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Πξόινγνο 

 

 Ζ παξνχζα εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο 

γηα ην Π.Μ. «Αξραία θαη Νέα Διιεληθή Φηινινγία, κε θαηεχζπλζε Αξραία 

Διιεληθή Φηινινγία»,  ζην ηκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη 

ζρεηίδεηαη κε ην κνηίβν ηεο αλζξσπνζπζίαο ζηελ επξηπίδεηα ηξαγσδία θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηα έξγα Ἰθιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι θαη Ἄλκηζηιρ. Γεληθφηεξα ε ζπζία ζηελ 

αξραία Διιάδα απνηεινχζε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηειεηνπξγίεο ηεο 

αξραηνειιεληθήο ζξεζθείαο. Χζηφζν νη αξραίνη Έιιελεο δελ αξθέζηεθαλ κφλν ζηηο 

πξνζθνξέο ησλ απαξρψλ θαη ζηε ζπζία δψσλ αιιά πξνρψξεζαλ θαη ζε 

αλζξσπνζπζίεο. Ο Δπξηπίδεο δίθαηα ραξαθηεξίδεηαη σο ν πνηεηήο ησλ παζψλ θαζψο 

ζην έξγν ηνπ επηρείξεζε λα αλαδείμεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ςπρηζκνχ ησλ εξψσλ ηνπ νη 

νπνίνη πξνζπαζνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε δηάθνξα αδηέμνδα. Σν ζέκα ηεο ζπζίαο είλαη 

έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξαγηθφ πνηεηή θαη γηα απηφ ην 

ρξεζηκνπνηεί ζε πνιιά απφ ηα έξγα ηνπ. 
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1. Δηζαγωγή 

 

 Ζ ελ ιφγσ δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηελ αλζξσπνζπζία ζηελ 

αξραία Διιάδα θαη πψο απηή επεξέαζε ην έξγν ηνπ Δπξηπίδε θαη  εηδηθφηεξα ηηο 

ηξαγσδίεο ηνπ: Ἰθιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι θαη Ἄλκηζηιρ. Ζ έξεπλα ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία γίλεηαη θεηκελνθεληξηθά, αληιψληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξσπνζπζία απφ ηηο δχν ηξαγσδίεο ηνπ κεγάινπ ηξαγηθνχ 

πνηεηή. Χο πξνο ην πεξηερφκελν, παξαηίζεηαη αξρηθά έλα θεθάιαην πνπ πεξηιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιαηξεπηηθή πξαθηηθή ηεο ζπζίαο ζηελ αξραία Διιάδα: 

πψο μεθίλεζε, πψο εμειίρζεθε θαη κε πνηνλ ηξφπν γηλφηαλ, αιιά θαη καξηπξίεο πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε θαη αλζξσπνζπζηψλ ζηελ αξραία Διιάδα. Αθνινπζεί έλα 

εηζαγσγηθφ θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Δπξηπίδε, θαζψο θαη 

ζην κνηίβν ηεο απηνζπζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ζηα έξγα ηνπ. ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζνχλ ηα δχν θχξηα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο ζηα νπνία γίλεηαη εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ έξγσλ Ἰθιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι θαη Ἄλκηζηιρ κε βάζε ην κνηίβν ηεο 

ζπζίαο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζχγθξηζε ησλ δχν 

έξγσλ. ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα θαλεί ε αμηνζαχκαζηε ηθαλφηεηα ηνπ Δπξηπίδε 

λα δηαπιάζεη ηξαγηθνχο ραξαθηήξεο ρξεζηκνπνηψληαο ην κνηίβν ηεο αλζξψπηλεο 

ζπζίαο, θαζψο θαη ην πψο έλαο ζεζκφο ηεο αξραίαο Διιάδαο (ε ζπζία), πνπ 

εθαξκνδφηαλ γηα ιαηξεπηηθνχο ζθνπνχο, θαηφξζσζε λα δηεηζδχζεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηελ ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο αξραηφηεηαο.  
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2.1 Η ζπζία ζηελ αξραία Διιάδα 

 

Ο Ζζίνδνο ζην έξγν ηνπ Θεογονία αθεγείηαη έλαλ κχζν κέζα απφ ηνλ νπνίν 

κπνξνχκε λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζίαο 

ζηελ αξραία Διιάδα. ε απηή ηε κπζνινγηθή αθήγεζε ν Ζζίνδνο αλαθέξεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Πξνκεζέαο, πνπ παξνπζηάδεηαη σο ν ηδξπηήο ηεο πξψηεο ζπζίαο 

ζηελ αξραία Διιάδα, θαηάθεξε λα ελαληησζεί ζηνλ Γία θαη λα ηνλ εμαπαηήζεη.
1
 Ο 

Πξνκεζέαο ινηπφλ φπσο δηαθαίλεηαη ζηνλ κχζν ηάζζεηαη ππέξ ησλ αλζξψπσλ θαη 

εγγπάηαη φηη απφ ηνλ δηακνηξαζκφ ησλ θνκκαηηψλ ηνπ βνδηνχ πνπ ζπζηάζηεθε γηα ην 

γεχκα ζηε Μεθψλε ν άλζξσπνο ζα ιάβεη ηα πην ηθαλνπνηεηηθά. Έηζη θξφληηζε λα 

εμαζθαιίζεη γηα ηνπο αλζξψπνπο ην θξέαο θαη ηα πινχζηα ζε ιίπνο ζπιάρλα ελψ γηα 

ηνπο ζενχο άθεζε ηα νζηά ηνπ βνδηνχ, αθνχ ηα θάιπςε κε ιίπνο.
2
 

Με βάζε ηνλ κχζν απηφ είλαη ζαθέο φηη ε ζπζία παξνπζηάδεηαη ζαλ κία 

πξνζθνξά ησλ αλζξψπσλ πξνο ηνπο ζενχο πνπ γίλεηαη κε ζηφρν λα ηνπο ηηκήζνπλ θαη 

παξάιιεια λα θεξδίζνπλ ηελ εχλνηά ηνπο. Χζηφζν παξακέλεη παξάδνμν ην γεγνλφο 

φηη νη άλζξσπνη θξάηεζαλ γηα ηνπο ίδηνπο ηα θαιχηεξα θνκκάηηα ηνπ ζπζηαζκέλνπ 

δψνπ ελψ γηα ηνπο ζενχο άθεζαλ ηα θνκκάηηα πνπ δελ ηξψγνληαη. Παξφια απηά απηφ 

πνπ είλαη απαξαίηεην λα θξαηήζνπκε είλαη φηη ε κπζνινγηθή απηή ε αθήγεζε ηνπ 

Ζζηφδνπ ζην ζχλνιφ ηεο δίλεη κία μεθάζαξε εξκελεία ζρεηηθά κε ηε ιαηξεπηηθή 

πξαθηηθή ηεο ζπζίαο.
3
 

Γεληθφηεξα νη ζπζίεο ζηελ αξραία Διιάδα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο πνπ είλαη νη εμήο: νη πξνζθνξέο απαξρψλ, δειαδή νη πξνζθνξέο 

ηξνθήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ πξψησλ θαξπψλ θαη ε ζπζία ησλ δψσλ. Ζ πξψηε 

θαηεγνξία απνηεινχζε γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ηελ πην απιή θαη ηαπηφρξνλα ηελ 

πην ζεκαληηθή κνξθή εθδήισζεο ηνπ ζεβαζκνχ ηνπο πξνο ηνπο ζενχο. Οη πξνζθνξέο 

ησλ απαξρψλ ζηελ αξραία Διιάδα απεπζχλνληαλ ζε νπνηνλδήπνηε ζεφ θαη 

κπνξνχζαλ λα απνηεζνχλ ζε νπνηνλδήπνηε ηεξφ ρψξν φπνπ εθεί είηε αιινηψλνληαλ, 

                                                           
1
 Detienne M. & Vernant J.P. (2007): 51. 

2
 Ζζηνδ. Θεογονία: 535-557. 

3
 Detienne M. & Vernant J.P. (2007): 52-53. 
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είηε θαηαλαιψλνληαλ απφ δψα ή μέλνπο, είηε ηηο θαηέζηξεθαλ βπζίδνληαο ηεο ζε 

πεγέο, ιίκλεο, πνηάκηα ή ζηε ζάιαζζα είηε ηηο έθαηγαλ.
4
 

Ζ άιιε κεγάιε θαηεγνξία ζπζηψλ πνπ ιάκβαλε ρψξα ζηελ αξραία Διιάδα 

είλαη ε ζπζία ησλ δψσλ πνπ ζηελ νπζία είλαη κία ηειεηνπξγηθή ζθαγή. Ζ ζπζία ησλ 

δψσλ έρεη ηηο απαξρέο ηεο ζην θπλήγη θαη ζηε ζαλάησζε ησλ δψσλ κε ζθνπφ λα 

εμαζθαιίζνπλ νη άλζξσπνη ηελ ηξνθή ηνπο. Σν θπλήγη ησλ δψσλ πξνυπέζεηε ηελ 

εμνηθείσζε ησλ αλζξψπσλ κε ηα φπια θαη ηε θσηηά αιιά θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 

ξφισλ ησλ δχν θχισλ θαζψο ην αξζεληθφ είρε ηελ αξκνδηφηεηα λα ζπληεξεί ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη άλζξσπνη ζηξάθεθαλ πξνο ηελ αλαδήηεζε ηεο 

ηξνθήο κέζσ ηνπ θπλεγηνχ νη ππνρξεψζεηο άιιαμαλ, ελψ παξάιιεια ε ρξήζε ησλ 

φπισλ δεκηνχξγεζε ηνλ θίλδπλν ηεο απηνεμφλησζεο ηνπ είδνπο. Σε ιχζε ζε απηά ηα 

πξνβιήκαηα έδσζαλ θάπνηνη ηειεηνπξγηθνί πεξηνξηζκνί πνπ καξηπξνχληαη απφ ηελ 

Παιαηνιηζηθή επνρή θαη απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο ζπζηαζηήξηαο ηειεηνπξγίαο ζηελ 

αξραία Διιάδα. Αξγφηεξα, κε ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο ην θπλήγη έπαςε λα 

απνηειεί ηελ θχξηα πεγή εμαζθάιηζεο ηεο ηξνθήο ηνπ αλζξψπνπ. Παξφια απηά φκσο 

νη ηειεηνπξγίεο ηνπ θπλεγηνχ είραλ γίλεη πιένλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ ηηο ζηακάηεζαλ.
5
 

Καηά ηελ αξραηφηεηα ε πξαθηηθή ηεο ζπζίαο ησλ δψσλ απνηεινχζε ηνλ 

θπξηφηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη έξρνληαλ θνληά ζηνπο ζενχο. Καη’ 

επέθηαζε παξαηεξείηαη φηη ν άλζξσπνο πνπ είλαη ζξεζθεπηηθφ νλ (homo religiosus) 

απνθηά ππφζηαζε σο άλζξσπνο πνπ ζαλαηψλεη (homo necans). Σα νκεξηθά έπε αιιά 

θαη ε ηξαγσδία παξέρνπλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπζίαο πξνο ηνπο ζενχο ζηελ αξραία Διιάδα.
6
 

Σα πην ζπλεζηζκέλα δψα πνπ πξννξίδνληαλ γηα ζπζία ζηελ αξραία Διιάδα 

ήηαλ ην βφδη, θαη θπξίσο ν ηαχξνο, ην πξφβαην, ε γίδα, ν ρνίξνο θαη νη φξληζεο. ηελ 

αξραηφηεηα ε ζπζηαζηήξηα ηειεηνπξγία απνηεινχζε θάηη ζαλ ενξηαζηηθή εθδήισζε 

θαηά ηελ νπνία νη άλζξσπνη παξακέξηδαλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλήζεηεο. Έπξεπε λα 

είλαη θαζαξνί, ζηνιηζκέλνη, ληπκέλνη κε θαζαξά ξνχρα θαη λα θνξνχλ ζην θεθάιη 

ηνπο έλα ζηεθάλη απφ θιαδηά. ζνλ αθνξά ην δψν πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηε ζπζία 

έπξεπε λα είλαη θαη απηφ ζηνιηζκέλν θαη ηπιηγκέλν κε ηαηλίεο. ζνη ιάκβαλαλ κέξνο 

                                                           
4
 Burkert W. (1997): 93-94. 

5
 Burkert W. (1997): 97-98. 

6
 Burkert W. (2011): 33-34. 
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ζηελ ζπζηαζηηθή ηειεηνπξγία επηρξχζσλαλ ηα θέξαηά ηνπ δψνπ θαη πξνρσξνχζαλ 

καδί ηνπ κέρξη ηνλ βσκφ κε πνκπή. Δπηθεθαιήο ηεο πνκπήο απηήο ήηαλ κία άκεκπηε 

θνπέια ε νπνία θξαηνχζε ην θαιάζη κε ηηο πξνζθνξέο πξνο ηνπο ζενχο πνπ 

πεξηειάκβαλε δεκεηξηαθά ή άξηνπο θαη αλάκεζά ηνπο βξηζθφηαλ θξπκκέλν θαη ην 

καραίξη πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηε ζπζία. Ζ πνκπή γηλφηαλ ζπλνδεία απινχ. 

ηε ζπλέρεηα φηαλ ε πνκπή θαηέθζαλε ζηνλ βσκφ ζρεκαηηδφηαλ έλαο θχθινο 

γχξσ απφ ην ζεκείν ηεο ζπζίαο, ην δψν θαη απηνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπζηαζηήξηα 

ηειεηνπξγία. Σν θαιάζη κε ηηο πξνζθνξέο πξνο ηνπο ζενχο θαη ην δνρείν κε ην λεξφ 

κεηαθέξνληαλ ζε φινπο φζνπο ζρεκάηηδαλ ηνλ θχθιν θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν γηλφηαλ 

ε νξηνζέηεζε ηνπ ηεξνχ έλαληη ηνπ θνζκηθνχ. Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπζίαο μεθηλνχζε 

φηαλ φινη έξηρλαλ λεξφ απφ ην δνρείν ζηα ρέξηα ηνπο. Απφ ην ίδην δνρείν έξηρλαλ 

λεξφ θαη ζην δψν. 

Έπεηηα νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπζηαζηήξηα ηειεηνπξγία έπαηξλαλ ζηα ρέξηα 

ηνπο θφθθνπο θξηζαξηνχ απφ ην θαιάζη ησλ πξνζθνξψλ θαη ν ζχηεο πςψλνληαο ηα 

ρέξηα ηνπ έιεγε δπλαηά κία πξνζεπρή. Μεηά νη ζπκκεηέρνληεο πεηνχζαλ ην θξηζάξη 

πνπ είραλ ζηα ρέξηα ηνπο πάλσ ζηνλ βσκφ θαη ην δψν. 

Αθνχ ην καραίξη πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηε ζπζία θαη ήηαλ θξπκκέλν κέζα ζην 

θαιάζη ησλ πξνζθνξψλ απνθαιππηφηαλ, ν ζχηεο ην έπαηξλε θαη πξνρσξνχζε πξνο ην 

δψν έρνληάο ην θξπκκέλν. Αξρηθά έθνβε θάπνηεο ηξίρεο απφ ην κέησπν ηνπ δψνπ θαη 

ηηο έξηρλε ζηε θσηηά. ηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπζία έθνβαλ ηνλ ιαηκφ 

άιισλ κηθξφηεξσλ δψσλ θαη έπεηηα ρηππνχζαλ κε πέιεθπ ην δψν ηεο ζπζίαο θαη ηνπ 

έθνβαλ ηελ θαξσηίδα. Με ην αίκα ηνπ ζπζηαζκέλνπ δψνπ ξάληηδαλ ηνλ βσκφ γηαηί ε 

αξραία ειιεληθή ζξεζθεία φξηδε φηη έπξεπε λα βαθηεί ν βσκφο κε αίκα. ζεο 

γπλαίθεο ήηαλ παξνχζεο ζηε ζπζηαζηήξηα ηειεηνπξγία έπξεπε ηελ ψξα ηεο ζθαγήο 

ηνπ δψνπ λα θξαπγάδνπλ έληνλα. 

Έπεηηα ηεκάρηδαλ ην δψν. ε πξψηε θάζε ςήλνληαλ ηα εληφζζηα ηνπ δψνπ 

ζηε θσηηά ηνπ βσκνχ θαη θαηαλαιψλνληαλ άκεζα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο 

ζπζηαζηήξηαο ηειεηνπξγίαο. Σα ππνιείκκαηα ηνπ δψνπ, φπσο ήηαλ ηα νζηά, 

θαζαγηάδνληαλ θαη ηνπνζεηνχληαλ πάλσ ζε μχια πνπ βξίζθνληαλ ζην βσκφ. 

χκθσλα κε ηνλ κεξν έθαηγαλ ηα κεξηαία νζηά ηνπ δψνπ θαη καδί ηνπο θαη θάπνηεο 

ηξνθέο φπσο άξηνπο θαη ρπιφ αθνχ ν ζχηεο έξηρλε πξψηα θξαζί ζηε θσηηά. 
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Αθνινπζνχζε ην ςήζηκν ή ην βξάζηκν ηνπ θξέαηνο πνπ είρε απνκείλεη ην νπνίν 

έπξεπε ππνρξεσηηθά λα θαηαλαισζεί ζηνλ ηεξφ ηφπν ηεο ζπζίαο.
7
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2.2 Η αλζξωπνζπζία ζηελ αξραία Διιάδα 

 

ηελ αξραία Διιάδα ην άγαικα ηεο Σαπξίαο Αξηέκηδνο ζεσξείηαη αθεηεξία 

ησλ αλζξσπνζπζηψλ. Σν άγαικα απηφ ζηελ αξρή βξηζθφηαλ ζηελ Κνιρίδα θαη 

χζηεξα ε Ηθηγέλεηα θαη Οξέζηεο ην κεηέθεξαλ ζηελ Διιάδα. Απηφ ην άγαικα 

παξέκεηλε ζηελ πεξηνρή Αιαί Αξαθελίδεο ζηελ Αηηηθή, δειαδή ζηε ζεκεξηλή 

Ραθήλα, θη εθεί φηαλ γηλφηαλ ε ζπζία πξνο ηελ Σαπξνπφιν Άξηεκη ράξαζζαλ ηνλ 

ιαηκφ ελφο άλδξα κε καραίξη.
8
 

 ζνλ αθνξά ηελ αλζξσπνζπζία γεληθφηεξα είλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί πψο ε 

νπνηαδήπνηε ηειεηνπξγηθή δνινθνλία δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί νπσζδήπνηε ζπζία. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζπρλά ζπλαληάηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ αλζξσπνζπζηψλ πνπ 

γίλνληαη κε ζθνπφ ηελ πξνζθνξά ζε θάπνηνλ ζεφ θαη ησλ ππφινηπσλ ηειεηνπξγηψλ 

πνπ ελδέρεηαη λα απαηηνχλ ηε ζαλάησζε αλζξψπσλ, αιιά ζθνπφο δελ είλαη ε 

πξνζθνξά ζε θάπνηνλ ζεφ. Ζ αλζξσπνζπζία κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ηειεηνπξγηθή 

ζαλάησζε αλζξψπσλ πνπ γίλεηαη κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, ηνλ ίδην ηξφπν θαη γηα ηνπο 

ίδηνπο ζθνπνχο κε ηελ ηειεηνπξγηθή ζαλάησζε ησλ δψσλ.
9
 

 ηελ επνρή καο ε ηδέα φηη νη ζενί κπνξνχζαλ λα δσξνδνθεζνχλ κε ηε ζπζία 

δελ κπνξεί εχθνια λα θαηαλνεζεί. Ζ αλζξσπνζπζία ήηαλ έλα απνδεθηφ έζηκν γηα 

θάπνηνπο ιανχο φπσο ήηαλ νη Ίλθαο, νη Μάγηαο θαη νη Αδηέθνη. ζνλ αθνξά φκσο 

ζπγθεθξηκέλα ηελ Διιάδα, θαηά ηελ πξντζηνξία ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ αλζξσπνζπζίεο. Χζηφζν είλαη αλαγθαίν λα βξνχκε απνδείμεηο 

γηα ην πψο γηλφηαλ νη αλζξσπνζπζίεο ζηελ αξραία Διιάδα.  

Μαξηπξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλζξσπνζπζία θαηά ηε κπθελατθή επνρή κπνξνχλ 

λα βξεζνχλ ζε κία βηαζηηθά γξακκέλε πηλαθίδα απφ ηελ Πχιν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα 

αξρεία ηεο κπθελατθήο Διιάδαο απφ ηνπο Michael Ventris θαη John Chadwick. Σν 

πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ είλαη κία ζεηξά απφ πξνζθνξέο ζε ζεφηεηεο κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ είλαη ν Γίαο, ε Ήξα, ν Δξκήο θαη άιιεο ιηγφηεξν γλσζηέο ζεφηεηεο. Οη 

πξνζθνξέο απνηεινχληαλ απφ ηξηάληα ρξπζά αγγεία θαη δέθα αλζξψπνπο, νθηψ 

γπλαίθεο θαη δχν άλδξεο. Οη άλδξεο πξνζθέξζεθαλ ζηηο αλδξηθέο ζεφηεηεο ελψ νη 
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γπλαίθεο ζηηο γπλαηθείεο. Ζ ηειεηή ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ απηέο νη ζπζίεο 

ελδέρεηαη λα ήηαλ κία ηειεηή απνηξνπατθνχ ραξαθηήξα πνπ είρε ζθνπφ λα απνηξέςεη 

κία επηθείκελε θαηαζηξνθή.
10

 

 Σα ζηνηρεία γηα ηελ αλζξσπνζπζία πνπ έρνπκε απφ ηελ ηζηνξία απνδεηθλχνπλ 

πσο φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαλ αλζξσπνζπζίεο είραλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

απνηξνπατθή ιεηηνπξγία. Οη άλζξσπνη επηζπκνχζαλ λα παίδνπλ ελεξγφ ξφιν θαη λα 

πξνζπαζνχλ λα αζθνχλ επηξξνή ζηνπο ζενχο παξά λα απνδέρνληαη ηε κνίξα ηνπο. 

Ζ ηειεηνπξγία ησλ αλζξσπνζπζηψλ ζπρλά ζπλδπαδφηαλ κε κία πξάμε 

επηζεηηθφηεηαο απφ πιεπξάο ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο πνπ ίζσο ιηζνβνινχζαλ ην 

ζχκα γηα λα ην ζθνηψζνπλ ή ην πεηνχζαλ απφ έλαλ βξάρν απεπζχλνληαο ηνπ βξηζηέο 

ή ελαιιαθηηθά ην ρηππνχζαλ κε δφξπ θαη ην έθαηγαλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν φιε ε 

θνηλσλία κπνξνχζε λα ζπκκεηέρεη ζηε ζπζηαζηήξηα ηειεηνπξγία.
11

 

Σα αθφινπζα είλαη παξαδείγκαηα αλζξσπνζπζηψλ γηα απνηξνπατθφπο ζθνπνχο.  

1) Ζ αλζξσπνζπζία ζηελ πξψηε κνξθή ηεο έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ζε κία 

γηνξηή ησλ Ηψλσλ θαη ησλ Αζελαίσλ πξνο ηηκήλ ηνπ Απφιισλα, ηα Θαξγήιηα. 

χκθσλα κε καξηπξίεο ζηελ Κνινθψλα επηιεγφηαλ έλα πξφζσπν πνπ 

πξνθαινχζε απνζηξνθή σο θαξκαθφο, δειαδή απηφο πνπ ζα ζπζηαζηεί κε 

ζθνπφ λα απαιιαρζεί ε πφιε απφ ηα κηάζκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ενξηαζηηθήο απηήο εθδήισζεο νη αξραίνη Έιιελεο ηάηδαλ ηνλ θαξκαθφ, ηνλ 

καζηίγσλαλ κε θιαδηά ζπθηάο θαη ηνλ έδησρλαλ απφ ηελ πφιε. ζνλ αθνξά 

ηελ θαηάιεμε ηνπ θαξκαθνχ ππάξρνπλ καξηπξίεο φηη ζηε ζπλέρεηα ηνλ 

έθαηγαλ, σζηφζν ελδέρεηαη νη πιεξνθνξίεο απηέο λα απνηεινχλ παξεμήγεζε. 

χκθσλα κε άιιεο καξηπξίεο ζηα Άβδεξα έδηλαλ ρξήκαηα ζε θάπνηνλ άπνξν 

θαη φπσο ζπλέβαηλε θαη ζηελ Κνινθψλα, αθνχ ηνπ έδηλαλ θαγεηφ ηνλ 

έβγαδαλ έμσ απφ ηελ πφιε. ηε ζπλέρεηα ηνλ θπλεγνχζαλ κε πέηξεο. Σέινο, 

ζηελ Αζήλα επηιέγνληαλ δχν απνθξνπζηηθά άηνκα ηα νπνία ζηνιίδνληαλ κε 

ζχθα θαη δηψρλνληαλ σο θαξκαθνί. Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο φπσο είλαη 

θαλεξφ απνηεινχζαλ γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο θάηη ζαλ εμαγληζκφ, 

θάζαξζε ηεο πφιεο.
12
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2) ηνλ Οξρνκελφ Βνησηίαο θάζε δχν ρξφληα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο γηνξηήο πξνο 

ηηκήλ ηνπ ζενχ Γηνλχζνπ πνπ νλνκαδφηαλ Αγξηψληα, ν ηεξέαο ηνπ Γηνλχζνπ 

θαηαδίσθε κία γπλαίθα απφ ην ζπίηη ηνπ Μηλχα, ηνπ βαζηιηά ηνπ Οξρνκελνχ, 

ηηο νπνίεο νλφκαδαλ ιεῖαη. Αλ θαηάθεξλε ινηπφλ λα πηάζεη θάπνηα απφ 

απηέο ηηο γπλαίθεο επηηξεπφηαλ λα ηε ζθνηψζεη. Ο Πινχηαξρνο αθεγείηαη φηη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ν ηεξέαο πνπ νλνκαδφηαλ Εσίινο ζθφησζε κία 

απφ ηηο Μηλπάδεο. Απηφο αξξψζηεζε, πέζαλε θαη ε πφιε πεξηθπθιψζεθε απφ 

θαθή ηχρε. Απφ εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά ν ηεξέαο ηνπ Γηνλχζνπ δηνξηδφηαλ 

κε ςήθηζκα θαη ζηακάηεζε πιένλ ην ζπγθεθξηκέλν αμίσκα λα είλαη 

θιεξνλνκηθφ φπσο ήηαλ πξηλ απφ απηφ ην πεξηζηαηηθφ. Ζ πξνέιεπζε απηνχ 

ηνπ εζίκνπ ήηαλ ε εμήο: νη ηξεηο θφξεο ηνπ Μηλχα, ε Λεπθίππε, ε Αξζηλφε θαη 

ε Αιθαζφε, νδεγήζεθαλ ζε παξαθξνζχλε απφ ηνλ Γηφλπζν, θαη απνθάζηζαλ 

λα ξίμνπλ θιήξν γηα λα απνθαζίζνπλ πνην απφ ηα παηδηά ηνπο ζα ζθνηψζνπλ. 

Απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη γπλαίθεο λα θάλε  ηνλ γην ηεο Λεπθίππεο, ηνλ 

Ίππαζν.
13

 

3) ηελ πφιε Φψθαηα πνχ βξηζθφηαλ ζηελ Αζία νη άλζξσπνη ζπλήζηδαλ λα 

ζπζηάδνπλ έλαλ άλδξα ζηε ζεά Σαπξνπφιν Άξηεκη. Σν ζχκα θαηγφηαλ θαη 

απηφο ζεσξνχληαλ ν πην θαηάιιεινο ηξφπνο γηα ηε κεηαθνξά ελφο λεθξνχ 

ζηνλ ρψξν ηεο θεδείαο. 

4) ηελ Αξθαδία πξαγκαηνπνηνχληαλ έλα πνιχ αξραίν έζηκν αλζξσπνζπζίαο. Σν 

έζηκν απηφ πξνέθπςε απφ ηελ πίζηε ζε ζενχο πνπ είραλ ηελ κνξθή άγξησλ 

δψσλ θαη ζπλδένληαλ αθφκα κε ηνλ πξντζηνξηθφ Γία ν νπνίνο δηέθεξε αξθεηά 

απφ ηνλ Οιχκπην Γία. Ξεθίλεζε απφ ηνλ Λπθάνλα ηνλ Αξθάδην, έλαλ αξραίν 

ζεφ ν νπνίνο αξγφηεξα ζεσξήζεθε φηη ήηαλ άλζξσπνο. Σε ζπζηαζηήξηα ηειεηή 

ζηνλ Λχθαην Γία αλαιάκβαλε ζηε ζπλέρεηα έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

Άλζνπ, ν νπνίνο έπξεπε λα ζθνηψζεη έλα παηδί απφ ηε θπιή ηνπ, λα ξαληίζεη 

κε ην αίκα ηνπ ηνλ βσκφ θαη λα θάεη ηα ζπιάρλα ηνπ αλαθαηεκέλα κε 

ζπιάρλα δψσλ. Λέγεηαη πσο φπνηνο ζπκκεηείρε ζε απηή ηε ζπζηαζηήξηα 
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ηειεηνπξγία κεηακνξθσλφηαλ ζε ιχθν. Γηα ελληά ρξφληα έπξεπε λα δεη 

αλάκεζα ζε ιχθνπο θη αλ ζε απηή ηελ πεξίνδν θαηφξζσλε λα απνθχγεη ην 

αλζξψπηλν θξέαο ζα ηνπ επηηξεπφηαλ λα γπξίζεη πίζσ θαη ζα γηλφηαλ μαλά 

άλζξσπνο. 

5) ηε Υίν έλαο άλδξαο ζπλεζηδφηαλ λα δηακειίδεηαη θαη λα ζπζηάδεηαη ζηνλ 

Χκάδην Γηφλπζν. 

6) ηελ Σέλεδν κία αγειάδα πνπ θπνθνξνχζε ηξεθφηαλ απφ αλζξψπνπο. ηαλ 

ην λέν κνζράξη γελληφηαλ ην ζθφησλαλ κε ηζεθνχξη θαη ην ζπζίαδαλ ζηνλ 

Γηφλπζν Αλζξσπνξξαίζηε. Οη θάηνηθνη ηεο Σελέδνπ πεηνχζαλ πέηξεο ζην 

δνινθφλν πνπ έπξεπε λα δξαπεηεχζεη πεγαίλνληαο πξνο ηε ζάιαζζα. Σν 

κνζράξη πηζαλφηαηα αληηθαζηζηνχζε έλα παηδί. 

7) Κάζε ρξφλν ζηελ αξραία πφιε αιακίλα ηεο Κχπξνπ ηνλ κήλα ηεο Αθξνδίηεο 

έλαο άληξαο έπξεπε λα ζπζηαζηεί. Απηφο ν άλδξαο έπξεπε λα θάλεη ην γχξν 

ηνπ βσκνχ ηξεηο θνξέο θη χζηεξα ν ηεξέαο ηνλ ρηππνχζε κε δφξπ θαη ηνλ 

έθαηγε. 

8) ηελ Πέιια ηεο Θεζζαιίαο έλαο Αραηφο ζπζηαδφηαλ ζηνλ Πειία θαη ηνλ 

Υείξσλα.
14

 

9) ηελ Πάηξα ζχκθσλα κε ηε κπζνινγία κία θνπέια πνπ ήηαλ ηέξεηα ζηνλ λαφ 

ηεο Αξηέκηδνο Σξηθιαξίαο, ε Κνκαηζψ, ζπλεπξέζεθε εξσηηθά κε ηνλ εξαζηή 

ηεο, ηνλ Μειάληππν, κέζα ζηνλ ηεξφ λαφ ηεο ζεάο. Ζ ζέα ηφηε νξγίζηεθε πνιχ 

θαη έζηεηιε ζηελ πφιε ηεο Πάηξαο θαηαζηξνθηθφ ινηκφ. Σν καληείν ησλ 

Γειθψλ δηέηαμε λα ζπζηαζηνχλ νη δχν εξαζηέο θαη θάζε ρξφλν λα ζπζηάδεηαη 

κία λεαξή παξζέλα πξνθεηκέλνπ λα ζσζεί ε πφιε. Απηφ ην βάξβαξν έζηκν ηεο 

εηήζηαο ζπζίαο ζηακάηεζε ν ήξσαο Δπξχππινο.
15

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη καξηπξίεο γηα αλζξσπνζπζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ πξηλ απφ ηηο κάρεο: 

1) Πξηλ απφ ηε Ναπκαρία ηεο αιακίλαο, ν Θεκηζηνθιήο πξνζέθεξε ζπζίεο 

κπξνζηά απφ ην πινίν ηνπ. Σφηε ηνπ έθεξαλ ηξεηο φκνξθνπο αηρκαιψηνπο 

πξίγθηπεο ηεο Πεξζίαο. Μφιηο ηνπο είδε ν κάληεο Δπθξαληίδεο ηελ ίδηα ζηηγκή 

κία κεγάιε θιφγα αλαπήδεζε απφ ην ζθάγην ηεο ζπζίαο. Ο κάληεο εμήγεζε 

απηφ ην ζεκάδη ιέγνληαο φηη αλ ηα ηξία αγφξηα ζπζηαζηνχλ ζηνλ Γηφλπζν 
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 O'Connor-Visser E. A. M. E. (1987):  220-222. 
15

 Παπζαλ. Ἀσαφκά: VII.19. 
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Χκεζηή νη Έιιελεο ζα θεξδίζνπλ ηε λίθε. Ο Θεκηζηνθιήο ηξνκνθξαηήζεθε 

απφ ηα ιφγηα ηνπ Μάληε ζεσξψληαο ηα ππεξβνιηθά αιιά ην πιήζνο ησλ 

ζηξαηησηψλ πείζηεθε απφ ηα ιφγηα ηνπ κάληε θαη ζέξλνληαο ηνπο 

αηρκάισηνπο πξίγθηπεο ζηνλ βσκφ απαίηεζαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπζία.
16

 

2) Πξηλ απφ ηε κάρε θαηά ησλ παξηηαηψλ ζηα Λεχθηξα, ν Πεινπίδαο 

θαηαζθήλσζε ζε κία πεδηάδα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία νη θφξεο ηνπ θέδαζνπ 

είραλ βηαζηεί θαη δνινθνλεζεί απφ μέλνπο παξηηάηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο 

έζαςαλ ζην ίδην ζεκείν. Ο Πεινπίδαο νλεηξεχηεθε φηη είδε ηα θνξίηζηα λα 

θιαίλε θαη λα θαηαξηνχληαη, πξνηξέπνληάο ηνλ λα ζπζηάζεη έλα μαλζφ θνξίηζη 

αλ επηζπκνχζε λα θεξδίζεη ηε κάρε. Ο Πεινπίδαο ηαξάρηεθε απφ απηφ ην 

φλεηξν αιιά δήηεζε ηε ζπκβνπιή ησλ κάληεσλ θαη ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ 

ζηξαηνχ νη νπνίνη φκσο είραλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ην φλεηξν. Σν 

πξφβιεκα ιχζεθε φηαλ κία θνξάδα πνπ ειεπζεξψζεθε θαη ζηακάηεζε θνληά 

ζην κέξνο πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί νη άλδξεο. Ο κάληεο ζεψξεζε ηε θνξάδα 

ζαλ ηελ πην θαηάιιειε αληηθαηαζηάηξηα γηα ην μαλζφ θνξίηζη.
17

 

  

                                                           
16

 Πινχη. Θεμιζηοκλ.: XIII. 
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3.1 Δπξηπίδεο: Η δωή θαη ην έξγν ηνπ 

 

 χκθσλα κε ην Πάξην Υξνληθφ ε γέλλεζε ηνπ Δπξηπίδε ηνπνζεηείηαη γχξσ 

ζην 485/84 π.Υ. Ο παηέξαο ηνπ νλνκαδφηαλ Μλήζαξρνο θαη ήηαλ θηεκαηίαο θαη ε 

κεηέξα ηνπ νλνκαδφηαλ Κιεηψ. Ζ θαηαγσγή ηνπο πξνέξρνληαλ απφ ηνλ αηηηθφ δήκν 

Φιπά, αιιά ν πνηεηήο γελλήζεθε ζηε αιακίλα. χκθσλα κε αμηφπηζηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δσή ηνπ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε φηη ν Δπξηπίδεο 

ήηαλ ρνξεπηήο θαη ιακπαδεθφξνο ζηελ ππεξεζία ηεο ιαηξείαο ηνπ Εσζηήξηνπ 

Απφιισλα. Δπίζεο, απφ θήκεο ηεο επνρήο νη νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ απφ ηελ 

θσκσδία, γλσξίδνπκε φηη είρε θάλεη δχν γάκνπο κε ηε Μειηηψ θαη ηε Υνηξίλε. 

 Σελ πξψηε ηνπ λίθε ζε δξακαηηθνχο αγψλεο ηελ θέξδηζε ην 441 π.Υ., φπσο 

πιεξνθνξνχκαζηε απφ ην Πάξην Υξνληθφ. πλνιηθά θέξδηζε ηέζζεξηο λίθεο ζε 

αγψλεο φζν βξηζθφηαλ ελ δσή. Ζ πέκπηε λίθε ήξζε κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ θαη ηελ 

θέξδηζε ν νκψλπκνο γηνο ηνπ ή αληςηφο ηνπ παξνπζηάδνληαο ηα έξγα πνπ δελ πξφιαβε 

ν ίδηνο, δειαδή ηα έξγα: Ἰθιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι, Ἀλκμέυν ὁ διὰ Κοπίνθος θαη Βάκσαι.
18

 

 ηνλ Δπξηπίδε απνδίδνληαη ζπλνιηθά 92 δξάκαηα εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ ζσζεί 

αθέξαηα κφλν 18 (ν Ῥζνο ζεσξείηαη λφζν έξγν). Απφ ηα έξγα απηά γλσξίδνπκε κε 

ζηγνπξηά ηηο αθξηβείο ρξνλνινγίεο παξαζηάζεηο έμη ηξαγσδηψλ: Ἄλκηζηιρ (438 π.Υ.), 

Μήδεια (431 π.Υ.), Ἱππόλςηορ (428 π.Υ.), Τπῳάδερ (415 π.Υ.), Ἑλένη (412 π.Υ.) θαη 

Ὀπέζηηρ (408 π.Υ.). Σα ππφινηπα έληεθα έξγα ησλ νπνίσλ νη ρξνλνινγίεο 

παξάζηαζεο ακθηζβεηνχληαη είλαη ηα εμήο: Ἡπακλεῖδαι, Ἀνδπομάση, Ἑκάβη, Ἱκέηιδερ, 

Ηπακλῆρ, Ἰθιγένεια ἡ ἐν Tαύποιρ, Ἠλέκηπα, Ἴυν, Φοίνιζζαι, Ἰθιγένεια ἡ ἐν Aὐλίδι, 

Bάκσαι θαη ην κνλαδηθφ ζαηπξηθφ δξάκα Kύκλυτ. 

 Ο Δπξηπίδεο εηζήγαγε ζην έξγν ηνπ νξηζκέλεο δξακαηνπξγηθέο θαηλνηνκίεο νη 

νπνίεο δηαθνξνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνηεηηθή ηνπ παξαγσγή απφ εθείλε ηνπ 

Αηζρχινπ θαη ηνπ νθνθιή. Ζ πξψηε θαηλνηνκία αθνξά ηελ πινθή ησλ έξγσλ ε 

νπνία γίλεηαη πην ζχλζεηε κε έλα πιήζνο εμειίμεσλ θαη αλαηξνπψλ θπξίσο ζην ηέινο 

ηνπ έξγνπ. Γεχηεξε ζεκαληηθή θαηλνηνκία είλαη ε αιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνιφγνπ. Ο πξφινγνο πιένλ δελ ιεηηνπξγεί κε ζθνπφ λα παξνπζηάζεη ηα πξφζσπα 

ηεο ηξαγσδίαο θαη λα εληάμεη ηνλ ζεαηή ζηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη. 
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Αληηζέησο νη ηξαγσδίεο μεθηλνχλ in medias res. Σξίηε θαηλνηνκία ηνπ Δπξηπίδε 

απνηειεί ε αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ ρνξνχ ν νπνίνο πιένλ θάλεη παξεκβάζεηο ιπξηθνχ 

ζρνιηαζκνχ ζηα δξψκελα. Δπηπιένλ ν Δπξηπίδεο απμάλεη ηε ζπρλφηεηα θαη ηε 

ζεκαζία ησλ ιπξηθψλ κνλσδηψλ θαη δησδηψλ. Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί σο κία απφ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηλνηνκίεο ηνπ Δπξηπίδε ε επέκβαζε ηνπ απφ κεραλήο ζενχ ζην 

ηέινο ησλ ηξαγσδηψλ. Ο απφ κεραλήο ζεφο είλαη απηφο ν νπνίνο δίλεη ηε ιχζε ζε 

θαηαζηάζεηο πνπ είλαη πάλσ απφ ηηο αλζξψπηλεο δπλαηφηεηεο. 

 Σν 408 π.Υ. ήηαλ ε ηειεπηαία ρξνληά πνπ αλέβαζε έξγν ηνπ ζηελ Αζήλα, ηνλ 

Οξέζηε, θαη έπεηηα πήγε ζηελ Πέιια, ζηελ απιή ηνπ βαζηιηά Αξρέιανπ. Δθεί ν 

Δπξηπίδεο πέξαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, θαζψο ε είδεζε ηνπ ζαλάηνπ 

ηνπ αλαθνηλψζεθε ζηελ Αζήλα πξηλ απφ ηα Μεγάια Γηνλχζηα ηελ άλνημε ηνπ 406 

π.Υ. Ο ηάθνο ηνπ πνηεηή βξίζθεηαη είηε ζηελ Πέιια είηε θνληά ζηνλ ηαμηδησηηθφ 

ζηαζκφ ηεο Αξέζνπζαο. 

 Γπζηπρψο δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο ν 

Δπξηπίδεο έραζε ηε δσή ηνπ. Οη κφλεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζσζεί βαζίδνληαη 

κάιινλ ζε αλεθδνηνινγηθέο επηλνήζεηο. χκθσλα κε κία απφ απηέο ιέγεηαη φηη ν 

Δπξηπίδεο δηακειίζηεθε χζηεξα απφ ηελ επίζεζε κηαο νκάδαο καληαζκέλσλ γπλαηθψλ 

θαζψο επηθξαηνχζε ε θήκε φηη ν Δπξηπίδεο ήηαλ κηζνγχλεο.
19

 Άιιεο αθεγήζεηο 

αλαθέξνπλ φηη θαηαζπαξάρζεθε απφ ηα κνινζζηθά ζθπιηά ηνπ Αξρέιανπ επεηδή ν 

Δπξηπίδεο δήηεζε απφ ηνλ Αξρέιαν λα κελ ηηκσξήζεη ηνπο θπλεγνχο πνπ είραλ 

ζθνηψζεη ηε κεηέξα ηνπο. Χζηφζν ε θήκε ηεο θαηαζπάξαμεο ηνπ Δπξηπίδε απφ 

ζθπιηά έρεη ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα θαζψο ζπκβνιίδεη ηελ ηηκσξία ηνπ άζενπ, φπσο 

επίζεο ζπκβαίλεη θαη κε ηε θήκε φηη έλαο θεξαπλφο ρηχπεζε ηνλ ηάθν ηνπ.
20
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3.2 Η ζρέζε ηεο ηξαγωδίαο κε ηε ζπζία 

 

ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα εμεηαζηεί ην εξψηεκα γηαηί ε ηξαγσδία 

νλνκάδεηαη ηξαγσδία. Αλ αλαδεηήζνπκε κηα εμήγεζε γηα ηε ιέμε, πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα αλαηξέμνπκε ζηε ζξεζθεπηηθή βάζε ηεο ηξαγσδίαο θαη γεληθά ζηε 

ιαηξεία ησλ ζεψλ. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ επηθξαηέζηεξε ζεσξία, ηξαγσδία 

ζεκαίλεη "ηξαγνχδη ησλ ηξάγσλ". Χζηφζν νη κειεηεηέο πνπ αζρνινχληαη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ ηζηνξία ηεο ζξεζθείαο, εμαθνινπζνχλ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αξραία εηπκνινγία ηεο ιέμεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηξαγσδία είλαη "ηξαγνχδη ζηε 

ζπζία ελφο ηξάγνπ".
21

 

Μία άιιε εμήγεζε ηεο ιέμεο ηξαγσδία είλαη: «ηξαγνχδη κε έπαζιν έλαλ 

ηξάγν». Ζ εμήγεζε απηή φκσο δελ έγηλε ηδηαίηεξα απνδεθηή απφ ηνπο ζχγρξνλνπο 

κειεηεηέο. Παξφια απηά ππάξρνπλ καξηπξίεο ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα ζχκθσλα κε 

ηηο νπνίεο ζηα Μεγάια Γηνλχζηα ζπζίαδαλ έλαλ ηξάγν ν νπνίνο ζεσξνχληαλ έπαζιν 

γηα ηνλ ληθεηή ησλ αγψλσλ. Σν ζχκα ηεο ζπζίαο σο έπαζιν ζε αγψλα ζπλαληάηαη ήδε 

απφ ηελ Ιλιάδα.
22

 

Ζ ζπζία ηνπ ηξάγνπ έπαημε ηδηαίηεξν ξφιν ζηε ιαηξεία ηνπ Γηνλχζνπ. Απηφ 

θαίλεηαη θπξίσο ζε αλαπαξαζηάζεηο αγγείσλ ηνπ 6νπ αηψλα ηα νπνία δείρλνπλ έλαλ 

ηξάγν καδί κε ηνλ Γηφλπζν ή κε ηνπο ζαηχξνπο.
23

 

Ζ έλλνηα ηεο ζπζίαο θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο είηε απνηειεί θεληξηθφ 

ζέκα είηε φρη ζηηο ηξαγσδίεο ηνπ Αηζρχινπ, ηνπ νθνθιή θαη ηνπ Δπξηπίδε. Ο 

Δπξηπίδεο ρξεζηκνπνίεζε ην κνηίβν ηεο αλζξψπηλεο ζπζίαο κε πάξα πνιιέο 

παξαιιαγέο. Ζ ζπζία ινηπφλ κπνξεί λα είλαη αθξηβψο ην ζεκείν ζην νπνίν ν εξσηθφο 

κχζνο θαη ε Γηνλπζηαθή ηξαγσδία ζπλαληηνχληαη κεηαμχ ηνπο.
24
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3.3 Σν κνηίβν ηεο ζπζίαο ζηηο ηξαγωδίεο ηνπ Δπξηπίδε 

 

 Σν κνηίβν ηεο απηνζπζίαο γηα ην θαιφ ηεο νηθνγέλεηαο ή ηεο πφιεο απνηειεί 

έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαη ζπρλφηεξα ζέκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Δπξηπίδεο ζηα 

έξγα ηνπ. πλδέεηαη σο επί ην πιείζηνλ κε λεαξνχο αλζξψπνπο θαη θπξίσο κε λεαξέο 

θνπέιεο κε εμαίξεζε ηελ ηξαγσδία Φοίνιζζαι ζηελ νπνία ζπζηάδεηαη ν Μελνηθεχο. Σν 

κνηίβν απηφ εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ ηξαγσδία Ἡπακλεῖδαι ηνπ Δπξηπίδε 

ζηελ νπνία ε ζσηεξία ηεο πφιεο ζπλδπάδεηαη κε ηελ ζσηεξία ηνπ νίθνπ. πλαληάηαη 

επίζεο ζε έλα πιήζνο ηξαγσδηψλ ηνπ Δπξηπίδε κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη νη ηξαγσδίεο 

Ἄλκηζηιρ, Ἑκάβη, Ἱκέηιδερ, Ἰθιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι θαη ζε άιιεο ηξαγσδίεο απφ ηηο 

νπνίεο ζψδνληαη κφλν απνζπάζκαηα. 

 Απφ ηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία ήηαλ γλσζηέο πεξηπηψζεηο 

αλζξσπνζπζηψλ πνπ ζπλέβαηλαλ πξηλ απφ πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο. Ο Δπξηπίδεο 

θαηάθεξε λα αμηνπνηήζεη ζην έπαθξν ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αζσφηεηαο ησλ λεαξψλ 

εξψσλ ησλ ηξαγσδηψλ ηνπ θαη έηζη θαηφξζσζε λα πξνβάιιεη ζηα έξγα ηνπ ζθελέο 

πνπ δηαθαηέρνληαλ απφ έληνλν πάζνο θαη λα αλαδείμεη ηελ αληίζεζε αλάκεζα ζε έλαλ 

θφζκν βαζηζκέλν ζε ηδαληθά θαη ζε κία αλεμέιεγθηε θνηλσληθή θξίζε. Μέζα απφ ην 

κνηίβν ηεο απηνζπζίαο ε γπλαίθα πιένλ δελ ραξαθηεξίδεηαη ελάξεηε αλ είλαη 

αθνζησκέλε ζηνλ θχξην ηεο είηε απηφο είλαη παηέξαο ηεο είηε είλαη ζχδπγφο ηεο, αιιά 

αλαδχεηαη έλα άιιν είδνο γπλαηθείνπ θιένπο. Οη γπλαίθεο ζηηο ηξαγσδίεο ηνπ 

Δπξηπίδε απνθηνχλ αζάλαηε δφμα πξνζθέξνληαο ηε δσή ηνπο γηα ην θαιφ ηεο πφιεο 

ηνπο ή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο φπσο έθαλαλ αληίζηνηρα ε Ηθηγέλεηα θαη ε Άιθεζηηο.
25
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4.1 Ἰθιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι: Η ππόζεζε ηνπ έξγνπ 

 

 Ζ Ἰθιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι γξάθηεθε ιίγν πξηλ ηνλ ζάλαην ηνπ Δπξηπίδε θαη 

παξαζηάζεθε κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ ην 405 π.Υ. Αλήθεη ζηηο ηξαγσδίεο ηνπ Σξσηθνχ 

θχθινπ. Θέκα ηνπ έξγνπ είλαη ε ζπζία ηεο Ηθηγέλεηαο, ηεο θφξεο ηνπ Αγακέκλνλα, ε 

νπνία δεηήζεθε απφ ηε ζεά Άξηεκε κε ζθνπφ λα θπζήμεη νχξηνο άλεκνο θαη λα 

κπνξέζνπλ νη Έιιελεο λα απνπιεχζνπλ ζηελ Σξνία.
26

 Ζ ππφζεζε ηεο ηξαγσδίαο 

είλαη ε εμήο: Ο Αγακέκλσλ έρεη ζηείιεη έλα γξάκκα κε ην νπνίν πξνζθαιεί ηελ θφξε 

ηνπ ζηελ Απιίδα αλαθνηλψλνληάο ηεο φηη έρεη ζθνπφ λα ηελ παληξέςεη κε ηνλ 

Αρηιιέα. Χζηφζν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ απνηειεί έλα ηέρλαζκα ηνπ 

Αγακέκλνλα θαζψο ζθνπεχεη λα δειεάζεη ηελ Ηθηγέλεηα λα πάεη ζηελ Απιίδα θαη λα 

ηε ζπζηάζεη ζηε ζεά Άξηεκε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη νχξην άλεκν θαη λα 

κπνξέζεη ν ζηφινο λα απνπιεχζεη ζηελ Σξνία. ηε ζπλέρεηα ν Αγακέκλσλ 

κεηαληψλεη γηα ηελ απφθαζή ηνπ θαη ζηέιλεη κε ηνλ ππεξέηε ηνπ έλα δεχηεξν γξάκκα 

κε ην νπνίν αλαηξεί φζα έγξαςε ζην πξψην. κσο ν Μελέιανο αληηιακβάλεηαη ηε 

κεηαζηξνθή ηνπ Αγακέκλνλα θαη εκπνδίδεη ηνλ ππεξέηε απφ ηελ απνζηνιή ηνπ 

δεχηεξνπ γξάκκαηνο. Σα δχν αδέξθηα ινγνκαρνχλ ελψ ε Ηθηγέλεηα θαηαθηάλεη ζηελ 

Απιίδα ζπλνδεπφκελε απφ ηε κεηέξα ηεο, ηελ Κιπηαηκλήζηξα, θαη ηνλ κηθξφ αδεξθφ 

ηεο, ηνλ Οξέζηε. Ο Μελέιανο κεηαληψλεη γηα ηελ πίεζε πνπ άζθεζε ζηνλ αδεξθφ ηνπ 

θαη ηνλ πξνηξέπεη λα κελ ζπζηάζεη ηελ Ηθηγέλεηα, αιιά ν Αγακέκλσλ παξνπζηάδεηαη 

απνθαζηζκέλνο λα ηε ζπζηάζεη. ην κεηαμχ ε ηπραία ζπλάληεζε ηεο Κιπηαηκλήζηξαο 

κε ηνλ Αρηιιέα ζα θέξεη ζηελ επηθάλεηα ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηνπ Αγακέκλνλα, 

θαζψο ν Αρηιιέαο δελ γλψξηδε ηίπνηα γηα ηνλ ππνηηζέκελν γάκν. Ζ Κιπηαηκλήζηξα 

απεγλσζκέλε δεηά ηε βνήζεηα ηνπ Αρηιιέα θαη εθείλνο ηεο ππφζρεηαη φηη ζα θάλεη 

φηη πεξλάεη απφ ην ρέξη ηνπ γηα λα απνηξέςεη ηα ζρέδηα ηνπ Αγακέκλνλα. ην ηέινο 

ηνπ δξάκαηνο ε Ηθηγέλεηα απνθαζίδεη λα ζπζηαζηεί νηθεηνζειψο γηα ην θαιφ ηεο 

Διιάδαο.
27

 Σν ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ έξγνπ έρεη ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο. Έλαο 

αγγειηαθφξνο παξνπζηάδεηαη σο αθεγεηήο ηεο έθβαζεο ηνπ έξγνπ. Απηφο 

αλαθνηλψλεη φηη ηε ζηηγκή ηεο ζπζίαο ε ζεά Άξηεκηο ηνπνζέηεζε ζηε ζέζε ηεο 

Ηθηγέλεηαο έλα ζειπθφ ειάθη θη έηζη ε θνπέια ζψζεθε θαη κεηαθέξζεθε απφ ηε ζεά 

ζηε ρψξα ησλ Σαχξσλ. 
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ην έξγν απηφ ν Δπξηπίδεο αλέδεημε ηδηαίηεξα ην ζέκα ηεο εθνχζηαο ζπζίαο, 

έλα ζέκα πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη μαλά ζηηο ηξαγσδίεο ηνπ. Θέηνληαο ην ζέκα ηεο 

ζπζίαο σο θεληξηθφ ζέκα ηεο ηξαγσδίαο πξνζπάζεζε λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα ηνπο 

ςπρηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε κία ηέηνηα ζπζία. Με ηε κεηαζηξνθή ηνπ 

ραξαθηήξα ηεο Ηθηγέλεηαο, ε νπνία αξρηθά επεδείθλπε κία ηεξάζηηα ζέιεζε γηα δσή 

θαη θφβν γηα ην ζάλαην ελψ ζηε ζπλέρεηα δέρηεθε κε ηε ζέιεζή ηεο λα ζπζηαζηεί γηα 

ην θαιφ ησλ Διιήλσλ, ν Δπξηπίδεο ζέηεη ηηο βάζεηο ηνπ λεφηεξνπ δξάκαηνο.
28

 

ηελ νπζία ε πινθή ηεο ηξαγσδίαο ζηεξίδεηαη ζηελ μαθληθή αιιαγή κηαο 

απφθαζεο, ηεο απφθαζεο ηεο Ηθηγέλεηαο λα ζπζηαζηεί κε ζθνπφ λα θαηαθέξεη ν 

ειιεληθφο ζηφινο λα απνπιεχζεη ζηελ Σξνία, παξφιν πνπ πξνεγνπκέλσο ηθέηεπε ηνλ 

παηέξα ηεο λα ηε γιπηψζεη απφ ηνλ ζάλαην. Οη ζεαηέο ησλ αξραίσλ ηξαγσδηψλ ήηαλ 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηέηνηνπ είδνπο κεηαζηξνθέο.
29
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4.2 Η ζπζία ηεο Ιθηγέλεηαο 

 

Πξόινγνο (1-302) 

 πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, κία απφ ηηο βαζηθέο θαηλνηνκίεο πνπ 

εηζήγαγε ν Δπξηπίδεο είλαη φηη ν πξφινγνο δελ ιεηηνπξγεί κε ζθνπφ λα εληάμεη ηνλ 

ζεαηή ζηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη θαη λα παξνπζηάζεη ηα πξφζσπα ηεο 

ηξαγσδίαο, αιιά ε αθήγεζε μεθηλά in medias res. Έηζη ζπκβαίλεη θαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν. ηνλ πξφινγν ινηπφλ εκθαλίδεηαη ν Αγακέκλσλ ν νπνίνο ζπδεηά 

κε ηνλ γέξνληα ππεξέηε ηνπ θαλεξά πξνβιεκαηηζκέλνο. Σνπ ιέεη φηη δειεχεη ηε ζέζε 

ηνπ θαη γεληθφηεξα ηε ζέζε φζσλ αλζξψπσλ πεξλνχλ ηε δσή ηνπο καθξηά απφ 

θηλδχλνπο θαη ρσξίο δφμα θαζψο ην αμίσκα κπνξεί λα θέξεη πνιιά εκπφδηα ζηνπο 

αλζξψπνπο. Ο γέξνληαο ππεξέηεο πξνηξέπεη ηνλ Αγακέκλνλα λα ηνλ εκπηζηεπηεί θαη 

λα ηνπ απνθαιχςεη ην πξφβιεκά ηνπ. Ο Αγακέκλσλ ηφηε θάλεη κία αλαδξνκή 

εμηζηνξψληαο φια ηα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ηνλ ίδην, ηνλ αδεξθφ ηνπ, ηνλ Μελέιαν, 

θαη ηνπο Έιιελεο ζηξαηηψηεο ζηελ Απιίδα. Δπηπιένλ απνθαιχπηεη θαη ηνλ ρξεζκφ 

ηνπ κάληε Κάιρα ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε Ηθηγέλεηα, ε θφξε ηνπ, πξέπεη λα ζπζηαζηεί 

ζηε ζεά Άξηεκε πξνθεηκέλνπ λα θπζήμεη νχξηνο άλεκνο θαη λα κπνξέζεη ε ειιεληθή 

απνζηνιή λα απνπιεχζεη ζηελ Σξνία. Ο Αγακέκλσλ αλαθέξεη φηη ζηελ αξρή 

αξλήζεθε θαηεγνξεκαηηθά αιιά ζηε ζπλέρεηα πείζηεθε απφ ηνλ Μελέιαν θαη 

απνθάζηζε λα θάλεη απηή ηε ζπζία. Έηζη έζηεηιε έλα γξάκκα ζηε ζχδπγφ ηνπ, ηελ 

Κιπηαηκλήζηξα, ιέγνληάο ηεο λα ζηείιεη ηελ Ηθηγέλεηα ζηελ Απιίδα γηαηί είρε ζθνπφ 

λα ηελ παληξέςεη κε ηνλ Αρηιιέα. πσο αλαθέξεη, απηφο ήηαλ ν κνλαδηθφο ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα δειεάζεη ηελ Κιπηαηκλήζηξα θαη ηελ Ηθηγέλεηα. Χζηφζν 

ηψξα έρεη κεηαληψζεη γη’ απηή ηνπ ηελ απφθαζε θαη δεηά απφ ηνλ γέξνληα ππεξέηε 

ηνπ λα παξαδψζεη ζηελ Κιπηαηκλήζηξα έλα δεχηεξν γξάκκα κε ην νπνίν αλαηξεί 

απηά πνπ έγξαςε ζην πξψην.
30

 

Ζ πξψηε αλαθνξά ηνπ έξγνπ ζην ζέκα ηεο ζπζίαο ηεο Ηθηγέλεηαο γίλεηαη φηαλ 

ν Αγακέκλσλ αλαθέξεη ηνλ ρξεζκφ ηνπ κάληε Κάιρα ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν 

Αγακέκλσλ έπξεπε λα πξνζθέξεη ζπζία ζηε ζεά Άξηεκη ηελ θφξε ηνπ, ηελ Ηθηγέλεηα, 

πξνθεηκέλνπ εθείλε λα ζηείιεη νχξην άλεκν θαη λα κπνξέζνπλ ηα θαξάβηα ησλ 
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Διιήλσλ λα απνπιεχζνπλ ζηελ Σξνία.
31

 Οη ρξεζκνί ηνπ Κάιρα είραλ κεγάιε 

βαξχηεηα γηα ηελ ειιεληθή απνζηνιή ζηελ Σξνία θαζψο ήηαλ ηθαλφο λα εξκελεχεη ηα 

ζεκάδηα απφ ην πέηαγκα ησλ πνπιηψλ θαη λα γλσξίδεη ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην 

κέιινλ. Σν ράξηζκα απηφ ηνπ είρε δνζεί απφ ηνλ ζεφ Απφιισλα ηνπ νπνίνπ ήηαλ 

απφγνλνο.
32

 

Ζ ζεά Άξηεκηο ήηαλ ε ζεά ηνπ θπλεγηνχ θαη κέζα απφ ηε κπζνινγία 

παξνπζηάδεηαη σο ε θπξία ησλ άγξησλ θαη αηκαηεξψλ ζπζηψλ.
 33

 ε θαλέλα ζεκείν 

ηνπ έξγνπ δελ αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζεά Άξηεκηο δεηά απφ ηνλ 

Αγακέκλνλα κία ηέηνηα ζπζία. Χζηφζν είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε απφ δηάθνξεο 

πεγέο φηη ε Άξηεκηο ήηαλ ζπκσκέλε κε ηνλ Αγακέκλνλα γηαηί εθείλνο θαπρηφηαλ φηη 

ήηαλ θαιχηεξνο θπλεγφο απφ ηε ζέα.
34

 Ζ πξψηε ρξνλνινγηθά πεγή πνπ αλαθέξεηαη 

εθηελψο ζηε ζπζία ηεο Ηθηγέλεηαο είλαη ηα Κύππια Έπη ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 8νπ αηψλα. Υάξε ζηνλ Πξφθιν έρεη ζσζεί ε πεξίιεςε ηνπο ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηελ πξψηε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο ζπζίαο ηεο Ηθηγέλεηαο. ηα Κύππια 

Έπη ινηπφλ ε Άξηεκηο παξνπζηάδεηαη ζπκσκέλε κε ηνλ Αγακέκλνλα ν νπνίνο 

ηφικεζε λα ζπγθξίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηε ζέα ζην θπλήγη. Ζ αιαδνλεία ηνπ απηή έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ εθδίθεζε ηεο ζεάο ε νπνία έθαλε ηνλ ειιεληθφ ζηφιν λα κείλεη 

αθηλεηνπνηεκέλνο ζηελ Απιίδα κέρξη ν Αγακέκλσλ λα ζπζηάζεη ηελ θφξε ηνπ.
35

 

Δπηπιένλ, φπσο πιεξνθνξνχκαζηε απφ ηνλ νθνθιή, ν Αγακέκλσλ είρε ην ζξάζνο 

λα ζθνηψζεη έλα ειάθη πνπ βξηζθφηαλ ζην άιζνο ηεο Αξηέκηδνο. Σν γεγνλφο απηφ 

ζχκσζε ηφζν πνιχ ηε ζέα ε νπνία απνθάζηζε σο εθδίθεζε λα θαζπζηεξήζεη ηνλ 

ζηφιν ησλ Διιήλσλ κέρξη λα ζπζηαζηεί ε Ηθηγέλεηα.
36 

Αλ εμεηάζνπκε πην δηεμνδηθά ηνλ ρξεζκφ ηνπ κάληε αληηιακβαλφκαζηε φηη ε 

ζεά Άξηεκηο δελ απαίηεζε απφιπηα ηε ζπζία ηεο Ηθηγέλεηαο. Αληηζέησο, έδσζε ζηνλ 

Αγακέκλνλα ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ν ίδηνο αλ ζα πξνρσξήζεη ζηε ζπζία ή φρη. Ο 

Αγακέκλσλ δειαδή είρε ηε δπλαηφηεηα λα εγθαηαιείςεη ηελ απνζηνιή ζηελ Σξνία 

πξνθεηκέλνπ λα ζψζεη ηελ θφξε ηνπ.
37

 Χζηφζν ην δίιεκκα γηα ηνλ Αγακέκλνλα είλαη 
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αβάζηαρην θαζψο έρεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζηνλ ξφιν ηνπ σο αξρεγνχ ηεο ειιεληθήο 

απνζηνιήο θαη ζηνλ ξφιν ηνπ σο αξρεγνχ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.
38

 

Ο Aγακέκλσλ αξρηθά είρε αξλεζεί λα ζπζηάζεη ηελ θφξε ηνπ θαη κάιηζηα είρε 

δψζεη εληνιή λα απνιπζεί φινο ν ειιεληθφο ζηξαηφο. Χζηφζν ν αδεξθφο ηνπ, ν 

Μελέιανο, θαηάθεξε λα ηνλ πείζεη λα πξνρσξήζεη ζηε ζπζία θαη έηζη ν Aγακέκλσλ 

έγξαςε έλα γξάκκα ζηε γπλαίθα ηνπ, ηελ Kιπηαηκλήζηξα, ζην νπνίν ηεο δεηνχζε λα 

ζηείιεη ηελ Ηθηγέλεηα ζηελ Απιίδα κε ηε δηθαηνινγία φηη ζα ηελ πάληξεπε κε ηνλ 

Αρηιιέα. Σν γξάκκα απηφ απνηειεί έλα πξφζρεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Αγακέκλσλ κε 

ζθνπφ λα δειεάζεη ηελ Ηθηγέλεηα λα πάεη ζηελ Απιίδα γηα λα ηε ζπζηάζεη
39

 Ο 

Δπξηπίδεο παξνπζηάδεη έλαλ Αγακέκλνλα πνπ σο αξρεγφο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ 

επηδεηθλχεη κεγάιε πξνζπκία ζηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Ζ έιιεηςε 

επλντθνχ αλέκνπ κε ζθνπφ λα απνπιεχζεη ν ειιεληθφο ζηφινο ζηελ Σξνία 

ζπλεπάγεηαη κε έιιεηςε βνήζεηαο απφ ηνπο ζενχο θαη είλαη έλα ζηνηρείν πνπ 

εηζάγεηαη ζθφπηκα απφ ηνλ Δπξηπίδε κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη αληίζεζε αλάκεζα 

ζηε θχζε (λελεκία) θαη ζηνλ άλζξσπν.
40 κσο ην παηξηθφ ηνπ έλζηηθην δελ ηνλ 

αθήλεη λα πξνβεί ζε κία ηέηνηα πξάμε θαη κεηαληψλεη γηα ην γξάκκα πνπ έζηεηιε ζηελ 

Κιπηαηκλήζηξα. Απνθαζίδεη ινηπφλ λα ζηείιεη έλα δεχηεξν γξάκκα κε ηνλ γέξνληα 

ππεξέηε ηνπ ην νπνίν λα αλαηξεί φζα έγξαςε ζην πξψην ιέγνληαο ζηελ 

Κιπηαηκλήζηξα λα κελ ζηείιεη ηελ Ηθηγέλεηα ζηελ Απιίδα θαζψο ν γάκνο ζα 

θαζπζηεξνχζε.
41

 

ζνλ αθνξά ην ραξαθηήξα ηνπ Αγακέκλνλα ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν νη 

απφςεηο ησλ κειεηεηψλ πνηθίινπλ. Γηα ηελ αθξίβεηα ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο 

απφςεηο:  

α) Ο Αγακέκλσλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπζηάζεη ηελ θφξε ηνπ εμαηηίαο κηαο 

εμσηεξηθήο δχλακεο πνπ δελ κπνξεί λα ειέγμεη. ην έξγν παξνπζηάδεηαη δηραζκέλνο 

θαη αμηνιχπεηνο θαη ζεσξείηαη ππεχζπλνο πνπ αθήλεη ηελ θφξε ηνπ λα ζπζηαζηεί.  

β) Ο Αγακέκλσλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπζηάζεη ηελ θφξε ηνπ εμαηηίαο κηαο 

εμσηεξηθήο δχλακεο πνπ δελ κπνξεί λα ειέγμεη. ηελ αξρή παξνπζηάδεηαη δηραζκέλνο 

                                                                                                                                                                      
απφ ηελ ίδηα ηελ πινθή ησλ γεγνλφησλ. Δπνκέλσο ν κχζνο πξέπεη λα είλαη δνκεκέλνο κε ηέηνηνλ ηξφπν 

ψζηε λα πξνθαινχληαη ζηνλ ζεαηή ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ νίθηνπ θαη ηνπ θφβνπ.. 
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θαη αμηνιχπεηνο επεηδή είλαη παηέξαο ηεο Ηθηγέλεηαο αιιά ζηε ζπλέρεηα αιιάδεη. 

πλεηδεηνπνηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο αξρεγφο ηνπ ζηξαηνχ θαη θεξδίδεη δφμα κέζσ 

ηεο ζπζίαο ηεο θφξεο ηνπ γηα ράξε ησλ Διιήλσλ.  

γ) Ο Αγακέκλσλ είλαη θνβηζκέλνο θαη αδχλακνο, αιιά θπξίσο είλαη θηιφδνμνο θαη 

απηφ θαίλεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, θαζψο ζα κπνξνχζε λα έρεη αληηηαρζεί 

ζηελ εμσηεξηθή δχλακε πνπ ηνλ ππνρξεψλεη λα ζπζηάζεη ηελ θφξε ηνπ. Απηή ε 

δχλακε πνπ ηνλ ππνρξεψλεη απνηειεί έλα δηθφ ηνπ δεκηνχξγεκα θαη πεγάδεη απφ ηηο 

θνβίεο ηνπ αιιά θπξίσο απφ ηε θηινδνμία ηνπ. Ο Αγακέκλσλ θαίλεηαη σο ππεχζπλνο 

γηα ην ζάλαην ηεο θφξεο ηνπ.  

ε θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε εμσηεξηθή δχλακε πνπ 

ππνρξεψλεη ηνλ Αγακέκλνλα λα ζπζηάζεη ηελ θφξε ηνπ είλαη ν ειιεληθφο ζηξαηφο θαη 

φρη ε Άξηεκηο. Οη ππνζηεξηθηέο ησλ δχν πξψησλ ζεσξηψλ πηζηεχνπλ φηη ν ζηξαηφο 

απνηειεί κία πξαγκαηηθή απεηιή ζην μεθίλεκα ηνπ έξγνπ. Χζηφζν απηνί δελ 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο απηφ πνπ πξνζπαζεί λα θάλεη μεθάζαξν ν Δπξηπίδεο, φηη 

δειαδή ν ζηξαηφο δελ γλσξίδεη γηα πνην ιφγν ε Ηθηγέλεηα θηάλεη ζηελ Απιίδα νχηε 

θάηη ζρεηηθά κε ην ρξεζκφ ηνπ Κάιρα κέρξη πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα ηνπ έξγνπ.
42

 

  

                                                           
42

 Siegel H. (1981): 257-258. 



[26] 
 

Α΄ Δπεηζόδην (303-542) 

 Σν πξψην επεηζφδην είλαη κία αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηνλ Αγακέκλνλα θαη 

ηνλ αδεξθφ ηνπ, ηνλ Μελέιαν, ν νπνίνο έρεη θιέςεη ην γξάκκα ηνπ Αγακέκλνλα απφ 

ηνλ γέξνληα ππεξέηε. Ο Αγακέκλσλ ζηελ αξρή παξνπζηάδεηαη ζρεηηθά ζίγνπξνο 

θαζψο δελ ππάξρεη άκεζε αλάγθε. Ζ Ηθηγέλεηα δελ έρεη θηάζεη αθφκα ζηελ Απιίδα 

θαη ηα δχν αδέξθηα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αθηεξψζνπλ φιε ηνπο ηελ πξνζνρή 

ζηελ εμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ έρεη πξνθχςεη.
43

 

 ηνπο ζηίρνπο 358-364 (θᾆη᾽, ἐπεὶ Κάιραο ἐλ ἱεξνῖο εἶπε ζὴλ ζῦζαη θφξελ 

Ἀξηέκηδη, θαὶ πινῦλ ἔζεζζαη Γαλαΐδαηο, ζζεὶο θξέλαο ἄζκελνο ζχζεηλ ὑπέζηεο 

παῖδα· θαὶ πέκπεηο ἑθψλ, νὐ βίᾳ —κὴ ηνῦην ιέμῃο— ζῆ δάκαξηη, παῖδα ζὴλ δεῦξ᾽ 

ἀπνζηέιιεηλ, Ἀρηιιεῖ πξφθαζηλ ὡο γακνπκέλελ. θᾆζ᾽ ὑπνζηξέςαο ιέιεςαη 

κεηαβαιὼλ ἄιιαο γξαθάο, ὡο θνλεὺο νὐθέηη ζπγαηξὸο ζο ἔζῃ. κάιηζηά γε) ν 

Μελέιανο επηηίζεηαη ζηνλ Αγακέκλνλα ιέγνληάο ηνπ φηη, παξφιν πνπ κφιηο άθνπζε 

ηνλ ρξεζκφ ηνπ Κάιρα έδεημε ακέζσο κεγάιε πξνζπκία λα ζπζηάζεη ηελ θφξε ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα θχγνπλ ηα θαξάβηα απφ ηελ Απιίδα, ζηε ζπλέρεηα 

κεηάλησζε θαη απνθάζηζε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία λα ζηείιεη έλα δεχηεξν γξάκκα 

ζηελ Κιπηαηκλήζηξα γηα λα αλαηξέζεη φζα είρε πεη ζην πξψην. ην ζεκείν απηφ 

ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ Μελειάνπ ην ζέκα ηεο ζπζίαο ηεο Ηθηγέλεηαο 

αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Αγακέκλνλα. ηελ αξρή θαηαιακβάλεηαη απφ ηε 

θηινδνμία ηνπ θαη δέρεηαη κε ραξά λα ζπζηάζεη ηελ θφξε ηνπ αιιά έπεηηα ππεξηζρχεη 

ε παηξηθή ηνπ αγάπε, αλαγλσξίδεη ην ιάζνο ηνπ θαη απνθαζίδεη λα ην δηνξζψζεη 

ζηέιλνληαο έλα δεχηεξν γξάκκα.
44

 

 Ο Αγακέκλσλ αληεπηηίζεηαη ζηνλ αδεξθφ ηνπ ππνζηεξίδνληαο φηη πνηέ δελ ζα 

έζθαδε ηα παηδηά ηνπ γηα λα εθδηθεζεί ν Μελέιανο γηα κία αλάμηα θαη ειεεηλή 

γπλαίθα.
45

 Ο Μελέιανο είρε ηε γπλαίθα πνπ ήζειε αιιά δελ θαηάθεξε λα ηελ 

θξαηήζεη θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη θαιχηεξα ρσξίο απηήλ. Γηα κία γπλαίθα ζαλ 

ηελ Διέλε δελ αμίδεη λα ζπζηαζηεί ε Ηθηγέλεηα. Ο Αγακέκλσλ ηψξα βιέπεη ηνλ 

πφιεκν ζαλ έλα απνθξνπζηηθφ θαη άζιην γεγνλφο ην νπνίν μεθίλεζε γηα κία άρξεζηε 

γπλαίθα. 
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[27] 
 

 Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζηα δχν αδέξθηα έξρεηαη 

έλα κήλπκα θαηά ην νπνίν ε Ηθηγέλεηα, ε κεηέξα ηεο θαη ν αδεξθφο ηεο έρνπλ θηάζεη 

ζηελ Απιίδα. ην κήλπκα κάιηζηα αλαθέξεηαη θαη ν ελζνπζηαζκφο ησλ ζηξαηησηψλ 

ην άθνπζκα ηεο άθημεο ηεο Ηθηγέλεηαο θαζψο ππάξρνπλ θήκεο ζρεηηθά κε έλαλ 

επηθείκελν γάκν θαη γηα πξνγακηαίεο ηειεηνπξγίεο ζην βσκφ ηεο Αξηέκηδνο. Με ηελ 

εκθάληζε ηνπ αγγειηαθφξνπ θαη ηελ αλαγγειία ηεο άθημεο ηεο Ηθηγέλεηαο δίλεηαη κία 

λέα ψζεζε ζηε δξάζε ηνπ έξγνπ ε νπνία ζην ζεκείν απηφ δηαθφπηεη ηελ 

αληηπαξάζεζε ησλ δχν αδειθψλ.
 46

 

 Μεηά ην άθνπζκα ηεο είδεζεο φηη ε Ηθηγέλεηα έθηαζε ζηελ Απιίδα θαίλεηαη ε 

ςπρηθή θαηάξξεπζε ηνπ Αγακέκλνλα. Αλ ε Ηθηγέλεηα είρε κείλεη ζην Άξγνο, ν 

Αγακέκλσλ δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα δψζεη θακία εμήγεζε ζην ζηξαηφ. Χζηφζν ε άθημε 

ηεο Ηθηγέλεηαο θάλεη αλαπφθεπθηε ηελ απνθάιπςε ζρεηηθά κε ηε ζπζία εηδηθά ηψξα 

πνπ νη θήκεο ζρεηηθά κε ηνλ γάκν έρνπλ εμαπισζεί.
47

 Ο Αγακέκλσλ ληψζεη 

αλήκπνξνο λα ζψζεη ηελ θφξε ηνπ θαζψο φπσο ππνζηεξίδεη θαηεπζχλεηαη απφ έλαλ 

ζεφ. Αηζζάλεηαη πσο δελ ζα κπνξέζεη λα αληηθξίζεη ηελ Κιπηαηκλήζηξα θαη ιπγίδεη 

ζηελ ηδέα πψο ε ίδηα ηνπ ε θφξε ζα ηνλ εθιηπαξεί γηα λα κελ ηελ νδεγήζεη ζην 

ζάλαην.
48

 

 Ο Μελέιανο βιέπνληαο ηνλ αδεξθφ ηνπ λα ζξελεί κεηαληψλεη πνπ ηνλ πίεζε 

λα ζπζηάζεη ηελ θφξε ηνπ θαη απνθαζίδεη λα βάιεη ηνλ αδεξθφ ηνπ πην πάλσ απφ ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Σνπ ιέεη ινηπφλ λα κελ ζπζηάζεη ηελ Ηθηγέλεηα γηαηί δελ αμίδεη λα ραζεί 

εθείλε γηα ην θαθφ πνπ πξνθάιεζε ε Διέλε θαη ηνλ πξνηξέπεη λα δηαιχζεη ηνλ 

ζηξαηφ.
49

 

 Χζηφζν ν Αγακέκλσλ παξά ηα ζπγθηλεηηθά ιφγηα ηνπ αδεξθνχ ηνπ είλαη 

απνθαζηζκέλνο λα πξνρσξήζεη ζηε ζπζία θαζψο δελ γλσξίδνπλ κφλν ηα δχν αδέξθηα 

γηα ηνλ ρξεζκφ, αιιά θαη ν κάληεο Κάιραο θαη θπξίσο ν Οδπζζέαο ν νπνίνο, φπσο 

πηζηεχεη, δελ ζα επέηξεπε λα κελ γίλεη ε ζπζία.
50 Ο Αγακέκλσλ είλαη πνιχ 
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[28] 
 

θνβηζκέλνο θαη θπξίσο θνβάηαη γηα ηε δηθή ηνπ δσή θαζψο δηαπηζηψλεη φηη είλαη 

κάηαην λα πξνζπαζεί λα πάεη θφληξα ζηνλ Οδπζζέα θαη ηνλ ζηξαηφ.
51
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[29] 
 

Β΄ Δπεηζόδην (590-750) 

ην δεχηεξν επεηζφδην ηεο ηξαγσδίαο ιακβάλεη ρψξα ε ζπλάληεζε ηνπ 

Αγακέκλνλα κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ πνπ κφιηο έθηαζε ζηελ Απιίδα. Μέζα απφ ηε 

ζηηγκή απηή δηαθαίλεηαη ε έληνλε αγάπε πνπ ηξέθεη ε Ηθηγέλεηα γηα ηνλ παηέξα ηεο 

θαζψο είλαη ε πξψηε πνπ ηνλ αγθαιηάδεη δείρλνληαο έηζη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο πνπ 

ηνλ βιέπεη μαλά κεηά απφ ηφζν θαηξφ. Γηα εθείλε ν Αγακέκλσλ είλαη απιά ν παηέξαο 

ηεο. Σν κφλν πνπ θαηαιαβαίλεη γηα ηηο δεκφζηεο επζχλεο ηνπ σο βαζηιηάο θαη αξρεγφο 

ηνπ ζηξαηνχ είλαη φηη ηνλ θξαηνχλ καθξηά απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη φηη ηνπ 

πξνθαινχλ ζιίςε. Χζηφζν ε ζπκπεξηθνξά απηή ηεο Ηθηγέλεηαο θέξλεη ζε κεγαιχηεξε 

ακεραλία ηνλ Αγακέκλνλα θαη εθείλε ην αληηιακβάλεηαη. ηε ζηηρνκπζία ηνπο ν 

Αγακέκλσλ κηιά ζαλ λα απνραηξεηά γηα πάληα ηελ θφξε ηνπ ελψ εθείλε πηζηεχεη φηη 

ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θφξηηζε νθείιεηαη ζηνλ επεξρφκελν γάκν. ηε ζπλέρεηα ν 

Αγακέκλσλ δεηά απφ ηελ Ηθηγέλεηα λα κπεη κέζα ζηε ζθελή θαη πξνζπαζεί λα 

δηθαηνινγήζεη ηε ζπγθίλεζή ηνπ ζηελ Κιπηαηκλήζηξα ιέγνληαο ηεο φηη ηνπ είλαη 

δχζθνιν λα απνρσξηζηεί ηελ θφξε ηνπ δίλνληάο ηελ ζηνλ Αρηιιέα. Ζ Κιπηαηκλήζηξα 

δείρλεη λα ηνλ θαηαιαβαίλεη ελψ ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζεί λα ηνπ απνζπάζεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ κέιινληα γακπξφ ηεο. Αθνχ ν Αγακέκλσλ ηελ 

πιεξνθνξεί γηα φζα εθείλε ζέιεη λα γλσξίδεη, ηεο δεηά λα αθήζεη ηελ Ηθηγέλεηα καδί 

ηνπ θαη λα επηζηξέςεη ζην Άξγνο. Ζ Κιπηαηκλήζηξα αξλείηαη θαηεγνξεκαηηθά λα 

θάλεη θάηη ηέηνην θαη ν Αγακέκλσλ απνγνεηεχεηαη θαζψο δελ θαηαθέξλεη λα ηελ 

πείζεη.
52

 

Ζ ζηηρνκπζία αλάκεζα ζηνλ Αγακέκλνλα θαη ηελ Ηθηγέλεηα (649-676) έρεη 

δηηηή ζεκαζία γηα ηνλ ζεαηή. Ζ Ηθηγέλεηα θάλεη αθειείο εξσηήζεηο ζηνλ παηέξα ηεο 

ζρεηηθά κε ηνλ ιφγν πνπ είλαη ζηελαρσξεκέλνο αιιά εθείλνο ηεο απαληά κε ηέηνηνλ 

ηξφπν ψζηε λα θαηαιάβεη επηθαλεηαθά απηά πνπ ηεο ιέεη ελψ ν ζεαηήο λα ηα 

θαηαιάβεη ζε βάζνο. Ο Αγακέκλσλ αηζζάλεηαη ληξνπή απφ ηελ ηφζν κεγάιε αγάπε 

πνπ δέρεηαη απφ ηελ θφξε ηνπ θαη ηεο δίλεη δηθνξνχκελεο απαληήζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα ηνλ ζηίρν 651 ν Αγακέκλνλαο ιέεη ζηελ Ηθηγέλεηα φηη είλαη δαθξπζκέλνο 

γηαηί ε Ηθηγέλεηα ζα είλαη γηα πνιχ θαηξφ καθξηά ηνπ. Ζ Ηθηγέλεηα πνπ αληηιακβάλεηαη 

επηθαλεηαθά ηα ιφγηα ηνπ παηέξα ηεο θαηαιαβαίλεη ίζσο φηη ν Αγακέκλσλ 

αλαθέξεηαη ζηελ εθζηξαηεία ε νπνία ζα δηαξθέζεη πνιχ θαηξφ θαη ζα θάλνπλ πνιχ 
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[30] 
 

θαηξφ λα μαλαζπλαληεζνχλ. Οη ζεαηέο φκσο γλσξίδνπλ φηη ν Αγακέκλσλ ελλνεί ην 

ζάλαηφ ηεο Ηθηγέλεηαο. Αθφκα ζηνλ ζηίρν 667 ν Αγακέκλσλ ιέεη ζηελ Ηθηγέλεηα φηη 

ζα πάεη θάπνην ηαμίδη κφλε ηεο. Δλδερνκέλσο ε Ηθηγέλεηα λα θαηάιαβε φηη ν παηέξαο 

ηεο ελλννχζε ην ηαμίδη ηνπ γπξηζκνχ ηεο ζην Άξγνο. Σέηνηνπ είδνπο απαηεινί ιφγνη 

είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ζηελ ηξαγσδία. Με ηνπο απαηεινχο ιφγνπο έλαο 

ραξαθηήξαο ηεο ηξαγσδίαο εμαπαηά ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ ζρεηηθά κε ηηο πξαγκαηηθέο 

ηνπ ζθνπηκφηεηεο. Οη ιφγνη απηνί είλαη κέξνο κηαο δνινπινθίαο πνπ έρεη ζθνπφ ηελ 

εμφλησζε ηνπ άιινπ ραξαθηήξα, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ Ηλέκηπα φπνπ ε 

πξσηαγσλίζηξηα παξαζχξεη ηε κεηέξα ηεο ζην ζπίηη. πλήζσο ν δνινπιφθνο ηξέθεη 

ζπλαηζζήκαηα κίζνπο πξνο ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ. Χζηφζν ζηελ Ἰθιγένεια ηήν ἐν Αὐλίδι 

δελ ζπκβαίλεη απηφ θαζψο ν Αγακέκλσλ αγαπάεη ηελ θφξε ηνπ θαη απηφ ν Δπξηπίδεο 

ην δείρλεη μεθάζαξα αξγφηεξα ζηνπο ζηίρνπο 683-685 φπνπ ν Αγακέκλσλ δελ αληέρεη 

άιιν λα ζπλερίζεη απηή ηε ζπδήηεζε θαη ζηέιλεη ηελ Ηθηγέλεηα κέζα ζηε ζθελή.
53

 

Πξνθαιεί εληχπσζε ην γεγνλφο φηη ε Ηθηγέλεηα ζηνλ δηάινγφ ηεο κε ηνλ 

παηέξα ηεο δελ θάλεη θακία απνιχησο αλαθνξά ζηνλ γάκν ηεο κε ηνλ Αρηιιέα. Απηφ 

κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη ε Ηθηγέλεηα είλαη αθφκα έλα αζψν παηδί. Δίλαη 

ηφζν ελζνπζηαζκέλε πνπ βιέπεη ηνλ παηέξα ηεο μαλά κεηά απφ ηφζν θαηξφ θαη ν 

γάκνο ίζσο θαίλεηαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφο γηα απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Παξφιν 

πνπ δελ θαηαλνεί απφιπηα ηα ιφγηα ηνπ παηέξα ηεο παξαηεξείηαη φηη δελ ηνλ πηέδεη 

λα γίλεη πην ζαθήο θαη ην γεγνλφο απηφ δείρλεη ηελ άκεηξε εκπηζηνζχλε πνπ έρεη πξνο 

ην πξφζσπφ ηνπ. Δίλαη ηφζν αζψα θαη αθειήο πνπ αθφκα θαη φηαλ ν Αγακέκλσλ ηεο 

ιέεη γηα έλα κεγάιν ηαμίδη πνπ πξφθεηηαη λα θάλεη ρσξίο ηνπο γνλείο ηεο εθείλε δελ ην 

ζπλδέεη κε έλα ηαμίδη ζηελ παηξίδα ηνπ κέιινληα ζπδχγνπ ηεο αιιά κε ηελ 

επηζηξνθή ηεο ζην Άξγνο. Ο ζηελάρσξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Αγακέκλσλ κηιά γηα 

ην ηαμίδη ζα κπνξνχζε λα ζπλδεζεί κε κία ραξνχκελε πεξίζηαζε φπσο είλαη ν γάκνο 

θαζψο θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη γνλείο απνρσξίδνληαη ηα παηδηά ηνπο.
54

 

Ο Αγακέκλσλ δελ κπνξεί λα αληέμεη άιιν ζηελ εηθφλα ηεο Ηθηγέλεηαο. Σεο 

δεηάεη λα κπεη κέζα ζηε ζθελή. ηαλ εθείλε αγθαιηάδεη ηνλ Αγακέκλνλα εθείλνο 

μεζπά ζε θιάκαηα. Γλσξίδεη φηη απηφ είλαη ην ηειεπηαίν αληίν θαη φηη πξφθεηηαη λα ηε 

ζπζηάζεη. Σα δάθξπα ηνλ εκπνδίδνπλ λα ηεο κηιήζεη πεξηζζφηεξν θαη ηε ζηέιλεη κέζα 

ζηε ζθελή. Απηφ είλαη ην ηέινο ηεο ζπγθηλεηηθήο ζθελήο ηνπ απνραηξεηηζκνχ 
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[31] 
 

αλάκεζα ζηνλ Αγακέκλνλα θαη ηελ Ηθηγέλεηα. Ζ θνπέια πνπ ήηαλ παλεπηπρήο πνπ 

είδε ηνλ παηέξα ηεο μαλά θάλεη ηελ φιε θαηάζηαζε ππεξβνιηθά δχζθνιε γηα ηνλ 

Αγακέκλνλα. Παξφια απηά ν Αγακέκλσλ παίξλεη ηελ απφθαζε λα ζπκκνξθσζεί κε 

ηελ ηδέα ηεο ζπζίαο. ηελ θφξε ηνπ δελ ζα κπνξνχζε λα πεη ςέκαηα ζρεηηθά κε ην 

γάκν κε ηνλ Αρηιιέα, αιιά ζηε ζχδπγφ ηνπ ην ρξεζηκνπνηεί απηφ ζαλ κία 

δηθαηνινγία γηα ηελ αλαζηάησζε θαη ηε ζιίςε πνπ δείρλεη. 
55

 

 ηε ζηηρνκπζία πνπ αθνινπζεί αλάκεζα ζηνλ Αγακέκλνλα θαη ηελ 

Κιπηαηκλήζηξα ν Αγακέκλσλ θξνληίδεη λα δψζεη ζηε ζχδπγφ ηνπ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ εθείλε ζέιεη λα γλσξίδεη ζρεηηθά κε ηνλ κέιινληα γακπξφ ηεο, ηνλ Αρηιιέα θαη 

ηαπηφρξνλα πξνζπαζεί λα ηελ πείζεη λα θχγεη απφ ηελ Απιίδα αθήλνληαο πίζσ ηελ 

Ηθηγέλεηα.
56

 Γηα ηνλ Αγακέκλνλα είλαη πην εχθνιν λα ιέεη ςέκαηα ζηε ζχδπγφ ηνπ. 

Χζηφζν εθείλε ζέιεη λα γλσξίδεη ηα πάληα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηνπ γάκνπ θαη 

ηνλ ξσηάεη επίκνλα γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο. ηνλ ζηίρν 718 γίλεηαη αλαθνξά ζην ζέκα 

ηεο ζπζίαο θαζψο ε Κιπηαηκλήζηξα ξσηά ηνλ ζχδπγφ ηεο αλ έρεη πξνζθέξεη ζπζία 

ζηνπο ζενχο. Δθείλνο ηεο απαληά θαη πάιη δηθνξνχκελα, φπσο έθαλε θαη 

πξνεγνπκέλσο, φηη πξφθεηηαη λα ην θάλεη. ην ηέινο ηνπ δηαιφγνπ ηνπο ν Αγακέκλσλ 

πξνζπαζεί απεγλσζκέλα λα επηβεβαηψζεη φηη ε ζχδπγφο ηνπ δελ ζα βξίζθεηαη ζηε 

ζθελή ηεο ζπζίαο (ζη. 731) αιιά ν ραξαθηήξαο ηεο Κιπηαηκλήζηξαο πνηέ δελ ζα 

επέηξεπε λα ζπκβεί θάηη ηέηνην. Δπηκέλεη φηη πξέπεη λα γίλνπλ φια ζχκθσλα κε ηηο 

απνδεθηέο δηαδηθαζίεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζα είλαη ε κνλαδηθή πνπ ζα δψζεη 

ηελ θφξε ηεο ζηνλ Αρηιιέα. Γελ ηελ απαζρνιεί θαζφινπ ην γεγνλφο φηη ν Αγακέκλσλ 

ηεο δεηά λα αθήζεη ηελ θφξε ηεο. Σν κφλν πνπ ηελ ελδηαθέξεη είλαη λα γίλνπλ φια 

φπσο νξίδνπλ ηα έζηκα ηεο γακήιηαο ηειεηήο.
57
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Γ΄ Δπεηζόδην (801-1035) 

ηελ αξρή ηνπ ηξίηνπ επεηζνδίνπ ν Αρηιιέαο εκθαλίδεηαη μαθληθά ζηε ζθελή. 

Απεπζχλεηαη ζηνλ ρνξφ θαη θαίλεηαη ηδηαίηεξα αλήζπρνο θαζψο αλαδεηά ηνλ 

Αγακέκλνλα κε ζθνπφ λα ηνπ εθθξάζεη ηελ έληνλε δπζαξέζθεηα ηνπ ίδηνπ αιιά θαη 

ησλ ζπληξφθσλ ηνπ γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο απνζηνιήο ζηελ Σξνία. Ζ 

Κιπηαηκλήζηξα αθνχεη ηε θσλή ηνπ θαη βγαίλεη απφ ηε ζθελή γηα λα ηνλ γλσξίζεη. 

ηε ζθελή απηή θαίλεηαη ην ήζνο θαη ε ζεκλφηεηα ηνπ Αρηιιέα θαζψο παξνπζηάδεηαη 

λα ληξέπεηαη λα κηιήζεη ζε κία γπλαίθα. Ζ Κιπηαηκλήζηξα ζπζηήλεηαη ζηνλ Αρηιιέα 

σο ε κέιινπζα πεζεξά ηνπ θη εθείλνο παξαμελεχεηαη θαζψο δελ γλσξίδεη ηίπνηα γηα 

ηε δνινπινθία ηνπ Αγακέκλνλα. ηε ζπλέρεηα ν γέξνληαο ππεξέηεο επεκβαίλεη ζηε 

ζπδήηεζε θαη ηειηθά απνθαιχπηεη ην καθάβξην ζρέδην ηνπ Αγακέκλνλα λα ζπζηάζεη 

ηελ Ηθηγέλεηα θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ νδήγεζαλ λα πάξεη απηή ηελ απφθαζε. Ζ 

Κιπηαηκλήζηξα απνγνεηεχηεθε απφ ηελ απνθάιπςε ηνπ γέξνληα ππεξέηε ελψ ν 

Αρηιιέαο ζίρηεθε επεηδή ν Αγακέκλσλ ηφικεζε λα ρξεζηκνπνίεζε ην φλνκά ηνπ γηα 

θάηη ηφζν ζνβαξφ ρσξίο λα ην γλσξίδεη. Ζ Κιπηαηκλήζηξα κέζα ζηελ απειπηζία ηεο 

ηθεηεχεη ηνλ Αρηιιέα δεηψληαο ηε βνήζεηά ηνπ θη εθείλνο ηεο εγγπάηαη φηη δελ ζα 

επηηξέςεη λα ζπζηαζηεί ε Ηθηγέλεηα θαζψο θαη ν ίδηνο έρεη ζπκψζεη κε ηνλ 

Αγακέκλνλα. Ζ Κιπηαηκλήζηξα γηα λα ηνλ επραξηζηήζεη πξνζθέξεηαη λα ζηείιεη θαη 

ηελ Ηθηγέλεηα ηθέηηζζα λα ηνλ παξαθαιέζεη αιιά εθείλνο αξλείηαη. ην ηέινο ηνπ 

επεηζνδίνπ ν Αρηιιέαο πξνηξέπεη ηελ Κιπηαηκλήζηξα λα ηθεηεχζεη πξψηα ηνλ 

Αγακέκλνλα λα κελ πξνβεί ζε απηή ηελ πξάμε θαη ζε πεξίπησζε πνπ εθείλνο αξλεζεί 

λα δεηήζεη απφ ηνλ Αρηιιέα λα κεζνιαβήζεη.
58

 

 Ζ ζπλάληεζε ηεο Κιπηαηκλήζηξαο θαη ηνπ Αρηιιέα είλαη ηπραία αιιά 

απαξαίηεηε γηα ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο. Ζ παξεμήγεζε πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ην 

γάκν ιχλεηαη απφ ηνλ ειηθησκέλν άληξα πνπ αθεγείηαη εμνινθιήξνπ ηελ εμέιημε ησλ 

γεγνλφησλ.
59

 Απνθαιχπηεη ινηπφλ πσο ν κάληεο Κάιραο είρε αλαθνηλψζεη ηνλ 

ρξεζκφ φηη ε ζπζία ηεο Ηθηγέλεηαο ήηαλ απαξαίηεηε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ην ηαμίδη 

ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηελ Σξνία θαη πσο ν Αγακέκλσλ είλαη απνθαζηζκέλνο λα 

ζπζηάζεη ηελ θφξε ηνπο ζηελ Άξηεκε θαη ζθαξθίζηεθε ηελ ηζηνξία ζρεηηθά κε ην 

γάκν κε ηνλ Αρηιιέα γηα λα δειεάζεη ηελ Ηθηγέλεηα θαη λα ηε θέξεη ζηελ Απιίδα. Ο 

ειηθησκέλνο άληξαο επίζεο απνθαιχπηεη πσο ν Αγακέκλσλ έγξαςε θαη έλα δεχηεξν 
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γξάκκα γηα λα απνηξέςεη ηελ άθημε ηεο Ηθηγέλεηα ζηελ Απιίδα κεηαλησκέλνο γηα ηελ 

αξρηθή ηνπ απφθαζε. Απηή ε ηειεπηαία απνθάιπςε ίζσο δίλεη θαη κία κηθξή ειπίδα 

ζηελ Κιπηαηκλήζηξα αθνχ ζπλεηδεηνπνηεί φηη ν ζχδπγφο ηεο δελ είλαη απφιπηα 

ζίγνπξνο γηα απηφ πνπ εηνηκάδεηαη λα θάλεη.
60

 

 Ζ Κιπηαηκλήζηξα απειπηζκέλε πέθηεη ζηα πφδηα ηνπ Αρηιιέα θαη ηνλ 

ηθεηεχεη λα γιηηψζεη ηελ θφξε ηεο απφ ηνλ ζάλαην.
61

 Ζ έθθιεζε ηεο Κιπηαηκλήζηξαο 

δελ απνηπγράλεη λα επεξεάζεη ηνλ Αρηιιέα. Απηφο απαληά ζε έλαλ κεγάιν ιφγν 919-

974 φηη ζα ηε βνεζήζεη γηαηί αηζζάλεηαη φηη ην φλνκά ηνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

ζρέζε κε εθείλε (ζη. 936-937: νὐ γὰξ ἐκπιέθεηλ πινθὰο ἐγὼ παξέμσ ζῷ πφζεη 

ηνὐκὸλ δέκαο θαη 938-939: ηνὔλνκα γάξ, εἰ θαὶ κὴ ζίδεξνλ ἤξαην, ηνὐκὸλ θνλεχζεη 

παῖδα ζήλ). Ο Αρηιιέαο πξνζθέξεη βνήζεηα αιιά ηα θίλεηξά ηνπ είλαη εγσθεληξηθά. 

Ζ ππεξεθάλεηα ηνπ πιεγψλεηαη επεηδή νη Αηξείδεο δελ ηνλ ζπκπεξηέιαβαλ ζηε 

ζπλσκνζία (ζη. 961-962: ἀιι᾽ ὕβξηλ ἐο κο ὕβξηζ᾽ Ἀγακέκλσλ ἄλαμ. ρξλ δ᾽ αὐηὸλ 

αἰηεῖλ ηνὐκὸλ ὄλνκ᾽ ἐκνῦ πάξα). πσο αλαθέξεη θαη ν ίδηνο, ζα είρε βνεζήζεη ηνπο 

Αηξείδεο λα πεηχρνπλ ηε δνινπινθία ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκά ηνπ κφλν αλ 

είραλ δεηήζεη ηελ άδεηά ηνπ. Με απηή ηε δήισζε ζπκπεξαίλνπκε φηη ν Αρηιιέαο δελ 

ζεσξνχζε αλήζηθε ηε δνινπινθία ηνπ Αγακέκλνλα αιιά ην γεγνλφο φηη 

ρξεζηκνπνίεζε ην φλνκά ηνπ ρσξίο λα ηνλ ξσηήζεη ην ζεσξεί κεγάιε πξνζβνιή. 

πκπεξαζκαηηθά γηα ηνλ Αρηιιέα έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ν πφιεκνο θαη θαη’ 

επέθηαζε ην θνηλφ θαιφ απφ ην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο. Θα δερφηαλ κε κεγάιε 

πξνζπκία λα πάξεη κέξνο ζηε δνινπινθία πνπ έζηεζε ν Αγακέκλσλ θαη λα μεγειάζεη 

έηζη θαη ν ίδηνο ηελ Κιπηαηκλήζηξα αιιά ηψξα αηζζάλεηαη βαζηά πξνζβεβιεκέλνο 

πνπ φια έγηλαλ ελ αγλνία ηνπ. Ο Δπξηπίδεο παξνπζηάδεη ηνλ Αρηιιέα πξνζβεβιεκέλν 

απφ ηνλ Αγακέκλνλα εμαηηίαο κηαο γπλαίθαο εληζρχνληαο έηζη ηε δηαθεηκεληθφηεηα 

αλάκεζα ζηε ζπγθεθξηκέλε ηξαγσδία θαη ζηελ Ιλιάδα ηνπ Οκήξνπ. ηελ Ιλιάδα ν 

Αρηιιέαο θαη πάιη πθίζηαηαη κία κεγάιε πξνζβνιή απφ ηνλ Αγακέκλνλα ν νπνίνο 

ηφικεζε λα ηνπ πάξεη απφ ηα ιάθπξα ηνπ πνιέκνπ ηελ Σξσαδίηηζζα Βξηζείδα.
62
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ζνλ αθνξά ην ζπζρεηηζκφ ηνπ νκεξηθνχ Αρηιιέα κε ηνλ ηξαγηθφ Αρηιιέα 

παξαηεξείηαη φηη ν ήξσαο δηαηεξεί θάπνηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ φπσο είλαη ε 

ππεξεθάλεηα, ε εηιηθξίλεηα, ε επαηζζεζία θαη ν εγσθεληξηζκφο.
63 Δίλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ παξνξκεηηθφ πνιεκηζηή ηνπ πνηήκαηνο ηνπ Οκήξνπ. Παξά ηα 

φζα ιέεη γηα ηνλ "κε πεξίπινθν ραξαθηήξα ηνπ", αλεζπρεί γηα ηελ θνηλσληθή 

εππξέπεηα (ζη. 821-834), ππεξεθαλεχεηαη γηα ηελ θαιή ηνπ εθπαίδεπζε (ζη. 926-

927), θαη ειέγρεη ηελ παξφξκεζή ηνπ λα αλαιάβεη δξάζε ψζηε λα κπνξέζεη λα 

ζθεθηεί ηα πξάγκαηα κέρξη ην ηέινο (ζη. 919-925). Επγίδεη πξνζεθηηθά ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο απφ ηελ άπνςε ηνπ δηθνχ ηνπ ζπκθέξνληνο θαη πξνζπαζεί λα ππνινγίζεη 

αθξηβψο ηη πξέπεη λα θάλεη γηα λα δηαηεξήζεη ην θαιφ ηνπ φλνκα (ζη. 1019-1023). 

Απηφ πνπ πξαγκαηηθά πξνζβάιιεη ηνλ Αρηιιέα είλαη φηη ν Αγακέκλσλ ρξεζηκνπνηεί 

ην φλνκά ηνπ γηα λα θέξεη ηελ Ηθηγέλεηα ζηελ Απιίδα.
64

 

Ζ Κιπηαηκλήζηξα είλαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηε βνήζεηα ηνπ Αρηιιέα θαη ηνλ 

επραξηζηεί (ζη. 977-997). Πξνζθέξεηαη λα ζηείιεη ηελ Ηθηγέλεηα λα ηνλ ηθεηεχζεη ζηα 

γφλαηά ηεο γηα ηε βνήζεηά ηνπ αιιά ν Αρηιιέαο δελ δέρεηαη. Δλζαξξχλεη ηε 

βαζίιηζζα λα θάλεη κία πξνζπάζεηα λα πείζεη ηνλ Αγακέκλνλα λα κελ ζθνηψζεη ηελ 

Ηθηγέλεηα θαη ζε πεξίπησζε πνπ εθείλνο αξλεζεί, εγγπάηαη πσο ζα κεζνιαβήζεη (ζη. 

1015-1016: ἱθέηεπ᾽ ἐθεῖλνλ πξῶηα κὴ θηείλεηλ ηέθλα· ἠλ δ᾽ ἀληηβαίλῃ, πξὸο ἐκέ ζνη 

πνξεπηένλ). Ζ Κιπηαηκλήζηξα ππφζρεηαη λα ην θάλεη αιιά γλσξίδεη φηη ε 

πξνζπάζεηα είλαη κάηαηα.
65
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Έμνδνο (1098-1629) 

ηελ αξρή ηεο εμφδνπ ηεο ηξαγσδίαο εκθαλίδεηαη ε Κιπηαηκλήζηξα θαλεξά 

αλήζπρε. Αλαδεηά ηνλ Αγακέκλνλα θαζψο φπσο καο πιεξνθνξεί ε Ηθηγέλεηα έκαζε 

γηα ηα αλφζηα ζρέδηα ηνπ παηέξα ηεο θαη ζξελεί. Σφηε ν Αγακέκλσλ εκθαλίδεηαη ζηε 

ζθελή θαη ηεο δεηά λα πάξεη καδί ηνπ ηελ Ηθηγέλεηα θαζψο φπσο ιέεη φια είλαη έηνηκα 

γηα ηε ζπζία πνπ δήζελ πξφθεηηαη λα θάλεη πξηλ απφ ην γάκν. Σφηε ε Κιπηαηκλήζηξα 

θαιεί ηελ Ηθηγέλεηα λα βγεη έμσ καδί κε ηνλ αδεξθφ ηεο, ηνλ Οξέζηε. Ο Αγακέκλσλ 

βιέπεη ηελ θφξε ηνπ δαθξπζκέλε θαη ηελ ξσηάεη γηαηί θιαίεη αθνχ πην πξηλ ήηαλ 

ραξνχκελε. Σφηε παίξλεη ηνλ ιφγν ε Κιπηαηκλήζηξα θαη ηνλ ξσηάεη ρσξίο 

πεξηζηξνθέο αλ ζθνπεχεη λα ζθνηψζεη ηελ Ηθηγέλεηα. Αξρηθά ν Αγακέκλσλ αξλείηαη 

θαηεγνξεκαηηθά αιιά ζηε ζπλέρεηα έπεηηα απφ ηελ πίεζε πνπ δέρεηαη απφ ηε ζχδπγφ 

ηνπ ιπγίδεη θαη παξαδέρεηαη ηα πάληα.  

Σφηε ε Κιπηαηκλήζηξα κε έλαλ κεγάιν ιφγν θάλεη κία αλαδξνκή ζην 

παξειζφλ απαξηζκψληαο ηηο απξεπείο πξάμεηο ζηηο νπνίεο είρε πξνβεί ν Αγακέκλσλ 

πξηλ απφ ην γάκν ηνπο. ηε ζπλέρεηα ιέεη φηη παξφια απηά ζηάζεθε δίπια ηνπ αμία 

ζχδπγνο ραξίδνληάο ηνπ ηξεηο θφξεο θαη έλαλ γην. ηε ζπλέρεηα ηνλ θαηεγνξεί φηη 

ζέιεη λα ζθνηψζεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ θφξε γηα έλαλ επηειή ιφγν, γηα λα πάξεη πίζσ ν 

Μελέιανο κία άπηζηε γπλαίθα, ηελ Διέλε. Ζ Κιπηαηκλήζηξα κε έλα πιήζνο 

επηρεηξεκάησλ πξνζπαζεί λα γεκίζεη ελνρέο ηνλ Αγακέκλνλα γηα λα ηνλ ζπλεθέξεη 

θαη λα ηνλ απνηξέςεη απφ ηε δνινθνλία πνπ εηνηκάδεηαη λα θάλεη.  

Έπεηηα παίξλεη ηνλ ιφγν ε Ηθηγέλεηα ε νπνία ηθεηεχεη γνλαηηζηή ηνλ παηέξα 

ηεο λα κελ ηε ζθνηψζεη. Σνπ ιέεη πσο είλαη άδηθν λα ραζεί εθείλε γηα κία ππφζεζε 

ζηελ νπνία δελ είρε θαλέλα κεξίδην επζχλεο. ηελ ηθεζία ηεο επηζηξαηεχεη θαη ηνλ 

κηθξφ Οξέζηε ζηνλ νπνίν δεηά λα θιάςεη θαη εθείλνο παξαθαιψληαο έηζη ηνλ παηέξα 

ηνπ λα ζψζεη ηελ αδεξθή ηνπ.  

Έπεηηα απφ ηηο ηθεζίεο ησλ δχν γπλαηθψλ έξρεηαη ε ζεηξά ηνπ Αγακέκλνλα λα 

πάξεη ηνλ ιφγν. Ο Αγακέκλσλ κηιάεη γηα ην αδηέμνδν ζην νπνίν έρεη έξζεη αθνχ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θάλεη ηε ζπζία γηα ράξε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. πσο ππνζηεξίδεη 

αλ δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζπζία νη Έιιελεο πνπ αλακέλνπλ ηφζν θαηξφ λα θηάζνπλ 

ζηελ Σξνία ζα ζθνηψζνπλ ηνλ ίδην θαη νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζην Άξγνο. 

Δπηζεκαίλεη φηη δελ ζέιεη λα θάλεη ηε ζπζία αιιά είλαη ππνρξεσκέλνο φρη γηα ράξε 

ηνπ Μελειάνπ θαη ηεο Διέλεο αιιά γηα ράξε νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο. Ο Αγακέκλσλ 
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θεχγεη απφ ηε ζθελή θαη ε Κιπηαηκλήζηξα κε ηελ Ηθηγέλεηα ζξελνχλ καδί γηα ηνλ 

επεξρφκελν άδηθν ζάλαην ηεο θνπέιαο. 

ηελ επφκελε ζθελή εκθαλίδεηαη ν Αρηιιέαο ζπλνδεπφκελνο απφ ηνπο 

νπιηζκέλνπο ζπληξφθνπο ηνπ. Ζ Ηθηγέλεηα ζέιεη λα κπεη ζηε ζθελή γηα λα θξπθηεί 

απφ ηνλ Αρηιιέα εμαηηίαο ηεο ληξνπήο ηεο γηα ην γάκν. Ζ Κιπηαηκλήζηξα φκσο ηεο 

δεηά λα αθήζεη ζηελ άθξε ηελ αμηνπξέπεηά ηεο θαη λα κείλεη. Αθνινπζεί έλαο 

δηάινγνο αλάκεζα ζηνλ Αρηιιέα θαη ηελ Κιπηαηκλήζηξα ζηνλ νπνίν ν Αρηιιέαο ηελ 

πιεξνθνξεί φηη ε απφθαζε ππέξ ηεο ζπζίαο είλαη ακεηάθιεηε θαη φηη ν ίδηνο είλαη 

απνθαζηζκέλνο λα ζψζεη ηελ θνπέια απφ ην ζάλαην. Δπίζεο αλαθέξεη φηη ν 

Οδπζζέαο πξφθεηηαη λα έξζεη καδί κε άληξεο λα πάξεη ηελ Ηθηγέλεηα. ηε ζπδήηεζε 

επεκβαίλεη μαθληθά ε Ηθηγέλεηα ιέγνληαο ζηε κεηέξα ηεο φηη απνθάζηζε λα ζπζηαζηεί 

νηθεηνζειψο γηα ην θαιφ νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο θαζψο φπσο επηζεκαίλεη αλ δελ 

ζπζηαζηεί κφλν θαθφ ζα πξνθαιέζεη ζηνλ παηέξα ηεο, ζηνλ Αρηιιέα θαη ζε νιφθιεξν 

ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ.  

Ο Αρηιιέαο δείρλεη λα απνδέρεηαη κε ραξά ηελ γελλαία απφθαζε ηεο 

Ηθηγέλεηαο θαη ηελ επαηλεί αθνχ θαη ν ίδηνο πηζηεχεη φπσο αλαθέξεη φηη ε απφθαζε 

απηή είλαη πξνο φθεινο ηεο παηξίδαο ηνπο. Χζηφζν ηεο δίλεη ηνλ ιφγν ηνπ φηη ζα πάεη 

ζηνλ βσκφ θαη ζα βάιεη θνληά άληξεο κε φπια γηα λα εκπνδίζνπλ ην ζάλαηφ ηεο ζε 

πεξίπησζε πνπ εθείλε κεηαληψζεη γηα ηελ απφθαζή ηεο.  

Ο Αρηιιέαο θεχγεη θαη ζηε ζθελή κέλνπλ μαλά κεηέξα θαη θφξε. Ζ Ηθηγέλεηα 

ζε απηέο ηηο ηειεπηαίεο ηνπο ζηηγκέο δεηά απφ ηε κεηέξα ηεο λα κελ πελζήζεη γηα ηνλ 

ζάλαην ηεο θαζψο ε ίδηα ηνλ αληηιακβάλεηαη πεξηζζφηεξν ζαλ ιχηξσζε. Αθνχ 

ινηπφλ απνραηξέηεζε ηε κεηέξα ηεο θαη ηνλ κηθξφ ηεο αδεξθφ ε Ηθηγέλεηα μεθίλεζε 

γηα ηνλ βσκφ φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπζία.  

Σηο ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε ηεο ζπζίαο ηηο δίλεη έλαο 

αγγειηαθφξνο ν νπνίνο δηεγείηαη ζηελ Κιπηαηκλήζηξα πσο ηε ζηηγκή πνπ ρηχπεζε ην 

θνληθφ καραίξη Ηθηγέλεηα εμαθαλίζηεθε θαη ζηε ζέζε ηεο ε ζεά Άξηεκηο ηνπνζέηεζε 

έλα ζειπθφ ειάθη.
66

 

Ήδε απφ ηελ αξρή ηεο Δμφδνπ δίλεηαη κία πνιχ ζεκαληηθή πιεξνθνξία. Ζ 

Κιπηαηκλήζηξα εκθαλίδεηαη ζηε ζθελή αλαδεηψληαο εκθαλψο ηαξαγκέλε ηνλ 
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Αγακέκλνλα, κεηά ηε ζπγθινληζηηθή απνθάιπςε ηνπ γέξνληα ππεξέηε ζην ηξίην 

επεηζφδην, θαη καο πιεξνθνξεί φηη ε Ηθηγέλεηα ζξελεί γηαηί έκαζε ηα ζθνηεηλά ζρέδηα 

ηνπ παηέξα ηεο.
67

 

Ζ Κιπηαηκλήζηξα αλαδεηά ηνλ Αγακέκλνλα κε ζθνπφ λα ηνλ ξσηήζεη γη’ 

απηά πνπ έκαζε ελψ ηαπηφρξνλα θαη ν Αγακέκλσλ αλαδεηά ηελ Κιπηαηκλήζηξα γηα 

λα ζπδεηήζεη καδί ηεο ζρεηηθά κε ηνλ ππνηηζέκελν γάκν αθνχ δελ γλσξίδεη γηα ηηο 

απνθαιχςεηο πνπ έγηλαλ πξνεγνπκέλσο. ηνπο ζηίρνπο 1110-1114 ν Αγακέκλσλ 

θάλεη κία ηειεπηαία πξνζπάζεηα λα παξαπιαλήζεη ηελ Κιπηαηκλήζηξα θαη ηεο δεηά 

λα αθήζεη ηελ Ηθηγέλεηα λα θχγεη καδί ηνπ θαζψο φια είλαη έηνηκα γηα ηε ζπζία πνπ 

ζθνπεχεη λα θάλεη πξηλ απφ ηνλ γάκν.
68

 

Ζ Κιπηαηκλήζηξα ξσηά επζέσο ηνλ Αγακέκλνλα αλ ζρεδηάδεη λα ζθνηψζεη 

ηελ Ηθηγέλεηα. Αξρηθά ν Αγακέκλσλ πξνζπνηείηαη φηη δελ γλσξίδεη ηίπνηα αιιά φηαλ 

ε Κιπηαηκλήζηξα επαλαιακβάλεη γηα δεχηεξε θνξά ηελ εξψηεζε ν Αγακέκλσλ 

ιπγίδεη θαη νκνινγεί πσο πξάγκαηη ζρεδίαδε λα ζπζηάζεη ην παηδί ηνπ. Χζηφζν δελ 

δίζηαζε λα δηθαηνινγεζεί γηα ηα ζρέδηά ηνπ απηά ιέγνληαο φηη θαζνδεγείηαη ρσξίο ηε 

ζέιεζή ηνπ απφ αλψηεξεο δπλάκεηο (1136: ὦ πφηληα κνῖξα θαὶ ηχρε δαίκσλ η᾽ 

ἐκφο).
69

 

ηνπο ζηίρνπο 1146-1208 ε Κιπηαηκλήζηξα αλαπηχζζεη ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηεο κε ζθνπφ λα πείζεη ηνλ Αγακέκλνλα λα αιιάμεη ηελ απφθαζή 

ηνπ θαη λα κελ ζθνηψζεη ηελ θφξε ηνπο. ε απηφλ ηνλ κεγάιν ηεο ιφγν ε 

Κιπηαηκλήζηξα ζπκπεξηθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζαλ θαηήγνξνο ηνπ ζπδχγνπ ηεο παξά 

ζαλ ππεξαζπηζηήο ηεο θφξεο ηεο. ηελ αξρή ηνπ ιφγνπ ηεο θάλεη κία αλαδξνκή ζην 

παξειζφλ ππελζπκίδνληαο ζηνλ Αγακέκλνλα ηηο θξηθηέο πξάμεηο ζηηο νπνίεο πξνέβε 

κε ζθνπφ λα ηελ θάλεη γπλαίθα ηνπ. Ζ Κιπηαηκλήζηξα ππήξμε ζην παξειζφλ 

παληξεκέλε κε ηνλ Σάληαιν, ηνλ γην ηνπ Θπέζηε, θαη καδί ηνπ είρε απνθηήζεη έλα 

παηδί. Ο Αγακέκλσλ ηελ εξσηεχηεθε θαη πξνθεηκέλνπ λα ηελ θάλεη δηθή ηνπ ζθφησζε 

ηνλ ζχδπγφ ηεο θαη ην κσξφ παηδί ηεο ρηππψληαο ην ζην έδαθνο.
70

 Σφηε ηα δχν 

αδέιθηα ηεο Κιπηαηκλήζηξαο, νη Γηφζθνπξνη (Κάζηνξαο θαη Πνιπδεχθεο), 

θαηαδίσμαλ ηνλ Αγακέκλνλα κε ζθνπφ λα γιηηψζνπλ ηελ Κιπηαηκλήζηξα απφ ηνλ 
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γάκν καδί ηνπ αιιά εθείλνο πξνζέπεζε ηθέηεο ζηνλ πεζεξφ ηνπ ηνλ Σπλδάξεσ ν 

νπνίνο ελ ηέιεη απνδέρηεθε ηνλ γάκν.
71

 

Ζ εμηζηφξεζε απηψλ ησλ γεγνλφησλ απφ ηελ Κιπηαηκλήζηξα γίλεηαη κε 

ζθνπφ λα πξνθαιέζεη ηηο ελνρέο ηνπ Αγακέκλνλα θαζψο παξά ηε βαλαπζφηεηα απηήλ 

ε Κιπηαηκλήζηξα ζηάζεθε δίπια ηνπ άκεκπηε ζχδπγνο θαη κεηέξα, πξνζθέξνληάο 

ηνπ ηέζζεξα παηδηά. Μάιηζηα ζηνπο ζηίρνπο 1162-1163 ιέεη ζηνλ Αγακέκλνλα φηη 

ζπαλίδνπλ γπλαίθεο κε ηε δηθή ηεο εζηθή θαζψο νη πεξηζζφηεξεο επηδεηθλχνπλ 

αλήζηθεο ζπκπεξηθνξέο. Δλδερνκέλσο ε Κιπηαηκλήζηξα ζην ζεκείν απηφ λα ζέιεη λα 

θάλεη έλαλ ππαηληγκφ γηα ηελ Διέλε γηα ράξε ηεο νπνίαο έρεη κπεη ε νηθνγέλεηά ηεο 

αιιά θαη νιφθιεξε ε Διιάδα ζε κεγάιεο πεξηπέηεηεο. Απηφ ην πξνγελέζηεξν 

έγθιεκα αληηπαξαβάιιεηαη κε ην έγθιεκα πνπ ν Αγακέκλσλ πξφθεηηαη λα δηαπξάμεη. 

Ζ Κιπηαηκλήζηξα ηνλίδεη ηε καηαηφηεηα κηαο ζπζίαο γηα κία γπλαίθα ζαλ ηελ 

Διέλε (ζη. 1167-1169). ηνπο ζηίρνπο 385 θαη 485 ηα ίδηα αθξηβψο επηρεηξήκαηα 

είραλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ Αγακέκλνλα θαη ηνλ Μελέιαν ζην πξψην επεηζφδην. Ζ 

Κιπηαηκλήζηξα πξνηείλεη δχν ελαιιαθηηθέο ιχζεηο: Οη Έιιελεο πξέπεη είηε λα 

απνθαζίζνπλ κε θιήξν πνηαλνχ ην παηδί πξέπεη λα ζθνησζεί (1198-1199), ή ν 

Μελέιανο πξέπεη λα ζθνηψζεη ηε δηθή ηνπ θφξε, ηελ Δξκηφλε, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

δηθφ ηνπ δήηεκα (ζη. 1200-1202). Αιιά φπσο είλαη γλσζηφ ν Κάιραο ζηνλ ρξεζκφ 

ηνπ ππέδεημε ηελ Ηθηγέλεηα, επνκέλσο ε Δξκηφλε ή νπνηνδήπνηε άιιν παηδί ζα είλαη 

αθαηάιιειν λα ζπζηαζηεί γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ.  

Έλα άιιν επηρείξεκα πνπ πξνβάιιεη ε Κιπηαηκλήζηξα είλαη φηη ε δσή ζα 

είλαη γεκάηε ζιίςε ζην Άξγνο, φηαλ ν Αγακέκλσλ ζα ιείπεη γηα θαηξφ ζηελ Σξνία 

αθνχ έρεη δηαπξάμεη κία ηέηνηα θξηθηή πξάμε (ζη. 1171-1176). Αλαξσηηέηαη ηη είδνπο 

ππνδνρή ζα πεξίκελε απφ ην ζπίηη ηνπ ν Αγακέκλσλ φηαλ ε Κιπηαηκλήζηξα ζα έρεη 

κείλεη ηφζν θαηξφ ρσξίο ηελ θφξε ηεο. Ζ Κιπηαηκλήζηξα θνηηάεη κπξνζηά θαη 

ππνδεηθλχεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ ν Αγακέκλσλ πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζεη, ζπλέπεηεο 

πνπ πνηέ δελ ζα πεξλνχζαλ απφ ην κπαιφ ηνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ εθείλνο εζηηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο θαη αγλνεί ην κέιινλ. Ζ Κιπηαηκλήζηξα ηνλ 

θέξλεη αληηκέησπν θαη κε ην καθξηλφ παξειζφλ αιιά θαη κε ην κέιινλ, θαη απηφ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ κηαο ινγηθήο γπλαίθαο πνπ γλσξίδεη αθξηβψο ηη ζέιεη. 
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Ζ Κιπηαηκλήζηξα δξα ζαλ κία ζσζηή ζχδπγνο θαη κεηέξα πνπ πξνζηαηεχεη 

ην ζπηηηθφ ηεο. Ζ Ηθηγέλεηα είλαη έλα κέξνο ηνπ ζπηηηθνχ ηεο θαη πξέπεη λα παξακείλεη 

αλέγγηρην. Χζηφζν ε Κιπηαηκλήζηξα δελ θαηαθέξλεη λα επεξεάζεη ηνλ Αγακέκλνλα 

θαζψο δελ ππάξρεη αιεζηλφ ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν αλάκεζα ζηνπο δχν ζπδχγνπο.
72

 

Οη ζηίρνη 1183–1184 (κὴ δηα πξὸο ζεῶλ κήη᾽ ἀλαγθάζῃο ἐκὲ θαθὴλ γελέζζαη 

πεξὶ ζέ, κήη᾽ αὐηὸο γέλῃ) θαη 1187–1190 (λφζηνλ πνλεξφλ, νἴθνζέλ γ᾽ αἰζρξῶο ἰψλ; 

ἀιι᾽ ἐκὲ δίθαηνλ ἀγαζὸλ εὔρεζζαί ηί ζνη; νὔ ηἄξ᾽ ἀζπλέηνπο ηνὺο ζενὺο γνίκεζ᾽ ἄλ, 

εἰ ηνῖζηλ αὐζέληαηζηλ εὖ θξνλήζνκελ;) πξναλαγγέιινπλ ξεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ 

Αγακέκλνλα ζην Άξγνο απφ ηελ Σξνία θαη ηε δνινθνλία ηνπ απφ ηελ 

Κιπηαηκλήζηξα. πσο είλαη γλσζηφ απφ άιια έξγα, ζηε ζπλέρεηα ηνπ κχζνπ ν 

Οξέζηεο απνθαζίδεη λα ζθνηψζεη ηε κεηέξα ηνπ γηα λα ηελ εθδηθεζεί γηα ηε 

δνινθνλία ηνπ Αγακέκλνλα θαη ε αδεξθή ηνπ, ε Ζιέθηξα, ηνλ ζηεξίδεη.
73

 

Μεηά ηνλ καθξνζθειή απηφ ιφγν ηεο Κιπηαηκλήζηξαο αθνινπζεί ν ιφγνο ηεο 

Ηθηγέλεηαο (ζη. 1211-1252). Πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ελψ ε Κιπηαηκλήζηξα 

πξνεγνπκέλσο δήισζε φηη ζα κηιήζεη θαη ζηνπο δχν (ζη. 1121), ε Ηθηγέλεηα 

απνθάζηζε λα πάξεη πξψηε ηνλ ιφγν. Ζ ηφικε ηεο ζην ζεκείν απηφ πξνκελχεη ηελ 

ηνικεξή παξέκβαζε πνπ ζα θάλεη αξγφηεξα (ζη. 1368).
74

 

Ζ Ηθηγέλεηα θξαηψληαο ζηελ αγθαιηά ηεο ηνλ Οξέζηε ηθεηεχεη ηνλ παηέξα ηεο 

λα κελ ηεο ζηεξήζεη ηε δσή. Λέεη φηη κφλν αλ είρε ηε θσλή ηνπ Οξθέα (ζη. 1211-

1212) πνπ κπνξνχζε λα καγεχεη ηνπο βξάρνπο θαη λα ηνλ ππαθνχνπλ ζα κπνξνχζε λα 

πείζεη ηνλ παηέξα ηεο. Ζ Ηθηγέλεηα δελ έρεη απηφ ην νξθηθφ ηαιέλην αιιά κφλν έλα 

ζίγνπξν ζπλαηζζεκαηηθφ φπιν, φπσο είλαη ηα δάθξπά ηεο (ζη. 1215), θαη ηηο 

αλακλήζεηο απφ ην παξειζφλ. Αλαθαιεί ζηε κλήκε ηεο ζηηγκέο πνπ ηελ αγθάιηαδε 

θαη ηε θηινχζε ν παηέξαο ηεο θαη επίζεο κία θνξά πνπ έθαλαλ φλεηξα γηα ην κέιινλ 

ηνπ ελφο θαη ηνπ άιινπ (ζη. 1221-1230). Δθείλε ε ζπδήηεζε απνηππψζεθε ζηε κλήκε 

ηεο Ηθηγέλεηαο αιιά ν Αγακέκλσλ φπσο ιέεη ηελ έρεη μεράζεη θαη ηψξα ζέιεη λα ηε 

ζθνηψζεη (ζη. 1232). Σνλ ηθεηεχεη επηθαινχκελε ηνλ Πέινπα, ηνλ Αηξέα θαη ηε 

κεηέξα ηεο λα κελ ηε ζπζηάζεη (ζη. 1233-1235). Γελ βιέπεη θακία ζχλδεζε αλάκεζα 

ζην ζάλαην ηεο θαη ζηνλ Σξσηθφ Πφιεκν αιιά αζψα ξψηα ηη ζρέζε έρεη απηή κε ηνλ 
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Πάξε θαη ηελ Διέλε. Πξνηηκά λα δεη αθφκα θαη δεηιή παξά λα πεζάλεη αμηνζεκείσηα 

(ζη. 1252: θαθῶο δλ θξεῖζζνλ ἠ θαιῶο ζαλεῖλ). 

Ο Αγακέκλσλ είλαη αλαζηαησκέλνο απφ ηα ιφγηα ηεο Ηθηγέλεηαο. Αγαπά ηα 

παηδηά ηνπ θαη ζα ήηαλ ηξειφο αλ δελ ηα αγαπνχζε (ζη. 1256), απαληά ζηε ζχδπγφ 

ηνπ, πνπ ηνπ είρε κηιήζεη ζηνπο ζηίρνπο 1146-1208. Απεπζπλφκελνο ζηε ζχδπγφ ηνπ 

θαη ηελ θφξε ηνπ καδί (ζη. 1259-1268), ν βαζηιηάο εμεγεί γηαηί πξέπεη λα ζπζηάζεη 

ηελ Ηθηγέλεηα. Έλα ηξειφ πάζνο  έρεη θαηαιάβεη ηνπο Έιιελεο λα μεθηλήζεη ε 

εθζηξαηεία ζηελ Σξνία (ζη. 1264). Πξέπεη λα θχγνπλ απφ ηελ Απιίδα γηα ηελ Σξνία 

γηα λα απνηξέςνπλ ηηο αξπαγέο ησλ Διιελίδσλ ζην κέιινλ. πλδπάδεη απηφ κε ην 

επηρείξεκα φηη ν ζηξαηφο ζα ζθνηψζεη φιεο ηηο θφξεο ηνπ καδί κε ηνλ Οξέζηε, ηελ 

Κιπηαηκλήζηξα θαη ηνλ ίδην, αλ δελ εθπιεξψζεη ηελ επηζπκία ηεο ζεάο (ζη. 1267-

1268).
75

 ην ζεκείν απηφ θαίλεηαη μεθάζαξα ν πξαγκαηηθφο θφβνο ηνπ Αγακέκλνλα. 

Ο Αγακέκλσλ θνβάηαη γηα ηε δηθή ηνπ δσή θαζψο δηαπηζηψλεη φηη είλαη κάηαην λα 

πξνζπαζεί λα πάεη θφληξα ζηνλ Οδπζζέα θαη ην ζηξαηφ.
76

 Σφηε, απεπζπλφκελνο κφλν 

ζηελ Ηθηγέλεηα, παξνπζηάδεη ηελ ηδέα ελφο πςεινχ ζθνπνχ ηεο ζπζίαο, δειαδή φηη 

απηή πξφθεηηαη λα πεζάλεη γηα ηελ Διιάδα (ζη. 1271-1272). Ζ ειεπζεξία ηεο Διιάδαο 

είλαη ζην ρέξη ηεο Ηθηγέλεηαο θαη ηνπ Αγακέκλνλα.
77

 Χζηφζν δελ ππάξρεη ιφγνο λα 

ζσζεί ε Διιάδα, γηαηί ζηελ νπζία θαλείο δελ ηελ απεηιεί. Αληηζέησο, νη Έιιελεο 

είλαη απηνί πνπ απεηινχλ ηελ Σξνία θαη, φπσο επεζήκαλε ε Κιπηαηκλήζηξα 

πξνεγνπκέλσο, νιφθιεξε ε εθζηξαηεία πξαγκαηνπνηείηαη εμαηηίαο κηαο άπηζηεο 

γπλαίθαο. Ο Αγακέκλσλ απνρσξεί μαθληθά απφ ηε ζθελή γηα λα απνθχγεη ηνπο 

ζξήλνπο ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη ηεο θφξεο ηνπ.
78

 

Μεηά ηνπο ζξήλνπο ηεο Κιπηαηκλήζηξαο θαη ηεο Ηθηγέλεηαο εκθαλίδεηαη ζηε 

ζθελή ν Αρηιιέαο ζπλνδεπφκελνο απφ νπιηζκέλνπο ζπληξφθνπο ηνπ. Ζ Ηθηγέλεηα 

ηαξάδεηαη θαζψο βιέπεη ηνπο άληξεο λα πιεζηάδνπλ πξνο ην κέξνο ηνπο θαη θαλεξά 

ακήραλε δεηά απφ ηνπο δνχινπο λα αλνίμνπλ ηελ πφξηα γηα λα θξπθηεί κέζα ζηε 

ζθελή. Απηή ε ππεξβνιηθή ζπζηνιή ηεο λα αληηθξίζεη ηνλ Αρηιιέα νθείιεηαη ζηηο 

παξεμεγήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζρεηηθά κε ηνλ ππνηηζέκελν γάκν ηνπο. Ζ κεηέξα 

ηεο είλαη θάπσο ζθιεξή απέλαληη ηεο θαη ηεο ιέεη φηη φπσο έρνπλ έξζεη ηα πξάγκαηα 

δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξήζεη ηε ιεπηφηεηα θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηεο. Πξνζηάδεη 
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ινηπφλ ηελ Ηθηγέλεηα λα κείλεη έμσ καδί ηεο θαζψο εθείλε ζα μεθηλήζεη ζπδήηεζε κε 

ηνλ Αρηιιέα. Έηζη ε θνπέια απνθαζίδεη λα ππαθνχζεη ηε κεηέξα ηεο. 

Ξεθηλάεη ινηπφλ έλαο δηάινγνο αλάκεζα ζηελ Κιπηαηκλήζηξα θαη ηνλ 

Αρηιιέα. Ο Αρηιιέαο πιεξνθνξεί ηελ Κιπηαηκλήζηξα γηα ηηο εμειίμεηο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζηξαηφπεδν ησλ Διιήλσλ. Λέεη φηη πιένλ φινη νη ζηξαηηψηεο 

επηζπκνχλ δηαθαψο ηε ζπζία ηεο Ηθηγέλεηαο θαη κάιηζηα φηη απεηιείηαη θαη ε ίδηα ηνπ 

ε δσή απφ απηνχο επεηδή ηελ ππεξαζπίδεηαη. Χζηφζν δηαβεβαηψλεη ηελ 

Κιπηαηκλήζηξα φηη ζα πξνζηαηεχζεη ηελ Ηθηγέλεηα θαη ζα εκπνδίζεη ηνλ Οδπζζέα λα 

ηελ πάξεη.
79

 

Αληηιακβαλφκελε ηελ θξίζηκε θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρνπλ έξζεη ηα 

πξάγκαηα ε Ηθηγέλεηα απνθαζίδεη λα αθήζεη ζηελ άθξε ηελ ληξνπή ηεο θαη δηαθφπηεη 

ηνλ δηάινγν ηεο Κιπηαηκλήζηξαο θαη ηνπ Αρηιιέα.
80

 Απεπζχλεηαη πξνζσπηθά ζηε 

κεηέξα ηεο (ζη. 1368: κηεξ) αιιά κηιάεη επίζεο θαη ζηνλ Αρηιιέα απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή (ζη. 1368: είζαθνχζαηε). Ξεθηλάεη ηνλ κεγάιν ιφγν ηεο επηπιήηηνληαο ηε 

κεηέξα ηεο πνπ ληψζεη πηθξία γηα ηνλ Αγακέκλνλα θαη γηα ηελ πξνζπάζεηα λα 

αληηζηαζεί ζε φ,ηη δελ κπνξεί λα απνθχγεη (1369-70: κάηελ γάξ ζ᾽ εἰζνξῶ 

ζπκνπκέλελ ζῷ πφζεη· ηὰ δ᾽ ἀδχλαζ᾽ κῖλ θαξηεξεῖλ νὐ ῥᾴδηνλ). Δπραξηζηεί ηνλ 

Αρηιιέα γηα ηελ θαιή ηνπ πξφζεζε αιιά δελ ζέιεη λα ηνλ θέξεη ζε δηακάρε κε ηνλ 

ππφινηπν ζηξαηφ (ζη. 1372). Σφηε αλαθνηλψλεη ηελ απφθαζή ηεο.  

Απφ ηψξα θαη ζην εμήο ζέιεη λα ελεξγήζεη κε αμηνπξέπεηα θαη λα αλαθαιέζεη 

ηε δεηιή ζπκπεξηθνξά. ηνλ ζηίρν 1375 αλαθνηλψλεη ζηνλ Αρηιιέα θαη ηε κεηέξα ηεο 

ηελ απφθαζή ηεο λα ζπζηαζηεί (θαηζαλεῖλ κέλ κνη δέδνθηαη· ηνῦην δ᾽ αὐηὸ 

βνχινκαη). Σν πξψην ηεο επηρείξεκα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηειεπηαίν ιφγν ηνπ 

Αγακέκλνλα. Οιφθιεξε ε Διιάδα πεξηκέλεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπζία ηεο 

πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε εθζηξαηεία ζηελ Σξνία. Σν ηαμίδη γηα ηελ Σξνία θαη ε 

θαηαζηξνθή ηεο εμαξηάηαη απφ απηήλ. Ζ αξπαγή ησλ γπλαηθψλ ηεο Διιάδαο πξέπεη 

λα εκπνδηζηεί θαη λα έξζεη ε εθδίθεζε γηα ηελ αξπαγή ηεο Διέλεο. Ζ Ηθηγέλεηα ζα 

ειεπζεξψζεη ηελ Διιάδα θαη ζα απνθηήζεη παληνηηλή θήκε (1377-1386). Γελ κπνξεί 

λα αληέμεη ζηε ζθέςε φηη ε δσή ηεο ζα κπνξνχζε λα ζηακαηήζεη ηνλ δξφκν φισλ 

απηψλ ησλ ζηξαηησηψλ πνπ είλαη έηνηκνη λα πεζάλνπλ γηα ηελ Διιάδα (ζη. 1387). 
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Οχηε ζα ήζειε ν Αρηιιέαο λα ξηζθάξεη γηα ηε δσή ηνπ γηα κία γπλαίθα (ζη. 1392-

1394).
81

 

Ζ κεηαβνιή ηεο απφθαζεο ηεο Ηθηγέλεηαο ζηελ νπζία κεηαηξέπεη ηελ 

αλζξσπνζπζία ζε απηoζπζία. Ζ γελλαία ηεο απφθαζε ηε κεηαηξέπεη απφ αβνήζεην 

θαη παζεηηθφ ζχκα ησλ θαηαζηάζεσλ ζε εξσίδα κε ηζρπξή βνχιεζε πνπ ηνικά λα 

βάιεη ην θνηλφ ζπκθέξνλ πάλσ απφ ηε δσή ηεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν βιέπεη ηψξα 

ηελ θαηάζηαζε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζπγθεθξηκέλν έξγν 

ππνλνκεχεη ην εξσηθφ ηδεψδεο θαη επηζεκαίλεη ηα ηδηνηειή θίλεηξα ηνπ πνιέκνπ. Ο 

Δπξηπίδεο θαζηζηά ηελ Ηθηγέλεηα κία εξσίδα κε ηηκή θαη θιένο απφ ηε ζηηγκή πνπ 

αιιάδεη ηελ απφθαζή ηεο γηαηί απφ εθείλε ηε ζηηγκή ε Ηθηγέλεηα ηάζζεηαη ππέξ ηνπ 

πνιέκνπ θαη γηαηί ε απηνζπζία ηεο αληαπνθξίλεηαη ζε κία αλδξηθή λννηξνπία 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλαο πφιεκνο μεθηλά αθνχ πξνεγεζεί ε ζπζία ελφο 

θνξηηζηνχ.
82

 

ζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηήξα ηεο επξηπίδεηαο Ηθηγέλεηαο κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε αξθεηά ζηάδηα εμέιημεο. Πξψηα ππάξρεη ην ραξνχκελν παηδί πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ γαιήλε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. Έρεη κία βαζηά 

ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε κε ηνλ παηέξα ηεο θαζψο φπσο είλαη θαλεξφ είλαη πην δεκέλε 

καδί ηνπ παξά κε ηε κεηέξα ηεο. Έξρεηαη ραξνχκελε ζηελ Απιίδα, γεκάηε 

ελζνπζηαζκφ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη ηνλ παηέξα ηεο μαλά κεηά ηνλ 

απνρσξηζκφ ηνπο. Ζ δσή ηεο είλαη γεκάηε αηζηνδνμία. κσο ηφηε έξρεηαη ην πξψην 

κεγάιν πιήγκα, φρη κία απιή απνγνήηεπζε πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θάζε θνπέια 

ζηα δεθαπέληε ηεο, αιιά ην πην βάλαπζν γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε πνηέ λα ηεο 

ζπκβεί. Πξψηα απφ φια απνδεηθλχεηαη φηη ν παηέξαο ηεο δελ ζρεδίαδε θαλέλαλ γάκν. 

Απηή σζηφζν είλαη κία απνγνήηεπζε πνπ ζα κπνξνχζε λα μεπεξάζεη κε ηνλ θαηξφ. 

Σν άιιν γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αθχξσζε ηνπ γάκνπ είλαη ην ζνθ πνπ ππέζηε 

ε Ηθηγέλεηα κφιηο αληηιήθζεθε φηη ν παηέξαο ηεο ζέιεη λα ηε ζθνηψζεη θαη θπξίσο φηη 

φιν απηφ γίλεηαη γηα κία αλάμηα γπλαίθα.
83

 ηαλ καζαίλεη γηα πξψηε θνξά ην ζρέδην 

ηνπ παηέξα ηεο λα ηε ζπζηάζεη, ε Ηθηγέλεηα ηνλ ηθεηεχεη λα ηε γιηηψζεη, ιέγνληαο φηη 

ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα πεζάλεη δελ έρεη θακία απνιχησο ζχλδεζε καδί 

ηεο θαζψο ε αηηία φισλ ησλ ζπκθνξψλ είλαη ε Διέλε. (ζη. 1236-37). Πξνηηκά λα δεη, 
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αθφκε θαη σο δεηιή, παξά λα πεζαίλεη αμηνζεκείσηα (ζη. 1252) θαη ζην ζεκείν απηφ 

δηαθξίλεηαη κηα ξεηή απφξξηςε ηνπ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο πνπ ηζρχεη γηα ηνπο 

αξηζηνθξάηεο άλδξεο.
84

 Αιιά φηαλ πξνζθέξεηαη γηα ζπζία (ζη. 1368-1401) κηιάεη 

ηφζν δηαθνξεηηθά πνπ ν Αξηζηνηέιεο επέθξηλε ηνλ Δπξηπίδε γηα ηελ αζπλέπεηα ηνπ 

ραξαθηήξα ηεο.
85

 Γελ είλαη πιένλ παηδί πνπ αλήθεη ζε νηθνγέλεηα. Σψξα κηιά σο 

ελήιηθαο, κέινο ηνπ ζψκαηνο ησλ πνιηηψλ, σο Διιελίδα πνπ ζπκκεξίδεηαη ηηο 

αλεζπρίεο ησλ άιισλ Διιήλσλ. Αληί λα ζθέθηεηαη ηνλ εαπηφ ηεο, επηθεληξψλεηαη 

ζηνπο άιινπο: ηνλ Αρηιιέα, ηνπο ζηξαηηψηεο, φινπο ηνπο Έιιελεο. Σψξα βιέπεη ηελ 

αηηία ηνπ πνιέκνπ φρη σο πξνζσπηθή ηεο ππφζεζε, αιιά σο θινπή κηαο Διιελίδαο 

απφ έλαλ βάξβαξν (ζη. 1380-82), έλα δεκφζην δήηεκα, έλα αδίθεκα πνπ ζα 

επαλαιεθζεί, εθηφο αλ νη δξάζηεο ηηκσξεζνχλ φπσο ηνπο αμίδεη (ζη. 1380-1382).
86

 

Καζψο ε Ηθηγέλεηα αλαθνηλψλεη ηελ απφθαζή ηεο λα ζπζηαζηεί, επηθαιείηαη 

νξηζκέλεο αξρέο, ζεκαληηθέο γηα ηελ ειιεληθή ηδενινγία. Οη άλζξσπνη πξέπεη λα 

ππαθνχλ ζηε ζέιεζε ησλ ζεψλ (ζη. 1395-1396). Σν ζχλνιν είλαη ζεκαληηθφηεξν απφ 

ην άηνκν (ζη. 1386). Οη Έιιελεο πξέπεη λα ππεξηζρχνπλ ησλ βαξβάξσλ (ζη. 1400), 

φπσο νη ειεχζεξνη άλδξεο ππεξηεξνχλ ησλ δνχισλ (ζη. 1401), θαη νη άλδξεο είλαη πην 

πνιχηηκνη απφ ηηο γπλαίθεο (ζη. 1394). Ο ζάλαηνο πξνο ππεξάζπηζε απηψλ ησλ αμηψλ 

είλαη έλδνμνο θαη θέξλεη αηψληα θήκε (ζη. 1398-1399). Απηά ηα δεηήκαηα, θαη νη 

θνηλσληθνί, πνιηηηθνί θαη ζξεζθεπηηθνί ζεζκνί πνπ ηα αλαδεηθλχνπλ, ζπδεηήζεθαλ 

έληνλα ζηελ ηεηακέλε αηκφζθαηξα ζηελ νπνία παξνπζηάζηεθε ε Ἰθιγένεια ἡ ἐν 

Αὐλίδι. Ο Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο ζπλερίδεηαη εδψ θαη είθνζη πέληε ρξφληα θαη 

ζχληνκα ζα ηειεηψζεη κε ηελ ήηηα ηεο Αζήλαο.
87
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ηνπο ζηίρνπο πνπ αθνινπζνχλ ν Αρηιιέαο παίξλεη ηνλ ιφγν θαη επαηλεί ηελ 

Ηθηγέλεηα γηα ηελ εξσηθή ηεο απφθαζε. Αλαθέξεη φηη ζα ήηαλ πνιχ ηπρεξφο αλ ηειηθά 

ηελ παληξεπφηαλ. Χζηφζν παξφιν πνπ ζαπκάδεη ηφζν πνιχ ηνλ ραξαθηήξα ηεο θαη ηε 

γελλαία ςπρή ηεο αηζζάλεηαη κεγάιε επζχλε θαη έηζη γηα κία αθφκα θνξά ηεο ιέεη φηη 

είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πνιεκήζεη γηα λα ζψζεη ηε δσή ηεο αλ εθείλε ην ζειήζεη. Ζ 

Ηθηγέλεηα φκσο ηνλ δηαβεβαηψλεη φηη ε απφθαζή ηεο λα ζψζεη ηελ Διιάδα 

ζπζηάδνληαο ηνλ εαπηφ ηεο είλαη νξηζηηθή. Έηζη ν Αρηιιέαο απνδέρεηαη ηελ απφθαζε 

ηεο θαη ηελ ελεκεξψλεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ εθείλε αιιάμεη γλψκε ηελ ηειεπηαία 

ζηηγκή ζα βξίζθεηαη ζηνλ βσκφ καδί κε ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ θαη ζα θάλεη φηη 

πεξλάεη απφ ην ρέξη ηνπ γηα λα ηε ζψζεη.
88

. ην ζεκείν απηφ πξνθαιεί ηδηαίηεξε 

εληχπσζε ε αληίδξαζε ηνπ Αρηιιέα. Απνδέρεηαη κε κεγάιε επθνιία ηελ απφθαζε 

ηεο Ηθηγέλεηαο λα ζπζηαζηεί ρσξίο εθείλε κάιηζηα λα πξνζπαζήζεη ηδηαίηεξα γηα λα 

ηνλ πείζεη. Πξάγκαηη φπσο έρεη θαλεί θαη ζε άιια ζεκεία ηεο ηξαγσδίαο ν Αρηιιέαο 

πνπ παξνπζηάδεη ν Δπξηπίδεο δελ έρεη θακία απνιχησο ζρέζε κε ηνλ Αρηιιέα πνπ 

είλαη γλσζηφο ζην επξχ θνηλφ απφ ηελ Ιλιάδα ηνπ Οκήξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν 

Δπξηπίδεο παξνπζηάδεη ηνλ Αρηιιέα ζαλ άλζξσπν πνπ δπγίδεη πξνζεθηηθά 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο εζηηάδνληαο πάληα ζην δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ, πνπ ηνλ ελδηαθέξεη ε 

εηθφλα ηνπ θαη γη’ απηφ πξνζπαζεί λα απνθεχγεη ηα ζθάλδαια. Δπίζεο ηνλ 

παξνπζηάδεη ζαλ έλαλ άλζξσπν πνπ δελ είλαη θαζφινπ παξνξκεηηθφο, ζε αληίζεζε κε 

απηφ πνπ είρε δείμεη ζηελ Ιλιάδα, αθνχ θηάλεη ζε ζεκείν λα ζπκβνπιεχζεη ηελ 

Κιπηαηκλήζηξα λα ηθεηεχζεη πξψηα ηνλ Αγακέκλνλα γηα ηε δσή ηεο Ηθηγέλεηαο 

ιέγνληαο ηεο φηη κφλν αλ δελ ηα θαηαθέξεη ζα επέκβεη εθείλνο. Σα ιφγηα ηνπ Αρηιιέα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ην ιεμηιφγην θαη ηα ξεηνξηθά ηερλάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη 

ζνθηζηέο. Ζ Ηθηγέλεηα παξνπζηάδεηαη πην γελλαία θαη πην ηθαλή λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ηηο πξνζέζεηο ηεο θαη ζηελ νπζία ε ζπκπεξηθνξά ηεο κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε απηήλ 

ηνπ Αρηιιέα ηεο Ηλιάδαρ.
89

 

ηε ζπλέρεηα κάλα θαη θφξε απνραηξεηνχλ ε κία ηελ άιιε ζε κία ζηηρνκπζία 

φπσο έγηλε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Δθάβεο θαη ηεο Πνιπμέλεο. Χζηφζν ελψ ν 

δηάινγνο ηεο βαζίιηζζαο ηεο Σξνίαο κε ηελ θφξε ηεο ζεκαδεχηεθε απφ βαζηά 

κειαγρνιία θαη απφ ηηο δχν κεξηέο, ν απνραηξεηηζκφο ηεο Κιπηαηκλήζηξαο θαη ηεο 

Ηθηγέλεηαο έρεη πεξηζζφηεξν πξαθηηθή κνξθή. Ζ Ηθηγέλεηα ιέεη ζηελ κεηέξα ηεο ηη λα 
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θάλεη θαη ηη λα κελ θάλεη. Ζ Κιπηαηκλήζηξα δελ πξέπεη λα θφςεη ηα καιιηά ηεο νχηε 

λα πελζήζεη ληπκέλε ζηα καχξα (ζη. 1437-1438). Πξέπεη λα αλαζξέςεη ηνλ Οξέζηε 

ψζηε λα γίλεη έλαο ζσζηφο άληξαο (ζη. 1450). Ζ Ηθηγέλεηα δελ ζέιεη ε κεηέξα ηεο λα 

έξζεη καδί ηεο ζηνλ ηφπν ηεο ζπζίαο (ζη. 1459-1461), νχηε ζέιεη ε Κιπηαηκλήζηξα λα 

ζξελήζεη (ζη. 1466). Πξνζπαζεί λα πείζεη ηε κεηέξα ηεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ 

ζαλάηνπ ηεο ν νπνίνο δελ απαηηεί πέλζνο. Γελ ζα έρεη ηάθν, ν βσκφο ηεο ζεάο ζα 

είλαη ην κλήκα ηεο (ζη. 1442-1444).
90

 

Σέινο, ε ηζηνξία ηεο ζαπκαηνπξγήο ππνθαηάζηαζεο δείρλεη ζετθή ράξε ζηελ 

Ηθηγέλεηα θαη ηελ απνζηνιή. Ζ ζσηεξία πνπ αλέθεξε ν αγγειηαθφξνο θαίλεηαη λα 

είλαη ε αληακνηβή ηεο Ηθηγέλεηαο γηα ηελ ελάξεηε δξάζε ηεο. πσο ζα γλψξηδαλ ηα 

κέιε ηνπ αζελατθνχ θνηλνχ, ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ε Ηθηγέλεηα ιάκβαλε ηηκεηηθή 

δηάθξηζε σο εξσίδα, αθφκα θαη σο ζεά. Σν ζαχκα είλαη επίζεο κηα δηαβεβαίσζε φηη ν 

ζάλαηνο ηεο Ηθηγέλεηα ήηαλ ηειηθά κφλν ζπκβνιηθφο. Σν ηέινο απηνχ ηνπ ζεαηξηθνχ 

έξγνπ κπνξεί λα ππνδειψλεη φηη θάησ απφ ηελ ρανηηθή επηθάλεηα ησλ γεγνλφησλ, ηα 

βαζηά ζρέδηα δξάζεο θηλνχληαη πξνο ηε ζσζηή νινθιήξσζε, θαζνδεγνχκελα απφ 

πςειφηεξεο δπλάκεηο. Ο κφλνο ραξαθηήξαο ζηε ζθελή ζην ηέινο πνπ αξλείηαη λα 

απνδερζεί απηή ηελ εμέιημε είλαη ε Κιπηαηκλήζηξα ε νπνία κπνξεί λα δεη ηα 

δεηήκαηα κφλν απφ ζπλαηζζεκαηηθή άπνςε. Ζ έιιεηςε θαηαλφεζήο ηεο ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δνινθνλία ηνπ Αγακέκλνλα.
91
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5.1 Ἄλκηζηις: Η ππόζεζε ηνπ έξγνπ 

 

Ζ Ἄλκηζηιρ παξνπζηάζηεθε ην 438 π.Υ. θαη είλαη ην αξραηφηεξν απφ ηα 

ζσδφκελα έξγα ηνπ Δπξηπίδε.
92

 Δίλαη κία απφ ηηο ηξεηο ζσδφκελεο ηξαγσδίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε επεηζφδηα απφ ηνλ κχζν ηνπ Ζξαθιή. Οη άιιεο δχν είλαη νη 

ηξαγσδίεο Ἡπακλῆρ Μαινόμενορ θαη Ἡπακλεῖδαι. Ζ Ἄλκηζηιρ είλαη έλα έξγν κε 

αξθεηά θσκηθά ζηνηρεία θαη κε αίζην ηέινο θαη γηα απηφ δηδάρηεθε ζηε ζέζε ηνπ 

ζαηπξηθνχ δξάκαηνο ζε κία ηεηξαινγία ηνπ Δπξηπίδε πνπ πεξηειάκβαλε ηα έξγα 

Κπῆζζαι, Ἀλκμέυν ὁ διὰ Ψυθῖδορ θαη Τήλεθορ.
93

 

Κεληξηθφ ζέκα ηνπ έξγνπ απνηειεί ε ζπζία ηεο Αιθήζηηδνο ζηε ζέζε ηνπ 

ζπδχγνπ ηεο, ηνπ Άδκεηνπ. Ζ ππφζεζε είλαη ε εμήο: Ο ζεφο Απφιισλ επηζπκνχζε λα 

ζψζεη ηε δσή ηνπ Άδκεηνπ, ηνπ βαζηιηά ησλ Φεξψλ ηεο Θεζζαιίαο, ν νπνίνο 

επξφθεηην λα πεζάλεη. Καηάθεξε ινηπφλ λα πείζεη ηηο ηξεηο Μνίξεο λα αλαβάινπλ ηνλ 

ζάλαηφ ηνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη θάπνηνο άιινο ζα δερφηαλ λα ζπζηαζηεί ζηε 

ζέζε ηνπ. Χζηφζν θαλέλαο απφ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο, νχηε θαλ νη ίδηνη ηνπ νη γνλείο, δελ δέρηεθε λα ζπζηαζηεί ζηε ζέζε 

ηνπ. Έηζη ε ζχδπγφο ηνπ ε Άιθεζηηο απνθαζίδεη λα ζπζηαζηεί εθείλε γηα λα ζψζεη ηε 

δσή ηνπ άληξα ηεο επηδεηθλχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αληδηνηειή αγάπε ηεο. Ο 

Άδκεηνο ζπγθηλεκέλνο απφ ηελ θίλεζε απηή ηεο ζπδχγνπ ηνπ ηεο ππφζρεηαη αηψληα 

πίζηε θαη αθνζίσζε. Ζ Άιθεζηηο ινηπφλ πεζαίλεη θαη πξηλ ηελ ηαθή ηεο εκθαλίδεηαη 

ζηηο Φεξέο ν Ζξαθιήο. Ο Άδκεηνο κέζα ζην πέλζνο ηνπ απνθαζίδεη λα ηνλ 

θηινμελήζεη ρσξίο σζηφζν λα ηνπ απνθαιχςεη ηελ πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα ηεο λεθξήο 

γπλαίθαο απφ ζεβαζκφ πξνο ηνλ θηινμελνχκελφ ηνπ. ηαλ απνθαιχπηεηαη ε αιήζεηα 

ζηνλ Ζξαθιή απφ έλαλ δνχιν ηνπ παιαηηνχ ηνπ Άδκεηνπ εθείλνο γηα λα αληαπνδψζεη 

ζηνλ νηθνδεζπφηε ηνπ ηε θηινμελία παξά ην ηξαγηθφ γεγνλφο πνπ αληηκεηψπηδε 

απνθαζίδεη λα επαλαθέξεη ηελ Άιθεζηε ζηε δσή. Ο Ζξαθιήο ινηπφλ ζηελ επφκελε 

ζθελή εκθαλίδεηαη κπξνζηά ζηνλ Άδκεην ζπλνδεχνληαο κία γπλαίθα κε θαιπκκέλν 

πξφζσπν θαη ηνπ πξνηείλεη λα ηελ παληξεπηεί. Ο Άδκεηνο φκσο ηεξψληαο ηελ 

ππφζρεζε ηνπ ζηελ Άιθεζηε γηα ηζφβηα αγάπε, αξρηθά αξλείηαη λα δερζεί ηελ 

πξφηαζε ηνπ Ζξαθιή. Έπεηηα φκσο απφ ηηο ζπλερείο πηέζεηο ηνπ Ζξαθιή ν Άδκεηνο 
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δέρεηαη, ε θνπέια πνπ ζπλνδεχεη ν Ζξαθιήο αθαηξεί ην πέπιν απφ ην πξφζσπφ ηεο 

θαη ν Άδκεηνο αλαγλσξίδεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ ζχδπγν.
94

 

ην έξγν απηφ ν Δπξηπίδεο θαηνξζψλεη λα ζπλδπάζεη κεηαμχ ηνπο δχν κνηίβα 

παξακπζηνχ: ηελ ηζηνξία κηαο εξσηεπκέλεο θαη αθνζησκέλεο ζηνλ ζχδπγφ ηεο 

γπλαίθαο ε νπνία ζπζηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα δήζεη ν ζχδπγφο ηεο θαη ηελ πάιε ηνπ 

δπλαηνχ άλδξα κε ηνλ ζάλαην. Σνλ κχζν ηεο Αιθήζηηδνο είρε δξακαηνπνηήζεη πξηλ 

απφ ηνλ Δπξηπίδε ν Φξχληρνο απφ ηνλ νπνίν ν Δπξηπίδεο θαίλεηαη λα επεξεάζηεθε ζε 

κεγάιν βαζκφ. Ηδηαίηεξα ζηα ζεκεία πνπ απνηππψλνπλ ηελ ήηηα ηνπ 

πξνζσπνπνηεκέλνπ Θαλάηνπ. Χζηφζν ν Δπξηπίδεο παξφιν πνπ δελ αιιάδεη ηνλ 

παξαδεδνκέλν κχζν θαηαθέξλεη λα δηεηζδχζεη ζηηο ςπρέο ησλ εξψσλ θαη λα ηηο 

παξνπζηάζεη κε έλαλ κνλαδηθφ ηξφπν.
95

 

Ζ Άιθεζηηο αληηθαηνπηξίδεη ην πξφηππν ηεο άξηζηεο γπλαίθαο αθνχ είλαη 

πξφζπκε λα εγθαηαιείςεη ηε δσή ηεο πξνθεηκέλνπ λα δήζεη ν ζχδπγφο ηεο. Με 

δεδνκέλν απηφ ζην έξγν ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε ηδενινγηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηηο αξεηέο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 

ξφισλ ησλ δχν θχισλ.
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5.2 Η απηνζπζία ηεο Αιθήζηηδνο 

 

Πξόινγνο (1-76) 

ηνλ πξφινγν ηνπ έξγνπ εκθαλίδεηαη πξψηνο ν ζεφο Απφιισλ λα βγαίλεη απφ 

ην παιάηη ηνπ Άδκεηνπ ζηηο Φεξέο κε ην ηφμν ηνπ. Ο Απφιισλ είλαη απηφο πνπ καο 

εηζάγεη ζην κπζηθφ ππφβαζξν ηνπ δξάκαηνο αθεγνχκελνο ηα γεγνλφηα πνπ ηνλ 

νδήγεζαλ ζην παιάηη ηνπ Άδκεηνπ. Αλαθέξεη φηη φηαλ ν γηνο ηνπ ν Αζθιεπηφο 

ζθνηψζεθε απφ ηνλ θεξαπλφ ηνπ Γία γηαηί είρε ηνικήζεη παξάλνκα λα ζπλαγσληζηεί 

ηνπο ζενχο επαλαθέξνληαο ζηε δσή πνιινχο λεθξνχο ν Απφιισλ θξφληηζε λα 

εθδηθεζεί γηα ην ζάλαην ηνπ γηνπ ηνπ ζθνηψλνληαο ηνπο Κχθισπεο ηεο Αίηλαο νη 

νπνίνη ήηαλ νη ηερλίηεο ησλ θεξαπλψλ ηνπ Γία. Ο Γίαο ηφηε γηα λα ηηκσξήζεη ηνλ 

Απφιισλα ηνλ αλάγθαζε λα δήζεη γηα πνιιά ρξφληα σο ζλεηφο. Απηά ηα ρξφληα 

ινηπφλ ν Απφιισλ εξγάζηεθε γηα ηνλ βαζηιηά ησλ Φεξψλ, ηνλ Άδκεην, ζην παιάηη 

ηνπ θξνληίδνληαο ηα θνπάδηα ηνπ θαη πξνζηαηεχνληαο ην παιάηη. Ο Άδκεηνο φκσο 

αξξψζηεζε βαξηά θαη έηζη ν Απφιισλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπ αληαπνδψζεη ηε θηινμελία 

απνθάζηζε λα ηνπ ζψζεη ηε δσή. Έηζη θαηφξζσζε λα πείζεη ηηο ηξεηο Μνίξεο λα κελ 

ηνπ αθαηξέζνπλ ηε δσή. Οη Μνίξεο δέρηεθαλ αιιά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θάπνηνο 

άιινο ζα πξνζθεξφηαλ λα πεζάλεη ζηε ζέζε ηνπ. κσο θαλέλαο δηθφο ηνπ άλζξσπνο 

δελ δέρηεθε, νχηε θαη νη ειηθησκέλνη γνλείο ηνπ. Έηζη ε ζχδπγφο ηνπ, ε Άιθεζηηο, 

παίξλεη ηε γελλαία απφθαζε λα πξνζθέξεη ηε δσή ηεο πξνθεηκέλνπ λα δήζεη ν 

αγαπεκέλνο ηεο ζχδπγνο. Ζ δξάζε ηνπ έξγνπ ινηπφλ μεθηλά απφ ην ζεκείν πνπ ε 

Άιθεζηηο βξίζθεηαη ζην θξεβάηη έηνηκε λα πεζάλεη.
97

 

Ξαθληθά ζηε ζθελή εκθαλίδεηαη ν ζάλαηνο πξνζσπνπνηεκέλνο θξαηψληαο 

ζην ρέξη ηνπ ζπαζί. ηε ζηηρνκπζία αλάκεζα ζηνλ Θάλαην θαη ηνλ ζεφ Απφιισλα 

πνπ αθνινπζεί ν Απφιισλ πξνζπαζεί λα πείζεη ηνλ Θάλαην λα κελ αθαηξέζεη ηε δσή 

ηεο Αιθήζηηδνο. Χζηφζν νη πξνζπάζεηέο ηνπ είλαη κάηαηεο θαζψο ν Θάλαηνο είλαη 

απνθαζηζκέλνο λα θφςεη ην λήκα ηεο δσήο ηεο γελλαίαο εξσίδαο. Ο πξφινγνο ηνπ 

έξγνπ θιείλεη κε ηνλ ζεφ Απφιισλα λα πξννηθνλνκεί ηε ζσηεξία ηεο Αιθήζηηδνο 

απφ ηνλ Ζξαθιή ρσξίο σζηφζν λα ηνλ θαηνλνκάδεη (ζη. 65-69: ηνῖνο Φέξεηνο εἶζη 

πξὸο δφκνπο ἀλήξ, Δὐξπζζέσο πέκςαληνο ἵππεηνλ κέηα ὄρεκα Θξῄθεο ἐθ ηφπσλ 
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δπζρεηκέξσλ, ὃο δὴ μελσζεὶο ηνῖζδ᾽ ἐλ Ἀδκήηνπ δφκνηο βίᾳ γπλαῖθα ηήλδε ζ᾽ 

ἐμαηξήζεηαη).
98

 

Ήδε απφ ηελ αξρή ηνπ πξνιφγνπ ν ζεφο Απφιισλ καο πιεξνθνξεί γηα ην 

κπζνινγηθφ ππφβαζξν, δειαδή γηα ηα γεγνλφηα πνπ πξνεγήζεθαλ ζηνλ κχζν θαη 

νδήγεζαλ ζην ζεκείν απφ ην νπνίν μεθηλά ε δξάζε ηεο ηξαγσδίαο κε ηελ Άιθεζηε 

λα βξίζθεηαη ζην θξεβάηη εηνηκνζάλαηε. Ο Απφιισλ ινηπφλ ιέεη φηη απηά ηα ρξφληα 

πνπ ήηαλ αλαγθαζκέλνο λα δεη σο ζλεηφο ν βαζηιηάο Άδκεηνο γηα ηνλ νπνίν 

εξγάζηεθε ηνπ ζπκπεξηθέξζεθε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Ο ζεφο ινηπφλ 

απνθάζηζε λα ηνπ αληαπνδψζεη ηελ θαινζχλε ζψδνληάο ηνπ ηε δσή. Βξήθε ηηο ηξεηο 

Μνίξεο θαη ηηο έπεηζε λα ηνλ γιηηψζνπλ ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλά απφ ην ζάλαην αλ 

θάπνηνο άιινο δηθφο ηνπ ν άλζξσπνο δερφηαλ λα ζπζηαζηεί ζηε ζέζε ηνπ.
99

  

Χζηφζν νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ν Απφιισλ ζην πξφινγν δελ είλαη επαξθείο 

γηα λα θαηαλνήζνπκε πιήξσο ην κπζνινγηθφ ππφβαζξν ηνπ έξγνπ. Τπάξρνπλ πνιιά 

θελά θαη αλαπάληεηα εξσηήκαηα ηα νπνία δελ δηεπθξηλίδνληαη νχηε ζηελ πνξεία ηνπ 

έξγνπ. Σν κπζνινγηθφ ππφβαζξν είλαη αζαθέο θαη απηφ ίζσο ζπκβαίλεη δηφηη ε 

κπζνινγηθή παξάδνζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Άιθεζηε δελ είρε ρξεζηκνπνηεζεί 

ηδηαίηεξα ζε ινγνηερληθά έξγα θαη ίζσο ήηαλ γλσζηή ζηελ αξραηφηεηα ζε πξνθνξηθή 

κνξθή. Έηζη δελ είκαζηε ζε ζέζε λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο απφ ην θείκελν 

ζρεηηθά κε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ν Άδκεηνο ήηαλ θαηαδηθαζκέλνο απφ ηηο Μνίξεο 

λα πεζάλεη λένο. Τπάξρνπλ φκσο παξαιιαγέο ηνπ κχζνπ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε 

αλαγθαηφηεηα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Άδκεηνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζέα Άξηεκε.
100

 

χκθσλα κε ηελ παξαιιαγή θαηά ηελ νπνία ε ζεά Άξηεκηο εκπιέθεηαη ζηνλ 

κχζν ε νξγή ηεο ζεάο νθείιεηαη ζε κία ζεκαληηθή παξάιεηςε ηνπ Άδκεηνπ. Ο Πειίαο 

ν βαζηιηάο ηεο Ησιθνχ αλήγγεηιε πψο νπνίνο επηζπκνχζε λα παληξεπηεί ηελ 

Άιθεζηε, ηελ πην φκνξθε απφ ηηο θφξεο ηνπ, έπξεπε λα ηε δεηήζεη πάλσ ζε έλα άξκα 

ην νπνίν ζα ήηαλ δεκέλν κε έλα ιηνληάξη θαη έλαλ θάπξν. Ο Άδκεηνο αγαπνχζε ηελ 

Άιθεζηε θαη ήζειε λα ηελ παληξεπηεί θαη ν Απφιισλ γηα λα ηνλ βνεζήζεη 

απνθάζηζε λα δέςεη εθείλνο ηα δψα. Έηζη κε ηελ αξσγή ηνπ ζενχ ν Άδκεηνο 

θαηάθεξε λα παληξεπηεί ηελ Άιθεζηε. Χζηφζν κέζα ζηε θαζαξία ηνπ ενξηαζηηθνχ 

θιίκαηνο ηνπ γάκνπ ν Άδκεηνο πξφζθεξε γακήιηεο ζπζίεο ζε φινπο ηνπο νιχκπηνπο 
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ζενχο εθηφο απφ ηελ Άξηεκε. Ζ Άξηεκηο νξγηζκέλε απφ ηελ παξάιεηςε ηνπ Άδκεηνπ 

έζηεηιε θίδηα ζηνλ λπθηθφ ζάιακν ηνπ ληφπαληξνπ δεπγαξηνχ.
101

 

ηνπο ζηίρνπο 15-21 πιεξνθνξνχκαζηε φηη ν Άδκεηνο απνθάζηζε λα θάλεη 

ρξήζε ηεο ράξηηνο πνπ έιαβε απφ ηηο Μνίξεο θαη λα δεηήζεη απφ δηθνχο ηνπ 

αλζξψπνπο λα ζπζηαζηνχλ ηε ζέζε ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Άδκεηνπ ηα πξφζσπα 

πνπ ήηαλ πηζαλφ λα δερηνχλ λα ηνλ αληηθαηαζηήζνπλ ζηε ζπζία ήηαλ ε κεηέξα ηνπ, ν 

παηέξαο ηνπ θαη ε ζχδπγφο ηνπ. Σν γεγνλφο φηη νη ίδηνη ηνπ νη γνλείο αξλήζεθαλ λα 

πεζάλνπλ ζηε ζέζε ηνπ νδήγεζε ηελ Άιθεζηε λα πάξεη ηε γελλαία απφθαζε λα 

ζπζηαζηεί εθείλε πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα δεη ν αγαπεκέλνο ηεο ζχδπγνο.
102

 

ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ δηαιφγνπ αλάκεζα ζηνλ Απφιισλα θαη ηνλ Θάλαην ν 

ζεφο Απφιισλ πξννηθνλνκεί ηελ αίζηα έθβαζε ηνπ έξγνπ εθφζνλ γλσξίδεη φηη έλαο 

άλδξαο ζα επαλαθέξεη ηελ Άιθεζηε ζηε δσή. Ζ δήισζε απηή ηνπ Απφιισλα ζα 

κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη εληχπσζε ζηνπο ζεαηέο γηαηί ζηελ νπζία ν ζεφο 

απνθαιχπηεη ζηνλ ζπλνκηιεηή θαη αληίπαιφ ηνπ φηη ηειηθά δελ ζα θαηνξζψζεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηα ζρέδηά ηνπ αθνχ ε Άιθεζηηο ζα ζσζεί. Χζηφζν φπσο 

γλσξίδνπκε ε απνθάιπςε απηή δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο αξραίνπο 

ζεαηέο θαζψο νη κχζνη ηεο αξραηφηεηαο ηνπο ήηαλ νηθείνη. Παξφια απηά ε 

απνθάιπςε απηή δελ παχεη λα δεκηνπξγεί εξσηήκαηα φπσο: γηαηί ν Απφιισλ 

ηαπεηλψλεηαη ηθεηεχνληαο ηνλ Θάλαην εθφζνλ γλσξίδεη ηελ αίζηα έθβαζε θαη πψο 

δηθαηνινγείηαη ε παξάμελε αληίδξαζε ηνπ Θαλάηνπ κεηά ηελ απνθάιπςε ηνπ 

Απφιισλα.
103

 

  

                                                           
101

 Καθξηδήο Η. Θ. (1986): 135. 
102

 Conacher D. J. (1988): 157. 
103

 Υξηζηνδνχινπ Γ. (2008): 112. 



[51] 
 

Α΄ Δπεηζόδην (132-212) 

ην πξψην επεηζφδην εκθαλίδεηαη κία ππεξέηξηα ε νπνία βγαίλεη απφ ην 

παιάηη θαη ζπλνκηιεί κε ηνλ ρνξφ. Ο ρνξφο πνπ απνηειείηαη απφ ειηθησκέλνπο άλδξεο 

ησλ Φεξψλ νη νπνίνη θαηέθζαζαλ ζην παιάηη κε ζθνπφ λα ζξελήζνπλ ηε βαζίιηζζά 

ηνπο, δεηά απφ ηελ ππεξέηξηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ε Άιθεζηηο. Ζ ππεξέηξηα ελεκεξψλεη ηνλ ρνξφ φηη ε Άιθεζηηο πξφθεηηαη 

απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή λα πεζάλεη θαη γηα απηφ πξνζεπρήζεθε ζηνπο ζενχο λα 

ραξίζνπλ καθξνβηφηεηα θαη θαινηπρία ζηα δχν κηθξά ηεο παηδηά πνπ πξφθεηηαη 

ζχληνκα λα ράζνπλ ηε κεηέξα ηνπο. Ζ Άιθεζηηο απνραηξέηεζε ην ζπδπγηθφ ηεο 

θξεβάηη θαη ηα παηδηά ηεο κέζα ζε κία αηκφζθαηξα απέξαληεο ζιίςεο.
104

 

ηνλ ζηίρν 145 (νὔπσ ηφδ᾽ νἶδε δεζπφηεο, πξὶλ ἂλ πάζῃ) ε ππεξέηξηα ιέεη 

ζηνλ ρνξφ φηη ν Άδκεηνο ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη ην λφεκα ηεο ζπζίαο ηεο ζπδχγνπ ηνπ 

φηαλ νδεγεζεί ζην δηθφ ηνπ πάζνο, δειαδή ζηε ζιίςε θαη ην πέλζνο γηα ηνλ ζάλαην 

ηεο Αιθήζηηδνο θαη φ, ηη επηθέξεη απηφο. Σα παηδηά ηνπο ζα κείλνπλ νξθαλά απφ 

κεηέξα θαη εθείλνο ζα δεη γηα ηελ ππφινηπε δσή ηνπ ζην πέλζνο ζξελψληαο γηα κία 

άμηα γπλαίθα πνπ ηνπ απέδεημε έκπξαθηα φηη ήηαλ φηη πην πνιχηηκν είρε ζηε δσή 

ηνπ.
105

 

ηνπο ζηίρνπο 152-156 ε ππεξέηξηα επαηλεί ηελ Άιθεζηε ραξαθηεξίδνληάο 

ηελ κάιηζηα "ἀξίζηε" εθφζνλ ηηκά ηνλ ζχδπγφ ηεο ζπζηάδνληαο ηελ ίδηα ηεο ηε δσή 

γηα λα ζψζεη ηε δηθή ηνπ. Ζ απηνζπζία ηεο Αιθήζηηδνο γηα λα ζσζεί ν άληξαο ηεο ηεο 

πξνζδίδεη αζάλαην θιένο.
106

 Χζηφζν φπσο καο είλαη ήδε γλσζηφ ζηελ αξραηφηεηα ε 

ηηκή ή αιιηψο ε αμία κηαο γπλαίθαο εμαξηάηαη απφ ηελ πίζηε ζηνλ ζχδπγφ ηεο, ηηο 

ηθαλφηεηέο ηεο ζηηο νηθηαθέο εξγαζίεο θαη ηε ζεκλφηεηά ηεο. ια απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδαληθήο-άξηζηεο γπλαίθαο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα γπλαηθεία 

πξφηππα πνπ πξνβάιιεη ν Δπξηπίδεο ζηα έξγα ηνπ. Αληηζέησο νη γπλαίθεο ζηνλ 

Δπξηπίδε παξνπζηάδνπλ εξσηθή-αλδξηθή ζπκπεξηθνξά. Γηα παξάδεηγκα ζηελ 

ηξαγσδία νη γπλαίθεο θεξδίδνπλ επαίλνπο ζπζηάδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο γηα ηνπο 

άλδξεο φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Αιθήζηηδνο. Έηζη παξαηεξείηαη φηη 

κε ην λα πηνζεηνχλ νη γπλαίθεο αλδξηθέο ζπκπεξηθνξέο αληηζηξέθνληαη νη ξφινη ησλ 

δχν θχισλ θαη θαη’ επέθηαζε δηαηαξάζζνληαη νη ηζνξξνπίεο ηεο θνηλσλίαο. ηελ 
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αξραία Διιάδα επηθξαηνχζε ε αληίιεςε φηη νη άλδξεο απνθηνχλ θιένο θαη κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ ελάξεηνη αλ είλαη θαινί πνιεκηζηέο θαη πεζάλνπλ ζηε κάρε, ελψ νη 

γπλαίθεο είλαη ελάξεηεο αλ αληαπνθξίλνληαη ζηε θχζε πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. ηαλ 

κία γπλαίθα πεηπραίλεη ην θιένο δελ θαηνξζψλεη λα επαηλεζεί πνηέ ην ίδην κε έλαλ 

άλδξα νχηε λα απνθηήζεη αληίζηνηρε θήκε κε έλαλ άλδξα πνπ έρεη απνθηήζεη θιένο, 

θαζψο νη ζεβαζηέο γπλαίθεο δελ θαηνλνκάδνληαη πνηέ, αιιά αληίζεηα αλαθέξνληαη 

σο ε θφξε ή ε ζχδπγνο θάπνηνπ άλδξα. Ζ ηξαγσδία αιιάδεη απηά ηα δεδνκέλα ηεο 

αξραίαο θνηλσλίαο θαη θέξλεη ηηο γπλαίθεο ζην πξνζθήλην αλαδεηθλχνληαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο εθείλα πνπ κπνξνχλ λα ηηο θαηαζηήζνπλ εξσίδεο.
107

 

ηε ζπλέρεηα ε ππεξέηξηα ελεκεξψλεη ηνλ ρνξφ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ε Άιθεζηηο ιίγν πξηλ ην ζάλαηφ ηεο. ην ζεκείν απηφ ν Δπξηπίδεο 

θαηαθέξλεη λα ζθηαγξαθήζεη ζε πξψην επίπεδν ηνλ ςπρηζκφ ηεο εξσίδαο ηνπ ρσξίο 

θαλ λα ηελ έρεη παξνπζηάζεη αθφκα ζηνπο ζεαηέο. Έηζη πξντδεάδεη θαηά θάπνηνλ 

ηξφπν ην θνηλφ γηα ηε γελλαία ςπρή ηεο εξσίδαο βάδνληαο ηελ ππεξέηξηα λα 

κεηαθέξεη ηα ηειεπηαία ηεο ιφγηα. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε Άιθεζηηο δελ θνβάηαη 

γηα ην ζάλαην ηεο. Γελ κεηαληψλεη γηα ηε γελλαία απφθαζή ηεο λα ζψζεη ηε δσή ηνπ 

ζπδχγνπ ηεο. κσο δελ παχεη λα αλεζπρεί γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ πξφθεηηαη λα 

αθήζεη πίζσ. Αλεζπρεί γηα ηα παηδηά ηεο πνπ ζα κείλνπλ νξθαλά θαη γη’ απηφ 

πξνζεχρεηαη ζηνπο ζενχο θαη ηνπο δεηά λα λνηαζηνχλ γηα ηα παηδηά ηεο αθνχ εθείλε 

δελ ζα κπνξεί λα είλαη πιένλ θνληά ηνπο θαη λα ηα θξνληίδεη. Εεηά απφ ηνπο ζενχο λα 

δψζνπλ θαινηπρία ζηα παηδηά ηεο, λα κελ ηα αθήζνπλ λα πεζάλνπλ λέα φπσο εθείλε 

θαη λα ηνπο δψζνπλ ζσζηνχο ζπληξφθνπο.
108
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Β΄ Δπεηζόδην (238-434) 

ην δεχηεξν επεηζφδην ηνπ έξγνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζθελή γηα πξψηε θνξά ε 

Άιθεζηηο ε νπνία ζπλνκηιεί κε ηνλ ζχδπγφ ηεο, ηνλ Άδκεην. Ζ Άιθεζηηο ηηο 

ηειεπηαίεο απηέο ζηηγκέο ηεο δσήο ηεο απνραηξεηά ην θσο ηνπ ήιηνπ θαη ην ζπίηη ηεο 

ελψ ν Άδκεηνο θαίλεηαη απαξεγφξεηνο πνπ πξφθεηηαη λα ράζεη ηε γπλαίθα ηνπ. Ζ 

Άιθεζηηο δεηά λα ηε βνεζήζνπλ λα μαπιψζεη θαζψο πιεζηάδεη ε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ 

θαη δελ κπνξεί πηα λα ζηέθεηαη θαη απνραηξεηά γηα ηειεπηαία θνξά ηα δχν παηδηά ηεο. 

Ο Άδκεηνο ζπγθηλείηαη απφ ηα ιφγηα ηεο θαη ηεο ιέεη φηη αλ πεζάλεη ζα ραζεί θαη 

εθείλνο καδί ηεο. Ζ Άιθεζηηο θαηαθέξλεη λα ζπλέιζεη απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε θαη απεπζπλφκελε ζηνλ Άδκεην θάλεη κία αλαδξνκή γηα ηα φζα έρνπλ 

ζπκβεί κέρξη ηψξα. Σνπ ιέεη φηη ζα κπνξνχζε λα κελ δερηεί λα πεζάλεη ζηε ζέζε ηνπ 

θαη λα είρε παληξεπηεί θάπνηνλ άιινλ αιιά πξνηίκεζε λα κείλεη δίπια ηνπ θαη λα ηνλ 

ηηκήζεη ζαλ ζσζηή θαη ελάξεηε ζχδπγνο. πλερίδεη ιέγνληαο φηη δελ ζα άληερε λα 

ήηαλ εθείλνο ζηε ζέζε ηεο θαη λα θαηέιεγε λα κεγαιψζεη κφλε ηεο ηα δχν κηθξά 

παηδηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ζηνπο γνλείο ηνπ Άδκεηνπ θαη ιέεη φηη 

πξφδσζαλ ηνλ γην ηνπο αξλνχκελνη λα ζπζηαζηνχλ ζηε ζέζε ηνπ θεχγνληαο απφ ηε 

δσή δνμαζκέλνη γηα ηελ πξάμε ηνπο θαη πξνηίκεζαλ λα δήζνπλ φζν θαηξφ ηνπο είρε 

απνκείλεη παξφιν πνπ ήηαλ ήδε ειηθησκέλνη. ην ηέινο ηνπ ιφγνπ ηεο ε Άιθεζηηο 

δεηά απφ ηνλ Άδκεην κία κεγάιε ράξε. Σνλ ηθεηεχεη λα κελ παληξεπηεί άιιε γπλαίθα 

γηαηί δελ ζέιεη ηα παηδηά ηεο λα έρνπλ κία κεηξηά πνπ ζα ηνπο θέξεηε άζρεκα. Ο 

Άδκεηνο ηφηε ππφζρεηαη φηη δελ πξφθεηηαη λα βξεη άιιε γπλαίθα θαη φηη ζα πελζεί γηα 

φιε ηελ ππφινηπε δσή ηνπ. Σφηε ε Άιθεζηηο κεηά ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ ζπδχγνπ ηεο 

ηνπ δίλεη ηα παηδηά θαη ηνλ απνραηξεηά ιέγνληάο ηνπ λα γίλεη απφ εδψ θαη ζην εμήο 

εθείλνο θαη κάλα γηα ηα παηδηά ηνπο. Ζ Άιθεζηηο πεζαίλεη θαη ν Άδκεηνο κέλεη ζηε 

ζθελή ζξελψληαο καδί κε ηνλ γην ηνπ, ηνλ Δχκειν.
109

 

ην ζεκείν απηφ είλαη ζθφπηκν λα αλαιπζεί δηεμνδηθά ν ραξαθηήξαο θαη ν 

ςπρηζκφο ηεο ηξαγηθήο εξσίδαο ηνπ Δπξηπίδε, ηεο Αιθήζηηδνο. Ζ Άιθεζηηο ζην 

νκψλπκν δξάκα επαηλείηαη δηαξθψο θαη παξνπζηάδεηαη σο ε ηδαληθή, αςεγάδηαζηε 

γπλαίθα θαη ζχδπγνο. Δίλαη ζηνξγηθή, αθνζησκέλε ζηνλ ζχδπγφ ηεο θαη ελάξεηε θαη 

θαηαθέξλεη λα εμαζθαιίζεη έλαλ θαηλνκεληθά δνμαζκέλν ζάλαην. Χζηφζν ν 

ραξαθηήξαο απηφο πνπ πξνβάιιεη ε Άιθεζηηο αληαπνθξίλεηαη μεθάζαξα ζε κία 
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αλδξηθή ζπκπεξηθνξά. Σνλ σξαίν ζάλαην ζηελ αξραία ειιεληθή θνηλσλία κπνξνχζε 

λα εμαζθαιίζεη κφλν έλαο άλδξαο. Ζ Άιθεζηηο εδψ κε ηε γελλαία ηεο απφθαζε λα 

ζπζηαζηεί ζηε ζέζε ηνπ ζπδχγνπ ηεο ζηελ νπζία παίξλεη ηε ζέζε ηνπ άλδξα θαη απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαζηξέβισζε ησλ ξφισλ ησλ δχν θχισλ θαη ηνλ εθζειπζκφ 

ηνπ Άδκεηνπ. Ο Άδκεηνο ζα είλαη θαηαδηθαζκέλνο ζην εμήο λα δήζεη ζαλ γπλαίθα 

θιεηζκέλνο κέζα ζην ζπίηη ηνπ θαη θξνληίδνληαο ηα αλήιηθα παηδηά ηνπ θαζψο 

αξλνχκελνο λα πεζάλεη θαη δίλνληαο ηε ζέζε ηνπ ζε κία γπλαίθα έπαςε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλδξηθή ηνπ θχζε.
110 Οη ραξαθηήξεο ησλ δχν ηξαγηθψλ εξψσλ 

είλαη πξνβιεκαηηθνί θαζψο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα ηέζζεξα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ φξηζε ν Αξηζηνηέιεο φηη πξέπεη λα έρνπλ νη ραξαθηήξεο ησλ 

ηξαγηθψλ εξψσλ ψζηε λα είλαη άξηηνη. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ραξαθηήξεο ηεο 

Αιθήζηηδνο θαη ηνπ Άδκεηνπ είλαη πξνβιεκαηηθνί θαζψο δελ κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζην αξκφδνλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηηο ηξαγσδίεο νη γπλαίθεο νθείινπλ 

λα ζπκπεξηθέξνληαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ ηαηξηάδνπλ ζηε 

γπλαηθεία ζπκπεξηθνξά θαη λα κελ πξνβάιινπλ αλδξνπξεπή ζηνηρεία ζηνλ 

ραξαθηήξα ηνπο. Αληίζηνηρα ην ίδην πξέπεη λα ηζρχεη θαη γηα ηνπο άλδξεο.
111

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ζηίρνπο 280-327 φπνπ ε Άιθεζηηο απεπζχλεη ηα 

ηειεπηαία ηεο ιφγηα ζηνλ ζχδπγφ ηεο δηαθαίλνληαη πνιιά ζηνηρεία ηνπ ςπρηζκνχ θαη 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηεο πνπ φκσο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε γπλαηθεία θχζε ηεο. Γελ 

θαίλεηαη θαζφινπ θνβηζκέλε γηα ην ηέινο πνπ πιεζηάδεη νχηε δείρλεη λα κεηάλησζε 

γηα ηελ γελλαία απφθαζή ηεο λα ζπζηαζηεί εθείλε ζηε ζέζε ηνπ ζπδχγνπ ηεο. 

Αληίζεηα θαηαθέξλεη λα δηαηεξήζεη ηελ ςπρξαηκία ηεο θαη ηηο ηειεπηαίεο απηέο 

ζηηγκέο ηηο αθηεξψλεη ζην λα ζπκβνπιέςεη ηνλ ζχδπγφ ηεο γηα πξαθηηθά δεηήκαηα 

ζηα νπνία πξέπεη λα αληαπνθξηζεί κεηά ηνλ ζάλαηφ ηεο. Οη δχν ηειεπηαίεο επηζπκίεο 

ηεο Αιθήζηηδνο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα παηδηά ηεο θαη ζην ζεκείν απηφ κφλν ε 

Άιθεζηηο αληαπνθξίλεηαη ζηε γπλαηθεία θχζε ηεο θαζψο θάζε γπλαίθα πνπ είλαη 

κάλα έρεη σο πξνηεξαηφηεηά ηεο ηα παηδηά ηεο. Εεηά ινηπφλ απφ ηνλ Άδκεην πξψηνλ 

λα αγαπά θαη λα θξνληίδεη ηα παηδηά ηνπο θαη λα ηα αλαζξέςεη φπσο ζα έθαλε εθείλε 

(ζη. 302-304:  ηνχζδε γὰξ θηιεῖο νὐρ ἧζζνλ ἠ ᾽γὼ παῖδαο, εἴπεξ εὖ θξνλεῖο· ηνχηνπο 

ἀλάζρνπ δεζπφηαο ἐκῶλ δφκσλ) θαη δεχηεξνλ λα κελ παληξεπηεί άιιε γπλαίθα γηαηί 

ζπλήζσο νη κεηξηέο ζπκπεξηθέξνληαη άζρεκα ζηα παηδηά πνπ έρεη απνθηήζεη ν 
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ζχδπγφο ηνπο απφ πξνεγνχκελν γάκν (ζη. 305-307: θαὶ κὴ ᾽πηγήκῃο ηνῖζδε κεηξπηὰλ 

ηέθλνηο, ἥηηο θαθίσλ νὖζ᾽ ἐκνῦ γπλὴ θζφλῳ ηνῖο ζνῖζη θἀκνῖο παηζὶ ρεῖξα 

πξνζβαιεῖ).
112

 

Αληίζεηα ν Άδκεηνο παξνπζηάδεηαη λα ζξελεί απαξεγφξεηνο γηα ην ρακφ ηεο 

ζπδχγνπ ηνπ θαη ε ζπκπεξηθνξά απηή δελ αληαπνθξίλεηαη ζε θακία πεξίπησζε ζην 

αλδξηθφ πξφηππν ζπκπεξηθνξάο. Ο Άδκεηνο κάιηζηα ππνζηεξίδεη πσο κεηά ηνλ 

ζάλαην ηεο ζπδχγνπ ηνπ ζα πελζεί γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ κέλνληαο θιεηζκέλνο 

κέζα ζην ζπίηη ηνπ. Οη δειψζεηο απηέο ηνπ Άδκεηνπ ζα ηαίξηαδαλ πεξηζζφηεξν ζε 

κία ρήξα παξά ζε έλαλ άλδξα.
113

 

Σε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν Άδκεηνο έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηε ζπζία ηεο 

ζπδχγνπ ηνπ ζθέθηεηαη φηη ζα βξεη ηε ραξά έρνληαο έλα νκνίσκα ηεο Αιθήζηηδνο ζην 

θξεβάηη ηνπ.
114

 Ζ παξάμελε ηδέα ηνπ Άδκεηνπ λα ηνπνζεηήζεη έλα νκνίσκα ζην 

θξεβάηη ηνπ πηζαλψο πξνέξρεηαη απφ ηελ αξρατθή ηδέα φηη ηα νκνηψκαηα ή νη 

θηγνχξεο αλαπαξηζηνχλ ην πξαγκαηηθφ πξφζσπν, ηελ ςπρή ηνπ. Γεληθά, ν Άδκεηνο 

αληηιακβάλεηαη ην ζπίηη ηνπ ζαλ έλα κέξνο απφ ην νπνίν ε Άιθεζηηο δελ κπνξεί λα 

απνπζηάδεη. πλεπψο ην ζπίηη  κεηά ηνλ ζάλαηφ ηεο ζα ζπκίδεη έλα κέξνο ζην νπνίν 

κφληκα ζα επηθξαηεί πέλζνο. Ζ Άιθεζηηο ζα ζπλερίζεη λα βξίζθεηαη ζην ζπίηη ηεο 

φκσο ζηε κνλαδηθή κνξθή πνπ ηεο επηηξέπεηαη απφ ηνλ ζάλαην.
115
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Γ΄ Δπεηζόδην (476-567) 

ην ηξίην επεηζφδην ε αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηνχζε ζην δεχηεξν επεηζφδην κε 

ηνπο ζξήλνπο γηα ην ρακφ ηεο Αιθήζηηδνο αιιάδεη ξηδηθά θαζψο ζηε ζθελή 

εκθαλίδεηαη ν Ζξαθιήο. ην επεηζφδην απηφ δελ γίλεηαη θακία νπζηαζηηθή αλαθνξά 

ζηελ Άιθεζηε, σζηφζν είλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί έζησ θαη πεξηιεπηηθά θαζψο ε 

άθημε ηνπ Ζξαθιή ζηηο Φεξέο ζα ζπλδεζεί κε ηε ζσηεξία ηεο Αιθήζηηδνο φπσο ζα 

θαλεί παξαθάησ. χκθσλα κε ηε κπζνινγία φηαλ ν Ζξαθιήο είρε νινθιεξψζεη κε 

επηηπρία ηνλ έβδνκν άζιν ηνπ ζηελ Κξήηε, έπεηηα ζεηξά είρε ν φγδννο άζινο ν νπνίνο 

ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηε Θξάθε φπνπ ν Ζξαθιήο έπξεπε λα αξπάμεη ηα άγξηα 

άινγα ηνπ Γηνκήδε. Πξηλ θηάζεη ινηπφλ ζηε Θξάθε ν Ζξαθιήο απνθάζηζε λα θάλεη 

κία ζηάζε ζηε Θεζζαιία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο Φεξέο φπνπ αλαδήηεζε ηνλ Άδκεην 

κε ζθνπφ λα ηνπ δεηήζεη λα ηνλ θηινμελήζεη. Ο Ζξαθιήο αληηθξίδεη ηνλ Άδκεην 

καπξνθνξεκέλν θαη κε μπξηζκέλν θεθάιη θαη ν Ζξαθιήο ηνλ ξσηάεη αλ έρεη πέλζνο. 

Ο Άδκεηνο ηνπ απαληά φηη έρεη λα θάλεη κία θεδεία αιιά δελ ηνπ απνθαιχπηεη ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ λεθξνχ παξφιν πνπ ν Ζξαθιήο ηνπ ιέεη φηη έρεη αθνχζεη γηα ηελ 

απηνζπζία ηεο Αιθήζηηδνο αιιά δελ γλσξίδεη αλ έρεη πεζάλεη ήδε. Ο Άδκεηνο 

επηκέλεη λα θηινμελήζεη ηνλ Ζξαθιή παξφιν πνπ έρεη πέλζνο θαη δηαηάδεη ηνπο 

δνχινπο λα ηνπ πξνζθέξνπλ φηη δεηήζεη. ην ζεκείν απηφ παξαηεξνχληαη ζηνηρεία 

δηαθεηκεληθφηεηαο αλάκεζα ζην κχζν ηεο Αιθήζηηδνο θαη ηνλ κχζν ηνπ Ζξαθιή. Ο 

ξφινο ηνπ Ζξαθιή ζηε ζπγθεθξηκέλε ηξαγσδία φπσο ζα θαλεί παξαθάησ είλαη 

θαηξφο γηα ηελ ζσηεξία ηεο ηξαγηθήο εξσίδαο.
116
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Γ΄ Δπεηζόδην (606-961) 

Σν ηέηαξην επεηζφδην μεθηλά κε ηε λεθξψζηκε ηειεηή. ηε ζθελή 

εκθαλίδνληαη ν Άδκεηνο λα βγαίλεη απφ ην παιάηη καδί κε ππεξέηεο νη νπνίνη 

κεηαθέξνπλ ηε λεθξή Άιθεζηε ζηνλ ηάθν. Ξαθληθά εκθαλίδεηαη ν παηέξαο ηνπ 

Άδκεηνπ, ν Φέξεο, κε αθνινπζία δνχισλ. Ο Φέξεο ήξζε κε ζθνπφ λα ζξελήζεη καδί 

κε ηνλ γην ηνπ θαη λα απνραηξεηήζεη ηε λχθε ηνπ απνδίδνληάο ηεο ηαθηθά δψξα. Ο 

Άδκεηνο φκσο ηνλ δηψρλεη ζπκσκέλνο θαηεγνξψληαο ηνλ γηα δεηιία πνπ δελ ζέιεζε 

εθείλνο λα πεζάλεη ζηε ζέζε ηνπ γηνπ ηνπ παξφιν πνπ βξίζθεηαη ήδε ζε βαζηά 

γεξάκαηα. Δπηπιένλ ν Άδκεηνο απαξληέηαη ηνπο γνλείο ηνπ ιέγνληαο ζηνλ παηέξα ηνπ 

λα βξεη άιια παηδηά λα ηνλ θξνληίζνπλ ζηα γεξάκαηά ηνπ θαη λα ηνλ θεδέςνπλ. Ο 

Φέξεο αληηθξνχεη ηηο θαηεγνξίεο ηνπ γηνπ ηνπ ιέγνληαο φηη σο γνληφο πέξα απφ ηελ 

αλαηξνθή ηνπ γηνπ ηνπ δελ είρε θακία ππνρξέσζε λα πεζάλεη ζηε ζέζε ηνπ. πλερίδεη 

ιέγνληαο ζηνλ γην ηνπ φηη ε θαηεγνξία ηεο δεηιίαο ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζε απηφλ 

πνπ νδήγεζε άδηθα ζην ζάλαην κία γπλαίθα πξνζθέξνληαο ηεο ηε ζέζε ηνπ θαη 

ππεξβαίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε κνίξα ηνπ. Ο Φέξεο νινθιεξψλεη ηηο 

θαηεγνξίεο ηνπ πξνο ηνλ Άδκεην ιέγνληάο ηνπ φηη αλ αγαπάεη εθείλνο ζηε δσή ηνπ 

ππάξρνπλ θαη άιινη πνπ ηελ αγαπνχλ. Έπεηηα απφ ηε ινγνκαρία ηνπο ν Φέξεο 

απνθαζίδεη λα θχγεη απφ ηνλ ηφπν ηεο θεδείαο θαη μεθηλάεη ε λεθξηθή πνκπή. 

Μεηά ην ζθεληθφ αιιάδεη θαη ε δξάζε κεηαθέξεηαη ζην παιάηη φπνπ 

βξηζθφηαλ ν Ζξαθιήο σο θηινμελνχκελνο ηνπ Άδκεηνπ. ηε ζθελή εκθαλίδεηαη ν 

ππεξέηεο πνπ είρε νδεγήζεη ηνλ Ζξαθιή ζην παιάηη. ε έλαλ κνλφινγν ν ππεξέηεο 

απνδίδεη θαηεγνξίεο πξνο ηνλ θηινμελνχκελν Ζξαθιή γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σνλ 

θαηεγνξεί φηη παξφιν πνπ είδε ηνλ Άδκεην ζε πέλζνο δελ δίζηαζε λα δερηεί ηε 

θηινμελία θαη λα κπεη κέζα ζην παιάηη. Γηα ηνλ ππεξέηε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Ζξαθιή 

ήηαλ απαξάδεθηε θαζψο φπσο αλαθέξεη απνιάκβαλε κφλνο ηνπ ηε θηινμελία 

ηξαγνπδψληαο θαη πίλνληαο κέζα ζε έλα ζπίηη πνπ ήηαλ βπζηζκέλν ζην πέλζνο. Ο 

ππεξέηεο είλαη βαζηά πηθξακέλνο γηαηί έρνληαο ηελ ππνρξέσζε λα θξνληίζεη ζηνλ 

θηινμελνχκελν δελ θαηάθεξε λα πάεη ζηελ θεδεία ηεο Αιθήζηηδνο θαη γηα απηφ ηνλ 

θαηαιακβάλνπλ αηζζήκαηα κίζνπο γηα ηνλ Ζξαθιή. ηε ζπλέρεηα ν Ζξαθιήο 

εκθαλίδεηαη θξαηψληαο ζην ρέξη ηνπ έλα κεγάιν θξαζνπφηεξν θαη εθζέηεη ηα 

παξάπνλά ηνπ ζηνλ ππεξέηε θαζψο φπσο ππνζηεξίδεη νη δνχινη πξέπεη λα είλαη 

επγεληθνί κε ηνπο μέλνπο θαη φρη ζθπζξσπνί. Μάιηζηα ηνλ πξνηξέπεη πηεη καδί ηνπ θαη 
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λα πεξάζεη φκνξθα θαζψο φπσο ππνζηεξίδεη είλαη γξαθηφ φισλ ησλ ζλεηψλ κία κέξα 

λα πεζάλνπλ. 

Σφηε ν ππεξέηεο απνθαιχπηεη ζηνλ Ζξαθιή φιε ηελ αιήζεηα. Σνπ ιέεη φηη ε 

γπλαίθα πνπ έρεη πεζάλεη δελ είλαη κία μέλε, αιιά ε γπλαίθα ηνπ Άδκεηνπ, ε 

Άιθεζηηο, θαη φηη ν Άδκεηνο δελ ζέιεζε λα ηνπ απνθαιχςεη ηελ αιήζεηα γηαηί 

ληξεπφηαλ λα ηνλ δηψμεη απφ ην ζπίηη. Ο Ζξαθιήο ηφηε ζπλεηδεηνπνηεί ηε ζπκθνξά 

πνπ έρεη πέζεη ζην ζπίηη ηνπ Άδκεηνπ θαη αηζζάλεηαη ελνρέο γηα ηελ απξεπή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαζψο γιεληνχζε κέζα ζε έλα ζπίηη πνπ ην έρεη ρηππήζεη βαξχ 

πέλζνο. Αθφκα επηξξίπηεη επζχλεο θαη ζηνλ ίδην ηνλ ππεξέηε πνπ δελ ηνπ κίιεζε θαη 

ηνλ ξσηάεη ζε πνην ζεκείν γίλεηαη ε θεδεία γηα λα πάεη λα βξεη ηνλ Άδκεην. Ο 

ππεξέηεο ηνπ ππνδεηθλχεη ην ζεκείν ηεο θεδείαο θαη απνζχξεηαη κέζα ζην παιάηη. 

Αθνινπζεί έλαο κνλφινγνο ηνπ Ζξαθιή ζηνλ νπνίν ιέεη φηη νθείιεη λα ζψζεη ηελ 

Άιθεζηε θαη λα ηε θέξεη πίζσ ζην παιάηη γηα λα αληαπνδψζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε 

θηινμελία ζηνλ Άδκεην πνπ παξφιν πνπ πελζνχζε γηα ην ρακφ ηνπ πην πνιχηηκνπ 

αλζξψπνπ ζηε δσή ηνπ, δέρηεθε λα ηνλ θηινμελήζεη δείρλνληαο ζεβαζκφ θαη 

γελλαηνδσξία απνθξχπηνληαο ηνπ κάιηζηα ηελ αιήζεηα. 

Ο Ζξαθιήο θεχγεη απφ ην παιάηη γηα λα βξεη ηνλ ηάθν ηεο Αιθήζηηδνο, ελψ ν 

Άδκεηνο θαη ν ρνξφο επηζηξέθνπλ ζην παιάηη ρσξίο λα ζπλαληεζνχλ φκσο κε ηνλ 

Ζξαθιή. Ο Άδκεηνο ζξελεί γηα ηνλ ρακφ ηεο ζπδχγνπ ηνπ ελψ ν ρνξφο πξνζπαζεί 

κάηαηα λα ηνλ παξεγνξήζεη. Σν επεηζφδην θιείλεη κε έλαλ ηξαγηθφ κνλφινγν ηνπ 

Άδκεηνπ. Ο Άδκεηνο είλαη ηφζν πηθξακέλνο πνπ αηζζάλεηαη φηη ε ηχρε ηεο γπλαίθαο 

ηνπ ήηαλ θαιχηεξε απφ ηε δηθή ηνπ θαζψο εθείλε πέζαλε κε δνμαζκέλν ζάλαην ελψ 

απηφο πνπ ππεξέβε ηε κνίξα ηνπ ζα ζπλερίζεη λα δεη κία ζιηβεξή δσή. Δπηπιένλ 

ζθέθηεηαη ηελ θαηαθξαπγή ηνπ θφζκνπ ν νπνίνο απφ δσ θαη ζην εμήο ζα ηνλ κηζεί 

πνπ ηφικεζε λα πξνζθέξεη ε γπλαίθα ηνπ ζην ζάλαην επεηδή ν ίδηνο ήηαλ άλαλδξνο 

θαη δεηιφο αθνχ δελ είρε ην ζάξξνο λα πεζάλεη.
117

 

ηνπο ζηίρνπο 675-705 ν παηέξαο ηνπ Άδκεηνπ, ν Φέξεο αληηθξνχεη ηα 

επηρεηξήκαηα ηνπ γηνπ ηνπ ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη φθεηιε λα ζπζηαζηεί εθείλνο ζηε 

ζέζε ηνπ σο ζσζηφο παηέξαο θάλνληαο έηζη κία πξάμε πνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

άλζξσπν δελ ζα ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιε εθφζνλ είρε δηαλχζεη ήδε ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο δσήο ηνπ. Ο Φέξεο ινηπφλ ππνζηεξίδεη φηη ην ρξένο ηνπ σο ζσζηφο 
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παηέξαο ήηαλ λα αλαζξέςεη ην παηδί ηνπ θαη θαλείο δελ νξίδεη φηη έλαο παηέξαο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ζπζηάζεη ηε δσή ηνπ γηα ράξε ηνπ παηδηνχ ηνπ. Δπνκέλσο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ θαηάθεξε λα αλαζξέςεη ην γην ηνπ ζεσξεί πσο έθαλε ζσζηά ην ρξένο ηνπ 

θαη δελ έρεη θακία άιιε ππνρξέσζε απέλαληί ηνπ. Σνπ ιέεη φηη ε δσή είλαη κηθξή 

αιιά γιπθηά θαη φπσο εθείλνο ραίξεηαη πνπ αληηθξίδεη ην θσο ηνπ ήιηνπ έηζη θαη 

απηφο δελ ζέιεη λα ράζεη ηε δσή ηνπ παξφιν πνπ είλαη ειηθησκέλνο. Δπηπιένλ ηνλ 

θαηεγνξεί φηη πήγε θφληξα ζηε κνίξα ηνπ αγσληδφκελνο λα κελ πεζάλεη θαη κάιηζηα 

έθηαζε ζην ζεκείν λα ζπζηάζεη ηελ ίδηα ηνπ ηε ζχδπγν γηα λα ζπλερίζεη εθείλνο λα 

δεη. Πξηλ απφ απηά ηα ιφγηα ηνπ Φέξεηα ην δξάκα παξνπζίαδε ην παξαδνζηαθφ 

κνηίβν ηεο αληαιιαγήο κηαο δσήο κε κία άιιε κε έλαλ ηέηνην ηξφπν ψζηε ε 

αμηνπνίεζε ηεο ράξεο ηνπ Απφιισλα ζηνλ Άδκεην λα θαληάδεη ζαλ θάηη απηνλφεην 

θαη θαη’ επέθηαζε ε ζπζία ηεο Αιθήζηηδνο λα είλαη κνλφδξνκνο απφ ηε ζηηγκή πνπ νη 

γνλείο ηνπ Άδκεηνπ αξλήζεθαλ θαηεγνξεκαηηθά λα ζπζηάζνπλ ηε δσή ηνπο γηα ηνλ 

γην ηνπο. κσο ζην ζεκείν απηφ ηα ζθιεξά ιφγηα ηνπ Φέξεηα αλαηξέπνπλ ηελ 

ηζηνξία. Ο παξαδεδνκέλνο κχζνο ηνπ Άδκεηνπ αλαηξέπεηαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ 

εξσηήκαηνο αλ ν Άδκεηνο κπνξνχζε λα απαηηήζεη απφ θάπνην άιιν πξφζσπν λα 

ζπζηαζηεί ζηε ζέζε ηνπ. Ο Φέξεο θαηαθέξλεη λα ληξνπηάζεη θαη λα ηαπεηλψζεη ηνλ 

γην ηνπ θαηεγνξψληαο ηνλ γηα δεηιία θαζψο έθαλε φηη πεξλνχζε απφ ην ρέξη ηνπ γηα 

λα απνθχγεη ηνλ ζάλαην ζπζηάδνληαο κάιηζηα θάπνηνλ άιινλ ζηε ζέζε ηνπ ν νπνίνο 

φκσο απνδεηθλχεηαη φηη ήηαλ ν πξαγκαηηθά άμηνο ηεο ηζηνξίαο θαζψο θέξδηζε έλαλ 

δνμαζκέλν ζάλαην. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηα πξάγκαηα είλαη αθφκα ρεηξφηεξα 

γηα ηνλ Άδκεην θαζψο ην πξφζσπν πνπ δέρηεθε λα ζπζηαζηεί θαη θέξδηζε ηνλ έλδνμν 

ζάλαην ήηαλ κία γπλαίθα, ε ζχδπγφο ηνπ. Ο Άδκεηνο ινηπφλ εμεπηειίδεηαη ζηνλ 

χςηζην βαζκφ θαζψο άθεζε κία γπλαίθα λα απνδείμεη πσο είλαη πην άμηα απφ απηφλ 

ληξνπηάδνληαο έηζη ηελ αλδξηθή ηνπ θχζε.
118

 

Αξγφηεξα ζηνπο ζηίρνπο 935-961 παξαηεξείηαη ε πιήξεο ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηεο θαηάζηαζεο απφ ηνλ Άδκεην. Ζ έλλνηα ηνπ πάζεη κάζνο απνηππψλεηαη ζηα ιφγηα 

ηνπ Άδκεηνπ ζηελ πην αληηπξνζσπεπηηθή ηεο κνξθή. Ο Άδκεηνο ινηπφλ κφλν φηαλ 

έλησζε ηνλ πξνζσπηθφ πφλν ζπλεηδεηνπνίεζε (940:  ἄξηη καλζάλσ) φηη ηειηθά ε δσή 

δελ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν αγαζφ αλ γηα λα ηελ θεξδίζεη πξέπεη λα ράζεη ηνλ πην 

πνιχηηκν άλζξσπν ζηε δσή ηνπ. Μέρξη λα γπξίζεη ζπίηη ηνπ δελ είρε 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ην κέγεζνο ηεο ζπκθνξάο ηνπ. ηαλ φκσο άξρηζε λα ζθέθηεηαη 
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πφζν αηζζεηή ζα είλαη ε απνπζία ηεο γπλαίθαο ηνπ ζην ζπίηη θαη ζηε δσή ηνπ θαη 

πφζν άραξν ζα είλαη ην κέιινλ ηνπ κεηά ην ζιηβεξφ γεγνλφο ηνπ ζαλάηνπ ηεο 

θαηάιαβε ην ηξαγηθφ ηνπ ιάζνπο. Μφλν ε εκπεηξία ηεο απψιεηαο θαη ε ζιίςε πνπ 

απηή δεκηνπξγεί ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη έλαλ άλζξσπν ζηε γλψζε-

ζπλεηδεηνπνίεζε.
119

 

Δπηπιένλ καδί κε ηελ πιήξε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αγαπεκέλνπ 

ηνπ πξνζψπνπ ν Άδκεηνο ζπλεηδεηνπνηεί φηη πέξα απφ ηε δπζηπρία πνπ ζα ηνλ 

αθνινπζεί ζηελ ππφινηπε δσή ηνπ πξέπεη λα έξζεη αληηκέησπνο θαη κε ηελ 

θαηαθξαπγή ηνπ θφζκνπ. Δίλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη θαηά ηελ αξρατθή θαη 

θιαζηθή επνρή ν άλζξσπνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην ην νπνίν ηνλ 

πεξηβάιιεη. Ζ δσή ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ άπνςε πνπ έρεη ν θφζκνο γη’ απηφλ θαη 

γη’ απηφ φινη πξνζπαζνχλ λα θεξδίζνπλ ηνλ ζεβαζκφ ησλ γχξσ ηνπο επηδεηθλχνληαο 

ηηο θαιχηεξεο πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπο. ηαλ έλαο άλζξσπνο πεξηθξνλείηαη απφ ηνπο 

γχξσ ηνπ είλαη θαηαδηθαζκέλνο λα δεη κέζα ζηελ ληξνπή θαη θαη’ επέθηαζε ράλεη ηελ 

αμηνπξέπεηά ηνπ. Ο Άδκεηνο επνκέλσο ζην ζεκείν απηφ ζπλεηδεηνπνηεί φηη απφ εδψ 

θαη ζην εμήο ν θφζκνο ζα έρεη άζρεκε γλψκε γηα απηφλ θαη ε ζθέςε απηή 

πξνζηίζεηαη ζηε ζπκθνξά ηνπ. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε πξαγκαηηθή 

θαηαζηξνθή γηα ηνλ Άδκεην δελ είλαη ηφζν ν ζάλαηνο ηεο ζπδχγνπ ηνπ αιιά νη 

ηχςεηο πνπ δέρηεθε λα ζπζηαζηεί εθείλε ζηε ζέζε ηνπ θαη ε θαηαζηξνθή ηεο 

θνηλσληθήο ηνπ θαηαμίσζεο. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ην δψξν ηνπ Απφιισλα απνθηά 

αξλεηηθφ λφεκα θαζψο αληί λα απμήζεη ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ Άδκεηνπ κε ην 

πξνλφκην ηεο αληαιιαγήο ηεο δσήο ηνπ κε ηε δσή ηεο γπλαίθαο ηνπ, θαηάθεξε λα ηνλ 

ζθνηψζεη εζηθά θαηαδηθάδνληάο ηνλ λα δεη κέζα ζηελ ληξνπή ράλνληαο ηελ 

αμηνπξέπεηά ηνπ.
120
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Έμνδνο (1006-1163) 

 ηελ Έμνδν ηνπ έξγνπ ν Ζξαθιήο έξρεηαη ζην παιάηη ζπλνδεχνληαο κία 

γπλαίθα πνπ είλαη θαιπκκέλε κε πέπια. Ο Ζξαθιήο απεπζπλφκελνο ζηνλ Άδκεην ηνπ 

ιέεη φηη ηε γπλαίθα απηή ηελ θέξδηζε σο έπαζιν ζε έλαλ δχζθνιν αγψλα θαη ηνπ δεηά 

λα ηε θηινμελήζεη ζην παιάηη κέρξη ν Ζξαθιήο λα νινθιεξψζεη ηνλ φγδνν άζιν ηνπ 

θαη λα επηζηξέςεη καδί κε ηα άινγα ηεο Θξάθεο. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ δελ 

θαηαθέξεη λα νινθιεξψζεη ηνλ άζιν θαη ζθνησζεί ηνπ ιέεη φηη κπνξεί λα ηελ 

θξαηήζεη ζην παιάηη ηνπ. Ο Άδκεηνο φκσο αξλείηαη επγεληθά ηελ πξνζθνξά ηνπ 

Ζξαθιή θαη ηνπ πξνηείλεη λα αλαζέζεη ηε θχιαμή ηεο ζε θάπνηνλ άιιν θαζψο φπσο 

ππνζηεξίδεη κία λέα γπλαίθα δελ ηαηξηάδεη ζε έλα ζπίηη πνπ πελζεί. Ο Άδκεηνο 

βξίζθεηαη ζε ηφζν ηξαγηθή θαηάζηαζε πνπ θνηηάδνληαο ηε λεαξή γπλαίθα λνκίδεη πσο 

βιέπεη ηε γπλαίθα ηνπ θαη θαηαξξέεη απφ ηε ζιίςε. 

 ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κία ζηηρνκπζία αλάκεζα ζηνλ Άδκεην θαη ηνλ 

Ζξαθιή. Ο Ζξαθιήο πηέδεη επαλεηιεκκέλα ηνλ Άδκεην λα δερηεί ηε γπλαίθα αιιά ν 

Άδκεηνο αξλείηαη θαηεγνξεκαηηθά. Χζηφζν ζην ηέινο ν Ζξαθιήο θαηαθέξλεη λα ηνλ 

πείζεη θαη ηνπ δεηά λα απιψζεη ην ρέξη ηνπ θαη λα αγγίμεη ηε γπλαίθα. Ο Άδκεηνο 

ηφηε απιψλεη ην ρέξη ηνπ θαη αγγίδεη ηε γπλαίθα αιιά δελ αληέρεη λα ηελ αληηθξίζεη 

θαη γηα απηφ ζηξέθεη ην πξφζσπφ ηνπ αιινχ. Ο Ζξαθιήο ηφηε μεζθεπάδεη ηελ 

Άιθεζηε απνθαιχπηνληαο έηζη ζηνλ Άδκεην ηελ αγαπεκέλε ηνπ ζχδπγν. Ο Άδκεηνο 

ηφηε ηξηζεπηπρηζκέλνο αγθαιηάδεη ηε γπλαίθα ηνπ θαη επραξηζηεί ηνλ Ζξαθιή γηα ηελ 

φκνξθε πξάμε ηνπ. Σνλ ξσηάεη πψο θαηάθεξε λα ηε θέξεη πίζσ θαη ν Ζξαθιήο ηνπ 

απνθαιχπηεη πσο πάιεςε κε ηνλ Θάλαην θαη ηνλ λίθεζε. Ο Ζξαθιήο έρνληαο 

αληαπνδψζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε θηινμελία πνπ ηνπ πξφζθεξε ν Άδκεηνο 

θεχγεη θαη ην επηπρηζκέλν δεπγάξη κπαίλεη κέζα ζην παιάηη.
121

 

 ηε ζηηρνκπζία αλάκεζα ζηνλ Ζξαθιή θαη ζηνλ Άδκεην παξαηεξείηαη φηη ν 

Άδκεηνο αξλείηαη πεηζκαηηθά λα δερηεί ηε γπλαίθα πνπ ηνπ πξνζθέξεη ν Ζξαθιήο 

παξά ηηο ζπλερείο πηέζεηο ηνπ. Ζ θαηεγνξεκαηηθή άξλεζε ηνπ Άδκεηνπ λα δερηεί ηε 

γπλαίθα νθείιεηαη πέξα απφ ην φηη γλσξίδεη φηη δελ πξφθεηηαη λα μεπεξάζεη πνηέ ηνλ 

ρακφ ηεο ζπδχγνπ ηνπ, ζην γεγνλφο φηη ιίγν πξηλ πεζάλεη ε Άιθεζηηο ηεο έδσζε φξθν 

φηη πνηέ δελ ζα κπεη άιιε γπλαίθα ζην ζπίηη (ζη. 328-347). Ο Άδκεηνο κέλεη πηζηφο 

ζηνλ φξθν πνπ είρε δψζεη ζηε ζχδπγφ ηνπ απνδεηθλχνληαο ηελ αθνζίσζή ηνπ θαη ηελ 
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αγάπε ηνπ πξνο ηελ Άιθεζηε θαη ην γεγνλφο απηφ ελδερνκέλσο ηνλ θάλεη πην 

ζπκπαζή ζηνπο ζεαηέο.
122

 

 ην ηέινο ηεο Δμφδνπ, ζηνπο ζηίρνπο 1123-1158 ν Ζξαθιήο θαηαθέξλεη λα 

πείζεη ηνλ Άδκεην λα δερηεί ηε γπλαίθα θαη ν Άδκεηνο επηβξαβεχεηαη γηα ηε 

θηινμελία πνπ πξνζέθεξε ζηνλ Ζξαθιή (φπσο είρε ζπκβεί θαη κε ηε θηινμελία πνπ 

πξνζέθεξε ζηνλ ζεφ Απφιισλα ηελ νπνία ν ζεφο ηνπ αληαπέδσζε πείζνληαο ηηο 

Μνίξεο λα ζπζηαζηεί θάπνηνο άιινο ζηε ζέζε ηνπ) παξά ην γεγνλφο φηη πελζνχζε. 

Χζηφζν ν Δπξηπίδεο νινθιεξψλεη ην δξάκα δεκηνπξγψληαο ζηνπο ζεαηέο έλαλ 

κεγάιν πξνβιεκαηηζκφ. Ο Άδκεηνο θαηάθεξε λα έρεη μαλά θνληά ηνπ ηελ Άιθεζηε 

κελ ηεξψληαο ηελ ππφζρεζε πνπ ηεο είρε δψζεη πξηλ πεζάλεη. Τπνθχπηνληαο ζηηο 

πηέζεηο πνπ ηνπ άζθεζε ν Ζξαθιήο δέρηεθε ηε γπλαίθα πξνηνχ θαηαιάβεη φηη είλαη ε 

ζχδπγφο ηνπ, λνκίδνληαο δειαδή φηη είλαη κία μέλε. Χζηφζν αλ ηεξνχζε ηελ 

ππφζρεζή ηνπ ελδέρεηαη ε Άιθεζηηο λα κελ επέζηξεθε πνηέ μαλά ζην ζπίηη ηεο.
123
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6. ύγθξηζε ηωλ έξγωλ Ἰθιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι θαη Ἄλκηζηις 

 

Οκνηόηεηεο 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο νκνηφηεηεο είλαη φηη θαη ζηα δχν έξγα εκπιέθεηαη 

θάπνηνο ζεφο ν νπνίνο θπξηεπκέλνο απφ ηα ίδηα πάζε πνπ θπξηεχνπλ θαη ηνπο 

αλζξψπνπο, φπσο ν θζφλνο θαη ε εθδηθεηηθφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ πξνζβνιή 

πνπ δέρζεθε, επεξεάδεη ηε κνίξα ησλ αλζξψπσλ. Καη ζηα δχν έξγα ινηπφλ ε ζεά πνπ 

εκπιέθεηαη θαη θαζνξίδεη ηηο δσέο ησλ εξψσλ είλαη ε Άξηεκηο, ε θπξία ησλ 

αηκαηεξψλ ζπζηψλ. ηελ ηξαγσδία Ἰθιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι ε ζεά Άξηεκηο εκπνδίδεη ην 

ζηξαηφ ησλ Διιήλσλ λα απνπιεχζεη ζηελ Σξνία γηα λα εθδηθεζεί ηνλ Αγακέκλνλα 

επεηδή θαπρηφηαλ φηη ήηαλ θαιχηεξνο ζην θπλήγη απφ εθείλε θαη κάιηζηα ηφικεζε λα 

ζθνηψζεη έλα ειάθη πνπ βξηζθφηαλ ζην άιζνο ηεο Αξηέκηδνο. χκθσλα κε ην ρξεζκφ 

ηνπ κάληε Κάιρα ν Αγακέκλσλ έπξεπε λα ζπζηάζεη ηελ θφξε ηνπ ηελ Ηθηγέλεηα 

πξνθεηκέλνπ λα θπζήμεη επλντθφο άλεκνο θαη λα θαηαθέξεη ν ειιεληθφο ζηξαηφο λα 

απνπιεχζεη ζηελ Σξνία.
124 ηελ Άλκηζηη ε ζεά Άξηεκηο δελ αλαθέξεηαη ζε θαλέλα 

ζεκείν ηνπ έξγνπ. Χζηφζν καο είλαη γλσζηφ απφ κία παξαιιαγή ηνπ κχζνπ φηη ε ζεά 

νξγίζηεθε επεηδή ν Άδκεηνο θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηνπ γάκνπ ηνπ κε ηελ Άιθεζηε 

πξφζθεξε γακήιηεο ζπζίεο ζε φινπο ηνπο ζενχο ηνπ Οιχκπνπ εθηφο απφ εθείλε. 

χκθσλα κε απηή ηελ παξαιιαγή ινηπφλ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί θαη ην γεγνλφο φηη 

ν Άδκεηνο ήηαλ θαηαδηθαζκέλνο λα πεζάλεη λένο αθνχ ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ έξγνπ 

δελ αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξέπεη λα πεζάλεη.
125

 

 Καη νη δχν εξσίδεο ηνπ Δπξηπίδε δελ δηαζέηνπλ θαη ηα ηέζζεξα βαζηθά 

ζηνηρεία πνπ νθείιεη λα έρεη θάζε ηξαγηθφο ήξσαο φπσο αλαθέξεη ν Αξηζηνηέιεο 

ζηελ Ποιηηική ηνπ. Ζ Ηθηγέλεηα απνηειεί ην ραξαθηεξηζηηθφηεξν δείγκα αζπλεπνχο 

ραξαθηήξα δηφηη ελψ φηαλ έκαζε φηη ν παηέξαο ηεο είρε ζθνπφ λα ηε ζπζηάζεη ηνλ 

ηθέηεπε λα κελ ην θάλεη αιιά ζηε ζπλέρεηα ν ραξαθηήξαο ηεο παξνπζηάδεη κία ξηδηθή 

κεηαζηξνθή θαζψο ε Ηθηγέλεηα παίξλεη ηε γελλαία απφθαζε λα ζπζηαζηεί κε ηε 

ζέιεζή ηεο γηα ην θαιφ ησλ Διιήλσλ. Με ηε κεηαζηξνθή ηεο απηή ε Ηθηγέλεηα παχεη 

λα αληαπνθξίλεηαη θαη ζε έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν πνπ έρεη νξίζεη ν 

Αξηζηνηέιεο, ην αξκφδνλ. Ζ γελλαία ηεο απφθαζε λα ζπζηαζηεί γηα ην θαιφ φισλ 
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ησλ Διιήλσλ θαη έηζη λα πεζάλεη έρνληαο έλαλ δνμαζκέλν ζάλαην είλαη θάηη πνπ ζα 

ηαίξηαδε πεξηζζφηεξν ζε έλαλ άλδξα παξά ζε κία γπλαίθα. Ζ Άιθεζηηο απφ ηελ άιιε 

απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ραξαθηήξα πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζην αξκφδνλ. 

Ζ εξσίδα δελ ζπκπεξηθέξεηαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε 

γπλαηθεία θχζε ηεο, αιιά αληίζεηα παξνπζηάδεη αλδξνπξεπή ζηνηρεία ζην ραξαθηήξα 

ηεο.
126

 

 Μία αθφκε νκνηφηεηα ησλ δχν έξγσλ είλαη φηη θαη ε Ηθηγέλεηα θαη ε Άιθεζηηο 

απνθαζίδνπλ κε ηε ζέιεζή ηνπο λα ζπζηάζνπλ ηε δσή ηνπο γηα ην θαιφ δχν πνιχ 

ζεκαληηθψλ ζεζκψλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ηνλ ζεζκφ ηεο πφιεο θαη ηνλ 

ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ Ηθηγέλεηα παίξλεη ηε γελλαία απφθαζε λα ζπζηαζηεί γηα ην 

θαιφ φισλ ησλ Διιήλσλ, παξφιν πνπ φπσο αλέθεξε πξηλ ην απνθαζίζεη δελ έθηαηγε 

ε ίδηα γηα ηίπνηα αθνχ φιεο ηηο ζπκθνξέο ηεο είρε πξνθαιέζεη ε Διέλε. Θεσξεί φηη ε 

παηξίδα ηεο είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηε δσή ηεο θαη δέρεηαη λα ζπζηαζηεί 

πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε εθζηξαηεία ζηελ Σξνία ψζηε λα είλαη ε παηξίδα ηεο 

ειεχζεξε θαη λα κελ θαηαθέξνπλ πνηέ νη βάξβαξνη λα αξπάμνπλ ηηο γπλαίθεο ησλ 

Διιήλσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε Άιθεζηηο ζπζηάδεηαη γηα ην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο, 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα λα ζψζεη ηε δσή ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο ζπδχγνπ, ηνπ 

Άδκεηνπ, απνδεηθλχνληαο έηζη ηελ αληδηνηειή αγάπε ηεο.
127

 Καη νη δχν γπλαίθεο κε 

ηελ απφθαζή ηνπο λα ζπζηαζηνχλ θαηαθέξλνπλ λα θεξδίζνπλ έλαλ έλδνμν ζάλαην 

θεξδίδνληαο έηζη ην θιένο πνπ ζρεηηθά κε ην ζάλαην ήηαλ πξνλφκην κφλν ησλ αλδξψλ 

ζηελ αξραία ειιεληθή θνηλσλία αιιά ζηνλ Δπξηπίδε νη γπλαίθεο επαηλνχληαη 

ζπζηάδνληαο ηε δσή ηνπο γηα ηνπο άλδξεο. Οη πξσηαγσλίζηξηεο ησλ δχν έξγσλ 

παξνπζηάδνληαη πην γελλαίεο θαη δπλακηθέο απφ ηνπο άλδξεο θαη ν Δπξηπίδεο ηηο 

θαζηζηά πξφηππα εξσηθήο ζπκπεξηθνξάο.
128

 

 Σέινο θαη νη δχν εξσίδεο ζψδνληαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή απφ θάπνηνλ ζεφ-

εκίζεν. Ζ Ηθηγέλεηα, φπσο καο ελεκεξψλεη ν αγγειηαθφξνο πνπ εκθαλίδεηαη ζην ηέινο 

ηνπ έξγνπ, ζψδεηαη απφ ηε ζεά Άξηεκε ε νπνία ηνπνζεηεί ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ζηε 

ζέζε ηεο έλα ζειπθφ ειάθη. Ζ θνπέια σζηφζν δελ επηζηξέθεη ζηελ νηθνγέλεηά ηεο 

αιιά ε Άξηεκηο ηε κεηέθεξε ζηε ρψξα ησλ Σαχξσλ θαη ηελ έθαλε ε ηέξεηα ζηνλ βσκφ 
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ηεο.
129

 ην έξγν Άλκηζηιρ ε νκψλπκε εξσίδα ζψδεηαη απφ ηνλ Ζξαθιή ν νπνίνο ηελ 

επαλαθέξεη ζηε δσή γηα λα αληαπνδψζεη ζηνλ Άδκεην ηε θηινμελία πνπ ηνπ 

πξνζέθεξε παξά ην γεγνλφο φηη πελζνχζε γηα ηνλ ζάλαην ηνπ πην αγαπεκέλνπ ηνπ 

αλζξψπνπ.
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Γηαθνξέο 

 Ζ πξψηε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν έξγα έρεη λα θάλεη κε ηε δηαθνξά ηεο 

ηδηφηεηαο ησλ δχν γπλαηθψλ πνπ ζπζηάδνληαη. Ζ Άιθεζηηο φπσο πιεξνθνξνχκαζηε 

απφ ην νκψλπκν έξγν είλαη κία παληξεκέλε γπλαίθα ε νπνία έρεη απνθηήζεη κε ηνλ 

άλδξα ηεο δχν παηδηά. Αληίζεηα ε Ηθηγέλεηα είλαη κία λέα θνπέια αλχπαληξε θαη θαηά 

πάζα πηζαλφηεηα αλήιηθε.  

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο ησλ δχν έξγσλ είλαη ν ζθνπφο γηα ηνλ 

νπνίν πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπζία ησλ γπλαηθψλ. Ζ Άιθεζηηο πξνζθέξεηαη λα 

ζπζηαζηεί ζηε ζέζε ηνπ ζπδχγνπ ηεο έπεηηα απφ κία ζπκθσλία πνπ έθαλε ν 

Απφιισλαο κε ηηο ηξεηο Μνίξεο νη νπνίεο δέρηεθαλ ηελ πξφηαζε ηνπ ζενχ λα κελ 

θφςνπλ ην λήκα ηεο δσήο ηνπ Άδκεηνπ αλ πξνζθεξζεί θάπνηνο άιινο λα ζπζηαζηεί 

ζηε ζέζε ηνπ. Ζ Άιθεζηηο ινηπφλ πξνζθέξεηαη λα ζπζηάζεη ηε δσή ηεο κε ζθνπφ λα 

ζψζεη ηε δσή ηνπ ζπδχγνπ ηεο. πσο αλαθέξζεθε ζην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο 

ε αλζξσπνζπζία δελ ήηαλ θαηά θαλφλα πξνζθνξά ζε θάπνηνλ ζεφ παξφιν πνπ 

ζχκθσλα κε ηελ παξαιιαγή ηνπ κχζνπ ζα κπνξνχζε ε ελ ιφγσ ζπζία λα ήηαλ κία 

πξνζθνξά ζηε ζεά Άξηεκε αιιά απηφ δελ αλαθέξεηαη ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ 

έξγνπ.
131

 Αληηζέησο ν ζθνπφο ηεο ζπζίαο ηεο Ηθηγέλεηαο ήηαλ λα κπνξέζνπλ νη 

Έιιελεο λα απνπιεχζνπλ ζηελ Σξνία θαη θαη’ επέθηαζε λα μεθηλήζεη ε εθζηξαηεία. 

Δπνκέλσο ζα κπνξνχζε ε ζπζία ηεο Ηθηγέλεηαο λα ζπλδεζεί κε ηηο ζπζίεο πνπ 

ζπλήζηδαλ λα θάλνπλ ζηελ Άξηεκη Αγξνηέξα πξηλ απφ ηηο κάρεο.
132

 

Αθφκα κία δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν έξγα είλαη φηη ηελ Άιθεζηε δελ ηελ 

ππνρξεψλεη θαλέλαο λα ζπζηαζηεί. Αληίζεηα πξνζθέξεηαη κε δηθή ηεο απφθαζε ήδε 

απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ (απηνζπζία). Ζ Ηθηγέλεηα απφ ηελ άιιε έθηαζε ζηελ Απιίδα 

πηζηεχνληαο φηη πξφθεηηαη λα παληξεπηεί ηνλ Αρηιιέα θαη φρη λα ζπζηαζηεί. ηαλ 

απνθαιχπηνληαη ηα ζρέδηα ηνπ παηέξα ηεο λα ηε ζπζηάζεη ε λεαξή εξσίδα ηνλ 

ηθεηεχεη λα κελ ηε ζθνηψζεη. ην ηέινο φκσο ε απφθαζε ηεο αιιάδεη θαη δέρεηαη λα 

πξνζθέξεη ηνλ εαπηφ ηεο εξσηθά γηα ην θαιφ φισλ ησλ Διιήλσλ. 
133

 

Σέινο ππάξρεη κία δηαθνξά σο πξνο ηελ έθβαζε ησλ δχν έξγσλ. Καη νη δχν 

εξσίδεο ζψδνληαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή αιιά ε δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε 
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Άιθεζηηο επαλέξρεηαη ζηε δσή θαη ζπλερίδεη καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο επηπρηζκέλε. 

Αληίζεηα ε Ηθηγέλεηα ζψδεηαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή απφ ηε ζεά Άξηεκε αιιά δελ 

επηζηξέθεη πνηέ μαλά ζηελ νηθνγέλεηά ηεο θαζψο ε ζεά ηελ κεηαθέξεη ζηελ Σαπξίδα 

φπνπ ζα δήζεη ζην εμήο σο ηέξεηα ηεο Αξηέκηδνο.
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7. πκπεξάζκαηα 

 

 πκπεξαζκαηηθά, βιέπνπκε φηη ε ζπζία ζηελ νπζία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ 

πξντζηνξία. Οη άλζξσπνη ζηξάθεθαλ πξνο ην θπλήγη άγξησλ δψσλ γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ ηξνθή ηνπο αιιά κε απηφλ ηνλ ηξφπν αλαδχζεθαλ ηα άγξηα 

έλζηηθηά ηνπο θαη εμνηθεηψζεθαλ κε ηελ δνινθνλία αλ θαη ζε πξψην επίπεδν απηή 

γηλφηαλ κφλν γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ηξνθή.  

Ζ δνινθνλία απνθηά ηειεηνπξγηθή κνξθή φηαλ έξρεηαη ζην πξνζθήλην ε 

ζξεζθεία. Οη άλζξσπνη έθαλαλ ζπζίεο ζηνπο ζενχο γηα λα θεξδίζνπλ ηελ εχλνηά ηνπο 

δσξνδνθψληαο ηνπο κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Οη ζπζίεο πνπ πξνζέθεξαλ νη αξραίνη 

Έιιελεο ζηνπο ζενχο δηαθξίλνληαλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηηο ζπζίεο ησλ 

απαξρψλ (πξνζέθεξαλ δειαδή ηνπο πξψηνπο θαξπνχο) θαη ηηο ζπζίεο δψσλ. 

Οη αξραίνη Έιιελεο φκσο δελ αξθέζηεθαλ ζηε ζπζία ησλ δψσλ θαη 

πξνρψξεζαλ ζε πην βάξβαξεο θαη θξηρηέο δηαδηθαζίεο φπσο είλαη νη αλζξσπνζπζίεο. 

Αλζξσπνζπζίεο ήηαλ νη ηειεηνπξγηθέο δνινθνλίεο αλζξψπσλ πνπ γίλνληαη είηε γηα λα 

πξνζθεξζνχλ ζε θάπνηνλ ζεφ είηε φρη. Τπάξρνπλ καξηπξίεο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη νη 

αξραίνη Έιιελεο φλησο πξνέβεζαλ ζε ηέηνηεο ηειεηνπξγίεο φπσο πιεξνθνξνχκαζηε 

απφ ηνλ Πινχηαξρν, ηνλ Παπζαλία θαη άιινπο. Οη θχξηνη απνδέθηεο αλζξσπνζπζηψλ 

ήηαλ ζχκθσλα κε ηηο καξηπξίεο ε Άξηεκηο θαη ν Γηφλπζνο. Οη ζπζίεο απηέο είραλ είηε 

απνηξνπατθφ ραξαθηήξα, γίλνληαλ δειαδή κε ζθνπφ λα απνηξέςνπλ θάπνηα ζπκθνξά 

ζηελ πφιε, είηε γίλνληαλ πξηλ ηελ έλαξμε θάπνηαο πνιεκηθήο ζχγθξνπζεο κε ζθνπφ 

λα πάξνπλ ηνπο ζενχο κε ην κέξνο ηνπο. Απηνί πνπ ζπζηάδνληαλ ζπλήζσο ήηαλ λένη 

άλζξσπνη θαη θπξίσο θνπέιεο.  

Σν ζέκα ηεο ζπζίαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο αλζξσπνζπζίαο, απαζρφιεζε 

πνιχ ηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο θαη επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ηε ινγνηερληθή ηνπο 

παξαγσγή. Απηφο πνπ ελδερνκέλσο επεξεάζηεθε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ήηαλ ν 

ηξαγηθφο πνηεηήο Δπξηπίδεο. Ο Δπξηπίδεο ινηπφλ ζε πνιιά απφ ηα έξγα ηνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην κνηίβν ηεο απηνζπζίαο γηα ην θαιφ ηεο νηθνγέλεηαο ή ηεο πφιεο. ε 

φια ηα έξγα ηνπ Δπξηπίδε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απηφ ην κνηίβν πξφθεηηαη γηα ζπζίεο 

λεαξψλ θνξηηζηψλ κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ ηξαγσδία Φοίνιζζαι ζηελ νπνία 

ζπζηάδεηαη ν Μελνηθεχο. Σν γεγνλφο φηη ηα άηνκα πνπ πξννξίδνληαλ γηα ζπζία ήηαλ 
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λεαξέο θαη αζψεο θνπέιεο αμηνπνηήζεθε απφ ηνλ Δπξηπίδε ζηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ 

θαζψο θαηάθεξε λα δηεηζδχζεη ζηνλ ςπρηζκφ ησλ εξσίδσλ ηνπ θαη λα απνδψζεη κε 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε γελλαηφηεηά ηεο ςπρήο ηνπο. 

ηελ ηξαγσδία Ἰθιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι ε νκψλπκε εξσίδα απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αλζξσπνζπζίαο πνπ γίλεηαη πξνο φθεινο ηεο παηξίδαο. 

Ο Δπξηπίδεο θαηαθέξλεη λα δηεηζδχζεη ζηνλ ςπρηζκφ ηεο ηξαγηθήο εξσίδαο θαζψο 

νιφθιεξε ε πινθή ηνπ έξγνπ ζηεξίδεηαη ζηελ μαθληθή αιιαγή ηεο απφθαζεο ηεο 

Ηθηγέλεηαο. Ζ Ηθηγέλεηα φηαλ έκαζε ηα ζρέδηα ηνπ παηέξα ηεο λα ηε ζπζηάζεη 

πξνθεηκέλνπ λα απνπιεχζνπλ νη Έιιελεο ζηελ Σξνία θαη λα μεθηλήζεη ε εθζηξαηεία 

θνβήζεθε λα πεζάλεη θαη ηθέηεπε ηνλ παηέξα ηεο λα κελ ηε ζθνηψζεη ιέγνληάο ηνπ 

φηη δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηηο ζπκθνξέο ησλ Διιήλσλ. Παξφια απηά ε Ηθηγέλεηα 

παίξλεη ηε γελλαία απφθαζε λα ζπζηαζηεί κε ηε ζέιεζή ηεο γηα ην θαιφ φισλ ησλ 

Διιήλσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο παηξίδαο ηεο.  

Ζ Άλκηζηιρ απφ ηελ άιιε απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

αλζξσπνζπζίαο πνπ γίλεηαη γηα ράξε ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ νκψλπκε εξσίδα 

απνδεηθλχεη έκπξαθηα ηελ αληδηνηειή αγάπε ηεο ζηνλ ζχδπγφ ηεο παίξλνληαο ηε 

γελλαία απφθαζε λα ζπζηαζηεί εθείλε πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ν άληξαο ηεο λα δεη.  

Καη νη δχν εξσίδεο ζην ηέινο επηβξαβεχνληαη γηα ην ζάξξνο θαη ηε 

γελλαηφηεηα ηνπο. Ζ Ηθηγέλεηα ζψδεηαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή απφ ηε ζεά Άξηεκε ε 

νπνία ηνπνζεηεί ζηε ζέζε ηεο έλα ζειπθφ ειάθη θαη κεηαθέξεη ηελ θνπέια ζηελ 

Σαπξίδα, ελψ ζηελ Άλκηζηι ν Ζξαθιήο επαλαθέξεη ζηε δσή ηελ εξσίδα θαη ηε θέξλεη 

πίζσ ζην ζπίηη ηεο γηα λα αληαπνδψζεη ζηνλ Άδκεην ηε θηινμελία ηνπ. 
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