


ΣΟΑ Ι ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 
 

 

ΘΤΡΑ 13: ΑΙΧΤΛΟ 
 

 0ι τραγικοί ποιθτζσ πριν τον 5ο  π.Χ. αι 

 

Τι ιταν θ Τραγωδία τον 5ο π.Χ. αιϊνα γνωρίηουμε πολφ καλά. Για τον προθγοφμενο, 6ο  

αιϊνα, θ ωιλολογικι επιςτιμθ αντιμετωπίηει πολλζσ δυςχζρειεσ και μόνο υποκζςεισ είναι 

δυνατό να διατυπωκοφν. Ενϊ ςτθν Αρχαϊκι εποχι οι Ανατολικζσ και Δυτικζσ χϊρεσ τοφ 

Ελλθνικου κόςμου προκάλεςαν ηωθρι κίνθςθ ςε διάωορα πεδία, θ μθτροπολιτικι Ελλάδα 

ζμενε πιο ιςυχθ. Εδϊ όμωσ ςυντελζςκθκαν εξελίξεισ, που οδιγθςαν ςτθν τελειοποίθςθ 

των δραματικϊν μορωϊν επάνω ςε Αττικό εδαωοσ και δθμιοφργθςαν τισ προχποκζςεισ για 

το Ευρωπαϊκό Δράμα. Αυτζσ ιςαν προϊόντα πλοφςιασ βλαςτιςεωσ, που δεν τισ 

καταλαβαίναμε οφτε με τα ζργα που ςϊκθκαν, οφτε με όςεσ ςαωείσ πλθροωορίεσ ζχουμε 

για τθ δράςθ των ατόμων. Ζτςι το πρόβλθμα τθσ Γενζςεωσ τθσ Τραγωδίασ ζμεινε από τθν 

εποχι τθσ Αλεξανδρινισ Επιςτιμθσ ζνα από τα πιο ςοβαρά και τα πιο αωιςβθτοφμενα 

προβλιματα. 

 

Οι ειδιςεισ που ζχουμε για τον 6ο  αιϊνα είναι λίγεσ και πενιχρζσ. Ο γνωςτόσ τραγικόσ 

ποιθτισ του τζλουσ του 6ου  και των αρχϊν του 5ου  αΛ. π.Χ. αιϊνα, Φρφνιχοσ, ο οποίοσ 

καταδικάςκθκε ςε πρόςτιμο από τουσ Ακθναίουσ για τθ λφπθ και τθ ςτενοχϊρια, που τοφσ 

προκάλεςε με τθν Τραγωδία του «Μιλιςου Άλωςισ», δίνει λυρικό τόνο ςτα δράματα του.  

 

Αυτό αποτελεί ζνδειξθ ότι ςτισ αρχζσ του 5ου αϊ. π.Χ. ι τραγωδία είχε περιςςότερα λυρικά 

μζρθ από οςα αργότερα. O Φρφνιχοσ, που, κατά το λεξικό τθσ Σοφδασ, πιρε πρϊτο βραβείο 

το 512 και βραβείο πάλι το 476, όταν χορθγόσ ιταν ο Κεμιςτοκλισ, «πρϊτοσ γυναικείον 

πρόςωπον ειςιγαγεν εν τθ ςκθνι και εφρζτθσ του τετραμζτρου εγζνετο». Άλλεσ γνωςτζσ 

τραγωδίεσ του είναι: «Αιγφπτιοι», «Ακταίων», «Αλκθςτισ», «Ανταίοσ» ι «Λίβυεσ», «Δίκαιοι» 

ι «Πζρςαι» ι «Σφν-κωκοι», «Δαναΐδεσ», «Πλευρϊνιαι», «Τάνταλοσ», «Τρόιλοσ». 

 

Ο Θ ζ ς π ι σ, ποιθτισ που ζωκαςε ςτθν Ακινα από τον διμο τθσ Λκαρίασ ςτθν Αττικι, ο 

οποίοσ βριςκόταν βορειότερα από τον ςθμερινό Διόνυςο, όπου ανακαλφωκθκαν ερείπια 

αρχαιότατου κεάτρου, κατά το Ράριο χρονικό (43) ανζβαςε τραγωδία ςτα Μεγάλα 

Διονφςια ςτθν 61θ Ολυμπιάδα . (Ρρζπει να ιταν μεταξφ 536-533 π.Χ.). Με το Πάριο Χρονικό 

ςυμωωνεί και θ Σοφδα ςτο λιμμα Θζςπισ. Ο ποιθτισ ζβγαινε ό ίδιοσ ςτθ ςκθνι ςτα 

διαλείμματα και άπιγγελλε προσ το κοινό, για να ξεκουράηει τουσ χορευτζσ.  

 



Σφμωωνα με το λεξικό τθσ Σοφδασ ο Κζςπισ ζβαωε ςτθν αρχι το πρόςωπο του με ψιμφκιο 

και φςτερα ζκανε τθ μάςκα από λινό φωαςμα. Θ πλθροωορία αυτι δεν ωαίνεται ςωςτι, 

γιατί θ μάςκα ανικει ιδθ ςτθν προϊςτορία τθσ τραγωδίασ.  

 

Θ Σοφδα, πάλι, ςτο λιμμα  Αρίων αποδίδει ςτον ποιθτι αυτόν, που άκμαςε περί το 600 π.Χ. 

και καταγόταν από τθν Κόρινκο, τθν επινόθςθ του «τραγικοφ τρόπου». Ο βυηαντινόσ 

γραμματικόσ Λωάννθσ ο Διάκονοσ αποδίδει ςτον Σόλωνα μαρτυρία, κατά τθν οποία «ο 

Αρίων ςυνζβθκε τθσ τραγωδίασ το πρϊτον εισ τον κόςμον Δράμα». 

 

Ο Θρόδοτοσ (Ε 67) μάσ πλθροωορεί ότι ο τφραννοσ Κλειςκζνθσ μετζωερε ςτθ Σικυϊνα τουσ 

«τραγικοφσ χοροφσ» ςε ανάμνθςθ των «πακϊν» (δεινοπακθμάτων) του Αδράςτου, για τθ 

λατρεία του Διονφςου. Το λεξικό τθσ Σοφδασ αναωζρει ότι ο τραγικόσ ποιθτισ Ε π ι γ ζ ν θ σ 

ειςιγαγε ςτθ λατρεία του Διονφςου κζματα άςχετα προσ τον κεόν αυτό. Πλα αυτά δείχνουν 

ςυνάωεια των πρϊιμων τραγικϊν αςμάτων με τουσ Δωριείσ, που ςτθρίηεται και ςτθν 

γλϊςςα τθσ τραγωδίασ, θ οποία αν και Αττικι, ςτα διαλογικά μζρθ διατθρεί -α αντί του -θ. 

Στθν προκλαςςικι περίοδο τθσ τραγωδίασ ανικουν δφο ακόμθ ποιθτζσ: Ο Χοιρίλοσ και ο 

Πρατίνοσ.  

 

Ο Χοιρίλοσ παραμζνει τελείωσ ςκοτεινόσ. Ο Ακθναίοσ αυτόσ ποιθτισ, ωθμολογείται, 

ειςιγαγε ςτο κζατρο τα προςωπεία και τισ ενδυμαςίεσ. Ριρε μζροσ ςε αγϊνεσ με τον 

Αιςχφλο, τον Ρρατίνο, τον Φρφνιχο και τον Σοωοκλι. Το λεξικό τθσ Σοφδασ ανεβάηει τισ 

τραγωδίεσ του ςε 160 και τισ νίκεσ του ςε 13. Του πλθκωρικοφ αυτοφ ςυγγραωζα είναι 

γνωςτόσ ο τίτλοσ ενόσ μόνο ζργου, τθσ «Αλόπθσ», όπου δραματοποιοφςε ζναν Αττικό 

κρφλο: Ο Ροςειδϊν μαηί με τθν Αλόπθ απζκτθςε ζνα γιο, τον Λπποκόωντα, που το όνομά 

του είχε μια ωυλι. Αποςπάςματα των ζργων του δθμοςιεφκθκαν ςτθ Λειψία το 1889. 

 

Ο Πρατίνοσ από τον Φλειοφντα, γιοσ του Ρυρρωνίδθ, για τον οποίο ζγινε ιδθ λόγοσ, ςτθν 

Ακινα επιδόκθκε ςτθ δραματικι τζχνθ και ιδιαίτερα ςτο ςατυρικό δράμα.  Το λεξικό τθσ 

Σοφδασ αναωζρει ότι πρϊτοσ αυτόσ ζγραψε ςατυρικά εργα. Το ίδιο λεξικό μάσ πλθροωορεί 

ότι ο Ρρατίνοσ ζγραψε πενιντα δράματα, από τα οποία τα 32 ιςαν ςατυρικά και ότι πιρε 

μζροσ ςε δραματικοφσ αγϊνεσ τθσ 70θσ  Ολυμπιάδασ (499-496 π.Χ.) με ανταγωνιςτζσ τον 

Αιςχφλο και τον Χοιρίλο. Κεωρείται βζβαιο ότι ο Ρρατίνασ κακιζρωςε το τζταρτο δράμα 

κάκε δραματικισ τετραλογίασ να είναι ςατυρικό δράμα.  

 

Θ μαρτυρία του Αριςτοτζλθ («Περί Ποιθτικισ», 1449 3) για τθν αρχι τθσ τραγωδίασ: 

«Γενομζνθ δ' ουν απ' αρχισ και αυτι [θ Τραγωδία] και θ Κωμωδία, και θ μεν από των 

εξαρχόντων τον Δικφραμβον, θ δε από των τα φαλλικά», κατά τθν οποία θ Τραγωδία 

αναπτφχκθκε από τον Δικφραμβο, μάλλον δε από αυτά που ζλεγε αυτοςχεδίωσ ό 



επικεωαλισ του λυρικοφ αυτοφ άςματοσ, που ζςυρε τον χορό, ςτάκθκε ςθμείο, γφρω από 

το οποιο χωρίςκθκαν οι ωιλόλογοι. Για τθ ςτιριξθ τθσ κεωρίασ του Αριςτοτζλθ οι ερευνθτζσ 

ωζρνουν τισ λζξεισ τραγωδία, τ ρ α γ ω δ ό σ. Δίδεται θ ερμθνεία ότι οι λζξεισ αυτζσ 

αναωζρονται κατά ζνα τρόπο ςε μεταμωιεςμζνουσ ςατφρουσ με μορωι τράγου. Τίποτε 

όμωσ δεν μαρτυρεί ότι ο Δικφραμβοσ χορευόταν κάποτε από πρόςωπα με περιβολι 

ςατφρου, οφτε ανιχνεφεται δραματικό ςτοιχείο ςε Δικφραμβο πριν τον Βακχυλίδθ, ο οποίοσ 

πάντωσ είναι πολφ μεταγενζςτεροσ τθσ Τραγωδίασ. 

 

Εξ αλλοφ ο Αριςτοτζλθσ δεν είχε ςτθ διάκεςθ του ιςτορικό υλικό για να μελετιςει τα 

ςχετικά με τθν Τραγωδία ωσ τΛσ αρχζσ του 5ου  αιϊνα π.Χ. Τα πρϊτα δράματα γράωονταν 

ςτθν Ακινα όχι για δθμοςίευςθ. Ζτςι δεν υπιρχε οιοδιποτε αρχείο των δραμάτων αυτϊν. 

Και το ότι δεν μασ εξθγεί γιατί ο χορόσ τθσ Τραγωδίασ διαωζρει από τον χορό του 

Δικυράμβου και γιατί κατά κανόνα θ τραγωδία πρζπει να ζχει οδυνθρό τζλοσ, αωινοντασ 

μασ πολλά ανεξιγθτα κενά, οδθγοφν ςτθ ςκζψθ ότι ο Αριςτοτζλθσ ζγραψε τα παραπάνω 

κεωρθτικϊσ, από όςα γνϊριηε για τθν Τραγωδία και τον Δικφραμβο των ιμερων του. 

 

Το πιο πικανό είναι ότι πολφ νωρίσ, κατά τον 6ο  αιϊνα π.Χ., ςτισ πόλεισ τθσ βόρειασ 

Ρελοποννιςου και ιδιαίτερα ςτθν Κόρινκο καί τθν Σικυϊνα ζγιναν λυρικά άςματα με 

περιεχόμενο παρμζνο από θρωικοφσ κρφλουσ.  

 

Στο ίδιο «Περί Ποιθτικισ» (1449 3 5) ςφγγραμμά του ο Αριςτοτζλθσ μάσ παρζχει τθν εξισ 

είδθςθ: «Και τότε των υποκριτϊν πλικοσ εξ ενόσ εισ δφο πρωτοσ Αιςχφλοσ ιγαγε και τα του 

χοροφ θλάττωςε και τον λόγον πρωταγωνιςτιν παρεςκεφαςε, τρεισ δε καί ςκθνογραφίαν 

Σοφοκλισ» (καί το πλικοσ των υποκριτϊν ο Αιςχφλοσ αφξθςε και τα του χοροφ ζκανε 

κατϊτερα και τον διάλογο ετοίμαςε. Ρρωταγωνιςτι, τρεισ δε υποκριτζσ καί ςκθνογραωία 

ειςιγαγε ο Σοωοκλισ). 

 

Θ εξζλιξθ τθσ Τραγωδίασ κατζςτθςε τισ καινοτομίεσ τόςο του Αιςχφλου όςο και τοφ 

Σοωοκλι απολφτωσ αναγκαίεσ. Στον «Οιδίποδα επί Κολωνϊ», Τραγωδία των τελευταίων 

χρόνων του Σοωοκλι, χρειάςκθκε να υπάρχουν τζςςερισ υποκριτζσ. Ρεριςςότερουσ δεν 

εγνϊριςε θ αρχαιότθτα. Με τον καιρό αυξάνονταν τα διαλογικά μζρθ του δράματοσ ςε 

βάροσ των λυρικϊν, ομωσ ποτζ δεν ζγινε διδαςκαλία χωρίσ χορικά. 

 

Η Αττικι Σραγωδία 

 

Θ τραγωδία ιταν ςτθν Αρχαία Ελλάδα τελετι κρθςκευτικι. Τον χαρακτιρα τθσ αυτό 

ωαίνεται να διατιρθςε για πολφν καιρό, αωοφ ςτθν Αλεξάνδρεια τθν βρίςκαμε ςε 



μεταγενζςτερα χρόνια να εντάςςεται ςτθ γιορτι του Διονφςου. Για τθν Αττικι πρζπει να 

ποφμε πωσ ς' αυτιν διαμορωϊκθκε και τελειϊκθκε το δράμα. 

 

Ο Ρειςίςτρατοσ ίδρυςε ςτθν Ακινα νζο τζμενοσ ςτθ μεςθμβρινι πλαγιά τθσ Ακροπόλεωσ, 

οποφ μετζωερε από τισ Ελευκερζσ, αρχαία πόλθ Νότια του Κικαιρϊνα ςτθ Βοιωτία, που 

ανικε ςτο διμο Οινόθσ τθσ Αττικισ και είχε ναό του Διονφςου, το ξόανο του Διονφςου 

Ελευκερζωσ. Κοντά ςτο ναό αυτό δίδαξε δραματικό ζργο ο Κζςπισ το 534 π.Χ. 

 

Οι περιςςότεροι από τουσ νεϊτερουσ μελετθτζσ παραδζχονται ότι ςτθν Ακινα δεν υπιρξε 

ςκθνι, παρά μετά τισ αρχζσ του 5ου  αι. π.Χ. και ότι ςτθν αρχι θ διδαςκαλία τθσ Τραγωδίασ 

γινόταν ςτθν ορχιςτρα. Με τθν αυξθςθ των κεατϊν των τραγωδιϊν, δθμιουργικθκε θ 

ανάγκθ καταςκευισ ι κ ρ ί ω ν, ϊςτε να βλζπουν και οι πίςω κεατζσ. Πμωσ ςε μεγάλο 

ςυνωςτιςμό τα ικρία αυτά ζπεωταν και παραδίδεται δυςτφχθμα, που ςυνζβθ ςτθν Ακινα 

περί τθν 70θ Ολυμπιάδα (500-497), οπότε ζπεςαν τα ικρία, που ανυψοφςαν τα βάκρα των 

κεατϊν. Ζπρεπε γι' αυτό να βρεκεί αςωαλζςτερο οικοδόμθμα και επειδι δεν ιταν δυνατό 

να ανεγερκεί αμζςωσ λίκινο κζατρο ςε ομαλό χϊρο για τισ μεγάλεσ δαπάνεσ του, 

χρθςιμοποιικθκε ι επικλινισ πλαγιά του λόωου τθσ Ακροπόλεωσ. Ζτςι δθμιουργικθκε ςτθν 

Ακινα το κζατρο του Διονφςου, που ςτάκθκε το πρότυπο για όλα τα κζατρα τθσ 

αρχαιότθτασ. 

 

Το κζατρο αποπερατϊκθκε όταν ο Λυκουργοσ διαχειριηόταν τα οικονομικά των Ακθνϊν 

(338-326), οπότε κοςμικθκε με αγάλματα των τριϊν μεγάλων τραγικϊν, του Αιςχφλου, του 

Σοωοκλι και του Ευριπίδθ. Σφμωωνα με ζρευνεσ του Dorpfeld ο Λυκοφργοσ μαρμάρωςε το 

κζατρο, ενϊ πριν από αυτόν γινόταν κάποια πρόςχωςθ τθσ γθσ για τουσ κεατζσ καί 

καταςκευαηόταν κάκε χρόνο πρόχειρθ ςκθνι για τουσ υποκριτζσ. 

 

Ενϊ ςτθν αρχι, όπωσ ιδθ αναωζραμε, θ διδαςκαλία τθσ Τραγωδίασ γινόταν ςε κυκλικι 

ορχιςτρα ςτον περίβολο του ναοφ του Διονφςου, χωρίσ κακοριςμζνο βάκοσ και υπιρχαν 

πρόχειρα παραπιγματα και υπόςτεγα για τουσ υποκριτζσ, με τον καιρό θ ορχιςτρα 

αποχωρίςκθκε από το ναό καί αποτζλεςε τον κυριότερο χϊρο του κεάτρου. Στο μζςο τθσ 

ορχιςτρασ υπιρχε βωμόσ, θ κ υ μ ζ λ θ, ςτθν οποία αρχικά γίνονταν κυςίεσ. Θ ςκθνογραωία 

τθσ Τραγωδίασ εμωανιηόταν ςε πίνακα, που τοποκετοφςαν ςτθν άκρθ τθσ ορχιςτρασ, 

απζναντι από τουσ κεατζσ. 

 

Μεταξφ τθσ ςκθνισ καί τθσ ορχιςτρασ υπιρχαν διάδρομοι: είςοδοι και πάροδοι, που 

χρθςιμοποιοφνταν από τουσ υποκριτζσ και τον χορό. Από τθν είςοδο ςτα δεξιά των κεατϊν 

ζμπαιναν οι κάτοικοι τθσ πόλεωσ και από τθν είςοδο ςτα αριςτερά οι κάτοικοι των αγρϊν. 

 



 

 

 

Οι ποιθτζσ χρθςιμοποιοφςαν ςτισ τραγωδίεσ τουσ οριςμζνεσ επινοιςεισ για να 

εντυπωςιάςουν τουσ κεατζσ: τον γερανό, τθ μ θ χ α ν ι το κεολογείον (για να δείξουν τουσ 

θκοποιοφσ ςτον αζρα), το εκκφκλθμα (για να δείξουν το εςωτερικό ανακτόρου, ναοφ κ.λπ.) 

Ο Αιςχφλοσ ζκανε χριςθ των επινοιςεων αυτϊν ςτισ παραςτάςεισ των ζργων του, ο 

Σοωοκλισ περιοριςμζνθ και ο Ευριπίδθσ ζκανε κατάχρθςθ τθσ μθχανισ καί του κεολογείου, 

για να παρουςιαςει τουσ από μθχανισ κεοφσ. 

 

Ο κρθςκευτικόσ χαρακτιρασ τθσ Τραγωδίασ, για τον όποιο ζγινε ιδθ λόγοσ, ωαίνεται από 

το ότι τθν τιμθτικι ζδρα ςτο κζατρο του Διονφςου ςτθ μζςθ τθσ πρϊτθσ ςειρασ των 

κακιςμάτων κατείχε ο ιερζασ του Διονφςου Ελευκερζωσ. Ζτςι το δράμα περιλιωκθκε ςτον 

κφκλο των μουςικϊν αγϊνων και ορίςκθκαν ζπακλα για τουσ νικθτζσ. 

 

Διδαςκαλίεσ δραμάτων γίνονταν ςτθν Ακινα ςτα Μεγάρα ι εν άςτει Διονφςια, που 

γιορτάηονταν τον μινα Ελαωθβολιϊνα (Μάρτιο - Απρίλιο) και ςτα Λ ι ν α ι α, τον μινα 

Γαμθλιϊνα (Λανουάριο - Φεβρουάριο). Κατά τθ διάρκεια τθσ εορτισ των Διονυςίων θ Ακινα 

ηοφςε μεγάλεσ μζρεσ. Ζωκαναν εκεί αντιπρόςωποι από όλεσ τισ ςυμμαχικζσ πόλεισ, 

προςκόμιηαν τουσ ωόρουσ και παρακολουκοφςαν τουσ δραματικοφσ αγϊνεσ. Γι' αυτό ςτθν 

εορτι επιςτατοφςε ο Επϊνυμοσ Άρχων τθσ πόλεωσ.  

 

Διδάςκονταν τότε νζεσ τραγωδίεσ και μόνο τρεισ ποιθτζσ επιτρεπόταν να διαγωνιςκοφν 

κατά τον 5ο  και 4ο  π.Χ. αι. ενϊ είχε προθγθκεί και θ  επιλογι τουσ.Ώωειλαν να 

παρουςιάςουν τετραλογία από τρεισ τραγωδίεσ και ζνα ςατυρικό δράμα, που απαραιτθτα 

ζπρεπε να ζχουν ςχζςθ μεταξφ τουσ. Κατακλείδα κα ιταν το ςατυρικό δράμα, που από 

μερικοφσ χαρακτθρίηεται «Τραγωδία παίηουςα». Θ διδαςκαλία τθσ τετραλογίασ κα 

διαρκοφςε επί τρεισ ςυνεχείσ ιμερεσ.  

 

Για τισ τραγωδίεσ που διδάςκονταν ςτα Λιναια δεν γνωρίηουμε πολλά. Κατά τιν εορτι 

αυτι, ςτθν οποία επόπτευε ο Άρχων Βαςιλεφσ, ωαίνεται ότι κφριο αγϊνιςμα ιταν θ 

ακόλαςτθ κωμωδία, τουλάχιςτον ςτα μετά το 472 χρόνια. Ππωσ λζγει ο Αριςτοωάνθσ ςτουσ 

«Αχαρνισ» (503), οι Ακθναίοι ςτα Λιναια ιςαν μόνοι τουσ και μποροφςαν άωοβα να 

επικρίνουν τθν πολιτικι τουσ. Διδάςκονταν όμωσ και τραγωδίεσ ςτα Λιναια. Ο Ακθναίοσ (V, 

2173) αναωζρει νίκθ του τραγικοφ Αγάκωνοσ ς' αυτά. 

 



Θ δαπάνθ των παραςτάςεων καταβαλλόταν από τουσ χορθγοφσ, πλοφςιουσ Ακθναίουσ, που 

αςκοφςαν ζτςι λειτουργία. Στα χρόνια τθσ παρακμισ τθσ πόλεωσ τθν δαπάνθ κατζβαλλε ι 

πολιτεία.   Θ κρίςθ του δραματικοφ αγϊνα γινόταν ςτθν αρχι με β ο ι,  αργότερα γινόταν 

με κ ρ ιτ ι κ ο φ σ, πικανϊσ πζντε, οι οποίοι κλθρϊνονταν από κατάλογο πολιτϊν. 

 

Σφμωωνα με ςχόλιο του Αριςτοωάνθ (Βατραχ., 406), από τθν εποχι του άρχοντα Καλλίου 

(406/5) δφο πολίτεσ χορθγοφςαν τα Διονφςια. Μετά τον Αλζξανδρο αντί των χορθγϊν 

υπιρχαν αγωνοκζτεσ. Οι δαπάνεσ τθσ τραγικισ χορθγίασ ζωκαναν τισ 3.000 δραχμζσ και τθσ 

κωμικισ χορθγίασ  τισ 1.600 δραχμζσ. 

 

Ο ποιθτισ και ό χορθγόσ του Δράματοσ, ποφ νικοψςε, βραβεφονταν με ςτζωανο από κιςςό, 

όπωσ καί ό καλφτεροσ υποκριτισ. Π ποιθτισ ωσ διδάςκαλοσ του χορου ζπαιρνε μιςκό. 

Ρόςοσ ιταν ο μιςκόσ μποροφμε να εικάςουμε από τα απονεμόμενα ςτα Πανακιναια 

ζπακλα. Ο πρϊτοσ κικαρωδόσ ζπαιρνε χρυςό ςτεωάνι ελαίασ αξίασ 1.000 δραχμϊν και 500 

αργυρζσ δραχμζσ, ο δεφτεροσ 1.200, ο τρίτοσ 600, ο τζταρτοσ 400 και ο πζμπτοσ 300. 

Ανάλογοσ πρζπει να ιταν και ο μιςκόσ των ποιθτϊν. 

 

Μόνο οι Ακθναίοι είχαν το προνόμιο να γίνονται μζλθ του χοροφ. Αργότερα, αλλά μόνο ςτα 

Λιναια, γίνονταν και μζτοικοι. Οι υποκριτζσ δίδαςκαν όλα τα μζρθ τθσ τραγωδίασ εκτόσ 

από τα του χορου. Οί υποκριτζσ, οπωσ καί οΐ χορευτζσ, ζωεραν προςωπεία, ανάλογα με 

τουσ ρόλουσ τουσ. Φοροφςαν κοκόρνουσ, υποδιματα με πολφ παχειά καττφματα, 

καταςκευαςμζνα ζτςι, ϊςτε να χρθςιμεφουν καί τα δφο για το ζνα ι το άλλο πόδι. Γι' αυτό 

οί Ακθναίοι καλουςαν κοκόρνουσ τουσ πολίτεσ, ποφ ευκολα μεταπθδοφςαν από τθ μια 

μερίδα ςτθν δλλθ (Ξενοω. Ζλλθν. ΡΛ 3, 31). 

 

 Η γλώςςα τθσ Αττικισ Σραγωδίασ 

 

Στο παλαιό χορικό άςμα, που αποτελεί όπωσ είδαμε προθγουμζνωσ, τον αρχικό πυρινα τισ 

τραγωδίασ, προςτζκθκε, με τθν ειςαγωγι του υποκριτι, ο διάλογοσ. Ζτςι θ γλϊςςα των 

ειδϊν, που αποτελοφν τθν Τραγωδία διαωζρει, γιατί το χορικό άςμα είναι ςυνκεμζνο ςτθν 

τεχνθτι γλϊςςα τθσ λυρικισ χορικισ ποιιςεωσ και ο διάλογοσ ςτθ γλϊςςα τθσ 

ιαμβοτροχαϊκισ ποιιςεωσ.  

 

Πμωσ οφτε ςτον ίαμβο, οφτε ςτα χορικά μζρθ διατιρθςε θ  Αττικι Τραγωδία τθν παλαιά 

διάλεκτο των ειδϊν αυτϊν. Ο βαςικόσ γλωςςικόσ τφποσ τθσ είναι Αττικόσ και ο,τι ξζνο 

γλωςςικό ςτοιχείο ςυναντοφμε ςτθν Αττικι Τραγωδία οωείλεται είτε ςτθν επίδραςθ του 



Ζπουσ, είτε ςτθν επίδραςθ τθσ δωρίηουςασ γλϊςςασ τθσ χορικισ ποιιςεωσ και τθσ ιωνικισ 

γλϊςςασ τθσ ιαμβοτροχαϊκισ ποιιςεωσ. 

 

Πςον αωορά ςτα διαλογικά μζρθ τθσ Τραγωδίασ, θ γλϊςςα τουσ είναι βαςικά Αττικι, προ 

πάντων ςτθ Γραμματικι. Θ ιαμβροτροχαϊκι ποίθςθ, που ζδωςε το μζτρο ςτον διάλογο, 

είναι το λογοτεχνικό εκείνο είδοσ, του οποίου θ γλϊςςα πλθςίαηε, όςο κανενόσ άλλου, τθν 

γλϊςςα τθσ κακθμερινισ λαϊκισ χριςεωσ. Ωςτόςο ςτα διαλογικά μζρθ παρατθροφνται 

οριςμζνεσ αποκλίςεισ από τθν Αττικι Διάλεκτο, που οωείλονταν ςτα ιωνικά πρότυπα, ποφ 

χρθςίμευςαν για τθ διάπλαςθ τθσ τραγωδίασ. 

 

Στθν Αττικι ,ωσ τουσ χρόνουσ του Ευριπίδθ, χρθςιμοποιοφταν με μεγάλθ αυςτθρότθτα ο 

δυϊκόσ αρικμόσ. Ρολλοί ομωσ τραγικοί ποιθτζσ χρθςιμοποιοφν, αντί τον αρικμό αυτό, τον 

πλθκυντικό. Θ επίδραςθ του ωαινομζνου αυτοφ ανιχνεφεται ςτα Λωνικά λογοτεχνικά 

πρότυπα, από τα όποια απουςιάηει από τθν αρχι τθσ παραδόςεωσ ό δυϊκόσ αρικμόσ. 

 

Στθν αττικι διάλεκτο αντί των ιωνικϊν -ς ς και ρ ς απαντοφν -τ τ, -ρ ρ. π.χ. πράςςω - 

πράττω, άρςθν-άρρθν. Οι τραγικοί ποιθτζσ όμωσ ακολουκοφν τθν Λωνικι Φωνθτικι και από 

αυτοφσ τθν παίρνουν ο Κουκυδίδθσ και ο Αντιωϊν. Ο ίδιοσ ο Ευριπίδθσ χρθςιμοποιεί τον 

τφπο πυρςόσ, αντί τον ορκό πυρρόσ, κατά υπεριωνιςμό. 

 

Οι τραγικοί ποιθτζσ χρθςιμοποιοφν ςυνικωσ τον τφπο ό π ω π α αντί τον γνιςιο αττικό 

παρακειμζνου ε ϊ ρ α κ α και τουσ ιωνικοφσ τφπουσ δοφρατοσ και δοράσ, αντί τον κανονικό 

αττικό τφπο δόρατοσ (δόρυ). 

 

Αντίκετα προσ τουσ ελάχιςτουσ μορωολογικοφσ και ωωνθτικοφσ τφπουσ, που απαντοφν 

κοντά ςτουσ γενικά γνιςιουσ Αττικοφσ, το λεξιλόγιο τθσ Τραγωδίασ εμωανίηεται ζκδθλα 

τεχνθτό, γιατί, όπωσ παρατθρεί ο κακθγθτισ Γεϊργιοσ Κουρμοφλθσ, «το λεξιλόγιον κυρίωσ 

είναι το ςτοιχείον, το οποίον παρζχει εισ τον διάλογον τθσ Τραγωδίασ τθν ςφραγίδα του 

ποιθτικοφ λόγου». Ο  Αριςτοωάνθσ ςτουσ «Σωικεσ» βάηει ςτο ςτόμα του Αιςχφλου τα λόγια: 

«ανάγχθ μεγάλων γνωμϊν και διανοιϊν ίςα και τα ριματα τίκτει». 

 

Οι λζξεισ, που χρθςιμοποιοφν οι τραγικοί, διαωζρουν πολφ από το λεξιλόγιο τθσ 

ςυνθκιςμζνθσ χριςεωσ και ζτςι πετυχαίνουν αςυνικιςτο, εξευγενιςμζνο τφπο 

γλϊςςασ.'Ετςι αντί τα ςφνκετα με προκζςεισ ριματα του Αττικοφ πεηοφ λόγου 

χρθςιμοποιοφν τα απλά, π.χ. κ ν ι ς κ ω  αντί  αποκνιςκω. Τθν χριςθ του απλοφ ριματοσ 

από τον Ευριπίδθ παρωδεί  ο Αριςτοωάνθσ (Θεςμοφ. 865 και Αχαρν. 839-850). 



 

 Γενικά πρζπει να ποφμε ότι τουσ Τραγικοφσ Ροιθτζσ απαςχολοφςε πάντοτε θ ωροντίδα να 

δίνουν τφπουσ αςυνικεισ. Ο Σοωοκλισ δεν διςτάηει να χρθςιμοποιιςει ςφνκετεσ λζξεισ αντί 

για τισ απλζσ. Στισ τραγωδίεσ του απαντοφν εκωυλάςςω, εκςθμαίνω, εκπροτιμϊ,εξ- 

επεφχομαι αντί τα απλά φυλάςςω, ςθμαίνω, προτιμϊ, εφχομαι. 

 

Ωςτόςο ςτθν Αττικι Τραγωδία βρίςκουμε και οριςμζνα ςτοιχεία, που δεν μποροφμε με 

αςωάλεια να ποφμε αν είναι Αττικά ι Λωνικά. Τα ςτοιχεία αυτά είναι δυνατό ι να 

αποτελουν αρχαϊςμοφσ τθσ παλαιάσ Λωνικισ - Αττικισ ι να οωείλονται ςτθν επίδραςθ τισ 

Λωνικισ. 

 

Οριςμζνεσ λζξεισ τθσ Αττικισ Τραγωδίασ προζρχονται από τθν παλαιά Αττικι διάλεκτο και 

άλλεσ από τθν Λωνικι. Σίγουρα δάνεια από τθν Λωνικι κεωροφνται οι τφποι κ ε ίκ ε ν και 

κείνοσ, αντί τουσ τφπουσ ε κ ε ί κ ε ν και εκείνοσ, που χρθςιμοποιεί θ Αττικι διάλεκτοσ.  

 

 

Ππωσ παρατθρεί, πάλι ο κακθγθτισ Κουρμοφλθσ: «Γενικϊσ δφναται να λεχκι ότι θ Αττικι 

Τραγωδία δεν ιτο προωριςμζνθ να εξυπθρετθςθ τασ απαιτιςεισ μόνον του Ακθναϊκοφ 

κοινοφ. Ενωρίσ εξιλκε των ορίων τθσ Αττικισ, ζφκαςε δια του Αιςχφλου εισ Σικελίαν, διά 

του Ευριπίδου εισ Πζλλαν τθσ Μακεδονίασ, ακόμθ δε διά του Αλεξάνδρου και εισ 

βαρβάρουσ χϊρασ, ωσ εισ τθν Παρκίαν. Ζνκα κατά τον Πλοφταρχον, Περςϊν και Σουςιανϊν 

και Γεδρουςίων παίδεσ τασ Εφριπίδου και Σοφοκλζουσ τραγωδίασ ιδον». 

 

 

 

Οι τρείσ μεγάλοι τραγικοί 

 

Αςωαλϊσ οι μεγαλφτερεσ μορωζσ τθσ αρχαίασ τραγωδίασ υπιρξαν ο Αιςχφλοσ, ο Σοωοκλισ 

και ο Ευριπίδθσ. Και οι τρεισ με το μεγαλόπνοο ζργο τουσ ςυνζβαλαν ςτθν ανάπτυξθ τοφ 

Τραγικοφ Δράματοσ και υπιρξαν οι κυριϊτεροι διαμορωωτζσ του. 

 

Ανάμεςα τουσ ξεχωρίηει ο Αιςχφλοσ, ο μζγιςτοσ των τραγικϊν, που αναδεικνφεται πλάι ςτον 

δραματικό ςυγγραωζα και μεγάλοσ ποιθτισ, ϊςτε και ςιμερα να μποροφμε άωοβα να τον 

ςυγκαταλζξουμε ανάμεςα ςτουσ περιωθμότερουσ ποιθτζσ τθσ ανκρωπότθτασ. 



 

Ο Σοωοκλισ πάλι ξεχωρίηει για το δραματικό βάκοσ των τραγωδιϊν του, τθν ανκρωπιά τϊν 

θρϊων του και τθν προςιλωςι του ςτουσ μφκουσ τθσ Αττικισ. Τζλοσ ο Ευριπίδθσ 

διακρίνεται για τισ τεχνικζσ και γενικϊτερεσ καινοτομίεσ, που ειςιγαγε ςτο Αρχαίο Ελλθνικό 

Κζατρο. Ο Ευριπίδθσ επιχείρθςε να ειςδφςει ςτο βάκοσ τθσ ψυχισ του ανκρϊπου και να 

τθν παραςτιςει ςε κατάςταςθ πάκουσ και ωζρνει ςυχνά τουσ ιρωεσ του ςε εςωτερικζσ 

ςυγκροφςεισ κακικοντοσ και πάκουσ. 

 

 

Ο Αιςχφλοσ 

 

Ο Αιςχφλοσ, γιοσ του Ευωορίωνα από τθν Ελευςίνα και μζλοσ αριςτοκρατικισ οικογζνειασ, 

γεννικθκε το 525/4 π.Χ. Στα εωθβικά του του χρόνια ςτάκθκε μάρτυρασ τθσ πτϊςεωσ των 

τυράννων και ςε όλθ του τθ ηωι παρακολοφκθςε τθν ανάπτυξθ τθσ Δθμοκρατίασ. Ρολζμθςε 

ςτον Μαρακϊνα, οποφ ο αδελωόσ του Κυναίγειροσ βρικε ζνδοξο κάνατο και ίςωσ και ςτθ 

Σαλαμίνα. Ο Ραυςανίασ προςκζτει και το Αρτεμίςιο, χωρίσ να μπορεί να αποδειχκεί ο 

ιςχυριςμόσ αυτόσ. Ρολλοί πιςτεφουν ότι είχε μυθκεί ςτα Μυςτιρια, με αωορμι ςχετικό 

χωρίο του Αριςτοτζλθ.  

 

Δεν είναι βζβαιο τι ακριβϊσ εννοεί ο μεγάλοσ ωιλόςοωοσ ςτα «Ηκικά Νικομάχεια», όταν 

αναωζρει ότι ο Αιςχφλοσ κατθγορικθκε για αποκάλυψθ των Μυςτθρίων και ότι ςτθ ςχετικι 

απολογία του είπε ότι δεν ζγνϊριηε πωσ αυτά, που είπε, δεν ζπρεπε να τα ξεςτομίςει.  

 

Ο Κλιμθσ ο Αλεξανδρεφσ γράωει ότι ακωϊκθκε, επειδι απζδειξε πωσ δεν ιταν μυθμζνοσ. 

Ράντωσ θ ψυχοςφνκεςι του ιταν βακιά κρθςκευτικι και πατριωτικι. Θ επίδραςθ τϊν 

μεγάλων ιςτορικϊν γεγονότων τθσ εποχισ του είναι ωανερι ςτθν πεποίκθςι του για τθν 

υπεροχι τθσ Δικαιοςφνθσ και ςτισ ιδζεσ του ςχετικά με το κείο. 

 

Το 497 άρχιςε να ςυμμετζχει ςε δραματικοφσ αγϊνεσ. Για λίγα χρόνια, όπωσ ωαίνεται, δεν 

πιρε μζροσ ςε κανζναν αγϊνα. Μςωσ πάλαιψε να κατακτιςει τθν Τζχνθ του, να κυριάρχθςει 

ςτα μυςτικά τθσ, να αλλάξει οριςμζνα πράγματα. Μςωσ πάλι και να ικελε να καταςταλάξει 

μζςα του ο ςάλαγοσ τθσ πρϊτθσ εκείνθσ μεγάλθσ νίκθσ του Ελλθνιςμοφ, δθλ. των 

ελευκζρων ανκρϊπων εναντίον του δεςποτιςμοφ τθσ Ανατολισ, να βγάλει τα αναγκαία 

ςυμπεράςματα καί να παρακολουκιςει τισ πολιτικζσ εξελίξεισ που γίνονταν ςτθν Ακινα.  

 



Ράντωσ, το 485 ι 484 π.Χ. παρουςιάηεται ξανά ςτουσ τραγικοφσ αγϊνεσ και κερδίηει τθν 

πρϊτθ νίκθ. Από τότε κρατα για πολφ καιρό τα πρωτεία. Στο μεταξφ οι Ρζρςεσ ξαναγφριςαν 

(480 π.Χ.) και ακολοφκθςε θ καταςτροωι τθσ Ακινασ και θ ναυμαχία τθσ Σαλαμίνασ. Και 

εδϊ, όταν ο μικρόσ ευκίνθτοσ ςτόλοσ των Ελλινων ςυνζτριψε τον περςικό, ο Αιςχφλοσ ιταν 

ανάμεςα ςτουσ ακάνατουσ πολεμιςτζσ. Ο βιογράωοσ του μάσ λζγει ότι πιρε μζροσ και ςτθ 

μάχθ των Ρλαταιϊν, όπου οι Ρζρςεσ νικικθκαν οριςτικά ςτθν ξθρά και ςτθ ναυμαχία κοντά 

ςτο Αρτεμίςιο. 

 

Το 471 π.Χ. πιγε ςτισ Συρακουςεσ τθσ Σικελίασ, όπου τον είχε καλζςει ο τφραννοσ τθσ 

πόλεωσ Λζρων, ωίλοσ των Γραμμάτων και των Τεχνϊν. Εκεί βρίςκονταν, προςκαλεςμζνοι ― 

και αυτοί κατά τθ ςυνικεια τθσ εποχισ ― ο Ρίνδαροσ και ο Σιμωνίδθσ. Λζγουν ότι ζωυγε 

ςτισ Συρακοφςεσ ο Αιςχφλοσ, γιατί νικικθκε από το Σιμωνίδθ ςε αγϊνα ελεγείασ 

αωιερωμζνθσ ςτουσ νεκροφσ του Μαρακϊνα ― πράγμα απίκανο, αωοφ και οι δυο ποιθτζσ 

ωιλοξενικθκαν μαηί από τον Λζρωνα ― ι γιατί νικικθκε από τον Σοωοκλι ςε δραματικό 

αγϊνα ― πράγμα που ζγινε αργότερα. Ζνασ πικανόσ λόγοσ, που ζωυγε, ιταν γιατί 

κατθγορικθκε ότι αποκάλυψε τα Ελευςίνια Μυςτιρια από τθ ςκθνι. Ακωϊκθκε, βζβαια, 

όπωσ είπαμε,γιατί δεν ιταν μυθμζνοσ ς' αυτά, όμωσ θ πίκρα για τθν άδικθ κατθγορία 

ζμεινε. 

 

Το 458 ι 457 π.Χ. ζωυγε ξανά για τθ Σικελία, και ζμεινε ςτθν πολθ Γζλα. Εκεί πζκανε το 

456/5 π.Χ. ογδόντα περίπου χρονων. Στθν πλάκα του τάωου του χαράχκθκε το επίγραμμα 

ποφ είχε ετοιμάςει μόνοσ του, λίγο πριν να πεκάνει: 

 

Αιςχφλου Ευφορίωνοσ Ακθναίοσ 

τόδε κεφκει μνιμα καταφκίμενον πυροφόροιο Γζλασ, 

αλκιν δ' ενδόκιμον Μαρακϊνιον άλςοσ  αν ειτοι  

και βακυχαιτιεισ Μιδασ επιςτάμενοσ. 

 

Σ' αυτό το επίγραμμα βλζπει ο κακζνασ, πωσ δεν κάνει κακόλου λόγο για το ποιθτικό του 

ζργο, γιατί πάνω από όλα ζβαηε το ότι πιρε μζροσ ςτθ μάχθ εκείνθ, που ζςωςε τον 

Ελλθνιςμό, δθλ. βάηει πάνω από όλα τθν πατρίδα και το κακικον. Οι κάτοικοι τθσ Γζλασ τον 

ζκαψαν με μαγαλοπρζπεια ςτο δθμόςιο κοιμθτιριο και όςοι αςχολοφνταν με τθν 

Τραγωδία, πιγαιναν ςτον τάωο του, πρόςωεραν κυςίεσ και φςτερα παράςταιναν τα 

Δράματα. Οι Ακθναίοι τιμοφςαν πάντα τθ μνιμθ τοφ μεγάλου τραγικοφ και τόςο τον 

καφμαηαν, που ζκαναν ειδικό ψιωιςμα να παίρνουν μζροσ ςτουσ δραματικοφσ αγϊνεσ 

χορθγοί με ζργα του Αιςχφλου. 

 



Από τισ 82 τραγωδίεσ, που αποδίδονται ςτον Αιςχφλο, ςϊηονται μόνον επτά. 

 

1. Οι «Πζρςαι» είναι θ αρχαιότερθ από τισ ςωηόμενεσ τραγωδίεσ και αποτελοφςε το 

δεφτερο μζροσ μιασ τριλογίασ. Τα άλλα δφο μζρθ ιςαν ο «Φινεφσ» και ο «Γλαφκοσ». Θ 

υπόκεςθ του ζργου δεν είναι παρμζνθ από μυκολογικζσ παραδόςεισ αλλά από τθν Λςτορία, 

μοναδικι εξαίρεςθ ςε ολόκλθρθ τθν Αρχαία Ελλθνικι Τραγωδία. Άλλθ Λδιοτυπία είναι το 

γεγονόσ ότι, ενϊ ςυνικωσ τα τρία μζρθ μιασ τριλογίασ ςυνδζονται μεταξφ τουσ, αυτό δεν 

ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ των «Περςϊν». Ο Αιςχφλοσ πραγματεφεται το ιςτορικό του 

κζμα με κάποια ελευκερία. Το πατριωτικό ωρόνθμα παίηει εδϊ ςθμαντικό ρόλο, ενϊ θ 

δράςθ διακρίνεται για τθν αρχαϊκι τθσ απλότθτα. Το ζργο αρχίηει με το χορό τϊν Ρερςϊν 

ςυμβοφλων που ανθςυχοφν, επειδι δεν ζλαβαν κακόλου ειδιςεισ από τθν εκςτρατεία του 

Ξζρξθ ςτθν Ελλάδα. Σε λίγο μπαίνει θ μθτζρα του Ρζρςθ βαςιλιά, που τουσ διθγείται ζνα 

δυςοίωνο όνειρο. Ο αγγελιαωόροσ ζρχεται φςτερα για να αναγγείλει τθν καταςτροωι τοφ 

ςτόλου ςτθ Σαλαμίνα. Θ επιςτροωι του ταπεινωμζνου Ξζρξθ και οι κρινοι του χοροφ καί 

τοφ  ίδιου τοφ βαςιλιά ολοκλθρϊνουν τθν εικόνα τθσ εκνικισ καταςτροωισ. Θ επίκλθςθ, 

ςτο πνεφμα του Δαρείου, δεν αποτελεί απλό εντυπωςιακό τζχναςμα, αλλά χρθςιμοποιείται 

από τον δραματουργό για να διατυπωκεί από το ςτόμα του γζρου μονάρχθ ο υπζρτατοσ 

θκικόσ νόμοσ. Οι «Πζρςαι» παραςτάκθκαν το 472 π.Χ. 

 

2. Οι «Ι κ ζ τ ι δ ε σ» αρχίηουν και πάλι με τον χορό, που εκωωνεί ςυνολικά περίπου τουσ 

μιςοφσ ςτίχουσ όλου του ζργου. Θ υπόκεςθ αναωζρεται ςτισ 50 κόρεσ του Δαναοφ, τίσ 

Δαναΐδεσ, που ωεφγοντασ μαηί με τον πατζρα τουσ από τθν Αίγυπτο ηθτοφν καταωφγιο ςτο 

Άργοσ, τθν πατρίδα των προγόνων τουσ, για να αποωφγουν τον γάμο με τά εξαδζλωια τουσ 

(τουσ 50 γιουσ του Αίγυπτου). Ο βαςιλιάσ του Άργουσ καταωεφγει ςτθν κρίςθ του διμου, 

που αποωαίνεται υπζρ τθσ παροχισ αςφλου ςτισ 50 ικζτιδεσ. Ο Αιγφπτιοσ απεςταλμζνοσ 

που ζρχεται να τισ πάρει δεν κατορκϊνει να τισ απόςπαςει από τουσ βωμοφσ, όπου ζχουν 

καταωφγει. Το ζργο τελειϊνει με φμνουσ των Δαναΐδων προσ τουσ κεοφσ για τθ ςωτθρία 

τουσ. 

 

3. Οι «Επτά επί Θήβαισ» είναι το τρίτο μζροσ μιασ τριλογίασ, που αναωζρεται ςτθ μοίρα 

των Λαβδακιδϊν. Τα άλλα δφο μζρθ ιςαν ο «Λάιοσ» και ο «Οιδίπουσ». Θ πλοκι είναι και 

εδϊ απλι, αλλά το ζργο δεν αρχίηει με τον χορό παρά με μια προλογικι ςκθνι.Θ Τραγωδία 

προχωρεί βακμιαία προσ τθν κορφωωςθ τθσ: τθν απόωαςθ του Ετεοκλι να υπεράςπιςει τθ 

Κιβα εναντίον των επτά αρχθγϊν, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνεται και ο αδελωόσ του 

Ρολυνείκθσ. Τελικά θ κατάρα του Οιδίποδα ωζρνει το ωρικτό τθσ αποτζλεςμα: τα δυο 

αδζλωια αλλθλοςκοτϊνονται, αλλά θ πόλθ ςϊηεται από τθν καταςτροωι. 

 

4.Ο «Προμηθεφσ Δεςμώτησ» αποτελεί το δεφτερο μζροσ μιασ τριλογίασ, που αςχολείται με 

τον θρωικό Τιτάνα, που δεν δίςταςε να κλζψει τθ ωωτιά από τουσ κεοφσ για να τθν 

προςωζρει ςτουσ ανκρϊπουσ. Το ζργο αρχίηει με τον Ρρομθκζα, δεμζνο ςτον Καφκαςο, να 



δζχεται τισ επιςκζψεισ του χοροφ των Ωκεανίδων, του ίδιου του Ωκεανοφ, τθσ Θοφσ καί 

τζλοσ του Ερμι, που προςπακεί να του απόςπαςει κάποιο μυςτικό, που απειλεί τθν 

εξουςία του Δία. Θ δράςθ είναι ελάχιςτθ και το μεγαλφτερο μζροσ τθσ Τραγωδίασ 

καλφπτεται από τισ αωθγιςεισ του Ρρομθκζα και τισ προωθτείεσ του. Το τραγικό μεγαλείο 

του ζργου βρίςκεται ςτθν αδιάκοπθ αντιπαράκεςθ τθσ ακατανίκθτθσ δυνάμεωσ του Δία 

από το ζνα μζροσ, και τθσ άπαραςάλευτθσ κελιςεωσ του Ρρομθκζα από το άλλο. Στο τζλοσ, 

ο ιρωασ βυκίηεται ςτα Τάρταρα για να ςυνεχιςκεί εκεί το μαρτφριο του. 

 

5. Ο «Αγαμζμνων», το πρϊτο ζργο, από τθν «Ο ρ ζ ς τ ε ι α», τθν καλφτερθ, ίςωσ, τριλογία 

του Αιςχφλου, ςϊηονται και τα τρία μζρθ. Αναωζρεται ςτο ωόνο του αρχιςτράτθγου των 

Ελλινων ςτον Τρωικό πόλεμο, μετά τθν επιςτροωι του ςτισ Μυκινεσ. Θ διαγραωι τϊν 

χαρακτιρων εδϊ είναι πιο πολφπλοκθ. Θ προςπάκεια τθσ Κλυταιμνιςτρασ να μπι ςτο 

μοιραίο λουτρό διαγράωεται αριςτοτεχνικά, ενϊ ακόμθ και τα λιγϊτερο ςθμαντικά 

πρόςωπα του ζργου διαγράωονται πιο ωυςικά, πιο ανκρϊπινα. 

 

6. Οι «Χ ο η φ ό ρ ο ι» περιλαμβάνουν μιαν αναγνϊριςθ και ζνα δόλο. Κφριο κζμα εδϊ 

είναι θ εκδίκθςθ. Ορζςτθσ, μεγάλοσ πια, επιςτρζωει από τθν εξορία, για να τιμωριςει τθ 

μθτζρα του. Με τθ βοικεια τθσ αδελωισ του Θλζκτρασ, που τον αναγνωρίηει, πετυχαίνει 

τελικά τον ςκοπό του. Γίνεται όμωσ ςυνάμα και μθτροκτόνοσ. Θ πιο αριςτοτεχνικι ςκθνι 

του ζργου είναι όταν τα δφο αδζλωια, μαηί με τον χορό, καλοφν ςε βοικεια το πνεφμα του 

νεκροφ Αγαμζμνονα. 

 

7. Οι «Ε υ μ ε ν ί δ ε σ» είναι ζνα ζργο κεϊν. Πλα τα πρόςωπα, ακόμθ και ο χορόσ, ανικουν 

ςτον κόςμο των κεοτιτων. Θ Τραγωδία είναι γεμάτθ από εντυπωςιακζσ και, εκπλθκτικά 

ποικίλεσ, ςκθνζσ. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα αποτελουν ο χορόσ των Ερινυϊν γφρω από 

τον Ορζςτθ, όταν τραγουδοφν τα μαγικά τουσ τραγοφδια ι όταν, ςτο τζλοσ, εμωανίηεται θ  

Ακθνά ςτθ δίκθ, που γίνεται ςτον Άρειο Ράγο. Ο Ορζςτθσ ακωϊνεται με τθν ψιωο τισ 

κεάσ, που είναι υπζρ του κατθγορουμζνου, αλλά οι Ερινφεσ εξοργίηονται για τθν απόωαςθ 

αυτι, που ευνοει ζναν μθτροκτόνο. Τζλοσ, θ Ακθνά εξευμενίηει τισ περίεργεσ αυτζσ 

κεότθτεσ, που μεταβάλλονται ςε «Ευμενίδεσ». 

 

 Οι μεταρρυκμίςεισ του Αίςχφλου. 

 

Σο μεγαλείο του 

Ο Αιςχφλοσ χρθςιμοποίθςε και δεφτερο υποκριτι (θκοποιό), ενϊ ωσ τότε υπιρχε μόνον 

ζνασ. Ρεριόριςε τα χορικά μζρθ τθσ τραγωδίασ. Στθν αρχι χορικά και διαλογικά μζρθ ιταν 

ςχεδόν ιςοδφναμα, αργότερα όμωσ βλζπουμε ότι τα διαλογικά απλϊνονται πολφ 

περιςςότερο και θ Τραγωδία παίρνει τθν οριςτικι τθσ μορωι. 



 

Ακόμθ, ενϊ πριν οι τραγωδίεσ ιςαν μικρά αυτοτελι δράματα, αυτόσ κατόρκωςε να τισ 

ενϊςει, με το να αντιμετωπίηει και ςτισ τρεισ Τραγωδίεσ τθσ τριλογίασ , ζνα πρόβλθμα 

θκικό, και ζτςι τισ βλζπει ο κεατισ ςαν ζνα ςφνολο. Ζπαιρνε δθλ. ζναν μφκο, που ιταν 

γνωςτόσ, και πάνω ς' αυτόν κεμελίωνε τθν υπόκεςθ και των τριϊν τραγωδιϊν του.  Τζταρτο 

ζργο τθσ  τετραλογίασ,  ιταν το ςατυρικό δράμα, που είχε ωσ ςκοπό να ξαναωζρει το γζλιο 

και τθ χαρά ςτισ ψυχζσ των ακροατϊν, που είχαν ςυγκλονιςκεί από τθ ωοβερι τφχθ τϊν 

θρϊων ςτισ τραγωδίεσ. Λζγουν ακόμθ, ότι ο Αιςχφλοσ βελτίωςε τα ςκθνικά μζςα τισ 

παραςτάςεωσ (εκκυκλιματα, περιάκτουσ, μθχανζσ, εξϊςτρασ, προςκινια, βροντεία, 

κεραυνοςκοπεία, κεολογεία, γερανοφσ, κοκόρνουσ και άλλα). Ο ίδιοσ εξ αλλοφ ιταν και 

μελοποιόσ (ςφνκετε δθλ. τθ μουςικι των ζργων του) και δάςκαλοσ του χοροφ και θκοποιόσ. 

Το βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ τζχνθσ του Αιςχφλου είναι το μεγαλείο. Τα ζργα του 

κινοφνται μζςα ςτον χϊρο των κεϊν και των θρϊων και τα πρόςωπά τουσ δεν είναι οφτε 

όπωσ ζπρεπε να είναι (αυτό το κάνει ο Σοωοκλισ) οφτε όπωσ είναι ςτθν πραγματικότθτα 

(αυτό το κάνει Ευριπίδθσ). Το ανάςτθμα τουσ ορκϊνεται πάντα επάνω από το ανκρϊπινο 

και επιβάλλεται με τθ μεγαλοπρζπεια και των πράξεων τουσ και των αποτελεςμάτων.  

 

Θ πλοκι δεν εξελίςςεται με τθ ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτα πρόςωπα του ζργου, αλλά με τθ 

ςφγκρουςθ του ανκρϊπου και τθσ Ειμαρμζνθσ, που κυβερνά τον κόςμο. Εκπρόςωποι τισ 

Ειμαρμζνθσ είναι οι κεοί. Ο άνκρωποσ, λοιπόν, παλεφει με αυτοφσ και νικιζται πάντα. Αυτό 

δεν ςθμαίνει βζβαια ότι το ζργο του κυριαρχείται από αωθρθμζνεσ ιδζεσ. Κάκε τραγωδία 

του (τριλογία μάλιςτα) αντιμετωπίηει ζνα πρόβλθμα και προςπακεί να το λφςει.  

 

Ο Αιςχφλοσ ιταν ζνασ από τουσ πιο ωωτιςμζνουσ ανκρϊπουσ του καιροφ του, που 

παρακολουκοφςε τίσ πολιτικζσ και κοινωνικζσ εξελίξεισ και ζλεγε τθ γνϊμθ του πάντα από 

τθ ςκθνι. Οφτε πάλι ςθμαίνει ότι θ πλοκι και θ δφναμθ των προςϊπων περιορίηονται, 

επειδι θ ςφγκρουςθ με τθν Ειμαρμζνθ, είναι, κατά κάποιον τρόπο, προδικαςμζνθ. Εδϊ 

άλλωςτε,ωανερϊνεται και θ δφναμθ τθσ τζχνθσ του, γιατί επάνω από τον γνωςτό ςτον 

ακροατι μφκο, που παρουςιάηεται με αποκαλυπτικό τρόπο, ςτζκει το πρόβλθμα, που δεν 

αντιμετϊπιςε ο μφκοσ (θκικισ πάντα μορωισ), παρά με τθν απλοϊκι αντίλθψθ τθσ εποχισ 

που ο μφκοσ δθμιουργικθκε.  

   

Στα διαλογικά του μζρθ, ξζρει ο ποιθτισ να κρατεί όλθ τθν ζνταςθ τθσ δραματικότθτασ με 

τθ ςυγκλονιςτικότθτα τθσ δράςεωσ, τισ πλοφςιεσ λυρικζσ περιγραωζσ, που αλλάηουν 

ςυνεχϊσ και τθν ζντονθ διαγραωι του χαρακτιρα κάκε πρωταγωνιςτι. Είναι ζνασ 

οραματιςτισ, που ξζρει το μυςτικό να ηωντανεφει τισ αωθρθμζνεσ ιδζεσ και ζνασ ςτοχαςτισ 

ποφ ςκφβει επάνω από τουσ αρχαίουσ μφκουσ και δθμιουργεί για να χαρίςθ ςτουσ 

ανκρϊπουσ ζνα υψθλό θκικό δίδαγμα. 

 



O Αιςχφλοσ μπορεί να λεχκεί κατθγορθματικά ιταν βακφτατα κρθςκευόμενοσ νουσ. Θ 

ςτάςθ του, όμωσ απζναντι ςτουσ κεοφσ ιταν μάλλον κριτικι. Δθλαδι, δεν μποροφςε και 

αυτόσ, όπωσ και αλλοι πνευματικοί άνκρωποι τθσ εποχισ του, να παραδεχκεί αςυηθτθτί 

τουσ κεοφσ, όπωσ τουσ παρουςίαηε θ παράδοςθ και ο Πμθροσ. Δεχόταν τθν παντοδυναμία 

τθσ Ειμαρμζνθσ και πίςτευε ότι κανείσ δεν μπορεί να αποωφγει τθ μοίρα του.  

 

Με ςεβαςμό χρθςιμοποίθςε τουσ παλιοφσ μφκουσ, όπου όμωσ ζβλεπε κεοφσ να χτυποφν 

τουσ ανκρϊπουσ με ςκλθρότθτα ακαταλόγιςτθ. Ρίςτευε ότι ιταν «πανταχου παρόντεσ» για 

να επιβάλουν τθ Δίκθ (δικαιοςφνθ) και να ςυντρίβουν τθν Φβρθ (ανκρϊπινθ περθωάνεια). 

Είναι δυνάμεισ ακατανίκθτεσ και ςκοτεινζσ οι κεματοωφλακεσ των υψθλϊν αρετϊν.  

 

Σε ζνα ζργο του ο ποιθτισ ωαίνεται να μθν ζχει πια τθν ίδια πίςτθ ςτουσ κεοφσ, ςτον 

«Προμθκζα Δεςμϊτθ». Εδϊ ο Ηευσ παρουςιάηεται ςαν ζνασ τφραννοσ ςκλθρόσ και 

διψαςμζνοσ για εκδίκθςθ. Τιμωρεί ζναν άλλο κεό, γιατί χάριςε ςτουσ ανκρϊπουσ τθ ωωτιά 

και τισ τζχνεσ. Φανερϊνεται ζτςι ςαν εχκρόσ του ανκρϊπινου γζνουσ, πράγμα που δεν είναι 

δίκαιο. Ο «Προμθκζασ Δεςμϊτθσ», όμωσ, ιταν θ μια τραγωδία τθσ τριλογίασ, θ πρϊτθ, 

όπου ο Ηευσ είναι ακόμθ καινοφργιοσ ςτθν εξουςία και γι' αυτό ωιλφποπτοσ, γιατί θ 

παράβαςθ του δικαίου ελευκερϊνει τισ ςκοτεινζσ δυνάμεισ τθσ αδικίασ και θ βία ωζρνει τθ 

βία.  

 

Στθ δεφτερθ, όμωσ, τραγωδία, που ζχουμε μόνο λίγα αποςπάςματα τθσ, τον «Προμθκζα 

Λυόμενο», ο Ηευσ ςυγχωρεί τον Τιτάνα και τον ελευκερϊνει με τθν επζμβαςθ του Χείρωνα, 

που δζχεται να κατεβεί ςτον Άδθ, να πεκάνει, δθλ., για να ελευκερωκεί ο Ρρομθκζασ. 

Αλλάηει, λοιπόν, ςτάςθ και ο παντοδφναμοσ Ηευσ εξελίςςεται, γίνεται ςιγά-ςιγά δίκαιοσ και 

ςοωόσ, ςφμωωνα με τθν ελλθνικι αντίλθψθ τθσ διαλεκτικισ αλλαγισ των όντων.  

 

Στθν τρίτθ τραγωδία, «Προμθκεφσ Πυρφόροσ», ο ευεργζτθσ τθσ ανκρωπότθτασ Τιτάνασ 

παίρνει τθ κζςθ που του ταιριάηει ςφμωωνα με το δίκαιο και ζτςι ςτθ νζα τάξθ πραγμάτων 

οι Ρρομθκείσ ζχουν τθν τιμθτικι κζςθ τουσ, ωκάνει να μθν παραβαίνουν τον νόμο του Διόσ. 

Ζτςι, δεν μπορουμε να μιλιςουμε για ανευλάβεια του Αιςχφλου και ςτο ζργο του αυτό. 

 

Σε όλα τα ζργα του Αιςχφλου ωανερϊνεται θ θκικι του ςτάςθ, κζλει να χαρίςει ςτουσ 

ανκρϊπουσ το υψθλό θκικό δίδαγμα, πωσ επάνω από όλα ςτζκει το δίκαιο και πωσ θ θκικι 

τελείωςθ του ανκρϊπου είναιθ υψθλότερθ κατάκτθςθ. Αναωζρκθκε ιδθ ότι ο Αιςχφλοσ 

πίςτευε ςτθν παντοδυναμία τθσ Ειμαρμζνθσ. Αυτό δεν ςθμαίνει όμωσ ότι τα πάντα είναι 

αναλλοίωτα, αωοφ θ δφναμθ τθσ μοίρασ είναι ακατανίκθτθ: Βζβαια οι κεοί και θ μοίρα 

είναι δυνάμεισ, που αντιπροςωπεφουν τθν θκικι τάξθ του κόςμου. Πμωσ το νόθμα αυτό 

τοφσ το ζδωςαν οι πνευματικοί άνκρωποι του 6ου  αιϊνα, που οδθγθμζνοι από τισ 



προόδουσ, ιδιαίτερα ςτισ Λωνικζσ ακτζσ τθσ Μ. Αςίασ, τθσ Τεχνικισ και τθσ Οικονομικισ 

ηωισ, αντιμετϊπιςαν τα ωιλοςοωικά προβλιματα με καινοφργιο πνεφμα. Οι κεοί, όπωσ 

ιταν γνωςτό από τον Πμθρο, τον Θςίοδο και τθν παράδοςθ, ιςαν δυνάμεισ ακαταλόγιςτεσ, 

κυριαρχθμζνεσ από πάκθ εντελϊσ ανκρϊπινα, που κατζλθγαν ςε πράξεισ ανάξιεσ τισ 

παντοδυναμίασ τουσ. Τουσ ζλειπε θ ςυνζπεια και θ δικαιοςφνθ. Ο Αιςχφλοσ, λοιπόν, 

ςφμωωνοσ και προσ το πνεφμα τθσ εποχισ του, τοφσ δίνει τθν θκικι εκείνθ ακεραιότθτα 

που επιβάλλει θ κζςθ τουσ καιθ αποςτολι τουσ. Τουσ υποτάςςει ςτο νόμο τθσ διαλεκτικισ 

αλλαγισ, που κυβερνα τα πάντα, τουσ ανεβάηει από κεοφσ πρωτόγονουσ, ςε κεοφσ 

καλλιεργθμζνουσ, ποφ αγρυπνοφν επάνω από το ανκρϊπινο γζνοσ για τθν τιρθςθ των 

υψίςτων αγακων, δθλ. τθσ δικαιοςφνθσ, τθσ ευςζβειασ τθσ μετριοωροςφνθσ, τθσ ευ-

κοςμίασ, τθσ πολιτικισ ιςορροπίασ και όλων γενικά εκείνων των αρετϊν, που εξαςωαλίηουν 

τθν ατομικι και τθν κοινωνικι ευτυχία των ανκρϊπων. Έτςι, λοιπόν, ο ποιθτισ 

κατατάςςεται ςτθ μεγάλθ ςειρά των ςτοχαςτών τθσ αρχαιότθτασ, γιατί με το ζργο του 

χαρίηει ςτον άνκρωπο, όχι μόνο τθν αιςκθτικι απόλαυςθ, μα και τθν απάντθςθ ςε 

προβλιματα, που απαςχολοφν πάντα το γζνοσ των ανκρώπων. 

 

 

 

 

Η δραματικι τζχνθ του Αιςχφλου 

 

 

Σχετικά με τθ δραματικι τζχνθ του ποιθτι Αιςχφλου ζχομε να κάνουμε οριςμζνεσ 

παρατθριςεισ: 

 

α.) Θ ςφνκεςθ. Οι πρϊτεσ τραγωδίεσ του (Ικζτιδεσ-Πζρςεσ) βρίςκονται πιο κοντά προσ τθν 

αρχαιότερθ μορωι τθσ τραγωδίασ. Το λυρικό ςτοιχείο (τα χορικά) ι υπερτερεί ι είναι 

ιςοδφναμο προσ τα διαλογικά μζρθ. Οι άλλεσ τραγωδίεσ του όμωσ ςιγά-ςιγά παίρνουν τθ 

μορωι που ξζρουμε και με τίσ αλλαγζσ που ο ίδιοσ ο ποιθτισ ζκαμε και με τθν επίδραςθ 

του μακθτι του Σοωοκλι. Ζτςι, οι τελευταίεσ του τραγωδίεσ ακολουκοφν πια τθν 

καινοφργια αρχιτεκτονικι τθσ ςυνκζςεωσ, όπου τα διαλογικά μζρθ αποτελοφν τον ςκελετό 

του ζργου. 

 

Θ υπόκεςθ των τραγωδιϊν του είναι παρμζνθ από παλαιότερουσ μφκουσ με τοφτθ τθ 

διαωορά: οι μφκοι εκείνοι ιςαν περίπλοκοι πολλζσ ωορζσ με ωόρτο πολφ από 

λεπτομζρειεσ. Ο ποιθτισ, αντί να τουσ χρθςιμοποιιςει όπωσ ιταν, τουσ ξαλάωρωνε, 

ςυγκζντρωνε τθν προςοχι του ςε ζνα κεντρικό ςθμείο και με βάςθ αυτό δθμιουργοφςε. 



 

Θ κυρίαρχθ ιδζα των τραγωδιϊν του ― που ιταν και τθσ Ελλθνικισ Τραγωδίασ γενικά ― 

ιταν θ φπαρξθ μιασ υπερβαςίασ (ανκρϊπινο μεγαλείο, πλοφτοσ, δφναμθ ευτυχία, 

ομορωιά), που ξεπερνά τα ανκρϊπινα μζτρα και προκαλεί τουσ κεοφσ. Τότε ακολουκεί μια 

πράξθ εγκλθματικι, που πρζπει να τιμωρθκεί. Μπορεί να μθν τιμωρθκεί ο υπαίτιοσ, αλλά 

οι απόγονοι του και θ μια ςυμωορά κα διαδζχεται τθν άλλθ, όπωσ ςτον οίκο των Ατρειδϊν. 

 

Θ δθμιουργία τθσ κατάλλθλθσ ατμόςωαιρασ είναι μια από τισ πρωταρχικζσ επιδιϊξεισ τοφ 

ποιθτι, όπωσ π.χ. ςτουσ «Πζρςεσ», όπου ξανακυμίηει τισ ελπίδεσ του Χοροφ και τισ 

ανθςυχίεσ τθσ Άτοςςασ, ϊςπου νάρκθ ο Άγγελοσ να ωζρθ τα κλιβερά μαντάτα. Ζτςι, ό 

ακροατισ κα νοιϊςει το κοωτερό ςπακί τθσ Μοίρασ να κρζμεται πάνω από το κεωάλι του 

Ξζρξθ με τθ ωανταςμζνθ υπερθωάνεια και τθν αςζβεια του. Θ επινόθςθ των επειςοδίων 

και θ αρμονικι ςφνδεςθ τουσ με τα δεδομζνα του μφκου, όπωσ τον διαςκεφαςε, και θ 

εξζλιξθ τθσ υποκζςεωσ ςε ςυνάρτθςθ με τθ γενικι ιδζα και τθν πλοκι, όλα αυτά μαηί 

αποτελοφν, ςε μια μεγαλόπρεπθ ςφλλθψθ και εκτζλεςθ, τθν ζξοχθ ικανότθτα ςυνκζςεωσ 

του Αιςχφλου. 

 

β') Οι ε ι κ ό ν ε σ. Οι εικόνεσ ςτισ τραγωδίεσ του Αιςχφλου ακολουκοφν τθ γενικι γραμμι 

που κυριαρχεί ςτθ ςφνκεςθ, το μεγαλόπρεπο κζαμα τθσ ςυγκροφςεωσ κεϊν καί ανκρϊπων. 

Μπορεί τα ςκθνικά μζςα τθσ εποχισ να ιςαν ωτωχά, θ πραγμάτωςθ όμωσ τθσ ποιθτικισ 

ςυλλιψεωσ από τον ποιθτι, ςυντελείται με μια πρωτεϊκι δφναμθ. 

 

Θ εικόνα λ.χ. του ωφλακα ςτθν αρχι του «Αγαμζμνονα», που ανεβαςμζνοσ ςτθ ςτζγθ των 

ανακτόρων περιμζνει ζνα ολόκλθρο χρόνο να δει τισ ωωτιζσ, που κα ωζρουν τθν είδθςθ 

πϊσ πάρκθκε επί τζλουσ το κάςτρο τθσ Τροίασ, υποδθλϊνει όλθ τθν κλίμακα τθσ αναμονισ, 

που εδϊ και δζκα χρόνια άρχιςε με τθν ελπίδα τθσ γριγορθσ επιςτροωισ. Ο ωφλακασ κάτω 

από τον αςτροωϊτιςτο ουρανό ζμακε τθ «ςφναξθ των νυκτερινϊν άςτρων» πρϊτα, καί 

φςτερα το τραγοφδι του, που κάποτε ιταν τραγοφδι, τϊρα μόνο του γυρίηει ςτο μοιρολόι, 

και για το κακοκυβζρνθτο, παλάτι και για όςα αλλά δεν μπορεί να μιλιςει, γιατί «βόδι 

πατάει πάνω ςτθ γλϊςςα του». 

 

Θ ςταφρωςθ του Ρρομθκζα, φςτερα, πάνω ςτο «Άγριο εκείνο ποροφάραγγο», με τον 

Ιωαιςτο, που λυπάται τθ ωοβερι τφχθ του «ςυγγενι» του καί τουσ δφο αμάλαγουσ 

ωφλακεσ του Δία, το Κράτοσ καί τθ Βία, αμζςωσ από τθν αρχι μάσ τυλίγει μζςα ςτθ 

μεγαλόπρεπθ απεραντοςφνθ των ςκυκικϊν βουνϊν, που απάτθτα αντιμετριοφνται με το 

χρόνο καί τθ μοναξιά, αντάξιο ςκθνικό τθσ υπζροχθσ πράξεωσ του Τιτάνα, που χάριςε ςτουσ 

ανκρϊπουσ τθ ωωτιά και τισ τζχνεσ. 

 



Θ εμωάνιςθ τθσ Άτοςςασ ςτουσ «Πζρςεσ», θ είςοδοσ του βαςιλιά ςτον «Αγαμζμνονα», το 

ωάνταςμα τθσ Κλυταιμνιςτρασ ςτισ «Ευμενίδεσ», που κοιμοφνται και μουγκρίηουν μεσ ςτον 

φπνο τουσ καρρϊντασ πωσ κυνθγοφν τον Ορζςτθ ανταποκρίνονται με ζναν τρόπο καυμαςτό 

ςτθ γενικι ιδζα, που κυριαρχει ςε κάκε ζργο. 

 

γ') Οι μεταωορζσ. Οι μεταωορζσ ςτον Αιςχφλο ακολουκοφν και αυτζσ τον γενικό ρυκμό τισ 

ποιθτικισ δθμιουργίασ του, δθλ. το μεγαλόπρεπο φωοσ, με μια διαωορά όμωσ: δεν είναι 

απλά ςτολίδια του λόγου, μα τολμθρζσ ςυλλιψεισ, που ηωντανεφουν το κείμενο, 

χαρίηοντασ του μιαν άμεςθ ωυςικότθτα, άςχετθ με ό,τι διποτε ςυμβατικό ι τυπικό.  

 

Οι περιςςότερεσ είναι απλζσ, μια ι δυο λζξεισ, που ςυνοδεφονται από  ζνα «ωσ» ι «ϊςτε» 

ι κάτι παρόμοιο. Ράντα θ κζςθ τουσ μζςα ςτο κείμενο είναι οργανικι και δεν είναι οφτε 

ταυτολογία, όπωσ τον κατθγορεί ο Ευριπίδθσ ςτουσ «Βατράχουσ» του Αριςτοωάνθ, οφτε 

παράκεςθ λζξεων χωρίσ θ παρουςία τουσ να είναι αναγκαία. Λζγει ςτον «Αγαμνζμνονα» θ 

Κλυταιμνιςτρα για τθν Καςςάνδρα: 

  

«χαλινόν δ' ον επίςταται φζρειν 

πριν αιματθρόν εξαφρίηεςβαι μζνοσ». 

[ δε λζει ςτο χαλινάρι τθσ να ςυνθκίςει, 

πριν να ξαφρίςει τουσ βωμοφσ του αίματόσ τθσ]. 

 

Θ μεταωορά από το χαλινάρι του αλόγου απλϊνεται ςε δυο ςτίχουσ και θ προςκικθ τοφ 

«αιματθρόν» και «εξαφρίηεςκαι» δίνει μια χειροπιαςτι ηωντάνια ςτθν εικόνα. 

Θ παρομοίωςθ είναι ζνα μζςο, που χρθςιμοποιεί ο Αιςχφλοσ ― πολλζσ ωορζσ ςυγχζεται με 

τθ μεταωορά, όπωσ κι θ προςωποποίθςθ, γιατί ς' αυτόν είναι όλα ηωντανά, ωσ και οι 

αωθρθμζνεσ ζννοιεσ, με τθ διαωορά ότι δεν τθν απλϊνει, όπωσ ο Πμθροσ, γιατί ζτςι χάνει 

όλθ τθ δραματικότθτά του. Λιγόλογθ και θ προςωποποίθςθ, κρατά τθν πυκνι πνοι τθσ 

δραματικισ εξελίξεωσ: «Όςα κι αν πω, μου φαίνεται πϊσ κάν' του κάκου κι είναι θ καρδιά 

ςου  αμάλαγθ και δεν λυγίηει με παρακάλια, μα το χαλινό δαγκϊνοντασ ςά νιόςτρωτο άτι 

πασ και δε γροικάσ τα γκζμια». 

 

δ') Τ α  π ρ ό ς ω π α. Ο Αιςχφλοσ δεν κάνει «μελζτθ χαρακτιρων», δθλ. δεν κζλει να μάσ 

δϊςει τθν εςωτερικι ηωι των προςϊπων του, με τα πάκθ τουσ και τισ εξελίξεισ τουσ. Θ 

ςφγκρουςθ δεν δίνεται ςτθν ψυχι των προςϊπων του, όπωσ ςτον Ευριπίδθ και ςτο 

νεϊτερο δράμα, αλλά τα ζργα τουσ είναι εκείνα, που οδθγουν ςτθν ανεπίτρεπτθ μάχθ με 

τθν Ειμαρμζνθ. Εξωτερικι, λοιπόν, είναι θ ςφγκρουςθ ανάμεςα ςε δυο δυνάμεισ, που 



αντιμετωπίηονται ςε ζνα κανάςιμο αγϊνα. Ραρ' όλα αυτά όμωσ δεν λείπει ολότελα ― κα 

ιταν αωφςικο ― θ ςκιαγράωθςθ των χαρακτιρων. Θ ςτάςθ των ανκρϊπων αυτϊν είναι 

άλλοτε αλφγιςτθ και άλλοτε αναποωάςιςτθ, με ςυχνζσ μεταςτροωζσ. Οι αποχρϊςεισ τισ 

εςωτερικισ πάλθσ λείπουν. Ζνα μεγάλο πάκοσ είναι εκείνο, που τουσ χαρίηει το μεγαλείο 

τουσ και αυτό υπθρετοφν ςχεδόν μονοκόμματα, χωρίσ αιςκιματα, γιατί είναι ιρωεσ καί 

αγωνιςτζσ. 

 

Ο Ρρομθκεφσ λ.χ. δεν νοιϊκει οφτε για μια ςτιγμι λφγιςμα. Το δίκιο του τοφ χαρίηει τθν 

απεριόριςτθ δφναμθ να υποωζρει το μαρτφριο του, να προωθτεφςει το τζλοσ του Δία, να μθ 

δζχεται τθ μεςολάβθςθ του Ωκεανοφ. Αυτόσ πάλι ςκιαγραωείται ςαν ζνασ δειλόσ και 

αναποωάςιςτοσ χαρακτιρασ, που ςυμβουλεφει τον αλφγιςτο επαναςτάτθ να είναι πιο 

ςυνετόσ και τοφ υπόςχεται να μεςιτεφςει ςτον Δία για χάρθ του. Ο Ιωαιςτοσ, ποφ λυπάται 

τον Ρρομθκζα και μιςεί τθν τζχνθ του, που καρωϊνει τον Τιτάνα ςτον βράχο, είναι κάτι 

διαωορετικό εντελϊσ από το κράτοσ, που δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ςαρκάηει και να 

ωοβερίηει. Ο Ετεοκλισ ςτουσ «Επτά επί Θιβαισ» αντιπροςωπεφει τον παράωορο 

πατριωτιςμό και το αδελωικό μίςοσ. Θ Κλυταιμνιςτρα ςτον «Αγαμζμνονα» παρουςιάηει 

κάποια, κάπωσ περίπλοκθ ψυχολογία, γιατί ενϊ μιςεί κανάςιμα τον άντρα τθσ και ζχει 

αποωαςίςει τον κάνατο του, για να τον αποκοίμιςει δείχνεται πάρα πολφ τρυωερι, δθλ. 

υποκρίνεται. Ραρ' όλα αυτά όμωσ δεν γίνεται θ αποκάλυψθ τθσ βακφτερθσ ψυχικισ τθσ 

αγωνίασ, γιατί ο ποιθτισ ενδιαωζρεται τόςο μόνο για τθν ψυχολογία τθσ, όςο κα 

ςυντζλεςει αυτι ςτθν εξζλιξθ τθσ δράςεωσ. 

 

Ζτςι και οι πρωταγωνιςτζσ και τα δεφτερα πρόςωπα ςκιαγραωοφνται αδρά και αποκτοφν 

μιαν αναγλυωικότθτα, που τα ξεχωρίηει το ζνα από το άλλο τόςο, ϊςτε θ εικόνα τουσ να 

μζνει κακαρι ςτθ μνιμθ μασ. Δεν κα κάνουν ποτζ ςφγχιςθ ςε κανζνα από τα πρόςωπα, που 

το κακζνα τουσ κινείται μεσ ςτο δικό του χϊρο. 

 

ε') Ο λυριςμόσ του Α ι ς χ φ λ ο υ. Τα λυρικά μζρθ - χορικά -είναι, όπωσ είδαμε, μεγαλφτερα 

ςτθν αρχι και αργότερα πιο περιοριςμζνα. Στα μζρθ αυτά όλθ θ ποιθτικι δφναμθ τοφ 

Αιςχφλου αναδιπλϊνεται ςε μιαν υπζροχθ ζξαρςθ και εδϊ είναι που κα αναηθτιςω-με τισ 

βακφτερεσ ςκζψεισ του ποιθτι, και πολλζσ ωορζσ και τθν κφρια ιδζα του ζργου.Θ ζξοχθ 

αρχιτεκτονικι τουσ με τθ διαδοχι των ςτροωϊν, θ ποικιλία των ρυκμϊν, που αλλάηουν 

ανάλογα με τον χαρακτιρα των εννοιϊν, που διατυπϊνονται, οι υψθλζσ ςκζψεισ που 

εξθγοφν, προϊδεάηουν και πυργϊνουν το θκικό νόθμα του ζργου, θ ποίθςθ των εικόνων, θ 

ηωντάνια των μεταωορϊν και των προςωποποιιςεων, βοθκοφν να ςυγκροτθκεί το λυρικό 

ςφνολο των χορικϊν. Το λυρικό όμωσ ςτοιχείο δεν βρίςκεται μόνο ςτα χορικά. Ρλοφςιο 

απλϊνεται και ςτα διαλογικά μζρθ, χαρίηοντασ τουσ απαράμιλλθ ευγζνεια και λυγεράδα, 

όπου πρζπει. 

 



ςτ') Το φωοσ. Εκείνο που εντυπωςίαηε τον αρχαίο κεατι πάντα ςτα δράματα του Αιςχφλου 

ιταν ο αζρασ αυτοφ του μεγαλείου, θ ευγλωττία με τθν υπερβολι, πολλζσ ωορζσ, θ 

υψθλοωροςφνθ.   

 

Ο ίδιοσ τον ονόμαςε «Κζνταυρο του λόγου». Ο λόγοσ του δθλ. ιταν πάντα αντάξιοσ του 

μεγαλείου των ιδεϊν και των προςϊπων. Συνάρπαηε καί ανφψωνε τον κεατι πάνω ςτα 

ολοδφναμα ωτερά του, χαρίηοντασ του τθν αίςκθςθ του τελετουργικοφ καί του 

υπερανκρϊπινου. Θ κίνθςθ όλων των ςτοιχείων του λόγου ιταν τζτοια που ςαν ορμθτικό 

ποτάμι, γεμάτο ολάωριςτουσ καταρράκτεσ, κυλοφςε μεσ ςτισ ψυχζσ των ανκρϊπων και τουσ 

ανζβαηε ψθλά ςτθν περιοχι των μεγάλων λογιςμϊν.  

 

Ο ίδιοσ ο ποιθτισ δθμιουργοφςε ηϊντασ μζςα ςε ζνα διονυςιακό ενκουςιαςμό, λεσ και το 

χζρι του το οδθγοφςε μια ανϊτερθ δφναμθ. Τθν εντφπωςθ αυτι του μεγαλείου τθ 

ςυνκζτουν: ο λυριςμόσ και των διαλογικϊν μερϊν, θ κρθςκευτικι ζξαρςθ και θ αωκονία 

των ποιθτικϊν δρωμενων.  

Οι ςπάνιεσ λζξεισ (κινάκιςμα, κεμερϊπισ, ςμερδφασ, τιμάωρ, ωυςίηοοι, αγρζτθσ), τα 

ςφνκετα του (πολυκρζμμων, τοξοδάμασ, δορίκρανοσ, Λππιάναξ, αρματόκτυποσ, 

ανδροκλζτειρα, υψθλόκρθμνοσ, αιολόςτομοσ, κθλφνουσ, ωρενόπλθκτοσ, χρυςοωεγγισ, 

δίλογχοσ, αρχαιόπλουτοσ, δίκρονοσ, βακφηωνοσ, πολυπλάνθτοσ, λιπαρόκρονοσ, 

μελανείμων, δενδροςτιμων κ.α.), τα επίκετά του (λεπτοψάμακοσ, πορωυροειδισ, 

ευρφποροσ πελειοκρζμμων, κελαινόσ, ευιρετμοσ, μενάνδετοσ, βακφκολποσ, αγνόρυτοσ, 

κνεωάιοσ)― και τα παραπάνω είναι πολφ λίγα για να πάρει κανείσ μιαν ιδζα τθσ 

γλωςςοπλαςτικισ δυνάμεωσ του Αιςχφλου ― χαρίηουν ςτο κείμενο του τθν αςτραωτερι 

μαρμαρυγι του μεγαλείου. Υπολόγιςαν ότι μόνο ςτα δράματα του Αιςχφλου που ςϊκθκαν 

υπάρχουν επάνω από εκατό λζξεισ που δεν βρίςκονται ςε κανζνα αλλο κείμενο. Ο 

γλωςςοπλάςτθσ Αιςχφλοσ είναι ο πρωτοσ μορωωτισ τθσ αττικισ διαλζκτου, ποφ κα 

άντικαταςτιςθ τθν Λωνικι διάλεκτο, ο γενάρχθσ τθσ γλϊςςασ εκείνθσ, που μάσ ζδωςε 

αργότερα τα ζργα τθσ κλαςςικισ εποχισ. 

Ο Αιςχφλοσ είχε τθν τφχθ να ηιςει τον επικό αγϊνα του Ελλθνιςμοφ εναντίον των Ρερςϊν. 

Και θ εποχι αυτι τον επθρζαςε βακφτατα, ζτςι που ςε όλο του το ζργο αντθχεί θ  

βαρφγδουπθ πορεία των Μαρακωνομάχων.Θ ίδια εποχι όμωσ απαιτοφςε και αντάξια πνοι 

ςτα ζργα των ανκρϊπων και πιο πολφ των ποιθτϊν. Ο Αιςχφλοσ κράτθςε ςε όλο του το ζργο 

τθν υψθλι αυτι γραμμι τοφ νικθτιριου παιάνα, που εμψφχωνε τουσ πολεμιςτζσ για τα 

όςια και τα Λερά. Το κρθςκευτικό πνεφμα επίςθσ, 

 πλοφςιο ςυνζχει το ζργο του, μαηί με τα καίρια προβλιματα του καιροφ του. Με μιαν απλι 

υπόκεςθ, καλά διαςκευαςμζνθ και χωρίσ περίπλοκεσ ψυχολογικζσ εξερευνιςεισ, μασ δίνει 

από τθ ςκθνι ςυγκλονιςτικά πάκθ, που οδθγουν ςτον όλεκρο, γιατί αντιςτρατεφονται τισ 

αρχζσ του Δικαίου. Και όλα αυτά με τον λόγο του, ποφ δεξιά τα ςυντροωεφει ςτθ δραματικι 

πορεία τουσ μζςα ςτισ ψυχζσ μασ, όπωσ ωαίνεται από τα δυο αποςπάςματα τθσ ποιιςεϊσ 

του, που ακολουκοφν: 



 

«Μα θ νφχτα προχωρεί, κ' οι Ζλλθνεσ κρυφό δρόμο 

ν' ανοίξουν από πουκενά δεν δοκιμάηουν 

όταν όμωσ με τ’ άςπρα τϋατια τθσ θ μζρα 

φωτοπλθμμφριςτθ άπλωςε ς' όλο τον κόςμο, 

μια πρωτ' ακοφςτθκε απ' το μζροσ των Ελλινων 

βουι τραγουδιςτά με ιχο φαιδρό να βγαίνει 

και δυνατά αντιβοφιηαν μαηί κ' οι βράχοι 

του νθςιου γφρω, ενϊ τρομάρα τουσ βαρβάρουσ 

ζπιαςεν όλουσ, που ζβλεπαν πωσ γελάςτθκαν 

γιατί δεν ιταν για φευγιό που ζψαλαν τότε 

ςεμνόν παιάνα οι Ζλλθνεσ, μα ςαν να ορμοφςαν 

μ' ολόψυχθ καρδιά ςτθ μάχθ, ενϊ όλθ ϊσ πζρα 

τθ γραμμι των, τθσ ςάλπιγγασ φλόγιηε ο  ιχοσ. 

Αμζςωσ τα πλαταγιςτά με μιασ κουπιά τουσ 

χτυποφνε με το πρόςταγμα τθν βακειάν άρμθ 

και δεν αργοφνε να φάνουν όλοι μπροςτά μασ. 

Το δεξί πρϊτο, ςε γραμμι, κζρασ ερχόταν 

μ' όλθ τθν τάξθ, κ' επειτα κι ο άλλοσ ςτόλοσ 

από πίςω ακλουκάει και τότε ιταν ν' ακοφςεισ 

φωνι μεγάλθ από κοντά: “Ζ μπροσ, των Ελλινων 

γενναία παιδιά! να ελευκερϊςετε τθν πατρίδα, 

τζκνα, γυναίκεσ και των πατρικϊν κεϊν ςασ 

να ελευκερϊςτε τα ιερά κα των προγόνων 

τουσ τάφουσ,  τϊρα για όλα 'ναι ποφ πολεμάτε”. 

Μα κι από μασ βουι ςτθν περςικι τθ γλϊςςα 

τουσ ανταποκρίνονταν καί πια καιρόσ δεν ιταν 



για χάςιμο μα ευκφσ το ζνα ςτο αλλο επάνω 

καράβι κροφει τθ χάλκινθ αρματωςιά του». 

 

 

«Και τι τ' ανκρϊπου δε γεννά κ' θ χρυςοχζρα Ειρινθ: Τον πλουτο τον περιφανο καί τα 

λουλοφδια ετοφτθ των τραγουδιϊν, που ο λόγοσ τουσ ςτάηει, το μζλι δίνει. 

Να καίει θ φωτιά θ κατάξανκθ ςτων κεϊν τα κυςιαςτιρια 

ταφρων μεριά και προβάτων παχυόμαλλων 

και νάχουν τα νιάτα ξεφαντϊματα, φλόγεσ, γυμναςτιρια. 

Τότεσ τα ςιδερόδετα, τα ςκουταροβαςτάρια 

περιτυλίγουν οι αράχνεσ και τρϊει θ ςκουριά και ρεφουν 

τ’ αχρείαςτα ςπακιά και λογχωτά κοντάρια, 

τότεσ τθσ ςάλπιγγασ ςτριγγόσ ο αχόσ δεν αγροικιζται. 

Μθδζ κι απ' τα ματόκλαδα τον γλυκό φπνο χάνεισ 

που ςτα καμποχαράματα θ καρδιά τον φχαριςτιζται. 

Ανοίγει ο νουσ και χαίρεται θ ψυχι 

και πλθμμυροφνε χαρζσ και ξεφαντϊματα τισ δθμοςιζσ 

και γφρω όλο φωτιά τα ερωτικά γλυκοτραγοφδια αχοφνε». 

 

(Μετάωρ. Λ. Ν. Γ ρ υ π ά ρ θ). 

 

 

Τα κζματα που απαςχόλθςαν τον Αιςχφλο ςτισ τραγωδίεσ του, ζδωςαν πνευματικι τροωι 

και ςε νεϊτερουσ ποιθτζσ. Ο πανανκρϊπινοσ ςυμβολιςμόσ πολλϊν θρϊων του και θ 

μεγαλοπρζπεια των ςυλλιψεϊν του δεν ιταν δυνατό να αωιςουν αςυγκίνθτο το πνεφμα 

μεγάλων Ευρωπαίων δθμιουργων. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα ο «Ρρομθκεφσ Λυόμενοσ» 

(Prometheus Unbound,1820,), του Percy Shelley. Βζβαια ο τρόποσ ποφ πραγματεφεται το 

«λυρικό» του δράμα, όπωσ το ονομάηει, είναι εντελϊσ πρωτότυποσ αλλά είναι ωανερό ςε 

κάκε ςτίχο ότι τθν αωορμι για τθ ςφνκεςθ του ζργου του, τθν πιρε ο Άγγλοσ ποιθτισ από 

τον «Ρρομθκζα» του Αιςχφλου. Λδιαίτερα ςτισ δφο πρϊτεσ πράξεισ, οι αιςχφλειεσ απθχιςεισ 

είναι ιδιαίτερα ζντονεσ. 


