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Ευχαριστίες 

Τον Μάιο του 2012 εγγράφηκα ως υποψηφία διδάκτωρ στο τμήμα Φιλολογίας του  

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  Από τότε ξεκίνησε για εμένα ένα δημιουργικό και 

συναρπαστικό ταξίδι στον χώρο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. 

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής καθοριστικής 

σημασίας ήταν η βοήθεια που δέχτηκα από συγκεκριμένα πρόσωπα και φορείς. 

Πρωτίστως οφείλω να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου στον επόπτη μου, 

τον καθηγητή κ. Ανδρέα Μαρκαντωνάτο για την ενδελεχή και ακατάβλητη εποπτεία 

της διατριβής μου σε όλες τις φάσεις της εξέλιξής της. Τον ευχαριστώ θερμά για τις 

εμβριθείς και ευθύβολες επισημάνσεις του, οι οποίες λειτούργησαν καθοριστικά στη 

διαμόρφωση και στη βελτίωση του τελικού κειμένου μου. Οφείλω να αναγνωρίσω, 

επίσης, τις ώρες του πολύτιμου χρόνου που διέθεσε ο κ. Μαρκαντωνάτος, προκειμένου 

να απαλειφθούν τα νοηματικά και εκφραστικά σφάλματα του κειμένου μου. Επίσης, 

τον ευχαριστώ από καρδιάς για την ενθάρρυνση και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε 

ως νέα ερευνήτρια, στοιχεία που αποτέλεσαν για μένα ένα μεγάλο κίνητρο για την 

καταβολή μεγαλύτερης προσπάθειας. Η ηθική και επιστημονική υποστήριξή του 

λειτούργησε καταλυτικά στην ολοκλήρωση της ανά χείρας μελέτης. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα την ομότιμη καθηγήτρια κ. Γεωργία 

Ξανθάκη-Καραμάνου και τον επίκουρο καθηγητή κ. Ορέστη Καραβά για τις 

βελτιωτικές παρεμβάσεις τους και τις πολύτιμες συμβουλές τους. 

Ευχαριστώ από καρδιάς την επίκουρη καθηγήτρια κ. Βολονάκη για την πάντα 

ένθερμη διάθεσή της, τη γραμματέα του μεταπτυχιακού προγράμματος «Αρχαία και 

Νέα Ελληνική Φιλολογία»», Θεοδώρα Κούρκουλου, και τη γραμματέα του 

μεταπτυχιακού προγράμματος «Ηθική Φιλοσοφία», Σταυρούλα Κούρκουλου, για την 

ψυχική ενίσχυση και ενθάρρυνση που μου προσέφεραν. Επίσης, θερμές ευχαριστίες 

οφείλω στους υπαλλήλους της Γραμματείας του Τμήματος, Ειρήνη Μουτάφη και 

Χριστίνα-Μαρία Νικολαΐδου καθώς και στους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης του 

Τμήματος για την ευγενική και εξυπηρετική τους στάση. Παράλληλα, οφείλω ένα 

μεγάλο ευχαριστώ στους υπαλλήλους της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, 
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στους υπαλλήλους της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και στους βιβλιοθηκονόμους της 

Δημόσιας Βιβλιοθήκης Πύργου για την πολύτιμη βοήθειά τους κατά τη διάρκεια της 

έρευνας. 

Δεν μπορώ, ωστόσο, να μην αναφερθώ και στους δικούς μου  ανθρώπους, οι οποίοι 

μου συμπαραστάθηκαν γενναιόδωρα σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Πρώτα από όλους 

ευχαριστώ τον αγαπημένο σύζυγο και σύντροφο της ζωή μου Κωστή, ο οποίος στάθηκε 

στο πλάι μου με μεγάλη υπομονή και στωικότητα. Υπήρξε θερμός συμπαραστάτης  

στις δύσκολες στιγμές της εκπόνησης της μελέτης μου, ενισχύοντας διαρκώς τις 

ψυχικές μου αντοχές και τονώνοντας το ηθικό μου. Θα ήταν αδύνατες η 

πραγματοποίηση και η ολοκλήρωση της διατριβής μου χωρίς τη δική του ηθική και 

πρακτική βοήθεια. Η αφιέρωση της διατριβής μου σε εκείνον είναι ένα ελάχιστο δείγμα 

αγάπης και ευγνωμοσύνης για την πολύτιμη βοήθειά του.  

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στους αγαπημένους μου γονείς, Κώστα και Λουκία, 

και να τους απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα απλόχερα μού προσέφεραν και 

μου δίδαξαν. Τους ευχαριστώ για την ατέρμονη ηθική τους συμπαράσταση καθώς και 

για τη στήριξή τους σε  κάθε επιτυχημένο ή αποτυχημένο βήμα μου. Τους ευγνωμονώ, 

επίσης, για την υπομονή και την επιμονή που μου εμφύσησαν, στοιχεία που 

λειτούργησαν αποφασιστικά στη συνέχιση των σπουδών μου.  
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Εισαγωγή 

Η παρούσα διατριβή εστιάζει το ενδιαφέρον της στη μελέτη είκοσι τριών 

αποσπασματικών τραγωδιών του Σοφοκλή. Η συγκεκριμένη έρευνα 

πραγματοποιήθηκε βάσει των χωρίων που έχουν διασωθεί στο πλαίσιο μιας 

ερμηνευτικής προσέγγισης πάντα σύμφωνα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

εικάζουμε ότι συνεγράφησαν. Δεν είμαστε βέβαιοι  για τον αριθμό των τραγωδιών που 

συνέγραψε ο Σοφοκλής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το Λεξικό της 

Σούδας ο ποιητής έγραψε εκατόν είκοσι τρία δραματικά έργα1, ενώ σύμφωνα με τον 

Αριστοφάνη τον Βυζάντιο ο Σοφοκλής συνέθεσε εκατόν τριάντα τραγωδίες εκ των 

οποίων 17 ή 7 θεωρούνταν νόθες2. Όπως αναφέρει ο Cropp «από τις χαμένες τραγωδίες 

του Σοφοκλή έχουν σωθεί περίπου μόνο οχτακόσιοι ακέραιοι στίχοι ή ημιστίχια και 

μόνο τρεις δωδεκάδες αποσπάσματα παραδίδουν περισσότερους από τέσσερις 

συνεχόμενους στίχους. Τα μοναδικά εκτενή παπυρικά αποσπάσματα από τον Ευρύπυλο 

παραδίδουν εκατό στίχους που δίνουν κάποιο νόημα»3. Ωστόσο, κατά τα λοιπά το έργο 

αυτό παραμένει σχεδόν εντελώς άγνωστο. 

Ο προβληματισμός αναφορικά με τις αποσπασματικά σωζόμενες τραγωδίες 

έγκειται στην απήχησή τους μέσω υπαινιγμών και αιχμών που αφήνουν στο 

φιλοθέαμον αθηναϊκό κοινό για τις πολιτικές συνθήκες της Αθήνας. Αξιοσημείωτο 

είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες ποιητές δεν ήταν απλώς ψυχαγωγοί αλλά οι φωνές της 

κοινωνικής συνείδησης και υπευθυνότητας4. Αν και δεν γνωρίζουμε την ακριβή 

χρονολογία που συνετέθησαν και παρουσιάστηκαν οι εν λόγω τραγωδίες στους 

Αθηναίους - γεγονός που αποτελεί ένα κρίσιμο ερώτημα για τη συγκεκριμένη μελέτη 

- εντούτοις εικάζουμε ότι ανήκουν στην περίοδο από το τέλος των Μηδικών Πολέμων 

(479 π.Χ.) έως πριν το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου το 404 π.Χ. Η 

χρονολόγηση, φυσικά, γίνεται κατά προσέγγιση. Η τραγωδία πέρα από την 

καθαρότητα, την αυστηρότητα και την αρμονία του λόγου της παρατηρούμε ότι 

 
1 Sommerstein (2006) 12. Lesky (2010) 286. 

2 Sommerstein (2006) 11. Lesky (2010) 286. 

3 Cropp (2010) 383. 

4 Raaflaub (2012) 471. 
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διαθέτει και συνάφεια με την ιστορική πραγματικότητα5. Το γεγονός αυτό κάποιες 

φορές μπορεί να λειτουργήσει ενθαρρυντικά ως προς τη χρονολόγηση των τραγωδιών. 

Μπορούμε να συμπληρώσουμε, επίσης, στο σημείο αυτό ότι ο τραγικός ποιητής 

προβάλλει στα δραματικά του έργα προβληματικές επικαιροποιώντας τον μύθο, ώστε 

να ενσωματωθεί στη σύγχρονή του πραγματικότητα και έτσι η τραγωδία να λαμβάνει 

θέση ως προς τα  φλέγοντα ζητήματα της εποχής της, αναδεικνύοντας με αυτόν τον 

τρόπο την παιδευτική πλευρά της και τον διδακτικό σκοπό της 6. 

Η συζήτησή μας θα επικεντρωθεί στις τραγωδίες Αθάμας, Αίας Λοκρός, Αιγέας, 

Αιθίοπες, Αιχμαλωτίδες, Ακρίσιος, Αλεάδαι, Ελένης Απαίτησις, Εριφύλη, Ευρύπυλος, 

Θυέστης, Ιφιγένεια, Κολχίδες, Ναύπλιος, Οδυσσέας Μαινόμενος, Παλαμήδης, Πηλεύς, 

Πολυξένη, Σκύριοι, Φαίδρα, Χρύσης  και στα αποσπάσματα 865/867/870 και 936/937. 

Αναζητήθηκαν εκείνες οι αποσπασματικές τραγωδίες που αναδεικνύουν έναν έμμεσο 

πολιτικό προβληματισμό, ωθώντας τους Αθηναίους θεατές σε πολιτικό στοχασμό, σε 

αξιολόγηση των σύγχρονών τους πολιτικών καταστάσεων καθώς και σε επανεκτίμηση 

των παραδεδομένων πολιτικών αξιών τους. Δεν θα ήταν υπερβολικό να υποστηρίξουμε 

ότι το αθηναϊκό κοινό7 ικανοποιούνταν, όταν οι κοινωνικές αξίες και οι πολιτικές 

ιδεολογίες ετίθεντο υπό αμφισβήτηση και ίσως ήταν και δεκτικό σε τέτοιες κριτικές, 

όταν έπαυε η βεβαιότητα για κάτι που θεωρούσε έως τότε δεδομένο. Παράλληλα, η 

παρακολούθηση των δραματικών έργων έδινε τη δυνατότητα στους Αθηναίους πολίτες 

να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους σχετικά με τον ρόλο τους στο δημοκρατικό 

πολίτευμα. Όπως αναφέρει και ο Cartledge «όλες οι τελετουργίες στο πλαίσιο των 

γιορτών του Διονύσου διέθεταν έναν συμβολικό χαρακτήρα και συμβολικές δηλώσεις 

που αναφέρονταν στη διατήρηση της τάξης στην κοινωνία και βοηθούσαν να 

συντηρηθεί και να ενισχυθεί η εσωτερικευμένη ταυτότητα του Αθηναίου πολίτη8». 

Οι τραγικοί αντλούσαν τα θέματά τους από την ελληνική μυθολογία και συχνά 

καταπιάνονταν με τη δυναστική, αυταρχική και νοσηρή συμπεριφορά των ηγεμονικών 

οικογενειών, με τα ανθρώπινα διλήμματα, με τις συγκρούσεις μεταξύ θεών και θνητών 

ή των μελών μιας οικογένειας ή μεταξύ των πολιτών ενός κράτους9. Επίσης, στην 

 
5 Ξανθάκη-Καραμάνου (1991) 12. Meier (1997) 213. 

6 Ιακώβ (2010) 49, 63. Μαρκαντωνάτος (2012) 17. 

7 Lada-Richards (2008) 459. 

8 Cartledge (2015) 8. 

9 Hesk (2011) 97. Baldock (2005) 7. 
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τραγωδία του 5ου π.Χ. αιώνα έπρεπε οι ήρωες να είναι κάποιοι μυθικοί ή ιστορικοί 

βασιλείς και βασίλισσες, στρατηγοί, τύραννοι, μάντεις και εν γένει χαρακτήρες που 

διέθεταν κάποια σπουδαία ιδιότητα10. Η αθηναϊκή τραγωδία11 συνεπώς παρουσιάζει 

για πάνω από δύο αιώνες έναν φανταστικό κόσμο, στον οποίο η πόλη κυβερνάται από 

έναν βασιλιά και απευθύνεται στο αθηναϊκό κοινό που είναι δημοκρατικό12. Ο 

Σοφοκλής όπως και οι ομότεχνοί του οικοδομούσαν τα τραγικά τους έργα σε ιστορίες, 

οι οποίες, ήταν ενσωματωμένες σε μια ευρύτερη μυθική παράδοση13. Αντλούσε τα 

θέματά του ως επι το πλείστον από το αγαπημένο του μεγάθεμα, τον Τρωικό κύκλο και 

κυρίως μετά το τέλος του Τρωικού πολέμου (Ιφιγένεια, Παλαμήδης, Αιθίοπες, Αίας), 

από τα κύκλια έπη, από τους διονυσιακούς μύθους (Αθάμας), από τους θρύλους των 

Μυκηνών (Οινόμαος, Θυέστης) και από τους Μινωικούς μύθους14. Όπως ορθά 

επισημαίνει ο Καραβάς «η υψηλή ποιότητα των τραγικών ηρώων του Σοφοκλή και ο 

ολοκληρωμένος τους χαρακτήρας, οι σχεδόν αστυνομικές υποθέσεις των τραγωδιών 

του αλλά και το ταλέντο του τραγικού ποιητή στην προβολή του πάθους είχαν 

παρατηρηθεί και επαινεθεί ήδη από τον Αριστοτέλη στο Περί Ποιητικής»15. 

Κρίναμε σκόπιμο να χωριστεί η μελέτη μας σε είκοσι τρία μέρη όσες και οι 

εξεταζόμενες τραγωδίες. Πρέπει να σημειωθεί ότι σχεδόν όλα τα αρχαία αποσπάσματα 

του Σοφοκλή βασίζονται  στην έκδοση του Stefan Radt.  Αναφορικά με τα υπόλοιπα 

αρχαία ελληνικά παραθέματα έχουμε ακολουθήσει τις πρόσφατες στερεότυπες 

εκδόσεις. Στόχος μας είναι να επιτύχουμε μια  αποτελεσματική ερμηνεία του καθενός 

τραγικού έργου μέσα από τη πρόταξη των χωρίων εκείνων που εμφανίζουν κάποιες 

πολιτικές αποχρώσεις.  Βέβαια, ένα τέτοιου είδους εγχείρημα συναντά αρκετές 

δυσκολίες, διότι δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι τόσο για τις προθέσεις του τραγικού 

ποιητή όσο και για τις απόψεις του εκάστοτε Αθηναίου που συμμετείχε στο κοινό των 

παραστάσεων και εξήγε τα δικά του πορίσματα πάντα σύμφωνα με τις εμπειρίες του16. 

Προσπαθήσαμε, συνεπώς, να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι παρουσιάσαμε και να 

μην προχωρήσουμε σε παράτολμες εικασίες, προσπαθώντας  να παραμείνουμε όσο πιο 

 
10 Griffith (2011) 4. 

11 Carey (2019) 233.  

12 Goldhill (2009) 40. 

13 Scodel (2010) 328. 

14 Cropp (2010) 384. Sommerstein (2012) 197. 

15 Καραβάς (2008) 252. 

16 Croally (1994) 17. 
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κοντά στο κείμενο και στις πηγές. Για αυτό ακριβώς παράλληλα με αυτά τα θέματα 

που έχουμε προσεγγίσει  ηθικοκοινωνικά και θρησκευτικά,  όπου δίνεται η δυνατότητα 

τα έχουμε προσεγγίσει και πολιτικά.  

Θεωρούμε ιδιαίτερα χρήσιμο να τονίσουμε ότι στη μελέτη μας αρχικά 

πραγματοποιήθηκε μια σύντομη ανάλυση του μυθολογικού πλαισίου, στο οποίο οι 

αποσπασματικές τραγωδίες είναι ενταγμένες και έπειτα διενεργήθηκε εξέταση των 

πολιτικών προεκτάσεών τους με αφορμή συγκεκριμένα αποσπάσματα. Δεν πρέπει να 

ξεχνάμε ότι ο τραγικός μύθος αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της αρχαίας 

ελληνικής τραγωδίας και παρόλο που ο Σοφοκλής ακολουθεί με ευλαβική προσήλωση 

και αφοσίωση τις παραδοσιακές γραμμές του προσθέτει αρκετά καινούρια στοιχεία17. 

Εκείνο, ωστόσο, που ενδιαφέρει κυρίως την έρευνά μας είναι οι έννοιες που θίγονται 

στην ανάλυση μέσω συγκεκριμένων συμβολισμών και αφορούν στη δικαιοσύνη και 

στο κράτος δικαίου, στους γραπτούς και άγραφους νόμους, στην αξία της πολυφωνίας 

και της πολιτικοποίησης, στην έννοια της επεκτατικής πολιτικής, στην φιλοπατρία, 

στην πολιτική διαφθορά, στη συκοφαντία και στην προπαγάνδα, στη σωφροσύνη, στην 

αγνωμοσύνη, στον ορθό λόγο, στην πειθώ, στη δύναμη της ρητορικής, στην ελευθερία 

του λόγου και στον πολιτικό διάλογο. Επίσης, οι τραγωδίες που μελετήθηκαν μας 

έδωσαν το έναυσμα να ανατάμουμε και έννοιες, όπως η αξία της πολιτικής βούλησης, 

η πολιτική ευσυνειδησία, η έννοια της πολιτικής αβουλίας και της ευθύνης, η ευπείθεια 

στους πολιτικούς άρχοντες, το φαινόμενο της πολιτειακής μεταβολής, η έννοια της 

αυτοδικίας, η φιλοδικία, η  αδικοκρισία, ο λαϊκισμός  και η δημαγωγία, οι πολιτικές 

σχέσεις γειτονικών λαών, ο πόλεμος και η έννοια της αυτονομίας - αυτοδιάθεσης.  

Η πολιτική για τους Αθηναίους ήταν μια δραστηριότητα που εξαντλούσε σχεδόν 

όλη την ενέργειά τους, συνιστώντας μέρος των καθημερινών τους συνηθειών. 

Αποτελούσε το σημαντικότερο στοιχείο του βίου τους και ήταν άμεσα συνυφασμένη 

με το χαρακτήρα και τις συνήθειές τους18. Η τραγωδία παρουσιαζόταν ως ένα ζωντανό 

και παραστατικό θέαμα που δεν απευθυνόταν σε αναγνώστες ή ακροατές, αλλά σε 

θεατές, οι οποίοι ήταν και ο τελικοί κριτές των δραματικών έργων19. Αξιοπρόσεκτο 

είναι το γεγονός ότι την πλειοψηφία των θεατών της τραγωδίας απάρτιζε ο δήμος, 

 
17 Debnar (2010) 16. 

18 Meier (1997) 23. 

19 Γραμματάς (2015) 254. 
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δηλαδή, ενήλικες Αθηναίοι πολίτες από όλες τις οικονομικές τάξεις, οι οποίοι 

συγχρόνως αποτελούσαν το μεγαλύτερο τμήμα της αθηναϊκής δημοκρατικής 

πολιτείας20.  

  

 
20 Cartledge (2015) 11. Carter (2011) 49 
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I. Σοφοκλής και Πολιτική 

Η εποχή του Σοφοκλή είναι η εποχή του Χρυσού Αιώνα κατά τον οποίο παρατηρείται 

μια αλματώδης ανάπτυξη και εξέλιξη του αθηναϊκού κράτους κυρίως υπό την ηγεσία 

του Αθηναίου πολιτικού Περικλή. Ο Σοφοκλής βιώνει τη σφοδρότητα των αλλαγών 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο και παρατηρεί τη 

ριζοσπαστική αθηναϊκή δημοκρατία, συνειδητοποιώντας τόσο τις ανεπάρκειές της όσο 

και τα στοιχεία της ανθεκτικότητάς της. Το σπουδαιότερο γεγονός που προκύπτει στο 

πλαίσιο αυτών των μεταβολών και καινοτομιών είναι η γέννηση της Δημοκρατίας, η 

οποία θα οδηγήσει την Αθήνα στην απόλυτη δόξα. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι 

από τις προς εξέταση τραγωδίες εκείνες που εμπεριέχουν υπαινικτικούς 

εγκωμιαστικούς λόγους για την αξία τoυ δημοκρατικού πολιτεύματος είναι οι 

τραγωδίες Αιγέας, Αλεάδαι, Εριφύλη και Ιφιγένεια. Οι τραγικοί ποιητές μεταξύ αυτών 

και ο Σοφοκλής επιτυγχάνουν να προσεγγίσουν την τρέχουσα πολιτική 

πραγματικότητα της αθηναϊκής πολιτείας, ενώ οι Αθηναίοι είναι σε θέση να 

αντιληφθούν τους έμμεσους πολιτικούς υπαινιγμούς στα τραγικά έργα.  

Η αίγλη, η μεγαλοπρέπεια, η δύναμη και το μεγαλείο της Αθήνας κατά την περίοδο 

της δημοκρατικής διακυβέρνησης είχαν φτάσει στο απόγειό τους. Αυτή η απαράμιλλη 

σε λαμπρότητα εποχή, κατά την οποία η Αθήνα μεσουρανούσε δυστυχώς θα ανακοπεί 

με τη σταδιακή και βαθμιαία παρακμή της. Ο Σοφοκλής βιώνει σχεδόν όλες αυτές τις 

φάσεις της αθηναϊκής πολιτείας, καθώς η μακρόχρονη ζωή του καλύπτει περίπου όλο 

τον 5ο αιώνα π.Χ. και συμβαδίζει με την ανάπτυξη της αθηναϊκής δημοκρατίας γεγονός 

που ασκεί τεράστια επιρροή στην προσωπικότητά και στην ιδεολογία του.  

Ο Σοφοκλής μεγάλωσε και ωρίμασε στο διάστημα της περίφημης πεντηκονταετίας 

(479-431 π.Χ.). Η σταδιοδρομία του διήρκεσε πάνω από 60 έτη και θεωρείται ο 

σημαντικότερος νεωτεριστής των Ελλήνων τραγικών ποιητών, αφού ήταν εκείνος που 

εισήγαγε στο θέατρο πολλές καινοτομίες21. Ειδικότερα καθιέρωσε τον τρίτο υποκριτή, 

εφηύρε τη σκηνογραφία και αύξησε τα μέλη του χορού από δώδεκα σε δεκαπέντε22. 

Λόγω του ότι στις τραγωδίες του παρουσιάζει συχνά παραδοσιακές για την εποχή του 

 
21 Baldock (2005) 75.  Γεωργουσόπουλος (2007) 19. 

22 Lesky (2010) 439. 
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αντιλήψεις δίνει την αίσθηση ενός συντηρητικού ανθρώπου που έχει απόλυτη 

συνείδηση της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο Σοφοκλής μέσω των ηρώων του23 ενθαρρύνει 

τους θεατές να αναλογιστούν κάποιους μελλοντικούς κινδύνους που πιθανώς 

απειλήσουν τη ζωή τους, να λάβουν, επίσης, υπ’ όψιν τους το ενδεχόμενο των 

μεταβολών της μοίρας και της τύχης αλλά και να συνειδητοποιήσουν ότι η επιτυχία 

μπορεί να οδηγήσει στην απόλυτη οίηση24.  

Ο Σοφοκλής είναι  εκείνος ο άνθρωπος που πολέμησε για την πατρίδα του και που 

δεν την εγκατέλειψε ποτέ παρά μόνο για να επιτελέσει τις στρατιωτικές του 

υποχρεώσεις. Βέβαια, δεν κατόρθωσε να πολεμήσει στη ναυμαχία της Σαλαμίνας και 

στη μάχη των Πλαταιών, διότι ήταν πολύ νέος, ωστόσο υπήρξε μάρτυρας αυτών των 

μαχών25. Ο Σοφοκλής θεωρούσε πως η Αθήνα ήταν πολλά περισσότερα από την 

ηγεμονική της δύναμη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο ποιητής  δεν αρνήθηκε 

ποτέ την πατρίδα του ούτε αμφισβήτησε τους δημοκρατικούς θεσμούς της26. Τα σπάνια 

πνευματικά του χαρίσματα τον οδήγησαν στο να αποκτήσει μια λαμπρή δημόσια 

παρουσία και να καταστεί σύμβολο της Αθήνας.  Συγκεκριμένα, εκλέχτηκε στρατηγός 

και υπηρέτησε σε στρατηγία μαζί με τον Περικλή και τον Θουκυδίδη, τον γιο του 

Μελησία, στο Σαμιακό Πόλεμο το 441/440 π.Χ. Επιπλέον, υπήρξε συστράτηγος του 

Νικία27. Η πολιτική καριέρα και η δημόσια δράση ξεκινά για τον Σοφοκλή το 443 π.Χ. 

ως Ελληνοταμίας και ως πρόεδρος του συμμαχικού θησαυροφυλακίου. Η θέση του 

Ελληνοταμία ήταν μια πολύ υπεύθυνη θέση, καθώς είχε ως αρμοδιότητα να ελέγχει τα 

οικονομικά της Αθηναϊκής Συμμαχίας και ειδικότερα την καταβολή του συμμαχικού 

φόρου. Καθήκον του ήταν να συγκεντρώνει και να διαχειρίζεται όσα χρήματα 

απέρρεαν από τους φόρους των συμμαχικών πόλεων28. Επίσης, διετέλεσε και 

Πρόβουλος μετά την εκστρατεία της Σικελίας το 413-411 π.Χ. Εκλέχθηκε, δηλαδή, 

μαζί με άλλους με την αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις για κάποια κρίσιμα 

ζητήματα της αθηναϊκής πολιτείας29. Με την ανάληψη υψηλών θέσεων τόσο στην 

 
23 Xanthaki-Karamanos (1979) 66: Ο Σοφοκλής αποκαλύπτει στις τραγωδίες του το ήθος των ηρώων 

προσφέροντας μια ολοκληρωμένη σκιαγράφηση του τραγικών χαρακτήρων των δραμάτων του. 

24 Sommerstein (2007) 100. 

25 Raaflaub (2012) 471 

26 Debnar (2010) 29. 

27 Avery (1973) 510, 511. Raaflaub (2012) 471. 

28 Webster (1994) 29. Markantonatos (2007) 11. 

29 Ferrario (2012) 450. Raaflaub (2012) 471. 
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κυβέρνηση όσο και στο στρατό επέδειξε ουσιαστική μέριμνα για την πατρίδα του. 

Έζησε, επίσης, ολόκληρο το φάσμα των επιτυχιών και των αποτυχιών της Αθήνας και 

κυρίως τις μακροχρόνιες περιπέτειες και τις κακουχίες του Πελοποννησιακού Πολέμου 

σχεδόν μέχρι το τέλος του. Βίωσε, λοιπόν, αφενός την απόλυτη ακμή, το εντυπωσιακό 

μεγαλείο της πατρίδας του και την εποχή του Περικλή, αφετέρου τα στάδια της πτώσης 

της πατρίδας του προς την ολοσχερή καταστροφή της30. Η ίδια του η ζωή, συνεπώς, 

ήταν συνυφασμένη με την πολεμική και την πολιτική πραγματικότητα του αθηναϊκού 

κράτους.  

Ο λόγος του Σοφοκλή είναι πιο συγκρατημένος31 και αυτό γιατί υιοθετούσε στα 

έργα του ένα ύφος μέσο συγκριτικά με εκείνο του Αισχύλου το οποίο χαρακτηριζόταν 

από μεγαλοπρέπεια αλλά και σε σχέση με εκείνο του Ευριπίδη το οποίο διακρινόταν 

από απλότητα. Το τραγικό έργο του Σοφοκλή μέσα από το χάρισμα της φυσικής 

ευφυΐας και του ανήσυχου πνεύματός του θεωρούμε πως προσφέρει έμμεσα στον 

Αθηναίο θεατή το στίγμα της πολιτικής κατάστασης της εποχής του, φωτίζοντας 

κάποιες πτυχές της πραγματικότητας. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι στην ελληνική 

τραγωδία υπάρχουν διασυνδέσεις ανάμεσα στην θεατρική δράση και στην αθηναϊκή 

πραγματικότητα, γεγονός που επιτρέπει πολλές ερμηνείες των θεατρικών δρωμένων32. 

Κατά συνέπεια το έργο του Σοφοκλή είναι αφενός πηγή ψυχαγωγίας και αφετέρου 

σοφίας, διορατικότητας και προβληματισμού33. Συγχρόνως, θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε πως οι πολιτικοί υπαινιγμοί στα έργα του είναι απόρροια και των δικών 

του βιωμάτων και εμπειριών. Ο Σοφοκλής, όπως και κάθε τραγικός ποιητής δεν είχε 

μόνο την ευθύνη για τη συγγραφή του κειμένου αναφορικά με το μύθο και τους 

συμβολισμούς του αλλά αναλάμβανε και την ευθύνη της παράστασης, όπως ο 

σημερινός σκηνοθέτης. Το στήσιμο των ηθοποιών, η ερμηνεία και τα συναισθήματα 

που θα απέπνεαν κατά τη διάρκεια της παράστασης ήταν δική του αρμοδιότητα, διότι 

μέσω αυτών θα τονίζονταν όσο το δυνατό καλύτερα τα μηνύματα που επιθυμούσε να 

επικοινωνήσει34.  

 
30 Raaflaub (2012) 471. 

31 Γιόση (1996) 84.  

32 Markantonatos (2012) 354. 

33 Croally (2010) 77. 

34 Green & Handley (1996) 36. 
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Ο δραματουργός, όπως προείπαμε, έζησε σχεδόν όλο τον Χρυσό Αιώνα και 

γνώρισε την Αθήνα σε όλο το φάσμα των αλλαγών της από τις στιγμές της απόλυτης 

δόξας της έως την θλιβερή εμπειρία της πτώσης. Το γεγονός αυτό ώθησε τον Σοφοκλή 

στο να αφήσει στα έργα του αρκετές πολιτικές αιχμές και να υπαινιχθεί κάποιες 

λυπηρές καταστάσεις για την αθηναϊκή πολιτεία. Ο τραγικός ποιητής έζησε τη 

μετάλλαξη της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας σε Ηγεμονία και τη μετατροπή της Αθήνας 

σε ηγεμονική πόλη. Ένας βασικός αλλά μη εξωτερικευμένος εξ αρχής στόχος της 

Αθηναϊκής Συμμαχίας ήταν η επιβολή της εξουσίας της με μεθοδικό τρόπο στα 

συμμαχικά κράτη-μέλη35. Αν και αρχικά η Συμμαχία κατέστησε την Αθήνα σε κέντρο 

ολόκληρης της Ελλάδας, βαθμιαία κατέστρεψε όχι μόνο την ίδια μετατρέποντάς την 

σε μια σπαρασσόμενη και συντετριμμένη πόλη, αλλά και τα συμμαχικά της κράτη. Ο 

Σοφοκλής βίωσε τη μεταστροφή της στάσης της Αθήνας προς τους συμμάχους της 

σύμφωνα με την οποία η αθηναϊκή πολιτεία αντικατέστησε το σεβασμό προς την 

ανεξαρτησία των συμμαχικών πόλεων με το δεσποτισμό και ενίοτε την 

καταδυνάστευση36. Συχνή υπήρξε η εμπλοκή της στα εσωτερικά ζητήματα κάποιων 

συμμαχικών κρατών αλλά και το φαινόμενο της εκτόξευσης απειλών ήταν εξίσου 

συχνό, δηλώνοντας απερίφραστα με αυτόν τον τρόπο την ηγεμονική της πολιτική. 

Επιπλέον, ο τραγικός ποιητής έζησε την αποστασία αυτών των κρατών και τις ήττες 

που προκλήθηκαν από αυτήν την ιμπεριαλιστική πολιτική37. Στην αποστασία της 

Σάμου ο Σοφοκλής υπήρξε στρατηγός και ίσως διαισθάνθηκε τον αρπακτικό 

επεκτατισμό της Αθήνας, την αλαζονεία και την οίησή της, αφού οι τακτικές που 

υιοθετούσε αποδείκνυαν την πρόθεσή της να μετατρέψει τους συμμάχους της σε 

υπηκόους38. Δείγμα αυτής της πρόθεσης ήταν και η μεταφορά του συμμαχικού ταμείου 

από τη Δήλο στην Αθήνα39. Παράλληλα, ο Σοφοκλής έζησε τον Πελοποννησιακό 

Πόλεμο και την εισβολή των Λακεδαιμονίων στην Αττική. Επίσης, είχε και την 

εμπειρία της διαδοχής του Περικλή από τον Κλέωνα και τον αποτροπιασμό και τη 

φρίκη του εμφυλίου πολέμου40. Όλα αυτά τα γεγονότα, εύλογα, άσκησαν επιρροή στα 

δραματικά έργα του Σοφοκλή. Όπως αναφέρει και η Ξανθάκη-Καραμάνου «η 

 
35 Hornblower (2005) 43. 

36 Hammond (1959) 257. 

37 Botsford & Robinson (2008) 211. 

38 Bengtson (1991) 191. 

39 Hammond (1959) 257. 

40 Botsford & Robinson (2008) 250, 251. 
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προοδευτική εξασθένιση και παρακμή της πόλης-κράτους δεν άφησε ανεπηρέαστη την 

τραγωδία, η οποία υπήρξε συνυφασμένη με την πόλη»41. 

Αναμφισβήτητα, η καλλιτεχνική δεινότητα του Σοφοκλή ήταν ξεχωριστή. Ο 

Σοφοκλής, επίσης, όπως και όλοι οι τραγικοί ποιητές, από σεβασμό προς το 

φιλοθέαμον κοινό, δεν παρουσιάζουν μπροστά του σκηνές έντονης σωματικής βίας και 

καταστροφής, αλλά επιλέγουν να τις περιγράψουν μέσα από τα λόγια αγγελιοφόρων42. 

Στο έργο του Σοφοκλή οι ήρωες είναι σύνθετοι χαρακτήρες που έρχονται αντιμέτωποι 

με άλλους ανθρώπους43. Τον ποιητή ενδιέφερε η διαγραφή του χαρακτήρα των ηρώων, 

η μεταβλητότητα και η ρευστότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων μέσα από την 

πολυπλοκότητα και την περιπλοκότητα της ζωής. Επίσης, ο τραγικός ποιητής 

επικεντρώνεται περισσότερο στον ήρωα που υποφέρει παρά στο σύνολο το οποίο 

αποκομίζει οφέλη από τις περιπέτειες του44. Παράλληλα η πνευματική επανάσταση 

που ξέσπασε με τους σοφιστές στα μέσα του 5ου αιώνα δεν επηρέασε ιδιαίτερα τη 

σκέψη του45.  

Ο Σοφοκλής γνώριζε καλά πως η διδασκαλία των τραγωδιών του λειτουργούσε 

λυσιτελώς προς τη διαμόρφωση της σκέψης του αθηναϊκού ακροατηρίου του, 

καλώντας το να τοποθετηθεί στα ζητήματα που θίγονταν από την τραγωδία.  Η 

τραγωδία για εκείνον δεν οδηγούσε μόνο στη δραματουργική συγκίνηση αλλά και σε 

μια συγκίνηση που εντέλει αφορούσε την αληθινή ζωή, αφού η τραγωδία αποτελούσε 

συχνά τον αντικατοπτρισμό της46. Οι αναλογίες που έβρισκαν οι Αθηναίοι θεατές στα 

σοφόκλεια τραγικά έργα τούς προκαλούσαν πολλά ηθικά, θρησκευτικά και πολιτικά 

ερωτήματα, ενώ ενίοτε επιχειρούσαν μια ταύτιση των ηρώων της τραγωδίας με τους 

σύγχρονους πολιτικούς τους47. Ο Kitto αναφέρει πως «ό,τι και αν ήθελε να πει ο 

Σοφοκλής, το είχε βάλει μέσα στο έργο-ακέραιο, σε όλες τις όψεις του, όχι κομμάτια 

του, όχι μερικές από τις όψεις του»48. Στο έργο του παρατηρούμε μια εμμονή του 

τραγικού ποιητή στις παραδοσιακές αντιλήψεις που συνιστά το λίκνο της ειρωνείας 

 
41 Ξανθάκη-Καραμάνου (1991) 31. 

42Goldhill (1986) 3.  

43 De Romilly (2000) 98, 99. 

44 Goward (2002) 108. 

45 De Romilly (2000) 117, 121. Winnington –Ingram (1999) 23. 

46 Kitto (2001) 212.  

47 Debnar (2010) 24, 28. 

48 Kitto (2001) 185. 
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του το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του θεάτρου του49. Αξιοπαρατήρητο 

είναι το γεγονός ότι η σοφόκλεια ειρωνεία αποσαθρώνει τα θεμέλια του πρόδηλου 

θέτοντας στο κοινό ερωτήματα και υποβάλλοντάς το συχνά στη διαδικασία μιας 

έντονης συλλογιστικής. Συνεπώς, η πολυεπίπεδη ειρωνεία του Σοφοκλή, η 

πολυπλοκότητα, η συνθετότητα και η αμφισημία του λόγου του δηλώνουν διαφορετικά 

πράγματα για τους ομιλητές και για το εξωτερικό και εσωτερικό κοινό. Κύριο μέλημα 

του τραγικού ποιητή είναι να δώσει μέσω των τραγικών έργων του ένα μάθημα 

μετριοπάθειας, αυτοκυριαρχίας και σύνεσης.  

Ο Σοφοκλής διατυπώνει έναν δημόσιο λόγο μέσα από τη διδασκαλία των 

τραγωδιών του. Μιλά όχι μόνο ως τραγικός ποιητής, αλλά και ως Αθηναίος πολίτης 

θίγοντας θέματα παιδείας, πολιτικής και ηθικής. Οι Αθηναίοι θεατές φεύγοντας από το 

θέατρο ένιωθαν πως ήταν δέκτες αγωγής και παιδείας, καθώς ωφελούνταν από τη 

διδασκαλία της τραγωδίας κυρίως μέσα από την παρακολούθηση των παθών των 

τραγικών ηρώων50. Βέβαια, οι μύθοι με τους ήρωες και τους βασιλιάδες πάνω στους 

οποίους βασίζεται το σοφόκλειο δράμα σε ένα πρώτο επίπεδο δίνει την εντύπωση ότι 

δεν ευθυγραμμίζονται με τη δημοκρατία του 5ου αιώνα51. Ωστόσο, μια τέτοια εντύπωση 

είναι εσφαλμένη. Οι  ιστορίες μπορεί να ανήκουν στο μυθικό παρελθόν52, όμως η 

μελέτη και η ερμηνεία τους δεν είναι για τους Αθηναίους των κλασικών χρόνων 

αναχρονιστική και απαρχαιωμένη. Ο Σοφοκλής χρησιμοποιεί το παρελθόν, για να 

αναφερθεί στο παρόν του. H τραγωδία μέσω του μύθου είχε τη δυνατότητα να 

διατυπώνει ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες53. Όπως αναφέρει ο Meier «στην 

τραγωδία συναντήθηκε η παραδοσιακή μυθική σκέψη με το νέο ορθολογισμό, ο λαϊκός 

με τον ανώτερο πολιτισμό»54.  Υπάρχει, λοιπόν, μια αμφίπλευρη και αλληλεπιδραστική 

σχέση ανάμεσα στα τραγικά και στα σύγχρονα του γεγονότα με τους μύθους να 

αντανακλούν τις συνθήκες της Ελλάδας σε μεταγενέστερες περιόδους55. Στο σημείο 

αυτό βρίσκεται η πρωτοτυπία και η καινοτομία της αρχαίας τραγωδία, καθώς μέσα από 

 
49 Winnington –Ingram (1999) 23, 31. Scodel (2010) 326, 331. 

50 Halliwell (2010) 548. 

51 Croally (2010) 92. 

52 Pickard-Cambridge et alii (2011) 447: «Βέβαια, δεν αναμενόταν το αθηναϊκό κοινό να είναι 

εξοικειωμένο με το υπόβαθρο του ηρωικού μύθου από όπου αντλούσαν τα θέματά τους οι τραγικοί 

ποιητές».  

53 Meier (1997) 21. 

54 Meier (1997) 21. 

55 Anderson (2010) 167. Mossé (2015) 10. 
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τις συναρπαστικές καταστάσεις που ο μύθος παρουσιάζει εξάγονται συμπεράσματα για 

την τρέχουσα ζωή των Αθηναίων56. 

 

 

II. Τραγωδία ως θεσμός της Δημοκρατίας  

Η Δημοκρατία γεννήθηκε, διαμορφώθηκε και αναπτύχθηκε στην αρχαία Ελλάδα και 

ειδικότερα στην Αθήνα πριν από δυόμισι χιλιάδες χρόνια57. Η δημιουργία του εν λόγω 

πολιτικού φαινομένου δεν είναι τυχαία, αντιθέτως είναι δηλωτική της σύνδεσης του 

δήμου και του κράτους, φανερώνοντας το είδος της εξουσίας58. Σε αυτό το πολιτειακό 

πλαίσιο ο αθηναϊκός λαός ήταν κυρίαρχος, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι 

λειτουργούσε ασύδοτα και ανεξέλεγκτα59. Ο δήμος ασκούσε την εξουσία του μέσα σε 

συγκεκριμένα όρια με απόλυτο σκοπό την εξασφάλιση της ισορροπίας και της 

αρμονίας στην Αθήνα.  

Αναμφίβολα, υπάρχουν εντυπωσιακές ομοιότητες μεταξύ του αττικού δράματος 

και των θεμελιωδών θεσμών της αθηναϊκής δημοκρατίας, όπως της Εκκλησίας του 

δήμου και των δικαστηρίων60. Συχνά παρατηρούμε το γεγονός ότι εξετάζεται ο θεσμός 

της δημοκρατίας σε διάφορα τραγικά ποιήματα, στο πλαίσιο των οποίων οι τραγικοί 

ποιητές άλλοτε την εγκωμιάζουν και την εξαίρουν και άλλοτε αναφέρονται στις 

δυσχέρειες που, ενδεχομένως, θα εκδηλώνονταν στους κόλπους της. Αξιοπρόσεκτο 

είναι το γεγονός ότι η τραγωδία αναπτύχθηκε σε μια εποχή όπου το δημοκρατικό 

πολίτευμα στην Αθήνα βρισκόταν στην ακμή του και αμαυρωνόταν μόνο από 

ελάχιστες και εφήμερες κρίσεις. Η Αθήνα, επειδή ήταν ελεύθερη πόλη πρόσφερε τη 

δυνατότητα στους καλλιτέχνες των κλασικών χρόνων να εκφραστούν απρόσκοπτα, 

δίχως φραγμούς και εμπόδια. Κατά συνέπεια, η δημοκρατία της Αθήνας δεν αφορούσε 

 
56 De Romilly (2000) 65. 

57 De Romilly (2010) 18, 26. 

58 Mossé (2015) 10. 

59 Mossé (1999) 61. 

60 Markantonatos (2019) 123. 



Οι πολιτικές απηχήσεις στα Τραγικά Αποσπάσματα του Σοφοκλέους 

 

  21 . 

μόνο, όπως είδαμε, τον τρόπο διακυβέρνησης της πόλης αλλά και τον τρόπο ζωής των 

πολιτών της, την κουλτούρα τους και τη φιλοσοφία περί ζωής.  

Η περίοδος άνθησης της δημοκρατίας ήταν η σημαντικότερη για την πόλη-κράτος 

της Αθήνας κατά τη διάρκεια της οποίας εκτοξεύθηκε πολιτισμικά με ποικίλα έργα 

ανοικοδόμησης συγκριτικά με άλλες πόλεις. Οι Αθηναίοι έδιναν ιδιαίτερη σημασία 

στην έννοια της ελευθερίας και στα αποτελέσματά της. Με την ελευθερία να αποτελεί 

βασικό γνώρισμα της δημοκρατίας και συγχρόνως στόχο της δινόταν η ευκαιρία στον 

λαό να ζει όπως επιθυμεί και να ενεργεί κατά το δοκούν χωρίς, όμως, να φτάνει στα 

όρια της ελευθεριότητας. Ο πολίτης την περίοδο εκείνη είχε το δικαίωμα της 

ελευθερίας του λόγου και της δυνατότητας συμμετοχής του στα κοινά61. Βασικό 

χαρακτηριστικό της αθηναϊκής δημοκρατίας ήταν το γεγονός ότι δεν αποκλειόταν 

κανένας πολίτης εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης του από το δημόσιο διάλογο και 

από τις δραστηριότητες του στη δημοκρατική πολιτεία62. Επιπλέον, η ενεργή παρουσία 

υπεύθυνων και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών  αποτελούσε το υπόβαθρο για την λήψη 

δημοκρατικών αποφάσεων63. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες πολιτισμού και επεκτατικών 

κινήσεων για την υπόταξη των εξεγερμένων συμμάχων, αναπτύχθηκε η αττική 

τραγωδία64 που ουκ ολίγες φορές φανέρωνε στοιχεία της πολιτικής ζωής των 

Αθηναίων. Ειδικότερα, οι πρωταγωνιστές των τραγικών έργων χρησιμοποιούσαν 

αρκετά συχνά λέξεις, φράσεις και έννοιες από το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον των 

θεατών της εποχής. Αρκετές φορές αναφέρονταν στο δήμο, στους τυράννους, στους 

στρατηγούς και στις πόλεις65. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί στο πλαίσιο των έργων τους 

κάνουν το λόγο των μυθικών προσώπων αναπάντεχα σύγχρονο με την εποχή του 

θεατρικού κοινού. 

Αναντίλεκτα, τον 5ο π. Χ. αιώνα διαπιστώνεται μια πολύ στενή σχέση μεταξύ της 

τραγωδίας και της πολιτικής66. Συνήθως, οι αρχαίες ελληνικές τραγωδίες συνδέονταν 

 
61 Sinclair (2008) 15, 23, 24. 

62 Cartledge (2015) 11. 

63 Goldhill (2009) 40. 

64 Beer (2004) 1: Η ελληνική τραγωδία ονομάστηκε αττική τραγωδία, διότι η τραγωδία έγινε αντιληπτή 

ως μια αθηναϊκή εφεύρεση. Επίσης, οι τρείς μεγάλοι τραγικοί ποιητές που συνέθεσαν τις τραγωδίες ήταν 

Αθηναίοι στην καταγωγή. Αυτοί δημιουργούσαν τα έργα τους στην Αθήνα και προορίζονταν για τους 

Αθηναίους. 

65 Hesk (2011) 93. 

66 Meier (1997) 23. 
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έμμεσα με την πολιτική, κοινωνική και πνευματική πραγματικότητα της εποχής του 

εκάστοτε τραγικού ποιητή67. Όπως υποστηρίζει και ο Ιακώβ παρατηρούμε συχνά την 

διείσδυση της ιστορικής πραγματικότητας στα θεατρικά έργα προβάλλοντας όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά «ερωτήματα που απασχολούν το παρόν»68. Οι τραγικοί 

ποιητές μπολιάζουν, λοιπόν, τα έργα τους με προβληματισμούς της αθηναϊκής 

κοινωνίας. Ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι δίνοντας οι τραγικοί ποιητές έναν επικαιρικό 

χαρακτήρα στον αποσυμβολισμό των μύθων τους αποδεικνύουν ότι τα μυθολογικά 

τους θέματα είναι συνυφασμένα με τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις και τις μεταβολές 

της εποχής τους. Ο Meier αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «oι τραγικοί ποιητές 

συμμετείχαν στην παράδοση της ελληνικής πολιτικής σκέψης»69, αλλά δεν επεδίωκαν 

να παρουσιάζουν απροσχημάτιστα τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα τα οποία συχνά 

σχετίζονταν με την ισχυροποίηση της αθηναϊκής ηγεμονίας. Η σύνδεση και η 

συσχέτιση της τραγωδίας με την αλήθεια της εποχής των ποιητών γίνεται με έναν 

υπόρρητο και υπαινικτικό τρόπο. Το αττικό δράμα συνδέθηκε νωρίς με την πολιτική, 

δεδομένου ότι αρκετά συχνά επεδίωκε να προβάλει ορισμένες όψεις της αθηναϊκής 

δημοκρατίας μπροστά στο φιλοθέαμον κοινό. Οι τραγικοί ποιητές απηύθυναν στο 

θεατρικό τους κοινό πολιτικά μηνύματα συνδυάζοντας τους μύθους με την πολιτική70. 

Μέσα από την διατύπωση ερωτημάτων αναδείκνυαν προβληματισμούς επίκαιρους ή 

διαχρονικούς. Οι αττικοί τραγικοί ποιητές επιχειρούσαν να διεισδύσουν στο 

περιεχόμενο της αθηναϊκής πόλης-κράτους και να εξηγήσουν τους λόγους ακμής και 

παρακμή του71.  

Το αρχαίο ελληνικό θέατρο των κλασικών χρόνων και κυρίως του 5ου αιώνα 

ενίσχυσε την αθηναϊκή δημοκρατία ως θεσμό και ως σκέψη. Κάποιες τραγωδίες 

αποσκοπούσαν στο να τονίσουν ορισμένες όψεις της αθηναϊκής δημοκρατίας μπροστά 

σε ένα ετερόκλιτο θεατρόφιλο γηγενές και ετερογενές κοινό, που σε καμία περίπτωση 

δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μια φιλήσυχη και ήρεμη λαϊκή σύναξη σοβαρών και 

καλλιεργημένων ατόμων72. Ιδιαίτερα στις πρώιμες τραγωδίες παρατηρούμε ότι στην 

πλειονότητά του το κοινό ήταν ιδιαίτερα ακαλλιέργητο, χωρίς εμπειρίες, καθώς ζούσε 

 
67 Ιακώβ (2010) 10, 56. 

68 Ιακώβ (2010) 55, 56. 

69 Meier (1997) 23. 

70 Σακελλαρίου (2012) 493, 494. 

71 Μαρκαντωνάτος (2012) 15, 16. 

72 Μαρκαντωνάτος  (2012) 15, 16. Sommerstein (2007) 28. 
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σε ένα περιορισμένο επαρχιακό περιβάλλον,  αφού η Αθήνα δεν είχε αναδειχθεί ακόμα 

σε υπερδύναμη και κέντρο του ελληνικού κόσμου73. Συχνά, οι θεατές ήταν ατίθασοι, 

ανήσυχοι και απείθαρχοι. Επίσης, όταν δυσαρεστούνταν με κάποιον ηθοποιό, 

υιοθετούσαν μια εκρηκτική και βίαιη συμπεριφορά απέναντί του. Σε περιπτώσεις 

δυσαρέσκειας και απογοήτευσης74 η συμπεριφορά του κοινού γινόταν παραβατική 

ρίχνοντας αντικείμενα στους υποκριτές. Όταν, όμως, ένα τραγικό έργο ήταν αρεστό 

στο κοινό τότε δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις θεατών που το αποστήθιζαν είτε 

ολόκληρο είτε μέρος αυτού75. Σταδιακά, ωστόσο, οι θεατές μέσω των θεατρικών 

παραστάσεων εκπαιδεύονταν και διαπαιδαγωγούνταν, καλλιεργώντας την 

προσωπικότητά τους, διότι βαθμιαία μπορούσαν να αντιληφθούν, να αναγνωρίσουν, 

να αποκρυπτογραφήσουν και να ερμηνεύσουν τα μηνύματα που τους απηύθυνε ο 

δραματουργός. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να πούμε πως η πλειονότητα του 

κοινού έπαιρνε πια στα σοβαρά την παρακολούθηση των θεατρικών παραστάσεων76. 

Το κοινό δεν λειτουργούσε ως ένα ενιαίο σώμα, αντιθέτως διέθετε μια πολυμορφία, 

έχοντας την ικανότητα να αναπτύσσει τις απόψεις του, συζητώντας μετά  το τέλος της 

παράστασης ή ακόμα και κατά την διάρκειά της77. Εκτός, λοιπόν, από τον 

καλλιτεχνικό, αισθητικό, θρησκευτικό και ψυχαγωγικό του χαρακτήρα, το θέατρο 

διέθετε και ένα κοινωνικό περιεχόμενο και μια πολιτική αποστολή που προβλημάτιζε 

το κοινό78.  

Σε περιπτώσεις που ο ποιητικός τους λόγος αναφερόταν στην επικαιρότητα αυτός 

διατυπωνόταν μέσα από γενικεύσεις, προβλέψεις και νύξεις. Η πολιτική, λοιπόν, 

παρενέβαινε έμμεσα στα έργα των τραγικών ποιητών, προσδίδοντας στις τραγωδίες 

τους μια πολιτική λειτουργία. Παράλληλα, η σχέση του τραγικού έργου με την 

πραγματικότητα  μπορεί να εντοπιστεί και με τη συνδρομή ορισμένων αναχρονισμών 

ή κάποιων ιδεών με συνέπεια να προσχωρούν υπαινικτικά στις τραγωδίες τόσο το 

 
73 Meier (1997) 20, 27. 

74 Pickard-Cambridge et alii (2011) 442, 443: Σύμφωνα με μαρτυρίες «το αθηναϊκό κοινό με θορυβώδη 

τρόπο επιδοκίμαζε ή αποδοκίμαζε μια παράσταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εκείνο του 

κωμικού ποιητή Δίφιλου, ο οποίος διώχθηκε βίαια από το θέατρο. Ωστόσο η άσκηση σωματικής βίας 

στο θέατρο νομικά αποτελούσε αδίκημα το οποίο σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις μπορούσε να 

τιμωρηθεί με θάνατο.» 

75 Σακελλαρίου (2012) 468. 

76 Pickard-Cambridge et alii (2011) 444. 

77 Goldhill (2009) 29. 

78 Γραμματάς (2015) 260. 
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ιστορικό γίγνεσθαι όσο και κάποια επίκαιρα και ουσιώδη κοινωνικοπολιτικά ζητήματα.  

Το θεατρόφιλο κοινό παρακολουθούσε σε συγκεκριμένη περίοδο και σε ορισμένο τόπο 

τις θεατρικές παραστάσεις διαθέτοντας τέτοιου είδους προσληπτικές ικανότητες που 

ήταν επηρεασμένες από τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες αλλά και από τις 

πολιτιστικές του εμπειρίες όπως εκείνες είχαν διαμορφωθεί στο πλαίσιο του αθηναϊκού 

κράτους79. Εικάζουμε, λοιπόν, πως ο στόχος της εκάστοτε τραγωδίας είναι να 

επηρεάσει και να επιδράσει στο κοινό της μέσω των ζητημάτων που ετίθεντο, ώστε ο 

Αθηναίος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του δημόσιου βίου του.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο τόπος και η εποχή που 

αναπτύχθηκε η τραγωδία δεν είναι καθόλου τυχαία. Πρόκειται για έναν τόπο που η 

δημοκρατία έχει εδραιωθεί και για μια περίοδο που οι Αθηναίοι στοχάζονται και δρουν 

με έναν ανθρωποκεντρικό γνώμονα, συμμετέχουν στην πολιτική ζωή της πόλης τους, 

υπηρετούν σε δημόσια λειτουργήματα, εκφράζονται ελεύθερα, αναπτύσσουν το 

διάλογο και αμφισβητούν δεδομένες αξίες. Η Αθήνα, είναι γενικά παραδεκτό, ότι 

πραγματευόταν ενώπιον όλων των Ελλήνων τα θέματα που την απασχολούσαν και που 

προέκυπταν από τις ενέργειες της, τα έργα της και τις εμπειρίες της80.  

Ασφαλώς, η αρχαία ελληνική τραγωδία είναι εξ αρχής συνδεδεμένη με την πρόοδο 

του δημοκρατικού πολιτεύματος και την πολιτική δράση των Αθηναίων και για τον 

λόγο αυτό οι τραγωδίες φανερώνουν στοιχεία για την Αθηναϊκή Δημοκρατία του 5ου 

αιώνα και για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Βέβαια, οι τραγικοί ποιητές δεν 

κατέγραφαν συστηματικά τα ιστορικά γεγονότα αλλά τα βίωναν με τον ανθρώπινο 

αντίκτυπό τους81. Παράλληλα, είναι εδραιωμένη η αντίληψη ότι οι τραγικοί ποιητές 

έβλεπαν πέραν της βραχυπρόθεσμης πολιτικής και έφερναν μπροστά στα μάτια των 

Αθηναίων θεατών καταστάσεις και σοβαρά ζητήματα που έχρηζαν προβληματισμού. 

Επίσης, συχνά η αρχαία ελληνική τραγωδία έθετε κατ’ επανάληψη θέματα που 

αφορούσαν στη στρατιωτική ζωή, στην προσωπική πολεμική εμπειρία ενός στρατιώτη 

και γενικότερα θέματα που απασχολούσαν τις κατώτερες τάξεις82. O  Σοφοκλής, ακόμα 

και αν δεν ασχολήθηκε αποκλειστικά και μόνο με το θέμα του Πελοποννησιακού 

Πολέμου, αυτό δεν σήμαινε πως στις τραγωδίες του δεν κάνει λόγο για αυτόν. 

 
79 Γραμματάς (2015) 255, 256. 

80 Meier (1997) 75. 

81 Δρομάζος (1985) 185, 193, 134. 

82 Hall (1997) 123. 



Οι πολιτικές απηχήσεις στα Τραγικά Αποσπάσματα του Σοφοκλέους 

 

  25 . 

Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι κάποια από τα δραματικά του έργα φέρουν έντονα 

τα σημάδια της παθολογίας του πολέμου, χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις τραγωδίες 

Αθάμας και Σκύριοι.  Επίσης, έθιξε τα πολύπλοκα και κρίσιμα ζητήματα που 

απασχολούσαν την αθηναϊκή κοινωνία, όπως ήταν η αποσταθεροποίηση των θεσμών, 

η ηθική αλλοίωση και η φθορά των ανθρώπων, η σημασία των αξιών καθώς και η 

σχέση του ατόμου με το αθηναϊκό κράτος. Ο Σοφοκλής προσπάθησε να εντάξει στα 

δραματικά συμφραζόμενα των θεατρικών του έργων τα στοιχεία εκείνα που πίστευε 

πως είχαν πολιτική σπουδαιότητα83.  

Χρειάζεται να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι η πόλη των Αθηνών στα μέσα του 

5ου αιώνα ήταν πιο ελεύθερη από κάθε άλλη πόλη-κράτος, διότι ασκούσε την εξουσία 

της από τη δύναμη που της παραχωρούσε η ηγεμονία της πάνω στα συμμαχικά κράτη 

γεγονός που επηρέαζε τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του λαού της84. 

Παράλληλα, από οικονομικής πλευράς θα συμφωνήσουμε με την άποψη του  Baldry 

«ότι η αρχαία ελληνική πόλη έχει σωστά περιγραφεί σαν μια κλειστή ιδιωτική εταιρεία 

που λειτουργούσε προς το συμφέρον των πολιτών της και αυτοί ήταν οι διαχειριστές 

και οι μέτοχοί της»85. Η δημοκρατική γαλούχηση των Αθηναίων την περίοδο εκείνη σε 

συνδυασμό με τον παιδαγωγικό ρόλο των τραγικών ποιητών τούς ώθησε στο να 

αναπτύξουν ένα ιδιαίτερα ελεύθερο πνεύμα. Ο ανεξάρτητος και ακώλυτος τρόπος 

σκέψης πιθανώς τούς έδωσε τη δυνατότητα να μην εμμένουν αποκλειστικά και μόνο 

στο μυθολογικό πλαίσιο της τραγωδίας, αλλά να την αξιολογούν και κάτω από μια 

άλλη οπτική, κυρίως πολιτική, εξάγοντας με αυτόν τον τρόπο τα δικά τους 

συμπεράσματα σε σχέση με τη σύγχρονή τους πραγματικότητα. Ως εκ τούτου οι 

Αθηναίοι θεατές παρακολουθούσαν τις τραγικές παραστάσεις και υπό την ιδιότητα του 

πολίτη86. Οι Αθηναίοι, λοιπόν, βλέπουν πίσω από τον μύθο ζητήματα που απασχολούν 

τον καθημερινό τους βίο, προβαίνοντας σε συσχετίσεις και συνειρμούς ακόμα και αν 

η πλοκή των τραγωδιών δεν διαδραματιζόταν στην Αττική87. Όπως έχουμε αντιληφθεί 

από τα ανωτέρω, τα τραγικά έργα της κλασικής εποχής διατύπωναν συχνά μέσα από 

το μυθολογικό τους πλαίσιο ζητήματα που προβλημάτιζαν και ίσως αναστάτωναν τους 

 
83 Meier (1997) 25. 

84 De Romilly (2010) 75. 

85 Baldry (1992) 31. 

86 Meier (1997) 23. 

87 Hesk (2011) 104. 
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πολίτες88. Πέρα, όμως, από τους θεατές που ήταν πια σε θέση να διακρίνουν 

περισσότερα πράγματα από τον μύθο πάνω στον οποίο βασιζόταν μια τραγωδία και οι 

ίδιοι οι ποιητές, επίσης, ενδιαφέρονταν να αφήσουν πολιτικούς και όχι μόνο 

υπαινιγμούς, οι οποίοι θα λειτουργούσαν αφυπνιστικά για τους Αθηναίους.  

Έχει εμπεδωθεί πια η πεποίθηση ότι στην Αθήνα των κλασικών χρόνων το δράμα 

και ειδικότερα η τραγωδία πέρα από το γεγονός ότι αποτελούσε ένα θρησκευτικό 

δρώμενο με τελετουργίες που αφορούσαν αρχικά τη γονιμότητα και τη βλάστηση προς 

τιμήν του θεού Διόνυσου, παράλληλα, συνιστούσε ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός για 

την Αθήνα, όχι με τη στενή έννοια του όρου, όπως χρησιμοποιείται στις μέρες μας, 

αλλά ως γεγονός που σχετίζεται με τη δημόσια ζωή της πόλης89. Συγκεκριμένα, τα εν 

άστει Διονύσια που πραγματοποιούνταν στις αρχές της άνοιξης είχαν αποκτήσει πολύ 

μεγάλη σημασία τόσο για τον αθηναϊκό λαό όσο και για την αθηναϊκή πολιτεία90. Θα 

μπορούσαμε κατά συνέπεια να υποστηρίξουμε ότι η πολιτική δεν ήταν απούσα από τις 

αθηναϊκές εορτές, απλά στους Έλληνες παρουσιαζόταν «αποστασιοποιημένη και εν 

μέρει αντεστραμμένη ή με μυθικό περίβλημα»91. Η αθηναϊκή πολιτική ισορροπία 

βασιζόταν διηνεκώς στο δημόσιο χαρακτήρα της γιορτής με την πολιτική να 

αναμειγνύεται με την πίστη και την ιδεολογία92. Εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον το 

γεγονός ότι οι Αθηναίοι μέσα από τη διδασκαλία της τραγωδίας ενδυνάμωναν την τάξη, 

τις αθηναϊκές αξίες και αρχές και φυσικά την έννοια της δικαιοσύνης. Ως εκ τούτου ο 

αθηναϊκός λαός χρειαζόταν τη διδασκαλία της τραγωδίας και ήταν για αυτόν αναγκαία, 

όπως ήταν η Εκκλησία του δήμου, η Βουλή των Πεντακοσίων και γενικότερα όλοι οι 

δημοκρατικοί θεσμοί στους οποίους συμμετείχε σταθερά και ενεργά93.  Όπως αναφέρει 

και ο Μαρκαντωνάτος το αρχαίο ελληνικό θέατρο δεν απέχει και πολύ ως προς τη δομή 

και το περιεχόμενο του από τα δύο υπέρτατα λαοκρατικά όργανα της Αθήνας, την 

Εκκλησία του δήμου και τα λαϊκά δικαστήρια, διότι η συστηματική παλλαϊκή 

παρακολούθηση αιχμηρών διαλόγων ή διενέξεων και φιλονικιών καθώς και το αίσθημα 

«δι' ἐλέου καὶ φόβου» στο πλαίσιο της θεατρικής παράστασης συνιστούν τον 

 
88 Meier (1997) 21, 22. 

89 Goldhill (1997) 54. 

90 Pickard-Cambridge (2011) 89. 

91 Meier (1997) 71. 

92 Meier (1997) 22. 

93 Meier (1997) 19. 



Οι πολιτικές απηχήσεις στα Τραγικά Αποσπάσματα του Σοφοκλέους 

 

  27 . 

ακρογωνιαίο λίθο των νομοθετικών και δικανικών θεσμών της αθηναϊκής 

δημοκρατίας94.  

Πέραν των ανωτέρω στοιχείων που προαναφέρθηκαν καθίσταται ιδιαίτερα 

ανάγλυφος ο πολιτικός χαρακτήρας της τραγωδίας και από κάποια επιπρόσθετα 

σπουδαία χαρακτηριστικά της. Μέσω αυτών των στοιχείων αποδεικνύεται με 

εμφαντικό τρόπο το γεγονός ότι η τραγωδία ήταν συνυφασμένη με την πολιτειακή 

οργάνωση του αθηναϊκού κράτους.  Θα μπορούσαμε, επομένως, να επισημάνουμε 

αρκετά εξ αυτών. Αρχικά, η Αθήνα ως κράτος όριζε την ευθύνη της πομπής των 

δραματικών αγώνων σε ένα πρόσωπο το οποίο κατείχε πολιτικό αξίωμα, στον επώνυμο 

άρχοντα, ήτοι τον πρώτο από τους δέκα άρχοντες. Ο κρατικός αυτός αξιωματούχος 

διάλεγε τους χορηγούς, δηλαδή, τους πολίτες εκείνους που θα αναλάμβαναν τα έξοδα 

για τη διδασκαλία των τραγωδιών κατά τα εν άστει Διονύσια95. Αυτός τύχαινε επιπλέον 

και της βοήθειας από δύο παρέδρους και από δύο επιμελητές για την πομπή. Οι 

επιμελητές αναλάμβαναν τη συγκεκριμένη θέση ύστερα από ψηφοφορία της Εκκλησίας 

του δήμου96. Επίσης, τόσο στην Εκκλησία του δήμου όσο και στις θεατρικές 

παραστάσεις παρατηρούμε αφενός τη μαζική συμμετοχή των πολιτών και αφετέρου τη 

γλωσσική δεινότητα των ρητόρων και των ηθοποιών αντίστοιχα97.  Άλλο ένα στοιχείο 

που φανερώνει τη σύνδεση της πολιτείας με τη διεξαγωγή των παραστάσεων ήταν το 

γεγονός ότι η Εκκλησία του δήμου απένεμε τα βραβεία στους νικητές ποιητές και στους 

χορηγούς τους μέσα σε μια πανηγυρική και θριαμβευτική ατμόσφαιρα. Επίσης, ήταν 

θέμα της αθηναϊκής πολιτείας η χάραξη σε πλάκες των ονομάτων των 

τραγωδιογράφων, των υποκριτών και των χορηγών και η υποβολή τους στο δημόσιο 

αρχείο. Επιπλέον, η αθηναϊκή τραγωδία παρουσίαζε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά 

με την Εκκλησία του δήμου, αφού και οι δύο συνδέονταν με την έννοια του ιερού και 

διέθεταν τελετουργικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα άρχιζαν τις δραστηριότητές τους με 

προσευχή και με θυσία ενισχύοντας, με αυτό τον τρόπο το θρησκευτικό και πολιτικό 

αίσθημα του λαού98.  

 
94 Μαρκαντωνάτος (2012) 16. 

95 Pickard-Cambridge (2011) 133. 

96 Pickard-Cambridge (2011) 89. 

97 Baldry (1992) 31. 

98 Cartledge (2015) 23. 
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 Ένα ακόμα στοιχείο που μαρτυρεί τη συνάφεια των τραγικών έργων με τα 

πολιτειακά στοιχεία του αθηναϊκού κράτους ήταν το ουσιαστικό ενδιαφέρον της 

πολιτείας για αυτό το καλλιτεχνικό και πολιτικό επίτευγμα, την τραγωδία, καθώς 

συνιστούσε ένα επιπρόσθετο μέσο εκπαίδευσης των Αθηναίων. Η τραγωδία 

διαπαιδαγωγούσε και διέπλαθε το θεατρικό κοινό της μέσα από την απεικόνιση και την 

αναπαράσταση ακραίων κυρίως καταστάσεων και ανθρωπίνων συμπεριφορών. Με 

αυτόν τον τρόπο οι θεατές εμπλούτιζαν την εμπειρία τους για τη ζωή γνωρίζοντας 

καλύτερα την ανθρώπινη φύση. Η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων από όλον 

τον αθηναϊκό λαό ήταν ένα γεγονός που ενδιέφερε την αθηναϊκή πολιτεία, εφόσον 

επικρατούσε η αντίληψη, όπως προείπαμε, ότι η τραγωδία προσέφερε στο κοινό 

μαθήματα αισθητικής, παιδείας και δημοκρατίας. Η παρακολούθηση ενός τραγικού 

έργου στο θέατρο δεν ήταν αποκλειστικά μια καθαρά θεατρική εμπειρία για το κοινό, 

αλλά και ένα κομμάτι των αθηναϊκών θρησκευτικών συνθηκών της κλασικής 

περιόδου99. Παράλληλα έδινε την αφορμή να εξεταστούν προβλήματα που 

απασχολούσαν την αθηναϊκή κοινωνία και να προκύψουν συζητήσεις, για τα ήθη, τη 

θρησκεία και φυσικά για την πολιτική. Επρόκειτο, συνεπώς, για μια επιμορφωτική 

διαδικασία που συνέβαλλε στην εξύψωση του πνεύματος με τον αναστοχασμό παλαιών 

ιδεολογιών και με την αμφισβήτηση παγιωμένων κοινωνικών αξιών και πολιτικών 

ιδεών100. «Οι θεατές του 5ου αιώνα καλούνταν συνεχώς να αναστοχαστούν, να 

σκεφτούν δηλαδή με κριτικό πνεύμα τη δική τους εναργή θέαση των έργων στο θέατρο: 

ενόσω, δηλαδή, παρακολουθούσαν τους ίδιους τους δραματικούς χαρακτήρες να 

ενεργούν ως θεατές σε περιστάσεις ενδοδραματικής θέασης»101. Μόνο ένα τέτοιο κοινό 

που ήταν εξοικειωμένο με σχοινοτενείς συζητήσεις στις συνελεύσεις και στην αγορά 

είχε τη διάθεση αλλά και την ικανότητα να παρακολουθεί πολύωρες θεατρικές 

παραστάσεις102.  

Οι κύριες δραστηριότητες των εν άστει  Διονυσίων άρχιζαν την δέκατη ημέρα του 

αθηναϊκού μήνα Ελαφηβολιώνα. Ξεκινούσαν με μια τυπική διαδικασία στην οποία 

διαφορετικά τμήματα της αθηναϊκής κοινωνίας, άνδρες και γυναίκες παρουσιάζονταν. 

Επειδή η εν λόγω εορτή ήταν μια ιερή στιγμή, όλα τα δικαστήρια έκλειναν και έδιναν 

 
99 Sourvinou-Inwood (2008) 118. 

100 Lada-Richards (2008) 459. 

101 Lada-Richards (2008) 465. 

102 Λιγνάδης (1988) 20. 
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άδεια στους φυλακισμένους να παραβρεθούν στις εκδηλώσεις103. Αξιοθαύμαστος είναι 

και ο αριθμός των ατόμων που παρακολουθούσαν τις θεατρικές παραστάσεις στο 

πρώτο μόνιμο θέατρο που κατασκευάστηκε στην Αθήνα στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ., 

στο θέατρο του Διονύσου, γεγονός που αποδεικνύει ότι το θέατρο ήταν ένα μαζικό 

κοινωνικό φαινόμενο104. Υπολογίζεται πως χωρούσε  περίπου 5.000 -7.000 θεατές και 

με τη φυσική κοιλότητα που διέθετε ο βράχος πάνω στον οποίο χτίστηκε βοηθούσε 

στην αμφιθεατρική διάταξη των θέσεων105. Πρόκειται για έναν αριθμό σχεδόν ανάλογο  

με εκείνον των ατόμων που συμμετείχαν στην Εκκλησία του δήμου, στην Πνύκα έως 

το 403 π. Χ. πράγμα που φανερώνει τη ψυχαγωγική αλλά και την πολιτική αξία των 

θεατρικών παραστάσεων. Εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος του κόσμου για τα εν 

άστει Διονύσια και της επιθυμίας του να συμμετέχει σε αυτά, αλλά και λόγω του 

σπουδαίου παιδαγωγικού ρόλου των δραμάτων, ο Περικλής ίδρυσε το ταμείο των 

θεωρικών106. Το ταμείο αυτό παρείχε χρήματα στους φτωχούς με πλήρη πολιτικά 

δικαιώματα Αθηναίους, ώστε να μπορούν να αγοράσουν θέσεις για τις θεατρικές 

παραστάσεις. Το θεωρικόν καταβαλλόταν από τους υπαλλήλους του δήμου  σύμφωνα 

πάντα με τα μητρώα του δήμου τους. Στόχος ήταν να εξασφαλιστεί η δυνατότητα της 

παρακολούθησης και της διδαχής των τραγωδιών σε όλο τον αθηναϊκό λαό107. 

Πρόκειται για ένα μέτρο εξαγοράς του θεατρικού εισιτηρίου που στόχευε στην 

ψυχαγωγία των Αθηναίων αλλά κυρίως στην διαπαιδαγώγησή του. Μην ξεχνάμε, 

επίσης, ότι οι τελετές αποσκοπούσαν στην προώθηση του ιδανικού της συμμετοχής 

των πολιτών στο κράτος και συγχρόνως στην ανάδειξη της δύναμης της αθηναϊκής 

πόλης108. Τα θεωρικά, λοιπόν, καθιερώθηκαν κατά τη διάρκεια της δημοκρατίας και 

βρίσκονταν κάτω από την κρατική μέριμνα γεγονός που δείχνει την εμπλοκή της 

πολιτείας στη διαξαγωγή των θεατρικών παραστάσεων109. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει και ο Meier «με την εξισορρόπησητου πλούτου με τη φτώχεια ο ρόλος της 

πόλης ενισχυόταν και υπογραμμιζόταν ο δημόσιος χαρακτήρας της»110.  

 
103 Beer (2004) 35. 

104 Μαρκαντωνάτος (2012) 17. Cartledge (2015) 3. 

105 Χουρμουζιάδης (1984) 45, 46. 

106 Baldock (2005) 24. Goldhill (1997) 55. 

107 Pickard-Cambridge et alii (2011) 433-435. 

108 Goldhill (1997) 56. 

109 Σακελλαρίου (2012) 562. 

110 Meier (1997) 74. 
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Υπήρχε, επίσης, έντονη κρατική μέριμνα για τους επίσημους εορτασμούς και τις 

τελετουργίες πριν από την έναρξη των θεατρικών παραστάσεων την περίοδο των εν 

άστει Διονυσίων με θέματα που δεν σχετίζονταν με το θέατρο, αλλά διέθεταν έναν 

ολοφάνερο πολιτικό χαρακτήρα. Το αθηναϊκό κράτος εξαιτίας της πολιτικής ακμής του 

και της ανάδειξής του σε ελληνική υπερδύναμη εύρισκε την ευκαιρία να ξεπεράσει τα 

στενά τοπικά του όρια, ώστε να προβληθεί και να τονίσει την μεγαλοπρέπειά του, να 

επισημάνει τις αισθητικές του καινοτομίες, να προβάλει τη δύναμή του και να επιδείξει 

τον πλούτο και την τρυφηλότητά του σε όλον τον ελληνικό κόσμο111. Ας μην ξεχνάμε 

ότι  τις  θεατρικές παραστάσεις μπορούσαν να τις παρακολουθήσουν και ξένοι, οι 

οποίοι προέρχονταν ακόμα και από υπερπόντιες περιοχές112. Οι Αθηναίοι ήταν 

απόλυτα σίγουροι για την υπεροχή, το μεγαλείο και την αίγλη τους που επέτρεπαν με 

χαρά να παρακολουθούν αυτό το πολιτιστικό επίτευγμα και σε άλλους που δεν ζούσαν 

στην Αττική113. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως η περίοδος114 που γιορτάζονταν 

τα εν άστει Διονύσια ήταν ο μήνας Ελαφηβολιώνας (Μάρτιος-Απρίλιος) πράγμα που 

σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές για ταξίδι είτε μέσω στεριάς είτε μέσω 

θαλάσσης, αφού επρόκειτο για άνοιξη και ο καιρός ήταν ζεστός. Τα εν άστει Διονύσια 

ήταν για τους Έλληνες απανταχού συνδετικός κρίκος και παράλληλα ήταν για τους 

Αθηναίους πολίτες ένας τρόπος να απομακρυνθούν από την κουραστική 

καθημερινότητά τους115. Οι πολίτες που προέρχονταν από τα περίχωρα της πιο ισχυρής 

πόλης του κόσμου είχαν τη δυνατότητα να μείνουν στο ύπαιθρο, ενώ πολλοί ξένοι λόγω 

του ήπιου καιρού συγκεντρώνονταν τη συγκεκριμένη περίοδο είτε για 

επαγγελματικούς λόγους είτε για λόγους ψυχαγωγίας. Κατά την προετοιμασία για την 

υλοποίηση των εν άστει Διονυσίων εκατοντάδες Αθηναίοι πολίτες όφειλαν να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη διενέργεια των δραματικών αγώνων διακόπτοντας 

τις δικές τους εργασίες116. Η σπουδαιότητα της συμμετοχής τους στην πραγματοποίηση 

 
111 Pickard-Cambridge et alii (2011) 89-91. Blume (1986) 33. 

112 Carter (2011) 49. 

113 Meier (1997) 75. 

114 Pickard-Cambridge et alii (2011) 102: Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου μίκραινε η 

έκταση των εορτασμών, διότι δεν έπρεπε να χάνεται πολύτιμος χρόνος και χρήμα που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί στη ναυπήγηση πλοίων και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.  

115 Meier (1997) 22. 

116 Χουρμουζιάδης (1998) 12. 
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των Αγώνων ήταν αντίστοιχη με την ενασχόλησή του στη Βουλή  ή στα Δικαστήρια 

της Ηλιαίας. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πριν από την έναρξη των παραστάσεων 

παρουσιάζονταν στο θέατρο οι φόροι των συμμαχικών πόλεων της Αθήνας πράγμα που 

καταδεικνύει τη σχέση της τραγωδίας με την πολιτική.  Παράλληλα, απέδιδαν τιμές 

και σεβασμό, όχι μόνο στους Αθηναίους που πρόσφεραν στην Αθήνα, αλλά και σε 

αλλοεθνείς. Επίσης, πριν την έναρξη των θεατρικών παραστάσεων, παρουσιαζόταν στο 

θέατρο με επιβλητικό και μεγαλοπρεπή τρόπο η πομπή των ορφανών του πολέμου που 

είχαν μόλις ενηλικιωθεί και βρίσκονταν πια σε ηλικία στράτευσης117. Οι γονείς αυτών 

των νέων είχαν θυσιαστεί για την πατρίδα και η πολιτεία είχε αναλάβει την ανατροφή 

τους μέχρι την ενηλικίωσή τους. Το  γεγονός αυτό χάριζε στην Αθήνα μεγάλη φήμη 

για την ουσιαστική προσήλωση στο λαό της και παράλληλα αναδείκνυε την ισχύ  της 

όχι μόνο μπροστά στους πολίτες, στις γυναίκες, στους μετοίκους και στους δούλους, 

αλλά κυρίως στους ξένους και στις συμμαχικές αποστολές αξιωματούχων, που 

κατέφθαναν εκείνη την περίοδο για να καταβάλλουν το συμμαχικό φόρο118. Πρόκειται 

για μια απερίφραστη, ρητή αλλά και ειρηνική κίνηση της αθηναϊκής δύναμης, αφού 

αφενός τονιζόταν η παντοδυναμία της πόλης και αφετέρου υπογραμμιζόταν η θυσία 

των Αθηναίων πολεμιστών για τη διατήρηση της ελευθερίας και της αθηναϊκής 

αίγλης119. Η περίοδος της τέλεσης των εν άστει Διονυσίων ήταν πρόσφορη και για τις 

επισκέψεις πρέσβεων άλλων κρατών με σκοπό να συζητηθούν κάποια ζητήματα ή να 

τελεστούν κάποιες πράξεις, όπως ο όρκος συμμαχίας μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης, ο 

οποίος έπρεπε να ανανεώνεται κάθε έτος στη γιορτή των Διονυσίων από Σπαρτιάτες 

πρέσβεις120. Κατά την μαρτυρία του Ισοκράτη, οι Αθηναίοι εξέθεταν στην ορχήστρα 

τα ετήσια πλεονάσματα από τα κρατικά έσοδα ως μια επίδειξη πλούτου και ισχύος121. 

Ακόμα και οι φυλακισμένοι αφήνονταν ελεύθεροι  κατά τη διάρκεια των εορτασμών. 

Γενικά, κατά την τέλεση των εν άστει Διονυσίων η Αθήνα βρισκόταν σε αργία και 

κανένα νομικό ζήτημα δεν διευθετείτο εκείνη την περίοδο εκτός και αν υπήρχε κάποια 

επείγουσα κατάσταση που ανάγκαζε την Εκκλησία του δήμου να συνεδριάσει122. Όπως 

 
117 Meier (1997) 81-82. Blume (1986) 33. Pickard-Cambridge et alii (2011) 92. 

118 Σακελλαρίου (2012) 467. Goldhill (1997) 60. 

119 Meier (1997) 82. 

120 Pickard-Cambridge et alii (2011) 99. 

121 Blume (1986) 33. 

122 Pickard-Cambridge et alii (2011) 98. 
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είναι αναμενόμενο οι γιορτές εξασθένιζαν και καταλάγιαζαν τις εντάσεις μεταξύ των 

πολιτών και μετρίαζαν την ένταση των ατόμων που προκαλούσε η τάξη και η πειθαρχία 

στην καθημερινότητα123. Η παρακολούθηση των τραγωδιών, συνεπώς, ήταν ένα 

αντιστάθμισμα στην καθημερινή πολιτική και ιδιωτική ζωή των Αθηναίων124. 

Εκτός από τα προηγούμενα στοιχεία που προαναφέρθηκαν ο πολιτικός χαρακτήρας 

της διοργάνωσης των παραστάσεων των τραγικών έργων, αποδεικνύεται και από το 

γεγονός ότι η Εκκλησία του δήμου είχε ως  υποχρέωση να παρατηρήσει και να ελέγξει 

τη στάση των αξιωματούχων που είχαν αναλάβει την ευθύνη της εορτής.125 Εφόσον 

εξεταζόταν η συμπεριφορά τους και κυρίως εκείνη του επώνυμου άρχοντα, η Εκκλησία 

του δήμου έλεγχε τα παράπονα (προβολαί)126 των πολιτών για την κακή συμπεριφορά 

που επέδειξαν οι συμπολίτες τους κατά τη διάρκεια των εορτασμών127. Επίσης, η 

αθηναϊκή πολιτεία διατηρούσε ένα επίσημο αρχείο που αφορούσε τις παραστάσεις, τον 

κατάλογο των νικητών και τον χρόνο τέλεσή τους. Επιπλέον, τον 5ο αιώνα στην Αθήνα 

το θέατρο του Διονύσου δεν διέφερε καθόλου από την Πνύκα και την Ηλιαία.  Ας μην 

ξεχνάμε ότι το συγκεκριμένο θέατρο που γίνονταν οι τραγικοί αγώνες διέθετε περίπου 

5.000 - 7.000 θέσεις128.  Τόσο η Εκκλησία του δήμου όσο και τα λαϊκά δικαστήρια 

στόχευαν στη λήψη οριστικών αποφάσεων για πολιτικά και κοινωνικά θέματα. 

Αναλόγως και η θεατρική πράξη, η οποία επιβλεπόταν και επιτηρούνταν από 

επίσημους, υπεύθυνους και αξιόπιστους πολιτειακούς φορείς, οδηγούσε τους 

Αθηναίους στο να αποφανθούν επισήμως για την πειστικότητα των θεατρικών 

δρωμένων ύστερα από πολύωρο θέαμα και ακρόαμα των υποκριτών. Ως εκ τούτου η 

ελευθερία του λόγου, η δημόσια άσκηση κριτικής και η αμφισβήτηση πέρα από την 

παρουσία τους στους πολιτικούς θεσμούς τις εντοπίζουμε και στην τραγωδία129.  

 
123 Meier (1997) 70. 

124 Meier (1997) 86. 

125 Pickard-Cambridge et alii (2011) 105, 106, 108. 

126Pickard-Cambridge et alii (2011) 106: «Η προβολή δεν συνιστούσε μια αυστηρή δικαστική 

διαδικασία, αλλά κατά την παραπομπή των παραβατών  στην Εκκλησία, και αν η Εκκλησία έκανε δεκτή 

την εισήγηση ότι ο κατηγορούμενος είχε παραβεί το νόμο ή είχε προσβάλει την ιερότητα της γιορτής, ο 

κατήγορος βρισκόταν σε θέση ισχύος σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία που ενδεχομένως θα 

ακολουθούσε.» 

127 Pickard-Cambridge et alii (2011) 106: 

128 Μαρκαντωνάτος (2012) 17. 

129 Meier (1997) 70. 
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 Το γεγονός ότι η τραγωδία συνδέεται με τους δημοκρατικούς θεσμούς  και την 

αθηναϊκή πολιτεία φανερώνεται και από το γεγονός ότι οι χορηγοί που θα 

αναλάμβαναν να καλύψουν τις ανάγκες του χορού στις τραγωδίες έπρεπε οπωσδήποτε 

να είναι Αθηναίοι πολίτες και μάλιστα πλούσιοι, ώστε να μπορούν να 

χρηματοδοτήσουν τα έξοδα των παραστάσεων130. Οι εύποροι πολίτες ήταν εύλογο να 

αναλαμβάνουν την κάλυψη των δημοσίων εξόδων, αφού στην αθηναϊκή  κοινωνία 

κανείς δεν πλήρωνε φόρους. Για το λόγο αυτό οι συμπολίτες τους, που ανήκαν στα 

μεσαία και κατώτερα στρώματα, τούς ευγνωμονούσαν πράγμα που τους ευνοούσε 

πολιτικά131. Τα έξοδα για τη διοργάνωση και την τέλεση των εορτών εξασφάλιζαν την 

εύνοια του λαού, καθώς κατανάλωνε αφειδώς το κρέας των θυσιών, ενώ ξεκούραζε και 

χαλάρωνε το πνεύμα του μέσα από την  παρακολούθηση των πομπών και των 

θεατρικών παραστάσεων132. Με αυτόν τον τρόπο «η Αθήνα θα ανταποκρινόταν στο 

πρότυπο της φιλέορτου πόλεως αποκτώντας περισσότερη αίγλη και διακηρύσσοντας 

το μεγαλείο της»133. Πρόκειται όπως αναφέρει και ο Meier για μια «εορταστική 

πολιτική» που απέφερε οφέλη τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική  αθηναϊκή 

πολιτική134. Ήταν αναγκαίο, επίσης, ο χορηγός να ξοδέψει τα χρήματα του με εμφανή 

τρόπο τόσο για τη διδασκαλία του χορού όσο και για τα μεγαλοπρεπή κοστούμια. 

Αυτός επέλεγε τα πρόσωπα του χορού κυρίως από τη δική του κοινότητα και πρόσφερε 

το σπίτι του για τη διδασκαλία.  Η νίκη ή η ήττα ενός ποιητή δεν εξαρτιόταν μόνο από 

τη δική του συγγραφική δεινότητα, αλλά και από τη γαλαντομία ή φειδωλότητα του 

χορηγού αναφορικά με τις στολές και τον αριθμό των προσώπων που θα περιστοίχιζαν 

τους πρωταγωνιστές135.  

Άλλο ένα στοιχείο που αποδεικνύει τη συνάφεια μεταξύ της πολιτείας και της 

τραγωδίας είναι και το γεγονός ότι η Βουλή πριν ξεκινήσουν τα εν άστει Διονύσια ή 

πριν από τους δραματικούς αγώνες, συνέτασσε έναν κατάλογο με τα άτομα που είχαν 

 
130 Pickard-Cambridge et alii (2011) 133, 135.  Wiles (2009) 76. 

131 Meier (1997) 79.  

132 Meier (1997) 69. 

133 Meier (1997) 69. 

134 Meier (1997) 69. 

135 Pickard-Cambridge et alii (2011)  135.   
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επιλεγεί από τις δέκα φυλές ως υποψήφια για να αποτελέσουν τους κριτές136 των 

θεατρικών παραστάσεων.   

Δεν πρέπει να λησμονούμε, ωστόσο, και την παρουσία της ρητορικής τέχνης στην 

τραγωδία κυρίως σε συναισθηματικά φορτισμένες σκηνές. Οι ήρωες συχνά σε 

έντονους διαλόγους χρησιμοποιούν ρητορικά σχήματα προκειμένου να εξασφαλίσουν 

την πειστικότητα των λεγομένων τους137. Στο τραγικό θέατρο του Σοφοκλή οι 

πρωταγωνιστές συχνά αντιμάχονται λεκτικά ο ένας τον άλλον, αντιπαραβάλλοντας 

επιχειρήματα σε επιχειρήματα. Δυστυχώς, όμως, οι ήρωες του Σοφοκλή δεν πείθονται 

ποτέ από την επιχειρηματολογία που διατυπώνεται από τον συνομιλητή τους, 

εμμένοντας στους αρχικούς δικούς τους συλλογισμούς138. Παρομοίως, η ρητορική 

δεινότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της δημοκρατικής ιδεολογίας και πολιτείας, καθώς 

στο πλαίσιο της δημοκρατίας ο πολίτης  ή  ο ρήτορας ως δημόσιος ομιλητής προσπαθεί 

με εναργή και παραστατικό λόγο να διαμηνύσει στο ακροατήριο όσα επιθυμεί, ώστε 

να γίνει πειστικός. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που στοχεύει πέρα από 

την πειθώ και την διάδοση ιδεών και στην διαπαιδαγώγηση του ατόμου. Η ρητορική, 

άλλωστε, είναι η πολιτική τέχνη του δημόσιου λόγου που χρησιμοποιείται τόσο στις 

συνελεύσεις και στα δικαστήρια όσο και στην τραγωδία διαθέτοντας έναν διερευνητικό 

χαρακτήρα και μια δύναμη μέσω της επιλογής των κατάλληλων λέξεων που μπορούν 

να επηρεάσουν μια συγκεκριμένη κατάσταση139.  

  

 
136 Pickard-Cambridge et alii (2011) 149: «Τα ονόματα αυτών τοποθετούνταν σε δέκα υδρίες οι οποίες 

σφραγίζονταν από τους πρυτάνεις που προέδρευαν στη βουλή και από τους χορηγούς και τοποθετούνταν 

στην Ακρόπολη υπό τη φύλαξη των δημοσίων ταμιών. Η παραβίασή τους συνιστούσε κακούργημα. Πριν 

την έναρξη των δραματικών αγώνων οι υδρίες βρίσκονταν πια στο θέατρο του Διονύσου και ο επώνυμος 

άρχων τραβούσε ένα όνομα από κάθε μια. Οι δέκα κριτές ορκίζονταν να δώσουν αμερόληπτη κρίση. 

Στο τέλος των αγώνων ο καθένας έγραφε κατά σειρά προτίμησης σε πινακίδα. Οι πινακίδες 

τοποθετούνταν σε κάλπη από την οποία ο άρχων τραβούσε τυχαία πέντε και από αυτές αποφασιζόταν 

το αποτέλεσμα.» 

137 Μαρκαντωνάτος (2012) 18. 

138 De Romilly (2000) 100 

139 Kennedy (2000) 9, 16. 
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1. Αθάμας 

Ο Σοφοκλής  έχει συγγράψει δύο έργα με τον  κοινό τίτλο Αθάμας, ωστόσο η πλοκή140 

μόνο της μιας τραγωδίας θεωρείται γνωστή. Αναφορικά με την πλοκή του δεύτερου 

σοφόκλειου έργου, αυτό λογίζεται ως προϊόν εικασίας ή παραλλαγής του 

συγκεκριμένου μύθου. Τα  δύο μοναδικά διασωθέντα αποσπάσματα της αρχικής 

τραγωδίας παραπέμπουν στον γνωστό μύθο του Αθάμαντα, του τοπικού ήρωα της 

Βοιωτίας και της Θεσσαλίας141. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι ο Αθάμας 

σχετίζεται με μια ποικιλία μυθολογικών ιστοριών, οι περισσότερες εκ των οποίων 

έχουν επίκεντρο τις τρείς συζύγους του, τη Νεφέλη, την Ινώ και τη Θεμιστώ142. 

Ειδικότερα, το απόσπασμα 4 ὡς ὢν ἅπαις τε κἀγύναιξ κἀνέστιος παρέχει εξ αρχής στον 

αναγνώστη τα βασικότερα στοιχεία της πλοκής του έργου, εφόσον μέσω αυτού γίνεται 

αντιληπτή η οδυνηρή κατάσταση που βιώνει ο συγκεκριμένος μυθολογικός ήρωας. 

Αναμφισβήτητα, ο Σοφοκλής παρουσιάζει τον Αθάμαντα τη στιγμή της κατάρρευσης 

και του διασυρμού του. Μέσα από την κατάρρευσή του αναδύεται ο απαράμιλλος 

ηρωισμός του143. Αυτή η γενναιοψυχία και αντρειοσύνη εντοπίζεται ακριβώς τη στιγμή 

όπου ο ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με ποικίλες δοκιμασίες και κακουχίες.  

Από τα δύο σωζόμενα αποσπάσματα αυτό που πιθανώς θα μπορούσε να προσφέρει 

ένα δείγμα  πολιτικού προβληματισμού στους Αθηναίους της κλασικής περιόδου είναι 

το εξής: 

Απ. 4 R στον Choerob. in Theod. Can. 1, 289, 24  

ὡς ὢν ἄπαις τε κἀγύναιξ κἀνέστιος144 

 

 
140 Oakley (1982) 45: Ο Γερμανός αρχαιολόγος Heinrich Fuhrmann «δημοσίευσε το  1951 κάποια 

θραύσματα ενός αρχαίου δοχείου που παρουσίαζε ένα κομμάτι της πλοκής του μύθου του Αθάμαντα και 

το όνομα του συγγραφέα συσχετίζοντας έτσι το σκεύος με τον Αθάμαντα του Σοφοκλή, με ένα δηλαδή 

από τα δύο έργα που εκείνος έγραψε με το ίδιο όνομα.» 

141 Lloyd-Jones (2003) 10.  Pearson (1917) I. 1. 

142 Oakley (1982) 44. 

143 De Romilly (1988) 117. 

144 Radt (1999) V. 101. Πβ. και Nauck (1964) 132. Lloyd- Jones (2003) 12-13. Pearson (1917) I. 5.  
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καθώς είναι δίχως παιδί, σύζυγο και στέγη. 

Κατά τη γνώμη μας στο σημείο αυτό ότι ο Σοφοκλής δε χρησιμοποιεί τυχαία την 

αιτιολογική μετοχή ὡς ὢν. Μέσω αυτής στοχεύει να δώσει τους λόγους δυστυχίας του 

Αθάμαντα. Όπως μαρτυρεί το σωζόμενο απόσπασμα, ο βασιλιάς του Ορχομενού  

υφίσταται την απώλεια των παιδιών του, της συζύγου του και του οίκου του145. 

Σύμφωνα με τον μύθο ο Αθάμας αποχωρίζεται τα παιδιά του, τον Φρίξο και την Έλλη,  

καθώς συνάπτει γάμο με την κόρη του Κάδμου, την Ινώ, η οποία ενεργώντας 

παρασκηνιακά στήνει σκευωρία εις βάρος των απογόνων του.  

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι το διασωθέν απόσπασμα αναφέρεται σε μια από τις δύο 

παρακάτω εκδοχές. Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή η Ινώ εκμεταλλεύτηκε την ξηρασία 

που επικρατούσε στην περιοχή, η οποία ήταν προϊόν εκδίκησης της προδομένης 

συζύγου του Αθάμαντα, Νεφέλης. Όταν ο Αθάμας έστειλε απεσταλμένους στο μαντείο 

των Δελφών ζητώντας πληροφορίες για τα αίτια της ξηρασίας, η Ινώ δωροδόκησε τους 

απεσταλμένους να του διαμηνύσουν ψευδή χρησμό. Ο χρησμός όριζε τη θυσία του 

Φρίξου και της Έλλης146. Πριν δολοφονηθεί ο Φρίξος, η μητέρα του Νεφέλη διασώζει 

εκείνον και την αδερφή του με τη βοήθεια ενός ιπτάμενου κριαριού. Δυστυχώς, η Έλλη 

έπεσε από τον κριό στην περιοχή που σήμερα προς τιμήν της ονομάζεται Ελλήσποντος. 

Ο Φρίξος επέζησε και έφθασε στην Κολχίδα, όπου παντρεύτηκε την κόρη του βασιλιά 

Αιήτη, Χαλκιόπη.  Ωστόσο, σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή η Ινώ διέταξε κάποιες 

γυναίκες της περιοχής να κλέψουν τους φυλασσόμενους σπόρους καλαμποκιού και να 

τους ψήσουν ελαφρά, ώστε να χάσουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής. Η ενέργεια αυτή 

οδήγησε στο να μην καρποφορήσει τίποτα στα εύφορα εδάφη της Θήβας γεγονός που 

οδήγησε το λαό σε λιμό. Ο Αθάμας θέλοντας να μάθει τα αίτια της ξηρασίας στέλνει 

απεσταλμένους στο μαντείο των Δελφών. Η Ινώ, όμως, λειτουργώντας δόλια 

δωροδόκησε τους απεσταλμένους, ώστε να ανακοινώσουν ψεύτικο χρησμό, 

προκειμένου να απαιτηθεί η θυσία του Φρίξου και της Έλλης147.  

Όπως προειπώθηκε, δεν πρέπει να λησμονηθεί το γεγονός της συγγραφής και ενός 

δεύτερου έργου με τον τίτλο Αθάμας από τον Σοφοκλή. Eικάζεται πως αυτό 

αναφερόταν στην τιμωρία που επιβλήθηκε σε εκείνον και στην Ινώ από τη θεά Ήρα.  

 
145 Pearson (1917) I. 2, 3. 

146 Sommerstein (2012) 199. 

147 Lloyd-Jones (2003) 10. 
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Η Ήρα επιθυμώντας την καταστροφή του βασιλικού ζεύγους τούς οδηγεί στην τρέλα. 

Η αιτία ήταν η προστασία που προσέφεραν στο Διόνυσο, τον γιο της αδερφής της 

Ινούς, Σεμέλη, καθώς ήταν νόθος απόγονος του Δία. Με βάση μια μυθολογική οπτική 

ο Ερμής μετέφερε τον νεογέννητο Διόνυσο στο βασιλικό ζευγάρι, προκειμένου να 

σωθεί από το θυμό και τη ζηλοφθονία της Ήρας148. Εκείνη τελικά οδηγεί τον Αθάμαντα 

και την Ινώ στην τρέλα και στην παραφροσύνη, με αποτέλεσμα να σκοτώσουν τα δυο 

τους παιδιά. Ο Αθάμας σκότωσε τον γιο τους Λέαρχο, καθώς τον πέρασε για ελάφι και 

η Ινώ σκότωσε τον γιο τους, Μελικέρτη ρίχνοντάς τον σε καζάνι που έβραζε. Όταν 

συνήλθαν από την τρέλα, που τους προξένησε η τιμωρός Ήρα, συνειδητοποίησαν τα 

αποτρόπαια εγκλήματά τους. Η Ινώ αυτοκτόνησε πέφτοντας στη θάλασσα του 

Σαρωνικού και παίρνοντας μαζί της τον νεκρό Μελικέρτη. Τότε εκείνη 

μεταμορφώθηκε στη θεότητα της θάλασσας, Λευκοθέα, και ο Μελικέρτης στον θεό 

Παλαίμονα. Ο Αθάμας εξαιτίας των ενοχών του εγκατέλειψε τη Βοιωτία και 

κατευθύνθηκε προς την Πίνδο149. 

Ας επανέλθουμε, όμως, στο προαναφερθέν απόσπασμα του οποίου το θέμα είναι 

πρωτίστως κοινωνικό αλλά θα μπορούσαμε να βρούμε και πολιτικές απηχήσεις.  

Πιθανώς το συγκεκριμένο απόσπασμα απηχεί τα γεγονότα που περιγράφει ο 

Θουκυδίδης στον Αρχιδάμειο πόλεμο150. Θα μπορούσαμε να εικάσουμε ότι ο 

Σοφοκλής με αυτό το χωρίο, πιθανώς, επιθυμεί να μεταδώσει ένα αντιπολεμικό μήνυμα 

στο φιλοθέαμον αθηναϊκό κοινό και να προκαλέσει προβληματισμό αναφορικά με τις 

επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων στη ζωή των Αθηναίων, ώστε να τους 

διεγείρει τον οίκτο για τα πλήγματα που επιφέρει η στρατιωτική ήττα, όπως είναι η 

σκλαβιά, η εξορία και φυσικά ο θάνατος151.  Στόχος του είναι η δημιουργία συνειρμών 

στο μυαλό των θεατών, προκειμένου να τους οδηγήσει σε μια διαδικασία περισυλλογής 

και συγκίνησης για τις τραγικές συνέπειες των εχθροπραξιών. Κατά την άποψή μας,  ο 

Σοφοκλής συνοψίζει σε έναν τόσο σύντομο και ταυτόχρονα τόσο δυνατό απόσπασμα 

τις τραγικές συνέπειες του πολέμου.  

Αυτό που πάνω από όλα πρέπει να συλλογιστούν οι Αθηναίοι είναι οι ανθρώπινες 

απώλειες, όχι μόνον όσων βρίσκονται στο πεδίο της μάχης, αλλά και όσων παραμένουν 

 
148 Oakley (1982) 44. 

149 Lloyd-Jones (2003) 11. Oakley (1982) 44. 

150 Botsford & Robinson (2008) 240-255. 

151 De Romilly (2000) 64. 
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στην πόλη και νιώθουν τη ρομφαία του κατακτητή επάνω τους. Επίσης, οφείλουν να 

αναλογιστούν την οικονομική καταστροφή του κράτους τους αλλά και του κάθε πολίτη 

ξεχωριστά, καθώς η οικονομική ζωή πλήττεται ανεπανόρθωτα από τη στιγμή που 

πραγματοποιούνται μαζικές υλικές καταστροφές και σπατάλη υπέρογκων χρηματικών 

ποσών για τις πολεμικές ανάγκες. Η πιθανότητα εκπατρισμού εξαιτίας του δικαίου της 

πυγμής που επιβάλλει ο κατακτητής συνιστά μια παράμετρο που οφείλουν οι Αθηναίοι 

να εξετάσουν. Ο πόλεμος θα τους οδηγήσει σε ένα καθεστώς ανασφάλειας, άγχους και 

φόβου γεγονός που θα τους κλονίσει την ψυχική ισορροπία, αφού δύσκολα θα 

κατορθώσουν να απαλλαγούν από αυτές τις σκληρές και βάναυσες εμπειρίες. Όπως 

αναφέρει και ο Μαρκαντωνάτος αξιοσημείωτη είναι η αντίληψη περί πολέμου του 

Θουκυδίδη «ο οποίος αφήνει να διαφανεί ότι ο επάρατος συνδυασμός πλεονεξίας και 

φόβου οδηγεί τις αντίπαλες παρατάξεις σε μια εκ πρώτης όψεως αναπότρεπτη 

σύγκρουση, όταν ακριβώς το δίκαιο καταπατείται στο όνομα του ωμού συμφέροντος 

και της στρατιωτικής επιβολής»152. 

Σύμφωνα με τον Vernant «ο πόλεμος είναι η εξωστρεφής πλευρά της πόλης, η 

δραστηριότητα των πολιτών που έρχονται αντιμέτωποι με κάτι έξω από αυτούς, με τον 

ξένο, δηλαδή εν γένει με άλλες πόλεις»153. Ο πόλεμος γινόταν αντιληπτός και ως 

παράγοντας πολιτικής εξέλιξης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο πόλεμος, δεν 

ήταν ξένος για τους Αθηναίους και εν γένει για τους λαούς του τότε γνωστού κόσμου. 

Δεν πρέπει να λησμονούμε στο σημείο αυτό ότι μια από τις πιο τρομακτικές πρακτικές 

του πολέμου είναι ο ηθικός και ο συναισθηματικός ακρωτηριασμός του ανθρώπου. Τα 

ψυχικά και σωματικά τραύματα θα αποκτηνώσουν τους Αθηναίους οπλίτες και θα τους 

οδηγήσουν στην απόλυτη ηθική εξαχρείωση και στη ριζική αλλαγή του ψυχισμού τους. 

Οι Αθηναίοι οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι μετά το πέρας της εκστρατείας θα 

έρθουν αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα, όπως μόνιμες ή προσωρινές σωματικές 

πληγές και συναισθηματική κενότητα. Επίσης, πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι είναι 

συχνό το φαινόμενο της απώλειας συγγενών ή φίλων κατά τη διάρκεια της μάχης ή 

εξαιτίας της πείνας, της εξαθλίωσης και των κακουχιών. Ταυτόχρονα οι επιπτώσεις του 

πολέμου στην οικονομία και στον πολιτισμό είναι εξίσου τραγικές. Ακόμα και αν οι 

Αθηναίοι κερδίσουν τις μάχες -μιας και ήταν πάντα θαρραλέοι, αφού αποσκοπούσαν 

 
152 Hornblower (2003) 15. 

153 Mossé (2003) 225. 
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στην προστασία και στη διαιώνιση της πολεμικής τους φήμης154- και επιστρέψουν στην 

πατρίδα τους τα συναισθήματα που θα βιώσουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι συγγενείς του 

κινούνται μεταξύ χαράς και θλίψης155. Η επαναφορά τους στο σπίτι είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη, αφού ο ψυχισμός τους είναι διαταραγμένος. Αυτό που καλούνται μέσα από 

το συγκεκριμένο χωρίο οι Αθηναίοι είναι ξαναθυμηθούν όσα έχουν ήδη βιώσει, ώστε 

να αποφύγουν τέτοιου είδους οδυνηρές καταστάσεις156. Ίσως, λοιπόν, ο Σοφοκλής 

στόχευε μέσω του συγκεκριμένου αποσπάσματος να αποτυπώσει την αντίληψη ότι μια 

νικηφόρα μάχη δεν είναι πάντα αναίμακτη, αντιθέτως προξενεί πολλά προβλήματα 

τόσο για τους νικητές όσο και για τους ηττημένους και αυτό είναι κάτι που οι Αθηναίοι 

οφείλουν να το αναλογιστούν. 

  

 
154 Christ (2006) 111. 

155 Hanson (1998) 243. 

156 Tritle (2007) 172, 173. 
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2. Αίας ο Λοκρός 

Η χρονολόγηση του Αίαντος του Λοκρού είναι αβέβαιη, θα μπορούσε, όμως, σύμφωνα 

με τους Lesky και Webster, να τοποθετηθεί χρονικά στην πρώτη δημιουργική περίοδο 

του ποιητή157. Το συγκεκριμένο αποσπασματικά σωζόμενο έργο αποτελείται 

κατεξοχήν από τον μονόλογο της θεάς Αθηνάς, η οποία εκφράζει την οργή της προς 

τον Αίαντα, τον τρομερό μαχητή του Τρωικού πολέμου. Κατά τον Sommerstein η 

υπόθεση της τραγωδίας έγκειται στην ιεροσυλία που διέπραξε ο Αίας αρπάζοντας την 

ιέρεια του ναού της Αθηνάς, την Κασσάνδρα και που παραμένει ατιμώρητος. 

Πιθανότατα επαπειλείται ή προμηνύεται θεϊκή εκδίκηση158. Η  ατίμωση που προξένησε 

ο Αίας στην ιέρεια του ναού στην Τροία οδήγησε τους Αχαιούς στο να 

συνειδητοποιήσουν πως δεν έπρεπε να στερηθούν την προστασία της θεάς εξαιτίας της 

κολάσιμης πράξης του Αίαντα159. Κατά τον Τσαγγάλη το θέμα του αποσπασματικού 

αυτού έργου θα μπορούσε να είναι οι διαφωνίες και οι αντιθέσεις που επικράτησαν 

στους κόλπους των Αχαιών αναφορικά με το αν θα έπρεπε ή όχι να τιμωρήσουν τον 

Αίαντα εξαιτίας της ιερόσυλης πράξης του. Πιθανότατα ο τραγικός ποιητής να άντλησε 

το θέμα της τραγωδίας από την Ιλίου πέρσιν160. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον μύθο οι Αχαιοί προσπαθούσαν να εξευμενίσουν την 

Αθηνά, ώστε να την έχουν σύμμαχό τους στο ταξίδι της επιστροφής τους στην πατρίδα. 

Όμως, παρά τις προσπάθειές τους οι Αχαιοί συνειδητοποίησαν ότι δεν την είχαν πια 

συμπαραστάτη τους, και δύο ήταν οι λόγοι που δεν απολάμβαναν πια τη στήριξή της. 

Κατά πρώτον εξαιτίας του θυμού της θεάς για το ανοσιούργημα και την προσβολή του 

Αίαντα προς την ιέρειά της και κατά δεύτερον εξαιτίας της οργής της προς τους 

Αχαιούς, καθώς είχαν λεηλατήσει τα ιερά της κατά τη διάρκεια της άλωσης της Τροίας. 

Σιγά-σιγά, με την υποκίνηση της θεάς υπήρξε διχόνοια και ασυνεννοησία μεταξύ των 

Αχαιών σχετικά με το γυρισμό τους στην πατρίδα. Από τη μια πλευρά, ο Μενέλαος 

μαζί με άλλους βασιλιάδες και στρατιώτες επιθυμούσε διακαώς να φύγει από την 

 
157 Lesky (1983) 422. Webster (1994) 199. 

158 Sommerstein (2012) 199. 

159 Κακριδής (2014) V. 167, 168.  Pearson (1917) I. 8-12. 

160 Τσαγγάλης (2008) 68. 
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Τροία, από την άλλη πλευρά ο Αγαμέμνων ήθελε να παραμείνει εκεί για να εξευμενίσει 

τη θεά Αθηνά. Όταν λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποχωρήσει από την περιοχή φεύγει μαζί 

του και ο Αίας. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού η Αθηνά που δεν είχε ξεχάσει την ασεβή 

συμπεριφορά του Αίαντα ρίχνει κεραυνό και βυθίζει το καράβι. Τότε ο Ποσειδώνας 

λυπάται τον Αίαντα και τον σπρώχνει με τα κύματα σε έναν βράχο, ώστε να σωθεί. Ο 

Αίας, όμως, επιμένει στην αλαζονική του στάση, καθώς κομπάζει πως κατάφερε να 

σωθεί από βέβαιο πνιγμό ενάντια στη θέληση της ίδιας της θεάς. Αναγνωρίζοντας την 

οίηση του Αίαντα, o Ποσειδώνας σχίζει με την τρίαινά του τον βράχο στα δύο και έτσι 

ο τραγικός ήρωας χάνεται στο πέλαγος. Το νεκρό του σώμα ξεβράζεται στην περιοχή 

της Μυκόνου όπου και η Θέτις το θάβει161. 

Καθοριστικής σημασίας για τη συζήτησή μας είναι ο μονόλογος της Αθηνάς στο 

παρακάτω απόσπασμα το οποίο εικάζουμε πως συνιστά και τον θεμελιώδη άξονα του 

προβληματισμού των θεατών του εν λόγω έργου:  

Απ. 10c R στον P. Oxy. 3151  

Τίν[             ]ς εἰκάσω τάδ’ ἔργ.[162 

ὅστι[ς         ]ἀκόλλητον βρέ[  

                   ]τρεψεν, ἐκ δὲ φοι[  

                  ]νον . [ 

 

Απ. 10c L-J  

τίνος ποτ’ ἀνδρὸς εἰκάσω τάδ’ ἔργματα163 

ὅστις μ’ὑβρίζων ἐμὸν ἀκόλλητον βρέτας  

κρηπῖδος ἐξέστρεψεν ἐκ δὲ φοιβάδα  

 
161 Κακριδής (2014) V. 167, 168.   

162 Radt (1999) V. 104. Πβ. και Nauck (1964) 133. Lloyd- Jones (2003) 14, 15.  

163 Radt (1999) V. 104. Πβ. και Nauck (1964) 133. Lloyd- Jones (2003) 14, 15.  
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ἔσυρε βωμοῦ παρθένον θεῶν βίᾳ; 

 

Τι είδους άνδρας εικάζω ότι ήταν αυτός που έκανε τέτοιου είδους 

πράξεις,  

ο οποίος εξαιτίας της αλαζονείας του απομάκρυνε βίαια το ξόανό μου 

από τη βάση, αποκολλώντας το από εκεί και την ιέρεια παρθένα 

έσυρε από το βωμό περιφρονώντας τους θεούς;  

Στο σημείο αυτό δεν θα ήταν παράτολμο να ισχυριστούμε ότι ο Σοφοκλής επιθυμεί να 

θίξει την έννοια της αλαζονείας της δύναμης και φυσικά των ολέθριων συνεπειών της. 

Συχνά το αίσθημα της ισχύος επιδρά αποφασιστικά στους ανθρώπους, ώστε το στυγνό 

συμφέρον και η υπερβολική και ακόρεστη απληστία να κυριαρχούν τόσο στις 

διακρατικές όσο και στις διαπροσωπικές σχέσεις164. Το ανωτέρω χωρίο θα λέγαμε πως 

απηχεί την πολιτική πραγματικότητα της εποχής του τραγικού ποιητή. Ειδικότερα, το 

γεγονός που πιθανώς επιζητεί ο δραματουργός να τονίσει αφορά στην ηγεμονική στάση 

της Αθήνας έναντι των συμμαχικών της πόλεων. Μέσα από το τραγικό του έργο, 

λοιπόν, ο Σοφοκλής πιθανότατα επιθυμούσε να παραλληλίσει την ανόσια, ατιμωτική 

και αλαζονική στάση του Αίαντα προς στην προστάτιδα θεά των Αχαιών με την 

αλαζονική συμπεριφορά των Αθηναίων απέναντι στις συμμαχικές τους πόλεις την 

περίοδο της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας το 478-477 π. Χ.165 Δεν είναι καθόλου τυχαία η 

εικόνα ενός αντιήρωα που παρουσιάζεται στο εν λόγω τραγικό έργο, καθώς στόχος του 

Σοφοκλή είναι να προβληματίσει το αθηναϊκό κοινό σχετικά με συνέπειες επηρμένων 

και προκλητικών συμπεριφορών και δράσεων. Δεν θα αποτελούσε υπερβολή να 

τονίσουμε πως το συγκεκριμένο απόσπασμα θα μπορούσε να οδηγήσει τους Αθηναίους 

στο να συγκρίνουν και στο να παραλληλίσουν τη δική τους υπεροπτική συμπεριφορά 

με εκείνη του Αίαντα και να αντιληφθούν πως τέτοιου είδους τακτικές θα οδηγούσαν 

την κραταιά Αθήνα σε επικίνδυνους δρόμους. Δεν πρέπει να λησμονούμε το γεγονός 

ότι πρόκειται για ένα δραματικό έργο ενοχής όπου ο ήρωας δέχεται τις συνέπειες της 

 
164 Hornblower (2003) 15. 

165 Hornblower (2005) 36. 
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υπερφίαλης και κομπαστικής συμπεριφοράς του. Ο Αίας είναι ένα τραγικό πρόσωπο, 

διότι παίρνει αυτοβούλως μια σφαλερή απόφαση δι’ἁμαρτίαν τινά και τελικά πληρώνει 

το τίμημα166. Υπερβαίνοντας, λοιπόν, το προσδιορισμένο από τη βούληση των θεών 

ηθικό μέτρο τελικά καταστρέφεται. Όπως αναφέρει εύστοχα ο Γεωργουσόπουλος 

«όταν το ανθρώπινο σχέδιο του βίου προβάλλεται αλαζονικά στο θεϊκό, ο θεός 

επεμβαίνει προσωπικά και άμεσα για να αποκαταστήσει το κύρος του που έχει 

τρωθεί»167.  

Οι τραγικοί συχνά επισημαίνουν στα έργα τους τα λάθη και την οίηση των 

τυράννων ως παράδειγμα προς αποφυγή για κάθε συνετό πολίτη, προκαλώντας τον 

προβληματισμό ότι τα σφάλματά του μπορεί να αποβούν καταστρεπτικά για ολόκληρη 

την κοινωνία168. Θα τολμούσαμε, λοιπόν, να υποστηρίξουμε ότι εκείνο που ενδιαφέρει 

τον Σοφοκλή είναι να συνειδητοποιήσουν οι Αθηναίοι ότι η αλαζονεία είναι μια 

κατάσταση που πρέπει να αποφεύγεται και όχι να επιδιώκεται διακαώς με σκοπό τη 

μεγιστοποίηση της δύναμής τους. Επιπροσθέτως, θα πρέπει πάντοτε οι Αθηναίοι να 

λαμβάνουν υπ’ όψιν τους την οργή των θεών, γιατί όπως ο θυμός και η μήνις της 

Αθηνάς και του Ποσειδώνα χτύπησε τον αλαζονικό Αίαντα κατά τον ίδιο τρόπο θα 

μπορούσε και η Αθήνα να τιμωρηθεί για την ανάρμοστη συμπεριφορά της έναντι των 

συμμάχων της. Η πορεία που ακολουθεί τόσο ο Αίας όσο και η Αθήνα είναι μια πορεία 

που ξεκινάει από την ύβρη και καταλήγει στην καταστροφή. Εδώ, λοιπόν, φανερώνεται 

η τραγικότητά τους169. Όπως αποκαλύπτεται από την συγκεκριμένη τραγωδία ο θυμός 

των θεών του Ολύμπου πλήττει τον αλαζονικό άνθρωπο και την καυχησιολογική 

συμπεριφορά του και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει τους 

Αθηναίους. Πρέπει να διερωτηθούν σχετικά με το ποια στάση οφείλει να κρατήσει η 

πόλη τους, ώστε να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη  καταστροφή εξαιτίας της αλαζονείας 

τους. 

Στο υπό εξέταση χωρίο, λοιπόν, απηχείται, όπως ήδη επισημάναμε, η βούληση του 

Σοφοκλή να υπενθυμίσει την υπεροπτική συμπεριφορά των συμπατριωτών του 

απέναντι στους συμμάχους. Αναμφίβολα, η εκδήλωση έπαρσης και οίησης των 

Αθηναίων υπήρξε εξόχως προκλητική απέναντι σε όσους συνέδραμαν στην οικονομική 

 
166 Λιγνάδης (1988) 39. 

167 Γεωργουσόπουλος (2007) 177. 

168 Hesk (2011) 97. 

169 Lesky (1983) 401. 
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και στρατιωτική ισχυροποίηση της Αθήνας. Ο σπουδαίος ποιητής ήταν αδύνατον, 

συνεπώς, να παραμείνει ανεπηρέαστος από τα πολιτικά δρώμενα της εποχής του, 

γεγονός που ίσως τον οδηγούσε στο να εκφράσει κάποιους πολιτικούς 

προβληματισμούς. Μέσα από το συγκεκριμένο τραγικό του έργο επιδιώκει να 

βρίσκεται πλησιέστερα στα ανθρώπινα μέτρα και στις συνθήκες της εποχής του, 

θίγοντας στους Αθηναίους θεατές καταστάσεις που χρήζουν προβληματισμού. Με την 

παρουσίαση της αγνωμοσύνης και της ύβρεως του Αίαντα προς την προστάτιδα των 

Αχαιών, Αθηνά, ο Σοφοκλής πιθανώς, στόχευε, όπως είδαμε στη στηλίτευση της 

τακτικής της Αθήνας η οποία το 478-477 π.Χ. ίδρυσε την Αττική-Δηλιακή ναυτική 

Συμμαχία170με αμυντικό και επιθετικό εναντίον των Περσών χαρακτήρα και με βασικό 

της στόχο αφενός την εξασφάλιση της ελευθερίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και 

αφετέρου την εκδίκηση εναντίον των Περσών για τη λαφυραγωγία και τις καταστροφές 

που είχαν προξενήσει στον ελληνικό χώρο. Έτσι, η Αθήνα τέθηκε επικεφαλής μεγάλου 

μέρους παραθαλάσσιων και νησιωτικών πόλεων όπως η Εύβοια, τα Μέγαρα, τα νησιά 

του κεντρικού Αιγαίου, τα νησιά των Κυκλάδων, η Θάσος, η Σάμος, η Χίος, η Λέσβος 

και η Ρόδος καλύπτοντας έτσι έναν χώρο με εξαίσια συγκοινωνιακή σημασία171.  

 Όπως προαναφέρθηκε, ο Σοφοκλής, ίσως, επιχειρεί να προβεί σε έναν 

παραλληλισμό ανάμεσα στη συμπεριφορά του Αίαντα προς την Αθηνά και στη στάση 

που διατήρησαν οι Αθηναίοι απέναντι στις συμμάχους. Στην περίπτωση του Αίαντα ο 

θάνατος ήταν η εκδίκηση των θεών για την ύβρη που εξαπέλυσε, ενώ στην περίπτωση 

των Αθηναίων, πιθανότατα, τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς τους δεν ήταν ακόμα 

εμφανή την περίοδο συγγραφής του συγκεκριμένου δράματος, ωστόσο ο Σοφοκλής 

λειτούργησε προφητικά προβλέποντας τον κίνδυνο που θα διέτρεχαν οι συμπατριώτες 

του εξαιτίας της αλαζονείας τους. Τα γεγονότα, άλλωστε, που ακολούθησαν μετά τη 

χρυσή πεντηκονταετία (479-431 π.Χ.) επιβεβαίωσαν τους φόβους του ποιητή μέσα από 

την σταδιακή καταστροφή των Αθηναίων στον Πελοποννησιακό Πόλεμο. 

 
170 Botsford & Robinson (2008) 179: «Μετά τις μάχες των Πλαταιών και της Μυκάλης ήταν άμεση η 

ανάγκη να απελευθερωθούν οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας και να εκδιωχθούν οι Πέρσες από το 

Αιγαίο. Οι Σπαρτιάτες όμως δεν επιθυμούσαν να ξεκινήσουν μια τέτοιου είδους εκστρατεία γεγονός που 

έδωσε την ευκαιρία στους Αθηναίους να δεχτούν με προθυμία την προσφορά της ηγεμονίας από τους 

Ίωνες ιδρύοντας μαζί την Αττική-Δηλιακή ναυτική Συμμαχία (Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία).» 

171 Botsford & Robinson (2008) 181. 
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Ένα άλλο χωρίο στο οποίο θεωρούμε πως καθίσταται εύδηλη μια πολιτική απήχηση 

της εποχής της συγγραφής του δράματος είναι το εξής:  

Απ. 12 R στον Stob.1, 3, 37 

τὸ χρύσεον δὲ τᾶς Δίκας172 

δέδορκεν ὂμμα, τὸν δ’ ἄδικον ἀμείβεται 

 

Το χρυσό μάτι της Δικαιοσύνης  

παρατηρεί και ανταποδίδει στον άδικο. 

Σκόπιμο κρίνεται, κατά τη γνώμη μας, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της 

δικαιοσύνης και για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα αξίζει 

ιδιαίτερη προσοχή. Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει έγκειται στο διπλό πολιτικό του 

περιεχόμενο. Αφενός, λοιπόν, ο Σοφοκλής μέσω αυτού του χωρίου ίσως, επιθυμεί να 

θίξει έμμεσα στους Αθηναίους τις μεταρρυθμίσεις και τις αναμορφώσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της αθηναϊκής δικαιοσύνης και αφετέρου ίσως ήθελε 

να ωθήσει τους συμπολίτες του στο σεβασμό προς τους άγραφους και τους 

κατοχυρωμένους από το κράτος νόμους και φυσικά στην πειθαρχία αναφορικά με όσα 

η δικαιοσύνη υπαγορεύει. Κάποιες από τις ιδέες που κατά τη γνώμη μας επιδιώκει να 

προωθήσει ο ποιητής είναι εκείνες της αιδούς και της υπακοής. Εύλογα θα υπέθετε 

κανείς ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία είναι αναγκαία αποκλειστικά και μόνο η 

σεβάσμια υπακοή προς τους κυβερνώντες. Τι συμβαίνει όμως με την πειθαρχία των 

θνητών προς το δωδεκάθεο; Είναι, λοιπόν, σημαντικό στο σημείο αυτό να 

επισημάνουμε πως πέρα από την υποταγή προς τους καθορισμένους από την πολιτεία 

νόμους απαιτείται και η ευπείθεια προς τους θεϊκούς, οι οποίοι υπερέχουν αξιακά σε 

σύγκριση με οποιαδήποτε ευμετάβολη και πρόσκαιρη νομοθεσία173. Τίθεται, συνεπώς, 

από τον τραγικό ποιητή το θέμα της απείθειας στην θεϊκή και πολιτική εξουσία που 

οδηγεί στην αδικία και στα ανομήματα.  

 
172 Radt (1999) V. 120. Πβ. και Nauck (1964) 133. Lloyd- Jones (2003) 16, 17. Pearson (1917) I. 11.  

173 Ιακώβ (2010) 58, 59, 60. 
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Αξίζει να σημειώσουμε πως πέρα από το γεγονός της προβολής του ζητήματος της 

πειθαρχίας έναντι των νόμων και των έννομων εκφραστών της πολιτικής αρχής, το 

συγκεκριμένο χωρίο ενδεχομένως υπενθυμίζει στο αθηναϊκό κοινό με υπαινικτικό 

πάντα τρόπο τις ενδιαφέρουσες μεταρρυθμίσεις του Αρείου Πάγου που 

πραγματοποιήθηκαν από τον Εφιάλτη και τον συνεχιστή του, τον Περικλή το 462-461 

π.Χ. Σύμφωνα με αυτές τερματιζόταν ο ρόλος του έως τότε αριστοκρατικού ανώτατου 

δικαστηρίου ως θεματοφύλακα των νόμων και περιορίζονταν οι αρμοδιότητες του με 

την  αφαίρεση πολλών προνομίων του και τη μεταβίβαση των περισσότερων εξουσιών 

στη Βουλή των Πεντακοσίων, στην Εκκλησία του δήμου και στα λαϊκά δικαστήρια της 

Ηλιαίας174. Με την αφαίρεση των νομικών και πολιτικών αρμοδιοτήτων του ο Άρειος 

Πάγος περιορίστηκε μόνο στην εκδίκαση περιπτώσεων προμελετημένης 

ανθρωποκτονίας και στην άσκηση εποπτείας σε ζητήματα λατρείας. Επρόκειτο για μια 

σπουδαία και θεμελιώδη δημοκρατική μεταρρύθμιση που η καινοτομία και η 

πρωτοπορία της υπήρξε τέτοια που οδήγησε στο να δολοφονηθεί την επόμενη χρονιά 

ο δημιουργός της, ο Εφιάλτης175.  

 Παρατηρούμε, επομένως, πως με τη χρήση του συγκεκριμένου χωρίου πιθανότατα 

ο Σοφοκλής  επιθυμούσε να επισημαίνει τη μετάβαση των εξουσιών από τους 

αριστοκράτες που ρύθμιζαν από το 508-462 π. Χ. τα πολιτικά πράγματα, στον 

δημοκρατικό, αδιάφθορο και δίκαιο ηγέτη της δημοκρατικής παράταξης, Εφιάλτη, που 

τέθηκε εναντίον των Αρεοπαγιτών. Η μείωση των εξουσιών και των δικαιοδοσιών του 

Αρείου Πάγου δημιούργησε τριγμούς στην κοινωνική συνοχή της Αθήνας, καθώς παρ’ 

ολίγον να οδηγηθεί η αθηναϊκή κοινωνία σε εμφύλια διαμάχη, αφού η αριστοκρατική 

τάξη δεν μπορούσε να αποδεχθεί την απώλεια ελέγχου της στην εσωτερική και 

εξωτερική πολιτική του αθηναϊκού κράτους. Καθιερώθηκε πλέον μια νέα τάξη 

πραγμάτων που απείχε από το συγκεντρωτισμό της εξουσίας των αριστοκρατών. Με 

τα νέα δικανικά δεδομένα επικρατεί πια μια πιο συγκροτημένη δημοκρατική 

συμπεριφορά η οποία αποσκοπεί στην κοινωνικοπολιτική συνοχή και στην αποσόβηση 

υπερβολικών και αυθαίρετων πολιτικών συνθηκών και καταστάσεων176.   

 
174 Botsford & Robbinson (2008) 224 

175 Vidal-Naquet (2007) 20, 21.  Botsford & Robbinson (2008) 224.  Hornblower (2005) 58, 59.   

Bengtson (1991) 182. 

176 Ιακώβ (2010) 57. 
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Παράλληλα, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι καθίσταται ιδιαίτερα ανάγλυφη 

η παρουσίαση από τον Σοφοκλή της έννοιας «δικαιοσύνη» χρησιμοποιώντας τη λέξη 

«ὂμμα» για επιτονισμό. Πρόκειται για ένα ευρέως διαδεδομένο θρησκευτικό θέμα στις 

αρχαίες τραγωδίες και κυρίως σε εκείνες του Αισχύλου, ωστόσο εδώ θα μπορούσε να 

έχει και πολιτική απήχηση. Επίσης, δεν είναι τυχαίος και συμπτωματικός ο επιθετικός 

προσδιορισμός «χρύσεον» που χρησιμοποιεί ο Σοφοκλής για τον οφθαλμό, για το μάτι 

της δικαιοσύνης. Ας μην ξεχνάμε, βέβαια, στο σημείο αυτό ότι ο χρυσός ήταν το 

μέταλλο της θεϊκής σφαίρας. Ανέκαθεν, η δικαιοσύνη διέθετε μια συμβολική ανώτερη 

αξία και ήταν φορέας και σύμβολο φωτός και εξουσίας. Η δικαιοσύνη κατείχε έναν 

απόλυτα κυριαρχικό ρόλο στο να αποδίδει την ισότητα και στο να επιφέρει την 

ομαλότητα, την ισορροπία και ευημερία της κοινωνίας. Οι Αθηναίοι, λοιπόν, οφείλουν 

να αντιληφθούν το γεγονός ότι τόσο η κοσμική δικαιοσύνη όσο και η θεία δίκη 

παρακολουθούν την αδικία και επιβάλλουν την ανάλογη τιμωρία, αποκαθιστώντας με 

αυτόν τον τρόπο την ηθική τάξη.  

Αναμφίβολα, το δίκαιο ίσχυε εξίσου για όλους είτε επρόκειτο για δούλο είτε για 

έναν από τους σπουδαιότερους πολεμιστές των Αχαιών, τον Αίαντα. Βάζοντας ο 

Σοφοκλής την Αθηνά να εκστομίζει τα συγκεκριμένα λόγια, πιθανώς, επιθυμεί να 

τονίσει το γεγονός πως η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι αδιάφορη στην κοινωνική 

ηθική, δηλαδή στις συλλογικές αξίες μιας οργανωμένης κοινωνίας. Οι αξίες πρέπει να 

παραμένουν αναλλοίωτες στον χρόνο.  Κατά τον Scheler οι αξίες είναι «αιώνιες 

ουσίες»177 οι οποίες εξασφαλίζουν την ενότητα και την αδιαιρετότητα της κοινωνίας. 

Δεν πρέπει να λησμονείται το γεγονός πως η ηθική αφορά στη συνείδηση του 

ανθρώπου και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, όμως αρκετές φορές το δίκαιο και η 

ηθική συμπίπτουν. Επιπρόσθετα, ο μεγάλος τραγικός μέσα από τα λόγια της Αθηνάς 

για την εφαρμογή της δικαιοσύνης προς τον αλαζόνα Αίαντα, ίσως θέλει να τονίσει το 

σεβασμό προς τους άγραφους νόμους. Ενδεχομένως, αποσκοπούσε στο να επισημάνει 

την ύπαρξη των κανόνων δικαίου που δεσμεύουν όλα τα άτομα σε συμμόρφωση, 

υπακοή και ευπείθεια προς εκείνα τα μέτρα του κοινωνικού φέρεσθαι που ορίζονται ως 

ορθά και δέοντα, με έναν τρόπο περισταλτικό, περιοριστικό και δεσμευτικό. 

 
177 Scheler (1991) 11: «Οι αξίες είναι αιώνιες ουσίες, αυτό που καταστρέφεται ή καταργείται δεν είναι η 

αξία καθαυτή, αλλά το εγκόσμιο αποτύπωμά της, ή καλύτερα ο φορέας της ή η δύναμη που την 

ενεργοποίησε μέσα στον κόσμο. » 
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Στη συνέχεια θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι πολιτικοί απόηχοι εντοπίζονται 

και στον παρακάτω απόσπασμα : 

Απ. 14 R στον Ι Σ R Ar. Theasm. 21 

σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν ξυνουσίᾳ178 

 

οι βασιλιάδες είναι σοφοί λόγω της συναναστροφής  

τους με σοφούς άνδρες 

Στο εν λόγω χωρίο ο τραγικός ποιητής αποσκοπούσε στο να προβάλει την πολιτειακή 

αλλαγή που πραγματοποιούνταν την εποχή εκείνη. Συγκεκριμένα, ίσως στόχευε 

αφενός να υπενθυμίσει στους Αθηναίους τη μετάβαση από την αριστοκρατία στη 

δημοκρατία η οποία αποτέλεσε ορόσημο για την πολιτική, οικονομική και πολιτιστική 

ανάπτυξη της Αθήνας και αφετέρου να τονίσει την αξία των συλλογικών αποφάσεων 

στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος. Οι Αθηναίοι, λοιπόν, οφείλουν να 

συνειδητοποιήσουν την σπουδαιότητα της δημοκρατίας και των δυνατοτήτων που τους 

παρέχει. Πρέπει να εκτιμήσουν την αξία της και να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες 

για συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα. Οι Αθηναίοι πολίτες είναι εκείνοι οι οποίοι 

έχουν λόγο πια στη λήψη αποφάσεων, καθώς καμία απόφαση δεν λαμβάνεται πλέον 

ερήμην τους.   

 Εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον να αναφερθούμε ευσύνοπτα στη σταδιακή εξέλιξη 

των πολιτευμάτων στην Αθήνα. Αρχικά, στο απώτατο παρελθόν ο θεσμός της 

βασιλείας ήταν η πιο συνηθισμένη μορφή πολιτεύματος  η οποία και υποχώρησε την 

εποχή της καθόδου των Δωριέων στην Αθήνα. Βέβαια, σε αυτό συνεπικούρησε το 

γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί ισάξιοι άνδρες - συνήθως μεγαλοκτηματίες - με 

δυνατότητες στη διοίκηση και ενδιαφέρον για την άσκηση της εξουσίας. 

Δημιουργείται, έτσι, ένα άλλο είδος πολιτεύματος, η αριστοκρατία. Με την πάροδο των 

χρόνων η αριστοκρατία εξελίσσεται σε ολιγαρχία. Αυτή επιβάλλεται ως πολίτευμα 

εξαιτίας της έλλειψης ενδιαφέροντος των αρχόντων για την εξασφάλιση του 

συλλογικού συμφέροντος. Αυτοί ήταν λίγοι πλούσιοι της εποχής που είχαν αυξήσει τις 

 
178 Radt (1999) V. 120. Πβ. και Nauck (1964) 133. Lloyd- Jones (2003) 16, 17. Pearson (1917) I. 12. 
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περιουσίες τους από την ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας. Η μετάβαση από 

την ολιγαρχία στην τυραννία πραγματοποιήθηκε, όταν κάποιος από τους άρχοντες 

επεδίωξε τη λαϊκή υποστήριξη θέλοντας να μονοπωλήσει την εξουσία. Παράλληλα 

στην Αθήνα υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες για τη θεμελίωση της τυραννίας όπως  

οι κοινωνικές αναταραχές, οι πολιτικοί κλυδωνισμοί και οι ήττες που υπέστη179. Οι 

τύραννοι κατείχαν κυρίαρχη θέση στην κοινότητα και διέθεταν την αποκλειστικότητα 

στην άσκηση της πολιτικής δύναμης180.  

Μετά την κατάργηση των τυράννων181 σε κάποιες πόλεις το πολίτευμα ξαναέγινε 

ολιγαρχικό και σε άλλες δημοκρατικό. Στην Αθήνα παρατηρείται μια στροφή προς την 

αριστοκρατία που διαρκεί από το 508-462 π.Χ. Οι αριστοκράτες διοικούσαν την Αθήνα 

με το συμβούλιό τους, τον Άρειο Πάγο. Εκφραστής της αθηναϊκής αριστοκρατικής 

παράταξης υπήρξε ο Κίμων (476-462 π.Χ.) ο οποίος προερχόταν από λαμπρή γενιά και 

διέθετε σπουδαίες στρατιωτικές ικανότητες182.  Ο εκδημοκρατισμός του αθηναϊκού 

πολιτεύματος προχωρά με την απουσία του Κίμωνα στη Σπάρτη. Ειδικότερα, ο 

Εφιάλτης, σθεναρός οπαδός της λαϊκής κυριαρχίας, με τη συνδρομή του Περικλή 

επιβάλλει πολιτικό πραξικόπημα καταργώντας πολλές από τις εξουσίες του Αρείου 

Πάγου και προβαίνοντας σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτός δολοφονήθηκε μετά τον 

οστρακισμό του Κίμωνα και ηγέτης της ριζοσπαστικής δημοκρατικής παράταξης 

γίνεται ο Περικλής ο οποίος ενδυναμώνει το δημοκρατικό πολίτευμα παίρνοντας 

φιλολαϊκά μέτρα, ενώ παράλληλα βρίσκει την ευκαιρία να επιχειρήσει την εξάπλωση 

της αθηναϊκής κυριαρχίας στην ηπειρωτική Ελλάδα183.  

Ύστερα από την σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των αθηναϊκών 

πολιτευμάτων είναι αναγκαίο να εμμείνουμε στη σπουδαιότητα του δημοκρατικού 

 
179 Σακελλαρίου (2012) 96.  

180 Σακελλαρίου (2012) 97. Botsford & Robinson (2008) 104, 105. Sinclair (1997) 3: Χαρακτηριστική 

περίπτωση τυράννου ήταν εκείνη του Πεισίστρατου, τυράννου των Αθηνών. Επρόκειτο για έναν 

τύραννο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ευπατρίδης με προσωπική αίγλη και προσωπικές 

φιλοδοξίες, ενώ δεν δίσταζε να χρησιμοποιεί ακόμα και τυχοδιωκτικά μέσα για την εκπλήρωση των 

στόχων του Η τυραννία του κάλυψε την περίοδο από το 561π.Χ.-527 π.Χ. Ωστόσο, και μετά το θάνατο 

του τυράννου, το καθεστώς διατηρήθηκε από τους γιους του, Ιππία και Ίππαρχο οι οποίοι άσκησαν την 

εξουσία με ιδιαίτερη σκληρότητα. Η τυραννία των Πεισιστρατιδών έληξε, όταν οι Σπαρτιάτες μαζί με 

τους Αλκμεωνίδες και τους Αθηναίους εξόριστους, εξόρισαν το 510 π.Χ. τον Ιππία. 

181 Σακελλαρίου (2012) 97: «Η τυραννίδα εξασθένησε, επειδή δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει 

εσωτερικά προβλήματα και έχασε μεγάλο μέρος από τη λαϊκή βάση της.» 

182 Bengtson (1991) 178. 

183 Bengtson (1991) 181. Hornblower (2005) 58. Botsford & Robbinson (2008) 187, 188. 
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πολιτεύματος. Πιστεύουμε ότι ο Σοφοκλής δεν χρησιμοποιεί καθόλου τυχαία το 

ανωτέρω χωρίο. Θεωρούμε ότι επιθυμία του είναι να οδηγήσει τους Αθηναίους στο να 

αντιληφθούν την αξία της δημοκρατίας και να κατανοήσουν ότι στο πλαίσιο 

λειτουργίας της ο ηγέτης δεν αποφασίζει μόνος του για τα ζητήματα της πόλης 

αντίθετα, κάθε άνδρας πολίτης συμμετέχει στα κοινά έχοντας το δικαίωμα να εκφράσει 

την άποψή του στην Εκκλησία του δήμου. Ο πρώτος άνδρας της δημοκρατίας δε 

διαθέτει μόνο τη δική του σοφία και οξυδέρκεια στη διοίκηση του κράτους και στη 

λήψη βαρυσήμαντων πολιτικών αποφάσεων, αντιθέτως, περιστοιχίζεται από ένα 

σύνολο πολιτών που συμμετέχουν άμεσα και ενεργά στη λήψη αποφάσεων έχοντας 

δικαίωμα λόγου. Στη δημοκρατική Αθήνα τις αποφάσεις τις έπαιρνε πια η πλειοψηφία 

των πολιτών. Το κεντρικό όργανο της αθηναϊκής δημοκρατίας ήταν πλέον, η λαϊκή 

συνέλευση, δηλαδή, η Εκκλησία του δήμου. Από την άλλη πλευρά ας μην ξεχνάμε ότι 

οι ίδιοι οι πολίτες όντας αφοσιωμένοι στην αθηναϊκή πολιτεία ήταν έτοιμοι να 

θυσιασθούν  για χάρη της κοινωνικής ευημερίας και να αφοσιωθούν με ιδιαίτερο ζήλο 

στις υποχρεώσεις τους έναντι της δημοκρατικής Αθήνας. Επρόκειτο για μια 

συμπεριφορά η οποία δεν ήταν συνήθης στα προγενέστερα πολιτεύματα184. Με τη 

συμμετοχή των Αθηναίων στη διοίκηση της πόλης τους μπορούσαν να απολάμβαναν 

συναισθήματα αυτοπεποίθησης, θάρρους, αποφασιστικότητας και αγωνιστικότητας185. 

Μέσα από το δημοκρατικό της πολίτευμα  η Αθήνα τόνιζε τον ανοιχτό κοινωνικό της 

χαρακτήρα, την εμπιστοσύνη του λαού της προς αυτήν και τη διάθεση της για 

καινοτομίες186. Επίσης, οι Αθηναίοι όφειλαν να αντιληφθούν τη σπουδαία διασύνδεση 

που υπάρχει μεταξύ της πόλης τους και του πολιτεύματός τους. Συγκεκριμένα,  η 

αθηναϊκή δημοκρατία εδραιωνόταν όσο αναπτυσσόταν η Αθήνα, και αν κάποτε 

τρανταζόταν η δύναμη του αθηναϊκού κράτους αυτομάτως θα κλονιζόταν και η 

δημοκρατία187.  

Συνελόντι ειπείν, με τη συγκεκριμένη τραγωδία ο Σοφοκλής, ίσως, επιχειρεί να 

διεισδύσει στα κοινωνικοπολιτικά προβλήματα της εποχής του προσδίδοντας στο έργο 

του έναν τόνο επικαιρότητας, ενώ παράλληλα προσπαθεί να υποδείξει πρότυπα 

ενάρετης συμπεριφοράς. Πιθανολογούμε ότι ο επιτονισμός της σημασίας του 

 
184 Bengtson (1991) 182, 183. 

185 Sinclair (2008) 6. 

186 Sinclair (2008) 16. 

187 Σακελλαρίου (2012) 110. 
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δημοκρατικού πολιτεύματος για την Αθήνα, καθώς και η επισήμανση των αξιών της 

συνεργασίας και της πολυφωνίας των απόψεων αποτελούν στοιχεία που ενδιαφέρουν 

τον ποιητή να αναδειχθούν μέσα από το συγκεκριμένο τραγικό του έργο. Το κομβικής 

σημασίας χαρακτηριστικό που διακρίνει το εν λόγω πολίτευμα συγκριτικά με τα  

προγενέστερα είναι το γεγονός ότι οι αποφάσεις του κράτους δεν λαμβάνονται πια 

μονομερώς αλλά είναι προϊόν συζήτησης και ψηφοφορίας. Η συλλογικότητα και ο 

πλουραλισμός των απόψεων θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι προτάσσονται 

εμφαντικά σε αυτόν το απόσπασμα. Ο δραματουργός, συν τοις άλλοις, στόχευε στο να 

υπογραμμίσει τη θέση του λαϊκού ηγέτη κατά την περίοδο της δημοκρατίας που, αν και 

απέκτησε πολιτικό βάρος και σπουδαιότητα, ωστόσο, δεν αναλάμβανε αποκλειστικά 

μόνο εκείνος τη βαρύτητα των πολιτικών αποφάσεων. Η εκλογή των στρατηγών και 

των αξιωματούχων, η επιλογή στρατιωτικής στρατηγικής, οι αποφάσεις για την κήρυξη 

του πολέμου και γενικότερα οτιδήποτε αφορούσε την εσωτερική ή την εξωτερική 

πολιτική της Αθήνας ήταν προϊόν συζήτησης και ψηφοφορίας όλων των ενεργών 

ατόμων, δηλαδή, των Αθηναίων πολιτών. Οι αποφάσεις, επομένως, που λαμβάνονταν 

ήταν αποτέλεσμα ώριμης σκέψης, εφόσον στηρίζονταν στην πολυφωνία των απόψεων. 
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3. Αιγέας 

Η τραγωδία Αιγέας αποτελεί ένα από τα αποσπασματικά σωζόμενα έργα του Σοφοκλή. 

Πιθανολογούμε ότι η υπόθεση της αναφέρεται στον μύθο του Αιγέα ο οποίος συνδέεται 

με τον μύθο του Θησέα188.  Κατά τον Lloyd-Jones o Σοφοκλής χρησιμοποίησε ως 

υπόθεση στην εν λόγω τραγωδία ένα συγκεκριμένο τμήμα του μύθου το οποίο 

αφορούσε στα γεγονότα που ακολούθησαν μετά την άφιξη του Θησέα στην Αθήνα 

Ειδικότερα, όταν έφθασε στην Αθήνα ο Θησέας, δεν είχε αναγνωριστεί ακόμα ως γιος 

του Αιγέα. Παράλληλα η Μήδεια που συζούσε με τον Αιγέα και τον γιο τους, τον 

Μήδο, παρακίνησε τον σύντροφό της να στείλει τον Θησέα να κυνηγήσει τον ταύρο 

του Μαραθώνα με την ελπίδα ότι ο ξένος θα σκοτωνόταν. Μετά την νικηφόρα 

επιστροφή του η Μήδεια θέλησε να τον δηλητηριάσει. Ο Αιγέας, όμως, την τελευταία 

στιγμή αναγνώρισε τον γιο του, Θησέα και τον έσωσε189.  

Σύμφωνα με το ευρύτερο πλαίσιο του μύθου, ο Αιγέας ήταν ένας από τους γιους 

του Πανδίονα και της Πυλίας. Ο Πανδίων ήταν γιος του βασιλιά των Αθηνών Κέκροπα 

και της Μητιάδουσας, αδερφής του Δαιδάλου. Τον Πανδίονα έδιωξαν από το θρόνο με 

εξέγερση οι Μητιονίδες και κατέφυγε στα Μέγαρα. Εκεί, παντρεύτηκε την Πυλία, την 

κόρη του βασιλιά των Μεγάρων, Πύλα. Ο Πανδίων χρήσθηκε βασιλιάς της περιοχής 

μετά την υποχρεωτική αποχώρηση του Πύλα από τα Μέγαρα εξαιτίας του εγκλήματος 

που διέπραξε σε βάρος του θείου του, Βίαντα. Ο Πανδίων εκτός από τον Αιγέα είχε 

αποκτήσει άλλους τρεις γιους, τον Πάλλαντα, τον Νίσο και τον Λύκο. Μετά τον θάνατό 

του τα αδέρφια του επέστρεψαν στην Αθήνα έχοντας οργανώσει στρατό,  προκειμένου 

να διεκδικήσουν την εξουσία, που είχαν υφαρπάξει οι Μητιονίδες. Μετά τη νίκη τους 

το κράτος το χώρισαν σε τέσσερα μέρη. Ο Αιγέας επειδή ήταν μεγαλύτερος ανέλαβε 

τη βασιλεία της Αθήνας αλλά και την εξουσία σε ολόκληρη την επικράτεια. Τα 

υπόλοιπα αδέρφια του κυβερνούσαν τις εξής περιοχές: ο Νίσος είχε αναλάβει την 

 
188 Mills (1997) 245: Η εν λόγω τραγωδία θα μπορούσε να πάρει και το όνομα «Θησέας» ως εναλλακτικό 

τίτλο.  

189 Lloyd-Jones (2003) 18-19. 
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εξουσία στα Μέγαρα έως την Κόρινθο, ο Λύκος την Εύβοια και ο Πάλλας κυβερνούσε 

το νότιο μέρος της Αττικής μέχρι το Σούνιο190. 

Ο Αιγέας, εξαιτίας του ότι δεν είχε αποκτήσει διάδοχο, αν και είχε παντρευτεί δύο 

φορές, αποφασίζει να επισκεφθεί το μαντείο των Δελφών. Παίρνει χρησμό και μη 

μπορώντας να τον κατανοήσει επιστρέφει στην Αθήνα. Περνώντας από την Τροιζήνα 

θέλησε να ζητήσει τη γνώμη του σοφού βασιλιά της περιοχής, Πιτθέα για τον χρησμό. 

Ο Πιτθέας, όμως, σχεδιάζει τη συνεύρεση της κόρης του, Αίθρας, με τον Αιγέα. 

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να προκύψει ο διάδοχος του βασιλιά της Αθήνας, Θησέας. Με 

χαρά πληροφορήθηκε το γεγονός ο Αιγέας, όμως όφειλε να επιστρέψει το συντομότερο 

στην Αθήνα, διότι τα αδέρφια του υποφθαλμιούσαν την εξουσία του191. 

Ο Αιγέας ζήτησε από την Αίθρα να μην αποκαλύψει στο παιδί την ταυτότητα του 

πατέρα του, παρά μόνο εάν ήταν αγόρι και όταν εκείνο θα διένυε την εφηβεία του. Σε 

έναν βράχο της περιοχής είχε κρύψει για τον γιο του, πέδιλα και σπαθί. Εκεί, η μητέρα 

του θα του αποκάλυπτε την πραγματική καταγωγή του. Ωστόσο, έπρεπε να 

εξασφαλιστεί απόλυτη μυστικότητα, γιατί υπήρχε κίνδυνος δολοφονίας του Θησέα από 

τους γιους του Πάλλαντος. Παίρνοντας το δρόμο του γυρισμού ο Αιγέας συναντά στην 

Κόρινθο τη Μήδεια της οποίας δίνει υπόσχεση πως θα της παραχωρήσει άσυλο στην 

Αθήνα. Ο Θησέας  έφηβος πια οδηγείται από την Αίθρα στο βράχο όπου ο Αιγέας είχε 

κρύψει τα δώρα. Εκεί του ανακοινώνεται από την ίδια η αλήθεια της καταγωγής του. 

Μετά από αυτήν την αποκάλυψη ο Θησέας αποφασίζει να επισκεφθεί την Αθήνα192.  

Ο Θησέας στην πορεία του προς την Αθήνα ήρθε αντιμέτωπος με πολλούς 

κινδύνους και προκλήσεις, κατάφερε, όμως, να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και να 

υπερνικήσει ακόμα και τους διαβόητους κακοποιούς που υπήρχαν στο δρόμο που 

ένωνε την Τροιζήνα με την Αθήνα και αποτελούσαν φόβητρο για τους περαστικούς. H 

άφιξη του Θησέα στην Αθήνα δημιούργησε μεγάλη δυσαρέσκεια στους εχθρούς του. 

Στο μεταξύ η Μήδεια είχε απαλλάξει τον Αιγέα από την υποτιθέμενη στειρότητα και 

του είχε χαρίσει έναν γιο, τον Μήδο193.  Εφόσον ο Θησέας έφτασε στην Αθήνα, η 

Μήδεια αντιλαμβάνεται πως αυτός θα διαδεχόταν στον θρόνο τον Αιγέα και όχι ο 

 
190 Κακριδής (2014) 38-41. Lloyd-Jones (2003) 18-23. Pearson (1917) I. 15-21. 

191 Κακριδής (2014) 38-41. Lloyd-Jones (2003) 18-23. Pearson (1917) I. 15-21. 

192 Κακριδής (2014) 38-41. Lloyd-Jones (2003) 18-23. Pearson (1917) I. 15-21. 

193 Mills (1997) 240. 
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Μήδος. Έδωσε, λοιπόν, στον Αιγέα ένα δηλητηριασμένο ρόφημα να το προσφέρει στο 

φιλοξενούμενο. Όμως, ο Αιγέας αναγνώρισε τον γιο του από το σπαθί και έδιωξε τη 

Μήδεια και τον Μήδο καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τον Θησέα επίσημα διάδοχό 

του. Η αναγνώριση του πρωτότοκου γιου του Αιγέα αναστάτωσε τους γιους του 

Πάλλαντος, οι οποίοι αποφάσισαν να πάρουν την εξουσία με τη βία. Ο Θησέας, όμως, 

αιφνιδιάζοντας τους, κάποιους από αυτούς κατάφερε να τούς σκοτώσει194.  

Προχωρώντας στην ανάλυση της εν λόγω τραγωδίας θα μπορούσαμε να σταθούμε 

στο απόσπασμα 23, καθώς θεωρούμε ότι μπορεί να εντοπιστεί ένας πολιτικός 

υπαινιγμός σχετικά με τη διαχρονική αξία της πολιτικοποίησης και τα οφέλη της στη 

λειτουργία της αθηναϊκής κοινωνίας: 

Απ. 23 R στον Σ MVBEQ Hom. η 106 

ὥσπερ γὰρ ἐν φύλλοισιν αἰγείρου μακρᾶς195  

κἄν ἄλλο μηδέν, ἀλλὰ τοὐκείνης κάρα 

κινεῖ τις αὔρα κἀνακουφίζει πτερόν 

 

Γιατί όπως ακριβώς μεταξύ των φύλλων μιας ψηλής λεύκας  

ακόμα κι αν τίποτα δεν μετακινείται, ένα αεράκι κινείται στην  

κορυφή της και ανασηκώνει ένα φτερό. 

Με  το εν λόγω χωρίο, λοιπόν, θεωρούμε ότι αποκαλύπτεται η βαθιά ανησυχία και 

ο έντονος φόβος του Σοφοκλή σχετικά με τα σημάδια της απολιτικοποίησης των 

συμπολιτών του. Κατά τον Σοφοκλή παρουσιάζει μεγάλη αναγκαιότητα να 

ενθαρρυνθεί η ενεργή πολιτική συμμετοχή και δράση των Αθηναίων. Αναμφισβήτητα, 

η αθηναϊκή πόλη-κράτος βρισκόταν αντιμέτωπη με μια αδιάκοπη πρόκληση να 

κατορθώσει να πείσει και εν ανάγκη να υποχρεώσει τους πολίτες της να εκπληρώσουν 

τα πολιτικά τους καθήκοντα ανταποκρινόμενοι με αυτόν τον τρόπο στον ενεργό 

 
194 Κακριδής (2014) 38-41. Lloyd-Jones (2003) 18-23. Pearson (1917) I. 15-21. 

195 Radt (1999) V. 125. Πβ. και Nauck (1964) 136. Lloyd- Jones (2003) 20, 21. Pearson (1917) I. 18.  
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πολιτικό τους ρόλο196. Μέσα από την πολιτικοποίηση του ο Αθηναίος θα προασπιστεί 

όχι μόνο το ατομικό συμφέρον, αλλά στο πλαίσιο της λειτουργίας της αθηναϊκής 

δημοκρατίας ο πολίτης ως πολιτικός φορέας, που σκέφτεται και δρα συνετά, θα 

εμπλακεί στην αναζήτηση του συλλογικού συμφέροντος και του κοινού καλού197. 

Πιστεύουμε ότι αυτό που επιδιώκει εμμέσως να τονίσει ο Σοφοκλής είναι ότι οι σχέσεις 

του κάθε πολίτη με την πόλη είναι αμοιβαία επωφελείς. Πρόκειται για την ιδέα της 

αμοιβαιότητας στο πλαίσιο της οποίας η αθηναϊκή πολιτεία κατείχε τον ρόλο του 

πατέρα και οι πολίτες τον ρόλο των παιδιών σε μια σχέση που βασιζόταν στο αμοιβαίο 

ενδιαφέρον, στον σεβασμό και στο συμφέρον198. Η συμπεριφορά των Αθηναίων τόσο 

στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή τους έπρεπε να διαπνέεται από αμοιβαιότητα, 

υποχρεώσεις καθορισμένες από τους νόμους, συμμετοχή στα κοινά και συναινετική 

συνεισφορά στην πολιτεία και στην κοινωνία, ώστε να επιτευχθεί η απόλυτη 

πρόοδος199. Μόνο ένας κυνικός πολίτης θα απέρριπτε την αμοιβαία σχέση που υπάρχει 

μεταξύ αυτού και της πολιτείας απολαμβάνοντας μόνο τα αγαθά που προέρχονται από 

εκείνη, ενώ ο ίδιος θα απέφευγε κάθε είδους υποχρέωση απέναντι της200.  

Η σωστή πολιτική αγωγή σε συνδυασμό με την ενεργή πολιτική στάση του 

Αθηναίου είναι προϊόν μιας συνειδητής και ορθολογικής συμπεριφοράς που ενοποιεί 

την κοινωνία και ικανοποιεί στόχους που λειτουργούν ευεργετικά προς το σύνολο. Για 

τους Αθηναίους η πολιτική υπηρετεί αξίες, όπως η ελευθερία, η ισότητα, η ισονομία, η 

δικαιοσύνη, το μέτρο, η πολιτικοποίηση και ο διάλογος, που καθιστούν την πόλη τους 

ιδανική. Η συμμετοχή όλων των Αθηναίων πολιτών στα πολιτικά δρώμενα, 

ανεξαιρέτως καταγωγής ή οικονομικής κατάστασης, είναι απολύτως αναγκαία, διότι 

θα εξασφαλίσει την αρχή της ισότητας προσφέροντας τα ίδια βασικά προνόμια σε 

όλους. Ακόμα και ένας μικρός αγρότης μπορούσε να συμμετάσχει και να αφιερώσει το 

μεγαλύτερο μέρος του έτους στις υπηρεσίες του κράτους201.   

Όσοι αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του πολίτη προκαλούν βλάβη 

στη λειτουργία της αθηναϊκής πολιτείας. Υπάρχει, βέβαια, και ο φόβος της επιβολής 

 
196 Christ (2006) 15, 16. 

197 Châtelet & Pisier - Kouchner (1982) 515. 

198 Christ (2006) 26. 

199 Liddel (2005) 309. 

200 Christ (2006) 34.  

201 Roberts (2005) 46. 
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ποινής από τον νόμο ως ένα κίνητρο για καλή πολιτική αγωγή202. Η Αθήνα, όμως,  κατά 

κύριο λόγο προσπαθούσε να κερδίσει την αρετή του πολίτη με την πειθώ. Ήταν 

προτιμότερο οι Αθηναίοι πολίτες να αγκαλιάσουν πρόθυμα τα πολιτικά τους 

καθήκοντα συνειδητοποιώντας τον στενό δεσμό μεταξύ των ίδιων και της πολιτείας, 

παρά μέσα από αυστηρούς κανόνες και την τιμωρία που επέσυρε ο νόμος203. Το 

γεγονός αυτό συνιστούσε για την Αθήνα το δημοκρατικό της ιδανικό και την αποδεκτή 

πολιτική συμπεριφορά. Ακόμα και ο «ήσυχος» Αθηναίος, προκειμένου να αποφύγει 

τον κίνδυνο της ποινικής δίωξης σε περίπτωση που απέφευγε την εκπλήρωση των 

πολιτικών του καθηκόντων, υποχρεωνόταν να υπακούει στα διατάγματα της Αθήνας, 

να παρουσιάζεται στον στρατό, να πληρώνει εισφορά, να διεξάγει τριηραρχία, να 

φροντίζει τους ηλικιωμένους γονείς του, να εκτελεί ταφικές τελετές σε στενούς 

συγγενείς, να υποστηρίζει τους προγόνους του και να συμπεριφέρεται δίκαια204. Οι 

υποχρεώσεις του Αθηναίου πολίτη, λοιπόν, επιβλήθηκαν άλλοτε με νόμο και άλλοτε 

με κοινωνική πίεση προκειμένου να πράξει ό,τι υπαγορεύει η πολιτεία205.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης μας εύλογο θα ήταν να αναφερθούμε στον Περικλή206 

και στον τρόπο που ασκούσε την εξουσία του. Ο σπουδαίος πολιτικός ηγέτης της 

κλασικής αρχαιότητας κατά την περίοδο διακυβέρνησής του απαιτούσε από τους 

συμπολίτες του πολιτική σύνεση και συνειδητοποίηση της ανωτερότητας του 

συλλογικού συμφέροντος έναντι του ατομικού, αφού η πόλη συνιστά μια ενότητα που 

χαρακτηρίζεται από συλλογικότητα207. Στον Αθηναίο πολίτη δεν ταίριαζε η πολιτική 

αφωνία και η απουσία του από τα δημόσια λειτουργήματα. Αν και στον Επιτάφιο του 

Περικλή παρουσιάζεται η επιθυμία όλων των πολιτών να συμμετέχουν στην 

διακυβέρνηση της Αθήνας, ωστόσο ο απλός ψηφοφόρος ασκούσε το προνόμιό του 

μόνον, όταν επρόκειτο να γίνουν συζητήσεις, για να ληφθούν αποφάσεις για σοβαρά 

ζητήματα και δυστυχώς με μεγάλη δυσκολία διέθετε 40 ημέρες το χρόνο, για να 

παρακολουθεί τις εργασίες της Εκκλησίας208. Ο Σοφοκλής, ενδεχομένως, ενδιαφέρεται 

 
202 Christ (2006) 43. 

203 Christ (2006) 42, 44. Liddel (2005) 310. 

204 Liddel (2005) 311. 

205 Liddel (2005) 311. 

206 Kagan (1991) 27: Όλοι οι πολιτικοί ηγέτες πριν από τον Περικλή ανήκαν στην αριστοκρατία και ήταν 

σχεδόν όλοι πλούσιοι.  

207 Farrar (2008) 161, 162, 163. 

208 Starr (1991) 65. 
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να στρέψει όλους τους συμπολίτες του σε μια ενεργή πολιτική κατάσταση κατά την 

οποία θα είναι υπεύθυνοι απέναντι στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, θα 

υποστηρίζουν και θα υπηρετούν το δίκαιο μέσα από τη θητεία τους στα δημόσια 

δικαστήρια, θα υπακούν στους νόμους, θα παρευρίσκονται στις δημόσιες ταφές, θα 

προστατεύουν την αθηναϊκή πόλη υπηρετώντας την πατρίδα και συντηρώντας τις 

αθηναϊκές στρατιωτικές δυνάμεις, θα εκτελούν πολιτικές υπηρεσίες και θα βοηθούν 

στην εξασφάλιση των σιτηρών για την πόλη τους209.  

Ευελπιστούμε να μην είναι παράτολμο το εγχείρημα να προχωρήσουμε σε μια 

σύνδεση του Αθηναίου πολιτικού και στρατηγού Κίμωνα με τον βασιλιά  της Αθήνας, 

Αιγέα. Ο Κίμων ήταν εκείνος ο οποίος εκπληρώνοντας το δελφικό χρησμό μετέφερε 

τα οστά του Θησέα από τη Σκύρο, που βρίσκονταν θαμμένα, στην Αθήνα210. Πέρα, 

λοιπόν, από τα κοινά στοιχεία που επρόκειτο να παρουσιαστούν η μορφή του Κίμωνα 

συνδέθηκε με την οικογένεια του Αιγέα εξαιτίας της προαναφερθείσας ενέργειάς του. 

Τόσο ο Κίμων  όσο και ο Αιγέας ήταν και οι δύο Αθηναίοι στην καταγωγή και 

προέρχονταν από λαμπρή γενιά.  Πατέρας του Κίμωνα ήταν ο σπουδαίος στρατηγός 

και πολιτικός, Μιλτιάδης και μητέρα του ήταν η Ηγησιπύλη, κόρη του βασιλιά της 

Θράκης, Ολόρου. Ο Αιγέας καταγόταν από βασιλική γενιά με πατέρα τον Πανδίονα, 

που ήταν βασιλιάς της Αθήνας και μητέρα την Πυλία, κόρη του βασιλιά των Μεγάρων, 

Πύλα.  Και οι δύο άνδρες είχαν πατέρα Αθηναίο και μητέρα καταγόμενη από άλλη 

περιοχή. Τόσο ο Κίμων211όσο και ο Αιγέας συνέχισαν την πολιτική τακτική των γονιών 

τους διεκδικώντας οτιδήποτε πολιτικά τους ανήκε. Από την άλλη πλευρά ο Αιγέας μετά 

τον θάνατο του πατέρα του επέστρεψε στην Αθήνα για να διεκδικήσει ο ίδιος και τα 

αδέρφια του την εξουσία της περιοχής που τους την είχαν στερήσει οι Μητιονίδες. Ο 

Κίμων σύμφωνα με τον Hornblower «συνέχιζε την τακτική του πατέρα του ως εχθρού 

των Περσών, αλλά και ως θεμελιωτή της υπερπόντιας αθηναϊκής ηγεμονίας και 

κυριευμένος από την λογική του ηγεμονισμού επεκτείνει την Αθηναϊκή ηγεμονία στο 

Αιγαίο»212. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τον Αιγέα ο οποίος μετά τον θάνατο του 

πατέρα του διεκδίκησε εδάφη ενισχύοντας την αθηναϊκή επεκτατική πολιτική.  

 
209 Liddel (2005) 312. 

210 Hornblower (2005) 54. 

211 Hornblower (2005) 52: «Ο Κίμων θεωρούσε τον εαυτό του κληρονόμο όχι μόνο των χρεών αλλά και 

της πολιτικής του πατέρα του. » 

212 Hornblower (2005) 53. 
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Δεν θα έπρεπε, λοιπόν, να παραλείψουμε να τονίσουμε ότι ο μύθος του Αιγέα 

καθρεφτίζει τις προσπάθειες των Αθηναίων για την επέκταση της κυριαρχίας τους στις 

γειτονικές πόλεις-κράτη. Το εγχείρημα των Αθηναίων για εξάπλωση και αύξηση των 

εδαφών της συντελείται τον 5ο αιώνα, όταν έχει μεγιστοποιήσει πια η Αθήνα τη δύναμή 

της. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατείχε τη σπουδαιότερη ναυτική δύναμη 

συγκριτικά με τις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει  και 

το απόσπασμα 24, καθώς το συγκεκριμένο χωρίο θα μπορούσε να δώσει την αφορμή 

να γίνουν κάποιοι συνειρμοί αναφορικά με την επεκτατική πολιτική που εφάρμοσε η 

Αθήνα σε γειτονικές και όχι μόνο πόλεις- κράτη την εποχή που άκμαζε η δύναμή της: 

Απ. 24 R στον Strab. 9, 1, 6 

ἐμοὶ μὲν ἀκτὰς ὥρισεν πατήρ μολεῖν,213 

πρεσβεῖα νείμας τῆσδε γῆς… Λύκῳ 

τὸν ἀντίπλευρον κῆπον Εὐβοίας νέμει, 

Νίσῳ δὲ τὴν ὅμαυλον ἐξαιρεῖ χθόνα  

Σκίρωνος ἀκτῆς· τῆς δὲ γῆς τὸ πρὸς νότον  

ὁ σκληρὸς οὗτος καὶ γίγαντας ἐκτρέφων  

εἴληχε Πάλλας 

 

Ο πατέρας μου αποφάσισε ότι θα έπρεπε να πάω στην ακτή, αφού μου  

ανέθεσε την αντιπροσωπεία σε αυτή τη γη… στον Λύκο  

διένειμε τον τόπο απέναντι από την Εύβοια  

και για τον Νίσο επέλεξε τη γειτονική γη 

 
213 Radt (1999) V. 125, 126. Πβ. και  Lloyd- Jones (2003) 20, 21. Pearson (1917) I. 19-20.  
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της ακτής του Σκίρωνα και το νότιο τμήμα αυτής της γης  

την έλαβε ο Πάλλας, ο σκληρός αυτός (άνθρωπος) που αναθρέφει  

γίγαντες. 

Ο Σοφοκλής μέσα από τη χρήση του ανωτέρω χωρίου και συγκεκριμένα μέσα από την 

αναφορά στη σκληρή συμπεριφορά και εξουσία κατ΄ επέκταση του Πάλλαντα, 

πιθανώς, ήθελε να θίξει την ανηλεή και επαχθή συμπεριφορά των Αθηναίων το 478-

477 π.Χ. αιώνα προς τα συμμαχικά κράτη. Ο Σοφοκλής, ίσως, ήθελε να προβάλει την 

αλλαγή των προθέσεων και την εγωπαθή συμπεριφορά των Αθηναίων προς τους 

συμμάχους τους, αφού από μια επιθετική και αμυντική ταυτόχρονα συμμαχία εναντίον 

των Περσών μετατράπηκε σε σκληρή ηγεμονία. Από την αρχή της συγκρότησης της, 

όμως, υπήρξαν σημάδια μετεξέλιξής της σε Αθηναϊκή Ηγεμονία214. Αν και έθετε ως 

αρχικούς σκοπούς της την εξασφάλιση της ελευθερίας των Ελλήνων, την εκδίκηση 

εναντίον των Περσών και τη λαφυραγωγία σαν αποζημίωση για τις καταστροφές του 

περσικού στρατού, στη συνέχεια άλλαξε τους στόχους της προβαίνοντας σε ενέργειες 

με γνώμονα την εξασφάλιση του δικού της συμφέροντος215. Συνεπώς, η ιμπεριαλιστική 

πολιτική της Αθήνας δεν μπορούσε πια να καλυφθεί και πλέον καταδεικνυόταν μέσα 

από την διαρκώς αυξανόμενη οικονομική πίεση της προς τις συμμαχικές πόλεις, τον 

έλεγχο και τη μεταβολή του συνασπισμού των κρατών από συμμαχία σε αθηναϊκή 

ηγεμονία με μια μεταχείριση των συμμάχων ιδιαιτέρως τυραννική όπου η ελευθερία 

και η αυτονομία απουσίαζαν από τα συμμαχικά κράτη216.  

Αν και ο σχηματισμός της Αθηναϊκής συμμαχίας απέβη τελικά δεσποτικός για τους 

συμμάχους με μόνο πλεονέκτημα την ασφάλεια από τον περσικό κίνδυνο, η Αθήνα, 

ωστόσο, σταθεροποίησε την ηγεμονία της στον ελληνικό κόσμο, προώθησε τα 

συμφέροντά της, όπως την κυριαρχία της στο Αιγαίο, τον έλεγχο του εμπορίου και την 

απόκτηση ακίνητης περιουσίας στη Θάσο, την Άβυδο και την Εύβοια217. Αυτή η 

τακτική της Αθήνας, όμως, είχε ως απότοκο τη δυσαρέσκεια και την προσπάθεια 

 
214 Bengtson (1991) 191: «Η εξωτερική σύνθεση και η εσωτερική μορφή της Δηλιακής-Αθηναικής 

ναυτικής συμμαχίας είχε υποστεί συνεχείς αλλοιώσεις από την εποχή της ιδρύσεως της 478-477π. Χ.» 

215 Botsford & Robbinson (2008) 181. 

216 Hornblower (2005) 50: «Από όλες τις αυθαιρεσίες εις βάρος των συμμάχων τους, αυτή που είχε 

προκαλέσει την μεγαλύτερη δυσαρέσκεια ήταν η καταπάτηση των συμμαχικών εδαφών. » 

217 Hornblower (2005) 50. 
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αποδέσμευσής των συμμάχων από την καταδυναστευτική ηγεμονία της. Η υποκρισία 

με την οποία συμπεριφέρθηκε η Αθήνα απέναντι στις συμμαχικές πόλεις και η 

εξαπάτηση των συμμάχων με ψευδείς υποσχέσεις αποτέλεσε μια από τις πιο 

επαίσχυντες πρακτικές που ακολούθησε το αθηναϊκό κράτος εκμεταλλευόμενο το 

φόβο των συμμαχικών κρατών απέναντι σε μια μελλοντική περσική εισβολή. Το 

γεγονός αυτό έπρεπε να προβληματίσει τους Αθηναίους, διότι επρόκειτο για μια στάση 

ιδιαιτέρως εγωιστική, ιδιοτελή και ανέντιμη που θα οδηγήσει την Αθήνα σταδιακά 

στην κατάρρευση και στον όλεθρο, αφού εκείνη, δυστυχώς, παρασύρεται από την ίδια 

της την δύναμη προβαίνοντας σε ένοπλες συγκρούσεις και υιοθετώντας αμφιλεγόμενες 

πολιτικές τακτικές218.    

 
218 De Romilly (2000) 139. 
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4. Αιθίοπες 

Η τραγωδία Αιθίοπες συνιστά ένα από τα μικρότερα σε έκταση αποσπασματικά 

σωζόμενα έργα του Σοφοκλή. Πιθανολογείται σύμφωνα με τον Sommerstein ότι η 

υπόθεση του τραγικού έργου αφορά στην τελευταία μάχη του Μέμνωνα και στον 

θάνατό του από τα χέρια του Αχιλλέα219.  

Σύμφωνα με τον μύθο ο Μέμνων υπήρξε ο βασιλιάς της Αιθιοπίας.  Μητέρα 

του ήταν η Ηώς, θεά της Αυγής και πατέρας του, ο Τηθωνός, αδερφός του βασιλιά της 

Τροίας.  Η πλοκή της τραγωδίας ξεκινά,  όταν ο Μέμνων καταφθάνει στην Τροία ως 

σύμμαχος, για να βοηθήσει τον θείο του, Πρίαμο στον πόλεμο. Όμως, οι θεοί είχαν 

προκαθορίσει τη μοίρα της Τροίας. Ο Μέμνων220 και ο Αχιλλέας θα βρίσκονταν 

αντιμέτωποι και οι δυο στη μάχη ως γιοι θεών, δηλαδή της Ηούς και της Θέτιδας 

αντίστοιχα.  Με βάση το μύθο η Θέτις ζητεί από τον Αχιλλέα να μην σκοτώσει τον 

Μέμνονα, διότι αμέσως μετά και ο ίδιος θα ερχόταν αντιμέτωπος με τον θάνατο. Στη 

μάχη που δόθηκε, ο Μέμνων σκοτώνει τον Αντίλοχο, το γιο του Νέστορα, ενώ εκείνος 

προσπαθούσε να προστατέψει τον πατέρα του από το κοντάρι του Αιθίοπα βασιλιά.  

Ωστόσο, όταν ο Αχιλλέας μαθαίνει όσα συνέβησαν στη μάχη, αποφασίζει να 

αναμετρηθεί με τον Μέμνονα αναιρώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στην μητέρα 

του, Θέτιδα. Ο Αχιλλέας ζητά εκδίκηση για τον χαμό του Αντίλοχου. Εισορμά στη 

μάχη και καταφέρνει να αποσπάσει από τους εχθρούς το νεκρό σώμα του Αντίλοχου, 

προκειμένου να ταφεί. Η Ηώς και η Θέτις παρακαλούν το Δία στον Όλυμπο για τη ζωή 

των γιών τους. Ο Δίας αποφασίζει πως στη μάχη θα χαθεί ο Μέμνων και η Ηώς τον 

εκλιπαρεί να του χαρίσει την ευθανασία γεγονός που υπόσχεται. Στη μάχη ο Αχιλλέας 

σκοτώνει τον Μέμνονα και η Ηώς μεταφέρει το οπλισμένο άψυχο σώμα του γιου της 

στην Αιθιοπία για να ενταφιαστεί221. 

Απ. 28 R στον Athen. 3 122 Β 

 
219 Sommerstein (2012) 199. 

220 Pearson (1917) I. 23: Ο Αισχύλος είχε συγγράψει την τραγωδία Μέμνων με θέμα τον θάνατο του 

Μέμνονα. 

221 Κακριδής (2014) V. 116-119. Lloyd-Jones (2003) 22, 23. Pearson (1917) I. 22-25. 
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τοιαῦτά τοί σοι πρὸς χάριν τε κοὐ βίᾳ222 

λέγω·σὺ δ’ αὐτός, ὥσπερ οἱ σοφοί, τὰ μὲν  

δίκαι’ ἐπαίνει, τοῦ δὲ κερδαίνειν ἔχου 

 

Αυτά στα λέω όχι με σκοπό να σε εξαναγκάσω·  

και εσύ ο ίδιος όπως ακριβώς οι σοφοί,  

(η δικαιοσύνη) επαινεί τα δίκαια, αντί να προσκολλάσαι στο κέρδος.  

Πιθανολογούμε ότι στο απόσπασμα 28 της τραγωδίας Αιθίοπες υπογραμμίζεται η 

διαχρονική αξία της δικαιοσύνης στο πλαίσιο λειτουργίας ενός κράτους. Ας μην 

ξεχνάμε ότι ανέκαθεν η έννοια της δικαιοσύνης απασχόλησε τον αρχαίο ελληνικό 

κόσμο σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο η 

έννοια της δικαιοσύνης αποδόθηκε σε ηρωικές ή θεϊκές μορφές της μυθολογικής 

παράδοσης και η αίσθηση της «δικαιοσύνης» συμβατικά απεικονιζόταν ως ευθεία στην 

αρχαϊκή ελληνική ποίηση υποδηλώνοντας την ακεραιότητα της δικαιοσύνης και την 

ομαλότητα που πρόσφερε στην κοινωνία, ενώ η αδικία ως καμπύλη223. Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες στο πλαίσιο της οργάνωσης των πόλεων τους 

διαμόρφωσαν αρχικά την έννοια του Φυσικού Δικαίου. Επρόκειτο για το άγραφο 

δίκαιο το οποίο περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αξίες που πρέπει να διέπουν μια 

κοινωνία, δηλαδή, τους άγραφους ηθικούς κανόνες και το εθιμικό δίκαιο. Η κοινωνική 

δικαιοσύνη εκφραζόταν μέσα από την έννοια του φυσικού δικαίου224. Ο φυσικός νόμος 

θεωρήθηκε ως μια θεϊκή δημιουργία ή ως μια μεταφυσική πραγματικότητα που 

λειτουργούσε ως κανονιστική δύναμη για την ύπαρξη. Το Φυσικό Δίκαιο διαχωρίστηκε 

από το μεταγενέστερο Θετό και αυτό γιατί στο Φυσικό Δίκαιο καθοριστικό ρόλο στην 

εφαρμογή του δεν διαδραμάτιζε ο νόμος, αλλά η ανθρώπινη συνείδηση, ο ηθικός και 

 
222 Radt (1999) V. 127. Πβ. και Nauck (1964) 136. Lloyd- Jones (2003) 22, 23. Pearson (1917) I. 23.  

223 Farenga (2006) 267.  Nagy (1993) 61, 64. 

224 Irani (1993) 5. 
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κοινωνικός έλεγχος. Παρόλα αυτά, το Φυσικό Δίκαιο λειτουργούσε συμπληρωματικά 

στο Θετό.  

Ο Σοφοκλής με τη χρήση του συγκεκριμένου χωρίου υποθέτουμε ότι επιθυμεί να 

τονίσει στους Αθηναίους τη σημασία της δικαιοσύνης ως μιας από τις ισχυρότερες 

αξίες και προτεραιότητες της αθηναϊκής κοινωνίας η οποία καθορίζει τη δίκαιη στάση 

κάθε Αθηναίου τόσο στις ιδιωτικές όσο και στις δημόσιες υποθέσεις του. Οι Αθηναίοι 

χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν ότι η καθολική δικαιοσύνη είναι μια ιδιαίτερη αρετή 

που ισχύει για όλους τους πολίτες και που θα  προστατέψει και θα προαγάγει το καλό 

της κοινότητας225. Επιπλέον, οι Αθηναίοι οφείλουν αφενός να κατανοήσουν πως η 

απονομή της δικαιοσύνης φανερώνει σεβασμό, τιμή και εκτίμηση προς κάθε άτομο και 

αφετέρου να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της εφαρμογής της στη ζωή τους, διότι 

μέσω αυτής θα αποκτήσουν μια συγκροτημένη και ώριμη συμπεριφορά καθώς και μια 

έλλογη στάση απέναντι στις καθημερινές καταστάσεις του βίου τους. Αν οι Αθηναίοι 

εφαρμόζουν το δίκαιο στη ζωή τους, τότε θα εξασφαλιστεί η ευταξία και η αρμονία της 

κοινωνίας και φυσικά η ευρυθμία της πολιτείας, εφόσον θα στηρίζεται σε σώφρονα 

άτομα τα οποία θα απολαμβάνουν όσα δικαίως τους αρμόζουν. Χαρακτηριστική είναι 

και η μεταγενέστερη άποψη του Πλάτωνα ότι η δίκαιη πόλη συνιστάτο ιδεώδες 

πρότυπο που, ωστόσο, παρουσιάζει μια δυσκολία στο να πραγματοποιηθεί και να 

εφαρμοσθεί με ιδανικό τρόπο226. Παρόλα αυτά θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 

πολιτικά σχήματα που προσεγγίζουν την ιδεώδη πολιτεία όσο φυσικά το επιτρέπουν οι 

συνθήκες.  

Είναι απαραίτητο οι Αθηναίοι να αποφεύγουν την καταπίεση προς τους συμπολίτες 

τους και φυσικά να απομακρύνονται από την αδικία, διότι λειτουργεί επιζήμια για 

ολόκληρη την κοινότητα227. Στην ενασχόληση μας με τη δικαιοσύνη κρίνουμε σκόπιμο 

να αναφερθούμε και στις δύο μορφές της αδικίας οι οποίες είναι η ανομία και η 

ανισότητα228. Αυτές οι δύο έννοιες αντιτίθενται πάντα στη δικαιοσύνη δημιουργώντας 

προβλήματα στην ευρυθμία της πόλης. Η κοινωνική αδικία έρχεται σε πλήρη αντίθεση 

με την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η αδικία είναι μια ανισορροπία που 

προκαλείται από την υπέρβαση των ορίων, με την παραβίαση των αρχών της 

 
225 Miller (1997) 68. 

226 Vegetti (2018) 244. 

227 Miller (1997) 69. 

228 Miller (1997) 68. 
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αξιοκρατίας και της ισότητας και που παραμένει  μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία, 

δηλαδή, μέχρι να επέλθει η δικαιοσύνη229. Αυτή, λοιπόν, είναι μια κατάσταση η οποία 

πρέπει να αποφεύγεται από την αθηναϊκή πόλη. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε στο 

σημείο αυτό τη σημαντικότερη μορφή κοινωνικής αδικίας στο πλαίσιο λειτουργίας του 

αθηναϊκού κράτους που δεν ήταν άλλη από το θεσμό της δουλείας230. Θα μπορούσε 

κάποιος να ισχυριστεί ότι ήταν πιθανότερο και ευκολότερο να αλλάξει ο νόμος περί 

δουλείας231 στη δημοκρατική Αθήνα εξαιτίας της πολιτειακής δομής της. Δυστυχώς, 

όμως, η δουλεία232 ως θεσμός της κλασικής αθηναϊκής πόλης διατηρήθηκε, διότι οι 

δούλοι θεωρούνταν απαραίτητοι για τις βαριές αγροτικές χειρωνακτικές ή οικιακές 

εργασίες.  

Κατά την άποψή μας αυτό που ο Σοφοκλής επιχειρεί να τονίσει είναι ότι η 

δικαιοσύνη προωθεί την ευτυχία της πολιτικής κοινότητας μέσα από τον ρυθμιστικό 

της ρόλο. Η αδέκαστη, αμερόληπτη και αντικειμενική δικαιοσύνη πρέπει να 

παρεμβαίνει άμεσα και δραστικά προκειμένου να αποκαθίσταται η τάξη και η ενότητα 

στο αθηναϊκό κράτος. Το κύριο καθήκον των αθηναϊκών δικαστηρίων δεν ήταν μόνο 

να αποκαθιστούν τις διαφορές μεταξύ των πολιτών ή μεταξύ του κράτους και του 

πολίτη αλλά και να στηρίζουν τους νόμους233. Σε διαφορετική περίπτωση 

διαταρασσόταν η κανονικότητα και η τάξη της αθηναϊκής κοινωνίας με συνέπεια την 

επικράτηση της αδικίας και την αναζήτηση της αποκατάστασης του δικαίου ακόμα και 

με αθέμιτους τρόπους. H ευπείθεια των Αθηναίων στους γραπτούς νόμους θα 

διασφαλίσει τη δικαιοσύνη, ενώ η καταστρατήγησή τους θα επισύρει κυρώσεις στους 

παραβάτες. Οι  γραπτοί νόμοι του 5ου αιώνα παρέχουν τη δυνατότητα στους πολίτες να 

αποδώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δικαιοσύνη και να ορίσουν τη δράση 

των Αθηναίων πολιτών234. Η ύψιστη αξία της δικαιοσύνης πρέπει να γίνει απόλυτα 

αντιληπτή από τους Αθηναίους και για αυτόν τον λόγο ο Σοφοκλής την χαρακτηρίζει 

σοφή. Χάριν της δικαιοσύνης το άτομο κατορθώνει να εκπολιτιστεί και να εξευγενίσει 

 
229 Hurwitz (1993) 73. 

230 Ramelli (2016) 2. 

231 Starr (1991) 66: Κατά τον Finley υπολογίζεται ότι πριν ξεσπάσει ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στην 

Αθήνα υπήρχαν 60.000 δούλοι.  

232 Hall (1997) 110: Μόνο οι φτωχοί Αθηναίοι πολίτες δεν διέθεταν δούλους, διότι δεν μπορούσαν να 

αντέξουν οικονομικά τη συντήρησή τους.  

233 Harris (1994) 133. 

234 Farenga (2006) 265. 
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τη φύση του. Στην Αθήνα όλοι οι πολιτικοί θεσμοί235 υπόκεινται στους νόμους, ενώ η 

ασφάλεια της κοινωνίας εξαρτιόταν από την προθυμία των πολιτών να υπακούσουν σε 

αυτούς. 

Η δικαιοσύνη ήταν μια ζυγαριά της αλήθειας. Συνιστώντας ένα θεμελιώδες 

συστατικό στοιχείο για την πολιτική οργάνωση της Αθήνας εξασφαλίζει στο κράτος 

δικαίου την αρχή της ισότητας236. Χωρίς τη δικαιοσύνη η πόλη δυσλειτουργεί και χάνει 

την ασφάλειά της, διότι τότε επικρατεί το χάος, η καχυποψία, η εχθρότητα, οι 

συγκρούσεις, η καταπάτηση των νόμων και τελικά η αναρχία. Οι Αθηναίοι, επίσης, 

πρέπει να εκτιμήσουν το γεγονός της μετάβασης των διοικητικών και δικαστικών 

εξουσιών - αρμοδιοτήτων μετά τη σύσταση της δημοκρατίας στους κοινούς πολίτες 

της Αθήνας επιτρέποντάς τους να αποφασίζουν για θέματα δικαιοσύνης στα λαϊκά 

κυρίως δικαστήρια της Ηλιαίας237. Όπως αναφέρει ο Πλάτωνας «στη δίκαιη πόλη κάθε 

άτομο ασκεί τις λειτουργίες για τις οποίες είναι ψυχολογικά προδιατεθειμένο σε μια 

ιεραρχία ρόλων την οποία όλοι αποδέχονται και συμμερίζονται»238.   

  

 
235 Harris (1994) 133. 

236 Sassoon (2004) 40. 

237 Farenga (2006) 263, 357. Starr (1991) 78.  

238 Vegetti (2018) 240. 
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5. Αιχμαλωτίδες 

Για το αποσπασματικά σωζόμενο έργο του Σοφοκλή Αιχμαλωτίδες δεν υπάρχει 

βεβαιότητα για το θέμα που πραγματεύεται, ωστόσο πιθανολογείται κατά τον Lloyd-

Jones πως ο τραγικός ποιητής αναφέρεται στις γυναίκες της Τροίας, οι οποίες  

πιάστηκαν αιχμάλωτες μετά  το τέλος του Τρωικού Πολέμου239. 

Σύμφωνα με τον μύθο οι Αχαιοί κατόρθωσαν με το τέχνασμα του Δούρειου Ίππου 

να κυριεύσουν την Τροία. Ακολούθησαν σφαγές, βεβήλωση ιερών, ολοσχερής 

καταστροφή της πόλης και αιχμαλωσία των γυναικών. Ο αγώνας ήταν άνισος και αυτό 

γιατί οι  Αχαιοί είχαν το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού. Εισέβαλλαν, λοιπόν, τη νύχτα 

στα σπίτια των κατοίκων του Ιλίου με συνέπεια οι ίδιοι να μην προλάβουν να 

αντισταθούν. Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε για τη συγκεκριμένη τραγωδία 

μπορούμε να βρούμε μιαν αντιστοιχία στο μεταγενέστερο έργο του Ευριπίδη, Τρωάδες. 

Στην εν λόγω τραγωδία ο νεότερος των τριών τραγικών ποιητών αναφέρεται στην τύχη 

των γυναικών της Τροίας μετά την κατάληψη και τη λεηλασία της πόλης, το χαμό των 

ανδρών και την απόφαση των εχθρών να τις πάρουν σκλάβες240. 

Οι Αιχμαλωτίδες αν και δεν βρίθουν πολιτικών απηχήσεων, ωστόσο το απόσπασμα 

37 θεωρούμε πως μας δίνει την αφορμή να υποστηρίξουμε την ύπαρξη κάποιων 

πολιτικών σχολίων. 

Απ. 37 R στον Nic. Ther. 18 C 

ἐν παντὶ γάρ τοι σκορπίος φρουρεῖ  λίθῳ241 

 

γιατί σε κάθε πέτρα από κάτω φυλάει ένας σκορπιός. 

 
239 Lloyd- Jones (2003) 24. 

240 Κακριδή (1987) 152. Pearson (1917) I. 25-37. 

241 Radt (1999) V. 130. Πβ. και Nauck (1964) 138. Lloyd- Jones (2003) 26, 27. Pearson (1917) I. 28. Η 

φράση αυτή συνιστούσε μια παλιά παροιμία που χρησιμοποιούνταν  για να ενισχύσει την άποψη «να 

μην εμπιστεύεσαι την εμφάνιση».  
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Εικάζουμε ότι ο Σοφοκλής με το ανωτέρω απόσπασμα, ενδεχομένως, επιχειρεί  να 

τονίσει τις προσπάθειες των Τρώων για την προάσπιση των απειλούμενων από τους 

Αχαιούς εδαφών τους. Πιστεύουμε ότι δεν χρησιμοποιεί τυχαία τις λέξεις  λίθῳ  και 

σκορπιός, αφού στην αρχαιότητα ο λίθος ήταν το σύμβολο της ύπαρξης, της ενότητας, 

της αρμονικής συμβίωσης και της δύναμης, ενώ ο σκορπιός συμβόλιζε τον κίνδυνο της 

πτώσης ή ακόμα και τον θάνατο242. Φαίνεται πως οι Τρώες ήταν ετοιμοπόλεμοι και 

συσπειρωμένοι έναντι των απειλών και των επιθετικών κινήσεων των εχθρών. Με 

ομοψυχία, λοιπόν, τα στρατεύματα των Τρώων αντιμετώπιζαν τους Αχαιούς και τους 

συμμάχους τους υπερασπίζοντας με γενναιότητα την πατρίδα τους. 

Μέσα από το προαναφερθέν απόσπασμα, πιθανώς, προβάλλεται η διαχρονική αξία 

της φιλοπατρίας. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι ετοιμοπόλεμοι Τρώες, 

αναδεικνύουν τη βαθιά ανάγκη του εκάστοτε φιλοπάτριδος ατόμου για την υπεράσπιση 

της πατρίδας του, όταν εκείνη απειλείται από οποιονδήποτε κίνδυνο από τον οποίο 

διακυβεύεται η ελευθερία και η κοινωνική της συνοχή. Δίνεται, επομένως,  η αφορμή 

να σχολιαστεί η σημασία της έννοιας του πατριωτισμού, δηλαδή της προσήλωσης και 

της αγάπης προς την πατρίδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πατριωτισμός δεν 

αποδεικνύεται μόνο σε περιόδους πολεμικών αναμετρήσεων, αλλά και όταν 

απειλούνται οι παραδοσιακές και ηθικές αξίες, το πολίτευμα, η γλώσσα, η θρησκεία 

και φυσικά οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο συνιστά την εθνική ταυτότητα ενός 

έθνους.  Πρόκειται για μια στάση ζωής σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος μάχεται 

αδιαλείπτως για το συλλογικό συμφέρον εφαρμόζοντας έμπρακτα την κοινωνική του 

συνείδηση σε όλα τα επίπεδα δράσης του. Όπως αναφέρει και ο Hobson «ο 

πατριωτισμός επικαλείται το γενικό πόθο για εξουσία εντός ενός λαού μέσω υποβολής 

ευγενέστερων σκοπών, υιοθετώντας τις μορφές της αυτοθυσίας, ώστε να συγκαλύψει 

την κυριαρχία και το πάθος για την περιπέτεια»243. 

Υποθέτουμε πως ο Σοφοκλής επιθυμεί να τονίσει στους Αθηναίους το γεγονός πως 

με τη φιλοπατρία καλλιεργείται η συναίσθηση της ευθύνης κάθε ευσυνείδητου πολίτη 

έναντι των αναγκών και των προβλημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο λειτουργίας 

του κράτους τους. Ο Αθηναίος φιλόπατρις οφείλει να μάχεται για την διατήρηση της 

ελευθερίας, της ειρήνης, της αξιοκρατίας, της ισονομίας, της ισοτιμίας, της 

 
242 Cirlot (1971) 313, 280. 

243 Hobson (2013) 181. 
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δημοκρατίας και πολλών άλλων αξιών, διασφαλίζοντας έτσι την κοινωνική ομόνοια 

και την πολιτειακή ομαλότητα. Με τον τρόπο αυτό οι Αθηναίοι θα υπερασπιστούν τους 

δημοκρατικούς θεσμούς244. Αν χαθεί από τους κόλπους του αθηναϊκού κράτους η 

φιλοπατρία, τότε η δημοκρατία θα καταστεί ιδιαιτέρως τρωτή και εύθραυστη,  ενώ 

ταυτόχρονα  θα ελλοχεύει ο φόβος ανατροπής της245. Δεν πρέπει να λησμονούμε το 

γεγονός ότι με τον δημοκρατικό πατριωτισμό εδραιώνονται σταθερές δημοκρατίες και 

αποφεύγεται η επανάληψη πολιτικών καταστροφών246. Ο πατριωτισμός με την 

υπεράσπιση των κοινών εθνικών αξιών είναι ένας τρόπος να ενωθούν όλοι οι Αθηναίοι 

μαζί247. Ο εθνισμός, άλλωστε, προωθεί την αίσθηση της αμοιβαίας οφειλής και της 

αμοιβαίας ανησυχίας μεταξύ των ατόμων248. Με την ηθική τους στάση οι φιλοπάτριδες 

Αθηναίοι θα γνωρίζουν τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις τους και θα στηλιτεύουν 

κάθε είδους παρεκκλίσεις που διαταράσσουν την εθνική ενότητα παραμένοντας πιστοί 

στο πατριωτικό ιδεώδες. 

Εικάζουμε ότι αυτό που έχει περισσότερη σημασία για τον τραγικό ποιητή, είναι η 

ανάδειξη της έννοιας της φιλοπατρίας. Κάθε πολίτης πρέπει να διακατέχεται από 

εθνικό φρόνημα και εθνική αυτογνωσία γεγονός που θα τον οδηγήσει στο να 

αγωνίζεται ανιδιοτελώς για την υπεράσπιση της πατρίδας του. Θεωρούμε ότι ο ποιητής 

με την έννοια του πατριωτισμού δεν εννοεί την πατριδολαγνεία ή την παραγωγή 

εθνικού σοβινισμού. Ο Σοφοκλής, σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να διαμηνύσει 

στους Αθηναίους ότι οι δεσμοί που έχουν με την πατρίδα τους και τους συμπατριώτες 

τους θα πρέπει να τους οδηγήσουν στην ασέβεια προς τους αλλοεθνείς  και εν δυνάμει 

στην υιοθέτηση εθνικιστικών και ρατσιστικών τάσεων απέναντι τους, αφού τέτοιου 

είδους σοβινιστικές υπερβολές είναι η άσχημη κορυφή ενός τοπικού πατριωτισμού249.  

Ο τραγικός ποιητής βλέπει διεισδυτικά, όταν παροτρύνει εμμέσως τους συμπολίτες 

του να αγαπούν και να τιμούν την πατρίδα τους δείχνοντας υπακοή και πίστη σε ηθικές 

αξίες οι οποίες εξασφαλίζουν την εθνική συνοχή. Συγχρόνως, οι Αθηναίοι θα πρέπει 

δώσουν τη δέουσα σημασία στο συναίσθημα της εθνικής υπερηφάνειας και στην 

 
244 Muller (2007) 31. 

245 Taylor (1999) 146. 

246 Muller (2007) 15. 

247 Nussbaum (1999) 27. 

248 Tan (2004) 138.   

249 Glazer (1999) 82. Kolbl-Ebert (2015) 231, 339, 341, 342. 
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έννοια της κοινής εθνικής ταυτότητας, καθώς συνιστούν από τα σημαντικότερα 

ελατήρια πολιτικής ενεργοποίησης250. Ο Σοφοκλής δίνει το έναυσμα, λοιπόν, μέσω του 

επιτονισμού της πολεμικής ετοιμότητας των Τρώων για την προάσπιση των πάτριων 

εδαφών τους στο να αναλογιστούν οι Αθηναίοι τη σπουδαιότητα της φιλοπατρίας και 

της εθνικής συνείδησης. Κάθε πολίτης για αυτόν οφείλει να προασπίζεται την πατρίδα 

του και να μάχεται για τα δίκαια της απαλλαγμένος από προγονόπληκτες ιδεοληψίες, 

υπηρετώντας πάντα με αταλάντευτο τρόπο τα ιδεώδη του έθνους του. Μέσω της 

αγάπης τους για την πατρίδα θα διατηρηθεί ακέραιη η Αθήνα και θα διασωθεί ο 

αθηναϊκός πολιτισμός, η εθνική ταυτότητα και θα επέλθει η πολιτική σταθερότητα. Η 

φιλοπατρία, λοιπόν, είναι το συναίσθημα εκείνο, που παρωθεί κάθε Αθηναίο στο να 

προσφέρει ολοκληρωτικά τον εαυτό του κάνοντας την υπέρτατη θυσία για χάρη της 

πατρίδας του, όταν εκείνη διατρέχει εσωτερικούς ή εξωτερικούς κινδύνους. 

Πιστεύουμε, συνεπώς, ότι αυτό που επιζητά ο τραγωδός είναι να μετατρέψει τους 

Αθηναίους από απλούς πολίτες σε φλογερούς πατριώτες εμφυσώντας τους έναν 

δημιουργικό εθνισμό.  

Ο Σοφοκλής, κατά την άποψή μας, αποσκοπεί με το συγκεκριμένο χωρίο να 

αφυπνίσει και να ευαισθητοποιήσει τους συμπολίτες του. Προσπαθεί να ενσταλάξει 

στην ψυχή τους μια αστείρευτη ζωτικότητα και μαχητικότητα που θα τους οδηγήσει σε 

έναν αγώνα υπεράσπισης της βαλλόμενης πατρίδας τους. Στις κρίσιμες στιγμές που δεν 

είναι λίγες για την κλασική Αθήνα, ο Αθηναίος πρέπει να είναι έτοιμος, ώστε εκουσίως 

να προσφέρει όλο του το είναι στη διάσωσή της. Οφείλει να ανακαλύψει μέσα του 

εκείνη τη δύναμη, προκειμένου  να ενισχύσει την εθνική του ψυχή προς όφελος της 

πατρίδας. Πρέπει, επίσης, να είναι έτοιμος να αντισταθεί οικειοθελώς, όταν βάλλεται 

από επιθέσεις και χρειάζεται να αντιταχθεί και να αμυνθεί. Αν ο Αθηναίος δεν 

διατίθεται να προσφέρει ψυχή και σώμα στην πατρίδα του, αυτομάτως μένει αφύλαχτη 

και βορά σε όποιον την επιβουλεύεται. Θα στερηθεί με αυτόν τον τρόπο τα 

προκαθορισμένα της σύνορα, τον πολιτισμό της και εν γένει την εθνική της ταυτότητα 

από την επιβολή του δικαίου πυγμής κάποιων οικονομικά ισχυρότερων κρατών. 

  

 
250 Nussbaum (1999) 14, 15 
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6. Ακρίσιος 

Η πλοκή του μύθου πραγματεύεται την εξέλιξη της ζωής του βασιλιά του Άργους, 

Ακρίσιου και της κόρη του, Δανάης ύστερα από την ανακοίνωση ενός θεϊκού 

χρησμού251. Σύμφωνα με τον χρησμό, ο Ακρίσιος δεν θα μπορούσε ποτέ να 

τεκνοποιήσει γιο ο οποίος θα τον διαδεχόταν στο θρόνο, αντίθετα, η κόρη του, Δανάη, 

θα γεννούσε αγόρι το οποίο θα σκότωνε τον Ακρίσιο. Ο βασιλιάς του Άργους από φόβο 

μήπως πραγματοποιηθεί ο χρησμός οδήγησε τη Δανάη σε ένα υπόγειο μακριά από κάθε 

άντρα. Ο Δίας, όμως, την πόθησε και μετατράπηκε σε χρυσή βροχή για να εισέλθει στο 

μέρος στο οποίο εκείνη βρισκόταν, έτσι γεννήθηκε ο Περσέας. Μετά τη γέννηση του 

αγοριού ο Ακρίσιος διέταξε να τοποθετήσουν τον κόρη του και τον γιο της σε μια 

κιβωτό και να τους ρίξουν στη θάλασσα. Αυτοί ξεβράστηκαν μετά από μέρες  στην 

ακτή και ο Δίκτυς, ο αδερφός του βασιλιά της Σερίφου, Πολυδέκτη, τούς εντόπισε και 

τούς προστάτεψε από τον αδερφό του.  Ο Πολυδέκτης, όμως, κυνήγησε τον Περσέα 

και την Δανάη, καθώς ήθελε να την κάνει γυναίκα του με τη βία252. 

 Όταν ο Περσέας μεγάλωσε, ο Πολυδέκτης τον κάλεσε σε συμπόσιο και του ζήτησε 

το κεφάλι της γοργόνας, που νωρίτερα ο νεαρός Περσέας υπερηφανεύτηκε ότι θα 

μπορούσε να του φέρει. Σε περίπτωση που αποτύγχανε, ο Πολυδέκτης θα έπαιρνε για 

γυναίκα του τη Δανάη. Ενώ, λοιπόν, ο Περσέας καθόταν στεναχωρημένος σε έναν 

βράχο παρουσιάστηκε ο Ερμής ο οποίος του υποσχέθηκε πως θα τον βοηθήσει τόσο  ο 

ίδιος όσο και η Αθηνά να κόψει το κεφάλι της γοργόνας. Ο Περσέας υπακούοντας τις 

συμβουλές των θεών καταφέρνει να πραγματοποιήσει τον άθλο και επιστρέφει στη 

Σέριφο όπου εκεί ο Πολυδέκτης συνέχιζε τις προσπάθειες βίαιης κατάκτησης της 

Δανάης. Προκειμένου ο Περσέας να τον εκδικηθεί, βγάζει το κομμένο κεφάλι της 

Μέδουσας με αποτέλεσμα να πετρώσουν ο βασιλιάς και οι αυλικοί του. Στη συνέχεια, 

έχρισε βασιλιά τον Δίκτυ δείχνοντας την ευγνωμοσύνη του προς αυτόν και από εκεί 

έφυγε μαζί με τη μητέρα του, Δανάη για το Άργος, προκειμένου να συναντήσει τον 

Ακρίσιο. Όμως, από φόβο μήπως επιβεβαιωθεί ο χρησμός, ο Ακρίσιος είχε μετακινηθεί 

 
251 Κακριδής (2014) III. 181, 182, 183.  Lloyd-Jones (2003) 28-33. Pearson (1917) I. 38-46. Oakley 

(1982) 111-115.  Harris (1991) 114-115. 

252 Κακριδής (2014) III. 181, 182, 183.  Lloyd-Jones (2003) 28-33. Pearson (1917) I. 38-46. 
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στη Λάρισα. Συναντώντας τον ο Περσέας τον διαβεβαίωσε ότι δεν πρέπει να φοβάται 

και του ζήτησε να επιστρέψουν στο Άργος. Πριν φύγουν, ο Περσέας παίρνει μέρος σε 

αγώνες ρίψεις δίσκου όπου αστοχεί και σκοτώνει τον Ακρίσιο. Ο Περσέας βλέποντας 

την εκπλήρωση του χρησμού, δεν μπορεί να αναλάβει το θρόνο του Άργους. Πηγαίνει 

στην Τίρυνθα όπου ζητά από τον βασιλιά της περιοχής Μεγαπένθη να ανταλλάξουν τα 

βασίλεια τους253. 

Τα αποσπάσματα 62 και 63 «ἀλλ’οὐδέν ἔρπει ψεῦδος εἰς γῆρας χρόνου» και «δῆλον 

γάρ ἐν δεσμοῖσι δραπέτης ἀνὴρ κῶλον ποδισθεὶς πᾶν πρὸς ἠδονὴν λέγει» θα μπορούσαν 

να δώσουν την αφορμή ενός πολιτικού σχολιασμού. Ενδεχομένως, θα μπορούσαν να 

εκληφθούν ως νύξη για φαινόμενα πολιτικής διαφθοράς, όπως για παράδειγμα εκείνα 

της προπαγάνδας, της δημαγωγίας και του  λαϊκισμού.  

Η έννοια της προπαγάνδας φαίνεται να αναφέρεται στο  παρακάτω απόσπασμα: 

Απ. 62 R στον Stob. 3, 12, 2 

ἀλλ’ οὐδὲν ἕρπει ψεῦδος εἰς γῆρας χρόνου. 254 

 

αλλά κανένα ψεύδος δεν διαρκεί πολύ. 

Αν και η έννοια του ψεύδους έχει κυρίως ηθική διάσταση, ωστόσο θα μπορούσαμε να 

εντοπίσουμε και μια πολιτική πτυχή της εν λόγω έννοιας. Εικάζουμε ότι ο Σοφοκλής 

με τη χρήση του συγκεκριμένου χωρίου αποπειράται να τονίσει στους Αθηναίους την 

έννοια της προπαγάνδας στο πλαίσιο του αθέμιτου πολιτικού λόγου ως μηχανισμoύ 

χειραγώγησης και ποδηγέτησης του αθηναϊκού λαού. Πρόκειται για ένα φαινόμενο 

διάδοσης ανυπόστατων πληροφοριών και φημών σε ένα δεκτικό κοινό255. Δεν πρέπει 

να λησμονούμε στο σημείο αυτό ότι η χρήση άνομων μέσων που στοχεύει στην 

παραποίηση εννοιών και στην αλλοίωση αξιών συνιστούν βασικά εργαλεία της 

προπαγάνδας. Η σκόπιμη εξάπλωση ειδήσεων, η παραπληροφόρηση, η συγκάλυψη 

γεγονότων, οι ουτοπικές υποσχέσεις, η μεγιστοποίηση μελλοντικών κινδύνων, η 

 
253 Κακριδής (2014) III. 181, 182, 183.  Lloyd-Jones (2003) 28-33. Pearson (1917) I. 38-46. 

254 Radt (1999) V. 137. Πβ. και Nauck (1964) 143. Lloyd- Jones (2003) 30, 31. Pearson (1917) I. 40.  

255 Doganis (2009) 113. 
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δημιουργία φόβου στους Αθηναίους πολίτες, η λασπολογία και η αλλοίωση λέξεων με 

τεράστια ηθική βαρύτητα αποτελούν τις βασικότερες από τις τεχνικές της προπαγάνδας 

και οι Αθηναίοι οφείλουν να τις λάβουν υπόψιν τους. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

σημειώσουμε ότι η πολιτική προπαγάνδα ακυρώνει την ουσία της αθηναϊκής 

δημοκρατίας, εφόσον ως πολίτευμα αξιώνει την ενεργό συμμετοχή και την προσωπική 

αξιολογική σκέψη των αθηναϊκού λαού. Παράλληλα, οι Αθηναίοι πρέπει να είναι σε 

θέση να αναγνωρίσουν οποιαδήποτε απόπειρα χειραγώγησης τους η οποία  θα 

καταργήσει την ελευθερία της σκέψης και του λόγου τους μετατρέποντας τους σε 

άβουλες και μαζοποιημένες οντότητες. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι οι Αθηναίοι δεν 

πρέπει να καθοδηγούνται και να διδάσκονται.   

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι συχνά ο αθηναϊκός λαός δεσμευόμενος από το 

κύρος αυτών των εννοιών και από το γόητρο κάποιων πολιτικών ανδρών δεν εδύνατο 

να αμφισβητήσει τίποτα από την προπαγανδιστική τους διάθεση  γεγονός που επέφερε 

τον αποπροσανατολισμό και την παθητικοποίηση του. Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα 

που οι Αθηναίοι υπήρξαν το όργανο των δημαγωγών και φιλόδοξων Αθηναίων που 

οδήγησαν την Αθήνα στην παρακμή. Προφανώς, λοιπόν, στο συγκεκριμένο σημείο 

θίγεται η έννοια της υποσχεσιολογίας, των ανυπόστατων και ψευδών λόγων που 

χρησιμοποιεί κυρίως η πολιτική προπαγάνδα, προκειμένου να διαπλάσει τις απόψεις 

της κοινωνίας σύμφωνα πάντα με τους σκοπούς που επιθυμεί να επιτύχει. 

Αποκρύπτοντας ένας πολιτικός ηγέτης την αλήθεια και την πραγματική διάσταση των 

γεγονότων είναι σε θέση να εξαπατήσει εύκολα την αθηναϊκή κοινή γνώμη.  

Ο Σοφοκλής πιστεύουμε ότι μέσω του εν λόγω χωρίου επιθυμεί να εμφυσήσει το 

φόβο και τον προβληματισμό στους συμπολίτες του σχετικά με τη συχνή εμφάνιση της 

πολιτικής προπαγάνδας η οποία  καταλύει την έννοια της δημοκρατίας, αφού εξ αρχής 

το δημοκρατικό πολίτευμα αποτελώντας αποκλειστικό επίτευγμα των Αθηναίων 

στηρίζεται σε άτομα ελεύθερα, ενημερωμένα και κριτικά σκεπτόμενα. Οι Αθηναίοι 

είναι αναγκαίο να παραμείνουν βαθιά αφοσιωμένοι στις δημοκρατικές αρχές και 

οφείλουν να μην απομακρυνθούν ποτέ από αυτές, διότι με αυτόν τον τρόπο θα 

εξασφαλίσουν την ευταξία και την πρόοδο256. Η δημοκρατία, εξάλλου,  είναι το 

μοναδικό πολίτευμα που αναγνωρίζει στα άτομα ελευθερίες, υπολήπτεται την 

προσωπικότητα τους και ενεργεί πάντα σύμφωνα με τη βούληση της πλειοψηφίας του 

 
256 Starr (1991) 90. 



Οι πολιτικές απηχήσεις στα Τραγικά Αποσπάσματα του Σοφοκλέους 

 

  73 . 

λαού. Οι Αθηναίοι πρέπει να παύσουν σταδιακά να διαδραματίζουν το ρόλο της μάζας. 

Χρειάζεται να αντιληφθούν ότι μέσω της πραγματικής ελευθερίας, της 

πολιτικοποίησης και της ορθής αξιολόγησης των πληροφοριών θα κατανοούν 

ευκολότερα οποιαδήποτε κακή προαίρεση και κάθε βαθύτερο μήνυμα που αποσκοπεί 

στη δημιουργία εφησυχασμένων πολιτών. Κατά αυτόν τον τρόπο η προπαγάνδα και 

κάθε διάθεση δημοκοπίας, όσο γρήγορα και αν εξελίσσεται, θα παύσουν να κατέχουν 

τον κυριαρχικό ρόλο πάνω στην αθηναϊκή κοινωνία. Έπειτα, τα ψεύδη και οι 

σκοπιμότητες δεν είναι ακατάλυτα στο πέρας των χρόνων. 

Είναι γεγονός αναμφίλεκτο οτι στo πλαίσιο της προπαγάνδας πολλές φορές δρουν 

η δημαγωγία και ο λαϊκισμός.  Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πως τα αποσπάσματα  

62 και 63, πιθανώς, θίγουν και αυτό το φαινόμενο. Εν γένει, η δημαγωγία είναι μια 

αντιδημοκρατική εξουσία που στηρίζεται στην παραπλάνηση και στην εξαπάτηση του 

λαού. Οι δημαγωγοί προσφέρουν ανασφάλεια στον λαό, καταπατούν τα δικαιώματά 

του, αποκρύπτουν την αλήθεια και διαστρέφουν την πραγματικότητα. Επίσης, συχνά 

χρησιμοποιούν τη συκοφαντία257 σπιλώνοντας την υπόληψη κάθε ευυπόληπτου μέλους 

της κοινωνίας. Αν και η αρχική σημασία της λέξης δημαγωγός ήταν καθοδηγητής, 

σταδιακά ο όρος άλλαξε ως προς τη σημασιολογία του και σήμαινε αυτόν που 

παρασύρει τον λαό. Στα Πολιτικά του, ο Αριστοτέλης αναφέρει πως ο δημαγωγός είναι 

«τοῦ δήμου κόλαξ258». Είναι εκείνος, δηλαδή, που έρχεται ενάντια στην κυριαρχική 

λειτουργία του νόμου, αφού ενδέχεται να ανατραπεί από τα ψηφίσματα του λαού 

ιδιαίτερα, όταν οι αποφάσεις αυτές είναι απόρροια παραπλάνησης των πολιτών από 

τους δημαγωγούς. Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται η εφαρμογή μιας 

αντιδημοκρατικής διοίκησης του κράτους στο πλαίσιο του οποίου οι πολίτες ζουν σε 

ένα καθεστώς ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Επιστρέφοντας στο απόσπασμα 63 μας 

δίνει την εντύπωση ότι απηχεί την έννοια  του λαϊκισμού και της δημαγωγίας πολύ 

έντονα.  

Απ. 63 R στον Stob. 4, 19  

 
257 Doganis (2009) 46: «Στην αρχαία Ελλάδα ο όρος συκοφαντία παραπέμπει στο σύνολο των εκούσιων 

ή ακούσιων στρατηγικών-όπως η δημαγωγία, η κολακεία, οι σοφιστείες- που αποσκοπούν στην άσκηση 

γοητείας στην κοινή γνώμη. » 

258 Aristotelis (1831) 187. 
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δῆλον γάρ· ἐν δεσμοῖσι δραπέτης ἀνὴρ259  

κῶλον ποδισθεὶς πᾶν πρὸς ἡδονὴν λέγει 

 

είναι ολοφάνερο· ένας άνδρας δραπέτης  

του οποίου τα πόδια είναι δεμένα με 

αλυσίδες λέει τα πάντα προς ευχαρίστηση.  

Ο Σοφοκλής με την ένταξη του συγκεκριμένου χωρίου στην τραγωδία του θεωρούμε 

πως επιθυμεί να αφυπνίσει τους Αθηναίους σχετικά με τους δημαγωγούς και τους 

λαϊκιστές οι οποίοι δρούσαν στην Αθήνα εξαιτίας της πολιτικής αδράνειας των 

συμπολιτών του. Αξιοπαρατήρητο είναι το γεγονός ότι οι δημαγωγοί 

πρωτοεμφανίστηκαν στο πολιτικό προσκήνιο μετά τον θάνατο του Περικλή το 429 π.Χ 

και προήλθαν από τη νέα αστική τάξη. Η αθηναϊκή δημοκρατία, που στα χρόνια 

διακυβέρνησης του Περικλή θριάμβευσε φτάνοντας στο ζενίθ της ακμής της, 

καταφεύγει πλέον σε πολιτικές συγκρούσεις και στη δικτατορία των δημοκόπων οι 

οποίοι ασκούσαν μεγάλη επιρροή στον αθηναϊκό λαό260.  Αυτοί συχνά 

χρησιμοποιούσαν την υποσχεσιολογία προτείνοντας ευάρεστες πολιτικές τακτικές που, 

όμως, δεν είχαν την δέσμευση και το χρέος της εφαρμογής τους. Ο καθένας, επομένως, 

επιζητούσε να μεγιστοποιήσει την προσωπική του επιβολή. Μια τέτοια συμπεριφορά, 

όμως, δημιουργούσε μια μεγάλη δυσκολία στο να επιτευχθεί μια ισχυρή σύνδεση 

μεταξύ της προσωπικής ευημερίας και μια άρτιας πολιτικής τάξης261. Οι διάδοχοί του 

Περικλή, επιπλέον, δεν είχαν τη δυνατότητα να επεξηγούν ορθολογικά τις επικίνδυνες 

καταστάσεις που κατά καιρούς αντιμετώπιζε η πόλη τους, δεν συμπεριφέρονταν με 

περίσκεψη και δεν επεδείκνυαν πολιτική και ρητορική δεινότητα. Οι Αθηναίοι 

δημαγωγοί αν και πρόβαλλαν λαοφιλείς ιδέες, στην πορεία του χρόνου αποδείχθηκαν 

ολέθριες για την αθηναϊκή κοινωνία, καθώς εναντιώνονταν στα συμφέροντα της.  Με 

μια τέτοιου είδους ανεπαρκή πολιτική ηγεσία η Αθήνα ετίθετο σε διαρκή κίνδυνο. Η 

 
259 Radt (1999) V. 137. Πβ. και Nauck (1964) 144.  Lloyd- Jones (2003) 30, 31. Pearson (1917) I. 41. 

260 De Romilly (2000) 139. 

261 Farrar (2008) 193. 
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σχέση ανάμεσα στους λαϊκιστές πολιτικούς και τον αθηναϊκό λαό ήταν εκφυλισμένη 

γεγονός που συνέβαλε στο να μειωθεί η αθηναϊκή δύναμη και να οδηγηθεί η Αθήνα 

στην καταστροφή.  
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7. Αλεάδαι 

Η τραγωδία Αλεάδαι αποτελεί ένα από τα αποσπασματικά σωζόμενα έργα του Σοφοκλή 

και σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκει στην τριλογία Τηλέφειαν. Η εν λόγω τριλογία 

περιελάμβανε, επίσης,  τις τραγωδίες  Μυσοί και Αχαιών Σύλλογος, οι οποίες πιθανόν 

συνεγράφησαν πριν από το 430 π. Χ.262 Η υπόθεση της τραγωδίας αναφέρεται στον 

χρησμό που δέχτηκε ο βασιλιάς της Τεγέας, Άλεος από το δελφικό μαντείο. Σύμφωνα 

με τον χρησμό, ο  γιος της Αύγης, κόρης του βασιλιά της Τεγέας, Αλέου επρόκειτο να 

σκοτώσει τους γιους του  βασιλιά263.  

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι συχνά, η μελέτη των έργων του Σοφοκλή 

αποδεικνύει τη χρήση διφορούμενων και σκοτεινών χρησμών στις τραγωδίες του. Η 

τραγωδία Αλεάδαι βασίζεται και αυτή σε έναν χρησμό από το Μαντείο των Δελφών.  

Σύμφωνα με το Lesky οι θεϊκές δυνάμεις δρουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να αφήνουν στα 

σχέδια και στις επιλογές των ανθρώπων μεγάλο χώρο δράσης264. Το γεγονός αυτό 

αποδεικνύεται και στη συγκεκριμένη τραγωδία μέσα από τις ενέργειες του βασιλιά 

Αλέου. Προκειμένου, λοιπόν, να αποφευχθεί ένας μελλοντικός γάμος της κόρης του 

Αύγης, την καθιστά ιέρεια του ναού της θεάς Αθηνάς. Όμως η μοίρα είχε προβλέψει 

διαφορετική εξέλιξη στη ζωή της βασιλικής οικογένειας, ακόμα κι αν οι ίδιοι ελεύθερα 

αποφάσιζαν για τις κινήσεις τους. O βασιλιάς Άλεος, λοιπόν, προσκάλεσε τον Ηρακλή, 

που περνούσε από την περιοχή, να διασκεδάσουν στον ναό της Αθηνάς. Κατά τη 

διάρκεια του γλεντιού ο Ηρακλής μέθυσε με συνέπεια να μείνει έγκυος η Αύγη. 

Πέρα από την εκτεταμένη χρήση των χρησμών στις τραγωδίες του ο Σοφοκλής 

αναφέρεται όπως έχουμε ήδη δει και σε κάποια στοιχεία της σύγχρονης του πολιτικής 

πραγματικότητας. Ένα απόσπασμα που υποθέτουμε ότι φανερώνει την τάση του 

τραγωδοποιού να σχολιάσει κάποιες πολιτικές καταστάσεις της εποχής του είναι το 

εξής:  

Απ. 80 R στον Stob. 3, 13, 22 

 
262 Webster (1994) 193. 

263 Pearson (1917) I. 46-57. Lloyd-Jones (2003) 32-41. 

264 Lesky (1983) 406. 
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καὶ γὰρ δικαία γλῶσσ’ ἔχει κράτος μέγα265 

γιατί η δίκαιη γλώσσα έχει μεγάλη δύναμη 

Ο Σοφοκλής, πιθανώς, με αυτό το χωρίο επιδιώκει να τονίσει και να απηχήσει την αξία 

και τη δύναμη της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ο δίκαιος 

λόγος είναι για αυτόν ο λόγος μέσω του οποίου το άτομο εκφράζει απρόσκοπτα την 

ελεύθερη, δίκαιη, αμερόληπτη και ηθική  συνείδηση του. Πρόκειται για έναν λόγο που 

διακρίνεται για τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η 

γλώσσα που χρησιμοποιεί το δημοκρατικό πολίτευμα είναι μια γλώσσα δίκαιη που 

αποσκοπεί στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών, ώστε να εξασφαλιστεί η 

ευτυχία και η ευζωία του συνόλου. Ο δίκαιος λόγος, αναμφισβήτητα, εκφράζει έναν 

ανθρωπισμό που βασίζεται σε δημοκρατικές αξίες, ιδανικά και ηθικές αρχές 

αναδεικνύοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ανώτερη φύση του Αθηναίου. Αυτό, λοιπόν, 

που καλούνται να συνειδητοποιήσουν οι συμπολίτες του είναι ότι η εφαρμογή της 

δικαιοσύνης στην Αθήνα θα συνδράμει στο να εξαλειφθούν οι ανισότητες και η αδικία 

μέσα από την αντικειμενική κι αμερόληπτη εφαρμογή των νόμων.  

Δεν πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι ο Σοφοκλής, ίσως, προσέβλεπε με τη 

χρήση αυτού του αποσπάσματος στο να οδηγήσει τους Αθηναίους σε μια ενδόμυχη 

σύγκριση του δημοκρατικού πολιτεύματος με προγενέστερα πολιτεύματα. Τα βιώματα 

των Αθηναίων, άλλωστε, ήταν ιδιαιτέρως έντονα όχι μόνο από την  τυραννική διοίκηση 

της Αθήνας όσο και από την ολιγαρχική και αριστοκρατική. Αυτού του είδους τα 

πολιτεύματα χρησιμοποιούσαν τη γλώσσα της εξουσίας, που αποσκοπούσε αφενός 

στην πλήρη υποταγή του λαού και αφετέρου στην εξασφάλιση των συμφερόντων των 

κυβερνώντων. Βασικοί μηχανισμοί της ήταν η παραπλάνηση και ο 

αποπροσανατολισμός των Αθηναίων. Συγχρόνως, ο εκφοβισμός και η κινδυνολογία 

που χρησιμοποιούσαν είχαν ως συνέπεια τη δημιουργία άβουλων και καθυποταγμένων 

πολιτών. Η διαστρέβλωση της αλήθειας υπήρξε βασικό χαρακτηριστικό της γλώσσας 

της εξουσίας. Φυσικά, αυτή η αλλοίωση των γεγονότων οδηγούσε στην αποδυνάμωση 

και στον συσκοτισμό της αθηναϊκής σκέψης. Επρόκειτο, ως εκ τούτου, για μια 

αυταρχική και δεσποτική γλώσσα η οποία δεν παρείχε καμία δυνατότητα διαλόγου 

 
265 Radt (1999) V. 141. Πβ. και Nauck (1964) 147.  Lloyd- Jones (2003) 34, 35. Pearson (1917) I. 49. 
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μεταξύ των κυβερνώντων και του αθηναϊκού λαού, ενώ παράλληλα προέβαλε τη 

διαφορά μεταξύ ατομικού και συλλογικού συμφέροντος. 

Ο Σοφοκλής, λοιπόν, ίσως, αποσκοπούσε με τη χρήση του χωρίου «καὶ γὰρ δικαία 

γλῶσσ΄ ἔχει κράτος μέγα» στο να κραταιώσει το πολίτευμα της δημοκρατίας ωθώντας 

τους συμπολίτες του στο να το συγκρίνουν με τα προγενέστερα ερεβώδη πολιτεύματα 

τα οποία λειτουργούσαν συχνά με δυσμένεια απέναντι στον αθηναϊκό λαό 

προκαλώντας την χειραγώγηση του. Οι Αθηναίοι, συνεπώς, οφείλουν να 

συνειδητοποιήσουν ότι η αθηναϊκή δημοκρατία τους παραδίδει μαθήματα δικαιοσύνης, 

ηθικής, αυτοθυσίας, γενναιοψυχίας, θάρρους, πατριωτισμού, δημιουργικότητας, 

αλληλεγγύης, ανδρείας, κοινωνικής συνείδησης, σωφροσύνης, ανθρωπισμού και 

επαίνου. Με δεδομένες αυτές τις αξίες ο πολίτης στο δημοκρατικό πολίτευμα μπορεί 

να ζήσει αρμονικά υπακούοντας σε απαράβατους και σταθερούς νόμους, να 

διεκδικήσει τα δικαιώματα του στα λαϊκά δικαστήρια και ταυτοχρόνως να υπηρετήσει 

στις δικαστικές λειτουργίες. Αυτό που απολαμβάνουν οι Αθηναίοι είναι το γεγονός ότι 

η αθηναϊκή δικαιοσύνη στηρίζεται στην ανιδιοτέλεια και στοχεύει στην νομοτέλεια. 

Όπως καθίσταται πρόδηλο από την παραπάνω σύντομη συζήτηση η δημοκρατική 

πολιτεία εξασφαλίζει τη συνοχή και την ολβιότητα της αθηναϊκής κοινωνίας. 

Μελετώντας την αποσπασματική τραγωδία Αλεάδαι θα μπορούσαμε να σταθούμε 

στα παρακάτω αποσπάσματα, καθώς υποθέτουμε πως διαθέτουν μια πολιτική χροιά 

και θα μπορούσαν να επιδράσουν στη σκέψη του αθηναϊκού κοινού. 

Απ. 84 R στον Stob. 4, 1, 6 

κοὐκ οἶδ’ ὅ τι χρὴ πρὸς ταῦτα λέγειν,266 

 ὅταν οἵ γ’ ἀγαθοὶ πρὸς τῶν ἀγενῶν 

 κατανικῶνται∙ 

 ποία πόλις ἂν τάδ’ ἐνέγκοι; 

 

 
266 Radt (1999) V. 142. Πβ. και Nauck (1964) 147.  Lloyd- Jones (2003) 36, 37. Pearson (1917) I. 51.  



Οι πολιτικές απηχήσεις στα Τραγικά Αποσπάσματα του Σοφοκλέους 

 

  79 . 

δεν ξέρω τι πρέπει να πω απέναντι σε αυτό,  

όταν οι καλοί άνδρες από αγενείς 

κατανικήθηκαν· 

ποια πόλη θα μπορούσε να το ανεχθεί αυτό;   

Ο Σοφοκλής με το ανωτέρω χωρίο, πιθανόν, έκρινε σκόπιμο να αναδείξει την 

επικρατούσα αντίληψη των αριστοκρατών κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής τους 

στην Αθήνα, τα έτη 508-462 π.Χ. Την περίοδο εκείνη, δικαίωμα άσκησης της εξουσίας 

είχαν μόνο οι γνήσιοι άριστοι, δηλαδή, οι κληρονομικές και πλουτοκρατικές τάξεις. Η 

αριστοκρατία αποτελούσε ένα σύστημα διακυβέρνησης κατά το οποίο τα ηνία της 

εξουσίας τα κρατούσαν οι καλύτεροι και οι ικανότεροι άνδρες. Οι άνδρες αυτοί ήταν 

οι αρχηγοί μεγάλων αριστοκρατικών οικογενειών και αποτελούσαν την ανώτερη 

κοινωνική τάξη της Αθήνας η οποία ρύθμιζε την πολιτική ζωή και διοικούσε με το 

συμβούλιό της, τον Άρειο Πάγο. Βασική επιδίωξη των αριστοκρατών ήταν η 

ισχυροποίηση της θέσης τους σε ηγετικούς θώκους και η οριστικοποίησή τους στις 

ανώτατες κοινωνικές τάξεις, ώστε να βρίσκονται στην κορυφή της κοινωνικής 

πυραμίδας. Ένα ισχυρό δημοσιευμένο επιχείρημα αναφέρει ότι οι Αθηναίοι 

δημοκρατικοί δεν οικειοποιούνταν ή προσαρμόζονταν σε αυτό που ονομάζεται 

αριστοκρατικό ή αλλιώς  «καλό γένος», αλλά ανέπτυσσαν το δικό τους ιδανικό: την 

πτώση από τους αυτόχθονες ιδρυτές της αθηναϊκής πόλης σε αυτούς που δεν είναι μέλη 

της οικογένειας των ευγενών, αλλά ηρωικών ανδρών267.  

Προχωρώντας στη μελέτη της εν λόγω τραγωδίας αξίζει  να παραθέσουμε το 

ακόλουθο χωρίο, καθώς νομίζουμε ότι μπορεί να εντοπιστεί μια ακόμη πολιτική 

απήχηση.  

Απ. 88 R στον Stob. 4, 31, 27 

τὰ χρήματ’ ἀνθρώποισιν εὑρίσκει φίλους268 

αὖθις δὲ τιμάς, εἶτα τῆς ὑπερτάτης  

 
267 Gray (2011) 526.  

268 Radt (1999) V. 144. Πβ. και Nauck (1964) 148.  Lloyd- Jones (2003) 38, 39. Pearson (1917) I. 53-54.  
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τυραννίδος θακοῦσιν ἀγχίστην ἕδραν. 

 

τα χρήματα βρίσκουν φίλους στους ανθρώπους,  

και επίσης τιμές, έπειτα στης ανώτατης βασιλείας  

κάθονται τον προσφιλέστατο θρόνο.  

 

Απ. 88 R στον Stob. 4, 31, 27 

καὶ γὰρ δυσειδὲς σῶμα καὶ δυσώνυμον 269  

γλώσσῃ σοφὸν τίθησιν εὔμορφόν τ’ ἰδεῖν. 

 

γιατί (τα χρήματα) κάνουν ένα άσχημο σώμα  

να φαίνεται όμορφο και μια ασυνάρτητη ομιλία ευφυή.  

Το συγκεκριμένο χωρίο μας δίνει το έναυσμα να προβούμε σε ορισμένες παρατηρήσεις 

αναφορικά με την υποκρισία που ενυπάρχει στο χρήμα και εν γένει στον πλούτο. 

Θεωρούμε πως ο Σοφοκλής υπαινικτικά αποπειράται να επισημάνει στους Αθηναίους 

την ύπαρξη αυτών των χαρακτηριστικών στη λειτουργία προγενέστερων 

πολιτευμάτων. Ταυτοχρόνως, πιστεύουμε ότι υπογραμμίζει την πλουτοκρατία που τα 

χαρακτήριζε, ενώ τα θέτει σε αντίθεση προς τη δημοκρατία, την οποία εκείνη την 

περίοδο βίωναν οι σύγχρονοί του Αθηναίοι. Ας μη ξεχνάμε ότι τα χρήματα 

συνιστούσαν βασική προϋπόθεση της λειτουργίας τους, διότι μέσω αυτών 

καλύπτονταν οι δαπάνες για την ανάδειξη των συνηθειών τους που προήγαν το 

κοινωνικό γόητρο και το κύρος τους.   

Πράγματι, στο πλαίσιο των προγενέστερων μορφών διοίκησης της Αθήνας το 

χρήμα κατείχε υπέρτατη αξία. Σε αυτό συνηγορούσε και το γεγονός ότι η εξουσία των 

 
269 Radt (1999) V. 145. Πβ. και Nauck (1964) 149.  Lloyd- Jones (2003) 38, 39. Pearson (1917) I. 53.  
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ηγετών της στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στην οικονομική τους ευμάρεια η οποία 

τους παρείχε τη μέγιστη αυτοπεποίθηση και ασφάλεια. Ο προκλητικός, όμως, πλούτος 

οδηγούσε τους ηγέτες της Αθήνας στην υπεροψία και στην έπαρση με συνέπεια να 

προκαλείται η αντίδραση της κοινής γνώμης. Συγχρόνως, η αλαζονεία που διέθεταν 

αλλοτρίωνε τόσο τον ψυχισμό τους όσο και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, καθώς 

αυτές διαμορφώνονταν κάτω από ωφελιμιστικά κριτήρια παραμελώντας τη συλλογική 

υλική ευημερία. Κατόπιν τούτου πιστεύουμε πως η εν λόγω τραγωδία ενδέχεται να 

απηχεί αυτού του είδους τη νοοτροπία.  Ο  Σοφοκλής, ίσως, με τη χρήση αυτού του 

χωρίου απέβλεπε στο να αποδοκιμάσει και να καυτηριάσει την ανειλικρίνεια και τη 

διπροσωπία οι οποίες εκπηγάζουν από το χρήμα και αφορούν στις σχέσεις 

συμφέροντος, που με τη σειρά τους βασίζονται στην εκμετάλλευση, στην εξαπάτηση, 

στη χειραγώγηση και στον τυχοδιωκτισμό. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να 

σημειώσουμε ότι ο Σοφοκλής επιχειρεί, ενδεχομένως, να υπογραμμίσει και τον 

εξωραϊσμό της πραγματικότητας που προξενεί η δύναμη του πλούτου στο πλαίσιο του 

συμφέροντος και της ιδιοτέλειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δημαγωγικής πολιτικής 

ήταν η τακτική που ακολούθησε ο γιος του Μιλτιάδη, ο Κίμων. Συγκεκριμένα, 

αφαιρώντας την περίφραξη από τους κήπους του, καλούσε όλους τους Αθηναίους 

πολίτες να έχουν πρόσβαση στους καρπούς του και παράλληλα εφάρμοζε καθημερινά 

συσσίτια στο ίδιο του το σπίτι για τους φτωχούς Αθηναίους. Έχοντας σίγουρα τη 

στήριξη των Αθηναίων και την αφοσίωση των φτωχών κοινωνικών τάξεων, ο Κίμων 

παρέμεινε για περισσότερα από δέκα χρόνια ο ισχυρότερος πολιτικός άνδρας της 

Αθήνας. Όλη αυτή η προσφορά από την πλευρά του Κίμωνα ερχόταν ως αντάλλαγμα 

για τον εξευμενισμό της αντιπάθειας που ένιωθε η ευρύτερη κοινωνική μάζα προς τους 

πλούσιους ηγέτες της.   

Ο Σοφοκλής μέσα από το συγκεκριμένο απόσπασμα, πιθανώς, αποπειράται να 

κατευθύνει τους Αθηναίους σε μια έμμεση σύγκριση μεταξύ των προγενέστερων 

πολιτευμάτων και της δημοκρατίας. Στη δημοκρατία οι σχέσεις των ανθρώπων με την 

εξουσία είναι ξεκάθαρες, ισότιμες και ειλικρινείς, εξάλλου, οι Αθηναίοι συμμετέχουν 

άμεσα στη λήψη αποφάσεων. Αντιθέτως, στη βασιλεία, στην αριστοκρατία και στην 

ολιγαρχία οι σχέσεις των ατόμων με τη διοίκηση του κράτους είναι άνισες εφόσον, 

αφενός δεν έχουν κανέναν ρόλο στη διοίκηση αφετέρου αντιμετωπίζονται ως μέσα για 

την επίτευξη των σκοπών των ηγετών τους λόγω της ταπεινής και φτωχής καταγωγής 

τους. Αρκετά συχνά ο πλούτος και η δύναμη του χρήματος τους εξωθούσε στην 
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απώλεια των ηθικών αξιών και αρχών υιοθετώντας μια παραβατική ή χειραγωγήσιμη 

συμπεριφορά προς τον αθηναϊκό λαό η οποία αποσκοπούσε αποκλειστικά στην 

υλοποίηση των συμφερόντων τους και στην εξασφάλιση της παραμονής τους στην 

εξουσία. Στη δημοκρατία κάθε Αθηναίος πολίτης διέθετε αυθύπαρκτη αξία, γίνονταν 

σεβαστά τα ατομικά του δικαιώματα και παράλληλα ήταν ενεργός άνδρας στα κοινά 

γεγονός που τον οδηγούσε στην ορθή πολιτική κοινωνικοποίηση. Η φιλοχρηματία και 

η πλεονεξία ήταν άγνωστα χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 

πολιτεύματος. Επίσης, η ισότητα των πολιτών, η ισονομία και η κοινή προσπάθεια 

όλων για την αποτελεσματική επίλυση των κοινών προβλημάτων τους ήταν βασικά 

γνωρίσματα της δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, οι υποχρεώσεις των ατόμων δεν 

θεωρούνταν εξαναγκασμός, αλλά εσωτερική επιταγή που διασφάλιζε την αξιοκρατία 

και τον σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτή η εσωτερική ελευθερία δεν υπήρχε 

στο πλαίσιο των άλλων πολιτευμάτων, διότι είχε αντικατασταθεί από την ψυχολογική 

εξάρτηση του ατόμου από το χρήμα το οποίο συνιστούσε είδος εσωτερικής 

ανελευθερίας.  
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8. Ελένης Απαίτησις 

Η αποσπασματικά σωζόμενη τραγωδία του Σοφοκλή Ελένης Απαίτησις πιθανότατα 

πραγματεύεται την απαίτηση της ελληνικής πρεσβείας για την επιστροφή της Ελένης 

στους Ατρείδες. Ο Πάρις και οι υπόλοιποι Τρώες, εκτός, ίσως, από τον Αντήνορα, 

αρνήθηκαν να την παραδώσουν στον Μενέλαο και στον Οδυσσέα, οι οποίοι αρχικά 

την διεκδίκησαν με ειρηνικό τρόπο. Μετά από αυτό το γεγονός προμηνύεται η επιβολή 

θεϊκής τιμωρίας αλλά και ανθρώπινης εκδίκησης270.  Βέβαια, τα αποσπάσματα που 

έχουν διασωθεί μάς δίνουν την εντύπωση ότι η υπόθεση του έργου θα μπορούσε να 

σχετίζεται με την παραλλαγή του μύθου της Ελένης, όπως αναφέρεται σε ένα ποίημα271 

του αρχαίου λυρικού ποιητή Στησίχορου272. Φυσικά, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε 

με βεβαιότητα ότι ο Σοφοκλής επηρεάστηκε από τον συγκεκριμένο ποιητή, συνειρμικά 

όμως τα σωζόμενα χωρία μας παραπέμπουν στα σημάδια της αναγνώρισης του 

Μενελάου  από την Ελένη αλλά και στην αγανάκτηση της Ελένης από τις συκοφαντίες 

που εκστομίζονταν εναντίον της.   Οι Κακριδής, Hοwatson και Graves παραθέτουν την 

παραλλαγή του μύθου της Ελένης, όπως την παρουσιάζει ο ποιητής του 7ου  αιώνα π.Χ. 

Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο μύθο, η Ελένη δεν πήγε ποτέ στην Τροία, αντιθέτως, 

φαίνεται πως απήχθη με εντολή του Δία και εκτελεστικό όργανο τον Ερμή. Αποστολή 

του φτερωτού θεού ήταν να την παραδώσει στον βασιλιά της Αιγύπτου, Πρωτέα, 

προκειμένου να εξασφαλίσει τη σωματική της ακεραιότητα και να την διατηρήσει 

άθικτη και αβλαβή. Στο μεταξύ ο Δίας και η Ήρα, εν αγνοία του Πάρη, επέτρεψαν να 

τον συνοδεύσει στην Τροία, όχι η πραγματική Ελένη, αλλά το είδωλό της. Αυτό ήταν 

κατασκευασμένο από σύννεφα με σκοπό αφενός να προκαλέσει πολεμική σύγκρουση 

μεταξύ Αχαιών και Τρώων αφετέρου να μην ατιμασθεί πραγματικά ο Μενέλαος. Ο 

πόλεμος σύμφωνα με τον Δία ήταν αναπόφευκτος, προκειμένου να μειωθεί το πλήθος, 

 
270 Sommerstein (2012) 199. Lloyd- Jones (2003) 68-69. 

271 Κακριδής (2014) 21: «Το ποίημα αυτό αποτελεί δίχως αμφιβολία προσπάθεια να απαλλαγεί η ηρωίδα 

από την κατηγορία της απιστίας και από την ευθύνη ότι προκάλεσε πολλών ηρώων το θάνατο.»  

272 Κακριδής  (2014) 21: «Ο Στησίχορος επινόησε αυτόν τον μύθο τον 7ο αιώνα για χάρη των Σπαρτιατών 

που λάτρευαν την Ελένη ως θεά και δεν ήθελαν να την πιστεύουν ως αιτία του πολέμου και άπιστη». 

Howatson (1996) 706: «Ο θρύλος αναφέρει ότι ο Στησίχορος  χτυπήθηκε με τύφλωση, επειδή 

κακολογούσε την Ελένη ως αιτία του Τρωικού πολέμου στο πρώτο από τα δύο ποιήματα που την 

αφορούσαν και ότι η όρασή του αποκαταστάθηκε, όταν αποκήρυξε το ποίημα και έγραψε την περίφημη 

Παλινωδία του, κατηγορώντας τον Όμηρο για την προηγούμενη ιστορία. 
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το οποίο κατέκλυζε και βάραινε τη Γη αλλά και για να περιοριστεί η κακία των 

ανθρώπων273.  

Σύμφωνα τον μύθο η πραγματική Ελένη ζούσε στην Αίγυπτο όσο καιρό διαρκούσε 

ο Τρωικός πόλεμος ως πιστή και αφοσιωμένη σύζυγος του Μενελάου. Μετά το τέλος 

του δεκάχρονου πολέμου ο βασιλιάς της Σπάρτης περιπλανιόταν εφτά χρόνια στη 

θάλασσα μη μπορώντας να βρει τον σωστό θαλάσσιο δρόμο που θα του εξασφάλιζε 

την επιστροφή του στην πατρίδα. Ωστόσο, τον 7ο χρόνο της περιπλάνησής του 

προσέκρουσε με το καράβι του σε βράχους των ακτών της Αιγύπτου. Η Ελένη τότε 

μαθαίνει από την μάντισσα Θεονόη πως ο άντρας της, που έως τότε θεωρούσε νεκρό, 

είναι ζωντανός. Όταν ο Μενέλαος παρουσιάζεται μπροστά στο παλάτι πληροφορείται 

από τη θυρωρό πως εκεί ζει για χρόνια η Ελένη της Σπάρτης. Εκείνος αρνείται να δεχτεί 

την είδηση, διότι γνωρίζει πως ο ίδιος μαζί με τους συντρόφους του την έφεραν από 

την Τροία και τώρα βρισκόταν στην ακρογιαλιά μαζί τους. Στη συνέχεια, η Ελένη 

αντικρίζοντάς τον εντοπίζει σημάδια που τήν οδηγούν στην αναγνώριση274.  

Απ. 176 R στον Σ ΜΤΑΒ Ε. Phoen. 301 

καὶ γὰρ χαρακτὴρ αὐτὸς· ἐν γλώσσῃ τί με 275 

παρηγορεῖ Λάκωνος ὀσμᾶσθαι λόγου 

 

ναι, η προφορά είναι η ίδια· και κάτι γύρω από το λόγο του με  

πείθει να παρατηρήσω έναν λακωνικό τρόπο ομιλίας. 

Αν υποθέσουμε ότι ο Σοφοκλής έχει επηρεαστεί από το έπος του Στησίχορου το 

ανωτέρω χωρίο ίσως μάς δίνει στοιχεία για την συνάντηση του βασιλικού ζευγαριού. 

Συγκεκριμένα ο Μενέλαος αντικρίζοντας την Ελένη θεωρεί πως είναι φάντασμα. Στη 

συνέχεια, οι σύντροφοί του τον ενημερώνουν πως η Ελένη που είχαν μαζί τους 

σκορπίστηκε στον ουρανό και με αυτόν τον τρόπο ο Μενέλαος πείθεται, ύστερα από 

 
273 Κακριδής (2014) III.  221.  Howatson (1996) 705, 706.  Graves (1998) II. 360. 

274 Κακριδής (2014) III.  221.  Howatson (1996) 705, 706.  Graves (1998) II. 360. 

275 Radt (1999) V. 178. Πβ. και Nauck (1964) 171. Lloyd-Jones (2003) 70-71. 
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τις αμφιβολίες του, πως η γυναίκα που βρίσκεται μπροστά του είναι η πραγματική 

Ελένη. Μετά την τραγική αναγνώριση ιστορούν σύντομα τα παθήματά τους και 

καταστρώνουν σχέδιο απόδρασης από την Αίγυπτο που ενέχει πολλούς κινδύνους. 

Πρέπει να αντιμετωπίσουν αφενός τον Θεοκλύμενο, ο οποίος σκοτώνει κάθε Έλληνα 

που καταφθάνει στη χώρα του, φοβούμενος μήπως πάρει την Ελένη μαζί του και 

αφετέρου τις πιέσεις που δέχεται η Ελένη από τον ίδιο για να συνάψει γάμο μαζί του 

καταπατώντας τον όρκο του προς τον πατέρα του, Πρωτέα περί ασφάλειας και 

προστασίας της φιλοξενούμενης. Το βασιλικό ζευγάρι της Σπάρτης κατορθώνει να 

εξασφαλίσει τη σιωπή της μάντισσας και αδερφής του Θεοκλύμενου, Θεονόης και με 

τη χρήση δόλου καταφεύγουν στην Ελλάδα. 

Ο Σοφοκλής με τη χρήση του παρακάτω αποσπάσματος (178) μάς δίνει την αφορμή 

να υποθέσουμε ότι επιθυμεί να προσδώσει στο χωρίο έναν πολιτικό απόηχο αναφορικά 

με την έννοια της συκοφαντίας και της προπαγάνδας κατά την περίοδο του 5ου  π. Χ. 

αιώνα. 

Απ. 178 R στον Σ VΕΓΘ Ar. Eq. 84 b  

ἐμοὶ δὲ λῷστον αἷμα ταύρειον πιεῖν 276 

καὶ μὴ ’πὶ πλεῖον τῶνδ’ ἔχειν δυσφημίας  

 

αλλά για μένα είναι καλύτερο να πίνω το αίμα του ταύρου 

και όχι να αντέχω άλλο τις συκοφαντίες αυτών των ανθρώπων.  

Αν θεωρήσουμε ότι το παραπάνω απόσπασμα είναι εμπνευσμένο από την υπόθεση του 

έπους του Στησίχορου, αρχικά είναι αναγκαίο να εμμείνουμε στον άνθρωπο που το 

απόσπασμα 178 αναφέρεται και ο οποίος υφίσταται τις οδυνηρές συνέπειες της 

συκοφαντίας. Η Ελένη του Μενελάου είναι, λοιπόν, το πρόσωπο το οποίο διαβάλλεται 

ασύστολα από όλους τους Έλληνες, καθώς είναι πεπεισμένοι για τη μοιχεία που έχει 

διαπράξει εις βάρος του νόμιμου συζύγου της. Ο  Τεύκρος, ο οποίος είχε ήδη 

επισκεφθεί την Ελλάδα, την ενημερώνει για τις συκοφαντίες που διατυπώνονταν 

 
276 Radt (1999) V. 179. Πβ. και Lloyd-Jones (2003) 70-71. Pearson (1917) Ι. 125.  
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εναντίον της. Κατά τα λεγόμενα του όλοι οι Έλληνες τη μισούν και την καταριούνται 

για το θάνατο χιλιάδων συμπατριωτών ηρώων τους. Η Ελένη απελπισμένη, 

απογοητευμένη και καταπτοημένη αφενός για την εσφαλμένη αντίληψη που είχαν οι 

συμπατριώτες της για εκείνη και αφετέρου για το γεγονός ότι ενημερώθηκε από τον 

Τεύκρο ότι ο Μενέλαος δεν έχει επιστρέψει ακόμα στην πατρίδα του, αποζητά διακαώς 

το θάνατο.  

Παρά τη διαβολή, η Ελένη παρέμεινε 17 ολόκληρα χρόνια πιστή και αφοσιωμένη 

σύζυγος του Μενέλαου. Δεν μπορεί να δεχτεί τη συκοφαντία, τα ψέματα και την 

προπαγάνδα που έχει ξεσπάσει εναντίον της γεγονός που εντείνει την αντίθεση μεταξύ 

του φαίνεσθαι και του είναι, δηλαδή, των εντυπώσεων και της πραγματικότητας. Η 

λασπολογία που υφίσταται είναι τόσο μεγάλη που η Ελένη δεν αντέχει να σηκώσει 

αυτό το βάρος. Η δυσφημιστική κριτική επιδρά εξουθενωτικά και εξαντλητικά στη 

ψυχή της. Είναι στόχος διαρκούς κατάκρισης και αποδοκιμασίας. Στην 

πραγματικότητα δεν είναι μια επιπόλαιη γυναίκα που πρόδωσε τον άνδρα της και 

ξεπούλησε την πατρίδα της. Ούτε υπήρξε ερωτοπαθής, φιλάρεσκη και ανέντιμη. Η 

Ελένη ήταν ένα πλάσμα ανθρώπινο με θεϊκή καταγωγή η οποία ένιωθε υπεύθυνη για 

το θάνατο των δικών της ανθρώπων στη Σπάρτη. Στα λόγια της Ελένης φανερώνεται η 

αγανάκτησή της για τις συκοφαντίες που ως άλγος, οδύνη και δοκιμασία υπομένει. 

Ας προχωρήσουμε, τώρα στην ανάλυση της έννοια της συκοφαντίας και της 

προπαγάνδας που αρκετά συχνά χρησιμοποιούσαν οι πολιτικοί στην κλασική Αθήνα. 

Υποψιαζόμαστε ότι ο Σοφοκλής με τη χρήση του προαναφερθέντος αποσπάσματος, 

ίσως, επιχειρεί να τονίσει στους Αθηναίους τις ολέθριες και επαχθείς συνέπειες της 

συκοφαντίας ωθώντας τους συμπολίτες του στην αναγνώριση και κατ’ επέκταση στην 

αποφυγή της. Οι Αθηναίοι οφείλουν να διακρίνουν στη συμπεριφορά των πολιτικών 

προσώπων την εμπάθεια και την υστεροβουλία ως στοιχεία της συκοφαντίας και της 

διαβολής τα οποία οδηγούν στην διαπόμπευση, στην ταπείνωση κι στην αμαύρωση της 

προσωπικότητας ενός ατόμου. Από τη στιγμή που η συκοφαντία στην Αθήνα ήταν μια 

αληθινή πληγή για την κοινωνία, οι πολίτες της έπρεπε να βρίσκονται σε διαρκή 

επαγρύπνηση και κριτική ετοιμότητα, ώστε να μην παρασυρθούν από τους συκοφάντες 

και μετατραπούν οι ίδιοι εν τέλει σε μεταφορείς ψεμάτων και μυθευμάτων προς τους 

υποτιθέμενους εχθρούς τους.  



Οι πολιτικές απηχήσεις στα Τραγικά Αποσπάσματα του Σοφοκλέους 

 

  87 . 

Οι συκοφάντες, που στην Αθήνα δεν ήταν λίγοι, εξαπατούσαν και εγκλώβιζαν  

κατά κύριο λόγο αδαείς και ανυποψίαστους Αθηναίους, διότι αυτοί εύκολα και εντελώς 

άκριτα υιοθετούσαν και μετέδιδαν τις ανυπόστατες κατηγορίες για ένα πρόσωπο. Οι 

συκοφάντες δεν ήταν γνώστες και κάτοχοι της ρητορικής τέχνης. Χρησιμοποιούσαν 

συχνά έναν ανεξέλεγκτο, αλλοπρόσαλλο, μπερδεμένο και ακατάληπτο λόγο γεγονός 

που προκαλούσε αναστάτωση στο κοινό277. Έχοντας ως όργανο την αβασάνιστη 

καταγγελία, τη λασπολογία, τη διαβολή, την δυσφήμιση, τα ψεύδη, τη σοφιστική 

σχολαστικότητα αλλά και την κολακεία προσπαθούσαν να  πείσουν ότι έχουν δίκιο και 

να επηρεάσουν με αυτόν τον τρόπο την κοινή γνώμη278. Eκείνο που όφειλαν να 

προσέξουν οι Αθηναίοι ήταν το γεγονός ότι η κακία, η υποκρισία και η εξαπάτηση που 

εφάρμοζαν οι συκοφάντες ήταν τόσο ακραίες που με μεγάλη ευχέρεια θα μπορούσαν 

να διατυπώσουν και να διαδώσουν αστήρικτες κατηγορίες εις βάρος ακόμα και των 

ατόμων που τους στήριζαν. Η εκτόξευση αβάσιμων κατηγοριών ευχαριστούσε τον 

συκοφάντη γεγονός που αποδείκνυε τη ρηχότητα του. Αυτός ήταν πάντοτε σε θέση να 

κατακρίνει τα πάντα, αλλά ποτέ να αποδείξει το λόγο του ψόγου του. Οι Αθηναίοι, 

επομένως, ήταν αναγκαίο  να μην λειτουργούν ως εφησυχασμένοι και παθητικοί δέκτες 

των ψεύτικών και άδικων επιβουλών και δολιοτήτων κάποιων επιτήδειων εις βάρος της 

αξιοπρέπειας και του έντιμου βίου κάποιων συμπολιτών τους.  

Υποθέτουμε ότι ο Σοφοκλής, ενδεχομένως, στοχεύει στο να καθοδηγήσει τους 

Αθηναίους στο να υποψιάζονται, να απορρίπτουν και τελικά να απομονώνουν τα άτομα 

με συκοφαντικές τάσεις. Αυτά τα άτομα το μόνο που κατορθώνουν να αποδείξουν μέσα 

από τη δόλια και αδίστακτη συμπεριφορά τους είναι η κενότητα και η κατωτερότητα 

του χαρακτήρα τους. Πιστεύουμε ότι ο τραγικός ποιητής μέσα από τον προαναφερθέν 

απόσπασμα, ίσως, θέλει να αναδείξει την αναγκαιότητα που παρουσιάζεται στην πόλη 

του, ώστε να αποφευχθεί η υποστηρικτική συμπεριφορά κάποιων συμπολιτών του προς 

στους συκοφάντες. Ο αθηναϊκός λαός είναι απαραίτητο να βρίσκεται σε διαρκή 

επαγρύπνηση, προκειμένου να αναγνωρίζει τέτοιου είδους συμπεριφορές που με τη 

χρήση προσωπείου αποσκοπούν στον προσεταιρισμό της κοινής γνώμης με 

δημαγωγικές μεθόδους και χειραγωγικές πρακτικές. Ο Σοφοκλής, πιθανώς, επιχειρεί 

να υπογραμμίσει τη χρεία της αποφυγής οποιασδήποτε χειραγώγησης και ποδηγέτησης 

των Αθηναίων από τους  δημαγωγούς- δημοκόλακες οι οποίοι με τις μεθόδους τους 

 
277 Doganis (2009) 123. 

278 Doganis (2009) 125-127. 
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αποπροσανατολίζουν, εξαπατούν και εκμεταλλεύονται τον πολίτη με συνέπεια να 

πλήττεται το συλλογικό συμφέρον και να υπονομεύεται η δημοκρατία. Ο Αθηναίος που 

δεν είναι πολιτικά ενεργός και κριτικά σκεπτόμενος δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί 

και να συνειδητοποιήσει τις προθέσεις των συκοφαντών, ώστε να αντισταθεί στις 

τακτικές τους. Ένας τέτοιος πολίτης, λοιπόν, δεν δύναται να αξιολογήσει κριτικά και 

να στιγματίσει τέτοιες τακτικές. Η ορθή πολιτικοποίηση είναι η λύση απέναντι στη 

δράση των συκοφαντών, προκειμένου να μην καταρρεύσει η δημοκρατία και να μην 

διαλυθεί η κοινωνική συνοχή. 

Όπως γράφει και η Κορίν Κουλέ «Στην Αθήνα μια φήμη ακόμα και αν ήταν 

αβάσιμη, μπορούσε να βλάψει σοβαρά τη σταδιοδρομία των δημοσίων ανδρών, οι 

οποίοι ελέγχονταν αυστηρά από την Εκκλησία του Δήμου»279. Θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε πως ο Περικλής όσο ζούσε και βρισκόταν στο πολιτικό προσκήνιο ήταν 

ιδιαίτερα ευάλωτος σε κατηγορίες κάποιων συκοφαντών πολιτικών του αντιπάλων. 

Κάποιοι τον παρομοίαζαν με τον πολιτικό και δημαγωγό του 6ου αιώνα, τον 

Πεισίστρατο, εξαιτίας κάποιων κοινών χαρακτηριστικών τους, όπως ήταν η αλαζονεία 

και η προσπάθεια εξυπηρέτησης των λαϊκών μαζών280. Επίσης, η σύνδεσή του με 

ύποπτους, για τα μέτρα της εποχής, διανοούμενους, η συναναστροφή του με ξένους 

άνδρες και η συμβίωση του με μια ξένη και ελευθέρων ηθών γυναίκα, την Ασπασία, 

έδωσε την ευκαιρία στο να εκτοξευθεί μια κολοσσιαία λασπολογία εις βάρος του. Στην 

Αθήνα εύκολα διατυπώνονταν απόψεις αβάσιμες δεδομένου ότι το δημοκρατικό της 

πολίτευμα εξασφάλιζε την αρχή της ισηγορίας αναγνωρίζοντας σε όλους το δικαίωμα 

του λόγου και της ελευθερίας της έκφρασης281. 

  

 
279 Doganis (2009) 113. 

280 Kagan (1969) 141. 

281 Doganis (2009) 133. 
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9. Εριφύλη 

Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι η τραγωδία Εριφύλη είναι ταυτόσημη με την 

τραγωδία Επίγονοι του Σοφοκλή. Πρόκειται , δηλαδή, για δύο διαφορετικούς τίτλους 

του ίδιου έργου και πειραματικά μπορεί να ταξινομηθεί ως μια τραγωδία σύγχρονη των 

Τραχινίων 438 π.Χ.282. Κατά τον Sommerstein η υπόθεση της εν λόγω τραγωδίας 

αφορά στη δέσμευση του Αλκμέωνα απέναντι στη διαταγή του πατέρα του και μάντη, 

Αμφιάραου, να σκοτώσει την μητέρα του Εριφύλη, προκειμένου να την εκδικηθεί για 

τον επερχόμενο θάνατό του. Ο Αλκμέων μαθαίνοντας ότι η μητέρα του είχε  

δωροδοκηθεί με σκοπό να πείσει τον Αμφιάραο να συμμετάσχει στην εκστρατεία 

εναντίον της Θήβας, αποκτά ένα ακόμα κίνητρο για να την σκοτώσει γεγονός που 

υλοποιεί. Μετά από αυτήν την αποτρόπαια πράξη ο Αλκμέων οδηγείται στην τρέλα και 

εξορίζεται283.  

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να παρουσιάσουμε το ευρύτερο πλαίσιο του μύθου 

πάνω στο οποίο εικάζουμε ότι βασίστηκε η εν λόγω τραγωδία. Σύμφωνα με τον μύθο, 

η Εριφύλη δεχόμενη την άποψη του αδελφού της και βασιλιά του Άργους,  Αδράστου 

να στηρίξουν τη δίκαιη αξίωση του Πολυνείκη στο θρόνο των Θηβών, πείθει αρχικά 

τον σύζυγό της Αμφιάραο και δέκα χρόνια αργότερα τους γιους της, Αλκμέωνα και 

Αμφίλοχο να εκστρατεύσουν εναντίον της Θήβας. Ωστόσο, τα κίνητρα της 

παρότρυνσης της για την υποστήριξη του καταδιωγμένου από τη Θήβα Πολυνείκη δεν 

είναι ανιδιοτελή, γεγονός που γνωρίζει ο Αμφιάραος εξαιτίας της μαντικής του 

ιδιότητας. Γνωρίζοντας ο Αμφιάραος ότι όλοι θα οδηγηθούν σε βέβαιο θάνατο εκτός 

από τον Άδραστο, εναντιώνεται αρχικά στην απόφαση του βασιλιά του Άργους να 

ξεκινήσουν εκστρατεία εναντίον της Θήβας. Με παρότρυνση, όμως, της Εριφύλης 

πείθεται, διότι σύμφωνα με αυτήν, η συμμετοχή στην εκστρατεία θα υπηρετούσε 

αφενός το δίκαιο και αφετέρου θα αποκτούσε ο ίδιος τιμή και δόξα. Στην 

πραγματικότητα, όμως, η Εριφύλη κινήθηκε για την εξασφάλιση των ιδιοτελών 

σκοπών της και όχι για την αποκατάσταση του δικαίου. Προκειμένου ο Πολυνείκης να 

εξασφαλίσει άνδρες για την εκστρατεία, χρησιμοποιεί την Εριφύλη ως μέσο για να τους 

 
282Lloyd-Jones (2003) 72. Sommerstein & Talboy (2012) II. 38. Webster (1994)194, 199.  

283 Sommerstein (2012) 199. Webster (1994) 193-194. 
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πείσει δωροδοκώντας  την με τον όρμο και τον πέπλο της Αρμονίας, που ήταν τα 

γαμήλια δώρα των θεών και τα οποία τα είχε κληρονομήσει από τη μητέρα του. Ο 

Αμφιάραος ως μάντης γνωρίζοντας τα πραγματικά κίνητρα της συζύγου του και την 

εξέλιξη της εκστρατείας δίνει εντολή στα παιδιά του μεγαλώνοντας να σκοτώσουν την 

μητέρα τους, διότι εκείνη θα ήταν υπεύθυνη για το θάνατό του. Έτσι, λοιπόν, ο 

Αλκμέων συνεργώντας πιθανότατα με τον αδερφό του, δολοφονούν τη μητέρα τους 

παίρνοντας εκδίκηση για τον  άδικο θάνατο του πατέρα τους284. 

Μελετώντας τα διασωθέντα αποσπάσματα της ενδιαφέρουσας ως προς τον μύθο 

τραγωδίας Εριφύλη έχουμε την αίσθηση ότι εμπεριέχει κάποιους πολιτικούς 

υπαινιγμούς του Σοφοκλή.  

Απ. 201a  R στον Stob. 2,15, 27 

<ὦ> γλῶσσ’ , ἐν οἵοιν ἀνδράσιν τιμὴν ἔχεις,285  

ὅπου λόγοι σθένουσι τῶν ἔργων πλέον (201 a) 

 

ω γλώσσα μεταξύ ποιων ανδρών απολαμβάνεις την τιμή 

εκεί όπου τα λόγια έχουν περισσότερη δύναμη από ότι έχουν οι πράξεις 

(201a) 

 

Απ. 201b  R στον Stob. 4, 1, 7 

ὅπου δὲ μὴ τἄριστ’ ἐλευθέρως λέγειν 

ἔξεστι, νικᾷ δ’ ἐν πόλει τὰ χείρονα, 

ἁμαρτίαι σφάλλουσι τὴν σωτηρίαν (201 b) 

 

αλλά όπου δεν είναι δυνατόν να πεις με ελευθερία τί είναι καλύτερο 

επικρατούν στην πόλη τα χειρότερα,  

 
284 Lloyd-Jones (2003) 42-43, 72-73, 78-79. Pearson (1917) I. 135-136. Sommerstein & Talboy (2012) 

II. 24-38. 

285 Radt (1999) V. 189, 190. Πβ. και Nauck (1964) 174-175. Lloyd-Jones (2003) 78-79. Pearson (1917) 

I. 135-136.  
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τα λάθη καταστρέφουν τη σωτηρία. (201b) 

Ο Σοφοκλής, ως εκ τούτου, μας δίνει την εντύπωση ότι στοχεύει με τα ακόλουθα  

χωρία «<ὦ> γλῶσσ’ , ἐν οἵοις ἀνδράσιν τιμὴν ἔχεις, ὅπου λόγοι σθένουσι τῶν ἔργων 

πλέον» (201 a) να κατευθύνει τους συμπολίτες του στη συνειδητοποίηση της αξίας της 

δημοκρατίας. Στη δημοκρατία ο κάθε Αθηναίος πολίτης έχει το δικαίωμα και την 

υποχρέωση να συμμετέχει στα κοινά και να εκφράζει απρόσκοπτα στην Εκκλησία του 

δήμου την άποψή του. Ας μην ξεχνάμε στο σημείο αυτό ότι η σπουδαιότητα του 

δημοκρατικού πολιτεύματος έγκειται στο γεγονός ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονταν 

δεν ήταν αποτέλεσμα της βούλησης, της κρίσης και της εξασφάλισης συμφερόντων 

των αριστοκρατών, αλλά ήταν προϊόν της πλειοψηφίας των Αθηναίων πολιτών που 

συνέδραμαν και αυτοί πέραν από τον ηγέτη τους στη λήψη βαρυσήμαντων αποφάσεων 

που αφορούσαν άμεσα στη ζωή τους. Οφείλουμε, επομένως, να παρατηρήσουμε ότι ο 

Σοφοκλής πιθανότατα με τη χρήση του προαναφερθέντος χωρίου επιχειρεί να 

υπενθυμίσει στους Αθηναίους την εσωτερική πολιτική της Αθήνας πριν από την 

εδραίωση της δημοκρατίας από τον Εφιάλτη και τον Περικλή. Προφανώς, επιδιώκει 

να αναμοχλεύσει στην μνήμη των συμπατριωτών του τις προσπάθειες των 

αριστοκρατών, για να μην αυξηθεί η δύναμη του λαού. Είναι αναγκαίο να αναφερθεί 

το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του 5ου αιώνα η Αθήνα συχνά συνταρασσόταν από 

εσωτερικές κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις κυρίως μεταξύ της αριστοκρατικής και 

της δημοκρατικής παράταξης για την ανάληψη εξουσίας. Ο Σοφοκλής έζησε αυτή την  

έντονη πάλη μεταξύ των δύο αυτών πολιτικών κομμάτων γεγονός που ίσως τον 

οδήγησε να κάνει στα έργα του έμμεσες πολιτικές αναφορές. 

Ο  τραγικός ποιητής, ενδεχομένως, μέσα από το απόσπασμα ὅπου λόγοι σθένουσι 

τῶν ἔργων πλέον προβαίνει σε έναν έμμεσο υπαινιγμό σχετικά με τη δύναμη της 

ρητορικής τέχνης, δηλαδή, της τέχνης της πειθούς. Πολλοί συγγραφείς ανάμεσα τους 

και ο Σοφοκλής συχνά αναφέρονται στην ισχύ της συγκεκριμένη τέχνης και αρκετές 

φορές τη χρησιμοποιούν οι ίδιοι στα έργα τους. Όπως αναφέρει και ο Μαρκαντωνάτος 

«πολυποίκιλα ρητορικά σχήματα κάνουν έντονη την εμφάνισή τους σε σκηνές 

φορτισμένες συναισθηματικά στην διάρκεια των οποίων οι πρωταγωνιστικοί 

χαρακτήρες  συγκρούονται λεκτικά με μια ιδιάζουσα σφοδρότητα και αδιάλλακτο 

πείσμα»286. Ο Σοφοκλής στο υπό εξέταση έργο φρονούμε ότι εμμένει στη 

 
286 Μαρκαντωνάτος (2012) 18. 
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συγκεκριμένη τέχνη ως εργαλείο πολιτικής το οποίο χρησιμοποιείται συχνά από τους 

Αθηναίους πολιτικούς αποσκοπώντας τις περισσότερες φορές στην εξυπηρέτηση των 

ιδιοτελών συμφερόντων τους.  

 Ένα ακόμη χωρίο το οποίο τολμούμε να ισχυριστούμε ότι διαθέτει έναν πολιτικό 

απόηχο είναι το ακόλουθο: ὅπου δὲ μὴ τἄριστ’ ἐλευθέρως λέγειν ἔξεστι, νικᾷ δ’ ἐν πόλει 

τὰ χείρονα, ἁμαρτίαι σφάλλουσι τὴν σωτηρίαν. Στο εν λόγω απόσπασμα πιστεύουμε πως 

καθίσταται ιδιαιτέρως ανάγλυφη η προσπάθειά του Σοφοκλή να προβάλλει τη 

σπουδαιότητα της ελευθερίας του λόγου στο πλαίσιο της λειτουργίας του 

δημοκρατικού πολιτεύματος. Ίσως,  αποσκοπούσε με τη χρήση αυτού του χωρίου να 

οδηγήσει τους Αθηναίους σε μια σύγκριση με το προγενέστερο αριστοκρατικό 

πολίτευμα στο πλαίσιο του οποίου απουσίαζε η παρρησία και η ελευθερία λόγου του 

λαού, καθώς δεν διέθετε κανένα δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων.  

Συγχρόνως, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε στο προαναφερθέν απόσπασμα την 

προσπάθεια του τραγικού ποιητή να εξάρει τη σπουδαιότητα της πολυφωνίας. Σε 

αντίθεση με το αριστοκρατικό πολίτευμα που απουσίαζε ο πλουραλισμός των 

απόψεων, η δημοκρατία χαρακτηριζόταν από την πολυφωνία των γνωμών, καθώς 

εξασφάλιζε τη δυνατότητα σε όλους τους Αθηναίους πολίτες να διατυπώσουν ελεύθερα 

τις απόψεις τους αποφεύγοντας τη μονοδιάστατη προσέγγιση των πολιτειακών 

ζητημάτων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η δημοκρατική ιδεολογία αναφορικά 

με την ελευθερία της έκφρασης αναπτύχθηκε τον 5ο π. Χ. αιώνα στην Αθήνα  

αποτελώντας αναγκαίο στοιχείο για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Ας μην ξεχνάμε 

ότι η  δημοκρατία συνιστά  το πολίτευμα εκείνο στο πλαίσιο του οποίου μπορεί και 

ταυτοχρόνως επιβάλλεται να εκφράσει ο πολίτης απρόσκοπτα την άποψή του. Οι αξίες 

της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ελευθερίας και του σεβασμού των νόμων είναι 

γεννήματα της δημοκρατικής πολιτείας και ο πολίτης μπορεί να τις βιώσει. Ο Αθηναίος 

που ζει σε μια οργανωμένη δημοκρατική κοινωνία είναι άξιος για να συνθέσει σκέψεις 

έλλογες και φρόνιμες χρησιμοποιώντας τον ορθό λόγο ο οποίος προσδιορίζει και την 

έννοια του πολίτη287. Χρειάζεται να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι η γνωστοποίηση 

των απόψεων και των ιδεών των Αθηναίων πολιτών στις συνεδριάσεις της Εκκλησίας 

του δήμου εδραιώνει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και των ιδεών. Ο 

δημόσιος διάλογος στην Αθήνα των κλασικών χρόνων λειτουργούσε ευεργετικά για 

 
287 Châtelet & Pisier-Kouchner (1982) 514. 
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την αθηναϊκή κοινωνία, εφόσον οδηγούσε στη σταθερότητα  και στην ασφάλεια του 

πολιτικού της συστήματος288. Από τη στιγμή που οι Αθηναίοι διατυπώνουν 

ανεμπόδιστα τη γνώμη τους αποφεύγονται οι ακραίες αντιδράσεις, υπερβολικές 

συμπεριφορές και φυσικά οι εξεγέρσεις.  

Αναντίρρητα, η ενδεχόμενη απουσία του δημοσίου διαλόγου θα οδηγούσε στη 

λήψη αποφάσεων που θα επιβάλλονταν από τους κυβερνώντες ετσιθελικά και 

αυθαίρετα με συνέπεια την πρόκληση εκρηκτικών και ταραχωδών καταστάσεων στην 

αθηναϊκή κοινωνία. Το γεγονός ότι προσφέρεται βήμα  στους Αθηναίους πολίτες να 

εκφέρουν με ακώλυτο τρόπο τις ιδέες και τις σκέψεις τους στις συνελεύσεις 

αποδεικνύει τη ζωτικότητα του δημοκρατικού πολιτεύματος που απαιτεί την 

ενεργοποίηση και την κινητοποίηση του πολίτη. Η ανταλλαγή ιδεών, η κριτική των 

απόψεων, η διαφωνία με τη χρήση λογικών επιχειρημάτων και η ανάλυσή αυτών είναι 

υπαρκτά στην αθηναϊκή κοινωνία, διότι στο πλαίσιο του δημοκρατικού της 

πολιτεύματος επικρατεί η ελευθερία του λόγου χαρίζοντας τις καλύτερες συνθήκες για 

την επίτευξη της προόδου και της εξέλιξης της Αθήνας. Εύλογα θα μπορούσε να 

αντιληφθεί κανείς ότι η απρόσκοπτη  επικοινωνία, η ανταλλαγή ιδεών και η συζήτηση 

στελεχώνουν την ελευθεροστομία κάτι που τα ολοκληρωτικά καθεστώτα 

απεχθάνονται. Αναντίλεκτα, λοιπόν, για να υπάρξει δημοκρατία στην Αθήνα βασική 

προϋπόθεση είναι η κατοχύρωση της ελευθερίας του λόγου η οποία είναι άμεσα 

συνυφασμένη και με την τελείωση της προσωπικότητας του ατόμου. Ένα κράτος που 

βασίζεται σε ολοκληρωμένους χαρακτήρες μόνο στην πρόοδο και στην ακμή μπορεί 

να οδηγηθεί και αυτό συνιστά στόχο για την Αθήνα.  

  

 
288 Randal (2002) 228. 
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10. Ευρύπυλος 

Η τραγωδία Ευρύπυλος περιλαμβάνει έναν αξιόλογο αριθμό διασωθέντων 

αποσπασμάτων εν συγκρίσει προς τα υπόλοιπα αποσπασματικά έργα του Σοφοκλή289. 

Η υπόθεση της τραγωδίας κατά τον Sommerstein αφορά στην τελευταία μάχη του 

Ευρύπυλου, του γιου του Τήλεφου, στον θάνατό του από τον Νεοπτόλεμο και στον 

θρήνο της μητέρας του και αδερφής του Πριάμου, Αστυόχης, η οποία είχε δωροδοκηθεί 

από τον αδερφό της, προκειμένου να  πείσει τον Ευρύπυλο να συμμετάσχει στον 

Τρωικό πόλεμο290.  

Η συγκεκριμένη τραγωδία στηρίχθηκε, λοιπόν, στον μύθο του Ευρύπυλου , ο 

οποίος ήταν άμεσα συνυφασμένος με τον μύθο των προγόνων του. Σύμφωνα με αυτόν, 

ο Τήλεφος ήταν γιος του Ηρακλή και της Αύγης, κόρη του βασιλιά της Τεγέας, Αλεού 

και προήλθε από παράνομο έρωτα. Μόλις γεννήθηκε ο Τήλεφος, ο παππούς του 

έκλεισε τον ίδιο και τη μητέρα του Αύγη σε ένα κιβώτιο και τους έριξε στη θάλασσα. 

Το κιβώτιο έφθασε στη Τευθρανία ή αλλιώς Μυσία, μια περιοχή κοντά στη Λέσβο. 

Εκεί, βασίλευε ο Τεύθρας ο οποίος παντρεύτηκε την Αύγη και υιοθέτησε τον Τήλεφο 

σώζοντας και τους δύο από το θυμό και την οργή του Αλεού. Στη συνέχεια ο  Τεύθρας 

άφησε διάδοχο του βασιλείου του τον Τήλεφο. Κατά την περίοδο της βασιλείας του 

Τήλεφου στη Μυσία κατέφθασαν στην περιοχή με καράβι οι Έλληνες έχοντας κάνει 

λάθος στον προσανατολισμό τους. Εκεί, θεώρησαν πως είναι η Τροία στα εδάφη της 

οποίας θα έπρεπε να πολεμήσουν. Οι Έλληνες επιτέθηκαν στον Τήλεφο και στους 

κατοίκους της περιοχής. Ο Τήλεφος αν και κατόρθωσε να τους απωθήσει, ωστόσο κατά 

τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε από τον Αχιλλέα. Η πληγή του ωστόσο δεν 

θεραπευόταν όσος καιρός και αν περνούσε, με αποτέλεσμα ο Τήλεφος να απευθυνθεί 

στο μαντείο των Δελφών μη γνωρίζοντας πια πώς να ενεργήσει. Το μαντείο του 

σύστησε να βρει τον άνθρωπο που τον τραυμάτισε, καθώς ήταν ο μοναδικός που θα 

μπορούσε με την ίδια τη λόγχη που του είχε καταφέρει το χτύπημα να επουλώσει την 

πληγή του. Οι Έλληνες που βρίσκονταν ήδη στην Αυλίδα και οργανώνονταν μετά την 

αποτυχημένη προσπάθειά τους να φθάσουν στην Τροία δέχτηκαν την επίσκεψη του 

 
289 Webster (1994) 194. 

290 Sommerstain (2012) 199. 
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Τήλεφου ο οποίος αναζητούσε τον Αχιλλέα. Εκεί, ο Τήλεφος βρίσκει και πείθει τον 

Αχιλλέα να τον θεραπεύσει και υπόσχεται σε αντάλλαγμα να οδηγήσει τους Έλληνες 

στην Τροία. Παράλληλα, υπόσχεται πως ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος από την οικογένεια 

του θα προσφέρει ποτέ βοήθεια στους Τρώες. Όταν πέθανε ο Τήλεφος, οι Τρώες 

βρίσκονταν ήδη σε δύσκολη κατάσταση.  Αναγνώρισαν, λοιπόν, στο πρόσωπο του γιου 

του Τήλεφου και της Αστυόχης, τον Ευρύπυλο, τον ήρωα και πολεμιστή που 

χρειάζονταν. Ο Ευρύπυλος αρχικά αρνιόταν να βοηθήσει τους Τρώες σεβόμενος την 

υπόσχεση που είχε δώσει στον πατέρα του. Ωστόσο, ο Πρίαμος, προκειμένου να 

εξασφαλίσει τη βοήθεια που χρειαζόταν δελέασε την αδερφή του και μητέρα του 

νεαρού Ευρύπυλου, ώστε να τον πείσει με το χρυσό αμπέλι το οποίο ο Δίας είχε 

προσφέρει ως δώρο σε έναν προγενέστερο βασιλιά της Τροίας.291 Γενικότερα, ο 

Ευρύπυλος προέβη σε γενναίες πράξεις σκοτώνοντας σπουδαίους άνδρες, όπως τον 

Νηρέα. Τελικά, το νήμα της ζωής του κόπηκε από τον γιο του Αχιλλέα, τον 

Νεοπτόλεμο292. 

Το παρακάτω απόσπασμα, ίσως, αναδεικνύει μια ενδιαφέρουσα πολιτική πτυχή της 

εποχής του τραγωδού, εφόσον εικάζουμε ότι θίγει μέσα από τα λόγια της Αστυόχης 

την έννοια της πολιτικής αβουλίας. 

Απ. 211 R στον P. Oxy. 1175 Fr.6 

μίδας καὶ τ[293 

Ἰδαῖον βασιλ[ῆα  

Πρίαμον, ὅς μ[  

πάσᾳ κατάρ[  

ἔπεισεν ἀβουλ[ 

ἔ[ργο]ν ἔρξαι. 

 
291 Κακριδής (2014) III. 242: Το δώρο δόθηκε σε ανταπόδοση για τον γιο του βασιλιά, τον Γανυμήδη 

τον οποίο ο Δίας χρησιμοποιούσε ως οινοχόο. 

292 Lloyd – Jones (2003) 82-85.  Κακριδής (2014) III. 242. Pearson (1917) I. 146-165. 

293Radt (1999) V. 205.  
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μίδας καὶ τὸν ἀδελφὸν294 

Ἰδαῖον βασιλῆα  

Πρίαμον, ὅς με τάλαιναν  

πάσᾳ κατάρατον  

ἔπεισεν ἀβουλίᾳ  

ἔργον ἔρξαι. 

 

ο βασιλιάς και αδερφός μου, που κυβερνά το Ιδαίο,  

ο Πρίαμος, ο οποίος με έπεισε την ταλαίπωρη  

με όλη την μωρία του ο καταραμένος  

να κάνω την ελεεινή πράξη. 

O Σοφοκλής στο σημείο αυτό θεωρούμε πως πιθανότατα επιθυμεί να αναδείξει την 

αξία της πολιτικής βούλησης. Πιστεύουμε ότι ο τραγικός ποιητής δεν προβαίνει σε μια 

τυχαία επιλογή και χρήση λέξεων. Μας δίνει την εντύπωση πως στοχεύει στο να 

δημιουργήσει συνειρμούς στη σκέψη του φιλοθεάμονος κοινού του, ώστε να 

συνειδητοποιήσει πως ο πολιτικός που χαρακτηρίζεται από πολιτική αβουλία πρέπει 

να θεωρείται άχρηστος, όχι μόνο πολιτικά αλλά και ηθικό-πνευματικά, αφού δεν 

διαθέτει τη θέληση να αναπτύξει και να καλλιεργήσει θετικά στοιχεία του χαρακτήρα 

του, τα οποία θα ωφελήσουν τόσο τον ίδιο όσο και το κοινωνικό σύνολο που κυβερνά. 

Όπως αναφέρει και ο Μαρκαντωνάτος «το σοφόκλειο δράμα συστοιχεί με κομβικά 

σημεία της αθηναϊκής δημοκρατικής ιδεολογίας σύμφωνα με τα οποία η υπεροψία, η 

αφροσύνη και η δυσβουλία ενός ηγέτη δεν συμβάλλουν μόνο στη δική του 

 
294 Radt (1999) V. 205. Πβ. και Lloyd-Jones (2003) 92, 93. Pearson (1917) Ι. 159. Συμπληρώθηκε το 

χωρίο από τις εκδόσεις των προαναφερθέντων συγγραφέων. 
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εξουθένωση, αλλά κυρίως αποτελούν θανάσιμη απειλή για την  εύρυθμη λειτουργία 

της δημοκρατίας»295. Κατά συνέπεια, οι Αθηναίοι χρειάζεται να κατανοήσουν ότι ένα 

τέτοιου είδους άτομο κυριεύεται από ελαττώματα και πάθη. Συχνά λειτουργεί 

αναποφάσιστα εξαιτίας του ανίσχυρου και άτολμου χαρακτήρα του, ενώ αδυνατεί να 

δραστηριοποιηθεί και να καταβάλλει κόπο, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις 

απαιτήσεις και τις προκλήσεις της αθηναϊκής κοινωνίας. Πρόκειται για έναν ανίκανο 

πολιτικό που δεν έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει αποφασιστικά γεγονός που 

επιφέρει συνέπειες στην αθηναϊκή πολιτική, στην οικονομία και στην κοινωνία. Οι 

Αθηναίοι δεν πρέπει να επιτρέψουν να τους διοικεί ένας ανεύθυνος και μη προνοητικός 

ηγέτης ο οποίος δεν θα διαθέτει την ικανότητα να προσφέρει ασφάλεια στην πόλη τους, 

δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις κρίσεις που ενδεχομένως ξεσπάσουν στους 

κόλπους της, και θα είναι ανέτοιμος στην αντιμετώπιση εθνικών κρίσεων.  

Είναι δεδομένο ότι ο άβουλος πολιτικός δεν επιθυμεί να αλλάξει τίποτα για χάρη 

της προόδου και της εξέλιξης του κράτους του, διότι με αυτόν τον τρόπο θα διαταράξει 

όχι μόνο τη δική του ηρεμία, αλλά και όσων τον στηρίζουν. Η πολιτική βούληση, 

λοιπόν, είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη ενός κράτους και την αποφυγή της 

αποσάθρωσής του. Για να επιστρέψουμε, όμως, στην Αθήνα θεωρούμε ότι 

εξυπακούεται πως χρειάζεται ευσυνείδητους και έντιμους πολιτικούς που θα 

λαμβάνουν υπεύθυνα τις σημαντικές αποφάσεις και θα τοποθετούν τις ανάγκες τους296 

κάτω από εκείνες του συνόλου. Επομένως, ο Αθηναίος ηγέτης δεν πρέπει να είναι 

πολιτικά αδρανής, διότι δεν θα μπορεί να διαχειριστεί τα εκρηκτικά ζητήματα του 

κράτους του. ΄Ενας αεικίνητος ηγέτης, αντιθέτως, θα αναλαμβάνει την ευθύνη των 

πράξεων του και θα προβαίνει σε δραστικές ενέργειες, ώστε να αποφευχθεί η 

αποδόμηση της Αθήνας από προβλήματα που την απειλούν. Οι Αθηναίοι οφείλουν, 

λοιπόν, να διεκδικήσουν την ύπαρξη και εδραίωση ενός δίκαιου πολιτικού άνδρα που 

δεν βλάπτει κανέναν πολίτη ή κάποιον πολιτικό αντίπαλο και συγχρόνως αποτελεί 

σημαντικό έρεισμα για την πολιτική και κοινωνική συνοχή της Αθήνας. Ταυτόχρονα 

πρέπει να αντιληφθούν πως ο άβουλος πολιτικός κρύβεται πίσω από την προπαγάνδα, 

από ψεύδη και θεωρίες συνωμοσίας και φυσικά πίσω από τη μετάθεση ευθυνών σε 

 
295 Μαρκαντωνάτος (2012) 25. 

296 Mossé (1990) 85: Ο Ισοκράτης στον παραινετικό του λόγο (Πρός Νικοκλῆν) προς τον διάδοχο του 

κυπριακού θρόνου, Νικοκλή, τον συμβουλεύει για τα καθήκοντα και τον ορθό τρόπο διοίκησης του 

κράτους του με τα εξής λόγια: «Να θεωρείς πιο άξια συμπεριφορά για έναν βασιλιά είναι να μην είναι 

δούλος καμίας ηδονής και να κυβερνάει τις επιθυμίες του περισσότερο και από τους συμπατριώτες του.» 
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άλλους. Ας μη ξεχνάμε ότι αρκετοί πολιτικοί ηγέτες τον 5ο αιώνα όφειλαν να 

λογοδοτήσουν στην ψήφο του οστρακισμού297, όταν οι Αθηναίοι έκριναν ότι κάποιοι 

είχαν συγκεντρώσει μεγάλη πολιτική δύναμη ή ενεργούσαν ασυνείδητα σε σημείο να 

γίνονται επικίνδυνοι για το κράτος. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Αθήνα χρειαζόταν ευσυνείδητους άνδρες, όχι 

μόνο στην κορυφή της ηγεσίας, αλλά και σε καίριες δημόσιες θέσεις. Ειδικότερα, κάθε 

φορά που η Εκκλησία του δήμου έβγαζε ψηφίσματα, για να υλοποιηθούν ως 

αποφάσεις, απαιτούσε πολλούς υπεύθυνους αξιωματούχους. Ο αριθμός τους τον 5ο 

αιώνα ήταν πολύ μεγαλύτερος συγκριτικά με τον 4ο μιας και η Αθηναϊκή Συμμαχία 

χρειαζόταν πολλές διοικητικές υπηρεσίες για να λειτουργήσει σωστά298. Αξίζει να 

επισημάνουμε ότι η  ποινή που επιβαλλόταν σε κάποιον δημόσιο αξιωματούχο που δεν 

διαχειριζόταν σωστά τις υπηρεσίες για τις οποίες ήταν προορισμένος ήταν ιδιαιτέρως 

αυστηρή. Παράλληλα, ο δήμος υπέβαλλε τους αξιωματούχους σε μεθοδικό και 

οργανωμένο έλεγχο. Συγκεκριμένα, στην αρχή της θητείας τους ελέγχονταν με τη 

διαδικασία της δοκιμασίας και στο τέλος με εκείνη των ευθυνών299 . Θεωρούμε ότι ο  

Σοφοκλής, πιθανότατα, επιθυμεί να ορίσει την ποιότητα του πολιτικά ικανού ηγέτη 

αλλά και αξιωματούχου μέσα από το συγκεκριμένο απόσπασμα. Κατά τον Σοφοκλή η 

κοινωνία εξαρτάται από την καθοδήγηση και την προστασία ενός αποφασιστικού και 

ευφυούς ηγέτη300. Ο Αθηναίος πολιτικός, λοιπόν, πρέπει να είναι ηθικά και πνευματικά 

σώφρων. Ηθικά υπό την έννοια της μετριοφροσύνης και πνευματικά υπό την οπτική 

του ορθολογισμού301. Ο εχέφρων πολιτικός διαθέτει βούληση, αποφασιστικότητα και 

μέτρο, ενώ ενεργεί διαρκώς υπέρ του λαού του και αυτό είναι κάτι που οι Αθηναίοι 

χρειάζεται πάντα να επιζητούν στα δημόσια πρόσωπα. 

Ας επιστρέψουμε, όμως, στο συγκεκριμένο απόσπασμα και ας εμμείνουμε στο 

μυθολογικό του πλαίσιο. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο χωρίο η Αστυόχη αποδίδει έναν 

 
297 Carey (2010) 102: «Ο οστρακισμός απαιτούσε τη δέσμευση του Δήμου να γίνει ψηφοφορία με 

απαρτία 6.000 πολιτών και φυσικά προϋπέθετε την εχθρική διάθεση απέναντι σε έναν πολιτικό. Θύμα 

του οστρακισμού υπήρξε ο Κίμων το 460 π.Χ.  ο οποίος επεδίωκε μια σταθερή πολιτική φιλία με τη 

Σπάρτη. Ο αποκλεισμός του όμως ήταν προφανώς συντονισμένος με τις μεταρρυθμίσεις του Εφιάλτη οι 

οποίες αποσκοπούσαν σε αναθεώρηση πολιτικής και σε επίπεδο επανασύνδεσης με το δημοκρατικό 

Άργος.» 

298 Carey (2010) 85. 

299 Carey (2010) 99. 

300 Sommerstein (2007) 101. 

301 Webster (1994) 57-59. 
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σκληρό και άδικο θα λέγαμε, χαρακτηρισμό προς τον αδερφό της Πρίαμο, αν λάβουμε 

υπόψη τη μαχητικότητά και την αποφασιστικότητά που είχε επιδείξει σε όλη τη ζωή 

του. Αξίζει να θυμηθούμε τη γενναία στάση του ηλικιωμένου Πριάμου βρισκόμενου 

στο στρατόπεδο των Αχαιών απαιτώντας από τον Αχιλλέα το σώμα του νεκρού γιου 

του, Έκτορα. Οι σωματικές δυνάμεις μπορεί να εγκαταλείπουν τον Πρίαμο, ωστόσο 

βρίσκει την ψυχική δύναμη να διεκδικήσει το νεκρό σώμα του γιου του. Σε αυτήν την 

ηλικία έχοντας ξεφύγει από την αλαζονεία της νεότητας και έχοντας ελευθερωθεί από 

πάθη φτάνει στο σημείο να καταργεί τον ίδιο του τον εαυτό υιοθετώντας μια 

οντολογική μηδενιστική τάση. Έτσι, λοιπόν, και ο Πρίαμος βάζοντας στην άκρη τον 

εγωισμό και την έπαρση, που του πρόσφερε το βασιλικό του αξίωμα, διεκδικεί σαν 

ένας απλός πατέρας τον γιο του από τον εχθρό με σκοπό να προβεί στον ενταφιασμό 

του. 

Στα προαναφερθέντα χωρία πιθανότατα θα μπορούσαν να αναγνώσουν οι Αθηναίοι 

την αδυναμία των πολιτικών διαδόχων του Περικλή να ανταποκριθούν στη δημόσια 

ζωή,  καθώς οι περισσότεροι υπήρξαν πολιτικά άβουλοι και διοικητικά ατάλαντοι. 

Δυστυχώς, δεν κατείχαν το σημαντικότερο εργαλείο ενός πολιτικού, τη ρητορεία και 

φυσικά, δεν υλοποιούσαν όσα υπόσχονταν. Οι περισσότεροι δεν χαρακτηρίζονταν από 

πολιτικό ήθος και τακτικά ενεργούσαν άδικα και ενάντια στους κείμενους νόμους. 

Εξαιτίας της αναβλητικότητας και της απραξίας τους δημιουργούνταν συχνά 

προβλήματα στο αθηναϊκό κράτος. Όπως αναφέρει πολύ εύστοχα ο Παπασταύρου 

«μετά το θάνατο του Περικλέους δεν παρουσιάστηκε άξιος, για να κρατήσει σταθερά 

στα χέρια του την στρατηγική της πόλεως, την πολιτική, τα οικονομικά της και να 

ανταποκριθεί στις μεγάλες στιγμές που περνούσε η πόλις»302. Αναμφισβήτητα, η 

περίοδος από τα μέσα του 5ου αιώνα έως το 429 π.Χ, που κυριαρχούσε πολιτικά ο 

Περικλής, αποτελούσε την Αθηναϊκή Χρυσή Εποχή. Από τα επόμενα χρόνια η Αθήνα 

οδηγείτο σταδιακά σε παρακμή. Ειδικότερα, ο τρόπος με τον οποίο οι πολιτικοί του 

διάδοχοι συνέχισαν τον πόλεμο οδήγησαν τους συμπολίτες τους στο να είναι τα 

μεγαλύτερα θύματα του Πελοποννησιακού Πολέμου. Αρχικά, υπέφεραν από την 

πανώλη, μια αρρώστια μάστιγα της εποχής η οποία σκότωσε το 1/3 του πληθυσμού. 

Δεινοπαθούσαν, επίσης, από τη φτώχεια και τον υποσιτισμό,  καθώς η διεξαγωγή 

εμπορίου ήταν αδύνατη και η καταστροφή της αττικής γης σχεδόν ολοσχερής303. Ο 

 
302 Παπασταύρου (1972) 182. 

303 Kagan (1987) 414. 
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θυμός, η απογοήτευση και η τάση για εκδίκηση ήταν πάθη που αυξήθηκαν όσο 

προχωρούσε ο πόλεμος με κύρια χαρακτηριστικά τις φρικαλεότητες, την κατάρρευση 

των ηθικών προτύπων και την επικράτηση ενός κυνικού ορθολογισμού304. Ο 

Θουκυδίδης305 έβλεπε τις εσωτερικές συγκρούσεις στο πλαίσιο λειτουργίας του 

αθηναϊκού κράτους ως κύρια αιτία για την ήττα των Αθηναίων. Πρέπει να 

σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι οι Αθηναίοι παρασύρονταν συχνά από το πάθος του 

πολέμου με αποτέλεσμα να παραβιάζουν κατά τη διάρκεια του τόσο τους γραπτούς όσο 

και τους άγραφους νόμους, γεγονός που δημιουργούσε μεγάλη κοινωνικοπολιτική 

σύγχυση306.  

Πολλές ιστορικές πηγές μαρτυρούν ότι οι περισσότεροι αντικαταστάτες του 

Περικλή έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική φυσιογνωμία του ίδιου, ο οποίος 

διακρινόταν από σπουδαίες πολιτικές και διοικητικές ικανότητες και από έντονη 

πολιτική ενεργητικότητα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι στα χρόνια διακυβέρνησης 

του Περικλή η Αθήνα αναπτύχθηκε πολιτικά και πολιτιστικά, παρουσίασε ναυτική 

πρόοδο και σύναψε ισχυρές συμμαχίες. Ως έμπειρος δημοκρατικός πολιτικός είχε ως 

αρχή πως οτιδήποτε φαίνεται δίκαιο και αξιόλογο πρέπει να αναγνωρίζεται ως 

τέτοιο307. Ο Περικλής ήταν η απόδειξη της αξιοπιστίας και της μετριοπάθειας γεγονός 

που και ο ίδιος ο Θουκυδίδης υποστηρίζει συχνά στην Ιστορία του επιδεικνύοντας την 

ορθότητα των προβλέψεων του σπουδαίου αυτού πολιτικού ηγέτη και την ορθότητα 

της στρατηγικής του308. O Περικλής κατάφερε με την πολιτική του να επιφέρει την 

τέλεια ισορροπία και το απόλυτο μέτρο στον τρόπο που λειτουργούσε το αθηναϊκό 

δημοκρατικό πολίτευμα. Κατόρθωσε να επιβληθεί και να κυριαρχήσει στον δήμο με 

έναν τρόπο που θα χαρακτηριζόταν ως ελεύθερος, αφού πρόσφερε στους πολίτες τη 

δυνατότητα να τον ελέγχουν κάθε στιγμή αλλά και να τον κρίνουν μέσω της ψήφου 

τους. Δεν κολάκευε το πλήθος ούτε προσπαθούσε να αποκτήσει επιρροή με παράνομα 

μέσα.  Ο Περικλής αντιμετώπιζε την πολιτική ως λειτούργημα και γνώριζε ότι δεν 

μπορεί ένας πολιτικός να βρίσκεται για πάντα στην εξουσία. 

 
304 Kagan (1987) 416. 

305 Kagan (1987) 420. 

306 Hammond (1959) 344. 

307 Kagan (1969) 152, 153. 

308 Kagan (1987) 418. 
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Ας μην ξεχνάμε ότι ο Περικλής θεωρούσε πως η Αθήνα υιοθετώντας μια 

μετριοπαθή και προσεκτική τακτική θα κατόρθωνε να επιβιώσει στον πόλεμο. Η 

συντηρητική τακτική του εδραζόταν στο γεγονός ότι υπήρχε ανεπάρκεια στη 

χρηματοδότηση του πολέμου, εφόσον ήταν πολύ δαπανηρές οι ναυτικές αποστολές για 

να μπορούν να συνεχιστούν μέσα από τις εισφορές των Αθηναίων οι οποίοι ήδη 

βρίσκονταν σε δεινή οικονομική κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα διαπιστωνόταν και το 

φαινόμενο της μείωσης του πληθυσμού λόγω των κακουχιών309. Αξιοσημείωτο είναι 

το γεγονός ότι, όταν η Αθήνα ήταν ισχυρή και επιτυχημένη υπό την ηγεσία του 

Περικλή, είχε μαγνητική επίδραση στα υπόλοιπα κράτη. Βέβαια, μετά την ήττα που 

υπέστη η Αθήνα στον πόλεμο εξαιτίας της κακής διαχείρισης των πολιτικών διαδόχων, 

δημιουργήθηκε ένα σοβαρό πλήγμα για τις προοπτικές της δημοκρατίας στις υπόλοιπες 

ελληνικές πόλεις. Ο Περικλής, συνεπώς, άφησε μετά το θάνατό του ένα 

δυσαναπλήρωτο κενό που κανένας από τους πολιτικούς του συνεχιστές δεν μπορούσε 

να καλύψει. Αξιοπαρατήρητο είναι το γεγονός ότι η ήττα της Αθήνας στον 

Πελοποννησιακό Πόλεμο οφειλόταν στην ανικανότητα της ηγεσίας, στις φιλοδοξίες, 

στην πλεονεξία και στις πολιτικές τακτικές που υιοθετούσε ενάντια στα συμφέροντα 

της πόλης. Κανείς, λοιπόν, από τους πολιτικούς που αντικατέστησαν τον Περικλή στην 

εξουσία δεν διέθετε την εμπειρία και το πολιτικό αισθητήριο να προβλέπει και να 

προλαμβάνει δυσάρεστες για την Αθήνα καταστάσεις. 

Συνεχίζοντας την ανάλυση των διασωθέντων αποσπασμάτων τής εν λόγω 

τραγωδίας έχουμε την αίσθηση  ότι ο ποιητής μέσα από τη συνομιλία της Αστυόχης με 

τον χορό επιθυμεί να θίξει την έννοια της δικαιοσύνης. 

Απ. 210 R στον P. Oxy. 1175 Fr.5 

ἐπισπάσει δίκᾳ με 310. 

δίκᾳ ναί. 

 

Θα με σύρει στη δικαιοσύνη.  

 
309 Forrest (1975) 51, 52. 

310 Radt (1999) V. 202. Πβ. και Lloyd-Jones (2003) 88-89. Pearson (1917) Ι. 155, 156.  
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Στη δικαιοσύνη, ναι. 

 

Απ. 210 R στον P. Oxy. 1175 Fr.5 

τίς οὐχὶ τοὐμὸν ἐν δίκῃ βαλεῖ κάρα; 311 

δαίμων ἔκειρεν  ἐν δίκᾳ σε, δαίμων. 

 

ποιος θα μπορούσε να αδικήσει  και να με χτυπήσει στο κεφάλι; 

ο δαίμων σε κατέστρεψε στη δίκη, ο δαίμων . 

Αναμφισβήτητα, η μελέτη των τραγωδιών μάς έχει υποδείξει ότι η έννοια της 

δικαιοσύνης χρησιμοποιείται συχνά από τους τραγικούς ιδιαίτερα, όταν θέλουν να 

παρουσιάσουν ειδεχθή εγκλήματα, που ανήκουν στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων 

και απαιτούν τη δικαστική κρίση, προκειμένου να αποδοθεί η δικαιοσύνη312. Το 

γεγονός ότι συχνά γίνεται λόγος περί δικαιοσύνης και ότι αρκετές φορές 

χρησιμοποιούνται νομικοί όροι δε σημαίνει πως οι τραγωδίες313 αυτές συνιστούν 

νομικές συζητήσεις ούτε ότι το δίκαιο εμπεριέχει τραγικά στοιχεία. Η νομική γλώσσα 

που χρησιμοποιείται από τους τραγικούς, αν και αξιοποιεί στοιχεία νομικής ορολογίας, 

ωστόσο ουδεμία σχέση έχει με τον αυστηρό και τυπικό δικανικό λόγο όπως 

αναπτύσσεται στα δικαστήρια. Στις τραγωδίες, επίσης, συχνά εντοπίζουμε την έννοια 

της θείας Δίκης, η οποία τελικά είναι άμεσα συνυφασμένη με τις επιθυμίες και τις 

ενέργειες των ανθρώπων, ως τιμωρία από το δωδεκάθεο για τις αδικοπραξίες που 

τελούν οι άνθρωποι είτε εις βάρος των συνανθρώπων τους είτε εις βάρος των θεών314.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αποσπάσματα ο Σοφοκλής θαρρούμε πως αποσκοπεί στο 

να εκτιμήσουν οι συμπολίτες του την αξία της δικαιοσύνης ως το αγαθό εκείνο που 

 
311 Radt (1999) V. 202. Πβ. και Lloyd-Jones (2003) 90-91. Pearson (1917) Ι. 156. 

312 Vernant & Vidal-Naquet (1988) 26. 

313 Vernant & Vidal-Naquet (1988) 26: Αυτό το οποίο επιθυμούν να επιτύχουν οι τραγικοί είναι να 

διατυπώσουν τις διαμάχες μεταξύ νομικών αξιών και νομικής παράδοσης. 

314 Σολομός (1993) 17, 18. 
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εξασφαλίζει το δίκαιο και το ηθικό αποσκοπώντας στην ευδαιμονία του αθηναϊκού 

λαού. Οι νόμοι δικαίου που διέπουν το αθηναϊκό κράτος είναι ίδιοι και κοινοί για 

όλους. Όπως αναφέρουν οι Châtelet & Pisier-Kouchner «το δίκαιο είναι ένα σύστημα: 

βασικός ρόλος του είναι να ρυθμίζει τη χρήση της δύναμης στις σχέσεις ανάμεσα στους 

ανθρώπους»315. Ο Πλάτων στο έργο του Πολιτεία έχει αναφερθεί διεξοδικά στην έννοια 

της δικαιοσύνης, εντάσσοντάς την μέσα στις τέσσερις πλατωνικές αρετές με τις άλλες 

τρεις να είναι η σοφία, η ανδρεία και η  σωφροσύνη. Τα τέσσερα αυτά είδη αρετής 

κατά τον Πλάτωνα καθιστούν τον άνθρωπο αγαθό δηλαδή ηθικό, αβρό, γενναίο και 

άριστο316. Στην Πολιτεία στο χωρίο 519d έως 520a φανερώνεται και η άποψη του 

Σωκράτη σχετικά με το νόμο και το δίκαιο317. Ο νόμος για τον φιλόσοφο μεριμνά για 

την ευτυχία ολόκληρης της κοινωνίας και όχι για μια μικρή μερίδα πολιτών. Σκοπός 

του νόμου είναι να οργανώσει την πόλη σε μια ομάδα που θα νοιάζεται και θα ενεργεί 

για το κοινό καλό. Ως εκ τούτου δεν θα τελείται καμιά αξιόποινη πράξη ούτε θα 

διαπράττεται κάποια αδικία, αφού η επικράτηση της δικαιοσύνης θα εξασφαλίζει το 

ιδανικό της αρμονικής ζωής και ο νόμος θα δημιουργεί πολίτες που θα τους 

χρησιμοποιεί για να φυλάσσει την πόλη ενωμένη. Τέλος, ο Σόλων όταν συνέταξε τη 

νομοθεσία του ευελπιστούσε να εξασφαλίσει την αρμονία, το μέτρο και την ηρεμία 

ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς. Επιχειρούσε να επιφέρει σε όλες τις 

τάξεις την έννοια της δικαιοσύνης318.   

Αξίζει να παρατηρήσουμε στο σημείο αυτό ότι η κλασική Αθήνα αντιμετώπιζε, 

όπως κάθε οργανωμένη κοινωνία, ένα χρόνιο πρόβλημα για την οικοδόμηση του 

νομικού της συστήματος. Παρόλα αυτά, η πόλη κατάφερε να διατηρήσει τη δημόσια 

τάξη και το σεβασμό στο νομικό της σύστημα παρά το κλίμα της νομικής ανασφάλειας 

που αρχικά υπήρχε. Βέβαια, απόλυτο και οργανωμένο σε αρχές δίκαιο στον αρχαίο 

ελληνικό κόσμο δεν υφίστατο. Υπήρχαν, όμως, αναβαθμοί δικαίων. Το δίκαιο 

διακρινόταν σε εκείνο που στηριζόταν στον πειθαναγκασμό της απόλυτης κοσμικής 

εξουσίας και στο δίκαιο που εδραζόταν στο θρησκευτικό στοιχείο και στη δικαιοσύνη 

του Δία319.  Τον 5ο αιώνα κάθε προβληματισμένος και βαθιά σκεπτόμενος Αθηναίος 

 
315 Châtelet & Pisier-Kouchner (1982) 534. 

316 Κοπιδάκης (χ.χ.) 100. 

317 Πλάτων, Βιβλίο Ζ,  519d-520a, σελ. 511-513. 

318 Hornbower (2008) 38, 39. 

319 Lanni (2006) 175, 176. 
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πολίτης αφενός λειτουργούσε ως υποκείμενο δικαίου και αφετέρου είχε συνείδηση πως 

η κοινωνία στην οποία ανήκει δεν ήταν άψογη και ανεπίληπτη με συνέπεια κάθε 

ψέκτης της να είναι σε θέση να προστρέξει στη δικαιοσύνη320. Σύμφωνα με τους  

Vernant και Vidal-Naquet «όταν το δίκαιο οικοδομείται μέσα στον ελληνικό κόσμο 

παρουσιάζεται με τη μορφή κοινωνικών θεσμών, ανθρώπινων συμπεριφορών και 

νοητικών κατηγοριών που καθορίζουν το νοητικό πνεύμα. Επίσης, μαζί με την πόλη 

αναπτύσσεται ταυτόχρονα ένα θεσμικό σύστημα, ορισμένες ψυχολογικές στάσεις και 

μια σκέψη όλα τους με καθαρά πολιτικό χαρακτήρα»321.  

Μια νέα αντίληψη περί αδικήματος διαμορφώνεται, όταν εμφανίζεται ο θεσμός των 

δικαστηρίων. Στην Αθήνα του 5ου αιώνα εφαρμόστηκε μια λαϊκή πρακτική στη 

λειτουργία των δικαστηρίων,  ώστε με την πάροδο του χρόνου να αναπτυχθεί ένα 

ολοκληρωμένο κράτος δικαίου322. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα ηλιαστικά δικαστήρια 

που εκδίκαζαν πολλές και ποικίλες υποθέσεις αποτελούνταν από 6.000 ηλιαστές 

μοιρασμένοι με κλήρωση σε δέκα τμήματα για θητεία ενός έτους. Οι ηλιαστές ήταν 

πολίτες από διάφορες φυλές της Αττικής323. Αυτό που εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον 

ήταν η πρόσβαση των φτωχών στο δικαϊκό σύστημα και στα ένδικα μέσα 

αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την άμεση συμμετοχική δημοκρατία που 

ενδημούσε στην Αθήνα. Οι φτωχοί ένορκοι, ως εκ τούτου, είχαν το δικαίωμα να 

λαμβάνουν τις δικαστικές αποφάσεις και παράλληλα είχαν την ευκαιρία να εκφράζουν 

τις αντιλήψεις τους για την καλή ή κακή συμπεριφορά με συνέπεια να επηρεάζουν την 

ηθική ατμόσφαιρα της Αθήνας. Σταδιακά το αθηναϊκό νομικό σύστημα στάθηκε ικανό 

να ανακοινώνει σταθερούς κανόνες και σαφείς ηθικές κρίσεις μέσα από τις αποφάσεις 

και τον ευέλικτο και συνεπή τρόπο λειτουργίας του, καθώς οι αποφάσεις των ηλιαστών 

δικαστών αποδείκνυαν την έγκριση ή την αποδοκιμασία της αθηναϊκής κοινωνίας 

απέναντι σε μια ορισμένη συμπεριφορά324.  

Πρωταρχικός σκοπός των δικαστηρίων ήταν η δίκαιη επίλυση των διαφορών και η 

σωστή λειτουργία του νόμου με αρχές που να εφαρμόζονται αμερόληπτα. Δεν πρέπει 

να λησμονήσουμε το γεγονός ότι στην Αθήνα του 5ου αιώνα προκαλούνταν 

 
320 Vernant & Vidal-Naquet (1988) 86. 

321 Vernant & Vidal-Naquet (1988) 25. 

322 Lanni (2006) 175. 

323 Σακελλαρίου (2012) 309. 

324 Lanni (2006)176, 177, 178, 179. 
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συγκρούσεις και εντάσεις, όταν οι πολιτικοί θεσμοί ή οι απλοί Αθηναίοι 

αμφισβητούσαν τις πατροπαράδοτες θρησκευτικές και ηθικές αξίες. Την περίοδο αυτή 

δίκες ασέβειας των κοινών θνητών προς τους θεούς πολλαπλασιάζονταν στην Αθήνα 

αποτελώντας ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο. Αξιοσημείωτη είναι η προσπάθεια του 

αθηναϊκού δικαστικού συστήματος να καταστήσει την ασέβεια για την υιοθέτηση 

ασυνήθιστων ιδεών για τους θεούς αξιόποινο αδίκημα με διάταγμα του Διοπείθη325. 

Όπως αναφέρει και ο σοφιστής και ρήτορας Θρασύμαχος ο Χαλκιδόνιος  «οι θεοί δεν 

ασχολούνται με τις ανθρώπινες υποθέσεις όπως αποδεικνύεται από την περιφρόνηση 

που οι άνθρωποι δείχνουν προς τη δικαιοσύνη»326. 

   

 
325 Ostwald (1987) 528. 

326 De Romilly (2000) 143. 
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11. Θυέστης 

Η τραγωδία «Θυέστης» καταπιάνεται με τον μύθο του Θυέστη και τις περιπέτειες που 

βίωσε εξαιτίας της κατάρας του Μυρτίλου Η υπόθεση της τραγωδίας αφορά στην 

επιστροφή του Θυέστη από την εξορία και στην εξαπάτηση που υπέστη από τον 

αδερφό του, Ατρέα ο οποίος για να τον εκδικηθεί τον προσκάλεσε σε συμπόσιο κατά 

το οποίο του έδωσε να φάει τις σάρκες των παιδιών του327.  

Σύμφωνα με τον μύθο ο Ατρέας και ο Θυέστης ήταν γιοί του Πέλοπα.  Η οδύνη και 

οι περιπέτειες του Θυέστη ξεκινούν από τη στιγμή που γεννάται η επιθυμία στον 

πατέρα του να συνάψει γάμο με τη μητέρα του κεντρικού ήρωα της τραγωδίας, την 

Ιπποδάμεια. Ο Οινόμαος, ο βασιλιάς της Ήλιδας και πατέρας της Ιπποδάμειας θέτει ως 

όρο στον Πέλοπα, προκειμένου να συνάψει γάμο μαζί της, να τον κερδίσει σε έναν 

αγώνα αρματοδρομίας. Σε περίπτωση που έχανε θα θανατωνόταν από το ξίφος του 

Οινόμαου. Ο Πέλοπας, προκειμένου να είναι σίγουρος για τη νίκη του, δωροδόκησε 

τον Μυρτίλο, τον ηνίοχο του Οινόμαου, ώστε να αφαιρέσει την περόνη από τον τροχό 

του άρματος του βασιλιά της Ήλιδας. Όλα συνέβησαν κατά το σχέδιο του Πέλοπα, ο 

τροχός διαλύθηκε και ο Οινόμαος σκοτώθηκε ύστερα από σύγκρουση. Ο Πέλοπας, αν 

και άρπαξε την Ιπποδάμεια, αρνήθηκε, ωστόσο να ανταμείψει τον Μυρτίλο για τη 

βοήθειά του, όπως του είχε εγγυηθεί. Αντί της υποσχόμενης ανταμοιβής ο Πέλοπας τον 

ρίχνει στη θάλασσα. Πεθαίνοντας ο άτυχος ηνίοχος καταράστηκε τον Πέλοπα και τους 

απογόνους του. Στο Θυέστη, λοιπόν, ξεσπάει η κατάρα του Μυρτίλου328. 

Ο Θυέστης και ο Ατρέας εκδιώχθηκαν από τον πατέρα τους, Πέλοπα και βρήκαν 

καταφύγιο στις Μυκήνες, όπου συμφώνησαν να ασκούν την εξουσία εναλλάξ. Ένα 

χρυσόμαλλο αρνί που βρέθηκε στο κοπάδι του Ατρέα θεωρήθηκε ένδειξη δύναμης και 

εξουσίας και οδήγησε τον Θυέστη στο να το κλέψει. Παράλληλα, είχε αποπλανήσει τη 

γυναίκα του αδερφού του, την Αερόπη, ενώ ο Ατρέας διατελούσε βασιλιάς των 

Μυκηνών. Ο  Θυέστης έχοντας τη χρυσή προβιά του αρνιού ανέλαβε την εξουσία και 

δεν την έδινε στον αδερφό του το διάστημα βασιλείας που του άρμοζε, παρά μόνο αν 

 
327 Sommerstein (2012) 200. 

328 Lloyd-Jones (2003) 106-107.  Κακριδής (2014) III. 242. Howatson (1996) 588. 
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ο ήλιος ανέτειλε από τη Δύση, γεγονός που ο Δίας  πραγματοποίησε. Ο Ατρέας ύστερα 

από αυτά τα γεγονότα εξόρισε τον αδερφό του και αργότερα για να τον εκδικηθεί τον 

προσκάλεσε σε ένα συμπόσιο κατά το οποίο του έδωσε να φάει τις σάρκες των παιδιών 

του. Όταν ο Θυέστης αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, έφυγε τρομοκρατημένος, 

εξαπολύοντας κατάρες και ύβρεις στον Ατρέα και την οικογένειά του329. 

 Ένας χρησμός έδωσε τη λύση στον Θυέστη, για να εκδικηθεί τον αδερφό του. 

Σύμφωνα με αυτόν, ένας γιος που θα γεννιόταν από εκείνον και την ίδια του την κόρη, 

την Πελοπία θα έβαζε τέλος στο πρόβλημά του και θα σκότωνε τον Ατρέα. Ο Θυέστης 

πηγαίνοντας προς τη Σικυώνα με σκοπό να βρει την κόρη του Πελοπία και να εκτελέσει 

όσα έλεγε ο χρησμός, τη βιάζει μεταμφιεσμένος, ενώ εκείνη πρόσφερε θυσία στον 

βωμό της Αθηνάς. Κάποια στιγμή που ο Ατρέας πέρασε από την περιοχή που 

βρισκόταν η Πελοπία εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά της και μη γνωρίζοντας ότι 

είναι η κόρη του αδερφού του, την παντρεύτηκε και μεγάλωσε το γιο της, Αίγισθο, σαν 

δικό του παιδί. Αργότερα, ο Θυέστης πιάστηκε από τους άνδρες του αδερφού του, οι 

οποίοι και τον παρέδωσαν στα χέρια του Αίγισθου ζητώντας από αυτόν να τον 

σκοτώσει με άκρα μυστικότητα. Την πιο κρίσιμη στιγμή ο Θυέστης αναγνωρίζει στο 

πρόσωπο του δήμιου το σπαθί του, το οποίο και είχε χάσει στην σπηλιά που βίασε την 

Πελοπία. Στο άκουσμα της είδησης αυτής η Πελοπία αυτοκτονεί. Παίρνοντας ο 

Αίγισθος το πλημμυρισμένο με αίματα  από την αυτοκτονία της μητέρας του ξίφος, το 

παρουσίασε στον Ατρέα ως το αίμα του Θυέστη. Αργότερα πηγαίνοντας ο Ατρέας να 

κάνει θυσίες δίπλα στη θάλασσα, ο Αίγισθος τον δολοφονεί και επανατοποθετεί τον 

πατέρα του στο βασίλειο των Μυκηνών330.  

Έχουμε την αίσθηση ότι αρκετά σημεία της συγκεκριμένης τραγωδίας μας δίνουν 

αφορμές να τα σχολιάσουμε, καθώς διαβλέπουμε σε αυτά κάποιο πολιτικό απόηχο της 

εποχής του Σοφοκλή. Ειδικότερα, μέσα από τα παρακάτω αποσπάσματα εικάζουμε πως 

ο Σοφοκλής επιθυμεί να τονίσει την προσήλωση και την ευπείθεια που διακατέχει τον 

αρχαίο Έλληνα απέναντι σε οποιαδήποτε έλλογη ή και παράλογη επιθυμία-απαίτηση 

των θεών. 

Απ. 247 R στον Orion. Floril. 5, 10 

 
329 Lloyd-Jones (2003) 106-107.  Κακριδής (2014) III. 242. Howatson (1996) 588. 

330 Lloyd-Jones (2003) 106-107.  Κακριδής (2014) III. 242. Howatson (1996) 588. 
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σοφὸς γὰρ οὐδεὶς πλὴν ὃν ἂν τιμᾷ θεούς.331 

ἀλλ’ εἰς θεοὺς ὁρῶντα, κἂν ἔξω δίκης 

χωρεῖν κελεύῃ, κεῖσ’ ὁδοιπορεῖν χρεών· 

αἰσχρὸν γὰρ οὐδὲν ὧν ὑφηγοῦνται θεοί 

 

επειδή κανένας δεν είναι σοφός παρά μόνο αυτός που τιμά τους θεούς.  

Αλλά πρέπει να θαυμάζεις τους θεούς και αν ενθαρρυνθείς να  

παραμερίσεις τη δικαιοσύνη, ησύχασε γιατί επιβάλλεται να οδεύσεις  

(προς εκεί) · 

επειδή δεν είναι τίποτα απρεπές από όσα οι θεοί υποδεικνύουν 

Οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου αποτελούσαν τους ανώτατους άρχοντες και ο Δίας 

κατείχε μία επιπλέον θέση, εκείνη του υπέρτατου κυβερνήτη. Οι κοινοί θνητοί όφειλαν 

να υπακούν στις διαταγές και να εκπληρώνουν τις επιθυμίες των θεών με οποιοδήποτε 

κόστος. Ο Lesky αναφέρει ότι «υπάρχει μια ισχυρή θεϊκή βούληση, στην οποία οφείλει 

να υποταχτεί γεμάτος σεβασμό ο άνθρωπος, έχοντας πλήρη συναίσθηση των ορίων 

του»332. Στην αρχαία Ελλάδα η θρησκεία ήταν υποχρεωτική για τους πολίτες και η 

ασέβεια προς τα θεία εκλαμβανόταν ως προδοσία.  

Ο Σοφοκλής πιθανολογούμε ότι με το ανωτέρω χωρίο επιθυμεί να τονίσει τη 

σημασία της θρησκείας333 στην κλασική Αθήνα, καθώς αποτελούσε κομμάτι της 

ιδεολογίας της πόλης-κράτους, ενώ η καταστρατήγηση των θρησκευτικών 

υποχρεώσεων συνιστούσε εγκληματική ενέργεια κατά της αθηναϊκής πολιτείας. Συχνά 

 
331 Radt (1999) V. 240. Πβ. και Nauck (1964) 184. Lloyd- Jones (2003) 108-109. Pearson (1917) Ι. 187.  

332 Lesky (2010) 450. 

333Lesky (2010) 450-452: «Στο έργο του Σοφοκλή παρατηρείται βαθιά ευσέβεια η οποία αναπτύσσεται 

πάνω στο έδαφος της παραδοσιακής θρησκείας, αλλά πολύ πάνω και πολύ πέρα από αυτή. Επίσης, έχει 

επίγνωση του γεγονότος ότι οι ενέργειες του θεού μπορεί να εμφανίζονται ως τιμωρία για την ανθρώπινη 

ασέβεια ταυτόχρονα όμως μπορεί, ως προηθική έκφραση μιας υπερβατικής δύναμης, να μην επιδέχονται 

καμιά ηθική ερμηνεία.» 
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ο σεβασμός των Αθηναίων προς το δωδεκάθεο αποδεικνυόταν μέσα από τη συμμετοχή 

τους στις πομπές για το προσκύνημα των θεών και στους αγώνες που τελούνταν προς 

τιμήν τους. Οι θεοί εκπροσωπούσαν τη λάμψη, το συνεχές, την ηρεμία και τη γαλήνη. 

Αντιθέτως, ο άνθρωπος ήταν και είναι εφήμερος, με μια ζωή ασταθή, αβέβαιη, ευπαθή, 

ευπρόσβλητη και ευαίσθητη. Όπως αναφέρει η De Romilly ο Σοφοκλής θεωρεί ότι 

«ποτέ δε θα μπορέσουμε να έχουμε αρκετό σεβασμό και αρκετή ευλάβεια προς τους 

θεούς»334.  

Ο Σοφοκλής με τη χρήση των συγκεκριμένων αποσπασμάτων, ίσως, ήθελε να 

υπενθυμίσει στους συμπολίτες του την αφοσίωση τους τόσο στη θρησκεία όσο και στον 

νόμο. Τα προαναφερθέντα χωρία, λοιπόν, θα μπορούσαν να συσχετιστούν με την 

προσήλωση που πρέπει να διαπνέει κάθε Αθηναίο του 5ου αιώνα απέναντι στις επιταγές 

του νόμου. Η ελευθερία και ο σεβασμός στους νόμους αποτελούν δύο θεμελιώδεις 

πολιτικές αξίες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την αρχαία ελληνική σκέψη και 

διαπνέουν τη δημοκρατική Αθήνα του 5ου αιώνα εξασφαλίζοντάς της μια σωστά 

οργανωμένη διακυβέρνηση. Ο σεβασμός κάθε Αθηναίου στους θεσμικούς κανόνες της 

πολιτείας του εγγυάται την αξιοπρέπειά του, την ασφάλειά του, την ατομική του ευζωία 

και συγχρόνως την ευμάρεια ολόκληρης της κοινωνίας. Οι νόμοι στη δημοκρατική 

Αθήνα διαμορφώνουν πολίτες με ήθος, με συνείδηση των υποχρεώσεων και των 

δικαιωμάτων τους και με δυνατότητες συμμετοχής τους στα κοινά. Επίσης, 

διασφαλίζουν την ειρήνη, την κοινωνική αρμονία, τη δικαιοσύνη, την ισότητα, τη 

συλλογική ευμάρεια και προστατεύουν τη δημοκρατική αθηναϊκή κοινωνία από 

φαινόμενα εκμετάλλευσης, καπηλείας, αναρχίας, αυθαιρεσίας και ιδιοτέλειας. 

Οτιδήποτε υποστηρίζουν οι νόμοι είναι αδιαφιλονίκητο και αναμφισβήτητο για την 

Αθήνα του Χρυσού Αιώνα και συνεπώς χρήζει απόλυτης υπακοής. Ο νόμος πρέπει να 

είναι σεβαστός από τον πολίτη, έστω και αν κάποτε τον βλάπτει. Στο σημείο αυτό 

πρέπει να τονίσουμε ότι οι νόμοι τον 5ο αιώνα π. Χ. εφαρμόζονται προς τους παραβάτες 

αντικειμενικά και αμερόληπτα ανεξαρτήτως κοινωνικής ή πολιτικής θέσεως335. Ως 

παράδειγμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τον Κίμωνα ο οποίος υφίστατο τις 

συνέπειες του αθηναϊκού νόμου με αποτέλεσμα να εξοριστεί από την Αθήνα, εξαιτίας 

της στρατιωτικής του πρωτοβουλίας να οδηγήσει τέσσερις χιλιάδες Αθηναίους οπλίτες 

στη Σπάρτη ύστερα από την έκκλησή της για βοήθεια. Τελικά, οι οπλίτες δεν έγιναν 

 
334 De Romilly (1997) 130, 131. 

335 Sabine (1980) 31. 
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αποδεκτοί από του Λακεδαιμόνιους γεγονός που εξέθεσε τον Κίμωνα και εξόργισε τους 

Αθηναίους.  

Αναμφίβολα, αυτά τα αποσπάσματα μάς δίνουν την αφορμή να επισημάνουμε δύο 

αξίες του αρχαίου ελληνικού κόσμου, την αιδώ και τη δίκη τις οποίες συχνά ο 

Σοφοκλής στα έργα του τις αναζητεί.  Η φιλαλήθεια, η στωικότητα και ο 

συναισθηματισμός στην αιδώ ανήκουν στο αριστοκρατικό πρότυπο που αρκετές φορές 

ο Σοφοκλής περιγράφει στα δραματικά του έργα336. Αιδώς ονομάζεται το συναίσθημα 

της σεμνότητας, της ντροπής, της ταπείνωσης που αισθάνεται ο άνθρωπος απέναντι 

στα θεία, στους θεσμούς αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό,  όταν ενεργεί με τρόπο που 

έρχεται σε αντίθεση με όσα ορίζουν οι άγραφοι και οι γραπτοί κώδικες ηθικής 

συμπεριφοράς. Το συναίσθημα της αιδούς επέρχεται στον άνθρωπο, όταν οι δράσεις 

και οι ενέργειές του υποτιμούν και υποβαθμίζουν τον ίδιο ως προσωπικότητα τόσο 

απέναντι στους συνανθρώπους του όσο και στον ίδιο του τον εαυτό. Κατά συνέπεια ο 

Αθηναίος κατορθώνει αφενός να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της 

αθηναϊκής κοινωνίας που ζει και αφετέρου να αποφύγει τους εμπαιγμούς, τις επικρίσεις 

και τις αποδοκιμασίες. Όπως αναφέρει ο Ιακώβ « Το συναίσθημα της αιδούς είναι ορθό 

και κοινωνικά ωφέλιμο»337. Η αιδώς, όπως προαναφέρθηκε, είναι ο σεβασμός απέναντι 

στους ηθικούς κανόνες και η ντροπή, αν παρεκκλίνουμε από αυτούς. Όπως αναφέρει η 

De Romilly  «σε σύγκριση με τους ανθρώπινους κανόνες, οι ηθικοί κανόνες που τελούν 

υπό την αιγίδα της θείας τάξης, περιβάλλονται με μίαν αξία απρόσβλητη, η οποία τους 

δίνει το προβάδισμα έναντι όλων των άλλων»338. Όπως καθίσταται πρόδηλο από την 

παραπάνω σύντομη συζήτηση οι Αθηναίοι οφείλουν να διακατέχονται από αυτού του 

είδους το συναίσθημα για να μπορούν να ενεργούν με μέτρο και με ήθος, ώστε να είναι 

σε θέση να διασφαλίσουν την κοινωνική σταθερότητα. 

Από την άλλη πλευρά η δίκη συνιστά το δεύτερο στοιχείο που εξασφαλίζει την 

ευημερία στην αρχαία Αθήνα. Με τον όρο δίκη εννοείται το συναίσθημα της 

δικαιοσύνης, της επίγνωσης του δικαίου και του άδικου, του σεβασμού και της τήρησης 

των γραπτών και άγραφων νόμων, της επιβολής ποινών στους παραβάτες και της 

ευσέβειας απέναντι στα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων. Ας μην ξεχνάμε ότι η 

 
336 Webster (1994) 78. 

337 Ιακώβ (2010) 106 

338 De Romilly (1997) 113, 114. 
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δημοκρατία επιτυγχάνεται μέσα από τον σεβασμό του νόμου και των δικαστηρίων, 

αφού η δικαιοσύνη αποτρέπει τόσο την τυραννία όσο και την αναρχία και διασφαλίζει 

τις σχέσεις μεταξύ των πολιτών και την ηθική διακυβέρνηση της πόλης339. Η 

κατάκτηση του ορθού και του νόμιμου, η εσωτερική ανάγκη για το έντιμο, το δίκαιο 

και το ηθικό αποτελούν τις διεκδικήσεις του συναισθήματος της Δίκης. Μέσω των 

αξιών της αιδούς και της δίκης κατοχυρώνεται η κοινωνική αρμονία, η ομόνοια και η 

συνοχή της πολιτικής κοινωνίας. Όπως αναφέρουν οι Vernant και Vidal-Naquet ο 

Σωκράτης στον Κρίτωνα υποστηρίζει ότι « η ευσέβεια και η δικαιοσύνη απαιτούν 

υπακοή στους νόμους της πατρίδος, έστω και αν είναι άδικοι, έστω και αν αυτή η αδικία 

στρέφεται ενάντια στον πολίτη και τον καταδικάζει σε θάνατο. Γιατί, η πόλη, δηλαδή 

οι νόμοι της, είναι πιο σεβαστοί, πιο ιεροί και από τη μάνα και από τον πατέρα και από 

όλους μαζί τους προγόνους»340. Το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι κατά 

πόσο οι αθηναϊκοί νόμοι ήταν δημοσιευμένοι, ώστε το περιεχόμενό τους να ήταν 

πρακτικά διαθέσιμο στον αθηναϊκό λαό341. Αν η αθηναϊκή πολιτεία δεν δημοσίευε 

όλους τους νέους νόμους στην πέτρα, τότε είτε δεν γνωστοποιείτο το περιεχόμενό τους 

στους πολίτες είτε υπήρχε άλλος τρόπος δημοσίευσής τους.  

Προχωρώντας την ανάλυση της αποσπασματικής τραγωδίας εύλογα θα υπέθετε 

κανείς ότι θίγεται η έννοια της ευθύνης μέσα από το παρακάτω απόσπασμα: 

Απ. 257  R στον Stob. 3, 29, 1  

ὥς νῦν τάχος στείχωμεν· οὐ γὰρ ἔσθ’ ὅπως 342 

σπουδῆς δικαίας μῶμος ἅψεταί ποτε 

 

ας προχωρήσουμε τώρα γρήγορα·  

γιατί ευθύνη ποτέ δεν μπορεί να αποδοθεί  

 
339 Xanthaki-Karamanou (2015) 143. 

340 Vernant & Vidal-Naquet (1988) 39. 

341 Sickinger (2004) 93, 101. 

342 Radt (1999) V. 244. Πβ. και Nauck (1964) 187. Lloyd- Jones (2003) 110-111. Pearson (1917) Ι. 193.  
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σε μια δικαιολογημένη φιλονικία. 

Ο Σοφοκλής με τη χρήση του συγκεκριμένου χωρίου, μάλλον, επιθυμούσε να 

επισημάνει στους συμπολίτες του τη σημασία της ευθύνης. Οι Αθηναίοι είναι αναγκαίο 

να αντιληφθούν ότι με τον όρο ευθύνη ορίζεται η υποχρέωση που αισθάνεται κάποιος 

στο να ανταποκριθεί σε κάτι που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει και είναι πάντα σε 

θέση να λογοδοτήσει για τις σχετικές πράξεις του. Στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. ο 

Αθηναίος πολίτης ενεργεί ως υποκείμενο δικαίου και συμμετέχει στην πολιτική ζωή 

μέσα από τις απόψεις που διατυπώνει σε θέματα που αφορούν τα πολιτικά δρώμενα 

της αθηναϊκής πολιτείας343. Μέσω αυτής της δράσης του νιώθει υπεύθυνος για την 

πορεία των πολιτικών πραγμάτων. Ειδικότερα, με την κρίση και τη νόησή του 

κατευθύνει κατά κάποιον τρόπο τα γεγονότα, διαχειρίζεται τις δημόσιες υποθέσεις 

στην Εκκλησία του δήμου και στα ηλιαστικά δικαστήρια γεγονός που τον ωθεί στο να 

αισθάνεται περισσότερο αυτόνομος και αυτεξούσιος σε θέματα που αφορούν στην 

πολιτική και στην προσωπική του μοίρα344. Αναντίρρητα, η ευθύνη που νιώθει  ο 

πολίτης της Αθήνας κατά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων είναι απόλυτα συνυφασμένη 

με το δημοκρατικό πολίτευμα και τις αρχές που το διέπουν. Ο Αθηναίος, όντας ενεργός 

πολίτης, συμμετέχει με ιδιαίτερη προσοχή και με μεγάλη ευσυνειδησία και συνέπεια 

στις συζητήσεις της Εκκλησίας του δήμου που άπτονται θεμάτων πολιτικής φύσεως. 

Γνωρίζει καλά πως ο ίδιος ως πολίτης συνεισφέρει με τη γνώμη του στη ρύθμιση, στην 

τακτοποίηση και στη βελτίωση των δημοσίων υποθέσεων. 

  

 
343 Vernant & Vidal-Naquet (1988) 86. 

344 Vernant & Vidal-Naquet (1988) 86. 
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12. Ιφιγένεια 

Η αποσπασματικά σωζόμενη τραγωδία του Σοφοκλή Ιφιγένεια, δυστυχώς, δεν μας 

παρέχει επαρκή στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο του μύθου στον οποίο βασίζεται. 

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Lloyd-Jones η συγκεκριμένη τραγωδία πιθανότατα έχει 

το ίδιο μυθολογικό περιεχόμενο με το τραγικό έργο του Ευριπίδη Ἰφιγένεια ἡ ἐν 

Αὐλίδι345. Όπως αναφέρει και ο Sommerstein η υπόθεση του έργου αφορά στην 

εξαπάτηση της Κλυταιμήστρας από τους Αχαιούς με σκοπό να στείλει την κόρη της, 

Ιφιγένεια στην Αυλίδα346. 

Γνωρίζουμε από μια περίληψη του Πρόκλου ότι τόσο τα Κύπρια όσο και ο 

Ευριπίδης, αναφέρουν ότι ο βασιλιάς των Μυκηνών και του Άργους,  Αγαμέμνων 

ζήτησε από την κόρη του Ιφιγένεια να φύγει από τις Μυκήνες και να μεταφερθεί στην 

Αυλίδα, στο στρατόπεδο των Αχαιών με το πρόσχημα του επικείμενου γάμου της με 

τον βασιλιά των Μυρμιδόνων, Αχιλλέα347. Ο πραγματικός σκοπός του ερχομού της 

Ιφιγένειας στην Αυλίδα ήταν να θυσιαστεί προς τιμήν της θεάς Άρτεμης για χάρη της 

πατρίδος της. Όταν αποκαλύφθηκε ο αληθινός σκοπός της πρόσκλησής της, η μητέρα 

της, Κλυταιμήστρα παρακαλεί τον Αχιλλέα να τη βοηθήσει να μη θανατωθεί άδικα η 

κόρη της και παράλληλα η Ιφιγένεια εκλιπαρεί τον πατέρα της να αλλάξει τα σχέδιά 

του.  Συγχρόνως, ο στρατός των Αχαιών ζητά επιμόνως τη θυσία της όμορφης κόρης, 

διότι το επίτασσε η χρονική στιγμή και οι συνθήκες. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

επισημάνουμε ότι οι Έλληνες βρίσκονταν ακινητοποιημένοι με τον στόλο τους στην 

Αυλίδα εξαιτίας της άπνοιας των ανέμων, γεγονός που εμπόδιζε τον απόπλου τους για 

την εκστρατεία εναντίον της Τροίας. Ο θάνατος, λοιπόν, της Ιφιγένειας είναι καίριας 

σημασίας για τον έκπλου του στόλου των Αχαιών, καθώς η θεά Άρτεμις ευθυνόταν για 

την άπνοια των ανέμων και την καθήλωση των πλοίων στην Αυλίδα348.  

Την οργή και το θυμό της θεάς του κυνηγιού προκάλεσε το γεγονός της θανάτωσης 

του ελαφιού της από τον Αγαμέμνονα στα δάση της περιοχής όπου είχαν 

 
345 Lloyd-Jones (2003) 138 

346 Sommerstein (2012) 200. 

347 Lloyd-Jones (2003) 138. 

348 Lloyd-Jones (2003) 138, 139.  Graves (1998) II. 98.  Κακριδής (2014) V. 196. 
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στρατοπεδεύσει οι Αχαιοί. Προκειμένου, όμως, η Άρτεμις να επιτρέψει στους Έλληνες 

να φύγουν για την εκστρατεία έπρεπε ο Αγαμέμνων να κατευνάσει τον εκνευρισμό της 

θυσιάζοντας την κόρη του για χάρη της. Έτσι, την παραδίδει στον Κάλχα για να τη 

θυσιάσει. Η Ιφιγένεια πια έχει αποδεχτεί τη μοίρα της και δέχεται εκουσίως να 

θυσιαστεί για το κοινό συμφέρον. Ωστόσο, τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή, όταν η 

θεά Άρτεμις τελικά την λυπάται. Βάζει, λοιπόν, στη θέση της ένα ελάφι και η θεά 

τυλιγμένη σε σύννεφο την αρπάζει και την οδηγεί στην Ταυρίδα κάνοντας την 

αρχιιέρεια της και παρέχοντας της το αποκλειστικό δικαίωμα να αγγίζει  μόνο εκείνη 

το ιερό ξόανο της θεάς. Εκεί, η Ιφιγένεια υπακούοντας με σεβασμό και ευλάβεια στις 

εντολές της Αρτέμιδος εξάγνιζε κάθε ξένο που κατέφθανε στην Ταυρική Χερσόνησο 

προκειμένου να θυσιαστεί. Στη συνέχεια πειθαρχώντας στις διαταγές του βασιλιά των 

Ταύρων, Θόα προχωρούσε στη διαδικασία της ανθρωποθυσίας349.  

Στη συγκεκριμένη τραγωδία ένα απόσπασμα που θεωρούμε ότι αξίζει ιδιαίτερης 

προσοχής και ενδεχομένως απαιτεί μια απόπειρα ερμηνευτικής ανάλυσής το 

παρακάτω: 

Απ. 308 R στον Stob. 3, 30, 6  

τίκτει γὰρ οὐδὲν ἐσθλὸν εἰκαία σχολή.350 

 

Γιατί τίποτα καλό δεν γεννά η μάταιη απραξία. 

Το απόσπασμα, ίσως, να ειπώθηκε από τον Οδυσσέα ή από κάποιον άλλο Έλληνα 

στρατηγό προς τον αρχιστράτηγο των Αχαιών, Αγαμέμνονα με σκοπό να τον 

κινητοποιήσει να λάβει σύντομα και χωρίς χρονοτριβή την πιο δύσκολη απόφαση για 

χάρη της πατρίδας του, θυσιάζοντας την ίδια του την κόρη. Θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι  πιθανότατα το συγκεκριμένο χωρίο αποτελεί έναν έμμεσο υπαινιγμό 

για την αποφυγή της πολιτικής απραξίας-αβουλίας και την αναγκαιότητα της ενεργούς 

συμμετοχής των Αθηναίων στα πολιτικά δρώμενα. Οι πολίτες δικαιούνταν σύμφωνα 

με τις δημοκρατικές αρχές της Αθήνας να μετέχουν στην Εκκλησία του δήμου και να 

 
349 Lloyd-Jones (2003) 138, 139.  Graves (1998) II. 98.  Κακριδής (2014) V. 196. 

350 Radt (1999) V. 272. Πβ. και Nauck (1964) 197. Lloyd-Jones (2003) 140, 141. Pearson (1917) I. 221. 
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λαμβάνουν τον λόγο. Η δράση τους, όμως, δεν περιοριζόταν μόνο εκεί. Η συμμετοχή 

τους τόσο στη Βουλή όσο και στα δικαστήρια ήταν εξίσου σημαντική και τακτική. Το 

κυριότερο, βέβαια, ήταν το γεγονός ότι οι Αθηναίοι πολίτες μπορούσαν να εκφραστούν 

ελεύθερα στον καθημερινό προφορικό τους λόγο351. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι 

κάποιοι Αθηναίοι με ταλέντο στη συγγραφή μπορούσαν να διατυπώσουν τις απόψεις 

του απρόσκοπτα ή να καυτηριάσουν τα «κακώς κείμενα» της εποχής τους είτε μέσω 

των συγγραμμάτων τους είτε μέσω των θεατρικών τους έργων. 

Αναμφίλεκτα, η ελευθεροστομία ήταν μια δεδομένη αξία για τους πολίτες γεγονός 

που οδηγούσε στην πραγμάτωση της αθηναϊκής δημοκρατίας. Με την ελευθερία του 

λόγου να χαρακτηρίζει το δημοκρατικό καθεστώς, ο Αθηναίος εξέφραζε δημόσια τη 

γνώμη του και ασκούσε ελεύθερα δημόσια κριτική352. Οι Αθηναίοι ερχόμενοι σε επαφή 

με τις δημοκρατικές αξίες και αρχές ωθούνταν στο να καλλιεργήσουν μια έντονη 

πολιτική δράση εκφράζοντας έτσι τις πολιτικές ανησυχίες και αγωνίες των καιρών 

τους. Δεν θα ήταν υπερβολικό να υποστηρίξουμε ότι ο Σοφοκλής με το στοχευμένο –

κατά την άποψή μας- χωρίο, ίσως, προσπαθεί να αναδείξει τις συνέπειες της 

απολιτικοποίησης και της παθητικότητας ορισμένων συμπολιτών του, ώστε να τους 

προβληματίσει για τις επιπτώσεις από την ενεργεία ή εν δυνάμει αποχή τους από τα 

κοινά και  να τούς εμφυσήσει την άποψη ότι τίποτα καλό δε δημιουργείται από την 

πολιτική χαλαρότητα.  

Είναι εδραιωμένη η αντίληψη ότι στα χρόνια της διακυβέρνησης της Αθήνας από 

τον Περικλή, ο Αθηναίος πολίτης πειθαρχούσε στους άρχοντες από δέος και σεβασμό 

προς αυτούς και όχι από φόβο. Ένα από τα χαρακτηριστικά της αθηναϊκής δημοκρατίας 

ήταν εκείνο που επέτρεπε στον Περικλή να περιμένει από τους πολίτες να τηρούν και 

να συμμορφώνονται στην πολιτική του ως κοινή τους στάση και να προσμένει το 

δραστήριο και ενεργό ενδιαφέρον τους για το κοινό καλό353. Αδιαμφισβήτητο είναι το 

γεγονός ότι η δημοκρατία ήταν η πολιτική εκδήλωση της ελευθερίας που οι Αθηναίοι 

έπρεπε να αξιοποιήσουν στη ζωή τους στο πλαίσιο της οποίας μπορούσαν να 

συμμετέχουν στην Εκκλησία του δήμου έχοντας το δικαίωμα ψήφου354. Κάθε 

Αθηναίος μπορούσε, λοιπόν, να ανέβει στο βήμα και να παρουσιάσει τις προτάσεις του 

 
351 Σακελλαρίου (2012) 7. 

352 Παπαδόπουλος (1978)  205. 

353 Allison (1983) 17. 

354 Glotz (1989) 141. 
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με επιχειρήματα έχοντας τοποθετημένο στο κεφάλι του ένα στεφάνι μυρτιάς γεγονός 

που τον καθιστούσε ιερό355. Οι αρμοδιότητες που είχε η Εκκλησία του δήμου και ο 

τρόπος που αποφάσιζε ήταν ξεχωριστός. Αποφάσιζαν οι ίδιοι οι πολίτες με βάση την 

αρχή της πλειοψηφίας και έτσι πραγματοποιείτο το πέρασμα από το καθεστώς της 

έμμεσης δημοκρατίας στο καθεστώς της άμεσης356.  

Κατά τον Περικλή η Αθήνα ήταν σχολείο της Ελλάδας και εκείνος που δεν 

συμμετείχε σε αυτά τα καθήκοντα ήταν άχρηστος357. Ας αναλογιστούμε στο σημείο 

αυτό το ρόλο των Αθηναίων πολιτών ο οποίος στηριζόταν στο τρίπτυχο της 

νομοθεσίας, της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης. Σε περίπτωση που ο Αθηναίος 

αδιαφορούσε για αυτές τις αρμοδιότητες, η δημοκρατία  κινδύνευε να χάσει την αξία 

και το κύρος της ή να καταπατηθεί από τους συκοφάντες. Αδιαμφισβήτητα, επομένως, 

η πολιτικοποίηση, δηλαδή, η ουσιαστική ενασχόληση των Αθηναίων με τα κοινά ήταν 

επιβεβλημένη για τη διατήρηση της πολιτικοοικονομικής και κοινωνικής προόδου του 

κράτους τους και για την εδραίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Συγχρόνως, η 

αναγκαιότητα του ενεργού ρόλου των πολιτών στα δημόσια πράγματα αποτελούσε 

εκείνο το στοιχείο που σε συνδυασμό με τη φημισμένη ευφυΐα των Αθηναίων έδωσε 

τη δυνατότητα στο κράτος τους να αυτοπροβληθεί και να καταξιωθεί μεταξύ άλλων ως 

ένα οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο. Δηλωτικό, επίσης, της τριβής και της 

εξοικείωσης των Αθηναίων με τους δημοκρατικούς θεσμούς και της έντονης πολιτικής 

δράσης ήταν η εμφάνιση αξιόλογων πολιτικών μορφών που εξέφρασαν τις πνευματικές 

ανησυχίες των καιρών τους.   

Για τους ανωτέρω λόγους ο Αθηναίος πολίτης δεν έπρεπε απλά να φέρει τον τίτλο 

του πολίτη, αλλά να ζει, να υπάρχει και να δρα ως τέτοιος, γιατί ο ρόλος του ήταν 

υψίστης σημασίας τόσο για τον ίδιο όσο και για την πόλη του. Αξιοπρόσεκτο είναι το 

γεγονός ότι η Αθήνα δεν επεδίωκε αποκλειστικά τη δημιουργία ετοιμοπόλεμων 

επαγγελματιών οπλιτών. Επρόκειτο για μια πνευματική και ανώτερη πολιτιστικά πόλη, 

συγκριτικά με άλλες του ελληνικού χώρου, στόχος της οποίας ήταν η διαμόρφωση 

οξυδερκών και δραστήριων ατόμων γεγονός που θα επιτυγχανόταν μέσα από τη 

συμμετοχή τους στη δημόσια δράση. Ιδιαίτερα τον 5ο π. Χ. αιώνα η Αθήνα βιώνει μια 

 
355 Glotz (1989) 172. 

356 Παπαδόπουλος(1978) 57. 

357 Lang (2004) 33. 
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σπουδαία πολιτική, οικονομική και πνευματική ανάπτυξη, ενώ κυριαρχεί και στον 

στρατιωτικό τομέα όπου μέσω των ιμπεριαλιστικών της τάσεων κατοχύρωνε την 

ευρυθμία και την ευταξία της358.  

Ο Σοφοκλής θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι, πιθανώς, υπενθυμίζει μέσα από 

αυτό το σύντομο, αλλά καίριας σημασίας απόσπασμα το χρέος και το καθήκον κάθε 

Αθηναίου. Σύμφωνα με αυτό κανείς πολίτης της Αθήνας δεν έπρεπε να σκεφτεί την 

απομάκρυνσή του από τα κοινά και την εκούσια αποχή του από τα πολιτικά δρώμενα. 

Κάτι τέτοιο δεν θα συνιστούσε απλά και μόνο αδιαφορία από την πλευρά του αλλά 

αχρηστία και ανευθυνότητα. Τέτοιου είδους άτομα δεν είχαν καμία θέση στο αθηναϊκό 

κράτος, καθώς η αδράνεια, η αναποφασιστικότητα και οι τάσεις πολιτικής 

χαλαρότητας δεν ήταν σύμφυτες και ταιριαστές με την ιδιοσυγκρασία των Αθηναίων 

και τις αξίες της Αθηναϊκής πολιτείας. Ο εκάστοτε πολίτης έπρεπε να μεριμνά για την 

κατάκτηση της πολιτικής αρετής, γιατί μόνο έτσι θα αποκτούσε συνείδηση των 

πολιτικών του καθηκόντων, ενώ  μέσα από το δημόσιο λόγο του θα επηρεάσει την 

πολιτική επικαιρότητα της εποχής του  και θα συμβάλλει στην προστασία της πόλης 

και της κοινωνίας.  

Στο σημείο αυτό δεν πρέπει να παραβλέψουμε την αλησμόνητη - για όλο το 

ανθρώπινο γένος- άποψη του Περικλή την οποία εξέφρασε φθινόπωρο του 431 π.Χ 

στον Επιτάφιο λόγο του για να επαινέσει και να καταξιώσει τους πρώτους Αθηναίους 

νεκρούς του Πελοποννησιακού Πολέμου που έπεσαν στο πεδίο της μάχης ως ήρωες, 

ως πολεμιστές και ως πολίτες. Αξιοπαρατήρητο είναι, λοιπόν, το παρακάτω σημείο του 

λόγου του: 

[2.40.2] ἔνι τε τοῖς αὐτοῖς οἰκείων ἅμα καὶ πολιτικῶν ἐπιμέλεια, καὶ ἑτέροις πρὸς ἔργα 

τετραμμένοις τὰ πολιτικὰ μὴ ἐνδεῶς γνῶναι· μόνοι γὰρ τόν τε μηδὲν τῶνδε μετέχοντα 

οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ᾽ ἀχρεῖον νομίζομεν. 

Μετάφραση: Εις την πόλιν μας, άλλωστε, εκείνοι που επιμελούνται τας προσωπικάς 

τους υποθέσεις δεν αμελούν δια τούτο τας δημοσίας, και μολονότι άλλοι μεν είναι 

απασχολημένοι εις τούτο, άλλοι δε εις εκείνο το επιτήδευμα, όλοι εννοούν επαρκώς τα 

 
358 Mossé (1978) 2, 3. 
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πολιτικά πράγματα. Διότι μόνοι ημείς εκείνον που δεν μετέχει εις αυτά θεωρούμενό όχι 

φιλήσυχον, αλλά άχρηστον359. 

Η άποψη που εξέφρασε ο πολιτικός οραματιστής και ο κύριος θεμελιωτής του 

ολοκληρωμένου αθηναϊκού δημοκρατικού πολιτεύματος, Περικλής, φανερώνει 

ολοκάθαρα τη στάση που πρέπει να διαθέτει ο Αθηναίος απέναντι στο κράτος μιας και 

εκείνος ταυτίζεται μαζί του. Όποιος πολίτης ήταν ουδέτερος και αμέτοχος έχανε τα 

πολιτικά του δικαιώματα, διότι η αθηναϊκή πολιτεία τον έκρινε ως ένα άτομο άχρηστο, 

άτολμο, παθητικό και ασυνείδητο. Αυτομάτως, από πρωταγωνιστής της δημόσιας 

δράσης ετρέπετο σε έρμαιο των αποφάσεων άλλων. Υπήρχε, άλλωστε, αρκετά έντονα 

στην Αθήνα το φαινόμενο της παθητικότητας. Οι παθητικοί πολίτες ήταν 

απασχολημένοι πολύ περισσότερο από τις προσωπικές τους υποθέσεις παρά από τα 

κοινά ζητήματα της πόλης360. Αρκούνταν μόνο στο «να ακούν» και προσέρχονταν στην 

Εκκλησία του δήμου όπως ακριβώς πήγαιναν να παρακολουθήσαν τα θεάματα που 

διοργανώνονταν στην πόλη τους361. Στο σημείο αυτό αξίζει να επιχειρήσουμε ένα 

χρονικό άλμα και να αναφερθούμε στο Δημοσθένη όπου στο λόγο του «Περί τῶν ἐν 

Χερρονήσῳ 77» ζητά από τους Αθηναίους να σταματήσουν να αδιαφορούν και να 

παραμένουν αδρανείς, γιατί μόνο τότε θα καλυτερεύσουν και οι ιδιωτικές τους 

υποθέσεις.  Τους υπενθυμίζει ότι, όταν πρέπει να δράσουν, προτιμούν την αδράνεια με 

συνέπεια να μην μπορεί να σωθεί η πόλη από τους κινδύνους που την απειλούν362. Και 

στον «3ο Φιλιππικό» ο Δημοσθένης επανέρχεται επιμένοντας στο ζήτημα της 

παθητικότητας και της αδιαφορίας του δήμου λέγοντας πως στις συνελεύσεις του ο 

δήμος αρέσκεται στο να ακούει μόνο τους λόγους που ηχούν ευχάριστα ή δείχνει 

ενδιαφέρον μόνο τη στιγμή που παρακολουθεί τις συζητήσεις363.  

Δεν θα ήταν υπερβολικό να ισχυριστούμε ότι κάποιοι πολίτες, όταν έφευγαν από 

τις συνελεύσεις, όχι απλά δεν προβληματίζονταν, αλλά δε θυμούνταν κιόλας όσα 

συζητήθηκαν αποδεικνύοντας κατά αυτόν τον τρόπο ότι δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον 

για τα προβλήματα που απασχολούσαν την πόλη τους. Πιθανολογούμε ότι Σοφοκλής 

θεωρούσε αναγκαίο να αντικατασταθεί η πολιτική νωθρότητα ορισμένων συμπολιτών 

 
359 Βενιζέλος (1998) 28, 29. 

360 Mossé (2003) 159. 

361 Mossé (2003) 158. 

362 Mossé (2003) 158. 

363 Mossé (2003) 158, 159. 
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του από μια έξοχη ζωτικότητα και ενεργητικότητα για τα κοινά που θα τους οδηγούσε 

στην αποφασιστικότητα, στην ευστροφία και στην καλλιέργεια όλων των αρετών τους. 

Έτσι, ο αθηναϊκός λαός θα χαρακτηριζόταν ως ανήσυχος και πολυπράγμων, αυτόνομος 

και πολυάσχολος, όπως ακριβώς ήταν ο ηγέτης τους, ο πρώτος άνδρας της αθηναϊκής 

δημοκρατίας, ο Περικλής. Χαρακτηριστικά θα μπορούσαμε να παραθέσουμε την 

άποψη του Περικλή πως είναι δυστυχία η απραγμοσύνη των Αθηναίων με τα πολιτικά. 

Άλλωστε, η μη ενασχόλησή τους με αυτά ήταν ενάντια στο ιδανικό του πολύτροπου 

και πολυπράγμονα που είχαν οι Αθηναίοι στη ζωή τους και της αντίληψης σύμφωνα 

με την οποία οι Αθηναίοι θεωρούν συμφορά την «ἀπράγμονα ἡσυχίαν» και όχι την 

«ἀσχολίαν ἐπί πόνον»364. 

 Η δύναμη της Αθήνας βασιζόταν στη δύναμη του κάθε πολίτη, όπως αναφέρει και 

ο Θουκυδίδης αφού βρισκόταν σε άρρηκτη σχέση με εκείνη. Ας μην ξεχνάμε ότι η 

Αθηναϊκή δημοκρατική πόλη επιτυγχάνει την ισορροπία μεταξύ πολίτη  και της ίδιας  

μέσα από μια ισοδύναμη και αρμονική σχέση στο πλαίσιο της οποίας η πόλη ούτε 

απαρνιέται ούτε θυσιάζει τον πολίτη για το συμφέρον της ούτε, όμως, ο πολίτης ενεργεί 

αυτοβούλως εις βάρος της, παραβιάζοντας τους νόμους και τους κανόνες της. Κάθε 

πολίτης ήταν «εραστής της πόλης του» και μπορούσε για χάρη της να θυσιάσει τη ζωή 

και την περιουσία του365. Αναμφίβολα, όταν η πόλη στηρίζεται σε γερές βάσεις, 

δηλαδή, σε ενεργούς πολίτες που διαθέτουν μια έντονη πολιτική υπόσταση, τότε κάθε 

άτομο αντιμετωπίζει ευκολότερα τα προβλήματά του, γιατί η ίδια του η πόλη τον βοηθά 

να τα επιλύσει. Όπως υποστηρίζει και ο ποιητής Σιμωνίδης «πόλις ἄνδρα διδάσκει»366. 

Ας μην ξεχνάμε ότι η δημοκρατική Αθήνα συνιστούσε σχολείο για τον πολίτη, καθώς 

μορφωνόταν αποκτώντας πολιτική αγωγή μέσα από την τριβή του στην Εκκλησία του 

δήμου, στη Βουλή και στα δικαστήρια367. Ο Περικλής θεωρεί ότι η πολιτική 

κινητοποίηση- πολιτικοποίηση είναι όχι απλώς χρήσιμη, αλλά και αναγκαία, γιατί έτσι 

γίνονται αντιληπτά τα κρατικά προβλήματα, συνειδητοποιούνται καλύτερα οι θεσμοί, 

αποκτάται πνευματική ωριμότητα και επιλύονται τα προβλήματα με τον πιο ορθό 

τρόπο, απόψεις που πιθανότατα θα έβρισκαν σύμφωνο και τον Σοφοκλή368. 

 
364 Ντόκας (1980) 32. 

365 Ντόκας,(1980) 33. 

366 Ντόκας (1980) 35. 

367 Ντόκας (1980) 35. 

368 Ντόκας (1980) 44. 



Οι πολιτικές απηχήσεις στα Τραγικά Αποσπάσματα του Σοφοκλέους 

 

 120 . 

Στόχος του Περικλή ήταν να γίνει η Ελλάδα πνευματική και καλλιτεχνική 

μητρόπολη, διεγείροντας το εθνικό φρόνημα των πολιτών και εντείνοντας το αίσθημα 

ευθύνης τους απέναντι στο κράτος. Ο Περικλής ήταν εκείνος που θέσπισε τον μισθό 

των δημοσίων λειτουργών  μέσω της μισθοφοράς369 σε κάθε Αθηναίο που πρόσφερε 

χρόνο και διέκοπτε την εργασία του, για να προσφέρει υπηρεσίες σε ζητήματα που 

αφορούσαν την πόλη ως μέλος της Βουλής, της Εκκλησίας του δήμου και των ορκωτών 

δικαστηρίων έχοντας τη δυνατότητα να χρηστεί βουλευτής, δικαστής και στρατηγός370. 

Ήταν ένα μέτρο για να καταστήσει ουσιαστική τη συμμετοχή ολόκληρου του δήμου 

στη πολιτική ζωή, να δώσει τη δυνατότητα στους φτωχούς να διαθέσουν ένα μέρος του 

χρόνου τους στις υποθέσεις, χωρίς το φόβο ότι χάνουν το ημερομίσθιό τους371. Κατά 

αυτόν τον τρόπο η αθηναϊκή δημοκρατία επιβράβευε κάθε υπηρεσία που προσφερόταν 

από κάθε ικανό και άξιο Αθηναίο ο οποίος διέθετε ηθικές αρχές, οξύνοια πνεύματος 

και βούληση372. Τα χαρακτηριστικά του αυτά θα τα χρησιμοποιούσε προς όφελος της 

πατρίδας κατέχοντας έτσι μια εκλεκτή θέση στην Αθήνα. Συνεπώς, όλες οι δημόσιες 

υπηρεσίες ήταν ανοιχτές για όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Και κάθε πολίτης 

μπορούσε να εκλεγεί και να εκλέξει, μπορούσε να διοικεί και να διοικείται. Το πιο 

σημαντικό από όλα, όμως, ήταν το γεγονός ότι υπήρχε η δυνατότητα εναλλαγής στην 

εξουσία, ώστε να μην  γίνεται κατάχρηση και παγίωση δύναμης373.  

Συνεχίζοντας την ανάλυσή μας αναφορικά με τη συνειδητή στάση που πρέπει να 

χαρακτηρίζει τον Αθηναίο πολίτη των κλασικών χρόνων, κρίνουμε απαραίτητο να 

σταθούμε στη αντίληψη του Περικλή για τη δημοκρατία. Ο Αθηναίος ηγέτης μιλούσε 

για τη δημοκρατία με γνώμονα τα συμφέροντα της πλειοψηφίας και όχι των λίγων. 

Ήθελε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων όλων των τάξεων και 

ειδικά των κατώτερων374. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στη δημοκρατική 

 
369 Ντόκας (1980) 45, 46, 47: Η μισθοφορά εφαρμόστηκε για να αυξηθεί η συμμετοχή των εργαζομένων 

στην πολιτική ζωή και να ενισχύσει με την οικονομική άνοδο των κατώτερων τάξεων τις βάσεις της 

δημοκρατίας. Ίσως, βέβαια, ο Περικλής με την καθιέρωση της μισθοφοράς πέρα από την ενθάρρυνση 

της συμμετοχής των πολιτών στη διοίκηση της πόλης πέτυχε στο να τη χρησιμoποιήσει ως μέσο στον 

ανταγωνισμό του με τον Κίμωνα προσφέροντας οικονομική αποζημίωση των πολιτών για την 

απασχόλησή τους με την πολιτική.  Mossé (1999) 57: Η μισθοφορά με άλλα λόγια ήταν «η παροχή 

αντιμισθίας για τις δημόσιες υπηρεσίες». 

370 Glotz (1989) 138. 

371 Glotz (1989) 138. 

372 Ντόκας (1980) 43. 

373 Ostwald (1987) 185. 

374 Ostwald (1987) 183. 
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διαδικασία ο λαός ελέγχει τα ζητήματα που τον απασχολούν. Έτσι, οδηγείται η Αθήνα 

από τη λαϊκή κυριαρχία στην κυριαρχία του δικαίου. Δεν πρέπει να λησμονούμε το 

γεγονός ότι ο Περικλής μετέτρεψε τον αδρανή όχλο, ο οποίος δεν μπορούσε να 

διαχειριστεί τον ελεύθερο χρόνο του, σε αξιόλογη δύναμη και κυρίαρχο της πόλης, για 

να επιλύσει ο ίδιος τις ανάγκες του375. «Πάνω από 10.000 πολίτες που ως τότε ήταν οι 

γεωργοί, αναφέρει ο Αριστοτέλης, υπηρετούσαν ως λειτουργοί της μεγάλης 

αυτοκρατορίας εξασφαλίζοντας από τη μισθοφορά τα μέσα για τη συντήρηση τους»376. 

Την εικόνα του αθηναϊκού πολιτεύματος την αποκτούμε πέρα από τον Επιτάφιο λόγο 

του Περικλή, που συνιστά ύμνο της αθηναϊκής δημοκρατίας, από τους λόγους των 

ρητόρων, από τις τραγωδίες, από τις κωμωδίες του Αριστοφάνη και φυσικά από την 

Αθηναίων Πολιτεία και τα Πολιτικά του Αριστοτέλη377. Μεταγενέστερα, ο 

Αριστοτέλης υποστηρίζει στο έργο του «Πολιτικά» το δικαίωμα του Αθηναίου 

«μετέχειν κρίσεως και αρχῆς378» πράγμα που σημαίνει ότι πολίτης είναι εκείνος που 

συμμετέχει στις δικαστικές λειτουργίες και στα αξιώματα εξασφαλίζοντας με αυτόν 

τον τρόπο την αυτάρκεια στη ζωή του.  

Ο Σοφοκλής με ιδιαίτερη συνείδηση και περίσκεψη κάνει χρήση του 

συγκεκριμένου αποσπάσματος στην τραγωδία Ιφιγένεια. Ο τραγικός ποιητής θαρρούμε 

πως προσπαθεί να δονήσει και να τραντάξει με αυτή τη φράση τους εφησυχασμένους 

ή εν δυνάμει αδρανείς πολίτες, αυτούς που βρίσκονται σε μια διαρκή επανάπαυση 

αναφορικά με τις λειτουργίες του κράτους. Σκοπός του, κατά την άποψή μας, είναι να 

θίξει τις συνέπειες της αποχής των Αθηναίων από την πολιτική δράση. Τονίζει και 

προειδοποιεί έμμεσα, επομένως, για την εναλλακτική πραγματικότητα της ζωής των 

αδρανών συμπολιτών του, που μόνο βαριές επιπτώσεις θα επισύρει στους ίδιους, στην 

κοινωνία και στην πολιτική δομή του κράτους. Αναδεικνύει, λοιπόν, μέσω του εν λόγω 

χωρίου την διαφορετική εικόνα τις Αθήνας, όταν οι πολίτες που την συναποτελούν 

 
375 Ostwald (1987) 184. 

376 Ντόκας (1980) 28. 

377 Καλογεροπούλου (2015) 87. 

378 Ντόκας (1980) 28:Το δικαίωμα συμμετοχής στην Εκκλησία του δήμου, στη Βουλή και στα ορκωτά 

δικαστήρια αποτελούν κατά τη γνώμη του Αριστοτέλη το ελάχιστο των δικαιωμάτων τα οποία είναι 

απαραίτητα για την ιδιότητα του πολίτη. Mossé (2013) 14: Κατά το σπουδαίο φιλόσοφο, λοιπόν, το 

γνώρισμα του πολίτη είναι να γίνει δικαστής και άρχοντας. Καλογεροπούλου (2015) 84: «Η αθηναϊκή 

δημοκρατία ήταν ένα θαυμαστό και εύθραυστο πολίτευμα που η βάση του είναι η ελευθερία και η 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και που ὁ δῆμος ἐστί ὁ κρατῶν κατά την έκφραση του Αριστοτέλη» για τον λόγο 

αυτό όφειλε κάθε Αθηναίος ως ένα συνειδητό μέλος του συνόλου να δείχνει ιδιαίτερο σεβασμό στο 

πολίτευμα. Αυτό φυσικά έμπρακτα σήμαινε την ενεργό εμπλοκή του στα κοινά.  
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ζουν σε συνθήκες πολιτικής αδράνειας και στασιμότητας. Όταν οι πολίτες είναι 

δραστήριοι πολιτικά, τότε «εκείνοι παίρνοντας όλες τις εξουσίες στα χέρια τους είναι 

υπεύθυνοι για την πιστή τήρηση των νόμων. Αποκτούσαν με αυτόν τον τρόπο απόλυτο 

αίσθημα ευθύνης με τη συναίσθηση ότι είχαν χρέος να διαφυλάξουν μόνοι τους την 

ελευθερία τους και να βαδίσουν προς το μέλλον διατηρώντας άθικτα τα μέγιστα αγαθά 

της δημοκρατίας όπως την ισηγορία, την ισονομία και την ισοκρατία.»379 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ισηγορία και η ισονομία συνιστούν τις δύο βασικές 

αρχές που χαρακτηρίζουν το δημοκρατικό πολίτευμα. Στο σημείο αυτό θεωρούμε 

χρήσιμο να σταθούμε στις δύο προαναφερθείσες βασικές συνιστώσες της αθηναϊκής 

δημοκρατίας. Γεγονός αναμφίλεκτο είναι ότι η πολιτική ισότητα έγινε πραγματικότητα 

στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. και πάνω σε αυτή στηρίχτηκε η αρχή τα πλειοψηφίας 

που προϋπέθετε ότι κάθε γνώμη που εκφράζεται στους κόλπους της Εκκλησίας του 

δήμου ή των δικαστηρίων είχε ίση αξία380. Κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλιζόταν η 

παρρησία λόγου, η ισηγορία, ακόμα και η ανοιχτή και δημόσια κριτική του 

καθεστώτος381. Η βούληση της πλειοψηφίας, που χαρακτηρίζεται από πολιτική 

ισότητα, καθορίζει την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η κατάσταση. Δεν 

μπορούν να υπάρξουν πολιτικά δικαιώματα χωρίς τη δυνατότητα άσκησης της 

πολιτικής δύναμης. Η αρχή της πολιτικής ισότητας συνδέεται με το δημοκρατικό 

σύνταγμα. Η δύναμη εκείνων που κυβερνώνται είναι ισορροπημένη από τη δύναμη των 

κυβερνώντων με αποτέλεσμα η  κυριαρχία του λαού να εκφράζεται μέσα από την αρχή 

της ισότητας και της ισονομίας τις οποίες ενσαρκώνει η δημοκρατία382.  

Αξίζει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι οι Αθηναίοι με «πλήρη πολιτικά 

δικαιώματα γίνονταν από επίτιμοι, άτιμοι ύστερα από δικαστική απόφαση για 

εγκλήματα που στρέφονταν εναντίον του δήμου. Η ατιμία ήταν ή γενική, καθώς ο 

άτιμος έχανε όλα τα πολιτικά του δικαιώματα, ή μερική, όταν έχανε μόνο μερικά από 

αυτά.»383. Η αφαίρεση της ιδιότητας του πολίτη γινόταν με την ατιμία, όπως 

προαναφέραμε, δηλαδή, με προσωρινή ή οριστική πολιτική καθαίρεση, και αυτό διότι 

ο Αθηναίος δεν εκπλήρωνε τις δημόσιες υποχρεώσεις του ως πολίτης. Επιπλέον, ο 

 
379 Καλογεροπούλου (2015) 85. 

380 Mossé (2003) 102. 

381 Παπαδόπουλος (1978) 64. 

382 Ostwald (1969) 97, 106, 115. 

383 Ντόκα, (1980) 65.  Mossé (2003) 25. 
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άτιμος και η οικογένεια του αποκλείονταν από την αγορά, την Εκκλησία του δήμου, τα 

δικαστήρια και τα Ιερά384.  

Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με την Mossé η οποία 

αναφέρει πως «η ιδιότητα του πολίτη είναι ένα προνόμιο που δεν εκχωρείται κατά 

βούληση και η Πολιτεία επαγρυπνεί ζηλότυπα για τη διατήρησή του»385. Σημειωτέον, 

οι πολίτες στην Αττική ήταν μειονότητα και συνυπήρχαν με έναν σύνολο δούλων και 

μετοίκων. Πολίτης, άλλωστε, δεν μπορούσε να γίνει οποιοσδήποτε, καθώς το σώμα 

των πολιτών ήταν κλειστό και αυτοδιαιωνιζόμενο, γεγονός που έπρεπε να εκτιμηθεί 

από τους Αθηναίους. Στην αθηναϊκή δημοκρατία δυνατότητα συμμετοχής στα κοινά 

είχαν μόνο οι άνδρες και μάλιστα οι ελεύθεροι πολίτες. Από τον κύκλο των πολιτών 

αποκλείονταν οι γυναίκες και οι δούλοι.  Ο Περικλής με διάταγμά του εισήγαγε το 

νόμο περί υπηκοότητας το 451 π. Χ. που έθετε ως προϋπόθεση για την ιδιότητα του 

πολίτη τη νόμιμη γέννηση του από Αθηναίους γονείς, «ἐξ ἀμφοῖν ἀστοῖν»386. Έτσι, 

μετά το πρώτο μισό του 5ου π. Χ. αιώνα η ταυτότητα των πολιτών συνδέεται με 

συγκεκριμένους όρους που σχετίζονται με τη γέννησή και την καταγωγή τους387. Αυτή 

η αλλαγή ενεργοποιήθηκε εκείνη τη δεδομένη στιγμή εξαιτίας των αναγκών της 

περιόδου. Υπήρχε ο φόβος ότι πολλοί θα αποκτούσαν το δικαίωμα του πολίτη και θα 

απολάμβαναν τα πλεονεκτήματα που θα τους προσέφερε αυτή η ιδιότητα, έτσι κρίθηκε 

απαραίτητο πως έπρεπε να περιοριστεί ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός τους388. Αυτή 

η μεταρρύθμιση πραγματοποιήθηκε σε μια εποχή που η Αθήνα απολάμβανε συνθήκες 

κοινωνικής σταθερότητας και ομαλότητας. 

 Ο Σοφοκλής πιθανότατα θεωρεί πως πρέπει να εκτιμηθεί από κάθε Αθηναίο το 

δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα για την πολιτική της πόλεως μέσα από την Εκκλησία 

του δήμου η οποία συνιστά, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, όργανο κυρίαρχης εξουσίας 

τόσο για θέματα εξωτερικής όσο και εσωτερικής πολιτικής του αθηναϊκού κράτους389. 

Ο πολίτης απολάμβανε πέρα από τη συμμετοχή του στην Εκκλησία του δήμου, στη 

Βουλή και στα δικαστήρια και κάποια άλλα δικαιώματα τα οποία δεν έπρεπε να τα 

 
384 Glotz (1989) 166. 

385 Mossé (1978) 152. 

386 Strauss (1993) 213. Ostwald (1987) 182. Wilcken (1976) 205. 

387 Lape (2010) 2. 

388 Lape (2010) 2, 4, 20, 62, 77, 187. 

389 Mossé (1978) 152. 
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παραγνωρίζει και να υποτιμά. Αυτά αφορούσαν το δικαίωμα της κατοχής γης, τη 

δυνατότητα της δωρεάν χορήγησης σιταριού, την προοπτική της είσπραξης κάποιων 

αποζημιώσεων από το αθηναϊκό κράτος και το δικαίωμα της οπλοφορίας. Παράλληλα, 

ο Αθηναίος πολίτης δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ δούλος σε κάποιον αφέντη ή 

δουλοπάροικος ή ακόμα να του ασκηθεί σωματική βία, δικαιώματα που ήταν υψίστης 

σημασίας για τη ζωή του. Όλα αυτά, συνεπώς, είναι οφέλη που δεν πρέπει να 

λησμονιούνται από τους πολίτες. 

 Κάθε πολίτης390 ήταν σχεδόν βέβαιο ότι τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του έπρεπε 

να είναι μέλος της Βουλής των 500 για την κατάρτιση των προβουλευμάτων, δηλαδή, 

των προσχέδιων νόμων που θα συζητιούνταν στην Εκκλησία του δήμου. Ο Αθηναίος 

πολίτης εκτός από τις νομοθετικές αρμοδιότητες είχε και εκτελεστικά καθήκοντα με 

συνέπεια να εξασφαλίζεται η μέγιστη συμμετοχή τους στα πολιτικά δρώμενα. Όλοι οι 

πολίτες που επρόκειτο να υπηρετήσουν το κράτος έδιναν όρκο, ώστε να μην 

παραβιάσουν κανένα νόμο και να μην επιχειρήσουν την ανατροπή της δημοκρατίας. 

Στη δημοκρατία του Περικλή υπάρχουν ελεύθεροι και ισότιμοι πολίτες που δρουν υπό 

την αιγίδα του νόμου. «Ο νόμος391 προστατεύει τους πολίτες, υπερασπίζει τα 

δικαιώματά τους από τη δύναμη και τα συμφέροντα του κράτους, αλλά και από τον 

ατομικισμό». 

 Σκοπός του Σοφοκλή θα λέγαμε πως είναι να στρέψει τον πολίτη στο να 

αναλογιστεί τις συνέπειες συγκεκριμένων συμπεριφορών, στάσεων ή αποφάσεων 

δοσμένες μέσα από το μύθο ο οποίος με το συμβολικό του χαρακτήρα βοηθούσε τον 

άνθρωπο να ερμηνεύσει κάποια φαινόμενα και να κατακτήσει τη γνώση.  

Παρατηρούμε ότι ο μύθος με το παιδαγωγικό του χαρακτήρα διδάσκει έμμεσα και 

υπαινικτικά τον θεατή αποφεύγοντας, όμως, κάθε είδους διδακτισμό. Τα μηνύματα 

συνεπώς που λάμβανε το θεατρικό κοινό όπως αναφέρει και ο Γραμματάς392 «διέθεταν 

μια ουσιαστική μορφο-παιδευτική αξία που βρίσκονταν σε πλήρη ανταπόκριση προς 

την αισθητική μορφή και τις απαιτήσεις του δράματος. Η υποδοχή, η κατανόηση και η 

ερμηνεία των μηνυμάτων που δημιούργησε ηθικά πρότυπα και κοινωνικά ερείσματα 

ικανά να νοηματοδοτήσουν την ατομική περίπτωση κάθε θεατή, αλλά και της πόλης 

 
390 Lang (2004) 8. 

391 Glotz (1989) 152. 

392 Γραμματάς (2015) 256. 
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ως όλου, είναι απόλυτα συμβατή και προσομοιωμένη με τη γενικότερη 

κοσμοαντίληψη, τη νοοτροπία και την παιδεία που η αθηναϊκή δημοκρατία παρείχε 

στους πολίτες της τον 5ο π.Χ. αιώνα». Ο Σοφοκλής, λοιπόν, διδάσκει την τραγωδία του 

σε μια περίοδο που πολλές πόλεις έχουν ήδη γίνει δημοκρατικές και ειδικότερα στην 

Αθήνα που πλέον οι κληρονομικοί άρχοντες έχουν αντικατασταθεί από εκλεγμένους393 

και που συγχρόνως έχει πραγματοποιηθεί η αυτοθέσμιση της αθηναϊκής κοινωνίας με 

την τροποποίηση και τη ριζική αλλαγή της πολιτικής θεωρίας και ζωής.  

Ο κυριαρχικός ρόλος του δήμου αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι αθηναϊκοί 

νόμοι ξεκινούν με τη φράση «ἔδοξε τῇ βουλῇ και τῷ δήμῳ». Τον δήμο394 συνιστούσαν 

ενήλικες άρρενες ελεύθεροι Αθηναίοι οι οποίοι ασκούσαν άμεσα τη δημοκρατία χωρίς 

ην παρέμβαση αντιπροσώπων. Ως εκ τούτου, η ψήφος του λαού δια της ανατάσεως της 

χειρός αποφασίζει για την εξωτερική πολιτική της πόλης, για τις οικονομικές 

δεσμεύσεις, για την ειρήνη και τον πόλεμο395. Στο πλαίσιο αυτό η Αθήνα ήταν 

αυτόνομη, αφού δημιουργούσε η ίδια τους νόμους που θα καθόριζαν τη λειτουργία της. 

Επίσης, ήταν αυτόδικη γεγονός που σημαίνει πως τα δικαστήρια που αποτελούνταν 

από κληρωτούς δικαστές συνεδρίαζαν καθημερινά λόγω των πολλών υποθέσεων που 

άπτονταν ζητήματα της κοινωνικής ή πολιτικής αθηναϊκής ζωής. Από το σύνολο των 

30.000 Αθηναίων ενηλίκων κληρώνονταν οι 6.000 για να συμμετάσχουν στα αθηναϊκά 

δικαστήρια,  ενώ 500 πολίτες όφειλαν να συμμετέχουν στη Βουλή για έναν χρόνο396. 

Όπως αναφέρει ο Glotz «Οι δημόσιες υποθέσεις δεν ζητούσαν μόνο την κατά 

διαστήματα βοήθεια όλων των πολιτών στην Εκκλησία του δήμου αλλά τη συνεχή τους 

προσπάθεια. Υπήρχε, λοιπόν, μια χιλιάδα υπαλλήλων μέσα στην Αθήνα (ένδημοι) ή 

στο εξωτερικό (υπερόριοι), πεντακόσιοι φύλακες νεωρίων κτλ. οι οποίοι 

απασχολούνταν καθημερινά με δημόσιες υποθέσεις»397. Τέλος, η αθηναϊκή πόλη είναι 

αυτοτελής, δηλαδή, αυτοκυβερνάται. Αυτό σημαίνει πως ο δήμος παίρνει καίριας 

σημασίας αποφάσεις για εσωτερικές και εξωτερικές  δημόσιες υποθέσεις της Αθήνας 

μέσα από τη συμμετοχή του στα θεσμικά της όργανα398. 

 
393 Καστοριάδης (1986) 27, 29. 

394 Mossé (1978) 151: Τον δήμο τον αποτελούσαν κυρίως γαιοκτήμονες, βιοτέχνες και έμποροι οι οποίοι 

διέφεραν μεταξύ τους ως προς την περιουσία και την κοινωνική τους θέση. 

395 Mossé (2003) 223. 

396 Καστοριάδης (1986) 31, 32. 

397 Glotz (1989) 138. 

398 Καστοριάδης (1986) 32. 
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Παρατηρούμε από τα ανωτέρω το σπουδαίο ρόλο που κατείχαν οι πολίτες για την 

αθηναϊκή ζωή. Η αποχή τους από τα πολιτικά και δικανικά δρώμενα θα οδηγούσαν την 

Αθήνα στο να κλυδωνιστεί ως προς την αυτονομία της, την αυτοδικία της και την 

αυτοτέλειά της. Όπως αναφέρει ο Καστοριάδης «για την αρχαία ελληνική αντίληψη, 

δεν υπάρχουν αρμόδιοι στον πολιτικό τομέα. Η γνώμη όλων βαραίνει το ίδιο. Δεν 

υπάρχει επιστήμη ή τέχνη -με την αρχαία ελληνική έννοια του όρου – των πολιτικών 

πραγμάτων, η γνώση της οποίας να επιτρέπει στους κατόχους της να θεωρούνται 

καλύτεροι ως κυβερνήτες»399. Δεν απαιτείτο κανένα εισόδημα για να εκλεγεί κάποιος 

σε δημόσιο αξίωμα400. Όταν αυτοί ενωθούν σε ένα ομόψυχο σύνολο μπορούν να 

αξιολογούν με ορθότητα και να παίρνουν τις σωστότερες των αποφάσεων μέσα από τις 

συζητήσεις. Όπως αναφέρει και ο Αριστοτέλης «η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά 

προκαλεί ανησυχίες, η μη συμμετοχή δημιουργεί φόβους»401. Οι Αθηναίοι πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν ότι η ανάμειξη και η εμπλοκή τους στα δημόσια δρώμενα βοήθησε 

στη διαμόρφωση της δημοκρατίας και ότι είναι αναγκαίο να συνεχίσουν την πολιτική 

τους δράση, ώστε να ισχυροποιηθεί το δημοκρατικό στοιχείο που θα οδηγήσει στην 

ολοκλήρωση του αθηναϊκού δημοκρατικού πολιτεύματος. 

Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι ο Σοφοκλής διδάσκει για μια ακόμα φορά 

το αθηναϊκό κοινό του μέσα από το τραγικό του έργο. Μας δίνει την εντύπωση ότι 

αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ανοιχτού διαλόγου με τους Αθηναίους θεατές του 

έργου του. Αυτή η έμμεση διαδικασία διαλεκτικής που εφαρμόζει ο τραγικός ποιητής 

οδηγεί στον προβληματισμό και στην αναθεώρηση κάποιων δεδομένων αξιών. Θα 

τολμούσαμε να ισχυριστούμε ως προφανή επιθυμία του Σοφοκλή τη συνειδητοποίηση 

της αξίας της ιδιότητάς του πολίτη από κάθε Αθηναίο. Αν ο Αθηναίος αδιαφορούσε να 

συμμετάσχει σε όλα τα ανωτέρω, πιθανότατα, θα υπήρχε σοβαρός κίνδυνος 

κατάρρευσης του αθηναϊκού πολιτεύματος, καθώς στην «αθηναϊκή δημοκρατία δεν 

υπήρχε κανένα σύνορο ανάμεσα στη διοίκηση και τους πολίτες, αν αυτοί απουσιάζουν 

από τη διοίκηση, τότε εκείνη δεν υπάρχει»402.  

  

 
399 Καστοριάδης (1986) 36. 

400 Παπαδόπουλος (1978) 59. 

401 Ντόκας (1980) 30. 

402 Σακελλαρίου (2012) 11. 
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13. Κολχίδες 

Η τραγωδία Κολχίδες πιθανότατα αναφέρεται στην βοήθεια που δέχτηκε ο Ιάσονας 

από την Μήδεια προκειμένου να αποκτήσει το χρυσόμαλλο δέρας. Ο μύθος στον οποίο 

βασίστηκε η τραγωδία αφορά στις περιπέτειες του Ιάσονα στην Κολχίδα. Ο Ιάσονας  

ήταν γιος του βασιλιά της Ιωλκού, Αίσονα. Σύμφωνα με τον μύθο ο θείος του Ιάσονα, 

Πελίας χρίσθηκε παρανόμως βασιλιάς της περιοχής, ενώ δεν δίστασε να 

χρησιμοποιήσει ακόμα και βία, για να επιβάλλει την άνομη εξουσία του. Ο Ιάσονας 

μετά από αυτές τις πολιτικές εξελίξεις μεταφέρθηκε από τον Αίσονα στο Πήλιο¸ για να 

εξασφαλιστεί η προστασία του. Στην ηλικία των είκοσι χρόνων, ωστόσο, αποφασίζει 

να διεκδικήσει το θρόνο που δικαιωματικά του ανήκει403.  

Όταν ο Ιάσονας παρουσιάστηκε μπροστά στον Πελία, ο βασιλιάς της Ιωλκού 

συνειδητοποίησε πως ο μονοσάνδαλος που βρισκόταν απέναντί του ήταν εκείνος από 

τον οποίο θα έχανε την εξουσία σύμφωνα με τον χρησμό που είχε λάβει. 

Τρομοκρατημένος ο βασιλιάς προσποιήθηκε πως θα του παρέδιδε την εξουσία υπό τον 

όρο να του φέρει το χρυσόμαλλο δέρας από την Κολχίδα. Ο Ιάσονας συμφώνησε και 

έτσι οργανώθηκε η Αργοναυτική Εκστρατεία, προκειμένου να επιτύχει τον άθλο του. 

Φτάνοντας ο Ιάσονας με τη συνοδεία των υπόλοιπων  Αργοναυτών, μετά από πολλές 

δοκιμασίες, στην Κολχίδα συνάντησε το βασιλιά της περιοχής, Αιήτη ο οποίος δέχτηκε 

να του δώσει το χρυσόμαλλο δέρας υπό την προϋπόθεση να πραγματοποιήσει κάποιους 

άθλους404. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο  Κακριδής «ο Ιάσονας με τη βοήθεια της 

Μήδειας έζεψε στο αλέτρι τους χαλκοπόδαρους βασιλικούς ταύρους που έβγαζαν 

φλόγες από το στόμα και τα ρουθούνια, έσπειρε τα δόντια ενός δράκου και σαν 

ξεφύτρωσαν από αυτά πάνοπλοι γίγαντες, τους έβαλε να εξοντωθούν σε μάχη μεταξύ 

τους»405. 

Σύμφωνα με τους Loyd-Jones και Κακριδή η κόρη του Αιήτη, Μήδεια αγάπησε τον 

Ιάσονα και τον βοήθησε να επιτύχει τους άθλους. Αν και ο Ιάσονας πραγματοποίησε 

τους άθλους, ο βασιλιάς της Κολχίδας δεν κράτησε το λόγο του σχετικά με την 

 
403 Κακριδή (2014) III. 132. Pearson (1917) II. 15-23. 

404 Κακριδή (2014) III. 132. Pearson (1917) II. 15-23. 

405 Κακριδής (2014) III. 132. 
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παράδοση του χρυσόμαλλου δέρατος. Με τη βοήθεια της Μήδειας κλέβει το 

χρυσόμαλλο δέρας και φεύγουν κρυφά για την Ιωλκό. Μαζί τους παίρνουν και τον 

αδερφό της Μήδειας, Άψυρτο, τον οποίο η Μήδεια έσφαξε. Κάθε κομμάτι του αδερφού 

της το έριχνε στη θάλασσα για να καθυστερήσει τον πατέρα της που τους καταδίωκε, 

καθώς εκείνος θα μάζευε  τα τεμαχισμένα μέλη από το άψυχο σώμα του γιου του. Όταν 

ο Ιάσονας έφτασε στην Ιωλκό παρέδωσε στον Πελία το  χρυσόμαλλο δέρας, ώστε και 

εκείνος με τη σειρά του να τού παραδώσει την  εξουσία. Όμως, ο Πελίας δεν κράτησε 

την υπόσχεσή του και για τον λόγο αυτό ο Ιάσονας με τη βοήθεια της Μήδειας τον 

εκδικήθηκε406.  

Αν και δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τα διασωθέντα αποσπάσματα407 της 

τραγωδίας  απηχούν την πολιτική κατάσταση της εποχής που ζει και δρα ο Σοφοκλής, 

ωστόσο η επιλογή του συγκεκριμένου μύθου από τον τραγικό ποιητή θεωρούμε πως 

δεν είναι τυχαία και συμπτωματική.  

Απ. 337 R στον Galen. Hippocr. Epidem. Libr.VI comm. 1, 29 

ἀπῇξε πέμφιξ  Ἰονίου πέλας πόρου408 

Ο αέρας ήρθε με ορμή κοντά στο Ιόνιο πέλαγος 

 

Απ. 338 R στον Galen. Hippocr. Epidem. Libr.VI comm. 1, 29 

κᾂν ἐθαύμασας 

τηλέσκοπον πέμφιγα χρυσέαν ἰδών 

Θα μπορούσες να αναρωτιέσαι στη θέα του χρυσού φωτός 

 που έγινε ορατό από μακριά      

 
406 Lloyd- Jones (2003) 186-187. Κακριδής (2014) III. 132, 254. 

407 Lloyd- Jones (2003) 186-187. Pearson (1917) II. 15-23. 

408 Radt (1999) V. 317, 318, 319, 320. Πβ. και Nauck (1964) 204-206. Lloyd- Jones (2003) 186-189. 

Pearson (1917) II. 18-22.  
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Απ. 339 R στο Synag. 404, 19 Bekker 

ἦ φῂς ὑπομνὺς ἀνθυπουργῆσαι χάριν; 

Αλλιώς δεσμεύεσαι με όρκο  

να ανταποδώσεις τη χάρη με μια άλλη; 

 

Απ. 340 R στον Et. Gen. A (om. B) ~ Et. M. 439, 2 

ὑμεῖς μὲν οὐκ ἄρ’ᾖστε τὸν Προμηθέα 

Τότε δεν ξέρατε ότι τον Προμηθέα 

 

Απ. 341 R στο Σ LP Ap. Rh. 3, 1354-56 a 

ἦ βλαστὸς οὐκ ἔβλαστεν οὑπιχώριος; 

καὶ κάρτα· φρίξας γ’ εὐλόφῳ σφηκώματι 

χαλκηλάτοις ὅπλοισι μητρὸς ἐξέδυ. 

 

δεν αποκαλύφθηκε το αυτόχθον γένος;  

σωστά· αφού εξοργίστηκαν βέβαια με το δερμάτινο λοφίο όπως με τα 

μπρούτζινα όπλα που αναδύθηκαν από τη μητέρα τους. 

 

Απ. 345 R στον Athen. 13, 602 E 

μηροῖς ὑπαίθων τὴν Διὸς τυραννίδα 
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Ζεσταίνοντας με τους μηρούς τη βασιλεία του Δία 

 

Απ. 346 R στον Stob. 3, 22, 23 

καλὸν φρονεῖν τὸν θνητὸν ἀνθρώποις ἴσα 

Είναι καλό ο θνητός να σκέφτεται όμοια τους συνανθρώπους του 

Προσπαθώντας να μη διολισθήσουμε σε μια ατελέσφορη αναζήτηση του 

δραματικού σκοπού του Σοφοκλή θα θέλαμε στο σημείο αυτό να παρουσιάσουμε ως 

πιθανή την προσπάθεια του δραματουργού να ωθήσει τους Αθηναίους στο να κάνουν 

κάποιες αντιστοιχήσεις και συνδέσεις των ηρώων του έργου με τη σύγχρονή τους 

πολιτική πραγματικότητα. Ειδικότερα, στο πρόσωπο του Ιάσονα θα μπορούσαν να 

αντικατοπτρίζονται τα κράτη-μέλη της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας και στο πρόσωπο του 

Πελία η Αθήνα. Τόσο ο Ιάσων όσο τα κράτη-μέλη της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας 

υπήρξαν θύματα καταπάτησης των νόμιμων δικαιωμάτων τους. Συγκεκριμένα, ο Ιάσων 

ως νόμιμος διεκδικητής του θρόνου της Ιωλκού, με αδιαμφισβήτητο δικαίωμα στην 

εξουσία απαιτούσε εύλογα την κατοχή της και την αναγνώριση του ως τον γνήσιο 

βασιλιά της περιοχής. Αναλόγως, και τα κράτη-μέλη της συμμαχίας επιζητούσαν το 

νόμιμο δικαίωμα τους για αυτονομία και ισότητα. Η πολιτική υποδούλωση και 

οικονομική απομύζηση που είχαν υποστεί από την Αθήνα τους οδηγούσε σταδιακά 

στην απογοήτευση. Αυτός ο συνειρμός πιστεύουμε ότι θα μπορούσε εύλογα να 

δημιουργηθεί στη σκέψη των Αθηναίων. Η δημιουργία αυτών των σκέψεων και των 

συσχετισμών δεν θα γινόταν τυχαία, αντιθέτως, θα ήταν προϊόν της πολιτικής τους 

εμπειρίας και των βιωμάτων τους από την πολιτική τακτική του αθηναϊκού κράτους. 

Έχουμε την αίσθηση ότι ο Σοφοκλής επιζητεί, από τους συμπολίτες του να 

θυμηθούν την τακτική της πατρίδας τους και τη μεταβολή της συμμαχίας σε ηγεμονία. 

Είναι αναγκαίο οι Αθηναίοι να μην λησμονούν την άδικη στάση τους απέναντι στις 

συμμαχικές πόλεις. Όπως ιστορικά έχει αποδειχτεί σχετικά με το βασικό σκοπό της 

συμμαχίας,  που δεν ήταν άλλος από την προστασία των ελληνικών πόλεων από τον 

περσικό κίνδυνο, δυστυχώς η Αθήνα καπηλεύθηκε αυτό τον φόβο για να εξυπηρετήσει 

τα συμφέροντά της, όπως ήταν η κατάληψη και προσάρτηση ξένων εδαφών, η ανάδειξή 

της σε κραταιά ναυτική δύναμη του Αιγαίου, η κυριαρχία της στην εξωτερική πολιτική 
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και στο εμπόριο. Με αυτόν τον τρόπο θα  μπορούσε να επιβληθεί στα υπόλοιπα 

ελληνικά κράτη και να επιβάλλει την κυριαρχία της.  

Αρχικά, με πρωτοβουλία του Περικλή το 454 π. Χ. μεταφέρεται το συμμαχικό 

ταμείο από τη Δήλο στην Αθήνα, στη συνέχεια η Αθήνα λάμβανε μόνη της αποφάσεις 

που αφορούσαν όλα τα κράτη-μέλη. Είχε, επίσης, το μόνιμο πρόσταγμα για τις κινήσεις 

του στόλου και τον τρόπο πειθαρχίας του και φυσικά δεν εκστράτευε πια σαν ίση με 

τους άλλους συμμάχους409. Επιπλέον, εμπλεκόταν στα εσωτερικά ζητήματα των 

συμμάχων της καταλύοντας την αυτονομία των πόλεων-κρατών και κυρίως αυτών που 

αποστατούσαν, ενώ επέβαλλε σταδιακά το αθηναϊκό νόμισμα στις συμμαχικές πόλεις 

σχετικά με τις εξωτερικές δοσοληψίες της καθεμιάς. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

ότι πέρα από την οικονομική και πολιτική κυριαρχία της η Αθήνα ήθελε να διασπείρει 

τον πολιτισμό της, να επικρατήσει η αττική διάλεκτος και να εισαχθούν οι αθηναϊκοί 

θεσμοί στη δικαιοσύνη410. Παράλληλα, οι Αθηναίοι έκαναν χρήση του συμμαχικού 

ταμείου κατά το δοκούν και περιόρισαν τη δυνατότητα εκδίκασης υποθέσεων σε 

πολλές συμμαχικές πόλεις ορίζοντας ποινές για τους ανυπάκουους συμμάχους. 

 Όλα τα ανωτέρω αποτελούν κάποιους από τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις 

της Αθήνας προς τους «ισότιμους» συμμάχους. Η Αθήνα, με αυτή την τακτική 

βρισκόταν στο ζενίθ μιας πρωτόγνωρης οικονομικής δύναμης και σε καμία περίπτωση 

δεν επιθυμούσε να χαθεί η ηγεμονία της, για τον λόγο αυτό στις συμμαχικές πόλεις που 

επιχειρούσαν να αποστατήσουν εξαιτίας της αδιάκοπα αυξανόμενης καταπίεσης 

έστελναν στρατιωτικούς φρουρούς και αξιωματούχους. Κατά αυτόν τον τρόπο οι 

σύμμαχοι από συναγωνιστές και σύντροφοι μετατράπηκαν σε υποτελείς της αθηναϊκής 

δημοκρατίας, καθώς ένιωθαν πως δεν συνιστούσαν τμήμα μιας αδιάσπαστης και 

ισότιμης αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με το Σακελλαρίου η μεταστροφή των σχέσεων 

μεταξύ Αθηναίων και συμμάχων φαίνεται από το γεγονός ότι από το 453/2 π.Χ. «οι 

Σύμμαχοι ορκίζονταν ότι θα υπακούν στον αθηναϊκό δήμο, θα παρέχουν στρατιωτική 

βοήθεια στους Αθηναίους και δεν θα αποστατούν από αυτούς, ενώ παλαιότερα 

εμφανίζονταν ως εταίροι ισότιμοι με τους Αθηναίους»411. Η στάση, ωστόσο, που 

 
409 Καλογεροπούλου (2015) 38. 

410 Bengtson (1991) 191. 

411 Σακελλαρίου (2012) 423. 
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κράτησαν οι Αθηναίοι προς τους συμμάχους στηριζόταν στη βιαιότητα και στην 

παρανομία. 

 Για να επιστρέψουμε, όμως, στην υπό εξέταση τραγωδία, ο Πελίας παίρνοντας το 

θρόνο δια της βίας από τον Αίσονα, εκμεταλλεύτηκε τη θέση του στην εξουσία 

αποκομίζοντας πολλά κέρδη. Κάτι παρόμοιο συνέβη, όπως προαναφέραμε, και με την 

Αθήνα η οποία δια της βίας στήριξε και διαρκώς ενίσχυε την ηγεμονική τακτική της 

απολαμβάνοντας τα οφέλη που απέρρεαν από αυτή την πολιτική. Η Αθήνα στεκόταν 

αδιάφορη απέναντι στα συναισθήματα δυσαρέσκειας, απογοήτευσης και αγανάκτησης 

που προκαλούνταν στους συμμάχους εξαιτίας της αλαζονικής συμπεριφοράς της. Με 

τις αρχηγικές της τάσεις, τα πολιτικά οφέλη και την αυθαίρετη επιβολή της εξουσίας 

απέναντι στις συμμαχικές πόλεις κατάφερε να επεκτείνει την  κυριαρχία της στο Αιγαίο 

και σε πολλές άλλες περιοχές, αναστέλλοντας αποστασίες, όπως της Θάσου, 

ικανοποιώντας αφενός τις ηγεμονικές τάσεις της και αφετέρου, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Hornblower, δίνοντας την ευκαιρία στη Σπάρτη να κηρύξει το 431 π.Χ. τον 

πόλεμο στην Αθήνα412. Ο τραγικός ποιητής έχουμε την αίσθηση ότι προσπαθεί να 

στρέψει τους συμπολίτες του μέσω αυτών των συνειρμών στο να υιοθετήσουν μια πιο 

ανθρωπιστική εσωτερική, αλλά και εξωτερική τακτική η οποία θα είναι πιο επωφελής 

για όλους. 

Τέλος, ο Σοφοκλής χρησιμοποιώντας στην εν λόγω τραγωδία πολλούς τόπους 

δραστηριοποίησης και σύνδεσης των ηρώων του με αυτούς, θα μπορούσε να δώσει την 

αφορμή να υποστηριχθεί η άποψη ότι ο τραγικός ποιητής πιθανότατα επιθυμεί να 

τονίσει κάποια θέματα εξωτερικής πολιτικής του κράτους του.  Παραδειγματικά κάνει 

χρήση του ονόματος του Μήδου, ο οποίος παρουσιάζεται ως απόγονος του Αιγέα, 

προκειμένου να εμπνεύσει το σεβασμό και την εκτίμηση των Περσών και των Μήδων 

προς την Αθήνα, αφού ο πατέρας του προπάτορά τους υπήρξε βασιλιάς της Αθήνας. 

Ενδεχομένως, ο Σοφοκλήςς επιθυμεί να επισημάνει την αδελφοσύνη των λαών, το 

σεβασμό, την υπόληψη και τις τιμές που οφείλουν να εκφράζουν οι πόλεις-κράτη 

μεταξύ τους. Αυτό που, πιθανώς, ενδιαφέρει τον Σοφοκλή είναι να κατανοήσουν οι 

Αθηναίοι πως τα σοβαρά προβλήματα και τα δεινά μπορούν οι ίδιοι να τα 

αντιμετωπίσουν δραστικά και τελεσφόρα μέσα από διακρατικές συμφωνίες και 

 
412 Hornblower (2005) 56. 
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συνεργασίες οι οποίες θα στηρίζονται σε κοινούς στόχους και αρχές. Με συγκατάνευση 

και κοινή βούληση θα εξευρεθούν μέσα για να επιλυθούν με ειρηνικό και δίκαιο τρόπο 

ποικίλα προβλήματα που αναπτύσσονται μεταξύ των γειτονικών με την Αθήνα και όχι 

μόνο κρατών.  

Παράλληλα, οι Αθηναίοι πρέπει να αποκτήσουν μια ανθρωπιστική αντίληψη περί 

ζωής στο πλαίσιο της οποίας θα επιδιώκεται η εδραίωση της ειρήνης, της αλληλεγγύης, 

του διαλόγου, της επικοινωνίας και της εξομάλυνσης των διαφορών, ώστε να 

εξασφαλιστεί μια ισόρροπη ζωή. Οι Αθηναίοι είναι απαραίτητο να αντιληφθούν ότι τα 

κοινά συμφέροντα θα ενώσουν τα κράτη μεταξύ τους και θα δημιουργήσουν νέες 

προοπτικές στις σχέσεις τους, καθώς θα βρίσκονται κάτω από μια αδιάσπαστη πολιτική 

συνείδηση και κάτω από ηθικές αξίες κοινά αποδεκτές. Κατά αυτόν τον τρόπο θα 

επιτευχθεί η προσέγγιση των λαών και η σύναψη διακρατικών σχέσεων που θα 

δημιουργήσει νέες προοπτικές για μια ισάξια εξέλιξη των κρατών. Θαρρούμε, λοιπόν, 

ότι ο Σοφοκλής επιθυμεί να αναδείξει εμμέσως τους νέους ορίζοντες που οφείλουν να 

χαράξουν οι Αθηναίοι στο πλαίσιο της εξωτερικής τους πολιτικής, προκειμένου να 

αποφευχθούν οι πόλεμοι και η επιβολή της δύναμης του ισχυρότερου. Στόχος είναι η 

ανάπτυξη της οικουμενικής συνείδησης η οποία θα εξασφαλίσει την ειρήνη και την 

ομόνοια και θα περιορίσει τις επεκτατικές βλέψεις που συχνά  οδηγούν σε αιματηρές 

συγκρούσεις.  
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14. Ναύπλιος Καταπλέων και Ναύπλιος Πυρκαεύς 

Η συγκεκριμένη τραγωδία παρουσιάζει μια προβληματική αναφορικά με τους 

διασωθέντα αποσπάσματά της και τον τίτλο της. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να 

υποστηρίξουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι τα προς ανάλυση αποσπάσματα ανήκουν 

στην σοφόκλεια τραγωδία Ναύπλιος Καταπλέων ή στην τραγωδία Ναύπλιος 

Πυρκαεύς413ή ακόμα στην τραγωδία με τον γενικό τίτλο Ναύπλιος, αφού κάποιοι 

μελετητές υποστηρίζουν ότι είναι ένα και μοναδικό έργο.414 Υποθέτουμε ότι η υπόθεση 

κάθε έργου δηλώνεται από τον τίτλο της. Ειδικότερα, ο προσδιορισμός καταπλέων 

αφορά στην άφιξη του Ναύπλιου στο στρατόπεδο των Αχαιών στην Τροία, για να 

απαιτήσει δικαιοσύνη για τον θάνατο του γιου του, Παλαμήδη, ενώ η χρήση του 

ονόματος πυρκαεύς σχετίζεται με την επιθυμία του Ναύπλιου να καταστρέψει τον 

ελληνικό στόλο κατά την επιστροφή του στην πατρίδα με τη δημιουργία 

παραπλανητικού φάρου. Πράγματι ο ελληνικός στόλος προσέκρουσε σε βραχώδη 

περιοχή και αποδεκατίστηκε. Παράλληλα η τραγωδία αναφέρεται και στην 

καταστροφή του Αίαντα από την Αθηνά.415.  

Τα δύο αυτά έργα του Σοφοκλή έχουν τον ίδιο σύντομο τίτλο, αλλά 

διαφοροποιούνται ως προς τον υπότιτλο. Κατά την άποψή μας θα μπορούσαν να 

εξεταστούν μαζί, καθώς ο ένας μύθος λειτουργεί ως συνέχεια του άλλου. Πρόκειται 

για διαδοχικά γεγονότα της ίδιας ιστορίας έχοντας ως κεντρικό πρόσωπο το Ναύπλιο. 

Άρα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πού ανήκουν τα σωζόμενα 

αποσπάσματα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες τραγωδίες 

συνδέονται ως προς την υπόθεσή τους με εκείνη του Παλαμήδη αποτελώντας τη 

συνέχειά της. Βέβαια, αυτό που είμαστε σε θέση να ισχυριστούμε είναι ότι τα τρία αυτά 

τραγικά έργα, αν και δεν έχουν δημιουργηθεί ταυτόχρονα, περιγράφουν τις τρεις 

 
413 Sommerstein (2010) 255: Ο Timothy Gantz υποστηρίζει πως η τραγωδίας Ναύπλιος Καταπλέων 

προηγείται χρονικά της τραγωδίας Ναυπλιος Πυρκαεύς. 

414 Lloyd-Jones (2003) 219. 

415 Sommerstein & Talboy (2012) II. 111-112. Sommerstein (2012) 201. 
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διαδοχικές φάσεις της ίδιας  ιστορίας και θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, αν 

επρόκειτο για μια τριλογία416.  

Σύμφωνα με τον μύθο ο Ναύπλιος ήταν γιος του Ποσειδώνα και της Αμυμώνης, 

κόρης του Δαναού. Ήταν επίσης σύζυγος της Κλυμένης και πατέρας του ευφυούς και 

ευρηματικού Παλαμήδη, την οξυδέρκεια και την εφευρετικότητα του οποίου πολλοί 

θαύμασαν, αλλά και μίσησαν. Ο Παλαμήδης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους 

πολεμιστές του Τρωικού πολέμου αλλά και ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες, 

καθώς θεωρήθηκε από τους συγχρόνους του ευεργέτης της ανθρωπότητας417. Η 

αντίληψη που επικρατούσε για τον Παλαμήδη βασιζόταν στο γεγονός ότι διευκόλυνε 

τόσο την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων όσο και τη δράση των συμπολεμιστών 

του στη μάχη. Συγκεκριμένα, εφηύρε το αλφάβητο, επινόησε τους αριθμούς, τα μέτρα 

και τα σταθμά καθώς και το νόμισμα. Επίσης, βοήθησε κατά πολύ τους συμπολεμιστές 

του κατά τη διάρκεια του Τρωικού πολέμου, διότι μηχανεύτηκε τρόπους για να είναι 

περισσότερο αποτελεσματικοί στη μάχη, όπως τον τρόπο παράταξης των 

στρατευμάτων και τον τρόπο να χρησιμοποιούν τους πυρσούς. Επιπλέον, τους 

αποκάλυψε τη μέθοδο να μετρούν τα όρια και τις περιόδους των αστεριών και το πώς 

να αναγνωρίζουν και να εμπιστεύονται τα ουράνια σημάδια418. 

Η συγκεκριμένη τραγωδία μυθολογικά βασίζεται στην προσπάθεια του Ναύπλιου 

να μάθει την αιτία του θανάτου του γιου του, Παλαμήδη και να αποκαταστήσει το 

όνομα και την τιμή του. Ο Παλαμήδης, όπως ήδη γνωρίζουμε από την ανάλυση της 

σοφόκλειας ομώνυμης τραγωδίας, κατηγορήθηκε αδίκως για εσχάτη προδοσία και 

οδηγήθηκε στον θάνατο, εφόσον υπονομεύθηκε από τον συμπολεμιστή και θανάσιμο 

εχθρό του, Οδυσσέα419. Ο δημόσιος λιθοβολισμός ήταν η ποινή που του επιβλήθηκε 

σε συνδυασμό με την απαγόρευση του ενταφιασμού του, με σκοπό να ατιμαστεί τo 

σώμα του και να γίνει τροφή για τα άγρια και πεινασμένα σκυλιά. Στόχος των αρχηγών 

του ελληνικού στρατεύματος ήταν να μη βρει το σώμα του ανάπαυση και να μην 

οδηγηθεί η ψυχή  του στον κόσμο των αθανάτων επιβάλλοντας σε αυτόν την τιμωρία 

που άξιζε στους προδότες της πατρίδας. Ο Αίας ο Τελαμώνιος όντας αντίθετος στην 

 
416 Sommerstein (2010) 252. 

417 Sommerstein (2010) 250. 

418 Lloyd-Jones (2003) 218-219. Κακριδής (2014) III. 177-178. Pearson (1917) II. 80-82. Sommerstein 

& Talboy (2012) II. 110-115. 

419 Sommerstein (2010) 250. 
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απαγόρευση του ενταφιασμού αγνόησε τις διαταγές και έθαψε το άψυχο σώμα του 

αδικοχαμένου Παλαμήδη, απειλώντας πως θα σκοτώσει όποιον του σταθεί εμπόδιο. Ο 

υπερήλικας Ναύπλιος, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του γιου του, κατευθύνθηκε 

προς την Τροία, για να ζητήσει εξηγήσεις για την πράξη τους και να απαιτήσει 

δικαιοσύνη. Οι αρχηγοί, ωστόσο, έδειξαν μεγάλη αδιαφορία απέναντί στο πατρικό 

καθήκον του Ναύπλιου με αποτέλεσμα εκείνος να  επιστρατεύσει ένα σχέδιο 

εκδίκησης420.  

Ο Ναύπλιος άφησε την Τροία με απειλές421 και εκφοβισμούς στα χείλη του 

καθορίζοντας τις προθέσεις του και καθιστώντας σαφές το ηθικό του χρέος αναφορικά 

με την υπεράσπιση της τιμής του αδικοχαμένου γιου του. Περιπλέοντας422 στην Αττική 

και στην Πελοπόννησο κακολογούσε τους Έλληνες αρχηγούς και πολεμιστές για τη 

στάση και τον έκλυτο βίο που διήγαν με τις γυναίκες που άρπαζαν. Με τις πληροφορίες 

που έδινε στις εγκαταλειμμένες γυναίκες των εχθρών του αποσκοπούσε στο να 

διαπράξουν μοιχεία. Πράγμα που έγινε, όπως στην περίπτωση της Κλυταιμήστρας, η 

οποία πρόδωσε τον Αγαμέμνονα με τον Αίγισθο ύστερα από την παρότρυνση του 

Ναύπλιου. Όταν ηττήθηκαν οι Τρώες και οι Έλληνες έπλεαν προς την πατρίδα τους, ο 

Ναύπλιος πήγε στο νότιο άκρο της Εύβοιας, στο ακρωτήρι Καφηρέας και εκεί 

δημιουργώντας παραπλανητικούς φάρους423 οδηγούσε τα διερχόμενα ελληνικά πλοία 

πάνω στα πιο επικίνδυνα βράχια της Μεσογείου με συνέπεια να σκοτωθούν πολλοί από 

αυτούς424.   

Στη συγκεκριμένη τραγωδία και ιδιαιτέρως στο απόσπασμα 434a δεν θα ήταν 

υπερβολικό να υποστηρίξουμε ότι ο Σοφοκλής αναφέρεται μια ακόμα φορά στην 

έννοια της δικαιοσύνης425.   

 
420 Lloyd-Jones (2003) 218-219. Κακριδής (2014) III. 177-178. Pearson (1917) II. 80-82. Sommerstein 

& Talboy (2012) II. 110-115. 

421 Sommerstein (2010) 258. 

422 Graves (1998) II. 64, 65. 

423Sommerstein (2010) 251. 

424Lloyd-Jones (2003) 218-219. Κακριδής (2014) III. 177-178. Pearson (1917) II. 80-82. Sommerstein 

& Talboy (2012) II. 110-115.  

425 Kακριδής (2014) II. 88, 256-257, 276-277: Η δικαιοσύνη συχνά εμφανίζεται με τον όρο Θέμις, Δίκη 

και Δίκαιον και είναι στενά συνδεδεμένη με το Δία. Ειδικότερα, η Θέμις ήταν κόρη του Ουρανού και 

της Γης. Ήταν η θεά και προστάτιδα του Δικαίου τόσο στην κοινωνία των θνητών, αλλά και των 

αθανάτων. Ήταν η προσωποποίηση της ηθικής τάξης και του δικαίου. Ετυμολογικά το όνομά της 

προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ρήμα τίθημι που σημαίνει αυτό που έχει τεθεί, που ισχύει. Είναι 

εκείνη η θεά που θέσπιζε και καθιέρωνε όσα έπρεπε να ισχύουν μεταξύ των ανθρώπων αλλά και των 

θεών, ενώ παράλληλα νομοθετούσε αντιπροσωπεύοντας το νόμο και την αδιάσειστη τάξη. Βασική 
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Απ. 434a L-J στον Ed. Pr. H. M. Cockle, P. Oxy. 52 

Ναύπλιος,  ὃς τὴν κρίσιν ἀθετεῖ  (434a)426 

 

Ο Ναύπλιος ο οποίος απορρίπτει την δικαστική απόφαση  

Βέβαια, σχετικά με το ποιος εξέφρασε τα συγκεκριμένα λόγια είναι πολύ δύσκολο να 

πούμε με σιγουριά. Πιθανολογούμε ότι τα διατύπωσε ο Αγαμέμνων, καθώς αυτός 

προΐστατο της δίκης και από αυτόν ο Ναύπλιος ζητούσε την αιτιολογία της θανατικής 

ποινής που επιβλήθηκε στον Παλαμήδη.  

Τη δικαιοσύνη ως σημείο αναφοράς και ανάλυσης την εντοπίζουμε και σε άλλα 

αποσπάσματα του Σοφοκλή, γεγονός που φανερώνει την επιμονή του δραματουργού 

στο να επικεντρωθεί και να αναδείξει αυτή την έννοια. Ειδικότερα, η δικαιοσύνη 

θίγεται στις τραγωδίες Αίας Λοκρός, Αιθίοπες, Αθάμας, Αλεάδαι και στα αποσπάσματα 

936-937427. Στο έργο του Αίας Λοκρός ο Σοφοκλής χρησιμοποιεί τη λέξη ὄμμα για να 

τονίσει το ρόλο της δικαιοσύνης, που δεν ήταν άλλος από το να παρατηρεί και να 

βλέπει τα πάντα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρυθμία και η γαλήνη της κοινωνίας. 

Στην τραγωδία Αιθίοπες επισημαίνεται η διαχρονική αξία της δικαιοσύνης ως μια από 

τις σπουδαιότερες αξίες της ανθρωπότητας κάνοντας έναν διαχωρισμό μεταξύ του 

 
μέριμνά της ήταν η προστασία των αδυνάτων.  Η Δίκη είναι μια από τις τρείς Ώρες, κόρη του Δία και 

της Θέμιδος. Στην αρχαιότητα πίστευαν πως η Δίκη ήταν η μόνη που διέθετε θρόνο δίπλα στο Δία, όταν 

εκείνος δίκαζε. Η Δίκη επαγρυπνούσε για τη διαφύλαξη των αέναων και ακατάλυτων ηθικών νόμων, 

των διαχρονικών ηθικών αρχών και της ηθικής τάξης, ενώ τιμωρούσε όσους την παραβίαζαν. Havelock 

(1978) 311: Θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι στον Πρωταγόρα του Πλάτωνα η Δίκη δεν εμφανίζεται 

στον διάλογο ως θεότητα, αλλά ως η εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου για δικαιοσύνη, για το νόμιμο 

και το έντιμο.  Δικαιοσύνη κατά τον Πλάτωνα είναι η αρετή της ψυχής που εξασφαλίζεται μέσα από την 

προσωπική και κοινωνική ηθική στοχεύοντας στην αρμονία και στην ευρυθμία. Η δικαιοσύνη είναι μία 

από τις τέσσερις αρετές που ενσαρκώνονται στην ιδεώδη Πολιτεία του, με τις άλλες να είναι η ανδρεία, 

η σωφροσύνη και η σοφία. Miller (1997) 67, 74: Μεταγενέστερα ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι ο άνθρωπος 

είναι φύσει προικισμένος να δημιουργεί μέσα του την έννοια της δικαιοσύνης και να διαθέτει την 

ικανότητα της πολιτικής συνεργασίας και σύμπραξης. Η απομάκρυνσή του από τον νόμο και από τη 

δικαιοσύνη τον καθιστά κατώτερο ακόμη και από τα ζώα. Η δικαιοσύνη είναι αναγκαία για την 

ανθρώπινη ύπαρξη και η απόδοση της τελειοποιεί την ανθρώπινη φύση. Η πολιτική δικαιοσύνη κατά 

τον Αριστοτέλη βρίσκεται μόνο στο πλαίσιο μιας πολιτικής κοινότητας μεταξύ ελεύθερων και ίσων 

ατόμων οι οποίοι στοχεύουν στην εξασφάλιση της κοινωνικής αυτάρκειας. Η αυτάρκεια που χαρίζει 

στους πολίτες την πολυπόθητη ευδαιμονία επιτυγχάνεται, αν η πόλη δεν χρειάζεται εξωτερική 

υποστήριξη για να ικανοποιήσει τις υλικές και ηθικό-πνευματικές ανάγκες της και εφόσον διαθέτει ένα 

αμερόληπτο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης.  . 

426 Lloyd-Jones (2003) 224.  

427 Lloyd-Jones (2003) 12, 16, 22, 34, 432. 
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Φυσικού και του Θετού Δικαίου. Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και τα αποσπάσματα 936-

937 υπογραμμίζοντας την αξία των δύο ειδών δικαίου για την κατοχύρωση και την 

εξασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Επιπλέον, στην τραγωδία Αθάμας 

αποτυπώνεται το δίκαιο έτσι όπως ορίζεται τόσο στις διαπροσωπικές σχέσεις των 

ανθρώπων όσο και στις σχέσεις μεταξύ των πολιτών και του κράτους. Τέλος, στο 

τραγικό απόσπασμα Αλεάδαι σημειώνεται η αξία του δίκαιου λόγου στο πλαίσιο 

λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Επρόκειτο για έναν λόγο με ουμανιστικό 

χαρακτήρα που στοχεύει στον περιορισμό των προβλημάτων και στην εξασφάλιση της 

κοινωνικής ενότητας και ηθικής. Αναπτύσσεται, λοιπόν, με τα παραπάνω έργα μια 

προβληματική αναφορικά με την έννοια του δικαίου428.  

Οι ανωτέρω εισαγωγικές παρατηρήσεις στοχεύουν στο να αναδείξουν αφενός το 

μυθολογικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η υπό εξέταση τραγωδία και αφετέρου να 

επισημανθεί η βαρύτητα της έννοιας δικαιοσύνης, αφού όπως είδαμε χρησιμοποιείται 

σε αρκετές τραγωδίας του Σοφοκλή. Ο ρόλος της δικαιοσύνης, λοιπόν, παρουσιάζει 

μεγάλη σπουδαιότητα διαχρονικά, καθώς στοχεύει στο να ικανοποιήσει το κοινό περί 

δικαίου αίσθημα που με τη σειρά του θα διασφαλίσει την κοινωνική ευρυθμία και την 

τάξη μέσα από την ομαλή συνύπαρξη των ατόμων στο κοινωνικό περιβάλλον. Το 

κράτος δικαίου είναι ο στόχος που πρέπει να ικανοποιήσει κάθε κοινωνία για να 

επιτύχει την ομαλότητα429. Η ανεξαρτησία, η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία 

είναι βασικά γνωρίσματα της προκειμένου να επιτευχθεί η απονομή του δικαίου. Η 

ευμένεια ή η προκατάληψη προς ορισμένα πρόσωπα με βάση την ταυτότητά τους είναι 

στοιχεία που δεν αρμόζουν στη δικαιοσύνη. Χαρακτηριστική είναι η απεικόνιση της 

θεάς της δικαιοσύνης κυρίως σε ρωμαϊκά αγάλματα στα μάτια της οποίας υπάρχει  

κάλυμμα αποσκοπώντας στο  να αναδειχθεί η απροσωποληψία της. Δεν είναι τυχαίο 

το γεγονός ότι, όπου επικρατεί δικαιοσύνη, τηρούνται και εφαρμόζονται οι νόμοι με 

αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι ανισότητες και οι αδικίες. Πρόκειται για έναν 

απροσωπόληπτο κριτή με έναν χαρακτήρα καθολικό και αναγκαστικό. Η δικαιοσύνη 

διαχρονικά στο πλαίσιο της δημοκρατίας στηρίζεται στην ισότητα όλων απέναντι 

στους προκαθορισμένους νόμους που απαιτούν υπακοή από τους πολίτες. Ρυθμίζει 

 
428 Farrario (2012) 461: «Ακόμα και τα έργα του Σοφοκλή που θεωρήθηκαν ως λιγότερο πολιτικά δίνουν 

το έναυσμα για νομικές και δικαστικές ερμηνείες». 

429 Sealey (1994) 23. 
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τόσο την κοινωνική όσο και την ατομική ζωή θέτοντας όρια και σταθερούς 

κανονισμούς στις ενέργειες των ανθρώπων.  

Στο σημείο αυτό θα τολμούσαμε να ισχυριστούμε ότι ο Σοφοκλής επιχειρεί να 

τονίσει με τη συγκεκριμένη τραγωδία την έννοια της αυτοδικίας. Ως αυτοδικία θα 

μπορούσε να οριστεί η επιζήτηση της αποκατάστασης και της διόρθωσης του αδίκου 

παραβλέποντας και προσπερνώντας την νομική οδό και τις αρμόδιες αρχές. Δυστυχώς, 

η αυτοδικία είναι μια κατάσταση αρκετά συνηθισμένη στην αρχαία Ελλάδα.  Η επιβολή 

τιμωρίας στον δράστη από κάποιον συγγενή και όχι κατόπιν ένδικης απόφασης 

αποτελούσε καθήκον του συγγενικού προσώπου, όταν αντιλαμβανόταν ότι ο οικείος 

του αναίτια είχε αδικηθεί και ατιμαστεί. Παράδειγμα αυτοδικίας συναντάμε και στην 

τραγωδία την οποία εξετάζουμε. Ειδικότερα, ο Ναύπλιος, όταν αντιλαμβάνεται, ότι δεν 

έχει απονεμηθεί σωστά η δικαιοσύνη, αποφασίζει να αυτοδικήσει εφαρμόζοντας τον 

νόμο αντιπεπονθότος, δηλαδή, της ανταποδοτικής δικαιοσύνης παρακάμπτοντας με 

αυτόν τον τρόπο το ισχύον δικαϊκό σύστημα. Αυτή η πράξη του Ναύπλιου έχει πολιτική 

σημασία, διότι παραβλέπει και αθετεί την κρίση του δικαστηρίου των Αχαιών που 

απεφάνθη για τον Παλαμήδη. Αποφασίζει, λοιπόν, να πάρει τον νόμο στα χέρια του 

καταφεύγοντας στην εκδίκηση. Ο Ναύπλιος αψηφώντας την απόφαση του δικαστηρίου 

και τη δικαιοσύνη από θύμα γίνεται θύτης. Με ελεύθερη βούληση διαπράττει ένα 

έγκλημα για να απαντήσει στον άδικο θάνατο που επέφεραν οι Αχαιοί στον γιο του. 

Όπως αναφέρει και ο Πλατής «Κάθε τραγικός από ύβρη άνθρωπος έχει ξεκινήσει με 

κάποιο δίκαιο είτε προσπαθώντας να αλλάξει με τρόπο ανταποκριτικό στα νέα 

δεδομένα την υφιστάμενη ισορροπία είτε υπερασπιζόμενος τον οικείο χώρο εναντίον 

της ύβρις του καταπατητή. Από την άποψη αυτή διακατέχεται από μια ανιδιοτέλεια, 

μια αγνότητα, μια γνήσια πεποίθηση στο δικαιωμένο του αγώνα και εσωτερική ώθηση 

να τον διεξάγει αδιάσειστα, ασυμβίβαστα, ανυποχώρητα και με όποια χρειασθεί θυσία. 

Έχει το υπόβαθρο της εγγενούς αγωνιστικότητας»430.  

Οι Αθηναίοι παρακολουθώντας ένα τέτοιου είδους παράδειγμα αυτοδικίας στο 

πλαίσιο της δραματικής πράξης θαρρούμε πως θα οδηγηθούν σε έναν προβληματισμό 

αναφορικά με το πώς θα ήταν η ζωή τους, αν δεν υπάκουαν σε όσα όριζαν οι νόμοι και 

οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Ωστόσο, η αυτοδικία είναι μια εκδίκηση που στην 

αθηναϊκή δημοκρατική πολιτεία δεν μπορεί εύκολα να ενδημήσει, διότι διαθέτει ένδικα 

 
430 Πλατής (1994) 48. 
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μέσα και οργανωμένο δικαϊκό σύστημα που θέτουν φραγμούς σε οποιαδήποτε τέτοια 

εκδήλωση. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η εν λόγω τραγωδία διαθέτει ένα 

βαθύτατο πολιτικό πυρήνα. Συγκεκριμένα, αν μια κοινωνία δεν είναι οργανωμένη 

πολιτικά τότε πιθανότατα να υπάρξουν πολλών ειδών αδικίες και κατά συνέπεια 

περιπτώσεις αυτοδικίας. Όμως, η Αθήνα, όπως προείπαμε, διαθέτει δικαϊκούς θεσμούς 

γεγονός που τη βοηθά στην αποφυγή εκδηλώσεων αυτοδικίας. Επίσης, η εκτελεστική 

εξουσία, που εφαρμόζει τις αποφάσεις των λαϊκών αθηναϊκών  δικαστηρίων, στοχεύει 

αφενός να διατηρήσει τη δημόσια τάξη και να περιορίσει την αδικία και αφετέρου να 

προάγει την ευημερία της πολιτείας μέσω της ευπείθειας στους νόμους και μέσω της 

αποθάρρυνσης κάθε ανηθικότητας431.  

Από τα ανωτέρω αντιλαμβανόμαστε ότι η Αθήνα ως πολιτισμένη κοινωνία 

καταπολεμεί την αυτοδικία προσπαθώντας να απομακρύνει από τους κόλπους της 

καθετί που παρεκκλίνει του δικαίου. Η πιθανή εκδήλωση μιας τέτοιας κατάστασης θα 

οδηγήσει στη δημιουργία χαοτικών συνθηκών με χαρακτηριστικά την απώλεια του 

μέτρου και της ευρυθμίας της κοινωνίας. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι ο  Σοφοκλής με αυτό το τραγικό έργο δεν επινοεί κάτι, αντιθέτως, 

δίνει τις πτυχές μιας πραγματικότητας που πιθανότατα θα μπορούσαν και οι Αθηναίοι 

να αντιμετωπίσουν. Ο Ναύπλιος, λοιπόν, είναι ο οποιοσδήποτε Αθηναίος που η 

αθηναϊκή πολιτεία προσπαθεί να τον αποτρέψει με τους θεσμούς και τους νόμους της 

από το να διαπράξει αυτοδικία. Μέσα από την συγκεκριμένη τραγωδία ο δραματουργός 

έμμεσα μιλά για την εποχή του και συζητά για θέματα δικαιοσύνης που απασχολούσαν 

κάθε Αθηναίο αναπτύσσοντας μια προβληματική στο πλαίσιο της οποίας η αυτοδικία 

ουδεμία σχέση έχει με το δημοκρατικό πολίτευμα, καθώς αντίκειται στην εύρυθμη 

λειτουργία της δικαιοσύνης. Στην Αθήνα αν δεν υπήρχε δικαιοσύνη, θα επικρατούσε η 

καταρράκωση των νόμων, το χάος,  η αταξία, η αποσταθεροποίηση, η αναταραχή, η 

διασάλευση των αξιών και η ανομία. Ο Σοφοκλής μέσα από τον μύθο πιστεύουμε πως 

έδειξε το εναλλακτικό πρόσωπο της πραγματικότητας, πώς δηλαδή θα ήταν η Αθήνα, 

αν δεν λειτουργούσαν οι θεσμοί, γεγονός που θα οδηγούσε τους συμπολίτες του στο 

να προβληματιστούν και να αισθανθούν ευλογημένοι και τυχεροί που ζουν σε μια πόλη 

που τους εξασφαλίζει τη δικαιοσύνη, την ευνομία και την ευταξία.  

 
431 Smith (2012) 39. 
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Ας επιστρέψουμε, όμως, στην έννοια της δικαιοσύνης και ας επικεντρωθούμε στο 

αθηναϊκό δίκαιο432 του 5ου αιώνα το οποίο αφορούσε τόσο υποθέσεις του ιδιωτικού 

τομέα όσο και του δημοσίου. Το αθηναϊκό δίκαιο εφαρμοζόταν από τα δικαστήρια και 

καθόριζε με ξεκάθαρο τρόπο τα δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις των Αθηναίων. 

Τα δύο τρίτα του αθηναϊκού νομοθετικού κώδικα αποτελούνταν από κανονισμούς που 

αφορούσαν την οικογένεια και την περιουσία433. Δίκαιο και νόμος ήταν συνυφασμένα 

μεταξύ τους και διέθεταν μια αναγκαστική δύναμη που αφορούσε όλους τους 

Αθηναίους ισότιμα. Άρρηκτη σύνδεση, όμως, υπήρχε και μεταξύ νόμου και ήθους 

εφόσον ο νόμος λειτουργούσε αποτρεπτικά προς την αδικία συντελώντας στην 

απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης434. Οι Αθηναίοι ένιωθαν ιδιαίτερη ασφάλεια 

ζώντας σε μια πόλη της οποίας η λειτουργία καθοριζόταν από την ύπαρξη νόμων και 

κανόνων δικαίου. Η αυθαιρεσία, η αδικία και η αυτοδικία ήταν φαινόμενα που 

καταστέλλονταν από την ορθή εφαρμογή του δικαίου. Ο νόμος και το δίκαιο, 

επομένως, είναι ένα  κοινωνικό φαινόμενο, μέρος της καθημερνής ζωής των Αθηναίων.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι διάδικοι πάντα δήλωναν την προσήλωσή τους 

στο αθηναϊκό πολίτευμα και τους πολιτειακούς θεσμούς, καθώς και την επιθυμία τους 

να επικαλούνται τον νόμο τόσο για την επίλυση ζητημάτων κληρονομικής φύσης όσο 

για την διευθέτηση θεμάτων μεταξύ πολιτικών ανταγωνιστών ή ακόμα και για 

ζητήματα μοιχείας435. Στην αθηναϊκή πολιτεία καμία καταστρατήγηση και παραβίαση 

του νόμου δεν μπορούσε να καταδικαστεί, αν πρώτα δεν είχε καταγγελθεί436. Με αυτόν 

τον τρόπο παγιωνόταν η λαϊκή δικαιοσύνη, ενώ οι Αθηναίοι αποκτούσαν πολιτική 

συνείδηση.  Πρέπει, επίσης, να τονίσουμε εδώ ότι οι αλλαγές στη δομή του πολιτικού 

κράτους σε συνδυασμό με τη λειτουργία των δικαστηρίων συνοδεύονταν και από 

αλλαγές στην κοινωνική σκέψη, στις κοινωνικές αξίες και στην κοινωνική 

συμπεριφορά437. Ένας τρόπος για να δούμε την επίδραση που είχε η εδραίωση της 

λαϊκής  εξουσίας τον 5ο αιώνα στην αθηναϊκή κοινωνία και στην πολιτική σκέψη είναι 

 
432 Mossé (2010) 120: «Υποθέσεις ιδιωτικού τομέα θεωρούνταν εκείνες που σχετίζονταν με την 

οικογένεια, τις συναλλαγές, την ιδιοκτησία κ.α. ενώ του δημοσίου αφορούσαν τη θρησκευτική ζωή, 

στρατιωτικές υποθέσεις την οικονομία και τον ανεφοδιασμό της πόλης. »  

433 Davis (1996) 37. 

434 Havelock (1978) 255. 

435 Mossé (2013) 120. 

436 Doganis (2009) 84. 

437 Ostwald (1987) 84. 
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οι αλλαγές στη γλώσσα. Ειδικότερα, οι ρηματικοί τύποι τιθέναι, καθιστάναι, ποιεῖν (να 

εγκαθιδρύσουν, να δημιουργήσουν, να κατασκευάσουν), όταν σχετίζονταν με τον νόμο 

και το δίκαιο άλλαζαν σημασία και λειτουργούσαν υπό το πρίσμα της δικανική 

ορολογίας με την έννοια του ρήματος θεσπίζω438. 

Είναι εδραιωμένη η αντίληψη ότι οι Αθηναίοι τον 5ο αιώνα ζουν σε ένα πολιτειακό 

περιβάλλον που οι θεσπισμένοι νόμοι διαθέτουν καθολικό, αναγκαστικό και απρόσωπο 

χαρακτήρα, ενώ συγχρόνως, είναι προϊόν ώριμης και καλλιεργημένης σκέψης του 

νομοθέτη για την επίτευξη της κοινωνικής γαλήνης. Αν δεν υπήρχε στο αθηναϊκό 

κράτος παγιωμένος ο θεσμός της δικαιοσύνης, η ζωή των κατοίκων θα ήταν εντελώς 

διαφορετική. Η αβεβαιότητα, ο φόβος, ο κίνδυνος και οι απειλές θα διατάραζαν τη 

σταθερότητα στη ζωής τους. Όπως πολύ σωστά αναφέρει η Mossé «ρόλος των νόμων 

είναι να ορίζουν προκαταβολικά τι απαγορεύεται»439. Σωστά κατά την άποψή μας 

επισημαίνεται και από τον Sealey ότι «ο νόμος ρυθμίζει τις διαφωνίες και η αδικία 

θεραπεύεται κάτω  από τη δράση του»440.  Ας μην ξεχνάμε ότι ο δικαστής στην κλασική 

Αθήνα τιμωρεί όσους παραπέμπονται σε δίκη βάσει του νόμου. Στην  Αθήνα κάθε νέος 

νόμος έπρεπε να ελεγχθεί πρώτα από διορισμένους από την πολιτεία νομοθέτες και 

ύστερα να δοθεί στην Εκκλησία του δήμου προς ψήφιση441. Η προσαρμοστικότητα ή 

ακόμα και η διόρθωση ενός νόμου με βάση τις συνθήκες της εποχής συνιστούσε βασικό 

στοιχείο, ώστε ο νόμος να αντιμετωπίζει επιτυχώς τις πολύπλοκες καταστάσεις και να 

αποφεύγεται η αταξία. Η νομική διαδικασία, άλλωστε, είναι μέριμνα κάθε νομοθέτη, 

διότι μέσω της δικαιοσύνης εξασφαλίζεται η αταραξία και η ισότητα της κοινωνίας442. 

Επίσης, ο νόμος επέτρεπε στους Αθηναίους να συμμορφώνουν την συμπεριφορά τους 

στο δίκαιο και έτσι να οικοδομηθεί και να εδραιωθεί το αθηναϊκό κράτος δικαίου στο 

πλαίσιο του οποίου αποτρεπόταν η εκδήλωση φαινομένων αυτοδικίας443. 

Εξυπακούεται ότι ο Αθηναίος του 5ου αιώνα που κινείτο στο πλαίσιο της νομιμότητας 

δεν έπρεπε να διακατέχεται από κανένα αίσθημα φόβου, διότι λειτουργούσε στο 

 
438 Ostwald (1987) 84, 85, 89. 

439 Mossé (2013) 69. 

440 Sealey (1994) 61. 

441 Mossé (2013) 121. 

442 Havelock (1978) 254. 

443 Lanni (2006) 115. 
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πλαίσιο της δικαιοσύνης η οποία ρύθμιζε την τάξη και την κανονικότητα των 

πραγμάτων444.  

Όπως προείπαμε, ο κάτοικος των Αθηνών της κλασικής περιόδου είναι αναγκαίο 

να υπακούει και να πειθαρχεί στους κείμενους νόμους της πολιτείας, καθώς το γραπτό 

δίκαιο  συνιστούσε τη βάση της δημοκρατίας445.  Δεν πρέπει να λησμονούμε το γεγονός 

ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και του γραπτού 

δικαίου ήδη από τα χρόνια του Σόλωνα, που είχε κωδικοποιήσει μια σειρά από νόμους. 

Ο Αθηναίος  δεν έπρεπε να δρα αυτόνομα αγνοώντας τους, διότι υπήρχε ο φόβος 

παραπομπής του στο δικαστήριο και το ενδεχόμενο επιβολής μιας τιμωρίας446. 

Σημειωτέον, ότι η τιμωρία φωτίζει τη δικαιοσύνη και συγχρόνως έχει πολύπλοκους 

δεσμούς με τον ορθολογισμό. Επίσης, σχετίζεται με την ηθική δυσφήμιση και τον 

κοινωνικό στιγματισμό447. Σκόπιμο κρίνεται να δοθεί έμφαση στην άποψη του Περικλή 

αναφορικά με το νόμο και το δίκαιο. Κατά αυτόν, λοιπόν, νόμος είναι «ό,τι ο λαός 

συνερχόμενος στην  Εκκλησία του δήμου αποφασίζει για το τι πρέπει να κάνει κανείς 

και τι δεν πρέπει»448. Μόνο σε ένα κράτος πολιτικά οργανωμένο ο Αθηναίος 

προστατεύεται από τους κινδύνους και τις αδικίες. Η ευπείθεια, λοιπόν, στους νόμους 

είχε πρωταρχική σημασία για την ευζωία της πόλης των Αθηνών449. Θα μπορούσαμε 

να ισχυριστούμε ότι οι Αθηναίοι είχαν συνείδηση της αξίας των γραπτών και των 

άγραφων νόμων450.  

 
444 Havelock (1978) 282, 290. 

445 Lukas (1980) 101. Foxhall & Lewis (1996) 28. 

446 Lukas (1980) 125: Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη446 πρέπει να αποφεύγονται οι τιμωρίες που 

συνοδεύονται από πόνους, ποινές, κυρώσεις, και πρόστιμα. Όλα αυτά είναι ανεπιθύμητα (φευκτά).  

447 Lukas (1980) 124. 

448 Mossé (2013) 163. 

449 Sinclair (1997) 57. 

450 Thomas (1996) 14, 16, 17, 28. Thur (1996) 57: Αναγκαίο κρίνεται να προχωρήσουμε σε μια σύντομη 

διάκριση μεταξύ του Φυσικού και του Θετού Πολιτικού Δικαίου. Στην αρχαιότητα το Φυσικό Δίκαιο 

συνδεόταν με την ηθική, τον τρόπο του «φέρεσθαι» και δε διέθεται αναγκαστικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, 

το Θετό Δίκαιο, αν και σχετιζόταν και αυτό με την ηθική, είχε υποχρεωτική μορφή. Το αρχαίο ελληνικό 

δίκαιο ως καθημερινό φαινόμενο εμφανίζεται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής των αρχαίων Ελλήνων. 

Μέχρι το 403 π.Χ. η λέξη νόμος δεν αναφερόταν μόνο στο γραπτούς νόμους του κράτους, οι οποίοι 

λειτουργούσαν ως προστασία από την αδικία, αλλά και στον άγραφο νόμο των θεών. Εφαρμόζονταν το 

ίδιο και οι δύο με τη μόνη διαφορά ότι οι άγραφοι νόμοι είχαν υψηλότερη ηθική αξία. Οι νόμοι αυτοί 

εμφανίζονται στις πηγές κατά το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα. Κατά τα πρώιμα στάδια της αθηναϊκής 

γραπτής νομοθεσία οι νόμοι ξεκινούσαν με την επίκληση σε έναν θεό και βρίσκονταν υπό την προστασία 

των θεών. Ήταν, επίσης, χαραγμένοι σε πέτρα, σε ένα φυσικό, δηλαδή, αντικείμενο προφανώς για να 

προστατευθούν από τους θεούς ή ως αφιέρωμα προς το Δία. 
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Οι Αθηναίοι στην κλασική Αθήνα πίστευαν στην ισχύ και στη δραστικότητα των 

νόμων, καθώς και στην ικανότητα της δικαιοσύνης να εξασφαλίζει την ευμάρεια στην 

κοινωνία, αφού οι εν δυνάμει αδικοπραξίες συχνά παρακάμπτονταν. Εκείνο που είχε 

μεγάλη σημασία ήταν ότι σε μια πολιτισμένη κοινωνία, όπως η αθηναϊκή, ορίζεται η 

εφαρμογή των νόμων σε όλους επιβάλλοντας έτσι τον καθολικό, αναγκαστικό και 

απροσωπόληπτο χαρακτήρα του.  Ο νόμος δεν περιόριζε την ελευθερία και το δικαίωμα  

του ατόμου να δράσει, απλά λειτουργούσε ως οδηγός και ως στήριγμα της 

δικαιοσύνης451. Η δύναμη που αναγνώριζαν στους νόμους και στη δικαιοσύνη ήταν 

τέτοια που θεωρούσαν ότι κάθε Αθηναίος πολίτης όφειλε να είναι εξοπλισμένος με την 

ανάλογη παιδεία και την κατάλληλη πνευματική καλλιέργεια, προκειμένου να του 

προσφερθεί η δυνατότητα να γίνει δικαστής στα δικαστήρια της Αθήνας. 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει και σε προηγούμενες συζητήσεις μας, η άσκηση του 

δικαστικού λειτουργήματος ήταν μια αρμοδιότητα και μια δικαιοδοσία που αφορούσε 

κάθε πολίτη, ενώ παράλληλα αναδείκνυε έναν ανώτερο και αναπτυγμένο πολιτισμό με 

μια υψηλή ποιότητα ζωής. Η δημιουργία των δικαστηρίων στα μέσα του 5ου αιώνα και 

η συμμετοχή του πολίτη στην Εκκλησία του δήμου και στα δικαστήρια του έδινε 

πολιτική και δικανική συνείδηση452. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και με τη συμμετοχή των 

Αθηναίων πολιτών στα κοινά, η συμμετοχή των οποίων δεν ήταν απλά δικαίωμά τους, 

αλλά βαθύτατη υποχρέωσή τους. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι Αθηναίοι έντονα 

δημοκρατικοί, υπάρχουν και οι ήσυχοι πολίτες που είναι είτε εχθρικοί είτε αδιάφοροι 

προς τα πολιτειακά ζητήματα453. Ας θυμηθούμε την άποψη δύο σπουδαίων 

προσωπικοτήτων της ελληνικής αρχαιότητας με πρώτο τον Περικλή ο οποίος 

θεωρούσε άχρηστο (ἀχρείο) και όχι απλά φιλήσυχο (ἀπράγμων) τον πολίτη που δε 

συμμετείχε στα κοινά. Κατά την άποψή του, ο πολίτης χρειάζεται να ασχολείται τόσο 

με τα οικεία πράγματα, δηλαδή, με τις ιδιωτικές υποθέσεις όσο και με τις δημόσιες454. 

O δεύτερος σπουδαίος άνδρας που αξίζει να αναφέρουμε είναι ο Σόλων ο οποίος είχε 

θεσπίσει νόμο σύμφωνα με τον οποίο ο πολίτης που δεν συμμετείχε στα πολιτικά 

 
451 Lukas (1980) 111. 

452 Sinclair (1997) 46. 

453 Mills (1997) 42. 

454 Doganis (2009) 183. 
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δρώμενα της Αθήνας θα καθίστατο άτιμος455, δηλαδή, θα του αφαιρούσαν τα πολιτικά 

του δικαιώματα. 

Οι Αθηναίοι όσο ήταν αφοσιωμένοι υπηρέτες των νόμων απολάμβαναν την 

προστασία και την ευεργεσία τους. Ας μην λησμονούμε, όμως, και το πολιτικό 

περιεχόμενο της δικαιοσύνης, αφού συνέτεινε στη διατήρηση της ηθικής τάξης και της 

κοινωνικοπολιτικής σταθερότητας της πόλης-κράτους456. Ωστόσο, η ειρήνη και η 

ευταξία ήταν στοιχεία που δεν μπορούσαν εύκολα να επιτευχθούν. Για τον λόγο αυτό 

οι Αθηναίοι κατέφευγαν συχνά σε δίκες. Στα μέσα του 5ου αιώνα στην Αθήνα 

λειτουργούν τα λαϊκά ορκωτά δικαστήρια που καταπιάνονταν με δικαστικά θέματα 

πέραν των φόνων457 εκ προθέσεως ή δόλου τα οποία παραπέμπονταν στον Άρειο 

Πάγο458. Επίσης η εκδίκαση των δικανικών υποθέσεων δεν αναλαμβανόταν από τους 

άρχοντες, αλλά από το δήμο. Η ίδρυση του πρωτοβάθμιου λαϊκού δικαστηρίου της 

Ηλιαίας αποδίδεται στον Σόλωνα οι μεταρρυθμίσεις του οποίου εδραίωσαν μια 

αληθινή λαϊκή δικαιοσύνη, εφόσον μέσω της Ηλιαίας μετέθεσε τη δικαιοδοσία της 

εκδίκασης από τους άρχοντες στο λαό και επιπλέον θέσπισε την αρχή της εκούσιας 

προσφυγής στη δικαιοσύνη459. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Σόλων 

εγκαθιδρύοντας ένα προγονικό στάδιο δημοκρατίας είχε καθιερώσει το δικαίωμα μέσω 

των νόμων του να μπορεί να ασκήσει οποιοσδήποτε αγωγή για λογαριασμό του και 

έτσι ενισχυόταν η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους λιγότερους ισχυρούς460. Η 

δικαιοσύνη του Σόλωνα461 ήταν, λοιπόν, μια ισχυρή ασπίδα για την προστασία 

πλούσιων και φτωχών, ευγενών και κοινών, ισχυρών και ανίσχυρων462. Κανείς δεν είχε 

 
455 Mossé (2003) 23, 24: «Η ατιμία ως ποινή στα τέλη του 5ου αιώνα και στις αρχές του 4ου αφορούσε 

και μια σειρά άλλων αδικημάτων όχι μόνο της αποχής και αδιαφορίας από τα πολιτικά δρώμενα. Κάποιες 

κατηγορίες ατίμων με ποικίλες ποινές ανάλογα με το αδίκημα αφορούσαν εκείνους που χρωστούσαν 

στο δημόσιο, όσους καταδικάστηκαν για κλοπή ή δωροδοκία, όσους υπήρξαν λιποτάκτες ή ριψάσπιδες, 

όσους ενήργησαν ως ψευδομάρτυρες ή εκείνους που συμπεριφέρονταν ασεβώς προς τους γονείς.» 

456 Havelock (1978) 299. 

457 Sinclair (1997) 81: «Στον Άρειο Πάγο εκδικάζονταν υποθέσεις ανθρωποκτονίας από πρόθεση ενός 

Αθηναίου πολίτη, υποθέσεις φαρμακείας και εμπρησμού». Mossé (2013) 22. Σακελλαρίου (2012) 306-

316: Ούτε η ολιγαρχία, ούτε και η δημοκρατία αμφέβαλλαν για την αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου να 

εκδικάζει υποθέσεις ανθρωποκτονιών 

458 Sinclair (1997) 22.  

459 Mossé (2003) 192, 193. Doganis (2009) 74. 

460 Ostwald (1987) 6. Lanni (2006) 16. 

 461 Havelock (1978) 258, 259: Η δικαιοσύνη του Σόλωνα ήταν προσωποποιημένη προστατευόταν από 

το Δία και βρισκόταν στα χέρια της Αθηνάς Παλλάδας.  

462 Havelock (1978) 254, 255. 
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το αθέμιτο πλεονέκτημα λόγω καταγωγής, δύναμης ή πλούτου να υπερισχύει έναντι 

του άλλου κατά τη διάρκεια μιας δίκης.  

Καίριας σημασίας κατά την άποψή μας είναι το γεγονός ότι εξαιτίας της έλλειψης 

σαφών κανόνων δικαίου δεν ήταν δυνατόν οι Αθηναίοι να προσαρμόζουν απόλυτα τη 

συμπεριφορά τους βάσει των νόμων και για τον λόγο αυτό κάποιες φορές εντοπίζονταν 

κρούσματα απείθειας463. Αξιοπαρατήρητο είναι το γεγονός ότι στα αθηναϊκά 

δικαστήρια του 5ου αιώνα απουσίαζε μια αυστηρά δικανική γλώσσα, αλλά και οι 

σχολαστικοί νομικοί κανόνες. Παρόλα αυτά, η λειτουργία τους στηριζόταν στην αρχή 

της τιμής συνιστώντας ένα ανεξάρτητο θεσμικό όργανο με τις δικές του πρακτικές464.  

Χρέος του δικαστή ήταν να καταλήξει σε μια δίκαιη κρίση465. Κάποιες φορές, όμως, 

ήταν ανέφικτο με συνέπεια να οδηγείται στη λήψη μιας λανθασμένης και ως εκ τούτου 

άδικης απόφασης πάντα μέσα στο πλαίσιο της δικαστικής του ιδιότητας και όχι 

αυθαίρετα και ετσιθελικά. Αξίζει να παραθέσουμε το γεγονός ότι ορισμένες φορές οι 

νόμοι ήταν άδικοι, στην περίπτωση αυτή οι δικαστές όφειλαν να διαχειριστούν έναν 

άδικο νόμο και φυσικά οι πολίτες να υπακούσουν, εφόσον είχαν οριστεί από την 

πολιτεία466. Σε περίπτωση ανυπακοής ακόμα και αυτών των νόμων η πρόκληση 

αναταραχών θα ήταν πολύ πιθανή. 

 Όσο οι Αθηναίοι πειθαρχούν στους δικαϊκούς θεσμούς δεν πρέπει να φοβούνται 

για μια κοινωνική και πολιτική αποδιοργάνωση, διότι οι νόμοι μεριμνούν για τη 

σταθερότητα και την ασφάλεια στη ζωή τους. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός 

ότι οι Αθηναίοι ήταν ευέλικτοι στην εφαρμογή των νόμων. Έκριναν κατά περίπτωση 

την αυστηρότητα τους και δεν τους εφάρμοζαν μηχανικά467. Οι Αθηναίοι θεωρούσαν 

ότι μπορούσαν να καθορίζουν τη φύση της δίκαιης πράξης τους εξαιτίας της έμφυτης 

ιδιοφυούς φύσης τους και λόγω της στήριξης των θεών468. Η συμπεριφορά των 

Αθηναίων καθοριζόταν από τα ιδανικά, τα πιστεύω και τις αρχές, έτσι όπως είχαν 

διαμορφωθεί στην Αθήνα469.  

 
463 Lanni (2006) 132. 

464 Lanni (2006) 25, 29. 

465 Lukas (1980) 100. 

466 Lukas (1980) 109. 

467 Mills (1997) 77, 78. 

468 Mills (1997) 78. 

469 Mills (1997) 44. 
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Ο Σοφοκλής μέσω της εν λόγω τραγωδίας υποθέτουμε πως αποσκοπεί στην 

ανάδειξη του ρόλου των Αθηναίων ως τα άτομα εκείνα που η αθηναϊκή νομοθεσία τους 

ανέθετε την υποχρέωση, αλλά και το δικαίωμα να αποφασίζουν για ζητήματα πολιτικής 

φύσεως διαθέτοντας την ικανότητα να αποδίδουν το δίκαιο. Η έννοια της δικαιοσύνης 

στα χρόνια του Περικλή συνεπαγόταν, επομένως, την εμπλοκή και την ενεργοποίηση 

των Αθηναίων στα πολιτικά δρώμενα. Παράλληλα, η ανάπτυξη και η καλλιέργεια της 

έννοιας του δικαίου στη συνείδηση των πολιτών εξασφαλιζόταν μέσα από την ηθική 

και πνευματική παίδευσή τους, ώστε να καταστούν ενάρετοι.  Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι οι Αθηναίοι σε περίπτωση που έχαναν όλα ή έστω ορισμένα πολιτικά 

δικαιώματα τότε τους αφαιρούνταν και τα νομικά τους δικαιώματα470. Κατά τον 

συγγραφέα της Αθηναίων Πολιτεία (ΙΧ,1) «η γνώση των νόμων, το δικαίωμα που είχε 

όποιος ήθελε να καταγγείλει στο δικαστήριο ότι είχε αδικηθεί και το δικαίωμα έφεσης 

στα δικαστήρια καθιστούσαν το λαό κύριο της πολιτείας»471. Κατά τη διάρκεια του 5ου 

αιώνα όλοι είχαν το δικαίωμα είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπησης να 

παίρνουν το λόγο στα δικαστήρια. 

Οι Αθηναίοι θαρρούμε πως στο άκουσμα του χωρίου Ναύπλιος,  ὃς τὴν κρίσιν ἀθετεῖ  

(434a) πιθανότατα δημιουργούσαν συνειρμούς και συσχετισμούς στο μυαλό τους 

σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του δικανικού τους συστήματος. Το αναφερόμενο, 

λοιπόν, στη δικαιοσύνη απόσπασμα μάς δίνει την αφορμή να ασχοληθούμε με τον 

τρόπο που συμπεριφέρονταν οι διάδικοι κατά τη διάρκεια μιας δίκης και τον τρόπο που 

λειτουργούσε η δικαιοσύνη. Οι Αθηναίοι διάδικοι, λοιπόν, όταν κατηγορούνταν 

παρουσιάζονταν ενώπιον του δικαστηρίου ως συντηρητικοί, υπακούοντας έναν 

συγκεκριμένο κώδικα συμπεριφοράς που υποδείκνυε αυτοσυγκράτηση, προκειμένου 

να συμβιβαστούν, αλλά συγχρόνως, να αποφύγουν την ατίμωση και τις προσβολές472. 

Με αυτόν τον τρόπο θα έληγαν οριστικά τη σύγκρουση.  

Βασική θέση των Αθηναίων διαδίκων ήταν ότι θα προτιμούσαν να λύσουν τις 

διαφορές τους φιλικά ή μέσω διαιτησίας. Συχνά ισχυρίζονταν πως στο δικαστήριο 

έφθασαν εξαιτίας της πίεσης, της επιμονής και της επιθυμίας του αντίπαλου τους. Οι 

διάδικοι τακτικά χρησιμοποιούσαν επιχειρήματα που δεν αναγνωρίζονταν από το 

 
470 Sinclair (1997) 35. 

471 Mossé (2003) 93. 

472 Lanni (2006) 30. 
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δίκαιο, αλλά που λειτουργούσαν ελαφρυντικά, όπως για παράδειγμα το νεαρό της 

ηλικίας ή η απουσία πρόθεσης. Επιπλέον, αυτοπροβάλλονταν ως έντιμοι και ενάρετοι 

άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονταν ενώπιον των δικαστών εξαιτίας των συκοφαντιών των 

αντιπάλων τους. Αναγκάζονταν να παρουσιάζουν τον χαρακτήρα τους ως ηθικό και 

χρηστό, ζητώντας από τους δικαστές να μην έχουν διάθεση προκατάληψης απέναντί 

τους, επικαλούμενοι πολλές φορές τον οίκτο τους και επισημαίνοντας την πολύτιμη 

προσφορά τους στις δημόσιες υπηρεσίες473. Θα μπορούσαμε, επίσης να αναφέρουμε 

ότι, όταν οι διάδικοι εξέθεταν τα επιχειρήματά τους, άλλαζαν το ύφος και τον τρόπο 

ομιλίας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των δικαστών474. Οι ένορκοι- 

δικαστές, βέβαια, όφειλαν να επικεντρώνονται σε νομικά επιχειρήματα και όχι σε 

εξωδικαστικά αποδεικτικά μέσα475. Ο ρόλος τους στην κλασική περίοδο ήταν να 

οδηγήσουν τις διαφορές μεταξύ των διαδίκων σε μια ειρηνική κατάληξη476. Επιπλέον, 

στα αθηναϊκά δικαστήρια μια ετυμηγορία μπορούσε να αποτρέψει αποτελεσματικά 

τους εν δυνάμει εγκληματίες από το να διαπράξουν αδίκημα, καθώς υπήρχε ο φόβος 

ότι παρεμφερείς υποθέσεις θα τύγχαναν παρόμοιας αντιμετώπισης477. Η εκάστοτε, 

λοιπόν, ετυμηγορία επηρέαζε τη συμπεριφορά της αθηναϊκής κοινωνίας.  

Στο σημείο αυτό δεν πρέπει να παραβλέψουμε το ρόλο των ρητόρων οι οποίοι 

αναλάμβαναν συχνά τη συγγραφή κατηγορικών και απολογητικών λόγων που 

χρησιμοποιούνταν στα δικαστήρια κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. 

Θα ήταν σφάλμα να μην αναφέρουμε και τη διάθεσή τους να αμφισβητήσουν το ισχύον 

πολιτικό σύστημα και ταυτόχρονα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως δάσκαλοι 

πλούσιων και μεγαλομανών νεαρών που επιθυμούσαν να γίνουν οι νέοι κυβερνήτες της 

Αθήνας478. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με την άποψη ότι «η δίκη ήταν ένας 

διαγωνισμός ευγλωττίας, ένας αγών». Αποτέλεσμα αυτού ήταν να αναγκάζονται όσοι 

δεν είχαν την ευχέρεια του λόγου ή το ταλέντο της επίκλησης του συναισθήματος των 

ενόρκων, να προσλαμβάνουν ταλαντούχους λογογράφους οι οποίοι έγραφαν επί 

πληρωμή τα περίτεχνα κείμενα της απολογίας ή του κατηγορητηρίου479. Το κείμενο 

 
473 Lanni (2006) 45, 50, 59, 60. 

474 Lanni (2006) 25. 

475 Lanni (2006) 45. 

476 Sealey (1994) 120. 

477 Lanni (2006) 127, 25. 

478 Mossé (2013) 120. 

479 Mossé (2013) 36. 
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αυτό θα διάβαζαν οι διάδικοι μπροστά στους δικαστές κατά τη διάρκεια της 

ακροαματικής διαδικασίας εξασφαλίζοντας την προσοχή τους και παρουσιάζοντας μια 

θελκτική και συμπονετική περσόνα είτε επρόκειτο για ιδιωτική είτε για δημόσια 

δικαστική πράξη480.  

Προχωρώντας την ανάλυση μας θα εστιάσουμε στη λειτουργία της Ηλιαίας, του 

κυριότερου δικαστηρίου του αρχαίου αθηναϊκού κράτους. Όπως είδαμε και σε 

προηγούμενη αναφορά μας ο θεσμός των δικαστηρίων και η δημιουργία της Ηλιαίας 

ανήκει στον νομοθέτη, Σόλωνα481. Όλοι οι Αθηναίοι και κυρίως οι δικαστές του λαϊκού 

δικαστηρίου της Ηλιαίας όφειλαν να γνωρίζουν τους νόμους, καθώς αυτοί ήταν 

αναρτημένοι και οριοθετούσαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αποφαινόταν το 

δικαστήριο482. Η δικαιοσύνη στην κλασική Αθήνα είχε άμεση συνάφεια με την 

αθηναϊκή κοινωνία, εφόσον οι δικαστές της Ηλιαίας ήταν κληρωτοί από το σώμα των 

πολιτών483 και διέθεταν τεράστια δύναμη, επηρέαζαν την ηθική ατμόσφαιρα της πόλης 

και διαδραμάτιζαν σημαίνοντα ρόλο στη διατήρηση της κοινωνικής τάξης και στη 

σταθερότητα της αθηναϊκής πολιτείας στο πλαίσιο της οποίας οι πολίτες ήταν πολιτικά 

ίσοι, αλλά κοινωνικά άνισοι484. Η συμμετοχή, επομένως, των πολιτών στα δικανικά και 

πολιτικά αξιώματα συνιστά απόδειξη της εδραίωσης του αθηναϊκού δημοκρατικού 

πολιτεύματος. Σύμφωνα με τον Σακελλαρίου «τα Ηλιαστικά Δικαστήρια ήταν 

πραγματικά δικαστήρια από το λαό, δια του λαού, για το λαό»485.  

 Στις αρχές τους 5ου αιώνα ήταν έντονη η δύναμη του λαού κάνοντας εφέσεις στην 

Ηλιαία κυρίως σε περιπτώσεις θανατικής ποινής ή επιβολής άλλων σοβαρών ποινών 

που οδηγούσαν σε καταδίκη, στερώντας με αυτόν τον τρόπο από τον Άρειο Πάγο την 

δικαιοδοσία και την τελική απόφαση σε μεγάλα εγκλήματα486. Γύρω στα τέλη του 450 

π. Χ. καθιερώθηκε το ημερομίσθιο των πολιτών από το κράτος για δικαστική υπηρεσία 

 
480 Lanni (2006) 45. 

481 Sealey (1994) 120, 121. 

482 Mossé (2013) 81. 

483 Sinclair (1997) 25: «Η δυνατότητα συμμετοχής όλων των πολιτών στα δικαστήρια και στην εκκλησία 

του Δήμου έχει τεθεί σε εφαρμογή περίπου από τα μέσα του 5ου αιώνα μέχρι την επιβολή ενός 

ολιγαρχικού  καθεστώτος, συγκεκριμένα μέχρι που ο Μακεδόνας Αντίπατρος το 322 π. Χ. επέβαλε ως 

προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη την κατοχή κάποιας ιδιοκτησίας». 

484 Lanni (2006) 131, 178. 

485 Σακελλαρίου (2012) 309. 

486 Ostwald (1987) 48. 
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με 3 οβολούς487 μετά την ολοκλήρωση της δίκης. Η αμοιβή για δικαστική υπηρεσία 

στόχευε στο να ενδυναμώσει τη θέληση των πολιτών να συμμετάσχουν στο σώμα των 

ενόρκων, εξασφάλιζε τον ημερήσιο βιοπορισμό τους και παράλληλα φανέρωνε την 

ανάγκη της ύπαρξης των συγκεκριμένων δικαστών, διότι στα  μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. 

αυξάνονταν διαρκώς οι δικαστικές υποθέσεις στην Αθήνα, καθώς το αθηναϊκό κράτος 

και τα συμφέροντά του στην αλλοδαπή αναπτύσσονταν488.  

Χρειάζεται να υπογραμμιστεί στο σημείο αυτό ότι η έννοια της δοκιμασίας 

συνδεόταν στενά με την ανάπτυξη του συστήματος των αθηναϊκών δικαστηρίων489.  Οι 

πολίτες που αναλάμβαναν δημόσια αξιώματα, όπως των δικαστών στα δικαστήρια της 

Ηλιαίας, αρχικά υφίσταντο τη διαδικασία της δοκιμασίας, προκειμένου να ελεγχθούν 

τα πολιτικά τους προσόντα490 και στη συνέχεια με το πέρας της θητείας τους 

υποχρεώνονταν στη διαδικασία της λογοδοσίας491 κατά την οποία γινόταν και ο 

απολογισμός του έργου τους. Υπήρχε συχνά η καταγγελία από την πλευρά των 

ρητόρων ότι οι δικαστές πιέζονταν από άτομα που είχαν επιρροή και πλούτο για τη 

λήψη μιας συμφέρουσας για εκείνους απόφασης γεγονός που οδηγούσε στη διαφθορά 

του δικαστικού σώματος μέσω της δωροδοκίας492.  

Στο δικανικό σύστημα της Αθήνας δεν υπήρχε συγκεκριμένος δημόσιος κατήγορος, 

αντίθετα παρεχόταν η δυνατότητα σε κάθε πολίτη να ασκήσει αυτήν την 

αρμοδιότητα493. «Ο πολίτης μπορούσε να λειτουργήσει ως δημόσιος κατήγορος στις 

περισσότερες δημόσιες καταγγελίες (γραφαί) για αδικήματα όπως η κατάχρηση του 

δημοσίου χρήματος. Αυτές οι δημόσιες καταγγελίες ήταν τόσο ευθύνη ή υποχρέωση 

όσο και προνόμιο»494. Υπήρχαν, λοιπόν, δύο κατηγορίες νομικών υποθέσεων και αυτές 

αφορούσαν τις ιδιωτικές υποθέσεις (δίκαι) κατά τις οποίες το θύμα ή η οικογένεια του 

 
487 Lanni (2006) 17. Cartledge (2015) 13: Η αμοιβή στο σώμα των ενόρκων αποδίδεται στον Περικλή.  
488 Sinclair (1997) 83. 

489 Ostwald (1987) 47. 

490 Doganis (2009) 168, 169: «Όφειλε να αποδείξει ότι είναι Αθηναίος πολίτης από πατέρα και μητέρα 

και από παππού, σεβόταν τους γονείς του, είχε οικογενειακούς τάφους, τιμούσε τους θεούς, κατέβαλλε 

τις εισφορές που αντιστοιχούσαν στην τάξη του, είχε εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και 

ήταν ενάρετος».  

491 Sinclair (1997) 21: Περίπου το 450 π. Χ. παγιώθηκε η διαδικασία της λογοδοσίας που ανάγκαζε τους 

άρχοντες να λογοδοτούν ακόμα και να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του αν η Εκκλησία του δήμου 

το αποφάσιζε ύστερα από εξέταση.  

492 Mossé (2013) 32. 

493 Mossé (2013) 41. Doganis, (2009) 73, 26, 27, 170. 

494 Sinclair (1997) 35, 36. 
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δολοφονημένου απηύθυνε κατηγορητήριο σε βάρος του φερόμενου ως θύτη και οι 

δημόσιες (γραφαί) κατά τις οποίες ο καθένας μπορούσε να ασκήσει αγωγή στο 

δημόσιο495. Κάθε Αθηναίος που δεν είχε στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα 

μπορούσε να μηνύσει και να καταγγείλει κάποιον άλλο συμπολίτη του ακόμα και αν 

ήταν ευπορότερος496 από εκείνον, μέτοικος, δούλος497, γυναίκα, ακόμα και ανήλικος. 

Ο Αθηναίος πολίτης δεν χρειαζόταν δικηγόρο για την εκπροσώπησή του. 

Κατηγορούμενοι και ενάγοντες μιλούσαν οι ίδιοι για τον εαυτό τους498.  

Μεταξύ των ελεύθερων κατοίκων της Αθήνας διακρίνονταν οι πολίτες και οι 

μέτοικοι499. Αξιοπαρατήρητο είναι το γεγονός ότι η αθηναϊκή ιθαγένεια δεν ήταν για 

όλους. Το 451-450 π. Χ. ο νόμος όριζε αυστηρά ότι έπρεπε και οι δύο γονείς να είναι 

Αθηναίοι πολίτες, προκειμένου να αποκτήσει κάποιος αθηναϊκή ιθαγένεια. Πέρα από 

τους περιορισμούς που είχαν θέσει οι Αθηναίοι σχετικά με την ιθαγένεια, η ζωή των 

μετοίκων500 της Αττικής θα μπορούσε να σταθεί ως απόδειξη της δεκτικότητας και της 

μεγαλοσύνης των Αθηναίων501. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι συχνά 

εμφανίζονταν στα δικαστήρια γυναίκες, δούλοι και μέτοικοι, οι οποίοι, όμως, 

παρουσιάζονταν πάντα με εκπροσώπηση ενός πολίτη, καθώς δεν είχαν δικαίωμα να 

υποστηρίξουν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Μάλιστα, οι γυναίκες τελούσαν διαρκώς υπό 

κηδεμονία και όχι μόνο δεν είχαν νομική υπόσταση αλλά δεν είχαν ούτε πολιτικά 

δικαιώματα ούτε φυσικά και δυνατότητα πολιτικής δράσης502. Αναφορικά με τους 

δούλους σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές ένας δούλος δεν είχε το δικαίωμα να λάβει 

μέρος σε μια νομική πράξη ο ίδιος αυτοπροσώπως ούτε ως κατηγορούμενος ούτε ως 

ενάγων. Αυτός που μπορούσε να ασκήσει αγωγή  ήταν ο κύριός του ως εκπρόσωπός 

του. Αν ο δούλος διέπραττε αδίκημα τότε «έπρεπε να πληρώσει με τη ζωή του ή με το 

σώμα του, και αυτή ήταν η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ δούλου και ελεύθερου κατά 

 
495 Lanny (2006) 35. 

496 Doganis (2009) 166: «Σύμφωνα με τον Τζοσάια Όμπερ στην αθηναϊκή δημοκρατία η αρχή της 

ισότητας υπερίσχυε της αρχής της ιεραρχίας. »  

497 Mossé (2003) 67, 68: «Οι δούλοι που χρησιμοποιούνταν στην Αθήνα προέρχονταν κυρίως από το 

χώρο της ανατολικής Μεσογείου, από βαρβαρικές χώρες. Οι Έλληνες αποτελούσαν τη μειοψηφία 

μεταξύ των δούλων της Αθήνας».  

498 Miller (1997) 189. 

499 Sealey (1994) 64. 

500 Baldry (1992) 30: Στην Αττική ζούσαν περίπου 20.000 με 30.000 μέτοικοι, φυσικά όχι με τα πλήρη 

δικαιώματα του πολίτη. 

501 Mills (1997) 65. 

502 Mossé (2003) 31. Foxhall (1996) 140. 
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το Δημοσθένη»503.  Αξίζει, όμως, να αναφερθούμε και στους μετοίκους504 οι οποίοι, αν 

και μπορούσαν να καταφύγουν στα δικαστήρια, εντούτοις, δεν αναλάμβαναν ποτέ το 

ρόλο του δικαστή505. Οι Αθηναίοι δεν ήθελαν να αποκτήσουν οι μέτοικοι την αθηναϊκή 

ιθαγένεια, επιθυμούσαν, όμως, να ζουν και να δουλεύουν στην  Αθήνα, αναπτύσσοντας 

έντονη εμπορική δραστηριότητα506. Από την άλλη πλευρά, τα οφέλη τού να ζει κανείς 

στην Αθήνα ήταν πολλά. Η πόλη πρόσφερε ευκαιρίες για εργασία και προστασία 

γεγονός που δικαιολογεί ένα μεγάλο κύμα μεταναστών στα χρόνια μετά το 480 π.Χ.507  

Αδιαμφισβήτητο είναι, λοιπόν, το γεγονός ότι αφενός η Αθηναϊκή Δημοκρατία 

ήταν μια άμεση δημοκρατία 30.000 πολιτών από το πλαίσιο της οποίας, ωστόσο, 

εξαιρούνταν γυναίκες, δούλοι και μέτοικοι και αφετέρου ήταν διάχυτο στην αθηναϊκή 

πολιτεία το ιδανικό της ισότητας των πολιτών ενώπιον του νόμου508. Σύμφωνα με τον 

Περικλή, το ιδεώδες της αθηναϊκής δημοκρατίας διατυπωνόταν μέσα από την 

δικαστική και πολιτική ισότητα που ο νόμος διασφάλιζε, ενώ παρουσίαζε όπως 

αναφέρει και η Mossé «μια αρμονική δημοκρατία που σεβόταν τους νόμους και την 

ελευθερία του καθενός»509.  Η δικαιοσύνη στην Αθήνα των κλασικών χρόνων αν και 

ήταν συνδεδεμένη με την έννοια της ισότητας, ωστόσο δεν ήταν ταυτόσημος όρος με 

εκείνη, ενώ κάποιες φορές μπορούσε να έρθει ακόμα και σε ρήξη με αυτήν510. 

Επιπροσθέτως, στην Ελλάδα του 5ου αιώνα υπάρχει διάχυτη η έννοια της νομιμότητας 

και της ισονομίας με το νόμο να σηματοδοτεί όλους όσους έχουν παραβατική 

συμπεριφορά511. Στόχος της αθηναϊκής πολιτείας ήταν η διαμόρφωση ενός ενιαίου και 

συνεκτικού κώδικα νόμων που θα προωθούσε τη νομική ασφάλεια εξαφανίζοντας τις 

αντινομίες που παρουσιάζονταν στην κοινωνία512. 

 
503 Sinclair (1997) 32. 

504 Sealey (1994) 64, 65: Οι μέτοικοι ήταν ελεύθεροι κάτοικοι της Αθήνας που μετανάστευσαν εκεί και 

πλήρωναν ετήσιο φόρο το μετοίκιον το οποίο ήταν 12 δραχμές για τους άνδρες και 6 για τις γυναίκες 

και κληρώνονταν για στρατιωτικές υπηρεσίες όπως συνέβαινε και με τους Αθηναίους πολίτες. 

505 Mossé (2003) 61. 

506 Watson (2010) 273. 

507 Watson (2010) 273. 

508 Doganis, (2009) 25. Lanni (2006) 116. 

509 Mossé (2003) 150. 

510 Lukas (1980) 171. 

511 Lukas (1980) 178. 

512 Lanni (2006) 144. 
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Συνεχίζοντας την ανάλυση μας αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της 

δικαιοσύνης τον 5ο αιώνα, θα τολμούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι Αθηναίοι ήταν ένας 

φιλόδικος513 και δικομανής λαός έχοντας, όμως, έντονη τη συναίσθηση του δικαίου σε 

όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η  

φιλαλήθεια και η δίκαιη διαπραγμάτευση αποτελούσαν θεμέλιο λίθο της δικαιοσύνης 

και μια από τις πρωταρχικές αθηναϊκές αρετές. Η γενική άποψη περί υπεροχής του 

δικαίου ήταν βασική στην αθηναϊκή δημοκρατική ιδεολογία, καθώς πρέσβευε πως η 

τήρηση του νόμου ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο διάκρισης της δημοκρατίας από την 

τυραννία514. Οι Αθηναίοι, όπως αναφέρει και ο Lanni ήταν «εραστές της επίλυσης 

διαφορών στα δικαστήρια» γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι μεγάλος αριθμός 

Αθηναίων κατέφευγε στην αντιδικία για την επίλυση των διαφορών του. Oι αντιδικίες 

αφορούσαν είτε τις ιδιωτικές συναλλαγές τους είτε τις δοσοληψίες τους με το 

δημόσιο515. Ανέπτυσσαν συχνά, λοιπόν, έναν ανταγωνιστικό δημόσιο διάλογο στα 

δικαστήρια της Ηλιαίας και προέβαιναν σε αγωγές οι οποίες έπαιρναν το χαρακτήρα 

δραματικής φιλονικίας και διένεξης. Ο κάθε διάδικος, επίσης, προσπαθούσε να 

προκαλέσει «θόρυβον» για να επηρεάσει τη δικαστική απόφαση υπέρ του516. 

Στην κλασική Αθήνα η δικαιοσύνη, οι νόμοι και οι πολιτικοί θεσμοί βρίσκονταν σε 

διαρκή κινητικότητα με τους πολίτες να συμμετέχουν εθελούσια σε αυτά.  Η  δράση 

των δικαστηρίων ήταν συχνότατη, ενώ η απονομή της δικαιοσύνης ήταν βασικό 

στοιχείο γύρω από το οποίο καλλιεργείτο η αθηναϊκή πολιτική σκέψη517. Μέσω της 

απονομής της δικαιοσύνης η Αθήνα αυτοπροβαλλόταν αναδεικνύοντας τη δικανική 

κουλτούρα της, τα ιδεώδη και τις αξίες της δημοκρατίας της. Η αθηναϊκή δημοκρατία 

δεν υπήρχε λοιπόν, μόνο στη θεωρία, αλλά και στην πράξη αφορώντας όλες τις 

εκφάνσεις της ζωής των ανθρώπων του 5ου αιώνα. Για τους Αθηναίους η έντονη 

δραστηριότητα ήταν ένα κολακευτικό χαρακτηριστικό τους το οποίο επιθυμούσαν να 

προβάλλουν διαρκώς. Διέθεταν ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση ως λαός και διακρίνονταν 

από ακατάπαυστη δύναμη, κουράγιο, τόλμη, πολεμική ετοιμότητα και θέληση για 

 
513 Xantaki-Karamanos (1979) 73: Συχνά στα τραγικά έργα η φιλοδικία παρουσιαζόταν ως ένα από τα 

κύρια χαρακτηριστικά των Αθηναίων γεγονός που έδινε την ευκαιρία στους θεατές να βρουν σε μια 

τέτοια δραματική κατάσταση μια αντανάκλαση της δικής τους καθημερινότητάς. 

514 Lanni (2006) 27, 73, 135. 

515 Lanni (2006) 135. 

516 Cartledge (2015) 19, 20. 

517 Mossé (2013) 12. 
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επιτυχία, χαρακτηριστικά που δεν δίσταζαν να τα αναδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία. 

Αξιοθαύμαστο είναι το ότι ο Αθηναίος πολίτης ήταν έτοιμος να πεθάνει για χάρη της 

πατρίδας του θεωρώντας αυτήν του την πράξη ως το μεγαλύτερο αγαθό και τη μέγιστη 

τιμή518. Η Mills ορθά υπογραμμίζει τη φιλοδοξία των Αθηναίων σημειώνοντας ότι « η 

αθηναϊκή ηγεμονία ήταν στενά συνδεδεμένη με τον εθνικό χαρακτήρα των Αθηναίων 

οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως μοναδικά ενεργοί και επιθετικοί άνθρωποι που πάντα 

παίρνουν ρίσκα για να επιτύχουν το καλύτερο. Η απεριόριστη φιλοδοξία τους και η 

ενέργειά τους εκδηλώνεται διαρκώς αποτελώντας άμεση απειλή για τη Σπάρτη αλλά 

και για ολόκληρη την Ελλάδα»519. 

Οι Αθηναίοι στο άκουσμα  του προαναφερθέντος χωρίου πιθανότατα δεν εστιάζουν 

μόνο στην έννοια της δικαιοσύνης έτσι όπως αναπτύσσεται στις μεταξύ τους σχέσεις ή 

στις σχέσεις τους με το κράτος, αλλά και στις σχέσεις της Αθήνας με τις υπόλοιπες 

ελληνικές πόλεις-κράτη, καθώς το δίκαιο στην περίπτωση αυτή έγκειται στο σεβασμό 

και στην τήρηση των υπογεγραμμένων μεταξύ των πόλεων συνθηκών. Η Αθήνα είναι 

μια μοναδικά δίκαιη πόλη κατά την κρίση των Αθηναίων. Κατά την άποψή τους ο 

πόλεμος και οι συγκρούσεις μεταξύ των κρατών καταπατούσαν τη δικαιοσύνη520. Ο 

Περικλής στον Επιτάφιό του αναφέρεται σε αυτήν την αντίληψη. Παρουσιάζει με 

εξωραϊσμένο τρόπο την Αθήνα την οποία εμφανίζει να στηρίζεται στο σεβασμό προς 

τους κυβερνώντες και στην υπακοή και ευσέβεια των γραπτών και άγραφων νόμων. Ο 

πόλεμος κατά τον Περικλή θα οδηγήσει στην παραμέληση αυτών των αρχών και η 

πόλη του θα είναι υπεύθυνη για την απάρνηση της δικαιοσύνης και την καταφρόνηση 

των νόμων521. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, ο Περικλής, παρουσιάζει τη συχνή 

ιμπεριαλιστική πολιτική που εφαρμόζουν οι Αθηναίοι, ως κίνηση φιλίας522. Κατά την 

αντίληψη αυτή, οι Αθηναίοι δεν ασκούν επεκτατική πολιτική, για να αποκτήσουν 

οφέλη για τους ίδιους και να ικανοποιήσουν τις επεκτατικές τους βλέψεις, αντιθέτως, 

επιθυμούν τα οφέλη αυτά να τα προσφέρουν στους συμμάχους και να αποδείξουν έτσι 

την ειλικρινή τους διάθεση για φιλία. Στους αθηναϊκούς λόγους η Αθήνα 

παρουσιαζόταν ως δίκαιος κατακτητής523. Οι Αθηναίοι παρουσίαζαν σε κάθε ευκαιρία 

 
518 Mills (1997) 44, 49. 

519 Mills (1997) 42. 

520 Mills (1997) 62.  

521 Mossé (2013) 142. 

522 Mills (1997) 63. 

523 Mills (1997) 80, 81. 
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μια ιδανική εικόνα της Αθήνας, η ισχύς της οποίας αποτελούσε απτή ένδειξη της 

αριστείας της και του συνεχούς μεγαλείου της. Στόχος των Αθηναίων ήταν η διαρκής 

αύξηση του κύρους και της αίγλης της πόλη τους524.  

Αξιοπρόσεκτη, αναμφίβολα, είναι η μοναδικότητα του αθηναϊκού πολιτισμού με 

χαρακτηριστικά την ευφυΐα των Αθηναίων, την υπακοή στους πολιτειακούς νόμους, τη 

δικαιοσύνη και τη διαρκή αντίσταση προς την αδικία. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονταν, 

όχι μόνο στους επικήδειους του Περικλή αλλά και στις τραγωδίες του 5ου π. Χ. αιώνα 

που είχαν ως θέμα την Αθήνα. Έτσι, συχνά γινόταν λόγος για τη δύναμη της πόλης, για 

την κυριαρχία της στο Αιγαίο, αλλά και για τις πολιτιστικές της αξίες οι οποίες 

συγκρίνονταν με εκείνες άλλων πόλεων-κρατών. Το ιδανικό της Αθήνας λειτουργούσε 

ως μοντέλο και παράδειγμα μέσα από τις τραγωδίες όπως στην Ορέστεια του Αισχύλου 

κατά την οποία προβάλλεται το πρότυπο της αρετής525. Στόχος των Επιταφίων λόγων 

ήταν να παρουσιάσουν μια ιδανική εικόνα για την Αθήνα526. Ως εκφωνητής των 

επικήδειων λόγων επιλεγόταν ένας από τους ικανότερους των Αθηναίων για να 

προωθήσει την εικόνα της Αθήνας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό που έκανε την 

Αθήνα μοναδική συγκριτικά με την αυστηρή και ακαλλιέργητη Σπάρτη ήταν ο 

συνδυασμός σκληρής και ήπιας τακτικής που ακολουθούσε. Η Αθήνα προσέφερε 

στους κατοίκους της την ευζωία από την άποψη κυρίως των υλικών αγαθών γεγονός 

που τους ωθούσε στο να αγαπούν το ωραίο527. Αυτή την μοναδικότητά της και τον 

απαράμιλλο τρόπο ζωής που την χαρακτήριζε επεδίωκαν οι ηγέτες της και κάτοικοί της 

να τον αναδεικνύουν και να τον προβάλλουν σε κάθε ευκαιρία.   

  

 
524 Mills (1997) 80, 81. 

525 Mills (1997) 46, 54. 

526 Mills (1997) 48, 49. 

527 Mills (1997) 74, 85. 
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15. Οδυσσέας Μαινόμενος 

Η αποσπασματικά σωζόμενη τραγωδία του Σοφοκλή «Οδυσσέας Μαινόμενος» 

αναφέρεται στο τέχνασμα που χρησιμοποίησε ο βασιλιάς της Ιθάκης, Οδυσσέας, για 

να αποφύγει τη συμμετοχή του στον Τρωικό πόλεμο. Κατά τον μύθο, ο Οδυσσέας μόλις 

ξεκίνησε η Τρωική εκστρατεία θέλησε να αποτρέψει την εμπλοκή του σε αυτήν. Η 

αρχική του απόφαση να μην αναλάβει ενεργό δράση στον Τρωικό πόλεμο έγκειται στο 

γεγονός ότι είχε λάβει χρησμό που τού γνωστοποιούσε τη μοίρα του σε περίπτωση που 

εκείνος γινόταν ένας από τους Έλληνες πολεμιστές. Σύμφωνα με τον χρησμό ο 

Οδυσσέας θα επέστρεφε στο νησί και την οικογένειά του μετά από είκοσι χρόνια και 

μάλιστα σε κακή κατάσταση, γυμνός, ανυπόδητος, χωρίς το στράτευμά του και δίχως 

τα λάφυρα του πολέμου. Η μόνη λύση σε αυτήν την μελλοντική τραγική κατάσταση 

ήταν να προσποιηθεί τον τρελό. Το τέχνασμά του φανερώθηκε από τον Παλαμήδη, τον 

γιο του βασιλιά της Ναυπλίας. Ο ίδιος ο Οδυσσέας του το είχε εμπιστευθεί, όταν ο 

Παλαμήδης μαζί με τον Μενέλαο και τον Νέστορα είχαν φθάσει στην Ιθάκη. Μόλις, 

λοιπόν φανερώθηκε ο δόλος του Οδυσσέα, αποφάσισε να υπηρετήσει τον αχαϊκό 

στρατό με όλες τις δυνάμεις και τις ικανότητες του528. 

Σκόπιμο θα ήταν, πριν προβούμε στην αναφορά πολιτικών απηχήσεων, που 

ενδεχομένως εμπεριέχει το συγκεκριμένο σοφόκλειο τραγικό έργο, να αναφερθούμε 

στην έννοια της προσποίησης. Το ρήμα προσποιούμαι δηλώνει την ενέργεια του να 

συμπεριφέρεται κάποιος με τρόπο ψεύτικο, να εμφανίζεται σκόπιμα διαφορετικός από 

ότι είναι και να προβάλλει ψεύτικες προθέσεις και επιθυμίες αποκρύπτοντας τις 

πραγματικές. Η προσποίηση ανέκαθεν υπήρξε όργανο για την εξυπηρέτηση 

συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δράσης και ιδιαίτερα 

στο χώρο της πολιτικής. Μέσω αυτής αποκρύπτεται συχνά η υστεροβουλία και ο 

εκμαυλισμός του υποκρινόμενου. Η προσποίηση που υιοθετεί κάποιος συχνά τον 

οδηγεί στο να κατοχυρώσει τις πιο ευμενείς και συμφέρουσες προϋποθέσεις, ώστε να 

εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του και να ικανοποιήσει τα ιδιοτελή του κίνητρα. Ο 

προσποιούμενος, ενδεχομένως, χρησιμοποιεί την έννοια της εξαπάτησης είτε για να 

προστατευτεί ο ίδιος είτε από καλή πρόθεση. Δεν παύει, βέβαια, μέσω της προσποίησης 

 
528 Κακριδής (2014) V. 37-38. Lloyd-Jones (2003) 240-243.  Pearson (1917) II. 115-119. 
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να συντελείται η απώλεια της αλήθειας, η επικράτηση της παραπλάνησης και της 

εξαπάτησης. Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονηθεί το γεγονός ότι τα άτομα, που 

πέφτουν θύματα της υποκρισίας κάποιων, βιώνουν έντονα τα συναισθήματα της 

ανασφάλειας και τη ποδηγέτησης. 

Στο εν λόγω έργο του Σοφοκλή έχουμε την αίσθηση ότι διαφαίνεται η έννοια της 

προσποίησης. Ειδικότερα, ο δραματουργός παρουσιάζει τον Οδυσσέα να υποκρίνεται 

τον παράφρονα με σκοπό να αποφύγει τη συμμετοχή του στην Τρωική εκστρατεία 

αποσκοπώντας στη διασφάλιση της ζωής του και της οικογενειακής του ευτυχίας. Το 

παρακάτω απόσπασμα αποτελεί το σημείο εκείνο που ο Οδυσσέας απευθύνεται στον 

Παλαμήδη έχοντας τον κάνει πια γνώστη του μυστικού του. 

Απ. 462 R στον Σ  ΒD Pind. Isthm. 6, 87 a 

πάντ’ οἶσθα, πάντ’ ἔλεξα τἀντεταλμένα·529 

 μῦθος γὰρ Ἀργολιστὶ συντέμνει βραχύς 

 

εσύ τα ξέρεις όλα, όσα είπα είναι στον έλεγχό σου· 

 γιατί ο λόγος μου είναι σύντομος σύμφωνα με τη συνήθεια των 

Αργείων. 

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό ότι μας δίνεται  η  εντύπωση πως δεν 

είναι καθόλου τυχαία η χρήση του συγκεκριμένου χωρίου, διότι πιστεύουμε ότι πιθανή 

επιθυμία του Σοφοκλή είναι η αφύπνιση των συμπολιτών του αναφορικά με την έννοια 

της προσποίησης στον πολιτικό χώρο. Οι Αθηναίοι, συνεπώς, χρειάζεται να βρίσκονται 

σε διαρκή επαγρύπνηση απέναντι σε οποιαδήποτε υποκριτική και λαϊκιστική διάθεση 

των πολιτικών. Η υποσχεσιολογία, η κολακεία και η δημαγωγική τακτική αποτελούν 

πολιτικές συμπεριφορές οι οποίες είναι απαραίτητο να αναγνωρίζονται και 

ταυτοχρόνως να απορρίπτονται από τους Αθηναίους. Ο Σοφοκλής συχνά στα έργα του 

αναφέρεται στην υποκριτική και λαϊκιστική πολιτική ως φαινόμενο στην αθηναϊκή 

πολιτική σκηνή. Θεωρούμε πως ο δραματουργός επιθυμεί μέσα από την  πολιτική 

 
529 Radt (1999) V. 378. Πβ. και Nauck (1964) 232. Lloyd-Jones (2003) 242, 243. Pearson (1917) II. 116.  
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έγερση των Αθηναίων να  ξεπεράσουν το μύθο και να εμμείνουν σε μια πιο εκτεταμένη 

εξήγηση της τραγωδίας που παρακολουθούν αναλογιζόμενοι τα προβλήματα με τα 

οποία έρχονται αντιμέτωποι στον καθημερινό προσωπικό, κοινωνικό και πολιτικό βίο. 

Ένας συνειρμός που ίσως δημιουργείται στη σκέψη των Αθηναίων είναι η πολιτική 

τακτική που ακολούθησαν οι πολιτικοί διάδοχοι του Περικλή. Όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει σε προηγούμενες συζητήσεις μας, με το θάνατό του ο Περικλής προκάλεσε 

ένα δυσαναπλήρωτο κενό, διότι κανείς από τους πολιτικούς διαδόχους του δεν διέθετε 

την εμπειρία, τις ηγετικές ικανότητες, την υγιή πολιτική σκέψη, την αποφασιστικότητά 

του, την πολιτική του εμβέλεια και το ηγετικό του γόητρο. Οι συνεχιστές του όντας 

πολιτικά ανώριμοι και χωρίς ιδιαίτερη πείρα υιοθετούσαν μια υποκριτική και 

συγχρόνως επικίνδυνη πολιτική για τον αθηναϊκό λαό. Βέβαια, οι διάδοχοι τακτικά 

επικαλούνταν το συμφέρον του λαού αποκλειστικά και μόνο για δημοκοπικούς λόγους, 

ενώ ταυτόχρονα δικαίωναν και υποστήριζαν υπερβολικές συμπεριφορές και ακραίες 

αντιδράσεις των Αθηναίων στοχεύοντας αφενός στην ικανοποίηση της λαϊκής 

συνείδησης και αφετέρου στην εξυπηρέτηση των υστερόβουλων σκοπιμοτήτων τους. 

Συνεπώς, το αθηναϊκό κράτος μετά το θάνατο του σπουδαίου ηγέτη του δεν κατόρθωσε 

να βρει κάποιον άξιο πολιτικό του διάδοχο- ούτε στους κόλπους των δημοκρατικών 

ούτε στους κόλπους των ολιγαρχικών- ο οποίος θα οδηγούσε την Αθήνα σε μια λαμπρή 

νίκη και θα ήταν ικανός συνεχιστής των μεγαλεπήβολων σχεδίων του Περικλή.  

Διαβλέπουμε ότι ο Σοφοκλής αποσκοπεί στο να καλλιεργήσουν οι Αθηναίοι την 

αξιολογική τους ικανότητα βρισκόμενοι σε μια διαρκή πολιτική επαγρύπνηση, 

προκειμένου να μη δέχονται άκριτα και παθητικά τις λαϊκιστικές και υποκριτικές 

πολιτικές τακτικές. Αν οι Αθηναίοι παραμείνουν απλοί παρατηρητές στη δράση των 

λαϊκιστών πολιτικών, δυστυχώς, επιτρέπουν τη δημιουργία εκείνων των συνθηκών που 

θα οδηγήσουν στη φαλκίδευση της αθηναϊκής δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό οι 

συμπολίτες του θα πρέπει να έχουν μια ουσιαστική συμμετοχή στα κοινά, να είναι 

πολιτικοποιημένοι, ώστε να αποφεύγουν τη χειραγώγηση και τη μετατροπή τους σε 

φερέφωνο των επιτήδειων υποκριτών. Η αδιαφορία για τα πολιτικά γεννά την 

ανικανότητα σχηματισμού πολιτικής άποψης.  Το  γεγονός αυτό οδηγεί τους Αθηναίους 

στη άκριτη υιοθέτηση όσων παρουσιάζονται ως συμφέροντα και ειλικρινή, αφού δεν 

έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν την κηδεμονική πολιτική που τα περιβάλλει.  
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Μετά το θάνατο του Περικλή, όπως προαναφέραμε, η προσποίηση ως φαινόμενο 

στο χώρο της πολιτικής υπήρξε πολύ έντονη. Οι διάδοχοί του προσποιούνταν ότι 

μεριμνούσαν για τον αθηναϊκό λαό, για τα προβλήματά του και για την εξέλιξη του 

πολέμου. Στην πραγματικότητα ενδιαφέρονταν να συγκαλύψουν τον εκμαυλισμό, την 

εξαχρείωση και την αποσύνθεση που είχαν προκαλέσει οι ίδιοι στην Αθήνα. 

Προκειμένου να ικανοποιήσουν τα ιδιοτελή οφέλη τους, υποκρίνονταν 

εκμεταλλευόμενοι τους συμπολίτες τους, καθώς τους οδηγούσαν σε μια πλάνη με 

κυρίαρχα τα ψεύδη και τον αποπροσανατολισμό. Τα υστερόβουλα κίνητρα δράσης 

τους οδηγούσαν στην εξαπάτηση και στην ποδηγέτηση του λαού, αφού ο τρόπος που 

δραστηριοποιούνταν σε συνδυασμό με την ακραία υποσχεσιολογία εντυπωσίαζαν και 

παρέσερναν συχνά τους Αθηναίους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τις 

συνθήκες ανασφάλειας που τους δημιουργούσαν. Κατά την άποψή μας, οι Αθηναίοι 

καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι μέσω της προσποιητής συμπεριφοράς των 

πολιτικών νοθεύεται η αλήθεια και η πραγματικότητα, παραγνωρίζονται και 

μειώνονται οι παραδοσιακές και οι θεσμοθετημένες αξίες, υποσκάπτονται, 

υποβαθμίζονται και εκχυδαΐζονται οι πολιτικοί θεσμοί και ταυτόχρονα αλλοιώνονται 

οι δημοκρατικές αρχές. 

.  
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16. Παλαμήδης 

Η αποσπασματικά σωζόμενη τραγωδία Παλαμήδης εικάζουμε ότι επικεντρώνεται στην 

ιστορία που αφορά στη σχέση του Οδυσσέα με τον γιο τού βασιλιά της Ναυπλίας, 

Παλαμήδη. Ειδικότερα, ο βασιλιάς της Ιθάκης, θυμωμένος από τη συμπεριφορά του 

ευφυούς και ευρηματικού Παλαμήδη530, αναζητούσε ευκαιρία εκδίκησης απέναντι σε 

αυτόν που του πρόδωσε το μυστικό και τον ανάγκασε να λάβει μέρος στην Tρωική 

εκστρατεία. Η προσποιούμενη τρέλα531 του Οδυσσέα στόχευε στην αποφυγή της 

συμμετοχής του στον τρωικό πόλεμο532.  

Η ευκαιρία δόθηκε στον Οδυσσέα, όταν έπιασε αιχμάλωτο έναν Φρύγα δούλο, ο 

οποίος μετέφερε χρυσάφι και αναζητούσε να εισέλθει με μυστικό τρόπο στο τρωικό 

κάστρο, για να τον παραδώσει στον Σαρπηδόνα. Ο Οδυσσέας απέσπασε το χρυσάφι 

από τον Φρύγα και τον ανάγκασε να συγγράψει μια επιστολή στη δική του γλώσσα 

σύμφωνα με την οποία ο Πρίαμος εξέφραζε τις ευχαριστίες του στον Παλαμήδη  για 

το ότι δήθεν είχε προδώσει τους Έλληνες στους Τρώες. Το αντίτιμο για την προδοσία 

σύμφωνα με την επιστολή είχε ήδη σταλεί από τον Πρίαμο σε αυτόν. Στη συνέχεια, ο 

Οδυσσέας διέταξε τον Φρύγα να μεταφέρει το γράμμα  στον Πρίαμο, όμως, στέλνοντας 

κάποιον δικό του τον σκοτώνει, πριν φθάσει. Συγχρόνως, εξαγόρασε κάποιον δούλο 

του Παλαμήδη, ώστε να εισχωρήσει στη σκηνή του αφέντη του και να θάψει το 

χρυσάφι. Ωστόσο, για να εισέλθει ο δωροδοκούμενος δούλος στη σκηνή έπρεπε να 

απουσιάζει το στράτευμα και για τον λόγο αυτό ο πολυμήχανος Οδυσσέας επινοεί ένα 

ακόμα σχέδιο. Στέλνει έναν δικό του στρατιώτη να ανακοινώσει στον Αγαμέμνονα ότι 

πρέπει να μετακινηθεί ολόκληρο το στράτευμα από το μόνιμο στρατόπεδο για μια 

μέρα, προσποιούμενος ότι έχει δει ένα όνειρο. Στον γυρισμό της, την επόμενη μέρα, οι 

Αχαιοί βρήκαν το γράμμα επάνω στον νεκρό Φρύγα και το παρέδωσαν στον 

 
530 Κακριδής (2014) V. 22, 23: Ο Παλαμήδης αποκάλυψε την υποτιθέμενη μανία του Οδυσσέα όταν 

άρπαξε από την αγκαλιά της Πηνελόπης τον μικρό Τηλέμαχο και τον έβαλε πάνω στη γη μπροστά από 

το αλέτρι του Οδυσσέα ο οποίος και σταμάτησε να οργώνει αποκαλύπτοντας έτσι το δόλο του.  

531Κακριδής  (2014)  V. 22, 23: Ο Οδυσσέας προσποιήθηκε τον τρελό ζεύοντας στο αλέτρι του ένα άλογο 

και ένα βόδι, φόρεσε μια σκούφια σαν εκείνη του Ηφαίστου στο κεφάλι και άρχισε να ρίχνει στο αυλάκι 

αντί για σπόρο αλάτι.  

532 Κακριδής (2014) V. 91-94. Lloyd-Jones (2003) 248-251.  Graves (1998) II. 473.  Aπολλόδωρος, ΙΙΙ 

απ. 6-9. Somerstein & Talboy (2012) II. 112-115. 
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Αγαμέμνονα, ο οποίος δεν αμφέβαλλε για την αυθεντικότητά του. Για τον λόγο αυτό 

ζήτησε να παρουσιαστεί μπροστά του ο Παλαμήδης. Αρνούμενος την ενοχή του, 

αποφασίστηκε να ερευνηθεί η σκηνή του ύστερα από σύσταση του Οδυσσέα. Ο 

θησαυρός ανακαλύφθηκε και πραγματοποιήθηκε δίκη κατά την οποία ο Παλαμήδης 

επέμενε στην αθωότητά του. Τελικά, κρίθηκε ένοχος για προδοσία και θανατώθηκε με 

λιθοβολισμό533.  

Αν και δεν έχουν διασωθεί πολλά αποσπάσματα από την εν λόγω τραγωδία 

υποθέτουμε ότι αυτή επικεντρώνεται σε ένα πρόσωπο, τον Παλαμήδη και στην 

προσπάθειά του να αποδειχθεί η αθωότητά του και να απαλλαγεί από τη σκευωρία που 

είχε στηθεί εις βάρος του. Μέσα από το διασωθέν απόσπασμα (479) απεικονίζεται 

ανάγλυφα η προσπάθεια του ήρωα να υποστηρίξει τον εαυτό του επισημαίνοντας όσα 

έχει προσφέρει της Αχαιούς, καθώς της διαφαίνεται και η αγωνία του για την έκβαση 

της δίκης. 

Απ. 479 R στον I. Eust. Il. 228, 1 

Οὐ λιμὸν οὗτος τῶνδ’ ἔπαυσε, σὺν θεῷ 534 

εἰπεῖν, χρόνου τε διατριβὰς σοφωτάτας  

ἐφηῦρε φλοίσβου μετὰ κόπον καθημένοις, 

πεσσοὺς κύβους τε, τερπνὸν ἀργίας ἄκος; 

 

Αυτός δεν σταμάτησε την πείνα τους, με τη βοήθεια του Θεού μιλούσε, 

και εφηύρε τις πιο έξυπνες ενασχολήσεις να περνούν τον χρόνο τους, 

όταν αυτοί ξεκουράζονταν μετά την εξάντλησή (τους) από τη μάχη, τα 

πούλια και τα ζάρια,  μια ευχάριστη θεραπεία ενάντια της απραξίας; 

Ο Παλαμήδης απευθυνόμενος στους δικαστές αναγκάζεται να αναφερθεί στη φρόνιμη 

και αλτρουιστική συμπεριφορά του προς τους συντρόφους του και γενικότερα στους 

 
533 Κακριδής (2014) V. 91-94. Lloyd-Jones (2003) 248-251.  Graves (1998) II. 473.  Aπολλόδωρος, ΙΙΙ 

απ. 6-9. Somerstein & Talboy (2012) II. 112-115. 

534 Radt (1999) V. 386, 387. Πβ. και Nauck (1964) 236. Lloyd-Jones (2003) 250-251. Pearson (1917) II. 

133. 
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συνανθρώπους του μέσω των ευεργεσιών του και της ευρηματικότητας του. Δεν το 

επιθυμεί, αλλά αναγκάζεται λόγω των συνθηκών να αναφερθεί σε αυτές. Στην 

πραγματικότητα πέραν του Οδυσσέα δεν συμφέρει κανέναν άλλον η θανάτωση του 

Παλαμήδη, διότι θα λείψει ένα ευρηματικό και πολυμήχανο μυαλό τόσο στο 

στράτευμα όσο και στην ανθρωπότητα.  Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η κατηγορία 

βασίζεται στην δόξα και όχι στη γνώση, άρα είναι αναξιόπιστη και ανυπόστατη535. 

Παρουσιάζεται, λοιπόν, η προσπάθειά του ήρωα να αντικρούσει την ψευδή κατηγορία 

που του έχει επιρρίψει ο Οδυσσέας. Αναμφισβήτητα, η δόξα είναι μια έννοια παντελώς 

αντίθετη από εκείνη της γνώσης536 και της απόλυτης βεβαιότητας. Συχνά οδηγεί στη 

διαμόρφωση μιας άποψης η οποία στηρίζεται σε εικασίες και υποθέσεις. Η εντύπωση 

ότι κάτι ισχύει συχνά οδηγεί στη στρέβλωση της πραγματικότητας με αρκετά σοβαρές 

συνέπειες. Η δόξα είναι η εντύπωση, η αίσθηση και η ιδέα που σχηματίζει κάποιος για 

μια κατάσταση ή για έναν άνθρωπο και φυσικά είναι φαινομενική και όχι πραγματική. 

Μέσα από τη μελέτη του συγκεκριμένου χωρίου δεν θα ήταν υπερβολικό να 

διισχυριστούμε ότι δίνεται η αφορμή να επισημανθεί η έννοια της συκοφαντίας. Ο 

Σοφοκλής, της έχουμε ήδη παρατηρήσει, έχει αναφερθεί στην ίδια έννοια και σε της 

τραγωδίες του. Πιστεύουμε ότι αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ποιητή είναι 

να ωθήσει της συμπολίτες του σε έναν προβληματισμό αναφορικά με της συκοφάντες 

που δρούσαν απρόσκοπτα στην Αθήνα τον 5ο π.Χ. αιώνα, οι οποίοι παραποιούσαν 

διάφορες καταστάσεις και δυσφήμιζαν προσωπικότητες. Στη συγκεκριμένη τραγωδία 

μπορεί να μην έχει σωθεί κάποιο απόσπασμα που να φανερώνει τη διάθεση του 

Σοφοκλή στο να τονίσει την συκοφαντία, παρόλα αυτά η τραγωδία Παλαμήδης 

καταδεικνύει μέσα από τον μύθο της την συγκεκριμένη έννοια η οποία οδηγεί εν τέλει 

στην αδικοκρισία.  

Οι Αθηναίοι, συνεπώς, εξ αφορμής αυτού του τραγικού έργου οφείλουν να 

σκεφτούν τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να συμπεριφέρονται στους 

διαβολείς. Αυτοί όντας υπεύθυνοι για την ύπαρξη πολλών δεινών στην κοινωνία 

διέδιδαν ψευδείς κατηγορίες εξαιτίας του φθόνου ή των συμφερόντων τους, έβλαπταν 

τη φήμη, τη δημόσια εικόνα, την τιμή και την υπόληψη του ατόμου ή αλλοίωναν τα 

 
535 Σπαθάρας (2008) 161. 

536 Σπαθάρας (2008) 158: Η γνώση, όπως αναφέρει και ο Γοργίας, είναι «ένα ζήτημα αυτοψίας και 

αισθητηριακής αντίληψης, δηλαδή, πρόσληψης της πραγματικότητας, πράγμα το οποίο υπογραμμίζει τη 

συγγένειά του με τον Ησίοδο.» 
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γεγονότα οδηγώντας σταδιακά την κοινωνία στην καταστροφή. Οι συκοφάντες δεν 

διέθεταν ηθικές αρχές και αξίες με συνέπεια να μην προσανατολίζεται η συμπεριφορά 

τους προς την αρμονία και την ευρυθμία της κοινωνικής συμβίωσης. Είναι απαραίτητο 

οι Αθηναίοι να προστατευθούν από το πιο κακόβουλο και απειλητικό είδος ανθρώπων 

ελέγχοντας πάντα τις κινήσεις και τα λόγια τους. Επιπροσθέτως, όπως ήδη έχουμε 

συζητήσει, η τραγωδία θίγει και την έννοια της αδικοκρισίας. Πρόκειται για μια πράξη 

που αντιτίθεται σε γραπτούς ή άγραφους νόμους ζημιώνοντας το άτομο και 

καταπατώντας τις αξίες της ισότητας, της αξιοκρατίας και φυσικά του δικαίου. Κίνητρά 

της είναι η υστεροβουλία, ο εγωκεντρισμός και η προσποιητή αίσθηση περί δικαίου. Η 

άδικη κρίση είναι αμείλικτη και ανηλεής, καθώς αξιολογεί τα πάντα προς το συμφέρον 

της απονέμοντας το δίκαιο στους αδικούντες γεγονός που δημιουργεί εντάσεις και 

ταραχές. Η άδικη κρίση, λοιπόν, είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει της 

Αθηναίους, καθώς αντιβαίνει στη συνείδηση του ανθρώπου και στο ηθικό δίκαιο.  

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι η αδικία που υπέστη ο Παλαμήδης από τον 

συμπολεμιστή του, Οδυσσέα, μπορεί να συγκριθεί με τη συκοφαντία που διατυπώθηκε 

εις βάρος του Σωκράτη537 από τους συμπολίτες του538. Στις τραγωδίες του Αισχύλου, 

του Ευριπίδη και του Σοφοκλή ο Παλαμήδης έγινε σύμβολο του άδικα καταδικασμένου 

σε θάνατο συνιστώντας πιθανότατα ένα αλληγορικό έργο στον θάνατο του Σωκράτη539. 

Ειδικότερα, η αδικοκρισία, που εκφράστηκε εις βάρος του Παλαμήδη, αφορούσε στην 

υποτιθέμενη συνεργασία του ίδιου με τον βασιλιά των Τρώων, Πρίαμο και την 

προδοσία του εναντίον των συμπατριωτών του, Αχαιών και φυσικά ολόκληρης της 

 
537 Taylor (2000) 195: Σχετικά με τον Σωκράτη έπρεπε να καταρριφθεί από την πλευρά του η κατηγορία 

που  αφορούσε την πίστη του σε νέες θεότητες. Ο ίδιος ήρθε αντιμέτωπος με τη μομφή της «αντίθρησκης 

συμπεριφοράς», καθώς πρέσβευε ότι κατοικούσε μέσα του το περίφημο δαιμόνιο. Σχετικά με τα 

θρησκευτικά του αισθήματα γίνεται υπαινικτικός λόγος περί αθεΐας του στις Νεφέλες του Αριστοφάνη. 

Romm (2004) 167: Σύμφωνα με τον Μαρκαντωνάτο «το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. ήταν μια 

περίοδος έντονων θρησκευτικών αντιπαραθέσεων ακόμα και κρίσεων, στον ελληνικό κόσμο και 

ειδικότερα στην Αθήνα. Η αμφισβήτηση των παραδοσιακών αντιλήψεων εντεινόταν, καθώς οι φυσικές 

επιστήμες, που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ιωνία, απλώνονταν με γοργό ρυθμό στην 

ηπειρωτική Ελλάδα και συγκρούονταν με τις παραδοσιακές περί θεών ιδέες.» Επίσης, η δεύτερη 

κατηγορία σχετιζόταν με την υποτιθέμενη διαφθορά που ασκούσε  ο Σωκράτης στο ήθος των νέων υπό 

την έννοια ότι φαλκίδευε τη λατρεία των νεαρών μαθητών του στις πατροπαράδοτες θρησκευτικές και 

δημοκρατικές αξίες που πρέσβευε η Αθήνα. Επιπλέον, ο Σωκράτης θεωρήθηκε υπεύθυνος για την 

εξέγερση των νέων απέναντι στην πατρική φιγούρα η οποία κατείχε έως τότε την απόλυτη ισχύ και 

γνώση λειτουργώντας ως αυθεντία. Οι πραγματικοί λόγοι, όμως, της καταδίκης του Σωκράτη είναι 

διαφορετικοί από το πρόσχημα των δύο προαναφερθέντων κατηγοριών. Στην πραγματικότητα ο 

Σωκράτης μηνύθηκε για πολιτικούς λόγους από τους συμπολίτες του. 

538 Somerstein & Talboy (2012) II. 115. 

539 Geerdink (2012) 236. 
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Ελλάδας. Παρομοίως, και ο Σωκράτης έπεσε θύμα της προπαγάνδας και της 

δημαγωγίας των συμπολιτών του, γεγονός που τον οδήγησε στο δικαστήριο της 

Ηλιαίας και στην καταδίκη του σε θάνατο.  Αν και για της συγχρόνους του Σοφοκλή η 

σύγκριση με τον Σωκράτη είναι χρονικά αδύνατη, παρόλα αυτά οι επόμενες γενεές 

Αθηναίων που είχαν ζήσει την άδικη καταδίκη του Αθηναίου φιλοσόφου, 

παρακολουθώντας την τραγωδία Παλαμήδης πιθανότατα θα μπορούσαν να 

παραλληλίσουν την αδικοκρισία που υπέστησαν και οι δύο540. 

 

  

 
540 Bekkeri (1824) 71: O μυθολογικός ήρωας Παλαμήδης παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες με το ιστορικό 

πρόσωπο του Σωκράτη. Αρχικά, η απολογία τους εμφανίζει αρκετά κοινά στοιχεία, καθώς αναγκάζονται 

και οι δύο να αναφερθούν στις ευεργεσίες τους προς τους συνανθρώπους τους. Ο Σωκράτης ισχυρίζεται 

ότι διδάσκει τους νέους τον τρόπο να προβληματίζονται, να φτάνουν στην αλήθεια των πραγμάτων, 

απορρίπτοντας την αυθεντία και το αδιαμφισβήτητο κύρος των μεγαλύτερων. Ο Παλαμήδης όπως 

αναφέρεται στο απόσπασμα 479, αλλά και στην Υπέρ Παλαμήδους Απολογία κάνει αναφορά στον 

πρότερο άμεμπτο βίο του, αλλά και στις ευεργεσίες του προς την ανθρωπότητα. Άλλη μια ομοιότητα 

αφορά στις ψευδείς κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον τους. Στην πραγματικότητα ο Σωκράτης 

οδηγήθηκε σε δίκη για πολιτικούς λόγους που εξαιτίας, όμως, των συνθηκών οι κατήγοροί του δεν 

μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσουν εναντίον του. Όσον αφορά τον Παλαμήδη η αληθινή αιτία της 

κατηγορίας του ήταν η ζηλοφθονία του Οδυσσέα. Μία ακόμη ομοιότητα μεταξύ του Σωκράτη και του 

Παλαμήδη αφορά στο γεγονός ότι νιώθουν βαθιά απογοήτευση από τη συμπεριφορά των συμπολιτών 

και των συμπολεμιστών τους αντίστοιχα. Και οι δύο θέτουν τους δικαστές μπροστά στις συνέπειες μιας 

άδικης απόφασης, αφού δεν απεδείχθη ότι αδίκησαν. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και τα δύο 

πρόσωπα δεν φοβούνται τον θάνατο, αντιθέτως κρατούν ανδρεία στάση. Cullyer (2003) 213, 214. «Στην 

κλασική εποχή η ανδρεία γινόταν αντιληπτή ως ένα κομμάτι της ανθρώπινης αρετής που αποτελείτο από 

τόλμη, αντοχή και υπομονή είτε στον πόλεμο είτε στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Πρόκειται για ένα 

ανδρικό ηθικό υπόδειγμα που αγκαλιάζει το ηρωικό πρότυπο συμπεριφοράς». Αυτό που ενδιαφέρει και 

τους δύο είναι η έννοια της τιμής. Ο Παλαμήδης δεν δέχεται το θάνατο εν ατιμία,  ενώ  ο Σωκράτης 

προτείνει στο δικαστήριο να τον δοξάσουν με ισόβια τιμητική σίτιση για όσα έχει προσφέρει στην 

κοινωνία. Το δίκαιο, η τιμή, η υπακοή στους νόμους και η υστεροφημία είναι αξίες και αρχές στις οποίες 

πιστεύουν. 
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17. Πηλεύς 

Η τραγωδία Πηλεύς συνιστά ένα δραματικό έργο κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα και 

επικεντρώνεται σε ένα γεγονός το οποίο προκλήθηκε μετά το τέλος του Τρωικού 

πολέμου και αφορούσε τον πορθητή της Τροίας, Νεοπτόλεμο και τον παππού του και 

βασιλιά της Φθίας, Πηλέα. Σύμφωνα με τον Αριστοφάνη η συγκεκριμένη τραγωδία  

τοποθετείται χρονικά το 424 π. Χ541. Όσον αφορά την πλοκή του έργου θα μπορούσαμε 

ευσύνοπτα να δώσουμε τις βασικές γραμμές στις οποίες βασίζεται. Σύμφωνα με τον 

μύθο ο γιος τού Αχιλλέα, Νεοπτόλεμος ξεκίνησε με τον στόλο του από την Τρωάδα να 

επισκεφθεί τη μητέρα του στη Σκύρο. Ωστόσο, μια ξαφνική θύελλα υπήρξε η αιτία για 

την αλλαγή του προορισμού του ίδιου και των συντρόφων του με συνέπεια να χαθεί ο 

προσανατολισμός τους. Κατέληξαν στη Μολοσσία όπου εκεί ο Νεοπτόλεμος μαθαίνει 

για την εξορία του Πηλέα από τον βασιλιά της Ιωλκού, Άκαστο. Ο Νεοπτόλεμος τότε 

στέλνει δύο κατασκόπους στη Θεσσαλία, προκειμένου να του επιβεβαιώσουν την 

πληροφορία. Μην υπολογίζοντας την κακοκαιρία των ημερών ξεκινάει το νέο του 

ταξίδι αποσκοπώντας στη διάσωση του Πηλέα. Δυστυχώς, όμως, το καράβι του 

ναυαγεί, καθώς προσκρούει στη βραχώδη περιοχή της Σηπιάδας και μόνο ο 

Νεοπτόλεμος καταφέρνει να επιζήσει. Στην περιοχή εκείνη μέσα σε μια σπηλιά  

κρυβόταν ο Πηλέας542. 

Εφόσον πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του εγγονού και του παππού, ο 

Νεοπτόλεμος αναζητεί τρόπους να επιτεθεί στον Άκαστο, διότι αποσκοπούσε στο 

θάνατό του Πηλέα. Μαθαίνει, λοιπόν, πως ο Μελάνιππος και ο Πλεισθένης, οι γιοί του 

Ακάστου βρίσκονταν στην περιοχή έχοντας βγει για κυνήγι. Προσποιούμενος πως είναι 

ένας κάτοικος της Ιωλκού, ο Νεοπτόλεμος πλησιάζοντας τους τούς ανακοινώνει πως ο 

Νεοπτόλεμος έχει πεθάνει. Ικανοποιημένοι οι γιοί του Ακάστου από την πληροφορία 

τον προσκαλούν μαζί τους στο κυνήγι. Ανυποψίαστα καθώς ήταν τα δύο αδέρφια, 

σκοτώνονται από τον Νεοπτόλεμο. Σκοτώνεται από τον ίδιο και ο υπηρέτης τους ο 

Κινύρας, εφόσον είχε δώσει ήδη την πληροφορία πως ο Άκαστος βρίσκεται καθοδόν  

για να συναντήσει τα παιδιά του. Ο Νεοπτόλεμος απέναντι στον Άκαστο προσποιείται 

 
541 Webster (1994) 196. 

542 Κακριδής (2014) V. 307-309. Lloyd-Jones (2003) 252-253.  Pearson (1917) II. 140-147. 
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πως είναι ο Μήστωρ, ο γιος του Πριάμου, ο οποίος ως αιχμάλωτος πια του 

Νεοπτόλεμου τον ακολούθησε στην Ελλάδα. Εκεί, ο Νεοπτόλεμος υποδυόμενος τον 

Φρύγα, Μήστορα ανακοίνωσε στον Άκαστο πως με μεγάλη χαρά θα του έδειχνε τη 

σπηλιά στην οποία κοιμάται ο Νεοπτόλεμος, προκειμένου να τον σκοτώσει χωρίς 

δυσκολία. Ο Μήστωρ και ο Άκαστος  φθάνουν στη σπηλιά που βρίσκεται ο Πηλέας, 

ώστε εκεί ο Άκαστος να εξοντωθεί από τα χέρια του εγγονού του βασιλιά της Φθίας. 

Ο Νεοπτόλεμος, όμως, συναντά τη Θέτιδα η οποία έφθασε εκεί με σκοπό να επισκεφθεί 

τον παλιό της άντρα, τον Πηλέα. Η Θέτιδα αποδίδει βαριές κατηγορίες στον Άκαστο 

για την ανάρμοστη και σκληρή συμπεριφορά που επέδειξε στην οικογένεια του 

Αχιλλέα. Ζητά, όμως, από τον Νεοπτόλεμο να τον συγχωρήσει και έτσι ο Άκαστος 

παραδίδει προς ευγνωμοσύνη στον Νεοπτόλεμο το βασίλειο της Φθίας543. 

Στην εν λόγω τραγωδία μπορεί να μην προσφέρεται κάποιο συγκεκριμένο 

απόσπασμα ως αφορμή για πολιτικό σχολιασμό, ωστόσο έχουμε την αίσθηση ότι 

απηχεί μέσα από το μύθο της πολιτικά στοιχεία και ειδικότερα την έννοια της 

εξωτερικής πολιτικής στην οποία και θα επικεντρωθούμε. Παρόλα αυτά θα 

αναφέρουμε τα χωρία που έχουν διασωθεί. 

Απ. 487 R στον Clim. Alex. Storm. 6, 2, 19, 5 

Πηλέα τὸν Αἰάκειον οἰκουρὸς μόνη544  

γερονταγωγῶ κἀναπαιδεύω πάλιν· 

πάλιν γὰρ αὖθις παῖς ὁ γηράσκων ἀνήρ 

 

Εγώ μόνη μου προσέχω το σπίτι και περιποιούμαι  

τον ηλικιωμένο Πηλέα, τον γιο του Αίακα και τον επανεκπαιδεύω· 

γιατί όταν ο άνδρας γερνάει, γίνεται πάλι παιδί 

 
543 Κακριδής (2014) V. 307-309. Lloyd-Jones (2003) 252-253.  Pearson (1917) II. 140-147. 

544 Radt (1999) V. 392, 393, 394. Πβ. και Lloyd-Jones (2003) 254-256. Pearson (1917) II. 143-145. 
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Απ.  488 R στον Stob. 4, 53, 11  

τὸ μὴ γὰρ εἶναι κρεῖσσον ἢ τὸ ζῆν κακῶς 

 

είναι καλύτερο να μην υπάρχεις παρά να ζεις στη μιζέρια 

 

Απ. 489 R στον Ar. Av. 851 

ὁμορροθῶ, συνθέλω, 

συμπαραινέσας ἔχω 

 

συμφωνώ, συναινώ 

σου έχω δώσει τη συγκατάθεσή μου 

 

Απ. 490 R στον Ar. Av. 857 

ἴτω δὲ Πυθιὰς βοά 

 

εμπρός ας βγει η κραυγή της Πυθίας 

 

Απ. 491 R στον Ar. Nub. 1154 

βοάσομαί τἄρα τὰν ὑπέρτονον 

βοάν· ἰώ, πύλαισιν ἤ τις δόμοις; 
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Τότε θα πρέπει να φωνάξω με δυνατή κραυγή· 

ω, (υπάρχει) κάποιος στην πύλη ή στο σπίτι; 

 

Απ. 492 R στον Steph. Byz. 257, 8 Meineke 

Βασιλεὺς χώρας τῆς Δωτιάδος 

 

βασιλιά της χώρας της Δωτιάδος 

 

Απ. 493 R στον Σ R Ar. Thesm. 870  

μὴ ψεῦσον, ὦ Ζεῦ· μή μ’ ἕλῃς ἄνευ δορός 

 

δεν με εξαπατάς Δία· μη με σκοτώσεις χωρίς όπλο 

 

Απ. 494 R στον Harpocr. 216, 1 

καὶ ξηραλοιφῶν εἵματος διὰ πτυχῶν  

 

και αλείφοντάς (τον) με έλαιο μέσα μέσα από τις πτυχές του ενδύματος 

 Ο Σοφοκλής υποθέτουμε ότι μέσω της συγκεκριμένης τραγωδίας προχωρά σε έναν 

πολιτικό υπαινιγμό αναφορικά με τις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ των 

γειτονικών λαών. Θαρρούμε ότι μέσα από τον μύθο καυτηριάζεται η πολιτική και 

πολεμική σχέση μεταξύ της Ιωλκού και της Φθίας. Η Φθία στην αρχαιότητα δεν ήταν 
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μια πόλη, αλλά μια εκτεταμένη περιοχή. Σύμφωνα με την Ιλιάδα του Ομήρου545 η Φθία 

αποτελείτο από τις εξής περιοχές: Πελασγικόν, Άργος, Άλος, Αλόπη και Τραχίνα.  Από 

την άλλη πλευρά, η Ιωλκός βρισκόταν κατά την αρχαιότητα, όπως και τώρα, στους 

πρόποδες του Πηλίου, κοντά στα παράλια του Παγασητικού κόλπου. Οι σχέσεις μεταξύ 

των γειτονικών λαών διαταράχθηκαν, όταν ο βασιλιάς της Φθίας, Πηλέας σκότωσε τον 

Άκαστο κυριεύοντας την γειτονική Ιωλκό γεγονός που ανέκοψε την ανέλιξη και την 

ακμή της πόλης. Βέβαια, η τριβή στις σχέσεις μεταξύ των δύο πόλεων προϋπήρχε, διότι 

είχε προηγηθεί και η εξορία του Πηλέα από τον Άκαστο ο οποίος δεν αποσκοπούσε 

μόνο στην αποπομπή του βασιλιά της Φθίας από την πατρίδα του, αλλά  και στον 

θάνατό του. Κατά τον Κακριδή ο Σοφοκλής ίσως να πήρε το έναυσμα της συγγραφής 

 
545 Βλ. Ομήρου Ιλιάς. Ραψωδία Β, στίχοι 681-685, στο Monro, D.B./Alley, T.W. (επιμ.) Μτφρ: 

Καζαντζάκη, Ν. / Κακριδή, Ι., (1920), σελ. 40,41. Oxford. 

 Νῦν αὖ τοὺς ὅσσοι τὸΠελασγικὸν Ἄργος ἔναιον, 

οἵ τ᾽ Ἄλον οἵ τ᾽Ἀλόπην οἵ τε Τρηχῖνα νέμοντο,  

οἵ τ᾽ εἶχον Φθίην ἠδ᾽ Ἑλλάδα καλλιγύναικα, 

 Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί,  

τῶν αὖ πεντήκοντα νεῶν ἦν ἀρχὸς Ἀχιλλεύς. 

Μετάφραση: 

Και τώρα, αυτοί που κατοικούσαν στο Πελασγικό Άργος,  

και αυτοί που ζούσαν στην Άλο και στην Αλόπη, και στην Τραχίνα, 

 και όσοι είχαν τη Φθία και την Ελλάδα με τις όμορφες γυναίκες  

και λέγονταν Μυρμιδόνες και Έλληνες και Αχαιοί, 

αυτοί είχαν πενήντα καράβια, και αρχηγός τους ήταν ο Αχιλλέας. 
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αυτού του έργου μέσα από τα λόγια που απευθύνει ο Πρίαμος στον Αχιλλέα στην 

τελευταία ραψωδία546 της Ιλιάδας στίχοι 485-489547.  

Εικάζουμε ότι ο τραγικός ποιητής επιχειρεί να θίξει την ευαισθησία που συχνά 

διαπνέει της πολιτικές σχέσεις μεταξύ των γειτονικών κρατών. Φρονούμε πως δεν είναι 

δύσκολο για τους Αθηναίους να παραδειγματιστούν από όσα ο μύθος παραθέτει 

αναφορικά με τις σχέσεις της Ιωλκού και της Φθίας. Είναι αναγκαίο να συλλογιστούν 

ότι οι επαφές των γειτονικών λαών στηρίζονται σε πολύ λεπτές ισορροπίες και 

απαιτείται προσπάθεια, προκειμένου να επιτευχθούν αρμονικές σχέσεις μεταξύ τους. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το εθνικό συμφέρον κάθε λαού πρέπει να οδηγεί τους ηγέτες 

κάθε κράτους στη συντονισμένη δραστηριοποίησή τους, προκειμένου να αποφευχθούν 

οι απειλές που προέρχονται από γειτονικά κράτη. Η προάσπιση των συμφερόντων 

πρέπει να αποτελεί μέλημα κάθε λαού. Ανέκαθεν οι περισσότερες στρατιωτικές, 

οικονομικές και πολιτικές απειλές απέναντι σε ένα κράτος προέρχονται κυρίως από το 

κοντινό γεωγραφικό περιβάλλον και για τον λόγο αυτό η εγρήγορση και η ετοιμότητα 

ενός λαού απέναντι σε τέτοιου είδους επικίνδυνες δράσεις αποτελεί τη δικλείδα 

ασφαλείας για την διάσωση της ακεραιότητας ενός  κράτους. Όλοι αυτοί οι συνειρμοί 

τους οποίους υποθέτουμε πως θα μπορούσαν να κάνουν οι Αθηναίοι παρακολουθώντας 

το συγκεκριμένο δράμα γίνονται σε μια περίοδο που έχει ξεσπάσει ο Πελοποννησιακός 

πόλεμος και που απουσιάζει επίσης από την πολιτική σκηνή ο Περικλής, καθώς έχει 

χάσει τη ζωή του από τον λοιμό της Αθήνας. 

 
546 Βλ. Ομήρου Ιλιάς. Ραψωδία Ω, στίχοι 485-489, στο Monro, D.B./Alley, T.W. (επιμ.) Μτφρ: 

Καζαντζάκη, Ν. / Κακριδή, Ι., (1920), σελ. 34. Oxford. 

 τὸν καὶ λισσόμενος Πρίαμος πρὸς μῦθον ἔειπε·  

 μνῆσαι πατρὸς σοῖο θεοῖς ἐπιείκελ᾽ Ἀχιλλεῦ,  

τηλίκου ὥς περ ἐγών, ὀλοῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ·  

καὶ μέν που κεῖνον περιναιέται ἀμφὶς ἐόντες  

τείρουσ᾽, οὐδέ τίς ἐστιν ἀρὴν καὶ λοιγὸν ἀμῦναι. 

Μετάφραση: 

Κι ο Πρίαμος τότε τέτοια αρχίνησε να λέει παρακαλώντας:  

« Βάλε στο νου, Αχιλλέα θεόμορφε, τον κύρη το δικό σου' 

 ενός καιρού 'μαστε, στην τελείωση των γερατιών των έρμων. 

Μπορεί κι αυτός απ᾿ τους γειτόνους του να τυραννιέται γύρα,  

κι ούτε ένα απ' το κακό κι απ' το άδικο διαφεντευτή δεν έχει. 

547 Κακριδή (2014) V. 309. 
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Αναντίλεκτα, η εθνική ασφάλεια κάθε πόλης-κράτους απαιτούσε την απόκτηση, 

όχι μόνο στρατιωτικών, αλλά και πολιτικών ικανοτήτων. Η πολιτική ψυχραιμία και η 

εθνική ομοψυχία μεταξύ των γειτονικών λαών είναι απαραίτητη ακόμα και όταν οι 

σχέσεις των κρατών φαίνονται ομαλές. Αυτή την αντίληψη  οι Αθηναίοι χρειάζεται να 

ασπαστούν και να ενσταλάξουν στη συνείδησή τους. Στην τραγωδία Πηλεύς ο Άκαστος 

δεν χαρακτηριζόταν από πολιτική ψυχραιμία γεγονός που φαίνεται μέσα από τις 

ενέργειές του προς τον Πηλέα.  Δεν του αρκούσε, επομένως, η εκδίωξη του Πηλέα από 

την Φθία, αλλά επιζητούσε και τον πάση θυσία θάνατό του. Επιπλέον, με την 

εκθρόνηση του Πηλέα από το βασίλειο του, αυτομάτως, κινδύνευσε η ακεραιότητα και 

η ανεξαρτησία της περιοχής του καθώς και η ελευθερία και η επιβίωση των πολιτών. 

Δεδομένου ότι «η τραγωδία επιτελούσε μια εξαιρετικά σημαντική πολιτική 

λειτουργία»548 ο Σοφοκλής πιθανότατα αποσκοπούσε μέσω του έργου του να οδηγήσει 

τους Αθηναίους στο να αποτιμήσουν τις σχέσεις του κράτους τους με τα γειτονικά τους 

κράτη και στο να επανεξετάσουν την έννοια της στρατηγικής που ακολουθεί η πόλη 

τους ως προς την εφαρμογή της εξωτερικής της πολιτικής. Οι Αθηναίοι 

παρακολουθώντας τη συγκεκριμένη τραγωδία θα μπορούσαν να προβληματιστούν 

σχετικά με το ποια στάση οφείλουν να κρατήσουν απέναντι στους γείτονές τους. Κατά 

την άποψή του καθίσταται αναγκαίο να καλλιεργήσουν την αρμονία και την ομοφωνία 

στις μεταξύ τους σχέσεις, ειδάλλως θα οδηγηθούν στην αδιαλλαξία και στον 

παραλογισμό. Συνέπεια αυτού θα είναι να καταστεί η ειρήνη στην Αθήνα επισφαλής 

δημιουργώντας ένα βαρύ κλίμα στις σχέσεις των γειτονικών λαών οι οποίες πιθανότατα 

να δοκιμαστούν από διαρκείς εντάσεις και από αμοιβαία καχυποψία. Το ενδεχόμενο 

της πολεμικής σύρραξης εξαιτίας των παράνομων απαιτήσεων και των κλιμακούμενων 

πιέσεων θα οδηγήσει σε διωγμούς και σε βίαια επεισόδια που θα αμαυρώσουν τις 

σχέσεις των εμπλεκόμενων κρατών. Βασική μέριμνα του αθηναϊκού λαού πρέπει να 

είναι ο σεβασμός στο γειτονικό κράτος, η ομοψυχία και η ομόνοια. 

Η στρατηγική, λοιπόν, που ακολουθεί κάθε κράτος από την αρχαιότητα έως σήμερα 

αφορά στον γενικό σχεδιασμό για την επιτυχή αντιμετώπιση ενός θέματος και στην 

παράλληλη εφαρμογή επιμέρους σχεδίων και κινήσεων για την επίτευξη 

συγκεκριμένου στόχου. Κάθε κράτος του 5ου και 4ου αιώνα ακολουθεί μια στρατηγική 

ορθολογιστική που καθορίζει τις τακτικές του με κάθε λεπτομέρεια, ώστε να 

 
548 Meier (1997) 13. 
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διασφαλίσει τα συμφέροντά του και να επιτύχει τους σκοπούς του. Η έννοια της 

στρατηγικής για κάθε κράτος εμπεριέχει ολόκληρο το σκοπό του. Πρόκειται για ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων που καθορίζει τους στόχους, τις δράσεις 

και τις προτεραιότητες ενός κράτους επιχειρώντας πάντα τη διατήρηση της 

πλεονεκτικής του θέσης. 

Συγκεκριμένα, η Αθήνα και το Άργος, έχοντας ως κοινό εχθρό και φόβο τη Σπάρτη, 

συνήψαν το 462-461π. Χ. συμμαχία μεταξύ τους. Ο σεβασμός και η σοβαρότητα 

αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά των σχέσεων τους, ενώ κάποια χρόνια αργότερα από 

το πέρας των Περσικών πολέμων και οι δύο πόλεις-κράτη κατά τον Hornblower 

«επιχείρησαν ταυτόχρονο άνοιγμα προς τους Πέρσες, ενώ φοβούμενες την οργή των 

Σπαρτιατών και πιθανά αντίποινα εις βάρος τους στράφηκαν ταυτόχρονα προς τα 

ανατολικά σε αναζήτηση προστάτη»549. Παράλληλα, όταν στην Αθήνα εγκαθιδρύθηκε 

η τυραννία των Τριάκοντα το 404 π.Χ., το Άργος αποτέλεσε ένα από τα κράτη που 

έδωσε άσυλο στους δημοκρατικούς που εξορίστηκαν από τους τριάκοντα λόγω των 

πεποιθήσεων τους. Η Αθήνα και το Άργος, δύο πόλεις με κοινούς εχθρούς και φόβους, 

με κοινούς στρατηγικούς και πολιτικούς στόχους άσκησαν μια εξωτερική πολιτική 

όμοια, καθώς οι επιδιώξεις τους υπήρξαν παρεμφερείς. 

  

 
549 Hornblower (2005) 151. 
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18. Πολυξένη 

Ένα από τα αποσπασματικά σωζόμενα έργα του Σοφοκλή αποτελεί και η τραγωδία 

Πολυξένη, ο μύθος της οποίας περιγράφεται και στα έργα Τρωάδες και Εκάβη του 

Ευριπίδη. Πρόκειται πιθανόν για ένα πρώιμο έργο του Σοφοκλή του οποίου η υπόθεση 

αφορά στην Πολυξένη, η οποία θυσιάζεται κατά απαίτηση του φαντάσματος του 

Αχιλλέα μετά από τις διαμάχες μεταξύ του Αγαμέμνονα και του Μενελάου550. 

Σύμφωνα με τον μύθο η Πολυξένη ήταν μία από τις κόρες του Πριάμου και της Εκάβης, 

βασιλέων της Τροίας. Σύμφωνα με τον μύθο, όταν κυριεύτηκε η Τροία από τους 

Αχαιούς και πριν αυτοί επιστρέψουν στην πατρίδα τους, πραγματοποιήθηκε η μοιρασιά 

των λαφύρων. Βασιλιάδες και πολεμιστές πήραν τα λάφυρα εκείνα, που τους άρμοζαν.  

Ο Αχιλλέας, αν και νεκρός, δεν γινόταν να εξαιρεθεί από τη μοιρασιά. Εμφανίστηκε, 

λοιπόν, το φάντασμά του πάνω στον τύμβο του, απειλώντας τους Αχαιούς πως δεν θα 

επιτρέψει να φύγουν τα πλοία τους, αν δεν του προσφέρουν το λάφυρο που του 

αναλογεί και του αξίζει551.  

Κατά μια εκδοχή, οι Αχαιοί με πρόταση του Οδυσσέα αποφασίζουν να θυσιάσουν 

πάνω στον τάφο του Αχιλλέα την Πολυξένη. Το έργο της σφαγής είχε αναλάβει ο γιος 

του Αχιλλέα, Νεοπτόλεμος. Την στιγμή της προετοιμασίας της θυσίας η Πολυξένη 

ικετεύει να μην την ακουμπήσει κανείς άνδρας. Καθώς είναι γόνος βασιλικής 

οικογένειας, επιθυμεί να πεθάνει σαν ελεύθερος άνθρωπος. Αφού απομακρύνθηκαν οι 

νέοι σε ηλικία Αχαιοί, σκίζει η ίδια τα ρούχα της έως τη μέση και γονατιστή προσφέρει 

το λαιμό της. Την ώρα που θυσιάζεται από τον Νεοπτόλεμο εκείνος προσέχει να πέσει 

η γυναίκα στον τύμβο με ευπρέπεια, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί τίποτα από το 

άψυχο κορμί της. Η γενναία στάση της απέναντι στον θάνατο οδήγησε τους Αχαιούς 

στο να την τιμήσουν ρίχνοντας στο άψυχο σώμα της οτιδήποτε  έβρισκαν πρόχειρο. 

Κατά μια άλλη εκδοχή η Πολυξένη αυτοκτόνησε πάνω στον τάφο του Αχιλλέα, καθώς 

ο αδερφός της Πάρις βοηθούμενος από τον Απόλλωνα σκότωσε με δόλιο τρόπο τον 

άοπλο Αχιλλέα την ώρα του γάμου του με εκείνη. Παράλληλα, υπάρχουν δύο, επίσης, 

 
550 Sommerstein (2012) 201. Webster (1994) 197. 

551 Κακριδή (2014) V. 125.  Lloyd-Jones (2003) 262-263. Pearson (1917) II. 161-168. Sommerstein, 

Fitzpatrick and Talboy (2006) I. 45, 46. 
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παραλλαγές για τον τρόπο συνάντησης του Αχιλλέα και της Πολυξένης. Σύμφωνα με 

την πρώτη, ο Αχιλλέας πρωτοείδε την Πολυξένη, όταν εκείνη μαζί με τον αδερφό της 

κατευθυνόταν κοντά στο Ιερό του Απόλλωνα να γεμίσει τη στάμνα της νερό. Την 

αγάπησε αμέσως και με την επίμονη στάση του προσπάθησε να οδηγήσει τους Αχαιούς 

και τους Τρώες σε συμφωνία κατά την οποία ο Πρίαμος θα έδινε στον Αχιλλέα την 

Πολυξένη, την Ελένη στον Μενέλαο, θα έκλειναν ειρήνη και ο στρατός θα επέστρεφε 

πίσω στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη δεύτερη παραλλαγή, ο Αχιλλέας και η Πολυξένη 

αγαπήθηκαν, όταν συναντήθηκαν στο αχαϊκό στρατόπεδο, όπου ο Πρίαμος και εκείνη 

κρυφά είχαν εισχωρήσει, για να εξαγοράσουν το άψυχο σώμα του Έκτορα. Ο Αχιλλέας, 

λοιπόν, εντυπωσιασμένος από την ομορφιά της νεαρής γυναίκας πρότεινε στον βασιλιά 

της Τροίας να την παντρευτεί δεχόμενος την αναβολή του γάμου, έως ότου τελειώσουν 

οι εχθροπραξίες552. 

Κατά τη γνώμη μας είναι απαραίτητο να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι 

πιθανότατα στο απόσπασμα 522 διαφαίνεται μια χαρακτηριστική πολιτική κατάσταση 

του 5ου αιώνα μεταξύ της Αθήνας και της Σπάρτης.  

Απ. 522 R στον Strab. 10, 3, 14 

σὺ δ’ αὖθι μίμνων που κατ’ Ἰδαίαν χθόνα553 

ποίμνας Ὀλύμπου συναγαγὼν θυηπόλει. (Μενέλαος) 

 

εσύ παραμένεις εδώ κάπου στη γη της Ίδας  

συγκεντρώνοντας τα κοπάδια του Ολύμπου για θυσία. 

Ειδικότερα, έχουμε την αίσθηση πως θα μπορούσε κάποιος να παραλληλίσει τον τρόπο 

δράσης του Αγαμέμνονα και του Μενέλαου με την τακτική που ακολούθησε η Αθήνα 

και η Σπάρτη. Έχουμε την εντύπωση ότι οι δύο αυτοί τρόποι δράσης αναδεικνύονται 

μέσα από έναν βαθμιαίο και έμμεσο παραλληλισμό, καθώς υπάρχουν ορισμένα κοινά 

χαρακτηριστικά που αφορούν στο σκοπό δράσης τους και στην εξέλιξη των σχέσεων 

 
552 Κακριδή (2014) V. 125.  Lloyd-Jones (2003) 262-263. Pearson (1917) II. 161-168. Sommerstein, 

Fitzpatrick and Talboy (2006) I. 45, 46. 

553Radt (1999) V. 404. Πβ. και Nauck (1964) 246. Lloyd-Jones (2003) 264-265. Pearson (1917) II. 164. 
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τους. Τόσο ο Αγαμέμνων με τον Μενέλαο όσο και η Αθήνα με τη Σπάρτη δρουν 

έχοντας την ίδια σκοποθεσία. Ειδικότερα, τα δύο αδέρφια αποβλέπουν στην 

κατοχύρωση της ασφάλειας του αχαϊκού στρατεύματος κατά την έξοδό του από την 

Τροία. Οι Αχαιοί, άλλωστε, είχαν προειδοποιηθεί από το φάντασμα του Αχιλλέα για 

τις εν δυνάμει καταστροφικές συνέπειες κατά την αποχώρησή τους.  

Εμμένοντας στο ίδιο ερμηνευτικό πλαίσιο θα μπορούσαμε να δώσουμε έμφαση σε 

ένα επιπλέον κοινό χαρακτηριστικό το οποίο ενδεχομένως σχετίζεται με την εξέλιξη 

των σχέσεων αφενός μεταξύ του Αγαμέμνονα και του Μενέλαου  και αφετέρου μεταξύ 

της Αθήνας με τη Σπάρτη. Υπό το φως των ανωτέρω, λοιπόν, θα μπορούσαμε να 

συμπεράνουμε ότι επικρατεί μια κατάσταση φιλονικίας και διένεξης στις σχέσεις και 

των δύο ζευγών. Συγκεκριμένα, ο Αγαμέμνων φιλονίκησε με τον αδερφό του, διότι δεν 

συμφωνούσαν αναφορικά με τον τρόπο που έπρεπε να κινηθούν και σχετικά με την 

τακτική  που όφειλαν να ακολουθήσουν. Ο πρώτος, λοιπόν, μετά τον διαπληκτισμό 

τους, παρέμεινε στην Ίδα για να εξευμενίσει τη θεά Αθηνά μέσω προσφερόμενης 

θυσίας, ενώ ο Μενέλαος αποχώρησε. Όσον αφορά στις σχέσεις της Αθήνας με τη 

Σπάρτη, δυστυχώς, θα λέγαμε ότι χαρακτηρίστηκαν από προστριβές και αντιδικία. 

Συνεπώς, το στάδιο συνεργασίας και πρόθυμης βοήθειας της Αθήνας προς τη Σπάρτη 

για την αντιμετώπιση του εχθρού σταδιακά εξελίχθηκε σε μια κατάσταση φιλονικίας 

και έριδας. Αιτία υπήρξε η ανοικοδόμηση των τειχών της Αθήνας μετά την περσική 

εισβολή δηλώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο στη Σπάρτη την αυτονομία  αλλά και τις 

ηγεμονικές τάσεις της. 

Υπό αυτήν την ερμηνευτική σκοπιά έχουμε την αίσθηση ότι έμμεσα θίγεται η 

αντίδραση της Σπάρτης απέναντι στην ανοικοδόμηση των τειχών της Αθήνας το 478 

π.Χ. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, όπως αναφέρεται στον Hornblower, η Σπάρτη 

δυσαρεστήθηκε από την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων τειχών της Αθήνας, 

ύστερα από την επιδρομή των Περσών εναντίον της πόλης. Αυτό που προκάλεσε την 

έντονη αντίδραση και φυσικά την δυσαρέσκεια των Σπαρτιατών ήταν το γεγονός ότι 

με αυτήν την κίνηση η Αθήνα δήλωνε την ανεξαρτησία και την αυτοτέλεια της. Οι 

Σπαρτιάτες με τη σειρά τους, προκειμένου να εκδηλώσουν και να διατυπώσουν τα 

παράπονά και την ενόχληση τους, στέλνουν πρεσβεία στην Αθήνα. Οι Αθηναίοι 

εντέχνως καθυστερούν την σπαρτιάτικη πρεσβεία, προκειμένου να μεταβεί  στη 
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Σπάρτη ο Θεμιστοκλής ως απεσταλμένος των Αθηναίων554. Εκεί, καθησύχασε τις 

υποψίες των Λακεδαιμονίων με χρονικές καθυστερήσεις, χρήση ψεμάτων και 

απόκρυψη της αλήθειας555. 

Ο Θεμιστοκλής, όταν πραγματοποιήθηκε η ανέγερση των τειχών, μετέβαλε τη 

στάση του έναντι των Σπαρτιατών καθιστώντας τους σαφές ότι οφείλουν να 

αντιμετωπίζουν την Αθήνα ως ένα κράτος που έχει απόλυτη συνείδηση των 

συμφερόντων της. Στο σημείο αυτό φαίνεται και η απαρχή των ηγεμονικών τάσεων 

του αθηναϊκού κράτους. Άλλωστε, ο Θεμιστοκλής πίστευε πως με τη συμμετοχή της 

Αθήνας στον περσικό πόλεμο θα μεγιστοποιούσε την ισχύ και το γόητρο των 

Αθηναίων. Παράλληλα  όπως αναφέρει και ο Wilcken, θα επιτυγχανόταν ο  κύριος 

στόχος της Αθήνας, να αποτελέσει, δηλαδή, εκείνη την πρώτη μεγάλη δύναμη στην 

Ελλάδα.  Οι Σπαρτιάτες απέναντι στις αξιώσεις των Αθηναίων κατόρθωσαν να 

συγκρατήσουν την οργή τους και να τις αποδεχτούν, εξαιτίας της πρόθυμης στάσης της 

Αθήνας να βοηθήσει το κράτος των Λακεδαιμονίων στον πόλεμο εναντίον των 

Περσών. Παρά, λοιπόν, τη δυσφορία που υπήρχε λόγω των αθηναϊκών απαιτήσεων, οι 

Αθηναίοι, οι Πελοποννήσιοι και οι σύμμαχοί τους συνεργάστηκαν για ακόμη μια φορά 

για την εκπολιόρκηση της Κύπρου και του Βυζαντίου556. 

Προχωρώντας στην εξέταση της τραγωδίας θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι 

το υπό μελέτη απόσπασμα (522) ενδεχομένως παρουσιάζει κάποιες πολιτικές πτυχές 

τις οποίες θα ήταν ενδιαφέρον να μελετήσουμε. Θεωρούμε πως είναι εύλογο να 

ισχυριστεί κανείς ότι ο Σοφοκλής σε ένα πρώτο επίπεδο παρουσιάζει, όπως ήδη 

προαναφέραμε, τη φιλονικία και τη διένεξη που προέκυψε μεταξύ του Αγαμέμνονα και 

του Μενέλαου σχετικά με το αν θα έπρεπε να παραμείνουν στην Τροία ή όχι. Όπως 

είδαμε ο Μενέλαος αποφάσισε να εγκαταλείψει το Ίλιον, ενώ ο Αγαμέμνων θεώρησε 

πως έπρεπε να παραμείνει πίσω, ώστε μέσω της θυσίας να εξευμενίσει τους θεούς και 

να απαλλαγούν τελικά οι Αχαιοί από την οργή τους.  Το μένος των θεών δεν ήταν 

αθεμελίωτο και αυθαίρετο, αντιθέτως βασιζόταν στα ποικίλα ανοσιουργήματα που 

είχαν διαπράξει οι Έλληνες, όπως ήταν οι βιασμοί παρθένων, εμπρησμοί ναών και 

πυρπολήσεις βωμών. 

 
554 Hornblower (2005) 35. 

555 Botsford & Robinson (2008) 180. 

556 Wilcken (1976) 197. 
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 Σε ένα δεύτερο επίπεδο δεν θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο 

τραγικός ποιητής, ενδεχομένως, αποσκοπεί μέσω αυτού του αποσπάσματος να θίξει 

την έννοια των εμφύλιων συγκρούσεων οι οποίες δίχαζαν και διασπούσαν τον ελληνικό 

λαό. Οι εμφύλιοι πόλεμοι ξεσπούσαν ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις-κράτη, γιατί 

συνήθως είχαν εκ διαμέτρου αντίθετα συμφέροντα να διεκδικήσουν, γεγονός που 

λειτουργούσε αποτρεπτικά στη δημιουργία μιας αδιάσπαστης Ελλάδας. Στην 

προσέγγισή μας για την ερμηνεία των εμφυλίων πολέμων δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 

πολεμικές συγκρούσεις, οι εξεγέρσεις και οι αντιδράσεις ξεσπούσαν και στο εσωτερικό 

του αθηναϊκού κράτους, καθώς εντοπίζονταν ισχυρές κοινωνικές ανισότητες ανάμεσα 

σε ελεύθερους και δούλους, αλλά και μεταξύ πλούσιων και φτωχών.  

Αξίζει, βέβαια, να παρατηρήσουμε, ότι οι εμφύλιοι πόλεμοι απέβλεπαν στο να 

κυριεύσουν και να κατακτήσουν οικονομικά και εδαφικά μια ελληνική πόλη-κράτος ή 

να μεταβάλλουν το πολίτευμα της. Επρόκειτο για συγκρούσεις και μάχες που 

προκαλούσαν στους εμπλεκόμενους πληθυσμούς μεγάλο αναβρασμό, αναταραχή, 

οικονομική κατάρρευση και φυσικά τον θάνατο. Ορόσημο, βεβαίως, αποτελεί το 

γεγονός ότι στην ιστορική πραγματικότητα, κατά τη χρονική περίοδο που εικάζουμε 

ότι συνετέθησαν και παίχτηκαν στο κοινό οι τραγωδίες, το χρήμα κατείχε πολύ 

σπουδαίο ρόλο στη διενέργεια του πολέμου.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά η κρίση που δημιουργήθηκε στις σχέσεις 

μεταξύ της Κορίνθου το 435 π. Χ. με μία από τις παλαιότερες αποικίες της, την 

Κέρκυρα,  η οποία οδήγησε σε εμφύλια σύγκρουση μεταξύ τους557. Η Κόρινθος 

έχοντας δημιουργήσει μια σειρά από αποικίες, όπως ήταν η Αμβρακία, το Ανακτόριο, 

η Λευκάδα, η Απολλωνία και φυσικά η Κέρκυρα, εξασφάλιζε τις εμπορικές της 

δραστηριότητες με τη Δύση. Η Κέρκυρα, ωστόσο, απέκτησε τεράστια δύναμη, 

δημιουργώντας έναν αξιοθαύμαστο και ισχυρό στόλο και θεμελιώνοντας τη σύσταση 

των δικών της αποικιών, όπως εκείνη της Επιδάμνου (626 π. Χ.). Σταδιακά 

ανεξαρτητοποιήθηκε και αυτονομήθηκε από την  Κόρινθο και οδηγήθηκε σε πόλεμο 

μεταξύ του 680 και 660 π.Χ. Η νέα σύγκρουση μεταξύ της Κέρκυρας και της Κορίνθου 

έγινε το 435 π.Χ. με αφορμή μια διαφορά μεταξύ της Κέρκυρας και της Επιδάμνου, 

που και εκείνη με τη σειρά της είχε αποκτήσει μεγάλη δύναμη. Το 436-435 π.Χ. οι 

δημοκρατικοί της Επιδάμνου εδίωξαν τους ολιγαρχικούς, οι οποίοι ευθύνονταν για τις 

 
557 Καλογεροπούλου (2015) 127. 
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συχνές επιδρομές στην πόλη τους. Ως απόρροια αυτών των γεγονότων ήταν να σταλούν 

από τον δήμο της Επιδάμνου πρέσβεις στην Κέρκυρα με σκοπό να της ζητήσουν 

βοήθεια, ώστε να συμφιλιωθούν. Οι Κερκυραίοι, όμως, δεν δέχτηκαν να προσφέρουν 

τη βοήθειά τους. Ζητούν, λοιπόν, οι Επιδάμνιοι χρησμό από το μαντείο των Δελφών 

για το αν έπρεπε να παραδώσουν την πόλη τους στους Κορίνθιους και να ζητήσουν τη 

βοήθεια τους. Οι Κορίνθιοι δέχονται, διότι αφενός θεωρούσαν αποικία τους την 

Επίδαμνο και αφετέρου μισούσαν τους Κερκυραίους, οι οποίοι δεν σέβονταν καθόλου 

την μητρόπολη. Οι Κορίνθιοι στέλνουν στρατιωτικό σώμα να ενισχύσει την Επίδαμνο 

γεγονός που εξοργίζει τους Κερκυραίους και τους εξόριστους Επιδάμνιους 

ολιγαρχικούς οι οποίοι ζήτησαν τη συνδρομή της Κέρκυρας, για να επιστρέψουν στην 

πόλη τους. Η επόμενη κίνηση των Κερκυραίων ήταν κατευθυνθούν με 40 πλοία στην 

Επίδαμνο.  Εκεί, ζητούν να δεχθούν τους ολιγαρχικούς και παράλληλα να διώξουν το 

εκστρατευτικό σώμα των Κορινθίων υποσχόμενοι ότι θα τους επιτρέψουν να 

αποχωρήσουν ελεύθεροι. Δεν έγινε δεκτή, όμως, η πρόταση με συνέπεια οι 

Κερκυραίοι, οι εξόριστοι της Επιδάμνου και οι σύμμαχοί τους Ιλλυριοί να 

περικυκλώσουν την Επίδαμνο και να ξεκινήσουν την πολιορκία της.  

Ο εμφύλιος σπαραγμός έχει ήδη ξεκινήσει παίρνοντας μεγάλες διαστάσεις που στη 

συνέχεια θα επηρεάσει την εσωτερική πολιτική της Κέρκυρας. Το αποκορύφωμα του 

κερκυραϊκού εμφυλίου πραγματοποιείται με την επιστροφή των αιχμαλώτων από τις 

ναυμαχίες που είχαν διαδραματιστεί γύρω από την Επίδαμνο. Οι Κορίνθιοι τους 

απελευθέρωσαν με τον όρο να πείσουν τους συμπολίτες τους να κάνουν την Κέρκυρα 

σύμμαχο της Κορίνθου αποσπώντας την με αυτόν τον τρόπο από την αθηναϊκή 

συμμαχία. Oι Κερκυραίοι, ωστόσο, αποφάσισαν να παραμείνουν σύμμαχοι των 

Αθηναίων σύμφωνα με τη συνθήκη που είχαν υπογράψει διατηρώντας φιλικές σχέσεις 

με τους Πελοποννησίους. 

Άλλο ένα χωρίο που υποθέτουμε ότι ομολογεί μια πολιτική κατάσταση στην Αθήνα 

είναι το απόσπασμα 524. Θαρρούμε πως ο Σοφοκλής, ενδεχομένως, επιθυμεί για μια 

ακόμη φορά να υπαινιχθεί το ιδεώδες του ιδανικού ηγέτη..  

Απ.  524 R στον Stob. 4, 8, 13 
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Οὐ γάρ τις ἂν δύναιτο πρῳράτης στρατοῦ 558 

τοῖς πᾶσιν εἶξαι καὶ προσαρκέσαι χάριν. (Αγαμέμνων) 

 

Γιατί o επικεφαλής του στρατού δεν θα μπορούσε  

να υποχωρεί σε όλους και να κάνει χάρες. 

Με αυτό το απόσπασμα ο Σοφοκλής επιχειρεί να θέσει υπό συζήτηση τον ρόλο του 

πολιτικού ηγέτη. Αναμφίλεκτα, ο ηγήτορας της αθηναϊκής πολιτείας είναι αναγκαίο να 

διακατέχεται από ένα σύνολο αρετών και αξιών, όπως είναι η  δικαιοσύνη, ο 

ανθρωπισμός, η σωφροσύνη, η σοφία, η ανδρεία, η φιλαλήθεια, η αποφασιστικότητα, 

η διορατικότητα, η υπευθυνότητα, η εμπειρία, η επικοινωνία και η αξιοπιστία. Οι 

Αθηναίοι τέτοιου είδους πολιτικούς οφείλουν να υποστηρίζουν και να διεκδικούν, διότι 

μέσω αυτών θα οδηγηθεί η Αθήνα στην πρόοδο και στην ασφάλεια. Ο ιδανικός 

πολιτικός ηγέτης οφείλει να έχει οράματα και θετική σκέψη. Αυτό, βέβαια, δεν 

σημαίνει πως δεν πρέπει να είναι και ρεαλιστής, καθώς με αυτό το χαρακτηριστικό του 

γνώρισμα θα μπορέσει να αξιολογεί τις συνθήκες και τα γεγονότα στις πραγματικές 

τους διαστάσεις.  

Ένας ηγέτης που στοχεύει στη χειραγώγηση των Αθηναίων, στην ευνοιοκρατία και 

στην ικανοποίηση των φιλοδοξιών του θα είναι επιζήμιος για την Αθήνα, εφόσον δεν 

θα μπορεί να διοικήσει αποτελεσματικά. Παράλληλα, εύκολα θα παρεκτρέπεται στην 

υιοθέτηση αυταρχικών και απολυταρχικών τακτικών με συνέπεια να στερούνται οι 

πολίτες την ελεύθερη δράση. Καθήκον του ιδανικού ηγέτη συνιστά, επίσης, η συνεχής 

φροντίδα για την ατελεύτητη βελτίωση των συμπολιτών του. Δεν θεωρείται ικανός 

ηγέτης εκείνος που κατά τη διάρκεια της εξουσίας του οι πολίτες αποκτήσουν άδικη 

συμπεριφορά και γενικά καταστούν χειρότεροι και αγριότεροι. Πρωταρχικός σκοπός 

του είναι η ενότητα της πόλης, η εξασφάλιση του συλλογικού συμφέροντος, η 

ασφάλεια και η τάξη. Επιπλέον, πέρα από το γεγονός αυτό ο ίδιος πρέπει να διακρίνεται 

από σωφροσύνη, μέσω της οποίας θα περιορίζει τις εμμονές και τα πάθη του, οφείλει 

να μεριμνά και για την καλλιέργεια της ορθοφροσύνης των συμπολιτών του. 

 
558  Radt (1999) V. 406. Πβ. και Nauck (1964) 246. Lloyd-Jones (2003) 264-265. Pearson (1917) II. 166.  
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Εκείνο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι ο  ιδανικός ηγέτης είναι 

απαραίτητο να διαθέτει ευελιξία και ευρηματικότητα, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει 

στον πόλεμο, στη φτώχεια και στις προκλήσεις που εκμαυλίζουν τη δημοκρατία. 

Ταυτόχρονα, οφείλει να προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις για να αποφεύγονται οι 

κοινωνικές ταραχές. Υπέρτατο αγαθό είναι η πειθαρχία στους νόμους. Παράλληλα, η 

πρωτοβουλία του ηγέτη είναι σημαντική για τη λήψη ορθών αποφάσεων σε 

περιπτώσεις που δεν υπάρχουν νόμοι. Ένας ηγέτης άπρακτος συνιστά μεγάλη συμφορά 

για την αθηναϊκή κοινωνία. Ο φιλοσοφημένος κυβερνήτης αισιοδοξεί για το μέλλον 

της Αθήνας και αφιερώνει μεγάλη προσπάθεια στην παιδεία του αθηναϊκού λαού, ώστε 

να οδηγήσει την κοινωνία στην πρόοδο και στην ανάπτυξη559. Η φιλοσοφία άλλωστε 

είναι εμπνεύστρια και οδηγήτρια της υψηλής πνευματικότητας και της ορθής 

πολιτικής560. Χωρίς την άσκηση της ορθής πολιτικής ο αθηναϊκός λαός κινδυνεύει να 

υποστεί σοβαρές δοκιμασίες και να οδηγηθεί σε οδυνηρές καταστάσεις. 

  

 
559 Δεσποτόπουλος (1983) 20. 

560 Δεσποτόπουλος (1983) 22. 
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19. Σκύριοι 

Τα διασωθέντα αποσπάσματα από την τραγωδία Σκύριοι θεωρούμε ότι αναφέρονται 

στον μυθικό ήρωα, Νεοπτόλεμο, ο οποίος προσκλήθηκε από τον Οδυσσέα και τον 

Φοίνικα να συμμετάσχει στον στρατό εναντίον της Τροίας. Ο Νεοπτόλεμος δέχτηκε 

αμέσως να τούς ακολουθήσει, καθώς είχε διακαή πόθο να ριχθεί στη μάχη παρά την 

αντίθετη άποψη561 της μητέρας του, Δηιδάμειας και του παππού του και βασιλιά της 

Σκύρου, Λυκομήδη562. Επιπλέον, βρέθηκε στη Λήμνο μαζί με τον Οδυσσέα, 

προκειμένου να πείσει τον Φιλοκτήτη να τους ακολουθήσει στην Τροία εκουσίως563. 

Σύμφωνα με τον Webster  «η τραγωδία Σκύριοι  πρέπει να διδάχθηκε ή πριν ή τον ίδιο 

χρόνο με τον Φιλοκτήτην. Ένας στίχος συνεχούς λόγου στον πάπυρο αρχίζει: «εἶεν· τὶ 

δ(ῆτα;)»· αυτή η μετάβαση είναι χαρακτηριστική του όψιμου ύφους και οι Σκύριοι 

πρέπει να είναι ένα όψιμο δράμα564». 

Ο Νεοπτόλεμος έζησε στην Σκύρο όλα τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια δίχως 

τον πατέρα του, Αχιλλέα, ο οποίος ήταν πολεμιστής των Αχαιών στην Τροία. Όταν ο 

Αχιλλέας σκοτώθηκε, ο μάντης των Τρώων, Έλενος, πρόβλεψε πως η Τροία θα 

κυριευόταν, μόνο εάν οι Αχαιοί έφερναν εκεί τα όπλα του Ηρακλή και αν συμμετείχε 

στον πόλεμο ο Νεοπτόλεμος. Στη Σκύρο κατέφθασαν ο Οδυσσέας και ο Φοίνικας για 

να εκπληρώσουν την αποστολή τους, να πάρουν, δηλαδή, μαζί τους το Νεοπτόλεμο. 

Του υποσχέθηκαν την πανοπλία του πατέρα του, Αχιλλέα, η οποία ήταν 

κατασκευασμένη από τον θεό Ήφαιστο και επιπλέον του έταξαν για σύζυγό του την 

Ερμιόνη, την κόρη του Αγαμέμνονα και της ωραίας Ελένης565.  

Για την άλωση της Τροίας ήταν, επομένως, αναγκαίο να ισχύσουν δύο συνθήκες. 

Αφενός ο Φιλοκτήτης να ενεργήσει ως ελεύθερο υποκείμενο και να τους ακολουθήσει, 

χωρίς άσκηση βίας και πειθαναγκασμού χρησιμοποιώντας στη μάχη το τόξο και τα 

βέλη του Ηρακλή,  αφετέρου να συμμετάσχει ο Νεοπτόλεμος στον πόλεμο. Πράγματι, 

 
561 Lloyd – Jones (2003) 277: Υπήρχε ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο ο Νεοπτόλεμος θα στελνόταν 

στο βασιλιά της Εύβοιας, για να αποφευχθεί η συμμετοχή του στον Τρωικό Πόλεμο. 

562 Sommerstein (2012) 202. 

563 Winnington - Ingram (1999) 386-400. 

564 Webster (1994) 197. 

565 Lloyd-Jones (2003) 276-281. Κακριδής (2014) V. 145-147. Pearson (1917) II. 191-193. 
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ο Νεοπτόλεμος αναδείχτηκε σπουδαίος ήρωας στην άλωση της Τροίας εξαιτίας της 

γενναιότητας του αλλά και της ηφαιστότευκτης πανοπλίας του. Κρυμμένος στο 

Δούρειο Ίππο ήταν από της πρώτους που εισέβαλαν στο Ίλιον. Σκότωσε τον Πρίαμο, 

τον βασιλιά της Τροίας, τον γιο του, Έκτορα και γκρέμισε από τα τείχη τον μικρό γιο 

του Έκτορα και της Ανδρομάχης, τον Αστυάνακτα. Θυσίασε επίσης, στον τάφο του 

Αχιλλέα την κόρη του Πρίαμου, την Πολυξένη566.  

Η τραγωδία Σκύριοι κινείται στο ανωτέρω μυθολογικό πλαίσιο και μας δίνει την 

αίσθηση ότι καταπιάνεται με την έννοια του πολέμου ως όρου που χρήζει δέουσας 

προσοχής και ανάλυσης. Το παρακάτω απόσπασμα, άλλωστε, θαρρούμε  πως το 

αποδεικνύει δηλωτικά.  

Aπ. 554 R στον Stob. 4, 10, 22 

φιλεῖ γὰρ ἄνδρας πόλεμος ἀγρεύειν νέους567 

 

γιατί ο πόλεμος αγαπά να καταδιώκει τους νέους άνδρες  

Δεν θα ήταν υπερβολικό να ισχυριστούμε ότι με το ανωτέρω χωρίο καθίσταται 

ιδιαιτέρως ανάγλυφη η παρουσίαση της έννοιας του πολέμου από τον Σοφοκλή. 

Εικάζουμε πως ο τραγικός ποιητής έχει σκοπό να οδηγήσει της συμπολίτες του στο να 

αναλογιστούν τις οδυνηρές συνέπειές του πολέμου. Είναι αναμενόμενο, επομένως, για 

εμάς να σταθούμε στο συγκεκριμένο απόσπασμα, διότι μέσω του πολέμου, όπως είναι 

φυσικό, επηρεάζεται η ζωή του Αθηναίου τόσο σε βιοτικό-κοινωνικό επίπεδο όσο και 

σε οικονομικό-πολιτικό. Έχουμε την αίσθηση ότι στόχος του είναι να 

συνειδητοποιήσουν οι Αθηναίοι ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου οι συνθήκες ζωής, 

οι σταθερές και οι συνήθειες τόσο των πολεμιστών όσο και του άμαχου πληθυσμού 

μεταστρέφονται και συμμορφώνονται στις απαιτήσεις των δυσχερών καταστάσεων 

που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Πολύ σωστά ο διαπρεπής ερμηνευτής της αττικής 

τραγωδίας Dodds υποστηρίζει πως «οι πόλεμοι ρίχνουν τις σκιές τους μπροστά και 

αφήνουν συναισθηματικές διαταραχές πίσω τους»568 άποψη που δεν πρέπει να 

 
566 Lloyd-Jones (2003) 276-281. Κακριδής (2014) V. 145-147. Pearson (1917) II. 191-193. 

567 Radt (1999) V. 419. Πβ. και Nauck (1964) 253. Lloyd-Jones (2003) 278-279. Pearson (1917) II. 194. 

568 Dodds (1978) 125. 
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αμφισβητήσουμε, καθώς μάς παρέχει την αφορμή για περισσότερο προβληματισμό 

αναφορικά με τις πολεμικές συγκρούσεις. Εξ αφορμής αυτής της άποψης αλλά και του 

ανωτέρω αποσπάσματος θα μπορούσαμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στην 

περίπτωση των νεαρών Αθηναίων οπλιτών οι οποίοι υφίσταντο σωματική και 

ψυχολογική καταπόνηση κατά τη διάρκεια των μαχών  γεγονός που επέσυρε 

επαναλαμβανόμενα συναισθήματα πανικού και φόβου απέναντι στις χαοτικές 

καταστάσεις που καλούνταν να αντιμετωπίσουν569.  

Επίσης, είναι εδραιωμένη η αντίληψη ότι κατά τη διάρκεια πολεμικών περιόδων η 

αρχαία ελληνική κοινωνία επέμενε σε θρησκευτικές συμβατικότητες. Οποιαδήποτε 

αμφισβήτηση ή προσβολή προς τα θεία δεν τη θεωρούσε απλά και μόνο ως μια 

απειλητική πράξη αλλά επιπλέον αποτελούσε μια προδοτική ενέργεια που συχνά 

εκλαμβανόταν ως υποστήριξη στον εχθρό. Σε αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο  ο αθηναϊκός 

λαός εμφορείτο από την πεποίθηση πως οι θεοί του Ολύμπου δεν ικανοποιούνταν 

επαρκώς με την επιβολή τιμωρίας  μόνο προς τον υβριστή, αντιθέτως πίστευαν πως οι 

θεοί απαιτούσαν την τιμωρία ολόκληρης της κοινωνίας στην οποία εκείνος ανήκε.  

Ο ακρωτηριασμός των Ερμών δεν συνιστά μόνο ένα φαινόμενο βίας και ύβρεως570 

αλλά και ένα παράδειγμα της αναταραχής και της σύγχυσης στην οποία βρέθηκαν οι 

Αθηναίοι εξαιτίας του φόβου τους, πως ίσως δεν θα τιμωρηθεί αποκλειστικά και μόνο 

ο πραγματικός ένοχος571, αλλά ολόκληρος ο λαός τους. Όπως αναφέρει και ο 

Γιατρομανωλάκης «η έκφραση βίας αποτελεί ισχυρότατο παράγοντα προκλήσεως 

συγκινήσεως και είναι μια διαδικασία που προκαλεί το ελεεινό και το φοβερό, δια 

μέσου του πάθους»572. Αξίζει να σημειωθεί πως κάποιοι θεοί του Ολύμπου, όπως ο 

Άρης, ο Απόλλων και η Αθηνά, ήταν υπέρμαχοι του πολέμου και ουκ ολίγες φορές τον 

κήρυτταν είτε μεταξύ των θεών είτε μεταξύ των ανθρώπων. Συχνά, οι ήρωες των 

τραγικών ποιημάτων γίνονταν οι αποδέκτες της οργής του δωδεκάθεου η οποία 

προξενούσε δραματικές συνέπειες στη ζωή τους.  

 
569 Hanson (1998) 2. 

570 Xanthaki-Karamanou (2015) 142: «Η ύβρις αντιτίθεται στις επικρατούσες ιδέες για το μέτρο, τη 

σοφία και την αυτογνωσία.». 

571 Μοssé (1999) 102, 103: Κύριος ύποπτος ήταν ο Αλκιβιάδης, ο οποίος κλήθηκε να επιστρέψει από τη 

Σικελία στην Αθήνα για να παρουσιαστεί στο δικαστήριο προκειμένου να λογοδοτήσει για την υπόθεση 

των Ερμών. Εκείνος δραπέτευσε πηγαίνοντας πρώτα στους Θούριους και μετά στην Πελοπόννησο.  

572 Γιατρομανωλάκης (2003) 47. 
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Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι για τους αρχαίους Έλληνες καμία 

στρατιωτική επιχείρηση δεν υφίστατο χωρίς το κατάλληλο τελετουργικό της573. 

Σκοπός τους ήταν να εξασφαλίσουν την έγκριση του υπερφυσικού, δηλαδή, των θεών. 

Πριν συμμετάσχουν οι Έλληνες σε σημαντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, προσέφεραν 

θυσίες στους θεούς, ζητώντας οιωνούς και σημάδια για το πώς έπρεπε να δράσουν, 

Μετά τις μάχες αφιέρωναν στα ιερά τα λάφυρα ή τα όπλα και τις πανοπλίες τους σε 

ανάμνηση των νικών τους. Σκοπός τους ήταν να ευχαριστήσουν και να δοξάσουν τους 

θεούς για την πολύτιμη βοήθειά τους574. Παρατηρούμε, λοιπόν, πως ο τρόπος που 

οργανώνεται μια πολεμική επιχείρηση είναι αντίστοιχη με τον μεγαλοπρεπή τρόπο 

οργάνωσης των εορτών της Αθήνας. 

Χρειάζεται να υπογραμμιστεί στο σημείο αυτό ότι τα γνωστά δραματικά έργα του 

5ου π. Χ. αιώνα πέρα από μια αρκετά αναπτυγμένη προβληματική για τα πολιτικά 

γεγονότα της εποχής, φανερώνουν συχνά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζαν οι 

αρχαίοι Έλληνες τον πόλεμο575, γεγονός που εντοπίζουμε και στην σοφόκλεια 

τραγωδία Σκύριοι. Οι Αθηναίοι οι οποίοι κατά μέσο όρο πολεμούσαν τρία με τέσσερα 

χρόνια αντιμετώπιζαν τον πόλεμο είτε στην ξηρά είτε στην θάλασσα σαν το πεδίο 

εκείνο στο οποίο θα αποδείκνυαν τον ανδρισμό τους, τη γενναιότητά τους και την 

ευψυχία της576. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στους Έλληνες πολεμιστές 

επικρατούσε η κυνική αντίληψη πως  «ο πόλεμος είναι απλώς μια μάχη, μια μάχη είναι 

μόνο πόλεμος και πόλεμος σημαίνει πάντα να σκοτώνεις και να πεθαίνεις, τίποτα 

λιγότερο, τίποτα περισσότερο»577. Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να επισημάνουμε 

ότι ο Σοφοκλής στα έργα του δεν προέβαινε σε συχνές αναφορές στην έννοια του 

πολέμου578σε σχέση με τους ομότεχνούς του. Η τραγωδία Σκύριοι, όπως προείπαμε, 

συνιστά, ωστόσο, ένα δραματικό έργο στο οποίο ο Σοφοκλής ασχολείται με τη 

συγκεκριμένη έννοια. Ο πόλεμος ήταν πηγή έμπνευσης για τους τραγικούς ποιητές, οι 

οποίοι μάς παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες μέσα από τις τραγωδίες τους για τη 

 
573 Jameson (1991) 197. 

574 Jackson (1991) 228 

575 Xanthaki-Karamanou (2015) 141: Ήδη από την αρχαϊκή εποχή το να συμμετάσχει κάποιος στον 

πόλεμο ήταν το ίδιο αξιέπαινο με το να παρίσταται ενεργά στην δημόσια ζωή.  

576 Cartledge (2015) 17. 

577 Anderson (1991) 11. 

578 Ruse (2005) 74, 75: Από τις διασωθείσες ακέραιες τραγωδίες του Σοφοκλή η έννοια του πολέμου 

θίγεται στον Αίαντα (445 π.Χ.) και στον Φιλοκτήτη (409 π.Χ.)από τον Τρωικό Κύκλο και στην Αντιγόνη 

(442 π.Χ.) και στον Οιδίποδα επί Κολωνώ (401 π.Χ.) από τον Θηβαικό Κύκλο. 
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διεξαγωγή σπουδαίων μαχών και για τη δράση των οπλιτών579. Βέβαια, και καλλιτέχνες 

άλλου είδους580 όπως αγγειoγράφοι και γλύπτες καταπιάνονταν με το θέμα του 

πολέμου στα έργα τους. 

Ας παραμείνουμε, όμως, στους τραγικούς ποιητές και δη στον Σοφοκλή, οι οποίοι 

αρκετές φορές αποδοκίμαζαν στα έργα τους τούς υποκινητές των άδικων πολέμων που 

παρέσερναν ολόκληρους λαούς σε πολεμικές αναμετρήσεις με ολέθριες σωματικές, 

ψυχικές και υλικές συνέπειες. Μόνο ως πράξη παραφροσύνης και μανίας 

χαρακτηρίζουν οι τραγικοί ποιητές οποιαδήποτε πολεμική κίνηση που εδράζεται στη 

μεγαλομανία, στη ματαιοδοξία και στην τάση για εκδίκηση. Οι περισσότερες αρχαίες 

ελληνικές τραγωδίες, λοιπόν, διαπνέονται από την άμετρη φιλοδοξία και την απληστία 

του ηγέτη ο οποίος παρασυρόμενος από τη δόξα και τη δύναμή του προβαίνει σε 

βιαιότητες – βιαιοπραγίες και σε πολεμικές συγκρούσεις, ακόμα και αν οι θεοί του 

έχουν μηνύσει τις συνέπειες των πράξεών του.  

Κάτω από αυτή την οπτική αρκετές φορές στην κλασική Αθήνα η φιλοδοξία του 

πολιτικού ή στρατιωτικού ηγέτη συνταιριάζεται με τη δημαγωγία γεγονός που οδηγεί 

στη φαλκίδευση της αθηναϊκής πολιτικής ζωής. Στρατηγοί και εξέχοντες πολιτικοί 

προπαγανδίζουν στον  λαό τα οφέλη του πολέμου, για να επιτύχουν την εξαπάτησή του 

και να τον ωθήσουν σε πολεμικές εκστρατείες οι οποίες με τη σειρά τους θα 

εξασφαλίσουν στους αξιωματούχους δόξα, τιμές και εξουσία. Αξίζει να παραθέσουμε 

στο σημείο αυτό ένα χωρίο από τα λόγια του Δικαιόπολι «Γιατί ξέρω τους τρόπους κάθε 

χωριάτη, που ευχαριστείται να τον επαινεί και αυτόν και την πόλη και για τα δίκαια και 

για τα άδικα ο κάθε φαφλατάς. Και ενώ τους ξεγελάνε αυτοί δεν το καταλαβαίνουν.581» 

 
579 Anderson (1991) 7. Hanson (1991) 63. 

580 Sineux (2005) 45, 46: Οι καλλιτέχνες αυτοί απέδιδαν στα καλλιτεχνικά τους έργα στοιχεία της 

πολεμικής ζωής όπως την πολεμική εξάρτυση, την αναχώρηση του πολεμιστή για το πεδίο της μάχης, 

την αθλητική-πολεμική προετοιμασία του, τη μεταφορά του νεκρού οπλίτη στην πατρίδα του ή ακόμα 

και πολεμικές σκηνές, αποτυπώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την εικόνα του πολέμου σε αντικείμενα 

καθημερινής χρήσης. Μέσω των ανασκαφών στον ελληνικό χώρο διαρκώς εντοπίζονται αρχαιολογικά 

ευρήματα που πολλαπλασιάζουν τις πληροφορίες για τον οπλίτη, όπως νέα στοιχεία για τα όπλα, τις 

πανοπλίες, τα κράνη, τα ξίφη, τις ασπίδες, τις αιχμές δοράτων. Επίσης, δεν πρέπει να λησμονούμε και 

τις αναφορές των λυρικών ποιητών και τις παρατηρήσεις αρχαίων Ελλήνων ιστορικών που μας 

ενημερώνουν για την εξέλιξη του οπλίτη, τις μεθόδους κατασκευής των όπλων και τη βελτίωση της 

στρατιωτικής τακτικής από τα μέσα του 7ου έως τα τέλη του 4ου αιώνα π. Χ..  Hanson (1998) 3: Ο Hanson 

αναφέρει σχετικά με την αποτύπωση του πολέμου σε καλλιτεχνικά έργα πως «οι θεατρικές παραστάσεις, 

η ίδια η δημοκρατία, η αγγειογραφία, οι ιωνικοί κίονες και τα χάλκινα αγάλματα ήταν το προσωπείο 

ενός πολιτισμού που στο επίκεντρό του ήταν ένας ατέλειωτος πόλεμος για να θρέψει και να προστατέψει 

από τις αγριότητες των ανθρώπων και της φύσης.». 

581 Αριστοφάνης, Ἀχαρνῆς. Στίχοι:367-398 Μτφρ: Ρούσος, Τ. (1992), σελ.67-70,  Αθήνα. 
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Στην αρχαία Ελλάδα συναντάμε, επίσης, την αντίληψη πως οι θεοί είναι εκείνοι που 

ωθούν της ανθρώπους στη διενέργεια ενός πολέμου, παράλληλα, όμως, ήταν διάχυτη 

και η άποψη ότι «οι θεοί θα μπορούσαν να βοηθήσουν κάθε γενιά οπλιτών με την 

προϋπόθεση να είναι γενναία και να αξίζει τη βοήθεια τους582». Πρέπει να 

υπογραμμιστεί στο σημείο αυτό ότι ορισμένες φορές οι Έλληνες του 5ου αιώνα, ύστερα 

από κάποιες πολεμικές νίκες, λησμονούσαν τα αφιερώματα τους προς τους θεούς. 

Μεθυσμένοι από τον θρίαμβο και τη δόξα, συμπεριφέρονταν αλαζονικά και εγωιστικά 

εξαπολύοντας ύβρεις προς το δωδεκάθεο προκαλώντας τον θυμό και τη μήνι του. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι Έλληνες προτιμούσαν τον πόλεμο έναντι 

της ειρήνης, όταν απολάμβαναν μια στρατιωτική επιτυχία ή όταν κατόρθωναν να 

επιβληθούν σε μια μεγάλη δύναμη.  

Μια παρατήρηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε μέσα από τη μελέτη των 

τραγωδιών της κλασικής κυρίως περιόδου είναι το γεγονός ότι οι τραγικοί ποιητές μέσα 

σε αυτούς, όπως προείπαμε, και ο Σοφοκλής δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια του 

πολέμου επισημαίνοντας σε κάθε ευκαιρία τις πραγματικές αιτίες έκρηξης του και 

αποδοκιμάζοντας την άδικη στάση των εμπολέμων. Επανερχόμενοι στην προς εξέταση 

τραγωδία οι Αθηναίοι στο άκουσμα αυτού του χωρίου είναι αναγκαίο να 

συνειδητοποιήσουν ότι ο πόλεμος συνιστά το τελευταίο μέσο επίλυσης των διαφορών 

μεταξύ πόλεων-κρατών και να αναγνωρίσουν την ευθύνη που και οι ίδιοι φέρουν για 

τη διεξαγωγή του. 

 Ένα ερώτημα που απασχολούσε τους Έλληνες της κλασικής περιόδου ήταν ποια 

χαρακτηριστικά συνιστούσαν έναν πόλεμο δίκαιο ή άδικο583. Φυσικά, θα μπορούσαμε 

να ισχυριστούμε πως υπάρχει μια διάκριση μεταξύ ιδιωτικών επιδρομών και δημόσιων 

στρατιωτικών εκστρατειών αποτελώντας ένα σημείο σύγκρουσης μεταξύ 

πολιτισμένων και σχετικά πρωτόγονων περιοχών. Παρόλα αυτά, η εμπλοκή σε πόλεμο 

δικαιολογείται, μόνο όταν διαταράσσεται η έννομη τάξη και φυσικά εφόσον έχει ήδη 

χρεοκοπήσει οποιαδήποτε απόπειρα ειρηνικών διαβουλεύσεων. Πρόκειται για τους 

ονομαζόμενους δίκαιους πολέμους οι οποίοι διεξάγονταν στο πλαίσιο της προάσπισης 

της ελευθερίας, της ακεραιότητας των εδαφών και της τήρησης των κοινών584 νόμων 

 
582 Jackson (1991) 232. 

583 Gabrielsen (2008) 249. 

584 Ruse (2005) 83: «Οι κοινοί νόμοι εγκύπτουν στους κανόνες φιλοξενίας που περιλαμβάνουν την 

προστασία των θυμάτων και των ικετών, καθώς και τον σεβασμό στις σορούς των αντιπάλων. »  
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μεταξύ των ελληνικών πόλεων. Οι πόλεμοι που διενεργούνταν για την υποστήριξη και 

την εδραίωση της δικαιοσύνης έφερναν κέρδος σε μια πόλη, καθώς λάμβανε τη 

βοήθεια μιας άλλης με αποτέλεσμα να σχηματίζονται υποχρεώσεις και καθήκοντα 

αμοιβαιότητας για το μέλλον.  

Παραμένοντας στον προς ανάλυση απόσπασμα φιλεῖ γὰρ ἄνδρας πόλεμος ἀγρεύειν 

νέους, σύμφωνα με τον οποίο  ο πόλεμος αρέσκεται να σκοτώνει τους νέους που 

συμμετέχουν στον Τρωικό Πόλεμο, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως το 

συγκεκριμένο χωρίο  ίσως συνιστά ένα κομβικό σημείο για τη δημιουργία συνειρμών 

στη σκέψη των Αθηναίων, οι οποίοι ως θεατές παρακολουθούν και διδάσκονται την 

τραγωδία Σκύριοι. Οι μνήμες της αθηναϊκής κοινωνίας για όλους τους επεκτατικούς ή 

αμυντικούς πολέμους στους οποίους συμμετείχε το κράτος των Αθηνών δημιουργούν, 

βαρυθυμία, θλίψη και πικρία στους πολίτες της τόσο για τις ανθρώπινες απώλειες όσο 

για τις οδυνηρές συνέπειες που απέφερε ο πόλεμος στο κράτος τους. Ο πόλεμος 

αρκετές φορές ήταν αναπόφευκτος ακόμα και όταν ένα κράτος βρισκόταν στην 

απόλυτη ακμή του, όπως η Αθήνα στα χρόνια διακυβέρνησής της από τον Περικλή, ο 

οποίος αν και προσπάθησε να αποφύγει τον μεγαλύτερο πόλεμο της αρχαιότητας (431-

404 π. Χ.) δεν κατάφερε να αντισταθεί στις προκλήσεις των Λακεδαιμονίων.  

Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι Αθηναίοι συνέδεαν την 

αυτοθυσία και τον θάνατο των νέων με τους δημοκρατικούς θεσμούς. Ειδικότερα, οι 

Αθηναίοι είτε ήταν νεαροί και άπειροι είτε μεγαλύτεροι και έμπειροι στις μάχες 

πολέμησαν και πρόσφεραν την πολύτιμη ζωή τους για την πατρίδα τους. Αυτό που 

επιζητούσαν ήταν να κατοχυρώσουν την ελευθερία της και να εξασφαλίσουν την 

ανάπτυξη και την πρόοδο της. Ήταν άνθρωποι που είχαν αφιερωθεί στην αθηναϊκή 

δημοκρατία και στους θεσμούς της και υπηρέτησαν με γενναιοψυχία τα ιδεώδη της 

πατρίδας τους. Το θάρρος, η γενναιότητα, ο ηρωισμός και η ευψυχία των Αθηναίων 

οπλιτών που με αυταπάρνηση και αυτοθυσία χάρισαν τη ζωή τους στην πατρίδα ήταν 

απόρροια ενός τέλεια διαμορφωμένου κράτους και η επιστέγαση της ηθικής ζωής τους. 

Η απαράμιλλη ανδρεία και τόλμη των νεκρών Αθηναίων  πιστοποιεί τη μεγαλοπρέπεια, 

τη λαμπρότητα και την ανωτερότητα του αθηναϊκού κράτους συγκριτικά με άλλα 

ελληνικά κράτη. 

Ας μην ξεχνάμε, ωστόσο, ότι οι Αθηναίοι χαρακτηρίζονταν διαρκώς από την 

ανάγκη για φιλοπρωτία και αρέσκονταν να αυτοπροβάλλονται, να αναδεικνύουν τα 
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ιδεώδη και τις αξίες της αθηναϊκής δημοκρατίας και να παρουσιάζονται ως ιδιαίτερα 

ξεχωριστοί συγκριτικά με τους υπόλοιπους Έλληνες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

ότι οι τραγικοί ποιητές εστιάζοντας τις περισσότερες φορές στους μυθικούς βασιλικούς 

οίκους εξωαττικών πόλεων αποδεικνύουν ότι τα αττικά τραγικά έργα στόχευαν στο να 

παρουσιάσουν την Αθήνα ως μια πόλη ιδιαίτερη και μοναδική συγκριτικά με τις 

ελληνικές πόλεις585. Φυσικά, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς το γεγονός ότι στην 

Αθήνα είχε εκπολιτιστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μέσα από την ανάπτυξη 

του δικαϊκού συστήματος, των επιστημών, του θεάτρου, των φιλοσοφικών και 

σοφιστικών συγγραμμάτων και τέλος μέσα από τη διοργάνωση αγώνων και γιορτών 

προς τιμήν του δωδεκάθεου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυτοπροβολής της 

Αθήνας αποτελεί ο Επιτάφιος λόγος που εκφωνήθηκε από τον Περικλή προς τιμήν των 

νεκρών του πρώτου έτους του Πελοποννησιακού Πολέμου παρουσιάζοντας τα 

γεγονότα με έναν ιδεαλιστικό και εξιδανικευμένο τρόπο. Η υπερβολή την οποία 

χρησιμοποιεί ο Αθηναίος ηγέτης είναι στο πλαίσιο ενός επιδεικτικού λόγου με τη 

χρήση ενός μακροσκελούς επαίνου για το ήθος των νεκρών Αθηναίων οπλιτών 

συνδέοντας το εγκώμιο της Αθήνας με εκείνο των νεκρών. Στόχος είναι να 

αναγνωριστεί η Αθήνα ως πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση από τα υπόλοιπα 

ελληνικά κράτη, αφού ο αθηναϊκός τρόπος ζωής την καθιστούσε παίδευσις τῆς 

Ἑλλάδος.  

Στον Επιτάφιο λόγο παρουσιάζεται ο Αθηναίος οπλίτης ως ο ιδανικός πολίτης που 

ενεργεί αντάξια της φήμης, της δόξας, της λαμπρότητας και της ακτινοβολίας της 

προηγμένης αθηναϊκής δημοκρατικής πολιτείας. Σε αυτό το πολιτικό σώμα των 

ενήλικων ανδρών, που δεν ξεπερνούσε με τις οικογένειές τους 30 με 40 χιλιάδες, 

εφαρμόζεται ο όρος «δημοκρατία»586. Στόχος του Περικλή είναι να αναδειχθεί το 

μεγαλείο του αθηναϊκού κράτους τόσο στον κοινωνικό τομέα όσο και στον οικονομικό, 

στον πολιτικό και στο στρατιωτικό. Ουσιαστικά ο επιτάφιος λόγος συνιστούσε για την 

αθηναϊκή πολιτεία του 5ου αιώνα π.Χ. ένα αποτελεσματικό εργαλείο για να φωτιστεί, 

να διαφημιστεί και συγχρόνως να παραμείνει αθάνατο το μεγαλείο των Αθηνών.  Αυτό 

που ενδιαφέρει τον Περικλή είναι να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι η Αθήνα συνιστά την 

σπουδαιότερη ελληνική δύναμη. Οι συμπολίτες του, από την άλλη πλευρά,  έπρεπε να 

αισθάνονται υπερήφανοι για την μοναδική ισχύ της, καθώς αυτή βασιζόταν στο 

 
585 Hesk (2011) 97. 

586 Baldry (1992) 30. 
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εμπόριο, στη ναυτική της δύναμη, στην εισροή χρημάτων από τις συμμαχικές πόλεις 

και στην άμεση δημοκρατία της587.  Έτσι, λοιπόν, μέσα από την αυτοπροβολή και την 

αυτοδιαφήμιση του μεγαλείου και της ιδεαλιστικής οργάνωσής της Αθήνας στόχος 

ήταν να ανυψωθεί το ηθικό των Αθηναίων και να τονωθεί το φρόνημά τους, ώστε να 

αποτελέσουν οι νεκροί παράδειγμα προς μίμηση. 

Στο σημείο αυτό, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως ο Περικλής παρουσιάζει τις 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες με έναν τρόπο θα λέγαμε εξιδανικευμένο και 

ουτοπιστικό. Σαφέστατα, δεν λειτουργούσαν όλα άρτια στην Αθήνα την περίοδο 

εκείνη, αλλά μέσα από τους επιτάφιους λόγους γινόταν μια προσπάθεια χειμερικής 

εξιδανίκευσης και μεγεθυμένης ωραιοποίησης των συνθηκών που επικρατούσαν 

εκείνη την εποχή. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, ο Επιτάφιος είναι ένα εγκώμιο του 

αθηναϊκού τρόπου ζωής και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μέσω αυτού ο Περικλής 

στοχεύει  στο να εξυμνήσει, να εκθειάσει και να εξάρει το χρονικό διάστημα που ο 

ίδιος κυβερνά την Αθήνα και την έχει καταστήσει κέντρο όλης της Ελλάδας. Ας μην 

ξεχνάμε, βέβαια, πως την περίοδο διακυβέρνησης του Περικλή η Αθήνα πράγματι 

βρέθηκε στην ακμή της δύναμής της γεγονός που ο ηγέτης της επιθυμούσε να 

αναδείξει. Επιζητούσε ευκαιρίες, λοιπόν, να προβάλλει την τελειότητα της πόλης του 

τόσο στην οργάνωση του πολιτεύματος, όσο στην ηθική, στις αρχές και στη νοοτροπία. 

 Ο Περικλής, συνεπώς, ως ο απόλυτος εμπνευστής του μεγαλείου της υποστήριξε 

την ισόρροπη και εύρυθμη σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία, που μόνο το 

δημοκρατικό πολίτευμα θα μπορούσε να διασφαλίσει. Χωρίς, λοιπόν, αυτές τις 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του 

Περικλή δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η θαυμαστή εξέλιξη του 

πολιτισμού, αφού η τάση της πόλης των Αθηνών για διάκριση και για την προώθηση 

του κοινού καλού γέννησε σοφούς Αθηναίους με υψηλό πνεύμα και φρόνιμα που 

 
587 Fields (2007) 23, 24: Η Αθήνα στη θάλασσα διέθετε το πλεονέκτημα του ανεφοδιασμού εξαιτίας της 

ναυτικής της ηγεμονίας. Αυτή η αμυντική στρατηγική ήταν συνδεδεμένη με τον Περικλή. Ο Περικλής 

εστίασε στρατηγικά περισσότερο στο ναυτικό παρά στο πεζικό. Η ναυτική  δύναμη και τα θαλάσσια 

μέσα της Αθήνας ήταν ασύγκριτα ανώτερα με εκείνα που διέθετε στη ξηρά. Στόχος του Περικλή ήταν 

να εκκενωθεί η ενδοχώρα της Αττικής και ο πληθυσμός να προστατευθεί καταφεύγοντας στην περιοχή 

των Μακρών Τειχών, απορρίπτοντας τη μάχη επί ξηράς με τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι είχαν εισβάλλει 

και στρατοπεδεύσει στην Αττική. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να αναλάβουν επιχειρήσεις με τον στόλο 

τους οδηγώντας τους αντιπάλους στη θάλασσα μιας και εκεί διέθεταν αρτιότερη οργάνωση. Βέβαια, η 

ναυπηγική βιομηχανία της Αθήνας απαιτούσε μεγάλες δαπάνες που εξασφαλίζονταν από τους ετήσιους 

φόρους οι οποίοι και καταβάλλονταν εξαιτίας του φόβου ότι κάποια στιγμή θα ξέσπαγε ένας μεγάλος 

πόλεμος.  
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συνέβαλαν με τις ιδέες τους στην εξέλιξη ολόκληρης της ανθρωπότητας και συγχρόνως 

δημιούργησαν μεγαλεπήβολα έργα παγκόσμιας κληρονομιάς και απόλυτης 

τελειότητας. 

 Κατά το χρονικό διάστημα που η Αθήνα ήταν η ηγεμονεύουσα πόλη της συμμαχίας 

ο Περικλής κατάφερε να εξασφαλίσει τη διατήρηση της ομαλότητας και της ευρυθμίας 

της αθηναϊκής δημοκρατίας μέσα από τη δύναμη και την επιρροή της Αθήνας στις 

υπόλοιπες ελληνικές πόλεις. Η Mοssé αναφέρει ότι «η αθηναϊκή δημοκρατία 

προϋπέθετε τη διατήρηση της ηγεμονίας. Καθετί που απειλούσε την ηγεμονία της ήταν 

απειλή εναντίον του καθεστώτος»588. Επίσης, είχε κατορθώσει να δημιουργήσει έναν 

μεγαλειώδη και ακτινοβόλο πολιτισμό, που δυστυχώς, όμως, η πορεία του ανακόπηκε 

από το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ της Αθήνας και της Σπάρτης.  

Μια επιπλέον παρατήρηση που μπορούμε να σημειώσουμε αφορά στην  αυτοθυσία 

των πεσόντων που ουσιαστικά ήταν κατά τον Περικλή ένα αντίτιμο που εκείνοι 

πλήρωσαν προς την πατρίδα τους για τον υψηλό τρόπο ζωής που τους είχε προσφέρει, 

καθώς με την ισηγορία, την ισονομία και την αξιοκρατία εξασφάλιζαν έναν αρμονικό 

τρόπο ζωής. Συνεπώς, δεν θα ήταν παράτολμο να διισχυριστούμε ότι ο τρόπος ζωής 

στη δημοκρατική Αθήνα ευθύνεται για τα συναισθήματα αυτοθυσίας, ευψυχίας και 

αυταπάρνησης των οπλιτών της.  Παρόλα αυτά,  όπως προαναφέραμε, η Αθήνα δεν 

ήταν και τόσο τέλεια οργανωμένη. Συχνά η ισονομία εξαρτιόταν από την οικονομική 

κατάσταση του πολίτη, ενώ η αξιοκρατία και η ισηγορία δεν μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι ίσχυε στις περιπτώσεις των γυναικών, των μετοίκων και των 

δούλων.  

Ο Περικλής μέσω του Επιταφίου του, που αναντίρρητα είναι το απόσταγμα της 

αθηναϊκής δημοκρατίας, εμφανίζει την Αθήνα ιδεαλιστικά πλασμένη, με ένα 

πολίτευμα να είναι υπεύθυνο για τη γενναιοψυχία, την πολεμική ετοιμότητα και την 

ανδρεία των οπλιτών-πολιτών της. Συνεπώς, βασικός στόχος κατά την άποψή μας είναι 

να εγκωμιάσει και να εξυψώσει το δημοκρατικό πολίτευμα και τον τρόπο διοίκησης 

της Αθήνας, όμως, μέσα σε ένα πλαίσιο υπερβολών. Μέσω αυτού του επαίνου 

εξυμνούνται και τα ανδραγαθήματα των νεκρών Αθηναίων, καθώς η προσφορά της 

πολύτιμης ζωής τους προέρχεται από την πηγαία ανάγκη τους να αποδειχθούν αντάξιοι 

 
588 Mοssé (1999) 74. 
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της ένδοξης και περιφανούς πατρίδας τους. Φωτίζοντας, ως εκ τούτου, ο Επιτάφιος τη 

γενναιότητα, την τόλμη και την συνειδητή αυταπάρνηση των νεκρών πολεμιστών καλεί 

τους πολίτες να ενεργοποιηθούν και να μιμηθούν τις πράξεις των ηρώων υπηρετώντας 

το συλλογικό καλό και εξασφαλίζοντας οι ίδιοι πια μια θέση στο πάνθεον των ηρώων 

και στη σφαίρα της αιωνιότητας, της αθανασίας και της αφθαρσίας. Η υστεροφημία θα 

αποτελέσει για τους μελλοντικούς πολεμιστές ένα θέλγητρο, ώστε να θυσιαστούν για 

την πατρίδα τους. Όπως αναφέρει και ο Balot «ο Περικλής αναπτύσσει μια σύνθετη 

άποψη περί θάρρους που απαιτεί έναν συνηθισμένο χαρακτήρα και μια ευφυή 

αντίληψη. Η έμφασή του στην ευφυή πλευρά του άνδρα προσθέτει κάτι νέο στην 

παραδοσιακή έννοια του θάρρους συνδυάζοντας τη νοημοσύνη με τον χαρακτήρα»589. 

Είναι παγιωμένη, επομένως, η πεποίθηση ότι ο πόλεμος για την κλασική Αθήνα 

ήταν μια αγωγή στο ήθος, στην αυταπάρνηση, στην ευψυχία, στη γενναιότητα αλλά 

και στην αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των οπλιτών. Το να πεθάνει ένας Αθηναίος 

οπλίτης κατά τη διάρκεια μιας μάχης για χάριν της πατρίδας συνιστούσε ύψιστη τιμή 

για τον ίδιο, την οικογένειά του και της απογόνους του. Ο θάνατος εν πολέμῳ ήταν 

ένας εξιδανικευμένος θάνατος και ιδιαιτέρως τιμημένος για την ίδια την πολιτεία, 

εφόσον προς τιμήν των νεκρών, όπως προείπαμε, εκφωνούνταν Επιτάφιοι λόγοι590, 

ενταφιάζονταν οι νεκροί σε περίτεχνους τάφους, ενώ η πολιτεία αναλάμβανε την 

κηδεμονία των ορφανών μέχρι την ενηλικίωσή τους ως ένα ελάχιστο δείγμα σεβασμού 

και τιμής για την αυτοθυσία των Αθηναίων πεσόντων591. Σύμφωνα με τον Περικλή, οι 

τιμημένοι νεκροί των πολέμων κέρδισαν τον πιο αξιόλογο τάφο, εννοώντας φυσικά την 

αγέραστη φήμη και τον έπαινο εξαιτίας των ηρωικών πράξεων τους κατά τη διάρκεια 

των εχθροπραξιών592. 

Ο Σοφοκλής με το προς ανάλυση απόσπασμα μάς δίνει την αίσθηση ότι επιχειρεί 

να προτρέψει τους συμπολίτες του σε μια διαδικασία αυτοπαρατηρησίας, προκειμένου 

να συνειδητοποιήσουν ότι πέρα από τους πολεμιστές που διακύβευαν τη ζωή στο πεδίο 

της μάχης, οι γυναίκες ήταν μια άλλη κατηγορία θυμάτων που αντιμετώπιζαν τις 

ολέθριες επιπτώσεις του πολέμου. Πράγματι, αυτές συχνά υποδουλώνονταν στον 

 
589 Balot (2001) 506. 

590 Hornblower (2003) 41: «Ο ίδιος ο Περικλής εκφωνεί τον Επιτάφιο για τους νεκρούς που σκοτώθηκαν 

στις μάχες κατά το πρώτου έτος του Πελοποννησιακού Πολέμου. »  

591 Βενιζέλος (1998) 45, 46, 47. 

592 Taylor (2009) 67. 
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νικητή, ατιμάζονταν και πονούσαν για τα παιδιά, τις συζύγους και τα αδέρφια τους  που 

σκοτώθηκαν στη διάρκεια του πολέμου. Ο πόλεμος δίδασκε σε όλους ότι οι άπαντες 

ήταν θνητοί. Ταυτοχρόνως, στον Επιτάφιο του Περικλή επιχειρείται να αναδειχθεί η 

αξία του οίκου για την πόλη-κράτος, θέτοντας την ιδιωτική του απόχρωση σε δεύτερη 

μοίρα. Η ύπαρξη του οίκου είναι εξαιρετικής σημασίας για την κλασική Αθήνα και για 

το λόγο αυτό προσπαθεί «να οικειοποιηθεί τα σύμβολά του». Ανεξάρτητα από αυτό, 

όμως, ο οίκος θα στελεχώσει την πόλη με νέους γιους που θα την υπερασπιστούν σε 

επικίνδυνους καιρούς και θα την βοηθήσουν να μη μείνει έρημη, καθώς ο γενναίος 

ανδρικός πληθυσμός είχε ήδη αφανιστεί σε μάχες. Συγχρόνως, η πολιτεία με δημοσία 

δαπάνη θα αναλάμβανε την ανατροφή των αγοριών593.  

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η Αθήνα του 5ου αιώνα επιχειρεί να 

υποκαταστήσει τον οίκο, προκειμένου να εξασφαλίσει την υπεροχή της. Οι γονείς που 

ηλικιακά μπορούσαν να τεκνοποιήσουν και είχαν βιώσει την απώλεια των γιών τους 

κατά τη διάρκεια του πολέμου όφειλαν να τεκνοποιήσουν ξανά, όχι μόνο για χάρη των 

ίδιων, αλλά κυρίως για χάρη της πατρίδας τους υπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον. 

Για τον Περικλή, άνδρες χωρίς παιδιά ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ο 

Θουκυδίδης αναφέρει σχετικά με την έκβαση του Πελοποννησιακού Πολέμου πως 

κάτω από την πίεση αυτού του σκληρού πολέμου οι Αθηναίοι έδειξαν τις πραγματικές 

τους προτιμήσεις επιθυμώντας την εξασφάλιση του ιδιωτικού συμφέροντος αντί του 

συλλογικού. Υπήρχε, λοιπόν, αναπτυγμένη η αντίληψη περί διαχωρισμού των 

ιδιωτικών και των δημοσίων πραγμάτων. «Το αθηναϊκό κράτος χρησιμοποιεί την 

αλληγορία του οίκου ως μία από τις αρχές δόμησής του»594 με αποτέλεσμα να γίνει 

ασυνείδητη κινητήρια πολιτική δύναμη κάτω από την πίεση του Πελοποννησιακού 

Πολέμου.  

Αναμφίλεκτα, οι συνέπειες του συγκεκριμένου πολέμου ήταν τραγικές, διότι 

αφενός επέφερε μεγάλες υλικές καταστροφές και απώλειες οπλιτών και αμάχων, 

αφετέρου υπήρξε εξαντλητικός εξαιτίας της μακροχρόνιας διάρκειάς του. Ο Περικλής 

θεωρήθηκε από τους αντιπάλους του υπεύθυνος για την κήρυξη του Πελοποννησιακού 

Πολέμου και την καταστρεπτική έκβασή του. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι υποστήριζαν 

πως εκείνος θεωρούσε τον πόλεμο ως τη μοναδική ασφαλή λύση για την εδραίωση της 

 
593 Strauss (1993) 212, 213. 

594 Strauss (1993) 214. 
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θέσης του η οποία την περίοδο εκείνη κλονιζόταν από την προπαγάνδα και τη 

λασπολογία που διατυπωνόταν εις βάρος του. Δεν πρέπει να λησμονούμε, φυσικά, και 

την κριτική που είχε ασκηθεί σε αυτόν για τα υπέρογκα χρηματικά ποσά που ξόδευε 

για τη δημιουργία των έργων της Ακροπόλεως όντας ο απόλυτος ρυθμιστής των 

οικονομικών της Αθήνας.  

Οι εχθροί595του Περικλή θεωρούσαν πως ο πόλεμος θα παγίωνε και ίσως θα ενίσχυε 

τη θέση του στην εξουσία, διότι εξαιτίας των εχθροπραξιών ο αθηναϊκός λαός θα είχε 

ανάγκη τις υπηρεσίες του και τις στρατηγικές του ικανότητες. Βέβαια, μέσα από τους 

λόγους του, όπως διατυπώθηκαν στην Εκκλησία του δήμου και αναφέρονται στο 

Θουκυδίδη596, καταλήγουμε στο γεγονός ότι ο Περικλής σε καμία περίπτωση δεν 

υποκίνησε τον πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης. Ο σπουδαίος άνδρας της 

αθηναϊκής δημοκρατίας, αν και ήταν ένας πολιτικός με σημαντικές ηγετικές 

ικανότητες, ωστόσο δεν διέθετε ιδιαίτερα στρατιωτικά προσόντα, παρόλο που 

εκλεγόταν κάθε έτος στρατηγός με απόλυτη στρατιωτική εξουσία.  

Ας μην ξεχνάμε ότι τον Περικλή ενδιέφεραν περισσότερο τα πολιτιστικά 

δημιουργήματα παρά οι πολεμικές περιπέτειες. Υπό τη διακυβέρνησή του η Αθήνα 

έγινε το επίκεντρο των τεχνών και των γραμμάτων για όλο τον ελληνικό κόσμο. Όπως 

αναφέρει και στον λόγο του, οι Αθηναίοι δε θα ξεκινούσαν ποτέ μόνοι τους τον πόλεμο,  

ωστόσο, ήταν απολύτως λογικό να αμυνθούν σθεναρά απέναντι στις προκλήσεις των 

Σπαρτιατών. Πρώτα, όμως, οι Αθηναίοι θα προσπαθούσαν  επιλύσουν τις διαφορές με 

τη χρήση διπλωματίας, υπακούοντας πάντα σε όσα ορίζουν οι συνθήκες και 

διατηρώντας μια ευπρεπή στάση η οποία δεν θα προσέβαλε το κράτος τους. Ο 

Περικλής υποστήριζε πως, αν δεν μπορούσε να ευοδωθεί οποιαδήποτε απόπειρα 

διαιτησίας μεταξύ των αντιμαχόμενων κρατών, τότε όσο πιο πρόθυμα αποδέχονταν την 

πολεμική πρόκληση της Σπάρτης τόσο οι Σπαρτιάτες και οι σύμμαχοί τους θα 

φαίνονταν λιγότερο τολμηροί. 597Όσο μεγαλύτερος, επομένως, είναι ο κίνδυνος που 

έχουν να αντιμετωπίσουν τόσο σπουδαιότερη και η δόξα. 

 
595 Sabine (1980) 28: «Ο Θουκυδίδης υποστηρίζει πως κατά τη διάρκεια του πολέμου μια σειρά από 

επαναστάσεις και διαιρέσεις συγκλόνισαν τις ελληνικές πόλεις.» 

596 Βιβλιο Α, 140. 

597 Mοssé (1999) 78. 
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Ο Περικλής ήταν οπαδός της άποψης ότι η Αθήνα θα είχε μια ξεκάθαρη υπεροχή, 

αν ακολουθούσαν την τακτική της μεταφοράς του πολέμου στη θάλασσα. Οι Αθηναίοι 

σύμφωνα με το στρατηγικό του σχέδιο έπρεπε να εγκαταλείψουν την Αττική γη και να 

θυσιάσουν τα σπίτια και τα οικεία της, ώστε να επωφεληθούν το πλεονέκτημα που 

διέθεταν στη θάλασσα598. Το ναυτικό ήταν μια πηγή δύναμης σε σχέση με το πεζικό 

και τις μάχες στη στεριά. Σίγουρα, ένα τέτοιο γεγονός δημιουργούσε δυσαρέσκεια για 

τις δυσκολίες που επρόκειτο να αντιμετωπίσει κατά τη μετακίνησή του ο αττικός 

πληθυσμός. Ο Περικλής θεωρούσε πως είχε τη δυνατότητα να αντικαταστήσει τα 

σπίτια και να αυξήσει την Αττική γη με την υλοποίηση του οράματός του, τη 

δημιουργία, δηλαδή, μιας απέραντης πόλης πάνω στη θάλασσα, ως κτήτορας ακόμα 

και εκείνων των νησιών που δεν ανήκαν στη συμμαχία. Οι Αθηναίοι εκτιμώντας τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αναφορικά με την επιλογή του τόπου με σκοπό 

να διεξαχθεί όσο γίνεται καλύτερα η πολεμική σύγκρουση με τους Σπαρτιάτες, 

επέλεξαν τη θάλασσα, όχι μόνο για τη ναυτική τους υπεροχή, αλλά και για να 

προστατέψουν τη γεωργία τους, ώστε να μην διακινδυνεύσουν τη δυνατότητα 

επισιτισμού του λαού και των οπλιτών τους599. 

Ο θάνατος του Περικλή, του θεμελιωτή της δημοκρατίας και της αθηναϊκής 

ναυτικής δύναμης, δύο χρόνια μετά την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέμου, 

αποτέλεσε για την Αθήνα μεγάλο πλήγμα, καθώς οι περισσότεροι διάδοχοί του δεν 

μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτητικές περιστάσεις αυτού του αναπόφευκτου 

πολέμου, που διήρκησε περισσότερο από το ένα τέταρτο του αιώνα και τελικά οδήγησε 

στην αναστάτωση, την ήττα και την καταστροφή της πόλης. Η πανούκλα στην Αθήνα 

μαζί με τη σπαρτιατική εισβολή οδήγησε την Αθήνα στην απελπισία600. Βέβαια, ακόμα 

και μετά τον θάνατο του Περικλή, οι Αθηναίοι δεν εγκατέλειψαν το όραμά του, το 

οποίο αφορούσε τις κτήσεις στη θάλασσα601. Πάνω από είκοσι πέντε χρόνια η Αθήνα 

ήρθε αντιμέτωπη με τη Σπάρτη και τους συμμάχους της. Επρόκειτο για έναν πολιτικό 

πόλεμο ανάμεσα σε δύο ιδεολογίες. Από τη μια η Αθήνα μαζί με τις λαϊκές μάζες των 

 
598 Taylor (2009) 1-3. 

599 Hanson (1998) 9. 

600 Taylor (2009) 74. 

601 Taylor (2009) 106. 
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πόλεων και από την άλλη η Σπάρτη με της ολιγαρχίες602. Επρόκειτο για μια  σύγκρουση 

που αναντίλεκτα διατάραξε την αρμονία του ελληνικού κόσμου.  

Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο πόλεμος για τον αρχαίο 

ελληνικό κόσμο ήταν μια αναγκαιότητα, διότι οι πόλεις-κράτη δεν ήταν αυτάρκεις. 

Ήταν ιδιαίτερα μικρές σε έκταση αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές με 

περιορισμένα σύνορα γεγονός που τις εξωθούσε σε διαρκείς φιλονικίες και διενέξεις. 

Ο πόλεμος ήταν για τις πόλεις μια λύση ανάγκης, εφόσον με τις λεηλασίες εξασφάλιζαν 

τα απαραίτητα αγαθά, επέκτειναν τα εδάφη τους, τα οποία και χρησιμοποιούσαν για 

την παραγωγή αγαθών και συγχρόνως, εξασφάλιζαν δούλους οι οποίοι χρησίμευαν 

στην παραγωγική διαδικασία.  

 Οι Αθηναίοι θεωρούμε ότι στο άκουσμα του εν λόγω χωρίου θα μπορούσαν να 

αντιληφθούν μια μεγάλη αλήθεια ότι, δηλαδή, η κήρυξη του πολέμου δεν μπορεί πια 

να επιλύσει ούτε τα οικονομικά αλλά ούτε και τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία 

αυξάνονταν αδιάκοπα στους κόλπους του κράτους τους. Τα συνηθέστερα προβλήματα 

που απασχολούσαν την Αθήνα αφορούσαν πολιτικές εσωτερικές αντιπαλότητες και 

συγκρούσεις, συνοριακά ζητήματα μεταξύ των κατοίκων και γενικότερα θέματα απλής 

καθημερινότητας. Όλα αυτά τα περιστατικά διαμόρφωναν στον Αθηναίο του 5ου αιώνα 

μια πολεμική ψυχολογία αντιμετωπίζοντας τον πόλεμο ως κάτι το απαραίτητο που του 

διασφάλιζε την ελεύθερη και ανεξάρτητη οντότητά του. Στο σημείο αυτό θα 

μπορούσαμε να τονίσουμε την ύπαρξη μιας αντίφασης, συγκεκριμένα, την ιδέα ότι ο 

πόλεμος σχηματίζει ηθικές αξίες, όπως την διεκδίκηση της ελευθερίας της πόλης.   

Δεν θα ήταν υπερβολικό, να ισχυριστούμε ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός ήταν 

συνδεδεμένος με τον πόλεμο. Ο πόλεμος για την Αθήνα ιδιαίτερα από την περίοδο των 

Μηδικών πολέμων το 490 π.Χ.603 έως τη μάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ. ήταν ένα 

σύνηθες φαινόμενο. Η συμμετοχή στον πόλεμο ήταν μια κοινή εμπειρία για όλους τους 

άνδρες της αρχαίας Ελλάδας. Κάθε δύο με τρία χρόνια ξεσπούσαν πολεμικές 

συγκρούσεις και η ειρήνη δεν ξεπερνούσε ποτέ τα δέκα χρόνια συνεχούς διατήρησής 

 
602 Mοssé (1999) 86. 

603 Mossé (1990) 16: Η αθηναϊκή δημοκρατία παγιώθηκε αφενός από το ξέσπασμα των Μηδικών 

πολέμων κατά τους οποίους η Αθήνα συντόνιζε όλες τις εμπλεκόμενες στον πόλεμο ελληνικές πόλεις 

και κατοχύρωσε την ελευθερία τους από τους Πέρσες, γεγονός που για μισό αιώνα της έδωσε την 

ιδιότητα του ηγεμόνα, αφετέρου από τη φυσιογνωμία του Περικλή που συνειδητοποίησε ότι η νίκη της 

Ελλάδας βασιζόταν στη ναυτική υπεροχή της και στα φτωχότερα ταξικά στρώματα που υπηρετούσαν 

στο αθηναϊκό ναυτικό.  
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της604. Συνεπώς, ο πόλεμος αποτελούσε βασικό κομμάτι της ιστορίας και της 

καθημερινότητας των κλασικών χρόνων τόσο στην Αθήνα όσο και σε ολόκληρη την 

Ελλάδα. Ο Θουκυδίδης επιβεβαιώνει την παραπάνω διαπίστωση στην Ιστορία605 του 

με το ακόλουθο χωρίο: «Είς τρόπον ώστε από την εποχή των Μηδικών, συνεχώς μέχρι 

του παρόντος πολέμου, άλλοτε μεν συνομολογούντες ειρήνην, άλλοτε δε πολεμούντες, 

είτε προς αλλήλους, είτε προς τους επαναστατούντας από τους συμμάχους των, 

παρεσκευάσθησαν καλώς δια τα πολεμικά πράγματα και έγιναν εμπειρότεροι εις αυτά, 

λόγω του ότι εμαθήτευσαν εις τη σχολήν των κινδύνων». Στις αρχές του 5ου αιώνα κατά 

τη διάρκεια των Περσικών πολέμων αναδείχθηκε σύμφωνα με τον Wheeler  η υπεροχή 

των Ελλήνων έναντι των αντιπάλων τους σχετικά με την ανωτερότητα του βαρέως 

πεζικού, την ευελιξία στις κινήσεις του με τα παρατεταμένα δόρατα, τη σπουδαιότητα 

του ιππικού και τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας στρατηγικού σχεδιασμού606. 

Επιπλέον, εν καιρώ πολέμου ήταν ζωτικής σημασίας τα τείχη, οι οχυρώσεις, οι 

νεώσοικοι και το λιμάνι τόσο για τη διασφάλιση των Αθηναίων όσο και για την 

κατοχύρωση της δύναμης της πόλης607.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του 5ου αιώνα στόχος της 

αγωγής των νεαρών εφήβων Αθηναίων ήταν η διάπλαση εκείνων των προσωπικοτήτων 

που θα εξασφάλιζαν το ιδανικό του «καλοῦ κἀγαθοῦ» πολίτη με την ανάπτυξη του 

πνεύματος, της ψυχής και του σώματος. Η ηθικοπνευματική παιδεία και η σωματική 

ευρωστία αποτελούσε προϋπόθεση για τη δημιουργία ώριμων πολιτών οι οποίοι στην 

πορεία της ζωής της θα συνιστούσαν τα μέλη της Εκκλησίας του δήμου και της Βουλής 

των Πεντακοσίων αποφασίζοντας για καίρια ζητήματα που αφορούσαν την πόλη τους. 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι μέχρι την εποχή του Κλεισθένη ήταν στενά 

συνδεδεμένη η ιδιότητα του πολίτη και η οπλική ικανότητα του. Οπλική ικανότητα 

σήμαινε ότι ο Αθηναίος πολίτης είχε τη δυνατότητα πλήρους εξοπλισμού με δαπάνη 

του ίδιου, προκειμένου να ασκήσει τη στρατιωτική λειτουργία του. Η πολεμική αυτή 

αντίληψη των Αθηναίων ήταν κυρίαρχη στην καθημερινότητά τους. Αξίζει να 

παρατηρήσουμε το γεγονός ότι η αξία του πολίτη εξομοιωνόταν με εκείνη του οπλίτη, 

ενώ η κοινωνική του θέση προσδιοριζόταν με στρατιωτικούς όρους. Πολιτικά 

 
604 Σταινχάουερ (2001) 27. 

605 Βιβλίο Α, 18.3.  

606 Wheeler (2008) 189. 

607 Taylor (2009) 9. 
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δικαιώματα και στρατιωτικές υποχρεώσεις συχνά συνδέονταν σε μια ιδιότητα προσόν. 

Βέβαια, τον 5ο αιώνα π. Χ. αυτή η εξίσωση του πολίτη με τον οπλίτη μετριάστηκε, 

καθώς η ιδιότητα του πολίτη διευρύνθηκε και σε άτομα που δεν είχαν την οικονομική 

ευχέρεια να εξασφαλίσουν εξ ολοκλήρου τον οπλισμό τους και  επιπλέον η Αθήνα 

βίωσε μια αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο ειρήνης. 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τη δεκαετία του 450 π.Χ. καθιερώθηκε 

αμοιβή για τα πολιτικά αξιώματα και τη στρατιωτική υπηρεσία γεγονός που προκάλεσε 

ένα μεγάλο ρήγμα με την παραδοσιακή άρχουσα τάξη, την αριστοκρατία, αφού της 

πρώιμους πολέμους αυτοί που συναποτελούσαν το πεζικό ήταν οι αριστοκράτες 

οπλίτες οι οποίοι μπορούσαν να αναλάβουν οι ίδιοι τα έξοδα της πανοπλίας τους608. 

Σύμφωνα με τον Σταινχάουερ «στα πλαίσια της ελληνικής πόλης-κράτους η πολεμική 

λειτουργία και ιδεολογία αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό της ηθικής της 

αριστοκρατικής και της διαδόχου άρχουσας τάξης των οπλιτών-πολιτών»609. Η 

πολιτική και ο πόλεμος πλέον δε συνιστούσαν αποκλειστική δικαιοδοσία της 

αριστοκρατικής τάξης και της διαδόχου της. Μπορούσαν πια άνδρες, όχι ιδιαίτερα 

εύποροι, να λαμβάνουν μέρος ενεργά στην πολιτική και στρατιωτική ζωή. 

Εξ αφορμής του προς ανάλυση αποσπάσματος, ο οποίος εστιάζει περισσότερο 

στους νέους και στη συμμετοχή τους στον πόλεμο, θα μπορούσαμε να στρέψουμε το 

ενδιαφέρον μας στην εκπαίδευση που δέχονταν οι νεαροί Αθηναίοι κατά τη διάρκεια 

του 5ου αιώνα. Σημαίνουσα θέση μεταξύ των μαθημάτων που διδάσκονταν οι Αθηναίοι 

έφηβοι κατείχε η αγωγή τους στην τέχνη του πολέμου, προκειμένου να είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την προάσπιση της 

ακεραιότητας της πατρίδας τους από της εχθρούς. Ήταν απεχθές και εξευτελιστικό για 

έναν οπλίτη-πολίτη να αποφύγει μιας αποφασιστικής σημασίας μάχη. Ταυτοχρόνως, 

μια τέτοιου είδους συμπεριφορά αντιτίθεντο στον καθιερωμένο ηρωικό κώδικα. Η 

άσκηση των Αθηναίων εφήβων στην τέχνη του πολέμου περιλάμβανε προπόνηση για 

τη σωστή χρήση του δόρατος, του τόξου, του ακοντίου, του ξίφους και της σφενδόνης. 

Επίσης, διδάσκονταν το μάθημα της γυμναστικής, διότι προετοίμαζε τους νεαρούς 

Αθηναίους στον πόλεμο, ώστε να δρουν αποτελεσματικά και ανδρεία. Η σωματική 

προπόνηση του οπλίτη ήταν εξαιρετικής σημασίας, προκειμένου να ανταπεξέλθει στη 

 
608 Van Wees (2008) 276. Hanson (1998) 205. 

609 Σταινχάουερ (2001) 26. 



Οι πολιτικές απηχήσεις στα Τραγικά Αποσπάσματα του Σοφοκλέους 

 

 198 . 

μάχη. Για το λόγο αυτό εξασκούνταν στις αμυντικές και επιθετικές κινήσεις. Επιπλέον, 

η συντήρηση ενός ετοιμοπόλεμου στρατού απαιτούσε δαπάνες για τον οπλισμό, για τη 

συντήρηση των μισθοφόρων, ενώ παράλληλα αποσπούσε  χρόνο από τους 

παραγωγικούς πολίτες -οι οποίοι ήταν συγχρόνως και οπλίτες- και όφειλαν να 

βρίσκονται στη στρατιωτική εκπαίδευση ή στην εκστρατεία.  

Θα ήταν παράδοξο να ισχυριστούμε ότι δεν υπήρχε άρρηκτη διασύνδεση μεταξύ 

πολέμου και γεωργίας. Οι περισσότεροι άνδρες στην αρχαία Αθήνα ξόδεψαν το 

μεγαλύτερο κομμάτι του βίου τους σε πολέμους και στην καλλιέργεια της γης, παρά σε 

οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα610. Για την Αθήνα ήταν μεγάλη καινοτομία το 

γεγονός ότι είχε δημιουργήσει μισθοφόρους, είχε εκπαιδεύσει δικούς της τοξότες, 

πελταστές, ιππικό και ταυτόχρονα είχε δημιουργήσει μια σπουδαία ναυτική δύναμη. 

Σημαντική ήταν και η εύρεση ενός ιδιαίτερου και ευφυούς τρόπου οργάνωσης του 

στρατεύματος, εκείνου της φάλαγγας611. Επρόκειτο για ένα είδος στρατιωτικής 

παράταξης, που εφηύραν οι αρχαίοι Έλληνες, κατά το οποίο οι οπλίτες βρίσκονταν σε 

πυκνή παράταξη με παρατεταμένα δόρατα και πολεμούσαν έχοντας βαρύ οπλισμό. 

Ειδικότερα, η εξάρτυση τους, που αποτελείτο από το δόρυ, την ασπίδα, το ξίφος και τη 

χάλκινη πανοπλία, η οποία τους κάλυπτε από το κεφάλι μέχρι τα πόδια ζύγιζε περίπου 

20 κιλά. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Hunt «καμιά στρατιωτική δύναμη δεν ήταν 

τόσο καλή στην αρχαία Ελλάδα όσο ο βαριά οπλισμένος Έλληνας οπλίτης ο οποίος 

μαχόταν σε σχηματισμό της φάλαγγας»612. Σκόπιμο κρίνεται να αναφερθούμε και στη 

νοοτροπία που διακατείχε τους Αθηναίους εφήβους η οποία αποδεικνύεται μέσα από 

την εύστοχη επισήμανση του Hanson «στη φάλαγγα ο γιος ακολουθούσε τον πατέρα 

και έθετε ως στόχο να τον φτάσει ή να τον ξεπεράσει. Να ξεπεράσει δηλαδή τα πρότυπα 

που ορίζονταν από τις προηγούμενες γενιές»613. 

 Ιδιαίτερη σπουδαιότητα παρουσιάζει το γεγονός ότι το 431 π.Χ. η Αθήνα διέθετε 

συνολικά 30.000 οπλίτες και ιππείς, η πλειοψηφία των οποίων δεν προερχόταν από την 

αριστοκρατική τάξη. Χιλιάδες εξ αυτών ήταν ξένοι που ζούσαν στην Αθήνα και δεν 

είχαν πολιτικά δικαιώματα, ενώ οι φτωχές τάξεις δεν εξαιρέθηκαν από τον πόλεμο. 

Κάθε στράτευμα έχρηζε συντήρησης και σίτισης από την κοινωνία και την πόλη που 

 
610 Hanson (1998) 202. 

611 Hanson (1998) 202. 

612 Hunt (2008) 109. 

613 Jackson (1991) 232. 
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τα κινητοποιούσε για τη διεξαγωγή πολέμου614. Επιπλέον, είχε ως καθήκον του να 

εμποδίσει τον τροφικό εφοδιασμό του εχθρού. Κατά την εισβολή του ελληνικού 

στρατού στα εδάφη του εχθρού, τις περισσότερες φορές, βρισκόταν σε ειδική διάταξη 

και σύνθεση για να λεηλατήσει και να καταστρέψει τις αγροτικές καλλιέργειες. Οι 

λεηλασίες, βέβαια, μπορούσαν να αφορούν και στην καταστροφή ακροπόλεων ή στη 

λήψη αιχμαλώτων615.  

Από την άλλη πλευρά οι εχθροί συχνά κατέστρεφαν οτιδήποτε μπορούσε να 

συντηρήσει τον στρατό και τον λαό, όπως σιτηρά, αμπέλια και ελιές. Στόχος ήταν να 

προκληθούν ελλείψεις τροφίμων στον αντίπαλο γεγονός που θα οδηγούσε στην 

εξάντληση και προφανώς στην πιο εύκολη και γρήγορη παράδοση του. Οι επιθέσεις σε 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις διαχρονικά συνιστούν μια πασίγνωστη τακτική απέναντι σε 

κοινωνίες που βασίζονται στην αγροτική οικονομία. Η περιγραφή ενός ελληνικού 

αγροκτήματος το οποίο περιείχε οπωροφόρα δέντρα, αμπέλια και σιτάρι μας παρέχει 

τους λόγους της εισβολής, της επίθεσης και της καταστροφής του από τους εχθρούς. Η 

καταστροφή της Αττικής γης κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου 

αποτελούσε το πιο αξιοσημείωτο και ολοφάνερο δείγμα καταστροφής των 

καλλιεργήσιμων εδαφών της κλασικής περιόδου. Η μανία των Σπαρτιατών τους 

οδήγησε σε διαρπαγές και επιδρομές εις βάρος της αθηναϊκής γης. Ως αποτέλεσμα 

αυτού του πολέμου ήταν να οδηγηθεί η αθηναϊκή γεωργική οικονομία σε καταστροφή, 

εφόσον οι καλλιέργειες μαστίζονταν διαρκώς, οι αμπελώνες και τα περιβόλια 

καταστρέφονταν και τα αγροκτήματα λεηλατούνταν. Πρέπει να τονιστεί στο σημείο 

αυτό ότι οι ζημιές αφορούσαν άλλοτε ετήσιες καλλιέργειες, όπως δημητριακά και 

σιτηρά και άλλοτε καλλιέργειες μακράς διάρκειας, όπως ελαιώνες και αμπελώνες616. 

Στο σημείο αυτό θα ήταν κατά τη γνώμη μας επωφελής μια γενικότερη επισήμανση 

για τον πόλεμο. Ειδικότερα, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ότι τη λήξη ενός πολέμου 

την επισφράγιζε μια συνθήκη ειρήνης. Μέσω της σύναψης συμφωνιών, επομένως, 

διευθετούνταν οι αναδυόμενες διαφωνίες μεταξύ των εμπολέμων, είτε επιβάλλοντας ο 

νικητής τη θέλησή του στον ηττημένο είτε μια τρίτη μη εμπλεκόμενη στις εχθροπραξίες 

δύναμη αναλάμβανε το έργο της ρύθμισης των μεταξύ τους διαφορών, που 

 
614 Van Wees (2008) 277. 

615 Hanson (1998) 1, 5, 9, 40, 42, 186. 

616 Hanson (1998) 131-132. 
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αποτελούσαν και το λόγο των συγκρούσεών τους. Μετά την υπογραφή της ειρήνης 

έπαιρναν νέα τροπή οι σχέσεις των εμπλεκόμενων κρατών, ενώ η επικοινωνία και οι 

δοσοληψίες τους καθορίζονταν σε νέα βάση. Στην περίπτωση που η νικήτρια πόλη 

επέβαλε την επιθυμία της στο ηττημένο κράτος τότε αυτό ή θα λειτουργούσε ως 

σύμμαχός της ή θα κρατούσε μια στάση ουδετερότητας. Παραδειγματικά θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε τους αποστάτες της αθηναϊκής συμμαχίας617 στους 

οποίους επιβλήθηκε η παράδοση των εδαφών τους, η πληρωμή πολεμικών 

αποζημιώσεων, η καταβολή φόρων, η μείωση των εξοπλισμών τους και τελικά η 

υποχρεωτική παραμονή τους στην αθηναϊκή συμμαχία, μη μπορώντας να ασκήσουν 

ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική.  

Η προστασία και η διασφάλιση της πόλης-κράτους από τους εξωτερικούς 

κινδύνους και η διατήρηση της εσωτερικής γαλήνης συνιστούν την κυριότερη μέριμνα 

της Αθήνας. Επίσης, μέλημα του αθηναϊκού κράτους και διάχυτη ιδέα της ελληνικής 

σκέψης ήταν ότι όφειλαν να ενισχύουν και να στηρίζουν τους φίλους τους, όταν 

απειλούνταν και φυσικά να βλάπτουν τους εχθρούς τους κυρίως εν καιρώ πολέμου. Οι 

πράξεις αυτές οδηγούσαν τους ανθρώπους στην απόλυτη ικανοποίηση και 

ευχαρίστηση. Για τους Έλληνες ήταν μια φυσική αλλά και ευάρεστη κατάσταση τόσο 

η ενίσχυση των φίλων όσο και η εκδίκηση των εχθρών. Η εκδίκηση αποκαθιστούσε 

την ισχύουσα κατάσταση μέσω της τιμωρίας του εχθρού, γεγονός που οδηγούσε στην 

ικανοποίηση όλων618. Οι έννοιες αυτές ανήκουν στην ηθική της εποχής με τη φιλία, 

την εχθρότητα και τη δικαιοσύνη να αποτελούν την ουσία της ηθικής ζωής, αλλά και 

της τραγωδίας. Οι πράξεις, άλλωστε, είναι εκείνες που καθορίζουν κάποιον ως φίλο ή 

ως εχθρό.   

 
617 Hornblower (2003) 41: «Ο Θουκυδίδης περιγράφει το γιγάντωμα της Αθηναϊκής Ηγεμονίας σε 

απειλητικά επίπεδα δύναμης στην Πεντηκονταετία 480-430 π. Χ.» 

618 Blundell (1989) 26, 30, 31, 32. 
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20. Φαίδρα 

Η Φαίδρα αποτελεί μια από τις αποσπασματικά σωζόμενες τραγωδίες του Σοφοκλή. 

Κατά τον Welcker η πλοκή της συγκεκριμένης τραγωδίας παρουσιάζει ομοιότητες με 

την πλοκή του έργου  Ιππόλυτος του Ευριπίδη στα κύρια χαρακτηριστικά τους619. 

Σύμφωνα με τον Sommerstein  η υπόθεση της υπό εξέταση τραγωδίας αφορά στην 

απόρριψη που δέχτηκε η Φαίδρα, η κόρη του βασιλιά Μίνωα και δεύτερη σύζυγος του 

Θησέα, από τον Ιππόλυτο, όταν τού εξέφρασε τον έρωτά της. Η Φαίδρα θυμωμένη από 

την περιφρόνηση του πρόγονού της, εξαπέλυσε μια ανυπόστατη κατηγορία βιασμού 

προς τον Ιππόλυτο προκαλώντας τον θάνατό του, μετά την αναπάντεχη επιστροφή του 

Θησέα. Τελικά, αποκαλύπτεται ή ίσως αποκαλύπτει η ίδια την ενοχή της και στη 

συνέχεια αυτοκτονεί620.  

Σύμφωνα με τον μύθο, ο Θησέας, μετά τον γάμο του με τη Φαίδρα θέλοντας να 

προστατέψει τον  γιο του, Ιππόλυτο από πιθανό τραυματισμό από τα χέρια της μητριάς 

του τον στέλνει στην Τροιζήνα όπου εκεί θα ασκήσει την εξουσία που έχει 

κληρονομήσει από την Αίθρα. Όταν η Φαίδρα πρωτοαντίκρισε τον όμορφο Ιππόλυτο, 

τον ερωτεύτηκε621 εξαιτίας του κάλλους του. Ήταν τόσο δυνατά τα αισθήματα που 

έτρεφε για τον πρόγονό της που έχτισε έναν ναό στην Αθήνα αφιερωμένο στην 

Αφροδίτη. Κατόπιν επισκέφθηκε την Τροιζήνα με σκοπό να κάνει τον Ιππόλυτο να 

ενδώσει στον έρωτά της. Ο Ιππόλυτος, όμως, νιώθει αποστροφή622 και αηδία στην 

ανήθικη προσέγγιση της Φαίδρας. Εκείνη πανικοβλημένη623 υπό τον φόβο της 

ενδεχόμενης αποκάλυψης της ανόσιας πράξης της στον Θησέα από τον Ιππόλυτο, 

αντιδρά επινοώντας μια κατηγορία εναντίον του. Τον κατηγορεί, λοιπόν, ότι πρόσβαλε 

 
619 Pearson (1917) II. 294.  

620 Sommerstein (2012) 202.  Lloyd – Jones (2003) 323 - 331.  Graves (1998) I. 434-439.  Pearson (1917) 

II. 294-304, TrGF.  Sommerstein, Fitzpatrick & Talboy (2006) I. 249, 250. 

Buxton (2013) 200: Οι αυτοκτονίες είναι συχνές στα έργα του Σοφοκλή. 

621 Webster (1994) 238: «Η Φαίδρα γνωρίζει τι είναι ορθό, αλλά κάτω από τον πειρασμό υποκύπτει στο 

πάθος της. » 

622 Buxton (2013) 192, 198: «Πολλοί μύθοι απεικονίζουν θνητούς που είναι ένοχοι σεξουαλικών 

παραβάσεων εναντίον άλλων θνητών, παραβιάσεις που δεν αφορούν άμεσα στους θεούς. Οι θεοί είναι 

πιο απομακρυσμένοι στον Σοφοκλή, οι άνθρωποι πετυχαίνουν πράγματα και πέρα από τα όρια τους και 

οι επιλογές τους αποκτούν μεγαλύτερη σημασία». 

623 Dawson (1986) 18: «Η Φαίδρα περιστοιχίζεται από ολότελα εχθρικές και καταπιεστικές συνθήκες 

και είναι πολιορκημένη και περικυκλωμένη από όλες τις μεριές. » 
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την τιμή της, αφού την βίασε.  Ο Θησέας την πιστεύει και προσεύχεται στον Ποσειδώνα 

να καταστρέψει τον Ιππόλυτο. Ικετεύει, λοιπόν, για τον θάνατο του γιου του ζητώντας 

από τον Ποσειδώνα να εκπληρώσει με αυτόν τον τρόπο μία από της τρείς ευχές που 

του είχε υποσχεθεί.Ο Ποσειδώνας ικανοποίησε αμέσως την επιθυμία του Θησέα. 

Συγκεκριμένα, καθώς ο Ιππόλυτος κατευθυνόταν προς την Τροιζήνα, σηκώθηκε στην 

περιοχή του Ισθμού ένα μεγάλο κύμα μέσα από το οποίο ξεπρόβαλλε ένας άσπρος 

ταύρος, γεγονός που τάραξε τα τέσσερα άλογα του άρματος του. Εκείνος εξαιτίας του 

ότι ήταν ικανότατος ηνίοχος τα επανέφερε στον δρόμο αποφεύγοντας τον κίνδυνο να 

πέσουν στο γκρεμό. Στη συνέχεια, όμως, ο ταύρος μανιασμένος κυνήγησε το άρμα, τα 

άλογα αγριεύτηκαν και το έσπασαν, ενώ ο Ιππόλυτος περιτυλίχτηκε στα ηνία, σύρθηκε 

από τα άλογα στις πέτρες και σκοτώθηκε. Όταν αποκαλύφθηκε η συκοφαντία της 

Φαίδρας, αυτοκτόνησε. Tα βασικά σημεία στα οποία η Φαίδρα του Σοφοκλή διαφέρει 

από το ολοκληρωμένο έργο του Ευριπίδη, Ιππόλυτος είναι η αναίδεια της Φαίδρας με 

την άμεση προσέγγισή της προς τον Ιππόλυτο και η αυτοκτονία της μετά την 

αποκάλυψη της δολιότητάς και της συκοφαντικής της συμπεριφοράς624.  

Προχωρώντας στην ανάλυσή μας δεν μπορούμε να μην σταθούμε στο απόσπασμα 

683, καθώς μας δίνει την εντύπωση ότι θίγει την έννοια της δημαγωγίας και τη δράση 

των λαοπλάνων εις βάρος του λαού. 

Aπ. 683 R στον Stob. 4, 1, 15 

Οὐ γάρ ποτ’ ἂν γένοιτ’ ἂν ἀσφαλὴς πόλις 625 

ἐν  ᾗ τὰ μὲν δίκαια καὶ τὰ σώφρονα  

λάγδην πατεῖται, κωτίλος δ’ ἀνὴρ λαβὼν 

 πανοῦργα χερσὶ κέντρα κηδεύει πόλιν  

 

γιατί καμιά πόλη δε θα μπορούσε να είναι ασφαλής  

 
624 .  Pearson (1917) II. 294-304, TrGF.  Sommerstein, Fitzpatrick & Talboy (2006) I. 249, 250. 

625Radt (1999) V. 478. Πβ. και Nauck (1964) 280. Lloyd-Jones (2003) 326-327. Pearson (1917) II. 300. 
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στην οποία η δικαιοσύνη και η σύνεση  

καταπατώνται και ένας φλύαρος άνδρας αρπάζοντας  

δόλια με τα χέρια του μια βουκέντρα φροντίζει την πόλη. 

O Σοφοκλής μέσω του συγκεκριμένου χωρίου μάς δίνει την αίσθηση ότι αποπειράται 

για μια ακόμα φορά να καυτηριάσει το φαινόμενο της δημοκοπίας που παρουσιαζόταν 

στους κόλπους της αθηναϊκής πολιτείας. Δυστυχώς, η δημαγωγία συχνά παρεμπόδιζε 

την πραγμάτωση του βασικού σκοπού του αθηναϊκού κράτους, που δεν ήταν άλλος από 

τη διαμόρφωση μιας ενωμένης πολιτικής κοινότητας626. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι το τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα το φαινόμενο της δημαγωγίας γίνεται 

αρκετά έντονο στην αρχαία Αθήνα. Η δράση των δημαγωγών πριν το 429 π. Χ. δεν 

ήταν ιδιαίτερα αισθητή. Αυτό, βέβαια, δε σήμαινε πως η παρουσία της ήταν και 

ανύπαρκτη. Ο Ηρόδοτος αναφέρει τη δράση του Κλεισθένη τον 6ο αιώνα π. Χ. ο οποίος 

προσεταιρίστηκε τον δήμο. Ας μην λησμονούμε, όμως, και την περίπτωση της 

δημαγωγικής τακτικής του Κίμωνα γύρω στα μέσα του 5ου αιώνα π. Χ. Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι ο Κίμων, αν και ήταν Αθηναίος ηγέτης διέθετε φιλοσπαρτιατικά 

αισθήματα. Το 462 π.Χ. προβάλλοντας ως επιχείρημα τον φόβο, μήπως η Ελλάδα χάσει 

τη συμμαχία της με τη Σπάρτη, κατάφερε να πείσει την Εκκλησία του δήμου να της 

προσφέρει βοήθεια, διότι ταλανιζόταν από τους επαναστατημένους είλωτες. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, πως ο Κίμων στην περίπτωση αυτή κινδυνολογεί, για να 

κερδίσει την εύνοια του αθηναϊκού λαού και να επιτύχει τον στόχο του. Το προσωπικό 

του συμφέρον ταυτίζεται με την επιτυχία και τη νίκη της Σπάρτης έναντι των 

επαναστατημένων ειλώτων μιας και τα συναισθήματά του είναι ισχυρά φιλολακωνικά. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, άλλωστε, που ονόμασε έναν γιο του Λακεδαιμόνιο627. 

Επίσης, ο Κίμων προκειμένου να έχει δίπλα του τον λαό προχωρούσε σε λαϊκίστικες 

τακτικές, όπως το να χρησιμοποιεί τον πλούτο και τα χρήματά του με σκοπό να 

κατευνάσει τη φτώχεια του πλήθους. Συγκεκριμένα, στους ηλικιωμένους πρόσφερε 

ρούχα, στον φτωχό αθηναϊκό λαό δείπνο, ενώ αφαιρώντας από τα κτήματά του τους 

φράχτες επέτρεπε σε όλους να προμηθεύονται καρπούς από τα δέντρα του628. Βέβαια, 

 
626 Vegetti (2018) 231, 232. 

627 Sinclair (1997) 40, 41. 

628 Mossé (1999) 56. 
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θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος πως και ο Περικλής στην έναρξη της καριέρας του 

το 460 π.Χ. έχοντας να αντιμετωπίσει τη μεγάλη απήχηση και δημοτικότητα του 

Κίμωνα προέβη σε κάποιες δημαγωγικές τακτικές629. Ειδικότερα, ο Περικλής 

προκειμένου να κερδίσει την εύνοια του λαού θέσπισε τα θεωρικά, έκανε δωρεές, 

έδωσε χρηματικές παροχές κυρίως σε πένητες πολίτες και θέσπισε τον μισθό των 

δικαστικών λειτουργών αποσπώντας χρήματα από το δημόσιο ταμείο, καθώς δεν 

διέθετε προσωπική περιουσία. Παίρνοντας τους πολίτες με το μέρος του τούς 

χρησιμοποίησε στην εφόρμηση του εναντίον του Αρείου Πάγου με στόχο τον 

περιορισμό των εξουσιών του.  

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι την εποχή του Σοφοκλή, η ύπαρξη του φαινομένου 

της δημαγωγίας και της πολιτικής φαυλότητας ήταν έντονα υπαρκτό, βέβαια μετά τον 

θάνατο του Περικλή το 429 π. Χ. η άνοδος των δημαγωγών και λαοπλάνων στην 

πολιτική σκηνή της Αθήνας ήταν πια ένα σύνηθες φαινόμενο630. Αξίζει να 

αναφερθούμε συγκεκριμένα στη δημαγωγική δράση του Κλέωνα, ο οποίος υπήρξε 

πολιτικός αντίπαλος του Περικλή. Το 429 π.Χ. μετά το θάνατό του σπουδαίου 

πολιτικού ηγέτη, ο Κλέων λόγω των ρητορικών και πολιτικών ικανοτήτων του 

κατόρθωνε να επηρεάζει τις μάζες των μεσαίων τάξεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

ήταν η συνεργασία του Κλέωνα με τον στρατηγό Δημοσθένη το 425 π.Χ. Ο πολιτικός 

επαγγελματισμός του Κλέωνα οδήγησε στη μαζοποίηση και στη ποδηγέτηση του 

αθηναϊκού λαού με το πρόσχημα της υποστήριξης των συμφερόντων του. Οι ενέργειες 

του φανέρωναν συχνά τη δημαγωγική του πολιτική, όπως ο γάμος που είχε συνάψει το 

440 π. Χ. μέσω του οποίου θα εξελισσόταν η πολιτική του καριέρα. Επίσης, το 

ψήφισμα του 425 π. Χ. με το οποίο εγκρίθηκε η αύξηση του συμμαχικού φόρου 

προωθήθηκε, χρησιμοποιώντας τον γαμπρό του, Θούδιππο, ύστερα από πρόταση του. 

Η πολιτική του ανηθικότητα τον οδηγούσε στο να κατηγορεί και να συκοφαντεί τους 

πολιτικούς του αντιπάλους με μεγάλη άνεση. Ο Κλέων απέναντι στο ακροατήριο του 

ακολουθούσε μια διαφορετική πολιτική συμπεριφορά σε σχέση με τους πολιτικούς 

αντιπάλους του, όπως ήταν χτύπημα των μηρών, η χρήση χειρονομιών, μορφασμών 

και η αυξομείωση της φωνής του. Επιπρόσθετα, η ευφράδεια του και η 

επιχειρηματολογική του δεινότητα τον βοηθούσαν στο να αποκρύπτει εύκολα την 

 
629 Hornblower (2005) 259. 

630 Hornblower (2005) 256. 
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αλήθεια από το λαό631. Η επιτυχία του Κλέωνα στην πολιτική σκηνή της Αθήνας μετά 

τον θάνατο του Περικλή δεν στηριζόταν στη ζωτικότητα του, στο πολιτικό του γόητρο 

και κύρος, αλλά στον λαϊκισμό, στην καιροσκοπία και εν γένει στη πολιτική του 

φαυλότητα632. Οι πρακτικές του προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια των πλουσιότερων 

πολιτών, διότι πλήττονταν οικονομικά από τον φόρο που τους είχε επιβληθεί για την 

ενίσχυση του πολέμου. 

Ο Κλέων είχε τη δυνατότητα να αφουγκράζεται τον παλμό του λαού και 

προσπαθούσε μέσα από δημοκοπικά τεχνάσματα, όπως οι κολακείες και οι έπαινοι, να 

κερδίζει την εύνοια του. Την ενεργητικότητα και τον δυναμισμό του τα 

χρησιμοποιούσε για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ριζοσπαστικής δημοκρατικής 

παράταξής του633. Επίσης, καρπωνόταν συχνά επιτυχίες άλλων ως δικές του με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνο του Δημοσθένη.  Συγκεκριμένα, το 425 π.Χ. ο 

πόλεμος μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών πήρε νέα εξέλιξη. Ο στρατηγός 

Δημοσθένης κυρίευσε την Πύλο και ο πελοποννησιακός στόλος ηττήθηκε, διότι οι 420 

Πελοποννήσιοι οπλίτες αποκλείσθηκαν στη Σφακτηρία. Πέρα, όμως, από την ήττα της 

Σπάρτης επικρατούσε και ο φόβος, μήπως οι Αθηναίοι υποκινήσουν εξέγερση των 

ειλώτων και των Μεσσηνίων. Για τον λόγο αυτό η Σπάρτη πρότεινε στους Αθηναίους 

σύναψη ανακωχής και ειρήνης καθώς και σύμφωνο συμμαχίας και φιλίας. Αυτό το 

εγχείρημα του Δημοσθένη έδινε την ευκαιρία στην Αθήνα να σταματήσει τις 

εχθροπραξίες με τη Σπάρτη και τους συμμάχους της634. Δυστυχώς, η φιλελεύθερη 

ριζοσπαστική δημοκρατική  παράταξη με ηγέτη τον Κλέωνα που στόχευε στην επιβολή 

της κυριαρχίας της Αθήνας σε όλον τον γνωστό ελληνικό κόσμο σε συνδυασμό με την 

ικανοποίηση παράλογων απαιτήσεων, όπως την ανάκτηση των εδαφών που της είχαν 

αφαιρεθεί το 446π. Χ., οδήγησαν στο να χάσει η Αθήνα την ευκαιρία να αποκτήσει 

έναν σπουδαίο ρόλο.  

Από την άλλη πλευρά οι Σπαρτιάτες δεν αντέκρουσαν τις απαιτήσεις του Κλέωνα, 

ζήτησαν, ωστόσο, να συζητηθούν με τους συμμάχους τους. Ο Κλέων απέρριψε την 

πρόταση αποδεικνύοντας την ακαταλληλότητά και την ανεπάρκεια του να αποφασίζει 

ως ηγέτης σε κρίσιμες περιόδους. Ο Δημοσθένης, βέβαια, κατόρθωσε μια επιτυχία για 

 
631 Hornblower (2005) 257, 259, 260. 

632 Bengtson (1991) 204. 

633 Wilcken (1976) 218, 219. 

634 Botsford & Robinson (228) 252-255. 



Οι πολιτικές απηχήσεις στα Τραγικά Αποσπάσματα του Σοφοκλέους 

 

 206 . 

την Αθήνα. Ζήτησε να εγκριθεί από την Εκκλησία του δήμου η αποστολή ελαφρά 

οπλισμένων και να σταλεί στην Πύλο. Ο Κλέων αν και εξέφρασε κάποιους δισταγμούς, 

ανέλαβε τελικά τη μεταφορά ένοπλων τμημάτων στον Δημοσθένη συνδράμοντας και 

αυτός στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως είχε 

ξεχαστεί το ατόπημα του να απορρίψει τη μεγάλη ευκαιρία για σύναψη ειρήνης. Ο 

Δημοσθένης χρησιμοποιώντας τους οπλίτες περικύκλωσε τους υπόλοιπους 

Πελοποννησίους που είχαν αποκλεισθεί στη Σφακτηρία αναγκάζοντάς τους να 

παραδοθούν. Με τον τρόπο αυτόν οι Αθηναίοι θα μπορούσαν να πιέσουν τους 

Σπαρτιάτες να σταματήσουν τις διαρπαγές που έκαναν κάθε χρόνο στην Αττική γη. 

Αυτή την κατάσταση οικειοποιήθηκε ο Κλέων και καρπώθηκε την επιτυχία. Στην 

Αθήνα επικρατούσε φιλοπόλεμη πολιτική τακτική και προκειμένου να αυξηθούν τα 

οικονομικά για τις επικείμενες μάχες, ο Κλέων αύξησε τους φόρους των συμμάχων. Η 

συγκεκριμένη πολιτική του Κλέωνα έδωσε τη δυνατότητα να αυξήσει τη χρηματική 

αποζημίωση των δικαστών από δύο σε τρείς οβολούς και έτσι ισχυροποίησε τη θέση 

του ως δημαγωγός με σοβαρότατες συνέπειες για την Αθήνα635.   

Υπό το φως των παραπάνω ιστορικών αναφορών παρατηρούμε ότι οι λαοπλάνοι 

πολιτικοί ασκούσαν επιρροή στους πολίτες μέσα από την ψευδολογία, τις υποσχέσεις, 

τις ελαφρύνσεις, την επίλυση καίριων και μακροχρόνιων προβλημάτων και γενικότερα 

μέσα από την εκπλήρωση όλων των αιτημάτων και διεκδικήσεων του λαού 

παγιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την πολιτική τους ισχύ. Η πολιτική τους 

θεμελιωνόταν, λοιπόν, στο να παρασύρουν και να χειραγωγήσουν τον αθηναϊκό λαό 

ικανοποιώντας τις ορέξεις και τις επιθυμίες του μέσα σε ένα πλαίσιο δουλοπρεπούς 

επευφημίας. Η έντονη δραστηριοποίηση τους κυρίως στον πολιτικό χώρο συνέδραμε 

καταλυτικά στον εκμαυλισμό του αθηναϊκού πολιτικού συστήματος και οδήγησε 

σταδιακά το αθηναϊκό κράτος στην αποδιοργάνωση και στην κατάρρευση. Η επιρροή 

των δικολάβων στον αθηναϊκό λαό συνιστούσε ένα κομβικής σημασίας ζήτημα για 

κάθε Αθηναίο που έφερε την τιμητική ιδιότητα του πολίτη, ώστε να ασχοληθεί ενεργά 

με θέματα που αφορούσαν τόσο την πολιτική όσο και τη δικαιοσύνη. Η δράση, 

ωστόσο, των δημοκόπων στο αθηναϊκό κράτος είναι ενδεικτική της αποχής των 

Αθηναίων από την πολιτική, δικανική και πνευματική ζωή. 

 
635 Sinclair (1997) 47. 
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Αυτό που πιθανώς ενδιέφερε τον Σοφοκλή ήταν να κατανοήσουν οι Αθηναίοι την 

αναγκαιότητα της διαρκούς επαγρύπνησης και της αξίας της καλλιέργειας τον νου τους 

μέσα από την ενασχόλησή τους με τη φιλοσοφία, ώστε να μην παρασύρονται από τις 

δημαγωγικές τακτικές636. Οι Αθηναίοι έπρεπε να συνειδητοποιήσουν, συνεπώς, ότι οι 

δημαγωγοί λειτουργούσαν καταστρεπτικά για το κράτος τους συνιστώντας ένα από τα 

μεγαλύτερα προβλήματα και δυσλειτουργίες που είχε να αντιμετωπίσει η αθηναϊκή 

δημοκρατία637. Η επικράτηση ακατάλληλων κυβερνώντων, ιδίως μετά το θάνατο του 

Περικλή, ήταν συνέπεια ενός  πλήθους ανίκανου να αντιληφθεί τα αληθινά κίνητρα 

τους και να συνειδητοποιήσει την ιδεολογική καταπίεση που του ασκείτο.  

Αναντίρρητα, η επιδεξιότητα των χειρισμών του λόγου638 και η ικανότητα της 

ρητορικής τέχνης συνιστούσαν τα βασικά εργαλεία των δημαγωγών. Κοινή πεποίθηση  

τους ήταν να εξασφαλίσουν την εύνοια και τη συμπάθεια του κοινού. Έτσι εδραίωναν 

ευχερώς την πολιτική τους δύναμη639. «Ο Σωκράτης θεωρεί τη ρητορική ως μια 

τεχνική, ως μια μορφή κολακείας, που επιδιώκει αδιάντροπα να συγκινήσει το 

πλήθος»640. Η χρήση της ως πολιτική τέχνη της δημόσιας ομιλίας είτε σε συνελεύσεις 

είτε σε δικαστήρια, αποσκοπεί στο να αποδεχθεί ο λαός τη θέση του ομιλητή μέσα από 

την εφαρμογή πολλών τεχνικών πειθούς641. Όπως αναφέρει και ο Kennedy «όσο πιο 

ικανός είναι να συγκαλύπτει τις τεχνικές που χρησιμοποιεί ο ομιλητής τόσο πιο 

αποτελεσματικός καθίσταται642».  Αξίζει να αναφέρουμε την άποψη του Πλάτωνα στο 

έργο του Πολιτεία (488 a, b)  ο οποίος χρησιμοποιεί μια παρομοίωση για τον λαό που 

υφίσταται πολιτικές χειραγώγησης και λαϊκισμού. Παρομοιάζεται ως ένας σωματώδης 

τυφλός και κωφός ναύκληρος που οι ναύτες τον ναρκώνουν για να πάρουν στα χέρια 

τους το τιμόνι του πλοίου αγνοώντας τον τρόπο οδήγησής του643.  

 
636 Kennedy (2000) 77. 

637 Doganis (2009) 36. 

638 Kennedy (2000) 22: Όπως αναφέρει ο Γοργίας στο Ελένης Εγκώμιον παράγραφος 8 « ο λόγος είναι 

ένας μεγάλος αφέντης ο οποίος με ένα πολύ μικρό και αδιόρατο σώμα, πραγματοποιεί πολύ θετικά έργα. 

Γιατί μπορεί και το φόβο να παύσει και τη λύπη να αφαιρέσει και χαρά να προξενήσει και τον οίκτο να 

αυξήσει.»  

639 Carey (1994) 27. 

640 Kennedy (2000) 62, 63. 

641 Kennedy (2000) 9, 12. 

642 Kennedy (2000) 50. 

643 Γρυπάρης (1990) 28-29. 
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Η προπαγάνδα, συνεπώς, ως μέθοδος επηρεασμού της κοινής γνώμης σε 

συγκεκριμένη κατεύθυνση αποτελούσε βασικό εργαλείο της δημαγωγίας. Συχνά οι 

δημαγωγοί επιδρούσαν στη ψυχολογία του δήμου μέσα από τη χρήση εννοιών με 

έντονη συναισθηματική φόρτιση, όπως η έννοια της δημοκρατίας και της πατρίδας. 

Παρουσιάζονταν, επίσης, ως υπερασπιστές των εθνικών συμφερόντων που 

απειλούνταν τακτικά από ανύπαρκτους κινδύνους δημιουργώντας στους Αθηναίους 

πολίτες ένα αίσθημα ανασφάλειας και τρόμου απέναντι σε οποιουδήποτε είδους κρίση. 

Οι καταστάσεις αυτές επέβαλαν τη λήψη τελεσφόρων μέτρων που αναγκαστικά οι 

πολίτες τα αποδέχονταν, καθώς προβάλλονταν ως η αναγκαία και έσχατη λύση. 

Συγχρόνως, στο πλαίσιο των τακτικών των δημοκόπων ήταν η επίθεση στο ήθος των 

πολιτικών αντιπάλων με συκοφαντίες και λασπολογίες για την προσωπική, δημόσια 

και πολιτική ζωή τους. Οι τακτικές διχασμού και η λαϊκίστικη καπηλεία του έθνους και 

του πατριωτισμού από την πλευρά των δημαγωγών οδηγούσαν κατά λογική 

αναγκαιότητα στην φαλκίδευση της αθηναϊκής δημοκρατίας και της ελευθερίας. 
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21.  Χρύσης 

Η τραγωδία Χρύσης αποτελεί ένα ακόμα έργο του Σοφοκλή που έχει διασωθεί στο 

ελάχιστο. Δυστυχώς, όμως, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την υπόθεση του 

συγκεκριμένου  δραματικού έργου, αφού οι μελετητές644 δίνουν διαφορετική πλοκή 

στην τραγωδία.  

Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του μύθου στον οποίο βασίζεται η τραγωδία.  

Σύμφωνα με μια παραλλαγή όπως αναφέρει ο Κακριδής, ο Χρύσης ήταν γιος της 

Χρυσηίδας και του Αγαμέμνονα και εγγονός του Ιερέα του Απόλλωνα, Χρύση, ο 

οποίος είχε αναλάβει πατρικά χρέη απέναντι στον εγγονό του, από τη στιγμή που  η 

Χρυσηίδα ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του γιου της ήταν ο Απόλλωνας. Όταν ο Χρύσης 

μεγάλωσε, ο παππούς του τού εμπιστεύτηκε την εξουσία του νησιού Σμίνθη. Εκεί, 

έφτασαν ο Ορέστης, ο Πυλάδης και η Ιφιγένεια μαζί με το ξόανο της θεάς Άρτεμης 

ξεφεύγοντας από τον βασιλιά της χώρας των Ταύρων645, Θόα.  Ο νεαρός Χρύσης 

μαθαίνοντας από τον Θόα –ο οποίος είχε φτάσει στο νησί με τη συνοδεία στόλου με 

σκοπό να τούς δολοφονήσει- ότι ο Ορέστης και η Ιφιγένεια ήταν παιδιά του 

Αγαμέμνονα, αποφάσισε με την παρότρυνση του παππού του να  παραδώσει τους 

φυγάδες στον βασιλιά της Ταυρίδας μαζί με το ξύλινο άγαλμα της θεάς Άρτεμης646. Ο 

γέροντας Χρύσης θα έβρισκε με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία να εκδικηθεί τον 

Αγαμέμνονα μέσω των παιδιών του για τον προσβλητικό τρόπο που τού 

συμπεριφέρθηκε στην Τροία, όταν εκείνος τον ικέτευε στη συνέλευση των Αχαιών να 

τού επιστρέψει την κόρη του, Χρυσηίδα. Όταν η Χρυσηίδα πληροφορήθηκε πως ο 

Χρύσης θα παρέδιδε τον Ορέστη και την Ιφιγένεια στον Θόα φανέρωσε στον γιο της 

το μυστικό της αναφορικά με την πατρότητα του. Ο Αγαμέμνων ήταν ο πραγματικός 

πατέρας του και όχι ο Απόλλων. Στο άκουσμα αυτού του νέου ο Χρύσης δέχεται να 

αναγνωρίσει τον Ορέστη και την Ιφιγένεια ως αδέρφια του και τους βοηθάει να 

 
644 Lloyd – Jones (2003) 340-341: Παραδειγματικά μπορούμε να αναφέρουμε τον γεωγράφο του 2ου μ.Χ. 

αιώνα, τον Διονύσιο τον Βυζάντιο, τον βυζαντινό λόγιο του 12ου αιώνα Ιωάννη Τζέτζη αλλά και τον 

άγνωστο συγγραφέα του λατινικού μυθογραφικού εγχειριδίου Hyginus. 

645 Graves (1998) ΙΙ. 92: Για να απαλλαγεί ο Ορέστης από την καταδίωξη των Ερινυών, η Πυθία τον 

πρόσταξε να κλέψει το αρχαίο ξύλινο άγαλμα της Άρτεμης από τον ναό της στη χώρα των Ταύρων και 

να το φέρει στην Αργολίδα.  

646 Κακριδής (2014) V. 198, 200.   
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σκοτώσουν τον βασιλιά των Ταύρων. Έτσι, σώζεται ο Ορέστης από τη σφαγή και η 

Ιφιγένεια από την ισόβια παραμονή της στη Ταυρική χερσόνησο. Τα αδέρφια και οι 

συνοδοί τους γυρίζουν στις Μυκήνες και οι Ερινύες σταματούν την καταδίωξη του 

Ορέστη647. 

Προχωρώντας από το μυθολογικό πλαίσιο της τραγωδίας προς το απόσπασμα 728 

αποκαλυπτικές είναι κατά τη γνώμη μας οι έννοιες της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας 

και της αυτοδιάθεσης. 

Απ. 728 R στον  Σ  RV Ar. Ran. 191 

τοιοῦτος ὢν ἄρξειε τοῦδε τοῦ κρέως 648 

 

αυτός όντας τέτοιου είδους θα έπρεπε να έχει εξουσία  

πάνω σε αυτό το σώμα 

Θαρρούμε ότι στο προαναφερθέν απόσπασμα διαφαίνεται η διάθεση του Σοφοκλή 

αφενός να υπενθυμίσει στους συμπολίτες του την αξία της αυτονομίας για το κράτος 

τους και αφετέρου να αναμοχλεύσει στη μνήμη τους την αυτοδιάθεση που στέρησε η 

Αθήνα στους συμμάχους της κατά τη διάρκεια της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας. Συνεπώς, 

καθοριστικής σημασίας για τη ζωή των Αθηναίων είναι η συνειδητοποίηση της 

σπουδαιότητας της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας τόσο για τη δική τους πόλη όσο 

και για κάθε άλλη, διότι μέσω της αυτοδιάθεσης θα δρουν και θα δραστηριοποιούνται 

κατόπιν δικής τους επιλογής και βουλήσεως και όχι ύστερα από εξαναγκασμό και 

καταπίεση κάποιων ισχυρών εξωτερικών παραγόντων.  

Οι Αθηναίοι πρέπει να κατανοήσουν ότι με την έννοια της αυτοδιάθεσης ορίζεται 

το δικαίωμα τους να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα χωρίς την παρέμβαση ισχυρών 

εξωγενών δυνάμεων σχετικά με θέματα που αφορούν το κράτος τους αποκλειστικά. 

Με την εδραίωση της αυτοτέλειας αυτομάτως, τίθεται εκτός από την αθηναϊκή 

πολιτική σκηνή κάθε ξένος δυνατός δάκτυλος που στοχεύει στο να καπηλευθεί 

 
647 Κακριδής (2014) V. 198, 200.   

648 Radt (1999) V. 495. Πβ. και Nauck (1964) 288. Lloyd-Jones (2003) 342-343. Pearson (1917) II. 330.  
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καταστάσεις με σκοπό την ικανοποίηση των δικών του συμφερόντων. Ο Σοφοκλής, 

συνεπώς, πιστεύουμε ότι αποσκοπεί στο να επισημάνει στους Αθηναίους ότι η έννοια 

της ανεξαρτησίας συνιστά αναφαίρετο και πρωταρχικό δικαίωμα κάθε κράτους, 

προκειμένου να εφαρμόζει την εξουσία του, την αυτοδιοίκηση και την αυτοκυριαρχία 

του στο πλαίσιο της επικράτειάς του. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η εσωτερική 

κοινωνική αρμονία και θα οικοδομηθούν άρτιες σχέσεις με τα άλλα κράτη. 

Όπως θίξαμε και νωρίτερα θα μπορούσε το συγκεκριμένο απόσπασμα να 

παραπέμψει τους Αθηναίους στο να αναλογιστούν την σκληρή και ανέντιμη τακτική 

που εφάρμοσαν εις βάρος των συμμάχων τους κατά τη διάρκεια της Α΄ Αθηναϊκής 

Συμμαχίας. Ειδικότερα, μετά τις Τριακονταετείς Σπονδές, που πέτυχε η Αθήνα με τη 

Σπάρτη το 445 π.Χ., η Αθηναϊκή Συμμαχία εξελίχθηκε σε ηγεμονία υιοθετώντας μια 

επαχθή συμπεριφορά απέναντι στα συμμαχικά κράτη. Περίπου 140 πόλεις-κράτη 

υποδουλώθηκαν πληρώνοντας φόρο 350 ταλάντων στην Αθήνα. Αν και η συμμαχία 

οργανώθηκε έχοντας ως πρωταρχική και βασική αρχή την προστασία των συμμαχικών 

πόλεων από τον περσικό κίνδυνο και παράλληλα τη διατήρηση της ελευθερίας και της 

αυτονομία τους, ωστόσο βαθμιαία μετατράπηκε σε αθηναϊκή κυριαρχία. Αρκετοί 

σύμμαχοι έχασαν την ελευθερία τους, καθώς η ισχυρή Αθήνα εμπλεκόταν διαρκώς στις 

εσωτερικές υποθέσεις τους και συγχρόνως, λειτουργούσε απειλητικά απέναντι σε 

όσους δεν διατίθεντο να υποκύψουν στις απαιτήσεις της ηγεμονικής πολιτικής της. 

Παράλληλα, το γεγονός ότι κατά κανόνα οι συμμαχικές πόλεις δεν διέθεταν στόλο τις 

οδηγούσε στο να μην αισθάνονται ισχυρές, ώστε να εναντιωθούν και να αντιταχθούν 

στην κραταιά Αθήνα, η οποία ήταν ονομαστή για το μέγεθος και την πειθαρχία του 

στόλου της. 

Αξίζει να παραθέσουμε το γεγονός ότι δυσαρέσκειες και δυσανασχετήσεις649 

εκδηλώνονταν από τους συμμάχους τακτικά, από τη στιγμή που ο περσικός κίνδυνος 

δεν αποτελούσε πια απειλή για αυτούς. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 449 π.Χ. 

μετά τη σύναψη Ειρήνης του Καλλία οι φόροι των συμμαχικών πόλεων εισπράττονταν 

με δυσκολία, αφού ο κίνδυνος από τον οποίο η Αθήνα προστάτευε τα μέλη της 

 
649 Hornblower (2005) 81: Παρα τις διαμαρτυρίες και τις δυσανασχετήσεις των συμμαχικών κρατών η 

Αθήνα την εποχή εκείνη (449 π.Χ.) απολάμβανε επισήμως μια ειρηνική περίοδο, αφού είχε τακτοποιήσει 

έστω και πρόσκαιρα τις διαφωνίες της με τους Σπαρτιάτες και τους Πέρσες. 
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συμμαχίας της προς το παρόν είχε εκλείψει650 δεδομένου ότι η Αθήνα δεσμευόταν 

πλέον από την εν λόγω συνθήκη να εγκαταλείψει την ιδέα της διεξαγωγής του περσικού 

πολέμου651. Μετά την συγκεκριμένη συνθήκηη συμμαχία είχε χάσει πια το λόγο 

ύπαρξής της κατά τους συμμάχους γεγονός το οποίο δεν άρεσε στους Αθηναίους652. Η 

Αθήνα εξαιτίας αυτού μετέτρεψε τις εισφορές των συμμαχικών πόλεων σε φόρους 

υποτελών, τους οποίους και χρησιμοποιούσε για να εκπληρώσει τους σκοπούς της και 

να προωθήσει τα συμφέροντά της. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, το γεγονός ότι η 

Αθήνα για την ανοικοδόμηση του Παρθενώνα -οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν το 

447 π.Χ.- χρησιμοποίησε χρήματα από το θησαυροφυλάκιο της Αθήνας, αλλά και 

χρήματα από τους συμμαχικούς φόρους. Όταν δε το ταμείο της Ηγεμονίας 

μεταφέρθηκε στην Αθήνα, έδωσε την δυνατότητα στους Αθηναίους να 

χρησιμοποιήσουν τα συμμαχικά χρήματα όπως εκείνοι έκριναν653.   Ήταν, επομένως, 

ισχυρή η επίδραση της Καλλίου Ειρήνης στην μετατροπή της Αθηναϊκής Συμμαχίας 

σε ηγεμονία.   

Χρειάζεται να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η διαρκώς αυξανόμενη καταπιεστική 

πολιτική της Αθήνας οδήγησε στην εξέγερση κάποιων συμμαχικών της πόλεων654. 

Εξαιτίας, λοιπόν, της προσβολής των αυτονόητων δικαιωμάτων655 των συμμάχων,  

όπως ο αποκλεισμός τους από τη λήψη σημαντικών αποφάσεων και η επιβολή 

υψηλότατων φόρων πυροδότησε το μίσος τους εναντίον των Αθηναίων ωθώντας τους 

στη διεκδίκηση της αυτονομίας τους. Οι σύμμαχοι, συχνά διαμαρτύρονταν, διότι τα 

ζητήματα που αφορούσαν όλα τα κράτη της αθηναϊκής συμμαχίας συζητιούνταν και 

διευθετούνταν αποκλειστικά και μόνο από τους Αθηναίους παραμένοντας τα υπόλοιπα 

κράτη στο περιθώριο. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει μια από τις σημαντικότερες 

επαναστατικές κινήσεις μέσα στην Αθηναϊκή Ηγεμονία εκδηλώθηκε στη Σάμο, η οποία 

 
650 Καλογεροπούλου (2015) 37: «Είχε επιτευχθεί η απομάκρυνση των Περσών από τη Θράκη και τις 

ακτές της Μικράς Ασίας και από τον Ελλήσποντο ως την Κιλικία. Συγχρόνως, είχαν απομακρυνθεί και 

οι πειρατές από το Αιγαίο με αποτέλεσμα να διεξάγεται ανεμπόδιστα το εμπόριο και να αυξάνονται τα 

έσοδα της Αθήνας και των συμμαχικών πόλεων.»  

651 Bengtson (1991) 190. 

652 Hornblower (2005) 81. Bengtson (1991) 190. 

653 Botsford & Robinson (2008) 220. 

654 Bengtson (1991) 191. 

655 Bengtson (1991) 191: Η αθηναϊκή κηδεμονία στα συμμαχικά κράτη αποδεικνυόταν πέρα από την 

πολιτικοοικονομική επιβολή της προς αυτά και μέσα από την διάδοση του αττικού πολιτισμού και της 

αττικής διαλέκτου, την καθιέρωση του αθηναϊκού νομίσματος και την εφαρμογή των θεσμών του 

αθηναϊκού δικαίου στις συμμαχικές πόλεις. 
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βρισκόταν σε πόλεμο με την Μίλητο, αξιώνοντας την περιοχή της Πριήνης. Η Σάμος 

δεν δέχτηκε τη διαμεσολάβηση των Αθηναίων μετά τα παράπονα της Μιλήτου στην 

Αθήνα με αποτέλεσμα να επαναστατήσει εναντίον των Αθηναίων με την προτροπή των 

ολιγαρχικών. Ο Περικλής πολιόρκησε το νησί χτυπώντας αρχικά τα τείχη της το 439-

440 π.Χ. Ύστερα από την παραβίαση της αυτονομίας της και με πολλές ανθρώπινες 

και οικονομικές απώλειες η Σάμος δέχτηκε την τιμωρία που της επέβαλε η Αθήνα, 

όπως συνέβη άλλωστε με τη Νάξο και με τη Θάσο656.  

Είχε, βέβαια, προηγηθεί η αποστασία της Νάξου το 469 π.Χ. -γεγονός που 

δημιούργησε το πρώτο ρήγμα στη συμμαχία- και στη συνέχεια η αποστασία της Θάσου 

το 465 π.Χ. Μέχρι τότε οι περισσότερες πόλεις ήταν αυτόνομες και δεν είχαν 

προκληθεί συγκρούσεις μεταξύ αυτών και της Αθήνας. Μετά την αποστασία της Νάξου 

δημιουργήθηκε ο φόβος στους Αθηναίους, μήπως παραδειγματιστούν και άλλες πόλεις 

από την αποστασία του νησιού. Η Αθήνα και πάλι δρα αποφασιστικά και ύστερα από 

πολιορκία αναγκάζει τη Νάξο να συνθηκολογήσει και να γίνει φόρου υποτελείς 

πληρώνοντας 6 και 2/3 τάλαντα.  Αξιοπρόσεκτη είναι, ωστόσο και η περίπτωση της 

Θάσου η οποία πρόβαλε αντίσταση και εναντιώθηκε με αγωνιστικότητα και σθένος για 

τρία ολόκληρα χρόνια, προκειμένου να προασπίσει και να περιφρουρήσει από την 

ληστρική διάθεση της Αθήνας όσα δικαιωματικά της ανήκαν. Επίσης, κάποιες παλιές 

οικογένειες, οι οποίες είχαν απωλέσει την πολιτική τους επίδραση, την κυριαρχία τους 

και την ισχύ τους στην πόλη τους, ένιωθαν μνησικακία για την Αθήνα, ενώ θεωρούσαν 

πως η επανάσταση ήταν ο μοναδικός τρόπος για να επανακτήσουν το χαμένο πολιτικό 

έδαφος στο κράτος τους.  

Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας αναφορικά με το υπό εξέταση χωρίο δεν θα 

ήταν παράτολμο να υποστηρίξουμε ότι ο Σοφοκλής ενδεχομένως αποσκοπεί  να 

αφυπνίσει τους συμπολίτες του, ώστε μελλοντικά να αποφύγουν ως κράτος παρόμοιες 

απάνθρωπες τακτικές, όπως εκείνες που υιοθέτησαν έναντι των συμμάχων τους. Η 

ελευθερία, η ανεξαρτησία, η αυτονομία και η αυτοδιάθεση των συμμάχων ήταν αξίες 

και δικαιώματα που έπρεπε να προστατευτούν και όχι να πλήττονται από τους 

Αθηναίους συντρόφους και ομοϊδεάτες τους. Ο αθηναϊκός ιμπεριαλισμός πια ήταν 

ολοφάνερος στην τακτική που υιοθετούσε η Αθήνα, εφόσον διεκδικούσε για την ίδια 

νέες πολιτικές, κοινωνικές και επεκτατικές προοπτικές που θα την καθιστούσαν 

 
656 Botsford & Robinson (2008) 235, 236. Bengtson (1991) 191. Hornblower (2005) 84, 85. 
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πανίσχυρη μεταξύ των κρατών. Ας μη λησμονούμε ότι η ισχυρή Αθήνα πέρα από τον 

συμμαχικό φόρο για τη συντήρηση του στόλου και την ναυπήγηση νέων καραβιών 

αποκτούσε διαρκώς πλούτη και από τα λάφυρα που λάμβανε ύστερα από κάθε 

πολεμική εκστρατεία πράγμα που προκαλούσε δυσφορία στους συμμάχους.  
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22. Αποσπάσματα που δεν αποδίδονται σε συγκεκριμένη 

τραγωδία του Σοφοκλή: 865, 867, 870 

Δυστυχώς, τα αποσπάσματα 865, 867, 870 δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια 

συγκεκριμένη τραγωδία του Σοφοκλή ούτε είναι δυνατόν να εικάσουμε ποιος 

εκφώνησε αυτά τα λόγια. Άρα δεν γνωρίζουμε και το μυθολογικό  πλαίσιο γύρω από 

το οποίο κινήθηκε. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούμε ότι τα διασωθέντα αποσπάσματα 

εμφανίζουν μεγάλη σπουδαιότητα, διότι φαίνεται να απηχούν κάποιες αντιλήψεις της 

πολιτικής ζωής των Αθηναίων του 5ου αιώνα π.Χ.  

Αρχικά, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στα αποσπάσματα 865 και 870657, καθώς 

μέσω αυτών ομολογείται απερίφραστα η έννοια της πειθούς, της πειστικότητας. 

Απ. 865 R στον Plut. De Herod. mal. 1, 854F 

δεινὸν τὸ τᾶς Πειθοῦς πρόσωπον658 

 

τρομερό είναι το πρόσωπο της Πειθούς 

 

Απ. 870 R στον Plut. Artox. 28,  

ταχεῖα πειθὼ τῶν κακῶν ὁδοιπορεῖ659 

 

η  πειθώ κινείται γρήγορα για τα κακά 

 
657 Pearson (1917) III. 68, 69, 70. Lloyd-Jones (2003) 378, 379. 

658 Radt (1999) V. 563. Πβ. και Nauck (1964) 314.  Lloyd- Jones (2003) 378, 379. Pearson (1917) III. 

68. 

659 Radt (1999) V. 564. Πβ. και Nauck (1964) 315.  Lloyd- Jones (2003) 378, 379. Pearson (1917) III. 

70. 



Οι πολιτικές απηχήσεις στα Τραγικά Αποσπάσματα του Σοφοκλέους 

 

 216 . 

Ας ξεκινήσουμε, όμως, την ανάλυσή μας ορίζοντας την έννοια της πειθούς. Με τον όρο 

πειθώ εννοιολογείται η ικανότητα ενός ατόμου να πείθει με λογικά επιχειρήματα και 

τεκμήρια ή με το να ασκεί πίεση σε κάποιον, προκειμένου να προβεί σε μια δράση που 

ίσως σε πρώτο στάδιο δεν τον αφορούσε ή είχε αντίθετη άποψη. Η πειστικότητα, η 

ευγλωττία, η επιχειρηματολογία, οι διαβεβαιώσεις και οι υποσχέσεις αποτελούν 

συστατικά στοιχεία της πειθούς. 

Στην ελληνική μυθολογία η Πειθώ ήταν η θεά που προσωποποιούσε την έννοια της 

πειστικότητας. Η Πειθώ αποτελούσε μια από τις φίλες και βοηθούς της θεάς 

Αφροδίτης.  Στήριζε και βοηθούσε τη θεά στο να πείθει με την ευφράδειά της και τα 

σαγηνευτικά της λόγια τα νεαρά κορίτσια να παραδοθούν στην ερωτική συνεύρεση660.  

Κάποιες φορές με τον ελκυστικό της λόγο δημιουργούσε προβλήματα, όπως συνέβη 

με τον Πάρη και την Ελένη ή με τον Ιάσονα και τη Μήδεια661. Ο Αισχύλος, όπως 

αναφέρει ο Κακριδής, την ονόμαζε κόρη της Άτης, δηλαδή, της Συμφοράς662.  Η 

Πειθώ663, ωστόσο, δε χρησιμοποιούσε την πειστική της ικανότητα μόνο σε θέματα 

αγάπης, έρωτα και γάμου, αλλά και σε ζητήματα που αφορούσαν την απονομή 

δικαιοσύνης καθώς και σε θέματα που σχετίζονταν με τις δημόσιες ή προσωπικές 

σχέσεις των ανθρώπων. Ο ρόλος της ήταν σημαντικός, καθώς κατόρθωνε να 

εξασφαλίζει την ειρήνη, την ομαλότητα και την αρμονικότητα στην κοινωνία, ενώ 

ταυτόχρονα αποκαθιστούσε και την ηθική τάξη του κόσμου.  

Πιστεύουμε ότι ο Σοφοκλής με τα παραπάνω αποσπάσματα πιθανότατα επιχειρεί 

να αναδείξει την έννοια της πειθούς στην καθημερινή ζωή των συμπολιτών του. Οι 

Αθηναίοι είναι αναγκαίο να βρίσκονται σε διαρκή πνευματική εγρήγορση, ώστε να 

μπορούν να διακρίνουν τον θεμιτό πολιτικό λόγο από την προπαγάνδα των δημαγωγών. 

Οι τεχνικές που συνήθως υιοθετούνταν στο πλαίσιο της πειθούς ήταν η επίκληση στη 

λογική με τη χρήση επιχειρημάτων, τεκμηρίων, αλλά και σοφιστικών τεχνασμάτων, η 

επίκληση στο συναίσθημα, η επίκληση στην αυθεντία, η επίκληση των αρετών ενός 

πολιτικού ή η προσωπική επίθεση εις βάρος κάποιου πολιτικού αντιπάλου. Στην 

 
660 Κακριδής (2014) II. 255. 

661 Graves (1998) II. 350-360. 

662 Κακριδής (2014) II. 255. 

663 Κακριδής (2014) II. 255: Κάποιοι υποστηρίζουν πως η Πειθώ ήταν μια από τις Χάριτες και κάποιοι 

άλλοι πως ήταν κόρη του Ωκεανού και γυναίκα του Φορωνέα.  Ως μια από τις Ωκεανίδες επόπτευε την 

κοσμική τάξη και ως σύζυγος  του πρώτου θνητού βασιλιά, η Πειθώ τον βοήθησε στο να δημιουργήσει 

πολιτείες, νόμους και δικαστήρια.  



Οι πολιτικές απηχήσεις στα Τραγικά Αποσπάσματα του Σοφοκλέους 

 

 217 . 

αθέμιτη στρατηγική της προπαγάνδας ο πολιτικός λόγος στόχευε στην ποδηγέτηση του 

λαού. Μέσα από τη χρήση της κολακείας και των παραπλανητικών ή ακόμα και των 

εκφοβιστικών τεχνικών ο αθηναϊκός λαός εύκολα μπορούσε να χειραγωγηθεί και να 

οδηγηθεί στην άκριτη αποδοχή των απόψεων του δημαγωγού ο οποίος αντί για 

επιχειρηματολογία χρησιμοποιούσε είτε έννοιες με τεράστιο ηθικό βάρος είτε 

διαστρεβλωμένες ως προς τη σημασία τους λέξεις οδηγώντας το πλήθος στη σύγχυση 

και στην απουσία λογικού ελέγχου των εννοιών. Από την άλλη πλευρά με τη θεμιτή 

στρατηγική της πειθούς στόχος του πολιτικού ήταν να πείσει το λαό για την ορθότητα 

των πολιτικών του απόψεων οι οποίες ήταν σύμφωνες με τα ατομικά,  αλλά και τα 

συλλογικά  συμφέροντα. 

Εξυπακούεται πως και οι Αθηναίοι πολίτες χρησιμοποιούσαν την πειθώ στην  

καθημερινή τους ζωή και δράση. Όπως αναφέρει και ο Ισοκράτης στον Πανηγυρικό 

του (47-50)  «υπάρχει έμφυτο μέσα μας το ένστικτο να πείθουμε ο ένας τον άλλον και 

να καθιστούμε σαφή ο ένας στον άλλον αυτά που θέλουμε»664. Ως ένα εργαλείο πειθούς 

ήταν και ο μύθος. Πρόκειται για μια αφήγηση με ποιητικό χαρακτήρα, και με θέμα 

εύληπτο που ήταν ή κατασκεύασμα κάποιου στοχαστή ή προερχόταν από τους θρύλους 

και την παράδοση. Όσο σπουδαία και αν ήταν η συμβολική του αξία, δεν μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι οδηγούσε στην απόλυτη επιστημονική γνώση. Λειτουργούσε κυρίως 

συμπληρωματικά και όχι αυτόνομα απέναντι σε ότι χρειαζόταν να αποδειχθεί665.  

Αναμφίβολα, ο μύθος ήταν μια μορφή σκέψης που βρισκόταν υπό το φως της 

άρρηκτης διασύνδεσης του με την κοινωνία της αρχαίας Αθήνας666. Δεν πρέπει στο 

σημείο αυτό να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο μύθος δεν είχε ρεαλιστική διάθεση και 

κάποιες φορές εντοπιζόταν το πρόβλημα μεταξύ σημαίνοντος και σημαινόμενου, αφού 

το σύμβολο δεν μπορούσε να συγχωνευτεί με αυτό που αντιπροσώπευε667. Θα 

μπορούσαμε να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι στη  ρητορική του 5ου και 4ου αιώνα 

γίνεται αντιληπτή η στενή σύνδεση του μύθου με τον λόγο668. Η ρητορική συνιστά ένα 

από τα βασικά μέσα της πειθούς που αρκετές φορές κάνει την εμφάνιση της στην 

αθηναϊκή πολιτική σκηνή. Ως όρος ταυτόσημοςμε την πειθώ εντοπίζεται στον διάλογο 

 
664 Kennedy (2000) 23. 

665 Πατρικίου (x.x.) 49, 50. Kennedy (2000) 12. 

666 Buxton (1999) 52, 53. 

667 Buxton (1999) 122. 

668 Buxton (1999) 126. 
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Γοργία του Πλάτωνα (453a2) που ορίζεται η ρητορική από το Σωκράτη ως πειθούς 

δημιουργός669. 

 Σκόπιμο κρίνεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι  στην Αθήνα των 

κλασικών χρόνων ο όρκος συνδέεται με την έννοια της πειθούς. Πολλοί Αθηναίοι 

καταφεύγουν στον όρκο εξαιτίας του δεσμευτικού χαρακτήρα του με σκοπό να γίνουν 

πιστευτοί. Ο όρκος για τους Αθηναίους ήταν μια δεσμευτική, περιοριστική και 

υποχρεωτική τελετουργία που σε περίπτωση επιορκίας ή ψευδορκίας  κινδύνευαν να 

τιμωρηθούν. Βέβαια, οι Έλληνες ήταν σε θέση αρκετές φορές να διαπράξουν 

ψευδορκία από εξωτερικές επιρροές670. Ένα παράδειγμα από την ελληνική μυθολογία 

αναφορικά με τον όρκο είναι εκείνο της Εριφύλης η οποία εξαναγκάζει τον σύζυγο της 

Αμφιάραο να κινηθεί εναντίον της Θήβας πράγμα που ήταν ενάντια στη θέλησή του 

και στη μοίρα του. Τον αναγκάζει να ορκιστεί, ώστε να είναι απόλυτα πεπεισμένη ότι 

δεν θα παρεκκλίνει της απόφασης της οποίας του επέβαλε671. 

Ευελπιστούμε, επίσης,  να μην είναι παράτολμο να ισχυριστούμε ότι το απόσπασμα 

865 μας παραπέμπει στην ενέργεια του Περικλή ο οποίος με τη γλωσσική του 

δεινότητα, την πειθώ και τη δική του πρωτοβουλία κατόρθωσε να ψηφιστεί  ο πιο 

ριζοσπαστικός νόμος το 451 π.Χ. σχετικά με τα πολιτικά δικαιώματα. Σύμφωνα με τον 

νόμο, πλήρη πολιτικά δικαιώματα διέθεταν τα άτομα εκείνα που και οι δύο γονείς τους 

ήταν Αθηναίοι. Ο νόμος περί πολιτικών δικαιωμάτων προκάλεσε πολλά προβλήματα 

στα συμμαχικά κράτη. Επιπλέον, ένας τόσο επαναστατικός και νεωτερικός νόμος 

δημιουργούσε προβλήματα και στις αριστοκρατικές οικογένειες των Αθηνών, διότι 

κάποιες φορές συνέβαινε να μην είναι και οι δυο γονείς Αθηναίοι με αποτέλεσμα να 

στερούνται των πολιτικών τους δικαιωμάτων και συγχρόνως να πλήττεται το κύρος και 

το γόητρό τους. Ίσως, μέσω αυτού του νόμου ο Περικλής στόχευε στο να αποφύγει η 

Αθήνα κάποιες ξένες επιρροές. 

Συνεχίζοντας την ανάλυσή μας στην συγκεκριμένη ατιτλοφόρητη τραγωδία 

θαρρούμε πως είναι αναγκαίο να σταθούμε στο απόσπασμα 867, καθώς εικάζουμε ότι 

 
669 Kennedy (2000) 24. 

670 Sommerstein & Bayliss (2013) 310-320. 

671 Sommerstein & Bayliss (2013) 321. 
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ο τραγωδός θίγει την πολύ ενδιαφέρουσα έννοια της πολυφωνίας και του 

πλουραλισμού. 

Απ. 867 R στον Plut. De soll. anim. 37, 985C 

εὖ γὰρ καὶ διχοστατῶν λόγος672 

σύγκολλα τἀμφοῖν ἐς μέσον τεκταίνεται 

 

καλώς γιατί ακόμα και όταν οι γνώμες διίστανται 

συνενώνονται και των δύο πλευρών  στη μέση  

Κατά την άποψή μας, λοιπόν, ο τραγικός ποιητής επιχειρεί  να αναδείξει την αξία του 

πλουραλισμού ως ένα από τα σπουδαιότερα ερείσματα της αθηναϊκής δημοκρατίας. Η 

πολυφωνία αποτελώντας διαχρονική αξία στους αιώνες ευνοείται στο πλαίσιο της 

δημοκρατίας και παράλληλα κρίνεται επιτακτική η παρουσία της στο πλαίσιο 

λειτουργίας ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Με το να εκφράζονται πολλές και 

διαφορετικές απόψεις σε ένα ζήτημα δίνεται η δυνατότητα μιας σφαιρικής και 

ολοκληρωμένης προσέγγισής και αξιολόγησής του. Η δημοκρατία στηρίζεται στον 

πλουραλισμό των απόψεων και αυτό αποτελεί ένα γεγονός που οι Αθηναίοι οφείλουν 

να συνειδητοποιήσουν. Για την εδραίωση του πλουραλισμού, όμως, θεωρείται 

απαραίτητη η ύπαρξη της διαφωνίας και της διχογνωμίας. Συνεπώς, με τον όρο 

πλουραλισμό εννοούμε μια κοινωνικοπολιτική αντίληψη για την πραγματικότητα που 

εδράζεται στην ποικιλία και πολυσχιδία απόψεων, πεποιθήσεων και αρχών που μεταξύ 

τους είναι ετερόκλητες και ανεξάρτητες χωρίς καμιά κοινή βασική αρχή. Μέσω της 

πολυφωνίας παρέχεται η δυνατότητα να διατυπώνονται με ελευθερία, παρρησία και 

ευχέρεια λόγου όλες οι γνώμες που αφορούν ένα θέμα.  

Ας μην ξεχνάμε ότι η  πολυφωνία εδραιώνεται στην αθηναϊκή πολιτεία τη δεκαετία 

του 460 π.Χ., όταν η Αθήνα γίνεται μια ριζοσπαστική δημοκρατία και φυσικά, όταν το 

μεγαλύτερο μέρος των δικανικών αρμοδιοτήτων μεταφέρεται από το συμβούλιο του 

 
672 Radt (1999) V. 563. Πβ. και Nauck (1964) 314.  Lloyd- Jones (2003) 378, 379. Pearson (1917) III. 

69.  
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Αρείου Πάγου στα Λαϊκά Δικαστήρια673. Ο πλήρης έλεγχος των κυβερνητικών 

οργάνων και όλες πια οι πολιτικές αποφάσεις υποβάλλονταν στη βούληση του δήμου 

που κατείχε τη δύναμη της εξουσίας του νόμου και μέσω αυτών ρύθμιζε μόνο 

οτιδήποτε είναι ωφέλιμο για την αθηναϊκή κοινότητα προστατεύοντας κατά αυτόν τον 

τρόπο την αθηναϊκή δημοκρατία674. Αξιοπαρατήρητο είναι το γεγονός ότι ακόμα και 

οι φτωχότεροι πολίτες διαδραμάτιζαν έναν πληρέστερο ρόλο στη δημοκρατία και δεν 

αποκλείονταν ποτέ λόγω της οικονομικής675 τους κατάστασης. Οι περισσότεροι 

υπάλληλοι επιλέγονταν με κλήρωση και όχι με εκλογές όπως συνέβαινε με τους 

στρατηγούς. Πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι οι πολίτες εξέφραζαν τη 

βούλησή τους κυρίως στη Συνέλευση και είχαν περισσότερη ενεργή πολιτική 

ελευθερία συγκριτικά με άλλες πόλεις-κράτη676. Οι Αθηναίοι ήταν υπερήφανοι για τη 

δυνατότητα της ειλικρινούς πολιτικής ομιλίας677.  Πρόκειται για τη μορφή της άμεσης 

δημοκρατίας που ο λαός ασκούσε την πολιτική του δύναμη με την παρουσία και την 

άμεση ψηφοφορία του. Είναι αναγκαίο να υπογραμμιστεί στο σημείο αυτό ότι η 

πολυφωνία είχε μεγάλη αξία και οι Αθηναίοι δεν έπρεπε να τη θεωρήσουν ως κάτι 

δεδομένο και αυτονόητο στην πολιτική ζωή τους. Χρειάζεται προσπάθεια από πλευράς 

τους, ώστε να μην είναι παθητικοί πολίτες, αλλά ενεργοί και πολιτικά δραστήριοι 

εκφράζοντας τη γνώμη τους απρόσκοπτα, ακόμα και αν είναι αντίθετη από εκείνη του 

συνόλου. Μέσα από τις αντιθέσεις, τη διχογνωμία και τις συγκρουόμενες και 

ασυμβίβαστες γνώμες θα βρεθεί η χρυσή τομή σε κάθε ζήτημα που απασχολεί την 

αθηναϊκή κοινωνία, καθώς αυτό θα προσεγγίζεται και θα μελετάται πολύπλευρα. Οι 

συζητήσεις για θέματα εξωτερικής πολιτικής ή για ζητήματα που αφορούσαν την 

αθηναϊκή οικονομία και κοινωνία  δεν απέκλειαν κανέναν Αθηναίο, άλλωστε η 

πολιτική ήταν για όλους, διασφαλίζοντας έτσι την έννοια της ισότητας678.  

 
673 Thomas (2000) 61. 

674Ober (2000) 124. Thomas (2000) 62. Osborne (2009) 177, 178. 

675 Osborne (2004) 90. De Romilly (2010) 40, 41: Ορισμένοι Αθηναίοι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να 

αντέξουν οικονομικά την πλήρη αφοσίωσή τους στην πολιτική και δικαστική ζωή, όπως ήταν ο ρόλος 

των ενόρκων και η συμμετοχή τους στη Βουλή, ενώ κάποιοι άλλοι δεν μπορούσαν λόγω της οικονομικής 

τους ανέχειας να εγκαταλείψουν πολλές ημέρες την εργασία τους από την οποία βιοπορίζονταν για να 

ασχοληθούν με τις δημόσιες υποθέσεις, μέχρι φυσικά που ο Περικλής καθιέρωσε μισθό για αυτούς που 

ασκούσαν πολιτικά καθήκοντα. Δεν δικαιολογούσε, όμως, την ύπαρξη μισθού για την παρουσία τους 

στην Εκκλησία του δήμου, καθώς αποτελούσε την έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας και ταυτόχρονα η 

συμμετοχή των Αθηναίων πολιτών ήταν πολύ μικρή για να εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο.  

676 Thomas (2000) 70. 

677 Osborne (2004) 89. 

678 Osborne (2004) 89. 
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23. Αποσπάσματα που δεν αποδίδονται σε συγκεκριμένη 

τραγωδία του Σοφοκλή:936 και 937  

Για τα αποσπάσματα 936 και 937 είναι σχεδόν ακατόρθωτο να τα εντάξουμε σε μια 

συγκεκριμένη, έστω και αποσπασματικά σωζόμενη, τραγωδία του Σοφοκλή679. 

Συγχρόνως, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι δεν είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε 

το  μυθικό πρόσωπο που εκστόμισε τα συγκεκριμένα λόγια. Θαρρούμε, ωστόσο πως  

τα διασωθέντα αυτά χωρία παρουσιάζουν μεγάλη σπουδαιότητα, διότι κατά την άποψή 

μας θίγουν βαρυσήμαντες έννοιες για τη ζωή των Αθηναίων.  

Ξεκινώντας από το απόσπασμα 936 έχουμε την αίσθηση ότι ο Σοφοκλής δεν 

χρησιμοποιεί τυχαία τη λέξη σωφρόνων ως επιθετικό προσδιορισμό στη λέξη ἀνδρῶν. 

Απ. 936 R στον Stob. 4, 1, 11 

ὅπου γὰρ οἱ φύσαντες ἡσσῶνται τέκνων,680 

οὐκ ἔστιν αὕτη σωφρόνων ἀνδρῶν πόλις 

 

γιατί όπου οι πατέρες έχουν ηττηθεί από τα παιδιά (τους) 

δεν είναι αυτή πόλη σωφρόνων ανθρώπων. 

Πιστεύουμε ότι στόχος του τραγικού ποιητή είναι να τονίσει την έννοια του φρόνιμου, 

του συνετού, του εγκρατή και υγιή στο νου ανθρώπου. Σύμφωνα με το απόσπασμα, 

όταν τα παιδιά δρουν και ενεργούν εναντίον των πατέρων τους, είναι μια πράξη 

παράλογη και ανήθικη στο πλαίσιο της οποίας έχει χαθεί κάθε είδους ισορροπία και 

φυσικά έχει διασπαστεί η οικογενειακή και κατ’ επέκταση η κοινωνική συνοχή.  

Ο Σοφοκλής με τη χρήση του συγκεκριμένου χωρίου ίσως αποσκοπεί στην 

ανάδειξη της έννοιας της σωφροσύνης ως ένα είδος αυτοσυγκράτησης, αυτοελέγχου 

 
679 Lloyd-Jones (2003) 402, 403. Pearson (1917) III. 103, 104. 

680 Radt (1999) V. 587. Πβ. και Nauck (1964) 328.  Lloyd- Jones (2003) 402, 403. 
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και φιλονομίας.  Χαρακτηριστικό, λοιπόν, του Αθηναίου πρέπει να είναι η 

μετριοπάθεια και η σύνεση, αφού είναι προαπαιτούμενα της αρετής681. Κάθε πολίτης 

οφείλει να μεριμνήσει για την κατάκτησή αυτών των αρετών, διότι μέσα από τη 

φρόνηση, τον ορθό λόγο και την αυτοκυριαρχία θα επιβληθεί στον εαυτό του και στα 

πάθη του. Οι Αθηναίοι μέσω αυτής της αρετής θα κατορθώσουν να αναγνωρίσουν το 

δίκαιο και το άδικο, το καλό και το κακό. Συνεπώς, θα βρίσκονται σε θέση να 

υποστηρίξουν και να επιλέξουν τα κατάλληλα άτομα που θα καταλάβουν ηγετικές 

θέσεις, ώστε να προωθήσουν την αρμονική συνύπαρξη του αθηναϊκού λαού και 

ταυτόχρονα να οδηγήσουν την Αθήνα στην πρόοδο.  

Οι Αθηναίοι όντας σώφρονες έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν τη δημαγωγική 

τακτική κάποιων κυβερνώντων.  Οι δημοκόλακες, που συχνά οδηγούν την πόλη  τους 

σε μια επιζήμια και ασύμφορη για αυτήν κατεύθυνση, παρασύροντας τους 

ψηφοφόρους με την υποσχεσιολογία τους, εύκολα μπορούν να γίνουν αντιληπτοί από 

τους Αθηναίους, αν καλλιεργήσουν την αρετή της σωφροσύνης και την εφαρμόσουν 

στο βίο τους682. Οι Αθηναίοι, λοιπόν, θα είναι σε θέση να αντιληφθούν τις 

παραπλανητικές υποσχέσεις των διαφθορέων οι οποίοι προσπαθούν να 

προσεταιριστούν το λαό εκπληρώνοντας συχνά όσα εκείνος ποθεί και λαμβάνοντας 

μέτρα που μπορεί να είναι ολέθρια τόσο για την πόλη όσο και για τα μέλη της. Η 

κολακεία, επομένως, που εφαρμόζουν οι λαϊκιστές προς το δημοκρατικό πλήθος 

αποσκοπώντας στο να κερδίσουν τη συγκατάθεση του στη δύναμη και στην επιρροή 

τους θα γίνεται πια εύκολα αισθητή με συνέπεια την αποπομπή τους.  

Η Αθήνα στηριγμένη μόνο σε σώφρονες, συνετούς, και έμπειρους στα πολιτικά 

πράγματα πολίτες, αλλά και κυβερνώντες θα καταφέρει να ακμάσει, να προοδεύσει και 

να ανθίσει σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης683. Στο σημείο αυτό θα 

μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι πέραν του Σοφοκλή και ο Πλάτων σε διάλογο της 

νεανικής συγγραφικής του περιόδου, τον Χαρμίδη ασχολείται με την έννοια της 

σωφροσύνης. Κατά αυτόν η σωφροσύνη σχετίζεται με την σεμνότητα, με τη σωστή 

συμπεριφορά σε μια συζήτηση, με τον αυτοέλεγχο, την εγκράτεια, την πειθαρχία, την 

ευπρέπεια, τον σεβασμό, την καλή διαγωγή, την ταπεινότητα, την ευαισθησία και τη 

 
681 Xanthaki - Karamanou (2015) 141. 

682 Vegetti (2018) 232, 233. 

683 Κυρτάτας (2015) 152. 
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μετριοφροσύνη684. Ας θυμηθούμε, όμως, και την άποψη του  Θουκυδίδη ότι «η 

σωφροσύνη και η σύνεση στον Αθηναίο επέρχεται μετά την ενεργή παρουσία και 

συμμετοχή του στην πολιτικά δρώμενα του κράτους του685». 

Παράλληλα, θα μπορούσαμε να σταθούμε και στο πρώτο μισό του παραπάνω 

αποσπάσματος (ὅπου γὰρ οἱ φύσαντες ἡσσῶνται τέκνων), καθώς διαβλέπουμε να 

υφέρπει η έννοια της αχαριστίας και της αγνωμοσύνης. Ο Σοφοκλής χρησιμοποιώντας 

τη μετοχή φύσαντες και το ουσιαστικό τέκνων, ίσως, επιχειρεί να προβάλλει και να 

υπογραμμίσει τη χειρότερη και απεχθέστερη εκδήλωση αχαριστίας που δεν είναι άλλη 

από εκείνη των παιδιών προς τους γονείς τους. Οι αγνώμονες συχνά απογοητεύουν και 

αποκαρδιώνουν τους ευεργέτες τους, διότι δεν εκτιμούν τις προσφορές και τις θυσίες 

των συνανθρώπων τους, αν και οφείλουμε να τονίσουμε ότι στην αρχή υποκρίνονται 

ότι είναι υπόχρεοι για τη στήριξη τους. Το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζουν και δεν 

παραδέχονται την ηθική υποχρέωσή τους προς τον ευεργέτη - αρωγό τους οφείλεται 

στην εγωλατρεία και στον ατομισμό τους.   

Προχωρώντας στο απόσπασμα 937 δεν θα ήταν παράτολμο να ισχυριστούμε ότι ο 

τραγικός ποιητής ομολογεί απερίφραστα την έννοια της υπακοής και της 

συμμόρφωσης των πολιτών στους νόμους. 

Απ. 937 R στον Stob. 4, 1, 25 

νόμοις ἕπεσθαι τοῖσιν ἐγχώροις καλόν686 

 

είναι πρέπον να υπακούμε στους εγχώριους νόμους  

Αναμφίβολα, ο δραματουργικός σκοπός του ποιητή στο συγκεκριμένο απόσπασμα 

είναι να αναδείξει στους συμπολίτες του την αξία της ευπείθειας προς τους κείμενους 

νόμους της πόλης τους. Οι νόμοι ανέκαθεν, άλλωστε, αποτελούσαν κανόνες δικαίου 

που θεσμοθετούνταν και καθιερώνονταν από το εκάστοτε κράτος, προκειμένου να 

εξασφαλίσουν την κοινωνική αρμονία, να διευθετήσουν τις αντιθέσεις μεταξύ των 

 
684 Τaylor (2000)75-78. 

685 Θουκιδίδου, Ιστορίαι Β2.40. 

686 Radt (1999) V. 588. Πβ. και Nauck (1964) 328.  Lloyd- Jones (2003) 402, 403. Pearson (1917) III. 

104.   
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ανθρώπων, να καθορίσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και να εδραιώσουν 

τη δικαιοσύνη ως μια από τις κορυφαίες ηθικοκοινωνικές αρετές του ατόμου. Η 

απονομή του ορθού και του δίκαιου συμπίπτει με την τιμή και τον σεβασμό της ίδιας 

της ζωής και για τον  λόγο αυτό οι νόμοι επιδιώκουν να διασφαλίσουν την παγίωση της 

δικαιοσύνης στην κοινωνία. Μέσω της εφαρμογής δίκαιων και αμερόληπτων νόμων 

αποσοβείται η αδικία και κάθε είδους ανόμημα.  Παράλληλα, ο τρόπος που 

εφαρμόζονται οι νόμοι φανερώνει το είδος του πολιτεύματος που ισχύει σε ένα κράτος 

και τον τρόπο που ενεργούν τα άτομα μέσα σε αυτό. Η καταπάτηση τους συνεπάγεται 

κοινωνικό και πολιτειακό χάος με συχνές τις εξάρσεις βίας, της εκμετάλλευσης και της 

καταστρατήγησης της ελευθερίας των ατόμων. Η ευπείθεια στους πολιτειακούς νόμους 

είναι απολύτως απαραίτητη αρκεί οι νόμοι να μην είναι άδικοι, ανακριβείς, 

αναχρονιστικοί, υπερβολικά αυστηροί και μεροληπτικοί υπέρ κάποιων κοινωνικών 

ομάδων. Η ανυπακοή και η παραβίαση τους προκαλεί συνθήκες έντασης, αναρχίας, 

εγκληματικότητας και ανασφάλειας, συνθήκες που αναγκαστικά οδηγούν την 

κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος.  

Οι Αθηναίοι καλούνται με το παραπάνω απόσπασμα να αναστοχαστούν και να 

συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα των νόμων, διότι δίχως την ύπαρξη αυτών δεν 

θα εξομαλύνονταν οι μεταξύ τους διαφωνίες ούτε φυσικά οι διαφορές μεταξύ της 

πολιτείας και των πολιτών της. Η πειθαρχία των συμπολιτών του Σοφοκλή στους 

νόμους εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνικής ζωής και την ομαλή 

συμβίωση τους γεγονός που συνιστά τη βασική επιδίωξη κάθε πολιτισμένης κοινωνίας. 

Οι Αθηναίοι δεν πρέπει να λησμονούν ότι οι νόμοι προσδιορίζουν με σαφήνεια τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών και ρυθμίζουν την ανθρώπινη 

συμπεριφορά περιορίζοντας την ατομική αυθαιρεσία. Επίσης, ο αθηναϊκός λαός είναι 

αναγκαίο να κατανοήσει ότι οι θεσμοθετημένοι κώδικες συμπεριφοράς δεν 

περιορίζουν την ελευθερία του, αντιθέτως, την προστατεύουν και την ενισχύουν, ενώ 

συγχρόνως ηθικοποιούν τη συμπεριφορά του διαπαιδαγωγώντας τον και μεταδίδοντας 

του την έννοια της δικαιοσύνης, της ισοτιμίας και της αξίας του δικαίου.   

Το πολίτευμα της λαϊκής κυριαρχίας στηρίζεται στην εφαρμογή των νόμων μέσω 

των οποίων τιθασεύονται και χαλιναγωγούνται τα πάθη και οι ορμές κάθε ατόμου που 

ρέπει προς την ανομία. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πολιτεύματος οι νόμοι είναι 

δίκαιοι και αντικειμενικοί συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της πολιτικής ζωής, 

εφόσον αποτρέπουν τις ατασθαλίες της εκτελεστικής εξουσίας και εξασφαλίζουν την 
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ισοπολιτεία ενισχύοντας τους δημοκρατικούς θεσμούς. Επίσης, μέσα από την 

περιφρούρηση των δικαιωμάτων των πολιτών δημιουργείται ένα αίσθημα τάξης, 

ασφάλειας και σιγουριάς στη ζωή τους.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η 

φερεγγυότητα ενός νόμου βρίσκεται στο ότι έχει καταδειχθεί η ορθότητά του στην 

πορεία των χρόνων και στο ότι έχει  οριστεί από το νομοθέτη ως μια αρχή που στοχεύει 

στην εξασφάλιση του δικαίου και ικανοποιεί το κοινωνικό συμφέρον. Η ύπαρξη του 

νόμου ως κοινωνικό αγαθό ανέκαθεν αποτελούσε πρόσκομμα στην εδραίωση της 

διαφθοράς και της ικανοποίησης του προσωπικού συμφέροντος και για τον λόγο αυτό 

οι Αθηναίοι οφείλουν να τον θέσουν ως ασπίδα για την προστασία της πολιτικής και 

της κοινωνικής τους ζωής.  

Τα παραπάνω διασωθέντα αποσπάσματα μας δίνουν το έναυσμα να αναφερθούμε 

στην έννοια του δικαίου στην αρχαία Ελλάδα. Αρχικά, αναπτύχθηκε η έννοια του 

Φυσικού - άγραφου Δικαίου το οποίο διαχωρίστηκε στη συνέχεια από το Θετό-γραπτό 

Δίκαιο. Στην αρχαία ελληνική τραγωδία οι θεοί είναι οι νομοθέτες, ενώ οι θεϊκοί και οι 

κοσμικοί νόμοι αλληλοβοηθούνται και αλληλοϋποστηρίζονται. Στη δημοκρατική 

Αθήνα η εφαρμογή των νόμων και των κανόνων δικαίου κατοχυρώνουν πλήρως όλες 

τις ελευθερίες και τα δικαιώματα του Αθηναίου πολίτη, συμβάλλουν στην εφαρμογή 

της αρχής της πλειοψηφίας, στην ισότητα, στην πολυφωνία και στον διάλογο. Ο 

Αθηναίος τιμούσε και σεβόταν τους νόμους, οι οποίοι, αν και ήταν ιδιαιτέρως 

ριζοσπαστικοί, ενίσχυαν ακόμα περισσότερο τον θεσμό της δημοκρατίας.  

Σύμφωνα με το απόσπασμα 937 κάθε άνθρωπος οφείλει να υπακούει στον νόμο, 

να σέβεται και να τιμά τους θεσμούς, γιατί έτσι θα συναισθανθεί την ευθύνη και το 

χρέος του απέναντι στην πολιτεία και στην κοινωνία. Είναι αναγκαίο ο Αθηναίος να 

εκτιμήσει την ιδιότητα του πολίτη που διαθέτει και να συμμετέχει ενεργά687, δραστήρια 

και παραγωγικά στην πολιτική ζωή, να υπηρετεί και να προασπίζεται το κοινό όφελος, 

να συνδιαλέγεται με τους συμπολίτες του δίχως να επιβάλλει την άποψή του ετσιθελικά 

και αυθαίρετα, να σέβεται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας688 και να αγωνίζεται για την 

ορθή λειτουργία των θεσμών. Η δημοκρατία, λοιπόν, δεν είναι μόνο πολίτευμα, αλλά 

 
687 Meier (1997) 51: «Το δικαίωμα του πολίτη έπρεπε να αποτελεί ιδιαίτερο προνόμιο. Αυτό εξέφραζε 

την έντονη τάση των Ελλήνων να κρατήσουν κλειστό τον κύκλο των πολιτών, την πρωταρχική επιθυμία 

τους για όσο το δυνατό μεγαλύτερη ομοιογένεια.» 

688 Μossé (2015) 10: «Η διατύπωση των ψηφισμάτων προϋποθέτει το γεγονός ότι η μειοψηφία δέχεται 

τις αποφάσεις της πλειοψηφίας και βρίσκονται ενωμένοι στη φράση έδοξε τω δήμω ως κάτοχο του 

κράτους.» 
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και τρόπος ζωής στην Αθήνα του Περικλή και η ευπείθεια στους ψηφισμένους από την 

πλειοψηφία των πολιτών νόμους είναι απαραίτητο συστατικό για τη λειτουργία της. 

Με την υπακοή σε ορθούς νόμους, λοιπόν, ικανοποιούνταν οι προσδοκίες της αρχαίας 

αθηναϊκής κοινωνίας για προοπτικές μεγαλύτερης ανάπτυξης, αφού διασφαλίζονταν η 

ευταξία, η κοινωνική ομαλότητα και η δικαιοσύνη και παράλληλα σημειώνονταν 

οικονομική πρόοδος και  έντονη πνευματική ζωή. 

O Σοφοκλής με τη χρήση αυτού του χωρίου πιθανότατα επιχειρεί να τονίσει την 

έννοια της δικαιοσύνης ως μια θεμελιώδη αρετή του αρχαίου ελληνικού κόσμου και 

ως τη βάση στην οποία θεμελιώνεται η δημοκρατική Αθήνα. Χωρίς την έννοια του 

δικαίου689 η Αθήνα δεν μπορεί να διευθετήσει τις συγκρούσεις και να εξασφαλίσει 

τρόπους συμβιβασμού των διαφορών και των διαφωνιών. Η πόλη που διοικείται, 

άλλωστε, από δίκαιους άνδρες γαλουχεί και δίκαιους πολίτες οι οποίοι διακρίνονται 

από έναν εσωτερικό σεβασμό και  μια συνειδητή και εκ φύσεως ανάγκη υπακοής στους 

νόμους, καθώς αυτοί έχουν διαπαιδαγωγηθεί με την ιδέα του δικαίου690. Κατά αυτόν 

τον τρόπο οι πολίτες θα θεωρηθούν χειραφετημένοι και άξιοι να συμμετάσχουν σε όλες 

τις λειτουργίες της πόλης τους. Όπως υποστηρίζει και ο Σωκράτης στον διάλογο 

Κρίτων, ο καλός Αθηναίος πολίτης έχει καθήκον του να συμμορφώνεται στις 

δικαστικές αποφάσεις και να μην περιφρονεί την κρίση του δικαστηρίου ακόμα και αν 

είναι πλανημένη και αστήρικτη. Αν εναντιωθεί στην τελική κρίση και θέση του 

Δικαστηρίου θα σήμαινε οριστικά το τέλος του νόμου και της τάξης691. O Σοφοκλής 

πιθανότατα επιδιώκει να επισημάνει στους Αθηναίους ότι ο θεσμός της 

δικαιοσύνηςφανερώνει την τέλεια ισορροπία μεταξύ της δημόσιας ισχύος και της 

ατομικής ελευθερίας, γεγονός που αποτέλεσε το ιδανικό της κλασικής Αθήνας692. Ας 

μη ξεχνάμε ότι εντοπίζουμε μια γόνιμη διαλεκτική σχέση μεταξύ του θεάτρου και των 

αθηναϊκών δικαστηρίων, αφού συχνά οι συγγραφείς των δικανικών λόγων δανείζονταν 

στοιχεία από τα τραγικά έργα για να ενδυναμώσουν τα επιχειρήματά τους και από την 

άλλη πλευρά οι τραγικοί ποιητές μέσα σε αυτούς και ο Σοφοκλής αξιοποιούσαν 

 
689 . Liddell & Scott (1901) I. 559, 624: Ετυμολογικά η λέξη δίκαιον προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό 

ρήμα δείκνυμι που σημαίνει φέρνω στο φώς, φανερώνω. Το δίκαιον είναι το ορθόν, το αρμόζον, το 

αμερόληπτο, το νόμιμο.  

690 Vegetti (2018) 240-241.  

691 Taylor (2000) 206. 

692 Glotz (1989) 240, 262. 
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στοιχεία της νομικής ορολογίας693. Όπως αναφέρουν οι Vernant και Vidal- Naquet  «το 

τεχνικό νομικό λεξιλόγιο, που βρίσκουμε στους Τραγικούς, υπογραμμίζει τη συγγένεια 

ανάμεσα στα θέματα που προτιμά η τραγωδία και σε ορισμένες περιπτώσεις που 

ανήκουν στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων, αυτών των δικαστηρίων που είχαν 

ιδρυθεί πρόσφατα, ώστε να γίνονται ακόμη ολότελα αισθητές οι καινούριες αξίες, που 

οδήγησαν στην ίδρυσή τους και που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους»694. Βέβαια, οι 

τραγικοί ποιητές κάποιες φορές κάνουν χρήση του δικανικού λεξιλογίου θέλοντας να 

εκθέσουν τις ατέλειες του, τις ασάφειες και τις ανακολουθίες στα νοήματα που διέπουν 

το αθηναϊκό νομικό σύστημα695. Συχνά γίνεται λόγος ότι το αθηναϊκό νομικό σύστημα 

ήταν ασταθές, καθώς αρκετές φορές η αθηναϊκή νομοθεσία εμπιστευόταν την κρίση 

δικαστών που επηρεάζονταν από επιφανειακής λογικής επιχειρήματα των 

επαγγελματιών ρητόρων696. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε στο 

σημείο αυτό ότι το αθηναϊκό δικανικό σύστημα παρέχει το δικαίωμα σε κάθε Αθηναίο 

πολίτη να αναλάβει τον ρόλο του δημοσίου κατηγόρου συμμετέχοντας ενεργά στη 

δικαιοσύνη697. Οι Αθηναίοι, λοιπόν, όπως αναφέρει και η Doganis «βρίσκονταν σε ένα 

διαρκές παιχνίδι με τον νόμο, έχοντας μια βαθιά δικανική κουλτούρα και μια 

δικανικοποίηση των κοινωνικών σχέσεων γεγονός που λειτουργούσε επωφελώς προς 

τους πολίτες, διότι αφομοίωναν τη θεσμική λειτουργία της πολιτείας και ταυτόχρονα 

τους βοηθούσε στην εκμάθηση της δημοκρατίας»698. 

  

 
693 Cartledge (2015) 21. 

694 Vernant & Vidal- Naquet (1988) 19, 20. 

695 Vernant & Vidal- Naquet (1988) 20. 

696 Mossé (2013)171. 

697 Doganis (2009) 26, 186. 

698 Doganis (2009) 26, 93. 
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Συμπεράσματα  

Μέσα από την προσπάθειά μας να ερμηνεύσουμε τις είκοσι τρεις αποσπασματικά 

σωζόμενες τραγωδίες του Σοφοκλή, σκοπό είχαμε να αποδείξουμε την πρόθεση του 

τραγικού ποιητή να θίξει κάποιες πολιτικές πτυχές της σύγχρονης του 

πραγματικότητας. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι έχει μεγάλη σπουδαιότητα το 

γεγονός ότι ο Σοφοκλής διέθετε μια επιτυχημένη και μακρόχρονη θητεία στην πολιτική 

σε χρονικές περιόδους ιδιαίτερα σημαντικές για την Αθήνα. Ειδικότερα, ανέλαβε το 

αξίωμα του Ελληνοταμία, τη συστρατηγία με τον Περικλή στον Σαμιακό πόλεμο και 

εκλέχθηκε ένας από τους Προβούλους μετά την εκστρατεία της Σικελίας.  

Γενικά, η αθηναϊκή τραγωδία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, πλην των άλλων και 

ως πολιτικό θέατρο από τη στιγμή που διδασκόταν και παριστανόταν με απόφαση και 

ενέργειες της αθηναϊκής πολιτείας και με κοινό τον λαό της Αθήνας. Όλη η διαδικασία 

της υλοποίησης των παραστάσεων γινόταν πέρα από τους δραματουργούς και με τη 

συνδρομή κυβερνητικών οργάνων σε ορισμένη γιορτή η οποία είχε καθιερωθεί από το 

κρατικό θρησκευτικό ημερολόγιο. Αναμφισβήτητα, ο πολιτικός χαρακτήρας της 

τραγωδίας διαφαίνεται και από κάποια πιο συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά, 

που εντοπίζονται και στις σοφόκλειες τραγωδίες και αφορούν σε κάποιες 

δραστηριότητες που ελάμβαναν χώρα κατά τη διάρκεια των εναρκτήριων επίσημων 

εορτασμών. Ειδικότερα, πριν από την τέλεση των παραστάσεων, παρουσιάζονταν στο 

θέατρο οι φόροι των συμμαχικών πόλεων της Αθήνας, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονταν 

οι συμμαχικές αποστολές που κατέφθαναν εκείνη την περίοδο, προκειμένου να 

καταβάλουν τον συμμαχικό φόρο. Επίσης, ένα ακόμα στοιχείο που καταδεικνύει την 

πολιτική φύση των εναρκτήριων τελετών ήταν η παρουσίαση των ορφανών του 

πολέμου, ώστε να προβληθεί η φροντίδα του κράτους.  

Συγχρόνως, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στο γεγονός ότι η περίοδος των 

εν άστει Διονυσίων ήταν πρόσφορη και για τις επισκέψεις πρέσβεων άλλων κρατών 

δίνοντας την ευκαιρία στην Αθήνα να αναπτύξει τις διπλωματικές της σχέσεις και τις 

διακρατικές της επαφές. Άλλο ένα στοιχείο μέσω του οποίου διαγράφεται ο πολιτικός 

χαρακτήρας της τραγωδίας είναι το πολιτικοποιημένο αθηναϊκό θεατρικό κοινό. Δεν 

πρέπει να λησμονούμε το γεγονός ότι οι Αθηναίοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα πλέον 
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να αντιληφθούν κάποια πολιτικά στοιχεία της εποχής τους, αφού ο ποιητής διυλίζει τα 

πολιτικά συμβάντα μέσα από τον μύθο στον οποίο βασίζεται η τραγωδία. Την 

ικανότητα αυτή την διαθέτουν, διότι οι περισσότεροι συμμετέχουν ενεργά στα κοινά, 

έχουν γαλουχηθεί με τις δημοκρατικές αρχές και έχουν αναπτύξει πλέον έναν ελεύθερο 

και ανεξάρτητο τρόπο σκέψης. Επίσης, η διαρκής παρακολούθηση θεατρικών 

παραστάσεων έχει συντελέσει και αυτή με τη σειρά της στη διαμόρφωση της πολιτικής 

συνείδησης του Αθηναίου και στη συγκρότηση μιας παιδευτικής εμπειρίας η οποία 

απηχεί τις ηθικές και πολιτικές αρχές της αθηναϊκής κοινωνίας. Τέλος, σημαντικός 

είναι και ο ρόλος των ίδιων των ποιητών, οι οποίοι κάλυπταν τον μύθο με ένα 

κοινωνικοπολιτικό ένδυμα που ανταποκρινόταν στις συνθήκες της εποχή τους και 

ταυτοχρόνως διατύπωναν έναν πολιτικό λόγο εναντίον των τυράννων. Γίνεται 

αντιληπτό, συνεπώς, ότι η αθηναϊκή τραγωδία εξέφραζε την πεμπτουσία και το 

απόσταγμα της δημοκρατίας. 

Αξιοπρόσεκτη είναι κατά τη γνώμη μας η σχέση της τραγωδίας με την αθηναϊκή 

πολιτεία. Η Αθήνα ιδιαίτερα μετά την μεταλλαγή της Αθηναϊκής Συμμαχίας σε 

Ηγεμονία αποσκοπούσε στο να αυτοσυστηθεί και να αυτοεπαινεθεί. Η ευκαιρία αυτή 

δινόταν στην Αθήνα κατά την τέλεση των Μεγάλων Διονυσίων στο πλαίσιο των 

οποίων παιζόταν ο μεγαλύτερος αριθμός των θεατρικών παραστάσεων. Οι δράσεις που 

πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων εκδηλώσεων πρόσφεραν 

τόσο στους πολίτες όσο και στους ξένους επισκέπτες τη δυνατότητα να εκτιμήσουν το 

γόητρο, τη δύναμη και το κύρος της αθηναϊκής πόλης. Αξίζει να θυμηθούμε στο σημείο 

αυτό τους επιδεικτικούς λόγους που εκφωνούνταν κατά τη διάρκεια των εναρκτήριων 

τελετών πριν από την τέλεση των θεατρικών πράξεων και οι οποίοι αποσκοπούσαν στο 

να αναδείξουν το μεγαλείο, τη λαμπρότητα, την ισχύ και την υπεροχή της αθηναϊκής 

πόλης. Μέσω αυτών των λόγων οι Αθηναίοι συχνά παρουσίαζαν εμφαντικά τα 

κατορθώματα και τις επιτυχίες του αθηναϊκού παρελθόντος, εξήραν το δημοκρατικό 

τους πολίτευμα και εκθείαζαν την αθηναϊκή νοοτροπία. Πλέκοντας οι Αθηναίοι το 

εγκώμιο της πόλης τους και εξυμνώντας το μεγαλείο της απέβλεπαν στο να προβληθεί 

το κράτος τους ως το πανίσχυρο κέντρο του ελληνικού κόσμου. Έμπρακτα οι Αθηναίοι 

προσπαθούσαν μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες να εντυπωσιάσουν τους 

παρευρισκόμενους. Παραδειγματικά μπορούμε να αναφέρουμε την ελεύθερη είσοδο 

των άπορων πολιτών στο θέατρο, την αποφυλάκιση των κρατουμένων για όσες ημέρες 

διαρκούσαν τα Μεγάλα Διονύσια και την παρέλαση των ορφανών νέων των οποίων 
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την φροντίδα είχε αναλάβει το κράτος έως ότου ενηλικιωθούν ως ανταμοιβή προς τους 

γονείς τους που θυσιάστηκαν για την πατρίδα. 

Μέσα από τη μελέτη των εν λόγω τραγωδιών παρατηρήσαμε τη διάθεση του ποιητή 

να αναδείξει έμμεσα κάποια κρίσιμα και πολυσύνθετα ζητήματα της εποχής του και 

συγχρόνως να προασπιστεί υψηλά ιδεώδη της αθηναϊκής δημοκρατίας. Επίσης, τα 

δραματικά έργα συνιστούσαν ένα θέατρο ιδεών που δεν αντανακλούσαν μόνο 

προϋπάρχουσες πολιτικές, κοινωνικές και ηθικές ιδέες, αλλά βρίσκονταν πιο μπροστά 

ακόμα και από τις ιδέες της εποχής κατά την οποία γράφτηκαν κάνοντας πιο 

πρωτοποριακές και επαναστατικές κρίσεις στην κοινωνικοπολιτική κανονικότητα της 

εποχής και του τόπου των τραγωδιογράφων. Ο Σοφοκλής  καλούσε, λοιπόν, τον θεατή 

των έργων του να διερωτηθεί για τις πολιτικές καταστάσεις τις οποίες βίωνε και 

συγχρόνως να επανεξετάσει τα στοιχεία εκείνα που αφορούσαν στην 

κοινωνικοπολιτική του φυσιογνωμία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κάθε 

δραματικό έργο συνιστούσε για τον Αθηναίο πολίτη του 5ου αιώνα π.Χ. στοιχείο 

προβληματισμού και περισυλλογής το οποίο θα πρόσφερε το έναυσμα για τη βελτίωση 

των συνθηκών της ζωής του. Κατά τη γνώμη μας, αυτό που ενδιαφέρει τον Σοφοκλή 

είναι η βελτίωση της ζωής των συμπολιτών του, ώστε να ζουν σε ένα περιβάλλον 

αρμονικό και ισόρροπο. Θέτει ο ποιητής με αυτόν τον τρόπο τον άνθρωπο στο κέντρο 

όλων, αφού όσα επιθυμεί να επισημάνει σχετίζονται με την αναβάθμιση της ποιότητας 

ζωής του.  

Φαίνεται τελικά ότι ο Σοφοκλής μετριάζοντας την σπουδαιότητα του μυθολογικού 

στοιχείου των έργων του, ίσως, οδηγεί τους Αθηναίους θεατές στο να προβούν σε μια 

ευρύτερη ερμηνεία των τραγωδιών του. Το γεγονός αυτό τους δίνει το έναυσμα να 

αναγνωρίσουν στους δραματικούς διαλόγους και μονολόγους κάποιες πτυχές των 

σύγχρονων δημοκρατικών τους βιωμάτων και να συσχετίσουν διάφορα μυθολογικά 

στοιχεία με ζητήματα της επικαιρότητας, εφόσον η τραγωδίες αγγίζουν τη πολιτική 

τους πραγματικότητα. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι πέρα από 

τους συνειρμούς και τις συνδέσεις που έκανε το θεατρόφιλο κοινό με τη δική του 

κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα, πιθανώς, να απολάμβανε και το γεγονός ότι μέσω 

των τραγωδιών ετίθεντο υπό αμφισβήτηση τόσο οι καθιερωμένες κοινωνικές και 

ηθικές  αξίες όσο και οι παγιωμένες πολιτικές ιδεολογικές αρχές. 
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα διασωθέντα αποσπάσματα των υπό εξέταση 

τραγωδιών του Σοφοκλή είναι λίγα, ωστόσο πιστεύουμε ότι καταφέραμε να 

εντοπίσουμε κάποιες πολιτικές και ηθικοκοινωνικές προεκτάσεις σε ορισμένα 

διασωθέντα χωρία. Έχουμε την αίσθηση ότι αυτά τα αποσπάσματα εναρμονίζουν τον 

μύθο με τα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της εποχής των Αθηναίων θεατών και ότι 

ενδεχομένως οδηγούσαν τους θεατές σε έναν προβληματισμό αναφορικά με τα 

ιστορικά γεγονότα και τις πολιτικές αλλαγές της εποχής τους.  Οι θεατές του 5ου αιώνα 

π.Χ., άλλωστε, όπως πολύ σωστά αναφέρει η Ismene Lada-Richards «καλούνται 

συνεχώς να αναστοχαστούν, να σκεφτούν δηλαδή με κριτικό πνεύμα τη δική τους 

ενεργή θέαση των έργων στο θέατρο. Είχαν τη δυνατότητα να αναλογιστούν τις ειδικές 

συνθήκες της δικής τους συμμετοχής ως θεατές στο θεατρικό δρώμενο»699. Με άλλα 

λόγια, οι θεατές των θεατρικών παραστάσεων ήταν σε θέση να κάνουν τις δικές τους 

διαπιστώσεις και να συνάγουν ελεύθερα τα δικά τους πορίσματα υπό το πρίσμα 

δεδομένων συνθηκών στο πλαίσιο των οποίων παιζόταν η συγκεκριμένη τραγωδία. 

Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι στην προσπάθειά μας να 

διεισδύσουμε στις ιδέες που ο δραματουργός, κατά την άποψή μας, αποσκοπούσε να 

αναδείξει και να προωθήσει, ήρθαμε αντιμέτωποι με το πρόβλημα της πιθανής 

παραποίησης και της ακούσιας υπερβολής στην απόδοση κάποιων εννοιών στο πλαίσιο 

της ερμηνείας τους. Ταυτόχρονα, προσπαθήσαμε να μην οδηγηθούμε σε μια άγονη και 

μάταιη απόπειρα για την εύρεση αμφίβολων και διφορούμενων σκοπιμοτήτων του 

Σοφοκλή. Οι συζητήσεις μας, βέβαια, έχουν επικεντρωθεί σε προβλήματα που 

απασχολούσαν τον αθηναϊκό λαό στα κλασικά χρόνια και στην αντίληψή του σχετικά 

με την αθηναϊκή δημοκρατία. Επίσης, ένα ακόμα ζήτημα που μας απασχόλησε στα υπό 

μελέτη έργα και ίσως είναι για εμάς η πιο μεγάλη δυσκολία που κληθήκαμε να 

αντιμετωπίσουμε είναι ο χρονικός προσδιορισμός των αποσπασματικών τραγωδιών. 

 Ταυτόχρονα στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε μέσα από τη συζήτηση των εν 

λόγω τραγωδιών να τονίσουμε την πολύμορφη σχέση της τραγωδίας του 5ου αιώνα π.Χ. 

με τους βασικούς θεσμούς της δημοκρατικής Αθήνας και να αναδείξουμε τις πολιτικές 

απηχήσεις των αποσπασμάτων του δραματουργού. Η πολιτική σημασία των τραγικών 

έργων, όπως προείπαμε, έγκειται στο γεγονός ότι εντοπίζουμε μια πολύπλοκη σχέση 

μεταξύ αυτών, της δημόσιας ζωής και της αθηναϊκής δημοκρατικής ιδεολογίας.  

 
699 Lada-Richards (2008) 465.  
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Θέλουμε να πιστεύουμε πως από την εξέταση και την ερμηνεία του υλικού μας, 

αποδείξαμε ότι πράγματι τα τραγικά έργα του Σοφοκλή απηχούν τις πρωταρχικές 

ιδεολογικές δομές της δημοκρατίας. Όπως διισχυρίζεται και ο Μαρκαντωνάτος «έχει 

πλέον εμπεδωθεί η πεποίθηση μεταξύ των μελετητών της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας 

ότι το θέατρο στη διάρκεια του 5ου αιώνα π.Χ. λειτουργούσε ως πανίσχυρος 

πολλαπλασιαστής της αθηναϊκής δημοκρατικής ιδεολογίας και πραγματεύεται θέματα 

ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος για τους Αθηναίους της κλασικής εποχής»700. 

Παράλληλα, μέσα από τη μελέτη των 23 σοφόκλειων τραγωδιών 

συνειδητοποιήσαμε και την αξία των δραματικών έργων για την εκπαίδευση του 

αθηναϊκού λαού.  Οι τραγικοί ποιητές έπλαθαν με τα δραματικά τους έργα την ηθική 

της εποχής τους και λειτουργούσαν ως εθνικοί παιδαγωγοί ιδιαίτερα για τις νεότερες 

γενιές θεατών. Οι θεατές, παρακολουθώντας τις θεατρικές παραστάσεις με ιδιαίτερο 

ζήλο, πιθανώς, επιθυμούσαν να αποκτήσουν την απόλυτη πνευματική εμπειρία, την 

πνευματική τους ανύψωση, προσδοκώντας να καταστούν κοινωνοί μιας άκρως 

παιδευτικής διαδικασίας. Όπως υποστηρίζει και ο Καραβάς  «η τραγωδία ήταν ζωντανή 

για τους θεατές και διατηρούσε ακόμα την πολυδιάστατη μορφή της: Ήταν κείμενο, 

δράμα, θεατρικό έργο, παράσταση, χαρακτήρες, ηθικό δίδαγμα, μύθος, ιστορία, πλοκή, 

σοφία. Τα έργα των τραγικών της κλασικής εποχής επηρέαζαν ουσιαστικά την 

κατάρτιση των νέων και ενέπνεαν στην πράξη τη συγγραφή παντός είδους 

κειμένων»701.  

Επίσης, διαπιστώνουμε ότι η ρητορεία αποτέλεσε ένα συμπληρωματικό στοιχείο 

στον τρόπο δόμησης των τραγωδιών. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι το 

συγκεκριμένο ποιητικό είδος μιμείται ορισμένα χαρακτηριστικά της αθηναϊκής 

κοινωνίας και της αττικής πολιτικής σκηνής θίγοντας συγχρόνως κομβικά σημεία της 

αθηναϊκής δημοκρατικής ιδεολογίας. Συχνά, ο Σοφοκλής τοποθετεί τους ήρωες του 

μύθου να διαφωνούν και να αντιτίθενται με τη χρήση επιχειρημάτων και τεκμηρίων, 

όπως συμβαίνει και με τα φυσικά πολιτικά πρόσωπα. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε 

ότι μέσα από τις δριμύτατες αντιπαλότητες μεταξύ των τραγικών προσώπων γίνεται 

αντιληπτή από το πολυποίκιλο θεατρικό κοινό η χρήση δημόσιας ρητορείας και 

κριτικής. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι πολλά επιχειρήματα των ηρώων θυμίζουν 

 
700 Μαρκαντωνάτος (2012) 15. 

701 Καραβάς (2008) 263. 
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την επιχειρηματολογία των πολιτικών της εποχής των θεατών, αλλά και των 

πολιτικοποιημένων Αθηναίων στην Εκκλησία του δήμου.  

 Τέλος, αξίζει να στρέψουμε την προσοχή μας και στη χρήση συκοφαντικού λόγου 

που εντοπίσαμε σε ορισμένες υπό μελέτη τραγωδίες στο πλαίσιο της υπόθεσής τους. 

Το γεγονός αυτό κατά τη γνώμη μας θα οδηγούσε τους θεατές στη σύγκριση με το λόγο 

και τη δράση των λαοπλάνων της εποχής τους. Δυστυχώς,  οι δημαγωγοί, όπως έχουμε 

αρκετές φορές επισημάνει, εξαιτίας της ρητορικής τους ικανότητας, της χρήσης 

προπαγάνδας, της παραπληροφόρησης και του τυχοδιωκτισμού τους παρωθούσαν την 

Αθήνα σε μια κατάσταση αναταραχής και αβεβαιότητας με αποτέλεσμα την 

αποσάθρωση και την εξαχρείωση του πολιτικού και κοινωνικού ιστού της. Βέβαια, η 

αθηναϊκή δημοκρατία εφαρμόζοντας την αρχή της ισηγορίας  αναγνωρίζει σε όλους το 

δικαίωμα του λόγου και της ελεύθερης έκφρασης στους κόλπους της πολιτικής702. Το 

θέμα, ωστόσο, που εγείρεται είναι κατά πόσο οι Αθηναίοι θα είναι σε θέση να 

αναγνωρίσουν τους συκοφάντες και να κατορθώσουν να αποφύγουν τη χειριστική τους 

συμπεριφορά.  

Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, συνεπώς, ότι ο Σοφοκλής παρουσιάζει πίσω 

από το πέπλο του μύθου σύγχρονα πολιτικά και ηθικοκοινωνικά ζητήματα που 

απασχολούν τους Αθηναίους και που πιθανότατα και οι ίδιοι επιθυμούσαν να 

επισημανθούν από τον ποιητή. Εικάζουμε πως στόχος του ποιητή είναι αφενός η 

ψυχαγωγία του αθηναϊκού κοινού και αφετέρου η γέννηση ενός προβληματισμού 

αναφορικά με τα μεγάλα ζητήματα της εποχής του. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι αυτό που 

ενδιαφέρει τον τραγικό ποιητή είναι να διδάξει στους συμπολίτες του ότι ο 

αμοραλισμός, ο υπέρμετρος εγωισμός και η αλαζονεία της δύναμης τόσο στις 

κοινωνικές όσο και στις πολιτικές ή διακρατικές σχέσεις επιφέρει οδυνηρές συνέπειες 

στην πόλη τους και ταυτοχρόνως να τονίσει την αναγκαιότητα της συμμετοχής των 

Αθηναίων στα πολιτικά δρώμενα γεγονός που θα ισχυροποιήσει τη δημοκρατία και θα 

συμβάλει στην κατάκτηση της ευημερίας τους.  

  

 
702 Doganis (2009) 134. 
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