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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην παρούσα εργασία θα συζητηθούν θέματα αναφορικά με δύο 

τραγωδίες οι οποίες φέρουν τον ίδιο τίτλο. Πρόκειται για τον Αγαμέμνονα του 

Αισχύλου και για τον Αγαμέμνονα του Σενέκα. Η πρώτη αποτελεί μέρος της 

τριλογίας Ὀρέστεια και παραστάθηκε το 458 π.Χ. στα Μεγάλα Διονύσια. Ως προς 

την τραγωδία του Σενέκα η χρονολόγησή της τοποθετείται στα μέσα του 

πρώτου αιώνα μ.Χ., αλλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Επίσης, δεν 

είναι γνωστό αν η τραγωδία παραστάθηκε (βλ. Calder 1976, 28). 

 Μετά από μία σύντομη παρουσίαση του βίου και του έργου του Αισχύλου 

και του Σενέκα ακολουθεί μια, επίσης σύντομη, περίληψη των δύο τραγωδιών. 

Στα πλαίσια της εισαγωγής, παρουσιάζονται, τέλος, το θέμα, οι στόχοι και η 

μέθοδος της εργασίας. 

Πολύ περιληπτικά, στο κύριο μέρος της εργασίας εξετάζονται. Ο ρόλος 

της δικαιοσύνης και της τύχης στα δύο έργα επίσης εξετάζεται, σε μια 

προσπάθεια να αναζητηθούν οι παράγοντες που καθορίζουν την εναλλαγή 

καθεστώτων σύμφωνα με τους δύο τραγικούς. 

 

α. Η ζωή και το έργο του Αισχύλου και του Σενέκα 

 

Ο Αισχύλος, γιος του γαιοκτήμονα Ευφορίωνα, γεννήθηκε το 525 ή 524 

π.Χ. στην Ελευσίνα και πέθανε το 456 π.Χ στη Γέλα της Σικελίας, την οποία είχε 

επισκεφθεί τρεις φορές. Η πλούσια συγγραφική του δραστηριότητα 

περιλαμβάνει τραγωδίες και σατυρικά δράματα. Επτά μόνον από τις τραγωδίες 

του  σώζονται ακέραιες  αν και συνολικά του αποδίδονται  82 τίτλοι, εκ των 

οποίων οι 79 είναι βέβαιοι. Τρεις από αυτές, ο Ἀγαμέμνων, οι Χοηφόροι και οι 

Εὐμενίδες αποτελούν μια τριλογία, την Ὀρέστεια, εμπνευσμένη από το μύθο των 

Ατρειδών. 
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Ο Αισχύλος δεν συμμεριζόταν την μοιρολατρική απαισιοδοξία πολλών 

αρχαϊκών ποιητών, καθώς είχε την πεποίθηση ότι η καταστροφή επέρχεται με 

την παραβίαση της τάξης και της δικαιοσύνης του Δία. Πίστευε στην αιτιακή 

αλυσίδα όλβος - κόρος - ύβρις - άτη και, συνακόλουθα, αυτή του η αντίληψη 

διαπερνά ολόκληρο το έργο του. Ανάμεσα στις καινοτομίες του 

συγκαταλέγονται η εισαγωγή δευτέρου υποκριτή, η θεματική ενότητα της 

τριλογίας και πολλοί σκηνικοί νεωτερισμοί. Όταν πέθανε, ψηφίστηκε νόμος 

προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη του, με βάση τον οποίο προβλεπόταν ρύθμιση 

σχετικά με τα έξοδα της χορηγίας για όποιον δίδασκε δράματα του Αισχύλου. 

Παράλληλα, θεωρείται τιμητικός ο τρόπος με τον οποίον τον αντιμετωπίζει ο 

Αριστοφάνης στους Βατράχους του. Κατατάσσεται στους κλασσικούς 

συγγραφείς της αρχαιότητας (βλ. Degani  2001, 227-229, βλ. επίσης Lesky 2006, 

350-360).  

Ο Λεύκιος Ανναίος Σενέκας γεννήθηκε πιθανότατα στα τέλη του πρώτου 

π.Χ. αιώνα. Ήταν γιος του Σενέκα του Πρεσβύτερου του ρητοροδιδάσκαλου. 

Μυήθηκε στη φιλοσοφία από τον νεοπυθαγόρειο φιλόσοφο Σωτίωνα, αρκέστηκε 

όμως τελικά στη μελέτη της στωικής φιλοσοφίας. Στη συνέχεια σπούδασε 

ρητορική. Ήταν φιλάσθενος και υπέφερε από σοβαρά αναπνευστικά 

προβλήματα. Ακολούθησε πολιτική σταδιοδρομία και ανέλαβε σημαντικά 

αξιώματα. Επί Κλαυδίου βρέθηκε εξόριστος στην Κορσική από το 41 μ.Χ. έως το 

49 μ.Χ. Μόλις επέστρεψε από την εξορία, μετά από προσπάθειες της γυναίκας 

του Κλαυδίου Αγριππίνας,  ανέλαβε χρέη παιδαγωγού του Νέρωνα. Αργότερα, 

όταν ο Νέρωνας έγινε αυτοκράτορας, ο Σενέκας ήταν ο ένας από τους δύο 

συμβούλους του. Ωστόσο, το 65 μ.Χ. ο αυτοκράτορας τον διέταξε να 

αυτοκτονήσει, καθώς τον κατηγόρησε για συνέργεια στη συνομωσία του 

Πείσωνα. Άφησε ένα πολύ μεγάλο έργο σχετιζόμενο με τη φιλοσοφία, την 

ενασχόληση με φυσικά θέματα αλλά και με τις τραγωδίες (βλ. Conte 2009, 255-

257. βλ. επίσης von Albrecht 2005, 2, 1329-1333). 
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Τόσο ο Αισχύλος όσο και ο Σενέκας, λοιπόν, ήταν ποιητές, και έγραψαν 

τραγωδίες. Εκτός όμως από τις ομοιότητες που μπορεί να παρουσιάζουν δύο 

ποιητές μεταξύ τους μόνο και μόνο εξαιτίας αυτής της ίδιας της ιδιότητάς τους 

ως ποιητές, διαφαίνονται μέσα από τα βιογραφικά στοιχεία του Αισχύλου και 

του Σενέκα σημαντικές διαφορές. Το υπόβαθρο των δύο τραγωδών ήταν πολύ 

διαφορετικό, αφού μπορεί να φανταστεί κανείς πως ο Αισχύλος έλαβε την 

παιδεία που παρεχόταν στους Αθηναίους νέους του πέμπτου αιώνα π.Χ.. 

Αντίθετα, ο Σενέκας είχε εξοικειωθεί με τη ρητορική και τη φιλοσοφία, 

γνωστικά πεδία δηλαδή που δεν είχαν αναπτυχθεί την εποχή του Αισχύλου. 

Άλλωστε, η αντίληψή τους ακόμη και για το θέατρο ήταν διαφορετική, αφού στα 

χρόνια του Αισχύλου το δράμα μετρούσε λίγα μόνο χρόνια ζωής σε σχέση με την 

εποχή του Σενέκα. Ο Σενέκας δηλαδή μπορούσε να έχει πρόσβαση σε μια 

μεγάλη θεατρική παράδοση, η οποία, όπως ήταν φυσικό, τον επηρέασε. Είναι 

προφανές, αλλά δεν μπορεί να μην αναφερθεί, πως ο Σενέκας είχε υπόψη του τα 

έργα του Αισχύλου. Τέλος, οι πολιτικές συνθήκες μέσα στις οποίες 

δημιούργησαν οι δύο ποιητές ήταν διαφορετικές. Από την μία πλευρά ο 

Αισχύλος έζησε στη δημοκρατική Αθήνα, ενώ από την άλλη πλευρά ο Σενέκας 

έδρασε την εποχή της αυτοκρατορικής Ρώμης. 

 

β. Σύντομη περίληψη των δύο τραγωδιών 

 

Στην αρχή του έργου Αγαμέμνων του Αισχύλου παρουσιάζεται ο φρουρός, 

ξάγρυπνος και φοβισμένος, στη στέγη του παλατιού να περιμένει την επιστροφή 

των πολεμιστών από την Τροία. Ωστόσο, λίγο αργότερα με ενθουσιασμό βλέπει 

τη φλόγα που σηματοδοτεί την επιστροφή του Αγαμέμνονα. Ετοιμάζεται λοιπόν 

να ενημερώσει την Κλυταιμνήστρα. Αντίθετα, στον Αγαμέμνονα του Σενέκα 

αρχικά εμφανίζεται το φάντασμα του Θυέστη. Τα λόγια του απηχούν ένα 

τραγικό κλίμα απόλυτης φρίκης. Προβλέπει την επιστροφή του Αγαμέμνονα, 
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όπως είχε κάνει ο φρουρός στην άλλη τραγωδία, ως νικητή. Προβλέπει όμως και 

τη δολοφονία του από την Κλυταιμνήστρα, σε αντίθεση με την τραγωδία του 

Αισχύλου. 

  Στο έργο του Αισχύλου η Κλυταιμνήστρα εισέρχεται στη σκηνή. 

Αναγγέλλει την κατάκτηση της Τροίας από τους Αχαιούς στο χορό, που διστάζει 

να την πιστέψει αμέσως. Αναφέρει μάλιστα ότι ο Ελληνικός στρατός δε θα 

ξαναβρεθεί νικημένος, αν δεν συμπεριφερθεί με ανόσιο τρόπο.  Βιάζεται να 

προετοιμάσει τη λαμπρή υποδοχή του Αγαμέμνονα, ενώ ταυτοχρόνως 

αναφέρεται στη συζυγική της πίστη και τιμιότητα κατά τα χρόνια της απουσίας 

του συζύγου της. Αντίθετα, ο Σενέκας φαίνεται πως αντιλαμβανόταν 

διαφορετικά την ψυχολογία της συζύγου του Αγαμέμνονα. Όταν εμφανίζεται η 

Κλυταιμνήστρα στο έργο του, βρίσκεται σε μια εσωτερική διαμάχη σχετικά με το 

αν πρέπει να ξεπεράσει τα όρια της, να ζήσει με τον εραστή της και να εκδικηθεί 

δια δολοφονίας τον άνδρα της. Ακολουθεί ο έντονος διάλογός της με την τροφό. 

Η τροφός αντιλαμβάνεται την έντονη ταραχή της και η Κλυταιμνήστρα 

παραδέχεται την πρόθεση της να εκδικηθεί τον Αγαμέμνονα, αναλογιζόμενη τη 

σκληρή θυσία της Ιφιγένειας από εκείνον, αλλά και το γεγονός ότι εκείνος έχει 

ερωμένες. Από τη άλλη πλευρά, η τροφός της ζητάει να παραμείνει ψύχραιμη 

και να μην επιβαρύνει την παρουσία του ενός εγκλήματος με την προσθήκη 

επόμενου. Παράλληλα, της λέει ότι δεν μπορεί να εναντιώνεται σ αυτόν που 

κυρίεψε την Τροία και που δεν μπόρεσε κανείς να τον νικήσει. Ακολουθεί ο 

διάλογος μεταξύ Αίγισθου και Κλυταιμνήστρας. Η Κλυταιμνήστρα φαίνεται 

έτοιμη να ακυρώσει τα σχέδια δολοφονίας που προετοίμαζε με τον Αίγισθο, ενώ 

ο Αίγισθος προσπαθεί να την μεταπείσει, αναφερόμενος στην υπεροπτική 

συμπεριφορά του Αγαμέμνονα ως νικητή, καθώς και στον επερχόμενο 

παραγκωνισμό της που θα επέλθει λόγω των ερωμένων του. 

Η επιστροφή του Αγαμέμνονα διαφέρει επίσης στα δύο έργα. Στο έργο 

του Αισχύλου, η Κλυταιμνήστρα αναφέρεται στη λατρεία που αισθάνεται για 
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τον Αγαμέμνονα. Ο Αγαμέμνων δυσανασχετεί με το πλήθος των τιμών με τις 

οποίες τον υποδέχεται η σύζυγος του, τιμές όμως τις οποίες τελικά δέχεται. Η 

Κλυταιμνήστρα ζητά από την Κασσάνδρα να εισέλθει στο παλάτι, αλλά εκείνη 

δεν αντιδρά προκαλώντας την οργή της Κλυταιμνήστρας.  Η Κασσάνδρα  όντας 

σε παραληρηματική κατάσταση, προφητεύει με τρόμο το θάνατο του 

Αγαμέμνονα που σχεδιάζεται από την Κλυταιμνήστρα, καθώς και το δικό της. 

Διαισθάνεται ό,τι τραγικό έχει συμβεί μέσα σε αυτό το παλάτι είτε σε 

παρελθοντικό χρονικό επίπεδο, όπως τα θυέστεια δείπνα, είτε σε μελλοντικό. Η 

Κασσάνδρα αποχωρεί ενώ ήδη έχει προφητεύσει ότι θα υπάρξει εκδίκηση για το 

φονικό αυτό, φωτογραφίζοντας ως εκδικητή τον Ορέστη. Στην τραγωδία του 

Σενέκα, ο Ευρυβάτης είναι αυτός που ανακοινώνει στην Κλυταιμνήστρα ότι ο 

Αγαμέμνονας είναι σώος και επιστρέφει. Ακολουθεί διάλογος του Αγαμέμνονα 

με την Κασσάνδρα, την οποία εκείνος  καθησυχάζει ότι είναι ασφαλής, ενώ αυτή 

τον προειδοποιεί για επερχόμενο κίνδυνο. Η Κασσάνδρα διαβλέπει τη 

δολοφονία του Αγαμέμνονα, όπως και στην άλλη τραγωδία. Η δολοφονία 

πραγματοποιείται από την Κλυταιμνήστρα και τον Αίγισθο. Η Ηλέκτρα 

εκφράζει τον τρόμο της ότι το επόμενο θύμα  θα είναι ο αδελφός της, ο Ορέστης. 

Ωστόσο, τότε εμφανίζεται στη σκηνή ο Στρόφιος, φίλος του Αγαμέμνονα που 

ήρθε να τον συγχαρεί. Μόλις ενημερώνεται για τη δολοφονία του βασιλιά, 

δέχεται να φυγαδεύσει και να προστατέψει τον Ορέστη. 

 Τα δύο έργα ολοκληρώνονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Στην 

τραγωδία του Αισχύλου, οι φωνές του Αγαμέμνονα, που ακούγονται από το 

παλάτι  μαρτυρούν τη στυγερή  δολοφονία του από την Κλυταιμνήστρα.  Η 

βασίλισσα εμφανίζεται στη σκηνή και μιλάει με υπερηφάνεια για την πράξη 

της. Η Κλυταιμνήστρα υποστηρίζει ότι αυτή ήταν η πιο δίκαιη λύση για τον 

άδικο χαμό της κόρης της. Τέλος, ο Αίγισθος εκφράζει την ικανοποίησή του για 

το θάνατο του Αγαμέμνονα. Αντίθετα, ο Σενέκας παρουσίασε την  

Κλυταιμνήστρα απαιτεί από την Ηλέκτρα να αποκαλύψει πού είναι ο αδερφός 
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της. Εκείνη αρνείται. Τότε ο Αίγισθος την απειλεί ότι θα ζήσει φυλακισμένη με 

βασανισμούς, αν δεν υπακούσει. Το έργο τελειώνει με τη δολοφονία της 

Κασσάνδρας. 

 

γ. Θέμα, στόχοι και μεθοδολογία της εργασίας 

 

Οι τραγωδίες με τίτλο Ἀγαμέμνων του Αισχύλου και του Σενέκα 

μοιράζονται το θέμα και το μυθολογικό τους υπόβαθρο. Η πολιτική συγκυρία 

όμως στην οποία γράφτηκαν ήταν πολύ διαφορετική. Αν και το θέμα και των 

δύο έργων είναι οι διαδοχές πολιτευμάτων ή προσώπων στην εξουσία, η 

διαπλοκή του μύθου και της ιστορικής πραγματικότητας οδηγεί σε διαφορετικά 

συμπεράσματα για το κάθε έργο. 

Παρόλο που οι δύο τραγωδίες έχουν τον ίδιο τίτλο, παρατηρείται σ’ αυτές 

μία εντελώς διαφορετική θεώρηση του κόσμου και, κυρίως, της πολιτικής ζωής. 

Η διαφορά αυτή είναι απολύτως αναμενόμενη, αφού αφενός το λατινικό έργο 

γράφτηκε μισή χιλιετία αργότερα από το ελληνικό, και αφετέρου οι πολιτικές 

συνθήκες που επικρατούσαν όταν γράφονταν τα δύο έργα ήταν εντελώς 

διαφορετικές. 

Ο Αγαμέμνονας του Αισχύλου, από την μία πλευρά, γράφτηκε στα μέσα 

του πέμπτου αιώνα π.Χ., λίγο μετά τις μεταρρυθμίσεις του Εφιάλτη και την 

εποχή κατά την οποία ο Περικλής συνεχώς ισχυροποιούνταν στην πολιτική ζωή 

της Αθήνας, μιας δημοκρατικής πόλης, στην οποία όμως υπήρχε έντονος ο 

φόβος μιας καθεστωτικής αλλαγής, και της ενδεχόμενης επικράτησης μιας 

τυραννίδας. Λίγα χρόνια μετά το ξέσπασμα του Α’ Πελοποννησιακού πολέμου, 

μια δεκαετία περίπου μετά την εξορία του Θεμιστοκλή, και με νωπές τις μνήμες 

από την εξορία του Κίμωνα, η τραγωδία με την οποία ξεκινά η Ορέστεια 

στοχεύει στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων πολιτικών σκοπιμοτήτων. Η 

τραγωδία, άλλωστε, είναι το γραμματειακό είδος που αποτελεί την κορωνίδα 
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του δημοκρατικού πολιτεύματος, μέσα στο οποίο μπόρεσε να γεννηθεί και να 

αναπτυχθεί, και αποτελεί ένα από τα μέσα μαζικής μόρφωσης του εκλογικού 

σώματος. 

Ο Αγαμέμνονας του Σενέκα, από την άλλη πλευρά, γράφτηκε στα μέσα 

του πρώτου αιώνα μ.Χ.. Το πολίτευμα ήταν αυτοκρατορικό, και ένα λογοτεχνικό 

έργο θα έπρεπε είτε να κολακεύει τον απόλυτο μονάρχη, είτε, τουλάχιστον, να 

μην τον κατακρίνει. Πολιτικές σκοπιμότητες μπορούν να εντοπιστούν φυσικά 

και σ’ ένα έργο που γράφεται κάτω από τέτοιες συνθήκες. Ακόμη και η απουσία 

φανερού πολιτικού σχολιασμού μπορεί να αποτελεί πολιτική τοποθέτηση.  

Σίγουρα οι τραγωδίες την εποχή του Αισχύλου διδάσκονταν στα πλαίσια 

της θρησκευτικής λατρείας, επομένως ο ποιητής ασχολείται πολύ με θεολογικά 

ζητήματα. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη διάθεση φιλοσοφικής 

αναζήτησης του Σενέκα. Ωστόσο, υπάρχει και η πολιτική παράμετρος στα δύο 

έργα, η οποία δεν μπορεί βέβαια να αγνοηθεί. 

Ασφαλώς πρέπει να ληφθεί υπόψη και η σύνθεση του κοινού στο οποίο 

απευθύνονται τα δύο δράματα. Η ελληνική τραγωδία παραστάθηκε μπροστά 

στον αθηναϊκό λαό, δηλαδή στο εκλογικό σώμα της πόλης. Η λατινική τραγωδία 

παραστάθηκε ή αναγνώστηκε για τον Νέρωνα και τους αυλικούς του, αφού 

εκλογικό σώμα δεν υπήρχε σ’ αυτό το καθεστώς. Η σύνθεση του κοινού 

αντικατοπτρίζεται στη σύνθεση των χορών των δύο τραγωδιών. Στο έργο του 

Αισχύλου, ο χορός αποτελείται από γέροντες του Άργους, ανθρώπους που είχαν 

εκλογικά δικαιώματα, ενώ, στο έργο του Σενέκα, οι χοροί αποτελούνται από 

γυναίκες, οι οποίες δεν είχαν εκλογικά δικαιώματα σε κανένα καθεστώς της 

εποχής. Ακόμα και η δυνατότητα ταύτισης του κοινού με κάποιον από τους 

χαρακτήρες των έργων είναι ενδεικτική της πολιτικής συγκυρίας. Στην 

τραγωδία του Αισχύλου, το κοινό δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον Αγαμέμνονα, 

την Κλυταιμνήστρα ή κάποιον άλλο χαρακτήρα, διότι κανείς από τους 

χαρακτήρες δεν βρίσκεται σ’ αυτήν την τραγωδία σε πραγματικό δίλημμα. Μόνο 
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με τον χορό μπορεί να ταυτιστεί το κοινό σ’ αυτό το δράμα. Ο χορός μπορεί να 

μην συμμετέχει στη δράση, αλλά αυτός είναι στην πραγματικότητα ο τραγικός 

ήρωας, αυτός που πρέπει να πάρει αποφάσεις. 

Στόχος λοιπόν της εργασίας είναι ο εντοπισμός των πολιτικών 

σκοπιμοτήτων που εξυπηρετούνται στα δύο έργα, και ο σχολιασμός τους. 

Εξετάζεται με λεπτομέρεια τόσο η πολιτική συγκυρία, όσο και οι δυνάμεις που 

μπορεί να την ανατρέψουν. Αυτές οι δυνάμεις είναι η δικαιοσύνη στον Αισχύλο, 

και η τύχη στον Σενέκα. Η ρευστότητα της πολιτικής κατάστασης είναι εμφανής 

και στα δύο έργα. Στον Αισχύλο ο φόβος της αναρχίας προσπαθεί να 

δικαιολογήσει την τυραννίδα που επιβάλλεται από τον Αίγισθο, και ο χορός 

ελπίζει στην μελλοντική αποκατάσταση του καθεστώτος από τον Ορέστη. Κάθε 

σφετεριστής ή διεκδικητής της εξουσίας επικαλείται τη δικαιοσύνη για τις 

πράξεις του. Επομένως, η δικαιοσύνη είναι έννοια σχετική, και καθορίζει τις 

πολιτικές αλλαγές. Στον Σενέκα, στο πρώτο χορικό, διαπιστώνεται πως μόνο η 

τύχη μπορεί να αφαιρέσει την εξουσία από έναν απόλυτο μονάρχη. Άρα, η 

καθεστωτική αλλαγή σ’ αυτήν την περίπτωση δεν υπαγορεύεται από τη 

δικαιοσύνη, ούτε μπορεί να γίνει με δίκαιο τρόπο, αλλά καθορίζεται από την 

τύχη και μόνο. 

Στα πλαίσια της επίτευξης αυτών των στόχων, γίνεται και μία 

προσπάθεια ανάγνωσης και του Αγαμέμνονα του Αισχύλου ως πολιτικής 

αλληγορίας. Πολλά από τα γεγονότα που συνέβαιναν στην Αθήνα κατά τη 

διάρκεια συγγραφής της τραγωδίας θύμιζαν ίσως κάποια άλλα γεγονότα που 

είχαν γίνει εκατό χρόνια νωρίτερα. Κομβικό ρόλο σ’ αυτά παίζει το λιμάνι της 

Νίσαιας στα Μέγαρα. Μετά από μια μάχη εκεί, πριν το 561 π.Χ., ο Πεισίστρατος 

απέκτησε μεγάλη πολιτική δύναμη, χάρη στην οποία επεχείρησε για πρώτη 

φορά την κατάλυση της δημοκρατίας. Η οχύρωση του ίδιου λιμανιού από τους 

Αθηναίους οδήγησε σε νικηφόρο πόλεμο με την Κόρινθο, ο οποίος, μεταξύ 

άλλων, οδήγησε στην πολιτική ενδυνάμωση του Περικλή. Ο φόβος για μια νέα 
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τυραννίδα ίσως ήταν αυτός που υπαγόρευσε στον Αισχύλο τη δημιουργία ενός 

δράματος στο οποίο δεν υπάρχει άμεσα κάθαρση, αλλά ο σφετεριστής του 

θρόνου, Αίγισθος, μένει ατιμώρητος, έστω στο πρώτο μέρος της τριλογίας. 

Η μέθοδος εξέτασης των τραγωδιών είναι κατά βάση κειμενοκεντρική. 

Την παράθεση των εξεταζόμενων χωρίων ακολουθεί κάθε φορά ο σχολιασμός 

τους και μια προσπάθεια σύνδεσης με τα ιστορικά γεγονότα, στα οποία οι 

τραγωδίες παραπέμπουν. Αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια αντιστοίχισης των 

προσώπων των δραμάτων με τα ιστορικά πρόσωπα, ώστε να διαφανεί η 

πολιτική αλληγορία που διαμορφώνεται σε κάθε περίπτωση. Οι κοσμικές 

δυνάμεις της δικαιοσύνης και της τύχης και η επίδρασή τους στην πολιτική ζωή 

επίσης εξετάζονται. Επιχειρείται η ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο αυτές 

διαταράσσουν την πολιτική κατάσταση και οδηγούν, ή δικαιολογούν, πολιτικές 

μεταβολές. Έτσι, γίνεται φανερό πως και τα δύο έργα τελικά εξετάζουν 

πολιτικές αλλαγές. Η διαφορά είναι πως ο Αισχύλος ενδιαφερόταν για αλλαγές 

καθεστώτων, ενώ ο Σενέκας για αλλαγές προσώπων μέσα στο ίδιο καθεστώς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Η ΘΕΑ ΔΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

Οι πολιτικές μεταβολές που περιγράφονται στις δύο τραγωδίες 

καθορίζονται από δύο κοσμικές ενέργειες, τη Δίκη και την Τύχη. Οι δύο 

αυτές δυνάμεις δεν καθορίζουν βέβαια απαραίτητα την ίδια την 

πραγματοποίηση της πολιτικής αλλαγής, αν και στην τραγωδία του 

Αισχύλου η Δίκη έχει διευρυμένες αρμοδιότητες, αλλά καθορίζουν πάντα 

την κατεύθυνση της αλλαγής, την ταυτότητα δηλαδή της κάθε νέας τάξης 

πραγμάτων. 

 Στον Ἀγαμέμνονα του Αισχύλου, η θεά Δίκη και η έννοια της 

δικαιοσύνης επανέρχονται διαρκώς στο προσκήνιο. Δεν περιγράφουν 

ποτέ στατικές καταστάσεις, αλλά ο δυναμικός χαρακτήρας τους εξηγεί 

πώς και γιατί εναλλάσσονται οι άνθρωποι στην εξουσία. Πρακτικά, 

μπορεί οποιοσδήποτε να δικαιολογήσει τη θέση που κατέχει ως ορισμένη 

από τη δικαιοσύνη. Στην πραγματικότητα όμως, η δικαιοσύνη λειτουργεί 

ως εξισορροπητικός παράγοντας, ο οποίος δεν επιτρέπει σε αυτούς που 

εξουσιάζουν να δυναμώσουν περισσότερο από όσο το μέτρο ορίζει. 

 Αντίθετα, στον Ἀγαμέμνονα του Σενέκα, η δικαιοσύνη δεν καθορίζει 

καταστάσεις, δεν επιβάλλει αλλαγές, ούτε δικαιολογεί ενέργειες. Στην 

πραγματικότητα, η δικαιοσύνη καθορίζεται από τον ίδιο τον αυτοκράτορα 

ή τύραννο, ο οποίος ενσαρκώνει αναντίρρητα κάθε έννοια δικαίου. 

 

1.1. Η θεά Δίκη σύμφωνα με τον μύθο 

 

Η Δίκη είναι η προσωποποίηση του δικαίου. Ήταν η κόρη του Δία 

και της Θέμιδος. Παρουσιαζόταν ως ακόλουθος και σύμβουλος του Δία, 

ενώ  κοντά σε εκείνη παρευρίσκονταν οι Ποινές. Με βάση άλλες εκδοχές 
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ήταν η αδελφή των Ωρών, ή μία εξ αυτών. Μαζί με την Αιδώ, με βάση τον 

μύθο, ήταν οι τελευταίες που εγκατέλειψαν τη γη, όταν εκφυλίστηκαν τα 

ήθη των ανθρώπων κατά τη σιδηρά εποχή. 

Στο είδος της τραγωδίας η Δίκη παρουσιάζεται είτε ως πανίσχυρη 

θεότητα είτε ως ηθική αξία που χαρακτηρίζει από τη μία το ορθό και το 

δίκαιο ή την εκδίκηση και την τιμωρία. Στις τραγωδίες του Αισχύλου 

σχετίζεται με τον Δία και τις Ερινύες, την Μοίρα και την Αίσα (βλ. 

Papadodima 2010b, 6). Εκτός από αυτές, τις ηθικές δηλαδή, λειτουργίες της 

δίκης, ο όρος μπορεί να αναφέρεται στην κοσμική τάξη ή σε ζητήματα 

νομικής φύσης (βλ. Papadodima 2010a, 93 και 95. βλ. επίσης Papadodima 

2011, 14 και 35). Επίσης, χάρη στη Δίκη εξασφαλίζεται η κοινωνική τάξη. 

Βέβαια, η τάξη και η ισορροπία δεν αποτελούν μόνιμα χαρακτηριστικά 

της κοινωνικής ζωής. Με άλλα λόγια, η Δίκη μπορεί να προκαλέσει και 

αταξία, ή να οδηγήσει σε άδικες ενέργειες. Στην Ὀρέστεια ο 

Αγαμέμνονας, η Κλυταιμνήστρα και ο Ορέστης τιμωρούν κάποιον άδικο, 

καθοδηγούμενοι από τη Δίκη, και με αυτόν τον τρόπο γίνονται κι εκείνοι 

άδικοι (βλ. Goldhill 1992, 28). Η αταξία όμως που προκαλείται είναι 

βραχυπρόθεσμη, καθώς στο τέλος επικρατεί και πάλι ισορροπία. 

Επομένως, η εξισορροπητική επίδραση της Δίκης αφορά το σύνολο της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, αλλά όχι επιμέρους ενέργειες. 

H Justitia συνιστά την προσωποποίηση της αρετής της δικαιοσύνης. 

Στον Οβίδιο και στην προσαρμογή του μύθου της σιδηράς εποχής, η 

Justitia φαίνεται να έχει αναχωρήσει από την αιματοβαμμένη γη (βλ. 

Grimal 1982, 245-246). Ο Αύγουστος αφιέρωσε ένα ναό σε αυτήν το 13 μ.Χ. 

Είναι προφανές λοιπόν ότι γινόταν επίκληση της θεάς από πολιτικούς 

άντρες, ώστε εκείνοι να δικαιολογήσουν την κατοχή της εξουσίας, και, 

κατά πάσα πιθανότητα, χρησιμοποιήθηκε το όνομα της θεάς στα πλαίσια 

της κρατικής προπαγάνδας κάποιων περιόδων. 
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1.2. Η Δίκη στον Αγαμέμνονα του Αισχύλου 

 

Η Δίκη ως θεότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον 

Αγαμέμνονα του Αισχύλου ως προς τη λογική του έργου, αλλά και ως προς 

την εξέλιξη των γεγονότων1. Η λέξη Δίκη αναφέρεται  αρχικά από το 

χορό που μόλις έχει μιλήσει για τη φοβερή θυσία της Ιφιγένειας. 

Βρισκόμαστε λοιπόν στον στίχο 250 και ο χορός αναφέρει ότι η Δίκη 

επιβάλλει σε αυτούς που έπαθαν τη μάθηση2. Συνδυάζεται λοιπόν η Δίκη 

με τη μάθηση. 

Στη συνέχεια έχουμε αναφορά στη Δίκη στον στίχο 383 και πάλι 

στα λόγια του χορού3. Πριν μιλούσε η Κλυταιμήστρα και αναφερόταν στη 

νίκη του στρατού του Αγαμέμνονα και στην επιστροφή τους. Ο χορός 

λοιπόν δείχνει χαρούμενος γι’ αυτά τα νέα, ωστόσο στη συνέχεια 

πραγματοποιεί κάποιους στοχασμούς. Συγκεκριμένα, λέει ότι όποιον τον 

επηρεάσει ο πόλεμος έτσι, ώστε να παραβεί το δίκαιο, αυτή του η κίνηση 

του επιστρέφει πλήθος συμφορών. Στο σημείο δε που εξετάζουμε, ο χορός 

                                                           

1 Η Δίκη αποτελεί έναν από τους κεντρικούς όρους στο σύνολο της τριλογίας, στην οποία 

ανήκει αυτή η τραγωδία (βλ. Wilson 2006, 187. βλ. επίσης Goldhill 1992, 28). Η σημασία 

της Δίκης δηλώνεται τόσο με σκηνικά μέσα και μέσα από την πλοκή, αφού οι θεατές των 

Εὐμενίδων παρακολουθούν τη συνεδρίαση ενός δικαστηρίου, όσο και μέσω του κειμένου, 

αφού στα πλαίσια της ίδιας τραγωδίας επιχειρείται ο προσδιορισμός της έννοιας του 

δικαίου (βλ. Goldhill 1984, 235 κ.ε.) Η Δίκη, απ’ ό,τι φαίνεται, επαναφέρει την κοσμική 

τάξη και επιβραβεύει τους ενάρετους ανθρώπους (βλ. Papadodima 2010b, 6 και 21). Δεν 

αποτελεί, όμως, μόνο κοσμική δύναμη, αλλά και παράγοντα κοινωνικής συνοχής, αφού 

ρυθμίζει τις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους (βλ. Papadodima 2010a, 100). Τέλος, έχει 

υποστηριχτεί πως η σημασία της λέξης Δίκη εξελίσσεται μέσα στην τριλογία, καθώς από 

την αρχική έννοια της εκδίκησης στον Ἀγαμέμνονα καταλήγει στην έννοια της έννομης 

δικαιοσύνης στις Εὐμενίδες. Στην πραγματικότητα όμως το ζήτημα της δικαιοσύνης είναι 

συνθετότερο και ο Αισχύλος παρουσιάζει στην Ὀρέστεια διαφορετικές, ίσως και 

αντιφατικές μεταξύ τους, αντιλήψεις για τη δικαιοσύνη  (βλ. Goldhill 1992, 29-33). 
2 πρβλ. Ἀγ. 250-254: Δίκα δὲ τοῖς μὲν παθοῦσ|ιν μαθεῖν ἐπιρρέπει: | τὸ μέλλον δ᾽, ἐπεὶ 

γένοιτ᾽, ἂν κλύοις: πρὸ χαιρέτω: | ἴσον δὲ τῷ προστένειν. 
3 πρβλ. Ἀγ. 381-384: οὐ γὰρ ἔστιν ἔπαλξις | πλούτου πρὸς κόρον ἀνδρὶ | λακτίσαντι μέγαν 

Δίκας | βωμὸν εἰς ἀφάνειαν. 
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λέει ότι όποιος κλωτσάει τον βωμό της Δίκης λόγω της αλαζονείας που 

προέρχεται από τον πλούτο δεν είναι πλέον ασφαλής. 

Εντοπίζουμε ξανά τη λέξη που αντιπροσωπεύει τη θεότητα αυτή 

στον στίχο 772, και πάλι στα λόγια του χορού4. Ο χορός μόλις έχει 

αναφερθεί στον υπέρμετρο πλούτο που με τη συνδρομή των ασεβών 

πράξεων οδηγεί στην βαθειά δυστυχία5. Στο σημείο που εξετάζουμε 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Δίκη κάνει αισθητή την παρουσία της 

στων φτωχών τα σπίτια και έτσι ανταμείβει τους πλούσιους. Φαίνεται 

λοιπόν μέχρις στιγμής Δίκη να συνδέεται κυρίως με τους φτωχούς, ενώ οι 

πλούσιοι και ισχυροί συχνά με τις πράξεις τους να αποδιώχνουν τη Δίκη. 

Τέλος, υπάρχει επίκληση της δίκης στον στίχο 1432, και πάλι από 

την Κλυταιμνήστρα, η οποία αναφέρεται στη δολοφονία του 

Αγαμέμνονα6, την οποία αιτιολογεί αναφερόμενη στη Δίκη σχετικά με τη 

θυσία της  κόρης της. Αυτά λέγονται απέναντι στον χορό με τον οποίο 

βρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση μετά τη δολοφονία του Αγαμέμνονα. 

Επομένως, επίκληση στη Δίκη μπορεί να κάνει ο καθένας7. Η Δίκη 

είναι ένας ρυθμιστικός παράγοντας, που προκαλεί αλλαγές στην τάξη 

                                                           

4 πρβλ. Ἀγ. 772-775: Δίκα δὲ λάμπει μὲν ἐν |δυσκάπνοις δώμασιν, | τὸν δ᾽ ἐναίσιμον τίει 

βίον. 
5 πρβλ. Ἀγ. 763-771: φιλεῖ δὲ τίκτειν Ὕβρις | μὲν παλαιὰ νεά|ζουσαν ἐν κακοῖς βροτῶν | 

ὕβριν τότ᾽ ἢ τόθ᾽, ὅτε τὸ κύρ|ιον μόλῃ φάος τόκου, | δαίμονά τε τὰν ἄμαχον ἀπόλεμ|ον, 

ἀνίερον Θράσος, μελαί|νας μελάθροισιν Ἄτας, | εἰδομένας τοκεῦσιν. 
6 πρβλ. Ἀγ. 1431-1436: καὶ τήνδ᾽ ἀκούεις ὁρκίων ἐμῶν θέμιν: | μὰ τὴν τέλειον τῆς ἐμῆς 

παιδὸς Δίκην, |  Ἄτην Ἐρινύν θ᾽, αἷσι τόνδ᾽ ἔσφαξ᾽ ἐγώ, |  οὔ μοι φόβου μέλαθρον ἐλπὶς 

ἐμπατεῖ, | ἕως ἂν αἴθῃ πῦρ ἐφ᾽ ἑστίας ἐμῆς | Αἴγισθος, ὡς τὸ πρόσθεν εὖ φρονῶν ἐμοί. 
7 Σε όλες τις τραγωδίες είναι κυρίως οι αδύναμοι αυτοί που επικαλούνται τη Δίκη. 

Ωστόσο, παρατηρείται το φαινόμενο της επίκλησης της Δίκης και από όσους 

παραβιάζουν τους κανόνες του δικαίου. Η αντίληψη περί δικαίου αυτών των 

χαρακτήρων δεν διαφέρει ουσιαστικά από αυτήν των αδικουμένων. Η διαφορά ανάμεσα 

στους αδικούντες και στους αδικουμένους έγκειται στη διαφορετική αντίληψη για τον 

τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 

(βλ. Papadodima 2011, 20). Συγκεκριμένα, στην Ὀρέστεια παρουσιάζεται ο τρόπος με τον 

οποίο το πολιτικό λεξιλόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες κοινωνικών 

αναταραχών (βλ. Goldhill 1992, 33). 
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των πραγμάτων. Τα κριτήρια της παρέμβασής της δεν είναι τυχαία, αλλά 

στοχεύουν στην εξισορρόπηση των διαπλεκόμενων δυνάμεων. Βέβαια, 

δεν γίνονται σαφείς οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η Δίκη 

επεμβαίνει, ειδικά στα λόγια της Κλυταιμνήστρας. Στα χείλη της η 

δικαιοσύνη παίρνει τη σημασία της εκδίκησης (βλ. Papadodima 2010b, 21). 

Μάλλον φαίνεται πως με την επίκληση της θεότητας προσπαθεί εκείνη 

να δικαιολογήσει τις πράξεις της και, ενδεχομένως, η ίδια η θεά δεν 

συμμετέχει με κάποιον τρόπο στην εξέλιξη των γεγονότων, ούτε 

υπαγορεύει το έγκλημα που διαπράττεται. Η Κλυταιμνήστρα 

παρουσιάζεται να επικαλείται τη Δίκη με παρόμοιο τρόπο και από τον 

Σοφοκλή στην τραγωδία Ἡλέκτρα (βλ. Papadodima 2010a, 97). 

 

1.3. Η δικαιοσύνη στον Αγαμέμνονα του Αισχύλου 

 

Συνολικά η Ὀρέστεια ασχολείται με το ζήτημα της δικαιοσύνης από 

την προσωπική εκδίκηση έως το επίπεδο της συλλογικής δικαιοσύνης. 

Στον Ἀγαμέμνονα και στις Χοηφόρους αναφύεται το ζήτημα της 

προσωπικής εκδίκησης και ανταπόδοσης, ενώ στις Εὐμενίδες το 

συλλογικό ζήτημα της δικαιοσύνης σε επίπεδο πόλεως (βλ. Raeburn και 

Thomas, 2011, xvii). 

Σε όλη την έκταση του Ἀγαμέμνονα του Αισχύλου έχουμε αναφορές 

στην έννοια της δικαιοσύνης. Στον στίχο 259 μιλάει ο χορός και 

απευθύνεται στην Κλυταιμνήστρα8. Της λέει ότι είναι δίκαιο να τιμάται η 

γυναίκα του άρχοντα, όταν εκείνος απουσιάζει. Είναι λοιπόν δίκαιο κατά 

το χορό να υπάρξει τιμή απέναντι στην Κλυταιμνήστρα, όχι όμως σαν 

                                                           

8 πρβλ. Ἀγ. 258-260: ἥκω σεβίζων σόν, Κλυταιμήστρα, κράτος: |  δίκη γάρ ἐστι φωτὸς 

ἀρχηγοῦ τίειν | γυναῖκ᾽ ἐρημωθέντος ἄρσενος θρόνου. 
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αυτόνομο άτομο, αλλά σαν θεσμός, σαν τη γυναίκα δηλαδή του απόντος 

βασιλιά Αγαμέμνονα. 

Στον στίχο 376 ο χορός αναφέρει ότι η παράβαση του δικαίου, μέσα 

από την επίδραση της αλαζονείας του πολέμου, έχει αρνητικές συνέπειες 

και συμφορές για τους παραβαίνοντες9. Η αναφορά εδώ στοχεύει στον 

Πάρι, αφού γι’ αυτόν μιλάει ο χορός. Σε παρόμοιες σημασιολογικές 

αποχρώσεις χρησιμοποιούνται και οι λέξεις δικαιωθείς, στον στίχο 393, 

και ἄδικον, στον στίχο 398, καθώς ακόμη ο χορός αναφέρεται στη 

συμπεριφορά του Πάρι10. 

Έπειτα στον στίχο 464 μιλάει και πάλι ο χορός και αναφέρεται σε 

αυτόν που πέτυχε, παραβαίνοντας τα δίκαια, ὄντα ἄνευ δίκας, λέγοντας 

ότι οι μαύρες Ερινύες δυστυχή θα τον κάνουν11. 

Στον στίχο 525 μιλάει ο κήρυκας ο οποίος αναφέρεται στον 

Αγαμέμνονα και τον παρουσιάζει ουσιαστικά ως φορέα της δικαιοσύνης 

του Δία12. Εννοεί ότι οι πολεμικές του δραστηριότητες δηλαδή στην Τροία 

έγιναν κάτω από την αιγίδα της δικαιοσύνης του Δία, όπως φανερώνει η 

χρήση του επιθέτου δικηφόρου. Λίγους στίχους παρακάτω, στον στίχο 534, 

ο κήρυκας αναφέρεται στον Πάρι και ουσιαστικά αναφέρει ότι μέσα από 

τον όλεθρο στην Τροία ο Πάρις πλήρωσε για την  συμπεριφορά του13, 

όπως φανερώνει η φράση κλοπῆς δίκην. 

                                                           

9 πρβλ. Ἀγ. 374-378: πέφανται δ᾽ ἐκτίνουσ᾽ | ἀτολμήτων ἀρὴ |πνεόντων μεῖζον ἢ δικαίως, 

|φλεόντων δωμάτων ὑπέρφευ |ὑπὲρ τὸ βέλτιστον. 
10 πρβλ. Ἀγ. 389-398: πρέπει δέ, φῶς αἰνολαμπές, σίνος: | κακοῦ δὲ χαλκοῦ τρόπον | τρίβῳ 

τε καὶ προσβολαῖς |μελαμπαγὴς πέλει | δικαιωθείς, ἐπεὶ |διώκει παῖς ποτανὸν ὄρνιν, | 

πόλει πρόστριμμ᾽ ἄφερτον ἐνθείς. | λιτᾶν δ᾽ ἀκούει μὲν οὔτις θεῶν: |τὸν δ᾽ ἐπίστροφον τῶν 

|φῶτ᾽ ἄδικον καθαιρεῖ. 
11 πρβλ. Ἀγ. 462-468: κελαι|ναὶ δ᾽ Ἐρινύες χρόνῳ |τυχηρὸν ὄντ᾽ ἄνευ δίκας | παλιντυχεῖ 

τριβᾷ βίου | τιθεῖσ᾽ ἀμαυρόν, ἐν δ᾽ ἀί|στοις τελέθοντος οὔτις ἀλ|κά. 
12 πρβλ. Ἀγ. 524-526: ἀλλ᾽ εὖ νιν ἀσπάσασθε, καὶ γὰρ οὖν πρέπει | Τροίαν κατασκάψαντα 

τοῦ δικηφόρου | Διὸς μακέλλῃ, τῇ κατείργασται πέδον. 
13 πρβλ. Ἀγ. 534-536: ὀφλὼν γὰρ ἁρπαγῆς τε καὶ κλοπῆς δίκην | τοῦ ῥυσίου θ᾽ ἥμαρτε καὶ 

πανώλεθρον |αὐτόχθονον πατρῷον ἔθρισεν δόμον. 
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Στον στίχο 761 υπάρχει και πάλι από το χορό αναφορά στην έννοια 

της δικαιοσύνης, ο οποίος μάλιστα συσχετίζει το δίκαιο με τη μοίρα, αφού 

ισχυρίζεται ότι στα σπίτια αυτών που δίκαια κρίνουν, δηλαδή των 

εὐδίκων, η μοίρα έχει ευνοϊκή στάση14. Στον στίχο 789 το μοτίβο της 

δικαιοσύνης επανέρχεται15. Στο τέλος αυτού του λόγου του χορού, ο χορός 

λέει στον Αγαμέμνονα ότι, εάν ρωτήσει, θα μάθει ποιοι από τους πολίτες 

συμπεριφέρθηκαν δίκαια και ποιοι ανάρμοστα κατά τη διάρκεια της 

απουσίας του16. 

Έντονες αναφορές περί δικαίου έχουν τα πρώτα λόγια του 

Αγαμέμνονα στους στίχους 811-813. Στον στίχο 811 αναφέρει ότι είναι 

δίκαιο να επικαλεστεί τους θεούς της πατρίδας του. Στον στίχο 812 

αναφέρει ότι τον βοήθησαν να πάρει εκδίκηση στην Τροία συσχετίζοντας 

τη βοήθεια των θεών με τη δίκαιη αξίωση του. Η συνεχής επανάληψη της 

λέξης δίκη17 αιτιολογεί τις πράξεις του βασιλιά. 

Στη συνέχεια στον στίχο 911 γίνεται αναφορά στη δίκη από την 

Κλυταιμνήστρα18. Κάνει άμεση αναφορά στον πολυτελή τρόπο που θέλει 

να γίνει η υποδοχή του Αγαμέμνονα. Φαίνεται όμως αμέσως πως, 

χρησιμοποιώντας τον τρόπο υποδοχής, με τον πορφυρόστρωτο πόρο, 

κάνει αναφορά στους ανέλπιστους χώρους που θα οδηγήσει η Δίκη. Ίσως 

πέρα από την αρχική σημασία των χώρων του παλατιού εννοεί και τους 

                                                           

14 πρβλ. Ἀγ. 761-762: οἴκων δ᾽ ἄρ᾽ εὐθυδίκων | καλλίπαις πότμος αἰεί. 
15 πρβλ. Ἀγ. 788-789: πολλοὶ δὲ βροτῶν τὸ δοκεῖν εἶναι | προτίουσι δίκην παραβάντες. 
16 πρβλ. Ἀγ. 805-809: νῦν δ᾽ οὐκ ἀπ᾽ ἄκρας φρενὸς οὐδ᾽ ἀφίλως | εὔφρων πόνος εὖ τελέσασιν. 

|γνώσῃ δὲ χρόνῳ διαπευθόμενος |τόν τε δικαίως καὶ τὸν ἀκαίρως πόλιν οἰκουροῦντα  

|πολιτῶν. 
17 πρβλ. Ἀγ. 810-816: πρῶτον μὲν Ἄργος καὶ θεοὺς ἐγχωρίους |  δίκη προσειπεῖν, τοὺς ἐμοὶ 

μεταιτίους |νόστου δικαίων θ᾽ ὧν ἐπραξάμην πόλιν |Πριάμου: δίκας γὰρ οὐκ ἀπὸ γλώσσης 

θεοὶ |κλύοντες ἀνδροθνῆτας Ἰλίου φθορὰς |ἐς αἱματηρὸν τεῦχος οὐ διχορρόπως |ψήφους 

ἔθεντο. 
18 πρβλ. Ἀγ. 908-911: δμῳαί, τί μέλλεθ᾽, αἷς ἐπέσταλται τέλος | πέδον κελεύθου 

στρωννύναι πετάσμασιν; |εὐθὺς γενέσθω πορφυρόστρωτος πόρος |ἐς δῶμ᾽ ἄελπτον ὡς ἂν 

ἡγῆται δίκη. 



20 

 

χώρους όπου θα τον φονεύσει. Άρα, στη σκέψη της Κλυταιμνήστρας 

ταυτίζεται η δολοφονία του Αγαμέμνονα με τη δικαιοσύνη που πρέπει να 

αποδοθεί. 

Στον στίχο 913 η Κλυταιμνήστρα αφού έχει  ζητήσει  να γίνει με 

τιμές η υποδοχή του Αγαμέμνονα λέει ότι τα υπόλοιπα, τα γραμμένα της 

μοίρας, θα γίνουν με τη βοήθεια των θεών και με τη φροντίδα της με 

δίκαιο τρόπο19. Σίγουρα, σ’ ένα δεύτερο επίπεδο, εννοεί τη δολοφονία του 

Αγαμέμνονα. Φαίνεται πάλι να συσχετίζονται τα γραμμένα της μοίρας με 

τη δικαιοσύνη. Επίσης, στον στίχο 919 χρησιμοποιείται η λέξη δίκην20. 

Πρόκειται για το σημείο όπου ο Αγαμέμνονας ζητάει να μη του γίνουν με 

αυτήν την υπερβολή που θέλει η Κλυταιμνήστρα τέτοιες τιμές. Έπειτα, 

στον στίχο 996 ο χορός χρησιμοποιεί τη λέξη ἐνδίκοις21. Επομένως, όλες οι 

εμπλεκόμενες πλευρές διατυπώνουν κρίσεις για τη δικαιοσύνη, δίνοντας 

στην έννοια του δικαίου το περιεχόμενο που συμφέρει την κάθε μία. Κοινό 

γνώρισμα όλων των περιεχομένων είναι η αλλαγή. Πραγματικά, μπορεί 

κανείς εύκολα να παρατηρήσει πως η δικαιοσύνη αλλάζει κάθε φορά την 

κατάσταση των πραγμάτων. Η αλλαγή πραγματοποιείται προς μία πολύ 

συγκεκριμένη κατεύθυνση και παρουσιάζεται ως αντίδραση σε μία 

αρχική δράση, την αδικία. 

Στους στίχους 1050, 1179 και 1181 το μοτίβο της δικαιοσύνης 

επανέρχεται22. Στην πρώτη περίπτωση την επικαλείται η Κλυταιμνύστρα, 

                                                           

19 πρβλ. Ἀγ. 912-913: τὰ δ᾽ ἄλλα φροντὶς οὐχ ὕπνῳ νικωμένη | θήσει δικαίως σὺν θεοῖς 

εἱμαρμένα. 
20 πρβλ. Ἀγ. 918-922: καὶ τἄλλα μὴ γυναικὸς ἐν τρόποις ἐμὲ | ἅβρυνε, μηδὲ βαρβάρου φωτὸς 

δίκην |χαμαιπετὲς βόαμα προσχάνῃς ἐμοί, |μηδ᾽ εἵμασι στρώσασ᾽ ἐπίφθονον πόρον |τίθει. 
21 πρβλ. Ἀγ. 995-997: σπλάγχνα δ᾽ οὔτοι ματᾴ|ζει πρὸς ἐνδίκοις φρεσὶν |τελεσφόροις δίναις 

κυκώμενον κέαρ. 
22 πρβλ. Ἀγ. 1050-1052: ἀλλ᾽ εἴπερ ἐστι μὴ χελιδόνος δίκην | ἀγνῶτα φωνὴν βάρβαρον 

κεκτημένη, |ἔσω φρενῶν λέγουσα πείθω νιν λόγῳ. πρβλ. επίσης Ἀγ. 1178-1183: καὶ μὴν ὁ 

χρησμὸς οὐκέτ᾽ ἐκ καλυμμάτων |ἔσται δεδορκὼς νεογάμου νύμφης δίκην: |λαμπρὸς δ᾽ 
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ενώ στη δεύτερη η Κασσάνδρα. Στον στίχο 1229 αναφέρεται η λέξη δίκη, 

πάλι από την Κασσάνδρα23. Μόλις έχει μιλήσει για τα φρικτά θυέστεια 

δείπνα και για τις συνέπειες τους ακόμη και για τον Αγαμέμνονα. Στον 

στίχο που μας ενδιαφέρει γίνεται αναφορά στην Κλυταιμνήστρα, που 

παρότι φαίνεται χαρούμενη, είναι γεμάτη μίσος απέναντι στον 

Αγαμέμνονα. 

Στον στίχο 1299 υπάρχει η λέξη δίκην και χρησιμοποιείται από το 

χορό σε απάντηση προς την Κασσάνδρα, που μόλις έχει προβλέψει το 

θάνατο της24. Ο χορός εδώ αναρωτιέται για την τόλμη της Κασσάνδρας, 

με την οποία εκείνη αντιμετωπίζει το θάνατο. 

Στη συνέχεια, στον στίχο 1395 υπάρχουν αναφορές σχετικά με το 

δίκαιο από την Κλυταιμνήστρα25, η οποία μόλις έχει σκοτώσει τον 

Αγαμέμνονα και έχει περιγράψει με υπερηφάνεια στον χορό την 

δολοφονία αυτή. Στον στίχο που εξετάζουμε αναφέρεται στις θυσίες 

απέναντι στον νεκρό. 

Στον στίχο 1472 χρησιμοποιείται η λέξη δίκαν από τον χορό που 

αναφέρεται στην Ελένη και την Κλυταιμνήστρα και τα πάθη τους, που 

επιφέρουν ολέθριες συνέπειες26.  Τέλος, στον στίχο 1511 μιλάει πάλι ο 

χορός και απευθύνεται στην Κλυταιμνήστρα27 και στον στίχο 1669 ο 

                                                                                                                                                                      

ἔοικεν ἡλίου πρὸς ἀντολὰς |πνέων ἐσᾴξειν, ὥστε κύματος δίκην |κλύζειν πρὸς αὐγὰς 

τοῦδε πήματος πολὺ |μεῖζον. 
23 πρβλ. Ἀγ. 1227-1230: νεῶν τ᾽ ἄπαρχος Ἰλίου τ᾽ ἀναστάτης | οὐκ οἶδεν οἷα γλῶσσα μισητῆς 

κυνὸς | λείξασα κἀκτείνασα φαιδρὸν οὖς, δίκην |Ἄτης λαθραίου, τεύξεται κακῇ τύχῃ. 
24 πρβλ. Ἀγ. 1295-1299: ὦ πολλὰ μὲν τάλαινα, πολλὰ δ᾽ αὖ σοφὴ | γύναι, μακρὰν ἔτεινας. εἰ 

δ᾽ ἐτητύμως |μόρον τὸν αὑτῆς οἶσθα, πῶς θεηλάτου |βοὸς δίκην πρὸς βωμὸν εὐτόλμως 

πατεῖς; 
25 πρβλ. Ἀγ. 1395-1396: εἰ δ᾽ ἦν πρεπόντων ὥστ᾽ ἐπισπένδειν νεκρῷ, | τῷδ᾽ ἂν δικαίως ἦν, 

ὑπερδίκως μὲν οὖν. 
26 πρβλ. Ἀγ. 1472-1477: ἐπὶ δὲ σώματος δίκαν μοι | κόρακος ἐχθροῦ σταθεῖσ᾽ ἐκνόμως 

|ὕμνον ὑμνεῖν ἐπεύχεται |νῦν δ᾽ ὤρθωσας στόματος γνώμην, |τὸν τριπάχυντον |δαίμονα 

γέννης τῆσδε κικλήσκων. 
27 πρβλ. Ἀγ. 1509-1512:  βιάζεται δ᾽ ὁμοσπόροις | ἐπιρροαῖσιν αἱμάτων |μέλας Ἄρης, ὅποι 

δίκαν προβαίνων |πάχνᾳ κουροβόρῳ παρέξει. 
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Αίγισθος κατηγορείται από τον χορό ως διαφθορέας της δικαιοσύνης (βλ. 

Papadodima 2010a, 97). 

Επομένως, η δικαιοσύνη είναι μια δύναμη που προκαλεί μεταβολές. 

Η επιτέλεση μιας δίκαιης πράξης δεν ακυρώνει μια προγενέστερη αδικία, 

απλά δίνει την ώθηση ώστε να συνεχιστούν οι αλλαγές. Δεν διακρίνεται 

κάπου σαν στόχος της δικαιοσύνης η επίτευξη κάποιας πολιτικής 

ομοιόστασης, αλλά, αντίθετα, κάθε καθεστώς ανατρέπεται από ένα 

καινούριο, το οποίο είναι επίσης προορισμένο να ανατραπεί. Οι 

μεταβολές αφορούν τόσο τις διεθνείς πολιτικές σχέσεις, όπως προκύπτει 

από την κήρυξη του Τρωικού πολέμου και την καταστροφή της Τροίας, 

όσο και τους εσωτερικούς πολιτικούς συσχετισμούς, όπως προκύπτει τόσο 

από τη δολοφονία του Αγαμέμνονα, όσο και από την προαναγγελία της 

δολοφονίας της Κλυταιμνήστρας και του Αιγίσθου. 

Αποτέλεσμα των δολοφονιών δεν είναι απλά η αλλαγή των 

προσώπων στην εξουσία, αλλά και η εναλλαγή των πολιτευμάτων. Η 

σειρά των πολιτευμάτων είναι κάπως διαφορετική από τη γενικά 

παραδεκτή. Τη βασιλεία του Αγαμέμνονα διαδέχεται η τυραννίδα της 

Κλυταιμνήστρας και του Αιγίσθου, την οποία διαδέχεται ένα άλλο 

πολίτευμα με εκφραστή τον Ορέστη. Ο Αίγισθος εκμεταλλεύεται την 

απουσία του Αγαμέμνονα προκειμένου να αλλάξει ριζικά την πολιτική 

κατάσταση. Με την αναφορά στον Ορέστη, ουσιαστικά ο Αισχύλος τονίζει 

τη συνεργασία των καταπιεσμένων μελών μίας κοινωνίας με τους 

εξόριστους ηγέτες (βλ. Stoessl 1952, 134-135), γεγονός όχι ξένο προς την 

Αθήνα εκείνης της εποχής. Άρα, η πολιτική θεώρηση του Αισχύλου 

προσομοιάζει με τη διαλεκτική του Χέγκελ. Ο Αγαμέμνονας είναι η θέση, 

η Κλυταιμνήστρα η αντίθεση, ο Ορέστης η σύνθεση. Η ισορροπία θα 

επιτευχθεί τελικά στις Εὐμενίδες, με την αθώωση του Ορέστη από το 

αθηναϊκό δικαστήριο. 
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Στον Ἀγαμέμνονα του Αισχύλου, η δίκη παρουσιάζεται γενικά σαν 

μία ακέραιη συμπεριφορά, ενώ οι μορφές με τις οποίες παρουσιάζεται 

είναι είτε η ανταποδοτική είτε η δικαστική. Με δικαστικό λεξιλόγιο 

παρουσιάζεται η δίκη κατά της Τροίας στους στίχους 41, 451, 532-537 και 

813-817. Βεβαίως, προς το τέλος του έργου, στα λόγια της Κλυταιμνήστρας 

και του Αίγισθου, συναντάμε την ανταποδοτική μορφή της δικαιοσύνης. 

Σε λίγα μόνο σημεία γίνεται αναφορά σε δημόσια, και όχι σε προσωπική, 

τιμωρία, όπως στην περίπτωση του λιθοβολισμού, στους στίχους 1118 και 

1616, και της εξορίας, στους στίχους 1410-1421 (βλ. Raeburn και Thomas, 

2011, xxxi). 

 

1.4. Η δικαιοσύνη στον Αγαμέμνονα του Σενέκα 

 

Στον Αγαμέμνονα του Σενέκα δεν συναντάται πολλές φορές η 

έννοια του δικαίου. Ωστόσο, στα τέσσερα σημεία στα οποία συναντάται 

δηλώνεται η απουσία της έννοιας του δικαίου από τον ευρύτερο χώρο του 

έργου. Καθώς μάλιστα το έργο αφορά πρόσωπα που βρίσκονται στην 

εξουσία, το δίκαιο δεν διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην εξέλιξη των 

πραγμάτων, ενώ ό,τι είναι αντίθετό του φαίνεται να έχει πιο άμεση 

επίδραση στα πράγματα. 

Η πρώτη αναφορά βρίσκεται στον στίχο 79. Στο σημείο εκείνο 

μιλάει ο χορός των γυναικών του Άργους για το πόσο ανατρέψιμη είναι η 

ζωή των ισχυρών, αυτών που κατέχουν την εξουσία28. Στον συγκεκριμένο 

στίχο αναφέρει ότι απουσιάζουν η δικαιοσύνη, η τιμή και η συζυγική 

πίστη από το χώρο εκείνο. Ουσιαστικά, φαίνεται να επικρατεί η αντίθετη 

έννοια από αυτήν του δικαίου. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι το δίκαιο εδώ, 

                                                           

28 πρβλ. Ag. 77-81: Quas non arces scelus alternum | dedit in praeceps? impia quas non  

|arma fatigant? iura pudorque | et coniugii sacrata fides |fugiunt aulas 
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όπως και η τιμή και η πίστη συνδέονται με συζυγικές αρετές (βλ. Τarrant 

1976, 188). 

Έπειτα, στον στίχο 112 μπορεί κανείς να διακρίνει ξανά την έννοια 

της δικαιοσύνης. Στο σημείο εκείνο του έργου, η Κλυταιμνήστρα, με έναν 

εσωτερικό μονόλογο, αμφιταλαντεύεται για το τι θα κάνει σχετικά με την 

εκδίκηση του Αγαμέμνονα, τείνοντας βεβαίως προς την τελική επιλογή 

της δολοφονίας29. Η έννοια του ius και πάλι συνδέεται με άλλες αρετές, 

όπως τις decus, pietas και fides, ενώ επιπλέον απουσιάζει και είναι 

αδύνατον να επιστραφεί. Επανέρχεται λοιπόν η έννοια της απουσίας της 

έννοιας του δικαίου. Ο κατάλογος των χαμένων αρετών αναπολείται 

λοιπόν σε μορφή καταλόγου εδώ (ό.π., 195). 

Τέλος, αναφορά στην έννοια του δικαίου γίνεται στους στίχους 269 

και 270. Στο σημείο εκείνο, ο Αίγισθος προσπαθεί να πείσει την 

Κλυταιμνήστρα να δολοφονήσουν τον Αγαμέμνονα30. Μέσα από τα λόγια 

του φαίνεται η πεποίθηση ότι το δίκαιο στα χέρια των βασιλιάδων είναι 

σχετικό. Αυτά που αντιμετωπίζουν ως άδικα σε άλλους τα 

αντιμετωπίζουν ως δίκαια και νόμιμα για εκείνους. Άλλωστε, ακόμη και 

οι θεοί δεν είναι δίκαιοι. Οι γυναίκες της Τροίας θεωρούν τον Δία μη 

δίκαιο, όπως φαίνεται από τον στίχο 594 (βλ. Boyle 1997, 37). Σαφώς 

λοιπόν φαίνεται το δίκαιο να μην καθορίζει την πλοκή των πραγμάτων. 

Άλλοι παράγοντες είναι αυτοί που υπαγορεύουν τη δράση των ανθρώπων 

και την αλλαγή των καταστάσεων στον Ἀγαμέμνονα του Σενέκα. 

 

                                                           

29 πρβλ. Ag. 110-115: licuit pudicos coniugis quondam toros | et sceptra casta uidua tutari 

fide; | periere mores ius decus pietas fides  | et qui redire cum perit nescit pudor; | da frena 

et omnem prona nequitiam incita: | per scelera semper sceleribus tutum est iter. 
30 πρβλ. Ag. 268-272: Ita est? pacisci mutuam ueniam licet? | ignota tibi sunt iura regnorum 

aut noua? | nobis maligni iudices, aequi sibi, | id esse regni maximum pignus putant,  | si 

quidquid aliis non licet solis licet. 
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1.5. Η έννοια της δικαιοσύνης στα δύο έργα 

 

Η έννοια της δικαιοσύνης λοιπόν στα δύο έργα λειτουργεί τελείως 

διαφορετικά. Στον Ἀγαμέμνονα του Αισχύλου, καταρχάς, ο όρος δίκη 

χρησιμοποιείται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στο αντίστοιχο έργο 

του Σενέκα. Η δράση των ηρώων καθορίζεται από τη δίκη. Τόσο η 

Κλυταιμνήστρα όσο και ο Αγαμέμνονας, ο Αίγισθος, αλλά και ο χορός, 

την επικαλούνται, προκειμένου να ερμηνεύσουν τη δράση τους. Έτσι, όσες 

αλλαγές συμβαίνουν, πραγματοποιούνται κάτω από τις επιταγές, ή έστω 

το πρόσχημα, της δίκης. Σχετικά λοιπόν με την πολιτική ερμηνεία που 

επιχειρούμε σε αυτήν την εργασία, μπορούμε να καταλήξουμε ότι μέσα 

από το έργο του Αισχύλου, το οποίο απηχεί τα δεδομένα της 

δημοκρατικής Αθήνας, φαίνεται ότι οι όποιες παρεμβάσεις, ή ανατροπές, 

επιχειρούνται, γίνονται με στόχο, ή με πρόσχημα, το δίκαιο. Οι ήρωες, 

ακόμη και για την πιο σκληρή πράξη τους, επικαλούνται το δίκιο. 

Αναλογικά λοιπόν, οι πολιτικές αλλαγές και ανατροπές γίνονται με 

πυξίδα το δίκαιο. Αυτό, φυσικά, σχετίζεται με τη δημοκρατία της Αθήνας 

εκείνης της περιόδου, όπου οι πράξεις των πολιτικών ελέγχονται από τον 

λαό και πρέπει να έχουν ως στόχο το δίκαιο. 

Από την άλλη πλευρά, στον Ἀγαμέμνονα του Σενέκα οι ήρωες 

ακριβώς για τις ίδιες πράξεις με αυτές που λαμβάνουν χώρα στον 

Ἀγαμέμνονα του Αισχύλου, όχι μόνο δεν επικαλούνται το δίκαιο, αλλά 

γνωρίζουν και δηλώνουν ότι πίσω από τις πράξεις τους είτε υπάρχει η 

απουσία του δικαίου, είτε η αντίθετη έννοια με αυτή του δικαίου. 

Προφανώς, αυτό δεν είναι άσχετο με την εποχή του Σενέκα, όπου ο 

αυτοκράτορας δεν έχει να λογοδοτήσει στον λαό για τις πράξεις του και 

ούτε να επικαλεστεί το δίκαιο. 



26 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΘΕΑ FORTUNA ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΥΧΑΙΟΥ 

 

Η ρωμαϊκή θεά Justitia, η οποία αντιστοιχούσε στην ελληνική θεά 

Δίκη, παριστανόταν με κλειστά μάτια, όπως ακριβώς και η θεά Τύχη. 

Παρόλα αυτά, δεν είναι εκείνη η δύναμη που επιβάλλει πολιτικές 

μεταβολές στον Ἀγαμέμνονα του Σενέκα. Οι Ρωμαίοι Αυτοκράτορες δεν 

καθορίζονταν από τη δικαιοσύνη, αλλά, αντίθετα, καθόριζαν οι ίδιοι την 

έννοια της. Δεν φρόντιζαν να κάνουν δίκαιες πράξεις, αλλά όποια πράξη 

κι αν έκαναν θεωρούνταν δίκαια, αφού αυτοί ήταν οι Αυτοκράτορες και, 

επομένως, ενσάρκωναν τη δικαιοσύνης. Ο μόνος τρόπος να χάσουν την 

εξουσία ήταν με την επέμβαση της Fortuna, η οποία κατεύθυνε την 

πολιτική ζωή με τρόπο που δεν μπορεί να περιγραφεί από κανόνες, 

δηλαδή τυχαία. 

Φυσικά, στο έργο του Αισχύλου δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή 

η τυχαιότητα ως παράγοντας που επηρεάζει πολιτικές εξελίξεις, αφού 

έτσι θα ακυρωνόταν η λαϊκή συμμετοχή στην άσκηση της εξουσίας. Αν η 

διακυβέρνηση του κράτους οριζόταν από την τύχη, δεν θα είχαν νόημα οι 

πολιτικές συζητήσεις και η προσπάθεια εξεύρεσης της σωστής λύσης για 

κάθε περίπτωση. 

 

2.1. Η Fortuna και η τύχη σύμφωνα με τον μύθο 

 

H  Fortuna αποτελεί την αντίστοιχη έννοια με αυτήν της Τύχης, 

αλλά στον Ρωμαϊκό κόσμο. Δημιουργήθηκε από τον Τιβέριο ένας ναός, 

αφιερωμένος σε εκείνη έξω από τη Ρώμη. Η γιορτή της ήταν στις 24 

Ιουνίου, ημέρα δημόσιας αργίας για τη Ρώμη. Ο κόσμος λοιπόν τότε 

επισκεπτόταν τον ναό της. Χτίστηκαν και άλλοι ναοί προς τιμήν της στη 
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Ρώμη, ενώ ο ναός της στην Praeneste επισκευάστηκε και 

αναδιαμορφώθηκε από τον Σύλλα, ως αναγνώριση για την καλή του 

τύχη. Η Fortuna στη Ρώμη σχετιζόταν με την επιστροφή των πολεμιστών, 

τον γάμο, τη γέννηση, αλλά και την ερωτική ζωή (βλ. Grimal 1982, 160). 

Όπως γίνεται φανερό όμως από το ενδιαφέρον που έδειξαν οι πολιτικοί 

άντρες γι’ αυτήν, επηρέαζε και την πολιτική ζωή. Απεικονίζεται τυφλή, 

σκληρή, με ακριβά ρούχα. 

Η Τύχη δεν αναφέρεται στα έπη του Ομήρου, ενώ χαίρει μικρής 

σημασίας στο έργο του Ησιόδου. Εκεί, πάντως, παρουσιάζεται ως μία από 

τις Ωκεανίδες.  Στον ομηρικό ύμνο προς τη Δήμητρα είναι μία από τις 

συνοδούς της Δήμητρας, ενώ σε ποίημα του Αλκμάνα είναι η κόρη του 

Προμηθέα και αδελφή της Ευνομίας και της Περσεφόνης. Στον Πίνδαρο 

είναι μία από τις Μοίρες. Ωστόσο, στη λογοτεχνία της κλασσικής 

περιόδου έχει μεγάλη σημασία. Υπάρχουν συχνές αναφορές του 

ονόματος της θεάς στην τραγωδία. Στα ελληνιστικά χρόνια αποκτά όλο 

και περισσότερη σημασία και, στη λογοτεχνία της εποχής, θεωρείται μία 

από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στον κόσμο (ό.π., 464-465). 

 

2.2. Η Fortuna στον Αγαμέμνονα του Σενέκα 

 

Η λέξη Fortuna αρχικά εμφανίζεται στον στίχο 28 μέσα στο λόγο 

του φαντάσματος του Θυέστη31. Σχετίζεται με το απόλυτα ανόσιο και 

ανίερο θυέστειο δείπνο και, άρα, με μία ανίερη πράξη, στην οποία 

οδηγήθηκε ο Θυέστης και η οποία τον συνδέει τραγικά με τους συγγενείς 

του. 

                                                           

31 πρβλ. Ag. 28-30: Nec hactenus Fortuna maculauit patrem, | sed maius aliud ausa commisso 

scelus | gnatae nefandos petere concubitus iubet. 
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Στη συνέχεια, στα λόγια του χορού των γυναικών του Άργους, η 

Fortuna αναφέρεται στους ανθρώπους που έχουν δύναμη και εξουσία και 

αποτελεί τον παράγοντα που είναι σε θέση να ανατρέψει και να 

αντιστρέψει τα πάντα. Η δύναμη και η καλή τύχη αποτελούν τα πιο 

επίφοβα δεδομένα, αφού εύκολα, κάτω από την επίδραση της Fortuna, 

μπορούν να μετατραπούν στην μεγαλύτερη αδυναμία και κακοτυχία. 

Συγκεκριμένα, στον στίχο 58 η Fortuna φαίνεται να έχει μία δόλια 

επίδραση32, σχετική με τα πλούτη που συνοδεύουν την εξουσία (βλ. 

Τarrant 1976, 184). Επιπρόσθετα, αυτή η αντιστρεψιμότητα των 

πραγμάτων κάτω από την καταλυτική επίδραση της Fortuna απηχείται 

από την άποψη του χορού ότι οτιδήποτε ανυψώνεται κάτω από την 

επίδρασή της αντιστρέφεται στη συνέχεια33. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έννοια της Fortuna στον στίχο 

248. Στο σημείο αυτό ο Αίγισθος προσπαθεί να πείσει την Κλυταιμνήστρα 

να παραμείνει πιστή στα σχέδια που έχουν από κοινού ετοιμάσει εναντίον 

του Αγαμέμνονα, προκαταβάλλοντάς την για την αλαζονική 

συμπεριφορά που θα έχει αποκτήσει ο Αγαμέμνονας επιστρέφοντας 

νικητής34. Εδώ η Fortuna φαίνεται να συσχετίζεται με τις τεράστιες 

επιτυχίες του Αγαμέμνονα. Αυτού του είδους η Fortuna οδηγεί σε μία 

κατάσταση υπεροψίας, όπως φανερώνεται από τη φράση Fortuna magno 

spiritus tumidos daret. 

                                                           

32 πρβλ. Ag. 57-59: O regnorum magnis fallax | Fortuna bonis, | in praecipiti dubioque locas | 

excelsa nimis. 
33 Η περιγραφή του Ευρυβάτη από τον στίχο 392 και εξής ουσιαστικά αναφέρεται σε μία 

καταιγίδα της τύχης. Ό,τι συνέβη παρουσιάζεται σε αρκετά σημεία ως μία εξιλέωση για 

αυτά που διαπράχθηκαν στην Τροία. Η περιγραφή του όχι μόνο προμηνύει την 

καταστροφή, αλλά τη θέτει και σε ένα περιβάλλον εγκλήματος-τιμωρίας και 

ανταπόδοσης (βλ. Boyle 1997, 38). 
34 πρβλ. Ag. 244-249: Quo raperis amens? credis aut speras tibi | Agamemnonis fidele 

coniugium? ut nihil | subesset animo quod graues faceret metus, | tamen superba et 

impotens flatu nimis | Fortuna magno spiritus tumidos daret. | grauis ille sociis stante adhuc 

Troia fuit. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι λίγους στίχους παρακάτω, 

και συγκεκριμένα στους στίχους 250-252, γίνεται μία αναφορά σε 

πολιτειακές αλλαγές35. Ο Αίγισθος λέει ότι ο Αγαμέμνονας από βασιλιάς 

των Μυκηνών θα επιστρέψει τύραννος. Κάτω από την επίδραση της 

Fortuna, ένας rex γίνεται tyrannus. 

Στον στίχο 594 η Fortuna παρουσιάζεται ως procella, δηλαδή 

τυφλή36. Αναφέρεται ότι κανένα χτύπημά της δεν μπορεί να επιδράσει σε 

αυτόν που δεν φοβάται το θάνατο ή βρίσκεται στο λιμάνι του θανάτου 

(ό.π., 287-288). 

Τέλος, στον στίχο 698 στα λόγια της Κασσάνδρας στη συνομιλία της 

με το χορό συναντάται η λέξη Fortuna37. Η Κασσάνδρα υποστηρίζει ότι η 

Fortuna εξάντλησε τη δύναμή της επάνω της. Φαίνεται λοιπόν ότι η Τύχη 

έχει μία σαρωτική επίδραση. 

Επομένως, η Τύχη στη σκέψη του Σενέκα διαδραματίζει τον ίδιο 

ρόλο στη ζωή, άρα και στην πολιτική, με τον ρόλο της Δίκης του 

Αισχύλου. Οι δύο δυνάμεις ωθούν σε διαρκή αλλαγή τις καταστάσεις και 

δεν μπορούν να επιδράσουν μόνο στους νεκρούς. Η ιστορία 

επαναλαμβάνεται και αυτό που έτυχε στο παρελθόν τυχαίνει να 

ξανασυμβεί στο μέλλον (βλ. Boyle 1997, 34-35). Ο Αγαμέμνων 

παρουσιάζεται στην τραγωδία ως δεύτερος Πρίαμος (βλ. Calder 1976, 31). 

Ό,τι έτυχε στον βασιλιά της Τροίας, τυχαίνει και στον νικητή του 

πολέμου. 

                                                           

35 πρβλ. Ag. 250-252: Quid rere ad animum suapte natura trucem | Troiam addidisse? rex 

Mycenarum fuit, | ueniet tyrannus: prospera animos efferunt. 
36 πρβλ. Ag. 593-595: Nullus hunc terror nec impotentis | procella Fortunae mouet aut iniqui | 

flamma Tonantis. 
37 πρβλ. Ag. 695-699: Vicere nostra iam metus omnis mala. | equidem nec ulla caelites placo 

prece | nec, si uelint saeuire, quo noceant habent. | Fortuna uires ipsa consumpsit suas. | 

quae patria restat, quis pater, quae iam soror? 
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Η διαφορά όμως ανάμεσα στις δύο δυνάμεις, την Τύχη και τη Δίκη, 

έγκειται στην κατεύθυνση της αλλαγής. Οι μεταβολές που προκαλούνται 

από την Τύχη δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση, δεν 

λειτουργούν εξισορροπητικά και δεν έχουν συνέπεια, αφού η Τύχη είναι 

τυφλή. Είναι δηλαδή τυχαίες και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι είτε 

δίκαιες είτε άδικες.  

 

2.3. Η τύχη ως πιθανός πολιτικός παράγοντας 

 

Σε έναν Αθηναίο της κλασσικής εποχής θα φαινόταν εξωφρενικό, 

αν υποστήριζε κάποιος ότι η πολιτική του ζωή καθοριζόταν από μια 

δύναμη μη ελέγξιμη από τον ίδιο και τους συμπολίτες του. Η βαθιά πίστη 

στην αξία του δημοκρατικού πολιτεύματος επέβαλε την ενεργή 

συμμετοχή όλων των πολιτών στα κοινά. Επομένως, ο κάθε πολίτης ήταν 

επιφορτισμένος με το καθήκον της εξεύρεσης, ή της ψήφισης, των 

καλύτερων δυνατών προτάσεων, με γνώμονα το συμφέρον του συνόλου. 

Αν όμως πίστευε ότι η τύχη θα μπορούσε να του αφαιρέσει αυτήν τη 

δυνατότητα, δεν θα προσπαθούσε καν, αναγνωρίζοντας την ματαιότητα 

της προσπάθειάς του, πριν καν ακόμη εκείνη επιτελεστεί. 

 Αντίθετα, σε ένα απολυταρχικό καθεστώς θα ήταν αδιανόητο να 

ισχυριστεί κανείς πως μια προσπάθεια ανατροπής του ισχυρού άντρα θα 

μπορούσε να είναι δίκαιη. Πραγματικά, θα ήταν άτοπο να χαρακτηρίσει 

κανείς δίκαιο κάποιον ο οποίος θα προσπαθούσε να αφαιρέσει την 

εξουσία από εκείνον που ορίζει τι είναι δίκαιο και τι όχι, δηλαδή από τον 

απόλυτο μονάρχη. Ο βασιλιάς, ο αυτοκράτορας και ο τύραννος, δεν θα 

συναινούσαν ποτέ, όπως είναι προφανές, στην ανατροπή τους. 

 Άρα, ο μόνος αποδεκτός τρόπος να αφαιρεθεί η εξουσία από έναν 

απόλυτο μονάρχη και να περάσει στα χέρια κάποιου άλλου ήταν η 
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επέμβαση της τύχης. Εκείνη, σε αντίθεση με τη δικαιοσύνη, δεν 

καθορίζεται από τον αρχηγό του κράτους, αλλά, αντίθετα, δρα 

ανεξάρτητα και, όπως δηλώνει η ίδια η λέξη, τυχαία. Είναι ζήτημα τύχης, 

λοιπόν, και όχι δικαιοσύνης, η ανατροπή ενός ηγεμόνα που εξουσιάζει με 

απολυταρχικό τρόπο. 

 

2.4. Η τύχη στον Αγαμέμνονα του Αισχύλου 

 

Στον στίχο 187 συναντάται η λέξη τύχαισι. Γίνεται αναφορά στον 

Αγαμέμνονα και στη δύσκολη θέση του38, καθώς ο στρατός του δεν μπορεί 

να ξεκινήσει την εκστρατεία και υποφέρει από κακουχίες, επειδή οι 

άνεμοι εμποδίζουν την αναχώρησή του. Η τύχη τον φέρνει ανάμεσα σε 

δύο οδυνηρές επιλογές. Πρέπει να θυσιάσει είτε την κόρη του ή τον 

στρατό του. Στην πρώτη περίπτωση βέβαια η θυσία θα γινόταν 

κυριολεκτικά, ενώ στη δεύτερη μεταφορικά, θα ματαίωνε δηλαδή τα 

σχέδιά του. 

Στον στίχο 333 έχουμε τη χρήση της λέξης τύχη σε γενική πτώση. 

Πρόκειται για αναφορά της Κλυταιμνήστρας39, η οποία περιγράφει τις 

ενδείξεις που έχει ότι οι Έλληνες νίκησαν στον πόλεμο και επιστρέφουν. 

Η λέξη τύχη εδώ προσδιορίζει αντιθετικά αυτό που συμβαίνει ανάμεσα σε 

νικητές και χαμένους. Περιγράφει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο 

καθένας, από τη μία οι νικητές, από την άλλη οι χαμένοι. 

                                                           

38 πρβλ. Ἀγ. 184-191: καὶ τόθ᾽ ἡγεμὼν ὁ πρέ|σβυς νεῶν Ἀχαιικῶν, | μάντιν οὔτινα ψέγων, | 

ἐμπαίοις τύχαισι συμπνέων, |  εὖτ᾽ ἀπλοίᾳ κεναγγεῖ βαρύ|νοντ᾽ Ἀχαιικὸς λεώς, | 

Χαλκίδος πέραν ἔχων παλιρρόχ|θοις ἐν Αὐλίδος τόποις. 
39 πρβλ. Ἀγ. 330-333: τοὺς δ᾽ αὖτε νυκτίπλαγκτος ἐκ μάχης πόνος | νήστεις πρὸς ἀρίστοισιν 

ὧν ἔχει πόλις | τάσσει, πρὸς οὐδὲν ἐν μέρει τεκμήριον, | ἀλλ᾽ ὡς ἕκαστος ἔσπασεν τύχης 

πάλον. 
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Στη γενική ενικού χρησιμοποιείται επίσης η λέξη τύχη στον στίχο 

571. Πρόκειται για τα λόγια του κήρυκα40 που ουσιαστικά έχει αναγγείλει 

τα χαρμόσυνα νέα. Πρακτικά, στο σημείο που μας ενδιαφέρει 

αναρωτιέται γιατί οι ζωντανοί πρέπει να θρηνολογούν τους πεθαμένους, 

αφού αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Ισχυρίζεται δηλαδή ότι δεν έχει κανένα 

νόημα να ασχολούνται οι ζωντανοί με αρνητικά αποτελέσματα της τύχης, 

που μάλιστα σχετίζονται με τον θάνατο. Εδώ η τύχη χαρακτηρίζεται ως 

παλίγκοτος. 

Στον στίχο 664, μόλις ο κήρυκας έχει κάνει αναφορά στη 

θαλασσοταραχή που μάστισε το στόλο, γίνεται αναφορά στην τύχη που 

φαίνεται να είναι η δύναμη που τους έσωσε41. Στον στίχο 668 η τύχη πλέον 

έχει θετικό πρόσημο42. Εξάλλου, μόλις έχει δοθεί έμφαση στην επέμβαση 

της τύχης ως αιτία σωτηρίας από ναυάγιο. Λέει λοιπόν ο κήρυκας εδώ ότι 

δεν μπορούν να πιστέψουν στην ανέλπιστη τύχη τους. 

Το μοτίβο της τύχης επανέρχεται43 στον στίχο 685. Στον στίχο 755 

συναντάται η λέξη τύχας. Μιλάει ο χορός44, ο οποίος μόλις έχει αναφερθεί 

στην ιστορία της Ελένης και στο σημείο αυτό αναφέρεται στον κοινό τόπο 

ότι από μία καλή τύχη μπορεί να προέλθει δυστυχία ατέλειωτη. 

                                                           

40 πρβλ. Ἀγ. 570-572: τί τοὺς ἀναλωθέντας ἐν ψήφῳ λέγειν, | τὸν ζῶντα δ᾽ ἀλγεῖν χρὴ τύχης 

παλιγκότου; | καὶ πολλὰ χαίρειν ξυμφορὰς καταξιῶ. 
41 πρβλ. Ἀγ. 664-666:  τύχη δὲ σωτὴρ ναῦν θέλουσ᾽ ἐφέζετο, | ὡς μήτ᾽ ἐν ὅρμῳ κύματος 

ζάλην ἔχειν | μήτ᾽ ἐξοκεῖλαι πρὸς κραταίλεων χθόνα. 
42 πρβλ. Ἀγ. 667-670: ἔπειτα δ᾽ Ἅιδην πόντιον πεφευγότες, | λευκὸν κατ᾽ ἦμαρ, οὐ 

πεποιθότες τύχῃ, | ἐβουκολοῦμεν φροντίσιν νέον πάθος, | στρατοῦ καμόντος καὶ κακῶς 

σποδουμένου. 
43 πρβλ. Ἀγ. 682-687: τίς ποτ᾽ ὠνόμαζεν ὧδ᾽ | ἐς τὸ πᾶν ἐτητύμως— | μή τις ὅντιν᾽ οὐχ 

ὁρῶμεν προνοί|αισι τοῦ πεπρωμένου | γλῶσσαν ἐν τύχᾳ νέμων;— | τὰν δορίγαμβρον 

ἀμφινει|κῆ θ᾽ Ἑλέναν; 
44 πρβλ. Ἀγ. 750-756: παλαίφατος δ᾽ ἐν βροτοῖς γέρων λόγος | τέτυκται, μέγαν τελε|σθέντα 

φωτὸς ὄλβον | τεκνοῦσθαι μηδ᾽ ἄπαιδα θνῄσκειν, | ἐκ δ᾽ ἀγαθᾶς τύχας γένει | βλαστάνειν 

ἀκόρεστον οἰζύν. 
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Στον στίχο 1042 χρησιμοποιείται η λέξη τύχη, για μία ακόμη φορά 

σε γενική πτώση. Η Κλυταιμνήστρα μιλάει στην Κασσάνδρα45. Της λέει να 

εισέλθει, ενώ αναφέρεται στην μετάπτωση από την εξουσία στην 

κατάσταση της δουλείας, μετάπτωση που αφορά και την Κασσάνδρα. 

Μάλιστα εδώ φαίνεται η ανάγκη να δημιουργηθεί τέτοια τύχη σαν και της 

Κασσάνδρας. 

Στον στίχο 1129 χρησιμοποιείται η λέξη τύχαν από την Κασσάνδρα, 

καθώς διαβλέπει τη δολοφονία του Αγαμέμνονα από την 

Κλυταιμνήστρα46. Μάλιστα, γίνεται αναφορά στη σχέση της τύχης με 

έναν φόνο. 

Λίγους στίχους παρακάτω χρησιμοποιείται η λέξη τύχαι από την 

Κασσάνδρα47, καθώς αναφέρεται στα δικά της βάσανα και τελικά στον 

δικό της τελικά θάνατο. Εδώ η λέξη τύχαι προσδιορίζεται από τη λέξη 

κακόποτμαι. 

Στη συνέχεια, στον στίχο 1165 γίνεται από το χορό χρήση της λέξης 

τύχη σε δοτική πτώση και η λέξη προσδιορίζεται από το επίθετο δυσαλγεῖ. 

Ο χορός στο σημείο αυτό συνδιαλέγεται με την Κασσάνδρα48 και εκφράζει 

την απέραντη θλίψη του για όσα εκείνη λέει. 

Στον στίχο 1230 αναφέρεται η λέξη τύχη και μάλιστα πάλι από την 

Κασσάνδρα. Μόλις έχει αναφερθεί στην κατάρα αυτής της γενιάς, 

κάνοντας μνεία στα θυέστεια δείπνα, ενώ εν συνεχεία αναφέρεται στην 

άγνοια του Αγαμέμνονα για όσα τον περιμένουνε από την  

Κλυταιμνήστρα. Αναφέρεται λοιπόν στην τύχη του Αγαμέμνονα, 

                                                           

45 πρβλ. Ἀγ. 1042-1043:  εἰ δ᾽ οὖν ἀνάγκη τῆσδ᾽ ἐπιρρέποι τύχης, | ἀρχαιοπλούτων δεσποτῶν 

πολλὴ χάρις. 
46 πρβλ. Ἀγ. 1129: δολοφόνου λέβητος τύχαν σοι λέγω. 
47 πρβλ. Ἀγ. 1136: ἰὼ ἰὼ ταλαίνας κακόποτμοι τύχαι. 
48 πρβλ. Ἀγ. 1164-1166: πέπληγμαι δ᾽ ὑπαὶ δάκει φοινίῳ | δυσαλγεῖ τύχᾳ μινυρὰ κακὰ 

θρεομένας, | θραύματ᾽ ἐμοὶ κλύειν. 
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συσχετίζοντας την με την επικείμενη δολοφονία του και χαρακτηρίζοντας 

την τύχη του κακή49. 

Στον στίχο 1276 έχουμε και πάλι τη λέξη τύχας, από το στόμα και 

πάλι της Κασσάνδρας. Αναφέρεται στην πτωτική πορεία της ζωής της και 

τον υποτιμητικό τρόπο με τον οποίον την αντιμετωπίζουν50. Φυσικά όλα 

αυτά τα συνδέει με τον Απόλλωνα. Στον στίχο 1276 αναφέρεται λοιπόν 

στην τύχη της, την οποία συσχετίζει με το θάνατο. Εξάλλου, η λέξη 

προσδιορίζεται από το επίθετο θανασίμους. 

Έπειτα, στον στίχο 1427 έχουμε τη λέξη τύχη σε δοτική πτώση, 

δηλαδή τύχᾳ. Μιλάει ο χορός, ανταπαντώντας στην Κλυταιμνήστρα51. 

Υπάρχει σύγκρουση μεταξύ τους. Η τύχη εδώ είναι φονολιβῆς, σχετίζεται 

δηλαδή με το φόνο που διέπραξε η Κλυταιμνήστρα και τις συνέπειες που 

επισύρονται από αυτόν. 

Επομένως, το συμπέρασμα που προκύπτει από την μελέτη των 

δεδομένων είναι ότι η τύχη στη σκέψη του Αισχύλου είναι μία δύναμη που 

μπορεί να επηρεάσει τις ζωές των ανθρώπων, αλλά όχι την πολιτική ζωή. 

Μοιάζει με τη δικαιοσύνη, διότι προκαλεί μεταβολές στην κατάσταση των 

πραγμάτων. Σε αντίθεση όμως με τη δικαιοσύνη, η οποία καταστρέφει 

τους αδίκους, η τύχη μπορεί είτε να σώσει κάποιον, είτε να τον 

καταστρέψει, χωρίς μάλιστα να ακολουθεί κανόνες. Επίσης, η 

κατεύθυνση προς την οποία μεταβάλλει τα πράγματα είναι ακανόνιστη, 

δεν στοχεύει δηλαδή στην επίτευξη κάποιου στόχου. Τέλος, στις 

                                                           

49 πρβλ. Ἀγ. 1227-1230: νεῶν τ᾽ ἄπαρχος Ἰλίου τ᾽ ἀναστάτης | οὐκ οἶδεν οἷα γλῶσσα μισητῆς 

κυνὸς | λείξασα κἀκτείνασα φαιδρὸν οὖς, δίκην | Ἄτης λαθραίου, τεύξεται κακῇ τύχῃ. 
50 πρβλ. Ἀγ. 1269-1276: ἰδοὺ δ᾽ Ἀπόλλων αὐτὸς ἐκδύων ἐμὲ | χρηστηρίαν ἐσθῆτ᾽, 

ἐποπτεύσας δέ με | κἀν τοῖσδε κόσμοις καταγελωμένην μέγα |  φίλων ὑπ᾽ ἐχθρῶν οὐ 

διχορρόπως, μάτην— | καλουμένη δὲ φοιτὰς ὡς ἀγύρτρια | πτωχὸς τάλαινα λιμοθνὴς 

ἠνεσχόμην— | καὶ νῦν ὁ μάντις μάντιν ἐκπράξας ἐμὲ | ἀπήγαγ᾽ ἐς τοιάσδε θανασίμους 

τύχας. 
51 πρβλ. Ἀγ. 1426-1428: ὥσπερ οὖν | φονολιβεῖ τύχᾳ φρὴν ἐπιμαίνεται, | λίπος ἐπ᾽ ὀμμάτων 

αἵματος εὖ πρέπει. 
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περιπτώσεις στις οποίες η τύχη δεν μεταβάλλει καταστάσεις, αλλά απλά 

τις περιγράφει, είναι πολύ πιθανό να πιστέψει κανείς πως η τύχη 

ταυτίζεται με την μοίρα. Στην πραγματικότητα όμως, μια τυχαία 

κατάσταση έχει προέλθει από μεταβολή που προκλήθηκε από την τύχη, 

ακανόνιστη και απροσδόκητη, ενώ μια κατάσταση προδιαγεγραμμένη 

από την μοίρα έχει ρυθμιστεί από πολύ συγκεκριμένους κανόνες, 

χαρακτηρίζεται από κανονικότητα και ήταν προγραμματισμένη να 

διαμορφωθεί όπως διαμορφώθηκε. 

 

2.5. Η σημασία της τύχης στα δύο έργα  

 

Η  χρήση της έννοιας  τύχης έχει ορισμένες αποκλίσεις στα δύο 

έργα. Στον Ἀγαμέμνονα του Σενέκα καθορίζει ουσιαστικά την πορεία των 

γεγονότων από την αρχή. Από τα θυέστεια δείπνα λοιπόν μέχρι τη 

συμπεριφορά του Αγαμέμνονα, τον οποίο η Fortuna μετατρέπει από rex σε 

tyrannus, η τύχη αποτελεί ρυθμιστή των εξελίξεων. Στο έργο του 

Αισχύλου, η τύχη συμπληρώνεται από τη δίκη. Μπορεί βέβαια συχνά να 

έχει μία αυτόνομη λειτουργία, καθώς σχετίζεται συχνά είτε με τον 

θάνατο, είτε με άλλα προκαθορισμένα πράγματα, αλλά συνήθως δείχνει 

μία προδιάθεση, της οποίας την εξέλιξη καθορίζει η εφαρμογή ή όχι της 

δίκης από μεριάς του ανθρώπου. Όταν η τύχη οδηγεί τον Αγαμέμνονα 

στο τραγικό αδιέξοδο του να θυσιάσει είτε την κόρη του, είτε την πορεία 

του στόλου του, εκείνος τελικά σκέφτεται ότι δεν είναι άδικο να πράξει, 

όπως έπραξε, ώστε να είναι εντάξει στον ρόλο του ως αρχηγός του 

στρατού του. 

Φαίνεται λοιπόν στον Ἀγαμέμνονα του Σενέκα η τύχη να έχει πιο 

σημαντικό ρόλο, αντανακλώντας την εποχή της αυτοκρατορίας, όπου η 

έκβαση πολλών θεμάτων δεν στηριζόταν στη δικαιοσύνη και σε 
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συγκεκριμένους κανόνες, αλλά στη διάθεση του κάθε αυτοκράτορα. 

Αντίθετα, σε μία δημοκρατική κοινωνία, είναι λογικό όποιες προδιαθέσεις 

και εάν υπάρχουν, όπως η τύχη, ακρογωνιαίος λίθος να είναι η 

προσπάθεια να εξελίσσονται τα πράγματα με βάση το δίκαιο. 

Στην τραγωδία του Σενέκα, η τύχη προκαλεί έναν φαύλο κύκλο, 

από τον οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Χτυπά ανεξέλεγκτα δίκαιους 

και άδικους, χωρίς να υπακούει σε κανόνες. Μοιάζει με την μοίρα και όσα 

είναι γραμμένα από αυτήν να γίνουν, αλλά διαφέρει σημαντικά στον 

σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί. Σε αντίθεση με την μοίρα, αφενός επηρεάζει 

ένα πολύ μικρό φάσμα της ύπαρξης μόνο, την πολιτική ζωή και, 

αφετέρου, έχει δυναμικό χαρακτήρα, προκαλεί τυχαίες αλλαγές και 

αλλάζει και η ίδια. 

Προφανώς, η σημασία που της δίνει ο Αισχύλος είναι πολύ 

μικρότερη και διαφορετικής φύσης. Στην τραγωδία του Αισχύλου δεν 

επηρεάζει την πολιτική κατάσταση. Επιδρά σε άλλες εκφάνσεις της 

ανθρώπινης ζωής και, συνήθως, είτε αντιτίθεται στην μοίρα, είτε 

συγχέεται με αυτήν. Αποτελεί παράγοντα που μπορεί να οδηγήσει σε 

ύβρη, αλλά πάντα σε ατομικό επίπεδο, και όχι σε επίπεδο πόλεως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΑΛΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ 

 

Οι υπόλοιπες ήσσονες θεότητες που συναντώνται στις δύο 

τραγωδίες ή συνεπικουρούν τις δύο ρυθμιστικές δυνάμεις που επιβάλλουν 

νέες πολιτικές καταστάσεις, τη Δίκη και την Τύχη, ή συγχέονται με αυτές, 

ή, τέλος, δεν τις επηρεάζουν. Στις τραγωδίες του Αισχύλου η Δίκη, ο Δίας, 

οι Ερινύες και η Μοίρα σχετίζονται μεταξύ τους (βλ. Papadodima 2010a, 95. 

βλ. επίσης Papadodima 2010b, 6). Συγκεκριμένα, στον Ἀγαμέμονα του 

Αισχύλου, η Ερινύα βοηθά τη Δίκη να επιβληθεί. Αντίστοιχα, η Bellona και 

η Erinys βοηθούν στην επιβολή της Τύχης, σύμφωνα με τον Σενέκα. Η 

Ύβρις, η Άτη και η Τίσις δημιουργούν μια αλυσίδα γεγονότων, τα οποία 

όμως δεν έχουν πολιτικό χαρακτήρα, στο έργο του Αισχύλου. Η μητέρα 

της Δίκης, η Θέμιδα, ρυθμίζει επίσης ισορροπίες που δεν είναι πολιτικές. 

Τέλος, η Μοίρα είτε συγχέεται με την Τύχη σε κάποιες περιπτώσεις, είτε 

περιγράφει ήδη διαμορφωμένες, παγιωμένες θα έλεγε κανείς, 

καταστάσεις, διαφέροντας έτσι από τη Δίκη και την Τύχη, η επέμβαση 

των οποίων χαρακτηρίζεται από την μεταβλητότητα που αυτές 

επιφέρουν. 

 

3.1. Ερινύα 

 

Η επίκληση στις Ερινύες επιβεβαιώνει ότι τα σοβαρά εγκλήματα 

δεν μένουν ατιμώρητα. Οι Ερινύες οφείλουν τη δικαιοδοσία τους στην 

Μοίρα. Στα πρώτα δύο έργα της τριλογίας Ὀρέστεια, οι Ερινύες και οι 

Ολύμπιοι θεοί δουλεύουν εκ παραλλήλου. Στον Ἀγαμέμνονα τρεις φορές 

οι Ολύμπιοι θεοί στέλνουν τις Ερινύες να εκπληρώσουν την τιμωρία των 

εγκλημάτων, όπως φαίνεται από τους στίχους 55-59, 461-467 και 748-749. 
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Ωστόσο, στις Εὐμενίδες υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στις Ερινύες και 

στους Ολύμπιους θεούς σχετικά με την απόδοση της δικαιοσύνης. Τελικά, 

μετά την επικράτηση των Ολυμπίων,  με το νεώτερο σύστημα 

δικαιοσύνης, που αυτοί εκφράζουν, επεμβαίνει η Αθηνά που τις αξιοποιεί 

στο καινούργιο σύστημα, μετονομάζοντας τις σε Σεμναί Θεαί (βλ. 

Raeburn και Thomas, 2011, xxxiii-xxxiv). 

Οι Ερινύες διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στον Ἀγαμέμνονα 

του Αισχύλου. Στον στίχο 59, μέσα απ’ τα λόγια του χορού, ο Δίας στέλνει 

Ερινύα στους παρανόμους. Έχει γίνει αναφορά στον πόλεμο Ελλήνων και 

Τρώων, με εστίαση στην εκδίκηση για την παράνομη συμπεριφορά των 

Τρώων σχετικά με την υπόθεση της Ελένης. 

Αναφορά στις Ερινύες γίνεται και στον στίχο 463 και πάλι από τον 

χορό. Ο χορός περιγράφει τον οργισμένο λαό, που έχει χάσει τους δικούς 

του και δέχεται με απελπισία τις στάχτες των δικών του. Οι Ερινύες εδώ 

παρουσιάζονται κέλαιναι και λέγεται ότι θα κάνουν δυστυχή αυτόν που 

το δίκιο απάτησε. 

Στον στίχο 644 γίνεται αναφορά στις Ερινύες από τον κήρυκα. Πριν 

λίγο ο χορός ρώτησε τον κήρυκα για την τύχη του Μενελάου, και ο 

κήρυκας διστάζει να μιλήσει για δυσάρεστα γεγονότα. Στο σημείο που 

μας ενδιαφέρει ο κήρυκας λέει ότι ο κήρυκας που έχει φορτωθεί με 

δυσάρεστες ειδήσεις πρέπει ο ίδιος να ψάλλει τον παιάνα των Ερινύων. 

Στον στίχο 759 ο χορός μιλάει για την ωραία Ελένη και την 

παρομοιάζει με Ερινύα, που την έστειλε ο ξένιος Δίας και κάνει κακό στην 

οικογένεια του Πριάμου. 

Στον στίχο 991 ο χορός μετά τον φαινομενικά θετικό διάλογο 

μεταξύ Αγαμέμνονα και Κλυταιμνήστρας νιώθει το συναίσθημα του 

φόβου. Η καρδιά του τραγουδά της Ερινύας το θρήνο. 
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Στον στίχο 1119, αφού πλέον η Κασσάνδρα διαβλέπει το φόνο του 

Αγαμέμνονα από την Κλυταιμνήστρα, ο χορός απευθύνεται στην 

Κασσάνδρα και την ρωτάει ποια Ερινύα καλεί μέσα στο παλάτι να αρχίσει 

τον θρήνο. 

Στον στίχο 1190 στο διάλογο μεταξύ του χορού και της Κασσάνδρας 

η Κασσάνδρα αναφέρεται σε προγενέστερα φρικτά εγκλήματα και 

ανόσιες πράξεις. Λέει λοιπόν ότι είχαν μαζευτεί εκεί στο παλάτι οι 

Ερινύες του γένους. 

Στον στίχο 1433 η Κλυταιμνήστρα μετά το φόνο που διέπραξε σε 

διάλογο που έχει με το χορό επικαλείται τη Δίκη, την Άτη και την Ερινύα, 

ώστε εκείνες να τιμωρήσουν τον φόνο της κόρης της Ιφιγένειας. Παρόλο 

που η ίδια σκότωσε τον Αγαμέμνονα, έχει το θράσος να επικαλείται τις 

παραπάνω σκοτεινές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης και της Ερινύας. 

Τέλος στον στίχο 1580 ο Αίγισθος, χαρούμενος για την εκδίκηση 

που επετεύχθη και για τη στάση των θεών σχετικά με τη δολοφονία του 

Αγαμέμνονα, συσχετίζει το φόνο του με τις Ερινύες. 

Στον Σενέκα υπάρχει μία αναφορά σε αυτές τις θεότητες. Ο χορός 

που αποτελείται από τις γυναίκες του Άργους, αμέσως μετά την 

εμφάνιση του φαντάσματος του Θυέστη, αναφέρεται σε αυτούς που έχουν 

δύναμη και εξουσία. Σε αυτούς το δίκαιο, η τιμή και η συζυγική πίστη 

εξαφανίζονται και τη θέση τους παίρνουν, εκτός των άλλων, οι Ερινύες 

που καταστρέφουν εν τέλει τα σπίτια των ισχυρών, όπως προκύπτει από 

τον στίχο 83. 

Ως προς την Erinnys γενικότερα, αυτή συνιστά ένα πνεύμα 

εκδίκησης. Ωστόσο, λόγω της συσχέτισης με την Bellona, πρέπει να 

θεωρηθεί πιο πιθανό η Erinnys εδώ να είναι σαν την Αλληκτώ του 
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Βιργιλίου52, πνεύμα δηλαδή σύγκρουσης, και όχι εκδίκησης. Εξάλλου, οι 

Ερινύες υφίστανται και ως μέλη ενός καταχθόνιου χορού, του οποίου 

προηγούνται, όπως προκύπτει από το έργο του Πετρωνίου. Στον 

Ἀγαμέμνονα του Σενέκα, πάντως, είναι συνοδοί της Fortuna (βλ. Tarrant 

1976, 188). Επομένως, βοηθούν μάλλον τη θεά Fortuna να πετύχει τους 

στόχους της, να αλλάξει δηλαδή καταστάσεις. 

 

3.2. Θέμις, Ευνομία και Ειρήνη 

 

Η λέξη θέμις εμφανίζεται στον στίχο 98, στα λόγια του χορού, 

καθώς αυτός απευθύνεται στην Κλυταιμνήστρα. Ο χορός ζητά από την 

Κλυταιμνήστρα να του πει ό,τι επιτρέπεται να του πει. Επίσης, αναφορά 

στη λέξη θέμις υπάρχει στον στίχο 217, στα λόγια του χορού, καθώς αυτός 

ανακαλεί τα λόγια του Αγαμέμνονα πριν τη θυσία της Ιφιγένειας. Ο 

Αγαμέμνων λοιπόν μετά το τραγικό αδιέξοδο, στο οποίο βρέθηκε, 

ισχυρίζεται ότι είναι θεμιτό να θέλει κάποιος να σταματήσει τους 

ανέμους, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκστρατεία, θυσιάζοντας 

αίμα παρθενικό. 

Το δεύτερο χωρίο στο οποίο εντοπίζεται η λέξη αυτή αναφέρεται σε 

μία συνδιαλλαγή ανάμεσα στους θεούς και τους ανθρώπους. Μέσω του 

μάντη, δόθηκε ο χρησμός, ώστε να πραγματοποιηθεί η θυσία. Συνεπώς, 

πρόκειται για μία θεϊκή απόφαση, απέναντι στην οποία δεν έχει 

ιδιαίτερες δυνατότητες παρέμβασης ο άνθρωπος. Πιθανότατα, είναι 

αυτός ο λόγος για τον οποίον γίνεται αναφορά στη Θέμιδα, μητέρα της 

Δίκης, και όχι στην ίδια τη Δίκη. Η Δίκη, ως έννοια, ενέχει σε πολύ 

                                                           

52 βλ. Verg. A. 7.323-326: Haec ubi dicta dedit, terras Horrenda petivit: | luctificam Allecto 

dirarum ab sede dearum | infernisque ciet tenebris, cui tristia bella | iraeque insidiaeque et 

crimina noxia cordi. 
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μεγαλύτερο βαθμό τη δυνατότητα παρέμβασης του ανθρώπου ως προς το 

τι είναι δίκαιο και ηθικό, δηλαδή όχι αλαζονικό. Η Δίκη, εξάλλου, ρυθμίζει 

ορισμένα πράγματα στον κόσμο των ανθρώπων, ενώ η Θέμις στον κόσμο 

των θεών. Συγκεκριμένα, η Δίκη ρυθμίζει τις σχέσεις των ανθρώπων 

μεταξύ τους (βλ. Papadodima 2010a, 100). 

Στον Ἀγαμέμνονα του Σενέκα δεν παρατηρείται συμμετοχή της 

Θέμιδας. Επίσης, μπορεί κανείς εύκολα να παρατηρήσει ότι οι δύο 

αδελφές της Δίκης, η Ευνομία και η Ειρήνη, δεν επεμβαίνουν σε κανένα 

από τα δύο έργα. Στην πραγματικότητα, αυτές οι θεές περιγράφουν 

καταστάσεις σταθερότητας και γι’ αυτό δεν έχουν θέση σε έργα που 

διατυπώνουν προβληματισμούς για έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, 

σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο μόνος τρόπος, με τον οποίο θα 

μπορούσε κάποιος να κατανοήσει αυτές τις έννοιες σε εποχές πολιτικής 

αστάθειας, είναι η συνειδητοποίηση της απουσίας τους. 

 

3.3. Μοίρα 

 

Η Μοίρα, ως μια δύναμη ή θεότητα που διαμορφώνει μια 

κατάσταση, κατέχει, όπως και η δικαιοσύνη και η τύχη, κεντρική θέση 

στις δύο τραγωδίες. Η διαφορά ανάμεσα στην Μοίρα και στη δικαιοσύνη 

και την τύχη έγκειται στη στατικότητα της πρώτης. Η δικαιοσύνη και η 

τύχη είναι έννοιες δυναμικές. Περιγράφουν αλλαγές, αλλά αλλάζουν και 

οι ίδιες κατεύθυνση, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η Μοίρα όμως είναι 

προδιαγεγραμμένη και δεν μπορεί να αλλάξει. 

Οι αρχαίοι Έλληνες συνδέουν την μοίρα κυρίως με τη γέννηση και 

το θάνατο. Η Μοίρα συνδέεται κατεξοχήν με το θάνατο στον Ἀγαμέμνονα 

του Αισχύλου, εκτός από την περίπτωση του στίχου 1588 (βλ. Raeburn και 
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Thomas, 2011, xxxvii). Η Μοίρα προσωποποιημένη δύο φορές μέσα στο 

έργο λειτουργεί ως εγγυήτρια της ανταπόδοσης (ό.π., xxxviii). 

Η Μοίρα αναφέρεται στον Ἀγαμέμνονα του Αισχύλου αρχικά στον 

στίχο 130. Συγκεκριμένα, μιλάει ο χορός και αναφέρεται στα λόγια του 

μάντη που προφήτευσε τη νίκη των Ελλήνων επί των Τρώων. Η Μοίρα 

εδώ συνδέεται με τη βία, όπως προκύπτει από τον εμπρόθετο 

προσδιορισμό πρὸς τὀ βίαιον. Ωστόσο, αμέσως μετά, εκφράζονται φόβοι 

για το ενδεχόμενο μήπως ο φθόνος των θεών στη συνέχεια χτυπήσει τον 

στόλο των Ελλήνων. 

Επίσης, στα λόγια και πάλι του χορού, υπάρχει η λέξη μόρσιμ’ στον 

στίχο 157, καθώς ο χορός αναφέρεται στις μαντείες του μάντη Κάλχα. 

Στον στίχο 762, ο οποίος ανήκει και πάλι σε χωρίο στο οποίο μιλάει ο 

χορός, ο χορός αναφέρεται στην τάση που υπάρχει, όταν υπάρχει πλούτος 

και δύναμη, μετά να ακολουθεί ο όλεθρος. Αναφέρει δε, στο σημείο που 

μας ενδιαφέρει, ότι, όταν υπάρχει δίκαιος τρόπος δράσης, η μοίρα είναι 

ευμενής απέναντι στους ανθρώπους. Η μοίρα εδώ εκφέρεται με την λέξη 

πότμος και έχει κάποια σχέση με το δίκαιο. 

Στη συνέχεια, στον στίχο 913 υπάρχει η λέξη εἰμαρμένα. Μιλάει η 

Κλυταιμνήστρα, η οποία, καθώς έχει ένθερμα δεχθεί τον Αγαμέμνονα, 

ζητάει η υποδοχή του να γίνει με υψηλές τιμές. Αναφέρει λοιπόν στο 

χωρίο που μας ενδιαφέρει ότι τα υπόλοιπα, τα εἰμαρμένα,  θα τα 

κανονίσει η φροντίδα της με τη βοήθεια των θεών και μάλιστα με δίκαιο 

τρόπο. Η Μοίρα εδώ φαίνεται να επηρεάζεται όχι μόνο από τη θέληση 

των θεών, αλλά και από  τη φροντίδα της, ή έννοια της, η οποία έννοια 

της μάλιστα ακολουθεί τους κανόνες του δικαίου. Ωστόσο, αυτά που 

ακολουθούν εν προκειμένω σχετίζονται με τον φόνο του Αγαμέμνονα. 

Έπειτα, στον στίχο 1026 συναντάται η διατύπωση μοῖρα μοῖραν. 

Μιλάει ο χορός. Παρά το γενικά καλό κλίμα, ο χορός έχει μία αρνητική 



43 

 

διάθεση και αναφέρεται στην εγγύτητα που έχει το καλό με το κακό, η 

καλή με την κακή τύχη, ενώ μιλάει και για τον θάνατο. 

Στη συνέχεια, στον στίχο 1048 συναντάται η διατύπωση μόρσιμων. 

Μιλάει και πάλι ο χορός. Απευθύνεται στην Κασσάνδρα, στην οποία 

μόλις έχει απευθύνει τον λόγο η Κλυταιμνήστρα. Της λέει ότι είναι καλό 

να υπακούσει, αφού είναι πλέον πιασμένη στα δίχτυα της μοίρας. 

Εν συνεχεία, στον στίχο 1145 υπάρχει η λέξη μόρον. Βρισκόμαστε 

και πάλι σε σημείο που μιλάει ο χορός. Εδώ, αναφέρεται στην Κασσάνδρα 

και η λέξη μόρος, η οποία σχετίζεται με τη ζωή της, που είναι γεμάτη 

βάσανα, αλλά και τον θρήνο της σχετικά με τη ζωή. 

Στη συνέχεια, στο στίχο 1266 εντοπίζουμε τη λέξη μοίρα σε γενική 

πτώση. Εδώ διαβλέπει τη δική της δολοφονία, άρα η συγκεκριμένη λέξη 

φαίνεται να περιγράφει τον θάνατό της. 

Έπειτα, στον στίχο 1451, χρησιμοποιείται και πάλι από τον χορό η 

λέξη μοίρα. Ο χορός έχει μόλις ακούσει την Κλυταιμνήστρα να 

παραδέχεται τον φόνο του Αγαμέμνονα και της Κασσάνδρας. Πλέον, ο 

χορός φοβάται και για τη ζωή του. Η χρήση της συγκεκριμένης λέξης 

φαίνεται να σχετίζεται και εδώ με την μοίρα του θανάτου, που ο χορός 

φοβάται ότι τον περιμένει. 

Έπειτα, στον στίχο 1462 η Κλυταιμνήστρα κάνει χρήση της λέξης 

μοῖραν. Για ακόμη μια φορά, η μοίρα αφορά το θάνατο, όπως προκύπτει 

από τη φράση μοῖραν θανάτου. Η Κλυταιμήστρα συμβουλεύει τον χορό να 

μην εύχεται μοίρα θανάτου. 

Τέλος, στον στίχο 1536 υπάρχει αναφορά στην Μοίρα. Αυτή τη 

φορά η λέξη παραδίδεται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα, άρα πρόκειται 

για τη θεότητα Μοίρα. Στο συγκεκριμένο χωρίο μιλάει ο χορός, σε 

απάντηση προς την Κλυταιμνήστρα. Εκφράζει τον φόβο και τον πόνο του, 

ενώ η Μοίρα συνδέεται εδώ με τη Δίκη. 
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 Στο έργο του Σενέκα η Μοίρα αποτελεί επίσης παράγοντα που 

επηρεάζει τις εξελίξεις. Όπως και στην τραγωδία του Αισχύλου, της 

αποδίδονται συνήθως συμφορές, οι οποίες αποτελούν 

προδιαγεγραμμένες συνέπειες των πράξεων των ανθρώπων. Διαφέρει 

τόσο από τη Δίκη, η οποία δεν είναι προδιαγεγραμμένη, αλλά 

αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου, όσο και από την 

Τύχη, η οποία κατευθύνει τα γεγονότα με τρόπο ακαθόριστο και μη 

προδιαγεγραμμένο. 

Η λέξη fata στον Ἀγαμέμνονα του Σενέκα εμφανίζεται αρχικά στον 

στίχο 33. Στο σημείο αυτό μιλάει ο Θυέστης και αναφέρεται στην ανόσια 

ιστορία της οικογενείας του, στην οποία εμπλέκεται άμεσα και ο ίδιος. Ο 

Θυέστης, υπακούοντας σε έναν χρησμό σχετικά με την εκδίκηση του 

Ατρέα, παντρεύτηκε την κόρη του Πελόπεια και έτσι γεννήθηκε ο 

Αίγισθος, που τελικά σκότωσε τον Ατρέα, ως μέσον εκπλήρωσης της 

πρόθεσης της εκδίκησης και επομένως του χρησμού, σύμφωνα με τον 

οποίο η εκδίκηση προβλεπόταν. Σαφώς λοιπόν, στο σημείο αυτό υπάρχει 

μία ειρωνική αναφορά στον Αίγισθο (βλ. Tarrant 1976, 175), ο οποίος ήταν 

ταυτόχρονα γιος και εγγονός της Πελόπειας. Τα fata λοιπόν εδώ 

συνδέονται με το ανόσιο, με την αντιστροφή των πραγμάτων, την οποία 

συχνά διαπραγματεύεται ο Σενέκας. Στον στίχο 38 και πάλι τα fata 

συνδέονται με την εκπλήρωση του χρησμού, με την προώθηση και 

εκπλήρωση της μοίρας. 

Στον στίχο 179 εμφανίζεται και πάλι η λέξη fata. Πρόκειται για το 

χωρίο όπου μιλάει η Κλυταιμνήστρα με την τροφό και η τροφός 

προσπαθεί να την πείσει να μην προχωρήσει στο έγκλημα, ενώ η 

Κλυταιμνήστρα εξηγεί γιατί επιμένει στην απόφαση αυτή. Η 

Κλυταιμνήστρα λοιπόν αναφέρεται στην επιστροφή του Αγαμέμνονα ως 

νικητή, με λάφυρα πολέμου και κάποιες γυναίκες από την κατακτημένη 
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Τροία, όπως τη Χρυσηίδα και την Κασσάνδρα, αψηφώντας τις απειλές του 

Αχιλλέα και τις προειδοποιήσεις του Μάντη Κάλχα, ο οποίος γνώριζε τα 

fata. Τα fata λοιπόν αφενός στο χωρίο αυτό φαίνεται να αποτελούν γνώση 

ενός μάντη και αφετέρου είναι κάτι το οποίο παραβλέπει ο Αγαμέμνονας, 

καθώς αψηφά τις προειδοποιήσεις του γνώστη τους. 

Στη συνέχεια, στον στίχο 223 η τροφός προσπαθεί ακόμη να πείσει 

την Κλυταιμνήστρα να μην προχωρήσει σε έγκλημα εναντίον του 

συζύγου της, εξηγώντας της ότι θα υπάρξει φοβερή εκδίκησή εναντίον 

της. Συγκεκριμένα, εννοεί ότι η εκδίκηση για τον φόνο του Αγαμέμνονα 

θα είναι τόσο φρικτή, όσο η εκδίκηση που ακολούθησε την προσβολή του 

Πάρι, την αρπαγή δηλαδή της Ελένης (βλ. Miller 1929, 21). Εδώ τα fata 

συνδέονται με τις δυστυχίες που έπληξαν το παλάτι του Πριάμου και 

λέγεται ότι δυνάμει μπορούν να συμβούν ανάλογες δυστυχίες και στη 

μεριά των Ελλήνων, αν η Κλυταιμνήστρα πράξει ασυλλόγιστα. Τα fata 

λοιπόν και εδώ είναι οι δυστυχίες οι προορισμένες από την μοίρα. Λίγους 

στίχους παρακάτω, στον 230, μιλάει ο Αίγισθος, ο οποίος συσχετίζει τα fata 

με την ορισμένη ανελέητη μοίρα που είχε από τους θεούς για τον κόσμο 

αυτό, αφού ο προορισμός του σχετιζόταν με την εκπλήρωση 

συγκεκριμένων εγκλημάτων. Τα fata χαρακτηρίζονται ως dira, δηλαδή 

σκληρά, ενώ το συναίσθημά του κατά την πρόσληψή τους σχετίζεται με 

τον τρόμο, όπως φανερώνει η λέξη horrui. 

Στον στίχο 322 συναντάται η λέξη fata στη γενική πληθυντικού και 

περιγράφει αυτά που βλέπει η μάντις Manto. Στον στίχο 512 βρισκόμαστε 

στο σημείο όπου ο Ευρυβάτης διηγείται τα γεγονότα της θαλασσοταραχής 

που προκάλεσε τον απόλυτο τρόμο στους επιστρέφοντες στην Ελλάδα και 

έγινε η αφορμή του χαμού πολλών από αυτούς. Εδώ τα fata σχετίζονται με 

την κομβική στιγμή στη ζωή του ανθρώπου, όταν απειλείται η ζωή του, 

στην κομβική δηλαδή στιγμή μεταξύ ζωής και θανάτου. Στον στίχο 518 
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υπάρχει και πάλι η λέξη fata (βλ. Tarrant 1976, 273). Εδώ περιγράφεται η 

εικόνα του στόλου που βρίσκεται κοντά στον θάνατο και, έτσι, τίθεται το 

ερώτημα αν αξίζει να χαθεί έτσι άδοξα, ενώ τόσοι άλλοι πολεμιστές 

πέθαναν ένδοξα στην Τροία. Τα fata λοιπόν εδώ εξετάζονται σχετικά με το 

πόσο μεγαλοπρεπής ή όχι μπορεί να είναι η μοίρα του θανάτου, ένδοξο το 

τέλος ή όχι. 

Στον στίχο 706 η λέξη fata βρίσκεται πάλι σε γενική πληθυντικού 

και το νόημα της φράσης σχετίζεται με τις συνθήκες της ύπαρξης (βλ. 

Tarrant 1976, 303). Στο σημείο αυτό μιλάει η Κασσάνδρα για τα πεπρωμένα 

που έφερε η Εκάβη και για την τελική μεταμόρφωσή της σε σκύλα. Τέλος, 

στον στίχο 758, με τη φράση fata se vertunt retro η Κασσάνδρα προβλέπει τη 

δολοφονία του Αγαμέμνονα, αλλά και της ιδίας. Εδώ τα fata συνδέονται με 

την αντιστροφή των πραγμάτων και των δεδομένων στη ζωή και, κυρίως, 

με την αντιστροφή της τύχης των ισχυρών, όπως συνέβη και με τον 

Αγαμέμνονα. 

Είναι προφανές λοιπόν ότι η Μοίρα είναι μία δύναμη που επηρεάζει 

έντονα τις ζωές των ανθρώπων, αλλά όχι και την πολιτική 

δραστηριότητα. Αν εξαιρέσει κάποιος την τελευταία περίπτωση, στην 

οποία η λέξη συναντάται, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η Μοίρα 

περιγράφει ατυχή γεγονότα, τα οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν να 

αποφύγουν. Στον στίχο 758, όμως, φαίνεται πως η Μοίρα ταυτίζεται με τη 

Fortuna, αφού έχει και αυτή τη δυνατότητα να αφαιρέσει τη δύναμη από 

τους ισχυρούς. Φυσικά, οι δύο θεότητες αυτές είναι λογικά ασύμβατες, 

αφού η πρώτη μεταβάλλει τον κόσμο σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο 

σχέδιο και δεύτερη σύμφωνα με ένα τυχαίο σχέδιο. Ασφαλώς το σχέδιο 

μεταβολής του κόσμου δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα προκαθορισμένο 

και τυχαίο. Μάλλον ο Σενέκας θεωρεί πως η Μοίρα επιβάλλει στη Fortuna 
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να επέμβει, προκαθορίζει δηλαδή την μεταβολή της εξουσίας, χωρίς όμως 

να κατευθύνει αυτήν την μεταβολή. 

 

3.4. Ύβρις, Άτη και Τίσις 

 

Η Ύβρις, η Άτη και η Τίσις αποτελούν τους κρίκους μιας αιτιακής 

αλυσίδας, η οποία επηρεάζει σημαντικά τη ζωή των ανθρώπων, αλλά όχι 

και τις πολιτικές εξελίξεις. Η Ύβρις συνιστά υπέρβαση του μέτρου. 

Βέβαια, η Ύβρις δεν τιμωρεί ανεξέλεγκτα όσους ευτυχούν στη ζωή τους, 

αλλά όσους έρχονται σε αντίθεση με τη δικαιοσύνη (βλ. Fisher 1992, 276). 

Σε αρκετές περιπτώσεις, η Άτη ακολουθεί την Ύβρη και τιμωρεί όσους 

ξεπερνούν τα όρια. Η επέμβαση της Άτης προκαλείται από παρόμοια 

ερεθίσματα με αυτά που προκαλούσαν την Δίκη. Η Άτη, όμως, αφενός δεν 

αποτελεί μία δυναμική κοσμική ενέργεια, όπως η Δίκη, αφού καθορίζεται 

από την Ύβρη και όχι από τον ίδιο της τον εαυτό, και αφετέρου δεν 

εμπλέκεται στην πολιτική ζωή. Η Τίσις ακολουθεί ως τιμωρία. 

 

3.5. Bellona και Aurora 

 

Στον Αγαμέμνονα του Σενέκα γίνεται αναφορά σε ορισμένες 

ήσσονες γυναικείες θεότητες. Στον στίχο 81 γίνεται αναφορά στην 

Bellona, ενώ στον στίχο 83 γίνεται αναφορά στην Erinnys. Πρόκειται για 

το σημείο όπου ο χορός των γυναικών του Άργους μιλάει για την 

ανατρεψιμότητα της ευτυχίας των ανθρώπων που έχουν δύναμη και 

εξουσία. Ταυτόχρονα γίνεται αναφορά στην απουσία δικαιοσύνης, τιμής 

και συζυγικής πίστης, όσον αφορά τους ανθρώπους που περιβάλλονται 

από δύναμη και που σχετίζονται με την εξουσία. Ο χορός μάλιστα λέει ότι 

τη δικαιοσύνη, την τιμή και τη συζυγική πίστη αντικαθιστά η επενέργεια 
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της Bellona και της Erinnys. Η Bellona συνιστά προσωποποίηση του 

πνεύματος της διαμάχης (βλ. Grimal 1982, 65), καθώς φαίνεται ο Σενέκας 

εδώ να επηρεάζεται από την Αἰνειάδα του Βιργιλίου (βλ. Tarrant 1976, 188). 

H Aurora προσωποποιείται δια της Ηούς. Πρόκειται για την κόρη 

του Υπερίωνα και της Θείας και αδελφή του Ήλιου και της Σελήνης. Με 

βάση άλλες παραδόσεις, είναι κόρη του Πάλλαντα, ενώ, μαζί με τον 

Αστραίο, γέννησε τους ανέμους, Ζέφυρο, Βορέα και Νότο. Αναπαρίσταται 

ως μία θεότητα που με τα δάκτυλα της ανοίγει τις πόρτες του ουρανού 

στο άρμα του Ήλιου (βλ. Grimal 1982, 140). Δεν επηρεάζει ούτε αυτή τις 

πολιτικές εξελίξεις. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Από τη σύγκριση των δύο τραγωδιών προκύπτει ότι, πέρα από τον 

κοινό τίτλο, υπάρχει και διαχείριση του ίδιου μυθολογικού υλικού. Ο 

Αγαμέμνονας, επιστρέφοντας από την Τροία, δολοφονείται από την 

γυναίκα του την Κλυταιμνήστρα, η οποία συμπράττει με τον εραστή της 

τον Αίγισθο. Η Κλυταιμνήστρα εκδικείται έτσι για τη θυσία της 

Ιφιγένειας, αλλά και για τις συζυγικές απιστίες του Αγαμέμνονα. Ωστόσο, 

οι δύο συγγραφείς έχουν κάποιες  μικρές αποκλίσεις στην παρουσίαση 

των γεγονότων του μύθου. Στον Σενέκα, η Κλυταιμνήστρα συζητάει για 

τη δολοφονία του Αγαμέμνονα τόσο με την τροφό, όσο και με τον 

Αίγισθο, ενώ στον Αισχύλο μεταβαίνουμε στη δολοφονία του 

Αγαμέμνονα, χωρίς να έχει προηγηθεί σαφής αναφορά στην 

προετοιμασία της Κλυταιμνήστρας. Η παρουσία του Αγαμέμνονα στην 

τραγωδία του Σενέκα είναι πολύ μικρότερη από ό,τι στον Αισχύλο. Στο 

έργο του Σενέκα, η Κασσάνδρα συνδιαλέγεται με τον Αγαμέμνονα, 

πράγμα που δεν συμβαίνει στο έργο του Αισχύλου.  Ο ρόλος του χορού 

είναι σαφώς πιο διευρυμένος, αλλά και παρεμβατικός, στην τραγωδία του 

Αισχύλου από ό,τι σ’ αυτήν του Σενέκα. Στον Ἀγαμέμνονα του Σενέκα, 

παρατηρείται η παρουσία της Ηλέκτρας, παρουσία που δεν αναφέρεται 

από τον Αισχύλο και, τέλος, στο κείμενο του Σενέκα, έχουμε ένα πέρασμα 

του Ορέστη από τη σκηνή, καθώς τον φυγαδεύει ο Στρόφιος, ενώ ο 

Αισχύλος απλώς αναφέρει ότι ο Ορέστης βρίσκεται σε άλλη πόλη. 

Στα δύο έργα γίνεται μία τελείως διαφορετική διαχείριση της 

έννοιας της δικαιοσύνης. Στον Ἀγαμέμνονα του Αισχύλου τα κίνητρα των 

ηρώων έχουν πάντα ως ακρογωνιαίο λίθο το δίκαιο. Οι ήρωες είτε 

επιδιώκουν την αποκατάσταση του δικαίου, είτε την επικαλούνται ως 

πρόσχημα. Ανάλογη ήταν και η στάση των πολιτικών στη δημοκρατική 



50 

 

Αθήνα. Ακόμη και για πράξεις που δεν υποκινούνταν από το αίσθημα του 

δικαίου έπρεπε να αποδείξουν στο δήμο τον σεβασμό που είχαν για το 

δίκαιο και, συγκεκριμένα, για το δημόσιο δίκαιο. Αντίθετα, στον 

Ἀγαμέμνονα του Σενέκα, οι ήρωες που αποτελούσαν πρόσωπα εξουσίας 

είτε είχαν απολέσει το στοιχείο αυτό, είτε  κατείχαν την ακριβώς αντίθετη 

έννοια από αυτήν του δικαίου. Μπορούμε να θεωρήσουμε λοιπόν ότι αυτό 

αντανακλά τις πιο ακραίες συμπεριφορές των πιο δεσποτικών μορφών 

εξουσίας στην αυτοκρατορική Ρώμη, οι οποίοι δεν δίσταζαν να 

καταφύγουν στις πιο ακραίες πράξεις,  παραβιάζοντας κάθε έννοια του 

δικαίου και χωρίς να έχουν να λογοδοτήσουν πρακτικά πουθενά γι' αυτό. 

Το δίκαιο δεν ήταν πρακτικά το σημείο αναφοράς για τις πράξεις τους, 

αφού το δίκαιο καθοριζόταν από τον υποκειμενικό κόσμο και τις 

διαθέσεις του αυτοκράτορα. Το ρόλο της δίκης λοιπόν στην τραγωδία του 

Σενέκα αναλαμβάνει η Fortuna. 

Προφανώς, βέβαια, η Δίκη και η Fortuna δεν ήταν οι δύο όψεις του 

ίδιου νομίσματος. Αποτελούν και οι δύο ρυθμιστικούς παράγοντες, που 

μεταβάλλουν την πολιτική κατάσταση, αλλά ούτε ταυτίζονται, ούτε 

μπορεί να λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Πράγματι, οι μεταβολές που 

υπαγορεύονται από τη δικαιοσύνη κατευθύνονται βάσει συγκεκριμένων 

κανόνων σε μια εξισορρόπηση της πολιτικής ζωής, η οποία έχει 

διαταραχθεί εξαιτίας κάποιας αδικίας. Η δικαιοσύνη δεν επεμβαίνει, 

παρά μόνο αν επικρατούν συγκεκριμένες συνθήκες, οι οποίες επιβάλλουν 

την παρέμβασή της. Αντίθετα, η Fortuna δεν χρειάζεται συγκεκριμένες 

συνθήκες, ώστε να προκαλέσει τις συνέπειες που απορρέουν από αυτήν. 

Επίσης, δεν στοχεύει στην εξισορρόπηση της πολιτικής κατάστασης, 

αλλά, αντίθετα, είτε διαταράσσει μια κατάσταση ισορροπίας, είτε 

επιβάλλει μια νέα πολιτική ανισορροπία. Τέλος, η κατεύθυνση της 

μεταβολής είναι εντελώς τυχαία και δεν υπόκειται σε κανόνες. 
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Μπορεί λοιπόν εύκολα να καταλάβει κανείς πως και οι δύο 

τραγωδίες, που μοιράζονται τον ίδιο τίτλο, επιδιώκουν την ερμηνεία των 

πολιτικών συνθηκών της εποχής στην οποία γράφτηκαν, αλλά 

καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα για την αιτία των πολιτικών 

αναταραχών. Από την μία πλευρά, ο Αισχύλος αποδίδει τις καθεστωτικές 

αλλαγές στην δικαιοσύνη, ή έστω στην επίκλησή της. Από την άλλη 

πλευρά, ο Σενέκας θεωρεί την τύχη υπεύθυνη για την όποια αλλαγή 

προσώπων στην εξουσία. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι συγγραφείς των 

δύο κειμένων προσπαθούν να υποδείξουν, ο καθένας στο κοινό του, τις 

αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν πολιτική αποσταθεροποίηση, αν και 

δεν πρέπει κανείς να ξεχνά πως οι δύο τραγωδίες είναι ποιητικά κείμενα, 

και όχι πολιτικά εγχειρίδια. 
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