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Σν Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 
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2. Αλδξηάληαο ηνπ νθνθιένπο. 

Μάξκαξν. Ρσκατθφ αληίγξαθν  
ηνπ 4νπ

 
αηψλα π.Υ.  

Μνπζείν Βαηηθαλνχ. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

I. Σν δξάκα 
 

Πξνέιεπζε 
Σν δξάκα είλαη κηα ζχλζεηε πνηε-

ηηθή δεκηνπξγία πνπ απνηέιεζε ηελ 
χςηζηε πλεπκαηηθή έθθξαζε ησλ 
θιαζηθψλ ρξφλσλ. ην πνηεηηθφ απ-
ηφ είδνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία 
απφ ην Έπνο θαη ηε Λπξηθή πνίεζε, 
ελψ θαηά ηελ παξνπζίαζή ηνπ ελψ-
πηνλ ηνπ θνηλνχ ζπλφδεπαλ ηνλ ιφ-
γν ε κνπζηθή θαη ε φξρεζε· γηαηί ην 
δξάκα δελ πξννξηδφηαλ γηα κηα α-
πιή απαγγειία αιιά γηα παξάζηα-
ζε ελφο ζπγθινληζηηθνχ γεγνλφηνο, 
πνπ εμειηζζφηαλ ζαλ δσληαλή 
πξαγκαηηθφηεηα κπξνζηά ζηνπο 
ζεαηέο. 

Σν δξάκα πξνήιζε απφ ηα ζξε-
ζθεπηηθά δξψκελα θαη ζπλδέζεθε 
εμαξρήο κε ηε ιακπξφηεξε ενξηή 
ηνπ Γηνλχζνπ, ηα Μεγάια Γηνλχζηα,  
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πνπ είραλ θπξίαξρε ζέζε ζην αζε-
λατθφ ενξηνιφγην. Οη πξφγνλνί καο 
απφ πνιχ παιηά είραλ δψζεη ζηηο 
ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο ηνπο δξα-
καηηθφ ραξαθηήξα (δει. κνξθή πα-
ξάζηαζεο): ζην Άξγνο θαη ζηε ά-
κν αλαπαξηζηνχζαλ ηνπο γάκνπο 
ηνπ Γία θαη ηεο Ήξαο, ζηελ Κξήηε 
ηε γέλλεζε ηνπ Γία, ζηνπο Γειθνχο 
έθεβνη παξίζηαλαλ ηνλ αγψλα ηνπ 
Απφιισλα κε ηνλ δξάθνληα· αθφκα 
θαη ζηα Διεπζίληα κπζηήξηα νλφκα-
δαλ ηηο κπζηηθέο ηεξνηειεζηίεο δξώ-
κελα. ηηο ηειεηέο φκσο ηνπ Γηνλχ-
ζνπ ηα δξψκελα ήηαλ ιακπξφηεξα 
θαη πην επίζεκα. 

Ο Γηφλπζνο, σο ζεφο ηνπ ακπειηνχ 
θαη ηνπ θξαζηνχ, πξνζσπνπνηνχζε 
ηνλ θχθιν ησλ επνρψλ ηνπ έηνπο, ηε 
δηαδηθαζία ηεο ζπνξάο θαη ηεο βιά-
ζηεζεο, ηε γνληκνπνίεζε ησλ θαξ-
πψλ θαη γεληθά φιεο ηηο κπζηεξηψ- 
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δεηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηεο θχ-
ζεο. Απηφλ ηνλ αδηάθνπα επαλα-
ιακβαλφκελν θχθιν ηεο δσήο θαη 
ηνπ ζαλάηνπ νη ιαηξεπηέο ηνπ Γην-
λχζνπ ηνλ είραλ ζπλδέζεη κε ηε γέλ-
λεζε ηνπ ζενχ, ηε δξάζε ηνπ, ηνλ 
ζάλαην θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ ζηε 
δσή. Φαληάδνληαλ αθφκα ηνλ ζεφ 
λα θπθινθνξεί αλάκεζα ζηνπο αλ-
ζξψπνπο, καδί θαη κε ηνπο ηξαγφ-
πνδεο αθνινχζνπο ηνπ, ηνπο αηχ-
ξνπο, θαη λα παξαθηλεί φινπο λα με-
ράζνπλ ηηο έγλνηεο ηεο δσήο θαη λα 
παξαδνζνχλ ζην γιεληνθφπη θαη 
ζηε ραξά. 

Καηά ηηο ηειεηέο ηνπ Γηνλχζνπ νη 
νπαδνί ηνπ ιάηξεπαλ ηνλ ζεφ ζε θα-
ηάζηαζε ηεξήο καλίαο, άθζνλεο νη-
λνπνζίαο, πνιιψλ αζηετζκψλ θαη 
έμαιινπ ελζνπζηαζκνχ. Οπζηψδεο 
γλψξηζκα ησλ ιαηξεπηηθψλ ηνπο 
εθδειψζεσλ ήηαλ ε έθζηαζε, ε ζπ- 
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λαηζζεκαηηθή κέζε, πνπ ηνπο ηαχηη-
δε κε άιια πξφζσπα, ηνπο αηχ-
ξνπο, θαη ηνπο κεηέζεηε ζε κηα θαηά-
ζηαζε ζετθή. Γηα ηελ επηηπρία ηεο 
έθζηαζεο νη πηζηνί κεηακθηέδνληαλ. 
Σπιίγνληαλ κε δέξκαηα δψσλ, άιεη-
θαλ ην πξφζσπφ ηνπο κε ην θαηα-

θάζη ηνπ θξαζηνχ (ηξπγία) ή ην ζθέ-
παδαλ κε θχιια δέληξσλ, θνξνχ-
ζαλ ζηεθάληα απφ θηζζφ, πξφζζε-
ηαλ νπξέο, γέληα ή θέξαηα, φπσο θαη 
νη αθφινπζνη ηνπ ζενχ. 

’ απηέο ηηο κεηακθηέζεηο ησλ ενξ-
ηαζηψλ ηνπ Γηνλχζνπ έρεη ηελ αθε-
ηεξία ηνπ ην δξάκα, γηαηί θαη ηα 
πξφζσπα ηνπ δξάκαηνο κεηακθηέ-
δνληαλ, γηα λα ππνδπζνχλ ηνπο 
ήξσεο ηνπ έξγνπ. Σα ζηάδηα, βέβαηα, 
ηεο κεηάβαζεο απφ ηηο ζξεζθεπηη-
θέο ηειεηέο ζην δξάκα δελ είλαη 
γλσζηά· ν Αξηζηνηέιεο φκσο καο 
πιεξνθνξεί πσο νη πξσηνηξαγνπ- 
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δηζηέο ησλ ρνξηθψλ αζκάησλ πξνο 
ηηκή ηνπ Γηνλχζνπ έδηλαλ αθνξκέο 

γηα δξακαηηθέο παξαζηάζεηο (Πνηε-
ηηθή, 1449 a14). 

ηαλ ν Πεηζίζηξαηνο ίδξπζε ηεξφ 
πξνο ηηκή ηνπ Γηνλχζνπ ζηα ΝΑ ηεο 
Αθξφπνιεο (φπνπ ζήκεξα ηα εξεί-
πηα ηνπ δηνλπζηαθνχ ζεάηξνπ), κεηέ-
θεξε ζ’ απηφ απφ ηηο Διεπζεξέο ηεο 
Βνησηίαο ην μχιηλν άγαικα ηνπ Γην-
λχζνπ ηνπ Διεπζεξέσο θαη νξγάλσ-
ζε ιακπξέο ενξηέο. ’ απηφ ηνλ ρψ-
ξν ν Θέζπεο, απφ ηελ Ηθαξία ηεο 
Αηηηθήο (ζεκεξηλφ Γηφλπζν), δίδαμε 
γηα πξψηε θνξά δξάκα, ζηα κέζα 
ηεο 61εο Οιπκπηάδαο, δει. ην 534 
π.Υ. Έθηνηε ην δξάκα ζηαδηαθά 
ηειεηνπνηήζεθε, γηαηί ε εμέιημή ηνπ 
ζπλέπεζε κε ηνλ πινχην θαη ην 
κεγαιείν ηεο Αζήλαο. 

 

Υξόλνο ησλ παξαζηάζεσλ 
Οη δξακαηηθέο παξαζηάζεηο επηθξά- 
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ηεζε λα γίλνληαη θαηά ηηο ενξηέο ηνπ 
Γηνλχζνπ, ψζηε λα ζπλδένληαη κε 
ηε ζξεζθεπηηθή ηνπο πξνέιεπζε. Οη 
ενξηέο απηέο ζηελ Αηηηθή ήηαλ ηέζ-
ζεξηο: 

• Σα Μεγάια ή ἐλ ἄζηεη Γηνλύζηα· 
ηεινχληαλ ηνλ αηηηθφ κήλα Διαθε-
βνιηψλα (κέζα Μαξηίνπ-Απξηιίνπ). 
Ήηαλ ε ιακπξφηεξε ενξηή ηνπ Γην-
λχζνπ· ε δηάξθεηά ηνπο ήηαλ έμη 
κέξεο θαη παξνπζηάδνληαλ ζ’ απηή 
λέα δξάκαηα. 

• Σα Μηθξά ή θαη’ ἀγξνύο Γηνλύζηα· 
ενξηάδνληαλ ηνλ κήλα Πνζεηδεψλα 
(κέζα Γεθεκβξίνπ-Ηαλνπαξίνπ) θαη 
παξνπζηάδνληαλ ζ’ απηά επαλαιή-
ςεηο ησλ επηηπρεκέλσλ δξακάησλ. 

Ολνκαζηά ήηαλ ηα θαη’ ἀγξνύο Γην-

λύζηα, πνπ ενξηάδνληαλ ζην πεξί-
θεκν Γηνλπζηαθφ ζέαηξν ηνπ 

Πεηξαηά 

• Σα Λήλαηα, πνπ ενξηάδνληαλ ηνλ  
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κήλα Γακειηψλα (κέζα Ηαλνπαξίνπ- 
Φεβξνπαξίνπ)· ζηε δηάξθεηα ηεο 
ενξηήο παξηζηάλνληαλ λέεο ηξαγσ-
δίεο θαη θσκσδίεο. 

• Σα Ἀλζεζηήξηα, πνπ ενξηάδνληαλ 
ηνλ κήλα Αλζεζηεξηψλα (κέζα 
Φεβξνπαξίνπ-Μαξηίνπ). Ήηαλ ενξηή 
ηεο αλζνθνξίαο ζηελ αξρή ηεο Άλνη-
μεο. Παιαηφηεξα δε γίλνληαλ δξακα-
ηηθνί αγψλεο· πνιχ αξγφηεξα πξν-
ζηέζεθαλ θαη απηνί σο κέξνο ηεο 
ενξηήο. 

Απ’ φιεο ηηο ενξηέο ηνπ Γηνλχζνπ 
ε πην επίζεκε ήηαλ ηα Μεγάια Γην-
λχζηα. Σελ επνπηεία ηφζν ηεο ενξ-
ηήο φζν θαη ησλ δξακαηηθψλ αγψ-
λσλ είρε ηφηε ν Δπώλπκνο Άξρσλ. 
 

Δίδε ηνπ δξάκαηνο 
Σξία είλαη ηα είδε ηνπ δξάκαηνο: ε 
ηξαγσδία, ε θσκσδία θαη ην ζαηπ-
ξηθφ δξάκα. 
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• Σν ζαηπξηθό δξάκα. Υαξαθηεξί-
ζηεθε σο παίδνπζα ηξαγσδία· ήηαλ 
δειαδή έλα επράξηζην ιατθφ ζέακα 
πνπ δηαηεξνχζε ηα εμσηεξηθά γλσ-
ξίζκαηα ηεο ηξαγσδίαο, αιιά ζθν-
πφ είρε κφλν λα πξνθαιέζεη ην γέ-
ιην θαη φρη λα δηδάμεη, φπσο ε ηξα-
γσδία θαη ε θσκσδία. ην ζαηπξηθφ 
δξάκα νη ζεαηέο μαλάβξηζθαλ ηνπο 
αηχξνπο (απφ απηνχο θαη ε νλνκα-
ζία) θαη ηνλ γέξνληα εηιελφ, πνπ 
απνηεινχζαλ ηνλ ρνξφ, θη έηζη ηθα-
λνπνηνχζαλ ηελ επιάβεηά ηνπο πξνο 
ηηο ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο. 

Οη πνηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνπο 
δξακαηηθνχο αγψλεο έπξεπε λα πα-
ξνπζηάζνπλ, καδί κε ηηο ηξεηο ηξα-
γσδίεο, θαη έλα ζαηπξηθφ δξάκα, 
ψζηε λα ηειεηψλνπλ νη παξαζηάζεηο 
κε έλα ζέακα εχζπκν θαη αλαθνπθη-
ζηηθφ. 
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• Η θσκσδία. Καη ε θσκσδία, φπσο 
θαη ηα άιια δχν είδε ηνπ δξάκαηνο, 
πξνήιζε απφ ηηο Γηνλπζηαθέο ενξ-
ηέο. Οη θσκηθνί πνηεηέο επηδίσθαλ 
λα γεινηνπνηνχλ πξφζσπα θαη θα-
ηαζηάζεηο, ψζηε κέζα απφ ηε θάξ-
ζα, ην γέιην θαη ηελ επζπκία λα 
αζθνχλ ηελ θξηηηθή ηνπο. Σα πξφ-
ζσπα ησλ θσκσδηψλ ήηαλ ζχγρξν-
λα θαη αληηπξνζψπεπαλ θαηαζηά-
ζεηο –πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, εζηθέο– 
πνπ έβιαπηαλ ή ήηαλ επηθίλδπλεο 
γηα ηελ πφιε. Έηζη ε θσκσδία 
αληινχζε ηα ζέκαηα απφ ηελ θαζε-
κεξηλή δσή, αιιά ζπρλά ηα «έληπ-
λε» κε κχζνπο ή θαηαζθεχαδε πια-
ζηέο εηθφλεο, πνπ, κε ην ππεξβνιη-
θφ θαη ην γεινίν, είραλ ζθνπφ λα  
ηέξςνπλ αιιά θαη λα δηνξζψζνπλ 
ηα «θαθψο θείκελα». 
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II. Η ηξαγσδία 
 

Γέλεζε 
Ο Αξηζηνηέιεο ζπλδέεη ηελ ηξαγσ-
δία κε ηνλ δηζχξακβν, έλα ρνξηθφ 
άζκα πνπ ραξαθηεξίζηεθε δηνλπζη-
αθό. Καηά ηνλ ηαγεηξίηε θηιφζνθν, 

ε ηξαγσδία πξνήιζε ἀπό ηλ ἐμαξ-
ρόλησλ ηόλ δηζύξακβνλ, δειαδή 
απφ ηνπο πξσηνηξαγνπδηζηέο ησλ 
δηζπξακβηθψλ ρνξψλ. 

Ζ ιέμε ηξαγσδία έρεη αβέβαηε πξν-
έιεπζε. Οη δχν γλσζηέο απφςεηο, 
φηη δειαδή ηξαγσδία ζεκαίλεη : 1) 
ᾠδὴ ηλ ηξάγσλ = ρνξηθφ άζκα ησλ 
ιαηξεπηψλ ηνπ Γηνλχζνπ πνπ θν-
ξνχζαλ δέξκαηα ηξάγσλ ή 2) ρνξη-
θφ άζκα ζε δηαγσληζκφ, φπνπ ην 
βξαβείν γηα ηνλ ληθεηή ήηαλ ηξάγνο, 
ζεσξνχληαη απζαίξεηεο θαη ρσξίο 
ηζρπξή επηζηεκνληθή ζηήξημε. 

ηαζκφ ζηελ εμέιημε ηνπ δηζπξάκ-
βνπ ζεκείσζε ν Αξίσλ απφ ηε Μή- 
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ζπκλα ηεο Λέζβνπ, πνπ είρε εγθαηα-
ζηαζεί ζηηο αξρέο ηνπ 6

νπ
 αη. π.Υ. 

ζηελ απιή ηνπ Πεξηάλδξνπ, ηπξάλ-
λνπ ηεο Κνξίλζνπ, πηζαλφηαηα γηα 
λα εληζρχζεη ηε δηνλπζηαθή ιαηξεία. 
Ο Αξίσλ δηακφξθσζε θαιιηηερληθά 
ηνλ δηζχξακβν, ζπλζέηνληαο ηνπο 
ζηίρνπο θαη ηε κνπζηθή. Σν πεξηερφ-
κελφ ηνπ ήηαλ ζηελ αξρή ζρεηηθφ 
κε ηνπο κχζνπο ηνπ Γηνλχζνπ, αξγφ-
ηεξα φκσο θαη κε άιια κπζηθά πξφ-
ζσπα ή ήξσεο. Σνπο δηζπξάκβνπο 
ηνπ Αξίσλα εθηεινχζε ρνξφο 50 αλ-
δξψλ, ηνλ νπνίν αζθνχζε ν ίδηνο ν 
πνηεηήο. Ο ρνξφο απηφο, ηξαγνπδψ-
ληαο ηνλ δηζχξακβν κε ηε ζπλνδεία 
θηζάξαο, ὠξρεῖην, δειαδή έθαλε ρν-
ξεπηηθέο θηλήζεηο γχξσ απφ ηνλ βσ-
κφ ηνπ Γηνλχζνπ. Ο Αξίσλ ζεσξεί-
ηαη θαη εὑξεηήο ηνῦ ηξαγηθνῦ ηξό-
πνπ, πνπ ζήκαηλε έλα είδνο κνπζη-
θήο, ην νπνίν ηξαγνπδνχζαλ νη ρν- 
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ξεπηέο κεηακθηεζκέλνη ζε ηξάγνπο, 
δειαδή ζαηχξνπο. 

Σν κεγάιν βήκα πάλησο απφ ηνλ 
δηζχξακβν ζηελ ηξαγσδία έγηλε 
ζηελ Αηηηθή. Ο Αξίσλ είρε παξνπζη-
άζεη βέβαηα ηνλ εμάξρνληα ηνπ δηζπ-
ξάκβνπ, αιιά δελ ηνπ είρε δψζεη 
αλεμάξηεην ξφιν απφ ηνλ ρνξφ. ’ 
απηήλ ηελ θαηλνηνκία πξνρψξεζε ν 
Θέζπεο ζηα κέζα ηνπ 6νπ αη. π.Υ. 
χκθσλα κε έκκεζεο πιεξνθνξίεο 
(αγγεηνγξαθίεο θαη θάπνηα καξηπξία 
πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Αξηζηνηέιε), 
ν Θέζπεο μερψξηζε νξηζηηθά ηνλ 
εμάξρνληα (πξσηνηξαγνπδηζηή - 
ππνθξηηή) απφ ηελ νκάδα - ρνξφ. 
Απηφλ ηνλ εμάξρνληα-ππνθξηηή ηνλ 
ηαχηηζε πιένλ κε ην πξφζσπν πνπ 
ππνδπφηαλ. Αιιά θαη νη ιφγνη ηνπ 
ππνθξηηή, ζηνλ δηάινγφ ηνπ κε ηνλ 
ρνξφ, ήηαλ ζηίρνη πνπ απαγγέιιν-
ληαλ θαη δελ ήηαλ φκνηνη κε εθείλνπο  
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ηεο κεισδίαο ηνπ ρνξνχ. Οη ζηίρνη 
απηνί απνηέιεζαλ ηα πξψηα ζεαηξη-
θά ζηνηρεία, γηαηί κε ηελ παξεκβνιή 
ηνπο αλάκεζα ζηα ρνξηθά θνκκάηηα 
δηεπθφιπλαλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ 
κχζνπ, κέζα απφ δηάινγν θαη 
αθήγεζε. 

Ο ίδηνο πνηεηήο θαίλεηαη φηη ελζνπ-
ζίαζε κε ηηο θαηλνηνκίεο ηνπ ηνλ ιαφ 
θαη, παξά ηηο αληηδξάζεηο ηνπ γέξν-
ληα πηα φισλα, πνπ ζεσξνχζε ηηο 
παξαζηάζεηο ςεπδνινγίεο, δεκη-
νχξγεζε έλαλ κηθξφ ζίαζν, ην γλσ-
ζηφ ἅξκα Θέζπηδνο, κε ηνλ νπνίν 
πεξηφδεπε ζηα ρσξηά ηεο Αηηηθήο 
θαη έπαηξλε κέξνο ζηηο αλνημηάηηθεο 
Γηνλπζηαθέο γηνξηέο. 

ζν ηα δηαινγηθά-ζεαηξηθά ζηνη-
ρεία, κε ηνλ θαηξφ, έπηαλαλ κεγαιχ-
ηεξε έθηαζε, ηφζν πεξηνξηδφηαλ θαη 
ν ξφινο ηνπ ρνξνχ, κέρξη πνπ θαηέ-
ιεμε λα ηξαγνπδάεη άζκαηα άζρεηα  
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κε ηνλ Γηφλπζν. ηαλ θαη νη ππνζέ-
ζεηο ησλ έξγσλ έπαςαλ πηα λα 
έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ Γηφλπζν 
(ήηαλ δειαδή απξνζδηόλπζεο), ζηα-
κάηεζαλ θαη νη άληξεο ηνπ ρνξνχ λα 
κεηακθηέδνληαη ζε ζαηχξνπο. Έηζη 
ε ηξαγσδία έπαηξλε κε ηελ πάξνδν 
ηνπ ρξφλνπ ηελ νξηζηηθή ηεο κνξθή 
σο ζεαηξηθφ είδνο. 
 

Οξηζκόο 

Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ Πνηεηηθή ηνπ 
(1448b-24 θ.ε) δίλεη ηνλ αθφινπζν 
νξηζκφ ηεο ηξαγσδίαο : Ἔζηηλ νὖλ 
ηξαγσδία κίκεζηο πξάμεσο ζπνπδαί-
αο θαὶ ηειείαο, κέγεζνο ἐρνύζεο, 
ἡδπζκέλῳ ιόγῳ, ρσξὶο ἑθάζηῳ ηλ 
εἰδλ ἐλ ηνῖο κνξίνηο, δξώλησλ θαὶ 
νὐ δη’ ἀπαγγειίαο, δη’ ἐιένπ θαὶ θόβνπ 
πεξαίλνπζα ηὴλ ηλ ηνηνύησλ παζε-
κάησλ θάζαξζηλ. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ, ε ηξαγσ- 

24 / 12 



δία είλαη απνκίκεζε κηαο ζνβαξήο 
θαη κε αμηφινγν πεξηερφκελν πξά-
μεο· είλαη αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγ-
καηηθφηεηαο, φρη φκσο πηζηή θαη 
δνπιηθή αιιά ειεχζεξε θαη δεκηνπξ-
γηθή, κε ηάζε εμηδαλίθεπζεο. Ο ραξα-
θηεξηζκφο ηειεία δειψλεη πσο ε 
ππφζεζε ηεο ηξαγσδίαο έρεη αξρή, 
κέζε θαη ηέινο, ελψ ην κέγεζφο ηεο 
έρεη ηέηνηα έθηαζε, ψζηε λα κπνξεί 
ν ζεαηήο λα έρεη πιήξε επνπηεία, 
ζαθή αληίιεςε θαη ηνπ ζπλφινπ 
ηνπ έξγνπ θαη ησλ επηκέξνπο. Δμάι-
ινπ ε κίκεζε γίλεηαη κε ιφγν ἡδπ-
ζκέλν, πνπ έρεη δειαδή ξπζκφ, αξ-
κνλία θαη κεισδία· φκσο απηά ηα 
ζηνηρεία δε δηαζθνξπίδνληαη κε ηνλ 
ίδην ηξφπν ζε φιν ην έξγν, αιιά 
φπνπ ηαηξηάδεη ην θαζέλα. Υαξαθηε-
ξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ηξαγσδίαο 
είλαη ε δξάζε. Οη ππνθξηηέο δελ 
απαγγέιινπλ απιψο, αιιά κηκνχ- 
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ληαη ηνπο ήξσεο ηνπ έξγνπ ηνπο 
νπνίνπο ππνδχνληαη. πσο εξκε-
λεχεη εχζηνρα ν T.S. Eliot, «πίζσ 
απφ ηνλ ηξαγηθφ ιφγν βξίζθεηαη ε 
δξακαηηθή ελέξγεηα, ε ρξνηά ηεο θσ-
λήο, ην αλαζεθσκέλν ρέξη ή ν ηε-
λησκέλνο κπο, θαη ε ηδηαίηεξε 
ζπγθίλεζε». 

θνπφο ηεο ηξαγσδίαο είλαη λα 
νδεγήζεη ηνλ ζεαηή, κέζα απφ ηνλ 
ἔιεν θαη ηνλ θόβν, ζηελ θάζαξζε –
έλαλ φξν δχζθνιν πνπ έρεη απα-
ζρνιήζεη επί αηψλεο ηνπο εξκελεπ-
ηέο. Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ν θφβνο 
θαη ν έιενο (ζπκπάζεηα), απνηεινχλ 
ηελ νἰθεία, ηε ραξαθηεξηζηηθή εδν-
λή, πνπ πξνθαιεί ε ηξαγσδία. Οη 
ζεαηέο ζπκκεηέρνπλ ινγηθά θαη ζπ-
λαηζζεκαηηθά ζηα δξψκελα, γη’ απηφ 
θαη ζπκπάζρνπλ κε ηνπο ήξσεο, νη 
νπνίνη ζπγθξνχνληαη ζπλήζσο κε 
ηε Μνίξα, εμαηηίαο θάπνηνπ ιάζνπο,  
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θαη ζπληξίβνληαη. Καηά ηελ επηθξα-
ηέζηεξε εξκελεία, κε ηελ θάζαξζε, 
ηελ νπνία πξνθαιεί ε ηξαγσδία σο 
έξγν ηέρλεο, νη ζεαηέο αλαθνπθίδν-
ληαη θαη εξεκνχλ ςπρηθά, γηαηί δηαπη-
ζηψλνπλ είηε ηελ εζηθή λίθε ηνπ ηξα-
γηθνχ ήξσα ή ηελ απνθαηάζηαζε 
ηεο εζηθήο ηάμεο. Γεληθφηεξα νη ζεα-
ηέο, θαζψο δνπλ έληνλα ηνλ αλζξψ-
πηλν κχζν κέζα ζην ηξαγηθφ κεγα-
ιείν ηνπ έξγνπ, ιπηξψλνληαη, κε ηε 
καγεία ηεο ηέρλεο, θαη γίλνληαη ειεχ-
ζεξνη θαη αλψηεξνη άλζξσπνη. 
 

Καηά πνζόλ κέξε 
Ο Αξηζηνηέιεο πεξηγξάθεη θαη ηελ 
ηππηθή δηάξζξσζε κηαο ηξαγσδίαο. 
Σα κέξε, ζηα νπνία ρσξίδεηαη, ηα 

νλνκάδεη θαηά πνζόλ, γηα λα ηα με-

ρσξίζεη απφ ηα θαηά πνηόλ, ηα 
νπνία είλαη απνηέιεζκα αλαιχζεσο 
ηνπ έξγνπ. 
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Ζ ηξαγσδία είλαη ζχλζεζε επηθψλ 
θαη ιπξηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία εί-

λαη επδηάθξηηα. Σν επηθό ζηνηρείν 
(δηάινγνη-αθήγεζε) απνηεινχλ ν 

πξόινγνο, ηα ἐπεηζόδηα θαη ε ἔμν-
δνο, ελψ ην ιπξηθό (ρνξφο) ε πάξν-

δνο θαη ηα ζηάζηκα. 

Ο πξόινγνο έρεη ηε κνξθή κνλν-
ιφγνπ ή δηαιφγνπ, ελψ ζηα παιαηφ-
ηεξα έξγα, ηδίσο ηνπ Αηζρχινπ, δελ 
ππάξρεη πξφινγνο, αιιά ε ηξαγσ-
δία αξρίδεη απφ ηελ πάξνδν. Με ηνλ 
πξφινγν, πνπ ζεκαίλεη ηνλ πξψην 
ιφγν ηνπ εζνπνηνχ, νη ζεαηέο εηζά-
γνληαη ζηελ ππφζεζε ηεο ηξαγσ-
δίαο. 

Σα επεηζόδηα είλαη αληίζηνηρα κε 
ηηο ζεκεξηλέο πξάμεηο θαη παξεκβάι-
ινληαη κεηαμχ ησλ ρνξηθψλ. Ο ξφ-
ινο ησλ επεηζνδίσλ είλαη πνιχ ζε-
καληηθφο, γηαηί απηά αλαπηχζζνπλ 
θαη πξνσζνχλ ηε ζθεληθή δξάζε  
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κέζα απφ ηηο ζπγθξνχζεηο ησλ 
πξνζψπσλ. 

Ζ έμνδνο είλαη ην ηειεπηαίν κέξνο 
ηεο ηξαγσδίαο· αξρίδεη χζηεξα απφ 
ην ηειεπηαίν ζηάζηκν θαη θιείλεη κε 
ην εμφδην άζκα ηνπ ρνξνχ. 

ην επηθφ κέξνο ηεο ηξαγσδίαο νη 

ππνθξηηέο δηαιέγνληαη είηε κε ζπλε-
ρείο ιόγνπο είηε κε ζηηρνκπζίεο, δε-
ιαδή ζηίρν κε ζηίρν. Καη φηαλ ε 
έληαζε ηνπ δηαιφγνπ θνξπθσζεί, 
ηφηε θαη ν ζηίρνο θφβεηαη ζε δχν ή 

ζε ηξία κέξε, ηηο αληηιαβέο. Μάιη-
ζηα ζηνλ δηάινγν ζπκκεηέρεη πνι-
ιέο θνξέο θαη ν θνξπθαίνο ηνπ ρν-
ξνχ. Δμάιινπ ζην κέξνο απηφ ηεο 
ηξαγσδίαο ην ζπλεζέζηεξν κέηξν 

είλαη ην ηακβηθφ ηξίκεηξν
1
 ή ζπαληφ-

ηεξα ην ηξνρατθφ ηεηξάκεηξν θαη  
 

1. Σα κέηξα ηεο αξραίαο ειιεληθήο 
πνίεζεο ζηεξίδνληαη ζηελ ελαιια- 
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γιψζζα ηνπ ε παιαηφηεξε κνξθή 
ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ, κε ζηνηρεία 
απφ ηελ ησληθή θαη ηε γιψζζα ηνπ 
έπνπο. 

Απφ ην ιπξηθφ κέξνο ε πάξνδνο 
είλαη ην άζκα πνπ ηξαγνπδνχζε ν 
ρνξφο, θαζψο έκπαηλε ζηελ νξρή- 
 

γή ηεο καθξφρξνλεο θαη βξαρχρξν-
λεο ζπιιαβήο θαη είλαη πνηθίια. 
Γχν απ’ απηά είλαη ην ηακβηθό (π-) 
ηξίκεηξν θαη ην ηξνρατθό (-π) ηεηξά-
κεηξν, πνπ έρνπλ ηελ εμήο κνξθή : 
1. Ηακβηθφ ηξίκεηξν: π-, π- / π-, π- /  
π-, π-(ζπλήζσο ηζρχεη ζηε κνξθή:  
ρ- π- / ρ- π- /ρ- π-) 
π.ρ. Ὃο νὐδεπψ/πνη’ εἶπελ ἄλζ/ 
ξαθαο πξίσ 
2. Σξνρατθφ ηεηξάκεηξν: -π, -π / -π,-π 
/ -π, -π / -π - 
π.ρ. Θπκέ, ζπκ’ ἀ/κεράλνηζη/ 
θήδεζηλ θπ/θψκελε 
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ζηξα κε ξπζκηθφ βεκαηηζκφ, ελψ ηα 

ζηάζηκα ηα ηξαγνπδνχζε ν ρνξφο, 
φηαλ πηα είρε ιάβεη ηε ζέζε ηνπ (ζηά-
ζηλ) ζηελ νξρήζηξα, θαη ηα ζπλφδεπε 
κε ρνξεπηηθέο θηλήζεηο. Δθηφο φκσο 
απφ ηελ πάξνδν θαη ηα ζηάζηκα 
ππάξρνπλ θαη άιια ιπξηθά ζηνηρεία 
ζηελ ηξαγσδία, πνπ παξεκβάιιν-
ληαη αλάκεζα ζηα δηαινγηθά κέξε. 
Απφ απηά άιια έρνπλ ζξελεηηθφ ρα-
ξαθηήξα θαη ηα ηξαγνπδνχζε ν ρν-

ξφο κε έλα ή δχν εζνπνηνχο (θνκ-

κνί) θαη άιια ηα ηξαγνπδνχζε κφλν 

έλαο (κνλσδίεο) ή δχν (δησδίεο) 
εζνπνηνί. 

Δπεηδή ηα ρνξηθά άζκαηα απνηε-
ινχλ επηβηψζεηο ηεο αξραηφηεξεο 
ρνξηθήο πνίεζεο, πνπ θαιιηέξγε-
ζαλ θπξίσο νη Γσξηείο, δηαηεξνχλ 
ηφζν ηε δσξηθή γιψζζα φζν θαη ηα 
πνηθίια κέηξα ηνπ αξραηνειιεληθνχ 
ιπξηζκνχ. 
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Καηά πνηόλ κέξε 
Σα θαηά πνηόλ κέξε είλαη θπξίσο ηα 
εζσηεξηθά θαη νπζηαζηηθφηεξα ζηνη-
ρεία ηεο ηξαγσδίαο ηα νπνία, θαηά 
ηνλ Αξηζηνηέιε, βξίζθνληαη ζε φια 
ζρεδφλ ηα ηκήκαηά ηεο θαη πξνθχ-
πηνπλ απφ ηελ αλάιπζε. Σα δνκηθά 

απηά κέξε είλαη ηα εμήο : ν κύζνο, 

ην ήζνο, ε ιέμε, ε δηάλνηα, ην κέινο 

θαη ε όςε. 

Ο κύζνο, σο κίκεζε πξάμεσο, 
απνηειεί ηελ ςπρή ηεο ηξαγσδίαο 
θαη ζεκαίλεη ηελ ππφζεζε ηνπ έξ-
γνπ, ην ζελάξην. Σα ζέκαηα ησλ ηξα-
γηθψλ κχζσλ ηα αληινχζαλ νη πνηε-
ηέο θπξίσο απφ ηε κπζνινγία αιιά 
θαη απφ ηελ ηζηνξία. Οη ηξεηο κεγά-
ινη κπζηθνί θχθινη –Θεβατθόο, Αξγν-
λαπηηθόο θαη Σξσηθόο– έδηλαλ ζέκα-
ηα, γηα λα ζρεδηάδνπλ νη πνηεηέο 
ηελ ηξαγηθή δξάζε. 

Σν ήζνο δειψλεη ηνλ ραξαθηήξα  
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ηνπ ηξαγηθνχ ήξσα, ηνλ ςπρηθφ ηνπ 
θφζκν, ηηο ζθέςεηο θαη ηνλ ηξφπν κε 
ηνλ νπνίν αληηδξά ζε θάζε πεξί-
πησζε. 

Ζ ιέμε είλαη ηα εθθξαζηηθά κέζα, 
ε πνηθηιία ησλ εθθξαζηηθψλ ηξφ-
πσλ, φ,ηη ζήκεξα θαινχκε ύθνο. Με 
μερσξηζηφ γισζζηθφ πινχην θαη 
ζρήκαηα θάζε ηξαγηθφο πνηεηήο 
ληχλεη ηηο πνηεηηθέο ηνπ ηδέεο. 

Σε δηάλνηα απνηεινχλ νη ηδέεο πνπ 
δηαηππψλνπλ ηα πξφζσπα ηεο ηξα-
γσδίαο γηα ηνλ θφζκν θαη ηε δσή, 
θαζψο θαη ηα επηρεηξήκαηα κε ηα 
νπνία ηηο ππνζηεξίδνπλ. 

Σν κέινο θαη ε όςε αθνξνχλ ηελ 
παξάζηαζε ηεο ηξαγσδίαο. Γηα ην 
κέινο, δειαδή ηα κνπζηθά ζηνηρεία 
ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο, νη γλψζεηο 
καο είλαη ειιηπείο, ελψ ε φςε πεξη-
ιακβάλεη ηνλ ζθεληθφ θφζκν ζην 
ζχλνιφ ηνπ, δειαδή φ,ηη ζήκεξα  
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νλνκάδνπκε ζθελνγξαθία θαη ελδπ-
καηνινγία. Απηφο ν ζθεληθφο δηάθν-
ζκνο ήηαλ πνιχ απιφο θαη είρε ζθν-
πφ λα απνηειέζεη ην θαηάιιειν 
πιαίζην γηα ηελ παξάζηαζε. 
 

Η έλλνηα ηνπ ηξαγηθνύ ζηελ 
ηξαγσδία 
Σνπο ήξσεο ησλ ηξαγσδηψλ ραξα-
θηεξίδεη ε ηξαγηθφηεηα, κηα θαηά-
ζηαζε πνπ ππνδειψλεη ηε ζχ-
γθξνπζή ηνπο κε ππέξηεξεο δπλά-
κεηο. Καη, φλησο, ν ηξαγηθφο ήξσαο 
ζπγθξνχεηαη, θπξίσο, κε ηε Μνίξα 
θαη ηε ζεία δίθε, αιιά θαη κε ηνπο 
αλζξψπνπο, αθφκε θαη κε ηνλ εαπηφ 
ηνπ. ’ απηή ηε ζχγθξνπζε εθδειψ-
λεηαη φιν ην εζηθφ ηνπ κεγαιείν, 
γηαηί δελ αγσλίδεηαη γηα ην πιηθφ 
ζπκθέξνλ, αιιά γηα εζηθέο αμίεο. Ζ 
έλλνηα ηεο ηξαγηθφηεηαο ζπκπεξη-
ιακβάλεη θαη ηε κεηάβαζε απφ ηελ 
άγλνηα ζηε γλψζε, κέζα απφ ηελ  



πεξηπινθή ηνπ ήξσα ζε αληηθαηη-
θέο θαηαζηάζεηο, ηξνκεξά δηιήκκα-
ηα θαη αδηέμνδα καδί θαη κε ηηο ζπλέ-
πεηεο απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ 
(ελνρή, ςπρηθή νδχλε, κνλαμηά, ζπ-
ληξηβή ή ιχηξσζε). Σν απνηέιεζκα 
πάλησο ηεο ηξαγηθήο ζχγθξνπζεο 
είλαη ε εζηθή ειεπζεξία πνπ θαηά-
μηψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 
ηξαγηθνχ αλζξψπνπ. 
 

III. Σν αξραίν ζέαηξν 
Σα πξψηα ειιεληθά ζέαηξα, φπσο 

άιισζηε θαη ην ίδην ην δξάκα, ζπλ-
δένληαη κε ηε ιαηξεία ηνπ Γηνλχζνπ. 
Ο αλνηρηφο θπθιηθφο ρψξνο, πνπ 
ιαηξεπφηαλ ν ζεφο, κε ηελ πάξνδν 
ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ εμέιημε ηνπ δηζπ-
ξάκβνπ ζε δξάκα, κεηαζρεκαηίζηε-
θε βαζκηαία ζηε ζπγθεθξηκέλε αξρη-
ηεθηνληθή κνξθή ηνπ αξραίνπ ζεά-
ηξνπ. 
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Σξία ήηαλ ηα βαζηθά κέξε ηνπ αξ-
ραίνπ ζεάηξνπ: 

α) Σν θπξίσο ζέαηξνλ ή θνίινλ, ην 
κέξνο πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηνπο 
ζεαηέο 

β) Ζ νξρήζηξα, ν θπθιηθφο ή εκηθπ-

θιηθφο ρψξνο, φπνπ ὠξρεῖην ν 
ρνξφο 

γ) Ζ ζθελή, ν ρψξνο ησλ ππνθξηηψλ 
 

Σν θνίινλ 
Σν θπξίσο ζέαηξν πεξηιακβάλεη ηα 

εδώιηα (θαζίζκαηα) ησλ ζεαηψλ ηα 
νπνία πεξηβάιινπλ εκηθπθιηθά ηελ 
νξρήζηξα. Δίλαη θηηζκέλα ακθηζεα-
ηξηθά θαη αθνινπζνχλ ηελ πιαγηά 
ηνπ ιφθνπ, ζηνλ νπνίν ζπλήζσο θα-
ηαζθεπαδφηαλ ην ζέαηξν. Έλα ή δχν 

δηαδώκαηα (πιαηείο νξηδφληηνη δηά-
δξνκνη) ρψξηδαλ ην θνίινλ ζε δχν ή 
ηξεηο δψλεο, γηα λα δηεπθνιχλνπλ 
ηελ θπθινθνξία ησλ ζεαηψλ. Σηο ζεη- 
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ξέο ησλ εδσιίσλ δηέθνπηαλ θάζεηα 
πξνο ηελ νξρήζηξα, θιίκαθεο απφ 
ηηο νπνίεο νη ζεαηέο αλέβαηλαλ ζηηο 
ςειφηεξεο ζέζεηο. Σα ηκήκαηα ησλ 
εδσιίσλ αλάκεζα ζηηο θιίκαθεο 

νλνκάδνληαλ θεξθίδεο. 
Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ αξραίσλ ζεά-

ηξσλ ήηαλ πνιχ κεγάιε. Σν ζέαηξν 
ηνπ Γηνλχζνπ ζηελ Αζήλα ρσξνχζε 
17.000 ζεαηέο, ηεο Δθέζνπ 16.000, 
ηεο Δπηδαχξνπ 14.000. 
 

Η νξρήζηξα 
Ο θπθιηθφο ή εκηθπθιηθφο ρψξνο 

αλάκεζα ζην θνίιν θαη ηε ζθελή 
απνηεινχζε ηελ νξρήζηξα. πσο 
θαίλεηαη απφ ηα ζέαηξα πνπ έρνπλ 
δηαζσζεί, ε νξρήζηξα βξηζθφηαλ 
ιίγν ρακειφηεξα απφ ηε ζθελή. ε 
νξηζκέλα ζεαηξηθά έξγα θαίλεηαη 
φηη ν ρνξφο αλακεηγλπφηαλ κε ηνπο 
ππνθξηηέο, ηδηαίηεξα ζηηο θσκσδίεο 
θαη ην πηζαλφηεξν είλαη φηη ππνθξη- 
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ηέο θαη ρνξεπηέο αξρηθά θηλνχληαλ 
ζην ίδην επίπεδν. Αξγφηεξα νη ππν-
θξηηέο ρσξίζηεθαλ απφ ηνλ ρνξφ 
θαη έπαηδαλ ζε ππεξπςσκέλν δάπε-
δν. Ζ είζνδνο ηνπ ρνξνχ ζηελ νξ-
ρήζηξα γηλφηαλ απφ δχν πιεπξηθέο 

δηφδνπο, ηηο παξόδνπο. ην θέληξν 
ηεο νξρήζηξαο βξηζθφηαλ ν βσκφο 

ηνπ Γηνλχζνπ, ε ζπκέιε. Πίζσ απφ 
ηε ζπκέιε έπαηξλαλ ζέζε ν απιεηήο 
θαη ν ππνβνιέαο. 
 

Η ζθελή 
Ζ ζθελή, ην ηξίην αξρηηεθηνληθφ 

κέινο ηνπ ζεάηξνπ, εθηεηλφηαλ πίζσ 
απφ ηελ νξρήζηξα. Ήηαλ ε ζθελή 
έλα απιφ επίκεθεο νηθνδφκεκα, πνπ 
παξέκεηλε μχιηλν κέρξη ηα ηέιε ηνπ 
4νπ π.Υ. αη. Πξννξηδφηαλ, ζηελ αξ-
ρή ηνπιάρηζηνλ, γηα λα θπιάγνπλ νη 
ππνθξηηέο ηα ζθεχε θαη ηα πιηθά 
ηνπο. Καηά κήθνο ηνπ ηνίρνπ ηεο 
ζθελήο, πξνο ην κέξνο ησλ ζεαηψλ,  
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θαηαζθεπάζηεθε έλα μχιηλν θαη αξ-
γφηεξα πέηξηλν ή καξκάξηλν ππεξπ-
ςσκέλν δάπεδν, πάλσ ζην νπνίν 
έπαηδαλ νη εζνπνηνί. Ο ρψξνο απηφο 

νλνκάζηεθε ινγεῖν θαη δελ ππήξρε 
θαηά ηνπο θιαζηθνχο ρξφλνπο. 

Ο ηνίρνο ηεο ζθελήο πίζσ απφ ην 
ινγείν παξίζηαλε φ,ηη απαηηνχζε ην 
δηδαζθφκελν έξγν. πλήζσο απεηθφ-
ληδε πξφζνςε λανχ ή αλαθηφξνπ κε 
δχν νξφθνπο. Δίρε κία ή ηξεηο ζχξεο, 
απφ ηηο νπνίεο έβγαηλαλ ζηελ νξρή-
ζηξα ηα πξφζσπα ηνπ δξάκαηνο 
πνπ βξίζθνληαλ ζηα αλάθηνξα. Σα 
πξφζσπα πνπ έξρνληαλ απέμσ θαη 
φρη απφ ηα αλάθηνξα, έκπαηλαλ 
απφ ηηο δχν παξφδνπο. 

ηελ Αζήλα θαη ζην ζέαηξν ηνπ 
Γηνλχζνπ επηθξάηεζε ε εμήο ζπλή-
ζεηα : νη εξρφκελνη απφ ηελ πφιε ή 
ην ιηκάλη έκπαηλαλ ζηε ζθελή απφ 
ηε δεμηά, ζε ζρέζε κε ηνλ ζεαηή, πά- 
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ξνδν, ελψ φζνη έθηαλαλ απφ ηνπο 
αγξνχο απφ ηελ αξηζηεξή. Ζ ζχκβα-
ζε απηή ίζσο ζπλδέεηαη κε ηα ηνπν-
γξαθηθά δεδνκέλα ηεο Αζήλαο. 

Γεληθά ν ρψξνο ηνπ αξραίνπ ζεά-
ηξνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζεαηξη-
θή πξάμε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη 
ην δξάκα κφλν ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 
αξρηηεθηνληθφ ρψξν κπνξνχζε λα 
ιεηηνπξγήζεη ζεαηξηθά. 

Δίλαη γλσζηφ φηη κε ηνλ ζεαηξηθφ 
ρψξν ζπλδέεηαη θαη ε ζθελνγξαθία, 
φπσο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε κέζσλ 
θαη κεζφδσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 
επηηπρία ηεο ζεαηξηθήο ζύκβαζεο. 

Σα βαζηθφηεξα ηερληθά θαη κεραλη-
θά κέζα ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ήηαλ 

νη πεξίαθηνη, ην εθθύθιεκα, ην 

ζενινγείν, ε κεραλή ή αηώξεκα, νη 

ραξώλεηεο θιίκαθεο, ην βξνληείν 
(βι. ιεμηθφ βαζηθψλ ζεαηξηθψλ 
φξσλ). 
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3. Σν ζέαηξν ηνπ Γηνλύζνπ από ην 
ύςνο ηεο Αθξνπόιεσο. 4νο αη. π.Χ. 

(Φση. Αξρείν René Percheron) 
 
 

IV. Οη δξακαηηθνί αγώλεο 
Οη δξακαηηθνί αγψλεο ζπλδένληαη 

κε ηελ αξραία Αζήλα θαη ηδηαίηεξα 
κε ην ζέαηξν ηνπ Γηνλχζνπ. Ζ δηεμα-
γσγή ησλ αγψλσλ απηψλ ζηνλ ηεξφ 
ρψξν ηνπ Γηνλχζνπ άξρηζε λα γίλε-
ηαη κεηά ηελ νηθνδφκεζε ηνπ λανχ 
πξνο ηηκή ηνπ ζενχ. Γηακνξθψζεθε, 
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ινηπφλ, ε λφηηα πιεπξά ηεο Αθξφ-
πνιεο, έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη 
ηνλ ρψξν γηα ηνλ θπθιηθφ ιαηξεπηη-
θφ ρνξφ, απφ ηνλ νπνίν πξνήιζε ε 
νξρήζηξα ηνπ ζεάηξνπ, θαη ηα εδψ-
ιηα ησλ ζεαηψλ. Μεηά ηα Μεδηθά θα-
ηαζθεπάζηεθαλ ζηνλ ίδην ρψξν ηα 
μχιηλα θαζίζκαηα (ηθξία) πνπ ρξεζη-
κνπνηνχληαλ αθφκε θαη θαηά ηελ 
πεξίνδν ησλ ηξηψλ ηξαγηθψλ θαζψο 
θαη ηνπ Αξηζηνθάλε. Με ηνλ θαηξφ 
άξρηζε ε αληηθαηάζηαζε ησλ μχιη-
λσλ εδσιίσλ κε ιίζηλα, ε νπνία 
νινθιεξψζεθε επί άξρνληνο Λπ-
θνχξγνπ, γχξσ ζηα 330 π.Υ. 

ην ζέαηξν ηνπ Γηνλχζνπ νη Αζε-
λαίνη πνηεηέο παξνπζίαδαλ θάζε 
ρξφλν ηα λέα ηνπο έξγα. Έπαηξλε 
κάιηζηα ε παξάζηαζε απηή αγσλη-
ζηηθφ ραξαθηήξα, γηαηί θαηά ηε δηα-
δηθαζία απηή αλαδεηθλχνληαλ θαη 
βξαβεχνληαλ ηα θαιχηεξα έξγα. Ο 
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ρξφλνο ηεο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ 
δελ ήηαλ ηπραίνο. πλδεφηαλ κε ηελ 
άλνημε θαη ζπλεπψο κε ηνλ νξγηαζηη-
θφ ραξαθηήξα ηεο ιαηξείαο ηνπ Γην-
λχζνπ. Παξάιιεια ιεηηνπξγνχζαλ 
θαη άιινη πξαθηηθνί ιφγνη γηα ηελ 
επηινγή ηνπ ρξφλνπ· ηελ πεξίνδν 
εθείλε νη γεσξγηθέο εξγαζίεο ήηαλ 
πεξηνξηζκέλεο θαη ν αγξνηηθφο πιε-
ζπζκφο πεξηζζφηεξν ειεχζεξνο. Άι-
ισζηε ε πνιππιεζήο παξνπζία 
ζηελ Αζήλα μέλσλ θαη ζπκκάρσλ, 
θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, νη 
νπνίνη έξρνληαλ, γηα λα εθπιεξψ-
ζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξε-
ψζεηο, έδηλε ζηελ πφιε ηελ επθαη-
ξία λα πξνβάιεη κέζα απφ ηνπο 
δξακαηηθνχο αγψλεο ηε δφμα θαη ην 
κεγαιείν. 

Ζ επηκέιεηα θαη ε νξγάλσζε ησλ 
Λελαίσλ αλήθε ζηε δηθαηνδνζία ηνπ 
ἄξρνληνο-βαζηιέσο. ηα Μεγάια  
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Γηνλχζηα φκσο ην έξγν απηφ είρε 
αλαηεζεί απφ ηελ Αζελατθή Γεκν-
θξαηία ζηνλ επψλπκν άξρνληα. Απ-
ηφο δηάιεγε ηα έξγα ησλ πνηεηψλ 
πνπ ζα εδηδάζθνλην, ηνπο εζνπνη-
νχο πνπ ζα εξκήλεπαλ ηνπο ζεαηξη-
θνχο ξφινπο θαη αλαδεηνχζε ηνπο 
εχπνξνπο πνιίηεο πνπ ζα επσκίδν-

ληαλ ηα έμνδα ηεο ρνξεγίαο, φπσο 
ιεγφηαλ ε ηηκεηηθή απηή ιεηηνπξγία. 
Έξγν ηνπ ρνξεγνχ ήηαλ ε ρξεκαην-
δφηεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ 
ρνξνχ. 

Οη θξηηέο ησλ έξγσλ ήηαλ δέθα· 
εθιέγνληαλ κε θιήξν κέζα ζην ζέα-
ηξν, απφ έλα καθξφηαην θαηάινγν 
Αζελαίσλ πνιηηψλ, ν νπνίνο είρε 
ζπληαρζεί ιίγεο εκέξεο πξηλ απφ 
ηνλ δξακαηηθφ αγψλα. Μεηά ην ηέινο 
ησλ παξαζηάζεσλ, ν θαζέλαο έγξα-
θε ζε πηλαθίδα ηελ θξίζε ηνπ. Οη 
πηλαθίδεο ξίρλνληαλ ζε θάιπε απφ 
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ηελ νπνία αλαζχξνληαλ πέληε. Απ’ 
απηέο πξνέθππηε, αλάινγα κε ηηο 
ςήθνπο πνπ έπαηξλε θάζε έξγν, ην 
ηειηθφ απνηέιεζκα. 

Ο ληθεηήο πνηεηήο αιιά θαη ν ρνξε-
γφο ζηεθαλψλνληαλ κε θηζζφ, ην 
ηεξφ θπηφ ηνπ Γηνλχζνπ. Δίραλ ην 
δηθαίσκα λα νηθνδνκήζνπλ ρνξε-
γηθφ κλεκείν ζηελ πεξίθεκε νδφ 
Σξηπόδσλ, ζηνλ νπνίν ηξίπνδα αλα-
γξάθνληαλ νη ζπληειεζηέο ηεο πα-
ξάζηαζεο. Γηαζψζεθε, κάιηζηα, 
έλα ηέηνην κλεκείν ζηελ Αζήλα, ην 
ρνξεγηθό κλεκείν ηνπ Ιπζηθξάηε 
(θαλάξη ηνπ Γηνγέλε). Παξάιιεια 
ηα νλφκαηα ησλ πνηεηψλ, ρνξεγψλ 
θαη πξσηαγσληζηψλ ραξάδνληαλ ζε 
πιάθεο πνπ ηηο θαηέζεηαλ ζην δε-
κφζην αξρείν· νη πιάθεο απηέο νλν-

κάδνληαλ δηδαζθαιίεο. 
Οη ρνξεπηέο, αλ θαη εξαζηηέρλεο, 

εηζέπξαηηαλ κηα ζηνηρεηψδε απνδε- 
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4. Σν Θέαηξν ηεο Δπηδαύξνπ. 
Σέινο ηνπ 4νπ αη. π. Χ. 

(Φση. Αξρείν René Percheron) 
 
κίσζε. Δμαζθάιηδε αθφκε ν ρνξε-
γφο ηξνθή γηα ηνπο ρνξεπηέο θαη 
ζηέγε γηα ηηο πξφβεο· ηέινο θξφληη-
δε γηα ρνξνδηδάζθαιν θαη απιεηή 
θαη παξάιιεια κεξηκλνχζε γηα ηελ 
φιε ζθεπή ησλ ππνθξηηψλ, ησλ ρν-

ξεπηψλ θαη ησλ βσβώλ πξνζψπσλ.  
Ζ αλαδήηεζε ησλ εζνπνηψλ γηα ηελ 
εξκελεία ησλ ξφισλ ήηαλ έξγν ηνπ 

46 / 19 



θξάηνπο. ηελ αξρή, πνπ ν πνηεηήο 
ήηαλ θαη εζνπνηφο, ην πξφβιεκα δελ 
ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιν. ηαλ φκσο 
νη εζνπνηνί έγηλαλ ηξεηο γηα θάζε έξ-
γν θαη πνιιαπιαζηάζηεθε ν αξηζκφο 
ησλ παξαζηάζεσλ, ην πξφβιεκα 
νμχλζεθε. Βαζκηαία δεκηνπξγήζεθε 

νιφθιεξε ζπληερλία εζνπνηψλ, νἱ 
πεξὶ ηὸλ Γηόλπζνλ ηερλῖηαη, ζηνπο 
νπνίνπο αλαζέηνληαλ νη ζεαηξηθνί 
ξφινη. 
 

V. Οη ζπληειεζηέο ηεο παξάζηαζεο 
 

Ο πνηεηήο 
Ο βαζηθφο ζπληειεζηήο ηεο αξ-

ραίαο παξάζηαζεο αζθαιψο ήηαλ 
ν πνηεηήο. πγθέληξσλε πνιια-
πινχο ξφινπο πνπ έπξεπε λα εθ-
πιεξψλεη ζην αθέξαην, γηα λα επηηχ-
ρεη ε παξάζηαζε. Ο πνηεηήο ήηαλ ν 
ζπγγξαθέαο, ν ζθελνζέηεο, ν κνπζη-
θνζπλζέηεο, ν ρνξνγξάθνο, ν ζθε- 
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5. αβξάζα (Ιηβύε). 
Σν Θέαηξν. 1νο αη. κ. Χ. 

(Φση. Αξρείν René Percheron) 
 

λνγξάθνο θαη ηνπιάρηζηνλ ζηα 
πξψηα δξάκαηα θαη ν εξκελεπηήο. 
 

Οη εζνπνηνί 
Καηά βάζε ε εξκελεία ησλ ξφισλ 

αλήθε ζε επαγγεικαηίεο εζνπνηνχο· 
πνιιψλ κάιηζηα γλσξίδνπκε θαη ηα 
νλφκαηα, φπσο ηνπ Θενδψξνπ,  
πξσηαγσληζηή ηεο Αληηγφλεο, ή ηνπ 
γλσζηνχ ξήηνξα Αηζρίλε. 
Καηά ηελ παξάζηαζε ε εκθάληζε 
ησλ εζνπνηψλ ήηαλ κεγαινπξεπήο.
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Ο ηειεηνπξγηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 
αξραίνπ ζεάηξνπ αιιά θαη ε ίδηα ε 
θχζε ησλ ξφισλ (ήξσεο, ζενί, εκί-
ζενη, βαζηιηάδεο) επέβαιαλ θαη ηελ 
αλάινγε ζθεπή (ελδπκαζία). Έηζη 
νη βαζηιηάδεο θαη νη βαζίιηζζεο θν-
ξνχζαλ ρηηψλεο πνδήξεηο ζηνιηζκέ-
λνπο κε δσεξά ρξψκαηα, φηαλ ήηαλ 
επηπρηζκέλνη, θαη θαηά, φηαλ έπε-
θηαλ ζε δπζηπρία. Οη ζενί δηαθξίλν-
ληαλ απφ ηα ζχκβνιά ηνπο θαη νη 
κάληεηο, φπσο ν Σεηξεζίαο, έθεξαλ 

κάιιηλν έλδπκα (ἀγξελόλ) πάλσ 
απφ ηνλ ρηηψλα. 

Φνξνχζαλ αθφκε νη εζνπνηνί πςε-
ιά ππνδήκαηα πνπ αξγφηεξα νλν-

κάζηεθαλ θόζνξλνη, ελψ δηάθνξα 
παξαγεκίζκαηα, θάησ απφ ηα ελδχ- 
καηα, ηνπο έθαλαλ κεγαιφζσκνπο. 
Σν πξφζσπν ησλ εζνπνηψλ θάιπ-
πηε πξνζσπίδα, ε παξνπζία ηεο 
νπνίαο ζπλέρηδε ηε δηνλπζηαθή πα- 
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6. Πξνζσπεία Θεάηξνπ. Ρσκατθή ηνη-
ρνγξαθία ησλ ρξόλσλ ηνπ Απγνύ-
ζηνπ. Ρώκε, Έπαπιε ηνπ Απγνύ-

ζηνπ. (Φση. Αξρείν René Percheron) 
 
 

ξάδνζε, αιιά θαη παξάιιεια δηα-
κφξθσλε ηνλ θαηάιιειν γηα ην 
έξγν αλζξψπηλν ηχπν. 

Ζ ρξήζε ηδηαίηεξα ηεο πξνζσπί- 
δαο νδεγεί ηνπο ζεαηέο πξψηα ζηελ 
εμηδαλίθεπζε ησλ εξψσλ έπεηηα ν 
ζεαηήο, ράξε ζην πξνζσπείν, απν-
καθξχλεηαη απφ ηελ θαζεκεξηλφηε-
ηα θαη κεηαθέξεηαη ζ’ έλαλ άιιν θφ-
ζκν, φπνπ νη ήξσεο δξνπλ θαη ππν- 
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θέξνπλ. Έηζη θαζνξίδεηαη θαη ν ηξφ-
πνο ηεο ππνθξηηηθήο ηνπ εζνπνηνχ. 
Ο εζνπνηφο πξέπεη λα ρξεζηκνπνη-
ήζεη ηε κεγαιφπξεπε ρεηξνλνκία, 
ηε κεγαιφπξεπε ζηάζε. Καζψο κά-
ιηζηα ην πξνζσπείν δελ επέηξεπε 
κνξθαζκνχο, ε ππνθξηηηθή ησλ εζν-
πνηψλ ζηεξηδφηαλ ζε θηλεζηαθά θαη 
θσλεηηθά κέζα. ηελ αξραηφηεηα 
γπλαίθεο εζνπνηνί δελ ππήξραλ. 
Σνπο γπλαηθείνπο ξφινπο ππνδχν-
ληαλ άλδξεο. Οη εζνπνηνί απάγγει-
ιαλ ηα επηθά κέξε ηνπ δξάκαηνο, κε 
ηε ζπλνδεία ή ρσξίο ηε ζπλνδεία απ-
ινχ, αλάινγα κε ην κέηξν ηνπ πνηε-
ηηθνχ θεηκέλνπ. Πεδά δξάκαηα δελ  
ππήξραλ ζηελ αξραηφηεηα. Σα ιπξη-
θά κέξε ηνπ δξάκαηνο ηα ηξαγνπ-
δνχζε ν ρνξφο. 
 

Ο ρνξόο 
Ο ρνξφο ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο 

ηαπηφρξνλα κε ην ηξαγνχδη ρφξεπε  
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κε έλαλ εθθξαζηηθφ θαη κηκεηηθφ 
ηξφπν. Έηζη ν ρνξφο, κε ην ηξαγνχ-
δη θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο ησλ 
ρνξεπηψλ, εμέθξαδε ηα ζπλαηζζή-
καηά ηνπ. Έγξαςε γηα ηνλ ρνξφ ν Κ. 
Κνπλ : «Πξσηαξρηθφο παξάγνληαο 
ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ζα είλαη πάλην-
ηε ν ρνξφο. Ννεκαηηθά θαη ιεθηηθά, 
ερεηηθά θαη κνπζηθά, θηλεζηαθά θαη 
πιαζηηθά ν ρνξφο δηακνξθψλεη ην 
θιίκα ηνπ έξγνπ, θσηίδεη ηνπο ήξσ-
εο θαη πξνβάιιεη κε ην πάζνο ηνπ 
ηα κελχκαηα ηνπ πνηεηή». πλήζσο 
ν ρνξφο αληηπξνζψπεπε ηελ θνηλή 
γλψκε. 

Ο ρνξφο έκπαηλε απφ ηε δεμηά  
πξνο ηνλ ζεαηή πάξνδν θαηά δπγά 
(5X3) ή θαηά ζηνίρνπο (3X5). Δπηθε-
θαιήο ηνπ ρνξνχ θαηά ηελ είζνδφ 
ηνπ βάδηδε ν απιεηήο πνπ κε ηνλ 
ήρν ηνπ απινχ ζπλφδεπε ηελ θίλε-
ζε θαη ηελ φξρεζή ηνπ. Σξαγνπδνχ- 
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ζε ν ρνξφο ηηο επσδνχο αθίλεηνο. 
Δθηεινχζε φκσο κε ηνλ ίδην ήρν θαη 
ηελ ίδηα φξρεζε ηηο ζηξνθέο απφ ηα 
αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, αιιά ηηο 
αληηζηξνθέο αληίζεηα. Σν ραξνχκε-

λν ηξαγνχδη, ην ππόξρεκα, φπσο 
απηφ ηεο Αληηγφλεο (ζη. 1115-1154), 
ζπλφδεπε δσεξή φξρεζε. Καηά ηε 
δηδαζθαιία ηνπ δξάκαηνο ν ρνξφο 
είρε ηα λψηα ζηξακκέλα πξνο ηνπο 
ζεαηέο θαη κφλν ν θνξπθαίνο ζπρλά 
δηαιεγφηαλ κε ηνπο εζνπνηνχο. 

Οη ρνξεπηέο ήηαλ ληπκέλνη απινχ-
ζηεξα απφ ηνπο ππνθξηηέο. Ζ ελδπ-
καζία ηνπο ήηαλ αλάινγε πξνο ηα 
πξφζσπα ηα νπνία ππνδχνληαλ. 

Γεληθά ε παξάζηαζε ηνπ αξραίνπ 
δξάκαηνο πξνυπέζεηε ηελ αξκνληθή 
ζχλζεζε πνιιψλ πςειψλ ηερλψλ 
θαη ηε ζπλεξγαζία πιήζνπο αλζξψ-
πσλ. 
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Σν θνηλό 
Υηιηάδεο Αζελαίνη θαηέθιπδαλ θά-

ζε ρξφλν, ηελ 9ε ηνπ Διαθεβνιηψ-
λα, ην ζέαηξν ηνπ Γηνλχζνπ. Άληξεο, 
γπλαίθεο, παηδηά, κέηνηθνη θαη μέλνη 
κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε 
κεγάιε απηή ιατθή γηνξηή ηεο Αζε-
λατθήο Γεκνθξαηίαο. Σν ίδην ην θξά-
ηνο είρε θξνληίζεη λα ρνξεγήζεη 
ζηνπο άπνξνπο πνιίηεο ην αληίηηκν 

ηνπ εηζηηεξίνπ (ζεσξηθό). 
Δηδηθνί ππάιιεινη ηνπ θξάηνπο, νη 

ξαβδνύρνη, εθνδηαζκέλνη κε ξα-
βδηά, θξφληηδαλ λα ηεξεζεί ε ηάμε 
θαη φιν απηφ ην πιήζνο λα ηαθην-
πνηεζεί ζηηο ζέζεηο ηνπ. Σηο πξψηεο 
ζέζεηο, ηηο πξνεδξίεο, θαηαιάκβα- 
λαλ νη άξρνληεο, ελψ ε θεληξηθφηε-
ξε θαη πην επίζεκε έδξα πξννξηδφ-
ηαλ γηα ηνλ ηεξέα ηνπ Γηνλχζνπ. 

Οη ζεαηέο πεξλνχζαλ ζην ζέαηξν 
νιφθιεξε ηελ εκέξα. Γη’ απηφ έθεξ- 

54 / 22 



λαλ καδί ηνπο θαη ηα αλάινγα εθφ-
δηα. Οη παξαζηάζεηο άξρηδαλ κεηά 
ηηο επίζεκεο ηειεηέο. Οη κχζνη ήηαλ 
γλσζηνί. Άιιαδε κφλν ε κνπζηθή, ε 
εξκελεία, ε θηινζνθία ηνπ έξγνπ. 

Άιισζηε απφ ηνλ πξνάγσλα, κηα 
δηαδηθαζία πνπ γηλφηαλ πξηλ απφ 
ηηο γηνξηέο ζην σδείν, ζηεγαζκέλν 
ζέαηξν, νη ζεαηέο ελεκεξψλνληαλ 
γηα ην πεξηερφκελν ησλ έξγσλ πνπ 
ζα παξαθνινπζνχζαλ θαη ηνπο 
ζπληειεζηέο ηεο παξάζηαζεο. 

ηνλ αξραίν θφζκν θαλέλα άιιν 
θνηλφ δελ ήηαλ ηφζν ελεκεξσκέλν 
θαη δελ έλησζε ηφζν θαιά ηηο παξα-
ζηάζεηο, φζν ην αζελατθφ. Οη ζεαηέο 
ρεηξνθξνηνχζαλ θαη επεπθεκνχ- 
ζαλ, αιιά θαη δε δίζηαδαλ λα ζθπ-
ξίδνπλ θαη λα απνδνθηκάδνπλ ην 
έξγν, φηαλ αγαλαθηνχζαλ. Ο ξήην-
ξαο Αηζρίλεο αληηκεηψπηζε κηα ηέ-
ηνηα έθξεμε ηνπ θνηλνχ σο ηξηηαγσ- 
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ληζηήο. Δπί ηξεηο εκέξεο ην αζελατ-
θφ θνηλφ δνχζε ηελ έληαζε ησλ 
δξακαηηθψλ αγψλσλ. ην ηέινο ηεο 
ηξίηεο εκέξαο αλαθνηλσλφηαλ ην 
απνηέιεζκα. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Ζ θξίζε ηνπ Πάξε. Γιππηόο 
δηάθνζκνο ηνπ πξνζθελίνπ ηνπ 

ζεάηξνπ ηεο αβξάζαο. 1νο αη.κ.Χ. 
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VI. Οη πξόδξνκνη ησλ κεγάισλ 
ηξαγηθώλ 

Θέζπεο 
Πξηλ απφ ηνπο ηξεηο κεγάινπο 

ππήξμαλ αμηφινγνη ηξαγηθνί πνηε-
ηέο, γηα ηνπο νπνίνπο πνιχ ιίγα εί-
λαη γλσζηά. Πξψηνο αλαθέξεηαη ν 
Θέζπεο, ν νπνίνο εηζήγαγε ηνλ 
πξψην ππνθξηηή θαη ρξεζηκνπνίε-
ζε σο κέζα κεηακθίεζεο ησλ εζν-
πνηψλ, εθηφο απφ ην θαηαθάζη ηνπ 
θξαζηνχ (ηξπγία), ην ςηκχζην (ιεπθή 
βαξηά ζθφλε, πνχδξα απφ αλζξαθη-
θφ κφιπβδν). Αξγφηεξα αληηθαηέ-
ζηεζε ηα παιηφηεξα απφ θχιια ή 
θινηφ πξνζσπεία (κάζθεο) κε άιια 
απφ ιηλφ χθαζκα, επηρξηζκέλν κε 
γχςν. Δπίζεο αληηθαηέζηεζε ην 
ηξνρατθφ ηεηξάκεηξν ησλ δηαινγη-
θψλ κεξψλ κε ην ηακβηθφ ηξίκεηξν. 
 

Υνηξίινο 
Μεηά απφ απηφλ, ν καζεηήο ηνπ  
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Υνηξίινο ν Αζελαίνο εηζήγαγε ηε ια-
κπξή ακθίεζε ησλ ππνθξηηψλ θαη 
ηειεηνπνίεζε ηα πξνζσπεία, ελψ  
 

Πξαηίλαο 
ν Πξαηίλαο ν Φιεηνχζηνο ππήξμε ν 
επξεηήο ηνπ ζαηπξηθνχ δξάκαηνο. 
 

Φξύληρνο 
εκαληηθή ππήξμε ε πξνζθνξά 

ηνπ Φξχληρνπ ηνπ Αζελαίνπ, καζε-
ηή ηνπ Θέζπε. Δθηφο απφ ηα γπλαη-
θεία πξφζσπα πνπ εηζήγαγε, ζπλέ-
ζεζε ηξαγσδίεο κε ππνζέζεηο 
εκπλεπζκέλεο απφ ζχγρξνλα ηζην-
ξηθά γεγνλφηα θαη φρη απφ κχζνπο. 
Σνπιάρηζηνλ δχν ηξαγσδίεο ηνπ 
έρνπλ ππφζεζε απφ ηα Μεδηθά. Ζ 
πξψηε, Κηιήηνπ ἅισζηο, έρεη σο ζέ-
κα ηελ θαηαζηξνθή ηεο Μηιήηνπ ην 
494 π.Υ. απφ ηνπο Πέξζεο. Καηά 
ηνλ Ζξφδνην, νη Αζελαίνη επέβαιαλ 
πξφζηηκν ρηιίσλ δξαρκψλ ζηνλ πνη-
εηή, γηαηί ηνπο ζχκηζε νηθεία θαθά  
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θαη απαγφξεπζαλ ηελ επαλάιεςε 
ηνπ έξγνπ. Με ηηο Φνίληζζεο ην 476 
π.Υ. θέξδηζε ηελ πξψηε λίθε. Σν ζέ-
κα ηεο ήηαλ ν αληίθηππνο ζηελ Πεξ-
ζία ηεο λίθεο ησλ Διιήλσλ ζηε 
αιακίλα. 

ια ηα έξγα ησλ πνηεηψλ απηψλ 
έρνπλ ραζεί, εθηφο απφ ιίγα απν-
ζπάζκαηα. 
 

VII. Οη ηξεηο κεγάινη ηξαγηθνί 
 

Αηζρύινο 
Ο Αηζρχινο ήηαλ γηνο ηνπ Δπθνξί-

σλα· γελλήζεθε ζηελ Διεπζίλα ην 
525 π.Υ. θαη πέζαλε ην 456 π.Υ. ζηε 
Γέια ηεο ηθειίαο, ηελ νπνία είρε 
επηζθεθζεί γηα ηξίηε θνξά. Πνιέκε-
ζε γελλαία ζηνλ Μαξαζψλα θαη ηε 
αιακίλα. Απφ ηηο 90 ηξαγσδίεο ηνπ 
αθέξαηεο ζψδνληαη κφλνλ επηά. Κέξ-
δηζε 13 λίθεο, απφ ηηο νπνίεο ηελ 
πξψηε ην 486 π.Υ. Οη Πέξζαη, πνπ  
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έρνπλ ην ίδην ζέκα κε ηηο Φνίληζζεο 
ηνπ Φξχληρνπ, ζεσξνχληαη ε πξψηε 
απφ ηηο ζσδφκελεο ηξαγσδίεο ηνπ. 
Οη ππφινηπεο είλαη νη Ἱθέηηδεο, νη 
Ἑπηὰ ἐπὶ Θήβαο, ν Πξνκεζεὺο Γε-
ζκώηεο, ν Ἀγακέκλσλ, νη Χνεθόξνη 
θαη νη Δὐκελίδεο. Οη ηξεηο ηειεπηαίεο 

απνηεινχλ κία ηξηινγία, ηελ ξέ-
ζηεηα, κε εληαία ππφζεζε, εκπλεπ-
ζκέλε απφ ηνλ κχζν ησλ Αηξεηδψλ. 

Ζ πνίεζε ηνπ Αηζρχινπ ραξαθηε-
ξίδεηαη απφ ηε βαζηά ζξεζθεπηηθφ-
ηεηα, ηε θηινζνθηθή ζθέςε θαη ηε 
θηινπαηξία. Οη ζενί θαη ε ζεία δίθε 
είλαη παληνχ ζηνλ Αηζρχιν. Ζ ηξαγη-
θή κνίξα ηνπ αλζξψπνπ απνθαιχ-
πηεηαη κέζα απφ ηε ζχγθξνπζε κε 
ην ζείν. Πίζσ απφ ηνπο αλζξψπνπο 
ππάξρνπλ νη ζενί, νη νπνίνη είλαη 
δπλάκεηο ζθιεξέο αιιά δίθαηεο, 
πνπ θπιάζζνπλ ηηο κεγάιεο αμίεο 
ηεο δσήο (Ἱθέηηδεο). Οη άλζξσπνη  
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έρνπλ πιήξε επζχλε ησλ πξάμεψλ 
ηνπο, αθφκε θη αλ απηέο εμειίζζν-
ληαη, ρσξίο λα έρνπλ επίγλσζε νη 
ίδηνη, θαη κπνξεί λα ηνπο αθαλίζνπλ. 
ζνη έπαζαλ, έθηαζαλ ζηε ζσθξν-
ζχλε (πάζνο-κάζνο). Οη ζενί ηηκσ-
ξνχλ ηελ αλζξψπηλε αιαδνλεία, ηελ 

χβξηλ, (Πέξζαη, Πξνκεζεὺο Γεζκώ-
ηεο) θαη πξνζηαηεχνπλ φζνπο εθηε-

ινχλ ην θαζήθνλ ηνπο (Ἑπηὰ ἐπὶ Θή-
βαο). Πάλσ φκσο απφ ηνπο ζενχο 
ππάξρνπλ άιιεο δπλάκεηο, ε Αλά-
γθε θαη ε Μνίξα, ζηηο νπνίεο ππν-
ηάζζνληαη θαη νη ίδηνη. Δμάιινπ θαη 
ε θηινπαηξία ηνπ, φπσο θαίλεηαη 
ζηνπο Πέξζεο, κέζα απφ ην εγθψ-
κην ηνπ ληθεκέλνπ ερζξνχ, ζπλδπά-
δεηαη κε ηνλ βαζχ ζεβαζκφ ηνπ 
ληθεηή πξνο ηνλ εηηεκέλν. 

Ο Αηζρχινο ππήξμε αλππέξβιε-
ηνο ζηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο 
αηκφζθαηξαο θαη ζηελ επηλφεζε  
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επεηζνδίσλ, ηα νπνία ζπλδένληαη 
αξκνληθά κεηαμχ ηνπο. Σε κεγαιν-
πξέπεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ 
ιφγνπ ραξαθηεξίδεη ε επξχηεηα ησλ 
εθθξαζηηθψλ κέζσλ, ε δχλακε θαη 
νη ηνικεξέο εηθφλεο αιιά θαη ην κε-
γαιείν ηνπ ζηίρνπ, ηνλ νπνίν δηα-
θξίλεη ε αθζνλία ησλ λέσλ ιέμεσλ 
θαη ν ιπξηθφο ηφλνο φρη κφλν ησλ 
ρνξηθψλ αιιά θαη ησλ δηαινγηθψλ 
κεξψλ. 

Οη θαηλνηνκίεο, ηέινο, πνπ απνδί-
δνληαη ζηνλ Αηζρχιν θαη νη νπνίεο 
πξνψζεζαλ ζεκαληηθά ηε δηακφξ-
θσζε ηνπ δξάκαηνο, είλαη ε εηζα-
γσγή ηνπ δεχηεξνπ ππνθξηηή, ε 
ειάηησζε ηεο έθηαζεο ησλ ρνξηθψλ 
κεξψλ, ε κείσζε ησλ αλδξψλ ηνπ 
ρνξνχ ζε 12 απφ 50, ε εληαία ππφ-
ζεζε ησλ ηξηινγηψλ θαη ε βειηίσζε 
ηεο ρνξνγξαθίαο θαη ηεο ζθεπήο. 
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Δπξηπίδεο 
Ο Δπξηπίδεο ήηαλ γηνο ηνπ πινχ-

ζηνπ θηεκαηία Μλήζαξρνπ. Γελλή-
ζεθε ζηε αιακίλα γχξσ ζην 485 
π.Υ. θαη πέζαλε ζηελ Πέιια ηεο Μα-
θεδνλίαο, ζηελ απιή ηνπ βαζηιηά 
Αξρέιανπ, φπνπ θηινμελνχληαλ ηα 
ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ. Απφ 
ηα 92 δξάκαηα έρνπλ δηαζσζεί 18 
ηξαγσδίεο θαη έλα ζαηπξηθφ δξάκα. 
Πήξε κέξνο γηα πξψηε θνξά ζηνπο 
δξακαηηθνχο αγψλεο ην 455 π.Υ. 
Κέξδηζε ηέζζεξηο λίθεο, απφ ηηο 
νπνίεο ηελ πξψηε ην 441 π.Υ., θαη 
κία κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ. Απφ ηα 
ζσδφκελα έξγα ηνπ πξψην παξαδί-
δεηαη ε Ἄιθεζηηο. Αθνινπζνχλ θαηά 
ρξνλνινγηθή ζεηξά: Κήδεηα, Ἡξα-
θιεῖδαη, Ἱππόιπηνο, Ἀλδξνκάρε, 
Ἑθάβε, Ἱθέηηδεο, Ἡξαθιο, Σξσάδεο, 

Ἠιέθηξα, Ἰθηγέλεηα ἡ ἐλ Σαύξνηο, 
Ἑιέλε, Ἴσλ, Φνίληζζαη, ξέζηεο,  
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Ἰθηγέλεηα ἡ ἐλ Αὐιίδη, Βάθραη, Ῥζνο 
(ακθηζβεηείηαη αλ είλαη δηθφ ηνπ) 
θαη ην ζαηπξηθφ δξάκα Θύθισς. 

Σα ζέκαηα ησλ έξγσλ ηνπ αθνινπ-
ζνχλ ηελ παξάδνζε, αιιά αλαθέ-
ξνληαη θπξίσο ζηα πνιηηηθά θαη εζη-
θά πξνβιήκαηα ηνπ θαηξνχ ηνπ. Μέ-
ζα απφ απηά πξνβάιιεη ηα αλζξψ-
πηλα πάζε, ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο 
ζηελ θνηλσλία, ηε βία θαη ην δηθαίσ-
κα ηνπ αλζξψπνπ λα αγσλίδεηαη 
ελαληίνλ ηεο αδηθίαο. Ζ πνίεζή ηνπ 
ραξαθηεξίδεηαη απφ λεσηεξηζηηθφ 
πλεχκα. Αλαιχεη κε βαζηά θηινζν-
θηθή δηάζεζε ηα αλζξψπηλα πάζε, 
αληηκεησπίδεη ηηο παξαδφζεηο κε 
νξζνινγηζηηθφ ηξφπν, θξίλεη θαη 
ακθηζβεηεί ηνπο ζεζκνχο. Δπεξεα-
ζκέλνο απφ ηνπο ζνθηζηέο, αλ θαη 
θαηεγνξήζεθε γηα αζέβεηα θαη 
αζεΐα, δε ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηεο 
ζξεζθείαο, αιιά επηθξίλεη θαη ζαξ- 
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θάδεη ηηο ιατθέο αληηιήςεηο ησλ ζπγ-
ρξφλσλ ηνπ γηα ηνπο ζενχο. Θεσξή-
ζεθε ν ηξαγηθφηαηνο ησλ πνηεηψλ 
θαη νλνκάζηεθε απφ ζθελήο θηιφ-
ζνθνο. 

Παξνπζηάδεη ηνπο ήξσέο ηνπ πην 
αλζξψπηλνπο, κε ηα πάζε θαη ηηο 
αδπλακίεο ηνπο, φπσο αθξηβψο εί-
λαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη φρη, 
φπσο νη άιινη ηξαγηθνί, εμηδαληθεπ-
κέλνπο ή ππεξθπζηθνχο. Ζ θηινζν-
θία ηνπ Δπξηπίδε είλαη φηη ν άλζξσ-
πνο, ηειείσο κφλνο, απνθαζίδεη θαη 
επζχλεηαη ν ίδηνο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ. 

ηηο θαηλνηνκίεο ηνπ εληάζζνληαη 
νη καθξνί πξφινγνη ζηνπο νπνίνπο 
δελ εθηίζεηαη ε αξρή ηεο δξάζεο αι-
ιά ε πξντζηνξία ηεο. Δηζήγαγε, επί-
ζεο, ηνλ απφ κεραλήο ζεφ γηα ηε 
ιχζε ηεο δξακαηηθήο πινθήο, θάλν-

ληαο ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ (αἰώ-
ξα), πεξηφξηζε ηελ έθηαζε ησλ ρν- 
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ξηθψλ θαη ραιάξσζε ηε ζχλδεζή 
ηνπο κε ην ζέκα ησλ επεηζνδίσλ. 
Απφ απηή ηελ άπνςε ζεσξήζεθε 
πξφδξνκνο ησλ λεφηεξσλ πνηεηψλ 
πνπ εηζήγαγαλ ηα ηληεξκέδηα. Σέ-
ινο, αχμεζε ηηο κνλσδίεο, ελψ ζην 
κέινο θαη ηνλ ξπζκφ επεξεάζηεθε 
απφ ζηνηρεία ηεο αλαηνιήο. Γηα ηηο 
κεηαβνιέο ηνπ απηέο θαηεγνξήζεθε 
απφ ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ, θαη θπξί-
σο απφ ηνλ Αξηζηνθάλε, πνπ ηνλ 
δηαθσκψδεζε ζηε ζθελή θαη ηνλ εη-
ξσλεχηεθε. Σν έξγν ηνπ φκσο βξή-
θε πνιινχο κηκεηέο, ηφζν Ρσκαίνπο 
φζν θαη λεφηεξνπο Δπξσπαίνπο. 
 

νθνθιήο 
Ο νθνθιήο γελλήζεθε ζηνλ Ίπ-

πην Κνισλφ ηεο Αζήλαο ην 496 π.Υ. 
Γηνο ηνπ νθίινπ, εχπνξνπ Αζελαί-
νπ, δηαπαηδαγσγήζεθε αλάινγα κε 
ηελ νηθνλνκηθή ηνπ άλεζε. Γηδάρζε-
θε ηε κνπζηθή απφ ηνλ πεξίθεκν  
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κνπζηθνδηδάζθαιν Λάκπξν. Σα ζσ-
καηηθά ηνπ πξνζφληα θαη ε πλεπκα-
ηηθή θαη ςπρηθή ηνπ θαιιηέξγεηα ηνλ 
θαηέζηεζαλ πξφηππν νινθιεξσκέ-
λνπ πνιίηε ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ. 
Γεθαπεληαεηήο, ήηαλ ν θνξπθαίνο 
ηνπ ρνξνχ ησλ εθήβσλ πνπ πήξε 
κέξνο ζηνλ ενξηαζκφ ηεο λίθεο γηα 
ηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο. 

Τπεξέηεζε ηελ παηξίδα ηνπ απφ 
δηάθνξεο ζέζεηο, αλαιακβάλνληαο 
ζηξαηησηηθά, νηθνλνκηθά θαη ζξε-
ζθεπηηθά θαζήθνληα. Οη Αζελαίνη 
ηνλ εθηηκνχζαλ ηδηαίηεξα, γη’ απηφ 
θαη ηνλ εμέιεμαλ ζηξαηεγφ, καδί κε 
ηνλ Πεξηθιή, ζηελ εθζηξαηεία ηεο 
άκνπ ην 441-440 π.Υ. Δίρε πνιινχο 
θίινπο θαη ζπλδέζεθε κε πνιιά εμέ-
ρνληα πξφζσπα ηεο επνρήο ηνπ, 
φπσο ηνλ Κίκσλα, ηνλ Πεξηθιή, ηνλ 
Ζξφδνην θαη άιινπο. Ζ αγάπε ηνπ 
γηα ηελ Αζήλα ηνλ έθαλε λα κελ ηελ  
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εγθαηαιείςεη πνηέ, παξά κφλνλ γηα 
λα ηελ ππεξεηήζεη. Σν ηειεπηαίν ηνπ 
έξγν, ν Οἰδίπνπο ἐπὶ Θνισλῶ, πεξηέ-
ρεη ηνλ σξαηφηεξν χκλν γηα ηε δφμα 
ηεο Αζήλαο. Καηά ηελ παξάδνζε, 
ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ 
κηα νηθνγελεηαθή δηαθσλία ιχπεζε 
αξθεηά ηνλ πνηεηή. Ο γηνο ηνπ Ηνθψλ 
θίλεζε ελαληίνλ ηνπ δίθε γηα παξά-
λνηα, κε ζθνπφ λα ηνλ ζέζεη ππφ 
απαγφξεπζε. Σειηθά φκσο ν πνηε-
ηήο δηθαηψζεθε. Πέζαλε ην 406 π.Υ. 
ζε ειηθία ελελήληα εηψλ. 

ην ζέαηξν εκθαλίζηεθε γηα πξψ-
ηε θνξά ην 468 π.Υ., φηαλ λίθεζε 
ηνλ Αηζρχιν θαη ζηεθαλψζεθε απφ 
ηνλ Κίκσλα, πνπ κφιηο είρε επηζηξέ-
ςεη απφ ηε ληθεθφξα εθζηξαηεία 
ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ. Έιαβε κέξνο 
ζε ηξηάληα πεξίπνπ δξακαηηθνχο 
αγψλεο, παίξλνληαο πάλσ απφ είθν-
ζη πξψηα βξαβεία θαη ηα ππφινηπα  
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8. Ernest Barthelemy Michel, 
Ο νθνθιήο απνινγείηαη ζην 

δηθαζηήξην. 1860. Διαηνγξαθία. 
Παξίζη, ηδησηηθή ζπιινγή 

 
 

δεχηεξα. Απφ ηα 123 δξάκαηά ηνπ 
ζψζεθαλ αθέξαηα κφλνλ επηά θαη 
έλα κέξνο απφ ην ζαηπξηθφ δξάκα 
Ἰρλεπηαί. Απφ ηηο ηξαγσδίεο πνπ 

ζψζεθαλ αξραηφηεξε είλαη ν Αἴαο· 
αθνινπζνχλ : Ἀληηγόλε, Σξαρίληαη, 
Οἰδίπνπο Σύξαλλνο, Ἠιέθηξα, Φηιν- 
θηήηεο, θαη ηειεπηαία ν Οἰδίπνπο ἐπὶ 
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Θνισλῶ, πνπ δηδάρηεθε κεηά ηνλ 
ζάλαηφ ηνπ, πηζαλφλ ην 401 π.Υ. 
απφ ηνλ νκψλπκν εγγνλφ ηνπ. 

’ φια ηα ζσδφκελα έξγα ηνπ νθν-
θιή θπξηαξρεί ην πξφβιεκα ηεο εζη-
θήο ηάμεο. Πξνθεηκέλνπ λα θξίλεη 
ηηο αλζξψπηλεο πξάμεηο, αλαδεηεί 
ηα βαζχηεξα θίλεηξα θαη ηελ εζσηε-
ξηθή δηάζεζε ησλ πξνζψπσλ πνπ 
ηηο δηέπξαμαλ. Ο νθνθιήο ηξέθεη 
βαζχ ζεβαζκφ ζηηο κπζηθέο θαη ζξε-
ζθεπηηθέο παξαδφζεηο ηεο πφιεο. 
Γελ ηνλ πξνβιεκάηηζαλ φκσο, 
φπσο ηνλ Δπξηπίδε, νη αληηθάζεηο 
αλάκεζα ζηε κπζηθή παξάδνζε θαη 
ηηο εζηθέο αληηιήςεηο ηεο επνρήο 
ηνπ, νχηε ηνλ δηέθξηλε ν κεηαθπζη-
θφο πξνβιεκαηηζκφο ηνπ Αηζρχινπ. 
Ζ παξνπζία ησλ ζεψλ είλαη πάλην-
ηε αηζζεηή ζην έξγν ηνπ· αληηπξν-
ζσπεχνπλ ην θσο, ηελ εξεκία αιιά  
θαη ηε δχλακε· ν άλζξσπνο είλαη 
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αζηαζήο θαη εθήκεξνο, γη’ απηφ θαη 
νη ζετθνί λφκνη, ζπγθξηλφκελνη κε 
ηνπο αλζξψπηλνπο, ππεξηζρχνπλ 
ζε φια. 

Οη ήξσεο ησλ έξγσλ ηνπ δελ έρνπλ 
ηηο ηηηαληθέο δηαζηάζεηο ησλ εξψσλ 
ηνπ Αηζρχινπ, νχηε είλαη θαζεκεξη-
λνί άλζξσπνη, φπσο ζηνλ Δπξηπί-
δε. Δίλαη γελλαηφηεξνη απφ ηνλ κέ-
ζν άλζξσπν θαη παιεχνπλ, ρσξίο 
θακηά αλζξψπηλε βνήζεηα, κέζα ζηε 
κνλαμηά πνπ επηβάιιεη ν εξσηζκφο 
θαη ε βνχιεζή ηνπο. Σν κεγαιείν 
ηνπο βξίζθεηαη ζηελ αιχγηζηε δχλα-
κή ηνπο θαη ζηε ζπλαίζζεζε φηη 
εθηεινχλ ην θαζήθνλ ηνπο, αθφκε θη 
αλ ηνπο απαξλνχληαη φινη θαη ηνπο 
εκπαίδνπλ νη ζενί. Παξφηη είλαη ππεχ-
ζπλνη γηα ηηο πξάμεηο ηνπο εμαηηίαο 
ηεο εζσηεξηθήο ηνπο ειεπζεξίαο, δελ 
είλαη φκσο θαη θχξηνη ηεο ηχρεο ηνπο.  
Αθφκε θαη φηαλ ζθάιινπλ, έρνπλ  
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θάηη ην επγεληθφ θαη ην πςειφ· δελ 
παξνπζηάδνληαη κε ηαπεηλά αηζζή-
καηα, αιιά δηαθξίλνληαη γηα ηελ 
αίζζεζε ηνπ ρξένπο ηνπο. 

Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ν νθνθιήο, 
βάδνληαο ζην θέληξν ηνπ ηξαγηθνχ 
ηνπ θφζκνπ ηνλ άλζξσπν, παξηζηά-
λεη ηνπο ήξσέο ηνπ φπσο πξέπεη λα 
είλαη, νἵνπο δεῖ εἶλαη, δειαδή εμηδα-
ληθεπκέλνπο, ζχκθσλα κε ηελ εζηθή 
θαη αηζζεηηθή δενληνινγία, ψζηε ν 
ζεαηήο λα αλαγλσξίδεη ζ’ απηνχο ηηο 
δηθέο ηνπ αξεηέο θαη ηα δηθά ηνπ πά-
ζε. Αληίζεηα ηα δεπηεξεχνληα πξφ-
ζσπα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθά 
απφ ηνπο ήξσεο. Γελ ηα δηαθξίλεη ε 
δχλακε, ε απνθαζηζηηθφηεηα, ην 
πάζνο, ε ππεξεθάλεηα, φπσο ηνπο 
ήξσεο, αιιά ε έιιεηςε ζάξξνπο, ε 
αδπλακία, ν θφβνο θαη ε αθέιεηα. 
Έηζη ν ραξαθηήξαο ηνπ ήξσα δηα- 
γξάθεηαη πιεξέζηεξα, θαζψο ζπ- 
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γθξίλεηαη κε θάπνην άιιν πξφζσ-
πν. Γη’ απηφ θαη ν ζεαηήο κηαο ζεα-
ηξηθήο παξάζηαζεο ηνπ νθνθιή 
αηζζάλεηαη ηνπο ήξσεο ησλ έξγσλ 
ηνπ πνιχ θνληά ηνπ θαη αλεζπρεί 
γηα ηελ ηχρε ηνπο. 

Ο νθνθιήο, κέλνληαο πηζηφο ζην 
πλεχκα ηεο ηξαγσδίαο, ηελ νδήγε-
ζε ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή ηειεηφηε-
ηα. Δπέθεξε κηα ζεηξά θαηλνηνκηψλ. 
Αχμεζε ηνλ αξηζκφ ησλ ρνξεπηψλ 
απφ 12 ζε 15, γηα λα κπνξεί λα θά-
λεη δηάθνξνπο ρνξεπηηθνχο ζπλδπα-
ζκνχο θαη λα κεηαηξέπεη ηνλ ρνξφ 
ζε δξακαηηθφ πξφζσπν, πνπ λα κε-
ηέρεη ζρεδφλ ζηελ εμέιημε ηεο δξά-
ζεο. Παξάιιεια κείσζε ηελ έθηαζε 
ησλ ρνξηθψλ, ελψ αχμεζε ηα δηαιν-
γηθά κέξε, πνπ πεξηέρνπλ πνιχ πην 
ζχλζεηεο ζθελέο. ’ απηφ ζπλέβαιε 
θαη ε πξνζζήθε ηνπ ηξίηνπ ππνθξη- 
ηή. Γηέζπαζε ηε δηδαζθαιία κηαο 
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ζπλερφκελεο ηξηινγίαο κε θνηλή 
ππφζεζε, δηδάζθνληαο ηξεηο ρσξη-
ζηέο ηξαγσδίεο κε δηαθνξεηηθφ πε-
ξηερφκελν ε θαζεκία. Δηζήγαγε ηε 
ζθελνγξαθία, κε ηελ θαηαζθεπή κε-
γάισλ πηλάθσλ πνπ ζηεξίδνληαλ 
ζηηο πεξηάθηνπο. 

Ζ γιψζζα ηνπ, πνπ εθθξάδεη ηελ 
αθκή ηεο αηηηθήο θιαζηθήο επνρήο, 
δηαθξίλεηαη γηα ηελ θνκςφηεηα θαη 
ηελ ιεπηφηεηα. Υξεζηκνπνηψληαο 
ιέμεηο ινγηφηεξεο, θαη φρη θαζεκεξη-
λέο θαη κεγαινπξεπείο, δηαηεξεί ην 
πςειφ επίπεδν ηνπ ιφγνπ ηνπ Αη-
ζρχινπ, ελψ δηαγξάθεη κε ιίγνπο 
ζηίρνπο ηηο έμνρεο εηθφλεο. Μεηαρεη-
ξίδεηαη αθφκα, αξηζηνηερληθά ηελ 
ηξαγηθή εηξσλεία, ηελ πεξηπέηεηα 
θαη ηελ αλαγλψξηζε, παξνπζηάδν-
ληαο κε άξηζην ηξφπν ην ήζνο ησλ 
εξψσλ ηνπ. Γη’ απηφ θαη νη αξραίνη 
ηνλ απνθαινχζαλ κέιηηηαλ, ελψ ν 
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Αξηζηνθάλεο έιεγε φηη ηὸ ζηόκα 
αὐηνῦ κέιηηη θερξηζκέλνλ ἦλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Κηράιεο Θεπγάο, 
Θεαηξηθό Πξνζσπείν. Κπξνύληδνο. 

Ηδησηηθή πιινγή 
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ΑΝΣΙΓΟΝΗ 
 

Ο κύζνο ησλ Λαβδαθηδώλ 
Ζ γεληά ησλ Λαβδαθηδψλ, πνπ βα-

ζίιεςε ζηε Θήβα, έδσζε θαη ζηνπο 
ηξεηο κεγάινπο ηξαγηθνχο πινχζην 
πιηθφ γηα ηε ζχλζεζε ησλ ηξαγσδη-
ψλ ηνπο. Σα πξψηα ζηνηρεία ηνπ κχ-
ζνπ βξίζθνληαη ζηελ Ηιηάδα θαη ζηε 
Λέθπηα ηεο Οδύζζεηαο, ελψ ζηα έπε 

Θεβαΐο θαη Οηδηπόδεηα πήξε ηελ 
νξηζηηθή ηνπ κνξθή. 

χκθσλα κε ηνλ κχζν, ν Κάδκνο, 
ηδξπηήο ηεο Θήβαο, ζθφησζε ην ηε-
ξφ θίδη ηνπ Άξε πνπ θχιαγε ηελ πε-
γή ηνπ ζενχ. Ο εγγνλφο ηνπ Λάβδα-
θνο θαηαδίσμε ηε ιαηξεία ηνπ ζενχ 
Γηνλχζνπ θαη ακάξηεζε θαηά ηνπ 
ζενχ. Ο γηνο ηνπ Λάηνο απήγαγε ηνλ 
γην ηνπ Πέινπα Υξχζηππν θαη ν Πέ-
ινπαο ηνλ θαηαξάζηεθε λα πεζάλεη 
άηεθλνο ή λα ζθνησζεί απφ ην παηδί 
ηνπ. Απφ εθεί μεθηλνχλ νη ζπκθνξέο  
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ηνπ γέλνπο ησλ Λαβδαθηδψλ, πνπ 
γηα ηξεηο ζπλερφκελεο γεληέο ππν-
θέξνπλ απ’ απηή ηε βαξηά θαηάξα. 

Ο Οηδίπνπο, γηνο ηνπ Λαΐνπ, ζθφ-
ησζε, ρσξίο λα ην γλσξίδεη ηνλ πα-
ηέξα ηνπ θαη παληξεχηεθε ηε κεηέξα 
ηνπ, ηελ Ηνθάζηε, κε ηελ νπνία απέ-
θηεζε δχν γηνπο, ηνλ Πνιπλείθε θαη 
ηνλ Δηενθιή, θαη δχν θφξεο, ηελ 
Αληηγφλε θαη ηελ Ηζκήλε. ηαλ απν-
θαιχθζεθε ε ηξαγηθή αιήζεηα, ε Ην-
θάζηε απαγρνλίζηεθε θαη ν Οηδί-
πνπο απηνηπθιψζεθε θαη απηνεμν-
ξίζηεθε. ε ζσδφκελν απφζπαζκα 
ηεο Θεβαΐδαο αλαθέξεηαη φηη ν Οηδί-
πνδαο θαηαξάζηεθε ηνπο δπν γηνπο 
ηνπ λα κνηξάζνπλ ηελ θιεξνλνκηά 
ηνπ κε νπιηζκέλν ρέξη θαη λα θαηε-
βνχλ ζηνλ Άδε αιιεινζθαγκέλνη, 
επεηδή είραλ παξαβεί ηελ εληνιή 
ηνπ λα κε ρξεζηκνπνηήζνπλ πνηέ 
ην αζεκέλην ηξαπέδη ηνπ Κάδκνπ  
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θαη ην ρξπζφ θχπειιν (δέπαο), κε 
ην νπνίν έπηλε θξαζί ν Λάηνο. 

Σα δχν αδέιθηα, Πνιπλείθεο θαη 
Δηενθιήο, ζπκθψλεζαλ λα βαζηιέ-
ςνπλ δηαδνρηθά αλά έλα ρξφλν. 
Πξψηνο βαζίιεςε ν Δηενθιήο, ν 
νπνίνο φκσο αξλήζεθε λα παξα-
δψζεη ηελ εμνπζία ζηνλ Πνιπλείθε. 
Ο Πνιπλείθεο έθπγε απφ ηε Θήβα 
θαη πήγε ζην Άξγνο, φπνπ παληξεχ-
ηεθε ηελ θφξε ηνπ βαζηιηά Αδξά-
ζηνπ. Μαδί κε ηνλ πεζεξφ ηνπ θαη 
άιινπο πέληε Αξγείνπο εγεκφλεο 
εθζηξάηεπζε ελαληίνλ ηεο Θήβαο, 
γηα λα δηεθδηθήζεη ηελ εμνπζία. Οη 
επηά Αξγείνη αξρεγνί ηάρζεθαλ απέ-
λαληη απφ ηνπο επηά Θεβαίνπο ήξσ-
εο πνπ ππεξαζπίδνληαλ ηηο επηά 
πχιεο ηεο Θήβαο. Απέλαληη απφ 
ηνλ Δηενθιή ήηαλ ν Πνιπλείθεο. Ζ 
ηειηθή κνλνκαρία ησλ δχν αδεξθψλ 
επηβεβαίσζε ηελ θαηάξα ηνπ Οηδί- 
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πνδα. Σα δχν αδέξθηα έπεζαλ αι-
ιεινζθνησκέλα κπξνζηά ζηα ηείρε 
ηεο πφιεο, ε νπνία φκσο ζψζεθε. 

Ο λένο άξρνληαο ηεο πφιεο Κξέ-
σλ, αδειθφο ηεο Ηνθάζηεο θαη ζείνο 
ησλ παηδηψλ, εθδίδεη δηαηαγή λα ηα-
θεί ν Δηενθιήο κε ηηκέο, ελψ ην ζψκα 
ηνπ Πνιπλείθε λα κείλεη άηαθν, βν-
ξά ζηα ζθπιηά θαη ηα φξληα, γηαηί ζέ-
ιεζε λα πξνδψζεη ηελ παηξίδα ηνπ. 
Απφ ην ζεκείν απηφ αξρίδεη ε ππφ-
ζεζε ηεο ηξαγσδίαο. 

Ζ Ἀληηγόλε είλαη ην δεχηεξν απφ 
ηα ζσδφκελα έξγα ηνπ νθνθιή. Σν 
δίδαμε ην 442 π.Υ., θεξδίδνληαο ηελ 
πξψηε λίθε. ηε λεφηεξε επνρή απφ 
ηνλ κχζν ηεο Αληηγφλεο εκπλεχζηε-
θαλ αξθεηνί μέλνη ζπγγξαθείο. Δλ-
δεηθηηθά αλαθέξνληαη νη ζχγρξνλνη 
Ε. Αλνχηγ θαη Μ. Μπξερη. 
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10. Eugène-Jean Damery, 
Ζ Αληηγόλε ζηεξίδεη ηνλ Οηδίπνδα, 

όηαλ απηόο εμνξίδεηαη από ηε Θήβα. 
1843. Διαηνγξαθία. Παξίζη, 

Δζληθή ρνιή Θαιώλ Σερλώλ. 
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ΑΡΙΣΟΦΑΝΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟΤ 
 

ΟΦΟΚΛΔΟΤ ΑΝΣΙΓΟΝΗ 
ΤΠΟΘΔΙ 

Ἀληηγφλε παξὰ ηὴλ πξφζηαμηλ ηο 
πφιεσο ζάςαζα ηὸλ Πνιπλείθελ 
ἐθσξάζε, θαὶ εἰο κλεκεῖνλ θαηάγεη-
νλ ἐληεζεῖζα παξὰ ηνῦ Κξένληνο 
ἀλῄξεηαη· ἐθ’ ᾗ θαὶ Αἵκσλ δπζπα-
ζήζαο δηὰ ηὸλ εἰο αὐηὴλ ἔξσηα μίθεη 
ἑαπηὸλ δηερεηξίζαην. ἐπὶ δὲ ηῶ ηνχ-
ηνπ ζαλάηῳ θαὶ ἡ κήηεξ Δὐξπδίθε 
ἑαπηὴλ ἀλεῖιε. 

Κεῖηαη ἡ κπζνπνηία θαὶ παξ’ Δὐξη-
πίδε ἐλ Ἀληηγφλῃ· πιὴλ ἐθεῖ θσξα-
ζεῖζα κεηὰ ηνῦ Αἵκνλνο δίδνηαη 
πξὸο γάκνπ θνηλσλίαλ θαὶ ηίθηεη 
ηὸλ Αἵκνλα. 

Ἡ κὲλ ζθελὴ ηνῦ δξάκαηνο ὑπφ-
θεηηαη ἐλ Θήβαηο ηαῖο Βνησηηθαῖο. ὁ 
δὲ ρνξὸο ζπλέζηεθελ ἐμ ἐπηρσξίσλ 
γεξφλησλ· πξνινγίδεη δὲ ἡ Ἀληηγφ-
λε· ὑπφθεηηαη δὲ ηὰ πξάγκαηα ἐπὶ  
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ηλ Κξένληνο βαζηιείσλ. ηὸ δὲ θε-
θάιαηφλ ἐζηη ηάθνο Πνιπλείθνπο, 
Ἀληηγφλεο ἀλαίξεζηο, ζάλαηνο Αἵκν-
λνο, θαὶ κφξνο Δὐξπδίθεο ηο Αἵκν-
λνο κεηξφο. 

Φαζὶ δὲ ηὸλ νθνθιέα ἠμηζζαη 
ηο ἐλ άκῳ ζηξαηεγίαο, εὐδνθηκή-
ζαληα ἐλ ηῆ δηδαζθαιίᾳ ηο Ἀληηγφ-
λεο, ιέιεθηαη δὲ ηὸ δξᾶκα ηνῦην 
ηξηαθνζηὸλ δεχηεξνλ. 
 

Μεηάθξαζε 
Ζ Αληηγφλε, παξαβαίλνληαο ηελ 

απαγφξεπζε ηεο πφιεο, αθνχ έζα-
ςε ηνλ Πνιπλείθε, πηάζηεθε επ’ απ-
ηνθψξσ θαη ζαλαηψζεθε, αθνχ ν 
Κξέσλ ηελ έθιεηζε ζε ππφγεην ζά-
ιακν. Καη ν Αίκσλ, εμαηηίαο ηνπ έξσ-
ηά ηνπ πξνο απηή, επεηδή ππέθεξε 
γη’ απηήλ, απηνθηφλεζε κε καραίξη. 
Γηα ηνλ ζάλαην ηνπ θαη ε κάλα ηνπ ε 
Δπξπδίθε απηνθηφλεζε. 

Ο κχζνο απαληά θαη ζηνλ Δπξηπί- 
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δε ζηελ ηξαγσδία ηνπ Αληηγόλε· 
φκσο εθεί, αθνχ πηάζηεθε επ’ απην-
θψξσ κε ηνλ Αίκνλα, ηνλ παληξεχ-
εηαη θαη γελλάεη ηνλ Αίκνλα. 

Σν δξάκα έρεη σο ζθεληθφ ηε Θήβα 
ηεο Βνησηίαο. Ο ρνξφο απνηειείηαη 
απφ ληφπηνπο γέξνληεο. Σνλ πξφιν-
γν θάλεη ε Αληηγφλε. Ζ δξάζε εμειίζ-
ζεηαη ηελ επνρή πνπ βαζηιεχεη ν 
Κξέσλ. Σα πην ζεκαληηθά γεγνλφηα 
είλαη ε ηαθή ηνπ Πνιπλείθε, ε ζαλά-
ησζε ηεο Αληηγφλεο, ν ζάλαηνο ηνπ 
Αίκνλα θαη ηεο κεηέξαο ηνπ Δπξπ-
δίθεο. 

Οη αξραίνη ιέλε φηη ν νθνθιήο, 
εμαηηίαο ηεο επηηπρίαο πνπ είρε ε 
παξάζηαζε ηεο Αληηγφλεο, εθιέρηε-
θε ζην αμίσκα ηνπ ζηξαηεγνχ, θαηά 
ηελ εθζηξαηεία ελαληίνλ ηεο άκνπ. 
Σν δξάκα απηφ έρεη θαηαηαγεί ηξηα-
θνζηφ δεχηεξν ζηε ζεηξά (απφ ην 
ζχλνιν ησλ έξγσλ ηνπ νθνθιή). 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΣΡΑΓΩΓΙΑ 
 

ΚΑΣΑ ΠΟΟΝ ΜΔΡΗ ΣΙΥΟΙ 
Πξφινγνο 1-99 
Πάξνδνο 100-161 
Α΄ Δπεηζφδην 162-331 
Α΄ ηάζηκν 332-375 
Β΄ Δπεηζφδην 376-581 
Β΄ ηάζηκν 582-625 
Γ΄ Δπεηζφδην 626-780 
Γ΄ ηάζηκν 781-800 
Γ΄ Δπεηζφδην 801-943 
Γ΄ ηάζηκν 944-987 
Δ΄ Δπεηζφδην 988-1114 
Δ΄ ηάζηκν 1115-1154 
Έμνδνο 1155-1353 
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ΣΑ ΠΡΟΩΠΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Αληηγόλε: Κφξε ηνπ Οηδίπνδα 
 

Ιζκήλε: Αδειθή ηεο Αληηγφλεο 
 

Υνξόο: Γέξνληεο Θεβαίνη 
 

Κξέσλ: Βαζηιηάο ηεο Θήβαο 
 

Φύιαμ: Έλαο απφ ηνπο θξνπξνχο 
ηνπ Πνιπλείθε 
 

Αίκσλ: Γηνο ηνπ Κξένληα 
 

Σεηξεζίαο: Θεβαίνο κάληεο 
 

Άγγεινο: Αγγειηνθφξνο πνπ θέξλεη 
εηδήζεηο απφ καθξηά 
 

Δπξπδίθε: Γπλαίθα ηνπ Κξένληα 
 

Δμάγγεινο: Αγγειηνθφξνο πνπ 
θέξλεη εηδήζεηο απφ ην παιάηη 
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Α΄ ΜΔΡΟ 
 

ΚΔΗΜΔΝΟ - ΓΛΩΗΚΑ ΥΟΛΗΑ 
ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΩΝ 

ΔΝΟΣΖΣΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Οη Φχιαθεο νδεγνχλ 

ηελ Αληηγφλε ζηνλ Κξένληα. 
Παξάζηαζε ινπθαληθνύ αγγείνπ 

ηνπ 4νπ αηώλα π.Χ. 
Ινλδίλν, Βξεηαλληθό Κνπζείν 
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ΑΝΣΗΓΟΝΖ* 

Ὦ θνηλὸλ αὐηάδειθνλ Ἰζκήλεο  
θάξα, 

ἆξ’ νἶζζ’ ὅ ηη Εεὺο ηλ ἀπ’ Οἰδίπνπ  
θαθλ 

ὁπνῖνλ νὐρὶ λῶλ ἔηη δώζαηλ ηειεῖ; 
Οὐδὲλ γὰξ νὔη’ ἀιγεηλὸλ νὔη’ ἄηεο  

ἄηεξ 

 5  νὔη’ αἰζρξὸλ νὔη’ ἄηηκόλ ἐζζ’,  

ὁπνῖνλ νὐ  
ηλ ζλ ηε θἀκλ νὐθ ὄπσπ’ ἐγὼ  

θαθλ. 
Καὶ λῦλ ηί ηνῦη’ αὖ θαζη παλδήκῳ  

πόιεη 
θήξπγκα ζεῖλαη ηὸλ ζηξαηεγὸλ  

ἀξηίσο; 
ἔρεηο ηη θεἰζήθνπζαο; ἤ ζε ιαλζάλεη 
 

* Σν θείκελν αθνινπζεί ηελ έθδνζε 

A. C. Pearson (OXFORD), 1967, κε 
ειάρηζηεο, θαηά πεξίπησζε, δηαθν-
ξεηηθέο γξαθέο. 
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10  πξὸο ηνὺο θίινπο ζηείρνληα ηλ  

ἐρζξλ θαθά; 
 

ΗΜΖΝΖ 
Ἐκνὶ κὲλ νὐδεὶο κῦζνο, Ἀληηγόλε  

θίισλ 
νὔζ’ ἡδὺο νὔη’ ἀιγεηλὸο ἵθεη’ ἐμ ὅηνπ 
δπνῖλ ἀδειθνῖλ ἐζηεξήζεκελ δύν, 
κηᾷ ζαλόληνηλ ἡκέξᾳ δηπιῆ ρεξί· 

15  ἐπεὶ δὲ θξνῦδόο ἐζηηλ Ἀξγείσλ  

ζηξαηὸο 
ἐλ λπθηὶ ηῆ λῦλ, νὐδὲλ νἶδ’  

ὑπέξηεξνλ, 
νὔη’ εὐηπρνῦζα κᾶιινλ νὔη’  

ἀησκέλε. 
 

ΑΝΣ. Ἤηδε θαιο, θαί ζ’ ἐθηὸο  
αὐιείσλ ππιλ 

ηνῦδ’ νὕλεθ’ ἐμέπεκπνλ, ὡο κόλε  
θιύνηο. 
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ΓΛΩΙΚΑ ΥΟΛΙΑ 

 1  θνηλὸο = φκαηκνο, απφ ην ίδην 

αίκα 

 

αὐηάδειθνο = δειψλεη ηνπο θνηλνχο 
γνλείο 

 

θνηλὸλ αὐηάδειθνλ = αδειθή κνπ 
(ηα επίζεηα εθθξάδνπλ κε έκθαζε 
ηε ζπγγεληθή ζρέζε) 
 

Ἰζκήλεο θάξα = πεξίθξαζε, αληί 
Ηζκήλε (ε πεξίθξαζε δειψλεη 
ζηνξγή) 

 

ἆξ’ νἶζζ’ = άξαγε μέξεηο; 

 

ὅ ηη Εεὺο ηλ ἀπ’ Οἰδίπνπ θαθλ ηε-
ιεῖ = ε ζπληαθη. ζεηξά ὅ,ηη (ἐζηὶ) ηλ 
ἀπ’ Οἰδίπνπ θαθλ ὁπνῖνλ νὐρὶ Εεὺο 
ηειεῖ = αλ ππάξρεη θακηά ζπκθνξά 
πνπ καο θιεξνδφηεζε ν Οηδίπνδαο 
θαη λα κελ ηελ έζηεηιε ν Γίαο; 

 

λῶλ (δνη. εζηθή) = ζε καο 

 

ἀιγεηλὸλ = δπζάξεζην, ιππεξφ 
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ἄηεο ἄηεξ = θπξηνι. ρσξίο ζπκθνξά 
(νη αξλήζεηο αληηζηξέθνπλ ην λφε-
κα) γεκάην ζπκθνξέο 

 

αἰζρξὸλ = ληξνπή (ην επίζεην έρεη 
εζηθή έλλνηα) 

 

ἄηηκνλ = επνλείδηζην (αλαθέξεηαη 
ζε δεκφζηεο ηαπεηλψζεηο ή 
απνξξίςεηο 
 

ὁπνῖνλ… θαθλ = ὁπνῖνλ νὐθ ὄπσπα 

(ὄλ= θηγξκ. κηρ.) ηλ ζλ ηε θἀκλ 
θαθλ = πνπ εγψ λα κελ έρσ δεη 
κέζα ζηα δηθά ζνπ θαη ηα δηθά κνπ 
βάζαλα 
 

θαὶ λῦλ… ἀξηίσο = ε ζπληαθη. ζεηξά: 
θαὶ λῦλ ηί αὖ (ἐζηὶ)ηνῦην ηὸ θήξπγ-
κα, ὃ θαζη ζεῖλαη ηὸλ ζηξαηεγὸλ ἀξ-
ηίσο παλδήκῳ πόιεη = θαη ηψξα ηη 
είλαη πάιη απηή ε δηαηαγή πνπ ιέλε 
φηη δηαθήξπμε ν ζηξαηεγφο, πξηλ 
απφ ιίγν ζ’ νιφθιεξε ηελ πφιε; 
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ἔρεηο ηη θεἰζήθνπζαο; (ζρ. πξσζχ-
ζηεξν) = μέξεηο ηίπνηε θη έρεηο 
αθνχζεη; 
 

ζηείρσ = βαδίδσ, έξρνκαη (εδψ 
κεηαθ. απεηιψ) 

 

10 ηλ ἐρζξλ θαθὰ = θαθά πνπ 

ηαηξηάδνπλ ζηνπο ερζξνχο 

 

θίινη = αγαπεκέλνη 

 

κῦζνο = ιφγνο, είδεζε 

 

θίισλ (γελ. αληηθ.) = γηα ηνπο 
αγαπεκέλνπο 

 

δπνῖλ ἀδειθνῖλ… δύν = δπν εκείο ζηε-
ξεζήθακε ηα δπν καο αδέιθηα (ηνλί-
δεηαη κε ηελ επαλάιεςε ηνπ αξηζκε-
ηηθνχ ν ζάλαηνο ησλ δπν αγνξηψλ 
θαη ε κνλαμηά ησλ δπν θνξηηζηψλ 
 

δηπιῆ ρεξί (δνη.νξγαλ) = κε ακνηβαίν 
θφλν (ην φξγαλν αληί ηεο πξάμεο) 
 

θξνῦδόο (<πξὸ+ὁδὸο) ἐζηηλ = ηξά-
πεθε ζε θπγή, έγηλε άθαληνο 
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ἐλ λπθηὶ ηῆ λῦλ = ηε λχθηα απηή 

ὑπέξηεξνλ = πεξηζζφηεξν 
 

νὔη’ εὐηπρνῦζα κᾶιινλ νὔη’ 
ἀησκέλε (θηγξκ. κηρ.)= νχηε φηη 
είκαη πην επηπρηζκέλε νχηε πην 
δπζηπρηζκέλε 
 

ᾔδε θαιο = ήκνπλα ζίγνπξε (επδηά-
θξηηε ε εηξσλεία ηεο Αληηγφλεο γηα 
ηελ απάζεηα ηεο Ηζκήλεο) 
 

αὔιεηαη πύιαη = νη εμψπνξηεο ηνπ 
αλαθηφξνπ 
 

θιύσ = αθνχσ 
 
 

20 ΗΜ. Σί δ’ ἔζηη; δεινῖο γάξ ηη  

θαιραίλνπζ’ ἔπνο. 
ΑΝΣ. Οὐ γὰξ ηάθνπ λῶλ ηὼ  

θαζηγλήησ Κξέσλ 
ηὸλ κὲλ πξνηίζαο, ηὸλ δ’ ἀηηκάζαο  

ἔρεη; 
Ἐηενθιέα κέλ, ὡο ιέγνπζη, ζὺλ δίθῃ 
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ρξεζζεὶο δηθαίᾳ θαὶ λόκνπ θαηὰ  
ρζνλὸο 

25  ἔθξπςε ηνῖο ἔλεξζελ ἔληηκνλ  

λεθξνῖο, 
ηὸλ δ’ ἀζιίσο ζαλόληα Πνιπλείθνπο  

λέθπλ 
ἀζηνῖζί θαζηλ ἐθθεθεξῦρζαη ηὸ κὴ 
ηάθῳ θαιύςαη κεδὲ θσθῦζαί ηηλα, 
ἐᾶλ δ’ ἄθιαπηνλ, ἄηαθνλ, νἰσλνῖο  

γιπθὺλ 

30  ζεζαπξὸλ εἰζνξζη πξὸο ράξηλ  

βνξᾶο. 
Σνηαῦηά θαζη ηὸλ ἀγαζὸλ Κξένληα  

ζνὶ 
θἀκνί, ιέγσ γὰξ θἀκέ, θεξύμαλη’  

ἔρεηλ, 
θαὶ δεῦξν λεῖζζαη ηαῦηα ηνῖζη κὴ  

εἰδόζηλ 
ζαθ πξνθεξύμνληα, θαὶ ηὸ πξᾶγκ’  

ἄγεηλ 

35  νὐρ ὡο παξ’ νὐδέλ, ἀιι’ ὃο ἂλ  

ηνύησλ ηη δξᾷ, 
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θόλνλ πξνθεῖζζαη δεκόιεπζηνλ ἐλ  
πόιεη. 

Οὕησο ἔρεη ζνη ηαῦηα, θαὶ δείμεηο  
ηάρα 

εἴη’ εὐγελὴο πέθπθαο εἴη’ ἐζζιλ  
θαθή. 

 

ΗΜ. ηί δ’, ὦ ηαιαῖθξνλ, εἰ ηάδ’ ἐλ  
ηνύηνηο, ἐγὼ 

40  ιύνπζ’ ἂλ ἢ ‘θάπηνπζα  

πξνζζείκελ πιένλ; 
 

ΑΝΣ. Δἰ μπκπνλήζεηο θαὶ  
μπλεξγάζεη ζθόπεη. 

 

 

20  δεινῖο… ἔπνο = δείρλεηο φηη θά-

πνηα είδεζε ζε βαζαλίδεη 
 

θαιραίλσ (θάιρε = πνξθχξα, ε κηθ. 
απφ ηε ζάιαζζα) = ζπιινγίδνκαη 
βαζηά, ζθέθηνκαη γεκάηνο ηαξαρή 
νὐ γάξ… ἔρεη; = ε εξψηεζε δειψλεη 
αγαλάθηεζε 
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ηὼ θαζηγλήησ λῶλ (= ἡκῖλ) = απφ ηα 
δπν καο αδέιθηα 
 

ηὸλ κὲλ πξνηίζαο (ἔρεη) ηὸλ δὲ ἀηηκά-
ζαο ἔρεη; (πεξηθξ.) = ηνλ έλα έθξηλε 
άμην ηαθήο, ελψ ηνλ άιιν αλάμην λα 
ηαθεί (ἀηηκάδσ = ζηεξψ) 
 

ζὺλ δίθῃ ρξεζζεὶο (= ρξεζάκελνο) 
δηθαίᾳ θαὶ λόκῳ = ηνπ θέξζεθε κε 
δίθαηε θξίζε θαη ζχκθσλα κε ηε 
ζξεζθεπηηθή ζπλήζεηα 
 

ἔθξπςε = έζαςε, δηέηαμε λα ζάςνπλ 
 

ἔλεξζελ = θάησ 
 

ἔληηκνλ (πξνι. θαηεγ.) = ψζηε λα 
είλαη ηηκεκέλνο 
ἀζιίσο = θαηά ηξφπν νηθηξφ 
 

λέθπο -πνο = λεθξφο 
 

ηὸλ δ’ ἀζιίσο λέθπλ = ε ζπλη. ζεηξά: 

ηὸλ δὲ λέθπλ Πνιπλείθνπο ἀζιίσο 
ζαλόληνο (ζρ. ππαιιαγήο) = αιιά 
ην θνξκί ηνπ Πνιπλείθε, ν νπνίνο 
πέζαλε κε αμηνιχπεην ηξφπν 
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ἐθθεξύηηνκαη = δηαθεξχζζνκαη 
 

ηὸ κὴ θαιύςαη… θσθῦζαη = θαλείο λα 
κε ην ζάςεη θαη λα κε ην θιάςεη 
 

ἐᾶλ (ππνθ.=πάληαο) = λα ην αθήζνπλ 
 

ζεζαπξὸο = εχξεκα, έξκαην (ρνι.) 
 

νἰσλνῖο εἰζνξζη (επηζ. κηρ.) = γηα 
ηα φξληα πνπ ιαίκαξγα ςάρλνπλ 
 

30  πξὸο ράξηλ βνξᾶο = γηα ηελ ηξν-

θή ηνπο 
 

ἀγαζὸο (εηξσλ.) = ν θαιφο 
 

ζνὶ θἀκνὶ (δνη. εζηθή) = γηα ζέλα θαη 
γηα κέλα 
 

ιέγσ γὰξ θἀκὲ = ιέγσ θαη γηα κέλα, 
 

θαληάζνπ θαη γηα κέλα 
 

θεξύμαληα ἔρεηλ = φηη έρεη θεξχμεη 
δεκφζηα 
 

θαὶ δεῦξν λεῖζζαη (θαζὶ) = θαη ιέλε 
φηη έξρεηαη εδψ 
 

ζαθ (πξνι. θαηεγ.) = ψζηε λα είλαη 
θαζαξά 
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πξνθεξύμνληα (ηει. κηρ.) = γηα λα 
δηαθεξχμεη δεκφζηα 
 

ηνῖζη κὴ εἰδόζη (=νἳ ἂλ κὴ εἰδζη) = 
ζε φζνπο δελ μέξνπλ· πξννηθνλν-
κείηαη ε είζνδνο ηνπ ρνξνχ 
 

ηὸ πξᾶγκα ἄγσ ὡο παξ’ νὐδὲλ = 
ζεσξψ θάηη αζήκαλην 
 

πξνθεῖζζαη (ελλ. ηνύηῳ) θόλνλ δεκό-
ιεπζηνλ (ιεύσ = ιηζνβνιψ) = φηη ηνλ 
πεξηκέλεη ζάλαηνο κε δεκφζην ιηζν-
βνιηζκφ 
 

ζνη (δνη. εζηθή) = γηα ζέλα 
 

ηάρα = γξήγνξα 
 

εὐγελὴο = απφ επγεληθή γεληά θαη 
γελλαία ζην ήζνο 
εἴηε ἐζζιλ θαθὴ = εἴηε θαίπεξ ἐμ 
ἐζζιλ γελνκέλε πέθπθαο θαθὴ = ή 
ηηπνηέληα απφ επγεληθή γεληά 
 

ὦ ηαιαῖθξνλ (<ηάιαο+θξὴλ) = 
δχζηπρε, ηνικεξή 
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εἰ ηάδ’ ἐλ ηνύηνηο (ἐζηὶ) = αλ έηζη 
έρνπλ ηα πξάγκαηα 
 

ιύνπζα εἴζ’ ἅπηνπζα (παξνηκηαθή 
έθθξαζε ακεραλίαο) = κε ην λα ρα-
ιαξψλσ ή λα ζθίγγσ ηνλ θφκπν, 
φ,ηη θαη αλ θάλσ 
 

40  ηί δ’ ἐγὼ πξνζζείκελ ἂλ πιένλ  

(= ηί πιένλ πνηήζαηκη άλ) = ηη φθεινο 
ζα κπνξνχζα λα θέξσ; 
 

εἰ μπκπνλήζεηο θαὶ μπλεξγάζῃ (πιά-

γηεο εξση. απφ ην ξ. ζθόπεη) = αλ ζα 
κε βνεζήζεηο θαη ζα ζπλεξγαζηείο 
καδί κνπ (ην πξψην ξήκα είλαη 
γεληθφηεξν) 
 

 
ΗΜ. Πνῖόλ ηη θηλδύλεπκα; πνῦ  

γλώκεο πνη’ εἰ; 
 

ΑΝΣ. Δἰ ηὸλ λεθξὸλ μὺλ ηῆδε  
θνπθηεῖο ρεξί. 
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ΗΜ. Ἦ γὰξ λνεῖο ζάπηεηλ ζθ’,  
ἀπόξξεηνλ πόιεη; 

 

45 ΑΝΣ. Σὸλ γνῦλ ἐκὸλ θαὶ ηὸλ ζόλ  

ἢλ ζὺ κὴ ζέιῃο 
ἀδειθόλ· νὐ γὰξ δὴ πξνδνῦζ’  

ἁιώζνκαη. 
 

ΗΜ. Ὦ ζρεηιία, Κξένληνο  
ἀληεηξεθόηνο; 

 

ΑΝΣ. Ἀιι’ νὐδὲλ αὐηῶ ηλ ἐκλ κ’  
εἴξγεηλ κέηα. 

 

ΗΜ. Οἴκνη· θξόλεζνλ, ὦ  
θαζηγλήηε, παηὴξ 

50  ὡο λῶλ ἀπερζὴο δπζθιεήο η’  

ἀπώιεην, 
πξὸο αὐηνθώξσλ ἀκπιαθεκάησλ  

δηπιᾶο 
ὄςεηο ἀξάμαο αὐηὸο αὐηνπξγῶ ρεξί· 
ἔπεηηα κήηεξ θαὶ γπλή, δηπινῦλ  

ἔπνο, 
πιεθηαῖζηλ ἀξηάλαηζη ισβᾶηαη βίνλ· 
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55  ηξίηνλ δ’ ἀδειθὼ δύν κίαλ θαζ’  

ἡκέξαλ 
αὐηνθηνλνῦληε ηὼ ηαιαηπώξσ  

κόξνλ 
θνηλὸλ θαηεηξγάζαλη’ ἐπαιιήινηλ  

ρεξνῖλ. 
Νῦλ δ’ αὖ κόλα δὴ λὼ ιειεηκκέλα  

ζθόπεη 
ὅζῳ θάθηζη’ ὀινύκεζ’, εἰ λόκνπ βίᾳ 

60  ςθνλ ηπξάλλσλ ἢ θξάηε  

παξέμηκελ. 
Ἀιι’ ἐλλνεῖλ ρξὴ ηνῦην κὲλ γπλαῖρ’  

ὅηη 
ἔθπκελ, ὡο πξὸο ἄλδξαο νὐ  

καρνπκέλα· 
 

 
θηλδύλεπκα = επηθίλδπλε πξάμε (ε ι. 
απνθαιχπηεη ην ήζνο) 
 

πνῖ γλώκεο πνη’ εἶ = ηη ηάρα έρεηο 
ζην κπαιφ ζνπ; 
 

100 / 40 



εἰ ηὸλ λεθξόλ… θνπθηεῖο = πιάγηα 

εξψη., εμαξηάηαη απφ ην ξ. ζθόπεη 
 

θνπθίδσ (= ἀλαηξνῦκαη) = ζεθψλσ 
ηνλ λεθξφ 
 

ἦ γὰξ = αιήζεηα (έθθξαζε έθπιεμεο) 
 

ζθ’(ὲ) = απηφλ 
 

ἀπόξξεηνλ (ελλ. ὄλ, ελαλη. κηρ., αηη. 
απφι.) ηῆ πόιεη = αλ θαη απαγνξεχ-
εηαη ξεηά ζηνπο πνιίηεο 
 

νὐ γὰξ πξνδνῦζ’(α) ἁιώζνκαη (ἁιί-
ζθνκαη) = γηαηί δε ζα θαηεγνξεζψ 
φηη ηνλ πξφδσζα 
 

ζρέηιηνο (απφ ην ζρεζεῖλ, ηνπ ξ. 

ἔρσ) = απηφο πνπ ηνικάεη θνβεξά, 
αιιά θη απηφο πνπ πάζρεη θνβεξά 
(ηιήκσλ) 
 

Θξένληνο ἀληεηξεθόηνο (γελ. απφι. 
ελαλη. κηρ.) = ελψ ην έρεη απαγν-
ξεχζεη ν Κξέσλ 
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ἀιι’ νὐδὲλ κέηα ( = κέηεζηηλ) αὐηῶ 
εἴξγεηλ κε ηλ ἐκλ = αιιά απηφο  
δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα λα κε ε-
κπνδίζεη λα ζάςσ ηνπο δηθνχο κνπ 
 

νἴκνη = αιίκνλν 
 

50  λῶλ (δνη. εζηθή)· ζπλάπηεηαη κε 

ην ἀπώιεην ὁ παηὴξ = καο ράζεθε ν 
παηέξαο καο 
 

ἀπερζὴο (ἀπερζάλνκαη) = κηζεηφο 
 

δπζθιεὴο (<δπζ+θιένο) = ληξνπηα-
ζκέλνο 
 

αὐηόθσξνο ( = θσξαζείο ἐπ’ αὐηῶ 
ηῶ ἔξγῳ) = απηφο πνπ κφλνο ηνπ 
έθεξε ζην θσο 
 

ἀκπιαθήκαηα = ακαξηήκαηα 
 

πξὸο αὐηνθώξσλ ἀκπιαθεκάησλ 
(αλαγθ. αίηην) = γηα ηα ακαξηήκαηα 
πνπ κφλνο ηνπ έθεξε ζην θσο 
 

δηπιᾶο ὄςεηο = ηα δπν ηνπ κάηηα 
 

ἀξάμαο (ἀξάζζσ) = αθνχ ρηχπεζε 
δπλαηά 
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αὐηνπξγῶ ρεξὶ ( = ἰδίᾳ ρεξὶ) = κε ην 
ίδην ηνπ ην ρέξη 
 

δηπινῦλ ἔπνο (παξάζεζε ζηα κήηεξ 
θαη γπλὴ) = δηπιφ φλνκα (γηα έλα 
θαη ην απηφ πξφζσπν) 
 

πιεθηὴ ἀξηάλε (<ἀξηάλσ) = πιεθηή 
ζειηά 
 

ισβκαη = θαθνκεηαρεηξίδνκαη 
 

ισβᾶηαη βίνλ = πεζαίλεη ληξνπηα-
ζκέλε 
 

αὐηνθηνλνῦληε (δπτθ.αξ., κηρ. ελεζη. 
ηνπ ξ. αὐηνθηνλέσ -) = πνπ αιιε-
ινζθνηψζεθαλ 
 

ηὼ ηαιαηπώξσ (δυίθ. αξ.) = νη δπζηπ-
ρηζκέλνη 
 

θαηεηξγάζαλην θνηλὸλ κόξνλ = βξή-
θαλ ακνηβαίν ζάλαην 
 

ἐπαιιήινηλ ρεξνῖλ (δπτθ. αξ. δνη. 
νξγαλ.) = κε ρέξηα πνπ ζήθσζαλ ν 
έλαο ελαληίνλ ηνπ άιινπ 
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κόλα δὴ = νινκφλαρεο 
 

ιειεηκκέλα (δπτθ. αξ.) = πνπ έρνπκε 
κείλεη 
 

ὅζῳ θάθηζηα ὀινύκεζα (πιάγηα 
εξψη. απφ ην ξ. ζθόπεη) = πφζν 
αηηκσηηθά ζα ραζνχκε 
 

λόκνπ βίᾳ = παξαβηάδνληαο ηνλ λφκν 
 

εἰ παξέμηκελ (κέιι. ηνπ ξ. παξεμέξ-
ρνκαη) = αλ παξαβνχκε 
 

ςθνο = απφθαζε 
 

60  θξάηε ηπξάλλσλ = ε βαζηιηθή 

εμνπζία 
 

ρξὴ ἐλλνεῖλ ηνῦην = πξέπεη λα 
ζθεθζείο ην εμήο 
 

γπλαῖρ’ ὅηη ἔθπκελ (επεμ. ζην ηνῦην)  
= φηη δειαδή γελλεζήθακε γπλαίθεο 
 

ὡο....καρνπκέλα = θαη απφ ηελ άιιε 
δελ κπνξνχκε λα ηα βάδνπκε κε  
άλδξεο 
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ἔπεηηα δ’ νὕλεθ’ ἀξρόκεζζ’ ἐθ  
θξεηζζόλσλ, 

θαὶ ηαῦη’ ἀθνύεηλ θἄηη ηλδ’ ἀιγίνλα. 

65  Ἐγὼ κὲλ νὖλ αἰηνῦζα ηνὺο ὑπὸ  

ρζνλὸο 
μύγγλνηαλ ἴζρεηλ, ὡο βηάδνκαη ηάδε, 
ηνῖο ἐλ ηέιεη βεβζη πείζνκαη· ηὸ  

γὰξ 
πεξηζζὰ πξάζζεηλ νὐθ ἔρεη λνῦλ  

νὐδέλα. 
 

ΑΝΣ. Οὔη’ ἂλ θειεύζαηκ’ νὔη’ ἄλ, εἰ  
ζέινηο ἔηη 

70  πξάζζεηλ, ἐκνῦ γ’ ἂλ ἡδέσο  

δξῴεο κέηα. 
Ἀιι’ ἴζζ’ ὁπνῖά ζνη δνθεῖ, θεῖλνλ δ’  

ἐγὼ 
ζάςσ· θαιόλ κνη ηνῦην πνηνύζῃ  

ζαλεῖλ. 
Φίιε κεη’ αὐηνῦ θείζνκαη, θίινπ  

κέηα, 
ὅζηα παλνπξγήζαζ’· ἐπεὶ πιείσλ  

ρξόλνο 
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75  ὃλ δεῖ κ’ ἀξέζθεηλ ηνῖο θάησ ηλ  

ἐλζάδε. 
Ἐθεῖ γὰξ αἰεὶ θείζνκαη· ζνὶ δ’, εἰ  

δνθεῖ, 
ηὰ ηλ ζελ ἔληηκ’ ἀηηκάζαζ’ ἔρε. 
 

ΗΜ. Ἐγὼ κὲλ νὐθ ἄηηκα πνηνῦκαη,  
ηὸ δὲ 

βίᾳ πνιηηλ δξᾶλ ἔθπλ ἀκήραλνο. 
 

80 ΑΝΣ. ζὺ κὲλ ηάδ’ ἂλ πξνὔρνη’·  

ἐγὼ δὲ δὴ ηάθνλ 
ρώζνπζ’ ἀδειθῶ θηιηάηῳ  

πνξεύζνκαη. 
 

ΗΜ. Οἴκνη ηαιαίλεο, ὡο  
ὑπεξδέδνηθά ζνπ. 

 

ΑΝΣ. Μὴ ‘κνῦ πξνηάξβεη· ηὸλ ζὸλ  
ἐμόξζνπ πόηκνλ. 

 

ΗΜ. Ἀιι’ νὖλ πξνκελύζῃο γε ηνῦην  
κεδελὶ 

85  ηνὔξγνλ, θξπθῆ δὲ θεῦζε, ζὺλ δ’  

αὔησο ἐγώ. 
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ΑΝΣ. Οἴκνη, θαηαύδα· πνιιὸλ  
ἐρζίσλ ἔζῃ 

ζηγζ‘, ἐὰλ κὴ πᾶζη θεξύμῃο ηάδε. 
 

ΗΜ. Θεξκὴλ ἐπὶ ςπρξνῖζη θαξδίαλ  
ἔρεηο. 

 

ΑΝΣ. Ἀιι’ νἶδ’ ἀξέζθνπζ’ νἷο  
κάιηζζ’ ἁδεῖλ κε ρξή. 

 

 

νὕλεθα = φηη 
 

ἐθ θξεηζζόλσλ (πνηεη. αίη.) = απφ 
ηζρπξφηεξνπο 
 

ἀθνύεηλ (απαξ. απνηει.) = ψζηε λα 
ππαθνχκε 
 

ηαῦηα θἄηη (= θαὶ ἔηη) ἀιγίνλα ηλδε 
= ζ’ απηά θαη αθφκε πηθξφηεξα, 
νδπλεξφηεξα απφ απηά 
 

μύγγλνηαλ ἴζρσ (= μπγγηγλώζθσ) = 
δεηψ ζπγγλψκε 
 

βηάδνκαη (=βίᾳ πξάζζσ ηνῦην) = 
θάλσ απηά ρσξίο ηε ζέιεζε κνπ 
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νἱ ἐλ ηέιεη βεβηεο (= βεβεθόηεο) = 
νη άξρνληεο 
 

πεξηζζὰ πξάηησ = θάλσ αλψηεξα 
απφ ηηο δπλάκεηο κνπ 
 

νὐθ ἔρεη λνῦλ νὐδέλα = είλαη αλφεην 
εληειψο 
 

νὔη’ ἂλ θειεύζαηκη = νχηε ζα ζε 
παξαθαινχζα 
 

70  νὔη’ ἂλ ἐκνῦ γ’ ἂλ ἡδέσο δξῴεο 

κέηα (δπλ. επθη.) = νχηε ζα δερφκνπλ 
κε επραξίζηεζε ηε ζχκπξαμή ζνπ 
 

ἀιι’ ἴζζη… δνθεῖ (= γίγλσζθε ὁπνῖα 
ζὺ ζέιεηο (ρνι.) = κα έρε φπνηα 
γλψκε ζέιεηο 
 

θαιόλ (ἐζηη) κνη ηνῦην πνηνύζῃ 
(ζαςάζῃ ηὸλ ἀδειθὸλ) ζαλεῖλ = ζα 
είλαη σξαίν γηα κέλα λα ζάςσ ηνλ 
αδειθφ κνπ θαη λα πεζάλσ 
 

θίιε… κέηα (ελλ. θεηκέλε) = καδί ηνπ 
αγαπεκέλε ζα αλαπαχνκαη πιάη ζ’  
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αγαπεκέλν (ε επαλάιεςε ηνπ κεηά 
εθθξάδεη ηελ ακνηβαία αγάπε) 
 

ὅζηα παλνπξγήζαζα (νμχκσξν) = 
αθνχ δηαπξάμσ κηα ηεξή παξαλν-
κία, άγηα θξηκαηηζκέλε 
 

ζὺ δ’ εἰ δνθεῖ, ηὰ ηλ ζελ ἔληηκα 
ἀηηκάζαζα ἔρε = αλ ζεο εζχ, αλ ην 
θξίλεηο ζσζηφ, πεξηθξφλα φζα 
είλαη ηίκηα γηα ηνπο ζενχο 
 

ἄηηκα πνηνῦκαη (πεξίθξ.) = 
πεξηθξνλψ 
 

ἀκήραλνο = αλίθαλε, αδχλακε 
 

ηὸ δξᾶλ (έλαξζξν απαξ. αληί άλαξ-
ζξνπ) = λα θάλσ, λα ελεξγψ 
 

80  ζὺ κὲλ… πξνύρνη(ν) = εζχ απηά 

λα πξνθαζίδεζαη 
 

νἴκνη ηαιαίλεο (γελ. αηηίαο) = αιίκν-
λν, δπζηπρηζκέλε 
 

ὡο ὑπεξδέδνηθά ζνπ = πφζν θνβνχ-
καη γηα ζέλα 
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πξνηαξβέσ - ηηλνο = θνβνχκαη γηα 
θάπνηνλ 
 

ηὸλ ζὸλ ἐμόξζνπ πόηκνλ = γηα ηε 
δηθή ζνπ κνίξα θξφληηδε 
 

πξνκελύσ = απνθαιχπησ 
 

θξπθῆ θεῦζε (πιένλ.) = θεύζσ = 
θξάηεζέ ην κπζηηθφ 
 

θαηαύδα (θαηαπδάσ - =κηιψ) = 
δηαθήξπμέ ην ζ’ φινπο 
 

ἐπὶ ςπρξνῖο = γηα ςπρξά πξάγκαηα 
 

νἶδ(α) ἀξέζθνπζ(α) (θηγξκ. κηρ·) = 
μέξσ φηη είκαη αξεζηή 
 

νἷο κάιηζηα ἁδεῖλ (αφξ. β΄ ηνπ ξ. 

ἁλδάλσ) κε ρξὴ = ζε θείλνπο πνπ 
πξέπεη πεξηζζφηεξν λ’ αξέζσ 
 

 

90 ΗΜ. εἰ θαὶ δπλήζεη γ’· ἀιι’  

ἀκεράλσλ ἐξᾷο. 
 

ΑΝΣ. νὐθνῦλ, ὅηαλ δὴ κὴ ζζέλσ, 
πεπαύζνκαη. 
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ΗΜ. ἀξρὴλ δὲ ζεξᾶλ νὐ πξέπεη  
ηἀκήραλα. 

 

ΑΝΣ. εἰ ηαῦηα ιέμεηο, ἐρζαξεῖ κὲλ ἐμ  
ἐκνῦ, 

ἐρζξὰ δὲ ηῶ ζαλόληη πξνζθείζῃ 
δίθῃ. 

95  Ἀιι’ ἔα κε θαὶ ηὴλ ἐμ ἐκνῦ  

δπζβνπιίαλ 
παζεῖλ ηὸ δεηλὸλ ηνῦην· πείζνκαη  

γὰξ νὐ 
ηνζνῦηνλ νὐδὲλ ὥζηε κὴ νὐ θαιο  

ζαλεῖλ. 
 

ΗΜ. ἀιι’ εἰ δνθεῖ ζνη, ζηεῖρε· ηνῦην  
δ’ ἴζζ’ ὅηη 

ἄλνπο κὲλ ἔξρῃ, ηνῖο θίινηο δ’  
ὀξζο θίιε. 

 

 

εἰ θαὶ δπλήζῃ γ(ε) = αλ ζα έρεηο θαη 
ηε δχλακε 
 

ὅηαλ δὴ κὴ ζζέλσ = φηαλ πηα δελ 
έρσ δχλακε 
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ἀξρὴλ (κε επηξξ. ζεκαζία) = 
θαζφινπ 
 

ζεξ = θπλεγψ 
 

ἐρζαξῆ = ζα κηζεζείο 
 

ἐμ ἐκνῦ = απφ κέλα 
 

ἐρζξὰ ηῶ ζαλόληη πξνζθείζῃ δίθῃ = 
δίθαηα ζα ζε κηζεί γηα πάληα ν 
λεθξφο 
ἔα (ἐάσ -) = άθεζε 
 

δπζβνπιία = αθξνζχλε 
 

 
ΥΟΡΟ 
ζηξνθή α΄ 
 

100  Ἀθηὶο ἀειίνπ, ηὸ θάι- 

ιηζηνλ ἑπηαπύιῳ θαλὲλ 
Θήβᾳ ηλ πξνηέξσλ θάνο, 
ἐθάλζεο πνη’, ὦ ρξπζέαο 
ἁκέξαο βιέθαξνλ, Γηξθαί- 

105  σλ ὑπὲξ ῥεέζξσλ κνινῦζα, 
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πείζνκαη (κέιι. ηνπ ξ. πάζρσ) νὐ 
ηνζνῦηνλ νὐδὲλ = ηίπνηε ηφζν 
θνβεξφ δε ζα πάζσ 
 

θαιο ζλῄζθσ = πεζαίλσ έληηκα 
 

εἰ δνθεῖ ζνη = αλ έηζη θξίλεηο 
 

ἄλνπο = αζπιιφγηζηε 
 

99  ὀξζο θίιε = αιεζηλά αγαπεκέλε 

 

 

ΜΔΣΑΦΡΑΗ 
(Έμνδνο ηεο Αληηγόλεο από ηελ 
πύιε πνπ νδεγεί ζηνπο αγξνύο. 
Ζ Ηζκήλε απνζύξεηαη ζην παιάηη. 
ηελ νξρήζηξα κπαίλεη ν ρνξόο.) 
 

Ω! Ζιηαρηίδα, η’ νκνξθφηαην 
πνπ θάλεθε παξά πνηέ ην θσο 
ζηε Θήβα ηελ επηάππιε, 
θψηηζεο πηα, ηεο κέξαο 
ηεο ρξπζήο καηφθιαδν, 
ήξζεο απ’ ηηο πεγέο ηεο Γίξθεο πέξα 
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ηὸλ ιεύθαζπηλ Ἀξγόζελ 
θηα βάληα παλζαγίᾳ 
θπγάδα πξόδξνκνλ ὀμπηέξῳ 
θηλήζαζα ραιηλῶ. 
 

110  Ὃλ ἐθ’ ἁκεηέξᾳ γᾷ Πνιπλείθεο 

ἀξζεὶο λεηθέσλ ἐμ ἀκθηιόγσλ 
[ἤγαγελ ἐρζξφλ· ὁ δ’] ὀμέα θιάδσλ 
ἀἰεηὸο εἰο γᾶλ ὣο ὑπεξέπηα, 
ιεπθο ρηόλνο πηέξπγη ζηεγαλόο, 

115  πνιιλ κεζ’ ὅπισλ 

μύλ ζ’ ἱππνθόκνηο θνξύζεζζη. 
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θαη ηνλ πνιεκηζηή κε ηελ αζπίδα ηε  
ιεπθή 

ηνλ έβαιεο ζην δξφκν ηεο θπγήο 
κε πην γνξγφ, ζθηρηφ ην ραιηλάξη  

ηψξα. 
 

Ο Πνιπλείθεο ηνλ νδήγεζε ζηε γε  
καο 

πνπ πήξε αέξα απφ θηιφληθα  
κηζφινγα 

θαη θξάδνληαο ζηξηγθηά ζαλ αεηφο 
πάλσ απ’ ηε γε πεηνχζε 
ρσκέλνο ζε ιεπθή θηεξνχγα ρηφλη 
κε ηα πνιιά ηνπ η’ άξκαηα, ηα  

θξάλε ηνπ 
κε ησλ αιφγσλ ηηο νπξέο ινθία. 
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αληηζηξ. α΄ 
ηὰο δ’ ὑπὲξ κειάζξσλ θνλώ- 
ζαηζηλ ἀκθηραλὼλ θύθιῳ 
ιόγραηο ἑπηάππινλ ζηόκα 

120  ἔβα, πξίλ πνζ’ ἁκεηέξσλ 

αἱκάησλ γέλπζηλ πιεζζ- 
λαί ηε θαὶ ζηεθάλσκα πύξγσλ 
πεπθάελζ’ Ἥθαηζηνλ ἑιεῖλ. 
Σνῖνο ἀκθὶ λη’ ἐηάζε 

125  πάηαγνο Ἄξενο, ἀληηπάινπ 

δπζρείξσκα δξάθνληνο. 
 

Εεὺο γὰξ κεγάιεο γιώζζεο 
θόκπνπο 
ὑπεξερζαίξεη, θαὶ ζθαο ἐζηδὼλ 
πνιιῶ ῥεύκαηη πξνζληζζνκέλνπο 

130  ρξπζνῦ θαλαρο ὑπεξφπηαο, 

 παιηῶ ῥηπηεῖ ππξὶ βαιβίδσλ 
ἐπ’ ἄθξσλ ἤδε 
λίθελ ὁξκλη’ ἀιαιάμαη· 
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Επγηάζηεθαλ απφ ηηο ζηέγεο πάλσ 
ηα λχρηα θφλν δηςψληαο, 
επηάππιν ην ζηφκα γχξσ  

ράζθνληαο 
θαη ράζεθε· πξνηνχ ζην αίκα καο 
ην ξάκθνο ηνπ ρνξηάζεη, 
πξνηνχ κε ην δαδί ππξπνιεζνχλ 
νη πχξγνη, ηα ζηέθαλα ηεο πφιεο  

καο· 
ηέηνηα πνιέκνπ ηαξαρή 
πνπ πήξε πιάηεο θαη θηεξά 
θαη δχζθνια ηνλ έβαιελ ν 

 Γξάθνληαο ζην ρέξη. 
 

Ο Γίαο απερζάλεηαη ηα ιφγηα ηα  
παρηά 

ηνπ θνκπαζκνχ· θη σο ηνπο είδε 
ρείκαξξνο λα μερχλνληαη 
βξνληνρηππψληαο ππεξφπηεο ηα  

θινπξηά ηνπο, 
αζηξνπειέθη ξίρλεη ζχξξηδα, 
θαζψο ζηηο ληάπηεο φξκαγε 
ηε λίθε λ’ αιαιάμεη. 



ζηξνθή β΄ 
ἀληηηύπᾳ δ’ ἐπὶ γᾷ πέζε  

ηαληαισζεὶο 

135  ππξθόξνο, ὃο ηόηε καηλνκέλᾳ  

μὺλ ὁξκᾷ 
βαθρεύσλ ἐπέπλεη 
ῥηπαῖο ἐρζίζησλ ἀλέκσλ. 
Δἶρε δ’ ἄιιᾳ ηὰ κέλ, 
ἄιια δ’ ἐπ’ ἄιινηο ἐπελώκα  

ζηπθειί- 

140  δσλ κέγαο Ἄξεο δεμηόζεηξνο. 

ἑπηὰ ινραγνὶ γὰξ ἐθ’ ἑπηὰ πύιαηο 
ηαρζέληεο ἴζνη πξὸο ἴζνπο ἔιηπνλ 
Εελὶ ηξνπαίῳ πάγραιθα ηέιε, 
πιὴλ ηνῖλ ζηπγεξνῖλ, ὣ παηξὸο ἑλὸο 
κεηξόο ηε κηᾶο θύληε θαζ’ αὑηνῖλ 

145  δηθξαηεῖο ιόγραο ζηήζαλη’  

ἔρεηνλ 
θνηλνῦ ζαλάηνπ κέξνο ἄκθσ. 
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 Πέθηεη, θη ν θφζκνο ζείεηαη θαη ηνλ  
αληηιαιεί· 

απηφο πνπ πξηλ κε ηε θσηηά ξηπέο  
αλέκσλ 

άγξησλ ζενθξνπζκέλνο  
θπζνκαλνχζε· 

θη άιινπο εδψ θη άιινπο εθεί 
ζθφξπηα, θνπαδηαζηά ρηππνχζε 
ν κέγαο Αξεο επηδέμηνο. 
Δπηά ινραγνί ζηηο πχιεο ηηο επηά 
αληίθξπ, ίζνο πξνο ίζν, ζηαζήθαλ 
θαη ζην Γία ηξνπαηνχρν ηάκα  

θξεκάζαλ ράιθηλν· 
εθηφο απφ ηνπο δφιηνπο δπν,  
ελφο παηέξα θαη κηαο κάλαο θχηξεο, 
πνπ ζήθσζαλ θνληάξηα ηζνδχλακα 
θη έλαο ζηνλ άιιν έδσζε κεξίδην  

ζαλάηνπ. 
 
 
 



αληηζηξ. β΄ 
Ἀιιὰ γὰξ ἁ κεγαιώλπκνο ἦιζε Νίθα 
ηᾷ πνιπαξκάηῳ ἀληηραξεῖζα Θήβᾳ, 

150  ἐθ κὲλ δὴ πνιέκσλ 

ηλ λῦλ ζέζζαη ιεζκνζύλαλ, 
ζελ δὲ λανὺο ρνξνῖο 
παλλπρίνηο πάληαο ἐπέι- 
ζσκελ, ὁ Θήβαο δ’ ἐιειί- 
ρζσλ Βάθρηνο ἄξρνη. 
 

155  ἀιι’ ὅδε γὰξ δὴ βαζηιεὺο  

ρώξαο, 
Κξέσλ ὁ Μελνηθέσο,… λενρκὸο 
λεαξαῖζη ζελ ἐπὶ ζπληπρίαηο 
ρσξεῖ ηίλα δὴ κηηλ ἐξέζζσλ, 
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Σψξα πηα ε Νίθε καο ήξζε  
κεγαιφραξε, 

αληίδσξν ζηε Θήβα πνπ  
αξκαηψζεθε 

θαη ζην λσπφ ηνλ πφιεκν ξίμακε  
ιεζκνληά. 

ηνπο λανχο ησλ ζεψλ λα ρπζνχκε 
θη ίζακε ην μεκέξσκα λα ζηήζνπκε  

ρνξφ, 
θαη πξψηνο πξψηνο ην ρνξφ λα  

ζέξλεη 
ν Βάθρνο, πνπ ζεηέηαη θαη ιπγηέζαη,  

Θήβα. 
 

(Έξρεηαη ν Θξένληαο από ην παιάηη, 
ζπλνδεπόκελνο από θξνπξνύο.) 
 

Αιιά λα, ν Κξένληαο ηνπ Μελνηθέα  
κπαίλεη, 

βαζηιέαο ηεο ρψξαο λεφθνπνο, 
θνξησκέλνο λσπέο ζετθέο  

ζπγθπξίεο. 
Πνχ ηάρα ην κπαιφ ηνπ πειάγσζε 
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160  ὅηη ζύγθιεηνλ ηήλδε γεξόλησλ 

πξνὔζεην ιέζρελ, 
θνηλῶ θεξύγκαηη πέκςαο; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Δζληθό Θέαηξν. Δπηδαύξηα 1974. 
Αληηγφλε. Θξέσλ: ηέιηνο Βόθνβηηο 

(Φση. Δζλ. Θεάηξνπ) 
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θαη θάιεζε ηνπο γέξνληεο 
ζηέιλνληαο πξνζηαγή θνηλή 
γηα ηνχηε ηε ζπλάζξνηζε; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13. Δζληθό Θέαηξν. Δπηδαύξηα 1956. 
Αληηγφλε. Αληηγόλε: Άλλα πλνδηλνύ 

Ηζκήλε: Αληηγόλε Βαιάθνπ 
(Φση. Δζλ. Θεάηξνπ) 
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ΚΡΔΩΝ 
Ἄλδξεο, ηὰ κὲλ δὴ πόιενο  

ἀζθαιο ζενὶ 
πνιιῶ ζάιῳ ζείζαληεο ὤξζσζαλ  

πάιηλ· 
ὑκᾶο δ’ ἐγὼ πνκπνῖζηλ ἐθ πάλησλ  

δίρα 

165  ἔζηεηι’ ἱθέζζαη ηνῦην κὲλ ηὰ  

Λαΐνπ 
ζέβνληαο εἰδὼο εὖ ζξόλσλ ἀεὶ  

θξάηε, 
ηνῦη’ αὖζηο, ἡλίθ’ Οἰδίπνπο ὤξζνπ  

πόιηλ, 
θἀπεὶ δηώιεη’, ἀκθὶ ηνὺο θείλσλ ἔηη 
παῖδαο κέλνληαο ἐκπέδνηο  

θξνλήκαζηλ. 

170  Ὅη’ νὖλ ἐθεῖλνη πξὸο δηπιο  

κνίξαο κίαλ 
θαζ’ ἡκέξαλ ὤινλην παίζαληέο ηε  

θαὶ 
πιεγέληεο αὐηόρεηξη ζὺλ κηάζκαηη, 
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ΚΡΔΩΝ 
Πνιίηεο, ηελ πφιε πάιη ζηήζαλε  

ζηα πφδηα ηεο, 
αθνχ ηε ζείζαλ νη ζενί κε κέγα  

ζάιν. 
Δγψ κε θήξπθεο θη απ’ φινπο ρψξηα 
έζηεηια θαη ζαο θάιεζα· ήμεξα θαη’  

αξρήλ 
ηε ζηαζεξή ζαο αθνζίσζε ζην  

ζξφλν ηνπ Λαίνπ· 
φηαλ κε ηνλ Οηδίπνδα ε πφιε  

νξζνπφδηζε 
θη φηαλ εθείλνο ράζεθε, κε  

λνκηκνθξνζχλεο 
θχξνο πεξηθξνπξήζαηε θαη ηα  

παηδηά ηνπ. 
ηαλ εθείλα ράζεθαλ ηελ ίδηα κέξα 
δίλνληαο παίξλνληαο πιεγέο πνπ  

κνίξαζαλ 
κε βέβειν ην ρέξη κεηαμχ ηνπο, 
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ἐγὼ θξάηε δὴ πάληα θαὶ ζξόλνπο  
ἔρσ 

γέλνπο θαη’ ἀγρηζηεῖα ηλ  
ὀισιόησλ. 

175  Ἀκήραλνλ δὲ παληὸο ἀλδξὸο  

ἐθκαζεῖλ 
ςπρήλ ηε θαὶ θξόλεκα θαὶ γλώκελ,  

πξὶλ ἂλ 
ἀξραῖο ηε θαὶ λόκνηζηλ ἐληξηβὴο  

θαλῆ. 
Ἐκνὶ γὰξ ὅζηηο πᾶζαλ εὐζύλσλ  

πόιηλ 
κὴ ηλ ἀξίζησλ ἅπηεηαη  

βνπιεπκάησλ 

180  ἀιι’ ἐθ θόβνπ ηνπ γιζζαλ  

ἐγθιῄζαο ἔρεη 
θάθηζηνο εἶλαη λῦλ ηε θαὶ πάιαη  

δνθεῖ· 
θαὶ κεῖδνλ ὅζηηο ἀληὶ ηο αὑηνῦ  

πάηξαο 
θίινλ λνκίδεη, ηνῦηνλ νὐδακνῦ  

ιέγσ. 
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εγψ ηελ εμνπζία δηθαησκαηηθά  
θαηέιαβα, 

ιφγσ ζπγγεληθψλ δεζκψλ κε ηνπο  
ρακέλνπο. 

Αδχλαην λα κάζεηο αλζξψπνπ  
θαλελφο 

θξφλεκα, γλψκε θαη ςπρή, πξνηνχ 
λ’ αθνληζηεί ζηελ εμνπζία θαη ζην  

λφκν. 
Γηα κέλα, φπνηνο θαζνδεγεί κηα  

πφιε 
θαη δε θηάλεη ζηηο θαιχηεξεο  

δπλαηέο απνθάζεηο 
αιιά θνβάηαη θαηαπίλνληαο ηε  

γιψζζα ηνπ, 
είλαη θαχινο εγέηεο θαη ηψξα θαη  

παληνχ. 
Κη φπνηνο απ’ ηελ παηξίδα ηνπ ην  

θίιν 
πξνηηκά, ηνλ έρσ γηα κεδεληθφ. 

127 / 53 



Ἐγὼ γάξ, ἴζησ Εεὺο ὁ πάλζ’ ὁξλ  
ἀεί, 

185  νὔη’ ἂλ ζησπήζαηκη ηὴλ ἄηελ  

ὁξλ 
ζηείρνπζαλ ἀζηνῖο ἀληὶ ηο  

ζσηεξίαο, 
νὔη’ ἂλ θίινλ πνη’ ἄλδξα δπζκελ  

ρζνλὸο 
ζείκελ ἐκαπηῶ, ηνῦην γηγλώζθσλ  

ὅηη 
ἥδ’ ἐζηὶλ ἡ ζῴδνπζα θαὶ ηαύηεο ἔπη 

190  πιένληεο ὀξζο ηνὺο θίινπο  

πνηνύκεζα. 
ηνηνῖζδ’ ἐγὼ λόκνηζη ηήλδ’ αὔμσ  

πόιηλ. 
Καὶ λῦλ ἀδειθὰ ηλδε θεξύμαο ἔρσ 
ἀζηνῖζη παίδσλ ηλ ἀπ’ Οἰδίπνπ  

πέξη· 
Ἐηενθιέα κέλ, ὃο πόιεσο  

ὑπεξκαρλ 

195  ὄισιε ηζδε, πάλη’ ἀξηζηεύ- 

ζαο δνξί, 
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Δγψ –κάξηπξαο ν ζεφο ν  
παληεπφπηεο– 

νχηε ζα ζησπνχζα βιέπνληαο ηε  
ζπκθνξά 

ηελ πφιε λα ζηκψλεη αληί ηε 
ζσηεξία 

νχηε θίιν κνπ ζα ’θαλα ηεο ρψξαο  
ηνλ ερζξφ, 

γηαηί ην μέξσ πσο είλαη κνλαδηθφ  
ζσζίβην 

θαη κφλν πάλσ ζηεο πφιεο ην ζθαξί, 
νξζφ ζαλ πιέεη, δεκηνπξγνχκε ηηο  

θηιίεο καο. 
Δγψ κε ηέηνηνπο λφκνπο ηνπ  

θξάηνπο ηελ ηζρχ ζ’ απμήζσ. 
Καη ηψξα, ζχκθσλα κ’ απηά ζηελ  

πφιε 
δηαθήξπμα γηα ηα παηδηά ηνπ  

Οηδίπνδα: 
ηνλ Δηενθιή, πνπ ράζεθε ζαλ  

ήξσαο ζηε κάρε 
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ηάθῳ ηε θξύςαη θαὶ ηὰ πάλη’  
ἀθαγλίζαη 

ἃ ηνῖο ἀξίζηνηο ἔξρεηαη θάησ  
λεθξνῖο· 

ηὸλ δ’ αὖ μύλαηκνλ ηνῦδε,  
Πνιπλείθελ ιέγσ, 

ὃο γλ παηξῴαλ θαὶ ζενὺο ηνὺο  
ἐγγελεῖο 

200  θπγὰο θαηειζὼλ ἠζέιεζε κὲλ  

ππξὶ 
πξζαη θαηάθξαο, ἠζέιεζε δ’  

αἵκαηνο 
θνηλνῦ πάζαζζαη, ηνὺο δὲ  

δνπιώζαο ἄγεηλ, 
ηνῦηνλ πόιεη ηῆδ’ ἐθθεθήξπθηαη  

ηάθῳ 
κήηε θηεξίδεηλ κήηε θσθῦζαί ηηλα, 

205  ἐᾶλ δ’ ἄζαπηνλ θαὶ πξὸο  

νἰσλλ δέκαο 
θαὶ πξὸο θπλλ ἐδεζηὸλ αἰθηζζέλ η’  

ἰδεῖλ. 
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ππεξαζπίδνληαο ηελ πφιε ηνπ,  
ηάθνο λα ηνλ δερηεί 

κε πξνζθνξέο ηηκήο, θαζψο  
αξκφδεη ζηνπο ήξσεο λεθξνχο. 

Σνλ αδεξθφ ηνπ πάιη, ηνλ  
Πνιπλείθε ελλνψ, 

πνπ ρψξα παηξηθή θαη ληφπηνπο  
ζενχο 

εμφξηζηνο γπξλψληαο ζέιεζε πέξα  
γηα πέξα 

λα ππξπνιήζεη, δηθφ ηνπ αίκα 
ζέιεζε λα πηεη, δηθνχο ηνπ ζηε  

ζθιαβηά λα ζχξεη, 
απηφλ, ιέσ, ζηελ πφιε ηνχηε βγήθε  

πξνζηαγή 
θαλείο λα κε λεθξνζηνιίζεη, λα κε  

ζξελήζεη θαλείο, 
λα ηνλ αθήζνπλ άζαθην, θνξκί  

ξεκάδη, 
ηα ζθπιηά λα ηνλ μεζθίζνπλ θαη ηα  

φξληα. 
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Σνηόλδ’ ἐκὸλ θξόλεκα, θνὔπνη’ ἔθ  
γ’ ἐκνῦ 

ηηκὴλ πξνέμνπζ’ νἱ θαθνὶ ηλ  
ἐλδίθσλ· 

ἀιι’ ὅζηηο εὔλνπο ηῆδε ηῆ πόιεη,  
ζαλὼλ 

210  θαὶ δλ ὁκνίσο ἐμ ἐκνῦ  

ηηκήζεηαη. 
 

ΥΟ. νὶ ηαῦη’ ἀξέζθεη, παῖ  
Μελνηθέσο, πνηεῖλ, 

ηὸλ ηῆδε δύζλνπλ θἀο ηὸλ εὐκελ  
πόιεη· 

λόκῳ δὲ ρξζζαη παληί, ηνῦη’  
ἔλεζηί ζνη 

θαὶ ηλ ζαλόλησλ ρὡπόζνη δκελ  
πέξη. 

 

215 ΚΡ. Ὡο ἂλ ζθνπνὶ λῦλ εἴηε ηλ  

εἰξεκέλσλ. 
ΥΟ. Νεσηέξῳ ηῳ ηνῦην βαζηάδεηλ  

πξόζεο. 
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Απηή ’λαη ε ζέιεζή κνπ· πνηέ δε ζα  
ηηκήζσ 

εγψ πεξζφηεξν ηνπο άδηθνπο απφ  
ηνπο δίθαηνπο. 

Νεθξφ θαη δσληαλφ ην ίδην ζα  
ηηκήζσ 

απηφλ πνπ κε ηεο πφιεο ηα λεξά  
πεγαίλεη. 

 

ΥΟ. ,ηη ζ’ αξέζεη, Κξένληα, λα  
θάλεηο, 

γη’ απηφλ πνπ δπζηξνπεί, γη’ απηφλ  
πνπ πεηζαξρεί ζηελ πφιε. 

Δίλαη δηθαίσκά ζνπ λα θάλεηο  
ρξήζε λφκνπ, φπνπ ζεο, 

γηα πεζακέλνπο· αθφκε θαη γηα καο  
ηνπο δσληαλνχο. 

 

ΚΡ. Δγγπεηέο ηψξα λα γίλεηε ησλ  
ιφγσλ κνπ. 

ΥΟ. Βάιε λα θνξησζεί ην βάξνο  
λεφηεξνο θαλείο. 
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ΚΡ. Ἀιι’ εἴζ’ ἑηνῖκνη ηνῦ λεθξνῦ γ’  
ἐπίζθνπνη. 

 

ΥΟ. Σί δη’ ἂλ ἄιιν ηνῦη’  
ἐπεληέιινηο ἔηη; 

 

ΚΡ. Σὸ κὴ ‘πηρσξεῖλ ηνῖο  
ἀπηζηνῦζηλ ηάδε. 

 

220 ΥΟ. Οὐθ ἔζηηλ νὕησ κξνο ὃο  

ζαλεῖλ ἐξᾷ. 
 

ΚΡ. Καὶ κὴλ ὁ κηζζόο γ’ νὗηνο· ἀιι’  
ὑπ’ ἐιπίδσλ 

ἄλδξαο ηὸ θέξδνο πνιιάθηο  
δηώιεζελ. 
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ΚΡ. Οη ζθνπηέο ηνπ λεθξνχ είλαη  
ζηε ζέζε ηνπο. 

 

ΥΟ. Έμσ απ’ απηφ, ηη άιιν ζεο 
αθφκε; 
 

ΚΡ. Να κε ζαο βξνχλε βνιηθνχο νη 
παξαβάηεο. 
 

ΥΟ. Πνχ λα βξεζεί ηξειφο πνπ ζέιεη 
λα πεζάλεη. 
 

ΚΡ. Έηζη ζα πιεξσζεί ζη’ αιήζεηα· 
φκσο πνιιέο θνξέο 
ηνλ άλζξσπν ηνλ έθαγαλ ειπίδεο 
θέξδνπο. 
 

(Φηάλεη από ηνπο αγξνύο έλαο από 
ηνπο θύιαθεο ηνπ λεθξνύ 
Πνιπλείθε.) 
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ΔΠΗΜΔΣΡΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Ο ηαηξόο Καράσλ επηδέλεη  
ηελ πιεγή ηνπ Φηινθηήηε.  

Δηξνπζθηθφο ζθξαγηδφιηζνο.  
Γεχηεξν κηζφ ηνπ 5νπ αη. π.Υ. 

Λνλδίλν, British Museum
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ΚΔΗΜΔΝΑ 
 

Σξαγσδία: θνηλσληθφο ζεζκφο 
 

Ζ ηξαγσδία δελ είλαη κνλάρα κηα 
κνξθή ηέρλεο· είλαη έλαο θνηλσληθφο 
ζεζκφο, πνπ εηζάγεη ε πφιε κε ηελ 
ίδξπζε ησλ ηξαγηθψλ αγψλσλ, 
πιάη ζηα πνιηηηθά  θαη δηθαζηηθά  
ηεο φξγαλα. Κάησ απφ ηελ εμνπζία 
ηνπ επψλπκνπ άξρνληα, κέζα ζηνλ 
ίδην ην ρψξν ηνπ άζηεσο θαη ζχκθσ-
λα κε ηνπο ίδηνπο ζεζκηθνχο θαλφ-
λεο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο εθθιεζίεο 
θαη ηα δηθαζηήξηα ηνπ δήκνπ, ε 
πφιε ζεζπίδεη έλα ζέακα γηα φινπο 
ηνπο πνιίηεο, πνπ δηεπζχλεηαη, παί-
δεηαη θαη θξίλεηαη απφ ηνπο αξκφ-
δηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δηαθφξσλ 
θπιψλ έηζη, ε ίδηα ε πφιε γίλεηαη 
ζέαηξν, λνείηαη θαηά θάπνην ηξφπν 
ζαλ αληηθείκελν παξάζηαζεο θαη  
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παίδεηαη κπξνζηά ζην θνηλφ. Αλ 
φκσο ε ηξαγσδία εκθαλίδεηαη έηζη 
ξηδσκέλε ζηελ θνηλσληθή πξαγκα-
ηηθφηεηα πεξηζζφηεξν απφ νπνην-
δήπνηε άιιν ινγνηερληθφ είδνο, 
απηφ δε ζεκαίλεη πσο είλαη θαη ε 
αληαλάθιαζε ηεο. Γελ αληαλαθιά 
απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ηελ 
εμεηάδεη, ηε ζέηεη ζε ζπδήηεζε. 
Παξνπζηάδνληαο ηελ δηαζπαζκέλε, 
δηραζκέλε ελάληηα ζηνλ ίδην ηεο ηνλ 
εαπηφ, ηελ θαηαζηαίλεη νιφθιεξε 
πξνβιεκαηηθή. Σν δξάκα παξνπζηά-
δεη ζηε ζθελή έλαλ αξραίν εξσηθφ 
κχζν. Απηφο ν κπζηθφο θφζκνο απν-
ηειεί ην παξειζφλ ηεο πφιεο: έλα 
παξειζφλ αξθεηά καθξηλφ, έηζη πνπ 
λα δηαγξάθνληαη θαζαξά νη αληηζέ-
ζεηο αλάκεζα ζηηο κπζηθέο παξαδφ-
ζεηο πνπ ελζαξθψλεη θαη ζηηο λέεο 
κνξθέο λνκηθήο θαη πνιηηηθήο ζθέ-
ςεο· αιιά θαη αξθεηά θνληηλφ, έηζη  
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πνπ νη ζπγθξνχζεηο ησλ αμηψλ λα 
γίλνληαη αθφκε νδπλεξά αηζζεηέο 
θαη ε αληηπαξάζεζε λα εμαθνινπζεί 
λα εθδειψλεηαη. 
 

I.P. Vernant, Μχζνο θαη Σξαγσδία 
ζηελ αξραία Διιάδα  

(Μεη. ηέιια Γεσξγνχδε) 
 

Ο ηξαγηθφο ήξσαο 
 

Δπεηδή, ινηπφλ, πξέπεη ε ζχλζε-
ζε (ν κχζνο, ε πινθή) ηεο πην θαιήο 
ηξαγσδίαο λα είλαη φρη απιή αιιά 
πεξίπινθε θαη κάιηζηα λα κηκείηαη 
νηθηξά θαη θνβεξά γεγνλφηα (απηφ 
άιισζηε είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ 
ζηελ ηξαγηθή κίκεζε), γη’ απηφ είλαη 
θαλεξφ πσο πξέπεη λα απνθεχγν-
ληαη ηα εμήο ζηε ζχλζεζε ησλ 
κχζσλ: Πξψηνλ, νχηε ηνπο θαινχο 
αλζξψπνπο πξέπεη λα παξνπζηά-
δνπκε λα γίλνληαη απφ επηπρηζκέλνη  
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δπζηπρηζκέλνη, (απηφ νχηε θφβν 
νχηε νίθην πξνθαιεί, αιιά είλαη 
απνηξνπηαζηηθφ). Γεχηεξνλ, νχηε νη 
θαθνί απφ δπζηπρηζκέλνη λα γίλν-
ληαη επηπρηζκέλνη (απηφ είλαη ηειείσο 
αηαίξηαζην κε ηελ ηξαγσδία, γηαηί 
δελ έρεη ηίπνηα απφ εθείλα πνπ 
απαηηεί ε ηξαγσδία, δειαδή νχηε 
αλζξσπηζηηθά ζπλαηζζήκαηα νχηε 
νίθην νχηε θφβν πξνθαιεί). Σξίηνλ, 
νχηε πάιη λα παξνπζηάδνπκε ηνλ 
πάξα πνιχ θαθφ λα πέθηεη απφ ηελ 
επηπρία ζηε δπζηπρία. Μηα ηέηνηα 
πινθή κπνξεί λα πξνθαιεί ηα 
αλζξσπηζηηθά καο ζπλαηζζήκαηα, 
δελ πξνθαιεί φκσο νχηε ηνλ νίθην, 
νχηε ην θφβν. Ο νίθηνο κάο γελληέ-
ηαη γηα θείλνλ πνπ δελ αμίδεη ηε 
δπζηπρία (αλαμηνπαζεί), ν θφβνο 
γηα ηνλ φκνην καο πνπ δπζηπρεί. 
Απηφ ινηπφλ πνπ ζα ζπλέβαηλε ζ’ 
απηή ηελ πεξίπησζε (δειαδή λα  
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πέθηεη απφ ηελ επηπρία ζηε δπζηπ-
ρία ν αλάμηνο) δε ζα πξνθαιέζεη 
νχηε θφβν νχηε νίθην. 

Μαο κέλεη, ινηπφλ, ν ήξσαο πνπ 
βξίζθεηαη αλάκεζα ζ’ απηέο ηηο 
(αθξαίεο) πεξηπηψζεηο. Απηφο δελ 
είλαη εθείλνο πνπ μερσξίδεη γηα ηελ 
αξεηή ή ηε δηθαηνζχλε ηνπ, αιιά 
νχηε θη εθείλνο πνπ πέθηεη απφ ηελ 
επηπρία ζηε δπζηπρία εμαηηίαο ηεο 
θαθίαο ηνπ ή ηεο αρξεηφηεηάο ηνπ, 
αιιά απφ θάπνην ζθάικα ηνπ. 
 

Αξηζηνηέιεο, Πεξί Πνηεηηθήο 
(Μεη. ηάζεο Ησ. Γξνκάδνο) 

 

Σα ληάηα ηνπ ηξαγηθνχ ήξσα 
 

Σα ληάηα ηνπ ηξαγηθνχ ήξσα είλαη, 
φπσο είπακε, ε αθέιεηά ηνπ θαη ε 
δξνζεξή ηνπ γελλαηνδσξία αθφκα 
θαη κέζα ζηελ ακαξηία ή ζην έγθιε-
κα. Απηά ηνλ θάλνπλ λα πξνζθέξεη 

142 / 406 



 

ηε δσή ηνπ αιφγηζηα, γηα έλα πάζνο, 
ή γηα κηάλ Τπφζεζε, ή γηα κηα θξε-
λαπάηε. Τπάξρνπλ ληάηα κέζα ζ’ 
απηφ ηνλ νίζηξν, αιιά ληάηα ηδηφηπ-
πα, πνπ κφλνλ κεξηθά ραξαθηεξη-
ζηηθά έρνπλ θνηλά κε ηα άιια, ηα γε-
ληθά θη αλψλπκα ληάηα. Ζ ληφηε ηεο 
Σξαγσδίαο δελ είλαη ε αθεξεκέλε 
ηδέα ηεο ληφηεο κήηε ε ζπκβαηηθή 
ηεο ειηθίαο. Δίλαη έλα γλψξηζκα ςπ-
ρήο, ζθξαγίδα δσξεάο ή θαηαδίθεο. 

Έηζη, ηα ληάηα ηνπ ηξαγηθνχ ήξσα 
ππεξβαίλνπλ καδί θαη θαηαθαιχ-
πηνπλ ηελ ζπκπησκαηηθή ηνπ ειηθία. 
 

Άγγεινο Σεξδάθεο, Αθηέξσκα ζηελ 
Σξαγηθή κνχζα. 
 

Ζ ηξαγηθή πιάλε 
 

Με κεγάιε επηδεμηφηεηα ν νθν-
θιήο παξνπζηάδεη ηνπο ήξσέο ηνπ 
λα απνδίδνπλ ζηελ Αληηγφλε ζθάι- 
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καηα, πνπ αξγφηεξα θαίλνληαη φηη 
είλαη ζθάικαηα ηνπ Κξένληα. Ζ 
Αληηγφλε θαίλεηαη επίζεο πσο ηα 
δηεθδηθεί γηα ηνλ εαπηφ ηεο. Μηιάεη 
γηα ηελ αθξνζχλε ηεο (95), αιιά ζην 
ηέινο ν Κξέσλ θαηαιαβαίλεη (1269), 
θη ν Σεηξεζίαο θη ν ρνξφο ηνλ πξνεη-
δνπνηνχλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 
ζχλεζεο (1050, 1098). Ο Κξέσλ είλαη 
ζπάηαινο ζηηο θαηεγνξίεο γηα αια-
δνλεία ελαληίνλ ηεο Αληηγφλεο (309, 
480, 482), αιιά ηε δηθή ηνπ αιαδν-
λεία ζηα ιφγηα θαη ζηηο πξάμεηο 
θαηαδηθάδεη ν Υνξφο κε ηα ηειεπηαία 
ιφγηα ηνπ. Ο Κξέσλ ιέεη ζηελ Αληη-
γφλε φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα έρεη 
πςειά θξνλήκαηα (479), αιιά χζηε-
ξα απφ ιίγν ν Σεηξεζίαο ηνπ ιέεη λα 
δηακνξθψζεη ηαπεηλφηεξν πλεχκα 
ν ίδηνο (1090). Ο Υνξφο πηζηεχεη 
πσο ε Αληηγφλε είλαη ζχκα κηαο 
ηξέιαο (584, 614, 624-5), είλαη φκσο  
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θαλεξφ πσο ε ηξέια βξίζθεηαη ζηελ 
πιεπξά ηνπ Κξένληα. Οη βαζηθέο 
θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηεο Αληηγφλεο 
είλαη αλαιεζείο γη’ απηήλ, θαη αιεζη-
λέο γη' απηφλ. Μ’ απηή ηελ εηξσλεία 
ν νθνθιήο δείρλεη ην βαζκφ ηεο 
πιάλεο θαη ηεο ςεπδαίζζεζεο, κε 
ηα νπνία ν Κξέσλ θη ν Υνξφο 
θξίλνπλ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο. 
Φαίλεηαη λα λνκίδεη πσο νη άλζξσ-
πνη ππφθεηληαη ζε πιάλεο ηδηαδφ-
λησο βαξηέο. Λαζεκέλα θαηεγνξνχλ 
άιινπο γηα ζθάικαηα πνπ είλαη 
δηθά ηνπο. Σέηνηεο ςεπδαηζζήζεηο 
αλήθνπλ ζηελ αλζξψπηλε θχζε, ηα 
απνηειέζκαηα ηνπο φκσο κπνξεί 
λα είλαη ζαλαηεθφξα. Βξίζθνπλ 
έδαθνο ζε θείλε ηελ αιαδνλεία πνπ 
θάλεη ηνλ άλζξσπν λα λνκίδεη πσο 
μέξεη πεξηζζφηεξα απ’ ηνπο ζενχο 
θαη λα ηνπο εκπαίδεη. ηελ Αληηγφλε  
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ν νθνθιήο δξακαηνπνηεί απηφ ην 
ιάζνο κε κεγάιε ελνξαηηθή θαη 
δηεηζδπηηθή ηθαλφηεηα θαη δείρλεη ζε 
ηη θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα 
κπνξεί απηφ λα νδεγήζεη. 
 

C.M.Bowra,  
Οη ηξαγσδίεο ηνπ νθνθιή: 

Αληηγφλε, Οηδίπνπο Σχξαλλνο  
(Μεη. Αηθαη. Σζνηάθνπ - Καξβέιε) 

 

Ο ζθεληθφο ρξφλνο 
 

Ζ πεξίπησζε ηεο Αληηγόλεο αμί-
δεη πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε, επεηδή 
ε πνξεία ησλ εμσζθεληθψλ γεγνλφ-
ησλ, πνπ αλακεηαδίδνληαη θπξίσο 
απφ ηνλ Φχιαθα, ζπλδέεηαη κε δχν 
ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο εκέξαο, 
ζπλαπνηειψληαο, καδί κε θάπνηεο 
άιιεο ελδείμεηο, κίαλ απφ ηηο ζπλε-
πέζηεξεο ρξνληθέο θαηαγξαθέο πνπ  
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έρνπκε ζηηο ζσδφκελεο ηξαγσδίεο. 
ηνλ πξφινγν ηνπ έξγνπ ν δηάινγνο 
αλάκεζα ζηηο δχν αδειθέο δηεμάγε-
ηαη ζην κηζνζθφηαδν: ε λχρηα, πνπ 
ζθξάγηζε ηελ θαηαηξφπσζε ησλ 
επηδξνκέσλ, δελ έρεη αθφκα θχγεη 
(πξβι. ζη. 16 «απηή ηε λχρηα»). 
ηελ πάξνδν ν ρνξφο ραηξεηίδεη ηνλ 
ήιην ηεο θαηλνχξγηαο κέξαο (100 
θθ.): ζε ιίγν ζα εκθαληζηεί ν Κξέσλ 
γηα ηηο πξψηεο ηνπ πνιηηηθέο δειψ-
ζεηο. ηαλ έξρεηαη ηελ πξψηε θνξά 
ν Φχιαθαο, γηα λα αλαθέξεη ηελ 
πξψηε απφπεηξα ηεο ηαθήο ηνπ Πν-
ιπλείθε, ζπλδέεη ην γεγνλφο κε ηνλ 
«πξψην θξνπξφ ηεο κέξαο» (253 
θ.). ηελ επφκελε αθήγεζε ηνπ, 
φηαλ πηα έρεη ζπιιεθζεί ε Αληηγφ-
λε, δίλεηαη έλα αθφκα αθξηβέζηεξν 
ρξνληθφ ζηίγκα: «ν ιακπξφο δίζθνο 
ηνπ ήιηνπ κεζνπξαλνχζε» (416 θ.).  
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Αο ζεκεησζεί φηη απηέο νη δχν 
αθεγήζεηο θαηαλέκνληαη αληίζηνηρα 
αλάκεζα ζην α΄ θαη ην β΄ επεηζφδην· 
αο ζεκεησζεί επίζεο φηη σο εδψ 
έρεη δηαλπζεί ην 1/2 ηνπ έξγνπ. ε 
θακηά άιιε πεξίπησζε, φζν κπφξε-
ζα λα ειέγμσ, ε ρξνληθή απφζηαζε 
αλάκεζα ζε δχν επεηζφδηα δελ 
πξνζδηνξίδεηαη κε ηφζελ αθξίβεηα. 
ην ππφινηπν κέξνο, δειαδή ηξία 
επεηζφδηα θαη έμνδν, ηα γεγνλφηα 
επέξρνληαη αιιεπάιιεια. ην 
ηειεπηαίν ζηάζηκν φκσο ν ρνξφο, 
πηζηεχνληαο φηη φια πξνρσξνχλ 
πξνο κίαλ αίζηα έθβαζε, επηθαιείηαη 
ηνλ Γηφλπζν, ζπλδένληαο ηελ έιεπ-
ζή ηνπ ζηε Θήβα κε ηελ παξνπζία 
ησλ «θιεγφκελσλ άζηξσλ», ηνπο 
«λπρηεξηλνχο ήρνπο» θαη ηνπο «πάλ-
λπρνπο ρνξνχο» (1146 θθ.): είλαη ε 
εληχπσζε φηη έρεη πηα βξαδηάζεη.  
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Ζ Αληηγόλε απνηειεί ραξαθηεξη- 
ζηηθφ δείγκα ρεηξηζκνχ ηνπ δξακα-
ηηθνχ θαη ζθεληθνχ ρξφλνπ κε 
φξνπο πνπ ζα ηθαλνπνηνχζαλ 
απφιπηα ηνλ Αξηζηνηέιε. 
 

Νίθνο Υ. Υνπξκνπδηάδεο, ξνη θαη 
κεηαζρεκαηηζκνί ζηελ αξραία 

ειιεληθή ηξαγσδία. 
 

Ζ κνλαμηά ηεο Αληηγφλεο 
 

Ζ Αληηγφλε είλαη ινηπφλ κφλε. Σν 
ρεηξφηεξν, θαίλεηαη βπζηζκέλε ζε 
εζηθή κνλαμηά. Καλείο δελ ηελ θαηα-
ιαβαίλεη. Ο Κξένληαο βέβαηα βιέπεη 
ζηε δηαγσγή ηεο κηα μεθηηζκέλε αλε-
μαξηεζία. Αιιά νχηε νη άιινη ηελ θα-
ηαιαβαίλνπλ πεξηζζφηεξν. Ζ Ηζκή-
λε ζα ηελ αθνινπζνχζε, αλ ηελ θα-
ηαιάβαηλε. Ο ρνξφο, πνπ ζα έπξεπε 
σζηφζν λα ηεο είλαη αθνζησκέλνο 
θαη λα ηεο δείρλεη ηε ζπκπάζεηά ηνπ, 
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δείρλεη απφ ηε κηα άθξε ζηελ άιιε 
πιήξε αθαηαλνεζία. Πξηλ κάιηζηα 
πιεξνθνξεζεί πνηνο έθαλε ηελ 
απαγνξεπκέλε πξάμε, ζπεχδεη λα 
ςέμεη ην πλεχκα ηεο αλππαθνήο 
ζηνπο λφκνπο, είηε ζείνη είλαη απηνί 
νη λφκνη είηε αλζξψπηλνη (368). ηαλ 

καζαίλεη πσο πξφθεηηαη γηα ηελ 
Αληηγφλε, δελ κπνξεί λα πηζηέςεη 
πσο παξάθνπζε ηνπο λφκνπο θαη 
πσο ηελ έπηαζαλ ἐλ ἀθξνζύλῃ 
(383). Σε ζηηγκή κάιηζηα πνπ νδε-
γείηαη ζηνλ ζάλαην, δελ κπνξεί λα 
ζπγθξαηεζεί θαη λα κελ εθθξάζεη 
άιιε κηα θνξά ηελ απνδνθηκαζία 
ηνπ: «ην πάζνο ζνπ ζε θαηέζηξεςε, 
γηαηί ζπκβνπιεχηεθεο κφλν απηφ» 
(Αληηγόλε 875): ζέ δ’ αὐηόγλσηνο 
ὤιεζ’ ὀξγά. Γχξσ ινηπφλ ζηελ 
Αληηγφλε δελ ππάξρεη θαλείο: απηή  
-έηζη ην ζέιεζε ε κνίξα ηεο- ζα 
εληνηρηζηεί δσληαλή ζ’ έλαλ έξεκν 
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ηφπν, είλαη, αλάκεζα ζηνπο δηθνχο 
ηεο, εγθαηαιεηκκέλε απ’ φινπο. 
 

Jacqeline De Romilly, Αξραία 
Διιεληθή Σξαγσδία (Μεη. Δι. 

Γακηαλνχ - Υαξαιακπνπνχινπ). 
 

Ζ ζηάζε ηνπ ρνξνχ 
 

Καηά ηε γλψκε κνπ, απηνί νη γέ-
ξνληεο ηεο Θήβαο δηαζέηνπλ πξν-
ζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ ίδην 
πεξηνξηζκέλν βαζκφ, φπσο θαη νη 
λαχηεο ηνπ Αίαληα. Ωζηφζν, δελ 
κπνξεί θαλείο λα ηνπο αξλεζεί κηα 
θάπνηα κεηαζηξνθή. Δίλαη αιήζεηα, 
ν ρνξφο ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ έξγνπ 
δελ παίξλεη απξνθάιππηα ην κέξνο 
ηνπ Κξένληα· ζθχβεη φκσο κπξν-
ζηά ηνπ ηφζν ππνηαθηηθά, ψζηε ε 
φπνηα εζσηεξηθή ηνπ αληίζηαζε δηα-
θαίλεηαη κφλν ζε ππαηληγκνχο. Δμάι-
ινπ, ε πεξηθξφλεζε ηεο Αληηγφλεο 
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γηα ην ζάλαην θαη ε ηζρπξνγλσκνζχ-
λε ηεο είλαη ζηνηρεία ηφζν μέλα ζηνλ 
δηθφ ηνπ θφζκν (220), ψζηε ν ρνξφο 
αληηκεησπίδεη δίρσο θαηαλφεζε 
απηή ηελ πιεπξά ηεο θχζεο ηεο. 
ηαλ φκσο ν Κξέσλ ζπληξίβεηαη, ν 
ρνξφο μεζηνκίδεη αδίζηαρηα απηφ 
πνπ ζθεθηφηαλ απφ ηελ αξρή -ε 
Αληηγφλε ηνπ ην ιέεη θαηαπξφζσπν 
(509)- αιιά δελ ηνικνχζε λα εθθξά-
ζεη. Απηφ, απφ θαζαξά αλζξψπηλε 
άπνςε, είλαη θάπσο επλφεην, αιιά 
γηα ην δξάκα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. 
Γηαηί κφλν έηζη ζα βξεζεί ε Αληηγφλε 
ζ’ εθείλε ηελ απφιπηε κνλαμηά 
φπνπ ν νθνθιήο ζέιεη ηνπο ήξσέο 
ηνπ λα πξαγκαηνπνηνχλ φ,ηη 
απνηειεί γηα ηε θχζε ηνπο ην πην 
αλαπαιινηξίσην αγαζφ. 
 

A. Lesky, Ζ ηξαγηθή πνίεζε  
ησλ αξραίσλ Διιήλσλ.  

(Μεη. Νίθνο Υ. Υνπξκνπδηάδεο) 
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Μ. ΜΠΡΔΥΣ, «Αληηγόλε», 
απφζπαζκα, (Μεη. Α. νινκφο) 

 

«Αγαπεηνί θίινη, πηζαλφ λα ζαο 
μελίζεη ην θάπσο πνηεηηθφ χθνο ηνπ 
έξγνπ απηνχ -ηνπ παιηνχ απηνχ 
έξγνπ- πνπ γηα ράξε ζαο απνζηεζί-
ζακε. Μηα θνξά, ν κχζνο ζάο είλαη 
αξθεηά γλσζηφο…  

Δηνχηε εδψ είλαη ε Αληηγφλε, ε 
θφξε ηνπ Οηδίπνδα, ηνπ άιινηε 
βαζηιηά ηεο Θήβαο.  

Σνχηνο, ν ζείνο ηεο, ν Κξένληαο, 
ν ηχξαλλνο ηεο ρψξαο.  

Ο ηχξαλλνο απηφο, ελάληηα ζην 
Άξγνο η’ αιαξγηλφ, θήξπμε πφιεκν  
-πφιεκν αηέιεησην θη απάλζξσπν,  

π’ άιιν δελ έθεξε παξά ρακφ θαη 
ζπκθνξά. Μα ν πφιεκνο ζα πάξεη 
θάπνηα κέξα ηέινο, ράξε ζ’ απηήλ 
εδψ, ηε δίθαηε, ηελ αιχγηζηε 
Αληηγφλε. 
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Παξαθνινπζψληαο ην έξγν, ζπκεζεί-
ηε άιια γεγνλφηα φκνηα κ’ απηά πνπ 
έρνπλε ζπκβεί ζε παξειζφλ πην 
θνληηλφ καο- ή θαη ηελ απνπζία ηέ-
ηνησλ γεγνλφησλ.... Καη ηψξα ζα καο 
δείηε, κε ηε ζεηξά, λα κπαίλνπκε 
ζην ζηίβν απηφ ηεο δξάζεο. Καη 
θαληαζηείηε πσο απηφο ν ζηίβνο 
είλαη ν ίδηνο πνπ είδε λα νξζψλεηαη 
ε αλζξσπφηεηα, κέζα ζηε λχρηα 
ησλ αηψλσλ, πεξήθαλε θαη δπλαηή. 
 

Ε. ΑΝΟΤΪΓ, «Αληηγόλε», 
απφζπαζκα, (Μεη. Μ. Πισξίηεο) 

 

ΚΡΔΩΝ Σφηε, ιππήζνπ κε, δήζε. 
Σν πηψκα η’ αδεξθνχ ζνπ, πνπ 
ζαπίδεη θάησ απ’ ηα παξάζπξά κνπ, 
είλαη αξθεηή πιεξσκή γηα λα βαζη-
ιέςεη ε ηάμε ζηε Θήβα. Ο γηνο κνπ 
ζ’ αγαπάεη. Με κ’ αλαγθάδεηο λα  
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πιεξψζσ θαη κε ζέλαλ. Αξθεηά 
πιήξσζα. 
 ΑΝΣΗΓΟΝΖ ρη. Δίπαηε «λαη». Γε 
ζα πάςεηε πνηέ πηα λα πιεξψλεηε. 

ΚΡΔΩΝ (Σελ ηξαληάδεη απόηνκα, 
έμσ θξελώλ). Μα γηα η’ φλνκα ηνπ 
Θενχ! Πξνζπάζεζε λα θαηαιάβεηο 
κηα ζηηγκή θαη ζπ, κηθξή αλφεηε! 
Πψο πξνζπάζεζα εγψ λα ζε θαηα-
ιάβσ; Πξέπεη σζηφζν λα ππάξρνπλ 
θαη θάπνηνη πνπ λα ιέλε «λαη». 
Πξέπεη λα ππάξμεη θάπνηνο πνπ λα 
θπβεξλήζεη ην θαξάβη. Κάλεη λεξά 
απφ παληνχ, είλαη γεκάην εγθιήκα-
ηα, ειηζηφηεηα, δπζηπρία..... Καη ην 
ηηκφλη παξαδέξλεη εθεί θάησ. Σν 
πιήξσκα δε ζέιεη λα θάλεη ηίπνηα, 
δελ έρεη λνπ παξά πψο λα γδχζεη 
ην ακπάξη, θη νη αμησκαηηθνί ζθα-
ξψλνπλ θηφιαο κηα βνιηθή ζρεδία 
κνλάρα γη’ απηνχο, παίξλνληαο θη  
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φιν ην γιπθφ λεξφ ηνπ θαξαβηνχ, 
γηα λα γιπηψζνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 
δηθφ ηνπο ην ηνκάξη. 
Καη ην θαηάξηη ηξίδεη, θη ν άλεκνο 
νπξιηάδεη, θαη ηα παληά ζα μεζθη-
ζηνχλ, θη φια ηνχηα ηα θηήλε ζα 
ςνθήζνπλ φια καδί, επεηδή δε 
ζθέθηνληαη παξά ην ηνκάξη ηνπο ην 
πνιχηηκν ηνκάξη ηνπο θαη ηηο 
κηθξνδνπιίηζεο ηνπο. Ννκίδεηο, 
ινηπφλ, πψο, ηέηνηεο ψξεο, έρεηο 
θαηξφ λα θάλεηο ην δχζθνιν, λα 
ινγαξηάζεηο αλ πξέπεη λα πεηο 
«λαη» ή «φρη», λ’ αλαξσηεζείο κελ 
ηπρφλ θαη ην πιεξψζεηο πνιχ 
αθξηβά θάπνηα κέξα, θη αλ ζα 
κπνξείο λα είζαη άλζξσπνο έπεηηα; 
Αξπάδεηο ην ηηκφλη, νξζψλεζαη 
κπξνζηά ζην ζεφξαην θχκα, θαη 
ππξνβνιείο ζην ζσξφ, ηνλ πξψην 
πνπ πξνρσξεί. ην ζσξφ! Γελ έρεη  
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νλφκαηα εθεί! αλ ην θχκα πνπ 
έξρεηαη θαη ζπάεη ζηε γέθπξα 
κπξνζηά ζνπ. Ο άλεκνο ζνπ 
ραζηνπθίδεη ην πξφζσπν, θη «απηφ» 
πνπ πέθηεη δελ έρεη φλνκα. Μπνξεί 
θαη λάηαλ εθείλνο πνπ ζνχδσζε 
ρηεο βξάδπ, ρακνγειψληαο, ηε 
θσηηά ηνπ. Γελ έρεηο πηα φλνκα. Κη 
νχηε θαη ζπ, γαληδσκέλνο ζην 
ηηκφλη, έρεηο φλνκα. Μφλν ην θαξάβη 
έρεη φλνκα θαη ε ηξηθπκία. Σν 
θαηαιαβαίλεηο απηφ; 

ΑΝΣΗΓΟΝΖ (Θνπλάεη ην θεθάιη). 
Γε ζέισ λα θαηαιάβσ. Απηφ 
ρξεηάδεηαη ζε ζαο. Δγψ δε βξίζθνκ’ 
εδψ γηα λα θαηαιάβσ. Μφλν γηα λα 
ζαο πσ «φρη» θαη λα πεζάλσ. 

 

157 / 410 



158 / 55 

ΛΔΞΗΚΟ ΒΑΗΚΩΝ ΘΔΑΣΡΗΚΩΝ 
ΟΡΩΝ 

 

 Άγγεινο  Ο εζνπνηφο πνπ κεηαθέ-
ξεη εηδήζεηο γηα φζα ζπλέβεζαλ 
καθξηά απφ ηε ζθελή θαη ζπληειεί 
έηζη ζηελ ελφηεηα ηεο ππφζεζεο. 
 

 Ακαξηία  Ζ άζηνρε ελέξγεηα ηνπ 
ηξαγηθνχ ήξσα. Ο φξνο ζηελ 
Πνηεηηθή ηνπ Αξηζηνηέιε δειψλεη 
ην δηαλνεηηθφ ιάζνο θαη φρη ηελ 
εζηθή παξεθηξνπή. Απηφ ην ιάζνο 
φκσο κπνξεί λα νδεγεί ζε 
παξάβαζε ηνπ εζηθνχ λφκνπ. 
 

 Αλαγλώξηζε  Ζ κεηαζηξνθή απφ 
ηελ άγλνηα ζηε γλψζε. Δίλαη δειαδή 
ε αλαθάιπςε ηεο ζηελήο θαη ζπγγε-
ληθήο ζρέζεο πνπ ζπλδέεη δχν πξφ-
ζσπα, γεγνλφο πνπ κεηαζηξέθεη 
ηελ πνξεία ησλ πξαηηνκέλσλ. ηελ 
πεξίπησζε ηεο απηναλαγλψξηζεο 
νη ήξσεο ησλ δξακάησλ πξνρσ- 



ξνχλ απφ ηελ άγλνηα ζηε γλψζε 
ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 
 

 Αληηιαβή  Γηάζπαζε ηνπ ζηίρνπ 
ζε δχν ή ηξία κέξε. 
 

 Αληηζηξνθή  χζηεκα ζηίρσλ πνπ 
αθνινπζεί θαη αληηζηνηρεί ζηε 
ζηξνθή. Σελ αληηζηξνθή 
ηξαγνπδνχζε ην β΄ εκηρφξην. 
 

 Βξνληείν  Μεραλή πνπ ρξεζίκεπε 
γηα ηελ απνκίκεζε ηεο βξνληήο. 
 

 Γέζε  Ζ πινθή ηεο ππφζεζεο σο 
εθεί πνπ ε επηπρία ή ε δπζηπρία ηνπ 
ηξαγηθνχ ήξσα θνξπθψλεηαη. 
 

 Γηάδσκα  Οξηδφληηνο πιαηχο 
δηάδξνκνο πνπ ρψξηδε ην θνίιν ηνπ 
ζεάηξνπ ζε ηκήκαηα. 
 

 Γηάλνηα  Οη ηδέεο πνπ δηαηππψ-
λνπλ ηα πξφζσπα ηεο ηξαγσδίαο  
θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ θέξλνπλ 
γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο. 
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 Γηδαζθαιία  Ζ παξάζηαζε ηεο ηξα-
γσδίαο ζην ζέαηξν. Γηδαζθαιίεο ιέ-
γνληαλ θαη ηα επίζεκα πξαθηηθά ησλ 
δξακαηηθψλ αγψλσλ. Απηά γξάθν-
ληαλ ζε πιάθεο, πνπ θπιάζζνληαλ 
ζην δεκφζην αξρείν, θαη πεξηείραλ: 
ηα νλφκαηα ησλ ηξηψλ πνηεηψλ πνπ 
ζπκκεηείραλ ζηνπο δξακαηηθνχο α-
γψλεο, ησλ ρνξεγψλ θαη ησλ πξσ-
ηαγσληζηψλ, ηνπο ηίηινπο ησλ δξα-
κάησλ θαη ην απνηέιεζκα ηεο θξίζεο. 
 

 Γηζύξακβνο  Υνξηθφ εγθσκηαζηηθφ 
άζκα πξνο ηηκή ηνπ Γηνλχζνπ. Σν 
έςαιιε ρνξφο ιαηξεπηψλ γχξσ απφ 
ηνλ βσκφ ηνπ ζενχ. Απφ ηνλ 
δηζχξακβν πξνήιζε ε ηξαγσδία. 
 

 Γξάκα  Θεαηξηθφ-πνηεηηθφ έξγν 
πξννξηζκέλν γηα παξάζηαζε θαη 
φρη γηα απιή αλάγλσζε ή απαγγε-
ιία. Απνηειείηαη απφ ηνλ πνηεηηθφ 
ιφγν, ηε κνπζηθή θαη ηελ φξρεζε. Σα  
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είδε ηνπ δξάκαηνο είλαη: ε ηξαγσδία, 
ην ζαηπξηθφ δξάκα θαη ε θσκσδία. 
 

 Γξάζε  Δίλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ 
ζηνηρείν ηεο ηξαγσδίαο θαη αλαθέ-
ξεηαη ζηελ θίλεζε ησλ πξνζψπσλ. 
Ζ δξάζε δηαθξίλεηαη ζε εζσηεξηθή 
θαη εμσηεξηθή. Ζ εζσηεξηθή «ζπλί-
ζηαηαη ζηελ ςπρηθή θίλεζε ησλ 
πξνζψπσλ, ζηελ αληηζεηηθή θίλεζε 
ησλ παζψλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ 
θαη πην πνιχ ζηε ζχγθξνπζε ησλ 
πξνζψπσλ θαη ζηελ πάιε ησλ 
ηδεψλ. Δμσηεξηθή είλαη ε δξάζε ηεο 
εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ πξνζψ-
πσλ ζηε ζθελή». (Β. Καινγεξάο). 
 

 Δθθύθιεκα  Υακειφ ηξαπέδη κε 
ηξνρνχο (θνξείν), πάλσ ζην νπνίν 
ηνπνζεηνχζαλ νκνηψκαηα λεθξψλ,  
γηαηί ζπάληα παξνπζηαδφηαλ θφλνο  
ή απηνθηνλία κπξνζηά ζηα κάηηα  
ησλ ζεαηψλ. 
 

161 / 55 



 Έθζηαζε  πλαηζζεκαηηθή κέζε  

πνπ ηαχηηδε ηνπο ππνθξηηέο θαη ηνπο 

άληξεο ηνπ ρνξνχ κε άιια πξφζσ-
πα, ηνπο ζαηχξνπο, θαη ηνπο κεηέζε-
ηε ζε κηα θαηάζηαζε ζετθή. Γηα ηελ 
επηηπρία ηεο έθζηαζεο ηα πξφζσ-
πα ηνπ δξάκαηνο κεηακθηέδνληαλ. 
 

 Έιενο  Ζ ζπκπφληα πνπ έλησζε ν 
ζεαηήο γηα ηνλ ηξαγηθφ ήξσα θαη ηα 
βάζαλά ηνπ. Ο ηξαγηθφο ήξσαο 
ἀλαμηνπαζεῖ· ηα βάζαλά ηνπ είλαη 
πνιχ πην νδπλεξά, απ’ φζν αληέρεη 
ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο ηνπ ζεαηή. 
 

 Δλόηεηεο ηεο ηξαγσδίαο  Μνξθηθά 
ζηνηρεία ηεο ηξαγσδίαο, θαηά ηα 
νπνία πεξηνξίδεηαη ε δξάζε ζε 
ηφπν θαη ρξφλν. Οη ηξεηο ελφηεηεο 
ηεο ηξαγσδίαο είλαη: ε ελφηεηα ηεο  
ππφζεζεο (κχζνπ), ε ελφηεηα ηνπ 
ρξφλνπ θαη ε ελφηεηα ηνπ ηφπνπ. 
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 Δμάγγεινο  Σν πξφζσπν πνπ κεηα-
θέξεη έμσ ζηε ζθελή φζα θξηρηά έ-
γηλαλ κέζα ζην αλάθηνξν ή ζην λαφ. 
 

 Δμάξρσλ  Πξσηνηξαγνπδηζηήο. 
Απηφο πνπ άξρηδε ην ηξαγνχδη ην 
νπνίν επαλαιάκβαλε ν ρνξφο. 
 

 Έμνδνο  Σν ηειεπηαίν κέξνο ηεο 
ηξαγσδίαο, πνπ αξρίδεη χζηεξα απφ 
ην ηειεπηαίν ζηάζηκν. 
 

 Δπεηζόδην  ,ηη ζήκεξα νλνκάδνπκε 
πξάμε. Σα επεηζφδηα ζπληζηνχλ ην 
θπξίσο δξακαηηθφ κέξνο ηνπ έξγνπ, 
γηαηί πεξηέρνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο 
ησλ πξνζψπσλ θαη πξνσζνχλ ηελ 
εμέιημε ηνπ κχζνπ. 
 

 Δπηβξάδπλζε  Ζ θαζπζηέξεζε ηεο 
εμέιημεο ηνπ δξάκαηνο γηα ιφγνπο 
ζεαηξηθήο νηθνλνκίαο. 
 

 Δπσδόο  Πνηεηηθή ζηξνθή πνπ 
αθνινπζεί χζηεξα απφ ηηο ζηξνθέο  
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θαη ηηο αληηζηξνθέο ζηα ρνξηθά. 
 

 Η από ηξαγσδίαο εδνλή  Ζ ραξα-
θηεξηζηηθή εδνλή (νἰθεία ἡδνλή, 
θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε) πνπ πξνζθέ-
ξεη ε ηξαγσδία. Ζ εδνλή απηή είλαη 
βαζχηεξε θαη νπζηαζηηθφηεξε απφ 
απηήλ πνπ πξνζθέξνπλ άιια είδε 
ηεο ινγνηερλίαο, γηαηί πξνέξρεηαη 
απφ έλα είδνο ηέρλεο ηφζν ζχλζεην 
θαη δσληαλφ θαη θπξίσο απφ ηελ 
πξφθιεζε ηνπ ἐιένπ θαη ηνπ θόβνπ. 
 

 Ήζνο  Ο ραξαθηήξαο ηνπ ηξαγηθνχ 
ήξσα. Σν ήζνο πξέπεη λα είλαη ρξε-
ζηόλ (επγεληθφ), ἁξκόηηνλ, 
(ηαηξηαζηφ γηα θάζε θχιν, ηάμε θαη 
ειηθία), ὅκνηνλ (θπζηθφ) θαη ὁκαιόλ 
(ακεηάβιεην). 
 

 Θεαηξηθή νηθνλνκία  Ζ δηάηαμε 
ησλ εζσηεξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
δξάκαηνο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 
ππνδειψλνληαη φια ηα απαξαίηεηα 
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ζθεληθά ζηνηρεία κέζα ζην ίδην ην 
θείκελν θαη ζπγρξφλσο λα εμαζθα-
ιίδεηαη ε ελφηεηα ηεο ππφζεζεο. 
Έηζη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή δηα-
ηεξείηαη ακείσην θαη επηηπγράλν-
ληαη νη ζηφρνη ηνπ πνηεηή. 
 

 Θεαηξώλεο  Ο εξγνιάβνο ηνπ 
ζεάηξνπ ζηνλ νπνίν πιεξσλφηαλ 
ην εηζηηήξην γηα ηηο παξαζηάζεηο. 
Τπνρξεσλφηαλ λα θαηαβάιιεη έλα 
πνζφ απφ ηηο εηζπξάμεηο ζην 
δεκφζην ηακείν θαη λα θξνληίδεη γηα 
ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ ζεάηξνπ 
θαη ησλ ζθεπψλ ηνπ. 
 

 Θενινγείν  Δίδνο εμψζηε ζηε 
ζηέγε ηεο ζθελήο απ’ φπνπ 
κηινχζαλ νη ζενί ή νη εκίζενη. 
 

 Θεσξηθά  Υξήκαηα απφ ην δεκφζην 
ηακείν πνπ δίλνληαλ ζηνπο άπνξνπο  
Αζελαίνπο, γηα λα πιεξψλνπλ ην 
εηζηηήξην ηνπ ζεάηξνπ. Απφ ηελ  
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επνρή ηνπ Πεξηθιή ηα ζεσξηθά ηα 
έπαηξλαλ φινη νη πνιίηεο. 
 

 Θπκέιε  Βσκφο ηνπ Γηνλχζνπ ζην 
κέζν ηεο νξρήζηξαο ηνπ αξραίνπ 
ζεάηξνπ. 
 

 Κάζαξζε  Ο δπζθνιφηεξνο φξνο 
ζηελ Πνηεηηθή ηνπ Αξηζηνηέιε. 
Έρνπλ δνζεί πνιιέο δηαθνξεηηθέο 
εξκελείεο απφ ηνλ 15ν αη. έσο ζή-
κεξα. Ζ άπνςε πνπ επηθξαηεί είλαη 
φηη κε ηελ θάζαξζε, ηελ νπνία πξν-
θαιεί ε ηξαγσδία σο έξγν ηέρλεο, 
νη ζεαηέο αλαθνπθίδνληαη θαη εξε-
κνχλ ςπρηθά, γηαηί δηαπηζηψλνπλ 
είηε ηελ εζηθή λίθε ηνπ ηξαγηθνχ 
ήξσα ή ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
εζηθήο ηάμεο. Γεληθφηεξα νη ζεαηέο, 
θαζψο δνπλ έληνλα ηνλ αλζξψπηλν 
κχζν κέζα ζην ηξαγηθφ κεγαιείν  
ηνπ έξγνπ, ιπηξψλνληαη, κε ηε 
καγεία ηεο ηέρλεο, θαη γίλνληαη  
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ειεχζεξνη θαη αλψηεξνη άλζξσπνη. 
 

 Καηά ην εηθόο θαη ην αλαγθαίνλ  
Αξηζηνηειηθή αηζζεηηθή αξρή, πνπ 
απνηειεί θξηηήξην επηηπρίαο ηνπ 
ηξαγηθνχ κχζνπ. εκαίλεη φηη ε κνξ-
θή, ε ε πινθή θαη ε ζχλζεζε ηεο 
ηξαγσδίαο πξέπεη λα είλαη ζηνηρεία 
θπζηθά, εχινγα, ινγηθά, αιεζνθαλή 
(εηθφο)* αθφκε φηη πξέπεη λα ζπκ-
θσλνχλ κε ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ 
εζηθή αλαγθαηφηεηα (άλαγθατνλ). 
 

 Κεξθίδεο  Σα ζθελνεηδή ηκήκαηα 
αλάκεζα ζηηο ζθάιεο ηνπ θνίινπ. 
 

 Κόζνξλνη  Τπνδήκαηα κε πνιχ 
ρνληξφ πέικα, γηα λα κεγαιψλνπλ 
ην αλάζηεκα ηνπ εζνπνηνχ, ψζηε 
λα θαίλεηαη πην επηβιεηηθφο θαη 
κεγαινπξεπήο. 
 

 Κνίιν  Υψξνο πνπ θάζνληαλ νη 
ζεαηέο. Ήηαλ ην θπξίσο ζέαηξν πνπ  
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νλνκάζηεθε θνίιν εμαηηίαο ηνπ 
ζρήκαηνο ηνπ. Οξηδφληηεο δψλεο ην 
ρψξηδαλ ζε ηκήκαηα, ηα δηαδψκαηα, 
ελψ θάζεηεο ζθάιεο δηεπθφιπλαλ ηε 
δηαθίλεζε. 
 

 Κνκκόο  Θξελεηηθφ άζκα πνπ ην 
ηξαγνπδνχζαλ ακνηβαία ν ρνξφο 
θαη έλαο ή δχν εζνπνηνί. 
 

 Κσκσδία  Σν ηξίην είδνο ηνπ αξ-
ραίνπ δξάκαηνο, πνπ επηδίσθε κέζα 
απφ ηε θάξζα, ην γέιην θαη ηελ επζπ-
κία, λα αζθήζεη θξηηηθή, ψζηε λα 
δηνξζσζνχλ νξηζκέλεο επηβιαβείο ή 
επηθίλδπλεο γηα ηελ πφιε θαηαζηά-
ζεηο. Άξα, ν ζθνπφο ηεο ήηαλ δηδα-
θηηθφο, φπσο θαη ηεο ηξαγσδίαο. 
 

 Λέμε  Ζ πνηθηιία ησλ εθθξαζηηθψλ 
κέζσλ, ην χθνο. 
 

 Λνγείν  Δμέδξα κπξνζηά ζηε ζθε-
λή πνπ αξγφηεξα θάιπςε θαη κέξνο  
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ηεο νξρήζηξαο, πάλσ ζηελ νπνία 
κηινχζαλ θαη έπαηδαλ νη εζνπνηνί. 
 

 Λύζε  Ζ κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο 
θαη ε ηειηθή έθβαζε ηεο ηξαγσδίαο. 
 

 Μέινο  Ζ κεισδία, ηα κνπζηθά 
ζηνηρεία ηεο ηξαγσδίαο. 
 

 Μεραλή ή αηώξα  Δίδνο γεξαλνχ 
κε θαιάζη, πνπ ρξεζίκεπε γηα λα 
παξνπζηάδνπλ ζενχο ή εκίζενπο. 
Δίλαη γλσζηή ε θξάζε: ἀπό 
κεραλο ζεόο. 
 

 Μνλσδίεο ή δησδίεο  Άζκαηα πνπ 
ηξαγνπδνχζαλ έλαο ή δχν εζνπνηνί. 
 

 Μύζνο  Ζ ππφζεζε ηνπ δξάκαηνο, 
ην ζελάξην. 
 

 Οξρήζηξα  Έλα απφ ηα κέξε ηνπ 
ζεάηξνπ. Ήηαλ θπθιηθφο ρψξνο, κε  
βσκφ ηνπ Γηνλχζνπ ζηε κέζε, 
φπνπ ψξρεΐην (εθηεινχζε ξπζκηθέο 
θηλήζεηο) ν ρνξφο. 
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 Όςε  Ζ ζθελνγξαθία θαη ε 
ελδπκαηνινγία. 
 

 Πάζνο ή πάζε  Καηά ηνλ 
Αξηζηνηέιε, είλαη ηα ζσκαηηθά 
παζήκαηα (ηξαπκαηηζκνί ή θφλνη) 
ησλ εξψσλ ηεο ηξαγσδίαο πνπ 
δηεγείξνπλ ζηνπο ζεαηέο ηζρπξά 
ζπλαηζζήκαηα ειένπ θαη θφβνπ. 
 

 Πάξνδνο  Άζκα πνπ ηξαγνπδνχζε 
ν ρνξφο θαηά ηελ είζνδν ηνπ ζηελ 
νξρήζηξα. Πάξνδνη νλνκάδνληαλ 
θαη νη δχν είζνδνη πνπ νδεγνχζαλ 
απφ αξηζηεξά θαη δεμηά ζηελ 
νξρήζηξα. 
 

 Πεξίαθηνη  Γχν μχιηλνη πξηζκαηηθνί 
ζηχινη κε πίλαθεο ζηεξεσκέλνπο 
πάλσ ηνπο, πνπ πεξηζηξέθνληαλ 
γχξσ απφ άμνλα θαη άιιαδαλ, φηαλ 
ρξεηαδφηαλ, ηε ζθελνγξαθία. 
 

 Πεξηπέηεηα  Απνηειεί ζηνηρείν ηεο 
ππφζεζεο ηνπ ηξαγηθνχ κχζνπ.  



Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε ζεκαίλεη ηε 
κεηαζηξνθή ηεο ηχρεο ησλ εξψσλ 
αληίζεηα απφ απηφ πνπ επηδηψθνπλ. 
 

 Πξνάγσλ  Δθδήισζε πνπ γηλφηαλ 
παξακνλέο ησλ ενξηψλ ζην σδείν. 
Οη πνηεηέο παξνπζίαδαλ ζην 
ζεαηξηθφ θνηλφ ηνλ ζεαηξηθφ ηνπο 
φκηιν θαη έδηλαλ πιεξνθνξίεο γηα 
ηα έξγα πνπ ζα παξνπζίαδαλ. 
 

 Πξόινγνο  Σν κέξνο ηεο 
ηξαγσδίαο πνπ πξνεγείηαη ηεο 
εηζφδνπ ηνπ ρνξνχ· ζεκαίλεη ηνλ 
πξψην ιφγν ηνπ εζνπνηνχ. 
 

 Πξννηθνλνκία  Πξνεηδνπνίεζε, 
πξνδηάζεζε γηα θάηη πνπ ζα 
αθνινπζήζεη. 
 

 Πξνζσπείν  Πξνζσπίδα, κάζθα. 
Σα πξνζσπεία ήηαλ πνηθίια, 
αλάινγα κε ηηο ζθελέο θαη ηα είδε 
ηνπ δξάκαηνο. 
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 Ραβδνύρνη  Ήηαλ νη επηκειεηέο ηεο 
ηάμεο ζηνλ ρψξν ηνπ ζεάηξνπ. 
 

 αηπξηθό δξάκα  Έλα απφ ηα ηξία 
είδε ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο, πνπ 
νθείιεη ηελ νλνκαζία ηνπ ζηνπο κε-
ηακθηεζκέλνπο ζε ζαηχξνπο άλδξεο 
ηνπ ρνξνχ. θνπφο ηνπ ζαηπξηθνχ 
δξάκαηνο ήηαλ λα πξνθαιέζεη ην 
γέιην θαη λα μεθνπξάζεη ηνπο ζεαηέο 
απφ ηελ έληαζε θαη ηε ζπγθίλεζε, 
πνπ είραλ ληψζεη απφ ηηο 
ηξαγσδίεο. 
 

 θεπή  ,ηη θνξνχζε ή θξαηνχζε ν 
εζνπνηφο ηελ ψξα ηεο παξάζηα-
ζεο: πξνζσπείν, ελδπκαζία, 
θφζνξλνη, ζχκβνια ηεο εμνπζίαο. 
 

 θελή  Ξχιηλν παξάπεγκα θνληά 
ζηελ νξρήζηξα, φπνπ νη ππνθξηηέο 
άιιαδαλ ελδχκαηα θαη πξνζσπείν 
θαη πεξίκελαλ ηε ζεηξά ηνπο λα 
εκθαληζηνχλ. ην κπξνζηηλφ κέξνο  
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ηεο ζθελήο θαηαζθεπάζηεθε ην 
ινγείν πνπ έπαηδαλ νη εζνπνηνί. 
 

 ηάζηκν  Άζκα πνπ ηξαγνπδνχζε 
ν ρνξφο χζηεξα απφ έλα επεηζφδην 
θαη ελψ είρε ιάβεη ζέζε (ζηάζηλ) 
ζηελ νξρήζηξα. 
 

 ηηρνκπζίεο  Γηάινγνο ησλ 
εζνπνηψλ ζηίρν κε ζηίρν. 
 

 ηξνθή  χζηεκα ζηίρσλ ζε 
ελφηεηα κε λνεκαηηθή, ζπλήζσο, 
απηνηέιεηα. Σε ζηξνθή 
ηξαγνπδνχζε ην α΄ εκηρφξην. 
 

 Σεηξαινγία  Σέζζεξα δξάκαηα ηνπ 
ίδηνπ πνηεηή πνπ παξηζηάλνληαλ 
ηελ ίδηα κέξα : ηξεηο ηξαγσδίεο θαη 
έλα ζαηπξηθφ δξάκα. 
 

 Σξαγηθή ή δξακαηηθή εηξσλεία  
Γξακαηηθή νηθνλνκία, θαηά ηελ 
νπνία ηα πξφζσπα ηεο ηξαγσδίαο 
αγλννχλ ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε,  
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ζηελ νπνία βξίζθνληαη, ελψ ηελ 
γλσξίδνπλ νη ζεαηέο. 
 

 Σξαγηθή παξέθηαζε  Σερληθή ηνπ 
πνηεηή λα δεκηνπξγεί κηα ραξνχ-
κελε θαη αηζηφδνμε αηκφζθαηξα ζην 
έξγν, πξηλ απφ ην ηξαγηθφ ηέινο, 
πνπ είλαη ε ηειηθή θαηαζηξνθή. 
 

 Σξαγηθόο ηξόπνο  Δίδνο κνπζηθήο 
πνπ ηξαγνπδνχζαλ νη ρνξεπηέο, 
κεηακθηεζκέλνη ζε ηξάγνπο, 
δειαδή ζαηχξνπο. 
 

 Σξαγηθόηεηα  Καηάζηαζε πνπ ππν-
δειψλεη ηε ζχγθξνπζε ηνπ ηξαγηθνχ 
ήξσα κε ππέξηεξεο δπλάκεηο (κνίξα, 
ζεία δίθε, θ.α.). πκπεξηιακβάλεη 
αθφκε θαη ηε κεηάβαζε απφ ηελ 
άγλνηα ζηε γλψζε, κέζα απφ ηελ 
πεξηπινθή ηνπ ήξσα ζε αληηθαηηθέο 
θαηαζηάζεηο, δηιήκκαηα θαη αδηέμν-
δα, κε ζπλέπεηεο ηα αηζζήκαηα  
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ελνρήο, κνλαμηάο, ζπληξηβήο ή θαη 
ιχηξσζεο. 
 

 Σξαγσδία  Θεαηξηθφ-πνηεηηθφ 
είδνο ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο, φπνπ 
παξηζηάλνληαη ζπγθξνχζεηο θαη 
κεηαπηψζεηο πξνζψπσλ απφ ηελ 
επηπρία ζηε δπζηπρία θαη αληίζηξν-
θα. Σν ηέινο ηεο ηξαγσδίαο 
ζπλδέεηαη κε ηε ιχηξσζε ησλ 
εξψσλ ή ηε ζπληξηβή ηνπο. 
 

 Ύβξηο  Ζ ηάζε ηνπ ήξσα λα μεπεξλά 
ηα φξηα πνπ ζέηεη ε αλζξψπηλε θχ-
ζε ηνπ, λα παξαβηάδεη ηελ παγθφ-
ζκηα εζηθή ηάμε θαη λα ζπγθξνχεηαη 
κε ηνπο ζετθνχο λφκνπο. 
 

 Τπνθξηηήο  Ζζνπνηφο 
 

 Τπόξρεκα  Εσεξφ θαη ραξνχκελν 
άζκα πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ρνξφ. 
Σα ππνξρήκαηα ςάιινληαλ 
ζπλήζσο πξνο ηηκή ηνπ Απφιισλα. 
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 Φόβνο  Ζ αλεζπρία πνπ ζπλέρεη 
ηελ ςπρή ηνπ ζεαηή γηα ηελ ηχρε ηνπ 
ήξσα θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο 
νπνίνπο απηφο είλαη εθηεζεηκέλνο. 
 

 Υαξώλεηεο θιίκαθεο  Δίδνο 
θαηαπαθηήο πνπ επέηξεπε ηελ 
άλνδν ζηε ζθελή ησλ λεθξψλ, φηαλ 
ην απαηηνχζε ε εμέιημε ηνπ έξγνπ. 
 

 Υνξεγόο  Πινχζηνο Αζελαίνο πνπ 
αλαιάκβαλε ηηο δαπάλεο γηα ηε 
δηδαζθαιία ηνπ ρνξνχ. Ζ ιεηηνπξγία 
απηή ιεγφηαλ ρνξεγία. 
 

 Υνξόο  Οκάδα αηφκσλ πνπ 
ηξαγνπδνχζε θαη ρφξεπε ηα ρνξηθά 
άζκαηα κε ζπλνδεία απινχ. 
 

 Ωδείν  ηεγαζκέλν ζέαηξν ζην 
νπνίν γίλνληαλ κνπζηθέο 
εθδειψζεηο θαη ν πξνάγσλ ησλ 
δξακαηηθψλ παξαζηάζεσλ. 

176 / 55 



  

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1νπ ΣΟΜΟΤ 
 

1. Δηζαγσγή ............................. 11-75 
• Σν δξάκα ....................................... 11 
• Ζ ηξαγσδία ................................... 20 
• Σν αξραίν ζέαηξν ......................... 35 
• Οη δξακαηηθνί αγψλεο .................. 41 
• Οη ζπληειεζηέο  

ηεο παξάζηαζεο .......................... 47 
• Οη πξφδξνκνη ησλ κεγάισλ 

ηξαγηθψλ ....................................... 57 
• Οη ηξεηο κεγάινη ηξαγηθνί ............ 59 
 

2. νθνθιένπο Αληηγόλε ...... 76-163 
• Ζ Αληηγφλε-Ο κχζνο ησλ 

Λαβδαθηδψλ .................................. 76 
• Τπφζεζηο Αξηζηνθάλνπο 

Γξακκαηηθνχ ................................. 81 
• Γηάγξακκα ηεο ηξαγσδίαο .......... 84 
• Σα πξφζσπα ηνπ έξγνπ .............. 85 
• Α΄ κέξνο: Κείκελν – Γισζζηθά 

ζρφιηα - Μεηάθξαζε .................... 86 

161 177 



Με απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο 
ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ 
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηππψλνληαη 
απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηη-
θψλ Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα 
Γεκφζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα 
δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ θέξνπλ 
βηβιηφζεκν πξνο απφδεημε ηεο γλεζηφηε-
ηάο ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη 
πξνο πψιεζε θαη δε θέξεη βηβιηφζεκν, 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο 
δηψθεηαη ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νφκνπ 1129 ηεο 15/21 
Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄). 
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