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ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

 Στο  πλαίσιο  των  µεταπτυχιακών  σπουδών  Α’ κύκλου  µε  ειδίκευση  

στην  Ιστορία  της  Αγωγής ,  εντάσσεται  η  παρουσίαση  του  θέµατός  που  

αναλάβαµε  να  ερευνήσουµε .  Στην  παρούσα  µελέτη  στόχος  µας  είναι  µέσα  

από  τρεις  τραγωδίες  του  Ευριπίδη- Ανδροµάχη ,  Άλκηστη ,  Ηρακλή  -  να  

αναδείξουµε  τη  θέση  του  παιδιού  στην  αρχαιότητα ,  τουλάχιστον  µέσα  από  

την  οπτική  του  τραγικού  ποιητή  Ευριπίδη ,  τις  σχέσεις  που  αναπτύσσει  το  

παιδί  µε  τα  άτοµα  του  περιβάλλοντός  του  και  διάφορες  άλλες  θεµατικές  

που  αφορούν  στην  παιδική  ηλικία  της  εποχής .  Η  ανάδειξη  αυτή  γίνεται  

παράλληλα  µε  τη  µελέτη  της  ιστορικής  πραγµατικότητας .  Παρόλο  που  ο  

τραγικός  ποιητής  χρησιµοποιεί  το  παιδί  και  σε  άλλες  τραγωδίες  του ,  εµείς  

επιλέξαµε  τις  παραπάνω  ως  τις  πιο  αντιπροσωπευτικές  για  το  θέµα  που  

ερευνούµε  και  χρησιµοποιήσαµε  τις  άλλες  τραγωδίες  του  υποστηρικτικά .  

Πρόκειται  για  µελέτη  θεατρικών  έργων  βασισµένων  σε  µύθους .  Πίσω ,  

όµως ,  από  το  µύθο  θα  γυρέψουµε  το  αποσιωπηµένο  γεγονός ,  την  κρυµµένη  

πραγµατικότητα .   

 Η  «αλήθεια» της  τραγωδίας  δεν  βρίσκεται  σ’ ένα  σκοτεινό  

παρελθόν ,  περισσότερο  ή  λιγότερο  «πρωτόγονο». Την  αλήθεια  αυτή  της  

τραγωδίας  την  αποκρυπτογραφεί  κανείς  σε  κάθε  τι  καινούργιο  και  

πρωτότυπο  έφερε  η  τραγωδία  στα  τρία  επίπεδα  στα  οποία  ενήργησε ,   

τροποποιώντας  τον  ορίζοντα  του  ελληνικού  πολιτισµού .  Πρώτα  απ’ όλα  

στο  επίπεδο  των  κοινωνικών  θεσµών .  Έτσι ,  µπορεί  να  πει  κανείς  ότι  η  

τραγωδία  είναι  η  ίδια  η  πόλη  που  γίνεται  θέατρο ,  που  παρουσιάζεται  στη  

σκηνή  µπροστά  σε  όλους  τους  πολίτες .  Κατόπιν ,  στο  επίπεδο  των  

λογοτεχνικών  µορφών  µε  την  επεξεργασία  ενός  ποιητικού  είδους  που  

προορίζεται  να  παίζεται  και  να  γίνεται  αντικείµενο  µ ίµησης  πάνω  στη  

σκηνή .  Τέλος ,  στο  επίπεδο  ανθρώπινης  εµπειρίας ,  µε  την  εµφάνιση  αυτού  
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που  θα  µπορούσε  να  ονοµασθεί  τραγική  συνείδηση ,  ο  άνθρωπος  και  οι  

πράξεις  του  προβάλλουν  στην  ίδια  την  προοπτική  της  τραγωδίας .1 

 Οι  τραγωδίες  του  Ευριπίδη ,  όπως  και  των  άλλων  τραγικών  ποιητών ,  

έχουν  µελετηθεί  κατ’ επανάληψη  στο  παρελθόν .  Εµείς ,  όµως ,  µέσα  από  

την  παρούσα  έρευνα  επιχειρούµε  µ ια  εξειδικευµένη  µελέτη  πάνω  σε  

θέµατα  της  παιδικής  ηλικίας .  Υπάρχει  πλούτος  γραπτών  πηγών ,  παρόλα  

αυτά ,  όµως ,  ερευνούµε  ένα  θέµα  που  ανάγεται  σε  ένα  µακρινό  παρελθόν  

και  δεν  πρέπει  να  έχουµε  την  ψευδαίσθηση  ότι  µπορούµε  να  γνωρίζουµε  

µε  πληρότητα  το  γίγνεσθαι  της  εποχής .   

 Αντικείµενο  του  ερευνητικού  µας  εγχειρήµατος  είναι  µ ια  κριτική  

προσέγγιση  των  πηγών ,  του  αρχαίου  κειµένου ,  ο  έλεγχος  των  ερευνητικών  

µας  υποθέσεων  και  οι  απαντήσεις  µας  στα  ερωτήµατα  που  έχουµε  θέσει .  

Θα  προσπαθήσουµε ,  λοιπόν ,  µε  µεγάλη  προσοχή  να  θέσουµε  κάποιους  

νέους  προβληµατισµούς ,  νέα  ερωτήµατα  ανοίγοντας  έτσι  ένα  γόνιµο  

διάλογο  µε  το  παρελθόν .  Το  παρελθόν  µπορεί  να  φωτίσει  το  παρόν  και  

κατ’ επέκταση  το  µέλλον .  Αξίζει  να  δούµε  πως  γεννήθηκαν  οι  συνήθειες ,  

οι  παραδόσεις ,  οι  θεσµοί .  Στόχος  µας  θα  είναι  να  µελετήσουµε  το  

παρελθόν  και  να  χρησιµοποιήσουµε  τα  διδάγµατα  του .   

 Όπως  προαναφέραµε ,  η  έρευνά  µας  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  της  

Ιστορίας  της  Αγωγής .  Σκοπός  µας  είναι  να  προσεγγίσουµε  την  

παιδαγωγική  γνώση  µέσα  από  την  ιστορική  της  διάσταση .  Για  το  σκοπό  

αυτό  επιλέξαµε  την  ιστορία  της  αρχαίας  αγωγής  και  πιο  συγκεκριµένα  την  

ιστορία  της  παιδείας  των  κλασσικών  χρόνων .  Ακόµα  πιο  συγκεκριµένα  

επιλέξαµε  τρεις  τραγωδίες  του  Ευριπίδη  προκειµένου  να  τις  

χρησιµοποιήσουµε  ως  «τεκµήριο» της  εποχής  που  καταθέτει  µαρτυρίες  

γύρω  από  το  παιδί ,  την  οικογένεια ,  το  ρόλο  του  οίκου ,  τις  σχέσεις  που  

αναπτύσσονται  µέσα  σε  αυτόν ,  τις  αξίες ,  τα  ιδεώδη .  Στοιχεία  που  

περιλαµβάνονται  στην  περιοχή  της  παιδείας .  Ο  Ευριπίδης  δραµατοποιεί  

µύθους  γνωστούς  στο  πλήθος  και  µέσα  από  αυτούς  κάνει  την  προπαγάνδα  

                                                 
1 Vernant P.J-Naquet V.P., Μύθος και Τραγωδία στην Αρχαία Ελλάδα, τοµ. Β’, µτφρ. Αριάδνη Τάττη, Ι. 
Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1991, 28-29. 
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του  και  περνάει  µηνύµατα ,  ιδέες  και  απόψεις  πάνω  σε  βασικά  θέµατα  και  

προβλήµατα  της  εποχής .   

Γενικότερα ,  έργο  των  τραγικών  ήταν  να  χρησιµοποιούν  µύθους  για  

σύγχρονους  σκοπούς  και  να  χρησιµοποιούν  τη  γνώση  του  παρελθόντος ,  

για  να  τονίσουν  και  να  κατακρίνουν  το  παρόν .  Παρόλα  αυτά  η  τραγωδία  

δεν  µπορεί  να  χρησιµοποιηθεί  ως  ντοκουµέντο  για  την  πραγµατική  ζωή  

της  Αθήνας .  Μπορούσαν  να  συµβούν  πράγµατα  στην  αληθινή  ζωή  της  

Αθήνας  που  ήταν  ασύλληπτα  για  την  τραγωδία .2 Οι  περισσότερες  

τραγωδίες  αναφέρονται  στο  ηρωικό  παρελθόν  της  Ελλάδας .  Αυτό  δεν  

σηµαίνει  ότι  ήταν  αφιερωµένες  στην  έρευνα  απαρχαιωµένων  θεµάτων .  Το  

ηρωικό  παρελθόν  χρησίµευε  ως  υπόβαθρο  για  τη  διερεύνηση  σύγχρονων  

πολιτικών ,  ηθικών  και  κοινωνικών  θεµάτων .3 

 Ο  W. Jaeger αναφερόµενος  στην  παλιά  Ελλάδα  και  µάλιστα  των  

κλασσικών  χρόνων ,  µ ίλησε  για  τη  γέννηση  της  ανθρωπινότερης  µορφής  

παιδείας .  Ο  Περικλής  χαρακτήρισε  την  Ελλάδα  των  κλασσικών  χρόνων  

«τῆς  Ἑλλάδος  παίδευσιν». (Θουκ .  2.41). Στην  παιδεία  αυτή  

καταλογίζονταν  η  ευσέβεια ,  η  ανθρωπιά ,  η  τιµωρία  της  «ύβρεως» ως  

ασέβειας ,  η  αξία  των  άγραφων  νόµων  κ .α . .4 Αυτές  τις  πτυχές  της  παιδείας  

θα  διερευνήσουµε  µέσα  από  το  έργο  του  Ευριπίδη .  Θα  µελετήσουµε  κατά  

πόσο  οι  ήρωες  του  τραγικού  ποιητή  διαθέτουν  αυτά  τα  µοναδικά  

παιδευτικά  γνωρίσµατα ,  τα  οποία  συνοδεύουν  τη  διαδροµή  του  παιδιού  

προς  την  ενηλικίωση  του .  Μέσα  από  την  τραγωδία  θέτονται  ερωτήµατα  

γενικής  σηµασίας  σχετικά  µε  την  ανθρώπινη  φύση ,  τα  ιδεώδη  της  εποχής .  

Το  δράµα  διαθέτει  την  ικανότητα  να  καταργεί  την  τοπική  και  χρονική  

απόσταση  περισσότερο  από  κάθε  άλλο  λογοτεχνικό  είδος .   

 Το  ερευνητικό  µας  εγχείρηµα  θα  προσπαθήσει  να  αντλήσει  σκέψεις  

και  να  δηµ ιουργήσει  ερωτήµατα  σχετικά  µε  το  παιδαγωγικό  γίγνεσθαι  της  

εποχής  και  να  κάνει  συσχετισµούς  µε  το  παιδαγωγικό  παρόν  και  µε  τα  

                                                 
2 P.E. Easterling, The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge, Cambridge University Press, 
1997, σ. 98-99.  
3 R. Garland, Οι Αρχαίοι Έλληνες, Η Καθηµερινή τους ζωή, Αθήνα, Βασδέκης, 2001, σ.σ. 250-251. 
4 Λήµµα στο Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, τ.5, 1990, σσ. 
2476. 
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µεγάλα  ζητήµατα  της  εποχής  µας  στο  χώρο  της  οικογένειας  και  της  

παιδείας .   

 Στο  πρώτο  µέρος  της  έρευνας  µας  περιλαµβάνονται  οι  πηγές  και  η  

µεθοδολογία  της  έρευνας .  Γίνεται  µ ια  ανασκόπηση  της  βιβλιογραφίας  και  

µ ια  αναφορά  στα  κυριότερα  έργα  που  στήριξαν  το  ερευνητικό  µας  

εγχείρηµα .  Ακολουθεί  το  corpus της  µελέτης ,  µε  αναφορά  στα  κριτήρια  

επιλογής ,  τις  δυσκολίες  και  τις  ιδιαιτερότητες  του  θέµατός  µας .  

Ακολουθούν  οι  ερευνητικές  υποθέσεις  και  τα  ερευνητικά  ερωτήµατα  της  

έρευνας .  Και  τελειώνοντας  το  πρώτο  µέρος  κάνουµε  αναφορά  στην  

ερµηνευτική  µέθοδο  στην  οποία  βασίστηκε  το  ερευνητικό  µας  εγχείρηµα .    

 Στο  δεύτερο  µέρος  ξεκινάµε  µε  ένα  κεφάλαιο  σχετικά  µε  τον  κόσµο  

του  παιδιού  τον  4ο-5ο  αι .  π .Χ .  που  αντλήσαµε  από  τις  βιβλιογραφικές  

πηγές  και  οι  οποίες  βρίσκονται  σε  άµεση  συνάρτηση  µε  τις  τραγωδίες  που  

ερευνήσαµε .  Στην  συνέχεια  ακολουθούν  τα  κεφάλαια  µε  τις  πληροφορίες  

που  συλλέξαµε  από  τις  τρεις  τραγωδίες  του  Ευριπίδη  και  αφορούν  σε  

θέµατα  γύρω  από  το  παιδί .  Και  στη  συνέχεια  κάνουµε  µ ια  σύγκριση  των  

πληροφοριών  που  συλλέξαµε  µεταξύ  των  τριών  τραγωδιών .      

 Η  µελέτη  αυτή  αποτέλεσε  για  µένα  ένα  ταξίδι ,  το  οποίο  παρόλο  που  

είχε  πολλά  σκαµπανεβάσµατα ,  δοκίµασε  πολλές  περιπέτειες ,  τελικά  

κατόρθωσε  να  βρει  τον  προορισµό  του .   
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1.1. Ο  ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ  ΚΑΙ  Η  ΕΠΟΧΗ  ΤΟΥ  

 

«�λβιος �στις τ�ς �στορίης �σχε µάθησιν» 

Ευριπίδης ,  Αντιόπη ,  απ .  910, 1. 

 

∆ηµ ιουργείται  εύλογα  το  ερώτηµα  γιατί  επιλέξαµε  τον  Ευριπίδη  και  

τις  τραγωδίες  του  ως  πεδίο  µελέτης  για  την  έρευνα  µας .  Για  να  

απαντήσουµε  στο  ερώτηµα  αυτό ,  θα  αναφερθούµε  επιγραµµατικά  στον  

ίδιο  και  στην  εποχή  κατά  τη  διάρκεια  της  οποίας  ο  ίδιος  έζησε  και  έγραψε  

τα  έργα  του .   

Για  τη  ζωή  του  ξέρουµε  πολύ  λιγότερα  από  όσα  για  τη  ζωή  των  δυο  

άλλων  τραγικών .  Η  βιογραφία  του  καλύπτεται  από  πολύ  πυκνό  σκοτάδι .  

Στην  πραγµατικότητα  δεν  γνωρίζουµε  το  χρόνο  γέννησης  του  ποιητή .  Σε  

ένα  αρχαίο  χρονικό  που  ονοµάζεται  Πάριον  Μάρµαρον  ορίζεται  ως  έτος  

γεννήσεως  του  Ευριπίδη  το  485/484 π .Χ . .  Πέθανε  το  406 π .Χ . ,  µακριά  από  

την  πατρίδα  του .  Το  Μάρµαρον  αυτό  θεωρείται  ο  αρχαιότερος  µάρτυρας  

που  σώζεται  και  γι’ αυτό  το  αποδεχόµαστε .  Από  τα  βιογραφικά  στοιχεία  

του  Ευριπίδη ,  που  σώζονται  σε  µερικά  χειρόγραφα ,  ελάχιστα  είναι  αυτά  

που  µπορούµε  να  µην  τα  θεωρούµε  ύποπτα .  Με  επιφύλαξη  παραθέτουµε  τα  

παρακάτω .  Έζησε  τον  5ο  αιώνα ,  κατά  τη  διάρκεια  του  οποίου ,  συνέβησαν  

τόσα  πολλά  πράγµατα  σε  διάφορους  τοµείς  που  αναπόφευκτα  τον  

επηρέασαν  στον  τρόπο  σκέψης  του  και  γραφής .  Συνοπτικά ,  θα  µπορούσα  

να  αναφέρω  µερικά  από  αυτά  τα  κρίσιµα  για  την  εποχή  γεγονότα .  Η  ζωή  

του  συµπίπτει  µε  την  πιο  θριαµβευτική  και  ταραχώδη  συνάµα  περίοδο  της  

αθηναϊκής  ιστορίας .  Η  Αθήνα  φτάνει  στο  αποκορύφωµα  της  πολιτικής  και  

οικονοµ ικής  της  δύναµης  µε  την  επεκτατική  πολιτική  που  ακολουθεί .  Η  

Αθήνα  είχε  συµβάλλει  σηµαντικά  στην  σωτηρία  της  Ελλάδας  από  τους  

Πέρσες ,  µε  αποτέλεσµα  να  αυξηθεί  το  γόητρο  της  και  να  εξαπλωθεί  η  

δύναµη  της  σηµαντικά  (αύξηση  πλούτου ,  άνθιση  τέχνης  και  λογοτεχνίας).  
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Υπήρχε ,  λοιπόν ,  ένα  ιδιαίτερα  γόνιµο  έδαφος  (αφθονία ,  πλούτος ,  

ευµάρεια),  προκειµένου  να  ανθίσει  η  καλλιτεχνική  δηµ ιουργία  µε  

αποτέλεσµα  να  γίνει  η  Αθήνα  «σχολείο  της  Ελλάδας» και  το  πνευµατικό  

κέντρο  όλων  των  Ελλήνων .  Η  επανάσταση  των  ιωνικών  πόλεων  και  η  

καταστολή  τους  από  τους  Πέρσες  ανάγκασε  πολλούς  Ίωνες  σοφούς ,  

ποιητές ,  καλλιτέχνες ,  ιστορικούς ,  επιστήµονες  να  καταφύγουν  στην  

Ελλάδα  και  κυρίως  στην  Αθήνα .  Επίσης ,  τον  5ο  αιώνα  µε  τον  Περικλή  

έχουµε  την  απαρχή  του  δηµοκρατικού  πολιτεύµατος ,  που  όµως  θα  

ταλανιστεί  µε  το  ξέσπασµα  του  Πελοποννησιακού  πολέµου  και  θα  

περάσουµε  στη  δηµαγωγία .  Η  πόλη  έφθασε  κάποια  στιγµή  και  στο  χείλος  

του  εµφυλίου  πολέµου .  Όλη  αυτή  η  πολιτική  και  ηθική  κρίση  που  πλήττει  

την  Αθήνα  σφραγίζει  όλο  το  έργο  του  Ευριπίδη5,  το  οποίο  τοποθετείται  

χρονικά  στο  τελευταίο  τρίτο  του  5ου  αιώνα  π .Χ . .  Όλα  αυτά  έκαναν  τον  

ποιητή  πιο  ευαίσθητο  στα  προβλήµατα  της  νέας  φιλοσοφίας .  Άρχισε  µ ια  

εποχή  που  ανακάλυπταν  όλες  τις  δυνατότητες  του  ανθρώπινου  νου .  

Ανακαλύπτεται  η  ιατρική ,  η  ιστορία ,  η  κωµωδία ,  η  ρητορική  και  η  

διαλεκτική .  Στο  χρονικό  αυτό  σηµείο  εµφανίζονται  και  οι  σοφιστές  που  

έπαιξαν  καταλυτικό  ρόλο  στη  ζωή  και  στο  έργο  του  τραγικού  ποιητή .    

Ήρθε  σε  επαφή  µε  σηµαντικούς  δασκάλους  της  εποχής ,  µε  τον  

Αναξαγόρα ,  τον  Πρόδικο  και  τον  Πρωταγόρα  και  αφήνει  τον  εαυτό  του  

ανοικτό  στις  επιδράσεις  του  ρεύµατος  της  σοφιστικής  και  στις  νέες  ιδέες  

που  αυτό  φέρνει  µαζί  του .  Οι  σοφιστές  διακρίνονταν  για  την  ελευθερία  

του  πνεύµατός  τους ,  οι  οποίοι  αδέσµευτοι  από  φόβους  και  απαγορεύσεις  

προσπαθούσαν  να  βρουν  την  αλήθεια  και  να  βελτιώσουν  την  ανθρώπινη  

ζωή .6 Ο  Ευριπίδης  γοητευµένος  από  τη  δράση  τους ,  παρόλα  αυτά  διατηρεί  

την  ανεξαρτησία  του  πνεύµατός  του  και  έτσι  µπορούµε  να  µ ιλάµε  όχι  για  

µ ια  απλή  µαθητεία  του  Ευριπίδη  στη  σοφιστική  αλλά  περισσότερο  για  µ ια  

αδιάκοπη  και  φλογερή  πάλη  µαζί  της .  Όλα  σχεδόν  τα  έργα  του ,  ενώ  έχουν  

ως  θέµα  τους  έναν  αρχαίο  µύθο ,  ο  ποιητής  βρίσκει  τον  τρόπο  να  βάζει  τα  

πρόσωπα  των  τραγωδιών  του  να  συζητούν  και  να  ασκούν  κριτική  πάνω  σε  

φλέγοντα  ζητήµατα  της  εποχής .  Προσεγγίζοντας  τις  τραγωδίες  του  

                                                 
5 J.de Romilly, Η νεοτερικότητα του Ευριπίδη, Αθήνα, Καρδαµίτσα, 1997, σ. 14. 
6 G. Murray, Ο Ευριπίδης και η Εποχή του, Αθήνα, Εστία, 1937, σ.σ. 45-46. 
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αισθανόµαστε  ότι  ο  Ευριπίδης  αρχίζει  κάτι  καινούργιο .  Τηρεί  κριτική  

στάση  απέναντι  στις  αντιλήψεις  των  συγχρόνων  του  για  το  θείο ,  µε  

αποτέλεσµα  να  θεωρηθεί  άδικα  ασεβής .  Ο  ίδιος  υψώνει  το  θεό  στη  σφαίρα  

του  απρόσιτου  και  του  ανεξερεύνητου  µε  αποτέλεσµα  οι  ήρωές  του ,  µόνοι  

υπεύθυνοι  απέναντι  στις  πράξεις  τους  να  είναι  τελείως  ελεύθεροι  και  κατά  

συνέπεια  τραγικότεροι .   Στο  έργο  του  αντικατοπτρίζεται  το  κλίµα  της  

εποχής  και  δεν  χαρακτηρίστηκε  άδικα  ως  ο  «από  σκηνής» φιλόσοφος .   

Ο  Ευριπίδης  στα  έργα  του  εκφράζει  πολλές  θετικές  κρίσεις  για  τις  

γυναίκες  (γυναίκες-µητέρες  και  γυναίκες-συζύγους),  τις  οποίες  

χρησιµοποιεί  σαν  σύµβολα  συζυγικής  πίστης  και  αυτοθυσίας  και  σαν  

σύµβολα  µητρικής  αγάπης .  (΄Αλκηστις ,  Αριάδνη ,  Ιφιγένεια).  Συναντάµε  

στα  έργα  του  γυναίκες  να  επιλέγουν  την  αυτοθυσία  είτε  για  χάρη  του  

συζύγου  τους  είτε  για  χάρη  των  παιδιών  τους .  Επιλέγουν  να  θυσιαστούν  οι  

ίδιες  προκειµένου  να  συνεχίσουν  να  ζουν  τα  αγαπηµένα  τους  πρόσωπα .  

Και  έτσι  γίνονται  πρότυπα  για  τα  παιδιά  τους ,  τα  οποία  παίρνουν  το  ρόλο  

του  εκδικητή  σε  αυτούς  που  τις  βλάπτουν  µόλις  ενηλικιωθούν .  Ακόµα  και  

η  Μήδεια  ποτέ  δεν  σταµάτησε  να  αγαπά  τα  παιδιά  της ,  αν  και  τα  φόνευσε  

εξαιτίας  του  Ιάσωνα .  Άλλες  ηρωίδες  είναι  θύµατα  της  κακίας ,  της  αδικίας ,  

του  εγωισµού  και  της  αλαζονείας  των  ανδρών  (Μήδεια ,  Ανδροµάχη ,  

Εκάβη ,  ΄Αλκηστις ,  Ιφιγένεια).  Ο  Ευριπίδης  εισχώρησε  βαθιά  στον  

εσωτερικό  κόσµο  των  γυναικών  και  ανέλυσε  µε  θαυµαστή  ακρίβεια  και  

δεξιοτεχνία  τα  συναισθήµατα ,  τα  πάθη  και  τις  ψυχικές  αντιδράσεις  των  

ηρωίδων  του .   

∆ιαγράφει  µε  ιδιαίτερο  τρόπο  τις  σχέσεις  των  παιδιών  µε  τις  

µητέρες  και  όλα  τα  µέλη  της  οικογένειας  γενικότερα ,  ιδιαίτερα  µέσα  σε  

συνθήκες  πολέµου .  Τα  παιδιά  παρουσιάζονται  σε  πάρα  πολλά  έργα  του  

Ευριπίδη ,  όπου  ο  τραγικός  τα  βάζει  να  µ ιλούν  και  να  τραγουδούν ,  σε  

αντίθεση  µε  τον  Αισχύλο  που  δεν  υπήρχαν  καθόλου  παιδιά  στις  τραγωδίες  

του  και  τον  Σοφοκλή  που  παρουσιάζεται  µόνο  σε  µ ια  σκηνή  ενός  έργου  

του .  Ο  Ευριπίδης  παρουσιάζει  παιδιά  στην  Άλκηστη ,  στην  Μήδεια ,  στην  

Ανδροµάχη ,  στον  Ηρακλή ,  στις  Ικέτιδες  και  στις  Τρώαδες .  Λίγο- πολύ  

θίγει  τα  ίδια  θέµατα  που  αφορούν  στα  παιδιά  σε  όλες  του  τις  τραγωδίες  
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και  γι’ αυτό  το  λόγο  αναφέρθηκα  σε  τρεις  µόνο  – Ανδροµάχη ,  Άλκηστη ,  

Ηρακλή  Μαινόµενο- που  θεώρησα  εγώ  αντιπροσωπευτικότερες  και  τις  

άλλες  τις  χρησιµοποίησα  επικουρικά  και  υποστηρικτικά .  Κάνει  αναφορά  

σε  θέµατα  εκδίκησης  των  παιδιών  για  χάρη  των  γονέων  τους ,  σε  θέµατα  

σχέσεων  και  δεσίµατος  µε  τη  µητέρα  ή  τον  πατέρα ,  θέµατα  γηροτροφίας ,  

ευσέβειας ,  θέµατα  συνέχισης  του  οίκου  από  τους  απογόνους ,   δεσµών  

φιλίας ,  συνειδητής  αυτοθυσίας  γονέων  για  χάρη  των  παιδιών  τους  και  

πολλά  άλλα  που  θα  τα  δούµε  αναλυτικά  προσεγγίζοντας  την  κάθε  µ ια  

τραγωδία  χωριστά .   

 



 12

1.2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  ΤΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  

 Μια  επιστηµονική  εργασία  µελετά  ένα  αντικείµενο  κάνοντας  χρήση  

συγκεκριµένων  εργαλείων .  Πολλές  φορές  το  αντικείµενο  είναι  ένα  βιβλίο  

και  τα  εργαλεία  είναι  άλλα  βιβλία .  Στη  δική  µας  ερευνητική  εργασία  το  

αντικείµενο  είναι  τρεις  τραγωδίες  του  Ευριπίδη  που  αποτέλεσαν  και  τις  

κύριες  πηγές  της  έρευνάς  µας ,  ενώ  η  βιβλιογραφία- ελληνόγλωσση  και  

ξενόγλωσση- που  συλλέξαµε  γύρω  από  τα  κείµενα  του  Ευριπίδη  και  τα  

θέµατα  που  µελετήσαµε  αποτέλεσαν  τις  δευτερεύουσες  πηγές  ή  αλλιώς  

την  κριτική  βιβλιογραφία .  Από  αυτή  τη  βιβλιογραφία  καταγράψαµε  όλες  

τις  πληροφορίες  και  ψάξαµε  να  βρούµε  πώς  συνδυάζονταν .  Πάντα  

υπάρχουν  δεσµοί  ανάµεσα  τους ,  αρκεί  να  θέλουµε  να  τους  βρούµε .    

 Προκειµένου ,  λοιπόν ,  για  τη  διερεύνηση  του  θέµατός  µας  

επιχειρήσαµε  µ ια  προσπάθεια  αναδίφησης  της  βιβλιογραφίας .  Ψάξαµε  να  

βρούµε  τι  έχει  γραφτεί  γύρω  από  το  θέµα  µας .  Στις  επόµενες  γραµµές  

παρατίθενται  τα  βασικά  έργα  της  βιβλιογραφικής  µας  τεκµηρίωσης :   

 Μελέτες  γύρω  από  την  καθηµερινή  ζωή ,  την  παιδική  ηλικία  και  τους  

δεσµούς  µεταξύ  των  µελών  της  οικογένειας  στην  αρχαία  Ελλάδα  που  

έχουν  γίνει  από  ξένους  ερευνητές  βοήθησαν  αρκετά  την  πορεία  της  

έρευνας  µας .  Συλλέξαµε  αρκετές  χρήσιµες  πληροφορίες  σχετικές  µε  το  

υπό  διερεύνηση  θέµα  µας .  Μερικές  από  τις  πιο  σηµαντικες  µελέτες  

συνοψίζονται  στις  παρακάτω :   

- The family in Classical Greece  του  W.K. Lacey: µας  δίνει  χρήσιµα  

στοιχεία  για  την  οικογένεια ,  τον  οίκο  και  πώς  αυτός  διατηρείτο  ζωντανός ,  

για  τη  γέννηση  των  παιδιών ,  το  γάµο ,  τους  ηλικιωµένους  και  όλα  όσα  

χρειάζεται  να  γνωρίζουµε  για  την  οικογένεια  των  αρχαίων  χρόνων .   

-Birth, Death, and Motherhood in Classical Greece της  Nancy Demand: 

από  αυτή  τη  µελέτη  αποµονώσαµε  πληροφορίες  από  ένα  κεφάλαιο  που  

αφορά  στη  ζωή  των  γυναικών  στην  αρχαιότητα .  Στο  κεφάλαιο  αυτό  η  

συγγραφέας  µας  δίνει  πληροφορίες  για  τη  γέννηση  των  παιδιών  και  το  
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θέµα  της  έκθεσης  τους ,  τη  θέση  των  γυναικών  στα  πλαίσια  του  οίκου ,  

πληροφορίες  για  το  γάµο  και  τη  µητρότητα .   

-Οι  Αρχαίοι  Έλληνες- Η  Καθηµερινή  τους  ζωή  του  Robert Garland: στη  

µελέτη  αυτή  βρίσκουµε  χρήσιµα  στοιχεία  για  τα  ανεπιθύµητα  µωρά  και  

για  το  φαινόµενο  της  έκθεσής  τους ,  τη  φροντίδα  και  το  σεβασµό  των  

ηλικιωµένων  γονιών  από  τα  παιδιά ,  την  τραγωδία  και  το  ρόλο  της .       

- Goddesses, Whores, Wives and Slaves Women in Classical Antiquity 

της  Sarah B. Pomeroy: µελέτη  στην  οποία  βρίσκουµε  ένα  κεφάλαιο ,  στο  

οποίο  σκιαγραφούνται  οι  γυναίκες  ηρωίδες  στη  λογοτεχνία  της  Κλασικής  

Αθήνας .   

-  Πολύ  σηµαντικό  έργο  είναι  και  αυτό  του  Mark Golden µε  τίτλο  Children 

and Childhood in Classical Athens: µας  παρέχει  πολύ  χρήσιµες  

πληροφορίες  για  την  παιδική  ηλικία ,  από  την  πρώτη  στιγµή  της  γέννησης  

του  παιδιού  ως  την  ενηλικίωση  του ,  την  διαδικασία  ένταξης  του  στον  

«οίκο» αρχικά   και  αργότερα  στην  κοινωνία ,  το  παιχνίδι  που  προετοίµαζε  

το  παιδί  για  το  ρόλο  που  θα  έπαιζε  µελλοντικά  στη  ζωή  του ,  τον  ρόλο  του  

παιδαγωγού ,  την  στοιχειώδη  εκπαίδευση  που  λάµβαναν  αγόρια  και  

κορίτσια .  Συναντάµε  θέµατα  σχετικά  µε  την  παιδική  θνησιµότητα  και  

ατεκνία ,  σχέσεις  που  αναπτύσσονταν  µεταξύ  των  µελών  της  οικογένειας  

(διαφορετική  η  σχέση  παιδιών  και  πατέρα  και  διαφορετική  µε  τη  µητέρα) 

και  άλλα  που  αφορούν  στον  κόσµο  του  παιδιού .   

-  Στο  έργο  της  Nicole Loraux Τα  τέκνα  της  Αθηνάς  συζητούνται  διάφορα  

θέµατα ,  όπως  είναι  αυτό  της  ατεκνίας ,  του  έκθετου  παιδιού ,  το  ζήτηµα  της  

ονοµατοθεσίας ,  τα  οποία  συναντάµε  στις  τραγωδίες  του  Ευριπίδη .   

Και  καθώς  η  παιδική  ηλικία  δεν  αποτελούσε  πάντα  µ ια  κοινωνική  

κατηγορία  ανατρέξαµε  σε  δυο  σηµαντικές  µελέτες  που  έγιναν  από  τους  

Φιλίπ  Αριές  το  1960 Αιώνες  παιδικής  ηλικίας  και  Λόυντ  Ντεµώζ  το  1985 

Η  Ιστορία  της  Παιδικής  Ηλικίας  και  παρακολουθήσαµε  τις  προσεγγίσεις  

που  έκαναν  οι  δυο  µελετητές  πάνω  σε  αυτό  το  θέµα .   
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Ιδιαίτερα  χρήσιµη  για  την  πορεία  της  έρευνάς  µας  στο  

συγκεκριµένο  αντικείµενο  µελέτης  υπήρξε  η  αναδίφηση  στη  βιβλιογραφία  

που  αναφέρεται  στα  έργα  του  Ευριπίδη .  Έχουν  γίνει  σηµαντικές  µελέτες  

από  ερευνητές  πάνω  στις  τραγωδίες  του  Ευριπίδη  που  φώτισαν  ιδιαίτερα  

το  δρόµο  µας .  Ενδεικτικά  πάλι  αναφέρω  µερικές  από  τις  πιο  σηµαντικές  

µελέτες  που  έχουν  γίνει :  The Poetics of Old Age in Greek Epic, Lyric and 

Tragedy του  Thomas M. Falkner, Greek Tragedy and its legacy του  D. J.  

Conacher: από  όπου  αντλούµε  σηµαντικά  στοιχεία  για  την  Ανδροµάχη ,  την  

Άλκηστη  και  την  Μήδεια  του  Ευριπίδη ,  όπως  και  από  το  έργο  του  ίδιου  

συγγραφέα  Euripidean Drama-Myth, Theme and Structure .    

Επίσης ,  ανατρέξαµε  σε  πολλά  άρθρα  που  έχουν  γραφτεί  κατά  

καιρούς  από  διάφορους   µελετητές  του  Ευριπίδη .  Χαρακτηριστικά  

αναφέρω  µερικά  από  αυτά :   

«Wives and Husbands» της  Μ .R.Lefkowitz στο  περιοδικό  Greece and 

Rome :  στο  άρθρο  αυτό  σκιαγραφείται  η  προσωπικότητα  της  ηρωίδας  του  

Ευριπίδη  Άλκηστης  και  περιγράφεται  ο  ρόλος  της  ως  µητέρα  και  σύζυγος .  

«Alcestis’ Children and the Character of Admetus» του  M.Dyson στο  

Journal of Hellenic Studies: ο  ερευνητής  θέτει  στην  αρχή  της  µελέτης  του  

τρία  ερωτήµατα  στα  οποία  επιχειρεί  να  απαντήσει .  Και  τα  τρία  αφορούν  

στα  παιδιά  και  στο  ρόλο  τους  στην  τραγωδία  Άλκηστη .  «Euripides’ 

Alcestis» του  M. Lloyd στο  Greece and Rome :  και  σε  αυτό  το  άρθρο  

δίνονται  στοιχεία  για  την  τραγωδία  Άλκηστη .  Τα  άρθρα  «Structure and 

dramatic realism in Euripides’ Heracles» του  S. A. Barlow στο  Greece 

and Rome  και  «Notes and Discussions: Euripides Heracles 1351 and the 

Hero’s Encounter with Death» του  J .C. Gibert στο  Greece and Rome  µας  

δίνουν  πληροφορίες  για  την  τραγωδία  Ηρακλής  Μαινόµενος  και  στοιχεία  

της  προσωπικότητας  του  κεντρικού  ήρωα  του  έργου .  «Did the Ancients 

care when their children died?» του  M.Golden στο  Greece and Rome :  

δίνονται  πληροφορίες  για  το  θάνατο  των  παιδιών  στην  αρχαιότητα  και  για  

τα  συναισθήµατα  των  γονέων  τους .  

Αυτές  οι  µελέτες  αποτέλεσαν  τις  δευτερεύουσες  πηγές  

πληροφόρησής  µας .  Μας  έδωσαν  χρήσιµες  πληροφορίες  και  κατευθύνσεις  
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σχετικά  µε  το  σκοπό  της  εργασίας  µας .  Κύριες ,  όµως ,  πηγές  της  

ερευνητικής  µας  προσπάθειας  υπήρξαν  τα  ίδια  τα  κείµενα  του  Ευριπίδη .    
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1.3. TO CORPUS ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  

Επέλεξα  ένα  θέµα  το  οποίο  ανταποκρίνεται  πλήρως  στα  

ενδιαφέροντα  µου .  Συνδέεται  µε  τα  µαθήµατα  που  παρακολούθησα  στις  

προπτυχιακές  µου  σπουδές  και  µε  τα  διαβάσµατα  µου .  Προκειµένου  να  

εκπονήσω  την  έρευνά  µου  έπρεπε  να  µελετήσω  και  τις  δεκαοκτώ  

τραγωδίες  του  Ευριπίδη7.  Ο  τραγικός  ποιητής  τολµηρός ,  νεωτεριστής  και  

καυστικός  στην  παρουσίαση  των  θεµάτων  του  προσπαθούσε  µέσα  από  τα  

έργα  του  να  προβληµατίσει  το  κοινό  αλλά  και  τον  ίδιο  του  τον  εαυτό .  

Κεντρικός  άξονας  των  έργων  του  δεν  είναι  το  παιδί  αλλά  η  ανάγνωση  των  

στίχων  του  µας  έδωσε  παρόλα  αυτά  χρήσιµες  πληροφορίες  για  το  υπό  

έρευνα  θέµα  µας .  Το  σώµα  αυτό  των  τραγωδιών  αποτέλεσε  και  τις  

πρωτογενείς  πηγές  µας .   

 Ένας  ιστορικός ,  όµως ,  της  παιδείας  θα  πρέπει  να  έχει  και  µ ια  

σφαιρική  ιστορική  γνώση ,  η  οποία  προκύπτει  από  τη  µελέτη  των  

δευτερογενών  πηγών .  Η  µελέτη  τους  βοήθησε  σηµαντικά  την  πορεία  της  

έρευνάς  µας  και  προσέφερε  εγκυρότητα  και  αξιοπιστία .  Ανατρέξαµε  σε  

πηγές  εύχρηστες  προς  εµάς ,  δηλαδή  σε  βιβλιογραφία  γραµµένη  σε  γλώσσα  

που  να  γνωρίζουµε  αρκετά  καλά .  Οι  πηγές  στις  οποίες  βρήκαµε  χρήσιµες  

πληροφορίες  ήταν  κατεξοχήν  γραµµένες  στην  αγγλική  γλώσσα .  Ναι  µεν  οι  

γνώσεις  µας  στη  συγκεκριµένη  γλώσσα  είναι  αρκετά  καλές  αλλά  δεν  παύει  

να  µην  είναι  η  µητρική  µας  γλώσσα .  Ευτυχώς  προς  διευκόλυνση  της  

πορείας  της  έρευνας  µας  υπήρχαν  αρκετές  µελέτες  πάνω  στα  έργα  του  

Ευριπίδη ,  αρκετά  άρθρα  σε  ξενόγλωσσα  περιοδικά .  ∆εν  υπήρχε  όµως  µ ια  

εξειδικευµένη  µελέτη  πάνω  στο  υπό  έρευνα  θέµα  µας  και  εκεί  έγκειται  και  

η  πρωτοτυπία  της  ερευνητικής  µας  προσπάθειας .   

Όπως  ήδη  έχουµε  αναφέρει  η  έρευνά  µας  διαπραγµατεύεται  θέµατα  

που  αφορούν  στο  παιδί ,  όπως  αυτά  παρουσιάζονται  στο  έργο  του  τραγικού  

ποιητή  Ευριπίδη .  Το  θέµα  αυτό  προέκυψε  κατόπιν  πολλών  σκέψεων  να  

συνδυάσουµε  τις  προπτυχιακές  µου  σπουδές  που  είχαν  κατεύθυνση  την  

αρχαιοελληνική  φιλολογία  και  το  αντικείµενο  των  παιδαγωγικών  
                                                 
7 Έργα του Ευριπίδη: Άλκηστη, Μήδεια, Εκάβη, Ηλέκτρα, Ελένη, Ανδροµάχη, Ιφιγένεια εν Αυλίδι, Ιφιγένεια 
εν Ταύροις, Ικέτιδες, Βάκχαι, Κύκλωψ, Ορέστης, Φοίνισσαι, Ηρακλής Μαινόµενος, Ικέτιδες, Ηρακλείδαι, 
Τρωάδες, Ίων. 
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επιστηµών  πάνω  στο  οποίο  βασίζεται  ο  µεταπτυχιακός  κύκλος  σπουδών  

µου .  Με  βάση  αυτό  και  δεδοµένου  ότι  τα  ενδιαφέροντα  και  τα  διαβάσµατα  

µου  περιλαµβάνουν  κατά  πολύ  το  θησαυρό  των  αρχαίων  ελληνικών  

τραγωδιών ,  µπορεί  εύκολα  να  καταλάβει  κανείς  το  γιατί  καταλήξαµε  στο  

να  επιλέξουµε  αυτό  το  θέµα  για  έρευνα .   

Μόνο  ο  Ευριπίδης  από  τους  τρεις  µεγάλους  τραγικούς  ποιητές  

παρουσίασε  σε  έργα  του  παιδιά  και  τα  έβαλε  να  µ ιλούν  και  να  

τραγουδούν .  Κάτι  που  δεν  συναντάµε  στους  δυο  άλλους  τραγικούς  

ποιητές .  Στους  στίχους  των  έργων  του  ανακαλύπτουµε  θέµατα  παιδικής  

ηλικίας .  Παρακολουθούµε  τα  συναισθήµατα  που  βιώνουν  τα  παιδιά  από  

την  απώλεια  της  µητέρας ,  τις  προσδοκίες  των  γονέων  από  τα  παιδιά  τους ,  

τους  δεσµούς  που  αναπτύσσονται  µεταξύ  γονέων  και  παιδιών ,  το  θέµα  της  

εκδίκησης  των  παιδιών  για  χάρη  των  γονέων  τους ,  το  λόγο  που  αρθρώνουν  

αυτά  µέσα  στην  τραγωδία  κ .α .      
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1.4. ΟΙ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  ΜΑΣ  

 Ο  G. Mialaret γράφει  ότι :  «µ ια  έρευνα  δεν  µπορεί  να  αρχίσει ,  παρά  

µονάχα  όταν  έχει  τεθεί  ορθά  το  πρόβληµα ,  όταν  δηλαδή  οι  υποθέσεις  είναι  

διατυπωµένες  µε  σαφήνεια  και  ακρίβεια»8. Το  στάδιο  αυτό  της  

διατύπωσης  των  ερευνητικών  υποθέσεων  και  ερωτηµάτων  είναι  το  πιο  

σηµαντικό ,  αλλά  και  το  πιο  δύσκολο  ταυτόχρονα  ολόκληρης  της  

ερευνητικής  διαδικασίας .  Γιατί  µετά  τη  διατύπωση  των  υποθέσεων  

επιδιώκεται  από  την  έρευνα  η  επαλήθευσή  τους .  Οι  ερευνητικές  υποθέσεις  

προσδίδουν  ενότητα  στην  έρευνα ,  στην  ανάλυση  και  ερµηνεία  των  

δεδοµένων ,  αλλά  και  στη  σύνταξη  της  έκθεσης9.  

 Μελετώντας  τη  βιβλιογραφία  που  είχαµε  συγκεντρώσει  σε  πρώτη  

φάση  και  τις  τραγωδίες  του  Ευριπίδη  οδηγηθήκαµε  σε  µ ια  πρώτη  

διατύπωση  υποθέσεων  πάνω  στην  οποία  στηρίχθηκε  και  η  ερευνητική  µας  

πρόταση .  Στη  συνέχεια  µελετώντας  ξανά  και  ξανά  τη  βιβλιογραφία  

εµβαθύνοντας  στην  έρευνα  µας  προσθέσαµε  και  άλλες  ερευνητικές  

υποθέσεις  και  άλλα  ερευνητικά  ερωτήµατα  καθώς  συνεχώς  προέκυπταν  

νέα  δεδοµένα .   

 Οι  ερευνητικές  υποθέσεις  και  τα  ερευνητικά  ερωτήµατα  που  

διατυπώθηκαν  στην  αρχή  αλλά  και  στην  πορεία  της  έρευνάς  µας  

συγκεντρώνονται  στα  παρακάτω :  

1η  ερευνητική  υπόθεση:  

 Τα  παιδιά  στην  ελληνική  τραγωδία  είναι  κυρίως  αγόρια .  Οι  γονείς  

τους  ελπίζουν  µέσω  αυτών  για  την  συνέχιση  του  οίκου  τους  και  την  

προστασία  της  φήµης  τους  µετά  το  θάνατο  τους .Η  συνέχιση  του  οίκου  

στηριζόταν  κυρίως  στο  γιο  της  οικογένειας .  Ο  οίκος  δεν  ήταν  

ολοκληρωµένος  χωρίς  αγόρια .  Η  εργασία  αυτή  διερευνά  αυτή  την  υπεροχή  

που  έδιναν  οι  αρχαίοι  στα  αγόρια  έναντι  των  κοριτσιών ,  τους  λόγους  που  
                                                 
8 Αναφέρεται από Μ. Βάµβουκα., Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία, Αθήνα, 
Γρηγόρη, 1998, σ. 111. 
 
 
9 Μ. Βάµβουκας, ό.π., σελ. 111. 
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τους  οδηγούσαν  σε  αυτή  την  διάκριση  και  την  πρακτική  της  έκθεσης  των  

βρεφών .  Θα  µελετήσουµε ,  επίσης ,  ποια  παιδιά  θεωρούνταν  ανεπιθύµητα  

και  ποιος  ήταν  αυτός  που  αποφάσιζε  για  την  έκθεση  τους .   

2η  ερευνητική  υπόθεση:  

  Το  θέµα  της  «γηροβοσκίας» είναι  ένα  συνηθισµένο  µοτίβο  στις  

τραγωδίες  αυτές  αλλά  και  µ ια  ιστορική  παραδοχή .  ∆ηλαδή  τα  παιδιά  είχαν  

την  υποχρέωση  να  αναλαµβάνουν  την  στήριξη  και  βοήθεια  των  γονέων  

τους  στις  δυστυχίες  αλλά  και  στα  γεράµατα  τους .  Η  πολιτεία  ανέθετε  αυτό  

το  καθήκον  στα  παιδιά  σαν  µ ια  νοµ ική  υποχρέωση ,  όχι  µόνο  σαν  ένα  

ηθικό  καθήκον .  Ήθελε  δηλαδή  η  πολιτεία  να  διασφαλίσει  ότι  θα  είχαν  την  

φροντίδα  των  γονέων  τους ,  όταν  αυτοί  θα  βρίσκονταν  σε  µεγάλη  ηλικία .  

Οι  Έλληνες  θεωρούσαν  τη  φροντίδα  των  ηλικιωµένων  ιερό  καθήκον ,  η  

ευθύνη  του  οποίου  ανήκε  αποκλειστικά  στους  απογόνους  τους .  Στην  

εργασία  αυτή  ερευνούµε  πως  το  θέµα  της  γηροβοσκίας  εµφανίζεται  µέσα  

από  τα  έργα  του  Ευριπίδη  και  πόσο  σηµαντικό  θεωρείτο .  Άραγε  υπήρχαν  

γηροκοµεία  εκείνη  την  εποχή  ή  εµφανίστηκαν  αρκετά  αργότερα ;   

3η  ερευνητική  υπόθεση:  

 Στην  αρχαία  ελληνική  κοινωνία  ο  άντρας  δρούσε  έξω  από  το  σπίτι  

και  η  θέση  της  γυναίκας  ήταν  µέσα  στο  σπίτι .  Η  γυναίκα  ήταν  µέλος  του  

οίκου  αλλά  όχι  µέλος  της  πολιτείας .  ∆εν  είχε  καµ ία  θέση  στο  δηµόσιο  βίο .  

Εποµένως ,  κύρια  φροντίδα  της  ήταν  η  ανατροφή  των  παιδιών .  

Υποθέτουµε ,  λοιπόν ,  ότι  πρέπει  να  ήταν  πολύ  δεµένη  µε  τα  τέκνα  της .  Η  

παρούσα  µελέτη  ερευνά  πως  διαγράφονται  οι  σχέσεις  µεταξύ  µητέρας  και  

παιδιού  και  πως  διαγράφονται  αυτές  µεταξύ  πατέρα  και  παιδιού .  Ποιος  

είναι  ισχυρότερος  δεσµός  και  µε  ποια  εκφραστικά  µέσα  αποδίδεται  στην  

τραγωδία ;   

4η  ερευνητική  υπόθεση: 

 Στην  αρχαία  ελληνική  κοινωνία  συνηθιζόταν ,  όταν  γινόταν  ένας  

άδικος  φόνος ,  τον  ρόλο  της  εκδίκησης  του  αποθανόντος  να  αναλαµβάνουν  
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οι  απόγονοί  του ,  τα  παιδιά  του ,  προκειµένου  να  ησυχάσει  η  ψυχή  του  στον  

άλλο  κόσµο .  Το  θέµα  αυτό  της  εκδίκησης  των  παιδιών  για  αδίκηµα  σε  

βάρος  των  γονέων  θα  ερευνηθεί  στην  παρούσα  εργασία  και  θα  

µελετήσουµε  πώς  αυτό  εµφανίζεται  µέσα  στις  τραγωδίες .   
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1.5. Η  ΜΕΘΟ∆ΟΣ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  ΜΑΣ   

 Τα  βήµατα  που  ακολουθήσαµε  για  να  εκπονήσουµε  την  έρευνά  µας  

είναι :  α) να  εντοπίσουµε  ένα  συγκεκριµένο  θέµα .  Επιλέξαµε  να  

ερευνήσουµε  τα  θέµατα  που  αφορούν  στο  παιδί  όπως  αυτά  εµφανίζονται  

στα  έργα  του  Ευριπίδη .  Ο  Ευριπίδης  είναι  ο  µόνος  από  τους  τραγικούς  

ποιητές  που  βάζει  τα  παιδιά  να  µ ιλούν  µέσα  στα  έργα  του .  Ο  ίδιος  έζησε  

σε  ένα  συγκεκριµένο  χρόνο  και  τόπο .  Η  ατµόσφαιρα  και  το  κλίµα  της  

εποχής  του  αποτυπώνονται  στην  ποίηση  του  µε  µ ια  διάθεση  εκ  µέρους  του  

ποιητή  για  κριτική .  Προκειµένου ,  λοιπόν ,  να  ανιχνεύσουµε  το  έργο  του  

Ευριπίδη  και  να  το  διερευνήσουµε ,  είναι  απαραίτητη  και  η  κατανόηση  των  

συνθηκών  µέσα  στις  οποίες  γεννήθηκε  αυτό  το  έργο .  Πρέπει  να  

πληροφορηθούµε  για  τα  πνευµατικά ,  ιστορικά  και  κοινωνικά  γεγονότα  της  

εποχής  του  και  αυτό  θα  γίνει  µέσα  από  την  αναδίφηση  στη  σχετική  

βιβλιογραφία .  Η  ανάδειξη  σχέσεων  που  αναπτύσσονταν  µεταξύ  των  µελών  

της  οικογένειας ,  του  «οίκου» της  αρχαίας  ελληνικής  κοινωνίας  και  

γενικότερα  θεµάτων  που  αφορούν  στο  παιδί  της  εποχής  ιδωµένα  µέσα  από  

την  τραγική  ποίηση  του  Ευριπίδη  θα  προκαλούσε  το  σύγχρονο  ενδιαφέρον  

και  θα  µας  έδινε  ερεθίσµατα  να  προβληµατιστούµε  για  τα  δεδοµένα  της  

εποχής  µας .  β) Επόµενο  βήµα  µας  υπήρξε  να  συγκεντρώσουµε  

πληροφορίες  σχετικές  µε  το  θέµα  µας ,  γ) να  τις  οργανώσουµε ,  δ) να  

επανεξετάσουµε  από  πρώτο  χέρι  το  θέµα  στο  φως  των  στοιχείων  που  

συγκεντρώθηκαν ,  ε) να  δώσουµε  οργανική  µορφή  σε  όλους  τους  

προηγούµενους  συλλογισµούς .  

 Σηµαντικό  στάδιο  στην  ερευνητική  µας  πορεία  αποτέλεσε  και  η  

διατύπωση  των  υποθέσεων .  Στάδιο  σηµαντικό  αλλά  και  εξαιρετικά  

δύσκολο .  Και  αυτό  γιατί  από  την  ποιότητα  των  υποθέσεων  προσδιορίζεται  

σε  µεγάλο  βαθµό  η  αξία  της  έρευνάς  µας  και  η  συµβολή  της  στην  

προαγωγή  της  επιστήµης .10 Σκοπός  µας  άλλωστε  µέσα  από  αυτή  την  

έρευνα  είναι  ο  έλεγχος  και  η  επαλήθευση  αυτών  των  υποθέσεων .     

                                                 
10 Μ. Ι. Βάµβουκας, Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία, όπ. π., σ. 111.  
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 Έχει  µεγάλη  σηµασία  η  κατανόηση  των  πηγών  εκ  µέρους  του  

ερευνητή .  Χρειάζεται  να  υπάρχει  η  ικανότητα  κατανόησης  των  πηγών  και  

µ ια  σωστή  ερµηνευτική  λειτουργία ,  που  σε  συνδυασµό  θα  συµβάλλουν  

στην  προώθηση  της  σύγχρονης  ερµηνευτικής  µεθόδου .  Εφαρµόσαµε  τον  

«ερµηνευτικό  κύκλο», που  ήταν  µ ια  διαδικασία  µε  πολλαπλές  και  

επαναλαµβανόµενες  προσεγγίσεις  των  πηγών .  Με  την  εφαρµογή  αυτή  του  

κύκλου  πιστεύουµε  ότι  πετύχαµε  την  καλύτερη  κατανόηση  και  την  

βαθύτερη  γνώση  των  πηγών .  Κάθε  προσπάθεια  οδήγησε  µε  τη  σειρά  της  σε  

µ ια  επίσης  βαθύτερη  κατανόηση  µέσα  σε  µ ια  κυκλική  πορεία  ενός  

ατελεύτητου  ερµηνευτικού  κύκλου11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Για την ερµηνευτική µέθοδο στην Παιδαγωγική Επιστήµη, πρβλ. Ι. Ε. Πυργιωτάκης, Εισαγωγή στην 
Παιδαγωγική Επιστήµη, Αθήνα, Ελληνική Γράµµατα, 1999, σσ. 100-115 και Ι. Ε. Πυργιωτάκης.  
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2.1. ΤΟ  ΠΑΙ∆Ι ,  Η  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ,  Η  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΟΝ  5Ο  -4Ο  ΑΙΩΝΑ  Π .Χ .  

 Στην  αρχαιότητα  κατά τη γέννηση ο κύριος ενός νεογέννητου παιδιού, που 

ήταν συνήθως ο πατέρας στην περίπτωση του παιδιού που γεννιόταν από µια νόµιµη 

σύζυγο, είχε το δικαίωµα να αποφασίσει είτε να το δεχθεί στον οίκο και να το αναθρέψει 

είτε να το εκθέσει. Η έκθεση έθετε την µοίρα του παιδιού στα χέρια των θεών και 

απέκλειε τον οίκο από κάθε ενοχή, αν αυτό πέθαινε. Φαίνεται ότι αντικείµενο έκθεσης 

γίνονταν πιο συχνά τα κορίτσια από ότι τα αγόρια.12 Αυτό συνέβαινε εν µέρει επειδή η 

χρησιµότητα τους στον οίκο ήταν περισσότερο περιορισµένη από εκείνη των αγοριών  

και εν µέρει επειδή έπρεπε να τους δώσουν προίκα για να παντρευτούν. Για το λόγο αυτό 

και οικογένειες µε περισσότερες από δυο κόρες ήταν σπάνιες.13 Αυτό  σήµαινε  ότι  το  

νεογέννητο  εγκαταλειπόταν  στο  δρόµο ,  σε  παρυφές  βουνών  ή  σε  δάση ,  

από  τους  γονείς  του ,  µέσα  σε  ένα  αγγείο ,  βορά  στα  σαρκοφάγα  ζώα  και  τα  

αρπακτικά  πτηνά .  Κάποια  που  κατάφερναν  να  επιβιώσουν ,  περιέρχονταν  

στην  κατοχή  ευσπλαχνικών  περαστικών  και  το  µέλλον  τους  ήταν  

προδιαγεγραµµένο :  γίνονταν  είτε  δούλοι  είτε  υιοθετούντο  (µόνο  τα  

αγόρια14),  από  συζύγους  που  δεν  είχαν  παιδιά ,  για  να  τα  µεγαλώσουν  σαν  

δικά  τους  παιδιά .  Άποροι  και  φτωχοί  πολίτες  ακολουθούσαν  µ ια  άλλη  

µέθοδο ,  το  ίδιο  βάρβαρη  µε  την  έκθεση ,  την  πώληση  των  παιδιών  τους .  Ο  

πατέρας  µπορούσε  να  κερδίσει  χρήµατα  από  την  εµπορική  εκµετάλλευση  

τους .15     

 Τα  παιδιά  που  παρέµεναν  στα  πλαίσια  του  οίκου  και  δεν  γίνονταν  

θύµατα  έκθεσης  των  γονιών  τους  εισάγονταν  στην  οικογένεια  και  στην  

πόλη  µε  τις  καθιερωµένες  γιορτές :  Αµφιδρόµ ια  και  Απατούρια .  Τα  

Αµφιδρόµ ια  ήταν  µ ια  σπουδαία  γιορτή  που  γινόταν  κατά  τη  δέκατη  ηµέρα  

από  τη  γέννηση  του  αρχαίου  παιδιού .  Από  κεινη  τη  µέρα  το  παιδί  

θεωρείτο  επίσηµα  µέλος  της  οικογένειας .  Η  γιορτή  αυτή  περιελάµβανε  µ ια  

κυκλική  περί  τον  οικογενειακό  βωµό  κίνηση  µαζί  µε  το  µωρό ,  την  

ονοµατοθεσία  του  παιδιού  καθώς  και  ολονύκτιο  γλέντι  µε  χορό ,  πλούσια  

                                                 
12 N. Demand., Birth, Death and Motherhood in Classical Greece, The Johns Hopkins University Press, 
Baltimore and London, 1994, σ. 6. 
13 R. Garland, Οι αρχαίοι Έλληνες-Η καθηµερινή τους ζωή, Βασδέκης, Αθήνα, 2001, σ. 94.  
14 Α. Β. Γιαννικόπουλος, Άγνωστες πτυχές της αρχαίας ζωής και αγωγής, Αθήνα, 1988, σ. 27.   
15 Α.B. Γιαννικόπουλος, «Το παιδί στην αρχαιότητα», Σχολείο και Ζωή, 32, (1984), σ. 24.  
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φαγητά  και  πλούσιες  σπονδές  στον  Βάκχο .16 Τα  Απατούρια  ήταν  µ ια  

γιορτή  που  γινόταν  δυο  φορές  στη  ζωή  του  άρρενα  πολίτη  και  µ ια  φορά  

στη  ζωή  της  γυναίκας .  Σκοπός  της  εορτής  αυτής  ήταν  η  επίσηµη  είσοδος  

του  νέου  ανθρώπου  στη  φρατρία  και  αργότερα  στη  ζωή  της  πόλης  µε  την  

απόκτηση  πολιτικών  δικαιωµάτων .17  

Η  µητέρα  ήταν  αυτή  που  φρόντιζε  για  την  ανατροφή  και  

διαπαιδαγώγηση  τους  ειδικά  στα  πρώτα  χρόνια  της  ζωής  τους .  Αργότερα  

στην  εφηβεία  και  ο  πατέρας  έπαιζε  σηµαντικό  ρόλο  στην  διαπαιδαγώγηση  

τους .  Από  µ ικρά  τα  µυούσε  στην  κοινωνική ,  θρησκευτική  και  πολιτική  

ζωή  της  πόλης  και  τα  προετοίµαζε  για  τα  µελλοντικά  τους  καθήκοντα .  Ο  

ρόλος  της  γυναίκας  ήταν  να  φροντίζει  για  την  ανατροφή  των  παιδιών  της ,  

να  ασκεί  τα  συζυγικά  της  καθήκοντα  και  να  διεκπεραιώνει  τις  οικιακές  

εργασίες .  Τα  κορίτσια  από  τη  γέννηση  τους  ως  την  ώρα  του  γάµου  τους ,  

παρέµεναν  κοντά  στη  µητέρα  τους  και  προετοιµάζονταν  για  το  µελλοντικό  

τους  ρόλο  ως  συζύγων  και  µητέρων .  18  

Η  διάκριση  µεταξύ  αγοριών  και  κοριτσιών  άρχιζε  αµέσως  µε  τη  

γέννηση .  Με  τη  γέννηση  ενός  αγοριού  ένα  µεγάλο  στεφάνι  ελιάς  στόλιζε  

την  είσοδο  του  σπιτιού .  Ενώ  µε  τη  γέννηση  ενός  κοριτσιού  ένας  µεγάλος  

κόµπος  πλεγµένος  από  µάλλινα  νήµατα  κρεµόταν  στην  εξώπορτα .  Αυτός  ο  

µάλλινος  κόµπος  συµβόλιζε  το  γυναικωνίτη19.  Η  συνέχιση  του  οίκου  

στηριζόταν  κυρίως  στο  γιο  της  οικογένειας .  Ο  οίκος  δεν  ήταν  

ολοκληρωµένος  χωρίς  αγόρια .  Ο  γιος  του  οίκου  έπρεπε  να  παντρευτεί  και  

να  δηµ ιουργήσει  διαδόχους  προκειµένου  να  κρατηθεί  ο  οίκος  ζωντανός .  

Ένας  οίκος  χωρίς  παιδιά  πέθαινε  και  εποµένως  µπορούµε  να  εκτιµήσουµε  

τη  χαρά  που  ένιωθαν  οι  αρχαίοι  Έλληνες  µε  την  απόκτηση  ενός  παιδιού  

και  ιδιαίτερα  µε  την  απόκτηση  του  πρώτου  νεογέννητου  αγοριού .20 Το  

αγόρι  γινόταν  µέλος  και  του  οίκου  και  της  πόλης  ενώ  το  κορίτσι  γινόταν  

µέλος  µόνο  του  οίκου  και  περιοριζόταν  µόνο  σε  αυτόν .  Κοντά  στη  µητέρα  

                                                 
16 Α. Β. Γιαννικόπουλος, Άγνωστες πτυχές της αρχαίας ζωής και αγωγής, όπ.π., σ. 8. 
17 Α. Β. Γιαννικόπουλος, όπ.π., σ. 23.  
18  Α. Β. Γιαννικόπουλος, όπ. π., σ. 5-7. 
19 Α. Β. Γιαννικόπουλος, «Το παιδί στην αρχαιότητα», όπ. π., σ. 24.  
20 Lacey W.K., The Family in Classical Greece, Cornell University Press, New York, σ. 15-16. 
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αποκτούσε  ένα  ιδιαίτερο  δέσιµο  µε  αυτήν  και  µάθαινε  τις  οικιακές  

εργασίες  και  να  υφαίνει  στον  αργαλειό .   

 Η  γηροβοσκία ,  η  φροντίδα  των  ηλικιωµένων ,  αποτελούσε  ιερό  

καθήκον  και  ευθύνη  των  απογόνων .  Όσοι  Αθηναίοι  παραµελούσαν  τους  

γονείς  ή  τους  παππούδες  τους  τιµωρούνταν  µε  πρόστιµο  και  στερούνταν  

µερικώς  των  πολιτικών  τους  δικαιωµάτων .  ∆ηµόσια  ιδρύµατα  δεν  υπήρχαν  

που  να  µεριµνούν  για  τη  φροντίδα  των  ηλικιωµένων .  Έτσι ,  τα  παιδιά  ήταν  

αυτά  που  αναλάµβαναν  την  φροντίδα  των  γονέων  τους ,  όταν  αυτοί  θα  

βρίσκονταν  σε  µεγάλη  πια  ηλικία  και  δεν  θα  µπορούσαν  πια  να  

φροντίσουν  οι  ίδιοι  τον  εαυτό  τους .  Επίσης ,  φρόντιζαν  και  για  την  ταφή  

τους  µετά  τον  θάνατο  τους .       

 Με  αυτά  τα  λίγα  λόγια  για  τα  παιδιά  του  5ου  και  του  4ου  αιώνα  θα  

περάσουµε  στα  επόµενα  κεφάλαια  να  δούµε  πως  αποτυπώνει  στο  έργο  του  

ο  Ευριπίδης  θέµατα  παιδικής  ηλικίας ,  πως  ο  ίδιος  τα  παρουσιάζει  και  αν  

αυτά  ανταποκρίνονται  στην  πραγµατικότητα .  Και  θα  ξεκινήσουµε  από  την  

Ανδροµάχη .  
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2.2. Ανδροµάχη  

 Η  αρχή  του  έργου  δείχνει  την  Ανδροµάχη  να  έχει  καταφύγει  στο  

βωµό  του  ιερού  της  Θέµ ιδας  στην  Φάρσαλο .  Ύστερα  από  τον  θάνατο  του  

Έκτορα  δόθηκε  λάφυρο  πολέµου  στον  Νεοπτόλεµο ,  τον  γιο  του  Αχιλλέα ,  

που  την  πήρε  µαζί  του  στη  θεσσαλική  του  πατρίδα ,  όπου  του  γέννησε  ένα  

αγόρι .  Έγινε  ερωµένη  του  όχι  µε  τη  θέληση  της  αλλά  µε  τη  βία .  Ο  

Νεοπτόλεµος  όµως  παντρεύτηκε  την  Ερµ ιόνη ,  την  κόρη  του  Μενελάου ,  

που  ήταν  στείρα .  Ενώ  ο  κύριος  του  σπιτιού  τώρα  βρίσκεται  στους  

∆ελφούς ,  η  Ερµ ιόνη  µαζί  µε  τον  πατέρα  της  τον  Μενέλαο ,  που  ήρθε  από  

την  Σπάρτη ,  θέλουν  να  σκοτώσουν  την  Ανδροµάχη  µε  το  παιδί  της .  Η  

Ερµ ιόνη  ζηλεύει  την  Ανδροµάχη  γιατί  εκείνη  µπόρεσε  να  χαρίσει  ένα  

παιδί  στον  Νεοπτόλεµο  ενώ  εκείνη  είναι  άτεκνη .  Της  καταλογίζει  την  

στειρότητα  από  την  οποία  υποφέρει .  Μενέλαος  και  Ερµ ιόνη  της  ζητούν  να  

διαλέξει  ανάµεσα  στον  δικό  της  θάνατο  και  του  παιδιού  της .  

Αποφασισµένη  να  σώσει  το  γιο  της  παραδίδεται  στα  χέρια  τους  και  το  

µόνο  που  ζητά  από  το  γιο  της  είναι  να  µην  ξεχάσει  ποτέ  τη  θυσία  της  και  

να  πει  στον  πατέρα  του  τα  βάσανα  της  και  το  τραγικό  τέλος  της .  Όµως  την  

εξαπάτησαν  και  φρικτό  θάνατο  θα  βρει  και  ο  γιος  της  µαζί  µε  εκείνη .  Τα  

δυο  θύµατα  σφιχταγκαλιασµένα  θρηνούν  για  τον  επικείµενο  θάνατο .  

Επεµβαίνει  όµως  ο  γέρο  Πηλέας  και  τα  δυο  θύµατα  σώζονται .  Η  Ερµ ιόνη  

µετανοιωµένη  και  φοβισµένη  για  τις  συνέπειες  της  πράξης  της  αποφασίζει  

να  αυτοκτονήσει .  Τότε  έρχεται  ο  Ορέστης ,  που  την  διεκδικούσε  από  

παλιότερα  και  εχθρεύεται  πολύ  τον  Νεοπτόλεµο .  Πολύ  καιρό  παραµόνευε  

και  εκµεταλλεύεται  την  ευκαιρία ,  για  να  απαγάγει  την  Ερµ ιόνη .  Ένας  

αγγελιαφόρος  διηγείται  πως  ο  Νεοπτόλεµος  στους  ∆ελφούς  έπεσε  θύµα  

µ ιας  επίθεσης  που  την  είχε  οργανώσει  ο  Ορέστης .  Ο  νεκρικός  θρήνος  στο  

τέλος  του  έργου  τελειώνει  µε  την  εµφάνιση  της  Θέτιδας  ως  θεάς  από  

µηχανής ,  που  κλείνει  το  έργο  µε  ευχάριστες  υποσχέσεις .  Ο  γιος  της  

Ανδροµάχης  θα  ιδρύσει  τον  βασιλικό  οίκο  των  Μολοσσών ,  ο  Πηλέας  όµως  

θα  ανυψωθεί  σε  θεό  και  θα  κατοικεί  µαζί  της  στο  παλάτι  της  θάλασσας .  
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 Τα  παιδιά  στην  ελληνική  τραγωδία  είναι  κυρίως  αγόρια .  Και  αυτό  

πρέπει  να  συνδέεται  µε  το  γενικότερο  κλίµα  της  εποχής  που  ο  άντρας  

κυριαρχούσε  στην  ελληνική  κοινωνία  και  στα  πολιτικά  και  κοινωνικά  

δρώµενα  της  εποχής .  Οι  γονείς  τους  ελπίζουν  µέσω  αυτών  για  τη  συνέχιση  

του  οίκου  τους  και  την  προστασία  της  φήµης  τους  µετά  τον  θάνατο  τους .21 

«Η  συνέχιση  του  οίκου  στηριζόταν  κυρίως  στο  γιο  της  οικογένειας .  Ο  

οίκος  δεν  ήταν  ολοκληρωµένος  χωρίς  αγόρια .  Κάθε  οικογένεια  κοιτούσε  

πίσω  στον  πρώτο  ιδρυτή  του  οίκου  και  µπροστά  στην  δική  του  συνέχιση  

και  διατήρηση  για  όσο  περισσότερες  γενεές  ήταν  δυνατόν .  Ο  γιος  του  

οίκου  βρισκόταν  κάτω  από  την  ισχυρή  υποχρέωση  να  παντρευτεί  και  να  

δηµ ιουργήσει  διαδόχους  προκειµένου  να  κρατήσουν  τον  οίκο  ζωντανό .  Ο  

οίκος  ήταν  ένας  ζωντανός  οργανισµός  που  έπρεπε  να  ανανεώνεται  για  να  

παραµένει  ζωντανός .  Ένας  οίκος  χωρίς  παιδιά  πέθαινε  και  εποµένως  

µπορούµε  να  εκτιµήσουµε  τη  χαρά  που  ένιωθαν  οι  αρχαίοι  Έλληνες  µε  την  

απόκτηση  ενός  παιδιού  και  ιδιαίτερα  µε  την  απόκτηση  του  πρώτου  

νεογέννητου  αγοριού .»22 Στις  τραγωδίες  του  Ευριπίδη  που  προανέφερα  και  

στις  οποίες  εµφανίζονται  παιδιά  επί  σκηνής ,  όλα  είναι  αγόρια  µε  µόνη  

εξαίρεση  την  Άλκηστη ,  όπου  παρουσιάζεται  µαζί  µε  τον  γιο  και  η  κόρη  της  

ηρωίδας .  Αλλά  ακόµα  και  σε  αυτή  την  περίπτωση  ακούµε  µόνο  το  αγόρι  

να  µ ιλάει ,  ενώ  η  κόρη  της  ηρωίδας  παραµένει  βουβό  πρόσωπο .  Τα  αγόρια  

στην  αρχαία  ελληνική  κοινωνία  έχαιραν  µεγαλύτερης  εκτιµήσεως  και  

είχαν  µεγαλύτερη  αξία  από  τα  κορίτσια .  «Τα  κορίτσια  εγκαταλείπονταν23 

                                                 
21 Conacher D.J., Greek Tragedy and its legacy, The University of Calgary Press, Canada, 1986, σ. 268. 
22 Lacey W.K., The Family in Classical Greece, Cornell University Press, New York, 1968, σ.σ. 15-16.  
23 Η Nancy Demand µας αναφέρει σχετικά µε την έκθεση των βρεφών στην αρχαιότητα ότι: «Κατά τη 
γέννηση ο κύριος ενός νεογέννητου παιδιού, που ήταν συνήθως ο πατέρας στην περίπτωση του παιδιού 
που γεννιόταν από µια νόµιµη σύζυγο, είχε το δικαίωµα να αποφασίσει είτε να το δεχθεί στον οίκο και να 
το αναθρέψει είτε να το εκθέσει, αλλά όχι να το σκοτώσει κατηγορηµατικά. Η έκθεση έθετε την µοίρα του 
παιδιού στα χέρια των θεών και απέκλειε τον οίκο από κάθε ενοχή, αν αυτό πέθαινε. Φαίνεται ότι 
αντικείµενο έκθεσης γίνονταν πιο συχνά τα κορίτσια από ότι τα αγόρια. Οι λογοτεχνικές και επιγραφικές 
αποδείξεις γι’ αυτό είναι αποσπασµατικές και δεν µας βοηθούν πολύ.» (Birth, Death and Motherhood in 
Classical Greece, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1994, σ. 6). Επίσης, για το 
θέµα αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Α.Β. Γιαννικόπουλος: «Η ανατολή της ζωής του ανθρώπου 
στην αρχαιότητα, αλλά και σε µεταγενέστερους χρόνους, σκιαζόταν από το απειλητικό σύννεφο της 
έκθεσης, µιας απάνθρωπης και βάρβαρης συνήθειας. ∆ύσµορφα δηλ. ή και αρτιµελή, αλλά ανεπιθύµητα, 
νεογέννητα, θύµατα της ακηδίας των γεννητόρων και της κοινωνίας τους, αφήνονταν στο ύπαιθρο να 
πεθάνουν από πείνα ή να κατασπαραχθούν από τα σαρκοβόρα θηρία. Στην Αθήνα το δικαίωµα της 
έκθεσης τους είχε παραχωρηθεί, µε άγραφο φυσικά νόµο, στην οικογένεια και ιδιαίτερα στον πατέρα. 
Έτσι, υγιέστατα, πλην ανεπιθύµητα, βρέφη, αποµακρύνονταν από την οικογενειακή θαλπωρή και 
παραδίνονταν στις κρύες αγκάλες του Χάροντα.» (Η Εκπαίδευση κατά τον 4ο αιώνα και κατά την 
αρχαιότητα, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 1983, σ.σ. 198-199). Επίσης, ο Πλάτωνας τάσσεται υπέρ του 
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πιο  συχνά  από  τα  αγόρια ,  εν  µέρει  επειδή  η  χρησιµότητα  τους  στο  σπίτι  

ήταν  περισσότερο  περιορισµένη  από  εκείνη  των  αγοριών  και  εν  µέρει  

επειδή  έπρεπε  να  τους  δώσουν  σηµαντική  προίκα  για  να  προσελκύσουν  

έναν  κατάλληλο  γαµπρό .  Για  το  λόγο  αυτό ,  οικογένειες  µε  περισσότερες  

από  δυο  κόρες  ήταν  πιθανώς  κάπως  σπάνιες .»24 Σε  ένα  χαµένο  έργο  του ,  ο  

Ποσείδιππος ,  ένας  κωµωδιογράφος  του  3ου  π .Χ .  αιώνα ,  βάζει  την  

παρακάτω  αποκαλυπτική  παρατήρηση  στο  στόµα  ενός  από  τους  

χαρακτήρες  του :  «uƒÕn tršfei p©j k¨n pšnhj tij ín tÚcV,/ qugatšra d' ™kt…qhsi 

k¨n Ï ploÚsioj.»25 (µτφρ .  Αν  έχεις  γιο  τον  ανατρέφεις  ακόµα  και  αν  είσαι  

φτωχός ,  αλλά  αν  έχεις  κόρη  την  εγκαταλείπεις  ακόµα  και  αν  είσαι  

πλούσιος).  Εδώ  πρόκειται  για  µ ια  κωµ ική  υπερβολή  που  εµπεριέχει  και  το  

στοιχείο  της  πραγµατικότητας .  Η  µ ικρότερη  αξία  που  δινόταν  στα  

κορίτσια  απεικονίζεται ,  επίσης ,  χτυπητά  στο  σχόλιο  του  Ηροδότου  για  τον  

Σπαρτιάτη  βασιλιά  Κλεοµένη ,  ότι  δηλαδή :  «  ¢ll' ¢pšqane ¥paij, qugatšra/ 

moÚnhn lipèn, tÍ oÜnoma Ãn Gorgè.»26 (µτφρ .  πέθανε  άτεκνος  αφήνοντας  πίσω  

µόνο  µια  κόρη ,  τη  Γοργώ).  Το  σχόλιο  αυτό  του  Ηροδότου  δηλώνει  

ολοφάνερα  την  αντίληψη  της  εποχής  ότι  όποιος  είχε  αποκτήσει  παιδί  

γένους  θηλυκού  θεωρείτο  «άτεκνος» σαν  να  µην  είχε  δηλαδή  αποκτήσει  

καθόλου  παιδιά .   

 Στην  τραγωδία  που  µελετάµε  το  παιδί  είναι  ο  Μολοσσός ,  ο  γιος  της  

Ανδροµάχης  και  του  Νεοπτόλεµου .  Είναι  ένα  παιδί  που  έχει  βγει  από  τη  

σχέση  του  Νεοπτόλεµου  και  της  Ανδροµάχης .  Η  Ερµ ιόνη ,  η  νόµ ιµη  

σύζυγος  του  Νεοπτόλεµου ,  θέλει  να  εκδικηθεί  αυτή  την  απιστία  του  

συζύγου  της ,  έστω  και  αν  αυτή  η  «απιστία» έχει  τη  µορφή  της  παλλακείας .  

Η  Ερµ ιόνη  δεν  έχει  αποκτήσει  παιδιά  και  για  την  ατεκνία  της  θεωρεί  

                                                                                                                                                 
περιορισµού των γεννήσεων, µέσω της αντισύλληψης,  έκτρωσης και καταδίκης των βρεφών σε θάνατο 
από ασιτία: «και ταῦτα γ’ ἤδη πάντα διακελευσάµενοι προθυµεῖσθαι µάλιστα µέν µηδ’ εἰς 
φῶς ἐκφέρειν κύηµα µηδέ γ’ ἓν, ἐάν γένηται, ἐάν δε τι βιάσηται, οὕτω τιθέναι, ὡς οὑκ οὔσης 
τροφῆς τῷ τοιούτῳ» [µτφρ. θα τους δώσουµε όµως πάλι την άδεια αυτή, αφού τους συστήσουµε ρητώς 
προ πάντων να µη φέρνουν µε κανένα τρόπο σε φως τον καρπό από αυτές των τις σχέσεις, αν ήθελε να 
γίνει σύλληψη, σε ενάντια όµως περίπτωση, αν δεν κατορθωθεί τίποτα µε τις προφυλάξεις των, να έχουν 
υπόψη τους πως δεν θα επιβαρυνθεί η πόλη µε την ανατροφή του παιδιού] (Πλάτων, Πολιτεία 461c, µτφρ. 
Ι. Γρυπάρης). 
24 Garland R., Οι Αρχαίοι Έλληνες- Η Καθηµερινή τους Ζωή, Βασδέκης, Αθήνα, 2001, σ. 94.  
 
25 Ποσείδιππος, απόσπ. 11, Th. Kock, Comicorum Atticorum Fragmenta, τοµ. III, Utrecht, 1976. 
26 Ηρόδοτος, 5.48.  
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υπεύθυνη  την  Ανδροµάχη .  Θέλει ,  λοιπόν ,  να  εξολοθρεύσει  το  γιο  της ,  

προκειµένου  να  απαλλαγεί  από  κάθε  πιθανό  εµπόδιο  που  µπορεί  να  

δυσχεράνει  τη  σχέση  της  µε  το  Νεοπτόλεµο .  Ο  λόγος  που  η  Ερµ ιόνη  

εχθρεύεται  την  Ανδροµάχη  αναφέρεται  στους  στίχους  32-35: «lšgei g¦r éj 

nin farm£koij kekrummšnoij/ t…qhm' ¥paida kaˆ pÒsei misoumšnhn,/  aÙt¾ d� 

na…ein o�kon ¢nt' aÙtÁj qšlw/ tÒnd', ™kbaloàsa lšktra t¢ke…nhj b…v·»27 [Λέει  

πως  κρυφά  µε  βότανα  και  µάγια  την  εµποδίζω  να  γεννήσει  τέκνα  και  δεν  τη  

στέργει  ο  άντρας  της  και  θέλω  στο  σπίτι  της  να  ζήσω  αντί  για  κείνη  κι  από  

το  νυφικό  της  το  κρεβάτι  µε  βία  την  έδιωξα] (µτφρ .  Τ .  Ρούσσος).  Η  

δυστυχία  που  έχει  χτυπήσει  τους  γονείς  του  αφορά  άµεσα  και  αυτό .  Είναι  

ένα  πρόσωπο  αβοήθητο  και  ανήµπορο  να  δράσει  και  να  αλλάξει  την  

τραγική  του  κατάσταση ,  να  κατανοήσει  τι  συµβαίνει  και  µάλιστα  δεν  

φέρει  καµ ία  ευθύνη  γι’ αυτό .   

    Στην  πρώτη  σκηνή  του  δράµατος  πληροφορούµαστε  τον  κίνδυνο  που  

διατρέχει  η  ζωή  του  παιδιού  της  Ανδροµάχης .  Το  σχέδιο  της  Ανδροµάχης  

είναι  να  γλιτώσει  τη  ζωή  της  και  κυρίως  του  παιδιού  της ,  το  οποίο  κρυφά  

έχει  στείλει  αλλού ,  µέχρι  να  επιστρέψει  από  τους  ∆ελφούς  ο  Νεοπτόλεµος .  

Αναφέρει  στους  στίχους  24-28: «k¢gë dÒmoij to‹sd' ¥rsen' ™nt…ktw kÒron,/ 

plaqe‹s' 'Acillšwj paid…, despÒtV g' ™mù./ kaˆ prˆn m�n ™n kako‹si keimšnhn 

Ómwj/ ™lp…j m' ¢eˆ prosÁge swqšntoj tšknou/ ¢lk»n tin' eØre‹n k¢pikoÚrhsin 

kakîn·» [µτφρ .  Ένα  αγόρι  γέννησα  εγώ  σε  τούτο  το  παλάτι  µε  τον  αφέντη  

µου ,  το  γιο  του  Αχιλλέα .  Πρώτα  βρισκόµουν  µες  στις  δυστυχίες ,  µα  πάντοτε  

µε  ζέσταινε  η  ελπίδα  πως  άµα  ζούσε  το  παιδί  µου ,  θα  ‘χα  βοήθεια ,  

προστασία  στα  δεινά  µου] . Η  Ανδροµάχη  ήλπιζε  ότι ,  αν  ζούσε  το  παιδί  

της ,  θα  την  φρόντιζε  και  θα  της  πρόσφερε  µ ια  βοήθεια  στις  δυστυχίες  της .  

Είναι  ένα  συνηθισµένο  µοτίβο  στις  τραγωδίες  αυτό  αλλά  και  µ ια  ιστορική  

παραδοχή ,  τα  παιδιά  να  αναλαµβάνουν  την  στήριξη  και  βοήθεια  των  

γονέων  τους  στις  δυστυχίες  αλλά  και  στα  γεράµατα  τους .  «Η  πολιτεία  

ανέθετε  αυτό  στα  παιδιά  σαν  µ ια  νοµ ική  υποχρέωση ,  όχι  µόνο  σαν  ένα  

ηθικό  καθήκον ,  να  διασφαλίσει  ότι  θα  είχαν  την  φροντίδα  των  γονέων  

τους  όταν  αυτοί  θα  βρίσκονταν  σε  µεγάλη  ηλικία .»28.  Οι  Έλληνες  

                                                 
27 Ευρ. Ανδρ. 32-35. 
28 Lacey W.K., ό.π., σ. 116. 
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θεωρούσαν  τη  φροντίδα  των  ηλικιωµένων ,  την  οποία  ονόµαζαν  

«γηροβοσκία», ιερό  καθήκον ,  η  ευθύνη  του  οποίου  ανήκε  αποκλειστικά  

στους  απογόνους  τους .  Όταν  πια  οι  ίδιοι  δεν  θα  µπορούσαν  να  φροντίσουν  

τους  εαυτούς  τους  έπρεπε  τα  παιδιά  να  αναλάβουν  αυτό  το  έργο ,  σαν  

ανταπόδοση  για  όσα  εκείνοι  τους  προσέφεραν  τα  πρώτα  χρόνια  της  ζωής  

τους .  Οι  ελληνικοί  νόµοι  προέβλεπαν  βαριές  ποινές  για  όσους  παρέλειπαν  

να  εκπληρώσουν  αυτή  την  υποχρέωση .  Στην  Αθήνα ,  εκείνοι  που  

παραµελούσαν  είτε  τους  γονείς  τους  είτε  τους  παππούδες  τους  

τιµωρούνταν  µε  πρόστιµο  και  στερούνταν  µερικώς  των  πολιτικών  τους  

δικαιωµάτων .29 Στην  αρχαιότητα  δεν  υπήρχαν  γηροκοµεία  και  οίκοι  

ευγηρίας ,  όπου  θα  µπορούσαν  να  καταφύγουν  οι  αρχαίοι  Έλληνες  στα  

γεράµατά  τους .  ∆εν  υπήρχε  τέτοιου  είδους  κοινωνική  ασφάλιση .  Γι’ αυτό  

το  έργο  της  γηροβοσκίας  το  αναλάµβαναν  οι  απόγονοι  τους .   

 Το  θέµα  της  «γηροβοσκίας» το  συναντάµε  σε  αρκετά  έργα  του  

Ευριπίδη .  Θα  αναφέρω  µερικά  χαρακτηριστικά  αποσπάσµατα  από  αυτά .  

Στη  Μήδεια  η  ηρωίδα  λέει :  «Ã m»n poq' ¹ dÚsthnoj e�con ™lp…daj/ poll¦j ™n 

Øm‹n, ghrobosk»sein t' ™m�/ kaˆ katqanoàsan cersˆn eâ peristele‹n,/ zhlwtÕn 

¢nqrèpoisi·»[Πόσες  απάνω  σας  ελπίδες  είχα  έναν  καιρό  βαλµένες ,  η  

πανάθλια ,  να  µε  γεροθροφήσετε ,  κι  οπόταν  ξεψυχήσω ,  να  µε  νεκροστολίστε  

πρεπούµενα ,  που  το  ζουλεύουν  όλοι .  (Τ .  Ρούσσος)].  Στην  Άλκηστη  ο  

Άδµητος  λέει  γεµάτος  πίκρα  στον  πατέρα  του :  «toig¦r futeÚwn pa‹daj 

oÙkšt' ¨n fq£noij,/ o‰ ghrobosk»sousi kaˆ qanÒnta se/ peristeloàsi kaˆ 

proq»sontai nekrÒn./ oÙ g£r s' œgwge tÍd' ™mÍ q£yw cer…·»30 [Βιάσου  λοιπόν  να  

κάνεις  άλλα  τέκνα  να  σε  γηροκοµήσουν  κι  ως  πεθάνεις  να  σε  

νεκροστολίσουν ,  να  σε  θάψουν .  Γιατί  εγώ  δεν  στέργω  να  σε  θάψω .] (µτφρ .  

Τ .  Ρούσσος).  Στο  έργο  Φοίνισσαι  ο  αγγελιαφόρος  µεταφέρει  στο  Χορό  τα  

λόγια  της  Αντιγόνης ,  καθώς  εκείνη  βλέπει  τα  αδέλφια  της  σκοτωµένα :  «’W 

ghroboskë mhtrÒj, ð g£mouj ™moÝj/ prodÒnt' ¢delfë filt£tw.»31 [Γηροκόµοι  

της  µάνας  µας .  Αχ! Καταστρατηγοί  του  γάµου  µου  πολυαγαπηµένοι  µου!] 

(µτφρ .  Τ .  Ρούσσος).  

                                                 
29 Garland R., ό.π., σ.σ. 100-101. 
30 Ευρ. Άλκ. 662-665.  
31 Ευρ., Φοίν. 1436-1437.  
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Επίσης ,  ο  Αριστοφάνης  στις  Όρνιθες  λέει  στους  Αθηναίους  ότι  οι  

πελαργοί  δεν  ξεχνούν  να  γηροτροφήσουν  τους  γονείς  τους :  « 'All' œstin 

¹m‹n to‹sin Ôrnisin nÒmoj/ palaiÕj ™n ta‹j tîn pelargîn kÚrbesin·/ «'Ep¾n Ð 

pat¾r Ð pelargÕj ™kpeths…mouj/p£ntaj po»sV toÝj pelargidšaj tršfwn,/ de‹ 

toÝj neottoÝj tÕn patšra p£lin tršfein.»32 [Στων  πελαργών  τις  στήλες  είναι  

και  ένας  νόµος  παλιός  για  τα  πουλιά  που  ορίζει: Σαν  ξεπετάξει  πια  όλα  τα  

µικρά  του  ο  πελαργός  πατέρας  θρέφοντας  τα ,  αυτά  χρωστούν  να  θρέφουν  

τον  πατέρα] (µτφρ .  Θ .  Σταύρου).    

 Από  τα  παραπάνω  προκύπτει  ότι  υποχρέωση  των  παιδιών  ήταν  να  

προσφέρουν  στους  γονείς ,  όταν  αυτοί  θα  βρίσκονταν  σε  µεγάλη  πια  ηλικία  

και  δεν  θα  µπορούσαν  να  φροντίσουν  τον  εαυτό  τους ,  ανάλογη  φροντίδα  

µε  αυτή  που  οι  γονείς  τους  προσέφεραν  στην  παιδική  τους  ηλικία .  Πέρα  

όµως  από  τη  φροντίδα  των  γερόντων  γονέων ,  τα  παιδιά  είχαν  και  την  

υποχρέωση  να  φροντίσουν  και  για  την  ταφή  των  γονέων  τους .  Άλλωστε ,  

δεν  θ’ αργούσε  να  ‘ρθει  και  η  δική  του  σειρά ,  να  γεράσει  και  να  έχει  

ανάγκη  φροντίδας .   

Στους  στίχους  413-420 η  Ανδροµάχη  απευθύνεται  για  πρώτη  φορά  

στο  γιο  της  και  εκφράζει  µε  θέρµη  τις  απόψεις  της  για  την  αξία  των  

παιδιών :  «ð tšknon, ¹ tekoàs£ s', æj sÝ m¾ q£nVj,/ ste…cw prÕj “Aidhn· Àn d' 

Øpekdr£mVj mÒron,/ mšmnhso mhtrÒj, oŒa tl©s' ¢pwlÒmhn,/ kaˆ patrˆ tù sù di¦ 

filhm£twn „ën/ d£kru£ te le…bwn kaˆ periptÚsswn cšraj/ lšg' oŒ' œpraxa. p©si d' 

¢nqrèpoij ¥r' Ãn/ yuc¾ tškn'· Óstij d' aÜt' ¥peiroj ín yšgei,/ Âsson m�n ¢lge‹, 

dustucîn d' eÙdaimone‹.»33 [Για  να  σωθείς ,  παιδί  µου ,  πάω  στον  Άδη .  Και  αν  

το  χαµό  ξεφύγεις ,  να  θυµάσαι  τι  πόνους  τράβηξα  προτού  πεθάνω .  Και  τον  

πατέρα  σου  όταν  αγκαλιάζεις ,  σαν  τον  φιλάς  µε  δάκρυα  στα  µάτια ,  τι  έχω  

κάνει  να  του  λες .  Τα  τέκνα  ζωή  για  τους  θνητούς .  Όσοι  δεν  ξέρουν  από  

παιδιά ,  µε  κατακρίνουν  και  ίσως  λιγότερο  να  νιώθουν  πόνο ,  ωστόσο  η  

ευτυχία  τους  είναι  δυστυχία .]  (µτφρ .  Τ .  Ρούσσος).  Όποιος  είναι  άτεκνος  

δυστυχεί ,  αλλά  παράλληλα  είναι  ευτυχισµένος ,  γιατί  έχει  απαλλαγεί  από  

τις  φροντίδες  και  τα  βάσανα  των  παιδιών .    

                                                 
32 Αριστοφ. Όρνιθ. 1353-1357.        
33 Ευρ. Ανδρ. 413-420. 
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Και  στη  Μήδεια  ο  Χορός  εκφράζει  την  άποψη  ότι  οι  άτεκνοι  είναι  

πάντα  πιο  ευτυχισµένοι  από  τους  γονείς :«ka… fhmi brotîn o†tinšj e„sin/ 

p£mpan ¥peiroi mhd' ™fÚteusan/ pa‹daj, profšrein e„j eÙtuc…an/ tîn 

geinamšnwn.»34 [Λοιπόν ,  εκείνοι  από  τους  θνητούς  πούναι  άπραγοι  και  που  

ποτέ  δε  γεννοσπείρανε  παιδιά ,  στην  ευτυχία  τους  ξεπερνούν  αυτούς  που  

κάµαν  φαµελιά .]  (µτφρ .  Τ .  Ρούσσος).  Τα  παιδιά  σε  κάθε  εποχή  αποτελούν  

πηγή  µεγάλης  ευτυχίας  για  τους  γονείς ,  αφού  είναι  η  προέκταση  του  

εαυτού  τους  και  κοµµάτι  από  την  ψυχή  τους .  Προσφέρουν  χαρά  και  

ευτυχία  µοναδική  σε  αυτούς  που  τα  έχουν .  Μαζί  µε  τις  χαρές  όµως  

έρχονται  στιγµές  που  φέρνουν  και  βάσανα  στους  γονείς ,  όταν  αυτά  

αρρωσταίνουν  ή  όταν  αυτά  πεθαίνουν  (ή  κάποιος  τους  αφαιρεί  τη  ζωή ,  

όπως  στην  συγκεκριµένη  τραγωδία).   

Του  λέει  ότι  προτιµάει  να  πεθάνει  αυτή  αρκεί  να  σωθεί  αυτό .  Όµως ,  

του  ζητάει  την  υστεροφηµ ία  της .  Να  θυµάται  την  µητέρα  του  και  τι  έκανε  

για  χάρη  του  και  µάλιστα  να  το  υπενθυµ ίζει  και  στον  πατέρα  του .  

 Όταν  ο  Μενέλαος  οδηγεί  τη  δυστυχισµένη  µητέρα  και  τον  αθώο  

Μολοσσό  για  σφαγή ,  υπάρχει  ένας  λυρικός  διάλογος  ανάµεσά  τους .  

Ανταλλάσσουν  θρήνους  απόγνωσης  καθώς  βρίσκονται  λίγο  πριν  από  τον  

θάνατο .  Το  παιδί  αποκτά  υπόσταση  και  εκφράζει  τα  συναισθήµατά  του  

µπροστά  στην  τραγική  κατάσταση  στην  οποία  βρίσκονται .  Ο  Ευριπίδης  

δίνει  το  λόγο  στο  µ ικρό  θύµα  αυτής  της  κατάστασης  και  µάλιστα  σε  µ ια  

στιγµή  µεγάλης  συναισθηµατικής  φόρτισης .  Οι  δυο  τους  

σφιχταγκαλιασµένοι  «σύγκρατον  ζεύγος» αγωνιούν  για  την  τύχη  τους .  

Στους  στίχους  504-505 ο  Μολοσσός  φωνάζει  κλαίγοντας :  «m©ter m©ter, ™gë 

d� s´/ ptšrugi sugkataba…nw.»35 [Κι  εγώ  µαζί  σου ,  µάνα ,  ω! µάνα ,  µες  στα  

φτερά  σου  κατεβαίνω] (µτφρ .  Τ .  Ρούσσος).  Εδώ  ο  Ευριπίδης  χρησιµοποιεί  

την  κλασική  µεταφορά  του  κλωσόπουλου  που  βρίσκει  καταφύγιο  στις  

φτερούγες  της  µητέρας  του .  Στις  τραγωδίες  του  Ευριπίδη ,  κυρίως ,  

χρησιµοποιείται  αυτή  η  παροµοίωση  των  παιδιών  µε  µ ικρά  πουλιά  που  από  

                                                 
34 Ευρ. Μήδ., 1090-1093. 
35 Ευρ. Ανδρ. 504-505. 
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φόβο  τρέχουν  στην  αγκαλιά  της  µητέρας  τους  για  να  προστατευτούν .36 

Είναι  ένας  άριστος  τρόπος  και  µ ια  αρκετά  παραστατική  εικόνα  που  

χρωµατίζει  τη  µητρική  στοργή  και  την  τρυφερή  σχέση  µητέρας  και  

παιδιού .  Είναι  ήδη  γνωστό  ότι  στην  αρχαιότητα  τα  παιδιά  ήταν  

περισσότερο  δεµένα  µε  την  µητέρα  τους  παρά  µε  τον  πατέρα .  Ο  Χορός  

στις  Φοίσισσες  λέει: «και  φιλότεκνόν  πως  πᾶν  το  γυναικεῖον  

γένος»37 [όλες  οι  γυναίκες  λιώνουν  για  τα  παιδιά  τους] (µτφρ .  Κ .  

Τοπούζης) .  Ότι  οι  µητέρες  είναι  ιδιαίτερα  δεµένες  µε  τα  παιδιά  τους  ήταν  

σχεδόν  ένα  κλισέ ,  που  το  συναντάµε  σε  δικανικούς  λόγους ,  σε  

πραγµατείες  για  την  διαχείριση  του  νοικοκυριού ,  στην  τραγωδία ,  σε  

επιστηµονικές  αναλύσεις  της  αναπαραγωγής .  Ο  Λυκούργος  λέει  ότι  όλες  

οι  γυναίκες  αγαπούν  τα  παιδιά  από  τη  φύση  τους :  «g¦r oÙsîn filotšknwn 

pasîn tîn gunaikîn».38 Και  ο  Αριστοτέλης  αναλύει  την  τρυφερότητα  που  

υπάρχει  µέσα  στην  οικογένεια .  Οι  γονείς  αγαπούν  τα  παιδιά  σαν  µέρος  του  

εαυτού  τους ,  όπως  και  τα  παιδιά  τους  γονείς  σαν  πηγή  της  ζωής  τους .  

Όµως ,  η  τρυφερότητα  ενός  γονέα  που  ξεκινά  από  την  γέννηση  του  παιδιού  

διαρκεί  περισσότερο  από  του  παιδιού  που  ξεκινά  όταν  αυτό   αρχίζει  να  

αποκτά  αντίληψη .  Καταλήγει  ο  Αριστοτέλης  ότι  οι  γονείς  αγαπούν  τα  

παιδιά  τους  περισσότερο  από  ότι  αυτά  τους  γονείς  τους  και  ότι  αυτό  

ισχύει  περισσότερο  για  τις  µητέρες .39 Και  ο  Σωκράτης  υποστηρίζει  ότι  

«prost£xai moi doke‹ Ð qeÒj. e„dëj d� Óti tÍ gunaikˆ kaˆ/ ™nšfuse kaˆ prosštaxe 

t¾n tîn neognîn tšknwn trof»n, kaˆ/ toà stšrgein t¦ neogn¦ bršfh plšon aÙtÍ 

™d£sato À tù/ ¢ndr….»40 [ο  θεός  εµφύσησε  στη  γυναίκα  κι  επέβαλε  σ’ αυτή  τη  

διατροφή  των  νεογνών  και  µοίρασε  περισσότερη  σ’ αυτή  αγάπη  για  τα  

βρέφη  από  τον  άνδρα].    

                                                 
36Βλ. Ευριπίδη: Άλκηστις, 189-190 «παῖδες δε πέπλων µητρός ἐξηρτηµένοι ἒκλαιον» [µτφρ. 
Θρηνούσαν τα τέκνα της κρατώντας τη απ’ τα ρούχα. (Τ. Ρούσσος)]- Ηρακλεῖδαι, 48-49 «ὦ τέκνα 
τέκνα, δεῦρο, λαµβάνεσθ’ ἐµῶν πέπλων» [µτφρ. Παιδιά µου Παιδιά µου. Εδώ! Πιαστείτε απ’ τα 
ρούχα µου. (Τ. Ρούσσος)]- Τρωάδες, 750 «τι µου δέδραξαι χερσί κἀντέχῃ πέπλων, νεοσσός ὡσεί 
πτέρυγας ἐσπίτνων ἐµάς» [µτφρ. Τι απλώνεις στα ρούχα µου τα χέρια και µε σφίγγεις, σαν το µικρό 
πουλί που αποζητάει στης µάνας τις φτερούγες προστασία;» (Τ. Ρούσσος)] 
37 Ευρ. Φοίν. 356. 
38 Λυκούργος, Κατά Λεοκράτους, 101.2. 
39 Golden M., Children and Childhood in Classical Athens, Baltimore and London: The Johns Hopkins 
University Press, 1990, 97-98.  
40 Ξενοφών, Οικονοµικός, vii 24. 
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  Όπως  ήδη  προανέφερα ,  η  Ερµ ιόνη  θεωρώντας  την  Ανδροµάχη  

υπεύθυνη  για  την  ατεκνία  της  θέλει  να  την  αφανίσει  και  έτσι  να  

διαφυλάξει  το  γάµο  της  µε  τον  Νεοπτόλεµο .  Όµως  µαζί  µε  αυτήν  πρέπει  

να  θανατωθεί  και  ο  γιος  της  Μολοσσός  προκειµένου  να  αποκλείσουν  το  

ενδεχόµενο  µελλοντικής  εκδίκησης .  Έτσι  εξηγούνται  και  τα  λόγια  του  

Μενελάου  στην  Ανδροµάχη :  «tÒnd' `ErmiÒnh· kaˆ g¦r ¢no…a/ meg£lh le…pein 

™cqroÝj ™cqrîn,/ ™xÕn kte…nein/ kaˆ fÒbon o‡kwn ¢felšsqai.»41 [µτφρ .  είναι  

µεγάλη  τρέλα  ν’ αφήσεις  τα  παιδιά  των  εχθρών  σου  να  ζουν  σαν  µπορείς  να  

τα  σφάξεις  και  να  διώξεις  το  φόβο  από  το  σπίτι  σου] (µτφρ .  Τ .  Ρούσσος).  

Όταν  γινόταν  ένας  άδικος  φόνος ,  τον  ρόλο  της  εκδίκησης  του  

αποθανόντος  αναλάµβαναν  οι  απόγονοί  του ,  τα  παιδιά  του ,  προκειµένου  

να  ησυχάσει  η  ψυχή  του  στον  άλλο  κόσµο .  Έτσι ,  αν  ο  Μενέλαος  και  η  

Ερµ ιόνη  σκοτώσουν  την  Ανδροµάχη  και  αφήσουν  ζωντανό  το  παιδί  της ,  

τότε  κινδυνεύουν  στο  µέλλον  σε  περίπτωση  που  ο  Μολοσσός  αποφασίσει  

να  εκδικηθεί  το  φόνο  της  µητέρας  του  µε  την  ενηλικίωση  του .  Ο  

Μολοσσός ,  λοιπόν ,  βρίσκεται  σε  µεγάλο  κίνδυνο ,  γιατί  στα  µάτια  των  

εχθρών  του- στην  προκειµένη  περίπτωση  του  Μενελάου  και  της  Ερµ ιόνης- 

κουβαλά  την  απειλή  της  µελλοντικής  εκδίκησης .42 Στο  µύθο  των  Ατρειδών  

βρίσκουµε  ένα  χαρακτηριστικό  παράδειγµα  εκδίκησης .  Ενώ  έλειπε  ο  

Αγαµέµνονας  στην  Τροία ,  ο  Αίγισθος-πρώτος  του  ξάδελφος- ξελόγιασε  τη  

γυναίκα  του  Κλυταιµνήστρα  και  την  ηµέρα  που  εκείνος  γύριζε  νικητής  

από  την  Τροία ,  τον  δολοφόνησε .  Την  εποχή  του  φόνου  ο  γιος  του  

Αγαµέµνονα ,  ο  Ορέστης ,  ήταν  µ ικρός .  Οκτώ  χρόνια  αργότερα  όµως  θα  

πάρει  εκδίκηση  για  το  φόνο  του  πατέρα  του  σκοτώνοντας  τη  µητέρα  του  

Κλυταιµνήστρα  και  τον  εραστή  της  Αίγισθο .    

                                                 
41 Ευρ. Ανδρ. 519-522.  
42 Ο Ερρ. Χατζηανέστης σηµειώνει για τους στίχους 519-522 ότι: «είναι γνωστή η αντίληψη των ηρωικών 
χρόνων: όποιος σκοτώσει άνθρωπο (κυρίως ήρωα) πρέπει να σκοτώνει και τα παιδιά του, τα οποία εάν 
ζήσουν θα γίνουν, αναγκαστικά, όταν µεγαλώσουν, εκδικητές και τιµωροί του θανάτου του πατέρα τους.» 
(Ευριπίδης, Ανδροµάχη, Ερρ. Χατζηανέστης) Πρβλ. Κλήµ. Αλεξ. Στρωµατείς βιβλ. 6. κεφ. 2,19 «νήπιος 
ὃς πατέρα κτείνων παῖδας καταλείπει» [µτφρ. Είναι ανόητος όποιος σκοτώνοντας τον πατέρα αφήνει 
τα παιδιά]- Ευριπίδης, Τρωάδες, 723 «λέξας ἀρίστου παῖδα µη τρέφειν πατρός» [µτφρ. ο γιος 
αντρείου πατέρα να µην ζήσει. (Τ. Ρούσσος)]- Ευριπίδης, Ηρακλής, 168-169 «οὔκουν τραφέντων 
τῶνδε τιµωρούς ἐµούς/ χρήζω λιπέσθαι τῶν δεδραµένων δίκην» [µτφρ. Ανάγκη εγώ δεν έχω ν’ 
αφήσω αυτούς που µόλις µεγαλώσουν, για τα έργα µου θα γίνουν τιµωροί µου (Τ. Ρούσσος.)]  
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Στο  τρίτο  επεισόδιο ,  που  ξεδιπλώνεται  στους  στίχους  494-765, µάνα  

και  γιος  σφιχταγκαλιασµένοι  θρηνούν  για  τον  επικείµενο  θάνατό  τους .  Ο  

Μενέλαος  στέκεται  ασυγκίνητος  µπροστά  στα  τραγικά  θύµατά  του  και  

είναι  έτοιµος  να  τους  σκοτώσει .  Η  Ανδροµάχη  στην  ύστατη  προσπάθειά  

της  να  σώσει  τουλάχιστον  το  γιο  της ,  προτρέπει  τον  Μολοσσό  να  πέσει  

στα  γόνατα  του  Μενελάου  και  να  τον  ικετεύσει  να  του  χαρίσει  τη  ζωή .  Ο  

Μενέλαος  όµως  δεν  αλλάζει  γνώµη  και  την  πιο  κρίσιµη  στιγµή ,  λίγο  πριν  

οδηγηθεί  στην  αποτρόπαια  πράξη  του ,  εµφανίζεται  ο  βασιλιάς  Πηλέας  και  

διατάζει  να  σταµατήσει  η  σφαγή .  Ο  Πηλέας  βλέπει  στο  πρόσωπο  του  

Μενέλαου  έναν  δειλό  που  άνανδρα  θέλει  να  σκοτώσει  µ ια  δυστυχισµένη  

γυναίκα  και  τον  γιο  της ,  που  αν  και  είναι  νόθος ,  είναι  πολύ  καλύτερος  από  

άπειρα  γνήσια  παιδιά .43 Έτσι ,  µετά  την  πρώτη  σωτηρία  του  Μολοσσού  και  

της  µητέρας  του  από  τον  Πηλέα ,  ακολουθεί  και  η  δεύτερη  σωτηρία  τους  

από  την  από  µηχανής  θεά  Θέτιδα .  Μετά  την  αναγγελία  του  φόνου  του  

Νεοπτόλεµου  και  αφού  η  Ανδροµάχη  µε  τον  µ ικρό  Μολοσσό  έχουν  

διασωθεί  από  την  απειλή  της  Ερµ ιόνης ,  αλλά  δεν  έχει  διευκρινιστεί  το  

µέλλον  τους ,  έχει  φθάσει  η  κατάλληλη  στιγµή  να  επέµβει  η  ∆ύναµη ,  για  

να  διευθετήσει  τα  πράγµατα  στους  στίχους  1231-1272. Πράγµατι  δεν  

υπήρχε  καταλληλότερος  από  µηχανής  θεός  στην  συγκεκριµένη  περίπτωση  

από  την  Θέτιδα ,  την  σύζυγο  του  Πηλέως  και  γιαγιά  του  Νεοπτόλεµου .  Η  

Ανδροµάχη  µε  το  Μολοσσό ,  τους  οποίους  κατέτρεξε  η  εκδικητική  µανία  

της  Ερµ ιόνης ,  δεν  είναι  δυνατόν  φυσικά  να  µείνουν  στην  Φθία  µετά  τον  

θάνατο  του  Νεοπτόλεµου .  Θα  βρουν  καταφύγιο  στην  προστασία  του  

Ελένου ,  ο  οποίος  θα  γίνει  βασιλιάς  των  Μολοσσών  και  θα  τον  διαδεχθεί  ο  

γιος  του  Νεοπτόλεµου  και  της  Ανδροµάχης .44  

 Αξίζει  στο  σηµείο  αυτό  να  σχολιάσουµε  την  γλώσσα  που  

χρησιµοποιούν  τα  παιδιά  στις  τραγωδίες  µε  αφορµή  την  συγκεκριµένη  

τραγωδία .  Όταν  µ ιλούν  τα  παιδιά  και  όταν  αναφέρονται  στην  κατάσταση  

την  οποία  βρίσκονται ,  χρησιµοποιούν  ακριβώς  την  ίδια  γλώσσα  και  τα  

                                                 
43 Ο P.S. Stevens στη σχολιασµένη έκδοση Andromache, Oxford, 1971, σ. 187, τείνει να πιστέψει πως το 
όλο στάσιµο είναι ένα αίνος του οίκου των Αιακιδών, που «ο παλαιότερος εκπρόσωπος του (Πηλέας) 
σώζει τον πιο νέο εκπρόσωπο του (Μολοσσό).  
44 Ν.Π. Μπεζαντάκος, Το αφηγηµατικό µοντέλο του Greimas και οι Τραγωδίες του Ευριπίδη, Α. 
Καρδαµίτσα, Αθήνα, 2004, σ. 105. 
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ίδια  σχήµατα  λόγου ,  όπως  οι  µεγαλύτεροι  τους  σε  ηλικία  χαρακτήρες  του  

έργου .45 Από  τη  µ ια  έχουµε  την  Ανδροµάχη  να  λέει  στις  Τρωάδες :  «t… mou 

dšdraxai cersˆ k¢ntšcV pšplwn,/ neossÕj æseˆ ptšrugaj ™sp…tnwn ™m£j;»46 [Τι  

απλώνεις  στα  ρούχα  µου  τα  χέρια  και  µε  σφίγγεις ,  σαν  το  µικρό  πουλί  που  

αποζητάει  στης  µάνας  τις  φτερούγες  προστασία ;] (µτφρ .  Τ .  Ρούσσος) και  

από  την  άλλη  έχουµε  το  παιδί  της  Άλκηστης  να  λέει :  «kaloàma… s' Ð sÕj 

potˆ so‹si p…t-/ nwn stÒmasin neossÒj.»47 [εγώ  το  τρυφερό  βλαστάρι  σου  φιλώ  

το  στόµα  σου  και  σου  µιλώ] (µτφρ .  Τ .  Ρούσσος).  Επίσης ,  το  παιδί  της  

Ανδροµάχης  στο  φερώνυµο  έργο  φωνάζει :  «m©ter m©ter, ™gë d� s´/ ptšrugi 

sugkataba…nw.»48 [και  εγώ  µαζί  σου  µάνα  ω! µάνα ,  µες  στα  φτερά  σου  

κατεβαίνω] (Τ .  Ρούσσος).  Στην  Άλκηστη  και  στην  Ανδροµάχη ,  όπως  

αναφέρει  η  Dale, «το  παιδί  τραγουδάει  τα  συναισθήµατα  που  οι  µεγάλοι  

νιώθουν  γι’ αυτό».49  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 G.M. Sifakis, Children in Greek Tragedy, BICS xxvi (1979).  
46 Ευρ.Τρωάδ. 750-751. 
47 Ευρ. Άλκ. 402-403. 
48 Ευρ. Ανδρ. 504-505.  
49 Α.Μ. Dale (ed.), Euripides Alcestis, Oxford University Press, Oxford, 1978, σ. 85. 
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2.3. Άλκηστη  

Στην  αρχή  µας  πληροφορεί  ο  θεός  Απόλλωνας  ότι  κατάφερε  να  

πείσει  τις  Μοίρες  να  µην  πεθάνει  ο  Άδµητος ,  αν  έβρισκε  κάποιον  άλλο  να  

πεθάνει  στη  θέση  του .  Ο  µόνος  που  δέχθηκε  να  θυσιαστεί  ήταν  η  γυναίκα  

του ,  Άλκηστη ,  που  είναι  πια  ετοιµοθάνατη .  Ο  Θάνατος  έρχεται  

αποφασισµένος  να  πάρει  µαζί  του  τη  νέα  γυναίκα .  Εκείνη  ξεσπά  σε  

κλάµατα  µπροστά  στη  νυφική  κλίνη ,  αγκαλιάζει  µε  πάθος  τα  παιδιά  της  

και  αποχαιρετά  τους  ανθρώπους  του  σπιτιού .  Ο  Άδµητος  είναι  

συντετριµµένος  και  την  παρακαλεί  να  µην  τον  αφήσει  µόνο  του  στη  ζωή .  

Εκείνο  που  του  ζητά  η  Άλκηστη  είναι  να  µην  ξαναπαντρευτεί  για  χάρη  

των  παιδιών  τους .  Ο  Άδµητος  της  το  υπόσχεται  και  εκείνη  ήσυχη  πια  για  

τη  µελλοντική  τύχη  των  παιδιών  της  πεθαίνει .  Ο  γιος  τους  ξεσπά  σε  

κλάµατα  και  ο  Άδµητος  προκηρύσσει  ετήσιο  δηµόσιο  πένθος  για  όλη  τη  

Θεσσαλία .  Ο  ερχοµός  του  Ηρακλή  διακόπτει  το  θρήνο  του  Χορού .  Ο  

βασιλιάς  Άδµητος  του  αποκρύπτει  το  θάνατο  της  συζύγου  του .  Την  ώρα  

της  νεκρικής  ποµπής  έρχεται  ο  πατέρας  του  Άδµητου ,  Φέρης ,  και  

ακολουθεί  «αγώνας  λόγων» ανάµεσα  σε  πατέρα  και  γιο .  Ο  Άδµητος  τον  

κατηγορεί  για  το  ότι  δεν  δέχθηκε  να  πεθάνει  για  χάρη  του  και  τον  διώχνει .  

Ο  Ηρακλής  πληροφορείται  από  κάποιο  δούλο  του  παλατιού  το  θάνατο  της  

Άλκηστης  και  αποφασίζει  να  την  κλέψει .  Ο  Ηρακλής  κλέβει  την  Άλκηστη  

από  τον  Άδη  και  τη  δίνει  στον  Άδµητο .  Όµως ,  πριν  του  την  παραδώσει  και  

προκειµένου  να  δοκιµάσει  την  πίστη  του ,  του  την  παρουσιάζει  καλυµµένη  

µε  πέπλο .  Τελικά  οι  δυο  σύζυγοι  ξαναενώνονται  και  ο  Άδµητος  δεν  µπορεί  

να  κρύψει  τη  χαρά  του .   

Πρόκειται  για  τραγωδία  που  παρουσιάσθηκε  σε  θέση  σατυρικού  

δράµατος ,  ένα  έργο  µε  ευτυχές  τέλος .  Ο  Ευριπίδης  καταπιάστηκε  µε  ένα  

µύθο ,  που  συγκεντρώνει  µοτίβα  παραµυθιού  πολύ  διαδεδοµένα  ανάµεσα  

στους  λαούς .  Είναι  η  ιστορία  της  ερωτευµένης  γυναίκας ,  που  προσφέρει  

τη  ζωή  της ,  όταν  ο  θάνατος  έρχεται  να  ζητήσει  την  ζωή  του  άντρα  της .  

Επίσης ,  έχουµε  τη  νικηφόρα  πάλη  του  δυνατού  άνδρα  µε  τον  θάνατο .   
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Στην  Άλκηστη  ο  Ευριπίδης  βάζει  ξανά  τα  παιδιά  να  αποτελούν  µέρος  

του  µύθου .  Στο  συγκεκριµένο  έργο  ο  Ευριπίδης  παρουσιάζει  τα  παιδιά  της  

Άλκηστης  και  του  Άδµητου ,  ένα  αγόρι  και  ένα  κορίτσι .  Στο  αγόρι  δίνεται  

από  τον  τραγικό  ποιητή  η  ευκαιρία  να  εκφράσει  τα  συναισθήµατά  του  

στους  στίχους :  «„è moi tÚcaj. ma‹a d¾ k£tw/ bšbaken, oÙk�t' œstin, ð/ p£ter, 

Øf' ¡l…J./ prolipoàsa d' ¢mÕn/ b…on çrf£nisse tl£mwn./ ‡de g¦r ‡de blšfaron kaˆ 

paratÒnouj cšraj./ Øp£kouson ¥kouson, ð m©ter, ¢nti£zw./ ™gè s' ™gè, m©ter,/ 

kaloàma… s' Ð sÕj potˆ so‹si p…t-/ nwn stÒmasin neossÒj.» [µτφρ .  Ωχ! 

∆υστυχία  µου .  Πήγε  στον  Άδη  η  µάνα ,  δεν  υπάρχει ,  πατέρα  µου ,  στο  φως  

του  ήλιου .  Έφυγε  και  µ’ ορφάνεψε  το  δόλιο .  Κοίταξε ,  δες  τα  βλέφαρα  της  

κλεισµένα  και  τα  χέρια  της  νεκρά .  Μητέρα  µου ,  άκουσέ  µε ,  αχ! Άκουσέ  µε ,  

σε  ικετεύω  εγώ ,  µανούλα ,  εγώ  το  τρυφερό  βλαστάρι  σου ,  φιλώ  το  στόµα  σου  

και  σου  µιλώ .  (Τ .  Ρούσσος)] και  λίγο  παρακάτω  στους  στίχους :  «nšoj ™gè, 

p£ter, le…pomai f…laj/ monÒstolÒj te matrÒj· ð/ scštlia d¾ paqën/ ™gë ™rg¦/ sÚ 

tš moi sÚgkasi koÚra/ sunštlaj ð p£ter,/ ¢nÒnat' ¢nÒnat' ™nÚmfeusaj, oÙd� 

g»rwj/ œbaj tšloj sÝn t´d'·/ œfqito g¦r p£roj· o„comšnaj d� soà,/ m©ter, Ôlwlen 

o�koj.» [µτφρ .  Πατέρα  µου ,  έχασα  µικρός  τη  λατρευτή  µου  µάνα ,  ορφάνεψα .  

Τι  φοβερά  µε  βρήκαν  πάθη! Κι  εσύ ,  αδελφούλα ,  τα  µοιράζεσαι  µαζί  µου .  

Ανώφελα ,  πατέρα ,  παντρεύτηκες ,  ανώφελα ,  δεν  έφτασες  στα  γηρατειά  µ’ 

εκείνη ,  πάρωρα  πέθανε .  Μάνα  µου ,  αφανίστηκε  το  σπίτι  µας  που  εχάθης  (Τ .  

Ρούσσος)].  50 Είναι  το  σηµείο  που  τα  παιδιά  χάνουν  τη  µητέρα  τους  καθώς  

εκείνη  αποφασίζει  να  θυσιάσει  τη  ζωή  της  για  χάρη  του  συζύγου  της .  Τα  

παιδιά  βρίσκονται  σε  απόγνωση  καθώς  ετοιµάζονται  να  χάσουν  τη  µητέρα  

τους  στην  πιο  κρίσιµη  και  τρυφερή  ηλικία  τους .  Φωνάζουν  µε  απόγνωση  

και  εκλιπαρούν  τη  µητέρα  τους  να  µην  τους  εγκαταλείψει .  Η  µητέρα  ήταν  

και  είναι  το  κύριο  πρόσωπο  στη  διάρκεια  της  ανάπτυξης  του  παιδιού .  

Τόσο  τα  αγόρια  όσο  και  τα  κορίτσια  περνούσαν  πολύ  χρόνο  συντροφιά  µε  

τις  µητέρες  τους .  Οι  πατέρες ,  που  έλειπαν  τον  περισσότερο  καιρό ,  έπαιζαν  

µ ικρό  µόνο  ρόλο  στην  ανατροφή  των  παιδιών ,  µέχρι  την  εφηβεία  τους .51 

Το  δέσιµο  των  παιδιών  µε  τη  µητέρα  είναι  τελείως  διαφορετικό .    

                                                 
50 Ευρ. Άλκ. 393-403 και 406-415. 
51 Ο Ξενοφών παρέχει µια ιδιαίτερα συγκινητική αφιέρωση στη µητρότητα σε έναν λόγο του προς τον 
Σωκράτη: «¹ d�/ gun¾ Øpodexamšnh te fšrei tÕ fort…on toàto, barunomšnh/te kaˆ kinduneÚousa 
perˆ toà b…ou kaˆ metadidoàsa tÁj/ trofÁj, Î kaˆ aÙt¾ tršfetai, kaˆ sÝn pollù pÒnJ die-/ 
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 Το  κορίτσι  παραµένει  βουβό  πρόσωπο .  Στην  αρχή  του  έργου  που  

αναγράφονται  τα  πρόσωπα  του  δράµατος  δεν  γίνεται  καµ ία  αναφορά  στο  

κορίτσι ,  ενώ ,  αντίθετα ,  αναφέρεται  ως  «δρων» πρόσωπο  το  αγόρι  µε  την  

αναφορά  «παῖς  Ἀλκήστιδος».  Κατά  την  παράδοση ,  τα  ονόµατα  των  

παιδιών  του  Αδµήτου  ήταν  Εύµηλος  και  Πολυµήλη .  Συνήθως  τα  παιδιά  

έµεναν  ανώνυµα  στην  ελληνική  τραγωδία  εκτός  από  κάποιες  περιπτώσεις ,  

όπως  για  παράδειγµα  στον  Αίαντα  του  Σοφοκλή  όπου  αναγράφεται  το  

όνοµα  του  παιδιού  Ευρυσάκης  και  στις  Τρωάδες  του  Ευριπίδη  το  όνοµα  

Αστυάνακτας .   

 Αξίζει  να  αναφέρουµε  ότι  το  συζυγικό  ζευγάρι  Άλκηστη  και  

Άδµητος  είναι  ένα  ζευγάρι  που  είναι  πρότυπο  πίστης ,  αφοσίωσης  και  

αληθινής  αγάπης .  Η  Άλκηστη  δέχεται  να  θυσιάσει  τη  ζωή  της ,  

προκειµένου  να  ζήσει  ο  αγαπηµένος  της  σύζυγος .  Λέει  χαρακτηριστικά  ο  

Χορός :  «”Alkhstij, ™moˆ p©s… t' ¢r…sth/ dÒxasa gun¾/ pÒsin e„j aØtÁj 

gegenÁsqai» [µτφρ .  Έχει  όλες  τις  γυναίκες  ξεπεράσει ,  καθώς  λογιάζω  εγώ  κι  

ο  κόσµος ,  στην  αγάπη  για  τον  άντρα  της .  (Τ .  Ρούσσος)].52 Είναι  

αξιοθαύµαστη  η  αγάπη  της  για  τον  Άδµητο .  Η  αγάπη  αυτή  διαγράφεται  µε  

ζωηρά  χρώµατα  στη  σκηνή  που  µας  περιγράφει  η  δούλα ,  όπου  η  Άλκηστη  

ξέροντας  ότι  είναι  η  τελευταία  µέρα  της  ζωής  της  πηγαίνει  στο  συζυγικό  

κρεβάτι  και  χύνει  τα  δάκρυα  της :  «’W lšktron, œnqa parqšnei' œlus' ™gë/ 

koreÚmat' ™k toàd' ¢ndrÒj, oá qnÇskw pšri/ ca‹r'· oÙ g¦r ™cqa…rw s'· ¢pèlesaj d' 

™m�»53 [µτφρ .  Κρεβάτι  µου ,  που  εδώ  σ’ αυτόν  τον  άντρα  την  παρθενιά  µου  

χάρισα  και  τώρα  γι’ αυτόν  πεθαίνω ,  χαίρε .  Όµως  εσένα  δεν  σε  µισώ .  

Μονάχα  εµένα  αφανίζεις  (Τ .  Ρούσσος)].  Η  Άλκηστη  εµφανίζεται  µέσα  στο  

                                                                                                                                                 
negkoàsa kaˆ tekoàsa tršfei te kaˆ ™pimele‹tai, oÜte/ propeponqu‹a oÙd�n ¢gaqÕn oÜte 
gignîskon tÕ bršfoj Øf'/ Ótou eâ p£scei, oÙd� shma…nein dun£menon Ótou de‹tai, ¢ll'/aÙt¾ 
stocazomšnh t£ te sumfšronta kaˆ t¦ kecarismšna/ peir©tai ™kplhroàn, kaˆ tršfei polÝn 
crÒnon kaˆ ¹mšraj/ kaˆ nuktÕj Øpomšnousa pone‹n, oÙk e„du‹a e‡ tina toÚtwn/ c£rin 
¢pol»yetai.»    
[µτφρ. Αυτή είναι που µένει έγκυος, αυτή είναι που σηκώνει το βάρος της εγκυµοσύνης, αυτή είναι που 
διακινδυνεύει τη ζωή της για το παιδί της και αυτή είναι που του δίνει την τροφή µε την οποία τρέφεται και 
η ίδια. Και µετά, αφού  το φέρει στον κόσµο µε πολύ κόπο και πόνο, το τρέφει και φροντίζει γι’ αυτό, αν 
και δεν της ανταποδίδουν κανένα καλό και το παιδί δεν γνωρίζει την ευεργέτιδά του ενώ δεν έχει κανένα 
τρόπο να δείξει τις επιθυµίες του. Μια µητέρα όµως καταλαβαίνει τι χρειάζεται το παιδί και τι του αρέσει 
και προσπαθεί να το ικανοποιεί και το ανατρέφει επί πολύ καιρό, µοχθώντας γι’ αυτό µέρα και νύκτα, 
χωρίς να γνωρίζει τι ευγνωµοσύνη θα της ανταποδώσει. (Αποµνηµονεύµατα, 2.2.5)]. 
52 Ευρ. Άλκ. 83-85. 
53 Ευρ. Άλκ. 177-179. 
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σπίτι  να  περνάει  τις  τελευταίες  της  στιγµές .  Τα  λόγια  της  δούλης  στους  

στίχους  152-198 εµφανίζουν  την  Άλκηστη  στο  ρόλο  της  συζύγου  και  

µητέρας  µε  τις  τελευταίες  τις  πράξεις  µέσα  στο  σπίτι .  Πρώτα  κάνει  

µπάνιο ,  ντύνεται  και  ετοιµάζεται  για  την  ταφή .  Στη  συνέχεια  προσεύχεται  

στην  Εστία  για  τα  παιδιά  της ,  κλαίει  πάνω  στο  νυφικό  κρεβάτι ,  

αποχαιρετά  τα  παιδιά  της  και  τους  δούλους  του  σπιτιού .  Άλλωστε  ο  ρόλος  

της  γυναίκας  ήταν  µέσα  στο  σπίτι  και  αυτό  που  εξέφραζε  ήταν  η  

ακεραιότητα  και  η  αλληλεγγύη  της  οικογένειας .  Είχε  σαν  χρέος  να  

παράγει  και  να  µεγαλώνει  τα  παιδιά  της ,  να  διασφαλίσει  τη  συνέχεια  της  

οικογένειας ,  να  διαχειρίζεται  το  νοικοκυριό  και  να  επιβλέπει  τους  

οικιακούς  δούλους .  Η  Άλκηστη  φαίνεται  να  ήταν  ο  τύπος  της  γυναίκας  

που  ανταποκρινόταν  σε  αυτόν  το  ρόλο .  Και  αυτόν  τον  ρόλο  θα  

αναλάµβανε  και  η  κόρη  της  µεγαλώνοντας .  Γιατί  ο  µελλοντικός  ρόλος  του  

αγοριού  διαγράφεται  διαφορετικός .  Ο  ρόλος  του  άντρα  ήταν  κυρίως  έξω  

από  τον  οίκο ,  φρόντιζε  για  την  οικονοµ ική  ευηµερία  του  οίκου  και  

χειριζόταν  τις  σχέσεις  µε  τις  άλλες  οικογένειες  και  το  κράτος .54 Πρέπει  να  

τονιστεί  ότι  ο  πατέρας  αποτελούσε ,  όπως  και  σήµερα ,  έναν  από  τους  δυο  

κεντρικούς  στύλους  που  στήριζαν  τον  οίκο .  Ένας  βασικός  λόγος ,  που  

απωθούσε  τον  πατέρα  της  αρχαιότητας  από  την  ανατροφή  των  παιδιών  του  

κατά  τα  πρώτα  επτά  χρόνια  της  ζωή  τους ,  ήταν  η  παρουσία  αρκετών  στην  

οικογένεια  προσώπων ,  όπως  για  παράδειγµα  της  µητέρας ,  των  δούλων ,  του  

παιδαγωγού ,  των  παπούδων .55 Κύρια  αποστολή  του  πατέρα  ήταν  να  

εφοδιάζει  την  οικογένειά  του  µε  τ’ απαραίτητα  για  την  επιβίωση  της  

αγαθά .  Ο  Ξενοφών  αναφέρει  χαρακτηριστικά :  ότι  για  τον  άνδρα  είναι  

µεγάλη  ντροπή  να  µένει  στο  σπίτι  και  να  µη  φροντίζει  για  τις  έξω  

υποθέσεις :  «tù d� ¢ndrˆ a‡scion œndon/ mšnein À tîn œxw ™pimele‹sqai.» 

(Οικονοµ ικός ,  vii .30).  Επιστρέφοντας  στην  Άλκηστη  είναι  µάταιο  να  

προσπαθήσουµε  να  διαχωρίσουµε  την  αφοσίωσή  της  στο  συζυγικό  κρεβάτι  

από  την  αγάπη  της  για  τον  σύζυγο  της .  Αυτό  που  αισθάνεται  για  εκείνον  

δεν  είναι  ένα  ξεχωριστό  συναίσθηµα  αλλά  είναι  αντιληπτό  σε  συµφωνία  

µε  τον  τρόπο  που  αυτή  βλέπει  τον  εαυτό  της  και  την  κοινωνική  της  θέση .  
                                                 
54 S. E. Scully, «Some Issues in the Second Episode of Euripides’ Alcestis», Greek Tragedy and its legacy: 
essays presented to D. J. Conacher, Calgary, 1986, σ. 138.   
55 Α. Β. Γιαννικόπουλος, Άγνωστες Πτυχές της Αρχαίας Ζωής και Αγωγής, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 
1988, σ. 88.  
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∆εν  υπάρχει  κανένα  σηµάδι  διαφοράς  συναισθήµατος  και  σκέφτεται  το  

µέλλον  της  κόρης  παρόµοια .56 Προσεύχεται  στην  Εστία ,  και  την  παρακαλεί  

να  φροντίσει  για  το  µέλλον  των  παιδιών  της .  Η  Εστία  ήταν  θεά  

προστάτιδα  της  οικογενειακής  ζωής ,  αρµονίας  και  ευτυχίας ,  

προσωποποίηση  της  εντιµότητας  και  της  σταθερότητας  στο  συζυγικό  και  

οικογενειακό  βίο  και  κάθε  της  βωµός  αποτελούσε  "κοινή  εστία" για  όλους  

τους  Έλληνες .  Κυριότερός  της  στόχος  ήταν  η  εξολοκλήρου  αφιέρωσή  της  

στην  προστασία  της  οικογενειακής  ευηµερίας  και  θαλπωρής ,  στη  

διαφύλαξη  και  προάσπιση  της  σταθερότητας  και  της  ιερότητας  του  γάµου ,  

της  οικογένειας ,  του  σπιτιού .  Η  Εστία  αποτελούσε  την  προσωποποίηση  

του  σπιτιού ,  το  σύµβολο  της  οικίας  και  κατ '  επέκταση  της  πιστής  και  γερά  

δεµένης  οικογένειας .  Η  Άλκηστη  δεν  στεναχωριέται  µόνο ,  που  µε  το  

θάνατο  της  θα  στερηθεί  τον  σύζυγο  της ,  αλλά  στεναχωριέται  που  θα  

αφήσει  τα  παιδιά  της  και  δεν  θα  βρίσκεται  δίπλα  τους  τις  στιγµές  που  

αυτά  θα  την  χρειάζονται  περισσότερο .  Μια  τέτοια  στιγµή  είναι  και  η  

στιγµή  του  γάµου  τους  και  ιδιαίτερα  της  κόρης  της .  Παρακαλεί ,  λοιπόν ,  

την  Εστία  να  φροντίσει  τα  ορφανά  παιδιά  της  και  να  φέρει  σε  αυτά  

ευτυχισµένους  γάµους :  «Dšspoin', ™gë g¦r œrcomai kat¦ cqonÒj,/ panÚstatÒn 

se prosp…tnous' a„t»somai,/tškn' Ñrfaneàsai t¢m£· kaˆ tù m�n f…lhn/ sÚzeuxon 

¥locon, tÍ d� genna‹on pÒsin./ mhd' ésper aÙtîn ¹ tekoàs' ¢pÒllumai/ qane‹n 

¢èrouj pa‹daj, ¢ll' eÙda…monaj/ ™n gÍ patróv terpnÕn ™kplÁsai b…on.»57 [µτφρ .  

Πάω  κυρά ,  στον  κάτω  κόσµο .  Σου  προσπέφτω  και  σου  ζητώ  µια  τελευταία  

χάρη .  Τα  ορφανά  προστάτεψε  παιδιά  µου .  Στο  γιο  µου  δώσε  µια  καλή  

γυναίκα  κι  ευγενικό  στη  θυγατέρα  µου  άντρα .  Να  µην  χαθούνε  πρώιµα  τα  

παιδιά  µου ,  καθώς  πεθαίνω  εγώ  που  τα  ‘χω  κάνει ,  µα  ολάκερη  να  ζήσουν  

τη  ζωή  τους  στην  πατρική  τους  γης  ευτυχισµένα .  (Τ .  Ρούσσος)].  Θέλει  γι’ 

αυτά  ευτυχισµένους  γάµους ,  όµοιους  µε  το  δικό  της  ευτυχισµένο  γάµο  µε  

τον  πατέρα  τους .  Πρωταρχική  της  φροντίδα  και  σκέψη  είναι  τα  παιδιά  της .  

Αν  η  Άλκηστη  δεν  είχε  παιδιά ,  η  απόφασή  της  να  πεθάνει  για  χάρη  του  

Άδµητου  θα  ήταν  πιο  εύκολη .  Παρόλα  αυτά  προτιµά  να  πεθάνει  για  χάρη  

του  Άδµητου .  Όµως ,  από  τη  στιγµή  που  είναι  µητέρα  δυο  παιδιών  που  

                                                 
56 M. Dyson, «Alcestis’ Children and the Character of Admetus», Journal of Hellenic Studies, 108 (1988), 
σ. 14.  
57 Ευρ. Άλκ. 163-169. 
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βρίσκονται  στην  πιο  τρυφερή  τους  ηλικία ,  το  δίληµµά  της  γίνεται  ακόµα  

πιο  τραγικό .  Θέλει  γι’ αυτά  πέρα  από  έναν  ευτυχισµένο  γάµο ,  µακροζωία  

και  ευτυχία  στον  τόπο  που  γεννήθηκαν ,  κάτι  που  δηλώνει  ανησυχία  να  µην  

ξενιτευτούν  ή  ζήσουν  εξόριστοι  σε  άλλο  τόπο .   

 Τα  δυο  παιδιά  της  Άλκηστης  θρηνούν  στην  αγκαλιά  της  µητέρας  

τους  µπροστά  στον  επικείµενο  θάνατό  της  και  δεν  την  αφήνουν  ούτε  λεπτό  

από  κοντά  τους  την  ύστατη  αυτή  ώρα  του  οριστικού  αποχωρισµού  τους .  

Και  εκείνη  προσπαθώντας  να  τα  χορτάσει  λίγο  πριν  πεθάνει ,  φιλάει  πότε  

το  ένα  και  πότε  το  άλλο .  Αυτά  τα  µαθαίνουν  οι  θεατές  από  το  στόµα  της  

δούλης ,  η  οποία  ενηµερώνει  τους  πολίτες  των  Φερών  της  Θεσσαλίας  που  

αποτελούν  το  Χορό  για  το  τι  συµβαίνει  µέσα  στο  παλάτι .  Συνεπώς ,  οι  

θεατές  δεν  µπορούν  να  ξέρουν  τι  συµβαίνει  µέσα  στο  παλάτι  παρά  µόνο  

από  τις  διηγήσεις  της  δούλης :  «pa‹dej d� pšplwn mhtrÕj ™xhrthmšnoi/ œklaion· 

¿ d� lamb£nous' ™j ¢gk£laj/ ºsp£zet' ¥llot' ¥llon, æj qanoumšnh.»58 [µτφρ .  

Θρηνούσαν  τα  τέκνα  της  κρατώντας  τη  απ’ τα  ρούχα .  Τα  ‘παιρνε  αυτή  στην  

αγκαλιά  της ,  πότε  φιλούσε  το  ένα  πότε  τ’ άλλο ,  ως  ήταν  γραµµένη  του  

θανάτου .  (Τ .  Ρούσσος)].  

 Στη  συνέχεια  η  Άλκηστη  παραδέχεται  στον  Άδµητο  ότι  περισσότερο  

δεν  αντέχει  να  ζήσει  αυτή  χωρίς  εκείνον  στο  πλάι  της  και  µε  τα  παιδιά  της  

ορφανά  από  πατέρα  παρά  να  πεθάνει  η  ίδια :  «oÙk ºqšlhsa zÁn 

¢pospasqe‹s£ sou/ sÝn paisˆn Ñrfano‹sin, oÙd' ™feis£mhn/ ¼bhj, œcous' ™n oŒj 

™terpÒmhn ™gè.»59 [µτφρ .  ∆ε  θέλησα  να  ζήσω  µακριά  σου  και  µε  τέκνα  

ορφανεµένα  ούτε  λυπήθηκα  τη  νιότη  που  έχω  και  τις  χαρές  της  (Τ .  

Ρούσσος)].  Πιστεύει  ότι ,  αν  πρέπει  τα  παιδιά  τους  να  χάσουν  έναν  από  

τους  δυο  γονείς ,  είναι  καλύτερα  να  έχουν  τον  πατέρα  τους  ζωντανό  παρά  

τη  µητέρα  τους .  Έτσι ,  επιλέγει  να  πεθάνει  παρά  να  ζήσει  σαν  η  χήρα  

σύζυγος  του  Άδµητου .  Εκείνος  µπορεί  να  τα  προστατέψει  καλύτερα  στο  

µέλλον .  Του  αναθέτει ,  λοιπόν ,  την  τύχη  τους .  Παρόλα  αυτά ,  όµως ,  

φοβάται  για  την  τύχη  της  κόρης  της .  Γι’ αυτό  του  ζητά  να  µην  

ξαναπαντρευτεί  µετά  τον  θάνατο  της  και  µάλιστα  του  ζητάει  να  της  το  

υποσχεθεί .  Και  του  εξηγεί  και  το  γιατί :  «™cqr¦ g¦r ¹ 'pioàsa mhtrui¦ 

                                                 
58 Ευρ. Άλκ. 189-191. 
59 Ευρ. Άλκ. 287-289. 
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tšknoij/ to‹j prÒsq', ™c…dnhj oÙd�n ºpiwtšra./ kaˆ pa‹j m�n ¥rshn patšr' œcei 

pÚrgon mšgan, / [Ön kaˆ prose‹pe kaˆ proserr»qh p£lin.]/ sÝ d', ð tšknon moi, pîj 

koreuq»sV kalîj;»60 [µτφρ .  η  µητριά  είναι  εχθρός  στα  ξένα  τέκνα  και  πιο  

σκληρή  από  την  όχεντρα .  Έχει  τ’ αγόρι  τον  πατέρα  του  µεγάλο  πύργο ,  µα  

εσύ  κορίτσι  µου ,  τα  χρόνια  της  παρθενιάς  καλά  πώς  θα  περάσεις;  (Τ .  

Ρούσσος)].  Λέει  η  Άλκηστη  ότι  η  µητριά  είναι  παραδοσιακά  εχθρική  προς  

τους  απογόνους  του  προηγούµενου  γάµου  του  συζύγου  της  και  µάλιστα  

την  παροµοιάζει  µε  Έχιδνα .  Ο  γιος  λιγότερο  κινδυνεύει  από  αυτήν  από  ό ,  

τι  η  κόρη .  Γιατί  ο  γιος  έχει  τον  πατέρα  του  βοηθό  και  υποστηριχτή .  Ενώ ,  

η  κόρη  χρειάζεται  τη  φροντίδα  της  µητέρας ,  όταν  βρίσκεται  στην  τρυφερή  

ηλικία ,  στην  επιλογή  του  συζύγου  και  αργότερα  στη  γέννηση  των  παιδιών  

της .  Αυτούς  τους  φόβους  της  τους  εκφράζει   µε  ιδιαίτερη  τρυφερότητα  

προς  την  κόρη  της  στους  παρακάτω  στίχους :  «oÙ g£r se m»thr oÜte 

numfeÚsei pot�/ oÜt' ™n tÒkoisi so‹si qarsune‹, tšknon,/ paroàs', †n' oÙd�n mhtrÕj 

eÙmenšsteron.»61 [µτφρ .  Κορούλα  µου ,  δε  θα  ‘ναι  κοντά  η  µητέρα  σου  να  σε  

παντρέψει  µήτε  στις  γέννες  σου  για  να  σου  δίνει  κουράγιο ,  που  κανένας  

άλλος  τότε  δε  σε  πονάει  πιότερο  απ’ τη  µάνα .  (Τ .  Ρούσσος)].  Θεωρεί  η  

ηρωίδα  ότι  η  µητριά  σε  καµ ία  περίπτωση  δεν  θα  αγαπήσει  τα  παιδιά  της  το  

ίδιο  όπως  αυτή  και  δεν  θα  τους  προσφέρει  αυτά  που  η  ίδια  θα  µπορούσε  

να  τους  προσφέρει ,  αν  έµενε  στη  ζωή .  Η  µητριά  βλέπει  ανταγωνιστικά  τα  

παιδιά  από  τον  προηγούµενο  γάµο .  Έτσι ,  αν  η  Άλκηστη  πεθάνει ,  αφήνει  

την  οικογένεια  πιο  ευάλωτη ,  ιδιαίτερα  µάλιστα  αν  κάποιο  από  τα  παιδιά  

είναι  κορίτσι .  Εδώ  προκύπτει  ένα  ερώτηµα .  Σε  όλα  τα  έργα  του  ο  

Ευριπίδης ,  όταν  χρησιµοποιεί  παιδιά ,  επιλέγει  αυτά  να  είναι  αγόρια .  Εδώ ,  

όµως ,  χρησιµοποιεί  και  ένα  κορίτσι .  Γιατί  το  κάνει  άραγε  αυτό ;  Το  πιο  

πιθανό  είναι ,  σύµφωνα  µε  τον  µελετητή  M. Dyson, ότι  το  κάνει  για  να  

ενισχύσει  το  πάθος  στη  σκηνή  του  θανάτου  της  Άλκηστης .62 Έτσι  ενισχύει  

την  επίδραση  της  έκκλησης  της  προς  τον  Άδµητο  να  µην  ξαναπαντρευτεί .  

Είναι  µεγάλη  η  έγνοια  µ ιας  µάνας  για  τα  παιδιά  της .  Βλέπουµε  

χαρακτηριστικά  ότι  η  Άλκηστη  εµπιστεύτηκε  τα  παιδιά  της  πρώτα  στην  

θεά  Εστία  και  έπειτα  στον  Άδµητο .   
                                                 
60 Ευρ. Άλκ. 309-313. 
61 Ευρ. Άλκ. 317-319. 
62 M. Dyson, «Alcestis Children and the character of Admetus», Journal of Hellenic Studies, cviii (1988) 
16. 
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 Αφού  ο  Άδµητος  υποσχέθηκε  στην  ετοιµοθάνατη  σύζυγό  του  ότι  δεν  

πρόκειται  να  ξαναπαντρευτεί ,  η  Άλκηστη  στρέφεται  προς  τα  παιδιά  της  

και  τους  επαναλαµβάνει  αυτό  που  µόλις  πριν  λίγο  ο  πατέρας  τους  είπε :  «ð 

pa‹dej, aÙtoˆ d¾ t£d' e„shkoÚsate/ patrÕj lšgontoj m¾ game‹n ¥llhn pot�/  

guna‹k' ™f' Øm‹n mhd' ¢tim£sein ™mš.»63 [µτφρ .  παιδιά  µου ,  τον  πατέρα  σας  τον  

ίδιο  τον  ακούσατε  να  λέει  πως  δε  θα  πάρει  άλλη  γυναίκα  να  ‘ναι  µητριά  σας  

µήτε  ποτέ  θα  µ’ ατιµάσει .  (Τ .  Ρούσσος)].  Προσπαθεί  µε  κάθε  τρόπο  να  

καθησυχάσει  την  ανησυχία  τους  και  να  µετριάσει  τον  πόνο  τους .  Μάλιστα  

ιδιαίτερη  αίσθηση  προκαλεί  το  γεγονός  ότι  αµέσως  µετά  παραδίδει  στον  

Άδµητο  τα  παιδιά  χέρι  µε  χέρι :  «™pˆ to‹sde pa‹daj ceirÕj ™x ™mÁj dšcou.»64 

[µτφρ .  Τότε  απ’ το  χέρι  µου  πάρε  τα  τέκνα .  (Τ .  Ρούσσος)] και  του  ζητάει  

να  γίνει  πατέρας  και  µητέρα  µαζί  γι’ αυτά :«sÝ nàn genoà to‹sd' ¢nt' ™moà 

m»thr tšknoij.»65 [µτφρ .  Αντί  για  µένα  µάνα  τους  να  γίνεις .  (Τ .  Ρούσσος)].  

Και  αποχαιρετά  οριστικά  τα  παιδιά  της  στο  στίχο :«oÙ dÁq' ˜koàs£ g', ¢ll¦ 

ca…ret', ð tškna.»66 [µτφρ .  Παιδιά  µου ,  έχετε  γεια ,  σβήνω  άθελά  µου .  (Τ .  

Ρούσσος)].   

 Αµέσως  µετά  το  θάνατο  της  Άλκηστης  ο  γιος  της  τραγουδά  µ ια  

µονωδία  δυο  στροφών  από  δέκα  στίχους  η  κάθε  µ ια .  Είναι  η  µεγαλύτερη  

µονωδία  που  έχει  δώσει  ο  Ευριπίδης  σε  ένα  παιδί  στις  τραγωδίες  του  να  

τραγουδήσει .  Το  αγόρι  εκφράζει  τον  πόνο  της  απώλειας  της  µητέρας  του  

και  εκ  µέρους  της  αδελφής  του .  Βλέπει  τα  βλέφαρα  της  κλειστά  και  στη  

σκέψη  ότι  δεν  πρόκειται  αυτά  να  ξανανοίξουν  ποτέ ,  της  φωνάζει  µε  

απόγνωση  και  τη  φιλάει :  «‡de g¦r ‡de blšfaron kaˆ paratÒnouj cšraj./ 

Øp£kouson ¥kouson, ð m©ter, ¢nti£zw./ ™gè s' ™gè, m©ter,/ kaloàma… s' Ð sÕj 

potˆ so‹si p…t-/ nwn stÒmasin neossÒj.»67 [µτφρ .  Κοίταξε ,  δες  τα  βλέφαρά  της  

κλεισµένα  και  τα  χέρια  της  νεκρά .  Μητέρα  µου ,  άκουσέ  µε ,  αχ! Άκουσέ  µε ,  

σε  ικετεύω  εγώ ,  µανούλα ,  εγώ  το  τρυφερό  βλαστάρι  σου ,  φιλώ  το  στόµα  σου  

και  σου  µιλώ  (Τ .  Ρούσσος)].  Στην  αντιστροφή  το  παιδί  εκφράζει  τον  

αντίκτυπο  που  θα  έχει  ο  θάνατος  της  σε  αυτόν ,  την  αδελφή  του  και  τον  

πατέρα  τους :  «nšoj ™gè, p£ter, le…pomai f…laj/ monÒstolÒj te matrÒj· ð/ 
                                                 
63 Ευρ. Άλκ. 371-373.  
64 Ευρ. Άλκ. 375. 
65 Ευρ. Άλκ. 377. 
66 Ευρ. Άλκ. 389. 
67 Ευρ. Άλκ. 399-403. 
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scštlia d¾ paqën/ ™gë ™rg¦ . .,/ sÚ tš moi sÚgkasi koÚra/ sunštlaj· . . . . . ð 

p£ter, / ¢nÒnat' ¢nÒnat' ™nÚmfeusaj, oÙd� g»rwj / œbaj tšloj sÝn t´d'· / œfqito 

g¦r p£roj· o„comšnaj d� soà, / m©ter, Ôlwlen o�koj.»68 [µτφρ .  Πατέρα  µου ,  

έχασα  µικρός  τη  λατρευτή  µου  µάνα ,  ορφάνεψα .  Τι  φοβερά  µε  βρήκαν  πάθη! 

Κι  εσύ ,  αδελφούλα ,  τα  µοιράζεσαι  µαζί  µου .  Ανώφελα ,  πατέρα ,  

παντρεύτηκες ,  ανώφελα ,  δεν  έφτασες  στα  γηρατειά  µ’ εκείνη ,  πάρωρα  

πέθανε .  Μάνα  µου ,  αφανίστηκε  το  σπίτι  µας  που  εχάθης  (Τ .  Ρούσσος)].  

Τώρα ,  που  εκείνη  χάθηκε ,  το  σπίτι  τους  θα  καταστραφεί .  Κάτι  το  οποίο  η  

Άλκηστη  απευχόταν  και  µάλιστα  τελευταία  της  επιθυµ ία  ήταν  να  

διασφαλιστεί  η  διάσωση  του  σπιτιού  και  της  οικογένειας  της .  

Παρατηρούµε  ότι  τα  λόγια  του  παιδιού  είναι  λόγια  που  µόνο  ένας  µεγάλος  

θα  µπορούσε  να  χρησιµοποιήσει ,  προκειµένου  να  εκφράσει  τα  

συναισθήµατά  του .  Μιλάει  για  ορφάνια  από  τη  µητέρα ,  για  τη  στέρηση  

της  συζύγου  από  τον  πατέρα ,  για  διάλυση  του  οίκου  µετά  το  θάνατό  της .  

Πέρα  από  το  λόγο  που  χρησιµοποιεί  το  παιδί ,  ακόµα  και  τα  θέµατα ,  τα  

οποία  συζητάει ,  δεν  αρµόζουν  να  ειπωθούν  από  ένα  παιδικό  στόµα .  

«Εκφράζει  τα  συναισθήµατα  που  οι  µεγάλοι  νιώθουν  γι’ αυτό»69,  όπως  

αναφέρει  χαρακτηριστικά  η  Dale.  

Η  κλασική  ελληνική  γλυπτική  και  η  αγγειοπλαστική  είχε  την  τάση  

να  αναπαριστά  τα  παιδιά  όχι  ως  παιδιά  αλλά  ως  µ ινιατούρες  των  ανδρών .  

Κάτι  παρόµοιο  συµβαίνει  και  στην  ελληνική  τραγωδία .  Το  παιδί  πρέπει  να  

µ ιλάει  µ ια  γλώσσα  ανάλογη  αυτής  των  ηρώων  ή  τουλάχιστον  κατάλληλη  

για  υψηλή  ποίηση .  Η  µορφή  της  παιδικότητας  πρέπει  να  προσδιορίζεται  µε  

µ ία  λέξη  ή  µε  µ ια  παιδική  γλώσσα  που  να  είναι  επιβλητική .  Κατά  κύριο  

λόγο  η  γλώσσα  των  παιδιών  ανταποκρίνεται  στην  κανονική  τραγική  

απαγγελία  και  ένα  µέρος  της  αναµφίβολα  φαίνεται  σε  µας  αταίριαστη  για  

ένα  παιδί .  Η  επιτυχία  ή  η  αποτυχία  µ ιας  τέτοιας  προσπάθειας  να  

συνδυαστούν  τα  δυο  στυλ  γραφής ,  το  ηρωικό  από  τη  µ ια  και  ο  παιδικός  

λόγος  από  την  άλλη ,  δύσκολα  µπορεί  να  κριθεί  µε  σιγουριά .  Πρέπει ,  

επίσης ,  να  σηµειώσουµε  ότι ,  όπου  τα  παιδιά  αρθρώνουν  λόγο ,  αυτό  

γίνεται  µε  λυρικό  τρόπο  και  ποτέ  µε  κανονικό  διάλογο .  Αυτό  είναι  πολύ  

                                                 
68 Ευρ. Άλκ. 406-415. 
69 Α.Μ. Dale (ed.), Euripides Alcestis, Oxford University Press, Oxford, 1978, σ. 85. 



 47

σηµαντικό  και  απολύτως  σωστό .70 Τα  λόγια  του  µ ικρού  αγοριού  

στρέφονται  γύρω  από  το  θέµα  της  µητρότητας .  Η  µετάβαση  σε  ένα  άλλο  

θέµα  θα  ήταν  απροσδόκητη  ύστερα  από  την  έµφαση  που  είχε  δοθεί  στο  

ενδιαφέρον  της  Άλκηστης  για  την  τύχη  των  παιδιών  µετά  τον  χαµό  της .  Το  

αγόρι ,  που  µ ιλάει  και  εκ  µέρους   της  αδελφής  του ,  εκφράζει  το  σοκ  από  τη  

συνειδητοποίηση  ότι  η  µητέρα  του  «χάθηκε» πραγµατικά .  Βλέπει  τα  

κλειστά  της  µάτια  και  τα  ακίνητα  χέρια  της  και  σπαράζει  από  τον  πόνο .  

Στην  αντιστροφή  µ ιλά  για  την  επίδραση  που  θα  έχει  ο  θάνατός  της  σε  

εκείνον ,  στην  αδελφή  του  και  στον  πατέρα  του .  Το  σπίτι  τους  τώρα  που  

χάθηκε  θα  διαλυθεί .  Η  πραγµατικότητα  του  θανάτου  της  µητέρας  τους  και  

η  καταστροφική  επίδραση  που  θα  έχει  ο  θάνατός  της  στην  οικογένεια  τους  

είναι  τα  δυο  θέµατα  που  πραγµατεύεται  το  τραγούδι  του  αγοριού .  Το  

τραγούδι  του  έχει  έναν  σηµαντικό  ρόλο  να  παίξει  και  αυτός  είναι  να  δώσει  

µ ια  ενότητα  στο  θρήνο  και  τη  θλίψη  της  οικογένειας .71    

 Στο  στίχο  434 τα  παιδιά  φεύγουν  µαζί  µε  τον  πατέρα  τους    

προκειµένου  να  ετοιµάσουν  την  κηδεία  της  µητέρας  τους .  Η  παρουσία  

τους  ή  η  απουσία  τους  δεν  αναφέρεται  στη  συνέχεια  του  δράµατος .  

Αναφέρονται  ξανά  τα  παιδιά  στο  θρήνο  του  Άδµητου  στους  στίχους :  

«aÙcmhrÕn oâdaj, tškna d' ¢mfˆ goÚnasi/ p…ptonta kla…V mhtšr', o‰ d� 

despÒtin»72 [µτφρ .  τα  τέκνα  πάνω  στα  γόνατά  µου  να  θρηνούνε  (Τ .  

Ρούσσος)] αλλά  αγνοούνται  στη  δράση .   

Η  Άλκηστη ,  ενώ  πέθανε  ως  σύζυγος  και  ως  µητέρα ,  στο  τέλος  του  

δράµατος  ξαναζωντανεύει  µόνο  ως  σύζυγος  και  αυτό  γιατί  άξιζε  στον  

Άδµητο  να  µην  χάσει  τη  σύζυγό  του .  Οπότε  η  παρουσία  των  παιδιών  στην  

τελευταία  σκηνή  του  δράµατος  δεν  θα  ήταν  χρήσιµη .  Μόνο  οι  αντιδράσεις  

του  Άδµητου  φαίνεται  να  έχουν  σηµασία .  Ο  ρόλος  των  παιδιών  ήταν  να  

στηρίξουν  το  δίληµµα  της  Άλκηστης  και  να  εκφράσουν  τη  θλίψη  της  

οικογένειας  σαν  σύνολο  από  την  απώλεια  της .  Στο  τέλος  του  έργου  ο  

Άδµητος  είναι  αυτός  που  βρίσκεται  στο  επίκεντρο  της  προσοχής .  Η  

                                                 
70 G. Murray, Euripides The Alcestis, George Allen & Unwin LTD, London, 1961, σ. 73-74. 
71 M. Dyson, «Alcestis’ Children and the Character of Admetus», Journal of Hellenic Studies, 108 (1988), 
σ.σ. 17-18. 
72 Ευρ. Άλκ. 947-948.  
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απουσία  των  παιδιών  στο  τέλος  του  δράµατος  βοηθά  στη  µελέτη  της  

αντίδρασης  του  Άδµητου .  73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 M. Dyson, ό.π. , σ. 18.   
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2.4. ΗΡΑΚΛΗΣ  ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

Κατά  τη  διάρκεια  της  απουσίας  του  Ηρακλή  στον  Άδη ,  όπου  είχε  

πάει  ύστερα  από  εντολή  του  Ευρυσθέα  για  να  φέρει  στη  γη  τον  Κέρβερο ,  

άφησε  τον  πατέρα  του  Αµφιτρύωνα ,  τη  γυναίκα  του  Μεγάρα  και  τα  τρία  

παιδιά  του  στη  φύλαξη  του  Κρέοντα ,  πατέρα  της  Μεγάρας  και  βασιλιά  της  

Θήβας .  Κάποιοι  Θηβαίοι  συνωµότησαν  εναντίον  του  βασιλιά ,  έφεραν  στην  

πόλη  τον  Λύκο  από  την  Εύβοια ,  που  σκότωσε  τον  Κρέοντα  και  

σφετερίστηκε  το  θρόνο  του .  Έπειτα  αποφασίστηκε  να  σκοτώσει  όλα  τα  

µέλη  της  οικογένειας  του  Ηρακλή ,  για  να  µην  µπορεί  κανείς  ποτέ  να  

εκδικηθεί  τον  φόνο  του  Κρέοντα .   

Ο  Ηρακλής  επιστρέφει  από  τον  Άδη  και  σώζει  τους  δικούς  του  

σκοτώνοντας  τον  Λύκο .  Η  Ήρα ,  εχθρός  του  Ηρακλή ,  έστειλε  την  Ίριδα  και  

τη  Λύσσα ,  που  προκάλεσε  τη  διασάλευση  του  λογικού  του  ήρωα .  Έτσι  

σκότωσε  τη  γυναίκα  του  και  τα  παιδιά  του ,  νοµ ίζοντας  πως  είναι  η  

γυναίκα  και  τα  παιδιά  του  εχθρού  του  Ευρυσθέα .   

Στο  τέλος  ο  φίλος  του  Ηρακλή  Θησέας  έρχεται  να  τον  συντρέξει  και  

να  τον  πάρει  µαζί  του  στην  Αθήνα ,  ενώ  ο  Αµφιτρύωνας  µένει  στη  Θήβα  

για  να  θάψει  τους  νεκρούς .   
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Στον  Ηρακλή  τα  παιδιά  είναι  ξανά  παρόντα ,  βουβά  όµως  κάτω  από  

την  απειλή  του  τυράννου  Λύκου .  Βρίσκονται  στη  σκηνή  χωρίς ,  όµως ,  οι  

θεατές  να  ακούν  τα  ίδια  να  µ ιλούν .  Πληροφορούµαστε  µόνο  από  τους  

άλλους  ήρωες  του  δράµατος ,  τι  λένε  τα  ίδια .  Ο  Πίνδαρος  αναφέρει  οκτώ  

παιδιά  και  άλλοι  αναφέρουν  επτά ,  πέντε  ή  τέσσερα .74 Εδώ  ο  Ευριπίδης  

υιοθετεί  την  εκδοχή  που  θέλει  να  έχουν  αποκτήσει  η  Μεγάρα  και  ο  

Ηρακλής  τρία  αγόρια :  «tre‹j d' Ôntaj Øm©j triptÚcoij turann…si/ pat¾r 

™pÚrgou, mšga fronîn eÙandr…v·»75 [µτφρ .  Στους  τρεις  σας  τρία  βασίλεια  

πύργωνε  ο  γονιός  σας  περήφανος  για  την  αντρεία  του .  (Τ .  Ρούσσος)].  Και  ο  

Απολλόδωρος  αναφέρει  ότι  ο  Ηρακλής  απέκτησε  από  την  γυναίκα  του  

Μεγάρα  τρία  αγόρια  τον  Θηρίµαχο ,  τον  Κρεοντιάδη  και  τον  ∆ηικόωντα :  

«gatšra Meg£ran, ™x Âj aÙtù pa‹dej ™gšnonto tre‹j»76.  

Τα  παιδιά  του  Ηρακλή  είναι  παρόντα  στη  σκηνή  από  την  αρχή  του  

έργου ,  όπου  τα  βρίσκουµε  στο  βωµό  του  ∆ία  Σωτήρα ,  που  υπάρχει  κοντά  

στο  παλάτι ,  να  κάνουν  ικεσίες  στο  θεό  µαζί  µε  τη  µητέρα  τους  και  τον  

παππού  τους  Αµφιτρύωνα ,  καθώς  εκδιώχθηκαν  από  το  παλάτι  από  τον  

τύραννο  Λύκο  κατά  τη  διάρκεια  της  απουσίας  του  Ηρακλή .  Παραµένουν  

εκεί  έως  το  στίχο  338. Στη  συνέχεια  αποσύρονται  µε  τη  µητέρα  τους  στο  

παλάτι :  «ð tškn', Ðmarte‹t' ¢ql…J mhtrÕj podˆ/ patrùon ™j mšlaqron, oá tÁj 

oÙs…aj»77 [µτφρ .  Παιδιά  µου ,  ακολουθάτε  της  µητέρας  τ’ άθλιο  βήµα  για  το  

πατρικό  σας  παλάτι  (Τ .  Ρούσσος)] µέχρι  τον  στίχο  451, που  

ξαναεµφανίζονται  πάντα  µε  τη  συνοδεία  του  παππού  τους  και  της  µητέρας  
                                                 
74 Σχόλια στον Πίνδαρο: Ωδή Ι 4, 104: «pa…dwn Lus…macÒj fhs…  tinaj ƒstore‹n m¾ 
ØpÕ/`Hraklšouj ¢ll' ØpÒ tinwn dolofonhqÁnai xšnwn· oƒ d� LÚkon/ tÕn basilša 
fasˆn aÙtoÝj foneàsai· Swkr£thj (FHG IV 499)/d� ØpÕ AÙgšou fhsˆn aÙtoÝj 
dolofonhqÁnai. kaˆ perˆ toà/¢riqmoà d� diall£ttousi· DionÚsioj m�n ™n prètJ 
KÚklwn/ Qhr…macon kaˆ DhιkÒwnta, EÙrip…dhj/(d� prost…qhsin aÙto‹j kaˆ 
'AristÒdhmon· Dein…aj/d� Ð 'Arge‹oj Qhr…macon, Kreonti£dhn, DhιkÒwnta,/ Dh�ona· 
FerekÚdhj d� ™n deutšrJ) 'Ant…-/macon, KlÚmenon, GlÁnon, Qhr…macon, 
Kreonti£dhn, lšgwn/ aÙtoÝj e„j tÕ pàr ØpÕ toà patrÕj ™mbeblÁsqai· B£toj d� ™n 
deutšrJ 'Attikîn ƒstoriîn (FHG IV 350) PolÚdwron, 'An…kh-/ton, MhkistÒfonon, 
Patroklša, ToxÒkleiton, MenebrÒnthn, /Cers…bion. `HrÒdwroj d� kaˆ d…j 
fhsi/manÁnai tÕn `Hraklša· ™kaq£rqh d� ØpÕ Sik£lou, éj fhsi/ Menekr£thj 
lšgwn aÙtoà toÝj uƒoÝj e�nai Ñktë kaˆ kale‹sqai oÙc `Hrakle…daj, oÙdšpw g¦r 
`HraklÁj çnom£-/zeto» 
 
75 Ευρ. Ηρακλ., 474-475. 
76 Απολλ. 2, 70, 3.  
77 Ευρ. Ηρακλ., 336-337. 
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τους .  Στο  στίχο  526 πληροφορούµαστε  από  τον  Ηρακλή ,  που  µόλις  έχει  

γυρίσει  από  τον  Άδη ,  ότι  τα  παιδιά  του  είναι  νεκροστολισµένα :  «œa· t… 

crÁma; tškn' Ðrî prÕ dwm£twn/ stolmo‹si nekrîn kr©taj ™xestemmšna,»78 [µτφρ .  

µπρος  από  το  σπίτι  τα  παιδιά  µου  θωρώ  να  ‘χουν  στολίδια  νεκρικά  στο  

κεφάλι  (Τ .  Ρούσσος)].  Παρακάτω  τα  ικετεύει  να  ξαναµπούν  µέσα  στο  

παλάτι  πιο  ευτυχισµένα  αυτή  τη  φορά ,  αφού  µε  την  επιστροφή  του  δεν  

κινδυνεύουν  πια :  «¢ll' e�', Ðmarte‹t', ð tškn', ™j dÒmouj patr…· / kall…onšj t¥r' 

e‡sodoi tîn ™xÒdwn/ £reisin Øm‹n. ¢ll¦ q£rsoj ‡scete»79 [µτφρ .  Όµως ,  παιδιά  

µου ,  στο  παλάτι  ακολουθάτε  το  γονιό  σας .  Μπαίνετε  τώρα  πιο  ευτυχισµένα  

παρ’ όσο  βγαίνατε .  (Τ .  Ρούσσος)].  Στη  συνέχεια ,  αφού  η  Λύσσα  σάλεψε  το  

νου  του  Ηρακλή  και  τον  κυρίευσε  µε  µανία ,  εκείνος  σκοτώνει  γυναίκα  και  

παιδιά ,  τα  ίδια  που  πριν  από  λίγο  τα  γλίτωσε  από  το  θάνατο  και  οι  θεατές  

αντικρίζουν  µε  φρίκη  τα  πτώµατα  τους  µέσα  στο  παλάτι  πλάι  στο  πτώµα  

της  µητέρας  τους .  Τραγουδά  ο  Χορός :  «„è moi·/ ‡desqe d� tškna prÕ patrÕj/ 

¥qlia ke…mena dust£nou, / eÛdontoj Ûpnon deinÕn ™k pa…dwn fÒnou.»80 [µτφρ .  

Άαχ! Τα  δύσµοιρα  παιδιά  κοιτάξτε  που  σκότωσε  ο  πανάθλιος  γονιός  κι  ο  

φόνος  τους  τον  βύθισε  σ’ ύπνο  βαθύ  και  φοβερό .  (Τ .  Ρούσσος)].  Ο  

Ευριπίδης  προκειµένου  να  τονίσει  τη  φρίκη  της  αποτρόπαιας  πράξης  του  

Ηρακλή ,  που  άθελά  του  διέπραξε  και  κυριευµένος  από  µ ια  κρίση  µανίας  

στην  οποία  τον  είχαν  υποβάλλει  οι  θεοί ,  αφήνει  τα  πτώµατα  των  παιδιών  

στην  σκηνή  ως  το  τέλος  του  δράµατος .   

      Βλέπουµε  µ ια  πολύ  δεµένη  και  αγαπηµένη  οικογένεια  να  απαρτίζεται  

από  το  συζυγικό  ζευγάρι  Μεγάρα  και  Ηρακλή ,  τρία  παιδιά  και  έναν  

παππού ,  τον  πατέρα  του  Ηρακλή  Αµφιτρύωνα .  Φεύγοντας  ο  Ηρακλής  και  

πηγαίνοντας  στον  Άδη ,  για  να  πραγµατοποιήσει  το  πιο  δύσκολο  

κατόρθωµά  του  που  του  ανέθεσε  ο  Ευρυσθέας ,  ανέθεσε  στον  πατέρα  του  

Κρέοντα ,  βασιλιά  της  Θήβας ,  την  προστασία  της  οικογένειάς  του  για  όσο  

καιρό  θα  έλειπε  ο  ίδιος .  Ίσως  αντιλαµβανόταν  ότι  µπορεί  και  να  µην  

ξαναγύριζε  στον  πάνω  κόσµο  και  ήθελε  µε  κάποιο  τρόπο  να  διασφαλίσει  

την  προστασία  της  οικογένειάς  του .  Αναθέτει ,  λοιπόν ,  στον  παππού  των  

παιδιών  την  προστασία  τους .  Εκείνος ,  όµως  δολοφονείται  από  τον  

                                                 
78 Ευρ. Ηρακλ., 525-526. 
79 Ευρ. Ηρακλ. 622-624. 
80 Ευρ. Ηρακλ., 1031-1034. 
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σφετεριστή  του  θρόνου  του  Λύκο ,  ο  οποίος  ήθελε  να  εξοντώσει  ολόκληρη  

τη  γενιά  του  ήρωα  και  έτσι ,  το  έργο  της  προστασίας  των  παιδιών  

αναλαµβάνει  ο  άλλος  τους  παππούς  και  πατέρας  του  Ηρακλή  

Αµφιτρύωνας :  «™gë dš le…pei g£r me to‹sd' ™n dèmasin/ trofÕn tšknwn 

o„kourÒn, ¹n…ka cqonÕj/ mšlainan Ôrfnhn e„sšbaine, pa‹j ™mÒj»81 [µτφρ .  Και  µ’ 

άφησε ,  σαν  έµπαινε  στη  µαύρη  του  Άδη  σκοτεινιά ,  να  προστατεύω  τα  τέκνα  

του  σ’ αυτό  το  σπίτι .  (Τ .  Ρούσσος)].  Συνήθως  αυτός  ο  ρόλος  δινόταν  σε  

γυναίκες  συγγενείς  των  παιδιών .  Ο  Αµφιτρύωνας  κάθεται  ως  ικέτης  στο  

βωµό  του  ∆ία  Σωτήρα ,  που  προστατεύει  την  οικογένεια ,  προκειµένου  να  

τον  παρακαλέσει  να  σώσει  τα  παιδιά  του  γιου  του  από  κάθε  πιθανό  

κίνδυνο .  Νοιάζεται  γι’ αυτά  και  ανησυχεί  σαν  αληθινός  γονιός  για  την  

τύχη  τους ,  αφού  ο  πατέρας  τους  δεν  βρίσκεται  κοντά  τους  για  να  τα  

προστατέψει .  Στη  συγκεκριµένη  περίπτωση  ο  Αµφιτρύωνας  αντικαθιστά  

τον  πατέρα  των  παιδιών  ενώ  συνήθως  οι  παππούδες  λειτουργούν  

συµπληρωµατικά .   

 Την  οικογένεια ,  όµως ,   αυτή  ήρθε  να  καταστρέψει  ένας  τύραννος  ο  

Λύκος .  Σφετερίστηκε  το  θρόνο  του  Κρέοντα  σκοτώνοντας  τον  και  στη  

συνέχεια  θέλησε  να  καταστρέψει  και  την  υπόλοιπη  οικογένεια .  Θέλησε  να  

σκοτώσει  τα  παιδιά  και  τη  γυναίκα  του  Ηρακλή  καθώς  και  τον  

Αµφιτρύωνα .  ∆εν  αρκέστηκε  µόνο  στους  µεγάλους  αλλά  ήθελε  να  

αφανίσει  και  τα  παιδιά  του  Ηρακλή  που  δεν  του  έφταιξαν  σε  τίποτα  αλλά  

γνωρίζει  ότι  µεγαλώνοντας  θα  θέλουν  να  εκδικηθούν  το  αίµα  της  µητέρας  

τους .  Έτσι ,  προκειµένου  να  αποκλείσει  το  ενδεχόµενο  της  µελλοντικής  

εκδίκησης ,  θα  τα  σκότωνε  και  αυτά .  Αυτά  πληροφορούµαστε  στον  

πρόλογο  του  έργου  από  τον  Αµφιτρύωνα :  «toÙmoà g¦r Ôntoj paidÕj ™n 

muco‹j cqonÕj/ Ð kainÕj oátoj tÁsde gÁj ¥rcwn LÚkoj/ toÝj `Hrakle…ouj pa‹daj 

™xele‹n qšlei/ ktanën d£mart£ <q'>, æj fÒnJ sbšsV fÒnon,/ k¥m'e‡ ti d¾ cr¾ k¥m' 

™n ¢ndr£sin lšgein/ gšront' ¢cre‹on m» poq' o†d' ºndrwmšnoi/ m»trwsin kpr£xwsin 

a†matoj d…khn.»82 [µτφρ .  Γιατί  ο  καινούργιος  βασιλιάς ,  ο  Λύκος  τούτος ,  µια  

και  ο  γιος  µου  λείπει  βαθιά  στον  Άδη ,  θέλει  να  σκοτώσει  τα  τέκνα ,  τη  

γυναίκα  του  και  εµένα- αν  πρέπει  εµέ  τον  άχρηστο  και  γέρο  µέσα  στους  

άντρες  να  µε  λογαριάζουν- µε  φόνο  σβήνοντας  το  φόνο  κι  έτσι  µη  
                                                 
81 Ευρ. Ηρακλ., 44-46. 
82 Ευρ. Ηρακλ., 37-43. 
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µεγαλώσουνε  και  κάποια  µέρα  τον  τιµωρήσουν  για  της  µάνας  τους  το  αίµα .  

(Τ .  Ρούσσος)].  Τα  λόγια  αυτά  του  Αµφιτρύωνα  µας  τα  πιστοποιεί  και  ο  

ίδιος  ο  τύραννος  Λύκος :  «oÜkoun trafšntwn tînde timwroÝj ™moÝj/ crÇzw 

lipšsqai tîn dedramšnwn d…khn»83 [µτφρ .  Ανάγκη  εγώ  δεν  έχω  ν’ αφήσω  

αυτούς  που  µόλις  µεγαλώσουν ,  για  τα  έργα  µου  θα  γίνουν  τιµωροί  µου .  (Τ .  

Ρούσσος)].  Οµολογεί  και  ο  ίδιος  ότι  θέλει  να  αφανίσει  ολόκληρη  τη  γενιά  

του  Ηρακλή  προκειµένου  να  µην  υπάρχουν  µελλοντικοί  εκδικητές  της  

πράξης  του .  Τρίτη  αναφορά  στο  ίδιο  θέµα  γίνεται  και  από  τη  Μεγάρα  που  

ενηµερώνει  τον  Ηρακλή  σχετικά  µε  το  τι  συµβαίνει  και  γιατί  τα  παιδιά  

τους  είναι  νεκροστολισµένα :«t… fÇj; t… tarbîn Ñrf£neum' ™mîn tšknwn;/ m» 

pote Kršontoj q£naton kteisa…ato»84 [µτφρ .  Τι  λές; Παιδιά  ορφανά  τι  τον  

φόβιζαν; Του  Κρέοντα  το  χαµό  µην  εκδικήσουν ;].   

 Το  θέµα  της  εκδίκησης  για  το  θάνατο  των  γονέων  το  συναντάµε  και  

σε  άλλες  τραγωδίες  του  Ευριπίδη .  Στην  Ανδροµάχη  ο  Μενέλαος  και  η  

Ερµ ιόνη  θέλουν  να  σκοτώσουν  και  το  Μολοσσό ,  γιο  της  Ανδροµάχης ,  για  

να  αποφύγουν  αργότερα  την  εκδίκηση  που  θα  έπαιρνε  για  το  θάνατό  της  

µητέρας  του .  Λέει  χαρακτηριστικά  ο  Μενέλαος :  «tÒnd' `ErmiÒnh· kaˆ g¦r 

¢no…a/ meg£lh le…pein ™cqroÝj ™cqrîn,/ ™xÕn kte…nein/ kaˆ fÒbon o‡kwn 

¢felšsqai»85 [µτφρ .  είναι  µεγάλη  τρέλα  ν’ αφήσεις  τα  παιδιά  των  εχθρών  

σου  να  ζουν  σαν  µπορείς  να  τα  σφάξεις  και  να  διώξεις  το  φόβο  από  το  σπίτι  

σου] (µτφρ .  Τ .  Ρούσσος).  Στην  Ηλέκτρα  ο  Ορέστης  παίρνει  εκδίκηση  για  

το  θάνατό  του  πατέρα  του  Αγαµέµνονα  σκοτώνοντας  τους  δολοφόνους  

του ,  τη  µητέρα  του  Κλυταιµνήστρα  και  τον  Αίγισθο .  

 Η  Μεγάρα ,  φοβάται  για  την  τύχη  τη  δική  της  και  των  παιδιών  της  

καθώς  ο  Ηρακλής  δεν  βρίσκεται  κοντά  τους ,  για  να  τους  προστατέψει :  «o† 

q' `Hr£kleioi pa‹dej, oÞj ØpÕ ptero‹j/ sózw neossoÝj Ôrnij ìj Øfeimšnh.»86 

[µτφρ .  τα  τέκνα  του  Ηρακλή  που  κάτω  από  τα  φτερά  µου  τα  προστατεύω  

σαν  πουλάκι  τα  µικρά  του .  (Τ .  Ρούσσος)].  Έτσι  οι  θεατές  βλέπουν  τη  

Μεγάρα  να  έχει  αγκαλιά  τα  τρία  της  αγόρια  από  ανάγκη  να  τα  

προστατέψει ,  όπως  το  πουλί  βάζει  κάτω  από  τα  φτερά  του  τα  µ ικρά  του  
                                                 
83 Ευρ. Ηρακλ., 168-169. 
84 Ευρ. Ηρακλ., 546-547.  
85 Ευρ. Ανδρ. 519-522.  
86 Ευρ. Ηρακλ. 71-72. 
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προκειµένου  να  τα  διαφυλάξει .  Εδώ  ο  Ευριπίδης  χρησιµοποιεί  την  

κλασική  µεταφορά  του  κλωσόπουλου  που  βρίσκει  καταφύγιο  στις  

φτερούγες  της  µητέρας  του .  Στις  τραγωδίες  του  Ευριπίδη ,  κυρίως ,  

χρησιµοποιείται  αυτή  η  παροµοίωση  των  παιδιών  µε  µ ικρά  πουλιά  που  από  

φόβο  τρέχουν  στην  αγκαλιά  της  µητέρας  τους  για  να  προστατευτούν .87 

Μέσα  από  αυτήν  την  εικόνα  διαφαίνεται  άψογα  η  µητρική  στοργή  και  

αγάπη .  Μπορεί  σε  µ ια  πατριαρχική  κοινωνία  ο  πατέρας  να  θεωρείτο  πιο  

σηµαντικός  στη  ζωή  του  παιδιού  απ’ ότι  η  µητέρα ,  παρόλα  αυτά  η  αγάπη  

της  µητέρας  και  το  δέσιµο  της  µε  τα  παιδιά  ήταν  κάτι  που  δεν  µπορούσε  

να  αµφισβητηθεί  σε  καµ ία  περίπτωση .  Στον  Ευριπίδη  χαίρουν  µεγάλης  

συµπάθειας  οι  γυναίκες-µητέρες .  Όλες  οι  γυναίκες  στα  έργα  του  αγαπούν  

τα  παιδιά  τους  και  µάχονται  µανιωδώς  προς  το  συµφέρον  τους .  Είναι  

χαρακτηριστικό  το  παράδειγµα  της  Ανδροµάχης  που  επιθυµεί  να  πεθάνει  

αυτή  για  να  σωθεί  το  παιδί  της :  «ð tšknon, ¹ tekoàs£ s', æj sÝ m¾ q£nVj, / 

ste…cw prÕj “Aidhn· Àn d' Øpekdr£mVj mÒron,»88 [µτφρ .  Για  να  σωθείς ,  παιδί  

µου ,  πάω  στον  Άδη .  (Τ .  Ρούσσος)].  Επίσης ,  στο  έργο  Φοίνισσαι  ο  

Ευριπίδης  βάζει  στο  στόµα  του  Χορού  τα  παρακάτω  λόγια :  «  deinÕn 

gunaixˆn aƒ di' çd…nwn gona…, / kaˆ filÒteknÒn pwj p©n gunaike‹on gšnoj»89 

[µτφρ .  Μεγάλοι  οι  πόνοι  της  γέννας .  Μεγάλοι .  Όλες  οι  γυναίκες  λιώνουν  

για  τα  παιδιά  τους .  (Κώστας  Τοπούζης)].   

 Στα  παρακάτω  λόγια  της  Μεγάρας  πληροφορούµαστε  τι  λένε  τα  ίδια  

τα  παιδιά  για  την  απουσία  του  πατέρα  τους .  Προσφωνούν  τον  πατέρα  τους  

«’W f…ltat', aÙd´, m» m' ¢pokte…nVj, p£ter·» [µτφρ .  Μην  µε  σκοτώνεις  ακριβέ  

πατέρα  (Τάσος  Ρούσσος)]90.  «Ο  Ευριπίδης  έχει  την  ικανότητα  να  

αναπαριστά  το  πάθος  και  το  ευάλωτο  της  νεότητας .  Εδώ  οι  σπαρακτικές  

ερωτήσεις  των  παιδιών  δίνουν  µε  έµφαση  την  απουσία  του  Ηρακλή  και  τις  

µάταιες  προσπάθειες  της  Μεγάρας  να  τα  εξαπατήσει  µε  δικαιολογίες  γιατί  

                                                 
87Βλ. Ευριπίδη: Άλκηστις, 189-190 «παῖδες δε πέπλων µητρός ἐξηρτηµένοι ἒκλαιον» [µτφρ. 
Θρηνούσαν τα τέκνα της κρατώντας τη απ’ τα ρούχα. (Τ. Ρούσσος)]- Ηρακλεῖδαι, 48-49 «ὦ τέκνα 
τέκνα, δεῦρο, λαµβάνεσθ’ ἐµῶν πέπλων» [µτφρ. Παιδιά µου Παιδιά µου. Εδώ! Πιαστείτε απ’ τα 
ρούχα µου. (Τ. Ρούσσος)]- Τρωάδες, 750 «τι µου δέδραξαι χερσί κἀντέχῃ πέπλων, νεοσσός ὡσεί 
πτέρυγας ἐσπίτνων ἐµάς» [µτφρ. Τι απλώνεις στα ρούχα µου τα χέρια και µε σφίγγεις, σαν το µικρό 
πουλί που αποζητάει στης µάνας τις φτερούγες προστασία;» (Τ. Ρούσσος)] 
88 Ευρ. Ανδρ., 413-414.  
89 Ευρ. Φοίνισσες, 355-356. 
90 Ευρ. Ηρακλ., 988. 
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δεν  είναι  εκεί  ο  Ηρακλής  µαζί  τους .».91 Αντιλαµβάνονται  µέσα  στην  

αθωότητα  τους  ότι  κάτι  συµβαίνει  και  ανησυχούν  για  τον  πατέρα  τους .  

Κάνουν  συνεχείς  ερωτήσεις  στη  µητέρα  τους  που  δηλώνουν  την  ανησυχία  

τους  και  ακόµα  και  οι  αντιδράσεις  τους  εκφράζουν  το  ίδιο  συναίσθηµα :  

«o‰ d' e„j œlegcon ¥lloj ¥lloqen p…tnwn,/ ’W mÁter, aÙd´, po‹ pat¾r ¥pesti gÁj;/      

t… dr´, pÒq' ¼xei; tù nšJ d' ™sfalmšnoi/ zhtoàsi tÕn tekÒnt'· ™gë d� diafšrw/     

lÒgoisi, muqeÚousa. qaum£zwn d' Ótan/ pÚlai yofîsi, p©j ¢n…sthsin pÒda,/ æj 

prÕj patrùon prospesoÚmenoi gÒnu.»92 [µτφρ .  Με  ρωτούνε  για  το  ‘να  και  για  

τ’ άλλο .  «Μητέρα», λεν ,  «πού  βρίσκεται  ο  πατέρας; Τι  κάνει; Πότε  θα  

‘ρθει;» Κι  ως  συµβαίνει  µε  τα  παιδιά ,  γυρεύουν  το  γονιό  τους .  Τους  λέω  

ψέµατα  και  ξεγελιούνται .  Η  πόρτα  όταν  χτυπάει ,  πετιούνται  απάνω  γεµάτα  

θαυµασµό ,  για  ν’ αγκαλιάσουν  τα  πόδια  του  πατέρα  τους .  (Τ .  Ρούσσος)].  

Τα  παιδιά  σε  αυτή  την  ηλικία  συνηθίζουν  να  κάνουν  πολλές  ερωτήσεις  

στους  γονείς ,  πόσο  µάλλον  στη  συγκεκριµένη  περίπτωση  για  την  απουσία  

του  πατέρα  τους .  Και  η  µητέρα  προσπαθεί  να  τα  καθησυχάσει  µε  λόγια  

που  θα  τα  κάνει  να  σταµατήσουν  να  ανησυχούν ,  µ ια  άλλη  συνηθισµένη  

τακτική  των  γονέων .  Ο  Αµφιτρύωνας  στους  παρακάτω  στίχους  την  

συµβουλεύει  να  σκουπίσει  τα  δάκρυα  των  παιδιών  της  και  να  προσπαθήσει  

να  τα  γαληνέψει  µε  όµορφα  και  γλυκά  λόγια ,  ώστε  να  µην  καταλάβουν  τι  

συµβαίνει  και  τροµοκρατηθούν :  «¢ll' ¹sÚcaze kaˆ dakrurrÒouj tšknwn/ 

phg¦j ¢fa…rei kaˆ pareuk»lei lÒgoij,/ klšptousa mÚqoij ¢ql…ouj klop¦j 

Ómwj.»93 [µτφρ .  Ησύχαζε  όµως  και  σκούπιζε  τα  δάκρυα  των  παιδιών  σου .  

(Τ .  Ρούσσος)].   

 Η  Μεγάρα  εκφράζει  µε  θέρµη  τα  συναισθήµατά  της  απέναντι  στα  

παιδιά  της :  «™gë filî m�n tškna· pîj g¦r oÙ filî/ ¤tikton, ¡mÒcqhsa; kaˆ tÕ 

katqane‹n»94 [µτφρ .  Τα  τέκνα  µου  αγαπάω .  Πώς  όχι; Εγώ  τα  γέννησα  και  τα  

‘χω  θρέψει  µε  µόχθους .  (Τ .  Ρούσσος)].  Η  αγάπη  της  µάνας  είναι  ένα  πολύ  

συνηθισµένο  µοτίβο  στο  δράµα .  Εδώ  η  Μεγάρα  οµολογεί  την  αγάπη  της  

για  τα  παιδιά  της  στον  Αµφιτρύωνα  που  ξεκίνησε  µε  τη  γέννησή  τους  και  

εξελίχθηκε  µε  το  µεγάλωµα  τους  που  έγινε  µε  πολλούς  µόχθους .  Παρόλα  

αυτά ,  η  Μεγάρα  δεν  θέλει  τα  παιδιά  της  να  ζήσουν  ντροπιασµένα  και  να  
                                                 
91 S. A. Barlow, Euripides Heracles, England, Aris & Phillips Ltd , 1996, σ. 128. 
92 Ευρ. Ηρακλ. 73-79. 
93 Ευρ. Ηρακλ., 98-100. 
94 Ευρ. Ηρακλ., 280-281. 
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σωθούν  δίχως  τιµή  σαν  δούλοι .  Προτιµάει  για  κείνη  και  για  τα  παιδιά  της  

έναν  ένδοξο  θάνατο  παρά  µ ια  ζωή  ντροπιασµένη  και  µέσα  στη  φτώχεια .  

∆εν  θέλει  να  ντροπιάσει  την  ευγενική  της  καταγωγή  και  ισχυρίζεται  ότι  

ούτε  ο  Ηρακλής  θα  ήθελε  κάτι  τέτοιο .  Αν  βρισκόταν  µαζί  τους  θα  

επιθυµούσε  το  ίδιο :  «oØmÕj d' ¢martÚrhtoj eÙkle¾j pÒsij,/ æj toÚsde pa‹daj 

oÙk ¨n ™ksîsai qšloi / dÒxan kak¾n labÒntaj· oƒ g¦r eÙgene‹j»95 [µτφρ .  Ο  

ξακουσµένος  µου  άντρας  δε  θα  θέλει  ν’ αφήσει  τα  παιδιά  του  να  σωθούνε  

δίχως  τιµή .  (Τ .  Ρούσσος)].  Μπροστά  στο  θάνατο  η  Μεγάρα  έχει  σκεφτεί  

τα  πάντα  προκειµένου  να  βρει  µ ια  λύση  και  να  βγάλει  την  οικογένεια  της  

από  τη  δεινή  θέση  στην  οποία  έχουν  περιέλθει .  Αλλά  καταλήγει  ότι  η  

καλύτερη  λύση  είναι  ένας  ένδοξος  θάνατος .  Τελευταία  της  επιθυµ ία  είναι  

να  της  επιτρέψει  ο  Λύκος  να  µπει  για  λίγο  στο  παλάτι  να  βάλει  στα  παιδιά  

της  νεκρικά  στολίδια ,  όπως  τους  αρµόζει  πριν  πεθάνουν .  Και  η  Μεγάρα  

και  η  Ανδροµάχη ,  σύζυγος  του  Έκτορα ,  κάνουν  πολύ  συγκινητικούς  

αποχαιρετισµούς  στα  νεαρά  παιδιά  τους .  Η  Μεγάρα  θυµάται  την  πρότερη  

τύχη  των  παιδιών  της  και  τις  υποσχέσεις  του  Ηρακλή  προς  αυτά  για  ένα  

µέλλον  γεµάτο  ελπίδα .  Θυµάται  την  κληρονοµ ιά  που  δηµ ιούργησε  ο  

Ηρακλής  στον  κάθε  του  γιο .  Αυτό  που  κάνει  τώρα ,  να  µ ιλάει  για  την  

πρότερη  καλή  τους  τύχη ,  αυξάνει  την  δριµύτητα  της  τωρινής  τους  

κατάστασης .  Απευθύνεται   στον  κάθε  ένα  ξεχωριστά ,  πρώτα  στον  

µεγαλύτερο  της  γιο  Θηρίµαχο ,  έπειτα  στον  Κρεοντιάδη  και  τελευταίο  

αφήνει  τον  ∆ηικόωντα :  «soˆ m�n g¦r ”Argoj œnem' Ð katqanën pat»r, /…/sÝ d' 

Ãsqa Qhbîn tîn filarm£twn ¥nax,/… soˆ d' ¿n œperse to‹j ˜khbÒloij pot�/     

tÒxoisi dèsein O„cal…an Øpšsceto. / tre‹j d' Ôntaj <Øm©j> triptÚcoij turann…si/      

pat¾r ™pÚrgou, mšga fronîn eÙandr…v·»96 [µτφρ .  Μοίρασε  το  Άργος  σε  σένα  ο  

πεθαµένος  σου  πατέρας ,  ….θα  ‘σουνα  βασιλιάς  εσύ  στη  Θήβα  που  της  

αρέσουν  τα  άρµατα ,  ….υποσχόταν  την  Οιχαλία  εσέ  να  σου  χαρίσει  που  µε  

τις  µακροτίναχτες  σαΐτες  είχε  κουρσέψει  κάποτε .  Στους  τρεις  σας  τρία  

βασίλεια  πύργωνε  ο  γονιός  σας  περήφανος  για  την  αντρεία  του .  (Τ .  

Ρούσσος)].  Στους  ίδιους  στίχους  παρουσιάζεται  η  τρυφερή  σκηνή  µε  τον  

Ηρακλή  να  παίζει  µε  τα  τρία  του  παιδιά ,  που  προσθέτει  ένα  πραγµατικό  

πάθος  στην  λεπτοµερή  εικόνα  της  παιδικής  ηλικίας  που  η  Μεγάρα  
                                                 
95 Ευρ. Ηρακλ., 290-292. 
96 Ευρ. Ηρακλ., 462, 467, 472-475. 
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προσπαθεί  να  µεταφέρει :  «stol»n te qhrÕj ¢mfšballe sù k£rv/ lšontoj, Îper 

aÙtÕj ™xwpl…zeto·»97 [µτφρ .  και  το  τοµάρι  σού  έβαζε  στους  ώµους  του  

λιονταριού  που  το  ‘χε  αρµατωσιά  του],  «™j dexi£n te s¾n ¢lexht»rion/ xÚlon 

kaq…ei da…dalon, yeudÁ dÒsin.»98 [µτφρ .  και  στο  δεξί  σου  χέρι  έβαζε ,  τάχα  

ψεύτικο  δώρο ,  το  τεχνουργηµένο  τεράστιο  ρόπαλό  του .] 

Η  Μεγάρα  λυπάται  για  τα  σχέδια  που  έκανε  για  το  γάµο  τους  και  

που  τελικά  θα  µείνουν  ανεκπλήρωτα  λόγω  της  κακής  τύχης  που  τους  

βρήκε :  «™gë d� nÚmfaj ºkroqiniazÒmhn, / k»dh sun£yous', œk t' 'Aqhna…wn 

cqonÕj/      Sp£rthj te Qhbîn q', æj ¢nhmmšnoi k£lJj/ prumnhs…oisi b…on œcoit' 

eÙda…mona.»99 [µτφρ .  Εγώ  πάλι  τις  πιο  καλές  εδιάλεγα  νυφάδες ,  για  να  

συµπεθεριάσω ,  απ’ την  Αθήνα ,  τη  Σπάρτη  και  τη  Θήβα .  Έτσι  δεµένοι  µε  

δυνατά  σχοινιά ,  µια  ευτυχισµένη  θα  ζούσατε  ζωή .  (Τ .  Ρούσσος)].  Περίπου  

µε  τον  ίδιο  τρόπο  η  Μήδεια ,  πριν  πεθάνουν  τα  παιδιά  της  από  τα  ίδια  της  

τα  χέρια ,  σκεφτόταν  τη  ζωή  που  θα  είχαν  µε  τη  µητέρα  τους .  Θα  τα  έβλεπε  

να  παντρεύονταν .  Θα  την  φρόντιζαν  στα  γεράµατα .  Αλλά  όλες  αυτές  οι  

ελπίδες  επρόκειτο  να  καταστραφούν :  «prˆn sfùn Ñn£sqai k¢pide‹n 

eÙda…monaj,/ prˆn lšktra kaˆ guna‹ka kaˆ gamhl…ouj/ eÙn¦j ¢gÁlai lamp£daj t' 

¢nasceqe‹n./ ð dust£laina tÁj ™mÁj aÙqad…aj./ ¥llwj ¥r' Øm©j, ð tškn', 

™xeqrey£mhn, / ¥llwj d' ™mÒcqoun kaˆ katex£nqhn pÒnoij,/ sterr¦j ™negkoàs' ™n 

tÒkoij ¢lghdÒnaj. /Ã m»n poq' ¹ dÚsthnoj e�con ™lp…daj / poll¦j ™n Øm‹n, 

ghrobosk»sein t' ™m�/ kaˆ katqanoàsan cersˆn eâ peristele‹n,/ zhlwtÕn 

¢nqrèpoisi· nàn d' Ôlwle d¾/ gluke‹a front…j. sfùn g¦r ™sterhmšnh»100 [µτφρ .  

προτού  να  σας  χαρώ  και  ευτυχισµένα  σας  δω ,  προτού  να  βρω  για  σας  νύφη  

και  τη  νυφιάτικη  στολίσω  κλίνη  και  κρατήσω  του  γάµου  τις  λαµπάδες .  Η  

βαριοµοίρα ,  η  ξιπασιά  µου  ποια  είταν! Του  κάκου  σας  ανάστησα ,  παιδιά  

µου ,  ναι! Του  κάκου  µοχτούσα ,  κι  απ’ τους  πόνους  τα  σπλάχνα  µου  

σκιστήκαν  να  σας  κάµω .  Πόσες  απάνω  σας  ελπίδες  είχα  έναν  καιρό  

βαλµένες ,  η  πανάθλια ,  να  µε  γηροθροφήσετε ,  κι  οπόταν  ξεψυχήσω ,  να  µε  

νεκροστολίστε  πρεπούµενα ,  που  το  ζουλεύουν  όλοι .  (Π .  Πρεβελάκης)].  Η  

Εκάβη ,  επίσης ,  στις  Τρωάδες ,  λέγοντας  για  τις  χαµένες  ελπίδες  της  µε  το  

                                                 
97 Ευρ. Ηρακλ., 465-466. 
98 Ευρ. Ηρακλ., 470-471. 
99 Ευρ. Ηρακλ., 476-479. 
100 Ευρ. Μήδ., 1025-1036.  
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χαµό  των  παιδιών  της  στον  πόλεµο ,  αναπολεί  πως  θα  ετοίµαζε  αυτά  για  

γάµο :  «k¢ntaàq' ¢risteÚont' ™gein£mhn tškna» [µτφρ .  και  διαλεχτά  έκανα  

παιδιά] και  «pÒlin q' ¡loàsan. §j d' œqreya parqšnouj/ ™j ¢x…wma numf…wn 

™xa…reton, / ¥lloisi qršyas' ™k cerîn ¢fVršqhn.»101 [µτφρ .  Όσες  µεγάλωσα  

κοπέλες  για  να  γίνουν  νυφάδες  σ’ άντρες  διαλεγµένους ,  γι’ άλλους  τις  

έθρεψα .  Από  τα  χέρια  µου  τις  πήραν .] .  Η  εικόνα  του  πώς  τα  πράγµατα  θα  

µπορούσαν  να  είναι ,  είναι  ένα  αναπόσπαστο  µέρος  του  θρήνου  της  για  την  

παρούσα  δυστυχία .  Ο  Αµφιτρύωνας ,  επίσης ,  αναπολεί  την  πρότερη  καλή  

του  τύχη :  «Ðr©t' œm' Ósper Ã per…bleptoj broto‹j/ Ñnomast¦ pr£sswn, ka… m' 

¢fe…leq' ¹ tÚch/ ésper pterÕn prÕj a„qšr' ¹mšrv mi´.»102 [µτφρ .  Κοιτάχτε  µένα  

που  µε  θαυµάζαν  οι  άνθρωποι  για  πράξεις  ονοµαστές .  Τις  άρπαξε  η  τύχη  

σαν  το  φτερό  ψηλά  µες  σε  µια  µέρα  (Τ .  Ρούσσος)].  Ο  γάµος  ήταν  µ ια  πολύ  

σηµαντική  υπόθεση  τόσο  για  τα  παιδιά  όσο  και  για  τους  γονείς .  Από  τα  

παραπάνω  συµπεραίνουµε  ότι  ειδικά  για  τις  µητέρες  αποτελούσε  ο  γάµος  

των  παιδιών  τους  ένα  πολύ  ευτυχισµένο  και  ιδιαίτερο  γεγονός .  Η  µητέρα  

ασχολιόταν  µε  την  επιλογή  της  νύφης  για  τον  γιο ,  µε  τον  στολισµό  της  

νυφικής  κλίνης  που  θα  υποδεχόταν  το  νιόπαντρο  ζευγάρι ,  βάδιζε  πίσω  από  

το  αµάξι  κρατώντας  στο  χέρι  έναν  πυρσό  αναµµένο  από  την  εστία  του  

σπιτιού  και  γενικά  µε  τις  προετοιµασίες  της  γαµήλιας  τελετής .  Οι  µητέρες  

που  είχαν  κόρες  φρόντιζαν  να  αναθρέψουν  νύφες  διαλεχτές  για  άντρες  

διαλεχτούς .    

 ∆υσκολεύεται  να  αποχωριστεί  τα  παιδιά  της  η  Μεγάρα  και  πόσο  

µάλλον  να  τα  παραδώσει  για  να  πεθάνουν .  ∆εν  ξέρει  ποιο  να  φιλήσει  και  

ποιο  να  αγκαλιάσει  πρώτο .  Προσπαθεί  να  τα  χαρεί  για  όσο  προλαβαίνει  

ακόµα :  «êmoi, t…n' Ømîn prîton À t…n' Ûstaton/ prÕj stšrna qîmai; tù 

prosarmÒsw stÒma;/ t…noj l£bwmai; pîj ¨n æj xouqÒpteroj»103 [µτφρ .  Αχ! 

Ποιον  πρώτο ,  ποιον  τελευταίο  να  σφιχταγκαλιάσω; Ποιον  να  φιλήσω; 

Ποιόνε  να  χαϊδέψω ;  (Τ .  Ρούσσος)].  «Ωστόσο  αυτά  τα  τελευταία  της  λόγια  

αποδοκιµάζονται  ως  ρητορικό  τέχνασµα .  Παρόλα  αυτά  εκφράζουν  µ ια  

                                                 
101 Ευρ. Τρωαδ., 475, 484-486. 
102 Ευρ. Ηρακλ., 508-510. 
103 Ευρ. Ηρακλ., 485-487.  
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διαφορά  ανάµεσα  στη  µητέρα  και  τον  πατέρα .  Ο  πατέρας  διανέµει  τα  δώρα  

του  δίνοντας  αρχές  ενώ  η  αγάπη  της  µητέρας  είναι  λιγότερο  λογική .»104  

Η  Μεγάρα  επιθυµεί  να  συγκεντρώσει  όλους  τους  θρήνους  των  παιδιών  της  

και  να  τους  αποβάλει  µε  ένα  δάκρυ ,  όπως  η  µέλισσα  περικλείει  την  ουσία  

πολλών  λουλουδιών  σε  µ ια  σταγόνα  µέλι :  «t…noj l£bwmai; pîj ¨n æj 

xouqÒpteroj/ mšlissa sunenšgkaim' ¨n ™k p£ntwn gÒouj, / ™j εn d' ™negkoàs' 

¢qrÒon ¢podo…hn d£kru;»105[µτφρ .  Και  πώς  σα  µέλισσα  ξανθιά  να  µάσω  τους  

θρήνους  όλων  σας  και  σ’ ένα  δάκρυ  βαθύ  να  τους  ξεδώσω  µαζεµένους ;  (Τ .  

Ρούσσος)].  Πρόκειται  για  µ ια  πολύ  τολµηρή  και  εµπνευσµένη  παροµοίωση  

που  χρησιµοποιεί  ο  Ευριπίδης  για  να  δείξει  τη  µητρική  στοργή  και  την  

ανάγκη  της  µάνας  να  αποµακρύνει  τη  θλίψη  από  τα  παιδιά  της .  Προτιµάει  

να  πονάει  και  να  θλίβεται  η  ίδια  παρά  εκείνα .   

 Ως  εκ  θαύµατος  εµφανίζεται  µπροστά  τους  ο  Ηρακλής  την  πιο  

κρίσιµη  ώρα ,  λίγο  πριν  τον  θάνατο .  Η  χαρά  τους  ήταν  τόσο  µεγάλη  όταν  

εκείνος  εµφανίστηκε  όση  και  η  απογοήτευσή  τους ,  όταν  εκείνος  δεν  

εµφανιζόταν .  Η  Μεγάρα  προτρέπει  τα  παιδιά  της  να  τρέξουν  και  να  

πιαστούν  από  τα  ρούχα  του  πατέρα  τους ,  του  σωτήρα  τους :  «deàr', ð tškn', 

™kkr…mnasqe patrówn pšplwn, / ‡t' ™gkone‹te, m¾ meqÁt', ™peˆ DiÕj/ swtÁroj Øm‹n 

oÙdšn ™sq' Ód' Ûsteroj.»106 [µτφρ .  Παιδιά  µου ,  εδώ  απ’ τα  ρούχα  του  

πιαστείτε ,  τρεχάτε ,  µπρος ,  µην  τον  αφήνετε ,  απ’ το  ∆ία  δε  φάνη  αυτός  

κατώτερος  σωτήρας .] .  Νιώθει  πιο  ασφαλής  τώρα  που  ο  Ηρακλής  γύρισε  

ζωντανός  από  τον  Άδη .  Τώρα  θα  φροντίσει  εκείνος  για  τη  σωτηρία  τους .   

 Ο  Ηρακλής  πιο  δυνατός  από  ποτέ  αποφασίζει  να  παρατήσει  τους  

άθλους  και  να  επικεντρωθεί  στην  οικογένειά  του  και  να  διασφαλίσει  την  

ακεραιότητά  της .  Τώρα  δηλώνει  ότι  το  χρέος  του  είναι  άλλο  και  πιο  

σηµαντικό  από  οτιδήποτε  άλλο :  «kaˆ de‹ m' Øp�r tînd', e‡per o†d' Øp�r patrÒj,/      

qnÇskein ¢mÚnont'· À t… f»somen kalÕn»107 [µτφρ .  Τώρα  χρέος  έχω  να  

συντρέξω  τα  τέκνα  µου  που  εκείνα  ήταν  να  σκοτωθούν  για  τον  πατέρα].  Τα  

παιδιά  είναι  τόσο  φοβισµένα  που  δεν  αφήνουν  το  χιτώνα  του  πατέρα  τους  

και  δεν  αποµακρύνονται  από  κοντά  του .  Μάταια  εκείνος  τους  ζητάει  να  

                                                 
104 M. Golden, Children and Childhood in Classical Athens, The Johns Hopkins University Press, 
Baltimore and London, 1990, σ. 99.  
105 Ευρ. Ηρακλ., 487-489. 
106 Ευρ. Ηρακλ., 520-522. 
107 Ευρ. Ηρακλ., 577-578.  
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τον  αφήσουν  και  να  µπουν  µέσα  στο  παλάτι .  Καταλαβαίνει  όµως  ότι  είναι  

πολύ  φοβισµένα  εξαιτίας  του  τυράννου  και  των  απειλών  του  να  τα  

θανατώσει .  ∆εν  πρόκειται  όµως  να  τα  αφήσει  αβοήθητα ,  τώρα  που  τον  

έχουν  πιο  πολύ  ανάγκη  από  ποτέ :  «¥xw labèn ge toÚsd' ™folk…daj cero‹n,/     

naàj d' ìj ™fšlxw· kaˆ g¦r oÙk ¢na…nomai»108 [µτφρ .  Στα  χέρια  θα  τα  πάρω  

καράβι  εγώ ,  σα  να  ‘τανε  βαρκούλες .  Βοήθεια  δεν  αρνιέµαι  στα  παιδιά  µου .] 

Ισχυρίζεται  ότι  όλοι  οι  άνθρωποι  αγαπούν  τα  παιδιά  τους  είτε  είναι  

ταπεινής  καταγωγής  είτε  ευγενικής  γενιάς .  Η  οικογένεια  και  ειδικά  η  

πατρική  στοργή  είναι  ένα  από  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  του  Ηρακλή  σε  

αυτό  το  έργο .  ∆ηλώνει  απερίφραστα  την  πατρική  αγάπη ,  αυτός  ο  πολύ  

δυνατός  και  ανίκητος  άνδρας :  «p©n d� filÒteknon gšnoj. »109 [µτφρ .  όλοι  οι  

άνθρωποι  λατρεύουν  τα  παιδιά  τους .] .  Οι  στίχοι  αυτοί  κλείνουν  µε  ένα  

ωραίο  γνωµ ικό  περί  της  οικουµενικής  ποιότητας  της  γονεϊκής  αγάπης .110 

Οι  στίχοι  624-236 περιλαµβάνουν  µ ια  πολύ  τρυφερή  σκηνή  στην  οποία  ο  

Ηρακλής  εµφανίζεται  για  πρώτη  φορά  προστάτης  της  οικογένειας  του .    

 Τελικά  ο  Ηρακλής  σώζει  την  οικογένειά  του  σκοτώνοντας  τον  

σφετεριστή  του  θρόνου  του  Λύκο  και  πραγµατοποιεί  την  υπόσχεσή  του  

προς  τους  δικούς  του .  Στη  συνέχεια ,  όµως ,  έρχεται  η  ακύρωση  όλων  

αυτών  και  η  κρίση  µανίας  και  τρέλας  του  Ηρακλή .  Η  Ήρα ,  ισόβιος  εχθρός  

του  Ηρακλή ,  στέλνει  την  Ίριδα  και  τη  Λύσσα ,  που  προκάλεσε  τη  

διασάλευση  του  λογικού  του  ήρωα .  Τα  παιδιά  του  Ηρακλή  

αντιλαµβάνονται  ότι  κάτι  συµβαίνει  και  ότι  ο  πατέρας  του  δεν  

συµπεριφέρεται  λογικά  και  τρέχουν  τροµαγµένα .  Το  ένα  κρύβεται  στην  

αγκαλιά  της  µητέρας  του ,  το  άλλο  πίσω  από  µ ια  κολόνα  και  το  τρίτο  σαν  

πουλάκι  καταφεύγει  στο  βωµό .  Πρώτα  σκοτώνει  ο  Ηρακλής  αυτό  που  

βρίσκεται  απροστάτευτο  πίσω  από  την  κολόνα .  «EŒj m�n neossÕj Óde qanën 

EÙrusqšwj/ œcqran patróan ™kt…nwn pšptwkš moi»111 [µτφρ .  Το  να  ξεπεταρούδι  

του  Ευρυσθέα  χάθηκε ,  πάει ,  την  έχθρα  του  γονιού  του  πληρώνοντας  µου .] .  

Η  λέξη  «νεοσσός» συνήθως  χρησιµοποιείται  για  να  δώσει  ένα  τόνο  

στοργής .  Αλλά  εδώ  στις  παρούσες  συνθήκες  ο  Ηρακλής  χρησιµοποιεί  τη  

                                                 
108 Ευρ. Ηρακλ., 631-632 
109 Ευρ. Ηρακλ., 636. 
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συγκεκριµένη  λέξη  µε  ένα  τρόπο  παράξενα  παθητικό .  Η  εκδίκηση  σε  

βάρος  των  παιδιών  είναι  ένα  στοιχείο  στις  τραγωδίες .  Αυτό  σκόπευε  να  

κάνει  εδώ  και  ο  Λύκος .112 Επιστρέφοντας  στον  Ηρακλή  ο  ήρωας  µε  το  

σαλεµένο  του  µυαλό  πιστεύει  ότι  σκοτώνει  το  γιο  του  εχθρού  του  

Ευρυσθέα  ενώ  στην  πραγµατικότητα  σφάζει  τα  δικά  του  παιδιά .  Και  αυτό  

δεν  τον  κάνει  καλύτερο  από  τον  Λύκο .  Έτσι ,  ο  Ηρακλής  µεγαλώνει  την  

αλυσίδα  της  βίας  που  απλώνεται  σε  ολόκληρο  το  έργο  και  δείχνει  ότι  ο  

Ηρακλής  παρ’ όλη  την  άγνοιά  του  για  την  προηγούµενη  κατάσταση  είναι  

βαθιά  συνδεδεµένος  µε  αυτή  την  αλυσίδα .  Αυτή  η  άγνοια  του  Ηρακλή  

κάνει  τον  θάνατο  των  παιδιών  του  πιο  τροµακτική .   

Το  άλλο  του  παιδί  που  βρίσκεται  στο  βωµό  προλαβαίνει  να  απλώσει  

ικετευτικά  τα  χέρια  του  στον  φρενιασµένο  Ηρακλή  φωνάζοντας  του  να  

µην  το  σκοτώσει :  «fq£nei d' Ð tl»mwn gÒnasi prospesën patrÒj, / kaˆ prÕj 

gšneion ce‹ra kaˆ dšrhn balèn, / ’W f…ltat', aÙd´, m» m' ¢pokte…nVj, p£ter·/     

sÒj e„mi, sÕj pa‹j· oÙ tÕn EÙrusqšwj Ñle‹j.»113 [µτφρ .  Προλαβαίνει  το  

δύσµοιρο  και  πέφτει  στου  πατέρα  τα  γόνατα ,  το  χέρι  απλώνοντας  του  στο  

λαιµό  και  τα  γένια ,  λέγοντάς  του .  «Μη  µε  σκοτώνεις ,  ακριβέ  πατέρα .  Είµαι  

δικός  σου ,  γιος  σου ,  δεν  θα  θανατώσεις  του  Ευρυσθέα  το  τέκνο .] .  Το  παιδί  

δεν  µπορεί  να  πιστέψει  ότι  ο  ίδιος  του  ο  πατέρας  προσπαθεί  να  το  

                                                 
112 Στην Εκάβη ο Πολυµήστορας σκοτώνει τον Πολύδωρο γιο της Εκάβης µετά την άλωση της Τροίας, για 
να αρπάξει τους θησαυρούς που έχει µαζί του: «o‡moi blšpw d¾ pa‹d' ™mÕn teqnhkÒta,/ PolÚdwron, Ón 
moi QrÊx œsJz' o‡koij ¢n»r.» [µτφρ. Αλίµονο, αντικρίζω σκοτωµένο το γιο µου τον Πολύδωρο, που 
κάποιος στο σπίτι του τον φύλαγε Θρακιώτης.](Ευρ. Εκάβη, 681-682). Στην Ηλέκτρα ο Αίγισθος ήθελε να 
εκδικηθεί τον Αγαµέµνονα βλάπτοντας τον γιο του Ορέστη: «tÕn m�n patrÕj geraiÕj ™kklšptei 
trofeÝj/ mšllont' 'Oršsthn cerÕj Øp' A„g…sqou qane‹n» [µτφρ. ο γέρος του γονιού τους παιδαγωγός 
κρυφά έκλεψε τα’ αγόρι, που ο Αίγισθος λογάριαζε να σφάξει.](Ευρ. Ηλέκτρα, 16-17). Ο σκοπός ήταν να 
εξολοθρεύονται κάθε φορά οι απόγονοι που θα εξασφάλιζαν τη συνέχιση της οικογένειας. Αλλά ο 
Ευριπίδης βάζει τους χαρακτήρες του να απεχθάνονται τέτοιες ενέργειες και αυτό το βλέπουµε στα 
παρακάτω χωρία: στις Τρωάδες λέει η Εκάβη: «TÕn pa‹da tÒnd' œkteinan 'Arge‹o… pote/ de…santej; 
a„scrÕn toÙp…gramm£ g' `Ell£di.» [µτφρ. Εδώ είναι θαµµένο ένα παιδί, που κάποια µέρα το σκότωσαν οι 
Αργίτες από φόβο;] (Ευρ. Τρωάδες, 1190-1191), στην Εκάβη λέει η ηρωίδα «o‡moi  blšpw d¾ pa‹d' ™mÕn 
teqnhkÒta,/ PolÚdwron Ón moi QrÊx œsJz' o‡koij ¢n»r» [µτφρ. Αλίµονο, αντικρίζω σκοτωµένο το γιο 
µου τον Πολύδωρο, που κάποιος στο σπίτι του τον φύλαγε Θρακιώτης.] (Ευρ. Εκάβη, 681-682), στην 
Ηλέκτρα «tÕn m�n patrÕj geraiÕj ™kklšptei trofeÝj/ mšllont' 'Oršsthn cerÕj Øp' A„g…sqou 
qane‹n» [µτφρ. ο γέρος του γονιού τους παιδαγωγός κρυφά έκλεψε τα’ αγόρι, που ο Αίγισθος λογάριαζε να 
σφάξει.](Ευρ. Ηλέκτρα, 16-17), στην Ανδροµάχη «kte…nei d� t¾n t£lainan 'Ili£da kÒran/ pa‹d£ te 
dÚsfronoj œridoj Ûper. / ¥qeoj ¥nomoj ¥carij Ð fÒnoj·» [µτφρ. τη δόλια Τρωαδίτισσα ζητώντας µαζί 
µε το παιδί της να σκοτώσει εξαφορµής της άγριας έχθρας. Ανόσιος φόνος, άνοµος, φριχτός.] (Ευρ. Ανδροµ. 
489-491) και «pÒlewj te megšqei kaˆ f…loij ™phrmšnh/ o�kon katasce‹n tÕn sÕn ¢ntˆ soà qšlw;/ 
pÒteron †n' aÙt¾ pa‹daj ¢ntˆ soà tškw / doÚlouj ™mautÍ t' ¢ql…an ™folk…da;» [µτφρ. ∆όλια 
γυναίκα, δύστυχο τέκνο και εσύ, που αφανίζεσαι για το στρώµα της µάνας σου δίχως να φταις µήτε να ‘χεις 
κακό στους αφέντες.](Ευρ. Ανδροµ., 197, 200).  
 
113 Ευρ. Ηρακλ., 986-989. 
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σκοτώσει .  Του  φωνάζει  απεγνωσµένα  ότι  είναι  ο  γιος  του  και  τον  

παρακαλεί  να  µην  το  σκοτώσει .  Εκείνος ,  όµως ,  µέσα  στη  µανία  που  τον  

διακατέχει  το  σκοτώνει ,  όπως  και  το  τρίτο  παιδί  µαζί  µε  τη  Μεγάρα .  Ο  

γέροντας  Αµφιτρύωνας  που  βλέπει  την  οικογένεια  του  να  αφανίζεται ,  

συγκλονισµένος  αναστενάζει  και  ο  Ευριπίδης  µε  µ ια  πολύ  όµορφη  

παροµοίωση  περιγράφει  την  ψυχική  του  κατάσταση :  «Ð d' éj tij Ôrnij 

¥pteron katastšnwn/ çd‹na tšknwn, pršsbuj ØstšrJ podˆ/ pikr¦n dièkwn ½lusin 

p£resq' Óde.»114 [µτφρ .  Μα  να ,  κι  ο  γέροντας  ακολουθάει  στενάζοντας  πικρά  

σαν  το  πουλί  που  κλαίει  για  τ’ άφτερα  µικρά  του .] .   

 Όταν  ο  Ηρακλής  ξαναβρίσκει  τα  λογικά  του  και  πληροφορείται  από  

τον  Αµφιτρύωνα  τι  ακριβώς  συνέβη  και  ότι  ένας  θεός  τον  οδήγησε  στο  να  

σκοτώσει  τα  πολυαγαπηµένα  του  τέκνα  «sÝ kaˆ s¦ tÒxa kaˆ qeîn Öj a‡tioj.» 

[µτφρ .  Εσύ ,  το  τόξο  σου  κι  ένας  θεός  ο  φταίχτης]115,  θέλει  να  δώσει  τέλος  

στη  ζωή  του .  Πιστεύει  ότι  δεν  του  αξίζει  να  ζει :  «o‡moi· t… dÁta fe…domai 

yucÁj ™mÁj/ tîn filt£twn moi genÒmenoj pa…dwn foneÚj;/ koÙk e�mi pštraj 

liss£doj prÕj ¤lmata/ À f£sganon prÕj Âpar ™xakont…saj/ tšknoij dikast¾j 

a†matoj gen»somai;/ À s£rka t¾n œmhnen ™mpr»saj pur… dÚskleian ¿ mšnei m' 

¢pèsomai b…ou; »116 [µτφρ .  Αχ! Τι  τη  θέλω  τη  ζωή ,  αφού  έχω  γίνει  φριχτός  

φονιάς  των  ακριβών  µου  τέκνων; ∆εν  πάω  να  γκρεµιστώ  από  κάποιο  βράχο  

ή  µε  ξίφος  το  σκώτι  µου  να  σκίσω  και  να  πληρώσω  των  παιδιών  µου  το  

αίµα; Ή  τη  σάρκα  µου  που  εµάνιασε  να  κάψω  και  ν’ αποδιώξω  την  ατίµωσή  

µου ;].  ∆εν  αντέχει  να  ξέρει  ότι  υπήρξε  φονιάς  των  παιδιών  που  τόσο  

αγαπούσε .  Ξαφνικά  από  υπεράνθρωπος  και  µε  πολλούς  άθλους  στο  

ενεργητικό  του ,  γίνεται  ένας  απλός  άνθρωπος  που  η  µοίρα  του  επιφύλασσε  

δυσάρεστες  εκπλήξεις .  Ο  τελευταίος  του  άθλος  σφραγίστηκε  από  το  φόνο  

των  παιδιών  του .  Ένας  ήρωας  που  κατάφερε  να  επιτύχει  σε  τόσους  

άθλους ,  ένας  τόσο  καλός  σύζυγος  και  στοργικός  πατέρας ,  πιστός  φίλος ,  

βρίσκεται  ξαφνικά  σε  µ ια  τόσο  τραγική  θέση .  Αναθέτει  στο  γέροντα  

Αµφιτρύωνα  την  ταφή  τους  καθώς  δεν  επιτρεπόταν  σε  εκείνον  να  τα  

θάψει .  Οι  αρχαίοι  πίστευαν  ότι  τα  πνεύµατα  των  νεκρών  ταράζονταν ,  αν  

εκείνος  που  προκάλεσε  το  θάνατό  τους  συµµετείχε  στην  εκφορά  τους .  

                                                 
114 Ευρ. Ηρακλ., 1039-1041. 
115 Ευρ. Ηρακλ., 1135. 
116 Ευρ. Ηρακλ., 1146-1152. 
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Αποχαιρετώντας ,  λοιπόν ,  την  σφαγµένη  οικογένειά  του ,  εκφράζει  µέσα  

από  µ ια  τραγική  ανασκόπηση  τις  πρώτες  του  ελπίδες  για  τα  παιδιά  του :  «ð 

tškn', Ð fÚsaj kaˆ tekën Øm©j pat¾r/ ¢pèles', oÙd' ênasqe tîn ™mîn kalîn ¡gë 

pareskeÚazon ™kmocqîn b…v/ eÜkleian Øm‹n, patrÕj ¢pÒlausin kal»n.»117 

[µτφρ .  ω! τέκνα  µου ,  σας  γέννησα  ο  πατέρας  εγώ  και  σας  αφάνισα ,  κανένα  

δεν  είδατε  καλό  από  τα  δικά  µου  τα  έργα  που  ετοίµαζα  µοχθώντας  για  σας ,  

όνοµα  δοξασµένο ,  ωραία  χαρά  του  γονιού .]  και  τον  θαυµασµό  του  για  τη  

σύζυγο  του :  «sš t' oÙc Ðmo…wj, ð t£lain', ¢pèlesa/ ésper sÝ t¢m¦ lšktr' 

œsJzej ¢sfalîj,/ makr¦j diantloàs' ™n dÒmoij o„kour…aj.»118 [µτφρ .  Κι  εσέ ,  

δυστυχισµένη ,  σε  σκότωσα  άδικα  που  µου  κρατούσες  ανέγγιχτο  και  τίµιο  το  

κρεβάτι  τόσους  καιρούς  προσµένοντας  στο  σπίτι .] .   

 Σε  αυτό  το  σηµείο  της  απόγνωσης  του  Ηρακλή  και  της  

συνειδητοποίησης  της  αποτρόπαιας  πράξης  του  έρχεται  ο  φίλος  του  

Θησέας  να  τον  συντρέξει  και  να  τον  αποµακρύνει  από  αυτή  τη  νοσηρή  

ατµόσφαιρα ,  που  ο  ίδιος  ο  Ηρακλής  δηµ ιούργησε  άθελά  του ,  και  να  τον  

πάρει  µαζί  του  στην  Αθήνα .  Στους  στίχους  1334-1335 ο  Θησέας  του  λέει  

ότι  οι  πολίτες  της  Αθήνας  θα  θεωρούν  µεγάλη  γι’ αυτούς  τιµή  να  

βοηθήσουν  έναν  άντρα  τόσο  γενναίο :  «kalÕj g¦r ¢sto‹j stšfanoj `Ell»nwn 

Ûpo/ ¥ndr' ™sqlÕn çfeloàntaj eÙkle…aj tuce‹n.» [µτφρ. Γι’ αυτούς θα ‘ναι λαµπρό 

στεφάνι δόξας να λεν οι Έλληνες πως βοηθήσαν άντρα γενναίο. (µτφρ. Τ. Ρούσσος)]. 

Βλέπουµε ότι οι λόγοι που οδηγούν τον Θησέα να θέλει να καταστήσει τον Ηρακλή 

ήρωα στην Αθήνα είναι πέρα από την προσωπική ευγνωµοσύνη στο πρόσωπο του. 

Θεωρεί ότι θα είναι µεγάλη τιµή για τους Αθηναίους να έχουν ανάµεσα τους έναν άντρα 

τόσο γενναίο και σπουδαίο. Από το σηµείο αυτό και µέχρι το τέλος του έργου η 

εξάρτηση του Ηρακλή από τη φιλία του Θησέα είναι σταθερή και φανερή. Ενώ ο 

Ηρακλής βρισκόταν σε µια κατάσταση απόλυτης απογοήτευσης, ξαφνικά µε την έλευση 

του Θησέα αποδέχεται ηρωικά τη µοίρα του. Επιστρέφει στην ζωή και ανακτά τη 

ζωντάνια του και όλα αυτά χάρη στη φιλία του Θησέα προς το πρόσωπο του. Η φιλία 

είναι ένα από τα κυρίαρχα θέµατα αυτού του έργου του Ευριπίδη.119 Αυτή η µυθική 

εξύµνηση της φιλίας µεταξύ Θησέα και Ηρακλή που γίνεται σε αυτό το σηµείο του 

έργου, στο τέλος της τραγωδίας, επίσης λειτουργεί και ως θνητό και συµπεριφοριστικό 

                                                 
117 Ευρ. Ηρακλ., 1367-1370. 
118 Ευρ. Ηρακλ., 1371-1373.  
119 D. J. Conacher, όπ. π., σ. 86. 
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αίτιο για τον κοινωνικό θεσµό της φιλίας ανάµεσα σε άνδρες πολίτες που ήταν και µια 

κεντρική έννοια της αθηναϊκής δηµοκρατίας και µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και ως 

αποδεικτικό επιχείρηµα στον αθηναϊκό νόµο. 120   

 Στους στίχους 1367-1377 του έργου ο Ηρακλής αποχαιρετώντας την σφαγµένη 

του οικογένεια εκφράζει µέσα από µια τραγική ανασκόπηση τις πρώτες του ελπίδες για 

τα παιδιά του, όπου µε τους άθλους του ήθελε να χαρίσει ένα λαµπρό όνοµα στα παιδιά 

του: «ð tškn', Ð fÚsaj kaˆ tekën Øm©j pat¾r/ ¢pèles', oÙd' ênasqe tîn ™mîn 

kalîn,/ ¡gë pareskeÚazon ™kmocqîn b…v/ eÜkleian Øm‹n, patrÕj ¢pÒlausin 

kal»n.» [µτφρ. ω! τέκνα µου,  σας γέννησα ο πατέρας εγώ και σας αφάνησα, κανένα δεν 

είδατε καλό απο τα δικά µου τα έργα που ετοίµαζα µοχθώντας για σας, όνοµα 

δοξασµένο, ωραία χαρά του γονιού (Τ. Ρούσσος)] και τον θαυµασµό του για τη σύζυγο 

του, η οποία υπήρξε πιστή και αφοσιωµένη σε εκείνον όλο το µακρύ διάστηµα της 

απουσίας του: «sš t' oÙc Ðmo…wj, ð t£lain', ¢pèlesa/ ésper sÝ t¢m¦ lšktr' 

œsJzej ¢sfalîj,/ makr¦j diantloàs' ™n dÒmoij o„kour…aj./ o‡moi d£martoj kaˆ 

tšknwn, o‡moi d' ™moà, / æj ¢ql…wj pšpraga k¢pozeÚgnumai/ tšknwn gunaikÒj» 

[µτφρ. Κι εσέ, δυστυχισµένη, σε σκότωσα άδικα που µου κρατούσες ανέγγιχτο και τίµιο 

το κρεβάτι τόσους καιρούς προσµένοντας στο σπίτι. Αχ, δύσµοιρη γυναίκα και παιδιά 

µου, δόλιος και εγώ που τόση δυστυχία τράβηξα και σας χάνω. (Τ. Ρούσσος)]. 

  Αξίζει  να  αναφέρουµε  ότι  οι  ήρωες  στην  τραγωδία  όταν  

αναφέρονται  στα  παιδιά  χρησιµοποιούν  τις  παρακάτω  λέξεις :  «νεοσσός», 

«τέκνον», «παῖς». Πιο  συχνή  είναι  η  χρήση  των  λέξεων :  «τέκνον» και  

«παῖς». Η  λέξη  «νεοσσός» χρησιµοποιείται  από  τον  τραγικό  ποιητή ,  όταν  

εκείνος  θέλει  να  δώσει  περισσότερη  έµφαση  και  όταν  οι  ήρωες  του  θέλουν  

να  δείξουν  µεγαλύτερη  τρυφερότητα  και  στοργή  στα  παιδιά  τους .121  

                                                 
120 P.E. Easterling, The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge, Cambridge University Press, 
1997, σ. 102. 
121 Συγκεκριµένα τη λέξη «νεοσσός» την συναντάµε στα παρακάτω χωρία: «EŒj m�n neossÕj Óde qanën 
EÙrusqšwj/ œcqran patróan ™kt…nwn pšptwkš moi» [µτφρ. Το ‘να ξεπεταρούδι του Ευρυσθέα, χάθηκε, 
πάει, την έχθρα του γονιού του πληρώνοντάς µου], «™gë d� kaˆ sÝ mšllomen qnÇskein, gšron,/ o† q' 
`Hr£kleioi pa‹dej, oÞj ØpÕ ptero‹j/ sózw neossoÝj Ôrnij ìj Øfeimšnh» [µτφρ. Θάνατος προσµένει 
εσένα, γέρο, εµένα, τα τέκνα του που κάτω από τα φτερά µου τα προστατεύω σαν πουλάκι τα µικρά του.], 
«sigîn kak…sthn lamb£nwn ™j pa‹d' ™mÒn ¿n crÁn neosso‹j to‹sde pàr lÒgcaj Ópla/ fšrousan 
™lqe‹n, pont…wn kaqarm£twn/ cšrsou t' ¢moib£j ïn ™mÒcqhsaj c£rin. » [µτφρ. την χειρότερη µου 
δίνει για το γιο µου ευγνωµοσύνη, που έπρεπε να φτάσει, για τούτα τα µικρά, βαστώντας όπλα, κοντάρια και 
φωτιά σαν αµοιβή του, γιατί στεριές και πέλαγα µοχθώντας ελύτρωσε.](Ευρ. Ηρακλ., 223-226). Η χρήση της 
λέξης «νεοσσός», µελετώντας τα παρακάτω χωρία, γίνεται από τους ήρωες όταν αναφέρονται στα παιδιά 
µε τάση να τα προστατέψουν από κάποιον κίνδυνο.  Η χρήση της λέξης µε αναφορές στα παιδιά γίνεται 
από τον Ευριπίδη και σε άλλες τραγωδίες του. Στην Άλκηστη το παιδί λέει: «™gè s' ™gè m©teρ kaloàma… 
s' Ð sÕj potˆ so‹si p…t-/ nwn stÒmasin neossÒj.» [µτφρ. σε ικετεύω εγώ, µανούλα, εγώ το τρυφερό 
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2.5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 Αποτιµώντας  τη  µελέτη  των  τριων  τραγωδιών  που  προηγήθηκε  

µπορούµε  να  οδηγηθούµε  στα  ακόλουθα  συµπεράσµατα :  

 Στην  αρχαία  ελληνική  ποίηση  σπάνια  συναντάµε  παιδιά  και  ακόµη  

πιο  σπάνια  τους  επιτρεπόταν  να  µ ιλήσουν .  Συγκεκριµένα ,  στην  τραγική  

ποίηση  του  Αισχύλου  δεν  συναντάµε  καθόλου  παιδιά ,  στον  Σοφοκλή  

συναντάµε  µόνο  τον  µ ικρό  γιο  του  Αίαντα  που  τον  κουβαλάνε  ακόµη  στην  

αγκαλιά122,  ενώ  στον  τραγικό  ποιητή  Ευριπίδη  συναντάµε  παιδιά  σε  πάρα  

πολλά  έργα ,  όπου  ο  τραγικός  ποιητής  τα  έβαζε  να  µ ιλούν  και  να  

τραγουδούν .123  

Στην  τραγωδία  που  µελετάµε ,  την  Ανδροµάχη ,  εµφανίζεται  και  

συµµετέχει  στα  δρώµενα  ο  γιος  της  Ανδροµάχης .  Αναγράφεται  στα  

πρόσωπα  του  δράµατος  στην  αρχή  του  έργου .  Σε  δυο  σηµεία  του  έργου  το  

συναντάµε  να  αρθρώνει  λόγο .  Συγκεκριµένα ,  στους  στίχους  504-505 και  

513-514: «m©ter m©ter, ™gë d� s´/ ptšrugi sugkataba…nw»  και «êmoi moi, t… 

p£qw; t£laj/ dÁt' ™gë sÚ te   m©ter» (µτφρ. «Κι εγώ µαζί σου, µάνα, ω!µάνα, µες στα 

φτερά σου κατεβαίνω», «Αχ! Τι θα πάθω; Μάνα, κι εσύ και εγώ δυστυχισµένοι.») 

Στην  Άλκηστη  του  Ευριπίδη  εµφανίζεται  η  ηρωίδα  µε  το  γιο  και  τη  

θυγατέρα  της .  Αφού  η  Άλκηστη  αποχαιρετά  τα  παιδιά  της ,  ο  γιος  της  

ξεσπά  σε  κλάµατα  και  θρηνεί  το  χαµό  της  µητέρας  του :  «„è moi tÚcaj. ma‹a 

d¾ k£tw/ bšbaken, oÙkšt' œstin, ð/ p£ter, Øf' ¡l…wi, / prolipoàsa d' ™mÕn b…on 

çrf£nisen tl£mwn. / ‡de g¦r ‡de blšfaron kaˆ paratÒnouj cšraj./ Øp£kouson 

¥kouson, ð m©ter, ¢nti£zw. / ™gè s' ™gè, m©ter,/ kaloàmai Ð sÕj potˆ so‹si p…t-

                                                                                                                                                 
βλαστάρι σου, φιλώ το στόµα σου και σου µιλώ.](Ευρ. Αλκ., 401-403), στις Τρωάδες η Ανδροµάχη 
απευθυνόµενη στο παιδί της και αισθανόµενη τον κίνδυνο που διατρέχει λέει: «t… mou dšdraxai cersˆ 
k¢ntšcV pšplwn neossÕj æseˆ ptšrugaj ™sp…tnwn ™m£j;» [µτφρ. Τι απλώνεις στα ρούχα µου τα χέρια 
και µε σφίγγεις, σαν το µικρό πουλί που αποζητάει στης µάνας τις φτερούγες προστασία;](Ευρ. Τρωάδ. 750-
751).  
 
122 Στον Αίαντα  του Σοφοκλή ο δούλος κρατώντας στα χέρια του το γιο του Αίαντα, Ευρυσάκη, µπαίνει 
στη σκηνή του θεάτρου. Στη συνέχεια ακολουθεί στους στίχους 545-580 ένας µονόλογος του Αίαντα. 
Απευθύνεται στο γιο του και λέει ότι βρίσκεται σε ηλικία που δεν αισθάνεται τις συµφορές του πατρός του. 
Του εύχεται στους στίχους 550-551: «ὦ παῖ, γένοιο πατρός εὐτυχέστερος,/ τα δ’ ἂλλ’ ὃµοιος, και 
γένοι’ἂν οὐ κακός.» [µτφρ. παιδί µου πιο καλότυχος από εµέ να γένεις, και στ’ άλλα µου απαράλλαχτος 
και έτσι θε να ׳χεις δόξα] (µτφρ.Ζ. Σιδέρης). 
123 Romilly de J., Η Νεοτερικότητα του Ευριπίδη, Α. Καρδαµίτσα, Αθήνα, 1997, σ. 102. 
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/nwn stÒmasin neossÒj.»124 (µτφρ .  Ωχ! ∆υστυχία  µου .  Πήγε  στον  Άδη  η  µάνα ,  

δεν  υπάρχει ,  πατέρα  µου ,  στο  φως  του  ήλιου .  Έφυγε  και  µ’ ορφάνεψε  το  

δόλιο .  Κοίταξε ,  δες  τα  βλέφαρα  της  κλεισµένα  και  τα  χέρια  της  νεκρά .  

Μητέρα  µου ,  άκουσέ  µε ,  αχ! Άκουσέ  µε ,  σε  ικετεύω  εγώ ,  µανούλα ,  εγώ  το  

τρυφερό  σου  βλαστάρι ,  φιλώ  το  στόµα  σου  και  σου  µιλώ .) και  «nšoj ™gè, 

p£ter, le…pomai f…laj/ monÒstolÒj te matrÒj· ð/ scštlia d¾ paqën/ ™gë ™rg¦ / sÚ 

tš moi sÚgkasi koÚra/ sunštlaj· ð p£ter,/ ¢nÒnat' ¢nÒnat' ™nÚmfeusaj, oÙd� 

g»rwj/ œbaj tšloj sÝn t´d'·/ œfqito g¦r p£roj· o„comšnaj d� soà,/ m©ter, Ôlwlen 

o�koj.» (µτφρ .  Πατέρα  µου ,  έχασα  µ ικρός  τη  λατρευτή  µου  µάνα ,  

ορφάνεψα .  Τι  φοβερά  µε  βρήκαν  πάθη! Κι  εσύ ,  αδελφούλα ,  τα  µοιράζεσαι  

µαζί  µου .  Ανώφελα ,  πατέρα ,  παντρεύτηκες ,  ανώφελα ,  δεν  έφτασες  στα  

γηρατειά  µε  εκείνη ,  πάρωρα  πέθανε .  Μάνα  µου ,  αφανίστηκε  το  σπίτι  µας  

που  εχάθης .»125 Στη  συγκεκριµένη  τραγωδία  ο  τραγικός  ποιητής  βάζει  και  

την  Άλκηστη  να   απευθύνεται  στα  παιδιά  της  και  τα  παιδιά  να  µ ιλούν  και  

να  εµφανίζονται  στην  σκηνή .   

Στη  Μήδεια  εµφανίζονται ,  επίσης ,  οι  γιοι  της  ηρωίδας .  Στην  αρχή  

πληροφορούµαστε  για  την  επιστροφή  των  παιδιών  από  το  γύµνασµα  στο  

σπίτι  τους  µε  τη  συνοδεία  του  Παιδαγωγού  και  στη  συνέχεια  ο  

Παιδαγωγός  τα  οδηγεί  µέσα  στο  σπίτι  για  να  µην  ακούν  και  να  µην  

βλέπουν  τη  µητέρα  τους  καθώς  βρίσκεται  σε  παραλογισµό .  Και  λίγο  πριν  

τα  σκοτώσει  η  µητέρα  τους ,  η  οποία  δεν  ελέγχει  πια  τα  λογικά  της ,  ο  

ποιητής  τους  δίνει  το  λόγο  χωρίς ,  όµως ,  αυτά  να  εµφανίζονται  µπροστά  

στο  κοινό ,  αλλά  τα  βάζει  να  µ ιλούν  µέσα  από  το  σπίτι  και  να  εκλιπαρούν  

τη  µητέρα  τους  να  µην  τα  θανατώσει .« o‡moi, t… dr£sw; po‹ fÚgw mhtrÕj 

cšraj;/ oÙk o�d', ¥delfe f…ltat'· ÑllÚmesqa g£r.» (µτφρ .  Αλοίµονο ,  τι  να  κάµω  

να  ξεφύγω  τα  χέρια  της  µητέρας; Αχ ,  δεν  ξέρω ,  καλό  µου  αδέρφι ,  τι  χαµένοι  

πάµε .) «na…, prÕj qeîn, ¢r»xat'· ™n dšonti g£r./ æj ™ggÝj ½dh g' ™sm�n ¢rkÚwn 

x…fouj.» [µτφρ .  Ναι ,  σώσετε  µας ,  για  τόνοµα  των  θεών ,  µη  χάνετε  ώρα! 

Είµαστε  κιόλας  στου  σπαθιού  το  στόµα!]126 

                                                 
124 Ευρ. Άλκ.  393-403. 
125 Ευρ. Άλκ. 406-415. 
126 Ευρ. Μήδ. 1271-1272 και 1277-1278.  
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Στην  τραγωδία  Ηρακλείδες  εµφανίζονται  τα  παιδιά  του  Ηρακλή ,  τα  

οποία  είναι  µεγάλα  αλλά  ακόµη  παιδιά  και  εµφανίζονται  ως  βουβά  

πρόσωπα .  Ο  Ιόλαος ,  ανιψιός  του  Ηρακλή ,  έχει  αναλάβει  την  προστασία  

τους :  «ð tškna tškna, deàro, lamb£nesq' ™mîn/ pšplwn· Ðrî k»ruka tÒnd' 

EÙrusqšwj/ ste…cont' ™f' ¹m©j, oá diwkÒmesq' Ûpo/ p£shj ¢lÁtai gÁj 

¢pesterhmšnoi.» [µτφρ .  Παιδιά  µου  παιδιά  µου  Εδώ! Πιαστείτε  απ’ τα  ρούχα  

µου .  Κήρυκα  βλέπω! Σε  µας  έρχεται ,  είναι  του  Ευρυσθέα-αυτουνού  που  µας  

κυνηγάει  από  παντού  και  περιπλανιόµαστε  απάτριδες .] (µτφρ .  Τ .  

Ρούσσος).127 ∆εν  µ ιλούσαν ,  εκτός  από  τη  νεαρή  Μακαρία  που  

προσφερόταν  να  πεθάνει  για  τα  αδέλφια  της ,  και  το  έκανε .   Αποφασίζει  

στους  στίχους  474-589 η  µεγάλη  κόρη  του  Ηρακλή  να  θυσιαστεί  

εθελοντικά  και  να  χαρίσει  τη  ζωή  στα  αδέλφια  της :  «¼de g¦r yuc¾ p£ra/ 

˜koàsa koÙk ¥kousa· k¢xaggšllomai/ qnÇskein ¢delfîn tînde k¢mautÁj Ûper./ 

eÛrhma g£r toi m¾ filoyucoàs' ™gë/ k£lliston hÛrhk', eÙkleîj lipe‹n b…on.» 

[Εγώ  τη  δίνω  τη  ζωή  µου  µόνη  µου  το  θέλω .  Για  τ’ αδέλφια  µου  πεθαίνω  

και  για  µένα .  Ένδοξα  να  αφήσω  αυτόν  τον  κόσµο  παρά  να  λιποψυχήσω .] 

(µτφρ .  Τ .  Ρούσσος).128 

Στις  Ικέτιδες  οι  νεαροί  γιοι  των  επτά  αρχηγών  αποτελούσαν  µέρος  

της  οµάδας  των  θυµάτων  που  είχαν  καταφύγει  στο  βωµό .   

Στις  Τρωάδες  εµφανίζεται  η  Ανδροµάχη  στην  σκηνή  κρατώντας  

στην  αγκαλιά  της  τον  γιο  της  Αστυάνακτα .   Η  ίδια  δίνεται  αιχµάλωτη  στον  

Νεοπτόλεµο  και  το  παιδί  της  ετοιµάζονται  να  το  σκοτώσουν .  Ο  γιος  της  

Ανδροµάχης  είναι  πρόσωπο  βουβό  αλλά  κεντρικό .  Η  ηρωίδα  απευθύνεται  

µε  πολύ  τρυφερά  λόγια  στο  παιδί  της  και  θρηνεί  για  τον  επικείµενο  χαµό  

του  από  τους  εχθρούς :  «ð f…ltat', ð periss¦ timhqeˆj tšknon,/ qanÍ prÕj 

™cqrîn mhtšr' ¢ql…an lipèn,/ ¹ toà patrÕj dš s' eÙgšnei' ¢poktene‹,/ ¿ to‹sin 

¥lloij g…gnetai swthr…a,/ tÕ d' ™sqlÕn oÙk ™j kairÕn Ãlqe soˆ patrÒj./ ð lšktra 

t¢m¦ dustucÁ te kaˆ g£moi,/ oŒj Ãlqon ™j mšlaqron “EktorÒj pote,/ oÙ sf£gion 

uƒÕn Dana�daij tšxous' ™mÒn,/ ¢ll' æj tÚrannon 'Asi£doj poluspÒrou./ ð pa‹, 

dakrÚeij· a„sq£nV kakîn sšqen;/ t… mou dšdraxai cersˆ k¢ntšcV pšplwn,/neossÕj 

                                                 
127 Ευρ. Ηρακλ. 48-51. 
128 Ευρ. Ηρακλ. 530-534. 
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æseˆ ptšrugaj ™sp…tnwn ™m£j;/ oÙk e�sin “Ektwr kleinÕn ¡rp£saj dÒru/gÁj 

™xanelqën soˆ fšrwn swthr…an,/oÙ sugg šneia patrÒj, oÙk „scÝj Frugîn/·lugrÕn 

d� p»dhm' ™j tr£chlon ØyÒqen/pesën ¢no…ktwj, pneàm' ¢porr»xeij sšqen./ð nšon 

Øpagk£lisma mhtrˆ f…ltaton,/  ð crwtÕj ¹dÝ pneàma· di¦ kenÁj ¥ra/ ™n 

sparg£noij se mastÕj ™xšqrey' Óde,/  m£thn d' ™mÒcqoun kaˆ katex£nqhn 

pÒnoij.»129 [µτφρ .  Μονάκριβέ  µου  γιε ,  θα  σ’ αφανίσουν ,  οι  εχθροί  µας  και  τη  

µάνα  σου  θ’ αφήσεις  µέσα  στη  δυστυχία .  Του  γονιού  σου  θα  σε  σκοτώσει  η  

αρετή  που  τόσους  άλλους  γλίτωσε .  Καλό  δεν  βρήκες  απ’ του  πατέρα  σου  το  

µεγαλείο .  …Κλαις ,  παιδί  µου; Νιώθεις  τις  συµφορές  σου  που  θα  ‘ρθουν; Τι  

απλώνεις  στα  ρούχα  µου  τα  χέρια  και  µε  σφίγγεις ,  σαν  το  µικρό  πουλί  που  

αποζητάει  στης  µάνας  τις  φτερούγες  προστασία;….Μικρό  µου  εσύ ,  χαρά  της  

αγκαλιάς  µου ,  κορµάκι  µοσχοµύριστο ,  του  κάκου  σε  βύζαξε  το  στήθος  µου  

όταν  ήσουν  στα  σπάργανα ,  του  κάκου  τόσους  µόχθους  ετράβηξα  και  

υπόφερα  από  τις  έγνοιες…(µτφρ .  Τ .  Ρούσσος .)] 

 Βλέπουµε ,  λοιπόν ,  ότι  ο  Ευριπίδης  καινοτοµεί  σε  σχέση  µε  τους  

άλλους  δυο  τραγικούς  ποιητές .  Εισάγει  τα  παιδιά  στο  δράµα  και  µας  βάζει  

να  ακούσουµε  τη  φωνή  τους .  Βέβαια  αυτή  η  καινοτοµ ία  αναδεικνύεται  

µόνο  σε  σχέση  µε  τους  προδρόµους  του .  Οι  επιδράσεις  που  δέχτηκε  ο  

Ευριπίδης  από  τους  σοφιστές  και  τους  φιλοσόφους  της  εποχής  του  τον  

έκαναν  να  θέλει  να  αποτυπώνει  στα  έργα  του  την  αληθινή  πλευρά  της  

ζωής  µε  περισσότερο  ρεαλισµό  και  να  αναλύει  την  ανθρώπινη  φύση ,  τα  

ένστικτα  και  τα  πάθη  της .   

Επειδή  ο  µύθος  συνήθως  διαρκούσε  περισσότερο  από  µ ια  γενιά  και  

τα  παιδιά  αποτελούν  συνδετικό  κρίκο  µεταξύ  των  γενεών ,  ήταν  

απαραίτητη  η  παρουσία  τους  στα  έργα .  Εξαιτίας ,  όµως ,  του  ότι  τους  λείπει  

η  ωριµότητα  και  η  δυνατότητα  να  µπορούν  να  αναλάβουν  πρωτοβουλία  

δεν  µπορούσαν  να  συµµετέχουν  ενεργά  στη  δράση .  Κατά  συνέπεια ,  δεν  

µπορούσαν  να  πάρουν  µέρος  και  στα  διαλογικά  µέρη  του  έργου  και  

συνήθως  παρέµεναν  εντελώς  βουβά  πρόσωπα  στις  τραγωδίες .  Παρόλα  

αυτά  ο  Ευριπίδης  σε  µερικές  περιπτώσεις  βάζει  τα  παιδιά  να  εκφράζουν  τα  

                                                 
129 Ευρ. Τρωάδ. 740-760. 
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συναισθήµατά  τους  και  πάντα  σε  στιγµές  µε  έντονη  συναισθηµατική  

φόρτιση  και  πάντοτε  σε  λυρικά  τµήµατα  του  δράµατος .130   

Απαντώνται  κοινές  θεµατικές  αναφορικά  στο  παιδί .  Και  στα  τρία  

έργα  τα  παιδιά  εµφανίζονται  προσκολληµένα  στη  µητέρα  τους .  Σαν  µ ικρά  

κλωσσόπουλα  βρίσκουν  θαλπωρή  στην  αγκαλιά  της  µητέρας  τους .  Στην  

Ανδροµάχη  και  τον  Ηρακλή  ζουν  κάτω  από  την  διαρκή  απειλή  του  θανάτου  

µε  µόνη  ασπίδα  προστασίας  τους  την  αγάπη  της  µάνας .  Στην  Άλκηστη ,  

όταν  έρχεται  η  ώρα  να  αποχωριστούν  την  µητέρα  τους ,  επειδή  εκείνη  

επιλέγει  να  θυσιαστεί  για  χάρη  του  συντρόφου  της ,  εκείνα  βλέπουν  τον  

οίκο  να  γκρεµ ίζεται  και  τα  πάντα  να  καταστρέφονται  γύρω  τους .   

Στην  Ανδροµάχη  και  στην  Άλκηστη  εµφανίζεται  το  θέµα  της  

γηροβοσκίας .  Η  Ανδροµάχη  περίµενε  από  το  παιδί  της  να  την  φροντίσει  

στα  γεράµατα ,  όταν  πλέον  δεν  θα  ήταν  σε  θέση  να  φροντίσει  η  ίδια  τον  

εαυτό  της .  Ο  φόβος  της  είναι  µήπως  τελικά  θανατωθεί  εκείνο  από  την  

Ερµ ιόνη  και  το  Μενέλαο  και  δεν  έχει  ένα  στήριγµα  στα  γηρατειά  της .  

Στην  Άλκηστη  ο  Άδµητος  αγανακτισµένος  από  τους  γονείς  του ,  που  δεν  

δέχτηκαν  να  θυσιάσουν  την  ζωή  τους  για  χάρη  του  και  αντίθετα  ανέλαβε  

να  το  κάνει  αυτό  η  γυναίκα  του  και  µητέρα  των  παιδιών  τους ,  τους  λέει  να  

αποκτήσουν  άλλα  παιδιά  για  να  τους  γηροτροφήσουν ,  καθώς  εκείνος  δεν  

προτίθεται  να  το  κάνει .  Το  θέµα  της  γηροτροφίας  ήταν  συνηθισµένο  

µοτίβο  στις  τραγωδίες .  Οι  άνθρωποι  της  εποχής  θεωρούσαν  την  φροντίδα  

των  ηλικιωµένων  ιερό  καθήκον  των  απογόνων  τους .   

Στην  Ανδροµάχη  και  στον  Ηρακλή  Μαινόµενο  εµφανίζεται  το  θέµα  

της  εκδίκησης  των  απογόνων  για  αδικία  που  διαπράχθηκε  εις  βάρος  των  

γονέων .  Στην  Ανδροµάχη  η  Ερµ ιόνη  θέλει  να  θανατώσει  την  Ανδροµάχη  

καθώς  την  θεωρεί  υπεύθυνη  για  την  ατεκνία  της .  Όµως  αυτή  και  ο  πατέρας  

της  Μενέλαος  σκέφτονται  ότι  πρέπει  να  θανατώσουν  µαζί  µε  εκείνη  και  

τον  γιο  που  απέκτησε  µε  τον  Νεοπτόλεµο ,  διότι  υπήρχε  ο  κίνδυνος  στο  

µέλλον  ο  Μολοσσός  µε  την  ενηλικίωση  του  να  αποφασίσει  να  εκδικηθεί  

τον  άδικο  φόνο  της  µητέρας  του .  Στον  Ηρακλή  ο  πατέρας  του  ήρωα  

                                                 
130 G. M. Sifakis, “Children in Greek Tragedy”, BICS xxvi (1979), σ. 72-73. 
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Αµφιτρύωνας  µαρτυρεί  στον  πρόλογο  κιόλας  ότι  ο  τύραννος  Λύκος  που  

ήρθε  για  να  σφετεριστεί  το  θρόνο  του  Κρέοντα  σκοτώνοντας  αυτόν  θέλησε  

να  αφανίσει  και  την  υπόλοιπη  οικογένεια  και  τα  παιδιά  του  Ηρακλή  

προκειµένου  να  αποκλείσει  τον  κίνδυνο  της  µελλοντικής  εκδίκησης  για  το  

φόνο  της  µάνας  τους  και  του  παππού  τους .  Κάτι  που  µαρτυρεί  και  ο  ίδιος  

ο  τύραννος  Λύκος  λέγοντας  ότι  θέλει  να  αφανίσει  ολόκληρη  την  

οικογένεια  και  να  µην  υπάρχουν  έτσι  µελλοντικοί  εκδικητές  της  πράξης  

του .   
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Α .  ΑΡΧΑΙΕΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΠΗΓΕΣ  

Ευριπίδης ,  Άλκηστη .  

Ευριπίδης ,  Ανδροµάχη .  

Ευριπίδης ,  Εκάβη .  

Ευριπίδης ,  Ηλέκτρα .   

Ευριπίδης ,  Ηρακλής  Μαινόµενος .  

Ευριπίδης ,  Μήδεια .   

Ευριπίδης ,  Τρωάδες .  

Ευριπίδης ,  Φοίνισσες .  

Για  την  προσέγγιση  της  αρχαίας  φιλολογικής  µαρτυρίας  

χρησιµοποιήθηκαν  οι  αντίστοιχοι  τόµοι  των  εκδόσεων  Oxford Classical 

Texts µε  τη  βοήθεια  της  µετάφρασης  των  αντίστοιχων  τόµων  από  τη  σειρά  

Αρχαίοι  Έλληνες  Συγγραφείς ,  επιµέλεια  Ε .  Π .  Παπανούτσος ,  Αθήνα ,  

Εκδοτικός  οίκος  Ι .  Ν .  Ζαχαροπούλου  και  από  την  σειρά  των  εκδόσεων  

Κάκτος ,  Αρχαία  Ελληνική  Γραµµατεία  «Οι  Έλληνες».   
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