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Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ:ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΠΠΟΛΥΤΟ ΚΑΙ ΤΗ  ΜΗΔΕΙΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία παρουσιάζει τον μεγάλο τραγικό ποιητή  Ευριπίδη και εστιάζει την έρευνα 
στα παιδαγωγικά μηνύματα που αναδύονται από τα έργα του: Ιππόλυτος  και Μήδεια.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Στα πλαίσια της εισήγησής μας επιθυμούμε να ασχοληθούμε με την συνολική θεώρηση του δημιουργού και των 
δημιουργημάτων του , στην προσπάθεια  μιας βουλησιαρχικής θεώρησης της θεματικής, με αναφορά φυσικά στις 
πήγες που  έχουμε επιλέξει. Οι θέσεις και οι απόψεις εκτός από τις παραπομπές και την  βιβλιογραφία περιέχουν 
μια υποκειμενική θεώρηση των κειμένων, χωρίς φυσικά την επίκληση της αρχής της απόλυτης βεβαιότητας. 
Επομένως αν κάποια ακαιρολογία παρεισφρήσει στην εργασία μας ,ελπίζουμε ότι  θα κριθούμε με 

επιείκεια1.

Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ  ΤΟΥ  ΚΑΙ  Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΩΣΜΩΣΗ:

Στις πηγές που  προστρέξαμε  για να αντλήσουμε πληροφορίες υπάρχει μια εμφανής αβεβαιότητα για τον χρόνο 
γέννησης του Ευριπίδη. Οι ημερομηνίες ποικίλουν από το 480,485,484 π. Χ.
Τόπος καταγωγής του είναι η Αττική και κατά τις πληροφορίες του Φιλόχορου ήταν γόνος «εκλεκτής 

οικογενείας».2

1 Πρόκειται για συλλογική εργασία.

2 Ι.Έμμ. Βικέτου:Ευριπίδου Ιφιγένεια Η  εν Ταύροις: Εισαγωγή- Μετάφραση- Σημειώσεις:Αθήνα 
1967,σ.ιγ
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Ήταν μαθητής του Αναξαγόρα και ακόμα των: Ποδικού, Αρχελάου και Πρωταγόρα.
Αφού η Αθήνα ήταν το παιδευτήριο της Ελλάδας, αλλά και σχεδόν όλης της ανθρωπότητας, Ο Ευριπίδης, έτυχε 
καλής αγωγής και παιδείας. Είχε επομένως το καλύτερο δυνατό πολιτισμικό περιβάλλον και την άριστη 
πολιτισμική ώσμωση τόσο σε οικογενειακό αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον του. Είναι γνωστές σε όλους οι 
φιλοσοφικές ανατάσεις των Δασκάλων του, αφού συνέρεαν στην Αττική αρκετοί μαθητές απ όλον τον κόσμο για 
να μαθητεύσουν και να ακούσουν τους περινούστατους και πεφωτισμένους αυτούς διδασκάλους.                            

Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΥΠΗΡΞΕ :ΣΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ.

Ο Ευριπίδης συνδέθηκε με τον έλληνα φιλόσοφο Σωκράτη. Υπήρξε δηλαδή συνών και εταίρος, του μεγαλύτερου 
φιλοσόφου που ανέδειξε ποτέ η ανθρωπότητα.
Ο συγχρωτισμός αυτός είχε ευεργετική επίδραση στον Ευριπίδη, αφού γνωρίζουμε, ότι ο Σωκράτης θεωρούσε 
τους μαθητές του συνεργάτες και φίλους του και δεν ήθελε να τους μεταβάλει σε ωχρούς Σωκρατίσκους, δηλαδή 
σε φτωχά αντίγραφα της δικής του προσωπικότητας. Κυρίαρχο στοιχείο ήταν η ανάδειξη της προσωπικότητας των
συνδαιτυμόνων του και όχι η καθυπόταξη στις δικές του θέσεις. Φυσικά οσάκις συνέβαινε να καταλήξει σε 
ταυτότητα απόψεων και ιδεών .αυτό  γινότανε μέσα από το διάλογο και τη μαιευτική μέθοδο διδασκαλίας του.  Ο 

Σωκράτης πάντα διακηρύσσει3: « Ο ΘΕΟΣ ΜΑΙΕΥΕΣΘΑΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ, ΓΕΝΝΑΝ ΔΕ 
ΑΠΕΚΩΛΥΣΕΝ».
Έτσι ο Ευριπίδης μυήθηκε στη σωκρατική σκέψη, που ήταν ανεξάρτητη και σύμφωνη με τον ορθό λόγο. Η 
αξιακή αυτή επίδραση του Σωκράτη στην προσωπικότητα του Ευριπίδη θα φανεί στις θέσεις του για τις 
δοξασίες των πολιτών στο δωδεκάθεο. 

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ.

Ο Ευριπίδης δεν είχε ενεργό πολιτική δράση. Aυτό σημαίνει ότι δεν παρέμεινε αδιάφορος για τα πολιτικά και 
πολιτειακά  πράγματα. Μέσα από τα έργα του είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στα δρώμενα, στον πολιτικό και 
κοινωνικό χώρο, ασκώντας κριτική η καταθέτοντας τις απόψεις, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στο 
περιβάλλον του. Αξιώματα δεν έλαβε, ούτε αλλά OFFICIA, όπως συνέβη με τον Σοφοκλή.
Βλέποντας τον εκτραχηλισμό των ηθών και ακόμα τις περιπέτειες ,που είχε εμπλακεί η αθηναϊκή δημοκρατία 
εξαιτίας των δημαγωγών καταφέρθηκε εναντίον τους με αχαλίνωτο ατομικισμό και τους θεωρεί υπαίτιους των 
δεινών της αθηναϊκής πολιτείας, η οποία πολλές φορές από τον Κολοφώνα της δόξας και των πνευματικών 
ανατάσεων οδηγήθηκε στην καταστροφή και την αποτελμάτωση, όπως συνέβη με τον πελοποννησιακό πόλεμο!

Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΓΩΓΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΟΥΣ.

Η Αθήνα, το κλεινόν άστυ, στηρίχτηκε και δοξάστηκε από την γραφίδα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά 
και οι τρεις τραγικοί Αισχύλος, Σοφοκλής, Μιλτιάδης είχαν μερίδιοό τους στο μεγαλείο των αρχαίων Αθηνών. Η 
εποχή του Περικλή, ο χρυσούς αιώνας και το μεγαλείο των τραγικών ποιητών πολλές φορές έφτασε στο χείλος της
αβύσσου από τα δικανικά πυροτεχνήματα των δημαγωγών. Ο Ευριπίδης καταφέρεται και κατά των ολιγαρχικών   
και των   πλουσίων.   Όταν η πατρίδα δυστυχεί οι πλούσιοι δεν είναι άμοιροι ευθυνών. Ομοίως και οι ολιγαρχικοί 
,που έθεταν το προσωπικό τους συμφέρον υπεράνω του κοινού και της αθηναϊκής δημοκρατίας. Τα έργα του 
Ευριπίδη αποτελούν ηχηρό ράπισμα για όλες αυτές τις αποκλίσεις, που οδηγούν στον όλεθρο, τη στασιμότητα 
και τον αφανισμό. 

3 Πλάτωνος Μένων:Βιλιοθήκη Φέξη Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων: 
Μετφρ.Χ.Παπαντωνίου:χ.χ.Αθήνα ,σελ.24-3-24.Βλ. και : Μόνικα  Παπά:Ο Σωκράτης Δάσκαλος της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της δια  Βίου Μάθησης  ατην Αθηναϊκή  Κοινωνία:Αθήνα 2009,σελ.19.
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Δεν είναι καθόλου καινοφανές και άηθες το γεγονός , ότι ο Ευριπίδης με την ιδιάζουσα ευθυκρισία του 
θεωρούσε τον μεσαίο κοινωνικό ιστό ως στήριγμα της πολιτείας και τους  γεωργούς ως τροφοδότες και εγγυητές 
της υλικής επάρκειας των αγαθών και την ύπαρξη της πόλης. Το ίδιο φαίνεται ,ότι επισημαίνει και ο Ξενοφών ο 
Αθηναίος, όταν αναφερόμενος στην γεωργία παρατηρεί: 

«ευ γαρ φερομένης της γεωργίας έρρωνται και αλλαι τέχναι άπασαι». 4

Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑΣ:

Η φιλοπατρία του ποιητή ήταν συγκινητική. Επαινέθηκε από τους διανοούμενους της εποχής του. Είναι 

χαρακτηριστική η αναφορά του Λυκούργου κατά Λεωκράτους,που παρατηρεί5: « Ω ΠΑΤΡΙΣ,ΕΙΘΕ ΠΑΝΤΕΣ 
ΟΙ ΝΑΙΟΥΣΙ ΣΕ/ ΟΥΤΩ ΦΙΛΟΙΕΝ   ΩΣ ΕΓΩ ΚΑΙ ΡΑΔΙΩΣ/ΟΙΚΟΙΜΕΝ ΑΝ ΣΕ ΚΟΥΔΕΝ ΠΑΣΧΕΙΣ 
ΚΑΚΟΝ».
Ισχυρή ένδειξη φιλοπατρίας είναι και αυτά, τα οποία έχουν γραφεί από τον ίδιο τον Ευριπίδη: στην Ανδρομάχη: 
και στιγματίζει το φιλοπόλεμο των Σπαρτιατών, καθώς και την τραχύτητά τους:
«Ω ΠΑΣΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΝ ΕΧΘΙΣΤΟΙ ΒΡΟΤΩΝ/ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΝΟΙΚΟΙ, ΔΟΛΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΑ/ 
ΨΕΥΔΩΝ ΑΝΑΚΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΟΙ ΚΑΚΩΝ/ΕΛΙΚΤΑ ΚΟΥΔΕΝ ΥΓΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΠΑΝ 

ΠΕΡΙΞ/ΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ, ΑΔΙΚΩΣ ΕΥΤΥΧΕΙΤ’ ΑΝ ΕΛΛΑΔΑ6».
Φαίνεται καθαρά η απογοήτευση, αλλά και η πικρία του ποιητή για τις μηχανορραφίες και την δολιότητα των 
Λακεδαιμονίων, που έχουν συσσωρεύσει μύρια δεινά στην Αθήνα και έχουν αναστείλει την πολιτισμική λάμψη, 
επιβάλλοντας αντιδημοκρατικά καθεστώτα, όπως συνέβη με τους ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΤΥΡΑΝΝΟΥΣ.

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ ΣΤΗΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ 
ΑΡΧΕΛΑΟΥ  .

Ο Ευριπίδης δεν αποτέλεσε εξαίρεση στη χορεία των σοφών, που για ξεχωριστούς λόγους ο καθένας βρέθηκαν 
στις αυλές τυράννων η άλλων ισχυρών της γης.
«Άλλωστε η αντιδημοτικότητά του τον ανάγκασε να αυτοεξορισθεί -

4Ξενοφώντος  Οικονομικός .

5 Ευριπίδης: Ιππόλυτος, Μεταφρ. Τάσος Ρούσσος: εκδόσεις: Κάκτος, σ.15

6 Ευριπίδης :Ιππόλυτος: Ό.π.σελ.15.
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γεμάτος θλίψη και απογοήτευση- στη Μακεδονία επειδή αμφισβήτησε τους

κατεστημένους συντηρητικούς κοινωνικούς μηχανισμούς του «χρυσού αιώνα» που

οδηγούσαν σε στατικότητα και παραμόρφωση. Κατά τον Ν. Νικολαΐδη (1994) η

δεξιοτεχνία του συνίσταται στο ότι δε θίγει, τουλάχιστον άμεσα, τα καθιερωμένα και

τις αξίες. Πιστός στο «μηδέν άγαν» και στην αποφυγή της «ύβρεως» αλλά

ταυτόχρονα ρηξικέλευθος και καταγγελτικός εναντίον της προκατειλημμένης

ανδροκρατούμενης κοινωνικής ακαμψίας της εποχής του, κρούει με το δικό του

τρόπο τον «κώδωνα του κινδύνου». Είναι σα να λέει: «προσοχή, μην παρατραβάτε το

σχοινί, χαλαρώστε τα «γκέμια», δεν έχετε υπολογίσει το μέγεθος της

αυτοκαταστροφής και ετεροκαταστροφής όπου μπορεί να φτάσει η στερημένη -

εγκαταλειμμένη και εν τέλει οργισμένη γυναίκα.7»

Ο Ευριπίδης μετά την εγκατάσταση του στην Μακεδονία δεν μένει άπραγος, Δεν επέλεξε το άπραγων, δηλαδή 
τον απράγμονα βίο.
Η δράση του συνεχίζεται. Σε ένδειξη αναγνώρισης προς τον βασιλιά Αρχέλαο έγραψε τον: ΑΡΧΕΛΑΟΝ. Επίσης 
εκεί έγραψε και την τραγωδία του: «ΒΑΚΧΑΙ» ,που δεν ευδοκίμησε να ανέβει στο θέατρο λόγω του αιφνίδιου 
θανάτου του, με τρόπο αινιγματικό, αφού παραδίδεται ,ότι έπεσε θύμα αγέλης σκύλων, που τον κατασπάραξαν.

ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΕΛΑΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ.

Ο θάνατος του Ευριπίδη υπήρξε βαρύ πλήγμα για τον βασιλιά Αρχέλαο. Στη μνήμη του ανήγειρε μνήμα στη 
Μακεδονία. Οι αθηναίοι επίσης προσπάθησαν να πάρουν να οστά του ,αλλά συνάντησαν την άρνηση του 
Αρχέλαου. Οι Αθηναίοι σε ένδειξη τιμής ανήγειραν κενοτάφιο στον Ευριπίδη και χάραξαν την επιγραφή ,που 

αποδίδεται στον ιστοριογράφο Θουκυδίδη η στον μελοποιό Τιμόθεο8:
« ΜΝΗΜΑ ΜΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΠΑΣ’ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ/ ΟΣΤΕΑ Δ’ ΙΣΧΕΙ ΓΗ ΜΑΚΕΔΩΝ: Η ΓΑΡ ΔΕΙΞΑΤΟ 
ΤΕΡΜΑ ΒΙΟΟ/ ΠΑΤΡΙΣ Δ’ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΕΛΛΑΣ:ΑΘΗΝΑΙ ΠΛΕΙΣΤΑ ΔΕ ΜΟΥΣΑΣ/ ΤΕΡΨΑΣ ΕΚ 
ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΙΝΟΝ ΕΧΕΙ». 

7 Σάββας Μπαρκιτζόγλου: Ψυχολόγος-Ψυχαναλυτής:Η παιδαφόνος  Μήδεια τότε και τώρα:Αθήνα 2012-

2013.,σελ 2.

8 Ευριπίδης:Ιππόλυτος:΄οπ.π.σελ.16.
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Οι Αθηναίοι  δεν έμειναν μόνο στο κενοτάφιο. Ανήγειραν ανδριάντα στο θέατρο του Διονύσου προς τιμήν του 
ποιητή. 

ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ:

Μεταξύ των έργων του Ευριπίδη, βρίσκεται και ο ΙΙΠΠΟΛΛΥΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΗΔΕΙΑ, στα  οποία και θα 
αναφερθούμε εκτενέστερα με πηγές, εκτός των άλλων  και το έργο της Jacqueline De Romily, η οποία 
ανέδειξε την κλασσική αρχαιότητα και εξύμνυσε τους υλικούς και άυλους παρθενώνες της Ελλάδας.

Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός, ότι εφεξής οι αξιολογικές κρίσεις  και η προσωπική  ,ας παρέμβαση είναι κάπως
παρακινδυνευμένες, αν λάβει κανείς υπόψη την σοφία των συγγραφέων, που αναφέρονται στον Ευριπίδη.
Η δική μας ένδεια ,ωστόσο  μας οδηγεί στους ανενδεείς μεγάλους συγγραφείς, που αναλώθηκαν στην μελέτη και 
την  έρευνα των έργων του Ευριπίδη.

Το πρόβλημα είναι επίσης σαφές σε σχέση με την αναφορά μας στις πηγές. Οι πηγές, ο γραπτός λόγος παρά την 
άτεγκτη και οριοθετημένη καταγραφή απόψεων, έχει το μειονέκτημα για τον μελετητή να μην μπορεί να δώσει 
απαντήσεις σε ερωτήματα, που αναφύονται κατά την ανάγνωσή τους. Ο συγγραφέας επομένως μένει 
αμετακίνητος στην επιστημονική του σκέψη και δεν μπορεί κανείς να τον ρωτήσει σε περίπτωση απορίας. Αυτό 

έχει επισημανθεί ήδη από τον Πλάτωνα ,στον Φαίδρο:9.
« Αυτό δα το κακό, Φαίδρε , έχει μα την αλήθεια το γράψιμο και μοιάζη με την ζωγραφική! Κι αυτής δα τα 
έργα στέκονται μπροστά σου ωσάν να είναι ζωντανά, αλλά, αν τα ερωτήσης σιωπούνε με πολλή 
σπουδαιότητα. Το ίδιο λοιπόν κάνουν και οι γραμμένοι λόγοι: πας να πιστέψης,  πως αυτοί έχουνε νόηση και
μιλάνε, αν όμως τους ρωτήσης κάτι για κείνα που λένε, γιατί θέλεις να το καταλάβης, δηλώνουν μόνο ένα 
πράγμα, το ίδιο πάντοτε. Και όταν μια φορά γραφτή , κυλιέται δα παντού κάθε λόγος όμοια σε κείνους που 
τον νοιώθουν, όπως  πάλιν και σε κείνους που καθόλου δεν τους ταιριάζει, και δεν ξέρει ο ίδιος να λέη για 
ποιους είναι και για ποιους δεν είναι.
Και, όταν τον κακομεταχειρίζωνται και τον κακολογούν άδικα, πάντα έχη ανάγκη από τον πατέρα του για 
βοηθό, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί ούτε να αμυνθή ούτε να βοηθήση τον εαυτό του…
Και τι; Μήπως βλέπομε κανέναν άλλον λόγο, αυτού γνήσιο αδελφό, και μήπως βλέπομε με ποιο τρόπο 
γεννιέται και πόσο καλός είναι από αυτόν και πιο δυνατός από την φύση του; Αυτός είναι εκείνος που 
γράφεται με γνώση μέσα στην ψυχή του μαθητή, κι έχει τη δύναμη να υπερασπίση τον εαυτό του και 
γνωρίζη σε ποιους πρέπει να μιλάη και σε ποιους να σωπαίνη».
Και ο έφηβος, ο Φαίδρος  του απαντάει: « εννοής το ζωντανό και  έμψυχο λόγο του γνώστη, κι αυτού  του 

λόγου ο γραπτός θα ήταν σωστό να λέγεται ομοίωμα10».

 Είναι επομένως ξεκάθαρο, ότι ο ενδιάθετος προφορικός λόγος είναι σημαντικότερος του γραπτού και αυτό 
πρακτικά φαίνεται στις παραδόσεις των μαθημάτων, όπου ο διδάσκων καθηγητής επικοινωνεί με τους φοιτητές 
του.

ΤΟ  ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ  :

9 Ι.Ν.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σύστημα Φιλοσοφικής Ηθικής: Αθήνα 1952,σελ.4-5:

10 Πλάτωνος Φαίδρος, 275Δ-276Β).Διατηρήσαμε την ορθογραφία του κειμένου  από την πρωτογενή πηγή
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Όπως φαίνεται και από τους πλατωνικούς διάλογους, ο ίδιος ο Σωκράτης επικαλείται το μαντείο των Δελφών και 
τον χρησμό της Πυθίας που αναφέρεται πρώτιστα στον Σοφοκλή μετέπειτα στον Ευριπίδη και τέλος στον 

Σωκράτη: ως εξής11:
« ΣΟΦΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΩΤΕΡΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΩΝ Δ’ΑΠΑΝΤΩΝ ΣΟΦΩΤΑΤΟΣ 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ».
Φαίνεται ότι ο Ευριπίδης θεωρείται σοφότερος του Σοφοκλή. Αυτή η σοφία και οι νεωτεριστικές του απόψεις 
ήταν κυρίαρχο στοιχείο στα έργα του και ταυτόχρονα σημείο προκλητικό για τον Αριστοφάνη. Στα κείμενα του 
Ευριπίδη βρίσκουμε μια πληθώρα γνωμικών, τα οποία έχουν καθολική ισχύ και η επίκλησή τους έχει διαχρονική 
αξία.

ΤΟ ΕΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ.

Πρόκειται για μια αναφορά στο υποκειμενικό και το αντικειμενικό. Το έλλογο αποτελεί μια αντικειμενική 
και συντεταγμένη νοηματική ακολουθία. Αντίθετα με το άλογο, που ρέπει προς τον υποκειμενισμό. Ο Κ. 
Τσάτσος σε μια διαλεκτική αντιπαράθεση  με το Σεφέρη ,για το έλλογο και το άλογο στην ποίηση, θα 
υποστηρίξει, «ότι η σχέση μεταξύ ελλόγου και αλόγου είναι καθαρά μια σχέση μεταξύ υποκειμενικότητας 

και αντικειμενικότητας¨» 12

Αντίθετα ο Γ. Σεφέρης παραθέτει κείμενα από την δημοτική ποίηση και παρατηρεί, ότι δεν υπάρχουν όρια στην 
τέχνη. Ο Ευριπίδης υπερβαίνει αυτή τη νοητική αλληλουχία και συνθέτει το ωραίο με το τραγικό σε μια 
συνειρμική αναφορά στο συναίσθημα και τον ορθό λόγο. Ίσως η επίκληση της μοίρας δικαιολογεί την 
υπερβατικότητα, που πλαισιώνει τα γεγονότα και δίνει μια λάμψη στα αντικρουόμενα πάθη των ανθρώπων.

ΟΙ ΑΜΦΙΘΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΨΙΘΥΜΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΔΡΩΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΔΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ.

Οι αμφιθυμικές καταστάσεις, στα πρόσωπα των δραμάτων του Ευριπίδη είναι πολλές φορές εξωλογικές. 
Πρόκειται για τη συνεμφάνιση δυο αλληλοσυγκρουόμενων συναισθημάτων ,που κλυδωνίζουν τους ήρωες και
συγκλονίζουν το ακροατήριο.
Τέτοια συναισθήματα είναι: η αγάπη και το μίσος: ODI ET AMΟ.
 Τα συναισθήματα όμως εκδηλώνονται και με αμφιθυμικές εξάρσεις των ηρώων, με τη βιαιότητα των παθών, που 
δεν μπορούν να χαλιναγωγηθούν και καταποντίζουν ψυχικά ,τόσο τους ήρωες που υποδύονται τους ρόλους, όσο 
και τους ακροατές που συμμετέχουν και αδυνατούν να επιφέρουν την κάθαρση. Είναι σκηνές που συνθλίβουν 
και διαπερνούν τις ανθρώπινες ισορροπίες. Παράδειγμα η Μήδεια και ο Ιππόλυτος, στους οποίους θα γίνει 

αναφορά με καταφυγή στα κείμενα του Ευριπίδη:13

«Ο σκληρός τύραννος των Φερών Αλέξανδρος αποχώρησε από το θέατρο μη θέλοντας να δουν οι πολίτες τα 
δάκρυα που του προκάλεσαν οι σύμφορες της Εκάβης και της Ανδρομάχης. Γι αυτό και ο Αριστοτέλης λέει 

11  Χρησμός του Μαντείου  των Δελφών για  τη σοφία  του Σωκράτη.                                                     

12 Θ. Γέρου: Ειδική διδακτική: Ο συγγραφέας παραπέμπει στο: Διάλογο Κ. Τσάτσου-Γ. Σεφέρη: 
σελίδα 97-107.

13 Ευριπίδης: Ιππόλυτος: Ό. π. σελ.20.
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για τον Ευριπίδη14: “ει και μη τα άλλα ευ οικονομεί αλλά γε τραγικώτατος των ποιητών 
φαίνεται”(Ποιητική 13) και κατά τον Λογγίνο: φιλοπονώτατος Ευριπίδης δυο πάθη, μανίας  τε και έρωτας, 
εκτραγωδήσαι κάν τούτοις ως ούκ οίδ εί τισιν ετέροις επιτυχέστατος “.
Η δαιμόνια δύναμη των παθών τούτων είναι ιδιαίτερα εμφανής σε χαρακτήρες ηρωίδων του, όπως της 
Μήδειας και της Εκάβης».

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΑ ΔΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΑΙ ΟΙ 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ.

Πολλές είναι οι  τραγικές ηρωίδες τα έργα του Ευριπίδη. Η δραματική τους παρουσία έρχεται σε αντίθεση με την 
άποψη, ότι δεν ήταν φιλικά προσκείμενος προς τις γυναίκες.
Μάλιστα η προσωποποίηση των ανθρώπινων παθών στη γυναίκα προσδίδει μια αινιγματική αναδιάταξη των 
πρωταγωνιστών και ακόμη μια προβολή του αξιακού μηνύματος στο ευρύτερο ακροατήριό του.
Αλλά και ο Ευριπίδης  συνδυάζοντας και αναμειγνύοντας δραματουργικά το πάθος, το ψυχικό σθένος ,την 
συγκίνηση και τον θαυμασμό πετυχαίνει άριστο τραγικό αποτέλεσμα. 
Η Μακαρία, η Πολυξένη, η Ιφιγένεια,  που στο άνθος της νεότητας τους παραδίδονται σε εθελοντικό 
θάνατο, αποτελούν κάλλιστα παραδείγματα υπέρβασης του εγώ και αφοσίωσης στην ηθική τάξη, 
παρέχοντας εικόνα ανυπέρβλητου ψυχικού μεγαλείου.Αντίθετα στην συνειδησιακή και ηθική κατάρρευση η 
Φαίδρα βάζει τέλος στη ζωή της για να απαλλαγεί από τις ερινύες, που έχουν αφετηρία το εσωτερικό της 
περιβάλλον και η Μήδεια που γίνεται μητροκτόνος..
Σε ό,τι αφορά το δωδεκάθεο, ο Ευριπίδης με γνώμονα τον ορθό λόγο εναντιώνεται στις μυθολογικές δοξασίες 
περί θεών και προσπαθεί να εξισορροπήσει το εφικτό και το ευκταίο και ακόμα να απομυθοποιήσει τις 
θεότητες, που είχαν γίνει εφιάλτης για όσους  δεν είχαν τη δυνατότητα να διαπεράσουν με την νόηση τους 
χονδροειδείς μύθους, που έφταναν πολλές φορές πέρα ακόμα και από τα ανθρώπινα πάθη.
Ο ποιητής, μαθητής του Αναξαγόρα και φίλος του Σωκράτη, δεν  μπορούσε να αποδεχτεί ανεξέλεγκτα τους 
ασεβείς και χονδροειδείς μύθους. Ελέγχοντάς τους διδάσκει, ότι οι θεοί δεν κάνουν τίποτα κακό, ότι το θειο είναι 
μόνο αίτιο του καλού και ότι ο θεός είναι πνεύμα. 
«ει θεοί τι δρώσιν αισχρόν, ουκ εισί θεοί. Ουδένα γάρ οίμαι δαιμόνων είναι κακόν. Ποίος δ’ αν οίκος 

τεκτόνων πλασθείς ύπο δέμας το θείον περιβάλοι τοίχων πτυχαίς».15

Ο ποιητής ελέγχοντας τη θεότητα, την εξάγνιζε, διατύπωνε την ενότητα του θείου, την πνευματικότητά του και τα 
δόγματα της θείας πρόνοιας. Γι αυτό και είναι αβάσιμη η άποψη μερικών ,ότι είναι άθεος.

Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΩΜΩΔΟΠΟΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ:

Από την απολογία του Σωκράτη γνωρίζουμε, ότι ο κωμωδοποιός  Αριστοφάνης θεωρήθηκε ο πρώτος κατήγορός 
του και μάλιστα είναι αυτός ,που διατύπωσε τις κατηγορίες  για την αντιθρησκευτική διδασκαλία του Ευριπίδη. 

Βλέπουμε ,ότι ο Αριστοφάνης είχε ως στόχο του και άλλους ποιητές και διανοούμενους και παρά τον θαυμασμό 
του για τα επιτεύγματά του, δεν αφίσταται της συνήθους πρακτικής του να διαβάλλει τον Ευριπίδη, 
παίρνοντας αφορμή από την εισαγωγή του ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΟΥ.
Η εισαγωγή του νεωτερισμού αυτού επισύρει την πικρόχολη κριτική του Αριστοφάνη, που βλέπει στο βάθος την 
αδυναμία του ποιητή να λύσει τα θέματα πλοκής και δράσης και να επικαλείται την παρέμβαση του από μηχανής 

14 users.uoa.gr/~nektar/history/tributes/ancient.../Aristoteles/poetica.htm

15 Ευριπίδης: Ιππόλυτος: Ό. π. σελ 19
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θεού. Γενικότερα ο Ευριπίδης δίνει στα πρόσωπα των έργων του μια ρεαλιστική διάσταση, αποφεύγοντας την 
υπερβατικότητα και την εξιδανίκευση. Προτιμάει περισσότερο μια αισθητική πεζότητα, που προσεγγίζει την 
καθημερινή πραγματικότητα και μεταβάλλει την έλλειψη υπερφυσικών δυνάμεων σε μια παραδειγματική εικόνα, 
η οποία δεν αφίσταται από την πραγματικότητα και τις ανθρώπινες αδυναμίες. Οι ήρωες επομένως είναι κοινοί 
θνητοί με σωματική και σκηνική παρουσία ζώντων ανθρώπων, που βαρύνονται με την ένδεια και την μετριότητα, 
πράγμα που απάδει προς τους υπερανθρώπους της σκηνικής απαίτησης του δράματος. Από αυτό πήρε αφορμή ο 
Αριστοφάνης  για να αποκαλέσει τον Ευριπίδη «ρακιοσυρραπτάδην και πτωχοποιόν».
Η δεύτερη καινοτομία του ποιητή είναι η εμφάνιση του από μηχανής θεού στο τέλος των περισσότερων 
τραγωδιών του. Όταν ο νεωτερισμός τούτος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, προκάλεσε ισχυρή εντύπωση, αλλά η 
συχνή επανάληψη του έδωσε αφορμή για μομφές εναντίον του ποιητή, ότι δηλαδή αδυνατώντας να λύσει με την 
τέχνη του, την κακοφτιαγμένη πλοκή του δράματος προσέφευγε στον από μηχανής θεό.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ:ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ:

Ο Ιππόλυτος ο γιος του Θησέα κατά το μύθο γίνεται αντικείμενο παράφορου έρωτα από τη γυναίκα του Θησέα τη 
Φαίδρα. Ο Ιππόλυτος πιστός στις άξιες του αρνείται να ενδώσει και η Φαίδρα σε κατάσταση παράκρουσης τον 
κατηγορεί ,ότι τη βίασε ή προσπάθησε να τη βιάσει. Ο Θησέας πείθεται στην καταγγελία της γυναίκας του και 
καταριέται τον γιο του Ιππόλυτο. Η κατάρα εισακούεται από τον Ποσειδώνα, που σκοτώνει τον Ιππόλυτο. Η 
Φαίδρα αποκαλύπτεται και αυτοκτονεί. Ο Θησέας ο τραγικός πατέρας βλέπει τον γιο του να ψυχομαχεί και να 
πεθαίνει μπροστά στα μάτια του.
Στο δράμα αναμειγνύονται ο χορός, η τροφός και οι θεοί ,που ευνοούν ή καταδικάζουν τα γεγονότα. 

ΤΑ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ  ΜΗΝΥΜΑΤΑ:

Το πρώτο  αρνητικό  παιδαγωγικό  μήνυμα είναι η δύναμη της συκοφαντίας. «ΟΥΔΈΝ γοργότερον της 

συκοφαντίας»  και «συκοφάντη τον συκοφάντη κάτι απομένει.»  Σημαντική έίναι άποψη του Διογένη για το 

ποιο θηρίο δαγκώνει πιο άσχημα  ανάφερε τον κόλακα και το συκοφάντη16:  «     Όταν ο Διογένης ρωτήθηκε

      , :           ποιο από τα θηρία δαγκώνει πιο άσχημα απάντησε Από τα άγρια ο συκοφάντης και από τα ήμερα ο

κόλακας  » Η συκοφαντία είναι δείκτης χαμηλής κοινωνικής ηθικής. Πρόκειται για κακολογία που δηλητηριάζει 

τις ανθρώπινες σχέσεις.   Ο ρητοροδιδάσκαλος  17   Ισοκράτης    στην επιστολή του : ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟΝΙΚΟΝ,ΓΡΆΦΕΙ: ΕΥΛΑΒΟΥ ΤΑΣ ΔΙΑΒΟΛΑΣ ΚΑΝ ΨΕΥΔΕΙΣ ΩΣΙΝ. ΠΟΛΛΟΊ ΓΑΡ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΑΓΝΟΟΥΣΙ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΣΙΝ. Ακόμα  επικίνδυνος είναι και ο κόλακας. Ο Ισοκράτης  πάλι προς 

ΔΗΜΟΝΙΚΟΝΝ ΓΡΆΦΕΙ:  ΜΙΣΕΙ  ΤΟΥΣ  ΚΟΛΑΚΕΎΟΝΤΑΣ ΏΣΠΕΡ ΤΟΥ ΕΞΑΠΑΤΏΝΤΑΣ  18  .Το δεύτερο ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΜΉΝΥΜΑ ΕΊΝΑΙ Η ΕΙΠΙΣΤΊΑ  ΠΟΥ ΕΠΈΔΕΙΞΕ Ο ΘΗΣΕΑΣ  ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΊΑ της ΦΑΊΔΡΑΣ. 

16https://el.wikiquote.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE
%AF%CE%B1

17 Ισοκράτους προς Δημόνικον: μετάφραση κειμενου: Να φοβάσαι τις συκοφαντίες ακόμα και αν 
είναι ψεύτικες. Γιατί πολλοί αγνοούν την αλήθεια και πιστεύουν στις φήμες.

18 Ισοκράτους προς Δημόνικον: μετάφραση κειμενου: να μισήσεις τους κόλακες  όπως τους 
απατεώνες.
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Η ΕΥΠΙΣΤΊΑ ΕΊΝΑΙ Η ΑΦΕΤΗΡΊΑ ΜΕΓΆΛΩΝ ΔΥΣΤΥΧΙΏΝ. Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΕΎΚΟΛΑ ΠΛΑΝΆΤΑΙ.   «  Η ΕΥΠΙΣΤΊΑ 

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΘΎΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΆΝΗ»

θα παραθέσουμε και το τετράστιχο ενός σοφού που αναφέρεται στον κόλακα.: «Ο κόλακας και κόρακας 

έχουν το ίδιο χρώμα ΄ενας τόχει στην ψυχή ο δεύτερος στο σώμα.19» Έργο  της  αγωγής 

είναι  η σκόπιμη και συνειδητή επίδραση της ενήλικης γενιάς στην ανήλικη ,ώστε να θωρακιστεί και μην 

καταστεί έρμαιο της αρνηικής αγωγής.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ:  Η ΜΗΔΕΙΑ.

ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ.
 

Αν όντως το πεπρωμένο καθορίζει τις ανθρώπινες πράξεις, τότε δεν υπάρχει ηθική ευθύνη για τα γεγονότα. 
Οι ήρωες επομένως δρουν νομοτελειακά και κάθε κατακραυγή ,που στηλιτεύει τις πράξεις τους είναι άδικη.
Οι μοιρολατρικές αποφάνσεις φτάνουν πια στο απόγειο της ανθρώπινης τραγωδίας.
Οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι έρμαια της τύχης και φυσικά οι  ΜΟΊΡΕΣ  οριοθετούν κάθε ανθρώπινη 
συμπεριφορά. Έτσι δεν θα μπορούσε κανείς να ενοχοποιήσει τη Φαίδρα η την τροφό της για την αποκάλυψη του 
μυστικού. Ακόμα  δεν θα μπορούσε κανένας μοιρολάτρης να κατηγορήσει την παιδοκτόνο Μήδεια.

Επίσης ο Θησέας δεν θα μπορούσε να αντιταχθεί στη βούληση των θεών και να αποφεύγει τις κατάρες και την 
επίκληση της τιμωρίας για τον Ιππόλυτο. Όλα αυτά κινούνται σε μια αέναη δυναμική και θα έπρεπε να 
απενοχοποιήσουμε τα δρώντα πρόσωπα, εκτός φυσικά από τους θεούς, αλλά και αυτοί κινούνται στο ίδιο πλέγμα, 
αφού είναι δέσμιοι των ανθρώπινων παθών, «Το μυστήριο του θείου μας αφήνει λοιπόν, περισσότερο 
αντιμέτωπους με τις απλές ανατροπές της τύχης. Ξαφνικά, οι λέξεις διαδέχονται η μια την άλλη και 
πολλαπλασιάζονται για να εκφράσουν την αβεβαιότητα, την έλλειψη συνοχής, το παράλογο σε ό, τι συμβαίνει 
στους ανθρώπους».
Ο χορός του Ιππόλυτου δηλώνει: « Μα κει που κάποτε νιώθω πρόνοια/ τη γνώμη στρέφω σα θωρώ/ τις τύχες και 
τις πράξεις των θνητών/ Γιατί από διάφορες αιτίες μεταλλάζουν/ και των ανθρώπων τη ζωή/ η πολυπλανεμένη 

αδιάκοπα γυρίζει…».20

Η Μήδεια ωσάυτως ελαυνόμενη από τα ανθρώπινα πάθη δεν είναι άμοιρη της μοίρας. Η

19 Εγκυκλπαιδικό Λεξικό: Ήλιος.

20 Jacquline De Romilly: Η νεωτερικότητα του Ευριπίδη: Ό. π. σελ. 39.
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 Μοίρα έχει προδιαγράψει την πορεία της.

Η ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΟΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ:

Όπως υποστηρίζει η Jacquline De Romilly: ΄΄οι ήρωες του Ευριπίδη χαρακτηρίζονται από μια τραχύτητα και
άλλοτε από απεγνωσμένη πάλη με τη μοίρα. Πρόκειται για αμετανόητους και αποφασισμένους χαρακτήρες, 
που οδηγούν την ανθρώπινη σκέψη σε μια ουτοπία αφού δεν διαφαίνεται αχτίδα Φώτος για τις ατελεύτητες 

περιπέτειες τους.΄΄21

Η συγκρουσιακή σχέση μεταξύ των δρώντων προσώπων είναι σύμφωνη με την πρόθεση του ποιητή να κρατήσει 
αδιάπτωτο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου και να το συνενώσει με τις στιχομυθίες των ηρώων του. « Όταν 
μιλάνε οι ηθοποιοί στον Ευριπίδη, οι διάλογοι τους είναι συχνά τραχείς και απότομοι και οι στίχοι μοιράζονται σε
δυο πρόσωπα.

Αυτός ο τρόπος που στα ελληνικά ονομάζεται αντιλαβή , αναπτύχθηκε  προοδευτικά στην ιστορία της ελληνικής 
τραγωδίας, ενόσω αυτή πλησίαζε στο βίωμα και παρακολουθούσε από πιο κοντά τη σύγκρουση των 

συναισθημάτων».22

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΠΑΘΗ-ΤΑ ΜΙΣΗ-ΟΙ ΜΙΚΡΟΤΗΤΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ.

Τα ανθρώπινα πάθη υποδουλώνουν πολλές φορές τους ήρωες και δημιουργούν αδιέξοδα. Έτσι ο θεατής 
εμπλέκεται ασυναίσθητα στην εξελικτική διαδοχή τους και συμπάσχει σε σημείο πολλές φορές ανεξέλεγκτο.
Για παράδειγμα στον Ιππόλυτο και στη Μήδεια η εκδίκηση είναι πρωταρχική.
Η Μήδεια γνωρίζει τι πρόκειται να πράξει, όταν αποφασίζει να σκοτώσει τα ίδια της τα παιδιά ,και η Φαίδρα, 
όταν αποκαλύπτεται το μυστικό της: « Ο Ευριπίδης, επειδή χρησιμοποιεί την ψυχολογία ανακαλύπτει και τους 
χαρακτήρες. Του αρέσει να αναδεικνύει στους ήρωες του απρόβλεπτες μικρότητες, που τους κατεβάζουν από το 

επικό μεγαλείο σε μια σκληρή πραγματικότητα, όπου δεν σταματούν να κάνουν κακό ο ένας στον άλλον23». Από 
την άλλη πλευρά βλέπουμε μια αναβίωση της θεατρικής νεωτερικότητας του Ευριπίδη στη σύγχρονη θεατρική 

21 Jacquline De Romilly: Η νεωτερικότητα του Ευριπίδη: Ό.π. σελ. 53-59

22 Jacquline De Romilly: Η νεωτερικότητα του Ευριπίδη: Ό.π. σελ. 64

23 emertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/.../Oikonomou-Mideia.pdf
από Α Οικονόμου - 2007
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τέχνη:24 »Μια αναφορά στον B. Brecht δείχνει, ότι πολλά στοιχεία έχουν ενσωματωθεί στο σύγχρονο θέατρο, 
ακόμα θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς, ότι ο RACINE  χρησιμοποιεί δάνεια από την ποίηση του Ευριπίδη.

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.

Πρόκειται για μια εξωλογική σκέψη του Ιππόλυτου, που μέσα στην φριχτή αποκάλυψη του 
μυστικού της Φαίδρας εξήμεσε εναντίον των γυναικών  « κακά μύρια όσα»  και ακόμα επικαλέστηκε την 
ανατροπή των βιολογικών νόμων για να απαλλαγεί από τις γυναίκες.
Η ουτοπία αυτή όσο άτοπη και αν ακούγεται δεν προκαλεί τις ανάλογες αντιδράσεις στους θεατές, που είναι 
φυσικά αλληλέγγυοι με τον Ιππόλυτο, που εξατομικεύεται  και πάσχει αναίτια, θύμα του έρωτα της Φαίδρας. 
Είναι αυτό που διατυπώνει ο Σοφοκλής: «Ο Δ’ΕΧΩΝ, ΜΕΜΗΝΕΝ».
Ας αφήσουμε όμως τον Ευριπίδη να μιλήσει μέσα από τον Ιππόλυτο χωρίς αντίλογο. αφού μόνο  οι δραπέτες της
πραγματικότητας μπορούν να εκφέρουν τέτοιες παρόμοιες σκέψεις…

     
,

ΜΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΑΙ ΤΑΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ:

1.ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ:  Η ΜΗΔΕΙΑ.
 
Το πρώτο μήνυμα της Μήδειας απευθύνεται στους γονείς. Η  αγάπη .η στοργή ,η φροντίδα και ο θαυμασμός των 
γονιών για τα παιδιά είναι δεδομένος.Σε αυτό το πνεύμα οι γονείς κάνουν τα πάντα για  να αναδείξουν τα παιδιά 
τους.Δεν ξέρουν όμως τι περιμένει τα παιδιά και σε επέκταση τους ίδιους τους γονείς. Η ζηλοτυπία και ο φθόνος,η

κακία των ανθρώπων    παραμονεύουν.Πολλές φορές η ζηλοτυπία  γίνεται τυφλό πάθος.Ο Γ. Μαρκοράς25 γράφει; 
«Μη σας είναι ο ξένος πλούτος έν αγκάθι στην καρδιά, πέστε αζήλευτα είναι τούτος εργασίας 
κληρονομιά».Δυστυχώς οι «σκαιοί» γκρεμίζουν με αναλγησία τα όνειρα των νέων ίσως για να πλήξουν τους 
γονείς ,αλλά φυσικά και  τους ίδιους τους  νέους.Ο Καβάφης στο ποίημά του η « ΑΠΙΣΤΙΑ»περιγράφει την 

24 Jacquline De Romilly: Η νεωτερικότητα του Ευριπίδη: Ό.π. σελ. 72.

25Γ. Μαρκοράς: Το ποίημα η εργασία.
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απιστία του θεού Απόλλωνα,που ενώ εξυμνούσε τον Αχιλλέα,αυτός ο ίδιος κατέβηκε στην Τροία  και με τους 

Τρώες σκότωσε ,τον Αχιλλέα26: 

«Σαν πάντρευαν την Θέτιδα με τον Πηλέα σηκώθηκε ο Aπόλλων στο λαμπρό τραπέζι του γάμου, και μακάρισε 
τους νεονύμφους
για τον βλαστό που θάβγαινε απ’ την ένωσί των.
Είπε· Ποτέ αυτόν αρρώστια δεν θαγγίξει
και θάχει μακρυνή ζωή.— Aυτά σαν είπε,
η Θέτις χάρηκε πολύ, γιατί τα λόγια
του Aπόλλωνος που γνώριζε από προφητείες
την φάνηκαν εγγύησις για το παιδί της.
Κι όταν μεγάλωνεν ο Aχιλλεύς, και ήταν
της Θεσσαλίας έπαινος η εμορφιά του,
η Θέτις του θεού τα λόγια ενθυμούνταν.
Aλλά μια μέρα ήλθαν γέροι με ειδήσεις,
κ’ είπαν τον σκοτωμό του Aχιλλέως στην Τροία.
Κ’ η Θέτις ξέσχιζε τα πορφυρά της ρούχα,
κ’ έβγαζεν από πάνω της και ξεπετούσε
στο χώμα τα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια.
Και μες στον οδυρμό της τα παληά θυμήθη·
και ρώτησε τι έκαμνε ο σοφός Aπόλλων,
πού γύριζεν ο ποιητής που στα τραπέζια
έξοχα ομιλεί, πού γύριζε ο προφήτης
όταν τον υιό της σκότωναν στα πρώτα νειάτα.
Κ’ οι γέροι την απήντησαν πως ο Aπόλλων
αυτός ο ίδιος εκατέβηκε στην Τροία,
και με τους Τρώας σκότωσε τον Aχιλλέα.»
Παραθέτουμε στη συνέχεια τους στίχους του Ευριπίδη.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ-ΜΗΔΕΙΑ

Παραθέτουμε  επίσηςτο  αρχαίο κείμενο και τη μετάφραση του Ευριπιδη  και  εφιστούμε την προσοχή των κριτών 

και των κρινόμενων,να27 μην αγνοήσουν την παραθεμένη ρήση του ΕΥΡΙΠΙΔΗ,που αφορά τους γονείς τα παιδιά 
τους,αλλά ιδιαίτερα τους κριτές.. Γιατί τότε,αυτοί οι γονείς, θα  χαρακτηριστούν «Άμυαλοι και αχρείοι» και θα 
έχουν δώσει τα παιδιά τους βορά στους « σκαιούς και φθονερούς»,που κάποιος παθών  στο παρελθόν 
δημοσίευσε ένα κείμενο ,όπου   αποκαλεί τους σκαιούς κριτές  «αλιγάτορες»  .

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΡΙΠΙΔΗ28

26 Κ.  Καβάφης : Το  ποίημα : η απιστία.

27 Θοδωρής Βοριάς:ελεύθερη απόδοση; Θεσσαλονικη 2010,σελ12.

28 Θοδωρής Βοριάς:ελεύθερη απόδοση; Θεσσαλονικη 2010,σελ12.
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στιχ. 292 - 299
[Μήδεια: …φεῡ φεῡ

οὐ νῦν με πρῶτον͵ ἀλλὰ πολλάκις͵ Κρέον͵

ἔβλαψε δόξα μεγάλα τ’ εἴργασται κακά.
χρὴ δ’ οὔποθ’ ὅστις ἀρτίφρων πέφυκ’ ἀνὴρ
παῖδας περισσῶς ἐκδιδάσκεσθαι σοφούς·
χωρὶς γὰρ ἄλλης ἧς ἔχουσιν ἀργίας
φθόνον πρὸς ἀστῶν ἀλφάνουσι δυσμενῆ.
σκαιοῖσι μὲν γὰρ καινὰ προσφέρων σοφὰ
δόξεις ἀχρεῖος κοὐ σοφὸς πεφυκέναι·]

Ἀλίμονό μου, Κρέοντα,
πολλὲς φορὲς ἡ δοξασμένη φήμη
μ’ ἔχει βλάψει.
Ὅποιος γεννιέται μυαλωμένος
νὰ μὴ μαθαίνει στὰ παιδιά του
νὰ ξεχωρίζουν στὴ σοφία
γιατὶ δὲ θ’ ἀργήσει
ὁ φθόνος τοῦ κόσμου νὰ τὰ βρεῖ.
Ἂν τὴ σοφία προσφέρεις στοὺς σκαιοὺς
ἄχρηστος πὼς γεννήθηκες θὰ ποῦν κι ὄχι σοφός.»

Το δεύτερο παιδαγωγικό μήνυμα αφορά  το κοινωνικό γίγνεσθαι
Η τραγική  πρωταγωνίστρια  του ΕΥΡΙΠΙΔΗ η ΜΗΔΕΙΑ ΓΝΩΡΊΖΕΙ ΣΤΗΝ Κολχίδα  ΤΟΝ ΙΆΣΟΝΑ  και
τον  ερωτεύεται.Ο  ΙΑΣΟΝΑΣ  με  τη  βοήθεια  της  Μήδειας  κλέβει  το  ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ   ΔΕΡΑΣ  και
επιστρέφει στην Κόρινθο  ΣΤΗ δεκαετή συμβίωση με την ΜΗΔΕΙΑ απόκτησαν δύο παιδιά. 
Ο ΙΑΣΟΝΑΣ καταπατεί  τους όρκους αιώνιας  αφοσίωσης και  ετοιμάζεται  να παντρευτεί  την  κόρη του
Βασιλιά  της  Κορίνθου   Γλαύκη.Η  Μήδεια  αισθάνθηκε  προδωμένη  από  τον  Ιάσονα  και  ο  Ευριπίδης
περιγράφει  με τους στίχους του στο ομώνυμο έργο την τραγική κατάληξη .Ο ΒΑΣΙΛΙΆΣ της ΚΟΡΊΝΘΟΥ
με διαταγή του εξορίζει τη ΜΗΔΕΙΑ από την ΚΟΡΙΝΘΟ. Η απελπισμένη Μήδεια καταφέρνει να πάρει
παράταση της  διαταγής  εξορίας της, για  μία μόνο μέρα.
Ο χρόνος είναι για τη Μήδεια αρκετός για   να ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ ΤΟΝ ΙΑΣΟΝΑ.
Η ΣΤΙΧΟΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΗΔΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΣΟΝΑ 
ΕΞΑΠΑΤΗΜΈΝΗ  ,ΠΡΟΔΩΜΕΝΗ  ΚΑΙ  ΤΑΠΕΙΝΩΜΈΝΗ  Η  ΜΗΔΕΙΑ   ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ

ΑΠΙΣΤΟ ΙΑΣΟΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΛΟΓΙΑ29: 
«Μα, συ, άκαρδε, έπειτα απ’ αυτά που σού ‘χω κάμει,
με πρόδωσες κι άλλη παντρεύτηκες γυναίκα,
αφού είχαμε παιδιά, γιατί αν παιδιά δεν είχες
μπορούσες ν’ αγαπήσεις τη γυναίκα αυτή ίσως
με κάποιο δίκιο. Η πίστη χάθηκε στους όρκους.
(…) Και τώρα πού θα πάω; Μήπως
στο σπίτι του πατέρα μου και στην πατρίδα,
που πρόδωσα για χάρη σου κι ήρθα δω πέρα;

29 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ “ΜΗΔΕΙΑ”Μετάφραση: Έφη Φερεντίνου: Βλ.και:A. Lesky: “Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ”Μετάφραση: Ν. Χουρμουζιάδης
Εκδόσεις: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.Βλ.και:Γ. Γιατρομανωλάκης “ΑΠΟ ΤΟ 
ΡΟΜΑΝΤΣΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ”.Περιοδικό 7 ΗΜΕΡΕΣ 30-6-2002.Αρχείο Καθημερινής
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Ή στου Πελία τις άμοιρες τις κόρες; Βέβαια
δέξιμο θα ‘χω ‘γω καλό που το γονιό τους
σκότωσα. Να ποια είν’ η θέση μου, οι δικοί μου
να με μισούν και να ‘χω εχθρούς για χάρη σου όσους
δεν έπρεπε να βλάψω.»

Σε αντίθεση με τη φιγούρα της Μήδειας, η οποία είναι εκτενώς και αριστοτεχνικά σχεδιασμένη, για τον Ιάσονα 
δεν έχουμε, εμφανώς τουλάχιστον, πολλά στοιχεία που να μας πληροφορούν για τον χαρακτήρα του. 
Εμφανίζεται, πάντως, αναμφίβολα αλαζονικός, τη στιγμή που τον βλέπουμε να λέει στη Μήδεια πως εκείνη θα 
έπρεπε να τον ευγνωμονεί γιατί την πήρε από τον βαρβαρικό τόπο όπου ανήκε και την έφερε στον πολιτισμό. 
Αυτά τα λόγια του Ιάσονα,  θίγουν τη Μήδεια ανεπανόρθωτα, φέρνουν στο φως τη σύγκρουση δύο εκ βάθρων 
διαφορετικών χαρακτήρων

 ΙΑΣΟΝΑΣ ΣΤΗ ΜΗΔΕΙΑ30:

 Δεν θα λογομαχήσω άλλο μαζί σου. Αν θέλεις
χρήματα για σένα ή για τα παιδιά να πάρεις
στην εξορία, λέγε μου, κι απλόχερα είμαι
πρόθυμος να σου δώσω και σημάδια ακόμα
φιλοξενίας για φίλους που θα σε φροντίσουν.
Θα δείξεις αμυαλιά σαν τα καταφρονέσεις,
μ’ αν πάψεις το θυμό θε να ‘ναι για καλό σου.

Τα περιφρονητικά λόγια του Ιάσονα  εξάπτουν το πάθος της προδωμένης ΜΗΔΕΙΑΣ.:

Η ΜΗΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΙΑΣΟΝΑ31:
Μήτε απ’ τους φίλους σου βοήθεια θα ζητήσω
ούτε θα πάρω ,μήτε συ σε με να δώσεις.
Δώρα που δίνει άντρας κακός δεν ωφελάνε.
(…) Πήγαινε τώρα, ο πόθος σε τραβάει της κόρης
της νιόπαντρης, γιατί πολλή ώρα από το σπίτι
μακριά έμεινες. Παντρέψου, αλλά, με τη βοήθεια
του θεού, το γάμο αυτό ν’ αρνηθείς δε θ’ αργήσεις.»
Τα γεγονότα είναι μη αντιστρέψιμα. 
Η εκδίκηση της ΜΗΔΕΙΑΣ είναι  μη αναμενόμενη.Είναι  σκληρή όσο και τα λόγια του Ιάσονα:  «Σε λίγο θα 
εμφανιστεί ο αγγελιοφόρος να αναγγείλει πως η κόρη του βασιλιά, αλλά και ο ίδιος ο βασιλιάς βρήκαν 
φριχτό θάνατο από τα ποτισμένα με φαρμάκι δώρα της Μήδειας."

Το τραγικό τέλος έχει επέλθει. Η Μήδεια  με  τη ρήση που ξέρουμε  όλοι   μας απο τα  Λυκειακά μας χρόνια ,θα
πει το  τραγικότερο όλων. 

"ΚΑΙ ΓΙΓΝΩΣΚΩ ΟΙΑ ΜΕΛΛΩ ΔΡΑΝ ΚΑΚΑ ΘΥΜΟΣ ΔΕ ΚΡΕΙΣΣΩΝ ΤΩΝ ΕΜΩΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ".

ΞΕΡΩ τι κακό πάω να κάνω, αλλά ο θυμός μού έχει θολώσει  το μυαλό μου. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ.

30
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 1.  Ο Ευριπίδης είναι  ο ποιητής,  που χωρίς αναστολές και με παρρησία απομυθοποιεί πρόσωπα και πράγματα. Η
νομοτελειακή εξέλιξη των γεγονότων και η έξαρση των  ανθρώπινων παθών γίνεται  ο μεσάζων κρίκος μεταξύ  
του ΔΩΔΕΚΑΘΕΟΥ και των κοινών θνητών.
 2. Τίθεται  σε διαλεκτική βάση το ερώτημα για την ευθύνη των ηρώων του Ευριπίδη  σε απάνθρωπες 
πράξεις,όπως ΣΤΟΝ  ΙΠΟΛΥΤΟ,  ΚΑΙ ΣΤΗ   ΜΗΔΕΙΑ , με τους   στίχους:  «ΚΑΙ ΜΑΝΘΑΝΩ ΜΕΝ ΟΙΑ 
ΜΕΛΛΩ ΔΡΑΝ ΚΑΚΑ/ΘΥΜΟΣ ΔΕ ΚΡΕΙΣΣΩΝ ΤΩΝ ΕΜΩΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ». 
Αυτό δεν μπορεί να κλονίσει τη φιλοστοργία της μάνας για το παιδιά της,
αφού η ΜΗΔΕΙΑ  αποτελεί  εξαίρεση και ένα τραγικό γεγονός,
όπου οι αψιθυμίες και οι αμφιθυμίες  υποβιβάζουν τη συνείδηση του ανθρώπου σε ενστικώδεις 
συμπεριφορές. 

3.Αν οι πράξεις των ηρώων είναι προκαθορισμένες από τη μοίρα, τότε γιατί   να καταδικάζονται στην ανθρώπινη 
συνείδηση; 
Θεωρούμε τις θέσεις του Ιππολύτου για τη γυναίκα ουτοπικές,αλλά και τις κατάρες για την παιδοκτόνο Μήδεια , 
ΟΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ  ΠΡΑΞΑΣΑ, αφου είναι μια πράξη  πειθαναγκασμού στις 
μοίρες που κυβερνούνε ακόμα και τους θεούς.
Συμπερασματικά τα παιδαγωγικά μηνύματα,  που θα διατυπώναμε εμείς στην εισήγησή μας  με αφορμή τον
ΙΠΠΟΛΥΤΟ και τη  ΜΗΔΕΙΑ   είναι  η χ α λι ν α γ ώ γ η ση των ανθρώπινων παθών. 
 Η διοχέτευσή τους σε :
τομείς πολιτιστικής δράσης .Σε κοινωνικές αξίες, όπως ο εθελοντισμός.
Σε καλλιτεχνικές δράσεις. Στην λογοτεχνία  στην ποίηση  ,στη μουσική και την   προσφορά στην οικογένεια.
Σε έργα ευποΐας,αλλά και τη γνώση  για την απόκτηση της αρετής,αφού όπως υποστηρίζει ο Σωκράτης : 
ουδείς εκών κακός.Να   ζήσουμε  σύμφωνα με την  έννοια του πλησίον σε συνειδητή αλληλεξάρτηση και 
αλληλεπίδραση, με την παιδεία του νου και της ψυχής,ώστε   να   αποφύγουμε το :HOMO HOMINI LUPUS
,και να  καταστεί ο άνθρωπος για τον άνθρωπο ιερό ον  . HOMO  HOMINI SACRA RES.

SUMMARY IN ENGLISH: The project presents the tragic actor Euripides and focuses
in the research of the educational messages of his masterpieces Hippolyte and 
Mhdea.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
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