πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ θαηαιακβάλεη νηνλδήπνηε αγαπά 

ππέξκεηξα θάπνηνλ ν νπνίνο θηλδπλεχεη θαη δε ζαλάζηκα, ε ίδηα απνθάζηζε λα πεζάλεη γηα λα 

ζψζεη ηνλ ζχδπγφ ηεο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν Άδκεηνο ζθηαγξαθείηαη σο εζηθφο ππαίηηνο ηνπ 

ζαλάηνπ ηεο Αιθήζηηδνο. Μάιηζηα, ππφ ην πξίζκα απηφ, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ζα ήηαλ πνιχ 

πην εχινγν ζην εδψιην ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ λα νδεγεζεί ν ίδηνο ν ελάγσλ, θαζψο ε εζηθή 

απηνπξγία ζπληζηά ζαθψο ηζρπξφηεξν λνκηθφ θαηεγνξεηήξην έλαληη ηεο έκκεζεο απηνπξγίαο.  

 ια ηα παξαπάλσ καξηπξνχλ ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν πξνρψξεζα ζηελ πξνζέγγηζε απηή. 

Απψηεξνο ζηφρνο κνπ ήηαλ λα απνδείμσ φηη ην εμεηαδφκελν ζέκα, ν ζάλαηνο ηεο Αιθήζηηδνο θαη ε 

επαλαθνξά ηεο ζηε δσή σο αληαπφδνζε ράξηηνο, απνηειεί θαη’ νπζίαλ έλα άθξσο πνιχπινθν 

ζέκα, έλα ζπνπδαίν δηαθχβεπκα κε πνηθίιεο πξννπηηθέο. Έηζη, ελψ ζηνλ δξακαηηθφ ἀγῶλα ε λίθε 

ηνπ Αδκήηνπ δηαθαίλεηαη ζπληξηπηηθή, εθπνξεπφκελε απφ ηελ εζηθή ηνπ αλσηεξφηεηα έλαληη ηεο 

ακνξαιηζηηθήο ζηάζεο ηνπ Φέξεηα, ζηα πιαίζηα ελφο δηθαληθνχ ἀγῶλνο, απαιιαγκέλνπ απφ 

νηνδήπνηε κπζηθφ πεξίβιεκα, ν Φέξεηαο ινγηθά ζα πηηχραηλε ηε λίθε θαη ηε ζαλαηηθή θαηαδίθε ηνπ 
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εζηθνχ απηνπξγνχ ελφο ζαλάηνπ, αθφκε θη εάλ δελ επξφθεηην γηα αλζξσπνθηνλία. πλεθδνρηθά, νη 

ίδηνη αθξηβψο άλζξσπνη πνπ ζα έθξηλαλ ηνλ δηθαζηηθφ ἀγῶλα ζα ήηαλ θαη απηνί νη νπνίνη ζα 

απνθαίλνληαλ πνηνο έπξαμε νξζά θαη ζπλεηά, κε κηα ιέμε εζηθά, ζηνλ παξνπζηαδφκελν δξακαηηθφ 

ἀγῶλα.  

 Δπνκέλσο, ην έξγν ηνπ Δπξηπίδε απνδεηθλχεηαη πνιπεπίπεδν θαη κφλν έλαο πνιπζρηδήο 

λνπο, φπσο απηφο ηνπ ηξαγηθνχ, ζα κπνξνχζε λα θέξεη επί ζθελήο έλαλ ἀγῶλα ζηνλ νπνίν ν ππφ 

πξαγκαηηθέο δηθαληθέο ζπλζήθεο ινγηθά αζψνο ζα θαηαδηθαδφηαλ εζνινγηθά θαη παζνινγηθά θαη 

ζα θαηέιεγε, ελ ηέιεη, λα είλαη έλνρνο γηα ηνλ ζάλαην κηαο γπλαίθαο, ηεο λχθεο ηνπ, γηα ηελ ςπρηθή 

ζπληξηβή ελφο άλδξα, ηνπ γηνπ ηνπ, θαη γηα ηελ πέλζηκε θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηήιζε κηα 

νιφθιεξε ρψξα, ε ρψξα ηνπ. 

 Μάιηζηα, ην έξγν ηνπ απνθηά αθφκε κεγαιχηεξε δπζθνιία εάλ αλαινγηζζνχκε φηη ν 

ηξαγηθφο έπξεπε λα απνδψζεη κε ηέηνηνλ ηξφπν ηνλ κχζν ψζηε λα κελ επηηξέςεη ζην αζελατθφ 

θνηλφ ηνπ λα ζθεθζεί κηα ξεαιηζηηθή εθδνρή ηεο ελ ιφγσ δηακάρεο, αλάινγεο κε ππνζέζεηο πνπ 

ινγηθά ζπλαληνχζε ζηνλ δηθαληθφ ζηίβν. Σελ ίδηα ζηηγκή δε, φθεηιε λα παξνπζηάζεη επί ζθελήο 

δχν ηζάμηνπο αγνξεηέο, ψζηε λα κελ πξνθαηαβάιιεη ηνλ λνπ θαη ην ζπκηθφ καο. Αξσγφο ηεο 

ζθέςεο ηνπ, έηζη, απνδείρζεθε ε ξεηνξηθή ηνπ θιέβα θαη ζεξαπαηλίδα ηεο πέλαο ηνπ ε άλεζή ηνπ 

λα ρξεζηκνπνηεί ηα πνηθίια ζρήκαηα θαη ηνπο πάκπνιινπο ηξφπνπο ηεο ηέρλεο ηνπ πείζεηλ. 

 

 

 

σμπεράζμαηα 

 ην ηέινο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πξνηνχ πξνβνχκε ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, αο 

κλεκνλεπζεί απηνχζηα ε ζέζε ηνπ Μπεδαληάθνπ, φπσο απηή εθθξάδεηαη ζηνλ πξφινγν ηνπ έξγνπ 

ηνπ Τὸ ἀθεγεκαηηθὸ κνληέιν ηνῦ Greimas θαὶ νἱ ηξαγσδίεο ηνῦ Δὐξηπίδε: «νη κεγάιεο αλζξψπηλεο 

δεκηνπξγίεο δελ έρνπλ ζχλνξα θαη ην αλζξψπηλν πλεχκα, ην πην ηζρπξφ θαη πξσηφηππν, αθνινπζεί 

νξηζκέλεο δνκέο παγθφζκηεο, νη νπνίεο αθξηβψο θαζηζηνχλ ηα δεκηνπξγήκαηα απηά αλαγλσξίζηκα 

απφ ην ζχλνιν ηεο αλζξσπφηεηαο»
208

. 

 Πξάγκαηη, ε επξηπίδεηα Ἄιθεζηηο απνηειεί έλα έξγν παγθφζκηαο εκβέιεηαο πνπ αθφκε θαη 

ζήκεξα, πεξίπνπ 2500 ρξφληα κεηά ηελ πξψηε παξάζηαζή ηνπ εμαθνινπζεί λα ζπγθηλεί ην θνηλφ 

θαη λα πξνθαιεί πνηθίια ζπλαηζζήκαηα θαη αληηδξάζεηο. Απηφο είλαη, εμάιινπ, θαη ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν έρεη θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ πιήζνπο κειεηεηψλ, ζηνραζηψλ θαη αλζξψπσλ ηνπ 

θαιιηηερληθνχ ζηεξεψκαηνο. ινη ηνπο έρνπλ πξνζεγγίζεη κε εηιηθξηλή δηάζεζε θαη δηεηζδπηηθή 

καηηά ην έξγν απηφ.  
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  Μπεδαληάθνο, 2004, 11. 
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 Καη’ αλάινγν ηξφπν, ζηελ παξνχζα εξγαζία επηρείξεζα λα πξνζεγγίζσ ηελ Ἄιθεζηηλ κε 

εηιηθξηλή εξεπλεηηθή δηάζεζε θαη πάληνηε ζεβφκελε ην αξραίν θείκελν θαη ηνπο εμαηξεηηθά ιεπηνχο 

ηξηδηζκνχο ηνπ, ψζηε λα πξνηείλσ ηε κειέηε ηνπ θεληξηθνχ ἀγῶλνο ηνπ έξγνπ ππφ ην πξίζκα ηεο 

δηθαληθήο ξεηνξείαο. Ζ πξνζέγγηζή κνπ απηή, κάιηζηα, πεγάδεη απφ ηε βαζηά πίζηε πνιιψλ 

κειεηεηψλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο φηη ζηελ Αζήλα ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. είρε αλαπηπρζεί κηα 

ελδηαθέξνπζα ζρέζε, κάιινλ ζπκβησηηθή, πνίεζεο θαη ξεηνξηθήο. 

 Ο Δπξηπίδεο, ινηπφλ, πξνζεγγίδεηαη σο έλαο ξήηνξαο, ηνπιάρηζηνλ ζην θνκκάηη ηνπ ἀγῶλνο. 

Καη απηή ε πξνζέγγηζε θαζφινπ δελ καο απνγνεηεχεη. Ο ηξαγηθφο θαίλεηαη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά 

ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ «ηέρλε ηνπ πείζεηλ». Κηλείηαη κε άλεζε ζηα κνλνπάηηα ηεο ξεηνξηθήο 

θαη κε απαξάκηιιε επθνιία κεηαρεηξίδεηαη ηα θχξηα κέζα ηεο. Μπξνο ζηα κάηηα καο ζηήλεη έλαλ 

αδπζψπεην ἀγῶλα, κηα ιεθηηθή ζχγθξνπζε παηέξα-γηνπ, δηαθχβεπκα ηεο νπνίαο απνηειεί ην 

ππέξηαην αγαζφ ηεο θηιίαο· έλα αγαζφ πνπ παξνπζηάδεη ζηελ νιφηεηά ηνπ κέζα απφ ηελ πξάμε 

εζεινζπζίαο ηεο Αιθήζηηδνο. Μάιηζηα, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ζηαζεί ζην χςνο ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ αζελατθνχ θνηλνχ, ν Δπξηπίδεο πξνηθίδεη θαη ηνπο δχν θεληξηθνχο νκηιεηέο ηνπ ἀγῶλνο κε 

ξεηνξηθή δεηλφηεηα, ψζηε, ελ ηέιεη, λα απνδεηθλχνληαη φρη κφλν άμηνη αγνξεηέο κα, ελ πνιινίο, 

ηζάμηνη. 

 Έηζη, απφ ηε κηα κεξηά παξνπζηάδεηαη ν Άδκεηνο, ν λεαξφο βαζηιηάο ησλ Φεξψλ. Λίγα 

κφιηο ιεπηά πξνηνχ απεπζχλεη ην χζηαην αληίν ζηελ πεθηιεκέλε ηνπ ζχδπγν, εκθαλίδεηαη επί 

ζθελήο ν γεξαηφο βαζηιηάο ησλ Φεξψλ, ν παηέξαο ηνπ Φέξεηαο. Ζ παξνπζία ηνπ εθεί θεληξίδεη ηνλ 

Άδκεην θαη κηα ζθνδξή ιεθηηθή νηθνγελεηαθή δηακάρε έξρεηαη λα καο ζπλεπάξεη. Ο 

ζπλαηζζεκαηηθά κεηέσξνο θαη εζηθά θαηαβεβιεκέλνο Άδκεηνο, παξά ηε ζιίςε γηα ηελ απψιεηα 

πνπ βηψλεη, εθθηλεί ηνλ ἀγῶλα ιόγσλ ελαληίνλ ηνπ γελλήηνξά ηνπ. Σνλ θαηεγνξεί σο πξαγκαηηθφ 

ππαίηην ηεο ησξηλήο ηνπ θαηάζηαζεο θαη κέκθεηαη ηε ζηάζε πνπ εθείλνο επέδεημε κπξνο ζην θαθφ 

πνπ βξήθε ηνλ ίδην. Με έλα ινγηθνθαλέο επηρείξεκα δενληνινγηθήο θχζεσο εμαπνιχεη ππξ 

ελαληίνλ ηνπ παηέξα ηνπ. Οιφθιεξν ην θαηεγνξεηήξηφ ηνπ ζηεξίδεηαη ζε επηρεηξήκαηα ήζνπο πνπ 

ηαξάδνπλ ην ζπκηθφ καο. Μάιηζηα, ε εηθφλα ηνπ Αδκήηνπ νινθιεξψλεηαη κέζα απφ κηα ζεηξά 

επηρεηξεκάησλ πάζνπο κε ηα νπνία ν λεαξφο βαζηιηάο θαηνξζψλεη λα γελλήζεη αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζηνπο ζεαηέο εηο βάξνο ηνπ Φέξεηα. Παξάιιεια, ν Δπξηπίδεο επηιέγεη λα 

εκπινπηίζεη ηνλ ιφγν ηνπ πξψηνπ κε πιεζψξα ξεηνξηθψλ κέζσλ θαη ζρεκάησλ. Καζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ἀγῶλνο, άιισζηε, ν Άδκεηνο παξνπζηάδεηαη σο έλαο εμαηξεηηθφο ρεηξηζηήο ηνπ ιφγνπ. 

 Αλάινγε ξεηνξηθή επηδεμηφηεηα, απφ ηελ άιιε, ραξαθηεξίδεη θαη ηνλ Φέξεηα. Ο γεξαηφο 

βαζηιηάο, ζηελ αξρή ηνπ ἀγῶλνο αληηθξνχεη κε ζζέλνο ηα ιεθηηθά βέιε ηνπ γηνπ ηνπ θαη ν 

Δπξηπίδεο επίζεο θνζκεί ηνλ ιφγν ηνπ κε πνηθίια ξεηνξηθά ζρήκαηα. Μάιηζηα, ν Φέξεηαο ίζσο θαη 

λα είρε θάπνηεο ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο λίθεο έλαληη ηνπ γηνπ ηνπ εάλ απνπζίαδε ε ελ ζπλφισ 

κειαλή εζνγξάθεζή ηνπ, ε νπνία, ζπλεθδνρηθά, κφλν αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα γελλήζεη 
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ζηνπο ζεαηέο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, επθπψο θαη άθξσο ξεηνξηθψο, ν ηξαγηθφο επηιέγεη λα 

ζθηαγξαθήζεη αληηζηηθηηθά ηνπο δχν ήξσεο: ν γηνο είλαη αθξηβψο φ, ηη δελ είλαη ν παηέξαο.  

 Έηζη, κπξνο ζηνλ αλάιγεην θαη σθειηκηζηή Φέξεηα αληηπαξαβάιιεηαη ν εζηθά αθέξαηνο θαη 

πξαγκαηηθά θαηαβεβιεκέλνο ζπλαηζζεκαηηθά Άδκεηνο. Ο θπληθφο, σκφο -ζηα φξηα ηνπ πβξηζηή- 

θαη νπνξηνπληζηήο Φέξεηαο θακία ζρέζε δελ έρεη κε ηνλ ελζπλείδεην Άδκεην, ν νπνίνο έρεη 

αξρίζεη λα αληηιακβάλεηαη φηη εθεμήο ε δσή ηνπ ζα είλαη κηζή, θαζψο θακία ραξά πνηέ μαλά δελ ζα 

βηψζεη αθνχ έραζε απφ ην πιάη ηνπ ηε ραξά ηεο δηθήο ηνπ δσήο, ηε ιαηξεκέλε ηνπ ζχδπγν. Ο 

Φέξεηαο, πάιη, ελδηαθέξεηαη κνλάρα γηα ηε δηθή ηνπ δσή θαη ηίπνηε δελ έρεη λφεκα -επνκέλσο θαη 

ιφγσ χπαξμεο- πέξαλ ησλ νξίσλ ηνπ κηθξφθνζκνχ ηνπ. Ο Δπξηπίδεο, ινηπφλ, αληηδηαζηέιιεη, θαη’ 

νπζίαλ, δχν δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο, δχν δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο. Απφ ηε κηα, ν Άδκεηνο: θίινο 

πξνο ηνπο μέλνπο πιεξψλεη ηελ αδπλακία ηνπ λα πεζάλεη ζηεξνχκελνο ην πιένλ θίινλ ηνπ 

πξφζσπν, ηελ Άιθεζηε. Απφ ηελ άιιε ν Φέξεηαο: ακνξαιηζηήο θαη άθξσο εγσπαζήο ελδηαθέξεηαη 

κνλάρα γηα ηε δηθή ηνπ θαινπέξαζε θαη αδπλαηεί λα ελζηεξληζηεί ηηο αμίεο ηεο θηιίαο, αμίεο 

νπσζδήπνηε νηθείεο ζην αζελατθφ θνηλφ ηνπ έξγνπ θαη, ζπλάκα, αμίεο νισζδηφινπ ειιεληθέο. 

 Ζ εζηθή αλσηεξφηεηα ηνπ Αδκήηνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ιερζέληα, ζπληζηά, 

αλακθίβνια, ζεκείν λίθεο ηνπ λεαξνχ βαζηιηά έλαληη ηνπ Φέξεηα. Ωζηφζν, κηα απιή λίθε ήζνπο 

δελ ζα ήηαλ αξθεηή ψζηε λα ζπληξηβεί νινθιεξσηηθά ε κε αζελατθή θνζκναληίιεςε ηνπ γεξαηνχ 

βαζηιηά. Έηζη, ν Δπξηπίδεο αξρίδεη λα ηελ απνδνκεί εθ ησλ έζσ. Ο Φέξεηαο αδπλαηεί λα 

αληηθξνχζεη ηα εηο βάξνο ηνπ ιεγφκελα. ησπά κπξνο ζην θαηεγνξεηήξην ηνπ Αδκήηνπ θαζψο δελ 

δχλαηαη λα αληαπνδψζεη ηα ππξά ζηνλ γην ηνπ. Πνιχ πεξηζζφηεξν, κάιηζηα, κνηάδεη λα εηηάηαη 

θαηά θξάηνο απφ ηνλ λεαξφ βαζηιηά, κηαο θαη ν Άδκεηνο θαηνξζψλεη λα αληηθξνχζεη φιεο ηηο 

κνκθέο ηνπ παηέξα ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα ηα ιεγφκελα εθείλνπ. 

 ην εξψηεκα, ινηπφλ, πνηνο είλαη ν πξαγκαηηθφο ππαίηηνο γηα ηνλ ζάλαην ηεο Αιθήζηηδνο, 

θαη’ επέθηαζε δε πνηνο αζσψλεηαη ή θαηαδηθάδεηαη κεηά ην ηέινο ηνπ ἀγῶλνο ε απάληεζή καο ζα 

δνζεί ελ είδεη απφθαλζεο: ν Φέξεηαο νπσζδήπνηε δελ είλαη αζψνο. 
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