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Περίληψη 

 

Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί η ανάδειξη της διαχρονικότητας του 

αρχετυπικού μύθου της Φαίδρας και του Ιππόλυτου μέσα από την ανάλυση κάποιων σημαντικών-

κατά την άποψή μας- δραματικών υλοποιήσεων και μεταγραφών του, τόσο στην ελληνική όσο και 

στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, καθώς και η απόπειρα προβολής και ανάλυσης του ερωτικού στοιχείου 

που ενυπάρχει σε αυτόν, από την πρώτη σωζόμενη μορφή του Ευριπίδη (5ος αι. π.Χ.), έως την εκδοχή 

της Sarah Kane (20ός αι. μ.Χ.). Ως βάση μελέτης και σύγκρισης επιλέχτηκαν οι δραματικές εκδοχές 

Ιππόλυτος Στεφανηφόρος ή Στεφανίας του Ευριπίδη, τραγωδία που τιτλοφορείται από τον αντρικό 

βασικό δραματικό ρόλο που κινεί την ερωτική επιθυμία της αρχετυπικής ηρωίδας και ταυτόχρονα, 

όλη την αυτοκαταστροφική και καταστροφική δράση της, η Phaedra του Seneca, όπου η Φαίδρα 

γίνεται ένα δραματουργικό παράδειγμα επιβεβαίωσης της στωικής θέασης του κόσμου, εφόσον το 

ερωτικό της πάθος τη μεταμορφώνει σε μία αδίστακτη, μακιαβελική φιγούρα, τυφλωμένη από τις 

επιθυμίες της και η Phèdre του Racine, αντιπροσωπευτικό δείγμα της κλασικιστικής δραματικής 

παραγωγής του γαλλικού “χρυσού αιώνα” που, παρά τον αρχικό, συμπεριληπτικό και των δύο 

τραγικών ηρώων, τίτλο της Phèdre et Hippolyte, παραχώρησε τελικά την προνομιακή αυτή θέση 

μόνο στον θηλυκό πόλο του ανεκπλήρωτου έρωτα.1 Από τη νεοελληνική λογοτεχνία επιλέχθηκαν η 

Φαίδρα του Αριστομένη Προβελέγγιου, τραγωδία που ως προς τον χαρακτήρα της ηρωίδας 

ακολουθεί πιστά τον ευριπίδειο μύθο, αλλά ανυψώνει ηθικά κατά πολύ τον χαρακτήρα του Ιππόλυτου 

και η Φαίδρα του Γιάννη Ρίτσου, ένα ποίημα αφιερωμένο στον θηλυκό έρωτα – μια χειμαρρώδης 

ερωτική εξομολόγηση. Τέλος, από την ευρωπαϊκή λογοτεχνία αναλύεται η μεταγραφή του μύθου από 

τη Sarah Kane, το Φαίδρας Έρως (Phaedra’s Love).    

Η επιλογή των ανωτέρω έργων στηρίχθηκε στα εξής: Ο Ιππόλυτος Στεφανηφόρος ή Στεφανίας του 

Ευριπίδη αποτελεί την πρώτη, άρτια σωζόμενη δραματική πραγμάτευση του μύθου της Φαίδρας και 

του Ιππόλυτου και θα αποτελέσει την κύρια βάση σύγκρισης με τις υστερόχρονες μεταγραφές.  Στη 

Phaedra του Seneca, αναδεικνύεται, μέσω της Στωικής φιλοσοφίας, η καταστροφική κυριαρχία του 

πάθους επί της λογικής, εφόσον η εξέλιξη του ερωτικού πάθους της Φαίδρας στηρίζεται κατεξοχήν 

σε αυτόβουλες ενέργειες της ηρωίδας. Όσον αφορά στη  Phèdre  του Racine, η προσθήκη ενός νέου 

δραματικού προσώπου, της Αρικίας, ως ερωμένης του Ιππόλυτου, όχι μόνο διαφοροποιεί τον 

αρχετυπικό μύθο, αλλά προσδίδει και νέα δεδομένα ως προς τα κίνητρα δράσης των ηρώων. Η 

                                                 
1Κ. Διαμαντάκου (2005) 46-47. 



Φαίδρα του Αριστομένη Προβελέγγιου προβάλλει μια ιδιαίτερη προσαρμογή του μυθήματος στα 

δεδομένα της εποχής, τόσο με την εισαγωγή του εξω-ανθρώπινου στοιχείου, την προσθήκη Νυμφών 

ως δραματικών προσώπων και σκηνές μαγείας, όσο και με την ηθική ανύψωση του χαρακτήρα του 

Ιππόλυτου σε σχέση με προγενέστερες εκδοχές, ενώ η Φαίδρα του Γιάννη Ρίτσου αποτελεί ένα 

ερωτικό ποίημα όπου η αισθητική μοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού επηρεάζει την 

αναπαράσταση της ηρωίδας απέναντι στον μύθο. Τέλος, κριτήριο επιλογής του Φαίδρας Έρως 

(Phaedra’s Love) της Sarah Kane αποτελεί η αναδόμηση των αρχετυπικών χαρακτηριστικών των 

ηρώων αλλά και της τυπικής εξέλιξης της πορείας και του πάθους της Φαίδρας. 

Ως προς τον τρόπο μελέτης η έρευνα εστιάζει κυρίως στους εξής θεματικούς άξονες: εκκινώντας 

πάντα με βάση το ερωτικό στοιχείο και στο πώς αυτό παρουσιάζεται σε καθεμιά από τις παραπάνω 

δραματικές εκδοχές εξετάζονται η δομή τους, το περιεχόμενο των επεισοδίων-σκηνών, των χορικών 

ή των ποιημάτων, η διάταξη του δραματικού υλικού και η σκιαγράφηση των δραματικών προσώπων 

από τον εκάστοτε ποιητή ή συγγραφέα. Πρέπει να σημειωθεί ότι το κάθε έργο δεν παρουσιάζεται 

αναλυτικά, αλλά η μελέτη του επικεντρώνεται στα σημεία όπου το ερωτικό στοιχείο είτε επηρεάζει 

την πλοκή είτε την προσωπικότητα και τις πράξεις των δραματικών προσώπων.  Η διερεύνηση του 

ερωτικού στοιχείου περιλαμβάνει και συσχετισμούς με το ιστορικοκοινωνικό, ιδεολογικό και 

αισθητικό περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκαν τα προαναφερθέντα έργα, προκειμένου να 

αναδειχθεί ο τρόπος πρόσληψης του μύθου αλλά και τα υπαινικτικά μηνύματα που επιδίωκαν οι 

συγγραφείς να μεταδώσουν στο κοινό τους. Αναμφισβήτητα, σε όλα τα παραπάνω έργα το 

συναίσθημα του έρωτα είναι η βασική πηγή -εντολέας (destinateur) και, ταυτόχρονα, το αντικείμενο 

(object) αλλά και ο αντιτιθέμενος (opposant) της δράσης της Φαίδρας που εξακολουθεί από την 

αρχαιότητα έως τον 21ο αιώνα, να ταυτίζεται πολύ συχνά με το όνομα Ιππόλυτος.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Κ. Διαμαντάκου (2005) 46-47. 



 

 

 

Abstract 

 

The aim of this master's thesis is to highlight the timelessness of the archetypal myth of Phaedra and 

Hippolytus through the analysis of some important - in our opinion - dramatic implementations and 

transcriptions, both in Greek and European literature, as well as an attempt to project and analyze the 

erotic element inherent in it, from the first surviving figure of Euripides (5th century BC), to the 

version of Sarah Kane (20th century AD). The dramatic versions of Hippolytus Stefaniforos or 

Stefanias of Euripides were chosen as the basis for study and comparison, a tragedy titled by the main 

male dramatic role that moves the erotic desire of the archetypal heroine and at the same time, all his 

self-destructive and destructive action, Seneca's Phaedra, where Phaedra becomes a dramatic 

example of confirmation of the stoic view of the world, since her erotic passion transforms her into a 

ruthless, Machiavellian figure, blinded by her desires and Racine's Phèdre a representative example 

of the classic dramatic production of the French "golden age" which, despite the original, inclusive 

title of both tragic heroes, Phèdre et Hippolyte, eventually ceded this privileged position only to the 

female pole of unfulfilled love. From modern Greek literature were selected Phaedra by Aristomenis 

Proveleggios, a tragedy that in terms of the character of the heroine follows faithfully the Euripidean 

myth, but morally elevates the character of Hippolytus and Phaedra by Giannis Ritsos, a poem 

dedicated to erotic confession. Finally, European literature analyzes the remake of the legend by Sarah 

Kane, Phaedra Eros. 

 

The selection of the above works was based on the following: Hippolytus Stefaniforos or Stefanias of 

Euripides is the first, well-preserved dramatic treatment of the myth of Phaedra and Hippolytus and 

will be the main basis for comparison with the later transcriptions. In Seneca's Phaedra, the 

destructive domination of passion over reason is highlighted, through Stoic philosophy, since the 

evolution of Phaedra's erotic passion is based primarily on the heroine's spontaneous actions. As for 

Racine's Phèdre, the addition of a new dramatic figure, Arikia, as Hippolytus 'mistress, not only 

diversifies the archetypal myth, but also provides new clues as to the heroes' motives for action. The 

Phaedra of Aristomenis Provelegios shows a special adaptation of the myth to the data of the time, 

both with the introduction of the extra-human element, the addition of Nymphs as dramatic characters 

and magic scenes, as well as the moral uplift of the character of Hippolytus in relation to previous 



versions, while Phaedra by Giannis Ritsos is a love poem where the aesthetics of modernism and 

postmodernism influence the representation of the heroine towards the myth. Finally, the criterion for 

the selection of Phaedra’s Love by Sarah Kane is the reconstruction of the archetypal characteristics 

of the heroes as well as the typical evolution of Phaedra's course and passion. 

 

As for the way of study, the research focuses mainly on the following thematic axes: always starting 

with the erotic element and how it is presented in each of the above dramatic versions, their structure, 

the content of the episodes-scenes, the choirs or the poems are examined., the layout of the dramatic 

material and the sketching of the dramatic faces by the respective poet or writer.It should be noted 

that each play is not presented in detail, but its study focuses on the points where the erotic element 

either affects the plot or the personality and actions of the dramatic characters. The investigation of 

the erotic element also includes correlations with the historical-social, ideological and aesthetic 

environment in which the aforementioned works were born, in order to highlight the way of receiving 

the myth and the suggestive messages that the authors sought to convey to their audience. 

Undoubtedly, in all the above works the feeling of love is the main source - commander (destinateur) 

and, at the same time, the object (object) but also the opponent of Phaedra's action that continues from 

antiquity to the 21st century, to be very often identified with the name Hippolytus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εισαγωγή 

 

Ο μύθος, άχρονος και ανοιχτός στον χρόνο και στη διάρκεια, συνδέεται με τις απαρχές του 

ανθρώπινου φαντασιακού, με την ανάγκη της ανθρώπινης συνείδησης να εξηγήσει το άγνωστο και 

αποτελεί ένα κεφαλαιώδες πολιτισμικό απόθεμα.3 Η ανάγκη του ανθρώπου να αναμεταδίδει και, 

ταυτόχρονα, να ανα-νοηματοδοτεί το παραδεδομένο μυθολογικό υλικό προκειμένου να κατανοήσει, 

μέσω της γλωσσικής διατύπωσης τον φυσικό κόσμο, τις πολιτισμικές συνθήκες, τις ανθρώπινες 

συμπεριφορές και τις κοινωνικές σχέσεις είναι αρχέγονη και σύμφυτη με την ύπαρξή του.4 Άνθρωποι 

κάθε εποχής γοητεύονταν από τους μύθους, επεξεργάζονταν μερικούς και άλλους τους 

παραμελούσαν και, όταν τους ερμήνευαν συνειδητά, αντλούσαν διαφόρων ειδών αλήθειες.5 

Υπάρχουν τρεις βασικές αρχές βάσει των οποίων δύναται να ερμηνευτούν οι μύθοι. Η πρώτη τους 

θεωρεί περιγραφές μεμονωμένων ιστορικών γεγονότων, η δεύτερη τους θέλει σύμβολα αιώνιων 

φιλοσοφικών γεγονότων και η τρίτη τους αντιμετωπίζει ως αντανάκλαση φυσικών διαδικασιών που 

επαναλαμβάνονται διαρκώς.6 Αποτελώντας αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της κοινότητας κι 

ενός μεμονωμένου αφηγητή-συγγραφέα, ο μύθος προϋποθέτει την κωδικοποίησή του σε μια 

αφήγηση, ενώ παράλληλα επαναδιαπραγματεύεται ταξινομήσεις και σημαίνοντα με ιδεολογικό 

χαρακτήρα.7   

Αναμφισβήτητα, το πώς διαμορφώνεται και ερμηνεύεται ένας μύθος έχει άμεση σχέση με το 

κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο παράγεται ή αναπαράγεται με σκοπό να εξυπηρετήσει ή να 

εγκαθιδρύσει ιδέες και αντιλήψεις οι οποίες, χωρίς τη βοήθεια του μύθου ως μέσο «θεσμοθέτησης» 

ιδεών, δε θα είχαν την ίδια βαρύτητα και εγκυρότητα.8 Η διαρκής «ροή» μυθολογικού υλικού που 

αναδιαμορφώνεται και ανατροφοδοτείται από διαφορετικά, κάθε φορά, δεδομένα και που 

δρομολογήθηκε ήδη από την κλασική αρχαιότητα, συνεχίζει μέχρι και σήμερα να αρδεύει βασικό 

πεδίο έκφρασης του προσωπικού οράματος των δημιουργών για τον περιβάλλοντα κόσμο.9 

Σύμφωνα με τον Levi-Strauss ο μύθος είναι το «σύνολο των παραλλαγών του».10  Και αυτό γιατί στις 

παραλλαγές του μπορούν να αναγνωριστούν σε πρωταρχικά αλλά και μεταγενέστερα στάδια οι 

                                                 
3 Δ.Ν. Μαρωνίτης (2010) 81. 
4 Ι. Θέου (2017) 7. 
5 G. Highet (2000) 686. 
6 G. Highet (2000) 686. 

7 B. Lincoln (1999) 147. 
8 Σχετικά με τον ρόλο του μύθου βλ. B. Lincoln, (1989) 15-50. 
9 Ι. Θέου (2017) 7. 
10 C. Levi-Strauss (1986) 90. 



“διαστρωματώσεις” του, αλλά και να επισημανθούν ποια στοιχεία είναι εκείνα που εμμένουν και 

ποια είναι εκείνα που επαναπροσδιορίζονται κάθε φορά. Οι παρεκκλίσεις των περισσότερων ζωτικών 

μύθων από τον αρχέτυπο μυθικό πυρήνα αποτελούν όχι μόνον έναν ουσιαστικό τρόπο λειτουργίας 

του μύθου, αλλά και προϋπόθεση διαχρονικής επιβίωσής του σε νέα έργα του παγκόσμιου 

ρεπερτορίου. Κατά τον Pierre Albouy ο λογοτεχνικός μύθος «αποτελείται από το αφήγημα που 

συνοδεύει το μύθο, το οποίο ο συγγραφέας χρησιμοποιεί και μετασχηματίζει με μεγάλη ελευθερία, 

και από τις νέες σημασίες που προστίθενται σ' αυτό».11 

Ένας από τους αρχετυπικούς μύθους που έφτασε σε εμάς και χρησιμοποιήθηκε εκτενώς στα 

λογοτεχνικά έργα είναι ο μύθος της Φαίδρας. Η Φαίδρα συγκαταλέγεται σε εκείνα τα αρχετυπικά 

πρόσωπα, που μπορούν να αναχθούν σε ένα καθολικό αρχαϊκό μοντέλο συμπεριφοράς, 

υπερβαίνοντας το επιμέρους καταστασιακό πλαίσιο που διαμορφώνει η εκάστοτε καλλιτεχνική 

ενεργοποίησή τους.12 Αρχέτυπο της διχασμένης προσωπικότητας και της «ώριμης γυναίκας που 

ερωτεύεται τον νεαρό πρόγονό της»13, η ηρωίδα εμπνέει πολλούς συγγραφείς και ποιητές, 

προσδίδοντάς της, κάθε φορά, χαρακτηριστικά άμεσα συνδεδεμένα με την εποχή που το έργο 

ξαναγράφεται. Πλήρως διαμορφωμένη καλλιτεχνικά συναντάται πρώτη φορά στο τραγικό σανίδι της 

αρχαιότητας στον Ιππόλυτο Στεφανηφόρο ή Στεφανία (428 π.Χ.) του Ευριπίδη. Έκτοτε συνεχίζει μια 

ποικίλη – χρονικά, γεωγραφικά, ειδολογικά και προσληπτικά- πορεία, που πέρασε μέσα από τη 

λατινική γραμματεία, τη δραματική παραγωγή του 13ου, 17ου, 18ου και 19ου αιώνα και 

εμπλουτίστηκε μέσα σε κώδικες έκφρασης τον 20ό αιώνα, όπου γνώρισε πολλές χορογραφικές και 

κινηματογραφικές αποτυπώσεις.14 

Από τη μυθολογία γνωρίζουμε πως η Φαίδρα ήταν κόρη του μυθικού βασιλιά της Κρήτης Μίνωα και 

της Πασιφάης, γνωστής για τον παράταιρο έρωτά της με έναν ταύρο που είχε στείλει ο Ποσειδώνας 

στον Μίνωα για θυσία, καρπός του οποίου υπήρξε το μυθολογικό τέρας Μινώταυρος. Όταν βασίλευε 

ο αδελφός της Δευκαλίων, διάδοχος του Μίνωα στον θρόνο, μυθολογείται ότι κλείνοντας ειρήνη με 

τους Αθηναίους έγινε φίλος με τον μυθολογικό ήρωα Θησέα και του έδωσε για γυναίκα την αδελφή 

του. Η Φαίδρα ερωτεύτηκε τον πρόγονό της, Ιππόλυτο, γιο του Θησέα από προηγούμενο γάμο με 

την Αμαζόνα Ιππολύτη ή Αντιόπη. Ο νεαρός την απέρριψε και αυτή τον εκδικήθηκε κατηγορώντας 

τον για απόπειρα βιασμού. Η κατάληξη του ανόσιου και παραβατικού έρωτά της ήταν τραγική: Η 

ίδια αυτοκτονεί, αφού πρώτα ομολογεί το κρίμα της, ενώ ο Ιππόλυτος βρίσκει τραγικό θάνατο από 

έναν τερατώδη ταύρο, τον οποίο στέλνει ο Ποσειδώνας, ανταποκρινόμενος στην κατάρα του Θησέα. 

                                                 
11Ζ. Ι. Σιαφλέκη (2005) 5. 
12Κ. Διαμαντάκου (2005) 45. 
13Μ. Θωμαδάκη (1993) 221 & Γ. Φέρρης (1998) 59. 

14Κ. Διαμαντάκου (2005) 45-46. 



Είναι αξιοσημείωτο πως κάθε φορά που η λογοτεχνία επιδιώκει να καταπιαστεί με τον μύθο της 

Φαίδρας, έναν μύθο δύσκολο να ξεφύγει από τα αρχικά του στάδια, εκείνο που παρατηρείται είναι 

πως, παρ όλες τις παραλλαγές και τις διαφορές ως προς την επιλογή του επώνυμου ήρωα, την 

οργάνωση της πλοκής και τη συναίσθηση της τραγικότητας, ο συγκεκριμένος μύθος περιορίζεται σε 

ένα μυθικό περιβάλλον που σηματοδοτείται κυρίως από τη διπλή θεϊκή παρουσία, την επιθετική και 

ακραία αδιαφορία του Ιππόλυτου προς τη θεά του Έρωτα, την ύβριν στα αισθήματα της Φαίδρας που 

στην ουσία τροφοδοτούν την όλη τραγικότητα εκφράζοντας τη σύγκρουση του ανθρώπου με τον ίδιο 

του τον εαυτό και τη θεότητα, και αναδεικνύοντας την ηρωίδα ως την προσωποποίηση της 

καταστροφής. Σύμφωνα με τον Γ. Φέρρη ο περιορισμός αυτός οφείλεται στο ότι ο μύθος της Φαίδρας 

δεν επιδέχεται πολλές παραλλαγές, επειδή στην ουσία στηρίζεται σε δύο άξονες: τον προσωπικό και 

τον κοινωνικό.15 

Ο προσωπικός, εστιάζεται στην προσπάθεια της Φαίδρας να κρατήσει κρυφό τον άνομο έρωτά της 

για τον νεαρό Ιππόλυτο. Πρόκειται για έναν έρωτα υπαρκτό μόνο στη συνείδηση και τη φαντασία 

της, έναν έρωτα που δεν ενοχλεί και δε διαταράσσει, ο οποίος, όμως, φουντώνει μέρα με τη μέρα σαν 

επιθυμία, οδηγώντας την ηρωίδα στην ηθική κατάπτωση. Ο κοινωνικός άξονας, σηματοδοτείται από 

τη στιγμή που ο παράφορος αυτός προσωπικός έρωτας ομολογείται. Η Φαίδρα κατανοεί πως ο 

έρωτάς της αποτελεί ύβρι προς το κοινωνικό της περίγυρο, εφόσον αντιβαίνει προς τις κοινωνικές 

αντοχές κι επομένως η ομολογία του θα προκαλέσει σειρά έντονων αντιδράσεων. Ο παράφορος 

έρωτάς της για τον θετό της γιο όχι μόνο στοχεύει στην υπόθαλψη μιας σειράς κοινωνικών αξιών 

αλλά προσβάλλει σε μεγάλο βαθμό ορισμένες βασικές λειτουργικές ιδιότητες της κοινωνίας: της 

βασίλισσας, της πρώτης δηλαδή και κατ επέκταση της υποδειγματικής γυναίκας, της συζύγου που η 

κοινωνία την απαιτεί έμπιστη, της μητέρας και τέλος του ατόμου που αντιστρέφει τους 

καθιερωμένους και επιτρεπτούς κοινωνικούς όρους στον έρωτα: εδώ υπάρχει μια συνειδητή 

αντιστροφή των παραδοσιακών ρόλων, αφού μια γυναίκα και όχι ένας άνδρας, παίρνει την 

πρωτοβουλία για έναν ριψοκίνδυνο δεσμό, μια αντιστροφή που ενισχύεται αρνητικά και από τη 

μεγάλη διαφορά ηλικίας των δύο εμπλεκόμενων προσώπων.16 

Ωστόσο, παρά τη σχετική ακαμψία του αρχέγονου μύθου, μελετώντας την πλούσια διαχρονική 

αντιμετώπισή του, διαπιστώνονται κάποιες παραλλαγές, άλλοτε στις σχέσεις μεταξύ των προσώπων 

και άλλοτε στην πιο κρίσιμη στιγμή της δράσης, με άμεσες επιπτώσεις τόσο την οργάνωση όσο και 

στην κεντρική ιδέα του μύθου. Αυτή ακριβώς η ικανότητα ενσάρκωσης πολλών απόψεων και 

φιλοσοφικών τοποθετήσεων, ανάλογα με τις αξίες, τις ιδέες και τη συνείδηση κάθε εποχής, κυρίως 

σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των δύο πρωταγωνιστών, αποτελεί την πεμπτουσία του μύθου της Φαίδρας, 

                                                 
15Γ. Φέρρης (1998) 60. 
16Γ. Φέρρης (1998) 57, 60-61. 



που εκφράζεται κάθε φορά με έναν ανανεωμένο και εμπλουτισμένο λόγο. Άλλες φορές ο μύθος της 

Φαίδρας μετατρέπεται σε αλληγορία της αρχέγονης κατάστασης, με το μυθολογικό περιεχόμενο να 

τείνει να χαθεί ή να αλλοιώνεται, καθώς τα πρόσωπα αλλάζουν ονόματα και απομένει μόνο ένα 

σχήμα σχέσεων, ενώ το πρόσωπο της Φαίδρας αποδεσμεύεται από το ιστορικο-γεωγραφικό του 

πλαίσιο και μετατρέπεται σε χαρακτήρα διαθέσιμο σε επινοητικά ονειροπολήματα και σε τόπο 

κοινών προσώπων.17  Σύμφωνα με την R. Laouriola «στην ιστορία της πρόσληψης του μύθου της 

Φαίδρας εντοπίζεται κυρίως μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τον Ιππόλυτο στην ομώνυμη 

ηρωίδα, καθώς και μια πόλωση, είτε προς την κατεύθυνση της αθώωσής της, είτε προς την 

κατεύθυνση της ενοχοποίησής της».18 

Το σίγουρο πάντως είναι πως αν δεχτούμε πως ο μύθος ως όρος υπονοεί μια διήγηση που εξιστορεί 

γεγονότα προγενέστερα της Ιστορίας, προσδιορίζει δηλαδή και επεξηγεί την κοσμογονία, τότε το 

θέμα του μύθου της Φαίδρας παρέχει στις σύγχρονες κοινωνίες το πρότυπο μιας συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς: του μοιραίου έρωτα, της μοιραίας απαγορευμένης αγάπης, του συνειδητοποιημένου 

αλλά ταυτόχρονα ανομολόγητου πάθους, και οριοθετεί τον έρωτα σε σχέση με το κοινωνικό 

επιτρεπτό.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Γ. Φέρρης (1998) 62-63. 
18 R. Laouriola (2015) 473. 
19 Γ. Φέρρης (1998) 52. 



 

 

1. Ο έρωτας στην αρχαία τραγωδία και στην αθηναϊκή κοινωνία του 5ου αι. π.Χ. 

 

Για τους Έλληνες της αρχαιότητας, μια θεά-η Αφροδίτη ή Κύπρις- ενέπνεε τον έρωτα και ένας θεός- 

ο Έρως- τον ενσάρκωνε. Η διπλή αυτή αναφορά στο θείο συμβολίζει ήδη την αίσθηση που είχαν οι 

αρχαίοι για την παντοδυναμία του έρωτα. Και το θέμα αυτής της παντοδυναμίας συναντάται σε όλη 

την ποίησή τους. Το στοιχείο του έρωτα βρήκε τη θέση του κυρίως στην τραγωδία, όπου τα δεινά 

που προκαλεί είτε ο έρωτας είτε η απόρριψή του πρόσφεραν μια συναρπαστική απεικόνιση της 

αδυναμίας του ανθρώπου και των παθών στα οποία είναι καταδικασμένος.20 Ο Ευριπίδης έγινε ο 

πρώτος εκ των τραγικών που ανέβασε το θέμα του έρωτα -κυρίως του ανολοκλήρωτου έρωτα- στο 

θέατρο, παρουσιάζοντάς τον “τύραννο θεών και ανθρώπων” και αποκάλυψε τον άνθρωπο ως έρμαιο 

των παθών του.21 

 

Σύμφωνα με τον Αιμ. Χουρμούζιου στην πλοκή των αρχαίων τραγωδιών δε συναντάται ένα καθαρά 

ερωτικό περιεχόμενο κατά το πρότυπο των νεότερων έργων, όπως ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του 

Σαίξπηρ. Το ερωτικό πάθος  χρησιμοποιείται κυρίως για να καταδείξει πόσο ελάχιστο χώρο κατέχει 

στο θέατρο των τραγικών ο έρωτας όπως τον εννοούμε σήμερα, δηλαδή ως ερωτική περιπέτεια, ως 

ερωτική σχέση και όχι μεμειγμένο με άλλα συγγενικά, παράλληλα, ή σύμφυτα συναισθήματα. Ο 

έρωτας των δύο φύλων, ο ρομαντικός δηλαδή έρωτας, είναι αδιανόητος ως καίριο θέμα της τραγωδίας 

και ανάξιος ως κίνητρο υψηλής ποιήσεως.22 

 

Συγκεκριμένα, στην πλοκή των τραγωδιών του αρχαιότερου εκ των τραγικών ποιητών, Αισχύλου, 

υπάρχει παντελής απουσία του ερωτικού στοιχείου ως κινητήριος δύναμη, εξαιτίας του αυστηρού 

χαρακτήρα και του ηθικού μεγαλείου των αισχύλειων δραμάτων, ενώ το ερωτικό πάθος  στον 

Σοφοκλή παρουσιάζεται ως μια πανίσχυρη κοσμική-συμπαντική δύναμη που κυβερνά τα ανθρώπινα 

(Αντιγόνη). Το γεγονός αυτό όχι μόνο επιβεβαιώνει το υψηλό πνευματικό περιεχόμενο των αρχαίων 

τραγωδιών, αλλά αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τα ήθη, τις αξίες και τα ιδεώδη της τότε 

αθηναϊκής κοινωνίας, τα οποία επηρέασαν αναμφισβήτητα τους τραγικούς ποιητές κατά τη 

                                                 
20  J. De Romily (2000) 155. 
21Κ. Χωρεάνθης (1991) 43. 
22Αιμ. Χουρμούζιος (1961) 126. Ο μελετητής αποδίδει το γεγονός αυτό στους υψηλούς πνευματικούς και ηθικούς στόχους 

της αρχαίας ελληνικής τραγικής  ποίησης, οι οποίοι σχετίζονται με την ηθική και πνευματική καλλιέργεια του κοινού, 

ενώ παράλληλα θεωρεί πως η παρουσία του έρωτα ως γνήσιου πάθους θα ερχόταν σε αντίθεση με τη δομή και τη 

λειτουργία της αρχαίας κοινωνίας. 



συγγραφή και τη διδασκαλία των έργων τους. Για να γίνει απολύτως κατανοητή η επιρροή των  

κοινωνικών συνθηκών της πόλης των Αθηνών κατά τον 5ο αι. π.Χ στη συγγραφή των τραγωδιών, θα 

πρέπει να γίνει αναφορά και στην κοινωνιολογική πλευρά του θέματος του έρωτα, στην  εξέταση 

δηλαδή της θέση της γυναίκας, του θεσμού του γάμου και του ηθολογικού χαρακτήρα του έρωτα. 

 

Κατά την περίοδο των κλασικών χρόνων ο δήμος συνιστούσε τη διοικητική μονάδα της πόλεως-

κράτους και περιελάμβανε μόνο τους Αθηναίους άρρενες πολίτες. Η ιδιότητα του πολίτη23 

συνεπαγόταν την άσκηση συγκεκριμένων λειτουργιών που ήταν κατά βάση πολιτικές, όπως τη 

συμμετοχή στη διακυβέρνηση της πόλεως, στις συνελεύσεις και τα δικαστήρια. Η ανδροκρατούμενη 

αθηναϊκή κοινωνία θεωρούσε τη γυναίκα κατώτερη και της απαγόρευε κάθε είδους συμμετοχή στις 

εκδηλώσεις και τις διαδικασίες του δημόσιου βίου. Πράγματι, η γυναίκα ήταν πολιτικά και κοινωνικά 

αποκλεισμένη αφού δεν είχε κανέναν ρόλο στην πολιτική σκηνή, δεν είχε πολιτικά δικαιώματα ούτε 

βέβαια λόγο στη Βουλή και δεν μπορούσε να παρακολουθήσει δίκες ή να παραστεί ως μάρτυρας στα 

δικαστήρια.24 Εξαίρεση αποτελούσε η συμμετοχή της και η εμφάνισή της δημοσίως σε ορισμένες 

θρησκευτικές τελετές.25  Σε αντίθεση με τους άντρες οι οποίοι αντιμετωπίζονταν ως πολίτες, 

πολιτικοί και στρατιώτες, άσχετα με την έγγαμη ή μη κατάστασή τους,26 η θέση των γυναικών 

εγγραφόταν πάντα σε σχέση με την ίδια τη δομή της αθηναϊκής κοινωνίας, βασική μονάδα της οποίας 

ήταν ο οίκος, και η γυναικεία ταυτότητα ήταν πάντα συνδεδεμένη με την οικογενειακή της 

κατάσταση – παρθένος ή κόρη (ανύπαντρη κοπέλα) ή γυνή (σύζυγος).27 

 

Το ιδανικό πρότυπο για την ανύπαντρη κοπέλα ήταν να ζει περιορισμένη και στην ουσία 

αποκλεισμένη στον οἴκο του πατέρα της. Ο αυστηρός αυτός κοινωνικός αποκλεισμός των νεαρών 

γυναικών είχε ως κύριο στόχο την εξασφάλιση της παρθενίας τους, απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

σύναψη ενός γάμου στην κλασική εποχή.28 Όταν, λοιπόν, γίνεται λόγος για τις Αθηναίες γυναίκες ως 

πολίτιδες, αυτό σήμαινε ένα και μοναδικό είδος «παθητικού» πολιτικού δικαιώματος, εκείνο που 

υπήρχε στο προνόμιο, που είχαν  να συνάπτουν  νόμιμο γάμο και να γεννούν νόμιμα παιδιά.29 

 

                                                 
23Η χρήση του όρου της “πολίτιδος” παρόλο που εμφανίζεται στον Αριστοτέλη, στον Δημοσθένη και στους ποιητές της 

Νέας Κωμωδίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Οι γυναίκες της κλασικής Αθήνας χαρακτηρίζονταν 

συνήθως ως Ατθίδες ή προσδιορίζονταν ως κόρες ή σύζυγοι Αθηναίου πολίτη, βλ. C. Mosse (2002) 56. 
24H. P. Foley (2001) 7-9. 
25Νικήτα-Κόλτσιου, https://www.academia.edu/13021446/%CE%97, 1 & C Mosse (2002) 56. Σύμφωνα με νόμο του 

Σόλωνα, οι μόνες μέρες που μπορούσαν να βγουν τα κορίτσια από τον οίκο ήταν μερικές θρησκευτικές εορτές, κατά 

τη διάρκεια τω οποίων έπαιρναν μέρος στην πομπή και παρευρίσκονταν στις θυσίες, βλ.  Λ. Βρεττός (2003) 14. 
26C. Reinsberg (1999) 13. 
27   V. Sabetai (2009) 292 & C. Mosse (2002) 19. 
28C. Reinsberg (1999) 59. 
29C. Reinsberg (1999) 52. 



Ο γάμος βέβαια των γυναικών δεν ήταν ποτέ μια ελεύθερη επιλογή εκ μέρους τους και δεν οφειλόταν 

στο συναίσθημα του έρωτα. Αντίθετα, ο πατέρας ή ο νόμιμος κηδεμόνας τους ήταν αυτός που επέλεγε 

τον οίκο στον οποίον θα την οδηγούσε.30 Ο θεσμός του γάμου και κατ’ επέκταση η μητρότητα 

αποτελούσαν την κύρια και ουσιαστική βάση της θέσης της γυναίκας, τον βασικό λόγο ύπαρξής τους, 

κύρια καθήκοντα και πρωταρχικούς σκοπούς της ζωής της, μέσω των οποίων κυρίως, εξασφάλιζε και 

εγκαθίδρυε μια κοινωνική θέση και αναγνώριση στη γυναικεία της ύπαρξη.31 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως στην αθηναϊκή κοινωνία του 5ου αιώνα π.Χ. οι 

Αθηναίοι και οι Αθηναίες παντρεύονταν κυρίως από θρησκευτική και κοινωνική σύμβαση και όχι 

από έρωτα. Ο έρωτας δεν οδηγούσε δηλαδή στον γάμο, αλλά ήταν υστερογενής, γεννιόταν μέσα στον 

γάμο.32 

 

 

 

 

 

1.1.    Ιππόλυτος Στεφανίας ή Στεφανηφόρος του Ευριπίδη 

 

1.1.1.  Επιρροές, έρωτας και γυναίκα στον ευριπίδειο μύθο 
 

Ο πρώτος που δραματοποίησε το πλούσιο μυθολογικό υλικό της Φαίδρας και αποτέλεσε ίσως τον 

κυριότερο εκφραστή του πλασμένου μύθου, χρησιμοποιώντας τον συμβολικά με σκοπό να 

διατυπώσει ανώτερα πνευματικά, ηθικά και πολιτικά νοήματα, ήταν ο αρχαίος ποιητής Ευριπίδης.33 

Από τους τρεις τραγικούς ήταν εκείνος που είδε τον έρωτα ως το κατ’ εξοχήν μέγα καταλυτικό πάθος, 

ένα πάθος σωματικό και ψυχικό, που δε δίστασε να το παρουσιάσει στη σκηνή και να το υψώσει 

στην περιωπή του τραγικού στοιχείου.34 Με την έντεχνη καταφυγή στα ενδότερα της ανθρώπινης 

κατάστασης των ηρώων του, κατόρθωσε να πιάσει τον σφυγμό της εποχής του και να θίξει ένα 

                                                 
30  C. Mosse (2002) 57. 
31  Κ. Μαντάς (2007) 25. 
32Αιμ. Χουρμούζιος (1961) 145. 
33Ο Ευριπίδης πραγματεύεται το μύθο της Φαίδρας και του Ιππόλυτου σε δύο έργα, τον Ιππόλυτο Καλυπτόμενο και τον 

Ιππόλυτο Στεφανηφόρο. Ο δεύτερος Ιππόλυτος, διασκευή του πρώτου που δεν έτυχε αποδοχής από το κοινό, χάρισε 

στον τραγικό μία από τις τέσσερις, εν ζωή, νίκες του στους δραματικούς αγώνες. Ο πρώτος Ιππόλυτος (μέσα 5ου αι. 

π.Χ.) ονομάζεται Καλυπτόμενος, από τη σκηνή όπου ο Ιππόλυτος καλύπτει το πρόσωπό του από ντροπή, μετά την 

ερωτική εξομολόγηση της Φαίδρας. Η δεύτερη τραγωδία φέρει τον τίτλο Ιππόλυτος Στεφανίας ή Στεφανηφόρος, από 

το στεφάνι που αφιερώνει στην Αρτέμιδα, βλ. W.S. Barrett  (1964) 10-11. 
34Α. Μεσσάρη (2020) 3. 



σύστημα χαοτικών επιδιώξεων, σκοπιμοτήτων και μισαλλοδοξίας, που ταίριαζε απόλυτα, στο σχήμα 

της σύγχρονής του, πολιτισμικής και πολιτικής αστάθειας.35 

 

Ο Ευριπίδης έζησε στην ακμή της κλασικής εποχής, τον «χρυσό αιώνα» του Περικλή, όπου δέσποζε 

η αθηναϊκή δημοκρατία. Τα περισσότερα έργα του, όπως και η τραγωδία Ιππόλυτος Στεφανίας ή 

Στεφανηφόρος (428 π.Χ.),διδάχτηκαν σε μια περίοδο όπου η Αθήνα είχε ήδη εμπλακεί στη δίνη του 

Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ), οι συνέπειες του οποίου είναι εμφανείς σε αρκετά από 

αυτά. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι ήρωες των ευριπίδειων τραγωδιών ενδιαφέρονται 

περισσότερο για την προσωπική τους μοίρα και επιβίωση παρά για την επιβεβαίωση της ηρωικότητάς 

τους.36 Η επικράτηση της ελευθερίας των ηθών, της αναρχίας και της διαφθοράς μετά την έναρξη 

του πολέμου, οδήγησε την τραγωδία στην ανάγκη για έλεον και φόβον (πάθος – κάθαρση), και τον 

Ευριπίδη να επιλέξει και να “εκμεταλλευτεί’ κάποιους χαρακτήρες των έργων του ως μέσον 

διαπαιδαγώγησης, μέσω της σεμνότητας και της αγνότητάς τους (π.χ. Ιππόλυτος).37 

 

Παράλληλα, την εποχή του Ευριπίδη, έκαναν την εμφάνισή τους οι Σοφιστές, άνθρωποι που 

δίδασκαν τη ρητορική σε νέους, από τους οποίους δέχθηκε ερεθίσματα και επιδράσεις.38 Από τη 

σοφιστική διδασκαλία υιοθέτησε κυρίως την ανθρώπινη ψυχολογία, στην οποία βασίζονταν τα 

επιχειρήματα της αληθοφάνειας (εἰκότα): μελέτη των χαρακτήρων, των συνηθισμένων ανθρώπινων 

αντιδράσεων, των κινήτρων και των αδυναμιών που μπορεί κανείς να βρει στη συμπεριφορά των 

ανθρώπων.39 Οι ήρωές του -χαρακτήρες ανθρώπινοι πια- στον αγώνα τους να κερδίσουν το 

ποθούμενο, επιχειρηματολογούν έντονα και το ενδιαφέρον στο έργο συχνά μετατοπίζεται από τις 

γνωστές τραγικές συγκρούσεις που απουσιάζουν, στα μέσα που χρησιμοποιεί ο ποιητής για την 

προώθηση της δράσης, στις αντιλήψεις, στις περιπέτειες και άλλα ευρήματα, στα ανθρώπινα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ήρωας. Στις τραγωδίες του Ευριπίδη η ψυχή του ανθρώπου και τα 

πάθη της είναι εκείνα που τον ωθούν σε δράση.40 

 

Ο Ευριπίδης συνέθεσε αρκετές τραγωδίες, στηριζόμενος στη θεμελιώδη δύναμη του έρωτα που 

αντιπροσωπεύει το αιώνιο και αναλλοίωτο στην ανθρώπινη φύση.41 Μία από τις τραγωδίες, όπου το 

ερωτικό πάθος είναι κυρίαρχο είναι Ιππόλυτος Στεφανίας ή Στεφανηφόρος.42 Ο ποιητής συνθέτει τον 

                                                 
35Αντ. Μερτύρη (2017) 285. 
36J. De Romilly (1990) 118-119. 
37D. J. Mastronarde (2010) 289. 
38A. Lesky (2010) 12. 
39J. De Romilly (1994) 144. 
40Α. Μεσσάρη (2020) 3. 
41P.L. Page (1990) 25. 
42A. Bierl (2020) 59. Τα βασικά σημεία του μύθου παρουσιάζουν τη Φαίδρα, σύζυγο του Θησέα, να ερωτεύεται παράφορα 

τον Ιππόλυτο, γιο του άντρα της από τον προηγούμενό του γάμο. Όταν ο νεαρός την απαρνείται, εκείνη τον κατηγορεί 



μύθο και ξεδιπλώνει ολόκληρη την πλοκή στηριζόμενος  στον μοιραίο και ανομολόγητο έρωτα της 

Φαίδρας για τον γιο του άντρα της, Ιππόλυτο.43 Αυτό το ερωτικό πάθος κινεί ολόκληρη την τραγωδία 

και εκφράζει τον χαρακτήρα, τις σκέψεις και τον εσωτερικό κόσμο των γυναικών και των ανδρών. 

   

Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο πως ο Ευριπίδης αφοσιώθηκε στη μελέτη του έρωτα και τον παρουσίασε 

στην σκηνή κυρίως από την πλευρά της μανίας που προκαλεί και κυριεύει απρόσμενα την ανθρώπινη 

ψυχή, αναδεικνύοντας την παράλογη και σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Ο έρωτας στις 

τραγωδίες του δεν εμφανίζεται ως μια τραγική έκβαση τρυφερών ειδυλλίων ή ως αμοιβαιότητα του 

αισθήματος που πηγάζει από τη σύμπτωση δύο συναισθηματικών διαθέσεων ή ενοχών.44 Το ερωτικό 

συναίσθημα προσλαμβάνει εξαιρετικά παθητικούς τόνους, και ανοίγεται κυρίως προς τον ορίζοντα 

του «άρρυθμου» και αθέμιτου βιώματος, ανατρέποντας τις πιο βαθιές και στέρεες ριζωμένες 

διαπροσωπικές σχέσεις.45 Σύμφωνα με τη J. De Romilly «πουθενά αλλού, όσο στο θέατρο του 

Ευριπίδη, δεν έχουμε τόσο έντονη την αίσθηση ότι ο άνθρωπος κλυδωνίζεται στο έλεος των 

γεγονότων που έρχονται και τον αιφνιδιάζουν».46 Στα έργα του παρατηρείται τις πιο πολλές φορές 

η νίκη μιας παράλογης παρόρμησης έναντι της λογικής σε μια ευγενή αλλά ασταθή ανθρώπινη 

προσωπικότητα.47 

 

Γι’ αυτό και στον Ιππόλυτο του Ευριπίδη, αν και ο έρωτας γίνεται η μηχανή που κινεί όλη την 

τραγωδία, αν και η παντοδυναμία της θεάς του έρωτα, Αφροδίτης υμνείται διάσπαρτα στο έργο, από 

διαφορετικά δραματικά πρόσωπα48, -γεγονός το οποίο αποδεικνύει την καθολική και αδιάκριτη 

αποδοχή της- το ερωτικό στοιχείο δεν τοποθετείται σε ατμόσφαιρα παραδεισιακή.49 Το ερωτικό 

πάθος δεν  εμφανίζεται ως αυτοδύναμο πάθος, αλλά σαν ένα είδος ιερής μανίας, εμπνευσμένης από 

δύναμη θεϊκή, ένα κακό δοσμένο από την οργή της περιφρονημένης και μνησίκακης θεάς, της 

Κύπριδος.50 Από ηθική πλευρά ο έρωτας είναι νοσηρός, απαράδεκτος, αντίθετος προς τους νόμους 

της πανάρχαιας αρετής και από την πρώτη στιγμή καταδικασμένος, όχι μόνο από τους άλλους, αλλά 

κι από την ίδια την παθιασμένη Φαίδρα, που τον κρατεί στα σπλάχνα της και την κατατρώγει -λεία 

και θύμα του.51 

                                                 
στον Θησέα για βιασμό ή για απόπειρα βιασμού, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να ζητήσει από τον Ποσειδώνα την 

τιμωρία του γιου του. Ο Ιππόλυτος σκοτώνεται και η Φαίδρα αυτοκτονεί. 
43P.L. Page (1990) 25. 
44Αιμ. Χουρμούζιος (1961) 142. 
45Χ. Μπακονικόλα- Γεωργοπούλου (1994) 123. 
46J. De Romilly (1970) 170. 
47E.R, Dodds (1929) 99. 
48Κατά τον Πρόλογο η θεά Αφροδίτη αυτοεγκωμιάζεται και αυτοπροβάλλεται μέσα από αναφορές στην παντοδυναμία 

της, (στ.1-6), έπειτα υμνείται από τον Θεράποντα (στ.101, 114-120) και την Τροφό (στ. 443-458) και -στη συνέχεια- 

από τον Χορό (στ.518-520). 
49Κ. Καρακάση- Μ. Σπυριδοπούλου- Γ. Κοτελίδης (2015) 159. 
50Αιμ. Χουρμούζιος (1961) 128. 
51Αιμ. Χουρμούζιος (1961) 149. 



 

Στις περισσότερες τραγωδίες του ο Ευριπίδης προσδίδει συμβολική μορφή στον έρωτα και κάνει 

χρήση αντιηρωικών και σκοτεινών γυναικείων χαρακτήρων μέσω των οποίων στοχεύει στον 

προβληματισμό του κοινού για τα προβλήματα της γυναίκας και τη θέση της στην κοινωνία.52 

Εισχωρώντας, με πρωτοφανή για τα δεδομένα της εποχής του τρόπο, στον εσωτερικό κόσμο των 

ηρωίδων του αναλύει μοναδικά τα συναισθήματα, τα πάθη και τις αντιδράσεις που γεννιούνται στο 

μυαλό και στην ψυχή τους. Κύριες πρωταγωνίστριες του θεάτρου του κυριαρχούν είτε σαν φύλακες 

της εστίας, είτε σαν υπερήφανες παρθένες που δεν διστάζουν να αυτοθυσιαστούν, είτε σαν πονηρά 

πλάσματα που χειραγωγούν με μοναδική μαεστρία τους γύρω τους, είτε ως γυναίκες που το πάθος 

τους συναγωνίζεται τη λογική τους και τις οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις.53 Ιδιαίτερα οι 

ερωτευμένες γυναίκες του Ευριπίδη γνωρίζουν, εκ των προτέρων, την καταστροφή που θα φέρει ο 

υπέρμετρος έρωτάς τους. Το πάθος τους συνοδεύεται εξ αρχής με μια συνειδησιακή διαύγεια που δεν 

προσφέρει άλλοθι, αλλά, αντιθέτως, πολλαπλασιάζει την οδύνη τους.54 

 

Έτσι και στον Ιππόλυτο Στεφανηφόρο ή Στεφανία παρότι η τραγωδία δεν τιτλοφορείται με το όνομα 

της κεντρικής ηρωίδας, της Φαίδρας, αυτή αποτελεί την ουσιαστική πρωταγωνίστρια. Η παρουσία 

της γεμίζει τη σκηνή, καθώς εμφανίζεται κυριευμένη από τον «παράνομο» έρωτά της, να αγωνιά να 

κρατήσει την «ενοχή» της κρυφή, κατόπιν να εξομολογείται την «αμαρτία» της και, από τη στιγμή 

που το μυστικό διαρρέει, να σχεδιάζει τον προσωπικό της χαμό αλλά και την ταυτόχρονη άγρια 

μεταθανάτια εκδίκηση του αντικειμένου του πόθου της, του Ιππόλυτου.55 

 

 

1.1.2. Πρόλογος και Έρωτας: Το σχέδιο της Αφροδίτης: Πλήρης θεϊκή υπαιτιότητα ή 

και ανθρώπινη προαίρεση; 

 

Ο Πρόλογος της τραγωδίας56 εκκινεί με τον μονόλογο της Αφροδίτης (στ.1-57), όπου από τους 

πρώτους κιόλας στίχους η θεά δηλώνει την ταυτότητά της, διακηρύσσει τη φήμη της και θέτει  τα 

όρια μεταξύ αποδοχής και απόρριψης της δύναμής της, τονίζοντας ιδιαίτερα την καταστροφική της 

                                                 
52 P. L. Page (1990) 18. 
53 Α. Μεσσάρη (2020) 8 
54 X. Μπακονικόλα – Γεωργοπούλου (1994) 123. 
55 Στ. Κουλάνδρου (2012) 1-2. 
56Η μετάφραση του έργου που χρησιμοποιείται στην εργασία είναι από τον Κ. Βάρναλη κι έχει αντληθεί από τον 

διαδικτυακό τόπο: https://www.greek-language.gr/digitalResourses/ancient greek/library/browse.htmltext id=124. 

Από τον ίδιο διαδικτυακό τόπο χρησιμοποιείται και το αρχαίο κείμενο. 

https://www.greek-language.gr/digitalResourses/ancient
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πρόθεση εναντίον οποιουδήποτε θεομάχου ή αρνητή της (στ.1-6).57 Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, 

θα εκδικηθεί τον υπερφίαλο και επιπόλαιο Ιππόλυτο, ο οποίος δίνει μονόπλευρα όλη την αγάπη και 

αφοσίωσή του στην παρθένα θεά Άρτεμη περιφρονώντας την ίδια, θεωρώντας την κακίστη θεά. Ο 

νεαρός θέλοντας να παραμείνει αγνός απέχει από τον έρωτα και τη γενετήσια πράξη, ενώ αρνείται 

τον γάμο με αποτέλεσμα να μην τις αποδίδει τις προσήκουσες τιμές (στ. 13-17).58 Στη συνέχεια η 

Αφροδίτη ομολογεί άμεσα το σχέδιο της εκδίκησής της. Με ευθύνη δικιά της (στ. 28 τοῖς ἐμοῖς 

βουλεύμασιν) η Φαίδρα θα ερωτευτεί τον Ιππόλυτο, αποτελώντας στην ουσία το υποχείριο της θεάς 

επί του νεαρού, το ανυπεράσπιστο θήραμά της, υποκινούμενη εξ ολοκλήρου από τον έρωτά της.59 

Στο υπόλοιπο τμήμα του μονολόγου, η θεά, αφού διηγηθεί πώς δημιουργήθηκε ο έρωτας της Φαίδρας 

για τον Ιππόλυτο (στ. 24-37),  περιγράφει την τωρινή κατάσταση της βασίλισσας (στ. 38-40). Η 

ηρωίδα όχι μόνο είναι ερωτευμένη, αλλά υποφέρει σε μεγάλο βαθμό από τον έρωτα που αισθάνεται. 

Χαρακτηριστική είναι από τον Ευριπίδη η χρήση της λέξης νόσον (στ. 40), η οποία καταδεικνύει 

τόσο την εξασθενημένη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Φαίδρα όσο και την παθολογία της 

ερωτικής μανίας που τη διακατέχει, αλλά και της λέξης κἀκπεπληγμένη (στ.38), που δηλώνει 

ξεκάθαρα τον τρόπο με τον οποίο έχει επιδράσει ο έρωτας στην ψυχολογία της, ως ένα συναίσθημα 

που την έχει ταράξει σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να σφαδάζει από τον πόθο.60 Η βασίλισσα 

υπομένει αγόγγυστα και σιωπηλά το μαρτύριο του έρωτα που νιώθει, αρνούμενη να το ομολογήσει 

σε κάποιον. 

 

Από τον μονόλογο της Αφροδίτης καθίσταται σαφές πως η «αντιπαλότητα» ανάμεσα στις δύο θεές 

(Αφροδίτη-Άρτεμις) θέτει εξαρχής και ξεκάθαρα στο έργο την αντίθεση μεταξύ του έρωτα που 

αντιπροσωπεύει η Αφροδίτη και της αποχής από αυτόν, αντιπρόσωπος της οποίας είναι η Άρτεμης, 

καθώς και της αποδοχής της σεξουαλικότητας και της άρνησής της, που θα οδηγήσει εντέλει τη 

Φαίδρα και τον Ιππόλυτο στην καταστροφή, χωρίς εκ πρώτης όψεως οι ίδιοι να είναι υπεύθυνοι της 

τραγωδίας.61  Η Αφροδίτη διακηρύσσοντας την τρομερή ισχύ της και λειτουργώντας ως «μια από τις 

                                                 
57Η θεά Αφροδίτη, μυθικά γεννημένη στην Ελλάδα, την Ασσυρία ή τη Φοινίκη, θεωρείτο πως ανταποκρινόταν στις 

καρδιές των απλών ανθρώπων, αλλά και τις ψυχές των μυημένων στα Μυστήρια. Με αυτόν τον τρόπο κατείχε δύο 

μορφές, που υποδήλωναν τη διπλή της φύση, την Πάνδημο και Ουράνια αντίστοιχα. Ως Πάνδημος αντιπροσώπευε 

τον γήινο κι αισθησιακό έρωτα και εξέφραζε την ανάγκη του ανθρώπου να γονιμοποιήσει και να γονιμοποιηθεί σε 

ένα πρωταρχικό επίπεδο. Ως Ουράνια επρόκειτογια την αρχέγονη Θυγατέρα που γεννήθηκε σαν όμορφο μαργαριτάρι 

από το κοχύλι της θάλασσας και αναδύθηκε εξαγνισμένη μέσα από τα αφρισμένα ύδατα κρατώντας έναν καθρέφτη 

που επέτρεπε στον μυημένο στα Μυστήρια να γνωρίσει την αλήθεια του Όντος.Επομένως ήταν η μήτρα των νέων 

ιδεών και η κρυμμένη αιτία των υψηλών συναισθημάτων, ο Έρωτας που δημιουργεί τους κόσμους και η Αγάπη που 

συντηρεί την ουσία τους, βλ. https://www.nea-acropoli-athens.gr/arthra/esoterismos/1181-pandhmos-kai-oyrania-

afrodith 
58Κ. Καρακάση- Μ. Σπυριδοπούλου- Γ. Κοτελίδης (2015) 160. 
59A. Bierl (2020) 58. 
60V. Dimoglidis (2017) 2. 
61Κ. Καρακάση (2011) 154. Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει και η άποψη της C. Sourvinou-Inwood (2003) 328 

σύμφωνα με την οποία οι δύο θεές, παρά τη φαινομενική τους αντιπαράθεση, αλληλοσυμπληρώνονται σε λατρευτικό 

επίπεδο. Η Αφροδίτη θεωρείται προστάτιδα και εκφραστής του έρωτα, της ερωτικής συμβίωσης με το αντίθετο φύλο, 

https://www.nea-acropoli-athens.gr/arthra/esoterismos/1181-pandhmos-kai-oyrania-afrodith
https://www.nea-acropoli-athens.gr/arthra/esoterismos/1181-pandhmos-kai-oyrania-afrodith


θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσης» ερμηνεύει, αναμφισβήτητα την πανίσχυρη δύναμη του έρωτα, με 

τον οποίο ταυτίζεται απόλυτα.62 Έτσι αναμένεται δραματικά μια οριστική “τοποθέτηση” και δράση 

της Φαίδρας μέσα στο περιβάλλον της Αφροδίτης και αντίστοιχα του Ιππόλυτου, στο περιβάλλον της  

Άρτεμης, έτσι ώστε και οι δύο ήρωες να αποτελέσουν στην ουσία τους ακραίους εκφραστές των 

θέσεων των δύο θεοτήτων έναντι του έρωτα. Όπως παρατηρεί η de Romilly «το ερωτικό πάθος στο 

έργο είναι ακατανίκητο, εφόσον εμφανίζεται από την αρχή ως η βούληση μιας παντοδύναμης 

θεάς».63 Σύμφωνα με τον E.R. Dodds «στον Ιππόλυτο παρουσιάζεται η κατάσταση αμηχανίας στην 

οποία περιπίπτει ο τραγικός ήρωας, στην προκειμένη περίπτωση η Φαίδρα, λόγω της εχθρότητας 

κάποιου θεού».64 Ο έρωτας της Φαίδρας, ένας έρωτας αρχικά δειλός. αργότερα καταστροφικός, θα 

την φέρει αντιμέτωπη με τον ανέραστο Ιππόλυτο και με την πρωτοφανή μισογυνική στάση του, η 

οποία θα επιτείνει τη δράση.65 

 

Ωστόσο, αν και βάσει του θεϊκού προλόγου η θεά Αφροδίτη είναι σίγουρη πως η Φαίδρα θα 

λειτουργήσει ως ‘ορισμένος’ εκπρόσωπός της εναντίον του Ιππόλυτου και οι δύο ήρωες θα φανούν 

έρμαια στις ορέξεις των δύο ανελέητων θεών προκειμένου να ικανοποιήσουν την προσωπική τους 

διαμάχη, τα γεγονότα θα εξελιχθούν διαφορετικά. Η οξύνοια του Ευριπίδη δε θα αρκείτο στο να 

παρουσιάσει τη Φαίδρα και τον Ιππόλυτο σαν μαριονέτες, που με τον πόνο τους θα ικανοποιήσουν 

τη χαιρεκακία και τον εγωισμό των δύο θεαινών.66 Η ηρωίδα θα αρνηθεί το δικαίωμά της στον 

σαρκικό πόθο και τον έρωτα και θα επιλέξει την αυτοχειρία, με απώτερο σκοπό τη διατήρηση της 

τιμής της (εύκλεια), αντιστρέφοντας έτσι τη θεϊκή εντολή για εκδίκηση.67 Μάλιστα, το άσβεστο και 

                                                 
άρα και του γάμου, που αποτελεί προστάδιο της τεκνοποίησης. Αντίστοιχα η Άρτεμης θεωρείται προστάτιδα της 

γυναίκας από τη γέννηση μέχρι τον γάμο και την τεκνοποίηση. 
62H.D.F. Kitto (1993) 272. 
63J. De Romilly (1997) 56-57. 
64E.R. Dodds (1951) 29. 
65Θ. Παπαδοπούλου (2008) 172. 
66Στ. Κουλάνδρου (2012) 5. 
67  Τζ. Κακουδάκη (2007) 50. Η Φαίδρα, αν και εξαρχής εμφανίζεται με όλα τα συμπτώματα του έρωτα σε αρκετές σκηνές 

αντιτίθεται  να λειτουργήσει ως ‘ορισμένος’ εκπρόσωπός της Αφροδίτης. Στον εσωτερικό της κόσμο επικρατεί μια 

διαμάχη επικράτησης των δύο θεαινών. Μέχρι και τη στιγμή που ο Ιππόλυτος αναγγέλλει τον μισογυνικό του λόγο 

μπορούμε να ισχυριστούμε πως η ηρωίδα προβάλλει περισσότερο κάποια χαρακτηριστικά της θεάς Άρτεμης. 

Συγκεκριμένα: α) Η επιθυμία της για έξοδο και κυνήγι στη φύση και η επίκλησή της στη θεά Άρτεμη μπορεί να 

αναφέρεται στην προσπάθεια να καταπνίξει το πάθος της, μέσω της επιλογής μιας αγνής και ενάρετης ζωής, κύριο 

χαρακτηριστικό της Άρτεμης, β) στη συνομιλία της με την Τροφό, φαίνεται να αναγνωρίζει τη θεϊκή πλάνη από τη 

σωφροσύνη και τη λογική, εφόσον πλημμυρίζει από τύψεις και ενοχές για την παροντική της κατάσταση, παραδέχεται 

πως εκφράστηκε σε ένα περιβάλλον πλάνης (στ. 239-241) και ζητά συγχώρεση για την απρεπή συμπεριφορά της, γ) 

επιλέγει την αυτοκτονία παρά τη μοιχεία, σε αντίθεση με τη θεϊκή εντολή της Αφροδίτης, προκειμένου να διαφυλάξει τη 

συζυγική της πίστη και να γνωστοποιήσει την εύκλειά της. Ωστόσο, μετά την αποκάλυψη του ερωτικού της πάθους από 

την Τροφό στον Ιππόλυτο και την ακραία αντίδραση του νεαρού η εσωτερική και οριστική της μεταβολή σε “όργανο” 

της θεάς Αφροδίτης είναι εμφανής. Από αδύναμη και νοσούσα λόγω του έρωτα βασίλισσα, η οποία επέλεξε τον θάνατο 

από την ατίμωση, μετατρέπεται σε μια δυναμική γυναίκα που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την καταστροφική της δύναμη 

επί του αρνητή του έρωτά της, Ιππόλυτου. Κι ενώ προηγουμένως στους λόγους της διακήρυττε υπέρ της τιμής της, 

υποστηρίζοντας έμμεσα τη θεά Άρτεμη, τώρα επιλέγει την τιμωρία του ενόχου. Η επίδραση της Αφροδίτης είναι 

ολοκληρωτική και η μεταβολή του ερωτικού πάθους σε εκδικητική μανία δεδομένη. 



καταστροφικό ερωτικό της πάθος θα μετατραπεί τελικά σε μίσος, επιδιώκοντας η ίδια πλέον την 

εκδίκηση του Ιππόλυτου. 

 

Η διαφορετική από εκείνη που ανήγγειλε στον Πρόλογο η Αφροδίτη εξέλιξη των γεγονότων, 

αποδεικνύει τελικά πως η αντιμαχία των δύο θεοτήτων στο έργο, επομένως και η αντιμαχία ανάμεσα 

στον έρωτα και στην άρνησή του, τοποθετείται τελικά όχι μόνο στη θέληση των Θεών αλλά και στον 

εσωτερικό κόσμο των ίδιων των ηρώων, οι οποίοι ξεδιπλώνουν τα πάθη τους και εμμέσως πλην 

σαφώς καθίστανται υπεύθυνοι για τη λύση τους μέσω των διλημμάτων και των τελικών τους 

αποφάσεων.68 Αρκετοί μελετητές ασχολήθηκαν με το αν και κατά πόσο οι δύο θεές καθορίζουν 

τελικά τη μοίρα των ηρώων στο έργο. Ο Snell θεωρεί την Αφροδίτη και την Άρτεμη ως σύμβολα 

δυνάμεων που καθορίζουν την τραγωδία της διπλής ανθρώπινης μοίρας.69 Σύμφωνα με τον A. Lesky 

η βασική σύγκρουση στο έργο έγκειται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους με τόσο διαφορετικό τρόπο ζωής 

και ιδιοσυγκρασία, ώστε ο ένας να προκαλεί την εξόντωση του άλλου. Η παρεμβατική συμπεριφορά 

των δύο θεαινών παριστάνεται από τον Ευριπίδη, ο οποίος ενδιαφέρεται κυρίως για τα ανθρώπινα 

πάθη, με μια κριτική διάθεση και όχι απαραίτητα με έναν ευσεβή τρόπο.70 Στηριζόμενος σε δύο 

σύμβολα της λαϊκής πίστης, ο δραματικός ποιητής «κοινωνεί» άμεσα θεμελιώδεις δυνάμεις του 

έργου, τον φυγόκεντρο έρωτα (Αφροδίτη) και την κεντρομόλο φρόνηση (Άρτεμη). Ο Ιππόλυτος είναι, 

αναμφισβήτητα, ένα έργο που θέτει με σαφή τρόπο το ηθικό πρόβλημα της ανθρώπινης ευθύνης για 

τα σφάλματα που οφείλονται στον έρωτα, εφόσον η βασική σύγκρουση δεν συντελείται ανάμεσα 

στις δύο θεές, αλλά ανάμεσα σε δυο ανθρώπους με τόσο διαφορετική ιδιοσυγκρασία, ώστε τελικά ο 

ένας να καταστρέφει τον άλλο.71 

 

 

1.1.3. Συμπτωματολογία, παραδοχή και ανάλυση του ερωτικού πάθους της Φαίδρας 

 

Το Α΄, ιδιαίτερα εκτενές, Επεισόδιο (στ.176-197) δομείται με βάση την περιγραφή των ερωτικών 

συμπτωμάτων της Φαίδρας και τη βασανιστική προσπάθειά της να κρατήσει την αιτία της 

ψυχοσωματικής της κατάπτωσης μυστική, παρ’ ότι πιέζεται με αλλεπάλληλες ερωτήσεις από την 

Τροφό για να φανερώσει την αιτία του πόνου της.72 Η ίδια βρίσκεται εξαρχής επί σκηνής ξαπλωμένη 

                                                 
68  Τζ. Κακουδάκη (2007) 51 & A. Bierl (2020) 62. 
69Snell (1975) 121. 
70A. Lesky (2010) 90-  91. 
71J. de Romily (2000) 158 &Στ. Κουλάνδρου (2012) 6. 
72J. De Romilly (2000) 158. 



σε κάποιο ανάκλιντρο, σε πλήρη σωματική καταστολή, προφανώς εξαιτίας της μεγάλης ψυχικής και 

σωματικής αδυναμίας που νιώθει λόγω του έρωτα. 

 

Το Επεισόδιο αρχίζει με τον μονόλογο της Τροφού, (στ. 176-197) στον οποίο περιγράφει τη νόσο 

που ταλαιπωρεί τη βασίλισσά της. Αρχικά, εκφράζει την αγανάκτησή της σε κάθε μορφής ασθένεια 

(στ. 176), ενώ παραδέχεται τη δυσχερή θέση στην οποία έχει περιέλθει ως θεραπαινίδα της Φαίδρας, 

αφού η βασίλισσα με την κυκλοθυμική συμπεριφορά της την έχει φέρει σε πλήρη απόγνωση, ώστε 

να μην ξέρει πώς να την αντιμετωπίσει (στ.177), αφού ό,τι θέλει τώρα, παύει να το θέλει αργότερα 

κι επιθυμεί το ακριβώς αντίθετο (στ. 177-185).73 

 

Η Φαίδρα παίρνει τον λόγο στον στίχο 198. Ορατά καταβεβλημένη, εύθραυστη από την ακαταμάχητη 

δύναμη του έρωτα, αδύναμη να στηριχτεί στα πόδια της και παραληρούσα, είναι έτοιμη να 

καταρρεύσει.74 Κύρια χαρακτηριστικά των ερωτικών συμπτωμάτων που βιώνει, αποτελούν οι 

ψυχικές της μεταπτώσεις, οι διαδοχικές δηλαδή αλλαγές της διάθεσής της και τα ανεξήγητα αιτήματα 

που διατυπώνει. Το ερωτικό της σπαρτάρισμα την αποξενώνει από την πραγματικότητα και τον 

κόσμο γύρω της, ενώ το πάθος της έρχεται υποσυνείδητα στην επιφάνεια με μια σειρά από άγριες 

επιθυμίες.75 Άλλοτε επιζητεί τον θάνατό της (στ. 248-249), ενώ άλλοτε, μέσα από έναν παράλογα 

εικονοκλαστικό λόγο, φαντασιώνεται και επιθυμεί μια ελεύθερη ζωή μέσα στη φύση.76 Η επίκλησή 

της στη θεά Άρτεμη για κυνηγετικές περιπέτειες έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εφόσον σχετίζεται με την 

κυνηγετική φύση του έρωτα και μπορεί να ερμηνευτεί διττά: είτε ως έμμεση παραδοχή της ερωτικής 

της επιθυμίας της προς τον Ιππόλυτο μέσα από την ανάγκη της να βρεθεί σε φυσικό περιβάλλον 

ιδιαίτερα προσφιλές στον νεαρό,77 είτε ως προσπάθεια καταπολέμησης του ερωτικού της πάθους, 

επικαλούμενη τη θεά Άρτεμη που αντιπροσωπεύει την αγνή ζωή. Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, η 

παθούσα βασίλισσα, από τη στιγμή που αδυνατεί να πραγματοποιήσει την ερωτική της επιθυμία στον 

πραγματικό κόσμο, επιλέγει να παραληρεί σε έναν κόσμο φαντασιώσεων. 

 

                                                 
73Π. Παυλίδης  (2019) 3. 
74στ. 198-200. Το κορμί μου κρατάτε! Κι απάνου/ το κεφάλι μου ορθώστε, κοπέλες. 
75Χ. Ε. Αλεξοπούλου (2000) 47. 
76στ. 208-211, 215-222, 228-231. 
77A. Lesky (2010) 79. Σύμφωνα με τον Glenn στους στίχους που αναφέρονται οι επιθυμίες της Φαίδρας ενυπάρχουν 

έντονοι ερωτικοί συμβολισμοί. Η δροσερή πηγή, με το νερό της οποίας θέλει να σβήσει τη δίψα της η Φαίδρα και τα 

δέντρα κάτω από τα οποία θέλει να αναπαυθεί, μπορεί να ερμηνευθούν ως φαλλικά σύμβολα, μέσω των οποίων η 

ηρωίδα εκφράζει έμμεσα, τη σεξουαλική επιθυμία της για τον Ιππόλυτο. Τα λιβάδια που ονειρεύεται συνδέονται με 

τη γυναικεία σεξουαλικότητα, ενώ το κυνήγι, στο οποίο επιθυμεί να συμμετάσχει λειτουργεί ως ερωτική μεταφορά, 

στοιχείο συχνό στην αρχαία ελληνική ποίηση.  Επίσης, το δόρυ που θέλει να κρατήσει η Φαίδρα, λειτουργεί ως 

φαλλικό σύμβολο, αποκαλύπτοντας το πάθος της για τον Ιππόλυτο, ενώ τα άλογα που ονειρεύεται να δαμάσει 

συσχετίζονται με εικόνες ίππευσης και ζεψίματος αλόγων, που χρησιμοποιούνται με μεγάλη συχνότητα ως 

σεξουαλικό υπονοούμενο στην αρχαία ποίηση, βλ. Glenn (1976) 436-439, 441. 



Τα λόγια της Τροφού επαναφέρουν τη Φαίδρα από την «τρέλα» στη λογική. Παραδεχόμενη πως  

εκφράστηκε σε ένα περιβάλλον πλάνης (στ. 239-241), πλημμυρίζει από τύψεις και ενοχές για την 

παροντική της κατάσταση και αισθανόμενη ντροπή ζητά από την Τροφό να της σκεπάσει το πρόσωπο 

(στ. 239-244). Σ’ αυτό το μεταίχμιο αδυναμίας της βασίλισσας και ύστερα από τη σύντομη 

στιχομυθία της Τροφού με την Κορυφαία του Χορού, όπου κύριο θέμα είναι ένας ενδεχόμενος 

θάνατός της Φαίδρας λόγω της αποχής της από την τροφή, η Τροφός της εφιστά την προσοχή πως 

αν συνεχίσει αυτή την τακτική θα οδηγηθεί στον θάνατο και με τον τρόπο αυτό άθελά της θα 

εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του νόθου γιου του Θησέα και θα βλάψει τα δικά της παιδιά. Η 

αναφορά από την Τροφό του ονόματος νόθον....Ιππόλυτον (στ. 310) και η ευδιάκριτη αντίδραση της 

Φαίδρας στο άκουσμά του θα αποτελέσουν το «κλειδί» ώστε η Φαίδρα να φανερώσει σταδιακά τον 

κρυφό της έρωτα για τον Ιππόλυτο. Μέσα στη νοητική της σύγχυση η βασίλισσα θεωρεί πως η 

Τροφός κάτι έχει υποψιαστεί και πως η αναφορά του ονόματος του Ιππόλυτου από εκείνη δεν ήταν 

τυχαία, αλλά έγινε προκειμένου να ελέγξει τις αντοχές της και να επιβεβαιώσει τις υποψίες της μέσα 

από τις αντιδράσεις της. Και σιγά - σιγά προδίδεται από μόνη της, λέγοντας αρχικά:78 

 

Μην ξαναπείς τ᾽ όνομα τούτο νένα! 

Με σκότωσες! (στ. 311-312). 

 

Στη συνέχεια όταν η Τροφός τη ρωτάει μήπως κάποιος εχθρός της έκανε μάγια εκείνη απαντάει: 

 

Φίλος αθέλητά μου, αθέλητά του (στ.319). 

 

Κατόπιν η Φαίδρα, διακρίνοντας στο πάθος της μια μορφή κληρονομικότητας ανασύρει από τη 

μνήμη της τους τερατώδεις, μη φυσιολογικούς έρωτες που βρήκαν τα θήλεα μέλη της οικογένειάς 

της και παραδέχεται: Και τρίτη εγώ, που χάνομαι η κακόμοιρη! (στ.341), εντάσσοντας και τη δική της 

περίπτωση στην επονείδιστη παράδοση των γυναικών της οικογενείας της. Μέχρι στιγμής η Φαίδρα 

έχει δώσει αρκετά στοιχεία ώστε η Τροφός να καταλάβει πως η βασίλισσά της κινδυνεύει να 

καταστραφεί από έναν παράδοξο έρωτα.79 Και φτάνοντας στο αποκορύφωμα της αποκάλυψης 

ακολουθεί η εξής στιχομυθία: 

 

ΦΑΙ. Σαν τί πράμα είναι αυτό που λέγετ᾽ έρωτας; 

ΤΡΟ. Το πιο γλυκό, μα και το πιο φαρμάκι! 

ΦΑΙ. Εγώ μονάχα το φαρμάκι του ήπια. 

                                                 
78Ο Ευριπίδης ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής και παρατηρητής των συμπτωμάτων του έρωτα , εστιάζει στα σημεία 

που προδίδουν το πάθος της Φαίδρας. 
79  Π. Παυλίδης  (2019) 13. 



ΤΡΟ. Τί μου λες; Ερωτεύτηκες; Με ποιόνε; 

ΦΑΙ. Το γιο της Αμαζόνας — κι ό,τι να ᾽ναι! 

ΤΡΟ. Τον Ιππόλυτο; ΦΑΙ. Συ τον ονομάτισες!(στ. 348-353). 

 

Η ομολογία της ταυτότητας του αγαπημένου της έχει πλέον πραγματοποιηθεί, μόνο που η Φαίδρα 

δεν τολμά καν να πει το όνομα του Ιππόλυτου, η αναφορά του οποίου γίνεται από την τροφό. 

 

Στη συνέχεια η Φαίδρα, έχοντας πλέον αποκαλύψει τα πάντα, εξιστορεί, σε μια νηφάλια και 

απολογητική πολύστιχη ρήση, αναδρομικά όλη την πορεία του ερωτικού πάθους της αλλά και την 

εσωτερική της πάλη με σκοπό να το τιθασεύσει (στ. 373-430).80 Η σύγκρουση λόγου και 

συναισθημάτων είναι εμφανής.81 Το πρώτο της μέλημα ήταν να σιωπήσει και να κρατήσει το πάθος 

της κρυφό, ελπίζοντας προφανώς ότι κάποτε θα καταλαγιάσει: 

 

Και να ποιό δρόμο πήρε ο λογισμός μου. 

Πληγωμένη απ᾽ τον έρωτα, κοιτούσα 

πώς θα μπορούσα να τον υποφέρω 

τίμια, χωρίς να ντροπιασθώ. Έτσι πρώτα 

έκρυβα τα δεινά μου και σιωπούσα. 

Στη γλώσσα εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη. 

Ξέρει τους άλλους να ορμηνεύει κι όμως 

κάνει κακό πολύ στον εαυτό μας. (στ..391-398) 

 

Στη συνέχεια προσπάθησε να κατευνάσει τον ερωτικό της πόθο μέσω της σωφροσύνη και της 

λογικής: 

 

Δεύτερο: προσπαθούσα να βαστάξω, όσο μπορούσ᾽ αξιόπρεπα την τρέλα μου,    γι᾽ αυτό την 

πολεμούσα με τη φρόνηση.  (στ. 399-401) 

 

Τέλος, νικημένη και εξαντλημένη από τον άνισο αγώνα με την Αφροδίτη, η Φαίδρα λυγίζει και 

παραδέχεται ότι αφού ούτε η σιωπή, ούτε η σωφροσύνη κατάφεραν να την απαλλάξουν από τον 

άνομο έρωτά της, η μόνη διέξοδος που της έχει απομείνει ως έσχατη λύση, προκειμένου να 

διατηρήσει και την καλή της φήμη, είναι ο θάνατος.82 

 

                                                 
80 A. Lesky (2010) 80. 
81 Α. Μεσσάρη (2020) 9. 
82 Α. Μεσσάρη (2020) 9. 



Τρίτο: αφού δεν μπορούσα να νικήσω 

μ᾽ όλα τούτα την Κύπρη, πήρ᾽ απόφαση 

να σκοτωθώ — κι αυτό ήταν το καλύτερο.  

Αν να φαίνονται θέλω οι αρετές μου, 

     δεν θέλω να μαθαίνονται οι πομπές μου. (στ. 401-405) 

 

Με την τραγική παραδοχή της ήττας της η Φαίδρα δεν επιδιώκει να θεωρηθεί μια διεφθαρμένη και 

ηθικά μεμπτή γυναίκα, αλλά μια γυναίκα ευκλεής, η οποία αποζητά τον θάνατο λόγω του ότι 

κατελήφθη από ένα πάθος ισχυρότερο από εκείνο που θα μπορούσε να καταπολεμήσει.83 Βασικοί 

άξονες για τη δράση της αποτελούν η αιδώς και η εύκλεια και στο όνομά τους απορρίπτει το 

ενδεχόμενο να διαπράττει αισχρές πράξεις.84 Μέσα στην παραφορά του έρωτά της δεν αποσπάται 

από τον κόσμο των αξιών, ούτε διακόπτει τη σχέση της με την αντικειμενική πραγματικότητα.85 

Αναφέρεται στις ισχυρές ηθικές αρχές (χρηστά) που την χαρακτηρίζουν και στο ισχυρό αίσθημα 

χρέους που την διακατέχει και τα οποία αδυνατεί να τα υπηρετήσει λόγω του πάθους της. Μέσα της 

ενυπάρχει η φωνή της συνείδησης, αλλά δεν εισακούεται, αφού το ερωτικό της πάθος παραμένει 

σφοδρότερο. Και εδώ φαίνεται η τραγικότητα της ηρωίδας, η οποία ενώ γνωρίζει εκ των προτέρων 

ότι οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι στον αγώνα εναντίον των παθών τους, δεν ενδίδει, αλλά 

συνεχίζει να αντιστέκεται.86 

 

Η περιγραφή του αγώνα της Φαίδρας να καταπνίξει το πάθος της αποτελεί αναμφίβολα μια από τις 

πιο επιτυχημένες δραματοποιήσεις του Ευριπίδη μεταξύ λόγου και ερωτικού πάθους, καθώς η ηρωίδα 

κατορθώνει μέσω της εσωτερικής της πάλης να αποκαλύψει τον βαθμό αυτοσυνειδησίας της. 

Άλλωστε, σύμφωνα με τον W. Schadewaldt, «ο άνθρωπος του Ευριπίδη δεν σύρεται από το πάθος 

που τον εξεγείρει, αλλά μέσα του συνυπάρχουν η διανοητική αίσθηση και η αίσθηση του πάθους, 

δηλαδή η γνώση. Επομένως, όταν πάσχει, μπορεί να κυριαρχείται εξ ολοκλήρου από το πάθος, αλλά 

παράλληλα και να αυτοκυριαρχείται. Αυτό συμβαίνει και με τη Φαίδρα».87 

 

Στη συνέχεια του λόγου της παρουσιάζει την εσωτερική ένταση που δημιουργείται ανάμεσα στην 

επιλογή να κρατήσει κρυφό τον έρωτά της και στον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης δημοσιοποίησης. Για 

τη Φαίδρα το μυστικό παράπτωμα είναι προτιμότερο από την αποκάλυψη, η οποία θα επιφέρει την 

κοινωνική δυσμένεια, κυρίως λόγω του φύλου της, αλλά και τη διακύβευση της υπόληψής της 

(δύσκλεια). Η ίδια αναγνωρίζει ότι από τη στιγμή που ξεστόμισε εκτός θύρας το όνομα του πάθους 

                                                 
83Χ. Δεληγιώργης  (2006) 3. 
84Χ.Ε. Αλεξοπούλου (2000) 77. 
85Χ. Μπακονικόλα- Γεωργοπούλου (1994) 112. 
86Χ.Ε. Αλεξοπούλου (2000) 77-78. 
87Χ.Ε. Αλεξοπούλου (2000) 49, 78. 



της, αυτό έχει πάρει πλέον δημόσια έκταση. Είναι σίγουρη ότι η κριτική που θα της ασκηθεί από τον 

περίγυρο θα είναι ιδιαίτερα σκληρή, καθώς ο χώρος, στον οποίο αυτή κινείται, εξουσιάζεται από τους 

άντρες. Γνωρίζει ότι η γυναίκα λόγω του φύλου της απειλείται περισσότερο από τη στέρηση της 

τιμής της, εφόσον η  γυναικεία φύση είναι ευάλωτη στη λαίλαπα των καταδικαστικών λόγων (στ. 

407).88 

 

Στο υπόλοιπο τμήμα του μονολόγου εκφράζει το μίσος της και στηλιτεύει την υποκρισία εκείνων 

των γυναικών που ενώ στην πράξη φέρονται ατιμωτικά απατώντας κρυφά τους συζύγους τους, με τα 

λόγια τους δείχνουν ηθικές (στ.413-414) και κλείνει τον λόγο της επαναλαμβάνοντας πως 

προκειμένου να διαφυλάξει την καλή της φήμη, και κυρίως τη φήμη της οικογένειάς της, είναι 

διατεθειμένη να πεθάνει. 

 

1.1.4. Η αμφίσημη στάση της τροφού 

 

Αμέσως μετά την αποκάλυψη του έρωτα της Φαίδρας για τον Ιππόλυτο ακολουθεί η αντίδραση της 

Τροφού, η οποία όντας πλέον κοινωνός του μυστικού της Φαίδρας, αναστατώνεται και, φοβούμενη 

μη γίνει συνεργός σε πράξη μοιχείας, αντιδρά με ανάλογες εκφράσεις.89 Στη συνέχεια όμως, 

αντιμέτωπη με την ειλημμένη απόφαση της βασίλισσας για αυτοκτονία, αλλάζει τακτική και με μια 

μακρά ρήση επιχειρεί να της απαλύνει τη στενοχώρια και να δικαιολογήσει το ένοχο και ηθικά 

μεμπτό πάθος της. Τα επιχειρήματά της κινούνται γύρω από την παντοδυναμία της Αφροδίτης και 

της καθολικής επίδρασης του έρωτα σε Θεούς και ανθρώπους, ενώ ο λόγος της είναι αριστούργημα 

σοφιστικής ρητορικής, εφόσον κάθε επιχείρημα στοχεύει στη φυσική ολοκλήρωση του έρωτα της 

Φαίδρας, ειπωμένο με διφορούμενη κι όχι ξεκάθαρη γλώσσα.90 Αρχικά, μιλώντας με ορθολογισμό 

καταβάλλει  προσπάθεια να υποβαθμίσει το πάθος της Φαίδρας και να το παρουσιάσει ως κάτι κοινό, 

αποσιωπώντας την ιδιαιτερότητά του. Στη συνέχεια, αναπτύσσει εντυπωσιακά την καθολικότητα και 

τη δύναμη του έρωτα, λέγοντας πως εφόσον κανείς ποτέ δεν κατάφερε να ξεφύγει από αυτόν, δεν 

βρίσκει τον λόγο γιατί πρέπει να το καταφέρει η Φαίδρα.91 Άλλωστε δεν φταίει η ίδια, αλλά η οργή 

της Αφροδίτης που ενέσκηψε πάνω της. Πολύ λογικά απαρνιέται τον θάνατο από έρωτα, ακριβώς 

επειδή υποστηρίζει ότι το να ζει κάποιος αυτό το συναίσθημα είναι προτιμότερο από το να πεθαίνει 

για αυτό (στ. 433-450). 

                                                 
88Α. Μεσσάρη (2020) 9. 
89Π. Παυλίδης  (2019)  5.Ώχου! Τί λες κορούλα μου; Με σκότωσες!  Αβάσταγα, γυναίκες, είναι τούτα. Δεν μπορώ πια να 

ζήσω. Τα μισώ τη μέρα και το φως. Θα γκρεμιστώ, να τελειώνω. Το σώμα με βαραίνει. Θα την ξεφορτωθώ τη μαύρη 

ζήση! (στ. 353-358). 
90Γ. Χρονοπούλου (2018) 627-628. 
91J. De Romily (2000) 163. 



 

Προκειμένου να καταστήσει αληθοφανή τα λεγόμενά της και να δείξει πως ο έρωτας δεν κάνει 

διακρίσεις σε θεούς και θνητούς, επιστρατεύει μια σειρά παραδείγματα προερχόμενα από ανάλογες 

αντιδράσεις θεών, οι οποίοι υπέκυψαν στον έρωτα, ενώ υποστηρίζει πως οι θεοί επηρεασμένοι από 

τα συναισθήματά τους ενεργούν ένοχα και προκλητικά, δημιουργώντας έτσι προηγούμενο, 

παρέχοντας στους ανθρώπους την πρόφαση να ενεργήσουν αναλόγως (στ.451-462).92 

 

Η Τροφός αντλεί και επιχειρήματα από τον κόσμο των θνητών. Όπως ισχυρίζεται, πολλοί είναι οι 

σύζυγοι που ενώ γνωρίζουν την εξωσυζυγική σχέση της γυναίκας τους, ανέχονται την απιστία, αλλά 

και αρκετοί οι γονείς που ενώ μαθαίνουν για κάποιον παράνομο έρωτα των παιδιών τους, αντί να 

σταθούν εμπόδιο, τα στηρίζουν (στ. 462-468). Προφανώς η Τροφός προσπαθεί να πείσει την Φαίδρα 

πως αν ο Θησέας ανακαλύψει τον παράνομο έρωτά της, τότε με την ιδιότητα του συζύγου θα κάνει 

πως δεν βλέπει, ενώ με την ιδιότητα του πατέρα θα σταθεί αρωγός για τον γιο του.93 

 

Τέλος, συμβουλεύει τη Φαίδρα να απορρίψει το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, να ενδώσει στο ερωτικό 

της πάθος εφόσον αποτελεί αναγκαίο θεϊκό θέλημα (στ. 475-6) και να χαλιναγωγήσει τον ολέθριο 

πόθο της με τη βοήθεια μαγικών μέσων, ερωτικών γητεμάτων και βοτάνων. (στ. 478-481).94 

Μάλιστα, προτείνει να ενημερώσουν τον Ιππόλυτο για τα συναισθήματά της (στ. 490-497).95 

 

Ο ορυμαγδός αυτός επιχειρημάτων και οι γοητευτικές παραινέσεις της Τροφού ασκούν καταλυτική 

επίδραση στη συναισθηματικά καταρρακωμένη Φαίδρα. Η βασίλισσα, νιώθοντας απελπισμένη πλέον 

από κάθε ορθολογική λύση, υποχωρεί τελικά στην πρότασή της για τη χρήση μαγικών φίλτρων, 

στηριζόμενη προφανώς σε μια ενδόμυχη και έσχατη προσπάθεια να επιτύχει την ερωτική 

ανταπόκριση του Ιππόλυτου.96 Ωστόσο, δηλώνει κάθετα και με τη μορφή ρητής απαγόρευσης προς 

την Τροφό την αποστροφή της στην πιθανότητα να μάθει ο Ιππόλυτος την αλήθεια, επιμένοντας στις 

ηθικές της διαπιστώσεις.97 

                                                 
92J. De Romily (2000) 163. 
93Π. Παυλίδης  (2019)  6. 
94Α. Μεσσάρη (2020) 10. 
95Αναμφισβήτητα, η τόσο χαλαρή ηθική της Τροφού διαχωρίζεται από την ηθική απαίτηση της Φαίδρας. Η Τροφός 

εισάγει στην τραγωδία τον απόηχο των εύκολων επιχειρημάτων που δικαίωναν με μεγάλη ευχέρεια αδικαιολόγητες 

συμπεριφορές στο όνομα του ακατανίκητου έρωτα. Ο λόγος της Τροφού για τον έρωτα αποκαλύπτει, ουσιαστικά, 

ότι η παράδοση του ακατανίκητου έρωτα άνοιγε σταδιακά την πόρτα στον αμοραλισμό, βλ. De Romily (2000) 164. 
96Σύμφωνα με τον A. Lesky η σκηνή όπου η Τροφός  προτείνει στη Φαίδρα τη χρήση μαγικών φίλτρων ενέχει έναν 

μετεωρισμό μοναδικής δεξιοτεχνίας. «Τα ειδικά ερωτικά φίλτρα μπορούν και το ίδιο το πάθος να καταδικάσουν αλλά 

και να το προκαλέσουν στο ποθούμενο πρόσωπο. Όταν η Τροφός κατονομάζει συγκεκριμένα αντικείμενα που 

χρειάζεται να αποσπαστούν από τον Ιππόλυτο (514), τότε σκέφτεται κανείς τη δεύτερη περίπτωση….Όταν όμως η 

Φαίδρα αμέσως μετά αναφέρεται σε αλοιφή ή ποτό, υποδηλώνονται μέσα που προορίζονται να θεραπεύσουν τον 

δικό της πόθο. Όλα μένουν μετέωρα», βλ. A. Lesky  (2010) 82. 
97Η Τροφός, αν και δε θεωρείται πρωταγωνιστικός χαρακτήρας στο έργο, είτε εξ αμελείας, είτε εξαιτίας της υπερβολικής 

αγάπης της προς τη βασίλισσα, φέρει την ηθική αλλά και ενδοδραματική ευθύνη για την εξέλιξη των γεγονότων. 



 

 

 

1.1.5. Μετατροπή του έρωτα σε μίσος 

 

Στο Β΄ Επεισόδιο (στ. 565-731), παρά τη ρητή απαγόρευση της Φαίδρας, η καλοπροαίρετη αλλά 

εσφαλμένη πρωτοβουλία της Τροφού να αποκαλύψει στον Ιππόλυτο τα συναισθήματά της, προκαλεί 

την έντονη αντίδραση του νεαρού και αλλάζει όλα τα δεδομένα. Τα σκληρά λόγια, η άγρια 

συμπεριφορά του Ιππόλυτου και η απειλή της αποκάλυψης του έρωτά της στον Θησέα γεννά στη 

Φαίδρα μια παραπάνω αβεβαιότητα που θα την οδηγήσει στα άκρα.98 Η ηρωίδα κατανοεί απόλυτα 

ότι η κατάλυση της σιωπής της σημαίνει για την ίδια συμφορά και πως ο δημόσιος χαρακτήρας του 

ερωτικού της πάθους  είναι πλέον τετελεσμένος.99 

 

Η ντροπή της, που προγενέστερα εκδηλωνόταν μέσα από μια αναποφασιστικότητα και 

διστακτικότητα να καταπνίξει τον έρωτά της, υπό τα νέα δεδομένα μετατρέπεται σε ντροπή για την 

τιμή των προγόνων και των επιγόνων της. Η Φαίδρα «αναγκάζεται» πλέον να δράσει για να εμποδίσει 

την κοινοποίηση του ερωτικού της πάθους στον Θησέα. Από μια αδύναμη, παραληρούσα βασίλισσα 

μεταμορφώνεται σε δυναμική γυναίκα προκειμένου να διαφυλάξει την υστεροφημία της.        Αρχικά, 

καταριέται την Τροφό για την απερίσκεπτη πράξη της (στ. 682) κι έπειτα αρχίζει να μηχανεύεται νέα 

σχέδια για την αποφυγή της κοινωνικής της ατίμωσης (στ. 688). Η πίκρα που νιώθει για την ερωτική 

απόρριψη αλλά και η επιθυμία για τη διάσωση της τιμής θα επιφέρει τελικά την αυτοχειρία της. Όμως 

η αυτοχειρία της θα έχει ιδιοτελή κίνητρα, αφού πριν πεθάνει επιθυμεί και σχεδιάζει να 

συκοφαντήσει τον Ιππόλυτο, μεταφέροντας την ντροπή και τη συμφορά σε αυτόν που ανομολόγητα 

ερωτεύτηκε και που ελαφρά τη καρδία την περιφρόνησε.100 Η ενάρετη βασίλισσα θα καταπέσει 

θολωμένη από έρωτα και ντροπή στην πλήρη κατάπτωση.101 Ως εκ τούτου, γίνεται ο ιθύνων νους 

που υφαίνει το σχέδιο εκδίκησης, το οποίο θα επιφέρει τον θάνατο του άντρα που αρνήθηκε τον 

έρωτά της, αλλά και του επίδοξου καταστροφέα του συζυγικού  «status» της.102 

 

                                                 
Εντύπωση προκαλεί η στάση της: Ενώ αρχικά περιγράφει το ηθικό πλαίσιο που οφείλει να ακολουθήσει η Φαίδρα, 

στη συνέχεια από τον φόβο μιας ενδεχόμενης αυτοκτονίας της βασίλισσας, προβάλλει την ανηθικότητα, τόσο με την 

παρότρυνση για χρήση μαγικών φίλτρων, όσο και με την αποτυχημένη προσέγγιση του Ιππόλυτου, παρά την 

απαγόρευση της Φαίδρας. 
98Χ.Ε. Αλεξοπούλου (2000) 52. 
99   Στ. Δρομάζος (1984)127. 
100 Π. Βασάλος (2016) 65. 
101 Α. Μεσσάρη (2020) 6. 
102 Χ.Ε. Αλεξοπούλου (2000) 108. 



Η ενέργεια αυτή αποδεικνύει πως ο απωθημένος αλλά αγνής προελεύσεως έρωτας της Φαίδρας 

μετατρέπεται σε μίσος, το οποίο συνδυάζεται με την απόφασή της να εκδικηθεί. Η ηρωίδα επιλέγει 

τον δόλο ως τρόπο δράσης, για να καταστρέψει τον Ιππόλυτο, χρησιμοποιώντας συγχρόνως και τον 

Θησέα, ο οποίος εν αγνοία του προωθεί στην ουσία την εκπλήρωση του σχεδίου της. Η Φαίδρα θα 

εγκαταλείψει τη σκηνή και δεν πρόκειται πλέον να επανεμφανιστεί –μονάχα από τον Χορό θα 

πληροφορηθούμε τον απαγχονισμό της (στ. 778-779).103 

 

 

1.1.6. Ιππόλυτος: ένας αρνητής του Έρωτα 
 

Ο Ιππόλυτος παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου πιστός ακόλουθος της Άρτεμης και κατά 

συνέπεια, πολέμιος του Έρωτα και της Αφροδίτης. Ούτε σε ένα σημείο δε δίνει την παραμικρή 

υπόνοια ότι θα δεχόταν τον έρωτα της μητριάς του, αλλά και οποιασδήποτε άλλης γυναίκας. Εμμένει 

στο παρθενικό του όραμα, περιφρονώντας όσα ο έρωτας συνεπάγεται.104 

 

Από την πρώτη του επί σκηνής εμφάνιση, στο Α΄ επεισόδιο, προβάλλει τον “φανατικό αντι-έρωτά 

του”.105 Ως αρνητής του έρωτα και οχυρωμένος πίσω από την αυτοσύσταση αγνός ων (στ. 102) μας 

υπενθυμίζει την ιδιαίτερη σχέση του με την Άρτεμη και όσα τον δένουν μαζί της,  προσπερνώντας 

υποτιμητικά και αλαζονικά την Αφροδίτη (στ. 82-87 και 99-107, 113). Προσεύχεται μόνο στη θεά 

της αγνότητας και της προσφέρει ένα στεφάνι με άνθη από απάτητο λιβάδι.106 Η επίκλησή του 

ισοδυναμεί με αναφορά στη δική του παρθενία, στην επιθυμία να μην παραβιαστεί ποτέ αυτή με την 

παράδοση στον έρωτα κάποιου ανθρώπινου όντος αλλά και στην ενδόμυχη, ανομολόγητη και 

απωθημένη ροπή του να γίνει με τον δικό του τρόπο μόνο ο εραστής της θεάς Άρτεμης με την οποία 

μοιράζεται την εγκράτεια και την οποία προσπαθεί να μιμηθεί στην αγνότητα.107 

 

Ο γέροντας Θεράπων που βλέπει με φόβο την εσφαλμένη συμπεριφορά και τη μονομερή αφοσίωση 

του νέου στην Άρτεμη, επιχειρεί μέσα από τον διάλογο να του υποδείξει το ορθό. Αν και η συνομιλία 

τους είναι σύντομη, οι αιχμηρές παρατηρήσεις του γέροντα είναι άκρως αποκαλυπτικές ως προς τον 

                                                 
103 Σύμφωνα με την N. Laurax, η Φαίδρα με τον απαγχονισμό της μονολογεί την ταυτότητά της ως γυναίκα.  Δένοντας 

το σχοινί στη στέγη της συζυγικής της κάμαρας επισύρει την προσοχή στον συμβολικό ξύλινο σκελετό του οίκου. 

Στον Ευριπίδη ο "καβαλάρης" της σκεπής έχει μεγάλη σχέση με τον σύζυγο, του οποίου προστατεύει και εξουσιάζει 

το υψηλό παράστημα. Τη στιγμή που η Φαίδρα πηδάει στο κενό, σε κάθε σημείο του θαλάμου συναντά, για τελευταία 

φορά, την παρουσία του άντρα της, βλ. N. Laurax (1995) 69-70. 
104 Κ. Χαρατσάρης (1964) 218. 
105 H.D.F. Kitto (1993) 336. 
106 A.S. Valtadorou (2018) 69. 
107 D.L. Cairns (1997) 53-56. 



χαρακτήρα του Ιππόλυτου. Σύμφωνα με τον ίδιο ο νέος διατρέχει άμεσο κίνδυνο, εφόσον η στάση 

του απέναντι στην Αφροδίτη δεν είναι η οφειλόμενη από έναν θνητό, αλλά είναι επίμεμπτη και ως 

ένα βαθμό υβριστική. Προσπαθεί να τον πείσει ότι οι Θεοί αντιπαθούν την αλαζονική συμπεριφορά 

των ανθρώπων και την επιλεκτική συμπάθεια (στ. 93).108 Ο αρνητισμός όμως του Ιππόλυτου στη 

σφαίρα επιρροής της Αφροδίτης είναι απόλυτος. Συμπεριφέρεται αλαζονικά, αγνοώντας το θεϊκό 

σχέδιο εκδίκησης, γεγονός που οδηγεί τον Θεράποντα σε παράκληση και προσευχή, ζητώντας από 

την Αφροδίτη συγχώρεση για την ανωριμότητα και υπεροψία του νέου (στ. 114-120). 

 

Τον Ιππόλυτο τον συναντούμε ξανά στο Β΄ επεισόδιο. Η Τροφός μόλις του έχει αποκαλύψει το 

φοβερό μυστικό της Φαίδρας κι εκείνος σε έξαλλη κατάσταση εξακοντίζει άγριες κατάρες εναντίον 

της. Αυτοκυριαρχημένος, υπερήφανος για την αρετή του και ιδεολογικά άκαμπτος, περιφρονεί και 

απαξιώνει τον έρωτα της Φαίδρας. Η απέχθεια που νιώθει για τη μητριά του αλλά και για τις γυναίκες 

γενικότερα, αλλά και η αποστροφή του προς τον έρωτα εκφράζεται στη φαρμακερή μισογυνική του 

ρήση, που αποτελεί ένα δριμύ κατηγορώ εναντίον των γυναικών και είναι πλήρης υβριστικών 

χαρακτηρισμών και υποτιμητικών αξιολογήσεων για το γυναικείο φύλο (στ. 616-624).109 Σε μια 

έξαρση υπερβολής και ουτοπικής επιθυμίας αναφέρει πως οι γυναίκες είναι καταστροφικές για τη 

ζωή των ανδρών, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αναιρεί και τον ρόλο τους ως μητέρων, 

υποστηρίζοντας πως η διαιώνιση του ανθρώπινου είδους θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια 

οικονομική συναλλαγή με τους άνδρες να προμηθεύονται παιδιά από τους ναούς πληρώνοντας το 

αντίστοιχο αντίτιμο (στ.618-624).110 Επιχειρηματολογώντας κατά της χρησιμότητας του γυναικείου 

φύλου, υποστηρίζει ότι η γυναίκα αποτελεί φυσικό κακό για τον εκάστοτε οίκο, εφόσον προσπορίζει 

προβλήματα όχι μόνο στον πατέρα λόγω της προίκας που αυτός υποχρεούται να δώσει, αλλά και 

στον γαμπρό, ο οποίος ξοδεύει όλα του τα πλούτη προκειμένου να τη συντηρήσει  (στ. 625-633).111 

Δηλώνει πως όλες οι γυναίκες οφείλουν να μένουν περιορισμένες σε οτιδήποτε θεωρείται γυναικείο, 

εγκλωβισμένες σε μια δια βίου έλλειψη ισχύος, που τις καθιστά υποδεέστερες και πως θα ήταν καλό 

να τους αφαιρεθεί οποιαδήποτε δυνατότητα επικοινωνίας και η μοναδική τους συναναστροφή να 

είναι με τα ζώα (στ. 645-647).112 

 

Αναμφισβήτητα οι αντιλήψεις του Ιππόλυτου για το γυναικείο φύλο αλλά και η ιδιαίτερη σχέση και 

μονομερής αφοσίωσή του στη Θεά Άρτεμη αντιτίθενται στους θρησκευτικούς και κοινωνικούς 

θεσμούς της Πόλις. Η παρθένος Άρτεμης εκτός από θεά του κυνηγιού και της άγριας φύσης, θεωρείτο 

                                                 
108 Π. Παυλίδης  (2019)  17. 
109 Χ.Ε. Αλεξοπούλου (2000) 26. 
110Θ. Παπαδοπούλου (2008) 171. 
111Α. Μεσσάρη (2020) 10-11. 
112Θ. Παπαδοπούλου (2008) 171. 



και προστάτιδα των νέων.113 Τα νεαρά αγόρια και κορίτσια όφειλαν πριν τον γάμο, πριν την έξοδό 

τους δηλαδή από την παιδική ηλικία, να κάνουν θυσίες προς τιμήν της προκειμένου να εξασφαλίσουν 

την εύνοιά της. Ιδιαίτερα οι νεαροί άνδρες όφειλαν να εγκαταλείψουν τη “σφαίρα επιρροής” της 

Άρτεμης  προκειμένου να ολοκληρωθούν ως πολίτες μέσω του γάμου και να αποκτήσουν τον δικό 

τους οίκο και απογόνους.114 Ο γάμος γινόταν προς το συμφέρον της πόλεως, καθώς αποσκοπούσε 

κατά κύριο λόγο στην εξασφάλιση της συνέχειας της ταυτότητάς της, μέσω της απόκτησης νόμιμων 

παιδιών και μάλιστα αρσενικών, τα οποία θα γίνονταν άξιοι συνεχιστές του οίκου, της πατρικής 

περιουσίας115 και άξιοι ηγέτες για την πόλη. Παράλληλα, για να ολοκληρωθεί η συζυγική σχέση οι 

νέες και οι νέοι όφειλαν να αποδώσουν τις ανάλογες θυσίες και δώρα στη θεά Αφροδίτη, την 

προστάτιδα του γάμου και της αρμονικής συνύπαρξης. Σε περίπτωση που υπήρχε άρνηση να 

εγκαταλείψουν τον κόσμο της Άρτεμης και να προσβάλλουν έτσι την Αφροδίτη, τότε απειλείτο ο 

ρυθμιστικός ρόλος του θεσμού του γάμου, εφόσον η άρνηση της γαμήλιας ένωσης έβαζε σε κίνδυνο 

την διαιώνιση του ανθρώπινου είδους και την επιβίωση της κοινότητας.116 

 

Σε αυτό το σημείο ακριβώς βρίσκεται ο Ιππόλυτος. Ο ερωτικός ασκητισμός που ενστερνίζεται 

ισοδυναμεί με διατάραξη της φυσικής πορείας του βίου του, εφόσον απορρίπτοντας τον έρωτα, 

απορρίπτει την συμβίωση και γενικότερα περιφρονεί τις ανθρώπινες σχέσεις. Επιδιώκει  να 

παραμένει κάτω από την προστασία της Άρτεμης, στάσιμος δηλαδή στη φάση της νεανικής-εφηβικής 

παρθενικότητας,  αδιαφορώντας να ισορροπήσει τη βιολογική του κατάσταση με την κοινωνική. 

Αρνούμενος τις χαρές της Αφροδίτης, αποκλείει τη μετάβασή του στο στάδιο της ώριμης ανδρικής 

ύπαρξης, απορρίπτει τον έρωτα και τον γάμο, τον προορισμό των ανθρώπων και την ολοκλήρωση 

της φύσης τους, παραμένοντας ουσιαστικά εκτός κοινωνίας και σε μια κατάσταση αβεβαιότητας. Αν 

η Αφροδίτη θεωρείται ως προσωποποίηση και σύμβολο της αρχετυπικής, κοσμογονικής ισχύος που 

δημιουργεί δεσμούς ανάμεσα στα θνητά όντα και εδρεύει μέσα στην ίδια την ανθρώπινη ψυχή, τότε, 

αναμφισβήτητα, η μονόπλευρη προτίμηση του Ιππόλυτου στην παρθενικότητα, την οποία 

εκπροσωπεί η Άρτεμη, υποδηλώνει έμμεσα μια άρνηση εκ μέρους του να αναγνωρίσει τον εαυτό του 

ως μέλος της κοινωνίας των ανθρώπων.117 
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Η μεγάλη προφητεία που κάνει ο Χορός ονοματίζοντας τον Έρωτα “τύραννον ανδρών” και όχι 

θνητών (στ. 538) έχει αναμφισβήτητα άμεση σχέση με τη στάση του Ιππόλυτου απέναντι στον έρωτα. 

Είναι φανερό πως ο Ευριπίδης αποδίδει αυτόν τον χαρακτηρισμό στον έρωτα θέλοντας να δείξει πως  

ο Έρωτας είναι “κάτι ανώτερο” από το “ανώτερο” άρρεν, αυτός που μπορεί να δαμάσει τον 

ορθολογισμό των ανδρών και με την τιμωρία τους να αποκαλύψει την ψευδαισθησιακή κυριαρχία 

τους, ώστε να φανούν ασήμαντοι μπροστά στο μεγαλείο του. Και αυτό έκανε και στον Ιππόλυτο. Ο 

Έρωτας παίρνει απέναντι στον νεαρό την καταστροφική του μορφή και μέσω αυτής του επιβάλλεται 

στο τέλος. Τιμωρεί την ύβρι του, δηλαδή την έπαρση του άσπιλου και την αδιαλλαξία του σε σχέση 

με την ερωτική του φύση, την οποία αρνείται. Η θέλησή του να παραμείνει “αιώνια” έφηβος, η 

απόρριψη του έρωτα και της σεξουαλικότητας μεταμορφώνεται τελικά σε κάτι τερατώδες, το οποίο 

φυσικά προκάλεσε η Αφροδίτη αποδεικνύοντας πως η άρνηση των ερωτικών σχέσεων έχει αρνητική 

χροιά.118 Η σεμνότητα και η σωφροσύνη για τις οποίες κάνει λόγο διαρκώς ο Ιππόλυτος, ως ιδιότητες 

που τον χαρακτηρίζουν απόλυτα, η ελιτίστικη και μονομερής ηθική του, η υπέρμετρη αυτοπεποίθηση 

που φτάνει σε σημείο αλαζονικού κομπασμού και η επιθυμία του να ταυτιστεί απόλυτα με την 

Αρτεμη ώστε καθετί ανθρώπινο και φυσικό να ανήκει για εκείνον στη σφαίρα του περιττού, θα του 

κοστίζουν στο τέλος την ίδια του τη ζωή. Ο Ιππόλυτος αποδεικνύεται τελικά όχι το αβοήθητο θύμα 

της Αφροδίτης, αλλά κάποιος που συμβάλλει ενεργητικά στην καταστροφή του μέσα από τις πράξεις 

και την ιδεολογία που υιοθετεί.119 Το εύρημα μάλιστα του Ευριπίδη να προέλθει ο θάνατος του 

νεαρού από έναν ταύρο, ο οποίος τρομάζει τα άλογά του με αποτέλεσμα να τον καταστρέψουν, είναι 

πολύ επιτυχές, αφού τόσο ο ταύρος όσο και τα άλογα είναι γνωστά ερωτικά σύμβολα του ζωικού 

βασιλείου κι επομένως εκφράζουν με έμμεσο τρόπο την αυτοκαταστροφή του Ιππόλυτου από την 

πλευρά εκείνου του εαυτού του, τον οποίον καταπίεσε και αρνήθηκε, από το ελλοχεύον μέσα του 

ερωτικό στοιχείο.120 

 

Αξίζει να σημειωθεί βέβαια πως στο τέλος του έργου ο Ιππόλυτος εξιλεώνεται από το σφάλμα του, 

από την άρνησή του δηλαδή να μεταβεί στην πλήρη ωριμότητα και στην έγγαμη κατάσταση, μέσω 
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της επέμβασης της θεάς Άρτεμης. Παρόλο που πεθαίνει αφοσιωμένος στο ιδανικό του (τη λατρεία 

της Άρτεμης και τη απάρνηση της Αφροδίτης και όσων εκφράζει), η θεά αποκαθιστά την τάξη 

θεσπίζοντας τελετουργία προς τιμήν του, κατά την οποία τα νεαρά κορίτσια θα παραδίδουν 

συμβολικά την παρθενικότητα τους στον Ιππόλυτο προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια ομαλή 

μετάβαση στον έγγαμο και σεξουαλικά ενεργό βίο τους, έναν βίο που τόσο απόλυτα και τόσο κόντρα 

στη φυσική πλευρά του εαυτού του απαρνήθηκε ο άφρων και δυστυχής, αγνός Ιππόλυτος.121 

 

1.1.7. Χορός - η μονοκρατορία του έρωτα 

 

Στις περισσότερες τραγωδίες του Ευριπίδη ο Χορός δεν επιδιώκει ιδιαίτερα να προβληματιστεί πάνω 

στο ερωτικό θέμα. Σε τρία μόνο έργα του τραγικού (Μήδεια, Ιππόλυτος, Ελένη) οι γυναίκες του 

Χορού είτε στοχάζονται γύρω από το ερωτικό ζήτημα είτε κάνουν κάποιες φευγαλέες και σποραδικές 

νύξεις που αναμοχλεύουν παλιότερες ή υποθετικές ερωτικές ενώσεις.122 

 

Στον Ιππόλυτο ο Χορός στο Α΄ Στάσιμο (στ. 525-564) υμνεί με δέος και νηφάλια σκέψη την 

παντοδυναμία αλλά και την καταστρεπτική δύναμη του έρωτα και απεύχεται-ξορκίζει τον ερχομό 

του εφόσον ταλανίζει την ανθρώπινη ψυχή.123 Ο Χορός συμπάσχει με τη Φαίδρα, θρηνεί, δηλώνει 

την απόγνωση, τη θλίψη, τον πόνο, τον σπαραγμό του, δίνοντας έμφαση στον υπερβατικό χαρακτήρα 

του πόθου της ηρωίδας για τον Ιππόλυτο, απαλλάσσοντάς την, εν μέρει, από την ευθύνη για το κακό 

που τη βασανίζει.124 Πιο συγκεκριμένα, στην α΄ στροφή γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην αντιθετική 

υπόσταση και γλυκόπικρη δράση του έρωτα, που μπορεί να γεμίζει με μια γλυκιά ευφορία την ψυχή 

αλλά και ταυτόχρονα να φέρνει θλίψη και δυστυχία. Στα λόγια του Χορού εμπεριέχεται και ο φόβος 

για τον Έρωτα, αφού το βέλος που εκτοξεύει είναι ισχυρότερο από τη φλόγα της φωτιάς και τη λάμψη 

των άστρων: 

 

Έρωτα, έρωτα, απ᾽ τα μάτια 

τον καημό σταλάζεις κι όταν 
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την καρδιά λαβώνεις, γλύκα 

τη γεμίζεις. Ω μην πέσεις, 

καταπάνω μου κακός! 

Μάιδε της φωτιάς η φλόγα 

μάιδε τ᾽ αστροπελεκιού 

καίνε σαν της Αφροδίτης την σαγίτα, 

που τη ρίχνει με το χέρι σου, παιδί.  (στ.525-533) 

 

Στην α΄ αντιστροφή ο Χορός αναφέρει πως ενώ ο έρωτας εξουσιάζει ολόκληρη τη ζωή των θνητών, 

εκείνοι δεν τον τιμούν αλλά αντιθέτως αρκούνται στη λατρεία του θεού Απόλλωνα, η οποία δεν έχει 

κανένα πρακτικό όφελος για εκείνους. Η παράληψη της λατρείας του Έρωτα έχει ως αποτέλεσμα να 

ξεσπά με τέτοιο ολέθριο τρόπο τη δύναμή του, επιφέροντας τη συμφορά σε οποιονδήποτε αρνητή 

του. 

 

Μάταια, μάταια στο ποτάμι 

τ᾽ Αλφειού και στα τεμένη 

των Δελφών η Ελλάδα σφάζει 

βόδια, μα τον πρωταφέντην 

έρωτα, τον πιο γλυκόν 

κλειδοκράτη των θαλάμων 

της αγάπης, οι θνητοί 

δεν τονε τιμούν. Και κείνος 

συφορά, χαημό σκορπίζει 

   όπου πάει κι όπου χτυπά  (στ 534-543) 

 

 

Στο δεύτερο στροφικό ζεύγος αναφέρονται δύο παραδείγματα από τον κόσμο του μύθου, που 

επιβεβαιώνουν τις καταστροφικές συνέπειες του ερωτικού πάθους. Πρόκειται για την Ιόλη, η πόλη 

της οποίας καταστράφηκε από τον ερωτευμένο μαζί της Ηρακλή (στ. 545-554) και για τον έρωτα του 

Δία για τη Σεμέλη, ο οποίος επέφερε τον θάνατο της τελευταίας (στ. 558-564). Αναφερόμενος στη 

συνέχεια ο Χορός στις “θεϊκές ιδιότητες” της Αφροδίτης με τρόμο σχεδόν αναγνωρίζει πως είναι 

φοβερές, ενώ η θεά εκπέμπει την πνοή της προς όλες τις κατευθύνσεις, πετώντας σαν τη μέλισσα125: 

Φοβερή ̓ ναι κι από δω κι εκεί πετιέται μέλισσα φαρμακερή! (στ.563-565) δηλώνοντας έτσι ότι εμφυσά 

μέσα στον άνθρωπο την πνοή του έρωτα, όπως η μέλισσα μεταφέροντας τη γύρη γονιμοποιεί τη 

φύση. 

                                                 
125 Χ. Μπακονικόλα- Γεωργοπούλου (1994) 130. 



 

Βλέπουμε πως ο Ευριπίδης διαδηλώνει δια στόματος του Χορού πως ο έρωτας δεν προσβάλλει μόνο 

θεούς και ανθρώπους, αλλά και την ίδια τη Φύση. Ο τόνος εδώ είναι άκρως λυρικός αφού η φύση σε 

αντίθεση με τους ανθρώπους έχει ελεύθερη και όχι άκαμπτη φρόνηση, με αποτέλεσμα ο Έρωτας να 

εναρμονίζεται με τη Φύση και να της εμφυσά την πνοή του. Ο Έρωτας για τον Ευριπίδη είναι αίτημα 

ζωής, το πάθος για την ίδια τη ζωή, η υπέρβαση του θανάτου. 

 

Στ’ ακροτελεύτιο χορικό, αφού έχει τελειώσει ο κύκλος των τραγικών παθημάτων (η Φαίδρα έχει 

αυτοκτονήσει και ο Ιππόλυτος έχει υποστεί το πλήγμα της πατρικής κατάρας), ο Χορός πάλι θα 

ψάλλει την κοσμογονική και ευφραίνουσα δύναμη του Έρωτα, παρουσιάζοντας την Αφροδίτη να 

κυβερνά την άκαμπτη γνώμη των θεών και των ανθρώπων μαζί με τη βοήθεια του. 126 

 

Συ των ανθρώπων και θεών 

την άσειστη βουλή 

συ κυβερνάς, ω Κύπρη, 

κι αντάμα σου ο λαμπρόφτερος 

ο γιος σου τους τυλίγει 

με τη γοργή φτερούγα του. 

Χυμάει στη γης, στη θάλασσα 

τη μακριαντιλαλούσα! 

Τα πάντα Έρως χρυσόφωτος 

μαγεύει και τ᾽ αποτρελαίνει! 

Τ᾽ αγρίμια των βουνών, τα ζωντανά 

της θάλασσας κι όσα η στεριά 

τα θρέφει και το μάτι του Ήλιου 

τ᾽ αψηλοβλέπει ολόφλογο — 

και τους ανθρώπους! Σ᾽ όλα εσύ 

μονοκρατόρισσα, Αφροδίτη. (στ.1266-1281) 

 

Αν και ο Χορός δε φαίνεται να δρα άμεσα και αποδεικνύεται πρακτικά αναποτελεσματικός, 

αδυνατώντας να κατανοήσει τα «πάθη» των ηρώων και την εσωτερική ανθρώπινη ροπή του που τους 

οδηγεί στον τραγικό δεσμό, παρ’ όλ’ αυτά δεν παύει εξαρχής της σκηνικής εμφάνισής του μέχρι την 

τελική έξοδο, να συμμετέχει στο πάθος της Φαίδρας, να συμπάσχει μαζί της, παρέχοντας εκείνο «το 

                                                 
126 Αιμ. Χουρμούζιος (1961) 152. 



αναγκαίο πολιτιστικό και ηθικό υπόστρωμα» πάνω στο οποίο θα εκτελεστεί η ατομική πράξη και 

μέσω του οποίου η ίδια αυτή πράξη θα καταστεί τραγική.127 

 

 

 

2.  Η Phaedra του Lucius Annaeus Seneca 
 

2.1.   Επιρροές 

 

Μια από τις πρώτες μεταγραφές του αρχετυπικού μύθου της Φαίδρας πραγματοποιήθηκε τον 1ο αι. 

μ.Χ. από τον Lucius Annaeus Seneca (4-65 μ.Χ.). Τα κίνητρα που ώθησαν τον Ρωμαίο ποιητή να 

γράψει τη Phaedra ήταν η πολιτική κατάσταση της εποχής του, η επίδραση της στωικής φιλοσοφίας, 

η γνώση της αρχαίας γραμματείας, αλλά και τα προσωπικά του βιώματα. Μυημένος από νωρίς στη 

στωική φιλοσοφία, έχοντας ως δάσκαλο τον Άτταλο και τον Σωτίωνα, ακολούθησε τους τρεις 

μεγάλους τραγικούς της αρχαιότητας γράφοντας και ο ίδιος εννέα τραγωδίες.128 Παρόλο που 

κινήθηκε αυστηρά στην αρχαία ελληνική θεματολογία, δημιούργησε απόλυτα προσωπικά έργα κι όχι 

απλές διασκευές ή μετεγγραφές των κλασικών τραγωδιών.129 

 

Σύμφωνα με τη Στωική φιλοσοφία ο Κόσμος είναι προκαθορισμένος από την ειμαρμένη. Ο άνθρωπος 

ως ελάχιστη μονάδα του Κόσμου που τον περιβάλλει οφείλει να το αποδεχτεί αυτό για να μπορέσει 

να ζήσει σε αρμονία με τον εαυτό του αλλά και με τους άλλους γύρω του. Ο στωικισμός διδάσκει 

πως το ύψιστο αγαθό που οδηγεί στην ευτυχία είναι η αρετή, μέσω της οποίας ο άνθρωπος οδηγείται 

στη σοφία και απαλλάσσεται από όλα τα πάθη, που αποτελούν πηγή δυστυχίας.130 

 

 

2.2.  Σύγκριση με τον Ιππόλυτο του Ευριπίδη και ανάλυση του ερωτικού στοιχείου 
 

                                                 
127Κ. Διαμαντάκου (2005) 50. 
128 Ε. Τσουρέας (1998) 13. 
129 

http://www.theatroedu.gr/Portals/38/main/images/stories/files/Books/ArxaioiMy8oiSygxroniPragmatikotika/Arxaio

iMy8oiSygxroni%20s%2047-60.pdf, 51. 
130 Β. Κάλφας – Γ. Ζωγραφίδης  (2006) 194-210. 



Αν και με μια πρώτη ανάγνωση η πλοκή των δύο έργων φαίνεται να δομείται πάνω σε κοινά  στοιχεία, 

που αποτελούν τον βασικό άξονα του μύθου, ο Seneca, ωστόσο, προβαίνει σε κάποιες σημαντικές 

διαφοροποιήσεις τόσο ως προς τα μυθεύματα, ή, τα στοιχεία δηλαδή που δομούν τη συγκεκριμένη 

εκδοχή, όσο και ως προς την απόδοση του ήθους των χαρακτήρων. Σύμφωνα με τον Τάσο Ρούσσο ο 

Seneca «ενώ κατάγεται θεματολογικά από τον Ευριπίδη και τους μεταγενεστέρους, φαίνεται πως 

επηρεάστηκε πολύ λίγο από το ρεαλισμό τους. Αυτό δε σημαίνει ότι ο Σενέκας δεν είναι ρεαλιστής. 

[...] Δανείζεται το υλικό και τις υποθέσεις των έργων του από τα ελληνικά πρότυπα. Η ανεξαρτησία 

του όμως φανερώνεται τόσο στη διαχείριση αυτού του υλικού, όσο και στη σκιαγράφηση των 

χαρακτήρων, τον εσωτερικό φωτισμό τους».131 

 

Σε αντίθεση με τον Ιππόλυτο του Ευριπίδη που ξεκινά με τον θεϊκό πρόλογο της Αφροδίτης, στον 

οποίο περιγράφεται το ερωτικό πάθος της Φαίδρας ως ένα είδος ιερής μανίας132 και προοικονομείται 

η τιμωρία που επιφυλάσσει η ίδια η θεά στον Ιππόλυτο, η Phaedra του Seneca αρχίζει με έναν λυρικό 

μονόλογο του Ιππόλυτου, την περιγραφή των καθιερωμένων κυνηγετικών του συνηθειών, τις 

θηρευτικές εντολές προς τους συντρόφους του και τέλος, την επίκλησή του προς τη θεά Άρτεμη 

(Diana) (στ. 1-84). Η απαλοιφή του θεϊκού προλόγου στη Phaedra του Seneca υποδεικνύει πως δεν 

υπάρχει εξαρχής καμιά θεϊκή παρέμβαση στο έργο, καμιά θεϊκή υπαιτιότητα για τις πράξεις των 

δραματικών προσώπων και πως οι αποφάσεις τους στηρίζονται στην ανθρώπινη προαίρεση και 

ελευθερία. Ιδιαίτερα η Φαίδρα του Seneca, σε αντίθεση με την ευριπίδεια, δεν υποκινείται από καμιά 

θεότητα και ο έρωτάς της προς τον Ιππόλυτο ανάγεται σε προσωπική επιλογή. 

 

 

2.2.1. Αποκάλυψη του ερωτικού πάθους 

 

Ύστερα από την εισαγωγική σκηνή με τον Ιππόλυτο, ακολουθεί στον Seneca ένας μονόλογος της 

Φαίδρας, μέσω του οποίου γίνεται η εισαγωγή στην ουσία του δράματος και αποκαλύπτεται σταδιακά 

το άνομο πάθος της για τον Ιππόλυτο (στ. 85-128).133 Κατά τη διάρκεια του μονολόγου η Φαίδρα 

αναφέρεται στον ατυχή γάμο της με τον Θησέα και περιγράφει την άθλια κατάσταση στην οποία ζει, 

μακριά από την πατρική της γη, ολομόναχη,134 εφόσον ο σύζυγός της απουσιάζει διαρκώς από την 

οικογενειακή τους στέγη, καταπατώντας τη συζυγική κλίνη.135 Ωστόσο, η απουσία του Θησέα και η 

                                                 
131 Τ. Ρούσσος (2000) 7-8. 
132 Αιμ. Χουρμούζιος (1961) 128. 
133Ε. Τσουρέας (1998) 50. 
134Η Φαίδρα περιγράφει τη παραμονή της στο παλάτι ως ομηρεία, στ. 89. 
135Η Φαίδρα καταριέται τη μοίρα της που την οδήγησε στην Κρήτη στο παλάτι του Θησέα, όπου είναι υποχρεωμένη να 

τον περιμένει να γυρίσει από τον Άδη, όπου πήγε προκειμένου να εξασφαλίσει για ερωμένη του την Περσεφόνη.  Η 



πικρία που νιώθει για αυτό δεν είναι το ουσιαστικό πρόβλημα της ηρωίδας, αφού στη συνέχεια 

αναφέρεται σε ένα προσωπικό πάθος που τη βασανίζει και δεν την αφήνει να σκεφτεί λογικά, ούτε 

της επιτρέπει να κοιμάται τα βράδια από τις τύψεις. Μάλιστα, η δύναμη αυτού του πάθους είναι 

ανώτερη από οποιαδήποτε κοινωνική σύμβαση εφόσον η ίδια έχει φτάσει στο σημείο να αρνείται να 

συμμετέχει σε όλες τις παραδοσιακές ασχολίες που αρμόζουν σε μια γυναίκα και να αποφεύγει τα 

θρησκευτικά της καθήκοντα και τις λατρευτικές συνήθειες (στ.105-109). Η ομολογία της ερωτικής 

της επιθυμίας για τον Ιππόλυτο και το συναισθηματικό αδιέξοδο που νιώθει για εκείνον δε 

δηλώνονται άμεσα αλλά κάπως απροσδιόριστα. Το γεγονός πως επιθυμεί διέξοδο στη φύση και σε 

κυνηγετικές περιπέτειες, να κυνηγά άγρια θηρία χρησιμοποιώντας σιδερένια ακόντια αποτελεί έναν 

ξεκάθαρο δείκτη υπαινιγμού της αγαπημένης ζωής του Ιππόλυτου (στ. 110-112). Ούσα σε απόγνωση, 

αναγνωρίζοντας πόσο ανόσιο είναι το πάθος της και προκειμένου να υπερασπιστεί τις πράξεις της, 

φτάνει σε σημείο να δικαιολογεί τη μητέρα της, τη Πασιφάη, που ένιωσε έναν παράταιρο έρωτα με 

έναν ταύρο (στ. 124-128). Η αναφορά στην μητέρα της προφανώς δεν είναι τυχαία αλλά αποσκοπεί 

να παρουσιάσει η ηρωίδα τον εαυτό της ως ένα αβοήθητο θύμα ενός δυσμενούς πάθους 

επιβεβλημένου από την εκδικητική κατάρα της Αφροδίτης.136 

 

Μετά τον μονόλογο της Φαίδρας ακολουθεί η απάντηση της Τροφού. Από τα πρώτα κιόλας λόγια 

της αφήνεται να εννοηθεί πως η ίδια γνωρίζει το μυστικό της βασίλισσας (στ. 130-133), ενώ μέσα σε 

50 περίπου στίχους (129-177) προσπαθεί, με λογικά επιχειρήματα και ηθικολογίες να συνετίσει τη 

Φαίδρα και να διώξει από την καρδιά της τον ανίερο έρωτά της για τον Ιππόλυτο. Βασισμένη στην 

εμπειρία της, λόγω ηλικίας, και με θυμόσοφη διάθεση αναφέρει πως ο έρωτας είναι μια ασθένεια, 

ένα πάθος αγιάτρευτο (στ.134). Κατόπιν, της υπενθυμίζει την κοινωνική της θέση (σύζυγος του 

βασιλιά Θησέα) και την καταγωγή της από τον Δία και της τονίζει πως έχει χρέος να ακολουθεί τον 

δρόμο της εντιμότητας, να αναγνωρίσει το μέγεθος του σφάλματός της και την προτρέπει να 

υπακούσει στη φωνή της συνείδησής της. Στη συνέχεια αναφέρεται στο ανόσιο πάθος και το πάθημα 

της μητέρας της. (στ. 142-143). Στην προσπάθειά της να επαναφέρει τη Φαίδρα στην πραγματικότητα 

και να συνειδητοποιήσει την ανήθικη πράξη της τής υπενθυμίζει πως ο Θησέας μπορεί ανά πάσα 

στιγμή να επιστρέψει, αφού το ότι βρίσκεται στον Κάτω Κόσμο δε σημαίνει υποχρεωτικά πως είναι 

και νεκρός (στ. 145-150). Κατόπιν, για να την πείσει πως αυτό που νιώθει έρχεται σε αντίθεση με 

τους φυσικούς αλλά και τους θεϊκούς νόμους αναφέρεται στους θεϊκούς προγόνους της (Ήλιος, Δίας), 

οι οποίοι σε καμιά περίπτωση δε θα αφήσουν ατιμώρητη μια τέτοια αισχρή πράξη, επιτρέποντας να 

                                                 
αγανάκτηση και ο πόνος της για την απιστία αυτή (dolor) κάνει το μίσος μέσα της να δυναμώνει (furor), βλ. στ. 101-

103: alituretcrescitmalum/ etardetintusqualisAetnaeovapor/ exudatantro (= τρέφεται και αυξάνεται το κακό και με 

καίει μέσα μου, όπως η λάβα με πλημμυρίζει απ’ τον κρατήρα της Αίτνας. Για θέματα μετάφρασης συμβουλεύτηκα τη 

σχετική του Τ. Ρούσου και του Ε. Τσουρέα. 
136J. Fitch &S. McElduff (2002) 28. 



αμαυρωθεί η υπόληψη της οικογενείας τους  (στ. 152-158).  Προς το τέλος του μονολόγου η Τροφός 

μιλάει υποθετικά, παίρνοντας ως δεδομένο πως το συναίσθημα της Φαίδρας βρίσκει ανταπόκριση 

από τον Ιππόλυτο. Ακόμα και τότε η ίδια δε θα ησυχάσει αλλά θα νιώθει ένοχη κυριευμένη από τις 

τύψεις. (στ. 159-164). Κι ενώ μέχρι αυτή τη στιγμή το ύφος ήταν αυστηρό και λίγο επικριτικό, 

αλλάζει τακτική και ικετεύει τη Φαίδρα να διώξει από τους λογισμούς της την ανόσια αυτή ερωτική 

επιθυμία, διότι το κρίμα και η αμαρτία που θα λάβει θα είναι μεγάλη (στ. 165-170). 

 

Η Φαίδρα, έχοντας πλήρη επίγνωση της τραγικότητάς της, αναγνωρίζει την ορθότητα των λόγων της 

Τροφού, αλλά δηλώνει ανήμπορη να καταστείλει το πάθος που νιώθει, καθώς δε σκέφτεται με τη 

λογική, αλλά με το συναίσθημα. Για να καταπραΰνει τη θεϊκή τιμωρία που επισύρει η πράξη της 

σπεύδει να αναφερθεί στην παντοδυναμία του Έρωτα και στην καθολική επίδρασή του σε θεούς και 

ανθρώπους (στ, 184-194).137 Στην παντοδυναμία του Έρωτα αναφέρεται και ο Ευριπίδης, μέσω των 

λόγων όμως της Τροφού, η οποία αναπτύσσει εντυπωσιακά την καθολικότητα και τη δύναμή του (στ. 

439-446).138 

 

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η διαφοροποίηση της ρωμαϊκής Φαίδρας σε σχέση με την 

αρχαία πρόγονό της ως προς το βίωμα και την παραδοχή του ερωτικού πάθους. Ενώ η Φαίδρα του 

Ευριπίδη διστάζει να ομολογήσει τα συναισθήματά της για τον Ιππόλυτο ακόμη και στην τροφό που 

είναι άτομο της απολύτου εμπιστοσύνης της, κάνοντας εναγώνιες προσπάθειες να καταπνίξει τον 

αθέμιτο πόθο που την έχει κυριεύσει, ενδιαφερόμενη ιδιαίτερα για την εύκλειά της, για τη βασίλισσα 

του Seneca το πάθος θεωρείται δεδομένο και η ερωτική συμπτωματολογία ομολογείται από την ίδια 

χωρίς ενδοιασμούς. Παρά τις παραινέσεις της τροφού και την προσπάθεια να την μεταπείσει (στ. 

130-132) η ίδια επιμένει στην υποταγή της στον έρωτα (στ. 218) και δηλώνει αποφασισμένη να 

ακολουθήσει το αρρωστημένο της πάθος με οποιοδήποτε κόστος. Αν και αναγνωρίζει το ένοχο πάθος 

της, δηλώνει ανήμπορη να καταπολεμήσει την ερωτική της μανία με τη λογική (στ.178-180) και 

παραδέχεται την ολοκληρωτική της ήττα από τον θεό Έρωτα (στ. 184-186).139 Όταν μάλιστα η 

Τροφός, εκφράζοντας μια στωική αντίληψη, υποστηρίζει πως ο θεός δε διατάσσει τους ανθρώπους 

να ερωτεύονται αλλά η ακόλαστη φύση τους τούς οδηγεί σε πράξεις ατιμωτικές (στ. 195-197) και 

της υπενθυμίζει την τυχόν επικείμενη επιστροφή του συζύγου της (στ. 217) η ίδια φτάνει σε σημείο 

να δηλώσει πως δεν την ενδιαφέρει καθόλου η επιστροφή του Θησέα, την οποία άλλωστε θεωρεί και 

                                                 
137 “ Έχει νικήσει και βασιλεύει το πάθος μου και (ένας) ισχυρός (πανίσχυρος) θεός κυριαρχεί σ’όλο μου το πνεύμα. Αυτός 

ο φτερωτός θεός εξουσιάζει σ’όλη τη γη (απλώνεται και κυριαρχεί πάνω σ’ όλη τη γη ο δυνατός (ο παντοδύναμος 

έρωτας) και πληγωμένο κατακαίει το Δία τον ίδιο με τις αδάμαστες (ακαταμάχητες) φλόγες του....”, βλ. Ε. Τσουρέας 

(1998) 72-73. 
138 J. De Romily (2000) 163. 
139 Σε καμιά στιγμή στο έργο δε δίνεται η εντύπωση ότι η σενέκεια Φαίδρα επιθυμεί ή θα καταφέρει να νικήσει το άνομο 

πάθος της. Αντίθετα, το πάθος παρουσιάζεται ως αδιάσπαστο κομμάτι της ύπαρξής της. 



απίθανη (στ. 218-19). Η αποφασιστικότητα αυτή της σενέκειας Φαίδρας και η χωρίς ενδοιασμό 

ομολογία του ερωτικού της πάθους ίσως να είναι και ο λόγος που στη ρωμαϊκή τραγωδία απαλείφεται 

η ευριπίδεια σκηνή κατά την οποία η Τροφός και ο Χορός προσπαθούν αγωνιωδώς να εκμαιεύσουν 

την αιτία της νοσούσας κατάστασης της Φαίδρας, πιέζοντάς την με αλλεπάλληλες ερωτήσεις.140 

 

Η σκηνή της συνομιλίας ανάμεσα στη Φαίδρα και την Τροφό δεν ολοκληρώνεται με τον ίδιο τρόπο 

στα δύο έργα, γεγονός που οφείλεται στη διαφοροποίηση του ήθους της ηρωίδας. Ενώ στον Ευριπίδη 

η Φαίδρα παρακαλεί την Τροφό να τη διαβεβαιώσει πως δεν πρόκειται να αποκαλύψει το μυστικό 

της στον Ιππόλυτο (στ. 499), στον Seneca δε διακρίνεται έντονα η ανησυχία της ηρωίδας μήπως 

αποκαλυφθεί στον Ιππόλυτο το ερωτικό πάθος της για εκείνον. Η Τροφός την ενημερώνει πως θα 

προσεγγίσει τον Ιππόλυτο προκειμένου να ελέγξει τις προθέσεις του, ενώ η Φαίδρα δεν αντιδρά 

καθόλου (στ. 271-273).141 

 

Στο πρώτο χορικό, το οποίο ακολουθεί μετά την πρώτη Πράξη (στ. 274-359), ο σενέκειος Χορός 

εξυμνεί την καθολική παντοδυναμία του Έρωτα (geminus Cupido) και της θεάς Αφροδίτης, 

συνδέοντας το άκρατο ερωτικό πάθος με τους ζωοδότες μηχανισμούς της φύσης.142 Αρχικά 

αναφέρεται στην τρικυμία που ξεκίνησε στα Κύθηρα και κατέληξε στην Κύπρο με τη γέννηση της 

θεάς, μια τρικυμία η οποία παρομοιάζεται με την τρικυμία που προκαλεί ο Έρωτας στις ψυχές των 

ανθρώπων.143 Στη συνέχεια ο έρωτας παρομοιάζεται με κυνηγό, ο οποίος μη υπολογίζοντας τίποτα 

επιτίθεται με τα βέλη του και αφήνει ανεξίτηλες πληγές στις ψυχές των ανθρώπων.144 Προκειμένου 

ο χορός να αναδείξει την καθολικότητα του Έρωτα παραπέμπει σε μύθους που αφορούν έρωτες θεών 

με θνητούς. Ο πρώτος που αναφέρεται πως έχει υποστεί τις επιδράσεις του Έρωτα είναι ο 

Απόλλωνας, ο οποίος παρασυρμένος από το τυφλό του πάθος, προτιμά να ζήσει κοντά στον θνητό 

βασιλιά Άδμητο ως υπηρέτης του αδιαφορώντας για τη θεϊκή του καταγωγή και παρατώντας την 

αγαπημένη του λύρα. Επόμενο θύμα του Έρωτος αποτελεί ο αρχηγός των θεών, ο παντοδύναμος 

Δίας, ο οποίος καταδέχεται να αλλάξει τη μορφή του και να πάρει μορφή ζώου για να προσελκύσει 

την αγαπημένη του. Τον βλέπουμε για παράδειγμα να εμφανίζεται στη Λήδα με τη μορφή ενός 

                                                 
140 Σύμφωνα με την Γ. Χρονοπούλου η αποκάλυψη του έρωτα της Φαίδρας γίνεται κυρίως λόγω της δύναμης της λέξης 

Ιππόλυτος και λιγότερο εξαιτίας της πειστικότητας της Τροφού, βλ. Γ. Χρονοπούλου 

http://users.sch.gr/achrono/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/Hippolytus-Peitho.pdf, 2. Ακόμα και τότε, όμως, 

μιλά αόριστα, κάνοντας λόγο μόνο για την καταγωγή του Ιππόλυτου, εφόσον η ντροπή που νιώθει την ωθεί να μην 

αποκαλύψει ευθέως το ερωτικό της πάθος: (στ. 351). 
141 Συγκεκριμένα η Τροφός αναφέρει στη Φαίδρα τα εξής: “Ας προσπαθήσουμε να μεταπείσουμε (να κάμψουμε) την ψυχή 

τη δύστροπη (τραχιά) και την αδάμαστη (αμετάπειστη). Είναι δικός μου αυτός ο μόχθος [Είναι δικό μου αυτό το έργο 

(καθήκον)] να πλησιάσω αυτόν τον άγριο (θηριώδη) νέο και να κάμψω τη σκληρή ψυχή του άγριου (ατίθασου, 

αναίσθητου) άνδρα”, βλ. Ε. Τσουρέας (1998) 93. 
142 Coffey-Mayer (1990) 20-22 & C.A.J. Littlewood (2004) 292. 
143 στ. 274-280 
144 στ. 280-295 



κύκνου,145ενώ για την Ευρώπη παίρνει τη μορφή ενός ταύρου και τη μεταφέρει μέσα απ’ τη θάλασσα. 

Ακόμα και η θεά Άρτεμης, η οποία θεωρείται θεά της αγνότητας, καταντά υποχείριο του Έρωτα, 

αφού ερωτεύεται τον βοσκό Ενδυμίωνα, γιο του Αεθλίου.146 Μάλιστα, στους στίχους 325-330 

παρουσιάζεται πως και ο ίδιος ο χορός πέφτει θύμα του Έρωτα και βρίσκεται στη θέση του παθόντος 

εξαιτίας της σφοδρότητας του πάθους. Ωστόσο, η φωτιά του έρωτα δεν πλήττει μόνο θεούς και 

ανθρώπους αλλά και τα ίδια τα στοιχεία της φύσης (στ.343-350). Οι Νηρηίδες νιώθουν τη φωτιά του 

Έρωτα στα πιο βαθιά κύματα, το τολμηρό δαμάλι, επιχειρώντας να κάνει αγώνες για να κυριαρχήσει 

σε όλο το κοπάδι και τα φοβισμένα ελάφια όταν νιώσουν πως απειλούνται οι σύζυγοί τους 

καταφεύγουν σε μάχες όσο φοβισμένα κι αν είναι. Ομοίως και στον Ευριπίδη ο Χορός με νηφάλια 

σκέψη, απαλλαγμένος από το μέγα κακό που σαν άλλος γυπαετός ραμφίζει τα ρημαγμένα σωθικά 

της πυρπολημένης Φαίδρας, υμνεί την παντοδυναμία του Έρωτα και αναφέρεται σε περιστατικά 

ερωτικά που σχετίζονται με θεούς και ημίθεους:147 

 

2.2.2. Συνάντηση Φαίδρας-Ιππόλυτου: Παραδοχή του έρωτα 

 

Ακολουθεί η Δεύτερη Πράξη κατά την οποία διαδραματίζεται ο αγώνας λόγων ανάμεσα στη Φαίδρα 

και τον Ιππόλυτο και η εξομολόγηση του ερωτικού πάθους της Φαίδρας. Η συνάντηση των δύο 

ηρώων αποτελεί ακραιφνώς δραματική καινοτομία του Seneca. Ο ποιητής τολμά και μεταμορφώνει 

την ηρωίδα σε μια γυναίκα τόσο ερωτευμένη, ίσως και “ακόλαστη”, που δε διστάζει να εκφράσει η 

ίδια τον “κατεξοχήν σαρκικό της έρωτα” στον ίδιο τον Ιππόλυτο.148 

 

Η εξομολόγηση του ερωτικού της πάθους γίνεται σταδιακά, χρησιμοποιώντας  στην αρχή έναν λόγο 

επιφυλακτικό και διφορούμενο. Όταν ο Ιππόλυτος την αποκαλεί μητέρα (mater, στ. 608), εκείνη 

αγνοώντας τη συγκεκριμένη προσφώνηση και θέλοντας να δώσει άλλο νόημα στη μεταξύ τους 

σχέση- προφανώς ερωτικό- του ζητάει να την αποκαλεί καλύτερα δούλη του. Μάλιστα, του δηλώνει 

την πλήρη υποταγή της σε εκείνον και την πρόθεσή της, εάν εκείνος της το ζητήσει, να υπομείνει 

όλα τα βάρη της δουλείας  (στ. 612-617) και να τον ακολουθεί πιστά μέσα σε όλα τα δύσβατα τοπία 

                                                 
145 στ. 300-302 
146 στ. 309-316. 
147Αιμ. Χουρμούζιος (1961) 151. 
148Κ. Διαμαντάκου (2005) 53. Λίγο πριν τη συνάντηση της Φαίδρας και του Ιππόλυτου έχει προηγηθεί η απόπειρα 

προσέγγισης του νεαρού από την Τροφό και αμέσως μετά ο απαντητικός λόγος του νεαρού (στ. 483-564). 

Ενδιαφέρον στον λόγο του παρουσιάζουν απόψεις του για τις αρνητικές συνέπειες της ηδονής, του ανεξέλεγκτου 

θυμού και των ανίερων παθών στη ζωή των ανθρώπων (στ. 540-542), απόψεις που προβάλλουν έντονα τις θέσεις 

των Στωικών φιλοσόφων, σύμφωνα με τις οποίες τα πάθη είναι υπαίτια για τη δυστυχία των ανθρώπων και μόνο η 

απαλλαγή από αυτά θα καταφέρουν να τους οδηγήσουν στην ευδαιμονία. Όπως και στον Ευριπίδη ο Ιππόλυτος 

αναφέρεται στην επικινδυνότητα των έξυπνων γυναικών που συμπεριφέρονται με δόλο (στ. 640-641) και εκφράζεται 

με απέχθεια για το γυναικείο γένος (στ. 558-564). 



και χιονισμένα βουνά στα οποία περιπλανιέται ως κυνηγός. Του αναφέρει, επίσης, πως είναι 

διατεθειμένη να βρεθεί αντιμέτωπη με εχθρικά στρατεύματα, με φωτιές και ξίφη για χάρη του. Στη 

συνέχεια, αποκαλώντας τον νέο βασιλιά, όχι μόνο υπαινίσσεται ξεκάθαρα τον σίγουρο θάνατο του 

Θησέα, αλλά και την παραχώρηση της εξουσίας της Αθήνας εκούσια σε εκείνον. Ταυτόχρονα τον 

ικετεύει να την προστατεύσει τώρα που έμεινε χήρα παίρνοντάς την μέσα στην αγκαλιά του (στ. 620-

623). Ο ανυποψίαστος για τις προθέσεις της Φαίδρας νεαρός προσπαθεί να την καθησυχάσει, 

λέγοντάς της πως είναι σίγουρος πως ο πατέρας του είναι ζωντανός και τη διαβεβαιώνει πως μέχρι 

να επιστρέψει θα αναλάβει εκείνος την προστασία της, παίρνοντας μάλιστα τη δική του θέση δίπλα 

της (στ. 633). Τα λόγια του αυτά δίνουν την αφορμή στη Φαίδρα να γίνει πιο διαχυτική και να αρχίσει 

να ομολογεί ανοιχτά πλέον τον έρωτα που νιώθει για εκείνον. 

 

Αρχικά παραδέχεται πως είναι βαθιά ερωτευμένη (στ. 641), όχι όμως με τον Θησέα αλλά με τη μορφή 

που είχε ο Θησέας παλιά όταν ήταν νέος, συνεπώς με τον Ιππόλυτο, ενώ ταυτόχρονα επαινεί το 

κάλλος του νεαρού, την αστραφτερή όψη των μαλλιών του και την ωραιότητα του σώματός του, 

ταυτίζοντας την ομορφιά του νεαρού Θησέα με τη δική του ομορφιά του (στ. 557, 651-653).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που εκφράζει η ρωμαϊκή Φαίδρα το ερωτικό ης πάθος. Επιχειρεί, 

επιστρατεύοντας δύο όπλα, να δελεάσει τον νεαρό Ιππόλυτο: αρχικά με τη κατηγορία εναντίον του 

Θησέα για τη συστηματική απουσία του και την προτίμηση που δείχνει απέναντι στον φίλο του 

Πειρίθου και δευτερευόντως με την περιγραφή της βασανιστικής συμπτωματολογίας του έρωτά της 

και μια τολμηρή στάση ικεσίας που συνοδεύεται και από σωματική επαφή. (στ. 640-644, 646-671)149 

Η σκηνή αυτή απουσιάζει από τον Ευριπίδη. Οι δύο ήρωες δε συναντιούνται ποτέ επί σκηνής, αλλά 

το ανόσιο πάθος της Φαίδρας αποκαλύπτεται στον Ιππόλυτο από την Τροφό. Σε αντίθεση, λοιπόν, με 

την ευριπίδεια Φαίδρα, η οποία δεν έχει το σθένος να ομολογήσει τον έρωτά της, η Φαίδρα του 

Seneca μεταμορφώνεται σε ερωτομανή μητριά, που δε διστάζει να παραμερίσει την όποια 

αξιοπρέπειά της και να δοθεί ολοκληρωτικά στον Ιππόλυτο, πέφτοντας στα γόνατά του και 

προσφέροντάς του τη ψυχή και το σώμα της.150 

 

Η αντίδραση του Ιππόλυτου είναι άμεση, τρομακτική και δραματικά βίαιη. Αρχικά ζητά από τον Δία 

να τραντάξει τον θόλο του ουρανού και να κρύψει στα σύννεφα το φως της ημέρας, προκειμένου να 

τιμωρήσει τη μητριά του, ενώ στη συνέχεια καλεί τον θεό Ήλιο να θαυμάσει τη μιαρή πράξη της 

εγγονής του (στ. 671-682).151 Αποκρινόμενος με οργή στη Φαίδρα της αποκαλύπτει πως καμιά 

                                                 
149Η Φαίδρα επιδιώκει να αγκαλιάσει τον Ιππόλυτο. Ο Ιππόλυτος δυσανασχετεί. Την ίδια δυσανασχέτηση παρουσιάζει 

και στον Ευριπίδη αλλά αυτή τη φορά προς το άγγιγμα της Τροφού, η οποία του αποκαλύπτει το ανόσιο πάθος της 

μητριάς του. 
150 Φ. Ιασονίδου, https://www.fractalart.gr/faidra/ 
151Οι ίδιοι Θεοί καλούνται από τον Ιππόλυτο να πάρουν θέση αναφορικά με το ανίερο πάθος της Φαίδρας και στον 

Ευριπίδη, βλ. στ. 616-9. 

https://www.fractalart.gr/faidra/


γυναίκα δεν μπορεί να την ξεπεράσει σε εγκληματικότητα και αναφέρεται στην ερωτική νοσηρότητα 

της οικογένειάς της. Στη συνέχεια γεμάτος φρίκη κατηγορεί τον εαυτό του ως ατιμασμένο επειδή 

ενέπνευσε ένα τόσο ανόσιο πάθος στη μητριά του (στ. 684). Φτάνει μάλιστα στο σημείο να 

επιχειρήσει να τιμωρήσει ο ίδιος τη Φαίδρα, τραβώντας την από τα μαλλιά και απειλώντας την ότι 

θα τη σκοτώσει (στ. 704-709).152 Την τελευταία στιγμή όμως μετανιώνει και φεύγει τρέχοντας, 

εγκαταλείποντας στη σκηνή το σπαθί του (στ. 713-714).153 

 

Μετά την αποχώρηση του Ιππόλυτου και λίγο πριν την επιστροφή του Θησέα, η Τροφός, 

προκειμένου να προφυλάξει τη Φαίδρα, συλλαμβάνει το σχέδιο δυσφήμησης του Ιππόλυτου, με τη 

σιωπηρή συναίνεση της ηρωίδας (στ. 720-721). Με μεγάλη πανουργία κατηγορεί δημόσια και 

ψευδώς τον Ιππόλυτο στον Χορό για μοιχεία και βιασμό, προτρέποντας μάλιστα τα μέλη του Χορού 

να διαδώσουν το γεγονός αυτό σε όλη την πόλη (στ. 725-733).154 Ως τεκμήρια της ενοχής 

χρησιμοποιεί το εγκαταλελειμμένο σπαθί που ο ίδιος ο Ιππόλυτος με απέχθεια είχε πετάξει νωρίτερα 

και την εμφανή εξαθλίωση της Φαίδρας (ξεριζωμένα μαλλιά και αδυναμία). 

 

Στην Τρίτη Πράξη ακολουθεί η επιστροφή του Θησέα και η κατηγορία του Ιππόλυτου για απόπειρα 

βιασμού (στ. 896-897). Ο ευριπίδειος αγώνας μεταξύ πατέρα και γιου αντικαθίσταται στον Seneca 

από τον αγώνα Φαίδρας – Θησέα. Εκμεταλλευόμενη την απροσδόκητη επιστροφή του Θησέα από 

τον Κάτω Κόσμο η Φαίδρα συμμετέχει πλέον και αυτή ενεργά στο σχέδιο δυσφήμησης του 

Ιππόλυτου, κατηγορώντας τον ως επίδοξο βιαστή και διεκδικητή του θρόνου, επικαλούμενη ως 

μάρτυρες το ξίφος του και τους δούλους που τον είδαν να φεύγει τρέχοντας (στ. 896-897, 901-902).155 

Οι διαφορές του Seneca με τον Ευριπίδη στο σημείο αυτό είναι εμφανείς. Ενώ στον Ευριπίδη η 

Φαίδρα αποφασίζει να εκδικηθεί τον Ιππόλυτο μετά τον θάνατό της και αφήνοντας πριν 

αυτοκτονήσει ένα σημείωμα- κατηγορητήριο του Ιππόλυτου-, στον Seneca την κατάστρωση του 

σχεδίου εκδίκησης αναλαμβάνει με αρχική πρωτοβουλία η Τροφός, χωρίς καν να περιμένει την 

έγκριση της Φαίδρας (στ. 719-735). Η αντίδραση του Θησέα στο άκουσμα της τραγικής είδησης είναι 

παρόμοια και στα δύο έργα. Πλήρως πεπεισμένος για την ανοσιότητα του Ιππόλυτου, χωρίς να 

                                                 
152 Σύμφωνα με την στωική αντίληψη τα συναισθήματα που ρέπουν προς την υπερβολή έχουν πάντοτε καταστροφικές 

συνέπειες για αυτόν που αδυνατεί να τα τιθασεύσει. Μπροστά σε δύσκολα διαχειρίσιμες καταστάσεις θα πρέπει 

κανείς να επιδεικνύει ψυχραιμία και να διατηρεί τη λογική του σκέψη. Οι ήρωες του Seneca τις περισσότερες φορές 

έρχονται αντιμέτωποι με έναν βαθύ πόνο (dolor), ο οποίος μετατρέπεται γρήγορα σε μία εκδικητική μανία (furor), 

που επιφέρει συνέπειες καταστροφικές για τους ίδιους και τους γύρω τους, οι οποίες καθίστανται σαφείς μέσα από 

τις εικόνες έντονης βίας που παρουσιάζονται στις τραγωδίες του. Έτσι και ο Ιππόλυτος θα πληρώνει την απερίσκεπτη 

οργή που νιώθει στο άκουσμα της ερωτικής εξομολόγησης της Φαίδρας, βλ.  Αικ. Σιδέρη (2018) 29. 
153 Ο Ιππόλυτος, αντί να προσπαθήσει να  συνετίσει τη Φαίδρα επιδεικνύοντας ψυχραιμία, όπως προβλέπει και η στωική 

διδασκαλία, αποχωρεί οργισμένος, αφήνοντας το ξίφος του που αργότερα θα τον ενοχοποιήσει,  βλ.  Αικ. Σιδέρη 

(2018) 29. 
154 Κάποια τέτοια δημόσια κατηγορία δεν υφίσταται στον Ευριπίδη. 
155 Στον Ευριπίδη ο Θησέας μαθαίνει για τον επίδοξο βιασμό της Φαίδρας μέσω ενός γράμματος που συνέταξε η Φαίδρα 

πριν αυτοκτονήσει, ενώ στον Seneca από την ίδια τη Φαίδρα. 



διερευνήσει το θέμα, κατηγορεί τον γιο του για διπροσωπία και σε ένα ξέσπασμα οργής εκστομίζει 

κατάρες εναντίον του και παρακαλά τον Ποσειδώνα για την παραδειγματική τιμωρία του (στ. 945). 

 

Στην Τέταρτη Πράξη, μέσα από μια μακροπερίοδη αγγελική ρήση, ακούγονται τα τραγικά νέα της 

εκπλήρωσης της πατρικής κατάρας και η φρικτή είδηση για τον επικείμενο θάνατο του Ιππόλυτου. 

(στ. 1000-1114) Τα βασικά σημεία της περιγραφής του τραγικού τέλους του Ιππόλυτου είναι στο 

σύνολό τους παρόμοια στην ευριπίδεια και στην σενέκεια αγγελική ρήση. Και στις δύο περιπτώσεις 

τα άλογα του Ιππόλυτου τρομαγμένα από το πελώριο θηρίο που πρόβαλλε μέσα από τα αγριεμένα 

κύματα της θάλασσας αναποδογυρίζουν το άρμα, και ο νεαρός αφού μπλέκεται στα χαλινάρια 

βρίσκει φρικτό θάνατο. Και στα δύο έργα το νεκρό σώμα του νεαρού μεταφέρεται επί σκηνής, μόνο 

που στον Seneca το σώμα του Ιππόλυτου είναι εντελώς διαμελισμένο, γεγονός που προκαλεί φρίκη- 

χαρακτηριστικό της σενέκειας δραματουργίας.156 

 

Η αναγγελία του θανάτου του νεαρού Ιππόλυτου προκαλεί στην Πέμπτη Πράξη την εμφάνιση της 

Φαίδρας στη σκηνή. Στο θέαμα του διαμελισμένου σώματος η ηρωίδα αντιλαμβάνεται την τραγική 

κατάληξη των πράξεών της και της εκδικητικής της μανίας και υπό το βάρος των τύψεων, ομολογεί 

τα ανομολόγητα μπροστά στον Χορό και τον Θησέα (στ. 1191-1196). Η ίδια και μόνο αυτή φέρει 

ακέραια την ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί. Ομολογεί τη σκευωρία και επιθυμώντας να προσφέρει ως 

εξιλαστήρια νεκρική θυσία τη ζωή της, αυτοκτονεί πέφτοντας πάνω στο σπαθί του Ιππόλυτου (στ. 

1196-1198).157 Χαρακτηριστικό του μεγάλου έρωτά της προς τον Ιππόλυτο είναι το γεγονός πως λίγες 

στιγμές πριν δώσει τέλος στη ζωή της, προσφέρει στο διαμελισμένο σώμα του αγαπημένου της τους 

κομμένους βοστρύχους της, κίνηση συμβολική που δηλώνει την άνευ όρων σωματική παράδοση στον 

νεκρό που λάτρεψε.158 Στον Ευριπίδη, αντίθετα, η φανέρωση της αλήθειας επέρχεται με τη θεοφάνεια 

της θεάς Άρτεμης, η οποία ως από μηχανής θεός εξηγεί στον Θησέα το τεράστιο σφάλμα στο οποίο 

υπέπεσε. Συγκεκριμένα στην Έξοδο του έργου η Άρτεμις αποκαθιστά την υπόληψη του Ιππόλυτου, 

τονίζοντας την αναγκαιότητα και την αξία της εξέτασης πριν την κρίση, καθώς και τη διαδικασία της 

πειθούς και της δικαιοσύνης (στ. 1337).159 Αναμφίβολα, στον Seneca, το τέλος της τραγωδίας είναι 

πιο επεισοδιακό, εφόσον η αποκάλυψη της αλήθειας αποτελεί εκούσια απόφαση της Φαίδρας και 

περιλαμβάνει σε αυτό το σημείο και την αυτοκτονία της ηρωίδας. Αντίθετα στον Ευριπίδη η 

αυτοκτονία της Φαίδρας γίνεται πολύ νωρίτερα στο έργο και όχι επί σκηνής, και γνωστοποιείται μέσα 

από τις κραυγές της Τροφού και τις αμήχανες αντιδράσεις του Χορού (στ. 776-788).160 

                                                 
156Φ. Ιασονίδου, https://www.fractalart.gr/faidra/ 
157Η αυτοκτονία της σενέκειας Φαίδρας  αποσκοπεί, στα πλαίσια της Στωικής φιλοσοφίας και ηθικής, στην εξασφάλιση 

της ατομικής αρετής. 
158Φ. Ιασονίδου, https://www.fractalart.gr/faidra/. 
159Γ. Χρονοπούλου http://users.sch.gr/achrono/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/Hippolytus-Peitho.pdf, 9. 
160Κ. Διαμαντάκου (2005) 66-67. 

https://www.fractalart.gr/faidra/
https://www.fractalart.gr/faidra/
https://www.fractalart.gr/faidra/
https://www.fractalart.gr/faidra/


 

Το έργο του Seneca ολοκληρώνεται με το ξέσπασμα του τραγικού Θησέα, ο οποίος συντετριμμένος 

από τις αποκαλύψεις της Φαίδρας και αναγνωρίζοντας το μέγεθος της τραγικής του πλάνης επιζητά 

τον θάνατο, θίγοντας παράλληλα τη λανθασμένη θεοδικία (στ. 1199-1243), ενώ αντίθετα στον 

Ευριπίδη, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες του τις τραγωδίες, το έργο κλείνει με μια σύντομη ωδή 

από τον Χορό (στ. 1462-1466). 

 

Στη Phaedra του Seneca δεν παρατηρείται καμιά ανατροπή σε σχέση με τον αρχετυπικό ευρπίδειο 

μύθο. Ωστόσο κάποιες καινοτομίες του Ρωμαίου ποιητή, η συνύφανσή τους με τις κοινωνικο-

πολιτικές εξελίξεις της εποχής συγγραφής του έργου και η επίδραση του Στωικισμού, δημιουργούν 

μία καινούρια εκδοχή. Όσον αφορά στον δραματικό χαρακτήρα της Φαίδρας, ενώ στον Ευριπίδη η 

ηρωίδα κάνει απέλπιδες  προσπάθειες να αποσιωπήσει και να ελέγξει τον παθιασμένο έρωτα που έχει 

κυριεύσει την ψυχή της, στον Seneca, αν και έχει επίγνωση του νοσηρού πάθους της, προσπαθεί να 

το δικαιολογήσει, ενεργεί βάσει αυτού και παρουσιάζεται απόλυτα κυριευμένη  από το συναίσθημα. 

Η ευριπίδεια βασίλισσα αυτοκτονεί ταπεινωμένη από την απόρριψη του Ιππόλυτου, φροντίζοντας 

πριν από τον θάνατό της να τον ενοχοποιήσει. Αντίθετα, η Φαίδρα του Seneca αυτοκτονεί 

μετανιωμένη για τον τρόπο που έχει συμπεριφερθεί και αφού αποκαταστήσει την τιμή του Ιππολύτου. 

Αν και η σενέκεια Φαίδρα φαίνεται να έχει λιγότερες ηθικές αναστολές από τη Φαίδρα του Ευριπίδη, 

εφόσον δε διστάζει να αποκαλύψει η ίδια στον Ιππόλυτο το ανόσιο πάθος της, αλλά και να τον 

διαβάλλει στη συνέχεια στον Θησέα,  σκιαγραφείται πιο συμπαθής και ανθρώπινη, τόσο επειδή 

παρουσιάζεται να υποφέρει για τα όσα έχει προκαλέσει όσο και επειδή στην πραγματικότητα 

αποδεικνύεται πιο έντιμη και ειλικρινής, αφού τελικά έχει το σθένος, έστω και καθυστερημένα, να 

αποκαταστήσει την αδικία και να δεχτεί μετέπειτα τις συνέπειες των πράξεών της.161 Σχετικά με την 

μετατόπιση της χρονικής διαδοχής κάποιων γεγονότων, στον Ευριπίδη προηγείται η αυτοκτονία της 

Φαίδρας και ύστερα επέρχεται ο άδικος θάνατος του Ιππόλυτου. Αντίθετα, στον Seneca, η αυτοχειρία 

της βασίλισσας έπεται του θανάτου του νεαρού. Επίσης, η αλλαγή του οργάνου της αυτοχειρίας της 

Φαίδρας από σχοινί (στον Ευριπίδη) σε ξίφος (στον Seneca) μπορεί να θεωρηθεί ως 

επίδραση/κατάλοιπο της εποχής του Λατίνου ποιητή, καθώς εκείνη την περίοδο πολλοί επιφανείς 

Ρωμαίοι αυτοκτονούσαν ή είχαν δολοφονηθεί με ξίφος. 

 

 

                                                 
161Αικ. Σιδέρη (2018) 22. 



 

3. Η Phèdre του Jean Racine 

 

3.1.  Γαλλικός κλασικισμός-Ιανσενισμός-επιρροές του συγγραφέα 

 

Οι δυνατότητες που έχει στην πράξη η ψυχολογική και κυρίως η ερωτοκεντρική επανερμηνεία του 

τραγικού μύθου της Φαίδρας είναι εμφανείς στην καλύτερη ίσως τραγωδία του δυτικού κλασικού 

θεάτρου, τη Phèdre (1677) του Jean Racine (1639-1699).162 Η τραγωδία του Racine αποτελεί την 

πληρέστερη και αρτιότερη έκφραση του γαλλικού Κλασικισμού και ενώ διατηρεί, από την πλευρά 

του μύθου, τη μεγαλύτερη συγγένεια με την ευριπίδεια τραγωδία, ωστόσο εισάγει νέες καινοτομίες 

περιεχομένου, οι οποίες αποκαλύπτουν την επίδραση του ποιητή από την εποχή του, αλλά και τους 

νέους τρόπους θέασης των πραγμάτων.163 

 

Ο Racine ζει στη Γαλλία κατά τον 17ο αιώνα, όπου παρατηρείται αναγέννηση του θεάτρου και 

ειδικότερα του ποιητικού είδους της τραγωδίας.164 Ένα από τα λογοτεχνικά κινήματα που επικρατεί 

είναι ο γαλλικός Κλασικισμός, με κύριο χαρακτηριστικό την έντονη στροφή και τον θαυμασμό προς 

την αρχαιότητα, ιδιαίτερα στη μίμηση αρχαίων προτύπων, που εστιάζει στην ψυχή του ανθρώπου, 

στη λεπτομερής και οξυδερκής ψυχολογική και ηθική ανάλυση των χαρακτήρων και τη διάκριση 

ανάμεσα στη λογική και το πάθος.165 Ιδιαίτερα ο ρόλος των παθών είναι θεμελιώδης στο 

κλασικιστικό δόγμα.166 Η τραγωδία γίνεται το προνομιακό πεδίο δοκιμής των καταστροφικών 

αποτελεσμάτων του πάθους, ενώ παράλληλα αναπτύσσει μια νέα ρητορική συναισθημάτων, η οποία 

εκφράζει τη σύγκρουση μεταξύ κοινωνικών συμβάσεων, ηθικών κανόνων και ατομικών 

επιθυμιών.167 Ο έρωτας ως passion γίνεται ένα από τα πιο αγαπημένα θέματα της λογοτεχνίας και 

του θεάτρου γενικότερα και το δράμα, ως μέσο αναπαράστασης της επικοινωνίας μεταξύ των 

                                                 
162P. Burian (2102) 353. Η διασκευή του Ρακίνα έκανε πρεμιέρα την 1η Ιανουαρίου 1677 στο Hotel de Bourgogne υπό 

τον τίτλο Φαίδρα και Ιππόλυτος (Phèdre et Hippolyte). Ο τελικός τίτλος Phèdre επελέγη από τον ίδιο τον Ρακίνα 

στην έκδοση του 1687. 
163Αιμ. Χουρμούζιος (1961) 123. 
164Γ. Πρελορέντζος, 
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3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf, 49. 
165W. Matzat (2006) 57. 
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3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf, 49. 
167H. Neuschafer (1985) 206. 



ανθρώπων, γίνεται το σκηνικό όπου δοκιμάζονται οι συμβολικοί κώδικες του έρωτα και οι 

καταστροφικές του συνέπειες.168 

 

Στην εποχή του Racine το θέατρο γίνεται καθρέφτης που διδάσκει το κοινωνικά και ηθικά πρέπον, 

επομένως η τραγωδία οφείλει να αποτυπώσει ένα ωραιοποιημένο σκηνικό και να μεταλαμπαδεύσει 

ηθικά μηνύματα εμπνεόμενα από την αληθοφάνεια και την ποιητική δικαιοσύνη. Αληθοφάνεια 

σημαίνει το κατά πόσο είναι πιθανή η πλοκή ενός έργου, ενώ ευπρέπεια το κατά πόσο ανταποκρίνεται 

στο ηθικά πρέπον. Το πιθανό και το ηθικά πρέπον πρέπει να είναι στενά συνδεμένα μεταξύ τους, 

γεγονός που στον κλασικισμό σημαίνει πως ό,τι δεν είναι ηθικά πρέπον δεν είναι και πιθανό. 

Επομένως απώτερος σκοπός της μιμήσεως είναι το κοινωνικά και πολιτικά αποδεκτό και γενικότερα 

ένας κόσμος ιδανικός και απαλλαγμένος από κάθε τι αισχρό και ντροπιαστικό.169 

 

Σημαντική επιρροή στο έργο του Racine ασκεί η ιανσενική του παιδεία. Ο Ιανσενισμός, μια 

θεολογική αίρεση που βασίζεται στην ερμηνεία και τις απόψεις του Ολλανδού θεολόγου Cornelious 

Jansen πρεσβεύει ότι, μετά το προπατορικό αμάρτημα, ο άνθρωπος είναι αδύνατον να υπερβεί τη 

διεφθαρμένη φύση του και να σωθεί με τις δικές του δυνάμεις, χωρίς τη βοήθεια της Θείας Χάρης. 

Προβάλλοντας την απαισιόδοξη αυτή πεποίθηση, ο Ιανσενισμός περιορίζει το αυτεξούσιο και την 

ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, εφόσον τα πάντα αφήνονται στο έλεος του Θεού, ο οποίος μάλιστα 

έχει προκαθορίσει και ποιοι θα σωθούν.170 Έτσι ο Racine, επηρεασμένος από τη θρησκευτικότητα 

και τον μυστικισμό του Ιανσενισμού, παρουσιάζει τους ήρωες των τραγωδιών του ως δυστυχισμένα 

και αξιοθρήνητα πλάσματα, έρμαια του πάθους τους, που μόνο ο Θεός μπορεί να τους λυτρώσει.171 

Κατά κανόνα βρίσκονται παγιδευμένοι σε μια σύγκρουση προσωπικών επιθυμιών και καθήκοντος. 

Κάθε φορά που προσπαθούν να κατακτήσουν την ευτυχία, ένα καταστροφικό πάθος ορθώνεται 

μπροστά τους, οδηγώντας τους στην απομόνωση, την απελπισία, ακόμα και στον θάνατο, 

εκφράζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυσπιστία του ορθολογικού Κλασικισμού προς τα ταπεινά 

ανθρώπινα αισθήματα.172 

 

Κάτω από αυτές τις επιρροές ο Racine γράφει την τελευταία του τραγωδία Phèdre, ένα έργο που 

διαπνέεται έντονα από ένα πνεύμα χριστιανικού πεσιμισμού με μοναδικές εξαιρέσεις -στοιχεία που 

                                                 
168W. Matzat (2006) 57. 
169Α. Καρακάση, Α., Μ. Σπυριδοπούλου, Γ., Κοτελίδης (2015) 155. 
170Γ. Πρελορέντζος, 
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171Στρ. Πασχάλη (1990) 115. 
172Ι. Παπαγεωργίου (2013-14) 58. 



απομακρύνονται από τη χριστιανική ιδεολογία- να αποτελούν: η αυτοκτονία της Φαίδρας και η 

απουσία της Θείας Χάριτος προκειμένου να σωθεί.173 

 

 

3.2.  Η Phèdre 

 

Ο Racine τοποθετεί την εξέλιξη της υπόθεσης στην Τροιζήνα, γεγονός που αποτελεί διακείμενο που 

παραπέμπει στον Ευριπίδειο Ιππόλυτο. Οι βασικοί ήρωες που συμμετέχουν είναι ίδιοι με το έργο του 

αρχαίου τραγικού ποιητή: η Φαίδρα, ο Ιππόλυτος, η Τροφός- που εδώ αποκαλείται με το όνομα 

“Οινώνη”- και ο Θησέας, ενώ προστίθενται και νέα πρόσωπα: η Αρικία, η Ισμήνη-έμπιστη της 

Αρικίας-, ο Θηραμένης-παιδαγωγός του Ιππόλυτου- και η Πανόπη- ακόλουθος της Φαίδρας. Το έργο 

αποτελείται από 5 πράξεις, ακολουθούμενο τη δομή μιας κλασικίζουσας τραγωδίας, ενώ 

απουσιάζουν οι Θεοί, ο εναρκτήριος Πρόλογος καθώς και τα Χορικά/Στάσιμα.174 Το ύφος γραφής 

είναι ανεπιτήδευτο με εκφραστική λιτότητα, που παραπέμπει στο κλασικιστικό δόγμα του 

συνδυασμού του υψηλού αισθήματος της τραγωδίας με τη «φυσικότητα». 

 

Οι απόψεις των μελετητών διίστανται στο εάν το πρότυπο του έργου είναι το κείμενο του Seneca ή 

κατ’ ευθείαν ο διασωθείς Ιππόλυτος Στεφανηφόρος ή Στεφανίας του Ευριπίδη ή ταυτόχρονα και οι 

δύο εκδοχές, χωρίς παράλληλα να αποκλείονται ένα πλήθος άλλων κειμενικών διασταυρώσεων, όπως  

οι Ιππόλυτοι του Garnier (1573), του Gilbert (1645) και του Bidar (1675), καθώς και από τον Θάνατο 

του Κρίσπου του Tristan l”Hermite.175 

 

Ο ίδιος ο Racine, ωστόσο, στον πρόλογό του υποδεικνύει στον αναγνώστη με ποιον τρόπο οφείλει 

να προσλάβει το έργο. Από τη μία υπογραμμίζει ξεκάθαρα ότι η τραγωδία του ανταποκρίνεται σε 

μεγάλο βαθμό στις αρχαίες αντιλήψεις και από την άλλη αιτιολογεί κάποιες αποκλίσεις από τον μύθο 

του Ευριπίδη ή ακόμα και του Seneca αξιώνοντας από το θέατρο της εποχής του αληθοφάνεια και 

ευπρέπεια.176 

 

{....} Η Φαίδρα δεν είναι μήτε εντελώς ένοχη, μήτε εντελώς αθώα. Βρίσκεται στα δεσμά, εξαιτίας του πεπρωμένου 

της και της οργής των θεών, ενός άνομου πάθους, που γι’ αυτό φρικιά πρώτη εκείνη. Κάνει όσες προσπάθειες μπορεί, 

για να το υπερνικήσει. Στέργει καλύτερα να αφεθεί να πεθάνει παρά να το φανερώσει σ’οποιονδήποτε. Κι όταν 

                                                 
173Στρ. Πασχάλη (1990) 7-14. 
174Κ. Διαμαντάκου  (2005) 46-47. 
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176E. Ficher-Lichte (2012) 246. 



αναγκάζεται να το αποκαλύψει, μιλά γι’αυτό με μια σύγχυση που δείχνει καθαρά ότι το κρίμα της είναι πιότερο μια 

τιμωρία από τον θεό παρά μια ροπή της θέλησής της.177 

 

Εκείνο που θεωρείται πάντως σίγουρο είναι πως, κινητήριος μοχλός του έργου είναι ο έρωτας και ότι 

ο Racine με την προσθήκη νέων δραματικών χαρακτήρων δημιουργεί νέα δεδομένα ως προς την 

πλοκή της τραγωδίας, αλλά και ως προς τα κίνητρα που κρύβονται πίσω από τις αποφάσεις των 

κεντρικών προσώπων. Σε αντίθεση με τον Ευριπίδη, δεν παρουσιάζει τον έρωτα ως αρρώστια, σαν 

κάτι που ίσως να γιατρευτεί, αλλά ως κατάρα, από την οποία δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει και ως 

παραφορά, που ούτε η σύνεση ούτε η λογική δεν μπορούν να τιθασεύσουν. Ο κόσμος της Phèdre του 

Racine συγκλονίζεται βαθιά από αμέτρητα μοιραία πάθη, από πλάσματα που σπαράσσονται και 

αλληλοσπαράσσονται, αναζητώντας διέξοδο στις ερωτικές τους αγωνίες κι από ένα ερωτικό πάθος 

που αγγίζει συχνά τα όρια της παραφροσύνης και της παράνοιας. Μέσα σε αυτόν τον τόσο ερωτικό 

κόσμο, ο έρωτας παραμένει ανολοκλήρωτος, γιατί ο θάνατος κι ο άκαρπος έρωτας παίζουν ένα 

εφιαλτικό παιχνίδι.178 

 

 

3.2.1. “Ο τετραγωνισμός του ερωτικού τριγώνου” 

 

Η σημαντικότερη καινοτομία του Racine όσον αφορά το ερωτικό στοιχείο είναι ο ευρηματικός 

εμπλουτισμός του ερωτικού δίπολου Φαίδρας – Ιππόλυτου με την εμφάνιση ενός ακόμα άτολμου 

έρωτα, εκείνου της Αρικίας και του Ιππόλυτου, που είναι παιδιά εχθρικών οικογενειών. Ο “ρακίνιος” 

Ιππόλυτος, ο μέχρι τότε αγέρωχος παρθένος, πέφτει στα δίχτυα του έρωτα, διαλύοντας τη φετιχιστική 

εικόνα του παρθένου και με όλη τη ρομαντική ανάγκη της εποχής του, αρθρώνει τα πρώτα λόγια 

πάθους.179 Για πρώτη φορά δεν παρουσιάζεται ως αρνητής του έρωτα και ορκισμένος εχθρός του, 

αλλά θεωρεί δικαίωμά του να αγαπήσει.180 

 

Ο Racine εισάγει αυτή τη δευτερεύουσα ερωτική πλοκή σε μια δραματική κατάσταση που 

κατακλύζεται ήδη από έρωτα επειδή αισθάνεται ότι η εικόνα ενός πρίγκιπα ο οποίος αποφεύγει τις 

γυναίκες παραβαίνει τις αρχές της αληθοφάνειας και της ευπρέπειας.181 Η δευτερεύουσα ερωτική 

πλοκή με την Αρικία είναι επίσης σημαντική διότι συμβάλλει σημαντικά τόσο στην ενίσχυση της 

                                                 
177Τα αποσπάσματα του Προλόγου και της τραγωδίας , αλλά και η παραπομπή των στίχων προέρχονται από τη  

μετάφραση του Στρ. Πασχάλη (1990), 13. 
178Μ. Σκλήρη (1991) 45-46. 
179 Τζ. Κακουδάκη (2007) 50. 
180McKee (2017) 28. 
181P. Burian (2102) 354. 



«ερωτικής σύγκρουσης» στο έργο όσο και στη διαφοροποίηση των κινήτρων της αυτοκτονίας της 

Φαίδρας σε σχέση με προηγούμενες εκδοχές: Η Φαίδρα, μαθαίνει πολύ αργά (Πράξη Δ΄, σκηνές 5 

και 6), αφού έχει ήδη εκδηλώσει με πάθος τα αισθήματά της στον Ιππόλυτο, τον έρωτα του νεαρού 

για την Αρικία με αποτέλεσμα να βιώσει την απόλυτη οδύνη της ερωτικής απόρριψης και του 

συναισθηματικού αδιεξόδου και κάτω από την καταστροφική και καταλυτική επήρεια της ερωτικής 

ζήλιας να οδηγηθεί με σταθερά βήματα στην αυτοκτονία και την εκδίκηση.182 Με άλλα λόγια στον 

Racine η τελική πτώση της Φαίδρας και ο θάνατος του Ιππόλυτου δεν οφείλεται τόσο στην απόλυτη 

απόρριψη του ανεξέλεγκτου έρωτα της πρώτης από τον δεύτερο, ο οποίος  αρνείται να αντικρίσει 

την ίδια του τη σεξουαλικότητα, αλλά κυρίως στο ότι  ο Ιππόλυτος αγάπησε μια άλλη γυναίκα και 

όχι τη Φαίδρα. 

 

Μια άλλη σημαντική καινοτομία του Racine είναι πως η ίδια η Φαίδρα εξομολογείται στον ίδιο τον 

Ιππόλυτο -προσωπικά- το πάθος της, αφού πρώτα πληροφορηθεί τον –αναληθή- θάνατο του Θησέα. 

Πράγματι ο υποτιθέμενος θάνατος του Θησέα θα «νομιμοποιήσει» το πάθος της Φαίδρας και θα 

αποτελέσει το έναυσμα και την ευκαιρία για να φανερώσει η Φαίδρα τον έρωτά της στον Ιππόλυτο. 

 

 

3.3. Η παρουσίαση του ερωτικού στοιχείου στο έργο 

 

3.3.1. Οι δυο ομολογίες του έρωτα 

 

Στην Πρώτη Πράξη του έργου η Φαίδρα και ο Ιππόλυτος αποκαλύπτουν ο καθένας στους έμπιστούς 

τους αντίστοιχα τον κρυφό τους έρωτα. Συγκεκριμένα, στην εισαγωγική σκηνή, ο Ιππόλυτος 

συνομιλεί με τον παιδαγωγό του Θηραμένη, γνωστοποιώντας του την πρόθεσή του να αναχωρήσει 

από την Τροιζήνα προκειμένου να αναζητήσει τον πατέρα του Θησέα, ο οποίος απουσιάζει για 

μεγάλο χρονικό διάστημα και τα ίχνη του έχουν χαθεί. Στη συνέχεια, όμως, του λόγου του 

αποκαλύπτεται σταδιακά πως κατά βάθος άλλη είναι η πραγματική αιτία που τον αναγκάζει να 

απομακρυνθεί: o άνομος έρωτάς του για την Αρικία, τη μοναδική απόγονο μιας γενιάς που διεκδικεί 

τον θρόνο της Αθήνας από τον Θησέα. 

 

Φεύγοντας ο Ιππόλυτος άλλον εχθρό αποφεύγει: 

Φεύγω, τ’ ομολογώ, τη νεαρή Αρικία. (στ. 49-50) 

                                                 
182P. Burian (2012) 355 & Β. Μαρκεζίνης (2013) 298. 



 

Μα δε θα την απέφευγα, αν την αποστρεφόμουν.(στ. 56) 

 

Σε έρωτα τρελό η νιότη μου ριγμένη. (στ. 114) 

 

Ο Ιππόλυτος αν και θεωρεί δικαίωμά του να ερωτευτεί και να “αμαρτήσει” φαίνεται ταυτόχρονα πως 

ο έρωτας που νιώθει για την Αρικία τον τρομάζει. Γι’ αυτό και στην αρχή προσπαθεί να τον αρνηθεί 

και αποφεύγει να μιλήσει για τα πραγματικά του συναισθήματα. Ο περήφανος και ακατάδεκτος 

Ιππόλυτος, που για πρώτη φορά βιώνει τη συμπτωματολογία του έρωτα, θεωρεί το πάθος του 

επιλήψιμο και τα αισθήματά του για την Αρικία ως προδοσία τόσο απέναντι στον πατέρα του, όσο 

και απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό.183 

Ο Θηραμένης τον προτρέπει να αποδεχθεί τον έρωτά του, τον οποίο παρουσιάζει ως θέλημα της 

Αφροδίτης: 

Γιατί, στο τέλος, μια αγνή να σε τρομάζει αγάπη; 

Μήπως διστάζεις να γευτείς την ηδονή που κρύβει;[...] 

Ποιο σθένος δεν εδάμασε ποτέ η Αφροδίτη;(στ. 120-123) 

 

Ο Ιππόλυτος, όμως, είναι αποφασισμένος να φύγει. Πριν ολοκληρωθεί η σκηνή, ο νεαρός εκφράζει 

την απέχθειά του για τη μητριά του τη Φαίδρα και δε κρύβει τη δυσαρέσκειά του για την παρουσία 

της στο Παλάτι. Στην απάντηση του Θηραμένη περιγράφεται έμμεσα για πρώτη φορά στο έργο η 

συμπτωματολογία του έρωτα της Φαίδρας. Ωστόσο, αν και ο παιδαγωγός δεν εκλαμβάνει τα 

συμπτώματα αυτά ως ερωτικά, παραδέχεται πως κάποια κρυφή αιτία καθιστά τη Φαίδρα αδύναμη 

και την κάνει να υποφέρει (στ. 43-46). 

 

Στη δεύτερη σκηνή της Πρώτης Πράξης, εμφανίζεται η Οινώνη, πιστή ακόλουθος της Φαίδρας, 

ανήσυχη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η βασίλισσα. Όπως και ο Θηραμένης, αδυνατεί 

να καταλάβει τα σημάδια του έρωτα της Φαίδρας και τα εκλαμβάνει ως μια παραζάλη, ως μια κρυφή 

αρρώστια: 

 

“Σβήνει μέσα στα χέρια μου από κρυφή αρρώστια. 

Μια παραζάλη ατέρμονα στο νου της βασιλεύει. 

Η θλίψη της ασίγαστη την ξεριζώνει από την κλίνη. (στ. 146-148) 

 

                                                 
183Ι. Παπαγεωργίου (2013-14) 22. 



Αμέσως μετά εμφανίζεται στη σκηνή η παθούσα Φαίδρα, φανερά καταβεβλημένη. Οι 

αλλοπρόσαλλες επιθυμίες της να τρέξει στα δάση και στον ιππόδρομο, η λυσιμέλεια και η εμμονή 

της να πεθάνει θυμίζουν έντονα την ευριπίδεια ηρωίδα.184 Η Οινώνη, προκειμένου να αποτρέψει την 

επιθυμία της βασίλισσάς για θάνατο καταφέρνει, μέσα από έντεχνα επιχειρήματα και ικεσίες, να την 

οδηγήσει σε ομολογία του άνομου έρωτά της για τον Ιππόλυτο: 

 

                                               “Νιώθω του έρωτα την τρέλα”.(στ. 259) 

 

“Της φρίκης το αποκορύφωμα θα ακούσεις. 

Αγαπώ...Σε τούτο το μοιραίο τ’όνομα, τρέμω,ανατριχιάζω, 

Αγαπώ...” (στ. 260-262) 

 

“Ξέρεις,αυτόν,το γιο της Αμαζόνας, 

Αυτόν τον πρίγκιπα, που για καιρό η ίδια εγώ δυνάστευα;”(στιχ 264-265) 

 

Αφού ομολογήσει τον έρωτά της, η Φαίδρα, ακολουθώντας τη δομή του ευριπίδειου Ιππόλυτου, 

αναλύει διεξοδικά, με ένα πνεύμα χριστιανικού πεσιμισμού και σε τόνο θρηνητικό την εξέλιξη του 

ερωτικού της πάθους: Αρχικά αναφέρεται στην πρώτη συνάντησή της με τον Ιππόλυτο και στα 

συναισθήματα που της δημιουργήθηκαν: 

 

“Τον βλέπω και στη θέα του χλομιάζω, κοκκινίζω. 

Μια ταραχή σηκώνεται στην έκθαμβη ψυχή μου. 

Ούτε να δω μπορούσα πια ούτε και να μιλήσω. 

Και πάγωνα και φλεγόμουν παντού σ’ όλο το σώμα. 

Την Αφροδίτη ένιωσα, τις τρομερές φωτιές της”. (στ. 273-277) 

 

Κατόπιν περιγράφει τις προσπάθειες που κατέβαλλε για να ελευθερωθεί από αυτόν τον έρωτα 

χτίζοντας ακόμα και ναό προς τιμήν της θεάς Αφροδίτης προκειμένου να την βοηθήσει: 

 

“Με προσευχές ατέρμονες ότι γινόταν πίστεψα να τα αποδιώξω: 

Ναό της έχτισα, και φρόντισα να τον στολίσω. 
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Όλη την ώρα γύρω μου σφαγμένα ζώα, 

Έψαχνα μες στα μέλη τους τα πλανημένα λογικά μου. 

Φάρμακα ανίσχυρα μιας αθεράπευτης αγάπης! (στ. 279-283) 

 

Η περιγραφή του έρωτά της για τον Ιππόλυτο είναι συγκλονιστική: 

 

“Όταν το στόμα μου ικέτευε τ’ όνομα της Θεάς, εγώ 

Λάτρευα τον Ιππόλυτο. Και βλέποντάς τον αδιάκοπα, 

Ακόμα και στα πόδια των βωμών όπου άναβα θυσίες, 

όλα τα πρόσφερα σε τούτον το Θεό που δεν τολμούσα να ονομάσω.” (στ. 285-288) 

 

Στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί, αναφέρει και την προσπάθειά της να τον 

εξαφανίσει από μπροστά της εξορίζοντάς τον: 

 

“Ερέθισα το ζήλο μου να τον καταδιώξω, 

Για ν’ αφανίσω έναν εχθρό που σαν θεό λατρεύω, 

Μιας άδικης κάνω πως νιώθω μητριάς τη μοχθηρία. 

Την εξορία του ταχύνω, κι οι ατέλειωτες κραυγές μου 

Απ’ την αγκάλη κι απ’ το στήθος το πατρικό τον ξεριζώνουν.” (στ. 292-296) 

 

Τέλος, αναφέρει την επαναφορά του Ιππόλυτου στην Τροιζήνα από τον ίδιο τον Θησέα, την 

αναζωπύρωση και πάλι του ερωτικού της πάθους ξαναβλέποντάς τον και κλείνει την περιγραφή με 

την δήλωση για ακόμα μια φορά της επιθυμίας του θανάτου της. 

 

Στην τέταρτη σκηνή της Πρώτης Πράξης συμβαίνει κάτι αναπάντεχο το οποίο αλλάζει τη στάση της 

Φαίδρας και γενικότερα την τροπή και τη θεώρηση των τεκταινόμενων. Η Πανόνη, εκπρόσωπος της 

συνοδείας της Φαίδρας, πληροφορεί τη βασίλισσα για τον απρόσμενο θάνατο του Θησέα. Η Οινώνη 

στο άκουσμα αυτής της πληροφορίας προτρέπει τη Φαίδρα να σταματήσει να σκέφτεται το 

ενδεχόμενο της αυτοκτονίας, αφού τώρα ο θάνατος του Θησέα νομιμοποιεί τον ανόσιο έρωτά της για 

τον Ιππόλυτο (στ. 350-352). Η Φαίδρα μπορεί πλέον «νόμιμα» και χωρίς ηθικούς φραγμούς να 

διεκδικήσει τον Ιππόλυτο, αφού ο γάμος της βασίλισσας με τον Θησέα, ο οποίος αποτελούσε τον 

σημαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα που έθετε για τη Φαίδρα το ζήτημα της ευκλείας και της 

τιμής, δεν υφίσταται πλέον. Και πράγματι, ο θάνατος του Θησέα θα αποτελέσει όχι μόνο το έναυσμα 

και την ευκαιρία που περίμενε η Φαίδρα για να φανερώσει τον έρωτά της στον Ιππόλυτο, αλλά και 

την ευκαιρία του Ιππόλυτου να εκδηλώσει τον έρωτά του στην Αρικία. 



 

 

3.3.2. Ιππόλυτος – Αρικία: Ένας αγνός έρωτας εκφρασμένος μέσα από το βλέμμα. 

 

 

Στην πρώτη σκηνή της Δεύτερης Πράξης, η Ισμήνη ενημερώνει την Αρικία για τον θάνατο του 

Θησέα κι εκείνη, μη γνωρίζοντας τα συναισθήματα που τρέφει για αυτήν ο Ιππόλυτος, εκφράζει τις 

ανησυχίες της για τη μελλοντική στάση του απέναντί της, ως νέος πλέον βασιλιάς. Η Ισμήνη, όμως, 

που έχει παρατηρήσει τη συμπεριφορά του Ιππόλυτου κατά τις συναντήσεις του με την Αρικία, 

υποστηρίζει πως είναι ερωτευμένος μαζί της: 

 

Στις πρώτες σου ματιές τον είδα σαστισμένο. 

Τα μάτια του, που γύρευε μάταια ν’ αποστρέψει, 

Πάνω σου είχαν καρφωθεί, βαθιά υπνωτισμένα. 

Μπορεί το όνομα του εραστή να του προσβάλλει την αντρεία. 

Μα κι αν δεν έχει λαλιά εραστή, έχει τα μάτια. (στ. 406-414) 

 

Από τα λόγια της Ισμήνης γίνεται αντιληπτό πως το βαθύτερο νόημα στο βλέμμα του Ιππόλυτου 

εκφράζεται κατά κύριο λόγο μέσα από τον έρωτα, αφού το πρώτο βλέμμα που ανταλλάσσει με την 

Αρικία ασκεί τεράστια επιρροή πάνω του. Οι ματιές της Αρικίας γεννούν μέσα του τον έρωτα για 

εκείνη και έχουν ταυτόχρονα ως αποτέλεσμα την αποστασιοποίηση του Ιππόλυτου από τον ίδιο του 

τον εαυτό. Το βλέμμα της νεαρής, μεταμορφώνει τον Ιππόλυτο, τον αλλοτινό λάτρη της Άρτεμης σε 

λάτρη της Αφροδίτης και ταυτόχρονα τον υπάκουο γιο, που υποτασσόταν μέχρι τώρα στη θέληση 

του πατέρα του, σε ενήλικο άντρα, ο οποίος επιλέγει να αγαπήσει μια γυναίκα την οποία ο πατέρας 

του έχει απαγορεύσει να αγαπά.185 

 

Στον μονόλογο που ακολουθεί (στ. 415-462) η Αρικία εκφράζει περιχαρής αλλά και με κάπως 

διστακτικό τρόπο τον ρομαντικό και αγνό έρωτα που νιώθει για τον Ιππόλυτο, εκφράζει τον 

θαυμασμό της για την αποχή του από τα πάθη και επηρεασμένη από τα λόγια της Ισμήνης αρχίζει να 

πιστεύει πως ίσως τα συναισθήματα να είναι αμοιβαία. Ο Ιππόλυτος εισέρχεται στη σκηνή. 

Ανακοινώνει στην Αρικία πως ανακαλεί τις αυστηρές αποφάσεις του πατέρα του εναντίον της και 

της μιλά για τα σχέδιά του (στ. 505-507). Στη συνέχεια παρασύρεται σε μια ερωτική εξομολόγηση, 

που θυμίζει έντονα τους αντίστοιχους μονολόγους της Φαίδρας, μέσα από τους οποίους εξιστορούσε 

                                                 
185E. Ficher-Lichte (2012) 254. 



την πορεία του πάθους της. Ο μονόλογός του (στ. 525-560 ) σκιαγραφεί έναν Ιππόλυτο απόλυτα 

ερωτευμένο, έναν χαρακτήρα που πραγματικά μετουσιώνεται και αποσχίζεται διακειμενικά από τους 

ομώνυμους προκατόχους του: 

 

“Εγώ που αρνιόμουνα τον έρωτα με υπεροψία, 

Που χλεύαζα τόσον καιρό των σκλάβων του τις αλυσίδες, 

μπρος στα ναυάγια των ευάλωτων ο ακατάδεχτος, 

που πάντα ενόμιζα πως απ’ την όχθη θ’ αγναντεύω, 

τώρα στο νόμο τον κοινό υποταγμένος, 

μια ταραχή αισθάνομαι, χάνω τον εαυτό μου!” 

Μια ροπή ενίκησε τ΄ αστόχαστό μου θράσος: 

Η τόση αγέρωχη τούτη ψυχή που σκλαβώθηκε στο τέλος. (στ. 532-532, 535-538) 

 

Ο Ιππόλυτος παρουσιάζεται ως ένας κοινός θνητός «γεμάτος» πάθη και ανασφάλεια, που αρνείται 

την αγνή, κυνηγετική του φύση και περιφέρεται στο παλάτι εκούσια υποταγμένος στον έρωτα. 

 

3.3.3. Ερωτική εξομολόγηση της Φαίδρας προς τον Ιππόλυτο 

 

Στην επόμενη σκηνή η Φαίδρα συναντάται με τον Ιππόλυτο προκειμένου να συζητήσουν το θέμα της 

διαδοχής. Η ταραχή της μόλις τον βλέπει αποτελεί χαρακτηριστική αντίδραση μιας ερωτευμένης 

γυναίκας: 

 

Να τος. Προς την καρδιά όλο το αίμα μου ανεβαίνει. 

Ξεχνώ, θωρώντας τον, αυτά που έρχομαι να του ειπώ. (στ. 581-582) 

 

Σταδιακά και με έντεχνο τρόπο αρχίζει να προσεγγίζει ερωτικά τον Ιππόλυτο. Αρχικά συγκρίνει και 

εγκωμιάζει τα αγαπημένα χαρίσματα του “νεκρού” Θησέα με του παρόντος Ιππόλυτου. 

 

……Αλλά πιστό, περήφανο, μαζί και λίγο άγριο, 

Με θέλγητρα, με νιάτα, πίσω του όλες τις καρδιές να σέρνει. 

Έτσι όπως παρασταίνουν τους Θεούς ή έτσι όπως βλέπω τώρα εσένα 

΄Είχε τα μάτια, τη λαλιά και το παράστημα σου. (στ. 638-641) 

 



Στη συνέχεια, ευρισκόμενη σε σύγχυση, αρχίζει άθελά της να εκφράζει τον κρυφό πόθο της για 

εκείνον: 

Μα όχι, πρώτη εγώ σε τούτη τη απόφαση θα είχα προχωρήσει 

Απ’ την αρχή ο έρωτας θα μου έβαζε τη σκέψη. 

…………………………………………………. 

Μα για την ερωμένη σου σε θα’ τανε αρκετό μονάχα ένα νήμα. 

…………………………………………….. 

Μπροστά από σένα η ίδια εγώ θα ‘χα θελήσει να πηγαίνω. 

……………………………………….. 

Ή που με σένα θα βρισκότανε ή που θα χάνονταν μαζί σου. (στ. 653-662) 

 

Ο Ιππόλυτος διχασμένος και αδυνατώντας να διακρίνει αν στα λόγια της Φαίδρας υποβόσκουν 

ερωτικές βλέψεις για εκείνον της υπενθυμίζει πως είναι γιος του Θησέα, του άντρα της. Η Φαίδρα, 

αισθανόμενη ντροπή, προσπαθεί να αποφορτίσει το κλίμα, προβάλλοντας έντεχνα την αξιοπρέπεια 

και την υπόληψή της. Όταν όμως ο Ιππόλυτος της ζητά να τον συγχωρέσει για τη σκέψη που έκανε 

και αποφασίζει να φύγει, η ηρωίδα ξεσπάει και ομολογεί τον ανόσιο έρωτά της: 

 

Ω ! άσπλαχνε, τα έχεις όλα νιώσει. Σου είπα όσα έπρεπε τα μάτια σου ν᾽ ανοίξουν. 

Μάθε, λοιπόν, τη Φαίδρα κι όλη της τη μανία! Ναι ! Σ᾽αγαπώ ! 

Μα μην σκεφτείς πως αγαπώντας σε 

Τον έρωτά μου αποδέχομαι και παριστάνω την αθώα. 

Και το φαρμάκι της αγάπης που τρελή τη σκέψη μου θολώνει 

Μη φανταστείς ότι νωθρά κι αυτάρεσκα το έχω θρέψει. 

Μιας θεϊκής εκδίκησης άμοιρος στόχος, 

Απ᾽ ό,τι αποστρέφεσαι εσύ ακόμα πιο πολύ 

εγώ σιχαίνομαι τον εαυτό μου.[...]  (στ. 670-678) 

 

Η Φαίδρα που παρουσιάζει τον έρωτά της ως θεόσταλτη εκδίκηση, δίνει στη συνέχεια εξηγήσεις για 

την παρελθοντική συμπεριφορά της και έχοντας επίγνωση ότι ερωτικός της πόθος είναι φρικτός, 

αποστρέφεται τον εαυτό της και επιζητά σε πλαίσια μανικής έξαρσης την τιμωρία της από τον ίδιο 

τον Ιππόλυτο: 

 

Να η καρδιά μου. Εδώ το χέρι σου ας χτυπήσει. 

Την προσβολή που σου ’κανα θέλοντας να ξεπλύνω, 

Προς του σπαθιού σου κιόλας τη μεριά νιώθω να γέρνω. 



Χτύπα. Ή αν για τα χτυπήματά σου ανάξια με κρίνεις, 

Αν μια ποινή τόσο γλυκιά το μίσος σου μου αρνιέται, 

Ή αν το χέρι σ’ αίμα αισχρό φοβάσαι ότι θα βρέξεις, 

Αντί στο χέρι το δικό σου δώσε το ξίφος σου σε μένα. Δώσε. (στ. 704-711) 

 

Η επέμβαση της Οινώνης τερματίζει την παραφορά της, ενώ ο Ιππόλυτος σαστισμένος με όσα 

άκουσε, κατηγορεί έμμεσα τον εαυτό του για τα συναισθήματα που προκάλεσε ακούσια στη μητριά 

του, επιθυμεί να απομακρυνθεί από το νοσηρό περιβάλλον του παλατιού και αποφασίζει 

ντροπιασμένος να κρατήσει το πάθος της Φαίδρας  κρυφό. 

 

3.3.4. Η συνέχιση του έρωτα...η μετατροπή του πάθους σε μίσος...το ανέλπιστο τέλος 

 

Στην πρώτη σκηνή της Τρίτης Πράξης η Φαίδρα, που έχει πλέον ομολογήσει τον κρυφό έρωτά της, 

συνειδητοποιεί πως έχει απολέσει πλέον την αξιοπρέπειά της, ενώ ταυτόχρονα αισθάνεται 

απογοητευμένη από την αρνητική στάση του Ιππόλυτου απέναντι στα συναισθήματά της. Κατηγορεί 

την Οινώνη, η οποία όχι μόνο δεν τη σταμάτησε από την πράξη της ομολογίας, αλλά επενέβη όταν 

εκείνη δικαίως θέλησε να βάλει τέλος στη ζωή της. Aποκρούοντας τις σοφές συμβουλές της Oινώνης 

που προσπαθεί να τη στρέψει εναντίον του, αποφασίζει να επιχειρήσει τα πάντα προκειμένου να 

κερδίσει την αγάπη του νεαρού. Σκεπτόμενη πως ύστερα από τον θάνατο του Θησέα η φιλοδοξία του 

Ιππόλυτου για την κατάκτηση της εξουσίας θα έχει μεγαλώσει, αποφασίζει να στείλει την Τροφό να 

τον προσεγγίσει για δεύτερη φορά, με πρόφαση να του προσφέρει τον θρόνο. Ενδόμυχα όμως 

αποσκοπεί στην ανταπόκριση του Ιππόλυτου (στ.809-810). Η σκηνή τελειώνει με την επίκληση της 

Φαίδρας στη θεά Αφροδίτη, ζητώντας της να επέμβει και να καταστήσει τον Ιππόλυτο δυνάμει 

ερωτευμένο/ερωτεύσιμο. 

 

Στη συνέχεια, όμως, η αναπάντεχη είδηση της επιστροφής του Θησέα αλλάζει όλη την εξέλιξη των 

γεγονότων και συντελεί σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία εσωτερικών διλημμάτων και ενοχών ως 

προς τα ερωτικά συναισθήματα τόσο της Φαίδρας όσο και του Ιππόλυτου. Οι δύο ήρωες 

συνειδητοποιούν πλέον πως με τον έρωτά τους προσέβαλλαν τον Θησέα και οφείλουν να 

λογοδοτήσουν. Η Φαίδρα σαστισμένη από το απρόσμενο γεγονός και ταραγμένη από τον φόβο μιας 

ενδεχόμενης τιμωρίας της από τον Θησέα δεν σκέφτεται άλλη λύση παρά τον θάνατο (στ. 840, 857). 

Από ερωτευμένη και τολμηρή γυναίκα που μεθόδευε την ανταπόκριση, μεταβάλλεται σε δειλή και 

ανάξιο σύζυγο. Αποδίδει και πάλι ευθύνες στην Οινώνη που την απέτρεψε από να έχει έναν τίμιο 

θάνατο και που είναι αναγκασμένη  να πεθάνει ατιμασμένη εξαιτίας της αποκάλυψης του μυστικού 



της (στ.836-839), ενώ η Οινώνη, βλέποντας τη δυσχερή θέση στην οποία έχει επέλθει η βασίλισσα, 

αποφασίζει να σκηνοθετήσει την ψευδή κατηγορία εναντίον του Ιππόλυτου (στ. 894-908).186 

Στην τέταρτη σκηνή γίνεται η συνάντηση Θησέα και Φαίδρας υπό την παρουσία του Ιππόλυτου. Ο 

βασιλιάς, όπως και ανάλογα και οι προκάτοχοί του σπεύδει να αγκαλιάσει τη γυναίκα του, αλλά 

βρίσκεται αντιμέτωπος με παράδοξες καταστάσεις και αντιδράσεις. Η Φαίδρα, πιστεύοντας πως ο 

Ιππόλυτος έχει αποκαλύψει τα πάντα στον πατέρα του, δηλώνει ανάξια της αγάπης και του σεβασμού 

του κι εγκαταλείπει τη σκηνή, λέγοντας χαρακτηριστικά: Σ ’έχουνε ατιμάσει [… να σε ζυγώνω και να 

σε θέλγω είμαι ανάξια (στ. 917, 919). Ο Ιππόλυτος από την άλλη, μη θέλοντας να κατηγορήσει τη 

μητριά του κι αισθανόμενος ένοχος απέναντι στον πατέρα του εξαιτίας του έρωτά του για την Αρικία 

(στ. 993-994), εκφράζει την επιθυμία να εγκαταλείψει την Τροιζήνα. 

Στην πρώτη σκηνή της Τέταρτης Πράξης διαδραματίζεται διάλογος μεταξύ του Θησέα και της 

Οινώνης, η οποία έχει ήδη κατηγορήσει, εκτός σκηνής, τον Ιππόλυτο πως αποπειράθηκε να ατιμάσει 

τη Φαίδρα. Ακολουθεί ο αγώνας λόγων μεταξύ πατέρα-γιου, κατά τη διάρκεια του οποίου η σιωπή 

του Ιππόλυτου, αλλά και το παρατημένο ξίφος επί σκηνής, εκλαμβάνεται από τον Θησέα ως στοιχεία 

ενοχής του, με αποτέλεσμα να τον καταραστεί και να τον στείλει στην εξορία (στ. 1077-1084, 1141-

1148). Ωστόσο, για πρώτη φορά ο ανέραστος και αρνητής του έρωτα Ιππόλυτος παραδέχεται πως 

είναι ερωτευμένος, όχι όμως με τη μητριά του, αλλά με την κόρη του Πάλλαντα, Αρικία (στ. 1119-

1126). Ο Θησέας τυφλωμένος από μίσος και οργή θεωρεί πως ό,τι ισχυρίζεται ο Ιππόλυτος είναι 

ψέματα, προκειμένου να αποκρύψει το άνομο πάθος που νιώθει για τη Φαίδρα. Προτού ο Ιππόλυτος 

αποχωρήσει αφήνει αιχμές για το γένος της Φαίδρας, εφιστώντας την προσοχή του πατέρα του ως 

προς τα κίνητρα της συκοφαντίας του. 

Στην τέταρτη σκηνή εμφανίζεται η Φαίδρα, η οποία έχοντας ακούσει τον διάλογο του Θησέα με τον 

Ιππόλυτο, προσπαθεί να μεταπείσει τον σύζυγό της ως προς την τιμωρία του νεαρού (στ. 1167-1174). 

Τότε ο Θησέας αποκαλύπτει στη Φαίδρα το ερωτικό πάθος του Ιππόλυτου για την Αρικία κι εκείνη, 

αδυνατώντας να διαχειριστεί τα συναισθήματά της στο άκουσμα αυτής της είδησης, εγκαταλείπει για 

ακόμη μια φορά τη σκηνή. 

Στην επικείμενη σκηνή η Φαίδρα, αφού συνειδητοποιεί πλέον πως η μη ανταπόκριση του έρωτά της 

από τον Ιππόλυτο δε σχετίζεται με την ανέραστη και “αγνή” στάση του, αλλά με την ύπαρξη ενός 

άλλου προσώπου, της Αρικίας, ξεσπά σε μια έκρηξη αγανάκτησης και ζήλιας: 

 

                                                 
186Ο Racine απαλλάσσει τη Φαίδρα από τη συκοφαντία του Ιππόλυτου στον Θησέα, διότι θεωρεί ότι είναι μικροπρέπεια 

να ξεστομίζεται κάτι τέτοιο από μία βασίλισσα που πρέπει να διακατέχεται από ευγένεια και αρετή. Η συκοφαντική 

δυσφήμιση αποτελεί πράξη μικροπρεπής και γι’ αυτό ο Racine αποφασίζει να την αποδώσει στην υπηρέτρια, που θα 

μπορούσε να έχει δουλικότερες κλίσεις από τη βασίλισσα, βλ. Στρ. Πασχάλη (1990), 21.   



Ποιο νέο έκρουσε τ’ αυτιά μου; 

Μες στην καρδιά μου ποιά φωτιά μισόσβηστη ξυπνάει; 

Τι κεραυνός, ω ουρανέ! τι ολέθριο μαντάτο![…] 

Η Αρικία ορίζει την καρδιά του! (στ. 1193-1195, 1204) 

 

Εν συνεχεία, παρούσης της Oινώνης εκφωνεί έναν μακροσκελή παραληρηματικό μονόλογο γεμάτο 

μίσος και φθονερή μανία τόσο για τον Ιππόλυτο, όσο και για την αντίζηλό της, Αρικία (στ.1253-

1294). Αντιλαμβάνεται πλέον πως δεν είναι η μοναδική που έχει αγαπήσει τον νεαρό, ότι όσα ένιωσε 

για εκείνον εκτός από ατελέσφορα ήταν και μάταια και νιώθει προδομένη (στ. 1253-1255). Η 

απογοήτευσή της από την ανέλπιστη στάση του δήθεν ανέραστου Ιππόλυτου, τη μεταβάλλουν από 

ερωτευμένη, ευάλωτη γυναίκα σε απελπισμένη τιμωρό, σε ανελέητο ον, αφού το μόνο που  επιζητεί 

πλέον είναι ο θάνατος της Αρικίας, την οποία θεωρεί υπεύθυνη για την “κλοπή” του ερωτικού της 

αντικειμένου και η παραδειγματική τιμωρία του υποκριτή Ιππόλυτου (στ. 1259-1262). Το ερωτικό 

της πάθος τής προκαλεί τέτοιες συναισθηματικές μεταπτώσεις που φτάνει στο σημείο να εμφανίζει, 

μέσα σε διαρκή κρίση, όλα τα συναισθήματα και τον χαρακτήρα της. Νιώθει μελαγχολία, παραίτηση, 

εξευτελισμό, θυμό, ζήλια, απελπισία, ενοχή και έρωτα. Παραδεχόμενη τη συχνότητα των παθών στην 

οικογένειά της αποφασίζει να αυτοκτονήσει (στ. 1289-1294). Η Οινώνη προσπαθεί να την αποτρέψει 

από την αυτοχειρία (στ. 1295-1306), όμως η Φαίδρα την αποδιώχνει, θεωρώντας την επικίνδυνη και 

κατηγορώντας της για την καταστροφική επήρεια των συμβουλών της (στ. 1307-1326). 

Στην πρώτη σκηνή της Πέμπτης Πράξης ο Ιππόλυτος συζητά με την Αρικία, η οποία προσπαθεί να 

πείσει τον αγαπημένο της να σώσει την τιμή του, αποκαλύπτοντας την αλήθεια και τιμωρώντας τη 

Φαίδρα. Ο σεβασμός όμως προς το πρόσωπο του πατέρα του και η αποφυγή σπίλωσης της τιμής του 

αποτελούν τους κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες για να παραμείνει ο Ιππόλυτος σιωπηλός 

(στ. 1329-1355). Στη συνέχεια αναπτύσσεται μεταξύ τους ένας έντονα ρομαντικός-ερωτικός 

διάλογος όπου ο Ιππόλυτος παρακαλεί την Αρικία να φύγει μαζί του. Η Αρικία, αν και συμφωνεί, 

υπερασπίζεται την υπόληψή της, λέγοντας πως θα αποτελούσε μεγάλη ατιμία για μια νεαρή κοπέλα 

να “δραπετεύσει’ με κάποιον με τον οποίον δεν είναι δεσμευμένη. 

 

Στην πέμπτη σκηνή εισέρχεται η Πανόνη, η οποία πληροφορεί τον Θησέα για την αυτοκτονία της 

Οινώνης, την περίεργη συμπεριφορά της Φαίδρας προς τα παιδιά της, αλλά και τις άκαρπες 

προσπάθειές της να συντάξει κάποιο γράμμα. Τη στιγμή εκείνη εμφανίζεται ο Θηραμένης, ο οποίος 

μέσα από μια αγγελική ρήση (στ. 1498-1570) πληροφορεί τον Θησέα για τον θάνατο του Ιππόλυτου, 

εξιστορώντας με ακρίβεια τις λεπτομέρειες. Μέσα από τα τελευταία λόγια του φαίνεται η 



πραγματική αγάπη και ο μοναδικός έρωτας του Ιππόλυτου για την Αρικία, αφού ο νεαρός προτού 

ξεψυχήσει παρακαλεί τον πατέρα του να φερθεί με καλοσύνη στην αγαπημένη του (στ.1566-1567). 

Στην τελευταία σκηνή της τραγωδίας οι εναπομείναντες δραματικοί χαρακτήρες μεταφέρονται στον 

τόπο θανάτου του Ιππόλυτου. Η Φαίδρα, στη θέα του νεκρού Ιππόλυτου, ομολογεί, με νηφαλιότητα 

και ψυχραιμία την αλήθεια. Το χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι η βασίλισσα  εστιάζει και αποδίδει 

την αιτία των τραγικών τεκταινόμενων στις επιζήμιες και καταστροφικές πράξεις και πρωτοβουλίες 

της Οινώνης. Δεν κατηγορεί τον εαυτό της για το ανόσιο πάθος της και δεν επιζητά τη συγχώρεση 

του ανδρός της. Αποκαθιστά τη φήμη του Ιππόλυτου και αυτοκτονεί με βασανιστικό και αργό τρόπο, 

πίνοντας δηλητήριο. Το έργο ολοκληρώνεται με τον μετανιωμένο για τις πράξεις του Θησέα να 

πραγματοποιεί την τελευταία επιθυμία του γιου του και να αποδέχεται την Αρικία ως κόρη του. 

 

Αναμφισβήτητα, η ηθική της Γαλλίας του 17ου αιώνα με κυρίαρχο στοιχείο το αυλικό ιδεώδες του 

«honnête homme187» και με έμφαση στο χρηστό ήθος και την κοσμιότητα, η χριστιανική ηθική που 

επέβαλε ο Ιανσενισμός, μια θεολογική αίρεση που άσκησε σημαντική επιρροή στο έργο του Racine, 

αλλά και ο Κλασικισμός που πρέσβευε την επιβολή της τάξης και της αρμονίας στην κοινωνία και 

στον άνθρωπο188, αποτελούν τρεις βασικούς παράγοντες οι οποίοι καθόρισαν μορφολογικά και 

εννοιολογικά την τραγωδία Phèdre. Η ανήθικη στάση και συμπεριφορά της Φαίδρας (ο έρωτας μιας 

βασίλισσας για τον θετό της γιο) δε συνάδει ούτε με το πρότυπο του «honnête homme», ούτε και με 

τις ιδέες του γαλλικού Κλασικισμού, όπου η σκέψη και μόνο μιας ανήθικης πράξης πρέπει να 

τιμωρείται. Αρκετά στοιχεία προσδίδουν μια χριστιανική ηθική στο έργο, όπως το γεγονός πως η 

Φαίδρα, καθόλη τη διάρκεια του έργου διακατέχεται από τον φόβο της μοιχείας και της αμαρτίας, 

αλλά και το ότι ο Θησέας, στην τελευταία σκηνή του έργου, σκιαγραφείται ως ένας τραγικός 

πατέρας, ο οποίος συγχωρεί τον νεαρό γιο του κι έτσι ανυψώνεται σε ηθικό επίπεδο. Το θέατρο της 

εποχής του Racine, όντας όχι μόνο ψυχαγωγικό αλλά και παιδαγωγικό, προάγοντας τη δυσπιστία 

του ορθολογικού Κλασικισμού προς τα ταπεινά ανθρώπινα αισθήματα, παρουσιάζει το ερωτικό 

πάθος της Φαίδρας τόσο καταστροφικό, τόσο καταλυτικά λειτουργικό, που οδηγεί τελικά την ηρωίδα 

στην απελπισία και εν συνεχεία στον θάνατο. 

 

 

 

 

 

   

 

                                                 
187 Ο όρος χαρακτήριζε έναν έντιμο, ευπρεπή και καταξιωμένο άνθρωπο του κόσμου, με καλλιεργημένο πνεύμα, 

ευχάριστο και διακριμένο τόσο στη φυσική του όψη όσο και στα ήθη του, ιδανικό της κλασικής περιόδου (17ος-

18ος αιώνας). 
188 Γ. Βάρσος (2008) 244. 



4.  O τραγικός μύθος στην ελληνική δραματουργία 

 

4.1. Μοντέρνες και μεταμοντέρνες εκδοχές του αρχαίου κόσμου 
 

 

Στη νεοελληνική λογοτεχνία του 20ού αιώνα το μυθολογικό στοιχείο κατέχει μια εξέχουσα θέση και 

παρατηρείται ένα επαναλαμβανόμενο πρότυπο μιας σχετικής ανακύκλωσης των ελληνικών 

κλασικών μυθολογικών μορφών.189 Στις αρχές του 20ού αι., μέσα στη γενικότερη τάση ανανέωσης 

της δραματουργίας και του θεάτρου, που είχε ξεκινήσει στα τέλη του 19ου αιώνα, παρατηρείται μια 

έντονη στροφή των συγγραφέων προς την τραγωδία και το αρχαίο δράμα, οι οποίοι αντλούν θέματα 

και στοιχεία μέσα από τις παραδόσεις και τα έθιμα του ελληνικού λαού. Κυρίως, παρατηρείται μια 

προσπάθεια συγκερασμού δεδομένων της λαϊκής παράδοσης, των παραλογών και των δημοτικών 

τραγουδιών, με έννοιες και στοιχεία που απορρέουν από την αρχαία τραγωδία, η οποία τους επιτρέπει 

να προχωρήσουν στη δημιουργία πρωτότυπων έργων που συνενώνουν δημιουργικά το παρόν με το 

παρελθόν του ελληνισμού και αντίστοιχα την αρχαιοελληνική με τη νεοελληνική παράδοση. 

Χαρακτηριστικά έργα της περιόδου είναι η Ροδόπη (1913) του Ν. Ποριώτη, η Φαίδρα (1918) του 

Αριστ. Προβελέγγιου και η Κασσάνδρα (1919) του  Ηλ. Βουτιερίδη, οι οποίοι επιχειρούν να 

παρουσιάσουν τους αρχαίους μύθους με μια νέα, σύγχρονη για την εποχή μορφή στηριζόμενοι σ’ ένα 

βαθμό  και στη χρήση της δημοτικής γλώσσας.190 

Από τα μέσα του 20ού αι. και μετά οι νεότεροι νεοέλληνες ποιητές αρχίζουν να χρησιμοποιούν τον 

μύθο με τρόπο διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν, γεγονός που σχετίζεται με την τομή που 

σημειώνεται στα ελληνικά γράμματα τη δεκαετία του 1930 και με το πέρασμα της νεοελληνικής 

ποίησης από την παράδοση στον μοντερνισμό. Και ενώ στην προγενέστερη-παραδοσιακή ποίηση και 

λογοτεχνία «ο μύθος χρησίμευε κυρίως σαν ένας τρόπος παρομοίωσης του παρόντος με το παρελθόν» 

και αναπτυσσόταν με αφηγηματική συνέπεια, καλύπτοντας ολόκληρη την επιφάνεια του ποιήματος, 

από τη δεκαετία του ’70 και μετά, συντελείται μια πιο ουσιαστική αναθεώρηση της αρχαιότητας στη 

συνείδηση των νεότερων δημιουργών, κατά την οποία ο μύθος αποτελεί κάτι παραπάνω από μια σειρά 

παραλληλισμών και αναλογιών με τις αρχαίες μορφές191: είναι ένα είδος μεταφοράς, που δίνει την 

αίσθηση ενός καίριου συνταυτισμού του παρόντος με το παρελθόν, αποτελεί μια συνεχόμενη 
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διαδικασία που αποθανατίζει όχι μόνο το αρχαίο αλλά και το νέο, ενώ η παρουσία του είναι διακριτική, 

υπαινικτική, αποσπασματική και συνδυάζεται συχνά με αναχρονισμούς και με ιστορικά στοιχεία.192  

Μέσω του “εκσυγχρονισμού” του μύθου οι νεότεροι ποιητές πετυχαίνουν άφθονους και απόλυτα 

σκόπιμους αναχρονισμούς, εξυπηρετείται δηλαδή η μεταφορά ενός πολιτισμικού στοιχείου που 

χαρακτηρίζει μια ιστορική περίοδο σε αφήγηση που αναφέρεται σε διαφορετική εποχή.193 Στη 

νεοελληνική λογοτεχνία οι ποιητές και δραματουργοί μετουσιώνουν δημιουργικά, ο καθένας σε 

διαφορετικό επίπεδο εκμετάλλευσης και ερμηνείας, το υλικό της ελληνικής μυθολογίας.194Ορισμένοι, 

για παράδειγμα, χρησιμοποιούν τους μύθους ως συγκεκριμένα πλαίσια αντίληψης και συνείδησης, τα 

οποία τους επιτρέπουν να «χαράξουν» την ποιητική τους έκφραση, ενώ για άλλους, ο μύθος είναι μέσο 

με το οποίο μπορούν να μεταδώσουν μηνύματα κωδικοποιημένα και κρυπτογραφημένα τα οποία πίσω 

από την αρχετυπική τους όψη κατέχουν βαθιές έννοιες ή αποτελούν κάτι πολύ προσωπικό.195 Στην 

ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν ενδεικτικά δύο έργα της ελληνικής λογοτεχνίας τα οποία βασίζονται 

στον αρχετυπικό μύθο της Φαίδρας. Συγκεκριμένα θα αναλυθούν η τραγωδία Φαίδρα του Αριστομένη 

Προβελέγγιου (1916) και το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου Φαίδρα (1975). 

 

 

4.2. Η Φαίδρα του Αριστομένη Προβελέγγιου 

 

Η σημαντικότερη κατάθεση των Ελλήνων δραματουργών στον τομέα των αρχαιόμυθων έργων στις 

αρχές του 20ού αι. αλλά και κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, ανήκει στον ποιητή Αριστομένη 

Προβελέγγιο.196 Ο Προβελέγγιος έγραψε δύο αρχαιόθεμα θεατρικά έργα, τις τραγωδίες Φαίδρα 

(1918) και Ιφιγένεια εν Αυλίδι (1927). Πηγή έμπνευσης της όλης θεατρικής του πορείας αποτέλεσε η 

ελληνική πραγματικότητα στις κορυφαίες ιστορικές της στιγμές: αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο, 

προεπαναστατική και μετεπαναστατική περίοδος και η σύγχρονή του κοινωνική πραγματικότητα.197 

Στην τρίπρακτη τραγωδία Φαίδρα198 διαχειρίζεται τα μυθολογικά δεδομένα όπως μας παραδίδονται 

από τον Ευριπίδη199, ωστόσο τα προσαρμόζει στη σύγχρονη ιστορική του πραγματικότητα. Το έργο 
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γράφτηκε κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα σε μια περίοδο όπου το 

πολιτικό κλίμα της Ελλάδας ήταν αρκετά ασταθές. Η πολιτική ρήξη μεταξύ του βασιλιά 

Κωνσταντίνου και του Ελευθέριου Βενιζέλου έχει οδηγήσει την Ελλάδα στη δυσχερή θέση του 

εθνικού διχασμού, με τη δημιουργία μιας κυβέρνησης στην Αθήνα υπό την ηγεσία του βασιλιά και 

μια στη Θεσσαλονίκη με πρωθυπουργό τον Βενιζέλο. Στην ουσία η τραγωδία του Προβελέγγιου δίνει 

μια νέα προοπτική στον μύθο της Φαίδρας με κάποιες -ελάχιστες ωστόσο- τροποποιήσεις 

προσαρμοσμένες στη δεκαετία του 1910, κυρίως με την προσθήκη ιστορικών δεικτών και 

υπερφυσικών στοιχείων. 

Συγκεκριμένα, στη νέα μυθική αφήγηση της Φαίδρας του Προβελέγγιου παρατηρείται έλλειψη 

εκείνων των μορφικών στοιχείων που θα παρέπεμπαν στην εξωτερική μορφή της αρχαίας τραγωδίας. 

Αν και το έργο είναι γραμμένο σε πράξεις και σκηνές, δεν υπάρχουν τα χορικά της αρχαίας ελληνικής 

τραγωδίας, ενώ προστίθενται σκηνικές οδηγίες, οι οποίες βοηθούν το ανέβασμα του έργου στην 

εποχή του συγγραφέα. Επιπροσθέτως, δεν υπάρχει το μοτίβο της θεϊκής παρέμβασης το οποίο 

καθόριζε τον ευριπίδειο μύθο. Ο δρόμος για την κάθαρση, το τέλος δηλαδή του έργου έρχεται πιο 

φυσικά, ενώ η ομοιοκαταληξία που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας μειώνει την τραγικότητα, 

αποδίδοντας μια λυρική διάθεση. Ωστόσο, το υπερφυσικό στοιχείο κυριαρχεί, αφού μάγισσες, 

νύμφες και πλάσματα της φαντασίας συνθέτουν τον εξωλογικό κόσμο της τραγωδίας.200 

Ο ίδιος ο Προβελέγγιος σε συνέντευξη που έδωσε το 1933 στο περιοδικό Ρυθμός αναφέρει: «Τη 

“Φαίδρα” την έγραψα παρακινηθείς από τον Ευριπίδη. Εδιάβασα το δράμα του αλλά δεν μου άρεσε 

η υπόθεσίς του από ένα ορισμένο σημείο και πέρα. Γι΄ αυτό αποφάσισα να τη διασκευάσω όπως εγώ 

έκρινα κατάλληλα. Στο έργο μου παρουσιάζω την αιωνίαν γυναίκα η οποία ερωτεύεται παράφορα, 

αποκρούεται, προδίδει, μετανοεί και αυτοκτονεί. Ο Ευριπίδης δεν τα κατάφερε καλά στον “Ιππόλυτο, 

στη “Μήδεια” ναι. Όταν κάποτε έδωσα αυτή την εξήγηση, απόρησαν. Τι απορείτε; τους είπα. 

Αρχαίος Έλλην αυτός νεώτερος Έλλην εγώ».201 

Σύμφωνα με τον Κ. Παλαμά, κύριο υπέρμαχο του ποιητικού δράματος, ο Προβελέγγιος: «τη Φαίδρα 

βάλθηκε να ξαναφέρη στη ζωή, αχώριστα με τον Ιππόλυτο της, γιατί φιλοδοξούσε να τους εξιλεώση 

και τους δυο από την αδικία που τους έκαμαν οι δυο μεγάλοι πρόγονοί του Ευριπίδης και Ρακίνας. 

Ο πρώτος, κατά τη γνώμη του, την τερατοποίησε την Φαίδρα. Την έβαλε να πεθάνη στο χέρι της 

κρατώντας, το μυσαρό χαρτί το συκοφαντικό του λατρεμένου της. Εκδίκηση που κατεβάζει και που 

ατιμάζει. Ο δεύτερος τον αυστηρό πάναγνο θιασώτη της Αρτέμιδας τον έκαμε εραστή μιας Αρικίας. 

Περίπτωση που νοθεύει και που ταπεινώνει. Ο νεοέλληνας τραγικός φιλοδόξησε να το ανυψώση το 

ηρωικό του ταίρι…». Σύμφωνα με τον κριτικό της Πινακοθήκης, το έργο του Προβελέγγιου έμεινε 
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στο επίπεδο της ποίησης, αδυνατώντας να μεταδώσει την τραγική πνοή, ενώ ο Μελάς τονίζει την 

απομυθοποίηση της Φαίδρας εκ μέρους του συγγραφέα και την εκδοχή της ως “εικόνα γνησιότατη 

συγχρόνου θήλεος”. Αντίθετα, ο Φώτος Πολίτης εξαίρει ως βασικό προτέρημα του έργου τη 

διατήρηση της παρθενικότητας του Ιππόλυτου, ενώ ο “Αττικός” της Καθημερινής εντοπίζει την αξία 

του έργου στην άρτια απόδοση της Φαίδρας αλλά και του Ιππόλυτου κατά τα ευριπίδεια πρότυπα και 

του αναγνωρίζει εκτός από την ποιητική και “ασυνήθη δραματική δύναμη”.  Τέλος, ο ανώνυμος 

κριτικογράφος της Ελληνικής Επιθεωρήσεως, κατατάσσει το έργο «στα εκλεκτότερα και σοβαρότερα 

έργα του ελληνικού δραματολογίου», τονίζοντας ιδιαίτερα την ελληνικότητα της ηρωίδας σε σχέση 

με τις αντιστοιχίες των Σενέκα και Ντ΄Αννούτσιο.202 

 

4.2.1. Ανάλυση του έργου 

Όπως και στον Ιππόλυτο του Ευριπίδη η υπόθεση του έργου εξελίσσεται στην Τροιζήνα. Τα πρόσωπα 

που παίρνουν μέρος είναι τα γνωστά του αρχετυπικού μύθου (Φαίδρα, Ιππόλυτος, Θησέας, η τροφός 

της Φαίδρας, ο γέροντας θεράπων του Ιππόλυτου, ο Άγγελος και ο Θησέας), ενώ προστίθενται και 

νέα πρόσωπα ( ο πολεμιστής και ο γιος του, οι οπαδοί του Ιππόλυτου, η μάγισσα, οι Νύμφες και οι 

ακόλουθοι του Θησέα). 

Στην πρώτη σκηνή της Πρώτης Πράξης ένας αρχαίος πολεμιστής, ακόλουθος του Θησέα, συνομιλεί 

με τον γιο του μπροστά από το παλάτι της Τροιζήνας εισάγοντάς μας στην υπόθεση της τραγωδίας. 

Ο βασιλιάς Θησέας απουσιάζει αυτοεξόριστος στους Δελφούς προκειμένου να εξαγνιστεί για έναν 

φόνο που έκανε προκειμένου να σωθεί από εχθρούς που επιβουλεύονταν τον θρόνο του, ενώ η 

βασίλισσα Φαίδρα βρίσκεται στην Τροιζήνα, ασφαλής στο παλάτι του Πιτθέα. Η ημέρα όμως της 

επιστροφής του Θησέα πλησιάζει (σελ. 4-5). Ο αρχαίος πολεμιστής εξιστορεί τη σχέση Φαίδρας-

Θησέα, αναφέρεται στις συζυγικές απιστίες του βασιλιά, επαινεί τον Ιππόλυτο και τα κατορθώματά 

του και περιγράφει την υπερβολική αγάπη του Θησέα προς τον γιο του, μια αγάπη που όπως 

πληροφορούμαστε ενοχλεί τη Φαίδρα σε τέτοιο σημείο που την έχει κάνει να αρρωστήσει (σελ. 5-

6). 
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Μέσα από τη συζήτηση του πολεμιστή με τον γιο του και τη διαφορετική τους αντίληψη για τη 

συζυγική απιστία και τον έρωτα παίρνουμε πληροφορίες και για τον χαρακτήρα του Ιππόλυτου. 

Συγκεκριμένα, ο πατέρας θεωρεί πως οι απιστίες των ηρώων θεωρούνται τιμητικοί άθλοι και χάρες 

μυθικές, ενώ ο γιος του αντίθετα πιστεύει πως οι ήρωες πρέπει να είναι απομακρυσμένοι από έρωτες 

και απιστίες και αναφέρει ως παράδειγμα τον Ιππόλυτο, του οποίου την εγκράτεια και τη σωφροσύνη 

θαυμάζει και επαινεί (σελ.7). 

Στη δεύτερη σκηνή της Πρώτης Πράξης εμφανίζονται η Τροφός με τη Φαίδρα, με τη δεύτερη να 

βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική και σωματική κατάσταση και την πρώτη να καταβάλλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εκμαιεύσει από τη βασίλισσα την αιτία του πόνου της (σελ 9-

11). Όπως και στους Ευριπίδη και Seneca η Φαίδρα πάσχει από ερωτική κατάθλιψη κι εκφράζει 

αλλοπρόσαλλες επιθυμίες για έξοδο στη φύση (σελ 11). Ο Προβελέγγιος μέσα από μια έντονη 

εικονοποιία, λυρική περιγραφικότητα και ρομαντικό λόγο παρουσιάζει το έντονο πάθος της 

βασίλισσας:           

 …..κι εκείνος, πιομορφος απ όλους, να καθίζη 

κοντά μου! Το κεφάλι του να γέρνη 

στο στήθος μου! Στην αγκαλιά του να με παίρνη, 

με τα φιλιά του να με πνίγη, να πεθαίνω 

από ηδονή στο στόμα του τ’ αγαπημένο! (σελ.11) 

 

Η Τροφός που φαίνεται να αντιλαμβάνεται πως η βασίλισσά της είναι ερωτευμένη (σελ. 10), δείχνει 

θετική και δεκτική προς τα αισθήματα της Φαίδρας και προσπαθεί με ερωτήσεις να μάθει το όνομα 

του ερωτικού αντικειμένου. Μάλιστα την ωθεί να ομολογήσει στον αγαπημένο της τον έρωτά της 

(σελ. 13). Όταν η Φαίδρα αποκαλύπτει ότι είναι ερωτευμένη με τον Ιππόλυτο (σελ. 13-14) η Τροφός 

τη συμβουλεύει να υποταχθεί στον θεόσταλτο αυτόν έρωτα (σελ. 14). Όπως και στον Ευριπίδη έτσι 

κι εδώ η Φαίδρα αδυνατεί να ονοματίσει το όνομα του Ιππόλυτου. Η Τροφός είναι αυτή που θα 

αναφέρει και πάλι το όνομά του, με τη Φαίδρα να επιβεβαιώνει λέγοντας: 

 

Με σφάζει τ’ όνομά του, 

τ’όνομα της αγάπης μου και του θανάτου! (σελ. 14) 

 



Στη συνέχεια ακολουθεί ένας αγώνας λόγων μεταξύ Φαίδρας και Τροφού κατά τη διάρκεια του 

οποίου η Τροφός προσπαθεί με έντονα επιχειρήματα και πεισματική διάθεση να πείσει τη βασίλισσα 

να αποκαλύψει τον έρωτά της στον Ιππόλυτο. Η Φαίδρα αρνείται και αντικρούει  κατηγορηματικά 

τους ισχυρισμούς της παραμάνας της, αισθάνεται ντροπή για τα συναισθήματά της και δηλώνει πως 

προτιμάει να πεθάνει παρά να ενδώσει στις προτροπές της (σελ. 15). Γνωρίζει πως ο Ιππόλυτος είναι 

σεμνός και αγνός, φανατικός οπαδός της Άρτεμης και τρέμει μπροστά στην απόρριψη. Η τροφός, 

όμως, πιστεύοντας στη δύναμη του επίγειου κι όχι του “θεϊκού”  έρωτα λέει στη Φαίδρα: 

Άλλο θεάς λατρεία, κι άλλο γυναικός. 

Όσον αγνός κι αν είνε και παρθενικός, 

αλλ’ είνε νέος. Κ’ η νεότης απαιτεί 

τα δίκαιά της. Ο θνητός θέλει θνητή. 

Θέλει της ηδονής τη μέθη και τη ζάλη 

σ’ αγαπημένης γυναικός αγκάλη. 

Ω, μίλησέ του! Μια σου λέξις φθάνει 

τη νέα του καρδιά να την τρελλάνη (σελ. 15) 

 

Στη συνέχεια της υπενθυμίζει πως η σιωπή δεν βοήθησε κανέναν, την προτρέπει να γίνει πιο τολμηρή 

και διαχυτική και να ομολογήσει τον έρωτά της στον νεαρό. Η επιμονή της είναι τόσο μεγάλη που 

φτάνει μάλιστα και στο σημείο να προτείνει στη βασίλισσα και τη χρήση μαγείας προκειμένου να 

εκπληρωθεί ο έρωτάς της (σελ. 16). Η Φαίδρα στην απόγνωσή της δέχεται και η σκηνή κλείνει με 

μια επίκληση της ηρωίδας στη θεά του Έρωτα, από την οποία ζητά να τη βοηθήσει να βρει 

ανταπόκριση το πάθος της από τον Ιππόλυτο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση να πεθάνει ή να πετρωθεί 

σαν τη Νιόβη, προκειμένου να γαληνέψει η ψυχή της : 

 

Βλέπεις τη φλόγα που έχω στα στήθια. 

Δός μου βοήθεια. 

Αν η καρδιά του για με είνε κρύα, 

συ, που ημερεύεις και τα θηρία, 

αχ, θερμανέ την, τον πάγο λιώσε 



και ναλθη δώσε 

μ’ έρωτος πόθο στην αγκαλιά μου. 

………………………………. 

Αν όμως όχι, τότ’ ας πεθάνω. 

………………………………... 

Σαν τη Νιόβη, που στέκει απάνω 

στ’ όρος το Σίπυλο μαρμαρωμένη 

και δακρυσμένη, 

σαν τη Νιόβη μαρμάρωσέ με, 

εις τον αιώνα κι οι δυο να κλαίμε  (σελ. 17) 

 

Στην τρίτη σκηνή της Πρώτης Πράξης εμφανίζεται ο Ιππόλυτος συνοδευόμενος από τους 

ακόλουθούς του, κρατώντας στο χέρι ένα ανθόπλεκτο στεφάνι, το οποίο προσφέρει στη θεά Άρτεμη.  

Την ίδια στιγμή εισέρχεται και ο Θεράποντας του Ιππόλυτου, ο οποίος ακούγοντας τα εγκωμιαστικά 

λόγια του νεαρού προς τη θεά του κυνηγιού, προσπαθεί να τον συμβουλεύσει εφιστώντας του την 

προσοχή για τον επικείμενο κίνδυνο και τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η 

περιφρονητική και αλαζονική του στάση απέναντι στη θεά Αφροδίτη (σελ.20). Προοικονομώντας 

ίσως τον θάνατο του νεαρού, αποκαλύπτει την ανησυχία και τον φόβο που νιώθει για το γεγονός πως 

η ύβρις του προς την Αφροδίτη θα προκαλέσει την οργή της και πως η εκδίκησή της θα είναι μεγάλη 

και μάλιστα θα γίνει με τη χρήση του μεγαλύτερου όπλου που κατέχει η θεά, τον έρωτα (σελ. 21-22). 

Ο Ιππόλυτος όμως αρνείται να δεχτεί τις νουθεσίες του Θεράποντος, εμμένει στη μονοδιάστατη 

θεοσέβεια του και δηλώνει αμετανόητος αρνητής του έρωτα και της Αφροδίτης (σελ. 22-23). 

Στην πρώτη σκηνή της Δεύτερης Πράξης ο Προβελέγγιος εισάγει μια καινοτομία στη δομή της 

τραγωδίας που απαντάται για πρώτη φορά. Το στοιχείο της μαγείας, που σε άλλες δραματικές εκδοχές 

ήταν ήσσονος σημασίας, ο συγγραφέας το εφαρμόζει σκηνικά, επεκτείνοντάς το μάλιστα δραματικά 

σε μια ολόκληρη σκηνή. Συγκεκριμένα, η Φαίδρα και η Τροφός βρίσκονται σε ένα ξέφωτο κάποιου 

δάσους, συμμετέχουσες μιας μαγικής νυχτερινής τελετουργίας, κατά την οποία μια μάγισσα 

επικαλείται τον έρωτα προκειμένου να δαμάσει την καρδιά του Ιππόλυτου και να ερωτευτεί τη 

Φαίδρα (24-26).203 

                                                 
203Αξίζει να σημειωθεί πως στον ευριπίδειο Ιππόλυτο τα μάγια της Τροφού αποσκοπούν  στην απαλλαγή της Φαίδρας 

από το πάθος της, ενώ στον Προβελέγγιο στο να ερωτευτεί ο νεαρός τη μητριά του. 



Στη δεύτερη σκηνή της Δεύτερης Πράξης η Φαίδρα απευθυνόμενη στην Τροφό εκφράζει τον φόβο 

και τις αμφιβολίες της για τις παράλογες ενέργειες που αναγκάζεται να κάνει εξαιτίας του έρωτα που 

νιώθει, εκφράζει για ακόμα μια φορά την ντροπή της και κάνει αναφορά στους παράδοξους έρωτες 

της γενιάς της. Η  εσωτερική, ψυχολογική σύγκρουση που αισθάνεται εξαιτίας του πάθους της 

έρχεται σε αντιπαράθεση με τα κοινωνικά κατεστημένα και τον ρόλο της ως γυναίκα, βασίλισσα και 

σύζυγος: 

 

Εμένα με δάμασε το πάθος 

………………….. 

Έτσι με σερν’ η αγάπη, με τυλίγει, 

εδώ κ’ εκεί κτυπά και με μηδενίζει 

και με πνίγει! 

………………….   

Αλλ’ είμαι σύζυγος! Ήμουν αγνή. Και τώρα; (σελ. 27) 

Η Τροφός προσπαθεί να την καθησυχάσει διαβεβαιώνοντάς την πως σίγουρα τα μάγια θα έχουν 

ασκήσει θετική επίδραση στην καρδιά του Ιππόλυτου, ενώ αμέσως μετά οι δυο γυναίκες αποχωρούν 

βιαστικά από τη σκηνή, καθώς ακούγεται κάποιος να πλησιάζει. 

Στην επόμενη σκηνή φτάνει στον χώρο της τελετής ο Ιππόλυτος, ο οποίος ανέμελος υμνεί τη θεά των 

δασών, Άρτεμη. Ξαφνικά ακούγονται οι φωνές μιας Δενδρονύφης και μιας Νερονύφης, οι οποίες τον 

προτρέπουν να φύγει γρήγορα από το παλάτι καθώς μια μοίρα κακή τον παραμονεύει, ένα αγάπης 

πάθος μυστικό, που θα οδηγήσει σε φονικό (σελ. 31-32). Στο σημείο αυτό ο Προβελέγγιος προβαίνει 

σε μια σύνδεση της αρχαίας με την νεότερη λογοτεχνική παράδοση, μέσω της χρήσης του 

παραμυθιακού και εξω-ανθρώπινου στοιχείου. Η σκηνή αυτή θυμίζει έντονα τα δημοτικά τραγούδια, 

όπου πουλιά ή θεότητες της φύσης αποκτούν ανθρώπινη ομιλία προκειμένου να αλλάξουν την πλοκή 

της ιστορίας και τη μοίρα των ανθρώπων.204 

Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στο παλάτι όπου η Φαίδρα συνομιλεί με την Τροφό. Παρόλο που η 

βασίλισσα έχει αποφασίσει τελικά να ομολογήσει το ερωτικό πάθος της στον Ιππόλυτο, από τα λόγια 

της γίνεται αντιληπτό πως είναι ταραγμένη και βρίσκεται σε κατάσταση αμφιβολίας και σύγχυσης: 

 

                                                 
204Ε. Χασαπη-Χριστοδουλου (2002) 638. 



Να τον καλέσω ετόλμησα; τι θα του ειπώ; 

τι θα του μολογήσω; Πως τον αγαπώ; 

Ο νους μου ανάφτει! Τρέξε να τον εμποδίσης. (σελ. 33) 

 

Και πάλι στο σημείο αυτό ο ρόλος της Τροφού θα αποβεί καθοριστικός για την εξέλιξη της πλοκής. 

Η Τροφός συμβουλεύει τη Φαίδρα να μη δειλιάσει τώρα και να κάνει πράξη την απόφασή της να 

ομολογήσει η ίδια τον έρωτά της στον Ιππόλυτο. Μόνο με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσει να πάρει  

μια απάντηση και να βάλει τέλος στην αγωνία της. Στη συνέχεια την παροτρύνει να μη χάνει άλλο 

χρόνο, καθώς η άφιξη του Θησέα πλησιάζει, ενώ για να την ενθαρρύνει τη διαβεβαιώνει πως κανένας 

άνδρας δε θα τολμούσε να αντισταθεί στον έρωτα μιας βασίλισσας (σελ. 33-34). 

Με το που εμφανίζεται ο Ιππόλυτος η Φαίδρα προσπαθεί αμέσως να κερδίσει τη συγκίνηση και τη 

συμπάθειά του, εκμεταλλευόμενη τη δήθεν νοσούσα κατάστασή της: 

 

Τόσον καιρό 

ειμ’ άρρωστη. Και μάταια καρτερώ 

νάλθης να ιδής αν ζω ή πεθαίνω. (σελ 36) 

 

Ο Ιππόλυτος ενημερώνει τη Φαίδρα πως κάποιος εχθρός βρίσκεται στο παλάτι και προσπαθεί να του 

κάνει κακό. Επηρεασμένος προφανώς από τα λόγια των Νυφών του δάσους, αλλά και σκεπτόμενος 

την εχθρική στάση της μητριάς του, κατηγορεί άμεσα τη Φαίδρα πως εκείνη τρέφει άσχημα 

αισθήματα για εκείνον και αποφασίζει να αποχωρήσει (σελ.37). Η Φαίδρα αρνείται κατηγορηματικά 

όσα της καταλογίζει. Κατόπιν, παρασυρμένη από τον πόθο της, τον αγγίζει ρωτώντας τον με ποιον 

τρόπο να του αποδείξει την αγάπη της ενώ στη συνέχεια τον αγκαλιάζει, ομολογώντας του τον έρωτά 

της: 

Για σένα ειμ’ άρρωστη. 

……………………….. 

Για σε- για σε πεθαίνω! (σελ. 39) 

 

Η ομολογία του έρωτα της μητριάς του προκαλεί οργή, αγανάκτηση και αποστροφή στον νεαρό: 



 

Σ’ εμένανε; στου ανδρός σου το παιδί 

τα μάτια σου έχεις ρίξει τ’αναιδη; 

…………………………………. 

Μακράν τ’ ανόσιά σου χέρια! (σελ. 39-40) 

 

Η Φαίδρα προσπαθεί να τον πείσει πως είναι θύμα του έρωτά της, τον ικετεύει να μη φύγει και του 

εξιστορεί την πορεία του πάθους της: 

 

Είχα θανάτου αγώνα με το κρίμα. 

Επέθαινα με θάνατον αργό. 

Μάταια προσπαθούσα τη φωτιά να σβύσω. 

Του κάκου ωρκίσθηκα να σιωπήσω. 

Ήθελ’ αγνή στον Άδη να κατέβω, 

αμίσητη από σένα, που λατρεύω. 

Αλλ’ η καρδιά μου αγνή δεν έχει μείνει. 

Πάθος, λαχτάρα, πυρετός, παραφροσύνη, 

ηδυπάθειας όνειρα στην αγκαλιά σου. (σελ. 40) 

 

Σε μια έκρηξη οργής ο Ιππόλυτος χαρακτηρίζει τη Φαίδρα: 

 

Ω μοιχαλίς χωρίς μοιχόν, 

αλλ’ από κάθε μοιχαλίδ’ απεχθεστέρα! 

ναι, μοιχαλίς, ως στης ψυχής σου τον μυχόν! 

Πώς ένας γιος θ’ ατίμαζεν ένα πατέρα, 

πώς να το φαντασθής έχεις τολμήσει; (σελ.41) 

 



Η Φαίδρα επιμένει να δικαιολογεί τον έρωτά της λέγοντας πως η Μοίρα αποφάσισε για εκείνη και 

σε μια ύστατη προσπάθεια να τον συγκινήσει πέφτει γονυπετής και τον ικετεύει να ανταποκριθεί 

στην αγάπη της (σελ 41-42). Η επιμονή της Φαίδρας εξοργίζει ακόμη περισσότερο τον Ιππόλυτο, ο 

οποίος αποφασίζει να αποχωρήσει. Προτού αποχωρήσει, η Φαίδρα του προτάσσει το στήθος της και 

του ζητάει να τη σκοτώσει, προκειμένου να απαλλαχτεί ολοκληρωτικά από το βασανιστικό της 

πάθος. Ο Ιππόλυτος, αν και θεωρεί πως αυτή θα ήταν η πρέπουσα τιμωρία της, επιλέγει να αφήσει 

τη μητριά του ατιμώρητη και υπόσχεται να μη μαρτυρήσει τίποτα στον πατέρα του. Προτού φύγει 

αναφωνεί με πικρία: 

 

Καλλίτερα κανείς να ζήση με την πλάνη, 

παρά με τη φρικτήν αλήθεια ν’αποθάνη (σελ. 43) 

 

Η Φαίδρα λιποθυμάει, ενώ η Τροφός εισέρχεται στη σκηνή και καταφέρνει να τη συνεφέρει. Η 

βασίλισσα κατηγορεί άμεσα την παραμάνα της για ό,τι της συνέβη, εφόσον εξαιτίας των συνεχών 

παροτρύνσεων και πιέσεών της δέχτηκε να αποκαλύψει τον έρωτά της στον Ιππόλυτο (σελ. 44). 

Αρνούμενη να αποδεχτεί την απόρριψη, αισθανόμενη πως θίχτηκε η τιμή και η υπόληψή της (σελ. 

44) υιοθετεί ως μόνη πλέον επιλογή την εκδίκηση: 

 

Αγάπης περιφρονημένης 

μια μένει, μια παρηγοριά! 

Η εκδίκησις! - Απ’ την ταπείνωσί σου 

ποτίσου μίσος κ’ εκδικήσου! 

Ζωή και δύναμι το μίσος δίνει. (σελ. 45) 

     ……………………... 

Όσος ο έρως μου, το μίσος τόσο. (σελ. 46) 

 

Αναλογιζόμενη πόσα πράγματα είχε παραμελήσει για χάρη του Ιππόλυτου και φοβούμενη μήπως ο 

νεαρός αποκαλύψει τα πάντα στον Θησέα, επιζητά πλέον την τιμωρία του. Η δίψα για εκδίκηση 

υπερνικά τον έρωτα που ένιωθε για εκείνον και τη μετατρέπει από μια αδύναμη, ερωτευμένη 



βασίλισσα σε εκδικητική τιμωρό. Μάταια προσπαθεί η Τροφός να την μεταπείσει να υποχωρήσει στο 

σχέδιο συκοφαντίας κατά του Ιππόλυτου (σελ. 47-49). Η Φαίδρα δηλώνει αποφασισμένη. 

Στην πρώτη σκηνή της Τρίτης Πράξης διαδραματίζεται ένας διάλογος μεταξύ της Τροφού και του 

Θεράποντα, οι οποίοι ανήσυχοι εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την ανυποχώρητη στάση της 

Φαίδρας να συκοφαντήσει τον Ιππόλυτο. Μέσα από τη συζήτησή τους φανερώνεται και η στάση που 

έχει ο καθένας απέναντι στον έρωτα. Ο Θεράποντας, πιστεύοντας πως ο έρωτας όταν δε βρίσκει 

ανταπόκριση γρήγορα καταλαγιάζει, εκλιπαρεί τους θεούς να σώσουν τη ζωή του Ιππόλυτου και να 

βοηθήσουν τη Φαίδρα να ξεχάσει την προσβολή που δέχτηκε. Αντίθετα η Τροφός, με θυμόσοφη και 

γεμάτη ρεαλισμό διάθεση ανταπαντά πως υπάρχει και εκείνος ο έρωτας που όταν  τον 

καταφρονήσουν, εκδικείται σκληρά. 

Στη δεύτερη σκηνή η Τροφός μάταια προσπαθεί να μεταπείσει τη Φαίδρα να μην κάνει κακό στον 

Ιππόλυτο, δείχνοντας ανωτερότητα, μεγαλοψυχία και έλεος. Η Φαίδρα αν και αρχικά δείχνει να 

λυγίζει ακόμα μια φορά μπροστά στον έρωτά της για τον νεαρό (σελ. 54), έχει πάρει πλέον την 

απόφασή της. Η προσπάθεια της Τροφού να της αποδείξει πόσο καταστροφικά είναι τα πάθη και τα 

μίση παραμένει άκαρπη: 

Αυτό κ’ εγώ ζητώ και τώχω αποφασισει 

ούτε θνητός ούτε θεός θα με κλονίση. (σελ. 54) 

 

Στην επόμενη σκηνή επιστρέφει ο Θησέας αλλά δεν τυγχάνει της υποδοχής που υπολόγιζε από τη 

Φαίδρα. Η ίδια είναι ψυχρή απέναντί του, ενώ μιλάει με ασάφειες και με μια δόση ειρωνείας για ό,τι 

έχει συμβεί στο παλάτι στο διάστημα της μακρόχρονης απουσίας του. Ο Θησέας πιστεύοντας πως η 

Φαίδρα κατηγορεί έμμεσα τον Ιππόλυτο ως επίδοξο διεκδικητή του θρόνου, τη διαβεβαιώνει πως ο 

γιος του δεν έχει βλέψεις για την εξουσία και την παρακαλάει να προσπαθήσει με τον χρόνο να τον 

αγαπήσει σαν φυσικό της παιδί. Η Φαίδρα τότε κατηγορεί άμεσα τον Ιππόλυτο ως βιαστή: 

 

Ο εκλεκτός σου γόνος, 

ο θεοσεβής σου γιος, ο γιος της Αμαζόνος 

…………………………. 

Επιβουλεύθη την τιμή σου 

Την κλίνη σου. (σελ. 58-59) 

 



Το μίσος και η θέληση για εκδίκηση της Φαίδρας είναι τόσο μεγάλη που φτάνει σε σημείο να εμπαίζει 

τον τραγικό σύζυγό της: 

 

                                  Φτωχέ πατέρα!...Μη τόσον ο θυμός σε παραφέρει. 

Είσαι πατέρας του…. 

Μη θλίβεσαι. Σου μένουν τα άλλα σου παιδιά, 

η Φαίδρα η πιστή κι αγαπημένη. 

Τόση ευτυχία και χαρά σου μένει (σελ. 59-60) 

 

Στην τέταρτη σκηνή εισέρχεται ο Ιππόλυτος, ο οποίος μη γνωρίζοντας τι έχει προηγηθεί, τρέχει  να 

αγκαλιάσει τον πατέρα του. Ύστερα από έναν αγώνα λόγων μεταξύ τους ο Θησέας εξορίζει και 

καταριέται τον γιο του, ενώ ο Ιππόλυτος, αρνούμενος να αποκαλύψει την πραγματική αλήθεια, 

αποχωρεί απογοητευμένος. Στην επόμενη σκηνή η Φαίδρα εκμυστηρεύεται στην Τροφό πως νιώθει 

τύψεις και ενοχές για τις πράξεις της κι εύχεται ο Ποσειδώνας να μην εκπληρώσει την κατάρα (σελ. 

65-57). Δυστυχώς όμως είναι αργά. 

Στην επικείμενη σκηνή εμφανίζεται ο Άγγελος, ο οποίος παρουσία της Φαίδρας, του Θησέα και της 

Τροφού πληροφορεί τον βασιλιά για τον σοβαρό τραυματισμό του Ιππόλυτου, ο οποίος 

ετοιμοθάνατος μεταφέρεται επί σκηνής. Ο νεαρός ζητά συμφιλίωση από τον πατέρα του, αλλά ο 

Θησέας παραμένει άκαμπτος κι επικροτεί την τιμωρία του (σελ. 72). Η Φαίδρα, μη μπορώντας να 

αντέξει την αδικία που συμβαίνει εξαιτίας της, ξεσπά και ομολογεί την αλήθεια (σελ. 73-74).  

Παραδέχεται την ενοχή της και μέσα από την περιγραφή της καταστροφής που μπορούν να επιφέρουν 

τα πάθη και η οργή στηλιτεύει την εκδικητική της πράξη, αλλά και την αντίστοιχη εκδικητική 

αντίδραση του Θησέα απέναντι στον Ιππόλυτο. Ο Ιππόλυτος, ο οποίος  καθ’όλη τη διάρκεια της 

ομολογίας της Φαίδρας προσπαθεί να την κάνει να σωπάσει, πεθαίνει επί σκηνής.205 Η Φαίδρα 

βλέποντας τον Ιππόλυτο νεκρό και αναγνωρίζοντας το θανατηφόρο ολίσθημά της, παραδέχεται για 

ακόμα μια φορά τον έρωτά της για εκείνον (σελ. 76) και χρησιμοποιώντας το κυνηγετικό μαχαίρι του 

Ιππόλυτου, προβαίνει στην εξιλεωτική πράξη της αυτοχειρίας, πέφτοντας νεκρή πάνω στο άψυχο 

                                                 
205Μέσα από τις σκηνοθετικές οδηγίες πληροφορούμαστε πως ο Ιππόλυτος, σηκώνοντας  το χέρι του τρεμάμενο- 

προσπαθεί να εμποδίσει την ομολογία της Φαίδρας. Ο Προβελέγγιος παρουσιάζει έναν διαφορετικό Ιππόλυτο με 

μεγαλύτερη μεγαλοψυχία από εκείνη του Ευριπίδη. Ακόμα και πριν πεθάνει ενδιαφέρεται να διασφαλίσει την τιμή 

της Φαίδρας, αλλά και την ευτυχία του πατέρα του. Χαρακτηριστική είναι άλλωστε και η απουσία του μισογυνικού 

του λόγου, όταν η Φαίδρα του ομολογεί τον έρωτά της. 



σώμα του αγαπημένου της (σελ. 76). Η τραγωδία κλείνει με τον Θησέα να θρηνεί και να μετανιώνει 

για τη συμπεριφορά του απέναντι στον γιο του. 

Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται σαφές ότι η Φαίδρα του Προβελέγγιου αποτελεί μία πιστή μετ-

εγγραφή του ευριπίδειου μύθου. Όπως και στην περίπτωση του Στεφανηφόρου η Φαίδρα εμφανίζεται 

σε νοσούσα κατάσταση λόγων των συμπτωμάτων του έρωτα προς τον Ιππόλυτο, ενώ η συνομιλία 

της με την Τροφό την ωθεί να ομολογήσει το πάθος της. Ωστόσο, σε καμιά άλλη προγενέστερη 

εκδοχή δε συναντάται η σκηνή μαγείας που προσθέτει ο Προβελέγγιος, ούτε η συμβολή του εξω-

ανθρώπινου στοιχείου με την προσθήκη των Νυμφών του δάσους στην εξέλιξη της δράσης. Όπως οι 

ομώνυμες ηρωίδες του Seneca και του Racine, η Φαίδρα ομολογεί η ίδια το ερωτικό της πάθος στον 

Ιππόλυτο, ενώ όταν αντιλαμβάνεται την καταστροφικότητα των πράξεών της ομολογεί την αλήθεια 

και αυτοκτονεί δια του ξίφους. Η σκηνή συνάντησης Φαίδρας και Ιππόλυτου, η αντίδραση του 

νεαρού, η επιθυμία της Φαίδρας να πεθάνει από τα χέρια του, η λιποθυμία της πάνω στη σκηνή και 

η αυτοκτονία της στη θέα του άψυχου κορμιού του  θυμίζουν την αντίστοιχη εκδοχή του Seneca. 

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εκδοχή του Προβελέγγιου είναι ο τρόπος με τον οποίο ο 

δημιουργός εξυψώνει ηθικά τον Ιππόλυτο, εφόσον όχι μόνο συγχωρεί τον πατέρα του λίγο πριν 

ξεψυχήσει, αλλά προσπαθεί μέχρι τέλους να διατηρήσει και την τιμή και καλή φήμη της Φαίδρας. 

 

 

 

4. 3. Η Φαίδρα του Γιάννη Ρίτσου 

 

4.3.1.  Η σχέση του Γ. Ρίτσου και της Τέταρτης Διάστασης με τον μύθο και τον 

Μοντερνισμό 
 

Ο Γιάννης Ρίτσος (1909-1990) σφράγισε αναμφισβήτητα τη νεοελληνική λογοτεχνική παραγωγή του 

20ού αιώνα. Αν και γραμματολογικά εντάσσεται στη γενιά του ΄30, η συνολική συγγραφική του 

πορεία δείχνει ότι «κατορθώνει σε καίρια σημεία της μεταπολεμικής του παραγωγής να συγκεράσει 

δημιουργικά και τις τρεις βασικές τάσεις που εντοπίστηκαν στο έργο των ποιητών της πρώτης, 

τουλάχιστον, μεταπολεμικής γενιάς: κοινωνική-πολιτική, υπαρξιακή, υπερρεαλίζουσα».206 Η αρχή 

της ποιητικής του διαδρομής πραγματοποιείται ουσιαστικά στη δεύτερη μεσοπολεμική δεκαετία, μια 

περίοδο σημαντικών λογοτεχνικών εξελίξεων και ιδεολογικών ζυμώσεων, κατά την οποία το πεδίο 
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της ελληνικής λογοτεχνίας προσδιορίζεται από την αλλαγή που έχει επιφέρει στην ποιητική 

πραγματικότητα η εμφάνιση του μοντέρνου ποιητικού λόγου.207 

Για τον Ρίτσο η ποίηση «είναι ένα γεφύρωμα ανάμεσα στο παρόν και το μέλλον, ανάμεσα στο 

πραγματικό και το φανταστικό, ανάμεσα στο άτομο και την ομάδα, ανάμεσα στον άνθρωπο και τον 

κόσμο, ανάμεσα στη ζωή και τ’ όνειρο, πάνω από κάθε δυσκολία και κάθε προσωπικό δράμα».208 Το 

γεγονός πως ο μύθος μπορεί να λειτουργήσει παραπληρωματικά προς την ιστορία, το αντιλαμβάνεται 

και το αξιοποιεί αριστοτεχνικά κυρίως μετά το 1959.209 Την περίοδο αυτή, περίοδο της ποιητικής του 

ωριμότητας, σε αρκετές ποιητικές του συνθέσεις ο ποιητής ανατρέχει στην παράδοση, καταφεύγει 

όλο και συχνότερα στις αρχετυπικές ρίζες του μύθου, οικειοποιείται και χρησιμοποιεί μυθικά μοτίβα 

και συνδιαλέγεται με τα κλασικά κείμενα της αρχαιότητας και την αρχαία ιστορία.210 Σύμφωνα με 

τον Β. Σοκολιούκ: «Ο μύθος στα μυθολογικά ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου δεν αποτελεί μόνο ένα 

σημαντικό μέσο οργάνωσης της αφήγησης, όχι μόνο μορφή, που εκφράζει κάποιες αιώνιες ουσίες, 

αλλά και ένα αρκετά αποτελεσματικό τρόπο τυπικής γενίκευσης του ιστορικού και κοινωνικού 

υλικού».211 

 

Η μυθική μέθοδος που χρησιμοποιεί αποτελεί «μια αντικειμενική συστοιχία που έχει για μορφή μια 

μυθική ιστορία» και με την εφαρμογή της πραγματοποιείται μια ταύτιση των στοιχείων του μύθου 

με τα στοιχεία της σύγχρονης πραγματικότητας, άρα μια ταύτιση της μυθικής εποχής με τη 

σύγχρονη.212 Πράγματι, ο Ρίτσος αρκετές φορές χρησιμοποιεί τις περιεκτικές μορφές και έννοιες του 

μύθου προκειμένου να διοχετεύσει τα προσωπικά του βιώματα, αλλά και να αναδείξει σύγχρονα 

κοινωνικά προβλήματα213 Είτε με τη χρήση του μύθου ως ιστού ή ως υπόβαθρο για να πλεχτεί το 

σύγχρονο δράμα, είτε με την αξιοποίησή του σε πρότυπα ή αλληγορίες προς σύγκριση με το σκληρό 

παρόν αντιμετωπίζει τη σκληρή ιστορική πραγματικότητα του καιρού του, που είναι παρούσα στα 

αρχαιόθεμα ποιήματά του, ασχέτως αν δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή.214 Σύμφωνα με τον Κουλουφάκο 

στα αρχαιόθεμα ποιήματα του Ρίτσου, κυριαρχεί ο διάλογος με τα πράγματα και η έντονη 

διαχρονικότητα, ενώ χαρακτηρίζονται από μια διακειμενική σχέση με τα κείμενα των αρχαίων 

τραγικών.215 
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Χαρακτηριστικό της χρήσης του μύθου από τον Ρίτσο είναι πως ο ποιητής δεν παρεκκλίνει απλώς 

από το μυθικό πλαίσιο αλλά φωτίζει υπό νέο πρίσμα το μυθικό υπόβαθρο. Σε κανένα ποίημα δε 

συναντάται καμιά παράθεση ή παραπομπή αρχαίου στίχου.216 Χρησιμοποιεί τα μυθολογικά δεδομένα 

σαν έναν καμβά που πάνω του σχεδιάζει με δικά του χρώματα την πλοκή της ιστορίας του, διατηρεί 

το βασικό πλαίσιο αναδεικνύοντας υπό διαφορετικό πρίσμα τα γνωστά μυθολογικά πρόσωπα.217 

Όπως παρατηρεί ο Γιατρομανωλάκης, «ο Ρίτσος δεν ξεμπερδεύει μια για πάντα με θέματα που τον 

ενδιαφέρουν, αλλά παρατακτικά, από νέα σκοπιά και ίσως διάθεση, επανεξετάζει το ποιητικό του 

υποκείμενο».218 

 

Από τον Απρίλιο του 1974 έως τον Ιούλιο του 1975, σε μια ταραγμένη και οδυνηρή για την Ελλάδα 

περίοδο (λίγο πριν το τέλος της δικτατορίας και ένα χρόνο περίπου μετά την τουρκική εισβολή στην 

Κύπρο), ο Γιάννης Ρίτσος, εμπνευσμένος από την τραγωδία του Ευριπίδη Ιππόλυτος, γράφει ένα από 

τα υπέροχα εκείνα αρχαιόθεμα, μυθολογικά ποιήματά του, τη δική του Φαίδρα. Το ποίημα αποτελεί 

έναν δραματικό θεατρικό μονόλογο, ο οποίος πρωτοδημοσιεύεται αυτοτελώς το 1978 και την ίδια 

χρονιά συμπεριλαμβάνεται στην έκτη έκδοση της Τέταρτης Διάστασης.219 Ο Στ. Διαλησμάς θεωρεί 

πως με την Τέταρτη διάσταση εγκαινιάζεται στην ουσία η αναδρομή του Ρίτσου στον ελληνικό 

μύθο,220 ενώ η Χ. Προκοπάκη την χαρακτηρίζει ως συλλογή της ώριμης ποιητικής περιόδου του, 

δηλαδή «των υψηλών συλλήψεων και των ευρηματικών μορφικών τρόπων του».221 Επίσης, ο D. 

Tziovas υποστηρίζει πως «η συγκεκριμένη συλλογή παρουσιάζει χαρακτηριστικά όπως η ώριμη 

αξιοποίηση του μύθου από τον ποιητή και ο πειραματισμός του με τον χρόνο, στοιχεία που 

σηματοδοτούν την προσχώρηση του Ρίτσου στον Μοντερνισμό».222 

 

Η Τέταρτη Διάσταση αποτελείται από δεκαεπτά εκτενείς δραματικούς μονολόγους, οι οποίοι  

θυμίζουν μια ιδιότυπη μορφή θεατρικού διαλόγου223, δίνοντας παράλληλα την αίσθηση της 

εξομολόγησης. Απαρτίζονται από έναν «σκηνοθετικό» πρόλογο, με λεπτομερείς σκηνικές οδηγίες 

και από έναν πεζό επίλογο), ενώ τα θέματά τους αντλούνται από διάφορους κύκλους της 

αρχαιοελληνικής μυθολογίας και γνωστές μυθολογικές μορφές, περιβεβλημένες ωστόσο με 

σύγχρονα και αντι-ηρωικά χαρακτηριστικά. Η προτίμηση του Ρίτσου στον αρχαίο ελληνικό μύθο 

μαρτυρείται από τους τίτλους των δραματικών μονολόγων (Ελένη, Χρυσόθεμις, Ορέστης, Αίας, 
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Φαίδρα, Φιλοκτήτης κ.α.), οι οποίοι γράφτηκαν σε διάρκεια είκοσι περίπου ετών (1956-1975). Μέσα 

από την Τέταρτη Διάσταση ο αρχαίος μύθος υιοθετείται ως ένας άλλος τρόπος έκφρασης της 

σύγχρονης κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας, ως ανάμνηση ενός ένδοξου, αν και ξεπερασμένου, 

παρελθόντος, στο όνομα του οποίου η ιστορία επαναλαμβάνει τα λάθη της, αλλά και ως μια 

αναδρομική επιβεβαίωση της ματαιότητας και της φθοράς κάποιων πραγμάτων.224 Στις μεγάλες 

αυτές συνθέσεις του Ρίτσου η χρήση του μύθου είναι αποσπασματική. Τα μυθολογικά στοιχεία, ένα 

μοτίβο ή ένα απλό όνομα, φορτισμένα με το αρχικό μυθικό τους «νόημα», αποσπώνται θεληματικά 

από την μυθολογική «αφηγηματική» τους συνάφεια και ενσωματώνονται στον ποιητικό κορμό μιας 

αφήγησης, που λειτουργεί με την αλήθεια του μύθου, αλλά και ουσιαστικά και ριζικά έξω από 

αυτόν.225 

 

Στο επίκεντρο του προβληματισμού του ποιητή εμφανίζονται οι προσωπικές, υπαρξιακές και 

συνειδησιακές συγκρούσεις του ατόμου με το κοινωνικό γίγνεσθαι, ενώ με τη χρήση «προσωπείων», 

σύγχρονων ή μυθολογικών, επιχειρείται μια καταβύθιση στα σκοτεινά βάθη του υποσυνείδητου. Η 

Χ. Προκοπάκη χαρακτηριστικά αναφέρει πως: «μέσα από έναν δαίδαλο συνειρμών, αναμνήσεων, 

παρεκβάσεων, παρακολουθούμε μια ιστορία, αλλά κυρίως παρακολουθούμε το ξετύλιγμα ενός 

ψυχικού κόσμου των ηρώων πολύπλοκου, πλούσιου, αντιφατικού».226 Πρόθεση του Ρίτσου είναι, 

μέσω της έλξης που του ασκεί η ελληνική μυθολογία και τα γεμάτα πάθη πρόσωπα της αρχαίας 

τραγωδίας, μέσα από τον έρωτα, τον φόβο της φθοράς και του θανάτου, της μοναξιάς και του 

γήρατος, μέσα από τη σιωπή και το υπαρξιακό κενό, αλλά και της ανάμνησης και της ενδοσκόπησης 

του ατόμου, να αναδείξει συγκαλυμμένα ανθρώπινα πάθη και να αποκαλύψει σημεία τριβής των 

ανθρώπινων σχέσεων.227 

 

 

4.3.2. Η ποιητική του έρωτα 

 

Κατά την ώριμη φάση των ποιητικών του συνθέσεων ο Ρίτσος δεν ασχολείται μόνο με την 

αναψηλάφηση της μυθολογίας και την απόδοση των ψυχολογικών κινήτρων των ηρώων του, αλλά 

εγκαινιάζει κι ένα νέο θεματικό μοτίβο στην ποίησή του, το ερωτικό στοιχείο.228 Αν και ο έρωτας ως 

θέμα κατέχει κυρίαρχη θέση στην προβληματική των περισσότερων συνθέσεων που γράφονται κατά 
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την τελευταία, δημιουργική δεκαετία της ζωής και του έργου του Ρίτσου, μεταξύ 1977-1985, ήδη η 

προβληματική των ερωτικών ποιημάτων προαναγγέλλεται από την Ισμήνη (1966-71) και τη Φαίδρα 

(1974-1975).229 Το ερωτικό στοιχείο το χρησιμοποιεί κυρίως ως μια παράμετρο εξοικείωσης της 

σύγχρονης ιστορίας με την απόμακρη μυθική πραγματικότητα αλλά και ως ύψιστης σημασίας 

ερμηνευτική μέθοδο της απόδοσης της δράσης και της ψυχολογίας των ηρώων του. Ιδιαίτερα στην 

Τέταρτη Διάσταση ο Ρίτσος ενσωματώνει την ερωτική σημειολογία στην ποίησή του- έστω και μέσω 

μηχανισμών απόκρυψής της- με στόχο να επανερμηνεύσει τον μύθο βάσει των ερωτικών-

ψυχολογικών κινήτρων των ηρώων.230 

 

 

 

4.4. Η Φαίδρα 

 

Το ποίημα Φαίδρα αποτελεί το τελευταίο χρονολογικά ποίημα της Τέταρτης Διάστασης. Θεματικός 

πυρήνας του εκπληκτικού αυτού ερωτικού ποιήματος αποτελεί ο πασίγνωστος - ήδη από την 

αρχαιότητα – μύθος της Φαίδρας. Ο τίτλος του ποιήματος καθιστά σαφές πως το περιεχόμενό του 

είναι μυθολογικό. Πρόκειται για ένα σπαρακτικό ποίημα, βαθιά τραγικό και ερωτικό που εκφράζει 

το αδιέξοδο του σφοδρού ερωτικού και σαρκικού πάθους, όλον τον καταπιεσμένο πόθο μιας γυναίκας 

προς το ερωτικό της αντικείμενο. Ο Ρίτσος καταφέρνει και συρρικνώνει τον μύθο της Φαίδρας, 

περιορίζοντάς τον μόνο στην ομολογία της, ηρωίδας μια ομολογία ειλικρινής και συνειδητοποιημένη, 

όπως η ανακεφαλαίωση μιας ζωής, της οποίας η κατάληξη μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια τάση 

φυγής από την προσποίηση σε μια προσπάθεια αποδέσμευσης από το πεπρωμένο.231 

 

Η Φαίδρα του Ρίτσου είναι όπως και στον Ευριπίδη έρμαιο της μοίρας, αφού υπαίτια του ερωτικού 

της πάθους είναι η θεά Αφροδίτη. Ο ποιητής το δηλώνει αυτό από την αρχή, καθώς θέτει στην 

προμετωπίδα του ποιήματός του τους ευριπίδειους στίχους από τον Ιππόλυτο Στεφανηφόρο: «Είναι 

φυσικό, άμα οι θεοί το θέλουν, οι θνητοί να σφάλλουν».232 Η Φαίδρα είναι ένα συγκινητικά 

βασανιζόμενο πλάσμα, διχασμένο ανάμεσα στο χρέος να μεγαλώσει το παιδί του Θησέα και στην 

ερωτική δίψα που της προκαλεί η ορμητική του νιότη. Όπως και στο κλασικό ευριπίδειο πρότυπο η 
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Φαίδρα αφήνει γράμμα στον σύζυγό της κατηγορώντας τον Ιππόλυτο ότι τη βίασε με απώτερο στόχο 

να τον εκδικηθεί και στη συνέχεια αυτοκτονεί.233 

 

Όπως συμβαίνει και με τα άλλα ποιήματα της Τέταρτης Διάστασης ο Ρίτσος παίρνει το δευτερεύον 

πρόσωπο του αρχαίου μύθου, στη συγκεκριμένη περίπτωση τη Φαίδρα, και της δίνει πρωταγωνιστικό 

ρόλο, καθώς αποσκοπεί να φέρει στην επιφάνεια τις δικές της ψυχικές ανησυχίες και διακυμάνσεις 

και τον δικό της εσωτερικό, ψυχοσυναισθηματικό κόσμο.234 Ο ποιητής εντάσσει την ηρωίδα σε ένα 

νέο σημασιολογικό περιβάλλον, μετασχηματίζοντας τον αρχαίο μύθο σε ποίηση και κατακλύζοντάς 

τον από νέους προβληματισμούς και αντιλήψεις, οι οποίοι απορρέουν από τις κοινωνικοπολιτικές και 

ιστορικές συνθήκες του δημιουργού. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως η Φαίδρα αποτελεί το 

μοναδικό κεντρικό πρόσωπο και όλη η δράση παρουσιάζεται μόνο από τη δική της οπτική. Η 

αναβεβλημένη ερωτική της εξομολόγηση εκφωνείται με τη μορφή διαλογικού μονολόγου στον οποίο 

ο Ιππόλυτος, ως δεύτερο πρόσωπο και ως εγγεγραμμένος κειμενικά αποδέκτης παραμένει αμέτοχος, 

ανέκφραστος και αμίλητος. Εμφανίζεται έτσι ως βουβό πρόσωπο, επιλέγοντας τη σιωπή και μάλιστα 

είναι οπλισμένος με αυτή τη σιωπηλή προοπτική καθ όλη τη διάρκεια του ποιήματος, αμφισβητώντας 

ή και αγνοώντας εμφανώς την προοπτική της Φαίδρας.      Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί η Α. 

Ζερβού, ο ποιητής μέσω του μύθου προσπαθεί να παρουσιάσει με ηπιότερο τρόπο τα έντονα 

αρνητικά συναισθήματα που νιώθει για τα άσχημα γεγονότα της εποχής του, όπως τη μοναξιά, τον 

φόβο, τη φρίκη, μεταμφιεσμένα με το περίβλημα του μύθου.235 

 

Ολόκληρο το ποίημα είναι γραμμένο βάσει μιας παλινδρόμησης της σκέψης της ηρωίδας ανάμεσα 

στο παρόν και το παρελθόν, με αποτέλεσμα να παραπέμπει σε ένα μοντάζ περιγραφών και 

συνειρμικών εικόνων, συντείνοντας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Τζίβας, στη δημιουργία μιας 

«ρητορικής αναρχίας», δίχως πολλές φορές συνοχή και νόημα.236 

 

Όσον αφορά το ερωτικό στοιχείο σημαντική καινοτομία αποτελεί το απόλυτο συναισθηματικό 

«ξεγύμνωμα» της Φαίδρας, αφού, χωρίς καμιά ντροπή και ενδοιασμούς, καλεί η ίδια τον Ιππόλυτο 

και του κάνει ερωτική εξομολόγηση. Η Φαίδρα του Ρίτσου σπάει τη σιωπή της και παύει την 

εσωτερίκευση των συναισθημάτων της που λειτουργούν αργά και βασανιστικά εναντίον του ίδιου 

του εαυτού της. Όπως επισημαίνει ο Λ. Μπενάκης: «Η Φαίδρα του Γιάννη Ρίτσου, σε αντίθεση με 

την κλασική αδερφή της του Ευριπίδη, δείχνει, χωρίς να ντρέπεται, τα συναισθήματά της, γυμνώνει 

την ψυχή της μπροστά στο κοινό. Ο έρωτας που τη σπρώχνει ακατανίκητα να ενωθεί με τον Ιππόλυτο, 

                                                 
233https://www.kar.org..gr/2013/02/14/ο-έρωτας-στην-ποίηση-του-Γιάννη-Ρίτσου/ 
234Μαγκαρουφάκης (2012) σημ. 10, 64. 
235Α. Ζερβού (2009) 198. 
236D. Tziovas (1996) 74. 



δεν είναι προσωπική αρχή, τρομερή και λατρευτή ταυτόχρονα Θεότητα, αλλά συναίσθημα, 

κατηγορία ψυχής».237 

 

Μια άλλη καινοτομία του ποιητή είναι και το στοιχείο του αναχρονισμού, με το οποίο φέρνει τη 

Φαίδρα στο σύγχρονο παρόν. Ο ποιητής πλάθει ένα υπέροχο γυναικείο πλάσμα α-χρονικό, σύγχρονο 

και απόλυτα γήινο.238 Αφαιρεί το τραγικό «περίβλημα» της ευριπίδειας Φαίδρας με στόχο να πλάσει 

κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσαν μια σύγχρονη ηρωίδα που αποτυπώνει την ατμόσφαιρα του εικοστού 

αιώνα. Είναι μια γυναίκα σύγχρονη, προκλητική και χωρίς ενοχές για τη σεξουαλικότητά της. Ο 

αρχαίος σκηνικός διάκοσμος της Τροιζήνας συναιρείται με τη σημερινή Αθήνα: τις οδούς Σταδίου, 

Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.  Το μεγαλύτερο μέρος της εξομολόγησης καλύπτεται από την έντονη 

εκδήλωση της ερωτικής της επιθυμίας προς τον Ιππόλυτο και εμπεριέχει εκφράσεις και εικόνες τόσο 

τολμηρές, που θα μπορούσαν να ακουστούν μόνο από μια σαραντάχρονη γυναίκα του εικοστού 

αιώνα και σε καμιά περίπτωση από μια αρχαία τραγική ηρωίδα.239 

 

 

 

 

4.4.1. Οι σκηνοθετικές οδηγίες του ποιήματος ως δημιουργία ερωτικής ατμόσφαιρας 

 

Από τις εκτεταμένες προλογικές σκηνικές οδηγίες (36 γραμμές) πληροφορούμαστε, σε 

τριτοπρόσωπη αφήγηση, για τον χώρο και τον χρόνο όπου θα πραγματοποιηθεί η ερωτική 

εξομολόγηση της Φαίδρας. Πρόκειται για ένα ήρεμο ανοιξιάτικο απόγευμα σε μια ασβεστωμένη 

ανατολική κάμαρα ενός παλιού αρχοντικού. Στην κάμαρα αυτή, της οποίας η διαρρύθμιση 

περιγράφεται λεπτομερέστατα, μια γυναίκα 40 ετών (η Φαίδρα) κάθεται σε μια λικνιστή καρέκλα με 

τα μάτια κλειστά ψαύοντας τις θηλές της, αρχικά επιδερμικά κι έπειτα κατάσαρκα. Η δραματική 

ατμόσφαιρα παρουσιάζεται από την αρχή άκρως ερωτική, αφού το εσωτερικό πάθος που καίει τη 

Φαίδρα εξωτερικεύεται με συγκεκριμένες ενέργειες (λικνίζεται ελαφρά, ψαύει τις θηλές της). 

Από τα παράθυρα μπαίνει λευκό φως. Τη λευκότητα διαδέχεται σταδιακά το πορφυρό χρώμα τόσο 

στην κάμαρα όσο και στην ίδια την ηρωίδα. Το πορφυρό χρώμα παραπέμπει αναμφισβήτητα στο 

πάθος και τον έρωτα. Ο νεαρός Ιππόλυτος, νέος, ωραίος, με μακριά ανάκατα μαλλιά που μόλις έχει 

γυρίσει από το κυνήγι, μπαίνει στο δωμάτιο και χαιρετάει με σεβασμό και κάποια αμηχανία τη μητριά 

                                                 
237Λ. Πολενάκης (1988) 129. 
238https://reviewtheatre.wordpress.com/2009/06/10/γιάννης-ρίτσος-σονάτα-του-σεληνόφωτο/ 
239Στ. Κουλάνδρου (2012) 4. 



του. Το σώμα του παρουσιάζεται λεπτομερώς, με έντονη ερωτική επιθυμία και προβλεπτική χροιά, 

μέσα από τα μάτια της Φαίδρας, η οποία εστιάζει το βλέμμα της στα ευθύγραμμα πόδια του, 

ξαναμμένα από τον ήλιο, ενώ η προκλητική στάση της ηρωίδας κορυφώνεται με το “ανεξήγητα 

προκλητικό” άναμμα ενός τσιγάρου. 

 

 

4.4.2. Ερωτικά στοιχεία στο ποίημα 

 

Από την αρχή έως το τέλος, σε όλο το μήκος και το πλάτος του ποιήματος, ανιχνεύεται διάχυτα ένας 

απόλυτος ερωτισμός και ένας βαθύς αισθησιασμός. Ένας ερωτισμός  βέβαια, όχι αμοιβαίος, αλλά 

μονόπλευρος, σφοδρός και εν τέλει καταστροφικός. Ο σκανδαλώδης ερωτικός λόγος της Φαίδρας 

του Ρίτσου, εκκινώντας από την αμετροέπεια μιας κοινωνικά κατακριτέας εξομολόγησης στον θετό 

της γιο, κατακλύζεται από πάθη, φαντασιώσεις, ωμότητα και προκλητικότητα με επιστέγασμα τη 

νοσηρότητα, την εκδικητικότητα και το τραγικό τέλος των δύο εμπλεκόμενων.240 

Η ηρωίδα παρουσιάζεται από την αρχή αποφασισμένη να διεκδικήσει και να κατακτήσει τον 

Ιππόλυτο. Αν και διακρίνεται μια αμηχανία στα λόγια της και η ίδια παραδέχεται πως δεν έχει 

προσχεδιάσει τι θα του πει, το γεγονός πως εκείνη έχει πάρει την πρωτοβουλία της συνάντησής τους 

δείχνει την αποφασιστικότητά της. Μάλιστα, η επιτακτική φράση “Σε κάλεσα” προεξοφλεί το τέλος 

(με την έννοια του σκοπού) της συνάντησης, αλλά και τη μοίρα του Ιππόλυτου, την υπαγωγή του 

τελευταίου στη δικαιοδοσία της Φαίδρας.241 

 

Σε κάλεσα. Δεν ξέρω πώς αρχίσω. Περιμένω να βραδιάσει, 

να μεγαλώσουν στον κήπο οι σκιές, να μπουν στο σπίτι 

οι σκιές των δέντρων και των αγαλμάτων, να μου κρύψουν το πρόσωπο, τα χέρια, 

να μου κρύψουν τα λόγια που, ασχημάτιστα ακόμη, διστάζουν- αυτά που δεν ξέρω, 

που τα φοβάμαι. (σελ.295) 

 

                                                 
240Κ. Ζιάκα (2021) 74. Η Φαίδρα του Ρίτσου παρουσιάστηκε το 1980 στις Βρυξέλλες, σε μετάφραση  Gerard Pierrat και 

σκηνοθεσία Henri Ronse. Το 1983 στη Ρώμη από την Compania Teatrale La Baracca, σε μετάφραση Nicola Crocetti 

και σκηνοθεσία Ροντόλφο Σαντίνι. Το 1985 στο Παρίσι, σε μετάφραση G. Pierrat και σκηνοθεσία Ερίκ Ποντόρ. Το 

1987 επίσης στο Παρίσι, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Γκαμπριέλ Ντεμπρέ. Την ίδια χρονιά στην Αθήνα από την 

Ομάδα Εργασίας Β, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κωτσή. Το 1988 στη Ρώμη από το TeatroPolitecnico, υπό τη διεύθυνση 

του Enrico Caretta. Το 1989 συμπεριλήφθηκε στο “Αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο” που οργανώθηκε με πρωτοβουλία 

του Μ. Βολανάκη και το 1991 από το Δημοτικό Θέατρο Σερρών σε σκηνοθεσία Νίκου Σακαλίδη, βλ.Ε. Χασάπη-

Χριστοδούλου (2002) 935. 
241Β. Κάσσος (1991) 42 (Υπ. 48)- 43. 



Προκειμένου να κάνει τον Ιππόλυτο να νιώσει πιο άνετα και να τον πείσει πως κι εκείνος βρίσκεται 

σε μια κατάσταση ανάλογη με τη δική της, ενδεχομένως και ερωτικά, η Φαίδρα αναφέρει ότι όπως 

κι εκείνη περιμένει να βραδιάσει για να κρύψει το πρόσωπο και τα ασχημάτιστα ακόμα λόγια της στις 

σκιές, έτσι κι εκείνος είναι ανέτοιμος με καλυμμένο ακόμα το πρόσωπό του από τη σκόνη:242 

 

Σε κάλεσα, ανέτοιμο εσένα πριν πάρεις ανάσα, 

πριν μπεις στο λουτρό, μ’ όλη τη σκόνη κολλημένη στο ωραίο σου πρόσωπο. (σελ.295) 

 

Στα πρώτα της λόγια παρατηρείται ένας εσωτερικός διχασμός μεταξύ της μητρικής ταυτότητας της 

ηρωίδας και της ερωτικής έλξης που νιώθει για τον Ιππόλυτο. Οι “μητρικές¨ συμβουλές που του δίνει 

και η προσπάθεια να αφαιρέσει κάποια αγριάγκαθα που έχουν μπλεχτεί στους βοστρύχους του, 

έρχονται σε αντίθεση με την ερωτική της θέληση και παρόρμηση να δαγκώσει έναν από αυτούς. Η 

ανάγκη της για κάποια σωματική επαφή με τον Ιππόλυτο είναι εμφανής: 

 

 

κοκκίνισες, σ΄ έπιασε ο ήλιος ……...αυτό λες κ” είναι το μικρό σαγόνι ενός απόκρυφου ζώου- σου 

δαγκώνει το βόστρυχο…...(σελ.295-296) 

 

 

Η Φαίδρα ασφυκτιώντας στην κλειστή κάμαρα που την περιβάλλει, τη μοναξιά και το άδειο 

συναίσθημα που βιώνει, αλλά κυρίως με τα ένοχα συναισθήματα να την κατακλύζουν, δεν επαρκεί 

στον εαυτό της. Επιθυμεί να απελευθερωθεί από τα δεσμά της σιωπής, αναζητώντας πλέον στον 

έρωτα την πληρότητα, για να γεμίσει το άδειο που δεν είναι πια ανεκτό.(σελ. 296)   Για αυτό γίνεται 

στη συνέχεια της εξομολόγησής πιο δυναμική, αρχίζοντας σταδιακά να εκφράζει χωρίς ντροπή τα 

συναισθήματά της και να γυμνώνει την ψυχή της μπροστά στον Ιππόλυτο. Αρχικά, με έναν άκρως 

ειρωνικό και υποκριτικό τρόπο, μνημονεύει τις απόψεις του νεαρού για τον έρωτα, με απώτερο σκοπό 

να τις υπονομεύσει, επανερμηνεύοντάς τις κάτω από το πρίσμα των δικών της απόψεων. Στη 

συνέχεια επικρίνει την αρνητική στάση του απέναντι στον έρωτα, ενώ παράλληλα τον κατηγορεί για 

την προσήλωσή του στην αγνότητα και τη λατρεία της θεάς Άρτεμης. Για τη Φαίδρα η απόρριψη της 

ερωτικής πράξης από τον νεαρό είναι αποτέλεσμα δειλίας και όχι αγιότητας ή αγνότητας όπως θεωρεί 

εκείνος. Απομυθοποιώντας την αγνότητα που επιφέρει η αγιότητα, η ηρωίδα δηλώνει πως η αγιότητα 

ανήκει μόνο σε εκείνους που έχουν υποφέρει. Άλλωστε δεν μπορεί να υπάρξει αγιότητα πριν από την 

αμαρτία.243 Ενώ ο Ιππόλυτος αποφεύγει τη μαρτυρική δοκιμασία του έρωτα, η Φαίδρα τη βιώνει 

                                                 
242Αικ. Καρατάσου (2004) 280. 
243Στο σημείο αυτό η Φαίδρα εκφράζει απόψεις χριστιανικής ηθικής σχετικά με την αμαρτία. 



υπομονετικά, ισχυριζόμενη πως ο ηθικός, αγνός και γεμάτος στερήσεις τρόπος ζωής δεν επιφέρει 

καμιά ευτυχία. Επίσης, τον ψέγει για έναν έντονο ναρκισσισμό που πιστεύει η ίδια πως τον 

διακρίνει. : 

 

Η αγιότητα της στέρησης — 

έτσι έλεγες· — δεν καλοθυμάμαι· (της στέρησης ή της άρνησης έλεγες;). Τί αστόχαστα λόγια — 

η νίκη της θέλησης έλεγες — ποιά θέληση; ποιά νίκη; — 

σκληρή, ασυγχώρητη — ένα βουνό κατασκότεινο στο λιόγερμα πέρα, 

πιο σκοτεινό απ’ το κρεβάτι του τυφλού. Την αγιότητα πριν απ’ την αμαρτία 

δεν την πιστεύω· — ανημπόρια τη λέω, δειλία τη λέω· — 

τ’ αφιερώματα στους θεούς, προσχήματα για ν’αποφύγουμε τη δοκιμασία· 

αόρατοι οι θεοί·  δε δίνουν αποδείξεις. Πιθανόν αυτό να ζητάμε·  όχι την ίδια την αγιότητα- 

έναν ίσκιο μονάχα να κρυφτούμε. Το ξέρω: 

μονάχος σου αγαπιέσαι όταν βρεθείς μονάχος μπροστά σ’ ένα καθρέφτη· 

τα χνάρια τα ’δα στα σεντόνια σου, τα μύρισα, — τους θεούς τότε τους ξεχνάμε.(σελ. 296-297) 

 

Στη συνέχεια γίνεται ακόμα πιο εκδηλωτική και προκλητική, αποκαλύπτοντας εικονοκλαστικά τις 

ερωτικές της φαντασιώσεις. Μέσω της ονειρικής πραγματικότητας ο εσωτερικός κόσμος της Φαίδρας 

κατακλύζεται από απωθημένες ερωτικές επιθυμίες τις οποίες σε διστάζει να αναφέρει. 

Εναλλάσσοντας αισθησιακές περιγραφές της ρωμαλέας ομορφιάς του νέου με εκφράσεις οίκτου για 

την ασκητική του προσήλωση στη σαρκική αγνότητα χρησιμοποιεί σκόπιμα εξωπραγματικές 

εικόνες.244 Ισχυρίζεται πως θέλει να τον γνωρίσει στον δικό του “φυσικό” χώρο, στο κυνήγι, σε μια 

δραστηριότητά του, όπου η πειθαρχία του μετατρέπεται σχεδόν σε ερωτισμό. Επιθυμεί να 

παραβρεθεί στο δάσος και να γίνει το θήραμά του, να λαβωθεί από τον ίδιο, έτσι ώστε να γίνει για 

πρώτη φορά εκείνη το αντικείμενο της επιθυμίας του. Ζητώντας ρόλο σε αυτή την “ερωτική 

δραστηριότητα” στήνει με το μυαλό της μια θηρευτική παγίδα όπου το δέλεαρ είναι η ίδια.245 

 

 

Κάποτε σκέφτηκα 

να φορέσω τα ρούχα ενός δούλου σου ή ενός ιπποκόμου για νάρθω μαζί 

σου στο κυνήγι, 

να σε γνωρίσω στον χώρο σου- πώς τρέχεις, πώς σκοπεύεις, πώς σκοτώνεις [...] 

Πολύ θα τόθελα 

να σε γνωρίσω σε μια ολόκληρη προσήλωση, σε ό,τι 
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ξεφεύγει απ’ την πειθαρχία προς την έκσταση.[...] 

Δε σ΄το κρύβω: 

πολλές φορές ονειρεύτηκα να κρυφτώ σ΄ ένα θάμνο, στο δάσος, 

να κινώ σαν αγρίμι τα κλαδιά να με τοξεύσεις, 

νάμαι το πιο σπάνιο θήραμά σου. (σελ. 297-298) 

 

 

 

Η αόριστη ομορφιά τέτοιων εικόνων είναι δηλωτική της απελπισμένης προσπάθειας της Φαίδρας να 

καταπνίξει τον ερωτικό της πόθο. Παρ ΄όλα αυτά συνεχίζει να προσπαθεί να πείσει τον Ιππόλυτο ότι 

δεν είναι το εγώ αυτό το οποίο ελέγχει την επιθυμία, αλλά η επιθυμία το εγώ, παραδεχόμενη πως  το 

πιο τραγικό και κτηνώδες είναι η θυσία της επιθυμίας και η καταστολή του ερωτικού συναισθήματος: 

 

Τα πιο όμορφα πράγματα τα λέμε συνήθως 

για ν’ αποφύγουμε να πούμε μια αλήθεια. Κι ίσως 

αυτή η αποσιωπημένη αλήθεια νάναι που δίνει 

τη μεγάλη ομορφιά κι αοριστία 

σ’ αυτά τα τετριμμένα ξένα λόγια – αιώνιος νόμος 

της ομορφιάς που λένε. 

Η αοριστία πάντα 

                                   μαρτυράει κάτι βαθύ και ορισμένο- πιθανόν τραγικό ή και 

κτηνώδες- μια θυσιασμένη επιθυμία 

λερναία επιθυμία. 

 

Για τη Φαίδρα ο έρωτας είναι ένα παιχνίδι εξουσίας, αφού παραδέχεται πως θα ήταν καλύτερο να 

είχαν μείνει στην Αθήνα και να μην είχαν έρθει στην Τροιζήνα, σε έναν χώρο όπου εξουσιάζει τα 

πάντα ο Ιππόλυτος και όχι εκείνη.246 

 

Δε θα’ πρεπε διόλου 

να’ ρθούμε στην Τροιζήνα. Εδώ τα πάντα είναι δικά σου. [...] 

Στην Αθήνα ήταν αλλιώς- ήταν ο χώρος δικός μου. 

Κι ήσουν αδέξιος τότε, τρομερά συνεσταλμένος 

και ευγενικός ταυτόχρονα.[...]. 

Μου άρεσε πολύ αυτή η άγνοιά σου. [..] 

Θαρρούσα πως ήταν στραμμένη σε μένα- 
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ίσως και να’ ταν. 

Εδώ 

είσαι ο αφέντης, με τους δούλους σου, με τα σκυλιά σου, με τ’ άλογα σου, 

τ’ αγάλματα των θεών σου. Η άνεσή σου με πνίγει. (σελ.300) 

 

 

Η ηρωίδα στη συνέχεια, προσδοκώντας ενδόμυχα την ερωτική ανταπόκριση του Ιππόλυτου, 

ερμηνεύει κάποιες κινήσεις του ως ερωτικές προς εκείνη: 

 

Ένα βράδι 

που σε υποδέχτηκα στη σκάλα,  πριν ανάψουμε ακόμα τους λύχνους, 

τα χέρια σου τρέμαν 

κ’ έγειρες μια στιγμή το κεφάλι στον ώμο μου. (σελ. 300) 

 

 

 

Μέσα από μια εκτενή εικονοποιία και μια περιγραφή γεμάτη ερωτικές συνδηλώσεις, η ηρωίδα 

περιγράφει το σπίτι στο οποίο μένει με τον Ιππόλυτο, δίνοντάς του υπόσταση σωματική, θεωρώντας 

το προέκταση του εαυτού της αλλά και της φαντασιακής ερωτικής της σχέσης με τον θετό της γιο, 

δημιουργώντας παράλληλα ερωτικές συνάψεις με τα αντικείμενα. Για τη Φαίδρα το σώμα του 

Ιππόλυτου είναι ένας χώρος «δικός του», είναι το «σπίτι» του και παραισθητικά αισθάνεται την 

επαφή του, όταν το «αγγίζει» και «αγγίζεται» από αυτό, όταν «κολλάει» πάνω της τις νύχτες, όταν 

οι φλόγες των λύχνων «γλείφουν» τους μηρούς και τη μέση της, όταν αργοπορούν με μικρά «ρίγη» 

κάτω απ’ το αριστερό της αυτί και της «δαγκώνουν» τις ρώγες, ενώ το σάλιο τους λάμποντας την 

«καίει» και τη «δροσίζει» ταυτόχρονα, μη αφήνοντάς την να κρυφτεί, δείχνοντάς την.247 Ο ίσκιος 

του Ιππόλυτου κυριεύει όλον τον χώρο και διεγείρει ερωτικά τη Φαίδρα, η οποία δε διστάζει να 

επιδεικνύει τον έρωτά της : 

 

Τούτο το σπίτι 

είναι γεμάτο απ’ τον ίσκιο σου. Το σπίτι είναι σώμα- το αγγίζω, με αγγίζει, 

κολλάει απάνω μου, τις νύχτες ιδίως. Οι φλόγες των λύχνων 

μου γλείφουν τους μηρούς, τη μέση, αργοπορούν με μικρά ρίγη 

κάτω απ’ το αριστερό μου αυτί, μου δαγκώνουν τις ρώγες, 

το σάλιο τους λάμπει, με καίει, με δροσίζει, με δείχνει. (σελ.300-301) 
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Λίγο πιο κάτω, ενθυμούμενη το περιστατικό που ο Ιππόλυτος έχασε την αλυσίδα με τον 

Εσταυρωμένο που του είχε χαρίσει η θεά Άρτεμη248, η Φαίδρα λέει: 

 

  …..στα δάχτυλά μου κρέμεται κείνη η γνώριμη αλυσίδα με το σταυρουλάκι σου (αυτή που λένε ότι 

σου χάρισε η Θεά), αυτή που κρεμόταν στο στήθος σου, που άχνιζε από τη σάρκα σου (ναι εγώ σ’ την 

έχω κλέψει. (σελ. 301) 

 

Αν θεωρηθεί ότι η αλυσίδα με τον Σταυρό του Ιππόλυτου υποδηλώνει την αγνότητά του, εκείνο που 

τον δένει απόλυτα με το Θείο και το οποίο αντιτίθεται στον πλούσιο ερωτισμό της Φαίδρας, τότε τα 

λόγια της ηρωίδας αποκαλύπτουν τα έντονα ερωτικά της συναισθήματα που την οδηγούν σε 

απελπισμένες ενέργειες, προκειμένου να υφαρπάξει με οποιονδήποτε τρόπο τον έρωτά του. Όπως 

κάθε ερωτευμένη γυναίκα κρατάει κρυφά ένα προσωπικό αντικείμενο του πόθου της, το οποίο φοράει 

στο στήθος της μόνο όταν απουσιάζει ο Θησέας, αφήνοντας τα χνάρια του, κρίκο τον κρίκο, να 

χαράζουν τη σάρκα της και περιμένοντας το φιλί του Ιππόλυτου να την αναστήσει μαζί με τον μικρό 

Εσταυρωμένο, που βρίσκεται σκαμμένος ανάμεσα στα στήθη της. 

 

Κατόπιν, η ερωτική της εξομολόγηση γίνεται φανερά πιο τολμηρή, αφού κινείται ανάμεσα στην 

ηδονοβλεψία και την ερωτική φαντασίωση. Η εξέταση του κορμιού του Ιππόλυτου με το βλέμμα της, 

προεκτείνεται σε ερωτικές φαντασιωτικές σκέψεις τόσο έντονες, που εκλαμβάνονται στον απόλυτο 

βαθμό με όλες της τις αισθήσεις. 

 

Μαζί σου 

έψαχνε κι η γριά Τροφός, κι εγώ μαζί, να τη βρούμε [...]. 

Σε κοιτούσα γονατιστόν να ψάχνεις κάτω απ’ τα τραπέζια,  κάτω απ’ τα κρεβάτια, εκεί, 

μπροστά στα πόδια μου, παραδομένον, να κοιτάω τις γραμμές του σώματός σου, 

τις αλλαγές των σχημάτων του σε κάθε μετακίνηση. [...] 

Η έμπειρη, εγώ, η τυραγνισμένη, 

κι ο ανήξερος εσύ, ο υπερόπτης, ο αστεία αθώος, 

αξιολάτρευτος αθώος. 

Άλλοτε πάλι πεσμένος κατάχαμα, μπρουμυτισμένος, να ψάχνεις κάτω από τις ντουλάπες, 

βαθύς, ανήσυχος διεισδυτικός σα νάκανες έρωτα. 

Κ’ είμουν εγώ το πάτωμα που πάνω του ριχνόσουν, και σ’ ένιωθα εντός μου, 

ενώ ταυτόχρονα ορθή, παρατηρούσα την κάθε κίνησή σου 

εγγράφοντάς την στην αφή μου και τη γεύση μου. 
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Το κορμί του νεαρού παρομοιάζεται με πολυαγγιγμένο άγαλμα το οποίο η ηρωίδα έχει σκιτσάρει 

αρκετές φορές γυμνό στα πακέτα με τα τσιγάρα της. Η ρευστότητα κι η ευμεταβλητότητα του 

πολυπόθητου σώματος του Ιππόλυτου βασανίζει τη Φαίδρα, που το έχει αποστηθίσει με τα μάτια 

αλλά όχι με την αφή:249 

 

[…] Το κορμί σου 

καλά το ξέρω, σαν ποίημα αποστηθισμένο 

που διαρκώς το ξεχνώ, - το πιο άγνωστο πράγμα του κόσμου 

το πιο ευμετάβλητο κι ασύλληπτο είναι τ’ανθρώπινο σώμα- ποιος μπορεί να το 

μάθει; 

Ακόμη και τ’αγάλματα, παρότι ασάλευτα, παρότι 

τόσες και τόσες φορές ιδωμένα κι αγγιγμένα, νομίζεις πως είναι 

ρευστά κι αυτά […]  (σελ 313) 

 

Στη συνέχεια του λόγου της η Φαίδρα, αισθανόμενη ταπείνωση από τη μη συναισθηματική 

ανταπόκριση του Ιππόλυτου, αλλά κι από την αδυναμία να τιθασεύσει την ανεξέλεγκτη επιθυμία της, 

εξιστορεί την αποτυχία της να συσπειρωθεί στο εγώ της, να το επιβεβαιώσει και να βρει έναν 

«ελάχιστο χώρο» δικό της. (σελ. 305-306) Οι επιθυμίες της περιγράφονται άλλοτε ως εικόνες που 

εμπεριέχουν τη φθορά και άλλοτε τον αισθησιασμό, ενώ μέσα από εικόνες ζώων τα οποία 

ανθρωποποιούνται, παρουσιάζεται η σωματοποίηση των αόρατων δεσμών και ηθικών 

απαγορεύσεων της ηρωίδας:250 

 

 

Θυμάμαι ένα άγριο κάτασπρο άλογο, δεμένο από το πόδι 

σ’ ένα δέντρο […] 

οι διαρκείς μεταμορφώσεις των ίσκιων μου 

πιότερο μοιάζουν με ζώα- 

ένα λιοντάρι σκίζει με τα νύχια του την κόκκινη κουβέρτα […] 

μια ελαφίνα 

σέρνει στα κέρατά της την κουρτίνα σαν πέπλο νυφικό καλύπτοντας ακέριο 

τον κάμπο, τις πηγές, τους αμπελώνες και τα κόκκινα νύχια των τρυγητών. 
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Η ερωτική της επιθυμία, όμως, όχι μόνο δεν τιθασεύεται, αλλά διογκώνεται ακόμα περισσότερο. Οι 

σκιές που μέχρι πρότινος ήλπιζε να απορροφήσουν την παρουσία της στο σκοτάδι, είναι εκείνες που 

τελικά την προδίδουν:251 

 

Δεν τα καταφέρνω. 

Οι σκιές μου δεν απορροφούνται απ’ το σκοτάδι. Αντίθετα μάλιστα 

κυριεύουν ολόκληρη τη νύχτα […] 

γυμνή η επιθυμία μου, στίλβουσα, ολόλευκη, επιπλέει 

επάνω στο σκοτάδι. (σελ. 306) 

 

Η ηρωίδα αντιλαμβάνεται τη σιωπή του Ιππόλυτου ως μη αποδοχή των συναισθημάτων της και πλέον 

η πίκρα που νιώθει για τον ατελέσφορο και ανεκπλήρωτο αυτόν έρωτα περιγράφεται με όρους που 

σηματοδοτούν την έννοια της φρίκης και του θανάτου. Αναφέρει κατηγορηματικά ότι μόνο μέσω του 

θανάτου θα απαλλαγεί από τα υπερτροφικά της αισθήματα (σελ. 306-307): 

 

 

Δεν τις αντέχω αυτές τις νύχτες της άνοιξης. Οι ατμοί ανεβαίνουν απ’ τη γη, πυκνώνουν σε πιέζουν 

μαλακά-μαλακά, σάρκα με σάρκα. 

Ένα φρίκιασμα διατρέχει τον αέρα, περνάει απ’ τη μια κάμαρα στην άλλη […] 

 

 

Ω φόβος και αναγάλλια του τέλους,- 

να τελείωναν όλα κ’ εσύ κ΄εγώ κ΄η διαφορά μας. 

Τι ανόητα συναισθήματα, θέ μου, 

τόσο υπερτροφικά, - κι ούτε που μας αφήνουν 

έναν ελάχιστο ελεύθερο χώρο δικό μας, να κάνουμε ένα βήμα 

έστω και προς τον θάνατό μας.  (σελ. 308) 

 

 

Νιώθει πως ο ανόσιος έρωτάς της για τον νεαρό συγκρούεται με το ηθικό κατεστημένο. Η ίδια είναι 

δέσμια όχι μόνο της «τρεχάμενης ηθικής», αλλά και των ίδιων των επιθυμιών της, που ούτε 

εκπληρώνονται αλλά ούτε καταλαγιάζουν. Ωστόσο, δε θέλει πια να προσποιείται. Αποτάσσεται όχι 
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μόνο τα προσωπεία των «δήθεν Αγίων», αλλά και το δικό της. Νιώθει πως με την πράξη της αυτή 

δικαιώνεται και δεν ντρέπεται καθόλου:252 

Αυτά 

που’ χαν πολύ μαρτυρήσει και πολύ ψευστεί (για ν’ αποφύγουν ίσως 

να ομολογήσουν το μαρτύριό τους), αυτά 

είναι τα πρόσωπα θαρρώ των Αγίων. 

Α, μη νομίσεις πως ζητώ να μπω κι εγώ στη χορεία τους 

και πως γι’ αυτό τους εγκωμιάζω.  Όχι, όχι. Εγώ ομολόγησα. Το άγιο, 

το ταπεινό το ψεύδος δεν το κράτησα. Το προσωπείο 

το’ σκισα και το πέταξα μπροστά στα πόδια σου. (σελ. 309-310) 

 

Το σφοδρό ερωτικό της πάθος ισοδυναμεί, όπως η ίδια ομολογεί, με «νεκρική αυτοηδονή» (σελ. 312): 

η πυρετική μανία της ερωτικής αυτοπροσφοράς, εφόσον δε βρίσκει αποδέκτη, εκφυλίζεται από 

κατάφαση της ζωής σε αρνησίχαρη μόνωση θανάτου. Η επιθυμία της ερωτικής ένωσης έχει αρχίσει 

πλέον να μεταμορφώνεται σε οικειοποίηση του θανάτου.253 Η Φαίδρα αναμετράται με τον θάνατο 

και τη φθορά του χρόνου μέσα σε ένα συγκρουσιακό συνειδησιακό πλαίσιο που διαμορφώνεται μέσω 

της διαρκούς παρουσίας του ερωτικού ενστίκτου. Με την απειλή της απουσίας της και την 

προσποίηση πως εγκαταλείπει την αξίωσή της επί του Ιππόλυτου, ίσως  να διεκδικεί στην ουσία τη 

συναισθηματική και ερωτική του ανταπόκριση: 

 

Τότε κι εγώ οικειοποιούμαι πρόθυμα τον θάνατό μου [...] 

Όμορφος θάνατος. Η σιωπή που κοιτάει κι ακούει τη σιωπή. 

Διασκεδάζω για λίγο. 

Περνώ απαρατήρητη. Χαίρομαι τη δική μου απουσία [...] 

Βλέπομαι μόνη 

νεκρή πλάι στη θάλασσα- ακριβώς πλάι στη θάλασσα. (σελ. 311) 

 

 

 

Στο κορύφωμα του μονολόγου της, όταν, πια, γίνεται φανερό, ότι έχει αποτύχει να πείσει ερωτικά 

τον Ιππόλυτο γίνεται επιθετική απέναντί του και του μιλάει υποτιμητικά. Παράλληλα του δηλώνει 

πως εκείνοι που έχουν πονέσει πολύ ξέρουν να εκδικούνται. Και η ίδια έχει πονέσει πολύ από την 

άρνηση του Ιππόλυτου απέναντι στο ερωτικό της κάλεσμα και πάθος. Έτσι, αφού τον διώχνει, 
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κατηγορώντας τον ακόμα μια φορά για φονική δειλία, τονίζει πως έχει ετοιμάσει τη δική της 

εκδίκηση. 

 

 

Τι απόμεινες έτσι σαν πετρωμένος σε μια στάση αποδοκιμασίας 

κ’ ίσως με μια έκφραση μυκτηρισμού και σπιλωμένης αγνότητας;[...]. 

Φύγε, λοιπόν. Τι μου στέκεις απολιθωμένος; Έμπα στο λουτρό σου, 

έμπα να ξεπλυθείς απ’ τα ανόσια λόγια μου, απ’ τα ανόσια μάτια, [...] 

ίσως κει μέσα 

ν’ αφαιρέσεις για λίγο και συ το προσωπείο σου, τη γυάλινή σου πα- 

νοπλία, 

την παγωμένη αγιοσύνη σου, τη φονική σου δειλία. Φεύγα σου λέω. 

Δεν αντέχω 

την ύβρη της σιωπής σου. Την εκδίκηση την έχω ετοιμάσει. Θα δεις. 

Κρίμα- 

δε θα μπορέσεις για πολύ να τη θυμάσαι. (σελ.312) 

 

 

Στον επίλογο του ποιήματος η εκδίκηση της Φαίδρας παίρνει σάρκα και οστά. Η ίδια αποχωρεί και 

ο Ιππόλυτος κατευθύνεται στον λουτρώνα. Το άδειο δωμάτιο κατακλύζεται από τον ήχο του νερού, 

ενώ το συναίσθημα του έρωτα, η μυρωδιά του θανάτου, ο πόθος για ένωση αλλά και για απόσυρση 

στη μόνωση του θανάτου πλημμυρίζουν την ατμόσφαιρα. Τα αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα 

της Φαίδρας συμπυκνώνονται στο παράφορο κόασμα των βατράχων: «κάτι ελαστικό, γλοιώδες, 

αισθησιακό, οδυνηρό κι αηδιαστικό ταυτόχρονα»- όπως ακριβώς κι ο έρωτας της ίδιας.254 

 

Σε λίγο ακούγεται θόρυβος από τροχούς άμαξας και οπλές αλόγων. Ένας άντρας με επιβλητικό 

ανάστημα μπαίνει μέσα και ανάβει τη λάμπα. Αντικρίζει τη Φαίδρα απαγχονισμένη στο δοκάρι της 

οροφής με ένα σημείωμα στη ζώνη της, που γράφει: «Ο γιος σου, ο γιος της Αντιόπης, δοκίμασε να 

με βιάσει». Ο Ιππόλυτος βγαίνει από το λουτρό και ακούει σιωπηλά την καταδίκη του πατέρα του, 

που είναι η εξορία. Έξω, στην αυλή, οι προβολείς των δύο αμαξιών δείχνουν σταυρωτά τις σκιές των 

δύο αγαλμάτων, της Άρτεμης και της Αφροδίτης, πάνω στο σώμα της κρεμασμένης Φαίδρας.255 

Το πραγματικό τέλος της σύγκρουσης της Φαίδρας με τον Ιππόλυτο αλλά και με τον ίδιο της τον 

εαυτό επέρχεται μόνο με τους θανάτους τους, οι οποίοι θα σβήσουν τις διαφορές τους, τις προοπτικές 
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τους και τις διαφορετικές τους αξιώσεις. Η Φαίδρα του Ρίτσου είναι ένας δραματικός μονόλογος 

στον οποίο ο τερματισμός της διαλογικότητας ισοδυναμεί με τον θάνατο.256 

 

Ο Γιάννης Ρίτσος επεξεργάζεται τον μύθο της Φαίδρας με έναν τρόπο που όχι μόνο δεν αναιρεί τον 

αρχετυπικό του χαρακτήρα, αλλά παράλληλα φανερώνει τις διαχρονικές τους διαστάσεις και την 

επιβίωσή στη σύγχρονη εποχή. Η Φαίδρα του είναι ένα γυναικείο πλάσμα αχρονικό και σύγχρονο 

και απολύτως γήινο, που αποτινάσσει οριστικά το προσωπείο της συζυγικής της ζωής και της έντιμης 

κοινωνικής της τάξης και λυτρώνεται μέσα από την εξομολόγησή της. Ο ποιητής  αναλαμβάνει να 

δώσει μια άλλη διάσταση του έρωτα, αυτή της ανεκπλήρωτης επιθυμίας, προσεγγίζοντας και 

υπερασπίζοντας τη γυναικεία φύση. Αυτή η ανεκπλήρωτη επιθυμία οδηγεί την ηρωίδα να εκδικηθεί 

η ίδια τον αρνητή του έρωτά της και να μην λειτουργήσεο ως ένα όργανο εκδίκησης της θεάς 

Αφροδίτης προς τον Ιππόλυτο όπως στον Ευριπίδη.257 Ο Ρίτσος, μέσα από τον συγκλονιστικό 

μονόλογο της Φαίδρας δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν επί χρόνια τους ερευνητές: 

π.χ., την περίφημη αγνότητα του Ιππόλυτου ο ποιητής πολύ απλά τη θεωρεί δειλία και βάζει τη 

Φαίδρα να του το λέει κατά πρόσωπο.258 

  

 

 

 

 

 

5. Phaedra’s Love (Φαίδρας Έρως) της Sarah Kane 

 

Η εργασία ολοκληρώνεται με τη μεταφορά του μύθου της Φαίδρας από τη θεατρικογράφο Sarah 

Kane, Phaedra’s Love (Φαίδρας Έρως), που παρουσιάστηκε στο Gate Theatre του Λονδίνου στις 15 

Μαίου του 1996.259 Το έργο θεωρείται ένα από τα πρώτα έργα που εντάσσονται στο ιδεολογικό 

πλαίσιο του θεάτρου «in-yer-face», ένα θέατρο που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού 

ως προς τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα της σύγχρονης εποχής δια της ωμής προβολής βίας 

και σκληρότητας. Πράγματι, η  Sarah Kane από το 1995, που σόκαρε τους Άγγλους κριτικούς με το 

πρώτο θεατρικό της έργο Blasted, μέχρι τον τραγικό της θάνατο το 1999 τάραξε συθέμελα όλο το 

αγγλικό θεατρικό κατεστημένο με την ωμότητα των έργων της, στα οποία παντρεύει την ανείπωτη 
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βία με τον ανίερο πόθο και τη μάταιη αναζήτηση της αγάπης και του έρωτα με την τερματική 

απελπισία. Επαναφέροντας μια ωμή πολιτική γλώσσα και θεατρική εικονογραφία, η Kane 

αποκαλύπτει χωρίς περιστροφές μέσα από τα έργα της την αισχρή επεμβατική πολιτική της Αγγλίας 

ως νέας ηγεμονικής δύναμης όχι μόνο στο ιρλανδικό πρόβλημα αλλά και στον πόλεμο της Βοσνίας.260 

 

Η Sarah Kane γράφει θέατρο τις δεκαετίες 1980 και 1990, χρονική περίοδο κατά την οποία 

εμφανίζεται στην Αγγλία το κίνημα των «νέων δραματουργών» (New Dramatists). Οι «νέοι 

δραματουργοί» επιλέγουν να σπάσουν την γραμμή της παράδοσης με την προηγούμενη από αυτούς 

γενιά των Άγγλων θεατρικών συγγραφέων των δεκαετιών 1950-1960, όπως π.χ. του Pinter. 

Επεξεργάζονται ένα θέατρο όπου επικρατεί η λογική του επιθετικού αποτελέσματος, η τεχνική του 

σοκ. Στα κείμενά τους προτάσσουν μια σεξουαλική και λεκτική βία κι ένα είδος σωματικού θεάτρου, 

όπου θέλει το σώμα να ξεσκίζεται και να βασανίζεται επί σκηνής. Πετάνε στα «μούτρα» των θεατών 

θέματα ταμπού, όπως αιμομιξία, βιασμοί, ψυχικές ασθένειες, αυτοκτονία με τρόπο χυδαίο και 

προκλητικό, που σοκάρει και αηδιάζει.261 

 

Το Phaedra’s Love αποτελεί μια φεμινιστική μεταγραφή του μύθου του Ιππόλυτου του Ευριπίδη, που 

αποπειράται να διασπάσει το κατά φύλο κατεστημένο της σεξουαλικής συμπεριφοράς και επιθυμίας, 

καταφεύγοντας σε σοκαριστικές τακτικές σκηνικής ωμότητας και βίας. Σύμφωνα με τον Β. Λιαπή η 

Sarah Kane με τη fi-de-siecle διασκευή του συγκεκριμένου μύθου αποπειράται να ξαναδώσει στον 

αρχαίο μύθο τη δύναμη να σοκάρει το ακροατήριο υιοθετώντας τη λύση της βωμολοχίας και της 

πορνογραφίας.262 Tο έργο έχοντας απολέσει την περιρρέουσα ατμόσφαιρα του ταμπού και της 

αδιάσειστης απαγόρευσης διεκδικεί ένα ακόμα πιο αποκαλυπτικό περιεχόμενο, αυτό της επικείμενης 

καταστροφής των πλασμάτων που αναζητούν τον έρωτα και την αγάπη. Ο έρωτας, με την ρομαντική 

έννοια, δεν μπορεί να υπάρξει, είναι μια φαντασίωση, ένα όνειρο ή μάλλον εφιάλτης. Το μόνο που 

υπάρχει είναι η βία.263 Στόχος της  Kane δεν είναι να απομυθοποιήσει τους κλασικούς, αλλά μέσα 

από τους κλασικούς να εκθέσει τους σύγχρονους υποκριτές. Η συγγραφέας δεν μπαίνει σε “διάλογο” 

με το κλασικό πρωτότυπο. Χρησιμοποιεί τον βίαιο μύθο της Φαίδρας και του Ιππόλυτου όχι για να 

αποδομήσει το σύστημα αξιών του Ευριπίδη ή του Seneca, αλλά για να στιγματίσει το ηθικό κενό 

της σύγχρονης Αγγλίας, κάνοντας μια πολιτική κριτική στο θεσμό της βασιλιάς, της εκκλησίας και 
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των Μ.Μ.Ε. που μοιάζουν να είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για το κοινωνικό ψέμα και την ηθική σήψη 

των προσώπων.264 

 

Όσον αφορά τις επιδράσεις που δέχτηκε η Kane μπορούμε να πούμε ότι η συγγραφέας ανήκει σε μια 

συνομοταξία δημιουργών με ρίζες που πάνε πολύ πίσω στον χρόνο και οι οποίοι αποτέλεσαν τους 

πρώτους διδάξαντες της “αισθητικής της σκηνικής βίας”.265 Με άλλα λόγια το έργο συνεχίζει σε 

κάποιο βαθμό τον διάλογό του με το αρχέτυπο μύθο της Φαίδρας έτσι όπως το συνέλαβε και το 

αποτύπωσε δραματουργικά κυρίως ο Seneca. Όπως η ίδια αποκαλύπτει σε συνέντευξή της: 

 

[...] διάβασα τον Ευριπίδη μετά που έγραψα το Phaedra’s Love. Και δεν έχω διαβάσει ποτέ μέχρι τώρα 

τον Racine. Επίσης, διάβασα τον Seneca μόνο μια φορά. Δεν ήθελα να διεισδύσω πολύ μέσα σε αυτό. 

Κυρίως δεν ήθελα να γράψω ένα έργο που δε θα μπορούσες να καταλάβεις, αν δεν ήξερες το 

πρωτότυπο. Ήθελα να στέκεται τελείως από μόνο του.266 

 

Όσον αφορά στον άκρατο νατουραλισμό, ιδιαίτερα στην προβολή των βίαιων σκηνών, και στον 

στυλιζαρισμένο, ωμό και επίφοβο αισθησιασμό στη σκιαγράφηση των χαρακτήρων και στις ακραίες 

σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους η Kane φαίνεται να έχει δεχτεί επιδράσεις από το 

Ελισαβετιανό και Ιακωβιανό δράμα της Αγγλίας, το οποίο παρουσιάζει γεγονότα απροκάλυπτης βίας 

επί σκηνής, κατάλοιπο του ρωμαϊκού θεάτρου, ιδιαίτερα της σενέκειας τραγωδίας.267 

 

Σε σχέση με το ερωτικό στοιχείο, ο ισχυρός λόγος του πάθους της Φαίδρας φαίνεται να είναι όχι 

μόνο η – μεγενθυμένη εδώ- φυσική απουσία του Θησέα, αλλά κυρίως η ερωτική του απουσία. Κι 

εδώ η “νοσούσα” σύγχρονη βασίλισσα εξομολογείται η ίδια τον έρωτά της στον Ιππόλυτο, 

υποταγμένη ανενδοίαστα στην παρόρμηση της επιθυμίας της, η οποία έχει γίνει αναπόσπαστο 

κομμάτι της ύπαρξής της.268 Όπως στον Racine έτσι και στο Φαίδρα Έρως υπάρχει «ο τετραγωνισμός 

του ερωτικού τριγώνου» με την προσθήκη ενός ακόμα έρωτα, -αυτού της κόρης της Φαίδρας- 

Στρόφης με τον Ιππόλυτο. Ωστόσο, ο έρωτας τον δύο νεαρών δε βασίζεται στο συναίσθημα. Είναι 

καθαρά ευκαιριακός, σαρκικός κι ακόμα και αηδιαστικός όπως δηλώνει η ίδια η Στρόφη. 
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5.1. Η πλοκή, τα πρόσωπα και το ερωτικό στοιχείο στο έργο 

 

 

Το έργο της Kane μπορεί να θεωρηθεί μια μοντέρνα εκδοχή της Phaedra του Seneca, με 

πρωταγωνιστή τον Ιππόλυτο στον ρόλο του μελαγχολικού και καταθλιπτικού νάρκισσου. Την ημέρα 

των γενεθλίων του η Φαίδρα, παρασυρμένη από το πάθος της για αυτόν, του κάνει στοματικό έρωτα. 

Εκείνος της εκμυστηρεύεται ότι έκανε έρωτα με την κόρη της, Στρόφη και η Φαίδρα απογοητευμένη 

αυτοκτονεί, αφήνοντας πίσω της ένα σημείωμα όπου κατηγορεί τον Ιππόλυτο για βιασμό. Ο 

Ιππόλυτος παραδίδεται στην αστυνομία, αρνείται τη συγχώρεση που του δίνει ένας ιερέας και απαιτεί 

να τιμωρηθεί. Στη συνέχεια καταφτάνει ο Θησέας, ο οποίος παρακολουθεί καθώς ο Ιππόλυτος 

ξεφεύγει από την εποπτεία των φρουρών και πηδάει μέσα στο πλήθος, το οποίο επιχειρεί να τον 

λιντσάρει. Όταν η μεταμφιεσμένη Στρόφη προσπαθεί να βοηθήσει τον ετεροθαλή αδερφό της, ο 

Θησέας τη βιάζει εν αγνοία του και στη συνέχεια τη σκοτώνει. Το οργισμένο πλήθος αφαιρεί τα 

γεννητικά όργανα του Ιππόλυτου και τα πετά στη φωτιά. Το έργο κλείνει με την ευχή του Ιππόλυτου 

να υπήρχαν και άλλες στιγμές  σαν κι αυτήν.269 

Το έργο είναι χωρισμένο σε οχτώ σκηνές και ο χώρο δράσης διαδραματίζεται άλλοτε στα δωμάτια 

του βασιλικού ανακτόρου, άλλοτε στο κελί της φυλακής και άλλοτε στον δρόμο. Οι χαρακτήρες που 

παίρνουν μέρος είναι ο Ιππόλυτος, η Φαίδρα, η Στρόφη, ο Θησέας, ο γιατρός, ο ιερέας, δύο άντρες, 

δύο γυναίκες και ένας αστυνομικός. 

 

Ξεκινώντας από τον τίτλο του έργου, Phaedra’s Love, διαπιστώνεται εξαρχής πως κύριο θέμα του, 

όπως και στον αρχετυπικό μύθο, είναι ο ανομολόγητος έρωτας της Φαίδρας για τον γιο του συζύγου 

της, Ιππόλυτο. Πρωταγωνιστής, ωστόσο, είναι ο νεαρός Ιππόλυτος, ο οποίος φαίνεται να επισκιάζει 

τον χαρακτήρα της Φαίδρας, καθώς η συμμετοχή του στο έργο είναι αρκετά μεγαλύτερη. Πράγματι, 

στον μύθο της Kane δίνεται μεγάλη έμφαση στη συμπεριφορά και τις πράξεις του νεαρού, ο οποίος 

όχι μόνο εξευτελίζει την αγάπη και την ερωτική πράξη, αλλά αποτελεί παράλληλα “πηγή μόλυνσης” 

του βασιλικού οίκου.270 Η σημαντικότερη καινοτομία της Kane είναι πως ο Ιππόλυτος για πρώτη 

φορά ενδίδει δραματικά στα συναισθήματα της βασίλισσας και μάλιστα η μεταξύ τους σεξουαλική 

πράξη παρουσιάζεται επί σκηνής. Βέβαια, ο Ιππόλυτος δεν ενδίδει από έρωτα προς το πρόσωπο της 

μητριάς του. Η όλη του συμπεριφορά, πριν και μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με την πλήρη 

απάθεια και ειρωνεία που τον χαρακτηρίζει, οδηγεί στον απόλυτο εκχυδαϊσμό της ερωτικής 

συνεύρεσης. 
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Πιο συγκεκριμένα, ο ‘κεηνικός’ Ιππόλυτος δεν είναι πια ο σφριγηλός, αγνός κυνηγός και ο 

ανυποχώρητος κήρυκας της ερωτικής αποχής, όπως παρουσιάστηκε στο ομώνυμο έργο του Ευριπίδη. 

Είναι ένας άσχημος, παχύσαρκος, διεστραμμένος, κυνικός και νωθρός έφηβος της εποχής του, χωρίς 

ηθικούς φραγμούς, που πάσχει από κατάθλιψη. Παρακολουθεί συνεχώς τηλεόραση, καταναλώνει 

χωρίς μέτρο γλυκά και junkfood και προκειμένου να περάσει την ώρα του αυνανίζεται ή κάνει 

ακατάσχετα έρωτα με τυχαία πρόσωπα. Η ασκητική αποχή του ευριπίδειου ομολόγου του έχει 

εκφυλιστεί σε μονήρη άρνηση της ενήδονης ερωτικής προσφοράς, ανάπηρο αυτοερωτισμό και σε 

μια νευρωτική καθήλωση στον μηχανικά επαναλαμβανόμενο οργασμό.271 Τα μόνα θετικά  

χαρακτηριστικά του είναι ότι παρουσιάζεται πνευματώδης και επιλέγει την ωμή αλήθεια και 

ευθύτητα, σε σημείο που γίνεται απότομος, σχεδόν σαδιστής, αδιαφορώντας για τον πόνο που 

προκαλεί στον κοινωνικό του περίγυρο.272 Όπως χαρακτηριστικά λέει η ίδια η συγγραφέας, εκείνο 

που την ενδιαφέρει περισσότερο σε σχέση με τον χαρακτήρα του Ιππόλυτου είναι να τονίσει τη 

γοητεία του και να αντιστρέψει τον πουριτανισμό του: «Επιθυμία μου ήταν να γράψω για μια 

ανθρώπινη συμπεριφορά και όχι για έναν τρόπο ζωής. Έτσι ο Ιππόλυτός μου έπρεπε να υπερασπίζεται 

μάλλον την αλήθεια κι όχι τη σεξουαλική εγκράτεια που θεωρούσα αρκετά ανιαρή».273 «Για μένα ο 

Ιππόλυτος ήταν πάντα συμπαθητικός, γιατί είναι πάντα εντελώς και απόλυτα ευθύς με τον καθένα, 

ανεξαρτήτως του αποτελέσματος και για τον ίδιο και για τους άλλους». 274 

 

Δραματικά, δίπλα του στο έργο τοποθετείται η Φαίδρα, η αρχετυπική περσόνα της λάγνας μητριάς, 

η οποία τον ποθεί  ερωτικά. Νιώθει πράγματα, είναι ειλικρινής γι’ αυτά που νιώθει και είναι έτοιμη 

να θυσιαστεί.275 Η εμμονή της για τον Ιππόλυτο την οδηγεί στην απαγορευμένη σεξουαλική πράξη, 

ενώ η απαξίωση και η απάθεια που της δείχνει ο ίδιος την οδηγεί στην αυτοκτονία. Η ίδια η Kane 

σχολιάζοντας τον χαρακτήρα της Φαίδρας υποστηρίζει ότι: 

 

    «H Φαίδρα είναι το πρώτο δραματικό πρόσωπο που ενεργοποιείται στο έργο -η κατηγορία της και 

στη συνέχεια η αυτοκτονία της ελευθερώνουν τον Ιππόλυτο και δίνουν το έναυσμα για μια αλλόκοτη 

αλυσίδα των γεγονότων που οδηγούν στη συντριβή της μοναρχίας. Όπως ο Ιππόλυτος […], η Φαίδρα 
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κυνηγά απόλυτα αυτό που θέλει. Δε βρίσκεται πράγματι πολύ σε επαφή με τον εαυτό της για το τι 

θέλει, αλλά το κυνηγά με απόλυτη ειλικρίνεια».276 

 

Ως προς το συναίσθημα του έρωτα τόσο η Φαίδρα όσο και ο Ιππόλυτος παρουσιάζονται ως 

χαρακτήρες ανισόρροποι. Η Φαίδρα δεν μπορεί να ελέγξει το πάθος της για ζωή και επομένως να 

αντέξει την ερωτική απραγία στην οποία τη θέτει ο Ιππόλυτος, ενώ ο τελευταίος δεν μπορεί να 

εγκαταλείψει την εγκεφαλική του άρνηση να ερωτευτεί και να βρει ένα κίνητρο για να ζήσει.277 

 

Ένας εμβόλιμος, αρκετά σημαντικός γυναικείος χαρακτήρας που δημιουργεί η συγγραφέας είναι η 

Στρόφη, η κόρη της Φαίδρας από προηγούμενο γάμο, η οποία θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως 

παίρνει κατά κάποιον τρόπο τη θέση της Τροφού των προγενέστερων δραματικών εκδοχών. Η 

Στρόφη είναι ο χαρακτήρας ο οποίος φέρνει τη φωνή της λογικής μέσα στο παλάτι.278 Παρόλο που 

και η ίδια είναι στην ουσία ένα «διεστραμμένο παιδί», καθώς έχει γίνει περιστασιακά αντικείμενου 

του σαρκικού πόθου του Ιππόλυτου και έχει κοιμηθεί με τον σύζυγο της μητέρας της Θησέα, 

προσπαθεί με επιχειρήματα αλλά και πράξεις να σώσει τόσο τη Φαίδρα από τα άνομα συναισθήματά 

της, όσο και τον ίδιο τον Ιππόλυτο, τον οποίο προσπαθεί να πείσει να αρνηθεί κάθε κατηγορία όταν 

του προσάπτουν τον βιασμό της Φαίδρας. Και στις δύο περιπτώσεις απώτερος στόχος της είναι να 

σωθεί η τιμή και η υπόληψη της βασιλικής οικογένειας.279 Όπως και στον Racine (με την Αρικία) 

έτσι και στην Kane η προσθήκη του χαρακτήρα της Στρόφης συμβάλλει σημαντικά στη 

διαφοροποίηση των κινήτρων της αυτοκτονίας της Φαίδρας, που είναι το συναισθηματικό αδιέξοδο 

και η απόλυτη οδύνη της ερωτικής απόρριψης, που δημιουργεί η καταλυτική και καταστροφική 

επίδραση της ερωτικής ζήλιας. Αναμφισβήτητα η Στρόφη, αν και είναι αρκετά στατική και 

μονοδιάστατη ως δραματικός χαρακτήρας, αποτελεί κατά μια έννοια το αρνητικό είδωλο της 

Φαίδρας, το ομόλογα αντίθετό της, εκείνο που θα ήθελε η ηρωίδα να είναι αν δεν ήταν ο εαυτός 

της.280 

 

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι πως οι δραματικοί ήρωες βιώνουν τη δική τους τραγωδία της 

κοινωνικής απομόνωσης του 20ού αιώνα. Ο καθένας με τον τρόπο του είναι απομονωμένος από τον 

κόσμο που τον περιτριγυρίζει με προεξάρχοντα τον Ιππόλυτο, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε 

διαλογική σχέση με τους άλλους, αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό.281 
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5.2. Ανάλυση του έργου και επισήμανση των ερωτικών στοιχείων 

 

Η πρώτη Σκηνή του έργου είναι βουβή. Διαδραματίζεται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο του παλατιού και 

παρουσιάζει τον Ιππόλυτο μισοξαπλωμένο στον καναπέ, να παρακολουθεί ένα βίαιο έργο στην 

τηλεόραση, τρώγοντας χάμπουργκερ. Τριγύρω του υπάρχουν άδεια κουτιά από τρόφιμα, 

χρησιμοποιημένες κάλτσες και εσώρουχα. Ο νεαρός αυνανίζεται χωρίς ίχνος ευχαρίστησης και 

εκσπερματώνει σε μία κάλτσα. Η συγκεκριμένη εισαγωγική σκηνή σκιαγραφεί έναν Ιππόλυτο 

κυνικό, αδιάφορο, και απομονωμένο στην δική του ανούσια προσωπική ζωή, που είναι γεμάτη από 

ροπές σε πάθη. Η απομόνωσή του, ο εμφανής εγκλεισμός του και η άρνηση μιας φυσιολογικής ζωής 

τον διαφοροποιούν αισθητά από τους προκατόχους του. 

 

Στη δεύτερη Σκηνή η Φαίδρα συνομιλεί με έναν γιατρό, προσπαθώντας να βρει λύση για την 

κατάσταση του Ιππόλυτου. Η διάγνωση είναι πως ο νεαρός πάσχει από κατάθλιψη. Η απόγνωση της 

Φαίδρας, η επιμονή της να βρεθεί μια θεραπεία και η περιγραφή που δίνει για τον Ιππόλυτο οδηγούν 

τον γιατρό στο συμπέρασμα πως η βασίλισσα τρέφει αισθήματα για εκείνον: 

 

 

ΓΙΑΤΡΟΣ: Με σένα κάνει έρωτα; 

ΦΑΙΔΡΑ: Πώς είπες; 

ΓΙΑΤΡΟΣ: Με σένα κάνει έρωτα; 

ΦΑΙΔΡΑ: Μητρυιά του είμαι. Γένος βασιλικό. (σελ 144)259 

 

[...] 

 

ΦΑΙΔΡΑ: Έχει μεγάλη πέραση. 

ΓΙΑΤΡΟΣ: Πώς έτσι; 

ΦΑΙΔΡΑ: Έχει χιούμορ. 

ΓΙΑΤΡΟΣ:  Είσαι ερωτευμένη μαζί του; 

ΦΑΙΔΡΑ: Είμαι γυναίκα του πατέρα του. (σελ.145) 

 

 

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους ο γιατρός φαίνεται να επικεντρώνεται περισσότερο στη σχέση 

της Φαίδρας με τον θετό της γιο. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά η ηρωίδα 



στις ερωτήσεις του γιατρού. Αποφεύγει έντεχνα να δώσει μια σαφή και ευθεία απάντηση για το τι 

νιώθει για τον Ιππόλυτο. Απαντάει κοφτά και προβάλλει έντονα την ιδιότητα της ως μητέρας και 

βασίλισσας, δείχνοντας πως οι απαντήσεις της λειτουργούν περισσότερο ως υπενθύμιση στον ίδιο 

της τον εαυτό. Παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως μια αφοσιωμένη γυναίκα και μητριά δημιουργεί τη 

ψευδαίσθηση μιας υγιούς σχέσης με τον Ιππόλυτο. Το τελευταίο σχόλιο του γιατρού, καθιστά σαφές 

τόσο στη Φαίδρα όσο και στο κοινό, πως η βασίλισσα δεν είναι και τόσο καλή στο να κρύβει τα 

αισθήματά της: 

 

ΦΑΙΔΡΑ: Δεν ξέρω τι να κάνω. 

ΓΙΑΤΡΟΣ: Ξέχασέ τον. (σελ.147) 

 

 

Στην τρίτη Σκηνή η Φαίδρα ομολογεί στην κόρη της τη Στρόφη τον έρωτά της για τον θετό γιο της 

και περιγράφει ερωτικές εικόνες που έχει φαντασιωθεί με πρωταγωνιστές τον Ιππόλυτο και την ίδια: 

 

ΦΑΙΔΡΑ:“Σου’ χει τύχει ποτέ να νομίζεις, να νομίζεις ότι 

θα σπάσει η καρδιά σου;”(σελ.148) 

 

ΦΑΙΔΡΑ:“Να εύχεσαι να μπορούσες να σκίσεις 

το στήθος σου να το ξεριζώσεις να σταματήσει 

ο πόνος;” (σελ.148) 

 

ΦΑΙΔΡΑ:“Ένα δόρυ σφήνωσε μες στα πλευρά μου 

που με καίει.” (σελ.149) 

 

ΣΤΡΟΦΗ: “Ο Ιππόλυτος.” 

 

ΦΑΙΔΡΑ: “Τον νιώθω μέσα από τον τοίχο. Τον αισθάνομαι. Ακούω 

τον χτύπο της καρδιάς του από ένα μίλι μακριά.” (σελ.150-151) 

 

ΦΑΙΔΡΑ: Θέλω να τρυπώσω μέσα του να τον ρουφήξω. (σελ. 151) 

 

Οι λέξεις και οι εκφράσεις που χρησιμοποιεί η Φαίδρα για να περιγράψει τον έρωτά της είναι αρκετά 

ασυνήθιστες, διαφορετικές από τις αναμενόμενες εκφράσεις αγάπης και πόθου, που δημιουργούν 

ανορθόδοξες εικόνες της αγάπης. Για τη βασίλισσα ο έρωτας περιγράφεται με σωματοποιημένες 



εικόνες τρυπημένων πλευρών και ξεσκισμένων στηθών. Το συναίσθημα που νιώθει ότι θα σπάσει η 

καρδιά της αποτελεί μια συχνή μεταφορά για έναν έρωτα είτε απαγορευμένο είτε μη αμοιβαίο. 

Επιθυμεί να τρυπώσει μέσα του και να γίνει ένα μαζί του. Κατά κάποιον τρόπο η ηρωίδα εύχεται να 

αποβάλλει τη μητρική φιγούρα: να διεισδύσει μέσα στον Ιππόλυτο ώστε να ξαναγεννηθεί μέσα από 

εκείνον.   

 

Αν και η Στρόφη προσπαθεί να προφυλάξει τη μητέρα της συναισθηματικά από τη βίωση του 

ερωτικού της πάθους, προειδοποιώντας την για τον κυνισμό και την απάθεια του Ιππόλυτου, αλλά 

για την ενδεχόμενη διάλυση του βασιλικού οίκου, η Φαίδρα όχι μόνο εμμένει στη διαφορετική της 

άποψη για τον Ιππόλυτο, αλλά πιστεύει πως η ερωτική τους ένωση είναι προκαθορισμένη από τη 

μοίρα. 

 

ΦΑΙΔΡΑ: “ Υπάρχει κάτι μεταξύ μας, κάτι φοβιστικό.....[...] 

Ήταν γραφτό. Να ‘μαστε μαζί. Ήταν γραφτό...Δεν μπορώ 

ν’αρνηθώ κάτι τόσο δυνατό […]   (σελ. 151) 

 

Μάλιστα η Φαίδρα παραδέχεται πως τα αισθήματά της είναι τόσο δυνατά, που είναι ικανά να την 

καταστρέψουν. Νιώθει πως το σώμα της δε θα αντέξει την ερωτική πίεση που νιώθει και θα διαλυθεί: 

 

ΦΑΙΔΡΑ: Δεν μπορώ να το αποβάλω. Δεν μπορώ να το σκοτώσω. Δεν μπορώ. Ξυπνάω μ’ αυτό, με 

καίει. Θαρρώ πως θα διαλυθώ τόσο πολύ τον θέλω. […] (σελ. 152) 

 

Η χρήση του ρήματος «καίγομαι» αυτομάτως ανακαλεί στη μνήμη τη λέξη φωτιά, η οποία 

παραδοσιακά χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα δυνατά συναισθήματα του έρωτα και αγάπης που 

νιώθει κάποιος, αλλά ταυτόχρονα και  τα αισθήματα της μανίας, της οργής και του πόνου. 

 

Η Στρόφη, αντιλαμβανόμενη την ερωτική εμμονή της Φαίδρας με τον Ιππόλυτο, προσπαθεί να τη 

συνετίσει και να την αποτρέψει από το να αποκαλύψει τον έρωτά της στον ίδιο τον Ιππόλυτο με την 

αιτιολογία τον διασυρμό της βασιλικής οικογένειας σε όλη την αγγλική κοινωνία, αλλά και την 

επικινδυνότητα της κατάστασης από μια ενδεχόμενη επιστροφή του Θησέα. Τελικά, τα επιχειρήματά 

της δείχνουν, φαινομενικά τουλάχιστον, να λογικεύουν τη Φαίδρα, η οποία υπόσχεται πως θα 

αποσιωπήσει τα συναισθήματά της. 

 

Ωστόσο, στην τέταρτη σκηνή η Φαίδρα επισκέπτεται το δωμάτιο του Ιππόλυτου και παρά την 

υπόσχεση που είχε δώσει στη Στρόφη. αλλά και τη χυδαία και αποκρουστική συμπεριφορά του 



νεαρού απέναντί της, ομολογεί το ερωτικό της πάθος. Στα προσβλητικά λόγια του δεν απαντάει 

καθόλου, ενώ όταν εκείνος την αποκαλεί μητέρα του ζητάει να σταματήσει να χρησιμοποιεί αυτόν 

τον χαρακτηρισμό. Όταν εκείνος την ρωτάει για ποιον λόγο δείχνει τόσο ενδιαφέρον προς το 

πρόσωπό του, με πλήρη νηφαλιότητα και ηρεμία παραδέχεται πως ο λόγος είναι η αγάπη της και στη 

συνέχεια απαριθμεί μπροστά στον νεαρό τους λόγους που την έκαναν να τον ερωτευτεί: 

 

ΦΑΙΔΡΑ: Σ’αγαπώ. 

 

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ:Γιατί; 

 

ΦΑΙΔΡΑ: “Είσαι δύσκολος. Κυκλοθυμικός, κυνικός, φαρμακερός, 

χοντρόκωλος, ξεπεσμένος, κακομαθημένος. Είσαι ξάπλα στο κρεβάτι 

όλη μέρα και χαζεύεις τηλεόραση όλη νύχτα, τριγυρνώντας μέσα στο σπίτι νυσταλέα 

χωρίς να νοιάζεσαι για κανέναν. Υποφέρεις. Σε λατρεύω..Είμαι ερωτευμένη μαζί σου... 

Με τρελαίνεις...” (σελ.163) 

 

Οι λόγοι που έκαναν την ηρωίδα να ερωτευτεί τον Ιππόλυτο ακούγονται εντελώς παράλογοι. Η 

Φαίδρα, όμως, που παραδέχεται πως «η αγάπη δεν έχει λογική» συνεχίζει την ερωτική εξομολόγηση. 

Αν και ο Ιππόλυτος της ξεκαθαρίζει πως ποτέ δεν απολαμβάνει την ερωτική πράξη, εκείνη τον 

προτρέπει τον να δοκιμάσει να κάνει έρωτα μαζί της γιατί είναι σίγουρη πως θα το απολαύσει.   

Παραδεχόμενη ακόμα μια φορά πως είναι τρελά ερωτευμένη μαζί του και μέσα σε κατάσταση 

σύγχυσης και ερωτικής ορμής προχωράει ακόμα περισσότερο, προσφέροντας στον Ιππόλυτο 

έμπρακτη ερωτική ικανοποίηση, κάνοντάς του στοματικό έρωτα ως δώρο για τα γενέθλιά του. Μέσα 

στην πλάνη του έρωτά της η ηρωίδα θεωρεί πως με την πράξη της αυτή, την απόλυτη παράδοσή της 

προς το αντικείμενο του πόθου της, θα καταφέρει να αλλάξει τον νεαρό, να τον βγάλει από την 

απάθεια και την κατάθλιψη στην οποία έχει βυθιστεί. Κάνει όμως λάθος. Ο Ιππόλυτος, αν και δέχεται 

το δώρο, δεν ανταποκρίνεται στα συναισθήματά της και δε διστάζει να την ταπεινώσει σεξουαλικά. 

Μετά το τέλος της ερωτικής πράξης αντιμετωπίζει τη μητριά και άπαξ ερωμένη του με μια 

συγκινησιακή απάθεια και όπως όλους τους άλλους εραστές του ως ένα απλό και πραγμοποιημένο 

αντικείμενο σεξουαλικής ηδονής.282 Η Φαίδρα ωστόσο δεν αποθαρρύνεται από τη στάση του, αλλά 

εκφράζει και πάλι έντονα τον έρωτά της: 

 

ΦΑΙΔΡΑ: Το’ κανα γιατί είμαι ερωτευμένη μαζί σου. […] (σελ.167) 

                                                 
282Κ. Διαμαντάκου (2005) 56. 



Θέλω να το ξανακάνουμε. […] (σελ.168) 

Θέλω να’ μαι μαζί σου. […]  (σελ.169) 

Σ’ αγαπώ. Τόσο πολύ. […] (σελ.169) 

 

Η ηρωίδα σε αντιδιαστολή με τον αναίσθητο νεαρό συνεχίζει να υπερασπίζεται με συναισθηματική 

δύναμη τον έρωτά της, διασπώντας κατά κάποιον τρόπο το «κατά φύλο κατεστημένο της 

σεξουαλικής επιθυμίας και συμπεριφοράς», και λόγω της συγγενικής σχέσης που τους ενώνει αλλά 

και λόγω των κοινωνικών στερεοτύπων που θέλουν τον άντρα στον ρόλο του θηρευτή και τη γυναίκα 

στον ρόλο του θηράματος:283 

 

Προκειμένου ο νεαρός να σταματήσει το ερωτικό της παραλήρημα, της αποκαλύπτει ότι έκανε έρωτα 

με τη Στρόφη, την οποία μάλιστα βρήκε και πιο έμπειρη. Το γεγονός αυτό οδηγεί τη Φαίδρα να βιώσει 

την οδύνη της ερωτικής απόρριψης φτάνοντας σε κατάσταση ερωτικής ζήλιας. Ωστόσο, του δηλώνει 

κατηγορηματικά πως δεν μπορεί να πάψει να τον αγαπάει (σελ. 171) και πως δε θα πάψει να είναι 

ερωτευμένη μαζί του όσο εκείνος αναπνέει (σελ. 172). Ακόμα κι όταν ο νεαρός συνεχίζει να της 

μιλάει υποτιμητικά, λέγοντάς της να πάει να κάνει έρωτα με κάποιον άλλον και να τον αφήσει ήσυχο 

εκείνη τον ικετεύει να ξαναβρεθούν οι δυο τους ερωτικά. Στο τέλος της συζήτησης ο Ιππόλυτος 

φτάνει στα όρια του εξευτελισμού τη Φαίδρα λέγοντάς της πως θα ήταν καλό να επισκεφτεί κάποιον 

γιατρό επειδή έχει σύφιλη, ενώ εκείνη λέγοντας ακόμα μια φορά πως δεν του κρατά κακία αποχωρεί 

από τη σκηνή. 

 

Ακολουθούν τα γνωστά από τον αρχαίο μύθο γεγονότα: Η Φαίδρα πληγωμένη αυτοκτονεί, 

αφήνοντας ένα σημείωμα στο οποίο γράφει πως ο Ιππόλυτος τη βίασε. Η ετεροθαλής αδελφή του 

Ιππόλυτου, Στρόφη είναι σίγουρη για το ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και σπεύδει να πείσει τον 

Ιππόλυτο να αρνηθεί το βιασμό, για να σώσει τη ζωή του από το εξαγριωμένο πλήθος. Ο Ιππόλυτος 

όμως, μάλλον για να διασκεδάσει την πλήξη του και όχι από συγκίνηση για την πράξη της Φαίδρας, 

παραδίδεται στις αρχές και αποδέχεται την κατηγορία. Εν τέλει το εξαγριωμένο πλήθος  αρχικά τον 

ευνουχίζει και τελικά τον σκοτώνει διαμελίζοντάς τον. Έχει προηγηθεί ο δημόσιος βιασμός και φόνος 

της Στρόφης από τον ίδιο τον πατέρα της Θησέα ο οποίος έχει επιστρέψει, καθώς και η αυτοκτονία 

του Θησέα μετά τη συνειδητοποίηση της πράξης του. Έτσι το έργο κλείνει με τα τρία πτώματα επί 

σκηνής και τον Ιππόλυτο ευτυχισμένο που επιτέλους ¨συνέβη κάτι” να λέει χαμογελαστά την 

επιθανάτια φράση: «Να’ τανε, λέει, κι άλλες στιγμές σαν κι αυτήν».284 

 

                                                 
283Φ. Ιασονίδου (2018) https://www.fractalart.gr/faidra/ 
284 Β. Λιαπής (2008) 322.   
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Στο Phaedra’s Love της Sarah Kane ολόκληρο το μυθικό επεισόδιο της Φαίδρας και του Ιππόλυτου 

αποδομείται πλήρως. Μέσω της νέας εκδοχής του μύθου η Kane επιδιώκει να καυτηριάσει τις αξίες 

της σύγχρονής της εποχής. Τόσο η Φαίδρα όσο και ο Ιππόλυτος λειτουργούν πέρα από κάθε κανόνα 

ηθικής απαγόρευσης, σε σημείο που να αποτελούν νεο-δημιούργητους χαρακτήρες. Η Φαίδρα 

ομολογεί χωρίς αναστολές και με ωμό τρόπο το ερωτικό της πάθος στον Ιππόλυτο, προσφέροντάς 

του μάλιστα και μια πράξη σαρκικής ηδονής, ενώ ο νεαρός μεταπλάθεται σε ένα κυνικό, φιλήδονο 

πλουσιόπαιδο με έντονη ροπή κι εξάρτηση προς τα πάθη. Και οι δύο δρουν σε ένα σκοτεινό 

περιβάλλον γεμάτο τρυφερότητα, αλλά και βία, ηδονή της σεξουαλικής επαφής, αλλά και ηδονή του 

θανάτου, έρωτα και εκδίκησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Επίλογος - Συμπεράσματα 

 

Η μελέτη του αρχαιόμυθου επεισοδίου της Φαίδρας και του Ιππόλυτου και συγκεκριμένα η ανάλυση 

του θεματικού μοτίβου του έρωτα στα έργα Ιππόλυτος Στεφανηφόρος ή Στεφανίας του Ευριπίδη, 

Phaedra του Seneca, Phèdre του Racine, Φαίδρα του Αριστομένη Προβελέγγιου, Φαίδρα του Γιάννη 

Ρίτσου και Φαίδρας Έρως (Phaedra’sLove) της Sarah Kane οδηγούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

συνολικής θεώρησης. Προβάλλοντας περισσότερο το πρόσωπο της Φαίδρας, έναν δευτερεύοντα 

χαρακτήρα του μύθου που όμως πολύ γρήγορα απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο, διαπιστώθηκε πως 

η ηρωίδα, ήδη από την εποχή του Ευριπίδη, έχει ταυτιστεί απόλυτα με τον ανόσιο έρωτα και το 

παράνομο πάθος, το οποίο απέκτησε σε όλες σχεδόν τις δραματικές μετ-εγγραφές ηθικοκοινωνική 

αλλά και πολιτική διάσταση ανάλογα με τις νόρμες του λογοτεχνικού γένους στο οποίο μεταγράφη 



ο μύθος, την εποχή συγγραφής του έργου, αλλά και την προσωπική θεώρηση και έμπνευση του 

εκάστοτε δημιουργού. 

 

Όσον αφορά τον Ιππόλυτο του Ευριπίδη αν και το ερωτικό πάθος της Φαίδρας εμφανίζεται κυρίως 

σαν είδος ιερής μανίας, εμπνευσμένης από δύναμη θεϊκή, ο Ευριπίδης καταφέρνει να συνδέσει 

δραματικά το στοιχείο του έρωτα και με την ανθρώπινη προαίρεση, προσαρμόζοντας δραματικά την 

επήρεια του ερωτικού μοτίβου και επί της ανθρώπινης πλευράς των πρωταγωνιστών. Με τον τρόπο 

αυτό καταφέρνει να μετατοπίζει συνεχώς το ενδιαφέρον του αναγνώστη/θεατή μεταξύ της έντονης 

προβολής της θεϊκής ανάμειξης ως αντίθεση μεταξύ του έρωτα και της αποχής από αυτόν, της 

σεξουαλικότητας και της άρνησής της και της προσωπικής επιλογής των ηρώων με κυριότερα 

δραματικά στοιχεία τον μισογυνικό λόγο του Ιππόλυτου αλλά και την προσωπική επιλογή της 

Φαίδρας να αυτοκτονήσει αρνούμενη να δεχτεί το δικαίωμά της στον σαρκικό πόθο και τον έρωτα. 

Σε μια τραγωδία διακυμάνσεων, ανατροπών και συγκρούσεων (ανθρώπινων και εξωανθρώπινων), η 

άνιση εσωτερική πάλη της Φαίδρας εντάσσεται στην άνιση μάχη ενός αγνού – αλλά θνητού – νέου 

με μία αθάνατη θεά.285 

 

Ο λατίνος ποιητής Seneca, ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό το μυθικό μοτίβο που αναπτύσσει ο 

Ευριπίδης, χωρίς να υπάρχει κάποια ουσιαστική ανατροπή του μύθου. Η πολιτική κατάσταση της 

εποχής του, η επίδραση της στωικής φιλοσοφίας, η γνώση της αρχαίας γραμματείας, αλλά και τα 

προσωπικά του βιώματα επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τη συγγραφή του. Ιδιαίτερα οι απόψεις του 

Στωικισμού σύμφωνα με τις οποίες ο Κόσμος είναι προκαθορισμένος από την ειμαρμένη και ο 

άνθρωπος ως ελάχιστη μονάδα του Κόσμου που τον περιβάλλει οφείλει να το αποδεχτεί αυτό, αλλά 

και το ότι το ύψιστο αγαθό που οδηγεί στην ευτυχία είναι η αρετή, μέσω της οποίας ο άνθρωπος 

οδηγείται στη σοφία και απαλλάσσεται από όλα τα πάθη, που αποτελούν πηγή δυστυχίας, είναι 

εμφανή στη Phaedra.286 Όσον αφορά στο ερωτικό στοιχείο ο Seneca ως ικανός δημιουργός, 

χρησιμοποιεί το πρότυπο, συνθέτοντας μια τραγωδία με το δικό του μοναδικό και προσωπικό ύφος, 

ως αποτέλεσμα κυρίως εισαγωγής νέων και αρκετά ενδιαφερουσών καινοτομιών. Εκ των 

σημαντικότερων καινοτομιών αποτελούν σαφώς η προσωπική ομολογία του ερωτικού πάθους από 

την ίδια τη Φαίδρα στον νεαρό πρόγονό της, η ακραία αντίδραση του Ιππόλυτου και η απόπειρα να 

δολοφονήσει τη μητριά του στη σκηνή, καθώς και η δυναμική εμπλοκή της Τροφού προκειμένου να 

κατηγορηθεί ο νέος ως επίδοξος βιαστής. Ενώ ο Ευριπίδης θέτει εξαρχής τα θεϊκά πλαίσια μέσα στα 

οποία θα αναπτύξει τη δομή του Ιππόλυτου, στον Seneca το θεϊκό στοιχείο υποχωρεί και 

αντικαθίσταται από την προσωπική βούληση και προαίρεση των ηρώων. Το ανόσιο πάθος της 
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σενέκειας Φαίδρας προβάλλει ως ένα στοιχείο του έργου δεδομένο εξαρχής, χωρίς ο ποιητής να 

εστιάζει στην αιτία που το προκάλεσε. Ο χαρακτήρας της Φαίδρας του Seneca αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες προσωπογραφίες του ποιητή, δίχως όμως να συμφωνεί πλήρως με τις αντιλήψεις του 

Ευριπίδη, εφόσον είναι εμπαθής, αρκετά δυναμική και της λείπει η θηλυκότητα και η αξιοπρέπεια 

της ευριπίδειας Φαίδρας.287 

 

Στη Phèdre του Racine, το ερωτικό πάθος είναι ακατανίκητο και ταυτόχρονα καταστροφικό,  ενώ 

παράλληλα αποκλείει κάθε τρυφερότητα. Ο Racine, επηρεασμένος από τη θρησκευτικότητα και τον 

μυστικισμό του Ιανσενισμού, παρουσιάζει τους ήρωες του ως δυστυχισμένα και αξιοθρήνητα 

πλάσματα, έρμαια του πάθους τους, που μόνο ο Θεός μπορεί να τους λυτρώσει.288  Η ερωτευμένη 

Φαίδρα αισθάνεται συχνά οίκτο για τον εαυτό της, μα δεν νιώθει κανενός είδους συμπόνια για τον 

αγαπημένο της που δεν συμμερίζεται τα αισθήματά της. Το στοιχείο που εξωθεί τη ρακίνεια Φαίδρα 

στην εκδίκηση δεν είναι τόσο η ερωτική απόρριψη της από τον Ιππόλυτο όσο η εισαγωγή στο έργο 

της Αρικίας ως ερωμένης του Ιππόλυτου. Για πρώτη φορά στη διαχρονική πραγμάτευση του μύθου 

ο Ιππόλυτος αποκτά μια αδυναμία: αυτή του έρωτα. Γενικά, ο έρωτας στο έργο του Racine παίρνει 

διάφορες μορφές. Τρυφερός ή άγριος, αμοιβαίος ή μοναχικός, αγνός ή ανελέητος, στο τέλος είναι 

πάντα “άτυχος”. Το ότι ο έρωτας δεν ολοκληρώνεται στο έργο του δεν εξηγείται μόνο από τους 

δραματουργικούς κανόνες που καθορίζουν το τραγικό είδος κατά την περίοδο του Κλασικισμού, 

αλλά αποτελεί αποκλειστική επιλογή αυτού του θέματος ως τραγικού. Ο Ρακίνας είναι ίσως από τους 

πρώτους ποιητές που ανήγαγε στα όρια του τραγικού το θέμα του ανολοκλήρωτου έρωτα.289 

 

Όσον αφορά στα δραματουργικά κείμενα που επιλέχθηκαν από τη νεοελληνική λογοτεχνία, 

ξεκινώντας από τις αρχές του 20ού αιώνα, μπορούμε να ισχυριστούμε πως ο Αριστομένης 

Προβελέγγιος με τον θεατρικό του λόγο εμβάθυνε στα κοινωνικά προβλήματα, προσέγγισε με 

διαφορετική ματιά τον αρχαίο θεατρικό χώρο κι επιδίωξε να εμφυσήσει αρχές και αξίες στη νέα 

ελληνική κοινωνία. Η τραγωδία του Φαίδρα, που γράφεται εν μέσω του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου 

εντάσσεται εν μέρη στην εποχή του, τόσο με την εισαγωγή στην αρχή του έργου της συνομιλίας ενός 

αρχαίου πολεμιστή με τον γιο του, όσο και με τον παραγκωνισμό των αρχαίων χορικών και την χρήση 

της ομοιοκαταληξίας, η οποία δημιουργεί έναν λυρικό τόνο, μειώνει την τραγικότητα, ελαφρύνοντας 

έτσι τη βαριά πολεμική ατμόσφαιρα της εποχής. 
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Στη Φαίδρα του ο Προβελέγγιος ακολουθεί πιστά και χωρίς καμία ανατροπή τον αρχετυπικό 

ευριπίδειο μύθο. Στο έργο δεν υπάρχει “μεγαληγορία”. Ο συγγραφέας μπαίνει στην ουσία του μύθου, 

χωρίς πλατειασμούς που διασπούν την ενότητά του. Γνώστης του “μέτρου” που χαρακτηρίζει τον 

αρχαιοελληνικό μύθο, κληρονομεί από τη δραματική ποίηση της κλασικής εποχής τη σύμπτυξη 

νοημάτων, την κυριολεξία και την ευγένεια του ύφους. Το έργο διακρίνεται από έναν άκρατο 

ιδεαλισμό, εφόσον η ηρωίδα δε σκιαγραφείται ως μια άπιστη και πανούργα μητριά, αλλά ως μια 

πληγωμένη γυναίκα, που παρά τον παρανοϊκό της παραλογισμό, παρά τη φρίκη και τον 

αποτροπιασμό που εκπέμπουν οι πράξεις της, καταφέρνει τελικά να προκαλεί τον οίκτο και τη 

συμπόνια των θεατών.290 Ο Προβελέγγιος παρουσιάζει και έναν διαφορετικό Ιππόλυτο με 

μεγαλύτερη μεγαλοψυχία από εκείνη του Ευριπίδη, αφού και λίγο πριν τον θάνατό του ακόμα 

ενδιαφέρεται να διασφαλίσει την τιμή της Φαίδρας, αλλά και την ευτυχία του πατέρα του. 

Χαρακτηριστική είναι άλλωστε και η απουσία του μισογυνικού του λόγου, όταν η Φαίδρα του 

ομολογεί τον έρωτά της. Στη Φαίδρα του Προβελέγγιου είναι εμφανής η απουσία των δύο θεαινών 

(Αφροδίτης-Άρτεμης), ίσως σε μια προσπάθεια του συγγραφέα να εισάγει την αρχαία τραγωδία στην 

εποχή του και στο σύγχρονό του θέατρο, προσδίδοντάς της μία ανθρωποκεντρική διάσταση. Οι 

σκηνές της μαγικής τελετουργίας και της εμφάνισης των Νυφών του δάσους που προστίθενται δεν 

υπάρχουν σε καμιά προγενέστερη εκδοχή. Η εισαγωγή του εξω-ανθρώπινου και παραμυθιακού 

στοιχείου προέρχεται από το είδος του δημοτικού τραγουδιού, ίσως όμως και να αντικαθιστά έμμεσα 

το θεϊκό στοιχείο. Η σκηνή συνάντησης Φαίδρας και Ιππόλυτου όπου η πρώτη ομολογεί τον έρωτά 

της, η αντίδραση του Ιππόλυτου, η επιθυμία της Φαίδρας να πεθάνει από τα χέρια του και η λιποθυμία 

της πάνω στη σκηνή και η αυτοκτονία της στη θέα του  θυμίζουν την αντίστοιχη εκδοχή του Seneca. 

 

Ξεχωριστό κεφάλαιο στη νεοελληνική δραματουργία αποτελούν οι ποιητικοί θεατρικοί μονόλογοι 

του Γιάννη Ρίτσου. Το ερωτικό του ποίημα του Φαίδρα είναι ένα ποίημα αποκλειστικά για τον θηλυκό 

έρωτα. Ο ποιητής αξιοποιεί ελεύθερα και αποσπασματικά το μυθικό πλαίσιο και φωτίζει υπό το νέο 

πρίσμα του μοντερνισμού και υπερρεαλισμού το μυθικό υπόβαθρο. Καταφέρνει και διεισδύει στον 

θηλυκό ψυχισμό της Φαίδρας και πραγματοποιώντας το απόλυτο συναισθηματικό “ξεγύμνωμά” της, 

βάζοντάς την κάνει η ίδια, χωρίς ντροπή και ενδοιασμούς, ερωτική εξομολόγηση στον ίδιο τον 

Ιππόλυτο, ανιχνεύει τις εσωτερικές της εκφάνσεις σε μια κατάσταση έντονης, ακραίας και 

εσωτερικής διαμάχης. Σκιαγραφεί την ηρωίδα ως μια “σύγχρονη” γυναίκα που επαναστατεί, 

απελευθερώνεται από τις κοινωνικές και ηθικές συμβάσεις, υπερβαίνοντας το παρελθόν της αλλά και 

τον ίδιο της τον εαυτό. Ο Ρίτσος τοποθετεί αναμφισβήτητα τον ευριπίδειο μύθο στη σύγχρονή του 

πραγματικότητα και τον εμπλουτίζει με στοιχεία κοινωνικά, πολιτικά και πολτισμικά της εποχής του. 
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Κάνει αναφορές στις διαδηλώσεις του λαού εναντίον του δικτατορικού καθεστώτος και ανατρέπει 

τον μύθο εξορίζοντας τον Ιππόλυτο -υπαινιγμός για τη δική του εξορία- από το καθεστώς, ενώ 

παρουσιάζει τα συναισθήματα της Φαίδρας μέσα από έναν μονόλογο, ο οποίος βρίθει από 

υπερρεαλιστικές εικόνες. 

 

Τέλος, στο έργο της Kane Φαίδρα Έρως το ρομαντικό ερωτικό στοιχείο αντικαθίσταται από την ωμή 

σεξουαλικότητα και τη βία. Κινούμενη μέσα σε ένα ομόλογο πλαίσιο αίσθησης της θεατρικότητας 

και της τραγικότητας, και η ίδια η συγγραφέας, διυλίζοντας και μεγεθύνοντας σημασιολογικά και 

σημειολογικά τα «μοντέρνα» έως «μεταμοντέρνα» σπερματικά στοιχεία του θεάτρου του Seneca, 

επιχειρεί στα τέλη του 20” αιώνα να απελευθερώσει στο έργο της τις διαστροφικές επιθυμίες και τα 

αναρχικά πάθη, να αποκαλύψει σε όλο τους το μεγαλείο επώδυνες και ενοχλητικές αλήθειες, να 

κλονίσει τους παραδοσιακούς τρόπους αντίληψης και σκέψης, να διευρύνει τους ορίζοντες της 

αυτοσυνείδησης και, τελικά, να καταγγείλει, μέσα από την αισθητική της αναπαράσταση, την 

πραγματική βία.291 Το έργο θεωρείται ένα από τα πρώτα έργα που εντάσσονται στο ιδεολογικό 

πλαίσιο του θεάτρου «in-yer-face», ένα θέατρο που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού 

ως προς τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα της σύγχρονης εποχής δια της ωμής προβολής βίας 

και σκληρότητας. Επαναφέροντας μια ωμή πολιτική γλώσσα και θεατρική εικονογραφία, η Kane 

αποκαλύπτει χωρίς περιστροφές μέσα από τα έργα της την αισχρή επεμβατική πολιτική της Αγγλίας 

ως νέας ηγεμονικής δύναμης όχι μόνο στο ιρλανδικό πρόβλημα αλλά και στον πόλεμο της Βοσνίας.292 

Ο Ιππόλυτος σκιαγραφείται ως ένας συναισθηματικά ρηχός νέος, βυθισμένος στην πλήξη της 

καθημερινότητας, ενώ η Φαίδρα άκρως συναισθηματική. Ομολογεί το ερωτικό της πάθος, 

προσωπικά στον Ιππόλυτο, χωρίς φοβίες και συναισθηματικές αναστολές, προσφέροντάς του 

παράλληλα μια σκηνή ερωτικής, σαρκικής ηδονής. Εκεί που ο Ιππόλυτος εξακολουθεί τον 20ό μ.Χ. 

αι. να λέει με τον δικό του τρόπο ένα δυνατό «όχι» στον έρωτα και την οποιαδήποτε συναισθηματική 

επένδυση που αυτός συνεπάγεται, η Φαίδρα της Kane έρχεται και καταφάσκει, κραυγαλέα και 

απόλυτα πλέον, συναισθηματικά και σωματικά, τολμώντας να «διασπάσει το κατά φύλο κατεστημένο 

της σεξουαλικής επιθυμίας και συμπεριφοράς», να ανατρέψει την καθεστηκυία πατριαρχική 

εννοιολογική τάξη, να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της θηλυκής γλώσσας, του φυσικού φύλου της 

και της προσωπικής ηθικής της από τα δεσμά της ανδρικής γλώσσας, του κοινωνικού φύλου και της 

κοινωνικής ηθικής.293 ;;; Όπως και στην ηρωίδα του Racine όπου το συναίσθημα του έρωτα θα 

μετατραπεί σε υπερβολική ζήλια λόγω του έρωτα του Ιππόλυτου προς την Αρικία,  έτσι και στη 
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Φαίδρα της Kane το ερωτικό πάθος μετατρέπεται τελικά σε ερωτική ζήλια της ηρωίδας προς την 

κόρη της επειδή η τελευταία συνευρέθηκε ερωτικά με τον Ιππόλυτο. 

 

Κλείνοντας την εργασία, αξίζει να σημειωθεί ότι στις διαχρονικές μεταπλάσεις του μύθου της 

Φαίδρας που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία, το πρόσωπο που απομακρύνεται αισθητά από την 

αρχαιόμυθη σκιαγράφησή του, όσον αφορά το ερωτικό στοιχείο, είναι αυτό του Ιππόλυτου. Από τον 

αδιάλλακτο πουριτανό νέο του Ευριπίδη και τον ερωτευμένο με την Αρικία στη Phaedra του Racine, 

καταλήγει σε έναν καταθλιπτικό νέο, που μετατρέπει τους εραστές του σε αντικείμενα στο Φαίδρας 

Έρως της Sarah Kane. Η Φαίδρα από την άλλη παραμένει αναλλοίωτα ίδια, “πιστή” στις μυθολογικές 

συνιστώσες: με χαρακτηριστικό την εμμονή σε έναν έρωτα που αντιπροσωπεύει την αιώνια 

ανεκπλήρωτη επιθυμία: πάντα είναι η μητριά που ερωτεύεται τον θετό γιο της, που ομολογεί τον 

έρωτά της και που ποτέ δεν αποκτά αυτό που θέλει.294 
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