




















































«ΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ»

Η Επιστροφή της Ιφιγένειας – Γ. Ρίτσου 

Σ’ ένα μεγάλο δωμάτιο με καθρέπτες σπασμένους. 

Τέταρτη διάσταση 

Σημειώσεις 

Συνδετικοί κρίκοι. 
1) Η δομή και η τεχνική

2) Αρχαίος μύθος (σύνδεση)

3) Κριτική στάση στην κοσμοθεωρία του

4) Η καταλυτική πορεία του χρόνου.

Δεν γράφτηκαν για να παιχθούν, αλλά παίχτηκαν. Λείπει το βασικό θεατρικό 

στοιχείο, η δράση. Υπάρχουν: ενδοσκόπηση, εξερεύνηση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, ανάμνηση πράξεων, γεγονότων, καταστάσεων του παρελθόντος, 

ανάλυση και ίσως οι προθέσεις τους. 

 Αφετηρία τα αρχαιοελληνικά μυθικά πρότυπα ως αφετηρία για το θέμα του και η 

δυναμική που κρύβουν μέσα τους για το σύγχρονο άνθρωπο. Μεταπλάθει το 

χαρακτήρα, τη συμπεριφορά, το πρόσωπο και την ηλικία του ήρωα. 

 Έτσι τους αντιήρωες διακρίνει: στοχασμός, αδράνεια, υποτονικότητα, κούραση, 

μελαγχολία, αμφιβολία, μεγάλη ηλικία. 

Βασικό πρόβλημα η σύγκρουση ατόμων – κοινωνίας. 

Αμφισβήτηση πράξεων και καταστάσεων του παρελθόντος, απογοήτευση και 

πικρία για την τωρινή κατάσταση. Και αναχρονισμός. Παρεμβάλλει δηλαδή 

αντικείμενα και καταστάσεις της σύγχρονης εποχής. Ο αρχαίος μύθος υφαίνεται 

μέσα σ’ ένα σύγχρονο κόσμο. Μεταφέρεται στις μέρες μας με οποιαδήποτε φόρτιση 

διαθέτει και παίρνει μαζί με το υπεριστορικό και ένα ιστορικό νόημα.  

Λειτουργούν σε 2 επίπεδα: 

1) Στην εποχή μας – Με βάση τα όσα έζησε και είδε ο ποιητής.

Συνειρμικός παραλληλισμός. Μυθική δεκαετία. Τρωικού πολέμου.

1936 – 1946 και 1946 – 56 ή 1940 – 1950.
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2) Διαχρονικό: Πάντα οι άνθρωποι θα πάλευαν με: το θάνατο, την απογοήτευση,

την ηθική φθορά, τη διάψευση των Ελπίδων, τη χρεωκοπία των ιδανικών, το

δίλημμα: μόνωση ή συμμετοχή.

Η παρουσία του χρόνου συνεχής και εξουθενωτική. 

Ο χρόνος παντοδύναμος, συνυπάρχει και προκαλεί τη φθορά και το θάνατο. 

Απολιθώνει όσους δεν συμβαδίζουν μαζί του. 

Μόνο η μνήμη μπορεί να τον αντισταθεί και όσοι αποκτήσουν πλήρη αυτογνωσία 

και σκύψουν δημιουργικά πάνω από το παρελθόν και νιώσουν την ουσία της ζωής 

και της δημιουργίας, οπότε και ο θάνατος γίνεται πηγή ζωής. 

 Υπάρχει μέσα στην ποίηση του Ρίτσου μια ευγένεια της ανθρώπινης χειρονομίας, 

και μια τελετουργική απλότητα, που θυμίζουν τις πομπές των παρθένων, που 

μεταφέρουν τις προσφορές προς τους θεούς, στις ζωφόρους της Αρχαίας Ελλάδας.  

 Αλλά η αρμονία, η ωριμασμένη γαλήνη, στην οποία φτάνει η συνείδηση του 

λυρικού ήρωα, έχει πίσω της όλες τις ταλαιπωρημένες του σύγχρονου ανθρώπου 

και τη μακριά ιστορία που χωρίζει τη συνείδησή του από τη συνείδηση του 

ανθρώπου της αρχαιότητας. 

Ενέργειες 

Ιφιγένεια εν Ταύροις 

Χορικό 

Πουλί, βράχος σοφός, ταίρι, θρήνος, δάκρυα, ιέρεια, αλλαγή, δύναμη, ανημπόρια, 

(θάλασσα), χαρά – πόνος (πέφτω (χάνομαι) – κρατήσου (προσπάθησε)), μοίρα, 

άφτερο (ανημπόρια), μνήμη, φυγή (όχι για καλό). 

Λέξεις – Κλειδιά 

Πουλί – θρήνος,   νοσταλγία – μνήμες,   δάκρυα – συμφορές: πόλη, φυγή,  

Υπηρετώ – ιέρεια,   βάσανα – βαστάς,   χαρά – λύπες,   αλλαγή – συμφορά. 

1) Με το κάθε ζευγάρι δημιουργούμε προτάσεις κείμενο παγωμένη εικόνα

λέξεις η φράσεις.

2) Χορογραφία με το κάθε ζευγάρι – κίνηση μεγένθηση.

Θ. Κέντρο: α) Σαν παραβγαίνω στους θρήνους, πουλί άφτερο εγώ. β) νοσταλγία 

γ) Πραγματική συμφορά ή αλλαγή είναι της τύχης. 
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Αφιέρωμα στην τραγική μούσα.    Άγγελος Τερζάκης 

Σημειώσεις 

 

Το τραγικό πνεύμα. 

Ήθος στην τραγωδία. Ειδικός τρόπος να θεωρείς και ν’ αποτιμάς τον κόσμο. 

Αντικρίζεις με παρρησία και έξαρση τον εαυτό σου μέσα στο σύμπαν. Σχέση 

αντιθετική συνείδηση # κόσμος σπινθήρας. 

Ήρωες  πρωτοβουλία, αναγκαίες προϋποθέσεις: ελεύθερη – βούληση, 

ενεργητικός ρόλος, διανοητικά άρτιο. 

1) Χριστός = Ο υιός του ανθρώπου, ο αίρων τας αμαρτίας του κόσμου. 

Συμπόνια – Εξαγνισμός διότι προβάλλει τη φιλαυτία του είδους, όχι του ατόμου. 

2) Οιδίπους τύραννος = η τραγωδία του πεπρωμένου. α) Ο Θεός προλέγει, 

γνωρίζει τα μελλούμενα, δεν καταδικάζει. β) Οιδίποδας: ανακρίνει, αποκαλύπτει, 

πληρώνει = πρωτοβουλία. 

3) Ηλέκτρα = ακατάβλητη θέληση, ταπεινωμένη, λειώνει, άρρωστη ψυχή. 

4) Αντιγόνη = στέρεη καρδιά, αλύγιστο ήθος, ηθικό ανάστημα, όχι δραματική 

ένταση. 

Ηλέκτρα = άγρια ομορφιά, όχι ηθική καθαρότητα. Δεν μπορεί και συναρπαστικός 

και άσπιλος να είναι κανείς. 

5) Μήδεια: Διαλογίζεται, συζητεί, επιχειρηματολογεί. Πρωτοπόρος στη διεκδίκηση 

των δικαιωμάτων του φύλου της. 

1-5) : Κοινό η ισχυρή θέληση. Προκαλούν τη μοίρα τους. Όχι με την αμαρτία, 

πράξη, παράλειψη, ακαμψία αλλά το αστέρι τους, η ιδιοσυστασία τους. Έχουν 

γεννηθεί τραγικοί, είναι γεννημένοι για την τραγωδία. Ο Προμηθεύς, Οιδίπους 

συντρίβοντας επειδή είναι Προμηθεύς, Οιδίπους. Είναι και τρομερά άτυχοι. 

Τα πρόσωπα = η πηγή του μύθου. 

Μύθος = η πραγμάτωση της μορφής και της μοίρας του ήρωα. 

Αποκαλύπτεται μια ανεξιχνίαστη οικονομία. 

Κάποια μυστική τάξη πραγμάτων γεννάει τα όντα που της χρειάζονται για να την 

αποκαλύψουν και εκείνα ρέπουν ακατανίκητα προς αυτήν, βιάζονται να 

συναντήσουν τη μοίρα τους μ’ ένα είδος ασυγκράτητου, μεθυσμένου οίστρου. 

Τραγικά πρόσωπα = ο έρωτας του απολύτου. 

Το πάθος είναι πρόσχημα για να υποβληθεί κάτι βαθύ, αινιγματικά. 
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Ένα πνεύμα επικίνδυνο, μια δύναμη εξαπολυμένου Κακού μέσα στην πλάση, 

που εντοπίζεται σε κάποια επίφορα όντα και τα κάνει σκεύη εκλογής του.  

Ο τραγικός ήρωας αναζητά τον προορισμό του, την τελείωσή του δια της 

καταστροφής. Το τραγικό πνεύμα είναι ανένδοτο. Το θρυλικό πουλί μεθάει μέσα 

στην καταιγίδα. 

Τραγικό πνεύμα = προδιάθεση, σύμφυτη ροπή προς τον όλεθρο και το 

μαρτύριο, όχι μαζοχιστική. 

Στη ζωή: τραγικό ό,τι συντρίβει. 

Στην τραγωδία: Τραγικό – Δεν υπάρχει αν δεν συντρίβει. 

Τραγικό = πλέγμα αξεδιάλυτου βιώματος και έννοιας. 

Γιατί ο τραγικός ήρωας είναι πλασμένος έτσι; Αναπάντητο 

Είναι ταγμένος = σκεύος εκλογής  

Θεμελιακή αντινομία: Ο άνθρωπος αναγορεύει τον άνθρωπο σε ύψιστη αξία # το 

φυσικό σύμπαν τον μεταχειρίζεται με αδιαφορία αταίριαστη με το προβάδισμα 

που του έδωσε, με περιφρόνηση 

Τραγικό πνεύμα # ρομαντικό 

Σκληρό προς τον εαυτό του, ασκητικό, δεν ναρκισσεύεται 

Έχει έντονη επίγνωση πως μια απειλή κρέμεται αδιάκοπα σαν σπαθί πάνω στη 

ζωή του ανθρώπου. 

Το κακό επιβαρύνει την επίγνωση του τραγικού. 

Αισχύλος, Σοφοκλής: εντύπωση πως επικοινωνούμε με το χάος, το πριν από 

την προβολή του ανθρώπινου στον κόσμο. Παραμονεύει πάντα απειλητικό, 

πέρα από την καθησυχαστική πρόσοψη των πραγμάτων. 

Η μόνη σχεδία που διαθέτει για να κρατηθεί στον αφρό είναι η εμπιστοσύνη στην 

ηθική αγνότητα.  

Τραγικό πνεύμα: α) Πάλη με δεσμά, αίσθημα αδιεξόδου. β) ρηξικέλευθο, έμφυτη 

ροπή προς οδυνηρό σπασμό  φοβερή αποκάλυψη. γ) θεμελιακή αντινομία: 

άνθρωπος # η τάξη του κόσμου τον συντρίβει. 

Συνισταμένη α, β, γ = θέληση για μια αναγνωριστική αναμέτρηση ανθρώπου – 

κόσμου. 

Τραγική εμπειρία = δεν πληροφορεί # βαθύ βίωμα.  

Όχι λογισμός # υπαρξιακό ήθος.  = Μεγαλείο και ομορφιά. 

Τραγικό: Πέρα από το σύνορο, όπου τίποτα δεν θεραπεύεται. 

Δραματικό: Περιοχή όπου όλα επιδιορθώνονται, έχουν συνέπεια οι θεοί = Πίσω 

από τους θεσμούς η Ανάγκη. 
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Τραγωδία = αντινομία οντολογική  όχι λύση – καταστροφή. 

Ήρωας : στο κορυφαίο σημείο για ένα δευτερόλεπτο πριν πέσει για πάντα. 

Απαιτούμε: Αξιοπρέπεια μέσα στην ήττα του, το μαρτύριο του, την πλοκή του. 

Από μηχανής θεός = συνδιαλλαγή, υπαγορευμένος συμβιβασμός  συμβίωση. 

Κόσμος της τραγωδίας = ο ελληνικός κόσμος 

Ο ήρωας έχει μια δυνατότητα: να γίνει παρανάλωμα της φλόγας του με 

Δικαίωση την αξιοπρέπεια = Αξία προσωπική γ’ βαθμού, ανθρώπινη, πέρα από 

αισθητική και Ηθική. Εφήμερη, όπως ο άνθρωπος. 

Αρτιώνεται με το χαμό της. Τραγικό πνεύμα: αξιοπρέπεια πάνω από την ελπίδα. 

# Χριστιανικός κόσμος = ανταμοιβή, αιωνιότητα  

ΙΗΙΕ  ΔΑΛΙΕ  ΠΑΙΑΝ?  (Εαυτόν εζήτει) 

«Οιδίπους τύραννος» υπόδειγμα δραματουργικής – Μυστήριο. Σημαδεύουμε 

στην καρδιά του τραγικού με: ευαισθησία, διαίσθηση, που ελέγχεται αδυσώπητα 

και γνώση. 

Ηλέκτρα – Ζει με τα’ όνειρο της εκδίκησης 

Αντιγόνη – Υπερασπίζει μια αξία 

Οιδίπους – Γιατί παθαίνει, αφού δεν έφταιξε συνειδητά; 

Αναζητούμε τα στοιχεία του τραγικού – Οιδίπους  

1) Πολύ ειδικός χαρακτήρας – Κυριαρχημένος από μια εξωτερική, αυθαίρετη,

εξανδραποδιστική Μοίρα. Τραγωδία του πεπρωμένου.

2) Κάποιο κρυμμένο νόημα.

3) Το δυναμικό της σχήμα: η αναζήτηση ενός αγνώστου, αναζήτηση μιας

ταυτότητας. Κατηγορούμενος και ανακριτής, το ίδιο πρόσωπο.

4) Στο κέντρο του πίνακα βρίσκεται μια ισχυρότατη ανθρώπινη μορφή. Τι

κρύβει το αίνιγμα μιας ζωής σημαδεμένης; Πού απέχει και πού συναντιέται

με τη μοίρα των άλλων ανθρώπων;

5) Σφίγγα  αίνιγμα Αίνιγμα της ζωής; Του κόσμου; Του Αγνώστου; Αίνιγμα

θανατηφόρο.

6) Μύθος: έρχεται από τη δεξαμενή της υπαρξιακής αγωνίας.

Μύθος θρησκευτικός = περικλείει το ακατανόητο και φρίκη  δέος. 

Τραγωδία = η ύπατη ανθρώπινη εμπειρία, ένας πρώτος ακροβολισμός στο σύνορο 

του Άδη. Η Σφίγγα που αυτοκτόνησε δεν αποσύρθηκε: άφησε το βλέμμα της στύλο, 

να κρέμεται μπροστά στο έναστρο στερέωμα. 
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 Εμείς σήμερα ως κοινό, ανάγκη να εντείνουμε το ανθρώπινο. 

Ο αρχαίος θεατής έπρεπε να μετριάσει το ηρωικό, για να συναντήσει το ανθρώπινο.  

Αφετηρίες του Σοφοκλή: Η μοίρα και το πρόβλημα ενός ανθρώπου εξαιρετικού, που 

ήρθε στη ζωή σημαδεμένος. 

Μοίρα = το αίνιγμα της ζωής. 

Θρησκευτικός ο αρχαίος δραματικός ποιητής = προχωρεί ως την ακραία περιοχή 

και αναζητεί το νόημα των όντων πίσω από τους μύθους.  

Τραγωδία: Διασταυρώνονται 2 στοιχεία: α) το αρχέγονο του μύθου και β) το 

τελετουργικό στοιχείο. 

Όλυμπος ή Απόλλων = βουνό ή πρόσωπο και σύμβολο μαζί. Εμείς ή το ένα, ή το 

άλλο ξέχωρα. Έτσι μας λείπει το γ’ το πνευματικό. 

Ιήιε Δάλιε Παιάν = περιέχει απόσταγμα του τραγικού. 

   Η Ακάθαρτη ρίζα και το πάναγνο Φως 

Οιδίπους: Ατμόσφαιρα κοσμολογικού χαλασμού πίσω από το ιερό κλίμα. 

Άμλετ: νύχτα δηλητηριασμένη, πρόκειται να ξεφανερωθεί πράξη .. 

Β’ επίπεδο: όχι κωδικοποιημένη ηθική. Επίπεδο όπου η συνείδηση αναγνωρίζεται 

ως οργανική εκπόρευση και αναβαθμός του Είναι, όχι ως λογική του αντίφαση. 

Οιδίπους: Η δράση σε δύο επίπεδα : αισθητικό και νοητικό 

Σχέδιο κρυφό ορίζει τη ζωή του. Από καταβολής παγιδεμένος… 

Ζωή = διάβαση από συμπληγάδες 

Τειρεσίας = σχεδόν αυτοπρόσωπη παρουσία του θεού : θεϊκή σοφία – ανθρώπινη 

μαρτυρία (πολύ αργά) άρα Τραγωδία = κακή, ολέθρια εκτίμηση αξιών. 

Απόλλων = θεός γαλήνιος, φωτεινός, νομοθέτης ευρυθμίας, ενσαρκωτής του ορθού 

λόγου. Αλλά φοβερός = αφόρητο φως που σκοτώνει όταν σε φωτίζει. Απόλλων – 

απολλύναι; 

Απόλλων = μαντική = μετάβαση σε μια άλλη κατάσταση, μεταρσίωση εκστατική 

δηλαδή διασκελισμός του μεταίχμιου ανάμμεσα στη ζωή της κοινής εμπειρίας και 

στην έλλαμψη των μυστικών. 

Κεφ. Δ 

Η ακάθαρτη ρίζα και το πάναγνο φως. 

Αιμομιξία = μίασμα 

Η ενοχή του “υπάρχειν”, η ύστατη τραγική διαίσθηση 

Το μυστήριο μιας ενοχής που βαρύνει την αθωότητα: Η τραγωδία το αναπαριστά, η 

φιλοσοφία το αμφισβητεί. 
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Από καταβολής ενοχή  ισόβια έκτιση ποινής η ζωή του  

Θνητός = όχι στιγμιαίο επεισόδιο, αλλά με ιστορικό, διότι έχει ρίζα μέσα στο χρόνο. 

Αρχικό προγονικό διάγραμμα  ολοκληρωμένη ζωή. Υπάρχει περιθώριο 

πρωτοβουλίας; Τι είναι δικό σου, ποιος είσαι; 

Ταγμένος: η ύπαρξη του όχι διαφορετική από των άλλων ανθρώπων. Είναι πιο 

άτυχη, η πορεία της εκτεθειμένη. 

Τραγικό: στις καθημερινές περιστάσεις περνά απαρατήρητο. Στις κορυφαίες – 

εξαιρετικές εξαγγέλλεται, καταγγέλλεται. 

Ύβρις του Οιδίποδα: Η αυτοπεποίθηση και η περηφάνια του ήρωα για την 

πνευματική του εγρήγορση. 

Άνθρωπος: εκ φύσεως ρέπει προς υπερτίμηση του λογισμού του. 

Αθήνα 5ος αιώνας: Υπερτίμηση του ελλόγου φωτός 

Αθήνα σήμερα: θρίαμβος της θετικής επιστήμης 

Κάθε εποχή που αγωνίζεται για τα φώτα της. 

Οιδίπους: Από βασιλική γενιά χωρίς να το ξέρει, βρέφος έκθετο και πληγωμένο, 

σημαδεμένο από πόνο και καταφρόνια, οδοιπόρος αναγκασμένος να λύνει 

αινίγματα για να προχωρήσει, αλήτης με τη σπίθα της ακόρεστης περιέργειας στο 

μάτι του, πλασμένος να κριματίζεται άθελά του και να πληρώνει για πράξεις …Ποιος 

είναι αυτός; 

Ποιος άλλος από τον Άνθρωπο; 

Κεφ. 5 

Ένας θάνατος ατελείωτος   

Τραγωδία: Είναι τόσο στενά συνυφασμένη με τις συνθήκες, το εσωτερικό κλίμα, τον 

κοσμολογικό ρυθμό του καιρού εκείνου, ώστε να παραμένει κτήμα αμεταβίβαστο ή 

κάτω από την αρχική της διατύπωση λανθάνει κάτι σταθερό, που κάθε φορά βρίσκει 

τον κατάλληλο τρόπο να εκδηλωθεί. 

Τραγωδία δεν δημιουργεί μόνο: ο τραγικός χαρακτήρας η ή αναμέτρηση με τις 

εναντιότητες της τρέχουσας ζωής. 

Χρειάζεται: η ειδική κατάδυση στο χώρο τον πέρα από την εικονιστική 

πλαστικότητα  η κεντρική μορφή, ο μύθος, η δράση παίρνουν το βάθος 

συμβόλων που διερμηνεύουν το αδιατύπωτο. 

 Αναζήτηση του ποιος είμαι και γιατί είμαι  θεοδικία. Ποιος ηθικός αυτουργός στο 

αιώνιο Δράμα; 
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Οιδίπους: υποτάσσεται στη θεϊκή εντολή: ν’ απαλλάξει τη χώρα του από το μίασμα. 

Φωτίζεται = αποκάλυψη επιφάνεια για κάτι που είχε ξαστοχήσει # 

Φάουστος: πληρώνει για κάτι που ήξερε πολύ καλά από πριν = επιβολή ποινης. 

Εκείνος που διψά, οραματίζεται την αιωνιότητα, είναι ίδιος μ’ εκείνον που την 

προδίδει  η αμαρτία συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση. 

Σήμερα: Η παρέκκλιση από ένα αφηρημένο ιδεολογικό ομοούσιο ιεροσυλία, άρα 

έσχατη προδοσία.  

Κεφ. 6ο  

Η τραγική πλάνη 

Μας συντρίβει το τυφλά τυχαίο, μια κακή ώρα που δημιούργησε το πυροτέχνημα 

του σύμπαντος – κι εμάς μαζί. 

  Η τραγωδία πλέκεται γύρω από κάποιο νόημα ας είναι και άρρητο # Η ιστορία 

δημιουργείται από τη φθορά των πραγμάτων. 

Η ηθική της τραγωδίας δεν είναι η ηθική της ζωής 

Οιδίπους – όλη η τραγωδία = η ιστορία μιας πλάνης 

Ποιος την προκαλεί; 

Ήρωες: αν ήταν θύματα της τύχης δεν θα είχαν κάτι το αξιοθρήνητο, το 

εξευτελισμένο; 

Μάρκος Αντώνιος: λουσμένος σε άπλετο φως μεσογειακό. Πλαστικός, στερεός, 

πρακτικά αποτελεσματικός, κύριος των πράξεων του, δεν σφάλει ούτε στιγμή σε 

κανέναν απολύτως υπολογισμό του = αποκλειστικά εγκόσμιος.   

Βρούτος ( και Κάσιος) ιδεολόγος # Αντώνιος = πολιτικός 

Τραγωδία = θανάσιμη αντιπαραβολή των μέτρων του ανθρώπου με τα’ 

απάνθρωπα μέτρα της ζωής. 

Αντώνιος – Άτη ( ταιριάζει στο στόμα του ) 

Τι είναι η Άτη στην αρχαϊκή της σύλληψη; α) Η τύφλωση του νου 

προσωποποιημένη, β) η αιτία κάθε τραγικής πλάνης, η “αμαρτία” που 

αναγορεύτηκε θεότητα 

Το πρόβλημα του Κακού  

Κεφ. Ζ 

Η τραγική έκσταση 
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Τραγωδία του πάθους γι’ αυτογνωσία, της σιωπής του θεού, της ανεξιχνίαστης 

Δίκης. = Τραγωδία μια και μόνη με προσωπεία διαφορετικά. Το Δράμα έχει 

σύσταση κοινωνική, η Τραγωδία οντολογική.  

  Ιππόλυτος: θύμα προσωπικό της Φαίδρας  θέμα δράματος 

Ρωμαίος και Ιουλιέτα: Βρισκόμαστε στην περιοχή πέρα από το Καλό και Κακό, εκεί 

όπου αποπνέει απερίφραστη « Αλήθεια». 

 Ιππόλυτος: Εκεί όπου το νεώτερο δράμα κάνοντας ‘ζωή’ διαρκής διαψεύδει, 

φυλακίζει, απαγορεύει # Η Τραγωδία επιτρέπει, φτερώνει. 

Φαίδρα – Ιππόλυτος: μια πλασματική αιμομιξία  το Κρίμα  

Σάμπως μια βασίλισσα ν’ αγάπησε έναν καλόγερο, αναχωρητή. 

Αρχαίο θρησκευτικό πλαίσιο: το φτιάξιμο δεν είναι δεδομένο, μπορεί ο καθένας να 

το αποφύγει. 

Κεφάλαιο Η΄ 

Κάτω από το κάστρο του θανάτου 

Οι εραστές οραματίζονται τη διαιώνιση της ευδαιμονίας, ο Έρωτας πραγματοποιεί 

την δια της πλάνης για ευδαιμονία διαιώνιση. 

Έρωτας = διαιώνιση και εκμηδένιση, δίψα αθανασίας και ανεπανάληπτης στιγμής. 

Κεφάλαιο Θ΄ 

Η ματωμένη ελευθερία 

Έρωτας: μια στοιχειακή ορμή που περιέχει το πανάρχαιο και το σύγχρονο, το αίμα 

και το μυστήριο, την πλάνη και τον οίστρο, το εγκληματικό και το ιερό, το 

αντικαθρέφτισμα μιας αρχής και τον ίσκιο του τέλους = κόσμος αξεδιάλυτος, αίνιγμα  

  Πίσω από την Αρχαία τραγωδία προβάλλεται πάντα το φάντασμα μιας μήτρας 

αφηνιασμένης. 

Αντώνιος – Κλεοπάτρα: 

Αν ο χαρακτήρας είναι υπεύθυνος για τις πράξει, τότε ποιος είναι υπεύθυνος για το 

χαρακτήρα; 

  Διάκριση: Το θέμα της Αντιγόνης σύμφωνα με την αρχαία συνείδηση  «Ανάγκη»  

νέα συνείδηση. 

Η Τραγωδία: περιέχει μιαν ιερότητα Γιατί ιερό = το αίσθημα για τη δυνατότητα ενός 

μυστηρίου.  

  Ο χρησμός είναι η αναδρομική ματιά, η προεξόφληση της εκ των υστέρων σοφίας. 

Τραγωδία = το δράμα της μεταφυσικής ελευθερίας 
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Αληθινότερη η Τραγωδία της Ελευθερίας και όχι του Πεπρωμένου 

 Κίρκεγκωρ: Ελευθερία = η διαλεκτική δύο κατηγοριών: μπορετό και αναγκαίο 

  Τραγικός ήρωας = αυστηρή περιπάθεια οφείλεται στη μυστική αγωνία μας ότι τον 

παραμονεύει χωρίς εκείνος να το ξέρει, μια πλάνη: Πλάνη πως είναι ελεύθερος, 

πως συγκρούεται με βεβαιότητα, πως είναι υπαρκτός. 

  Σήμερα ανακρίνουμε την Τραγωδία – Λιγότερο τη ζούμε. 

Δεν γράφουμε πια Τραγωδία. Τη σκότωσε το αναλυτικό πνεύμα. 

Δεν είναι είδος που επιδέχεται προσαρμογή σ’ όλες τις ιστορικές συνθήκες. 

Κεφάλαιο Ι΄ 

Η τραγική ηλικία 

Τραγωδία: απάδει η τσιγκουνιά. Συνάδει η απλοχεριά. 

Ορέστης, Άμλετ, Αντιγόνη, Ιφιγένεια: τέκνα της σπατάλης. Όλοι τους πέρα για πέρα 

έχουν κάτι το παιδικό. 

  Δεν μπαίνεις στο τραγικό σύμπαν με την τσιγκουνιά του σκεπτικισμού, με το 

χλευασμό του εικονοκλάστη μηδενισμού, με την αποσυνθετικά κριτική σκέψη. 

Στον τραγικό χώρο μπαίνεις απονήρευτος, με εμπιστοσύνη, βηματισμό πλατύ. 

Σύγκρουση ρηξικέλευθου και σωφροσύνης. 

Τραγικός ήρωας = εξαίρεση  λυτρωτική χάρη + αριστοκρατισμός 

προσωποπαγής, πολύ ακριβά πληρωμένος  ανεπανάληπτος.  

Ηδονή – απόλυτο – νιάτα – τραγικό = το αίνιγμα του υπάρχειν. 

Η νιότη της Τραγωδίας δεν είναι η αφηρημένη ιδέα της νιότης ούτε η συμβατική της 

ηλικίας. Είναι γνώρισμα ψυχής, σφραγίδα δωρεάς ή καταδίκης.  

  Η απόφαση να τα βάλεις με το Άγνωστο, με το ασύλληπτο, προϋποθέτει 

απερισκεψία νεανική. 

Μέτρο της μεταφυσικής αγωνίας μας είναι και η σιωπή του σύμπαντος. 

  Η σύνεση παράγει πεζοπορία χαμηλή και αφήνει αδικαίωτο τον τάφο. 

Το στέμμα της Τραγωδίας είναι αιματοστάλακτο. Φοριέται από τους μεγάλους 

γελασμένους του κόσμου τούτου.  

Ιφιγένεια εν Ταύροις 

1) Ο κύκλος του μύθου

2) Τα πρόσωπα – οι σχέσεις
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3) Οι συγκρούσεις 

Η οικογένεια του Αγαμέμνονα αποφασίζει να θυσιάσει την Ιφιγένεια για την πατρίδα. 

Η ίδια το αντιστρέφει και το κάνει δική της επιλογή. - Η Ιφιγένεια στην Ταυρίδα 

υπηρετεί τη θεά Άρτεμης, για την οποία θυσιάστηκε και συγχρόνως ήταν ο σωτήρας 

της. –  Κάνει: α) τη θυσία (τα προκαταρκτικά) β) ανάγκη να υπηρετήσει ξένα έθιμα 

και νόμους και τη θεά, ενώ η ίδια δεν το εγκρίνει. –  γ) σύγκρουση: Πρέπει με δόλο 

να ξεγελάσει το Θόα  που της είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. (ανάγκη να γίνει  αυτό). 

Πρέπει να θυσιάσει Έλληνες – .δ) ανάγκη να σώσει τον εαυτό της και τον αδελφό # 

με την εμπιστοσύνη των Ταύρων. 

Ορέστης: Αποφάσισε να τον σώσει ο Απόλλωνας και πρέπει να γυρίσει πίσω το 

άγαλμα της Άρτεμης – αδερφής του. Απόλλων – Άρτεμις – αδέρφια. 

Ανάγκη: να γυρίσει πίσω το άγαλμα της θεάς. Δεν βολεύεται στην ξενιτειά. Αυτήν θα 

υπηρετεί στην πατρίδα η Ιφιγένεια. 

Οι θεοί βοηθούν – δεν τιμωρούν 

Διάλογος αναγνώρισης = διάλογος κωφών. Ο καθένας φορτισμένος λέει τα δικά 

του. Δεν παρακολουθεί τον άλλον. 

Ο χορός: γυναίκες σκλάβες που ορίστηκαν να υπηρετούν την Ιφιγένεια. 

 

 

Σπύρος Μελάς: Ελληνική δημιουργία: Τόμος Β 1951 

Ευριπίδης – Ο τραγικός της αμφιβολίας 

Σημειώσεις 

Δρόμοι καινούργιοι, δοκιμές τολμηρές, θέματα πλούσια και ποικίλα, χορδές 

απρόοπτες, σπουδαία ζητήματα (η συζήτηση έρχεται στη σκηνή) επειδή είναι 

καθημερινά, πάθη κοινά και πρωτόπιαστα, διαβρωτικό ψάξιμο στη σκηνή, 

ευγλωττία καταπειστική, άφθονος λυρισμός, εικόνες ξάστερες και ακριβείς. 

   Η εποχή της Αθήνας του Ευριπίδη 

Μετά τον Κίμωνα _ Η πανελλήνια δόξα της έγινε ο μεγάλος της κίνδυνος. Από 

παντού φτάνουν οι σοφοί και οι εταίρες για να πουλήσουν οι μεν τα θεωρήματα  

κλονίζουν στα αυστηρά ήθη των πλουσιόπαιδων. 

 Οι θεοί  μακρινά φαντάσματα. Η παλιά αρετή  σκουριασμένο σπαθί: Διόνυσος 

= όχι θεός  παραμύθι για λαϊκά πανηγύρια. 
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Πλεονέκτημα: η τραγικότητα = Δημιουργεί στην ψυχή τα τραγικά συναισθήματα του 

“οίκτου” και του “ελέου”. 

Αρχέγονη αποστολή της αττικής τραγωδίας: “η μίμησης των παθημάτων”. Εμπρός 

στο κοινό η παρουσία του πάσχοντος θεός. 

Διόνυσος = η δημιουργική δύναμη του αθάνατου φυσικού κόσμου τις 

μεταμορφώσεις τον συντροφεύει η συναίσθηση της δημιουργικής οδύνης. Η 

δραματική παράσταση έχει για νεύρο της τη συμμετοχή στην οδύνη αυτή. 

Αισχύλος = η αισθητική κατηγορία του υψηλού. 

Σοφοκλής = το αρμονικό 

Ευριπίδης = τραγικό: Όλη διάρθρωση της τραγωδίας σχεδιασμένος για τις 

εξαιρετικές στιγμές όπου θα καταπλημμυρίσει της ψυχές η συμπάθεια. 

 Η τάση να γίνει η τραγική συγκίνηση το κεντρικό θέμα της τραγωδίας  προς τον 

ανθρωπισμό. 

Αισχύλος – Σοφοκλής: απόσταση ανάμεσα στον θεατή και τον ήρωα. 

Αισχύλος: Οι ήρωες = οι άνθρωποι όπως ζουν στην πραγματική ζωή. Ανέβασε το 

θεατή πάνω στη σκηνή. 

Η μεγάλη σύγκρουση του 30ετούς πολέμου  αναμετρά την ένταση του 

ανθρώπινου πάθους, παρακολουθεί τις αντιλογικές δυνάμεις εως την ακρότατη 

αποκορύφωσή τους. 

Οι μεγάλες καταστροφές του πολέμου  σε πόσο βάθος δυστυχίας  βυθίζεται η 

ανθρώπινη ύπαρξη – τεράστιο βάρος ψυχικού πόνου. Να συμμεριστούμε τον 

ανθρώπινο πόνο. Συμπάθεια δυναμισμός της ανθρώπινης ψυχής. 

Η έκβαση του πολέμου εξαρτάται όχι μόνο από το λόγο, αλλά και από το 

“παράλογο”, όχι μόνο νους και φρόνηση, αλλά άνους και αφροσύνη που πηγάζουν 

από βαθύτατα ψυχικά στρώματα. - σελ.440 

Ο από μηχανής θεός: Αντιορθολογιστή πολεμική ατμόσφαιρα πελοποννησιακού 

πολέμου. Τα θεϊκά πράγματα παρουσιάζονται με ποικίλες μορφές πολλά οι θεοί τα 

πραγματοποιούν αντίθετα από τις ελπίδες μας, εκείνο που περιμέναμε δεν 

πραγματώθηκε, για να πραγματευθούν τα αναπάντεχα. 

Ευριπίδης: Όχι ορθολογιστής ανίκανος να παρακολουθήσει τα ενστικτώδη 

σκιρτήματα της ζωής έως το σκοτεινό διονυσιακό βυθό τους. 
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 Ευριπίδης – Ο τραγικός της αμφιβολίας 

Τον δέχτηκαν οι χριστιανοί γιατί αποσύνθεσε το μύθο της ειδωλολατρείας και 

κήρυττε τη φιλαλληλία. 

Στο “Πάθος του Χριστού” η Παναγία μιλά με λόγια της Εκάβης. 

 Οι σοφοί τον προτίμησαν για το ανεξάρτητο πνεύμα του. 

Το μέγα Πρόβλημα για τον Ευριπίδη: Ο οδηγός (της κοινωνίας) πρέπει να πιστεύει, 

να ξέρει δρόμο, να βλέπει γη της επαγγελίας κι ας είναι πολύ μακρινή. Σε τι πίστευε 

αυτός; Στη γονιμότητα της αμφιβολίας. Πως και τι μπορεί να δημιουργήσεις με την 

αμφιβολία; 

Ο πελώριος – τερατώδης άθλος του Ευριπίδη: Κατάφερε να οικοδομήσει παλάτι 

μεγαλοπρεπέστατο πάνω στους κινητούς άμμους της αμφιβολίας. 

Όταν δεν υπάρχει η πίστη που δημιούργησε και ανέπτυξε την τραγωδία, μένει μόνο 

το εξωτερικό της καλούπι, άδειο σχήμα, σκελετός. 

Αισχύλος: Οι θεοί πάνω στη σκηνή 

Σοφοκλής: Οι θεοί αποσύρονται στο βάθος και αφήνουν κάποια ελευθερία στον 

άνθρωπο. 

Ευριπίδης: Τους χρησιμοποιεί σαν όργανα του θεάτρου του. 

Μύθοι: 

Αισχύλος – Σοφοκλής = η σεπτή τήβεννος, το ιερό ένδυμα της θρησκευτικής 

αλήθειας 

Ευριπίδης: Για καθαρά εξωτερική συγκρότηση, τεχνική ανάγκη, σαν μια “υπόθεση” 

για έργο, θα το κάνει όπως του αρέσει αλλά και θα σκίσει το σεπτό ύφασμά του με 

το ξυράφι του ορθού λόγου για να δείξει πως από μέσα δεν υπάρχει τίποτα, πως 

μεταχειρίζεται το μύθο μόνο για τη δουλεία του. 

  Καινούργια μορφή τραγωδίας: α) Την εσωτερική δραματική αγωνία. Αντικαθιστά το 

ενδιαφέρον που ξυπνά η επιτήδεια πλοκή. β) Δραματική κλίμακα (κρεσέντο) που 

δεν προσδιορίζουν πια δυνάμεις εσωτερικές των ηρώων σε σύγκρουση με τις 

ανώτερες τις κυβερνήτρες του κόσμου  ολοένα αυξανόμενη εσωτερική 

περιπλοκή. 

Η ενότητα της πράξης  εύκαμπτη εξέλιξη + άπειρα ευρήματα. Το απρόοπτο π.χ. 

γράμμα, μήνυμα, πρόσωπο (απρόσμενο)  μεταβολή στην δραματική πορεία. 

Τεχνίτης = τυχαίο  αναγκαίο. Τίποτα δεν μπορεί να είναι τυχαίο σ’ ένα καλά 

οργανωμένο έργο τέχνης. Ευριπίδης: Δίνει στο τυχαίο θέση κυρίαρχη και αθέμιτη. 
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 Χορός: Τον έγδυσε από την παλιά του αίγλη  όργανο τεχνικό π.χ. φανερός 

συνεταίρος στην ορθολογική κριτική του.  

(Ηλέκτρα), ή συνένοχος, συνωμότης, συμπράκτορας των πρωταγωνιστών δηλαδή 

ζωντανό θεατρικό όργανο, ή οικονομεί το λυρισμό με θέματα άσχετα με τη 

δραματική πράξη. Ξαφνικά εικόνες ομορφιάς του φυσικού κόσμου, = ανοίγει 

παράθυρο να μπει ο ήλιος, ο καθαρός αέρας και η ομορφιά της φύσης, αυτή του 

αναπαύει και τον παρηγορεί. Ο πρόδρομος των φυσιολατρών στη λογοτεχνία. 

Ευριπίδης: Μετεωρολόγος, όχι στο θαύμα – φυσικός με στάση επιστημονική. Ναι 

στη φύση ξεγυμνωμένη από κάθε υπερφυσική παρέμβαση, που υπακούει σε 

αιώνιους αμείλικτους νόμους. Εκεί μέσα στη φυσική τους μορφή  και στις φυσικές 

τους διαστάσεις οι άνθρωποι. 

  Ρεαλιστής. Τα πρόσωπά του πατάνε στη γη με γυμνό πέλμα, ακόμα και στη 

λάσπη αν χρειαστεί. 

 Η εικόνα της ζωής του κοινού ανθρώπου, που τρικυμίζεται και συντρίβεται όχι από 

πρόσταγμα θεϊκό, ή σ’ αγώνες με τη Μοίρα, αλλά από πάθη αυτοδύναμα και 

αυτάγγελτα, σε αγώνες με τον ίδιο του τον εαυτό. 

Η μουσική στον Ευριπίδη 

Διόνυσος = α) ακμή, παρακμή και αναγέννηση της φύσης β) προσωποποίηση 

παθών = ύψιστη χαρά + δεινό πάθος με αινιγματώδη τρόπο ενωμένα 

Διόνυσος  Τραγωδία 

  Ο εξωτερικός μύθος ήταν το μέσο. Ο σκοπός: Μέσα στην ατμόσφαιρα του 

θρησκευτικού δέους και του απλού μεγαλείου, που τύλιγε την τραγωδία, ήταν η 

λύση του άλυτου αινίγματος του πεπρωμένου του κόσμου. 

Άλκηστη : αντιθέσεις : καλό –κακό, ωραίο – άσχημο – αφοσίωση – εγωισμός 

Οι γυναίκες στον Ευριπίδη 

Αισχύλος – Σοφοκλής: η γυναίκα μεγαλωμένη σ’ ένα φόντο εξεζητημένης 

αγνότητας. Τα γεγονότα και οι άνθρωποι υπηρετούμε αλύγιστη συνέπεια, ένα 

προκαθορισμένο σχέδιο. Η Αντιγόνη είναι σύμβολο, φορέας αρχών. 

Ευριπίδης: υστερική ή και διεστραμμένη αποπνιχτικά 

Μήδεια: Εκφράζει μόνο τον εαυτό της. Ο έρωτας, η ζήλεια και το έγκλημα 

καταλαμβάνουν όλο το χώρο και τον εξαντλούν. Μόνη και χωρίς την πολύχρωμη 
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συνοδεία γενικοτήτων – ανοίγει την αυλαία στην καινούργια εποχή της τραγωδίας: ο 

άνθρωπος εναντίον ανθρώπου. 

Άλκηστης: αποθανατίζει τη συζυγική αγάπη  

Μήδεια: έξαλλη, απατημένη γυναίκα  αποτρόπαιο έγκλημα 

Φαίδρα: ανόσιος ορμητικότατος έρωτας 

Εκάβη: γριά, ακαταμάχητη εκδικητική μανία 

Ιφιγένεια: ηρωική, νοσταλγούσα 

Ηλέκτρα: πονεμένη  

Ευριπίδης ο τραγικός της αμφιβολίας 

“Γάλα” της ανθρώπινης τρυφερότητας 

Μονάχα στη φύση βρίσκει τη σιγουριά, στις δυνάμεις και στους νόμους της. 

Ιφιγένεια:  σκληρή ανάγκη επιβάλλει τη θυσία της # στήριγμα ορμή και δύναμη να 

δεχτή το θάνατο μέσα της, μόνη, στην καρδιά της, στην αγάπη για τον πατέρα, στην 

αλληλεγγύη για το στρατό, στην ιδέα της νίκης. 
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