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Στό πρώτο μέρος τής μελέτης μου1 έξήτασα τήν έννοια 
τής τιμής  ώς κινητήριας δύναμης τοϋ Όρέστη. ‘Υπο
στήριξα δτι ό γιός τοϋ ‘Αγαμέμνονα εκπροσωπεί τόν 
παλαιό, άριστοκρατικό κόσμο καί ορίζει τήν τιμή μέ 
έξωτερικά κριτήρια, δηλαδή, τό κοινωνικό του γόη
τρο, τις υποχρεώσεις του και τά δικαιώματά του ώς 
γιοΰ του βασιλιά των Μυκηνών. Ώ ς  έκ τούτου, ή σκέ
ψη του καί ή συμπεριφορά του καθορίζονται άπό τις 
δεσμεύσεις τοΰ ήρωικοϋ κώδικα καί κάτω άπ’ αύτό τό 
πρίσμα γίνονται κατανοητές. 'Ο Όρέστης όφείλει ν’ 
άνταποκριθεΐ στό πρότυπο συμπεριφοράς πού τοϋ έχει 
επιβληθεί άπό τόν Παιδαγωγό του.

*Η έννοια της τιμής άποτελεΐ τήν κινητήρια δύναμη καί τής άδερφής 
τοΰ Ό ρέστη, τής ’ Ηλέκτρας. Αύτό γίνεται φανερό άπό τήν πάροδο κιό
λας, στην όποια συμμετέχει μέ τό τραγούδι της καί ή ϊδια. "Ομως, οπως 
θά προσπαθήσω νά δείξω, ή κόρη του Α γαμέμνονα προσδίδει στην έννοια 
τής τιμής οικουμενική σημασία καί μας μεταφέρει άπό τόν «κόσμο τοΰ 
δράματος» στον «κόσμο τοΰ θεάτρου», στο «εδώ καί τώρα» τής παράστα
σης2. 'Ο λόγος καί ή στάση τής ήρωίδας τοΰ Σοφοκλή έγγίζουν τή σύγχρο
νη πραγματικότητα, οπως τήν άπεικονίζει καί ή 'Ιστορία τοΰ Θουκυδίδη3.

1. Βλ. Δωδώνη'. «Φιλολογία» 23(1994) 249-273 [στό έξης: Μέρος Α '].
2. Βλ. Μέρος Α ', σσ. 267 καί σημ. 3, 268, 272.
3. "Οπο>ς έχει δείξει 6 J .  Η . Finley, J r .  μέσα άπ) τή σύγκριση της 'Ιστορίας τοΰ

Θουκυδίδη καί των τραγωδιών τοΰ Ευριπίδη, ό ιστορικός παρουσιάζει τή σκέψη της έπο- 
χής πού έξιστορει καί είναι έπηρεασμένος άπό Ιδέες διαδεδομένες στην ’Αθήνα πριν άπό 
τήν έξορία του. ’Ανάμεσα στό έργο τοΰ Θουκυδίδη καί τοΰ Εύριπίδη υπάρχουν όμοιότη- 
τες στή σκέψη, στις ιδέες, στη διατύπωση, στήν έπιχειρηματολογία τών ομιλητών καί 
στή στάση τών προσώπων άπέναντι στά γεγονότα. "Οπως υποστηρίζει ό F inley, σέ 
μικρότερο βαθμό τό Ιδιο άποδεικνύεται καί άπό τή σύγκριση μέ τις τραγωδίες τοϋ Σο
φοκλή, άλλα τά παράλληλα παραδείγματα άνάμεσα στό δικό του έργο καί τοΰ Θουκυ
δίδη είναι λιγότερα, βλ. «Euripides and Thucydides», H SP h  49(1938) 23-68, καί Ι
διαίτερα σ. 25 καί σημ. 1. 'Ωστόσο, όπο»ς θά προσπαθήσω νά δείξω, τά παράλληλα στοι
χεία άνάμεσα στήν Ή λεκτρα  τοϋ Σοφοκλή καί στήν 'Ιστορία τοΰ Θουκυδίδη είναι πολ
λά, δμως ό Finley δέν παραθέτει κανένα. . .............



66 Μαίρη Μάντζιου

Περιμένοντας νά έπιστρέψει ό Όρέστης ώς έκδικητης τοΰ φόνου του 
πατέρα τους, ή ’ Ηλέκτρα προσπαθεί νά διατηρήσει ζωντανή τή μνήμη 
του ’Αγαμέμνονα, οχι άπό υπερβολική άγάπη γ ι’ αύτόν, άλλά.επειδή άρ- 
νεΐται, γιά λόγους άρχών, νά νομιμοποιήσει τό παράνομο βασιλικό ζεύγος1. 
'II ήρωίδα θέτει τό ζήτημα σέ ήθικό έπίπεδο. ’Έ τσι, γίνεται αύτόκλητη 
τιμωρός της βίας καί της αύθαιρεσίας, μάρτυρας ενός ήθικοΰ χρέους. .

Στήν πάροδο καταγγέλλει οτι έχει μείνει άνύπαντρή καί άτεκνη καί 
δτι έχει άπωλέσει τή θέση πού τής ανήκει μέσα στον οίκο τοϋ πατέρα της. 
Τήν προσωπική δυστυχία της τήν περιγράφει μέ ορούς τοϋ άττικοΰ Δικαί
ου: δέν έχει κανέναν άντρα γιά νά τήν προστατεύει (ας φίλος οΰτις άνήρ 
νπεοίστατα,ι, στ. 18S)2, ζεΐ σάν έποικος άναξ ία (στ. 189), και έχει πε
ριέλθει στήν κατάσταση της δούλας {οικονομώ θαλάμους πατρός, ώδε μέν 
I άεικεϊ συν στολά / κεναΐς δ5 άμφίσταμαι τραπέζαις, στ. 190-2 ). Σύμ
φωνα μέ τό άττικό Δίκαιο, κάθε ελεύθερη ’Αθηναία είχε εναν κύριον, 6 ό
ποιος τήν εκπροσωπούσε νομικά3. "Οσο ήταν ανύπαντρη, αυτός ήταν ό 
πατέρας της, κι όταν παντρευόταν, ό σύζυγός της. 'Όμως ή ’Ηλέκτρα δέν 
έχει οικογένεια, τή θέση τοΰ πατέρα της έχει σφετερισθεϊ ένας έχθρός, ό 
Αΐγισθος, ή μητέρα της είναι δεσπότις καί άμήτωρ, καί μητρί ονδέν έξισοΐ 
(στ. 597, 1154, 1194), ό άδερφός της είναι έξόριστος, κι ή Ιδια έχει μεί
νει άνύπαντρή καί άτεκνη. Ή  κόρη τοΰ ’Αγαμέμνονα είναι άοικος, όπως 
άποκαλεΐ ή Δηάνειρα τις εξανδραποδισμένες γυναίκες πού φέρνει άπό τόν 
πόλεμο ό Η ρακλής: έμοι γάρ οίκτος δεινός είσέβη, φίλαι, ( ταύτας όρώ- 
σγ) δνσπότμονς in i ζένης / χώρας άοίκονς άπάτοράς τ' άλωμένας, [αι πριν 
μεν ήσαν έξ ελευθέρων ίσως / άνδρών, τανϋν δέ δοϋλον ϊσχουσιν βίον 
(Σοφ. Τρ. 298-302 )4. Μέ παρόμοιο τρόπο περιγράφει τήν κατάστασή

1. Επανειλημμένα ή Η λέκτρα άναφέρεται μέ έμφαση στδν οίκτρό καί δττρεπο 
θάνατο τοϋ πατέρα της καί στήν άτίμωσή του, 6χι δμως καί στήν ύιίκή άγάπη της. Μιά 
φορά μόνο θ’ άποκαλέσει τόν Αγαμέμνονα «φίλτατον βροτών πάντων» (στ. 462), βλ.
I. Μ. L inforth , «E lcctra’s day  in the 'tra g e d y  of Sophocles», U CPCP  19 (1963) 
114. ’Αλλά καί δ Όρέστης είναι γ ι’ αύτήν «φίλτατος άνθρώπων» (στ. 1126), οί γυ
ναίκες τοΰ Χορού «φίΧταται» (στ. 1227, 1398), 6 Παιδαγωγός «φίλτατον (1354). 
Εξάλλου, ή ήρωίδα είναι υπερήφανη γιά τόν πατέρα της, δχι δμως καί γιά τή μητέρα 
της, στ. 365κκ., 287, 608κ., κ.ά. · -

■ 2. Παραπέμπω στήν έκδοση τών Η . L loyd-Joncs & Ν. G. W ilson (OCT  1990).
8. Βλ. D, Μ. MacDowcll, Τό Δίκαιο στήν ’/40iJ»'a τών χλασιχών χρόνων (μετάφρ. 

Γ . ΜαΟιουδάκης, ’Αθήνα 1986) 133κ., καί Q. Kaibel, Sophoklcs Elektra  (Leipzig
1896) σ. 100.

4. Στόν πόλεμο, ή δουλεία καί ή ταπείνωση τών γυναικών είναι τό έπακόλουθο τής 
ήττας τών άντρων. Στή διάρκεια τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου oi "Ελληνες υπήρξαν 
μάρτυρες τής άΟηναϊκής καί τής σπαρτιατικής κτηνωδίας (Μήλος, Πλαταιές, κ.Α.). 
Τόν κίνδυνο τής δουλείας πού ακολουθεί τήν ήττα στόν πόλεμο, τόν ένιωθαν οί "Ελληνες 
σάν μιά μόνιμη άπέιλή γιατί χανόταν ή έλευθερία, τό ουσιώδες τής άξίας τής νδπαρ£ης.



της καί,ή  ’Ηλέκτρα. Αισθάνεται αιχμάλωτη, ύστερα άπο προδοσία (στ. 
207 αΐ τόν έμόν είλον βίον / πρόδοτον). σέ ξένη χώρα (εποικος), καί ζεΐ 
δοϋλον βίον. 'Ως γνωστόν, ό ’Αριστοτέλης χαρακτήρισε τόν άνθρωπο ζω- 
ον πολιτικόν, ομως ή ’ Ηλέκτρα είναι άποκλεισμένη άπό τόν κοινωνικό 
οργανισμό της πόλης, είναι άπολις, χωρίς πολιτικά δικαιώματα, οπως ενας 
ετιοίκος1. Κι αύτό υποδηλώνει καί τήν απώλεια τής ελευθερίας τής έκφρα
σης. 'Η περιγραφή του δούλου βίου τής κόρης τοϋ ’Αγαμέμνονα (στ. 190
.2) είναι παρόμοια μ’ εκείνην μιας άλλης έξανδραποδισμένης ήρωίδας, τής 
Εκάβης, στις Τρωάδες τοϋ Εύριπίδη: τώ (Υ ά τλάμων / ποϋ πα γαίας δου- 
λεύσο) γραϋς, / ώς κηφήν, ά δειλαία, / νεκροϋ μορφά, / νεκνων άμενηνόν 
αγαλμα, / αιαι aiat, / ταν παρα προϋυροις φν/.ακαν κατεχονσ / η παι- 
όιον Ορέπτειρ’, α Τροίας / άρχαγονς είχον τιμάς; {Τρω. 191-6), τούτοις 
με ποοσθήσουσιν, ή Ουρών λάτριν / κλάδας φνλάσσειν, την τεκονσαν "Ε- 
κτοοα, / ή αιτοποιεΙν καν πέδφ κοιτάς εχειν / ρνσοϊσι νώτοις, βασιλικών
> t / j  * \ \ r / / / / λ ι / 3εκ οεμνιων> / τρνχηρα περί τρνχηρον ειμενην χροα / πέπλων λακισματ , 
άδόκιμ’ όλβίοις εχειν {Τρω. 492-7). Διαφορετικά ομως άπό τήν Ε κ άβη , 
ή ’Ηλέκτρα ουδέποτε θά άναφερθεϊ στά βασιλικά της προνόμια2. 'Η κα
τάσταση τής δούλας τής είναι άφόρητη, δχι τόσο έπειδή τής στερούν τά 
υλικά άγαθά καί τά προνόμιά της ώς βασιλοπούλας3. "Οταν θά έμφανισθει

βπως σημειώνει ή J . de Romilly, βλ. Ή  άοχαία 'Ελλάδα σέ αναζήτηση τής ελευθε
ρίας (μετάφρ. Κ. Μηλιαρέση, ’Αθήνα 1992) 44-5, 48. Ιΐβ . και W. Β. S tanford , The 
Ulysses theme (Oxford 31968) 101 (σχετικά μέ τήν έπαπειλούμενη ήττα τής ’Αθή
νας στόν Πελοποννησιακό πόλεμο).

1. Στήν Α ντιγόνη  ή τιμωρία τής ήρωίδας περιγράφεται μέ τον ίδιο πολίτικο δρο: 
»στ. 852 μέτοικος, ου ζώσιν, ου Οανοϋσιν (δέν άνήκει οΰτε στούς ζωντανούς, οϋτε στούς 
-νεκρούς, είναι ξένη άνάμεσα καί στούς δύο), στ. 890 μετοικίας ό' οϋν τής άνω στερήσε- 
,ται (ή κατάσταση τοϋ μετοίκου έξαρταται άπο τήν άδεια τής πόλης, έτσι ό Κρέοιν Γης 
στερεί το δικαίωμα τής μετοικίας), βλ. B.M.W. Knox, The heroic temper (Berkeley 
and Los Angeles 1964) 114. Καί δπως σημειώνει ή Rom illy (δ.π., σσ. 49κ .), ή έν
ταξη στήν πόλη έγγυόταν τήν ελευθερία της έκφρασης καί πολλά άλλα δικακόματα.

■ ".Ολα τά χαρακτηριστικά της έλεύΟερης ζωής προέρχονται άπό τό γεγονός νά είναι κα
νείς δχι μόνο κάτοικος της πόλης άλλά καί πολίτης της. Σ ’ αύτά τά συμφραζόμενα μπο
ρούμε νά κατανοήσουμε τά λόγια τής Ήλέκτρας στούς στίχους 601-2 ό ό’ άλλος έξω... 
/ τλήμοιν *Ορέστης δνστνχή τρίβει βίον, βλ. Μέρος Λ ', σ. 269 καί σημ. 2. Ώ ς  έξόρι- 
στος 6 άδερφός της ήταν άπολις, ίν/. τίποτα, πβ. καί Μ.Ι. Finley, Politics in the an
cient world (C. U. P . 1983) 125: ... « the good life was possible only in a  polis». 
Στά χρόνια τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου ό καθένας κινδύνευε νά άποκλεισθεΐ άπό τήν 
.πόλη μέ έξορία, καί τότε έπεδίωκε νά έπανέλΟει μέ κάθε μέσο (πβ. τήν περίπτωση τοϋ 
Αλκιβιάδη), βλ. Rom illy, ο.π·, σσ. 58-9.

2. Καί ή Πολυξένη, ή οποία περιγράφει μέ τά ίδια μελανά χρώματα τόν δοϋ
λον βίον, άναφέρεται στά βασιλικά προνόμιά της καί στήν καταγωγή της, βλ. Εΰρ. 
'Εκ. 349κκ. τ ί γάρ με δει ζήν; πατήρ μεν ήν αναξ /Φρυγών άπάντων' τοντό μοι πρώ
τον βίου. I επειτ’ έΟρέψΟην ελπίδων καλών ϋπο /βασιλεϋσι νύμφη...δέσποινα S’ ή δύστηνος 
Ίδαίαισιν ?]...Ίση Οεοϊσι πλήν τό κατΟανείν μόνον. > J .

3. Βλ. στ. 354 ού ζώ; κακώς μέν, οίδ’, έπαρκούντως δ’ έμοί.

Ή  δννοια της τιμής  στήν 'Η λέκτρα  τοϋ Σοφοκλή 6^



ό Ό ρέστης μεταφέροντας την υδρία μέ τήν «τέφρα» του και θά άντιληοθεΤ 
δτι έχει μπροστά του την Ή λέκτρα, θά τήν οίκτείρει γιά τήν άθλια εξωτε
ρική εμφάνιση της (στ. 1177, 1181, 1183), πού τή θεωρεί άτιμία (άτί- 
μως)  της άδερφής του1. "Ομως, εκείνη λογαριάζει άλλα ώς μεγαλύτερες 
συμφορές ( και μην όράς γε  πανρα των έμών χαχών, στ. 1188). Στήν ε
ρώτηση του άριστο κράτη Ό  ρέστη και πώς γένοιτ’ άν τώνδ’ ετ* έγβίω βλέ- 
πειν; (στ. 1189), ή Ή λέκτρα θά άναφέρει ώς σοβαρότερα κακά τό γεγο
νός οτι συγκατοικεί μέ τούς δολοφόνους του πατέρα της, κι δτι Ιχει γίνει 
δούλα τους διά της βίας, δηλαδή, τής έχουν στερήσει τήν ελευθερία της 
(στ. 1190-2, πβ. καί στ. 264-5 κάκ τώνό' αογομαι κάκ τώνδέ μοι / λαβεϊν 
θ' ομοίως και τό τητάσΟαι πέ?.Γι, 814-6  ήδη δει με δονλενειν πάλιν / h ’ 
τοΐσιν έχΟίστοισιν άνΟρώπων έμοί, / φονενσι πατοός). Ή  ήρωίδα του 
Σοφοκλή δέν ανέχεται νά άοχεται δεσποτικά, σάν νά ήταν δντως δούλα2. 
Ε π ίσ η ς, ή άναγκαστική συγκατοίκηση μέ τούς δολοφόνους του πατέρα 
της τήν καθιστα αύτόπτη μάρτυρα των άνομων πράξεών τους, τις όποιες 
καταγγέλλει στό πρώτο επεισόδιο, στ. 257κκ. Θά πει άκόμη στον Ό ρέ-  
στη δτι τήν κακομεταχειρίζεται ή ίδια ή μητέρα της, και χερσί και λν~ 
μαιαι καί πάσιν κακοϊς (στ. 1196), δηλαδή, δέν τή σέβεται ώς άνθρωπο, 
προσβάλλει τήν αξιοπρέπεια, της3. Γι’ αύτό, δταν ό Όρέστης θά Ιχει δο
λοφονήσει τή μητέρα τους, θά πει στήν αδερφή του: μηχέτ εκφοβοϋ( μη- 
τρφον ώς σε λήμ’ ατιμάσει ποτέ (στ. 1426κ .), προσδίδοντας στήν έννοια 
της ατιμίας διαφορετική σημασία άπό εκείνη πού της προσέδωσε στήν προ
σευχή του, στον πρόλογο4. Ή  ήρωίδα έχει καταγγείλει τή μητέρα της γιά

4. Βλ. Μέρος Α ', σ. 264 σημ. 1. Μάλιστα, τό έπίθετο κλεινός πού χρησιμοποιεί 6 
Όρέστης γιά τήν Ήλέκτρα (στ. 1177 ή σόν τό κλεινόν είδος Ήλέκχρας τάδε;) παραπέμ
πει στήν καταγωγή της, βλ. R .C . Jcbb , The Eleclra of Sophocles (Cambridge 1908), 
σ. 154. "Οπως προανέφερα, ή tSia ή κόρη τοΰ Άγαμέμνονα, βμως, δέν «ναφέρεται στή 
βασιλική καταγωγή της.

2. Πβ. καί Θουκ. 3.46.5... ήν rtva έλεύΟερον και βί$ άοχόμενον εΙκότως προ? αυτο
νομίαν άποιττάντα..., 5.99 ου γάο νομίζομει· ήμϊν τούτους δεινοτέρονς δσοι ήπειρώταί τιον 
δντες τφ έλευΟέρω τιολλήν τήν διαμέλλησιν τής πρός ήμάς φνλακής ηοιήσονται, ά)2ά τούς 
νησιώτας τέ που ανάρκτους, ώσπερ ύμάς, καί τούς ήδη τής αρχής τφ άνα}θ<αΙω παροξννο- 
μένονς. οντοι γόο ττλεϊστ' 5ι· τ φ άλογίστω έτιιτρέψαντες σψάς τε αντούς καί ήμάς ές 
προΰπτον κίνδυνον καταστήσειαν. Ωστόσο, δταν 0ά έπιστρέψει ό Όρέστης καί ή Ή λέ
κτρα 0ά αισθανθεί δτι άνακτα τήν έλευΟερία τοΰ λόγου (στ. 1256), 0ά δεχθεί νά <5ρχει 
ό άδερφός της: ΰρχ' αύτάς ώς σοι θυμός (στ. 1319). Χαρακτηριστικό της αθηναϊκής 
Δημοκρατίας ήταν τό ίσοζύγιασμα άντίμαχων άξιων της ζωής, δπως ή ελευθερία τοΰ 
άτόμου καί ή υποταγή σέ δρχοντες καί σέ νόμους γραμμένους καί άγραφους, δπως ση
μειώνει ό Ί .Θ . Κακριδής, Περικλεούς Επιτάφιος (‘Λθήνα δ1970) 72.

3. Ή  υβριστική συμπεριφορά πρός ένα πολίτη (πού περιλαμβάνει καί σωματική 
κακοποίηση), σάν νά ήταν δοϋλος ή ξένος, τιμωρούνταν άπό τόν αττικό νόμο, βλ. Κ. 
J .D . Dover, Greek popular m orality  (Oxford 1974) 54.

4. Βλ. Μέρος A ', σσ. 250-3,
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υβριστική καί τυραννική συμπεριφορά απέναντι της: αντη γάρ ή λόγοισι
γενναία γυνή / φωνονσα τοιάδ’ έξονειδίζει κακά... τάό’ εξυβρίζει... τηνι- 
καντα δ’ έμμανής / βοα παραστάσα...τοιαϋΟ'> υλακτεί (στ. 287κ κ .), κ(ά  
εγωγε δεαπότιν Ιή μητέρ5 ούκ ελασσον εις ημάς νέμω, / ή ζώ βίον μο
χθηρόν (στ, 597κκ.)> πβ. καί στ. 379κκ.1 Ε πίσης, έχει καταγγείλει τή 
βασίλισσα ο τι τής άπαγορεύει τήν έλευθερία λόγου και συνείδησης2- ( [προς 
τή ΧρυσόΟεμη] άπαντα γάρ σοι τάμα νονθετήματα / κείνης δώακτά, στ. 
343κ., οΰ<5ε γάο κλαϋσαι πάρα / τοσόνδ* δσον μοι Ονμός ηδονήν φέρει. / 
αντί] γάρ ή λόγοισι γενναία γυνή  / φωνονσα..., στ. 285κκ., όράς; προς 
οργήν έκφέρη, μεθεΐσά με / λέγειν ά χρήζοιμ , ονδ’ έπίστασαι κλνειν , 
στ. 628κκ. )3, καί ο τ' έχει εκτοπίσει τά νόμιμα παιδιά της (τήν ΐδια καί

1. Γιά υβριστική συμπεριφορά απέναντι της καταγγέλλει τήν Ή λέκτρα καί, ή
Κλυταιμνήστρα, θέτοντας κι έκείνη ζήτημα τιμής, δπως υποστηρίζει ό D. L. Cairns, 
Aidos. The psychology and ethics of honour and sham e in ancien t Greek litera tu re  
(Oxford 1993) 241-49 (βλ. καί «Sham ing friends: Sophocles’ E lectra», Prudcn- 
lia 23.1 (1991) 19-30). "Ομως ή άσυμβίβαστη Ή λέκτρα Οεωρεϊ τή βασίλισσα προδό- 
τρια τοΰ οίκου της σ’ έναν έ/Ορό (στ. 594), κι έπίσης δεαπότιν και οχι μητέρα, δηλα
δή, συμπεριφέρεται άσεβώς, οχι στη μητέρα της, άλλα στήν άφέντρα της, βλ. Μ. W h it
lock Blundell, H elping friends and harming enemies (C.U.P. 1989) 169. Τό ζή
τημα πού θίγει ή Ή λέκτρα είναι δτι ή Κλυταιμνήστρα της συμπεριφέρεται ώς κρείσ- 
αων προς ήσσονα, κι οχι ώς μητέρα πρός κόρη. Ή  βασίλισσα είναι ή ένσάρκωση τοϋ 
φυσικού δικαίου (τό όποιο υποστήριζαν καί ορισμένοι άκραΐοι σοφιστές) καί ένεργεϊ μέ 
γνώμονα τό συμφέρον. Ή  φιλοτιμία της άποσκοπεΐ στο κέρδος’(πβ. τήν προσευχή της). 
Ή  Ήλέκτρα προασπίζει τό ήθικό δίκαιο πού διακυβεύεται άπό τό τον κρείττονος συμ
φέρον. Εξάλλου, ή Κλυταιμνήστρα διαμαρτύρεται γιά τήν υβριστική συμπεριφορά της 
κόρης της, κάθε φορά που έκείνη της προσάπτει κατηγορίες οί όποιες, όμως, είναι άλη- 
θίϊς (βλ. στ. 613, 520κκ.). Ή  απαίτηση της Κλυταιμνήστρας γιά τιμή είναι κυνική καί 
έκπορεύεται άπό τήν παθολογία τής δύναμης μάλλον, παρά άπό τά μητρικά της δικαιώ
ματα, πβ. τά λόγια των ’Αθηναίων πρός τούς Μηλίους, Θουκ. 5.S9 ...οτι δίκαια μέν έν τφ  
άνθρωπείφ λόγω άπό τής Ισης ανάγκης κρίνεται, δυνατά δέ οί προύχοντες πράσσονσι και 
οί ασθενείς ξυγχωρονσιν. Τό σημασιολογικό πεδίο της έννοιας τής τιμής είναι εύρύ στή 
σκέψη τής Ήλέκτρας, ένώ, άντίθετα, είναι εξαιρετικά περιορισμένο στή σκέψη τής βα
σίλισσας, ή όποία άπαιτεΐ τήν τιμή πού προσφέρεται άπό φόβο (πβ. τήν περίπτωση τής 
Χρυσόθεμης), κι οχι άπό σεβασμό, καί μάλιστα άμοιβαΐο. ’Ά ν έπιδείκνυε τήν άπαιτού- 
μενη αιδώ ή Ή λέκτρα, θά σήμαινε οτι μετατράπηκε σέ πιστό υποχείριο τής άνομης βα
σίλισσας. ’Αλλά ή κόρη τοϋ Άγαμέμνονα διαθέτει έσωτερική αιδώ, αύτοσεβασμό. ’Αν
τίθετα άπό τή μητέρα της, τήν Ήλέκτρα χαρακτηρίζει ή αυτογνωσία (στ. 221, 254 
κκ., 307κκ., 616κκ.) καί ή αίσθηση ήθικής ευθύνης (στ. 145κ·, 237κκ., 249κ. 257κκ., 
361κκ., κ .λπ .). Ζυγιάζει τά υπέρ καί τά κατά μέ έσωτερικά κριτήρια καί ίγ ε ι  έπίγνω- 
ση των συνεπειών. Δηλαδή, δχει καθαρή συνείδηση. Πβ. Dover, ο.it., 221-4.

2. Ό  διάλογος καί ή πειθώ, ό άκρογωνιαΐος λίθος της άθηναϊκής Δημοκρατίας,
έχουν χαθεί κάτω άπό τό καθεστώς βίας καί άνομίας τοϋ νέου βασιλικού ζεύγους των
Μυκηνών.

3. Πβ. Σοφ. Ο .Τ. 408κκ. εΐ καί τυραννεϊζ, έξισωτέον τό γοϋν / ϊα' άντιλέξαι’ τοϋόε
γάρ κάγώ κρατώ. /  ου γάρ η  σοϊ ζώ δούλος, άλλά Λοξίψ.

Ή  ίννοια της τιμής  στήν ’ Ηλέκτρα  τοΰ Σοφοκλή 6?
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τόν Ό ρέστη ), έκβαλοΰύ' έχεις, σ*. 590. Μέ τό ρήμα έκβάλλειν ή ήρωίδα 
δέν έννοεΐ μόνον Ζτι ή Κλυταιμνήστρα εχει στερήσει τά κληρονομικά 
δικαιώματά τους άπό τά παιδιά της1, άλλά καί οτι τά Ιχει αποκλείσει άπό 
τήν πόλη2: ό Ό ρέστης ζεΐ εξόριστος (ό δ' άλλος έξω, στ. 601, ννν δ* έκτος 
οίκων κώτι γης άλ,λης φνγάς, στ. 1136), ή ΐδια ζεΐ σάν εποικος και δού
λα (βλ. παραπάνω). Ε ξάλλου, στούς στίχους 911-2 (jj γε  μηδέ προς Οε- 
ονς I έξεστ’ άκλαντω τήσδ’ άτΐοστήναι στέγης)  θά πληροφορηθοΰμε άπό 
τή Χρυσόθεμη δτι τό νέο βασιλικό ζεύγος άπαγορεύει τή συμμετοχή της 
Ή λέκτρας στις δημόσιες θρησκευτικές εορτές. Ώ ς  γνωστόν, στήν κλασι
κή ’Αθήνα ή συμμετοχή τών γυναικών στή δημόσια λατρεία ήταν δχι μό
νο δικαίωμα, άλλά και ύποχρέο^σή τους, ήταν υπηρεσία προς τήν πόλη3. 
Τό νέο βασιλικό ζεύγος άπαγορεύει γενικά τήν έξοδο τής Ήλέκτρας άπό 
τό παλάτι (στ. 312κ., 5 1 6 -2 0 ), επειδή φοβάται τις δημόσιες καταγγελίες 
της. "Ετσι, όταν θά έμφανισθεΐ ή Κλυταιμνήστρα καί θά διαπιστώσει 
οτι ή κόρη της βρίσκεται έ'ξω, θά τήν έπιπλήξει, χρησιμοποιώντας δΊο 
λέξεις μέ πολιτικά υπονοούμενα: άνειμένη και Ονοαία. Μέ τόν επιρρημα
τικό τύπο άνειμένως ( διαιτώμενοι) , ό Θουχυδίδης, στόν Επιτάφιο του 
Περικλή, περιγράφει ενα άπό τά θετικά στοιχεία της αθηναϊκής Δημο
κρατίας, τήν χωρίς εξαναγκασμούς καθημερινή ζωή4, άκριβώς ο,τι δέ βι- 
ώνει ή Η λέκτρα (βλ. στ. 256 άλλ* ή βία γάρ ταντ’ αναγκάζει με δράν, 
619κ. άλλ* ή γάρ έκ σον δυσμένεια και τά σά / εργ5 έξαναγκάζει με ταν- 
τα δράν βία, 1192κκ. τοισδε δουλεύω βία. / τις γάρ σ' άνάγκγι τβδε προ
τρέπει βροτών; / μήτηο καλείται). Ή  έξοδος της ήρωίδας μπροστά στήν 
πύλη είναι ή μοναδική ανακούφισή της άπό τήν καταπίεση πού ύφίσταται 
μέσα στό παλάτι. Στήν πύλη βρίσκει παρηγοριά καί συμπαράσταση άπό 
τις γυναίκες τών Μυκηνών, και μπορεΐ νά καταγγέλλει δημόσια τις συμ
φορές της καί τήν κατάλυση τών θεσμών άπό τό νέο βασιλικό ζεύγος (βλ. 
πάροδος καί στ. 2 5 7 -3 0 2 ). Στήν πύλη αισθάνεται οπως κάθε ελεύθερος 
’Αθηναίος αισθανόταν στήν πόλη του. Σέ άντίποινα, της άπαγορεύουν

1. 'Ό πω ς έρμηνεύουν τ6 στίχο ό C. P. Segal, Tragedy and civilization. An 
in terp re ta tion  of Sophocles (Cam bridge, Mass. 1981) 268, ό J . II. Kells, Sophocles 
Electra  (Cam bridge 1973), σ. 128, κ.£.

2. Τό ρήμα ίχβάλλΐΐν ( έκβεβλημέι·οζ) είναι λέξη-κλειδί στό θέατρο τοΰ Σοφοκλή,
καί δηλώνει τή σχέση του ήρωα μέ τήν πόλη, τήν κοινότητα, βλ. A I. 1064, 1392, Ο.Τ- 
386, 399, Φιλ. 257, 600, 1390, O.K. 770, 1257, κ.ά., βλ. B.M.W. Knox, «Sophocles 
and the polis», E II  29 (1983) 17 <τημ. 16. .

3. Βλ. II.P . Foley, «The 'fem ale in tru d er’ reconsidored: Women in A risto
phanes’ L ysistra ta  and Ecclesiazusae», CPh 77 (1982) 4,11. . .

4. Θουκ. 2.39.1, βλ. Romilly, Λ.π. (σ. 66, σημ. 4) 112. Ό  Knox, δ.π. (σ. 67
σημ. 1) 42κ. κα ί ό Segal, ο.π., 269, πιστεύουν δτι ή Κλυταιμνήστρα παρομοιάζβι iSw 
τήν Η λέκτρα μέ άγριο ζώο πού βγήκε άπό τό κλουβί. k
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τήν έξοδο, τής στερούν τήν έλευθερία της. Ή  δεύτερη λέξη μέ τήν όποια 
χαρακτηρίζει τήν Ή λέκτρα ή Κλυταιμνήστρα - Ουραία - είναι άμφίσημη 
εδώ (Ονραίαν γ' οΰσαν αίσχννειν φίλους)1. Τό επίθετο αυτό σημαίνει 
«μπροστά στή θύρα», άλλά καί «ξένος», «άλλότριος» «μή οικείος», καί 
συνακόλουθα, « πε ρ ι θ ω ρ ι αν. ό ς »2. Πραγματικά, ή Ή λέκτρα δεν άνήκει στο 
νέο καθεστώς πού τό άπωθεΐ καί τήν άπωθεΙ, κι έπομένως είναι έ'νας επι
κίνδυνος άντίπαλος (πβ. στ. 641-2  [Κλυτ. ] μή.,.σπείργ) ματ αίαν βάξιν εις 
πάσαν πόλιν)ζ, ένας στασιαστής. Ή  παρουσία της μπροστά στή θύρα 
τοϋ παλατιού παίρνει πάντα τό χαρακτήρα μιας δριμείας επίθεσης έναντί- 
ον του νέου βασιλικού ζεύγους τό όποιο έχει καταλύσει όλους τούς θεσμούς 
καί κυβέρνα μέ τή βία. 'Όταν θά γίνει ή αναγνώριση των δύο άδερφιών, ή 
Ή λέκτρα θά αισθανθεί ευτυχής επειδή μπορεί νά μιλεϊ ελεύθερα, χωρίς 
νά τήν εξυβρίζουν καί νά τήν απειλούν σάν νά ήταν δούλα (στ. 1256 μό
λις γάρ εσχον νυν ελεύθερον στόμα). Κι ένώ είχε πάρει τήν άπόφαση νά 
μήν είσέλθει ξανά στο παλάτι, ύστερα άπό τήν άναγγελία τοΰ «θανάτου» 
τοΰ Όρέστη (στ. 817κ κ .), θά ξαναδιαβεΐ τό κατώφλι ακολουθώντας τον 
άδερφό της καί τον Πυλάδη, οί όποιοι είναι έτοιμοι νά δολοφονήσουν τήν 
Κλυταιμνήστρα. Έκείνη τή στιγμή παύει νά είναι Ουραία, περιθωριακή, 
καθώς οί οροί άντιστρέφονται4.

Τό νέο καθεστώς έχει στερήσει άπό τήν Ή λέκτρα ολα τά δικαιο')μα- 
τά της ώς άνθρώπου πού γεννήθηκε ελεύθερος καί άνήκει στον κοινωνικό 
οργανισμό τής πόλης. "Οπως Οά δοϋμε, στή σκέψη τής Ή λέκτρας οί Μυ

1. Ό  στίχος δέν παραπέμπει στδν έντός τοϋ οίκου περιορισμό των γυναικών 
στήν αθηναϊκή κοινωνία, δπως πιστεύουν ό Kells, ο.π. (σ, 70, σημ. 1), σ. 121 και ό R . 
Scodel, Sophocles (Boston 1984) 74, άλλά στδν κατ’ οίκον περιορισμό πού της έχουν 
έπιβάλει γιά τήν άνυποταγή της, βλ. R . P. W innington-Ingram , «Sophocles and wo
men», E H  29 (1983) 241 και P .E . Easterling, «Women in tragic space», B IC S  34 
(1987) 20. Ή  Κλυταιμνήστρα λέει τδ εξής: καίτοι πολλά πρόζ πολλονζ με δή / έξεΐπαζ 
ώς θρασεία και πέρα δίκηζ / άοχω, καθυβρίζουσα καί σέ και τά σά, άναφέρεται δηλαδή 
στίς δημόσιες καταγγελίες τής κόρης της.

2. Γιά την αμφισημία τοΰ έπιΟέτου Ονραϊοζ, (3λ. R.G.A. B uxton, «E uripides’ Al-
kestis: five aspects of an in terp reta tion» , Δωδώνη: «Φιλολογία» 14 (1985) 76. Ό  
R . Seaford έξετάζει τήν άμφισημία τής λέξης θάλαμοι στήν Ή λέκτρα  τοΰ Σοφοκλή καί 
καταλήγει στο συμπέρασμα δτι ό ήρωίδα είναι περιθωριακή, δέν άνήκει στούς θαλάμους 
τοΰ παλατιού, βλ. «The destruction of lim its in Sophocles’ E lectra», CQ N.S. 35 
(1985) 318κ. 1

3. "Οπως σημειώνει ό D. Μ. Ju ffras, «Sophocles’ Electra  973-985 and ty ra n 
nicide», T A P hA  121 (1991) 107, δ στίχος υποδηλώνει δτι υπάρχει πολιτική δυσαρέ
σκεια στίς Μυκήνες.

4. Τή συμβολική αυτή είσοδο τής Ή λέκτρας στδ παλάτι καί τή συμβολική χρήση 
τής θύρας έξετάζω στδ όίρθρο μου μέ τίτλο «The palacc door in Sophocles’ Electra», 
ύπδ έκτύπωση στό: Collectanea Philologica II. In honorem A.M . Kom ornicka.
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κήνες είναι πόλις (βχι ανακτορικό κέντρο, βλ. στ. 975 αστών  ̂ ξένω ν, 982 
& τε τιανδήμω π όλει). Γι’ αύτό, υστέρα άπό τήν αναγνώριση του αδερ
φού της, θά στραφεί στις γυναίκες των Μυκηνών και θά τις άποκαλέσει 
τιολίτιόες (στ. 1227 )*. 5 Η Ή λέκτρα ά'/ήκει στον κοινωνικό οργανισμό της 
πόλης, οπως καί οί ‘̂ υναϊκες του Χορού, και δέν κάνει καμιά διάκριση λό
γω βασιλικής καταγωγής2.

Ή  τραυματική εμπειρία του οίκτροΰ καί άπρεπου φόνου τοΰ πατέρα 
της έχει χαρατχΟεΐ στή μνήμη τής Ή λέκτρας, γι’ αύτό άπαιτεΐ τήν τι
μωρία τών δολοφόνων, προασπίζοντας τή συνοχή του οϊκου καί τό σεβα
σμό τής άνθρώπινης ζωής (στ. 247-50  of όέ μη πάλιν / δώσονσ' άντιφό- 
νονς δίκας, / εηροι τ ’ α»' αιδώς / άτιάντων τ ευσέβεια θνατών )3. "Ομως 
τά βιώματά της μέσα στο παλάτι, ύστερα άπό τή δολοφονία τοΰ Ά γα μ έ-  
μνονα, τήν ώθοΰν νά προασπίσει 6 γ ί  μόνο τούς θεσμούς (στ. 258κκ.), άλ- 
λά καί τήν προσωπική της τιμή. 'Τφίσταται στερήσεις, ταπεινώσεις καί 
προσβολές τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας της, καί μάλιστα, άπό άτομα τά 
όποια δέν Ιχουν ύψηλό φρόνημα ή ήθική ποιότητα (στ. 287, 301κ·, 439κ .). 
Τής άπαγορεύουν τήν ελευθερία τοΰ λόγου καί τό δικαίωμα τής επιλογής, 
τήν έλευΟερία συνείδησης. Ώ ς  έκ τούτου, ή επιστροφή τοΰ Όρέστη Ιχει 
αποκτήσει ένα επιπλέον νόημα: θ’ απαλλάξει καί τήν ίδια άπό τά θλιβερά

1. Βλ. καί A. Serghidou, «Electre έποικος: A lienation dom estique e t rein te
gration dans Γ Electre  de Sophocle», Q S  38(1993) 90κ. Πρέπει νά σημειώσουμε δτι 
ή λέξη πολίτιζ  δέν άπαντα άλλοϋ στδν Σοφοκλή. Γιά τή συγκεκριμένη έπιλογή τοϋ Χοροϋ 
άπδ τδν ποιητή καί τήν πολιτική πλευρά τοΰ έργου, βλ. Blundell, eLrr. (σ. 69, σημ. 1) 
155, R .W .B . Burton,, The Chorus in Sophocles' tragedies (Oxford 1980) 186κ., C. 
P . G ardiner, Th% Sophoclean chorus. A s tu d y  of character and function (Iowa 
City 1987) 162. :

2. Στδ στίχο 257 ή ήρωίδα 0ά χαρακτηρίσει τδν έαυτό της ώς είγενή γυναίκα, άλ
λα είναι άμφίβολο άν έννοεΐ τήν κοινωνική της τάξη. 01 στίχοι πού άκολουΟοϋν μάς έπι- 
τρέπουν νά υποστηρίξουμε δτι άναφέρεται στδ γενναίο φρόνημά της (τδ όποιο άσψαλώς 
δφείλεται στήν καταγωγή της άπδ τδν άριστον Άγαμέμνονα, πβ. στ. 366), πβ. κα'ι Ά ν τ .  
38 εϊτ' εϊγενήζ πέψνχας ε π ’ ίαΟλών κακή. Βλ. καί R .P . W innington-Ingram , Sopho
cles. A n  in terpretation  (C. U. P. 1980) 308, 310, G. M. Kirkwood, A s tu d y  of So 
phoclean drama  (Ithaca, New York 1958) 178. Καί τις γυναίκες τοϋ Χοροϋ 0ά τΙς ά- 
ποκαλέσει γενέΟλα γενναίων (στ. 129), άλλά κι έδώ μάλλον άναφέρεται στό (κληρονομη
μένο) γενναίο φρόνημά τους, στή συμπεριφορά τους (πβ. τούς επόμενους στίχους: ήχετε 
...παραμνΟων/ώ ηαηοίας φιλότητο; αμειβόμεναι χάριν), βλ. καί G ardiner, δ.η., 142 καί 
V. Leinieks, The plays o f Sophocles (Am sterdam  1982) 254κ. Στά τέλη τοϋ πέμπτου 
αίώνα ή γεννσιότης είναι ταυτόσημη της μεγαλοψυχίας καί άντιτίθεται στόν υπολογισμό, 
βλ. Θουκ. 3.82.7 καί 83.1, βλ. J .L . Creed, «Moral values in the age of Thucydides». 
CQ N.S. 23 (1973) 229κ. Πβ. έπίσης Dover, ο.π. (σ. 68, σημ. 3) 93-5.

3. Τά κίνητρα της ΊΙλέκτρας δέν είναι ανταγωνιστικά. Ώ ς  γυναίκα ένδιαφέρεται
γιά τή διατήρηση τοϋ θεσμοΰ τοΰ οϊκου καί τών συνεργατικών άξιων χάρη στις όποιες 
μπορεί νά έπιζήσει δ οίκος, πβ. Fofey, #~π. (σ. 70, σημ. 3 ) 4 .  .



βιώματά της καί θά άποκαταστήσει τήν τιμή της (βλ. στ. 167κ. ό όε λά- 
0εταί / α»' τ’ επαθ’ ώϊ> τ’ ε<5α??, 303κ. eyoj <5* Όρεστην τώνόε προσμέ- 
νονσ' αεί / πανστήο’ εψήξειν ή τάλαιν’ άπόλ).νμαι, 8 1 ίκ. σέ πατρός ή- 
ξειν ζώντα τιμωοόν ττοτε j κάμον ταλαίνης, 847κ., εμο* <5’ οΐτπς ετ’ ε<τ05· 
<5? χάρ ετ’ ήν, I φροϋδος άναοπασθείς, 1197κ. [Op.] ούδ’ ονπαρήξο)ν ονδ’ 
ό κωλύσων πάρα; j [Ιίλ . ] or <5? ?}γ yoio μο/ σι> προνθηκας σποδό'1,
καί 322 [Χ ο.] θάοσει’ πέψυκεν εσθλός, ώστ άοκεϊν φίλοις)χ. "Οταν ό
μως θά πληροφορηθεΐ το «θάνατο» τοΰ Ό ρέστη καί θ’ άποτύχει νά πεί
σει τήν άδερφή της νά σκοτώσουν μαζί τόν ΑΙγισΟο. Οά -άρει τή μεγάλη
f / » Λ » \ \ Λ  / / >ΜΛ » V \ \ «απόφαση να ορασε1, με το οικο της χέρι. Ιντσι, υστέρα απο τη σκηνη της
αναγνώρισης, θά πει στον αδερφό της: ώς eyw μόνη I ονκ άν όυοίν η μασ
τόν' ή γάο άν καλώς / £αωσ’ έμάντην, ή καλώς άποΛόμην (στ. 1319κκ.). 
Μέ τήν τολμηρή απόπειρα της θά προάσπιζε τή χαμένη τιμή της, όποια έκ
βαση κι άν είχε τό εγχείρημά της, ακόμη κι άν τή σκότωνε ό εχθρός της. 
’Αντίθετα άπο τόν Ό ρέστη, ή άδερφή του θεο^ρεΐ ότι θά άποκαθιστοΰσε 
τήν τιμή της κι άν άκόμη δέ στεφόταν άπό επιτυχία ή δράση της (βλ. καί 
παρακ., σσ. 77κ.)2. Ό  θάνατος δέν τήν πτοεί, αύτό πού άν τι μάχεται είναι 
ό ήθικός θάνατος. Ή  ήρωίδα τοΰ Σοφοκλή δίνει βαρύτητα στις προθέ
σεις, όχι στά άποτελέσματα. στόν αύτοσεβασμό καί οχι στό γόητρό της 
(βλ. καί στ. 352 -64 ). Γι’ αυτήν, ή έννοια της σωτηρίας έχει ήθικό περι
εχόμενο, δέν έχει τήν ιδια σημασία πού της προσδίδει ό άδερφός της3 
(άλλά καί ή Κλυταιμνήστρα καί ή Χρυσόθεμη), δέν ταυτίζεται μέ τήν α
σφάλεια της ζωής της, άλλά μέ τήν πραγμάτωση τής άνθρώπινης αύσίας 
της4. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι ή έκδίκηση τοΰ φόνου τοϋ πατέρα της 
(ή βεντέτα) δέν είναι τό μοναδικό κίνητρο τής Ήλέκτρας5.

1. "Οπως σημειώνει 6 ICnox, δ.π. (σ. 67, σημ. 1) 40 «Orestes was her hope of 
freedom», πβ. καί στ. 814.

2. Βλ. Μέρος Α ', σσ. 252-3. Βλ. καί Τ. Μ. W oodard, «E lectra by Sophocles: 
The dialectical design», H SP h  68 (1964) 167κ. («For E lectra arete is inner»). .

3. Βλ. Μέρος Α ', σ. 257, σημ. 4. ,
4. Παρεμφερή σημασία προσδίδουν στήν έννοια της σωτηρίας καί οί άντιπρόσω-

ποι τών Μηλιών, απαντώντας στους ’Αθηναίους οί όποιοι έννοοΰν τή σωτηρία ώς τή διά
σωση της πόλης τους άπο τήν καταστροφή. 01 Μηλιό!, ομως ενδιαφέροντα1, νά διατηρή
σουν τήν αυτονομία καί ελευθερία της πόλης τους, δηλαδή τήν ύπαρξή της, βλ. Θουκ. 5. 
87-88 καί A. W . Gomme-A. Andrewes - Κ. J . Dover, Λ historical com m entary on 
Thucydides, Vol. IV (Oxford 1970) 160. Πβ. επίσης Θουκ. 2.42.4 ... και έν αντφ τώ  
άμύνεσθαι και ηαϋεΊν μάλλον ήγησάμενοι ή [τό] ένόόντε; σώζεσΟαι, τό μεν αισχρόν τοΰ 
λόγου ίψυγον, το ό' εογον τώ σώματt ύπέμειναν... Ό  Πρωταγόρας (Πλάτ. Π ρωτ. 321 
κ κ .) συνδέει τή σωτηρία μέ τήν αιδώ (βλ. Α.Α. Long, Language and thought in S o 
phocles (London 1968) 72 σημ. 36), κι άκριβώς αυτή τήν άντίληψη διακρίνουμε στά
λόγια της Ήλέκτρας, την όποια κινεί ή εσωτερική αιδώς, βλ. παραπάνω, σ. 69, σημ. 1.

5. Βλ. και F. Allegro, Sophocle. E tude su r les ressorts dram atiques de son th e 
a tre  et la com position de ses tragedies (Lyon- Paris 1905) 207.
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’Ακριβώς γιά λόγους τιμής, Οά προτείνει στη συμβιβασμένη άδερφή 
της νά έπιχειρήσουν νά σκοτώσουν μαζί τον Αίγισθο, όταν πλέον ό Ό ρέ- 
στης έχει χαθεί, δπως πιστεύει. Τό ήθος της καί τό πάθος της, τά όποια ό 
ποιητής έχει άπεικονίσει μέ θαυμαστή δύναμη, άλλά καί ή ΐδια ή δομή τοΰ 
έργου, οδηγούν άναπότρεπτα σ’ αύτή τή σκηνή, καί πρέπει νά θεωρήσου
με σοβαρή τήν πρόταση πού κάνει στήν άδερφή της ή ήρωίδα1. Αύτή εί
ναι ή κορυφαία στιγμή τοΰ έργου2. 'Η δράση τής Ή λέκτρας είναι κατε- 
ξοχήν εσωτερική καί, παίρνοντας τή μεγάλη απόφαση ν’ άναλάβει δράση, 
στή θέση τοΰ Ό ρέστη, κατακτά μια μεγάλη εσωτερική νίκη, άφοΰ, λογι
κά, ή επιτυχία εΐναι άβέβαιη, άν δχι άδύνατη, δπως Οά έπισημάνει καί 
ή άδερφή της (στ. 997κ κ .). "Οπως καί ή άντίστασή της στήν εξουσία τοΰ 
νέου βασιλικοΰ ζεύγους, έτσι καί ή άνάληψη δράσης εναντίον τοΰ Αίγί- 
σθου εκπορεύεται άπό τις αρχές της, δχι άπό ωφελιμιστικά κίνητρα3. 
’Αντίθετα άπό τόν άδερφό της, ή Ή λέκτρα είναι ένα πρόσωπο πού ένδο- 
σκοπει τόν έαυτό της, έχει αύτογνωσία, έλεύθερη βούληση καί αύτόνομη 
προσωπικότητα, μέ προσωπικά δικαιώματα καί προσωπικές εύθύνες4. 
’Έ τσι, δέν μπορεί νά προδώσει τόν έαυτό της. Ή  ρήση τής ήρωίδας (στ.
9 4 7 -9 8 9 ) είναι προσεκτικά διατυπωμένη καί μολονότι δέν προωθεί τή
δράση, άποκαλύπτει τά κίνητρά της στον άγώνα πού διεξάγει γιά αύτο-
επιβεβαίωση, άλλά καί γιά νά μεταδώσει στήν άδερφή της τις δικές της

1. Βλ. L inforth , δ.π. (σ. 66, σημ. 1) 103, C. Η . W hitm an , Sophocles: A
s tu d y  o f heroic hum anism  (Cam bridge, Mass. 1951) 168, T. C. W . S tin ton , «The
scope and  lim its of allusion in Greek tragedy», στό: Collected papers on Greek 
tragedy  (Oxford 1990) 476 [ = M .  Cropp, E. F an tham , S. E. Scully (edd.), Greek 
tragedy and its  legacy, Essays presented to D. J .  Conacher (Univ. of Calgary Pr.
1986) 67-102], W innington-Ingram , δ,π. (σ. 72, σημ. 2) 240, G. M. Kirkwood,
«Two stru c tu ra l features of Sophocles’ E lectra», T A P hA  73 (1942) 88. Πβ. καί 
Scodel, δ.π. (σ. 71, σημ. 1) 79: «B ut the  moral action of E lectra  is perhaps even
more im p o rtan t than  the physical action of Orestes».

2. Στδ έργο πού έξετάζουμε παρακολουθούμε τήν πορεία πρός τή λήψη μιας άπόφα- 
σης άπό τήν κεντρική ήρωίδα, πβ. Τ.Μ. W oodard, «E lectra by Sophocles: The d ia
lectical design (P art II)» , H SP h  70 (1965) 217, 223, 233 (σημ. 98), A. Lesky, Ή  
τραγική ποίηση τών αρχαίων Ελλήνω ν  (μετάφρ. Ν. Χουρμουζιάδης, Τόμ. Α ', Αθήνα
1987) 391, Segal, δ.π. (σ. 70, σημ. 1) 258, J . C. K am erbeek, The plays o f Sopho
cles, P a r t  V: The Elcctra  (Leiden 1974) σ. 13, κ.ά. Πβ. καί στ. 1023, βλ. παρακάτω 
σ. 89.

3. Βλ. Ju ffras, δ.π. (σ, 71, σημ. 3) 99, W oodard, δ,π. (σ. 73, σημ. 2) 167.
4. Βλ. καί G. Gellie, Sophocles. A  reading  (Melbourne 1972) 110κ., 116, 129κ. 

Π β. Λ. Seale, Vision and stagecraft in Sophocles (London and Canberra 1982) 61, 
Lesky, δ.π., 395, W hitm an , δ.π. 165κ. 'Ορισμένοι υποστηρίζουν δτι ή Ή λέκτρα αντι
δρά συναισθηματικά στήν κατάσταση, βλ. π .χ. W oodard, Sj i ., 173, 198κ.
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ηθικές άξίες (πβ. καί στ. 341-68). Έ δώ διαπιστώνουμε οτι. υστέρα άπό 
τήν αναγγελία του αθανάτου» τοΰ Όρέστη καί τήν πρόσκαιρη απόγνω
σή της, ή Ή λεκτρα δέν έχει ήττηθεΐ ψυχικά καί ηθικά, τό κακό δέν μπό
ρεσε νά τή λυγίσει1. Ή  ρήση τής ήρωίδας είναι, ουσιαστικά, μια επίκλη
ση στο δίκαιο καί στήν τιμή2. 'Η Χρυσόθεμη άρχικά υπόσχεται νά συν
δράμει, άν πρόκειται νά προκύψει κάποια ωφέλεια (στ. 944 ά λλ’ ε ϊ  τΐζ 
ώφέλειά γ \  ονχ άπώσομαιψ. Ή  Ή λέκτρα γνο^ρίζει ο τι ή άδερφή της 
εχει αποδεχθεί .το δίκαιο τοΰ ίσχυροτέρου, επειδή είναι δειλή, άλλά καί 
γιά χάρη τοΰ στενοΰ προσωπικού της συμ,φέροντος (στ. 333κκ., 339κ.. 
359κκ.)4. Γνο^ρίζει επίσης ο τι ή άδερφή της άναγνωρίζει οτι τό δίκαιο 
βρίσκεται μέ τό μέρος τής ήροήδας (στ. 3 3 8 κ .), Q '  εκ τούτου, πρέπει νά 
σκεφθει τά κατάλληλα έπιχειρήματα γιά νά τήν πείσει οτι τό συμφέρον ταυ
τίζεται μέ τό δίκαιο5. Πρώτα ομο^ς τής υπενθυμίζει ενα κοινό γνωμικό:

1. Βλ. A. J . A. W aidock, Sophocles the dram atist (Cam bridge 1951} 184, 
W hitm an, ο.π., 170, Kamerbeek, o.n., σ. 13.

2. Καί στο Διάλογο τών Μηλιών (Θουκ. 5. 85-111 ), οί άντιπρόσωποι τών κατοί
κου τής νήσου άντίτάσσουν τό δίκαιο καί τήν τιμή στοΰς ιμπεριαλιστές ’Αθηναίους, οί 
όποιοι πρεσβεύουν τό δίκαιο τοΰ ίσχυροτέρου. Ό  J . Η. Kells έχει επισημάνει, χωρίς δ- 
μως κκΐ νά τις παραθέτει, τις φραστικές ομοιότητες άνάμεσα στήν Ή λέκτρα  καί στό 
Διάλογο τών Μηλίων, βλ. «Sophocles’ E lectra revisited», στό: J . Η. B etts, J . Τ. 
Hooker, J . R . Green (edd.), Stud ies in honour o f Τ. B. L , W ebster, Vol. I 
(Bristol 1986) 157κ.

3. Στδ δεύτερο μισό τοΰ 5ου αίώνα ή έννοια τοΰ κέρδους καί τοΰ προσωπικού συμ
φέροντος είχε ύποκαταστήσει τις παλαιές ήθικές άξίες. 01 άνθρωποι έκριναν τις πρά
ξεις μέ βάση τό άποτέλεσμα, τό πρακτικό καί υλικό κέρδος, βλ. Μέρος Α', σ. 254, σημ. 2 
(και Θουκ. 2.53.3, 2.65.7). Στο πρώτο έπεισόδιο (στ.335-64) ή Χρυσόθεμη έκρινε άνα- 
ποτελεσματική τή στάση τής Ήλέκτρας, ένώ ή ίδια έχει δφελος άπό τήν υποταγή της, 
άφοΰ τής έπιτρέπουν την έξοδο άπό τό παλάτι καί δέ στερείται τά υλικά άγαθά, δπως ή 
άδερφή της. Ή  Ή λέκτρα, δμιος, Οά τής άποδείξει οτι ή στάση της δέν είναι άναποτε- 
λεσματική, άφοΰ ένοχλεϊ τό παράνομο βασιλικό ζεΰγος ( λυπώ δέ τούτους) καί έςασφα- 
λίζει στήν ίδια τήν άπόλαυση μιας ήσυχης συνείδησης ( έμοΐ γάο εστω τούμέ μη λυπεϊν 
μόνον /βόσκημα). Ή  ήρωίδα τοΰ Σοφοκλή είναι ύπεράνω τοΰ στενώς έννοουμένου προ
σωπικού συμφέροντος (ου ζώ; κακώς μέν, οίδ', έπαοκούντω; <Υ έμοί), μιά άντίληψη πού 
έπαινοΰν συγγραφείς δπως ό Ισοκράτης, ό Δημοσθένης, ό Ξενοφών, κ.ά., βλ. Dover, 
<ί.η. (σ. G8, σημ. 3) 171κ. Πρέπει έπίσης νά σημειο'ισουμε οτι ή Ή λέκτρα έξηγεϊ όρ-
Οολογιστικά τή στάση της, έξετάζει τις έναλλακτικές δυνατότητες κι έπομένως δέν άγε
ται άποκλειστικά άπό τά συναισθήματά της.

4. Ή  έκούσια Οποταγή τών ήσσόνων στους κρείσσονας άποβαίνει προς όφελος καϊ 
τών δύο, πβ. Θουκ. 1.8.3 έφιέμει>οι γάο τών κερδών οι τε ήσσους ύπέμενον την τών 
κοεισαόνων δουλείαν, οΐ τε διινατώτεροι περιουσία; εχοντες προσεποιονντο ύπηκόονς rdc 
ελόσσους πόλεις, βλ. Finley, ο.π. (σ. 65, σημ. 3) 30.

5. Αύτη είναι καί ή θέση τών Μηλίων απέναντι στή «ρεαλιστική» πρόταση τών ’Α
θηναίων, βλ. Θουκ. 5.90 (βλ. παρακάτω). ΙΙβ . καί τά λόγια τής Ή λέκτρας, στ. 1041 ον 
δοκώ σοι ταΰτα συν δίκ.β λέγειν; Τό δίκαιο πού προασπίζω ή Ήλέκτρα είναι τό «κοινή



πόνον τοι χο)ρϊς ονδ& ευτυχεί (στ. 945 J1. Στήν ώφέλειαν πού επιζητεί ή 
Χρυσόθεμη, ή Ή λέκτρα αντιτάσσει το εντνχεΐν, οπως θά τό προσδιορίσει 
άμέσως μετά μέ τούς ορούς της ελευθερίας καί της κοινωνικής άποδοχής γιά 
τό ήθος τους μέσα στήν πόλη2. Ή  ρήση της ήρωίδας, πού άκολουθεΐ, άπο- 
τελεΐται άπό 43 στίχους καί είναι ενα δείγμα ρητορικής καί σοφιστικής έ- 
πιχειοηματολογίας. Μπορούμε νά τή διαιρέσουμε σέ τέσσερα μέρη: - α) 
947-57: Εισαγωγή, έκθεση της κατάστασης καί πρόταση νά δολοφονήσουν 
τόν Αίγισθο. β) 958-66: προσπάθεια νά συγκινήσει τήν άδερφή της, ν’ αγ
γίξει τήν ψυχή ^ ζ 3· ϊ )  967-85: τά πραγματικά κίνητρα γιά τό φόνο, πού 
προσιδιάζουν στο ήθος καί στήν ήρωική ιδιοσυγκρασία της Ήλέκτρα',,' καί 
οχι της Χρυσόθεμης4. δ) 986-89: επίλογος, τελική έκκληση (στο συναί
σθημα καί στήν τθική δεοντολογία).

Στο πρώτο μέρος ή Ή λέκτρα λέει στην άδερφή της ότι δέν μπορούν 
ν’ άναμένουν πλέον βοήθεια (παρουσίαν)  άπό κανέναν, έχουν άπομείνει μό
νες (σκόπιμα χρησιμοποιεί τό δυικό αριθμό, λελείμμεΟον)5. Ή  ήρωίδα

δόξαν» (πβ. στ. 367κ.), σύμφωνα μέ τόν ορισμό τοϋ Πρωταγόρα (Πλάτ. Θεα/τ. 172b), 
τό όποιο άντιπαρατίθεται στό «τον κρείττονος συμφέρον» (Πλάτ. Πολ. 338c), πβ. Β.Α. 
Κύρκος, 'Αρχαίος έλληνικός διαφωτισμός καί Σοφιστική (’Ιωάννινα 21992) 210κκ.

1. Πβ. Δημόκριτος 68 Β 157 καί 182 D. - Κ. (βλ. Dover, ο..-τ. (σ. 68, σημ. 3) 
163) καί Θουκ. 2.36.2 καί έκεΐνοί τε  άξιοι επαίνου και h i  μάλλον ο! πατέρες ήμών’ 
κτησάμενοι γάρ πρός οϊς έδέξαντο δ σ ψ  εχομεν άρχήν ονκ άπόνως ήμΐν τοίς νυν τχροσκα- 
τέλιπον, 2.62.3 ...τώ»· τε πατέρ(ον μή χείρον; κατ' άμφότερα φανήναι, ο ί μετά πόνων καί 
ού παρ' ά?Λων δεξόμενοι κατέσχον τε και προσέτι διασώσαντες παρέδοσαν ύμϊν αύτά 
(αϊσχιον δέ ίχο ιτες  άφαιοεθήναι ή κτωμένονς άτνχήσαι), Ιέναι δέ τοΐς έχΟοοΐς όμόσε μή 
φρονήματι μόνον, αλ?.ά καί καχαφρονήματι, 2.64.3 - 4 ...πλείστα δε σώματα και πόνους 
όνηλωκέναι πολέμα), καί δνναμιν μεγίστη  ι- δή μέχρι τονδε κεκτημένην...πόλιν τε τοίς πά- 
σιν εύπορωτάτην και μεγίστην φκήααμεν. καΐτοι ταντα ό μέν άπράγμων μέμψαιτ’ δν, ό 
δέ όράν τι και αυτός βονλόμενος ζηλώσει’ εί δέ τις μή  κέκτηται, φθονήσει, 5.102 και ήμϊν 
τό μέν εΐξαι ευθύς ανέλπιστοι1, μετά δέ τοϋ δρωμένου ίτ ι  και στήναι έλπις όρθώς, 5.107 
οϋκονν οϊεσθε τό ζνμφέρον μέν μ ετ ' ασφαλείας είναι, τό δέ δίκαιον και καλό»· μετά κιν- 
δώ’ον δρασθαι (πβ. Finley, δ.π. (σ. 65, σημ. 3) 45κ.

2. Βλ. Kaibel, δ.π. (σ. 66, σημ. 3) σ. 217, καί Μέρος Α ', σ. 270, σημ. 5. Πβ. καί 
Θουκ. 2.43. 4-5 οΰς νυν ύμεϊς ζηλώσαντες και τό ευδαιμον τό έλεύθερον, τό δ’ έλεύθερον 
τό εΰψυχον κρίναντες μή περιοράσθε τούς πολεμικούς κιι·(5ι$»’0ΐνΓ. Γιά τήν Ή λέκτρα τό εύ~ 
τνχείν  ταυτίζεται μέ τά ιδανικά της δικαιοσύνης καί της τιμής (τό δίκαιον καί τό καί#)» 
κι 8χι μέ τό συμφέρον (τό  ε ί  ζψ ')·

3. Πβ. καί Ά ριστ. Ρητ. 1356a 3 ει> τφ  τόν άκροατήν διαθεϊναί πως, καί Kamer- 
beek, δ.π. (σ. 74, σημ. 2) σ. 131.

4. Πβ. Ά ριστ. Ρητ. 1356a 2 έν τφ  ήθει τον λ^οντος, καί Kamerbeek, δ,π,, Α1- 
ldgre, δ.π. (σ. 73, σημ. 5) 206.

5. Καί στόν πρόλογο της Α ντιγόνης  ό Σοφοκλής χρησιμοποιεί τό δυικό άριΟμό γιά 
νά τονίσει τό δεσμό αίματος των δύο ήρωίδων. Καί οί δύο αισθάνονται 5τι άποτελοϋν μιά 
όμάδα. ’Αλλά δταν ή Ισμήνη Οά άρνηΟεϊ νά συμπρά'ει, δέ Οά κάνει πλέον χρήση τοΰ 
δυικοϋ ό ποιητής. -Στή ρήση της ’ΐίλέκτρας βρίσκουμε δεκατέσσερα παραδείγματα δυ- 
ικοΟ, βλ. Knox, δ,π. (σ. 67, σημ. 1) 79 καί σημ. 31.

^  Μαίρη Μάντζιου
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προσπαθεί νά φέρει τήν άδερφή της στο δικό της «στρατόπεδο», στό ό
ποιο πρέπει ν’άνήκει (πβ. στ. 341κκ. δεινόν γε  σ’ οΰσαν πατρός ον αν παϊς  
έφυς / κείνου λελήσθαι..., 365κκ. νϋν δ' εξόν πατρός / πάντων άρίστου παϊδα  
κεκλήσΟαι, καλόν I τής μητρός...). Έ δώ  θίγει τό δίκαιο τοΰ δικοϋ της ά- 
γώνα, τήν εκδίκηση τοΰ φόνου τοΰ πατέρα τους, τήν αποκατάσταση τής 
δικαιοσύνης: ...είχον ελπίδας / φόνον ποτ αύτόν πράκτορ’ ϊξεσΟαι πατρός.

Στο δεύτερο μέρος έπιχειρεΐ να πείσει τήν άδερφή της οτι δέν ωφελεί
ται άπό τήν άπραγμοσύνη. 'Όσο Αΐγισθος είναι ζωντανός, εκείνη θά 
στερείται τήν πατρική περιουσία και τή δυνατότητα νά παντρευθεΐ. Ή  ζ- 
πι;/ειρηματολο, ία τής Ή λέκτρας εΐναι «άπό τό συμφέρον»1. Ό  πλούτος 
τών ’Ατρειδών συμπεριλανΕάνετα· στά κίνητρα τοΰ Ό ρέστη, άλλ^ δεν α 
ποτελεί στήν ο'σίο, κίνητρο τής Ή λέκτρας2 Στούς πτί/ονζ  55-5^ ή ή
ρα ί δα ταυτίζει ττν ανάκτηση τοΰ π ··τρ'κον πλούτο·* ά-co τ* ν ά ν- (?φύ, τη.-

\ \ t \ ~  \ ·Κ t \ \ \ __ f _με τη δυνατότητα να τιμα με πλούσιες προσφορές το νεκρό πατέρα το υ ς, 
ενώ στή ρήση πού εξετάζουμε 6 πλοΰτος εΐναι τό μέσον πού θά εξασφα
λίσει τό γάμο τής Χρυσόθεμης. Πρόκειται γιά ένα επιχείρημα, μέ σκοπό 
νά πείσει τήν άδερφή της4. "Οπως έχουμε δει, στήν πάροδο ή ήρωίδα ά- 
ναφέρεται στήν ατεκνία καί άγαμία της μέ σκοπό νά καταδείξει οτι είναι 
άοικος. Ε πίσης, άναφέρεται στά φτωχικά ροΰχα της και στόν άποκλει- 
σμό της άπό τό βασιλικό τραπέζι (πβ. καί στ. 264κ. κακ τώνό’ άοχομαι 
κάκ τώνδέ μοι/λαβεΐν θ' ομοίως και τό τητάσΟαι π ίλ ε ι) ,  άλλά ό σκοπός της 
εΐναι νά καταγγείλει οτι έχει περιέλθει στην κατάσταση της δούλας, οτι δέν 
εΐναι μέλος τοΰ ο’ίκου, οτι άρχεται δεσποτικά, οτι έχει άπωλέσει τήν ελευ
θερία της. Αύτό θεωρεί τό μέγιστο κακό πού τήν έχει βρει, οχι τή στέρη
ση τοΰ πατρικοΰ πλούτου, βλ. παραπάνω, σ.68, και στ. 354. Εξάλλου, ή 
Ή λεκτρα ορίζει τήν έννοια τοΰ κέρδους οχι μέ εξωτερικά καί άνταγωνι-

1. Στήν Ιστορία τοϋ Θουκυδίδη οί ομιλητές συχνά χρησιμοποιούν τό νέο τρόπο έ- 
πιχειρηματολογίας «άπο τό συμφέρον», τόν όποιο δίδασκαν οί σοφιστές. Τό συμφέρον ώς 
κίνητρο άντιτίθεται στά Ιδανικά της δικαιοσύνης καί της τιμής, βλ. J .  Η . F inley, Θου
κυδίδη; (μετάφρ. Τ. Κουκούλιος, ’Αθήνα 21988) 60κ.

2. Βλ. καί C. P . Segal, «The E lectra  of Sophocles», T A P hA  97 (1966) 510, 
Leinieks, ο.π. (σ. 72, σημ. 2) 123. Δέ φαίνεται νά έχει δίκιο ή Blundell, ή όποία 
υποστηρίζει δτι τά κίνητρα τοϋ Όρέστη καί τής Ή λέκτρας εΐναι περίπου τά ίδια: «έκ- 
δίκηση, δικαιοσύνη, δόξα, 'κέρδος’ καί 'σωτηρία’, τιμή καί άποκατάσταση του πατρικού 
πλούτου», κι έπίσης, δτι ή ’Ηλέκτρα δέ μένει αδιάφορη στίς συμβατικές άνέσεις, πβ. στ. 
959-89, βλ. ο.π. (σ. 69, σημ. 1) 172 καί 159. Τά περισσότερα άπό τά κοινά κίνητρα τών 
δύο άδερφιών έχουν διαφορετικό περιεχόμενο γιά τόν καθένα. Βλ. καί Μέρος Α ', σ. 251.

3. Βλ. Μέρος Λ ', σ. 251. Στήν άρχαία Ελλάδα ή λατρεία τών νεκρών άποσκοπόΰ- 
σε στή συνέχιση τοϋ οΐκου, βλ. MacDowell, ο.π. (σ. 66, σημ. 3) 134.

4. Ή  Α. Μ. Dale έχει έπιστησει τήν προσοχή μας σ’ αύτό πού όνόμασε «ρητορική
.τής κατάστασης» στήν ελληνική τραγωδία, βλ. Euripides A lccstis  (Oxford 1961) 
xxvii-viii. Βλ. καί παρακάτω, σ._81, σχετικά μέ τό έπίΟετο χρηστό;. ·
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στικά κριτήρια, οΰτε μέ βάση τά πρακτικά άποτελέσματα, οπως τήν ορί
ζουν ό άδερφός της, ή άδερφή της και ή μητέρα της (βλ. στ. 60κκ., 335κκ., 
1005κ.. 1042, 648κκ., 766κκ., καί σ. 75, σημ. 3. παραπάνω), αλλά 
ώς απόλαυση μιας ήσυχης συνείδησης, ώς υπεράσπιση τοΰ δικαίου: έτιεί
όίδαξον, ή μάθ' εξ έμον, τί μοι / κέρδος γένοιτ’ άν τώνδε ληξάστ} γόων. / 
ον ζώ; κακώς μέν , o W , έπαοκονντοις θ’ εμοί. / λνπώ δέ τούτους, ώστε τω 
τεΟνηκότι / τιμάς ποοσάπτειν ... έμοϊ γάρ εστω τονμέ μη λνπεΐν μόνον / 
βόσκημα (στ. 352κκ.)1.

Στό τρίτο μέρος τής ρήσης ή επιχειρηματολογία «άπό τό συμφέρον» 
συνυφαίνεται μέ τήν έπιχειρηματολογία «άπό τό δίκαιον»2. Αύτό πού πα
ρουσιάζεται ο>ς ωφέλεια άπό τή δολοφονία τοϋ ΑίγίσΘου, ταυτίζεται μέ τήν 
έννοια τοΰ δικαίου και μέ τά δικαιώματα, τους, μέ τό τί τούς άξίζει. Ή  ί- 
δεαλίστρια ’ Ηλέκτρα γνω ρίζει οτι ή ρειίλίστρια άδερφή της έχει τήν ίδια 
άντίληψη μ’ αυτήν περί δικαίου (στ. 3 3 8 κ .). Ή  άποψη «τά μέν ήδέα κα
λά - τά δέ σνμψέοοντα δίκαια»3, τήν όποία έχουν υιοθετήσει οί σφετερι
στές τοΰ οϊκου τών ’Ατρειδών, άντιστρέφεται άπό τήν Ή λέκτρα στό έρ
γο πού έξετάζουμε (τά μέν καλά ήδέα - τά δέ δίκαια συμφέροντα). Τό κε
ντρικό μέρος της ρήσης περιέχει τήν άξίο^ση της ήρωίδας γ»ά τήν αποκατά
σταση της χαμένης τιμής τών δύο θυγατέρων τοΰ Άγαμέμνονα, τήν όποία, 
οπως θά δοΰμε, δέν ορίζει σύμφωνα μέ τά κριτήρια της ηρωικής - αριστο
κρατικής κοινωνίας, οπως ό αδερφός της, μολονότι χρησιμοποιεί ήρωικό 
λεξιλόγιο4. Τά κίνητρα τής Ή λέκτρας γιά τή δολοφονία τοΰ ΑίγίσΘου εί
ναι τά έξης:

α) Πρώτον μέν ευσέβειαν έκ πατρός κάτω / Οανόντος οίστ/ τον κα- 
σιγνήτον θ' άμα: ό έπαινος άπό τούς νεκρούς πατέρα κι άδερφό γιά τήν 
αφοσίωσή της. Αύτοΰ τοΰ είδους ή ευσέβεια είναι κυρίαρχο κίνητρο τής 
Ή λέκτρας6, ή όποία έχει κατηγορήσει τήν άδερφή της οτι πρόδωσε τό

1. "Οπως σημειώνει ό W oodard, δ.η . (σ. 74, σημ. 2) 203, γιά τήν Ήλέκτρα τδ 
πραγματικό κέρδος {Εγκειται στήν ήρωική βούληση να διακινδυνεύσει κανείς τά πάντα.

2. Στήν ‘Ιστορία τοϋ Θουκυδίδη βρίσκουμε παρόμοια έπιχειρήματα δπου οΐ δμιλη- 
τές ταυτίζουν τδ συμφέρον μέ τό δίκαιο, π.χ. τδ έπιχείρημα τών Μηλίων, Θουκ. 5. 90 
TJ[/ μέν S/) νομίζομέν γε, χρήσιμον ( ανάγκη γάρ, επειδή ύμεϊζ οΟτω παρά r<i δίκαιον τό 
ξνμφέροι· λέγειν ύπέΟεσθε) μή  χαταλι^ιι* ύμάζ τό κοινόν αγαθόν, αλλά τφ  αίε'ι έν κιν- 
όννφ γιγνομένω είναι τά εΐκότα καί δίκαια, καί τι και εντόζ τον ακριβούς πείσαντά τι*α 
ώφεληΟήναι. ‘Αντίθετα, ot ’Αθηναίοι άντιδιαστέλλουν τδ συμφέρον άπδ τδ δίκαιο, βλ. 
Θουκ. 5.107. Βλ. Finley, ο.π. (σ. 65, σημ. 3) 32κ., 50, καί δ.η. (σ. 77, σημ. 1) 61, 
W . Κ. C. G uthrie, Λ  history o f Greek philosophy  III (C. U. P. 1969) 87κ.

3. Θουκ. 5.105. 4 (ή ιδιοτέλεια τών Σπαρτιατών στήν εξωτερική πολιτική τους).
4. Βλ. Μέρος Α', σ. 250. Βλ. καί W oodard, δ.π., 223.

.5 . Βλ. Long, δ.π. (σ, 73, σημ. 4) 151κ., R . Μ. Torranco, «Sophocles: Some
bearings», H SP h  69 (19G5) S ISrA lldgre, δ.η. (σ. .73, σημ. 5) 209. .
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δολοφονημένο πατέρα τους (στ. 341κκ., 365κ κ .), υποδηλώνοντας οτι άνά- 
μεσα στο δίκαιο καί στο συμφέρον προτίμησε τό δεύτερο (πβ. στ. 3 5 5 
365). Ή  Χρυσόθεμη έχει άποδεχθεΐ, μέ ανταλλάγματα, το δίκαιο τοϋ ι
σχυρότερου πού δέ γνωρίζει ηθικούς φραγμούς. Ώ ς  γνωστόν, αυτό τό φυ
σικό δίκαιο Απασχόλησε τή σκέψη της εποχής τοϋ Σοφοκλή καί, οπως γ ί
νεται φανερό μέσα άπό τή διήγηση τοϋ Θουκυδίδη, πρόκειται γιά μια εμ
πειρία τήν οποία βίωσαν οί 'Έλληνες στή διάρκεια τοϋ Πελοποννησιακοΰ 
πολέμου, κυρίως μέσα άπό τήν αθηναϊκή πολιτική τής δύναμης, μέ άπο- 
κορύφωμα τήν υποταγή τής Μήλου. Λυτό πού οί άσυμβίβαστοι Μήλιοι 
άρνήθηκαν νά άποδεχθοϋν, δηλαδή, νά φανούν ρεαλιστές, «σώφρονες» καί 
νά μήν άντισταθοϋν μάταια στούς κρείσσονας, τό έ'χει άποδεχθεΐ ή Χρυ
σόθεμη1. Ή  οποία έ'χει άπωλέσει τήν έλευθερία της2.

β) ’Έπειτα δ \  ώσπερ εξέφυς, ελεύθερα / καλή το λοιπόν καϊ γάμων  
έπαξίων / τεύξη· φιλεΐ γάρ πρός τά χρηστά πας όράν: οί δύο άδερφές ορί
ζουν μέ διαφορετικούς ορούς τήν έννοια τής ελευθερίας. Ή. Χρυσόθεμη πι
στεύει οτι ζεΐ ελεύθερη, έπειδή δέν τής απαγορεύουν τήν έξοδο άπό τό πα
λάτι καί δέ στερείται τά υλικά άγαθά, οπίυς ή άδερφή της (εί δ* έλενθέραν 
με δει / ζην ,  των κρατουντών έστί πάντ άκονστέα, στ. 3 3 9 κ .). Ή  Ή 
λέκτρα θεωρεί τήν υποταγή της Χρυσόθεμης δουλεία καί προδοσία (πβ. 
στ. 341-68, καί Εύρ. Φοίν. 392 δούλου τόδ3 εϊπας, μή λέγειν ά τις φρονεί, 
καί τά λόγια τής Χρυσόθεμης στούς στίχους 333κ. ωστ άν, εί σθένος / 
λάβοιμι, δηλώααιμ άν οΓ αύτοίς φρονώ, καί τής Ή λέκτρας στούς στίχους 
347κκ. ήτις λέγεις μέν άρτίως, ώς εί λάβοις / σθένος, το τούτων μίσος έκ- 
δείξειας ά ν  / έμοΰ δέ πατρί πάντα τιμο)ρονμένης / οντε ξννέρδεις τήν τε 
δοώσαν έκτρέπεις. / ού ταϋτα πρός κακοισι δειλίαν εχει; Βλ. επίσης στ. 
365κκ., 341 κκ.)3. Ε πίσης, ή ήρωίδα περιφρονεΐ οσα απολαμβάνει ή άδερ-

1. Πβ. W . Nestle, «Sophokles und die Sophistik», CPh  5 (1910) 142, Kells, 5. 
n. (σ. 70, σημ. 1) σποραδικά, καί δ.π . (σ. 75, σημ. 2) 157κ.

2. Πβ. Θουκ. 5.86...καί τήν τελευτήν εξ αύτον κατά τό εΐκόζ περιγενομένοις μέν τώ
δικαίω καί δι' αυτό μή ένδοϋσι πόλεμον ήμϊν φέρουσαν, πεισΟεϊσι όέ δουλείαν, 5.91.2 ώς 
δέ έπ ώφελί'ςι τε πάρεαμεν τήζ ήμετέρας αρχής και έπι σωτηρία ννν τούς ?.όγονζ έροΰμεν 
τήζ ύμετέοας πόλεως, ταϋτα  <5ηλώαομεν, βουλύμενοι άπόνως μέν υμών αοξαι, χρησίμως 
δ’ ύμας άμφοτέροις σωΟήναι, 5.92 και πώς χρήσιμον αν ξνμβαίη ήμΐν δουλεΰσαι, ώσπερ καί 
ύμϊν αρξαι; 5.100 ήμϊν γε  τοίς έτι έλευΟέροις πολλή κακύτης καί δειλία μή παν προ τοΰ 
δουλεΰσαι έπεξε'/.θεϊν, (πβ. Ί Ι λ .  στ. 349-51), καί 5,101 [Α Θ.] ού γάρ περί ανδραγαθίας
ό άγών άπό τοΰ Ισου ύμϊν, μή αϊσχύνειν όφλεϊν, περί δέ σωτηρίας μάλλον ή βουλή, πρός 
τούς κρείσσονας πολλω μή άνΟίστασΟαι. Στά χρόνια τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου οΐ έλ- 
ληνικές πόλεις έξεγείρονται έναντίον τοϋ άθηναϊκοϋ Ιμπεριαλισμού, κατευΟύνονται πρός 
τήν έλευθερία, όσο κι άν ή ’Αθήνα, γινόταν σκληρότερη στήν προσπάΟειά της νά κατα- 
στείλει τΙς έςεγέρσεις, βλ. Romilly, δ.π. (σ. 66, σημ. 4) 56κ.

γ.  3. ’Αντίθετα άπό τήν Ήλέκτρα, ή Χρυσόθεμη άντήλλαξε τήν έλευθερία της έκφρα
σης μέ τί) σωματική έλευθερία, βλ. Blundell, δ.π. (σ. 69, σημ. 1) 154 σημ. 20. Ή  ά-
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φή της μέ τέτοιους ορούς: εγώ  μεν ο$ν ονκ άν ποτ', ουδ’ ε ϊ  μοι τά σά / 
μέλλοι τις οϊσειν δώ ο\ έφ' οίσι νυν χλιδας / τούτοις νηεικάθοιμΐ’ σοί δέ 
ηλονα ία / τράπεζα κείσθω και ττεριροείτω βίος. / έμοϊ γάρ έστω τούμε μη 
λντιεΐν μόνον / βόσκημα* τής σής δ' ονκ έοώ τιμής λαχεϊν  (στ. 359κκ.). 
* Η στάση τής Ή λέκτρας απέναντι στό δίκαιο τών κρεισσόνων εΐναι ΐδια 
μέ τή στάση τών άντιπροσώπων τών Μηλίων, οί όποιοι άντέταξαν στούς 
Αθηναίους τό δίκαιο και τήν τιμή. ’Αντίθετα άπό τή Χρυσόθεμη, ή Ή λέ- 
κτρα έχει θυσιάσει συνειδητά τά βασιλικά της προνόμια και τήν εξωτερική 
έλευθερία της, γιά χάρη της εσωτερικής ελευθερίας, πού εΐναι τό δικαίωμα 
τής επιλογής καί ή ήσυχη συνείδηση. Αύτό πού τήν κινεί, λοιπόν, εΐναι κά
τι εσωτερικό, προτιμά τό σωματικό άπό τον ήθικό πόνο1. “Ά ν  ύποτασσό- 
ταν στό παράνομο ζεύγος καί πρόδιδε τόν πατέρα της, άν είχε ελαστική συ
νείδηση, οπως ή άδερφή τη<:, σ’ ένα περιβάλλον οπού οί θεσμοί έχουν κα- 
ταλυθεΐ καί ή δύναμη της άνομίας έχει ύπερβεϊ τήν ισχύ τοΰ νόμου, ή Ή -  
λέκτρα δέ θά είχε ήσυχη συνείδηση. Αύτό αντιμάχεται κι αύτό τή συντη
ρεί (στ. 3 6 3 -4 )2. ’Έ τσι πραγματώνει τήν άνθρώπινη ούσίοτ της καί νιώθει 
ικανοποιημένη άπό τόν έαυτό της. Ή  Η λέκτρα έπέλεξε τήν άνυποταγή 
πού ίσοδυναμεΐ μέ έλευθερία, καταβάλλοντας ομως ενα βαρύ τίμημα: τόν
έξανδραποδισμό της. Ή  ανάκτηση της ελευθερίας άποτελεΐ ισχυρό κίνη
τρο καθαυτό γιά τήν ήρωίδα, άλλά Οά οδηγήσει καί σ’ έναν επάξιο γάμο 
(ώστε νά μήν εΐναι άοικοι, βλ. παραπάνω, σ.66, άλλά καί νά εξασφαλίσουν

τομική έλευθερία, ή έλευθερία τοϋ λόγου καί ή ίσηγορία συγκαταλέγονται άνάμεσα στά 
βασικά κριτήρια γιά τόν όρισμό της Δημοκρατίας στά κείμενα τών συγγραφέων τοΰ πέ
μπτου αίώνα, βλ. Ν. Loraux, The invention of A thens  (tran ls. by A. Sheridan 
H arvard  U niv. Pr. 1986) 181.

1. Βλ. Blundell, ο.π., 159. Κατά τήν άποψή μου, δμως, δέν έχει δίκιο ή Blundell 
δταν συγκρίνει τή στάση της Ή λέκτρας μέ τής ’Αντιγόνης στό όμώνυμο έργο, στ. 465 
κκ., ή όποία χρησιμοποιεί τά ρήματα άλγώ, άλγύνομαι, γιά τήν περίπτωση πού 0ά ανε
χόταν νά μείνει άταφος ό άδερφός της. Τό ρήμα λνπώ  πού χρησιμοποιεί ή * Ηλέκτρα δέν 
άναφέρεται στά αίσΟήματά της: λυπώ δέ rotfrow? (τούς προκαλώ ένόχληση, τούς βασα
νίζω) - τούμέ μή λνπείν (νιώθω ήρεμη μέσα μου, δηλαδή, έχω ήσυχη τή συνείδησή μου 
δτι ύπερασπίζομαι τό δίκαιο), βλ. καί Kaibcl, ο.π. (σ. 66, σημ. 3) σ. 127, Jebb , δ.η. 
(σ. 68, σημ. 1) σ. 88. "Αλλωστε, αύτό πού λέει στή συνέχεια {τής αήζ ό’ ούχ ερώ τιμή; 
λαχεϊν), ύποδηλώνει δτι ταυτίζει τόν αύτοσεβασμό μέ τήν έννοια τής τιμής, έπομένως δέν 
είναι τό συναίσθημα αύτό πού τήν κινεί.

2. Σ ’ αύτή τή στάση ζωής ή ήρωίδα έχει όδηγηθεϊ μέ κριτήρια εσωτερικά, ανεξάρ
τητα άπό έξωτερικούς παράγοντες. Τά λόγια της (στ. 363κ.) είναι 8να από τά λίγα πα
ραδείγματα πού έχουμε άπό τήν κλασική έποχή γιά τήν ίδέ* τής συνείδησης (πβ. R. 
G arner, Law and soc ic ty  in classical A thens  (London and Sydney 1987) 17κ. καί 
Dover, δ.π. (σ. 68, σημ. 3) 222), καί άπηχοϋν τό απόσπασμα 68 Β 264 (D. - Κ.) τοΰ 
Δημοκρίτου: μηδέν τι μάλλον τούζ άνΟρώηοικ αίόεϊαΟαι έιοντοδ μηδέ r« μάλλον έζεργά- 
ζεαΟαι κακόν, $1 μέλλει μηδεί; είδήαειν ή οί πάντα; άνθρωποι" άλλ' έωντόν μάλιστα αΐ- 
δεισΟαι, και τοντον νόμον τή ψοχή^καΟεατάναι, ώστε μηδέν ηοιεϊν άνεπιτήδειον.
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τή συνέχιση του οίκου τους, σημαντικό γιά τήν άρχαία έλληνική κοινωνία)1. 
Ή  ήρωίδα δέν έννοεΐ ένα γάμο οπως ταιριάζει σέ γυναίκες της σειράς τους, 
δηλαδή βασιλοπούλες2, άλλα οπως ταιριάζει σέ γυναίκες χρηστές, πού 5- 
λοι εκτιμούν. Έ δώ , προϋπόθεση ενός έπάξιου γάμου δέν είναι ή πατρική 
περιουσία (βλ. στ. 960κκ.), άλλα ή χρηστότης, ή ήθική ακεραιότητα, ή 
ευψυχία, δπως αυτή πού χαρακτηρίζει την ’ Ηλέκτρα3. Ή  ήροκδα τοΰ Σο
φοκλή δέν είναι ίδιοτελής, οΰτε οί άξίες της είναι άνταγωνιστικές4. Θέτει 
ύπεράνω του προσωπικού συμφέροντος το δίκα ο5, άποδεικνύοντας έτσι 
οτι είναι πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος6. Το επίθετο χρηστός δέ δηλώ
νει τήν καταγωγή, αλλά τήν ήθική ποιότητα τοΰ άνθρώπου, καί τδ χρησι
μοποίησε καί στήν πάροδο ή ήρωίδα, γιά τον εαυτό tqc (στ. 240 )7. ’Ά ν  
άποτινάξει τό ζυγό της δουλείας ή Χρυσόθεμη, θ’ άποδείξει οτι είναι χρη
στή κι οχι κακή, οπως τήν έχει χαρακτηρίσει ή άδερφή της, στ. 367, πβ. 
καί στ. 395 [Ηλ, ] μη μ ’ έκόίδασκε τοϊς φίλοις είναι κακήιΡ. 'Η  Ή λέκτρα  
πιστεύει οτι προασπίζει τους υεσμους και τις συνεργατικές άξιες, γι αυτο 
είναι βέβαιη οτι ή κοινωνία επιδοκιμάζει την άνυποταγή της στό παράνομο 
ζεΰγος (πβ. στ. 3 6 7 κ .), μολονότι καί ή ’ίδια έχει ύπερβεΐ τά ορια (πράγμα 
γιά τό όποιο ντρέπετα», επειδή άπάδει προς την ευγενική φύση της, βλ. στ.

1. Πβ. MacDowell, δ. π . (σ. 66, σημ. 3) 134, 150.
2. "Οπως ερμηνεύει τά λόγια της ό L in iorth , δ.π. (σ. 66, σημ. 1) 101.
3. Ό F. J . Η . L etters άποδίδει τό έπίθετο χρηστά  έδώ μέ τή λέξη heroism , βλ.

The life and work o f Sophocles (London 1953) 241.
4. Πβ. καί τις δύο προσευχές της (στ. ΙΙΟκκ., 1376κκ.) οί όποιες, άντίΟετα άπό

τήν προσευχή τοΰ Όρέστη καί της Κλυταιμνήστρας, δέν περιέχουν προσωπικές διεκδι
κήσεις. Πβ. καί στ. 453-6.

5. Πβ. Θουκ. 1.42. 1-2 ... και μή νομίστ\ δίκαια μέν τάδε λέγεσΟαι, ξνμψορα δέ, εΐ 
πολεμήσει, άλλα είναι, τό τε γάρ ξυμφέρον έν φ  άν τις έλΛχιστα άμαρτώη] μάλιστα επε- 
ται..., 3.56.3 εΐ γάρ τώ  αιπίκα χρήσιμοι υμών τε και εκείνων πολεμίφ  τό δίκαιον λ.ήψε- 
σΟε, τοΰ μέν όρΟοΰ φανείσΟε ονκ άληϋεϊς κριταί δντες, τό δέ ξυμφέοον μαλ.λον Οεραπεύ- 
οντες.

6. Τό περίκλειο Ιδεώδες ήταν ή άνιδιοτέλεια, βλ. Θουκ. 2.40.5 και μόνοι ού τοϋ ξυμ- 
φέροντος μάλλον λογισμώ ή τήζ ελευθερίας τώ π ιστφ  άδεώς τινά ώψε/.ονμθ*'. Οί πραγ
ματικά έλεύθεροι άνθρωποι δέν κινούνται άπό συμφέρον, βλ. Rom illy, ο.π. (σ. 66, σημ. 
4) 119κ.

7. Τό έπίθετο χρηστός είναι τό άντίθετο τοϋ πονηρός τό όποιο είναι συνώνυμο τοϋ 
κακός, βλ. π.χ. Εύρ. 'Εκ. 903-4 ... τον μέν κακόν / κακόν τι πάσχειν, τον δέ χρηστόν εύ- 
τυχεΐν, Σοφ. ’Λντ. 520 άλλ.’ ούχ ό χρηστός τώ κακφ λ.αχεΐν ΐσος, καί Ο .Τ. 614κ., δπου 
τό κακός είναι τό άντίθετο τοϋ δίκαιος. Στήν κλασική εποχή τό έπίθετο χρηστός έχει καί 
τή σημασία «χρήσιμος πολίτης».

8. Στό έπίθετο κακήν έμπερικλείεται καί ή έννοια τής δειλίας. ’Αλλά ό έλεύΟερος άν
θρωπος δέν είναι δυνατό νά διακατέχεται άπό φόβο, αύτό είναι ίδιον τοΰ δούλου. Ό  έλεύ
Οερος άνθρωπος κάνει άγώνες και Ουσίες και έχει εύγενικοΰς στόχους, δέν παρασύρεται 
άπό βραχυπρόθεσμα όφέλη, βλ. Dover, ο.π. (σ. 68, σημ. 3) 115κ,
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221, 254κκ., 307κκ., 616κ κ .). Έ τσ ι, είναι βέβαιη οτι άναλαμβάνοντας 
δράση εναντίον του Αίγίσθου, θά κερδίσουν τήν κοινωνική καταξίωση γιά 
τή στάση ζωής τους1. .

γ )  Λόγω ν γε μην εύκλειαν ούχ όράς όσην / σαντη τε κάμοι προσβά
λεις πεισΟεϊσ* εμοί;... 'Η  εύκλεια, ό δημόσιος έπαινος, ή άγάπη, ό σε
βασμός, τό αιώνιο κλέος μέσα στήν πόλη, θά είναι άλλη μιά ωφέλεια γιά 
τις δύο αδερφές πού, άψηφώντας τό θάνατο, θά σώσουν τόν οίκο τους (βλ. 
τά πατρώα πήματα όπως τά εκθέτει ή ήρωίδα στούς στίχους 258 κκ.)3. 
*Η Ή λέκτρα δέν Ονειρεύεται υλικά άγαθά καί κοινωνική δύναμη ώς επι
βράβευση της άνδρείας τους, όπως συνέβαινε στον ηρωικό - άριστοκρατικό 
κόσμο3. Οί τιμές πού αναμένει είναι αύτές πού ταιριάζουν σέ κείνουε οί ό
ποιο» προασπίζουν τή δικαιοσύνη4, οί όποιοι προσφέρουν υπηρεσία πρός τήν 
πόλη, καί μάλιστα, στούς τυραννοκτόνους. Δηλαδή, αγάλματα (πβ. δε- 
ξιώσεται) καί επιτάφιοι λόγοι, ό σεβασμός καί ή άγάπη τών συμπολιτών

1. Ώ ς  γνωστόν, στίς τελευταίες δεκαετίες τοΰ πέμπτου αιώνα, δπως γίνεται φανε
ρό καί άπό τήν έλληνική τραγωδία, τδ ζήτημα μέ ποια κριτήρια όρίζεται ή άνθρώπινη ά
ξια καί ή άρετή (καταγωγή, πλούτος, Ικανότητες, μεγαλοψυχία, κ .τ .τ .), άπασχόλησε τή 
σύγχρονη σκέψη.

2. Πβ. καί Θουκ. 5.112.2 [Μήλιοι] οδτε άλλα όοκεϊ ήμϊν ή άπερ και τό πρώτον, 
ώ *Αθηναίοι, ουτ' έν όλίγω χρόνο) πόλεωζ έπτακόσια ετη ήδη οϊκονμένης τήν έλενβερίαν 
άφαιρηαόμεΟα, άλλά.,.πειρασόμεΟα σφζεσθαι.,.ΤΙβ. έπίσης Θουκ. 2.64.3, δπου ό Περικλής 
άναφέρεται στή δόξα της ’Αθήνας γιά νά άνυψώσει τό ήθικό τών "Αθηναίων: γνώτε δέ όνο
μα μέγιστον αντήν εχουααν έν άηασιν άνθρωποις διά τό ταϊς ξνμφοραϊς μή εικειν, πλεϊ- 
στα δέ σώματα και πόνους άνηλωκέναι πολέμφ..., πβ. έπίσης 2.43.6 άλγεινοτέρα γάρ 
άνδρΐ γε  φρόνημα ίχοντι ή μετά τοΰ [εν τώ ] μαλακισθήναι κάκωσις η ό μετά ρώμης και κοι
νής έλπίδος άμα γιγνόμενος αναίσθητος θάνατος. Έ δώ  πρέπει νά έπισημάνουμε δτι τό κλέ
ος (πρωταρχικό κίνητρο τοΰ Όρέστη, στ. 60), δέν άποτελεΐ στήν ούσία κινητήρια δύνα
μη τής Ήλέκτρας, άφοϋ σέ λίγο θ’ άφήσει τήν πρωτοβουλία στόν αδερφό της (στ. 130!κ., 
1319). Ή  ίδια έχει πλέον κατακτήσει τήν ήθική νίκη της, μέσα της αισθάνεται δτι ή 
τιμωρία τών δολοφόνων είναι καί δική της πράξη, βλ. A. Maehin, Coherence et conti- 
nuite  dans le thedtre de Sophocle  (Quebec 1981) 229. Πβ. έπίσης G. Perrotta, So- 
focle (Messina 1935) 361. Ή  ήρωίδα κινείται άνεξάρτητα άπό εξωτερικούς παράγον
τες, άλλά προσπαθεί νά πείσει τήν άδερφή της δτι ή πράξη τους Οά £χει θετικό αντίκτυ
πο στήν κοινωνία, πράγμα πού τό πιστεύει πραγματικά. * Αλλωστε, προτείνει νά δρά
σουν σέ δημόσια, δχι οικογενειακά συμφραζόμενα, βλ. W inningtt^-lngram , δ,π. (σ. 
71, σημ. 1) 241.

3. "Οπως σημειώνει ό W oodard, δ.π. (σ. 73, σημ. 2) 189, τό κλέος πού όνειρβΰ- 
ται ό Όρέστης συνοδεύεται καί άπό τόν πλοϋτο καί τήν έξουσία, ένώ ή Ήλέκτρα έπι- 
διώκει μόνον έτταινετικά λόγια.

4. Ή  προάσπιση τοΰ δικαίου φέρνει τιμή, βλ. Εύρ. Ίκ. 312κκ. τό γάρ τοι σννέχον 
ανθρώπων πόλεις /τονΟ' έσθ', δταν τις τούς νόμοικ σφζΐ) χαλ&ς. / έρεϊ δέ δ ή τις ώς dwv- 
δρ(ψ χερών, /πόλει παρόν σοι στέφανον εύκλείας λαβειν, /δείσας άπέστηζ, βλ. II. IJoyd- 
Jones, «H onotr and shame in ancient Greek culture», στό: Greek Com edy, H el-
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(τοντω φι?.εΐν χρή , τώδε χοή πάντας σέβειν)1. ’Αντίθετα άπό τόν άδερφό 
της, οταν εκθέτει τά άτομικιστικά κίνητρά του στον πρόλογο2, ή Η λέκτρα  
άναφέρεταί δύο φορές εδώ στό σώμα τών πολιτών: αστών ή ξενων3, εν τε
πανδήμω πόλει (π β . καί στ. 984 πάς τις εξεοεΐ βοοτών). 'Η  βεβαιότητά 
της γιά τις τιμές άπό τό σώμα τώ ν πολιτών ύποδηλώνει οτι ή πράξη τους θά 
ωφελήσει καί τήν πόλη. "Αλλωστε, γνωρίζει τά άρνητικά αισθήματα τών 
γυναικών τοΰ Χοροΰ προς τό νέο βασιλικό ζεΰγος, τά όποια τις έχουν ενώ
σει σέ μιά αμοιβαία σχέση φιλίας μαζί της (στ. 134, 251κκ.)4. Πράγμα
τι, στήν έξοδο τοΰ έργου θ’ άντιληφθοΰμε οτι τό συμφέρον τής Ή λέκτρας 
ταυτίζεται μέ τό  συμφέρον τής πόλης (σωφρονιστής λόγος τοΰ Αίγίσθου)6. 
Ή  φιλοτιμία  ώς κίνητρο τής ήρωίδας μπορεί νά γίνει κατανοητή μέσα

lenistic literature, Greek religion, and Miscellanea (Oxford 1990) 268κ., 271κ.
[= Λ& Α  33 (1987) 1-28].

1. Βλ. Juffras, ο.π. (σ. 71, σημ. 3) 99, 103-8, Kaibul, ο.π. (σ. 66, σημ. 3) σ. 
222, Kamerbeek, ο.π. (σ. 74, σημ. 2) σ. 132. Καί ό Knox υποστηρίζει δτι ή χρήση 
τοΰ δυικοΰ άριθμοΰ άπο τήν Η λέκτρα παραπέμπει στούς άθηναϊκούς ύμνους γιά τούς τυ
ραννοκτόνους [P.M.G. 893, 895, 896], βλ. ο.π. (σ. 70, σημ. 2 ) 8 .  Οί άττικοί ρήτορες 
προσδίδουν μεγάλη σημασία στόν έπαινο τής πόλης προς εκείνους οί όποιοι προσφέρουν 
καλές υπηρεσίες, καί μάλιστα αψηφώντας τούς κινδύνους ή τό προσωπικό συμφέρον, βλ. 
Lloyd-Jones, ο.π., 270 καί Dover, ο.π. (σ. 68, σημ. 3) 230. Βλ. ίδιαίτερα ΔημοσΟ. 
XX 16 (γιά τόν έλεύθερο άνθρωπο ό έπαινος τών συμπολιτών του έχει μεγαλύτερη άξία 
απ’ 6,τι έχει ό έπαινος τοΰ άφεντικοΰ πρός τόν πιστό δοΰλο του, πβ. καί τά λόγια τής 
Ήλέκτρας στούς στίχους 364-8), καί Λυσίας xiii 92 (δσοι εύεργετοΰν την πόλη άξίζουν 
τή φιλία καθενός πολίτη: ανάγκη ύμδς έστι πάντας έκείνοις φίλους και επιτηδείους είναι. 
"Ας σημειώσουμε έδώ δτι ή ’Ηλέκτρα, αντίθετα άπό τή μητέρα της (στ. 516-22), δέ 
φοβάται τήν κοινή γνώμη σ’ δ,τι άφορά τις αιτιάσεις τής βασίλισσας, βλ. στ. 605κκ., 
βλ. Blundell, ο.π. (σ. 69, σημ. 1) 169). *II ήρωίδα πιστεύει οτι ύπερασπίζεται τό δί
καιο, βλ. καί W hitm an, ο.π. (σ. 74, σημ. 1) 168). Τέλος, δέ φαίνεται νά έχ*ι δίκιο ό 
Juffras, ό όποιος υποστηρίζει δτι ή Ήλεκτρα, άναλαμβάνοντας τό ρόλο τοΰ Ό ρέστη, 
διεκδικεΐ τό θρόνο καί τήν πατρική περιουσία, βλ. ο.π. (σ. 71, σημ. 3) 105κ. Κάτι τέ
τοιο δέ συνάγεται οΰτε άπό τή ρήση της, ούτε άπό τά συμφραζόμενα τοΰ έργου.

2. Βλ. Μέρος Α ', σ. 263.
3. Πβ. Θουκ. 2.36.4...ταΰτα δη?.ώαας πρώτον el/u και έπΙ τόν τώνδε έπαινον, νομί-

ζων έπί τε τώ παοόντί ούκ άν άπρεπή Ρ.εχΟήναι αύτά και τόν πάντα όμιλον και αστών καί 
ξένων ξύμφορον είναι έπακονσαι αυτών. *

4. Βλ. καί G ardiner, ο.π. (σ. 72, σημ. 1) 162κ.
5. Πβ. Juffras, ο.π., 107. Παρά την αντίθετη άποψη τοΰ Knox (ο.π., σ. 70, σημ.

2, 8κκ.), ή άντίσταση τής Ήλέκτρας μετατοπίζεται άπό τήν ιδιωτική στή δημόσια 
σφαίρα, πβ. καί στ. 1413 ([Χ ο.) ώ πόλις, ώ γενεά τάλαινα, νϋν σοι / μοίρα καΟημερΙα 
φθίνει φθίνει), βλ. καί παραπάνω, σ. 71, σημ. 3 (στ. 642), καί Blundell, ο.π. (σ. 69 
σημ. 1) 154κ. Ά λλωστε, ή άπόφαση τοΰ Αίγίσθου νά φυλακίσει τήν Η λέκτρα χΟονός 
τήσδ' εκτός, υποδηλώνει δτι ό θρήνος της έχει προσλάβει πολιτικό χαρακτήρα, βλ. καί 
Η .Ρ . Foley, «The politics of tragic lam entation», στό: A .II. Som m erslein, S. H al- 
liwell, J . H enderson, B. Zim m erm ann (edd.), Tragedy, com edy and the pojis. 
Papers from the Greek dram a conference, N ottingham  Ju ly  1990 (Bari 1993) 113.
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στα συμφραζόμενα της κλασικής πόλης1. Τό ιδεώδες τής Αθήνας του 
Περικλή ήταν τό δημόσιο συμφέρον νά τίθεται ύπεράνω του προσωπικού2. 
Ό π ω ς έχουμε δες, ή Ή λεκτρα θέτει ύπεράνω τοΰ προσωπικού συμφέρον
τος τήν προάσπιση τής δικαιοσύνης καί τών θεσμών.

Στον επίλογο ή ήρωίδα κάνει έκκληση στήν άδερφή της νά συμπρά- 
ξει, νά μήν προδώσει τόν πατέρα καί τον άδερφό, καί ν’ απαλλάξει τήν ιδία 
καί τόν εαυτό της άπό τις συμφορές τους. Πρόκειται γιά μια επίκληση τοΰ 
δικαίου. Ή  Χρυσόθεμη έχει δείξει μέ τή στάση της οτι σκέφτεται άτομι- 
κιστικά, αντίθετα άπό τήν άδερφή της. Ή  ρήση τής ίδεαλίστριας Ή λ έ
κτρας κλείνει μέ τή δική της ήθική δεοντολογία: ζην αισχρόν αίσχοώζ τοΐς 
καλώς πεφνκόσιν. Πρόκειται γι:\ ένα άξίωμα μέ οικουμενική ισχύ, μέσα 
στα συμφραζόμενα τοΰ έ'ργου, κι βχι γιά τό άριστοκρατικό άξίωμα πού ε
πικαλείται καί ό εγωκεντρικός Αίας πριν ν’ αύτοκτονήσει {ά)Χ  ή καλώ» 
ζην ή καλώς τεΟνηκέναι j τόν ενγενή χοή, Σοφ. ΑΧ. 479κ. )3. Ή  Ή λ έ
κτρα 0' άντιδράσει στή χλεύη τών εχθρών της (στ. 807) μέ μιά σιωπηρή,

1. Βλ. παραπάνω, σ. 83, σημ. 1, καί πβ. Dover, δ.π. (σ. 68, σημ. 3) 229κκ., Δη- 
μοσΟ. Κατά Μειδίον 159 'Ε γώ  δ', δσα μέν τής Ιδίας τρυφής ένεκα Μειδίας και περιουσί
ας κτάται, ονκ οίδ' δ,τι τούς πολλούς ύμών ώφελχϊ... άλλ* δς άν έν τούτοις λαμπρός καί 
φιλ.ότιμος }], ών άπασι μέτεστι τοΐς πολΛοΐς ύμών ... καί Θουκ. 2.44.4 τό γάρ φιλότιμον 
άγήρων μόνον, και ονκ έν τώ άχρείω τής ηλικίας το κερδαίνειν, ώσπερ τινές φασι, μάλλον 
τέρπει, αλλά τό τιμασΟαι, 2.43.2-6 κοινή γάρ τά σώματα διδόντες Ιδία τό»· άγήρων έπαι
νον έλάμβανον καί τόν τάφον επισημότατοι’, ονκ έν φ  κεϊνται μάλλον, άλλ’ έν φ  ή δόξα αυ
τών παρά τώ έντνχόντι αίεΐ καί λόγον καί έργου καιρφ αίείμνηστος καταλ.είπεται ... ονς 
νΰν ύμεις ζηλώσαντες και τδ ενδαιμον τό έλενΟερον, τό δ' έλενΟερον τό εδψνχον κρίναντες 
μή περιοράαΟε τούς πολεμικούς κινδύνους... άλ.γεινότερα γάρ όνδρί γε φρόνημα έχοντι »} 
μετά τον [έν τώ ] μαλ.ακισΟήναι κόκωσις ή ό μετά $ώμης και κοινής έλπίδος άμα γιγνό- 
μενος αναίσθητος θάνατος. "Οπως σημειώνει δ D. Μ. Mac Dowell, στδν πέμπτο αΙώνα 
ή φιλοτιμία είχε άκόμη άτομικιστικδ χαρακτήρα, ένώ στδν τέταρτο συνδέεται μέ τΙς υ
πηρεσίες πρδς τήν κοινότητα, μέ τήν έννοια τοϋ συλλογικού συμφέροντος («έκδημοκρατι- 
κοποίηση» της έννοιας), βλ. D em osthenes A gainst Meidias (Oxford 1990) 378κ.

2. Βλ. Dover, δ.π., 301κ. Πβ. Θουκ. 2.60.4 ταΐς κατ’ οίκον κακοπραγίαις έκπε- 
πλ.ιγγμένοι τοΰ κοινού τής σωτηρίας άφίεσθε...2.60.2 ...ες τε τό»> πόλεμον μαλλ,ον ώρμην- 
το, Ιδί$ δέ τοΐς παΟήμασιν έλνπονντο... τό δέ μέγιστοι·, πόλεμον g u t ’  εΙρήνης έχοντες..., 
2.65.4 ...ώ»’ μέν περί τά οίκεϊα έκαστος ήλγει αμβλύτεροι ήδη δντες, ών δέ ή ζύμπασα 
πόλις προσεδειτο πλείστον άξιον νομίζοντες είναι.

3. "Οπως υποστηρίζουν δ Kells στδ υπόμνημά του, σ. 171, δ S.C. Shucard, «Some 
developm ents in Sophoclcs’ la te  plays of intrigue», C J  69 (1973-74) 135 σημ. 18, ό 
W innington-Ingram , δ.π. (σ. 72, σημ. 2) 240, δ όποιος συγκρίνει επίσης τδ άξίω
μα τοϋ Λϊαντα μέ τοΰς στίχους 1319-21 της Ήλέκτρας, βλ. καί S tin ton, ο.π. (σ. 74, 
σημ. 1 ) 477 σημ. 79 (βλ. παραπάνω, σ. 73). "Οπως σημειώνει δ W hitm an, δ.π. 
(σ. 74, σημ. 1) 168, ή Ήλέκτρα έκφράζει κάτι οίκουμενικδ καθώς τοποθετείται στ£ 
πλαίσια της πόλης. Πβ. Ισοκράτης, IV 95:...«λλ* ώσπερ τών άνδρών τοΐς καλοϊς κά- 
γαΟοίς αίρετώτερόν έστιν καλώς άποΟανεΓι* ή ζήν αίσχρώς, οΰτω καί τών πόλεων ταϊς 
ύπερεχούσαις λνσιτελεϊν έξ ανθρώπων άφανισΟήναι μάλλον ή <5oiMcuc όφθήναι γενομέναις.
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άλλά δημόσια, διαμαρτυρία (στ. 817κκ.), "/-<· οχι παίρνοντας ενα ξίφος γιά 
ν’ αύτοκτονήσει κρυφά, οπως ό Αίας. Τό δίλημμα τής ήρωίδας δέν είναι 
άνάμεσα στήν προσωπική δόξα, στό αίσθημα τοΰ προς εαυτόν καθήκοντος 
καί στήν καταισχύνη, άλλά άνάμεσα στήν ελευθερία καί στήν υποταγή 
στούς εχθρούς της, σέ δύο τυράννους, άνάμεσα στήν προάσπιση τών άνθρω- 
πίνων δικαιωμάτων της καί στήν άποδοχή τής βίας καί τής άνομίας1. Ό  
Αίας άρνεΐταί νά ζήσει με τούς ορούς τής μεθηροοικής κοινωνίας, τό δίλημ
μά του είναι σχετικά μέ τό τί ταιριάζει σ’ εναν ήρωα. 'Η αύτοεπιβεβαίω- 
ση τοΰ Αίαντα (οπως καί τοΰ Ό ρέστη) νοείται ώς ή κατοχή τής θέσης του 
στήν κορυφή τής κοινωνικής πυραμίδας. 'Η Η λέκτρα, άντίθετα, αύτοπροσ- 
διορίζεται ώς άνθρωπος μέσα στις συνθήκες ζωής τών ελεύθερων άνθρώ- 
πων στήν κλασική πόλη. Μέσα άπό τή δική της περίπτωση οί παραδοσια-

t ι y ί f V  / ) \ / <w \ >  > >κες αςιες παρουσιαζονται κατω απο νεο φως και αποκτούν οικουμενικά πε
ριεχόμενο. 'II αύτοεπιβεβαίωση τής Ή λέκτρας νοείται ώς ή κατοχή τής 
θέσης της άνάμεσα στούς ελεύθερους, εξωτερικά καί εσωτερικά, πολίτες. 
Κι οπως στόν Αϊαντα  (στ. 682 καί 1243) ό Σοφοκλής χρησιμοποιεί τή λέ
ξη ο! πολλοί πού παραπέμπει στήν άθηναϊκή δημοκρατική γλίόσσα2, παρό
μοια καί στήν Ή λεκτρα  (στ. 367) χρησιμοποιεί τή λέξη οί πλ,εΐστot3: ο 
Αίας δέ συγχρονίζεται μέ τήν πλειοψηφία, ενώ ή Η λέκτρα πιστεύει οτι τήν 
άνυποταγή της τήν επικροτεί ή πλειοψηφία. ’Άλλωστε, τά δικά της κίνη
τρα δέν είναι άνταγωνιστικά. ’Εξάλλου, ή φράση τοϊς καλώς πεφυκόσιν δέν 
άναφέρεται στήν άριστοκρατική καταγωγή τους. Στή σκέψη τής Ή λ έ
κτρας ή έ'ννοια τής φύσεως άναφέρεται στή συμπεριφορά τοΰ άνθρώπου καί 
στό βαθύτερο εγώ του4, ενώ ή έ'ννοια τοΰ καλόν εχει ήθικό περιεχόμενο, δέ

1. Σέ παρόμοιο δίλημμα βρέθηκαν καί οί Μήλιοι, βλ. Θουκ. 5.100 ημϊν γε  τοϊς 
έτι έλευθέροις πολλή κακότης και δειλία μή παν προ τοϋ δονλεΰσαι έπεξελθεϊν, 5.101-2 
[Α Θ .] ον γάρ περί ανδραγαθίας ό αγών άπό τοϋ Ίσον ύμϊν, μή αίσχύνειν όφλεϊν, περϊ δέ 
σωτηρίας μάλλον ή βουλή, πρόζ τούς κρείσσονας πολλά) μή άιΌίστασΟαι. [ Μ Η Λ .] ...καί 
ήμϊν τό μέν εΐξαι ευθύς άνέ?.πιστον, μετά δέ τοΰ δου)μένου έτι και στήναι έλπις όρΟώζ. 
Πβ. έπίσης, 2.64.3 γνώτε δέ ΰνομα μέγιστον αυτήν εχονσαν έν άπασιν άνΟρώποις διά τό 
ταϊς ξυμφοραϊς μή εϊκειν, πλείστα δέ σώματα και πόνους άνηλωκέναι πολέμο) ... ^πβ. 
*Ηλ. στ. 359-61 ούδέ,..τούτοις ύπεικάΟοιμι). '

2. Βλ. B.M.W. Knox, «The A jax of Sophocles», στό: W ord and action  (Balti
more and London 1979) 148 καί σημ. 120 [= IiS P h  65 (1961) 1-37].

3. Πβ. καί Θουκ. 2.37.1 καί δνομα μέν διά τό μή ές ολίγους άλλ’ ές πλείονας οίκεϊν
δημοκρατία κέκληται, βλ. Loraux, ο.π. (σ. 79, σημ. 3) 182.

4. Πβ. Kamerbeek, ο.π. (σ. 74, σημ. 2) σ. 136 (στό στ. 1023), βλ. καί C. Ε.
H ajistephanou, The rise o f φύσις and its cognates in Greek tragedy w ith  special 
reference to character drawing (Nicosia 1975) 31 (ό όποιος, δμως, συνδέει τήν εύγενή 
φύση μέ τήν καταγωγή). Έ δώ  ή ΊΙλέκτρα μιλεΐ ώς έλεύθερος άνθρωπος, μέ ηθική ά- 
κεραιότητα, κι {<χι ώς βασιλοπούλα πού διεκδικεΐ τά προνόμιά της, οπως υποστηρίζει ό 
H ajistephanou. Εξάλλου, ή ήρωίδα θεωρεί δτι ή μητέρα της, πού έχει άριστοκρα-
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συνδέεται μέ τό συμφέρον ή τά άποτελέσματα1. Ή  ήρωίδα του Σοφοκλή 
πιστεύει σέ μιά νέα άοετήν τοΰ άνθρώπου πού δέν καθορίζεται άπό τήν κα
ταγωγή ή τόν πλούτο2 {πβ. καί τό έπίθετο χοηστάς, παραπάνω. Εξάλλου, 
αξιοπρόσεκτη είναι καί ή χρήση ήθ'κοΰ λεξιλογίου στή ρήση της). Τό δι
κό της δόγμα στή ζωή είναι οτι οσοι έκ φύσεως διαθέτουν ήθική άκεραιό- 
τητα καί υψηλό φρόνημα (οπως ή ιδια), πρέπει νά ζοΰν μέ άξιοπρέπεια, 
μέ αύτοσεβασμό, μέ τιμή, δχι άπλώς νά ζοΰν (πβ. τά σαρκαστικά λόγια 
της πρός τή ρεαλίστρια Χρυσόθεμη: ον ζώ; κακώς μέν, old', έπαοκούντως 
ό’ έμοί, στ. 354). CH ίδια, περιμένοντας τόν Ό ρέστη, υπομένει τήν κατα
πίεση, τήν ταπείνωση καί τήν άδικία, σάν νά ήταν όντως δούλα3, ένώ ταυ
τόχρονα διαπιστώνει οτι άλλοιώνεται ή εύγενική φύση της άπό τήν άκραία 
συμπεριφορά της4. Ή  άδερφή της εχει άπωλέσει τήν άξιοπρέπειά της, 
άφοΰ έχει ύποταγεΐ χωρίς άντίσταση6. Καί οί δύο περιπτώσεις είναι επο
νείδιστες®. Πρέπει νά αποδείξουν καί οί δύο οτι γεννήθηκαν ελεύθερες, οτι

τική καταγωγή, δ£ν έχε-, εύγενική τ.χi ήθική φ ίση, βλ. στ. 287 ή λόγοισι γενναία γυνή, 
439κ. εί μή τλημονεστάτη γυνή j πασών εβλαστε, 608/.. εί γάο πέφνχα τώνδε τών §ρ- 
γων ΐδριζ, /σχεδόν τι τήν σήν otf χαταισχύνω φύσιν. ΌρΟά ό Stinton, δ.π. (σ. 74, σημ. 
1) 477 σημ. 78, υποστηρίζει δτι ή Ή λέκτρα έχει καλή φύση κι ότι ή άπρεπης συμπε
ριφορά της δέν οφείλεται στήν κακή φύση της, άλλά στίς περιστάσεις (στ. 307-9). Βλ. 
καί στ. 617κ., κι έπίσης σ. 72, σημ. 2, παραπάνω. "Αλλωστε, άπρεπής είναι μόνον δ 
λόγος της Ήλέκτρας, ένώ τής μητέρας της άπρεπή είναι καί τά έργα (στ. 586).

1. Βλ. Kirkwood, δ.π. (σ. 72, σημ. 2) 240. Βλ. στ. 237, 593, 1320.
2. Πβ. Κακριδής, δ.τι. (σ. 68, σημ. 2) 65. ’'Αλλωστε, στα χρόνια τοϋ Πελοποννη- 

σιακοΰ πολέμου ή έννοια τη άρετης είναι συνυφασμένη μέ τήν Ικανότητα τών ανθρώπων 
καί τών πόλεων νά διατηρήσουν τήν έλευθερία τους καί τήν ανεξαρτησία τους. Ή  άπο- 
τυχία σ’ αύτδ θεωρούνταν αισχρόν, βλ. A .W .H. Adkins, Merit and responsibility. A 
stu d y  in Greek values (Oxford 1960) 224.

3. Πβ. ωστόσο στ. 1049 πάλαι δέδοχται ταϋτα χού νεωστΐ μοι. Πίστευε δμως δτι
ή άποκατάσταση της τιμής τοϋ πατέρα της καί της δικής της έπρεπε νά είναι έργο τοΰ Ό 
ρέστη, πβ. καί στ. 1023, βλ. παρακάτω. Ό ρθά ό A. M addalena σημειώνει δτι ή ήρωίδα 
παίρνει τήν άπόφαση νά σκοτώσει τον ΑΐγισΟο μόνον υστέρα άπδ τήν αναγγελία τοΰ «θα
νάτου» τοΰ άδερφοΰ της καί τήν έπιστροφή της Χρυσόθεμης, βλ. Sofocle (Torino 1959) 
192 σημ. 72. .

4. "Ως έδώ ή Ή λέκτρα είχε ομολογήσει δτι μόνο γ ι' αύτδ αίσΟανόταν ντροπή, "βλ. 
καί A. S. M cD cvitt, «Sham e, honour and the hero in Sophocles’ Electra», A n ti-  
chthon  17(1983) 11. Ιΐβ . καί Σιμωνίδης 542. 17κ. ( PM G) πρόζας γάρ εδ πα» άνήρ ά- 
γαΟόζ, /  χαχός ό’ εί χαχώc, βλ. Finley, <Τ.π. (σ. 65, σημ. 3) 51, σημ. 1.

5. Πβ. Θουκ. 5. 100-2, βλ. παραπάνω, σ. 85, σημ. 1, 4.61.5 καί οι' τοίς άρχειν 
βονλομένοιζ μέμφομαι, άλλ.ά τοίζ ύη/αχούειν έτοιμοτέαοις ofatv.

6. Μέ τά άριστοκρατιχά κριτήρια ή περίπτωση τής Χρυσόθεμης δέν είναι αϊσχρά, 
άφοΰ δέν έχει άπωλέσει τή θέση της μέσα στδ παλάτι, κι έ*ιπλέον σέβεται τούς άνωτέ- 
ρους της, ώς ώφειλε. Ή  περίπτωσή της, δμως, είναι αΙσχρά μέ τά κριτήρια της δημοκρα
τικής πόλης (στ..367 οΰτω γάρ φαν/] ηλεΐ^χοΐζ χαχή), Γιά τή δύναμη τοΰ άθηναΐκοΰ aU 
σθήματος ένχντίον της υποταγής, βλ. Dover, δ,π. (σ. 68, σημ, 3) 303. Ή  περίπτωση
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δέ φοβούνται.. Γι’ αύτό πρέπει ν’ άν:;λάβουν δράση. Ό  άγώνας τής Ή λ έ 
κτρας έχει άκ κίνητρα τις πανανθρώπινες ήθικές άξίες, τήν ελευθερία, τήν 
αξιοπρέπεια καί τήν κοινωνική καταξίωση ώς ήθικά ακέραιων άτόμων 
(οχι ώς θυγατέρων ενός βασιλιά). Μέ τέτοιους ορούς ορίζει τήν έννοια τής 
τιμής, δηλαδή, τά δικαιώματα της ώς άνθρώπου, οχι ώς βασιλοπούλας.
if Λ / tf \ \ 9 \ I 9 9 \Ας σημειώσουμε, οτι γ ια  τις στερήσεις που υφισταται χρησιμοποίησε το 
επίρρημα κακώς (στ. 354), ένώ γ ιά  τή ζωή κάτω  άπό τό ζυγό τής βίας 
χρησιμ.οποιεΐ τό έπίρρημα αίσχρώς (στ. 98 9 ), επειδή αύτό θεωρεί επονεί
διστο, δηλαδή ατιμίαν1. Ε κ ε ίν ο ι πού επέβαλαν στις δύο αδερφές τόν αΐ-

s n r  cv r\ t \ \ > Y  9 \  9 ~  yσχοον βιον οιακυρευοουν τις συνεργατικές αζίες για χαρη των ανταγωνιστι
κών. Ό μ ω ς, ή στέρηση τών προνομίων της μέσα στό παλάτι, ό «κοινω
νικός ξεπεσμός», δέ ντροπιάζει τήν Ή λέκτρα, μόνον άποτελεΐ παραβία
ση τοϋ δικαίου καί ώς έκ τούτου λειτουργεί θετικά στήν άναμέτρησή της 
μέ τή συνείδησή της2. ’Αντίθετα, τήν τιμήν τής άδερφής της μέσα στό πα
λάτι τή θεωρεί εξαγορά συνειδήσεως. Τέτοια δώρα ή Ή λέκτρα τά άποποι- 
εϊται, 6γι γιατί πληγώθηκε τό άτομικιστικό γόητρό της κι άρνεΐται νά συμ
φιλιωθεί, οπως ό Ά χιλλεύς στήν Ίλιάδα, άλλά γιατί θά ντρεπόταν τόν έ- 
αυτό της, θά τόν πρόδιδε (στ. 359-364 )3. Ή  ήρωίδα δέν εκποιεί τις άξίες 
της γιά νά αύτοσυντηρηθεΐ, οπως ή άδερφή της.

Ή  ρήση τής Ή λέκτρας είναι θεμελιωμένη πάνω στά υψηλά ιδεώδη 
τής Αθήνας τοΰ Περικλή καί γενικότερα συνδέει τό έργο μέ τή σύγχρονη 
πραγματικότητα4. Ή  μορφή τής ήρωίδας είναι μιά αθηναϊκή κι οχι όμη-

της Ήλέκτρας γίνεται κατανοητή ώς αισχρά μέ τά δικά της έσωτερικά κριτήρια, μέ βά
ση τήν εΙκόνα πού έχει γιά τόν εαυτό της. Ή  ήρωίδα δέ θέλει ν’ άποδοκιμάζει ή ϊδια τδν 
έαυτό της. Π β. καί D over δ.π., 222.

1. Πβ. Θουκ. 2.40.1: πλούτο) τε έργου μάλλον καιρώ ή λόγου κόμπο) χρώμεθα, καϊ 
τό πένεσθαι ούχ όμολογείν τινι αισχρόν, άλλά μή διαφεύγειν £ργψ αϊσχιον. ’Αντίθετα άπό 
τή θυγατέρα της, ή Κλυταιμνήστρα έξαρτα τήν ύπαρξή της άπό τή διατήρηση της θέσης 
της, βλ. S. W iersm a, «W omen in Sophocles», M nem osyne  37 (1984) 54.

2. Δηλαδή, έχει έπίγνωση οτι ή δυστυχία της δφείλεται στδ γεγονός δτι πράτ
τει τδ καθήκον της, βλ. καί παραπάνο^, σ. 80, σημ. 1, καί Ά ντιφών, Π ερί τον χορεντοϋ 
1: εΐ <δ’> άοα τις και άναγκάζοιτο κινδννεύειν, τοντο γοϋν ύπάρχειν, δπερ μέγιστον έγώ  
νομίζω έν πράγματι τοιούτω, αυτόν ίαυτώ συνειδέραι μηδέν έξημαρτηκότι ... Βλ. καί 
Dover, δ.π. (σ. 68, σημ. 3) 221.

3. Δέν είναι τδ συναίσθημα αύτδ πού πρωτίστως κινεί τήν Ή λέκτρα, είναι ή πίστη 
της δτι τδ άνομο βασιλικό ζεΰγος έχει υποσκάψει τήν έννοια τοϋ δικαίου καί τά θεμέλια 
τών κοινωνικών θεσμών, είναι ή αίσθηση τοΰ καθήκοντος. ‘Ο Άχιλλεύς, άντίθετα, δέν 
υποχωρεί έπειδή οίδάνεται κραδίη χόλφ (Ίλ . 9.646). Στδ στίχο 364 τής Ή λέκτρας (τής  
σής δ' ουκ έρώ τιμής λ,αχεΐν) γίνεται φανερδ οτι ή σημασία τήν όποία προσδίδει στήν έν
νοια τής τιμής ή ήρωίδα υπερβαίνει τήν παραδοσιακή - άριστοκρατική σημασία.

4. Πβ . τά υψηλά Ιδεώδη τοΰ Επιταφίου τοΰ Περικλή καί τδν κυνισμό τών ’Αθηναί
ων στδ Διάλογο τών Μηλιών. Βλ. Ιδιαίτερα Θουκ. 2.40. 4-5 ού γάρ πάσχοντες εν, αλλά 
δρώντες κτώμεΟα τούς φίλους, βεβαιότερος δέ δ δράσας τήν χάριν ώστε όφειλομένην δι*
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ρική σύλληψη (οπως είναι ό Ό ρέστης, βλ. Μέρος Α ). "Ομως ή Χρυσόθε
μη δέ θά πεισθεΐ ν’ ακολουθήσει την άδερφή της, θέτοντας ύπεράνω της 
τιμής, του δικαίου καί της δόξας, τήν ασφάλεια της ζωής τους, μολονότι 
παραδέχεται (άντίθετα άπο τήν Ισμήνη στην Α ντ ιγό νη )1, ότι τό εγχείρη
μα πού προτείνει ή άδερφή της θά Ιχει τήν κοινωνική επιδοκιμασία καί ότι 
στηρίζεται στό δίκαιο (στ. 1005κ. λύει γάρ ημάς ονδέν οΰό' έπωφελεΐ / 
βάξιν καλήν λαβόντε δνσκλεώς Οανειν, 1042κ. άλλ* εστιν ειΌα χή δίκη 
βλάβην φέρει)2. Θεωρεί τό θάνατο μεΐζον κακόν (στ. 1003), άντίθετα άπό 
τήν ΊΙλέκτρα (στ. 821 κ. ώς χάρις μέν, ήν κτάνη / λύπη ό \  εάν ζώ’ τον β ί
ον ό’ ονδεις πόθος), ή όποία δέν πιστεύει ότι ύπάρχουν μείζονα δεινά άπό 
αύτά πού β'ώνει (στ. 3 7 6 κ .). Ή  άρνηση τής άδερφής της προσβάλλει τήν 
Η λέκτρα, στ. 1035 άλλ' ονν έπίστω γ' ο ΐ μ' ατιμίας άγεις, καί γιά άλλη μιά 
φορά τοποθετεί τή Χρυσόθεμη στό «στρατόπεδο» της Κλυταιμνήστρας, 
θεωρο'ιντας την προδότρια: ελθοΰσα μητρι ταΰτα πάντ' εξειπε σή (στ. 1033, 
πβ. καί 342κκ., 365κκ., καί τά λόγια τοΰ Χοροΰ στό στάσιμο πού άκο- 
λουθεΐ, στ. 1074κ. ποόδοτος δέ μόνα σαλεύει j ά παϊς). 'Η  ’Ηλέκτρα 
προσδίδει στήν έννοια της ατιμίας διαφορετική σημασία άπό εκεί'/η πού 
της προσδίδει ό Ό ρέστης στήν προσευχή του, στόν πρόλογο3. Διαπιστώ
νει οτι άπέτυχε νά μετατρέψει τήν άδερφή της σέ μιά άκεραιωμένη προ
σωπικότητα, ώστε νά διακινδυνεύσει τή ζωή της γιά χάρη τοΰ δικαίου καί 
τών πανανθρώπινων ήθικών άξιων, καί μ’ αύτό τον τρόπο ν’ άποσείσει άπό 
πάνω της τό στίγμα τής δειλίας καί της προδοσίας (πβ. στ. 365κκ.), καί νά 
πάψει νά ζεΐ αίσχοώς. Ή  Χρυσόθεμη δέν επιδεικνύει τό δέοντα σεβασμό ά- 
πέναντι στις άξίες της άδερφής της, τις περιφρονεΐ, καί μέ τή στάση της αυτή 
φαίνεται νά προσδίδει κύρος στό άνομο ζεΰγος καί νά θεωρεί τήν ’Ηλέκτρα 
κατοιτερη. Ταυτόχρονα αποποιείται τις εύθύνες της προς τόν οίκο τοϋ πα
τέρα τους. Μέ τή στάση πού τηρεΐ τιμα τό άνομο ζεΰγος καί συνακόλουθα

εύνοια; φ  δέδωκε σφ ζειν  ό δέ άντοψείλων άμβλύτερο;, είόώ; ονκ έ; χάριν, άλλ' έ; όψεί
λη μα τήν άοετήι· άποδώσων. καί μόνοι ον τον ζίψψέροντο; μάλ).ον λογιομφ ή τή; έλεν- 
θερίας τώ π ιστφ  άόεώ; τινά ώφελοΰμεν. Ό  Πελοποννησιακός πόλεμος συμβολίζει τύν 
έκφυλισμό τοϋ ελληνικού πνεύματος καί ή ρήση της Ή λέκτρας τήν καταξίωσή του.

1. Βλ. Ά ν τ .  79-9 έγώ μέν ονκ άτιμα ποιούμαι, τό δέ / βίφ πολιτών δράν εφνν άμή~ 
χάνος. "Οπως σημειώνει ή G ardiner, δ.π. (σ. 72, σημ. 1) 154, ούτε ή Χρυσόθεμη, οΰ- 
τε 6 Χορός διαφωνούν μέ τήν ήΟΐκή ή πολιτική πλευρά τής πρότασης της ‘Ηλέκτρας.

2. Ή  στάση της ΧρυσόΟεμης χαρακτηρίζει τήν μετά τόν Περικλή έποχή, πβ. Θουκ. 
6.83.2 και νΰν τής ήμετέρα; ασφαλεία; ένεκα και ενθάδε παοόντε; όρώμεν και ύμιν 
ταντά ξνμφέροντα. Πβ., ωστόσο, Λυκοΰργος, Κατά Λεωκράτον; 49: Ε'ι δέ δει και τταρα- 
δοξότατον μέν είπεϊν, άληθέ; δέ, εκείνοι ΐΊΧιάΐ’ΤΚ άπέΟανον. Τά }'άρ άθλα τοΰ πολέμον 
τοϊζ άγαΟοι; άνόράσιν έστιν ελευθερία καί αρετή ... τήν γάρ δουλείαν φεόγοντε; ενκλεά 
θάνατον αίρουνto l  (δηλαδή, 6,τι πρεσβεύει καί ή ‘Ηλέκτρα).

3. ΒΧ. Μέρος Λ', σα. 250-53.
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ατιμάζει τήν άδερφή της, τήν ταπεινώνει, άφοΰ δέν τήν άποδέχεται ώς 
πρότυπο ήθους1.

Γιά άλλη μιά φορά ή ήρωίδα θά θεωρήσει τόν έαυτό της άτιμον, όταν 
ό Όρέστης θά τής πει οτι δέν τής αρμόζει νά θρηνεί τό νεκρό άδερφό της 
[επειδή είναι ζωντανός]: ον σοι προσήκει τήνδε ττροσφωνεΐν φάτιν. / [Ηλ. 
ούτως άτιμος είμι τοϋ τεΟνηκότος; (στ. 1213-4). Στο σημείο αύτό φοβά
ται οτι ό συνομιλητής της τήν περιφρονεΐ, δέν τή θεωρεί άξια. νά είναι άδερφή. 
ενός Όρέστη (υστέρα άπό τή δόξα πού κατέκτησε στούς Πανελλήνιους άγώ- 
νες), επειδή ζεΐ αϊσχρώς, σάν 8ντο.>ς δούλα, σάν ενα κατώτερο ον πού δέν 
έ'χει δικαιώματα, κι έπομένο^ς οΰτε τό δικαίο^μα νά θρηνεί έναν ένδοξο άντρα.

Ή  άρνηση τής Ή λέκτρας νά ύποταγεϊ στο δίκαιο τοΰ ίσχυροτέρου 
πού στηρίζεται στή δύναμη, έκ πηγάζει άπό το βαθύτερο στρώμα της φύ
σης της, δέν είναι άπόρροια τής αγωγής κάποιου Παιδαγωγού. 'Όταν θά 
πάρει τήν άπόφαση νά δολοφονήσει τόν Αίγισθο μόνη της, Οά πει: άΑλ* ή
φύσιν γε, τόν δέ ΐ’οϋν ήσσοιν τότε (στ. 1023). Ή  άσυμβίβαστη καί γενναία 
φύση της, πού την οδηγεί, υπερβαίνει τά κοινά ανθρώπινα ορια τοΰ φόβου

\ ~ > / Οκαι της αυτοπροστασίας .
Στούς στίχους 577-83 ή Ή λέκτρα είχε άπορρίψει τό δίκαιο τής άντα- 

πόδοσης πά-voj στο όποιο στήριξε τήν απολογία της ή Κλυταιμνήστρα γιά

1. Βλ. καί Jebb , δ.π. (σ. 68, σημ. 1) σ. 144 καί πβ. στ. 1018...σ’ άπορρίγονσαν... 
Πβ. καί Σοφ. Ά ν τ .  516 ε ΐ τοί σφε τιμ^ς έξ ίσου τώ δυασεβεΐ. Πβ. έπίσης Θουκ. 6.89.2. 
(Αλκιβιάδης) και διατελοΰντός μου προθύμου ύμεΐς πρός Αθηναίους καταλλασσόμενοι 
τοίς μέν έμοΐς έχθροΐς δύναμιν δ ι εκείνων πράξαντες, έμοί 0έ ατιμίαν περιέΟε τε. Στό στί
χο 358 ή ’.Ηλέκτρα είχε κατηγορήσει τήν άδερφή της οτι είναι σύμμαχος τών δολοφόνων 
τοΰ πατέρα τους (τοίς φονεϋσι τοϋ πατρός ξύνει), καί τό ίδιο πιστεύει κι εδώ. Αύτό τό θε
ωρεί ατιμίαν γιά τήν ίδια, άφοΰ είναι άδερφή της Χρυσόθεμης, πβ. Εύρ. άπ. 812.9 (Φοϊ- 
νιξ) τοιοϋτός έστιν οϊσπεο ήδεται ξυνών, Άντιφών 87 Β 62 (D. -Κ .) οΐω τις άν τό πλεΐ- 
στον τής ήμέρας avvfj, τοιοντον άνάγκη γενέσΟαι και αύτόν τούς τρόπους. Α ντίθετα, δ 
Kells υποστηρίζει ότι ή Χρυσόθεμη άτιμάζει τήν άδερφή της, επειδή δέν τήν ύπακούει 
ώς μικρότερη πού είναι άπό τήν Ήλεκτρα, βλ. δ.π. (σ. 70, σημ. 1), σ. 176. Ό  K am er- 
beek στό υπόμνημά του, σ. 139, έρμηνεύει τά λόγια τής Ή λέκτρας ώς έξης: ή άρνηση 
της Χρυσόθεμης νά τήν άκολουΟήσει, την όδηγεΐ στήν άτιμία, άφοΰ ό κύριος στόχος της 
ήρωίδας (όπως καί τοϋ όμηρικοΰ ήρωα) είναι νά διατηρήσει την τιμή της, δηλαδή νά πά
ρει εκδίκηση γιά τό φόνο τοϋ πατέρα της. Κατά τήν άποψη μου, οί δύο παραπάνω έρ- 
μηνεΐες δέ φαίνεται νά εύσταΟουν. .

2. Πβ. καί στ. 1027 ζηλώ σε τοϋ νον, ψής δέ δειλίας στυγώ, 396κκ. [Xp.J τοίς κρα- 
τοναι ό’ είκαΟεϊν. [Ηλ·.] ούκ έμονς τρόπους λέγεις... πεσοόμεΟ’, εί χρή, πατρι τιμω 
ρούμενοι. Πολλοί κριτικοί υποστηρίζουν δτι ή φύση τής Ή λέκτρας είν«ι βίαιη καί πα
ρορμητική. Κατ$ την άποψή μου, στό στίχο 1023 ( άλλ' φύσιν γε ...)  ή ήρωίδα έννοει 
ότι αύτό πού τή χαρακτηρίζει ώς άνθρωπο είναι ή ήθική δύναμη καί άκεραιότητα, ή εύ- 
ψυχία (πού ή καταπίεση δέ στάθηκε Ικανή νά κάμψει, βλ. .Jebb, ο.π., xxiii, Segal, δ.π. 
(σ. 70, σημ. 1) 282). Πβ. καί στ. 257, καί Knox, δ.π. (σ. 67, σημ. 1) 125, σημ. 18, 
H ajistephanou, δ.π. (σ. 85, σημ. 4) 134.
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ΤΟ φόνο τοΰ Ά γαμέμνονα. Σέ κείνο τό σημείο ή Οέσν) της ήρωίδας ήταν 
«νόμω», δηλαδή, πρέπει νά ύφιστάμεθα τήν αδικία κι δχι νά τήν ανταποδί
δουμε1. Στή ρήση της, ομως (στ. 947κκ.), ή Ή λέκτρα μιλεί «φύσει», δέ
χεται το δίκαιο της ανταπόδοσης, άπορρίπτει τό «νόμω» της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς, άφοΰ είναι ή ιδια πού αδικείται2. Ή  ήρωίδα τοΰ Σοφοκλή 
δέν παρουσιάζεται ώς άντίποδας τής Χρυσόθεμης μόνον, άλλά καί τοΰ 
Ό ρέστη, καθώς τά δύο άδέρφια της έκπροσωποΰν τό «θέσει», ενώ ή ίδια 
εκπροσωπεί τό «φύσει» τής άνθρώπινης συμπεριφοράς3. Ή  Χρυσόθεμη 
έχει διδαχθεί νά υπακούει στους άνωτέρους της (βλ. καί στ. 3 43κ .) καί οτι 
«τοΐς δννατοις ονκ έοιστά», οπως συμβουλεύει τήν Ή λέκτρα ό εκπρόσω
πος τής κοινής λογικής, ό Χορός (στ. 2 1 9 -20 ). * II στάση της άπέναντι 
στήν κατάσταση είναι αυτή πού θά περίμενε κανείς άπό μία γυναίκα. Ό  
Ό ρέστης έχει άνατραφεί σύμφωνα μέ τόν ήθικό κώδικα τής αριστοκρατι
κής κοινωνίας και πρέπει νά φανεί άντάξιος τοΰ πατέρα του. Είναι υπόλο
γος άπέναντι στον Παιδαγωγό του. Ή  περίπτωση τής Ήλέκτρας, όμως, 
είναι διαφορετική. Ή  ήρωίδα τοΰ Σοφοκλή δέ «διδάσκεται» (στ. 3 3 0 )4 καί 
είναι ύπόλογη άπέναντι στον έαυτό της, στή συνείδησή της. Λύτό πού τήν 
κινεί είναι κάτι εσωτερικό. Μέσω τής ήρωίδας του ό ποιητήί άπεικονίζει 
τή δύναμη τής φύσης, πού άπασχόλησε τη σκέψη τής εποχής του5. Ή

1. Τδ έπιχείρημα της Ή λέκτρας είναι, βέβαια, ρητορικό, γιά νά άντικρούσει τήν
Κλυταιμνήστρα, πβ. Dale, δ .π . (σ. 77, σημ. 4). 01 θεατές τοϋ Σοφοκλή δέ θά αναζη
τούσαν υπαινιγμούς πέρα άπδ τά συγκεκριμένα συμφραζόμενα, βλ. Μ. Heath, The po
etics o f Greek tragedy (London 1987) 137.

2. Βλ. Πλάτ. Γοργ. 483a φύσει μέν >»άρ παν αισχιόν έστιν δπερ και χάκιον, τό άδι- 
κεϊσθαι, νόμφ δέ τό άδικεϊν.,Ονδέ γάρ άνδοός τοντό γ ' έστιν τό πάθημα, τό άδικε ίσϋαι, 
άλλ’ Ανδραπόδου τινός, φ  κρεϊττόν έστιν τεΟνόναι ή ζήν, δ στις αδικούμενος καί προπηλα- 
κιζόμενο; μτ) οΐόζ τέ έστιν αύτό; αύτώ βοηθέϊν μηδέ άλλφ οδ άν κήδηται. Στούς στίχους 
818-22 ή έπιΟυμία της ήρωίδας ήταν νά πεθάνει, κι αύτό, σύμφωνα μέ τήν παραπάνω ά
ποψη, είναι μια Αντίδραση δούλου. ‘Ο Knox, άντίθετα, ύποστηρίζει δτι 6 θάνατος είναι 
τδ λογικό τέλος τοΰ ήρωα πού άρνεΐται νά συμβιβαστεί, 6 θάνατος είναι ή έλευΟερία του, 
βλ. δ.π. (σ. 67, σημ. 1) 36. Εξάλλου, στούς στίχους 245κκ. ή ανταποδοτική δικαιοσύ
νη προβάλλεται ώς κοινωνικό, δχι άτομικδ αίτημα, ,πβ. καί Linforth, 6j i . (σ. 66, σημ.
\ )  η .  (

3. Γιά τήν έννοια της φύσεως στδ ϊργο, συνδεδεμένης μέ τδ πρόσωπο της Ή λέκτρας, 
βλ. W oodard, δ.π. (σ. 74, σημ. 2) 213κ., 216.

4. Πβ. δμως τήν εΙρωνεία στδ στίχο 621 αίσχροΐς γάρ αίσχρά πράγματ’ έχδιδάσχεται,
βλ. Blundell, δ.π. (σ. 69, σημ. 1) 181: ή εύγενική φύση της ϊχει άλλοιωθεΐ άπδ τήν 
παιδεία πού έλαβε άπδ τή μητέρα της (ή γνωστή άντίθεση φύαις - νόμος), βλ. Cairns, 
δ.π. (σ. 69, σ/)μ. 1) 247, κι έπίσης Stinton, δ.π. (σ. 74, σημ. 1).

5. Βλ. π.χ. Άντιφών 87 Β 44, A, Col. 2, 3-30 (Ο .-Κ .) ,δ  όποιος ύποστηρίζει ότι
οί νόμοι της φύσης ( οί έσωτερικές καταβολές τοΰ άνΟρώπου) καθορίζουν τήν ανθρώ
πινη συμπεριφορά περισσότερο άπδ τούς νόμους της κοινωνίας, βλ. Finloy, δ.π. (σ. 77,
σημ. 1) 63κκ. καί Segal, δ.π. (σ. 77, σημ. 2) 535 καί σημ. 81.
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ΊΙλέκτρα δρά άντίθετα προς τά νόμιμα, τις συμβάσεις τής κοινωνίας, α
κολουθώντας τα φύσει ξνμφντα πού τήν όδηγοΰν στήν ήθική σωτηρία1. 
’Έτσι αμύνεται στή βία. Επιδεικνύοντας, ομως, αύτοσυγκράτηση (πβ. 
τόν δέ νοΰν ήσσων τό τε, στ. 1023), έβλαπτε τον εαυτό της, οπως τον ε- 
βλαπτε στήν ούσία καί ή Χρυσόθεμη, αφού και οί δύο άδερφές ζοϋσαν σέ 
καθεστώς καταπίεσης2. Στο πρόσωπο τοΰ Ό ρέστη καί της Χρυσόθεμης ό 
ποιητής παρουσιάζει τις συμβατικές ανάγκες τοΰ ανθρώπου: κοινωνικό 
γόητρο, πλούτον / ήσυχη, τακτοποιημένη ζωή. Ά λλά  στό πρόσωπο τής 
Ήλέκτρας παρουσιάζει τις εμφυτες καί βασικές άνάγκες του3: ελευθερία, 
προστασία της αξιοπρέπειας, δικαιοσύνη, άγάπη, δηλαδή, τις πανανθρώπι
νες ηθικές άξιες. Υ πάρχει ομως καί μιά άλλη φυσική ροπή τοΰ άνθρώπου, 
αύτή πού απεικονίζει ο ποιητής μέσα άπό τά πρόσωπα της Κλυταιμνή
στρας καί τοΰ Αίγίσθου. Είναι ή επιδίωξη τής δύναμης καί τοΰ κέρδους 
μέ κάθε μέσον, είναι ή επιβολή τοΰ ίσχυροΰ στόν άδύνατο, άποσυνδεδεμέ- 
νη άπό τό δίκαιο καί τόν ελεο4. Ή  Ιστορία τοΰ Θουκυδίδη περιλαμβάνει 
πολλά τέτοια παραδείγματα.

1. "Οπως υποστηρίζει ή ϊδια, οί. άρχές της είναι έκφραση ένός φυσικού νόμου (στ. 
237κκ. πώς rrri τοϊς ψθιμένοιζ άμελεϊν καλόν; / έν τίνι τοντ’ εβλαστ’ ανθρώπων;), βλ. 
W oodard, δ.π. (σ. 74, σημ. 2) 214, Kells, δ.π. (σ. 70, σημ. 1) σ. 97 (ό όποιος δια
κρίνει έδώ τήν άντίθεση φνσις - νόμος). Γιά τήν ήθική βάση στήν όποία θέτει ό Σοφο
κλής τή δύναμη τής φέσης καί τή σύνδεσή της μέ *4 θεϊκά νόμιμα, βλ. τήν περίληψη τής 
διατριβής τής Μ.Μ. G ardiner, Φύσις and νόμος in the plays of Sophocles, H SP h  79 
(1975) 360-1. Γιά τη  ροπή τής άνΟρώπινης φύσης πρός την άνάκτηση τής έλευθερίας, 
βλ. Θουκ. 3.46.5 (παραπάνω, σ. 68, σημ. 2).

. 2. Πβ. καί στ. 1013-4 [Χρ. ] αυτή δέ νονν σχές άλλά τφ  χρόνω ποτέ, Ισθένουσα μ η 
δέν τοϊς κρατονσιν είκαΟείν, 1024 ασκεί τοιαύτη νοϋν όι αΐώνος μένει ν, 1027 [Η λ.] ζηλώ 
σε τοϋ νοΰ, τής δέ δειλίας ατνγώ, 945 πόνον τ οι χ 0)0Ϊς ονδέν εΐπυχεϊ. Ή  Ή λεκτρα συ
νειδητοποιεί πλέον δτι ό λόγος ώς μέσον άντίστασης δέν είναι έπαρκής, αύτό πού άπαιτεΐ 
ή κατάσταση είναι τό εογον. "Οπως σημειώνει ό W hitm an, ο.π. (σ. 74, σημ. 1) 170,
«The longer she resists, the more she learns how to resist». 'Ύστερα άπό τό «θάνατο» 
τοΰ άδερφ·ϋ της Οά άντιληφθει δτι μάταια περίμενε βοήθεια άπ’ £ξω, ένώ Οά μπορούσε ν’ 
άναλάβει δράση μόνη της - οπως τελικά άποφασίζει νά πράξει - καί νά έ μ. ποδίσει τήν α
τιμίαν της καί τήν άλλοίωση τοϋ χαρακτήρα της. Κα^ά την άποψή μου, ή σκέψη τής ήρω
ίδας άπηχεϊ μιά άποψη της έποχής, δτι δηλαδή -ρέπει νά προκαταλαμβάνουμε τούς έ- 
χθρούς μας, βλ. Άντιφών 87 Β 44, Λ, Col. 4, 31-5, 3 (D .-K .) και / οΐτινες άν πα- / Οόν- 
τεζ άμύνοίν- / ται και μή αύτο'ι / άοχωσι τοΰ όραν, Θουκ. 1.33.4 ... και προεπιβουλενειν 
αύτοίς μάλλον ή άντεπιβουλεύειν, (βλ. J .H . Finley, J r ., H SP h  50 (1939)71.

3. Πβ. Άντιφών 87 Β 44, A, Col. 1, 23-33 (D .-K .) τά μέν γάρ /τών νόμων j επίθε
τα, τά όέ/τής φύσε<»ς ά- /ναγκαϊα' καί τά μέν τών νό-Ιμιαν όμολ.ογΐ)- ΙΟέντα ον φ ύ ν - /τ ’ 
έστίν, τά δέ / τής φνσεως φύν- /τα ούχ ό μολογη- /θένα.

4. Πβ. Θουκ. 1.76.2... τόν ήασο) υπό τοϋ δυνατωτέρου κατείργεσΟαι, 5.105.2 ήγον- 
μεΟα γάρ τό τε θειον όόξη τό άνθρώπειόν τε σαφώς διά παντός υπό φύσεως άναγκαίαζ, ου 
άν κράτη, άρχειν και ημείς οϋτε Οέντες τόν νόμον οδτε κειμένω πρώτοι χρησάμενοι, δντα
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Συνοψίζοντας, ή Ήλέκτρα. του Σοφοκλή δέ φαίνεται νά είναι πρωτί- 
στως ένα έργο οικογενειακής εκδίκησης (βεντέτας), άλλά μάλλον ένα έρ
γο διαφορετικών αντιλήψεων γιά την άξία τής ζωής1, ένα έργο πού θίγει 
θεμελιώδη ζητήματα του άνθρωπίνου βίου, καί κυρίως τδ ζήτημα τής δι
καιοσύνης σέ μια κοινωνία, άλλά καί τής ηθικής σχετικοκρατίας, πού σφρά
γισε τή ζωή τής ’Αθήνας στις τελευταίες δεκαετίες τοΰ πέμπτου αιώνα2. 
"Αν τδ ερμηνεύσουμε μέ συγκεκριμένους ιστορικούς ορούς, θά καταλήξου
με στδ συμπέρασμα οτι δέν είναι προβληματικό έργο3, £πως υποστηρίζουν 
πολλοί κριτικοί. Ή  έννοια τής τιμής, οπως τήν άντιλαμβάνεται ή Ή λέ- 
κτρα, παρουσιάζεται ώς σύγχρονη αθηναϊκή άντίληψη γιά τή ζωή, άλλά σέ 
μιά περίοδο ήθικής παρακμής, ή όποία οδήγησε στήν καταστροφή τδ με
γάλο έργο τοΰ Περικλή, καθώς παρατεινόταν ό πόλεμος. Ή  ’Αθήνα δέν ύ- 
περασπιζόταν πλέον τήν έλευθερία της καί τδ δίκαιο, άλλά τήν ηγεμονία 
της καί τδ συμφέρον. Ή  Ή λέκτρα εκπροσωπεί κάτι αιώνιο καί ισχυρό 
στην άνθρώπινη κατάσταση, τήν ανελέητη άντιδύναμη πού νομοτελειακά 
τσακίζει τή βία4, τήν έκρηξη τών δυνάμεων τής άνθρώπινης φύσης πού κα-

δέ παραλαβόντες και έσόμενον ές αίε'ι καταλείφοντες χρώμεϋα αύτώ, Δημόκριτος 68 Β 
267 φύσει τό άρχειν οίκήιον τώ κρέσσονι. Τό νέο βασιλικό ζεύγος τών Μυκηνών κινείται 
άπό τό φόβο καί τήν πλεονεξία, όπως καί οί ’Αθηναίοι στήν υπόθεση της νήσου Μήλου, 
πβ. Η . L loyd-Jones, The ju s tice  o f Zeus  (Univ. of California P r. a1983) 248.

1. Βλ. καί W oodard, δ.π. (σ. 73, σημ. 2) 163κ.
2. Πβ. Θουκ. 3.82.3-4 6 δέ πόλεμος νφελών τήν ευπορίαν τον καθ’ ήμέραν βίαιος δι- 

δάσκαλ.ος καί πρός τά παρόντα τάς όργάζ τών πολλ.ών όμοιοι ... καί τήν εΐωθνϊαν όξίωσιν 
τών όνομά των έζ τά έργα άντήλλαξαν τή δικαιώσει, τόλμα μέν γόο αλόγιστος άνδρεία φι- 
λέταιρος ένομίσΟη, μέλλησις δέ προμηθής δειλία ευπρεπής, τό δέ σώφοον τον άι-άνόρον 
πρόσχημα, καί τό πρός δπαν ξννετόν έπί παν άργόν. Βλ. καί Segal, 6 ji. (σ. 70, σημ. 1) 
290, Β.Χ. de Wet, «The Electra of Sophocles. A study in social values», /4C/as* 20 
(1977) 23-29.

3. Βλ. καί Segal, δ.π. (σ. 77, σημ. 2) 541, 545.
4. Π β. Θουκ. 3.46.5 χρή δέ τούς ίλενΟέρονς ούκ άφισταμένονς σφόδρα κολάζειν, Αλ

λά πριν άποστ>]ναι σφόδρα φνλάσσειν καί προκαταλαμβάνειν δπως μηδ'ές έπίνοιαν τού
του Γωσι, κρατήσαντάς τε δτι έπ’ ελάχιστοι· τήν αΙτίαν έπιφέρειν, 5.104 δμιος δέ πιστεύ
ομε? τή μέν τύχΐ) έκ τον θειον μή έλασσώσεσΟαι, δτι δσιοι πρό; ον δικαίους ίστόμεθα,.., 
καί Εύρ. Τρφ  95-7 μώρος δέ θνητών δστις εκπορθεί πόλεις / ναούς τε τύμβοι<ς θ’, Ιερά 
τών κεκμηκότων /έρημίψ όονς <σφ'> αύτός ώλεΟ' ϋστερον, βλ. Finley, δ.π. (σ. 65, σημ. 
3) 55. Στήν 'Ιστορία τοϋ Θουκυδίδη ή υπόθεση της νήσου Μήλου Ακολουθείται άπό τή
διήγηση γιά τή Σικελική έκστρατεία, ή όποία καταδεικνύει τήν Αποψη τοϋ Ιστορικού
σχετικά μέ τήν Αλληλουχία τών γεγονότων. Τά δύο αύτά γεγονότα Αποτελούν παρα
δείγματα ύβρεως καί Ατης. Ό  Θουκυδίδης παρουσίασε τήν Ιστορία της Αθηναϊκής ήγε- 
μονίας μέ τραγικούς όρους, βλ. L loyd-Jones, δ.π., 142-4. Καί στήν Ή λέκτρα  του 
Σοφοκλή ό Ζεύς καί ή Δίκη ίχουν τή θέση τους στό 2ργο, βλ. Lloyd-Jones, δ.π., 112. 
Πβ. καί Πλάτ. Πολ. 351 d 4 (Σωκράτης) Στάσεις γάρ πον, ιδ θρασύμαχε, ή γε  όδιχία 
καί μίση καί μάχαζ έν άλλήλοις παρέχει, ή δέ δικαιοσύνη όμόνοιαν καί φιλίαν. Κι όπως ύ-



ταπιέστηκαν καί χλευάστηκαν1. Ό  Σοφοκλής οδτε επιδοκιμάζει, οΰτε κα
ταδικάζει, μόνο περιγράφει.

*Η έννοια τής τιμής στήν *ίίλέκτρα  τοΰ ϊοφοκλη 9$

ποστηρίζει ό Segal, δ.π. (σ. 77, σημ. 2) 535, ή τραγωδία Ήλέχτρα  τοΰ Σοφοκλή εΐναι 
ή τραγωδία τής ’Αθήνας.

1. Αύτό υποστηρίζει 6 Knox γιά τή Μήδεια τοΰ Εύριπίδη, βλ. «The Medea of Eu
ripides», δ.π. (σ. 85, σημ. 2) 305κ. [=YCIS  25 (1977) 193-225]. Πβ. καί Woodard, 
δ.π. (σ. 74, σημ. 2) 216, Leinieks, δ.π. (σ. 72, σημ. 2) 146.
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TH E CONCEPT OF TIM E  ('H O N O U R ’) IN SOPHOCLES’ E L E C T R A

PA R T II

In the first part of my paper (see Dodone: «Philologia» 23 
(1994) 249-273) I have argued th a t  Orestes’ (narrow ) conception 
of τιμή is contrasted  w ith E lectra’s, and also th a t  his language and 
a ttitu d e  reflect the «world of the dram a», i.e. the heroic -a ristocratic  
world. In the present paper I examine E lectra’s conception of τ ιμ ή , 
which is universal. Orestes’ sister is an athen ian  (notably  Periclean), 
not homeric, conception. Her language and a ttitu d e  reflect the  «world 
of the theatre» , th a t  is, contem porary reality  and though t, as p resen t
ed by Thucydides in the H istory, and by other authors. E lectra  is 
an example of hum an natu re’s impulse tow ards universal hum an  
rights (freedom, self-respect, protection of dignity, and the like). She 
defines τιμή by in ternal criteria; she responds to in ternal sanctions 
and equates το συμφέρον w ith  το καλόν and το δίκαιον. She does not 
struggle for her royal privileges, bu t for her rights as a free-born 
citizen in a dem ocratic polis, and also for justice. This is how she 
defines τιμή. The rhesis of Electra in 11. 947-989 is exam ined in detail, 
as far as language, thought and argum entation  are concerned: it is a 
docum ent of classical, not heroic, ideals, as well as a specimen of 
rhetorical and sophistic argum entation.

I conclude th a t the Electra  of Sophocles is not prim arily  a ven
d e tta  play, bu t ra th e r a p lay about different conceptions of the v a 
lue of life.


