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I. ΘΕΜΑ  ΚΑΙ  ΣΤΟΧΕΥΣΗ  
 
 
         Η  προσπάθεια  του  ανθρώπου  να  προσεγγίσει  το  θείο  και  να  

επικοινωνήσει  µαζί του είναι  ένα  φαινόµενο  µε  διαχρονικότητα  και,  γι’ αυτό  

το  λόγο, φαινόµενο που  ασκεί τεράστια  γοητεία  στους  µελετητές όλων  των  

εποχών.  Σκοπός   αυτής  της  εργασίας   είναι   να  µελετήσει, µέσα σ’ ένα  

συγκεκριµένο  γραµµατειακό, αλλά  και  πολιτισµικό  πλαίσιο,  τον  τρόπο  µε   

τον  οποίο  οι  άνθρωποι  προσπαθούν  να   προσεγγίσουν  το θείο  και  να   

επιτύχουν  την  «κοινωνία»  µε  αυτό.  Η  µελέτη   θα  επικεντρωθεί   στο  χώρο  

της  αρχαίας  τραγωδίας  και  η  βαρύτητα  θα  δοθεί   στον  τελετουργικό-

επικοινωνιακό λόγο.  Το  λεξιλόγιο   που  χρησιµοποιούν   οι  άνθρωποι  στην  

προσπάθεια  επικοινωνίας  τους  µε  το θείο στην εκάστοτε κοινωνία  είναι  

εξαιρετικά  σηµαντικό.  Παρ’ όλο, όµως,   το σύγχρονο ερευνητικό ενδιαφέρον 

για τη  θρησκεία  στην  αρχαία  Ελλάδα και  για  τα  συναφή µ’αυτήν  ζητήµατα  

µέσα  στη  λογοτεχνία και  παρ’ όλη τη  σηµασία  που  έχει η   γλώσσα  στην 

προσπάθεια  επίτευξης  επικοινωνίας  µε  το  θείο, ο  τελετουργικός λόγος  που 

αρθρώνεται     µέσα  στο  πλαίσιο  της  τραγωδίας  του  5ου  αι. π.Χ.,  δεν  έχει  

αναλυθεί   από  τους  µελετητές  τόσο  επίµονα  και εξαντλητικά. Αυτό µπορεί να 

οφείλεται  σε  πολλούς  παράγοντες, αλλά  σε µεγάλο  βαθµό  οφείλεται  και σε 

παγιωµένες  πεποιθήσεις  που  τείνουν να  υποτιµούν το γεγονός  ότι η  διατύπωση  

και  παρουσίαση  των ζητηµάτων  της  λατρείας  και  θεολογίας µέσα   στην  

τραγωδία1  και γενικά στο δράµα   του  5ου  αι. π.Χ. συνιστούν   µέρος  ενός  

                                                 
1 Μπορεί  η  τραγωδία  να « πραγµατεύεται  το  περιθωριακό, το  αλλότριο  και  το  ανορθολογικό,  
αλλά όλα  τα  στοιχεία  της  θεατρικής  παράστασης  δείχνουν  ότι  είναι  βαθιά  ριζωµένη  στην  
πολιτεία  και τους  δηµοκρατικούς  θεσµούς  της»  ( Segal. 1996a: 463).  Αν  επεκτείνουµε  την  
παρατήρηση  του  Segal,  µπορούµε  να  προσθέσουµε  ότι  ό,τι  λέγεται  στην  τραγωδία, εφόσον  
αυτή είναι  βαθιά  ριζωµένη  στην  πολιτεία, επηρεάζει  και  διαµορφώνει  τη  στάση  της  
κοινότητας  (εποµένως  και  τη  στάση  απέναντι στους  θεούς).  
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ευρύτερου  διαλόγου   που  έχει   δυναµική  τέτοια,   ώστε  να µπορεί  να 

διαµορφώνει  το  εννοιολογικό   σύστηµα της θρησκείας  της πόλης2  και  να  

καλλιεργεί  τον προβληµατισµό  µε  έναν τρόπο  δυναµικό  και σύνθετο. 

Σηµαντικός παράγοντας  για τη διαµόρφωση  αυτής της  τάσης είναι  η  

παραγνώριση   του   χαρακτήρα  της  εορτής  στην  οποία  εντασσόταν  το  δράµα  

και  ειδικότερα  η τραγωδία. 

       Το  δράµα   εντασσόταν   µέσα   στο συγκεκριµένο   πλαίσιο  των εορτών 

προς  τιµήν  του ∆ιονύσου  και γινόταν   µέσα  στα   όρια  µίας  πόλης,  υπέρ  της  

πόλης. 3  Ο  χαρακτήρας  των εορτών ήταν  πέρα  για πέρα   επίσηµος και  είχε 

κύρος,  ακριβώς  λόγω  του  ότι  ήταν  δηµόσιος και  γινόταν  υπό  τον έλεγχο των  

δηµόσιων  αρχών  της  πόλης,  µε  την  επικύρωσή τους. Οι  πολίτες  ως  θεατές  

και  ακροατές  αλλά  και  ως  δρώντες,   µέσα  από  τη  συµµετοχή τους  στην  

εορτή,   επιτύγχαναν  και  τη  συµµετοχή  στον  επίσηµο  και  δηµόσιο  διάλογο  

για τα  καίρια   ζητήµατα της πόλης, 4 που  ήταν  στη  βάση  τους  και θεολογικά, 

αφού  η  δοµή  της  αρχαίας  πόλης, όπως  έχουν  δείξει  πλείστες  µελέτες, 

βασιζόταν εν  πολλοίς  στη  θρησκεία.5   

      Αυτό  που  πρέπει  να  επισηµάνουµε  είναι  ότι  στην  αρχαία  ελληνική  

θρησκεία  δεν  υπήρχε  επίσηµο  δόγµα  ή  ιερατείο6  που  να  ελέγχει  τον  ιερό  

λόγο. Εποµένως,  τα  ζητήµατα  για  την  αναζήτηση  της  όποιας   θρησκευτικής  

αλήθειας   τα  πραγµατευόταν  ο  ποιητικός  λόγος, που  εθεωρείτο θεόπνευστος,  

                                                 
2 Βλ.  Sourvinou-Inwood. (υπό  έκδ.). 
3 Για  τις  δραµατικές  εορτές  στην  αρχαία  Αθήνα  βλ. Pickard- Cambridge.1968,  Sourvinou- 
Inwood. (υπό  έκδ.). 
4 Βλ. Goldhill.1997:128:   «Η  γλώσσα  της  τραγωδίας  ενσωµατώνει  πολλά  στοιχεία  της  
γλώσσας  της  πόλης, καθώς   στην   παρουσίασή  της  ενώπιον  της  πόλεως  γίνεται   το 
αναγνωρίσιµο  και  βασικό  νήµα   του δηµοσίου  λόγου». 
5Βλ. ενδεικτικά  Sourvinou-Inwood.1990,Burkert. 1993: V.3,  Bruit- Zaidman και Schmitt- 
Pantel.2002. 
6 Βλ.Vernant.2000: 23 : «Η θρησκευτική  παράδοση  δεν  είναι  ενιαία, παγιωµένη, ούτε  έχει  
δογµατικό  χαρακτήρα....δεν περιλάµβανε κανένα «πιστεύω» που θα  επέβαλλε  στους  πιστούς  
ένα  ενιαίο  σύνολο δοξασιών  για τον  κόσµο των θεών». Βλ.  και  Veggeti.1996: 381 κ.ε. 
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καρπός  της  έµπνευσης  από  τις  Μούσες  και  από  τους  θεούς  γενικότερα.7 

Όπως  λέει  χαρακτηριστικά ο Ηρόδοτος,8  ο  Όµηρος  και  ο  Ησίοδος  υπήρξαν οι  

πρώτοι    διαµορφωτές  της  θεολογίας  της  πόλης.  Το  κύρος  της  ποίησης, 

µάλιστα,  ήταν  τέτοιο  στη  διαµόρφωση  του  θεολογικού  τοπίου  της  πόλης,  µε  

αποτέλεσµα  την  ύπαρξη  αντιδράσεων από  την  πλευρά   φιλοσόφων, όπως ο 

Ξενοφάνης  και  ο Ηράκλειτος,  αλλά   και  αντιδράσεων   µέσα από τα  έργα  του  

Πλάτωνα   για  τον  τρόπο  διαµόρφωσης  της  θεολογίας  στην επική  και  

δραµατική ποίηση.9 Πέραν,  όµως,  των  αντιδράσεων  που προκλήθηκαν,  αυτό  

που  πρέπει  να  γίνει    αντιληπτό  είναι ότι   ο χώρος  του  δράµατος  ήταν  ένας  

χώρος  κύρους  και  αποτελούσε   µία αρένα  για  τη  συζήτηση  θεολογικών  

ζητηµάτων  που  απασχολούσαν  την πόλη.  Εποµένως,  οτιδήποτε  παρουσιάζεται  

στο  δράµα – όπως  οι εµφανίσεις  των θεών,   ο διάλογός  τους µε  τους  θνητούς,   

οι  τελετουργίες  και  τα  πλούσια  θρησκευτικά  στοιχεία  -   οικοδοµείται πάνω 

σε υπάρχουσες αντιλήψεις,10 αλλά,  ταυτόχρονα,  εµπλουτίζει το κοσµοθεωρητικό 

σύστηµα  και αρθρώνει  και διαµορφώνει   νέες  αντιλήψεις  για  τους  θεούς και  

τους  ανθρώπους.11  Μέσα  σε αυτό  το  κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, στο  οποίο  

εντάσσεται η τραγωδία, ανήκει  και  ο  τελετουργικός  λόγος, τον  οποίο  θα  

προσπαθήσουµε  σε  ένα  βαθµό  να  προσεγγίσουµε  σ’ αυτήν  την εργασία. 
                                                 
7 Γι’ αυτό  το λόγο  η  ποίηση  κατείχε  εξέχουσα  θέση  στο  κοινωνικό- πολιτικό πλαίσιο της  
αρχαίας  ελληνικής  πόλης. Για  τη  θέση  της  ποίησης  στα  πλαίσια  της αρχαίας ελληνικής πόλης  
και  κοινωνίας  βλ. Snell.1971 και  Gentili.1984,  ενώ  για  τον αρχαιοελληνικό πολιτισµό ως  
ποιητικό- µουσικό  πολιτισµό  βλ. Herington. 1985. 
8 Ησίοδον γὰρ καὶ ῞Οµηρον ἡλικίην τετρακοσίοισι ἔτεσι δοκέω µέο πρεσβυτέρους γενέσθαι καὶ οὐ πλέοσι· 
οὗτοι δέ εἰσι οἱ ποιήσαντες θεογονίην ῞Ελλησι καὶ τοῖσι θεοῖσι τὰς ἐπωνυµίας δόντες καὶ τιµάς τε καὶ 
τέχνας διελόντες καὶ εἴδεα αὐτῶν σηµήναντες  (Ηροδ. 2.53.4-8). 
9 Πρβλ. Πλ. Πολιτ. 606a  κ.ε. 

10 Οι   θεοί  στην  τραγωδία  δεν  ήταν  σίγουρα  “ψεύτικοι  και  λογοτεχνικές  κατασκευές”, όπως  
διατείνεται  ο  Mikalson  (Mikalson .1991) . Αντίθετα :  «οι  θεότητες  και  τα  άλλα  θρησκευτικά  
στοιχεία  της  τραγωδίας  δεν  ήταν  αποµονωµένα  από τη  θρησκευτική  πραγµατικότητα  του  
κοινού, αλλά  το  κοινό  τα  έβλεπε  και  τα  αντιλαµβανόταν  ως  στοιχεία  κοντά  σ’ αυτές  τις 
πραγµατικότητες»  (Sourvinou-Inwood. 2003: 1). Πρβλ. και Vernant. 1988 : 28:  «Η  τραγωδία  
δεν  είναι  αντανάκλαση της  κοινωνικής  πραγµατικότητας. ∆εν  αντανακλά την  πραγµατικότητα, 
αλλά την  εξετάζει,  τη   θέτει  υπό  συζήτηση». 
11 Βλ. Heath.1987: 48. 



 - 4 -  

           Κατ’ αρχάς, πρέπει  να  γίνει  ιδιαίτερη   αναφορά  στον όρο  τελετουργία.  

Οι τραγωδίες  είναι  γεµάτες  µε  τελετουργίες. 12 Ο  όρος  έχει  απασχολήσει  

επανειληµµένα και  σε διάρκεια  χρόνου τους  µελετητές,  ιδίως  γιατί  τα  πεδία   

έρευνας  είναι  πολλά  και  έτσι   υπάρχει  τεράστια   δυσκολία   για  έναν  ακριβή  

προσδιορισµό του.13  Πέρα  από  τα  ξεχωριστά  και ιδιαίτερα  στοιχεία     που  

προσλαµβάνει  σε  κάθε  διαφορετικό  πεδίο, η  τελετουργία  µπορεί  να  περι-

γραφεί γενικά ως  µία  «µορφή δράσης που έχει  ως  σκοπό την  επίδειξη, άλλοτε 

αναλλοίωτη  και  άλλοτε  µετεξελισσόµενη σε µία  καθαρά  συµβολική  πράξη ή  

ακόµα και σε τεχνούργηµα» 14  ή ως µία «εθιµοτυπικά/ στερεότυπα επανα-

λαµβανόµενη  πράξη που συνδέει  τον  τελεστή ή τους  τελεστές  µε  µία  

υπερφυσική  δύναµη».15    ∆εν   είναι,  όµως,  πρόθεσή  µας να  αναλύσουµε  τον 

όρο  στην παρούσα  µελέτη.  Πρόθεσή µας  είναι  απλώς   να  επισηµάνουµε   για 

άλλη  µία φορά, πόσο  σηµαντικός  είναι  ο όρος  στο  πλαίσιο του δράµατος  και  

ειδικότερα  της  τραγωδίας  και  να  τονίσουµε   αυτό  που ο  Burkert    περιγράφει  

µε  πολύ  ωραίο  τρόπο: «Όλες  οι  τελετουργικές   πράξεις  που παρουσιάζονται 

στο κοινό  είναι  επικοινωνιακές  ως προς τη  λειτουργία  και προσδιορίζουν την 

ταυτότητα  της  οµάδας ».16  Η  τελετουργία, λοιπόν, λειτουργεί   επικοινωνιακά  

ή αλλιώς επιτυγχάνει  την επικοινωνία.17 

                                                 
12 « Η  σχέση  τραγωδίας  και τελετουργίας  είναι  σύνθετη...Η  τελετουργία µπορούσε  να  
προσφέρει  στην  τραγωδία  µία  σειρά  από   δυνατές  µεταφορές  γιατί  καταπιανόταν  µε  τις  πιο 
σηµαντικές  αντιλήψεις   στην  κοινωνία» ( Easterling. 1988:  98, 108-9). Βλ. ακόµα Sourvinou- 
Inwood.2005a. 293 κ.ε. 
13 Για  απόπειρες  προσδιορισµού  του   όρου «τελετουργία»   βλ. Turner. 1977, Grimmes. 1982,  
Lewis.1980,  Bloch.1992, Rappaport.1999. 
14 Βλ. Βurkert. 1979: 45. 
15 Βλ.  Seaford. 2003: 14. Βλ.  ακόµα  Bruit- Zaidman  και Schmitt-Pantel. 2002: 31: «Μία  
τελετουργία  είναι  ένα  σύνολο  κινήσεων  και  ενεργειών που  εκτελούνται  από  ένα  άτοµο  είτε  
από  µία  κοινότητα  ατόµων   και  στοχεύουν  στην  οργάνωση  του  χώρου  και  του  χρόνου, 
προκειµένου  να  καθορίσουν τις  σχέσεις  µεταξύ ανθρώπων  και θεών ή  να ταξινοµήσουν  τις  
ανθρώπινες κατηγορίες και  τους  δεσµούς  που τις  συνδέουν». 
16 Βλ.  Βurkert . 1979: 48-49.  Ο  ίδιος  αλλού  επισηµαίνει: « Η λειτουργία  της τελετουργίας 
έγκειται  στο σχηµατισµό οµάδων, στην αλληλεγγύη ή στο διάλογο µεταξύ των  µελών της 
οµάδας» ( Burkert. 1993: 133 ). Παρόµοια  εκφράζεται και  ο  Seaford :  «Η  τελετουργία   δρα   
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         Η   τελετουργία    αποτελεί  το  κέντρο, την καρδιά  στη  συγκρότηση  του  

θρησκευτικού  αλλά  και  του  κοινωνικού  πλαισίου.  Η  τραγωδία   συγκροτείται  

µέσα  απ’ αυτό  το πλαίσιο   και  έτσι  είναι  επόµενο  να  βρίσκουµε  σ’ αυτήν 

πολλές τελετουργίες. 18  Πράγµατι, οι τραγωδίες  δεν  περιέχουν  απλά  

τελετουργίες, αλλά διαρθρώνονται  και µε  τη βοήθεια  πολλών  τελετουργικών, 

όπως  οι θυσίες, οι σπονδές, η ικεσία, οι  προσευχές, οι ύµνοι, οι ποµπές19,  που 

επεξηγούν   την  καθιέρωση  διαφόρων λατρειών και ιεροτελεστιών.  Από την 

άλλη,  η  τραγωδία  είναι  µέρος   της  εορτής  προς τιµή  του  ∆ιονύσου, σε χώρο 

ιερό, το θέατρο  του ∆ιονύσου,   και  γίνεται ενώπιον  του  αγάλµατος  του θεού.20 

Είναι,  δηλαδή,  η ίδια  µία  «τελετουργία», ένα θρησκευτικό «τυπικό»  που  

βασίζεται  και  αρθρώνεται  µέσα  από την τελετουργία.   Η  Sourvinou- Inwood  

συνοψίζει  ως  εξής :  «Οι τραγωδίες  εκλαµβάνονταν  από το αρχαίο κοινό  ως 

τελετουργικές  παραστάσεις  και όχι  απλά ως  µία  θεατρική  εµπειρία   

πλαισιωµένη   µε τελετουργία  και  διαρθρωµένη  µέσω τελετουργικών...Η 

τραγωδία  ήταν  ανάµεσα  σ’ όλα  τ’ άλλα, τόπος θρησκευτικής   αναζήτησης·  

αυτή  η αναζήτηση  συνδεόταν στενά  µε το τελετουργικό  περιβάλλον στο οποίο 

παριστάνονταν οι τραγωδίες και  µέσα στο οποίο  είχε  γεννηθεί  η τραγωδία ....Ο 

λόγος  που τόσα ανθρώπινα  προβλήµατα  ήταν  στενά   συνδεδεµένα    µε τη  

θρησκεία  είναι, πρώτον, η ελληνική  αντίληψη περί κόσµου,  στον  οποίο  οι 

σχέσεις  θνητών και  θεών  ήταν  εξέχουσας  σηµασίας,  και δεύτερον, η φύση  της 

τραγωδίας  ως  τελετουργικής  αναπαράστασης  που εξελίχθηκε   µέσα  από  µία 
                                                                                                                                      
αποτελεσµατικά  στο  κοινωνικό  επίπεδο,  επειδή  η οµάδα...αποκοµίζει  ενισχυµένη εικόνα  της  
ταυτότητας  και  της  αλληλεγγύης  της» ( Seaford. 2003: 15). 
17 Την  επικοινωνιακή  λειτουργία  της  τελετουργίας  έχει  επισηµάνει  και  ο Rappaport .1999.  Ο 
Robbins   αναφέρει  ότι  στο  έργο  του  ο Rappaport  ισχυρίζεται  ότι « εάν η  τελετουργία  είναι  
µία  µορφή  επικοινωνίας,  τότε  ο ρόλος της   σε  ένα  δεδοµένο  πολιτισµό πρέπει  να  µελετηθεί 
στη  σειρά  µε  άλλες  µορφές επικοινωνίας  και  ιδιαίτερα  τη  γλώσσα» ( Robbins. 2001:591-2 ). 
18 Για  τη  µορφοποίηση της  τραγωδίας  µέσα  από την τελετουργία  βλ.  Easterling. 1988: 87-109  
και Friedrich. 1996: 269-270. 
19 Βλ. Parker.2001:800. 
20 Βλ. Seaford.1996: 2 και Easterling. 1997. 
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τελετουργική  µήτρα  και συντέλεσε  στο θρησκευτικό  προβληµατισµό και  

αναζήτηση» .21 

         Κάναµε  λόγο  παραπάνω  για  επικοινωνιακή  λειτουργία της    

τελετουργίας  και  για προσδιορισµό της  ταυτότητας  της  οµάδας  µέσα  απ’ 

αυτήν.  Όταν η τελετουργία  τελείται µέσα  σε  θρησκευτικά  πλαίσια, τότε  η 

επικοινωνία  στοχεύει, προφανώς,  σε µία  ανώτερη  οντότητα,  το θείο. 

Περαιτέρω,  η  τέλεση τελετουργικών  ως  εθιµοτυπική  συµπεριφορά  µέσα  σε 

µία κοινωνία προϋποθέτει  την  επανάληψη  ορισµένων  κινήσεων, πράξεων, 

λέξεων   από  ένα  σύνολο  ανθρώπων, µία  οµάδα.  Ένας   άνθρωπος, µόνος του,   

δεν µπορεί να ορίσει  και  να προσδώσει  τον χαρακτήρα  της  τελετουργίας  σε 

ό,τι κάνει ( ή µπορεί  και να το κάνει, απλά  δεν θα έχει κάποιο  νόηµα). Μπορεί  

να  είναι  ο συλλήπτωρ  της  ιδέας.  Η καθιέρωση, όµως,   µίας τελετουργίας  ως  

«τελετουργίας», αποκτά  νόηµα  και  ιδιαίτερη  βαρύτητα,  όταν  γίνεται  µέσα  σε  

µία κοινωνία και από  µία  κοινωνία  ανθρώπων στο πλαίσιο µίας παράδοσης.  

Τότε µόνο η λειτουργία της  και ο στόχος  της  επιτελούνται   και  επιτυγχάνονται. 

      Καταλήγοντας,  πρέπει  να  τονίσουµε  ότι µε τον όρο τελετουργία δεν  θα  

πρέπει  να  νοούνται µονάχα  πρακτικές, αποκοµµένες  και  αποµονωµένες από το 

λόγο. Αντίθετα, όπως  έχει  επισηµάνει  ο  Leach : «Η  τελετουργία  στις  αρχαίες 

κοινωνίες  είναι  ένας  συνδυασµός λέξεων και  πράξεων.  ∆εν  είναι  ότι  οι λέξεις  

είναι  ένα  πράγµα  και η τελετουργία  ένα  άλλο. Η εκφορά  των  λέξεων  είναι  

από  µόνη  της  µία  τελετουργία».22   Η  θέση  αυτή  δίνει  το  έναυσµα  για  να  

πούµε  ότι ο  βασικός τρόπος   προσέγγισης  του  θέµατός  µας θα  γίνει  µέσα  

από το κανάλι  της  «τελετουργίας»  και να  τονίσουµε  για  ακόµη  µία  φορά  ότι 

η  έµφαση  θα  δοθεί  στο  λόγο (στο  λόγο  ως  τελετουργία),  που  έχει  

                                                 
21 Βλ. Sourvinou- Inwood. 2005b: 10-11.   
22 Βλ.  Leach. 1966: 407. 
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υποβαθµιστεί  έναντι  της  πράξης.23  Η  έρευνα  θα  εντοπιστεί στο  χώρο της  

τραγωδίας, όπως  αναφέρθηκε  εξαρχής,    και  συγκεκριµένα   στην  τραγωδία   

Ικέτιδες  του  Αισχύλου.   Η  επιλογή  της  τραγωδίας   έγινε   µε    κριτήρια  την 

έντονη τελετουργική   δράση    και το πλήθος  των θρησκευτικών  αναφορών  που  

βρίσκουµε σ’ αυτήν.24 Ειδικότερα, θα  µελετηθούν οι λεξιλογικές και εκφραστικές 

δοµές  που  χρησιµοποιούν  οι  Ικέτιδες  στην  προσπάθεια  επικοινωνίας τους  µε  

τους  θεούς, µία  προσπάθεια η  οποία  εγγράφεται  µε  τη σειρά  της  στο 

ιδιαίτερο  πλαίσιο  της  περίπλοκης  και  πολυσήµαντης  τελετουργίας  της   

ἱκετείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23  Σύµφωνα ,µάλιστα, µε τον  Lateiner:  «Οι  ανθρωπολόγοι καταγράφουν  µύθους αλλά  
ελάχιστες  προσευχές  και  περισσότερες  τελετουργικές  πράξεις  παρά  τελετουργικές  λέξεις» 
(Lateiner.1997: 241), ενώ  «οι  τελετουργικές  λέξεις  είναι  τουλάχιστον  τόσο  σηµαντικές , όσο 
και  τα  άλλα  είδη  των  τελετουργικών  πράξεων» ( Tambiah. 1968:176). 
24   Βλ. Sourvinou-Inwood. (υπό έκδ.): « Οι   Ικέτιδες  είναι  πάνω  απ’ όλα  ένα ‘θρησκευτικό  
δράµα’, ένα  δράµα  στο  οποίο  τα  ζητήµατα  που  αφορούν  στη  σωστή  συµπεριφορά  
προσώπων  και  οµάδων  αντιµετωπίζονται ως θρησκευτικά  ζητήµατα, που  αναλύονται µέσω  
θρησκευτικής  γλώσσας  σε  µία  θρησκευτική  δοµή  και  µέσα  σε  θρησκευτικό  πλαίσιο  και  
που συµπαρασύρουν άλλα ζητήµατα που έχουν  να κάνουν  µε  τις  σχέσεις θνητών και αθανάτων 
ή  και απλώς µε τις  σχέσεις  ανάµεσα  σε θνητούς, οι οποίες όµως  παρουσιάζονται ως άρρηκτα  
συνυφασµένες  µε  τις  ευρύτερες  σχέσεις  µεταξύ  θεών και ανθρώπων». 
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II. ΙΚΕΤΙ∆ΕΣ   ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

i) Η  υπόθεση  του  έργου 

         Οι  Ικέτιδες   του  Αισχύλου   εξαιτίας  της  µορφής και της  δοµής  που 

έχουν ως τραγωδία, θεωρήθηκαν   αρχικά  από τους παλαιότερους  µελετητές,  µία  

από τις  πρώτες  απόπειρες  του  Αισχύλου25  και  τοποθετήθηκαν  χρονικά  γύρω  

στο  490 π.Χ.  Αργότερα, όµως,  η  εύρεση  ενός  παπυρικού   αποσπάσµατος 

(Oxyrhynchus Papyri 2256.3fr.)  µε  στοιχεία  για  τη  διδασκαλία  της  τριλογίας 

και  η  δηµοσίευσή  του  (το  1952), ανάγκασε  τους  µελετητές  να  

αναθεωρήσουν  τις  απόψεις  τους και  να ορίσουν  ως   χρόνο παραγωγής  του 

έργου περίπου το 463 π.Χ..26 

        Οι   Ικέτιδες  είναι   µέρος  µίας  τριλογίας  που αναφέρεται  στο  µύθο  των 

∆αναΐδων   και τα άλλα δύο δράµατα  της τριλογίας   τιτλοφορούνται  «Αιγύπτιοι»  

και  «∆αναΐδες».   Όπως πληροφορούµαστε   από το συγκεκριµένο πάπυρο,  ένα 

σατυρικό  δράµα ακολουθούσε   την  τριλογία  αυτή,  επονοµαζόµενο  

«Αµυµώνη». Υπάρχουν   πολλές απόψεις  γύρω  από  το ποιά  τραγωδία    υπήρξε  

πρώτη   στην τριλογία, 27   αλλά  η προσωπική  µου  άποψη  από πλευράς  

εκτύλιξης του µύθου,28 είναι   ότι οι   Ικέτιδες  είναι  η πρώτη  στη  σειρά 

τραγωδία , µετά  ακολουθούν οι   Αιγύπτιοι   και τέλος  οι  ∆αναΐδες.   

                                                 
25 Βλ.  Caldwell .1974 : 45 και  Finley.1966: 195. 
26  Η  πιο  πιθανή  ηµεροµηνία  παραγωγής  της  τραγωδίας  είναι το 466 ή  το 463. Έτσι,  το έργο 
τοποθετείται  στην ίδια  περίοδο  µε την  Ορέστεια   και  τον Προµηθέα  ∆εσµώτη ( βλ.Lesky. 1954: 
1-13 , Lloyd-Jones.1957: 595 κ.ε. , Garvie. 1969: 11  και  Else. 1977: 74 ).  Κατά τον Ι. Θ. 
Κακριδή «την παράσταση των Ικετίδων πρέπει  να  την  αναζητήσουµε µετά το 467, όταν ο 
Αισχύλος νικά µε τους Επτά και πριν το 458, όταν ο Αισχύλος έρχεται πρώτος µε την 
Ορέστεια....µία πιθανότητα είναι το 463» (Κακριδής. 1989: 35). Υπάρχει   και η  άποψη  ότι  η 
παραγωγή του έργου  προοριζόταν   για το  492-1  και  αναβλήθηκε  όταν  το φιλοσπαρτιατικό   
κόµµα  στην  Αθήνα  κατέλαβε την  εξουσία ( Diamantopoulos.  1957: 220 κ.ε.). 
27   Για  παράδειγµα ο Muller (1835 : 212), ο  Paley ( 1861 : 2 ), αλλά  και  νεώτεροι  µελετητές, 
όπως  ο  Rösler (1993 ) και ο Sommerstein ( 1996 : 143-147 )   θεωρούν    τις  Ικέτιδες ως  το  
δεύτερο  δράµα της  τριλογίας  και  τους   Αιγυπτίους  το πρώτο. 
28 Για  περισσότερες  πληροφορίες  γύρω  από  το µύθο  των ∆αναΐδων  βλ. Bonner. 1902: 132-
175. 
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     Οι   Ικέτιδες     του  Αισχύλου  είναι  µία   τραγωδία    που ανήκει   στην 

παράδοση  του Άργους. Ο  µύθος αφορά δύο αδέρφια, το ∆αναό   και τον 

Αίγυπτο,  απογόνους  της  µυθικής  Ιούς.  Ο  ∆αναός  έχει πενήντα  κόρες, ενώ  ο  

Αίγυπτος  πενήντα γιους.  Τα δύο  αδέρφια µετά  το θάνατο  του πατέρα τους 

Βήλου, φιλονικούν για  την κληρονοµιά  και  ο Αίγυπτος  σε  µία  προσπάθεια  

εξισορρόπησης  και συµφιλίωσης, προτείνει   στον αδερφό του  ∆αναό, να  

παντρέψουν   τα  παιδιά τους. Ο ∆αναός  δεν δέχεται  την πρόταση του  αδερφού 

του  γιατί  έχει  υπόψη του  κάποιο  χρησµό,29 σύµφωνα  µε τον  οποίο  θα  

σκοτωθεί  από  ένα  παιδί  του αδερφού του.  Αντίθετα,  προτιµά τη  φυγή·  και 

έτσι  µαζί  µε τις κόρες του  ξεκινά  για  την Ελλάδα.  Σταθµοί  στο  ταξίδι τους 

είναι η Ρόδος,  στην  Πελοπόννησο   µία  τοποθεσία  µε το όνοµα   Απόβαθµοι  

και  τέλος, το  Άργος. Εκεί,  απαιτεί το θρόνο  από  το βασιλιά  του  Άργους, 

Γελάνορα   και  µετά  από  κάποιο οιωνό   ευνοϊκό  για τον ίδιο,   ο  ∆αναός  

παίρνει την εξουσία του Άργους.   Οι γιοι  του  Αιγύπτου  που    φτάνουν  στο  

Άργος,  το πολιορκούν    και έτσι ο  ∆αναός  δέχεται  να  παντρευτούν  οι κόρες  

του  µε   τους  γιους  του  Αιγύπτου. Τη βραδιά  όµως  του γάµου  τους, οι  

∆αναΐδες,  καθ’ υπόδειξη του ∆αναού, θα  σκοτώσουν  τους  γιους  του  Αιγύπτου, 

εκτός  από µία,  την Υπερµνήστρα,30 που θα  σώσει  τον  ένα  γιο του Αιγύπτου, 

Λυγκέα   και θα τον βοηθήσει  να διαφύγει.  Η  Υπερµνήστρα  θα κατηγορηθεί  

από  τον  πατέρα της, αλλά  θα αθωωθεί  από τους  Αργείους, θα  προσφέρει  

ξόανον προς τιµήν της    «Νικηφόρου Αφροδίτης»31 και   θα  ιδρύσει  ιερό  προς  

τιµήν της   «Αρτέµιδος  Πειθούς».32  Αργότερα, ο Λυγκέας  προς  εκδίκηση   για 

το φόνο  των αδερφών του,  θα  σκοτώσει  το  ∆αναό  και τις  υπόλοιπες 
                                                 
29 Βλ. Σχ. σε  Όµ. Ιλ. 1.42 
30  Η  Υπερµνήστρα  σώζει το  Λυγκέα   από  έρωτα, όπως  µαρτυρείται  στον Προµηθέα  ∆εσµώτη. 
Πρ. ∆εσµ. 891: µίαν δὲ παίδων ἵµερος θέλξει τὸ µὴ κτεῖναι σύνευνον, ἀλλ' ἀπαµβλυνθήσεται. 
31 Βλ. Παυσ.ΙΙ. 19.6. 
32 Βλ.  Παυσ.ΙΙ. 21.1. 



 - 10 -  

∆αναΐδες. 33   Το ζευγάρι Λυγκέας- Υπερµνήστρα θα  ιδρύσει  τη  βασιλική  

δυναστεία  του Άργους,   της  οποίας   απόγονος  θα  είναι ο  Ηρακλής34.  Αυτή  

είναι  η βασική  γραµµή  που  ακολουθεί  ο µύθος  των  ∆αναΐδων, µε κάποιες  

παραλλαγές   από πηγή  σε πηγή.35 

     Ο  Αισχύλος το πιθανότερο είναι  να άντλησε  πληροφορίες  από  το χαµένο  

σε  µας  σήµερα   έπος    ∆αναΐς,36 αλλά  διαµόρφωσε  τα  στοιχεία   που  έλαβε, 

µε  τον τρόπο  που  εκείνος  θεώρησε  καταλληλότερο   προς  τη  δραµατική  δοµή   

και αφήγηση. Η αφήγηση  στην  τραγωδία   Ικέτιδες  παρουσιάζει  εµφανέστατα 

κάποιες  διαφορές  σε σχέση   µε  το διασωζόµενο  µύθο.  Η   πιο σηµαντική, 

όµως,   απ’ όλες είναι   η ύπαρξη  της  ικεσίας  µέσα  στο έργο.  Η   τελετουργία  

της  ικεσίας  είναι   πολύ σηµαντική,  καθώς   προσδίδει   µία  συγκεκριµένη  

ιδιότητα  στις  ηρωίδες,  από την οποία παίρνει το όνοµά  της  η ίδια  η τραγωδία. 

 

ii) Η  ικεσία (ἱκετεία) 

- Η  ικεσία  ως  τελετουργία 

     Γενικά, η  τελετουργία  της  ικεσίας   είναι  µία  ιδιαίτερη διαδικασία, µε  

σηµαντική  θέση    στην αρχαία  λογοτεχνία37  και  «απέχει  σε  αρκετά  σηµεία  

από  τη  νόρµα  της απλής  και  καθηµερινής προσευχής».38  Σκηνές  ικεσίας  

βρίσκουµε  τόσο  σε   λογοτεχνικά  κείµενα  όσο  και σε  ιστορικά39  µε  αφετηρία  

                                                 
33 Βλ. Σχ. σε  Ευρ. Εκ. 886 :  «οὗτος δὲ σωθεὶς ἐξεδίκησε τοὺς ἀδελφούς. ἐφόνευσε γὰρ τὰς θυγατέρας τοῦ 
∆αναοῦ, ἅµα καὶ αὐτόν, καὶ τῆς τούτου βασιλείας ἐκράτησε τοῦ ῎Αργους ἅµα τῇ ῾Υπερµνήστρᾳ.» και 
Serv. ad Aen. 10.497. 
34 Βλ.    Πρ .∆εσµ .871-2  και  Παυσ. Χ.10.5. 
35  Σε  άλλες  πηγές  οι  ∆αναΐδες  δεν θανατώνονται, αλλά  ζουν, παντρεύονται  ξανά (Απολλόδ. 
2.1.4.3) και  φέρνουν  τα  Θεσµοφόρια  στην  Αίγυπτο (Ηρ.2.171). Οι  κυριότερες  πηγές   από  τις  
οποίες  αντλούµε  πληροφορίες  για το µύθο  είναι :  Απολλ. 2.1, 3-5,  Hyginus, Fabula  168,170,   
Παυσ. ΙΙ.15.5, 16.1, 19.3-8, 20.7, 21.1, 24.2, 25.4, 37.1-2, 38.4 , ΙΙΙ.12.2,  Χ.10.5,   ∆ιόδ. 
Σικ.Ι.28.2, V.58.1, XVII.50.2, Ευρ.Ορ.871-873, Σχ. σε Ευρ. Εκ.886, Πίνδ. Πυθ. IX. 112 κ.ε. 
36   Για  τη  «∆αναΐδα» βλ. την  έκδοση  του  Bernabe.1987: 121-122  και  Huxley. 1969: 35-38. 
37 Βλ.  Gould.1973: 74. 
38 Βλ. Pulleyn .1997: 64. 
39 Βλ.  Gould. 1973: 74. 
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τον  Όµηρο.  Τα  έργα του  Οµήρου  διασώζουν  εξαιρετικές  σκηνές  ικεσίας, 

όπως  για  παράδειγµα την ικεσία  του  Οδυσσέα  προς την Αρήτη  και τον 

Αλκίνοο  στο  6ο βιβλίο  και 7ο  βιβλίο    της Οδύσσειας (Οδ.6.310 κ.ε. , 7.141 

κ.ε.,151-181) ή  την  ικεσία   µίας θεάς (Θέτιδα)  προς  ένα  θεό (∆ίας)  στο  1ο 

βιβλίο  της  Ιλιάδας (Ιλ. 1.498-527).   Οι  κινήσεις  ενός  ικέτη  περιλαµβάνουν 

συνήθως το  χαµήλωµα  του  σώµατος,  το γονάτισµα  µπροστά   στον  

ικετευόµενο  και τη  φυσική  επαφή  (όπως  είναι  το  να  πιάσει  ο ικέτης  τα  

γόνατα  του  ικετευοµένου40   ή  να  τον  φιλήσει41).  Γενικά,  ο  ικέτης   στις  

κινήσεις  και  τη γλώσσα  που  χρησιµοποιεί  κατά  την  ικεσία  του,  τηρεί  µία   

στάση  ταπείνωσης.42 

         Η  ικεσία  συγκροτείται  από   ένα  σύνολο συγκεκριµένων  και διακριτών 

πράξεων.  Συνήθως,  βλέπουµε  έναν ικέτη ή µία  οµάδα ικετών  να αναζητά  

καταφύγιο  και προστασία  από   έναν  απειλητικό  εχθρό  στο  βωµό  θεών µίας  

πόλης   και  τις  περισσότερες φορές  να καταφέρνει να γίνονται  δεκτά  τα  

αιτήµατά της43  από  τους  εκπροσώπους  της  πόλης (που έχουν  ένα  ρόλο  

µεσολαβητή  ανάµεσα  στο  θνητό  και  τη θεότητα). Άλλες  φορές,  ο  ικέτης  

παρακαλεί  άµεσα για  την  ασφάλεια  κάποιου  αγαπηµένου  προσώπου    το  θεό  

(όπως  η Θέτιδα  στην  Ιλιάδα 44)  και  άλλες,  ο  άνθρωπος   προσπίπτει ως ικέτης   

σε  κάποιον  άλλο άνθρωπο µε  µεγαλύτερη  απ’ αυτόν  εξουσία,  για  να  

εξασφαλίσει  βοήθεια ή σωτηρία .  Ο Gould   στο πολύ  ενδιαφέρον  και  χρήσιµο   

άρθρο  του για την  «ἱκετεία»  προβαίνει  σε   διµερή  διαχωρισµό της  ἱκετείας 

(στον οποίο  εντάσσονται  και  οι  περιπτώσεις  που  αναφέρθηκαν  παραπάνω).  Η 

                                                 
40 Βλ.  Όµ. Ιλ. 11.608, 15.660, 22.338 κ.ε., Ηρ. 9.76, Ευρ. Εκ. 245: Eκ. ἥψω δὲ γονάτων τῶν ἐµῶν 
ταπεινὸς ὤν; , 
41 Βλ. Όµ.Οδ.16. 16 κ.ε.  και 22.222 κ.ε. 
42 Βλ.  Gould.1973: 95. 
43 Βλ. Burian.1997 : 188. 
44 Οµ. Ιλ.505-6   : «τίµησόν µοι υἱὸν ὃς ὠκυµορώτατος ἄλλων  ἔπλετ'· ...». 
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πρώτη  περίπτωση ικεσίας  είναι κατ’ αυτόν: α) Ικεσία  θνητού (ή θεού) πρόσωπο 

µε πρόσωπο,   και  β) Ικεσία    θνητού  προς το  θεό, µέσω  κάποιου  βωµού ή  

τεµένους  του θεού  ή  ιερού  εδάφους.45  Η  πρώτη  µορφή  ικεσίας  απαντά  

περισσότερο  στο  έπος,  ενώ  η  δεύτερη,  δηλαδή  αυτή  που γίνεται  στο βωµό   

θεού  ή  σε ιερό  έδαφος,  απαντά  περισσότερο  στο  περιβάλλον  της 

ιστοριογραφίας  και τη  ρητορικής.  

     Η   «ικεσία»   µέσα  στην   τραγωδία46 :  Στην  τραγωδία  απαντούν  και  οι  

δύο  µορφές  ικεσίας47 ·  και  η  ικεσία, δηλαδή,  που  γίνεται  πρόσωπο  µε  

πρόσωπο  από  άνθρωπο  προς  άνθρωπο,  αλλά  και η ικεσία  που γίνεται  από   

άνθρωπο  ή  οµάδα  ανθρώπων σε  βωµό   ή  τέµενος  θεού  ή θεών. Κατά  τον  

Burian,   τέσσερα  δράµατα  µας  σώζονται   γεµάτα  ικεσία.  Τρία  απ’ αυτά  

αφορούν  οµάδες  ικετών, ενώ  το  τέταρτο  αφορά  έναν  ικέτη  µόνο  του.  Τα  

πρώτα  δύο  είναι  οι   Ικέτιδες  Αισχύλου  και  Ευριπίδη, το  τρίτο  είναι  οι    

Ηρακλείδες   του  Ευριπίδη,  ενώ  το  τέταρτο  είναι  ο   Οιδίποδας  επί  Κολωνώ 

του  Σοφοκλή.48 Ο Taplin  προσθέτει   στις  παραπάνω  τραγωδίες  και  τις  

Ευµενίδες  του  Αισχύλου.49 Το  µοτίβο  της  ικεσίας, όµως,  το  βρίσκουµε   και  

σε  άλλες  τραγωδίες, όπως  στην    Ανδροµάχη,50  στον  Ηρακλή,51    στον   

Ορέστη,52  στην   Εκάβη53  (βλ. για  παράδειγµα στ. 753 κ.ε.  και  ιδιαίτερα  µετά  

                                                 
45 Βλ. Gould. 1973 : 75. 
46 Για  την  τελετουργία  της  ικεσίας  µέσα  στην τραγωδία  βλ. Kopperschmidt. 1971: 321-346, 
Burian. 1972, Gould. 1973, Vickers. 1973: 438-94, Mercier. 1990, Kunzt. 1993:59-84. 
47 Βλ. Gould. 1973: 78. 
48 Βλ. Burian.1997 : 188. Η  Belfiore.1998: 153, σηµ.47,  συµφωνεί  µε  τον  Burian  σ’αυτήν  την 
κατηγοριοποίηση.  
49 Βλ. Taplin.1977: 192. Ο  Taplin θεωρεί  ότι  «οι  πέντε  αυτές  τραγωδίες  δοµούνται κατά  το 
µεγαλύτερο  µέρος  τους  γύρω  από  το θέµα  της  αποδοχής  των  εκδιωγµένων ικετών  -από  µία   
ενάρετη  πόλη ή  άρχοντα-  και  της  αποµάκρυνσης των  επιθετικών  διωκτών  τους.» .  Για  την 
ικεσία  στις   Ευµενίδες βλ.  ειδικότερα  στ. 40-45,91-2,232,439-41,474. 
50« Η   Ανδροµάχη   του  Ευριπίδη  αρχίζει  µε  την  ηρωίδα   σε θανάσιµο  κίνδυνο  να ζητά  
καταφύγιο  στο βωµό της  Θέτιδας» (Burian.1972: 154). Βλ. και  Kunzt.1993:64-76. 
51  « Ο πατέρας, η γυναίκα   και τα  παιδιά  του  µαζεύονται  µπροστά  στο  ιερό του  παλατιού  
τους» ( Burian.1972: 154 ). Βλ. και Kunzt.1993:76-80. 
52 Βλ. στ.380  κ.ε.  



 - 13 -  

τον 807 στίχο),  στη   Μήδεια,54 στον  Ιππόλυτο,55   στον  Ίωνα56   του  Ευριπίδη , 

στον  Οιδίποδα  Τύραννο57 και  στο Φιλοκτήτη58 του Σοφοκλή.  Στην  τραγωδία, ο 

κυριότερος  λόγος  που οι   αποδέκτες  της  ικεσίας  δεν  φέρνουν  αντίρρηση  

στους  αιτούντες  είναι ο  φόβος  των θεών.59  Η απόρριψη  µίας  ικεσίας   φέρνει  

συνήθως  σε αυτόν  που  την  απορρίπτει δυστυχία, είτε  ιδιώτης  είναι  αυτός    

είτε   πόλη,    επισύροντας  την  οργή των  θεών  και ιδιαίτερα  του    ἱκεσίου  ∆ιός.  

     Η  ικεσία   αποτελεί  θεσµό  της κοινωνίας  των  ανθρώπων. Όµως, είναι  

ταυτόχρονα  και  ένας  θεσµός   που  ξεπερνά  τα όρια   της  ανθρώπινης  

κοινωνίας  και επεκτείνεται    στη  σφαίρα  του  θείου.60  Είναι  µία  τελετουργική  

πράξη, όπως  είναι  η θυσία,  ο ύµνος, η ποµπή. 61  Η ικεσία είναι µία 

«τελετουργία», καθώς,  κατά  τη διάρκειά  της, είναι απαραίτητη η τέλεση 

συγκεκριµένων  ενεργειών µε σκοπό την επίδειξη  και  µε  συγκεκριµένη  

στόχευση.62 Τώρα, αν ο ανθρώπινος αποδέκτης  της  ικεσίας   λειτουργεί  από  

φόβο και  πίστη προς  τους  θεούς ή  γιατί  πραγµατικά  πείθεται  από τους  ικέτες, 

από  το  λόγο  και  την πράξη  που  συλλειτουργούν  στην  τελετουργία  της  

                                                                                                                                      
53 Για  την  ικεσία  της  Εκάβης  στον Αγαµέµνονα  βλ. Mercier.1993: 149-160. Βλ.  επίσης  τα  
λόγια   της Πολυξένης  στον Οδυσσέα στους στ. 342-5. 
54 Βλ. στ.324 κ.ε. 
55 Βλ. ειδικότερα  στ. 325 κ.ε. 
56 Έχουµε  την  ικεσία  της  Κρέουσας  στο  βωµό  του  Απόλλωνα   για  προστασία  από  τον ίδιο 
της  το γιο. Βλ. στ.1250-1319. 
57 Οι  πρώτοι  στίχοι  της  τραγωδίας   δίνουν  το  κλίµα   της  ικεσίας. Βλ. ειδικότερα 1-8 στ. Ο  
Kopperscmidt  θεωρεί  ότι  ο   Οιδίποδας  Τύραννος  του  Σοφοκλή είναι  δράµα   γεµάτο  ικεσία,  
(Kopperschmidt.1971.324 κ.ε.). 
58 Βλ. στ. 484-506, όπου  ο Φιλοκτήτης προσπίπτει  ως ικέτης  και  ακουµπά  τα  γόνατα  του 
Νεοπτόλεµου. 
59 Βλ. Sourvinou –Inwood. (υπό έκδ.). 
60 Βλ.  Pulleyn. 1997:  56. 
61   Ο Crotty  προτιµά  τον όρο   «ceremony»   (επειδή  ο όρος  κατ’αυτόν  έχει  τη  δυνατότητα  να  
διαµορφώνει συνειδήσεις-ability  to shape consciousness) αντί  για «ritual»   στο  χαρακτηρισµό  
της  ικεσίας ( Crotty. 1994: 20-23).  Για τις διαφωνίες  που διατυπώνονται  βλ.  τη  βιβλιοκρισία  
του  Mercier. 1998: 192-196. Η  διαφορά   έγκειται  περισσότερο  στον  τρόπο  που  δοµείται η  
αφήγηση.  Όµως, στο  δράµα,  το  αφηγηµατικό  µοτίβο  είναι  ταυτόχρονα και  τελετουργικό. 
62   Η  επικοινωνία  µε  τους  θεούς  µπορεί    να  επιτυγχάνεται  µέσα   από  την  τελετουργία , 
όµως,   η  επίτευξη  της  επικοινωνίας  µε  το θείο,  δεν  σηµαίνει απαραίτητα    και  πάντα  
επίτευξη  του  στόχου,  του  αιτήµατος   των  ανθρώπων. Βλ.  για  παράδειγµα  Όµ. Ιλ.6. 331, όπου  
η  Αθηνά  αρνείται  τη  βοήθεια  στους  Τρώες:   ῝Ως ἔφατ' εὐχοµένη, ἀνένευε δὲ Παλλὰς ᾿Αθήνη. Το  
ρήµα ἀνανεύω   σηµαίνει  την  άρνηση,  απόρριψη  µέσω  της  κίνησης  του  κεφαλιού  προς  τα  
πίσω.  
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ικεσίας, αυτό  αποτελεί ένα  ζήτηµα  προς  διερεύνηση.   Θα  λέγαµε  ότι, µάλλον,  

η αποδοχή της  ικεσίας  σχετίζεται  και  µε τα δύο.  Το λεξιλόγιο που  

χρησιµοποιούν  οι ικέτες (δραµατικό και  µε έντονα  στοιχεία  θρήνου  πολλές 

φορές), οι κινήσεις  τους, οι ενέργειες   και  εκδηλώσεις τους, µπορεί  να 

λειτουργήσουν  θετικά  για να πειστεί ο ανθρώπινος  παράγοντας.  Η  αποδοχή  

της  ικεσίας, όµως,  είναι σαφώς     και  απόρροια    της ευσέβειας και κυρίως του 

φόβου  που  έχουν οι θνητοί  απέναντι  στους  θεούς. Η  τραγικότητα µίας  

κατάστασης  µπορεί να συγκινεί  θνητούς  και  αθανάτους. ∆εν  είναι  το  θέµα  

όµως  να  συγκινηθεί τόσο ο ακούων  και  να  συγκατανεύσει. ∆εν  αρκεί  η 

συµπάθεια. Θα ήταν  λίγο δύσκολο  να πιστέψουµε  ότι ένας  βασιλιάς  θα   

διακινδύνευε  την ασφάλεια  της  πόλης  του  και του ίδιου, για  να σώσει   ικέτες 

(όσο  δυνατοί και  αν ήταν οι δεσµοί  τους  µε την πόλη)  επειδή  τους συµπάθησε, 

αν γνώριζε ότι η  απόρριψη της  ικεσίας δεν θα  είχε  κανέναν αρνητικό  αντίκτυπο  

στην πόλη. Η  τιµή και  ο φόβος63  των θεών  και   η σηµασία  που έδιναν  οι 

άνθρωποι  στις έννοιες  του δικαίου, της  ύβρεως  και  της  ανταπόδοσης (που 

σχετίζονται  µε  τις  αντιλήψεις περί θεών),  ήταν  τα στοιχεία  εκείνα που 

κυριαρχούσαν  στις  συνειδήσεις  των ανθρώπων της  εποχής  και   καθόριζαν  τις 

ενέργειές τους. 

 

 -  Η ικεσία  στις  Ικέτιδες    του  Αισχύλου 

      Στις   Ικέτιδες   του  Αισχύλου  συναντάµε  τη  δεύτερη  µορφή  ικεσίας.    Το 

τελετουργικό της  ικεσίας,   κατέχει  σ’ αυτή την τραγωδία  µία  ιδιαίτερη θέση  

                                                 
63 « Η  αιδώς  του  ικετευοµένου  προς  τον ικέτη  και ο  φόβος  του  ικεσίου  ∆ία  κάνει  τους  
ανθρώπους  να  προθυµοποιούνται  να  πάρουν  το  ρίσκο  ενός  πολέµου   για  να  προστατέψουν  
τον ικέτη» (Belfiore.1998: 155- 156). 
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και την επηρεάζει από  την αρχή µέχρι  το τέλος.64 Το έργο ξεκινά  µε την ικεσία 

των ∆αναΐδων  στο βωµό    της  πόλης του  Άργους  και  ολοκληρώνεται   µε  την 

αποδοχή  της  ικεσίας  από µέρους  της  πόλης·  η αποδοχή της  ικεσίας  είναι η 

απαρχή  για νέα προβλήµατα, καθώς ο άρχοντας  της  πόλης  είναι  υποχρεωµένος  

να υπερασπιστεί τους  ικέτες  και το δικαίωµά τους  για  προστασία  µε  -πιθανό- 

τίµηµα την απώλεια  της  εξουσίας και της ζωής του  και την καταστροφή της  

πόλης  του. ∆υστυχώς, δεν σώζονται οι άλλες  δύο  τραγωδίες  της  τριλογίας,  

ώστε  να έχουµε  µία  ολοκληρωµένη  εικόνα  για  το  τι γίνεται  επακριβώς. 

Πάντως,  αν εµπιστευτούµε  το  µύθο,  τότε   ο βασιλιάς του  Άργους  σκοτώνεται 

και την εξουσία  παίρνει πρόσκαιρα ο ∆αναός,65  µέχρι  να  τη  χάσει  και αυτός  

από  το  γαµπρό του,  Λυγκέα.66 

    Η  ουσία  είναι ότι  µέσα  από την τελετουργία  της  ικεσίας, µέσα  από  τις 

επικλήσεις,  τις προσευχές,  τους  ύµνους   προς  τους θεούς67  και µέσα  από  την 

πρακτική  που εφαρµόζουν οι  ικέτιδες,   ο σκοπός  τους  επιτυγχάνεται  κατά   το 

µεγαλύτερο  µέρος  και η  ικεσία   τους  γίνεται  δεκτή.  Οι ∆αναΐδες γίνονται  

δεκτές  στην πόλη  και  δεν διώχνονται µακριά.  Παρ’ όλ’ αυτά, οι  προσευχές  

που  απευθύνουν στους  θεούς  κατά την ικεσία τους  και οι κατάρες  που  

εκτοξεύουν  ενάντια στους  διώκτες  τους,  δεν  εισακούονται    εξ ολοκλήρου. Οι 

θεοί  επιλέγουν  µέσω  του άρχοντα της  πόλης   να  αποδεχτούν  την  ικεσία.  

Αποδέχονται  την ικεσία όµως. Όχι όλες  τις  ευχές  των  ∆αναΐδων.68 Τα  παιδιά  

                                                 
64  Βλ. Sourvinou- Inwood. 2003: 207   και  Sourvinou-Inwood, (υπό έκδ.): « Στις   Ικέτιδες  του  
Αισχύλου, κεντρικό  σηµείο  άρθρωσης  και  εστίασης  του  δράµατος  είναι η   τελετουργία  της   
ἱκετείας, που  το  κοινό προσλαµβάνει  ως  µίµηση  γεγονότος  του  ηρωϊκού  παρελθόντος..... Όλα  
τα   άλλα  θέµατα  που  προκύπτουν  µέσα  στο  έργο  συναρθρώνονται  µε  βάση  την  
αναπαράσταση  της  ικετευτικής  τελετουργίας». 
65 Βλ.  Παυσ.ΙΙ.19.3-5.   Η  φράση  στο  ΙΙ.19.4.8  είναι : διὰ τοῦτο ὁ ∆αναὸς ἔσχε τὴν ἀρχήν.   
66 Βλ.  Σχόλια  σε  Ευρ. Εκ.886. 
67 «Η σειρά των  ύµνων  και των προσευχών  στην  τραγωδία  αυτή   µέσω  της  λεκτικής  και 
θεµατικής  επανάληψης  σχηµατίζει µία  λιτανεία  ικεσίας» ( Furley –Bremer.2001,I.: 280). 
68 Βλ. Mikalson.1989: 93. Κατά  τον  Mikalson  οι   αναπάντητες  προσευχές  δεν  είναι  συχνό  
φαινόµενο  στο  έργο  του  Αισχύλου. Ωστόσο,  οι   Ικέτιδες  αποτελούν  εξαίρεση  κατ’ αυτόν, 
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του  Αιγύπτου  καταφέρνουν να φτάσουν  στο Άργος  παρά  τις  κατάρες  των 

∆αναΐδων  να  χαθούν στο  ανοικτό  πέλαγος.  Η  ευχή  για  ευτυχία προς  το τέλος 

της τραγωδίας  (τἄλλ' εὐτυχοῖµεν πρὸς θεῶν ᾿Ολυµπίων,στ.1014) δεν  εκπληρώνεται. 

Αντίθετα, η τύχη τους   που προδιαγράφεται και προοικονοµείται  στο τέλος  της  

τραγωδίας  Ικέτιδες  και που προφανώς  κρίνεται  στις άλλες  δύο  τραγωδίες  που  

δεν  σώζονται, αν εµπιστευτούµε  και πάλι  το µύθο, δεν  είναι  και τόσο  ευνοϊκή.  

O  δυσάνωρ  γάµος  µε  τα  παιδιά  του Αιγύπτου θα  έρθει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
καθώς  κάποιες  προσευχές  δεν  απαντώνται, δεν  εκπληρώνονται (θα  µπορούσαµε  να  πούµε  
καλύτερα, καθώς  ο όρος  «αναπάντητες» που  χρησιµοποιεί  ο  Mikalson  δεν είναι  ο πλέον 
πρόσφορος  και  εύστοχος  όρος.  Τα  αιτήµατα  εκφράζονται  και  ακούγονται  από  τους  θεούς  
αλλά  δεν  εκπληρώνονται). 
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ΙΙΙ.  ΑΝΑΛΥΣΗ 

Εισαγωγή  

     Τελετουργικά  στοιχεία υπάρχουν πολλά µέσα  στην τραγωδία  Ικέτιδες, όπως   

αναφέρθηκε,  καθώς  και  πλήθος  από θρησκευτικές  αναφορές  και πλούσιο  

θρησκευτικό  λεξιλόγιο.  Αυτό  που προκαταρτικά   πρέπει  να  δηλώσουµε, πριν  

προχωρήσουµε  παρακάτω,  είναι   ότι  η  «κοινωνία»  θνητών  και  αθανάτων     

είναι  περισσότερο  έκδηλη  στα  σηµεία  όπου  µιλάει  ο χορός.  Ο χορικός   

λόγος  και συγκεκριµένα  οι ύµνοι, οι  επικλήσεις, οι ευχές  που  απευθύνει  ο  

χορός  στους  θεούς, θα  είναι  το  σηµείο  εστίασης  της  εργασίας.69  Θα  

εξεταστεί   η  δοµή-µορφή των  προσευχών  και ύµνων  και ιδιαίτερα  το  

λεξιλόγιο  που  χρησιµοποιούν οι θνητοί  για  να  απευθυνθούν  στους  θεούς. 

Πέρα  από  αυτά, βέβαια,  θα εξεταστούν  ειδικότερα  στοιχεία  που  εντάσσονται  

στο ευρύτερο πεδίο  της  τελετουργίας   και  λέξεις  ή  φράσεις    που έχουν άµεση  

σχέση και  σύνδεσµο  µε  αυτό  που αποκαλούµε  «κοινωνία»  θνητών    και  

αθανάτων.  Θα  εντοπιστούν   οι ρόλοι  και  οι  χαρακτηρισµοί  που  οι θνητοί  

δίνουν  στους  θεούς  (ρόλοι  που οφείλονται  σε προηγούµενη  δράση  των θεών –

ευεργετική-  ή   ρόλοι  που ζητούνται    από  το θεό  να  διαδραµατίσει κατά  την 

εξέλιξη  του  έργου). Πεδίο  εξέτασης, επίσης, θα αποτελέσει   η  έννοια  του  

σεβασµού,  η  έννοια  της  χάριτος, ως  απόδοσης  ευεργεσίας  από  µέρους  του  

θείου, αλλά  και από µέρους  του ανθρώπου, όπως  και οι έννοιες  του δικαίου  και  

της  ύβρεως,  που  αφορούν  άµεσα   στις  σχέσεις   που πρέπει να  υπάρχουν  σε 

µία  «κοινωνία» θνητών  και αθανάτων. 

 

 
                                                 
69 Θα  αναφερθούν    και τα  σηµεία  του έργου που δεν ανήκουν  στο λυρικό  µέρος,  όµως, 
παρ’όλ’αυτά,  βοηθούν  στην κατάδειξη   της  αµφίδροµης  σχέσης   ανάµεσα  σε θεό  και   
άνθρωπο  και δείχνουν  την επικοινωνία   που υπάρχει µεταξύ  τους . 
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-Πάροδος 

    Πρόλογος   στην  τραγωδία  Ικέτιδες δεν υπάρχει. Η  τραγωδία  ξεκινά 

απευθείας  µε  την πάροδο του  χορού,  η οποία  εκτείνεται  µέχρι  το στίχο 175. 

Οι  Ικέτιδες  είναι  ένα δράµα  όπου ο χορός   κατέχει  τον πρωταγωνιστικό  ρόλο.   

Αυτό  γίνεται  εµφανές  και  από την έκταση που καταλαµβάνουν  τα  λυρικά  

µέρη  στο  έργο,70  µεγαλύτερα  από  οποιαδήποτε άλλη  σωζόµενη  τραγωδία.  Ο  

λόγος των  ∆αναΐδων  σε όλη την  πάροδο  µπορεί  να χαρακτηριστεί   ιδιαίτερα 

φορτισµένος. Ταυτόχρονα, όµως,  είναι  ένας  λόγος  εξαιρετικά  και  συνειδητά  

συγκροτηµένος  µε  βάση  τη  δοµή, αλλά  και  τα µορφολογικά στοιχεία  που  έχει 

ένας  ύµνος. Η  επιλογή  του υµνολογικού  τυπικού  δεν  είναι  τυχαία. Συνδέεται  

άρρηκτα  και  µε τον  τελετουργικό  ρόλο που υιοθετούν  οι ∆αναΐδες  ευθύς  

εξαρχής  µε  την  είσοδό  τους  στο  σκηνικό  χώρο, αλλά  και  µε  τον  ίδιο  το  

χώρο,  τα  πραγµατολογικά  δεδοµένα,  µέσα  στα οποία  εγγράφεται  η  δράση  

τους  αυτή.  Καθ’ όλη  τη διάρκεια  της  παρόδου, η  επαφή  µε  το  χώρο  και  την  

ιερότητά  του, η  κίνηση, η πρακτική  και  ο λόγος – ποιητικός  και  ικετήριος-  

των  ∆αναΐδων  αποτελούν  µία   αδιάρρηκτη ενότητα, η οποία  δε  θα  πρέπει  να 

διαφεύγει της  προσοχής  µας, ακόµα  κι αν  για  µεθοδολογικούς  λόγους  η  

ανάλυση  εστιάζεται  σε  συγκεκριµένα  στοιχεία  κάθε  φορά.71  

- Χώρος  που καταλαµβάνει  ο χορός : Οι  ∆αναΐδες  µόλις  έχουν  πατήσει  το  

πόδι  τους  στη  γη  του  Άργους,  ενώ  προηγουµένως  βρίσκονταν  στη  θάλασσα·  

τη θάλασσα, που   αποτελεί  το  διαχωριστικό  ανάµεσα  στη  χώρα της  Αιγύπτου  

και  την  πόλη  του  Άργους, αλλά,  ταυτόχρονα,  και  το µέσο  για  να  τις  

                                                 
70  Περισσότερο  από  το µισό  έργο  ανήκει  στο    λυρικό µέρος . Βλ.  Lloyd-Jones. 1990: 267,  
Garvie. 1969: 88-9, 106, Herington.1986: 95. 
71 Ο  χωρισµός  της  παρόδου  σε  µικρότερες  ενότητες  θα  βοηθήσει  στον εντοπισµό  των 
στοιχείων  που µας  ενδιαφέρουν  και  στην  καλύτερη ταξινόµησή  τους.  Ένας  τρόπος  
χωρισµού,   είναι  σύµφωνα  µε  το θεµατικό  περιεχόµενο και  το ύφος.  Μία  πρώτη  ενότητα  
λοιπόν, µπορεί    να  αποτελείται  από  τους  στίχους  1-39,  ενώ οι υπόλοιπες  είναι: 40-56,  57/58-
76,  77/78- 111,  112-133,  134-140,  141-143,  143-150, 151-153,  154-175.  
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προσεγγίσουν  οι διώκτες  τους.   Έχουν  εγκαταλείψει  τη  χώρα  τους  (λιποῦσαι)  

και  αναζητούν  νέα  πόλη  εὔφρονα  να  τις  αποδεχτεί. Ζητούν  την  αποδοχή, δεν  

την  έχουν,  όµως,  ακόµη  επιτύχει. Η  επιστροφή  στην  Αίγυπτο  για  τις  

∆αναΐδες   αποκλείεται, όπως αποκλείεται   και  η άµεση είσοδός  τους  στην  

πόλη. Όσο δεν   επιτυγχάνουν  την  αποδοχή-εισαγωγή στη  νέα  κοινότητα, ο  

χώρος  που  βρίσκονται, θα   είναι   ένας  χώρος  µεταβατικός.72  Ο  Pickard κάνει  

λόγο  για  έλλειψη scenae frons, 73  που  σηµαίνει  ότι  και  σκηνικά  

υπογραµµίζεται  το  ρευστό  και  ακαθόριστο. Στην  ουσία πρόκειται  για ένα  

µεταίχµιο, στο οποίο προβάλλει µε εµφατικό  τρόπο η παρουσία  του  ιερού 

(υπάρχει  βωµός  ή άγαλµα, στ.84 κ.ε.), στοιχείου  από  µόνο του οριακού. Το 

οριακό  του  χώρου  συνδέεται  µε το  οριακό  της  τελετουργικής  ταυτότητας  

των  ∆αναΐδων,  που προβάλλει έντονα από την πρώτη στιγµή της εισόδου τους 

στο σκηνικό χώρο µέσω των χαρακτηριστικών συµβόλων που  φέρουν,  των 

κλάδων της ικεσίας δηλαδή, που λειτουργούν ως σκηνικά αντικείµενα· η  σύνδεση  

αυτή  δηµιουργεί  τις  προϋποθέσεις, ώστε  να  προβούν οι  ικέτιδες ∆αναΐδες σε  

πολύ  συγκεκριµένες  ενέργειες, που, µε  τη  θέληση των  θεών,  θα  τους   φέρουν  

το   επιθυµητό   αποτέλεσµα.  

         Η  ταυτότητα,  λοιπόν,  των  ∆αναΐδων  παραµένει  πολιτικά ακαθόριστη, 

αλλά  τελετουργικά  δυναµική καθ’ όλη  την πάροδο74 και  ιδιαίτερα  στους  

πρώτους  39  στίχους. Γι’ αυτό και  υπάρχει  εναγώνια, αλλά  και  συστηµατική  

και  συγκροτηµένη  προσπάθεια  για  επικοινωνία  µε  το  θείο. Η  επικοινωνία  µε  

τους  θεούς και  η  µεσολάβησή τους θα  οδηγήσει  σε  µετάβαση  και  είσοδο  του  

                                                 
72 Η  µεταβατικότητα  του  χώρου δεν  επιτρέπει  τον  καθορισµό  της  οµάδας. Όπως  επισηµαίνει 
η  Kavoulaki : «ο  καθορισµός  µίας  οµάδας  µικρής  ή µεγάλης εξαρτάται  σε  ένα  µεγάλο  βαθµό  
από  το  χώρο  που  έχει  στη  διάθεσή της»  ( Kavoulaki.1999: 297).  Βλ. ακόµα  Saïd.1993:174 : 
«Στις   Ικέτιδες  η  δράση  στήνεται  σε  ένα  µεταβατικό  χώρο  ανάµεσα  στο  έξω (Αίγυπτος)  και  
το µέσα ( τα  τείχη  της  πόλης Άργους)» . 
73 Βλ. Pickard.1893:189. 
74 Βλ. Kampourelli. (υπό έκδ.).  Όταν   λέµε   «ακαθόριστη» ,  εννοούµε χωρικά. 
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χορού  σε µία  νέα   κατάσταση  που θα  του προσφέρει  καθορισµένη ταυτότητα  

και  ρόλο.  Οι ∆αναΐδες  επιζητούν  την  προσαρµογή  σε µία νέα ενότητα  χώρου, 

χρόνου, πράξης  και  λόγου, µέσα  σε συγκεκριµένα  συµφραζόµενα  και  µε  βάση  

ένα  λόγο  και  ένα ρόλο  που  είναι  φορτισµένος  και  ενδυναµωµένος  

τελετουργικά. 

• 1η  ενότητα  (στ. 1-39) 

       Η  πρώτη  ενότητα  µπορεί  να   χωριστεί  στις εξής  υποενότητες : 1-10, 11-

21,   22-39. Ας  δούµε  όµως  από  κοντά  και  αναλυτικότερα  την πάροδο, 

ακολουθώντας  τη  ροή  του κειµένου   µε  βάση  το  χωρισµό που κάναµε *. 

      Ζεὺς75 µὲν ἀφίκτωρ ἐπίδοι76 προφρόνως 
      στόλον ἡµέτερον νάιον ἀρθέντ'   
      ἀπὸ προστοµίων λεπτοψαµάθων  
        Νείλου. ∆ίαν δὲ λιποῦσαι  
      χθόνα σύγχορτον Συρίᾳ φεύγοµεν,  
      οὔτιν' ἐφ' αἵµατι δηµηλασίαν  1-10 
        ψήφῳ πόλεως γνωσθεῖσαι,  
      ἀλλ' αὐτογενεῖ φυξανορίᾳ, 77  
      γάµον Αἰγύπτου παίδων ἀσεβῆ τ'  
        ὀνοταζόµεναι <διάνοιαν>.  
      ∆αναὸς δὲ πατὴρ καὶ βούλαρχος  
      καὶ στασίαρχος τάδε πεσσονοµῶν  
        κύδιστ' ἀχέων ἐπέκρινεν  
      φεύγειν ἀνέδην διὰ κῦµ' ἅλιον,  
      κέλσαι δ' ῎Αργους γαῖαν, ὅθεν δὴ  
      γένος ἡµέτερον τῆς οἰστροδόνου   
      βοὸς ἐξ ἐπαφῆς κἀξ ἐπιπνοίας  11-22 
        ∆ιὸς εὐχόµενον τετέλεσται.  
      τίν' ἂν οὖν χώραν εὔφρονα µᾶλλον  
      τῆσδ' ἀφικοίµεθα  
      σὺν τοῖσδ' ἱκετῶν ἐγχειριδίοις,  
        ἐριοστέπτοισι κλάδοισιν;   
      ὦ πόλις, ὦ γῆ, καὶ λευκὸν ὕδωρ,  
      ὕπατοί τε θεοί, καὶ βαρύτιµοι  
        χθόνιοι θήκας κατέχοντες,  
      καὶ Ζεὺς σωτὴρ78  τρίτος, οἰκοφύλαξ 

                                                 
* Για  την καλύτερη  κατάδειξη   εννοιών  και  όρων  που  θα  µας  απασχολήσουν  στην  παρούσα  
µελέτη, γίνεται  χρήση  κάποιων  σηµαδιών, όπως  ο χρωµατισµός, η  µονή  και  διπλή  
υπογράµµιση, τα  έντονα  γράµµατα. 
75Με  κόκκινο  σηµειώνονται   τα  ονόµατα των  θεοτήτων  ή  των  δυνάµεων  που  επικαλούνται. 
76 Με  πράσινο  σηµειώνονται  τα  ρήµατα  µε  τα  οποία  το  ανθρώπινο  στοιχείο   καλεί  το  θεϊκό 
(ν’ακούσει,  να  έρθει, να  δει) : εδώ  το  αίτηµα  είναι  η θεότητα   να  στρέψει  το  βλέµµα  της. 
77 Η  διπλή  υπογράµµιση   δείχνει τους  λόγους  διαφυγής  των  ∆αναΐδων  στο  Άργος. 
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     ὁσίων ἀνδρῶν, δέξασθ' ἱκέτην79  
      τὸν θηλυγενῆ στόλον αἰδοίῳ  
      πνεύµατι χώρας· ἀρσενοπληθῆ δ'  
      ἑσµὸν ὑβριστὴν Αἰγυπτογενῆ,  
      πρὶν πόδα χέρσῳ τῇδ' ἐν ἀσώδει  23-39 
        θεῖναι, ξὺν ὄχῳ ταχυήρει  
      πέµψατε80 πόντονδ'· ἔνθα δὲ λαίλαπι  
      χειµωνοτύπῳ, βροντῇ στεροπῇ τ'  
      ὀµβροφόροισίν τ' ἀνέµοις ἀγρίας  
        ἁλὸς ἀντήσαντες ὄλοιντο,81  
      πρίν ποτε λέκτρων, ὧν θέµις εἴργει,  
      σφετεριξάµενοι πατραδέλφειαν  
        τήνδ' ἀκόντων ἐπιβῆναι.  
 
 

         Οι  προσευχές  στους  θεούς  και  γενικά  η έκκληση  του  θείου  µέσα  στην  

τραγωδία    ακολουθεί  µία  γραµµή,  συνήθως  συγκεκριµένη.  Αυτή η  γραµµή  

έχει  διαµορφωθεί  µέσα  από   την  παράδοση, πραγµατική και λογοτεχνική.  Ο  

Αισχύλος,  δηλαδή,  δεν  εφευρίσκει µόνος  του  τον  τρόπο ή τους  τρόπους  µε  

τους  οποίους  ο  άνθρωπος  προσπαθεί να  προσεγγίσει  το θείο.  ∆ανείζεται   

στοιχεία   από  την  πραγµατικότητα  της  εποχής  του  και  από  τους  

προγενέστερους  ποιητές.  Τα  δοµικά  στοιχεία της  εναρκτήριας  σκηνής,  

λοιπόν, από  το  1ο ως τον 39ο στίχο,   είναι   σύµφωνα  µε  το  γενικότερο  δοµικό 

πρότυπο της  «προσευχής», που  είναι  τριµερής  και  περιλαµβάνει  σε γενικές  

γραµµές  το  σχήµα «επίκληση» -  «θέση/ περιγραφή/αφήγηση» -  «αίτηµα».82 

     Τα   πρώτα  λόγια  των ∆αναΐδων κατά  την είσοδό τους  στην  ορχήστρα έχουν  

άµεσο  αποδέκτη  το  θείο. Οι  ∆αναΐδες  ξεκινούν  µε  «επίκληση».83Ο ρόλος  του 

θείου  είναι τόσο  σηµαντικός, ώστε  το όνοµα  της  θεότητας  είναι  η πρώτη 
                                                                                                                                      
78 Με  πορτοκαλί  σηµειώνονται  οι χαρακτηρισµοί  που  αποδίδονται  στις   θεότητες και  τα  
θεοποιηµένα  στοιχεία. 
79 Με  έντονα  γράµµατα  είναι  τα  αντικείµενα  των  αιτηµάτων  των  ∆αναΐδων. 
80 Με  µπλε  σηµειώνονται   τα  πραγµατικά  αιτήµατα  των  ∆αναΐδων  στους  θεούς. 
81 Γενική   ευχή  των  ∆αναΐδων ,  έµµεσο  αίτηµα  προς  τους  θεούς. 
82  Για  τις  απόψεις  πάνω  στο  ποια  είναι η  δοµή  µίας  προσευχής  βλ. ειδικότερα, Pulleyn.1997: 
3 κ.ε. 
83 Ο  όρος   επίκληση  χρησιµοποιείται   γενικά  µέσα   στο  σώµα  του  κειµένου  όχι  µόνο  µε  τη  
στενή έννοιά  του  αλλά  και υπό  µία  ευρύτερη  έννοια, δηλαδή,  αυτήν  της  αναφοράς  του  
ονόµατος  του θεού  ακόµα  κι  αν  δεν υπάρχει  άµεση  προσφώνηση. Βλ.  και  παρακάτω  τη  
διάκριση    σε  Du Stil  ή Er Stil  στους  ύµνους  και στις  προσευχές. 
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λέξη84 της  τραγωδίας.    Επιλέγοντας  ο  Αισχύλος να βάλει  το ∆ία  πρώτο  στην  

τραγωδία  του, δείχνει  την τεράστια σηµασία  που  έδινε  όχι µόνο  στο  θείο  υπό  

την  ευρύτερη  έννοιά  του, αλλά   ειδικότερα  στο θεό  ∆ία, ο οποίος  µε  τις  

συγκεκριµένες  ιδιότητές  που  του απέδιδαν οι  άνθρωποι της  εποχής  του, 

καλείται  να  διαδραµατίσει  έναν  εξαιρετικά  λειτουργικό  ρόλο  µέσα  στο  

δράµα (κάτι  που  θα  αναδειχθεί   και  σε άλλο  στάδιο  της  εργασίας). Ο  ∆ίας    

καλείται  ως θεός  που υποδέχεται  τους  ξένους 85  (Ζεὺς µὲν ἀφίκτωρ: ο  ∆ίας  της  

ικεσίας 86) που φθάνουν από µακριά  και του  ζητείται να  δει  µε ευνοϊκό µάτι   τις  

∆αναΐδες  (ἐπίδοι προφρόνως ,στ.1-2).  

       Η  προσευχή87  αυτή λοιπόν  ξεκινά   µε  το όνοµα  του  θεού.  Ακολουθεί  ο 

χαρακτηρισµός  του  ἀφίκτωρ,   που  είναι  ταυτόχρονα  και ο ρόλος  που οι   

∆αναΐδες   θέλουν  να   διαδραµατίσει   γι’ αυτές  ο  ∆ίας. Ήδη,  µε  τη λέξη  

ἀφίκτωρ    προδιαγράφεται  και γίνεται  αισθητός  ο ρόλος των ∆αναΐδων  στην 

τραγωδία.  Έρχονται  ως  ικέτιδες  και  φτάνουν  από  µακριά σε έναν τόπο, ένα  

χώρο ακολουθώντας  µία  πορεία ( το  ουσιαστικό  ἀφίκτωρ  προέρχεται  από  το  

ρήµα  ἀφικνέοµαι- οῦµαι   και δηλώνει κίνηση, πορεία).  Η  επίκληση,  λοιπόν,  στο  

∆ία  µε  τη  συγκεκριµένη  ιδιότητα  του   ἀφίκτορα δεν  είναι  τυχαία  και  

αποτελεί   απόδειξη  ότι  τα  ονόµατα  και  οι χαρακτηρισµοί  που δίνουν  οι  

                                                 
84 Βλ. Garvie 1969: 70. 
85 Ο  θεσµός  της  ικεσίας   συνδεόταν  στενά  και  µε  το  θεσµό  της  ξενίας.  Πρβλ.  Όµ. 
Οδ.8.546-7 : ἀντὶ κασιγνήτου ξεῖνός θ' ἱκέτης τε τέτυκται /ἀνέρι, ὅς τ' ὀλίγον περ ἐπιψαύῃ πραπίδεσσι, 
και   Ησίοδ.Έργ. Ηµ.327-34 :῏Ισον δ' ὅς θ' ἱκέτην ὅς τε ξεῖνον κακὸν ἔρξει, /ὅς τε κασιγνήτοιο ἑοῦ ἀνὰ 
δέµνια βαίνῃ /[κρυπταδίῃς εὐνῇς ἀλόχου, παρακαίρια ῥέζων],  /ὅς τέ τευ ἀφραδίῃς ἀλιταίνητ' ὀρφανὰ τέκνα, 
/ὅς τε γονῆα γέροντα κακῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ /νεικείῃ χαλεποῖσι καθαπτόµενος ἐπέεσσι· /τῷ δ' ἦ τοι Ζεὺς 
αὐτὸς ἀγαίεται, ἐς δὲ τελευτὴν /ἔργων ἀντ' ἀδίκων χαλεπὴν ἐπέθηκεν ἀµοιβήν.  «Στην  ξενία  αυτός  που 
βρίσκεται µέσα  επεκτείνει  την  προστασία  του  στον ξένο.  Στην  ικεσία  ο έξω  επιβάλλει   στον  
µέσα  µε  το  αίτηµά  του µέσα  από  µία  τελετουργική  διαδικασία, να  τον  τιµήσει  και να  τον 
προστατέψει.» ( Gould. 1973: 94). 
86 Βλ.  Lesky. 1966: 79,  Johansen και Whittle. 1980, II: 6, Gould.1973: 89-90, Kopperschmidt. 
1971: 324-8.  Πρβλ. Ησύχ.s.v. 8689.1: ᾿Αφίκτορα· τὸν ἱκέσιον ∆ίa. 
87 « Η προσευχή   είναι η φυσική  δραστηριότητα  του  χορού  των  ∆αναΐδων »  κατά  τον  Garvie  
(Garvie.1969: 43, σηµ.2). 
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άνθρωποι  στους  θεούς είναι  συγκεκριµένα και λειτουργικά· διαµορφώνονται  

και συνδέονται  άρρηκτα  µε  τις  συγκεκριµένες  περιστάσεις. 

      Το  ρήµα αισθήσεως  ἐπίδοι που  χρησιµοποιούν  οι  ∆αναΐδες  στην  επίκλησή 

τους  απαντά συχνά  σε  περιβάλλοντα  προσευχής88  και  ειδικότερα    κατά  το 

πρώτο  µέρος  των  προσευχών,  όπου  δηλαδή  γίνεται  η «επίκληση» του  θεϊκού  

στοιχείου.89   Ένα  άλλο  ρήµα,  εξίσου  συχνό  σε  περιβάλλοντα  προσευχής είναι 

το   ρήµα  κλύω90·   η  χρήση  των  ρηµάτων  αισθήσεως,  ιδιαίτερα  σε   µία  

πρώτη  προσπάθεια  προσέγγισης  του  θείου,  είναι  δηλωτική  για  τη  θέση  που   

έδιναν  οι  Έλληνες  στις  αισθήσεις. Οι   ικέτιδες   στην  πρώτη  αποστροφή   τους  

στο  θείο  προτιµούν  να  κάνουν  χρήση  του ρήµατος   ἐφορῶ  και   µ’αυτό  τον  

τρόπο   δηλώνουν   την  έντονη  επιθυµία  τους  για  δράση  του θεού.  Το  ρήµα  

ἐφορῶ  καλεί  το  θεό  σε µία  πιο άµεση  και  ολοκληρωµένη  προσωπική  σχέση  

µε  τις  Ικέτιδες ή  διαφορετικά:  «Η έκκληση  στον  απευθυνόµενο  να  δει,  

πρέπει  να  ιδωθεί  ως  αίτηµα  για  ένα  δηµιουργικό  τρόπο   θέασης  που  είναι  

µία   ενεργή  συµµετοχή  στην  πράξη  του  θεωρεῖν».91   Κατά  τον  Segal: «η  

ακοή  εντυπώνει  τα  γεγονότα  στη  µνήµη, ενώ η όραση  επιτρέπει  να  

εκδηλωθεί  ο πλούτος  και  η  δύναµη  των  συγκινήσεων».92  

      Το  ρήµα   ἐπίδοι   δεν  βρίσκεται   µόνο του  στο κείµενο.  Συνοδεύεται  και   

από  το  επίρρηµα   προφρόνως.   Οι  ∆αναΐδες  καλούν  το ∆ία  να  τις δει  και  να  

τις  αντιµετωπίσει  µε  ένα  συγκεκριµένο τρόπο:  µε  εύνοια, µε  καλή θέληση.  

                                                 
88 Ιδιαίτερη  αναφορά   θα  γίνει  παρακάτω. 
89  Είναι αναµφισβήτητα «µία  προσπάθεια  για  αιχµαλώτιση  της  προσοχής ενός ιδεατού  θεατή» 
(Kavoulaki.1996: 35).  Για   την  εποπτεία  των θεών , πρβλ.  Πίνδ.  Νεµ. 7.44-7 : ἐχρῆν δέ τιν' ἔνδον 
ἄλσει παλαιτάτῳ /Αἰακιδᾶν κρεόντων τὸ λοιπὸν ἔµµεναι /θεοῦ παρ' εὐτειχέα δόµον, ἡροΐαις δὲ ποµπαῖς 
/θεµισκόπον οἰκεῖν ἐόντα πολυθύτοις  και  Όµ. Οδ.3.435-6 :ἦλθε δ' ᾿Αθήνη /ἱρῶν ἀντιόωσα.  
90 Για  περαιτέρω  ανάλυση  βλ. παρακάτω IV. iii. 
91 Η  άποψη  αυτή  εκφράζεται  για  τη  θέση της  όρασης στο  πρώτο  παρθένιο του  Αλκµάνα 
(Peponi.2004: 309),  όµως, θεωρώ ότι  ταιριάζει  απόλυτα  και στην  περίπτωση  των  Ικετίδων   
του  Αισχύλου. 
92 Βλ. Segal .1996a:429. 
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Επιρρήµατα    µε  ρίζα  το  ρήµα  «φρονῶ»,    αλλά  και  επίθετα  όπως  το πρόφρων, 

εὐµενής   κ.ό.   βρίσκουµε    σε   αρκετές  επικλήσεις προς  τους  θεούς.93   Οι  

άνθρωποι  συνηθίζουν  να   ζητούν  από  το  θείο  την  κατανόηση  και  τη  θετική  

αντιµετώπιση, όταν  βρίσκονται  σε  µία  δυσµενή κατάσταση. 

      Μετά  την  έκκληση   στο  ∆ία   να τις  αντιµετωπίσει    καλόβουλα, αυτό  που   

θα περίµενε    ν’ ακούσει  ο  θεατής  της  εποχής  και να  διαβάσει ο σύγχρονος  

αναγνώστης, δεν   είναι  άλλο από  το λόγο, για τον  οποίο   οι ∆αναΐδες  ζητούν  

την ευνοϊκή  εποπτεία  του ∆ία.  Πράγµατι, οι στίχοι  4—10  παρέχουν  τις  

κατάλληλες  εξηγήσεις.   Αναφέρεται,  λοιπόν,  σ’ αυτούς, ο λόγος  αποδηµίας  

των  ∆αναΐδων   από  τη  χώρα  τους,  Αίγυπτο   και ο λόγος  καταφυγής  τους  

στην  πόλη του  Άργους.   Η   αὐτογενὴς    φυξανορία   των  ίδιων και η  ἀσεβὴς 

διάνοια 94 των  παιδιών του  Αιγύπτου είναι  οι λόγοι  φυγής  τους. 

   • Οι  στίχοι  11-22  που  ακολουθούν  υποδεικνύουν  τον  παρακινητή     των  

∆αναΐδων  στη φυγή τους.  Παρακινητής  είναι  ο ίδιος  ο πατέρας  τους,  ο 

∆αναός.   Το  «τρίκωλον»  που  χρησιµοποιούν  οι  ∆αναΐδες  για  τον 

χαρακτηρισµό  του : πατήρ  καὶ  βούλαρχος  καὶ στασίαρχος, δείχνει  την  

καθοδηγητική  θέση  του  προσώπου  αυτού.   Υπάρχουν  τρία  ουσιαστικά  σε   

παρατακτική  σύνδεση.   Ο  ∆αναός    είναι,  πρώτα  απ’ όλα,  πατέρας   των  

∆αναΐδων, και  είναι   έπειτα αυτός  που  υπέδειξε  το Άργος  ως  τόπο  

καταφυγής, ο εισηγητής  του  σχεδίου, σύµφωνα   µε  το  χαρακτηρισµό  του  

βούλαρχος.  Ο  πιο  σηµαντικός  χαρακτηρισµός  του, όµως, είναι  ο χαρακτηρισµός  

του  ως  στασιάρχου.  Τα  συνθετικά  της  λέξης, στάσις και  ἄρχω ,  µας  επιτρέπουν  

να  της δώσουµε  τις  εξής  ερµηνείες : αρχηγός  ενός  σώµατος  στρατού,  

                                                 
93 Βλ.  Pulleyn. 1997: 145. Θα  αναφερθούµε  αναλυτικότερα  παρακάτω. 
94  Βλ. Macurby.1944: 96. 
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υποκινητής  και  αρχηγός  εξέγερσης. 95   Εδώ, µάλλον,  ερµηνεύεται ως   

υποκινητής   της  κίνησης, της  φυγής  των  ∆αναΐδων.  Όµως,  και  η πρώτη  

ερµηνεία  του  όρου  ως   αρχηγού  στρατιωτικού  σώµατος  δεν  είναι  εντελώς  

απορριπτέα ως  ερµηνευτική  εκδοχή. Ο  όµιλος  των  ∆αναΐδων  µπορεί  να  µην  

είναι  στρατιωτικό  σώµα, όµως  ο  βηµατισµός  που   ακολουθεί  κατά  την  

είσοδό του  οµοιάζει  µε  το  στρατιωτικό  βηµατισµό. Το  µέτρο  είναι  

εµβατηριακός  ανάπαιστος.96 Το  συνθετικό    στάσις    παραπέµπει   ακόµα   και  

στο  στήσιµο  του  χορού.  Το  ρήµα  ἵστηµι  από το  οποίο  προέρχεται,  είναι  ένα  

ρήµα  µε  πολυεπίπεδη  δυναµική  και  µαρκάρεται  έντονα  σε  περιβάλλοντα  

όπου  πρωταγωνιστής  είναι  ο  χορός.  Αν το  εκλάβουµε  και µ’ αυτή  τη  

σηµασία,  τότε  ο  ∆αναός  είναι  αυτός  που οδηγεί,  είναι  ο προεξάρχων  στην   

τελετουργική  διάταξη του χορού.97  

       Μετά  τους  χαρακτηρισµούς  του  ∆αναού   δίδεται  ο   λόγος  που  το Άργος  

κρίθηκε  ως ο καταλληλότερος τόπος  καταφυγής   για  τις  ∆αναΐδες.    Οι  στίχοι  

15-18   αναφέρουν  την καταγωγή  των   ∆αναΐδων   από  το Άργος  µέσω  της  

προγόνου   τους,   Ιούς, και  για  πρώτη   φορά  στο  έργο υποδεικνύεται   η  θεϊκή  

καταγωγή των  ∆αναΐδων.98  Όταν  εξηγήσουν  γιατί  επελέγη  το  Άργος,   τότε  

θα  δηλώσουν, ξεκάθαρα  πλέον,  και  την τελετουργική  τους   ταυτότητα:   αυτή  

των ικέτιδων  : σὺν τοῖσδ' ἱκετῶν ἐγχειριδίοις,  ἐριοστέπτοισι κλάδοισιν   (στ.21-22).   

Η  εξήγηση   για  την προτίµηση  της πόλης  του Άργους,  θα  αποτελέσει  την 

κατάλληλη θεµατική  εισαγωγή  για τη   δεύτερη  «επίκληση»  που ακολουθεί  

στους  στίχους  23 κ.ε. 

                                                 
95 Για  ειδικότερη  ερµηνεία  του  όρου  στασίαρχος  βλ. Johansen  και Whittle. 1980,II: 16-17. 
96 Θα  γίνει   λόγος  γι’ αυτό  παρακάτω. 
97  Για   το  ρήµα  ἵστηµι  βλ. Calame.1997:  43-48  και  ειδικότερα  45-46. Βλ.  ακόµα Nagy.1990: 
361-2, 365-6.  Για   το ουσιαστικό   στάσις  βλ. στον  ίδιο  σελ. 264, 366-7.  Πρβλ. τα ουσιαστικά  
χοροστάτις    και  στησίχορος. 
98 Βλ. Sourvinou-Inwood.  (υπό  έκδ.). 
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      • Στους  στίχους  23-26  οι  ∆αναΐδες  προσφωνούν και επικαλούνται  την 

πόλη, τη  γη, τα νερά  της,  στη  συνέχεια  τους  ύπατους  και  χθόνιους  θεούς  και   

τρίτο  και  τελευταίο  στη  σειρά, το  ∆ία,   να  τις  δεχτούν  ως   Ικέτιδες. Η  

επίκληση  αυτή  παρουσιάζει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον. Με αυτήν   οι  ∆αναΐδες  

χαρτογραφούν   την  κοινότητα,  στην  οποία  θέλουν  να  ενταχθούν, αλλά  και  

την κοινότητα  µε την οποία  επιζητούν  να επικοινωνήσουν. Η  αγωνία  των 

Ικέτιδων   εξωτερικεύεται  µέσα  από  την  τριµερή  διάταξη   της  επίκλησης·    

τριµερή  όσον αφορά τα  επικαλούµενα πρόσωπα  και  στοιχεία.  Η πόλη  και  

κατ’ επιµερισµό  η   γη  και  τα  νερά   προσφωνούνται   από τις   ∆αναΐδες   ωσάν  

να ήταν   οντότητες  µε  δυνατότητες  αντίληψης  και  κατανόησης (είναι  το  

φυσικό  και  οικιστικό  περιβάλλον) . Η  δεύτερη  οµάδα  προς  την οποία  γίνεται  

η επίκληση   είναι οι  ανώτεροι θεοί  : ὕπατοί τε θεοί   και  οι   χθόνιοι :  βαρύτιµοι99   

χθόνιοι  (θεϊκό  περιβάλλον).    Στην  εκτεταµένη  αυτή προσφώνηση  ακολουθείται  

µία   φθίνουσα  πορεία  όσον  αφορά  τον αριθµό των   επικαλουµένων   στοιχείων   

και των θεοτήτων.  Στην  πρώτη  οµάδα  υπάρχουν τρία  θεοποιηµένα στοιχεία,   

ενώ  στη  δεύτερη  οµάδα  υπάρχουν  δύο  κατηγορίες  θεοτήτων.  Έτσι, στην 

τρίτη,    κατ’ αναλογία  προς τις  άλλες,  πρέπει  να υπάρχει ένα  στοιχείο  ή µία  

θεότητα.  Αυτό  όντως  συµβαίνει  και  αποτελεί  µία  τεχνική  εστίασης  από  

µέρους  του   Αισχύλου. Ο  φωτισµός, δηλαδή,  πέφτει  επίµονα στον  τελευταίο  

στη  σειρά   και  µοναδικό, που είναι  ο ∆ίας, ο  ∆ίας  ως   σωτήρας100 : σωτήρ  

(στ.26) και  προστάτης   των ευσεβών  ανθρώπων : οἰκοφύλαξ101 ὁσίων ἀνδρῶν   

                                                 
99 Στην  έκδοση  του  Page, το  επίθετο  βαρύτιµος  προσδιορίζει  όχι  τους  χθόνιους, αλλά  το  
ουσιαστικό  θήκας.  Οι  Johansen και Whittle  συµφωνούν  µε  την  έκδοση   του  Murray   σ’ αυτό  
το  σηµείο. 
100 Για  το  ∆ία  σωτήρα  βλ. Burian.1986:332-42. 
101  Ο ∆ίας  δεν  εξουσιάζει  µόνο την  πόλη αλλά  και  τον  οἶκον. 
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(στ.26-27).102 Ο  ∆ίας  εδώ προστατεύει, αλλά  και εκπροσωπεί συµβολικά    την 

ανθρώπινη  κοινότητα  των  Αργείων.   Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι  υπάρχει µία  

σταδιακή  προσέγγιση , όπως  φαίνεται  από  τη  διάταξη  και  το λεξιλόγιο  των  

∆αναΐδων,   στην κοινότητα  του  Άργους (οι ∆αναΐδες  προσπαθούν  να  

επικοινωνήσουν  µε  όλα  τα  στοιχεία   που  απαρτίζουν  τη  νέα  κοινότητα).  

     Μετά  την  επίκληση,   έρχεται  το  αίτηµα  της  προσευχής,  που  είναι η 

αποδοχή  των  ικετών    µε   καλόβουλη διάθεση,   δέξασθε103... αἰδοίῳ πνεύµατι, (στ. 

27)   και  η  αποµάκρυνση,   αποποµπή  των  γιων  του  Αιγύπτου  όσο  το δυνατόν 

µακρύτερα, µέσα  στο πέλαγος,  πέµψατε  ποντόνδε   (στ.33).   Τέλος,  στο στίχο 

36,  οι ∆αναΐδες  εκφράζουν  την  επιθυµία  τους,  που  είναι  ταυτόχρονα  και   

κατάρα ( εὐχή  µε  την  αρνητική  της  σηµασία),  να  χαθούν οι γιοι  του Αιγύπτου  

(ὄλοιντο ), προτού  τις  κάνουν  δικές   τους. Η  ευχή   εκφράζεται  µέσω  της  

ευχετικής  ευκτικής. 

         Αυτή  η  δεύτερη  επίκληση στους  στίχους  23-39, θα  µπορούσε  να  

αποτελέσει  από  µόνη  της  µία  δεύτερη  µορφή  ύµνου  ή  µία    προσευχή  µε τα  

δοµικά  στοιχεία  ενός  ύµνου.  Όµως,  θα  µπορούσαµε    να  τη  δούµε  και  ως  

προέκταση  της  επίκλησης  στο ∆ία  που υπάρχει  στην αρχή της παρόδου.   Αν  

τη  δούµε   υπ’ αυτό  το  πρίσµα, οι    ∆αναΐδες  καλούν   πρωτίστως  και  κυρίως 

το  ∆ία.  Η  πόλη, η γη, τα νερά, οι ύπατοι  και  οι  χθόνιοι  θεοί  είναι  

συνοδευτικά  στοιχεία  και θεότητες   της    επικλήσεως, αλλά  η επίκληση στο  

στίχο 26  εστιάζεται  και  καταλήγει για  άλλη  µία  φορά  στη θεότητα  µε την 

οποία γίνεται η αρχή,  δηλαδή το  ∆ία. Η  θεότητα, βέβαια,  µπορεί  να  παραµένει 

                                                 
102 Για  µία διαφορετική  ανάλυση   των  στίχων  βλ.  Johansen.-Whittle 1980,II : 23-25.  Θεωρούν 
ότι    δεν υπάρχει  τριµερής  διάταξη  (στην ανάλυσή τους  ακολουθούν  την  έκδοση  του κειµένου 
από   Haupt  και αργότερα  Werner). 
103 Η  έκδοση  του  Murray και   Page   διατηρεί  την  προστακτική.  Οι  Johansen  και  Whittle  
χρησιµοποιούν  στην  έκδοσή  τους  την  ευκτική  δέξαιτε. Θεωρώ  ότι  η  προστακτική   είναι  πιο  
πιθανή  στη  συγκεκριµένη  περίπτωση, ώστε  να  επιτυγχάνεται  συµφωνία  στην  έγκλιση  και  µε  
το  πέµψατε  που  ακολουθεί.   
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η  ίδια, ο  χαρακτηρισµός  της  όµως  είναι  διαφορετικός.  Ο  ∆ίας  δεν  είναι  

δηλαδή  ο  ∆ίας   ἀφίκτωρ  του  πρώτου  στίχου,  αλλά ο  ∆ίας  «προστάτης  των  

ευσεβών  ανθρώπων» της  πόλης  (ο  οἰκοφύλαξ ὁσίων ἀνδρῶν ), από  την  οποία   

πόλη οι ∆αναΐδες ζητούν την  αποδοχή. 

        Το αίτηµα  να  στρέψει  ο  ∆ίας τη  µατιά  του  στην οµάδα  των   Ικέτιδων 

(ἐπίδοι  προφρόνως),  δεν  είναι  το  πραγµατικό  αίτηµα  της  προσευχής,  αν  

θέλουµε  να  µιλήσουµε  µε  όρους  που  αφορούν  στη  δοµή   της.   Το  ρήµα  

ἐπίδοι  είναι    ουσιαστικά  µία  πρώτη  προσπάθεια  προσέγγισης  του θεού·  είναι 

ένας    τρόπος  έκκλησης.  Τα  πραγµατικά  αιτήµατα  ( τελευταίο  δοµικό µέρος  

το  «αίτηµα»  στις  προσευχές  και  τους  ύµνους) του  χορού  στην πάροδο  είναι  

δύο  και   διατυπώνονται  έντονα   µέσα  από τη  χρήση  της  προστακτικής :   

δέξασθε   ἱκέτην   ( στίχ.27)  και   πέµψατε  ποντόνδε  (στίχ.33).  Η  ευχή- κατάρα  

που  ακολουθεί :  ὄλοιντο, αν  και  σε  ευκτική,  αποτελεί  και  αυτή ένα  είδος  

αιτήµατος, όπως  και  οι προηγούµενες  προστακτικές ( και διευρύνει  και 

αποσαφηνίζει  το νόηµα του   δευτέρου αιτήµατος   στην  προστακτική : πέµψατε  

ποντόνδε .  Όταν  ζητούν   από  το  θεϊκό  παράγοντα  να  αποµακρύνει, να  ρίξει  

στο  πέλαγος  τους  διώκτες  τους,  ζητούν  ουσιαστικά  το  θάνατό  τους:  ὄλοιντο).  

   -      Συνολικά  για  τους  πρώτους  τριάντα εννέα στίχους  µπορούµε  να  

κάνουµε  τις  εξής  παρατηρήσεις :    

       Κάθε  είσοδος  «παρέχει  την  πρώτη  ισχυρή  εντύπωση»,  όπως  επισηµαίνει  

ο Taplin.104    Με την  είσοδο του  χορού  των ∆αναΐδων  στην ορχήστρα, 

µαθαίνουµε  όλα  εκείνα τα  στοιχεία  που  µας  είναι  απαραίτητα  για  έναν  

πρώτο  χαρακτηρισµό  της κατάστασής του.  Το  µέτρο,  όπως  αναφέρθηκε  

                                                 
104 Βλ. Taplin.1988: 49. 
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παραπάνω  είναι ο εµβατηριακός  ανάπαιστος.105  Το  ίδιο  µέτρο συναντάµε  και  

στις  εισόδους  των   Περσών  και  του   Αγαµέµνονα.106Η  ύπαρξη  αυτού  του 

µέτρου  στους  εισαγωγικούς  στίχους  της  τραγωδίας,  δηλώνει  έναν  όχι   

απότοµο  τρόπο  εισόδου,  αλλά  µία  τάξη  και  πειθαρχία, σχεδόν  στρατιωτική, 

στην ουσία  τελετουργική.  Ο χορός προχωρεί  µε  συγκεκριµένο  βηµατισµό  και  

οδεύει    προς   ένα  βωµό, έναν ιερό  χώρο.107 Οι ∆αναΐδες  συγκεντρώνονται  και  

ετοιµάζονται κατά  τον  Scott  να  προχωρήσουν  στην  επόµενη  φάση.108  

      Οι  επικλήσεις  που απευθύνουν  οι ∆αναΐδες  στους  θεούς, στο πρώτο  

κοµµάτι  της  παρόδου, πριν  από  τα  στροφικά  µέρη,  αποτελεί  µία  προσπάθεια  

επικοινωνίας  µε  το θεϊκό  παράγοντα  και  προσπάθεια   υπενθύµισης  σ’ αυτόν  

της  θεϊκής  τους καταγωγής. Στην  αρχή  της  παρόδου,  απευθύνονται  

αποκλειστικά  στο  ∆ία  ως θεό  που υποδέχεται  τις  αφιχθείσες  ξένες και  

χρησιµοποιούν  ένα πιο  ευγενικό,   πιο  ήπιο  τρόπο  επίκλησης  που   εκφράζεται  

µέσω  της  ευκτικής  έγκλισης.  Η αρχική τους  επίκληση   διατυπώνεται  στο  γ΄  

ενικό  πρόσωπο (µορφή : «Er  Stil»). ∆εν  επιλέγουν τον  εξίσου  συνήθη  τρόπο 

επίκλησης : «Du  Stil»,  σε  β΄ πρόσωπο, ούτε  και  κάνουν  χρήση  της  

προστακτικής.  Η στάση  τους  αυτή  δείχνει  προσπάθεια για  captatio  

                                                 
105 Για  τον  ανάπαιστο  στα  έργα  του  Αισχύλου βλ.  Smyth. 1896: 139-165.  Για  τον  ανάπαιστο   
στις  παρόδους  βλ.  ειδικότερα  τις  σελίδες  145-150. 
106 Βλ. Scott.1984: 166.  Βλ.  και  τα σχόλια  της   Hall για  την πάροδο των   Περσών του  
Αισχύλου, (Hall. 1996: 106). Οι  στίχοι  1-39  είναι  ότι  και  οι  στίχοι  1-64  στους  Πέρσες. 
Ανήκουν  δηλαδή  στο  προγραµµατικό  µέρος  της  παρόδου, όπου  η  εστίαση  γίνεται  στο  
παρελθόν  στους   Πέρσες, ενώ  ανοίγεται  στο  παρόν  και στο µέλλον  στις  Ικέτιδες. 
107 «Η προσέγγιση  του   ικέτη  στο  χώρο  του  ιερού  είναι  και η  αρχή της  ικεσίας του» 
(Taplin.1977: 193). Εκτός  από την ικεσία, η τελετουργική είσοδος  του  χορού παραπέµπει  και 
στο  προσοδιακό  σχήµα. Πρβλ. « Η πάροδος  και τα  στάσιµα  αντανακλούν  το  πρωτότυπο  
σχήµα : προσόδιον και  στάση  σε  βωµό»  (Sourvinou-Inwood.2003:  199).  Πρβλ.  14ο  Ολυµπ.  
Πινδάρου. Ο  14ος  Ολυµπ.  του  Πινδάρου « λόγω του  αυτοαναφορικού  σχολίου του  χορού ότι  
προχωρεί µε  ανάλαφρο  βήµα και λόγω  του  µετρικού  σχήµατος  της  ωδής  σε  συνδυασµό  µε  
την ύπαρξη  ιερού  Χαρίτων,  έχουν  οδηγήσει  τους µελετητές στην  υπόθεση ότι  η  ωδή  είναι 
προσόδιο, συντεθειµένη  προς  εκτέλεση καθ’οδόν  προς  το  ναό»  ( Αθανασάκη .2005: 53). 
108 Βλ. Scott.1984: 166. 
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benevolentiae ή ορθότερα captatio  adtentionis109, µέσα από  µία  ταπεινή στάση, 

αλλά   δείχνει  και την  απόσταση που  πρέπει  να  υπήρχε  ανάµεσα  στις  Ικέτιδες  

και  το  βωµό110 (πιθανόν  ο  βωµός   να  µην   ήταν  άµεσα ορατός).  Επιλέγουν   

ένα  πιο  απρόσωπο  και  ευγενικό  τρόπο  έκκλησης του  θείου, ακριβώς  για  να  

δηλώσουν  την  υποταγή  τους, αλλά  και  τη δύσκολη  θέση  στην οποία  

βρίσκονται (δεν  τους  έµεινε  τίποτ’ άλλο  να  κάνουν· οι θεοί είναι  η µόνη  

σωτηρία  τους).   Στο  πρώτο  µέρος,  λοιπόν,  έχουµε  ένα  περιγραφικό  τρόπο  

επίκλησης του  θεού  ∆ία. Οι  ∆αναΐδες  στους  πρώτους  22 στίχους προσπαθούν 

να  ορίσουν τις  χωροχρονικές, τελετουργικές  και  επικοινωνιακές  συντεταγµένες 

τους.  Στη  δεύτερη  επίκληση  στο  θεϊκό  παράγοντα,  από  το  στίχο 23 και  εξής, 

οι  ∆αναΐδες  φαίνεται  να  αποκτούν  περισσότερο  θάρρος·  θάρρος  που  τους  

έχει   παρέξει   η  εκ  του  Άργους θεϊκή   τους καταγωγή  (την οποία έχουν  

εκθέσει   εν τω  µεταξύ).  Καταλήγουν  στους  στίχους  27  και  33  µε τις   ευχές  

τους,   διατυπωµένες   άµεσα  σε  προστακτική  και  σε  β΄ πληθυντικό πρόσωπο.   

• Στροφικά  µέρη  παρόδου 

      Στην  πρώτη  στροφή   που  έπεται  των  επικλήσεων στο  ∆ία, την πόλη του 

Άργους,  τους ύπατους  και  χθόνιους  θεούς (στ.1-39),  οι  ∆αναΐδες επικαλούνται  

το µυθολογικό πρόγονό τους  Έπαφο,111γιο της  Ιούς  και  του ∆ία.  Τον  καλούν  

να έρθει  βοηθός τους.   Η αλλαγή που   έχει  επέλθει  στο λόγο τους   γίνεται  

εµφανής  από το   επίρρηµα και  το σύνδεσµο  :  νῦν  δὲ,  που  δηλώνουν  εισαγωγή  

και  µετάβαση  σε  κάτι  διαφορετικό.  Οι  ∆αναΐδες  µετά  την  έκκληση  και   

προσπάθεια  επικοινωνίας  τους  µε τα  θεµελιώδη  και  γενικά  στοιχεία  που  

συγκροτούν  την  κοινότητα,  κλείνουν  τη  διόπτρα  και εστιάζουν  βαθύτερα  στο  
                                                 
109  «Υπάρχει  ολόκληρη στρατηγική  πίσω  από  σύνθεση ενός  ύµνου, µε  σκοπό  να  αποσπασθεί 
η προσοχή  του  θεού» (Furley.1995: 32). 
110  Για  τη  θέση  βωµού  στο  θέατρο  του  ∆ιονύσου  βλ. Rehm.1988: 301-2, Taplin.1977:198, 
449 και Griffith. 1986:329-330. 
111 Για  την  επίκληση  του  Έπαφου βλ. Willink. 2002 : 711-8. 
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χρόνο.  Από τα  άµεσα  και  απτά  πηγαίνουν  στα  απώτερα,  αλλά  εξίσου  

θεµελιώδη στοιχεία  που  σχετίζονται  µε την   κοινότητα. Υπάρχει, λοιπόν, µία 

µετάβαση  θεµατική, που  είναι  παράλληλα  µετάβαση  και   προσέγγιση  χωρική, 

κοινωνική,  επικοινωνιακή. Στην  επίκλησή  τους,  αυτή  τη  φορά  απουσιάζει  το  

ρήµα.  Υπάρχει  όµως,  η  µετοχή   ἐπικεκλοµένα   (από  το  ρήµα ἐπικαλοῦµαι ) που  

κάνει  σαφή  την προσπάθεια  για  επικοινωνία. Ο  Έπαφος,  το θεϊκό  µοσχάρι  

που  επικαλούνται,  έλκει την καταγωγή  του  άµεσα  εκ του  ∆ία.112   Μετά  την  

επίκληση  (ὅντ' ἐπιλεξαµένα113) , υπάρχει  άλλη  µία  µετάβαση   στο κείµενο, που 

δηλώνεται   πάλι µε  το  χρονικό  επίρρηµα  νῦν  .  Το  ρήµα  που ακολουθεί  στο  

στίχο  53  δηλώνει  την πρόθεση:  ἐπιδείξω.    Την  προσπάθεια  προσέγγισης  του  

Έπαφου   ακολουθεί  η  προσπάθεια  για  απόδειξη  της θεϊκής καταγωγής (πιστὰ  

τεκµήρια)  στους  κατοίκους  της  χώρας  γαιονόµοις.    Η  παρουσία  ενός  

οἰονωπόλου 114   θα  διευκόλυνε την  προσπάθεια   των  ∆αναΐδων, όπως   

οµολογούν (στ.57/58-60 ).   

        Η  στοφή  β΄, η αντιστροφή  της  και  η στροφή  γ΄ αποτελούν  τα   θρηνητικά  

κοµµάτια  της  παρόδου  και  είναι  ουσιαστικά  τα  τεκµήρια  και   οι οιωνοί    

που  ανέφεραν  παραπάνω οι  ∆αναΐδες. Ο  χορός   παροµοιάζει   σ’ αυτές  τις  

στροφές  τον  εαυτό του  µε   την Αηδόνα  που  διώκεται    από  γεράκι  και  που 

θρηνεί  για  το  χαµό του παιδιού της.  Οι  ∆αναΐδες  συνδέουν   θρηνητική  

                                                 
112 Η  ιστορία  της  Ιούς  και  του Έπαφου  λειτουργεί  για  τις  ∆αναΐδες  ως   «µέσο  
προσανατολισµού»  (Rosenmeyer.1982: 158). 
113 Στην  έκδοση  του  Page  ὅν τ' ἐπιλεξαµένα. 
114  Οι εικόνες που  δηµιουργούνται  είναι  εκπληκτικές.  Ο  οιωνοπόλος   είναι  αυτός  που  κάνει  
προφητείες  για  το  µέλλον,  βασιζόµενος  στην  πτήση  και  τις  κραυγές των  πουλιών.  Αµέσως  
παρακάτω  οι  ∆αναΐδες παροµοιάζουν  τον  εαυτό  τους  µε  πουλιά που  ξεσπούν  σε  θρήνους,  
κραυγές. 
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γλώσσα  και  θρηνητικές  πρακτικές :  ξεσκίζουν  τα   µάγουλά τους   και  την 

καρδιά  τους115 ( στ.70-72116):  

δάπτω τὰν ἁπαλὰν 
εἱλοθερῆ117 παρειὰν 

ἀπειρόδακρύν τε καρδίαν. 
 
 

     Η εικονοποιία  από  τις  παραπάνω  περιγραφές   είναι ιδιαίτερα  έντονη.  Η  

ανησυχία   και  ο φόβος     είναι  τα διάχυτα  συναισθήµατα.  Οι  ∆αναΐδες   δεν  

ξέρουν  αν  θα  βρουν  ανταπόκριση και αν  θα  γίνουν  αποδεκτές  στην  πόλη  ως  

ικέτιδες.   Με το κλίµα  εξαιρετικά  δραµατικό  και το θεατή  εντυπωσιασµένο 

από  τις  εικόνες  που  προηγήθηκαν -   φτάνει σχεδόν να συµπαθεί  πραγµατικά  

τις  κόρες   που  βρίσκονται  σε αυτήν την κατάσταση-,  οι  ∆αναΐδες  στρέφονται  

ξανά  προς  τους  θεούς  και  τους  απευθύνουν  έκκληση. Υπάρχει  έντονη 

προσπάθεια   για  εύρεση  διαύλων  επικοινωνίας και  µία  κλιµάκωση  στα  

συναισθήµατα,  αφού  σε  τόσους  λίγους  στίχους, υπάρχουν  τόσες   εκκλήσεις  

στο θείο.  Το  τραγικό  κλίµα  και η συναισθηµατικά  φορτισµένη  ατµόσφαιρα  

εδραιώνονται   όλο  και πιο πολύ  κατά  την πορεία  του  έργου, έτσι  ώστε  να  µη  

µείνουν  ασυγκίνητοι,  αλλά  να  εµπλακούν  συναισθηµατικά   όλοι  οι  αποδέκτες  

των εκκλήσεων  και  επικλήσεων  των  ∆αναΐδων  (αλλά  και οι  ίδιοι  οι θεατές). 

       Οι  στίχοι  77/78 κ.ε.  είναι  η συνέχεια  στην  εναγώνια  προσπάθεια  που 

κάνουν  οι ∆αναΐδες  για  να  επιτύχουν  τους  στόχους  τους.118  Όλα τα  δοµικά  

                                                 
115 Έχουµε  χρήση  προκλητικών  µεταφορών  και έντονων  εικόνων. Χρησιµοποιείται  ταυτόχρονα  
το  εσωτερικό  και εξωτερικό (καρδιά – µάγουλα)  σε  µία  άρρηκτη  ενότητα. 
116 Πρβλ. και  στ. 76-77  σε Ικέτιδες  Ευριπίδη .  Η  διαφορά  εδώ  είναι  ότι  ο θρήνος είναι  για  
νεκρούς :  
διὰ παρῆιδος ὄνυχι λευκᾶς  
 αἱµατοῦτε χρῶτα φόνιον· <ἒ ἔ.>  
117  Νεἱλοθερῆ   αντί   εἱλοθερῆ   στην  έκδοση  του  Page  και  των  Johansen  και Whittle. 
118  Βλ. Sourvinou- Inwood. (υπό έκδ.): « Ξεδιπλώνεται  ένας  πολύ πυκνός  ιστός  θρησκευτικών 
εκφράσεων  και  εννοιών από  το στίχο 77 κ.ε.».  
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στοιχεία  του  ύµνου  απαντούν σ’αυτούς  τους  στίχους («επίκληση», «ευλογία», 

«ευχή- αίτηµα»119): 

 

ἀλλά, θεοὶ γενέται, κλύετ' εὖ τὸ δίκαιον ἰδόντες·          77/78                   [ἀντ. γ                           
        ἥβᾳ µὴ τέλεον  
        δόντες ἔχειν παρ' αἶσαν,                              80 
        ὕβριν δ' ἐτύµως στυγοῦντες,  
        πέλοιτ' ἂν ἔνδικοι γάµοις120.  
    ἔστι δὲ121 κἀκ πολέµου τειροµένοις  
        βωµὸς ἀρῆς φυγάσιν  
        ῥῦµα, δαιµόνων σέβας.                               85 
  
       εἴθ' εἴη ∆ιὸς εὖ παναληθῶς *                                                [στρ.δ.  
      ∆ιὸς ἵµερος· οὐκ εὐθήρατος ἐτύχθη.  
          παντᾷ τοι φλεγέθει  
      κἀν σκότῳ µελαίνᾳ ξὺν τύχᾳ  
          µερόπεσσι λαοῖς.                                    90 
  
     πίπτει δ' ἀσφαλὲς οὐδ' ἐπὶ νώτῳ                                              [αντ.δ.  
      κορυφᾷ ∆ιὸς εἰ κρανθῇ πρᾶγµα τέλειον.  
          δαυλοὶ γὰρ πραπίδων  
       δάσκιοί τε τείνουσιν πόροι  
          κατιδεῖν ἄφραστοι.                               95 
      ἰάπτει δ' ἐλπίδων                                                               [στρ.ε  

                                                 
119 Για  τα δοµικά  µέρη  του  ύµνου  βλ. Ausfeld.1903, 505 κ.ε.,  Furley  και  Bremer.2001,Ι: 50-
64. Για  τη  δοµή της  προσευχής   βλ.  Pulleyn.1997: 3 κ.ε. 
120 Ο  Page χρησιµοποιεί  την  ίδια  γραφή  µε  το  Murray. Οι   Johansen  και  Whittle στην  
έκδοσή τους αντί για    ἔνδικοι γάµοις ,   έχουν :ἔνδικος γάµος. 
121 Ο  Page   σ’ αυτό  το σηµείο : ἔστιν κἀκ πολέµου. 
* το  κοµµάτι  αυτό  παρουσιάζει  πρόβληµα. Γενικά  ακολουθείται  η  έκδοση  όπως  δίδεται  
µέσα  από  το  TLG (έκδοση Murray) . Επειδή  όµως  σε  αρκετά  σηµεία  κατά τις µεταγενέστερες 
εκδόσεις  υπάρχουν  διαφορές, όπου είναι  αναγκαίο   θα  γίνεται παράθεση λέξεων ή φράσεων ή 
του  ίδιου του  κειµένου.    Στις  εκδόσεις  των  Johansen - Whittle  και Page   υπάρχει  µία  τελείως  
διαφορετική  διάταξη.  Παραθέτω  ενδεικτικά την  έκδοση  του  Page (την ίδια  διάταξη µε 
απειροελάχιστες  διαφορές  στη µορφή, ακολουθούν   στην έκδοσή τους,  οι Johansen και Whittle):  
 
εἴθ' εἴη ̓κ ∆ιὸς εὖ παναληθῶς ·                                                      [στρ.δ.  
      ∆ιὸς ἵµερος· οὐκ εὐθήρατος ἐτύχθη· 
          δαυλοὶ γὰρ πραπίδων  
       δάσκιοί τε τείνουσιν πόροι κατιδεῖν ἄφραστοι.         90 
                                  
      πίπτει δ' ἀσφαλὲς οὐδ' ἐπὶ νώτῳ ,                                             [αντ.δ.  
      κορυφᾷ ∆ιὸς εἰ κρανθῇ πρᾶγµα τέλειον·  
    παντᾷ τοι φλεγέθει  
      κἀν σκότῳ µελαίνᾳ ξὺν τύχᾳ µερόπεσσι λαοῖς.      95                                
  
      ἰάπτει δ' ἐλπίδων                                                               [στρ.ε  
      ἀφ' ὑψιπύργων πανώλεις βροτούς, 
  βίαν δ' οὔτιν' ἐξοπλίζει. 
      πᾶν ἄπονον δαιµονίων·                             100 
      ἥµενος ὃν φρόνηµά πως  
      αὐτόθεν ἐξέπραξεν ἔµ- 
          πας ἑδράνων ἀφ' ἁγνῶν. 
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      ἀφ' ὑψιπύργων πανώλεις  
  βροτούς, βίαν δ' οὔτιν' ἐξοπλίζει·  
      πᾶν ἄπονον δαιµονίων·                             100 
      ἥµενος ὃν φρόνηµά πως  
      αὐτόθεν ἐξέπραξεν ἔµ- 
          πας ἑδράνων ἀφ' ἁγνῶν.  
 
 
      Ο στίχος  77  ξεκινά  µε  το  σύνδεσµο  ἀλλά 122  και  αποτελεί  ένα  µέσο  για  

το συγγραφέα, όπως    η φράση    νῦν  δὲ  προηγουµένως,  για  να δείξει  τη  

µετάβαση.   Το  θέµα  αλλάζει   και υπάρχει  ένα  άνοιγµα   από  το  παρελθόν στο  

µέλλον.  Το  ἀλλά   ακόµα  καθιστά  σαφές  ότι όλα  όσα  προηγήθηκαν  ήταν ένα  

είδος  εισαγωγής  ή προϊδεάσµατος    στα  όσα  έπονται.  Η  µετάβαση  γίνεται  µε  

επίκληση. Υποκείµενο  της  επικλήσεως   είναι  οι  γενέτες  θεοί (θεοὶ γενέται 

στ.77) .   Με  αυτό το  χαρακτηρισµό  οι  ∆αναΐδες  απευθύνονται  κυρίως  στον 

πατέρα  των θεών  και  δικό  τους    γενέτη¸  ∆ία.  Η  λέξη   γενέται,  όµως, έχει    

ένα  εννοιολογικό  εύρος.   Συµπεριλαµβάνεται  σ’αυτήν, µάλλον, και  ο Έπαφος  

ως  απόγονος  του  ∆ία και  δικός  τους  γενέτης (εξ ου και  ο πληθυντικός).  Άρα,  

οι  ∆αναΐδες  φαίνεται  να επικαλούνται    µε  έναν  άλλο καινούργιο τρόπο  τις  

θεότητες  που  νωρίτερα  είχαν  επικαλεστεί.  Η  επίκληση  των  ∆αναΐδων  στους 

θεούς  του  γένους τους   είναι να  γίνουν  πρόθυµοι  ακροατές:   κλύετ' εὖ. 

Συνεχίζεται, λοιπόν,  η χρήση  της  προστακτικής  εγκλίσεως.  Αυτό  που είναι  

αρκετά  ενδιαφέρον  είναι η έµφαση που δίδεται  από  τις    ∆αναΐδες  στην όραση/ 

εποπτεία.   Θα  λέγαµε ότι  η όραση  κυριαρχεί  ως  αίσθηση  στο κείµενο.123 Οι 

∆αναΐδες  ζητούν  την  ακρόαση από  τους  θεούς,  αφού   όµως  έχουν  αποσπάσει  

το  βλέµµα  των  θεών  και  το  έχουν  στρέψει  στο δίκιο (τὸ δίκαιον ἰδόντες) .124  Η  

                                                 
122  « Πολλές  προσευχές  αρχίζουν  µε  τη  λέξη  ἀλλά   και ακολουθεί   προστακτική  ή 
απαρέµφατο.... Σε  περιβάλλοντα  προσευχής η παρουσία  της λέξης  αυτής  δηλώνει  µετάβαση 
από  το  γνωστό  παρόν στο  αβέβαιο  µέλλον » (Pulleyn.1997 : 132).  
123  Το  φαινόµενο  αυτό στο  έργο  του  Αισχύλου  Ικέτιδες  θα  αναλυθεί  ειδικότερα και  προς  το  
τέλος  της  εργασίας. 
124  Ένα  πολύ  ωραίο  παράδειγµα  ωδής  για  τη  χρήση  που  γίνεται  σ’αυτήν  ρηµάτων  
αισθήσεως,  είναι  ο 14ος  Ολυµπιόνικος  του  Πινδάρου. Βλ. Αθανασάκη.2005 :50-54 , αλλά  και 



 - 35 -  

όραση,  έστω  και αν  δεν  έχει  αντικείµενο τώρα τις  ίδιες  τις  ∆αναΐδες,  

εξακολουθεί  να  προηγείται  της  ακοής, διατηρώντας µία  ιεραρχική  

προτεραιότητα, αφού   η οπτική  αντίληψη (ἰδεῖν)  συνεπάγεται και νοητική  

αντίληψη (εἰδέναι)125   και ως εκ τούτου η  ακρόαση   επιτυγχάνεται  καλύτερα  

µέσα  από  τη  γνώση που έχει  επιφέρει  η όραση.  Με απλή αυτηκοΐα  άλλωστε, 

όλες   οι δραµατικές  σκηνές  που εκτυλίχθηκαν (σπαρακτικές  φωνές, γδαρµένα 

µάγουλα) θα  έχαναν  το νόηµά τους  και οι ∆αναΐδες  δεν  θα  επιτύγχαναν το 

σκοπό τους : την εµπλοκή των  θεών  σε  ένα  πλαίσιο  επικοινωνίας,   

συγκίνησης, συµπάθειας και  χάριτος   που θα οδηγήσει  µε τη σειρά  του  στη 

σωτηρία.  

    Στους στίχους αυτούς  εισάγεται   και  ένα  άλλο  θέµα· το θέµα  της  

δικαιοσύνης.  Οι  ∆αναΐδες  παρακαλούν  τους  θεούς  να  τις  ακούσουν πρόθυµα, 

γιατί  θεωρούν  ότι  έχουν  το  δίκιο  µε  το µέρος τους (τὸ δίκαιον ἰδόντες).  

Αιτούνται  τη βοήθεια/ συµπαράσταση    των  θεών µε την απόδοση  δικαιοσύνης   

(πέλοιτ' ἂν ἔνδικοι126).    Οι  θεοί,  καθώς  µισούν  την  παρανοµία  (ὕβριν δ' ἐτύµως 

στυγοῦντες),  οφείλουν  να  φανούν  δίκαιοι και   να  µην  αφήσουν  την ορµή  της  

νιότης  των διωκτών  των  ∆αναΐδων,  να ικανοποιήσει  τους  πόθους  της (µὴ 

δόντες τέλεον  ἥβᾳ ἔχειν παρ' αἶσαν127).  Η  δυνητική  ευκτική  δίνει την εντύπωση  

µίας  πιο  ευγενικής  έκκλησης στο  θείο  (=θα  µπορούσατε  να φανείτε δίκαιοι).  

Οι ∆αναΐδες, όµως, µε  αυτήν  τη φαινοµενικά  ευγενέστερη  επίκληση µοιάζουν  

σχεδόν να προσπαθούν να  επιβάλουν  στο θείο να φανεί  δίκαιο, θεωρώντας  τις  

                                                                                                                                      
Segal.1985: 203-206. Πολύ  ωραία και η φράση  στον  6ο Ισθµιόνικο του  Πινδάρου, στίχ.62, όπου  
οι  ύµνοι  βλέπουν το  φως :  «ἀνὰ δ' ἄγαγον ἐς φάος οἵαν µοῖραν ὕµνων».    Είναι  χαρακτηριστική  
της αισθητικής  αντίληψης  των  Ελλήνων. 
125 Τα  δύο  απαρέµφατα  είναι  οµόρριζα  και  άρα  το ρήµα  ὁράω-ῶ   σχετίζεται  άµεσα  µε  το 
ρήµα οἶδα.  Για  τον  Vernant.2003: 240: « ὁράω-ῶ  και   οἶδα   είναι  ένα  πράγµα». 
126 Βλ.  Furley και Bremer.2001,II: 243,  σχ. σε στίχο 82.  
127 Βλ. Furley και Bremer.2001,II:242-3, σχ. σε  στίχο 80  και 83 –85. 
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δικές  τους  πράξεις  δίκαιες  και υπενθυµίζοντας  στους θεούς  το  µίσος  τους  για  

την  ὕβριν, την  οποία  αποδίδουν  αποκλειστικά  στους  διώκτες  τους. 

      • Από το στίχο 86 κ.ε.128  αρχίζει η   «ευλογία», το  δεύτερο µέρος  του ύµνου.  

Αυτό γίνεται  αισθητό   στη β΄ αντιστροφή,  στο  σηµείο  που αρχίζει ο χορός  να 

λέει  ότι  ο βωµός  είναι  η σωτηρία, το  στήριγµα  γι’ αυτούς  που έχουν  φύγει  

εξορία (στ.84-85).  Φαίνεται,  δηλαδή, ο χορός  σ’ αυτό το σηµείο  να έχει  ήδη  

πιστέψει  ή  να  το  παρουσιάζει ως  δεδοµένο, για  να το πιστέψει και  να πάρει  

δύναµη, ότι  οι θεοί θ’ ανταποκριθούν  στο  κάλεσµά  τους  και θα  τους  

παρέξουν την πολυπόθητη  σωτηρία.  Από τη  στροφή δ΄ ως  και τη  στροφή ε΄ 

συνεχίζουν  οι ∆αναΐδες  µ’ ένα είδος « ευλογίας» (το κύριο  µέρος  της  ευλογίας  

θα  ξεκινήσει  παρακάτω).  Η  φράση   «εἴθ' εἴη ∆ιὸς εὖ παναληθῶς  ∆ιὸς ἵµερος»  

και  όσες  ακολουθούν,   είναι  διαποτισµένες  από  µία  αµφιβολία φιλοσοφικού  

τύπου,  για  το  αν  δηλαδή το  ανθρώπινο  θέληµα  ταυτίζεται  µε    το  θεϊκό.  Τη  

µια στιγµή  οι ∆αναΐδες παραδέχονται  ότι  ο βωµός  των θεών  είναι η σωτηρία 

τους,   αλλά  την αµέσως  επόµενη    αναρωτιούνται  για  τη σύµπτωση   θεϊκού  

και  ανθρώπινου θελήµατος: «Γιατί είναι  δύσκολο να  εξιχνιάσεις  τις επιθυµίες  

του (∆ία)/ είναι  δύσκολο  να  τις  συλλάβεις» (στ.86-87).  Η  σκέψη  αυτή  

πυροδοτεί  άλλες σκέψεις  για  τη  δύναµη  και την  ανεξαρτησία  του  θείου που  

ακολουθούν  στους  αµέσως  επόµενους  στίχους. 

     Από  το  στίχο 88 έως το στίχο103  οι  ∆αναΐδες  εκθέτουν τις   ικανότητες  του 

θεού  να  εµφανίζεται παντού  και  να παίρνει αποφάσεις  αβίαστα  από  ψηλά  

(πίπτει   ....ἰάπτει  .....πᾶν ἐξέπραξεν ). Η  έκθεση  των  ικανοτήτων  του  θεού, 

ακολουθείται  άλλη  µία  φορά  από το  αίτηµα  της  αυτοψίας. Το  αυτόβουλο,  

                                                 
128 Οι  στίχοι  αυτοί  θυµίζουν  τους  στίχους 160-183 στον  Αγαµέµνονα   του Αισχύλου 
(Finley.1972: 66). Βλ. ειδικότερα το σχολιασµό   του  Fraenkel  στον   Αγαµέµνονα  του  Αισχύλου 
πάνω  σ’αυτούς  τους  στίχους  (Fraenkel. 1950, ΙΙ: 99-114  και  ιδιαίτερα  σελ. 112-3). Για  τους  
στίχους  86-95  στις   Ικέτιδες  βλ.  Booth.1955: 21-25.  
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απρόβλεπτο  και  ανεξιχνίαστο  του  θεϊκού  θελήµατος  καθιστά  επιτακτικότερη  

τη  διατύπωση  της  «ευχής-αιτήµατος».  Στην  ε΄ αντιστροφή  ζητείται  από  το  

θεό  µε  την  τόση  δύναµη να  ρίξει  το βλέµµα  του  στην  ανθρώπινη  παρανοµία   

(ἰδέσθω δ' εἰς ὕβριν  ).  Η  «ευχή»   τίθεται  στην προστακτική, αλλά  στο γ΄ ενικό  

πρόσωπο.  Βλέπουµε   συνεχώς  τη διάσταση  που παίρνει  στο  έργο  αυτό η  

οπτική  αντίληψη  και  µέσω  αυτής η  νοητική.    Τονίζεται,  επίσης,   και  η 

έννοια  της  ύβρης  ως  αντίθετης  στην  έννοια  του  δικαίου.  Επανειληµµένα οι  

∆αναΐδες ζητούν  από  τους  θεούς  να δουν  την ύβρη  και  να την τιµωρήσουν, 

θεωρώντας  ότι  οι  ίδιες  δεν υποπίπτουν  σε  σφάλµα.129 

      Η  στροφή  ζ΄(στ.117-122),  το εφύµνιο  α΄(στ.123-127) και  η αντιστροφή ζ΄, 

µοιάζουν θεµατικά  µε τη στροφή  και   αντιστροφή β΄ και  τη στροφή  γ΄ που 

προηγήθηκαν.  Έχουν  όλα  τα στοιχεία που ταιριάζουν  σε θρήνο.130       

τοιαῦτα πάθεα µέλεα θρεοµένα λέγω             [στρ.ζ.  
      λιγέα βαρέα δακρυοπετῆ,  
      ἰὴ ἰή,  
      ἰηλέµοισιν ἐµπρεπῆ·  
          ζῶσα γόοις µε τιµῶ.  
  
        ἱλεῶµαι µὲν ᾿Απίαν βοῦνιν,                  [ἐφυµν. a.  
      καρβᾶνα δ' αὐδὰν εὖ, γᾶ, κοννεῖς.   
      πολλάκι δ' ἐµπίτνω λακίδι σὺν λινοσινεῖ  
          Σιδονίᾳ καλύπτρᾳ.  
 
θεοῖς δ' ἐναγέα τέλεα πελοµένων καλῶς          [ἀντ. ζ.  
      ἐπίδροµ', ὁπόθι θάνατος ἀπῇ131.  
      ἰὼ ἰώ,  
      ἰὼ δυσάγκριτοι πόνοι.  
          ποῖ τόδε κῦµ' ἀπάξει;  

                                                 
129 Η  εικόνα  της  δυσφορίας  τους  καθίσταται   εντονότερη  µε  τις φράσεις  που χρησιµοποιούν  
για να περιγράψουν  τους  διώκτες  τους:  δυσπαραβούλοισι φρεσίν    και  διάνοιαν µαινόλιν. 
130 Με  µπλε σηµειώνονται  οι όροι µε  θρηνητική  χροιά. Ειδικότερα  για  τα  εφύµνια: « Τα  
εφύµνια  εµφανίζονται συνηθέστερα  στις  θρηνητικές  ωδές και  επικλήσεις, τη στιγµή  που η 
δραµατική  ένταση  µέσα  στην  ωδή  έχει  φτάσει  στο αποκορύφωµά της. Τα τρία  εφύµνια  της  
παρόδου  των   Ικετίδων  του  Αισχύλου, ακολουθούν  µετά  από  µία  επίκληση ή αναφορά στο  
∆ία  και  κορυφώνονται  σε ένα  είδος  µαγικής  ρήσης  στην  οποία  οι κόρες  του  ∆αναού  
καταριούνται  τους  εχθρούς τους.....Τα  παραδείγµατα  φανερώνουν  τη  συνειδητή  χρήση  της  
τυπικής, επανερχόµενης  επωδού, προκειµένου  να  αυξηθεί  η αποτελεσµατικότητα µίας  
επίκλησης ή  ενός  θρήνου»  (Alexiou. 2002 :227). 
131 Συµφωνεί  η  έκδοση  των  Johansen και Whittle. Κατά  τον Page  το  κοµµάτι  αυτό  είναι  
αθεράπευτο. 
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       Μέσω  των  θρηνητικών  πρακτικών  του σκισίµατος  των  ρούχων  και  των 

κραυγών 132   που  βγάζουν  οι  Ικέτιδες προσπαθούν  να  συγκινήσουν  τις  

θεότητες  που τις  ακούν·  και ο  «θρήνος»  γενικά,   ως  πρακτική  και γλώσσα,   

ανήκει  στην  ευρύτερη  περιοχή της  τελετουργίας  και  είναι  µέσο  επιδίωξης  

ενός  διαύλου  επικοινωνίας  µε  το νεκρό, µε το  θείο και µε  την ανθρώπινη 

κοινότητα.  Το  πένθος  και  ο  θρήνος,  που  συνήθως   απαντούν όπου  υπάρχει  

νεκρός,   µετασχηµατίζονται  εδώ από  τις  ∆αναΐδες   σε πένθος  και θρήνο  για  

τις  ίδιες  που   είναι  εν  ζωή  (ζῶσα γόοις µε τιµῶ ). Το πένθος,  δηλαδή,  

στρέφεται  στον  ίδιο  τον ικέτη και  η ικεσία  του ενδυναµώνεται  µέσω  των  

θρηνητικών  µοτίβων. 

         Στο  α΄ εφύµνιο η  έκκληση  στην  Απία  γη  να δείξει  την  ευσπλαχνία  της,  

έχει  ενδιαφέρον από  την  άποψη της  επιλογής των  ρήµατων.  Οι  ∆αναΐδες  

κάνουν  χρήση  του  ρήµατος   ἱλεῶµαι133 = εξευµενίζω, καλώ  κάποιον  να  είναι  

εύσπλαχνος.  ∆εν  πρόκειται  δηλαδή  για  απλό  κάλεσµα  της  γης  του  Άργους,  

αλλά  ένα  κάλεσµα    για  επίδειξη  ελέου  και   ευσπλαχνίας.134  Ακόµα,  υπάρχει  

η  χρήση  του ρήµατος  κοννέω-ῶ, που έχει  τη  σηµασία  του  γιγνώσκω.  Η  Απία  

γη   γνωρίζει  καλά και  αντιλαµβάνεται   τη  βαρβαρική  προφορά  των  

∆αναΐδων:  καρβᾶνα δ' αὐδὰν εὖ, γᾶ, κοννεῖς (στ.118-119),  γι’ αυτό  και καλείται  να  

δείξει  την  ευσπλαχνία  και επιείκειά  της (η προσωποποίηση  είναι  πολύ  

δυνατή). Η   αναγνώριση της    αὐδῆς     των  ∆αναΐδων  από  τη  γη του  Άργους,  

θα  δηµιουργήσει  ένα    δίαυλο  επικοινωνίας   και  απαρχής  του  ελέου. 

                                                 
132 « Οι  θρηνητικές  αναφωνήσεις  και η επανάληψη  γοερών κραυγών  εξασφάλιζε ένα  είδος  
επικοινωνίας» ( Alexiou.2002: 229-30). 
133  Στην  έκδοση  του  Page   το  ρήµα  είναι  ἱλέοµαι. Ο  διαφορετικός  τύπος  του ρήµατος  δεν  
επιφέρει  αλλαγές  στο  νόηµα. 
134 Προηγουµένως  είδαµε  τις λέξεις  και φράσεις   προφρόνως,   αἰδοίῳ  πνεύµατι, χώραν εὔφρονα,  
που   αποτελούν  δείγµα ευνοϊκής, καλόβουλης αντιµετώπισης. 
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     Η  αντιστροφή ζ΄, που  ανήκει στην προσπάθεια  των ∆αναΐδων να  

συγκινήσουν,  κάνει  λόγο  για  µία  ακόµη  πολύ  σηµαντική  τελετουργία·  την  

τελετουργία  της  θυσίας. Η  αρχή, όµως,  της  παρόδου  είναι  προβληµατική  και    

δυσκολεύει  την  ερµηνεία. Οι  στίχοι  123-124 τοποθετούνται  από  τον  Page   

ανάµεσα  σε  cruces  και  θεωρούνται  αδύνατο  να  κατανοηθούν.  Το  πρόβληµα  

εντοπίζεται  συγκεκριµένα στις  λέξεις   ἐναγέα135 τέλεα    και  τη  λέξη   ἐπίδροµα, 

που   έχουν    διάφορες  εννοιολογικές  αποχρώσεις  και  ανάλογα  µ’αυτές    

λαµβάνουν και   διαφορετική  ερµηνεία.136 Η πιθανότερη  κατά  τη  γράφουσα   

ερµηνεία  είναι : «Οι  άνθρωποι  προσφέρουν στους  θεούς  θυσίες/ προσφορές  

για  ευχές  που  εκπληρώθηκαν, όταν  τα  πράγµατα  έχουν  καλή έκβαση» 

(στ.123-124).137    Η  λέξη  ἐπίδροµα  σύµφωνα  µε  την  παραπάνω  µετάφραση,   

έχει  τη  σηµασία   των  επερχόµενων   προσφορών,  µετά  την εκπλήρωση  των  

ευχών.  ∆εν έχουµε, δηλαδή,  εδώ τον τύπο  της προσφοράς που προηγείται,   µε  

στόχο την  απόσπαση    τη θεϊκής  βοήθειας µελλοντικά,  αλλά  τον  τύπο  της  

προσφοράς  που   έπεται  της  θεϊκής  βοηθείας.  Το  αίτηµα  είναι  του  τύπου  

«δώσε  για  να  σου  δοθούν»  ( “da  ut  tibi  detur” ) και  όχι  «δώσε  γιατί  έδωσα 

(στο  παρελθόν)» ( da  quia  dedi).  

        Προς  το τέλος    της   η΄ στροφής ( στ.138-140), κατάληξη των  θρηνητικού 

περιεχοµένου  στίχων που  προηγήθηκαν, εκφράζεται  η   ευχή ο  πατήρ και 

                                                 
135   Για το  επίθετο  ἐναγής  βλ. Hatch.1908:169-172. 
136  Για  τις  διάφορες  ερµηνείες  που  δίδονται σ’αυτούς  τους  στίχους  βλ.  ειδικότερα  την  
ανάλυση   από Johansen- Whittle   (1980,ΙΙ: 109-112). Βλ.  ακόµα  West. 1990 : 134-135. 
Ερµηνεύει  τη  λέξη  ἐπίδροµα  ως  «αυτά που δέχονται  επιδροµή». 
137 Ο  Parker  επισηµαίνει : «Η  ιδέα  ότι  και  οι θεοί  ευεργετούνται από  τις προσφορές των  
ανθρώπων συχνά  τονίζεται  στην  τραγωδία, όταν  -ιδιαίτερα- τους  υπενθυµίζεται   ότι οι 
προσφορές  θα πάψουν αν  ο  εκφράζων το  αίτηµα  ή  η πόλη του δεν  σωθεί» (Parker. 1998:108).  
Την  παραπάνω  µεταφραστική  απόδοση ενισχύουν  κάποια  χωρία  στην  αρχαία  ελληνική  
τραγωδία. Πρβλ. Αισχ.  Επτ.Θήβ. 77:  πόλις γὰρ εὖ πράσσουσα δαίµονας τίει,   Χοηφ.255-7:καίτοι 
θυτῆρος καί σε τιµῶντος µέγα /πατρὸς νεοσσοὺς τούσδ' ἀποφθείρας πόθεν /ἕξεις ὁµοίας χειρὸς εὔθοινον 
γέρας;  
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παντόπτας138  ∆ίας να δώσει (κτίσειεν)   την κατάλληλη στιγµή  (ἐν χρόνῳ)  καλό  

τέλος   (τελευτὰς δ' πρευµενεῖς ) στην υπόθεσή τους : 

 

      Πλάτα µὲν οὖν                                [στρ.η.  
      λινορραφής τε δόµος ἅλα στέγων δορὸς  
      ἀχείµατόν µ' ἔπεµπε σὺν  
      πνοαῖς· οὐδὲ µέµφοµαι·  
      τελευτὰς δ' ἐν χρόνῳ  
      πατὴρ ὁ παντόπτας  
      πρευµενεῖς κτίσειεν.  
 
       Τα  συναισθήµατα  των  ∆αναΐδων  παρουσιάζουν  διακυµάνσεις.  Τη  µια  

στιγµή  οι  εκκλήσεις  στις θεότητες  είναι  γεµάτες  ένταση  και  την άλλη  

εκφράζονται  µε  τρόπο  ηπιότερο  και ευγενικότερο. Οι  ∆αναΐδες   δίνουν  την 

εντύπωση  ότι  βρίσκονται  σε  σύγχυση ψυχολογική·139 όµως οι διακυµάνσεις  

φαίνεται  να  υπακούουν  σε  µία  επικοινωνιακή  λογικά. Οι  ∆αναΐδες  είναι  

ταυτόχρονα  απαιτητικές,  αλλά και  µε σηµάδια υποχώρησης  και  ταπείνωσης. 

Το  αίτηµά τους  διατυπώνεται  στην ευκτική και  µάλιστα  στο γ΄ ενικό  πρόσωπο  

(κτίσειεν). Ακόµα,  η  φράση τελευτὰς δ' ἐν χρόνῳ  δείχνει  µία  υποχώρηση  στην 

απαίτηση, καθώς αφήνει  το περιθώριο   στο θεό να κρίνει ο ίδιος  την 

καταλληλότητα  της στιγµής  για  δράση.   

      Το  άλλο  αίτηµα  των  ∆αναΐδων   δίδεται  στο  εφύµνιο  β΄ σε απαρεµφατική 

µορφή  : ἐκφυγεῖν140.  Αν  θεωρηθεί  το  απαρέµφατο  εξαρτηµένο, τότε  πρέπει  να    

εννοηθεί  ως ρήµα  εξάρτησης  µάλλον  το ρήµα  δίδωµι  σε  προστακτική  ή  

ευκτική γ΄ προσώπου.  Αν  όχι,  τότε  πρόκειται για  ένα  ευχετικό  απαρέµφατο 

                                                 
138 Πάλι  η  έµφαση  δίδεται  στην  όραση.  Πρβλ. τη  λέξη  παντόπτας   µε  τις  λέξεις  ἐπίσκοπος 
(Χάριτες ....ἐπίσκοποι , Πίνδ.Ολ.14.4) ,   ἐπίτροπος (θεός  ἐπίτροπος, Πίνδ. Ολ. 1.106),  θεµισκόπος 
(Πινδ. Νεµ.7.47)  που  συναντάµε  σε  Πίνδαρο, αλλά  και    τις   λέξεις µάρτυρες  και  ἵστορες  που  
συναντάµε  σε  ιστορικά   και  ρητορικά  κείµενα. Βλ.  Θουκ. 2.71.4 : µάρτυρας δὲ θεοὺς, 2.74.2.4-5:  
θεοὶ ὅσοι γῆν τὴν Πλαταιίδα ἔχετε καὶ ἥρωες, ξυνίστορές  ἐστε ... και  ∆ηµ.Φιλ. Επιστ.23.9. Πρβλ.  
ακόµα  τη  λέξη  θεωρός   σε  Αισχ.Χοηφ.246 : Ζεῦ Ζεῦ, θεωρὸς τῶνδε πραγµάτων γενοῦ. Για  τη  λέξη    
ἐπίσκοπος  στην  τραγωδία  βλ.Αισχ. Επτ.Θήβ.272, Χοηφ.124-6 και Σοφ.Αντ.1146. 
139 Για  την  ψυχολογία  των  ∆αναΐδων  βλ. Caldwell.1974: 45-70. 
140 Βλ.  Johansen- Whittle. 1980, II:118-119.  
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που εκφράζει  ευχή ή  ικεσία.  Το υποκείµενο  είναι  πιθανόν  ο ∆ίας, όπως  και  

παραπάνω. Μπορεί όµως, να θεωρηθεί  και  ως  ευχή   µε  οποιονδήποτε  θεϊκό  

αποδέκτη. 

          Η  η΄   αντιστροφή  αποτελεί   µία νέα  προσευχή.  Ο χορός  των   ∆αναΐδων 

στρέφεται  στην κόρη  του ∆ία,  Άρτεµη (χωρίς  να την  ονοµατίζει  άµεσα141),  

επικαλούµενος την  αγνότητά της:  ἁγνά κόρα ∆ιὸς .   Για  µία   ακόµη  φορά  η  

επίκληση  στη  θεότητα  είναι  να  δει  µ' ἐπιδέτω ,  να  έχει  εποπτεία  του  χορού.  

Το «αίτηµα»  της  προσευχής  δίδεται στο  στίχο  150 : ῥύσιος γενέσθω,   να γίνει  

ελευθερώτρια.  Οι  δύο  χαρακτηρισµοί  που  της  δίνει  ο χορός : ἁγνά  και  

ἀδµήτα   είναι  επίσης  αυτό που   έµµεσα  ζητάει  ο χορός  απ’ αυτήν. Ο χορός  

επιθυµεί  την  παραµονή  του  σε  µία  κατάσταση  αγνότητας  και  παρθενίας.  Η  

θεά,  λοιπόν, θα  είναι   ῥύσιος,  εφόσον  διατηρήσει  τις  ∆αναΐδες  σ’ αυτή  την  

κατάσταση.  Το  αίτηµα  εκφράζεται  σε  προστακτική γ΄ προσώπου.  Το  παιχνίδι  

µε τις  εγκλίσεις  που  κάνει  ο ποιητής, δίνει  µία  ποικιλία  στο  ύφος  και τους  

εκφραστικούς  τρόπους.  Ενδιαφέρον  παρουσιάζει και η χρήση  της  µετοχής  

θέλουσα142 .  Το ρήµα  θέλω  και  ιδιαίτερα  σε  µορφή  µετοχής, εµφανίζεται  

συχνά   σε  περιβάλλοντα   προσευχών143  και  είναι  ένδειξη   µίας   ηπιότερης και  

περισσότερο υποχωρητικής στάσης των ικετών. Με την  αντιστροφή η΄ και την 

επανάληψη του  εφυµνίου β΄   τελειώνει µία ενότητα  και  αρχίζει µία  άλλη. Αφού  

οι ∆αναΐδες  έχουν  προσπαθήσει  να επικοινωνήσουν  µε  το  θείο και  να  

τραβήξουν  την προσοχή του  µέσα από  προσευχές, επικλήσεις, θρηνητική  

                                                 
141  Υπάρχει  όµως  έµµεσος  χαρακτηρισµός, καθώς  το  επίθετο   ἁγνά   προσδιορίζει  συχνά  στην  
παράδοση  τη  θεά  Άρτεµη, πρβλ.  στ.1030  της  ίδιας  τραγωδίας,  Αισχ. Αγ.  135,  Όµ. Οδ. 5.123, 
18.202, 20.71,  Αριστοφ. Λυσ.1315, Θεσµ.971. Βλ. και  Johansen-Whittle.1980,II:120-121. 
142  Εδώ  έχουµε  το  σχήµα  του  πολύπτωτου: θέλουσα...θέλουσαν , που   είναι  ένας « τρόπος  
έκφρασης  ανταποδοτικών   ή  κοινών  συναισθηµάτων» (Johansen- Whittle.1980,II: 121 ). Βλ.  
και  Pulleyn. 1997:  145.   
143 Πρβλ. Αισχ.  Αγ. 664, Χο.19, 793,814.   Βλ.  και  Ησίοδο στον  ύµνο  στην θεά  Εκάτη,  στ. 
429,430, 432, 435, 443,446  (ᾧ δ' ἐθέλῃ /ὅν κ' ἐθέλῃσιν·/ οἷς κ' ἐθέλῃσι /οἷς κ' ἐθέλῃσιν· /ἐθέλουσά γε 
θυµῷ. /θυµῷ γ' ἐθέλουσα ). 
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γλώσσα  και  πρακτικές, επιτείνουν  το  αίτηµα  και  χρησιµοποιούν  µέσα  

δραστικά, αλλά  και  οριακά. 

     Η  στροφή θ΄ µε την  εισηγητική  της  φράση  :εἰ δὲ µή 144  προϊδεάζει  για  τα 

όσα  θα  ακολουθήσουν.  Είναι  µία  νέα  µετάβαση. Τα  λόγια  των  ∆αναΐδων  

µοιάζουν  µε  έµµεση  απειλή : « Εάν  δεν  µείνουµε  ανύπαντρες,  θα  φτάσουµε  

κρεµασµένες στο  ∆ία  των νεκρών  µε τα  κλαδιά  της  ικεσίας  στα  χέρια». Ο  

ἀφίκτωρ  και  οἰκοφύλαξ  ὁσίων  ἀνδρῶν  ∆ίας  χάνει  τους  ρόλους  που είχε  πριν.  

Μετατρέπεται  σε ∆ία  των νεκρών (τῶν κεκµηκότων), εξίσου  φιλόξενο  

(πολυξενώτατον), αλλά  χθόνιο (γάιον).  Ενδιαφέρον  είναι  το κοµµάτι  που κάνει  

λόγο  για την  άφιξή  τους  στο  βασίλειο  των νεκρών  µαζί µε τα κλαδιά  της 

ικεσίας.  Οι ∆αναΐδες, δηλαδή, απειλούν  να  χρησιµοποιήσουν το µέσο  µε το 

οποίο  προέβησαν  πριν  σε  ικεσία  στον πάνω  κόσµο, ως µέσο ικεσίας  στο 

βασίλειο του Άδη. Η  απειλή  συνίσταται  στο  ότι  η µετάβαση  θα  συντελεστεί  

µε  τις  ικετήριες κλάδους.  Οι  ∆αναΐδες, δηλαδή, απειλούν  να  συνδυάσουν  δύο  

ασύµβατους  τελετουργικούς  ρόλους, οι  οποίοι  πρέπει  να  είναι  διακριτοί, 

διαφορετικά, υπάρχει  κίνδυνος  µιάσµατος. 

      Καθώς  φτάνουµε  στο  τέλος  της  παρόδου  συντελείται µία  κορύφωση. Το 

κλίµα  της  απειλής  συνεχίζεται  στο εφύµνιο γ΄  και  την αντιστροφή  θ΄.  Ο 

χορός  των  ∆αναΐδων στο  γ΄ εφύµνιο  φαίνεται  εµµέσως  να κατηγορεί το ∆ία  ή  

να  προσπαθεί  να του  επιστήσει  την προσοχή  σ’ αυτό  που θεωρεί  ότι γίνεται  

εις  βάρος  του  : κοννῶ δ' ἄταν   γαµετᾶν οὐρανονίκων. Θεωρεί  ότι  η οργή της  

γυναίκας του  ∆ία, Ήρας,  για ό, τι  έγινε  µε την  Ιώ,  ευθύνεται  για  την τωρινή  

δυσµενή  κατάστασή του (ἰὼ µῆνις µάστειρ' ἐκ θεῶν ).  Η  διάδραση  ανάµεσα  σε 

                                                 
144  Για  τη  φόρµουλα εἰ δὲ µή    πρβλ. Αισχ. Χοηφ.484, Σοφ. Τραχ. 1201, 1204, Ευρ. Ανδρ.575, 
Ικ.474,  Ορ.1516, Οιδ.Κ. 916, Αριστοφ. Νεφ.1433, Ιπ.428, 435, Ειρ.384, Ορν.133, Βατρ. 629,1132, 
Εκ.1060. 
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θεούς  και ανθρώπους  είναι έντονη. Οι   ∆αναΐδες  κινούνται  σε  επικίνδυνο  

έδαφος  εκστοµίζοντας  τα  παραπάνω λόγια.  Είναι  σίγουρες  ότι  δεν  κάνουν  

λάθος στο  πώς  αντιλαµβάνονται  την  κατάσταση   (κοννῶ =γιγνώσκω).  Η  

τολµηρή  στάση τους  εξηγείται  κυρίως  από  την πεποίθηση  ότι  είναι απόγονοι  

του  ∆ία. Αυτό  γίνεται περισσότερο  έκδηλο  στην αντιστροφή  θ΄. Ο λόγος  τους,  

εκφρασµένος στο γ΄ πρόσωπο εὖ κλύοι   (και  όχι  στο β΄)  δίνει την  εντύπωση  για  

ακόµη  µία  φορά   της αόριστης  και  µετριασµένης διατύπωσης·  όµως,  τα  λόγια  

τους  είναι  έµµεσο  κατηγορητήριο.  Ο  ∆ίας  σύµφωνα  µε  τα  λόγια των  

∆αναΐδων  υποχρεούται  να  βοηθήσει  τα παιδιά  της αγελάδας  που είναι  και  

δικά  του  παιδιά.  ∆ιαφορετικά, οὐ δικαίοις   ἐνέξεται ψόγοις,  τὸν τᾶς βοὸς παῖδ' 

ἀτιµάσας, τὸν αὐτός ποτ' ἔκτισεν γόνῳ.   Έχουµε, δηλαδή, εδώ  ένα είδος    

υπόµνησης-απειλής στο ∆ία.   Οι  ∆αναΐδες  καλούν, λοιπόν, το  ∆ία  να τις  

ακούσει  µε  ευνοϊκή  διάθεση  εὖ κλύοι . Το  ρήµα  που   χρησιµοποιούν   αυτή  τη  

φορά    είναι  το κλύω  σε  γ΄ ενικό (που  συνδέεται µε  την  υπόµνηση).  Η 

αίσθηση  της  όρασης, όµως,  δεν  απουσιάζει από  το  σκηνικό  της νέας  

προσευχής.   Οι  αµέσως  προηγούµενοι  στίχοι  κάνουν  λόγο  για  αποστροφή  

της  όψης  :   ἔχων παλίντροπον  ὄψιν ἐν λιταῖσιν.  

     Η  υπενθύµιση  από  την  πλευρά  των  ∆αναΐδων  της  θεϊκής  καταγωγής  τους  

στο  ∆ία  έχει ένα  πολύ σηµαντικό  µειονέκτηµα.  Ο  χορός  φαίνεται  να ξεχνά  

πως  και  τα  ξαδέρφια  τους, είναι  απόγονοι  του  ∆ία, µέσω της  Ιούς  και  πως 

και οι ίδιοι  κάλλιστα  θα  µπορούσαν  να  επικαλεστούν  τη  βοήθεια  του  ∆ία ως  

απόγονοί  του.  Η  επιλεκτική  µνήµη  των  ∆αναΐδων    είναι  δηλωτική  της   

ψυχολογικής  έντασης  στην  οποία  βρίσκονται. Η  πάροδος  θα  ολοκληρωθεί   

µε   την  επανάληψη  του γ΄ εφυµνίου.  
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Γενικά  για  την  πάροδο: Ο λόγος  που  δίδεται  στην  ανάλυση  τόση  έµφαση 

στην  πάροδο,  είναι  γιατί αυτή  είναι γεµάτη   θρησκευτικά    και  τελετουργικά  

στοιχεία,  που    κάθε  µελετητής  της  ελληνικής  θρησκείας  δεν µπορεί  να  

αγνοήσει.  Η  είσοδος  των  ∆αναΐδων  ενεργοποιεί  ένα  σύνθετο  σύνολο  

παραγόντων  και  συσχετισµών  και  προωθεί   τη  δράση  µέσα  στο  έργο145,  

καθώς  δίνει  όλα τα  απαραίτητα  στοιχεία  για  την  κατανόηση  της  κατάστασης 

και   ψυχολογίας του  χορού  και λειτουργεί  προπαρασκευαστικά  για όλα  όσα  

έπονται.  Έχει  άµεσες  αναφορές  στο θείο,  προσευχές, ύµνους, επικλήσεις, 

θρηνητικές πρακτικές,  που  όλα  οδηγούν  και  στοχεύουν  στην επικοινωνία  µε  

τους  θεούς146 και  την  εµπλοκή αυτών  στη  δεδοµένη  κατάσταση. Αν οι  

∆αναΐδες   καταφέρουν να  γίνουν  δεκτές στην πόλη,  η  επικοινωνία  µε  το θείο  

που  τόσο  ζητούν,  θα  έχει  επιτευχθεί ( και  το  αντίστροφο αν  δεν  γίνουν  

δεκτές). Συνολικά,  µπορούµε  να    παρατηρήσουµε πως οι  προσευχές, οι  ευχές-

κατάρες, τα  στοιχεία «ευλογίας»  και  «θρήνου»,  συντεθειµένα  µαζί,   µπορούν  

πιθανότατα  να  αποτελέσουν  ένα  νέο υµνολογικό   είδος147, εντεταγµένο  σε  

πλαίσια  ικετευτικά. Το  σίγουρο  είναι  ότι  µέσα  στο  πλαίσιο  της  ικεσίας,  ο 

λόγος συναρτά  όλα  τα  παραπάνω  στοιχεία  και τεχνικές·  είναι  ένας  σύνθετος 

µορφικά  και θεµατικά «ἱκτήριος  λόγος», που στοχεύει  σε  µία  ολοκληρωµένη  

και  βαθύτερη  επικοινωνία. 

                                                 
145 «Η   είσοδος  του  χορού  των  ∆αναΐδων όχι µόνο είναι  πολύ  σηµαντική  στη  δράση..... αλλά  
και  η  χορογραφία  πρέπει  να  αντανακλούσε  τη  φυγή των  ∆αναΐδων  και  τις  ελπίδες  τους   για  
ασφάλεια    τόσο στο αναπαιστικό  µέρος  όσο και  στο στροφικό  τραγούδι » (Taplin. 1977:  193). 
Η  παρατήρηση  του  Taplin  είναι  σωστή, όπως  σωστή  είναι  και  η  διαφωνία  του  µε  την 
άποψη  του  Schmidt    ότι  «η  δράση  στις  Ικέτιδες   στην  είσοδο  είναι  εντελώς  στάσιµη» 
(Schmidt. 1971: 23). 
146 Βλ.  Rosenmeyer. 1982: 156-157: «Η  λειτουργία  της  προσευχής,  των  εγκωµίων και  
καταρών  στο  χορικό  τραγούδι  γίνεται  σε  µεγάλο  βαθµό,  για  να  υπενθυµίσει  στο  κοινό  ότι 
ο  ανθρώπινος  κόσµος  συνδέεται  µε  µία  ανώτερη  τάξη  και  ότι  οι ενέργειες  των θεών πάνω  
στους  ανθρώπους  επηρεάζονται  από  και  επηρεάζουν   τον  τρόπο  που λειτουργεί  η  ανθρώπινη  
ευφυΐα». 
147 Οι  ύµνοι  µέσα  στα  δράµατα  είναι  µίξεις  της  πραγµατικότητας  µε  το  µύθο,  «πλάθονται 
στο  µοντέλο  χορικών  ασµάτων, όπως  οι παιάνες,  οι επινίκιοι  ύµνοι, οι διθύραµβοι κ.ο.κ.  και  
δεν  είναι  ανεξάρτητες  τελετουργικές  πράξεις»  (Segal.1996b:20). 
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-1ο  Επεισόδιο 

     Τα λυρικά µέρη  της  τραγωδίας  είναι αυτά  που   συγκεντρώνουν  το   

µεγαλύτερο  ενδιαφέρον,  υπό  την έννοια  ότι στοχεύουν  πιο  άµεσα  στην 

επικοινωνία  µε  το θείο.  Όµως, και  τα απαγγελλόµενα  µέρη της  τραγωδίας (τα  

επεισόδια και η έξοδος)  έχουν  σε  αρκετά σηµεία  στοιχεία που συνιστούν  

επικοινωνία  µε το  θείο  και δείχνουν  διάδραση   ανάµεσα  σε  θεούς  και 

θνητούς.  Αυτά  τα  σηµεία  θα  προσπαθήσουµε  να  επισηµάνουµε  παρακάτω.  

         Το πρώτο  επεισόδιο   ξεκινά  µε     συµβουλευτικό   και  προτρεπτικό  λόγο  

από  τον ∆αναό  προς τις  κόρες του.   Τις  συµβουλεύει  να    είναι  φρόνιµες  και  

υπάκουες    και  τις προειδοποιεί  για τον  ερχοµό   του  βασιλιά  της  χώρας  µε  

το  στρατό του (στ.176-187).  Το  σηµείο  που  έχει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον   στη  

δική  µας  προσέγγιση    είναι  το  σηµείο  όπου γίνεται  η πρώτη    αναφορά  

στους εγχώριους θεούς (στ.188-196) : 

ἄµεινόν ἐστι παντὸς εἵνεκ', ὦ κόραι, 
πάγον προσίζειν τόνδ' ἀγωνίων θεῶν. 

κρεῖσσον δὲ πύργου βωµός, ἄρρηκτον σάκος. 
ἀλλ' ὡς τάχιστα βᾶτε, καὶ λευκοστεφεῖς 

ἱκτηρίας, ἀγάλµατ' αἰδοίου ∆ιός, 
σεµνῶς ἔχουσαι διὰ χερῶν εὐωνύµων, 
αἰδοῖα καὶ γοεδνὰ καὶ ζαχρεῖ' ἔπη 

ξένους ἀµείβεσθ', ὡς ἐπήλυδας πρέπει, 
τορῶς λέγουσαι τάσδ' ἀναιµάκτους φυγάς. 

 

        Ο  ∆αναός,  σύµφωνα  µε  τους  παραπάνω  στίχους,   προτρέπει   τις  κόρες  

του  να  προσεγγίσουν  το  βωµό  και  να  προσκολληθούν σ’ αυτόν : πάγον 

προσίζειν148 τόνδ' ἀγωνίων θεῶν.  Όσον  αφορά  τη  χωροταξική  διάταξη,  αυτό  

σηµαίνει  ότι  ο  ∆αναός  έχει  φτάσει  ήδη  στον  ιερό  χώρο, πιθανότατα κάποιο 
                                                 
148   Το  ρήµα  αυτό  κυριολεκτικά  έχει  τη  σηµασία  του  κάθοµαι  δίπλα, κοντά , ενώ  
µεταφορικά  σηµαίνει  προσκολλώµαι.  Στη  µετάφραση  όµως,  βάλαµε  και το  ρήµα  
προσεγγίζω, που  συνάδει   µε  τη  χωροταξική  θέση  του  χορού.  Ο  χορός  πλησιάζει,  
προσεγγίζει  το  βωµό,  τον  ιερό  χώρο.  Η  πρόθεση   προσ-   στο  ρήµα  άλλωστε, δείχνει  την  
κατεύθυνση   και   κίνηση  προς  ένα  χώρο. 
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ύψωµα, ενώ  οι  ∆αναΐδες ακολουθούν  τον  πατέρα τους.  Ο  βωµός  είναι  ορατός    

πάγον τόνδε, όµως  οι  ∆αναΐδες  δεν έχουν  ακόµα  προσκολληθεί σ’ αυτόν. Η 

πίστη  του  ∆αναού  ότι  ο βωµός  αποτελεί   ἄρρηκτον σάκος,  είναι  ενδεικτική   

της  πεποίθσησης  των ανθρώπων  της  εποχής ότι ,δηλαδή, επιτυγχάνεται  

επικοινωνία  µέσα  από τη σύνδεση  µε  χώρο  ή  αντικείµενο που  θεωρείται  ιερό.   

Ακολουθεί  παρότρυνση  του  ∆αναού  στις  ∆αναΐδες  για χρήση   τελετουργικών  

πρακτικών  της ικεσίας. Τις παροτρύνει  να  πάρουν  στα  χέρια  τους  τις  ἱκτηρίας  

που  είναι  λευκοστεφανωµένες. Πέραν από  τη φράση   λευκοστεφεῖς  ἱκτηρίας, που  

είναι  απόδειξη  για  την τελετουργική πρακτική  της  ικεσίας,   η  χρήση   της  

λέξης  aἰδοῖος  στη  γενική,   ως  χαρακτηρισµού  του   ∆ία,  αλλά  και των  λόγων   

που πρέπει οι Ικέτιδες  ν’ απευθύνουν στους  ξένους149  ( αἰδοῖα καὶ γοεδνὰ καὶ 

ζαχρεῖ' ἔπη, στ.194),  καθώς  και του  επιρρήµατος  σεµνῶς,    χαρακτηρίζουν  τον 

τρόπο  συµπεριφοράς του  χορού  µέσα  στο  πλαίσιο  της ικεσίας.150 

          Από  το  στίχο  204  κ.ε. και  καθώς η αγωνία  κλιµακώνεται,  οι ρήσεις  

δίνουν τη  θέση  τους σε  µία ζωηρή  στιχοµυθία, µία  αλυσίδα  

αλληλοσυµπληρούµενων  ευχών.  Την  αρχή  κάνει  ο  χορός, ο οποίος  στις  

συστάσεις  του  ∆αναού, απαντά  µε  επίκληση (ευχή)  στο  θεό ∆ία (στ.206):    

Ζεὺς δὲ γεννήτωρ ἴδοι.  Του  αποδίδει  το  χαρακτηρισµό γεννήτωρ, υπενθυµίζοντάς  

του, όπως  έκανε  και κατά την πάροδο, ότι  κατάγεται  απ’ αυτόν.  Η ευχή  στο  

∆ία  διατυπώνεται  στην ευκτική  και µε  χρήση  της  φόρµουλας  Er  Stil  

(γ΄πρόσωπο).  Από  το  στίχο  207  κ.ε.  έχουµε  ακολουθία  ευχών. Κάθε  ευχή  

του χορού ακολουθεί  ευχή του  ∆αναού.  Έτσι  την ευχή του  χορού  στο  στίχο 

                                                 
149 Η  εκτέλεση  κινήσεων και  πράξεων  ικεσίας   συνοδεύεται  από  το λόγο  της  ικεσίας,  τον  
οποίο  µάλιστα  ενεργοποιεί. Υπάρχει, δηλαδή,  σύνδεση  ανάµεσα  στα  λόγια  και  την  πράξη.  
Τα αἰδοῖα  ἔπη  των   ∆αναΐδων   εντάσσονται µέσα στο συγκεκριµένο  τελετουργικό  πλαίσιο της  
ικεσίας  και  απευθύνονται  στον  εξίσου  aἰδοῖον ∆ία. 
150 Για  την  έννοια  του  σεβασµού  στο περιβάλλον  της  ικεσίας  µέσα στην  τραγωδία βλ. 
Gould.1973:  85-90. 
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206  να στρέψει το βλέµµα  του  ο ∆ίας  πάνω  τους, ακολουθεί  η ευχή  του  

∆αναού :    ἴδοιτο δῆτα πρευµενοῦς ἀπ' ὄµµατος, που προσδιορίζει  τον τρόπο  µε τον 

οποίο  οι ∆αναΐδες επιθυµούν  ο ∆ίας  να  τις  δει  (πρευµενοῦς ἀπ' ὄµµατος : µε  

ευνοϊκό  µάτι).   Στο  στίχο  210  ο χορός  απευθύνεται ξανά  στο  ∆ία.  Η  ευχή  

του είναι ο ∆ίας  να τις  λυπηθεί :  ὦ Ζεῦ, κόπων οἴκτιρε µη ἀπολωλότας.  Η  ευκτική  

γ΄ προσώπου  εναλλάσσεται  µε  την προστακτική  β΄προσώπου.  

       Ο  ∆αναός  στο  στίχο 211  τους  υπενθυµίζει ότι  αν  είναι θέληση  του θεού, 

τότε  θα  ευοδωθούν  τα πράγµατα : κείνου θέλοντος εὖ τελευτήσει τάδε  (πάλι  

γίνεται    χρήση  της  µετοχής  θέλων  δίπλα  στη  θεότητα).  Μ’ αυτόν  τον  τρόπο  

προσπαθεί  να  πιέσει,  να  επηρεάσει  τον θεϊκό αποδέκτη,  ταυτόχρονα  όµως,  µε  

τη  χρήση  της  µετοχής,  αναγνωρίζει  την  ελευθερία  και  την  υπεροχή  του  

θείου  θελήµατος.  

       Μετά  την  εκτενή  επίκληση  και  αναφορά  στο  ∆ία, η γλώσσα  διαγράφει  

µία  τροχιά  κλιµάκωσης. Από τον  ∆ία ο ∆αναός  περνάει  σε  µία  σειρά  από  

άλλες  θεότητες.  Αρχικά, προστάζει   τις  κόρες  του να  καλέσουν   το βοηθό  του  

∆ία, Ήλιο. Κάνει  χρήση  του ρήµατος  κικλήσκω (= ποιητ. τύπος  του καλῶ).  Οι  

∆αναΐδες  ακούν την συµβουλή  και καλούν  τον ήλιο:  καλοῦµεν αὐγὰς ἡλίου 

σωτηρίους.  (γίνεται  χρήση  του α΄ πληθυντικού  του ρήµατος  καλέω-ῶ).  Ο  λόγος  

που  καλούν  τις  ακτίνες  του  ηλίου  δεν  υπάρχει  όµως. Έτσι,  η  επίκληση  

µπορεί  να   είναι   για  αυτοψία, αυτηκοΐα  ή  άφιξη.151  Το  φως, οι ακτίνες  του  

ηλίου  χαρακτηρίζονται  σωτήριες (σωτηρίους152).  Γιατί όµως   επιλέγουν  να  

καλέσουν το φως του  ηλίου ;  Η  επίκλησή  τους αυτή  µάλλον έχει  να κάνει   

άµεσα  µε το αίτηµα να τις  δουν  οι θεοί.  Το φως  του ήλιου   είναι  απαραίτητο  

                                                 
151 Θα  µπορούσε να  εννοηθεί  ένα  απαρέµφατο  του  σκοπού  ή  του  αποτελέσµατος, όπως  το   
ἐλθεῖν   και   έτσι  το  κάλεσµα  να  είναι  για  άφιξη. 
152 Πρβλ. Παυσ.8.31.7. 
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για  την όραση.  Από την αρχή  της  τραγωδίας, είδαµε  σχεδόν  µία  εµµονή  στην 

αίσθηση  της  όρασης.  Ο ήλιος και το  φως  του,    που  είναι  σύµβολα  µίας  νέας  

αρχής µίας  νέας   ηµέρας  και  ζωής,  λειτουργούν  ως  το µέσο  µε το οποίο    οι  

∆αναΐδες  γίνονται ορατές  στους   θεούς  και  ως  το  µέσο   για  τη  µετάβασή  

τους  σε  µία  νέα  κατάσταση. 

       Η  επόµενη  επίκληση του χορού  είναι  προς  το θεό  Απόλλωνα, που έρχεται  

µετά  από  προτροπή  του ∆αναού.  Ο ∆αναός   δίνει  δύο  χαρακτηρισµούς  στον  

Απόλλωνα. Τον  χαρακτηρίζει   ἁγνόν  (επίθετο  που  είδαµε  και  προηγουµένως  

να  χρησιµοποιεί  ο χορός  για  να περιγράψει την  Άρτεµη), αλλά  του δίνει  

ακόµα  τον  χαρακτηρισµό:  φυγάδ' ἀπ' οὐρανοῦ θεόν. Ο  χαρακτηρισµός  αυτός  

βοηθάει  τις  ∆αναΐδες  να  προσεγγίσουν  το θεό  και  να  βρουν  κοινό  σηµείο  

µ’ αυτόν,  εφόσον  έχει  περάσει  από  την ίδια  κατάσταση  µε  αυτές.   Ο θεός  ως  

φυγάς  γνωρίζει  (εἰδὼς )  και  εποµένως  συγγνοίη  ἂν : θα  µπορούσε  να 

καταλάβει  τις  ∆αναΐδες.    

      Αυτό  που  παρατηρείται, λοιπόν,   είναι  ότι  από  την  απλή  κλήση (στην 

περίπτωση του  Ήλιου), περνάµε  στην   άµεση  όραση  και  επικοινωνία. Η  

επικοινωνία  ακολούθως   εκτείνεται  µε  περισσότερα  σηµεία  επαφής  που  

οδηγούν  στη  χρήση  του  ρήµατος  συγγιγνώσκω.  Το ρήµα  συγγιγνώσκω153   που  

επιλέγουν  να  χρησιµοποιήσουν  οι  ∆αναΐδες, έχει  ιδιαίτερη σηµασία.   Γενικά  

απαντά  µε     τις  σηµασίες : έχω  την  ίδια  γνώµη  µε κάποιον, συµφωνώ,  

αναγνωρίζω,  συµµερίζοµαι, διάκειµαι συµπαθώς. Εδώ,  µάλλον,  χρησιµοποιείται 

µε  τη  σηµασία  της  κοινής  αντίληψης   ενός  πράγµατος  από  δύο  µέρη, απ’ 

την  οποία  απορρέει  και  η συµπάθεια.  Η  σηµασία  του  έγκειται  στο  ότι  

                                                 
153 Για  το  ρήµα  αυτό  βλ.   Pulleyn.1997: 67-68. Η  πρόθεση  συν-    είναι  πολύ  έντονη. Καλεί  
το  θεό  σε  µία  από  κοινού  πορεία  και  δείχνει  µε  τρόπο ξεκάθαρο την  επιθυµία  του  
ανθρώπου  για «κοινωνία»  και  συνέργεια µε το θεϊκό  παράγοντα. 
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ανήκει  στα  ρήµατα  εκείνα    που  δείχνουν  µε  αµεσότερο  τρόπο  την 

επικοινωνία  ή ορθότερα  την «κοινωνία»  και  διάδραση  µεταξύ  θεών  και  

θνητών (την  οποία  υπογραµµίζει  η  πρόθεση  συν-).  Την εικόνα  της  έντονης  

διάδρασης  συνεχίζει   και  ο επόµενος  στίχος, όπου ο  ∆αναός  επαναλαµβάνει  

την  ευχή ο θεός  να  καταλάβει  (συγγνοῖτο )  και  προσθέτει    και  ένα  άλλο  

εξίσου  σηµαντικό  ρήµα, το  ρήµα   παρίσταµαι  σε  ευκτική  γ΄προσώπου:  

παρασταίη .  Εύχεται  ο  θεός  να είναι  παρών. 

      Η  ευχή  για  παρουσία  του θεού και  ευνοϊκή  διάθεση  κατά την παρουσία, 

όπως  δηλώνεται  από το  επίθετο πρόφρων, αποτελεί  την  κορύφωση.    Έχουµε  

πέρασµα  από  την  ευχή  για συµµερισµό  και  κατανόηση (συν-),  σε  ευχή   για 

προσωπική   παρουσία  και  συνεύρεση  του  θεού   και   του  ανθρώπου 

(παρίσταµαι).  Κάτι  που  παρουσιάζει  εξαιρετικό  ενδιαφέρον  είναι  ότι   

συνήθως  το  κάλεσµα  για   παρουσία (και  άφιξη)  του  θείου,   είναι  

περισσότερο  συνηθισµένο  σε  µαγικά  κείµενα154,  αυτό  όµως  δεν  σηµαίνει  ότι   

τα  µαγικά  κείµενα  έχουν  την  αποκλειστικότητα στη  χρήση  τέτοιων 

ρηµάτων.155 

       Στο   στίχο  217, οι  ∆αναΐδες  αναρωτιούνται µε  ποιόν  ακόµα  θεό  να  

ζητήσουν  κοινωνία. Απάντηση στο  ερώτηµά τους δίνει  ο ∆αναός, λέγοντας  ότι 

βλέπει  την  τρίαινα, σηµάδι  ενός  θεού.  Ο θεός  που προφανώς εννοείται  εδώ, 

είναι  ο θεός  Ποσειδώνας (δεν  κατονοµάζεται, αλλά  δηλώνεται  η  παρουσία  

του).  Με  την  υπόδειξη  του  θεϊκού  συµβόλου  και  άρα  µε  τη  συµβολική 

παρσουσία  του  θεού, δηµιουργείται  µία  συνέχεια µε το προηγούµενο  κλίµα, το  

                                                 
154 Βλ.  Pulleyn .1997 : 139.  Μερικά  παραδείγµατα   από  τα  µαγικά  κείµενα πρβλ. σε  
Preisendanz. 2.99 : παράστα µοι, ῎Απολλον Παιάν.'  βλ. 4.1847-9: 'Maρσαβουταρθε–γενοῦ µοι πάρεδρος 
καὶ παραστάτης καὶ ὀνειροποµπός.' , βλ.12.95 :  ἐλθὲ καὶ παράστα εἰς [τ]ήνδε τὴν χρείαν καὶ συνέργησον.   
155 «Η  προσευχή  πάντα  µετεωρίζεται  σε έναν ασαφή  ενδιάµεσο  χώρο µεταξύ   µαγείας και 
θρησκείας »  (Sheppard.1911:224).  Αν και  η  άποψη  του  Sheppard   είχε  εκφραστεί  αρκετά   
παλιά ,  ωστόσο αποδίδει  την  µέχρι  και σήµερα   επικρατούσα  εικόνα   από τους µελετητές  για 
τους  δύο  χώρους–της  προσευχής  και  της µαγείας.  



 - 50 -  

κλίµα, δηλαδή,  της  ενθάρρυνσης  για  συνεύρεση, συνάντηση  θεού  και  

ανθρώπου.   Όπως  γίνεται  φανερό  εδώ, η ανθρώπινη  ευχή  για  θεϊκή  

ανταπόκριση  και παρουσία   δεν  διατυπώνεται  τυχαία  και  αυτόνοµα, αλλά  

επιτελείται  ως  απάντηση  στην  ήδη  υπάρχουσα   παρουσία   ενός σήµατος.  Ο 

θεός  επιφαίνεται·  όχι  αυτοπροσώπως, αλλά  µέσω των σηµείων που  αφήνει  να 

γίνουν αντιληπτά  από  τον άνθρωπο  (σηµάδια  που  µπορούν να  αφορούν  

παρελθοντική  παρουσία του και  λατρεία  του  στο χώρο  της  πόλης).  Το  

σηµάδι,  λοιπόν, του  θεού  Ποσειδώνα (κάποιο  άγαλµα  ή  κάποιος  χώρος  

λατρευτικός  του θεού) γίνεται  αντιληπτό  από  το ∆αναό  και  αµέσως οι  

∆αναΐδες  ανταποκρίνονται: ευχαριστούν το  θεό  για την καθοδήγησή  του  και  

για  το ότι  έφτασαν  καλώς  στη  χώρα  του  Άργους.   Η  ευχαριστία  των  

∆αναΐδων  αποτελεί   αναγνώριση της  χάριτος  του θεού  και  έτσι  έχουµε  τη  

δηµιουργία  ενός  πλαισίου  αµοιβαιότητας  µεταξύ   θεού  και  ανθρώπου. Οι  

∆αναΐδες παρακαλούν  το  θεό  να τις  δεχτεί  το ίδιο καλά  στη χώρα  αυτή  : 

«ἀλλ' εὖ τ' ἔπεµψεν εὖ τε δεξάσθω χθονί ».  Είναι  η πρώτη φορά  που οι ∆αναΐδες  

επικαλούνται παρελθοντική  χάρη θεού  προς  τις  ίδιες. Χρησιµοποιούν µάλιστα 

την παρελθοντική  επίδειξη  χάριτος ως  εφαλτήριο  και  βάση για την επιδίωξη 

µελλοντικής  εύνοιας. Το αίτηµά  τους  διατυπώνεται  στην προστακτική,  αλλά 

στο γ΄ενικό πρόσωπο (ευγενικός  τρόπος  να  απευθυνθούν  στο  θεό  που τις  

οδήγησε   καλά). 

      Τελευταίος   στην  επαλληλία/ακολουθία  των  ευχών,  έρχεται  ο θεός  Ερµής, 

προς  τον  οποίο  απευθύνονται   ανταποκρινόµενες  και  πάλι  στο  άµεσο 

κάλεσµα  της  παρουσίας  του  θείου.  Το  άγαλµα156  του  Ερµή   είναι  ορατό  

από  τις  ∆αναΐδες, όπως  δηλώνεται  από   τη  δεικτική  αντωνυµία  ὅδε . Ο κάθε  

                                                 
156 Μπορεί  να  πρόκειται  για  ερµαϊκή  στήλη. Βλ.  και Johansen-  Whittle.1980,II: 176-177.   
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θεός  καλείται  µε τις  ιδιότητες του.  Έτσι  και  ο Ερµής  καλείται ως  ο κατεξοχήν 

µεσολαβητής, να  κηρύξει  καλά  µηνύµατα  για  τις  ∆αναΐδες:   ἐσθλὰ κηρυκευέτω 

(εννοείται  καλή απόφαση  των  πολιτών του  Άργους)·  εµφανίζεται , δηλαδή, ο  

Ερµής  λόγω  αυτής  της  διαµεσολαβητικής  του  ιδιότητας,  στο  τέλος  των  

ευχών,  στο  σηµείο  όπου  θα  ξεκινήσουν  οι  διαπραγµατεύσεις  µε  την  

ανθρώπινη  κοινότητα. 

      Ακολουθεί  η  συγκεφαλαιωτική παρότρυνση  του  ∆αναού  για   σεβασµό  

προς   όλους  τους  θεούς ως  κοινότητα: «πάντων δ' ἀνάκτων τῶνδε κοινοβωµίαν157  

σέβεσθε»  («να σέβεστε   την κοινοβωµία  όλων  των θεών εδώ»).  Η  ξεχωριστή    

θέση  που  επιφυλάσσεται  στο  ρήµα  σέβοµαι,158 σφραγίζει  το   κλίµα   της  

ικεσίας (είναι   παρεµφερές και  άµεσα  σχετιζόµενο    µε  την  έννοια  της  αἰδοῦς). 

    • Από  το στίχο 234 κ.ε. αρχίζει   διάλογος  ανάµεσα  στο χορό των  ∆αναΐδων  

και  στο  βασιλιά  του Άργους, Πελασγό.  Ο  χορός  παρέχει  πληροφορίες  για την 

ταυτότητα  και τη θεϊκή καταγωγή του στο βασιλιά  και ο βασιλιάς   µε τη σειρά  

του  ζητά να  µάθει το λόγο  φυγής  των ∆αναΐδων  από την  Αίγυπτο  και  το λόγο  

προσφυγής  τους  ως  ικέτιδων  στο  Άργος και  στους  βωµούς  των θεών, κάτι 

που  γίνεται  αντιληπτό  από τα  κλαδιά   ικεσίας  που τις  βλέπει  να κρατούν : Ba.   

τί φῂς ἱκνεῖσθαι τῶνδ' ἀγωνίων θεῶν, /  λευκοστεφεῖς ἔχουσα νεοδρέπτους κλάδους; στ. 

333-334.  Οι  Ικέτιδες, στο  πλαίσιο  της  στιχοµυθίας  και  καθώς  η  αγωνία τους  

για  την  κατάστασή  τους αυξάνεται, θα  προσπαθήσουν  να δώσουν εξηγήσεις.159  

Ο  λόγος  τους   γίνεται  λυρικός, συναισθηµατικά  φορτισµένος  και  υπάρχει, θα  

λέγαµε,  µία  προσπάθεια  για συναισθηµατική πίεση και  εξαναγκασµό. Μάλλον  

προσπαθούν  να  επηρεάσουν και  να  δηµιουργήσουν  µία  ατµόσφαιρα  ευνοϊκή  
                                                 
157 Το  ουσιαστικό  αυτό  είναι  άπαξ  λεγόµενο. 
158 Για  την  έννοια  του  σεβασµού µέσα   σε  θρησκευτικά  περιβάλλοντα, θα  γίνει  ειδικότερη  
µνεία  παρακάτω. 
159 Ο  ακριβής  λόγος  για  την  απόρριψη  του  γάµου  µε  τους  Αιγυπτίους  δεν  δίδεται  στο  
βασιλιά Πελασγό από τις  ∆αναΐδες.  Βλ. Gödde. 2000: 148, σηµ.406. 
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γι’αυτές, παρά  να  πείσουν. Επισηµαίνουν  ότι η  ∆ίκη  είναι στο πλευρό των  

συµµάχων  της  (  Χο.   ἀλλ' ἡ ∆ίκη γε ξυµµάχων ὑπερστατεῖ,160  στ.343) και  

τονίζουν  την  Αργεία  καταγωγή τους.161  Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επόµενοι  

στίχοι, όπου ο βασιλιάς  βλέπει  τους  βωµούς  στεφανωµένους  απ’ τα κλαδιά  της  

ικεσίας  και   το  πλήθος  των θεών  της  πόλης  να σαλεύει,  να  γνέφει (στ.354-

355162):  

 Ba.       ὁρῶ κλάδοισι νεοδρόποις κατάσκιον  
            νεύονθ'163 ὅµιλον τόνδ' ἀγωνίων θεῶν.  
 
     Αν  όντως υπάρχει η  µετοχή   νεύοντα,  τότε   υπάρχει  και  εκδήλωση  κίνησης,  

παρουσίας και πιθανόν συγκατάνευσης των  θεϊκών  δυνάµεων.  Όµως,  επειδή  

δεν µπορούµε  να  είµαστε  σίγουροι  για  τη  γραφή,  είναι  προτιµότερο  να  µην  

προβούµε  σε  περαιτέρω ερµηνείες (που  µπορεί να  είναι  άτοπες).  Η  γενική  

στάση  πάντως  του  βασιλιά     Πελασγού  στους  στίχους  354-8 είναι   µία  

στάση  αµφιβολίας  και  αγωνίας  για  το µέλλον. Όσο  αναρωτιέται αυτός, ο 

χορός των ∆αναΐδων  προσεύχεται.  Η  επόµενη  επίκληση  των  ∆αναΐδων  είναι   

στη  Θέµιδα.  Οι ∆αναΐδες   καλούν  τη  θεά,  προστάτισσα  των ικετών (ἱκεσία ) 

και  κόρη  του µοιροδότη  ∆ία  στους  στίχους  359-360 (∆ιὸς κλαρίου) : 

        ἴδοιτο δῆτ' ἄνατον φυγὰν                359   [ἀντ. a.   
        ἱκεσία Θέµις ∆ιὸς κλαρίου.  
        σὺ δὲ παρ' ὀψιγόνου µάθε γεραιόφρων·  
        ποτιτρόπαιον αἰδόµενος  οὖνπερ  

                                                 
160 Με  την  έννοια  του  στέκοµαι  δίπλα  σε  κάποιον  και  τον  υπερασπίζοµαι. 
161 Οι  στίχοι  291-324, όπου  αφηγούνται  την ιστορία  της Ιούς,  υπάρχουν  για  να  παρέξουν  
εξηγήσεις  για  την  εκ του  Άργους  καταγωγή  των  ∆αναΐδων. Οι στίχοι  αυτοί  παρουσιάζουν 
οµοιότητες  µε τους  στίχους 806-26  στην   Ιφιγένεια  εν  Ταύροις  του Ευριπίδη, όπου  ο Ορέστης  
παρέχει  στην  αδερφή  του  πληροφορίες  για την  ταυτότητά  του, ανατρέχοντας στο  παρελθόν 
και αφηγούµενος  την ιστορία της  οικογένειας.  «Οι  ∆αναΐδες ζητούν  προστασία  από  τον  
Πελασγό  στηριζόµενες  στους δεσµούς  συγγένειας  και  τονίζουν  την  Αργεία  καταγωγή τους 
(στ.274-5)» ( Belfiore.1998: 154).  
162 Η  έκδοση  του  Page  συµφωνεί  µε    τη  γραφή  του Murray  στους  στίχους  354-355  και  την 
υιοθετεί.  Η  έκδοση  όµως  των  Johansen  και Whittle διαφοροποιείται  σ’ αυτούς  τους  στίχους  
και  αντί  της  µετοχής      νεύονθ'  ως  προσδιορισµού  στο  ουσιαστικό    ὅµιλον ,  έχει  το  επίθετο   
νέον.  Ο όµιλος  των θεών  δεν  γνέφει  λοιπόν, δεν κινείται και  δεν συγκατανεύει. Βλ. Johansen  
και Whittle.1980, ΙΙ: 283-284.  Βλ.  και  West.1990: 143-144. 
163 Πρόκειται  για  emendatio  της  γραφής    -νέονθ-. 
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        ἱεροδόκα  ...  
         θεῶν λήµατ' ἀπ' ἀνδρὸς ἁγνοῦ.          364 
 
      Και  αυτή  η  επίκληση, όπως  και  τόσες  προηγουµένως, είναι  για  αυτοψία  

(ἴδοιτο).  Η  ευχή  εδώ  τίθεται  σε  ευκτική  έγκλιση  και  στο γ΄ ενικό  πρόσωπο. 

Είναι  µία   αποστροφή στη θεότητα  µε στόχο  την επίδειξη  και  είναι  ένα  µέσο 

πειθούς  για  τον    ἐν  διλήµµατι164  ευρισκόµενο βασιλιά.  Αυτό φαίνεται  από την 

ακόλουθη αποστροφή  τους  στο  βασιλιά  και  τη συµβουλή  να  δείχνει  σεβασµό  

απέναντι  στους  ικέτες  (αἰδόµενος ). Ο βασιλιάς  θα ταλαντευτεί  πολύ  µέχρι να  

πάρει  την τελική απόφαση. Οι Ικέτιδες  σ’ όλο αυτό το διάστηµα  επιµένουν  και   

ζητούν  απ’ αυτόν να φανεί  δίκαιος   και  ευλαβής  προς  τους θεούς (ξύµµαχον δ' 

ἑλόµενος ∆ίκαν, κρῖνε σέβας τὸ πρὸς θεῶν, στ.395-6  και φρόντισον καὶ γενοῦ   πανδίκως 

εὐσεβὴς πρόξενος·  στ.418-9), καθώς  ο αµερόληπτος ∆ίας (Ζεὺς ἑτερορρεπής, στ.403)  

βλέπει  από  ψηλά   (τάδ' ἐπισκοπεῖ,165 στ.402)  και  ανάλογα     νέµει εἰκότως ἄδικα 

µὲν κακοῖς, ὅσια δ' ἐννόµοις.  

        Παρά  την  επιµονή  τους,   όµως, το  δίκαιο  του  αιτήµατός  τους  δεν  είναι 

πρόδηλο  στο  βασιλιά  (ο  οποίος  τονίζει  ότι  τα  νόµιµα, που αφορούν και το 

γάµο,  πρέπει  να  γίνουν  σεβαστά).  Έτσι  οι  ∆αναΐδες  αποφασίζουν  να  

εκµεταλλευτούν   τη  δύναµη  που   απορρέει   από  την   τελετουργική  τους  θέση  

και  να  απειλήσουν το βασιλιά  ότι  θα  κρεµαστούν  από τα αγάλµατα  των  

θεών,  αν  δεν εισακουστεί  το αίτηµά τους ( ἐκ τῶνδ' ὅπως τάχιστ' ἀπάγξασθαι 

θεῶν, στ.465).  Στο  φόβο  αυτής της  απειλής  ν’ αποτελέσουν  µίασµα  για  την 

πόλη, ο  βασιλιάς   τείνει  να  υιοθετήσει  µία  πιο θετική  στάση  απέναντι  στο  

χορό. Φοβάται  πως  αν δεν κάνει  δεκτό  το αίτηµα  των  ∆αναΐδων,  να  

                                                 
164 Για  το  δίληµµα  του  ∆αναού  βλ. ειδικότερα Garvie.1969: 130-132, Vickers.1973:454 
165 Πάλι  η  έµφαση  δίδεται  στην  όραση. 
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παραµείνουν  ως  ικέτιδες  στην πόλη  του Άργους,  θα  προκαλέσει  την οργή του  

ικεσίου  ∆ιός166 (στ.478-479):  

ὅµως δ' ἀνάγκη Ζηνὸς αἰδεῖσθαι κότον 
ἱκτῆρος·· ὕψιστος γὰρ ἐν βροτοῖς φόβος. 

 
 
         Η   αιδώς  και  ο φόβος  είναι  δύο  έννοιες  άµεσα  συνδεδεµένες   και 

ρυθµιστικές  των   σχέσεων  θνητών  και  θεών  και   καθορίζουν  µε τη σειρά  

τους  τις  ανθρώπινες  επιλογές.  Ιεραρχικά  προηγείται  ο   φόβος προς  τους  

θεούς (και µάλιστα ο φόβος  για  τον θεϊκό  κότον167).  Με αυτά  τα  δεδοµένα,  

προς  το  τέλος του  διαλόγου, ο  Πελασγός  προτρέπει  τον πατέρα  των  

∆αναΐδων  να  πάρει τα  κλαδιά της ικεσίας και  να  τ’ αποθέσει  και  στους  

υπόλοιπους  βωµούς  των εγχωρίων  θεών,  ώστε  να γίνει  γνωστή  σ’ όλους  τους 

πολίτες  του  Άργους  η πρόθεση  των  ∆αναΐδων (στ.481-5). Ο  ∆αναός  φεύγει,  

για  να  πάει  ως  ικέτης  στους  υπόλοιπους  βωµούς  της πόλης  και  οι ∆αναΐδες  

περιµένουν  την  απόφαση, προχωρώντας  σε  προσευχές  προς  τους  θεούς  κατά  

προτροπή  του   βασιλιά  του  Άργους, Πελασγού.   

      Όσον  αφορά  τη  διαµόρφωση  του  χώρου  στο   1ο  επεισόδιο,  παρατηρείται  

µετακίνηση  του   ∆αναού,  εκπροσώπου  -κατά  κάποιο  τρόπο-  και  στασίαρχου  

των  ∆αναΐδων  από  τον ιερό  χώρο, όπου   η  κοινοβωµία  των  θεών, προς  τους  

βωµούς  της  πόλης (ἡγεῖσθε βωµοὺς ἀστικούς, θεῶν ἕδρας, στ. 501).  Τα  λόγια  αυτά  

του  Πελασγού  βοηθούν   στην  αναπαραστατική   διαµόρφωση  του  χώρου. Ο 

                                                 
166 «Όπως ο ικετευόµενος  έχει τη δυνατότητα να  βλάψει  τον  ικέτη   µε  απόρριψη  του  
αιτήµατός του, έτσι  και  ο ικέτης  έχει  επίσης  τη  δύναµη  να  βλάψει τον  ικετευόµενο στην 
περίπτωση που απορριφθεί  το αίτηµά του,  γιατί  η ικεσία  δηµιουργεί  µία  δυνατή  υποχρέωση 
που  ενισχύεται  από κοινωνικούς  και  θρησκευτικούς δεσµούς.  Επειδή ο ικέτης  προστατεύεται  
από το  ∆ία, η ικεσία  κουβαλά  µία  εξυπονοούµενη απειλή  στον  ικετευόµενο. Αν  βλάψει  
κανείς τον ικέτη, βλάπτει/µιαίνει  τις  προσφορές  των ικετών, τους  θεούς, τους ανθρώπινους  
νόµους. Η  αυτοκτονία  του ικέτη, την κλασική  εποχή,   ιδιαίτερα  σε βωµό ή  ιερό  έδαφος  
αποτελεί µίασµα. Αν  η  ικεσία  επιτύχει, ο ικέτης  εισάγεται  σε µία  ανταποδοτική  σχέση  µε  τον 
ικετευόµενο  και γίνεται  πιστός/εξαρτηµένος φίλος  ή  αν   τα  δύο µέρη  είναι  κοινωνικά  ίσα,   
γίνεται   ξένος.» ( Belfiore.1998: 146). 
167 Πρβλ. στ.347:    βαρύς γε µέντοι Ζηνὸς ἱκεσίου κότος.  
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χώρος  που  βρίσκονται  οι  ∆αναΐδες -  η κοινοβωµία- ,  είναι  χώρος  που  δεν  

εντάσσεται  ξεκάθαρα  µέσα  στα όρια  της  πόλης·  είναι  χώρος  µεταβατικός, 

όπως  ειπώθηκε  και  παραπάνω, τοποθετηµένος  πιθανότατα  κοντά  στα  τείχη  

της  και  κοντά  σε άλσος  (όπως  προκύπτει   πάλι  µέσα  από  τα  λόγια  του  

βασιλιά  στο  στίχο  508: Ba.  λευρὸν κατ' ἄλσος νῦν ἐπιστρέφου τόδε).    

∆ιαφορετικά,  δεν  θα  γινόταν διάκριση  από  το  βασιλιά  Πελασγό  µε  τη  χρήση  

της  λέξης  ἀστικοί    για  τους  βωµούς, στους  οποίους   θα  οδηγηθεί  ο  ∆αναός.  

Η  µετάβαση  του  ∆αναού  στους  βωµούς  της  πόλης  προοικονοµεί  τη 

µετάβαση από τον  εξωαστικό  στον εσωαστικό   χώρο  και  των  ίδιων  των  

∆αναΐδων. 

 
 

-1ο  στάσιµο   

       Το  α΄ στάσιµο    αρχίζει  µε   προσευχή,  ύµνο  στο  θεό ∆ία.  Θα  λέγαµε  ότι  

είναι  ο πιο  ολοκληρωµένος  ύµνος  µέσα  στην  τραγωδία  αυτή. Ο χορός  των  

∆αναΐδων    στρέφεται  στον  προπάτορά  του ∆ία  και τον επικαλείται  όπως  ποτέ  

άλλοτε (στ.524  κ.ε. ):  

      ἄναξ ἀνάκτων, µακάρων           [στρ.a.  
      µακάρτατε καὶ τελέων  
      τελειότατον κράτος, ὄλβιε Ζεῦ,  
          πιθοῦ τε καὶ γενέσθω168.  
      ἄλευσον ἀνδρῶν ὕβριν εὖ στυγήσας·  
      λίµνᾳ δ' ἔµβαλε πορφυροειδεῖ  
          τὰν µελανόζυγ' ἄταν.  
  
      τὸ πρὸς γυναικῶν <δ'> ἐπιδὼν       [ἀντ. a.  
      παλαίφατον ἁµέτερον  
      γένος φιλίας προγόνου γυναικὸς  
          νέωσον εὔφρον' αἶνον·   
      γενοῦ πολυµνήστωρ, ἔφαπτορ ᾿Ιοῦς.  

                                                 
168 Το  ρήµα  γενέσθω  που  χρησιµοποιεί ο  Murray  στην  έκδοσή του ακολουθώντας  τη  
χειρόγραφη  παράδοση (Μ),   απορρίπτεται  κατά   τους Johansen  Whittle.1980,ΙΙ: 412-413 και 
Page και  επιλέγεται  η  διόρθωση  γένει  σῷ .  
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      ∆ῖαί τοι γένος εὐχόµεθ' εἶναι  
          γᾶς ἀπὸ τᾶσδ' ἔνοικοι.  
  
      παλαιὸν δ' εἰς ἴχνος µετέσταν,                  [στρ. β.  
      µατέρος ἀνθονόµους ἐπωπάς,  
      λειµῶνα βούχιλον, ἔνθεν ᾿Ιὼ  
            οἴστρῳ ἐρεσσοµένα  
            φεύγει ἁµαρτίνοος,  
      πολλὰ βροτῶν διαµειβοµένα  
      φῦλα, διχῇ δ' ἀντίπορον  
      γαῖαν ἐν αἴσᾳ διατέµνοντα πόρον  
          κυµατίαν ὁρίζει·  
  

      Στην α΄ στροφή,  αρχή  του δευτέρου  στασίµου,  ο  χορός κάνει  χρήση   του   

«τρικώλου»  και  της  «επανάληψης»:  ἄναξ ἀνάκτων, µακάρων   µακάρτατε καὶ 

τελέων τελειότατον κράτος169,   σε  µία  προσπάθεια  επίτασης  και  ενίσχυσης  της  

αποτελεσµατικότητας  του  αιτήµατός  του.170 Η  στιγµή  είναι  κρίσιµη  για  τις  

∆αναΐδες, καθώς  εκκρεµεί   η  απόφαση  της  πόλης  του  Άργους. Ο  ∆ίας    

τοποθετείται  πρώτος  ανάµεσα  στους  βασιλιάδες, ανάµεσα  στους  µακαρίους  

και    πρώτος  σε εξουσία.  Ο  υπερθετικός  βαθµός  που χρησιµοποιείται   από  τις  

Ικέτιδες   έχει  στόχο να  τραβήξει  την προσοχή  του  µακάριου  (ὄλβιε171)   ∆ία.  

Στο  πρώτο  µέρος  του ύµνου, την «επίκληση»,  υπάρχει  το  όνοµα  του θεού  µε  

συνοδευτικά  επίθετα  και  ουσιαστικά.  Τα  αιτήµατα  των  ∆αναΐδων  

ξεδιπλώνονται  από το στίχο 527 κ.ε.  και είναι όλα  διατυπωµένα   στην  

προστακτική:  πιθοῦ  και γενέσθω,  ἄλευσον   ἀνδρῶν ὕβριν εὖ στυγήσας  και   ἔµβαλε 

ἄταν172.  Το  κείµενο, όµως,  παρουσιάζει  πάλι  προβλήµατα. Οι  εκδόσεις  των  

Page και  Johansen –Whittle  δεν  υιοθετούν  τη  γραφή του  Murray  για  το  στίχο  
                                                 
169  «Αυτή  η έκφραση,  είναι  συχνή στις περσικές, αιγυπτιακές  και  σηµιτικές  φράσεις» (  Furley 
και Bremer. 2001,II:247, σχ. σε  στ. 524-6). 
170  «  Η  προσευχή   µε το σχήµα  του τρικώλου  ήταν  πιο ισχυρή  και είχε  περισσότερες  
πιθανότητες  επιτυχίας....  Το σχήµα της επανάληψης  προσθέτει  δύναµη  και  υπάρχει όταν  η 
προσευχή επείγει» ( Pulleyn.1997: 134). 
171   Το  επίθετο  ὄλβιος    είναι  κατά   Mikalson    λογοτεχνικό και όχι  λατρευτικό (Mikalson. 
1989: 93).  Βλ.    Johansen  - Whittle. 1980,ΙΙ: 411  για   το  επίθετο  ὄλβιος. Πρβλ.  ακόµα   Όµ. Οδ. 
6.188-9  και  Ησ. Έργ. Ηµ.281. 
172  Ο   Τόµσον   χαρακτηρίζει  αυτές  τις  προστακτικές « εξορκισµούς  µιµητικής  µαγείας»  
(Τόµσον.1954:213). 
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527 : πιθοῦ τε καὶ γενέσθω.   Αντί  γι’ αυτήν  έχουν:   πιθοῦ τε καὶ γένει  σῷ .  Αυτή  

η  διόρθωση  του  κειµένου   µάλλον  εξυπηρετεί  καλύτερα  και  την  ερµηνεία, 

καθώς η  υιοθέτηση  του  γενέσθω  στη  γραφή  είναι αρκετά  προβληµατική.173   

Οι  ∆αναΐδες,  λοιπόν,  παρακαλούν    το  ∆ία  να  πειστεί  από  τα  λόγια  τους   

και  να  προστατέψει   το  γένος  του (πάλι  η  υπενθύµιση  της  θεϊκής  

καταγωγής),  αποµακρύνοντας  τους  διώκτες τους που  έχουν  υβριστική  

συµπεριφορά  ( προς  την  οποία  υβριστική  συµπεριφορά  ο  θεός  νιώθει  µίσος/  

απέχθεια , όπως  φανερώνεται  από τη   χρήση της  µετοχής στυγήσας·). Τα  κύρια  

αιτήµατα, λοιπόν, των  ∆αναΐδων  στην  α΄ στροφή, είναι  αυτά  που  εκφράζονται  

µε  τα   ρήµατα    ἄλευσον174    και   ἔµβαλε , ενώ  το  ρήµα    πιθοῦ  που  προηγείται, 

έχει  παρόµοια  λειτουργία  µε  αυτήν  των  ρηµάτων  αισθήσεως  που  είδαµε σε  

προηγούµενες  επικλήσεις (εδώ  χρησιµοποιείται  µε  την  έννοια  του  κλύε )·  

χρησιµοποιείται  δηλαδή για  την  απόσπαση  της  θεϊκής  προσοχής. 

        Τη  θεϊκή προσοχή,  το  θεϊκό βλέµµα   είναι  αυτά  που  προσπαθούν  οι  

∆αναΐδες  να  αποσπάσουν  ξανά  και  στην  α΄ αντιστροφή.   Παρακαλούν  το  

∆ία  να ρίξει το βλέµµα του στο  γένος του  (ἐπιδὼν) και  αφού  το κάνει,  να 

ανανεώσει  τον  αίνο (νέωσον εὔφρον' αἶνον).  Έχουµε  ένα  είδος  υπόµνησης  στον   

ἄνακτα  τῶν  ἀνάκτων,  υπόµνησης  της  ευφρόσυνης  διάθεσης  που  είχε  επιδείξει  

στο  παρελθόν. Όταν  λένε  οι ∆αναΐδες :  νέωσον εὔφρον' αἶνον, καλούν  το  ∆ία  να  

ανανεώσει  και  γι’ αυτές  τις  σχέσεις  «φιλίας»,175 δηλαδή  τις  σχέσεις αγάπης, 

                                                 
173 Βλ.  Johansen –Whittle.1980,II: 412-413.  
174   «Ο  Αισχύλος  το  χρησιµοποιεί  αρκετά  µε  την  έννοια του «προστατεύω»  και  «κρατώ 
µακριά»,  αποκλειστικά  στην προστακτική  και  όταν  απευθύνεται  στους  θεούς : Αισχ.  Επτ. 
Θήβ. 88,  Πρ.∆εσµ..567» (Furley και Bremer. 2001,II:248, σχ. σε στ.527-8). 
175 Για  τη  «φιλία» και  την  επίδειξη  φιλίας  από  θεό  προς  άνθρωπο και  από  άνθρωπο  προς  
θεό, βλ. Parker.1998: 122-124.  Για  τη  φιλία  ανάµεσα  σε  ανθρώπους : «Η φιλία περιλαµβάνει 
τις  σχέσεις  του γάµου, της  ξενίας, της ικεσίας,  και  η  αναγνώριση  προϋποθέτει  την   αποδοχή  
των  ξένων  ως  φίλων. Ο γάµος, η ξενία  και  η ικεσία  είναι  όλες τυπικές  σχέσεις  που  
περιλαµβάνουν  ανταποδοτικά  δικαιώµατα  και υποχρεώσεις  και   είναι  κατά  πολύ παρόµοια  µε  
τους  δεσµούς  συγγένειας. Σε  όλες  αυτές  τις  σχέσεις, οι  ξένοι   εισάγονται  σε  µία  σχέση  
φιλίας  µέσα  από  την  εκτέλεση  τυπικών  πράξεων ανταπόδοσης. » (Belfiore.1998:144). 
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συγγένειας  και  ευνοϊκής  αντιµετώπισης (φιλίας176 προγόνου γυναικὸς νέωσον  αἶνον), 

όπως  έκανε  και  για  την  πρόγονό τους, Ιώ. Ο   αἶνος   έχει  περισσότερο τη 

σηµασία  του µύθου  εδώ, της  επαινετικής  αφήγησης  και  εγκωµίου· ο µύθος και  

αφήγηση  των εγκωµιαστικών  πράξεων  εκτίθενται από τις  ∆αναΐδες στην 

αµέσως  επόµενη  στροφή. Το  επόµενο αίτηµα  στο  θεό  ∆ία  έρχεται  ως 

απόρροια  του  πρώτου  αιτήµατος των ∆αναΐδων.  Παρακαλούν  το  ∆ία µε  

έντονο  τρόπο, κάτι  που  εκφράζεται  µέσα  από  την προστακτική, να  θυµηθεί  

καλά ( γενοῦ πολυµνήστωρ ) ότι ήταν  αυτός  που  είχε  επαφή µε την  Ιώ.   Αν ο 

θεός γίνει πολυµνήστωρ,  τότε  θα  ανανεώσει  και  τις  σχέσεις  φιλίας και  εύνοιας, 

θα  επιβεβαιώσει τους  δεσµούς  χάριτος   µε  τις απογόνους της Αργείας Ιούς  (η  

ταυτότητά τους  τονίζεται  και  ενισχύεται  φραστικά  µε  την υπενθύµιση  ότι  

κατάγονται  από  το  ∆ία177 : ∆ῖαί τοι γένος εὐχόµεθ' εἶναι  γᾶς ἀπὸ τᾶσδ' ἔνοικοι).  

       • Από  τη  στροφή  β΄ και  εξής  αρχίζει  το  δεύτερο  µέρος   του ύµνου, η  

αφήγηση (narratio ή pars epica), ο αἶνος    που έχει  σκοπό  να  κάνει  πιο  έντονο  

τον ισχυρισµό των  ∆αναΐδων  για  θεϊκή  καταγωγή  και  µέσω  της  ενίσχυσης  

που  θα  έχει  επιτελεστεί  από  την  υπενθύµιση αυτή,  να  πραγµατοποιηθούν  οι   

ευχές  τους.  Από  τη  β΄ στροφή  ως τη  γ΄ αντιστροφή  οι  ∆αναΐδες    ανακαλούν  

τη δική  τους  διαδροµή  και άφιξη  στον  τόπο  της  προγόνου  τους, Ιούς178. 

Ανακαλούν  τις  περιπέτειες  και  τα βάσανα  που τράβηξε η  Ιώ, εξαιτίας  της  

ζήλιας  της  Ήρας  και την  τελική  θεραπεία  της  από  το ∆ία.    

       Στη  δ΄  στροφή  αρχίζει  και διαφαίνεται  εντονότερα  η πρόθεση  των  

∆αναΐδων. Η έκθεση όλων  των περιπετειών  και των διαδροµών  της  προγόνου  

                                                 
176 Η  ικεσία γίνεται  συνήθως  µέσα  σε  περιβάλλοντα που  ήδη  υπάρχουν  σχέσεις  φιλίας 
επισηµαίνει  η  Belfiore (1998:144).  Έτσι,  και  εδώ  οι  ∆αναΐδες  επικαλούνται   την   φιλία της 
προγόνου  γυναικός. 
177  «Οι  ικέτες  στην  τραγωδία  συνήθως  ικετεύουν  ανθρώπους  µε  τους  οποίους  έχουν  
συγγένεια,  όσο  κι αν  είναι  µακρινή  και  συνήθως  ξεφεύγουν  από  τη  βία  µε  την οποία  τους  
απειλούν  πάλι  συγγενικά  τους  πρόσωπα.» (Belfiore.1998: 154). 
178  Για  την Ιώ βλ. και  το άρθρο του  West.1984:292-302. 
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τους,  χρησιµεύει  ως  βάση  για  την  επικείµενη «ευλογία»  του ∆ία·  και  η  

«ευλογία»  πέρα  από το  γεγονός  ότι  αποτελεί  εξύµνηση   της προηγούµενης  

ευεργετικής  δράσης  του  θεού,  αποσκοπεί  ταυτόχρονα   σε  µελλοντική 

εξασφάλιση    µίας παρόµοιας  ευεργετικής  δράσης και  επίδειξης της χάριτος του 

θεού.  Έτσι, η δ΄ στροφή  αρχίζει µε το χαρακτηρισµό του  ∆ία  ως  «κρέοντος».   Η  

ισχύς  του  ∆ία  κρατάει   ανά  τους  αιώνες (ἀπαύστου  αἰῶνος).  Ο ∆ίας  µπορεί   

µε τη  δύναµη  που έχει  (ἀπηµάντου  σθένει)   και τη  θεϊκή  εµπνοή  (θείαις  

ἐπιπνοίαις) να σταµατά  το κακό (παύεται  βίαια  ἐκ τοῦ  ∆ιός) και να  διώχνει  τη  

ντροπή  την πένθιµη (ἀποστάζει  πένθιµην  αἰδῶ).  Ο  ∆ίας  κατέπαυσεν  στο  

παρελθόν   νόσους   ἐπιβούλους λένε  οι  ∆αναΐδες και επαναλαµβάνουν συνεχώς  

ότι είναι  δικό του το έργο (∆ιός   τόδ’ ἔργον)  και  πως η γενιά  τους  έλκει την  

καταγωγή της απ’ αυτόν. Όλες αυτές  οι στροφές  από τη  β΄ έως την  αντιστροφή 

δ΄ ανήκουν  στο  δοξολογικό  µέρος  του  ύµνου  και  παρέχουν  άµεσες  

αποδείξεις  για  επικοινωνία   και    διάδραση  ανάµεσα  στον  ανθρώπινο  και   

στο θεϊκό  παράγοντα. 

     Στην ε΄ στροφή, µετά  από  το  δοξολογικό  µέρος,  ο  χορός  ξαναγυρίζει  σε  

άµεση  επικοινωνία  και  κλήση  του  θεού  που  δεν  είναι  µία  απλή επίκληση, 

αλλά  µία  έκκληση  που  λαµβάνει  µνηµειώδεις  διαστάσεις : «τίν' ἂν θεῶν 

ἐνδικωτέροισιν / κεκλοίµαν εὐλόγως ἐπ' ἔργοις; » (στ.590-1). Ο  χορός   γνωρίζει πολύ 

καλά  την απάντηση  στο  ερώτηµά  του, την οποία  δίνει  άµεσα  παρακάτω 

(στ.592-594):  «<αὐτὸς ὁ> πατὴρ φυτουργὸς αὐτόχειρ ἄναξ, /γένους παλαιόφρων µέγας  

τέκτων, τὸ πᾶν / µῆχαρ οὔριος Ζεύς. ». Μεγαλύτερη  συσσώρευση  ουσιαστικών  και 

επιθέτων για ένα θεό  δεν έχουµε  σε όλη  την τραγωδία.  Είναι  πατέρας, 

γεννήτορας, βασιλιάς, µεγάλος  αρχαίος δηµιουργός  του  γένους· είναι  βοηθός  

και  καλόγνωµος. 
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        Αυτό  που  υπογραµµίζεται  πάνω  απ’όλα, όµως, είναι ότι  ο ∆ίας  βρίσκεται  

πάνω  από  κάθε εξουσία  και  κάθε  δέσµευση (στ.595-7)  : «ὑπ' ἀρχᾶς δ' οὔτινος 

θοάζων  τὸ µεῖον κρεῖσσον ὢν κρατύνει, οὔτινος ἄνωθεν ἡµένου σέβων κράτος». Το  

κείµενο  είναι  εξαιρετικά  φθαρµένο,  αλλά  είναι  εµφανές  ότι  τονίζεται  η  

ηγετική  υπεροχή  του  ∆ία έναντι  όλων  των  άλλων (δεν  υπάγεται  στην  

εξουσία  άλλου)· κάτι   που  του  δίνει  τη δυνατότητα  να  πραγµατοποιεί  ό, τι  

θέλει.  

      Το  στάσιµο  κλείνει µε έκκληση  προς  τους  θεούς,  που   αποτελεί, για άλλη  

µία  φορά, κορύφωση  της  αγωνίας  των  ∆αναΐδων. Οι  ∆αναΐδες  νιώθουν ότι 

είναι η τελευταία  ευκαιρία   που έχουν  να  απευθύνουν  έκκληση  στους θεούς.  

Αν  δεν  το κάνουν  τώρα,  εν  όψει   και  εν  αναµονή  της  απόφασης που 

περιµένουν  να  πάρουν  οι  Αργείοι,  δεν  θα το κάνουν ποτέ.  Με  την  ε΄ 

αντιστροφή τελειώνει το δεύτερο  στάσιµο. Η στροφή  ε΄, µαζί µε  την αντιστροφή  

της, κλείνουν  ένα κύκλο από  επικλήσεις  και  ευχές   προς  τους θεούς για   

βοήθεια.    

 

-2ο  επεισόδιο 

        Από  το στίχο  600  ξεκινά  το δεύτερο επεισόδιο.  Αφηγηµατικά,  

βρισκόµαστε  στο  σηµείο  όπου  ο  ∆αναός  φτάνει  από την πόλη του Άργους,  

στο  χώρο  που  βρίσκονται  οι  ∆αναΐδες,  και  ανακοινώνει    τη θετική  γι’ αυτόν  

και  τις  κόρες  του  απόφαση.  Οι  Αργείοι έχουν  λάβει  την απόφαση  να  

δεχθούν  τις  ∆αναΐδες  και  αυτόν  στο  Άργος. Εποµένως,  υπάρχει  αναγνώριση  

από  την  πλευρά  της  πόλης  του  δικαιώµατός  τους  ως  ικετών.  Η  αποδοχή  

της  ικεσίας   και   αποδοχή  της  εισαγωγής  τους  στην  πόλη,  σηµαίνει  

εκπλήρωση  των  αιτηµάτων  και  δεήσεών  τους  προς  τους  θεούς (και  προς  
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τους  µεσολαβητές- θνητούς) και  εποµένως  επίτευξη  της  επικοινωνίας  µε  

ευεργετικά αποτελέσµατα.  Ο  ἱκτήριος  λόγος   των  ∆αναΐδων   επιτυγχάνει  το  

στόχο του.  

            Στη  ρήση  του  ∆αναού, όπου  ανακοινώνεται  αναλυτικά  η  απόφαση  

των  Αργείων,  τονίζεται  ότι  το βασικό  επιχείρηµα  που  χρησιµοποίησε  ο  

Πελασγός  για  να  πείσει  τους  Αργείους  να  δεχτούν   τις  ∆αναΐδες  στην  πόλη  

τους,  ήταν  ουσιαστικά  ο  φόβος  για  την οργή  του  ∆ία.  Η  άρνηση  και  

απόρριψη  της  ικεσίας   µπορεί  να  προκαλούσε  την  οργή του ἱκεσίου  ∆ία  

(ἱκεσίου  Ζηνός  κότον  στ.616-7) και  τα  επακόλουθα  µίας  τέτοιας  στάσης, δεν  

θα  είχαν  θετικό  αντίκτυπο  στην πόλη (φόβοι  για  πιθανό  µίασµα).  Η φράση 

που έχει  ιδιαίτερη  σηµασία   για µας είναι : Ζεὺς δ' ἐπέκρανεν179 τέλος (στ.624).  Η 

σηµασία  της  είναι  ότι  ο τελικός  κριτής  και διαµεσολαβητής για  την 

ευεργετική  υπέρ των  ∆αναΐδων   απόφασης   ήταν  ο  θεός  ∆ίας.  Οι  ρητορείες  

και   οι  εὐπιθεῖς στροφαί δηµηγόρων, λειτουργούν πειστικά· όµως,  η  επικύρωση  

και  η ολοκλήρωση  ανήκει  στο  ∆ία. Οι  άνθρωποι  αποφασίζουν   µέσα  από  

πολιτικές  διαδικασίες, αλλά  καθοριστικό  ρόλο διαδραµατίζει  το  θείο  και  ο  

φόβος  προς  αυτό·  το  φόβο  στο  θεό  είχαν επικαλεστεί  και  νωρίτερα  οι  

∆αναΐδες  και  πάνω  σ’αυτό  οικοδόµησαν τον  ευχετήριο  λόγο τους.  

-2ο στάσιµο 

       Με  το  δεύτερο στάσιµο   ανοίγει  ένας  κύκλος  από ευχαριστήριες  

προσευχές180   για  τους  Αργείους εξαιτίας  της  θετικής απόφασης  που πήραν  να  

                                                 
179   Η  πρόθεση   ἐπί -   όπως  επισηµαίνεται  από  τους  Johansen- Whittle,   δεν  έχει γενικά  
ιδιαίτερη  δύναµη  στο ρήµα  αυτό. Όµως,  στο  στίχο  624  η  πρόθεση  ἐπί -   φαίνεται  να  
υποδηλώνει  ότι  η  επικύρωση  της  απόφασης  από το  ∆ία,  βρίσκεται «πάνω»  από  την  
απόφαση  του λαού  (πρβλ. στ.621-622: τοιαῦτ' ἀκούων χερσὶν ᾿Αργεῖος λεὼς /ἔκραν' ἄνευ κλητῆρος ὣς 
εἶναι τάδε ),   ( Johansen- Whittle. 1980,ΙΙ: 513). Το ρήµα   «κραίνω»  έχει  τις  σηµασίες  του 
«αποφασίζω», «διατάζω»,  «εκπληρώνω», «φέρνω  εις  πέρας». Βλ. Furley- Bremer.2001,ΙΙ:244. 
180 Ο   Finley.1972: 70  επισηµαίνει:  «Οι ευχές στο  Άργος  µοιάζουν  µε  το κοµµάτι  στις   
Ευµενίδες  που  παρουσίᾳ  της  θεάς  Αθηνάς, ευλογούν  την  Αθήνα». Πρβλ. στ.916  κ.ε.  σε   
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δεχτούν τις  Ικέτιδες  στην πόλη τους. Οι  ∆αναΐδες  επικαλούνται  και  εδώ τους 

θεούς. Τους  επικαλούνται όµως  όχι για τον εαυτό τους, όπως  έκαναν  µέχρι 

τώρα, αλλά  για τους ανθρώπους  µέσω των  οποίων ο θεός  επενέργησε. Ο χορός  

στο στίχο 625 κ.ε.  προτρέπει  τον εαυτό  του  [(ἄγε δή, λέξωµεν )   προτρεπτική 

υποτακτική],   να   ψάλλει  ευχές αγαθές  για αγαθά αποτελέσµατα. Η επίκληση-

ευχή    απευθύνεται   αρχικά  στο θεό  ∆ία και  είναι  µία ευχή  να παρακολουθεί  

ο θεός  από ψηλά (ἐφορεύει)  τις  ευχές  που λέγονται για να τιµήσουν τους  

Αργείους  και  να τις  πραγµατοποιήσει. Γίνεται  φανερό  ότι υπάρχει  

αναδιαµόρφωση  του τελετουργικού ρόλου των  ∆αναΐδων. Το αναπαιστικό µέτρο 

που  χρησιµοποιείται  σ’ αυτούς  τους  στίχους, µάλιστα,  είναι  δηλωτικό των  

κινήσεων  και της  αναδιάταξης  του  χορού µέσα στην  ορχήστρα.181 Ο ∆ίας  

χαρακτηρίζεται  µε το επίθετο  ξένιος,182 ιδιότητα  που  επισηµαίνεται από την αρχή  

της  τραγωδίας. 

     Στην α΄  στροφή  οι ∆αναΐδες  προσφωνούν τους θεούς   που είναι  γεννηµένοι  

από το ∆ία.  Ενώ   το  αίτηµα στο  ∆ία  ήταν  να  εποπτεύσει,  το  αίτηµα  αυτή  τη  

φορά  είναι   για  ακρόαση  των  προσευχών  από τους θεούς.  Χρησιµοποιείται  

όπως  και  παρακάτω η ευκτική , β΄ πληθυντικού : κλύοιτε.  Έχουµε, λοιπόν, άµεση  

αποστροφή στους θεούς.  ∆εν  πρόκειται απλά για ένα συναισθηµατικό  ξέσπασµα  

των  ∆αναΐδων,  αλλά µία  τελετουργικά  ενορχηστρωµένη  και  στοχευµένη  

                                                                                                                                      
Ευµενίδες. Βλ.  ειδικότερα   αντιστροφή α΄ (938-47), στροφή  β΄ ( 956-67) και αντιστροφή β΄ (976-
87). Υπάρχει, λοιπόν,  άµεση  αναλογία  του  ευλογητικού  µέρους  στις   Ικέτιδες   του  Αισχύλου  
µε  τις   Ευµενίδες.  Η  κοινή,  σε   γενικές  γραµµές,  δοµή  και    θεµατολογία   υποδηλώνει   ένα  
τελετουργικό  πρότυπο    που ενεργοποιείται  κάθε  φορά. Στις    Ευµενίδες , όµως, ο επιτελεστικός 
χαρακτήρας  της  γλώσσας αντλεί  ισχύ  και από  τη  θεϊκή  υπόσταση  του  χορού. Στις  Ικέτιδες  η  
τελετουργική  χρήση  του  λόγου, προβάλλει  µε  έµφαση,  χωρίς  να  µένει  αναξιοποίητη, βέβαια, 
και  η  τελετουργική  ταυτότητα  του  χορού, ως  ικετίδων,  οντοτήτων , δηλαδή,  σε  µία  
ξεχωριστή  σχέση  και  εξάρτηση  από  τους  θεούς. 
181 Οι  στίχοι  625-9  είναι  σε αναπαιστικό  µέτρο. «Η  χρήση  του  αναπαίστου πριν  από  στάσιµα  
είναι  φαινόµενο  που  περιορίζεται  στον  Αισχύλο, πρβλ.  Πέρσ. 532-47, 623-33,  Επτ. Θήβ. 822-
31,  Αγ.355-66,  Ευµ.307-20.  Αυτοί  οι αναπαιστικοί  στίχοι  λειτουργούν  καθαρά  ως  εισαγωγή  
σε  όσα  έπονται» (βλ.  Johansen- Whittle .1980,II: 513). 
182 Το   επίθετο  ξένιος    έχει  συνάφεια  µε  το  ἀφίκτωρ   του  πρώτου  στίχου. Πρβλ.και το επίθετο 
πολυξενώτατον  ως  χαρακτηρισµό  του  ∆ία  στο  στ.157.  
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διαδικασία.  Η  πρώτη   «ευχή»  των  ∆αναΐδων είναι ποτέ  η πόλη  του  Άργους 

να  µη βρεθεί  σε  πόλεµο (στ.633-4, µήποτε κτίσαι  πόλιν   πυρίφατον). Το  αίτηµά  

τους  ενισχύεται, µάλιστα,  µε  µία θεολογική ερµηνεία  της  στάσης  των  

Αργείων (που εκτείνεται  µέχρι το στίχο 655): « οὕνεκ' ᾤκτισαν ἡµᾶς,.....αἰδοῦνται δ' 

ἱκέτας ∆ιός,.....οὐδὲ ψῆφον ἔθεντ' ἀτιµώσαντες ἔριν γυναικῶν....∆ῖον ἐπιδόµενοι  

πράκτορ', ἅτε σκοπόν, δυσπολέµητον... ἅζονται ...Ζηνὸς ἵκτορας  ...   τοιγάρτοι καθαροῖσι 

βωµοῖς θεοὺς ἀρέσονται.»   Ο  οίκτος, ο σεβασµός  στους  ικέτες, η συµπάθεια, αλλά  

κυρίως ο  φόβος  των θεών και του  δαίµονα, που στέλνει ο  ∆ίας   για να 

τιµωρήσει όσους δεν υπακούν  σ’ αυτόν,  προβάλλονται    από  τις Ικέτιδες  ως  οι  

ισχυροί  λόγοι  που  λειτούργησαν  υπέρ  αυτών.  Οι  ίδιοι  λόγοι  είναι  που  

δικαιολογούν  την  ευχή  για  σωτηρία  και  ειρήνη  στο  διηνεκές. 

           Στο  πλαίσιο  που  διαγράφει  η ερµηνεία  αυτή,  παρατηρούµε  ότι  

υπάρχουν  δύο πόλοι  : Οι  θεοί    και οι  άνθρωποι.  Οι άνθρωποι  προσεύχονται 

στους  θεούς για  να εκπληρώσουν  τα αιτήµατά τους.  Σε κάποιες  περιπτώσεις,  

χρειάζεται ένας  διαµεσολαβητής για να εκπληρώσει  τα αιτήµατα. Ο 

διαµεσολαβητής    είναι  συνήθως   ένας  άλλος  άνθρωπος   ή  άλλοι  άνθρωποι, 

που πρέπει να  δεχτούν   να  βοηθήσουν, να κάνουν  κάποιες  υποχωρήσεις για  

χάρη  αυτού  που αἰτεῖται . Γιατί  όµως να κάνουν  υποχωρήσεις;  Γιατί  στην εν 

λόγω  περίπτωση   να δεχτούν  να  βάλουν  σε κίνδυνο  τη  ζωή τους    και την  

ασφάλεια  της  πόλης  τους οι  Αργείοι και  µάλιστα  για  γυναίκες, οντότητες 

αποδυναµωµένες από  κάθε  εξουσία  και κύρος;  Πρέπει να κρύβεται ένας  πολύ 

σηµαντικός   λόγος  πίσω από  την απόφαση τους.  ∆έχονται  τις  Ικέτιδες  γιατί  

είναι  πεπεισµένοι  ότι  αρνούµενοι  την  ικεσία θα  πάθουν  συµφορές  από  τους  

θεούς (στ.615-620)·  και  χωρίς  την ύπαρξη  απειλής  για  αυτοκτονία  των 

∆αναΐδων, πάλι  θα  δυσκολεύονταν   να πάρουν µία  αρνητική  απόφαση, καθώς 
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υπάρχει ο ικέσιος  ∆ίας  και η οργή του  απέναντι σ’ αυτούς  που δεν  δείχνουν  

σεβασµό  για  τους  ικέτες του.   Πέραν, όµως, απ’ τον ικέσιο ∆ία, υπάρχει και  η  

απειλή  που εκστοµίζουν οι  ∆αναΐδες   ότι  θα κρεµαστούν στην περίπτωση  που 

το αίτηµά τους  να  γίνουν  δεκτές στην  πόλη απορριφθεί.  Η  απειλή  αυτή  δεν 

θα  ήταν τόσο  τραγική,  αν δεν υπήρχε ο  φόβος  µιάσµατος,  αφού  η αυτοκτονία  

θα  γινόταν µπροστά  στο  βωµό  και στα  αγάλµατα  των θεών  µε  τα κλαδιά   

που έφεραν  ως ικέτιδες.  Υπάρχει, λοιπόν,  µία  κοινωνία   ανθρώπων  και θεών. 

Οποιαδήποτε  ενέργεια, θετική  ή αρνητική, έχει  συγκεκριµένα  επακόλουθα, 

συγκεκριµένες  συνέπειες  και στους  δύο  κόσµους. Παρά  το γεγονός ότι οι θεοί  

δεν  επιφαίνονται  καθαρά  σ’ αυτή  την τραγωδία,  αυτό δεν σηµαίνει ότι  δεν  

υπάρχουν ή  ότι  δεν   είναι  εµφανής  η  εµπλοκή  τους στις  πράξεις  των  

ανθρώπων.   

         Στη  β΄ στροφή  συνεχίζουν  οι  ευχές  (ἐκ στοµάτων ποτάσθω φιλότιµος εὐχά, 

στ.657-8). Η  ευχή  είναι  ποτέ  να  µην  έρθει  αρρώστια    στην  πόλη ( µήποτε 

λοιµὸς ἀνδρῶν / τάνδε πόλιν κενώσαι·, στ.659-660 )  και  να µην υπάρχει διχόνοια  

ανάµεσα στους  πολίτες ( µήδ' ἐπιχωρίοις <στάσις> /   πτώµασιν αἱµατίσαι πέδον γᾶς.,  

στ.661-2).   Γενικά  στις  ευχές των  ∆αναΐδων  παρατηρείται  µία  αποστροφή  

απέναντι   σ’ αυτά  που   πρεσβεύει ο θεός  Άρης: µηδ’ ἐπιχωρίοις 

<στάσις>πτώµασιν αἱµατίσαι πέδον γᾶς   | ἥβας δ' ἄνθος ἄδρεπτον ἔστω, | µηδ' 

᾿Αφροδίτας εὐνάτωρ βροτολοιγὸς ῎Αρης κέρσειεν ἄωτον.   

     Οι  ευχές,  όπως   διαρθρώνονται  στις  παρακάτω στροφές, κατά  ένα  

συνοπτικό  τρόπο , είναι:  

•γεραροῖσι γέµουσαι θυµέλαι φλεγόντων.  

•πόλις εὖ νέµοιτο  

•Ζῆνα µέγαν σεβόντων,τὸν ξένιον δ' ὑπερτάτως,  

•εὐχόµεθ' αἰεί τίκτεσθαι δ' ἐφόρους γᾶς  
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•῎Αρτεµιν δ' ἑκάταν γυναικῶν λόχους ἐφορεύειν.   

• µηδέ τις ἀνδροκµὴς λοιγὸς ἐπελθέτω  

•νούσων δ' ἑσµὸς ἀπ' ἀστῶν ἵζοι κρατὸς ἀτερπής·  

• εὐµενὴς δ' ὁ Λύκειος ἔστω πάσᾳ νεολαίᾳ.  

•Ζεὺς ἐπικραινέτω καρποτελῆ φέρµατι γᾶν πανώρῳ·  

•πρόνοµα δὲ βότ' ἀγροῖς  πολύγονα τελέθοι·  

•τὸ πᾶν τ' ἐκ δαιµόνων λάχοιεν183. 

• θείατ' ἀοιδοί εὔφηµον µοῦσαν δ' ἐπὶ βωµοῖς   

•φερέσθω φήµα φιλοφόρµιγξ ἁγνῶν τ' ἐκ στοµάτων 

•φυλάσσοι τὸ δάµιον τ' ἀτρεµαῖα τιµὰς                               

 •διδοῖεν ξένοισί δίκας ἄτερ πηµάτων τ' εὐξυµβόλους 

 •τίοιεν αἰεὶ θεοὺς δ', οἳ γᾶν ἔχουσιν, ἐγχωρίοις πατρῴαις  δαφνηφόροις βουθύτοισι τιµαῖς. 

      Σε  όλο  το  στάσιµο  οι  ∆αναΐδες  προσεύχονται   για  το  καλό  των 

Αργείων. Εύχονται  αποχή  από  πολέµους, καλή  έκβαση των θυσιών  τους,  

ευφορία   της  γης,  καλούς  τοκετούς.  Το  πρόσωπο  που  κυριαρχεί   σ’ αυτές  τις  

ευχές  των  ∆αναΐδων  είναι  το γ΄ (σε  ενικό  και  πληθυντικό),  ενώ  η  έγκλιση  

είναι  η  ευκτική.  Η πιο σηµαντική  ευχή  απ’ όλες  όσες  διατυπώνονται  είναι  

αυτή   στην   οποία  οι  ∆αναΐδες  εύχονται  τα  πάντα  να πηγάζουν  απ’τους  

θεούς, γιατί  συνοψίζει όλες  τις  προηγηθείσες  ευχές  τους  αλλά  και αυτές  που  

ακολουθούν. Όπως  επισηµαίνει η  Sourvinou- Inwood : «Με την έκφραση  αυτή  

εκφράζουν  την  αντίληψη  ότι όλα  προέρχονται από  τους  θεούς. Η αντίληψη 

αυτή συντελεί  στην  τοποθέτηση  της  θρησκείας στο  κέντρο  αυτής  της  

τραγωδίας»184 . 

 

 

                                                 
183 Οι  Johansen – Whittle  υιοθετούν στην  έκδοσή  τους  τη  γραφή  θάλοιεν  αντί  λάχοιεν  ως 
emendatio  της  γραφής  λάθοιεν. Ο  Page  συµφωνεί  µε  τον Murray   στην υιοθέτηση  της  γραφής  
λάχοιεν.  
184 Βλ. Sourvinou-Inwood. (υπό έκδ.). 
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- 3ο  επεισόδιο 

        Αφηγηµατικά  το  τρίτο επεισόδιο    έπεται  των  ευχαριστηρίων   ευχών  και  

ευλογιών προς  τους  Αργείους.   Ο  ∆αναός, µετά  τις  ευχαριστήριες  ευχές,   

επικροτεί τη  σώφρονα  συµπεριφορά  των  θυγατέρων του  (σ’ αντίθεση  µε  το  

πρώτο  επεισόδιο), τις  προειδοποιεί όµως, για  τον επερχόµενο κίνδυνο. Ο   

στόλος  των  Αιγυπτίων  πλησιάζει  τη  χώρα  του  Άργους.  Συµβουλεύει  τις 

κόρες του  σ’ αυτή  τη  δύσκολη  στιγµή, να  συµπεριφερθούν    ἡσύχως καὶ 

σεσωφρονισµένως  και  να  µην αµελούν  να τιµούν  τους θεούς  της  χώρας (τῶνδε 

θεῶν µὴ ἀµελεῖν, στ.725). Η προτροπή για  «επιµέλεια» των θεών  θα  επαναληφθεί  

άλλη  µία  φορά  στο  στίχο  773. Ο  ∆αναός  φαίνεται  να  επισηµαίνει  ότι η  µη  

αµέλεια  των  θεών  στο  παρελθόν   από  την  πλευρά  των ∆αναΐδων,  είχε  ως  

αποτέλεσµα   την  αποδοχή  της  ικεσίας  από  την  πλευρά  των  θεών  (οι  θεοί    

οὐκ  ἠµέλησαν  να επιδείξουν  την  χάρη  τους ).  Η συνεχιζόµενη  επιµέλεια  των  

∆αναΐδων  προς  τους  θεούς,  λοιπόν, ίσως  φέρει  ανάλογα  θετικά  

αποτελέσµατα για  τις  ∆αναΐδες,  δηλαδή στην  προκειµένη  περίπτωση  την  

αποµάκρυνση  των  Αιγυπτίων. Η  καλύτερη  προστασία  είναι  οι βωµοί  και η 

δύναµη  που προέρχεται  απ’ αυτούς  και οι ∆αναΐδες  δεν πρέπει  να το  ξεχάσουν  

αυτό  (ἀλκῆς λαθέσθαι τῆσδε µηδαµῶς ποτε).  Η  ασέβεια   προς  τους θεούς  έχει 

επακόλουθα  και αυτός που δεν λογαριάζει τους θεούς  θα πληρώσει (χρόνῳ τοι 

κυρίῳ τ' ἐν ἡµέρᾳ θεοὺς ἀτίζων τις βροτῶν δώσει δίκην) . Ο γνωµολογικός  

χαρακτήρας  και η  γενικευτική  ισχύ  του  λόγου  του  ∆αναού   στους  στίχους  

710- 733,  έχει  απρόβλεπτες  προεκτάσεις.   Στην  υπαινικτική  απειλή  που 

κρύβουν  τα  λόγια  αυτά  υπόκεινται  τελικά  και  ο ∆αναός  και οι κόρες του, που    

λίγους  στίχους  αργότερα εκφράζουν πρόδηλα την  απέχθεια  προς  τα  αγαθά  

που προσφέρει  η θεά  Αφροδίτη.  
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- 3ο   στάσιµο 

      Το  κλίµα  του  3ου  επεισοδίου  συνεχίζεται και  στο  τρίτο    στάσιµο, όπου ο 

χορός  φοβισµένος  και  ανήσυχος,  εύχεται  να  γινόταν  µαύρος  καπνός  και  να  

χανόταν σαν σκόνη  (µέλας γενοίµαν καπνὸς /νέφεσσι γειτονῶν ∆ιός, /τὸ πᾶν δ' 

ἄφαντος ἀµπετὴς ἀιδνὸς ὡς / κόνις ἄτερθε πτερύγων ὀλοίµαν. στ.779-783).  Οι  ευχές   

του  χορού  είναι  γενικού  τύπου  και  διατυπώνονται  σε  ευχετική  ευκτική.   

     Όλες  οι στροφές µέχρι  το  τέλος του στασίµου, έχουν  έντονη  θρησκευτική   

γλώσσα, όχι  όµως  ιδιαίτερο και  ξεκάθαρο θρησκευτικό  περιεχόµενο.185  Μόνο  

στην  γ΄  στροφή  όπου ο λόγος  τους επιγράφεται ως  µέλη λιτανὰ θεοῖσι  ( στ. 

809),  οι ∆αναΐδες  υιοθετούν  πιο  ξεκάθαρο  τελετουργικό  σχέδιο· επιζητούν  οι  

ευχές  τους  να  έχουν  ένα  καλό  τέλος  (τέλεα δέ µοί πως πελόµενα [µοι]  λύσιµα  

µάχιµα, στ.810-11)  και  επικαλούνται τον  πατέρα  τους  ∆ία (  ἔπιδε, πάτερ   στο  

στίχο 811), που  βλέπει  δίκαια  (ὁρῶν ἐνδίκως), να  µη  δει µε φιλικό  µάτι  τη  βία  

(βίαια µὴ φίλοις ὄµµασιν ), αλλά  να  δείξει  αντίθετα  σεβασµό   προς  τους  ικέτες 

του:  σεβίζου δ' ἱκέτας σέθεν, ως  παντοδύναµος κύριος  της γης (γαιάοχε παγκρατὲς 

Ζεῦ).  Και  στις  δύο   εκκλήσεις  στο  ∆ία   γίνεται χρήση  της  προστακτικής  

έγκλισης σε  β΄ ενικό  πρόσωπο. Η  αµεσότητα  του  κινδύνου απαιτεί  αµεσότητα 

και  στην  επικοινωνία· το  σύνηθες αίτηµα είναι  αυτό για  εποπτεία  του θεού  

στους  ανθρώπους. 

        Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει το  ρήµα  σεβίζου, καθώς  

χρησιµοποιείται  κατεξοχήν  για να περιγράψει  τη  στάση  σεβασµού  που πρέπει  

να έχει ο  άνθρωπος  απέναντι  στο θεό και όχι ο θεός  προς  τον άνθρωπο.186  Το 

                                                 
185 Βλ. Sourvinou-Inwood. (υπό  έκδ.). 
186   Όπως  προκύπτει  µέσα    από την  έρευνα στο TLG.   Βλ. κάποια παραδείγµατα  από  
τραγικούς  ποιητές: Αισχ.Ικ.922, Ευρ.Ιπ.540-1, Ηλ.196-7,  Ελ.1360, Σοφ. Οιδ.Κ.1007, 1557.  Βλ.  
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ρήµα  σεβίζοµαι  απαντά  δύο  φορές  στην τραγωδία  Ικέτιδες.187 Σε  αυτή, όµως, 

τη  µορφή,  του  β΄ ενικού  προσώπου  της  προστακτικής  το βρίσκουµε  µονάχα  

στη συγκεκριµένη τραγωδία  απ’ όλες  όσες  σώζονται.   Ακόµη και το συνώνυµο  

ρήµα   σέβοµαι, υπάρχει  µόνο στον Προµηθέα  ∆εσµώτη στο  β΄ ενικό της  

προστακτικής :  σέβου, προσεύχου, θῶπτε τὸν κρατοῦντ' ἀεί. (στ.937),  ενώ  το  γ΄ 

πληθυντικό  της  προστακτικής  ενεστώτα   απαντά  πάλι στην  τραγωδία Ικέτιδες    

του   Αισχύλου  (σεβόντων, στ.671),  αλλά  ο  θεός  είναι το αντικείµενο  του  

σεβασµού  και όχι το  υποκείµενο. Εποµένως, η  χρήση  του   σεβίζου  εδώ,  δεν  θα  

πρέπει  να  περάσει  απαρατήρητη. 

        Στη  γ΄ αντιστροφή    επισηµαίνεται  για  άλλη  µία  φορά  ο  κίνδυνος   και  

ζητείται από  το θεό η  επέµβασή του.  Η  γ΄ αντιστροφή  τελειώνει  µε    ερώτηση  

προς  το θεό  που ύµνησαν τόσο σ’ ολόκληρη την  τραγωδία:  τί δ' ἄνευ σέθεν  

θνατοῖσι τέλειόν ἐστιν;  «Τί χωρίς  εσένα  στους  ανθρώπους  µπορεί  να   

επιτελεστεί;» (στ. 823-4).  Οι  ∆αναΐδες  από  την  αρχή  της  τραγωδίας  

επέδειξαν    εµπιστοσύνη  στο  θεό  ∆ία. Από την αρχή της  τραγωδίας  τον 

επικαλούνται, τον  ευλογούν, του  υπενθυµίζουν  προηγούµενες συµπεριφορές  

προς  τους  προγόνους  τους,  τον προειδοποιούν έµµεσα  αν  αρνηθεί να  τις  

βοηθήσει  και  απορρίψει  το  αίτηµά  τους.  Στο τελευταίο,  όµως, ερώτηµα  του  

στασίµου, συνοψίζονται όλες  οι πεποιθήσεις τους, όλες οι  ελπίδες τους.  Η  

                                                                                                                                      
και  Αριστοφ. Θεσµ. 674, Πίνδ.Πυθ.5.80, Ισθµ.5.29.  Σε  όλα  αυτά  τα  παραδείγµατα  υπάρχει  
επίδειξη  σεβασµού   από  τον  άνθρωπο προς  το  θεό.  Το  µοναδικό  παράδειγµα   που 
παρουσιάζει  κάποια  διαφοροποίηση  το  βρίσκουµε  στη  Μήδεια   του  Ευριπίδη, στ. 642/3-644  : 
προσβάλοι δεινὰ Κύπρις, ἀπτολέµους δ' εὐνὰς σεβίζουσ'  /ὀξύφρων κρίνοι λέχη γυναικῶν. Όµως,  εδώ  η  
µετοχή  ερµηνεύεται  µάλλον  ως  προκρίνασα , προτιµώσα ,  σύµφωνα  µε  τα  σχόλια   στον 
Ευριπίδη (σχ. Med. 640.2-3). Σε  όλα  τα  άλλα  παραδείγµατα  που  γίνεται  χρήση  του  ρήµατος, 
έστω  και  αν   ο  σεβασµός  δεν  είναι  ανάµεσα  σε θεό  και άνθρωπο,  αλλά  από  άνθρωπο  προς  
άνθρωπο, παρατηρούµε  ότι  ο σεβασµός  κινείται  από  την  πλευρά  του  λιγότερου  δυνατού  
προς  τον  ισχυρότερο   ή  από  την πλευρά  του κατωτέρου προς  τον ανώτερο. Βλ. και  Furley  και 
Bremer.2001, ΙΙ:223, 243 : «Συνήθως  οι  θεοί είναι  το  αντικείµενο  του  σεβασµού  και  όχι  το  
υποκείµενο». 
187 Η  άλλη  είναι  στο  στίχο  922: «τοὺς ἀµφὶ Νεῖλον δαίµονας σεβίζοµαι» , όπου  ο κήρυκας  µιλάει  
για το σεβασµό  των  Αιγυπτίων  στους  θεούς  της  Αιγύπτου. 
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βοήθειά του στους  θνητούς  δεν  είναι  µόνο  πολύτιµη.  Είναι  απαραίτητη, 

καθώς   αυτή  δύναται να  φέρει  σε   πέρας  και  να τελειοποιήσει  οτιδήποτε  

ανθρώπινο. 

 

- 4ο επεισόδιο 

        Αφηγηµατικά το  τέταρτο επεισόδιο   αρχίζει  µε λεκτική  αντιπαράθεση   

ανάµεσα  στις  ∆αναΐδες  και τους  Αιγυπτίους  που  έχουν  φτάσει  πια  στο  

Άργος. Οι  κατάρες   που  εκστοµίζουν  και οι  δύο  πλευρές στο  έργο αυτό,  

λειτουργούν  ως  µέσα προοικονοµίας  αλλά  και  επιτέλεσης  του  ολέθριου  

τέλους  και  για  τις  δύο. Είναι σηµάδια  του µεγέθους  του µίσους  που  τρέφουν 

µεταξύ  τους, αλλά  και του  µεγέθους  της  τελετουργικής δυναµικής   που  έχει  η 

γλώσσα·  µία  γλώσσα  µε  την  οποία  οι  ∆αναΐδες   προσπαθούν  να 

υπερισχύσουν  και  ταυτόχρονα  µία  γλώσσα  που  ενδυναµώνει  την 

τελετουργική  τους  θέση.  Η  επανάληψη  φωνηέντων στο  στίχο  825, ίσως  

χρησιµοποιείται  για   ενίσχυση  της  αποτελεσµατικότητας  της  αράς.188 Οι 

Αιγύπτιοι   στις  κατάρες  των  ∆αναΐδων  απαντούν  µε  έντονη περιφρόνηση  

προς  τους  εγχώριους θεούς  (στ.872)  :ἴυζε καὶ λάκαζε καὶ κάλει θεούς.   

     Η  πίστη  των  ∆αναΐδων    χάνεται  πρόσκαιρα     στους  στίχους 885-892189:       

                                                 
188   Επαναλήψεις  φωνηέντων   βρίσκουµε  και  σε  µαγικά  κείµενα  αργότερα,  σηµάδι  ότι  ίσως  
η  επανάληψη, πέρα  από  την  ενίσχυση/επίταση  και ενδυνάµωση,  έχει  και  µαγικές  
συνδηλώσεις.  Πρβλ. την έκδοση  των  µαγικών  παπύρων  από Preisendanz. 1.10-19 και   2.166c-
166s. 
189 Οι  Johansen  -  Whittle   υιοθετούν  περίπου  την  ίδια  γραφή  µε  τον Murray. Ο    Page  όµως  
θεωρεί  το  κοµµάτι  αθεράπευτο  και υιοθετεί  την  παρακάτω  γραφή στην έκδοσή του:  
       οἰοῖ, πάτερ, † βροτιοσα        [στρ.γ. 
          ροσαται  µαλδα †  ἄγει,  
          ἄραχνος ὥς  βάδην  
            ὄναρ ὄναρ µέλαν·  
          ὀτοτοτοτοῖ,  
          µᾶ Γᾶ µᾶ Γᾶ,  †βοὰν † 
          φοβερὸν ἀπότρεπε·  
          ὦ βᾶ Γᾶς παῖ Ζεῦ. 
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∆αν.    οἰοῖ, πάτερ, βρέτεος ἄρος        [στρ.γ. 
          ἀτᾷ µ'· ἅλαδ' ἄγει,  
          ἄραχνος ὥς, βάδην.  
            ὄναρ ὄναρ µέλαν,  
          ὀτοτοτοτοῖ,  
          µᾶ Γᾶ µᾶ Γᾶ,  βοὰν  
          φοβερὸν ἀπότρεπε·  
          ὦ βᾶ Γᾶς παῖ Ζεῦ.  
 
    Αλλά,  στο στίχο 890  µετά  την  πρόσκαιρη  απώλεια  του  θάρρους  τους,   

βρίσκουν  τη  δύναµη    να  επικαλεστούν  τη  µάνα  γη. Χρησιµοποιούν  

προστακτική  και  β΄ενικό πρόσωπο (βοὰν   ἀπότρεπε). Έχουµε  χρήση  του  

επιφωνήµατος   ὀτοτοτοτοῖ    (ηχητική  επανάληψη)  και επανάληψη  του ονόµατος  

του  επικαλουµένου: µᾶ Γᾶ µᾶ Γᾶ , που  όπως  είδαµε  παραπάνω   είναι  δείγµα  

της  κρισιµότητας  της  κατάστασης  και  σκοπό  έχει  την ενδυνάµωση  της  

προσευχής190. Το  αίτηµα  είναι η αποµάκρυνση  των  Αιγυπτίων (χρήση  του  

σχήµατος  µέρος  αντί    του  όλου:  η φωνή  αντί για το πρόσωπο191).  

           Η αποτρεπτική   ευχή, ωστόσο, δεν επηρεάζει  τους Αιγυπτίους προσωρινά  

που  συνεχίζουν  να  απαντούν  µε  περιφρόνηση  και  να  εκστοµίζουν  απειλές. 

Την κατάσταση  σώζει  ο  βασιλιάς Πελασγός που  εµφανίζεται  ξαφνικά  και 

υπόσχεται προστασία  στις  ∆αναΐδες. Το  ξεχείλισµα  ευγνωµοσύνης των  

∆αναΐδων  προς  τους  Αργείους,  διαδέχεται  η  προτροπή  του  ∆αναού  προς  τις  

κόρες  του να  προσευχηθούν στους  Αργείους,  ωσάν    να ήταν  θεοί  ολύµπιοι. 

Οι  Αργείοι  ήταν  αυτοί που τις  έκαναν δεκτές  στην πόλη  τους  και   έθεσαν  

αυτόµατα  τον  εαυτό  τους  σε κίνδυνο   για  να τις  προστατέψουν  από  τους  

Αιγυπτίους (στ.980-2) : 

∆α. ὦ παῖδες, ᾿Αργείοισιν εὔχεσθαι χρεών, 
θύειν τε λείβειν θ', ὡς θεοῖς ᾿Ολυµπίοις, 
σπονδάς, ἐπεὶ σωτῆρες οὐ διχορρόπως. 

 

                                                 
190 Bλ.  υποσηµ.168. 
191 Ισχύει  το  παραπάνω,  αν  ισχύει  η  γραφή  βοάν. 
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      Τα   λόγια του  ∆αναού  παρέχουν πληροφορίες για  τις  λατρευτικές  

συνήθειες  των  προσευχοµένων.  Όταν  οι θεοί ανταποκρίνονται  στις προσευχές  

και  τα αιτήµατα των ανθρώπων,  τότε  οι άνθρωποι  τελούν  θυσίες  και  κάνουν  

σπονδές. Οι  Αργείοι  φάνηκαν  σωτήρες,  όπως οι θεοί (ή διαµέσου των  θεών), 

άρα  και  σ’ αυτούς  οφείλεται  η ίδια  λατρευτική πρακτική. Η  ιεραρχική  

διάκριση  µεταξύ  θεών και  ανθρώπων που τονίζεται  σε  όλη  την τραγωδία, 

κλονίζεται  µε  απρόβλεπτες  συνέπειες  µε  αυτήν  την  υπερβολική  έκφραση  

ευγνωµοσύνης από την πλευρά  των ∆αναΐδων. 

      Ο  ∆αναός  στο  τέλος  των  λόγων του  επισηµαίνει  στις  κόρες του εµµέσως 

ότι  βρίσκονται  σε ηλικία  γάµου και  τους  εφιστά  την προσοχή (στ.1006-9): 

     πρὸς ταῦτα µὴ πάθωµεν ὧν πολὺς πόνος  
      πολὺς δὲ πόντος οὕνεκ' ἠρόθη δορί,  
      µηδ' αἶσχος ἡµῖν, ἡδονὴν δ' ἐχθροῖς ἐµοῖς  
      πράξωµεν.  
 
      Κλείνει  το λόγο του  µε  µία  υπόδειξη (στ.1012-3) :  µόνον φύλαξαι τάσδ' 

ἐπιστολὰς πατρός,/ τὸ σωφρονεῖν τιµῶσα τοῦ βίου πλέον. Οι συµβουλές και  προτροπές  

του  πατέρα  τους   βρίσκουν τις  ∆αναΐδες  σύµφωνες και τους  δίνουν  το  

έναυσµα  να   εκφράσουν  ακόµα  την  ευχή : «Μακάρι οι  ολύµπιοι  θεοί  να  

φροντίσουν, ώστε  να  είµαστε  ευτυχισµένες  και  στα υπόλοιπα»,  στ.1014 (τἄλλ' 

εὐτυχοῖµεν πρὸς θεῶν ᾿Ολυµπίων·). Η  ευχή  αυτή  διατυπώνεται  σε  ευχετική  

ευκτική. 
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-Έξοδος 

          Στην έξοδο  µε την οποία  κλείνει το δράµα,192 οι  ∆αναΐδες  καλούν  τις  

ακόλουθές   τους193  να  δοξάσουν  τους   εγχώριους  θεούς  µαζί.  Η  προτροπή  

δίδεται  µε την προστακτική  ἴτε  (στ.1018).  Οι  θεοί  παίρνουν  τους  

χαρακτηρισµούς ἀστυάνακτες,   µάκαρες,  γανάοντες , πολιούχοι  και  δίδεται  και ο 

ακριβής  τόπος  κατοικίας  τους (στ.1020) :  οἳ χεῦµ' ᾿Ερασίνου περιναίουσιν παλαιόν .  

Μετά  την  προτροπή   των  ∆αναΐδων  µπορούµε  να  εννοήσουµε  και  µία  άλλη  

πρόταση   µε  ρήµα  το   ὑµνήσωµεν  σε  προτρεπτική  υποτακτική, κατά   το  

σέβωµεν  στο  στίχο 1025.  Οι  ∆αναΐδες  επικαλούνται  τη θεά  Άρτεµη   στο  

στίχο  1030  να  ρίξει  το βλέµµα  της  πάνω  τους   ἐπίδοι    και  να τις  λυπηθεί 

οἰκτιζοµένα (στ.1031).  Η  επόµενή  τους  ευχή  είναι αποτρεπτική   για το γάµο  

που φέρνει  η θεά  Αφροδίτη  (µηδ' ὑπ' ἀνάγκας γάµος ἔλθοι Κυθερείας, στ.1031-2).  

Είναι η πρώτη  φορά  που  σε   ευχή  χρησιµοποιείται  το  ρήµα   ἔρχοµαι, εδώ   σε  

ευκτική αορίστου γ΄ εν. προσώπου.  Η  ευχή, όµως,  των ∆αναΐδων  δεν θα 

πραγµατοποιηθεί. 

         Οι θεραπαινίδες  λειτουργούν εξισορροπητικά  και  είναι η  φωνή της 

λογικής.  Υπενθυµίζουν    στις  ∆αναΐδες  τη  δύναµη    που έχει η  Κυπρίδα  και  

τη θέση  που κατέχει  δίπλα  στους άλλους  θεούς  και προοικονοµούν  την  όχι  

τόσο  θετική  έκβαση  των  πραγµάτων  για τις   ∆αναΐδες  (πόλεµοι, συµφορές 

κλπ.).   τί ποτ' εὔπλοιαν ἔπραξαν   ταχυπόµποισι διωγµοῖς; (στ.1045-6):  «Για ποιο 

άλλο  λόγο  να  βρήκαν  οι εχθροί  στο  γοργό τους  κυνήγηµα  ούριο  άνεµο;».  Οι  

θεραπαινίδες  φαίνεται να  συνειδητοποιούν  αυτό  που  οι  ∆αναΐδες  φαίνεται  να  

                                                 
192 Το  δράµα  κλείνει  µε   ποµπή των  ∆αναΐδων προς  το  Άργος. Κατά  τον  Taplin  «το  ἴτε    
στο  στίχο  1018 µας  επιτρέπει  να  υποθέσουµε  ότι  η  ποµπή άρχισε  να  εξελίσσεται  πιο  νωρίς  
στο  έργο, ίσως  όταν  ο  ∆αναός   προχωρεί µαζί  µε τους  Αργείους  σε  προγενέστερο  στάδιο  
του  έργου» (Taplin. 1977:239). 
193 Για τις  απόψεις  γύρω  από  την  ταυτότητα  του  δεύτερου  χορού (αν  πρόκειται  για τις  
θεραπαινίδες  των  ∆αναΐδων  ή   Αργείους  που τις  συνοδεύουν) βλ. Hogan. 1984:214-216. 
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προσπαθούν  να  απωθήσουν από τη  µνήµη  τους:  Οι προηγούµενες  ευχές  τους  

για  αποµάκρυνση  των  Αιγυπτίων  και οι κατάρες  που  εκστόµισαν  να χαθούν 

οι Αιγύπτιοι στο  πέλαγος, δεν πραγµατοποιήθηκαν. Οι  θεοί    δεν  θέλησαν  να  

τις  βοηθήσουν  σ’ αυτό το αίτηµα τους.  Συνειδητοποιώντας  το  παραπάνω,  

καταλαβαίνουν  πως  ό,τι  είναι  να γίνει  θα   γίνει, καθώς  :  ∆ιὸς οὐ παρβατός 

ἐστιν / µεγάλα φρὴν ἀπέρατος. (στ.1048-9).  Ο  γάµος  θα   είναι  η  κατάληξη 

(τελευτά )  για  τις  ∆αναΐδες, όπως ήταν  πριν  και  για  άλλες  γυναίκες. 

    Στα  λόγια  αυτά  των  θεραπαινίδων, οι  ∆αναΐδες   τροµοκρατούνται.  Ο φόβος  

αυτός  στέκεται  αφορµή  για να  αρχίζουν  πάλι τις  αποτρεπτικές  προσευχές  και  

να  προσπαθήσουν    να  έρθουν σε  επικοινωνία  µε  το  θεό (στ.1052-3):  

                 ὁ µέγας Ζεὺς ἀπαλέξαι          [στρ.γ. 
γάµον Αἰγυπτογενῆ µοι. 

 

    Ο  επικαλούµενος  θεός  είναι  ο Ζεὺς   που  προσδιορίζεται  αυτή  τη  φορά  ως  

µέγας.  Οι  ∆αναΐδες   χρησιµοποιούν  ευκτική  αορίστου  και γ΄ ενικό   πρόσωπο. 

Εύχονται  ο  ∆ίας  να  αποµακρύνει  το  γάµο (ἀπαλέξαι) µε τα  παιδιά  του 

Αιγύπτου.   Ο  ∆ίας  συνεχίζει  να  είναι  για  τις  ∆αναΐδες  η καταφυγή. Η  δοτική  

προσωπική  χαριστική   µοι  εκφράζει  την  έντονη  επιθυµία  των  ∆αναΐδων  για   

αποτροπή  του  γάµου που θα  είναι η ζηµία  τους.  Πράγµατι, από το γάµο  µε  

τους  γιους  του Αιγύπτου,  που  πιθανότατα  γίνεται  στη  δεύτερη  τραγωδία  της  

τριλογίας,  θα  προκύψουν  πολλά  προβλήµατα  για τις  ∆αναΐδες.  Οι  ∆αναΐδες   

διαπράττουν  ύβρη  µε  την  άρνησή  τους  για  το γάµο, καθώς  η  άρνηση αυτή  

ισοδυναµεί  µε άρνηση  της  θεάς  Αφροδίτης.194  Οι  θεραπαινίδες  αναλαµβάνουν  

για άλλη µία  φορά  το  ρόλο  της  συνέτισής  τους.  Υπογραµµίζουν  ότι ο ∆ίας  

είναι  ἄθελκτος  και  λένε   στις  ∆αναΐδες  πως  η πειθώ  των  λόγων  τους, αν  ο 

                                                 
194 Βλ. Gantz.1981: 18. 
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ίδιος  δεν  το  επιθυµεί, δεν   φέρνει  θετικά  αποτελέσµατα.  Οι  ∆αναΐδες  

προσπαθούν  να  πιστέψουν  και  να  κρατηθούν από κάπου, λέγοντας  ότι  το 

µέλλον  είναι  άγνωστο.  Οι θεραπαινίδες  τις  συµβουλεύουν  να  εκφράσουν µία  

µετρηµένη  ευχή, υπονοώντας  ότι  οι προηγούµενες  ευχές  τους  είχαν ξεπεράσει  

το µέτρο, το  οποίο  πρέπει  να ακολουθεί  κανείς  όταν προσεύχεται  στους θεούς 

(στ.1059):    µέτριον νῦν ἔπος εὔχου. 

      Στην  τελευταία  στροφή της  εξόδου, οι  ∆αναΐδες  προσφεύγουν  για  

τελευταία  φορά   στο ∆ία  (στ.1062-1073) : 

          Ζεὺς ἄναξ ἀποστεροί-                  [στρ. δ.  
          η γάµον δυσάνορα  
            δάιον, ὅσπερ ᾿Ιὼ  
          πηµονᾶς ἐλύσατ' εὖ  
      χειρὶ παιωνίᾳ κατασχεθών,  
          εὐµενῆ βίαν κτίσας,   
          καὶ κράτος νέµοι γυναι-               [ἀντ. δ.  
          ξίν· τὸ βέλτερον κακοῦ  
            καὶ τὸ δίµοιρον αἰνῶ,  
          καὶ δίκᾳ δίκας ἕπε- 
      σθαι, ξὺν εὐχαῖς ἐµαῖς, λυτηρίοις  
          µηχαναῖς θεοῦ πάρα.                           
 
     Κατονοµάζουν  το  θεό  πρόγονό  τους  και  τον χαρακτηρίζουν βασιλιά. Η  

ευχή τους  είναι  ανάλογη των  ευχών  σ’ όλη την έξοδο. Εύχονται  δηλαδή, ο θεός  

να  τις  σώσει  από ένα  γάµο  µισητό. Για  δεύτερη  φορά, λοιπόν, υπάρχει  

αποκήρυξη  των αγαθών  της  Αφροδίτης. Ο χορός  χρησιµοποιεί    την  υπόµνηση 

(στ.1064-7): ὅσπερ ᾿Ιὼ πηµονᾶς ἐλύσατ' εὖ χειρὶ παιωνίᾳ κατασχεθών, εὐµενῆ βίαν 

κτίσας. Η τελευταία  αποστροφή  στο ∆ία  είναι  περισσότερο  ευγενική, όπως  

δηλώνεται  από τη  χρήση  του γ΄ ενικού  προσώπου  και  της  ευκτικής. Οι  

∆αναΐδες   έχουν  προβληµατιστεί  µε  τα λόγια  των θεραπαινίδων  και  έχουν  

καταλάβει  ότι  η  φρήν  ∆ιός  είναι  ὄψις ἄβυσσος.  Η  έκκληση  στο  ∆ία    έχει  ως  

έµµεσο  αίτηµα  την  λύτρωση. Όπως  ήταν   µε  την πρόγονό  τους  λυτήριος  

(πηµονᾶς ἐλύσατ’ ), έτσι  ζητούν  από  το  ∆ία  να  είναι  τώρα  και  µ’ αυτές.  
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Αιτούνται δηλαδή  τη χάριν  που αισθάνονται  ότι  τους  οφείλεται, λόγω  της  

προηγούµενης  ευεργετικής  δράσης  του  θεού  στην πρόγονό τους.  Τα   άµεσα  

αιτήµατα  των  ∆αναΐδων, όµως,   είναι  αυτά  που  εκφράζονται  στους  στίχους 

1068-9  και  1071-3 .  Πρώτο  αίτηµα είναι  να δώσει ο θεός τη νίκη  στις  

γυναίκες  (καὶ κράτος νέµοι γυναιξίν, στ.1068-9)  και  δεύτερο  είναι  να  βγαίνουν  

δίκαιες  αποφάσεις  µε  τη  λυτρωτική  βοήθεια  του θεού (καὶ δίκᾳ δίκας ἕπεσθαι, 

ξὺν εὐχαῖς ἐµαῖς, λυτηρίοις  µηχαναῖς θεοῦ πάρα, στ.1071-3). Το  πρώτο  αίτηµα  

διατυπώνεται  σε  ευκτική  γ΄ ενικού  προσώπου, ενώ  το  δεύτερο  µε  τη  χρήση  

απαρεµφάτου.  Αυτό  που  παρατηρείται  είναι  ότι  τελειώνουν  τις  εκκλήσεις/ 

ευχές  τους  µε  χρήση  της  ευκτικής, την  οποία  έγκλιση  χρησιµοποίησαν  και 

στην  αρχή  της  τραγωδίας, όταν  κάλεσαν  για  πρώτη  φορά  το  θεό. Ο  θεός  

είναι  η τελευταία  λέξη της  τραγωδίας,  λοιπόν, όπως  ο θεός  ήταν  και η πρώτη 

λέξη  της.   Μ’ αυτόν τον  τρόπο  επιλέγει  ο Αισχύλος  να τελειώσει  την  

τραγωδία  του  και  µάλλον  η  επιλογή  του  δεν  είναι  τυχαία. 
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ΙV.  ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

i) Οι  θεοί  και  ο ρόλος  τους   

-Αναφερόµενοι θεοί  

    Σ’ αυτή την  τραγωδία  κάνουν  την εµφάνισή  τους πολλοί  από  τους 

ολύµπιους  θεούς, αλλά  και κατώτερες  θεότητες,  θεοποιηµένα  πρόσωπα  και  

στοιχεία. Οι θεοί  που   αναφέρονται  στην  τραγωδία  είναι: 

 

Ολύµπιοι      Άλλες θεότητες                      Θεοποιηµένα στοιχεία

• ο  ∆ίας                          • οι ύπατοι  και  χθόνιοι 

θεοί     

•πόλη, γη, νερά 

•ο   Απόλλωνας               • οι  γενέται • η  Γη 

• ο  Ποσειδώνας              • ο Έπαφος •ο  Ήλιος 

• η  Ήρα                          • η ∆ίκη   

•η  Άρτεµη                       • η Θέµιδα  

• η Αφροδίτη                  • Οι γανάοντες πολιούχοι  

•ο  Άρης                         • οι κατοικούντες   γύρω 

απ’ το ρέµα του Ερασίνου 

 

                                  

        Οι  ∆αναΐδες  δεν  επικαλούνται όλες  τις  παραπάνω  θεότητες  και  τα  

θεοποιηµένα  στοιχεία, παρά  µόνο  κάποιες  απ’ αυτές. Πρωταγωνιστής  στις  

επικλήσεις τους είναι  ο ∆ίας. Η τραγωδία αρχίζει  και  τελειώνει  µ’ αυτόν. Οι  

∆αναΐδες  επικαλούνται πέρα  από  το ∆ία, την Άρτεµη, τον Απόλλωνα, τον 

Ποσειδώνα, τους  γενέτες  θεούς, την πόλη (γη  και νερά), τους ύπατους  και  

χθόνιους θεούς,  τον Ήλιο, τη  Γη,  τη  ∆ίκη, τη Θέµιδα, τον  Ερµή, τον  Έπαφο,  

τους  γανάοντες  θεούς  και  τους  κατοικούντες  γύρω  στο  ρέµα  του  Ερασίνου.   
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      Οι  Ικέτιδες  αντίθετα δεν φαίνεται να  δείχνουν  ιδιαίτερη  συµπάθεια  στη  

γυναίκα  του ∆ία,  Ήρα, καθώς  την  θεωρούν  υπεύθυνη   για  τα  βάσανα  που 

πέρασε   και περνάει  η  γενιά  τους (λόγω ζήλιας).    

      Ο θεός  Άρης, επίσης,  αντιµετωπίζεται   µε  ένα  αµφίσηµο  τρόπο από τους  

θνητούς.   Τα αγαθά που  προσφέρει, δεν  είναι πραγµατικά  «αγαθά». Γι’ αυτό  

και  σπάνια  βλέπουµε  στην  τραγωδία  γενικά,  να  επικαλούνται  τη βοήθειά  του  

και  να  του  αποδίδουν θετικούς χαρακτηρισµούς. Στις  Ικέτιδες  του Αισχύλου, 

όλες  οι αναφορές  που  γίνονται  στο θεό  Άρη,  είναι   στις  αποτρεπτικές  ευχές 

που  κάνουν  οι ∆αναΐδες (στο δεύτερο  στάσιµο)  για την αποµάκρυνση   των  

φόνων, των πρόωρων θανάτων και  λοιµών  από  την  πόλη  του  Άργους. Όλα  τα  

παραπάνω  είναι  απόρροια  των  «αγαθών»  που  προσφέρει ο θεός. 

      Η θεά  Αφροδίτη  κατέχει  µία ιδιαίτερη  θέση  στην τραγωδία. Όχι   γιατί   την  

επικαλούνται  συνεχώς  οι  ∆αναΐδες,  αλλά  για τον ακριβώς  αντίθετο  λόγο. Οι 

∆αναΐδες  όχι  µόνο δεν  την επικαλούνται, αλλά   παρακαλούν,  µάλιστα, τη  θεά  

Άρτεµη  να  τις γλιτώσει  από  το ζυγό-  γάµο   που προσφέρει  η Αφροδίτη 

(στ.1030-3) : 

ἐπίδοι δ' ῎Αρτεµις ἁγνὰ 
στόλον οἰκτιζοµένα, µηδ ' ὑπ' ἀνάγκας 

γάµος ἔλθοι Κυθερείας· 
Στύγιον πέλοι τόδ' ἆθλον. 

 
Ας  στρέψει το  βλέµµα της η αγνή  Άρτεµη 
Στην οµάδα µας και ας δείξει  οίκτο, ώστε να  

Μην έρθει ένας γάµος  να  µας  βάλει στο ζυγό της Κυθερείας. 
Θανάσιµη θα’ ταν  για µας µια τέτοια νίκη. 

 
      Αυτό που κάνουν οι ∆αναΐδες,  λοιπόν, είναι  να αρνιούνται  τη θεά  και  τα  

όσα  προσφέρει·  και   µία  τέτοια  συµπεριφορά αποτελεί  ύβρη. Πρόκειται για  

µία τελείως  διαφορετική  άρνηση των  αγαθών  που  προσφέρει  η θεά, σε  σχέση  

µε τις  αποτρεπτικές  ευχές  προς  τις  προσφορές  του Άρη, θεού  του πολέµου.  

Οι  θεραπαινίδες  των  ∆αναΐδων από  την άλλη, επικαλούνται  τη θεά  Αφροδίτη, 



 - 78 -  

αντιλαµβανόµενες  ότι η στάση  των  ∆αναΐδων   είναι  υβριστική  και  

προκλητική  προς τη  θεά  που είναι   ἄγχιστα σὺν ῞Ηρᾳ   και   αἰολόµητις. ∆εν  

καταφέρνουν  παρ’ όλ’ αυτά  να πείσουν τις  ∆αναΐδες  να  δεχτούν το γάµο.  Η 

θεά  Αφροδίτη,  σύµφωνα  µε  ένα  απόσπασµα  (Pap. Ox. 2255 fr. 14 ), που  

σώζεται  από την  τριλογία, το οποίο  διασώζει  και ο  Αθήναιος  στους   

∆ειπνοσοφιστές ( xiii.600b),   κάνει  την εµφάνισή της   στο  τρίτο έργο  της  

τριλογίας   και  επαινεί  τη  δύναµη  και τη λειτουργία  του  έρωτα195:  

ἐρᾶι µὲν ἁγνὸς Οὐρανὸς τρῶσαι Χθόνα, 
ἔρως δὲ Γαῖαν λαµβάνει γάµου τυχεῖν, 
ὄµβρος δ' ἀπ' εὐνάεντος Οὐρανοῦ πεσὼν 
ἔκυσε Γαῖαν, ἡ δὲ τίκτεται βροτοῖς 

µήλων τε βοσκὰς καὶ βίον ∆ηµήτριον, 
δενδρῶτις ὥρα δ' ἐκ νοτίζοντος γάµου 
τέλειός ἐστι· τῶν δ' ἐγὼ παραίτιος. 

 
Τον καίει ο πόθος τον αγνό τον Ουρανό να σµίξει 
µε τη Γη, κι η Γη ποθεί να παντρευτεί µαζί του. 

Αρσενικά πέφτουν νερά απ’τα ουράνια 
κι η Γη εφούσκωσε  και στους ανθρώπους χάρισε 

βοσκές για τα κοπάδια  και τα δώρα 
της ∆ήµητρας και τους καρπούς των δέντρων. 
Ό,τι είναι και δεν είναι πάνω στον κόσµο 
αυτός ο υγρός τα δίνει γάµος, κι από µένα 
ξεκινούν όλα τούτα εδώ που βλέπεις196. 

 
 

 
     Η εµφάνιση  της  Αφροδίτης  στο  τρίτο  έργο της  τριλογίας είναι  ιδιαίτερα  

σηµαντική. Υπάρχει µία   θεϊκή  επιφάνεια  στην  τριλογία.  Η  «επιφάνεια»   των 

θεών  µέσα   στα  λογοτεχνικά  έργα  είναι  ένας  από  τους  καλύτερους  τρόπους,   

για  να καταδειχθεί  η  διάδραση  θεών  και  θνητών. Ο  επιφαινόµενος  θεός  

παρουσιάζεται  συνήθως   για  να  συµβουλέψει,  να  διδάξει,  να  παρέµβει  στις  

λανθασµένες  πορείες   των  ανθρώπων.  Έτσι,   και    η  Αφροδίτη  επιφαίνεται  

                                                 
195 Για  τις  διάφορες  ερµηνείες  που έχουν  προταθεί  από τους  µελετητές πάνω σ’αυτό    το 
απόσπασµα από  τη  ρήση   βλ. Garvie.1969: 204-207,  Sommerstein.1996:151. Βλ. ακόµα 
Murray.1958:84. 
196 Η  µετάφραση είναι  παρµένη  από   Κακριδή (1989: 40). 
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και   εκθειάζει  τη  δύναµη  του έρωτα στο  τρίτο  έργο  της  τριλογίας.197 Μ’ 

αυτόν  τον τρόπο η απαξιωτική,  προς  τον έρωτα  και  το γάµο, συµπεριφορά  των  

∆αναΐδων  καταγγέλλεται  από  την ίδια  τη θεά, ενώ  η στάση  της µίας  εκ των  

πενήντα  κορών,  της  Υπερµνήστρας,  καταδεικνύεται   ως  η σωστή. 

 

- Ο ρόλος του   ∆ία   

       Όπως  έχει  επισηµανθεί,  ο  θεός  ∆ίας  κατέχει  εξέχουσα  θέση  στην 

τραγωδία  Ικέτιδες.  Οι  ∆αναΐδες  τον  επικαλούνται   συνεχώς  και  εκθειάζουν  

την  παντοδυναµία  του  από την  αρχή της  τραγωδίας  µέχρι το τέλος  της.198  Οι   

Ικέτιδες, µάλιστα, έχουν τις  περισσότερες  αναφορές    στο  ∆ία  µετά   τον  

Προµηθέα  ∆εσµώτη.   Έχουµε  συνολικά  48  αναφορές  του   ονόµατος  του  

θεού,   είτε   στις  επικλήσεις  των  Ικέτιδων   προς  αυτόν  είτε  στις  διηγήσεις 

τους  για  τα  κατορθώµατα  και  τις  περιπέτειές   του (που  ανήκουν  στην  

προσπάθεια   για  εγκωµιασµό).   Λόγω    της    συχνότητας  των  αναφορών   στο  

θεό  ∆ία, γενικά στον  Αισχύλο,  οι µελετητές   έφτασαν  στο σηµείο  να  κάνουν   

λόγο  περί  «θρησκείας»  του  ∆ία  στον  Αισχύλο.199  Εντούτοις, η  συχνότητα  

στην  αναφορά  του θεού ∆ία  και  η εµφατική  παρουσία  του στην τραγωδία   

Ικέτιδες,  δικαιολογείται  εν µέρει  από  το  γεγονός   ότι  ο   ∆ίας  είναι  

προστάτης  των  ικετών,  και  εποµένως   οι  ∆αναΐδες  ως  ικέτιδες  πρέπει  να  

απευθυνθούν   στον  αρµόδιο  θεό της  ικεσίας,  και  από  την  άλλη στο  γεγονός  

ότι  είναι  πρόγονος  των  ∆αναΐδων (γεννήτωρ,  γενέτης, πατήρ :  είναι  κάποιοι  

από  τους  χαρακτηρισµούς  που  του  αποδίδουν  ως  έλκουσες  την καταγωγή 

τους  απ’αυτόν)  και  ως  συγγενής  οφείλει  να  φανεί  ευµενής  απέναντί τους . 
                                                 
197Βλ.  Gantz.1981: 31. 
198 Βλ. Lloyd-Jones.1956: 55,   Herington.1986: 105.  Για  το  ρόλο  γενικά  του  ∆ία   στο  έργο  
του  Αισχύλου  και  την  εφαρµογή της   δικαιοσύνης, βλ.  Lloyd-Jones.1971: 79-103. 
199 Βλ. Lloyd-Jones. 1956: 57.   Ο  Grube  ακόµα,  µιλάει  για απόλυτη  κυριαρχία  του  θεού  ∆ία  
και  µονοθεϊσµό  του  Αισχύλου ( Grube.1970:  47). Βλ. και  Golden. 1962: 20-25. 
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Αυτοί   οι  δύο   ρόλοι ή ιδιότητές  του,  δηλαδή  ἱκέσιος   και  γεννήτωρ,  είναι  και  

οι  σηµαντικότεροι  µέσα  στην  τραγωδία.  ∆εν  είναι  όµως  οι µοναδικοί, όπως  

θα  δούµε  αµέσως  παρακάτω. 

 

ii) Λεξιλόγιο  ικεσίας: Ονόµατα και  επίθετα θεών 

     Οι   ∆αναΐδες, και   πίσω  απ’ αυτές  ο  Αισχύλος,  χρησιµοποιούν   ένα  

πλήθος  επιθέτων  και  ουσιαστικών  κατά  την  περιγραφή  των  θεών   µέσα  

στην  τραγωδία αυτή.  Μέσω  των  προσδιορισµών  αυτών ορίζεται  ο  ρόλος  

τους·  ρόλος   που  τους   έχει  αναγνωριστεί     από  προγενέστερες  ενέργειές 

τους  και  ρόλος  που  τους  ζητείται   να  διαδραµατίσουν  την  παρούσα  και  

δεδοµένη  χρονική  στιγµή  του  αιτήµατος.  Οι  ιδιότητες   και   χαρακτηρισµοί  

που  αποδίδουν  οι  άνθρωποι  στους  θεούς200   δείχνουν  τον  τρόπο  µε  τον  

οποίο  τους  αντιµετωπίζουν,  το σεβασµό  και την εµπιστοσύνη  που  δείχνουν σε 

αυτούς.    Η  απόδοση   αυτών  των  προσδιορισµών   γίνεται  συνήθως  µέσα  στα 

πλαίσια  του  εγκωµιασµού  και   της  «ευλογίας»  των θεών. 

        Τα  περισσότερα  προσδιοριστικά   µέσα  σ’ αυτή  την  τραγωδία   τα   έχει   

ο θεός   ∆ίας.  Ο  ∆ίας   είναι:  ἀφίκτωρ (στ.1), σωτήρ (στ.26),  οἰκοφύλαξ  ὁσίων  

ἀνδρῶν (στ.26-7), πατήρ  παντόπτας (στ.139), γάιος  (στ.156), πολυξενώτατος 

(στ.157), Ζεῦς  τῶν  κεκµηκότων  (στ.158), αἰδοῖος (στ.192),  γεννήτωρ (στ.206), 

κλάριος (στ.360),  ἱκταῖος  (στ.385),  ἑτερορρεπής (στ.403), ὁ  νέµων  εἰκότως  ἄδικα  

κακοῖς  καὶ  δίκαια  δ’ ἐννόµοις  (στ.404),  κτήσιος (στ.445),  ἱκτήρ (στ.479),  ἄναξ  

ἀνάκτων (στ.524,1062),  µακάρων  µακάρτατος (στ.524-5),  τελέων  τελειότατον  

                                                 
200 Η  γνώση  για  την  απόδοση   συγκεκριµένων  ονοµάτων στους  θεούς  εθεωρείτο  ότι  
µπορούσε  να  αποβεί  χρήσιµη. «Να  γνωρίζεις  το  όνοµα  του  θεού  είναι  σαν  να  έχεις  δύναµη 
πάνω  στο θεό» (Pulleyn.1994: 17). Ακόµα βλ.  το σχολιασµό  του  Fraenkel  πάνω  στο  στίχο  
160  σε   Αγαµέµνονα (Fraenkel.1950,II):  «η  εξαντλητική  αρίθµηση ή  συνόψιση  όλων  των  
ονοµάτων του  θείου,  είναι  αναγκαία  ώστε  η  προσευχή  να  έχει  επίδραση». 
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κράτος (στ.525-6),  ὄλβιος  (στ.526),  κρέων  δι’ αἰῶνος  ἀπαύστου (στ.526),  φυσίζοος 

(στ.584 ) ,  πατήρ φυτουργός   αὐτόχειρ   ἄναξ(στ.592),  γένους  παλαιόφρων  µέγας  

τέκτων  (στ.594), µῆχαρ  οὔριος  τὸ πᾶν (στ.593-4),  θοάζων  ὑπ’ αρχᾶς  οὔτινος 

(στ.595), ἱκέσιος (στ.616),ἁγνός (στ.653), µέγας  (στ.671, 1052), ξένιος (στ.672), ὃς  

πολιῷ  νόµῳ αἶσαν  ὀρθοῖ (στ.673),   γαιάοχος   παγκρατής (στ.816) .  Έχουµε  γύρω  

στα  30  προσδιοριστικά  του  θεού, πολλά  απ’ τα  οποία   απαντούν  µονάχα στη  

συγκεκριµένη  τραγωδία  του  Αισχύλου ή  απαντούν  µόνο  ως  προσδιοριστικά  

του  συγκεκριµένου  θεού. 

     Για   τους  υπόλοιπους  θεούς  χρησιµοποιούνται  ποικίλοι   χαρακτηρισµοί.  

Βαρύτιµοι (στ.24)  είναι οι  χθόνιοι.  Η  Άρτεµη    χαρακτηρίζεται   ἁγνά (στ.145),  

ἀδµήτα (στ.149)    και   της  ζητείται  να   γίνει  ῥύσιος (στ.150).  Στις  ευχές  προς  

τους  Αργείους, οι  ∆αναΐδες  την  επικαλούνται  ως  ἑκάταν (στ.676).  Ἁγνός  

χαρακτηρίζεται  και  ο Απόλλωνας (στ.214)  και  του ζητείται  να  φανεί  εὐµενής 

(στ.686)  και  πρόφρων (στ.216). Η  Θέµις  χαρακτηρίζεται  ἱκεσία   στο  στίχο 360,  

ενώ  η  ∆ίκη   ξύµµαχος (στ.395)   και  µεγιστότιµη (στ.709). 

        Ας   δούµε,  όµως,   αναλυτικότερα  το λεξιλόγιο    που χρησιµοποιούν  οι  

Ικέτιδες    για  να  περιγράψουν    τους  θεούς   µέσα  στην  τραγωδία,  πόσο  

συχνά   χρησιµοποιείται  και αν  χρησιµοποιείται  και  από  τους  υπόλοιπους  

µεγάλους  τραγωδούς, Σοφοκλή  και  Ευριπίδη.   Θα  ξεκινήσουµε  πρώτα  από  το  

θεό  ∆ία  και  από  τα  προσδιοριστικά   που   αποδίδονται  σε  αυτόν  το  θεό. 
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      Η  λέξη   ἀφίκτωρ  (ἱκετῶν ἔφορος201  ) στον  πρώτο  στίχο  της  τραγωδίας,  ως  

προσδιοριστικό  του  ∆ία   χρησιµοποιείται  µόνο  στις  Ικέτιδες    του  Αισχύλου.  

∆εν  απαντά  σε  κανέναν  άλλο  τραγωδό, αλλά  ούτε  και  γενικά. Το νόηµά  της  

ταυτίζεται  σχεδόν  µε  τη  λέξη  ἱκέσιος202   και   δείχνει  την  αρµοδιότητα  του 

θεού.  Η  λέξη   σωτήρ   (=  σωτήρας, λυτρωτής) απαντά  γενικά  περισσότερο  ως  

προσδιοριστικό  του  ∆ία    και  του  Απόλλωνα   (Βλ.  για  παράδειγµα:  Αισχ. 

Επτά  επί  Θήβας. 520 ,  Αγαµ.512 : σωτήρ  ἴσθι  ἄναξ  Ἄπολλον,   Χοηφ.2 :Ἑρµῆ  

χθόνιε  σωτήρ   γενοῦ   και  ξανά  σε  Σοφοκλή,  Οιδ.Τύρ.150).  Τη  λέξη   οἰκοφύλαξ 

(=  φύλακας, προστάτης του  οίκου/ της  οικογένειας),  τη  συναντάµε  µόνο  στις  

Ικέτιδες    του  Αισχύλου   και  πουθενά  αλλού.   

 

      Ο  χαρακτηρισµός   πατήρ    για  τις  αρσενικές  θεότητες  είναι    συχνός. Οι  

άνθρωποι  απευθύνονται  στους  θεούς  µε  αυτόν τον χαρακτηρισµό  όταν  

θεωρούν  ότι  έλκουν  την καταγωγή  τους απ’ αυτούς  ή  τον χρησιµοποιούν  για    

να  δηλώσουν  µία  αυξηµένη  οικειότητα  µε  το θείο  που   βοηθάει   στην  

τόνωση  της  δικής  τους  αυτοπεποίθησης, αλλά  και  στην  εξασφάλιση   µίας  

ευνοϊκότερης  αντιµετώπισης  από την  πλευρά  των  θεών.203 

 

     Το  ουσιαστικό  παντόπτας (=αυτός  που  τα βλέπει  όλα) ως  χαρακτηρισµός  

θεότητας,  δεν  απαντά συχνά  στην  αρχαία  ελληνική  τραγωδία.  Στις  Ικέτιδες   

του  Αισχύλου χρησιµοποιείται  ως  προσδιοριστικό του  ∆ία (στ.139).  Ως  

προσδιοριστικό  του  ∆ία  χρησιµοποιείται   και  από   το  Σοφοκλή  στον  Οιδ. 
                                                 
201  Σύµφωνα  µε  τα  σχόλια  στον  Αισχύλο (σχ.1 στο στ.1). 
202 Σύµφωνα  µε  τον Ησύχιο  (λήµµα  για το γράµµα  Α ,8689.1). 
203 Βλ.  τα  παραδείγµατα :  Αισχ. Ικ. 139, 592,   Επτ. Θήβ. 512,  Χοηφ .984, Σοφ. Τραχ.275. 
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Κολ. 1086, ενώ  στα  αποσπάσµατα  που σώζονται  από τον Αισχύλο  το  

βρίσκουµε  ως  προσδιοριστικό του   Ήλιου.204 

 

     Ο   ∆ίας  ως   γάιος,  πολυξενώτατος,  Ζεύς  τῶν   κεκµηκότων   απαντά  µόνο  

στις   Ικέτιδες    του  Αισχύλου.   Ο  προσδιορισµός    αἰδοῖος  (= σεβαστός)  ως  

προσδιοριστικό  θεοτήτων δεν  χρησιµοποιείται  στις  τραγωδίες  των  άλλων  

τραγικών, παρά  µόνο  στις  Ικέτιδες τους  Αισχύλου.  Ωστόσο,  εµφανίζεται  

συχνά  ως  προσδιοριστικό  των   ανθρώπων, των  λόγων  τους  προς  τις  

θεότητες,  του  τρόπου  µε  τον οποίο οι  άνθρωποι ζητούν  να  αντιµετωπιστούν  

από τις  θεότητες.  Είναι  συχνός  προσδιορισµός   σε  περιβάλλοντα  ικεσίας  

όπως   έχει  επισηµάνει  ο  Gould.205    Γεννήτωρ   χαρακτηρίζεται  ο  ∆ίας  στις  

Ικέτιδες   του  Αισχύλου  και   στον  Ιππόλυτο   του  Ευριπίδη (στ.683).  Η  λέξη  

αυτή  έχει  µία   στενότερη  σηµασία   σε  σχέση  µε τη λέξη  πατήρ    και  δηλώνει   

άµεση  καταγωγή   από  το  θεό. Χρησιµοποιείται  από  τις  ∆αναΐδες   µε  σκοπό  

την υπενθύµιση  στο  θεό των  δεσµών  καταγωγής  που  τους  συνδέουν  και  τις  

υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τους δεσµούς  αυτούς. 

 

         Τα  επίθετα  κλάριος206 (=ο  νέµων  δια  κλήρου),  ἱκταῖος ( ό,τι  και  ἱκέσιος),  

ἑτερορρεπής (= αµερόληπτος, δίκαιος) που  χαρακτηρίζουν  το  ∆ία, απαντούν  

µόνο  στις  Ικέτιδες  του  Αισχύλου.  Η   µετοχή  νέµων (= που  διανείµει/ µοιράζει/ 

αποδίδει) µε  διάφορα  αντικείµενα  συνοδεύει  συνήθως  το θεό  ∆ία (βλ. 

                                                 
204 Βλ. Αισχ. fr.192.5. 
205 Βλ.  Gould.1973: ό.π. 
206  Κλάριος  ονοµάζεται  ο  Απόλλωνας  και στον Καλλίµαχο, Ύµν. 2.69-70. 
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Αισχ.Ικέτ.403,   Προµ.∆εσµ.527: ὁ πάντα  νέµων ) και το θεό  Απόλλωνα  (Ευρ. 

Ιφ.Τ.1260:  νέµων  µαντείας). 

 

        Κτήσιος   ονοµάζεται  µόνο ο   ∆ίας  στις  Ικέτιδες (στ.445), όπως  και  ἱκτήρ 

(= προστάτης  των ικετών). Το  τελευταίο  δεν  χρησιµοποιείται  για  να  

προσδιορίσει  θεότητες  πέρα  από  αυτό  το  έργο του  Αισχύλου. Η λέξη αυτή, η 

άµεσα  σχετιζόµενη  µε  την ικεσία,  χρησιµοποιείται   κυρίως για  να  περιγράψει  

τους  ανθρώπους  που  προσπίπτουν  σε  ικεσία  (βλ.  Ευρ.Ἡρακλεῖδ.70 : 364  θεῶν  

ἱκτῆρας  αἰδεῖσθαι    και  764 : ἱκτῆρας  ξένους)   και  το  µέσο, το  οποίο καθιστά  

φανερή  την  ιδιότητα  των  ανθρώπων  ως  ικετών: δηλαδή  τα  κλαδιά της  

ικεσίας (βλ.  Σοφ.Οιδ.Τ. 143 ).   

 

       Ο  ρόλος   του  ∆ία  ως  βασιλιά  και  µε  αρµοδιότητες  ενός  βασιλιά,  είναι  

συχνός  στην  τραγωδία  γενικά.   Ἄναξ   πέραν   από το  ∆ία  χαρακτηρίζεται 

συχνά  και  ο  Απόλλωνας  και  λιγότερο  ο  Ποσειδώνας   και ο   Ήφαιστος.  Το 

ουσιαστικό   ἄναξ  χρησιµοποιείται  τρεις  φορές  στις  Ικέτιδες   ως  

προσδιοριστικό  θεότητας (στ.524,592,1062). 207  Ένα  άλλο  πολύ  συχνά  

απαντώµενο  επίθετο     ως  προσδιοριστικό  θεότητας  στις  τραγωδίες είναι  το  

επίθετο  µάκαρ (=ευλογηµένος  µε  µία ηρεµία, ο ευτυχής). Στις  Ικέτιδες   του  

Αισχύλου  το  βρίσκουµε  στον  υπερθετικό   βαθµό  ως προσδιοριστικό  του  ∆ία:  

µακάρτατε  Ζεῦ (στ.524-5)  και  στο  θετικό  βαθµό  ως  προσδιορισµό  των  

                                                 
207 Βλ.  και  Αισχ. Πέρσ.762 ,  Πρ. ∆εσµ 584,   Επτ.Θήβ.145, 801,  Αγαµ.513,  Χοηφ.559,   
Ευµ.85,198,574    κ.λ.π.  Το  ουσιαστικό  αυτό  είναι   ένα  από  τα  πιο  συχνά  και  δηµοφιλή  
ουσιαστικά  ως  προσδιοριστικό  θεοτήτων. 
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αυτοχθόνων  θεοτήτων    στο  στίχο 1019 : µακάρας  θεούς  γανάοντες.208   Ένα  

επίθετο  που  έχει  παρόµοια  σηµασία  µε  το  παραπάνω  και  χρησιµοποιείται  

µόνο  από  τον Αισχύλο  ως  προσδιορισµός    για  το  ∆ία, είναι  το  επίθετο  

ὄλβιος  (=ευτυχής).  Η  γενική χρήση  του  είναι  ως  προσδιορισµού  ανθρώπων  

και  όχι   θεών. 

 

      Το  επίθετο τέλειος  που  χρησιµοποιείται δύο  φορές  στις  Ικέτιδες του  

Αισχύλου  για  το  ∆ία,   το  βρίσκουµε  και  στον  Αγαµέµνονα  (Αισχ. Αγ.στ.973: 

Ζεῦ Ζεῦ τέλειε, τὰς ἐµὰς εὐχὰς τέλει )  ως  προσδιοριστικό  του θεού,  ενώ  ως  

προσδιοριστικό  άλλων θεών   απαντά  στους  Επτά  επί Θήβας, στ.166-168: ἰὼ 

παναρκεῖς θεοί,  ἰὼ τέλειοι τέλειαί τε γᾶς  τᾶσδε πυργοφύλακες    και   στον    

Αγαµέµνονα , στ.1432  : µὰ τὴν τέλειον ∆ίκην.   

 

    Τα  επίθετα   κρέων  (= ο ἄρχων, όπως  και  το  ἄναξ)  και  φυσίζοος  (= που  

εµφυσά  ζωή)   και  τα  ουσιαστικά  φυτουργός (= ο  γεννών, ο πατήρ)  και  αὐτόχειρ  

(= δηµιουργός) τα  βρίσκουµε  µόνο  για  την περιγραφή   θεών, και συγκεκριµένα  

του  ∆ία ,  στις  Ικέτιδες   του  Αισχύλου. Το  επίθετο  παλαιόφρων (= συνετός,  

σώφρων) χρησιµοποιείται  άλλη  µία  φορά  από τον  Αισχύλο  στις  Ευµενίδες  

(στο  σηµείο  που µιλούν  οι ίδιες  για  τον  εαυτό  τους,  στ.830). Το  επίθετο   

µέγας   ως  άµεσος  προσδιορισµός  του  ∆ία  ή  ως  επίθετο  που  προσδιορίζει  

κάποιο  ουσιαστικό  που αποδίδεται  στη  θεότητα  απαντά  και  σε άλλες 

τραγωδίες  πέραν  των  Ικετίδων του  Αισχύλου, όπως  στην Ιφιγένεια  εν Ταύροις  

                                                 
208 Άλλες  αναφορές  του  επιθέτου  µάκαρ  ως  προσδιορισµού  θεών    έχουµε  σε  Αισχ. Επτ.Θήβ. 
97,  Χοηφ. 476,  Ευρ.Μήδ.825, Ηρακλείδ. 759,  Ελ.1348, 1677,  Βάκχ.73.   
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του  Ευριπίδη  (στ.1077 ), στην  τραγωδία Τραχίνιαι  του Σοφοκλή (στ.399)    και  

στον  Αγαµέµνονα  του  Αισχύλου (στ.362). 

 

      Ένα  άλλο  ουσιαστικό  που αποδίδει µία  ιδιότητα  στο  ∆ία  είναι  το  

ουσιαστικό  τέκτων (= δηµιουργός, επινοητής). Εµφανίζεται  µόνο  στις  Ικέτιδες  

του  Αισχύλου  ως  προσδιοριστικό  θεότητας.  Το   µῆχαρ   είναι  vox  aeschylea   

και  απαντά  στον  Προµηθέα ∆εσµώτη  (στ.606 ) και στον   Αγαµέµνονα  (στ.199). 

Το  επίθετο  οὔριος   που  αποδίδεται  στο  ∆ία  στο  στίχο 594  των  Ικέτιδων,  

χρησιµοποιείται  κατεξοχήν   για  να προσδιορίσει  τον   άνεµο.  Η  χρήση  του 

στις  Ικέτιδες  είναι  µεταφορική209   και  σηµαίνει : αυτός  που οδηγεί  τα  

πράγµατα  σε  ένα  ευνοϊκό  και  ευτυχές  τέρµα. 

 

        Το  επίθετο  ἱκέσιος   (=προστάτης  των  ικετών,  στ.347,616)  που  αποδίδεται  

στο  ∆ία  και  στη  Θέµιδα (στ.366)  στις  Ικέτιδες  του  Αισχύλου,  είναι και σε 

άλλες  τραγωδίες  ιδιαίτερο  χαρακτηριστικό  του  ∆ία·210  το ίδιο  συµβαίνει  και  

µε  το  επίθετο  ξένιος.211  

 

      Το  επίθετο  γαιάοχος  (= ο  προστάτης µίας  χώρας, ο πολιούχος) δεν  το  έχει, 

κατ’ αποκλειστικότητα,  ο ∆ίας212 στις  τραγωδίες  που  σώζονται. Το  βρίσκουµε  

                                                 
209 Βλ. Furley και Bremer. 2001, ΙΙ: 249, σχ. σε  στ.594. 
210 Βλ. Αισχ. Fr.317.5,   Ευρ. Εκ. 345,  Ικ. 39, Σοφ. Φιλ. 484. 
211 Βλ.  Αισχ. Ικ. 627, 672,  Αγ. 61, 362, 748,   Ευρ. Κύκλ .354.   
212 Βλ.  και Σοφ. Οιδ.Κολ.1072.  Το  επίθετο  αυτό  απαντά  κυρίως  στον Όµηρο.  Στην  Οδύσσεια  
του  Οµήρου  το  γαιήοχος  απαντά  έξι  φορές. Στις πέντε  είναι   προσδιοριστικό  του  θεού  
Ποσειδώνα βλ. 1.68, 3.55, 8.322, 8.350, 9.528.  Στην  Ιλιάδα  απαντά δώδεκα  φορές.  Όταν  
προσδιορίζει  θεότητα , αυτή  είναι ο  Ποσειδώνας (βλ.13.43 και 20.34). 
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ως  προσδιοριστικό   του  Ποσειδώνα  (Αισχ.Επτ. Θήβ.310)  και    της   Άρτεµης 

(Σοφ.Οιδ.Τ.  160)   Ο  παγκρατής   Ζεύς  κάνει  την εµφάνισή του  και  στους   

Επτά  επί  Θήβας  (στ.255)  και  τις  Ευµενίδες (στ.918)   του  Αισχύλου, όπως  και  

στο  Φιλοκτήτη (στ.679)  και τον  Οιδίποδα  επί  Κολωνώ  (στ. 609) του  Σοφοκλή. 

Ως  προσδιοριστικό  του  Απόλλωνα   απαντά  στο Ρήσο (στ. 231),  ενώ   ως  

προσδιοριστικό  του  Ύπνου  στον  Αίαντα  του Σοφοκλή  (στ.675).   

 

     Το  επίθετο  βαρύτιµος   ως  προσδιοριστικό  των  θεών ,  αν  υιοθετήσουµε  τη  

γραφή  του Murray,213   βρίσκεται   µόνο στις  Ικέτιδες   του  Αισχύλου, ενώ  το  

επίθετο  ῥύσιος  (=λυτρωτής)  σπάνια απαντά  ως  προσδιοριστικό  θεότητας.  Το 

συναντάµε  περισσότερο  ως  πρώτο  συνθετικό  επιθέτων  που συνδέονται  µε 

θεούς, βλ. για  παράδειγµα : ῥυσίπολις γενοῦ  ∆ιογενές  κράτος (στ.129  σε  Αισχ. 

Επτά  επί  Θήβας ) και   ῥυσίβωµον ῾Ελλάνων ἄγαλµα δαιµόνων· (στ.919 σε  Αισχ. 

Ευµενίδες). 

 

    Η λέξη   ἁγνός214  είναι  ένα  από  τα επίθετα  που συναντάµε συχνά  στην 

τραγωδία. Ἁγνός  χαρακτηρίζεται  στις Ικέτιδες  του  Αισχύλου  ο ∆ίας (στ.653),  η 

Άρτεµη (στ.145,1030)215 και ο Απόλλωνας (στ.214).216 Η Άρτεµη  χαρακτηρίζεται  

πέρα  από   ἁγνά  χαρακτηρίζεται  και  ἀδµήτα στις  Ικέτιδες. Ο ίδιος  

προσδιορισµός  της  αποδίδεται  και  στην Ηλέκτρα του  Σοφοκλή (στ.1239). 

 

                                                 
213 Βαρύτιµοι  και  όχι  βαρυτίµους. 
214 Βλ.  Rudhardt. 21992: 38  κ.ε. 
215 Βλ.  Αισχ. Αγ.135  και Οµ.Οδ.5.123, 18.202,20.71. 
216 Βλ. και  Πίνδ. Πυθ.9.64 . 
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       Η λέξη  ξύµµαχος  στις  Ικέτιδες  χρησιµοποιείται  ως προσδιοριστικό  της  

θεάς  ∆ίκης.  Ο Αισχύλος  κάνει  χρήση  της  λέξης  στους  Επτά  επί Θήβας (στ. 

266 : ξυµµάχους  θεούς) και στις  Χοηφόρους  (στ. 2 :Ἑρµῆ  ξύµµαχος  γενοῦ ),  ενώ ο 

Ευριπίδης  στις  Ικέτιδες (στ.630) και στον  Οἰδίποδα ἐπί Κολωνῷ  (στ.1012,1376). 

     Το  επίθετο  µεγιστότιµος  χρησιµοποιείται  µόνο στις  Ικέτιδες του Αισχύλου  

ως  προσδιοριστικό  της  ∆ίκης.  Τελευταία  είναι  τα  επίθετα  εὐµενής  και  

πρόφρων. Οι  ∆αναΐδες  τα  χρησιµοποιούν  στην  ευχή προς τον  Απόλλωνα  ως 

προσδιοριστικά του θεού. 217   Το  επίθετο  εὐµενής  απαντά περισσότερο  ως 

προσδιορισµός ανθρώπων   και  λιγότερο  θεών.  Συχνά στις  τραγωδίες 

συναντάται στην επιρρηµατική  του µορφή218  και προσδιορίζει  τον  τρόπο  µε  

τον οποίο  οι άνθρωποι  επιθυµούν  να τους  αντιµετωπίσουν  οι θεοί. Το  επίθετο  

πρόφρων  ως  προσδιοριστικό  θεότητας  το  βρίσκουµε  στις  Χοηφόρους   του  

Αισχύλου (στ. 1063),  στην  Ηλέκτρα   του  Σοφοκλή  (στ. 1380), στην   Άλκηστη   

του  Ευριπίδη (στ. 743).219 

 

         iii)  Πίνακας  Ρηµάτων 

       Μία  πιο ολοκληρωµένη  εικόνα   για  το λεξιλόγιο  των   προσευχών  γενικά  

και  µέσα  στα  πλαίσια  της  ικεσίας  ειδικότερα, αποκτά  κανείς  µέσα  από   µία  

προσεκτικότερη  µελέτη  των  ρηµάτων  που  χρησιµοποιούν  οι  ∆αναΐδες   στις  

προσευχές  και  τους  ύµνους, που απευθύνουν  στους  θεούς. 

                                                 
217  Για  το  επίθετο εὐµενής     βλ.  Ευρ. Άλκ.791,  Μήδ.919, Ικ.631,  Ιφ.Τ. 1086,  Βάκχ.323. 
218 Βλ.  για  παράδειγµα  Αισχ.  Αγαµ.952,  Ευµ.236. 
219 Βλ. ακόµα  Ησ. Θεογ.419 (ύµνος  στην  Εκάτη),   Έργ. Ηµ. 667, Όµ. Ιλ. 22.303, 
Οµ.Ύµν.2.494,32.18, Βακχ. Επιγρ.1.1-3,  Πίνδ. Πυθ.5.117, 9.56a, Ισθ.3/ 4.61, 6.28, 
Fragm.Parth.94b.4. 
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      Η   διάταξη  σε  πίνακα θα  δώσει   µία  πιο  ξεκάθαρη  εικόνα  της χρήσης  

των  ρηµάτων  και  θα  βοηθήσει  την  ανάλυση.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  

καταγράφονται  µόνο  τα  βασικά ρήµατα   που  χρησιµοποιούν  οι  Ικέτιδες  

απευθυνόµενες  είτε  στο  β΄ είτε  στο  γ΄ πρόσωπο ευκτικής  ή  προστακτικής στις  

θεότητες. 

                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ 

ὁρῶ220     > βλέπω,  κοιτάζω, φυλάσσω 

ἐφορῶ221  > επιβλέπω, παρατηρώ, προσέχω, θεωρώ 

κλύω 222 > ακούω 

πέλω 223>  είµαι  πάντοτε,  είµαι  συνήθως,  γίνοµαι 

ἱλεῶµαι224 > τύπος  του ἱλάσκοµαι, εξευµενίζω, καταπραΰνω, συµφιλιώνω) 

οἰκτίρω 225> αισθάνοµαι  οίκτο, συµπονώ 

δέχοµαι + αιτ. (προσ.) + κατ.αντ. 226> κάνω  δεκτό κάποιον (ως  κάτι),αποδέχοµαι, 

υποδέχοµαι 

                                                 
220  Στις  Ικέτιδες  συναντάµε  τους  τύπους: ἰδέσθω (104),  ἴδοι (206), ἴδοιτο(207,359).  Ο  τύπος 
ἴδοισθε απαντά  σε  Πρ. ∆εσµ. 896,  ενώ   στο  στίχο  92 του ιδίου  έργου,  υπάρχει  ο  τύπος  ἰδέσθε.  
221 Στις  Ικέτιδες  απαντούν  οι  τύποι:  ἐπίδοι (1,1030),  ἐπιδέτω (145), ἔπιδε (811).  Ο  τύπος ἐπίδοι  
απαντά  και  στους  Επτ. Θήβ.  του  Αισχύλου (στ.485),  ενώ  ο  τύπος ἐπιδέτω απαντά στο  Ρήσο  
(στ.199). Ο  τύπος  ἔπιδε  απαντά  στους Επτ. Θήβ.106  του  Αισχύλου.  
222 Στις   Ικέτιδες  απαντούν  οι  τύποι:  κλύετε  (77-78), κλύοι  (175), κλύοιτε  (631). 
223 Χρησιµοποιείται  ο τύπος  πέλοιτε  (ἂν) στο  στίχο 82, ακολουθούµενος  από  το επίθετο  ἔνδικοι. 
224 Το  ρήµα  στη  µορφή  αυτή  δεν  απαντά  πουθενά αλλού.  Ωστόσο,  στις  τραγωδίες  των  
µεγάλων  τραγικών  βρίσκουµε   συχνά το  επίθετο  ἵλεως,  ως  κατηγορούµενο  σε  ρήµατα  όπως  
το  γίγνοµαι  και  εἰµί. Βλ. Σοφ.  Ηλ. 655, 1376, Ευρ. Ιφ.Τ. 271, Ελ.1007. 
225 Ο  τύπος  οἴκτιρε (στ. 210)  απαντά στις  Ικέτιδες.  Η  Ηλέκτρα  χρησιµοποιεί  τον  ίδιο  τύπο  
στις  Χοηφ.502,    καλώντας  το νεκρό  πατέρα της.  Οι  ίδιοι  τύποι  και  σε  Ηλ.  Ευριπίδη (στ. 
65F, 65G).  Βλ.  και   τον  τύπο   οἰκτίρετε   στο  Φιλ. 1042  του Σοφοκλή  (έκκληση  στους  θεούς  
να  δείξουν  τον  οίκτο  τους). 
226  Συναντάµε  τους   τύπους  δέξασθε (27),  δεξάσθω(219).  Σε  Αγαµ.   Αισχύλου (στ.521)  και σε 
Ηλ. Σοφοκλή (στ.68)  απαντά  ο  τύπος   δέξασθε. Το  απαρέµφατο  δέχεσθαι  απαντά  στον Οιδ. 



 - 90 -  

Συγγιγνώσκω 227 > συγχωρώ, συµµερίζοµαι τη  γνώµη 

παρίσταµαι 228> παρευρίσκοµαι 

γίγνοµαι + επίθετο (ή  ουσιαστικό) 229> γίνοµαι  κάτι (συνήθως  συνοδεύεται  από  

επίθετα  όπως  το :  εὐµενής   ή  το πρόφρων  ή  και  από  ουσιαστικά όπως  το  σωτήρ 

(στις  Ικέτιδες:  πολυµνήστωρ) 

εἰµί  +  επίθετο (ή  ουσιαστικό)>  είµαι  κάτι (ισχύει  ό,τι  και  για  το  γίγνοµαι) 

ἐφορεύω 230>  έχω  εποπτεία,  επιβλέπω 

πείθοµαι 231> πείθοµαι, υπακούω, εµπιστεύοµαι 

σεβίζοµαι 232> στην  ενεργητική φωνή  έχει  τη  σηµασία  του  λατρεύω 

δίδωµι 233 > δίδω 

νέµω +αιτ. (αντ.) 234 >  απονέµω 

 

                                                                                                                                      
Κολ.  του  Σοφοκλή (στ.487): δέχεσθαι τὸν ἱκέτην σωτήριον .  Ο  τύπος  δέξαι  σε  fragmenta  
Ευριπίδη (912.5 Ν2),  Εκ.535  και   Ιφ.Αυλ.1572. 
227  Στις  Ικέτιδες  ο  τύπος  : συγγνοίη (215), συγγνοῖτο (216).   Για  την  έννοια  του  συγγιγνώσκω  
βλ.  Pulleyn. 1997: 67-68. 
228     Απαντά ο  τύπος  παρασταίη (216)  στις   Ικέτιδες.  
229  Στις  Ικέτιδες  :  γενοῦ  (535), γενέσθω (150, 527). Βλ.  και  Αισχ.Χοηφ.2: σωτήρ γενοῦ,   µοι 
σύµµαχος,  Επτ.Θήβ.129 :  λυσίπολις  γενοῦ,   145:  γενοῦ  Λύκειος,  Ευρ.Άλκ. 224: λυτήριος γενοῦ,  Ικ. 
631:   γενοῦ  εὐµενής,  Ιφ.Τ. 271:   γενοῦ  ἵλεως , Ρήσ. 228: γενοῦ  σωτήριος, Σοφ.Ηλ. 1380:  γενοῦ  
πρόφρων. 
230  Ο  τύπος   ἐφορεύοι  (627)  στις  Ικέτιδες.  
231  Απαντά  στις  Ικέτιδες ο  τύπος   πιθοῦ  (527). 
232 Σεβίζου (815)  στις  Ικέτιδες.   
233 ∆ιδοῖεν  (703). Ο  τύπος  διδοίης  απαντά  στον  Οιδ.Τ. του  Σοφοκλή (στ.642),  ενώ  η  
προστακτική  β΄πρ.  αορίστου  δός    απαντά  σε  Αισχ. Χοηφ.18, 140, 480, 490, 785, Σοφ. Ηλ.646, 
656, Ευρ. Ηλ.675,  Εκ.540, Ιφ.Α. 1575. 
234   Στις  Ικέτιδες    απαντά  ο   τύπος  νέµοι (1068). 
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       Τα  παραπάνω  είναι  τα  κυριότερα  ρήµατα  που  συναντάµε   στις  Ικέτιδες   

του  Αισχύλου  στις  επικλήσεις  και  αιτήσεις τους στο θείο.  Η  διάκριση  σε  

κυριότερα/ βασικότερα  έναντι  των λιγότερο  βασικών,  γίνεται   µε  γνώµονα  τη  

συχνότητά  τους    σε  άλλα  παρόµοια  περιβάλλοντα  (προσευχής  και  ικεσίας).  

      Τα  ρήµατα  αισθήσεως ὁρῶ,ἐφορῶ, ἐφορεύω, κλύω   είναι  συνήθη  στις  

προσευχές  και  τους  ύµνους  προς  τους  θεούς.   Αυτό  που  κάνουν  πρώτα  οι 

άνθρωποι  προσπαθώντας   να   επικοινωνήσουν  µε  το  θείο  είναι    να  το  

καλέσουν  να  ακούσει  τις  προσευχές  τους  ή  να  δει  τους  ίδιους  και την  

κατάσταση  στην οποία  βρίσκονται. Στο  περιβάλλον  των  προσευχών  και 

κυρίως  των  κατ’ιδίαν  προσευχών  περισσότερο  συχνή φαίνεται  να  είναι  η 

έκκληση  στο  θεό  να  ακούσει,  όπως  επισηµαίνεται  σε  σχετικές  µελέτες235.  Ο  

τύπος  της  προστακτικής, µάλιστα,  του ρήµατος  κλύω (κλῦθι), είναι  vox  propria   

στις  προσευχές. 236  Ωστόσο, σε περιβάλλοντα  χορείας  και  δηµόσιας  

παράστασης  τα  ρήµατα  της  όρασης  απαντούν αρκετά  συχνά, γεγονός  που 

αποδεικνύεται  και  στις  Ικέτιδες, όπου η  όραση  υπερισχύει σαφώς έναντι της  

ακοής. Συγκεκριµένα, στις  Ικέτιδες  έχουµε  τρεις  αναφορές  στην  ακοή : κλύετε   

γενέται  θεοί  (στ.77),  εὖ  κλύοι  (στ.175)  και   κλύοιτ’ εὐκταῖα  ∆ιογενεῖς  θεοί .237 Η  

διαφοροποίηση  αυτή µεταξύ  των δύο  αισθήσεων  στη συγκεκριµένη τραγωδία 

θα  πρέπει  να  συνδέεται  και  µε το γεγονός  ότι  όλο  το  τελετουργικό της  

                                                 
235 Βλ.  Pulleyn. 1997: 136.  Ο   Pulleyn  πέρα  από  τις  πολύ  σηµαντικές  παρατηρήσεις  του και 
την  επισήµανση των  ρηµάτων  που  καλούν  τους  θεούς  να  ακούσουν  ή  να  έρθουν, να  
παρασταθούν ( verbs  of hearing  and  coming),  παραλείπει  να   κάνει  αναφορά  στα  ρήµατα    
που  καλούν  τους  θεούς  να  δουν.  Αυτή  είναι    µία  σηµαντική  παράλειψη,  αφού  τα  ρήµατα    
που  καλούν  τους  θεούς  να  δουν  είναι  πολύ συχνά, όχι  µόνο στις   Ικέτιδες  του  Αισχύλου,  
αλλά  και  στις  υπόλοιπες  τραγωδίες  των  µεγάλων  τραγικών  και  είναι  µία  παράλειψη που  
οφείλεται,  κατά κύριο  λόγο,  στην   εξέταση  κυρίως από  µέρους  του των   κατ’ιδίαν προσευχών.   
236  Βλ.  Pulleyn.  1997:  147-148.  Στον  Όµηρο    όλες  οι  αναφορές  στη  λέξη  κλῦθι  είναι   σε  
επικλήσεις   προς τους   θεούς :  Ιλ. 1.37,451,  5.115, 10.278, 16. 514, 23.770  και  Οδ. 2.262, 3.55, 
4.762, 5.445, 6.324,  9.528. 
237  Για  τύπους  του  κλύω  στους  τρεις  τραγικούς (κλύοι, κλύε, κλύετε, κλῦθι, κλῦτε) Βλ.  
Αισχ.Περσ.665  (στο  ∆αρείο), Προµ.∆εσµ.313,  Χοηφ. 139,156-7 ,332,399,802,  Επτ. Θηβ. 171, 
Ευµ.323,  Σοφ. Ηλ. 637, 1376, Ευρ.Φοιν.605, Ιππόλ. 872. 
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ἱκετείας  αναπτύσσεται  ως θέαµα  και  παράσταση σε δηµόσιο  χώρο, καθώς  και  

µε  το  γεγονός  ότι  µε  την  ενεργοποίηση  της  όρασης  επιτυγχάνεται  η  

εµπλοκή και  των θεατών  στην  τελετουργική  δράση, όπως θα τονιστεί και 

αµέσως παρακάτω. 

         Οι επικλήσεις   των  ∆αναΐδων   στους  θεούς  να  δουν  επανέρχονται στο  

έργο  µε ποικίλους  τρόπους  και  µέσα.  Οι  ∆αναΐδες  καλούν, κατά  κύριο  λόγο, 

τους  θεούς  να  δουν  την  κατάσταση  στην  οποία  βρίσκονται,  τους  καλούν  να  

δουν  το  δίκαιο  που   θεωρούν  ότι  έχουν και   να  τις  αντιµετωπίσουν  µε 

ευνοϊκή διάθεση. Οι αναφορές  συγκεντρωµένες  είναι οι  εξής (ρήµατα  και  

συγκεκριµένες  λέξεις):  Ζεὺς µὲν ἀφίκτωρ ἐπίδοι προφρόνως  (στ.1), ἀλλά, θεοὶ 

γενέται, κλύετ' εὖ τὸ δίκαιον ἰδόντες·  (στ.77),   ἰδέσθω δ' εἰς ὕβριν (στ.104),  

παντόπτας 238  (στ. 103), θέλουσαν ἁγνά µ' ἐπιδέτω 239   ∆ιὸς κόρα (στ.145), ἔχων 

παλίντροπον  ὄψιν ἐν λιταῖσιν (στ.174), Ζεὺς δὲ γεννήτωρ ἴδοι (στ.206),  ἴδοιτο δῆτα 

πρευµενοῦς ἀπ' ὄµµατος (στ.207),   ἴδοιτο δῆτ' ἄνατον φυγὰν  ἱκεσία Θέµις (στ.359), τὸ 

γένος  ἐπιδὼν (στ.531), Ζεὺς δ' ἐφορεύοι   τιµάς (στ.627), ῎Αρτεµιν δ' ἑκάταν γυναικῶν 

λόχους ἐφορεύειν  (στ.676-7), ἔπιδε, πάτερ,  βίαια µὴ φίλοις ὁρῶν ὄµµασιν ἐνδίκως 

(στ.811-3),  ἐπίδοι δ' ῎Αρτεµις ἁγνὰ (στ.1030).    Η  παρουσία  τόσων  πολλών  

αναφορών σχετικών  µε  την  όραση δίνει  την εντύπωση    ότι  η  έµφαση στην  

όραση   είναι  εσκεµµένη  από  την  πλευρά των   ∆αναΐδων   και  του  πατέρα  

τους.  Καλώντας  τους  θεούς  να   τις  δουν,  τους  καλούν  σε  πιο προσωπική  

και πιθανόν πληρέστερη  σχέση, καθώς  η  αίσθηση  της  όρασης  καλύπτει  και το  

αισθητηριακό  αλλά  και  το  νοητικό πεδίο. Η  θέση  της  όρασης  στον  ελληνικό  

                                                 
238 Για  την  εποπτεία  βλ. Αισχ.Επτ.Θήβ.640 καλεῖ πατρῴας γῆς ἐποπτῆρας λιτῶν, Αγ.1269-70: ἰδοὺ 
δ', ᾿Απόλλων αὐτὸς ἐκδύων ἐµὲ/  χρηστηρίαν ἐσθῆτ', ἐποπτεύσας δέ µε , Χοηφ.1: ῾Ερµῆ χθόνιε, πατρῷ' 
ἐποπτεύων κράτη, 985 : ἀλλ' ὁ πάντ' ἐποπτεύων τάδε /   ῞Ηλιος ,1063-4: ἀλλ' εὐτυχοίης, καί σ' ἐποπτεύων 
πρόφρων /θεὸς φυλάσσοι καιρίοισι συµφοραῖς, Ευµ.224:δίκας δὲ Παλλὰς τῶνδ' ἐποπτεύσει θεά. 
239   Βλ.   και ρήµα   καθορῶ   σε  Ευρ.Μηδ.1252-3: ἀκτὶς ῾Αλίου, κατίδετ' ἴδετε τὰν / ὀλοµέναν 
γυναῖκα, πρὶν φοινίαν. 
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πολιτισµό  είναι  «προνοµιακή». Όπως,  επισηµαίνει  ο   Vernant   η   αξία  του  

ρήµατος  ὁράω-ῶ     είναι  τέτοια  ώστε  να  φτάνει  να  κατέχει  στο  σύνολο  των   

ανθρωπίνων    ικανοτήτων  την πρώτη  θέση.240 

       Επιπλέον, η πληροφόρηση µονάχα µέσω  ακοής  δε φαίνεται να αρκεί,  γιατί  

δεν επιβεβαιώνει  την  αλήθεια  των  λόγων. Η  θέα, όµως,  των  ∆αναΐδων  σε  

µία  δύσκολη  κατάσταση επιβεβαιώνει  όσα  λένε - και  ακούν  οι  θεοί – και 

µπορεί  να  έχει  ισχυρότερη  επίδραση  στους  θεούς. Ταυτόχρονα,  µε  την έννοια  

της  όρασης  αξιοποιείται  και η διάσταση  του θεάτρου  (του  θεωρεῖν),  µέσω  της  

οποίας οι  ίδιοι  οι θεατές  µπορούν  να  συµµετάσχουν  ουσιαστικότερα   σε  µία  

σχέση  διάδρασης  και  κοινωνίας   θεών  και  ανθρώπων  που  έχει  ως  κοινή 

βάση την  όραση/ το  θεωρεῖν. 

     Μετά  τις  επικλήσεις  προς  το θείο να  δει  ή  ν’ ακούσει, έχουµε  τα  κύρια  

αιτήµατα  των  προσευχοµένων   που  εκφράζονται  µε  άλλου  τύπου  ρήµατα.  

Τέτοια  ρήµατα  στις  Ικέτιδες    είναι  το   δέχοµαι, το  συγγιγνώσκω,  το  

παρίσταµαι,  το  οἰκτίρω,  το  σεβίζοµαι,  το πείθοµαι  και  κάποια  άλλα  ρήµατα   

που  από  µόνα  τους  δεν  έχουν  σηµασία,    αλλά  πρέπει  να   ιδωθούν  µαζί  µε  

τις  λέξεις  που  τα  συνοδεύουν  (αντικείµενα  ή κατηγορούµενα  ή  επιρρήµατα).  

Τέτοια  είναι  τα  ρήµατα  γίγνοµαι,  εἰµί,  πέλω, νέµω, δίδωµι  κ.λ.π.  (γενέσθω  

ῥύσιος,  γενοῦ  πολυµνήστωρ, εὖ εἴη, ἔστω  εὐµενής, νέµοι  κράτος,  πέλοιτ’ ἄν   ἔνδικοι,  

διδοῖεν  εὐξυµβόλους   νίκας) . 

      Φυσικά,  δεν  είναι τα   µοναδικά  ρήµατα  που  χρησιµοποιούν  οι  Ικέτιδες  

στις  προσευχές  τους τα  παραπάνω.  Στις ευχαριστήριες ευχές  τους προς  τους  

Αργείους   στο  δεύτερο  στάσιµο  (στ.625- 709) πέρα  από  τις  άµεσες  ή  

                                                 
240 Vernant.2003:240. 
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έµµεσες  ευχές  στους  θεούς,  έχουµε  και  κάποιες  γενικές  ευχές, όπου  συνήθως 

δεν  ξεκαθαρίζεται  ποιός  πρέπει  να  τις εκπληρώσει  (εὖ  νέµοιτο  πόλις,  ἔστω  

ἄνθος  ἥβας  ἄδρεπτον, µηδέ  ἐπελθέτω λοιγός,  ἴζοι ἑσµός,  φερέσθω  φήµα,  λάχοιεν  

τὸ  πᾶν).  Ακόµη, στο  κείµενο έχουµε σε διάφορα  σηµεία διάσπαρτες κάποιες  

αποτρεπτικές  ευχές  (δείχνουν  αποµάκρυνση)  όπως :  πέµψατε πόντονδε,  ἄλευσον 

ἀνδρῶν ὕβριν ,  ἔµβαλε τὰν ἄταν , ἀπαλέξαι  γάµον, ἀποστεροίη γάµον δυσάνορα.        

 

-  Εγκλίσεις, πρόσωπα  και  χρόνοι 

   •  Στις  Ικέτιδες    του  Αισχύλου    και  η  ευκτική  και  η προστακτική   θα  

λέγαµε  ότι  χρησιµοποιούνται   σχεδόν  ισόποσα.  Προστακτικές   κατά  την  

αποστροφή στο θεϊκό  παράγοντα,  έχουµε   είκοσι  δύο,  ενώ  αντίστοιχα  

ευκτικές   είκοσι  τέσσερεις.  Οι  ευκτικές  κατά  το  πλείστον  χρησιµοποιούνται  

στο  δεύτερο  στάσιµο, όπου   λέγονται  οι  ευχαριστήριες    ευχές  προς  τους  

Αργείους  (είναι  περισσότερο  αναµενόµενη  δηλαδή  η  ευκτική  σ’  αυτή  την  

περίπτωση  λόγω  του  είδους  των  ευχών>  γενικές  ευχαριστήριες).   Στο  

υπόλοιπο  µέρος,   η  προστακτική  είναι  πιο  συχνή.    Η    σχεδόν, όµως, 

ισόποση  κατανοµή   των  εγκλίσεων  γενικά  µέσα  στο  έργο, δεν     µας  δίνει  

ακριβώς  το  δικαίωµα  να  µιλάµε  µε  απόλυτη  βεβαιότητα   για   χρήση  της  

ευκτικής  όταν  η  έκκληση είναι  πιο ευγενική,  και  για  χρήση  της  

προστακτικής   όταν    η  έκκληση  στο    θείο  είναι  πιο  έντονη, επιτατική.241 

Αυτό  δεν  σηµαίνει,  βέβαια,  ότι  αυτή  η  διάκριση  δεν  υφίσταται   κάποιες  

φορές  µέσα  στην  τραγωδία.  

                                                 
241 « Οι  τραγωδίες  έχουν  πολλές  ευκτικές · υπάρχουν  όµως περισσότερες  προστακτικές.  
Επειδή,  όµως,  και  οι ευκτικές  είναι  πολλές  δεν  ξέρουµε  κατά  πόσο  γινόταν  διαχωρισµός  
από  τους  ανθρώπους του  5ου  αι. π.Χ.» (Pulleyn .1997: 151). 
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 •   Όσον  αφορά  τα  πρόσωπα  που  χρησιµοποιούνται   στα  αιτήµατα προς  τους  

θεούς,    το  γ΄  πρόσωπο    υπερισχύει  έναντι  του  β΄.  Χρησιµοποιείται   περίπου  

τριάντα  φορές,  ενώ   το  β΄ πρόσωπο  δεκαπέντε.    Η  φόρµουλα  Er   Stil    

χρησιµοποιείται   για  άλλη  µία  φορά  περισσότερο  στο  δεύτερο  στάσιµο,  στις  

ευχαριστήριες  ευχές δηλαδή προς  τους  Αργείους  και  αυτό  συµβαίνει  λόγω  

της  φύσης  τους·  είναι  γενικές  ευχές.   Η  φόρµουλα  Du  Stil   χρησιµοποιείται  

περισσότερο  στο  πρώτο  στάσιµο,  όταν  οι  ∆αναΐδες  υµνούν  και  εγκωµιάζουν  

το  ∆ία  και  επιδιώκουν  άµεση  επικοινωνία/ επαφή  µαζί του. 

   •  Όσον  αφορά,  τέλος,  το  ποιόν  ενεργείας  που  χρησιµοποιείται,  την  

κυριαρχία  έχει  το αοριστικό θέµα. Έχουν  διατυπωθεί  διάφορες  απόψεις   από  

µελετητές  για   τη  χρήση  των  χρόνων  σε  περιβάλλοντα  προσευχής.  Ο  

Moorhouse    θεωρεί  ότι  ο αόριστος  παρουσιάζει  την  επιθυµία   ως κάτι  

αφηρηµένο  και  ανεξάρτητο  από   τις  παρούσες  συνθήκες242.Ο  Krieckers   

θεωρεί  πάλι  ότι η  χρήση  του αόριστου  στις  προσευχές  ήταν   εγγενές  

χαρακτηριστικό  τους243.  Ειδικότερα  για  την  προστακτική, ο  Bakker    στο  

βιβλίο  του  Greek  Imperative     διακρίνει  τρεις  περιπτώσεις  χρήσης   του   

ενεστωτικού και  αοριστικού ποιού. 244  Το αοριστικό ποιόν ενεργείας  χρησι-

µοποιείται σε στιγµές  πραγµατικής  έντασης,  όπου  ο  άνθρωπος    µπορεί  να  

δηµιουργήσει  σχέσεις  κατανόησης  µε  τη  θεότητα.   Απ’ την  άλλη,  όταν   

γίνεται  χρήση  από  τους αιτούντες   σε  στιγµές  έντασης  του ενεστωτικού   

ποιού ενεργείας,  τότε    οι  αιτούντες  δεν  ζητούν  να  έχει  συγκεκριµένη  

διάρκεια η  θεϊκή  χάρη.  Η  θεϊκή  δράση  πρέπει  να   γίνει  σε  µία  

συγκεκριµένη  στιγµή. Το  αοριστικό  ποιόν  ενεργείας  συναντάται  πιο  συχνά σε  
                                                 
242   Είναι, δηλαδή,  κάτι  που « δεν  είναι  ανάγκη  να  πραγµατοποιηθεί τη  στιγµή  που  γίνεται  
το   αίτηµα,  αλλά  µπορεί  να  πραγµατοποιηθεί  τη  στιγµή  που  επιλέγει ο θεός» 
(Moorhouse.1967: 172). 
243 Βλ.  Kieckers.1909: 10  κ.ε. 
244 Βλ.  Bakker. 1966.100-120. 
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ευχές, όπου απουσιάζει το  συναίσθηµα , ενώ   το   ενεστωτικό  ποιόν  είναι  πιο  

συχνό  σε  γενικές  ευχές,  γιατί  οι  ευχές  που   διατυπώνονται  µπορεί  να  έχουν  

εφαρµογή  σε  παραπάνω  από  µία  περιπτώσεις   σε  διαφορετικές  χρονικές  

στιγµές. Ο Bakker , λοιπόν,  συνοπτικά  διακρίνει   τρεις  περιπτώσεις  χρήσης   

ενεστωτικού  και  αοριστικού  ποιού  ενεργείας: α) στιγµές  πραγµατικής  

έντασης,  β) ευχές χωρίς  συναίσθηµα, γ) γενικές  ευχές. 

          Στις      Ικέτιδες     του  Αισχύλου    συναντάµε  πιο  πολύ  την  πρώτη  

περίπτωση.  Οι  στιγµές  που  βιώνουν  οι  ∆αναΐδες  είναι  στιγµές  πραγµατικής  

έντασης. Η   καταδίωξή  τους    από   τους  Αιγυπτίους  και  η επιθυµία   να  

αποφύγουν  πάσῃ  θυσίᾳ  το  γάµο  µ’ αυτούς  τις  κάνει να  εκφράζονται έντονα.   

Τα  συναισθήµατά  τους µάλιστα είναι  τόσο έντονα    κάποιες   φορές, ώστε  να   

τις  βλέπουµε  να  φτάνουν  στο  σηµείο  να  απειλούν  τη  θεότητα.  Εκτός όµως  

από   την  πρώτη  περίπτωση, σύµφωνα  µε  την  κατάταξη  του    Bakker,  έχουµε   

εφαρµογή   και  της  τρίτης  στο  έργο  Ικέτιδες.   Στις  γενικές  ευχές    που  

διατυπώνουν  οι  ∆αναΐδες,  ειδικότερα  στο  δεύτερο   στάσιµο, αλλά  και  σε 

κάποια  άλλα  σηµεία  διάσπαρτα  µέσα  στο  έργο,  το  ενεστωτικό  ποιόν  

ενεργείας  είναι  περισσότερο  συχνό (πιο  συχνή  όµως πρέπει  να  επισηµάνουµε   

σ’ αυτά  τα  σηµεία  είναι  και  η  ευκτική  έγκλιση). 

 

iv) Έννοιες  και  όροι: 

- «Ευχή»    και  «Λιτή»  

      Όταν οι  Έλληνες  του 5ου αι. π.Χ  µιλούσαν  για  προσευχή, χρησιµοποιούσαν  

συγκεκριµένα  ρήµατα και ουσιαστικά  για  να  περιγράψουν   αυτή  τη  

διαδικασία.   Τέτοια  ήταν  το εὔχοµαι , το   ἀράοµαι, το   λίσσοµαι,245 το  ἱκετεύω.     

                                                 
245 Βλ.   Aubriot-Sevin. 1992. 439 κ.ε. Βλ. και το  κεφάλαιο  για  την   ικεσία στις  σελ.405-438. 
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Το ρήµα  εὔχοµαι246  και το  ουσιαστικό  εὐχή    είναι πιο  γενικοί όροι  για  την  

προσευχή  και  περικλείουν     τους  άλλους  όρους  της  ἀρᾶς247  και  της  λιτῆς.248   

      Στις   Ικέτιδες   του  Αισχύλου  απαντούν   τύποι  του  εὔχοµαι, του   λίσσοµαι  

και  του  ἱκετεύω.249   Το   ρήµα  εὔχοµαι250   απαντά  µε  τις  σηµασίες  αντίστοιχα  

του  προσεύχοµαι (στ. 980, 1059) και  του εύχοµαι (στ.675)   και  το  ουσιαστικό  

εὐχή  µε  τις σηµασίες   της    προσευχής  (στ. 626, 658),  της παράκλησης 

(στ.1072)  και  της ευχής  (στ. 710).  Το  ρήµα  λίσσοµαι  απαντά  µε  τις  σηµασίες  

αντίστοιχα  του   ικετεύω/ εκλιπαρώ  στο  στίχο 748   και το  ουσιαστικό  λιτή   µε 

τις  σηµασίες της   προσευχής  στο  στίχο 270,  της   παράκλησης  στο  στίχο  378, 

της  δέησης  στους  στίχους 174  και 521.   Συναντάµε  και  το  επίθετο  λιτανά  ως  

προσδιορισµό  στο  ουσιαστικό  µέλη  στο  στίχο  809, που  είναι  τα  τραγούδια  

της  ικεσίας. 

        Όπως  αναφέρθηκε  σε  υποσηµείωση,  το  ρήµα  ἱκετεύω  δεν  υπάρχει  στην  

τραγωδία   Ικέτιδες   σε  οποιαδήποτε  µορφή  ή  χρόνο.  Ο  Αισχύλος  δεν  

χρησιµοποιεί  όµως τύπους  του  ρήµατος 251  ούτε  και  στις  άλλες  τραγωδίες  

του, όπως   αποδεικνύει  µία  έρευνα  στο  TLG.   Αντίθετα,   για  την κατάδειξη   

του  ικετευτικού  περιβάλλοντος,  χρησιµοποιεί  συνήθως τα  ουσιαστικά  ἱκέτης, 

ἱκτήρ και  ἱκτηρία  (το  όργανο  της  ικεσίας).    Στις    Ικέτιδες     το  ουσιαστικό 

                                                 
246  Για  την  ερµηνεία  του ρήµατος  στον Όµηρο   και  τις  διάφορες  σηµασίες  που παίρνει  βλ. 
Adkins. 1969.20-33. 
247 Η  γενικότερη  σηµασία  του  όρου  είναι: προσευχή, τάµα αλλά   και  κατάρα, βλ. 
Burkert.1993: 170. 
248 Βλ.  Pulleyn.1997: 6 κ.ε. 
249   Το  ίδιο  το  ρήµα  δεν  το βρίσκουµε.  Συναντάµε,  όµως, τα   ουσιαστικά  :  ἱκέτης,  ἱκτηρία, 
ἱκτήρ  και το  επίθετο  ἱκέσιος ,  που  δηλώνουν  ότι  βρισκόµαστε  σ’ ένα  περιβάλλον  ικεσίας. 
250  Αρκετές    φορές  το  συναντάµε   µε την  έννοια   του  καυχιέµαι , υπερηφανεύοµαι  βλ. στ.18, 
275, 314, 536. Βλ.  ειδικότερα  Muellner.1976. Ο Muellner  βλέπει  το  ρήµα  µέσα  στο  έργο  του  
Οµήρου  και  αναλύει  τις  µορφές  του.  Όµως,  η  προσέγγισή  του  είναι  χρήσιµη γενικά  και  για  
την  τραγωδία. 
251 Σε  αντίθεση  µε  τους  άλλους  δύο  µεγάλους  τραγικούς, Σοφοκλή (βλ.  Οιδ.Τ.41,  Φιλ.932, 
1182,  Οιδ.Κ.142,241,519,1327,1414) και Ευριπίδη. Ο  Ευριπίδης  ιδιαίτερα  κάνει χρήση  του  
ρήµατος  σε  αρκετές  τραγωδίες  του. Βλ. Ευρ. Κύκλ.287, Μήδ.338,854,971,  Ηρακλείδ.844, Εκ. 
97,276,752,  Ηλ.302, post 30P, Ηρ.1207,  Ίων. 454,468,  Ελ.799,825,939,981, Ορ.255,673,797,  
Ιφ.Αυλ.1002,1015,1242.  
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ἱκέτης   επαναλαµβάνεται   έξι  φορές  στους  στίχους 21, 27, 350, 428, 641,815.  

Το ουσιαστικό   ἱκτηρία   υπάρχει  στο  στίχο 192.   Ο  ∆ίας   χαρακτηρίζεται  δύο  

φορές  ἱκέσιος  (στ. 347, 616)  και   µία  φορά  ἱκτήρ (στ. 479),  όπως  και  η 

Θέµιδα  χαρακτηρίζεται  ἱκεσία  στο  στίχο  360. 

 

ii)  Eὔνοια,  αἰδώς  και    χάρις  
 

•      Στις  επικλήσεις  τους  προς  τους  θεούς  οι ∆αναΐδες    ζητούν     από  το   

θεό  που  καλούν  κάθε  φορά  να  τις  ακούσει  µε  ευνοϊκή  διάθεση  και  να  

φανεί  ευµενής, δηλαδή  καλόγνωµος  στα  αιτήµατά  τους.   Επίρρηµα  που  

δηλώνει  αυτή  την  ευνοϊκή  διάθεση  είναι  το  επίρρηµα  προφρόνως.252  Στις   

Ικέτιδες  του  Αισχύλου το βρίσκουµε   στον πρώτο  στίχο  της  παρόδου, όταν οι  

∆αναΐδες ζητούν  από  το  θεό  ∆ία  να   τις  δει  µε  ευνοϊκό  µάτι.  Το  επίθετο   

πρόφρων  το  συναντάµε  στο  στίχο 216, όπου  οι  ∆αναΐδες  καλούν  τον 

Απόλλωνα    να  φανεί  καλόγνωµος,  στο  στίχο 349,  όπου  ζητούν  από  το  

βασιλιά  να  τις  ακούσει   µε  ευνοϊκή  διάθεση ( κλῦθί µου πρόφρονι καρδίᾳ, 

Πελασγῶν ἄναξ)  και  στο  στίχο  968,   ως  χαρακτηρισµό  που  αποδίδουν  στο  

βασιλιά  Πελασγό.  Επίθετα  που  δείχνουν  ευµένεια    και  που  απαντούν  στις   

Ικέτιδες  είναι  ακόµα τα  επίθετα  εὐµενής  και πρευµενής.  Εὐµενής  χαρακτηρίζεται  

ο  Απόλλωνας στο  στίχο 686. Εὐµενής253   χαρακτηρίζεται  και η  δύναµη  του  ∆ία   

στο  στίχο  1067.  Το  επίθετο  χρησιµοποιεί  δύο  φορές  και  ο  βασιλιάς  της  

χώρας  στο στίχο  488 (αναφερόµενος  στους  πολίτες που θα  φανούν  

περισσότερο  καλόγνωµοι,  αν  ο  ∆αναός  παρουσιαστεί  ενώπιόν τους  µε  τα  

κλαδιά της  ικεσίας)   και  στο  στίχο 518 (πάλι  αναφερόµενος  στους  πολίτες, 

                                                 
252  Πρβλ.  Αισχ. Αγ. 173-4,  Χο. 478,  Ευµ. 927, 968 (µιλάει  η ίδια  η  Αθηνά). Βλ. ακόµα  Ησ. 
Θεογ.433, 677,  Πίνδ.Πυθ.2.16. 
253 Πρβλ. Ευρ.  Ικ.631.  
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τους οποίους  θα  προσπαθήσει  ο ίδιος  να  προδιαθέσει  θετικά).  Οι  ∆αναΐδες  

καλούν   το  ∆ία  να  δώσει  ένα  καλό  τέλος  (στο  στ.140 : πατὴρ ὁ παντόπτας 

πρευµενεῖς κτίσειεν  τελευτὰς)  και  χρησιµοποιούν  το επίθετο   πρευµενής,254  ενώ  η 

άλλη  χρήση  του  επιθέτου  είναι  στο  στίχο 207,  όπου ζητείται  από  το ∆ία, 

όπως  και  στον  πρώτο στίχο  της  τραγωδίας,  να  δει  µε  καλό  µάτι  τις   

∆αναΐδες (ἴδοιτο δῆτα πρευµενοῦς ἀπ' ὄµµατος). 

 •    Η    έννοια  του  σεβασµού  και   της  αιδούς  κατέχει   ιδιαίτερη  θέση  µέσα  

στο  περιβάλλον  της  ικεσίας, όπως  έχει   επισηµανθεί  από  τους  µελετητές  της  

τραγωδίας.255 Ο  ικετευόµενος  οφείλει  να  δείχνει  σεβασµό   στους  ικέτες  του  

θεού  που  βρίσκονται  σε   δύσκολη  θέση.  Ο  ικέτης  µε  τη  σειρά  του  οφείλει  

να  δείχνει    σεβασµό  στους  θεούς  από  τους  οποίους  ζητά  βοήθεια  και  

σωτηρία.  Κάθε  ιερός  χώρος  είναι   χώρος  σεβάσµιος.   Όλες  οι  παραπάνω  

περιπτώσεις  απαντούν  µέσα  στα  δράµατα.  

        Στις    Ικέτιδες  του  Αισχύλου  η  έννοια  της  αἰδοῦς     και  του  σεβασµού   

είναι  διάχυτη.  Έχουµε  δεκαοχτώ  αναφορές  σε  λέξεις   που έχουν  τη  ρίζα   

σεβ-.256   Πέντε  φορές  αναφέρεται  η  λέξη    σέβας.  Ένα  παράδειγµα  είναι  στο 

στίχο  85:   βωµὸς ἀρῆς φυγάσιν   ῥῦµα, δαιµόνων σέβας  ( «σωτηρία  είναι  για  τους  

φυγάδες  ο  βωµός,  των  θεών η αγία  έδρα»). Ένα άλλο, όταν  οι ∆αναΐδες  

προσπαθούν  να  πείσουν  το  βασιλιά  του  Άργους  να  τις  δεχτεί   στην  πόλη, 

που φέρνουν  το  επιχείρηµα  ότι  πρέπει  να  δείχνει  σεβασµό  προς  τους  θεούς  

(στ.395-6) :  ξύµµαχον δ' ἑλόµενος ∆ίκαν κρῖνε σέβας τὸ πρὸς θεῶν  («να  πάρεις  

                                                 
254 Το  επίρρηµα  πρευµενῶς   απαντά  σε  Αισχ.  Πέρσ. 220 ,   Ευµ.  236, 922  και το  επίρρηµα 
εὐµενῶς  σε   Αγ. 952. 
255 Βλ.  Gould.1973:  85- 90 : « Η  έννοια  αυτή δίνει  περισσότερο από  οποιαδήποτε  άλλη  το  
χαρακτηριστικό  τόνο  της  ικεσίας».   Είναι  πολλά  τα  παραδείγµατα  στην  τραγωδία. Κάποια  
απ’ αυτά: Ευρ.Μήδ.349, Ιπ.244, Εκ.286,806, Ηρ.556, Ηρακλ. 101, Σοφ.Οιδ.Τ. 949, Οιδ.Τ. 1246. 
Για  την  αιδώ  µέσα  στα  πλαίσια  της  ικεσίας  βλ. ακόµα Belfiore.1998:146-147, Glotz.1904: 
138-42, Cairns.1993: 183-5, 189-93,221-7,276-87.  
256 «Η  ρίζα  αυτή  ετυµολογικά  παραπέµπει στον  κίνδυνο  και  στη  φυγή, στα  ελληνικά  όµως 
υπερισχύει ο  σεβασµός  και θαυµασµός»  (Burkert.1993:556).  
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απόφαση  που  να  δείχνει  σεβασµό  προς  τους  θεούς»).  Ως  σέβας, 257  

αντιλαµβανόµαστε  το  χώρο  όπου  επιδεικνύεται  ο σεβασµός,  τη  θεότητα  την  

ίδια  στην οποία  οφείλεται  σεβασµός  και  τη  συγκεκριµένη  στάση/ 

συµπεριφορά  που  πρέπει  να  επιδεικνύεται σε  ανώτερο.   Οι  τύποι του  

ρήµατος είναι   συχνότεροι  στην  τραγωδία.   Ένα  παράδειγµα  είναι  στο στίχο  

223, όπου µιλάει  ο  ∆αναός : πάντων δ' ἀνάκτων τῶνδε κοινοβωµίαν  σέβεσθε > «να  

δείχνετε  σεβασµό στην  κοινοβωµία  όλων  τούτων  των  θεών» .  Στο  στίχο  671  

υπάρχει η  προτροπή  από τις  ∆αναΐδες  στους  Αργείους  να  δείχνουν σεβασµό  

στο  ∆ία (σεβόντων).258  Μία  σηµαντική  και  ενδιαφέρουσα αναφορά  είναι  στο  

στίχο  815, όπου  οι  ∆αναΐδες  απευθύνονται  στο  ∆ία: σεβίζου δ' ἱκέτας σέθεν.  

Όπως  αναφέραµε  παραπάνω κατά  την  ανάλυση, ο  στίχος  αυτός  είναι  

σηµαντικός  γιατί ο  σεβασµός  κινείται   µε  φορά  από  το  θεό  προς  τον  

άνθρωπο  και όχι  το  αντίστροφο, όπως  είναι  το  σύνηθες.    Τρεις  φορές  

συναντάται  το  επίθετο  εὐσεβής   στους  στίχους 340, 419, 941. Στο  στίχο 340  ο  

βασιλιάς  Πελασγός  ρωτάει  τις  ∆αναΐδες  µε  ποιό  τρόπο  να  δείξει την 

ευσέβειά του.  Στο  στίχο  419  οι  ∆αναΐδες  κάνουν  έκκληση στο  βασιλιά  να  

φανεί   ευσεβής, ενώ  στο  στίχο  941  ο βασιλιάς  Πελασγός  προκαλεί  τους 

Αιγυπτίους  να  πείσουν  τις  ∆αναΐδες  µε  ευσεβή  επιχειρήµατα, αν  θέλουν  να  

τις πάρουν  µαζί τους. Ο    εὐσεβὴς   λόγος  έρχεται  σε  αντιδιαστολή  µε  την  

ἀσεβῆ διάνοιαν  που  είδαµε  ότι  οι  ∆αναΐδες  αποδίδουν  στους  Αιγυπτίους  στο 

στίχο  9.  

         Η ρίζα  και  η έννοια  της  αἰδοῦς  στις διάφορες µορφολογικές  και  

λεξιλογικές εκδοχές της, έχει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον µέσα  στην  τραγωδία   

                                                 
257 Οι άλλες  αναφορές  στους  στίχους  707  (εδώ  ο σεβασµός  προς  τους  τεκόντας),  755, 776. 
258  Άλλες  αναφορές  έχουµε  στους  στίχους  853,921,922 ( έλλειψη  σεβασµού  από  Αιγυπτίους  
προς  θεούς  της  πόλης), 1025. 
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Ικέτιδες.  Περισσότερο  συναντάµε το  επίθετο  αἰδοῖος 259  που  προσδιορίζει  τις  

θεότητες (σεβαστός, σεβάσµιος),260 τα  λόγια των ικετών (σεβαστά)261 ,  τους   

καλόγνωµους  µεσολαβητές,262  τον τρόπο  αντιµετώπισης  από  τους θεούς ( µε  

καλή  διάθεση, άξια  συµπάθειας).263 ∆ύο  φορές  απαντά  το οµόρριζο  ρήµα στο   

στίχο 345  (ο χορός  απευθύνεται στο  βασιλιά): αἰδοῦ σὺ πρύµναν πόλεος ὧδ' 

ἐστεµµένην, και  στο  στίχο 641 (αναφορά  στο  σεβασµό που  επιδεικνύουν  οι 

Αργείοι στους  ικέτες  του  ∆ία):  αἰδοῦνται δ' ἱκέτας ∆ιός, και   µία  ως  

απαρέµφατο στο  στίχο 478  (εδώ  µε  την  έννοια  του  φόβου):  ὅµως δ' ἀνάγκη 

Ζηνὸς αἰδεῖσθαι κότον  ἱκτῆρος. 

          Το συµπέρασµα  είναι  ότι  η γλώσσα  που  χρησιµοποιείται  µέσα  σε  

περιβάλλοντα  προσευχής  και  ιδιαίτερα  ικεσίας,  είναι  µία  γλώσσα  που  

δηλώνει   ταπείνωση   και  ευσέβεια.264 

•    Ο  όρος     χάρις265  είναι  ένας  από  τους  πιο  αµφιλεγόµενους  όρους και  

τους  πιο  σηµαντικούς  όρους266   στην  αρχαία  ελληνική  γραµµατεία και στο  

περιβάλλον  της  προσευχής.  Το  πρωταρχικό  νόηµα  της  χάριτος   είναι   «χαρά, 

τέρψη». Η  έννοια, όµως,  της  χάριτος  συνδέεται  άµεσα  και  µε  έναν  άλλο 

πολύ  σηµαντικό  όρο·  τον όρο   της  ανταπόδοσης.267 Οι  σχέσεις  θνητών  και  

θεών  βασίζονται   σε  µία  ανταποδοτικότητα, σε ένα “do ut des”.  ∆εν  είναι  

ξεκάθαρο  ποιό  από  τα  δύο  µέρη – θεός  ή  άνθρωπος -  κάνει  την  αρχή   στον  

κύκλο  της  χάριτος.  Άλλες  φορές, ο  άνθρωπος  είναι αυτός που  δίνει  πρώτος  

κάτι  στο θείο  µέσω  θυσίας ή  µέσω  διαφόρων  τελετουργικών  και ο θεός  µε  τη  

                                                 
259 Για τη  σηµασία του  βλ. Parker.2001:801. 
260 Πρβλ. στ.192 : αἰδοίου  ∆ιός. 
261 Πρβλ.στ.194,495: αἰδοῖα καὶ γοεδνὰ καὶ ζαχρεῖ' ἔπη  και  πολλῶν ἄκουσον  τέρµατ' αἰδοίων λόγων.  
262 Πρβλ. στ.491: αἰδοῖον εὑρεθέντα πρόξενον λαβεῖν.  
263 Πρβλ. στ.28-9 :  τὸν θηλυγενῆ στόλον αἰδοίῳ πνεύµατι. 
264 Βλ. Gould.1973 : 95. 
265  Γενικά  για  τον  όρο  βλ. Yunis.1988: 100-111. 
266 Βλ  Pulleyn. 1997:4,    MacLachan.  1993: 3 κ.ε.  και  Race.1982: 8. 
267 χάρις χάριν γάρ ἐστιν ἡ τίκτουσ' ἀεί , Σοφ.  Αι.522. 
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σειρά  του  ανταποδίδει  στον άνθρωπο.268 Άλλες  φορές  πάλι,  ο  θεός θεωρείται  

ότι κάνει  πρώτος  την  αρχή  και  ο θνητός  ανταποδίδει  µε  την  ευγνωµοσύνη 

του, που  εκφράζεται  µέσα  από  τον  εγκωµιαστικό  λόγο. Η  ευεργετική  δράση  

του  θεού  στον  άνθρωπο  ονοµάζεται  χάρις. Η  ευγνωµοσύνη  αντίστοιχα  που  

επιδεικνύει  ο  θνητός  απέναντι  στο  θεό  για  την  ευεργεσία  του, ονοµάζεται  

και  αυτή χάρις.  Η   χάρις     δηλαδή, όπως  την  εκλάµβαναν  οι άνθρωποι  της  

εποχής  του  5ου  π.Χ.  αιώνα  είναι διττή   και  αµφίδροµη  έννοια.269   

      Η  λέξη  χάρις    δεν  απαντά  πολλές  φορές  µέσα  στην  τραγωδία  Ικέτιδες 

του  Αισχύλου.  Συγκεκριµένα,  η  λέξη   απαντά  δύο  φορές  επιρρηµατικά  

στους  στίχους 261 και  445, µία στο  στίχο 960,  ως  υποκείµενο  στο  εννοούµενο  

ρήµα  ἐστί   και  µία  στο  στίχο 990  ως  αντικείµενο  στο  απαρέµφατο  σέβεσθαι.. 

Οι  επιρρηµατικές  χρήσεις  του  ουσιαστικού   δεν   αφορούν  την ερµηνευτική  

προσέγγιση  που  επιχειρείται  εδώ. Η  χάρις   στο  στίχο 960  έχει  την 

πρωταρχική  σηµασία    του  όρου,  δηλαδή  ερµηνεύεται  ως χαρά, ευχαρίστηση, 

τέρψη.  Το  µόνο  παράδειγµα  που  παρουσιάζει  κάποιο  ενδιαφέρον  είναι  αυτό  

στο  στίχο  990,  όπου  µιλάει  ο  ∆αναός: τοιῶνδε τυγχάνοντας ἐκ πρυµνῆς φρενὸς  

χάριν σέβεσθαι τιµιωτέραν  ἐµοῦ.  Εδώ  η  χάρη οφείλεται  σ’ αυτούς  που  έδρασαν  

ευεργετικά   για  τις  ∆αναΐδες, δηλαδή τους  Αργείους.  Αν  και   η ευγνωµοσύνη  

δεν  επιδεικνύεται  προς  το θείο, ωστόσο,  το  λεξιλόγιο  που  χρησιµοποιείται, θα  

µπορούσε  κάλλιστα  να  έχει  εφαρµογή  και στο  πεδίο  των σχέσεων µε  τους  

θεούς. Το  σίγουρο  είναι  ότι  η  χάρις  απαντά  σ’ αυτό  το στίχο µε  τη σηµασία   

της  ευγνωµοσύνης  που  οφείλεται  σε  ευεργετική  δράση   ενός  προσώπου. 

                                                 
268 Η  ανταλλαγή  και  ανταπόδοση  δεν  είναι  απαραίτητα  ισόποση.  Όπως  επισηµαίνει  και  ο 
Bremer : «οι  σχέσεις  θεών  και  θνητών  χαρακτηρίζονται  από  ασυµµετρία» (Bremer.1998: 127). 
269 Βλ. Parker.1998: 108 κ.ε.  και  Konstan.1998: 285. 
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       Παρ’όλη  τη  µικρή  αναφορά  στη  λέξη  χάρις  µέσα  στην τραγωδία  αυτή,  

ο  όρος  αυτός    είναι  παρών  µε  έµµεσο  τρόπο.   Έµµεσες  αναφορές  γίνονται  

κάθε  φορά  που  οι  Ικέτιδες  επισηµαίνουν  προηγούµενες  ευεργετικές  ενέργειες  

του  θεού  και  κάθε  φορά  που  καλούν  το  θείο  ή τους  µεσολαβητές  του  να  

φανούν  ευµενείς270    προς  αυτές.    Ακόµη,  κάθε  φορά   που  οι Ικέτιδες  

«ευλογούν»,  εγκωµιάζουν 271 το  ∆ία  και  τους  άλλους  θεούς µέσα  στην  

τραγωδία, ζητούν  εµµέσως  επίδειξη της χάριτος του θεού. Όταν, για  

παράδειγµα, οι  ∆αναΐδες   στην  πάροδο ζητούν  την προστασία  του   ∆ία  και  

την  αποδοχή  τους στην  πόλη  αἰδοίῳ πνεύµατι   ως  ικέτιδες, ζητούν ουσιαστικά  

την  επίδειξη  χάριτος.   Στο  1ο  στάσιµο  επίσης το  αίτηµα  για επίδειξη  χάριτος 

είναι  εντονότερο.  Το  είδος  της  υπόµνησης  που  υπάρχει  σ’ αυτό το   στάσιµο  

προς  τη  θεότητα, δείχνει  την  επιθυµία  των  Ικετίδων  για  ευνοϊκή  µεταχείριση.  

Η  α΄ αντιστροφή,  όπως  επισηµάνθηκε σε  προγενέστερο  στάδιο  της  εργασίας,    

είναι  απόδειξη  της εκδήλωσης   της  χάριτος  του θεού στο  παρελθόν.  Η φράση  

νέωσον εὔφρον' αἶνον·  (στ.534)  και  η λέξη πολυµνήστωρ   είναι  οι  αποδείξεις, αλλά  

και οι  υποµνήσεις  για  το  παρελθόν που ο θεός  δεν πρέπει  να  ξεχνά.  Η  

ανανέωση  της  καλής  σχέσης, του  δεσµού  φιλίας, προϋποθέτει  προγενέστερη  

χάρη  και  ζητά  την εκ νέου  επίδειξή της. Ο   αἶνος   του  θεού από  τις  ∆αναΐδες 

στις  επόµενες  στροφές  του  στασίµου, θα   αποτελέσει  µε  τη  σειρά   του   

απόδειξη/ εκδήλωση   χάριτος, η οποία  υπογραµµίζεται  µε  το  επίθετο  εὔφρονα. 

Ουσιαστικά, όλοι οι σηµασιολογικά  συγγενείς  προσδιορισµοί (πρόφρων, εὐµενής 

κ.λ.π.), που είδαµε  ότι  αφθονούν  στις   Ικέτιδες, εγγράφονται  στο  πεδίο  της 

                                                 
270 Υπάρχει  δηλαδή  άµεση  διασύνδεση  του  όρου  της  χάριτος  µε  τους  όρους  της  εύνοιας  
και  της  ευµένειας  που  είδαµε  παραπάνω.   
271 Βλ.  Furley.1995: 43. 
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χάριτος, της  αµοιβαιότητας,  δηλαδή, η  οποία  προϋποθέτει  τη  χαρά, την καλή  

διάθεση ως βάση  για την κοινωνία  και τη  φιλία µεταξύ  θεών και ανθρώπων.  

       Μ’ αυτά  τα  ελάχιστα παραδείγµατα  φαίνεται  ότι  η  έννοια  της  χάριτος,  

αν  και  δεν  επισηµαίνεται  πάντα  λεκτικώς, είναι   παρούσα  κάθε φορά  που  

υφίσταται  ή  γίνεται  προσπάθεια  για  να  επιτευχθεί   το «do  ut  des» µεταξύ  

θεών  και  ανθρώπων.  Όταν  µέσα  σ’ ένα  έργο  συναντάµε  άµεσα  ή  έµµεσα  

και  τις  δύο   σηµασίες  του όρου (επίδειξη  χάριτος  θεού- ευγνωµοσύνη  

ανθρώπου  προς  την  χάριν  που  επιδεικνύει ο θεός),  τότε  υφίσταται   

επικοινωνία   µεταξύ ανθρώπων   και  θεών. 

 

iii) ∆ίκη  και   Ὓβρις  

      Η παρουσία της έννοιας  του  δικαίου  µέσα  στη συγκεκριµένη  τραγωδία  

είναι  πολύ  έντονη. Από  την  αρχή  της  τραγωδίας, οι  Ικέτιδες  δεν  παύουν  να  

επισηµαίνουν  πόσο σηµαντικό   είναι  γι’ αυτές  οι  θεοί  να  δουν  το  δίκιο  που    

θεωρούν ότι έχουν και να  τις  απαλλάξουν  από τον  ανεπιθύµητο  γάµο µε  τους  

γιους του  Αιγύπτου, που  αποτελεί  ύβρη. Συνολικά,  η έννοια  του  δικαίου  

εµφανίζεται  στην  τραγωδία  πάνω  από  είκοσι  φορές.272  Αυτή  η  εµµονή  των  

∆αναΐδων  να  επικρατήσει  το  δίκιο    χαρακτηρίζει  τη στάση  τους   και  τη 

χρωµατίζει  ιδιαίτερα.  Οι λέξεις  που σχετίζονται  µε  το  δίκαιο και  απαντούν  

µέσα  στην  τραγωδία ( µερικές  παραπάνω  από  µία  φορές) είναι  οι  εξής: 

δίκαιον, ἔνδικοι,  δίκαιοι  και  ἄδικοι,  ∆ίκη,  δίκαι ,  ξύνδικοι, πανδίκως, δίδωµι  δίκην, 

πάνδικον  σέβας,  ἐνδίκως.  Υπάρχει, λοιπόν,  µία  ποικιλία  στη  µορφή. Η έννοια  

                                                 
272 « Στην  περίπτωση  της  δίκης ο  ποιητής  έρχεται  αντιµέτωπος  µε  µία  ιδέα  που έχει  πολλές  
εφαρµογές. Είναι  η  καθοδηγητική  αρχή του  σύµπαντος, που  υποστηρίζεται  και  ακολουθείται  
από  τον  ανώτατο  θεό  και  ο δεσµός αυτός  που συγκροτεί  την  κοινωνία,  περιορίζει  τις  άνοµες  
εγωιστικές διεκδικήσεις  και καθιστά  δυνατή  την  πολιτισµένη  ανθρώπινη  ζωή » (Robertson. 
1936: 104). 
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του δικαίου  είναι  πολύ  σηµαντική και  στα  έργα  των  άλλων τραγικών273  και  

εµφανίζεται  συχνά  σε  περιβάλλοντα  που  γίνεται  προσπάθεια  να  πειστεί  το  

θείο  να  βοηθήσει.  Η  επίκληση  της  ∆ίκης  και  ο  τονισµός  της  δίκαιης  φύσης  

των  επικαλουµένων (µέσα  στο  πλαίσιο  εγκωµιασµού  του  θείου) φαίνεται  να  

αποτελούν προϋποθέσεις  για τη δηµιουργία  δεσµών  αµοιβαιότητας  και για  την 

εξασφάλιση  της  υποστήριξης  του θείου. Ουσιαστικά, η  φιλία, αρωγή  του  θείου  

εντάσσεται  στο  πλαίσιο  µίας  ηθικής  δικαίου.  

     Σχετική  αλλά  αντίθετη  στην  έννοια  του  δικαίου  είναι  η  έννοια  της  

ύβρεως274  µέσα  στην  τραγωδία  Ικέτιδες.  Οι  ∆αναΐδες  στις  επικλήσεις  τους  

παρακαλούν τους  θεούς  να  δουν  πέρα  από  το δίκιο  τους,  την ύβρη  των  

διωκτών  τους (στ.81, 104, 423, 528, 817)  και  να  την τιµωρήσουν, αφού  τόσο  

τη  µισούν.  Οι έννοιες  του  δικαίου  και  της  ύβρεως    που  επισηµαίνονται  και  

επαναλαµβάνονται  µέσα  στο έργο,  εντάσσονται  σε  ένα ευρύτερο   

εννοιολογικό  πλαίσιο  και  ανήκουν  σε  ένα  λεξιλόγιο που  σχετίζεται  καθαρά    

µε τις  προσευχές  και  τις επικλήσεις  προς  τους  θεούς.  

 

v) Επίλογος 

 
     Συµπερασµατικά,  αυτό  που  µπορούµε  να  πούµε  είναι ότι  ο  λόγος των  

∆αναΐδων, όπως  διαµορφώνεται  µέσα  στο  έργο   Ικέτιδες  του  Αισχύλου,  είναι  

ένας    λόγος  σύνθετος  και  πολυδιάστατος που αξιοποιεί  όλα   τα  είδη  και  τις  

µορφές   του  µέχρι  τότε  διαµορφωµένου  θρησκευτικού   λόγου.  Οι  ∆αναΐδες, 

λοιπόν, δεν  επικαλούνται  απλά  τους  θεούς  στην  τραγωδία  αυτή, αλλά  κάνουν  

χρήση  κάθε  υπαρκτού  µέσου. Θρηνούν,  εγκωµιάζουν  και  ευλογούν,  εύχονται, 

                                                 
273 Βλ. Vickers.1973: 23-33. 
274 Βλ. Scott. 1984: 168 και Robertson.1936: 105. 
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απειλούν  και  καταριούνται.  Η  «πράξη»  δεν  λείπει  από τις  παραπάνω  

ενέργειές τους, αλλά    ο  «λόγος»   αποτελεί  το  κύριο µέσο  για  την  εκπλήρωση  

των  αιτηµάτων  τους. Ο  λόγος  αυτός   είναι, όπως  επισηµάνθηκε  και  

παραπάνω,  ενταγµένος   µέσα  σε  ιδιαίτερο τελετουργικό πλαίσιο, το  πλαίσιο  

της   ἱκετείας.  Συνολικά, όλες  οι εκφάνσεις  και  διαφορετικές  δοµές  του  λόγου  

των ∆αναΐδων,  µπορούν  να  αποτελέσουν  ένα  νέο  είδος  λόγου  µε  την  

ονοµασία  ἱκτήριος  λόγος.  Ο ἱκτήριος  λόγος, όπως  αναπτύσσεται  και εκδηλώνεται  

µέσα  στην  τραγωδία    Ικέτιδες    επιτυγχάνει  το  στόχο  του,  που  δεν  είναι 

άλλος  από  τη  δηµιουργία  ενός  πλέγµατος ανταποδοτικότητας και ενός 

κλίµατος  διάδρασης  και επικοινωνίας  που  να  οδηγεί στην  αποδοχή  της  

ικεσίας. Η  ευλογία των  θεών, όπως  παρουσιάζεται   µέσα  από  τη  χρήση  

εγκωµιαστικών  επιθέτων  και  χαρακτηρισµών,   ο  θρήνος, όπως  εκδηλώνεται  

µε  την τραγική  εικονοποιία, τις  σπαρακτικές   κραυγές, την  επίκληση  για  

έλεος,  η  απειλή, όλα  συλλειτουργούν  και επιφέρουν  το επιθυµητό   

αποτέλεσµα,  την  εισδοχή των ∆αναΐδων στην κοινότητα του  Άργους. Οι  

∆αναΐδες  πετυχαίνουν  κατά  το µεγαλύτερο  µέρος  να  ικανοποιήσουν  τα  

αιτήµατά  τους.  Οι  αποπεµπτικές  ευχές  και  κατάρες  που  εκστοµίζουν, 

ωστόσο,  για  τους  Αιγυπτίους  δεν  εκπληρώνονται, τουλάχιστον, άµεσα. Ίσως, 

γιατί το  δίκαιο, το σέβας, όλοι  οι  θεµελιώδεις  όροι,  που  οι  ίδιες  

χρησιµοποιούν  για  την  ενίσχυση  και  κύρωση  του  λόγου  τους,  δεν  µπορούν  

να  συνδυαστούν  µε   την επίµονη  άρνηση   από  µέρους  τους του  γάµου και  

της  ίδιας  της Αφροδίτης.  Σε  γενικές  γραµµές, όµως,  µπορούµε  να  πούµε ότι    

η  επικοινωνία  µε  το  θείο σ’ ένα  πρώτο,  βασικό  επίπεδο  αιτηµάτων    

επιτυγχάνεται  και  έχει  θετικά  αποτελέσµατα, σ’ αυτό,  τουλάχιστον,  το  πρώτο  

µέρος  της  τριλογίας  του  Αισχύλου  που  σώζεται.  
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