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I. Εισαγωγή  

Στις Φοίνισσες του Ευριπίδη παρουσιάζεται η πτώση της Θηβαϊκής 

δυναστείας. Ο ποιητής επιλέγει να αναπαραστήσει τον επιθανάτιο ρόγχο της 

βασιλικής οικογένειας μέσα σε ένα πολυσύνθετο και πολυπρόσωπο έργο. Η Ιοκάστη, 

η Αντιγόνη, ο Ετεοκλής, ο Πολυνείκης, ο Κρέων, ο Μενοικέας και ο Οιδίποδας 

ανεβαίνουν επί σκηνής και ο καθένας βιώνει τα δικά του τραγικά γεγονότα. Ο 

Ευριπίδης σε μια προσπάθεια ανανέωσης και νεωτερισμού θέλει να προσδώσει στην 

τραγωδία επική διάσταση. Έχοντας λοιπόν ως κεντρικό θέμα την αδελφική διαμάχη 

των γιων του Οιδίποδα επιδιώκει να συναρμόσει όλα τα τραγικά γεγονότα του 

θηβαϊκού μύθου σε μια ενιαία τραγωδία. Το εγχείρημά του όμως αυτό αποτυγχάνει 

καθώς, όπως κρίνουν οι ερευνητές, το μόνο που κατορθώνει είναι να αρμαθιάσει 

πρόσωπα και γεγονότα χωρίς λογική συνοχή και εσωτερική αναγκαιότητα. Υποπίπτει 

στο μέγα, κατά τον Αριστοτέλη, αμάρτημα της επισώρευσης μύθων, η οποία είναι 

αποτέλεσμα της εποποιϊκής σύνθεσης.1  Το έργο έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως 

κατακερματισμένο και ασυνάρτητο, καθώς στερείται ενότητας και συνοχής.2 

Πληθώρα μελετητών σε μια προσπάθεια εξήγησης αυτής της ιδιαίτερης μορφής 

τραγικής σύνθεσης έχουν θεωρήσει πολλά χωρία αμφισβητούμενης γνησιότητας, 

μεταγενέστερες προσθήκες.  

Παρά το γεγονός ότι οι Φοίνισσες αντιβαίνουν στις πάγιες συμβάσεις του 

είδους, ωστόσο θα συμφωνήσω με τον Mastronarde ότι μολονότι το έργο έχει μια 

σύνθετη δομή, δεν παύει να είναι καλά οργανωμένη.3 Παρόλο που ο τραγικός φακός 

του ποιητή δεν εστιάζει σε ένα μόνο θέμα, είναι φανερό πως το θέμα της διαμάχης 

του Ετεοκλή με τον αδερφό του Πολυνείκη αποτελεί την κεντρομόλο δύναμη του 

έργου. Η αδερφική έχθρα δεν παύει να λειτουργεί ως κεντρικός άξονας της 

τραγωδίας, γύρω από τον οποίο ταυτόχρονα συμπλέκονται πολλά πρόσωπα της 

δυναστείας, τα οποία βιώνουν τις δικές τους τραγικές καταστάσεις και το καθένα 

                                                                 
1 Αριστοτέλους  Ποιητική 1456a10-13: χρὴ δὲ ὅπερ εἴρηται πολλάκις μεμνῆσθαι καὶ μὴ ποιεῖν 

ἐποποιικὸν/ σύστημα τραγῳδίαν – ἐποποιικὸν δὲ λέγω τὸ πολύμυθον –  /οἷον εἴ τις τὸν τῆς Ἰλιάδος ὅλον 

ποιοῖ μῦθον. 
2 Τέτοιους είδους χαρακτηρισμοί σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο η νεότερη έρευνα προσέλαβε 

το έργο και επηρεαζόμενη από την θεωρία του Αριστοτέλη περί τραγωδίας, όπως αποτυπώθηκε στο 

έργο του φιλοσόφου Περί Ποιητικής. Από τις θεωρίες περί ανοικτού και κλειστού τύπου σύνθεσης 

απορρέουν οι παραπάνω εκτιμήσεις για το έργο. Η αριστοτελική θεωρία περί συνοχής και ενότητας 

του μύθου μιας τραγωδίας αποτέλεσε πρότυπο ποιητικής σύνθεσης και επηρέασε βαθύτατα την 

πρόσληψη της τραγωδίας μεταγενέστερα.  
3 Mastronarde 1994:3. 
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εκτελεί τη δική του προσωπική τροχιά μέσα στο έργο. Μέσα στον διευρυμένο 

θεματικό κύκλο του έργου, στο κέντρο βρίσκεται η επικείμενη αδελφοκτονία και 

γύρω από αυτό διαθλάται ολόκληρη η τραγική μοίρα της βασιλικής οικογένειας της 

Θήβας. 

Στην παρούσα εργασία θα μας απασχολήσει το θέμα της εικονοποιίας του 

έργου. Πιο συγκεκριμένα θα εξετάσουμε την δραματική λειτουργία του 

εικονοπλαστικού λόγου των προσώπων και του χορού. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα 

επικεντρωθούμε στις κυρίαρχες εικόνες του έργου, οι οποίες, ως αντιπροσωπευτικό 

δείγμα της συνολικής εικονοποιίας, θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τη 

σημαντική συμβολή τους στην ηθογράφηση των ηρώων και την επίρρωση της 

επιχειρηματολογίας τους αλλά και στην εξέλιξη και κατανόηση της δράσης.  

Στο πρώτο μέρος της εργασίας θα ασχοληθούμε με τις εικόνες που 

περιγράφονται στα διαλογικά μέρη της τραγωδίας και θα προσπαθήσουμε να 

ορίσουμε την δραματική λειτουργία που κάθε εικόνα επιτελεί στο εκάστοτε σημείο 

του έργου όπου εμφανίζεται. Από αυτό το εγχείρημα θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε 

τη δραματική λειτουργία που κάθε εικόνα επιτελεί στο εκάστοτε σημείο του έργου 

όπου εμφανίζεται. Στο δεύτερο μέρος θα μας απασχολήσουν οι εικόνες που 

περιγράφονται στα χορικά άσματα. Στο τέλος της εργασίας θα επισκοπήσουμε το 

σύνολο των εικόνων και θα επιχειρήσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα για τον γενικό 

ρόλο της εικονοποιίας στο έργο. 
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II. Η εικονοποιία στις ρήσεις των δραματικών προσώπων 

Ιοκάστη 

Η εμφάνιση της Ιοκάστης πραγματοποιείται ήδη από τον πρόλογο του έργου 

καθώς σε εκείνη έχει αναθέσει ο Ευριπίδης τον ρόλο να πληροφορήσει του θεατές 

σχετικά με την υπόθεση του έργου. Η πλούσια σε παραλλαγές προγενέστερη μυθική 

παράδοση αλλά και η πληθώρα νεωτερισμών σε ήδη γνωστές εκδοχές του εκάστοτε 

μύθου ή η επινόηση νέων από τον ίδιο τον Ευριπίδη καθιστούσαν αναγκαία την 

χρήση του προλόγου, με τον οποίο οι θεατές ενημερώνονταν για τον τόπο, τα 

πρόσωπα και τα βασικά στοιχεία του μύθου του έργου. Η επιλογή του Ευριπίδη να 

διατηρήσει ζωντανή την Ιοκάστη θα πρέπει να εξέπληξε τους θεατές, οι οποίοι 

γνώριζαν από την μυθική παράδοση ότι η ενοχή για την αιμομικτική της πράξη την 

είχαν οδηγήσει στην αυτοκτονία. Η «ανάσταση» της Ιοκάστης πιστώνεται στον 

Ευριπίδη4  και αποτελεί μια καινοτομία, η οποία θα πρέπει να εξήψε την περιέργεια 

των θεατών και να κέντρισε το ενδιαφέρον τους. Η παρουσία της Ιοκάστης σε 

γεγονότα, που κατά τον παραδοσιακό μύθο, συντελούνταν μετά τον θάνατο της ίδιας 

και του Οιδίποδα παρουσιάζουν τον μύθο από μια άλλη οπτική γωνία και 

καταδεικνύουν τη ζωηρή φαντασία του ποιητή. Ο Ευριπίδης επέλεξε να παρουσιάσει 

την καταστροφή του οίκου των Λαβδακιδών ως μια οικογενειακή τραγωδία, την 

οποία όμως δεν παραλείπει να εντάξει σε ένα συνεχές σύνολο, σαν έναν κρίκο μιας 

γενεαλογικής αλυσίδας. 

Για να κατανοήσουμε το έργο και τον τρόπο που ο Ευριπίδης επιχείρησε να 

εντάξει το θέμα της τραγωδίας στον ευρύτερο μύθο του οίκου των Λαβδακιδών, 

κρίνω αναγκαίο να προτάξω μια περίληψη του προλόγου προκείμενου να δούμε τα 

στοιχεία του μύθου που επέλεξε ο Ευριπίδης για το κοινό του. Στον μονόλογο της 

Ιοκάστης η αφήγηση είναι χρονολογική και ξεκινά με μια σύντομη αναφορά στην 

γενεαλογία του οίκου των Λαβδακιδών (5-9). Ιδρυτής της Θήβας και γενάρχης του 

οίκου ήταν ο Κάδμος από τη Φοινίκη, ο οποίος παντρεύτηκε την Αρμονία, με την 

οποία απέκτησε τον Πολύδωρο. Ο Πολύδωρος με τη σειρά του γέννησε τον Λάβδακο 

και ο τελευταίος τον Λάιο. Έπειτα ο αφηγηματικός φακός εστιάζει στην ιστορία του 

                                                                 
4 Σύμφωνα με τον Mastronarde 1994: 25, η διατήρηση της Ιοκάστης ζωντανής και ο ρόλος της στον 

αγώνα λόγου των γιών της φαίνεται να είναι μια τυπική ευριπίδεια επινόηση.  
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Λάιου (13-45). Η αφήγηση επικεντρώνεται στα βασικά σημεία του μύθου, όπως τον 

γάμο της ίδιας της Ιοκάστης μαζί του (13), την ατεκνία τους (14), την αναχώρηση του 

Λάιου για του Δελφούς προκειμένου να πληροφορηθεί αν θα αποκτήσει διάδοχο (15-

16), τον χρησμό του Απόλλωνα (στ.16-20), ο οποίος τον πληροφορούσε ότι αν 

αποκτούσε γιο θα γινόταν ο δολοφόνος του και θα έπνιγε την οικογένεια στον αίμα, 

την γέννηση του Οιδίποδα και την έκθεση του στον Κιθαιρώνα (21-27). Ως εκ 

τούτου, η αφήγηση περνά στην ιστορία του Οιδίποδα, η οποία σχετίζεται άμεσα με 

την αδελφοκτονία, που αποτελεί κεντρικό θέμα της προκείμενης τραγωδίας. Η 

Ιοκάστη αφηγείται τον μύθο του Οιδίποδα εστιάζοντας στα κεντρικά σημεία του 

μύθου από τον στίχο 46 έως το τέλος σχεδόν του προλόγου. Πιο συγκεκριμένα 

αναφέρεται στην υιοθέτηση του Οιδίποδα από τον βοσκό που τον βρήκε εκτεθειμένο 

στον Κιθαιρώνα (28-31), στην μοιραία συνάντηση του Λάιου με τον Οιδίποδα κατά 

την οποία ο τελευταίος δολοφόνησε τον πατέρα του (38-42), στην άφιξη του 

Οιδίποδα στη Θήβα και την λύση του αινίγματος της Σφίγγας (46-50), στον γάμο του 

με την ίδια και τη γέννηση των τεσσάρων παιδιών τους, της Αντιγόνης, της Ισμήνης, 

του Ετεοκλή και του Πολυνείκη (53-58). Ενώ στους στίχους 69-82 η αφήγηση  

επικεντρώνεται στα τελευταία γεγονότα που συνέβησαν στην οικογένεια και 

πυροδότησαν την αδελφική διαμάχη. Η Ιοκάστη στο σημείο αυτό μας περιγράφει 

γεγονότα που παραδοσιακά είχαν συντελεστεί μετά τον θάνατό της (60-62: η 

τύφλωση του Οιδίποδα) ή που αποτελούν καινοτομίες του Ευριπίδη [ο εγκλεισμός 

του Οιδίποδα στο ανάκτορο από τους δύο γιούς του (63-65), η κατάρα του να 

μοιράσουν την εξουσία και τον οίκο με πόλεμο (66-68), η απόφαση των δύο αδερφών 

να εξουσιάζουν με ετήσια αλλαγή (69-74), η άρνηση του Ετεοκλή να παραχωρήσει το 

θρόνο στον αδελφό του και η εξορία που του επέβαλε (74-76)]. Τέλος, η Ιοκάστη μας 

πληροφορεί πως ο Πολυνείκης ζώντας εξόριστος στο Άργος παντρεύτηκε την κόρη 

του βασιλιά Άδραστου και επέστρεψε με στρατό για να διεκδικήσει το μερίδιο του 

στο θρόνο και στον πλούτο της οικογένειας του. 

Μέσα από αυτή τη μακρά αναδρομή στο παρελθόν και την αφήγηση των 

γεγονότων του μύθου των Λαβδακιδών, η Ιοκάστη επιχείρησε να εντάξει στο 

ευρύτερο μυθολογικό πλαίσιο και να αιτιολογήσει την επικείμενη αδελφοκτονία, την 

οποία θα παρακολουθήσουν οι θεατές κατά την εξέλιξη της πλοκής. Ο Πολυνείκης με 

τον αργίτικο στρατό βρίσκεται προ των πυλών της Θήβας, ενώ ο Ετεοκλής 

προετοιμάζεται με τον δικό του στρατό να τον πολεμήσει. Η κατάρα του Οιδίποδα 
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φαίνεται να έχει τεθεί εν ενεργεία και η διαμάχη των δύο αδερφών βρίσκεται στην 

κορύφωσή της. Τα δραματικά αυτά γεγονότα αιτιολογούν την εμφάνιση της Ιοκάστης 

στον πρόλογο. Ο Ευριπίδης επεφύλαξε για την ηρωίδα τον σημαίνοντα ρόλο του 

«διαλλακτή», δηλαδή της μεσολαβήτριας στη διαμάχη των γιων της. Στόχος της είναι 

να συμφιλιώσει τα δύο αδέρφια, Ετεοκλή και Πολυνείκη, όπως η ίδια μας αναφέρει 

στον πρόλογο (81-82) και όπως επιβεβαιώνεται από τα δύο αδέρφια κατά τη ρήση 

τους (272-273, 435-437 και 446-451) αλλά και από τα λεγόμενα του χορού (443-

445). Η παρουσία, ο παραινετικός της λόγος και ο συμφιλιωτικός της ρόλος  είναι 

βαρύνουσας σημασίας για τη ζωή των παιδιών της και την τύχη της οικογένειάς της 

εν συνόλω. Από την έκβαση της προσπάθειάς της κρίνεται η σωτηρία της οικογένειάς 

της αλλά και ολόκληρης της πόλης. 

Η προλογική ρήση της Ιοκάστης, στην οποία συνοψίζεται ο μύθος του οίκου 

των Λαβδακιδών, αρχίζει με την επίκληση στον Ήλιο (1-6). Οι δύο πρώτοι στίχοι 

έχουν θεωρηθεί από τους περισσότερους μελετητές νόθοι. Τίποτα ύποπτο δεν υπάρχει 

στο περιεχόμενο ή τη γλώσσα των στίχων αυτών που να επιβεβαιώνουν την 

πλαστότητά τους. Όταν όμως προστίθενται στον τρίτο στίχο δημιουργείται ένας 

πλεονασμός και καθιστούν τον τρίτο στίχο περιττό.5 Είτε οβελίσουμε τους στίχους 1-

2 είτε όχι, η Ιοκάστη επικαλείται τον Ήλιο και συνειρμικά οδηγείται στο παρελθόν 

της Θήβας. Η εικόνα του ήλιου φιλοτεχνείται γεμάτη φως και λάμψη και έρχεται σε 

αντίθεση με την τύχη της Θήβας. Μέσα σε χρυσοστόλιστο άρμα ο ήλιος διασχίζει τα 

άστρα και σκορπίζει το φως της φλόγας του παντού. Στη Θήβα όμως έριξε 

κακότυχες (δυστυχῆ) ακτίνες τη μέρα που ο Κάδμος έφτασε στην Θήβα και επρόκειτο 

να αρχίσουν οι συμφορές για τον οίκο των Λαβδακιδών αλλά και για ολόκληρη την 

πόλη. Η εικόνα του φωτεινού ουρανού ερχόμενη σε αντίθεση με την εικόνα αίματος 

της γης (Θήβας), τονίζει ακόμη περισσότερο την δυστυχία της πόλης και του οίκου. 

 Αξίζει να επισημάνουμε ότι ο πρόλογος κλείνει με μια επίκληση στον Δία, ο 

οποίος κατοικεί στις πάμφωτες ουράνιες πτυχές  (84-87). Ως εκ τούτου, παρατηρούμε 

ότι ο πρόλογος της Ιοκάστης εκκινεί από την λαμπρότητα του ήλιου και καταλήγει 

κυκλικά με την εικόνα των φαεννών πτυχών της ουράνιας κατοικίας του Δία. Οι 

δύο αυτές εικόνες πλαισιώνουν μια αφήγηση, η οποία αναφέρεται σε φόνους (19: 

ἀποκτενεῖ, 44: καίνει, 61: φόνον)  και στην οποία κυριαρχεί το αίμα (20: βήσεται 

                                                                 
5 Mastronarde 1994:140. 
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δι' αἵματος, στ.42: ἐξεφοίνισσον, στ.62: αἱμάξας κόρας). Δια μέσου της τεχνικής 

της αντίθεσης, δηλαδή της αντιπαραβολής της εναρκτήριας  εικόνας του λαμπερού 

ήλιου και της καταληκτικής εικόνας της φωτεινής κατοικίας του Δία με την εικόνα 

φόνων και αιματοχυσιών της Θήβας, η Ιοκάστη επιτυγχάνει να τονίσει τη δυστυχία 

της πόλης και της οικογένειας. 

Η νέα αιματοχυσία, η οποία απειλεί τον οίκο και ολόκληρη την πόλη των 

Θηβών, είναι η επικείμενη μάχη ανάμεσα στον Ετεοκλή και τον Πολυνείκη για την 

κατάκτηση της εξουσίας και την κατανομή του πλούτου (77-82). Η Ιοκάστη 

επιτελώντας τον ρόλο της μεσολαβήτριας έχει καλέσει τους δύο νέους να 

συναντηθούν στο παλάτι προκειμένου να συμφιλιωθούν και να αποφευχθεί η μεταξύ 

τους μάχη (81-85).  

Ο Πολυνείκης είναι ο πρώτος που καταφθάνει στο παλάτι και η Ιοκάστη έχει 

την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί του ιδιαιτέρως , προτού φτάσει ο Ετεοκλής (301-

442). Στο χωρίο αυτό η Ιοκάστη μας υπενθυμίζει ότι πρωτίστως είναι μάνα, με 

απέραντη αγάπη για το εξόριστο παιδί της. Τα μητρικά συναισθήματα ξεχειλίζουν με 

λόγια και με πράξεις6. Μόλις βλέπει τον Πολυνείκη τον προτρέπει να πλησιάσει για 

να την αγκαλιάσει (306-309). Η χαρά και ευτυχία της που τον συναντά μετά από τόσο 

καιρό περιγράφονται λεκτικά τόσο ζωηρά από την ηρωίδα, που σχεδόν συνθέτουν μια 

εικόνα. Στους στίχους 312-317 η εικόνα του χορού της Ιοκάστης προσδίδει κίνηση 

και σχεδόν οπτικοποιεί την ευτυχία της. Μια εικόνα ευτυχίας, η οποία διαρκεί λίγο 

και έρχεται σε αντίθεση με τη βαθιά στενοχώρια που νιώθει για το γεγονός ότι 

στερήθηκε όλες τις στιγμές ευτυχίας, που μια μάνα βιώνει πλάι στα παιδιά της, με 

ύψιστη τη στιγμή του γάμου. Η δυστυχία της Ιοκάστης τονίζεται όταν η περιγραφή 

μιας τυπικής σκηνής γάμου πραγματοποιείται μόνο και μόνο για να διαψευσθεί εν 

τέλει από την ίδια, όπως φαίνεται από τη λέξη οὔτι (344-347). Εκείνη δεν κατόρθωσε 

να είναι παρούσα στον γάμο του γιου της και να κρατά τη λαμπάδα. Η Θήβα δε 

φιλοξένησε το γάμο του Πολυνείκη, δεν αντήχησε τα νυφιάτικα τραγούδια.  

Όμως μεγαλύτερη αιτία της θλίψης της είναι η διαμάχη των γιών της. Η θλίψη 

της Ιοκάστης είναι αποτυπωμένη ακόμη και στην εξωτερική της εμφάνιση, η οποία 

περιγράφεται πένθιμη (322-326). Το χωρίο περιλαμβάνει όλα τα τυπικά 

                                                                 
6 Ο Mastronarde 1994:241 σχόλ. στον στίχο 316, πιστεύει πως η Ιοκάστη ταυτόχρονα με τα λόγια της 

θα πρέπει να αγκάλιασε τον γιο της με κινήσεις , εν είδει χορού. 
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χαρακτηριστικά πένθους της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας  

(κείρομαι…ἄπεπλος…ἀμείβομαι). Η εικόνα της ίδιας της Ιοκάστης φιλοτεχνείται 

με μελανά χρώματα (δυσόρφναια, σκότι'). Η δυστυχία τής οικογένειάς της και της 

πόλης της φαίνεται να αντανακλάται πάνω στην εξωτερική εμφάνιση της ίδιας της 

ηρωίδας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά την είσοδό της στη σκηνή στον 

στ.301, η ίδια τονίζει ότι σέρνει τα πόδια της εξαιτίας των γηρατειών και κλείνει το 

λόγο της με την αναφορά στο ότι όλο το φορτίο των συμφορών έχει πέσει πάνω της 

(354 πρὸς ἐμὲ γὰρ κακῶν ἔμολε τῶνδ' ἄχη), αφότου ο άνδρας της βρίσκεται 

κλεισμένος στο παλάτι και τα παιδιά της ετοιμάζονται να αλληλοσκοτωθούν, μια 

κατάσταση που έχει σωματοποιηθεί στην εξωτερική της εμφάνιση. Εμφανίζεται να 

έχει καμφθεί από τις δυστυχίες και τις συμφορές που έχουν χτυπήσει την οικογένεια 

αλλά και την πόλη της.  

Ίδια είναι και η εικόνα που περιγράφει ο Πολυνείκης μόλις αντικρίζει τη 

μητέρα του (371-373). Η Ιοκάστη γερασμένη και πενθούσα εμφανίζεται να 

συναρμόζει το παρελθόν με το μέλλον, αντικατοπτρίζοντας πάνω της όλες τις 

δυστυχίες του παρελθόντος και προοικονομώντας το χαμό των παιδιών της και εν 

τέλει και τον δικό της.  

Στη σκηνή καταφθάνει και ο Ετεοκλής και από το στίχο 446 και έπειτα 

αρχίζει ο αγώνας λόγων μεταξύ των δύο αδερφών. Στο σημείο αυτό του έργου η 

αγωνία κορυφώνεται καθώς, από την έκβαση αυτής της αντιπαράθεσης, κρίνεται η 

ζωή των δύο νέων και η επαπειλούμενη καταστροφή ολόκληρης της πόλης. Για την 

ίδια την Ιοκάστη είναι η μοναδική και τελευταία ευκαιρία να συμφιλιώσει τα παιδιά 

της και να σώσει την οικογένεια και την πόλη.  

Η Ιοκάστη υιοθετεί συμφιλιωτική στρατηγική από τα πρώτα λόγια της (451-

465). Αρχικά προσπαθεί να συγκρατήσει τη βιασύνη του Πολυνείκη (451:ἐπίσχες) 

και να αναχαιτίσει την επιθετική του στάση (454: σχάσον δὲ δεινὸν ὄμμα καὶ 

θυμοῦ πνοάς).  Οι περιγραφές της Ιοκάστης οπτικοποιούν τη συναισθηματική 

κατάσταση του Ετεοκλή. Η έκφραση του προσώπου του δηλώνει ότι τελεί υπό το 

κράτος άγριου θυμού (ή μανίας)7· ψυχικές καταστάσεις οι οποίες φαίνονται να έχουν 

θολώσει το μυαλό του.  Μόνο υπό την επήρεια μιας ψυχικής διαταραχής, η οποία 

                                                                 
7 Κατά το συναίσθημα του θυμού, όπως και της μανίας, τα μάτια μπορεί να είναι ανοιχτά ή 

παραμορφωμένα και η ανάσα βαθιά και ταχεία, αναλυτικά βλ. Mastronarde 1994:278. 
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ευνοεί την πλάνη ή την οφθαλμαπάτη, η Ιοκάστη μπορεί να δικαιολογήσει την 

αγριότητα στη συμπεριφορά του Ετεοκλή προς τον αδερφό του, Πολυνείκη. Η 

έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα φαίνεται να καθοδηγεί τις πράξεις του, αφού 

δείχνει να μην μπορεί να διακρίνει ότι ο αντικρινός του είναι ο ίδιος του ο αδερφός, 

αλλά συμπεριφέρεται σα να βλέπει τη μυθική Μέδουσα, η οποία επρόκειτο να τον 

απολιθώσει (455-456). Ως «φάρμακο» για να τον «θεραπεύσει» και να τον 

επαναφέρει στην πραγματικότητα, η Ιοκάστη χρησιμοποιεί τα μάτια8. Η όραση 

παράγεται όταν οι απορροές που εκπέμπονται από τα αισθητά αντικείμενα έρχονται 

σε επαφή, μέσω του περιβάλλοντος αέρος, με αντίστοιχες απορροές του ματιού.  Ως 

εκ τούτου η Ιοκάστη πιστεύει ότι αν τα μάτια των δύο ομοαίματων συναντηθούν9, θα 

θυμηθούν τη συγγένειά τους και θα ξεχάσουν την έχθρα τους.   

Αμέσως μετά τον λόγο παίρνουν ο Πολυνείκης και ο Ετεοκλής και η μεταξύ 

τους διαμάχη κορυφώνεται. Η αδιαλλαξία του Ετεοκλή να παραχωρήσει μερίδιο γης 

και εξουσία στον Πολυνείκη, αλλά και του δεύτερου να σταματήσει τον πόλεμο 

ενάντια της ίδιας του της πόλης, οδηγούν την Ιοκάστη να αρθρώσει έναν δυναμικό 

συμβουλευτικό λόγο με στόχο να κατευνάσει τα οξυμένα πνεύματα. Ο λόγος της 

ηρωίδας ουσιαστικά δομείται από αντεπιχειρήματα, με τα οποία προσπαθεί να 

αντικρούσει τις θέσεις που υιοθέτησαν οι γιοι της στον λόγο τους. Στο πρώτο μέρος 

του λόγου της απαντά στα επιχειρήματα του Ετεοκλή, στα πλαίσια του οποίου 

φιλοτεχνούνται οι δύο κεντρικές εικόνες του έργου. Η πρώτη εικόνα είναι αυτή της 

Φιλοτιμίας στους στίχους 531-535. Η Ιοκάστη κατηγορεί ανοικτά τον Ετεοκλή ότι 

διακατέχεται από φιλοτιμία και εξαιτίας αυτού έχει απωλέσει τις αξίες της ισότητας 

και της δικαιοσύνης απέναντι στον αδερφό του (531-532: τί τῆς κακίστης 

δαιμόνων ἐφίεσαι / Φιλοτιμίας, παῖ;10, 566-567: δαπανηρὸς ἆρ' ὁ πλοῦτος ὃν 

ζητεῖς ἔχειν / [γενήσεται Θήβαισι, φιλότιμος δὲ σύ]11). Η έννοια της Φιλοτιμίας  

προσωποποιείται ως μια άδικη θεότητα, που επιφέρει όλεθρο σε όσους την 

                                                                 
8 Αέτιος  4.8.10, Θεόφραστος, Περί αισθήσεως 50. 
9 Η όραση, τα μάτια και το βλέμμα είναι βασικά θέματα όσον αφορά στη σχέση των δύο αδερφών, 

πράγμα που θα δούμε εντονότερα και πιο ξεκάθαρα παρακάτω κατά τη σκηνή της μονομαχίας.   
10 Η φιλοτιμία με την έννοια της  ‘φιλοδοξίας για δύναμη και διακυβέρνηση’ άρχισε να αποκτά 

υποτιμητική σημασία τον πέμπτο αιώνα. Βλ. Mastronarde 1994:299‐300. 
11 Η φράση «γενήσεται Θήβαισι, φιλότιμος δὲ σύ» οβελίζεται, ωστόσο αυτό που είναι σημαντικό να 

σημειωθεί είναι το γεγονός ότι, αν η φράση αποτελεί σχόλιο ή προσθήκη ενός μεταγενέστερου 

αναγνώστη, η αρνητικής σημασίας  φιλοτιμία του Ετεοκλή είχε ξεκάθαρα σκιαγραφηθεί από τον 

Ιοκάστη- Ευριπίδη ως το βασικό κίνητρο στη διαμάχη του με τον αδερφό του και είχε γίνει απόλυτα 

κατανοητό από τους μεταγενέστερους αναγνώστες της τραγωδίας. 
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ασπάστηκαν. Τόσο το λεξιλόγιο που πλαισιώνει την έννοια της φιλοτιμίας (532: 

ἄδικος ἡ θεός) όσο και η εικόνα της, (533-534: πολλοὺς δ' ἐς οἴκους καὶ πόλεις 

εὐδαίμονας/ ἐσῆλθε κἀξῆλθ' ἐπ' ὀλέθρωι τῶν χρωμένων·), ενδύουν τον όρο με 

αρνητικές συνδηλώσεις. Η άδικη και βίαιη θεότητα Φιλοτιμία εισβάλλει και 

καταστρέφει σπίτια και ολόκληρες πόλεις. Στην περιγραφή της Φιλοτιμίας 

αντιπαραβάλλεται η εικόνα της εὐδαιμονίας των ανθρώπων και των πόλεων εν 

απουσία της με εκείνη του ὀλέθρου, που η παρουσία της επιφέρει. Η Ιοκάστη 

επιχειρεί να ενημερώσει εκ των προτέρων τον Ετεοκλή ποιο θα είναι το αποτέλεσα 

των πράξεων του και ποια θα είναι η τύχη της οικογένειάς τους αλλά και ολόκληρης 

της πόλης εάν συνεχίζει να δρα κυριευμένος από τη φιλοτιμία.  

Η εικόνα της καταστροφικής Φιλοτιμίας εξεικονίζεται πιο ανάγλυφα από την 

ακόμη πιο λεπτομερή περιγραφή στους στίχους 559-567. Η εικόνα που περιγράφει 

δεν αναφέρεται πλέον σε γενικά και αόριστα περιστατικά, στα οποία η θεότητα 

Φιλοτιμία επέφερε την καταστροφή, αλλά εξειδικεύει συγκεκριμένα τον 

επαπειλούμενο όλεθρο της ίδιας του της  πόλης και της οικογένειάς του. Με τα 

λεγόμενά της η ηρωίδα περνά από το γενικό στο ειδικό κάνοντας τα μελλούμενα 

κακά οικεία. Η αναφορά στην επικείμενη άλωση της Θήβας, έχει ως στόχο να εγείρει 

το αίσθημα ευθύνης που φέρει ο Ετεοκλής ως βασιλιάς του τόπου και εκείνο του 

φόβου για όσα πρόκειται να συμβούν, αφορμώμενο από το αίσθημα αγάπης για την 

πατρίδα του. Στους ακριβώς επόμενους στίχους η εικόνα γίνεται ακόμη πιο γλαφυρή 

και η Ιοκάστη εμφανίζεται να καλεί ακόμη πιο επιτακτικά τον Ετεοκλή να «δει» με τη 

φαντασία του τον απόλυτο αφανισμό της πόλης και τον εξανδραποδισμό των 

παρθένων της. Οι στίχοι 563-565 οβελίζονται από την κριτική έκδοση της 

Οξφόρδης12 ενώ διατηρούνται στην σχολιασμένη έκδοση του Mastronarde13 και στην 

έκδοση της Budé14. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, ακόμη και αν πρόκειται για 

μεταγενέστερη προσθήκη κάποιου αναγνώστη, εκείνος είχε προσλάβει τον έντονα 

εικονοποιητικό λόγο της Ιοκάστης, την εντύπωση του οποίου αποτύπωσε στο χαρτί. 

Αξιοσημείωτο είναι στο σημείο αυτό να τονίσουμε δύο πράγματα: πρώτον, ότι 

ο Ευριπίδης ενθαρρύνει τον συσχετισμό της Τυραννίας με την Φιλοτιμία, αφού η 

                                                                 
12 Diggle, J. 1994: Euripidis Fabulae, τόμ. III, Oxford (Oxford Classical Text). 
13 Mastronarde, D.J. 1994: Euripides, Phoenissae (with introduction and commentary), Cambridge: 

Cambridge University Press. 
14 Grégoire, H., Méridier, L., et Chapouthier, F. 1950: Euripide, Tragédies. Tome V : Hélène - Les 

Phéniciennes, Paris: Les Belles Lettres. 
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Ιοκάστη εκλαμβάνει τη λέξη Φιλοτιμίας ως συνώνυμο της λέξης Τυραννίς όπως 

διαφαίνεται από την ισοδυναμία των όρων τυραννεῖν (561) και φιλότιμος (67)15 

και δεύτερον ότι στα πλαίσια της εικόνας της Φιλοτιμίας η Ιοκάστη ηθογραφεί τον 

Ετεοκλή και ερμηνεύει τις πράξεις του. Ο νεαρός περιγράφεται ως τρελά 

ερωτευμένος16 με την Φιλοτιμία (535: ἐφ' ἧι σὺ μαίνηι). Τα λόγια αυτά της Ιοκάστης 

δίνονται ως απάντηση στις αμέσως προηγούμενες δηλώσεις του ίδιου του Ετεοκλή, ο 

οποίος διατρανώνει στους στίχους 503-506: ἐγὼ γὰρ οὐδέν, μῆτερ, ἀποκρύψας 

ἐρῶ· / ἄστρων ἂν ἔλθοιμ' †ἡλίου† πρὸς ἀντολὰς / καὶ γῆς ἔνερθε, δυνατὸς 

ὢν δρᾶσαι τάδε, / τὴν θεῶν / μεγίστην ὥστ' ἔχειν Τυραννίδα.  Ο ίδιος με λόγια 

που αρμόζουν σε  «εραστή» διακηρύσσει ότι θα έκανε τα αδύνατα δυνατά, θα έφτανε 

ως τα αστέρια ή θα κατέβαινε ως τα έγκατα της γης για να βρει και να κάνει δική του 

την αγαπημένη του, η οποία δεν είναι κάποια θνητή ή νύμφη αλλά η θεότητα 

Τυραννίδα. Αυτή, η σχεδόν ερωτική σχέση του Ετεοκλή με την Τυραννία, ενισχύεται 

από τα λεγόμενα της Ιοκάστης και τη χρήση του όρου μανία, ο οποίος περικλείει 

ερωτικές συνδηλώσεις. Ο όρος αυτός δηλώνει την ψυχωτική στάση του Ετεοκλή ως 

προς τη διατήρηση της εξουσίας. Ο ίδιος κυριευμένος από τα ατομικά του 

συμφέρονται και τις προσωπικές του φιλοδοξίες έχει απωλέσει κάθε ηθική αξία και 

έχει παραγκωνίσει το δημόσιο συμφέρον. 

Ως αντίβαρο στον διεφθαρμένο και άδικο κόσμο που εκπροσωπούν οι γιοι 

της, η Ιοκάστη προβάλει την Ισότητα. Η εικόνα της Ισότητας ακολουθεί αμέσως μετά 

την εικόνα καταστροφής που επιφέρει η Φιλοτιμία και δημιουργεί ένα σχήμα 

αντίθεσης (536-48). Το χάος και ο όλεθρος της πρώτης εικόνας εξισορροπείται από 

την αρμονία και την ομόνοια της δεύτερης.  Το ρήμα «συνδεῖ» που χαρακτηρίζει την 

κίνηση της Ισότητας, ενώνει τον έναν κρίκο με τον άλλο σε μια σχέση αρμονίας και 

ισορροπίας. Κρατά ενωμένους τους φίλους με τους φίλους, τη μία χώρα με τις άλλες 

χώρες και τους συμμάχους με άλλους συμμάχους. Η προσωποποιημένη Ισότητα 

ενσαρκώνει την ισορροπία και τη δικαιοσύνη. ( 538-540: τὸ γὰρ ἴσον νόμιμον 

ἀνθρώποις ἔφυ, / τῶι πλέονι δ΄ αἰεὶ πολέμιον καθίσταται / τοὔλασσον 

ἐχθρᾶς θ΄ ἡμέρας κατάρχεται, 543-545: νυκτός τ΄ ἀφεγγὲς βλέφαρον ἡλίου 

τε φῶς / ἴσον βαδίζει τὸν ἐνιαύσιον κύκλον, / κοὐδέτερον αὐτῶν φθόνον ἔχει 

                                                                 
15 Mastronarde 1994:299  
16 Η μετάφραση της λέξης  μαίνηι ως “τρελά ερωτευμένος” βασίζεται στον Mastronarde 1994:300. 
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νικώμενον17). Παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί ο ενιαύσιος κύκλος, στον οποίο η 

σελήνη και ο ήλιος δέχονται το ένα να παίρνει τη θέση του άλλου. Κατ’ επέκταση το 

ίδιο πρέπει να ισχύει και στην ανθρώπινη κοινωνία, αφού το σύμπαν αποτελεί το 

μοντέλο για την αέναη ύπαρξη και εύρυθμη λειτουργία. Προτρέπει λοιπόν τον 

Ετεοκλή να εγκαταλείψει τη Φιλοτιμία και να συνταχθεί στο πλευρό της Ισότητας. 

Όπως η συμπαντική τάξη εξασφαλίζεται από την κυκλική αλλαγή, την περιοδικότητα 

και τη σύνθεση των αντιθέτων (η μέρα και η νύχτα), έτσι και εκείνος θα πρέπει να 

δεχθεί να εναλλάσσει την εξουσία με τον αδερφό του, καθώς η δικαιοσύνη εγγυάται 

την εύρυθμη λειτουργία, ενώ αντίθετα η Φιλοτιμία έχει ταυτιστεί με την αδικία. Η 

Φιλοτιμία έχει μετατραπεί σε αντίπαλον δέος της Ισότητας και μαζί τους έχουν 

συνυφανθεί τα αντιθετικά ζεύγη: δικαιοσύνη-αδικία και πλέον - ἔλασσον ἔχειν. Με 

την εικόνα της συμπαντικής κίνησης προσπαθεί η Ιοκάστη να πείσει τον Ετεοκλή να 

ανακαλέσει τις αποφάσεις του για πόλεμο και να προβεί σε ανακωχή. Η Φιλοτιμία-

αδικία θα φέρει όλεθρο και χάος ενώ η Ισότητα-δικαιοσύνη τάξη και αρμονία.  

Από την επίκριση της Ιοκάστης δεν ξεφεύγει ούτε ο Πολυνείκης. Η κατηγορία 

που του προσάπτει είναι η απερισκεψία της πράξης του, την οποία θα του αποδείξει 

με την επιχειρηματολογία της, που ακολουθεί αμέσως μετά. Η Ιοκάστη με έναν 

ζωηρό και γλαφυρό λόγο, ο οποίος επιτυγχάνεται από τις λεπτομέρειες και τον ευθύ 

λόγο που περιλαμβάνει, θα περιγράψει τα δύο υποθετικά «σενάρια» της επικείμενης 

μάχης. Η Ιοκάστη, προκειμένου να φέρει σχεδόν προ ομμάτων τις δύο πιθανές 

εκβάσεις αυτής της μάχης, φιλοτεχνεί την εικόνα της νίκης αλλά και της  ήττας του 

Πολυνείκη, όχι σαν μία στατική εικαστική αναπαράσταση αλλά προσδίδοντάς της 

κίνηση και λόγο. Το πρώτο σενάριο περιγράφει τον Πολυνείκη ως νικητή του 

πολέμου και ταυτοχρόνως εκπορθητή της γενέτειράς του και τον αναπαριστά να 

γράφει πάνω στα λάφυρα του πολέμου: «Αυτά τα όπλα τα αφιερώνει ο Πολυνείκης ο 

πυρπολητής της Θήβας». Η ηρωίδα προσπαθεί να τον πείσει ότι η νίκη του σε αυτό 

τον πόλεμο θα είναι μια τραγική συγκυρία για τον ίδιο αφού δεν θα του προσδώσει 

τιμή, φήμη και δόξα. Δε θα είναι μια τυπική νικητήρια στιγμή, αφού θα έχει 

καταστρέψει την ίδια του την πατρίδα και μετά τη μάχη δε θα μπορεί να προσφέρει 

τρόπαια στο Δία (572), ούτε να τελέσει θυσίες (573), ούτε να αφιερώσει τα λάφυρα 

στα νερά του Ινάχου (576). Το δεύτερο «σενάριο» περιγράφει την περίπτωση της 

                                                                 
17 Η εναλλαγή ημέρας και νύχτας ως παράδειγμα δικαιοσύνης και ισορροπίας χρησιμοποιείται και από 

τους Προσωκρατικούς, Ηράκλειτο (Β 94 D‐K) και Παρμενίδη (B 1.11‐14, B 9.3‐4 D‐K). 
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ήττας του Πολυνείκη. Σε αυτή την εκδοχή θα έχει επιφέρει την καταστροφή του 

Άργους και όλοι θα τον θεωρούν υπαίτιο. Η Ιοκάστη υιοθετώντας το ρόλο κάποιου 

Αργίτη λέει σε ευθύ λόγο « κακός προξενητής έγινες, Άδραστε· της κόρης του ο 

γάμος στο χαμό μας έστειλε». Η Ιοκάστη προσπαθεί, με τις λεπτομερείς εικόνες της 

νίκης και της ήττας, να δομήσει την επιχειρηματολογία της, τονίζοντας πως όποια κι 

αν είναι η έκβαση του πολέμου ο Πολυνείκης θα βγει ηττημένος. 

Η προσπάθεια της Ιοκάστης να συμφιλιώσει τα παιδιά της και να ματαιώσει 

τον πόλεμο απέβη άκαρπη. Η έχθρα των δύο ομοαίματων όχι μόνο δεν κατευνάστηκε 

αλλά πυροδοτήθηκε ακόμη περισσότερο από τον μεταξύ τους διάλογο. Το επεισόδιο 

κλείνει με τα δύο αδέρφια να φλέγονται από το μίσος και να επιθυμούν ο ένας να 

σκοτώσει τον άλλο (621-22).  Η Ιοκάστη δεν πέτυχε τον ρόλο της διαμεσολαβήτριας 

αλλά τουναντίον η πρωτοβουλία της, να πείσει τα παιδιά της να συναντηθούν πριν 

από τη μάχη, την καθιστά ακόμη πιο τραγικό πρόσωπο, αφού πέτυχε το ακριβώς 

αντίθετο.  

Από τον Αγγελιαφόρο Α΄ πληροφορούμαστε όσα συνέβησαν κατά τη 

διάρκεια της μάχης καθώς και την έκβασή της (1090-1199). Η πόλη σώθηκε αλλά τα 

δύο αδέρφια σχεδιάζουν να μονομαχήσουν και να αλληλοσκοτωθούν. Ως εκ τούτου η 

ανάγκη για συμφιλίωση των δύο αδερφών γίνεται επιτακτικότερη. Ο αγγελιαφόρος 

προτρέπει την Ιοκάστη να αναλάβει δράση και να συμφιλιώσει τα παιδιά της άμεσα 

(1259-1263). Η τραγική μάνα τρέχει μαζί με την Αντιγόνη στο πεδίο της μάχης 

προκείμενου να εμποδίσει τα παιδιά της να αλληλοσκοτωθούν (1267-1269). Σε αυτή 

τη σκηνή συνάντησης, άκρως τραγική και συγκινησιακά φορτισμένη, επιτυγχάνονται 

όσα απέτυχαν στην πρώτη. Τα δύο αδέρφια, για πρώτη φορά μετά τη φυγή του 

Πολυνείκη βρέθηκαν, έστω και λίγο πριν το τέλος της ζωής τους, το ένα δίπλα στο 

άλλο και όχι «απέναντι». Μπορεί στην πορεία της ζωής να έγιναν εχθροί, όμως οι 

συγγενικοί δεσμοί είναι δυνατότεροι, και έτσι θα είναι για πάντα «φίλοι», όπως 

αναφέρει ο Πολυνείκης στα τελευταία του λόγια (φίλος γὰρ ἐχθρὸς ἐγένετ', ἀλλ' 

ὅμως φίλος). Η «δείλαια μήτηρ» κατόρθωσε, μόνο μετά το θάνατο των υιών της, 

να λειτουργήσει σαν συνδετικός κρίκος και να τους ενώσει συμφιλιωτικά, 

αγκαλιάζοντας τα δύο αδέρφια (1459: θανοῦσα κεῖται περιβαλοῦσ’ ἀμφοῖν 

χέρας), μετατρέποντας τους από «ἐχθρούς» σε «φίλους» και «πραγματοποιώντας» 

έτσι μόνο συμβολικά την πιο διακαή της επιθυμία.  
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Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι, η εξωτερική εμφάνιση της Ιοκάστης αντανακλά 

την τραγική της κατάσταση. Ο φυσικός προορισμός της ως μάνα, που συμπίπτει με το 

δραματικό της ρόλο, είναι να παρεμβαίνει συμφιλιωτικά στις τεταμένες σχέσεις των 

παιδιών της. Ο εικονοπλαστικός λόγος της Ιοκάστης ανέδειξε τη διάθεσή της αυτή 

και λειτούργησε συνεπικουρικά στην επίτευξη του στόχου της. Η επιλογή των 

εικόνων και των παραδειγμάτων πάνω στα οποία δομούσε κάθε φορά την 

επιχειρηματολογία της σκιαγράφησαν την ίδια ως προσωπικότητα.  Εκείνο που 

κατέστη φανερό είναι η αντίληψή της ότι ο κόσμος έχει λογική και ηθική βάση 

στηριζόμενη στις αρχές της δικαιοσύνης και της ισότητας. Οι πεποιθήσεις της περί 

συμπαντικής τάξης και δικαιοσύνης επανέρχονταν και διέτρεχαν σχεδόν ολόκληρο το 

λόγο της. Παράλληλα, μέσα από τον παραινετικό της λόγο, η Ιοκάστη ηθογράφησε 

τον Ετεοκλή και τον Πολυνείκη. Εκείνο που αναδείχθηκε μέσα από τα λόγια της για 

τις συμπεριφορές και τις πράξεις των παιδιών της είναι η επικράτηση του ατομικού 

έναντι του συλλογικού. Η Ιοκάστη έκανε εμφανές ότι οι ανθρώπινες πράξεις 

υποκινούνται από πάθη, φιλοδοξίες και έριδες. Ως εκ τούτου συμπεραίνουμε ότι η 

Ιοκάστη καθίσταται τραγικό πρόσωπο για δύο λόγους: πρώτον γιατί, ως μάνα, χάνει 

τα παιδιά της και δεύτερον γιατί, ως άνθρωπος, οι πεποιθήσεις της διαψεύδονται. 

Αυτό που καθίσταται φανερό στο τέλος των Φοινισσών είναι ότι η τάξη δεν 

αποκαθίσταται. Η ιδιοτέλεια, ο ατομικισμός και τα προσωπικά συμφέροντα εξωθούν 

τα δύο αδέρφια σε ακραίες συμπεριφορές. Οι δύο απόγονοι του οίκου δεν διαφεύγουν 

τον θάνατο και η σωτηρία της πόλης εξασφαλίζεται τελευταία στιγμή και μάλιστα όχι 

από κάποια ανθρώπινη κίνηση αλλά από την απόφαση των θεών. 
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Αντιγόνη 

Σε αυτό τον πόλεμο ο Πολυνείκης έχει φέρει ως συμμάχους του τον στρατό 

των Αργείων. Η παρουσία ενός τόσο ξακουστού στρατού παρακινεί τη νεαρή 

Αντιγόνη να εξέλθει από τον γυναικωνίτη προκειμένου να τον θεαθεί. Έτσι, στο 

δεύτερο μέρος του προλόγου η δράση μετατοπίζεται στο δώμα του παλατιού, όπου θα 

διαδραματιστεί η σκηνή της τειχοσκοπίας από την Αντιγόνη και τον Παιδαγωγό. 

Εξαιτίας του φύλου, της ηλικίας και της κοινωνικής της θέσης η Αντιγόνη πρέπει να 

βρίσκεται μακριά από τα βλέμματα του πλήθους. Ως εκ τούτου η έξοδός της από τον 

γυναικωνίτη πραγματοποιείται κάτω από άκρα μυστικότητα και ασφάλεια. Η ίδια 

μαζί με τον γέροντα Παιδαγωγό ανεβαίνουν σε ένα υπερυψωμένο απρόσιτο σημείο 

του παλατιού και, κατά το ιλιαδικό πρότυπο, παρατηρούν τα στρατεύματα και 

περιγράφουν τους επτά αρχηγούς της εκστρατείας. Ο Παιδαγωγός, εξαιτίας της 

ηλικίας, του φύλου του αλλά και της εμπειρίας του, αναλαμβάνει το ρόλο του 

δασκάλου, ενώ η Αντιγόνη εκείνον του διδασκόμενου. Ο γέροντας, όντας έμπειρος σε 

θέματα πολέμου, καθοδηγεί το βλέμμα της Αντιγόνης και την πληροφορεί για όλα 

όσα βλέπει, ενώ η νεαρή κοπέλα προβαίνει στην επιφανειακή τους περιγραφή και 

σχολιασμό. Οι λεπτομερείς περιγραφές του γέροντα (107-108) προσδίδουν ζωντάνια 

στο λόγο και ένταση στην εικόνα.  Από την άλλη, η απειρία της Αντιγόνης σε θέματα 

πολέμου τονίζεται από τους πρώτους κιόλας στίχους του χωρίου στ. 110-111 και 

στ.114-116. Η επίκληση της νεαρής κοπέλας στην παρθενική θεά Άρτεμη, η φοβερή 

εντύπωση που της προκαλεί η θέα του στρατού με τον χάλκινο εξοπλισμό του και ο 

φόβος της σε θέματα ασφάλειας εμφαίνουν τη θηλυκή και αγνή φύση της κοπέλας 

και επιβεβαιώνουν την παράταιρη ασχολία της με θέματα στρατιωτικά.  

Αμέσως μετά ακολουθεί η περιγραφή των αρχηγών του στρατού των 

Αργείων. Πρώτος στρατηγός που σχολιάζεται είναι ο λευκολόφας Ιππομέδων, ο 

Μυκηναίος βασιλιάς (127-130), ο οποίος μοιάζει σαν γίγαντας και όχι σαν ανθρώπινο 

πλάσμα. Η απόσταση στην οποία βρίσκεται της επιτρέπει να βλέπει το στρατό σα να 

ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής, πράγμα που ο Ευριπίδης εντείνει ακόμα περισσότερο 

με το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί (<ὥσπερ> ἐν / γραφαῖσιν..). Το χωρίο 

τοποθετημένο σε εικαστικό περικείμενο παίζει ανάμεσα στη λογοτεχνική τεχνική της 

τειχοσκοπίας και στην καλλιτεχνική τεχνική της περιγραφής ενός πίνακα ζωγραφικής. 

Η Αντιγόνη παίζει δύο ρόλους, τόσο αυτόν του θεατή μιας πολεμικής επιχείρησης 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB2.html
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όσο και αυτόν του θεατή ενός πίνακα ζωγραφικής· ρόλοι που συμφύρονται μεταξύ 

τους. 

Έπειτα ο θεράπων καθοδηγεί το βλέμμα της Αντιγόνης στα νερά της Δίρκης, 

όπου βρίσκεται ο επόμενος στρατηγός, ο Τυδέας. Το μόνο που παρατηρεί η Αντιγόνη 

είναι η διαφορετικότητα ως προς τον οπλισμό του και ότι μοιάζει με βάρβαρο 

(138: ὡς ἀλλόχρως ὅπλοισι, μειξοβάρβαρος). Εκείνο που κατορθώνει να 

τραβήξει την προσοχή της είναι η εκθαμβωτική εμφάνιση του Παρθενοπαίου. Εκείνος 

απεικονίζεται νέος, σγουρομάλλης και με αγριωπή όψη (146: ὄμμασι 

γοργὸς/εἰσιδεῖν). Η ομορφιά και η πολεμική του δεινότητα δηλώνονται με την 

περιγραφή της εξωτερικής του εμφάνισης. Το νεαρό της ηλικίας του, το όνομά του  

αλλά και ο φόβος που της δημιούργησε η άγρια όψη του οδηγούν την Αντιγόνη να 

καταφύγει στη θεά που νιώθει πιο κοντά, την Άρτεμη 18 και να ευχηθεί το θάνατο του 

πορθητή της πατρίδας της. Τη μεγαλύτερη δυσκολία αντιμετωπίζει στο να ξεχωρίσει 

τον αδερφό της. Η σφοδρή της επιθυμία να τον δει γίνεται πραγματικότητα, όταν ο 

γέροντας κατευθύνει το βλέμμα της. Κατορθώνει μετά δυσκολίας να τον δει πλάι στο 

μνήμα των θυγατέρων την Νιόβης, όπου στεκόταν. Μπορεί να διακρίνει μόνο το 

σχήμα του (161-162: ὁρῶ δῆτ’ οὐ σαφῶς, ὁρῶ δέ πως /μορφῆς τύπωμα 

στέρνα τ’ ἐξεικασμένα). Η περιγραφή της μοιάζει να εμπεριέχει την όψη ενός 

πίνακα ζωγραφικής που προσομοιάζει στην τέχνη της σκιαγραφίας. Η εικόνα του 

είναι τόσο μακρινή και το μόνο που καταφέρνει να δει είναι το περίγραμμα του και το 

στέρνο του. Τον βλέπει λαμπερό μέσα στην χρυσή του πανοπλία, σαν τις πρωινές 

ακτίνες του ήλιου, που ίσως ανέτειλαν εκείνη την ώρα.19 Διόλου τυχαίο είναι το 

γεγονός, ότι αμέσως μετά τη θέαση του αδερφού της, το βλέμμα της στρέφεται στον 

μάντη Αμφιάραο. (171-172: οὗτος δ', ὦ γεραιέ, τίς κυρεῖ, / ὃς ἅρμα λευκὸν 

ἡνιοστροφεῖ βεβώς;). Μετά την σκιαγράφηση του αδερφού της με τα πιο όμορφα 

χρώματα, συνεχίζει να φιλοτεχνεί την εικόνα με χρυσό φως, λάμψη και αγνότητα. Ο 

μάντης παρουσιάζεται να οδηγεί ένα λευκό άρμα με τα σφάγια έτοιμα για τη θυσία 

και η εικόνα γεμίζει με ευλάβεια και γαλήνη (175-178: ὦ λιπαροζώνου 

                                                                 
18 Αξιοσημείωτο είναι ότι όλες οι επικλήσεις της Αντιγόνης απευθύνονται σε παρθένες θεότητες. 

Συγκεκριμένα, τέσσερις είναι οι θεότητες που επικαλείται: την Εκάτη (109‐110), τη Σελήνη (175‐6), τη 

Νέμεση (191) και την Άρτεμη (191‐2).   
19 Πιθανότατα η σκηνή της τειχοσκοπίας να έλαβε χώρα το χάραμα και έτσι η υγρασία και η ομίχλη να 

σκέπασαν το πεδίο της μάχης. 
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θύγατερ †Ἀελίου /Σελαναία χρυσεόκυκλον φέγγος†, /ὡς ἀτρεμαῖα 

κέντρα †καὶ σώφρονα/πώλοις μεταφέρων ἰθύνει†). Η περιγραφή τελειώνει με 

τον Καπανέα, ο οποίος φαίνεται να είναι ο πιο αμείλικτος των στρατηγών. Καμιά 

εξωτερική περιγραφή δε γίνεται για εκείνον παρά μονάχα για την άμετρη αλαζονεία 

του. Η περιγραφή του Καπανέα κλείνει με την επίκληση της Αντιγόνης στη Νέμεση, 

προκειμένου εκείνη να τιμωρήσει την μεγαληγορία του. Εύχεται οι κομπασμοί του 

αρχηγού των Αργείων να διαψευστούν και ζητά από την θεά Άρτεμη να μην 

επιτρέψει πότε να γίνει η ίδια σκλάβα. 

Η σκηνή της τειχοσκοπίας και η απεικόνιση του στρατού των Αργίων από την 

Αντιγόνη αποτελούν ίσως την μόνη εικόνα του έργου, η οποία δεν παίζει κάποιον 

δραματικό ρόλο ούτε προωθεί με κάποιον τρόπο τη δράση. Αν πιστέψουμε στον 

ισχυρισμό των αρχαίων βιογράφων ότι ο Ευριπίδης ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως 

ζωγράφος, προτού στραφεί στη δραματική ποίηση, τότε θα λέγαμε ότι η εν λόγω 

σκηνή αποτελεί μια επίδειξη των καλλιτεχνικών του ικανοτήτων. Τόσο το λεξιλόγιο, 

όσο και η περιγραφή της εικόνας, απαντώνται στις εικαστικές τέχνες, ειδικά στην 

σκιαγραφία. Η τεχνική αυτή έχει αναπτυχθεί αυτή την εποχή20 και βρίσκεται στην 

ακμή της από τους ζωγράφους Πολύγνωτο, Παρράσιο, Απολλόδωρο και Ζεύξη21. Τα 

πρόσωπα της εικόνας τοποθετούνται σε διαφορετικά επίπεδα εγγύτητας και 

χαρακτηρίζονται από ζωντανή κίνηση και ποικίλη δραστηριότητα. Οι επτά στρατηγοί 

περιγράφονται σε στιγμιότυπα που εκφράζουν τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά22. 

Εκείνο που είναι σημαντικό είναι η παρατήρηση ότι η δραματική ποίηση του 

Ευριπίδη εμφανίζει ομοιότητες με τις εικαστικές τέχνες, όπως αυτό αντανακλάται από 

την εικαστική ποιότητα των εικόνων του, την έμφαση στο έντονο και πεπαιδευμένο 

μάτι του θεατή επί σκηνής και την ενσωμάτωση εκφράσεων και περιγραφών έργων 

τέχνης στο κείμενο του.23 

Η εικόνα της Αντιγόνης κατά την πρώτη έξοδο της από τον γυναικωνίτη θα 

έρθει σε πλήρη αντίθεση με την δεύτερη εμφάνιση της επί σκηνής. Η Ιοκάστη καλεί 

τη νεαρή κοπέλα να αφήσει τους χορούς και τις παρθενικές της ασχολίες (1265: οὐκ 

ἐν χορείαις οὐδὲ παρθενεύμασιν ) και να την ακολουθήσει στο πεδίο της μάχης 

                                                                 
20 Barlow 1971: 59. 
21 Barlow 1971: 59 ∙ Zeitlin 1994: 176-177 
22 Zeitlin 1994: 176. 
23 Zeitlin 1994: 141. 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/P.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/P.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/P.html
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προκειμένου να αποτρέψουν την αδελφοκτονία. Η Αντιγόνη για δεύτερη φορά 

καλείται επιτακτικά να «εξέλθει» από τον γυναικωνίτη τόσο κυριολεκτικά όσο και 

μεταφορικά, από τη νεαρή φάση της ζωής της στην ώριμη συνειδητοποίηση. Αυτή τη 

φορά δε θα παρακολουθήσει από ψηλά και εξ αποστάσεως το πεδίο της μάχης αλλά 

θα βρεθεί εντός του. Θα υπερβεί έτσι, όχι μόνο τους κοινωνικούς  και ηθικούς κανόνες 

της εποχής, αλλά και τα όρια τόσο της ηλικίας της όσο και του χαρακτήρα της, αφού 

θα πρέπει να αφήσει κατά μέρος την ντροπή και να ωριμάσει απότομα μπροστά στην 

επικείμενη συμφορά, στην προσπάθειά της να συμφιλιώσει τα αδέρφια της. Έτσι, 

λοιπόν, η Αντιγόνη εγκαταλείπει τον γυναικωνίτη για να πάει στο πεδίο της μάχης και 

όταν επιστρέφει πάλι στη σκηνή η μεταστροφή έχει συντελεστεί. Όπως η ίδια αφήνει 

να εννοηθεί, πριν ξεκινήσει το θρήνο, δεν είναι πια το συνεσταλμένο κορίτσι αλλά 

μια ώριμη γυναίκα, καθώς δεν κρύβει με τον μανδύα τις νεανικές της παρειές, ούτε 

κοκκινίζει από παρθενική ντροπή (1485‐1488) αλλά αντίθετα, βακχεύεται πετώντας 

τον κεφαλόδεσμό της και χαλαρώνοντας τον μανδύα της (1489-91). 

Το τραγούδι της ξεκινά με μια αντιστροφή της αρμόζουσας κατάστασης για 

μια νεαρή κοπέλα (οὐ προκαλυπτομένα,  οὐδ' ὑπὸ παρθενίας τὸν ὑπὸ 

βλεφάροις φοίνικ', ἐρύθημα προσώπου,αἰδομένα). Τονίζει τη νεανικότητα και 

το ντελικάτο παρουσιαστικό της, το οποίο είναι συμβατό με την ηλικία και το φύλο 

της (ἁβρὰ παρῆιδος, παρθενίας), τα οποία όμως βρίσκονται σε πλήρη αντίστιξη με 

τις παροντικές κινήσεις και την κατάστασή της. Παρουσιάζει το αβρό της πρόσωπο, 

το οποίο χαϊδεύουν οι μπούκλες από τα μαλλιά - στοιχείο εμφάνισης μια νέας 

κοπέλας –τα οποία, κατά τα ειωθότα, καλύπτονται με κάποιο ένδυμα που συνήθιζαν 

να φορούν οι νεαρές στο κεφάλι. Η ίδια όμως, όπως μας πληροφορεί, ούτε καλύπτει 

το πρόσωπο της, ούτε ντρέπεται για αυτό. Η νεανικότητα παραμένει μόνο στην 

εξωτερική της εμφάνιση, ενώ ως προς τις πράξεις και τον εσωτερικό της κόσμο έχει 

αλλάξει πλήρως.  Πλέον, συμπεριφέρεται ως βάκχη νεκρών. Η μη κανονικότητα της 

πράξης της εμφωλεύει στο ρήμα φέρομαι24, ένα ρήμα κίνησης δηλωτικό της 

έλλειψης λογικής και ελέγχου. Η ξέφρενη συμπεριφορά της μετατοπίζεται από το 

κεφάλι στο σώμα, όπου η ίδια μας πληροφορεί ότι έχει ανοιχτό το κροκωτό της 

πέπλο. Ο πόνος της είναι αβάσταχτος και το κύμα των συναισθημάτων είναι τόσο 

μεγάλο (νεκροῖσι πολύστονον) που αδυνατεί να συμμορφωθεί με το τυπικό της 

                                                                 
24 Οι μανιώδης συμπεριφορές ήταν τυπικό χαρακτηριστικό των παράφρονων γυναικών στην αρχαία 

ελληνική λογοτεχνία βλ. Mastronarde 1994: 563. 
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ενδυμασίας και τη συμπεριφορά μιας νεαρής αρχόντισσας. Η απόλυτη κορύφωση της 

πλήρους αλλαγής της έγκειται στη φράση: «οὐδ' ὑπὸ παρθενίας τὸν ὑπὸ 

βλεφάροις φοίνικ', ἐρύθημα προσώπου,αἰδομένα…», η οποία δηλώνει τη βίαιη 

ωρίμανσή της, αφού τίποτα δεν έχει ενσταλαχτεί ακόμη μέσα της, καθώς παραμένει 

ένα νεαρό κορίτσι και το αίσθημα της αιδούς λειτουργεί κανονικά, εκείνο που έχει 

αλλάξει είναι ότι δεν την ενδιαφέρει να το αποκρύψει ή να το καλύψει πλέον. Όπως 

πολύ σωστά επισημαίνει ο Mastronarde, η Αντιγόνη κοκκινίζει από ντροπή, όπως 

αρμόζει σε μία νεαρή κοπέλα, για όσα έχει αναγκαστεί να κάνει, αλλά πλέον δεν 

ενδιαφέρεται για το κοκκίνισμά της.25 

Σε μια εκ του σύνεγγυς εξέταση των δύο εμφανίσεων της Αντιγόνης επί 

σκηνής και αφού αντιπαραβάλουμε τις δύο εικόνες, που η ίδια περιέγραψε στην αρχή 

(την εικόνα του στρατού) και στο τέλος του έργου (την εικόνα της ίδιας), 

συμπεραίνουμε ότι έρχονται σε πλήρη αντίστιξη μεταξύ τους, ωστόσο αμφότερες 

ταιριάζουν με τα δραματικά γεγονότα που έχουν συντελεστεί. Στην πρώτη εμφάνιση 

της Αντιγόνης επί σκηνής κανένα τραγικό γεγονός δεν έχει ακόμη συντελεστεί. Η 

εικόνα της αγνής και νεαρής αρχόντισσας, η οποία περνά το χρόνο της στο 

γυναικωνίτη, μακριά από τα βλέμματα του πλήθους, διατάσσεται αρμονικά στη 

φιλοτεχνημένη εικόνα της τειχοσκοπίας. Αν και το πολεμικό πλαίσιο έρχεται σε 

αντίθεση με το ρόλο και τη θέση της Αντιγόνης, ωστόσο η εικόνα προσαρμόζεται σε 

εκείνη. Η εικόνα του στρατού  φιλοτεχνείται από την ίδια με φωτεινά χρώματα. Το 

χρώμα που υπερισχύει είναι το λευκό, δηλωτικό της αγνότητας. Επικαλείται όλες τις 

παρθένες θεότητες για να τους προστατέψουν από την αγριότητα του στρατού. 

Αντίθετα, μετά την αδελφοκτονία και την αυτοκτονία της μητέρας της στο πεδίο της 

μάχης μπροστά στα μάτια της, η Αντιγόνη αλλάζει ριζικά. Πλέον ο ρόλος της είναι να 

θρηνήσει για το θάνατο των δικών της. Τα τραγικά γεγονότα έχουν πλήρη 

αντανάκλαση στην εξωτερική της εμφάνιση και στις κινήσεις. Η συστολή και η 

διστακτικότητα της πρώτης σκηνής έχουν δώσει τη θέση τους στην αναισχυντία και 

στις αλλόφρονες κινήσεις. Πετά την καλύπτρα από το κεφάλι της και αφήνει ανοιχτό 

το κροκωτό της πέπλο. Ακόμη και τα χρώματα με τα οποία είναι φιλοτεχνημένη η 

εικόνα της ανήκουν σε ένα ώριμο γυναικείο περιβάλλον (φοίνικ,  κροκόεσσαν) σε 

αντίθεση με την αγνότητα του λευκού χρώματος και της  φωτεινότητας της σκηνής 

                                                                 
25 Mastronarde 1994: 563 
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της τειχοσκοπίας.  Ο πόνος και η θλίψη του ξεκληρίσματος της οικογένειάς της την 

ωρίμασαν και την οδήγησαν στην απότομη ενηλικίωση της.  

Ψήγματα της σοφόκλειας Αντιγόνης κάνουν την εμφάνισή τους  στο υπόλοιπο 

μέρος της εξόδου, όπου θα δείξει απαράμιλλο θάρρος, αφού δε θα διστάσει να έρθει 

σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Κρέοντα. Στην στιχομυθία με τον Κρέοντα, ο οποίος 

ανακοινώνει ότι θα αφήσει άταφο τον Πολυνείκη και θα εξορίσει τον Οιδίποδα , η 

Αντιγόνη έχει μετατραπεί σε μια δυναμική γυναίκα που αψηφά τους νόμους του 

Κρέοντα. Τολμά να του αντιπαρατεθεί και να τον προσβάλει, ως ανόητο (1647), για τις 

αποφάσεις του, να υψώσει το ανάστημά της δηλώνοντας ότι θα αντιταχθεί στην απόφαση 

του και θα θάψει τον αδελφό της (1657). Δε φοβάται να πει στον Κρέοντα, ότι θα 

σκοτώσει τον Αίμονα, αν την αναγκάσει να τον παντρευτεί (1673-75). Τέλος, η Αντιγόνη 

επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό θάλος πατρί που της προσέδωσε ο παιδαγωγός στον 

πρόλογό του κατά την είσοδό της στη σκηνή της τειχοσκοπίας, δείχνει πως είναι το μόνο 

στήριγμα του πατέρα της και δε φοβάται να εγκαταλείψει τη δική της ζωή και να γίνει τα 

μάτια και τα πόδια του πατέρα της, το στήριγμά του και η οδηγός του ως το «Κολωνώ», 

την τελευταία του κατοικία.   
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Πολυνείκης 

Η εμφάνιση του Πολυνείκη πραγματοποιείται στο πρώτο επεισόδιο του έργου, 

κατά το οποίο θα συναντηθεί με τη μητέρα του και έπειτα με τον αδερφό του. Όσα 

έχουν ήδη στον πρόλογο (71-76 και 154-155) και την πάροδο (259-261) λεχθεί για 

εκείνον και τη διαμάχη με τον αδερφό του, έχουν εστιάσει στο θέμα της αδικίας που 

υπέστη από τον αδερφό του και έχουν δικαιολογήσει την άφιξή του στη Θήβα. Ειδικά 

η περιγραφή των γεγονότων από την Ιοκάστη στον πρόλογο (74-76: ἐπεὶ δ' ἐπὶ 

ζυγοῖς / καθέζετ' ἀρχῆς, οὐ μεθίσταται θρόνων, / φυγάδα δ' ἀπωθεῖ τῆσδε 

Πολυνείκη χθονός) τονίζουν την αθέτηση της συμφωνίας από τον Ετεοκλή και τον 

εξορισμό του Πολυνείκη. Όλα αυτά βοηθούν στην κατανόηση της εμφάνισης του 

Πολυνείκη και της συμπεριφοράς του.  

Η πρώτη εικόνα που περιγράφει είναι η δική του παρουσία, μια εικόνα ζωηρή 

αφού στέκεται σε λεπτομέρειες και κινήσεις. Στη σκηνή εισέρχεται φοβισμένος  και 

με αμυντική ετοιμότητα, κρατώντας το ξίφος στο χέρι του (267-267: ὡπλισμένος δὲ 

χεῖρα τῶιδε φασγάνωι / τὰ πίστ' ἐμαυτῶι τοῦ θράσους παρέξομαι). Η εικόνα του 

ένοπλου (363: ὥστε ξιφήρη χεῖρ’ ἔχων,267: ὡπλισμένος δὲ χεῖρα τῶιδε 

φασγάνωι) και ετοιμοπόλεμου ήρωα δεν έχει ως στόχο να συνδέσει τον ήρωα με την 

παραδοσιακή εικόνα του άγριου πολιορκητή της πόλης τους. Αντίθετα η αγριότητα 

του Πολυνείκη έχει αντικατασταθεί από το αίσθημα του φόβου (263-264: ὃ καὶ 

δέδοικα μή, 269: φοβούμεθα; 361:οὕτω δὲ †τάρβους† ἐς φόβον τ’ 

ἀφικόμην)26, την διστακτικότητα και την δυσπιστία (272-273: πέποιθα κοὐ 

πέποιθ’ ἅμα27, 357: φρονῶν εὖ κοὐ φρονῶν), στοιχεία τα οποία είναι αποτέλεσμα 

της αδικίας και της εξορίας που έζησε. Ο φόβος και η άμυνα, συναισθήματα 

αποξένωσης τα οποία προκάλεσε η άδικη εξορία του, αποτυπώνονται στην εικόνα του 

προσώπου του (265-266:  ὧν οὕνεκ' ὄμμα πανταχῆι διοιστέον / κἀκεῖσε καὶ τὸ 

δεῦρο, μὴ δόλος τις ἦι, 362: / μή τις δόλος με πρὸς κασιγνήτου κτάνηι, / δι’ ἄστεως, 

364:  κυκλῶν πρόσωπον ἦλθον). Η εικόνα του και η συμπεριφορά του δικαιολογούνται 

από το γεγονός ότι νιώθει πως πατά σε εχθρικό έδαφος (271: ὅταν δι' ἐχθρᾶς ποὺς 

                                                                 
26 263-264: ὃ καὶ δέδοικα μή με δικτύων ἔσω / λαβόντες οὐκ ἐκφρῶσ’ ἀναίμακτον χρόα, 269: 

ὠή, τίς οὗτος; ἢ κτύπον φοβούμεθα;. 
27 272-273: πέποιθα μέντοι μητρὶ κοὐ πέποιθ’ ἅμα, / ἥτις μ’ ἔπεισε δεῦρ’ ὑπόσπονδον μολεῖν. 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/P.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/P.html
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ἀμείβηται χθονός, ἀφικόμην ἐχθροὺς ἐς ἄνδρας), αισθάνεται πλήρως αποκομμένος 

από τον οικογενειακό ιστό. Εντούτοις στους αμέσως επόμενους στίχους ο Πολυνείκης 

απεικονίζει την εικόνα των Θηβών και συγκινείται (366-368: πολύδακρυς δ' ἀφικόμην, 

/ χρόνιος ἰδὼν μέλαθρα καὶ βωμοὺς θεῶν / γυμνάσιά θ' οἷσιν ἐνετράφην 

Δίρκης θ' ὕδωρ·), γεγονός που μαρτυρά ότι οι δεσμοί με την πόλη του είναι τόσο 

δυνατοί που νικούν το αίσθημα της αποξένωσης και του φόβου. Μέσα από τη επική 

λέξη πολύδακρυς αναδύεται η μεγάλη συναισθηματική δύναμη της εικόνας . Ως εκ 

τούτου το φόβο διαδέχεται η νοσταλγία και την αποξένωση η οικειότητα. Στα μάτια 

δεν εμφωλεύει πλέον ο φόβος και η ανησυχία, αλλά τρέχει δάκρυ, ως απόρροια των 

έντονων συναισθημάτων που αισθάνθηκε όταν αντίκρυσε (ἰδὼν) τα πάτρια εδάφη. 

Όταν το βλέμμα του Πολυνείκη μετακινείται, μαζί του μεταλλάσσεται και η 

ψυχολογική του κατάσταση. Αρχικά το βλέμμα του, εξαιτίας του φόβου του, κινείται 

παντού (πανταχῆ), έπειτα όμως, όταν νιώσει ασφαλής, επικεντρώνεται σε οικεία μέρη 

και τόπους.  

Η επόμενη εικόνα που σχετίζεται με τον Πολυνείκη είναι το έμβλημα της 

ασπίδας του, η περιγραφή της οποίας μας δίνεται από τον Αγγελιαφόρο. Στους 

στίχους 1090-1199, ο Αγγελιαφόρος πληροφορεί την Ιοκάστη για τον τρόπο που η 

πόλη εν τέλει σώθηκε, τους επτά αρχηγούς του Άργους, τα εμβλήματα των ασπίδων 

τους και τις θέσεις τους την ώρα της μάχης. Η ασπίδα του Πολυνείκη είχε λαξευμένες 

άλογα, τα οποία από το φόβο μανιασμένα περιστρέφονταν σε κύκλο (1123-27). 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ολόκληρο το χωρίο (1104-

1140), στο οποίο περιγράφονται οι ασπίδες των αρχηγών του Άργους θεωρείται 

αμφιλεγόμενης γνησιότητας και εντάσσεται στο πρόβλημα της μεταγενέστερης 

παρεμβολής. Όμως ακόμη και αν υποθέσουμε ότι πρόκειται για μεταγενέστερη 

προσθήκη κάποιου αναγνώστη, εκείνος θέλησε να αποτυπώσει στην ασπίδα του 

Πολυνείκη ένα έμβλημα που συμβόλιζε τη συμπεριφορά του ίδιου του ήρωα. Θα 

λέγαμε ότι η εικόνα της ασπίδας περιλαμβάνει σαφή παρομοίωση του  Πολυνείκη με 

ίππο, που από τον φόβο του - τονίσθηκε σε διάφορους στίχους - βρίσκεται σε μανία 

και στρέφεται εναντίον της ίδιας του της πόλης. Η Θήβα ήταν ξακουστή για τα άλογά 

της, επομένως ο Πολυνείκης, ως γέννημα και θρέμμα της Θήβας, δε θα μπορούσε να 
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μην παρομοιαστεί με άλογο.28 Τα εικονισμένα στην ασπίδα άλογα είναι 

πλημμυρισμένα από φόβο (ἐσκίρτων φόβωι), όπως ακριβώς ο Πολυνείκης 

περιγράφεται κατά την είσοδό του στη σκηνή. Συγκεκριμένα τα άλογα αποκαλούνται 

δρομάδες, παραπέμποντας σε φοράδες που βρίσκονται εκτός ελέγχου και τελούν σε 

κατάσταση μανίας (ὥστε μαίνεσθαι δοκεῖν). Από την λεπτομερή περιγραφή του 

αγγελιαφόρου πληροφορούμαστε ότι τα άλογα περιστρέφονται σε κύκλο τρέχοντας , 

με στρόφιγγες, κάτω από τη λαβή, κινημένες από μέσα . Η συμπεριφορά του 

Πολυνείκη στο πρώτο επεισόδιο θυμίζει ζώο, το οποίο περιστρέφει το βλέμμα του 

κυκλικά όταν βρίσκεται υπό απειλή (265 ὄμμα πανταχῇ διοιστέον, 364 κυκλῶν 

πρόσωπον ἦλθον). Τα άλογα της ασπίδας ονομάζονται συγκεκριμένα Ποτνιάδες. 

Σύμφωνα με τη μυθολογία τα άλογα αυτά ήταν του Ποτνιέως Γλαύκου και τον 

κατασπάραξαν όταν η Αφροδίτη τούς εμφύσησε μανία, εκδικούμενη, επειδή εκείνος 

δεν τα άφηνε να σμίξουν ερωτικά. Ο όρος Ποτνιάδες χρησιμοποιείται στον Ορέστη 

(318) για να δηλώσει τις Ερινύες. Ο Πολυνείκης κρατώντας στα χέρια του την ασπίδα 

εξομοιώνεται με μανιασμένο άλογο, που τελεί υπό την επίδραση των Ερινυών, τις 

οποίες ενεργοποίησε η πατρική κατάρα. Η εικόνα της ασπίδας μπολιάζει τον 

Πολυνείκη με αισχύλεια χαρακτηριστικά και δίνει τη δυνατότητα στον Ευριπίδη να 

παίξει με τον παραδεδομένο μύθο και την προγενέστερη παράδοση. Το έμβλημα της 

ασπίδας εξεικονίζει ανάγλυφα τη συμπεριφορά και την ψυχική κατάσταση του Πολυνείκη και 

συγκεφαλαιώνει όλα όσα αναπτύχθηκαν διεξοδικά κατά το πρώτο επεισόδιο.  

                                                                 
28 Αξιοσημείωτο είναι ότι το θέμα της παρομοίωσης του Πολυνείκη με ζώο διατρέχει ολόκληρο το 

έργο στ.411, στ.1296 και με αποκορύφωμα τους στίχους 1356-1424, όπου η μάχη μεταξύ των αδερφών 

προσιδιάζει σε θηριομαχία. 
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Ετεοκλής 

Ο Ετεοκλής αποτελεί το αντίπαλον δέος του Πολυνείκη. Τα δύο αδέρφια 

σχηματίζουν ένα αντιθετικό δίπολο, το οποίο αναπαρίσταται θεατρικά, μέσω του 

αγώνα λόγων. Η λεκτική αντιπαράθεση,  που πραγματοποιείται στο πρώτο επεισόδιο, 

αναδεικνύει και εμφαίνει την αντιπαλότητα και τη διαφορετικότητα των δύο αδερφών 

και προοικονομεί τη σωματική διαμάχη που θα πραγματοποιηθεί παρακάτω. Από την 

πρώτη κιόλας στιγμή η ορμητικότητα, η βιασύνη και η δυναμικότητα με την οποία 

εισέρχεται στη σκηνή (τί χρὴ δρᾶν; ἀρχέτω δέ τις λόγου) αντιτίθεται στο φόβο 

και τη διστακτικότητα του Πολυνείκη. Ο Ετεοκλής, ο οποίος εξόρισε τον αδερφό του 

από την πατρική γη και του στέρησε τα νόμιμα δικαιώματά του επί της εξουσίας και 

της περιουσίας, διακατέχεται από ορμητικότητα, ασφάλεια και δυναμικότητα. 

Αντίθετα, όπως είδαμε παραπάνω, ο Πολυνείκης, ο οποίος εξορίστηκε από τη 

πατρίδα και το παλάτι του, νιώθει ανασφάλεια και φόβο.  

Στον μονόλογο του Ετεοκλή (499-525), στον οποίο υπερασπίζεται τον εαυτό 

του, η κεντρική εικόνα που φιλοτεχνείται είναι της προσωποποιημένης Τυραννίδας  

(504-506). Η εικόνα της Τυραννίας κατέχει κεντρική θέση στο λόγο του καθώς τον 

σκιαγραφεί και ταυτόχρονα ερμηνεύει τις πράξεις και τα κίνητρα του.  Η μεγάλη αξία 

της εξουσίας και η συναισθηματική επίδραση που εκείνη ασκεί στον Ετεοκλή γίνεται 

πρόδηλη από την «αποθέωσή» που εκείνος της επιφυλάσσει. Έτσι, η αφηρημένη 

έννοια της εξουσίας «οπτικοποιείται» και δηλώνεται ως προσωποποιημένη μέγιστη 

Θεά. Η «υποστασιοποίηση» της Τυραννίας, σα μια θεϊκή παρουσία, εξυμνεί και 

εγκωμιάζει καθ’ υπερβολήν  την ιδέα της εξουσίας (503-506). Αυτή η εξύψωση της 

εξουσίας από τον Ετεοκλή απορρέει από τον πόθο του για κατοχή δύναμης και 

πλούτου και εξηγεί το λόγο για τον οποίο προτίθεται να κάνει τα πάντα για αυτήν.  

Προεκτείνοντας το συλλογισμό μου, ο Ετεοκλής «θεοποιώντας» την τυραννία, 

δικαιολογεί και αθωώνει εν μέρει τον εαυτό του, αφού για μια θεά συμβαίνουν όσα 

διαδραματίζονται στο έργο. Η ένταξη της τυραννίας στο αρχαίο ελληνικό πάνθεο και 

η ανύψωσή της στους θεϊκούς ουρανούς «ανυψώνει» ταυτόχρονα τα κίνητρα και τους 

σκοπούς του ίδιου. Βέβαια ο ίδιος, σε μια στιγμή αυτοϋπονόμευσης, δηλώνει 

απροκάλυπτα ότι οι πράξεις του είναι άδικες, αλλά παρ’ όλα αυτά δε διστάζει να 

διατρανώσει ότι προτίθεται να αδικήσει για τη διατήρηση της εξουσίας. Ταυτόχρονα 

αλαφρύνει την «αμαρτία» της πράξης του θεωρώντας αυτή την αδικία την ωραιότερη 



 
25 

(524-525: εἴπερ γὰρ ἀδικεῖν χρή, τυραννίδος πέρι / κάλλιστον ἀδικεῖν, τἄλλα δ' εὐσεβεῖν 

χρεών).  

Ο Ευριπίδης με παιγνιώδη διάθεση παρουσιάζει τον Ετεοκλή με 

χαρακτηριστικά ειλημμένα από το μυθολογικό παρελθόν, τα οποία όμως αντιστρέφει 

πλήρως. Βασικό χαρακτηριστικό του Ετεοκλή κατά την παράδοση ήταν η ευσέβειά 

του. Ο Ευριπίδης διατηρεί την εικόνα του ευσεβούς νέου απέναντι στην πόλη , στους 

θεούς και στην οικογένειά του, αφού υπερασπίζεται τη Θήβα εναντίον του εισβολέα 

και πολιορκητή Πολυνείκη. Αυτοστιγμεί όμως μεταβάλλει αυτή την εικόνα, αφού 

τελικά εκείνο που τον ενδιαφέρει πάνω από όλα είναι το ατομικό του συμφέρον, 

εφόσον αιτία που αδικεί είναι η μοναρχία29. Με ειρωνική διάθεση, ο Ετεοκλής, 

εμφανίζεται ως ευσεβής αλλά όχι απέναντι στους παραδοσιακούς θεούς, αλλά σε μία 

νέα θεότητα, την Τυραννία. Ως εκ τούτου η εικόνα της θεάς Τυραννίας σκιαγραφεί 

τον ωφελιμιστικό χαρακτήρα του Ετεοκλή και καθιστά προφανή τα ιδιοτελή κίνητρα 

των πράξεων του.  

Λαμβάνοντας υπόψιν μας την κεντρική εικόνα στο λόγο του Ετεοκλή 

(Τυραννία) και τη συνολική εμφάνιση και συμπεριφορά του ήρωα θα λέγαμε ότι η 

εικόνα του Ετεοκλή ως ανιδιοτελή ήρωα έχει ανατραπεί. Ωστόσο στον αντιηρωικό 

καμβά, πάνω στον οποίο ο Ευριπίδης φιλοτεχνεί τον ήρωα, υπάρχουν και κάποιες 

τονικές ηρωικές αποχρώσεις. Αυτά τα ψήγματα ηρωικής συμπεριφοράς και ανδρείου 

χαρακτήρα του ήρωα παλινδρομούν ανάμεσα στο σοβαρό και το γελοίο και 

αποτελούν εργαλεία του ευριπίδειου σκωπτικού ύφους προκείμενου να υπονομεύσει 

την εικόνα του Ετεοκλή. Ο ηρωισμός30 του Ετεοκλή παρουσιάζεται εκφυλισμένος. 

Παραδοσιακά οι ήρωες οδηγούνται σε γενναίες πράξεις ορμώμενοι από την έμφυτη 

αρετή τους και έχουν ως στόχο τη δόξα. Αντιθέτως, ο ηρωισμός του Ετεοκλή 

παρουσιάζεται εκφυλισμένος, επειδή αφορμάται από ιδιοτελείς σκοπούς και έχει ως 

                                                                 
29 Το ατομικό συμφέρον του Ετεοκλή τονίζεται στη ρήση του Αγγελιαφόρου, ο οποίος μας μεταφέρει 

τα λόγια του ίδιου του Ετεοκλή σε ευθύ λόγο: στίχοι 1229-1232: ἐγὼ γὰρ αὐτὸς τόνδε κίνδυνον 

μεθεὶς / μόνος συνάψω συγγόνωι τὠμῶι μάχην· / κἂν μὲν κτάνω τόνδ’, οἶκον οἰκήσω μόνος, / 

ἡσσώμενος δὲ τῶιδε παραδώσω μόνωι·  
30 Ο ηρωική συμπεριφορά του Ετεοκλή εκδηλώνεται στο δεύτερο επεισόδιο, στο οποίο μαζί με τον 

Κρέοντα ρυθμίζουν στρατιωτικά θέματα και το σχέδιο δράσης του στρατού (στ.690-781). Στη 

συζήτηση αυτή η παραδοσιακή εικόνα του Ετεοκλή ως μεγάλου ηγέτη ανατρέπεται και ο 

πατριωτισμός και η στρατιωτική του δεινότητα δίνουν τη θέση τους στην ιδιοτέλεια και την απειρία. 

Επίσης, στους στίχους 1225- 1235, ο Ετεοκλής με ηρωική αυταπάρνηση αποφασίζει να μονομαχήσει 

με τον αδερφό του, προκειμένου να μην διακινδυνεύσουν οι ζωές των Θηβαίων. Όπως τονίστηκε όμως 

παραπάνω βλ. σχολ.30, σε αυτή την πράξη φαινομενικής αυτοθυσίας το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν 

το ατομικό του όφελος.  
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στόχο το προσωπικό κέρδος.  Ως εκ τούτου, η ηρωική συμπεριφορά του Ετεοκλή 

βασίζεται αντιηρωικά κίνητρα και αποτυπώνει την εγωπάθεια και τον ωφελιμισμό 

του. Ειδικά η αλτρουιστική στάση του ήρωα στους στίχους 1225-35, στους οποίους 

εμφανίζεται σαν γνήσιος αρχηγός του στρατού να ενδιαφέρεται για την τύχη του 

στρατού του και να ανησυχεί για την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης, είναι 

ύποπτη. Η πρόταση της μονομαχίας δεν προηγείται της μάχης των Θηβαίων με τους 

Αργείους, αλλά έπεται και μάλιστα αφού η έκβασή της έχει κριθεί νικητήρια για τους 

πρώτους. Η επιλογή της μονομαχίας εδράζεται σε καθαρά προσωπικά συμφέροντα, 

να ανέλθει στον θρόνο και να γίνει ο απόλυτος μονάρχης της πόλης, αφού αν τον 

ενδιέφερε το καλό της πόλης31 δε θα έφτανε στον πόλεμο. Το «ανιδιοτελές», λοιπόν, 

ενδιαφέρον του Ετεοκλή προκαλεί δυσπιστία και αμφιθυμία στους θεατές-

αναγνώστες, καθώς έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τη διακήρυξη ότι θα έκανε τα 

πάντα για την τυραννία, μια διακήρυξη που διαγράφει με σαφήνεια τα ιδιοτελή και 

ωφελιμιστικά κίνητρα των πράξεων του. 

Η εικόνα- συμβολισμός του ζώου 

Τα δύο αδέρφια σε πολλά σημεία του κειμένου, άλλοτε υπαινικτικά και 

άλλοτε ευθέως, παρομοιάζονται με ζώα. Στο πρώτο επεισόδιο η συμπεριφορά του 

Πολυνείκη θυμίζει ζώο, το οποίο περιστρέφει το βλέμμα του κυκλικά όταν βρίσκεται 

υπό απειλή (265 ὄμμα πανταχῇ διοιστέον, 364 κυκλῶν πρόσωπον ἦλθον). Το 

σύμβολο της ασπίδας του είναι οι Ποτνιάδες φοράδες, με τις οποίες ο Πολυνείκης 

σχεδόν παρομοιάζεται με τον τρόπο που δείξαμε παραπάνω. Η Ιοκάστη ζητά από τον 

Ετεοκλή να αφήσει το άγριο βλέμμα και την πνοή θυμού (454), χαρακτηριστικά που 

θα λέγαμε ότι περιγράφουν ζώο λίγο πριν τη μάχη. Το χωρίο, όμως, που τα δύο 

αδέρφια παρομοιάζονται ευθέως με ζώα είναι στους στίχους 1377-1424 και η μάχη 

μεταξύ των αδερφών προσιδιάζει σε θηριομαχία (1380-84).  

Η εικόνα της μάχης είναι φιλοτεχνημένη σαν μάχη άγριων ζώων στη φύση για 

το ποιος θα κατακτήσει την εξουσία. Ας θυμηθούμε ότι στο φόντο της αδελφικής 

διαμάχης υπάρχει η πατρική κατάρα, η οποία αποτελεί την πηγή για τη «μανία» που 

χαρακτηρίζει τις πράξεις των δύο νέων. Οι δύο νέοι, αφού στερούνται λογικής, 

οδηγούν στη δημιουργία σχέσεων με το άλογο στοιχείο, δηλαδή το ζωώδες. Κατ’ 
                                                                 
31 Το γεγονός ότι περισσότερο απασχολεί τον Ετεοκλή να μην πάρει την εξουσία ο αδερφός παρά η 

ίδια η πόλη φαίνεται στους στίχους 512-514: ταῖς γὰρ ἂν Θήβαις τόδε / γένοιτ' ὄνειδος, εἰ 

Μυκηναίου δορὸς / φόβωι παρείην σκῆπτρα τἀμὰ τῶιδ' ἔχειν. 
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επέκταση η σκηνή της μονομαχίας παραλληλίζεται με την άγρια ζωή και οι δύο νέοι 

παρομοιάζονται με άγρια ζώα, τα οποία στερούμενα λογικής συναίσθησης, πολεμούν 

για την κατάκτηση της εξουσίας, όπως είθισται να συμβαίνει στο ζωικό βασίλειο. Η 

διακαής επιθυμία τους για μονομαχία περιγράφεται με ανάλογους όρους, όταν ο 

αγγελιαφόρος περιγράφει στη σκηνή της μονομαχίας (1356-1422) τη λύσσα τους να 

ορμήσουν ο ένας ενάντια στον άλλο. Τα δύο αδέρφια, σαν μανιασμένοι κάπροι, άγρια 

όρμησαν ο ένας πάνω στον άλλο, με τα δόντια τους να τρίζουν και τα γένια τους να 

μουσκεύουν οι αφροί. Ομοίως στους στίχους 1573-1576 ο χορός παρομοιάζει τα δύο 

αδέρφια με λιοντάρια. 
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Οιδίποδας 

Ο Οιδίποδας, αν και αποτελεί κεντρική μορφή του μύθου, ωστόσο παραμένει 

απών στο μεγαλύτερο μέρος της τραγωδίας. Οι αναφορές στο πρόσωπό του 

διατρέχουν ολόκληρο το κείμενο, αφού αποτελεί το συνδετικό νήμα της παροντικής 

συμφοράς του οίκου. Φτάνουμε στην έξοδο του έργου και τον στίχο 1539 για να 

εμφανιστεί στη σκηνή αυτοπροσώπως. Η Αντιγόνη μετά το θρηνητικό άσμα για τον 

θάνατο της μητέρας και των αδερφών της τον καλεί να εξέλθει από το σκοτεινό 

δωμάτιο του και να φέρει στο φως όλη τη δυστυχία του (1532-58).  

Η κεντρική εικόνα του λόγου του στους στίχους 1539-1545 είναι η περιγραφή 

της δικής του παρουσίας. Τόσο ο κυριολεκτικός χρόνιος εγκλεισμός του στο σκοτεινό 

δωμάτιο του παλατιού του, όσο και ο μεταφορικός του εγκλεισμός στην τυφλότητά 

του, έχουν μεταβάλλει ακόμα και την ίδια την υπόστασή του. Ο ίδιος περιγράφει τον 

εαυτό του ισχνό και άυλο, ως είδωλο του αιθέρα ή φτερωτό όνειρο ή φάντασμα του 

κάτω κόσμου. Ανυπαρξία τόσο κυριολεκτική όσο και μεταφορική. Ο Ευριπίδης 

παίζει με την απουσία και την παρουσία του Οιδίποδα. Αφενός ήταν απών σε όλο το 

έργο αλλά παρών με τη σπουδαιότητα της κατάρας του, που ρήμαξε τον οίκο του. 

Αφετέρου είναι παρών κατά την έξοδο του έργου, αλλά επί της ουσίας απών αφού δεν 

μπορεί να δει και να προσφέρει τίποτα στους δικούς του. 

Η εικόνα που ο Οιδίποδας έχει για τον εαυτό του, το γεγονός δηλαδή ότι 

αισθάνεται ένα σύννεφο, ένα στοιχείο του αέρα είναι πολύ σημαντική αφού συνοψίζει 

σε 3 στίχους όλο τον μύθο αλλά και το τέλος του. Συγκεκριμένα ο Οιδίποδας, αφού 

πρώτα εκθέτει την άμοιρη φύση του και συνοψίζει την κατάρα του οίκου των 

Λαβδακιδών (1595-1623), απεικονίζει τον εαυτό του ως ένα άυλο στοιχείο, το οποίο 

συμβολίζει την καταστροφή του. Η πρότερη ένδοξη εικόνα του, την οποία 

υπενθυμίζει στους στίχους 1728-30, έχει εξαϋλωθεί και ό,τι έχει απομείνει βρίσκεται 

επί σκηνής. Ο εγκλεισμός, η τύφλωση, τα γηρατειά και οι συμφορές του έχουν 

εξασθενίσει τον άλλοτε ισχυρό ηγέτη, τον μέγιστο ἄνδρα. 

Εν κατακλείδι, με τη σκηνική παρουσία του Οιδίποδα, ο οποίος εμφανίζεται 

καταπονημένος, γέρος και αδύναμος, βεβαρημένος από τα βάσανα που έχει 

αντιμετωπίσει εξαιτίας της κατάρας του, ο Ευριπίδης έχει ενσαρκώσει τη ζωή και τα 

πάθη του ήρωα. Ενώ με την εικόνα που έχει ο ίδιος για τον εαυτό του έχει 

αναπαραστήσει συμβολικά την καταστροφή και τον αφανισμό του.   
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III.Η εικονοποιία στα χορικά άσματα 

Ο χορός των Φοινισσών  

Η επιλογή του Ευριπίδη να δώσει τον ρόλο του χορού σε ομάδα από νεαρές 

κοπέλες της Φοινίκης προκάλεσε έκπληξη ήδη από την αρχαιότητα, όπως διαφαίνεται 

στα αρχαία σχόλια.32 Η ένταξη στο σώμα του έργου ενός δραματικά «άσχετου»33 

χορού θεωρήθηκε καινοτομία από τον ποιητή και προκάλεσε αίσθηση. Τόσο ο 

αρχαίος σχολιαστής όσο και σύγχρονοι μελετητές34 προσπάθησαν να εξηγήσουν την 

επιλογή του Ευριπίδη να εμφανίσει στην πολιορκημένη Θήβα μια «παρείσακτη» 

ομάδα35 νέων γυναικών από την Τύρο της Φοινίκης. Κι ενώ πολλές και 

παραπληρωματικές αιτίες προτάθηκαν για την  φοινικική παρουσία στο έργο, 

προσωπικά δε θεωρώ ότι ο χορός των Φοινισσών αποτελεί μια απροσδόκητη και 

ιδιότυπη επιλογή του Ευριπίδη, αλλά ότι συνάδει με την πανοραμική θεώρηση του 

μύθου των Λαβδακιδών από τον ποιητή.  Όπως ήδη έχει γίνει λόγος στην εισαγωγή, ο 

Ευριπίδης στην εν λόγω τραγωδία διαχειρίστηκε το μύθο με επική διάθεση∙ ως 

                                                                 
32 Σ Phoen.276 (ed.Schwartz): ἔδει δὲ,φασὶν, ἀπὸ πολιτίδων ἢ συγγενίδων τῆς Ἰοκάστηςτὸν 

χορὸν εἶναι αἵτινες ἔμελλον παραμυθήσασθαι αὐτὴν ἐπὶ τοῖς συμβᾶσιν, ἐπίτηδες δὲ οὔκ 

εἰσιν ἐγχώριαι αἱ ἀπὸ τοῦ χοροῦ, ἀλλὰ ξέναι καὶ ἱερόδουλοι, ὅπως ἐν τοῖς ἑξῆς ἀδεῶς 

ἀντιλέγοιεν πρὸς τὴν Ἐτεοκλέους ἀδικίαν [526} οὐκ εὖ λέγειν χρὴ μὴ ‘πὶ τοῖς ἔργοις καλοῖς. 

ἀεὶ γὰρ ὁ χορὸς παρρησιαζόμενος τοῦ δικαίου προΐσταται. πῶς οὖν ἔμελλον τὸν βασιλέα 

ἐλέγχειν, εἰ ὑπ’ αὐτοῦ ἐβασιλεύοντο.  
33 Χουρμουζιάδης 1998, 47. 
34 Ο αρχαίος σχολιαστής  βλ. Schwartz (1887) 276, σε μια προσπάθεια δημιουργικής ερμηνείας αυτής 

της επιλογής του Ευριπίδη, θεωρεί ότι ένας πλήρως αποδεσμευμένος χορός , τόσο από τον οίκο των 

Λαβδακιδών όσο και από την πόλη της Θήβας , εξασφάλιζε παρρησία, κάτι που του έδινε τη 

δυνατότητα να κάνει αντίλογο με τον Ετεοκλή, ως προς την άδικη συμπεριφορά του.  Σύμφωνα με την 

Craik (1988), η επιλογή του συγκεκριμένου χορού εξυπηρετούσε προφανείς στόχους, πρώτον έδινε τη 

δυνατότητα στον Ευριπίδη να διαφοροποιηθεί από την παραδοσιακή χρήση ενός χορού αποτελούμενου 

από Θηβαίους ή Θηβαίες, δεύτερον προσέδιδε εξωτικό χρώμα στην παράσταση, τρίτον του έδινε την 

ευκαιρία για δημιουργία διακειμενικών σχέσεων ειδικά με τραγωδίες του Φρύνιχου (είχε γράψει 

τραγωδίες με θέμα τα Μηδικά), κάτι που θα διέγειρε εγκεφαλικά τους πιο πεπαιδευμένους θεατές στην 

προσπάθειά τους να ανιχνεύσουν τα διακείμενα, και τέταρτον του έδινε πρόσφορο έδαφος για 

λογοπαίγνια με βάση την ετυμολογική συγγένεια ανάμεσα στις λέξεις Φοίνισσες και φοίνιος, με τη 

δεύτερη να «ρέει» άφθονα στο κείμενο. Τέλος, ο Mastronarde  (1994) 208-209 διατυπώνει επί του 

θέματος την ίδια άποψη περί προσπάθειας να διαφοροποιηθεί από τους Επτά επί Θήβας, 

συμπληρώνοντας ότι ο Φοινικικός Χορός δίνει τη δυνατότητα στον Ευριπίδη να εκμεταλλευτεί όλους 

τους παραλληλισμούς και τις συνάφειες που απορρέουν από τον μύθο του Κάδμου. Η Arthur δεν 

καταπιάνεται με την αιτιολόγηση της επιλογής του Ευριπίδη να χρησιμοποιήσει έναν φοινικικό χορό, 

αφού στο άρθρο της The Curse of Civilization: The Choral Odes of the Phoenissae θεωρεί τα χορικά 

ως βασική προϋπόθεση για την κατανόηση και ερμηνεία του δραματικού παρόντος και τα θεωρεί 

αρμονικά συναρμοσμένα στο σώμα του έργου. Μη θεωρώντας λοιπόν τη φοινικική παρουσία στο έργο 

παράταιρη, αρχίζει να ιχνηλατεί τις χορικές ωδές και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εκείνες 

προσφέρουν ένα πλούσιο και χρήσιμο μυθολογικό υλικό, το οποίο βοηθάει στην εξύφανση ενός 

πλαισίου, στο οποίο πρέπει να ενταχθούν τα παροντικά γεγονότα προκειμένου να κατανοηθούν και να 

ερμηνευθούν.  
35 Χουρμουζιάδης 1998, 47. 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTq9P4s83PAhVHExoKHYAACs8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.perseus.tufts.edu%2Fhopper%2Fmorph%3Fl%3Dei)%253Dnai%26la%3Dgreek&usg=AFQjCNElqW1EzxrD2nOSvCFgyqGDbvl18A&sig2=O0mUExZ_XFV6cKEDZhOGjA&bvm=bv.135258522,d.bGs
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πυρήνα χρησιμοποίησε την αδελφική διαμάχη των γιων του Οιδίποδα και γύρω του 

προσπάθησε να εξυφάνει όλα τα γνωστά δραματικά γεγονότα του μύθου. Η 

προσπάθειά του να ιδωθεί συνολικά η μοίρα της Θήβας και των Λαβδακιδών τον 

οδήγησε σε μια εκ βάθρων αναμόχλευση όλων των γεγονότων με αφετηρία την 

προϊστορία και την πρώτη γενιά του Κάδμου φτάνοντας ως την τελευταία γενιά και 

τη μάχη του Πολυνείκη με τον Ετεοκλή. Ως εκ τούτου οι λόγοι, που κατά τους 

μελετητές, οδήγησαν τον Ευριπίδη στην επιλογή των Φοινισσών για να αποτελέσουν 

τον Χορό του έργου, ίσως δευτερευόντως να ίσχυαν, εκείνο, όμως, που πρώτιστα τον 

ώθησε, κατά τη γνώμη μου, σε αυτή του την απόφαση ήταν το γεγονός ότι 

εξυπηρετούσε άμεσα τους ποιητικούς του σκοπούς. Συγκεκριμένα, η παρουσία επί 

σκηνής γυναικών με καταγωγή από τη Φοινίκη έχτιζε γέφυρες με το παρελθόν και 

την προϊστορία του έθνους και λειτουργούσε ως ο καλύτερος δίαυλος μέσω του 

οποίου θα διοχετεύονταν πληροφορίες και θα ακούγονταν ιστορίες απαραίτητες  για 

την επίτευξη του ποιητικού στόχου του να συνθέσει μια επικού τύπου τραγωδία, μια 

δική του Θηβαΐδα.  

Ο Ευριπίδης χειρίστηκε με νεωτερική διάθεση ακόμη και τη φύση και τον 

ρόλο του χορού στις τραγωδίες του. Στις Φοίνισσες, όμως, επιστρέφει σε μια 

παραδοσιακού τύπου χρήση του χορού και, όπως ορθά επισημαίνει ο Χουρμουζιάδης, 

ο Χορός του ανακτά έναν θεμελιακό, σχεδόν «αισχύλειο» στη λειτουργικότητά του, 

για την ερμηνεία του νοήματος του έργου, ρόλο.36 Ο χορός επιτελεί τις συνήθεις 

λειτουργίες ενός τραγικού χορού, δηλαδή επέχει θέση συνομιλητή με τους ήρωες του 

δράματος, συνιστά φορέα συλλογικής σοφίας αλλά κυρίως προσφέρει το μυθολογικό 

υπόβαθρο προς κατανόηση των γεγονότων, τα οποία, τοποθετώντας τα σε ένα 

ευρύτερο αιτιακό πλαίσιο, τα εμπλουτίζει με ηθικό βάθος και βάρος. 

Ρόλος, λοιπόν, της ιερατικής χορωδίας του έργου είναι, ξεκινώντας από την 

κοιτίδα των ιδρυτών της πόλης να φτάσει στους Δελφούς και με μια σειρά από 

χορικά, εξαίσιου λυρισμού και βαθύτατης σοφίας, πλούσια σε μυθολογικό υλικό, να 

τραγουδήσει όλα τα συμβάντα της προϊστορίας και να εντάξει τα συγκεκριμένα 

γεγονότα του δραματικού παρόντος σε μια ανάδρομη χρονική προοπτική.37 Με αυτόν 

τον τρόπο ο Χορός θα έχει επιτελέσει έναν από τους βασικούς του ρόλους, να 

                                                                 
36 Χουρμουζιάδης 1998:47. 
37 Χουρμουζιάδης 1998: 48. 
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μετατρέπει το παροντικό γίγνεσθαι σε υπερχρονικό είναι και να ενδύει το μυθολογικό 

υλικό με καθολικό περίβλημα.38  

Αφού αιτιολογήσαμε την παρουσία του εξωτικού χορού στο έργο και ορίσαμε 

το ρόλο του, σειρά έχει να εξετάσουμε την εικονοποιητική δύναμη του λόγου του 

χορού. Σε δεύτερη φάση, θα δούμε με ποιόν τρόπο συμβάλλει στη διαμόρφωση 

«φίλτρων» και προσλαμβανουσών στους θεατές για την κατανόηση και ερμηνεία της 

πλοκής. Και τέλος, πώς οι επιμέρους εικόνες, συμπληρώνοντάς τα κενά των 

παροντικών γεγονότων, φιλοτεχνούν εν τέλει μια συνεκτική και πανοραμική εικόνα 

του μύθου.  

 

 

                                                                 
38 Χουρμουζιάδης 1998: 23. 
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Πάροδος  

Στην στροφή α΄ και αντιστροφή α΄ οι Φοίνισσες αυτοχαρακτηρίζονται ως 

ἀκροθίνια (203) και καλλιστεύματα (215) του Λοξία, οι οποίες με κριτήρια την 

ομορφιά και την ευγενή τους καταγωγή επιλέχθηκαν ως οι εκλεκτότερες 

αντιπρόσωποι της πόλης, με σκοπό να γίνουν ιέρειες στο δελφικό ναό του Απόλλωνα. 

Εξεικονίζουν την ομορφιά τους και παρομοιάζουν τον εαυτό τους με χρυσό άγαλμα 

(ἴσα δ' ἀγάλμασι χρυσοτεύκτοις Φοίβωι λάτρις ἐγενόμαν· ). Ο όρος άγαλμα 

εμπεριέχει νοήματα τα οποία προσδίδουν ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στις 

νεαρές κοπέλες. Η ομορφιά τους θα πρέπει να προκαλούσε ευφροσύνη-χαρά 

(αγάλλω) σε όσους τις έβλεπαν και το χρυσό θα πρέπει να τόνιζε την ευγενή τους 

καταγωγή. Η επιλογή του όρου άγαλμα, το οποίο δήλωνε την απεικόνιση θεών ή 

ημίθεων και όχι αυτή του όρου ανδριάντας που δήλωνε την απεικόνιση θνητών, εκτός 

από την ανάδειξη της εξοικείωσης του Ευριπίδη με  τη γλυπτική τέχνη, εξιδανικεύει 

τις νεαρές κοπέλες, αφού αποτελούν το ευχαριστήριο δώρο προς τον θεό Απόλλωνα. 

Η ένταξη τους στον ιερό χώρο θα ολοκληρωθεί όταν θα λούσουν τα μαλλιά τους στα 

νερά της Κασταλίας πηγής και θα αφιερώσουν την παρθενία τους στη λατρεία του 

θεού (ἔτι δὲ Κασταλίας ὕδωρ /περιμένει με κόμας ἐμᾶς /δεῦσαι παρθένιον 

χλιδὰν /Φοιβείαισι λατρείαις).   

Ο Χορός με αφορμή το ταξίδι του, το οποίο ξεκίνησε από τη Φοινίκη, όπως 

μας περιγράφει στην στροφή α΄ (208-212), προβαίνει στην απεικόνιση του τόπου 

προορισμού του, τους Δελφούς και εν είδει αντιπαραβολής προς αυτό φιλοτεχνεί την 

σκοτεινή εικόνα της Θήβας, η οποία αποτελεί τον ενδιάμεσο σταθμό του. Έτσι, στο 

πρώτο κιόλας τραγούδι του, ο Χορός ξεκινά ένα νοερό και λυρικό ταξίδι στο χρόνο 

και στο χώρο, στην περιγραφή του οποίου περιλαμβάνονται οι εναργείς του εικόνες. 

Μέσα από το ταξίδι και τις εικόνες του συνενώνει τρεις γεωγραφικούς τόπους, τη 

Φοινίκη, τη Θήβα και τους Δελφούς, στα οποία προσδίδει συμβολισμούς  και τα 

συνδέει με ιδιαίτερα και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η εικόνα της Φοινίκης είναι η 

πρώτη της ωδής, αφού ως τόπος καταγωγής αποτελεί την αφετηρία του ταξιδιού. 

Έπειτα ακολουθούν οι δύο κεντρικές εικόνες, των Δελφών και της Θήβας. Κάθε 

αναφορά στη Φοινίκη γίνεται απλά για να δηλώσει την καταγωγή του χορού και να 

υπενθυμίσει τους συγγενικούς δεσμούς με τη Θήβα, προκειμένου να αιτιολογηθεί η 

παρουσία του σε αυτή.  
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Στην α᾽ στροφή (202-13), την α᾽ αντιστροφή (214-25) και τη επωδό (226-38) 

απεικονίζονται οι Δελφοί σαν ένα μέρος ιερό και γαλήνιο. Σαν εικαστικός πίνακας 

πανοραμικής αναπαράστασης, το τοπίο των Δελφών απλώνεται με όλα τα τυπικά και 

διακριτικά χαρακτηριστικά του. Στους πρόποδες του Παρνασσού (207) ανάμεσα σε 

δύο πανύψηλους βράχους, τις Φαιδριάδες (226-7)39, βρίσκονται οι Δελφοί. Αυτό που 

δεσπόζει είναι ο ναός του Απόλλωνα, στο άδυτο του οποίου βρισκόταν ο ὀμφαλός 

(237), το ιερό σύμβολο του δελφικού μαντείου. Ανάμεσα στο ναό του Απόλλωνα 

(205) και το αρχαίο Γυμνάσιο βρίσκεται η κρήνη Κασταλία (222), η ιερή πηγή των 

Δελφών με το εξαγνιστικό της νερό. Στο κέντρο της περιγραφής του χορού βρίσκεται 

το Κωρύκιον ἄντρον (232), όπου κατοικούσε ο τερατώδης Πύθων, τον οποίο 

εξόντωσε ο Απόλλων. Ο χορός εντάσσει στη χορεία των λατρευόμενων θεών στους 

Δελφούς, εκτός από τον Απόλλωνα, την Άρτεμη40 (235) και το Διόνυσο (228-231). 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η περιγραφή δίνει με χρονική σειρά την ιστορία 

των Δελφών, περνώντας από το Διόνυσο στον Απόλλωνα, ο οποίος καθιέρωσε την 

κυριαρχία του, όταν εξόντωσε τον Πύθωνα και επέβαλλε την τάξη έναντι του χάους 

και όταν χαλιναγώγησε τη ζωοδόχο δύναμη της διονυσιακής λατρείας. Στους 

Δελφούς το λογικό με το παράλογο, εκπροσωπούμενο από τον Απόλλωνα και το 

Διόνυσο αντίστοιχα, συγκεράστηκαν στη σωστή ποσότητα προς επίτευξη της 

αρμονίας. 

Με αυτόν τον τρόπο ο χορός μας προσφέρει μια «πανοραμική» εικόνα του 

δελφικού τοπίου41, η οποία αποπνέει ιερότητα, ειρήνη και ασφάλεια. Εκεί στα ήρεμα 

και αγνά νερά της Κασταλίας πηγής, στο ανθισμένο και άγριας ομορφιάς τοπίο, 

γεμάτο βράχους και βουνά, στο οποίο οι θεοί έχουν εξασφαλίσει ειρήνη και ευημερία 

και έχουν καταστήσει το χώρο ιδανικό για ειρηνικές ασχολίες (236:χορός γενοίμαν 

ἄφοβος), θέλουν να φτάσουν οι νεαρές κοπέλες. Ήταν το συναίσθημα της έλλειψης 

φόβου (236:ἄφοβος) που ένιωσαν κατά την απεικόνιση των Δελφών∙ αυτό που 

                                                                 
39 Αναφέρεται στις Φαιδριάδες πέτρες, δύο βραχώδη απόκρημνα υψώματα που βρίσκονται στη νότια 

πλευρά του Παρνασσού πάνω ακριβώς από το Μαντείο των Δελφών και την Κασταλία πηγή, η οποία 

ανάβλυζε ανάμεσά τους. 
40 Όπως επισημαίνει ο Χουρμουζιάδης 2000: 153 σημ.24, στα συγκεκριμένα συμφραζόμενα η 

ανώνυμη θεά μπορεί να ταυτιστεί μόνο με την αδελφή του Απόλλωνα, αν και δεν αναφέρεται ιδιαίτερη 

λατρεία της Άρτεμης στους Δελφούς.  
41 Η άποψη μου για την πανοραμική θεώρηση του δελφικού τοπίου από τον χορό βασίζεται στο 

γεγονός, ότι η περιγραφή περιλαμβάνει μεγάλης έκτασης τοποθεσίες και σημεία των Δελφών 

(Φαιδριάδες πέτρες, Κωρύκιον άντρο, Δίρκη, Μαντείο των Δελφών και ομφαλός της γης).  
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γέννησε το αντιθετικό συναίσθημα του τρόμου (257:δειμαίνω) που προκαλεί η 

εικόνα της Θήβας. 

Η προηγούμενη εικόνα των Δελφών έρχεται σε ισχυρή αντίστιξη προς εκείνη 

της Θήβας. Με αυτή την αντιπαραβολή των δύο τόπων στόχος είναι να τονιστούν οι 

καταφανείς διαφορές τους. Η περιγραφή που ξεκινά από τη β΄ στορφή θα ανατρέψει 

την πρότερη εικόνα της ηρεμίας, η οποία θα αντικατασταθεί από μια εικόνα πολέμου, 

βίας και αίματος. Η εικόνα δεν περιέχει τοπικές περιγραφές. Το μόνο διακριτικό 

χαρακτηριστικό της Θήβας, το οποίο αναφέρεται, είναι τα φημισμένα τείχη (239: πρὸ 

τειχέων) και οι επτά πύλες της (245: ἑπτάπυργος). Η βασική αντίθεση ανάμεσα 

στις δύο εικόνες-πόλεις δομείται στη διαφορετικότητα της φύσης των θεών που την 

κατοικούν. Στη Θήβα ως κυρίαρχος θεός αναφέρεται ο Άρης, ο θεός του πολέμου. 

Έντονη είναι επομένως η αντίθεση από τη μια ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον 

Διόνυσο που αποτυπώνονται ως θεοί της τάξης και της γαλήνης, , και από την άλλη 

στον Άρη που καταδεικνύεται ως θεός της καταστροφής και της σύγχυσης. Η εικόνα 

της πόλης φιλοτεχνείται ως εξής: μπροστά στα τείχη μαίνεται ο Άρης θυμωμένος και 

με αίμα καίει την πόλη (239-241). Η πόλη τυλιγμένη στις φλόγες, από την σύγκρουση 

των ασπίδων, πνίγεται από το σύννεφο του καπνού (250-252). Σε μια αντιπαραβολή 

των δύο εικόνων και μια εκ του σύνεγγυς εξέταση, παρατηρούμε ότι η αντίθεση τους 

αναδεικνύεται από το διαφορετικό χρώμα της φωτιάς που φωτίζει σε κάθε περίπτωση 

τις πόλεις. Το φωτεινό φως του Απόλλωνος έρχεται σε αντίθεση με τη «σκοτεινή» 

λάμψη του Άρη. 42 Στην πρώτη εικόνα η φωτιά (226) λούζει με λαμπερό πύρινο φως  

(227:σέλας) τις Φαιδριάδες πέτρες, καθιστώντας τες λαμπερές και διαυγείς 

(226:λάμπουσα),  ξεχωρίζοντας με αυτό τον τρόπο από μακριά μέσα στο δελφικό 

τοπίο. Αντίθετα, στη δεύτερη εικόνα η φωτιά δε λειτουργεί ως παρομοίωση για να 

δηλώσει την χρυσοκόκκινη απόχρωση των δίδυμων βράχων, όταν ο ήλιος 

αντανακλούσε πάνω τους, αλλά έχει ενεργοποιημένες τις καταστρεπτικές της 

δυνάμεις. Η φωτιά δεν είναι πλέον σε παθητική κατάσταση αλλά σε ενεργητική 

(241,251:φλέγει) και καίει την πόλη. Το ρήμα φλέγει εμπεριέχει μέσα του τον θεό 

Άρη και είναι αποτέλεσμα της βούλησής του. Ο θεός από θυμό ορμώμενος 

αποφάσισε να καταστρέψει την Θήβα πνίγοντάς την στο αίμα. Το χρώμα του αίματος  

(241: αἷμα δάιον φλέγει, στ.251:φλέγει σῆμα φοινίου μάχας) έχει η «φωτιά» 

                                                                 
42 Arthur 1977:164. 
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που καταστρέφει την πόλη και άμεσα σχετιζόμενη με την εχθρότητα και τον πόλεμο, 

όπως καταδεικνύει και το λεξιλόγιο.  Στην έκφραση «φοινίου μάχας» περιγράφεται 

όλη η κατάσταση της Θήβας. Εκείνο που ταλαιπωρεί τη Θήβα είναι η διαμάχη των 

δύο αδερφών, η οποία θα πνίξει την πόλη στο αίμα. Η έκφραση δίνει μια εικόνα της 

πόλης, η οποία έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με τις εικόνες που δημιούργησε στον 

πρόλογο η Ιοκάστη, στις οποίες κυριαρχούν οι φόνοι (19: ἀποκτενεῖ, 44: καίνει, 61: 

φόνον)  και το αίμα (20: βήσεται δι' αἵματος, 42: ἐξεφοίνισσον, 62: αἱμάξας 

κόρας).  

Συμπερασματικά, οι αντιτιθέμενες εικόνες της λυρικής ωδής - οι όμορφες και 

φωτεινές εικόνες της Φοινίκης και των Δελφών και η σκοτεινή και αιμάτινη εικόνα 

των Θηβών-  αποσαφηνίζουν αυτό που ταλαιπωρεί και απειλεί να καταστρέψει τη 

Θήβα, εντάσσοντάς το στο γενικότερο μυθολογικό πλαίσιο. Ειδικά η αντιπαραβολή 

της εικόνας των Δελφών με εκείνη των Θηβών φανέρωνει διαμέσου της σύγκρισης 

ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει στην Θήβα και ταυτόχρονα καταδεικνύει και τη 

λύση του. Στους Δελφούς οι θεοί ευνόησαν την κοινωνική και πολιτική τάξη, 

εξοντώνοντας τις σκοτεινές και χθόνιες δυνάμεις του δράκου, εν αντιθέσει με τη 

Θήβα, στην οποία οι χθόνιες δυνάμεις επιβιώνουν μέσω του Άρη, ο οποίος ανατρέπει 

την πολιτική και κοινωνική τάξη και απειλεί με καταστροφή.  
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1ο Στάσιμο 

Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια συμφιλίωσης του Ετεοκλή με τον 

Πολυνείκη, που προηγήθηκε στο Α΄ Επεισόδιο και υπό την απειλή της επικείμενης 

αδελφοκτονίας (621-22), η κατάρα των Θηβών χρήζει λεπτομερέστερης ανάλυσης . 

Στο Α΄ Στάσιμο αναπτύσσονται διεξοδικότερα θέματα που ήδη θίχτηκαν στην 

πάροδο. Επιχειρείται μια προσπάθεια του χορού να εξηγήσει το λόγο που ο Άρης 

βρίσκεται και πολεμά τη Θήβα. Η σκοτεινή και εμπόλεμη εικόνα των Θηβών της 

παρόδου, προκειμένου να αιτιολογηθεί, θα πρέπει ενταχθεί στο μυθολογικό πλαίσιο. 

Και αυτό γιατί, η κατάρα που ταλανίζει την πόλη έχει ξεκινήσει από την προϊστορική 

της περίοδο και σχετίζεται με τον ιδρυτικό της μύθο. Ως εκ τούτου ο Χορός, ως 

φορέας του παρελθόντος, καλείται να πιάσει το νήμα από το απώτατο παρελθόν και 

να φτάσει ως το παρόν, δημιουργώντας έτσι ένα συνεχές εξελικτικό σχήμα, το οποίο 

θα εντοπίσει την αρχή της κατάρας και θα περιγράψει τη μεταβίβαση της από τη μια 

γενιά στην άλλη, φτάνοντας ως την αδελφική εχθρότητα. Η επερχόμενη 

αδελφοκτονία και ο πόλεμος με τους Αργείους, που απειλούν την ασφάλεια της 

πόλης, πρέπει να ιδωθούν υπό το φως του παρελθόντος, προκειμένου να 

κατανοηθούν.  

Στην αρχή του α΄στασίμου περιγράφεται η άφιξη του Κάδμου στη Θήβα. Η 

εικόνα της πόλης που πρόκειται να ιδρυθεί είναι σχεδόν ειδυλλιακή. Εύφορη 

σκιαγραφείται η θηβαϊκή γη, γεμάτη χλοερά πεδία, νερά και βλάστηση (643-46: 

πεδία νιν τὸ θέσφατον / πυροφόρα †δόμων ἔχρησε†, /  καλλιπόταμος 

ὕδατος ἵνα τε / νοτὶς ἐπέρχεται †γυίας / Δίρκας χλοηφόρους / καὶ 

βαθυσπόρους γυίας†)·  γονιμότητα, αρχέγονη ειρήνη και ηρεμία τη 

χαρακτηρίζουν. Σε αυτή την ευτοπία εντάσσεται αρμονικά η γέννηση και η παρουσία 

του θεού Διόνυσου στη Θήβα. Η φύση συνδέεται άμεσα με την βακχική λατρεία του 

θεού. Ο χορός και το τραγούδι προς τιμήν του εντείνουν την ειρηνική και αρμονική 

εικόνα (654-56: βάκχιον χόρευμα παρθέ-/ νοισι Θηβαΐαισι / καὶ γυναιξὶν 

εὐίοις). 

 Αυτή η αρχέγονη ειρήνη και ηρεμία θα ανατραπεί στη δεύτερη εικόνα της 

Θήβας (658-675). Σε αυτή κυρίαρχη παρουσία έχει ο δράκος, φύλακας της λίμνης 

Δίρκης και γιος του Άρη. Σε αντίθεση με την ειρηνική δαμάλα της στροφής, το 

θηριομορφικό σύμβολο της δεύτερης εικόνας είναι ο τερατώδης δράκος (658:φόνιος, 
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659:ὠμόφρων), ο οποίος θα προσδώσει στην εικόνα αιμάτινο χρώμα και η σκηνή θα 

διανθιστεί με συγκρούσεις. Πρώτα γίνεται  η μάχη του Κάδμου με το δράκοντα κι 

έπειτα των Σπαρτών μεταξύ τους. Το γαλήνιο τοπίο ανατρέπεται στους στίχους 657-

675· η ειρήνη δίνει τη σκυτάλη στη βιαιότητα και η γη από εύφορη (βαθυσπόρους 

γύας) μετατρέπεται σε αιμοδιψή, που αντί για καρπούς γεννά ένοπλο γένος (668-72: 

γαπετεῖς δικὼν ὀδόντας /ἐς βαθυσπόρους γύας· /  ἔνθεν ἐξανῆκε γᾶ 

/πάνοπλον ὄψιν ὑπὲρ ἄκρων/  ὅρων χθονός). 

Οι δύο εικόνες με χρονική σειρά διαταγμένες, αναπαριστούν το πέρασμα από 

τη γαλήνη στη σύγκρουση και περιγράφουν την αιτία της ενεργοποίησης της 

κατάρας. Στην πράξη εξόντωσης του δράκοντα εντοπίζεται η αρχή της κατάρας και 

αυτό αιτιολογεί το θυμό του Άρη, ο οποίος απειλεί τη Θήβα και τον βασιλικό οίκο. 

Παρόλο που ο Κάδμος, σε μια όμοια με τον Απόλλωνα πράξη,  κατάφερε να 

σκοτώσει το δράκο και να εισάγει τον πολιτισμό ιδρύοντας τη Θήβα, ωστόσο δεν 

κατάφερε να κάμψει τις χθόνιες δυνάμεις. Ο Κάδμος γίνεται μεν ο ιδρυτής της πόλης 

αλλά ταυτόχρονα και ο καταστροφέας της. Η κατάρα έμελλε να κληροδοτηθεί από 

γενιά σε γενιά. Έτσι, με τη βίαιη πράξη του μπορεί να κατατρόπωσε μια απειλή (τον 

δράκοντα), αλλά γέννησε μια νέα (τους Σπαρτούς) και ενεργοποίησε το θυμό του 

Άρη και της Γης.  
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2ο Στάσιμο 

Θέμα του 2ου στασίμου είναι ο θυμός του Άρη. Κεντρική εικόνα της πρώτης 

στροφής είναι η αντεστραμμένη διονυσιακή εορτή με πρωταγωνιστή τον παράμουσο 

Άρη (784-797). Ο Χορός φαντάζεται τη βίαιη διείσδυση του θεού στη βακχική εορτή, 

η οποία οδηγεί στη διαστρέβλωση και την ανατροπή της. Η παρείσφρηση του Άρη 

στα διονυσιακά συμφραζόμενα δημιουργεί μια ειρωνική αντίστιξη. Ο Άρης 

διατηρώντας τα τυπικά χαρακτηριστικά του, αυτά της βίας και του πολέμου (ὦ 

πολύμοχθος Ἄρης, τί ποθ' αἵματι καὶ θανάτωι κατέχηι), περιγράφεται από το 

Χορό ενταγμένος σε διονυσιακό περιβάλλον, το αποτέλεσμα όμως είναι δυσαρμονικό 

(Βρομίου παράμουσος ἑορταῖς). Ο Χορός με τη μορφή ρητορικών ερωτήσεων 

απευθύνεται στον Άρη και αναρωτώμενος γιατί δεν ακολουθεί την τυπική 

τελετουργία μιας διονυσιακής εορτής, καταλήγει να την ανασυνθέσει. Με αυτό τον 

τρόπο η βακχική εορτή απεικονίζεται με την τυπική και συνήθη μορφή της αλλά 

ανατρέπεται (οὐκ) από την δύναμη του Άρη, η οποία περιγράφεται στους στίχους 

(786-88). Ενώ στους ακριβώς επόμενους στίχους περιγράφονται τα αποτελέσματα της 

δύναμης του Άρη (789-91). Η παρουσία και η δύναμή του, λοιπόν, αντικαθιστά το 

διονυσιακό «καλλιχόροις» σε «ὁπλοφόροις» και το «μέλπηι μοῦσαν ἐν ἇι 

Χάριτες χοροποιοί» σε «κῶμον ἀναυλότατον».  

Ομοίως διαστρεβλωμένη είναι και η δεύτερη εικόνα της στροφής, στην οποία 

ο Άρης, μη ακολουθώντας και πάλι την τυπική βακχική τελετουργία, αλλά 

επενεργώντας πάνω της, την ανατρέπει (792-99).  Η επίδρασή του εντοπίζεται στο 

γεγονός ότι ο Άρης εντάσσει στις διονυσιακές πρακτικές  δικά του χαρακτηριστικά, 

δηλαδή πολέμου και αίματος. Έτσι ο θεός στην παραπάνω εικόνα εμφανίζεται να 

τρέχει, όχι εκστασιασμένος και τελώντας υπό βακχική μανία (791: οὐδ' ὑπὸ 

θυρσομανεῖ νεβρίδων μέτα †δινεύεις),  αλλά κατειλημμένος από πολεμική μανία 

(794:θοάζεις), στέλνοντας σε «χορό» - πόλεμο τους Αργείους με τους Θηβαίους. Ο 

τυπικός διονυσιακός χορός, για άλλη μια φορά, έχει διαστρεβλωθεί και μετατραπεί σε 

έναν πολεμικό χορό. Ο Χορός σε μια ειρωνική αντίστιξη, θέλοντας να τονίσει την 

πλήρη οικειοποίηση του διονυσιακού χώρου και των πρακτικών από τον Άρη, 

χαρακτηρίζει τους Αργείους ως «ἐνόπλιον θίασον». Ο όρος θίασος, που δήλωνε την 

ομάδα πιστών του θεού Διονύσου, εν είδει μετωνυμίας, αποτελεί πλέον την ομάδα και 
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τους συμμάχους του Άρη στην προσπάθειά του να τιμωρήσει του Θηβαίους. Και 

επιπλέον η έκφραση δηλώνει την έκσταση στην οποία βρίσκονται οι πολεμιστές.  

Σε όλη την πρώτη στροφή παρατηρούμε έντονα μια αλληλεπίδραση 

χαρακτηριστικών και εικόνων του θεού Διονύσου και του Άρη. Είναι σαν ο Άρης να 

έχει εισβάλει στην διονυσιακή και βακχική Θήβα και να έχει μετατρέψει το χορό και 

το τραγούδι σε πόλεμο. Ο Άρης φιλοτεχνείται σε διονυσιακό καμβά και αυτό 

δημιουργεί το στοιχείο του παράδοξου και της παραμόρφωσης. Η πραγματική 

αντίθεση βρίσκεται ανάμεσα στο μακρινό αρμονικό παρελθόν της «διονυσιακής» 

Θήβας και το γεμάτο σύγκρουση και μάχες παρόν της, αιτία του οποίου είναι ο Άρης.  

Βλέπουμε ότι ο χορός βλέπουμε κατασκευάζει τις αντιθετικές εικόνες με όρους 

όρχησης και λατρείας, άμεσα συνυφασμένες με τη φύση του. Έτσι λοιπόν, η 

απεικόνιση της παράδοξης εικόνας του Άρη στη Θήβα, με τα παράφωνα τραγούδια 

και τους άχαρους χορούς απεικονίζει με λυρικό τρόπο τη δυσμένεια του θεού για την 

πόλη και το βασιλικό οίκο. Η εχθρότητα αυτή φτάνει ως το παρόν, με την άφιξη του 

αργίτικου στρατού (793-99), αλλά, όπως είδαμε στα προηγούμενα άσματα, ξεκίνησε 

από το παρελθόν και προτού φτάσει στο δραματικό παρόν, εκδηλώθηκε και σε άλλες 

χρονικές περιόδους και με άλλες μορφές.  

Μια ακόμη έκφανση αυτής της κατάρας είναι η εμφάνιση της Σφίγγας την 

εποχή του Οιδίποδα. Ένα ακόμη παράφωνο τραγούδι του Άρη αποτελεί το αίνιγμά 

της (807: Σφίγγ' ἀπομουσοτάταισι σὺν ὠιδαῖς). Η Σφίγγα είναι το απότοκο του 

θυμού του Άρη (810-11: ἃν† ὁ κατὰ χθονὸς Ἅιδας / Καδμείοις ἐπιπέμπει·) και ο 

Οιδίποδας είναι ο απόγονος του Κάδμου. Παρατηρούμε ότι κάθε γενιά κινείται σε 

παρόμοιο πλαίσιο, σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας ήρωας-σωτήρας που εξοντώνει 

μια τερατώδη μορφή, και, ενώ φαινομενικά βοηθά την πόλη, στην πραγματικότητα 

διαιωνίζει την κατάρα. Όπως στο μακρινό παρελθόν ο δράκος, έτσι και στο πιο 

πρόσφατο η Σφίγγα απειλεί την πόλη εκπροσωπώντας τις χθόνιες δυνάμεις. Κατ’ 

επέκταση δημιουργούνται δύο παράλληλα, το πρώτο ανάμεσα στον δράκοντα και τη 

Σφίγγα και το δεύτερο ανάμεσα στον Κάδμο και τον Οιδίποδα. Η Σφίγγα, όπως 

ακριβώς ο δράκοντας, απειλεί την πόλη αλλά ταυτόχρονα η εξόντωσή της από τον 

Οιδίποδα γεννά μια νέα συμφορά. Η νίκη του Οιδίποδα επί της Σφίγγας τού έδωσε το 

δικαίωμα να παντρευτεί την Ιοκάστη και να γεννήσει τον Ετεοκλή και τον 

Πολυνείκη, η διχόνοια των οποίων απειλεί εκ νέου την πόλη (812-14: δυσδαίμων δ' 
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ἔρις ἄλλα / θάλλει παίδων / Οἰδιπόδα κατὰ δώματα καὶ πόλιν). Το μίασμα 

είναι σα να μεταβιβάζεται σε έναν αέναο κύκλο και να επιβιώνει γεννώντας νέες 

συμφορές. 

Στην επωδό ο Χορός κάνει λόγο για τους Σπαρτούς, περικλείοντας με αυτόν 

τον τρόπο στο δεύτερο στάσιμο όλα τα αίτια της τωρινής συμφοράς. Στους στίχους 

818-832, ο Χορός υφαίνει το δεύτερο νήμα της κατάρας, το οποίο ξεκίνησε και πάλι 

από τον Κάδμο και φτάνει ως τους Σπαρτούς, απόγονοι των οποίων είναι ο Κρέων 

και ο Μενοικέας. Με αυτόν τον τρόπο ο Χορός μας προετοιμάζει για τη συμβουλή 

του Τειρεσία να θυσιαστεί ο Μενοικέας για να εξευμενιστεί ο Άρης (931-941). Παρ’ 

όλα αυτά  το στάσιμο κλείνει με μια εικόνα αρμονίας και ειρήνης. Ως εκπρόσωπος 

και φορέας του παρελθόντος, μετά από ένα άσμα γεμάτο συγκρούσεις και πολέμους, 

ο Χορός παρουσιάζει μια εικόνα που ανήκει στο παρελθόν της Θήβας. Περιγράφεται 

ο γάμος του Κάδμου και της Αρμονίας  με παρόντες όλους τους ολύμπιους θεούς, 

κατά τη διάρκεια του οποίου - υπό τη συνοδεία της λύρας του Αμφίονα - υψώθηκαν 

τα τείχη της Θήβας (822-827).  

Με μία άκρως λυρική (ὑμεναίους, φόρμιγγί, λύρας) εικόνα, η Θήβα 

περιγράφεται ειρηνική και γαλήνια, γεμάτη τραγούδια. Ο Χορός αποτυπώνει την 

πόλη σε μια ευφρόσυνη και ασφαλή περίοδο της, κατά την οποία θεοί και θνητοί 

απολάμβαναν μαζί τις χαρούμενες εκφάνσεις της ζωή (γάμος) και φρόντιζαν για την 

οχύρωση και την ασφάλεια της πόλης. Κατά την προϊστορική αυτή φάση της Θήβας 

το τραγούδι και ο χορός δεν διαταράσσονταν από πολεμικούς ήχους αλλά 

συλλειτουργούσαν για το καλό της πόλης, δηλαδή την οχύρωσή της. Έχοντας στο 

μυαλό του ο Χορός αυτή την όμορφη περίοδο της Θήβας, παρακαλεί, εν κατακλείδι, 

για τη νίκη των Θηβαίων έναντι των εισβολέων. 
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3ο Στάσιμο 

Αμέσως μετά το τρίτο επεισόδιο, κατά το οποίο ο Μενοικέας αναχώρησε για 

τη σπηλιά του δράκοντα, όπου θα θυσιάσει τη ζωή του υπέρ της πατρίδας, ο χορός 

ξεκινά το τραγούδι με θέμα τη Σφίγγα. Ο αρχαίος σχολιαστής έχει χαρακτηρίσει το 

χορικό άσμα άσχετο προς την πλοκή του έργου (πρὸς οὐδὲν ταῦτα)43, καθώς καμία 

αναφορά δε γίνεται στο φιλόπατρη νέο, αντιθέτως στο προσκήνιο επανέρχεται η 

ιστορία της Σφίγγας. Ωστόσο αυτό συμβαίνει καθώς η θυσία του Μενοικέα, η οποία 

είναι απαίτηση της Γης για να εκδικηθεί για τους Σπαρτούς και του Άρη για να 

εκδικηθεί για τη δολοφονία του δράκοντα (1029: ὀλομέναν γ' Ἐρινύν, 1031-

32:φόνια· φόνιος ἐκ θεῶν / ὃς τάδ' ἦν ὁ πράξας), γίνεται αντιληπτή ως άλλο ένα 

στάδιο στον κύκλο βίας μέσα στον οποίο έχει παγιδευτεί η πόλη.44 Η πράξη 

αυτοθυσίας, λοιπόν, νοείται ως διαδικασία εξαγνισμού της πόλης και εξευμενισμού 

της Γης και του Άρη (931-43). Μετά την τραγική κορύφωση με την απόφαση του 

Μενοικέα να σφαγιαστεί πάνω από τη σπηλιά του δράκου, ο Χορός βοηθάει με το 

τραγούδι του να κατανοηθούν τα γεγονότα του παρόντος με βάση όσα έγιναν στο 

παρελθόν. Βέβαια ο Χορός δεν επιστρέφει, όπως θα ήταν αναμενόμενο, στην ιστορία 

του Κάδμου και του δράκοντα, για να αιτιολογήσει την εχθρότητα της Γης απέναντι 

στους Θηβαίους, αλλά σε αυτή της Σφίγγας, γιατί η τερατώδης αυτή μορφή κατάγεται 

από τη Γη, αφού εμφανίζεται ως γέννημα της Έχιδνας (ἔβας /ὦ πτεροῦσσα, Γᾶς 

λόχευμα /νερτέρου τ' Ἐχίδνας).  Έτσι, ο Χορός επιστρέφει στο θέμα της Σφίγγας 

θεωρώντας την όργανο μέσω του οποίου η Γη και ο Άρης τιμώρησαν τη Θήβα. 

Επίσης η θυσία τόσων ανδρών προκειμένου να σκοτώσουν τη Σφίγγα απηχεί τη θυσία 

του Μενοικέα, αν και βέβαια ο τελευταίος θυσιάζεται για να σώσει την πατρίδα ενώ 

οι προηγούμενοι απλώς δεν γνώριζαν τη λύση του αινίγματος. Στο πλαίσιο της 

αφήγησης της ιστορίας της Σφίγγας, ο Χορός περιγράφει  την εικόνα της ολέθριας 

κατάστασης της πόλης εξαιτίας του τέρατος (1022-24 πολύφθορος πολύστονος 

/ μειξοπάρθενος, / δάιον τέρας). Η έντονη χρήση ηχομιμητικών λέξεων 

μετατρέπει το ίδιο το χορικό σε θρήνο και απεικονίζει σχεδόν οπτικοακουστικά την 

                                                                 
43 Σ Phoen.1019 (ed. Schwartz): πρὸς οὐδὲν ταῦτα· ἔδει γὰρ τὸν χορὸν οἰκτίσασθαι διὰ τὸν 

θάνατον Μενοικέως ἢ ἀποδέχεσθαι τὴν εὐψυχίαν τοῦ νεανίου. ἀλλὰ τὰ περὶ Οἰδίπουν καὶ 

τὴν Σφίγγα διηγεῖται τὰ πολλάκις εἰρημένα.  
44 Arthur 1977: 179. 
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εικόνα ολέθρου και θανάτου της Θήβας κατά την περίοδο που την ταλάνιζε η Σφίγγα 

(ἔφερες ἄχεα πατρίδι). 

Στην αντιστροφή ο χορός αναφέρεται στην άφιξη του Οιδίποδα και τη λύση 

του αινίγματος (1043-1054). Ο Οιδίποδας έφερε σωτηρία και όλεθρο μαζί (τότ' 

ἀσμένοις, πάλιν δ' ἄχη·). Έλυσε το αίνιγμα της Σφίγγας (καλλίνικος ὢν 

/αἰνιγμάτων συνάπτει) αλλά αυτό είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε αιμομικτικό 

γάμο με τη μητέρα του (ματρὶ γὰρ γάμους /δυσγάμους τάλας) και έτσι να 

μολύνει την πόλη εκ νέου (μιαίνει δὲ πτόλιν).  Αμέσως μετά εξιστορείται και 

επαινείται η αυτοθυσία του Μενοικέα για την πατρίδα. Αξιοσημείωτο είναι στο 

σημείο αυτό ότι η διαδοχική εξιστόρηση των δύο γεγονότων φανερώνει ότι το 

παρελθόν αντικατοπτρίζεται στο μέλλον. Μέσω της λεκτικής απήχησης «καλλίνικος» 

(1048) και «καλλίνικα» (1059), δηλώνεται ξεκάθαρα η σύνδεση του παρελθόντος με 

το μέλλον.  Ο Οιδίποδας έφερε τη νίκη στη Θήβα και έσωσε τους πολίτες της 

σκοτώνοντας τη Σφίγγα. Αντίστοιχα ο Μενοικέας, μέσω της αυτοθυσίας του, 

αποδείχθηκε πραγματικός σωτήρας για την πόλη του. Γίνεται, λοιπόν, φανερό αυτό 

που από την εισαγωγή έχουμε τονίσει, ότι το παρελθόν επαναλαμβάνεται στο μέλλον, 

διαιωνίζοντας την κατάρα του οίκου. Η διαφορά είναι ότι ο καλλίνικος Μενοικέας 

θα αποδειχθεί πραγματικός σωτήρας για την πόλη και κόβοντας το νήμα της ζωή του, 

θα κόψει και το νήμα της κατάρας για την πόλη.   

Η δεύτερη εικόνα που κατοπτρίζει το μέλλον είναι εκείνη του αίματος, η 

οποία είναι βασική στο έργο και διατρέχει όλο το κείμενο. Η εικόνα αυτή ξεκινά από 

το απώτατο παρελθόν όταν ο Κάδμος σκότωσε τον δράκοντα και το αίμα του χύθηκε 

(1062-63:ἃ δράκοντος αἷμα / λιθόβολον κατηργάσω). Η ίδια εικόνα αίματος 

απεικονίζεται και στην ιστορία του Οιδίποδα, ο οποίος με την κατάρα στα παιδιά του 

ανοίγει νέο κύκλο αίματος (1051-52:δι' αἱμάτων δ' ἀμείβει / μυσαρὸν εἰς 

ἀγῶνα). Η εικόνα αίματος στην ιστορία του Οιδίποδα κατοπτρίζεται άμεσα στο 

μέλλον, όπως βλέπουμε στο τέταρτο στάσιμο, στο οποίο γίνεται λόγος για την 

αδελφοκτονία (1288-89:  δίδυμα τέκεα πότερος ἄρα / πότερον αἱμάξει, 1291-92: 

 ὁμογενῆ δέραν, ὁμογενῆ ψυχὰν / δι' ἀσπίδων, δι' αἱμάτων, 1297-99: φόνιαι 

ψυχαὶ δορὶ παλλομένωι / πέσεα δάϊ' αὐτίχ' αἱμάξετον). 
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4ο Στάσιμο  

Το τέταρτο στάσιμο αυτοπροσδιορίζεται ως θρήνος (1303) και ως γόος (1309) 

για την επικείμενη αδελφοκτονία. Η συγγένεια των δύο αδελφών τονίζεται σε όλο το 

στάσιμο (1288:δίδυμα τέκεα, στ. 1291:ὁμογενῆ δέραν, ὁμογενῆ ψυχὰν, 1296-

97:δίδυμοι θῆρες, /φόνιαι ψυχαὶ), καθιστώντας τη μεταξύ τους μάχη ακόμη 

τραγικότερη.  Όσα περιγράφηκαν στις προηγούμενες χορικές ωδές, εδώ βρίσκουν την 

απόλυτη κορύφωσή τους. Κάθε ωδή αποτύπωσε τον τρόπο που μεταβιβάστηκε η 

κατάρα της πόλης και της οικογένειας των Λαβδακιδών. Η εικόνα του αίματος, που 

ακολουθεί τις περιγραφές της οικογένειας και τη πόλης από τον πρόλογο του έργου, 

μεταφέρθηκε από την μια γενιά στην επόμενη. Αυτό, όπως είδαμε παραπάνω, έγινε 

φανερό στο τρίτο στάσιμο, στο οποίο εικόνες αίματος περιγράφονται σε κάθε 

ιστορία, γεγονός που αναδεικνύει τον τρόπο που η κατάρα μεταβιβάστηκε από γενιά 

σε γενιά έως ότου έφτασε στην κορύφωση της, την αδελφοκτονία. Η αλληλοσφαγή, 

βέβαια, των αδερφών κόβει το νήμα της κατάρας, σταματά την ροή του αίματος και η 

πόλη σώζεται, η οικογένεια, όμως, καταβαραθρώνεται. Το τελευταίο αίμα της 

οικογένειας που θα χυθεί θα είναι των δύο αδερφών, σημαίνοντας το ξεκλήρισμα της 

οικογένειας και την επιβεβαίωση του χρησμού του Απόλλωνα, σύμφωνα με τα 

λεγόμενα της Ιοκάστης στον πρόλογο (20: καὶ πᾶς σὸς οἶκος βήσεται δι' 

αἵματος). 
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IV. Συμπεράσματα  

Η παρούσα εργασία δεν εξετάζει εξαντλητικά και στο σύνολό της την 

εικονοποιία στις Φοίνισσες του Ευριπίδη, αλλά αποτελεί μια επιλεκτική μελέτη των 

κυριότερων εικόνων του έργου. Μέσα από τις εικόνες που εξετάσαμε προκύπτει 

εύλογα το συμπέρασμα ότι η εικονοποιία παίζει σημαίνοντα ρόλο στην εξέλιξη, αλλά 

προπάντων, στην κατανόηση του έργου. Από την πλευρά του ποιητή, οι εικόνες 

αποτελούν έναν ποιητικό και μεταφορικό τρόπο να λεχθούν πράγματα, τα οποία αν 

λέγονταν ευθέως θα προσέδιδαν στο έργο ένα πεζολογικό ύφος. Ανασκοπώντας τα 

έως τώρα λεχθέντα διαπιστώσαμε ότι οι εικόνες είχαν ως στόχο άλλοτε να 

αποσαφηνίσουν τα λεγόμενα των προσώπων ή του χορού, άλλοτε να  λειτουργήσουν 

ως παραδείγματα - να βοηθήσουν τους θεατές και τους αναγνώστες να κατανοήσουν 

τις πράξεις των πρωταγωνιστών και την εξέλιξη της πλοκής- και άλλοτε να 

ηθογραφήσουν τόσο το πρόσωπο που έπλαθε την εικόνα όσο και το πρόσωπο που 

περιγραφόταν μέσω αυτής.  

Στην ανάλυση που προηγήθηκε επιχειρήσαμε μέσα από λεπτομέρειες της 

εκάστοτε εικόνας να κατανοήσουμε το δραματικό της ρόλο και να ηθογραφήσουμε το 

πρόσωπο που την περιέγραφε κάθε φορά. Στο σημείο αυτό, ακολουθώντας ένα 

συνολικό επαγωγικό συλλογισμό, θα επιχειρήσουμε να εξάγουμε ένα γενικό 

συμπέρασμα για το ρόλο των εικόνων. Οι κυρίαρχες εικόνες του έργου ήταν εκείνη 

του Ήλιου (1-3) και του αίματος (20, 42, 62) από την Ιοκάστη και της τειχοσκοπίας 

(105-192) από την Αντιγόνη. Στον Α΄ επεισόδιο η Ιοκάστη αντιπαραβάλλει την 

εικόνα Φιλοτιμίας (532-535) και της Ισότητας (536-547). Επιπλέον ο Πολυνείκης μας 

δίνει μια λεπτομερή περιγραφή των κινήσεων του επί σκηνής (261-277, 357-374), 

ενώ ο Ετεοκλής απεικονίζει την προσωποποιημένη Τυρρανίδα (503-506). Έπειτα ο 

Αγγελιαφόρος μας δίνει δύο σημαντικές εικόνες που αφορούν στα δύο αδέρφια. 

Πρώτον, την εικόνα της ασπίδας του Πολυνείκη, η οποία απεικονίζει τις Ποτνιάδες 

(1123-27) και δεύτερον την εικόνα της θηριομαχίας (1377-1424), στην οποία τα δύο 

αδέρφια παρομοιάζονται με ζώα.  Στην έξοδο του έργου η Αντιγόνη μας προσφέρει 

την εικόνα της ωρίμανσής της (1485-1492) και ο Οιδίποδας την δική του 

«εξαϋλωμένη» εικόνα (1543-45).  

Εντάσσοντας τις παραπάνω εικόνες στο γενικότερο πλαίσιο του έργου γίνεται 

φανερό ότι όλες οι εικόνες, με διαφορετικό τρόπο και υπό διαφορετική οπτική γωνία, 
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έχουν ως στόχο να εντείνουν την αγωνία για την τύχη της οικογένειας και ολόκληρης 

της Θήβας, επιτελώντας με αυτό τον τρόπο το γενικότερο δραματικό-τραγικό τους 

ρόλο. Ας μην ξεχνάμε ότι θέμα της τραγωδίας είναι η μάχη των αδερφών Ετεοκλή και 

Πολυνείκη, η οποία όμως αποτελεί μια έκφανση της συνολικής δυστυχίας της Θήβας. 

Η απεικόνιση της αιματοχυσίας και της δυστυχίας της Θήβας είναι ο απώτερος 

σκοπός της τραγωδίας. Κάτι που φαίνεται σε όλο το έργο και στις περιγραφές των 

εικόνων.  Εξ αρχής η Ιοκάστη περιγράφει τη δυστυχία (4) και την κρίσιμη κατάσταση 

της οικογένειας και της Θήβας με έντονες εικόνες βίας, φόνων και αίματος 

(19,44,61,20,42,62). Οι εικόνες αυτές, αν και περιγράφουν παρελθοντικές 

καταστάσεις, εντείνουν την αγωνία θεατών-αναγνωστών, καθώς όλοι γνωρίζουν την 

επικείμενη μάχη μεταξύ των αδελφών. Η αγωνία για την τύχη της οικογένειας αλλά 

και ολόκληρης της Θήβας εντείνεται ακόμη περισσότερο από την περιγραφή της 

εικόνας του στρατού του Άργους από την Αντιγόνη (105-192). Οι πυρετώδεις 

προετοιμασίες ενός τόσο ξακουστού στρατού, η επιβλητική του παρουσία (110 

χατάχαλκον ἅπαν), η πολεμική του δεινότητα (134, 139-40), οι απειλές του 

στρατού (180-81) και η πιθανότητα υποδούλωσης της πόλης (185-192) απεικονίζουν 

ζωηρά την πολεμική προετοιμασία, τονίζοντας έτσι την απειλή που δέχεται η Θήβα 

και διαιωνίζοντας τη δυστυχία της. 

 Η απόλυτη δυστυχία της κατάστασης έγκειται στο γεγονός ότι η μάχη 

διεξάγεται ανάμεσα στα δύο αδέλφια. Οι καταστρεπτικές συνέπειες αυτής της μάχης 

δηλώνονται από την Ιοκάστη μέσα από την εικόνα της Φιλοτιμίας, η οποία το μόνο 

που επιφέρει είναι ο όλεθρος (534).  Ο παραλογισμός της αδελφοκτονίας τονίζεται 

από τη συνεχή άμεση ή έμμεση απεικόνιση των δύο νέων με ζώα (265, 364, 1123-24, 

1574, 1380-84). Ειδικά η σκηνή της μάχης περιγράφεται με όρους που προσιδιάζουν 

στη θηριομαχία (1377-1424) και εμφαίνουν την άγρια επιθυμία για μάχη και την 

έλλειψη λογικής στην πράξη αυτή. Ο άλογος πόθος για μάχη και εξουσία γίνεται 

φανερός τόσο από την εικόνα των Ποτνιάδων όσο και από την προσωποποίηση της 

Τυραννίας. Όλες αυτές οι εικόνες κορυφώνουν την τραγική κατάσταση και την 

αγωνία για την τύχη της οικογένειας και της πόλης, καθώς δείχνουν ότι τα πράγματα 

έχουν βγει εκτός ελέγχου. 

Εν τέλει, η έκβαση του πολέμου θα είναι αίσια για την πόλη αλλά ταυτόχρονα 

θα σημάνει την ολοκληρωτική καταστροφή της οικογένειας, αφού τα δύο αδέρφια και 
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η Ιοκάστη θα σκοτωθούν. Το τραγικό τέλος της αδερφικής διαμάχης και τα 

αποτελέσματά του στα επιζήσαντα μέλη της οικογένειας γίνονται σαφή με την εικόνα 

της ωρίμανσης της Αντιγόνης και την εικόνα του Οιδίποδα. Η θλίψη και ο πόνος για 

την καταστροφή της οικογένειας των Λαβδακιδών αποτυπώνονται - σχεδόν 

ενσαρκώνονται - στην εμφάνιση τόσο της Αντιγόνης όσο και του Οιδίποδα, 

κορυφώνοντας τα τραγικά συναισθήματα. 

Τα χορικά άσματα βρίθουν από εικόνες, οι οποίες με διαφορετικό κάθε φορά 

τρόπο και κάνοντας χρήση διαφορετικού μύθου, περιγράφουν σε διάφορες χρονικές 

περιόδους τη δυστυχία της Θήβας, υφαίνοντας το νήμα της κατάρας. Στην πάροδο η 

δυστυχία της Θήβας (στροφή β΄ και αντιστροφή β΄) εμφαίνεται από τη σύγκρισή της 

με την εικόνα της ένδοξης προγονικής κοιτίδας, της Φοινίκης (στροφή α΄) και την 

ειρηνική εικόνα των Δελφών (αντιστροφή α΄ και επωδός).  Στο α΄ στάσιμο 

περιγράφεται η ειδυλλιακή εικόνα και η ειρηνική προϊστορική περίοδος της Θήβας 

(στροφή) και αντιπαραβάλλεται με την αρχή των δεινών της πόλης, όταν αυτή 

ιδρύθηκε από τον Κάδμο.  Στο β΄ στάσιμο ο Χορός αντιπαραβάλλει την παροντική 

εμπόλεμη εικόνα της Θήβας (στροφή), ενώ στην αντιστροφή περιγράφει την 

καταστροφική περίοδο της πόλης, όταν η Σφίγγα την απειλούσε. Η εικόνα δυστυχίας 

και ολέθρου που επικρατούσε στη Θήβα με την παρουσία της Σφίγγας περιγράφεται 

ακόμη πιο αναλυτικά στη στροφή του γ΄ στασίμου. Τέλος, στο δ΄ στάσιμο ο Χορός 

κλείνει με την τωρινή συμφορά της πόλης, την επικείμενη αδελφοκτονία. Στην εικόνα 

του στασίμου κυριαρχούν για άλλη μια φορά περιγραφές μαχών και αίματος. Ως εκ 

τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι οι εικόνες των χορικών ωδών, πέρα από το ρόλο τους 

να εντάξουν τα γεγονότα της τραγωδίας στα μυθικά τους συμφραζόμενα προκειμένου 

να αιτιολογηθούν και να κατανοηθούν, έχουν ως απώτερο στόχο να αναδείξουν τη 

δυστυχία της Θήβας και να τονίσουν την εικόνα αίματος που κυριαρχεί σε εκείνη.  

Εν κατακλείδι, συμπεραίνουμε ότι το έργο αναπαριστά μια «πανοραμική 

εικόνα» της Θήβας, στην οποία αποτυπώνεται η καταστροφή και η δυστυχία της. 

Όπως είδαμε παραπάνω, οι εικόνες, τόσο στα απαγγελλόμενα μέρη όσο και στα 

αδόμενα μέρη της τραγωδίας, πέρα από τον επιμέρους στόχο τους, αναδεικνύουν και 

εμφαίνουν με μεταφορικό και συνάμα περιγραφικό τρόπο τη δυστυχία του οίκου των 

Λαβδακιδών και της πόλης εν συνόλω και συμβάλλουν στο να ενταθεί και να 

κορυφωθεί η τραγικότητα, επιτελώντας με αυτό τον τρόπο τον ύψιστο δραματικό 

στόχο μιας τραγωδίας.  
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