


ΣΟΑ Ι ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 
 

 
ΣΟΑ 15: Ο ΕΤΡΙΠΙΔΗ 

Η ηωι του Ευριπίδθ 

 

Ο νεϊτεροσ από τουσ τρεισ μεγάλουσ τραγικοφσ τθσ αρχαιότθτασ, που αποτελεί τθν 

τελευταία μεγάλθ αναλαμπι τθσ Τραγικισ Τζχνθσ ςτθν αρχαία Ελλάδα. Ο Ευριπίδθσ, ο «από 

ςκθνισ φιλόςοφοσ», παρουςιάηει ζνα ζργο επιβλθτικό και ακατάλυτο από τουσ αιϊνεσ, που 

το χαρακτθρίηει ο ςτοχαςμόσ και θ ψυχογραφικι ικανότθτα. 

 

Τθν θμζρα που οι Ζλλθνεσ νικοφςαν τον περςικό ςτόλο ςτθ Σαλαμίνα, ςτισ 20 Σεπτεμβρίου 

480 π.Χ., ερχόταν ςτθ ηωι ζνα βρζφοσ, που επρόκειτο να γράψει ςτθν Λςτορία του 

Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ και του Ελλθνικοφ Ρνεφματοσ μιαν άλλθ λαμπρι ςελίδα: ο 

Ευριπίδθσ.  

 

Τθν ίδια μζρα ο Αιςχφλοσ, 45 χρόνων τότε, είχε τραυματιςκεί βαριά, πολεμϊντασ τουσ 

βαρβάρουσ, και ο Σοφοκλισ, δεκαεξάχρονοσ ζφθβοσ, ιταν αρχθγόσ τοφ χοροφ, που 

πανθγφριηε τθ μεγάλθ νικθ. Θ ωραία αυτι παράδοςθ για τθ γζννθςθ του Ευριπίδθ, που μάσ 

τθ διζςωςε ο Ρλοφταρχοσ ςτα «Ηκικά» του, ςυνδζει ςε μιαν θμζρα τουσ τρεισ ομοτζχνουσ, 

που τα ονόματά τουσ αποτελοφν υπζροχο τρίπτυχο που κλείνει μζςα του και εκφράηει τθν 

κορυφαία ανάπτυξθ του αρχαίου ελλθνικου κεάτρου. 

 

Στα νεϊτερα χρόνια τθν παράδοςθ αυτι ιλκε να τθν ανατρζψει το Πάριο Χρονικό, 

ςφμφωνα με το oποίο ο μεγάλοσ τραγικόσ γεννικθκε το 486/4. Θ αξιοπιςτία τισ πθγισ 

αυτισ μάσ υποχρεϊνει να αμφιςβθτιςουμε τθν παράδοςθ, γεγονόσ όμωσ μζνει ότι μια 

κοινι μοίρα ςυνζδεςε τουσ τρεισ τραγικοφσ ποιθτζσ, που κατά τα μζςα του Χρυςοφ Αιϊνα 

είχαν ςτθριξει τθν Τραγωδία ςε αςάλευτα κεμζλια και τθν είχαν ανεβάςει ςε φψθ 

αξεπζραςτα ωσ ςιμερα. 

 

Ρζντε ανϊνυμοι «Βίοι», οι κακεντρεχείσ υπαινιγμοί του κωμωδοποιοφ Αριςτοφάνθ,ζνα 

ςθμείωμα του λεξικοφ τθσ οφδασ και λίγεσ άλλεσ ςκόρπιεσ μαρτυρίεσ, μασ δίνουν τισ 

πλθροφορίεσ από τισ οποίεσ μποροφμε να παρακολουκιςουμε τθ ηωι του μεγάλου 

φιλοςόφου τθσ ςκθνισ.  

 

Για τον πατζρα του Μνιςαρχο ι Μνθςαρχίδθ και τθ μθτζρα του Κλειτϊ, οι ειδιςεισ είναι 

αντιφατικζσ. Κατά τον Αριςτοφάνθ, ο πατζρασ του ιταν «κάπθλοσ» (=μικρζμποροσ, 



μεταπράτθσ) και θ μθτζρα του πουλοφςε λάχανα. Ο Λςτορικόσ όμωσ Φιλόχοροσ, του 3ου αι. 

π.Χ. (που τθν μαρτυρία του παίρνουμε από τθ οφδα) μάσ λζγει ότι οι γονείσ του Ευριπίδθ 

ιςαν εκ των «ςφόδρα ευγενϊν». Οπωςδιποτε, κι αν δεν είχε τθν αριςτοκρατικι καταγωγι 

του Αιςχφλου, οφτε ανικε ςε ανϊτερθ αςτικι τάξθ, όπωσ ο Σοφοκλισ, κεωρείται βζβαιο 

πωσ θ οικογζνειά του ιταν αρκετά εφπορθ, πράγμα που εξθγεί και τθν καλι 

διαπαιδαγϊγθςθ και μόρφωςι του, που δεν ιταν διαφορετικι από τθ μόρφωςθ των 

πλουςίων νζων τθσ Ακινασ. 

 

Συγκεντρωμζνοσ ςτισ μελζτεσ του ο Ευριπίδθσ, μακριά από ςυντροφιζσ ςυνομθλίκων του, 

«ςκυκρωπόσ και ςφννουσ και αυςτθρόσ και μιςόγελωσ», όπωσ μάσ λζγει ζνασ ανϊνυμοσ 

βιογράφοσ του, ςυμπλιρωνε τισ ςπουδζσ του με δικά του ξεχωριςτά διαβάςματα.  

 

Στισ πολλζσ αρετζσ του οφείλεται το ότι από τα παιδικά του χρόνια τιμικθκε με αξιϊματα: 

ζγινε «πυρφόροσ» του Ηωςτθρίου Απόλλωνα και «οινοχόοσ» ςτουσ ιεροφσ χοροφσ, γφρω 

ςτο ναό του Δθλίου Απόλλωνα. 

 

Στθν αρχι τον τράβθξε ο ακλθτιςμόσ και θ ηωγραφικι. Ο πατζρασ του μάλιςτα ενίςχυε τθν 

κλίςθ του προσ τον ακλθτιςμό, γιατί είχε πάρει χρθςμό πωσ ο γιοσ του κα ςτεφανωκεί ςε 

δθμόςιουσ αγϊνεσ, πράγμα που δεν μποροφςε να φανταςκεί πωσ κα γινόταν ςε αγϊνεσ 

ποιθτικοφσ.  

 

Λζγεται ότι διακρίκθκε ςτο «Ραγκράτιο» (πάλθ και πυγμι), αργότερα, όμωσ, επθρεαςμζνοσ 

από τον ςοφιςτι Ρρόδικο και τον Αναξαγόρα, ςτράφθκε οριςτικά ςτθ Φιλοςοφία και τθν 

Ροίθςθ. Ο «αμειδισ και ςκυκρωπόσ» νζοσ άκουςε επίςθσ μακιματα από τον Ρρωταγόρα 

και από τον Φυςικό Αρχζλαο. Αναμφιςβιτθτα ι επίδραςθ των ςοφϊν αυτϊν ςτθ 

διαμόρφωςθ του πνεφματοσ του υπιρξε ευεργετικι, περιςςότερο όμωσ ωφελικθκε 

παρακολουκϊντασ τθ διαδαςκαλία του Σωκράτθ, με τον όποιο ιταν και πολφ ςτενόσ φίλοσ 

και επί χρόνια δεχόταν τισ ςυμβουλζσ του. Ιταν ακόρεςτθ θ δίψα του για μάκθςθ και είναι 

πολφ χαρακτθριςτικό για τθ φιλομάκεια του πωσ είχε καταρτίςει μια από τισ πλουςιότερεσ 

ιδιωτικζσ βιβλιοκικεσ τθσ αρχαιότθτασ. 

 

Ο βιογράφοσ του Αυλόσ Γζλλιοσ μασ δίνει τθν πλθροφορία, ότι τθν πρϊτθ τραγωδία του τθν 

ζγραψε ςε θλικία 18 ετων. Τίποτε όμωσ περιςςότερο δεν ξζρουμε γι' αυτό το ζργο του και 

μόλισ το 445 είναι γνωςτό πωσ ο Ευριπίδθσ πιρε μζροσ ςτουσ δραματικοφσ αγϊνεσ με μια 

τετραλογία που το ζνα ζργο τθσ είχε τον τίτλο «Πελιάδεσ». Ιλκε τότε τρίτοσ, μα δεν 

απογοθτεφκθκε. Αντίκετα, με περιςςότερθ επιμονι ςυνζχιςε το γράψιμο και το 442 πιρε 

το πρϊτο βραβείο.  

 



Σε όλθ τθ ηωι του, μολονότι δεν ζπαυε να γραφει, βραβεφκθκε μόνο τζςςερισ φορζσ.  Το 

ακθναϊκό κοινό, αςυνικιςτο ςε κεατρικοφσ νεωτεριςμοφσ, επιφυλακτικό ςτθν αποδοχι των 

ιδεϊν του, δεν τον κεωροφςε άξιο για βράβευςθ. Πχι λίγο ςυντελοφςε ς' αυτό και θ 

ςφοδρι πολεμικι του Αριςτοφάνθ, που δεν ζχανε ευκαιρία να τον διακωμωδιςει και να 

τον ειρωνευκεί. Μόνο μετά τον κάνατό του, βρικε ο Ευριπίδθσ τθ κζςθ που του ταίριαηε κι 

ζγινε ο πιο αγαπθτόσ δραματικόσ ποιθτισ των Ακθναίων και των άλλων Ελλινων. 

 

Ρικραμζνοσ από τουσ ςυμπολίτεσ του και προ παντόσ από τισ ειρωνείεσ των ςυγχρόνων του 

κωμικϊν ζφυγε από τθν Ακινα, γζροσ πια, με ςκοπό να εγκαταςτακεί ςτθ Κεςςαλικι 

Μαγνθςία, όπου πιγε το 408. Αμζςωσ όμωσ τον κάλεςε ςτθν Ρζλλα ο φιλόμουςοσ βαςιλιάσ 

τθσ Μακεδονίασ Αρχζλαοσ, ςτου οποίου τθν αυλι είχαν ςυγκεντρωκεί ονομαςτοί 

ςυγγραφείσ και καλλιτζχνεσ, ο ποιθτισ Αγάκων, ο ηωγράφοσ Ηεφξισ, ο μουςικόσ Τιμόκεοσ 

και πικανωσ ο ιςτορικόσ Κουκυδίδθσ. Εκεί ο Ευριπίδθσ, για να τιμιςει τον προςτάτθ του 

βαςιλιά, ζγραψ ε τον «Αρχζλαο», ποφ αποτελοφςε εγκϊμιο ςτον Θρακλείδθ Αρχζλαο, 

πρόγονο του φιλότεχνου θγεμόνα. Τον ίδιο χρόνο ζγραψε και τισ «Βάκχεσ»,, ζργο που το 

προόριηε να παιχκεί ςτο κζατρο τθσ Ρζλλασ. 

 

Ξαφνικά τον βρικε ο κάνατοσ το 407 ι 406. Μια παράδοςθ λζει πωσ τον ξζςκιςαν τα ςκυλιά 

κατά τθ διάρκεια ενόσ κυνθγιοφ και θ ανεπιβεβαίωτθ αυτι πλθροφορία κζλει ίςωσ να 

ςυμβολίςει τον ςπαραγμό τθσ ψυχισ του από τουσ μοχκθροφσ καί ειρωνικοφσ αντιπάλουσ 

του. Ο κάνατόσ του προκάλεςε οδφνθ. Ο Σοφοκλισ ντφκθκε πζνκιμα και παρουςίαςε τον 

χορό χωρίσ ςτεφάνια. Κοντά ςτθν Αμφίπολθ, ςτθν Αρζκουςα, όπου κάφτθκε, τοφ φψωςε ο 

Αρχζλαοσ λαμπρό μνθμείο, που ζγινε προςκυνθτάρι των καυμαςτων του. Και οι Ακθναίοι, 

αν και δεν πιραν τα λείψανα του, μ' όλο που τα ηιτθςαν, ανιγειραν προσ τιμιν του 

κενοτάφιο κοντά ςτα Μακρά Τείχθ καί χάραξαν το παρακάτω επίγραμμα, ςυνκεμζνο από 

τον ίςτορικό Κουκυδίδθ ι από τον ποιθτι Τιμόκεο: 

«Μνιμα μεν Ελλάσ απας' Ευριπίδου,  

οςτζα δ' είςχει γθ Μακεδϊν θ γαρ δζξατο τζρμα βίου.  

Πατρισ δ' Ελλάδοσ Ελλάσ, Ακιναι.  

Πλείςτουσ  δε Μοφςασ τζργασ εκ πολλϊν και τον ζπαινον ζχει». 

 

Το οποίο, μεταφραςμζνο από τον Δθμιτριο Σάρρο, ςθμαίνει: 

Όλ' ι Ελλάδα είναι μνθμείο του Ευριπίδθ,  

άλλ' ζχει τα κόκκαλά του των Μακεδόνων θ γθ, ποφ ζχάκθ εκεί. 

 Η Ακινα είν' Η πατρίδα του, Η Ελλάδα τθσ Ελλάδασ.  

Πολλοφσ οι Μοφςεσ του εφφραναν, πολλι του κι ι τιμι. 



 

Ο Ευριπίδθσ παντρεμζνοσ δυο φορζσ, πρϊτα με τθ Μελιτϊ κι φςτερα με τθ Χοιρίνθ ― 

γυναίκεσ ανάξιεσ του μεγάλου ποιθτι ― άφθςε τρεισ γιουσ: τον Μνθςαρχίδθ, που ζγινε 

ζμποροσ, τον Μνθςίλοχο, που ζγινε θκοποιόσ και τον ςυνωνόματό του Ευριπίδθ, που πιρε 

τθν ποιθτικι φλζβα του πατζρα του κι ζγινε δραματικόσ ποιθτισ.  

 

Μιςογφνθ, ακοινϊνθτο και απαιςιόδοξο τον ζκαναν τα οικογενειακά του ατυχιματα και θ 

ζλλειψθ κατανοιςεωσ από τουσ ςυγχρόνουσ του. Οι βιογράφοι του λζνε πωσ είχε ςτθ 

Σαλαμίνα μια ςπθλιά, αντίκρυ ςτο πζλαγοσ, όπου πιγαινε, «φεφγων τον όχλον», για να 

ςτοχαςκεί  και να γράψει. Λυπθμζνθ μάσ δείχνουν τθν ζκφραςθ του και οι προτομζσ του, 

που τον απεικονίηουν ςε γεροντικι θλικία, με αραιά άτακτα μαλλιά, βακφ και 

ςυγκεντρωμζνο βλζμμα, ιςχνά μάγουλα. Το ςτόμα του ζχει ζνα ςφίξιμο πόνου και όπωσ 

είπε ζνασ νεϊτεροσ μελετθτισ τοφ ζργου του «θ φυςιογνωμία του δείχνει περιςςότερο τθν 

αυςτθρι ςκυκρωπότθτα του λεπτολόγου θκικολόγου, παρά τθ δθμιουργικι ευκυμία του 

κεόπνευςτου ποιθτι». 

 

 Οι τραγωδίεσ του Ευριπίδη 

Ο Ευριπίδθσ, υπθρετϊντασ πενιντα χρόνια τισ Μοφςεσ, ζγραψε 88 δράματα, δθλαδι 22 

τετραλογίεσ κι είναι αξιοπαρατιρθτο πωσ ο αρικμόσ αυτόσ ςυμπίπτει περίπου με τον 

αρικμό των ζργων, που αποδίδονται και ςτον Αιςχφλο από αρχαίουσ βιογράφουσ. Τα 

περιςςότερα χάκθκαν, ξζρουμε όμωσ τουσ τίτλουσ κι ζχουμε ςφντομα αποςπάςματα 

μερικϊν απ' αυτά. Τα χαμζνα ζργα του, ςε αλφαβθτικι ςειρά, είναι: Αιγεφσ, Αίολοσ, 

Αλζξανδροσ, Αλκμζων ο δια Ψωφίδοσ, Αλκμζων ο διά Κορίνκου, Αλκμινθ, Αλόπθ, 

Ανδρομζδα, Αντιγόνθ, Αντιόπθ, Αρχζλαοσ, Αυγι, Αυ-τόλυκοσ, Βελλεροφόντθσ, Βοφςιρισ, 

Γλαφκοσ, Δανάθ, Δίκτυσ, Επειόσ, Ερεχκεφσ, Ευρυςκεφσ, Θεριςταί, Θθςεφσ, Θυζςτθσ, Ινϊ, 

Ιξίων, Ιππόλυτοσ καλυπτόμενοσ, Κάδμοσ, Κερκυϊν, Κρεςφόντθσ, Κριςςαι, Κριτεσ, Λάμια, 

Λικφμνιοσ, Μελανίππθ θ ςοφι, Μελανίππθ θ δεςμϊτισ, Μελζαγροσ, Μυςοί, Οιδίπουσ, 

Οινεφσ, Οινόμαοσ, Παλαμιδθσ, Πειρίκουσ, Πελιάδεσ, Πθλεφσ, Πλειςκζνθσ, Πολφιδοσ, 

Πρωτεςίλαοσ, Ραδάμανκυσ, κενζβοια, ίςυφοσ, κφλλα, κφριοι, υλεφσ, Σζννθσ, Σιλεφοσ, 

Σθμενίδαι, Σιμενοσ,Τψιπίλλθ, Φαζκων, Φιλοκτιτθσ, Φοίνιξ, Φριξοσ, Χρφςιπποσ. 

 

Ακζραια ςϊκθκαν δεκαεννιά δράματα του Ευριπίδθ, που ακολουκεί ανάλυςθ τουσ με 

αλφαβθτικι ςειρά, ςθμειϊνοντασ δίπλα ςτον τίτλο και τθ χρονολογία που παραςτάκθκε 

κακζνα. 

 

1.«Ά λ κ θ ς τ ι σ» (438 π.Χ.). Το ζργο εκτυλίςςεται ςτισ Φερζσ τθσ Κεςςαλίασ μπροςτά 

ςτα ανάκτορα του Αδμιτου. Ζχει φκάςει θ ϊρα που είναι γραμμζνο να πεκάνει ο 



βαςιλιάσ των Φερϊν Άδμθτοσ, αλλά είναι δυνατό να παραμείνει ςτθ ηωι αν κάποιοσ 

δικόσ του δεχκεί να πεκάνει ςτθ κζςθ του. 

 

Θ γυναίκα του, Άλκθςτισ, δζχεται να πεκάνει για να ςωκεί ο άντρασ τθσ και κλείνεται 

μζςα ςτο παλάτι. Κακϊσ οι ϊρεσ περνοφν κι οι δυνάμεισ τθσ εξαντλοφνται, βγαίνει 

μιςοπεκαμζνθ ςτθ ςκθνι για ν' άποχαιρετιςει τον ιλιο, τθ φφςθ, το ςπίτι τθσ. Δίπλα 

τθσ τα δυο τθσ παιδιά και ο αντρασ τθσ, που τθν υποβαςτάηει, επιτείνουν τθ ςυγκίνθςθ 

των κεατϊν.  

 

Ο Άδμθτοσ τθν εξορκίηει να μθν πεκάνει, μα θ Αλκθςτισ το μόνο που ηθτά είναι να μθν 

ξαναπαντρευκεί ό αντρασ τθσ. Του παραδίνει φςτερα τα παιδιά τθσ και πεκαίνει πάνω 

ςτθ ςκθνι, ενϊ ςπαραχτικόσ ξεςπά ό κρινοσ του γιου τθσ Ευμιλου. Ετοιμάηεται θ ταφι 

τθσ, μα ξαφνικά, περαςτικόσ από τισ Φερζσ, εμφανίηεται ο Θρακλισ, εφκυμοσ και 

παιχνιδιάρθσ. Π Άδμθτοσ τον φιλοξενεί, δεν του φανερϊνει όμωσ τον κάνατο τθσ 

Άλκθςτθσ και του λζει πωσ κάποιοσ ξζνοσ πζκανε ςτο ανάκτορο. Ανυποψίαςτοσ 

παραμζνει ο Θρακλισ, τρϊγοντασ, πίνοντασ και τραγουδϊντασ.  

 

Ζρχεται ο Φζρθσ, ο πατζρασ του Άδμθτου, που προςπακεί να παρθγόρθςει το βαςιλιά 

για το χαμό τθσ αγαπθμζνθσ του. Π Άδμθτοσ, ςυντριμμζνοσ από τον πόνο, κατθγορεί 

τον πατζρα του πωσ δεν δζχκθκε να κυςιαςκεί εκείνοσ,ο Φζρθσ εξοργίηεται κι αρχίηει 

ανάμεςα τουσ ςφοδρι λογομαχία. Ο χορόσ ςτο μεταξφ εξακολουκεί να κρθνεί τθ 

βαςίλιςςα, όταν, ξάφνου, μιςομεκυςμζνοσ βγαίνει ο Θρακλισ φιλοςοφϊντασ. Πταν 

μακαίνει το κάνατο τθσ Άλκθςτθσ, υπόςχεται πωσ κα τθν αρπάξει από τα χζρια του 

κανάτου και φεφγει. Επιςτρζφει ςε λίγο κρατϊντασ μια γυναίκα ςκεπαςμζνθ με πζπλο, 

τθν αποκαλφπτει και παρουςιάηεται θ Άλκθςτισ, ενϊ ο Θρακλισ, παρά τθν επιμονι του 

Αδμιτου, εξαφανίηεται, προτείνοντασ να γιορτάςει όλθ θ χϊρα το χαροφμενο γεγονόσ. 

 

Το δράμα αυτό, με τα κωμικά του ςτοιχεία ― τον μεκυςμζνο Θρακλι, τθ λογομαχία του 

Αδμιτου με τον Φζρθ κ.α. ― πιςτεφεται πωσ ιταν το τελευταίο δράμα τετραλογίασ και 

είχε τθ κζςθ ςατυρικοφ δράματοσ. 

2.«Α ν δ ρ ο μ ά χ θ» (420-417 π.Χ.). Μετά τον κάνατο του Ζκτορα, θ γυναίκα του 

Ανδρομάχθ γίνεται ςκλάβα του γιου τοφ Αχιλλζα Νεοπτόλεμου, με τον οποίο γεννά ζνα 

παιδί, τον Μολοςςό. Ο Νεοπτόλεμοσ όμωσ νυμφεφεται ςε λίγο διάςτθμα τθ 

Σπαρτιάτιςςα Ερμιόνθ, που ηθλεφει τθν Ανδρομάχθ και τθν κατθγορεί ότι με τα μαγικά 

τθσ βότανα τθν ζκανε ατεκνθ.  

 

Στο πρϊτο επειςόδιο θ λογομαχία των δφο γυναικϊν είναι ζντονθ και ο μικρόσ 

Μολοςςόσ ζχει κρυφκεί για να μθν τον ςκοτϊςει θ νόμιμθ γυναίκα τοφ Νεοπτόλεμου. 



Τον βρίςκει ο Μενζλαοσ, που καλεςμζνοσ από τθν κόρθ του Ερμιόνθ ζρχεται από τθν 

Σπάρτθ και απειλεί πωσ κα φονεφςει ι αυτόν ι τθν Ανδρομάχθ. Θ Ανδρομάχθ προτιμά 

να πεκάνει για να γλυτϊςει το παιδί τθσ κι ο Μενζλαοσ δίνει εντολι ςτουσ υπθρζτεσ να 

ετοιμάςουν τον φόνο, ενϊ και για τον κάνατο του Μολοςςοφ αποφαςίηει θ Ερμιόνθ. Σε 

λίγο μάνα καί παιδί οδθγουνται ςτον κάνατο, μζςα ςε ςπαραχτικό κρινο.  

 

Κι ενϊ θ ςυγκίνθςθ φκάνει ςτο υψθλότερο ςθμείο τθσ, εμφανίηεται ο πατζρασ του 

Αχιλλζα, ο Ρθλεφσ, που τουσ ςϊηει και φεφγουν μαηί. Στο μεταξφ θ Ερμιόνθ, που 

φοβάται πωσ κα τθν τιμωριςει ο Νεοπτόλεμοσ ςτθν επιςτροφι του από τουσ Δελφοφσ, 

αποφαςίηει ν' αφτοκτονιςει, τθν προλαβαίνει όμωσ θ ςκλάβα παραμάνα τθσ.  

 

Ξαφνικά και τελείωσ απροςδόκθτα μπαίνει ςτθ ςκθνι ο Ορζςτθσ. Θ Ερμιόνθ, βλζποντασ 

τον παλιό αρραβωνιαςτικό τθσ, τον ικετεφει να τθ βοθκιςει  και να τθ ςϊςει από τθν 

οργι του Νεοπτόλεμου. Φεφγουν μαηί για τουσ Δελφοφσ και ςε λίγο ζνασ αγγελιοφόροσ 

ζρχεται περιγράφοντασ με ηωθρά χρϊματα τον φόνο του Νεοπτόλεμου, που ςχεδόν 

αμζςωσ τον φζρνουν οι δοφλοι νεκρό ςτον παπποφ του τον Ρθλζα. Ενϊ ο Ρθλεφσ ξεςπά 

ςε ςπαραχτικό κρινο, εμφανίηεται «από μθχανισ» θ γυναίκα του κεά Κζτισ, που 

ςυμβουλεφει να πάψουν οί κρινοι, να ταφεί ο Νεοπτόλεμοσ ςτουσ Δελφοφσ, που κα 

τον κάμει ακάνατο, καί να φυγει θ Ανδρομάχθ για τθ Μολοςςία. 

 

3. «Β ά κ χ α ι» (405 π.Χ.). Ο Διόνυςοσ, παίρνοντασ ανκρϊπινθ μορφι, φκάνει ςτθ 

Κιβα, φςτερα από μεγάλθ αποδθμία ςτθν Αςία, με τθν ακολουκία του, τισ Βάκχεσ, και 

ςκοπεφει να τιμωριςει το βαςιλιά των Κθβϊν Ρενκζα και τθ μθτζρα του Αγαφθ, που 

αρνικθκαν να δεχκοφν τθ λατρεία του.  

 

Ο Διόνυςοσ διατάηει τισ Βάκχεσ να χτυποφν τα φρυγικά τουσ τφμπανα γφρω από τα 

ανάκτορα του Ρενκζα. O γζροντασ Κάδμοσ και ο μάντισ Τειρεςίασ, που αναγνωρίηουν 

τον Διόνυςο, μάταια προςπακοφν να πείςουν τον Ρενκζα να δεχκεί τθ λατρεία του. Ο 

βαςιλιάσ διατάηει να δζςουν το Διόνυςο και να τον φυλακίςουν κοντά ςτον ςτάβλο του 

παλατιου. Ο Διόνυςοσ δζχεται ιρεμοσ τθν υπερφίαλθ ενζργεια του Ρενκζα, αλλά ςε 

λίγο γκρεμίηει με ςειςμό τα ανάκτορα προςπακϊντασ και πάλι ν' αλλάξει τθ γνϊμθ του 

βαςιλιά.  

 

Στο ςθμείο αυτό φκάνει αγγελιοφόροσ από τον Κικαιρϊνα, όπου οι Βάκχεσ, χωριςμζνεσ 

ςε τρεισ κιάςουσ, οργιάηουν. Στθν αφιγθςθ τοφ αγγελιοφόρου ο Ρενκεφσ  εξοργίηεται 

και απειλεί να εξολόκρευςει  τθν ακολουκία του Διονφςου. Ακολοφκωσ, υπνωτιςμζνοσ 

από το Διόνυςο οδθγείται ςτον Κικαιρϊνα και οι Βάκχεσ, με επί κεφαλισ τθ μθτζρα του 

Αγαφθ, που είχε δεχκει πια τθ νζα λατρεία, τον καταςπαράηουν ςε μια ςτιγμι 



παρανοϊκοφ πάκουσ, χωρίσ να κάμπτονται από τισ τραγικζσ ικεςίεσ του. Ο Κάδμοσ 

ξαναφζρνει τθν Αγαφθ ςτα λογικά τθσ, που κρθνεί διαπιςτϊνοντασ πωσ εκείνθ ςκότωςε 

τον γιο τθσ. 

 

Οι «Βάκχεσ» είναι από τα ςυγκλονιςτικϊτερα δράματα του Ευριπίδθ, με λυρικϊτατο 

διάλογο. Ιταν προοριςμζνεσ να παιχκοφν ςτθν αυλι του βαςιλιά τθσ Μακεδονίασ 

Αρχζλαου, αλλά το ζργο παρουςιάςκθκε ςτθν Ακινα, μετά τον κάνατο του Ευριπίδθ. 

Τισ «Βάκχεσ» τισ καφμαηε ο Γκαίτε, ο οποίοσ και  μετζφραςε αριςτουργθματικά τον 

κρινο τθσ Αγαφθσ. 

 

4.  «Ε κ ά β θ» (425 π.Χ.). Το ζργο αυτό, που δονείται από ζντονο ψυχικό πάκοσ,              

ομόφωνα κεωρείται ωσ ζνα από τα καυμαςτότερα δθμιουργιματα του κεάτρου όλων 

των αιϊνων. Αποτελείται από δφο μζρθ: Στο πρϊτο μζροσ οι γυναίκεσ τθσ Τροίασ ― και 

μαηί τουσ θ γυναίκα του Ρριάμου Εκάβθ ― πζφτουν ςκλάβεσ ςτα χζρια των Ελλινων 

μετά τθν καταςτροφι τθσ Τροίασ.  

 

Στθν επιςτροφι τουσ οι νικθτζσ ςταματοφν ςτθ κρακικι χερςόνθςο, που βαςιλιάσ τθσ 

ιταν ο Ρολυμιςτωρ, φίλοσ του Ρριάμου καί τθσ Εκάβθσ. Εκεί θ ςκλάβα βαςίλιςςα ― 

και το δράμα κυρίωσ από το ςθμείο αυτό αρχίηει ― πλθροφορείται πωσ οι Ζλλθνεσ 

ζχουν αποφαςίςει να ςφάξουν ςτον τάφο τοφ Αχιλλζα τθν κόρθ τθσ Ρολυξζνθ. 

 

 Θ ςυντριβι τθσ μθτζρασ, που εκδθλϊνεται με ικεςίεσ προσ τον Οδυςςζα με γοερό 

κρινο, μετριάηεται από τθν ευψυχία και τθ γαλινθ, με τθν οποία θ ίδια θ Ρολυξζνθ 

οδθγείται ςτον κάνατο. Θ τραγικι μθτζρα, ωςτόςο, δεν παφει να κρθνεί. Σε λίγο ο 

κιρυκασ Ταλβφκιοσ ζρχεται να πει ςτθν Εκάβθ να παραλάβει τθ νεκρι κόρθ τθσ και τθσ 

αφθγείται τισ λεπτομζρειεσ τθσ κυςίασ.  

 

Αλλά καινοφργια ςυμφορά περιμζνει τθ ςκλάβα βαςίλιςςα. Μια υπθρζτρια που ζχει 

πάει ςτθ κάλαςςα να φζρει νερό για να πλφνουν το νεκρό ςϊμα τθσ κόρθσ, φζρνει 

επιςτρζφοντασ ςτα χζρια τθσ νεκρό τον γιο τισ Εκάβθσ Ρολφδωρο, που ςταλμζνοσ από 

τουσ γονείσ του για αςφάλεια ςτθ Κράκθ, κατά τθ διάρκεια των μαχϊν, είχε φονευκεί 

από τον Ρολυμιςτορα και είχε ριχκεί ςτο πζλαγοσ. 

 

Θ Εκάβθ μπροςτά ςτο κζαμα αναλφεται ςε οδυρμοφσ και μζςα ςτον πόνο τθσ ςκζπτεται 

πϊσ να εκδικθκεί τον Ρολυμιςτορα, για τθν ενοχι τοφ οποίου δεν ζχει καμμιά 

αμφιβολία. Σ' αυτό το ςθμείο ζρχεται ο Αγαμζμνων και βρίςκεται μπροςτά ςτο κζαμα 



τθσ Εκάβθσ, που ολοφφρεται πεςμζνθ πάνω ςτο νεκρό παιδί τθσ.Θρεμεί  ςε λίγο καί 

παρακαλεί τον Αγαμζμνονα να τθ βοθκιςει να εκδικθκεί τον φονιά. 

 

Ο Αγαμζμνονασ διςτάηει ςτθν αρχι, μα τελικά τθν αφινει να πραγματοποιιςει το 

ςχζδιό τθσ. Θ Εκάβθ καλεί τον Ρολυμιςτορα με τα παιδιά του, τάχα για ςοβαρι 

υπόκεςθ, τον οδθγεί ςε μια ςκθνι για να τοφ μιλιςει και ςε λίγο ακοφγονται οι κραυγζσ 

και οι πονεμζνεσ επικλιςεισ του. Θ διπλοχαροκαμζνθ μάνα βγαίνει με τισ άλλεσ 

ςκλάβεσ και αναγγζλλει θ ίδια τθν πράξθ τθσ. Τυφλωμζνοσ παρουςιάηεται ο 

Ρολυμιςτωρ και κακϊσ ακοφει τον Αγαμζμνονα να δικαιολογεί τθν πράξθ τισ  Εκάβθσ, 

μζςα ςτο ςκοτάδι τοφ πάκουσ του καταριζται και προμαντεφει ςτθν Εκάβθ και τον 

Αγαμζμνονα τισ ςυμφορζσ που κα δοκιμάςουν ςτθ ηωι τουσ. 

 

5. «Ελζνθ» (412 π.Χ.). Θ υπόκεςθ του ζργου αυτοφ εκτυλίςςεται ςτθν Αίγυπτο, κοντά 

ςτον τάφο του Ρρωτζα. Σ' αυτό το δράμα παρουςιάηεται μια Ελζνθ ολότελα 

διαφορετικι από τθν άπιςτθ ςφηυγο του Μενελάου.Ο μφκοσ εδϊ ςτθρίηεται ςε μια 

πλθροφορία του Θροδότου, ςφμφωνα με τθν οποία ο Ράρισ φεφγοντασ για τθν Τροία, 

δεν πιρε μαηί του τθν ίδια τθν Ελζνθ, αλλά ζνα ηωντανό είδωλό τθσ. 

 

Θ πραγματικι Ελζνθ με τθ βοικεια τθσ Ιρασ πιγε ςτθν Αίγυπτο για να τθ φυλάξει ο 

ςυνετόσ βαςιλιάσ Ρρωτεφσ. Πταν όμωσ ο Ρρωτεφσ πζκανε, ο γιοσ του Κεοκλφμενοσ τθν 

πιζηει να τθν κάμει γυναίκα του, αλλά θ Ελζνθ αρνείται, μζνοντασ πιςτι ςτον άντρα τθσ, 

που πολεμά ςτθν Τροία. Για ν' απαλλαγεί από τον Κεοκλφμενο καταφεφγει ςτον τάφο 

του Ρρωτζα, όπου από μια καλι ςφμπτωςθ ςυναντιζται με το Μενζλαο, που τότε 

επιςτρζφει από τον πόλεμο, φςτερα από εφτάχρονθ περιπλάνθςθ και περιπζτειεσ ςτα 

πελάγθ.  

 

Αποφαςίηουν να διαδϊςουν πωσ ό Μενζλαοσ πνίγθκε. Με τθ βοικεια τισ Κεονόθσ, 

αδελφισ του Κεοκλφμενου, που ο αγνόσ καί προφθτικόσ χαρακτιρασ τθσ προκαλεί 

άμετρθ ςυμπάκεια, ξεγελοφν τον επίδοξο μνθςτιρα και φεφγουνθ Ελζνθ κι ο Μενζλαοσ 

για τθ Σπάρτθ. Οι Διόςκουροι εμφανίηονται «από μθχανισ» και ςϊηουν τθ Κεονόθ από 

τθν οργι του αδελφοφ τθσ. 

 

6. «Η λ ζ κ τ ρ α» (413 π.Χ.). Στθν τραγωδία των «Χοθφόρων» του Αιςχφλου και τθσ 

«Ηλζκτρασ» του Σοφοκλι ο μφκοσ τθσ Θλζκτρασ είναι διαφορετικόσ από ο,τι ςτον 

Ευριπίδθ. Ο Αίγιςκοσ και θ Κλυταιμνιςτρα παντρεφουν τθν Θλζκτρα μ' ζνα φτωχό 

γεωργό κοντά ςτο Άργοσ, που μθ κεωρϊντασ τον εαυτό του άξιο νάϋχει γυναίκα του μια 

βαςιλοποφλα, είναι άντρασ τθσ μόνο «κατά τον τφπο». 

 



 Ζνα πρωί που θ Θλζκτρα  πάει να φζρει νερό από το ποτάμι παρουςιάηονται ςτθ ςκθνι 

ο Ορζςτθσ και ο Ρυλάδθσ. Τθν ϊρα που ο Ορζςτθσ λζει πωσ ιλκε για να εκδικθκεί τον 

κάνατο του πατζρα του, βλζπει μια γυναίκα ―τθν Θλζκτρα― να πλθςιάηει φορτωμζνθ 

με μια ςτάμνα και να κρθνεί τον νεκρό πατζρα τθσ και τον ξενιτεμζνο αδερφό τθσ. 

Κακϊσ θ Θλζκτρα βλζπει ξαφνικά τουσ δφο ξζνουσ τρομάηει, αλλά ο Ορζςτθσ τθν 

πλθςιάηει και τθσ λζγει πωσ είναι φίλοσ τοφ αδελφοφ τθσ και τθσ φζρνει νζα του. 

 

Θ Θλζκτρα παίρνει κάρροσ και βεβαιϊνει τον άγνωςτο τθσ νζο πωσ κζλει, όταν γυρίςει 

ο αδελφόσ τθσ, να ςκοτϊςουν τον Αίγιςκο και τθ μθτζρα τθσ. Επιςτρζφει από τα 

χωράφια ο άντρασ τθσ Θλζκτρασ, που φιλοξενεί ςτθν καλφβα του και περιποιείται τουσ 

δφο νζουσ.Θ αναγνϊριςθ των δφο αδελφϊν γίνεται ςε λίγο και μαηί ςχεδιάηουν τον 

φόνο. Σ' ζνα περίφθμο μονόλογο ο αγγελιοφόροσ αναγγζλλει τον φόνο του Αιγίςκου 

από τον Ορζςτθ, ο οποίοσ βγαίνει ςτθ ςκθνι κρατϊντασ τον νεκρό καί προςφζροντασ 

τον ςτθν αδελφι του.  

 

Στο μεταξφ φκάνει και θ Κλυταιμνιςτρα και φςτερα από μια λογομαχία με τθν Θλζκτρα 

φονεφεται από τα παιδιά τθσ. Τθν ϊρα που θ Θλζκτρα και ο Ορζςτθσ μετανιϊνουν για 

τθν πράξθ τουσ, εμφανίηονται οι Διόςκουροι «από μθχανισ» και διατάηουν τον Ορζςτθ 

να παρουςιαςκεί ςτον Άρειο Ράγο για να κρικεί καί τθνΘλζκτρα να παντρευτι τον 

Ρυλάδθ. Το ςθμείο του δράματοσ, όπου πραγματοποιείται ο φόνοσ, ζχει τόςθ δφναμθ, 

ϊςτε ζχει λεχκεί ότι και μόνο θ ςκθνι αυτι να ςωηόταν από όλο το ζργο του Ευριπίδθ, 

ζφκανε για να τον κεωροφμε κορυφαίο τραγικό. 

 

7. «Η ρ α κ λ ε ί δ α ι» (430 - 427 π.Χ.). Το δράμα αυτό είχε πολιτικό ςκοπό. Τα παιδιά 

του Θρακλι, μαηί με τον Λόλαο, ανεψιό τθσ αδελφισ του, και τθν Αλκμινθ, 

καταδιωγμζνα από τον βαςιλιά των Μυκθνϊν Ευρυςκζα καταφεφγουν ςτθν Ακινα. Ο 

βαςιλιάσ των Ακθνϊν Δθμοφϊν, γιοσ του Κθςζα, τα προςτατεφει. Στθριηόμενοσ ςε ζνα 

χρθςμό, ςφμφωνα με τον όποιο κα νικοφςε τον Ευρυςκζα αν κυςιαηόταν μια ευγενισ 

κόρθ, κθρφςςει εναντίον του τον πόλεμο, αφοφ προθγουμζνωσ θ Μακαρία, κόρθ του 

Θρακλι, κυςιάηεται για τθν κοινι ςωτθρία.  

 

Ο Ευρυςκζασ ςυλλαμβάνεται και οδθγείται ςτθν Αλκμινθ, που τον κατθγορεί για τθν 

απανκρωπιά του και τον απειλεί με κάνατο. Ο Ευρυςκζασ είναι αρκετά περιφανοσ καί 

δεν υπολογίηει τον κάνατο, ενϊ προφθτεφει ότι το νεκρό ςϊμα του κα γίνει προπφργιο 

και φφλακασ τθσ χϊρασ, αν κάποτε εκςτρατεφςουν εναντίον τθσ οι απόγονοι των 

Θρακλείδων.  

 



Το ζργο αυτό, κεωρείται από τα πιο αδφνατα του Ευριπίδθ, ςυγκινεί όμωσ πολφ το 

ςθμείο που θ Μακαρία προςφζρεται να κυςιαςκεί. Ο ποιθτισ κζλθςε να κατθγοριςει  

τθν αχαριςτία των Δωριζων τθσ Ρελοποννιςου, που καμάρωναν πωσ είναι απόγονοι 

των Θρακλείδων, αλλά και να ενκαρρφνει τουσ Ακθναίουσ ςτισ αρχζσ του 

Ρελοποννθςιακοφ πολζμου, κυρίωσ με τθν προφθτεία του Ευρυςκζα ςτο τζλοσ του 

δράματοσ. 

 

8. «Η ρ α κ λ ι σ» (424 - 420 π.Χ.). Ππωσ και θ «Εκάβθ», ζτςι και το δράμα αυτό 

αποτελείται από δφο μζρθ. Στο πρϊτο μζροσ ο πεκαμζνοσ Θρακλισ ανεβαίνει από τον 

Άδθ για να ςϊςει τθ γυναίκα, τον πατζρα του και τα παιδιά του, από  τθν οργι του 

βαςιλιά των Κθβϊν Λφκου, που ςκοπεφει να τα ςκοτϊςει. Φονεφει τον Λφκο μζςα ςτο 

ανάκτορο και δθμιουργείται θ εντφπωςθ πωσ ςτο ςθμείο αυτό τελειϊνει το δράμα.  

 

Ενϊ όμωσ οί κεατζσ ανακουφίηονται ςτθν ιδζα πωσ τα δεινά του Θρακλι ζχουν οριςτικά 

απομακρυνκεί, εμφανίηεται ξαφνικά θ Λφςςα, ςταλμζνθ από τθν Ιρα, καί τρελλαίνει 

τον Θρακλι. Τρελλόσ πια ο ιρωασ, που τόςο αγωνίςκθκε για να μθ δει τα παιδιά του 

νεκρά, τα ςκοτϊνει νομίηοντασ ότι είναι τα παιδιά τοφ Ευρυςκζα, επίςθσ ςκοτϊνει τθ 

γυναίκα του και παραλίγο και τον Αμφιτρφωνα, που τον προςτάτευε ι Ακθνά.  

Πταν ςυνζρχεται και αντιλαμβάνεται τθ μεγάλθ του ςυμφορά, μετανοεί και ηθτεί να 

αυτοκτονιςει, αλλά τον ςϊηει ο φίλοσ του Κθςεφσ και τον παίρνει μαηί του ςτθν Ακινα 

για εξαγνιςμό. 

 

Βάςθ του ζργου είναι θ οργι τθσ Ιρασ εναντίον του Θρακλι, που κζλει να τον 

βαςανίηει ςυνεχϊσ με κινδφνουσ και περιπζτειεσ, ακόμα και μετά τον κάνατο του, 

επειδι με τόςθ επιτυχία ζφερε ςε πζρασ τουσ άκλουσ που υποχρεϊκθκε να 

πραγματοποιθςει. Θ εμφάνιςθ τθσ Λφςςασ δθμιουργεί ςτουσ κεατζσ δζοσ, και 

πακθτικότατθ είναι θ ςκθνι που ο Θρακλισ ςυνζρχεται από τθν τρζλλα του και κζλει να 

αυτοκτονιςει, ςυνειδθτοποιϊντασ τι τοφ ςυνζβθ. 

 

9. «Ι κ ζ τ ι δ ε σ» (420- 421 π.Χ.). Ππωσ οι «Ηρακλείδεσ», ζτςι και οι «Ικζτιδεσ» ζχουν 

πολιτικό ςκοπό και θ υπόκεςι τουσ είναι  παρμζνθ από τον Κθβαϊκό κφκλο. Το όνομα 

του ζργου οφείλεται ςτον χορό, που αποτελείται από τίσ μθτζρεσ των Αργείων 

λοχαγϊν, που ζπεςαν μπροςτά ςτα τείχθ των Κθβϊν. 

 

Ο Κρζων δεν επζτρεψε να ταφοφν οι νεκροί, και τϊρα οι μθτζρεσ τουσ ζρχονται ςτον 

Κθςζα, τον βαςιλιά τθσ Ακινασ, παρακαλϊντασ τον να μεςιτεφςει ςτον Κρζοντα για τθν 

ταφι των παιδιϊν τουσ. Τισ ςυνοδεφει ο Άδραςτοσ, που προςπακεί με τα λόγια του να 



πείςει τον Κθςζα, ο οποίοσ πραγματικά ςτζλνει κιρυκα ςτον Κρζοντα και τον 

παρακαλεί να υποχϊρθςει.  

 

Ρριν όμωσ ξεκινιςει ο κιρυκασ, φκάνει απεςταλμζνοσ του Κρζοντα με τθν εντολι να 

διωχκοφν ο Άδραςτοσ και οι μθτζρεσ των λοχαγϊν. Ο Κθςζασ, οργιςμζνοσ, κθρφςςει 

τον πόλεμο εναντίον των Κθβαίων, τουσ νικά, παίρνει τουσ νεκροφσ και τουσ κάβει ςτθν 

Ελευςίνα. Τθν ϊρα που τα πτϊματα καίγονται θ Ευάδνθ, ςφηυγοσ του Καπανζα, ορμά 

ςτθ φωτιά και καίγεται με τον άντρα τθσ. Τθ ςτάχτθ τθν παίρνουν τα παιδιά των 

λοχαγϊν, αλλά παρουςιάηεται θ Ακθνά και διατάηει τον Κθςζα να μθν δϊςει τθ ςτάχτθ, 

αν δεν ορκιςκεί ο Άδραςτοσ ότι ποτζ το Αργόσ δεν κα πολεμιςει εναντίον των Ακθνϊν. 

Το ζργο είναι κεαματικότατο με τθν κραυγι των νεκρϊν πάνω ςτθ ςκθνι, με τθν κυςία 

τισ Ευάδνθσ καί με τα μικρά παιδιά ποφ κρατοφν τα τεφροφόρα αγγεία. 

 

10. «Ι π π ό λ υ το σ» (428 π.Χ.). Ο γιοσ του Κθςζα Λππόλυτοσ περιφρονεί τθν Αφροδίτθ 

και προτιμάει τθν Άρτεμθ, κεά τθσ αγνότθτασ. Θ Αφροδίτθ, που παρουςιάηεται ςτον 

πρόλογο, αναγγζλλει ότι ο Λππόλυτοσ κα καταςτραφεί γιατί δεν υπζκυψε ςτον ζρωτα 

και μαηί του κα εξοντωκεί θ μθτριά του Φαίδρα, που είναι ανόςια ερωτοχτυπθμζνθ με 

τον πρόγονό τθσ.  

 

Ρράγματι ςε λίγο μπαίνει ςτθ ςκθνι θ Φαίδρα άρρωςτθ, αναςτενάηοντασ καί 

παραλθρϊντασ. Ρροςπακεί να κρφψει τον πόκο τθσ για τον Λππόλυτο κι αυτό τθν κάνει 

να υποφζρει περιςςότερο. Μόνο φςτερα από επίμονεσ ερωτιςεισ τισ παραμάνασ θ 

Φαίδρα εξομολογείται τθν αιτία τθσ αρρϊςτιασ τθσ κι θ  παραμάνα προκυμοποιείται να 

τθ βοθκιςει. Τρζχει και φανερϊνει ςτον Λππόλυτο τον ζρωτα τθσ μθτριάσ του, μα ο 

αγνόσ νζοσ αποκροφει με αγανάκτθςθ τισ προτάςεισ τθσ και βγαίνει οργιςμζνοσ ςτθ 

ςκθνι βρίηοντασ το γζνοσ των γυναικων.  

 

Θ Φαίδρα, που ακοφει τισ φωνζσ του Λππολφτου, απελπιςμζνθ αλλά και ντροπιαςμζνθ, 

αποφαςίηει να πεκάνει. Ρράγματι ςε λίγο απαγχονίηεται μζςα ςτο παλάτι και ο Κθςεφσ, 

που γυρίηει εκείνθ τθν ϊρα από ταξίδι, τθ βρίςκει ςτθ νεκρικι κλίνθ. Βλζπει ςτο χζρι τθσ 

ζνα γράμμα, που διαβάηοντάσ το μακαίνει με φρίκθ πωσ αιτία του κανάτου τθσ είναι ο 

Λππόλυτοσ, που τάχα τόλμθςε να τθν πειράξει.  

 

Ο Κθςεφσ γεμάτοσ οργι για τον γιο του, που τον κεωρεί ζνοχο, παρακαλεί τον 

Ροςειδϊνα να τον εξολόκρευςει. Κακϊσ ςε λίγο ςυναντά τον Λππόλυτο, τον κατθγορεί 

για τον κάνατο τθσ Φαίδρασ, μα ο δφςτυχοσ νζοσ ςωπαίνει, γιατί είχε ορκιςκεί ςτθν 

παραμάνα, πωσ δεν κα μιλιςει ποτζ ςε κανζναν για τθν πρόταςθ τθσ. Ζτςι, μζςα ςτο 

βουβό του δράμα, ο Λππόλυτοσ φεφγει.  



 

Στθ φυγι του όμωσ κτυπιζται από τον Ροςειδϊνα και μζνει ετοιμοκάνατοσ ςε μιαν 

ακρογιαλιά. Τθν ϊρα που τον φζρνουν πίςω παρουςιάηεται «από μθχανισ» θ Άρτεμθ 

και λζει τθν αλικεια ςτον άτυχο πατζρα. Ο Λππόλυτοσ βαςανίηεται από φρικτοφσ 

πόνουσ κι ενϊ θ Άρτεμθ προςπακεί να τον παρθγόρθςθ επαινϊντασ τον για τθ ςτάςθ 

του, ο Λππόλυτοσ πεκαίνει ςτα χζρια του ςυντριμμζνου πατζρα του. 

 

11. «Ι φ ι γ ζ ν ε ι α  ε ν Α υ λ ί δ ι» (405 π.Χ.).Ο ελλθνικόσ ςτόλοσ, ζτοιμοσ για τθν 

εκςτρατεία τθσ Τροίασ, ζχει μαηευκεί ςτον κόλπο τθσ Αυλίδοσ τθσ Βοιωτίασ. Μια 

πρωτοφανισ όμωσ νθνεμία τον κρατεί ακίνθτο και ο Αγαμζμνων με τον Μενζλαο 

καταφεφγουν ςτον μάντθ Κάλχαντα, ρωτϊντασ τον τι πρζπει να κάμουν για να φυςιξει 

ευνοϊκόσ άνεμοσ.  

 

Ο Κάλχασ λζγει πωσ είναι οργιςμζνθ θ Άρτεμθ, γιατί ο Αγαμζμνων ςκότωςε μια ωραία 

ελαφίνα, το ιερό ελάφι τθσ κεάσ, και για να εξιλεωκεί θ κεά πρζπει να κυςιαςκεί θ 

κόρθ του, θ Λφιγζνεια. Ο Αγαμζμνων ςτθν αρχι αρνιζται, αλλά μεταπείκεται από τον 

αδελφό του Μενζλαο και ςτζλνει γράμμα ςτθν Κλυταιμνιςτρα να ζλκει με τθν κόρθ 

τθσ, για να τθν παντρζψει τάχα με τον Αχιλλζα. Σε λίγο ςτζλνει δεφτερο γράμμα και 

τουσ ειδοποιεί να μθν ζλκουν, ενϊ τον δεφτερον αυτόν απεςταλμζνο, τον βρίςκει ο 

Μενζλαοσ και του παίρνει το γράμμα.  

 

Ζτςι,τελικά ζρχεται θ Κλυταιμνιςτρα με τθν Λφιγζνεια και τον μικρό Ορζςτθ. Π 

Αγαμζμνων προςπακεί να μθ δείξει τθ ςτενοχϊρια του, ενϊ θ κόρθ του ακϊα και 

ανφποπτθ γι' αυτό που κα τθσ ςυμβεί, τον ςυντρίβει ψυχικά με τα λόγια τθσ. 

Ρροςπακεί να ςτείλει πίςω τθν Κλυταιμνιςτρα, μα εκείνθ, δεν κζλει να φφγει.  

 

Ξαφνικά μπαίνει ςτθ ςκθνι ο Αχιλλζασ, ανυποψίαςτοσ κι αυτόσ, για να πει ςτον 

Αγαμζμνονα, ωσ ι πρζπει να ξεκινιςουν ι να διαλυκοφν. Τότε το ςχζδιο τοφ 

Αγαμζμνονα αποκαλφπτεται και θ Κλυταιμνιςτρα παρακαλεί τον Αχιλλζα να τθ 

βοθκιςει για να ςωκει θ Λφιγζνεια. Ο Αχιλλζασ υπόςχεται ότι κα εμποδιςει τθ κυςία με 

κάκε τρόπο.  

Οι δυο γυναίκεσ ικετεφουν τον Αγαμζμνονα να ματαίωςει το φονικό ςχζδιό του, μα 

εκείνοσ μζνει αλφγιςτοσ, γιατί με τθ κυςία αυτι κα ςωκεί θ τιμι τθσ  Ελλάδασ. Κι όμωσ 

θ ψυχι του είναι πλθγωμζνθ για τθν τρομερι δοκιμαςία που τοφ επιφφλαξαν οι κεοί. 

 

Θ Λφιγζνεια το παίρνει απόφαςθ και περιφανθ βαδίηει προσ τθ κυςία. Αποχαιρετά τθν 

Κλυταιμνιςτρα, λζγει λόγια, πονεμζνα που αφινει τθ φφςθ και τθ ηωι, μα προχωρεί 



καρτερικά. Θ πομπι τθσ κυςίασ ζχει απομακρυνκεί αρκετι ϊρα, όταν ζνασ 

αγγελιοφόροσ ζρχεται τρζχοντασ. Αφθγείται πωσ τθν ϊρα που ο ιερζασ ετοιμαηόταν να 

κατεβάςει το μαχαίρι ςτο ςϊμα τθσ κόρθσ,θ Άρτεμθ ζςτειλε μια ελαφίνα ποφ το αίμα 

τθσ ράντιςε τον βωμό, ενϊ θ ίδια θ  Λφιγζνεια πζταξε ςτουσ ουρανοφσ. Ο Αγαμζμνονασ, 

που γυρίηει ςε λίγο, βεβαιϊνει τθν πλθροφορία του αγγελιοφόρου και ςτζλνει τθν 

Κλυταιμνιςτρα ςτο Άργοσ, ενϊ ό χορόσ εφχεται  ςτον βαςιλιά να γυρίςει νικθτισ από 

τθν Τροία. 

 

12. «Ι φ ι γ ζ ν ε ι α εν Τ α φ ρ ο ι σ» (412 π.Χ.). Θ υπόκεςθ του ζργου αυτοφ αποτελεί 

ςυνζχεια τθσ «Ιφιγζνειασ εν Αυλίδι». Θ θρωίδα τθ ςτιγμι που κυςιαηόταν, αρπάχκθκε 

από τθν Άρτεμθ, θ οποία τθν ζςτειλε ςτθν φιλόξενθ χϊρα των Ταφρων (τθ ςθμερινι 

Κριμαία), και τθν ζβαλε ιζρεια ςτο ναό τθσ.  

 

Εκεί θ Λφιγζνεια είχε ωσ ζργο τθσ να οδθγεί ςτθ ουςία τουσ ξζνουσ, που ι τρικυμία τοφσ 

ανάγκαηε να προςορμίηονται ςτθν Ταυρικι και που ςφμφωνα μ' ζνα βάρβαρο νόμο 

ζπρεπε να κυςιάηονται ςτον βωμό τθσ κεάσ. Μια νφχτα βλζπει ζνα παράξενο όνειρο 

που τθν κάνει να πιςτεφςει πωσ ο αδελφόσ τθσ Ορζςτθσ πζκανε και ετοιμάηεται το πρωί 

να τοφ αποδϊςει τισ νεκρικζσ τιμζσ.  

 

Ενϊ το δράμα βρίςκεται ς' αυτό το ςθμείο, ςτθ ςκθνι παρουςιάηονται δυο νζοι: ο ζνασ 

είναι ο Ορζςτθσ, που ζρχεται ςτθ βάρβαρθ χϊρα φςτερα από χρθςμό τοφ Απόλλωνα, 

για να πάρει το άγαλμα τθσ Άρτεμθσ και να το φζρει ςτθν Ακινα. Ο άλλοσ νζοσ είναι ο 

ςτενόσ του φίλοσ Ρυλάδθσ. Βλζπουν τρομαγμζνοι τα ςθμάδια των κυςιϊν, 

καταλαβαίνουν πωσ βρίςκονται ςτο ναό τθσ Άρτεμθσ και κρφβονται για να μθ γίνουν 

αντιλθπτοί. Θ Λφιγζνεια, ςτο μεταξφ, με δεκαπζντε ςκλάβεσ Ελλθνίδεσ, κρθνεί τον 

αδελφό τθσ και προςφζρει τισ νεκρικζσ ςπονδζσ ςτθ ςκιά του. Ζνασ βουκόλοσ τθν ϊρα 

εκείνθ τθν πλθροφορεί πωσ βρζκθκαν δυο ξζνοι κρυμμζνοι ςτα βράχια κι ο βαςιλιάσ 

τουσ ςτζλνει για κυςία. Οι δυο νζοι ξζνοι, οδθγοφνται με τα χζρια δεμζνα ςτθν 

Λφιγζνεια, που τουσ λυπάται -και τουσ ςυμπονεί. Το δράμα αρχίηει να γίνεται 

ςυνταρακτικό.  

 

Θ Λφιγζνεια μακαίνει μόνο το όνομα τοφ Ρυλάδθ, αλλά τίποτε δεν υποψιάηεται. Ηθτεί 

όμωσ πλθροφορίεσ για το Άργοσ, για τον Αγαμζμνονα, τθν Κλυταιμνιςτρα και τον 

Ορζςτθ ― μα ο Ορζςτθσ δεν αποκαλφπτεται. Τισ λζγει όμωσ ότι ηουν όλοι οι δικοί τθσ 

και θ Λφιγζνεια τριςχαροφμενθ αφινει τουσ κρινουσ και κζλει να ςϊςει τον ζνα από 

του δφο νζουσ για να ςτείλθ γράμμα ςτο Άργοσ.  

 



Ο Ορζςτθσ προςφζρεται να κυςιαςκεί για να γυρίςει πίςω ο Ρυλάδθσ, που με τόςθ 

αυταπάρνθςθ είχε ζλκει μαηί του ςτθν Ταυρικι. Πςο κι αν ςτθν αρχι ο Ρυλάδθσ 

αρνείται, ςτο τζλοσ πείκεται από τον Ορζςτθ, υποχωρεί και ακολουκεί ζνασ 

ςυγκινθτικϊτατοσ αποχαιρετιςμόσ των δυο φίλων. Τθν ϊρα όμωσ που θ Λφιγζνεια 

φζρνει το γράμμα και παραγγζλνει προφορικά ςτον Ρυλάδθ τι κα πει ςτουσ δικοφσ τθσ, 

θ αναγνϊριςθ γίνεται. Οι δφο αδελφοί, ςαν ςε όνειρο, ηουν ςε πζλαγοσ ευτυχίασ και 

ςχεδιάηουν να δραπετεφςουν. Πταν ο Κόασ, ο βαςιλιάσ τθσ Ταυρικισ, αντιλαμβάνεται 

τθ δραπζτευςι τουσ προςτάηει τουσ κατοίκουσ να τρζξουν να προλάβουν το πλοίο, 

αλλά θ κεά Ακθνά εμφανίηεται «από μθχανισ» και τον διατάηει να μθν τουσ εμποδίςει, 

γιατί εκτελοφν χρθςμό του κεοφ Απόλλωνα. 

 

13. «Ί ω ν» (418 π.Χ.).Θ Κρζουςα, κόρθ του βαςιλιά τθσ Ακινασ Ερεχκζα, γεννά τον Μωνα 

από κρυφό γάμο με τον κεό Απόλλωνα. Το νεογζννθτο το παίρνει ο Ερμισ και το 

πθγαίνει ςτουσ Δελφοφσ, όπου θ Ρυκία το παραλαμβάνει για να το ανακρζψει.Θ 

Κρζουςα και ο κνθτόσ ςφηυγοσ τθσ Ξοφκοσ ρωτοφν το μαντείο των Δελφϊν, γιατί δεν 

κάνουν παιδιά και ο Απόλλων, που κζλει να γίνει ο γιοσ του βαςιλιάσ, δίνει χρθςμό, 

πωσ όποιον ςυναντιςει ο Ξοφκοσ βγαίνοντασ από το μαντείο είναι ο γιοσ του από 

προθγοφμενο γάμο.  

 

Συναντα τον Μωνα και τον παίρνει μαηί του ςτθν Ακινα. Θ Κρζουςα ηθλεφει και κζλει να 

δθλθτθρίαςει  το παιδί τθσ, που το κεωρεί νόκο, αλλά ο Μων ςϊηεται με τθ βοικεια των 

κεϊν και κζλει να εκδικθκεί τθν Κρζουςα, αγνοϊντασ πωσ είναι μθτζρα του. Φςτερα 

από πολλζσ ςκθνζσ γίνεται θ αναγνϊριςθ. Θ Ακθνά αποκαλφπτει ότι πραγματικόσ 

πατζρασ του είναι ο Απόλλων και το δράμα τελειϊνει με ζπαινο του κεοφ. Ο Ευριπίδθσ 

με το ζργο του αυτό κζλθςε να υπενκυμίςει ςτουσ Ακθναίουσ τθν καταγωγι τουσ από 

τον βαςιλιά τθσ Αττικισ Ερεχκζα και παρ' όλθ τθ δφςκολθ πλοκι του, πράγμα για το 

οποίο ο ποιθτισ εμφανίηει δφο φορζσ τον «από μθχανισ» κεό, είναι αρκετά δυνατό, με 

ζντονεσ δραματικζσ ςυγκροφςεισ. 

 

14. «Κ φ κ λ ω ψ» (428-425 π.Χ.). Είναι το μόνο γνιςιο ςατυρικό δράμα που μάσ ζχει 

διαςωκεί ολόκλθρο και θ υπόκεςι του είναι παρμζνθ από το ςχετικό περιςτατικό, που 

μασ περιγράφει ο Πμθροσ ςτθν «Οδφςςεια». Ο Ευριπίδθσ επινοεί οριςμζνεσ 

τροποποιιςεισ ςτον μφκο, για να δικαιολογθκεί θ παρουςία των Σατφρων. Οι Σάτυροι 

ς' ζνα ταξίδι με τον Διόνυςο βγικαν ςτισ ακτζσ τισ Σικελίασ, ςτθ χϊρα των Κυκλϊπων.  

 

Ο Σιλθνόσ προλογίηοντασ το ζργο παραπονιζται για τα μαρτφρια, που υποφζρει 

υπθρετϊντασ τον Ρολφφθμο. Διακρίνεται ςε λίγο ο  Οδυςςζασ, που πλθςιάηει με τουσ 

ςυντρόφουσ του, ναυαγιςμζνοσ. Ρροςφζρει ςτον Σιλθνό και ςτουσ Σατφρουσ κραςί κι 

αυτοί του δίνουν αρνιά, τυρί και γάλα. Ο Ρολφφθμοσ, που επιςτρζφει από κυνιγι, 

βλζπει τθν κίνθςθ και ρωτά τι ςυμβαίνει. Πταν μακαίνει ποιοι είναι, τουσ διατάηει να 



μπουν ςτο ςπιλαιό του, οποφ καταβροχκίηει δυο ςυντρόφουσ του. Ο Οδυςςζασ 

τυφλϊνει τον Κφκλωπα και φεφγει ςϊηοντασ τουσ υπόλοιπουσ ςυντρόφουσ του, τον 

Σιλθνό και τουσ Σατφρουσ. 

 

15. «Μιδεια» (431 π.Χ.). Από τα πιο δυνατά ζργα, ζνα από τα ςυγκλονιςτικότερα και 

πακθτικϊτερα δράματα του παγκοςμίου κεάτρου. Θ Μιδεια, μάγιςςα, κόρθ του Αιιτθ, 

βαςιλιά τθσ Κολχίδοσ, ερωτεφεται τον Λάςονα, που ζχει πάει να πάρει το χρυςόμαλλο 

δζρασ. Τον βοθκάει ςτθν προςπάκειά του και φεφγει μαηί του για τθν Κόρινκο, όπου 

όμωσ ο Λάςων τθν εγκαταλείπει και νυμφεφεται τθ Γλαφκθ, κόρθ του βαςιλιά τθσ 

Κορίνκου Κρζοντα.  

 

Ο Λάςων κζλει να διϊξει τθ Μιδεια και τα δυο παιδιά τουσ κι εκείνθ, ταπεινωμζνθ και 

παράφορα ερωτευμζνθ, ςυλλαμβάνει τθν ιδζα να εκδικθκεί ςκλθρά τον άπιςτο άντρα 

τθσ και να πεκάνει κατόπιν. Οργιςμζνθ απευκφνεται ςτον Λάςονα,  που τισ ςυνιςτά να 

φφγει αμζςωσ και με περιφρόνθςθ απαντά ςτθν κυνικι πρόταςθ, που τισ κάνει να τθ 

βοθκιςει ςτθ φυγι τθσ.  

 

Από τθν Κόρινκο περνά οΑιγεφσ, βαςιλιάσ τθσ Ακινασ, που προςφζρεται να τθ 

φιλοξενιςει ςτθ χϊρα του. Θ Μιδεια τϊρα, ζχοντασ εξαςφαλίςει τθ φυγι τθσ, 

ςχεδιάηει τισ λεπτομζρειεσ του εγκλιματόσ τθσ. Καλεί τον Λάςονα, τάχα να τοφ ηθτιςει 

ςυγγνϊμθ για τα λόγια, που είπε, και για να του αναγγείλει πωσ κ' απομακρυνκεί, αρκεί 

τα παιδιά τθσ να μείνουν ςτθν Κόρινκο. Στζλνει μάλιςτα ςτθ Γλαφκθ δϊρα με τα παιδιά 

τθσ για να τθν καλοπιάςει να μεςολάβθςει ςτον Λάςονα.  

 

Θ νεόνυμφθ βαςίλιςςα δζχεται χαροφμενθ τα δϊρα και τα παιδιά ξαναγυρίηουν ςτθ 

ςκθνι. Θ Μιδεια τϊρα παλεφει ανάμεςα ςτθ ηιλεια και ςτθ μθτρικι ςτοργι, μα θ οργι 

τθσ είναι πιο δυνατι από τθν αγάπθ ςτα παιδιά τθσ. Κι ζτςι, ενϊ ζνασ αγγελιοφόροσ 

ζρχεται και λζγει πωσ θ Γλαυκθ πζκανε περιτριγυριςμζνθ από τισ φλόγεσ που ζβγαλαν 

τα μαγεμζνα δϊρα μόλισ τα άγγιξε και μαηί τθσ ο πατζρασ τθσ Κρζοντασ, θ Μιδεια 

ολοκλθρϊνει τθν εκδίκθςι τθσ προσ τον Λάςονα ςκοτϊνοντασ και τα παιδιά τουσ μζςα 

ςτο παλάτι. Ο Λάςων μανιαςμζνοσ ετοιμάηεται να ςκοτϊςει τθ Μιδεια, μα εκείνθ 

φεφγει κι ζρχεται ςτθν Ακινα πάνω ςε αμάξι, που το ςζρνουν φτερωτοί δράκοντεσ. 

 

16. «Ο ρ ζ ς τ θ σ» (408 π.Χ.). Ο μθτροκτόνοσ Ορζςτθσ, φςτερα από τον φόνο τισ 

Κλυταιμνιςτρασ και του Αίγιςκου, πρόκειται να καταδικαςκεί ςε κάνατο από τουσ  

Αργείουσ. Ραρακαλεί τον Μενζλαο να τον βοθκιςει,αλλά αυτόσ, δειλόσ και  ιδιοτελισ, 

τοφ απαντά ότι δεν μπορεί, γιατί φοβάται τουσ εξαγριωμζνουσ Αργείουσ. Φςτερα από 



τθν καταδίκθ αποφαςίηει να ςκοτϊςει τθν Ελζνθ για να εκδικθκεί τον Μενζλαο, οι κεοί 

όμωσ τθν αρπάηουν ςτουσ ουρανοφσ.  

 

Στρζφει τότε τθν οργι του εναντίον τθσ κόρθσ του Μενελάου Ερμιόνθσ, αλλά 

εμφανίηεται «από μθχανισ» ο κεόσ Απόλλων, που τον πείκει να πάρει γυναίκα τθν 

Ερμιόνθ και του υπόςχεται ότι με τθν πράξθ του αυτι κα κακαρκεί από το μίαςμα και 

κα βαςιλεφςει ςτο Άργόσ. Ζτςι το δράμα τελειϊνει απροςδόκθτα, πριν ζλκει θ 

«κάκαρςθ», κι αυτόσ είναι ο λόγοσ, που το ζργο κεωρείται από τα κατϊτερα του 

Ευριπίδθ, μολονότι τα πλοφςια ςκθνικά του το ζκαμαν αγαπθτό ςτουσ ςυγχρόνουσ του.  

 

17. «Ρ ι ς ο σ» (424 π.Χ.). Το δράμα αυτό δεν είναι βζβαιο αν είναι ζργο τοφ Ευριπίδθ, 

αν και οι περιςςότεροι φιλόλογοι το κεωροφν οπωςδιποτε δικό του. Θ υπόκεςι του 

είναι παρμζνθ από τθ ραψωδία -Κ- τθσ «Ιλιάδοσ» και εκτυλίςςεται ςτθν Τροία. Ο Ζκτωρ, 

μακαίνοντασ ότι οι Αχαιοί ετοιμάηονται να φφγουν, ςτζλνει, φςτερα από ςυμβουλζσ του 

Αινεία, τον Δόλωνα για να τουσ καταςκόπευςει. Στο μεταξφ ζνασ βοςκόσ πλθροφορεί 

τον Ζκτορα ότι ο ιςοσ, βαςιλιάσ των Κρακϊν, ζρχεται να βοθκιςει τουσ Τρϊεσ, κι ο 

ιςοσ, που φκάνει ςε λίγο, εκφράηει τθν επικυμία να μονομαχιςει με τον Αχιλλζα ι 

τον Αίαντα.  

 

Επειδι είναι αργά, κοιμάται. Ο κατάςκοποσ Δόλων φονεφεται από τον Πδυςςζα και τον 

Διομιδθ, που ζρχονται προσ τθ ςκθνι του Ζκτορα.Θ Ακθνά τοφσ ςυμβουλεφει να 

φονεφςουν τον ιςο και εκείνοι εκτελοφν τθν παραγγελία τθσ, αλλά ο Οδυςςζασ παρά 

λίγο να φονευκεί από τουσ Τρϊεσ. Εμφανίηεταιθ μουςα Τερψιχόρθ, μθτζρα του ιςου, 

και παραλαμβάνει το πτϊμα του κατθγορϊντασ τθν Ακθνά ωσ υπεφκυνθ για τον κάνατο 

του .  

 

18. «Τ ρω ά δ ε σ» (415 π.Χ.). Ο Ροςειδϊν και θ Ακθνά αποφαςίηουν να ςτείλουν 

κφελλα για να τιμωρθκοφν οι Αχαιοί για τισ ανόςιεσ πράξεισ τουσ κατά τθν άλωςθ τθσ 

Τροίασ. Ο κιρυκασ Ταλκφβιοσ αναγγζλλει ςτθν Εκάβθ τθν τφχθ των αιχμαλϊτων. Θ 

Καςςάνδρα, που ζλαχε ςτον κλιρο του Αγαμζμνονα, παρουςιάηεται ςτολιςμζνθ ςαν 

νφφθ καί ψάλλει τον υμζναιο φμνο.  

 

Ρρολζγει φςτερα ςτον Οδυςςζα τισ περιπλανιςεισ του και κρθνεί γοερά τθ ςτιγμι του 

αποχωριςμοφ από τθ μθτζρα τθσ. Θ Εκάβθ και θ Ανδρομάχθ ολοφφρονται, ενϊ θ 

Ρολυξζνθ κυςιάηεται ςτον τάφο του Αχιλλζα. Στο μεταξφ ζρχεται ο Μενζλαοσ, 

αποφαςιςμζνοσ να οδθγιςει τθν Ελζνθ ςτθ Σπάρτθ, και εκεί να τθ κανατϊςει, μ' όλο 

που θ Ελζνθ προςπακεί να τοφ ανάψει καινοφργιο ζρωτα.  

 



Ζρχεται ο κιρυκασ κρατϊντασ νεκρό το παιδί τθσ Ανδρομάχθσ, τον  Αςτυάνακτα. Στο 

μεταξφ θ Τροία καίγεται και οι γυναίκεσ κατευκφνονται ςτα πλοία των Αχαιϊν, μζςα ςε 

κρινουσ. Τα επειςόδια του ζργου, όςο και αν δεν ςυνδζονται ανάμεςα τουσ, ζτςι που 

να δθμιουργιςουν ενιαία πλοκι, είναι ςυγκλονιςτικά και δθμιουργουν ςυνεχι 

ςυγκίνθςθ ςτον κεατι. 

 

19. «Φ ο ί ν ι ς ς α ι» (409 - 408 π.Χ.).Ο Ρολυνείκθσ ζρχεται με ςτρατό μπροςτά ςτα 

τείχθ των Κθβϊν για να διωξει από τθν εξουςία τον Ετεοκλι. Θ μθτζρα τουσ Λοκάςτθ 

προςπακεί μάταια να τουσ ςυμβιβάςει, και ο μάντθσ Τειρεςίασ λζγει ςτουσ Κθβαίουσ 

πωσ, τότε μόνο κα νικιςουν, αν ο Μενοικεφσ, ο γιοσ τοφ Κρζοντα, κυςιαςκεί ςτον Άρθ. 

 

Ο Κρζων για να ςϊςει τον Μενοικζα, τον διατάηει να πάει ςτουσ Δελφοφσ, αυτόσ όμωσ 

αυτοκτονεί για τθ ςωτθρία τθσ πατρίδασ του.Οι Κθβαίοι νικοφν και οι δυο αδελφοί, ο 

Ετεοκλισ και ο Ρολυνείκθσ, φονεφονται ςε μονομαχία. Θ μθτζρα τουσ αυτοκτονεί και  ο 

Κρζων, ο καινοφργιοσ βαςιλιάσ, απαγορεφει τθν ταφι τοφ Ρολυνείκθ και εξορίηει τον 

Οιδίποδα και τθν Αντιγόνθ. 

 

 

 

 

 

Η προςφορά του Ευριπίδη ςτην Σραγωδία 

 

Θ  τραγωδία είχε πάρει τθν οριςτικι πια μορφι τθσ, όταν άρχιςε να γράφει ο Ευριπίδθσ. Ο 

Αιςχφλοσ και ο Σοφοκλισ είχαν τελειοποιιςει το είδοσ αυτό τισ ποιιςεωσ και  τίποτε πια 

δεν είχε να προςκζςει κάποιοσ. Τα χορικά και τα διαλογικά μζρθ είχαν φκάςει ςε αρμονικι 

πλθρότθτα. Και όμωσ, ο Ευριπίδθσ, όχι μόνο για να νεωτερίςει, όςο και για να κινθκεί  

ανετϊτερα μζςα ςτουσ μυκικοφσ κόςμουσ, από όπου αντλοφςε τα κζματα του, ειςιγαγε 

δυο μεταρρυκμίςεισ πουτισ ςυναντοφμε ςχεδόν ςε όλα τα ζργα του, προ παντόσ ςτα 

τελευταία. 

 

Ο μονόλογοσ ςτθν αρχι των τραγωδιϊν του είναι ο Πρόλογοσ, που ειςάγει ςτθν υπόκεςθ. 

Ζνασ κεόσ ι ζνασ ιρωασ του δράματοσ παρουςιάηεται ςτθν αρχι και κατατοπίηει τον κεατι 

για τον τόπο που εκτυλίςςεται το ζργο, για τα πριν από το ζργο γεγονότα και για το ςθμείο 

ςτο οποίο βρίςκεται θ υπόκεςθ, κάποτε μάλιςτα προχωρεί δίνοντασ και τθ λφςθ τθσ 



Τραγωδίασ. Το τελευταίο αυτό γίνεται αν εκείνοσ που προλογίηει είναι κεόσ, όπωσ π.χ. ςτον 

Κωνα, ςτισ Βάκχεσ, ςτον Ιππόλυτο.  

 

Εκ πρϊτθσ όψεωσ θ μορφι αυτι του προλόγου φαίνεται να μειϊνει το ενδιαφζρον των 

κεατϊν, που προκαταβολικά γνωρίηουν τθν εξζλιξθ τθσ υποκζςεωσ. Αυτό είναι αλικεια, 

πρζπει όμωσ να ςθμειωκεί ότι ό πρόλογοσ αυτόσ είναι απαραίτθτοσ ςτθν τζχνθ του 

Ευριπίδθ. Ο Ευριπίδθσ δεν χρθςιμοποιεί τουσ μφκουσ ςτθ ςτακερι, τθν απαραςάλευτθ 

μορφι που τουσ ιξεραν οι Ακθναίοι. Τουσ μεταβάλλει τολμθρά και κάποτε τελείωσ 

αυκαίρετα. Οι ψυχικζσ καταςτάςεισ των θρϊων του, εξ άλλου, είναι τόςο ςφνκετεσ μερικζσ 

φορζσ, που κα ιταν αδφνατο να παρακολουκιςει ο κεατισ το ζργο, χωρίσ αυτι τθν 

προλογικι κατατόπιςθ. Απελευκερϊνεται ζτςι ο ποιθτισ και προχωρεί ςτθν πλοκι, χωρίσ 

τον φόβο ότι κα γίνει δυςνόθτοσ. 

 

Ο «από μηχανήσ θεόσ» εμφανίηεται ςτο τζλοσ των τραγωδιϊν του. Φςτερα από μια 

περίπλοκθ εξζλιξθ, που τα ςφοδρά πάκθ των θρϊων του δθμιουργουν ςυγκροφςεισ τζτοιεσ, 

ϊςτε ό κεατισ να βρίςκεται, μπροςτά ςε αδιζξοδο ψυχικό, ειςάγεται «από μθχανισ», ζνασ 

κεόσ που δίνει τθ λφςθ. Ο κεόσ αυτόσ, όχι ςπάνια, θ ζκφραςθ τισ ειμαρμζνθσ, που ρυκμίηει 

τθν τφχθ των θρϊων του.  

 

Τον νεωτεριςμό αυτό όμωσ δεν τον χρθςιμοποιεί πάντοτε. Τον βρίςκαμε ςτον Ορζςτθ, ςτον 

Ιππόλυτο, ςτον Κωνα, ςτθν Ιφιγζνεια εν Σαφροισ, ςτθν Ανδρομάχθ, ςτισ Ικζτιδεσ, ςτθν Ελζνθ 

και ςτθν Ηλεκτρα. Στίσ πρϊτεσ τραγωδίεσ του ο «από μθχανισ κεόσ» δεν υπάρχει. Στισ 

τελευταίεσ του, αντικζτωσ, ζρχεται απότομα να κόψει τισ άλυτεσ περιπλοκζσ. Με τθν 

καινοτομία αυτι ό Ευριπίδθσ επιτυγχάνει και εξωτερικά ςθμαντικά αποτελζςματα: κακϊσ ο 

κεόσ μπαίνει ςτθ ςκθνι, λαμπρόσ, επιβλθτικόσ και μεγαλοπρεπισ, οι κεατζσ 

καταλαμβάνονται από κάμβοσ και δζοσ μπροςτά ςτθ κεϊκι παρουςία. Εξ αλλοφ ςτο ςθμείο 

που λφνεται το ζργο, απότομα και απροςδόκθτα, δεν μζνει απακισ ο κεατισ, αλλά 

ςτοχάηεται καί προεκτείνει τθ δράςθ. 

 

Τα χορικά επίςθσ του Ευριπίδθ πρζπει να ςθμειωκεί ότι παρουςιάηουν διαφορά από τα 

χορικά των δφο αλλων μεγάλων τραγικϊν. Δεν δζνονται ςφιχτά με τθν υπόκεςθ, όπωσ ςτον 

Αιςχφλο και ςτον Σοφοκλι, παρά ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Είναι «εμβόλιμα», που 

παρεμβάλλονται ςτο ζργο, όπωσ τα ςθμερινά «ιντερμζδια». Συχνά δεν εμπνζονται από τα 

πάκθ των θρϊων καί γενικά αποτελοφν ζνα λυρικό ανάλαφρο παιχνίδιςμα του λόγου.Ζχουν 

κζλγθτρο και χάρθ, είναι πίνακεσ με ηωθρά χρϊματα, εμπνευςμζνα από τθ φφςθ θ από 

παλιοφσ ξεχαςμζνουσ μφκουσ. Γι' αυτό ςε κανζνα ςχεδόν χορικό ο Ευριπίδθσ, που τόςο του 

αρζςουν τα γνωμικά, δεν επιδιϊκει να φιλοςοφιςει. Δθμιουργεί ζτςι κάτι αντίςτοιχο με τα 

ςθμερινά διαλείμματα των κεατρικϊν ζργων, προςπακϊντασ να φζρθ ςτισ ταραγμζνεσ 

ψυχζσ των κεατϊν τθ γαλινθ και τθν ανακοφφιςθ. 



 

Οπωςδιποτε, ςιμερα ο Ευριπίδθσ αναγνωρίηεται ωσ ο πιο βακυςτόχαςτοσ τραγικόσ 

ποιθτισ, που τθ φιλοςοφικι του ςυγκρότθςθ τθν ζκαμε ςτίχο κι ζκρεψε με τισ ιδζεσ του 

γενιζσ και γενιζσ ανκρϊπων. Ραίρνοντασ τα κζματα του από τουσ μυκικοφσ κφκλουσ, τα 

προςάρμοςε ςτθν εποχι του και ςτουσ ανκρϊπουσ τθσ, ςτα δικά τουσ πάκθ και ςτουσ 

δικοφσ τουσ καθμοφσ ζτςι, που αν ό Αιςχφλοσ παρουςίαηε τοφσ ιρωεσ υπερφυςικοφσ κι ο 

Σοφοκλισ τοφσ ζδειχνε όχι όπωσ ιςαν, αλλά όπωσ ζπρεπε να είναι, ο Ευριπίδθσ, 

ρεαλιςτικότεροσ, τουσ ζβγαηε ςτθ ςκθνι φυςικοφσ, χωρίσ μ' αυτό να χάνουν τίποτε από το 

μεγαλειο τουσ, χωρίσ να φαίνωνται «αντικεατρικοί». 

 

Για τισ ιδζεσ του Ευριπίδθ ζχουμε να παρατθριςουμε: Δεν υπάρχει δράμα του Ευριπίδθ, 

που να μθ φανερϊνεται θ βακειά φιλοπατρία του, που δεν ζχει μόνο ζνα γενικό, κεωρθτικό 

χαρακτιρα, αλλά γίνεται ςυγκεκριμζνθ ενζργεια, με ζναν πρακτικό, κα λζγαμε, χαρακτιρα. 

Ο ζπαινοσ τθσ Ακινασ και θ υποτίμθςθ των Λακεδαιμονίων γίνεται ςυχνά ςκοπόσ ςτα 

δράματα του. Για τθν εξυπθρζτθςθ τοφ ςκοποφ αυτου διαλζγει μφκουσ τζτοιουσ, που κι αν 

δεν παρζχουν τθ δυνατότθτα ενόσ ζντονου ςυγκινθςιακοφ αποτελζςματοσ, τον βοθκοφν, να 

μιλιςει περιφανα για τθν πατρικι γθ. Αυτόν τον αγϊνα του Ευριπίδθ τον βλζπομε ςτον 

«Κωνά» του, που ο Γκαίτε τον κεωροφςε αριςτουργθματικό. 

 

Αλλα τι άλλο είναι θ «Ιφιγζνεια εν Αυλίδι» ςτο βάκοσ τθσ, παρά ζνασ ωραίοσ φμνοσ προσ 

τθν πατρίδα;  Θ πατρικι ςτοργι παραχωρεί τθ κζςθ τθσ ςτθν αγάπθ τθσ πατρίδασ και θ 

αγάπθ τθσ ηωισ γίνεται ψφχραιμθ πορεία προσ το κυςιαςτιριο, όταν θ Λφιγζνεια 

απευκφνεται ςτθ μθτζρα τθσ λζγοντασ: «Για τθν Ελλάδα γεννικθκα, όχι για ςζνα». 

 

Στθν «Ιφιγζνεια εν Σαφροισ» κυριαρχεί ακατανίκθτθ θ νοςταλγία για τον γενζκλιο τόπο. Και 

είναι υπζροχο το δεφτερο ςτάςιμο, που οι γυναίκεσ του χοροφ, ςκλάβεσ ςε ξζνθ γθ, 

κρθνοφν γιατί δεν κα χαροφν τθ λαμπράδα τθσ Ακινασ, δεν κα χορζψουν ςτισ αυλζσ των 

ςπιτιϊν, δεν κα ξαναηιςουν ςτθν ειδυλλιακι ατμόςφαιρα των νεανικϊν χρόνων. 

Στουσ «Ηρακλείδεσ», που ι κόρθ του Θρακλι Μακαρία κυςιάηεται για τθν πατρίδα, ζχουμε 

ακόμθ μια μορφι που θ φιλοπατρία γίνεται γι' αυτιν βακφτερο κίνθτρο και θ κυςία 

λαμπρό δείγμα κελθματικισ υποταγισ ςτα κελεφςματα τθσ. Κα μποροφςε κανείσ από κάκε 

ζργο να ξεχωρίςει ςτίχουσ, που κα αποτελοφςαν κϊδικα για όςουσ λθςμονοφν τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ απζναντι των γραπτϊν και άγραφων νόμων τθσ πατρίδασ. 

 

Φιλοςοφικόσ νουσ ο Ευριπίδθσ, ςτοχαςτικόσ και διειςδυτικόσ, ςτάκθκε μπροςτά ςτθν 

αρχαία κρθςκεία και ςτουσ κεοφσ του Ολφμπου με διςταγμό. Οι κεοί δεν μποροφν να είναι 

τζτοιοι, όπωσ τουσ παρουςίαςαν οι παλαιότεροι ποιθτζσ: «ει κεοί τι δρϊςιν αιςχρόν, ουκ 

ειςί κεοί» τονίηει ςε ζνα απόςπαςμα του. Αρνικθκε τθν ανκρωπόμορφθ παράςταςι τουσ, 



ζςτω κι αν μόνοσ αυτόσ, για τθν οικονομία των τραγωδιϊν του, τουσ κατεβάηει ςτθ ςκθνι. 

Αμφιςβιτθςε τθν ορκότθτα των κυςιϊν καί των αφιερωμάτων, γιατί οι κεοί ζχουν ανάγκθ 

όχι από υλικζσ προςφορζσ, αλλά από ευςεβι διάκεςθ. 

 

Ενϊ όμωσ αρνείται τουσ κεοφσ των ποιθτϊν και των μφκων, δεν μάσ δίνει τθν απάντθςθ ςτο 

ερϊτθμα «τι είναι κεόσ;». Διαφαίνεται οπωςδιποτε θ αντίλθψι του για το «αυλό» του 

κεου, όταν πιςτεφει ότι θ ουςία τθσ κεότθτασ είναι ο αζρασ ι ο αικζρασ. 

Αυτζσ οι πεποικιςεισ του, ςυχνότατα διατυπωμζνεσ, ζγιναν αιτία να κεωρθκεί άκεοσ. Και 

όμωσ, για τον Ευριπίδθ, θ κεία δφναμθ, που αναηιτθςε με δίψα τθν πραγματικι υπόςταςθ 

τθσ, είναι πολφ ψθλότερα από εκει που πίςτευαν οι ςφγχρονοί, του. Στισ «Βάκχεσ» (ςτίχ. 73-

76) διακθρφςςει: «Ευτυχιςμζνοσ εκείνοσ που ςτθν ψυχι του δζχεται τθν επενζργεια τοφ 

κεοφ». Κι όςο για τθν πίςτθ του, αρκοφν οι ςτίχοι 820 - 821 του ίδιου ζργου: «Ποτζ θ ςκζψθ 

μασ και θ δράςθ μασ δεν πρζπει να βιάηει ό,τι κακιερϊνει θ πίςτθ». 

 

Οι ςτοχαςμοί του Ευριπίδθ και θ αναηιτθςθ τθσ πραγματικισ ουςίασ του κεοφ τον κάνουν 

πρόδρομο τθσ Χριςτιανικισ Κρθςκείασ. Γι' αυτό κι οι Ρατζρεσ τθσ Εκκλθςίασ (ο Λουςτίνοσ, ο 

Κλιμθσ Αλεξανδρεφσ, ο Λωάννθσ Δαμαςκθνόσ) δζχκθκαν πολλζσ απόψεισ του, τισ κεϊρθςαν 

ςφμφωνεσ με τθ χριςτιανικι διδαςκαλία και χρθςιμοποίθςαν αποςπάςματά του ςτα ζργα 

τουσ. 

 

Μολονότι ποτζ δεν ζλαβε ενεργό μζροσ ςτα πολιτικά πράγματα τθσ πατρίδασ του, υπιρξε 

ζνασ κεωρθτικόσ τθσ Ακθναϊκισ Δθμοκρατίασ, που τθν υμνοφςε ςε κάκε ευκαιρία. Οφτε 

ςτον όχλο οφτε ςτουσ ολίγουσ μπορεί κατά τον Ευριπίδθ να ςτθριχκεί θ Ρολιτεία. Κεμζλιο 

του πολιτειακοφ οικοδομιματοσ είναι θ μεςαία τάξθ των κτθματιϊν. Ο πολίτθσ πρζπει να 

ςυμμετζχει ςτα κοινά, γιατί μόνο ςε μια οργανωμζνθ πολιτεία μπορει να αναπτυχκεί ο 

άνκρωποσ. Για να ςτακεί όμωσ ψθλά πρζπει να μορφϊνεται και να καλλιεργεί αδιάκοπα το 

πνεφμα του. Οι ραδιοφργοι, οι λαοπλάνοι και οι δοκθςίςοφοι μόνο ςε πολιτείεσ 

αμορφϊτων ατόμων επικρατοφν και δρουν, κατά τον Ευριπίδθ. 

 

 

«Οικογενειακά δράματα» κα μποροφςαν να χαρακτθριςκοφν τα περιςςότερα ζργα του 

Ευριπίδθ. Θ «Μιδεια», οι δυο «Ιφιγζνειεσ», ο «Ιππόλυτοσ», θ «Άλκθςτισ», θ «Εκάβθ», θ 

«Ελζνθ», θ «Ηλζκτρα», ςτθρίηονται ςε μια ςφγκρουςθ ι ςε μιαν αντίκεςθ ανάμεςα ςε μζλθ 

οικογενείασ, χωρίσ να παφουν να υπάρχουν μζςα ς' αυτά ιςχυρότατοι δεςμοί μεταξφ 

αδελφϊν ι γονιϊν - παιδιϊν. Γι' αυτό άφκονεσ αφορμζσ ζχει ο Ευριπίδθσ να εξάρει τον 

οικογενειακό κεςμό. Αν υπάρχει θ Μιδεια, που ςκοτϊνει τα παιδιά τθσ για ζνα ερωτικό 

πείςμα, υπάρχει όμωσ θ Εκάβθ και θ Άλκθςτισ, που μάσ δίνουν ανυπζρβλθτο παράδειγμα 

μθτρικισ και ςυηυγικισ αφοςιϊςεωσ, υπάρχει θ «Ιφιγζνεια εν Σαφροισ», όπου θ αδελφικι 

ςτοργι ξεπερνά τα ανκρϊπινα μζτρα. 



 

Κι αν μερικζσ θρωίδεσ του Ευριπίδθ ζχουν μιαν αςυνικιςτθ για τθ φφςθ τουσ ςκλθρότθτα, 

κι αν τισ γυναίκεσ τισ κατθγόρθςε ο ποιθτισ, όςο κανζνασ άλλοσ, όμωσ οι γυναικείεσ του 

μορφζσ μάσ προξενοφν περιςςότερο τον οίκτο από τθν αντιπάκεια ι το μίςοσ και 

οπωςδιποτε, μάσ παρουςιάηονται ςα βάκρα, πάνω ςτα οποία μπορεί να υψωκεί θ ευτυχία 

ι θ δυςτυχία μιασ οικογζνειασ. 

 

Άνετα και φυςικά κυλά ο λόγοσ του Ευριπίδθ, τόςο ςτα διαλογικά όςο και ςτα αφθγθματικά 

μζρθ των ζργων του. Θ ευςτροφία των φράςεων του, θ κακαρότθτα των νοθμάτων του, θ 

ευςτοχία του ςτθν εφρεςθ και χρθςιμοποίθςθ των καταλλιλων λζξεων, δθμιουργοφςαν 

μιαν ατμόςφαιρα οικειότθτασ μεταξφ των προςϊπων των ζργων του. Θ γλϊςςα του 

φαίνεται ότι δεν απείχε πολφ από τθν ομιλοφμενθ τθσ εποχισ του, μια ομιλοφμενθ όμωσ 

που ο ποιθτισ τισ ζδωςε ςτιλπνότθτα και χάρθ. Χωρίσ χυδαϊςμοφσ, αλλά και χωρίσ 

εξεηθτθμζνεσ λζξεισ, αποτζλεςε ζνα πρότυπο, που κι αυτόσ ο Αριςτοφάνθσ το παραδζχκθκε 

και το μιμικθκε. 

 

Άλλοι ςφγχρονοί του κεϊρθςαν τθ γλϊςςα του Ευριπίδθ υποδειγματικι για τθ ρθτορικι καί 

ο λόγοσ του παρομοιάςκθκε με το τραγοφδι των Σειρινων. Δεν επιδίωξε ποτζ να γίνει 

ςκοτεινόσ, κι ασ ιταν τόςο ςυγκροτθμζνοσ φιλοςοφικά. Ζςπειρε όμωσ αφειδϊσ ςτισ 

τραγωδίεσ του παροιμίεσ και γνωμικά, που τα ζπαιρνε από τθν πείρα τθσ ηωισ ι από τισ 

φράςεισ του κακθμερινοφ βίου. 

 

Δεν ζχει τισ τολμθρζσ εικόνεσ του Αιςχφλου και του Σοφοκλι, οφτε φορτϊνει το κείμενό του 

με κοςμθτικά επίκετα. Πταν χρθςιμοποιεί παρομοιϊςεισ από τθ φφςθ, οι περιγραφζσ του 

είναι ηωντανζσ καί λαμπρζσ. Συχνότατα όμωσ για τισ παρομοιϊςεισ του καταφεφγει ςτθν 

Τζχνθ, ςτθ Γλυπτικι και ςτθ Ηωγραφικι κυρίωσ. 

 

Αςφγκριτοσ είναι ςτισ ςτιχομυκίεσ του, για τισ οποίεσ ο Κρουαηζ, ςτθν «Ιςτορία τθσ Αρχαίασ 

Ελλθνικισ Λογοτεχνίασ», γράφει: «Κανζνασ δεν ξζρει, όπωσ ο Ευριπίδθσ, να κατευκφνει και 

να παρατείνει τθν ανταλλαγι γοργϊν, λεπτϊν και δθκτικϊν ιδεϊν. Ζτςι, για να 

ςυμπφκνωςει μια ςυηιτθςθ ι μια φιλονικία, χρθςιμοποιεί γλϊςςα ευςτροφι και νευρϊδθ, 

ςφντομθ και αξιοπρόςεκτθ για τθν ακρίβεια τθσ». 

 

Ππωσ και προθγουμζνωσ τονίςκθκε, ο Ευριπίδθσ δεν δζνει τα χορικά ςτενά με τθν 

υπόκεςθ, μολονότι δεν είναι τελείωσ ανεξάρτθτα από αυτι. Πμωσ ς' αυτά τοφ δίνεται θ 

ευκαιρία να δείξει όλθ τθ λυρικι του δφναμθ. Θ ποικιλία και θ χάρθ των ρυκμϊν του 

ζκαναν τα ευριπίδεια χορικά ονομαςτά ςτθν αρχαιότθτα. Δυο περιςτατικά, που αναφζρει ό 

Ρλοφταρχοσ, φανερϊνουν περιςςότερο από ο,τιδιποτε άλλο τθν αξία και τθ δφναμι τουσ: 



Κάποτε αιχμάλωτοι Ακθναίοι ςτθ Σικελία άρχιςαν να τραγουδοφν χορικά του Ευριπίδθ και 

κατόρκωςαν με αυτά όχι μόνο να δαμάςουν τισ ςκλθρζσ ψυχζσ των Συρακουςίων, αλλά και 

πολλοί να ελευκερωκοφν. 

 

Άλλοτε, ςτο τζλοσ του Ρελοποννθςιακοφ πολζμου, όταν πια ο Ευριπίδθσ είχε πεκάνει, οι 

Λακεδαιμόνιοι ςτρατθγοί ςυηθτοφςαν για τθν τφχθ τθσ Ακινασ και είχαν τθν πρόκεςθ να 

τθν ξεκεμελιϊςουν και να εξοντϊςουν τον πλθκυςμό τθσ. Στο ςυμπόςιο, που ακολοφκθςε, 

κάποιοσ τραγοφδθςε μια ςτροφι από τθν «Ηλζκτρα» του Ευριπίδθ και θ ςυγκίνθςθ που 

δοκίμαςαν οι νικθτζσ ιταν τόςθ, ϊςτε αποφάςιςαν να ςεβαςκοφν τθν πόλθ, που γεννα 

τζτοιουσ άνδρεσ. 

 

Στθ ςφντομθ ανάλυςθ των ζργων του, που ζγινε προθγουμζνωσ, αμυδρά μόνο διακρίνονται 

οι χαρακτιρεσ των θρϊων, που με τόςθ ψυχογραφικι ικανότθτα ηωντανεφει ο ποιθτισ. 

Οφτε είναι δυνατό να επιχειρθκεί εδϊ θ λεπτομερειακι ανάλυςθ των προςϊπων, γιατί 

κακζνασ από τουσ κεντρικοφσ ιρωεσ του αποτελεί ζναν ολόκλθρο κόςμο ςυμπιεςμζνο ςε 

ζνα ατομο. Το χαρακτθριςτικό των μορφϊν του Ευριπίδθ είναι το πάκοσ και ο πόνοσ.  

 

Θ Φαίδρα, θ Εκάβθ, θ Μιδεια, είναι θ ηωντανι ζκφραςθ ψυχικϊν ςυγκροφςεων, όπου το 

ζνςτικτο αντιμάχεται προσ το αίςκθμα, όπου  ο πόκοσ παλεφει με τθ λογικι. Ανάγλυφεσ 

παρουςιάηονται μπροςτά ςτα μάτια των κεατϊν αυτζσ οι ψυχικζσ δοκιμαςίεσ κι είναι τόςο 

γερά κεμελιωμζνα ςτθν πραγματικότθτα τα πρόςωπα του ποιθτι, που διατθροφν ακζραιθ 

ωσ ςιμερα τθν αξία τουσ και ςυγκινοφν τον ςθμερινό κεατι όςο και τον Ακθναίο του 

πζμπτου αιϊνα π.Χ.  

 

Ανατόμοσ τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ, ο ποιθτισ ςυλλαμβάνει τθν κορυφαία, τθν εντονϊτερθ 

ςτιγμι των ψυχικϊν καταςτάςεων και τθν προβάλλει μπροςτά μασ με τον μεγεκυντικό 

φακό τθσ τζχνθσ του. Στα πρόςωπα του όμωσ δεν υπάρχουν μόνο οι τραγικζσ μορφζσ. 

Υπάρχει και θ χάρθ τθσ νεότθτασ, υπάρχει και ο απλοϊκόσ τφποσ των ανκρϊπων. Μια 

ολόκλθρθ κοινωνία με όλουσ τουσ αντιπροωπευτικοφσ τθσ τφπουσ δθμιουργείται από το 

ςφνολο των τραγωδιϊν του. Θ φιλοδοξία και θ πατρικι τρυφερότθτα, ο εγωιςμόσ, θ 

ανανδρία, ο ζρωτασ, θ χυδαιότθτα, τα κτθνϊδθ ζνςτικτα και οι ευγενείσ ανατάςεισ 

ανεβαίνουν προςωποποιθμζνα ςτθ ςκθνι. Κι ζτςι ό Ευριπίδθσ, ο φιλόςοφοσ, ο λυρικόσ, ό 

δραματικϊτεροσ από τουσ άλλουσ τραγικοφσ, ςυνκζτει με δφναμθ πραγματικοφ 

δθμιουργοφ τα ζργα του, πλαιςιωμζνα από μορφζσ δυνατζσ, που αποτελοφν ωσ ςιμερα 

ςφμβολα των ψυχικϊν καταςτάςεων τισ οποίεσ εκφράηουν. 

 

 

Άλλοι τραγικοί ποιητζσ 



 

Οι τρεισ μεγάλοι τραγικοί, ο Αιςχφλοσ, ο Σοφοκλισ και ο Ευριπίδθσ δεν ιςαν οι μόνοι 

ςυγγραφείσ τραγωδιϊν των χρόνων αυτϊν.Στθ ςχολι του Αιςχφλου ανικε ο Ε υ φ ο ρ ί ω ν, 

γιοσ του Αιςχφλου,  που νίκθςε τζςςερισ φορζσ. Ο Φ ι λ ο κ λ ι σ, γιοσ τθσ αδελφισ του 

Αιςχφλου, ζγραψε κι αυτόσ τραγωδίεσ που θ οφδα ανεβάηει ςε 100 και μεταξφ των οποίων 

θταν θ τετραλογία «Πανδιονίσ». Ο γιοσ του Σοφοκλι, Λ ο φ ϊ ν, δίδαξε κατά τθ οφδα 

πενιντα δράματα. Τραγωδίεσ ζγραψε και ο νόκοσ γιοσ του Αρίςτων και ο εγγονόσ τοφ 

μεγάλου τραγικοφ, Σοφοκλισ ο νεϊτεροσ.  Επίςθσ ο ανθψιόσ τοφ δθμιουργοφ τθσ 

«Μιδειασ», Ευριπίδθσ ο νεϊτεροσ. Τραγικά δράματα ζγραψαν ο Τεγεάτθσ Α ρ ί ς τ α ρ χ ο σ, 

ο Χίοσ Μων, ο Ερετριεφσ Αχαιόσ, Ο Νεόφρων ο Σικυϊνιοσ, ο  Ξενοκλισ, ο  Αγακων ο Ακθναίοσ 

και πολλοί άλλοι ςτα μεταγενζςτερα χρόνια. 

Πμωσ μετά τον κάνατο του Ευριπίδθ και του Σοφοκλι θ τραγωδία ζχαςε το ςφρίγοσ τθσ. 

 


