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Εισαγωγή
Ο θρήνος ως λογοτεχνικό είδος ή υπο-είδος έχει γίνει αντικείµενο εκτενούς
µελέτης τις τελευταίες δεκαετίες1. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη της
εξέλιξης του θρήνου από τον 8ο ως τον 5ο αιώνα π.Χ., αλλά και οι απαρχές του, καθώς,
εξαιτίας των λιγοστών κειµένων, που έχουν διασωθεί, η προϊστορία του θρήνου δεν
είναι καθόλου σαφής και αποτελεί ένα από τα ανοιχτά ζητήµατα της σύγχρονης
φιλολογικής έρευνας. Ο θρήνος στο έπος έχει απασχολήσει περισσότερο την έρευνα,
όπου η λέξη yr°now2 εµφανίζεται για πρώτη φορά στην κηδεία του Έκτορα στην Ιλιάδα
(24.721), ενώ στο τέλος της Οδύσσειας (24.61) µαθαίνουµε ότι οι Μούσες yr®neon στην
κηδεία του Αχιλλέα. Ωστόσο, στην Ιλιάδα το ίδιο το κείµενο φαίνεται να διαφοροποιεί
τους yr®nouw από τους gñouw3 (Ιλιάδα 24.719-724):
oß d' ¤peÜ eÞsgagon klut dÅmata, tòn m¢n ¦peita
trhtoÝw ¤n lex¡essi y¡san, par d' eåsan oidoçw
yr®nvn ¤jrxouw, oá te stonñessan oid¯n
oá m¢n r' ¤yr®neon, ¤pÜ d¢ stenxonto gunaÝkew.
t»sin d' Andromxh leukÅlenow ·rxe gñoio
Ektorow ndrofñnoio krh met xersÜn ¦xousa·

Τη σαφή διάκριση µεταξύ των yr®nvn, που αποτελούν την επίσηµη έκφραση του
πόνου και άδονται από επαγγελµατίες αοιδούς, και των gñvn4, που εκφράζουν την
προσωπική θλίψη των συγγενών, έχει µελετήσει εκτενώς ο Christos Tsagalis στην
εισαγωγή της διατριβής του The Improvised Laments in the Iliad. Τονίζει ότι «οι yr°noi
προσδιορίζονται ως stonñessan oid®n, όπου ο όρος oid¯ περιγράφει την ποίηση όχι
1

Ενδεικτικές είναι οι µελέτες των Alexiou, Murnaghan, Holst-Warhaft, Sultan, Foley, Derderian.
Εξαιτίας της έλλειψης ορολογίας στη νέα ελληνική, για τεχνικούς λόγους θα χρησιµοποιώ στο πλαίσιο
αυτής της εργασίας τη γραφή θρήνος, για να δηλώνω το θρηνητικό άσµα γενικά (το αγγλικό lament), στο
οποίο συµπεριλαµβάνεται ο gñow και ο yr°now ως δύο θρηνητικά άσµατα µε διαφορετικά
χαρακτηριστικά, και τη γραφή yr°now.
3
Ο Chantraine s.v. ορίζει τα ουσιαστικά gñow και yr°now, καθώς και τα ρήµατα gov και yrhn¡v ως
εξής:
gñow: plainte, lamentation mêlée des larmes / gov: pousser des cris de douleur, des
lamentations
yr°now: plainte funèbre, lamentation
/ yrhn¡v: entonner un chant funèbre.
Η Arnould 146-48 προσδιορίζει τα ρήµατα gov και yrhn¡v, καθώς και το ουσιαστικό gñow µε
παραδείγµατα τόσο από το έπος, όσο και από την τραγωδία. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο gñow
αποτελεί σε γενικές γραµµές µια ενεργή µορφή θρήνου και στην τραγωδία χρησιµοποιείται στις
ακόλουθες φράσεις: kaÜ cuxagvgoÝw ôryizontew gñoiw (Αισχ. Πέρσαι 687), katrxomai gñvn (Ευρ.
Εκ. 685), ¦geire gñon (Ευρ. Ηλ.125), klgjv gñon (Αισχ. Πέρσαι 947), gñouw ¤poryrobosv (Ευρ.
Ηλ. 142), m¡lcasa gñon (Αισχ. Αγαµ. 1445), x¡ousa gñon (Αισχ. Χοηφ. 449), l®jv gñvn (Σοφ. Ηλ.
104), pallaxyeÜw gñvn (Ευρ. Ιππ. 1181), feÝsa gñouw (Ευρ. Ορ. 1022). Για την κατάταξη αυτή στο
έπος, βλ. και Derderian 40, σηµ. 102.
4
Σύµφωνα µε την Alexiou 102 και οι δύο όροι είναι Ινδο-Ευρωπαϊκής προέλευσης µε την έννοια
«διαπεραστική κραυγή».
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ως κάτι ολοκληρωµένο, αλλά ως κάτι εν εξελίξει, όχι ως eänai, αλλά ως gÛgnesyai»5.
Συνεπώς, η oid¯ πλησιάζει περισσότερο στην παράσταση, παρά σε παγιωµένο
κείµενο. Το σηµαντικότερο είναι ότι ο yr°now ανήκει µόνο σε µεγάλους ήρωες, τον
Έκτορα στην Ιλιάδα και τον Αχιλλέα στην Οδύσσεια, και δεν εκφέρεται µε λόγο, αφού
δεν παρουσιάζεται από τον ποιητή το περιεχόµενό τους6. Αντιθέτως, οι gñoi είναι το
µόνο είδος θρήνου, που εκφέρεται µε λόγο στην Ιλιάδα και διαµορφώνει ένα είδος
τελετουργίας7. Αποτελούν την ποιητική του θρήνου, που κυριαρχεί σε όλη την Ιλιάδα8.
Ο θρήνος αρχίζει µε τους επαγγελµατίες, που τραγουδούν, απαντά ο χορός των
γυναικών και συνεχίζεται µε τους gñouw των συγγενών, τους οποίους ακολουθεί πάλι ο
χορός9. Ο Tsagalis, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παραµέτρους και κατηγοριοποιώντας
τους gñouw, καταλήγει στον ακόλουθο ορισµό: «οι Ιλιαδικοί gñoi είναι αυθόρµητοι
θρήνοι, που εκφράζονται από ένα σηµαντικό πρόσωπο, άνδρα ή γυναίκα, που αφορά
στον θάνατο, παρελθοντικό ή µελλοντικό, πραγµατικό ή φανταστικό, ενός εξέχοντα
πολεµιστή, Έλληνα ή Τρώα»10. Εποµένως, οι gñoi εκφράζουν την προσωπική θλίψη
των συγγενών άµεσα, ενώ οι yr°noi είναι πιο επίσηµοι και είναι πιθανό να άδονταν και
αργότερα σε επιµνηµόσυνες τελετές προς τιµήν του νεκρού11, πράγµα που συνάγεται ex
silentio, καθώς το περιεχόµενό τους µας είναι άγνωστο.
Βασική προϋπόθεση για τη µελέτη και κατανόηση των θρηνητικών ασµάτων
αποτελεί το γεγονός ότι εκτελούνται κυρίως από τις γυναίκες: έχουν χρέος να
συνοδεύσουν τον νεκρό στον θάνατο, όπως τον έφεραν στη ζωή12. Στην Ιλιάδα µόνο
στον Αχιλλέα και τον Πρίαµο αποδίδονται gñoi, το περιεχόµενο των οποίων
διαφοροποιείται από τους gñouw των γυναικών13. Ο θρήνος των γυναικών τονίζει την
απώλεια και τον πόνο για τον νεκρό ήρωα, χωρίς αναφορά στο κλέος και τη δόξα, που
απορρέουν από τον ηρωικό θάνατο14. Ο θρήνος αποτελεί µορφή επαίνου των νεκρών,
αλλά ο θρήνος των γυναικών υπονοµεύει το ίδιο το έπος και είναι επικίνδυνος για τη

5

Tsagalis 12.
Για την παρατήρηση αυτή βλ. Tsagalis 13 και Harvey 169.
7
Οι gñoi από µόνοι τους δεν αποτελούν τελετουργία, αλλά παίρνουν τελετουργική διάσταση
εντασσόµενοι στην τελετουργία της ταφής και τη λατρεία των νεκρών. Για τα ταφικά έθιµα της αρχαϊκής
εποχής βλ. Sourvinou-Inwood και Cavanaugh-Mee.
8
Βλ. Tsagalis 14.
9
Πρβλ. Tsagalis 11.
10
Tsagalis 29.
11
Για τις επιµνηµόσυνες εκτελέσεις κάνει λόγο ο Harvey 169.
12
Πρβλ. Segal (1993a) 58.
13
Εκτενή συζήτηση για τους γυναικείους gñouw κάνει η Murnaghan (1999) 210-217.
14
Βλ. Murnaghan (1999) 204.
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συνοχή της κοινωνίας15. Καµιά γυναίκα στην Ιλιάδα δεν επαινεί τον Έκτορα ως
πολεµιστή16. Αν το έπος αναφέρεται σε γεγονότα, ο θρήνος αποτελεί ένα πλαστό είδος,
εφόσον στηρίζεται σε φανταστικά γεγονότα, που τώρα δεν µπορούν να συµβούν17. Αν,
όµως, υποθέσουµε ότι ο θρήνος αποτελεί µίµηση του θανάτου, τότε οι γυναίκες
θρηνούν για τον κοινωνικό θάνατο, που υφίστανται, όταν χάνουν τον άνδρα, µέσω του
οποίου προσδιορίζονται κοινωνικά18. Εποµένως, στο πλαίσιο της Οµηρικής ποίησης οι
θρήνοι των γυναικών είναι ανατρεπτικοί, κυρίως επειδή αγνοούν το κλέος, του οποίου η
εξύµνηση αποτελεί µια από τις βασικές λειτουργίες του ίδιου του έπους19. Είναι
πιθανόν ο θάνατος των ανδρών να αποτελεί αφορµή, για να βρεθούν οι γυναίκες στο
επίκεντρο και να συνθέσουν ποιήµατα. Σε αυτήν την περίπτωση «εκµεταλλεύονται»
την περίσταση, προκειµένου να εκφραστούν ελεύθερα και να προσδιορίσουν τη θέση
τους στην κοινωνία, από της οποίας τις εκδηλώσεις αποκλείονται σχεδόν εξολοκλήρου.
Σύµφωνα µε µια γενικότερη άποψη, τόσο η γέννηση, όσο και ο θάνατος αποτελούν
µίασµα. Η γυναίκα δεν µπορεί να ξεφύγει από το µίασµα της γέννας, σε αντίθεση µε
τον άνδρα, καιεποµένως εκ φύσεως βρίσκεται πιο κοντά και στο µίασµα του θανάτου20.
Ήδη στο έπος είναι εµφανής η διάκριση µεταξύ προσωπικού, το οποίο
εκφράζεται µε τους gñouw των γυναικών (και ανδρών), και δηµοσίου, το οποίο
µπορούµε να υποθέσουµε ότι εκφράζεται µε τους yr®nouw των αοιδών, των οποίων,
όµως, το περιεχόµενο αγνοούµε στον Όµηρο. Η απλή αναφορά στους yr®nouw, χωρίς
να ενσωµατώνεται µέσα στο έπος ούτε ένα δείγµα τους, είναι πολύ πιθανόν να
οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελούν ποιητικές συνθέσεις επαγγελµατιών αοιδών
ανταγωνιστικών µε τους αοιδούς των επών. Ο επικός ποιητής δεν θέλει να
ενσωµατώσει στο έπος του τη σύνθεση κάποιου άλλου επαγγελµατία αοιδού, πιθανόν
λόγω ανταγωνισµού µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να παραλείπει τους yr®nouw και να
περιορίζεται στους δικής του σύνθεσης gñouw. Εξάλλου, όπως και σε άλλα είδη λόγου,
τα οποία εµπεριέχονται στα Οµηρικά έπη, ο gñow µπορεί να πάρει τη µορφή αγώνα
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Σύµφωνα µε την Derderian 43, ο γυναικείος θρήνος λειτουργεί σαν ένα είδος αντίστροφου έπους: ενώ
ο θάνατος του ήρωα του εξασφαλίζει κλέος και υστεροφηµία, ο θρήνος, εστιάζοντας στο πέρασµα από τη
ζωή στον θάνατο, τονίζει τη θνητή φύση του ήρωα και υπονοµεύει την «αθανασία» του µέσω του έπους.
16
Βλ. Holst-Warhaft 112-113.
17
Tην άποψη αυτή εκφράζει η Murnaghan (1999) 207.
18
Βλ. Murnaghan (1999) 208.
19
Για την «απειλή» από τον θρήνο των γυναικών βλ. Murnaghan (1999) 215.
20
Η παραπάνω άποψη επικροτείται από την Shapiro 634-635. Η Stears 118, αντιθέτως, διαφωνεί και
τονίζει ότι και οι άνδρες µιαίνονται από τη φύση τους. Εξάλλου, κατά την ταφή οι γυναίκες έρχονται σε
επαφή µε τον νεκρό κυρίως στην πρόθεση, ενώ οι άνδρες στην εκφορά. Εποµένως, και οι δύο µολύνονται
εξίσου. Οι νόµοι του Σόλωνα, για τους οποίους βλ. παρακάτω, δεν αναφέρονται καθόλου σε µίασµα από
το νεκρό σώµα. Βλ. Garland (1989) 5.

µεταξύ γυναικών, οι οποίες θρηνούν για τον ίδιο νεκρό21. Ο ποιητής έχει τη δυνατότητα
να παρουσιάσει διαδοχικά τους gñouw συγγενών για τον ίδιο νεκρό και να δείξει πώς ο
ένας gñow σχολιάζει, υπονοµεύει ή ειρωνεύεται τον προηγούµενό του, πράγµα που ο
ποιητής δεν µπορεί να κάνει µε τους yr®nouw, οι οποίοι αποτελούν επίσηµες συνθέσεις
και γι’ αυτό τα όρια της πρωτοτυπίας και προσωπικής σύνθεσης του ποιητή θα ήταν
περιορισµένα.
Μετά το έπος, στο οποίο εντάσσονται οι gñoi, τα ίχνη του θρήνου χάνονται. Στα
σωζόµενα κείµενα θρήνος συντίθεται ξανά από τον Σιµωνίδη και τον Πίνδαρο στα τέλη
του 6ου αιώνα π.Χ. Από τον Όµηρο, δηλαδή, ως τον Σιµωνίδη υπάρχει ένα χάσµα δύο
αιώνων περίπου, κατά τη διάρκεια του οποίου η τύχη του θρήνου αγνοείται, ενώ η
µαρτυρία του Παυσανία για τον Αρκάδα Εχέµβροτο µε αφορµή την κατάργηση της
αυλωδίας στα Πύθια του 586 π.Χ. περιπλέκει ακόµη περισσότερο τη σχέση θρήνου,
ελεγείας και ελέγου22. Στα τέλη του 6ου και στις αρχές του 5ου αι. π.Χ. τοποθετούνται
κάποια ελάχιστα αποσπάσµατα του Σιµωνίδη και του Πινδάρου, τα οποία µας έχουν
σωθεί ως θρήνοι23. Η πολύ περιορισµένη έκταση των αποσπασµάτων δεν µπορεί να µας
δώσει µια σαφή εικόνα για το περιεχόµενό τους και αυτό δεν επιτρέπει την εξαγωγή
συµπερασµάτων. Τα περισσότερα από τα αποσπάσµατα του Πινδάρου αναφέρονται στη
µεταθανάτια κατάσταση του νεκρού και διακρίνονται από έναν αισιόδοξο τόνο και µια
φιλοσοφική διάθεση. Ωστόσο, χωρία ανάλογου περιεχοµένου εντοπίζονται και σε
επινίκια του ποιητή (π.χ. 2ος Ολυµπιόνικος), µε αποτέλεσµα να υπάρχει κάποια
επιφύλαξη για τα συµφραζόµενα, στα οποία είχε εντάξει τα αποσπάσµατα των θρήνων
του ο Πίνδαρος24. Οι υποθέσεις µας για τη σύνθεση και την εκτέλεση των θρήνων
βασίζονται στις γνώσεις µας για τα επινίκια, των οποίων η εκτέλεση ήταν µονωδική ή
χορική, πιθανότατα µε µουσική συνοδεία, και γινόταν στον φιλικό ή συγγενικό κύκλο
του νικητή. Μπορούµε ωστόσο να πούµε σχεδόν µε βεβαιότητα ότι η σύνθεση των
λυρικών θρήνων, όπως εξάλλου και των επινικίων, γινόταν κατά παραγγελία των
21

Πρβλ. Ιλιάδα Ω, 762-76 για τον σαρκαστικό τόνο της Ελένης, όσον αφορά στον αµέσως προηγούµενο

gño της Εκάβης, και βλ. Murnaghan (1999) 209.
22

Οι τρεις αυτοί όροι, το περιεχόµενο των οποίων είναι προβληµατικό λόγω ελλιπών στοιχείων, έχουν
απασχολήσει τους µελετητές Harvey, West, Fowler, Campbell, Bowie, Rosenmeyer, Cannatà-Fera, σε
συνδυασµό και µε το επίγραµµα του Εχεµβρότου (Παυσανίας 10.7.5-6):
Ex¡mbrotow Arkw y°ke tÒ HrakleÝ
nik®saw tñd' galm' Amfiktuñnvn ¤n ¡yloiw,
Ellhsi d' eÛdvn m¡lea kaÜ ¤l¡gouw.

Ο Gallavotti (1978) 23 και (1979) 107-109 έχει ασχοληθεί µε τη µετρική ανάλυση του επιγράµµατος του
Εχεµβρότου, η οποία βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία µε τα µέτρα σύνθεσης των θρήνων στην τραγωδία,
οι οποίοι συνοδεύονται επίσης από αυλό.
23
Λεπτοµερή ανάλυση των θρήνων του Πινδάρου στο βιβλίο της Cannatà-Fera.

συγγενών του νεκρού. Το στοιχείο αυτό δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη ότι ο θρήνος
χάνει τον επικαιρικό του χαρακτήρα µε αποτέλεσµα να εκτελείται πολύ αργότερα σε
κάποια επιµνηµόσυνη τελετή προς τιµήν του νεκρού25, αλλά είναι εξίσου πιθανόν να
συντίθεται άµεσα και να εκτελείται την ηµέρα της ταφής. Το σηµαντικό είναι ότι την
εποχή αυτή ο θρήνος αποτελεί αυτοτελή σύνθεση και αυτονοµείται ως λογοτεχνικό
είδος, σε αντίθεση µε το έπος, στου οποίου τις συµβάσεις ο θρήνος υποτάσσεται. Τον 6ο
αι. π.Χ. ο θρήνος αποτελεί λογοτεχνικό είδος και όχι υπο-είδος, που θέτει τους δικούς
του κανόνες και αναγνωρίζεται παράλληλα µε τα άλλα ποιητικά είδη26. Ενώ µε τους
gñouw του έπους οι συγγενείς εκφράζουν την προσωπική τους θλίψη για την απώλεια

του αγαπηµένου τους προσώπου, ο λυρικός θρήνος απευθύνεται στους συγγενείς µε
παραµυθητικό χαρακτήρα27. Εποµένως, πέρα από τη βασική ειδολογική διαφορά
µεταξύ τους, διακρίνεται και µια διαφοροποίηση στη λειτουργία τους: ο gñow έχει ως
αποδέκτη τον ίδιο τον νεκρό, αν και ακούγεται και από τους ζωντανούς, ενώ ο λυρικός
θρήνος τους επιζώντες.
Μετά τον Σιµωνίδη και τον Πίνδαρο ο θρήνος σε λογοτεχνικό επίπεδο
ενσωµατώνεται στην τραγωδία, όπου διατηρεί εν µέρει την αυτονοµία του, όπως στο
έπος, ως υπο-είδος. Ο κοµµός αποτελεί αυτόνοµο κοµµάτι µε δικές του ιδιαιτερότητες,
καθώς αποτελεί ένα από τα λυρικά µέρη της τραγωδίας σε δωρική διάλεκτο, το οποίο
εκτελείται µε µουσική συνοδεία από έναν ή δύο υποκριτές και τον χορό. Είναι πιθανόν
η τραγωδία να παρακολουθεί το έπος και ο τραγικός θρήνος να αποτελεί αντιστοιχία
του επικού gñou28. Στην τραγωδία παρακολουθούµε τα ίδια τα πρόσωπα, τα οποία είναι
χτυπηµένα από συµφορές, να εκφράζουν τον πόνο τους. Ο yr°now των Οµηρικών επών,
του οποίου το περιεχόµενο βασίζεται αποκλειστικά σε υποθέσεις, αφού µόνον νύξεις
υπάρχουν, πιθανόν να έχει αντιστοιχίες µε τον λυρικό θρήνο, αλλά και τον επιτάφιο
λόγο ο οποίος θεσµοθετείται στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ.29 ως επίσηµη έκφραση της
πόλης προς τους νεκρούς, κυρίως τους ήρωες των πολέµων. Εκφωνείται από επιφανείς

24

H επιφύλαξη αυτή εκφράζεται και από την Kornarou 27, ωστόσο στο τέλος προχωρεί στην εξαγωγή
γενικών συµπερασµάτων. Σε καθολικά συµπεράσµατα καταλήγει και η Derderian 126-127, µε τα οποία
διαφωνώ στην πλειοψηφία τους, λόγω της γενικότητάς τους.
25
Σε αντίθεση µε την άποψη της Kornarou 34.
26
Το εύστοχο σχόλιο για την ειδολογική αυτονόµηση του θρήνου στην Derderian 125 ακολουθείται από
την παρατήρηση ότι ο θρήνος έχει ως πρότυπό του τους θρήνους των Μουσών για τους γιους τους, και
την ερώτηση αν υπάρχει κάποια παραδοσιακή σχέση του είδους µε τις Μούσες.
27
Βλ. Kornarou 34.
28
Για την τραγωδία, βλ. Cannatà Fera 44 και Alexiou 102-104.
29
Η ακριβής χρονολογία θεσµοθέτησης του επιτάφιου λόγου είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί. Η
Loraux (1986) 56 την τοποθετεί γύρω στο 508 π.Χ., ενώ ο Ziolkowski 20 µεταξύ 479 και 465 π.Χ.,
άποψη την οποία υιοθετεί εν µέρει ο Clairmont 13, τοποθετώντας την µετά το 470 π.Χ. Η Derderian 164
υποστηρίζει ότι ο επιτάφιος συµπληρώνει τον θρήνο και ενώνει για πρώτη φορά lñgon και ¦rgon.

ρήτορες στο δηµόσιο νεκροταφείο µετά την ταφή και έχει εγκωµιαστικό και
παραµυθητικό χαρακτήρα30.
Στον Επιτάφιο του Θουκυδίδη (2.34-46) ο gñow των γυναικών υπαινίσσεται,
αλλά αποσιωπάται για χάρη του επιτάφιου λόγου, δίνοντας τις δύο εκδοχές, ιδιωτική
και δηµόσια αντίστοιχα, του πένθους για τους νεκρούς των πολέµων. Αναφερόµενος
στον πάτριο νόµο και τις ταφικές τελετές πριν από την εκφώνηση του επιταφίου, ο
Θουκυδίδης

αναφέρει

ότι

(2.34.10):

kaÜ gunaÝkew preisin aß pros®kousai ¤pÜ tòn tfon ôlofurñmenai31. Παράλληλα µε

τον φόρο τιµής, που αποτίει η πόλη προς τους νεκρούς της, οι γυναίκες στενές
συγγενείς32 αποδίδουν στα αγαπηµένα τους πρόσωπα τον οφειλόµενο gño κατά την
ταφή. Η µετοχή ôlofurñmenai του οµηρικού ρήµατος ôlofæromai33 αναφέρεται στην
ένταση του gñou και ταυτόχρονα ανακαλεί τον οµηρικό gño, του οποίου πιθανόν να
υποδηλώνει τη διατήρηση και συνέχιση κατά τον 5ο αι. π.Χ.
Προς το τέλος του λόγου του ο Περικλής αναφέρεται ευθέως στις γυναίκες, και
συγκεκριµένα στις χήρες των νεκρών, για τη συµπεριφορά τους (2.45.2):
eÞ d¡ me deÝ kaÜ gunaikeÛaw ti ret°w, ÷sai nèn ¤n xhreÛ& ¦sontai,
mnhsy°nai, braxeÛ& parain¡sei pan shmanÇ. t°w te gr
êparxoæshw fæsevw m¯ xeÛrosi gen¡syai êmÝn meglh ² dñja
kaÜ ¸w n ¤p'
¤lxiston ret°w p¡ri µ cñgou ¤n toÝw rsesi kl¡ow Â.

Ο Περικλής απευθύνεται στις χήρες των νεκρών και τις συµβουλεύει να µην εκφράζουν
τη θλίψη τους µε υπερβολικό τρόπο, αλλά να πενθούν τους συζύγους τους αθόρυβα,
χωρίς τάση για επίδειξη34. Αναγνωρίζεται, εποµένως, ακόµα και από τους άνδρες το
αναπόσπαστο δικαίωµα των γυναικών να θρηνούν για τον χαµό των συζύγων τους,
αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις. Ωστόσο, ο gñow στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ. δεν
30

Πρβλ. Θουκ. 2.34 και Loraux (1986) 17-19. Ο Ziolkowski 40-55 εξετάζοντας τους σωζόµενους
επιτάφιους λόγους εντοπίζει θρήνο µόνο στον επιτάφιο του Λυσία, γεγονός που τον οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι πιθανόν ο θρήνος να αποτελούσε µέρος της δοµής του επιτάφιου λόγου, η ενσωµάτωση
του οποίου επαφιόταν στην δικαιοδοσία του ρήτορα. Πιθανόν ο θρήνος να συµπεριλαµβανόταν σε
περιπτώσεις πρόσφατου θανάτου. H Frangeskou 321-328 αναλύοντας τον επιτάφιο του Λυσία θεωρεί ότι
ο θρήνος δεν αποτελεί ανεξάρτητο µέρος στη δοµή του επιταφίου, αλλά υπάγεται στα δύο τελευταία
µέρη του, αυτά της προτροπής και παραµυθίας.
31
Το κείµενο του Θουκυδίδη βασίζεται στην έκδοση του Jones.
32
Ο προσδιορισµός pros®kousai αναφέρεται στις στενές συγγενείς του νεκρού, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία του Σόλωνα, για την οποία βλ. παρακάτω.
33
Για το ρήµα ôlofæromai και τη χρήση του στο έπος και τον Θουκυδίδη, βλ. Arnould 148-149 και
Allison (1997b) κυρίως 502-503.
34
Για το χωρίο και την ερµηνεία του βλ. Gomme ad loc. και Hornblower ad loc. Προς την ίδια
κατεύθυνση κινούνται και οι απόψεις των Lacey και Hardwick. ∆ιαφωνώ µε την άποψη ότι ο Περικλής
αναφέρεται στη συµπεριφορά των γυναικών γενικά και ότι η αναφορά του έχει σχέση µε την Ασπασία.
Αξίζει να σηµειωθεί σ’ αυτό το σηµείο ότι από τους σωζόµενους επιταφίους µόνο ο Λυσίας απευθύνεται

θεωρείται παράνοµος στην ιδιωτική έκφρασή του, αλλά αντίθετα επιβεβληµένος προς
τιµήν των νεκρών. Όταν όµως περάσει στη σφαίρα του δηµοσίου, δεν νοµιµοποιείται
και επισείει κυρώσεις εις βάρος των γυναικών.
Οι κυρώσεις αυτές τέθηκαν σε ισχύ ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ., όταν ο Σόλωνας
είχε επιφέρει αλλαγές στη νοµοθεσία σχετικά µε την ταφή35. Όπως παραδίδει ο
Πλούταρχος (Σόλων 21.6-7):
muxw d¢ koptom¡nvn kaÜ tò yrhneÝn pepoihm¡na
kaÜ tò kvkæein llon ¤n tafaÝw ¥t¡rvn feÝlen. ¤nagÛzein d¢ boèn oék eàasen, oéd¢ suntiy¡nai pl¡on ßmatÛvn
triÇn, oéd' ¤p' llñtria mn®mata badÛzein xvrÜw ¤kkomid°w. Ïn t pleÝsta kn toÝw ²met¡roiw nñmoiw phgñreutai· prñskeitai d¢ toÝw ²met¡roiw zhmioèsyai toçw
t toiaèta poioèntaw êpò tÇn gunaikonñmvn, Éw nndroiw kaÜ gunaikÅdesi toÝw perÜ t p¡nyh pyesi kaÜ
mart®masin ¤nexom¡nouw.

Ο Σόλωνας προσπάθησε να περιορίσει τις ακρότητες του πένθους των γυναικών,
δηλαδή το ξέσκισµα των ρούχων, το τράβηγµα των µαλλιών, τις αµυχές στα µάγουλα.
Το γυναικείο πένθος περιορίζεται στο σπίτι και απαγορεύεται να εκδηλώνεται δηµόσια
στην πόλη. Σύµφωνα µε µαρτυρία του ∆ηµοσθένη του 341 π.Χ., ο Σόλωνας ουσιαστικά
απαγορεύει τη δηµόσια έκφραση yr®nou από επαγγελµατίες θρηνωδούς (Προς
Μακάρτατον, 62):
tòn poyanñnta protÛyesyai ¦ndon, ÷pvw n boælhtai. ¤kf¡rein d¢ tòn poyanñnta t» êsteraÛ& Ã n proyÇntai,
prÜn ´lion
¤j¡xein. badÛzein d¢ toçw ndraw prñsyen, ÷tan ¤kf¡rvntai, tw
d¢ gunaÝkaw öpisyen. gunaÝka d¢ m¯ ¤jeÝnai eÞsi¡nai eÞw t toè
poyanñntow mhd' kolouyeÝn poyanñnti, ÷tan eÞw t s®mata
ghtai, ¤ntòw ¥j®kont' ¤tÇn gegonuÝan,
pl¯n ÷sai ¤ntòw neciadÇn eÞsi· mhd' eÞw t toè poyanñntow eÞsi¡nai, ¤peidn ¤jenexy»
õ n¡kuw, gunaÝka mhdemÛan pl¯n ÷sai ¤ntòw neciadÇn eÞsÛn.

Επιτρέπεται µόνο στις ηλικιωµένες γυναίκες και στις συγγενείς µέχρι τετάρτου βαθµού
να πλησιάσουν στον τάφο και να θρηνήσουν τον νεκρό36, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι
δεν υπάρχουν περιορισµοί στη συµµετοχή των ανδρών37. Ο Πλούταρχος, αναφερόµενος
στην ίδια διάταξη, τονίζει ότι δεν επιτρέπεται να θρηνούν οι γυναίκες µπροστά σε

στις γυναίκες, αλλά µε διαφορετικό τρόπο από τον Περικλή, ενώ στον Υπερείδη δεν υπάρχει καµία
αποστροφή στις γυναίκες. Για την επισήµανση αυτή βλ. Kallet-Marx 139.
35
Για τη σολώνεια νοµοθεσία βλ. Garland (1985) 22κ.ε.
36
Βλ. Garland (1988) 42.
37
Βλ. Garland (1989) 3.

ξένους τάφους38, εξαιρώντας ουσιαστικά από τη θρηνητική τελετουργία τον yr°no, ο
οποίος αδόταν από επαγγελµατίες θρηνωδούς µη συγγενείς. Επιπλέον, απαγορεύεται
στις γυναίκες µε αφορµή τον θάνατο ενός άλλου προσώπου να θρηνούν πάνω από τον
τάφο των δικών τους συγγενών, που είχαν πεθάνει στο παρελθόν39.
Όσοι νόµοι περί ταφής εισάγονται στην Αθήνα µετά τον Σόλωνα και ως τον
∆ηµήτριο τον Φαληρέα αφορούν αποκλειστικά στο µέγεθος των τάφων, σε αντίθεση µε
τον Σόλωνα, του οποίου οι νόµοι περιορίζονται στα ταφικά έθιµα. Ωστόσο, αξίζει
ιδιαίτερης προσοχής το γεγονός ότι, σύµφωνα µε τις σωζόµενες πηγές, η Αθήνα τον 5ο
αιώνα π.Χ. δεν φαίνεται να εισάγει κάποιον νόµο σχετικό µε την ταφή. Εποµένως, στην
αρχαϊκή εποχή στόχος της νοµοθεσίας είναι η κηδεία, µε βασικό σκοπό τον περιορισµό
της επίδειξης των αριστοκρατικών γενών, ενώ η κατασκευή των τάφων απασχολεί τους
νοµοθέτες µετά τον 5ο αιώνα π.Χ.40
Ο Σόλωνας δεν απαγορεύει τον γυναικείο θρήνο, αλλά τον περιορίζει41. Η
ανάγκη αυτή προέκυψε µάλλον από την υπερβολή των γυναικείων θρήνων, οι οποίοι
τελικά αποτελούσαν απειλή για την ύπαρξη και τη διατήρηση της πόλης-κράτους42.
Όπως ο gñow στον Όµηρο υπονοµεύει το κλέος και τα επικά ιδεώδη, κάτι ανάλογο
µάλλον συµβαίνει µε τον γυναικείο θρήνο στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ., ο οποίος
φαίνεται να απειλεί τη συνοχή της κοινωνίας. Αν υπερισχύσει η προσωπική θλίψη
έναντι του καθήκοντος και της υπεράσπισης της πόλης, του οίκου έναντι της πόλης,
τότε υπάρχει ο κίνδυνος της καταστροφής43, γιατί η πόλη-κράτος στηρίζεται στους
πολίτες της για τη διατήρησή της. Για όλους αυτούς τους λόγους ο γυναικείος θρήνος
επιβάλλεται να είναι ιδιωτικός.
Σύµφωνα µε τις υπάρχουσες ενδείξεις, ο θρήνος εκφράζεται δηµόσια, πέραν του
επιταφίου λόγου, µόνο στο πλαίσιο της τραγωδίας, και µάλιστα µε τη διαµεσολάβηση
του µύθου, δηλαδή έµµεσα και όχι άµεσα. Οι σωζόµενες τραγωδίες περιέχουν
38

Για την απαγόρευση του θρήνου πρβλ. Toher 163 και σηµ. 14.
Η σχετική απαγόρευση διατυπώνεται το 400 π.Χ. σε µια επιγραφή στους ∆ελφούς, αλλά ισχύει ήδη
από την αρχαϊκή εποχή, για την οποία βλ. Garland (1989) 3, 9. Πρβλ. Ιλιάδα Τ 301-302: Ëw ¦fato
klaÛous', ¤pÜ d¢ stenxonto gunaÝkew / Ptroklon prñfasin, sfÇn d' aétÇn k®de' ¥ksth. Στις
Χοηφόρους του Αισχύλου, όπως φαίνεται παρακάτω, παραβιάζονται και οι δύο παραπάνω διατάξεις: ο
Χορός επισκέπτεται τον τάφο, αν και µη συγγενείς του νεκρού, και θρηνούν πάνω από τον τάφο του
Αγαµέµνονα, που είχε σκοτωθεί περίπου 10 χρόνια πριν.
40
Για την εξέλιξη, που παρατηρείται στη νοµοθεσία περί ταφής βλ. Garland (1989) 3-8, 14-15. Είναι
ενδεικτικό ότι, σύµφωνα µε την Humphreys, µετά τους περιορισµούς στις τελετές ταφής, οι τάφοι
γίνονται πιο µεγαλοπρεπείς. Παράλληλα, αυξάνονται οι παραστάσεις των ληκύθων, που αφορούν σε
ιδιωτικές επισκέψεις γυναικών στον τάφο, για τις οποίες βλ. Shapiro. Η εκτενής µελέτη τους δεν εµπίπτει
στο πλαίσιο της εργασίας αυτής.
41
Γενικά η νοµοθεσία είχε περιοριστικό και όχι απαγορευτικό χαρακτήρα. Βλ. Garland (1989) 14.
42
Κατά την Stears 117, οι νόµοι του Σόλωνα αφορούν κυρίως στον περιορισµό της επίδειξης των
αριστοκρατικών γενών στον τοµέα της ταφής και όχι τις γυναίκες µεµονωµένα.
39

θρηνητικά άσµατα µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, τα οποία τα καθιστούν διακριτά
ως υπο-είδος στο πλαίσιο του τραγικού λόγου44.
Σύµφωνα µε την McClure, τα γλωσσικά χαρακτηριστικά του θρήνου στην
τραγωδία είναι: επιφωνηµατικές κραυγές (¨ ¦, ÞÅ, ôtotoÝ, oâ), προτροπές, επωδοί και
επαναλήψεις, συγκεκριµένοι τύποι επίκλησης, µεταφορική ή συµβολική γλώσσα45.
Συνήθως τέτοιου είδους άσµατα υπακούουν σε µία τριαδική σύνθεση αποτελούµενη
από επίκληση στον νεκρό, αφήγηση και πάλι επίκληση. Τα γνωρίσµατα όµως αυτά
χαρακτηρίζουν και τα επικά θρηνητικά άσµατα, µε εξαίρεση τα επιφωνήµατα, τα οποία
απαντώνται αποκλειστικά στην τραγωδία και πιθανόν υποδεικνύουν την άµεση σχέση
των τραγικών θρήνων µε τις φωνές και τη µουσική συνοδεία της πραγµατικής
τελετής46. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν κυρίως στους
τραγικούς gñouw, εφόσον οι επαναλήψεις, οι επικλήσεις, οι µεταφορές και εν πολλοίς
τα επιφωνήµατα συναντώνται στην τραγωδία αποκλειστικά στο πλαίσιο των gñvn.
Εξίσου τυποποιηµένες στις παραστάσεις θρήνων στην τραγωδία φαίνεται να
είναι και οι θρηνητικές χειρονοµίες, οι οποίες, σύµφωνα µε την McClure47, συνοδεύουν
απαραιτήτως τον λόγο στα θρηνητικά άσµατα, δίνοντας έµφαση στον τελετουργικό
τους χαρακτήρα. Εκτός από την όρχηση, περιλαµβάνεται το τράβηγµα των µαλλιών, το
ξέσκισµα των ρούχων, οι αµυχές στα µάγουλα και το χτύπηµα στο στήθος. Οι
χειρονοµίες αυτές πιθανόν υποδεικνύουν την κατάσταση ελεγχόµενης µανίας της
θρηνωδού, µέσω της οποίας βρίσκεται µεταξύ του κόσµου των ζωντανών και αυτού
των νεκρών48. Εποµένως, τα θρηνητικά άσµατα υπερβαίνουν τη διάκριση µεταξύ λόγου
και πράξης, καθώς ένα θρηνητικό άσµα ταυτίζεται µε τον έµπρακτο θρήνο του
νεκρού49. Ο θρήνος είναι µια πράξη, η ανταπόκριση ενός ζωντανού στον θάνατο
κάποιου άλλου, και οι θρηνητικές χειρονοµίες προσπαθούν να αναπαραστήσουν τον
θάνατο στο σώµα του θρηνωδού, αλλά περιορίζονται σε επιφανειακές «επιθέσεις».
43

Πρβλ. Αντιγόνη 1246-49. Πρβλ. και Βάκχες Ευριπίδη, όπου οι γυναικείες τελετές προς τιµήν του
∆ιονύσου ουσιαστικά καταστρέφουν την πόλη. Για τον γυναικείο θρήνο στις Βάκχες βλ. Segal (1993b).
44
Σύµφωνα µε τη Foley 25, η ενσωµάτωση του θρήνου στην τραγωδία είναι πιθανό να συµπίπτει χρονικά
µε την αποδοχή του δηµόσιου θρήνου σε τελετουργίες της πόλης και σε λατρείες θεών στην Αθήνα. Η
Simms επισηµαίνει τις οµοιότητες της γιορτής προς τιµήν του Άδωνη µε τον τραγικό θρήνο και
υποστηρίζει ότι η εισαγωγή των Αδωνείων στην Αθήνα (6ος αι. ή µέσα 5ου αι. π.Χ.) συµπίπτει χρονικά µε
την εισαγωγή του θρήνου στην τραγωδία. Και στις δύο περιπτώσεις οι γυναίκες βρίσκουν την ευκαιρία
να θρηνήσουν δηµόσια χωρίς κυρώσεις µε τη διαφορά ότι τα Αδώνεια, σε αντίθεση µε τα Μ. ∆ιονύσια,
δεν αποτελούσαν θεσµοθετηµένη γιορτή της πόλης, αλλά γιορτή των γυναικών σε σπίτια.
45
Για τα χαρακτηριστικά των τραγικών θρηνητικών ασµάτων, σε σύγκριση µε τα επικά, πρβλ. McClure
44-45.
46
Για τα επιφωνήµατα των τραγωδιών, που εξετάζονται στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, βλ.
Παράρτηµα.
47
Βλ. παραπάνω σηµ. 45.
48
Πρβλ. McClure 44.

Ουσιαστικά, οι εκφράσεις θρήνου εν µέρει αποτελούν ενδείξεις ζωτικότητας, που
προέρχονται από τον θάνατο κάποιου άλλου50. Συνεπώς, η τελετουργία του θρήνου
αφενός συνδέει την τραγωδία µε µία από τις απαρχές της51 και αφετέρου διατηρεί τις
λυρικές ρίζες της τραγωδίας52 µετά την εξέλιξη των διαλογικών µερών της και τον
περιορισµό των χορικών της.
Σχετικά µε την ένταξη και την παράσταση των θρήνων στην τραγωδία
προκύπτει µια σειρά θεµάτων. Το βασικό ερώτηµα, που τίθεται, είναι τί είδους
θρηνητικά άσµατα ενσωµατώνονται στην τραγωδία, πώς παριστάνονται πάνω στη
σκηνή και από ποιά πρόσωπα, σε ποιά µέτρα εκφέρονται και ποιά λειτουργία
επιτελούν. Απάντηση στα περισσότερα από τα παραπάνω ερωτήµατα δίνει η
συγκριτική εξέταση των Χοηφόρων του Αισχύλου, της Ηλέκτρας του Σοφοκλή και της
Ηλέκτρας και του Ορέστη του Ευριπίδη που ακολουθεί, καθώς οι τραγωδίες αυτές είναι
οι µόνες σωζόµενες µε κοινό θέµα.
Με δεδοµένη την τελετουργική και θεατρική διάσταση της τραγωδίας, τη
θρηνητική τελετουργία και τις αντιλήψεις των αρχαίων για τον θάνατο και τους
νεκρούς, καθώς και τις νοµοθετικές διατάξεις του Σόλωνα, η αναλυτική εξέταση των
παραπάνω τραγωδιών µε τη σειρά, που αναφέρθηκαν, θα αποσαφηνίσει τη λειτουργία
και τη θέση των θρηνητικών ασµάτων στον τραγικό λόγο. Αφού προηγηθεί η ανάλυση
του µέτρου και των αυτοαναφορών των υποκριτών στο θρηνητικό τραγούδι τους,
βασικό άξονα στην εξέταση αυτή θα αποτελέσει η επική διαφοροποίηση µεταξύ yr®nou
και gñou και η ενδεχόµενη διατήρησή της και στην τραγωδία. Τέλος, η συγκριτική
εξέταση των θρηνητικών ασµάτων στις τραγωδίες των τριών τραγικών οι οποίες έχουν
κοινό µύθο, µε δεδοµένη την επίδραση της κοινωνικής-πολιτικής κατάστασης της
εποχής στον καθένα χωριστά, επιτρέπει να διαπιστωθούν αν και σε ποιό βαθµό οι τρεις
τραγικοί διαφοροποιούνται απέναντι στον θρήνο και πιθανόν για ποιούς λόγους.
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Για την υπέρβαση αυτή στην τραγωδία και τις επιπτώσεις της πρβλ. Murnaghan (1988) 29-3 και (1999)
205.
50
Το συµπέρασµα αυτό διατυπώνεται από τη Murnaghan (1988) 30.
51
Για την προέλευση της τραγωδίας από τον θρήνο βλ. Kornarou Παράρτηµα ΙΧ.
52
Όπως είναι γνωστό, η τραγωδία στα λυρικά της µέρη σε δωρική διάλεκτο συνεχίζει τη δωρική
παράδοση, από την οποία µάλλον προήλθε.

Χοηφόροι Αισχύλου
Ο πρώτος θρήνος της Ηλέκτρας στην τραγωδία συναντάται στην Ορέστεια του
Αισχύλου, και συγκεκριµένα στις Χοηφόρους. Μετά την αναγνώριση των δύο αδερφών,
ακολουθεί ένας µεγάλος κοµµός, όπου θρηνούν τον Αγαµέµνονα ο Ορέστης και η
Ηλέκτρα µε τη συνοδεία του Χορού των Χοηφόρων, τον οποίο αποτελούν γυναίκες του
ανακτόρου του Αγαµέµνονα. Ο κοµµός καταλαµβάνει τους στίχους 306-478 και
πρόκειται για τη µεγαλύτερη λυρική σύνθεση στην τραγωδία, αλλά και την πιο
πολύπλοκη, όχι µόνον ως προς το µέτρο, αλλά κυρίως ως προς τις αυτοαναφορές των
υποκριτών στο ίδιο τους το τραγούδι. Ουσιαστικά, ο κοµµός των Χοηφόρων απαντά
στις ερωτήσεις του Χορού του Αγαµέµνονα και «διορθώνει» τη «διαστροφή» της
νεκρικής τελετής από την Κλυταιµήστρα, ενώ σχετίζεται και µε την πάροδο των
Χοηφόρων και τον τελευταίο κοµµό του Αγαµέµνονα.
Από την άποψη του µέτρου ο κοµµός διακρίνεται σε 4 µέρη, τα οποία
παρουσιάζουν την ακόλουθη µετρική δοµή53:
α) 306-422: αποτελείται από 4 τριάδες, όπου η στροφή άδεται από τον Ορέστη, η
αντιστροφή από την Ηλέκτρα και ανάµεσά τους παρεµβαίνει µε µια στροφή ο Χορός
των Χοηφόρων. Πριν από κάθε τριάδα εµφανίζονται ανάπαιστοι, οι οποίοι
απαγγέλλονται από τον κορυφαίο και στη συνέχεια ακολουθούν ποικίλα µετρικά
σχήµατα, αιολο-χοριάµβων, ιάµβων και δακτύλων:
1η ανάπαιστοι κορυφαίου
α (Ορέστης)
β (Χορός)
α (Ηλέκτρα)
2η ανάπαιστοι
γ (Ορέστης)
β (Χορός)
γ (Ηλέκτρα)

3η ανάπαιστοι
δ (Ορέστης)
β (Χορός)
δ (Ηλέκτρα)
4η ανάπαιστοι
ε (Ορέστης)
β (Χορός)
ε (Ηλέκτρα)

β) 423-455: εδώ δεν έχουµε καθόλου αναπαίστους, αλλά µόνο τρεις στροφές και
αντιστροφές σε ιαµβικό µέτρο, στις οποίες παρεµβάλλεται ο Χορός:
α (Χορός)
β (Ηλέκτρα)
γ (Ορέστης)
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γ (Χορός)
α (Ηλέκτρα)
β (Χορός)

Το µέτρο αναλύεται σύµφωνα µε τον Garvie ad loc, αλλά το κείµενο βασίζεται στην έκδοση του Page.

γ) 456-465: το µέρος αυτό αποτελείται από δύο στροφές σε ιαµβικό µέτρο, οι οποίες
µοιράζονται ανάµεσα στον Ορέστη (2 στίχοι), την Ηλέκτρα (2 στίχοι) και τον Χορό (6
στίχοι).
δ) 466-475: ο Χορός άδει δύο στροφές σε αιολικό µέτρο, οι οποίες αποτελούν
µικρογραφία στάσιµου (πρβλ. Ικέτιδες 418-437), ενώ στο τέλος ο κορυφαίος
απαγγέλλει αναπαίστους (476-478), όπως άρχισε ο κοµµός, σε σχήµα κύκλου (306314).
Οι στίχοι, που αποδίδονται σε κάθε υποκριτή στα µέρη του κοµµού, και οι
συσχετισµοί µεταξύ τους µπορούν να οδηγήσουν σε συµπεράσµατα για το είδος του
άσµατος. Στο πρώτο µέρος ο Ορέστης και η Ηλέκτρα θρηνούν στο ίδιο µέτρο για τον
πατέρα τους, ενώ ο Χορός τους δίνει κουράγιο σε διαφορετικό µέτρο και τονίζει την
ανάγκη για εκδίκηση. Οι ρόλοι των δύο αδερφών είναι παράλληλοι, πράγµα που
επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι µοιράζονται τον ίδιο αριθµό στίχων: 28. Στο
δεύτερο µέρος η κατάσταση αλλάζει. Η αλλαγή σηµατοδοτείται από τη µεταστροφή
του Ορέστη και την απόφασή του να πάρει εκδίκηση για τον φόνο του πατέρα του. Στο
κέντρο του µέρους αυτού βρίσκονται οι στίχοι του Ορέστη µε τη δήλωση ότι θα
σκοτώσει τη µάνα του (434-439), οι οποίοι είναι και οι µόνοι στίχοι του Ορέστη στο
δεύτερο µέρος του κοµµού. ∆εν είναι τυχαίο ότι και ο Χορός απαντά στο ίδιο µέτρο και
αναφέρεται στον φόνο του Αγαµέµνονα: ο φόνος πληρώνεται µε φόνο, για να
διατηρηθεί µια ισορροπία. Στο τρίτο µέρος αποδίδεται ίδιος αριθµός στίχων (2), τόσο
στον Ορέστη, όσο και στην Ηλέκτρα, οι οποίοι επικαλούνται τον Αγαµέµνονα πριν την
επιτέλεση του έργου, ενώ στο τελευταίο µέρος ο Χορός εκφράζει τη χαρά του για την
απόφαση του Ορέστη και συνεπώς το µέτρο γίνεται αιολικό.
Είναι άξιος ιδιαίτερης προσοχής ο αριθµός των στίχων, που αποδίδονται στον
κάθε υποκριτή, καθώς συµβάλλει στην εξαγωγή συµπερασµάτων ως προς τον ρόλο του
στον κοµµό. Στο πρώτο µέρος αποδίδονται 28 στίχοι, τόσο στην Ηλέκτρα, όσο και στον
Ορέστη, ενώ στον Χορό 32 στίχοι, µε εξαίρεση τους αναπαίστους του κορυφαίου πριν
από κάθε τριάδα. Στο δεύτερο µέρος στην Ηλέκτρα αποδίδονται 11 στίχοι, στον
Ορέστη 5 και στον Χορό το άθροισµα των παραπάνω, δηλαδή 16. Στο τρίτο µέρος η
Ηλέκτρα και ο Ορέστης έχουν από 2 στίχους ο καθένας, ενώ ο Χορός 6 στίχους, ενώ
στο τέταρτο και οι 10 στίχοι αποδίδονται στον Χορό. Από τη διανοµή αυτή των στίχων
είναι προφανές ότι η Ηλέκτρα καιο Ορέστης έχουν ίσους ρόλους στο πρώτο και τρίτο
µέρος, ωστόσο στο δεύτερο µέρος, όπου ο Ορέστης διατυπώνει για πρώτη φορά την
απόφασή του για εκδίκηση, στην Ηλέκτρα αποδίδονται υπερδιπλάσιοι στίχοι και στον

Χορό όσοι και στους δύο υποκριτές µαζί. Η αναλογία αυτή υποδηλώνει τη βαρύτητα
της απόφασης του Ορέστη, που είναι καθοριστική για ολόκληρη την τριλογία. Στο
πρώτο και στο τρίτο µέρος, όπου έχουµε ίσο αριθµό στίχων για την Ηλέκτρα και τον
Ορέστη, στον Χορό αποδίδονται 4 στίχοι παραπάνω, 32 και 6 αντίστοιχα, ενώ συνολικά
στον Χορό αποδίδονται στο πρώτο µέρος τόσοι στίχοι, όσοι στα επόµενα τρία µέρη (16
+ 6 + 10=32). Ωστόσο, ο ρόλος του Χορού προοδευτικά αυξάνεται, εφόσον έχει
περισσότερους στίχους από τους υποκριτές: 64 στίχους, ενώ η Ηλέκτρα έχει 41 και ο
Ορέστης 35. Επιπλέον, ο γυναικείος λόγος κυριαρχεί στον κοµµό µε 105 στίχους
συνολικά, σε αντίθεση µε τον Ορέστη, του οποίου ο ρόλος είναι επικουρικός µε µόλις
35 στίχους, δηλαδή το 1/3 του συνόλου των στίχων των γυναικών54. Παρουσιάζεται,
εποµένως, ο θρηνητικός λόγος κυρίως ως υπόθεση των γυναικών55.
Ο κοµµός ιδιαίτερα στο πρώτο µέρος του θρήνου για τον Αγαµέµνονα,
συγκεντρώνει πολλά παραδοσιακά στοιχεία των θρηνητικών ασµάτων56: την αµφιβολία
αν ο θρήνος µπορεί να ακουστεί από τον νεκρό στον Κάτω Κόσµο (315-322), την
αντίθεση παρόντος παρελθόντος (332-339), την ευχή να µην είχε πεθάνει ο νεκρός
(363-371). Στην αρχή ο Ορέστης εύχεται να είχε σκοτωθεί ένδοξα ο πατέρας του στην
Τροία (345-353). Ο Χορός (354-362) επιβεβαιώνει την ευχή του Ορέστη, όµως η
Ηλέκτρα εύχεται να µην είχε σκοτωθεί καθόλου, αλλά να είχαν οι φονιάδες του αυτή τη
µοίρα. Η ευχή της Ηλέκτρας (363-371) γίνεται κατάρα και φέρνει πιο κοντά στην
εκδίκηση57. Ο Ορέστης οφείλει να εκδικηθεί ως ο αρσενικός απόγονος της οικογένειας,
και η Ηλέκτρα και ο Χορός τον παρακινούν. Η Ηλέκτρα µε τον θρήνο και την επίκληση
στον νεκρό Αγαµέµνονα (332-339) δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για τον φόνο της
µητέρας της. Με την επίκληση στον νεκρό, παρελθόν και παρόν συµπλέκονται και
καθορίζουν το µέλλον58. Η Ηλέκτρα µε τις ενέργειές της µεταφέρει το παρελθόν στο
παρόν, µε σκοπό να επιτύχει την πραγµατοποίηση της εκδίκησης, που θα λάβει χώρα
στο µέλλον. Στον κοµµό ο τάφος του Αγαµέµνονα διαδραµατίζει τον ρόλο του τρίτου
υποκριτή στη δράση59, µε αποτέλεσµα ο θρήνος να κινητοποιεί τις υποχθόνιες δυνάµεις
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Σύµφωνα µε την Kornarou 184, η συµµετοχή του Ορέστη στον κοµµό, εκτός από την ενδυνάµωση της
απόφασής του να υλοποιήσει την εκδίκηση, τον νοµιµοποιεί ως κληρονόµο του Αγαµέµνονα, ενώ η
Ηλέκτρα και ο Χορός δηµιουργούν το κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσεται µετά την εξορία του.
55
Η Foley 33-36 τονίζει ότι στον κοµµό η Ηλέκτρα και ο Χορός παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο για την
εκδίκηση του θανάτου του Αγαµέµνονα. Θεωρεί ότι ο Χορός µε τις συµβουλές του αµέσως µετά την
πάροδο (106-123) παρακινεί την Ηλέκτρα να επικαλεστεί τον νεκρό πατέρα της και να ζητήσει τη
συνδροµή του.
56
Τα παραδοσιακά στοιχεία και τα κοινά µοτίβα των θρηνητικών ασµάτων έχουν µελετηθεί από την
Alexiou 161-184.
57
Πρβλ. Alexiou 178-179.
58
Για τη λειτουργία του παρελθόντος στην τραγωδία γενικά και στον κοµµό των Χοηφόρων βλ.
Macintosh 56.
59
Πρβλ. Macintosh 57.

να λάβουν µέρος στην εκδίκηση. Η Ηλέκτρα και ο Χορός προσφέρουν χοές στον τάφο
του νεκρού Αγαµέµνονα, προκειµένου να τον εξευµενίσουν, επειδή η Κλυταιµήστρα
είχε δει ένα κακό όνειρο. Ωστόσο, η Ηλέκτρα καταφέρνει να µεταστρέψει την
προσφορά στον νεκρό από µέσο εξευµενισµού σε µέσο επίκλησης για βοήθεια στην
επικείµενη εκδίκηση60.
Η κυρίαρχη θέση του κοµµού µέσα στο δράµα προβληµατίζει, τόσο για τον
ρόλο του στην εξέλιξη της δράσης, όσο και για το αν πρόκειται για yr°no ή gño.
Σύµφωνα µε τη διάκριση, που έγινε στην εισαγωγή, στην επική ποίηση gñow
χαρακτηρίζεται το αυτοσχέδιο µοιρολόι των στενών συγγενών ενός νεκρού, ενώ yr°now
είναι το θρηνητικό άσµα των επαγγελµατιών αοιδών κατά την εκφορά και την ταφή του
νεκρού. Σύµφωνα µε την κρατούσα άποψη, οι gñoi άδονται κατά κανόνα από γυναίκες,
ενώ διαπιστώνεται ότι µετά το έπος ο gñow αρχίζει να εστιάζει στην ανάγκη εκδίκησης
τονίζοντας, παράλληλα µε τον προσωπικό πόνο των συγγενών, την αδικία για τον
θάνατο του νεκρού. Η λειτουργία του gñou, δηλαδή, είναι διττή: αποτελεί µέσο
επίκλησης για βοήθεια από τον νεκρό και ταυτόχρονα αναπτύσσει στους ζωντανούς
εκείνα τα συναισθήµατα, που απαιτούνται, για να φέρουν σε πέρας µε επιτυχία το έργο
της εκδίκησης. Την ίδια λειτουργία παρουσιάζεται να επιτελεί ο κοµµός των
Χοηφόρων, η πρώτη φιλολογική µαρτυρία, όπου στηρίζεται η παραπάνω υπόθεση61.
Ωστόσο, µια αναλυτικότερη µελέτη του κοµµού είναι απαραίτητη, προκειµένου να
εξεταστεί αν ο κοµµός µπορεί να χαρακτηριστεί και να λειτουργήσει ως gñow.
Η πρώτη παρατήρηση σχετικά µε τον κοµµό των Χοηφόρων είναι η συµµετοχή
του Ορέστη. Ωστόσο, ο Ορέστης ως γιος του Αγαµέµνονα και στενός συγγενής
επιβάλλεται να θρηνήσει τον πατέρα του (πρβλ. θρήνος Πριάµου στην Ιλιάδα, θρήνος
Αχιλλέα στην Οδύσσεια).
Ιδιαίτερα αξιοσηµείωτη όµως στο πλαίσιο του κοµµού είναι η χρήση λέξεων
που χαρακτηρίζουν το τραγούδι και κυρίως τα επίθετα τα οποία τις συνοδεύουν,
ανάλογα µε τα πρόσωπα που τις εκφωνούν:
Ορέστης: gñow eékle¯w (321)
Ηλέκτρα: dÛpaiw ¤pitæmbiow yr°now (334-35), polædakrun gñon (449)
Χορός: gñow ¦ndikow (330), yr®nvn ¤pitumbidÛvn (342), paiÆn (343),
¤fumn°sai ôlolugmòn (386), kommòn (423), ìmnow (475).
60

Για τη µεταβολή αυτή βλ. Johnston (1999) 46-47 και Seaford (1994) 389.
Όλη η παραπάνω ανάλυση για την αλλαγή της λειτουργίας του gñou στην τραγωδία ανήκει στην
Johnston (1999) 101 και στον Seaford (1994) 91-92, µε τη διαφορά ότι η Johnston χρησιµοποιεί τη λέξη
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Η λέξη gñow χρησιµοποιείται και από τους τρεις µετέχοντες στον κοµµό, αλλά µε
διαφορετικό επίθετο: για τον Ορέστη είναι eékle®w, για την Ηλέκτρα polædakruw, ενώ
για τον Χορό ¦ndikow. Ο Ορέστης ως άνδρας, σύµφωνα µε τα Οµηρικά πρότυπα
ενδιαφέρεται για το κλέος, που θα κερδίσει από τον φόνο, ο οποίος θα ακολουθήσει τον
κοµµό. Η Ηλέκτρα τονίζει τα δάκρυα, που συνοδεύουν τον gño και συνήθως χύνονται
από γυναίκες, ενώ τον Χορό ενδιαφέρει η κοινωνική διάσταση του gñou, η εκδίκηση, η
οποία θα συµβάλλει στην επικράτηση δικαιοσύνης62. Η λέξη yr°now χρησιµοποιείται
µόνον από την Ηλέκτρα και τον Χορό µε το ίδιο επίθετο, πράγµα που σηµαίνει ότι ως
γυναίκες ενδιαφέρονται και για τον επίσηµο θρήνο του Αγαµέµνονα από επαγγελµατίες
γυναίκες, σε αντίθεση µε τον Ορέστη, ο οποίος ενδιαφέρεται µόνο για τον gño, που
αποσκοπεί στο κλέος και την προσωπική δόξα µέσω της εκδίκησης. Αξιοσηµείωτο
είναι ότι η Ηλέκτρα χαρακτηρίζει ως yr°no το τραγούδι και των δύο αδερφών
(dÛpaiw 334). Όµως, ο Χορός ήδη από τον στίχο 343, πριν ο Ορέστης δηλώσει ρητά την
απόφασή του για την πραγµατοποίηση του φόνου, προβλέπει την επιτυχή έκβαση των
γεγονότων και χαρακτηρίζει το τραγούδι paina. Η έννοια της νίκης επανέρχεται ως
ôlolugmñw, το γυναικείο άσµα, αντίστοιχο του ανδρικού paina63, και στο τέλος του

κοµµού γίνεται ìmnow. Ο χαρακτηρισµός, που διαφαίνεται µέσα από τη χρήση
διαφορετικών όρων από τον Χορό, σηµατοδοτεί µάλλον τη µεταστροφή του Ορέστη
και την απόφασή του να πάρει εκδίκηση64. Αν και ο κοµµός ξεκινάει ως gñow,
καταλήγει για τον Χορό pain και ìmnow για την τιµωρία των φονιάδων του
Αγαµέµνονα. Υπάρχει, όµως, µια λεπτοµέρεια, που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής: ο
Χορός αναφερόµενος στο µέλλον λέει ότι θα ψάλλει paina (343) και ìmno (475) µετά
την επιτυχή έκβαση του φόνου. Ωστόσο, ο Χορός εύχεται να µπορέσει ¤fumn°sai
ôlolugmòn (386)65. Είναι πιθανόν εδώ ο Χορός να δειλιάζει, γιατί ο κοµµός δεν έχει

επιτελέσει ακόµη τη λειτουργία του να πείσει τον Ορέστη να εκδικηθεί για τον φόνο
του Αγαµέµνονα. Οι στίχοι, που ακολουθούν, ενισχύουν την υπόθεση: tÛ gr keæyv
frenòw oåon ¦paw pottai proiy’; (388-390). Ο Χορός δεν µπορεί να είναι σίγουρος

για την επιτυχία της εκδίκησης και περιορίζεται στην ευχή: ¤fumn°sai g¡noitñ moi
goos, ενώ ο Seaford τη λέξη lament. O Seaford (1994) 92 µάλιστα θεωρεί ότι στις Χοηφόρους «the
lament itself seems to be hunting down the murderers (324-331)».
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Η Foley 34 τονίζει ότι ο Ορέστης είναι αποφασισµένος να διαπράξει τον φόνο, ωστόσο ο κοµµός
δηµιουργεί το απαραίτητο κοινωνικό πλαίσιο για την πράξη του ή για την κοινοποίησή της.
63
Πρβλ. Garvie ad loc.
64
Η παραπάνω ερµηνεία των όρων εισάγεται από την Burnett 107, σηµ. 31.

(383). Είναι χαρακτηριστικό ότι και για τον paina ο Χορός χρησιµοποιεί ευχετική
ευκτική (komÛseien, 343). Ωστόσο, στο τέλος του κοµµού, µετά την αναδροµή στο
παρελθόν και την απόφαση του Ορέστη (434-438), ο Χορός αλλάζει διάθεση: αφού έχει
εξασφαλιστεί η συµπαράσταση τόσο του νεκρού, όσο και των θεών, ο Χορός δηλώνει
µε βεβαιότητα: ÷d’ ìmnow (475).
Ο κοµµός χαρακτηρίζεται ως gñow µόνο στην αρχή (321, 330), ενώ στη
συνέχεια ο Χορός χαρακτηρίζει ως κοµµό το τραγούδι του τη στιγµή του φόνου (423),
καθώς η Ηλέκτρα έκλαιε x¡ousa polædakrun gñon (449). Πριν την εκδίκηση υπάρχει
ήδη η διάκριση δυστυχισµένου παρελθόντος και ευτυχισµένου µέλλοντος. Για την
Ηλέκτρα και τον Χορό οι φονιάδες είναι καταδικασµένοι σε θάνατο και οι ισορροπίες
έχουν επανέλθει. Ο gñow επιτελεί µια συγκεκριµένη λειτουργία, αυτή της εκδίκησης και
της ανταπόδωσης, και σε επίπεδο τελετουργίας η εκδίκηση έχει ολοκληρωθεί µε τη
συµµετοχή και του ίδιου του νεκρού Αγαµέµνονα, εφόσον η εξασφάλιση της
συµπαράστασης του νεκρού εγγυάται την επιτυχία του εγχειρήµατος.
Ωστόσο, όλοι οι µετέχοντες στον κοµµό δεν συµµετέχουν στον ίδιο βαθµό στη
διαδικασία της εκδίκησης. Ουσιαστικά, µόνο τα δύο αδέρφια εκφέρουν gño. Ο Χορός
θρηνεί, συµµετέχει σχολιάζοντας και επιδοκιµάζοντας την πρόθεση των αδερφών για
εκδίκηση, αλλά δεν επικαλείται τον νεκρό Αγαµέµνονα, ούτε στα λόγια του συναντάται
το στοιχείο της εκδίκησης. Ο ίδιος ο Χορός περιγράφει τον εαυτό του, παραβάλλοντάς
τον µε µοιρολογίστρες (423-424): ¦koca kommòn

Arion ¦n te KissÛaw / nñmoiw

ÞhlemistrÛaw. Ωστόσο, δεν χαρακτηρίζει το τραγούδι του yr°non αλλά kommòn (πρβλ.

κόπτοµαι), θρήνο µε χειρονοµίες66. Ο Αισχύλος κατά πάσα πιθανότητα χρησιµοποιεί
τον όρο µε αυτή τη σηµασία και όχι µε την αριστοτελική, η οποία τον περιορίζει στην
τραγωδία (kommòw d¢ yr°now koinòw xoroè kaÜ pò skhn°w, Ποιητική 1452b24)67. Ο
Χορός παραβάλλει τον εαυτό του µε µοιρολογίστρες, που θρηνούν σε ρυθµούς από την
Κισσία68, ενώ στη λέξη ÞhlemistrÛaw πιθανόν να υπόκειται το θρηνητικό επιφώνηµα ÞÅ.
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Ο ôlolugmñw είναι ισχυρή κραυγή, ως επί το πλείστον χαράς, προς τιµή των θεών (LSJ s.v.). Κραυγή
θλίψεως είναι µόνο στο παραπάνω χωρίο των Χοηφόρων. Εξάλλου και το ρήµα ¤fumnÇ έχει και την
έννοια του «µοιρολογώ» (LSJ s.v.).
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Η Hall 113 επισηµαίνει ότι στο 10ο Βιβλίο της πλατωνικής Πολιτείας ο κοµµός αποτελεί τον
συνδυασµό άσµατος και χειρονοµιών.
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Πρβλ. Garvie ad loc.
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Αυτό δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκην ότι ο Χορός δηλώνει την καταγωγή του στο χωρίο αυτό, όπως
υποστηρίζει η Foley 35. Οι Χοηφόροι µιλάνε για την πατρίδα τους στην πάροδο (75-77), σύµφωνα µε τον
Seaford (1994) 92.

Βασικό άξονα στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας αποτελεί ο προσδιορισµός
των όρων gñow και yr°now στην τραγωδία69. Στον κοµµό χρησιµοποιούνται και οι δύο
λέξεις µε τη µόνη διαφορά ότι yr°now χαρακτηρίζεται από την Ηλέκτρα και τον Χορό,
όπως επισηµάνθηκε προηγουµένως, το τραγούδι και των δύο αδερφών. Ωστόσο,
αµέσως µετά τον κοµµό η Ηλέκτρα επικαλούµενη τον Αγαµέµνονα του ζητά (502):
oàktire y°lun rsenñw y' õmoè gñon. Η Ηλέκτρα φαινοµενικά χρησιµοποιεί τους όρους

εναλλακτικά, χωρίς σηµασιολογική διαφοροποίηση, αλλά ουσιαστικά εδώ αναφέρεται
στον gño καθενός χωριστά. Μάλιστα είναι εµφανές από τη σύνταξη ότι το βάρος
πέφτει στον γυναικείο gño (επιθετικός προσδιορισµός οµοιόπτωτος), ενώ ο ανδρικός
gñow

διαφοροποιείται από τον γυναικείο (γενική υποκειµενική ετερόπτωτος

προσδιορισµός). Ο gñow µάλλον συνδέεται άµεσα µε τις γυναίκες και έµµεσα µε τους
άνδρες στενούς συγγενείς του νεκρού, γεγονός που παρατηρείται και στην αναλογία
του αριθµού των στίχων ανάµεσα στην Ηλέκτρα, τον Ορέστη και τον Χορό.
Ο ρόλος του Χορού στον κοµµό γίνεται πιο σαφής, αν συγκριθεί µε το άσµα της
παρόδου, λίγους στίχους πριν. Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη άποψη70, η πάροδος του
Χορού των Χοηφόρων αποτελεί θρηνητικό άσµα και συνδέεται άµεσα µε τον κοµµό και
τη λειτουργία του. Ο Χορός εισέρχεται στη σκηνή κρατώντας στα χέρια τις χοές για τον
νεκρό Αγαµέµνονα και θρηνώντας (στ. 22-83)71. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι από το
τραγούδι του απουσιάζουν τα βασικά θέµατα, τα οποία συναντώνται στον κοµµό και
αποτελούν µοτίβα του θρηνητικού άσµατος. Μόνο στην πρώτη στροφή ο Χορός
περιγράφει τις θρηνητικές χειρονοµίες, που συνοδεύουν το τραγούδι, και παρατηρείται
µια επανάληψη φθόγγων στην ίδια θέση σε στροφή και αντιστροφή, η οποία
χαρακτηρίζει τους θρήνους72. Ωστόσο, είναι αξιοσηµείωτο ότι δεν επικαλούνται ούτε
µια φορά τον νεκρό, αλλά αναφέρονται κυρίως στον άδικο χαµό του και στην εκδίκηση,
που βλέπουν να έρχεται. Αντιθέτως, λίγους στίχους πιο κάτω (130-151) η Ηλέκτρα
απευθύνεται στον νεκρό Αγαµέµνονα σε απαγγελλόµενους στίχους περιγράφοντας την
άσχηµη κατάσταση, στην οποία βρίσκονται τα παιδιά του, και καλώντας τον να
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Η Alexiou 103 τονίζει ότι στην τραγωδία οι δύο όροι χρησιµοποιούνται χωρίς διαφορά στη σηµασία.
Την άποψή της υιοθετούν αργότερα ο Nagy και η McClure. Αντιθέτως, η Johnston (1999) 100-102
δέχεται ότι οι δύο όροι διαφοροποιούνται στην τραγωδία, χωρίς όµως να εκφράζει ρητά την άποψή της.
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Πρβλ. Garvie ad loc.
71
Η εισαγωγική σκηνή των Χοηφόρων συνδέεται άµεσα µε τις απεικονίσεις των λευκών ληκύθων της
εποχής, οι οποίες παριστάνουν συνήθως επισκέψεις στον τάφο του νεκρού ή προετοιµασία των συγγενών
γυναικών για επίσκεψη (εδώ ο Χορός δεν είναι συγγενείς, αντίθετα µε νόµο Σόλωνα). Για λεπτοµέρειες
βλ. Shapiro 629-656. Για τις επισκέψεις αυτές ως «κοινωνικοποίηση» των γυναικών βλ. Stears 124-125.
Ωστόσο οι παραστάσεις της Ηλέκτρας, που υπάρχουν στο LIMC, οδηγούν στη διαπίστωση ότι η
Ηλέκτρα, αν και η κατεξοχήν θρηνωδός της τραγωδίας, η οποία επισκέπτεται τον τάφο του πατέρα της,
απεικονίζεται πολύ σπάνια σε ληκύθους. Συχνότερες είναι οι παραστάσεις της σε υδρίες και κρατήρες.
72
Πρβλ. Garvie ad loc.

βοηθήσει στην τιµωρία των φονιάδων, τους οποίους και καταριέται. Μετά την
επίκληση η Ηλέκτρα καλεί τον Χορό να θρηνήσει, και αυτός ανταποκρίνεται άδοντας
σε ιάµβους και δοχµίους (152-163):
Xo.

áete dkru kanax¢w ôlñmenon
ôlom¡nÄ despñt&,
pròw ¦ruma tñde kednÇn kakÇn t'
pñtropon, gow peæxeton,
kexum¡nvn xon. klæe d¡ moi, s¡baw,
klæ', Î d¡spot', ¤j maurw frenñw.
ôtotototototoÝ,
ÞÅ, tÛw dorusyen¯w <eäs'> n®r,
nalut¯r dñmvn, Skæyhn t' ¤n xeroÝn
[palÛnton' ¤n ¦rgÄ b¡lh] pipllvn Arh
sx¡di t' aétñkvpa nvmÇn b¡lh;

Ο Χορός µοιρολογεί τον βασιλιά του και τον επικαλείται απευθείας αυτή τη φορά, ενώ
στον

στίχο

159

χρησιµοποιεί

το

χαρακτηριστικό

επιφώνηµα

θρήνου
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ôtotototototoÝ . Από τον στίχο160 κ.ε. ο Χορός τραγουδά ουσιαστικά έναν παιάνα

ως µετάβαση από την πάροδο στον κοµµό. Τα µέτρα, στα οποία άδει ο Χορός, έχουν
αντιστοιχίες µε τα µέτρα του κοµµού και, σε συνδυασµό µε την επίκληση στον νεκρό,
θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι ο Χορός εδώ go. Ωστόσο µια προσεκτική µατιά
στην προτροπή της Ηλέκτρας ίσως αποβεί χρήσιµη (150-151):
êmw d¢ kvkutoÝw ¤panyÛzein nñmow,
paina toè yanñntow ¤jaudvm¡naw.

Η Ηλέκτρα προτρέπει να µην αλλάξει η συνήθεια (nñmow) και ο Χορός να
συνοδέψει τις χοές της µε θρήνο (kvkutoÝw) και παιάνα για τον Αγαµέµνονα. Ο Χορός
ακολουθώντας την προτροπή της άδει έναν yr°no (152-159), ο οποίος κλείνει µε ένα
επιφώνηµα, και συνεχίζει µε έναν paina (160-163). Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι
αποτελεί µικρογραφία του κοµµού, τον οποίο και προοικονοµεί, και ο οποίος αρχίζει ως
yr°now και καταλήγει pain για την επιτυχία στην πραγµάτωση της εκδίκησης.

Ωστόσο, οι παραπάνω στίχοι δεν αποτελούν gño, επειδή εκφέρονται από µη συγγενείς
του νεκρού, οι οποίες δεν δρουν αυτόβουλα, αλλά ύστερα από υπόδειξη της Ηλέκτρας,
και επιπλέον δεν συγκεντρώνουν τα µοτίβα ενός τυπικού gñou. Το µέτρο δεν επαρκεί
για τον χαρακτηρισµό του άσµατος ως gñou, ούτε όµως και η επίκληση στον νεκρό, η
οποία δεν σκοπεύει στην εξασφάλιση της συνδροµής του στην επιτυχή έκβαση της
εκδίκησης, αλλά απλώς συνοδεύει τις χοές της Ηλέκτρας. Αντιθέτως, όπως τονίστηκε
παραπάνω, η Ηλέκτρα λίγους στίχους πριν (130-148) επικαλείται τον πατέρα της,
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Η παρατήρηση ανήκει στον Garvie ad loc. Βλ. και Παράρτηµα.

προοικονοµώντας τον κοµµό, µε τον οποίο παρατηρούνται αντιστοιχίες στο
περιεχόµενο (κατάσταση Ηλέκτρας και Ορέστη, κατάρα φονιάδων, εκδίκηση), ενώ το
µόνο που διαφοροποιείται είναι το µέτρο, εφόσον οι στίχοι αυτοί ανήκουν στα
διαλογικά µέρη του δράµατος και δεν εντάσσονται στο πλαίσιο κάποιου gñou. Τα ίδια
λόγια η Ηλέκτρα τα εντάσσει στην τελετουργία του κοµµού σε διαφορετικό µετρικό
σχήµα, ενώ όλο το εισαγωγικό µέρος της τραγωδίας προετοιµάζει τον κοµµό.
Αντιστοιχίες φαίνεται να παρουσιάζονται µεταξύ Χοηφόρων και Αγαµέµνονα ως
προς τα πρόσωπα που θρηνούν. Το ίδιο ζήτηµα τίθεται στον τελευταίο κοµµό του
Αγαµέµνονα, ο οποίος διαλέγεται άµεσα µε τον κοµµό των Χοηφόρων, αφού ο Χορός
συµµετέχει στον κοµµό µετά τη δολοφονία του βασιλιά. Η βασική διαφορά µε τον
κοµµό των Χοηφόρων εντοπίζεται στο φύλο του Χορού, καθώς στον Αγαµέµνονα
πρόκειται για Χορό ανδρών, που θρηνούν τον βασιλιά τους. Η περίπτωση αυτή
αποτελεί εξαίρεση, καθώς δεν είναι συγγενείς του Αγαµέµνονα και δεν δικαιολογείται η
πράξη τους.
Στην έξοδο του Αγαµέµνονα µετά τον φόνο του Αγαµέµνονα και της
Κασσάνδρας, εµφανίζεται το εκκύκληµα στη σκηνή µε τα δύο πτώµατα. Ο Χορός
«θρηνεί» σε λυρικά µέτρα και η Κλυταιµήστρα απαντά σε αναπαίστους (1448-1576)74.
Υπάρχουν τρία ζεύγη, όπου ο Χορός τραγουδάει τη στροφή και την επωδό και η
Κλυταιµήστρα απαγγέλλει αναπαίστους. Η πρώτη στροφή περιέχει δόχµιους και
ιάµβους και η επωδός έχει περίπου το ίδιο µέτρο. Το µέτρο της δεύτερης στροφής είναι
αιολικό-χοριαµβικό και ιαµβικό, όπως επίσης και της επωδού. Η τρίτη στροφή, όπως
και η επωδός, είναι ιαµβική, ενώ οι επωδοί αρχίζουν µε αναπαίστους. Ο Χορός
εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τον φόνο του Αγαµέµνονα και κατηγορεί την
Κλυταιµήστρα. Στις δύο επωδούς επαναλαµβάνει µε τους ίδιους στίχους την αδυναµία
του να θρηνήσει τον βασιλιά του, σε µια προσπάθεια να ανταποκριθεί η Κλυταιµήστρα
και να θρηνήσει τον σύζυγό της, όπως αρµόζει (1489-1496 = 1513-1520):
ÞÆ ÞÆ basileè basileè,
pÇw se dakræsv;
frenòw ¤k filÛaw tÛ pot' eàpv;
keÝsai d' rxnhw ¤n êfsmati tÒd'
sebeÝ yantÄ bÛon ¤kpn¡vn,
Êmoi moi, koÛtan tnd' neleæyeron
dolÛÄ mñrÄ dameÜw
¤k xeròw mfitñmÄ bel¡mnÄ.

Στην τελευταία επωδό ο Χορός αναρωτιέται ποιός θα θρηνήσει τον Αγαµέµνονα (15371550):

ÞÆ g g, eày' ¦m' ¤d¡jv,
prÜn tñnd' ¤pideÝn rgurotoÛxou
droÛthw kat¡xonta xmeunan.
tÛw õ ycvn nin; tÛw õ yrhn®svn;
· sç tñd' ¦rjai tl®sú, kteÛnas'
ndra tòn aêt°w pokvkèsai,
cux» t' xarin xrin nt' ¦rgvn
meglvn dÛkvw ¤pikrnai;
tÛw d' ¤pitæmbion aänon ¤p' ndrÜ yeÛÄ
sçn dakræoiw Þptvn
lhyeÛ& frenÇn pon®sei;

Το θρηνητικό τραγούδι χαρακτηρίζεται εδώ ¤pitæmbiow aänow sçn dakræoiw, ενώ στις
Χοηφόρους ως ¤pitæmbiow yr°now (335)75, και το ρήµα pokvkèsai προσδίδει
µεγαλύτερη ένταση στον θρήνο76 που επιθυµεί ο Χορός για τον νεκρό βασιλιά του.
Συγκρίνοντας τα µέτρα µε αυτά των Χοηφόρων, παρατηρούνται κάποιες
αντιστοιχίες, γιατί και εδώ πρόκειται για κοµµό. Οι ανάπαιστοι όµως εδώ
απαγγέλλονται από την Κλυταιµήστρα77, και τα λυρικά µέτρα αποδίδονται στον Χορό,
ενώ στις Χοηφόρους οι ανάπαιστοι ανήκουν στον Χορό και τα λυρικά µέρη στα δύο
αδέρφια. Προηγουµένως, η συζήτηση του κοµµού των Χοηφόρων έδειξε ότι ο Χορός
δεν go. Το ίδιο φαίνεται να συµβαίνει και στον κοµµό του Αγαµέµνονα: ο Χορός
εκφράζει την αγανάκτησή του για το συµβάν, εύχεται να είχε πεθάνει πριν τον φόνο και
επικαλείται τον ∆ία για την απονοµή δικαιοσύνης, αλλά δεν υπάρχουν στα λόγια του
παραδοσιακά θρηνητικά µοτίβα. Αναρωτιέται ποιός θα θρηνήσει τον Αγαµέµνονα,
αλλά δεν το κάνει ο ίδιος ο Χορός, ενώ η απάντηση της Κλυταιµήστρας στην τελευταία
επωδό του Χορού (1551-1554):
oé s¢ pros®kei tò m¡lhm' l¡gein
toèto·pròw ²mÇn
kppese, ktyane, kaÜ kataycomen
oéx êpò klauymÇn tÇn ¤j oàkvn,

δηλώνει κατηγορηµατικά ότι δεν αποτελεί καθήκον του Χορού να θρηνήσει τον
Αγαµέµνονα (1551). Εποµένως, η Κλυταιµήστρα επιβεβαιώνει ότι ο Χορός δεν είναι
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Η µετρική ανάλυση βασίζεται στον Webster 126-127.
Σύµφωνα µε τον Fraenkel ad loc., ο Αισχύλος χρησιµοποιεί τη λέξη aänow µε τη σηµασία έπαινος
καιεποµένως αναφέρεται στον επιτάφιο λόγο, ο οποίος αποτελεί µέρος του θρήνου. Ωστόσο, ο
Χατζηανέστης ad loc. επισηµαίνει τις διαφορετικές γραφές ¤pitæmbiow aänow, ¤pitæmbion aänin και
¤pitæmbiow aänon και υιοθετεί την τελευταία. Εποµένως, είναι πιθανόν να αναφέρεται στον θρήνο: aänon
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sçn dakræoiw.
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Πρβλ. Χατζηανέστη ad loc. Το ρήµα kvkæv αναφέρεται µόνο σε γυναίκες, πρβλ. Derderian 28 σηµ.
56.
77
Η Hall 115 θεωρεί ότι εδώ η Κλυταιµήστρα δεν χρησιµοποιεί καθόλου λυρικά µέτρα, όπως όφειλε ως
γυναίκα µετά τον θάνατο του άνδρα της. Αντί να θρηνήσει τον νεκρό Αγαµέµνονα, µιλάει µε τον Χορό
σε αναπαίστους. Το µέτρο αποτελεί ένδειξη ότι είναι «αρρενωπή» γυναίκα, άποψη την οποία
συµµερίζεται και η McClure (1999) 94.

αρµόδιος να θρηνεί78. Μάλιστα αναλαµβάνει την ευθύνη των πράξεών της και
αποφασίζει να ταφεί ο Αγαµέµνονας άκλαυτος. Αρνείται να τον θρηνήσει η ίδια, όπως
όφειλε, και γι’ αυτό απαντά σε αναπαίστους79.
Τα ερωτήµατα αυτά, που θέτει ο Χορός του Αγαµέµνονα, απαντώνται µε τον
κοµµό των Χοηφόρων80. Ουσιαστικά η πάροδος και ο κοµµός των Χοηφόρων
αποτελούν την τελετουργία του θρήνου, η οποία έπρεπε φυσιολογικά να λάβει χώρα
αµέσως µετά τον θάνατο του Αγαµέµνονα για να µην ταφεί άκλαυτος81. Από τη στιγµή
που θα του αποδοθεί ο οφειλόµενος gñow και yr°now ο νεκρός µπορεί να συµβάλλει
στην εκδίκηση των φονιάδων του. Εποµένως, στο σηµείο αυτό οι Χοηφόροι
εξουδετερώνουν άµεσα την αδυναµία και την άρνηση του θρήνου στον Αγαµέµνονα82,
και ανοίγουν την προοπτική της εκδίκησης.
Από τη σύντοµη αυτή ανάλυση προκύπτει ότι η επική διάκριση gñou και
yr®nou διατηρείται σε µεγάλο βαθµό και στις Χοηφόρους του Αισχύλου µε κάποιες

διαφοροποιήσεις, και πάντως οι όροι δεν χρησιµοποιούνται εναλλάξ και χωρίς καµία
διαφοροποίηση, όπως έχει υποστηριχθεί83. Στον κοµµό, του οποίου ο ρόλος είναι
καταλυτικός για την εξέλιξη του δράµατος και της τριλογίας, οι συµµετέχοντες
Ηλέκτρα, Ορέστης, Χορός θρηνούν σε ποικίλα µέτρα (ιαµβικό, δακτυλικό, αιολικό,
αναπαιστικό) και σε αναλογία στίχων ο γυναικείος λόγος υπερισχύει του ανδρικού. Οι
αυτοαναφορές των υποκριτών στο τραγούδι τους ενισχύουν την άποψη ότι το τραγούδι
των δύο αδερφών είναι gñow, ενώ αυτό του Χορού, ο οποίος σχολιάζει και επιδοκιµάζει
την πρόθεση των αδερφών για εκδίκηση, εντάσσεται στην κατηγορία του yr®nou,
εφόσον δεν πρόκειται για συγγενείς του νεκρού και απουσιάζει η επίκληση στον νεκρό
Αγαµέµνονα, η συνδροµή του οποίου είναι καθοριστική για την εκδίκηση. Ο Χορός,
γυναίκες που δεν έχουν συγγενικό δεσµό µε τον Αγαµέµνονα, θρηνεί στην Πάροδο για
τον χαµό του, χωρίς όµως να βρίσκεται σε επικοινωνία µε τον νεκρό. Αντιθέτως, στον
κοµµό είναι παρών ο Αγαµέµνονας µέσω των επικλήσεων των παιδιών του. Συνεπώς, ο
Αισχύλος ενσωµατώνει στις Χοηφόρους στοιχεία του επικού gñou, προσθέτοντας όµως
78

Το γεγονός ότι ο Χορός ανδρών του Αγαµέµνονα δεν θρηνεί δεν σηµαίνει ότι οι άνδρες γενικά δεν
θρηνούν. Τόσο στο έπος (Πρίαµος, Αχιλλέας), όσο και στην τραγωδία (Άδµητος, Ξέρξης) οι άνδρες
θρηνούν, αλλά µόνο για πολύ κοντινά τους πρόσωπα. Για επιπλέον παραδείγµατα βλ. Segal (1992) 147151. Γενικά για την εξέλιξη του ανδρικού θρήνου στην αρχαϊκή εποχή βλ. van Wees κυρίως 10-19.
79
Περισσότερα για τη σκηνή Κλυταιµήστρας-Χορού βλ. στη Roberts 575-577 και στη McClure (1999)
97-100.
80
Σύµφωνα µε τη Foley 34, σηµ. 46, αν και στις Χοηφόρους θρηνούν µόνο µέλη του βασιλικού οίκου,
στον Αγαµέµνονα γίνεται εµφανές ότι οι ενέργειές τους αντανακλούν την επιθυµία ολόκληρης της πόλης.
81
Βλ. και Garvie 158.
82
Το συµπέρασµα αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την άποψη του Kitto 83, ο οποίος υποστηρίζει ότι
ο κοµµός των Χοηφόρων δεν προωθεί µε κανένα τρόπο τη δράση και δεν περιέχει κάτι καινούριο.
Αντιθέτως, αποτελεί, όπως τονίστηκε παραπάνω, το σηµαντικότερο µέρος ολόκληρης της Ορέστειας.

και το µοτίβο της εκδίκησης, το οποίο απουσιάζει στο έπος και στο οποίο δίνει
ιδιαίτερη έµφαση, µε σκοπό την ανάδειξη της επικινδυνότητας, που ενέχει, η
επικράτηση του γυναικείου κυρίως gñou. Παράλληλα, εντάσσει στο δράµα του και τον
yr°no του Χορού, για να δώσει και τις δύο εκδοχές του θρηνητικού άσµατος, τόσο τον
yr°no, όσο και τον gño.
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Υποστηρικτές της άποψης αυτής είναι η Alexiou, o Nagy, η McClure.

Ηλέκτρα Σοφοκλή
Στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή ο θρήνος κατέχει κεντρική θέση. Στην αρχή του
δράµατος πριν την Πάροδο (77-120) η Ηλέκτρα θρηνεί σε µελικούς αναπαίστους84, ενώ
η Πάροδος (121-250) αποτελεί κοµµό µεταξύ του Χορού και της Ηλέκτρας σε µέτρο
δακτυλικό, αιολικό και ιαµβικό. Στους στίχους 823-870, τον δεύτερο κοµµό, σε ιωνικό
µέτρο, ο Χορός και η Ηλέκτρα θρηνούν για τον υποτιθέµενο θάνατο του Ορέστη, ενώ
σε µια δεύτερη µονωδία σε ιαµβικό τρίµετρο η Ηλέκτρα θρηνεί µε την υδρία στα χέρια
(1126-1170). Εποµένως, στο έργο υπάρχουν τέσσερα θρηνητικά άσµατα: δύο κοµµοί,
οι οποίοι περιστοιχίζονται από δύο µονωδίες της Ηλέκτρας.
Στον πρώτο θρήνο (77-120) η Ηλέκτρα βγαίνει από την πόρτα του παλατιού του
Αγαµέµνονα φορώντας τη µάσκα της θρηνωδού85 και τον θρήνο της ακούει ο Ορέστης
και ο παιδαγωγός. Η Ηλέκτρα αναφέρεται στους ασταµάτητους θρήνους της νύχτα και
µέρα και στον άδικο χαµό του πατέρα της και θεωρεί δικό της καθήκον τον θρήνο γι’
αυτόν. Επικαλείται τον πατέρα της και δηλώνει απειλητικά (103-104): ll' oé m¢n d¯ /
l®jv yr®nvn stugerÇn te gñvn. Στη συνέχεια επικαλείται τους θεούς του Κάτω

Κόσµου, τον Ερµή, την Αρά και τις Ερινύες, για να συντρέξουν στην τιµωρία των
φονιάδων του πατέρα της, φέρνοντας πίσω τον αδελφό της, τον Ορέστη.
Στο παραπάνω απόσπασµα είναι εµφανές ότι η Ηλέκτρα θρηνεί και µάλιστα
go, αν και η ίδια η Ηλέκτρα χαρακτηρίζει το τραγούδι της και ως gño και ως yr°no:
yr®nvn Ódw (88), yr®nvn stugerÇn te gñvn (104). Είναι χαρακτηριστικό ότι στην

πρώτη περίπτωση αναφέρεται στο παρελθόν και χαρακτηρίζει τα τραγούδια της
yr®nouw, ενώ στη δεύτερη περιγράφει τα τωρινά και µελλοντικά της τραγούδια,

χρησιµοποιώντας και τις δύο λέξεις µαζί. Είναι άξια σχολιασµού τα δύο επίθετα, µε τα
οποία χαρακτηρίζει τους gñouw: stugeroæw και ôjutñnouw (104, 243). Stugerñw είναι
ο µισητός και µάλλον αναφέρεται στο µίσος, που προκαλεί για την ίδια µε τον gño της
στους φονιάδες του Αγαµέµνονα, ενώ ôjætonow είναι αυτός, που έχει διαπεραστικό ήχο
και πιθανόν περιγράφει τόσο τον ήχο του αυλού, που συνόδευε τον gño της Ηλέκτρας,
όσο κυρίως την ίδια της τη φωνή86. Ο τόνος της φωνής της υποδηλώνει και την ένταση
των συναισθηµάτων, που προκαλεί, καθώς και την επιθετικότητα των gñvn της87, ενώ
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Τα µέτρα βασίζονται στον Kells ad loc.
Για την εξωτερική εµφάνιση της Ηλέκτρας βλ. Seale 59.
86
Σύµφωνα µε την McClure (1999) 95, ο λιγύς ήχος του γυναικείου κλάµατος ανακαλεί τον ήχο των
πουλιών, µε τα οποία συχνά παραβάλλονται οι θρηνωδοί.
87
Για έναν εκτενή σχολιασµό του επιθέτου βλ. Carson 7.
85

η γλώσσα σε συνδυασµό µε τον ήχο εκφράζουν τη βία της εκδίκησης την οποία
διαπράττουν οι άνδρες88.
Σύµφωνα µε τον Kells89, η αλλαγή του µέτρου από ιαµβικό, στο οποίο
συνοµιλούν οι δύο άνδρες στην αρχή του δράµατος, σε αναπαίστους σηµατοδοτεί δύο
αντιθέσεις: η πρώτη αφορά στην αίσθηση του χρόνου και στην έλλειψή της και η
δεύτερη στην αντίθεση µεταξύ του κόσµου των ανδρών και αυτού των γυναικών90.
Πριν τον θρήνο υπάρχει η συνοµιλία του Ορέστη µε τον παιδαγωγό (κόσµος ανδρών),
οι οποίοι ενδιαφέρονται για την κατάλληλη χρονική στιγµή (στ. 22, 75 kairñw)91.
Αντιθέτως η Ηλέκτρα έχει χάσει εντελώς την αίσθηση του χρόνου. Η κυκλικότητα του
χρόνου εκφράζει γι’ αυτήν την απόφασή της να κρατήσει το παρελθόν ζωντανό92. Ο
θρήνος, που ενσωµατώνεται στην τραγωδία, δεν αποτελεί µία εφάπαξ εκδήλωση του
πόνου της Ηλέκτρας, αλλά µία επαναλαµβανόµενη τελετουργία όλα τα χρόνια που
µεσολάβησαν, από τον φόνο του πατέρα της και µετά93. Η έννοια του χρόνου
εµπερικλείει όχι µόνο τη µνήµη, αλλά και την αιωνιότητα94. Η Ηλέκτρα δεν µπορεί να
κάνει τίποτα άλλο ως γυναίκα, παρά να θρηνεί µε την ελπίδα ότι ο Ορέστης, ο
αρσενικός απόγονος της οικογένειας, θα έρθει κάποτε για να εκδικηθεί τον θάνατο του
Αγαµέµνονα. ∆ιατηρεί ζωντανή τη µνήµη95 του πατέρα της στα λόγια, και ο θρήνος
αποτελεί το µοναδικό όπλο για την Ηλέκτρα, επειδή βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε τον
νεκρό και τον Άδη και κρατάει ζωντανή την ανάγκη για εκδίκηση96. Ωστόσο, αν και ο
θρήνος βοηθά τη θρηνωδό να επανέλθει στη ζωή και να µεταφέρει τον πόνο της σε µια
οµάδα ανθρώπων, η Ηλέκτρα παγιδεύεται σε έναν ατελείωτο θρήνο, ο οποίος τελικά
δεν την επαναφέρει στην κοινωνία. Ό,τι αποτελεί συνήθως µία προσωρινή ταύτιση µε
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Βλ. Foley 148.
Πρβλ. Kells ad loc.
90
Σύµφωνα µε τον Segal (1981) 250, υπάρχει και µία αντίθεση µεταξύ του εξωτερικού κόσµου, όπου
κάθε ενέργεια είναι επιτρεπτή και του εσωτερικού κόσµου του παλατιού, όπου η µόνη ενέργεια είναι ο
θρήνος. Αυτό οδηγεί στην ανατροπή της αντίθεσης έξω-αγριότητα, µέσα-πολιτισµός, η οποία συνδέεται
µε ανατροπή των ηρωικών αξιών.
91
Για τη σηµασία της λέξης kairòw βλ. Smith (1990).
92
Για την αντίληψη του χρόνου από την Ηλέκτρα πρβλ. Segal (1981) 263 και Foley 149, σηµ. 15.
93
Ο χρόνιος θρήνος της Ηλέκτρας είναι το αποτέλεσµα της διαστροφής, που επήλθε στο θέµα του
θανάτου και του θρήνου µε τη δολοφονία του Αγαµέµνονα. Η διαστροφή αυτή στην τελετουργία έχει
απηχήσεις και στο δράµα, κυρίως στον θρήνο της Ηλέκτρας για µια κενή υδρία. Βλ. Ringer (1998) 152
και Segal (1981) 277.
94
Για την παραπάνω παρατήρηση βλ. Segal (1981) 265. Για την επαναληπτικότητα, που χαρακτηρίζει
κάποιες σκηνές της Ηλέκτρας βλ. Segal (1981) 263. H Kornarou 207 τονίζει τη συχνή εκφορά της λέξης
eÜ από την Ηλέκτρα. Η Loraux (1998) 98, σηµ. 33 επισηµαίνει ότι απαντά 19 φορές στην Ηλέκτρα του
Σοφοκλή. Ενδεικτική είναι και η λέξη aÞÆn (1086-1086) µε την έννοια για ολόκληρη τη ζωή της, για την
οποία βλ. Seaford (1985) 316.
95
Για την Loraux (1998) 97, 103-106 η Ηλέκτρα είναι η τέλεια προσωποποίηση της ζωντανής µνήµης.
Θεωρεί ότι η επίµονη άρνηση της Ηλέκτρας (103-110, 223-224, 230-231) να ξεχάσει τον θάνατο του
πατέρα της ενισχύει την άποψή της.
96
Βλ. Segal (1993) 69.
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τον νεκρό, για την Ηλέκτρα έχει γίνει µία µόνιµη κατάσταση, ένας ζωντανός θάνατος97.
Ο θρήνος της αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγµα των θρήνων της Ηλέκτρας όλα τα
χρόνια: αναφέρεται στον φόνο του πατέρα της, στη δική της κατάσταση µετά τον φόνο,
στην επιθυµία της για εκδίκηση98. Στην Ηλέκτρα ως δράµα και διδασκαλία
ενσωµατώνεται η «ιδανική» µορφή θρήνου, το µοντέλο που συγκεντρώνει όλα τα
παραδοσιακά στοιχεία του θρηνητικού άσµατος. Είναι πιθανόν να µην περιλάµβαναν
πάντα όλα αυτά τα στοιχεία οι θρήνοι της Ηλέκτρας ή των Αθηναίων γυναικών,
ωστόσο στην τραγωδία εµφανίζεται ο ολοκληρωµένος, ο τέλειος, µε την αριστοτελική
έννοια, θρήνος.
Η θρηνητική µονωδία της Ηλέκτρας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς
τη γλώσσα, στην οποία εκφέρεται. Είναι αξιοπρόσεκτη η συγκέντρωση µακρών
φωνηέντων

φύσει

και

θέσει,

όπως:

pollw m¢n yr®nvn Ódw,/pollw d'

nt®reiw ¾syou (88-89), και ο θρηνητικός ήχος των ωµέγα: oìtvw / dÛkvw oÞktrÇw
te (101-102), ¤pÜ kvkutÒ tÇnde patrÐvn (109). Οι ήχοι και ο ρυθµός της γλώσσας,

σε συνδυασµό µε τις εικόνες (90, 96), τις παροµοιώσεις (98, 107) και τις µεταφορές
(119-120) υποδεικνύουν ότι για την Ηλέκτρα η εκφορά λέξεων είναι πράξη, της οποίας
βασική λειτουργία είναι η διατήρηση της µνήµης99.
Τα παραδοσιακά στοιχεία του παραπάνω gñou, τα οποία καθορίζουν την
ταυτότητα του άσµατος, είναι τα ακόλουθα100: αναφορά στην κατάσταση του ζωντανού
µετά τον θάνατο του νεκρού (77-94), επίκληση στον νεκρό (101), επίκληση στους
θεούς του Κάτω Κόσµου (110-113), κατάρα για τους φονιάδες (111), εκδίκηση (115117). Επιπλέον, εδώ έχουµε την ευχή της Ηλέκτρας ο πατέρας της να είχε σκοτωθεί στη
µάχη και να µην είχε πέσει θύµα δολοφονίας µε τόσο άδοξο τρόπο (95-99). Στην
προκειµένη περίπτωση ο θρήνος της Ηλέκτρας είναι gñow µε κυρίαρχο το θέµα της
εκδίκησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ηλέκτρα θρηνεί µπροστά στην πόρτα του
παλατιού (prò yurÇn, 109), πράγµα που κάνει τον θρήνο της ακόµη πιο επικίνδυνο. Το
κατώφλι αποτελεί µεταίχµιο, καθώς χωρίζει το µέσα από το έξω, και συνεπώς ενέχει
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Για το ατελέσφορο του θρήνου της Ηλέκτρας ως αυτό το σηµείο του δράµατος βλ. Foley 156. Για την
επανένταξη των θρηνωδών γυναικών στην κοινωνία και τη διαφορά τους από τους άνδρες βλ. Loraux
(1998) 22, σηµ. 39. Ο Seaford (1985) 318-320 τονίζει την αντιστροφή των τελετών ταφής στην
περίπτωση της Ηλέκτρας. Η αποµόνωση, που της επιβάλλεται, εξαιτίας του ατελείωτου θρήνου της, είναι
ουσιαστικά η συνήθης κατάσταση της θρηνωδού. Ωστόσο, και ο Seaford επιµένει στη µη επανένταξη της
Ηλέκτρας στην κοινωνία και, συνεπώς, στην αγαµία της.
98
Η Ηλέκτρα είναι η µοναδική από την οικογένεια, που θρηνεί τον Αγαµέµνονα, καταφέρνοντας να
διατηρήσει την ενότητα συγγένειας και φιλίας. Βλ. Blundell 154-157.
99
Η παραπάνω ανάλυση βασίζεται στην Kitzinger 304-305.
100
Για τα παραδοσιακά θρηνητικά στοιχεία και τα µοτίβα των θρηνητικών ασµάτων βλ. Εισαγωγή.

κάποιο βαθµό επικινδυνότητας, επειδή δεν ανήκει σε κανέναν από τους δύο χώρους που
οριοθετεί, αλλά αποτελεί ένα είδος χάους101.
Η Ηλέκτρα αποτελεί το µοναδικό δράµα του Σοφοκλή, όπου ο πρωταγωνιστής
βγαίνει στη σκηνή µε µια µονωδία, πριν από την πάροδο του Χορού. Η χρήση
τραγουδιού ή ενός µείγµατος τραγουδιού και απαγγελίας στην πρώτη εµφάνιση ενός
υποκριτή στη σκηνή ξεχωρίζει την προσωπικότητά του και αυξάνει το πάθος της
κατάστασής του, προκαλώντας ανάλογα συναισθήµατα στους θεατές. Συνεπώς, στο
δράµα η Ηλέκτρα τοποθετείται στο κέντρο της δράσης ήδη από το τέλος του
προλόγου102.
Aµέσως µετά τον gño της Ηλέκτρας ακολουθεί η πάροδος του Χορού (121250), ο οποίος αποτελείται από ευγενείς γυναίκες των Μυκηνών, polÛtidew (στ. 1227)
σχεδόν ισότιµες κοινωνικά103 και φίλες µε την Ηλέκτρα, που έρχονται να της
συµπαρασταθούν στον πόνο της. Τραγουδούν σε µέτρα πιο σύνθετα από τους απλούς
αναπαίστους του θρήνου της Ηλέκτρας104 και χορεύουν µπαίνοντας στην ορχήστρα,
ενώ και η Ηλέκτρα απαντά στα ίδια µέτρα. Ο κοµµός αποτελείται από τρία στροφικά
ζεύγη και µία επωδό, εξισώνοντας σχηµατικά τους µετέχοντες και υποδηλώνοντας τη
φιλία Ηλέκτρας-Χορού, ενώ υπάρχει αντιστοιχία µέτρων σε στροφή και αντιστροφή:
Α΄ στροφή-αντιστροφή (121-136=137-152) χοριαµβικό και δακτυλικό
µέτρο,
Β΄ στροφή-αντιστροφή (153-172=173-192) ιαµβικό και δακτυλικό µέτρο,
Γ΄ στροφή-αντιστροφή (193-212=213-232) αναπαιστικό και ιαµβικό µέτρο.
Εξαίρεση αποτελεί η επωδός (236-250): συνδυασµός δακτυλικού, αναπαιστικού,
δοχµιακού και ιαµβικού µέτρου, τα οποία χρησιµοποιεί η Ηλέκτρα, για να εκφράσει τη
διαφωνία της µε τις απόψεις του Χορού απορρίπτοντας τις συµβουλές του105.
Ο ρόλος του Χορού είναι παραµυθητικός, εφόσον προσπαθεί σε όλο τον κοµµό
να παρηγορήσει την Ηλέκτρα, τονίζοντας κυρίως την κοινή µοίρα όλων των ανθρώπων
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Για τα µεταίχµια και τη σηµασία τους στη λατρεία θεοτήτων βλ. Johnston (1991) και σηµ. 90.
Για εκτενέστερη ανάλυση της λειτουργικότητας της εισόδου της Ηλέκτρας στη σκηνή και τη σηµασία
της βλ. Burton 189. Ο Harder 18 τονίζει ότι τόσο στο δράµα του Σοφοκλή, όσο και στο δράµα του
Ευριπίδη, η Ηλέκτρα είναι «the focal character».
103
Για περισσότερα στοιχεία σχετικά µε την κοινωνική θέση των γυναικών του Χορού βλ. Burton 186-7.
Για την πολιτική διάσταση της επιλογής του Χορού, σε αντίθεση µε τις αιχµάλωτες Χοηφόρους του
Αισχύλου βλ. Blundell 155.
104
Ωστόσο, στην αρχή της τρίτης στροφής τραγουδούν σε απλούς αναπαίστους όµοιους µε αυτούς της
Ηλέκτρας µε σπονδείους στους πρώτους στίχους. Η Burton 192 θεωρεί ότι σε αυτό το σηµείο της
παρόδου ο Χορός αυξάνει την συναισθηµατική ένταση.
105
Για τις παρατηρήσεις ως προς τα µέτρα του κοµµού βλ. Kornarou 208-209 και Παράρτηµα Ι, Dale
Fasc. 3, 272-276, καθώς και Webster 173-74.
102

και το αναπόφευκτο του θανάτου για τους θνητούς106. Ο επικουρικός ρόλος του Χορού
ενισχύεται και από την αναλογία των στίχων µεταξύ των δύο µετεχόντων στον κοµµό:
στον Χορό αποδίδονται 53 στίχοι, έναντι 69 στην Ηλέκτρα, η οποία διατυπώνει
εµφατικά την αµετάκλητη απόφασή της να συνεχίσει τον θρήνο της, ενώ ο Χορός
παραµερίζοντας το συναίσθηµα σχολιάζει (137-139):
ll' oëtoi tñn g' ¤j Aýda
pagkoÛnou lÛmnaw pat¡r' nstseiw oëte gñoisin oët' ntaiw.

Η Ηλέκτρα δεν αλλάζει γνώµη και ο Χορός αναφέρεται στον Ορέστη, για τον οποίο η
Ηλέκτρα παραπονιέται ότι δεν έρχεται. Ο Χορός την ενθαρρύνει, αλλά η Ηλέκτρα
θρηνεί για την τωρινή της κατάσταση. Στη συνέχεια ο Χορός εστιάζει στην ηµέρα του
φόνου και η Ηλέκτρα αρχίζει πάλι τον θρήνο, ενώ ο Χορός της ζητάει να σταµατήσει.
Η Ηλέκτρα τονίζει ότι ο θρήνος δεν είναι δική της επιλογή, αλλά αναγκάζεται από τις
καταστάσεις και δεν ωφελούν οι προτροπές τους να σταµατήσει107.
Αν και ο προηγούµενος θρήνος της Ηλέκτρας αναφερόταν κυρίως στο
παρελθόν, στον κοµµό γίνεται σαφής η πρόθεσή της να συνεχίσει την ίδια τακτική στο
παρόν και στο µέλλον, µέχρι να επιτύχει την εκδίκηση. Ο ίδιος ο κοµµός δεν
συγκεντρώνει πολλά θρηνητικά µοτίβα, αλλά αποτελεί περισσότερο υπεράσπιση του
δικαιώµατος της Ηλέκτρας να θρηνεί. Το σηµαντικό στοιχείο, που επανέρχεται, είναι η
τωρινή κατάσταση της Ηλέκτρας (164-167, 185-192). Η ίδια τονίζει ότι µετά τον
θάνατο του πατέρα της έχει καταντήσει υπηρέτρια στο σπίτι της, άγαµη, χωρίς παιδιά,
χωρίς ελπίδα. Στους στίχους 201-212 η Ηλέκτρα θρηνεί, όταν ο Χορός της θυµίζει την
ηµέρα του θανάτου του Αγαµέµνονα. Επικαλείται την ηµέρα εκείνη και τη νύχτα,
αναφέρεται στον δικό της χαµό και εύχεται ο ∆ίας να τιµωρήσει τους ενόχους.
Πρόκειται ουσιαστικά για gño, επειδή καταριέται τους φονιάδες. Ο Χορός της ζητάει
να σιωπήσει (213): frzou m¯ pñrsv fvneÝn. Ο gñow είναι επικίνδυνος και προκαλεί
φόβο, επειδή η εκδίκηση πραγµατοποιείται µόνο µε τη συνδροµή του ίδιου του νεκρού.
Εκφωνείται µόνο από τους στενούς συγγενείς του νεκρού και συχνότερα από γυναίκες
συγγενείς. Αµέσως µετά η Χρυσόθεµη ανακοινώνει στην Ηλέκτρα την απόφαση του
Αιγίσθου να τη φυλακίσει, αν δε σταµατήσει να θρηνεί (379-384), γεγονός το οποίο
ίσως απηχεί τον περιορισµό στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ. των υπερβολικών εκδηλώσεων
πένθους µόνο κατά την πρόθεση στο σπίτι του νεκρού. Ο gñow της Ηλέκτρας φοβίζει
τους φονιάδες, επειδή γνωρίζουν ότι πράγµατι φέρνει την εκδίκηση. Είναι σηµαντικό
106

Η προτροπή της Ηλέκτρας προς τον Χορό να συµµετέχει στον θρήνο της αντιβαίνει στη νοµοθεσία
του Σόλωνα, καθώς δεν πρόκειται για συγγενείς του νεκρού. Βλ. και Foley 151.

ότι ο gñow της Ηλέκτρας ακούγεται µόνο από γυναίκες. Στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή ο
γυναικείος θρήνος και η δράση των ανδρών δεν παρουσιάζονται ως συµπληρωµατικές
πλευρές στην υλοποίηση της εκδίκησης, αλλά αντίθετα βρίσκονται σε αντιπαράθεση
µεταξύ τους. Ο Ορέστης απευθύνεται µόνο σε άνδρες και στον Απόλλωνα, για να
επιτύχει τον στόχο του108. Πριν την αναγνώριση των δύο αδερφών, µόνο οι γυναίκες
προσφέρουν στην Ηλέκτρα δηµόσια αναγνώριση109. Ωστόσο, στη συνέχεια του
δράµατος γίνεται εµφανές ότι ο gñow της Ηλέκτρας συµβάλλει στην επιτυχία του
εγχειρήµατος και δικαιώνεται η δική της ηθική, η ηθική της βεντέττας110. Σύµφωνα µε
την ηθική αυτή, οι γυναίκες διατηρούν µια ελευθερία λόγου και «σκοτώνουν» µε τα
λόγια, εφόσον τους απαγορεύεται από τη φύση τους να διαπράξουν φόνο, σε αντίθεση
µε τους άνδρες, οι οποίοι υλοποιούν την εκδίκηση, χωρίς όµως το ίδιο δικαίωµα
ελευθερίας λόγου111: οι ρόλοι, εποµένως, των δύο φύλων στη συγκεκριµένη τραγωδία
είναι διακριτοί, µε µόνη εξαίρεση την περίπτωση της Κλυταιµήστρας.
Συνεπώς, στο πρώτο µέρος του δράµατος έχουµε δύο θρηνητικά άσµατα. Το
πρώτο αποτελεί δείγµα του gñou της Ηλέκτρας επαναλαµβανόµενου στο παρελθόν. Το
δεύτερο είναι ένας κοµµός, όπου δίνεται έµφαση στην ανάγκη για συνέχιση του θρήνου
και στο παρόν και στο µέλλον. Ο Χορός δεν go, αλλά θρηνεί παρηγορητικά,
συµπάσχει και συµβουλεύει την Ηλέκτρα, η οποία υπεραµύνεται της επιλογής της και
προς το τέλος του κοµµού υπάρχει ένας gñow για τον πατέρα της, ανάλογος στο
περιεχόµενο µε τον πρώτο της gño, αλλά σε διαφορετικά µέτρα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζoυν οι αναφορές της Ηλέκτρας στο τραγούδι της, καθώς
και οι χαρακτηρισµοί των άλλων υποκριτών και του Χορού γι’ αυτό. Ο Ορέστης
χαρακτηρίζει το τραγούδι της Ηλέκτρας gño (gñvn 81), ενώ ο Χορός χρησιµοποιεί τη
λέξη oÞmvgn (123) και gñoisin (139), και η Χρυσόθεµη χρησιµοποιεί δύο φορές τη
λέξη gñvn (375, 379). Την ίδια λέξη χρησιµοποιεί και η Κλυταιµήστρα (291), της
οποίας όµως τα λόγια µεταφέρει η Ηλέκτρα112. Η ίδια η Ηλέκτρα χρησιµοποιεί άλλοτε
τη λέξη gñow και άλλοτε τη λέξη yr°now (την οποία, αξίζει να σηµειωθεί, χρησιµοποιεί
µόνον η Ηλέκτρα): yr®nvn (232), ôjutñnvn gñvn (243), yr®noiw (255), gñvn (353).
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Γενικά για τον ρόλο του Χορού της Ηλέκτρας του Σοφοκλή στην εξέλιξη της δράσης βλ. Gardiner
139-163.
108
Για τη σύγκρουση ανδρών-γυναικών στο θέµα της εκδίκησης βλ. Foley 157.
109
Βλ. Foley 163.
110
Ο όρος ανήκει στη Foley 159.
111
Βλ. Foley 152-153.
112
Σύµφωνα µε την Batchelder 57, η Ηλέκτρα ενεργεί ως ποιήτρια ψόγου, όταν µεταφέρει µε ακρίβεια τα
λόγια της Κλυταιµήστρας. Ο Bers 58-59 αναφέρεται στους στίχους αυτούς και τονίζει ότι ο ευθύς λόγος
«is typical, not specific». Εποµένως, η Ηλέκτρα προσπαθεί να µεταφέρει το είδος των λόγων της µητέρας
της, δεν µιµείται τα λόγια της, και έτσι πιθανόν η λέξη gñvn να εισάγεται και εδώ από την Ηλέκτρα.

Οι λέξεις yr°now και gñow θέτουν και στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή το ίδιο
πρόβληµα, όπως και στις Χοηφόρους του Αισχύλου. Όπως τονίστηκε και παραπάνω,
εφόσον βασικό στοιχείο του τραγουδιού είναι η εκδίκηση και η επαφή µε τον Κάτω
Κόσµο, ο κοµµός και η πρώτη µονωδία της Ηλέκτρας αποτελούν gño. Η Ηλέκτρα ως
κόρη του Αγαµέµνονα πρέπει να συµµετέχει µε τον δικό της τρόπο στην εκδίκηση για
τον φόνο του πατέρα της και ο µόνος τρόπος είναι ο θρήνος της. Κανονικά ο ρόλος
αυτός ανήκει στη σύζυγο ή τη µητέρα, αλλά η Ηλέκτρα βρέθηκε µόνη, λόγω συγκυριών
και αισθάνεται την ανάγκη να το πράξει η ίδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι παροµοιάζει
τον εαυτό της µε µητέρα που θρηνεί (107): m¯ oé teknol¡teir' Ëw tiw hdÅn. Όπως το
αηδόνι113, η Ηλέκτρα αποκαλείται teknol¡teira, αυτή που χάνει τα παιδιά της, αλλά
είναι πιθανό να υποδηλώνει την αφύσικη συµπεριφορά της Κλυταιµήστρας ως µητέρας
απέναντι στα παιδιά της114. Στον κοµµό συγκρίνει τον θρήνο της µε αυτό της Πρόκνης
για τον γιο της, τον Ίτυ, και της Νιόβης για τα παιδιά της (147-152)115:
ll' ¤m¡ g'  stonñess' raren fr¡naw,
 Itun, aÞ¢n Itun ôlofæretai,
örniw tuzom¡na, Diòw ggelow.
ÞÆ pantlmvn Niñba, s¢ d' ¦gvge n¡mv yeñn,
t' ¤n tfÄ petraÛÄ,
aÞaÝ, dakræeiw.

Τα λόγια της υποδηλώνουν ένα συνεχές θρηνητικό άσµα, του οποίου οι λέξεις µε την
επανάληψη χάνουν το νόηµά τους και αποµένουν άδειοι ήχοι. Θα µπορούσε να
υποστηριχτεί ότι εκφωνούνται από µια γυναίκα άδεια από ζωή, της οποίας το όνοµα
αποτελεί σύµβολο κενότητας «α-λεκτρον»116. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, αν και είναι
κόρη του Αγαµέµνονα, ο θρήνος της παροµοιάζεται µε θρήνο µητέρας για τον χαµό του
113

Για τη σχέση του αηδονιού µε τον θρήνο βλ. Segal (1993a) 66-73. Για τις Γοργόνες ως µυθικές
προγόνους του αηδονιού ως προς την εκφορά θρήνου και τη µετατροπή του σε λυρικό τραγούδι βλ. Segal
(1994) 17-34.
114
Βλ. Segal (1981) 256.
115
Σύµφωνα µε τον Segal (1981) 267, οι µύθοι της Πρόκνης και της Νιόβης µεταφέρουν τη µητρική
αγάπη στο άγριο βασίλειο του δάσους ή του βουνού. Αργότερα ο Segal (1993a, 70), συµπληρώνει ότι η
µεταµόρφωση της Νιόβης σε πέτρα, εκτός από την ανάµειξή της µε την άγρια φύση, υποδηλώνει και την
ταύτισή της µε τον κόσµο των νεκρών. Ωστόσο, η Carson 7 θεωρεί ότι η Πρόκνη και η Νιόβη για την
Ηλέκτρα ενσωµατώνουν µια νίκη της γυναικείας γλώσσας, η οποία είναι άγνωστη στους άλλους.
Καταφέρνουν να πουν ό,τι θέλουν µε ιδιόλεκτο, παραβλέποντας τον έναρθρο λόγο. Έχουν µια
αξιοσηµείωτη δύναµη να υπονοµεύουν τον κόσµο των άλλων και τους κανόνες του. Για την Burnett 122,
σηµ. 10, 11 η Νιόβη συµβολίζει τον «πετρωµένο χρόνο», ενώ η Πρόκνη τον ατέλειωτο θρήνο. Η Sultan
107-108 εισάγει µια διαφορετική ερµηνευτική παρατηρώντας ότι η Ηλέκτρα, παροµοιάζοντας τη λύπη
της µε αυτήν της Πρόκνης, την παρουσιάζει ως άγγελο στον ∆ία, µε σκοπό να εξασφαλίσει τη θεϊκή
συνδροµή στην πράξη της εκδίκησης. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται στο πρόσφατο άρθρο της η
Suksi 651-52, όπου τονίζει ότι το στοιχείο που συνδέει την Ηλέκτρα µε την Πρόκνη είναι η εκδίκηση:
όπως η Πρόκνη σκότωσε, σύµφωνα µε τον µύθο, τον Ίτυ, για να εκδικηθεί τον Τηρέα, έτσι και η
Ηλέκτρα επιθυµεί να πάρει εκδίκηση για τον φόνο του πατέρα της, µε τη δολοφονία της Κλυταιµήστρας
από τον Ορέστη.
116
Για το όνοµα βλ. Ringer (1998) 145.

παιδιού της. Η παροµοίωση της Ηλέκτρας µε µητέρα προκαλεί κατάπληξη. Η Πρόκνη
είναι µητέρα, η οποία σκοτώνει τα παιδιά της και µεταµορφώνεται σε αηδόνι. Η Νιόβη
είναι µητέρα, δεν σκοτώνει τα παιδιά της, αλλά θρηνεί για το χαµό τους και
µεταµορφώνεται σε πέτρα. Η Ηλέκτρα δεν είναι µητέρα, ωστόσο θρηνεί για τον πατέρα
της. Πιθανόν η παροµοίωση να παραπέµπει στη συνέχεια του δράµατος, όπου η
Ηλέκτρα θρηνεί για τον «νεκρό» Ορέστη και η υδρία που κρατάει στα χέρια της να
ταυτίζεται µε µήτρα. Σηµαντική, επίσης, είναι η διαπίστωση της Loraux117 ότι στην
τραγωδία παροµοιάζονται µε την Πρόκνη παρθένες (∆αναΐδες, Αντιγόνη, Ηλέκτρα) για
διαφορετικούς λόγους και όχι για το στοιχείο της µητρότητας. Εποµένως, ο θρήνος της
Ηλέκτρας παροµοιάζεται µε µητρικό θρήνο, τόσο ως προς την ένταση στην έκφραση
του πόνου (πρβλ. Νιόβη), όσο και ως προς τον ήχο, ο οποίος ανακαλεί φωνή αηδονιού
(πρβλ. Πρόκνη)118. Τη δική του εκδοχή για την Πρόκνη εκφράζει ο Παυσανίας (1.41.9):
aß d¢ gunaÝkew ¤w m¢n Ay®naw fÛkonto, yrhnoèsai d¢ oåa
¦payon kaÜ oåa nt¡drasan êpò dakrævn diafyeÛrontai, kaÛ sfisi t¯n ¤w hdñna kaÜ xelidñna metabol¯n
¤pef®misan ÷ti oämai kaÜ aðtai aß örniyew ¤leeinòn
kaÜ yr®nÄ ÷moion dousin.

Κατά τον Παυσανία το κελάηδηµα του αηδονιού µοιάζει µε το θρηνητικό τραγούδι και
συνεπώς δεν είναι τυχαία η µεταµόρφωση της θρηνωδού Πρόκνης σε αηδόνι.
Ο gñow της Ηλέκτρας, καθώς και ο κοµµός εκφωνούνται για τον νεκρό
Αγαµέµνονα στην αρχή της τραγωδίας. Προς το τέλος του δράµατος έχουµε δύο
άσµατα για τον Ορέστη, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι νεκρός. Μετά την ανακοίνωση
του «θανάτου» του από τον παιδαγωγό, η Ηλέκτρα θρηνεί σε ιαµβικό τρίµετρο (804822). Τα λόγια της χαρακτηρίζονται από συναισθηµατική φόρτιση και αποτελούν
εξαίρετο δείγµα της τέχνης του Σοφοκλή119. Απευθύνεται στον Ορέστη και δηλώνει
από την αρχή ότι ο θάνατός του σηµαίνει και τον δικό της θάνατο (808): Or¡sta
fÛltay', Ëw m' pÅlesaw yanÅn. Αναρωτιέται πού να πάει και τί να κάνει τώρα που

έµεινε µόνη (812-814) και αποφασίζει120 να µην ξαναµπεί στο παλάτι, αλλά να
περιφέρεται, ώσπου να πεθάνει καταλήγοντας, σε σχήµα κύκλου, στην ιδέα του
117

Βλ. Loraux (1998) 61-63 και 57-65 για το µοτίβο του αηδονιού.
Η σύνδεση του αηδονιού µε τον Κάτω Κόσµο ενισχύεται από τη δηµοσίευση ενός λυρικού ποιήµατος
από τον Rutherford, όπου ένα αηδόνι επικαλείται τη ∆ήµητρα. Ο Rutherford 42 επισηµαίνει την
οµοιότητα στον ήχο του τραγουδιού του αηδονιού Itun Itun, µε την επωδό του ποιήµατος àtv àtv
x]orñw. Εξάλλου, τονίζει ότι οι ήχοι των πουλιών (και κυρίως του αηδονιού, το οποίο αποτελεί διάσηµο
σύµβολο του ανθρώπινου τραγουδιού) συχνά χρησιµοποιούνται ως επωδοί, επειδή είναι εύκολοι, είναι
ακατανόητοι και διακρίνονται από επαναληπτικότητα (πρβλ. τα χαρακτηριστικά των gñvn).
119
Πρβλ. Kells ad loc.
120
Σύµφωνα µε τον Kells ad loc., η απόφαση της Ηλέκτρας αποτελεί το µοναδικό σηµείο που προωθεί τη
δράση στον συγκεκριµένο λόγο.
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θανάτου (822): læph d', ¤n zÇ· toè bÛou d' oédeÜw pñyow. Ο θάνατος του Ορέστη
ισοδυναµεί µε µεταφορικό θάνατο της Ηλέκτρας, αφού η Ηλέκτρα ζει και αποκτά
υπόσταση µέσω των αντρών της οικογενείας της, του πατέρα της και του αδερφού της.
Μετά τον θάνατο του πατέρα της έχει σηµείο αναφοράς τον αδερφό της, µετά τον
θάνατο του αδερφού της χάνεται και η ίδια, «πεθαίνει», αφού από τη στιγµή που δεν
έχει ούτε σύζυγο, δεν µπορεί ως γυναίκα να έχει κοινωνική ταυτότητα.
Ο Χορός παρακολουθεί τον λόγο της Ηλέκτρας και ο κορυφαίος µε µετέχοντες
τον Χορό και την Ηλέκτρα (823-870) αρχίζει τον κοµµό, ο οποίος αποτελείται από δύο
στροφές και αντιστροφές121:
Α΄ στροφή-αντιστροφή (823-836=837-848) ιωνικό µέτρο,
Β΄ στροφή-αντιστροφή (849-858=859-870) συνδυασµός αναπαιστικού,
χοριαµβικού και δοχµιακού µέτρου.
Ο κοµµός έχει τη µορφή διαλόγου του είδους λαβή-αντιλαβή. Η δοµή αυτή
αντικατοπτρίζει τη συναισθηµατική φόρτιση της Ηλέκτρας και του Χορού για τον
πρόσφατο χαµό του Ορέστη και διαφοροποιείται από τον θρήνο του κοµµού της
Παρόδου (121-250), της οποίας η δοµή είναι απλούστερη122. Είναι χαρακτηριστικό ότι
στον Χορό αποδίδονται 10 στίχοι, στην Ηλέκτρα ακριβώς οι διπλάσιοι, 20 στίχοι, ενώ 8
στίχους µοιράζονται ο Χορός και η Ηλέκτρα µαζί, εποµένως είναι εµφανής η κυριαρχία
της Ηλέκτρας στον κοµµό, η οποία ωστόσο, σε αντίθεση µε τον προηγούµενο, δεν
περιγράφει το τραγούδι της. Στον στίχο 870 αναφέρει τη λέξη gñvn, αλλά για να
τονίσει ότι ο αδερφός της τάφηκε χωρίς τους gñouw της ίδιας.
Ο Χορός αρχικά προσπαθεί να παρηγορήσει την Ηλέκτρα, αναφέροντας ως
παράδειγµα τον Αµφιάραο (838)123, αλλά στη συνέχεια του κοµµού ταυτίζεται µε την
Ηλέκτρα και φοβάται για την τύχη του Ορέστη (860, 864). Η τελευταία του λέξη στον
κοµµό είναι ένα απεγνωσµένο papaÝ (866). Η στάση του Χορού κορυφώνεται κατά τη
διάρκεια του κοµµού και, ενώ αρχικά διατηρεί τον παραµυθητικό ρόλο, όπως και στον
πρώτο κοµµό (121-250), σταδιακά συνειδητοποιεί το µέγεθος της συµφοράς από τον
χαµό του Ορέστη και τελειώνει, γιατί στερεύει από λόγια, µε ένα επιφώνηµα
απελπισίας, το µοναδικό που εκφωνεί ο Χορός σε όλο το δράµα.
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Για το µέτρο βλ. Dale Fasc. 1, 36-37 και Kornarou Παράρτηµα Ι.
Για τη σχέση της δοµής του κοµµού µε την ψυχολογική κατάσταση των συµµετεχόντων σ’ αυτόν βλ.
Kornarou 42.
123
Πρβλ. Kells ad loc.
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Η Ηλέκτρα αρχίζει τον θρήνο της µόνο µε επιφωνήµατα (829, 830)124 και στη
συνέχεια θρηνεί σε λυρικά µέτρα125, τόσο για τον Ορέστη (861-863), όσο και για τον
εαυτό της (833-836, 846-849, 850-852). Είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιµοποιεί
υπερθετικό βαθµό, για να δείξει την απελπισία της (850-852):
kgÆ toèd' àstvr, êperÛstvr,
pansærtÄ pamm®nÄ pollÇn
deinÇn <te> stugnÇn t' xyÇn.

Μέσα σε τρεις στίχους περιγράφει όλη της τη ζωή και την οδύνη που αισθάνεται. Η
µοναδική της ελπίδα, ο αδερφός της είναι νεκρός και εξανεµίζεται κάθε πιθανότητα για
εκδίκηση. Όλη της η προσπάθεια, οι gñoi της όλα αυτά τα χρόνια αποβαίνουν µάταιοι.
Η ίδια της η φύση κλονίζεται, εφόσον είχε ταυτιστεί µε τον gño και αποτελούσε την
κατεξοχήν έκφρασή του. Το µέλλον της είναι αβέβαιο και δυσοίωνο χωρίς τον Ορέστη.
Η ζωή της ολόκληρη έχει περάσει µέσα στον πόνο, χωρίς αποτέλεσµα. Παρελθόν,
παρόν και µέλλον είναι το ίδιο, ο χρόνος δεν έχει σηµασία γι’ αυτήν και αδιαφορεί για
το πέρασµά του.
Το σηµαντικό στοιχείο, που διατρέχει όλο τον κοµµό και τον χαρακτηρίζει,
είναι η κατάσταση των ζωντανών µετά τον θάνατο του νεκρού. ∆εν δίνεται έµφαση
στον νεκρό, αλλά στο µέλλον των ζωντανών. Ωστόσο, το άσµα µπορεί να
χαρακτηριστεί θρηνητικό. Στην Ηλέκτρα αναλογεί το µεγαλύτερο µέρος του θρήνου. Ο
Χορός, αν και στο τέλος συµµερίζεται τις απόψεις της, διατηρεί µια ουδέτερη στάση
και θρηνεί παραµυθητικά, εκφράζοντας την απελπισία του στο τέλος. Το τραγούδι της
Ηλέκτρας όµως δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί gñow, γιατί λείπει το θέµα της
εκδίκησης, η οποία κυριαρχεί στους gñouw της για τον Αγαµέµνονα και την οποία ο
Ορέστης ως ο τελευταίος αρσενικός απόγονος της οικογένειας θα µπορούσε να φέρει σε
πέρας: ο θάνατος του Ορέστη όµως και αυτός του Αγαµέµνονα δεν συντελέστηκαν µε
τον ίδιο τρόπο.
Στο τέλος του κοµµού η Ηλέκτρα εκφράζει το παράπονο ότι ο Ορέστης έµεινε
άταφος και άκλαυτος (869-870). Τη στιγµή όµως που παίρνει στα χέρια της την υδρία
µε τη σποδό του Ορέστη ξεσπά σε λυγµούς και αποδίδει στον Ορέστη τον yr°no, που
όφειλε ως αδερφή του, σε ιαµβικό τρίµετρο (1126-1170)126. Η σποδός του Ορέστη είναι
για την Ηλέκτρα το νεκρό σώµα του Ορέστη και του απευθύνεται σε β΄ πρόσωπο
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Στις περισσότερες περιπτώσεις τα επιφωνήµατα συναντώνται στην αρχή του στίχου και συχνά στην
αρχή στροφής, για τα οποία βλ. Kornarou 92.
125
Βλ. Gardiner 152, σηµ. 23.
126
Σύµφωνα µε την Kornarou 133, στην τραγωδία τις περισσότερες φορές, που εµφανίζεται µονόλογος,
αντί για κοµµό, για τον θρήνο ενός πρόσφατου ή µακρινού θανάτου, αυτό υποδηλώνει ότι οι συνθήκες
θανάτου δεν είναι φυσιολογικές. Στην προκειµένη περίπτωση ο θρήνος υπονοµεύεται από την παρουσία
του ζωντανού Ορέστη στη σκηνή.

αναφέροντας αρκετά θρηνητικά µοτίβα: αντίθεση παρόντος-παρελθόντος (1128-1130,
1136-1137), ευχή να είχε πεθάνει η ίδια (1131), αντίθεση νεκρού-ζωντανού (11411145), αναφορά στην τελετή της ταφής (1138-1140). Η Ηλέκτρα θρηνεί για τον αδερφό
της σαν µάνα (1147-1148), δηλώνει ότι είναι και αυτή νεκρή (1152) και ξεσπάει σε
λυρικούς αναπαίστους, φτάνοντας στο αποκορύφωµα της θλίψης της µε κραυγές πόνου
και επιφωνηµατικές εκφράσεις (1160-1162):
Oàmoi moi.
V d¡maw oÞktrñn. Feè, feè.
V deinottaw, oàmoi moi.

Επανέρχεται το ιαµβικό µέτρο127 και παρακαλεί τον Ορέστη να µοιραστεί τον τάφο του
µαζί της, να κατοικεί εκεί µέσα, γιατί εδώ έξω είναι: t¯n mhd¢n eÞw tò mhd¡n (1166).
Ποθεί (στ. 1168) να βρεθεί µαζί του στον τάφο του, γιατί είναι ο µόνος τρόπος να σωθεί
από τον πόνο (1170): toçw gr yanñntaw oéx õrÇ lupoum¡nouw.
Η δύναµη του λόγου στον παραπάνω yr°no της Ηλέκτρας αναδεικνύει την
τεχνική του Σοφοκλή. Στο πρώτο µισό (1126-1142) παρατηρούνται επαναλήψεις:
xeroÝn (1129) xeroÝn (1132, πάλι ως τελευταία λέξη) xersÛn (1138) xersÛ (1141), nèn
m¡n (1129) nèn d¡ (1130), ¤j¡pempon (1128) ¤j¡pemc’ (1130) ¤kp¡mcai (1132), smÛkrow
smÛkrÄ (1142), ¤w j¡nhn … gaÝan (1132) kpÜ g°w llhw (1136). Στο δεύτερο µέρος

(1143-1170) στους στίχους oàmoi tlaina t°w ¤m°w plai trof°w / nvfel®tou, t¯n
¤gÆ ym' mfÜ soÜ / pñnÄ glukeÝ par¡sxon (1142-1144) δηµιουργείται παρήχηση του

πι, του φι, του ταυ, καθώς και επανάληψη των ήτα και άλφα. Στους επόµενους στίχους
ο τόνος της φωνής σταδιακά ανεβαίνει και οι προτάσεις είναι κοφτές, προετοιµάζοντας
για το λυρικό ξέσπασµα oàmoi moi (1160)128.
Η υδρία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο και επιτελεί διάφορες λειτουργίες στο
πλαίσιο του δράµατος. Αναπαριστά τη σύγκρουση φαίνεσθαι-είναι, ζωής-θανάτου,
δύναµης-αδυναµίας, και παράλληλα µέσω της υδρίας γίνεται η αναγνώριση των δύο
αδερφών129. Ωστόσο, ο ρόλος της υδρίας είναι ακόµα πιο σύνθετος για την εξέλιξη της
δράσης: καθώς πρόκειται για θέατρο, παρουσιάζεται ως µια πράξη µίµησης µέσω της
οποίας το ακροατήριο οδηγείται να πιστέψει ότι περιέχει τη σποδό του νεκρού Ορέστη,
127

Το µέτρο αποτελεί ένδειξη για επίσηµο θρήνο. Ωστόσο, το ιαµβικό µέτρο και η διακοπή του από
αναπαίστους οφείλονται στο αβάσιµο του θρήνου της Ηλέκτρας για τον ζωντανό Ορέστη. Για το χωρίο
βλ. Brown 73.
128
Για τις παρατηρήσεις που αφορούν στη γλώσσα βλ. Kitzinger 322, σηµ. 59, η οποία θεωρεί ότι η
γλώσσα της Ηλέκτρας εντυπωσιάζει το ακροατήριο για το πάθος της και δεν αφήνει περιθώριο
αµφισβήτησης της λειτουργίας του λόγου της. Αποτελεί µια απάντηση στον θρήνο της Ηλέκτρας για τον
Αγαµέµνονα και, συνεπώς, µια εσκεµµένη υπονόµευση του λόγου της, άποψη µε την οποία διαφωνώ,
όπως φαίνεται παρακάτω. Ο θρήνος της Ηλέκτρας για τον Ορέστη δεν δρα υπονοµευτικά. Βλ. Kitzinger
323, σηµ. 60.

δηλαδή τον θάνατο130. Όµως, στη συνέχεια αποδεικνύεται ότι πρόκειται για ένα δράµα
µέσα στο δράµα, όπου αλήθεια και ψεύδος συµπλέκονται και τα µεταξύ τους όρια
καθίστανται δυσδιάκριτα. Οι λέξεις έχουν διττό περιεχόµενο και χάνουν το νόηµά τους,
το σηµαίνον διαχωρίζεται από το σηµαινόµενο131. Ενώ αρχικά η υδρία συµβολίζει τον
θάνατο και ο εξωτερικός κόσµος τη ζωή, στο τέλος η υδρία, αν και άδεια, εµπεριέχει
µια δυναµική η οποία επιφέρει τον θάνατο132.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται ο yr°now της Ηλέκτρας για τον Ορέστη. Η
Ηλέκτρα παίρνει στα χέρια της την υδρία και ο yr°now της αποτελεί µία από τις
σηµαντικότερες σκηνές στο αρχαίο ελληνικό δράµα. Οι θεατές έχουν επίγνωση της
κατάστασης και περιµένουν την αναγνώριση. Ο Σοφοκλής τοποθετεί στη σκηνή την
Ηλέκτρα µε την υδρία και τον ζωντανό Ορέστη, καθένας από τους οποίους έχει έναν
συµβολισµό: η Ηλέκτρα αποτελεί το σύµβολο του θανάτου εν ζωή, µιας παρωδίας της
ζωής, ο Ορέστης τη δράση και η υδρία, η οποία στη σκηνή αυτή λειτουργεί ως τρίτος
υποκριτής133, συµβολίζει την απάτη, τη µεταφορά, το ίδιο το θέατρο. Τελικά, όταν
αποκαλύπτεται η αλήθεια, επικρατεί η δράση και η ζωή για τους επί σκηνής θεατές και
ο θάνατος για τους ανταγωνιστές τους134. Συνεπώς, ο θρήνος συµβάλλει στην
προώθηση της δράσης και την υλοποίηση της εκδίκησης, διαδραµατίζει δηλαδή τον
δικό του ρόλο. Ωστόσο, η ένταξή του σ’ αυτό το πλαίσιο δεν αποδυναµώνει την ισχύ
του θρηνητικού άσµατος και δεν αποτελεί πρόθεση του Σοφοκλή η παρωδία του. Οι
gñoi της Ηλέκτρας για τον πατέρα της είναι αποτελεσµατικοί, εφόσον οδηγούν στην

εκδίκηση. Ο yr°now για τον Ορέστη επιτελεί συγκεκριµένη λειτουργία: την αναγνώριση
των δύο αδερφών135. Το ήθος της Ηλέκτρας ταυτίζεται και ορίζεται µέσω του θρήνου
και µόνο µ’ αυτόν τον τρόπο θα µπορούσε να την αναγνωρίσει ο Ορέστης. Είναι
αξιοσηµείωτο ότι στον πρόλογο ο παιδαγωγός αποτρέπει τον Ορέστη να ακούσει τον
gño της Ηλέκτρας, επειδή ο Σοφοκλής ήθελε να καθυστερήσει την αναγνώριση.
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Για τις αντιθέσεις και την αναγνώριση βλ. Segal (1981) 278-280.
Πρβλ. Ringer (1998) 139.
131
Η αλλοίωση του περιεχοµένου των λέξεων συνδέεται µε την περιγραφή του Θουκυδίδη 3.82 για την
αλλαγή της αξίας των λέξεων κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέµου, στη διάρκεια του οποίου
διδάσκεται η Ηλέκτρα, για τα οποία βλ. Ringer (1996) 100, σηµ. 8 και Ringer (1998) 21-24, 160, 215
σηµ. 2. Αναλυτικά για την αντιστοιχία λέξεων και αφηρηµένων εννοιών στο έργο του Θουκυδίδη βλ.
Allison (1997a) 2-18.
132
Πρβλ. Ringer (1998) 155 και 200.
133
Πρβλ. Αισχύλου Χοηφόροι, όπου αντίστοιχο ρόλο τρίτου υποκριτή διαδραµατίζει ο τάφος του
Αγαµέµνονα.
134
Για τη σκηνή αυτή βλ. Ringer (1998) 189.
135
H Hartigan 87 τονίζει ότι ο Ορέστης ακούγοντας τον θρήνο της αδερφής του επισπεύδει την
αναγνώριση, επειδή θεωρεί ότι ο θρήνος από την αδερφή του είναι κακός οιωνός γι’ αυτόν. ∆έχεται να
«πεθάνει» και να προσποιηθεί τον νεκρό για τις ανάγκες του σχεδίου του, αλλά ακούγοντας τον θρήνο
από την Ηλέκτρα τροµάζει και αποκαλύπτεται. Με αυτόν τον τρόπο ο θρήνος προωθεί τη δράση.
130

Επιθυµούσε πρώτα να διαπλάσει το ήθος της ηρωίδας του136 και µετά να προχωρήσει,
σε αντίθεση µε τον Αισχύλο ο οποίος τοποθετεί την αναγνώριση στην αρχή του
δράµατος. Αν ο Ορέστης άκουγε από την αρχή τον gño της Ηλέκτρας, η τροπή του
σοφόκλειου δράµατος θα ήταν διαφορετική.
Είναι εµφανές από τα παραπάνω ότι ο λόγος διαδραµατίζει έναν σηµαντικό
ρόλο στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στην πρόταση της A.
Batchelder ότι η Ηλέκτρα είναι µια τραγωδία ποιητικής, όπου έχουµε αγώνες λόγων µε
βασικότερο τον αγώνα Ορέστη-Αιγίσθου, στον οποίο επικρατεί ο Ορέστης. Βασικό
επιχείρηµα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί το γεγονός ότι, σε αντίθεση µε τον
Αισχύλο και τον Ευριπίδη, µόνο στον Σοφοκλή ο Ορέστης σκοτώνει πρώτα την
Κλυταιµήστρα και αφήνει τελευταίο τον Αίγισθο. Η έµφαση στον λόγο φαίνεται ήδη
από την αρχή του έργου, όπου η Ηλέκτρα, αντίθετα µε τα έργα του Αισχύλου και του
Ευριπίδη, πρώτα ακούγεται να φωνάζει (στ. 86) και µετά παρουσιάζεται η ίδια στη
σκηνή137. Είναι σηµαντικοί οι πρώτοι στίχοι της θρηνητικής µονωδίας της (88-94):
pollw m¢n yr®nvn Ódw,
pollw d' nt®reiw ¾syou
st¡rnvn plagw aßmassom¡nvn,
õpñtan dnofer nçj êpoleify»
t d¢ pannuxÛdvn ³dh stugeraÜ
junÛsas' eénaÜ mogerÇn oàkvn
÷sa tòn dæsthnon ¤mòn yrhnÇ
pat¡r'.

Η Ηλέκτρα χρησιµοποιεί πρώτα το ουσιαστικό yr®nvn και µετά το ρήµα yrhnÇ,
αυτοαναφερόµενη ουσιαστικά στο τραγούδι της. Είναι µια ποιήτρια, η οποία
απευθύνεται στο ακροατήριό της µέσω της τέχνης της, άδοντας έναν θρήνο, έναν θρήνο
για τους θρήνους138. Στη συγκεκριµένη τραγωδία η ενέργεια αυτή εξυπηρετεί µια
σκοπιµότητα: το θρηνητικό άσµα αποτελεί αποκλειστικά γυναικείο λόγο, άγνωστο και
συχνά ακατανόητο από τους άνδρες, εποµένως, στο πλαίσιο της δηµόσιας παράστασης
της τραγωδίας δηµοσιοποιείται ο γυναικείος λόγος και η Ηλέκτρα ‘εξηγεί’ τη θρηνητική
διαδικασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο παιδαγωγός δεν αφήνει τον Ορέστη να ακούσει
τον θρήνο, ως αντίθετο στη δράση139. Ο µόνος που συµµερίζεται την Ηλέκτρα είναι ο
Χορός, ο οποίος µπαίνει στη σκηνή και θρηνεί µαζί της. Ο πρώτος θρήνος της
Ηλέκτρας (77-120) και ο κοµµός (121-250) µε τον Χορό, που ακολουθεί, αποτελούν τη
µεγαλύτερη λυρική σύνθεση στα δράµατα του Σοφοκλή. Ίσως ο ρόλος της Ηλέκτρας
136

Για το ήθος της Ηλέκτρας βλ. Kornarou 214.
Βλ. Batchelder 42.
138
Βλ. Batchelder 51.
139
Για τον διαχωρισµό γυναικείου και ανδρικού λόγου στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή βλ. Rehm (1996) 57.
137

παραπέµπει σ’ αυτόν του χορηγού-ποιητή θρήνων, αφού παρουσιάζεται να καθοδηγεί
τον Χορό140, ενώ ο Σοφοκλής παρουσιάζοντας την Ηλέκτρα ως ποιήτρια θρήνων και
ταυτίζοντας τη φύση της µε τον θρήνο εµµέσως οικειοποιείται και ο ίδιος την ποιητική
των θρηνητικών ασµάτων ως κατεξοχήν γνώστης του λογοτεχνικού αυτού είδους.
Στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή η Ηλέκτρα είναι η κατεξοχήν θρηνωδός, τόσο για
τον Αγαµέµνονα, όσο και για τον «νεκρό» Ορέστη. Στις µονωδίες της θρηνεί σε
µελικούς αναπαίστους και σε ιαµβικά µέτρα, ενώ στους κοµµούς, στους οποίους
συµµετέχει µε τον Χορό, τα µέτρα ποικίλλουν. Ο πρώτος κοµµός χαρακτηρίζεται ως
gñow και ο δεύτερος ως yr°now όσον αφορά στην Ηλέκτρα, ενώ ο yr°now του Χορού

έχει παραµυθητικό ρόλο. Ο δεύτερος κοµµός του δράµατος διαφοροποιείται από τον
πρώτο σε αρκετά σηµεία, όπως στο µέτρο, στην απουσία αυτοαναφορών των
υποκριτών στο τραγούδι τους, στην απουσία του στοιχείου της εκδίκησης, διαφορές οι
οποίες οφείλονται στη διαφορετική λειτουργία των δύο κοµµών. Και στα τέσσερα όµως
θρηνητικά άσµατα ο Σοφοκλής ενσωµατώνει στο δράµα του και yr®nouw και gñouw και
µάλιστα παρουσιάζει ως ειδική του είδους και των δύο µόνον την Ηλέκτρα, η οποία
αποτελεί τον µοναδικό χαρακτήρα του δράµατος που χρησιµοποιεί και τους δύο όρους,
καθώς µόνον αυτή γνωρίζει πλήρως το περιεχόµενό αλλά και τη λειτουργία των
θρηνητικών ασµάτων.
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Για τον ρόλο της Ηλέκτρας βλ. Batchelder 54.

Ηλέκτρα και Ορέστης Ευριπίδη
Στην Ηλέκτρα του Ευριπίδη ο θρήνος είναι σηµαντικά περιορισµένος, καθώς η
Ηλέκτρα εµφανίζεται να θρηνεί µόνο στην αρχή της τραγωδίας, πριν από την Πάροδο
(112-166), ενώ µε την είσοδο του Χορού ο θρήνος συνεχίζεται ως κοµµός (167-212).
Προς το τέλος του δράµατος, µετά τη δολοφονία της Κλυταιµήστρας, ακολουθεί ένας
κοµµός του Χορού, της Ηλέκτρας και του Ορέστη, όπου θρηνούν για την κατάστασή
τους µετά τον φόνο της µητέρας τους (1177-1237). Εποµένως, όπως και στον Σοφοκλή,
ο βασικός θρήνος της Ηλέκτρας για τον πατέρα της τοποθετείται µόνο στην αρχή και
αποτελεί τη µοναδική θρηνητική µονωδία του δράµατος, εφόσον τα άλλα δύο
θρηνητικά άσµατα είναι κοµµοί.
Μετά τον Πρόλογο από τον σύζυγο της Ηλέκτρας, τον γεωργό ο οποίος εκθέτει
τα γεγονότα, εισέρχεται στη σκηνή η Ηλέκτρα µε πένθιµη περιβολή και µεταφέροντας
µια στάµνα στο κεφάλι της141, επικαλούµενη τη νύχτα (54): Î nçj m¡laina,
xrus¡vn strvn trof¡. Σε έναν σύντοµο διάλογο µε τον γεωργό εκθέτει τη θλιβερή

κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει µετά τον φόνο του Αγαµέµνονα, για τον οποίο
στη συνέχεια αρχίζει να θρηνεί σε αιολικό-χοριαµβικό µέτρο, ενώ την παρακολουθούν
κρυφά ο Ορέστης και ο Πυλάδης (112-166). Επικαλείται τον νεκρό πατέρα της,
παροτρύνοντας τον εαυτό της να τον θρηνήσει και µετά αναφέρεται στον Ορέστη και
επικαλείται τον ∆ία για την επικείµενη εκδίκηση. Στη συνέχεια αναφέρεται στο ίδιο της
το θρηνητικό άσµα παροµοιάζοντας τον εαυτό της µε κύκνο και κλείνει το τραγούδι της
µε επίκληση στον πατέρα της και αναφορά στη στιγµή του φόνου του Αγαµέµνονα.
H Ηλέκτρα χρησιµοποιεί στη µονωδία της πολλές Προστακτικές σε β΄ενικό (στ.
112, 125, 140, 150), οι οποίες είτε αποτελούν προτροπές στον εαυτό της, είτε
απευθύνονται σε κάποιον συνοδό της, που την ακολουθεί ως βουβό πρόσωπο. Το
πιθανότερο είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις δίνει κουράγιο στον εαυτό της, για να
πραγµατοποιήσει την τελετουργία του θρήνου για πολλοστή φορά142.
Η µονωδία της, την οποία η ίδια περιγράφει ως gñon (125), gñouw (141, 145),
συγκεντρώνει τα περισσότερα παραδοσιακά θρηνητικά µοτίβα: κατάσταση ζωντανού
µετά τον θάνατο του νεκρού (140-156), επίκληση στον νεκρό (122-124, 156, 161-166),
141

Η είσοδος της Ηλέκτρας στη σκηνή ανακαλεί την Ηλέκτρα του Αισχύλου και την είσοδό της στη
σκηνή συνοδευόµενη από τον Χορό των Χοηφόρων στην οµώνυµη τραγωδία. Ήδη από την αρχή της
Ηλέκτρας είναι εµφανής η στενή σχέση των δραµάτων Αισχύλου και Ευριπίδη, η οποία διατρέχει
ολόκληρο το δράµα. Βλ. Raeburn 151.
142
O Denniston ad loc. θεωρεί ότι µόνο στον στίχο 140 απευθύνεται σε κάποιον συνοδό, αλλά δεν είναι
πειστικός. Στον Ευριπίδη, αντίθετα µε τους άλλους τραγικούς, οι υποκριτές συχνά απευθύνονται στους
εαυτούς τους µε Προστακτικές, στο πλαίσιο θρηνητικών ασµάτων. Βλ. Kornarou 95, σηµ. 48 και Kaimio
125, 133-34. Εξάλλου, ο Ορέστης (107-110) προαναγγέλλει την είσοδο µόνο της Ηλέκτρας.

εκδίκηση (137-139). Αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής δύο στοιχεία: το γεγονός ότι είναι
ξηµερώµατα (νωρίτερα η Ηλέκτρα επικαλείται τη νύχτα, 54) και ότι ο θρήνος άδεται
από την Ηλέκτρα έξω από το σπίτι κοντά σε µια πηγή. Ο πραγµατικός λόγος, που
πηγαίνει στην πηγή είναι ο θρήνος, αφού η στάµνα που κρατάει είναι η πρόφαση (5559)143, ενώ στο τραγούδι της τονίζει ότι gñouw nuxÛouw ¤poryrobosv (141). Το ρήµα
¤poryrobosv εµφανίζεται άπαξ στον Ευριπίδη και έχει τη σηµασία του «κλαίω

δυνατά το ξηµέρωµα» λίγο πριν την αυγή, την µοναδική ώρα του εικοσιτετραώρου, που
λάµβανε χώρα η ταφή του νεκρού και που η Ηλέκτρα µπορεί να ξεφύγει κρυφά και να
θρηνήσει δυνατά, ενώ την ηµέρα και τη νύχτα µπορεί να θρηνεί µόνο σιωπηλά144. Ο
χρόνος της δράσης, µεταξύ νύχτας και µέρας, είναι µεταιχµιακός, σε αντίθεση µε τα
περισσότερα δράµατα, των οποίων η αρχή τοποθετείται στην αρχή της µέρας. Είναι
αξιοσηµείωτο ότι και στον Σοφοκλή τονίζεται η µεταιχµιακή κατάσταση, αλλά αφορά
µόνο στον τόπο, το κατώφλι, όπου θρηνεί η Ηλέκτρα. Στον Ευριπίδη το µεταίχµιο
αφορά τόσο στον χρόνο, µεταξύ µέρας και νύχτας, όσο και στον τόπο, κοντά σε µια
πηγή.
Ωστόσο, η επίκληση στη νύχτα αποκτά συµβολική σηµασία στη συνέχεια του
δράµατος. Μετά την αγγελική ρήση για τον φόνο του Αιγίσθου, η οποία σηµατοδοτεί
την αρχή πραγµάτωσης της εκδίκησης, η Ηλέκτρα αναφωνεί (866-869):
Î f¡ggow, Î t¡yrippon ²lÛou s¡law,
Î gaÝa kaÜ nçj ¶n ¤derkñmhn prow,
nèn ömma toémòn mptuxaÛ t' ¤leæyeroi,
145
¤peÜ patròw p¡ptvken Aàgisyow foneæw.

Σε αντίθεση µε την αρχή του δράµατος, που επικαλείται τη νύχτα (54), τώρα που ο
σκοπός της επιτυγχάνεται επικαλείται το φως, τονίζοντας ότι όλο τον καιρό της
αναµονής βρισκόταν στο σκοτάδι και τώρα είδε το φως. Η νύχτα, εποµένως, συµβολίζει
το πένθος και τους ατελείωτους θρήνους για τον νεκρό πατέρα της και το φως την
εκδίκηση που επιθυµούσε και τη δικαίωση.
Ο θρήνος της Ηλέκτρας παρόλο που παρουσιάζεται στην αρχή της τραγωδίας,
υπαινίσσεται την επανάληψη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ηλέκτρα προτρέπει τον εαυτό
της àyi tòn aétòn146 ¦geire gñon, / nage polædakrun donn147 (125-126). Το
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Η στάµνα, την οποία η Ηλέκτρα κατεβάζει στον στ. 140 από το κεφάλι της, επιτελεί και µια άλλη
λειτουργία: δηλώνει τον κοινωνικό υποβιβασµό της ηρωίδας στην κατάσταση δούλης και τον ταπεινό
τρόπο ζωής της, σε αντίθεση µε την Ηλέκτρα του Αισχύλου. Εποµένως, η στάµνα συµβολίζει το
µαρτύριο της Ηλέκτρας και τη χαρά, που βρίσκει στον θρήνο. Για τον συµβολισµό βλ. Raeburn 153-54.
144
Πρβλ. Denniston ad loc.
145
Το κείµενο της Ηλέκτρας βασίζεται στην έκδοση του Diggle.
146
Σύµφωνα µε τον Denniston ad loc., η φράση αναφέρεται στην επωδό (112-113, 127-128).
147
Για την ιδέα πρβλ. Ιλιάδα Ψ 98 tetarpÅmesya gñoio.

ρήµα nage µπορεί να έχει τη σηµασία «ανυψώνω» ή «επαναλαµβάνω», ενώ το
περιεχόµενο της φράσης polædakrun donn ουσιαστικά εξισώνεται µε τον gñon148.
Το

παραπάνω

δίστιχο

παρουσιάζει

ιδιαίτερο

ενδιαφέρον

ερµηνευτικά149.

Η

συγκέντρωση σύντοµων συλλαβών υποδηλώνει τη συναισθηµατική έξαρση της
Ηλέκτρας τη συγκεκριµένη στιγµή, ενώ η φράση tòn aétòn gñon µάλλον υπονοεί ότι ο
gñow της Ηλέκτρας συνεχώς επαναλαµβάνεται. Η εξίσωση όµως του polædakrun
donn, η οποία παραπέµπει σε ανάλογη φράση των Χοηφόρων150, µε τον gño

δηµιουργεί το οξύµωρο ‘πολύδακρη ηδονή’, πιθανόν ως σχόλιο του Ευριπίδη στις
Χοηφόρους, αλλά ίσως και στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή, οδηγώντας στα άκρα τη
συµπεριφορά της θρηνωδού: ο gñow στην περίπτωση της Ηλέκτρας του Ευριπίδη
καταντά για την ηρωίδα, παρά προσδοκίαν, don. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι η
θρηνητική διαδικασία λάµβανε χώρα κάθε αυγή έξω από τον χώρο του οίκου και η
Ηλέκτρα έλεγε σχεδόν τον ίδιο θρήνο. Η επανάληψη στοχεύει στην πραγµάτωση της
εκδίκησης, την οποία επιθυµεί η Ηλέκτρα, για την επαναφορά µιας ισορροπίας, αφού
όσο περισσότερες φορές επικαλείται τον νεκρό, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες
να εισακουστεί και να επιτύχει τον σκοπό της. Η εκφώνηση των ίδιων λέξεων κάθε
νύχτα υπό το φως της σελήνης παραπέµπει σε µαγικές και µυστηριακές τελετές, που
ενέχουν κάποιο βαθµό επικινδυνότητας για τους ενόχους. Ως γυναίκα η Ηλέκτρα δεν
έχει στη διάθεσή της άλλο όπλο για την υπεράσπιση της µνήµης του πατέρα της, από το
να θρηνεί και µ’ αυτόν τον τρόπο να προκαλεί τον ερχοµό του αδερφού της, ο οποίος
ως αρσενικός απόγονος της οικογένειας θα πάρει στα χέρια του την εκδίκηση,
φονεύοντας τους φονιάδες.
Επιπλέον, η Ηλέκτρα δεν έχει την αίσθηση του χρόνου και το τραγούδι της είναι
άχρονο, εφόσον παρατηρείται σύγχυση των χρονικών επιπέδων: στην αρχή αναφέρεται
στο παρόν (112-134), µετά περνάει στο µέλλον (135-139), επιστρέφει στο παρόν (140156) και γυρίζει στο παρελθόν (157-166). Τα χρονικά επίπεδα συγχέονται για την
Ηλέκτρα, αλλά σταθµό γι’ αυτήν αποτελεί το παρελθόν. Το παρόν είναι απόρροια του
παρελθόντος, στο οποίο ουσιαστικά ανήκει η Ηλέκτρα, και αποτελεί τη µετάβαση από
το παρελθόν στο µέλλον, όταν θα επανέλθει η χαµένη ισορροπία στον οίκο των
Ατρειδών. Η σύγχυση των χρονικών επιπέδων υποδηλώνει ότι το ίδιο το θρηνητικό
άσµα της Ηλέκτρας είναι πέραν του χρόνου, αφού αποτελεί µια συµπύκνωση των
θρήνων της Ηλέκτρας όλα αυτά τα χρόνια ως τον φόνο της Κλυταιµήστρας. Έτσι
148
149

Πρβλ. Denniston ad loc.
Η ακόλουθη ερµηνεία του δίστιχου βασίζεται στην άποψη του Raeburn 152-153.

εξηγείται η συγκέντρωση των περισσότερων παραδοσιακών θρηνητικών µοτίβων σε
αυτόν τον gño και η αναφορά στην εξωτερική εµφάνιση της πενθούσας Ηλέκτρας (146148). Ο θρήνος γενικεύεται και λαµβάνει καθολική ισχύ, γίνεται πρότυπο, στο οποίο
βασίζονται όλοι οι θρήνοι της Ηλέκτρας για τον φόνο του πατέρα της.
Εξίσου σηµαντικός είναι και ο χώρος, όπου θρηνεί η Ηλέκτρα, έξω από το σπίτι,
κοντά σε µια πηγή. Τόσο το έξω, όσο και το νερό είχαν συµβολική σηµασία στη
θρησκεία των αρχαίων. Εκτός πόλης, παλατιού ή πέραν των ορίων εκδηλώνονται όλες
οι φυσικές δυνάµεις, ο άνθρωπος είναι πιο κοντά στη φύση και στους θεούς, ενώ το
σπίτι παρέχει ασφάλεια. Σε εξωτερικό χώρο ο άνθρωπος εισακούεται ευκολότερα από
τους θεούς και τις χθόνιες δυνάµεις, γι’ αυτό η λατρεία όλων των θεών γινόταν έξω. Η
αντίθεση µέσα = ασφάλεια, έξω = κίνδυνος εµφανίζεται στην αρχαία ελληνική σκέψη
µε τη χαρακτηριστική παροιµία: oàkoi b¡lteron eänai, ¤peÜ blaberòn tò yærhfin151.
Το νερό, από την άλλη µεριά, είναι τόπος κατοικίας θεοτήτων, όπως οι Νύµφες.
Επιπλέον, επειδή το νερό της πηγής έρχεται από κάτω, συνδέει τον Πάνω µε τον Κάτω
Κόσµο, είναι ένα πέρασµα, που ενώνει τους δύο κόσµους152. Εποµένως, το τοπίο είναι
αρκετά υποβλητικό σε συνδυασµό µε τη νύχτα, κατάλληλο για να λάβει χώρα µια
τελετουργία και µάλιστα θρηνητική.
Η Ηλέκτρα προς το τέλος του άσµατός της παροµοιάζει τον εαυτό της µε κύκνο.
Ο κύκνος θεωρείται µελωδικό πτηνό µόνο ως προς το τελευταίο του άσµα, το κύκνειο,
µε το οποίο εκφράζει τη θλίψη του για τον επικείµενο θάνατό του. Η Ηλέκτρα ωστόσο
παροµοιάζει τον εαυτό της µε κύκνο, που θρηνεί για τον πατέρα του, που πιάστηκε στο
δίχτυ, δίπλα στο ποτάµι (151-56)153, µία σαφής παραποµπή στον φόνο του Αγαµέµνονα
µε δίχτυ και µε δόλο (154): dolÛoiw brñxvn §rkesin154.
Μετά τον gño της Ηλέκτρας, ακολουθεί η Πάροδος του Χορού (167-212), ο
οποίος την πληροφορεί για τη γιορτή, που ετοιµάζουν οι παρθένες προς τιµήν της Ήρας
(167-174) και την προτρέπει να συµµετάσχει (190-197). Η Ηλέκτρα, αντιθέτως,
εκφράζει τη θλίψη και την αγανάκτησή της για την κατάσταση, στην οποία έχει
περιέλθει, λόγω του πένθους για τον πατέρα της (175-189)155. Εκφράζει την
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Πρβλ. Χοηφόροι 449: x¡ousa polædakrun gñon. Ο Raeburn όµως δέχεται τη γραφή xaÛrousa του χφ.
Μpc.
151
Οµηρικός Ύµνος EÞw Erm°n 36, αν και στον Ύµνο λειτουργεί αντίστροφα. Βλ. και σηµ. 101.
152
Για τα αντιθετικά δίπολα πάνω-κάτω, θεϊκό-ανθρώπινο και τη λειτουργία τους στα δράµατα του
Σοφοκλή βλ. Segal (1981) 13-42. Βλ. και σηµ. 90.
153
Πρβλ. Kornarou 123, σηµ. 44.
154
Πρβλ. Denniston ad loc.
155
Είναι χαρακτηριστική η άρνηση της Ηλέκτρας να συµµετάσχει στους χορούς για τη γιορτή της Ήρας,
για χάρη µιας άλλης τελετής, εκείνης του θρήνου. Ο Henrichs 89 συνδέει την άρνησή της σε δραµατικό
επίπεδο µε το γεγονός ότι η όρχηση εκτελείται κυρίως από τον Χορό.

απογοήτευσή της για τη µη ανταπόκριση των θεών στους θρήνους της και περιγράφει
σε δέκα περίπου στίχους (201-212) την κατάσταση, που επικρατεί στο ανάκτορο του
Αγαµέµνονα.
Στον σύντοµο αυτόν κοµµό σε αιολο-χοριαµβικό µέτρο156 µε συµµετέχοντες τον
Χορό και την Ηλέκτρα, ο Χορός ουσιαστικά δεν συµµετέχει στον θρήνο. Του
αποδίδονται λιγότεροι στίχοι από αυτούς, που αποδίδονται στην Ηλέκτρα (18 έναντι
30) και τα λόγια του αφορούν µόνον στη γιορτή της Ήρας. Συµπάσχει µε την Ηλέκτρα
και την παροτρύνει να πάρει µέρος στη γιορτή, για να εισακουστεί από τους θεούς,
επειδή οι θρήνοι είναι µάταιοι, αλλά οι προσευχές είναι πιο σηµαντικές, δείχνοντας
πιθανόν την προτίµησή του στην προσευχή αντί του θρήνου. Η Ηλέκτρα, αντιθέτως,
θρηνεί. Το µοτίβο, που κυριαρχεί στα λόγια της, είναι η αντίθεση νεκρού-ζωντανού
(181-189) και παρελθόντος-παρόντος (201-212). Επαναλαµβάνει το νυχτερινό κλάµα
(181): dkrusi nuxeæv, dakrævn d¡ moi m¡lei, και την πένθιµη εµφάνισή της µε το
κουρεµένο της κεφάλι (183-185). Ωστόσο, σε αντίθεση µε τον προηγούµενο gño της
Ηλέκτρας, ο κοµµός θα µπορούσε να χαρακτηριστεί yr°now. Η απουσία επίκλησης
στον νεκρό ή σε κάποιον θεό και η µη αναφορά στην ανάγκη για εκδίκηση αποκλείουν
τον χαρακτηρισµό του άσµατος ως gñou. Πιθανόν η διαφορά αυτή να οφείλεται στο
γεγονός ότι αµέσως πριν προηγείται ο gñow της Ηλέκτρας. Τα δύο άσµατα
αλληλοσυµπληρώνονται, εκφράζοντας ίσως την ιδιωτική και τη δηµόσια εκδοχή του
ίδιου θρηνητικού άσµατος. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υποκριτές δεν αναφέρονται στο
άσµα της Ηλέκτρας. Μόνον ο Χορός χρησιµοποιεί τη λέξη stonaxaÝw (195), για να
χαρακτηρίσει τους θρήνους της Ηλέκτρας. Η ίδια η Ηλέκτρα µετά τον κοµµό δηλώνει
¤j¡bhn yrhnhmtvn (215), η µοναδική φορά σε όλο το δράµα που εµφανίζεται η λέξη

αυτή, η οποία διαφοροποιείται από τον gño και ίσως έχει ευρύτερο περιεχόµενο και
χαρακτηρίζει τον κοµµό µε τους yr®nouw της Ηλέκτρας και του Χορού.
Η είσοδος του Χορού επαναφέρει την Ηλέκτρα στο παρόν (ο gñow της τελειώνει
µε την αναφορά στον φόνο του Αγαµέµνονα), ωστόσο είναι χαρακτηριστική η δήλωση
της Ηλέκτρας (198-200): oé palai/Çn patròw sfagiasmÇn. Με τους στίχους αυτούς
η Ηλέκτρα δηλώνει την αναποτελεσµατικότητα του gñou της, εφόσον η ίδια
παραδέχεται τη διαφαινόµενη αποτυχία της και εκφράζει ρητά την αγανάκτησή της για
το ατελέσφορο των ενεργειών της. Εποµένως, στο τέλος του κοµµού η ίδια η Ηλέκτρα
παρουσιάζεται να κλονίζεται και να χάνει την πίστη της ως προς την

156

Για το µέτρο βλ. Kornarou Παράρτηµα Ι και Webster 160-61.

αποτελεσµατικότητα του προηγούµενου gñou της (112-166) και κατ’ επέκταση ως προς
τον τρόπο αντίδρασής της για την επίτευξη της εκδίκησης.
Ο δεύτερος κοµµός του δράµατος σε ιαµβικό µέτρο εκτός από τον τελευταίο
στίχο που είναι αλκαϊκός δεκασύλλαβος λαµβάνει χώρα προς το τέλος, λίγο πριν από τη
λύση (1177-1232) και συµµετέχουν ο Χορός, ο Ορέστης και η Ηλέκτρα157. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι οι υποκριτές δεν αναφέρονται στο τραγούδι τους. Τον κυρίαρχο ρόλο
κατέχει ο Ορέστης, στον οποίο αποδίδονται 28 στίχοι, έναντι 17 του Χορού και 11 της
Ηλέκτρας. Έχουν αντιστραφεί τα πράγµατα σε σχέση µε τον πρώτο κοµµό, όπου
κυριαρχούσε η Ηλέκτρα, αφού όσοι στίχοι αποδίδονται στον Ορέστη, τόσοι ανήκουν
στον Χορό και στην Ηλέκτρα µαζί (28=17+11), και εποµένως ο ανδρικός και ο
γυναικείος λόγος είναι ισοδύναµοι στο πλαίσιο του κοµµού. Πριν την εκδίκηση, ο
γυναικείος λόγος υπερτερεί µε σκοπό την πραγµάτωσή της, αλλά µετά την επιτυχή της
έκβαση έχει επέλθει µια νέα ισορροπία, η οποία αντικατοπτρίζεται και στην αναλογία
των στίχων του κοµµού. Οι γυναίκες προκαλούν την εκδίκηση, αλλά οι άνδρες την
πραγµατοποιούν, εποµένως σε αυτή τη φάση και οι δύο βρίσκονται στην ίδια θέση.
Το βασικό θέµα του κοµµού είναι ο φόνος της Κλυταιµήστρας, ο οποίος
περιγράφεται κυρίως από τον Ορέστη µε τη βοήθεια της Ηλέκτρας. Ο Χορός υποβάλλει
ερωτήσεις στα δύο αδέρφια για τη διάπραξη του φόνου και απορεί µε την απόφασή
τους να σκοτώσουν την ίδια τους τη µητέρα, η οποία θρηνούσε Þ®ion gñon (1211).
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χορός αποκαλεί τις παρακλήσεις της Κλυταιµήστρας να
της χαρίσουν τη ζωή gñon και µάλιστα Þ®ion (< ÞÅ), αυξάνοντας τη συναισθηµατική
ένταση. Η Κλυταιµήστρα δεν go για τον θάνατο του Αγαµέµνονα, όπως όφειλε ως
σύζυγος και όπως ήταν αναµενόµενο, αλλά για την επικείµενη δολοφονία της,
διαστρέφοντας τη λειτουργία του gñou. Ωστόσο, το τραγούδι του κοµµού εντάσσεται
στο πλαίσιο του yr®nou και δεν αποτελεί gño. Η έµφαση στην ανάγκη για εκδίκηση
αποτελεί το κατεξοχήν στοιχείο του gñou, του οποίου βασικός στόχος είναι η
κινητοποίηση µε τη βοήθεια του νεκρού στους ζωντανούς του αισθήµατος για
εκδίκηση. Το στοιχείο, το οποίο δίνει ταυτότητα στο τραγούδι του κοµµού, είναι η
περιγραφή της κατάστασης, στην οποία έχουν περιέλθει τα δύο αδέρφια µετά τον φόνο
των γονιών τους (1190-1200). Ο Ορέστης αναρωτιέται σε ποιά πόλη θα µπορούσε να
γίνει αποδεκτός ως µητροκτόνος (1194-1197) και η Ηλέκτρα ποιός θα την παντρευτεί
µετά το στίγµα του φόνου της µητέρας της (1198-1200). Η Ηλέκτρα συνειδητοποιεί το
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µέγεθος του εγχειρήµατος λίγο αργά, όπως σχολιάζει ο Χορός (1201-1205), και ο
κοµµός κλείνει µε τη διαπίστωση (1232): t¡rma kakÇn meglvn dñmoisin.
Από τη σύντοµη ανάλυση της Ηλέκτρας του Ευριπίδη, διαφαίνεται ότι ο gñow
είναι πιο περιορισµένος σε σχέση µε τον yr°no, εφόσον µόνο η µονωδία της Ηλέκτρας
συγκεντρώνει στοιχεία gñou, ενώ και οι δύο κοµµοί χαρακτηρίζονται ως yr°noi. Οι
κοµµοί διαφέρουν, εκτός από το περιεχόµενο, ως προς το µέτρο και τους
συµµετέχοντες. Στον δεύτερο κοµµό η συµµετοχή του Ορέστη είναι ιδιαίτερα αισθητή,
καθώς παίζει σηµαντικό ρόλο, εξισώνοντας ουσιαστικά τον ανδρικό µε τον γυναικείο
λόγο. Παρακολουθούµε µία εξέλιξη από τον πρώτο κοµµό, όπου κυριαρχεί η Ηλέκτρα
µε τον λόγο της, στον δεύτερο κοµµό, όπου ο Ορέστης υπερισχύει των γυναικών,
καθώς έχει φτάσει η ώρα της δράσης. Εποµένως, ο Ευριπίδης δίνει µεγαλύτερη έµφαση
στον yr°no και στην πραγµατοποίηση της εκδίκησης από τους άνδρες, χωρίς ωστόσο
να αγνοεί τον σηµαντικό ρόλο του gñou προς αυτή την κατεύθυνση. Τον ενδιαφέρει να
παρουσιάσει τόσο τη διαδικασία πριν από την πραγµάτωση της εκδίκησης, όσο και το
αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας, δηλαδή την επιτυχή έκβαση της εκδίκησης,
αποκαθιστώντας τη συµβολή των ανδρών σε αυτό το εγχείρηµα και αναγνωρίζοντάς
την ως ισότιµη µε την προετοιµασία της εκδίκησης µέσω των γυναικείων gñvn.
Στον Ευριπίδη ο θρήνος της Ηλέκτρας δεν εµφανίζεται µόνο στην Ηλέκτρα,
αλλά και στον Ορέστη. Η τραγωδία πραγµατεύεται τον αντίκτυπο των γεγονότων στην
τοπική κοινωνία του Άργους και την καταδίωξη του Ορέστη από τις Ερινύες. Η θέση
της Ηλέκτρας δεν έχει βελτιωθεί καθόλου, εφόσον φροντίζει τον αδύναµο αδερφό της,
ενώ είναι πιθανή η καταδίκη τους από τη συνέλευση και η εξορία ή ο λιθοβολισµός
τους. Εποµένως, η Ηλέκτρα θρηνεί για την τύχη τους από την Πάροδο (140-207), όπου
εντοπίζονται θρηνητικά στοιχεία µε τη συµπαράσταση του Χορού, η παρουσία του
οποίου είναι ενισχυτική. Η κυριαρχία της Ηλέκτρας αντικατοπτρίζεται στην αναλογία
των στίχων: 40 στίχοι αποδίδονται στην ίδια, έναντι 15 του Χορού, ενώ 4 στίχοι
µοιράζονται µεταξύ των δύο µετεχόντων στον κοµµό. Το µέτρο είναι κυρίως δοχµιακό,
για να εκφράσει έντονες συγκινήσεις, την ανησυχία, την απελπισία και τον φόβο για
την έκβαση των πραγµάτων158. Στο τέλος της Παρόδου η Ηλέκτρα θρηνεί για την
κατάστασή της µετά τον φόνο της Κλυταιµήστρας (202-207):
ôlñmey' Þson¡kuew, ôlñmeya.
sæ te gr ¤n nekroÝw, tñ t' ¤mòn oàxetai
bÛou tò pl¡on m¡row ¤n stonaxaÝsÛ te kaÜ gñoisi
dkrusÛ t' ¤nnuxÛoiw, gamow
158
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[¤pÜ d'] teknow te bÛoton 
m¡leow ¤w tòn aÞ¢n §lkv xrñnon

Χαρακτηρίζει

τον

εαυτό

της

και

159

τον

.
Ορέστη

Þson¡kuew, λόγω

των

περιστάσεων160. Ο στίχος 205 παραπέµπει στην Ηλέκτρα (181) dkrusi nuxeæv και
υποδηλώνει ότι η Ηλέκτρα ως ζωντανή νεκρή ζει στο σκοτάδι και συνδέεται µε τους
νεκρούς, σε αντίθεση µε το φως, που συνδέεται µε τη ζωή161. Μετά συγκρίνει τον εαυτό
της µε τη νεκρή µητέρα της (θρηνητικό µοτίβο αντίθεσης ζωντανού-νεκρού) και θεωρεί
ότι η ζωή της στο εξής θα είναι χειρότερη από τον θάνατο, άγαµη, άτεκνη, µε δάκρυα
και θλίψη. Είναι χαρακτηριστικό ότι και πριν την εκδίκηση η ζωή της Ηλέκτρας
περιγράφεται µε τον ίδιο τρόπο: και τότε και τώρα θρηνεί. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
χαρακτηρίζει τον θρήνο της µε τις λέξεις stonaxaÝsi και gñoisi, αναφερόµενη µάλλον
στους θρήνους της στο παρελθόν, ωστόσο το συγκεκριµένο τραγούδι δεν µπορεί να
ενταχθεί στο πλαίσιο του gñou, επειδή η εκδίκηση έχει συντελεστεί και δεν αποτελεί
µέρος του άσµατος. Πριν από την Πάροδο αναφέρει ότι ο Χορός είναι (132-33) toÝw
¤moÝw yrhn®masi / fÛlai junÄdoÛ, η µοναδική φορά που εµφανίζεται στο δράµα η λέξη
yr®nhma (πρβλ. Ευριπίδη, Ηλέκτρα 215) και µάλλον έχει ευρύτερο περιεχόµενο από

τον gño και τον yr°no. Είναι πιθανόν ο Ευριπίδης, ο οποίος εισάγει τον παραπάνω όρο
αφού δεν συναντάται στις τραγωδίες των άλλων τραγικών, να χαρακτηρίζει ως
yrhn®mata τους κοµµούς που περιέχουν τον yr°no της ηρωίδας και του Χορού. Τόσο

στην Ηλέκτρα όσο και στον Ορέστη, πριν από την εκφορά της λέξης yr®nhma εκτελείται
κοµµός, ο οποίος δεν περιέχει gño.
Το κατεξοχήν θρηνητικό άσµα της Ηλέκτρας (960-1012) ακολουθεί την
αγγελική ρήση για τα όσα συνέβησαν στη συνέλευση και την απόφαση να σκοτωθούν
τα δύο αδέρφια. Πολλοί µελετητές θεωρούν ότι δεν πρόκειται για µονωδία της
Ηλέκτρας, αλλά συµµετέχει και ο Χορός, δίνοντας έµφαση στις εκδηλώσεις πένθους
και τον τελετουργικό χαρακτήρα, τα οποία παραπέµπουν σε κοµµό162. Η επικρατούσα
άποψη είναι ότι αρχίζει ο Χορός σε ιαµβικά µέτρα163, τυπικά σ’ αυτή την περίπτωση,
και συνεχίζει η Ηλέκτρα µε µια µονωδία (982-1012), εποµένως ο κοµµός δεν έχει
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Το κείµενο του Ορέστη βασίζεται στην έκδοση του Diggle.
Πρβλ. West (1990) ad loc.
161
Πρβλ. Willink ad loc.
162
Πρβλ. Willink και West (1990) ad loc.
163
Το µέτρο βασίζεται στον Willink και τον West (1990).
160

αντιφωνική µορφή164. Το µέτρο συνεχίζει να είναι ιαµβικό µε ένα δακτυλικό τµήµα
προς το τέλος165.
Βασικό θέµα του παραπάνω θρήνου αποτελεί η εξαφάνιση του βασιλικού οίκου
των Ατρειδών166. Η Ηλέκτρα αρχίζει µε τη φράση (960): katrxomai stenagmñn167,
περιγράφει τις εκδηλώσεις πένθους (960-964) και διαπιστώνει ότι η γενιά του Πέλοπα
είναι βασανισµένη (971-981). Στη συνέχεια η Ηλέκτρα στη µονωδία της (982-1012) σε
ποικίλα µέτρα, κυρίως ιαµβικό και δακτυλικό168, εύχεται να µπορούσε να ανέβει στον
Όλυµπο να θρηνήσει τη γενιά της (982-987)169, της οποίας τα δεινά αφηγείται στο
υπόλοιπο του θρήνου της, αναφερόµενη στο παρελθόν (988-1010), ενώ καταλήγει
(1010-1012): t panæstata d' / eÞw ¤m¢ kaÜ gen¡tan ¤mòn ³luye / dñmvn polupñnoiw
ngkaiw. Θεωρεί τη µοίρα του πατέρα της και του εαυτού της την τελευταία πράξη

του δράµατος. Ο κοµµός εντάσσεται στην κατηγορία του yr®nou: η Ηλέκτρα και ο
Χορός αναφέρονται στην Περσεφόνη (964), καλούν τη γη να συµµετάσχει στη θλίψη
τους (965), ενώ η Ηλέκτρα συγκρίνει τον εαυτό της µε τους νεκρούς (1010-1011).
Εξάλλου, και η ίδια δεν χρησιµοποιεί καθόλου τη λέξη gñow, αλλά µόνο τη λέξη
yr®noisi (984) για να χαρακτηρίσει το τραγούδι της. Το µεγαλύτερο µέρος του θρήνου

της επικεντρώνεται στη µοίρα της γενιάς των Πελοπιδών, την οποία υπερασπίζεται σε
όλη τη ζωή της, αν και θηλυκός της απόγονος. Εξαιτίας της εξαφάνισης της γενιάς της,
ο ήλιος και τα αστέρια άλλαξαν τροχιά (1001-1004), και έτσι ακόµα και η φύση
συµµερίζεται τον πόνο της και η απώλεια των Πελοπιδών προσλαµβάνει κοσµογονικό
χαρακτήρα.
Προς το τέλος του Ορέστη εµφανίζεται και ο θρήνος του Φρύγα υπηρέτη της
Ελένης, ο οποίος παρουσιάζει ενδιαφέρον, συγκρινόµενος µε αυτόν της Ηλέκτρας.
Μετά την απόπειρα δολοφονίας της Ελένης από τον Ορέστη και τον Πυλάδη, ενώ οι
θεατές περίµεναν ένα εκκύκληµα µε το πτώµα της Ελένης, ο Φρύγας βγαίνει
τροµαγµένος από το παλάτι, αλλά και χαρούµενος για τη σωτηρία του από το σπαθί του
Ορέστη, και αφηγείται στη θέση µιας αγγελικής ρήσης όσα συνέβησαν µέσα (13691502). Αποτελεί τη µοναδική περίπτωση υπηρέτη σε όλες τις σωζόµενες τραγωδίες,
164

Την πιθανότητα αυτή υποστηρίζει ο West (1990) ad loc. Εκτενή συζήτηση υπέρ της ύπαρξης κοµµού
κάνει η Kornarou στο Παράρτηµα VIII.
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Βλ. West (1990) ad loc.
166
Πρβλ. Willink ad loc.
167
Σύµφωνα µε τον West (1990) ad loc., η φράση αυτή χρησιµοποιείται στην αρχή τελετουργίας ή
θρήνου. Η Cannatà-Fera 44 επισηµαίνει την αντιστοιχία της παραπάνω φράσης µε τον λογότυπο rxein
gñoio, µε τον οποίο εισάγονται οι θρήνοι στον Όµηρο (πρβλ. Ιλιάδα 24.723).
168
Για ανάλυση του µέτρου βλ. Dale Fasc. 3, 255-57.

καθώς και τον µοναδικό εξάγγελο, που τραγουδά170, ενώ η µονωδία του διακρίνεται
από µετρική ποικιλία (κυρίως ίαµβοι, δόχµιοι, ανάπαιστοι)171 και είναι διάσπαρτη από
θρηνητικές επιφωνηµατικές φράσεις (aÞaÝ, ôttotoÝ, Êmoi moi)172. Χρησιµοποιεί το
ουσιαστικό Þal¡mvn δύο φορές (Þal¡mvn Þal¡mvn 1390), στο οποίο υπόκειται το
επιφώνηµα ÞÅ, καθώς και το επίθετο aàlinon, στο οποίο υπόκειται το επιφώνηµα aÞaÝ,
πάλι δύο φορές (aàlinon aàlinon rxn yantou 1395), για να θρηνήσει για την
καταστροφή της Τροίας. Ο λόγος του Φρύγα διακόπτεται από ερωτήσεις του Χορού σε
απλά τρίµετρα, στις οποίες ο Φρύγας συχνά δεν απαντάει αµέσως, αλλά παρεµβάλλει
πληροφορίες για τον εαυτό του. Η συµπεριφορά του τον εντάσσει στους ταπεινούς
χαρακτήρες του δράµατος, οι οποίοι ενδιαφέρονται µόνο για τη ζωή τους και δεν
αγωνίζονται για κάτι υψηλό173. Η εµφάνιση του Φρύγα, το τραγούδι και ο χορός
µαρτυρούν εκθηλυσµένη174 συµπεριφορά για τα δεδοµένα της Αθήνας του τέλους του
5ου αιώνα, ωστόσο πιθανόν µε αυτόν τον τρόπο ο Ευριπίδης να υποδηλώνει ότι ο
Φρύγας είναι διαφορετικός, µη Έλληνας.
Στη µονωδία του υπάρχουν θρηνητικές παρεκβάσεις στην αρχή, όπου θρηνεί για
την Τροία και την καταστροφή της (1381-1392) κυρίως σε δοχµίους και µερικούς
ιάµβους, κατηγορώντας την Ελένη την οποία υπηρετεί τα τελευταία χρόνια. Το ύφος
του είναι απλοϊκό και διακρίνεται από πολλές επαναλήψεις, ενώ ο στίχος 1384 είναι
χαρακτηριστικός του τραγουδιού του Φρύγα: [rmteion rmteion m¡low] /
barbrÄ bo175. Ο αρµάτειος νόµος αποτελούσε τεχνικό όρο για µια παραδοσιακή

µελωδία, η οποία ανήκε στον Φρυγικό τρόπο και συνοδευόταν συνήθως από αυλό, και
µε την αναφορά αυτή ο Ευριπίδης δίνει έµφαση στη σχέση του Φρύγα µε τη Φρυγία176.
Στη συνέχεια ο Φρύγας πληροφορεί για τα βαρβαρικά έθιµα (1395-1399) κυρίως σε
αναπαίστους:
aàlinon aàlinon rxn yantou
brbaroi l¡gousin, aÞaÝ,
Asidi fvn, basil¡vn
÷tan aåma xuy» kat gn jÛfesin
sidar¡oisin Aida,
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Η φυγή αποτελεί τυπική ευχή των γυναικών του Ευριπίδειου δράµατος, για το οποίο βλ. West (1990)
ad loc. Ο Willink ad loc. θεωρεί την ευχή της Ηλέκτρας ως ευχή για µετοίκηση, η οποία θα φέρει την
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Πρβλ. Willink ad loc.
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Για αναλυτική παρουσίαση του µέτρου κατά στίχο βλ. Dale Fasc. 3, 134-141.
172
Περισσότερα για τις επιφωνηµατικές φράσεις βλ. στο Παράρτηµα.
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Πρβλ. West (1990) ad loc.
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Οι µονωδίες στον Ευριπίδη άδονται κυρίως από γυναίκες, σύµφωνα µε τον West ad loc.
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Πρβλ. Φοίνισσαι 1301.
176
Πρβλ. West (1990) ad loc.

ενώ στο τελευταίο θρηνητικό ξέσπασµα λίγο αργότερα ο Φρύγας αφηγείται τα
γεγονότα της καταστροφής της Τροίας (1454-1457):
IdaÛa mter
mter ôbrÛma ôbrÛma,
aÞaÜ fonÛvn pay¡vn nñmvn
te kakÇn per ¦drakon ¦drakon
¤n dñmoiw turnnvn.

Το ερώτηµα που τίθεται είναι αν αρµόζει σε έναν χαρακτήρα, όπως ο Φρύγας,
να θρηνεί. Στα λόγια του δεν συναντώνται τα παραδοσιακά µοτίβα θρήνου, ωστόσο το
άσµα του µπορεί να ενταχθεί στους θρήνους για την καταστροφή πόλεων, οι οποίοι
υπάρχουν σε τραγωδίες (Πέρσαι, Τρωάδες)177. Ο θρήνος του Φρύγα για την
καταστροφή της Τροίας είναι θέµα προσφιλές στον Ευριπίδη ο οποίος συνθέτει έναν
ανάλογο θρήνο στις Τρωάδες (511-514). Ωστόσο, λόγω της εξωτερικής εµφάνισης του
Φρύγα, η οποία ταιριάζει περισσότερο σε κωµωδία, και της αφελούς συµπεριφοράς
του, ο θρήνος χάνει τη σοβαρότητά του, καθώς δεν αποτελεί το βασικό µέληµά του,
αλλά έχει παρεκβατικό χαρακτήρα. Με αφορµή το παρόν ο Φρύγας πηγαίνει στο
παρελθόν και τον δικό του πόνο. Ίσως ο θρήνος του Φρύγα βρίσκεται στον αντίποδα
του θρήνου της Ηλέκτρας178, που εκφωνείται λίγους στίχους πριν, και του θρηνητικού
άσµατος γενικότερα, ως παρωδία θρήνου, επειδή ο Ευριπίδης χρησιµοποιεί τα
θρηνητικά µοτίβα, όχι για να παρουσιάσει στο ακροατήριο τον πόνο και τη θλίψη και
ίσως και να τα προκαλέσει, αλλά για να επιτύχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα,
δηλαδή τη θυµηδία, το γέλιο και τη συµπάθεια προς τον συγκεκριµένο χαρακτήρα. ∆εν
αποκλείεται ο θρήνος του Φρύγα να αποτελεί τον αντίποδα του θρήνου για την Τροία
των Τρωάδων, δίνοντας την αντίθετή του πλευρά, αυτήν του ιλαροτραγικού, στο οποίο
αρέσκεται ο Ευριπίδης. ∆οκιµάζοντας τα όρια των τραγικών συµβάσεων φαίνεται να
δίνει ο Ευριπίδης τη δική του διάσταση και να παρουσιάζει την άλλη όψη των
πραγµάτων, ουσιαστικά την άλλη όψη του ίδιου νοµίσµατος: ο θρήνος µπορεί να έχει
και το κωµικό του πρόσωπο.
Από την παραπάνω ανάλυση του Ορέστη, προκύπτει ότι ο ρόλος του gñou έχει
εκλείψει εντελώς, ενώ όλα τα θρηνητικά άσµατα συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά
του yr®nou. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην τοποθέτηση της δράσης µετά την
πραγµατοποίηση της εκδίκησης, και εποµένως ο gñow, του οποίου η λειτουργία
σχετίζεται άµεσα µε την προετοιµασία της εκδίκησης, δεν έχει θέση. Και στους δύο
κοµµούς, ο πρώτος σε δοχµιακό και ο δεύτερος σε ιαµβικό µέτρο, µετέχουν ο Χορός
177

Για τον αρχαίο θρήνο για πόλεις βλ. Alexiou 83-85.
Σύµφωνα µε τον Willink 245, η µονωδία της Ηλέκτρας (960-1012) παρουσιάζει µετρικές αντιστοιχίες
µε τη µονωδία του Φρύγα, οι οποίες πιθανόν να ήταν εµφανείς και στη µουσική.
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και η Ηλέκτρα, η οποία και υπερισχύει. Η µονωδία της Ηλέκτρας συντίθεται στο ίδιο
µέτρο µε τον δεύτερο κοµµό, ενώ ο λόγος ύπαρξης της µονωδίας του Φρύγα µάλλον
στοχεύει στην αντιπαραβολή της µε την µονωδία της Ηλέκτρας µε έντονο το στοιχείο
της παρωδίας και της αυτοϋπονόµευσης. Παράλληλα ο Ευριπίδης τοποθετεί τον θρήνο
του Φρύγα στον αντίποδα του θρήνου των πόλεων, που εµφανίζεται σε άλλες
τραγωδίες, δίνοντας µια διαφορετική, ιλαροτραγική εκδοχή των ασµάτων αυτών.

Συµπεράσµατα
Στα θρηνητικά άσµατα των τραγωδιών Χοηφόροι του Αισχύλου, Ηλέκτρα του
Σοφοκλή και Ηλέκτρα και Ορέστης του Ευριπίδη η επική διάκριση yr®nou και gñou σε
µεγάλο βαθµό διατηρείται: ο yr°now αποτελεί τη δηµόσια έκφραση της θλίψης, ενώ ο
gñow την ιδιωτική. Βασικό στοιχείο του gñou στην τραγωδία, το οποίο δεν συναντάται

στα οµηρικά έπη, είναι αυτό της εκδίκησης. Η εµφάνιση των παραδοσιακών
θρηνητικών µοτίβων (αντίθεση παρελθόντος-παρόντος, αντίθεση νεκρού-ζωντανού,
κατάρα) και η επίκληση στον νεκρό ή σε κάποιον θεό του Κάτω Κόσµου µε σκοπό να
συνδράµει στην εκδίκηση αρκούν, για να χαρακτηρίσουν ένα θρηνητικό άσµα ως gño.
Ο gñow εκφωνείται κατά κανόνα από γυναίκες, ωστόσο συµµετέχουν και άνδρες,
στενοί συγγενείς του νεκρού, αλλά το θέµα της εκδίκησης συναντάται µόνο στον λόγο
των γυναικών. Ο yr°now εκφέρεται από γυναίκες, κυρίως από Χορό γυναικών, οι οποίες
συµπαραστέκονται στη θρηνωδό µε παραµυθητικά λόγια και συµµετέχουν στη θλίψη
της ή προσπαθούν να την πείσουν να σταµατήσει τον gño και να επανέλθει στην
κοινωνία των ζωντανών. Συνεπώς, η βασικότερη λειτουργία του yr®nou, η οποία τον
διακρίνει από τον gño, είναι η παραµυθητική. Ο Χορός, που δεν αποτελείται από
στενές συγγενείς του νεκρού, συµπάσχει µε το πρόσωπο που go και προσπαθεί να του
δώσει κουράγιο στη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Εποµένως, πέρα από τα
παραδοσιακά θρηνητικά µοτίβα, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν εξίσου και σε
έναν yr°no και σε έναν gño και δεν αποτελούν διακριτικά χαρακτηριστικά των
ασµάτων αυτών, βασικό κριτήριο διάκρισης µεταξύ τραγικού gñou και τραγικού
yr®nou αποτελούν η εκδίκηση και η παραµυθία αντίστοιχα.

Τόσο ο yr°now όσο και ο gñow βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα µέρη του
δράµατος: άλλοτε στην πάροδο, άλλοτε στην κορύφωση, άλλοτε στην έξοδο του
δράµατος. Συχνά εντάσσονται στον κοµµό, στον οποίο είναι πιθανόν να συνεκφέρονται
ο yr°now του Χορού και ο gñow της ηρωίδας. Τα θρηνητικά άσµατα, ενώ στα Οµηρικά
έπη συντίθενται µόνο σε δακτυλικό εξάµετρο, στην τραγωδία συντίθενται σε ποικίλα
µέτρα, ως επί το πλείστον λυρικά, χωρίς να αποκλείεται η εκφορά τους και σε ιαµβικό
µέτρο. Το µέτρο των τραγικών θρήνων αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησής τους από
τους αντίστοιχους επικούς, ενώ οι τραγικοί θρήνοι µάλλον βρίσκονται πιο κοντά στους
πραγµατικούς. Τα µέτρα σύνθεσης των κοµµών διαφέρουν από ποιητή σε ποιητή µε τον
Αισχύλο να χρησιµοποιεί ποικίλα και πολύπλοκα µέτρα, τον Σοφοκλή απλούστερα και
τον Ευριπίδη να περιορίζεται σε δύο µέτρα. Ο Σοφοκλής είναι ο µόνος που

χρησιµοποιεί το ιωνικό µέτρο στη σύνθεση του δεύτερου κοµµού, ο οποίος αποτελεί
και τη µοναδική περίπτωση κοµµού στις τέσσερις τραγωδίες µε τη µορφή λαβήαντιλαβή. Προτιµά το δακτυλικό, το ιαµβικό και το αναπαιστικό µέτρο, ενώ ο
Ευριπίδης διακρίνεται για τη χρήση ιάµβων και δοχµίων179. Η ταυτότητα, όµως, των
θρηνητικών ασµάτων καθορίζεται από το περιεχόµενό τους και όχι από το µέτρο ή τα
πρόσωπα.
Συγκεκριµένα στις υπό εξέταση τραγωδίες των τριών τραγικών εµφανίζονται
διαφορές σχετικά µε το είδος των θρηνητικών ασµάτων. Στις Χοηφόρους εµφανίζονται
δύο θρηνητικά άσµατα, ένας gñow και ένας yr°now. Στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή έχουµε
δύο gñouw και δύο yr®nouw, ενώ στην Ηλέκτρα του Ευριπίδη έχουµε έναν gño και δύο
yr®nouw, και στον Ορέστη µόνο yr®nouw και κανέναν gño. Ως προς τη συµµετοχή στον

θρήνο ενός ή περισσοτέρων προσώπων, στις Χοηφόρους και τα δύο θρηνητικά άσµατα
είναι κοµµοί, στον Σοφοκλή υπάρχουν δύο µονωδίες και δύο κοµµοί, στην Ηλέκτρα του
Ευριπίδη µία µονωδία και δύο κοµµοί, ενώ στον Ορέστη δύο κοµµοί και µία µονωδία,
αυτή του Φρύγα. Η µονωδία απουσιάζει από τις Χοηφόρους, ενώ στους υπόλοιπους
τραγικούς µονωδίες αποδίδονται αποκλειστικά στην Ηλέκτρα, µε εξαίρεση την
περίπτωση του Φρύγα.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι η αναλογία yr®nvn-gñvn δεν είναι η ίδια στα
συγκεκριµένα δράµατα των τριών τραγικών. Στις Χοηφόρους του Αισχύλου οι gñoi
υπερτερούν ως προς τον αριθµό των στίχων των yr®nvn, οι οποίοι ωστόσο κατέχουν
σηµαντική θέση στην τραγωδία του, ενώ στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή οι yr°noi είναι
ισάριθµοι µε τους gñouw, και στον Ευριπίδη οι yr°noi υπερτερούν των gñvn, οι οποίοι
είναι εµφανώς περιορισµένοι. Παρατηρείται, συνεπώς, µία εξέλιξη από τον Αισχύλο
στον Σοφοκλή και τον Ευριπίδη ως προς τη συχνότητα εµφάνισης των θρηνητικών
ασµάτων στα συγκεκριµένα δράµατά τους: προοδευτικά µειώνεται η ενσωµάτωση των
gñvn, ενώ αυξάνεται η ενσωµάτωση των yr®nvn, αν και ο Σοφοκλής είναι σαφές ότι

δίνει µεγαλύτερη έµφαση στους gñouw. Ωστόσο, είναι ενδεικτικές οι αυτοαναφορές των
ποιητών, οι οποίες δεν παρουσιάζονται ανάλογες των θρηνητικών τους ασµάτων: η
λέξη gñow αναφέρεται τέσσερις φορές στις Χοηφόρους του Αισχύλου, εννέα φορές στην
Ηλέκτρα του Σοφοκλή, πέντε στην Ηλέκτρα του Ευριπίδη και εφτά στον Ορέστη, ενώ η
λέξη yr°now συναντάται δύο φορές στις Χοηφόρους του Αισχύλου, τέσσερις στην
179

Τα µέτρα των θρήνων στην τραγωδία βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία µε τα µέτρα του επιγράµµατος
του Εχεµβρότου, για το οποίο βλ. σηµ. 22. Το µόνο µέτρο, που δεν υπάρχει στο επίγραµµα αυτό και
χρησιµοποιείται µόνο από τον Σοφοκλή είναι το ιωνικό. Η σύνθεση θρήνων σε ιωνικό µέτρο θα

Ηλέκτρα του Σοφοκλή, καµία στην Ηλέκτρα του Ευριπίδη και µία φορά στον Ορέστη,
ενώ η λέξη yr®nhma απαντά από µία φορά στην Ηλέκτρα και µία φορά στον Ορέστη του
Ευριπίδη. Εποµένως, οι όροι είναι αντιστρόφως ανάλογοι µε τον χαρακτήρα των
θρηνητικών ασµάτων, εφόσον η συχνότητα του yr®nou στον Ευριπίδη δεν
αντικατοπτρίζεται στη χρήση των όρων, καθώς χρησιµοποιεί περισσότερο τη λέξη
gñow.

Οι µονωδίες της Ηλέκτρας για τον νεκρό Αγαµέµνονα παρουσιάζουν αρκετές
διαφορές µεταξύ του Σοφοκλή και του Ευριπίδη. Πέραν του µέτρου, που είναι µελικοί
ανάπαιστοι στην πρώτη και αιολο-χορίαµβοι στη δεύτερη, οι πιο εµφανείς είναι η
απουσία του Ορέστη, οι επικλήσεις της Ηλέκτρας και ο θρήνος καθαυτός. Στην
Ηλέκτρα του Σοφοκλή η άφιξη του Ορέστη συνδέεται άµεσα µε την εκδίκηση, ενώ στην
Ηλέκτρα του Ευριπίδη δεν παρουσιάζεται τόσο επείγουσα η ανάγκη για τον ερχοµό του.
Οι επικλήσεις της Ηλέκτρας στον Σοφοκλή απευθύνονται προς τις θεότητες που
ευνοούν την εκδίκηση, ενώ στον Ευριπίδη προς τον ∆ία, για να λυτρώσει την Ηλέκτρα
από τις συµφορές, αλλά και στους δύο ποιητές η Ηλέκτρα επικαλείται και τον πατέρα
της. Γενικά ο gñow της Ηλέκτρας στον Σοφοκλή είναι πιο έντονος και πιο φορτισµένος
από τον αντίστοιχο στην Ηλέκτρα του Ευριπίδη, πράγµα που οφείλεται στη διαφορετική
τους λειτουργία: η Ηλέκτρα στον Σοφοκλή µοναδικό σκοπό έχει να διατηρήσει
ζωντανή τη µνήµη για τον φόνο που διαπράχθηκε, για να πραγµατωθεί η εκδίκηση, ενώ
στον Ευριπίδη δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην προσωπική κατάσταση της Ηλέκτρας,
η οποία παρουσιάζεται ως αυτοσκοπός και όχι ως µέσο στη διαδικασία της
προετοιµασίας της εκδίκησης για τον νεκρό πατέρα της180.
Σηµαντικά αποτελέσµατα δίνει και η σύγκριση των κοµµών των τεσσάρων
τραγωδιών, ιδιαίτερα αυτού των Χοηφόρων µε τον δεύτερο κοµµό της Ηλέκτρας του
Ευριπίδη, οι οποίοι σχετίζονται άµεσα µεταξύ τους, καθώς είναι οι µοναδικοί, όπου
συµµετέχουν τρεις υποκριτές, ο Χορός, η Ηλέκτρα και ο Ορέστης, αλλά µε διαφορετική
αναλογία στίχων. Στις Χοηφόρους του Αισχύλου υπερτερεί ο γυναικείος λόγος, σε
αντίθεση µε την Ηλέκτρα του Ευριπίδη, όπου υπερισχύει ο λόγος του Ορέστη,
συγκρινόµενος µε καθέναν από τους µετέχοντες χωριστά, αλλά είναι ισοδύναµος µε τον
λόγο της Ηλέκτρας και του Χορού µαζί. Επιπλέον, οι δύο ποιητές συνθέτουν σε τελείως
διαφορετικά µέτρα: ο Αισχύλος σε ποικίλα µέτρα, ενώ ο Ευριπίδης σε ιάµβους. Στον
κοµµό των Χοηφόρων είναι διάχυτο το θέµα της εκδίκησης και ουσιαστικά αποτελεί τη

µπορούσε ίσως να ερµηνευτεί από το γεγονός ότι, σύµφωνα µε τον Collard 116, συνδέεται άµεσα µε τη
λατρεία του ∆ιονύσου, στο πλαίσιο της οποίας παριστάνεται η τραγωδία.
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Για εκτενέστερη σύγκριση µεταξύ των δύο µονωδιών βλ. Lombard 48-54.

µύηση του Ορέστη για να αναλάβει να φέρει σε πέρας την εκδίκηση, την οποία οι
γυναίκες «διαπράττουν» µόνο σε επίπεδο λόγου. Εποµένως, ο κοµµός αποτελεί τυπική
περίπτωση gñou και είναι φυσικό να υπερτερεί ο γυναικείος λόγος, σε αντίθεση µε
αυτόν του Ορέστη, του οποίου ο ρόλος είναι επικουρικός. Είναι πολύ πιθανόν ο
Ευριπίδης να διαλέγεται µε τον Αισχύλο στο συγκεκριµένο σηµείο και να µεταπλάθει
τον αισχύλειο κοµµό, ο οποίος αποτελεί το κέντρο ολόκληρης της τριλογίας της
Ορέστειας. Ο Ευριπίδης τοποθετεί τον κοµµό στο τέλος του δράµατος µετά την
εκδίκηση και εποµένως διαφοροποιεί τον ρόλο των υποκριτών, προσαρµόζοντάς τους
στα νέα δεδοµένα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον Αισχύλο η Ηλέκτρα δεν εµφανίζεται
καθόλου µετά τον φόνο του Αιγίσθου και της Κλυταιµήστρας, ενώ ο Ορέστης
παρουσιάζεται ως θριαµβευτής πριν από την εµφάνιση των Ερινύων. Στον Ευριπίδη οι
χαρακτήρες είναι πιο ανθρώπινοι και µετά τον φόνο ταλαντεύονται και για µια στιγµή
µετανιώνουν, αναλογιζόµενοι τις συνέπειες των πράξεών τους, τις οποίες δεν εκτίµησαν
σωστά από πριν παρασυρµένοι από το πάθος και το µίσος για τον φόνο του πατέρα
τους. Ο Ευριπίδης ενδιαφέρεται να παρουσιάσει περισσότερο την ψυχολογία των
χαρακτήρων του και εισάγει τον κοµµό µετά την εκδίκηση, τονίζοντας έτσι άµεσα και
τη διαφοροποίησή του στον χειρισµό του θέµατος από τις Χοηφόρους.
Στους υπόλοιπους κοµµούς της Ηλέκτρας του Σοφοκλή και της Ηλέκτρας και
του Ορέστη του Ευριπίδη συµµετέχουν η Ηλέκτρα και ο Χορός, αλλά πάντα κυριαρχεί
η Ηλέκτρα181. Η απουσία του Ορέστη στους κοµµούς του Σοφοκλή είναι αισθητή, και
µάλλον απορρέει από τον στόχο του Σοφοκλή να αναδείξει σε όλο το τραγικό µεγαλείο
του το ήθος της Ηλέκτρας ως θρηνωδού, αποδίδοντας σ’ αυτήν δύο µονωδίες και
καθιστώντας την βασικό πρόσωπο και στους δύο κοµµούς. Εξάλλου, στον Σοφοκλή ο
Χορός συνοδεύει παραµυθητικά την Ηλέκτρα στον θρήνο της και προσπαθεί να την
αποτρέψει απ’ αυτόν φοβούµενος τις συνέπειες182. Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι το
µέτρο στις µονωδίες της Ηλέκτρας διαφοροποιείται από αυτό των κοµµών, σε αντίθεση
µε την Ηλέκτρα του Ευριπίδη, που η ηρωίδα θρηνεί στο ίδιο µέτρο µε τον κοµµό που
ακολουθεί.
Και στους τρεις τραγικούς εµφανίζονται παροµοιώσεις των υποκριτών µε ζώα:
στον Αισχύλο (Χοηφόροι 247) ο Ορέστης παροµοιάζει τον εαυτό του και την Ηλέκτρα
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Η Kornarou 262 συγκρίνοντας τους κοµµούς του Σοφοκλή και του Ευριπίδη καταλήγει στο
συµπέρασµα ότι οι κοµµοί του Σοφοκλή δεν είναι “ritual” σε αντίθεση µε του Ευριπίδη, ο οποίος
ακολουθεί τον Αισχύλο. Ο Σοφοκλής δραµατοποιεί τους κοµµούς του, στην προσπάθειά του να
αποµονώσει και να αναδείξει τον ήρωά του. Συγκεκριµένα για την Ηλέκτρα ο Lombard 58 τονίζει ότι
στον Ευριπίδη «her lamentations are not dramatised, but ritualised».
182
Για τη συµπεριφορά του Χορού στους σοφόκλειους κοµµούς γενικά βλ. Kornarou 261, όπου
ερµηνεύει τη στάση του Χορού ως υπακοή στη σολώνεια νοµοθεσία.

µε νεοσσούς αετούς χωρίς πατέρα183, ενώ στον Σοφοκλή (Ηλέκτρα 147-49) η Ηλέκτρα
συγκρίνει τον θρήνο της για τον Αγαµέµνονα µε το τραγούδι του αηδονιού184 και στην
Ηλέκτρα του Ευριπίδη παροµοιάζει τον εαυτό της µε κύκνο (151-155). Οι παροµοιώσεις
αυτές τοποθετούν τη δράση σ’ ένα άλλο επίπεδο και συνδέουν τη φύση και την
αγριότητα µε την πόλη και τον πολιτισµό. Τονίζουν τη µετάβαση από τη µια
κατάσταση στην άλλη, αλλά και την επιστροφή του ανθρώπου στην άγρια φύση µέσω
κάποιων ενεργειών, µία από τις οποίες είναι ο θρήνος: η γυναίκα θρηνώντας αρνείται
την ανθρώπινη φύση της και κατεβαίνει στο επίπεδο των ζώων, εφόσον ενεργεί µόνο
συναισθηµατικά, χωρίς λογική. Ωστόσο, σύµφωνα µε την Kornarou185, η παροµοίωση
των ηρωίδων του δράµατος µε µυθικά πρότυπα (Πρόκνη, Νιόβη) δρα και
παραµυθητικά στον πόνο τους δίνοντάς του µια αρχετυπική µορφή, εφόσον βρίσκονται
στην ίδια θέση µε µυθικές µορφές. Κατορθώνουν, εποµένως, να υπερβούν την
ανθρώπινη φύση τους και να «µεταµορφωθούν» σε κάτι διαφορετικό, όπως
µεταµορφώνονται οι µυθικές µορφές σε ζώα ή, στην περίπτωση της Νιόβης, σε πέτρα.
Το περιεχόµενο των θρηνητικών ασµάτων είναι σχεδόν το ίδιο σε όλες τις
τραγωδίες, καθώς ανήκουν στον ίδιο µυθικό κύκλο, αυτόν των Ατρειδών. Τόσο οι
κοµµοί, όσο και οι µονωδίες αναφέρονται στον άδικο χαµό του Αγαµέµνονα και την
εξορία του Ορέστη. Οι gñoi θέτουν έντονα το θέµα εκδίκησης και δολοφονίας των
φονιάδων, µε την πραγµατοποίηση της οποίας κλείνουν οι τραγωδίες, µε εξαίρεση τον
Σοφοκλή, όπου ο φόνος του Αιγίσθου δεν εντάσσεται στην πλοκή, αλλά µόνον
υπαινίσσεται. Μόνον τα θρηνητικά άσµατα του Ορέστη διαφοροποιούνται από αυτή τη
γενική διαπίστωση, καθώς η δράση τοποθετείται µετά την πραγµάτωση της εκδίκησης
και οι θρήνοι επικεντρώνονται στην κατάσταση των αδερφών µετά τους φόνους και το
κυνήγι του Ορέστη από τις Ερινύες. Από τους τρεις ποιητές µόνον ο Σοφοκλής δεν
ασχολείται µε τις επιπτώσεις της εκδίκησης στα δύο αδέρφια, δίνοντας έµφαση στην
προετοιµασία της δολοφονίας και αναδεικνύοντας τον gño και τον yr°no της Ηλέκτρας
και των γυναικών γενικότερα. Αντιθέτως, οι δύο άλλοι ποιητές αντιµετωπίζουν τον gño
της Ηλέκτρας και του Ορέστη µε µεγαλύτερο σκεπτικισµό, ως προς τη δύναµη και τις
επιπτώσεις του στην κοινωνία της πόλης-κράτους.
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Στην Ορέστεια άνθρωποι και ζώα συνδέονται άµεσα. Για τη συγκεκριµένη παροµοίωση στις
Χοηφόρους, τη σχέση της µε την Πάροδο και τον Αγαµέµνονα βλ. Heath 30-31.
184
Πρβλ. Denniston ad loc. Σύµφωνα µε τον Segal (1995) 120, η σύγκριση του γυναικείου θρήνου µε το
τραγούδι του αηδονιού υποδηλώνει ότι αυτή η έντονα συναισθηµατική έκφραση σχετίζεται περισσότερο
µε την άγρια φύση και βρίσκεται πέρα από τον ανθρώπινο λόγο.
185
Βλ. Kornarou 124. Την ίδια άποψη εκφράζει και ο Lombard 53, σηµ. 14. Για τα µυθολογικά exempla
στους κοµµούς γενικά βλ. Kornarou 122-126.

Η εµφάνιση του yr®nou και στις τέσσερις τραγωδίες και η αποσιώπηση της
λέξης yr°now αλλά η εισαγωγή της λέξης yr®nhma στην Ηλέκτρα του Ευριπίδη είναι
πιθανόν να σχετίζεται άµεσα µε τις συνθήκες της εποχής και τη σολώνεια νοµοθεσία.
Αν και η τραγωδία του Αισχύλου παριστάνεται µισόν αιώνα περίπου µετά τη θέσπιση
του νόµου του Σόλωνα, το ζήτηµα του θρήνου φαίνεται να απασχολεί ακόµη την
αθηναϊκή κοινωνία. Ο Αισχύλος ασχολείται µε το θέµα και θέτει τον προβληµατισµό
ενώπιον των Αθηναίων θεατών. Καθώς, όπως προαναφέρθηκε, απαγορευόταν ο yr°now
από επαγγελµατίες αοιδούς, ο Αισχύλος συνθέτει και yr®nouw, που άδονται κυρίως από
τον Χορό, εντάσσοντάς τους στον µύθο και τις τραγικές συµβάσεις. Ο περιορισµός των
yr®nvn στα µεταγενέστερα δράµατα είναι πιθανό να οφείλεται στον ανταγωνισµό των

τραγικών ποιητών µε τους δηµιουργούς των επιταφίων λόγων, οι οποίοι µάλλον
παρουσιάζουν αντιστοιχίες µε τους επαγγελµατίες αοιδούς των yr®nvn και
αναλαµβάνουν τη δηµόσια έκφραση πένθους. Οι τραγικοί, κατ’ αναλογία µε τους
επικούς ποιητές, φαινοµενικά αποσιωπούν τους yr®nouw και περιορίζονται στη
σύνθεση gñvn, ενώ ο Ευριπίδης συνθέτει yr®nouw αποκαλώντας τους συχνά gñouw.
Οι

συγκεκριµένες

τραγωδίες,

που

εξετάζονται

εδώ,

αποτελούν

ένα

αντιπροσωπευτικό δείγµα για τη µελέτη του θρηνητικού άσµατος στο πλαίσιο της
τραγωδίας. Μέσω της Ηλέκτρας θρηνωδού, η οποία αποτελεί τον βασικό χαρακτήρα
στις παραπάνω τραγωδίες, µπορούµε να διατυπώσουµε κάποιες υποθέσεις σχετικά µε
την εξέλιξη και τη λειτουργία των θρηνητικών ασµάτων στην τραγωδία. Σε σύγκριση
µε το έπος, η τραγωδία φαίνεται να διατηρεί τη διάκριση µεταξύ gñou και yr®nou, αν
και µάλλον δίνει περισσότερη βαρύτητα στους gñouw, των οποίων η δηµόσια έκφραση
απαγορεύεται µε νόµο στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ., εκτός από την περίπτωση της
τραγωδίας. Επιπλέον, το περιεχόµενο του τραγικού yr®nou έχει αντιστοιχίες µε τον
επιτάφιο λόγο, ο οποίος έχει θεσµοθετηθεί και εκφωνείται από κάποιον επιφανή
Αθηναίο κατά την ταφή. Ο τραγικός yr°now εισάγει καινούρια χαρακτηριστικά σε
σχέση µε τον επικό, όπως το λυρικό µέτρο, τα επιφωνήµατα, τις χειρονοµίες και, στην
περίπτωση του gñou, το στοιχείο της εκδίκησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τραγωδία
παρουσιάζει αντιστοιχία κυρίως µε το έπος, ενώ µε τον λυρικό θρήνο φαίνεται να
µοιράζεται το στοιχείο της παραµυθίας στους yr®nouw της, αν και η µελέτη των
λυρικών θρήνων είναι προβληµατική λόγω της αποσπασµατικότητάς τους και συνεπώς
δεν αποκλείεται να µοιράζεται και άλλα στοιχεία. Ωστόσο είναι εµφανές ότι σε όλες τις
εποχές παρουσιάζεται η ανάγκη της έκφρασης του πόνου. Η εξωτερίκευση των
συναισθηµάτων µε λόγο ανακουφίζει τη βαθιά θλίψη του θρηνούντος προσώπου,

επειδή µοιράζεται τον πόνο του µε το περιβάλλον του και συχνά, επικαλούµενο τον
νεκρό ή κάποιον θεό, έχει την αίσθηση ότι συµµετέχει όλος ο κόσµος στον πόνο του,
εφόσον στα λόγια του ενώνονται τα τρία επίπεδα (θεοί, ζωντανοί, νεκροί). Εποµένως,
είναι πιθανόν η θρηνητική διαδικασία να αφορά περισσότερο τελικά τους ζωντανούς,
στην προσπάθειά τους να αποδεχθούν τον θάνατο ενός αγαπηµένου προσώπου και να
επανενταχθούν στην κοινωνία, παρά τον ίδιο τον νεκρό. Εντούτοις, η Ηλέκτρα στις
τέσσερις τραγωδίες αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα ζωντανού, που µέσω του
θρήνου ουσιαστικά ζει µε τους νεκρούς: ο συνεχής και αέναος θρήνος οδηγεί την
Ηλέκτρα στα όρια της ανθρώπινης φύσης, τα οποία και δοκιµάζει, και αποκλείει την
επανένταξή της στην κοινωνία. Αντιµέτωπη µε το οικογενειακό της δράµα προσπαθεί
να ανταπεξέλθει µε ακλόνητη πίστη στις παραδόσεις και τα ήθη της εποχής της,
ενσαρκώνοντας παραδειγµατικά την τραγική θρηνωδό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Επιφωνηµατικές φράσεις θρήνου
Στο Παράρτηµα αυτό εξετάζονται οι επιφωνηµατικές φράσεις θρήνου στις
Χοηφόρους του Αισχύλου και στις Ηλέκτρες του Σοφοκλή και του Ευριπίδη. Στην αρχή
αναφέρονται αναλυτικά τα χωρία των τραγωδιών, στα οποία εµφανίζονται τέτοιου
είδους φράσεις και στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη θέση τους στον στίχο, το µέτρο,
τη σύνταξή τους, τη σηµασία τους, καθώς και τα πρόσωπα, τα οποία τις χρησιµοποιούν:
Αισχύλου Χοηφόροι
Χορός
45
50
51
158
159
469
470
789
1007
1009
1019

ÞÆ gaÝa maÝa
ÞÆ pnoizuw ¥stÛa
ÞÆ kataskafaÜ dñmvn
ôtotototototoÝ
ÞÅ, tÛw dorusyen¯w <eäs'> n®r
ÞÆ dæston' ferta k®dh
ÞÆ duskatpauston lgow
¦ ¦, prò d¢ d¯ 'xyrÇn tòn ¦sv
aÞaÝ aÞaÝ mel¡vn ¦rgvn
aÞaÝ, aÞaÝ
aÞaÝ, aÞaÝ

194
429
462

feè
ÞÆ ÞÆ daýa
ÞÆ yeoÛ, kraÛnet' ¤ndÛkvw <litû>

Ηλέκτρα

Ορέστης
405
434

pñpoi d nert¡rvn turannÛdew
tò pn tÛmvw ¦lejaw, oàmoi

Οικέτης
875
876
881

oàmoi, panoÛmoi despñtou ~ teloum¡nou
oàmoi ml' aïyiw ¤n trÛtoiw prosfy¡gmasin
Þoç Þoæ

888
893
928

oâ 'gÅ, jun°ka toëpow ¤j aÞnigmtvn
oâ 'gÅ. t¡ynhkaw, fÛltat', AÞgÛsyou bÛa
oâ 'gÆ tekoèsa tñnd' öfin ¤yrecmhn

Κλυταιµήστρα

870

¨ ¦, ôtototoÝ

Αίγισθος

Σοφοκλή Ηλέκτρα
Χορός
764
842
867

feè feè
feè d°t'
ter ¤mn xerÇn / XO. papaÝ

Ηλέκτρα
77
136
150
152
674
788
827
830
841
842
883
1115
1143
1160
1161
1162
1231
1271

ÞÅ moÛ moi dæsthnow
aÞaÝ, ßknoèmai
ÞÆ pantlmvn Niñba
aÞaÝ, dakræeiw
oâ 'gÆ tlain', ölvla t»d' ¤n ²m¡r&
oàmoi tlaina
¨ ¨, aÞaÝ. XO. Î paÝ, tÛ dakræeiw;
feè. XO. mhd¢n m¡g' æsúw
¨ ¨, ÞÅ. XO. pmcuxow nssei
feè. XO. feè d°t'
oàmoi tlaina· kaÜ tÛnow brotÇn lñgon
oâ 'gÆ tlaina, toèt' ¤keÝn', ³dh saf¢w
oàmoi tlaina t°w ¤m°w plai trof°w
oàmoi moi
Î d¡maw oÞktrñn. feè, feè
Î deinottaw, oàmoi moi
ÞÆ gonaÛ
ÞÆ xrñnÄ makrÒ filttan õdòn

Ορέστης

1174 feè feè· tÛ l¡jv;
1183 feè t°w næmfou dusmñrou te s°w trof°w

Κλυταιµήστρα
1404
1407
1414
1415

aÞaÝ. ÞÆ st¡gai
oàmoi tlain'
Êmoi p¡plhgmai
Êmoi ml' aïyiw

Χρυσόθεµη
926 oàmoi tlaina
930 oàmoi tlaina
1020 feè

Ευριπίδη Ηλέκτρα

Ηλέκτρα

114 ÞÅ moÛ moi
120-1 feè feè sxetlÛvn pñnvn / kaÜ stugerw zñaw
129 ÞÅ moÛ moi
150 aä aä, dræpte kra
159 ÞÅ moi, <ÞÅ> moi
201 oàmoi toè katafyim¡nou
215 oàmoi, gunaÝkew, ¤j¡bhn yrhnhmtvn
243 oàmoi, tÛ gr moi tÇnd¡ g' ¤stÜ fÛlteron;
1198 ÞÆ ÞÅ moi

Ορέστης
244
262
282
290
367
968
1177
1190
1208

feè feè
feè
feè
oàmoi, tñd' oåon eäpaw
feè
feè
ÞÆ G kaÜ Zeè panderk¡ta
ÞÆ FoÝb', næmnhsaw dÛkai'
ÞÅ moi

Χορός
988 [ÞÅ]
1185 ÞÆ tæxaw, sw tæxaw

Κλυταιµήστρα
1167 ÞÅ moÛ moi

Οι περισσότερες επιφωνηµατικές φράσεις θρήνου αποτελούνται µόνο από
φωνήεντα186 και διαφοροποιούν τον τραγικό θρήνο από τον επικό, όπου τα
επιφωνήµατα εµφανίζονται πολύ σπάνια. Στον Όµηρο συναντώνται µόνο τα Ì (Ιλιάδα
18.54, 18.324) και pñpoi (Ιλιάδα 18.324), ενώ στις 3 τραγωδίες τα: aä aä, aÞaÝ, d, ¨ ¨,
ÞÅ, Þoæ, oâ, oàmoi, ôtotoÝ, panoÛmoi, papaÝ, pñpoi, feè, Êmoi. Τοποθετούνται κατά

κανόνα στην αρχή του στίχου, εκτός από το feè, το οποίο τοποθετείται και στη µέση ή
στο τέλος, ενώ το oâ και το oàmoi τοποθετούνται και στο τέλος του στίχου, δηλαδή σε
εµφατικές θέσεις µέσα στον στίχο. Πολύ συχνά το ίδιο επιφώνηµα εκφωνείται δύο
φορές κυρίως στην αρχή του στίχου, δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στην έκφραση
συναισθήµατος (π.χ. feè feè), ή τη δεύτερη φορά εκφέρεται σε υπερθετικό βαθµό
αυξάνοντας

προοδευτικά

την

ένταση

(π.χ.

oàmoi,

panoÛmoi).

Άλλες

φορές

επαναλαµβάνεται η προσωπική αντωνυµία, π.χ. ÞÅ moi moi ή ÞÅ moi, ÞÅ moi. Πολλές
φορές στον ίδιο στίχο εκφέρονται δύο διαφορετικά επιφωνήµατα, π.χ. ¨ ¨, ÞÅ. Η φράση

oâ 'gÆ tlaina αποτελεί ένα συνδυασµό του επιφωνήµατος oâ, της προσωπικής

αντωνυµίας ¤gÆ και του επιθέτου tlaina, το οποίο εκφράζει την τραγική θέση του
προσώπου. Η φράση αποτελεί ένα όλο, αφού οι τρεις λέξεις συνεκφέρονται ως µία µε
µεγάλη συναισθηµατική ένταση, και σχηµατικά εγκλείει το υποκείµενο στη λύπη και
από τις δύο µεριές187.
Τα επιφωνήµατα απαντώνται, τόσο στα διαλογικά, όσο και στα λυρικά µέρη
των τραγωδιών και συνήθως εντάσσονται στο µέτρο, το οποίο δεν παραµένει πάντα το
ίδιο για το ίδιο επιφώνηµα. Με τα παραπάνω επιφωνήµατα έχουµε τα µέτρα:
- aä aä χοριαµβικό
- aÞaÝ ιαµβικό, ιωνικό
- d ιαµβικό
- ¨ ¨ ιαµβικό, ιωνικό
- ÞÅ ιαµβικό, ιωνικό, δοχµιακό, δακτυλικό, αναπαιστικό, ιππωνάκτειο,
reizianum
- Þoæ ιαµβικό
- oá ιαµβικό
- oàmoi ιαµβικό, λυρικοί ανάπαιστοι
- ôtototoÝ ιαµβικό, δοχµιακό
- panoÛmoi ιαµβικό
- papaÝ ληκύθιο
- pñpoi ιαµβικό
- feè ιαµβικό, ιωνικό, λυρικό αναπαιστικό, γλυκώνειο
- Êmoi λυρικά µέτρα
Τα επιφωνήµατα Þoæ και feè απαντώνται µόνα τους στον στίχο και συνήθως, όταν ένα
επιφώνηµα καλύπτει ολόκληρο τον στίχο εκφερόµενο µία ή δύο φορές, είναι extra
metrum188. Όµως στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή όλα τα επιφωνήµατα εντάσσονται στο
µέτρο189.
Η σύνταξη των επιφωνηµάτων ποικίλλει:
- aä aä + πρόταση
- aÞaÝ + Γενική ή χωρίς συµπλήρωµα
- d µετά από το επιφώνηµα pñpoi
- ¨ ¨ χωρίς συµπλήρωµα
- Þoæ χωρίς συµπλήρωµα
- ÞÅ + Κλητική ή Αιτιατική ή ∆οτική (συνήθως το moi)
- oâ + Ονοµαστική (συνήθως το ¤gÆ)
- oàmoi + Γενική ή ∆οτική ή Κλητική ή πρόταση
- ôtototoÝ χωρίς συµπλήρωµα
- panoÛmoi + Γενική
186

Βλ. Stanford 57.
Για την παρατήρηση αυτή βλ. Carson 7.
188
Για το σχόλιο σχετικά µε το µέτρο βλ. Stanford 59.
189
Για τα επιφωνήµατα της Ηλέκτρας του Σοφοκλή βλ. Carson 6.
187

- papaÝ χωρίς συµπλήρωµα
- pñpoi + Κλητική
- feè + Γενική ή πρόταση ή χωρίς συµπλήρωµα
- Êmoi + ∆οτική ή πρόταση

Η ∆οτική και η Ονοµαστική µετά από επιφώνηµα είναι συνήθως η ∆οτική της
προσωπικής αντωνυµίας moi και η Ονοµαστική ¤gÆ. Η ∆οτική moi θα µπορούσε να
χαρακτηριστεί ∆οτική ηθική, ενώ η Γενική µετά από επιφωνήµατα εκφράζει την αιτία.
Στίχοι, που αρχίζουν µε Κλητική, τελειώνουν µε επιφώνηµα (Σοφοκλή Ηλέκτρα 1161,
1162), ενώ, όταν η Κλητική παίρνει την αρχική εµφατική θέση στον στίχο, το
επιφώνηµα καταλαµβάνει την τελική εµφατική θέση. Εποµένως, το επιφώνηµα
αποτελεί µία άναρθρη έκφραση θλίψης και τοποθετείται συνήθως στην αρχή του στίχου
και µετά ακολουθεί έναρθρος λόγος. Όταν τοποθετούνται στο τέλος του στίχου,
εκφράζουν βαθιά θλίψη, η οποία υποδηλώνει αδυναµία έκφρασης µε λόγο.
Τα επιφωνήµατα Êmoi και oàmoi είναι σύνθετα:
Êmoi< Ê + moi
oàmoi < oà + moi,

και µετά τη σύνθεση εκλαµβάνονται πάλι ως επιφωνήµατα, που απαιτούν ως
συµπλήρωµα τη ∆οτική moi. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω σύνθεση
όπως στο panoÛmoi (Χοηφόροι 875), το οποίο επιδέχεται προσδιορισµούς.
Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η σηµασία των επιφωνηµάτων, καθώς καθένα
απ’ αυτά αντιστοιχεί σε περισσότερες από µία συναισθηµατικές καταστάσεις, π.χ. το
επιφώνηµα papaÝ µπορεί να εκφράζει έκπληξη, θυµό ή πόνο, ανάλογα µε τα
συµφραζόµενα, στα οποία εµφανίζεται190. Η διαπίστωση αυτή καθιστά ακόµη
δυσκολότερο τον προσδιορισµό της ακριβούς σηµασίας καθενός θρηνητικού
επιφωνήµατος, ώστε να διαχωριστούν σηµασιολογικά µεταξύ τους, µε στόχο τη
δικαιολόγηση της επιλογής του ποιητή να χρησιµοποιήσει κάθε φορά το ένα ή το άλλο.
Τα παραπάνω επιφωνήµατα εµφανίζουν διαφοροποιήσεις στη χρήση τους από
τους τρεις τραγικούς στις τέσσερις τραγωδίες, ως προς τα πρόσωπα, τα οποία τα
εκφωνούν. Και στους τρεις, αλλά κυρίως στον Σοφοκλή η πλειοψηφία των
επιφωνηµάτων αποδίδεται στις γυναίκες. Μόνον στον Αισχύλο υπάρχουν επιφωνήµατα
τα οποία αποδίδονται αποκλειστικά στους άνδρες: d, Þoæ, oàmoi, panoÛmoi και pñpoi
και από τα οποία παύουν να χρησιµοποιούνται από τους επόµενους τραγικούς τα d,
Þoæ, panoÛmoi, pñpoi, ενώ το ôtototoÝ αποδίδεται και στα δύο φύλα. Παρατηρείται µία

προοδευτική µείωση στη χρήση των επιφωνηµάτων, τα οποία από 11 στον Αισχύλο και
190

Για περισσότερα παραδείγµατα βλ. Stanford 59.

8 στον Σοφοκλή περιορίζονται στον Ευριπίδη191 σε µόλις 4 (aä aä, ÞÅ, oàmoi, feè), από
τα οποία µόνον το aä aä χρησιµοποιείται αποκλειστικά από γυναίκες. Αντίθετα ο
Σοφοκλής αποδίδει µόνο 1 από τα 8, το feè, και στα δύο φύλα και τα υπόλοιπα 7 σε
γυναίκες. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του επιφωνήµατος aÞaÝ, το οποίο
χρησιµοποιείται από τον Αισχύλο και τον Σοφοκλή, ενώ ο Ευριπίδης χρησιµοποιεί
ουσιαστικά το ίδιο επιφώνηµα µε διαφορετικό συλλαβισµό: aä aä. Τα επιφωνήµατα aä
aä, aÞaÝ (κοινό και στους τρεις), papaÝ (Σοφοκλής), oâ ( Αισχύλος/Σοφοκλής), Êmoi

(Σοφοκλής) χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τον γυναικείο λόγο και έτσι θα µπορούσε να
υποστηριχτεί ότι αποτελούν γνώρισµα του γυναικείου φύλου. Ωστόσο, η διάκριση
φύλων κατά επιφωνήµατα λειτουργεί µόνον στο Σοφοκλή, ενώ ο Αισχύλος και ο
Ευριπίδης δεν φαίνεται να τα διαφοροποιούν. Εποµένως, πιθανόν η τραγωδία να αντλεί
από τη γλώσσα της θρηνητικής τελετουργίας, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των
γυναικών192.
Ο παρακάτω

πίνακας

παρουσιάζει

συγκριτικά τη χρήση των ίδιων

επιφωνηµάτων από τους τρεις τραγικούς στις Χοηφόρους του Αισχύλου και στις
Ηλέκτρες του Σοφοκλή και του Ευριπίδη (Α = Άνδρες, Γ = Γυναίκες):

191

Με την περίπτωση του Ευριπίδη έχει ασχοληθεί εκτενώς η McClure (1993) 35-60, της οποίας τα
συµπεράσµατα συνάγονται από το σύνολο των τραγωδιών του Ευριπίδη.
192
Για τη θέση των επιφωνηµάτων στους κοµµούς γενικά βλ. Kornarou 87-93, αν και η οπτική της
διαφέρει από αυτή της παρούσας εργασίας.

Επιφωνήµατα

Αισχύλος

Σοφοκλής

Ευριπίδης

Σύνολο

aä aä

-

-

Γ

Γ

aÞaÝ

Γ

Γ

-

Γ

d

Α

-

-

Α

¨¨

Α+Γ

Γ

-

Α+Γ

Þoç

Α

-

-

Α

ÞÆ

Γ

Γ

Α+Γ

Α+Γ

oâ

Γ

Γ

-

Γ

oàmoi

Α

Γ

Α+Γ

Α+Γ

ôtototoÝ

Α+Γ

-

-

Α+Γ

panoÛmoi

Α

-

-

Α

papaÝ

-

Γ

-

Γ

pñpoi

Α

-

-

Α

feè

Γ

Α+Γ

Α+Γ

Α+Γ

Êmoi

-

Γ

-

Γ

Σύνολο

Α 5
Α+Γ 2
Γ 4

Α+Γ 1
Γ 7

Α+Γ 3
Γ 1

Α 4
Α+Γ 5
Γ 5
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