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Δπραξηζηίεο 

 

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ, ηεο 

ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

θαηεχζπλζε «Γισζζηθφο Γξακκαηηζκφο θαη Πνιπγξακκαηηζκνί ζηελ Πξνζρνιηθή 

Δθπαίδεπζε». Με ηελ απνπεξάησζή ηεο ληψζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο 

ζπλέβαιαλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ νινθιήξσζή ηεο. 

Πξσηίζησο ζέισ λα επραξηζηήζσ νιφςπρα ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ θαη 

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ, θα Μαξηάλα 

παλάθε, γηα ηελ πνιχηηκε επηζηεκνληθή ηεο θαζνδήγεζε, ηελ βνήζεηα θαη ηελ 

ππνζηήξημή ηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 Ηδηαηηέξσο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ ηέσο Πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ θαη Καζεγεηή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, θ. 

Γεψξγην Καςάιε θαη ηελ Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Νεπηαγσγψλ, θα Νηθνιέηηα Σζηηζαλνχδε – Μαιιίδε γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ θάλαλε λα 

είλαη ζπλεπηβιέπνληεο θαη κέιε ηεο εμεηαζηηθήο κνπ επηηξνπήο.  

Θεξκέο επραξηζηίεο ζέισ λα εθθξάζσ ζηελ ζπγγξαθέα θαη εηθνλνγξάθν, νθία 

Εαξακπνχθα πνπ δέρζεθε κε κεγάιε πξνζπκία λα ζπλνκηιήζνπκε γηα ην έξγν ηεο θαη λα 

απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο κνπ. 

 Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ ηνπο γνλείο κνπ θαη 

ηνλ αδεξθφ κνπ, γηα ηελ ππνκνλή θαη ηε ζηήξημε ηνπο, φρη κφλν θαηά ην δηάζηεκα ηεο 

εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αιιά θαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

κνπ ζπνπδψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε παξνχζα εξγαζία είλαη αθηεξσκέλε ζ’ απηνχο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη έξγα ηεο νθίαο Εαξακπνχθα γηα παηδηά, ηα νπνία 

απνηεινχλ δηαζθεπέο έξγσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο. Δηδηθφηεξα, ε εξγαζία 

αζρνιείηαη κε ηηο δηαζθεπέο γηα παηδηά, ησλ νκεξηθψλ επψλ: Ηιηάδα (1989) θαη Οδχζζεηα 

(1987), ηελ ηξηινγία ηνπ Αηζρχινπ Οξέζηεηα: Οξέζηεηα Αγακέκλσλ (2001), Οξέζηεηα 

Υνεθφξνη (2001), Οξέζηεηα Δπκελίδεο (2001) θαη ηε θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε, Δηξήλε 

(1977). Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ δηαζθεπψλ ζπλδπάδεη 

ηε ζεσξία ηνπ Gerand Genette γηα ηε κειέηε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ θαη ηε 

δηαθεηκεληθφηεηα, κε ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο εηθνλνγξάθεζεο κε βάζε ηηο κειέηεο 

ηνπ Perry Nodelman θαη ηεο Αγγειηθήο Γηαλληθνπνχινπ. Γεληθφηεξα, ε εξγαζία εζηηάδεη 

ζηα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία ησλ εθδφζεσλ ησλ δηαζθεπψλ γηα παηδηά θαη ζηε ζρέζε 

εηθφλαο θαη θεηκέλνπ. ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ρξήζηκνη φξνη θαη έλλνηεο, 

θαζψο θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην κε ην νπνίν πξνζεγγίδνληαη ηα έξγα γηα παηδηά ηεο 

νθίαο Εαξακπνχθα. ην δεχηεξν θεθάιαην αζρνινχκαζηε κε ηελ Ηιηάδα θαη ηελ 

Οδχζζεηα δηαπηζηψλνληαο ηε ζηελή δηαθεηκεληθή ζρέζε ησλ αξρηθψλ θεηκέλσλ κε ηηο 

δηαζθεπέο θαη ηελ δηεηθνληθφηεηα ηεο εηθνλνγξάθεζεο κε ζηνηρεία ηνπ πιηθνχ 

πνιηηηζκνχ ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο. Σν ηξίην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ Οξέζηεηα, 

ηελ ηξηινγία ηνπ Αηζρχινπ, ζηελ νπνία δηαπηζηψλνληαη ε έληνλε ζεαηξηθφηεηα ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο θαη ε ελδνγισζζηθή κεηάθξαζε ησλ αξρηθψλ έξγσλ. ην ηέηαξην 

θεθάιαην κειεηάηαη ελδεηθηηθά ν ηχπνο ηεο δηαζθεπήο θαη ε ηξίηε έθδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Αξηζηνθάλε Δηξήλε ζε λέα εθδνηηθή κνξθή. Σν έξγν εθδίδεηαη ζε δχν κέξε. Πξψηα 

παξνπζηάδεηαη ην εηθνλνγξαθεκέλν αθήγεκα, δηαζθεπή γηα παηδηά θαη θαηφπηλ ην ίδην 

έξγν απνδίδεηαη κε κνξθή ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ, ζηνηρείν πνπ εληζρχεηαη απφ ηελ 

παξνπζία παηδηψλ κε ζρέδηα ζην ζεαηξηθφ θείκελν. Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δηαζθεπψλ έξγσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο, ε . Εαξακπνχθα έιαβε ππφςηλ 

ηεο έγθξηηεο κεηαθξάζεηο θαη κειέηεζε ηα έξγα εηδηθά γηα θνηλφ παηδηψλ σο 

εηθνλνγξάθνο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηαζθεπψλ πξνθχπηεη ε έθδειε πξνζπάζεηα ηεο 

δηαζθεπάζηξηαο θαη εηθνλνγξάθνπ, λα θέξεη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ απφ πνιχ λεαξή 

ειηθία ζε επαθή κε ηελ πνιηηηζηηθή ηνπ θιεξνλνκηά, ηφζν κέζσ ηεο αθήγεζεο, φζν θαη 

κέζα απφ ηελ ηέρλε ηεο εηθνλνγξάθεζεο θαη ηεο ζθελνγξαθίαο. 
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Homer, Aeschylus and Aristophanes in Sophia Zarabouka’s books for children: 

Narrative and Illustration 

 

ABSTRACT 

 

 This present master thesis examines works of Sophia Zarabouka for children which are 

adaptations of works of ancient greek literature. Specifically, we deal with the 

adaptations for children of Homer’s epics, Iliad (1989) and Odyssey (1987), the trilogy of 

Aeschylus: Oresteia Agamemnon (2001), Oresteia Hoifores (2001), Oresteia Eumenides 

(2001) and the Aristophanes comedy Peace. The methodology which is used for the 

analysis of adaptations combines the theory of Gerard Genette for the study of narrative 

techniques and the intertextuality with the theoretical approach of illustration based on 

the studies of Perry Nodelman and Aggeliki Giannikopoulou. Generally, the thesis 

focuses on the subjective elements of publications of adaptations of children and the 

relation between image and text. In the first chapter, we display useful terms and 

meanings, as the theoretical frame, according to which we approach the works for 

children of Sophia Zarabouka. In the second  chapter, we worked on Odyssey and Iliad 

finding out the narrow intertextual relationship of original texts with the adaptations and 

intuition of illustration with elements of materialistic civilization of Greek antiquity. In 

the third chapter we are occupied with Oresteia, the trilogy of Aeschylus finding out the 

intense theatricality of illustration and the interlingual translation of original works. In the 

fourth chapter, we study indicatively the type of adaptation and the third publication of 

Aristophanes’ work Peace in a new publishing form. The work is published in two parts. 

Firstly, the illustrated narrative for children is presented and then the same work is 

attributed in form of a theatrical text for performance by children, element that is 

strengthened by the children’s presence with designs in the theatrical text. During the 

elaboration of the adaptations of works of ancient greek literature, Sophia Zarabouka 

took into consideration the other translation and studied the special works for children as 

audience being illustrator. From the analysis of adaptations the obvious effort of adapter 

and illustrator is resulted in order to get in touch the reading public from a very early age 

with its cultural heritage, not only through the art of illustration and scenography. 
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Keywords: Children’s literature, Adaptation, Sophia Zarabouka, Homer, Aeschylus, 

Aristophanes, Epics, Tragedy, Comedy, Narrative techniques, Illustration, Paratext 

elements 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία κειεηά δηαζθεπέο έξγσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο 

γηα παηδηά ηεο νθίαο Εαξακπνχθα. Ζ εηθνλνγξάθνο θαη δηαζθεπάζηξηα έξγσλ ηνπ 

Οκήξνπ, ηνπ Αηζρχινπ θαη ηνπ Αξηζηνθάλε γλσξίδεη κεγάιε επηηπρία κεηαμχ ησλ 

παηδηθψλ θνηλψλ, ελψ κέζσ ησλ δηαζθεπψλ ηεο πνιιά παηδηά γλσξίδνπλ γηα πξψηε θνξά 

έξγα ηεο Αξραηφηεηαο. Ζ νθία Εαξακπνχθα έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ηδηαίηεξν 

εηθνλνγξαθηθφ ζηπι θαη έξγα ηεο έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιψζζεο. Ζ παξνχζα 

εξγαζία εμεηάδεη ηα παηδηθά έξγα ηεο νθίαο Εαξακπνχθα ζην επξχηεξν πιαίζην κειέηεο 

ησλ δηαζθεπψλ θαη ζπδεηά ηελ ζρέζε ηνπο κε ηα αξραία θείκελα, ηα  ινγνηερληθά είδε 

ησλ αθεγεκάησλ, ηελ πνιπηξνπηθφηεηά ηνπο θαη ηε ζρέζε εηθφλαο θαη θεηκέλνπ.  

Σν πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απηήο αζρνιείηαη κε έλλνηεο, φπσο ε 

ελδνγισζζηθή κεηάθξαζε θαη νη δηαζθεπέο, ε κεηαηξνπή ησλ έξγσλ ηεο αξραίαο 

γξακκαηείαο ζε βηβιία γηα παηδηά θαη νη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο. Σα έξγα πνπ καο 

απαζρνινχλ ζηα επφκελα θεθάιαηα εμεηάδνπλ ην θαζέλα δηαζθεπέο δηαθνξεηηθψλ 

αξραίσλ θεηκέλσλ.  Σν δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδεη ηε δηαζθεπή ζε δπν βηβιία ηεο . 

Εαξακπνχθα ηεο Ηιηάδαο θαη ηεο Οδχζζεηαο ηνπ Οκήξνπ. Σν ηξίην θεθάιαην εζηηάδεη ζηε 

δηαζθεπή ζε ηξία παηδηθά βηβιία ηεο ηξηινγίαο Οξέζηεηα ηνπ Αηζρχινπ (Αγακέκλσλ, 

Υνεθφξνη θαη Δπκελίδεο). 

Σν ηέηαξην αζρνιείηαη κε ηελ αξηζηνθαληθή θσκσδία Δηξήλε, έξγν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Αξραίνπ θσκσδηνγξάθνπ θαη ηεο δηαζθεπαζηηθήο πξαθηηθήο ηεο . 

Εαξακπνχθα. Ζ αξηζηνθαληθή Δηξήλε ηεο . Εαξακπνχθα παξακέλεη δεκνθηιέο έξγν 

εδψ θαη δεθαεηίεο θαη έρεη γλσξίζεη δπν εθδφηεο. Πξφζθαηα ε δηαζθεπάζηξηα ην εμέδσζε 

ζε λέα κνξθή πξνβάιινληαο ην ζεαηξηθφ θείκελν σο πξφηαζε γηα παηδηθή παξάζηαζε.  

Ζ εθδνηηθή πνξεία ησλ δηαζθεπψλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ έξγσλ ηεο αξραίαο 

γξακκαηείαο απφ ηε . Εαξακπνχθα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Ζ εξγαζία 

κειεηά ηηο δηαζθεπέο γηα παηδηά αλαδεηθλχνληαο ηε ζηελή δηαθεηκεληθή ηνπο ζρέζε κε ηα 

αξραία θείκελα επηζεκαίλνληαο παξάιιεια ηε κεηαηξνπή θαη ηε δηεξγαζία πνπ 

κεζνιάβεζε, έηζη ψζηε νη παηδηθέο απηέο δηαζθεπέο λα απνθηήζνπλ ηε δηθή ηνπο ζέζε 

ζηελ Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΘΔΧΡΗΑ, ΔΝΝΟΗΔ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 
 

1. Ζ έλλνηα ηεο ελδνγισζζηθήο κεηάθξαζεο 

 

Ζ κεηάθξαζε είλαη κηα αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα κε καθξαίσλε παξάδνζε θαη 

ηζηνξία. Καιιηεξγήζεθε απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ θαη απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά κέζα 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ιαψλ. Ζ ζπκβνιή ηεο ζηελ εμέιημε θαη ηελ 

πξφνδν ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη αδηακθηζβήηεηε, θαζψο κέζσ απηήο δηαθηλήζεθαλ θαη 

δπκψζεθαλ νη κεγάιεο ηδέεο. Δηπκνινγηθά ε ιέμε κεηάθξαζε πξνέξρεηαη απφ ην 

αξραηνειιεληθφ ξήκα κεηά + θξάδσ πνπ ζεκαίλεη ιέσ θάηη κεηά. Άιισζηε, ε ιέμε 

«θξάδσ» ζήκαηλε ζηα αξραία ειιεληθά «ιέσ». Δπνκέλσο ε ιέμε κεηαθξάδσ ζεκαίλεη 

φηη «ιέσ θάηη πνπ ήδε έρεη γξαθεί θαη ην γξάθσ χζηεξα θαη αιιηψο» (Γεκεηξνχιηα & 

Κεληξσηήο, 2015:15). 

 ηε ζεκεξηλή επνρή, φπνπ ε ηερλνινγία θαη ε επηθνηλσλία έρνπλ ζεκεηψζεη 

ξαγδαία πξφνδν, ν φξνο ηεο κεηάθξαζεο είλαη πνιχζεκνο, θαζψο κπνξεί λα δειψλεη είηε 

α) ην κεηαθξάδεηλ, ηε δηαδηθαζία δειαδή κεηάβαζεο απφ κηα γιψζζα (γιψζζα - πεγή) ζε 

κία άιιε (γιψζζα - ζηφρν), είηε β) ην κεηάθξαζκα, ην απνηέιεζκα δειαδή απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ή αθφκα θαη γ) κηα αθεξεκέλε έλλνηα πνπ λα πεξηιακβάλεη ηφζν ηε 

δηαδηθαζία (κεηαθξάδεηλ), φζν θαη ην ηειηθφ πξντφλ ηεο (κεηάθξαζκα). Με ιίγα ιφγηα, ν 

φξνο ηεο κεηάθξαζεο κπνξεί λα πεξηγξαθεί, δε κπνξεί φκσο λα νξηζηεί κε αθξίβεηα 

(Γεκεηξνχιηα & Κεληξσηήο, 2015:9). 

πλήζσο ε έλλνηα ηεο «κεηάθξαζεο» ηαπηίδεηαη ζηε ζθέςε ησλ πεξηζζφηεξσλ κε 

ηε κεηαηξνπή ελφο θεηκέλνπ γξαπηνχ ή πξνθνξηθνχ απφ κία γιψζζα ζε κία άιιε. 

Σαπηίδεηαη δειαδή κε ηελ δηαγισζζηθή κεηάθξαζε, ε νπνία απνηειεί κία απφ ηηο ηξεηο 

θαηεγνξίεο κεηάθξαζεο πνπ πεξηγξάθεη ν ξσζνακεξηθαλφο δνκηζηήο R. Jakobson ζην 

δνθίκηφ ηνπ κε ηίηιν «On linguistic aspects of translation». Πην αλαιπηηθά ν Jakobson 

νξίδεη θαη πεξηγξάθεη ηξεηο θαηεγνξίεο κεηάθξαζεο: 

 α) ηελ ελδνγισζζηθή κεηάθξαζε (intralingual translation) ή αλαδηαηχπσζε 

(rewording) πνπ είλαη «ε εξκελεία ησλ γισζζηθψλ ζεκείσλ κέζσ άιισλ 

ζπκβφισλ ηεο ίδηαο γιψζζαο», 
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 β) ηελ δηαγισζζηθή κεηάθξαζε (interlingual translation) ή θαζ’ απηή κεηάθξαζε 

(translation proper) πνπ είλαη «ε εξκελεία ησλ γισζζηθψλ ζεκείσλ κέζσ κηαο 

άιιεο γιψζζαο» θαη 

 γ) ηελ δηαζεκεησηηθή κεηάθξαζε (intersemiotic translation) ή κεηάιιαμε 

(transmutation), πνπ είλαη «ε εξκελεία ησλ γισζζηθψλ ζεκείσλ κέζσ ησλ 

ζπκβφισλ κε ιεθηηθψλ ζεκεηαθψλ ζπζηεκάησλ» (Jacobson, 1959: 233).  

Παξαηεξνχκε φηη ν Jakobson νξίδεη ηελ ελδνγισζζηθή κεηάθξαζε σο κηα 

δηαδηθαζία παξάθξαζεο θάηη πνπ, φπσο ζα δνχκε, δελ ζπκθσλεί κε ηνλ νξηζκφ ηεο ζηελ 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία (Ρψζζνγινπ, 2013:10), ζηελ νπνία σο «ελδνγισζζηθή» 

ραξαθηεξίδεηαη ε κεηάθξαζε ελφο γξαπηνχ θεηκέλνπ, ην νπνίν αλήθεη ζην θνξκφ ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο, αιιά παξαπέκπεη ζε κηα αξραηφηεξε θάζε ηεο, ε νπνία δελ επηηξέπεη 

ζηνπο νκηιεηέο ηεο ζχγρξνλεο γιψζζαο ηελ απηφκαηε πξφζιεςε ηνπ θεηκέλνπ 

(Μαξσλίηεο, 2000:2). ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ν φξνο ηεο 

«ελδνγισζζηθήο κεηάθξαζεο» ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία βαζίζηεθε πάλσ ζην 

ηδενιφγεκα ηεο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ζηελ αδηάζπαζηε κνξθή ηεο απφ 

ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα (Ρψζζνγινπ, 2013:10).  

Δλ νιίγνηο ζηελ μέλε βηβιηνγξαθία ε ρξήζε ηνπ φξνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ζπγρξνληθή κειέηε ηεο γιψζζαο, ελψ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ε έλλνηα ηεο αθνξά 

ηε δηαρξνλία ηεο γιψζζαο, δειαδή ηε κεηάθξαζε κηαο αξραηφηεξεο κνξθήο ηεο γιψζζαο 

ζηε ζχγρξνλε ηεο κνξθή (Ρψζζνγινπ, 2013:10). Άιισζηε, ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο ε κεηαθνξά απφ κηα παιαηφηεξε κνξθή ηεο ζε κηα πην ζχγρξνλε είρε μεθηλήζεη 

απφ ηελ αξραηφηεηα, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ε ελδνγισζζηθή κεηάθξαζε είλαη 

δηαρξνληθή. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ελδνγισζζηθήο κεηάθξαζεο απφ ηελ 

αξραηφηεηα δίλεηαη ζηελ αξηζηνθαληθή θσκσδία Γαηηαιείο, φπνπ παξνπζηάδνληαη 

καζεηέο λα κεηαθξάδνπλ ηα νκεξηθά έπε ζε κηα κνξθή ειιεληθψλ πνπ ήηαλ πην 

πιεζηέζηεξε ζ’ απηνχο θαη πην θαηαλνεηή (Montanari, 1991:2-3). 

ηηο δπηηθέο θνηλσλίεο κε πινχζηα ινγνηερληθή παξάδνζε, φπσο είλαη ε 

ειιεληθή, παξαηεξείηαη ε αλάγθε λα κεηαθεξζνχλ ηα θείκελα ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

γξακκαηείαο ζηε λενειιεληθή, θαζψο ηα έξγα απηά αθελφο είλαη γηα ηνπο ζεκεξηλνχο 

αλαγλψζηεο γισζζηθά αλνίθεηα θαη αθεηέξνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα 

θαηαλφεζεο. Δπνκέλσο, πξνθχπηεη  ε αλάγθε ελδνγισζζηθήο κεηάθξαζεο. Δμαηηίαο ηνπ 
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γεγνλφηνο φηη δελ ππάξρεη ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα ηελ κειέηε ηεο ελδνγισζζηθήο 

κεηάθξαζεο, νη κειεηεηέο εθαξκφδνπλ ηηο ίδηεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

κειεηήζνπλ ηελ δηαγισζζηθή κεηάθξαζε (Κφξθα, 2019:4-6).  

Ζ Κ. Zethsen – Korning, κειεηψληαο ηηο δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ηεο Βίβινπ ζηα 

δαλέδηθα δηαπίζησζε φηη ηφζν ζηελ ελδνγισζζηθή φζν θαη ζηελ δηαγισζζηθή 

κεηάθξαζε πηνζεηνχληαη νη ίδηεο ζηξαηεγηθέο (π.ρ. πξνζζήθε, παξάιεηςε, παξάθξαζε, 

απινπνίεζε θ.α.) γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο απφ ηνλ πνιηηηζκφ-ζηφρν θαη φηη 

ζηελ ελδνγισζζηθή κεηάθξαζε νη ζηξαηεγηθέο απηέο εκθαλίδνληαη ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ (Zethsen – Korning, 2009:808). Απφ ηηο ζηξαηεγηθέο απηέο ζπρλφηεξα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο κεηαθξαζηέο ε απινπνίεζε, (θπξίσο φηαλ κεηαθξάδνπλ έξγα 

ηεο θιαζηθήο ινγνηερλίαο γηα παηδηά), ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο 

γλψζεο, ηνπ ρξφλνπ, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο έθηαζεο (Zethsen – Korning, 2009:806-

807). ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία απηέο νη ζηξαηεγηθέο, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, 

δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ελδνγισζζηθή κεηάθξαζε αιιά ζηε δηαζθεπή.  

Αλαθνξηθά κε ηηο ελδνγισζζηθέο κεηαθξάζεηο αξραηνειιεληθψλ θεηκέλσλ ζηε 

λενειιεληθή έρνπλ θαζηεξσζεί ζηε κεηαθξαζηηθή ζεσξία θαη πξαθηηθή δχν εηδψλ δεχγε  

κεηάθξαζεο: ε θηινινγηθή θαη ε ινγνηερληθή. Ο Γ. Μαξσλίηεο δηαθξίλεη θαη έλα ηξίην 

είδνο κεηάθξαζεο, ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

θαη είλαη ε ζρνιηθή κεηάθξαζε (Μαξσλίηεο, 2000: 3-5).  

ζνλ αθνξά ηελ  θηινινγηθή, απηή γίλεηαη θαηά θαλφλα απφ θηινιφγνπο θαη 

βαζίδεηαη ζηελ ζπλνιηθή επνπηεία ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνξά ην κεηαθξαδφκελν έξγν 

θαη ηελ εξκελεία θάπνηνπ ελδερνκέλσο πξνβιεκαηηθνχ ρσξίνπ. πλήζσο παξαζέηεη ην 

πξσηφηππν θείκελν θαη ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηελ θαηαλφεζή ηνπ. 

Δζηηάδεη ζηε γιψζζα - πεγή θαη ελδηαθέξεηαη γηα ηα ζεκαηλφκελα (Ρψζζνγινπ, 2013:8). 

 Αληίζεηα, ε ινγνηερληθή κεηάθξαζε δηεθδηθεί ηελ απηνλνκία ηεο, αθνχ δελ 

παξαζέηεη ην πξσηφηππν θείκελν. Σν θείκελν απνδίδεηαη ζηε λέα ειιεληθή απφ θάπνηνλ 

ινγνηέρλε κε φξνπο ηεο ζχγρξνλεο ινγνηερληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ ινγνηέρλε-

κεηαθξαζηή,  ν νπνίνο πνιχ ζπρλά παξαβιέπεη ηα θηινινγηθά πξνβιήκαηα ηνπ θεηκέλνπ. 

Ο Γ. Καξγηψηεο δηαθξίλεη ηελ ινγνηερληθή κεηάθξαζε αλάινγα απφ ην αλ έγηλε απφ 

ινγνηέρλε ή κε ζε ελδνγισζζηθή ινγνηερληθή κεηάθξαζε θαη ζε ελδνγισζζηθή 

αληίζηνηρα (Καξγηψηεο, 2012:18). Ζ ινγνηερληθή κεηάθξαζε, άιισζηε ζε αληίζεζε κε 
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ηε θηινινγηθή εζηηάδεη ζην λφεκα θαη ζηε κεηαθνξά ηεο γιψζζαο-πεγήο (Ρψζζνγινπ, 

2013:8).  

Αλαθνξηθά κε ηα έξγα πνπ κειεηνχκε, απηά απνηεινχλ δηαζθεπέο έξγσλ ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο θαη ζηεξίρζεθαλ ζε ελδνγισζζηθέο κεηαθξάζεηο ησλ 

αξρηθψλ έξγσλ. Άιισζηε, ε γιψζζα ηνπ πξσηνηχπνπ (αξραία ειιεληθή) βξίζθεηαη 

ρξνληθά πνιχ καθξηά απφ ηε ζχγρξνλή ηεο (λενειιεληθή) θαη γηα ην ιφγν απηφ ε 

ζπγγξαθέαο θαη εηθνλνγξάθνο ζηεξίρζεθε ζε έγθξηηεο ελδνγισζζηθέο κεηαθξάζεηο. ηα 

επφκελα θεθάιαηα ζα δνχκε φηη ζηεξίρζεθε θπξίσο ζε ελδνγισζζηθέο κεηαθξάζεηο 

ινγνηερλψλ. 

 

1.2 Ζ κεηαηξνπή έξγσλ ηεο θιαζηθήο ινγνηερλίαο ζε έξγα γηα παηδηά 

 

Σα έξγα κε ηα νπνία αζρνιείηαη ε παξνχζα κειέηε απνηεινχλ δηαζθεπέο έξγσλ 

ηεο ινγνηερλίαο ησλ ελειίθσλ θαη εηδηθφηεξα ηεο θιαζηθήο ινγνηερλίαο γηα παηδηά. Ωο 

θιαζηθφ ραξαθηεξίδεηαη έλα έξγν, ην νπνίν «απνηειεί κέξνο ηεο πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο κηαο ρψξαο θαη είλαη άμην λα αλήθεη ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ θαη ζηελ 

παγθφζκηα ινγνηερλία» (Ladmiral, 1991:6). Ζ Αι. Εεξβνχ ζηεξηδφκελε ζηνλ νξηζκφ ηνπ 

Gadamer γηα ηελ έλλνηα ηνπ θιαζηθνχ, ζπκπιεξψλεη φηη «θιαζηθφ είλαη ην έξγν πνπ έρεη 

θάηη ελδηαθέξνλ λα πεη ζηνλ θαζέλαλ απφ καο μερσξηζηά, αλεμάξηεηα απφ γεληά, 

εζληθφηεηα θαη πνιηηηθή ηδενινγία, ζαλ λα είρε γξαθηεί εηδηθά γηα (ηνλ θαζέλα απφ) καο» 

(Εεξβνχ, 2006:1-2). Απηφ αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ηα έξγα ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

γξακκαηείαο.  

Σα έξγα απηά απφ έξγα ηεο ινγνηερλίαο ησλ ελειίθσλ κεηαηξέπνληαη κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ κεραληζκψλ κεηακφξθσζεο (Εεξβνχ, 2012:122), πνπ ζα δνχκε ζηε 

ζπλέρεηα, ζε έξγα γηα παηδηά. Τπάξρνπλ δχν θχξηνη κεραληζκνί κεηακφξθσζεο θεηκέλσλ 

απφ ηε κία ινγνηερλία ζηελ άιιε: α) ε δηαζθεπή θαη β) ε κεηαγξαθή. Καηά ηελ 

δηαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία ην θείκελν ηεο ινγνηερλίαο ησλ ελειίθσλ κεηαηξέπεηαη ζε 

θείκελν πξνζηηφ γηα παηδηά, ελψ αληίζεηα θαηά ηελ κεηαγξαθηθή δηαδηθαζία έλα θείκελν 

ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο κεηακνξθψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε 

ινγνηερλία ησλ ελειίθσλ (Εεξβνχ, 2012:122). Ο Genette, γηα ην δεπηεξνγελέο έξγν πνπ 
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πξνέξρεηαη απφ έλα αθεηεξηαθφ κέζσ κηαο κεηαζρεκαηηζηηθήο δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνηεί 

ηνλ φξν ππεξθείκελν (hypertexte), αληί γηα ηνλ φξν δηαζθεπή (Genette, 2018:36). 

 Καζψο ηα έξγα πνπ κειεηάκε είλαη έξγα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ινγνηερλία 

ησλ ελειίθσλ θαη κεηαηξάπεθαλ ζε έξγα ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, γη’ απηφ ην ιφγν θαη 

ζηε παξνχζα κειέηε δε ζα καο απαζρνιήζεη ν κεραληζκφο ηεο κεηαγξαθήο. ην ζεκείν 

απηφ αμίδεη λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη παξά ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο ζε ινγνηερλία ησλ 

ελειίθσλ θαη ζε Παηδηθή ινγνηερλία, νη δχν απηέο ινγνηερλίεο «αιιεινηξνθνδνηνχληαη 

θη εκπινπηίδνληαη ακνηβαία ζ’ έλα αέλαν παηρλίδη απνρσξηζκνχ θαη ζπλάληεζεο» 

(Εεξβνχ, 2012:115). 

 

1.2.1 Ζ έλλνηα θαη ν όξνο ηεο δηαζθεπήο 

 

Απφ ηα έξγα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο δηαπηζηψλεηαη φηη ν φξνο ηεο  

δηαζθεπήο εκθαλίζηεθε θαηά ηνλ 5
ν
 αη. π.Υ. θαη ζήκαηλε ηελ «πξνκήζεηα» ή ηνλ 

«εμνπιηζκφ». Καηά ηελ ειιεληζηηθή φκσο πεξίνδν ε ρξήζε ηνπ φξνπ πεξηνξίδεηαη «ζηελ 

πεξηνρή ησλ ιφγσλ θαη – θπξίσο- ησλ θεηκέλσλ» (Καιθάλε, 2004:18).  

Ζ δηαζθεπή είλαη έλαο κεραληζκφο πνπ πξνζεγγίδεη έλα θείκελν ηεο ινγνηερλίαο 

ησλ ελειίθσλ κε ζθνπφ λα ην θάλεη πξνζηηφ ζηα παηδηά. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

είλαη ηα θείκελα ησλ θιαζηθψλ ζπγγξαθέσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Οκήξνπ, ηνπ 

Αξηζηνθάλε, ηνπ αίμπεξ θ.α., πνπ φπσο ζεκεηψλεη ε Αι. Εεξβνχ γηα λα γίλνπλ πξνζηηά 

ζηα παηδηά κεηακνξθψλνληαη κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο, ε νπνία δηέπεηαη ζπρλά απφ ηνπο 

«θαλφλεο ηεο παηδαγσγηθήο ινγνθξηηηθήο δενληνινγίαο» (Εεξβνχ, 2012:123) . 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηαζθεπή απνηειεί έλαλ παξαγσγηθφ κεραληζκφ, o νπνίνο 

αμηνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο κεηαζρεκαηηζηηθέο ηερληθέο, θαηαιήγεη ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ ινγνηερληθψλ κνξθψλ απφ θάπνηεο άιιεο αθεηεξηαθέο (Καθιάλε, 2004:45). Σν 

δεπηεξνγελέο απηφ έξγν πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηε δηαδηθαζία ζπληζηά απηφλνκε 

«θαιιηηερληθή δεκηνπξγία έληερλνπ ιφγνπ, κε δηθφ ηνπ ζπγγξαθέα θαη δηθή ηνπ παξνπζία 

ζην «ζψκα» ηεο ζχγρξνλεο γεγελνχο ινγνηερληθήο παξαγσγήο» (Γξακκαηάο, 2008:56). Ζ 

δηαζθεπή, φπσο ηνλίδεη θαη ε Sanders ππεξβαίλεη ηελ απιή κίκεζε θαη κειεηάηαη σο 

«ινγνηερληθφηεηα ηεο ινγνηερλίαο» (Κφξθα, 2019:8). 
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Ζ Δι. Καιθάλε νξίδεη ηε δηαζθεπή σο «κηα δηαδηθαζία «κεηαθχηεπζεο» θαη 

ηαπηφρξνλα πξνζαξκνγήο κηαο αξρηθήο ππφζεζεο γηα ελειίθνπο ελφο άιινπ θαηξνχ ζε 

ηδενινγηθά ξεχκαηα ή πξφηππα κηαο κεηαγελέζηεξεο θνηλσλίαο, θαζψο θαη ζε ηξέρνπζεο 

αληηιήςεηο γηα ην πψο «πξέπεη» λα είλαη θηηαγκέλν έλα θείκελν γηα παηδηά» (Καιθάλε 

2004:51). Παξαηεξνχκε ζηνλ παξαπάλσ νξηζκφ φηη ν φξνο ηεο δηαζθεπήο εκπεξηέρεη ηελ 

έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο. πσο ζεκεηψλεη ν . Παηζαιίδεο, νη θιαζηθνί καο ζπγγξαθείο 

ήηαλ «νη πξψηνη πνπ δίδαμαλ ηελ ηέρλε ηεο δηαζθεπήο/πξνζαξκνγήο, θαη κάιηζηα κε 

ζαπκαζηά απνηειέζκαηα», ελψ γηα πνιιά ρξφληα ε πξάμε απηή είρε απαμησζεί σο 

δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο δελ ζεσξνχηαλ πξάμε πξσηνηππίαο αιιά πξάμε 

πξνδνζίαο απέλαληη ζην αθεηεξηαθφ θείκελν (Παηζαιίδεο, 2013:148). 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη παξαηεξεζεί κηα απμαλφκελε ηάζε δηαζθεπήο 

έξγσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο, θπξίσο ησλ νκεξηθψλ επψλ θαη ησλ 

αξηζηνθαληθψλ θσκσδηψλ, κε απνηέιεζκα λα γελλάηαη ην εξψηεκα, γηα πνηφ ιφγν ηα 

έξγα απηά ζπλερίδνπλ λα δηαζθεπάδνληαη; Ο βαζηθφο ιφγνο ίζσο είλαη επεηδή νη 

δηαζθεπέο ζεσξνχληαη ρξήζηκεο. πσο ππνζηεξίδεη ε Δι. Καιθάλε, ηα αθεηεξηαθά έξγα, 

ζηα νπνία νη δηαζθεπαζηέο επηζηξέθνπλ ζπζηεκαηηθά, ζεσξνχληαη έξγα πνπ θαηεμνρήλ 

«πεξηέρνπλ θαη κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ ζηα παηδηά ζπκππθλσκέλε γλψζε θαη ζνθία θαη 

ζεκαληηθέο δηαρξνληθέο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνχ καο, πλεπκαηηθέο, εζηθέο, θνηλσληθέο θαη 

αηζζεηηθέο» (Καιθάλε, 2004:11). 

Δπηπιένλ, είλαη έξγα πνπ αλήθνπλ ζηελ εζληθή ινγνηερλία ησλ αλαγλσζηψλ, 

θαζψο θέξλνπλ ηνπο λεαξνχο αλαγλψζηεο ζε επαθή κε ηελ εζληθή πνιηηηζκηθή ηνπο 

θιεξνλνκηά. Μέζσ ησλ δηαζθεπαζκέλσλ έξγσλ νη λεαξνί αλαγλψζηεο θαινχληαη λα ηα 

εθηηκήζνπλ σο κλεκεία εζληθνχ πνιηηηζκνχ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε δηαηήξεζε θαη ζηε 

δηαηψληζε ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο εζληθνχ ινγνηερληθνχ θαλφλα (Καιθάλε, 2004:61). 

Απφ ηελ άιιε, ε Μέλε Καλαηζνχιε επηζεκαίλεη φηη νη δηαζθεπέο ζεσξνχληαη 

ρξήζηκεο, δηφηη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κέζα επθνιφηεξεο πξφζβαζεο ζην 

πξσηφηππν αξγφηεξα, θαζψο κπνξνχλ λα αθππλίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ λεαξψλ 

αλαγλσζηψλ γη’ απηφ. Ωζηφζν φκσο, ην πξφβιεκα κε ηελ εχθνιε πξφζβαζε ησλ λεαξψλ 

αλαγλσζηψλ ζε έξγα ηεο θιαζηθήο ινγνηερλίαο, είλαη φηη ίζσο νη απνδέθηεο κπνξεί λα 

αξθεζηνχλ ζηα δηαζθεπαζκέλα έξγα θαη λα κελ επηζηξέςνπλ πνηέ ζηα αθεηεξηαθά 

(Καλαηζνχιε 2007:141). Απηφ είλαη, φπσο ηνλίδεη ε Διέλε Καιθάλε, «ην παξάδνμν ηεο 
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δηαζθεπήο, ε νπνία ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα ζπληεξεηηθά θαη θπγφθεληξα σο πξνο ην αξρηθφ, 

αθεηεξηαθφ έξγν» (Καιθάλε, 2004:61).  

Δπηπξνζζέησο, νη δηαζθεπαζηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αξρηθφ θείκελν 

σο φρεκα γηα ηε κεηαβίβαζε ζπγθεθξηκέλσλ ηδενινγηψλ γηα ηνπο αλαγλψζηεο ηνπο. Έλα 

δηαζθεπαζκέλν θείκελν δειαδή, κπνξεί λα αλαπαξάγεη ηηο ηδενινγίεο πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλεο ζην αξρηθφ ή κπνξεί λα παξάγεη λέεο, ελαιιαθηηθέο ή αθφκε θαη 

αληηζεηηθέο ηδενινγηθέο ζέζεηο πξνο ην αξρηθφ θείκελν, νη νπνίεο ζπλδένληαη 

αλαπφθεπθηα κε ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη ζηνλ ρσξνρξφλν ηεο 

δηαζθεπήο (Καιθάλε, 2004:68). 

 

1. 3. 1  Οη δηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο 

 

H δηαζθεπή αμηνπνηεί νξηζκέλεο κεηαζρεκαηηζηηθέο ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζεη απφ έλα αθεηεξηαθφ έξγν έλα δεπηεξνγελέο πνπ ζα γίλεη πξνζηηφ ζηνπο 

κηθξνχο αλαγλψζηεο. Οη ζπλεζέζηεξεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηαζθεπέο 

απηέο είλαη α) ε παξάιεηςε, β) ε πξνζζήθε θαη γ) ε αιιαγή είδνπο.  

χκθσλα κε ηελ Αι. Εεξβνχ ε παξάιεηςε είλαη ε ζπλεζέζηεξε κνξθή ησλ 

δηαζθεπαζκέλσλ έξγσλ γηα παηδηά, θαζψο αθαηξεί φηη δελ ζα γηλφηαλ θαηαλνεηφ απφ έλα 

παηδί θαη επνκέλσο ηαπηίδεηαη κε ην είδνο ηεο απινπνίεζεο. Δπηπιένλ, ζεκεηψλεη φηη ε 

ηερληθή απηή αθαηξεί απφ ην δεπηεξνγελέο έξγν θαη φηη ζεσξείηαη «άηνπν» γηα ηνπο 

κηθξνχο αλαγλψζηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ηδενινγηθά ζπκθξαδφκελα, ηαπηίδνληαο κ’ 

απηφ ηνλ ηξφπν ηελ ηερληθή ηεο παξάιεηςεο κε ηελ παηδαγσγηθή ινγνθξηζία (Εεξβνχ, 

2012:123). 

Ζ ηερληθή ηεο πξνζζήθεο, αληηζέησο είλαη πην θαηαιπηηθή απφ ηελ παξάιεηςε, 

θαζψο ζηνρεχεη ζην λα πξνζαξκφζεη ην αθεηεξηαθφ θείκελν ζηα κέηξα ησλ κηθξψλ 

αλαγλσζηψλ. Έρεη ηε κνξθή επεμεγεκαηηθνχ ζρνιηαζκνχ θαη «‘δηθαηνινγεί’ πξφζσπα 

θαη γεγνλφηα, απνδίδεη πξνζέζεηο θαη θίλεηξα, νδεγψληαο θάπνηε ζε κία ηξνκαθηηθή 

αιινίσζε» (Εεξβνχ, 2012:123). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, φηαλ ε δηαζθεπή ρξεζηκνπνηεί ηε δηαδηθαζία αιιαγήο 

είδνπο, ηφηε ην δηαζθεπαζκέλν έξγν «πξνζαξκφδεηαη ζηνπο θαλφλεο θαη ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

δηέπνπλ ην λέν εηδνινγηθφ πιαίζην ζην νπνίν εγγξάθεηαη». Γειαδή κηα ζεαηξηθή δηαζθεπή 
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ελφο παξακπζηνχ θαζνξίδεηαη απφ άιιεο ζπκβάζεηο απ’ φηη κηα θεηκεληθή δηαζθεπή ηνπ 

(Οηθνλνκίδνπ, 2011:12). 

χκθσλα κε ηνπο Θ. Γξακκαηά θαη Σ. Μνπδαηζάθη, κηα δηαζθεπή ζεσξείηαη 

επηηπρεκέλε φηαλ βξεη αληαπφθξηζε απφ ηα παηδηά/απνδέθηεο ζηα νπνία απεπζχλεηαη. Γη’ 

απηφ ην ιφγν ν δηαζθεπαζηήο «νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηνπο εμήο κεραληζκνχο – ηερληθέο: 

i) ηελ αληηθαηάζηαζε κνξθνινγηθψλ δεδνκέλσλ 

ii) ηε ζπλεηδεηή απφθξπςε ιέμεσλ, θξάζεσλ, εηθφλσλ 

iii) ηελ παξεκβνιή ζθελψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζην πξσηφηππν  

     θαη γεληθά αλάγνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο παξάιεηςεο, ή ηεο πξνζζήθεο  

     δεδνκέλσλ» (Γξακκαηάο & Μνπηζαδάθηο, 2008:54). 

 

1. 3.2 Σν αθεηεξηαθό θείκελν θαη ηα δεπηεξνγελή θείκελα  
 

Έλα θείκελν ραξαθηεξίδεηαη σο δηαζθεπή φηαλ έρεη ζρέζε κε έλα αθεηεξηαθφ 

θείκελν, ην νπνίν είλαη θιαζηθφ έξγν θαη καο έρεη παξαδνζεί ζε πάγηα κνξθή. Σν λέν ή 

δεπηεξνγελέο έξγν δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ δηαζθεπαζηή, έρνληαο σο βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 

θεηκεληθφηεηαο ηνπ αθεηεξηαθνχ έξγνπ δειαδή ην είδνο ηνπ, ηελ ηζηνξία, ηνπο 

ραξαθηήξεο, ηελ πινθή θαη ηελ εγγεγξακκέλε ηδενινγία. 

Παιαηφηεξα ππήξρε ε ζεψξεζε φηη ηα δεπηεξνγελή έξγα ήηαλ άκεζα 

ζπλδεδεκέλα κε ηα αθεηεξηαθά ηνπο έξγα, ζεψξεζε πνπ απνδείρζεθε απφ ηελ έξεπλα 

ησλ J. Stephens θαη R. McCallum εζθαικέλε. Οη δχν εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ απφ ηελ 

έξεπλά ηνπο πάλσ ζε δεπηεξνγελή θείκελα παηδηθψλ δηαζθεπψλ φηη ην αθεηεξηαθφ 

θείκελν ή φπσο αιιηψο ην νλνκάδνπλ ην πξνθείκελν (pre-text) δελ είλαη έλα θαη 

κνλαδηθφ θαη φηη είλαη δπζδηάθξηην (Stephens & McCallum, 1998:3-5). Απηφ ζπκβαίλεη 

ηφζν κε ηα ιατθά παξακχζηα, φζν θαη κε ηηο δηαζθεπέο έξγσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

γξακκαηείαο.  

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε νπνία απνηειεί άιισζηε αληηθείκελν ηεο κειέηεο 

καο, ν εθάζηνηε δηαζθεπαζηήο κπνξεί λα ζπκβνπιεπηεί εθηφο απφ ην πξσηφηππν έξγν 

θαη πξνυπάξρνπζεο κεηαθξάζεηο κε ζθνπφ λα έρεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ έξγνπ πνπ 

δηαζθεπάδεη. Καζψο νη δηαζθεπέο ησλ έξγσλ ηνπ Αηζρχινπ θαη ηνπ Αξηζηνθάλε 

απνηεινχλ ζεαηξηθά έξγα, είλαη θπζηθφ ζηα πξνθείκελά ηνπο λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηηο 
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ζεαηξηθέο ηνπο παξαζηάζεηο, νη νπνίεο άθεζαλ ην ζηίγκα ηνπο ζηα δεπηεξνγελή έξγα ή 

ζηελ εηθνλνγξάθεζή ηνπο. 

πσο επηζεκαίλεη ε Δι. Καιθάλε ηα ζεαηξηθά πξνθείκελα ζπληζηνχλ ηα πην 

επδηάθξηηα δηαθείκελα (αλ θαη απηφ δελ ζπκβαίλεη πάληα) ηνπ λένπ έξγνπ, επεηδή είλαη 

ήδε «δηακεζνιαβεκέλα, δηακνξθσκέλα απφ ηα εξκελεπηηθά ζρήκαηα κε ηα νπνία νη 

δεκηνπξγνί ηνπο πξνζέγγηζαλ θαη απέδσζαλ ην αξρηθφ έξγν» (Καιθάλε, 2004:50). 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζηελ παξνχζα κειέηε νξίδνπκε σο αθεηεξηαθά έξγα ηα 

πξσηφηππα έξγα ηνπ Οκήξνπ, ηνπ Αηζρχινπ θαη ηνπ Αξηζηνθάλε θαη σο πξνθείκελα ηα 

δηακεζνιαβεκέλα έξγα δειαδή ηηο κεηαθξάζεηο, πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε νθία 

Εαξακπνχθα σο αθεηεξηαθά πιηθά γηα ηελ αθήγεζε ή ηελ εηθνλνγξάθεζή ηεο. 

 

1.4 Γηαθεηκεληθόηεηα  

 

Ζ παγθφζκηα ινγνηερλία αξρίδεη κε ηα νκεξηθά έπε. Ζ Ηιηάδα θαη ε Οδχζζεηα 

παξφηη απνηεινχλ αξρεηππηθά έξγα ζηελ νπζία είλαη «επαλεγγξαθέο πξνγελέζηεξα 

δηαηππσκέλσλ θαη πξνθνξηθά δηαζσζκέλσλ ζηε ζπιινγηθή ηζηνξηθή κλήκε κπζηθψλ 

ζεκάησλ» (Γξακκαηάο, 2008:57). Παξαηεξνχκε φηη αλάκεζα ζηνπο κχζνπο θαη ηα έπε 

ππάξρεη αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε. Ζ αιιειεμάξηεζε ζπλδέεηαη κε ηελ 

αλαδήηεζε ησλ πεγψλ ελφο θεηκέλνπ. Σν θαηλφκελν ηεο αιιειεμάξηεζεο θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ νλνκάδεηαη δηαθεηκεληθφηεηα. Ωο 

δηαθεηκεληθφηεηα δειαδή, νξίδεηαη ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε έλα θείκελν 

κε έλα άιιν ή άιια θείκελα.  

Ζ Αι. Εεξβνχ ρξεζηκνπνηεί έλα ζπλνπηηθφ θαη πεξηεθηηθφ νξηζκφ γηα ηελ 

δηαθεηκεληθφηεηα, ηελ νπνία νξίδεη σο ηε «ζπγρξνληθή θαη δηαρξνληθή ζρέζε ζπλχπαξμεο 

θαη δηαξθνχο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα θείκελα, πνπ δηέπεη ηε δεκηνπξγία ηνπο αιιά θαη 

ηελ αλάγλσζή ηνπο». Δπηζεκαίλεη φηη «ε δηαθεηκεληθφηεηα δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηα 

θείκελα, αιιά θαη κε κηα ζεηξά άιισλ παξαζηάζεσλ θαη εκπεηξηψλ», ελψ ζπγρξφλσο 

«επεξεάδεηαη απφ εμσινγνηερληθέο θαη εμσθεηκεληθέο ζπληζηψζεο» (Εεξβνχ, 2012:166 θαη 

169). Οη ζπληζηψζεο απηέο απνηεινχλ ηνπο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ παξαγσγή λνήκαηνο ζε θάζε ηζηνξηθή ζηηγκή (Οηθνλνκίδνπ, 2018:70).  

Κσδηθνπνηψληαο ηηο εθθάλζεηο ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο ε Αι. Εεξβνχ εληνπίδεη ηηο 

εμήο κνξθέο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο θεηκεληθέο ζρέζεηο: 
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1. ηελ εγγξαθή ελφο θεηκέλνπ κέζα ζε έλα άιιν κε ηε κνξθή είηε απνζπαζκάησλ 

είηε αλαθνξψλ, 

2. ηε δηαζθεπή θιαζηθψλ θεηκέλσλ (π. ρ νκεξηθά έπε, Βίβινο θ.α.)  

3. ηε κεηαγξαθή ελφο θεηκέλνπ ην νπνίν κπνξεί είηε λα αληηζηξαθεί, είηε λα 

ζπγθξνπζηεί κε ην αξρηθφ θαη 

4. ηε κεηνπζίσζε ελφο θεηκέλνπ, ην νπνίν κεηνπζηψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε απφ 

έξγν ηεο Παηδηθήο ινγνηερλίαο λα απεπζχλεηαη ζηνπο ελήιηθεο ( Εεξβνχ, 

2012:172-173). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εγγξαθήο ελφο θεηκέλνπ κέζα ζε έλα άιιν κε ηε κνξθή  

απνζπαζκάησλ, απφ ηα έξγα πνπ κειεηάκε απνηειεί ε Οξέζηεηα ζηελ νπνία, φπσο ζα 

δνχκε κέζα ζηε δηαζθεπή εγγξάθνληαη απνζπάζκαηα ζηίρσλ απφ ην πξσηφηππν. 

ηίρνη δειαδή γξακκέλνη  ζηα αξραία ειιεληθά. χκθσλα κε ηελ Σ. Σζηιηκέλε «ε 

δηαθεηκεληθφηεηα δελ αθνξά κφλν ην θείκελν αιιά θαη ηελ εηθφλα» θαη απνηειεί 

αθεγεκαηηθή ηερληθή ηνπ νπηηθνχ θεηκέλνπ, ε νπνία νλνκάδεηαη δηεηθνληθφηεηα 

(Σζηιηκέλε, 2007:65). 

 

1.5 Σν ζπγθείκελν 

 

Σν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ν δηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί ηα λέα ή δεπηεξνγελή 

έξγα ηνπ νλνκάδεηαη ζπγθείκελν (context). Μέζα ζην ζπγθείκελν επηδξνχλ δχν 

παξάγνληεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο / ηδενινγηθήο θαη εηδνινγηθήο πξνέιεπζεο. Σν 

ζπγθείκελν, ζπληζηά ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα αθεηεξηαθά έξγα, ηα νπνία 

απεπζχλνληαη ζε ελήιηθνπο κηαο άιιεο επνρήο, πξνζαξκφδνληαη ζηα ηδενινγηθά 

ξεχκαηα, ζηα πξφηππα θαη ζηηο αληηιήςεηο κηαο κεηαγελέζηεξεο θνηλσλίαο γηα ηνλ 

«νξζφ» ηξφπν κε βάζε ηνλ νπνίν πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα θείκελν γηα παηδηά 

(Καιθάλε, 2004:51). πσο επηζεκαίλεη ε Μ. παλάθε, «νη πνιηηηζκηθέο 

δηακεζνιαβήζεηο, νη αθεγεκαηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη ε ηειηθή κνξθή ησλ λέσλ 

δεκηνπξγεκάησλ, πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαθεηκεληθήο επεμεξγαζίαο, ζπλαξηψληαη 

κε ηα θαιιηηερληθά ξεχκαηα θαη ηα ηζηνξηθά θαη πνιηηηθνθνηλσληθά ζπκθξαδφκελα ηεο 

επνρήο θαηά ηελ νπνία γξάθνληαη θαη δηαβάδνληαη ηα έξγα απηά» (παλάθε, 2011: 34). 
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Με εμαίξεζε ηα νκεξηθά έπε, ε αηζρχιεηα Οξέζηεηα θαη νη αξηζηνθαληθέο θσκσδίεο 

γξάθηεθαλ γηα λα παίδνληαη κπξνζηά ζην ελήιηθν αζελατθφ θνηλφ ηνπ 5
νπ

 θαη 4
νπ

 αη. π. 

Υ. Οη δηαζθεπέο απηψλ ησλ έξγσλ δειψλνπλ, φπσο ζα δνχκε ζηα επφκελα θεθάιαηα φηη 

απεπζχλνληαη ζε παηδηά. Παξαηεξνχκε δειαδή φηη κεηαμχ ησλ πξσηφηππσλ έξγσλ θαη 

ησλ δεπηεξνγελψλ ζπληειείηαη έλα εηδνινγηθφ θαη ρσξνρξνληθφ άικα.   

 

1.6 Ζ αθήγεζε θαη νη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαηά ηνλ G. Genette 

 

Ζ αθήγεζε είλαη ε ηέρλε ηεο δηήγεζεο ηζηνξηψλ ζε έλα αθξναηήξην, κε ζηφρν ηε 

κεηαβίβαζε κελπκάησλ (εξαθείκ & Φεζάθεο, 2010:521). πγρξφλσο είλαη κηα 

επηθνηλσληαθή πξάμε πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ αθεγεηή θαη ηνλ απνδέθηε ηεο αθήγεζεο 

(Φαξίλνπ - Μαιακαηάξε, 2001:1001). Ωο πξψηε κνξθή αθήγεζεο ζεσξνχληαη νη κχζνη 

θαη ηα νκεξηθά έπε, φπνπ κεηαβηβάδνληαη γεγνλφηα θαη αμίεο ζηηο κεηαγελέζηεξεο γεληέο 

ζε πξνθνξηθή κνξθή. Ζ αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο ζε επξχ θνηλφ, ή ε δξακαηνπνίεζε ηεο 

ζην ζέαηξν ή ηνλ θηλεκαηνγξάθν απνηειεί φρεκα έθθξαζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ππφζηαζεο 

ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο ζεξαπεχεη πεγαίεο εζσηεξηθέο ηνπ αλάγθεο (Ξαζηέξλνπ, 2013:39). 

Ζ αθήγεζε απνηειεί έλα είδνο ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνηθίιεο 

πεξηζηάζεηο θαιχπηνληαο έηζη έλα κεγάιν θάζκα ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο. Ωο 

θπξίαξρε κνξθή ιφγνπ ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο θαηείρε αλέθαζελ πξσηαξρηθή ζέζε 

ζηελ ηαμηλφκεζε θαη ηε δηδαζθαιία ησλ θεηκέλσλ. Άιισζηε, κε βάζε ηνλ αθεγεκαηηθφ 

ιφγν νξγαλψλνληαη εμηζηνξήζεηο πξνζσπηθψλ βησκάησλ, ηζηνξηθέο αθεγήζεηο, 

ινγνηερληθά θείκελα θ.α. Οη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο καο βνεζνχλ, λα πξνζεγγίζνπκε έλα 

ινγνηερληθφ έξγν θαη απνηεινχλ πεδίν έξεπλαο ηεο ζεσξίαο ηεο αθήγεζεο ή αιιηψο ηεο 

αθεγεκαηνινγίαο. Ζ ζεσξία ηεο αθήγεζεο εμεηάδεη «ηε θχζε, ηε κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία 

κηαο αθήγεζεο» (Φαξίλνπ - Μαιακαηάξε, 2001:973) θαη νη απαξρέο ηεο ηνπνζεηνχληαη 

ζηελ πιαησληθή Πνιηηεία (κίκεζηο/δηήγεζηο) θαη ηελ αξηζηνηειηθή Πνηεηηθή (κχζνο = 

πινθή) (Φαξίλνπ - Μαιακαηάξε, 2001:974). 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα νη Ρψζνη θνξκαιηζηέο έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

ζηε κειέηε ηεο ινγνηερληθήο κνξθήο, ζεσξψληαο φηη ε εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ελφο 

ινγνηερληθνχ ιφγνπ θαη ελφο κε ινγνηερληθνχ είλαη ε ινγνηερληθφηεηα, δειαδή 

ν,ηηδήπνηε θάλεη ηε ινγνηερληθή γιψζζα λα δηαθέξεη απφ ηνλ επηθνηλσληαθφ ιφγν 
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(Καιιίλεο, 2005:14).  Έηζη δηέθξηλαλ ηνλ κχζν (fabula) απφ ηελ πινθή/ ππφζεζε (sjuzet), 

ππνζηεξίδνληαο φηη είλαη κηα ππνζεηηθή θαηαζθεπή πνπ κπνξεί θάζε θνξά λα 

δηαηππψλεηαη θαη λα πξαγκαηψλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, ν κχζνο ησλ 

Αηξεηδψλ, αιιηψο πξαγκαηψλεηαη ζηελ Οξέζηεηα ηνπ Αηζρχινπ θαη αιιηψο ζηελ Ζιέθηξα 

ηνπ Δπξηπίδε (Καιιίλεο, 2005:14). Σελ ίδηα επνρή δηακνξθσλφηαλ θαη κηα άιιε 

παξάδνζε απηή ηεο αγγιν-ακεξηθαληθήο Νέαο Κξηηηθήο, ε νπνία «έδηλε έκθαζε ζηελ 

εμέηαζε ηεο νπηηθήο γσλίαο (showing vs telling)» (Φαξίλνπ – Μαιακαηάξε, 2001:974). 

Ζ αθεγεκαηνινγία, φξνο πνπ αλήθεη ζηνλ Todorov (1969), αλαπηχζζεηαη σο 

αλεμάξηεηνο επηζηεκνληθφο θιάδνο ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο απφ ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη έπεηηα (Καςσκέλνο, 2007:11), ελψ βξέζεθε ζηελ αθκή 

ηεο ηελ εηθνζαεηία 1960-1980, δειαδή ηελ πεξίνδν ηνπ ζηξνπθηνπξαιηζκνχ/δνκηζκνχ. 

Οη δνκηζηέο ζεσξεηηθνί εκπλεφκελνη απφ ηηο απφςεηο ηνπ F. de Saussure γηα ηε γιψζζα, 

εξγάζηεθαλ πάλσ ζε κηα λέα δηάθξηζε κεηαμχ ηζηνξίαο (histoire) θαη ιφγνπ (discours). 

Μέζσ απηήο ηεο δηάθξηζεο ππνζηήξημαλ φηη ε ηζηνξία είλαη ην αληηθείκελν ηνπ ιφγνπ θαη 

φηη ν ιφγνο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηψλεηαη ε ηζηνξία (Καιιίλεο, 2005:14).  

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπλεηζθνξέο ηνπ G. Genette ζηελ αθεγεκαηνινγία 

είλαη ε  επέθηαζε απηήο ηεο δηκεξήο δηάθξηζεο ζε ηξηκεξή, θαζψο ν Genette ζηνλ φξν 

ηζηνξία (histoire) πξεζέζεζε ηνπο φξνπο αθήγεζε (recit) θαη αθεγείζζαη / αθεγεκαηηθή 

δηαδηθαζία (narration)  (Genette, Φαξίλνπ – Μαιακαηάξε, 2001:973).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Genette πξφηεηλε κηα ηξηεπίπεδε ηεξάξρεζε ηνπ 

αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη α) ηελ ηζηνξία (histoire-story) πνπ 

απνηειεί ην κχζν, δειαδή ηε ρξνληθή θαη αηηηαθή ζρέζε ησλ γεγνλφησλ πξηλ απηά 

απνδνζνχλ κε ιέμεηο, β) ηελ αθήγεζε (recit/narrative), ε νπνία δειψλεη ηνλ πξνθνξηθφ ή 

γξαπηφ ιφγν κέζσ ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξία, δειαδή ην ίδην ην αθεγεκαηηθφ 

θείκελν θαη γ) ην αθεγείζζαη/αθεγεκαηηθή δηαδηθαζία (narration/narrating), ε νπνία 

απνηειεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξάγεηαη ε αθήγεζε (Genette, 2017: 85-87 θαη 

Καιιίλεο, 2005:15). 

O G. Genette ζεσξεί φηη έλα αθήγεκα απνηειεί «έλα γισζζηθφ πξντφλ πνπ 

δηαιακβάλεη ηε ζρέζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ γεγνλφησλ, είλαη ίζσο ζεκηηφ λα ην δνχκε σο 

ην αλάπηπγκα ελφο ξεκαηηθνχ ηχπνπ, κε ηε γξακκαηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ: ηελ επέθηαζε ελφο 

ξήκαηνο». Έρνληαο σο αθεηεξία απηή ηελ άπνςε, δαλείδεηαη ηηο γξακκαηηθέο θαηεγνξίεο 
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ηνπ ξήκαηνο θαη αλαιχεη ην αθεγεκαηηθφ θείκελν ζχκθσλα κ’ απηέο, δειαδή ζε: ρξφλν,  

έγθιηζε θαη θσλή (Genette, 2017: 91). 

 

Α. Υξφλνο 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ρξφλνπ ζε έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν, μεθηλά απφ ηελ κειέηε 

ησλ ρξνληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο αθήγεζεο. Σφζν ε ηζηνξία φζν θαη ε 

αθήγεζε δηέπνληαη απφ θάπνηα ρξνληθφηεηα, πνπ είλαη ν ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο θαη ν ρξφλνο 

ηεο αθήγεζεο. Πην αλαιπηηθά, ν ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο είλαη ε θπζηθή δηαδνρή ησλ 

γεγνλφησλ (ρξφλνο ηνπ κχζνπ), ελψ ν ρξφλνο ηεο αθήγεζεο (ςεπδνρξφλνο) είλαη «ε 

αθνινπζία ησλ γισζζηθψλ ζεκείσλ πνπ αλαπαξηζηά ηα γεγνλφηα απηά» θαη αθνξά απφ ηε 

κηα κεξηά ην ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη ην αθήγεκα πάλσ ζην ραξηί θαη απφ ηελ άιιε, ηνλ 

ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ν αλαγλψζηεο, γηα λα ην αλαγλψζεη.  Ο G. Genette κειέηεζε ηηο 

ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζ’ απηνχο ηνπο δχν ρξφλνπο βαζηζκέλνο ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: α) ηελ ηάμε, β) ηε δηάξθεηα θαη γ) ηε ζπρλφηεηα (Genette, 2017: 95). 

Ζ ηάμε αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηε ρξνληθή 

δηαδνρή ησλ γεγνλφησλ θαη ζηε «ςεπδνρξνληθή» δηάηαμήο ηνπο κέζα ζηελ αθήγεζε, ε 

νπνία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο παξνπζηάδεη αθεγεκαηηθέο αλαρξνλίεο. Οη αλαρξνλίεο 

απηέο αθνξνχλ ηηο «δηάθνξεο κνξθέο δπζαξκνλίαο, αλάκεζα ζηελ ηάμε ηεο ηζηνξίαο θαη ζ’ 

απηήλ ηεο αθήγεζεο» (Genette, 2017: 96) θαη δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο: i) ηελ αξρή in 

media res, θαηά ηελ νπνία ε αθήγεζε μεθηλά απφ έλα κεηαγελέζηεξν ζεκείν απ’ απηφ 

πνπ αξρίδεη ε ηζηνξία, ii) ηελ πξφιεςε, θαηά ηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζε έλα 

κεηαγελέζηεξν γεγνλφο θαη iii) ηελ αλάιεςε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ εθ ησλ πζηέξσλ 

αλάθιεζε ελφο γεγνλφηνο, πξνγελέζηεξνπ απφ ην ζεκείν, ζην νπνίν βξίζθεηαη ε 

αθήγεζε (Genette, 2017:100).  

Ζ δηάξθεηα έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ξπζκνχ θαη αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ γεγνλφησλ θαη ηεο έθηαζεο πνπ ηα γεγνλφηα απηά 

θαηαιακβάλνπλ κέζα ζην αθεγεκαηηθφ θείκελν. Έηζη πξνθχπηνπλ πέληε κνξθέο ηεο 

αθεγεκαηηθήο ηαρχηεηαο: α) ε έιιεηςε, γηα γεγνλφηα ζηα νπνία δελ αθηεξψλεηαη θαζφινπ 

ρξφλνο ζην θείκελν, β) ε πεξίιεςε θαηά ηελ νπνία έλα κηθξφ κέξνο ηνπ θεηκέλνπ 

αληηζηνηρεί ζε ζρεηηθά κεγαιχηεξε δηάξθεηα γεγνλφησλ, γ) ε ζθελή, φπνπ ππάξρεη 

ζρεηηθή ηζνδπλακία κεηαμχ ηεο έθηαζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο δηάξθεηαο ησλ γεγνλφησλ 
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(ηζνρξνλία), δ) ε επηκήθπλζε/δηάηαζε, θαηά ηελ φπνηα έλα ζρεηηθά κεγάιν κέξνο ηνπ 

θεηκέλνπ αληηζηνηρεί ζε ζρεηηθά κηθξφηεξν ρξφλν γεγνλφησλ θαη ε) ε πεξηγξαθηθή παχζε, 

φπνπ ππάξρεη κέξνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ δελ αληηζηνηρεί ζε θακία δηάξθεηα γεγνλφησλ 

(Genette, 2017:165-172). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έιιεηςε θαη ε πεξίιεςε επηηαρχλνπλ ηνλ 

ξπζκφ ηεο αθήγεζεο, είηε κέζσ ηεο παξάιεηςεο ελφο ζπκβάληνο, είηε κέζσ ηεο 

πεξηιεπηηθήο ηνπ αλαθνξάο, ελψ ε επηκήθπλζε/δηάηαζε θαη ε παχζε ηνλ επηβξαδχλνπλ. Ζ 

επηβξάδπλζε επηηπγράλεηαη, φηαλ ε ηζηνξία δηαθφπηεηαη θαη γίλνληαη πεξηγξαθέο θαη κε 

αθεγεκαηηθά ζρφιηα (Φαξίλνπ – Μαιακαηάξε, 2001:993). Ζ ζθελή πνπ απνηειεί ηελ 

ηζφρξνλε αθήγεζε πξαγκαηψλεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε δηαιφγνπο θαη κνλνιφγνπο 

(Genette, 2017:160).  

Ζ ζπρλφηεηα απνηειεί κηα απφ ηηο νπζηψδεηο φςεηο ηεο αθεγεκαηηθήο 

ρξνληθφηεηαο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ επαλάιεςε κεηαμχ αθεγήκαηνο θαη δηήγεζεο. Με 

ιίγα ιφγηα αθνξά ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πφζεο θνξέο ζπλέβε έλα γεγνλφο ζηελ ηζηνξία 

θαη πφζεο θνξέο απηφ ην γεγνλφο κλεκνλεχεηαη κέζα ζηελ αθήγεζε. Έηζη, ν Genette  

δηαθξίλεη ηέζζεξεηο κνξθέο ζπρλφηεηαο: α) ηελ εληθή/κνλαδηθή αθήγεζε, θαηά ηελ νπνία 

ν αθεγεηήο αθεγείηαη έλα ζπκβάλ κφλν κία θνξά, (απνηειεί ηελ πην ζπρλή κνξθή) β) 

ηελ πνιπκνλαδηθή αθήγεζε, φπνπ ν αθεγεηήο αθεγείηαη πνιιέο θνξέο έλα γεγνλφο πνπ 

έγηλε πνιιέο θνξέο (ζπάληα κνξθή), γ) ηελ επαλαιεπηηθή αθήγεζε, θαηά ηελ νπνία ν 

αθεγεηήο δηεγείηαη πεξηζζφηεξεο θνξέο απηφ πνπ ζπλέβε κηα θνξά θαη δ) ηε ζακηζηηθή 

αθήγεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ν αθεγεηήο δηεγείηαη κηα θνξά απηφ πνπ ζπλέβε 

πνιιέο θνξέο (Genette, 2017: 182-186 θαη Φαξίλνπ – Μαιακαηάξε, 2001:993). 

 

Β. Έγθιηζε 

Ζ έγθιηζε/ηξφπνο αλαθέξεηαη ζηνπο δπλαηνχο ηξφπνπο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο γσλίεο κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ ηα δξψκελα. χκθσλα κε ηνλ 

Genette, ε έγθιηζε θαιχπηεη ηνπο δχν θχξηνπο κεραληζκνχο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ξνή ηεο 

αθεγεκαηηθήο πιεξνθνξίαο θαη ηε κέζνδν παξνπζίαζήο ηεο πνπ είλαη ε απφζηαζε θαη ε 

πξννπηηθή (νπηηθή γσλία) (Καςσκέλνο 2007:139). 

Με ην ζέκα ηεο απφζηαζεο επηρεηξεί λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηελ κεηάδνζε ηνπ 

ιφγνπ ησλ ραξαθηήξσλ (Genette, 2017:233). ηνλ φξν «ιφγνο» ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε 

ζθέςε, δειαδή ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ησλ εξψσλ. Απηφ ην θάλεη, 
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γηαηί ζεσξεί φηη ζηελ αθήγεζε, ε ζθέςε αλάγεηαη ή ζε γεγνλφο ή ζε ιφγν. Έηζη δηαθξίλεη 

ηξία είδε κε βάζε ηελ πξντνχζα απφζηαζε ηνπ αθεγεηή απφ ηνλ ιφγν ησλ εξψσλ 

(Φαξίλνπ – Μαιακαηάξε, 2001:994): 

1. ηνλ αθεγεκαηνπνηεκέλν ιφγν: ν ιφγνο κεηαηξέπεηαη ζε γεγνλφο 

2. ηνλ κεηαηηζέκελν ιφγν: κεηάδνζε ηνπ ιφγνπ ηνπ ραξαθηήξα είηε ζε απιή 

παξάθξαζε, είηε κε ηελ πηνζέηεζε θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ιέμεσλ θαη 

3. ηνλ αλαθεξφκελν ιφγν: παξάζεζε ηνπ ιφγνπ ηνπ ραξαθηήξα κε ηε κνξθή 

κνλνιφγνπ ή δηαιφγνπ 

ηελ θαηεγνξία ηνπ κεηαηηζέκελνπ ιφγνπ εληάζζεηαη θαη ν ειεχζεξνο πιάγηνο 

ιφγνο πνπ είλαη ζπλδπαζκφο ζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηνπο ραξαθηήξεο (δείθηεο 

ρσξνρξφλνπ θαη πξνθνξηθφηεηαο κε άιια πνπ αλήθνπλ ζηνλ αθεγεηή (αλησλπκίεο, 

ζχζηεκα ησλ ρξφλσλ) (Φαξίλνπ – Μαιακαηάξε, 2001:994). 

Με ηελ πξννπηηθή ν Genette θαζηεξψλεη κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζην πνηνο ιέεη ηελ 

αθήγεζε (αθεγεκαηηθή θσλή) θαη ζην πνηνο βιέπεη κέζα ζηελ ηζηνξία (εζηίαζε). 

Γειαδή θάλεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ εμηζηφξεζε θαη ηεο ζέζεο απηνχ πνπ θαζνξίδεη 

ηελ εμηζηφξεζε. Έηζη έρνπκε: 

1. κεδεληθή εζηίαζε: φηαλ ε εζηία δελ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε έλα νξηζκέλν  

                             ζεκείν 

2. εζσηεξηθή εζηίαζε: φηαλ ε εζηία ηνπνζεηείηαη ζε θάπνηνλ ραξαθηήξα ηεο  

                               ηζηνξίαο (ζηαζεξή) ή ζε δηάθνξνπο ραξαθηήξεο γηα ην ίδην 

                                γεγνλφο (πνιιαπιή) ή ζε δηάθνξνπο ραξαθηήξεο γηα δηάθνξα  

                                γεγνλφηα (πνηθίιε) 

3. εμσηεξηθή εζηίαζε: φηαλ ε εζηία βξίζθεηαη ζηελ ηζηνξία, έμσ φκσο απφ θάπνηνλ   

                               ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα (Καςσκέλνο 2007:139 θαη Φαξίλνπ  

                              – Μαιακαηάξε, 2001:995). 

 

 

Γ. Φσλή 

ην θεθάιαην «Φσλή» ν Genette εμεηάδεη ην πξφβιεκα ηεο αθεγεκαηηθήο 

κεηάδνζεο. ην θεθάιαην απηφ εμεηάδνληαη νη ρξνληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηζηνξίαο θαη 

αθεγείζζαη σο πξνο ηε ζεηξά, ηε δηάξθεηα θηι. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε ηππνινγία 
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ησλ αθεγεηψλ σο πξνο ην κπζνπιαζηηθφ επίπεδν, ζην νπνίν αλήθνπλ σο πξνο ην βαζκφ 

ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ ηζηνξία πνπ αθεγνχληαη, σο πξνο ην βαζκφ ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο 

ζέζεο ηνπο σο αθεγεηψλ θαη σο πξνο ην βαζκφ ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο σο αθεγεηψλ 

(Φαξηλνχ – Μαιακαηάξε, 2001:997). χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο αθήγεζεο, ν αθεγεηήο 

είλαη έλα ιεθηηθφ επηλφεκα θαη έλα πξφζσπν πνπ ππάξρεη κφλν ζην πιαίζην ηνπ 

θεηκέλνπ. Βαζηθφ αμίσκα ηεο ζχγρξνλεο αθεγεκαηνινγίαο είλαη φηη δε κπνξεί λα 

ππάξμεη αθήγεζε ρσξίο αθεγεηή.  

Ζ παιηά αθεγεκαηνινγία δηέθξηλε ηνλ αθεγεηή ζε πξσηνπξφζσπν θαη 

ηξηηνπξφζσπν, δειαδή ζε αθεγεηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ην 

α΄ ή γ΄ πξφζσπν (Καιιίλεο, 2005:24). Ο Genette, φκσο απνξξίπηεη ηνπο φξνπο 

πξσηνπξφζσπε θαη ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε κε αηηηνινγηθφ φηη θάζε αθεγεηήο είλαη εμ 

νξηζκνχ πξσηνπξφζσπνο αθεγεηήο (Φαξίλνπ- Μαιακαηάξε, 2001:998).  Έηζη, έρνληαο 

σο θξηηήξην ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ αθεγεηή ζηελ ηζηνξία πνπ αθεγείηαη, ν Genette 

δηαθξίλεη δχν ηχπνπο:  

1. ηνλ νκνδηεγεηηθφ, φηαλ είλαη απιψο απηφπηεο κάξηπξαο ή κέηνρνο ηεο δξάζεο, 

ελψ φηαλ είλαη ν ίδηνο ν πξσηαγσληζηήο ηεο ηζηνξίαο απνθαιείηαη απηνδηεγεηηθφο 

θαη  

2. ηνλ εηεξνδηεγεηηθφ, φηαλ δελ ζπκκεηέρεη ζηελ ηζηνξία πνπ αθεγείηαη 

(Καςσκέλνο, 2007:137-138,  Φαξίλνπ - Μαιακαηάξε, 2001:998, Καιιίλεο, 

2005:24).  

Παξφιε φκσο ηελ ακθηζβήηεζε πνπ δέρζεθε ε παιηά δηάθξηζε δελ εγθαηαιείθζεθε 

ηειείσο.   

 Ο Genette επίζεο έζεζε θαη ην ζέκα ηνπ αθεγεκαηηθνχ επηπέδνπ, ζην νπνίν 

αλήθνπλ νη αθεγεηέο. Έηζη, ηνπο δηαθξίλεη ζε: 

1. εμσδηεγεηηθνχο, φηαλ είλαη εθηφο ηεο ηζηνξίαο, ε νπνία είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

αθεγεκαηηθήο ηνπο πξάμεο 

2. ελδνδηεγεηηθνχο, φηαλ εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνξία σο αθεγεηέο θαη ε ηζηνξία ηνπο 

απνηειεί αθήγεζε κέζα ζηελ αθήγεζε θαη 

3. κεηαδηεγεηηθνχο ή ππνδηεγεηηθνχο, φηαλ ε αθήγεζε ηνπο ελζσκαηψλεηαη ή 

εγθηβσηίδεηαη ζηελ θχξηα. Οη πηζαλέο ζρέζεηο πνπ κπνξεί λα αλαπηχζζνληαη 

αλάκεζα ζηε κεηαδηήγεζε θαη ηελ αθήγεζε κπνξεί λα είλαη: 
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 αηηηαθέο (δει. επεμεγεκαηηθέο): ε κεηαδηήγεζε δηαθσηίδεη θαη εξκελεχεη ηελ      

             θχξηα αθήγεζε, ή 

 ζεκαηηθέο: ε κεηαδηήγεζε ιεηηνπξγεί σο παξάδεηγκα πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ή 

            αξλεηηθά ηελ θχξηα αθήγεζε ή  

 δηεγεηηθέο: φπνπ ε ίδηα ε πξάμε ηεο κεηαδηήγεζεο επεξεάδεη ηα γεγνλφηα ηεο  

            αθήγεζεο (Καςσκέλνο, 2007:138) 

Με βάζε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ δχν θξηηεξίσλ πξνθχπηνπλ ηέζζεξηο 

βαζηθνί ηχπνη αθεγεηή: α. ν εμσδηεγεηηθφο - εηεξνδηεγεηηθφο ηχπνο: αθεγεηήο α΄ βαζκνχ 

(αλήθεη ζην πξψην αθεγεκαηηθφ επίπεδν) πνπ αθεγείηαη ζε  γ΄ πξφζσπν κηα ηζηνξία 

ζηελ νπνία δε κεηέρεη β. ν εμσδηεγεηηθφο - νκνδηεγεηηθφο ηχπνο: αθεγεηήο α΄ βαζκνχ 

πνπ αθεγείηαη ζε πξψην πξφζσπν ηε δηθή ηνπ ηζηνξία, πρ. απηνβηνγξαθηθέο αθεγήζεηο,  

γ. ν ελδνδηεγεηηθφο - εηεξνδηεγεηηθφο ηχπνο: αθεγεηήο β΄ βαζκνχ (φηαλ ππάξρεη θαη 

δεχηεξν επίπεδν αθήγεζεο), ν νπνίνο δε κεηέρεη ζηηο δεπηεξεχνπζεο ηζηνξίεο πνπ 

αθεγείηαη κέζα ζηε ξνή ηνπ έξγνπ, δ. ν ελδνδηεγεηηθφο - νκνδηεγεηηθφο ηχπνο: αθεγεηήο 

β΄ βαζκνχ πνπ αλήθεη ζηελ θχξηα ηζηνξία θαη αθεγείηαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία. 

ηαλ δειαδή ηελ «αθήγεζε κέζα ζηελ αθήγεζε» (κεηαδηεγεηηθφ επίπεδν), ηελ 

αθεγείηαη έλα πξφζσπν ηεο θχξηαο ηζηνξίαο θαη απνηειεί ηελ ηζηνξία ηνπ. 

 

1.7 Σν εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθό βηβιίν: Λόγνο θαη εηθόλα 

 

Σν εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν απνηειεί ηελ πξψηε αλαγλσζηηθή εκπεηξία 

ηνπ παηδηνχ, ε νπνία πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ηερλψλ ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο θαη ηεο αθήγεζεο θαη ζπγρξφλσο απνηειεί ην ζπνπδαηφηεξν δίαπιν 

επαθήο ηνπ παηδηνχ κε ηελ ινγνηερλία (Σζηιηκέλε, 2007:10). Λφγσ ηνπ ζπλδπαζκνχ 

εηθφλαο θαη ιφγνπ, ην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ. Πνιπηξνπηθφ είλαη έλα θείκελν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί γηα ηε 

κεηάδνζε κελπκάησλ ζπλδπαζκφ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ, νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο (Υαηδεζαββίδεο, 2007:3). Δθηφο απφ ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία πνιπηξνπηθά 

θείκελα είλαη επίζεο νη δηαθεκίζεηο, νη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο θαη νη εθεκεξίδεο, 

αθνχ ζπλδπάδνπλ γξαπηφ ή πξνθνξηθφ ιφγν, κε εηθφλα, ήρν θαη θίλεζε (Υνληνιίδνπ, 

1999:2). Δπνκέλσο, φπσο ηνλίδνπλ νη Kress θαη Van Leeuwen «δηαβάδσ» έλα θείκελν 
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ζεκαίλεη φηη θαηαλνψ ηφζν ην γισζζηθφ φζν θαη ηνπο άιινπο θψδηθεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηνλ νπηηθφ, πνπ θπξηαξρεί ζηε δσή ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ θαη έρεη 

αλαδεηρζεί ζε έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά επηθνηλσληαθά κέζα. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί, φηη 

ν φξνο θείκελν δελ αλαθέξεηαη κφλν ζην γξαπηφ πιηθφ, αιιά ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

κήλπκα (γξαπηφ, εηθνληζηηθφ, ζπκβνιηθφ θηι.), ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζεκαζηνινγηθή ζπλέπεηα (Βαιζακίδνπ θ.α. 2011:382). 

Έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν βαζίδεηαη ζε κηα πνηθηιία ζεκεησηηθψλ πεγψλ πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαηαζθεπή λνήκαηνο. ην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν νη ζεκεησηηθνί 

θψδηθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηαθέξνπλ ζηνλ αλαγλψζηε -ν νπνίνο 

ζπλδηαιέγεηαη κ’ απηφ- έλλνηεο, λνήκαηα θαη κελχκαηα είλαη ν νπηηθφο (visual images), ν 

ιεθηηθφο (written language) θαη ν ζρεδηαζηηθφο (design elements) (Youngs, 2012:385,  

Youngs and Serafini, 2013:190).  

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ επηζεκάλεη φηη ζηα εηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά βηβιία ε 

ζρέζε αλάκεζα ζε θείκελν θαη εηθφλα είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη φηη είλαη απαξαίηεην ν αλαγλψζηεο λα θαηαλνήζεη ηελ ζρέζε 

απηή ή θαη λα ηελ δηδαρζεί. Με ιίγα ιφγηα, ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία κεηαδίδνπλ 

πιεξνθνξίεο ή ιέλε ηζηνξίεο κέζα απφ ηελ παξάζεζε πνιιψλ εηθφλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ζχληνκα θείκελα ή ρσξίο θαζφινπ θείκελα (wordless books).  Δπνκέλσο, ιέμε θαη 

εηθφλα νξίδνπλ ε κηα ηελ άιιε, ρσξίο θακία λα είλαη ηφζν αλνηρηή ζηελ εξκελεία, φπσο 

ζα ήηαλ απφ κφλε ηεο θαη κεηαθέξνπλ κελχκαηα κε πνιχ δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηηο 

εηθφλεο θαη ηα θείκελα ζε άιιεο πεξηπηψζεηο (Nodelman, 2009:16). πλεπψο ε ζρέζε 

απηψλ ησλ δχν ζεκεησηηθψλ πεγψλ, ηεο εηθφλαο θαη ηνπ θεηκέλνπ νδεγεί ζε κηα 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ φινπ.  

Ο P. Hunt επηζεκαίλεη φηη ζε έλα εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν νη εηθφλεο δελ 

εηθνλνγξαθνχλ απιά θαη κφλν απηφ πνπ ιέλε νη ιέμεηο, αιιά ην εξκελεχνπλ (Hunt, 

2001:177). ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηνπ νξηζκνχ ηνπ «ηη 

είλαη εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν» επηθξαηεί κηα ζχγρπζε, θαζψο νη νξηζκνί πνπ 

δηαηππψλνληαη απφ ηνπο κειεηεηέο αξθεηέο θνξέο αιιειναλαηξνχληαη (Αζσλίηεο, 

2001:45). χκθσλα κε ηνλ Α. Μπελέθν σο εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν νξίδεηαη ην βηβιίν 

πνπ «ην πεξηερφκελφ ηνπ εθθέξεηαη είηε απνθιεηζηηθά κέζσ ησλ εηθφλσλ ηνπ είηε κε ηε 

ζπλδξνκή ηνπ ιφγνπ ζε ελαξκνληζκέλε αλαινγία-νξγαληθή ζχλδεζε γισζζηθνχ θαη 
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εηθαζηηθνχ θψδηθα» (Μπελέθνο, 1981:34).  ηε ζπλέρεηα, δηαρσξίδεη ην 

εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν ζε δχν θαηεγνξίεο: ην «εηθνλνβηβιίν» (ην πεξηερφκελφ ηνπ 

νπνίνπ εθθέξεηαη απνθιεηζηηθά κε εηθφλεο) θαη ην «εηθνλνγισζζηθφ» βηβιίν (ην 

πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ εθθέξεηαη κέζσ ηεο ζχκπξαμεο εηθφλαο θαη θεηκέλνπ) 

(Μπελέθνο, 1981:34).   

ηελ βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηνχληαη δχν νξηζκνί γηα ην εηθνλνγξαθεκέλν 

βηβιίν: ηα εηθνλνβηβιία (picture books) θαη ηα βηβιία κε εηθφλεο (illustrated books). Ζ 

εηδνπνηφο δηαθνξά ησλ δχν νξηζκψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζην εηθνλνβηβιίν (picture 

book) ε εηθνληθή αθήγεζε δελ αθνινπζεί θαη’ αλάγθε πηζηά ηνλ θεηκεληθφ ιφγν, ελψ 

ζην βηβιίν κε εηθφλεο (illustrated book) ε νπηηθή αθήγεζε, ζπλήζσο επεμεγεί θαη 

εληζρχεη απηφ πνπ ιέεη ην θείκελν ή απιψο ην δηαθνζκεί (Καλαηζνχιε, 2002:103 θαη 

Hunt, 2001:235).   

Σν εηθνλνβηβιίν βιέπεη ην βηβιίν κε εηθφλεο ζαλ έλα φινλ, φπνπ επηδηψθεηαη κηα 

δηπιή αθήγεζε, κηα θεηκεληθή θαη κηα εηθνληθή. Ζ κία αθήγεζε νπζηαζηηθά αλαπηχζζεη 

ηελ άιιε, ζπρλά φκσο κε ηέηνην ηξφπν «πνπ ην λφεκα ηεο κηαο λα ζπγθξνχεηαη θαη λα 

αλαηξεί ή, έζησ, απιψο λα δηαθέξεη απφ ην λφεκα ηεο άιιεο» (Καλαηζνχιε, 2002:103). 

Άιισζηε, φπσο επηζεκαίλεη θαη ν Nodelman «ηφζν νη εηθφλεο φζν θαη ηα θείκελα ζηα 

βηβιία απηά είλαη δηαθνξεηηθά θαη κεηαθέξνπλ λνήκαηα κε πνιχ δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηηο 

εηθφλεο θαη ηα θείκελα ζε άιιεο πεξηζηάζεηο» (Nodelman, 2009:16). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο γηα ην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ 

βηβιίν, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ην βηβιίν πνπ έρεη εηθφλεο δελ αληηκεησπίδεηαη πηα 

ζαλ έλα θείκελν κε εηθνλνγξάθεζε, φπσο ζπλέβαηλε παιαηφηεξα, αιιά απνηειεί έλα 

«ζπλνιηθφ» πξντφλ. Τπάξρνπλ κάιηζηα πεξηπηψζεηο πνπ ην θείκελν είλαη απηφ πνπ 

γίλεηαη έλα δηαθνζκεηηθφ απνηέιεζκα, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλεί θαιχηεξα κε ην 

ζχλνιν, δειαδή «νη ιέμεηο γίλνληαη κέξνο ηεο εηθφλαο» (Καλαηζνχιε, 2002:104).  

Ζ αλάγλσζε, άιισζηε ελφο βηβιίνπ κε εηθφλεο γίλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ 

ηελ αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ κε ιέμεηο θαη απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί νη εηθφλεο κεηαθέξνπλ 

δηαθνξεηηθφ είδνο πιεξνθνξηψλ απφ απηφ πνπ κεηαθέξνπλ νη ιέμεηο. Δπνκέλσο, θαηά 

ηελ αλάγλσζε ελφο εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ ζεκαζία έρεη αθελφο ε αηζζεηηθή ηνπ 

πνηφηεηα θαη αθεηέξνπ ε γλψζε πνπ καο παξέρεη γηα ηελ θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο (Καλαηζνχιε, 2002:104).  Άιισζηε, «ε εηθνλνγξάθεζε ησλ 
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παηδηθψλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ, κέζα απφ ηελ παξάζεζε ησλ απεηθνλίζεσλ, πξνζδίδεη 

ζηελ εηθφλα ιεηηνπξγίεο, πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πξφζιεςε ηεο αθήγεζεο θαη ηε ζπγθξφηεζε 

ελφο ηδενινγηθνχ ππνβάζξνπ ζην θείκελν» (παλάθε, 2011:232). 

 

1.8 Σα  παξαθεηκεληθά ζηνηρεία ελόο εηθνλνγξαθεκέλνπ παηδηθνύ βηβιίνπ 

  

ε έλα βηβιίν θαη εηδηθφηεξα ζε έλα εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν ηα 

παξαθεηκεληθά ηνπ ζηνηρεία παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα αγνξαζηεί θαη λα 

δηαβαζηεί απφ ηνπο αλαγλψζηεο έλα βηβιίν, πφζν κάιινλ φηαλ νη αλαγλψζηεο ζηνπο 

νπνίνπο ην βηβιίν απεπζχλεηαη είλαη παηδηά (Σζηιηκέλε, 2007:15). 

  Ο φξνο παξαθείκελν (paratext) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ην 

Genette γηα λα δειψζεη έλα εηεξνγελέο ζχλνιν ζπλνδεπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ φπσο είλαη ν ηίηινο, ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, ηα βηνγξαθηθά 

ζεκεηψκαηα θαη νη ζπλεληεχμεηο ηνπ, ν εθδφηεο, ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ, ε δεκνζηνπνίεζε 

ηνπ βηβιίνπ θαη νη θξηηηθέο. Ζ ρξήζε ηνπ ζπλζεηηθνχ παξά έρεη δηηηή ζεκαζία, θαζψο 

δειψλεη απηφ πνπ είλαη δίπια, παξάιιεια, θνληά αιιά θαη απηφ πνπ είλαη ζε αληίζεζε ή 

ζε δηαθσλία κ’ απηφ πνπ βξίζθεηαη εληφο θαη εθηφο ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ. Ο 

Genette πξνηηκά λα βιέπεη ην παξαθείκελν σο θαηψθιη (threshold), σο κηα δψλε 

κεηαθνξάο θαη ζπλαιιαγήο αλάκεζα ζην θείκελν θαη ζηα εμσθεηκεληθά ζηνηρεία 

(Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 263).  

Δπίζεο, ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ παξαθεηκέλνπ σο πξνζαιάκνπ (vestibule), αλ 

εηδσζεί απφ ηελ πιεπξά ηεο ππνδνρήο, παξαπέκπεη νπζηαζηηθά ζε κηα πξψηε επαθή κε 

ην θείκελν, ε νπνία αλάινγα κε ην πφζν ειθπζηηθή είλαη, κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ 

αλαγλψζηε είηε ζηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ, είηε ζηελ απφξξηςή ηνπ. Παξάιιεια, φκσο 

«ιεηηνπξγεί θαη σο ζάιακνο απνζπκπίεζεο δηεπθνιχλνληαο ηελ νκαιή κεηάβαζε ηνπ 

αλαγλψζηε απφ ην εμσθεηκεληθφ ζην εζσθεηκεληθφ ζχκπαλ» (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 263-

264).  

Ο Genette θαηεγνξηνπνηεί ην παξαθείκελν (paratext) ζε πεξηθείκελν (peritext) θαη 

ζε επηθείκελν (epitext). Σν πεξηθείκελν αθνξά φ,ηη πεξηβάιιεη ην θείκελν κέζα ζην 

πιαίζην ηνπ βηβιίνπ φπσο είλαη ν ηίηινο, ν ππφηηηινο, ην εμψθπιιν, ην νπηζζφθπιιν, νη 

ηαπεηζαξίεο, νη αθηεξψζεηο, νη επραξηζηίεο, ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ ζπγγξαθέα θ.α., 
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ελψ ην επηθείκελν ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπ ζπγγξαθέα, ηηο 

βηβιηνπαξνπζηάζεηο, ηηο θξηηηθέο θαη ηνπο ηξφπνπο πξνψζεζεο ηνπ βηβιίνπ απφ ηνλ 

εθδνηηθφ νίθν (δξνχιηα θαη Σζηιηκέλε, 2017:2). 

 Σα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία ελφο βηβιίνπ παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηε 

δηακφξθσζε άπνςεο γηα ην λφεκα ηνπ βηβιίνπ πξηλ ηελ αλάγλσζε ηνπ φζν θαη ζηελ 

επηινγή ηνπ (Γηαλληθνπνχινπ 2008:264). Οη Martinez, Stier θαη Falcon ππνζηεξίδνπλ φηη 

ζηα εηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά βηβιία, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν ινγνηερληθφ είδνο, ηα 

πεξηθεηκεληθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηελ ηζηνξία θαη λα ηελ ππνζηεξίμνπλ, 

ελψ ηνλίδνπλ θαη ηε ζπλεξγία κεηαμχ θεηκέλνπ (νπηηθνχ θαη ιεθηηθνχ) θαη παξαθεηκέλνπ 

(Martinez et al, 2016:305). ηαλ ν αλαγλψζηεο μεθηλάεη ηελ αλάγλσζε ελφο 

εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ απφ ην γξαπηφ θείκελν, πξνζπεξλψληαο ηα πεξηθεηκεληθά ηνπ 

ζηνηρεία, ηφηε «ζηεξείηαη έλα κέξνο ηεο αλαγλσζηηθήο εκπεηξίαο θαη πεξηνξίδεη ηδηαίηεξα 

ηελ λνεκαηνδφηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βηβιίνπ ζηελ νπνία ζπλεηζθέξνπλ απηά ηα 

πνιπηξνπηθά ζηνηρεία» (δξνχιηα θαη Σζηιηκέλε, 2017:2).  

Σν εμψθπιιν ελφο βηβιίνπ απνηειεί γηα πνιινχο κειεηεηέο ην ζεκαληηθφηεξν 

ζεκείν νιφθιεξνπ ηνπ παξαθεηκέλνπ, θαζψο κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ ηνπ γξαπηνχ 

θεηκέλνπ, ηεο εηθφλαο θαη ησλ ζρεδηαζηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ πξντδεάδεη ηνλ επηθείκελν 

αλαγλψζηε θαη ηνπ πξνζθέξεη κηα πξψηε λνεκαηνδφηεζε γηα ην πεξηερφκελν ηνπ 

βηβιίνπ (Γηαλληθνπνχινπ, 2008:269-271).  

ε έλα εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν ε εηθνλνγξάθεζε θαη ν ηίηινο απνηεινχλ ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηνπ εμσθχιινπ. Ζ εηθνλνγξάθεζε πξνζθαιεί ηνπο αλαγλψζηεο λα 

«εμεξεπλήζνπλ» ην βηβιίν θαη ζπρλά ιεηηνπξγεί σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο αθήγεζήο 

ηνπ (δξνχιηα θαη Σζηιηκέλε, 2017:4). Ο Nodelman επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά φηη 

κέζα απφ πξνζεθηηθά επηιεγκέλεο εηθνλνγξαθήζεηο, ην εμψθπιιν κπνξεί λα δψζεη ην 

λφεκα ηεο θχζεο ηεο ηζηνξίαο δεκηνπξγψληαο θαηάιιειεο αλαγλσζηηθέο πξνζδνθίεο 

ζηνλ επηθείκελν αλαγλψζηε (Nodelman, 2009: 91).   

 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ 

δηαζθεπψλ ησλ νκεξηθψλ επψλ, ηεο Οξέζηεηαο θαη ηεο αξηζηνθαληθήο θσκσδίαο Δηξήλε 

γηα παηδηά ηεο . Εαξακπνχθα κε βάζε ηηο δηαζθεπαζηηθέο θαη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, 
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ηελ εηθνλνγξάθεζε θαη ηα παξαθεηκεληθά ηνπο ζηνηρεία. ηα επφκελα θεθάιαηα ζα 

επηρεηξήζνπκε λα αλαιχζνπκε έμη δηαζθεπέο ηεο . Εαξακπνχθα κε βάζε ηα 

πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία: 

1. Οκήξνπ Ηιηάδα (Κέδξνο, 2003) 

2. Οκήξνπ Οδχζζεηα (Κέδξνο, 2003) 

3. Αηζρχινπ, Οξέζηεηα. Αγακέκλσλ (Κέδξνο, 2001) 

4. Αηζρχινπ, Οξέζηεηα. Υνεθφξνη (Κέδξνο, 2001)  

5. Αηζρχινπ, Οξέζηεηα. Δπκελίδεο (Κέδξνο, 2001) 

6. Αξηζηνθάλε, Δηξήλε (Παηάθεο, 2019) 

ηε κειέηε καο ζεσξήζακε ζσζηφ λα αθνινπζήζακε ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά, θαηά ηελ 

νπνία έδεζαλ θαη έδξαζαλ νη ζπγγξαθείο ησλ πξσηφηππσλ έξγσλ θαη φρη ηε ρξνλνινγηθή 

ζεηξά θαηά ηελ νπνία δηαζθεπάζηεθαλ θαη εηθνλνγξαθήζεθαλ απφ ηε . Εαξακπνχθα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΣΑ ΟΜΖΡΗΚΑ ΔΠΖ ΣΖ ΟΦΗΑ ΕΑΡΑΜΠΟΤΚΑ 

 

2. Δηζαγσγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην αζρνινχκαζηε κε ηηο εηθνλνγξαθεκέλεο δηαζθεπέο ησλ 

νκεξηθψλ επψλ ηεο νθίαο Εαξακπνχθα. Ζ αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζηηο 

δηαζθεπαζηηθέο θαη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, ζηα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία, θαη ζηελ 

εηθνλνγξάθεζε. Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπο θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

παξνπζηαζηνχλ νη πεξίνδνη ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο, θαηά ηηο νπνίεο αλαπηχρζεθαλ ηα 

ινγνηερληθά είδε πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ ζ’ απηφ θαη ζηα επφκελα θεθάιαηα. 

 

2.1 Ζ ειιεληθή αξραηόηεηα θαη ηα ινγνηερληθά είδε  

 

Ζ ειιεληθή αξραηφηεηα ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηεο πεξηφδνπο: ηελ πξντζηνξηθή θαη 

ηελ ηζηνξηθή. Ο ρσξηζκφο απηφο έγηλε κε θξηηήξην ηελ επηλφεζε ηεο γξαθήο. Έηζη, ε 

πξντζηνξηθή πεξίνδνο θαιχπηεη ηνπο αηψλεο πξηλ απφ ηελ επηλφεζε ηεο γξαθήο, ελψ ε 

ηζηνξηθή ηνπο αηψλεο, θαηά ηνπο νπνίνπο ε γξαθή επηλνήζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε. Απφ 

ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν, νη κειεηεηέο μερσξίδνπλ ηηο παξαθάησ επνρέο: 

Ζ Οκεξηθή επνρή: 8
νο

 αηψλαο π. Υ. (799 - 700 π. Υ.), 

Ζ Αξρατθή επνρή: 7
νο

 θαη 6
νο

 αηψλαο π. Υ. (700 – 508 π. Υ.) 

Ζ Κιαζηθή επνρή: 5
νο

 θαη 4
νο

 αηψλαο π. Υ. Υξνλνινγηθά, ε θιαζηθή επνρή αξρίδεη κε ηελ 

εγθαζίδξπζε ηεο δεκνθξαηίαο απφ ηνλ Κιεηζζέλε, ην 508 π. Υ. θαη δηαξθεί έσο ην 

ζάλαην ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ ην 323 π. Υ. 

Ζ Αιεμαλδξηλή ή Διιεληζηηθή επνρή: 3
νο

, 2
νο,

 θαη 1
νο

 αηψλαο π. Υ. Ζ Αιεμαλδξηλή επνρή 

αξρίδεη απφ ην 323 π. Υ. θαη δηαξθεί έσο ηελ λαπκαρία ηνπ Αθηίνπ ην 31 π. Υ. θαη  

Ζ Διιελνξσκατθή επνρή:1
νο

, 2
νο

 θαη 3
νο

 αηψλαο κ. Υ. Ζ ειιελνξσκατθή επνρή αξρίδεη ην  

31 π. Υ. θαη δηαξθεί κέρξη ηελ ίδξπζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 330 κ. Υ. (Καθξηδήο, 

2005:18). 

Ζ θάζε επνρή δεκηνχξγεζε θαη εμέιημε έλα ζπγθεθξηκέλν ινγνηερληθφ είδνο. 

Έηζη ην έπνο αλαπηχρζεθε ηνλ 8
ν
 αηψλα π.Υ., δειαδή θαηά ηελ νκεξηθή επνρή, ελψ ε 

ηξαγσδία θαη ε θσκσδία ηελ θιαζηθή επνρή. Απηά ηα ηξία ινγνηερληθά είδε ζα καο 

απαζρνιήζνπλ ζηελ ζπλέρεηα. ην ζεκείν φκσο απηφ, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη παξφιν 
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πνπ νη κειεηεηέο δηαθξίλνπλ ηελ αξραηφηεηα ζε δχν πεξηφδνπο κε θξηηήξην ηελ επηλφεζε 

ηεο γξαθήο, απηφ δε ζεκαίλεη φηη ζηηο θνηλσλίεο ηεο πξντζηνξηθήο πεξηφδνπ δελ ππήξρε 

ινγνηερλία. Τπήξρε θαη κάιηζηα κε ηε κνξθή ηεο πξνθνξηθήο ζχλζεζεο. 

 ηελ πξνθνξηθφηεηα απηψλ ησλ θνηλσληψλ άιισζηε, νθείιεηαη ε δεκηνπξγία θαη 

ε δηάδνζε ηνπ κχζνπ, απφ ηνλ νπνίν ηα ινγνηερληθά είδε αληινχλ ηα ζέκαηά ηνπο.  Ο A. 

Lesky επηζεκαίλεη, φηη ε γέλεζε ηεο γξαθήο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ κχζνπ ήηαλ 

ηα δχν γεγνλφηα πνπ δεκηνχξγεζαλ επλντθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ειιεληθή ινγνηερλία, 

πξηλ απφ ηελ νκεξηθή επνρή  (Lesky, 2014:44).  Άιισζηε, κέζσ ηεο γξαθήο γίλεηαη ε 

κεηάβαζε απφ ηελ πξνθνξηθφηεηα ζηε ινγνηερλία (Εεξβνχ, 2003:33). 

 

2.2 Σν έπνο 

 

Ζ ειιεληθή ινγνηερλία -θαη θαη’ επέθηαζε ε παγθφζκηα- αξρίδεη κε ηα δχν 

κεγάια έπε, ηελ Ηιηάδα  θαη ηελ Οδχζζεηα, ηα νπνία απνηεινχλ ηα πξψηα κλεκεία ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ θαη ρξνλνινγνχληαη ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 8
νπ

 αηψλα π. Υ. πγθεθξηκέλα, 

ε Ηιηάδα ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ην 740 π. Υ., ελψ ε Οδχζζεηα γχξσ ζην 710 π. Υ.  

πλζέηεο ησλ δχν επψλ ζεσξείηαη ν κεξνο, κε ην φλνκα ηνπ νπνίνπ καο έρνπλ 

παξαδνζεί απφ ηελ αξραηφηεηα ηα δχν απηά κλεκεηψδε έξγα (de Romilly, 2014:17).  

χκθσλα κε ην Λεμηθφλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζεο ηνπ Η. ηακαηάθνπ, ε 

ιέμε έπνο ζεκαίλεη «ιφγνο», «δηήγεζε» (ηακαηάθνο, 2006:384). ηελ Οδχζζεηα, σο 

«έπεα ραξαθηεξίδνληαη ηα αθεγεκαηηθά ηξαγνχδηα, ηα νπνία ηξαγνπδνχζαλ νη ανηδνί κε ηε 

ζπλνδεία ηεο ιχξαο ηνπο. Σα έπε είλαη καθξφπλνα πνηεηηθά θείκελα, ζπλζεκέλα θαηά ζηίρν 

ζε ζπγθεθξηκέλν κέηξν, ην δαθηπιηθφ εμάκεηξν» (Καθξηδήο, 2005:30). Αξρηθά, 

παξνπζηάδνληαλ ζην θνηλφ ηξαγνπδηζηά απφ ηνπο ανηδνχο κε ηε ζπλνδεία ηεο ιχξαο 

ηνπο, ελψ αξγφηεξα ε παξνπζίαζε ηνπο γηλφηαλ κε κεισδηθή απαγγειία απφ ηνπο 

ξαςσδνχο, δίρσο φκσο κνπζηθή ζπλνδεία (Καθξηδήο, 2005:30). Ζ δηαθνξά κεηαμχ 

ανηδψλ θαη ξαςσδψλ, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη κελ πξψηνη, δεκηνπξγνχζαλ νη ίδηνη ηα 

πνηήκαηά ηνπο, ηα απνκλεκφλεπαλ (ή αλ κπνξνχζαλ ηα θαηέγξαθαλ) θαη κε ηε ζπλνδεία 

ηεο ιχξαο ηνπο ηα ηξαγνπδνχζαλ, ελψ νη ξαςσδνί ήηαλ επαγγεικαηίεο αθεγεηέο πνπ 

απνκλεκφλεπαλ θαη απήγγειλαλ κεισδηθά παιαηφηεξα έπε ζε πνηεηηθνχο δηαγσληζκνχο 

(Σζνπαλάθεο, 2006:110-111 θαη Buxton, 2005:33).  
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Απφ ηελ κειέηε ησλ νκεξηθψλ επψλ πξνέθπςαλ νξηζκέλα θηινινγηθά 

πξνβιήκαηα ηα νπνία απαζρφιεζαλ θαη απαζρνινχλ ηνπο εξεπλεηέο θαη ηα νπνία 

νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ ιεγφκελνπ «νκεξηθνχ δεηήκαηνο» (Γηα πεξηζζφηεξα 

ζρεηηθά κε ην «νκεξηθφ δήηεκα», Σζνπαλάθεο, 2006: 129-169). Μεηαμχ απηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ είλαη ε ζχλζεζε ησλ δχν επψλ απφ ηνλ ίδην πνηεηή ή απφ δηαθνξεηηθνχο 

πνηεηέο, ν ρξφλνο ηεο ζχλζεζήο ηνπο θαη ε ρξήζε ή φρη ηεο γξαθήο. Γηα ηνπο αξραίνπο 

Έιιελεο, φκσο πνηεηήο θαη ησλ δχν επψλ ζεσξείηαη ν κεξνο, ν νπνίνο κλεκνλεχεηαη 

σο «ν πνηεηήο» (Buxton, 2005:33). 

Αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπ, ην έπνο δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ην 

εξσηθφ θαη ην δηδαθηηθφ. ην εξσηθφ έπνο, ζην νπνίν αλήθνπλ ε Ηιηάδα θαη ε Οδχζζεηα, 

ν ανηδφο ηξαγνπδνχζε ηα δνμαζκέλα θαηνξζψκαηα ησλ εξψσλ κηαο πεξαζκέλεο επνρήο, 

ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο, ηαπηηδφηαλ κε ηελ αθκή ηνπ κπθελατθνχ θφζκνπ, 

ελψ ζην δηδαθηηθφ έπνο, ν ανηδφο ηξαγνπδνχζε αθεγεκαηηθά ηξαγνχδηα κε ζέκαηα 

ζενινγηθά (π.ρ. ηε γέλλεζε ησλ ζεψλ), θνηλσληθά (π.ρ. δηθαηνζχλε), πξαθηηθά (π.ρ. 

λαπζηπινΐα, αγξνηηθέο εξγαζίεο) θ.α. πλζέηεο ηνπ δηδαθηηθνχ έπνπο ήηαλ ν Ζζίνδνο. 

Απφ ηα έξγα πνπ απνδίδνληαη ζ’ απηφλ ζψδνληαη κφλν δχν, ε Θενγνλία θαη ηα Έξγα θαη 

Ζκέξαη, φπνπ ζην κελ πξψην πεξηγξάθεηαη -φπσο δειψλεη θαη ν ηίηινο ηνπ-, ε γέλεζε 

ησλ ζεψλ, ελψ ζην δεχηεξν ν πνηεηήο πξνζπαζεί λα λνπζεηήζεη ηνλ αδεξθφ ηνπ, ν νπνίνο 

είρε ινμνδξνκήζεη (Καθξηδήο, 2005:31). Δπηπιένλ, ην εξσηθφ έπνο εθθξάδεη ηηο 

αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο θαη φρη ηηο αληηιήςεηο ηνπ πνηεηή, φπσο ζπκβαίλεη ζην 

δηδαθηηθφ (Έξγα θαη Ζκέξαη). 

Ζ ζχγρξνλε έξεπλα έρεη δείμεη φηη ην έπνο βξίζθεηαη ζην κεηαίρκην ηεο 

πξνθνξηθήο θαη ηεο γξαπηήο ζχλζεζεο (Hölscher, 2006:305). Γη’ απηφ ην ιφγν 

ραξαθηεξίδεηαη σο είδνο νξηαθφ θαη ζπγρξφλσο αθεηεξηαθφ˙ νξηαθφ, γηαηί είλαη ην 

πξψην θείκελν πνπ πνιχ πηζαλφλ δεκηνπξγήζεθε κε ηε βνήζεηα ηεο γξαθήο, 

εθβάιινληαο πξνγελέζηεξεο κνξθέο ηεο πξνθνξηθήο ινγνηερλίαο θαη αθεηεξηαθφ, γηαηί 

απνηειεί ηελ «αξρή ηεο θεηκεληθφηεηαο, ην πξψην ινγνηερληθφ θείκελν απφ φπνπ μεθηλνχλ 

θαη αλαδχνληαη ζε εκβξπψδε θαηάζηαζε κεηαγελέζηεξεο (γξαπηέο) ινγνηερληθέο κνξθέο˙ 

αλάκεζά ηνπο θαη ην δξάκα» (Εεξβνχ, 2003:81-82).  

Σν έπνο επνκέλσο, ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε. Οη ανηδνί 

πνπ φπσο είδακε πξνεγνπκέλσο, δεκηνπξγνχζαλ θαη ηξαγνπδνχζαλ νη ίδηνη ηα πνηήκαηά 
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ηνπο, αληινχζαλ ην πιηθφ ηνπο θπξίσο απφ ηνπο κχζνπο, νη νπνίνη δηαδίδνληαλ 

πξνθνξηθά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ήηαλ άξηζηνη γλψζηεο ησλ κχζσλ, ηνπο νπνίνπο αλάινγα 

κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξηζθφηαλ ηνπο δηακφξθσλαλ. 

Πνιιά γηα ηε ζέζε ηνπ ανηδνχ θαη γηα ηνλ ηξφπν ηεο απαγγειίαο ηνπ καζαίλνπκε 

απφ ηα νκεξηθά έπε θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Οδχζζεηα (Lesky, 2015:49), φπνπ 

εκθαλίδνληαη δχν ανηδνί: ν Φήκηνο θαη ν Γεκφδνθνο. Ο πξψηνο βξίζθεηαη ζηελ Ηζάθε 

θαη δηαζθεδάδεη ηνπο κλεζηήξεο ζην παιάηη ηνπ Οδπζζέα, ελψ ν δεχηεξνο βξίζθεηαη ζην 

παιάηη ηνπ Αιθίλννπ, ζην λεζί ησλ Φαηάθσλ. Καη νη δχν ηξαγνπδνχλ κε ηε ζπλνδεία ηεο 

ιχξαο ηνπο ηα θαηνξζψκαηα ησλ Αραηψλ ζηνλ Σξσηθφ πφιεκν ή θάπνην επεηζφδην απφ 

ηνπο ζετθνχο κχζνπο.   

Οη ζπλδαηηήκνλεο ζηα ζπκπφζηα κπνξνχζαλ λα δεηήζνπλ απφ ηνλ ανηδφ λα ηνπο 

ηξαγνπδήζεη, φπνην επεηζφδην ηνπ πνιέκνπ ήζειαλ ή έλα επεηζφδην απφ θάπνην κχζν. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απφ ηελ Οδχζζεηα είλαη ε ζηηγκή, φπνπ ν Οδπζζέαο 

δεηά απφ ηνλ ανηδφ Γεκφδνθν, λα ηνπ ηξαγνπδήζεη ην εξσηθφ θαηφξζσκα ηεο εηζφδνπ 

ηνπ Γνχξεηνπ Ίππνπ ζηελ Σξνία. «Οη ελδείμεηο απηέο», φπσο ζεκεηψλεη ε Jacquelline de 

Romilly, «ππνδειψλνπλ πσο ηα νκεξηθά πνηήκαηα γελλήζεθαλ απφ ηέηνηεο απαγγειίεο, 

φπνπ πηζαλψο ν απηνζρεδηαζκφο ζπλδπαδφηαλ κε ηελ απνκλεκφλεπζε» (de Romilly, 

2014:19). Ο κεξνο έρνληαο θιεξνλνκήζεη απηή ηε πινχζηα πξνθνξηθή παξάδνζε, ηε 

κνξθνπνίεζε θαηά βνχιεζε, πιάζνληαο κ’ απηφ ηνλ ηξφπν κηα λέα δεκηνπξγία (Εεξβνχ, 

2003:135-157). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ, φπσο ηνλίδεη ε J. de Romilly 

νξηζκέλα ζέκαηα ηεο Οδχζζεηαο, κέζα ζηα νπνία εληνπίδνληαη ίρλε ιατθψλ αθεγεκάησλ 

θαη ηνπηθψλ παξαδφζεσλ, ηα νπνία «ζπληζηνχλ έλα είδνο κπζνινγηθνχ έπνπο (saga) θαη 

επηδέρνληαη αλαλέσζε θαη αλαπξνζαξκνγή αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο» (De Romilly J., 

2014:20). 

Ζ Ηιηάδα θαη ε Οδχζζεηα αλήθνπλ ζην εξσηθφ έπνο θαη είλαη ρσξηζκέλεο ζε 24 

ξαςσδίεο, νη νπνίεο είηε δειψλνληαη κε έλαλ αξηζκφ, είηε κε έλα γξάκκα. πλήζσο κε 

θεθαιαίν γξάκκα δειψλνληαη ζηελ Ηιηάδα θαη κε κηθξφ ζηελ Οδχζζεηα. Απηέο νη 

δηαηξέζεηο είλαη κεηαγελέζηεξεο ηνπ Οκήξνπ θαη πνιχ πηζαλφλ λα ρξνλνινγνχληαη απφ 

ηελ ειιεληζηηθή επνρή (de Romilly, 2014:27). ηα δχν έπε παξνπζηάδεηαη ν νκεξηθφο 

θφζκνο, ζηελ Ηιηάδα ζε θαηξφ πνιέκνπ θαη ζηελ Οδχζζεηα ζε θαηξφ εηξήλεο, ελψ θαη ζηα 
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δχν έπε αληαλαθιάηαη ε ίδηα αληίιεςε γηα ηελ αλζξψπηλε δσή (de Romilly, 2014:27, 

33). 

Ζ Ηιηάδα γξακκέλε ζε 15.693 ζηίρνπο, αθεγείηαη έλα κφλν επεηζφδην απφ ηα δέθα 

ρξφληα ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ, ηε κñληλ (ην ζπκφ) ηνπ Αρηιιέα. Ο πνηεηήο κέζα απφ ηελ 

αθήγεζε ελφο κφλν επεηζνδίνπ, επηηπγράλεη λα αληηθαηνπηξίζεη ηελ εηθφλα νιφθιεξνπ 

ηνπ πνιέκνπ (Καθξηδήο, 2005:32).  

Ζ Οδχζζεηα είλαη κηθξφηεξεο έθηαζεο απφ ηελ Ηιηάδα, είλαη γξακκέλε ζε 12.110 

ζηίρνπο θαη αθεγείηαη, φπσο θαη ε Ηιηάδα έλα επεηζφδην, ηνλ λφζην (ηαμίδη επηζηξνθήο) 

ηνπ Οδπζζέα ζηελ παηξίδα ηνπ ηελ Ηζάθε. Μέζα φκσο απφ ηηο δηεγήζεηο ησλ 

πεξηπεηεηψλ ηνπ Οδπζζέα καζαίλνπκε θαη γηα ηηο ηχρεο άιισλ ζεκαληηθψλ εξψσλ ηνπ 

Σξσηθνχ πνιέκνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Αγακέκλνλα, ηνπ Μελειάνπ, ηνπ Νέζηνξα 

θ.α. Απφ απηφ δηαπηζηψλεηαη φηη ηα δχν έπε αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη θαιχπηνπλ, 

«νιφθιεξν ηνλ ηξσηθφ κπζνινγηθφ θχθιν απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο» (Καθξηδήο, 

2005:33), ελψ ν ζρεδηαζκφο ηφζν ηεο Ηιηάδαο φζν θαη ηεο Οδχζζεηαο εληάζζεηαη ζε κηα 

εληαία πνηεηηθή ζχιιεςε θαη ε θαηαγεγξακκέλε ηνπο κνξθή ρξνλνινγείηαη ζηα ρξφληα 

ηεο ηπξαλλίαο ηνπ Πεηζηζηξάηνπ, πνπ θαζηεξψζεθαλ θαη νη πνηεηηθνί αγψλεο.  

  

2.3 Οη δηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο ηεο Ιλιάδας 

 
πσο ήδε έρεη πξναλαθεξζεί ε Ηιηάδα είλαη γξακκέλε ζε 15.693 ζηίρνπο θαη 

ρσξηζκέλε απφ ηνπο αιεμαλδξηλνχο ρξφλνπο ζε 24 ξαςσδίεο. Ζ Οκήξνπ Ηιηάδα εθδφζεθε 

ζε δηαζθεπή θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο . Εαξακπνχθα ην 1989 απφ ηηο εθδφζεηο Κέδξνο, 

ελψ απφ ην 2015 εθδίδεηαη, φπσο θαη ηα ππφινηπα έξγα ηεο απφ ηηο εθδφζεηο Παηάθεο. 

Λφγσ ηεο πνιχ κεγάιεο έθηαζεο ηνπ έξγνπ, ε ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί γηα ηε δηαζθεπή 

ηεο ηελ ηερληθή ηεο παξάιεηςεο, δηαηεξψληαο ζπγρξφλσο ην είδνο ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ. 

Γηα λα γίλεη ε αθήγεζε θαηαλνεηή απφ ηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο ε ζπγγξαθέαο 

απινπνηεί ην ιεμηιφγην πξνζαξκφδνληάο ην ζηελ αληηιεπηηθφηεηα ηνπ απνδέθηε. 

π.ρ. Θα κε βάιεηο ζε κπειάδεο κε ην αίηεκά ζνπ, είπε ν Γίαο (…) 

            (…) Ζ Ήξα πνπ ηίπνηα δελ ηεο μεθεχγεη ηα έβαιε κε ην Γία. 

- Θα θάλσ φ,ηη ζέισ , είπε απηφο, θαη θάηζε θαιά κε ζπκψζσ. 

     Σφηε ν Ήθαηζηνο έηξεμε θνχηζα θνχηζα λα θέξεη θξαζί, λα εζπράζνπλ ηα  
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       πλεχκαηα, λα πηνπλ θαη λα κεζχζνπλ (Εαξακπνχθα, 2003
 
α:8). 

  Γηα ηε δηαζθεπή ηνπ έξγνπ ε ζπγγξαθέαο βαζίζηεθε ζηελ ελδνγισζζηθή 

κεηάθξαζε ησλ Ν. Καδαληδάθε θαη Η. Καθξηδή (πξνζσπηθή επηθνηλσλία 19/01/2020). 

Απφ θάζε ξαςσδία δηαζθεπάδεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο παξαιείπνληαο εθηελείο 

πεξηγξαθέο ηνπ πξσηνηχπνπ (π.ρ αζπίδα ηνπ Αρηιιέα). πγθεθξηκέλα, επηιέγεη λα  

παξαιείςεη ηηο πνιχ πεξηγξαθηθέο εηθφλεο ηνπ πξσηνηχπνπ, εκκέλνληαο φκσο ζηελ θχξηα 

αθήγεζε. Γηα παξάδεηγκα: 

 

Μεηάθξαζε Καδαληδάθε - Καθξηδή Γηαζθεπαζκέλν θείκελν 

Γε ιεπηεξψλσ εγψ ηελ θφξε ζνπ, πξηλ κνπ 

γεξάζεη πξψηα ζην Άξγνο, καθξηά απφ ηελ 

παηξίδα ηεο, ζην αξρνληηθφ κνπ κέζα. 

 

 

-Να θχγεηο λα παο απφ θεη πνπ ‘ξζεο, ηνπ 

είπε κε αζέβεηα ν Αγακέκλνλαο. Ζ θφξε ζνπ 

ζα ‘ξζεη καδί κνπ ζην Άξγνο θη εθεί ζα κείλεη 

λα γεξάζεη. 

-Δπάθνπζέ κνπ, αζεκνδφμαξε, πνπ θπβεξλάο 

ηε Υξχζα θαη ηε ηξηζάγηα Κίιια, θη άζθαιηα 

ηελ Σέλεδν αθεληεχεηο, Πνληηθνδαίκνλα, αλ 

ζνπ ζηέγαζα λαφ ραξηησκέλν, θάπνηε σο 

ηψξα εγψ, γηα αλ ζνπ ‘θαςα παρηά κεξηά 

πνηέ κνπ, γηδίζηα γηα ηαπξίζηα, επάθνπζε θαη 

δψζε λα πιεξψζνπλ νη Γαλανί κε ηηο ζαγίηεο 

ζνπ ηα δάθξπα πνπ ‘ρσ ρχζεη!». Δίπε θαη ηελ 

επρή ηνπ επάθνπζε ν Απφιισλαο ν Φνίβνο 

θαη απ’ ηε θνξθή ηνπ Οιχκπνπ ερχζεθε 

ζπκφ γεκάηνο θη είρε δνμάξη θαη θιεηζηφ ζηηο 

πιάηεο ηνπ πεξάζεη ζατηνιφγν θαη 

αληηβξνληνχζαλ νη ζαγίηεο ηνπ ζηηο πιάηεο, 

καληαζκέλνο θαζψο ηξαβνχζε. 

Απαξεγφξεηνο ν γέξνο δήηεζε κε πξνζεπρή 

ηε βνήζεηα ηνπ ζενχ Απφιισλα θη απηφο 

έζηεηιε γηα ηηκσξία κηα θνβεξή αξξψζηηα 

πνπ ζέξηδε ην ειιεληθφ ζηξαηφπεδν. 
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2. 3.1 Σα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία ηεο Ιλιάδας 

 

ε έλα εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν, φπσο πξναλαθέξζεθε ην εμψθπιιν έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ αλάγλσζε νιφθιεξνπ ηνπ βηβιίνπ, γηαηί είλαη απηφ πνπ κε ην 

ζχλνιν ησλ ιεθηηθψλ θαη εηθνληθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ πεξηέρεη ζα πξνζειθχζεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε, ζα ηνπ θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ζα ηνλ πξνηξέςεη λα ην 

δηαβάζεη (Γηαλληθνπνχινπ, 2008:269). Δπνκέλσο, ην εμψθπιιν είλαη ην πξψην 

παξαθεηκεληθφ ζηνηρείν ηνπ βηβιίνπ κε ην νπνίν έξρεηαη ζε επαθή ν αλαγλψζηεο. 

Ζ Γηαλληθνπνχινπ επηζεκαίλεη φηη ην είδνο ηεο ηζηνξίαο πνπ αλακέλνπκε απφ έλα 

βηβιίν, ην ζπλδένπκε ζπλήζσο κε ην κέγεζφο ηνπ. Έηζη απφ κεγάια βηβιία αλακέλνπκε 

δξάζε, ελψ απφ κηθξφηεξα αλακέλνπκε θείκελα πνπ ζα είλαη πην ηξπθεξά θαη 

λνζηαιγηθά, ελψ ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζρήκαηνο ηνπ βηβιίνπ ππνβάιιεη δηαζέζεηο 

(Γηαλληθνπνχινπ, 2008:326). Σν βηβιίν ηεο Ηιηάδαο έρεη ην ζρήκα πνπ ζπλαληνχκε ζηα 

πεξηζζφηεξα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, εθείλν ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ, κε ην 

πιάηνο κεγαιχηεξν απφ ην χςνο. Σν κέγεζνο απηφ επηηξέπεη ηελ πιεξέζηεξε αλάπηπμε 

ηνπ ζθεληθνχ ηεο δξάζεο, ελψ, φπσο ήδε παξαηεξνχκε απφ ηελ εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ, 

ην ζρήκα απηφ είλαη θαηάιιειν γηα λα δείρλεη θίλεζε θαη δξάζε (Γηαλληθνπνχινπ, 

2008:326).  

ην εμψθπιιν παξαηεξνχκε ηα εμήο ζηνηρεία: ηνλ ηίηιν, ην φλνκα ηεο 

ζπγγξαθέαο θαη εηθνλνγξάθνπ νθίαο Εαξακπνχθα θαη ηελ εηθφλα. Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ 

δίλεηαη κε πεδά γξάκκαηα θαη αθξηβψο απφ θάησ ηνπνζεηείηαη ην φλνκα ηεο. Ο εθδνηηθφο 

νίθνο αλαθέξεηαη ζηελ εζσηεξηθή ζειίδα ηνπ βηβιίνπ. Ζ εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ 

λνεκαηνδνηεί ,φπσο πξναλαθέξζεθε ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ, θαζψο απεηθνλίδεηαη ε 

πνιηνξθία ηεο Σξνίαο απφ ηνπο Αραηνχο. Οη Αραηνί κε ηα βέιε ηνπο ξίρλνπλ θάησ απφ ην 

θάζηξν ηνπο Σξψεο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ην ληθεηή απηήο ηεο κάρεο. Σα ρξψκαηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην εμψθπιιν είλαη ηα γήηλα ηεο ψρξαο, ηνπ θαθέ θαη ηνπ 

πξάζηλνπ, ελψ ζην νπηζζφθπιιν απεηθνλίδεηαη ε Ίξηο, ε αγγειηνθφξνο ησλ ζεψλ ηνπ 

Οιχκπνπ, πνπ θνηηάδεη πξνο ηα πίζσ.  
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                               Σν εμώθπιιν ηεο Ηιηάδαο 

 

Καζψο ν αλαγλψζηεο αλνίγεη ην βηβιίν παξαηεξεί ηα κνλφρξσκα εζψθπιιά ηνπ. 

Σν ρξψκα πνπ επηιέγεη ε εηθνλνγξάθνο είλαη ην ρξψκα ηεο ψρξαο, ην νπνίν είλαη έλα απφ 

ηα γήηλα ρξψκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζην εμψθπιιν. χκθσλα κε ηελ Α. Γηαλληθνπνχινπ, 

φηαλ ηα εζψθπιια «απνθηνχλ ρξψκα ζπρλά ζπκβαίλεη λα ζπκθσλνχλ κε ηελ παιέηα ηνπ 

εηθνληζηηθνχ θεηκέλνπ θαη λα κεηαθέξνπλ ζην ρψξν ηνπ παξαθεηκέλνπ ηελ αχξα θαη ηηο 

απνρξψζεηο ηεο ηζηνξίαο» (Γηαλληθνπνχινπ, 2008:287). 

 

2.3.2 Aθεγεκαηηθέο ηερληθέο 

 

Ζ ζπγγξαθέαο αξρίδεη ηε δηαζθεπή ηεο κε κηα πεξηεθηηθή εηζαγσγή δίλνληαο 

ζηνπο αλαγλψζηεο, ηηο απαξαίηεηεο αξραηνγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα νκεξηθά έπε 

θαη ηελ ππφζεζή ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνλ δεκηνπξγφ ηνπο ηνλ κεξν:  

«Σα δχν επηθά πνηήκαηα ε Ηιηάδα θαη ε Οδχζζεηα, κε 

28.000 ζηίρνπο ζπλνιηθά είλαη ηα πξψηα ινγνηερληθά έξγα 

ηεο Δπξψπεο. Σα έρεη ζπλζέζεη ν κεξνο, πνπ έδεζε ζηελ 

Διιάδα γχξσ ζηνλ 8
ν
 αη. π.Υ.» (Εαξακπνχθα, 2003α:5).  

ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεη ζπλνπηηθά ηη πξαγκαηεχεηαη ην θάζε έλα έπνο:  
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«ε Ηιηάδα έρεη λα θάλεη κε ηνλ πφιεκν ηεο Σξνίαο ή ηνπ 

Ηιίνπ, φπσο αιιηψο ιεγφηαλ θαη ηνπο ήξσεο πνπ πνιέκεζαλ 

ζ’ απηφλ», ελψ «ε Οδχζζεηα πεξηγξάθεη ηηο πεξηπέηεηεο ελφο 

απφ ηνπο βαζηιηάδεο πνπ πήξαλ κέξνο ζηνλ Σξσηθφ πφιεκν 

κέρξη λα επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηνπ, κεηά ην ηέινο ηνπ 

πνιέκνπ». (Εαξακπνχθα, 2003α:5). 

Αθνχ αλαθεξζεί ζηηο ππνζέζεηο ησλ δχν νκεξηθψλ επψλ, εμεγεί ζηνλ αλαγλψζηε 

ηελ αηηία πνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, νδήγεζε ζηνλ Σξσηθφ πφιεκν, πνπ ήηαλ ε 

αξπαγή ηεο γπλαίθαο ηνπ βαζηιηά ηεο πάξηεο, Μελειάνπ απφ ηνλ γην ηνπ βαζηιηά ηεο 

Σξνίαο, Πάξε. Ο Πάξηο, αθνχ θηινμελήζεθε απφ ηνλ Μελέιαν «μειφγηαζε ηελ 

νηθνδέζπνηλα θαη ηελ πήξε καδί ηνπ ζηελ Σξνία. Ζ πξνζβνιή ζεσξήζεθε εζληθή» 

(Εαξακπνχθα, 2003α:5). Έηζη αξρίδεη ε αθήγεζε ηεο Ηιηάδαο, φπνπ παξνπζηάδνληαη 

κέζσ απηήο ηεο εηζαγσγήο ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο (Αγακέκλνλαο, Μελέιανο, Διέλε, 

Πάξεο, Έθηνξαο, Πξίακνο, Έιιελεο, Σξψεο) θαη ν ηφπνο φπνπ δηαδξακαηίδεηαη (Σξνία) 

θαη ν ρξφλνο: 

«Μέζα ζηα ηείρε βξίζθνληαλ θιεηζκέλνη θη απηνί πνπ ήηαλ 

αηηία ηνπ πνιέκνπ: ν κηθξφηεξνο γηνο ηνπ βαζηιηά, ν Πάξεο 

θαη ε σξαία Διέλε, ε γπλαίθα ηνπ Μελειάνπ απ’ ηε 

πάξηε. Απέμσ ν Μελέιανο, ν αδεξθφο ηνπ Αγακέκλνλαο 

θαη νη Έιιελεο ζχκκαρνί ηνπο πνιηνξθνχζαλ ηελ πφιε ελληά 

νιφθιεξα ρξφληα. Θα άληερε αθφκα ε Σξνία, αλ έλα 

επεηζφδην δελ αλάγθαδε ηνπο ζενχο λα αλαθαηεπηνχλ ζ’ 

απηφλ ην ζθνησκφ. 

Σν πνίεκα δηεγείηαη ην δέθαην ρξφλν πνπ ήηαλ θη ν 

ηειεπηαίνο ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ» (Εαξακπνχθα, 2003α:5). 

Με κηθξφηεξε γξακκαηνζεηξά θαη κε έγρξσκα γξάκκαηα ζην ηέινο ηεο 

εηζαγσγήο ηεο, ε ζπγγξαθέαο πιεξνθνξεί ηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο γηα ηε δνκή ησλ 

νκεξηθψλ επψλ επηζεκαίλνληαο ηα εμήο:                                                                 

«Σα αξραία θείκελα ηεο Ηιηάδαο θαη ηεο Οδχζζεηαο είλαη 

ρσξηζκέλα απφ κειεηεηέο, πνπ έδεζαλ ζηνπο Αιεμαλδξηλνχο 
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ρξφλνπο θαη αξγφηεξα, ζε 24 κέξε ή ξαςσδίεο, πνπ 

νξίδνληαη κε ηα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ. 

Ζ Ηιηάδα κε ηα θεθαιαία Α-Χ θαη ε Οδχζζεηα κε ηα πεδά α-

σ. Κάζε ξαςσδία έρεη δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ζηίρσλ». 

(Εαξακπνχθα, 2003α:5).  

Πξηλ μεθηλήζεη ε αθήγεζε, ε ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη ζε έλα δηζέιηδν ην ράξηε 

ηεο Διιάδαο θαη ζηα αξηζηεξά ηνπ ηνλ θαηάινγν  κε ηηο δπλάκεηο ησλ Αραηψλ θαη ησλ 

Σξσψλ. Δίλαη ν θαηάινγνο ησλ πινίσλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ξαςσδία Β ηνπ 

πξσηνηχπνπ. ην πξψην θαηάινγν αλαθέξνληαη νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ησλ Αραηψλ θαη 

παξνπζηάδνληαη νη ιανί (π. ρ. Βνησηνί), ν αξηζκφο ησλ πινίσλ πνπ έδσζε ν θάζε ιαφο  

(πφιε - θξάηνο) γηα ηνλ Σξσηθφ πφιεκν, θαζψο θαη νη αξρεγνί ηνπ θάζε ιανχ. ην 

δεχηεξν θαηάινγν πνπ παξνπζηάδνληαη  νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ησλ Σξψσλ, φπνπ 

αλαθέξνληαη νη πεξηνρέο (π.ρ. Δπξψπε, Αζία), νη ιανί πνπ απνηεινχλ ηηο ζπκκαρηθέο 

ηνπο δπλάκεηο θαη νη αξρεγνί ηνπο. Ο ράξηεο πνπ θαηαιακβάλεη ην θέληξν ηνπ δηζέιηδνπ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ κηθξφ αλαγλψζηε λα γλσξίζεη ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαλ ηα 

βαζίιεηα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ Σξσηθφ πφιεκν θαηά ηελ αξραηφηεηα, αιιά θαη ηα 

νλφκαηα ησλ βαζηιηάδσλ ηνπο (Εαξακπνχθα 2003α:6-7).  

Μεηά ηελ πεξηεθηηθή εηζαγσγή, μεθηλά ε αθήγεζε ηνπ πνιέκνπ κεηαμχ ησλ 

Σξσψλ θαη ησλ Αραηψλ. Σν θείκελν θάζε ξαςσδίαο έρεη ηε κνξθή ζηειψλ θαη 

θαηαιακβάλεη ηελ αξηζηεξή ζειίδα ηνπ δηζέιηδνπ. ηελ θνξπθή θάζε επεηζνδίνπ ε 

ζπγγξαθέαο θαηαηνπίδεη ηνλ κηθξφ θαη ελήιηθν αλαγλψζηε γηα ην επεηζφδην πνπ 

πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη. Γηα λα εθηζηήζεη ηελ πξνζνρή ηνπο, ρξεζηκνπνηεί έγρξσκα 

γξάκκαηα θαη κηθξφηεξε γξακκαηνζεηξά αλαθέξνληαο ηνλ αξηζκφ ηεο ξαςσδίαο θαη 

δίλνληαο ηνλ ηίηιν κε ηα ζηνηρεία ηνπ επεηζνδίνπ (π.ρ. Ραςσδία Α. Ο θαβγάο ηνπ Αρηιιέα 

θαη ηνπ Αγακέκλνλα, Εαξακπνχθα, 2003
 
α:8). 

Ο αθεγεηήο είλαη εηεξνδηεγεηηθφο-εμσδηεγεηηθφο ή ζχκθσλα κε ηνλ Genette 

«αθεγεηήο πξψηνπ βαζκνχ», θαζψο «αθεγείηαη κηα ηζηνξία, απφ ηελ νπνία απνπζηάδεη, ζε 

ηξίην πξφζσπν» (Genette, 2017: 321 θαη 324). Άιισζηε, φπσο επηζεκαίλεη ε Α. 

Γηαλληθνπνχινπ, ε αθήγεζε ζε ηξίην πξφζσπν επηηπγράλεη ηελ ελίζρπζε ηεο 

απζεληηθφηεηαο θαη ηεο πεηζηηθφηεηαο ηεο ηζηνξίαο (Γηαλληθνπνχινπ, 2008:205).  
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2.4 Ζ δηαζθεπή ηεο Οδύζζειας 
 

Ζ Οδχζζεηα μεθηλά in media res. ηε δηαζθεπή ηεο ε . Εαξακπνχθα δε 

ρξεζηκνπνηεί ηελ αθεγεκαηηθή ηερληθή ηνπ πξσηνηχπνπ, αιιά βάδεη ηα γεγνλφηα ζε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά. Ζ ζπγγξαθέαο θξνληίδεη ζε θάζε επεηζφδην ηεο Οδχζζεηαο πνπ 

αθεγείηαη, λα γλσζηνπνηεί ζηνλ αλαγλψζηε ηελ ξαςσδία θαη ηνπο αθξηβείο ζηίρνπο απφ 

ηνπο νπνίνπο πξνέξρεηαη ην επεηζφδην. Γηα παξάδεηγκα ζηελ αξρή ηεο αθήγεζεο 

επηζεκαίλεη ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο ην εμήο: 

ΡΑΦΧΓΗΑ η, ΣΗΥΟΗ 1-575 

Ο Οδπζζέαο μεθηλάεη γηα ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο 

Καη θηάλεη ζηε ρψξα ησλ Λσηνθάγσλ (39-105) (Εαξακπνχθα 2003β:8).  

Καη αθξηβψο δίπια απεηθνλίδεη έλα κηθξφ ράξηε δείρλνληαο ην κέξνο απφ ην νπνίν 

ν Οδπζζέαο μεθηλά θαη ην κέξνο ζην νπνίν θηάλεη. Ο κηθξφο απηφο ράξηεο, φπσο 

παξαηεξνχκε βξίζθεηαη ζε θάζε επεηζφδην ηεο πεξηπιάλεζεο ηνπ Οδπζζέα δείρλνληαο 

ζηνλ αλαγλψζηε/ζεαηή ηηο πεξηπιαλήζεηο ηνπ κέρξη λα θηάζεη ζηελ Ηζάθε. Άιισζηε, ε 

ζπγγξαθέαο, φπσο αλέθεξε αθνινπζεί ηελ ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ γεγνλφησλ θαη φρη ηε 

ζεηξά ηνπ νκεξηθνχ έπνπο. Με ην κηθξφ απηφ ράξηε ν κηθξφο αλαγλψζηεο θαηαηνπίδεηαη 

θαη καζαίλεη ηνλ θάζε ζηαζκφ ηεο πεξηπιάλεζεο ηνπ Οδπζζέα γεσγξαθηθά. 

  

2.4.1 Σα πεξηθεηκεληθά ζηνηρεία ηεο δηαζθεπήο ηεο Οδύζζειας 

 

Οη εηθφλεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην εμψθπιιν ηεο Οδχζζεηαο κεηαθέξνπλ ηνλ 

αλαγλψζηε ζηελ αξραία επνρή θαη ζηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα. Σν κπιε ρξψκα ηνπ 

νπξαλνχ θαη ηεο ζάιαζζαο πνπ απεηθνλίδεηαη ζην θφλην πξνθαιεί ζηνλ αλαγλψζηε ην 

αίζζεκα ηεο εξεκίαο. ην πάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θέληξν ηεο 

δηαθξίλεηαη κηα αλδξηθή θηγνχξα κε θηεξά λα πεηά θαη λα θπζά πξνο ηελ κεξηά πνπ 

πιένπλ νη ηξηήξεηο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο ηξεηο αλέκνπο, ηε θηγνχξα ηνπ νπνίνπ 

ζπλαληάηαη ζηε ζει. 39 ηνπ βηβιίνπ. ηα αξηζηεξά ηεο εηθφλαο απεηθνλίδεηαη ην λεζί, ε 

Ηζάθε, ζηελ νπνία πξνζπαζνχλ λα θηάζνπλ νη ηξηήξεηο. Κάησ αξηζηεξά ζηελ εηθφλα 

απεηθνλίδεηαη κηα γπλαηθεία θηγνχξα λα παίδεη ιχξα θαη λα θνηηά πξνο ηα πάλσ, ελψ ζηα 
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δεμηά απεηθνλίδνληαη άιιεο ηξεηο γπλαηθείεο θηγνχξεο λα ρνξεχνπλ, ελψ δχν απ’ απηέο 

θνηηνχλ ςειά. Ζ ηειεπηαία εηθφλα κε ηε ιχξα θαη ηηο γπλαηθείεο θηγνχξεο λα ρνξεχνπλ 

ίζσο λα  πιεξνθνξεί ηνπο αλαγλψζηεο γηα ην αίζην ηέινο ηνπ λφζηνπ ηνπ Οδπζζέα. 

 Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην θέληξν ηεο θνξπθήο ηνπ εμσθχιινπ 

κε πεδά γξάκκαηα (νκήξνπ νδχζζεηα), ελψ ην φλνκα ηεο ζπγγξαθέαο θαη εηθνλνγξάθνπ 

είλαη ηνπνζεηεκέλν αθξηβψο θάησ απφ ηνλ ηίηιν αιιά κε κηθξφηεξνπο ηππνγξαθηθνχο 

ραξαθηήξεο, φπσο θαη ζηελ Ηιηάδα.   

ην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ, φπσο παξαηεξνχκε απεηθνλίδεηαη ν Πνζεηδψλαο, ν 

νπνίνο ήηαλ ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζε ν Οδπζζέαο κέρξη λα 

θηάζεη ζηελ παηξίδα ηνπ. Ο Πνζεηδψλαο απεηθνλίδεηαη ζηα αξηζηεξά θαη θάησ ζην 

νπηζζφθπιιν, λα ζεθψλεη ηξηθπκία ρηππψληαο ηελ ηξίαηλά ηνπ ζηε ζάιαζζα, ελψ πάλσ 

αξηζηεξά ζηελ θνξπθή αλαγξάθεηαη ν ζηίρνο: Γελ είδα απφ ηελ παηξίδα κνπ γιπθχηεξν 

ζηνλ θφζκν, δίλνληαο πεξηεθηηθά ηελ ππφζεζε ηνπ βηβιίνπ. 

Σν εζψθπιιν ηεο Οδχζζεηαο, φπσο θαη ηεο Ηιηάδαο είλαη κνλφρξσκα. Σν ρξψκα 

πνπ επηιέγεη γηα ηελ Οδχζζεηα είλαη ην πεηξφι γηα λα είλαη ζε αληηζηνηρία κε ην θπξίαξρν 

κπιε ηνπ εμσθχιινπ. Ο ιφγνο πνπ είλαη κνλφρξσκν είλαη, γηαηί ιεηηνπξγνχλ «σο 

ζάιακνο απνζπκπίεζεο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ νκαιή κεηάβαζε ηνπ απνδέθηε απφ ην 

εμσθεηκεληθφ ζην εζσθεηκεληθφ ζχκπαλ» (Γηαλληθνπνχινπ, 2008:286-287). Οπζηαζηηθά 

ε κνλνρξσκία ησλ εζσθχιισλ βνεζά ηνλ αλαγλψζηε λα αθήζεη νξηζηηθά ην 

παξαθείκελν θαη λα ηαμηδέςεη ζην καγηθφ θφζκν ηνπ θεηκέλνπ. 

πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ηα βξαβεία πνπ θεξδίδεη έλα βηβιίν θαζψο θαη 

νη επραξηζηίεο ηνπ ζπγγξαθέα απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ παξαθεηκέλνπ. ηελ Οδχζζεηα 

κεηά ηα εζψθπιια παξαηεξνχκε ζηα αξηζηεξά ηνπ δηζέιηδνπ λα απεηθνλίδεηαη ε 

ηηκεηηθή δηάθξηζε ηεο νθίαο Εαξακπνχθα πνπ ηεο απνλεκήζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην 

ηεο Πάληνβα γηα ηε δηαζθεπή θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε ηεο Οκήξνπ Οδχζζεηαο. Ζ 

απεηθφληζε ηνπ βξαβείνπ απηνχ ζην βηβιίν νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί σο εγγχεζε πνηφηεηαο 

γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ θαη απνηειεί έλα είδνο ιεηηνπξγηθνχ παξαθεηκέλνπ (factual 

paratext) (Γηαλληθνπνχινπ, 2008:271).  

Σν θείκελν ησλ επραξηζηηψλ ηεο ζπγγξαθέσο είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην θάησ κέξνο 

ηεο δεμηάο ζειίδαο ηνπ ηειεπηαίνπ δηζέιηδνπ ηνπ βηβιίνπ καδί κε θάπνηεο ζεκεηψζεηο ηεο 

πξνο ηνλ αλαγλψζηε γηα ην θείκελν θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε. ηηο επραξηζηίεο ε . 
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Εαξακπνχθα επραξηζηεί ηνλ Η. Καθξηδή γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη γηα ηα βηβιία πνπ ηεο 

έδσζε λα δηαβάζεη, ηνλ Γ. Μαξσλίηε γηα ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαη ηελ δαζθάια ηεο Μ. 

ηξνκπνχιε πνπ ηελ έκαζε λα ηαμηδεχεη ζηα αξραία θείκελα (Εαξακπνχθα, 2003β:73). 

Αθξηβψο θάησ απφ ηηο επραξηζηίεο παξαζέηεη ηηο ζεκεηψζεηο ηεο, νη νπνίεο γξάθνπλ ηα 

εμήο: 

α) Ζ αξίζκεζε ησλ ζηίρσλ αθνινπζεί 

   ηε κεηάθξαζε ηεο Οδχζζεηαο ηνπ Εήζηκνπ ηδέξε. 

 

β) Μεξηθέο απφ ηηο εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ  

               έγηλαλ κε βάζε ηηο παξαζηάζεηο απφ ηα νκεξηθά έπε 

              πάλσ ζηα αξραία ειιεληθά αγγεία  

              πνπ ηψξα βξίζθνληαη ζε κνπζεία  

             θαη ζπιινγέο φινπ ηνπ θφζκνπ. (Εαξακπνχθα 2007:73) 

ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ ε . Εαξακπνχθα παξαζέηεη ηα ηεθκήξηα ηεο πιηθήο 

αξραηφηεηαο απφ ηα νπνία εκπλεχζηεθε ηελ εηθνλνγξάθεζε ηεο Οδχζζεηαο, δίλνληαο 

έηζη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε λα δεη ηηο παξαζηάζεηο ησλ αγγείσλ απφ ηα νπνία 

εκπλεχζηεθε, θαζψο θαη λα δεη ζε πνηα Μνπζεία βξίζθνληαη ηψξα ηα αγγεία απηά, θαζψο 

αλαγξάθεη απφ θάησ απφ ηηο εηθφλεο ην κνπζείν ζην νπνίν βξίζθεηαη ην θάζε έλα, φπσο 

είδακε θαη ζηε δηαζθεπή ηεο Ηιηάδαο. Σα  ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην 

1990 ε . Εαξακπνχθα πξαγκαηνπνίεζε έθζεζε ζην Towne Art Gallery ηεο Βνζηψλεο 

κε ζέκα «Ο κεξνο γηα παηδηά», εθζέηνληαο 28 έγρξσκα θαη αζπξφκαπξα ζρέδηα απφ ηηο 

εηθνλνγξαθήζεηο ησλ δηαζθεπψλ ηεο Οδχζζεηαο θαη ηεο Ηιηάδαο. (ηβξνπνχινπ, 

2000:419) 

 

2.4.2  Οη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ηεο Οδύζζειας 

 

Σν ζέκα ηεο Οδχζζεηαο, φπσο δειψλεηαη θαη απφ ηνλ ηίηιν ηεο, είλαη αθελφο ν 

λφζηνο ηνπ Οδπζζέα ζηελ παηξίδα ηνπ, ηελ Ηζάθε θαη αθεηέξνπ «πεξηγξάθεη ηελ επίκνλε 

ζέιεζε ελφο αλζξψπνπ λα κελ ιπγίζεη κπξνζηά ζηηο δπζθνιίεο, λα θηάζεη ζην ζθνπφ ηνπ 

θαη λα θιείζεη ηνλ θχθιν ηεο δσήο ηνπ, εθεί φπνπ ηνλ άξρηζε» (Σζνπαλάθεο 2006:57).  
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Ζ Οδχζζεηα ζην πξψην κηζφ είλαη έλα ζαιαζζηλφ παξακχζη, φπνπ εμηζηνξνχληαη 

νη πεξηπέηεηεο ηνπ θεληξηθνχ ήξσα, ηνπ Οδπζζέα, κέρξη λα θηάζεη ζηελ παηξίδα ηνπ, ελψ 

ζην δεχηεξν κηζφ πεξηγξάθεη ηνλ αδπζψπεην αγψλα ελφο αλζξψπνπ λα επηζηξέςεη ζηελ 

παηξίδα θαη ζην ζπίηη ηνπ, εμνληψλνληαο ηνπο ερζξνχο ηνπ, νη νπνίνη ηνλ είραλ ζρεδφλ 

εθηνπίζεη απφ ην ζπίηη ηνπ θαη ήζειαλ λα παληξεπηνχλ ηελ γπλαίθα ηνπ, κε ζθνπφ λα 

γίλνπλ θχξηνη ηνπ βαζηιείνπ ηνπ (Σζνπαλάθεο 2006:58). 

Ζ Οδχζζεηα σο «κπζηζηφξεκα» δηεμάγεηαη ζε πνιιά ρξνληθά θαη γεσγξαθηθά 

επίπεδα, θη απηφ επηηξέπεη ζηνλ πνηεηή λα κελ θηλεζεί ζε επζεία ρξνληθή γξακκή, αιιά 

αλαηξέπνληαο ηελ θπζηνινγηθή ξνή ηνπ ρξφλνπ λα αξρίζεη ηελ αθήγεζε απφ ηε κέζε (in 

medias res) (Σζνπαλάθεο 2006:58). H . Εαξακπνχθα, ζηε δηαζθεπή ηεο Οδχζζεηαο 

ηνλίδεη ήδε απφ ηελ εηζαγσγή ηεο, φηη δε ζα αθνινπζήζεη «ηελ θαλνληθή ζεηξά ηνπ 

νκεξηθνχ θεηκέλνπ, αιιά ηελ ρξνλνινγηθή ησλ γεγνλφησλ» (Εαξακπνχθα, 2003β:5).  

Κάησ απφ ην θείκελν ηεο εηζαγσγήο ηεο ε δηαζθεπάζηξηα ρξεζηκνπνηεί ην ίδην 

θείκελν πνπ είδακε ζηελ Ηιηάδα επηζεκαίλνληαο φηη ζηε δηήγεζε απηή, «δε ζα 

αθνινπζήζνπκε ηελ θαλνληθή ζεηξά ηνπ νκεξηθνχ θεηκέλνπ αιιά ηελ ρξνλνινγηθή ησλ 

γεγνλφησλ» (Εαξακπνχθα, 2003β:5). 

ηε ζπλέρεηα, αλαπαξηζηά ζε έλα ράξηε ηεο Μεζνγείνπ, ν νπνίνο θαηαιακβάλεη 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δηζέιηδνπ, «κηα ππφζεζε γηα ην πψο πηζαλφλ πεξηπιαλήζεθε ν 

Οδπζζέαο νδεγεκέλνο απφ ηνπο αλέκνπο θαη ζε πνηεο αθηέο άξαμε, πξηλ θηάζεη ζηελ Ηζάθε, 

κηα θαη νη ρψξεο πνπ αλαθέξεη ν κεξνο, απφ ηνλ Ίζκαξν θαη πέξα είλαη εληειψο 

θαληαζηηθέο». Καη ζπλερίδεη «ηα ιφγηα ησλ πνηεηψλ είλαη δχζθνιν λα ηα ρσξέζεηο κέζα ζ’ 

έλα ράξηε, αιιά ηίπνηε δελ είλαη πην βαζηζκέλν ζηελ αιήζεηα φζν ε ηέρλε. ε καο κέλεη λα 

ηελ αλαθαιχςνπκε» (Εαξακπνχθα 2007:6).  

Οη αλαθνξέο ηεο ζηηο αλαζθαθέο ηνπ ιήκαλ ζηε Μ. Αζία, φπνπ εηθάδεηαη φηη ηα 

εξείπηα ηεο πφιεο πνπ ε αξραηνινγηθή ζθαπάλε έθεξε ζην θσο αλήθνπλ ζηελ Σξνία, 

θαζψο επίζεο θαη ζηηο αλαζθαθέο ηνπ ζηηο Μπθήλεο, φπνπ αλαθαιχθζεθε ην βαζίιεην 

ηνπ Αγακέκλνλα, θέξλεη ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε ζε επαθή κε ηε πνιηηηζηηθή ηνπ 

θιεξνλνκηά. «Απφ ηφηε», γξάθεη ε . Εαξακπνχθα, «έρνπλ αλαθαιπθζεί πνιιέο αθφκα 

ηνπνζεζίεο απφ απηέο πνπ αλαθέξεη ν κεξνο, πνπ ηηο λφκηδαλ κπζηθέο. Έηζη ινηπφλ 

ζήκεξα είκαζηε βέβαηνη πσο πξηλ απφ 3000 ρξφληα ζηελ Διιάδα δνχζε έλαο ιαφο 

ρσξηζκέλνο ζε πνιιά κηθξά βαζίιεηα» (Εαξακπνχθα 2003β:5). ηε δεμηά κεξηά ηνπ 
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δηζέιηδνπ ηεο εηζαγσγήο ε ζπγγξαθέαο θαη εηθνλνγξάθνο, απεηθνλίδεη ηελ αηηία ηνπ 

Σξσηθνχ πνιέκνπ, πνπ ήηαλ ε αξπαγή ηεο Διέλεο απφ ηνλ Πάξε θαη ηελ πεξηπιάλεζε 

ηνπ Οδπζζέα θαη ηε κεηαθνξά ηεο απφ ηελ πάξηε ζηελ Σξνία, ηελ νπνία ε 

εηθνλνγξάθνο επηηπγράλεη λα παξνπζηάζεη εηθνλνγξαθηθά, εζηηάδνληαο ηφζν ζηα 

πξφζσπα φζν θαη ζηε δξάζε. Απεηθνλίδεη ηνλ Μελέιαν ζηελαρσξεκέλν, ελψ ηελ Διέλε 

λα θνηηάεη πξνο ηα πίζσ, εθεί πνπ είλαη ν Μελέιανο, θαζψο ν Πάξεο ηελ κεηαθέξεη ζηελ 

Σξνία.  

Σν θείκελν φπσο θαη ζηελ Ηιηάδα βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηνπ δηζέιηδνπ, εθηφο 

απφ νξηζκέλεο εμαηξέζεηο θαη δίλεηαη θαη ζ’ απηφ ην έξγν κε ηε κνξθή ζηειψλ. Ίζσο κ’ 

απηφ ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδεηαη ην θείκελν ν κηθξφο αλαγλψζηεο δελ θνπξάδεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο. Ο αθεγεηήο είλαη ηξηηνπξφζσπνο θαη παληνγλψζηεο 

θαη αθεγείηαη ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα. ην έξγν ζπλδπάδεηαη ε αθήγεζε ησλ 

γεγνλφησλ κε ηνλ αλαθεξφκελν ιφγν.   

 

2.5  Ζ εηθνλνγξάθεζε ησλ δύν επώλ 

 

Κάζε θνξά πνπ δηαβάδνπκε έλα εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν παξαηεξνχκε ηφζν ηηο 

ιέμεηο φζν θαη ηηο εηθφλεο. Οη ιέμεηο ελφο θεηκέλνπ δελ είλαη κφλν ζχκβνια πξνθνξηθψλ 

ήρσλ αιιά απνηεινχλ θαη κέξνο ηεο νπηηθήο κνξθήο ηεο ζειίδαο, αλεμάξηεηα απφ ηα 

λνήκαηα πνπ κεηαδίδνπλ ζηνλ αλαγλψζηε (Nodelman 2009:97). Ο Nodelman ηνλίδεη φηη 

ε ζρεηηθή ηνπνζέηεζε ησλ ιέμεσλ θαη ησλ εηθφλσλ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ 

ηξφπν πνπ δηαβάδνπκε κηα ζειίδα θαη έλα βηβιίν σο ζχλνιν. ηελ εηθνλνγξάθεζή ηεο ε 

. Εαξακπνχθα αθνινπζεί ηε δηάηαμε πνπ ζπλαληνχκε ζηα πεξηζζφηεξα 

εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, φπνπ ην θείκελν είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηα αξηζηεξά ηνπ 

δηζέιηδνπ, ελψ ε εηθφλα θαιχπηεη φιε ηελ δεμηά ζειίδα, πξνζδίδνληαο κ’ απηφ ηνλ ηξφπν 

ηζνξξνπία.   

ην ζχλνιφ ηνπο νη εηθφλεο είλαη νινζέιηδεο θαη απεηθνλίδνληαη ζηα δεμηά ηνπ 

δηζέιηδνπ, κε κφλε εμαίξεζε ηελ εηθφλα ηεο εηζαγσγήο, ε νπνία απεηθνλίδεηαη ζηα 

αξηζηεξά. Οη εηθφλεο απεηθνλίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζθελέο ηεο αθήγεζεο θαη νη 

πεξηζζφηεξεο είλαη εκπλεπζκέλεο απφ αξραία αγγεία πάλσ ζηα νπνία απεηθνλίδνληαλ 

ζθελέο ησλ νκεξηθψλ επψλ. Οη εηθφλεο ησλ αγγείσλ πνπ απνηέιεζαλ ηελ πεγή 
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έκπλεπζεο ηεο παξαηίζνληαη ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν ε εηθνλνγξάθνο 

θαη ζπγγξαθέαο θέξλεη ηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο ζε επαθή θαη κε ηελ πιηθή αξραηφηεηα. 

Οη πεξηζζφηεξεο θηγνχξεο βξίζθνληαη ζε θίλεζε, ελψ ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ βηβιίνπ 

δίλεη ζηελ εηθνλνγξάθν ην ρψξν λα απεηθνλίζεη πεξηζζφηεξεο ζθελέο.  

Ήδε ν αλαγλψζηεο απφ ηελ εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ ηαμηδεχεη ζην παξειζφλ θαη 

ζηελ επνρή ηεο αξραηφηεηαο. Απφ ην θείκελν ε δηαζθεπάζηξηα θαη εηθνλνγξάθνο επηιέγεη 

ζπγθεθξηκέλεο ζθελέο ηεο αθήγεζεο πνπ ζα εηθνλνγξαθήζεη. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ζηε 

ξαςσδία Β ηεο Ηιηάδαο επηιέγεη λα εηθνλνγξαθήζεη κηα αλαδξνκή πνπ εμηζηνξείηαη απφ 

ηνλ κάληε Κάιρα θαη αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο εθζηξαηείαο. πγθεθξηκέλα: 

Σφηε ζεθψζεθε ν κάληεο Κάιραο θαη ζχκηζε ζηνλ ζηξαηφ 

πσο φηαλ μεθηλνχζαλε γη’ απηή ηελ εθζηξαηεία θαη 

ζπζηάδαλε ζηελ παξαιία ηεο Απιίδαο πεηάρηεθε απ’ ην 

βσκφ έλα καχξν θίδη. Αλέβεθε ζηνλ πιάηαλν θη έθαγε νρηψ 

ζπνπξγηηάθηα, κε ηε κάλα ηνπο ελληά, θαη κεηά καξκάξσζε 

(Εαξακπνχθα, 2003 α:8). 

 

                                                             Ο κάληεο Κάιραο 
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ην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο απεηθνλίδεηαη ην ζηξάηεπκα ησλ Αραηψλ, φπνπ ν 

Αγακέκλνλαο μερσξίδεη απφ ηνπο ππφινηπνπο θξαηψληαο ην ζθήπηξν ηνπ θαη θνξψληαο 

έλα πνξηνθαιί ρηηψλα. Γίπια ηνπ κε ην θφθθηλν ρηηψλα ππνζέηνπκε φηη απεηθνλίδεηαη ν 

αδεξθφο ηνπ ν  Μελέιανο. Ζ ρξήζε έληνλσλ ρξσκάησλ απφ ηελ εηθνλνγξάθν βνεζά ζην 

λα επηθεληξσζεί ην βιέκκα ηνπ αλαγλψζηε ζηνπο θεληξηθνχο xαξαθηήξεο ηεο αθήγεζεο. 

ηελ εηθνλνγξάθεζε ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ηα έληνλα ρξψκαηα, ίζσο γηαηί επηηείλνπλ 

ηε δξάζε ησλ ραξαθηήξσλ. Ο ρξφλνο δειψλεηαη απφ ηελ ελδπκαζία ησλ εξψσλ θαη απφ 

ηηο ελαιιαγέο κέξαο θαη λχρηαο. Οη εηθφλεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα αγγεία απεηθνλίδνπλ 

ζθελέο ηε κία θάησ απφ ηελ άιιε, εμνηθνλνκψληαο ρψξν, ψζηε λα εηθνλνγξαθεζνχλ 

πεξηζζφηεξεο ζθελέο. 

 

 

 

                                     Δηθόλεο πνπ πξνέξρνληαη από αγγεία 

 

Δθηφο απφ ηηο νινζέιηδεο εηθφλεο παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ θαη κεξηθέο εηθφλεο 

πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο κέζα ζε πιαίζην ζην ιεπθφ δηζέιηδν. χκθσλα κε ηνλ Moebius, 

φηαλ ε εηθφλα είλαη πιαηζησκέλε, «παξέρεη κηα πεξηνξηζκέλε θιεθηή καηηά «κέζα» ζε έλαλ 
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θφζκν» (Moebius, 1986;150), ηνλ θφζκν ησλ επψλ. «Υσξίο πιαίζην ε απεηθφληζε 

απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε εκπεηξία, κηα άπνςε απφ κέζα», (Moebius, 1986:150 θαη 

Nodelman, 2009:94)  

 

 

                                    Δηθόλεο από αγγεία  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΑΙΣΦΥΛΟΥ ΟΡΕΣΤΕΙΑ ΣΖ ΟΦΗΑ ΕΑΡΑΜΠΟΤΚΑ 

 

3. Δηζαγσγή 

 

Οη κχζνη ησλ επψλ απνηέιεζαλ ηελ πξψηε χιε γηα ηηο ηξαγσδίεο κία εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη θαη ε ηξηινγία ηνπ Αηζρχινπ Οξέζηεηα, πνπ πξαγκαηεχεηαη ηνλ λφζην ηνπ 

Αγακέκλνλα ζηε παηξίδα ηνπ θαη είλαη ε κνλαδηθή ζσδφκελε ηξηινγία ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο γξακκαηείαο. Ζ Οξέζηεηα απνηειείηαη απφ ηηο ηξαγσδίεο «Αγακέκλσλ», 

«Υνεθφξνη», «Δπκελίδεο». Ζ πξψηε είλαη ε ηξαγσδία ηνπ θφλνπ ηνπ Αγακέκλνλα απφ 

ηε ζχδπγν ηνπ, ε δεχηεξε είλαη ε ηξαγσδία ηεο εθδίθεζεο ηνπ θφλνπ θαη ε ηξίηε είλαη ε 

ηξαγσδία ηεο θξίζεο θαη ηεο ζπγρψξεζεο (Νηακπαθάθεο, 2012:55). Ζ ηξηινγία ηεο 

Οξέζηεηαο παξνπζηάζηεθε ζηα ελ Άζηεη Γηνλχζηα ην 458 π.Υ. απνζπψληαο ην πξψην 

βξαβείν θαη ήηαλ ε ηειεπηαία λίθε ηνπ Αηζρχινπ, θαζψο δχν ρξφληα αξγφηεξα ην 456 π. 

Υ. πεζαίλεη ζηε Γέια ηεο ηθειίαο
1
 (Lesky, 2003:184).   

Ζ νθία Εαξακπνχθα κεηά ηηο επηηπρεκέλεο εηθνλνγξαθεκέλεο δηαζθεπέο ησλ 

αξηζηνθαληθψλ θσκσδηψλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 (Βι. Κεθάιαην 4) θαη ησλ 

νκεξηθψλ επψλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 (Βι. Κεθάιαην 1) απνθαζίδεη λα 

δηαζθεπάζεη θαη λα εηθνλνγξαθήζεη ηξαγσδία γηα παηδηά. Ζ ζεηεία ηεο σο ζθελνγξάθνπ 

ζην Θέαηξν Σέρλεο ηνπ Καξφινπ Κνπλ θαη ε πεπνίζεζή ηεο φηη «ηα παηδηά πξέπεη λα 

κάζνπλ απφ λσξίο ηνπο ζεζαπξνχο ηεο παηξίδαο ηνπο» (πξνζσπηθή ζπλνκηιία 31/05/20), 

ηελ νδήγεζαλ λα δηαζθεπάζεη θαη λα εηθνλνγξαθήζεη ηελ αηζρχιεηα Οξέζηεηα, ε νπνία 

θπθινθφξεζε ην 2001 απφ ηηο εθδφζεηο Κέδξνο. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε ηνλ 

ηξφπν πνπ δηαζθεπάδεη θαη εηθνλνγξαθεί γηα παηδηά, έλα έξγν γηα ελήιηθεο, θαη κάιηζηα 

κηα ηξαγσδία πνπ ην θχξην ζέκα ηεο είλαη ν θφλνο (ζπδπγνθηνλία ζηνλ «Αγακέκλνλα» 

θαη κεηξνθηνλία ζηηο «Υνεθφξεο»).  

Πξηλ εμεηάζνπκε ηε δηαζθεπή ηεο Οξέζηεηαο ζεσξνχκε θαιφ γηα ηνλ αλαγλψζηε 

λα αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά ιίγα πξάγκαηα γηα ην είδνο ηεο ηξαγσδίαο. 

 

                                                 
1
 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην βίν ηνπ Αηζρχινπ  βι. Παξάξηεκα. 
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3.1 Σν είδνο ηεο ηξαγσδίαο 

  

Οη αξρέο ηεο δξακαηηθήο πνίεζεο (ηξαγσδία, θσκσδία θαη ζαηπξηθφ δξάκα) 

ηνπνζεηνχληαη ζηνλ 6
ν
 αηψλα. Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ Πνηεηηθή ηνπ αλαθέξεη φηη ε 

ηξαγσδία δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο απηνζρεδηαζκνχο ησλ εμεξρφλησλ ηνπ δηζπξάκβνπ. Ο 

δηζχξακβνο ήηαλ έλαο ρνξηθφο χκλνο πξνο ηηκήλ ηνπ Γηνλχζνπ θαη πηζαλνινγείηαη φηη 

πεξηείρε κηα αθήγεζε (Easterling – Knox, 2006:347). ηελ εμέιημε ηνπ απφ έλα 

πξσηφγνλν απηνζρεδηαζκφ ζε κηα πεξίηερλε κνξθή ηέρλεο ζπλέβαιιε ν Αξίσλ. 

χκθσλα κε ηνλ Ζξφδνην, ν Αξίσλ ήηαλ ν πξψηνο πνπ ζπλέζεζε δηζχξακβν, δίλνληάο 

ηνπ ιπξηθή κνξθή θαη αθεγεκαηηθφ πεξηερφκελν θαη ηνλ παξνπζίαζε ζηελ απιή ηνπ 

ηπξάλλνπ Πεξίαλδξνπ ζηελ Κφξηλζν (Lesky, 2003:78-79) 

Ζ εμέιημε ηνπ δηζπξάκβνπ απφ κηα ρνξηθή παξάζηαζε ζε δξάκα νθείιεηαη ζηνλ 

Θέζπε, ν νπνίνο θαηαγφηαλ απφ ηνλ αγξνηηθφ δήκν ηεο Ηθαξίαο ζηελ Αηηηθή. Ζ 

θαηλνηνκία ηνπ Θέζπε ήηαλ λα δηαρσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηνλ Υνξφ ηνπ νπνίνπ 

εγνχηαλ (ήηαλ δειαδή ν εμάξρσλ ηνπ Υνξνχ), λα ππνδπζεί έλαλ δξακαηηθφ ξφιν θαη λα 

απεπζπλζεί πξνο ηνλ Υνξφ. Γειαδή ζηακάηεζε λα ηξαγνπδά ηελ ηζηνξία θαη άξρηζε λα 

ηελ παξηζηάλεη. Απηή ηνπ ηελ θαηλνηνκία ηελ εηζήγαγε ζηελ Αζήλα πεξίπνπ ζηα κέζα 

ηνπ 6
νπ

 π.Υ. αηψλα, ελψ ζπλέρηζε ηηο παξαζηάζεηο ηνπ θαη κεηά ηε ζέζπηζε ησλ 

δξακαηηθψλ αγψλσλ (Easterling – Knox, 2006:347). 

Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ Πνηεηηθή ηνπ νξίδεη ηελ ηξαγσδία σο ηε κίκεζε κηαο 

ζεκαληηθήο θαη νινθιεξσκέλεο πξάμεο πνπ έρεη έθηαζε θαη γίλεηαη κε επράξηζην ιφγν 

(ιφγν κε ξπζκφ, αξκνλία θαη κεισδία). Σα νκηιεηηθά κέξε ρσξίδνληαλ απφ ηα 

ηξαγνπδηζηά θαη ελαιιάζζνληαη, ελψ ε κίκεζε πξαγκαηνπνηείηαη έκπξαθηα, φρη κφλν κε 

ηνλ πεξηγξαθηθφ ιφγν αιιά θαη κε ηελ φςε ηεο παξάζηαζεο (ζθεληθή δξάζε, ξνχρα, 

πξνζσπεία, ζθελνγξαθία θ.α.) (Καθξηδήο, 2005:115-116).  

Ζ ηξαγσδία αληινχζε κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο ηηο ππνζέζεηο ηεο απφ ηε 

κπζνινγία. Σηο ηζηνξίεο απηέο ηηο είραλ πξαγκαηεπηεί ν κεξνο, ν επηθφο θχθινο θαη 

άιια έπε ηα νπνία ράζεθαλ. Ο Αξηζηνθάλεο, φπσο ηνλίδεη ν R. P. Winnington-Ingram 

«κε ην αιάλζαζην έλζηηθηφ ηνπ ζεψξεζε ηελ νκεξηθή πξαγκάηεπζε ηνπ κχζνπ ζαλ 

πξσηφπιαζκα ηεο ηξαγσδίαο» (Easterling-Knox, 2006:346). Δθηφο φκσο απφ ηνπο 

επηθνχο πνηεηέο, ην κχζν είραλ πξαγκαηεπηεί θαη νη ιπξηθνί πνηεηέο˙ κάιηζηα θαίλεηαη 
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απφ έλα πξψηκν ζηάδην, φηη ηφζν νη χκλνη, φζν θαη ηα άιια είδε ιπξηθήο πνίεζεο 

πεξηείραλ κηα αθήγεζε, ηελ νπνία αλέπηπμε ν ηεζίρνξνο (Easterling-Knox, 2006:346). 

Με ιίγα ιφγηα, ε ππφζεζε ηεο ηξαγσδίαο δελ ήηαλ πξσηφηππε, αιιά δάλεηα απφ ηε 

κπζηθή παξάδνζε. 

Ζ ηξαγσδία θαζηεξψζεθε ζηελ Αζήλα ζηα Μεγάια Γηνλχζηα θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο ηπξαλλίαο ηνπ Πεηζηζηξάηνπ, φπνπ ε ιαηξεία ηνπ Γηνλχζνπ ήηαλ ηδηαίηεξα 

δεκνθηιήο (Easterling-Knox, 2006:350). Σν ζνβαξφ ηεο ραξαθηήξα φκσο θαη ην 

κεγαιείν ηεο ηα απνθηά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δεκνθξαηίαο ηνπ Κιεηζζέλε (Easterling-

Knox, 2006:350). Ζ πξψηε δξακαηηθή παξάζηαζε παξνπζηάζηεθε ην 534 π. Υ. απφ ηνλ 

Θέζπε ζηα Μεγάια Γηνλχζηα. Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη φηη ην ηξαγηθφ είδνο 

πξνυπήξρε, αθνχ πξηλ απφ ηνλ Αηζρχιν ππήξμαλ έλδνμνη ζπγγξαθείο, φπσο ν Θέζπηο, ν 

Πξαηίλαο θαη ν Φξχληρνο, ηα έξγα ησλ νπνίσλ φκσο έρνπλ ραζεί. 

 

3.2 Σα αξρηθά έξγα ηεο ηξηινγίαο Ορέζηειας  

 

Αγακέκλσλ 

 

Ζ ηξαγσδία «Αγακέκλσλ» είλαη ε κεγαιχηεξε απφ ηηο ζσδφκελεο ηξαγσδίεο ηνπ 

Αηζρχινπ ζε έθηαζε, θαζψο απνηειείηαη απφ 1673 ζηίρνπο (Aeschyli, 1972:139-198). Σν 

έξγν πξαγκαηεχεηαη απφ ην κχζν ησλ Αηξεηδψλ, ηελ δνινθνλία ηνπ Αγακέκλνλα απφ ηελ 

ζχδπγφ ηνπ, ηελ Κιπηαηκήζηξα
2
 κεηά ηελ ληθεθφξα επηζηξνθή ηνπ απφ ηελ εθζηξαηεία 

ηεο Σξνίαο. Ζ δνκή ηνπ έξγνπ είλαη ε εμήο: 

 Πξφινγνο (ζη. 1-39): ηνλ πξφινγν παξνπζηάδεηαη ν θχιαθαο, ν νπνίνο είλαη 

μαπισκέλνο πάλσ ζηε ζηέγε ηνπ παιαηηνχ αλακέλνληαο ην θσηεηλφ ζήκα γηα ηελ άισζε 

ηεο Σξνίαο, θαηφπηλ εληνιήο ηεο Κιπηαηκήζηξαο. ηαλ δηαθξίλεη ηελ ιάκςε ηνπ δαπινχ 

απφ ην καθξηλφ χςσκα ελζνπζηάδεηαη, θαζψο ηειεηψλνπλ ηα βάζαλά ηνπ. Γξήγνξα φκσο 

ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ δηαδέρεηαη ν θφβνο, γηα ην ηη ζα γίλεη ζην παιάηη απ’ απηή ηε 

ζηηγκή θαη κεηά. 

                                                 
2
χκθσλα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο ν νξζφο ηχπνο είλαη «Κιπηαηκήζηξα» θαη φρη 

«Κιπηαηκλήζηξα».(Νηακπαθάθεο, 2012:54). Ο ηχπνο «Κιπηαηκήζηξα» πηνζεηείηαη ηφζν ζηελ έθδνζε ηνπ 

πξσηφηππνπ θεηκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε (Aeschyli, 1972:137) φζν θαη ζηε κεηάθξαζε ηνπ. Αηζρχινο 

(1992) Οξέζηεηα. Αγακέκλσλ. Μηθξ. Σάζνο Ρνχζζνο. Αζήλα: Κάθηνο. Ζ . Εαξακπνχθα φκσο ζηε 

δηαζθεπή ηεο ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηχπν «Κιπηαηκλήζηξα». 
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Πάξνδνο
3
 (ζη. 40-257): ηελ πάξνδν εκθαλίδεηαη ν Υνξφο πνπ απνηειείηαη απφ 

Αξγείνπο γέξνληεο θαη αξζξψλεηαη ζε ηξία κέξε: 

α) η. 40-103: Ο Υνξφο θάλεη κηα αλαδξνκή ζηελ αξρή ηεο ηξσηθήο εθζηξαηείαο, 

αλαθέξνληαο φηη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη ππεξήιηθνη δελ κπφξεζαλ λα 

πνιεκήζνπλ ελαληίνλ ησλ Σξσψλ θαη γη’ απηφ ην ιφγν παξέκεηλαλ ζην Άξγνο, 

εθθξάδνληαο φκσο ηελ ειπίδα φηη νη Σξψεο ζα ηηκσξεζνχλ. 

β) η. 104-159: Παξνπζηάδνληαη ν νησλφο θαη ε πξνθεηεία ηνπ Κάιραληα γηα ηελ άισζε 

ηεο Σξνίαο, αιιά θαη ν θφβνο ηνπ Υνξνχ γηα ηελ δηαηψληζε ηεο χβξεο θαη ηεο εθδίθεζεο 

ηεο νξγηζκέλεο Άξηεκεο
4
 αιιά θαη ηεο Κιπηαηκήζηξαο. 

γ) η.160-257: Ο Υνξφο αξρηθά πκλεί ηελ λνκνηέιεηα ηνπ Γία θαη αθνχ θάλεη κηα 

αλαδξνκή ζηελ ζπζία ηεο Ηθηγέλεηαο, ζηε ζπλέρεηα αγσληά γηα ηελ ηχρε ηνπ Αγακέκλνλα  

θαη αλαγγέιιεη ηελ είζνδν ηεο Κιπηαηκήζηξαο.   

Α΄ Δπεηζφδην (ζη. 258-354): Ζ Κιπηαηκήζηξα αλαγγέιιεη επίζεκα ηελ άισζε ηεο 

Σξνίαο γεγνλφο πνπ ακθηζβεηείηαη απφ ηνλ Υνξφ. Οη ζηίρνη 281-316 απνηεινχλ ηελ 

πξψηε ξήζε ηεο Κιπηαηκήζηξαο, ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ε δηαδνρηθή πνξεία ηεο 

«αγγειηνθφξνπ» θιφγαο (επηθφο θαηάινγνο), ελψ νη ζηίρνη 320-350 απνηεινχλ ηελ 

δεχηεξε ξήζε ηεο, θαηά ηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ν νδπξκφο θαη ε αλαηαξαρή ηεο Σξνίαο 

αιιά θαη ε πηζαλφηεηα ηεο αζέβεηαο ησλ ληθεηψλ, γηα ην αίκα πνπ ρχζεθε. ην ζηίρν 351 

ν Υνξφο επηδνθηκάδεη ηελ Κιπηαηκήζηξα θαη αθνινπζεί ε έμνδφο ηεο. 

Α΄ ηάζηκν
5
 (ζη. 355-487): ηνπο ζηίρνπο 355-366 ν Υνξφο επραξηζηεί ηνπο 

ζενχο. ην α΄ ζηξνθηθφ δεχγνο (ζη. 367-402) αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ αιαδνλεία θαη ζηελ 

απιεζηία φζν θαη ζηελ θαηαπάηεζε ηεο Γίθεο θαη ζηελ ηηκσξία, θέξλνληαο σο 

παξάδεηγκα ηελ αηζρξή ζπκπεξηθνξά ηνπ Πάξε απέλαληη ζηνλ Μελέιαν πνπ ηνλ 

θηινμέλεζε. ην β΄ ζηξνθηθφ δεχγνο (ζη. 403-436) ν Υνξφο αλαθέξεηαη ζηελ απφδξαζε 

θαη ζηελ απνπζία ηεο Διέλεο, αιιά θαη ζηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ αξπαγή ηεο, ελψ ζην γ΄ 

ζηξνθηθφ δεχγνο (ζη. 437-474) εθθξάδεηαη κε κεηξηνπάζεηα απέλαληη ζηε θηινδνμία θαη 

ηελ απιεζηία θαη απνθεξχηηεη ηνλ πφιεκν. ηελ επσδφ (ζη. 475-487) ν Υνξφο 

                                                 
3
 Ζ πξψηε είζνδν ηνπ Υνξνχ ζηελ νξρήζηξα νλνκάδεηαη Πάξνδνο. 

4
 χκθσλα κε ηνλ κχζν, ν ζθνησκφο ηνπ ειαθηνχ ηεο Άξηεκεο απφ ηνπο ζηξαηεγνχο ηνπ Αγακέκλνλα 

εμφξγηζε ηε ζεά, ε νπνία πξνθάιεζε λελεκία ζηα θαξάβηα ησλ Αραηψλ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα 

πιεχζνπλ ζηελ Σξνία. Γηα λα ηελ εμεπκελίζνπλ, έπξεπε ν Αγακέκλνλαο λα ζπζηάζεη ηελ θφξε ηνπ, 

Ηθηγέλεηα. 
5
 Σα ζηάζηκα εθηεινχληαη απφ ηνλ Υνξφ θαη παξεκβάιινληαη αλάκεζα ζηα επεηζφδηα κηαο ηξαγσδίαο. Γελ 

πεξηέρνπλ δξάζε, φπσο ηα επεηζφδηα, αιιά δηαηππψλνπλ γεληθνχο ζηνραζκνχο θαη γλσκηθά. 
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ακθηζβεηεί εθ λένπ ηελ είδεζε ηεο άισζεο ηεο Σξνίαο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε 

αλαγγειία ηεο πξνήιζε απφ κηα γπλαίθα. 

Β΄ Δπεηζφδην (ζη. 488-680): Αλαγγέιιεηαη ε είζνδνο θαη ε άθημε ηνπ θήξπθα, ε 

νπνία πξννηθνλνκεί ηελ άθημε ηνπ Αγακέκλνλα. ηε πξψηε ηνπ ξήζε ν Κήξπθαο (ζη. 

503-537) απεπζχλεη ελζνπζηψδεηο ραηξεηηζκνχο ζηελ παηξίδα ηνπ θαη ζηνπο ζενχο, 

πεξηγξάθνληαο ηελ θαηαζηξεπηηθή δξάζε ηνπ Αγακέκλνλα κεηά ηελ πηψζε ηεο Σξνίαο. 

Αθνινπζεί έλαο ζχληνκνο δηάινγνο κεηαμχ ηνπ Υνξνχ θαη ηνπ Κήξπθα θαηά ηνλ νπνίν ε 

ραξά ηεο άθημεο δειεηεξηάδεηαη απφ ην θφβν θαη ηελ αγσλία γηα ην άθνπζκα ηεο 

είδεζεο. ηε δεχηεξε ξήζε ηνπ (ζη. 551-582), ν θήξπθαο θάλεη κηα αλαδξνκή ζηα 

βάζαλα θαη ζηηο ηαιαηπσξίεο πνπ βίσζαλ νη Αραηνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο. Ζ 

είζνδνο ηεο Κιπηαηκήζηξαο πνπ αθνινπζεί ζην ζη. 586 θ.ε. ζεκαηνδνηεί ηελ 

ζξηακβεπηηθή απηνεπηβεβαίσζή ηεο απέλαληη ζηηο ακθηβνιίεο ηνπ Υνξνχ γηα ηελ είδεζε 

ηεο άισζεο ηεο Σξνίαο. Ζ ίδηα πξνεηνηκάδεη ηε «ζεξκή» ππνδνρή πνπ επηθπιάζζεη ζηνλ 

ζχδπγφο ηεο θαη εμέξρεηαη απφ ην παιάηη. Αθνινπζεί πάιη έλαο ζχληνκνο δηάινγνο 

κεηαμχ ηνπ Υνξνχ θαη ηνπ Κήξπθα κε ηε κνξθή εξσηαπαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ηχρε 

ηνπ Μελειάνπ αιιά θαη γηα ηελ επηζηξνθή ησλ Αραηψλ ζηελ παηξίδα. ηελ ηξίηε ξήζε 

ηνπ (ζη. 636-680) ν θήξπθαο πεξηγξάθεη ηελ ηξηθπκία θαηά ηελ επηζηξνθή ησλ Αραηψλ, 

εθθξάδνληαο ηελ ειπίδα ηνπ γηα ηε δηάζσζε ηνπ Μελειάνπ. 

Β΄ ηάζηκν (ζη. 681-781): Ο Υνξφο ζην α΄ ζηξνθηθφ δεχγνο (ζη. 681-716) 

ραξαθηεξίδεη ηελ Διέλε βάζεη ηεο εηπκνινγίαο ηνπ νλφκαηφο ηεο σο θαηαζηξνθέα ησλ 

πινίσλ θαη ησλ αλδξψλ, ελψ ζην β΄ ζηξνθηθφ δεχγνο (ζη. 717-736) ηελ ραξαθηεξίδεη 

«νηθφζηην ιηνληάξη», ην φπνην ελψ αλαηξέθεηαη κε ηξπθεξφηεηα, φηαλ κεγαιψζεη γίλεηαη 

έλα αηκνβφξν ζεξίν. ην γ΄ ζηξνθηθφ δεχγνο (ζη. 737-762) αλαθέξεηαη ζηνλ κνηξαίν 

εξρνκφ ηεο Διέλεο ζηελ Σξνία θαη ακθηζβεηεί ηελ θνηλή πίζηε φηη ε πνιχ κεγάιε 

επηπρία θέξλεη ζπκθνξά ζ’ απηφλ πνπ ηελ έρεη. Θεσξεί φηη ε χβξηο θαη ε άηηο (ηχθισζε) 

ηνπ αλζξψπνπ δηαησλίδνληαη γηα λα επηθέξνπλ ηε λέκεζηο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

δηθαηνζχλεο, ελψ ζην δ΄ ζηξνθηθφ δεχγνο (ζη. 763-781) αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ δηαηψληζε 

ηεο χβξεσο φζν θαη ζηελ επηβνιή ηεο δηθαηνζχλεο. 

Γ΄ Δπεηζφδην (ζη. 782-974): Άθημε ηνπ Αγακέκλνλα ζην παιάηη πάλσ ζε έλα 

άξκα κε ηελ Καζζάλδξα, ε νπνία κέρξη ελφο ζεκείνπ είλαη αζέαηε, ελψ ν Υνξφο (ζη. 

782-809) ηνλ ραηξεηά κε έλαλ εθηελή αιιά ζπγθξαηεκέλν ραηξεηηζκφ. ηε ξήζε ηνπ (ζη. 
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810-854) ν Αγακέκλσλ επραξηζηεί ηνπο ζενχο πνπ ηηκψξεζαλ δίθαηα ηνπο Σξψεο θαη 

εθθξάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ πνιηηηθψλ ππνζέζεσλ. ηνπο ζηίρνπο 

855 θ. εμ. εκθαλίδεηαη απφ ην παιάηη ε Κιπηαηκήζηξα κε ηηο ζεξαπαηλίδεο, φπνπ 

ππνδέρεηαη ζεξκά ηνλ Αγακέκλνλα, ελψ δηθαηνινγεί ηελ απνπζία ηνπ Οξέζηε ζηνλ 

ηξφθην
6
. ηε ζπλέρεηα, ε Κιπηαηκήζηξα θαιεί ηνλ Αγακέκλνλα λα θαηέβεη απφ ην άξκα 

θαη λα παηήζεη πάλσ ζηνλ πνξθπξφ ηάπεηα πνπ ηνπ έρεη ζηξψζεη (ζη. 905 θ. εμ.), γηα λα 

ηνλ ππνδερζεί. Δλψ εθείλνο αξρηθά αξλείηαη ηελ ηηκή (πξνθαιεί χβξε), ζην ηέινο κεηά 

απφ έλα ζχληνκν δηάινγφ καδί ηεο (ζη. 944 θ. εμ.) πείζεηαη θαη θαηεβαίλεη. Έπεηηα ν 

Αγακέκλσλ παξνπζηάδεη ζηελ Κιπηαηκήζηξα, ηελ Καζζάλδξα ιέγνληάο ηεο λα ηεο 

ζπκπεξηθεξζεί επγεληθά (ζη. 950-956) θαη εηζέξρεηαη ζξηακβεπηηθά ζην παιάηη, ελψ ηνλ 

παξαθνινπζεί ε Κιπηαηκήζηξα (ζη. 950-956).  

 Γ΄ ηάζηκν (ζη. 975-1008): ηα δχν ζηξνθηθά δεχγε πνπ αθνινπζνχλ ν Υνξφο 

εθθξάδεη ηελ βαζηά ηνπ αγσλία θαη ηελ πξναίζζεζε γηα κηα αθφκα ζπκθνξά, ελψ 

ζπγρξφλσο αλαθέξεηαη ζηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο επηπρίαο αιιά θαη ζηε 

δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα αλαθάκπηεη κεηά απφ κηα ζπκθνξά.  

Γ΄ Δπεηζφδην (ζη. 1009-1335): Ζ Κιπηαηκήζηξα απεπζχλεηαη επηηαθηηθά θαη 

πεξηθξνλεηηθά ζηελ Καζζάλδξα γηα λα θαηέβεη απφ ην άξκα (ζη. 1013). κσο εθείλε 

δελ αληαπνθξίλεηαη θαη κέλεη βνπβή, γεγνλφο πνπ θάλεη ηελ Κιπηαηκήζηξα λα 

απνρσξήζεη άπξαγε (ζη. 1042). ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί έλαο εθηεηακέλνο δηάινγνο (ζη. 

1046-1306) αλάκεζα ζην Υνξφ θαη ζηε Καζζάλδξα, θαηά ηνλ νπνίν ε Σξσαδίηηζζα 

θάλεη κηα εθζηαηηθή αλαδξνκή ζην παξειζφλ ησλ Αηξεηδψλ (ζπέζηεηα δείπλα) θαη 

πξνβιέπεη ην θφλν ηνπ Αγακέκλνλα θαη ην δηθφ ηεο, αιιά θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ Οξέζηε 

γηα λα εθδηθεζεί ηνπο δνινθφλνπο, θνλεχνληαο ηνπο. Παξφηη ε Καζζάλδξα σο κάληηζζα 

γλσξίδεη ηε κνίξα ηεο εηζέξρεηαη ζην παιάηη (ζη. 1290-1306).  

Γ΄ ηάζηκν (ζη. 1336 - 1347): Ο Υνξφο (ζη. 1331-1342) ζρνιηάδεη ηα ιφγηα ηεο 

Καζζάλδξαο, ελψ αθνχγνληαη νη επηζαλάηηεο θξαπγέο ηνπ Αγακέκλνλα (ζη. 1343, 1345). 

Αθνχγνληάο ηεο ν Υνξφο δηράδεηαη θαη αδπλαηεί λα αληηδξάζεη ιφγσ ηεο 

αλαπνθαζηζηηθφηεηαο ηνπ  (ζη. 1347). Οη πχιεο ηνπ παιαηηνχ αλνίγνπλ. 

                                                 
6
 Ο ηξφθηνο είλαη ν ζχδπγνο ηεο αδεξθήο ηνπ Αγακέκλνλα, Αλαμίβηαο, κε ηελ νπνία απέθηεζε ηνλ 

Ππιάδε πνπ ζα ζπλαληήζνπκε ζην δεχηεξν έξγν ηεο Οξέζηεηαο, ηηο Υνεθφξεο. 
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Έμνδνο (ζη. 1348 - 1673): Απφ κέζα εκθαλίδεηαη ε Κιπηαηκήζηξα (ζη. 1372) κε 

ηα δχν πηψκαηα, ηνπ Αγακέκλνλα θαη ηεο Καζζάλδξαο. Σα θίλεηξά ηεο ζχκθσλα κε ηα 

ιεγφκελά ηεο, ήηαλ ε ζθαγή ηεο Ηθηγέλεηαο θαη νη απηζηίεο ηνπ Αγακέκλνλα ζηελ Σξνία 

κε απνθνξχθσκα ηελ έιεπζε ηεο Καζζάλδξαο ζην παιάηη (ζη.1407-1577), ελψ ζπλερίδεη 

πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ δνινθφλεζε. Ο Υνξφο ζπγθξνχεηαη καδί ηεο θαη 

ζξελεί ην ζάλαην ηνπ βαζηιηά, ελψ ν Αίγηζζνο εηζέξρεηαη θαη ζξηακβνινγεί γηα ην 

ζπκβάλ (ζη.1577), θάλνληαο κηα επηιεθηηθή αλαδξνκή ζε παξειζνληηθά ζπκβάληα, πνπ 

είλαη ηα ζπέζηεηα δείπλα, ε θαηάξα ηνπ Θπέζηε πξνο ηνλ αδεξθφ ηνπ Αηξέα, ε εμνξία 

ηνπ Θπέζηε θαη ε επηζηξνθή ηνπ ίδηνπ γηα εθδίθεζε
7
. Αθνινπζεί ε θιηκαθνχκελε 

αληηπαξάζεζε ηνπ Αηγίζζνπ κε ην Υνξφ, ν νπνίνο ακθηζβεηεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξψηνπ 

ζηνλ θφλν θαη πξνβιέπεη ηελ εθδίθεζε ηνπ Οξέζηε. Ο Αίγηζζνο εμαγξηψλεηαη κε ην 

Υνξφ, αιιά παξεκβαίλεη ε Κιπηαηκήζηξα (ζη. 1654) γηα λα εξεκήζεη ηελ θαηάζηαζε θαη 

λα απνθεπρζνχλ βίαηεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπ Υνξνχ θαη ησλ νπιηζκέλσλ θξνπξψλ 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ζθελή.  

 

Υνεθφξνη 

Οη Υνεθφξνη είλαη ην δεχηεξν έξγν ηεο Οξέζηεηαο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 1076 

ζηίρνπο (Aeschyli, 1972:201-244). Ο ηίηινο ησλ Υνεθφξσλ θαηά ηελ αξραηφηεηα ήηαλ 

Οξέζηεηα, απφ ηελ επηζηξνθή ηνπ Οξέζηε ζην Άξγνο. Σειηθά φκσο επηθξάηεζε ν ηίηινο 

απηφο γηα φιε ηελ ηξηινγία. ’ απηφ ην ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ νη εξεπλεηέο απφ ηελ 

αξηζηνθαληθή θσκσδία Βάηξαρνη (ζη. 1126), ζηελ νπνία «νη εηζαγσγηθνί ζηίρνη ησλ 

Υνεθφξσλ αλαθέξνληαη σο πξφινγνο ηεο Οξέζηεηαο» (Lesky, 2003:185).  Ο ηίηινο ηνπ 

δξάκαηνο νθείιεη ην φλνκά ηνπ ζηνλ Υνξφ, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ αηρκάισηεο 

Σξσαδίηηζζεο, νη νπνίεο καδί κε ηελ Ζιέθηξα πεγαίλνπλ ζηνλ ηάθν ηνπ Αγακέκλνλα γηα 

λα πξνζθέξνπλ ρνέο, δειαδή λεθξηθέο ηηκέο. Ζ ηξαγσδία εζηηάδεη ζην ζέκα ηεο 

εθδίθεζεο ηνπ Οξέζηε γηα ην θφλν ηνπ παηέξα ηνπ αιιά θαη ζην ζέκα ηεο κεηξνθηνλίαο. 

ζνλ αθνξά ηελ δνκή ηεο, απηή είλαη ε αθφινπζε: 

Πξφινγνο (ζη. 1-21): Σν έξγν μεθηλά κε ηνλ Οξέζηε, ν νπνίνο απνπζίαδε γηα 

ρξφληα ζηε Φσθίδα, λα βξίζθεηαη κπξνζηά ζηνλ ηάθν ηνπ παηέξα ηνπ Αγακέκλνλα θαη 

                                                 
7
 Ο Αίγηζζνο ζχκθσλα κε ηνλ κχζν, ζθφησζε ηνλ Αηξέα, παίξλνληαο εθδίθεζε γηα ηνλ παηέξα ηνπ, 

Θπέζηε. 
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λα πξνζεχρεηαη ζην άγαικα ηνπ Δξκή, ην νπνίν πςψλεηαη πιάη ζηνλ ηάθν. ε ειάρηζηε 

απφζηαζε απφ εθείλνλ βξίζθεηαη ν μάδεξθoο θαη ζπλνδνηπφξνο ηνπ, ν Ππιάδεο. ε 

έλδεημε πέλζνπο ν Οξέζηεο ελαπνζέηεη ζηνλ ηάθν ηνπ παηέξα ηνπ έλα βφζηξπρν απφ ηα 

καιιηά ηνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ πξνζεχρεηαη ζηνλ Γία γηα λα ηνλ βνεζήζεη λα εθδηθεζεί 

ηνλ θφλν ηνπ παηέξα ηνπ, θαίλεηαη απφ καθξηά λα πιεζηάδεη κηα ζπλνδεία απφ 

καπξνληπκέλεο γπλαίθεο. O Οξέζηεο αλάκεζα ηνπο δηαθξίλεη ηελ αδεξθή ηνπ, ηελ 

Ζιέθηξα θαη απνκαθξχλεηαη απφ ην ζεκείν, φπνπ καδί κε ηνλ Ππιάδε θξχβνληαη, 

πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ ην ιφγν ηεο επίζθεςήο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηάθν. 

Πάξνδνο (ζη. 22-83): ηελ Πάξνδν εκθαλίδεηαη ν Υνξφο καδί κε ηελ Ζιέθηξα. Ο 

Υνξφο πνπ απνηειείηαη απφ αηρκάισηεο Σξσαδίηηζζεο ακέζσο γλσζηνπνηεί ην ιφγν ηεο 

εκθάληζήο ηνπο ζηνλ ηάθν ηνπ Αγακέκλνλα. Σνπο δηέηαμε ε Κιπηαηκήζηξα λα 

πξνζθέξνπλ ζηνλ ηάθν ηνπ Αγακέκλνλα ρνέο χζηεξα απφ έλα θνβεξφ φλεηξν πνπ είδε 

θαη ην νπνίν νη κάληεηο εξκήλεπζαλ σο νξγή ησλ ρζφλησλ ζεψλ. Γηα λα ηνπο θαηεπλάζεη 

ε Κιπηαηκήζηξα δηέηαμε ηελ θφξε ηεο, Ζιέθηξα -ηεο νπνίαο ε ζέζε ζην παιάηη ήηαλ 

απηή ηεο δνχιαο- λα πξνζθέξεη λεθξηθέο ζπνλδέο ζηνλ λεθξφ παηέξα ηεο κε ηε ζπλνδεία 

ησλ ζεξαπαηλίδσλ. Ο Υνξφο εμαηηίαο ηεο ζέζεο ηνπ, θαζψο πξφθεηηαη γηα αηρκάισηεο 

γπλαίθεο ηεο Σξνίαο θξχβεη ην κίζνο ηνπ απέλαληη ζηελ Κιπηαηκήζηξα θαη δείρλεη κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή πξνζήισζε ζηε κλήκε ηνπ λεθξνχ Αγακέκλνλα. 

Α΄ Δπεηζφδην (ζη. 84-584): ην πξψην επεηζφδην ε Ζιέθηξα ηαπηίδεη ηελ ζέζε ηεο 

κ’ απηή ησλ αηρκάισησλ Σξσαδηηηζζψλ θαη δεηά απφ ηνλ Υνξφ λα ηελ θαζνδεγήζεη γηα 

λα δηεθπεξαηψζεη απφ ηε κηα κεξηά ηελ απνζηνιή πνπ ηεο αλέζεζε ε κεηέξα ηεο, λα 

πξνζθέξεη δειαδή ρνέο ζηνλ ηάθν ηνπ δνινθνλεκέλνπ παηέξα ηεο θαη απφ ηελ άιιε, ν 

ηξφπνο πνπ ζα ην θάλεη λα είλαη επηδήκηνο γηα ηνπο δνινθφλνπο ηνπ Αγακέκλνλα. ηελ 

άθξε ηεο ζθελήο ν βνπβφο Οξέζηεο, παξαθνινπζεί ηα φζα δηαδξακαηίδνληαη θαη αθνχεη 

ην φλνκά ηνπ λα επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο ηφζν απφ ηνλ Υνξφ, φζν θαη απφ ηελ 

Ζιέθηξα σο ηνλ εθδηθεηή πνπ αλακέλνπλ, γηα λα εθδηθεζεί ην θφλν ηνπ Αγακέκλνλα. Ο 

βφζηξπρνο απφ ηα καιιηά ηνπ Οξέζηε πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ ηάθν θαη ηα ίρλε ησλ 

παηεκαζηψλ πνπ βιέπεη ε Ζιέθηξα πξνεηνηκάδνπλ ηελ ζθελή ηεο αλαγλψξηζεο ησλ δχν 

αδεξθψλ.  

ηαλ ηειεηψζεη ε πξνζθνξά ησλ ρνψλ, ν Οξέζηεο παξνπζηάδεηαη κπξνζηά ζηελ 

αδεξθή ηνπ θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ απφ εθείλε επαιεζεχεηαη θαη κε έλα επηπιένλ 
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ηεθκήξην: ην πθαληφ πνπ ηνπ είρε θηηάμεη εθείλε θαη έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ. Σα δχν 

αδέξθηα πιεκκπξηζκέλα απφ ραξά πνπ βξήθε ην έλα ην άιιν αγλννχλ ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ δηαηξέρνπλ απφ απηή ηε ζπλάληεζε θαη ν Υνξφο σο πξνλνεηηθφο ζχκβνπινο ηνπο 

ζπκβνπιεχεη λα ζσπάζνπλ, γηα λα κελ ηνπο αθνχζεη θάπνηνο πνπ δε πξέπεη θαη ην 

κεηαθέξεη ζην παιάηη (ζη. 265-269). Ο Οξέζηεο φκσο δείρλεη εκπηζηνζχλε ζην ζεφ 

Απφιισλα, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ζα εθπιεξψζεη ηελ εζηθή ππνρξέσζε λα εθδηθεζεί 

ηνπο δνινθφλνπο ηνπ παηέξα ηνπ (ζη. 270-278).  

Σε ζθελή ηεο αλαγλψξηζεο δηαδέρεηαη ν θνκκφο ζηνλ ηάθν ηνπ Αγακέκλνλα, έλα 

ζξελεηηθφ ηξαγνχδη ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ν Οξέζηεο, ε Ζιέθηξα θαη ν Υνξφο. Μεηά 

ηνλ θνκκφ (ζη. 479-509) ηα δχν αδέξθηα «ζπλελψλνληαη ζε έλα ηξηκεηξηθφ εμνξθηζκφ ηνπ 

λεθξνχ παηέξα ηνπο»  (Lesky, 2003:204). ην ζξήλν απηφ πεξηιακβάλεηαη κηα  ελδηάκεζε 

ζηηρνκπζία κηθξήο έθηαζεο αλάκεζα ζηνλ Οξέζηε θαη ζηε θνξπθαία ηνπ Υνξνχ (ζη.510-

584), θαηά ηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ην φλεηξν ηεο Κιπηαηκήζηξαο, ην νπνίν ν Οξέζηεο 

εξκελεχεη θαη ζηε ζπλέρεηα απνθαιχπηεη ην ζρέδην ηνπ. Αξρηθά, δεηά ηελ ερεκχζεηα ηνπ 

Υνξνχ, δίλεη νδεγίεο ζηελ Ζιέθηξα γηα ηo πσο ζα ζπκπεξηθεξζεί γπξλψληαο ζην παιάηη, 

ελψ γηα κηα αθφκα θνξά επηθαιείηαη ηε ςπρή ηνπ Αγακέκλνλα. Ο ίδηνο θαη ν Ππιάδεο ζα 

κεηακθηεζηνχλ ζε ηαμηδηψηεο απφ ηε Φσθίδα θαη ζα πάλε ζην παιάηη, γηα λα κεηαθέξνπλ 

ηελ πιαζηή είδεζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Οξέζηε. 

Α΄ ηάζηκν (ζη. 585-652): Ο Υνξφο πξνεηνηκάδεη ςπρνινγηθά ηνλ ζεαηή γη’ απηφ 

πνπ ζα αθνινπζήζεη. Απηφ ην επηηπγράλεη κε ηα ηέζζεξα ζηξνθηθά δεχγε ζηα νπνία 

ζπλελψλεη κπζηθά παξαδείγκαηα (ην ζάλαην ηνπ Μειεάγξνπ απφ ηε κεηέξα ηνπ, ηελ 

Αιζαία, ην ζάλαην ηνπ Νίζνπ απφ ηελ θφξε ηνπ ηε θχιια θαη ηελ εγθιεκαηηθή πξάμε 

ησλ Λήκλησλ γπλαηθψλ πνπ κνηάδεη κε ηελ αληίζηνηρε ηεο Κιπηαηκήζηξαο), ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ην θεληξηθφ ζέκα. ηε ζπλέρεηα, ν Υνξφο επηθεληξψλεηαη ζηελ αλνκία 

ηνπ νίθνπ ησλ Αηξεηδψλ θαη ζην ρξένο ηνπ Οξέζηε λα εθδηθεζεί ηνπο δνινθφλνπο ηνπ 

παηέξα ηνπ, αθνχ έρεη ζπλνδφ ηνπ ηε Γίθε (Lesky, 2003:204-205). 

Β΄ Δπεηζφδην (ζη. 653-782): Ο Οξέζηεο θαη ν Ππιάδεο κεηακθηεζκέλνη ζε 

ηαμηδηψηεο πνπ έξρνληαη απφ ηε Φσθίδα πεγαίλνπλ ζην παιάηη γηα λα παξαπιαλήζνπλ 

ηελ Κιπηαηκήζηξα αλαθνηλψλνληάο ηεο φηη ν Οξέζηεο είλαη λεθξφο. Ζ Κιπηαηκήζηξα 

ζην άθνπζκα ηεο πιαζηήο είδεζεο ππνθξίλεηαη φηη ζξελεί γηα ηνλ αθαληζκφ ηνπ ζπηηηνχ 

ηεο θαη δεηά απφ ηελ ηξνθφ ηνπ Οξέζηε, ηε Κίιηζζα λα θσλάμεη ηνλ Αίγηζζν, ν νπνίνο 
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βξηζθφηαλ εθηφο ηνπ παιαηηνχ, γηα λα ηνπ αλαθνηλψζεη ηα λέα. ην άθνπζκα ηνπ 

ζαλάηνπ ηνπ Οξέζηε, ε ηξνθφο ζξελεί γηα ην παηδί πνπ αλάζξεςε ζε αληίζεζε κε ηε 

κεηέξα ηνπ.  

Β΄ ηάζηκν (ζη. 783-837): Ο Υνξφο πξνζεχρεηαη ζηνλ Γία, ελζαξξχλνληαο ηνλ 

Οξέζηε λα επηηειέζεη ην ρξένο ηνπ απέλαληη ζηνλ παηέξα ηνπ. Σν ρνξηθφ απνηειείηαη 

απφ ηξία ζηξνθηθά δεχγε θαη ην θαζέλα πιαηζηψλεηαη απφ έλα κεζσδηθφ κέξνο. Σν 

πξψην ζηξνθηθφ δεχγνο (ζη.781-787) πεξηέρεη επρέο ζηνλ Οξέζηε, ην δεχηεξν (ζη. 800-

806) επίθιεζε ζηνπο ζενχο θαη ην ηξίην (ζη. 819-825) «παξνμχλεη ηνλ εθδηθεηή κε κηα 

πξνιεπηηθή ζέαζε ηνπ ζπληειεζκέλνπ έξγνπ» (Lesky, 2003:206). 

Γ΄ Δπεηζφδην (ζη. 838-934): ην άθνπζκα ηεο είδεζεο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Οξέζηε, 

ν Αίγηζζνο έξρεηαη ζην παιάηη ρσξίο λα ζξηακβνινγεί. Θέιεη φκσο λα βεβαησζεί φηη ε 

είδεζε απηή φλησο ηζρχεη. Καζψο κπαίλεη κέζα ζην παιάηη αθνχγνληαη νη επηζαλάηηεο 

θξαπγέο ηνπ. Ο Υνξφο αλαξσηηέηαη ηη ζπκβαίλεη (ζη. 871) θαη ε θνξπθαία πξνηξέπεη ηηο 

άιιεο γπλαίθεο λα κείλνπλ καθξηά απφ ηα δξψκελα. Σφηε έλαο ππεξέηεο κε άγξηεο 

θξαπγέο ρηππά ηελ πφξηα ηνπ γπλαηθσλίηε, γηα λα εηδνπνηήζεη ηελ Κιπηαηκήζηξα, ε 

νπνία απφ ηα ιφγηα ηνπ αληηιακβάλεηαη ηη ζπκβαίλεη. Γη’ απηφ ην ιφγν δεηά έλα θνληθφ 

ηζεθνχξη. Μπξνζηά ηεο φκσο ζηέθνπλ ν Οξέζηεο θαη ν Ππιάδεο. Ζ Κιπηαηκήζηξα 

ζέινληαο λα θάλεη ην γην ηεο λα ηελ ιππεζεί ηνπ δείρλεη ην ζηήζνο ηεο απφ ην νπνίν 

ζήιαζε. Ο Οξέζηεο κπξνζηά ζ’ απηή ηελ εηθφλα δείρλεη λα ζέιεη λα ηα παξαηήζεη. κσο 

ν Ππιάδεο πνπ αθνχγεηαη γηα πξψηε θαη ηειεπηαία θνξά, ηνπ ζπκίδεη ην ρξένο ηνπ 

απέλαληη ζηνλ παηέξα ηνπ. Ο Οξέζηεο ηειηθά εηνηκάδεηαη λα νδεγήζεη ηε κεηέξα ηνπ 

ζην ζάλαην θαη εθείλε ζε κηα χζηαηε πξνζπάζεηα επηρεηξεί λα ηνλ απνηξέςεη. κσο 

νδεγείηαη ζην ζάλαην δίπια ζην πηψκα ηνπ εξαζηή ηεο.  

Γ΄ ηάζηκν (ζη.935-972): Ο Υνξφο κεηά ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο απφ ηνλ Οξέζηε 

πκλεί ηε λίθε ηεο Γίθεο θαη ειπίδεη ζε έλα ιακπξφ κέιινλ γηα ηνλ νίθν ησλ Αηξεηδψλ. Σν 

άζκα ηνπ είλαη γεκάην απφ αγαιιίαζε. 

Έμνδνο (ζη. 973-1076): Ζ πχιε ηνπ παιαηηνχ αλνίγεη μαλά θαη εκθαλίδεηαη ν 

Οξέζηεο δίπια ζηα πηψκαηα ηεο Κιπηαηκήζηξαο θαη ηνπ Αηγίζζνπ. Ζ εθδηθεηηθή ηνπ 

πξάμε φκσο έρεη θαη κηα άιιε φςε: απηήο ηεο αλείπσηεο θξίθεο πνπ πξνθαιεί ην 

έγθιεκα ηεο κεηξνθηνλίαο. Ζ ηειεπηαία ζθελή ηνπ έξγνπ είλαη έλαο αγψλαο ηνπ Οξέζηε 

λα δηθαηνινγήζεη ηελ πξάμε ηνπ, δείρλνληαο ην δίρηπ κε ην νπνίν δνινθνλήζεθε ν 
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Αγακέκλσλ. Καζψο ν Υνξφο πξνζπαζεί λα ηνλ παξεγνξήζεη εκθαλίδνληαη κπξνζηά ζηα 

κάηηα ηνπ νη Δξηλχεο, νη νπνίεο είλαη αφξαηεο γηα ηνπο άιινπο θαη ν Οξέζηεο έληξνκνο, 

θαζψο ηηο βιέπεη, θεχγεη θπλεγεκέλνο (Lesky, 2003:208). 

 

Δπκελίδεο 

Οη Δπκελίδεο, ε ηξαγσδία ηεο θξίζεο θαη ηεο ζπγγλψκεο (Νηακπαθάθεο, 

2012:85) είλαη ην ηξίην θαη ηειεπηαίν έξγν ηεο Οξέζηεηαο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 1047 

ζηίρνπο (Aeschyli, 1972:247-286). Μεηά ην θφλν ηεο κεηέξαο ηνπ, ν Οξέζηεο 

θαηαδηψθεηαη απφ ηηο ρζφληεο ζεέο, ηηο Δξηλχεο θαη πξνθεηκέλνπ λα γιηηψζεη απφ απηέο 

θαηαθεχγεη ζην λαφ ηνπ Απφιισλα ζηνπο Γειθνχο. Ζ δνκή ηεο ηξαγσδίαο είλαη ε 

αθφινπζε: 

Πξφινγνο (ζη. 1-139): Σν έξγν μεθηλά κε ηελ πξνθήηηζζα, ηέξεηα ηνπ Απφιισλα, 

ηεο νπνίαο ν πξφινγνο (ζη.1-63) είλαη ρσξηζκέλνο ζε δχν ίζα ζρεδφλ κέξε κε ζαθή 

ηνκή. Σν πξψην κέξνο (ζη. 1-33) πεξηέρεη ηελ πξσηλή ηεο πξνζεπρή κπξνζηά ζην λαφ 

ηνπ Απφιισλα ζηνπο Γειθνχο. Μφιηο ε πξνθήηηζζα ηελ νινθιεξψλεη, κπαίλεη ζην λαφ, 

φκσο βγαίλεη ακέζσο έληξνκε θαη πεξηγξάθεη απηφ πνπ αληίθξηζε κέζα ζην λαφ: έλαο 

ηθέηεο θάζεηαη ζηνλ νκθαιφ ηεο γεο κε αηκαηνβακκέλα ρέξηα θαη γχξσ ηνπ θνηκνχληαη 

πάλσ ζε ζθακληά νη Δξηλχεο (ζη. 34-63). Αθνχ νινθιεξψζεη ηελ ξήζε ηεο, ε πχιε ηνπ 

λανχ αλνίγεη θαη νη ζεαηέο βιέπνπλ ηελ ζθελή πνπ πεξηέγξαςε (Lesky, 2003:214). Ο 

Οξέζηεο δεηά ηε βνήζεηά ηνπ ζενχ, ψζηε λα απαιιαγεί απφ ηηο εθδηθεηηθέο ζεφηεηεο (ζη. 

85-87). Ο Απφιισλ πνπ ζηέθεηαη δίπια ηνπ ζην λαφ, ηνλ ζπκβνπιεχεη λα πάεη ζηελ 

Αζήλα θαη λα ηθεηέςεη ην μφαλν ηεο Παιιάδαο. Δθεί ζα δηθαζηεί θαη ζα έρεη ηε δηθή ηνπ 

βνήζεηα. Πξνηνχ απνκαθξπλζεί, ν Απφιισλ θαιεί ηνλ Δξκή, γηα λα ηνλ πξνζηαηεχεη θαη 

λα ηνλ νδεγήζεη ζηελ Αζήλα. Μεηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ, αλαδχεηαη απφ ηε γε ην 

είδσιν ηεο Κιπηαηκήζηξαο πνπ αθππλίδεη ηηο Δξηλχεο κε αηηηάζεηο, ζηηο νπνίεο νη 

ζεφηεηεο απνθξίλνληαη κε λπζηαγκέλα κνπγθξεηά θαη ζηελαγκνχο, κέρξη ε θνξπθαία ηνπ 

Υνξνχ λα ηηο μεζεθψζεη. 

Πάξνδνο (ζη. 140-178): Οη Δξηλχεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ Υνξφ ηεο 

ηξαγσδίαο, θαηεγνξνχλ ζε άγξηνπο ηφλνπο ηνλ Απφιισλα φηη ηνπο άξπαμε ην ζχκα θαη 

δίλεη άζπιν ζε έλαλ κηαζκέλν άλζξσπν. ην ζεκείν απηφ, φπσο επηζεκαίλεη ν Lesky, 

δηαθαίλεηαη ην βαζηθφ κνηίβν ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν ν λένο θφζκνο ησλ Οιχκπησλ ζεψλ, 
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πεξηθξνλεί ηηο ρζφληεο ζεφηεηεο θαη «ζέιεη λα θαηαιχζεη ην παλάξραην δίθαην ηεο 

εθδίθεζεο» (Lesky, 2003:214). 

Α΄ Δπεηζφδην (ζη. 179-253): Όζηεξα απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ Δξηλχσλ, ν 

Απφιισλ παξνπζηάδεηαη κπξνζηά ηνπο. ηε πξψηε ηνπ ξήζε (ζη.179-197), ν ζεφο ηηο 

δηψρλεη απφ ην ηεξφ ηνπ ζαλ εθηξψκαηα ηνπ Κάησ Κφζκνπ, ελψ ε δεχηεξε ξήζε ηνπ 

(ζη.213-224) πεξηέρεη «έλα πξναλάθξνπζκα ηεο ππεξάζπηζεο πνπ ζα πξνζθέξεη ν ίδηνο 

ζηνλ Οξέζηε κπξνζηά ζην αζελατθφ δηθαζηήξην» (Lesky, 2003:215). Αλάκεζα απφ ηηο δχν 

ξήζεηο ηνπ Απφιισλα (ζη.198-212 θαη 225-234) αθνινπζεί κηα ζχληνκε ζηηρνκπζία κε 

ην Υνξφ ησλ Δξηλχσλ. ηε ζπλέρεηα, ε ζθελή αιιάδεη (ζη. 235 θ.ε) θαη έρνληαο 

κεζνιαβήζεη έλα απξνζδηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, βξηζθφκαζηε ζηελ Αζήλα θαη ζην 

λαφ ηεο Αζελάο Παιιάδαο, ζηνλ νπνίν έρεη θαηαθχγεη ν Οξέζηεο, χζηεξα απφ ηελ 

πξνηξνπή ηνπ Απφιισλα. Ο Υνξφο ησλ Δξηλχσλ νξκά ζην λαφ ζαλ θνπάδη άγξησλ 

ζθπιηψλ (ζη. 244-253). 

Δπηπάξνδνο
8
 (ζη. 254-275): Οη Δξηλχεο κφιηο εληνπίδνπλ ηνλ Οξέζηε, πνπ είλαη 

αγθηζηξσκέλνο ζην μφαλν ηεο ζεάο νξκνχλ πάλσ ηνπ, θαζψο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπο, 

πξέπεη λα ηηκσξεζεί, γηα ην έγθιεκα ηεο κεηξνθηνλίαο πνπ δηέπξαμε. 

Β΄ Δπεηζφδην (ζη. 276-306): Ο Οξέζηεο ηφηε ρσξίο λα απεπζχλεηαη άκεζα ζ’ 

απηέο, επηθαιείηαη ηε ιαηξεπηηθή θάζαξζή ηνπ απφ ηνλ Απφιισλα θαη παξαθαιά ηελ 

Αζελά λα ηνλ βνεζήζεη λα απαιιαγεί απφ απηέο. 

Α΄ ηάζηκν (ζη. 307-396): Ο Υνξφο ησλ Δξηλχσλ κέζσ ηεο θνξπθαίαο ηνπ 

εκκέλεη ζην δίθαηφ ηνπ λα ηηκσξήζνπλ ηνλ Οξέζηε γηα ην έγθιεκά ηνπ θαη κε ηελ 

εθηέιεζε ηνπ δέζκηνπ χκλνπ επηρεηξνχλ λα δέζνπλ ην ζχκα ηνπο (ζη. 307-320). ην 

ρνξηθφ ηνπο, νη Δξηλχεο (ζη. 321-396) αξρηθά θαηεγνξνχλ ηνλ Απφιισλα φηη 

πξνζηαηεχεη έλαλ κηαξφ άλζξσπν θαη ζηε ζπλέρεηα ςάιινπλ ηελ «ακεηάθιεηε απνζηνιή 

ηνπο λα επηβάιινπλ ηνλ λφκν ηεο εθδίθεζεο», δηαρσξίδνληαο κ’ απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ θφζκν 

ησλ Οιχκπησλ ζεψλ απφ ηνλ θφζκν ησλ ρζφλησλ ζενηήησλ. ην ηέινο ηνπ ρνξηθνχ ηνπο 

σο παλάξραηεο ζεφηεηεο δηεθδηθνχλ ηνλ ζεβαζκφ πνπ ηηο αλήθεη (Lesky, 2003:215-216).  

Γ΄ Δπεηζφδην (ζη. 397-489): Ο Οξέζηεο αγθηζηξσκέλνο απφ ην μφαλν ηεο Αζελάο 

δηαηεξεί ην άζπιφ ηνπ, πεξηκέλνληαο λα ηνπ πξνζθέξεη ηε βνήζεηα πνπ επηθαιέζηεθε. Ζ 

                                                 
8
 Δπηπάξαδνο νλνκάδεηαη ην επηπιένλ ηξαγνχδη πνπ ηξαγνπδά ν Υνξφο, φηαλ επαλέξρεηαη ζηελ νξρήζηξα 

απφ ηελ νπνία είρε πξνεγνπκέλσο απνρσξήζεη.  
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ζεά εηζαθνχεη ηηο επηθιήζεηο ηνπ θαη εκθαλίδεηαη κε ηε ζπλνδεία κηαο θνζκηθήο δχλακεο, 

ε νπνία είλαη ε πξνζσπνπνίεζε ηνπ αηηηθνχ πλεχκαηνο θέξλνληαο ζπγρξφλσο ζηελ 

Αθξφπνιε ην θσο κέζα ζην ζθφηνο πνπ επηθξαηνχζε απφ ηηο Δξηλχεο (Lesky, 2003:216). 

 Ζ Αζελά βιέπνληαο ηελ πεξίεξγε απηή ζχλαμε ζην βσκφ ηεο ξσηά γαιήληα λα 

κάζεη ηη ζπκβαίλεη. ην ζεκείν απηφ αληηιακβαλφκαζηε φηη ε Αζελά δελ γλσξίδεη ηε 

θχζε θαη ηελ απνζηνιή ησλ Δξηλχσλ. Όζηεξα απφ ηξεηο εηζαγσγηθνχο ζηίρνπο, ε 

απάληεζε δίλεηαη κέζσ κηαο ζηηρνκπζίαο απφ ηελ θνξπθαία ηνπ Υνξνχ ησλ Δξηλχσλ. 

ηε ζπλέρεηα, νη εξσηναπαληήζεηο επηθεληξψλνληαη ζην πξφζσπν ηνπ Οξέζηε. χκθσλα 

κε ηηο λέεο δηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ε δίθε πνπ ζα δηεμαρζεί, ζα βαζηζηεί ζηελ έξεπλα θαη 

φρη ζηνλ φξθν (ζη. 433-442), ελψ ε απφθαζε ηεο ζα βγεη κε δηαηηεζία ηεο Αζελάο 

(Lesky, 2003:216). Έπεηηα ε ζεά δεηά απφ ηνλ Οξέζηε λα δηαηππψζεη ηηο δηθέο ηνπ 

αηηηάζεηο, πξάγκα πνπ θάλεη κέζα απφ ηελ απηφλνκε ξήζε ηνπ (ζη. 443-469).  

Αξρηθά, ν Οξέζηεο ηεο ηνλίδεη φηη έρεη εμαγληζηεί θαη δε κνιχλεη ην μφαλν ηεο 

Αζελάο, ελψ ζηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ζην ιφγν πνπ ηνλ νδήγεζε ζηελ πξάμε ηνπ απηή 

αιιά θαη ζηελ εληνιή πνπ ηνπ έδσζε ν Απφιισλαο. Ζ Αζελά βξίζθεηαη ζε πνιχ 

δχζθνιε ζέζε, θαζψο απφ ηε κηα δελ κπνξεί λα αξλεζεί ην άζπιν ζε έλαλ ηθέηε θαη απφ 

ηελ άιιε, δε πξέπεη κε ηε ζηάζε ηεο λα εμαγξηψζεη ηηο ρζφληεο ζεφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ 

ηε δχλακε λα εθδηθεζνχλ θέξλνληαο ζηελ πφιε ινηκφ. Αλ θαη ε Αζελά, νκνινγεί ηελ 

ακεραλία ηεο (ζη.481), παξφια απηά ζαλ ζεά πνπ είλαη δελ πξέπεη λα νδεγεζεί ζε 

αδηέμνδν θαη γηα ην ιφγν απηφ απνθαζίδεη λα ζπγθξνηήζεη έλα νξθσηφ δηθαζηηθφ ζψκα, 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ άξηζηνπο πνιίηεο ηεο Αζήλαο. Σν ζψκα απηφ ζα απνθαζίζεη, 

γηα ην αλ ν Οξέζηεο είλαη αζψνο ή έλνρνο. 

Β΄ ηάζηκν (ζη. 490-565): ην πξψην κέξνο ηνπ ρνξηθνχ ηνπο νη Δξηλχεο 

αλεζπρνχλ, κήπσο ηειηθά ν Οξέζηεο αζσσζεί θαη κ’ απηφ ηνλ ηξφπν κείλνπλ αηηκψξεηα 

ζην κέιινλ ηέηνηα εγθιήκαηα, ελψ ζην δεχηεξν κέξνο αλαθέξνληαη μαλά ζηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηεο απνζηνιήο ηνπο. 

Γ΄ Δπεηζφδην (ζη. 566-1020): Ζ Αζελά εκθαλίδεηαη ζηε ζθελή κε έλαλ θήξπθα, 

ηνπο δηθαζηέο θαη ηνπο ελφξθνπο θαη θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο δίθεο (ζη. 566-777).  

Αθνχ θαιέζεη ηνλ Απφιισλα, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη σο ζπλήγνξνο ηνπ Οξέζηε αιιά 

θαη σο εθπξφζσπνο ησλ βνπιψλ ηνπ Γία, ε Αζελά δίλεη ην ιφγν ζηηο Δξηλχεο. Όζηεξα 
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απφ δχν εηζαγσγηθνχο ζηίρνπο, ε θνξπθαία ηνπ Υνξνχ αλαιακβάλεη λα αλαθξίλεη ηνλ 

Οξέζηε (ζη. 587-608).  

Ο Οξέζηεο νκνινγεί φηη δνινθφλεζε ηελ κεηέξα ηνπ, ηελ Κιπηαηκήζηξα απφ 

κίζνο θαη δηθαηνινγεί ηελ πξάμε ηνπ ιέγνληαο φηη εθείλε ζθφησζε ηνλ ζχδπγφ ηεο θαη 

παηέξα ηνπ, Αγακέκλνλα. Μάιηζηα γηα λα ζηεξίμεη ηελ αζσφηεηά ηνπ αξλείηαη ηε 

ζπγγέλεηα καδί ηεο. Τπνζηεξίδεη φηη είλαη παηδί ηνπ παηέξα ηνπ θαη φρη ηεο κεηέξαο ηνπ 

θαη ζ’ απηφ ζπλεγνξεί θαη ν Απφιισλαο, πνπ ηζρπξίδεηαη φηη άκεζνο ζπγγελήο ελφο 

παηδηνχ είλαη ν παηέξαο πνπ ην γελλά θαη φρη ε κεηέξα πνπ ην ηίθηεη. Μεηά ην ηέινο ησλ 

ιφγσλ ησλ αληηδίθσλ, ε Αζελά αλαθνηλψλεη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηζνςεθία, 

ν Οξέζηεο ζα αζσσζεί, θαζψο εθείλε είλαη ππέξ ηεο αζσφηεηάο ηνπ. Με ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ξήζεο ηεο, ε Αζελά θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο θαη σο 

πξφεδξνο ςεθίδεη ηειεπηαία.  

Σν απνηέιεζκα ηεο ηζνςεθίαο πνπ πξνθχπηεη, αζσψλεη ηειηθά ηνλ Οξέζηε, ν 

νπνίνο ζηνλ νξκεηηθφ ηνπ ιφγν, επραξηζηεί ηνπο δηθαζηέο θαη ηνπο ελφξθνπο θαη 

νξθίδεηαη φηη ην Άξγνο ζα είλαη γηα πάληα ζχκκαρνο ηεο Αζήλαο. Παξφηη ε θαηάξα ησλ 

Αηξεηδψλ ηειείσζε, ζηε ζθελή θπξηαξρνχλ αθφκα νη Δξηλχεο πνπ νξγηζκέλεο γηα ηελ 

απφθαζε ηεο αζψσζεο ηνπ κεηξνθηφλνπ απεηινχλ κε ινηκφ ηελ πφιε ηεο Παιιάδαο. Ζ 

Αζελά γηα λα θαηεπλάζεη ην ζπκφ ηνπο θαη ζεσξψληαο φηη «απηφ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

γηα ην δίθαην θαη ηελ θνηλσλία ησλ αλζξψπσλ, πξέπεη λα ζπλαξκνζηεί ζηε δνκή ηεο πφιεο 

σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο» (Lesky, 2003:220) ηηο ηηκά 

θάλνληάο ηεο ζεφηεηεο, πνπ ζα ιαηξεχεη ν αζελατθφο ιαφο. Έηζη νη Δξηλχεο ρσξίο λα 

απνπνηνχληαη ηελ απνζηνιή ηνπο σο εθδηθήηξεο ζεέο έλνρνπ θφλνπ, κεηαηξέπνληαη ζε 

Δπκελίδεο, δειαδή ζε πλεχκαηα ζπγρψξεζεο θαη επκέλεηαο γηα ηνλ αζελατθφ ιαφ.  

Έμνδνο (ζη. 1021-1047): ε ενξηαζηηθή πνκπή ε Αζελά, κε ηε ζπλνδεία ησλ 

πνιηηψλ νδεγνχλ ηηο Δπκελίδεο ζην λέν ηνπο ηεξφ, πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ Άξεην 

Πάγν θαη απφ εθεί ζα εμνπζηάδνπλ σο επεξγεηηθέο δπλάκεηο. Σν έξγν νινθιεξψλεηαη κε 

δχν ζχληνκεο ρνξηθέο ζηξνθέο, ζηηο νπνίεο πεξηέρνληαη «ηα αμηνζεκείσηα ιφγηα φηη ν 

Γίαο θαη ε Μνίξα έρνπλ ελσζεί ζε έλα θνηλφ θαιφ» (Lesky, 2003:221). 
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3.3 Ζ δηαζθεπή 

3.3.1 Σα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία ηεο Ορέζηειας 

 

Ζ ζηάζε καο απέλαληη ζε έλα βηβιίν θαζνξίδεηαη απφ ηηο νπηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ παίξλνπκε απφ ην εμψθπιιν ηνπ, ην νπνίν νπζηαζηηθά λνεκαηνδνηεί ην πεξηερφκελφ 

ηνπ (Nodelman, 2009:91). Σν κέγεζνο ηεο δηαζθεπήο ηνπ «Αγακέκλνλα» είλαη κηθξφηεξν 

ζε ζρέζε κε ηα βηβιία ησλ νκεξηθψλ επψλ πνπ εμεηάζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην 

(Βι. θεθάιαην 2). Σν εμψθπιιν ηνπ, φπσο θαη ησλ επψλ είλαη ζθιεξφ. Ο ηίηινο 

«Οξέζηεηα» είλαη ηνπνζεηεκέλνο κε κεγάια γξάκκαηα ζηελ θνξπθή ηνπ βηβιίνπ 

θαιχπηνληαο ζρεδφλ ην έλα ηέηαξην ηεο επηθάλεηαο ηνπ. Σα γξάκκαηα είλαη αξραηνπξεπή 

ζε θίηξηλν ρξψκα ζπκίδνληαο αλάγιπθν, «ελψ ην θαιιηγξαθηθφ θηλίξηζκα απνηειεί κηα 

αθφκα έκκεζε ππφκλεζε ηεο αξραίαο ραξαθηηθήο» (Μνπιά, 2010:361). Κάησ αξηζηεξά 

είλαη ηνπνζεηεκέλνο κε κηθξφηεξα ιεπθά γξάκκαηα ν ηίηινο «Αηζρχινπ Αγακέκλσλ» θαη 

ακέζσο παξαθάησ ε έλδεημε φηη πξφθεηηαη γηα δηαζθεπή γηα παηδηά κε ην φλνκα ηεο 

δηαζθεπάζηξηαο θαη ηεο εηθνλνγξάθνπ νθίαο Εαξακπνχθα. Κάησ δεμηά είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη ν αξηζκφο 1 πνπ δειψλεη φηη ην βηβιίν απηφ απνηειεί ην πξψην ηφκν ηεο 

ηξηινγίαο θαη αθξηβψο απφ θάησ απφ ηνλ αξηζκφ, ν εθδνηηθφο νίθνο Κέδξνο. 

ην εκπξνζζφθπιιν απεηθνλίδεηαη κηα αλδξηθή θηγνχξα κε αξραηνπξεπή 

ελδπκαζία λα θξαηά ζην ρέξη ηεο έλα αξραίν πξνζσπείν, δειψλνληαο κ’ απηφ ηνλ ηξφπν 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, φηη δειαδή πξφθεηηαη γηα ππνθξηηή.  πσο απνδεηθλχνπλ νη εηθφλεο 

ησλ αξραίσλ αγγείσλ, νη ππνθξηηέο θαηά ηελ αξραηφηεηα θνξνχζαλ πξνζσπεία. Απηφ 

απνδεηθλχεη έλα ζξαχζκα αγγείνπ ηνπ 4
νπ

 π. Υ. πνπ βξέζεθε ζηε ηθειία, θαη ην νπνίν 

απεηθνλίδεη έλαλ ππνθξηηή λα θξαηά κε ηνλ ίδην ηξφπν ην πξνζσπείν ηνπ, φπσο ν 

ππνθξηηήο ηνπ εμσθχιινπ ηνπ «Αγακέκλνλα», απφ ην νπνίν ίζσο λα εκπλεχζηεθε ε 

εηθνλνγξάθνο (δηεηθνληθφηεηα).   
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                                                        Σν εμώθπιιν ηνπ Αγακέκλνλα 

  

 

                                            Τπνθξηηήο  πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζξαύζκα αγγείνπ ηνπ 4νπ αη. 

 

Οη ζθνχξεο απνρξψζεηο ηνπ θφθθηλνπ πνπ παξαηεξνχκε ζην εμψθπιιν ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο άηαθηεο πηλειηέο δεκηνπξγνχλ κηα αίζζεζε αγσλίαο ζηνλ αλαγλψζηε, 

εηζάγνληάο ηνλ κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζην πλεχκα ηεο ππφζεζεο. Ζ ελδπκαζία ηνπ ππνθξηηή 

κε ηελ πεξηθεθαιαία θαη ηνλ πεξίηερλν ζψξαθα δειψλεη αθελφο, φηη ε ππφζεζε ηνπ 
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έξγνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ αξραηφηεηα θαη αθεηέξνπ φηη ην πξφζσπν, πνπ ππνδχεηαη ν 

ππνθξηηήο είλαη έλα ζεκαληηθφ πξφζσπν ηεο αξραηφηεηαο.  

πσο ζην εκπξνζζφθπιιν, έηζη θαη ζην νπηζζφθπιιν θπξηαξρνχλ νη απνρξψζεηο 

ηνπ θφθθηλνπ, ρσξίο φκσο λα απεηθνλίδεηαη θάπνηα εηθφλα. Αμηνζεκείσην είλαη ην 

γεγνλφο φηη ζην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ δελ αλαθέξεηαη ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 

αλαγλσζηψλ ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε δηαζθεπή, νχηε ε πεξίιεςε ηνπ έξγνπ, φπσο 

ζπλήζσο γίλεηαη ζην νπηζζφθπιιν θάζε ινγνηερληθνχ βηβιίνπ θαη φπσο ζα δνχκε ζην 

επφκελν θεθάιαην λα ζπκβαίλεη κε ηηο λεφηεξεο εθδφζεηο ησλ δηαζθεπψλ ησλ 

αξηζηνθαληθψλ θσκσδηψλ ηεο . Εαξακπνχθα.  

ζνλ αθνξά ηα εζψθπιια ηνπ βηβιίνπ, απηά είλαη κνλφρξσκα θαθέ θαη 

ιεηηνπξγνχλ σο ζάιακνο απνζπκπίεζεο ιίγν πξηλ ν αλαγλψζηεο πξνρσξήζεη ζηελ 

αλάγλσζή ηνπ έξγνπ. Μεηά ηα εζψθπιια, ε ιεπθή ζειίδα πνπ αλαγξάθεη ζην πάλσ 

αξηζηεξφ κέξνο ηεο ηνλ ηίηιν ηεο ηξαγσδίαο «Αγακέκλσλ» κε θεθαιαία γξάκκαηα, 

επαλαιακβάλεη ην κήλπκα ηνπ εμσθχιινπ, φηη δειαδή πξφθεηηαη γηα κηα ζνβαξή 

δηαζθεπή, ε νπνία ζέβεηαη ην πξσηφηππν (Μνπιά, 2006:365). ην ηέινο ηεο δηαζθεπήο 

παξαηίζεληαη νη θξάζεηο πνπ ππάξρνπλ γξακκέλεο ζηα αξραία ειιεληθά κέζα ζηηο 

εηθφλεο «έηζη φπσο ηηο έιεγαλ νη εζνπνηνί ηνλ θαηξφ ηνπ Αηζρχινπ» (Εαξακπνχθα, 2001
 

α:39). Ζ ζπγγξαθέαο παξαζέηεη απηνχζηνπο ηνπο ζηίρνπο θαη απφ θάησ ηε κεηάθξαζή 

ηνπο ζηα λέα ειιεληθά καδί κε ηελ αξίζκεζή ησλ ζηίρσλ, φπσο βξίζθνληαη ζην 

πξσηφηππν. 

π.ρ. ηηρ. 252: Πξηάκνπ γάξ ᾑξήθαζηλ Ἀξγεῖνη πφιηλ.  

                      Οη Αξγίηεο πήξαλ ηελ πφιε ηνπ Πξηάκνπ. (Εαξακπνχθα, 2001α:39) 

Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν ε δηαζθεπάζηξηα ζέιεη αθελφο λα θέξεη ην παηδηθφ αλαγλσζηηθφ 

θνηλφ ζε επαθή κε ζηίρνπο απφ ην πξσηφηππν θείκελν θαη αθεηέξνπ γηαηί ζέιεη  

δηαβάδνληάο ηνπο ν αλαγλψζηεο δπλαηά, «ν αθξναηήο λα ζαπκάζεη ηελ κνπζηθφηεηα ηεο 

γιψζζαο» (πξνζσπηθή ζπλνκηιία 31/05/20). ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ παξαηίζεηαη θαη ζ’ 

απηέο ηηο δηαζθεπέο ε εξγνγξαθία ηεο . Εαξακπνχθα θαη δίπια απφ νξηζκέλα βηβιία 

επηζεκαίλνληαη νη γιψζζεο ζηηο νπνίεο έρνπλ κεηαθξαζηεί, γξακκέλεο κε θφθθηλε 

κειάλε  (Εαξακπνχθα, 2001α:40). 

ζνλ αθνξά ηo κέγεζνο ησλ βηβιίσλ ηεο δηαζθεπαζκέλεο θαη εηθνλνγξαθεκέλεο 

γηα παηδηά ηξηινγίαο ηνπ Αηζρχινπ, Οξέζηεηαο απηά είλαη κηθξφηεξα ζε κέγεζνο ζε 
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ζχγθξηζε κε ηα βηβιία ησλ νκεξηθψλ επψλ πνπ εμεηάζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

πγθεθξηκέλα, ην κέγεζνο ησλ επψλ είλαη κεγάιν θαη ην ζρήκα ηνπο, φπσο είδακε, είλαη 

νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν θαη εθηείλεηαη πξνο ην χςνο, ελψ ηεο αηζρχιεηαο 

Οξέζηεηαο είλαη κηθξφηεξν ζε κέγεζνο θαη ηεηξαγσληθφ, ελψ εθηείλεηαη πξνο ην πιάηνο. 

χκθσλα κε ηνλ Nodelman, ηα κηθξά βηβιία είλαη πην εχθνιν λα  θξαηεζνχλ απφ ηνπο 

κηθξνχο αλαγλψζηεο, ελψ ζπλήζσο ηα πνιχ κεγάια θαη ηα πνιχ κηθξά βηβιία ηα 

ζπλδένπκε κε ην παηδηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ (Nodelman, 2009:84). 

ηα αξηζηεξά ηνπ δηζέιηδνπ πνπ αθνινπζεί ηε ζειίδα ηνπ ηίηινπ θαη ιίγν πξηλ ηε 

δηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ε . Εαξακπνχθα δίλεη ζηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ ηξαγσδία, ην ζέαηξν θαη ηνλ Αηζρχιν. Οπζηαζηηθά, κέζα απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο ν κηθξφο αλαγλψζηεο γλσξίδεη ηε πνιηηηζηηθή ηνπ θιεξνλνκηά, ην 

ζέαηξν θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο δίλνληαη θαη ζηνπο ηξεηο ηφκνπο ηεο 

Οξέζηεηαο. Ζ πξψηε πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη  είλαη φηη «ε ηξαγσδία είλαη ην ζέαηξν πνπ 

παίδεηαη ζηελ Διιάδα ηνλ 5
ν
 αη. π.Υ.», ελψ ακέζσο κεηά ε δηαζθεπάζηξηα ζπλδέεη ηα 

νκεξηθά έπε κε ηελ ηξαγσδία κέζσ ηεο πξνεηδνπνίεζεο φηη «πσο ζηελ Ηιηάδα θαη ζηελ 

Οδχζζεηα, ην ίδην θαη ζηελ ηξαγσδία ζπκβαίλνπλ πξάγκαηα ππεξβνιηθά, πνπ δελ ηα ρσξάεη 

ν λνπο ηνπ αλζξψπνπ», ελψ ηνλίδεη ζηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο φηη «απηά βέβαηα γίλνληαη 

ζηε ζθελή ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ» (Εαξακπνχθα, 2001α:5). 

ηε ζπλέρεηα, ε δηαζθεπάζηξηα παξέρεη ζηνλ αλαγλψζηε ηηο πξψηεο ζρεκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξαγηθφ πνηεηή Αηζρχιν ηνλίδνληαο ηνπ φηη «είλαη ν πξψηνο αξραίνο 

Έιιελαο πνπ έγξαςε ηξαγσδίεο» θαη φηη «πνιέκεζε γηα ηελ παηξίδα ηνπ ζην Μαξαζψλα, 

ηε αιακίλα θαη ηηο Πιαηαηέο» (Εαξακπνχθα, 2001α:1). Απφ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ν 

αλαγλψζηεο καζαίλεη φηη ν Αηζρχινο εθηφο απφ ηξαγσδφο, ππήξμε θαη αγσληζηήο ηεο 

ειεπζεξίαο θαηά ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν ν Αηζρχινο πξνβάιιεηαη 

σο ηδαληθφ γηα ηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο, θαζψο ην πξφηππν ηεο αηνκηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ πξεζβεχεη ζπληαπηίδεηαη κε ην ζπιινγηθφ θαιφ ζην νπνίν 

ππνηάζζεηαη νηθεηνζειψο, αθνχ πνιεκά γηα ηελ ειεπζεξία ηεο παηξίδαο (Μνπιά, 

2010:364). Οη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Αηζρχιν νινθιεξψλνληαη κε ηελ αλαθνξά ησλ έξγσλ 

ηνπ, πνπ έρνπλ ζσζεί. Παξαηεξνχκε δειαδή φηη ε δηαζθεπή κέζα απφ ηηο 

αξραηνγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη γηα ην παηδηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ ιεηηνπξγεί 

θαη σο βηβιίν γλψζεσλ.  
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ην επφκελν δηζέιηδν, ε δηαζθεπάζηξηα κέζα απφ ην ξφιν ηνπ αθεγεηή, μελαγεί 

λνεξά ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζηελ επνρή, φπνπ παίρηεθαλ νη πξψηεο παξαζηάζεηο ησλ 

έξγσλ. ηε λνεξή απηή μελάγεζε ν αθεγεηήο παξνπζηάδεη ηνλ Αηζρχιν σο ζθελνζέηε, 

«ζηα αξραία ζέαηξα κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ηνλ πνηεηή λα εηνηκάδεη ηελ παξάζηαζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ» θαη ηνπο εζνπνηνχο λα θνξάλε ηε ζθεπή ηνπο, ηα κέξε ηεο νπνίαο πεξηγξάθεη 

ε δηαζθεπάζηξηα: «ζηε ζθελή νη εζνπνηνί βάδνπλ ηηο κάζθεο θαη ηα θνζηνχκηα ηνπο. 

Φνξάλε θάηη παπνχηζηα εηδηθά, ηνπο θνζφξλνπο, γηα λα θαίλνληαη πην ςεινί θαη 

δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο απινχο αλζξψπνπο» (Εαξακπνχθα, 2001α:2). 

ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ζηνλ Υνξφ, ν νπνίνο ρξήδεη επεμήγεζεο κηαο θαη ην 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε δηαζθεπή δελ είλαη εμνηθεησκέλν κε ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αξραίν ζέαηξν. «Δθηφο απφ ηνπο ήξσεο ηεο ηζηνξίαο πνπ ζα δνχκε, 

θάζε ηξαγσδία έρεη έλα Υνξφ, κηα νκάδα εζνπνηψλ πνπ ζπλνκηινχλ κε ηνπο 

πξσηαγσληζηέο, αιιά ιέλε θαη φζα ζθέθηνληαη ζην αθξναηήξην» (Εαξακπνχθα, 2001α:2). 

Με ηξφπν απιφ θαη θαηαλνεηφ γηα ην κηθξφ αλαγλψζηε, ε . Εαξακπνχθα πξνζδηνξίδεη 

ην ξφιν ηνπ Υνξνχ ζε έλα κεηαίρκην κεηαμχ απηνχ, ησλ εζνπνηψλ θαη ησλ ζεαηψλ 

(Μνπιά, 2006:364).  

Κιείλνληαο απηή ηε κηθξή εηζαγσγή γλσξηκίαο κε ην ζέαηξν ε δηαζθεπάζηξηα 

πεξηγξάθεη ην πσο ήηαλ αξρηηεθηνληθά ηα αξραία ζέαηξα  ζηα νπνία παίδνληαλ ηα έξγα: 

«Σα ζέαηξα ήηαλ φια αλνηρηά θαη ρηηζκέλα ζε φκνξθα ηνπία. Οη πέηξηλεο ζέζεηο, νη 

θεξθίδεο, φπνπ θάζνληαη νη ζεαηέο, ζρεκαηίδνπλ έλα πέηαιν γχξσ απφ έλαλ θχθιν πνπ 

ιέγεηαη Οξρήζηξα» (Εαξακπνχθα, 2001α:2). Ζ πεξηγξαθή απηή εληζρχεηαη απφ ηελ 

εηθφλα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηελ αξηζηεξή ζειίδα ηνπ δηζέιηδνπ θαη απεηθνλίδεη έλα 

αξραίν ζέαηξν δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο/ζεαηέο λα ην 

γλσξίζνπλ, επεμεξγάδνληαο ηελ εηθφλα ηνπ. 
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                                                                     Σν Αξραίν ζέαηξν 

 

ην εμψθπιιν ησλ Υνεθφξσλ απεηθνλίδεηαη κηα ζθελή πνπ εκπεξηέρεηαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ  βηβιίνπ (Εαξακπνχθα, 2001β:16): ε Ζιέθηξα ζθπκκέλε πάλσ απφ ηνλ 

ηάθν ηνπ Αγακέκλνλα, θξαηά κηα ηνχθα απφ ηα καιιηά ηνπ Οξέζηε, ν νπνίνο ηελ είρε 

ηνπνζεηήζεη πξνεγνπκέλσο ζηνλ ηάθν σο έλδεημε πέλζνπο, ελψ αθξηβψο πίζσ απφ ηελ 

Ζιέθηξα ζηέθνληαη νη Υνεθφξεο. Ζ ηαπηφηεηα ησλ γπλαηθψλ δειψλεηαη απφ ηελ πδξία 

πνπ θξαηά ε κία εμ απηψλ. ηε δηαζθεπή απηή ε ζεαηξηθφηεηα ππνλνείηαη απφ ην 

αθχζηθν ιεπθφ ρξψκα ηνπ δέξκαηνο ησλ εξψσλ, ην νπνίν πξνθαηαιακβάλεη ηνλ 

αλαγλψζηε (Μνπιά, 2006:362). 

 πσο είδακε θαη ζην πξψην βηβιίν ηεο ηξηινγίαο, ν ηίηινο «Οξέζηεηα» δίλεηαη κε 

κεγάια αξραηνπξεπή γξάκκαηα ζηελ θνξπθή ηνπ βηβιίνπ, ελψ θάησ αξηζηεξά είλαη 

γξακκέλνο κε κηθξφηεξα γξάκκαηα ν ηίηινο «Αηζρχινπ Υνεθφξνη» θαη ε έλδεημε 

«δηαζθεπή γηα παηδηά» θαη αθξηβψο δίπια ην φλνκα ηεο δηαζθεπάζηξηαο θαη 

εηθνλνγξάθνπ νθίαο Εαξακπνχθα. Κάησ δεμηά είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν αξηζκφο 2 πνπ 

δειψλεη φηη είλαη ν δεχηεξνο ηφκνο ηεο ηξηινγίαο θαη αθξηβψο απφ θάησ ν εθδνηηθφο 

νίθνο, Κέδξνο. Σα ρξψκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζην εμψθπιιν είλαη νη ζθνχξεο απνρξψζεηο 

ηνπ θαθέ, πνπ φπσο είδακε θαη ζην εμψθπιιν ηνπ Αγακέκλνλα ππαηλίζζνληαη αθελφο ηνλ 

ζθεληθφ δηάθνζκν θαη αθεηέξνπ δεκηνπξγνχλ κηα αίζζεζε αγσλίαο, εηζάγνληαο κ’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν ηνλ αλαγλψζηε ζην πλεχκα ηεο ππφζεζεο, ελψ απφ ηελ ελδπκαζία ησλ εξψσλ 

ν αλαγλψζηεο κεηαθέξεηαη ζηε ζθελή ελφο αξραίνπ ζεάηξνπ. 
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ην νπηζζφθπιιν θαη απηήο ηεο δηαζθεπήο δελ αλαγξάθεηαη νχηε ε πεξίιεςε ηεο 

ηξαγσδίαο, νχηε ε ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία απεπζχλεηαη, αιιά θπξηαξρνχλ νη άηαθηεο 

πηλειηέο ηνπ θαθέ ρξψκαηνο ηνπ εμσθχιινπ. Σα εζψθπιια ηνπ βηβιίνπ είλαη θαη ζ’ απηή 

ηε δηαζθεπή κνλφρξσκα θαθέ θαη ιεηηνπξγνχλ θη εδψ σο ζάιακνο απνζπκπίεζεο γηα ηνλ 

αλαγλψζηε, ελψ ν ηίηινο «Αηζρχινπ Οξέζηεηα, Υνεθφξνη 2» (Εαξακπνχθα, 2001β:2) 

γξακκέλνο ζε ιεπθή ζειίδα ρσξίο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ζην εζσηεξηθφ ηνπ βηβιίνπ, 

επαλαιακβάλεη ην κήλπκα ηνπ εμσθχιινπ πνπ είλαη ν ζεβαζκφο απέλαληη ζην 

πξσηφηππν (Μνπιά, 2006:362-363). 

Καη ζην δεχηεξν ηφκν ηεο δηαζθεπαζκέλεο γηα παηδηά ηξηινγίαο, ππάξρνπλ ηα 

εμήο ζηνηρεία, πνπ είδακε θαη ζηνλ Αγακέκλνλα: α) ην ίδην εηζαγσγηθφ θείκελν ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη ζρεκαηηθά ηα πεξί ηξαγσδίαο, ζεάηξνπ θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηνλ 

Αηζρχιν, β) ην γελεαινγηθφ δέληξν ησλ Αηξεηδψλ πνπ μεθηλά απφ ηελ γεληά ηνπ Πέινπα, 

γ) νη θξάζεηο ζηα αξραία ειιεληθά πνπ είλαη κέζα ζηηο εηθφλεο καδί κε ηηο κεηαθξάζεηο 

ηνπο θαη δίπια γξακκέλνη νη ζηίρνη απφ ην πξσηφηππν θαη δ) ε εξγνγξαθία ηεο νθίαο 

Εαξακπνχθα, φπνπ νη γιψζζεο ζηηο νπνίεο έρνπλ κεηαθξαζηεί νξηζκέλα απφ ηα έξγα ηεο 

είλαη γξακκέλεο κε θφθθηλε κειάλε.  
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Δπκελίδεο 

Ζ νθία Εαξακπνχθα επηιέγεη θαη γηα ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ ηξίηνπ βηβιίνπ ηεο 

Οξέζηεηαο κηα ζθελή πνπ εκπεξηέρεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ βηβιίνπ (Εαξακπνχθα, 

2001γ:17-18), φπνπ απεηθνλίδεηαη ν Οξέζηεο λα βγαίλεη ηξέρνληαο απφ ην λαφ ηνπ 

Απφιισλα θαη λα ηνλ θαηαδηψθνπλ νη Δξηλχεο. πσο είδακε θαη ζην εμψθπιιν ησλ 

Υνεθφξσλ ην αθχζηθν ιεπθφ ρξψκα ζηελ επηδεξκίδα ησλ εξψσλ, δειψλεη ηε ζεαηξηθή 

ζχκβαζε, ελψ νη θπξίαξρεο απνρξψζεηο ηνπ κπιε δεκηνπξγνχλ ζηνλ αλαγλψζηε κηα 

αίζζεζε αγσλίαο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηνπο δχν πξνεγνχκελνπο ηφκνπο. 

 

 

Οη θίνλεο ηνπ λανχ αιιά θαη ε ελδπκαζία ηνπ Οξέζηε κεηαθέξνπλ ηνλ 

αλαγλψζηε ζηελ αξραηφηεηα. Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ θαη ην φλνκα ηεο δηαζθεπάζηξηαο θαη 

εηθνλνγξάθνπ, αθνινπζνχλ ηελ γξακκή ησλ πξνεγνχκελσλ ηφκσλ. ην νπηζζφθπιιν θαη 

απηνχ ηνπ βηβιίνπ δελ αλαγξάθεηαη ε πεξίιεςε ηνπ έξγνπ, νχηε ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 

αλαγλσζηψλ ζηελ νπνία ην έξγν απεπζχλεηαη, ελψ θαη εδψ ηα εζψθπιια είλαη 

κνλφρξσκα κπιε γηα λα απνζπκπηέζνπλ ηνλ αλαγλψζηε. Καη εδψ έρνπκε ην ίδην 

εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, φπνπ δίλνληαη επηγξακκαηηθά ηα ζηνηρεηψδε γηα ηελ ηξαγσδία, ην 

ζέαηξν θαη ηνλ Αηζρχιν, ελψ πξνο ηέινο ηνπ βηβιίνπ ππάξρεη πάιη ην γελεαινγηθφ 

δέληξν ησλ Αηξεηδψλ, νη αξραίεο θξάζεηο ηνπ πξσηνηχπνπ πνπ βξίζθνληαη γξακκέλεο 
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κέζα ζηηο εηθφλεο κε ηηο κεηαθξάζεηο ηνπο θαη ηνπο ζηίρνπο ηνπ πξσηνηχπνπ θαη ε 

εξγνγξαθία ηεο δηαζθεπάζηξηαο θαη εηθνλνγξάθνπ. 

 

3.3.2  Γηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο ηεο Ορέζηειας 

 

  Γηα ηε ζχγθξηζε ηνπ αξρηθνχ θαη ηνπ δεπηεξνγελνχο έξγνπ βαζηζηήθακε ζηε 

κεηάθξαζε ηεο ηξαγσδίαο ηνπ Σάζνπ Ρνχζζν ησλ εθδφζεσλ Κάθηνο (1993). Ζ νθία 

Εαξακπνχθα γηα λα δηαζθεπάζεη ην έξγν ρξεζηκνπνίεζε ηελ ελδνγισζζηθή κεηάθξαζε 

ηνπ ζπγγξαθέα Θ. Βαιηηλνχ (πξνζσπηθή επηθνηλσλία 19/01/2020). Μεηά ηηο 

θαηαηνπηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ε δηαζθεπάζηξηα ζην παηδηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ, 

πνπ είδακε πξνεγνπκέλσο, παξνπζηάδεη αξρηθά ζηα δεμηά ηνπ δηζέιηδνπ ηα πξφζσπα ηνπ 

έξγνπ (θξνπξφο, Υνξφο, Κιπηαηκήζηξα, θήξπθαο, Αγακέκλνλαο, Καζζάλδξα, Αίγηζζνο) 

θαη δίπια απφ ην θάζε πξφζσπν αλαθέξεηαη ε ηδηφηεηά ηνπ, αθξηβψο, φπσο δίλεηαη θαη 

ζηε κεηάθξαζε ηνπ πξσηνηχπνπ (Μηθξ. Σ. Ρνχζζνπ). Ήδε απφ ηα παξαθεηκεληθά 

ζηνηρεία ηνπ βηβιίνπ ε δηαζθεπάζηξηα πιεξνθνξεί ηνλ αλαγλψζηε/ζεαηή, φηη ε δηαζθεπή 

ζέβεηαη ην πξσηφηππν, πξάγκα πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνζψπσλ 

ηνπ έξγνπ. 

Πξηλ ηελ θπξίσο αθήγεζε, ε νθία Εαξακπνχθα παξαζέηεη αθξηβψο θάησ απφ 

ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνζψπσλ, κηα δηζέιηδε εηζαγσγή, ε νπνία απνηειεί κηα 

αλαζθφπεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ είραλ πξνεγεζεί, κε ζθνπφ λα θαιπθζνχλ νη βαζηθέο 

θάζεηο ηνπ κχζνπ ησλ Αηξεηδψλ θαη λα θαηαλνήζεη ην παηδηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηνλ 

κχζν πάλσ ζηνλ νπνίν ζηεξίρζεθε ε ηξαγσδία (Μνπιά, 2006:365). Άιισζηε, φπσο 

ζεκεηψλεη θαη o Oliver Taplin, ε θάζε ηξαγσδία απνηειεί ηε ινγνηερληθή παξαιιαγή 

ελφο κχζνπ (Taplin, 2009:118). ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηζηνξίεο ησλ 

ηξαγσδηψλ πνπ παίδνληαλ ζηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ ήηαλ απνιχησο γλσζηέο ζην ελήιηθν 

ζεαηξηθφ θνηλφ ηελ επνρή πνπ παίδνληαλ γηα πξψηε θνξά, θάηη πνπ φκσο δελ ηζρχεη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ αλήιηθνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε δηαζθεπή. 

Γλσξίδνληαο ηηο γλψζεηο ηνπ απνδέθηε ηεο δηαζθεπήο, ε . Εαξακπνχθα θξίλεη 

απνιχησο απαξαίηεην λα παξαζέζεη κηα εηζαγσγή κε ηα πξνεγεζέληα γεγνλφηα ηνπ 

κχζνπ, ε νπνία απνηειεί ηελ δηαζθεπαζηηθή ηερληθή ηεο πξνζζήθεο. 
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Ζ θχξηα δηαζθεπαζηηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ε . Εαξακπνχθα, γηα λα 

δηαζθεπάζεη ηελ Οξέζηεηα γηα παηδηά είλαη ε παξάιεηςε, ελψ ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνζζήθε. Μία απφ ηηο πξνζζήθεο πνπ θάλεη είλαη νη εηζαγσγέο πνπ 

παξαζέηεη κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνζψπσλ ζηελ αξρή θάζε έξγνπ ηεο ηξηινγίαο. 

χκθσλα κε ηνλ κχζν ησλ Πεινπηδψλ  (Buxton, 2005:150 – 151) ν Θπέζηεο θαη 

ν Αηξέαο ήηαλ νη γηνη ηνπ Πέινπα, βαζηιηά ησλ Μπθελψλ. Σα δχν αδέξθηα δηεθδηθνχζαλ 

ηελ εμνπζία θαη πξνθεηκέλνπ λα ηελ απνθηήζνπλ ρξεζηκνπνηνχζαλ θάζε κέζν. Ο Αηξέαο 

είρε ππνζρεζεί ζηελ Άξηεκε φηη ζα ηεο ζπζίαδε ην θαιχηεξν ηνπ αξλί θαη φηαλ βξέζεθε 

ζην θνπάδη ηνπ έλα ρξπζφκαιιν αξλί πξνηίκεζε λα ην θξαηήζεη θαη λα ζπζηάζεη ζηε 

ζέζε ηνπ άιιν, εμαπαηψληαο ηελ ζεά.  κσο θάηη ηέηνην δε ζα έκελε αηηκψξεην. Ζ 

γπλαίθα ηνπ Αηξέα, Αεξφπε ζχλαςε παξάλνκε εξσηηθή ζρέζε κε ηνλ αδεξθφ ηνπ, ηνλ 

Θπέζηε απνθαιχπηνληάο ηνπ ην κπζηηθφ γηα ην ρξπζφκαιιν αξλί. Σφηε εθείλνο ην 

έθιεςε θαη έπεηζε ηνλ Αηξέα λα ζπκθσλήζεη φηη ε θπξηαξρία ησλ Μπθελψλ ζα 

πεξηεξρφηαλ ζε φπνην απφ ηα δχν αδέξθηα ζα είρε ζηελ θαηνρή ηνπ έλα ρξπζφκαιιν 

αξλί.  

κσο ν Γίαο παξελέβε παξνηξχλνληαο ηνλ Αηξέα λα αληηπξνηείλεη ζηνλ Θπέζηε 

φηη ζα γηλφηαλ βαζηιηάο ν ίδηνο, αλ ν Ήιηνο αληέζηξεθε πξνζσξηλά ηελ πνξεία ηνπ θαη 

έδπε απφ ηελ αλαηνιή. Απηφ θπζηθά ζπλέβε κε ηελ παξέκβαζε ηνπ Γία θαη κ’ απηφ ηνλ 

ηξφπν ν Αηξέαο πήξε ηελ εμνπζία. Ο Θπέζηεο ζπλέρηζε ηνλ παξάλνκν δεζκφ ηνπ κε ηελ 

Αεξφπε θαη φηαλ ην αλαθάιπςε ν Αηξέαο απνθάζηζε λα ηνλ εθδηθεζεί 

επαλαιακβάλνληαο ην έγθιεκα ηνπ παππνχ ηνπο Σαληάινπ, ν νπνίνο είρε ζθνηψζεη ηνλ 

γην ηνπ Πέινπα, ηνλ έβξαζε θαη ηνλ πξνζέθεξε σο θχξην πηάην ζην δείπλν κε ηνπο ζενχο. 

Δθείλνη αλέζηεζαλ ηνλ λεθξφ Πέινπα θαη ηηκψξεζαλ ηνλ Σάληαιν.  

Έηζη θαη ν Αηξέαο αθνχ ζθφησζε ηα δχν παηδηά ηνπ Θπέζηε, ηα ηεκάρηζε θαη ηα 

καγείξεςε πξνζθέξνληάο ηα ζην δείπλν πνπ ηνλ θάιεζε. Ζ Κιπηαηκήζηξα θαηά ηελ 

απνπζία ηνπ Αγακέκλνλα ζηελ Σξνία, απέθηεζε εξαζηή ηνλ Αίγηζζν. Τπάξρνπλ πνηθίιεο 

εθδνρέο πνπ απνδίδνπλ ζηελ Κιπηαηκήζηξα δηαθνξεηηθά θίλεηξα, αιιά ν Αηζρχινο 

αμηνπνηεί ζηελ ηξαγσδία Αγακέκλσλ ηε ζπγθεθξηκέλε. 

ηε δηαζθεπή ηεο ε δηαζθεπάζηξηα πξνσζεί ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο δηακάρεο 

ησλ δχν αδεξθψλ, πνπ ήηαλ ε δηεθδίθεζε ηεο εμνπζίαο. Λφγσ ησλ αξρψλ ηεο Παηδηθήο 

Λνγνθξηζίαο δελ αλαθέξεη ζην έξγν φηη ν Αίγηζζνο ήηαλ θαξπφο ηεο αηκνκηθηηθήο 



 76 

ζρέζεο ηνπ Θπέζηε κε ηελ θφξε ηνπ ηελ Πεινπία, φπνπ ζχκθσλα κε ην ρξεζκφ ην παηδί 

πνπ ζα γελληφηαλ απφ απηή ηε ζρέζε ζα ήηαλ ν εθδηθεηήο ηνπ. Αλαθέξεη φηη ήηαλ ν 

κηθξφο γηνο ηνπ Θπέζηε. Ζ δηαζθεπάζηξηα παίξλεη ηνλ κχζν θαη ηνλ πξνζαξκφδεη  

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο, αιιά θαη ζχκθσλα κε ηελ αληηιεπηηθφηεηα ησλ 

απνδεθηψλ ηεο. Αλ θαη δελ αλαθέξεηαη ζην νπηζζφθπιιν ηεο δηαζθεπήο ε ειηθηαθή 

νκάδα  ζηελ νπνία απεπζχλεηαη, ε Οξέζηεηα απεπζχλεηαη ζε παηδηά απφ δέθα εηψλ θαη 

πάλσ (πξνζσπηθή επηθνηλσλία, 31/05/2020).  

Ζ αλαθνξά γηα ηνλ ηξσηθφ πφιεκν θαη ηελ αξπαγή ηεο Διέλεο, δελ θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδεη θάηη ην κεκπηφ, αθνχ αλάγεηαη ζε θεξαπλνβφιν έξσηα. ηε δηαζθεπή ηεο 

Οξέζηεηαο ηνλίδεηαη ε απεξηζθεςία ηνπ Σξψα, θαζψο ε πξάμε ηνπ απηή πξνθάιεζε ηελ 

άκεζε θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ Διιήλσλ. «ινη νη Έιιελεο άξρνληεο ήξζαλ κε ην ζηξαηφ 

ηνπο λα βνεζήζνπλ ηνλ Μελέιαν λα πάεη ζηελ Σξνία γηα λα ηηκσξήζεη ηνλ Πάξε θαη λα 

πάξεη πίζσ ηε γπλαίθα ηνπ» (Εαξακπνχθα, 2001
 
α:11). πσο ζεκεηψλεη ε Δ. Μνπιά, ν 

αλαρξνληζκφο απηφο Έιιελεο αληί Αραηνί «εμππεξεηεί ηδενινγηθά ην παξφλ ηεο 

αλάγλσζεο» (Μνπιά, 2006:366). 

Σα θίλεηξα ηνπ Αηγίζζνπ θαη ηεο Κιπηαηκήζηξαο φπσο παξνπζηάδνληαη απφ ηελ 

. Εαξακπνχθα ήηαλ γηα ηνλ κελ Αίγηζζν ε θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο θαη ε εθδίθεζε γηα 

ην θφλν ησλ αδεξθψλ ηνπ, ελψ ηεο Κιπηαηκήζηξαο ν ζπκφο θαη ην κίζνο γηα ηε ζπζία ηεο 

θφξεο ηεο Ηθηγέλεηαο. Με ιίγα ιφγηα, ην θίλεηξν θαη ησλ δχν εξαζηψλ είλαη ε εθδίθεζε. 

πσο παξαηεξνχκε, φκσο απφ ηελ δηαζθεπή  απνπζηάδεη ν ππαηληγκφο ηεο εξσηηθήο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο Κιπηαηκήζηξαο θαη ηνπ Αηγίζζνπ, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη απφ 

ηελ πξφζεζε λα απαιεηθνχλ ζηνηρεία ηα νπνία πξνζθξνχνπλ ζηηο αξρέο ηεο 

παηδαγσγηθήο.  

 Ζ δηαζθεπή αθνινπζεί πηζηά ην πξσηφηππν θείκελν. Αλαθνξηθά κε ηηο 

δηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο, ε νθία Εαξακπνχθα ρξεζηκνπνηεί θαηά θφξνλ ηελ ηερληθή ηεο 

παξάιεηςεο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηε ηερληθή ηεο πξνζζήθεο. Ωο πξνζζήθε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ε εηζαγσγή πνπ παξαζέηεη κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνζψπσλ ηνπ έξγνπ, 

ζηελ νπνία αλαθέξεη ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ κχζνπ ησλ Αηξεηδψλ. Ζ δηαζθεπάζηξηα 

γλσξίδνληαο φηη  ην παηδηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη, δελ δηαζέηεη ηηο 

απαηηνχκελεο γλψζεηο γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν κχζν, θξνληίδεη  κε κηα πεξηεθηηθή 

εηζαγσγή λα ην ελεκεξψζεη. Απφ ην πξσηφηππν έξγν αθαηξεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 
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Παξφδνπ απφ ηελ νπνία επηιέγεη λα δηαζθεπάζεη γηα παξάδεηγκα ζηνλ Αγακέκλνλα ηελ 

αλαδξνκή πνπ θάλεη ν Υνξφο ζηελ αξρή ηεο ηξσηθήο εθζηξαηείαο θαη ζηελ ζπζία ηεο 

Ηθηγέλεηαο.  

Ζ δηαζθεπή αθνινπζεί πηζηά ην πξσηφηππν. Ζ δηαζθεπάζηξηα ρξεζηκνπνηεί θαηά 

θφξνλ ηελ ηερληθή ηεο παξάιεηςεο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηελ ηερληθή ηεο πξνζζήθεο. 

Πην αλαιπηηθά, ε δηαζθεπάζηξηα, επεηδή γλσξίδεη φηη ην παηδηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζην 

νπνίν απεπζχλεηαη δελ γλσξίδεη ην κχζν πάλσ ζηνλ νπνίν ν Αηζρχινο βαζίζηεθε γηα λα 

γξάςεη ηελ ηξαγσδία, θξνληίδεη κέζσ ηεο πξνζζήθεο ηεο εηζαγσγήο λα ηνπ ην 

γλσζηνπνηήζεη. Απφ ηελ εηζαγσγή απαιείθεη ηα ζεκεία εθείλα ηνπ κχζνπ ηα νπνία ζα 

επηδξνχζαλ αξλεηηθά ζηνλ ςπρηζκφ ησλ παηδηψλ, φπσο ηελ αηκνκηθηηθή ζρέζε ηνπ 

Θπέζηε κε ηελ θφξε ηνπ Πεινπία, απφ ηελ νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ κχζν απέθηεζε ηνλ 

Αίγηζζν. πσο ζεκεηψλεη ε Δ. Μνπιά κία απφ ηηο «πάγηεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαζθεπήο ελφο θιαζηθνχ θεηκέλνπ ζε παηδηθφ κε ζθνπφ ηελ 

απνζηείξσζή ηνπ απφ επηθίλδπλα ζεσξνχκελα κελχκαηα» είλαη «ε ινγνθξηζία επί 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, φπσο ν εξσηηζκφο, ε βία θαη ε πνιηηηθή» (Μνπιά, 2011:133). 

ηελ εηζαγσγή επίζεο παξαηεξνχκε ηνλ αλαρξνληζκφ Έιιελεο αληί Αραηνί: 

«φινη νη Έιιελεο άξρνληεο ήξζαλ κε ην ζηξαηφ ηνπο λα βνεζήζνπλ ηνλ Μελέιαν λα πάεη 

ζηελ Σξνία γηα λα ηηκσξήζεη ηνλ Πάξε θαη λα πάξεη πίζσ ηε γπλαίθα ηνπ» (Εαξακπνχθα, 

2001
 
α:11). πγθξίλνληαο ηε δηαζθεπή κε ην πξσηφηππν παξαηεξνχκε ηηο πεξηθνπέο 

βίαησλ ζθελψλ απφ ην αξρηθφ έξγν, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ πεξηγξαθή ηνπ θφλνπ ηνπ 

Αγακέκλνλα απφ ηελ Κιπηαηκλήζηξα ζην Υνξφ. Παξαηεξνχκε φηη ε δηαζθεπάζηξηα 

ζπληνκεχεη ηνλ Πξφινγν θαη ζηα ηξία έξγα θαη αθαηξεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

Παξφδνπ, ελψ θξαηά φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ αλαδξνκή ηνπ Υνξνχ ζηελ αξρή ηεο 

εθζηξαηείαο ηεο Σξνίαο θαη ζηε ζπζία ηεο Ηθηγέλεηαο. 

 

3.3.3 Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο  

 

Μεηά απφ ηελ δηζέιηδε εηζαγσγή ζηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξνπζίαζε 

ησλ πξνζψπσλ, μεθηλά ε θπξίσο αθήγεζε θαη ζηα ηξία βηβιία. Ζ δηαζθεπάζηξηα δίλεη 

ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ρψξν πνπ εθηπιίζζεηαη ην έξγν. «Έρνπλ πεξάζεη δέθα ρξφληα απφ ηφηε 

πνπ νη Έιιελεο μεθίλεζαλ γηα ηελ Σξνία. Βξηζθφκαζηε ζην Άξγνο, φπνπ βαζηιεχνπλ ε 
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Κιπηαηκλήζηξα θαη ν Αίγηζζνο. Πάλσ ζηε ζηέγε ηνπ παιαηηνχ βξίζθεηαη έλαο θξνπξφο» 

(Εαξακπνχθα, 2001α:13). Παξφιν πνπ ε δηάηαμε ησλ γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο ζπκθσλεί 

κε ηελ ρξνλνινγηθή ηάμε, σζηφζν δελ εθιείπνπλ νη αλαρξνλίεο, νη νπνίεο κπνξεί λα 

κεηαθέξνληαη, «ζην παξειζφλ ή ζην κέιινλ, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν καθξηά» απφ ηελ 

ζηηγκή ηεο αθήγεζεο (Genette, 2017:108, 109). Οη αλαρξνλίεο πνπ εληνπίδνπκε ζηνλ 

Αγακέκλνλα είλαη πέληε πξνιήςεηο θαη δχν αλαιήςεηο. Πην αλαιπηηθά, ηελ πξψηε 

πξφιεςε ηελ θάλεη ν Υνξφο, φηαλ αλαθέξεηαη ζηελ ζπζία ηεο Ηθηγέλεηαο θαη ζηνλ ιφγν 

πνπ έγηλε, ιέγνληαο: «Ση λα ’θαλε, φκσο, θη εθείλνο ν άηπρνο παηέξαο; Αλαγθάζηεθε, φηαλ 

ν κάληεο είπε φηη αλ δελ ζπζηάζεη ηε κηθξή ηνπ θφξε δε ζα θπζήμεη άλεκνο λα θχγνπλ ηα 

θαξάβηα. Έπξεπε κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν λα πιεξψζνπλ, γηαηί απηνί νη ίδηνη άξρνληεο είραλ 

ζθνηψζεη γηα ην θέθη ηνπο ην ειάθη ηεο ζεάο Άξηεκεο. Μεγάιε ζπκθνξά γηα ηνλ 

Αγακέκλνλα. Ζ ζπζία έγηλε θαη νη αξρεγνί μεθίλεζαλ γηα ηελ Σξνία. Απφ θεη θαη πέξα 

θαλέλαο δελ μέξεη ηη έγηλε (Εαξακπνχθα, 2001
 
α:15).  

Σελ δεχηεξε ηελ θάλεη ν θήξπθαο, πνπ ήξζε λα αλαγγείιεη ηελ άθημε ηνπ 

Αγακέκλνλα ζην παιάηη θαη θεχγνληαο απφ εθεί ν Υνξφο ηνλ ξσηά, ηη απέγηλε ν 

Μελέιανο. Δθείλνο ηνπ απαληά φηη κπνξεί λα δεη, θάλνληαο κηα αλαδξνκή ζην παξειζφλ 

θαη ζηελ πεξηπέηεηα πνπ πέξαζαλ θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ Σξνία, φπνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο είρε μεζπάζεη κηα κεγάιε θαηαηγίδα. Ζ πεξηγξαθή ηεο αλαδξνκήο 

απηήο είλαη ηδηαηηέξσο πεξηγξαθηθή, γεγνλφο πνπ πξνμελεί αγσλία ζηνπο 

αλαγλψζηεο/ζεαηέο: «Άλεκνη θνβεξνί έξηρλαλ ηα θαξάβηα ην έλα πάλσ ζη’ άιιν. Καζψο 

ρηππηφληνπζαλ κε δχλακε, βνχιηαδαλ κεο ζηε βξνρή θαη ζηελ αλεκνδάιε. Σν πξσί, ζα 

βγήθε ν ήιηνο, είδακε ην Αηγαίν γεκάην ζπληξίκκηα πινίσλ θαη θνξκηά πληγκέλσλ λα 

επηπιένπλ» (Εαξακπνχθα, 2001α:20).  

Ζ ηξίηε πξφιεςε γίλεηαη απφ ηνλ Αγακέκλνλα, ηε ζηηγκή πνπ εηζέξρεηαη 

ζξηακβεπηηθά ζην Άξγνο θαη αλαθέξεηαη ζηελ πηψζε ηεο Σξνίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ  

Γνχξεηνπ Ίππνπ: «ηάρηε έγηλε ε Σξνία. Μέζ’ απφ ην μχιηλν άινγν βγήθαλ ηα ζεξία ηνπ 

Άξγνπο, άλνημαλ ηηο πχιεο θη φινο ν ζηξαηφο ησλ Διιήλσλ ρίκεμε λα εθδηθεζεί γηα ηελ 

αξπαγή ηεο Διέλεο. Ζ πφιε αθαλίζηεθε γηα ράξε κηαο γπλαίθαο (Εαξακπνχθα, 2001
 
α:22). 

Σν επεηζφδην κε ην «μχιηλν άινγν», είλαη ήδε γλσζηφ ζην παηδηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ 

απφ ηελ δηαζθεπή ηεο Ηιηάδαο πνπ ελδερνκέλσο λα έρεη δηαβάζεη. Αληίζηνηρα, ζηελ 

αλαθνξά ηνπ Αγακέκλνλα ζηνλ Οδπζζέα ιέγνληαο φηη «ν πηζηφο θαιφο κνπ θίινο, δελ 
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μέξσ αλ δεη ή αλ πέζαλε» (Εαξακπνχθα, 2001
 
α:22), νη αλαγλψζηεο γλσξίδνπλ ήδε απφ 

ηελ δηαζθεπή ηεο Οδχζζεηαο φηη ν Οδπζζέαο δεη θαη επέζηξεςε δσληαλφο ζηελ παηξίδα 

ηνπ. 

Ζ ηέηαξηε θαη πέκπηε αλάιεςε γίλεηαη απφ ηελ Καζζάλδξα θαη απφ ηνλ Αίγηζζν. 

Ζ Καζζάλδξα κέζα ζηνλ καληηθφ ηεο νίζηξν αλαθέξεηαη ζηα παηδηά ηνπ Θπέζηε, ηα 

νπνία δνινθφλεζε ν Αηξέαο θαη ηα πξφζθεξε ζην δείπλν, πνπ εηνίκαζε γηα λα ππνδερζεί 

ηνλ παηέξα ηνπο θαη αδεξθφ ηνπ: «Βιέπσ ζθηέο παηδηψλ πνπ ηα εμαθάληζαλ νη δηθνί ηνπο. 

Βιέπσ ηνλ παηέξα ηνπο λα ηξψεη ρσξίο λα μέξεη…» (Εαξακπνχθα:2001
 
α:29). ην ίδην 

γεγνλφο αλαθέξεηαη θαη ν Αίγηζζνο, πνπ κεηά απφ ηελ δνινθνλία ηνπ Αγακέκλνλα, 

ληψζεη δηθαίσζε, θαζψο ν Αηξέαο ζθφησζε ηνλ παηέξα ηνπ γηα λα ηνπ πάξεη ηελ εμνπζία 

(Εαξακπνχθα:2001
 
α:35).  

Ζ Καζζάλδξα σο κάληηζζα εθηφο απφ ηηο αλαδξνκέο ζην παξειζφλ πνπ είδακε 

πξνεγνπκέλσο, θάλεη θαη δχν πξνιήςεηο. Με ηελ πξψηε αλαθέξεηαη ζηε δνινθνλία ηνπ 

Αγακέκλνλα απφ ηε γπλαίθα ηνπ ηελ Κιπηαηκλήζηξα,  αιιά θαη ζηε δνινθνλία ηε δηθηά 

ηεο: «Βιέπσ θη άιια. Μηα γπλαίθα λα ζεθψλεη ην καραίξη πάλσ απ’ ηνλ άληξα ηεο, πνπ 

κφιηο κπήθε ζην ινπηξφ. Αρ, λα, ζαλ πφλν ληψζσ κέζα κνπ ηε θνβεξή καληεία… Να ηνο, ην 

λεξφ έγηλε θφθθηλν, βνπιηάδεη κέζα ζην ινπηξφ. Σψξα έξρεηαη ε ζεηξά κνπ» […] «Δίδα ην 

θφλν ηνπ Αγακέκλνλα» (Εαξακπνχθα, 2001α:29).  Παξφηη ε πεξηγξαθή ηεο δνινθνλίαο 

γίλεηαη κε βάζε ηε παηδαγσγηθή ινγνθξηζία, σζηφζν πξνθαινχληαη θαη εδψ ζηα παηδηά-

αλαγλψζηεο έληνλα ζπλαηζζήκαηα. ηε δεχηεξε πξφιεςε πνπ θάλεη ε Καζζάλδξα 

αλαθέξεηαη ζηνλ εξρνκφ ηνπ Οξέζηε πνπ ζα εθδηθεζεί ηνπο θφλνπο, ρσξίο φκσο λα ηνλ 

θαηνλνκάδεη: «ζα έξζεη έλαο άληξαο πνπ δεη καθξηά, δησγκέλνο απφ ηε γε ηνπ, λα πάξεη ην 

αίκα καο ζα πάξεη πίζσ» (Εαξακπνχθα, 2001α:30). Σνλ θαηνλνκάδεη φκσο ν Υνξφο ζηε 

δηέλεμε πνπ έρεη κε ηνλ Αίγηζζν ιεγνληάο ηνπ: «Ξέραζεο φηη θάπνπ κπνξεί λα ππάξρεη ν 

Οξέζηεο. Καη ζα ’ξζεη λα πάξεη εθδίθεζε» θαη φηη «νη ζενί ζα ζηείινπλ ηνλ Οξέζηε» 

(Εαξακπνχθα:2001
 
α:36).  

Καζφηη πξφθεηηαη γηα κηα αξραία ζεαηξηθή παξάζηαζε, ε αθήγεζε δελ εζηηάδεη 

ζε θάπνην απφ ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ έξγνπ (κεδεληθή εζηίαζε), θαζψο φιε ε βαξχηεηα 

δίλεηαη ζηελ δξάζε. Ο αθεγεηήο είλαη εμσδηεγεηηθφο – εηεξνδηεγεηηθφο, αθνχ δελ 

ζπκκεηέρεη ζηελ ηζηνξία, ελψ ε ρξήζε ηνπ γ΄ πξνζψπνπ απφ ηνλ αθεγεηή γίλεηαη κφλν 

γηα λα δείμεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπο ζθελνζεηηθνχο δείθηεο ηεο παξάζηαζεο : «Ξαθληθά 
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ιάκπεη ην θσο», «Μπαίλεη ν Υνξφο ησλ γεξφλησλ», «Μπαίλεη ζηε ζθελή ε 

Κιπηαηκλήζηξα», «Φεχγεη ε Κιπηαηκλήζηξα», «Μπαίλεη ν θήξπθαο», «Μπαίλεη ζηε ζθελή 

ε Κιπηαηκλήζηξα», «Φεχγεη ε Κιπηαηκλήζηξα», «Φεχγεη ν θήξπθαο», «Μπαίλεη 

ζξηακβεπηηθά ν Αγακέκλνλαο», «Βγαίλεη ε Κιπηαηκλήζηξα. Σε ζπλνδεχνπλ ζθιάβνη πνπ 

κεηαθέξνπλ έλα θφθθηλν ραιί», «Ο Αγακέκλνλαο κπαίλεη ζην παιάηη», «Μπαίλεη θη εθείλε 

ζην παιάηη», «Δκθαλίδεηαη ε Κιπηαηκλήζηξα ζηελ είζνδν ηνπ παιαηηνχ», «Ζ 

Κιπηαηκλήζηξα μαλακπαίλεη ζην παιάηη», «Ζ Καζζάλδξα κπαίλεη ζην παιάηη», «Αθνχγεηαη 

ε θσλή ηνπ Αγακέκλνλα», «Οη πχιεο ηνπ παιαηηνχ αλνίγνπλ θαη θαίλεηαη ε 

Κιπηαηκλήζηξα. ηα πφδηα ηεο λεθξνί ν Αγακέκλνλαο θαη ε Καζζάλδξα», «Μπαίλεη ν 

Αίγηζζνο», «Οπιηζκέλνη θξνπξνί νξκνχλ ελαληίνλ ηνπ Υνξνχ» (Εαξακπνχθα, 2001
 
α:15, 

16, 19, 20, 22, 25, 26, 30, 32, 35) 

ην ππφινηπν έξγν, θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε πξφθεηηαη γηα δξάκα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν αλαθεξφκελνο ιφγνο, ν νπνίνο ηζνδπλακεί ζε φια ηα δηαινγηθά 

απνζπάζκαηα ηνπ έξγνπ κε ηνλ επζχ ιφγν, δίλνληαο δσληάληα, θαζψο θξαηά ην 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζε αγσλία γηα ην ηη ζα ζπκβεί. Άιισζηε, νη δηαινγηθέο ζθελέο 

πξνζδίδνπλ παξαζηαηηθφηεηα, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ πξφζιεςε ηεο αθήγεζεο 

απφ ηνπο αλαγλψζηεο (παλάθε, 2011:200 θαη 203). 

 Ο αθεγεηήο ρξεζηκνπνηεί κφλν δχν θνξέο ην α΄ πιεζπληηθφ πξφζσπν: ε πξψηε 

είλαη ζηελ κηθξή εηζαγσγή θαη ησλ ηξηψλ βηβιίσλ, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζθελή ηνπ 

αξραίνπ ζεάηξνπ, ζηελ νπνία «παξαθνινπζνχκε κηα ηζηνξία» (Εαξακπνχθα, 2001
 
α:5) 

θαη ζηελ αξρή ηεο αθήγεζεο φπνπ δειψλεη ηνλ ρψξν ηεο ηζηνξίαο, «βξηζθφκαζηε ζην 

Άξγνο».  

Καη ζηα ηξία έξγα αξρηθά δίλεηαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν δηαδξακαηίδεηαη ε ηζηνξία, 

φπσο επίζεο θαη ηα πξφζσπα, π.ρ. «Πιάη ζηνλ ηάθν ηνπ Αγακέκλνλα βξίζθεηαη ν Οξέζηεο 

θαη ιίγν πην θεη ν μάδειθνο ηνπ ν Ππιάδεο» (Εαξακπνχθα, 2001β: 11). O ρξφλνο ηεο 

αθήγεζεο ησλ Υνεθφξσλ είλαη γξακκηθφο, φπσο θαη ησλ Δπκελίδσλ, θαζψο δελ 

ππάξρνπλ αλαρξνλίεο θαη ηα γεγνλφηα παξνπζηάδνληα κε βάζε ηελ ρξνλνινγηθή ζεηξά 

πνπ ζπλέβεζαλ. Καη ζηα ηξία έξγα δηαηεξείηαη ε κνξθή ηνπ πξσηνηχπνπ, ελψ νη 

δηαινγηθέο ζθελέο πξνζδίδνπλ παξαζηαηηθφηεηα, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

πξφζιεςε ηεο αθήγεζεο απφ ηνπο αλαγλψζηεο (παλάθε, 2011:200 θαη 203). 
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3.3.3 Δηθνλνγξάθεζε 

 

Καη ζηα ηξία βηβιία ηεο Οξέζηεηαο εηθνλνγξαθηθά παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

αλαγλψζηεο/ζεαηέο, νη εζνπνηνί λα θξαηνχλ ηα πξνζσπεία ηνπο θαη λα ηα πεξηεξγάδνληαη 

ιίγν πξηλ μεθηλήζεη ε παξάζηαζε. Σν ιεπθφ ρξψκα ηεο επηδεξκίδαο ηνπο, φπσο 

πξναλαθέξακε, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ εηθνλνγξάθν, γηα λα δειψζεη ηε ζεαηξηθή 

ζχκβαζε, ελψ ε πινθή ηεο ηζηνξίαο, φπσο παξαηεξνχκε απφ ηηο εηθφλεο θαίλεηαη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζθελή ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ. ζνλ αθνξά ην θείκελν, απηφ είλαη 

ηνπνζεηεκέλν ζε ιεπθή ζειίδα, ελψ νη εηθφλεο θαηαιακβάλνπλ ηα 3/4  ηνπ δηζέιηδνπ. Οη 

κφλεο εηθφλεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε πιαίζηα είλαη νη εηθφλεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο 

εηζαγσγέο θαη ησλ ηξηψλ βηβιίσλ ηεο Οξέζηεηαο. 

ηηο εηθφλεο παξαηεξνχκε φηη ε . Εαξακπνχθα ηνπνζεηεί ζηίρνπο ηνπ αξραίνπ 

θεηκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηεο δεη ν αλαγλψζηεο θαη λα ηεο αλαγλψζεη, ζέινληαο λα ηνλ 

θέξεη ζε επαθή κε ην αξρηθφ έξγν. Ο ιφγνο πνπ ε εηθνλνγξάθνο έβαιε ζηίρνπο ηνπ 

αξραίνπ θεηκέλνπ κέζα ζηηο εηθφλεο θαη δελ ηνπο ηνπνζέηεζε ζην θείκελν, είλαη γηαηί νη 

αλαγλψζηεο πξνζέρνπλ πεξηζζφηεξν ηελ εηθφλα (πξνζσπηθή επηθνηλσλία, 31/05/2020). 

Άιισζηε, νη ζηίρνη πξνέξρνληαη απφ ηα κέξε ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ πνπ δηαζθεχαζε θαη 

επηζεκαίλνληαη κέζα ζην ιεθηηθφ θείκελν κε θφθθηλε κειάλε. 

Δηθνλνγξαθηθά παξαηεξνχκε φηη νη αλαιήςεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην φξακα 

ηεο Καζζάλδξαο απνδίδνληαη κε ζθνχξν κπιε ρξψκα, δειψλνληαο κ’ απηφ ηνλ ηξφπν 

ηνλ ρξφλν, ελψ ζηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ εξψσλ παξαηεξνχκε ηελ έληνλε θίλεζε ησλ 

ρεξηψλ, ζηνηρείν ηεο ζεαηξηθφηεηαο, πνπ απνδίδεη κέζσ ηελ εηθνλνγξάθεζήο ηεο ε νθία 

Εαξακπνχθα. Οη θηγνχξεο, φπσο θαη ζηα νκεξηθά έπε είλαη αξραηνπξεπείο δειψλνληαο 

ηελ ζχλδεζή ηνπο κε ηελ αξραηφηεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Ζ ΑΡΗΣΟΦΑΝΗΚΖ ΕΙΡΗΝΗ ΣΖ ΟΦΗΑ  

                               ΕΑΡΑΜΠΟΤΚΑ 
 

 

4. Δηζαγσγή  

 

Ζ . Εαξακπνχθα δηαζθεχαζε θαη εηθνλνγξάθεζε γηα παηδηά πέληε 

αξηζηνθαληθέο θσκσδίεο. Δηδηθφηεξα, ην 1977 ηηο θσκσδίεο (θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά),  

Βάηξαρνη, Δηξήλε, ξληζεο θαη Λπζηζηξάηε θαη ην 1978 ηελ θσκσδία Πινχηνο. ιεο νη 

αξηζηνθαληθέο θσκσδίεο πνπ δηαζθεχαζε εθδίδνληαη αλειιηπψο απφ ηφηε πνπ εθδφζεθαλ 

γηα πξψηε θνξά. Μέζα ζ’ απηέο ηηο δεθαεηίεο νη δηαζθεπέο γλψξηζαλ πνιιέο εθδφζεηο, νη 

νπνίεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη θαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ αιιάδνπλ. Σν 2015, ε ζπγγξαθέαο θαη εηθνλνγξάθνο άιιαμε 

εθδνηηθφ νίθν, κε απνηέιεζκα λα δηαθνξνπνηεζνχλ θαη νη εθδφζεηο ησλ έξγσλ ηεο. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπο αθνξά πεξηζζφηεξν ηηο εηθφλεο θαη φρη ηφζν ην θείκελν. 

Απφ ηηο πέληε θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε επηιέμακε λα εμεηάζνπκε ηελ Δηξήλε, 

κε θξηηήξην αθελφο ηε  λέα ηεο έθδνζε θαη αθεηέξνπ, γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη 

απφ ηα ειάρηζηα έξγα αξραίνπ δξάκαηνο, πνπ πξνηηκάηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,  θπξίσο γηα ηνλ παξακπζηαθφ ηνπ ραξαθηήξα  αιιά θαη γηα 

ηελ παηδαγσγηθή ηνπ αμία. Ζ έθδνζε ηεο αξηζηνθαληθήο Δηξήλεο πνπ ελδεηθηηθά 

αλαιχνπκε ζην παξφλ θεθάιαην είλαη ε ηξίηε ησλ εθδφζεσλ Παηάθεο (2019). 

Ζ αξηζηνθαληθή θσκσδία Δηξήλε, φπσο ζα δνχκε ζηελ επφκελε ελφηεηα αλήθεη 

ζηελ Αξραία ή Παιαηά Κσκσδία θαη εληάζζεηαη, ζηελ θαηεγνξία ησλ θσκσδηψλ πνπ ην 

ζέκα ηνπο είλαη  πνιηηηθνθνηλσληθφ. Ζ θσκσδία δηδάρζεθε ζηα Μεγάια Γηνλχζηα ην 421 

π. Υ., δέθα κέξεο κεηά ηελ ζχλαςε ηεο Νηθηείνπ Δηξήλεο, ε νπνία ηεξκάηηδε ηε πξψηε 

θάζε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν απνηειεί αδηακθηζβήηεηα 

έλα έξγν κε θηιεηξεληθφ, δηαπνιηηηζκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηερφκελν αιιά θαη «κε ηδηαίηεξε 

παηδαγσγηθή αμία» (Παπαδφπνπινο, 2011:2). Σν έηνο πνπ παξαζηάζεθε απέζπαζε ην 

δεχηεξν βξαβείν. χκθσλα κε ηνλ Δξαηνζζέλε θαη ηνλ Κξάηε, ν Αξηζηνθάλεο έγξαςε 

θαη έλα άιιν έξγν κε ηνλ ίδην ηίηιν, ην νπνίν φκσο δελ έρεη δηαζσζεί θαη επνκέλσο δελ 

γλσξίδνπκε αλ πξφθεηηαη γηα δηαζθεπή ηνπ έξγνπ πνπ ζψζεθε ή γηα θάπνην άιιν έξγν 

(Βαξβέξεο, 2000:7, Dover, 2005:187 θαη Lesky, 2016:592 ). Ο . Παπαδφπνπινο ηνλίδεη 
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γηα ηελ Δηξήλε ηνπ Αξηζηνθάλε φηη, «ε ζέζε ηνπ έξγνπ ππέξ ηεο εηξήλεο ην θαζηζηά φρη 

κφλν εζληθή θιεξνλνκηά, αιιά θαη παγθφζκην κλεκείν πνιηηηζκνχ θαη παλαλζξψπηλε 

παξαθαηαζήθε» (Παπαδφπνπινο, 2011:3). Πξνηνχ αξρίζεη ε αλάιπζε, θξίλνπκε 

αλαγθαίν γηα ηνλ αλαγλψζηε, λα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζηελ αξραία αηηηθή θσκσδία 

θαη ζην αξηζηνθαληθφ έξγν.  

 

4.1 Ζ αξραία αηηηθή θσκσδία θαη ην αξηζηνθαληθό έξγν 

 

Ζ θσκσδία, φπσο θαη ε ηξαγσδία πξνήιζε ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε απφ ηνλ 

απηνζρεδηαζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα μεθίλεζε απφ ηνπο θνξπθαίνπο ησλ θαιιηθψλ. Σα 

θαιιηθά ήηαλ εζηκηθά ηξαγνχδηα, ηα νπνία ηξαγνπδνχζαλ νη θψκνη (νκάδεο 

γιεληνθφπσλ) ζηηο δηνλπζηαθέο γηνξηέο, πεξηθέξνληαο νκνηψκαηα ηνπ αλδξηθνχ 

γελλεηηθνχ νξγάλνπ, ηνπ θαιινχ. Σα δχν είδε άλζεζαλ καδί ην ήκηζπ ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.Υ. 

(de Romilly, 2014:137)  

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε ηεο θσκσδίαο πνπ νδήγεζε απφ ηα γνληκηθά 

αγξνηηθά έζηκα ζηελ νινθιεξσκέλε ινγνηερληθή ηεο κνξθή, φπσο απηή ζπλαληάηαη 

ζηελ Αζήλα ηνπ 5
νπ

 π. Υ. αηψλα, είλαη ειάρηζηεο. ζνλ αθνξά ηηο καξηπξίεο γηα ιατθέο 

παξαζηάζεηο, νη πεξηζζφηεξεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ δσξηθνχο ηφπνπο θαη γη’ απηφ ην 

ιφγν αξθεηνί εξεπλεηέο πηζηεχνπλ, φηη ζηηο πξνδξνκηθέο ηεο κνξθέο, ε θσκσδία 

αλαπηχρζεθε ζε δσξηθφ έδαθνο, φπσο θαη ην ζαηπξηθφ δξάκα. Άιισζηε, νη πξψηεο 

επψλπκεο, ινγνηερληθέο θσκσδίεο ζπλαληψληαη ζην δσξηθφ ρψξν ηεο ηθειίαο, κε ηηο 

θσκσδίεο ηνπ Δπίραξκνπ, ηνπ ψθξνλα θ.α. (Καθξηδήο, 2005: 127-128).  

Σελ θσκηθή φκσο παξάδνζε ηεο ηθειίαο θαη ησλ άιισλ δσξηθψλ πφιεσλ, 

γξήγνξα επηζθίαζε ε ξαγδαία πξφνδνο πνπ ζεκείσζε ε αηηηθή θσκσδία (Easterling - 

Knox 2006: 471), ε νπνία ζεζπίζηεθε επίζεκα ζηελ Αζήλα ζην πιαίζην ησλ Μεγάισλ 

Γηνλπζίσλ ην 486 π. Υ. Νηθεηήο αλαδείρζεθε ν πνηεηήο Υησλίδεο, απφ ηα έξγα ηνπ 

νπνίνπ ζψδνληαη κφιηο νρηψ ζηίρνη, θαζψο επίζεο θαη ηξεηο ηίηινη θσκσδηψλ: Ήξσεο, 

Πέξζαη ή Αζζχξηνη θαη Πησρνί (Καθξηδήο, 2005:127). 

Ζ θσκσδία δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ζηελ Αξραία ή Παιαηά θσκσδία πνπ 

θαιχπηεη ην δηάζηεκα απφ ηε ζεζκνζέηεζε ησλ θσκηθψλ αγψλσλ σο ην ηέινο ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ (486-404 π.Υ), ζηε Μέζε θσκσδία απφ ην 404π. Υ. σο ην 
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ηέινο ηεο Κιαζηθήο επνρήο θαη ζηε Νέα θσκσδία, ε νπνία ρξνλνινγηθά εληάζζεηαη ζηελ 

Διιεληζηηθή επνρή (Καθξηδήο, 2005:130). Ζ θσκσδία επεξεάζηεθε ζε έλα κεγάιν 

βαζκφ απφ ην θπξίαξρν ζεαηξηθφ είδνο, ηε ηξαγσδία. Άιισζηε απηά ηα δχν ζεαηξηθά 

είδε έρνπλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο. Σα θπξηφηεξα είλαη ν πξφινγνο, ε πάξνδνο 

ηνπ Υνξνχ, ε ελαιιαγή δηαινγηθψλ κεξψλ κε ηξαγνπδηζηηθά κέξε, ε έμνδνο θ.α. Παξά 

ηηο νκνηφηεηέο ηνπο, ε θσκσδία έρεη ηα δηθά ηεο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη: νη 

επηλνεκέλεο θαη ζχγρξνλεο ππνζέζεηο, ε ραιαξή ζεαηξηθή ζχκβαζε, νη παξαβάζεηο θαη 

ην νλνκαζηί θσκσδεῖλ (ε νλνκαζηηθή ζάηηξα ζε θάπνην πξφζσπν). 

Πην αλαιπηηθά, παξφιν πνπ ε ππφζεζε ησλ θσκσδηψλ βαζηδφηαλ ζηνλ κχζν, ηα 

κπζηθά ζηνηρεία παξακνξθψλνληαλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

παξαιιειηζηνχλ κε ζχγρξνλα πξφζσπα, θαηαζηάζεηο θαη γεγνλφηα. Αλαθνξηθά κε ηελ 

ζεαηξηθή ζχκβαζε, πνπ ζηελ ηξαγσδία ρψξηδε απζηεξά ην θνηλφ απφ ηνλ ππνζεηηθφ 

ρψξν ηνπ έξγνπ, ζηηο θσκηθέο παξαζηάζεηο ήηαλ εμαηξεηηθά ραιαξή, θαζψο νη ππνθξηηέο 

κπνξνχζαλ λα απεπζχλνπλ ην ιφγν ζηνπο ζεαηέο νπνηαδήπνηε ζηηγκή.  

Οη ππνθξηηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα απνζχξνληαη φινη απφ ηε ζθελή δχν θνξέο: 

κία θνξά ζηε κέζε ηεο παξάζηαζεο θαη άιιε κία πξνο ην ηέινο ηεο. Σφηε ν Υνξφο, αθνχ 

απφζεηε έλα κέξνο ηεο ζθεπήο ηνπ, πιεζίαδε ην θνηλφ ηξαγνπδψληαο θαη απεχζπλε ην 

ιφγν σο Υνξφο ζηνπο ζεαηέο γηα ζέκαηα πνπ ήηαλ θαηά θαλφλα άζρεηα κε ηελ πνξεία 

ηνπ έξγνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα επαηλνχζε ηνλ θσκσδηνγξάθν, θνιάθεπε ην 

αθξναηήξην, δεηνχζε λα ηνπ δψζνπλ ην βξαβείν θηι. Σν κέξνο απηφ ήηαλ ε παξάβαζε 

ηνπ έξγνπ, ε νπνία νλνκάζηεθε έηζη απφ ηελ θίλεζε ηνπ Υνξνχ, ν νπνίνο παξέβαηλε 

(πξνρσξνχζε) πξνο ηελ άθξε ηεο νξρήζηξαο, γηα λα πιεζηάζεη φζν γηλφηαλ πην θνληά 

ζηνπο ζεαηέο (Καθξηδήο, 2005:130). ζνλ αθνξά ην νλνκαζηί θσκσδεῖλ, νη 

θσκσδηνγξάθνη είραλ ην δηθαίσκα λα ζαηηξίδνπλ κε άκεζν θαη ειεπζεξφζηνκν ηξφπν, 

νπνηνλδήπνηε ήζειαλ νλνκαζηηθά θαηεγνξψληαο ηνλ γηα παξάδεηγκα γηα δεηιία, γηα 

δσξνδνθία θηι.  

Ο πην γλσζηφο εθπξφζσπνο ηεο αηηηθήο θσκσδίαο είλαη ν Αζελαίνο Αξηζηνθάλεο 

(445 – 385 π.Υ.), ν νπνίνο γελλήζεθε ζην Κπδαζήλαην, ηε ζεκεξηλή Πιάθα. Σν πξψην 

ηνπ έξγν ήηαλ νη Γαηηαιεῖο (πκπνζηαζηέο), ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ην 427 π. Υ. θαη 

πήξε ην δεχηεξν βξαβείν. Γχν ρξφληα αξγφηεξα, ην 429 π. Υ. πέηπρε ηελ πξψηε ηνπ λίθε 

ζηα Λήλαηα κε ην έξγν Ἀραξλεῖο. Γλσξίδνπκε φηη έρεη γξάςεη πεξίπνπ 40 θσκσδίεο απφ 
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ηηο νπνίεο έρνπλ ζσζεί νη 11. Απφ ηηο ζσδφκελεο θσκσδίεο νη ελλέα απνηεινχλ ηα κφλα 

έξγα ηεο Παιαηάο θσκσδίαο, ελψ νη άιιεο δχν ηα κφλα έξγα ηεο Μέζεο, θαζψο 

γξάθηεθαλ κεηά ην 400 π. Υ.  

χκθσλα κε ηνλ Φ. Καθξηδή, νη αξηζηνθαληθέο θσκσδίεο, πνπ αλήθνπλ ζηελ 

Αξραία ή Παιαηά θσκσδία, δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην ζέκα ηνπο ζε δχν θαηεγνξίεο. 

ηε πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη θσκσδίεο κε πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα: νη 

Ἀραξλεῖο (425 π. Υ.), νη Ἱππεῖο (424 π. Υ), νη θῆθεο (422 π. Υ.), ε Δἰξήλε  (421 π. Υ.) 

θαη ε Λπζηζηξάηε (411 π. Υ.), ελψ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη θσκσδίεο κε 

ζέκαηα απφ ηελ πλεπκαηηθή δσή: Νεθέιαη (423 π. Υ.), Θεζκνθνξηάδνπζαη (411 π. Υ.) θαη 

Βάηξαρνη (405 π. Υ.). Απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο εμαηξείηαη ην έξγν Ὂξληζεο (414 π. 

Υ.), θαζψο κνηάδεη κε παξακχζη (Καθξηδήο, 2005: 131-132).  

Απφ ηε κεγάιε παξαγσγή έξγσλ ηεο Μέζεο θσκσδίαο ζψδνληαη αθέξαηα, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, κφλν δχν αξηζηνθαληθά έξγα: νη Ἐθθιεζηάδνπζαη (392 π. Υ.) θαη ν 

Πινῦηνο (388 π. Υ), ζηα νπνία νη αιιαγέο είλαη αηζζεηέο. Γηα παξάδεηγκα, θαλέλα απφ ηα 

δχν έξγα δελ έρεη παξάβαζε, ηα ρνξηθά είλαη ειάρηζηα, ελψ ε πνιηηηθή ζάηηξα ησλ 

πξνεγνχκελσλ θσκσδηψλ αληηθαζίζηαηαη πιένλ απφ ηελ θνηλσληθή θξηηηθή.  

ηε Μέζε θσκσδία ηα επψλπκα πξνζσπηθά πεηξάγκαηα, ηα νπνία, φπσο είδακε, 

ήηαλ έληνλα ζηελ Αξραία, αξρίδνπλ πιένλ λα ράλνπλ ηε ζθνδξφηεηά ηνπο, λα ζπαλίδνπλ 

θαη ηειηθά λα εθιείπνπλ, φπσο επίζεο θαη ηα ηνικεξά ζεμνπαιηθά ρσξαηά. Αληηζέησο, 

αξρίδνπλ λα πξσηαγσληζηνχλ ηππνπνηεκέλνη θσκηθνί ραξαθηήξεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, 

θφιαθεο, εηαίξεο, παλέμππλνη δνχινη θ.α. Οη πνηεηέο ηεο Μέζεο θσκσδίαο, φζνλ αθνξά 

ην ζέκα ησλ έξγσλ, δηαθσκσδνχλ ηνπο κχζνπο, ζαηηξίδνπλ θηινζφθνπο θαη ινγνηέρλεο 

θαη εγθαηληάδνπλ εξσηηθά ζέκαηα, ηα νπνία ζα θπξηαξρήζνπλ αξγφηεξα ζηελ Νέα 

θσκσδία. Άιισζηε, ε Μέζε θσκσδία απνηειεί ην κεηαβαηηθφ ζηάδην αλάκεζα ζηελ 

Αξραία ή Παιαηά θσκσδία, -ηεο νπνίαο ηα ραξαθηεξηζηηθά αξρίδνπλ λα εμαθαλίδνληαη- 

θαη ζηε Νέα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο ηφηε άξρηδαλ λα ζρεκαηίδνληαη (Καθξηδήο, 

2005:135).  

Οη αξηζηνθαληθέο θσκσδίεο δηαθξίλνληαη γηα ηελ ιπξηθή ηνπο πλνή, ηελ πςειή 

πνηεηηθή γιψζζα, ηελ πνηθηιία ησλ ξπζκψλ (ρνξνγξαθία θαη κνπζηθή) αιιά θαη γηα ηηο 

θσκηθέο εκπλεχζεηο, νη νπνίεο μεθηλνχλ απφ ηα ρνληξνθνκκέλα ζεμνπαιηθά ρσξαηά θαη 

«θηάλνπλ σο ηελ αξηζηνηερληθή παξαηξαγσδία θαη ηνλ πην ιεπηφ εηξσληθφ ππαηληγκφ» 
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(Καθξηδήο, 2005: 132). Σν πην αλαγλσξίζηκν ζηνηρείν ησλ αξηζηνθαληθψλ θσκσδηψλ 

είλαη ε αηρξνινγία, ε νπνία εθδεισλφηαλ ζε ιεθηηθφ θαη νπηηθφ επίπεδν, κε ηηο 

αζπξφζηνκεο θαη ρπδαίεο εθθξάζεηο θαη ζθελέο, πνπ εληζρχνληαλ απφ αληίζηνηρεο 

ελδπκαηνινγηθέο ιεπηνκέξεηεο, φπσο ηα δηνγθσκέλα νπίζζηα θαη ν ηερλεηφο θαιιφο. 

ζνλ αθνξά ηα δηαινγηθά κέξε, ν πνηεηήο ρξεζηκνπνηνχζε ηελ θαζεκεξηλή γιψζζα ηεο 

αζελατθήο αγνξάο, ελψ έθαλε αιιεπάιιεια γισζζηθά αζηεία, κε ηα ινγνπαίγληα, ηηο 

παξαλνήζεηο, ηελ αζπλελλνεζία πνπ πξνέθππηε, φηαλ θάπνηνη βάξβαξνη δελ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζσζηά ηα ειιεληθά, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ δηαιεθηηθή πνιπρξσκία 

(Καθξηδήο 2005: 132). 

Δπηπιένλ, ν Αξηζηνθάλεο ρξεζηκνπνηεί ζηα έξγα ηνπ ην νλνκαζηί θσκσδείλ, ην 

νπνίν, φπσο πξναλαθέξζεθε απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Παιαηάο θσκσδίαο, 

θαηνλνκάδνληαο θαη θαηεγνξψληαο κε νμχηεηα ηνπο ηζρπξνχο, -φπσο ζπκβαίλεη κε ηνλ 

πνιηηηθφ Κιέσλα ζηνπο Ἱππεῖο-, αιιά θαη θάζε άλζξσπν πνπ είηε κε ηελ εκθάληζή ηνπ, 

είηε κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηηο πξάμεηο ηνπ έδηλε ιαβή γηα δηαθσκψδεζε (Καθξηδήο 

2005: 132). Οη κφλνη πνπ γιίησζαλ απφ ηε ζάηηξά ηνπ ήηαλ νη θηιεηξεληθνί αγξφηεο θαη 

νη ηππείο (ε αξηζηνθξαηηθή ηάμε ησλ παιαηψλ γαηνθηεκφλσλ). χκθσλα κε ηνλ Φ. 

Καθξηδή, ηελ ηάμε απηή δελ ηελ ζαηίξηδε, γηαηί ηελ ζεσξνχζε ζεκαηνθχιαθα ηεο 

παξαδνζηαθήο αζελατθήο αξεηήο θαη ηελ επαηλνχζε (Καθξηδήο 2005:132). 

ζνλ αθνξά ηα θαηά πνζφλ κέξε ηεο θσκσδίαο, ππάξρνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο 

κε ηα αληίζηνηρα ηεο ηξαγσδίαο. Ζ θσκσδία δηαθξίλεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο 

πεξηέρεη ηνλ Πξφινγν, ν νπνίνο είλαη δηαινγηθφο θαη ζπλήζσο εθηεηακέλνο, ηελ πάξνδν 

ηνπ Υνξνχ θαη ηνλ Αγψλα, πνπ πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηελ θεληξηθή ζχγθξνπζε ηνπ 

έξγνπ. Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη θσκηθέο ζθελέο, ηα επεηζφδηα, ηα νπνία 

«επεμεξγάδνληαη ην θπξίσο ζέκα, φπσο απηφ παξνπζηάζηεθε ζην πξψην κέξνο» (Καιθάλε. 

2004:77). Μεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο κεζνιαβεί ε Παξάβαζε, θαηά 

ηελ νπνία ν Υνξφο «απεθδχεηαη ηελ ππνθξηηηθή ηδηφηεηα θαη ρσξίο κάζθεο απεπζχλεηαη 

ζηνπο ζεαηέο ζαλ γηα λα ζρνιηάδεη σ persona ηνπ πνηεηή επίθαηξα ζέκαηα, πνπ δελ έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ην θεληξηθφ ζέκα ηνπ έξγνπ» (Καιθάλε. 2004:77). Σν έξγν 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ Έμνδν, ζε δηνλπζηαθή αηκφζθαηξα, ζηελ νπνία θπξίαξρε ζέζε 

έρεη έλα γεληθφ γιέληη (Κσκφο). Σν γιέληη απηφ ζπλήζσο γίλεηαη ζην πιαίζην ηνπ 

ηειεηνπξγηθνχ ηνπ Γάκνπ (Καιθάλε. 2004:77). 
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4.2 Ειρήνη: Σν αξρηθό έξγν 

 

Σα πξφζσπα ηνπ έξγνπ είλαη ν Σξπγαίνο, δχν δνχινη ηνπ, νη θφξεο ηνπ, ν Δξκήο, 

ν Πφιεκνο, ν Κπδνηκφο, ν Υνξφο, πνπ απνηειείηαη απφ γεσξγνχο, ν ρξεζκνιφγνο 

Ηεξνθιήο, ν Γξεπαλνπψιεο, ν Οπινπψιεο, ν Λνθηνπνηφο, ν αιπηγγνπνηφο, ν 

Κξαλνπνηφο, ν Κνληαξνπνηφο, δχν Παηδηά, ε Δηξήλε θαη νη ζπληξφθηζζέο ηεο, Οπψξα 

θαη Θεσξία, νη νπνίεο είλαη βνπβά πξφζσπα. 

Σν έξγν αξρίδεη κε δχν δνχινπο, φπνπ ν έλαο απφ απηνχο ζηξέθεηαη απεπζείαο 

πξνο ην θνηλφ γηα λα ην θαηαηνπίζεη ζρεηηθά κε ην ηη πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη. Οη δχν 

δνχινη έρνπλ αλαιάβεη λα ηαΐζνπλ έλα θνπξνθάγν ζθαζάξη κε ηελ αλάινγε ηξνθή, γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ αθέληε ηνπο ηνπ ακπεινθαιιηεξγεηή Σξπγαίνπ. Σν ζθαζάξη ζα ηνπ 

ρξεζηκεχζεη ζαλ δψν ηππαζίαο γηα λα ηαμηδέςεη ζηνλ ιπκπν θαη λα πείζεη ηνλ Γία λα 

ζηακαηήζεη ηνλ πφιεκν κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ, θαζψο είρε απειπηζηεί απφ ηνλ 

δεθαεηή πφιεκν. Ο ιφγνο πνπ ν Αξηζηνθάλεο ρξεζηκνπνηεί ζθαζάξη θαη φρη άινγν γηα ην 

ηαμίδη, είλαη γηα λα παξσδήζεη ην έξγν ηνπ Δπξηπίδε Βαιιεξνθφληεο, ζην νπνίν ν ήξσαο 

ήζειε λα πάεη ζηνπο ζενχο πάλσ ζην νκψλπκν θηεξσηφ άινγν. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ 

ζεαηξηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζθελή «ην πηεηηθφ κεράλεκα, έλα εχξεκα ην νπνίν 

πξνθάιεζε ηελ παλπγεξηθή απνδνθηκαζία» (Lesky, 2016:590), θάηη πνπ δε ζπλέβε ζηελ 

αξηζηνθαληθή θσκσδία. 

ηαλ ν Σξπγαίνο θζάλεη ηειηθά, ζηνλ ιπκπν δελ ζπλαληά ηνλ Γία θαη ηνπο 

ππφινηπνπο ζενχο, αιιά κφλν ηνλ Δξκή, ν νπνίνο ηνλ πιεξνθνξεί φηη νη ζενί 

κεηαθφκηζαλ ζε πςειφηεξεο πεξηνρέο ηνπ αηζέξα, θαζψο είραλ νξγηζηεί απφ ηηο δηαξθείο 

ζπξξάμεηο ησλ Διιήλσλ. Έηζη ν Πφιεκνο αθέζεθε ειεχζεξνο λα θπβεξλά ηνλ θφζκν, 

έρνληαο θπιαθίζεη κέζα ζε έλα βαζχ ζπήιαην, ηελ ζεά Δηξήλε.  

Ο Δξκήο ζην άθνπζκα ελφο ζνξχβνπ απνκαθξχλεηαη, ελψ ν Σξπγαίνο θνβηζκέλνο 

θξχβεηαη εθεί θνληά θαη παξαθνινπζεί ηνλ Πφιεκν, λα έρεη βάιεη κέζα ζε έλα ηεξάζηην 

γνπδί ηηο ειιεληθέο πφιεηο θαη λα εηνηκάδεηαη λα ηηο θνπαλίζεη. Σνπ ιείπεη φκσο ην 

γνπδνρέξη θαη γη’ απηφ ην ιφγν ν δνχινο ηνπ ν Κπδνηκφο, (ε πξνζσπνπνίεζε ηνπ ηξφκνπ 

ηεο κάρεο), αλαιακβάλεη λα ηνπ θέξεη έλα, πεγαίλνληαο ζηηο ειιεληθέο πφιεηο, νη νπνίεο 

βξίζθνληαλ ζε ζχγθξνπζε. Καζψο φκσο νη βαζηθνί αίηηνη ηεο δηέλεμεο ησλ δχν πφιεσλ 

ηεο Αζήλαο θαη ηεο πάξηεο, ν Κιέσλ θαη ν Βξαζίδαο είραλ ζθνησζεί πξφζθαηα ζηε 
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κάρε ηεο Ακθίπνιεο, ν Κπδνηκφο γπξίδεη πίζσ άπξαγνο (Lesky, 2016:591). Έηζη, ν 

Πφιεκνο απνζχξεηαη ζην ζπίηη ηνπ, γηα λα θηηάμεη ην εξγαιείν κφλνο ηνπ. Σφηε ν 

Σξπγαίνο βξίζθεη ηελ επθαηξία θαη θαιεί φινπο ηνπο Έιιελεο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηνλ 

Υνξφ θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Δξκή, ηνλ νπνίν δσξνδνθεί, γηα λα ηνλ πείζεη λα ηνπο 

βνεζήζεη, απειεπζεξψλνπλ ηελ ζεά Δηξήλε, ηξαβψληαο ηελ κε ζρνηληά απφ ηελ ζπειηά. 

Ζ Δηξήλε, εκθαλίδεηαη καδί κε ηελ Οπψξα, ηε ζεά ηεο θαξπνθνξίαο θαη ηε Θεσξία, ηε 

«ραξά ηνπ παλεγπξηνχ» (Lesky, 2016:591). 

Ο Υνξφο, αθνχ ραηξεηήζεη κε ραξά ηελ ζεά Δηξήλε, «ππνβάιιεη ζηνλ Δξκή κηα 

παξάμελε εξψηεζε (ζη. 601 θ. ε.)» (Dover, 2005:188), γηα ην πνπ βξηζθφηαλ ηφζν θαηξφ ε 

Δηξήλε. Ο Δξκήο λνκίδνληαο φηη ηνλ ξσηνχλ γηα ην πσο άξρηζε ν πφιεκνο, μεθηλά κηα 

θσκηθή δηήγεζε. ηε δηήγεζε απηή αλαθέξεη φηη ιφγσ ηνπ φηη ν Πεξηθιήο θνβφηαλ, κε 

θαλεξσζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θάπνηεο αηαζζαιίεο ηνπ Φεηδία, έπεηζε ηνπο «Αζελαίνπο 

λα εγθξίλνπλ ην κεγαξηθφ ςήθηζκα θαη πσο νη ζχκκαρνη ηεο Αζήλαο έπεηζαλ κε δσξνδνθία 

ηνπο πξνθξίηνπο ηεο πάξηεο λα αξρίζνπλ ερζξνπξαμίεο» (Dover, 2005:189). 

 ηε ζπλέρεηα, ν Σξπγαίνο καδί κε ηελ Δηξήλε, ηελ Οπψξα θαη ηε Θεσξία 

επηζηξέθνπλ ζηε γε, φρη φκσο ηππεχνληαο ην ζθαζάξη, αιιά κέζσ κηαο θαηάβαζεο πνπ 

ηνπ δείρλεη ν Δξκήο (Lesky, 2016:591). Μεηά ηελ παξάβαζε, ε νπνία πεξηέρεη έλαλ 

«μέγλνηαζην απηνέπαηλν ηνπ πνηεηή» (Lesky, 2016:591), αθνινπζνχλ ραιαξέο ζθελέο. 

 Ο Σξπγαίνο θζάλνληαο ζηε γε, αξρίδεη ηηο εηνηκαζίεο ηνπ γάκνπ ηνπ, θαζψο 

πξφθεηηαη λα παληξεπηεί ηελ Οπψξα. Αθνχ παξαδψζεη ηε Θεσξία ζηνπο βνπιεπηέο, 

αξρίδεη ηηο ζπζίεο ζηελ ζεά Δηξήλε. πσο ζεκεηψλεη ν Dover, ε ζθελή ηεο παξάδνζεο 

ζηνπο βνπιεπηέο απνηειεί «κηα θαλεξή πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ», θαζψο «ε 

πξαγκαηηθή βνπιή θάζνληαλ ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηνπ ζεάηξνπ» (Dover, 2005:189). Δλψ ε 

ζπζία είρε ήδε αξρίζεη, ζηε ζθελή εκθαλίδεηαη, ν ρξεζκνιφγνο Ηεξνθιήο, ν νπνίνο 

πξνζπαζεί λα ηελ δηαθφςεη, θαζψο ήζειε λα πάξεη κεξίδην απφ απηή. Πξνθεηκέλνπ λα ηα 

θαηαθέξεη γίλεηαη ηφζν ελνριεηηθφο, πνπ ν Σξπγαίνο καδί κε ην δνχιν ηνπ, ηνλ γδχλνπλ 

θαη ηνλ απνκαθξχλνπλ μπινθνπψληαο ηνλ. Σε ζθελή ηνπ Ηεξνθιή ηελ αθνινπζεί ε 

δεχηεξε παξάβαζε ε νπνία πξνζθέξεη «κηα ζαπκάζηα εηθφλα εηξεληθήο αγξνηηθήο δσήο» 

(Lesky, 2015:592). Πάιη αθνινπζνχλ επεηζνδηαθέο ζθελέο, ζηηο νπνίεο αληηηίζεληαη 

απηνί πνπ εκπνξεχνληαη ηα αγαζά ηεο εηξήλεο κε απηνχο πνπ εκπνξεχνληαη ηα φπια. Οη 
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πξψηνη πξνζθαινχληαη ζην γάκν ηνπ Σξπγαίνπ, ελψ νη δεχηεξνη απνκαθξχλνληαη απφ ηε 

ζθελή κε βξηζηέο (Dover, 2005:189). 

Όζηεξα βγαίλνπλ ζηε ζθελή δχν αγφξηα, ησλ νπνίσλ νη γνλείο είλαη θαιεζκέλνη 

ζην γάκν ηνπ Σξπγαίνπ θαη αξρίδνπλ λα θάλνπλ δνθηκέο ζηα ηξαγνχδηα ηνπο. Σν έλα 

αγφξη αξρίδεη λα ηξαγνπδά κε ζηνκθψδε ηξφπν ζηίρνπο ηξαγνπδηψλ γηα εξσηθνχο 

πνιέκνπο, ελψ ην άιιν ηξαγνπδά ζηίρνπο απφ έλα πνίεκα ηνπ Αξρηιφρνπ, ζην νπνίν ν 

πνηεηήο πεξηγξάθεη κε ραξηησκέλν ηξφπν, πσο ιηπνηάθηεζε θάπνηε απφ ηνλ πφιεκν 

πεηψληαο ηελ αζπίδα ηνπ. Απφ ηελ επηινγή ησλ ηξαγνπδηψλ πνπ έθαλε ην θάζε αγφξη, 

απνδείρζεθε φηη ην κελ πξψην ήηαλ γηνο ηνπ πνιεκφραξνπ Λακάρνπ, ελψ ην δεχηεξν 

ήηαλ γηνο ηνπ Κιεψλπκνπ, ν νπνίνο είρε θαηεγνξεζεί σο «ξηςάζπηδαο» (Dover, 

2005:189).  Ο Σξπγαίνο ζην άθνπζκα ησλ ηξαγνπδηψλ δελ ελζνπζηάδεηαη κε θαλέλα απφ 

ηα δχν, νχηε θαλ κε ην δεχηεξν. Αληηζέησο, απνπήξε ην δεχηεξν αγφξη πνπ ηξαγνπδνχζε 

ζηίρνπο ηνπ Αξρίινρνπ, αληί λα ζπκψζεη κε ην ηξαγνχδη ηνπ πξψηνπ, φπσο ζα πεξίκελαλ 

νη ζεαηέο. 

Σν έξγν νινθιεξψλεηαη κε ηε γακήιηα πνκπή ηνπ Σξπγαίνπ θαη ηεο Οπψξαο. Σελ 

πνκπή ζπλνδεχεη έλα ηξαγνχδη ηνπ γάκνπ, ην νπνίν πεξηέρεη ηελ παξαδνζηαθή επσδφ 

Τκήλ, Τκέλαη’ σ.  Σν ηξαγνχδη απηφ, φπσο ππνγξακκίδεη ν Dover έρεη σο πξφηππα «ιατθά 

θαη πξναηζζεηηθά ηξαγνχδηα», ελψ ε «απιντθή επαλαιακβαλφκελε εξσηναπφθξηζε ησλ 

ζηίρσλ 1337-1340, ζπκίδεη έλα απφζπαζκα απφ γακήιην ηξαγνχδη ηεο απθψο» (Dover, 

2005:190). 

  

4.3 H Γηαζθεπή 

4.3.1 Σα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία 

 
Σν εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ ηεο αξηζηνθαληθήο Δηξήλεο έρεη ηεηξαγσληθφ ζρήκα 

θαη είλαη καιαθφ, «γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά θηιηθφ ζηα κάηηα ηνπ αλαγλψζηε, ελψ ην κηθξφ 

ηνπ κέγεζνο δείρλεη πσο απεπζχλεηαη ζε λεαξνχο αλαγλψζηεο» (Nodelman, 2009:83). ην 

αξηζηεξφ επάλσ κέξνο ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπνζεηεκέλα, ην φλνκα ηνπ αξρηθνχ 

ζπγγξαθέα ηνπ, ηνπ Αξηζηνθάλε, απφ θάησ γξακκέλν κε έληνλα γξάκκαηα ν ηίηινο ηνπ 

έξγνπ «Δηξήλε» θαη αθξηβψο πην θάησ ε έλδεημε φηη πξφθεηηαη γηα «δηαζθεπή γηα 

παηδηά».  Σν φλνκα ηεο ζπγγξαθέσο θαη εηθνλνγξάθνπ αλαγξάθεηαη κε έλα πξσηφηππν 
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ηξφπν ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ εμσθχιινπ, απέλαληη απφ ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ελψ ν 

εθδνηηθφο νίθνο θάησ αξηζηεξά. 

Αθξηβψο θάησ απφ ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, απεηθνλίδεηαη ζε θνληηλφ πιάλν 

αλζξσπνκνξθηθά ε Δηξήλε, θνξψληαο έλα ιεπθφ θφξεκα θαη θξαηψληαο ςειά ζην 

αξηζηεξφ ηεο ρέξη έλα θιαδί ειηάο λα πεηάεη, ελψ ζην βάζνο ηνπ εμσθχιινπ 

απεηθνλίδεηαη ε Αθξφπνιε, δίλνληαο εηθνλνγξαθηθά ηνλ ρξφλν θαη ην ρψξν ηνπ έξγνπ, 

πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ Αξραία Αζήλα. Σα ρξψκαηα ηνπ θφληνπ είλαη ζπλδπαζκφο ηνπ 

κπιε θαη ηνπ πξάζηλνπ θαη ν κηθξφο αλαγλψζηεο εζηηάδεη ζην θνληηλφ πιάλν ηεο 

θνξηηζίζηηθεο θηγνχξαο, ε νπνία ηνλ θνηηά ρακνγειαζηή ζαλ λα ηνλ πξνζθαιεί ζηελ 

ηζηνξία ηεο. χκθσλα κε ηνλ Nodelman, ηα θνληηλά πιάλα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην 

εμψθπιιν «ιεηηνπξγνχλ σο εηζαγσγηθφ ζηνηρείν ηεο εκθάληζεο ηνπ ραξαθηήξα» ηνπ έξγνπ 

(Nodelman, 2009: 233).  ην νπηζζφθπιιν ηεο δηαζθεπήο παξαηεξνχκε φηη δίλεηαη κε 

έλα πξσηφηππν θαη παηγληψδε ηξφπν ζηνλ αλαγλψζηε ε πεξίιεςε ηνπ έξγνπ: 

«Α κα πηα! ιν καιψλεηε εζείο νη άλζξσπνη ηεο γεο», 

είπαλ νη ζενί θη έθπγαλ, αθήλνληαο πίζσ ηνπο 

ηνλ Πφιεκν λα μεθαζαξίζεη ηελ θαηάζηαζε. 

«Χο ηνλ νπξαλφ ζα ζθαξθαιψζνπκε», είπαλ απηνί 

«αιιά ζα θέξνπκε πίζσ ηελ Δηξήλε». (Εαξακπνχθα, 2019) 

ηα αξηζηεξά ηνπ νπηζζφθπιινπ αλαγξάθεηαη θαη ε ειηθία ηνπ αλαγλσζηηθνχ 

θνηλνχ, ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε δηαζθεπή, ε νπνία είλαη απφ έμη εηψλ θαη πάλσ, 

ζηνηρείν, πνπ φπσο δηαπηζηψζακε απφ ηηο πξνεγνχκελεο δηαζθεπέο δελ ππήξρε. Σν 

θείκελν ηεο πεξίιεςεο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εηθφλα ελφο ιεπθνχ πεξηζηεξηνχ πνπ πεηάεη 

θξαηψληαο ζην ξάκθνο ηνπ έλα ζηεθάλη ειηάο. Σνλ αλζξσπνκνξθηζκφ ηεο εηξήλεο ηνπ 

εμσθχιινπ, δηαδέρεηαη ζην νπηζζφθπιιν ην ζχκβνιφ ηεο, ην πεξηζηέξη.  

χκθσλα κε ηελ Α. Γηαλληθνπνχινπ «ην νπηζζφθπιιν είλαη έλα πεξηθεηκεληθφ 

ζηνηρείν πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νχηε θαλ ην θνηηάδνπλ νη κηθξνί αλαγλψζηεο ησλ 

βηβιίσλ. Άιισζηε θαηά θχξην ιφγν δελ απεπζχλεηαη ζε απηνχο, γη’ απηφ θαη ζπλήζσο δελ 

έρεη θακία εηθφλα» (Γηαλληθνπνχινπ, 2016:184). ηε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε φκσο 

παξαηεξνχκε ζην νπηζζφθπιιν φηη ε δηαζθεπάζηξηα απεπζχλεηαη εμίζνπ ηφζν ζην κηθξφ 

αλαγλψζηε (πεξηεθηηθφ θείκελν κε εηθφλα) φζν θαη ζηνλ ελήιηθν ζπλαλαγλψζηε 

(αλαθνξά ζηελ ειηθία ηνπ παηδηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη). 
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.  

 

                                                        Σν εμώθπιιν ηεο αξηζηνθαληθήο Δηξήλεο 

 

Καζψο ν αλαγλψζηεο αλνίγεη ην βηβιίν, έρεη κηα πξψηε γλσξηκία κε ηνλ 

Αξηζηνθάλε. ην εζψθπιιν, πάλσ ζε ιεπθφ θφλην απεηθνλίδεηαη ειαθξψο «πεηξαγκέλε» 

ε πξνηνκή ηνπ Αξηζηνθάλε, φπνπ απεηθνλίδεηαη κε παηγληψδε δηάζεζε, λα ινμνθνηηά θαη 

λα ρακνγειά, ελψ αθξηβψο απφ θάησ αλαγξάθεηαη κε πνιχρξσκε γξακκαηνζεηξά ην 

φλνκά ηνπ. Ζ εηθφλα απηή κέζσ ηνπ θσκηθνχ ηεο ζηνηρείνπ πξνμελεί ην γέιην ζην κηθξφ 

αλαγλψζηε, ελψ παξάιιεια ηνλ θέξλεη γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηνλ θσκηθφ πνηεηή. 

Άιισζηε, ζθνπφο ηεο εηθνλνγξάθνπ είλαη κέζσ ηεο εηθφλαο λα θάλεη ηνλ Αξηζηνθάλε 

νηθείν ζηα παηδηά (πξνζσπηθή επηθνηλσλία, 23/05/2020) 

 ζνλ αθνξά ηα εζψθπιια (ηαπεηζαξίεο) ηνπ βηβιίνπ, απηά δηαθέξνπλ ζ’ απηήλ 

ηελ έθδνζε απφ ηηο πξνεγνχκελεο, θαζψο απεηθνλίδνληαη ζε ζκίθξπλζε εηθφλεο απφ ηηο 

αξηζηνθαληθέο θσκσδίεο, πνπ πεξηέρνληαη ζηηο δηαζθεπέο ηεο ζπγγξαθέσο θαη 

εηθνλνγξάθνπ. Απηφ πξνδηαζέηεη ηνλ αλαγλψζηε γηα ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ 

αξηζηνθαληθνχ έξγνπ. ηελ πξφζθαηε έθδνζε, παξαηίζεληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ βηβιίνπ 

έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ ηεο . Εαξακπνχθα, θαζψο επίζεο θαη απφςεηο Διιήλσλ 

εξεπλεηψλ γηα ην έξγν ηεο, ελψ ζην ηέινο ν αλαγλψζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη 

νιφθιεξε ηελ εξγνγξαθία ηεο. 
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Ο Αξηζηνθάλεο ζην εζσηεξηθό ηνπ βηβιίνπ 

 

Καζψο αλνίγνπκε ην βηβιίν, ζην δεχηεξν δηζέιηδν ππάξρεη έλα ζχληνκν 

εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, ην νπνίν θαηαιακβάλεη ηελ αξηζηεξή ζειίδα ηνπ ιεπθνχ 

δηζέιηδνπ αλνίγκαηνο, ελψ ζηε δεμηά ζειίδα απεηθνλίδεηαη ην ζχκβνιν ηεο εηξήλεο, ην 

πεξηζηέξη κε αλνηγκέλεο ηηο θηεξνχγεο ηνπ, λα θξαηά ζην ξάκθνο ηνπ έλα θισλάξη ειηάο. 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην θείκελν θαη ε εηθφλα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ιεπθφ θφλην, 

απηφ επηηξέπεη ζηνλ αλαγλψζηε λα εζηηάζεη θαιχηεξα ζηηο δχν απηέο ηξνπηθφηεηεο. Σν 

ιεπθφ θφξεκα ηεο Δηξήλεο θαη ηνπ πεξηζηεξηνχ παξαπέκπεη ζηελ αγλφηεηα  

 Σν εηζαγσγηθφ απηφ ζεκείσκα αλαθέξεη ζηνλ αλαγλψζηε ηνλ αξρηθφ ζπγγξαθέα 

ηνπ έξγνπ θαη ηνλ εηζάγεη ζπγρξφλσο ζηελ ππφζεζε: «Ζ Δηξήλε είλαη κηα ηζηνξία πνπ 

έγξαςε έλαο αξραίνο Έιιελαο, ν Αξηζηνθάλεο, πξηλ απφ πάξα πνιιά ρξφληα. Σφηε νη 

άλζξσπνη ζηελ Διιάδα λνκίδαλε πσο ζηνλ νπξαλφ κέλαλε πνιινί ζενί, πνπ απφ ςειά ηνπο 

παξαθνινπζνχζαλ. Αλ ήηαλε θαινί, ηνπο έζηειλαλ δψξα, αλ ήηαλε θαθνί, ηηκσξίεο. Ζ 

Δηξήλε ινηπφλ ήηαλε έλα δψξν, κηα φκνξθε θνπέια πνπ εξρφηαλε λα κείλεη καδί κε ηνπο 

αλζξψπνπο, φηαλ δνχζαλ κνλνηαζκέλνη». (Εαξακπνχθα, 2019:1). 
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4.3.2 Οη δηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο 

 

ηε λέα έθδνζε ηεο αξηζηνθαληθήο Δηξήλεο (2019) πεξηέρνληαη εθηφο απφ ηελ 

εηθνλνγξαθεκέλε δηαζθεπή ηεο θσκσδίαο, θαη ε δηαζθεπή ηεο ζπγγξαθέσο γηα παηδηθφ 

ζέαηξν, γηα λα κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γηα ζρνιηθέο παξαζηάζεηο κε εζνπνηνχο ηνπο κηθξνχο καζεηέο. Άιισζηε, 

ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ιφγσ ηνπ παξακπζηαθνχ ηνπ ραξαθηήξα  είλαη ηδηαίηεξα αγαπεηφ 

ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο. ηε δηαζθεπή ηεο Δηξήλεο γηα 

παηδηθφ ζέαηξν ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα. 

Γηα ηε ζχγθξηζε ηνπ αξρηθνχ κε ην δεπηεξνγελέο έξγν ρξεζηκνπνηήζακε ηελ 

κεηάθξαζε ηνπ πνηεηή Γ. Βαξβέξε, ελψ ε νθία Εαξακπνχθα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαζθεπή, βαζίζηεθε ζηε κεηάθξαζε ηνπ Κ. Βάξλαιε (πξνζσπηθή επηθνηλσλία, 

19/01/2020). ζνλ αθνξά ηε δηαζθεπή ηεο αξηζηνθαληθήο θσκσδίαο, απηή δελ 

αθνινπζεί πηζηά ην πξσηφηππν, φπσο είδακε ζηα πξνεγνχκελα έξγα πνπ αλαιχζακε.  

Ζ δηαζθεπάζηξηα ρξεζηκνπνηεί ηηο παξαθάησ ηξεηο δηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο: ηελ 

αιιαγή είδνπο, ηελ παξάιεηςε θαη ηελ πξνζζήθε. Ο Υνξφο ζην πξσηφηππν έξγν 

απνηειείηαη απφ άλδξεο, ελψ ζηελ δηαζθεπή πξνζηίζεληαη θαη γπλαίθεο. ην θάιεζκά ηνπ 

ν Σξπγαίνο: «Μαδεχεη ηνλ θφζκν θαη ιέεη:  

- Αγξφηεο, αγξφηηζζεο, κάζηνξνη, καξαγθνί, ληφπηνη θαη μέλνη, φινο ν ιαφο, αθνχζηε…» 

(Εαξακπνχθα, 2019:12). Με ηελ ηερληθή ηεο αιιαγήο είδνπο, ην έξγν κεηαηξέπεηαη απφ 

έκκεηξε πνίεζε ζε αθήγεκα, πξάγκα πνπ δειψλεηαη απφ ηελ πξψηε θξάζε ηεο 

αθήγεζεο, «Ήηαλ κηα θνξά…» (Εαξακπνχθα, 2019:4), κέζσ ηεο νπνίαο ην έξγν 

αλάγεηαη ζην αρξνληθφ πιαίζην ηνπ παξακπζηνχ. Ζ πινθή ηνπ έξγνπ παξακέλεη ε ίδηα κε 

απηή ηνπ αθεηεξηαθνχ έξγνπ κε νξηζκέλεο φκσο δηαθνξνπνηήζεηο.  

Αξρηθά, παξαηεξνχκε φηη απφ ηε δηαζθεπή ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ 

αθαηξνχληαη νη ξφινη ησλ δχν δνχισλ ηνπ Σξπγαίνπ, κε ηνπο νπνίνπο μεθηλά ην 

πξσηφηππν έξγν, φπσο επίζεο παξαιείπνληαη ε παξάβαζε θαη ν αγψλαο, θαζψο δελ 

εμππεξεηνχλ ηελ δηαζθεπή. Άιιε κηα παξάιεηςε πνπ παξαηεξνχκε είλαη φηη ηα βνπβά 

πξφζσπα, νη ζπληξφθηζζεο ηεο Δηξήλεο, Οπψξα θαη Θεσξία, αθαηξνχληαη απφ ηελ 

αθήγεζε, φπσο επίζεο ν Κπδνηκφο, ν ρξεζκνιφγνο Ηεξνθιήο, ελψ ζηελ Έμνδν, 

παξαιείπεηαη ν γάκνο ηνπ Σξπγαίνπ θαη ηεο Οπψξαο. 
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Αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ηνπ αξρηθνχ έξγνπ κε ηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, 

απηή γίλεηαη κέζσ ησλ αλαρξνληζκψλ, πνπ παξαηεξνχληαη ηφζν ζην ιεθηηθφ θείκελν φζν 

θαη ζην νπηηθφ πνπ ζα δνχκε ζηελ ζπλέρεηα. Γηα παξάδεηγκα, ην ζθαζάξη, ν Σξπγαίνο  

«ην ηάηδε θάζε κέξα θεθηέδεο απφ γατδνπξνθνχξαδα», θαη ε Δηξήλε «ζηακάηεζε ζηελ απιή 

ηνπ Σξπγαίνπ λα πάξεη έλα κεδεδάθη» (Εαξακπνχθα, 2019:4, 19).  

Πξνεγνπκέλσο, αλαθεξζήθακε ζην γεγνλφο φηη ζηε λέα έθδνζε ηεο 

αξηζηνθαληθήο Δηξήλεο ηεο νθίαο Εαξακπνχθα, πεξηέρεηαη θαη κηα δεχηεξε δηαζθεπή ε 

νπνία ηηηινθνξείηαη «Δηξήλε Αξηζηνθάλε - Γηαζθεπή γηα παηδηθφ ζέαηξν – νθία 

Εαξακπνχθα». Σν «εμψθπιιν» ηεο δηαζθεπή απηήο ζπλνδεχεηαη απφ ζθίηζα κε παηδηά, 

πνπ θξαηνχλ ζηα ρέξηα πιαθάη κε γξάκκαηα κε ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα ζρεκαηίζνπλ ην 

φλνκα ηνπ Αξηζηνθάλε. Ζ νθία Εαξακπνχθα έθαλε ηελ δηαζθεπή ηεο Δηξήλεο γηα 

παηδηθφ ζέαηξν, επεηδή παξαηήξεζε απφ ηηο επηζθέςεηο ηεο ζε λεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά 

φηη ε Δηξήλε ήηαλ απφ ηηο αγαπεκέλεο δηαζθεπέο ησλ παηδηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά, έβιεπε 

ηα παηδηά ζηα δηαιείκκαηα λα δεκηνπξγνχλ κφλα ηνπο δηαιφγνπο κε βάζε ηε δηαζθεπή 

ηεο, λα πξνζζέηνπλ πξάγκαηα θαη λα δεκηνπξγνχλ κηα δηθή ηνπο δηαζθεπή ηελ νπνία 

έπαηδαλ κεηαμχ ηνπο. Απηφ ην γεγνλφο ηελ παξαθίλεζε, λα θάλεη ηε δηαζθεπή θαη γηα 

παηδηθφ ζέαηξν, εκπλεφκελε απφ ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ (πξνζσπηθή ζπλνκηιία 

23/06/2020). 

Ζ δηαζθεπή γηα ζρνιηθή παξάζηαζε έρεη ηε κνξθή ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ, φπνπ 

παξνπζηάδνληαη ηα πξφζσπα ηνπ έξγνπ: 1.Υνξφο,  2.Παηδηά Α, Β, Γ, Γ, 3.Σξπγαίνο, 

4.θαζάξη, 5. Καξίσλαο, 6.Κφξεο Σξπγαίνπ Α, Β, 7. Δξκήο, 8. Πφιεκνο θαη 9. Έκπνξνη 

(Εαξακπνχθα, 2019:31).  Ζ δηαζθεπή ηεο Δηξήλεο γηα ζρνιηθή παξάζηαζε μεθηλά κε ηνλ 

ίδην ηξφπν πνπ μεθηλά θαη ην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν, δειαδή αλαθέξεηαη ζηνλ αξρηθφ 

ζπγγξαθέα ηνπ έξγνπ: 

ΥΟΡΟ: Θα ζαο πνχκε κηα ηζηνξία πνπ είλαη πνιχ παιηά. Σελ έγξαςε πξηλ απφ ρξφληα…  

ΠΑΗΓΗ Α: Έλα; 

ΠΑΗΓΗ Β: Γχν; 

ΠΑΗΓΗ Γ: Σξία; 

ΠΑΗΓΗ Γ: ρη, πην πνιιά. 

ΥΟΡΟ: …έλαο αξραίνο Έιιελαο, ν Αξηζηνθάλεο. 
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Σα παηδηά, ην έλα κεηά ην άιιν, ζεθψλνπλ ηηο ηακπέιεο κε ηα γξάκκαηα πνπ θξαηνχλ, θαη 

ζρεκαηίδνπλ ην φλνκα Αξηζηνθάλεο. (Εαξακπνχθα, 2019:32) 

Μέζσ ηνπ πξνηεηλφκελνπ δηαιφγνπ απφ ηε δηαζθεπάζηξηα, πνπ ζα κπνξνχζε λα 

αμηνπνηεζεί απφ ηα παηδηά θαη λα γίλεη ζεαηξηθφ παηρλίδη, ηα παηδηά έρνπλ κηα πξψηε 

επαθή κε ηνλ αξραίν θσκηθφ, ηνλ νπνίν θαη νηθεηνπνηνχληαη. Άιισζηε, απηφο είλαη θαη ν 

ζηφρνο ηεο δηαζθεπάζηξηαο λα θάλεη ηα έξγα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο 

πξνζηηά ζηνλ αλαγλψζηε απφ λεαξή ειηθία. Ζ ππφζεζε ηεο δηαζθεπήο ηεο νθίαο 

Εαξακπνχθα γηα ζρνιηθή παξάζηαζε παξακέλεη ε ίδηα κε ηε δηαζθεπή ηνπ 

εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ, κε ηε δηαθνξά φηη ζηελ πξψηε πξνζηίζεληαη αξθεηά 

ηξαγνχδηα. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ιίγν πξηλ μεθηλήζνπλ νη δηάινγνη, ε δηαζθεπάζηξηα 

δίλεη ζθελνγξαθηθέο νδεγίεο, ηηο νπνίεο ζπλνδεχεη κε ζθίηζα, βνεζψληαο κ’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ζην λα νξγαλψζεη ζθελνζεηηθά θαη ζθελνγξαθηθά ηελ 

ζρνιηθή παξάζηαζε.  

 

εκείσζε: Ζ δηαζθεπή δελ έρεη αξίζκεζε. Γη’ απηφ ην ιφγν, γηα ηηο παξαπνκπέο 

απηήο ηεο εξγαζίαο αξηζκήζακε αξρίδνληαο απφ ην δεχηεξν δηζέιηδν.  

 

4.3.3 Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ηεο εηθνλνγξαθεκέλεο δηαζθεπήο 

 

Πξσηαγσληζηήο ηνπ έξγνπ είλαη ν Σξπγαίνο, ν νπνίνο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο 

ππφινηπνπο αλζξψπνπο γηα λα απειεπζεξψζνπλ ηελ Δηξήλε, πνπ ν Πφιεκνο ηελ έρεη 

θιείζεη ζε έλα βαζχ ζπήιαην. Απφ ηελ επηηπρή έθβαζε απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο ζα 

σθειεζνχλ φινη, ελψ ζην ηέινο φινη καδί νδεγνχληαη ζε έλα νκαδηθφ γιέληη. 

Ζ δηαζθεπή μεθηλά κε ηε θξάζε πνπ φπσο αλαθέξακε ζπκίδεη παξακπζηαθφ 

κνηίβν:  «Ήηαλ κηα θνξά έλαο άλζξσπνο, ν Σξπγαίνο, πνπ πήξε ηελ απφθαζε λα πάεη λα 

βξεη ηνπο ζενχο ηνπ Οιχκπνπ» (Εαξακπνχθα, 2019:6). Παξαηεξνχκε φηη δελ δίλεηαη κε 

ζαθήλεηα, ν ρξφλνο θαη ν ρψξνο πνπ εθηπιίζζεηαη ε ηζηνξία.  Ζ αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ 

είλαη γξακκηθή, ρσξίο αλαρξνλίεο, ελψ ηα γεγνλφηα παξνπζηάδνληαη κε ρξνλνινγηθή 

ζεηξά. Ο αθεγεηήο είλαη ηξηηνπξφζσπνο παληνγλψζηεο, ελψ φζνλ αθνξά ην 

αθεγεκαηηθφ επίπεδν είλαη εμσδηεγεηηθφο – εηεξνδηεγεηηθφο, θαζψο δηεγείηαη κία ηζηνξία 

ζε ηξίην πξφζσπν, ζηελ νπνία δελ ζπκκεηέρεη (Genette, 200:326). Σε κφλε είζνδν πνπ 
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θάλεη ν αθεγεηήο ζην ρσξνρξφλν ηεο αθήγεζεο είλαη ζηε ζθελή ηεο ζπιινγηθήο 

πξνζπάζεηαο πνπ θάλνπλ φινη νη άλζξσπνη λα ηξαβήμνπλ κε δχλακε ηα ζθνηληά, γηα λα 

απειεπζεξψζνπλ ηελ Δηξήλε. Δθεί ν αθεγεηήο εηζβάιιεη ρξεζηκνπνηψληαο πξψην 

πξφζσπν. 

  

- Δκπξφο, ηξαβάηε κε δχλακε! ινη καδί! 

 

Μεξηθνί θακψλνληαη πσο βνεζάλε θαη  

ζη’ αιήζεηα δελ θάλνπλ ηίπνηα. 

Δίλαη ινηπφλ θαη θάπνηνη αλάκεζά καο   

πνπ δε ζέινπλ ηελ Δηξήλε; Πεξίεξγν… 

Άιινπο δελ κπνξψ λα ζθεθηψ απ’ απηνχο  

πνπ θηηάρλνπλ θαη πνπιάλε φπια ζηνλ  Πφιεκν. (Εαξακπνχθα, 2019:16). 

 ην έξγν απηφ παξαηεξνχκε φηη ζπλδπάδεηαη ε αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ κε ηνλ 

δηάινγν. ε φια ηα δηαινγηθά κέξε ηεο αθήγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ν αλαθεξφκελνο 

ιφγνο, ν νπνίνο ηζνδπλακεί κε ηνλ επζχ ιφγν.  πσο επηζεκαίλνπλ, νη Παπαλησλάθεο & 

Κσηφπνπινο, κέζσ ηεο ηερληθήο απηήο «πξνβάιιεηαη πεξηζζφηεξν ε ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε 

αμηνπηζηία ηνπ θεηκέλνπ θαη πξνζδίδεηαη ζεαηξηθφηεηα ζηελ ζθελή» (Παπαλησλάθεο & 

Κσηφπνπινο, 2011:129). 

Ζ νθία Εαξακπνχθα ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηάδηα ηεο πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο 

ηνπ αλαγλψζηε ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, φπσο επίζεο θαη «ηνλ γισζζηθφ θαη 

γλσζηνινγηθφ ηνπ πινχην» (Καςάιεο, 1998:2) απινπνίεζε ηελ αθήγεζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο, ζχληνκεο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε παξαηαθηηθή 

ζχλδεζε. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε θαζεκεξηλνχ ιεμηινγίνπ πξνζαξκφδεη «ην 

ιεθηηθφ θείκελν ζηελ αληηιεπηηθφηεηα ηνπ απνδέθηε» (Καιθάλε, 2004:153). Ζ δξάζε 

εμειίζζεηαη γξήγνξα θαη ζ’ απηφ ζπλεπηθνπξεί ε πιεηνςεθία ησλ ξεκάησλ θαη ησλ 

νπζηαζηηθψλ. 
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4.3.4 Ζ εηθνλνγξάθεζε  

 

πγθξηηηθά κε ηηο δηαζθεπέο ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο πνπ αλαιχζακε 

ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, παξαηεξνχκε φηη ζηελ αξηζηνθαληθή δηαζθεπή Δηξήλε, ην 

θείκελν ελζσκαηψλεηαη κέζα ζηελ εηθφλα, απνθηψληαο έηζη εηθαζηηθφ ξφιν. Οη εηθφλεο 

δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε θαη έρνπλ αθεγεκαηηθή αθνινπζία. Ζ νπηηθή αθήγεζε 

μεθηλά απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Οη αλαρξνληζκνί ηνπ ιεθηηθνχ θεηκέλνπ 

δηαθαίλνληαη, φπσο πξναλαθέξζεθε θαη ζην νπηηθφ θείκελν. Έηζη, ν Σξπγαίνο 

παξνπζηάδεηαη κε ζχγρξνλα ξνχρα, κπξνζηά ζηνλ Δξκή πνπ έρεη αξραηνπξεπή 

ελδπκαζία, ελψ νη γπλαίθεο απεηθνλίδνληαη κε θεθαινκάληεια  πνπ ζπκίδνπλ γπλαίθεο 

πξνεγνχκελσλ εηψλ (Εαξακπνχθα, 2019:7-8).  

Ζ αλαθνξά ζηηο «αγξφηηζζεο» ηνπ ιεθηηθνχ θεηκέλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλαρξνληζηηθή εηθνλνγξάθεζε ησλ γπλαηθψλ κε καληήιηα ζην θεθάιη, απνδεηθλχεη φηη 

ην ιεθηηθφ θαη ην νπηηθφ θείκελν ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Μφλν κία αζπκθσλία 

παξαηεξείηαη κεηαμχ απηψλ ησλ δχν ηξνπηθνηήησλ, ηελ νπνία ζπλαληνχκε ζηελ αξρή 

ηνπ αθεγήκαηνο. πγθεθξηκέλα, ζηε ζθελή φπνπ ν Σξπγαίνο ηαΐδεη ην ζθαζάξη, ζην 

ιεθηηθφ θείκελν δελ αλαθέξεηαη άιιν πξφζσπν, εθηφο απφ εθείλνλ, ελψ ζην νπηηθφ 

θείκελν βιέπνπκε ηνλ Σξπγαίν λα ζπδεηά κε έλα αθφκα πξφζσπν, ην νπνίν ηνλ αθνχεη 

πξνζεθηηθά. Δίλαη ε θαηά ηνλ Nodelman, εηξσληθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ 

ιεθηηθνχ θαη νπηηθνχ θεηκέλνπ, φπνπ νη ιέμεηο ιέλε πξάγκαηα πνπ νη εηθφλεο δελ 

δείρλνπλ θαη νη εηθφλεο δείρλνπλ πξάγκαηα πνπ νη ιέμεηο δε ιέλε (Nodelman, 2009:326), 

 Σν δηνλπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ δηαηεξείηαη ζηελ εηθνλνγξάθεζε 

ηεο δηαζθεπήο θαη απνδίδεηαη κε ην γιέληη πνπ δηεμάγεηαη ζηελ απιή ηνπ Σξπγαίνπ, κεηά 

ηελ απειεπζέξσζε ηεο Δηξήλεο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ αλαρξνληζκνχο, θαζψο 

βιέπνπκε ηνπο ήξσεο λα γιεληνχλ ζνπβιίδνληαο θνηφπνπια θαη λα θξαηνχλ ζηα ρέξηα 

ηνπο πνηήξηα πνπ ζπκίδνπλ ηα ζεκεξηλά (Εαξακπνχθα, 2019:21-22). 

Σα πξφζσπα ησλ εξψσλ πνπ εηθνλνγξαθνχληαη ζηε δηαζθεπή είλαη εθθξαζηηθά, 

θαζψο εθθξάδνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, ζπκπιεξψλνληαο έηζη ην λφεκα ηνπ 

ιεθηηθνχ θεηκέλνπ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη ζθελέο κε ηνλ 

Γξεπαλφπσιε θαη ηνλ Οπινπψιε. ην θάιεζκα ηνπ Γξεπαλφπσιε:  

«- αο θέξλσ δψξν! Γξεπάληα λα ζεξίζεηε ηα ρσξάθηα ζαο, λα καδέςεηε ην ζηηάξη λα 

θάλεηε ςσκί. Σφζνλ θαηξφ ηα θηηάρλσ θαη κέλνπλ άρξεζηα. Βιέπεηο, κε ηνλ Πφιεκν δελ 
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είρακε θαηξφ γηα ζέξηζκα. (Εαξακπνχθα, 2019:22-23), βιέπνπκε ηνλ Σξπγαίν  ήξεκν λα 

δέρεηαη ην δξεπάλη πνπ ηνπ πξνζθέξεη σο δψξν ν Γξεπαλφπσιεο, ελψ ζην αληίζηνηρν 

θάιεζκα ηνπ Οπινπψιε γηα φπια, εθθξάδεη ην ζπκφ ηνπ θαη ηνλ δηψρλεη καθξηά κε ηελ 

ραξαθηεξηζηηθή θίλεζε ηνπ ρεξηνχ ηνπ.  

Παξαηεξνχκε φηη ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ραξαθηήξεο ηα πιάλα είλαη θνληηλά. 

χκθσλα κε ηνλ Nodelman, φηαλ ηα πιάλα ησλ πξνζψπσλ είλαη θνληηλά πξνάγεηαη ε 

ηαχηηζε ησλ αλαγλσζηψλ/ζεαηψλ κε ηνπο ραξαθηήξεο, αθνχ ζεσξεηηθά «επηθνηλσλνχλ 

ηνλ ηξφπν πνπ αηζζάλνληαη» (Nodelman, 2009:232). ην θνληηλφ πιάλν ηνπ 

πξνζσπνπνηεκέλνπ Πνιέκνπ,  ν κηθξφο αλαγλψζηεο βιέπνληαο ηελ άγξηα έθθξαζε ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ, ακέζσο αληηιακβάλεηαη ηνλ θαθφ ηνπ ραξαθηήξα. ζνλ αθνξά ηελ 

εηθνλνγξάθεζε ηεο αξηζηνθαληθήο θσκσδίαο, ε . Εαξακπνχθα, θαζψο ππήξμε 

ζθελνγξάθνο ζην Θεάηξν Σέρλεο δηαιέγεηαη «κε ηελ αηζζεηηθή άπνςε ηνπ Κνπλ γηα ηνλ 

ιατθφ Αξηζηνθάλε» (Καιθάλε, 2004:89). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία κειέηεζε έμη εηθνλνγξαθεκέλεο δηαζθεπέο  γλσζηψλ έξγσλ 

ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο γηα παηδηά. πγθεθξηκέλα ε εξγαζία εζηίαζε ζε 

δεηήκαηα δηαζθεπήο θαη πξνζέγγηζε ηα παηδηθά βηβιία ηφζν ζε ζρέζε κε ηα αξρηθά ηνπο 

θείκελα, φζν θαη σο πξνο ηε ζπλνιηθή ηνπο ζπγθξφηεζε θαη ηηο επηινγέο ηεο . 

Εαξακπνχθα απφ ηελ άπνςε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ 

εηθνλνγξαθεκέλσλ έξγσλ γηα παηδηά. 

Γηαπηζηψζακε φηη ηα έξγα κε αξραία ζέκαηα παξακέλνπλ ζην πξνζθήλην γηα 

παηδηά, ελψ νη δηαζθεπέο θέξλνπλ θνληχηεξα ην κηθξφ παηδί αιιά θαη ηνλ ελήιηθν 

ζπλαλαγλψζηε κε ηα έξγα ηεο αξραηφηεηαο θαη ιεηηνπξγνχλ σο βηβιία πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο. Ζ θπθινθνξία  θαη ε επαλέθδνζή ησλ νκεξηθψλ επψλ θαη ηεο 

αξηζηνθαληθήο θσκσδίαο απφ δηαθνξεηηθνχο εθδνηηθνχο νίθνπο δείρλεη φηη νη 

ζπγθεθξηκέλεο δηαζθεπέο είλαη πνιχ αγαπεηέο ζηα παηδηά, κε εμαίξεζε ηελ Οξέζηεηα, ην 

ζέκα ηεο νπνίαο είλαη δχζθνια δηαρεηξίζηκν γηα ην παηδηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ. Οη 

επαλεθδφζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ βηβιίσλ (επψλ, θσκσδίαο) δείρλεη ζπγρξφλσο θαη ηελ 

θαζηέξσζε ηνπ έξγνπ ηεο ζπγγξαθέσο/εηθνλνγξάθνπ. 

Αλ ε Οκήξνπ Ηιηάδα θαη ε Οκήξνπ Οδχζζεηα ηεο νθία Εαξακπνχθα απνηεινχλ 

έλα ειθπζηηθφ αλάγλσζκα γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο, ε ηξηινγία ηνπ Αηζρχινπ Οξέζηεηα 

κε ην έληνλν ηξαγηθφ ζηνηρείν θαη ηηο ζθελέο βίαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαίλεηαη λα 

απεπζχλνληαη ζε έλα δηαειηθηαθφ θνηλφ θαη φρη κφλν ζην κηθξφ αλαγλψζηε. Σα έξγα ηεο 

ηξηινγίαο αλ θαη ιεηηνπξγνχλ σο δηαζθεπέο, εληνχηνηο ιφγσ ηνπ ηξαγηθνχ νηθνγελεηαθνχ 

ηνπο ζέκαηνο πξνζθξνχνπλ ζηηο αλακελφκελεο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ πνπ ελδερνκέλσο 

ζεσξεί απηά ηα ζεκαληηθά έξγα αλάγλσζκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο παηδηψλ ή θαη 

ελειίθσλ. Σν έξγν Δηξήλε ηνπ Αξηζηνθάλε, αληηζέησο πξνζειθχεη παηδηά θαη λένπο θαη 

ιφγσ ηνπ ζέκαηφο ηνπ, πνπ παξακέλεη επίθαηξν θαη ιφγσ ηεο ελαζρφιεζεο ησλ παηδηψλ 

ζηα ζρνιεία κε ζέκαηα πνιέκσλ φισλ ησλ επνρψλ. 

Ζ ζπκβνιή ηεο εξγαζίαο απηήο έγθεηηαη ζηελ δηεξεχλεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

κεραληζκψλ πνπ κεζνιαβνχλ κεηαμχ ησλ αθεηεξηαθψλ θεηκέλσλ θαη ησλ δεπηεξνγελψλ 

ζε έμη έξγα ηεο νθίαο Εαξακπνχθα ηα νπνία αλαλεψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ 
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ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ γηα ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ 

επηθψλ, ηξαγηθψλ θαη θσκηθψλ ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ. 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 

Α. Οη βηνγξαθίεο ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ηεο εηθνλνγξάθνπ 
 

Οη βηνγξαθίεο ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ηεο εηθνλνγξάθνπ δίλνληαη θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά. 

 

1. Αηζρύινο (526 – 455 π. Υ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αηζρχινο γελλήζεθε ην 525/524 π.Υ. ζηελ Διεπζίλα θαη παηέξαο ηνπ ήηαλ ν 

επγελήο γαηνθηήκνλαο, Δπθνξίσλαο. Γελ γλσξίδνπκε κε βεβαηφηεηα αλ ηα Διεπζίληα 

κπζηήξηα επεξέαζαλ ηελ πλεπκαηηθή ηνπ εμέιημε (Lesky, 2014:345). Ο πνηεηήο έδεζε 

ηελ θαηάιπζε ηεο ηπξαλλίδαο, ηηο δξαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Κιεηζζέλε θαη 

πνιέκεζε ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ ζηε κάρε ηνπ Μαξαζψλα ην 490 π. Υ. αιιά θαη ζηελ 

λαπκαρία ηεο αιακίλαο ην 480 π. Υ. (de Romilly, 2014:84). Ορηψ ρξφληα κεηά ηε 

λαπκαρία, ην 472 π. Υ.,  ν Αηζρχινο παξνπζίαζε ηε πξψηε ηξαγσδία ηνπ, Πέξζαη, πνπ 

δηαζψζεθε νιφθιεξε, κε ζθνπφ «λα απνζαλαηίζεη ηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο» (de 

Romilly, 2014:84), απνζπψληαο ην πξψην βξαβείν. Ζ πξψηε ηνπ λίθε ζε δξακαηηθνχο 

αγψλεο ήηαλ, ζχκθσλα κε ην Πάξην Υξνληθφ, ην 484 π. Υ., ελψ φζν δνχζε λίθεζε άιιεο 

δψδεθα θνξέο (Lesky, 2015:345).  

 Σν 470 π. Υ., ν πνηεηήο πήγε ζηηο πξαθνχζεο, ζηελ απιή ηνπ ηπξάλλνπ Ηέξσλα 

γηα ιφγνπο πνπ δελ γλσξίδνπκε, ελψ γηα ηελ ηθειία αλαρψξεζε θαη άιιε κηα θνξά. 

Απηή ε δεχηεξε αλαρψξεζε, ίζσο λα νθείιεηαη ζε πνιηηηθά αίηηα θαηά ην Lesky 

(2003:122 θαη 2015:346), φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ έλα ρσξίν ησλ Βαηξάρσλ ηνπ 
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κάιηζηα ζπλέζεζε θαη παξνπζίαζε ηελ ηξαγσδία ηνπ Αίηλαηαη, (ή Αίηλαη ή Αίηλα) «κε 

ζθνπφ λα πκλήζεη, φπσο ν 1
νο

 Ππζηφληθνο ηνπ Πηλδάξνπ», ηελ ίδξπζε ηεο Αίηλαο, (de 

Romilly, 2014:84), ζηελ νπνία ν Ηέξσλαο φξηζε σο βαζηιηά ην γηφ ηνπ, Γεηλνκέλε 

(Καθξηδήο, 2005:119 θαη Lesky, 2015:346). Σν 468 π. Υ., o Αηζρχινο, δηαγσλίζζεθε κε 

ηνλ νθνθιή βγαίλνληαο δεχηεξνο, ελψ ηνλ ακέζσο επφκελν ρξφλν απέζπαζε ην πξψην 

βξαβείν κε ηελ Θεβατθή ηξηινγία (Lesky, 2003:138, Lesky, 2015:345-346 θαη de 

Romilly, 2014:84). Ζ ηειεπηαία ηνπ λίθε ήηαλ ην 458 π.Υ κε ηελ ηξηινγία Οξέζηεηα, ε 

νπνία είλαη «ε κνλαδηθή ζπλερφκελε ηξηινγία, πνπ καο ζψζεθε» (Lesky, 2003:184).  

O Αηζρχινο πέζαλε ζηε Γέια ζηα 456/455 π.Υ. θαη «ν ηάθνο ηνπ έγηλε επιαβηθφ 

πξνζθχλεκα γηα ηνπο ππεξέηεο ηεο ηξαγηθήο Μνχζαο» (Lesky, 2015:346). Οη Αζελαίνη ηνλ 

ηίκεζαλ κε έλα ηδηαίηεξν λφκν, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν επηηξεπφηαλ ζε φπνηνλ ήζειε, λα 

ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ κε έξγα ηνπ κεγάινπ ηξαγηθνχ˙ αιιά «ην πην κεγαινθπέο 

κλεκείν φκσο», φπσο ηνλίδεη ν Lesky (2015:346), «γηα ηνλ κέγηζην ηξαγηθφ ην έζηεζε ν 

Αξηζηνθάλεο ζηνπο Βαηξάρνπο». Σελ ηέρλε ηεο ηξαγηθήο πνίεζεο ζπλέρηζαλ θαη νη δχν 

γηνη ηνπ Αηζρχινπ, ν Δπαίσλαο θαη ν Δπθνξίσλαο, γξάθνληαο ηξαγσδίεο. Ο Δπθνξίσλαο 

κάιηζηα, ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζε ηεο Μήδεηαο ηνπ Δπξηπίδε, λίθεζε ζε δξακαηηθφ 

αγψλα ηνλ νθνθιή ην 431 π. Υ. (Lesky, 2015:346). 

Ζ παξάδνζε απνδίδεη ζηνλ Αηζρχιν 70 κε 90 ηξαγσδίεο (de Romilly, 2014:85). 

Απφ ηελ πινχζηα απηή ζπιινγή ζψζεθαλ νιφθιεξεο κφλν επηά ηξαγσδίεο ηνπ: Πέξζαη 

(472 π. Υ.), Δπηά επί Θήβαο (467 π.Υ), Ηθέηηδεο (463 π. Υ) ε ηξηινγία Οξέζηεηα 

(Αγακέκλσλ, Υνεθφξνη, Δπκελίδεο) (458 π. Υ.) θαη ν Πξνκεζεχο Γεζκψηεο πνπ δελ 

γλσξίδνπκε ηε ρξνλνιφγεζή ηνπ (de Romilly, 2014:85). Απφ ηηο ππφινηπεο ηξαγσδίεο 

ζψζεθαλ κφλν ηίηινη, κηθξά απνζπάζκαηα ή «καξηπξίεο γηα δηάθνξεο ζθελέο πνπ 

δηαηεξήζεθαλ ζηηο κλήκεο (φπσο ε καθξά πνλεκέλε ζησπή ηνπ Αρηιιέα ζηελ αξρή ησλ 

Φξπγψλ)» (de Romilly, 2014:85).  

Σν ζέκα φισλ ησλ δξακάησλ ηεο αηζρχιεηαο πνίεζεο είλαη κπζηθφ. Δμαίξεζε 

απνηειεί ε ηξαγσδία Πέξζαη πνπ ην ζέκα ηεο είλαη ηζηνξηθφ θαη αθνξά ην πξφζθαην 

γεγνλφο ηεο λαπκαρίαο ηεο αιακίλαο, ζηελ νπνία, φπσο πξναλαθέξζεθε πνιέκεζε θαη ν 
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ίδηνο ν πνηεηήο. Ζ Jacqueline de Romilly (2014:85) παξαηεξεί φηη «ν Αηζρχινο 

πξαγκαηεπφκελνο ην πξφζθαην απηφ ηζηνξηθφ γεγνλφο ηνπ δίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην 

κεγαιείν ηνπ κχζνπ». Σν ίδην φκσο ζέκα πξαγκαηεχεηαη θαη ν Φξχληρνο ζηηο Φνίληζζεο˙ 

θαη ηα δχν έξγα δείρλνπλ ηελ πεξζηθή παλσιεζξία θαη φρη ηελ ειιεληθή λίθε, γεγνλφο 

πνπ απνδεηθλχεη ηελ επίδξαζε πνπ είραλ νη Φνίληζζεο ζηνπο Πέξζεο (Lesky, 2015:349 

θαη de Romilly, 2014:85). Ο Αηζρχινο εθηφο απφ κεγάινο ηξαγηθφο πνηεηήο, φπσο ηνλίδεη 

ν Φ. Καθξηδήο «είρε θαη γλήζηα θσκηθή θιέβα», ε νπνία γίλεηαη εκθαλήο ζηα δχν 

ζαηπξηθά ηνπ δξάκαηα, Πξνκεζεχο ππξθαεχο θαη Γηθηπνχιθνη (ςαξάδεο πνπ ηξαβνχλ ηα 

δίρηπα) (Καθξηδήο, 2015:121). 

Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ Αηζρχινπ ζηελ εμέιημε ηεο δξακαηηθήο πνίεζεο ήηαλ κεγάιε. 

Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ Πνηεηηθή ηνπ, καο πιεξνθνξεί φηη «ηνλ αξηζκφ ησλ ππνθξηηψλ 

πξψηνο ν Αηζρχινο ηνλ αχμεζε απφ έλα ζε δχν, ειάηησζε ηα κέξε ηνπ ρνξνχ θαη έδσζε 

πξσηαγσληζηηθή ζέζε ζην δηάινγν (Lesky, 2003:45). Δπηπιένλ, ν Βίνο ηνπ αλαθέξεη φηη ν 

πνηεηήο ήηαλ ν πξψηνο πνπ «ζηφιηζε ηελ ζθελή θαη εληππσζίαζε ηνπο ζεαηέο κε ηε 

ιακπξφηεηα ηνπ ζεάκαηνο: δσγξαθηέο θαη κεραλέο, κε βσκνχο θαη ηάθνπο, κε ζάιπηγγεο 

θαη θαληάζκαηα λεθξψλ θαη Δξηλχεο» (Καθξηδήο, 2005:120-121). Ο Gilbert Murray 

ραξαθηεξίδεη ηνλ Αηζρχιν «δεκηνπξγφ ηεο ηξαγσδίαο» (de Romilly, 2014:96), θαζψο 

κέζσ ηεο δξακαηηθήο ηνπ ηέρλεο, ε ηξαγσδία απέθηεζε ηε κνξθή κε ηελ νπνία ηελ 

γλσξίδνπκε. 

Έλα εληππσζηαθφ ζηνηρείν ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ηνπ Αηζρχινπ, φπσο 

επηζεκαίλεη ν R. P. Winnington-Ingram είλαη ε ηξηινγία (Easterling-Knox, 2006:376). 

Ήηαλ θαλφλαο ζηνπο  δξακαηηθνχο αγψλεο, θάζε πνηεηήο λα δηδάζθεη ηξεηο ηξαγσδίεο, νη 

νπνίεο ζπλνδεχνληαλ απφ έλα ζαηπξηθφ δξάκα. Σα ηέζζεξα απηά δξάκαηα κπνξνχζαλ λα 

είλαη απφ ζεκαηηθήο άπνςεο αζχλδεηα κεηαμχ ηνπο. Ζ θαηλνηνκία ηνπ Αηζρχινπ είλαη φηη 

«δηδάζθεη ηξεηο ηξαγσδίεο πνπ πξαγκαηεχνληαλ δηαδνρηθά ζηάδηα ηνπ ίδηνπ κχζνπ θαη έλα 

ζαηπξηθφ δξάκα κε ζηελή ζεκαηηθή ζπλάθεηα (Easterling-Knox, 2006:376). Απφ ηηο 

ηξηινγίεο ηνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε νιφθιεξε ζψδεηαη κφλν κία, ε Οξέζηεηα. Σν 

γεγνλφο απηφ καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπκε, αθελφο ηνλ ηξφπν, πνπ ν 

πνηεηήο ρξεζηκνπνίεζε «απηή ηε δξακαηηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη ηελ 

αλζξψπηλε κνίξα ζε κηα εθηεηακέλε ρξνληθή θιίκαθα» θαη αθεηέξνπ ηνλ ηξφπν, πνπ 
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«πέηπρε ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θαη’ νπζίαλ θαιιηηερληθνχ έξγνπ» (Easterling-Knox, 

2006:376-377).  

Οιφθιεξν ην έξγν ηνπ πνηεηή ραξαθηεξίδεηαη απφ κέγεζνο θαη φγθν. «Ζ πνηεηηθή 

ηνπ γιψζζα είλαη θαηάθνξηε απφ εληππσζηαθέο εηθφλεο, ηνικεξέο κεηαθνξέο θαη 

ζχλζεηα». Σα ρνξηθά ηνπ ηξαγνχδηα είλαη καθξφζπξηα, ελψ νη ραξαθηήξεο θαη ηα πάζε 

ηνπο ππεξβαίλνπλ ηα θνηλά κέηξα (Καθξηδήο, 2015:120). ηελ πνίεζή ηνπ ν Αηζρχινο 

ρξεζηκνπνηεί φια ηα κέζα (ζχλζεηεο ιέμεηο, πεξηθξάζεηο θ.α.) πνπ ζεσξεί θαηάιιεια, 

πξνθεηκέλνπ λα μελίζεη θαη λα πξνθαιέζεη έθπιεμε ζηνλ ζεαηή, ελψ αξέζθεηαη λα 

αλακεηγλχεη κέζα ζε έλα ιπξηθφ δηάινγν ηα πξφζσπα κε ην ρνξφ (de Romilly, 2014:94).  

Ο Φ. Καθξηδήο ζεκεηψλεη φηη νη αηζρχιεηεο ηξαγσδίεο δίδαμαλ ηνλ δξφκν ηνπ 

ηξαγηθνχ˙ ην δξφκν δειαδή «απφ ηελ πεξηζζή δχλακε ζηελ χβξε, απφ ηελ χβξε ζηελ άηε 

θαη ζηελ θαηαζηξνθή, ηελ αδπλακία ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηνπο ζενχο, πψο παγηδεχεηαη 

απφ ηελ ίδηα ηνπ ηελ ειεπζεξία, φπνηνο αληηζηξαηεχεηαη ηηο ζετθέο βνπιήζεηο, πψο 

ππεξβαίλεη ηα φξηά ηνπ, πψο ηειηθά ζπληξίβεηαη, φηαλ κε ηηο πξάμεηο ηνπ ηαξάμεη ηελ 

παγθφζκηα ηάμε». Ρπζκηζηήο ζ’ φια απηά θαη θχιαθαο ηεο παγθφζκηαο ηάμεο είλαη ν 

Γίαο, ηνλ φπνην ν πνηεηήο ηνλ ηαπηίδεη ηφζν κε ηελ απφιπηε δχλακε, φζν θαη κε ηελ 

δηθαηνζχλε (Καθξηδήο, 2015:121). Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο αηζρχιεηαο πνίεζεο είλαη ε 

έθπιεμε θαη ην δίπνιν ζενί – άλζξσπνη. Ο Αηζρχινο είλαη έλαο ζξεζθεπηηθφο ζηνραζηήο 

πνπ πξνζπαζεί κέζα απφ ηελ πνίεζή ηνπ λα απαληήζεη ζην αηψλην εξψηεκα γηα ην 

αλίθεην ζείν θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αλζξψπηλεο βνχιεζεο (Παπαδνπνχινπ – 

Μαληαδάθε, 2017:17-18). 

 

2. Αξηζηνθάλεο (445 – 385 π.Υ.) 
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Ο πην γλσζηφο εθπξφζσπνο ηεο αηηηθήο θσκσδίαο είλαη ν Αζελαίνο Αξηζηνθάλεο 

(445 – 385 π.Υ.), ν νπνίνο γελλήζεθε ζην Κπδαζήλαην, ηε ζεκεξηλή Πιάθα. Σν πξψην 

ηνπ έξγν ήηαλ νη Γαηηαιεῖο (πκπνζηαζηέο), ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ην 427 π. Υ. θαη 

πήξε ην δεχηεξν βξαβείν. Γχν ρξφληα αξγφηεξα, ην 429 π. Υ. πέηπρε ηελ πξψηε ηνπ λίθε 

ζηα Λήλαηα κε ην έξγν Ἀραξλεῖο. Γλσξίδνπκε φηη έρεη γξάςεη πεξίπνπ 40 θσκσδίεο απφ 

ηηο νπνίεο έρνπλ ζσζεί νη 11. Απφ ηηο ζσδφκελεο θσκσδίεο νη ελλέα απνηεινχλ ηα κφλα 

έξγα ηεο Παιαηάο θσκσδίαο, ελψ νη άιιεο δχν ηα κφλα έξγα ηεο Μέζεο, θαζψο 

γξάθηεθαλ κεηά ην 400 π. Υ.  

χκθσλα κε ηνλ Φ. Καθξηδή, νη αξηζηνθαληθέο θσκσδίεο, πνπ αλήθνπλ ζηελ 

Αξραία ή Παιαηά θσκσδία, δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην ζέκα ηνπο ζε δχν θαηεγνξίεο. 

ηε πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη θσκσδίεο κε πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα: νη 

Ἀραξλεῖο (425 π. Υ.), νη Ἱππεῖο (424 π. Υ), νη θῆθεο (422 π. Υ.), ε Δἰξήλε (421 π. Υ.) θαη 

ε Λπζηζηξάηε (411 π. Υ.), ελψ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη θσκσδίεο κε 

ζέκαηα απφ ηελ πλεπκαηηθή δσή: Νεθέιαη (423 π. Υ.), Θεζκνθνξηάδνπζαη (411 π. Υ.) θαη 

Βάηξαρνη (405 π. Υ.). Απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο εμαηξείηαη ην έξγν Ὂξληζεο (414 π. 

Υ.), θαζψο κνηάδεη κε παξακχζη (Καθξηδήο, 2005: 131-132). πλνπηηθά νη ππνζέζεηο ησλ 

έξγσλ ηνπ δίλνληαη  παξαθάησ: 

ην έξγν Ἀραξλεῖο παξνπζηάδεη έλαλ Αζελαίν, ηνλ Γηθαηφπνιε, ν νπνίνο έρνληαο 

αγαλαθηήζεη απφ ηελ εκπφιεκε θαηάζηαζε ζηελ Αζήλα ζπλάπηεη ηδησηηθή εηξήλε κε 

ηνπο παξηηάηεο θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα απνιακβάλεη ην 

κνλνπψιην ησλ αγαζψλ ηεο εηξήλεο, φπσο κηα αγνξά αλνηρηή ζηα εηζαγφκελα πξντφληα, 

γηνξηέο, ζπκπφζηα θαη ηε δπλαηφηεηα λα επηζηξέθεη ζην ζπίηη ηνπ θαη λα πεγαίλεη ζηα 

ρσξάθηα ηνπ (Easterling – Knox 2006:473). 

ηνπο Ἱππεῖο έλαο ηπράξπαζηνο αιιαληνπψιεο θαηαθέξλεη λα θαηαηξνπψζεη ηνλ 

δεκαγσγφ Κιέσλα θαη λα ζπλεηίζεη ηνλ πξνζσπνπνηεκέλν αζελατθφ Γήκν (Καθξηδήο, 

2005:131). ηηο θῆθεο, ν Αξηζηνθάλεο πεξηγξάθεη έλαλ δηθαζηή παηέξα κε πάζνο γηα 

ηελ δηθαζηηθή εμνπζία, ηνλ νπνίνλ ν γηνο ηνπ πξνζπαζεί λα ηνλ θξαηήζεη καθξηά απφ ηα 

δηθαζηηθά ηνπ θαζήθνληα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (Dover, 2005:173-175).ηελ Δηξήλε, 

έλαο αγξφηεο ειεπζεξψλεη ηελ ζεά Δηξήλε πνπ ηελ έρεη θπιαθίζεη κέζα ζε κηα ζπειηά ν 

Πφιεκνο (Καθξηδήο, 2005:131).ηε Λπζηζηξάηε, νη γπλαίθεο φισλ ησλ ειιεληθψλ 

πφιεσλ ζπλσκνηνχλ θαη αξληνχληαη λα εθηειέζνπλ ηα ζπδπγηθά ηνπο θαζήθνληα, φζν 
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ζπλερίδεη λα καίλεηαη ν Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο, ππνρξεψλνληαο κ’ απηφ ηνλ ηξφπν 

ηνπο άλδξεο ηνπο λα ζπλάςνπλ εηξήλε (Καθξηδήο, 2005:131). 

ην έξγν Νεθέιαη παξνπζηάδεηαη ν σθξάηεο σο γλήζηνο ζνθηζηήο λα δηδάζθεη 

πσο λα εμαπαηνχλ ηνπο δαλεηζηέο ηνπο φζνη ρξσζηνχλ (Καθξηδήο, 2005:131).ην έξγν 

Θεζκνθνξηάδνπζαη νη γπλαίθεο ζηε γηνξηή ησλ Θεζκνθνξίσλ απνθαζίδνπλ λα 

ζθνηψζνπλ ηνλ Δπξηπίδε, επεηδή ηηο θαθνινγεί ζηηο ηξαγσδίεο ηνπο (Dover, 2005:228-

232).ηνπο Βαηξάρνπο ν ζεφο Γηφλπζνο θαηεβαίλεη ζηνλ Άδε γηα λα αλαζηήζεη ηνλ 

θαιχηεξν απφ ηνπο ηξεηο ηξαγηθνχο πνηεηέο. (Dover, 2005:242-247). ηνπο ξληζεο 

(Πνπιηά) ζαηηξίδεηαη ζην ζχλνιφ ηεο ε αζελατθή δσή θαη ν ήξσαο ηεο θσκσδίαο, έλαο 

παλέμππλνο Αζελαίνο, θαηνξζψλεη κε ηε βνήζεηα ησλ πνπιηψλ λα εθζξνλίζεη ηνλ Γία θαη 

λα παληξεπηεί ηελ παλέκνξθε Βαζίιεηα.  (Καθξηδήο, 2005:131). 

 

3. Όκεξνο: 8
νο

 αη. π.Υ. 

 

    

Οη πεγέο γηα ηε βηνγξαθία ηνπ Οκήξνπ είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη νη πεξηζζφηεξεο, 

φπσο επηζεκαίλεη ν Φ. Καθξηδήο, «αλήθνπλ ζηε ζθαίξα ηνπ ζξχινπ» (Καθξηδήο, 

2005:35). Απηφ πνπ γλσξίδνπκε κε βεβαηφηεηα φκσο είλαη φηη ν κεξνο έδεζε ην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ 8
νπ

 αη. π. Υ. θαη πξέπεη λα ήηαλ ξαςσδφο. Ωο ηέηνηνο πεξηφδεπε ζηηο 

ειιεληθέο πφιεηο, έρνληαο ζηελέο ζρέζεηο κε ηηο εγεκνληθέο απιέο ηεο επνρήο ηνπ (Lesky, 

2015:84-85). ηελ Ηιηάδα φκσο ππάξρνπλ «ζεκάδηα πξνζσπηθήο γλψζεο ηεο ρψξαο γχξσ 

απφ ηελ Σξνία θαη νιφθιεξεο ηεο παξαιίαο ζην αλαηνιηθφ Αηγαίν» (Easterling – Knox, 

2006: 79), γεγνλφο πνπ νδεγεί ηνπο εξεπλεηέο ζην ζπκπέξαζκα, φηη ν κεξνο ήηαλ 

Ίσλαο ξαςσδφο θαη φηη έδεζε θαη εξγάζηεθε θπξίσο ζηελ Ησλία. Γελ γλσξίδνπκε κε 

βεβαηφηεηα ηνλ ηφπν, φπνπ γελλήζεθε. χκθσλα κε ηελ παξάδνζε, επηά πφιεηο 

https://armosbooks.gr/wp-content/uploads/2017/07/Omiros.jpg
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δηεθδηθνχζαλ ηελ ηηκή ηεο γελέηεηξάο ηνπ, απφ ηηο νπνίεο κφλν ε κχξλε θαη ε Υίνο 

εγείξνπλ ζνβαξέο αμηψζεηο (Lesky, 2014:85 θαη Καθξηδήο, 2005:35).  

Σν φηη ην πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα ήηαλ Μειεζηγελήο, δειαδή απηφο πνπ 

γελλήζεθε θνληά ζηνλ πνηακφ Μέιεηα ηεο κχξλεο είλαη ακθίβνιν (Καθξηδήο, 

2005:35).  Καηά ηελ παξάδνζε νλνκάζηεθε κεξνο, επεηδή νη κπξληνί ηνλ παξέδσζαλ 

σο φκεξν (= εγγχεζε) ζηνλ πφιεκν κε ηνπο Κνινθψληνπο (Lesky, 2015:85). Γηα έλα 

κεγάιν δηάζηεκα ν κεξνο έδεζε ζηελ  Υίν (de Romilly, 2014:17), ζηελ νπνία ππήξρε 

«κηα ζπληερλία ξαςσδψλ, ή επαγγεικαηηψλ ηξαγνπδηζηψλ, πνπ νλφκαδαλ ηνπο εαπηνχο 

ηνπο Οκεξίδεο ή ‘απνγφλνπο ηνπ Οκήξνπ’ θαη πνπ ε αξρή ηνπο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηνλ 

έθην θαη ίζσο αθφκε ζηνλ έβδνκν αηψλα π. Υ.» (Easterling – Knox, 2006:77). Γη’ απηφ ην 

ιφγν ε Υίνο δηεθδηθνχζε ηελ αμίσζε ηεο γελέηεηξαο ηνπ πνηεηή, ν νπνίνο σο ξαςσδφο 

δνμάζηεθε, φζν θαλέλαο άιινο (Καθξηδήο, 2005:35).  

Απφ ηνλ Αγψλα Οκήξνπ θαη Ζζηφδνπ γλσξίδνπκε φηη ν κεξνο δηαγσλίζηεθε 

ζηελ Υαιθίδα κε ηνλ Ζζίνδν θαη παξφηη ην πιήζνο ηνλ έθξηλε ληθεηή, δελ πήξε ηειηθά ην  

πξψην βξαβείν, θαζψο ν βαζηιηάο Παλήδεο, ζεψξεζε φηη ληθεηήο έπξεπε λα είλαη απηφο 

πνπ ηξαγνπδά γηα ηελ εηξήλε θαη φρη απηφο πνπ πεξηγξάθεη πνιέκνπο. Γη’ απηφ ην ιφγν 

βξάβεπζε ηνλ Ζζίνδν (Καθξηδήο, 2005:36). Οη βίνη ηνπ αλαθέξνπλ φηη πέζαλε ζηελ Ίν, 

«απφ ζηελνρψξηα, φηαλ δελ κπφξεζε λα θαηαιάβεη έλαλ αηληγκαηηθφ ιφγν πνπ ηνπ είπαλ 

λένη ςαξάδεο» (Καθξηδήο, 2005:36). Καηά ηνπο εξεπλεηέο, σο ηζηνξηθά γεγνλφηα 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ε παξακνλή ηνπ πνηεηή ζηε Υίν θαη ν ζάλαηφο ηνπ ζηελ Ίν.    

 

4. Ζ ζπγγξαθέαο θαη εηθνλνγξάθνο νθία Εαξακπνύθα 
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Ζ νθία Εαξακπνχθα είλαη δσγξάθνο, ζπγγξαθέαο θαη εηθνλνγξάθνο. Γελλήζεθε 

ζηελ Αζήλα ην 1939 θαη ζπνχδαζε δσγξαθηθή ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ θαη ζέαηξν, 

ζην Θέαηξν Σέρλεο, έρνληαο δαζθάινπο ηεο, ηνλ Γηάλλε Σζαξνχρε θαη ηνλ Κάξνιν 

Κνπλ (Εαξακπνχθα, 2019). Σν 1958 εθζέηεη έξγα ηεο ζηελ αίζνπζα ηεο Ακεξηθαληθήο 

Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ, ελψ απφ ην 1959 έσο ην 1961 ζπλερίδεη ηηο ζπνπδέο ηεο ζην 

Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ, παίξλνληαο ηα αληίζηνηρα δηπιψκαηα ζπνπδψλ ζηε 

Εσγξαθηθή, ζηηο Γξαθηθέο Σέρλεο, ζην Αξρηηεθηνληθφ ζρέδην, ζηελ Δηθνλνγξάθεζε, 

ζηελ θελνγξαθία θαη ζηελ Ηζηνξία Σέρλεο (ηβξνπνχινπ, 2000:410-411).  

Σν 1961-1963 ε . Εαξακπνχθα ζπνπδάδεη κε ππνηξνθία ζην Παλεπηζηήκην 

Howard ησλ Ζ.Π.Α, Εσγξαθηθή θαη Γξαθηθέο Σέρλεο. Δθεί νχζα θνηηήηξηα, θεξδίδεη ην 

«πξψην εηήζην βξαβείν Εσγξαθηθήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, απφ ηε κεγάιε ακεξηθαληθή 

εθεκεξίδα Washington Post», γηα ηε ρξηζηνπγελληάηηθε αθίζα ηεο, ε νπνία απεηθνλίδεη 

«κηα ζθελή κε ηνπο ηξεηο κάγνπο θαη κηα ζεηξά απφ επηπρηζκέλα παηδηά. Ζ αθίζα απηή 

δεκηνπξγήζεθε απφ παζηέι θαη κειάλε θαη ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνπο θξηηέο ηνπ 

δηαγσληζκνχ εμαηξεηηθά πξσηφηππε», ελψ ην θαινθαίξη ηνπ 1963 παξαθνινπζεί 

καζήκαηα ζρεηηθά κε ηε κέζνδν γξαθήο παηδηθψλ βηβιίσλ ζην Radliffe College ηεο 

Βνζηψλεο (ηβξνπνχινπ, 2000:410). Σα βηβιία ηεο, ηα νπνία έρεη γξάςεη θαη έρεη 

εηθνλνγξαθήζεη ε ίδηα έρνπλ αγαπεζεί ηδηαίηεξα απφ ηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο. 

πλνιηθά έρεη δεκηνπξγήζεη 80 βηβιία γηα παηδηά κε ζέκαηα πάληα επίθαηξα 

(Εαξακπνχθα, 2019), ελψ είλαη γλσζηή θαη γηα ηα ζθεληθά θαη ηα θνζηνχκηα πνπ 

θηινηερλνχζε ζην Θέαηξν Σέρλεο γηα ηηο παξαζηάζεηο ηνπ Κ. Κνπλ. 

Σν πξψην ηεο παηδηθφ βηβιίν έρεη ηίηιν ην δάζνο θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνξία 

ηεο δηθηαηνξίαο. Με ην βηβιίν απηφ ε . Εαξακπνχθα εμεγεί ζηα παηδηά ηη ζεκαίλεη 

δηθηαηνξία, ηελ νπνία βίσλαλ εθείλε ηελ επνρή. Σν βηβιίν γξάθηεθε ηελ πεξίνδν ηεο 

δηθηαηνξίαο θαη εθδφζεθε ην 1975. Σελ επφκελε ρξνληά εθδίδεηαη ην βηβιίν Πεηάεη – 

Πεηάεη, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε έλα ελαέξην ηαμίδη πάλσ απφ ηελ Αζήλα κέζα ζε έλα 

θαιάζη πνπ ζπγθξαηείηαη απφ έλα κπαιφλη θαη κνηάδεη κε αεξφζηαην. Μέζσ ηνπ έξγνπ 

απηνχ ε . Εαξακπνχθα εμεγεί ζηα παηδηά ηη είλαη ε πφιε θαη εηδηθφηεξα ε Αζήλα ζηελ 

νπνία δνχλε, κε ηελ Αθξφπνιε θαη ηα πνιιά κλεκεία ηεο (ηβξνπνχινπ, 2000:413). 



 124 

Σν 1977 εθδίδεηαη ην βηβιίν Σν Βξσκνρψξη. Ζ ζπγγξαθέαο θαηαπηάλεηαη κε έλα 

νηθνινγηθφ ζέκα, φπνπ κέζσ ηεο ζχληνκεο θαη ιηηήο αθήγεζεο αιιά θαη κέζα απφ ηηο 

επξεκαηηθέο θαη ελδηαθέξνπζεο εηθφλεο ηεο, απνθαιχπηεη ζηα παηδηά ην ζέκα ηεο 

ξχπαλζεο, επηζεκαίλνληαο ηελ επζχλε ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζηε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο (ηβξνπνχινπ, 2000:413).  

Σελ ίδηα ρξνληά ε νθία Εαξακπνχθα πξσηνηππεί πιεζηάδνληαο θαη 

δηαζθεπάδνληαο ηνλ Αξηζηνθάλε γηα παηδηά. Απφ ηηο εθδφζεηο Κέδξνο εθδίδνληαη 

ηέζζεξεηο αξηζηνθαληθέο θσκσδίεο (Δηξήλε, Λπζηζηξάηε, ξληζεο θαη Βάηξαρνη) ηηο 

νπνίεο δηαζθεπάδεη θαη εηθνλνγξαθεί ε ίδηα, ελψ ην 1978 εθδίδεηαη θαη ε ηειεπηαία 

αξηζηνθαληθή θσκσδία ν Πινχηνο.  Μάιηζηα ε  δηεζλήο έθζεζε θαιιηηερληθνχ βηβιίνπ 

ηεο Λεηςίαο ηεο απέλεηκε ράιθηλν κεηάιιην γηα ηελ πξσηνηππία ηεο λα δηαζθεπάζεη ηελ 

αξηζηνθαληθή Λπζηζηξάηε γηα παηδηά (ηβξνπνχινπ, 2000:414).  

Σν 1978 εθδίδνληαη ηα έξγα ηεο Σν ηζίξθν, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε δεκηνπξγία 

ηζίξθνπ απφ ηα «θησρά ηεηξάπνδα ηεο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Εψσλ», Ζ θπξία Αλλνχια 

θαη Ζ Ηζηνξία ηεο Μακάο κνπ, ην νπνίν «δσληαλεχεη κε εηθφλεο θαη καγεπηηθά ρξψκαηα ηε 

δσή ηνπ κεζνπνιέκνπ ζηελ Αζήλα κε ηα λενθιαζηθά θηίξηα, η’ ακάμηα ηεο επνρήο, ηα 

θνξέκαηα θαη ηνλ ηξφπν δσήο». Δπηπιένλ ηελ ρξνληά απηή ε . Εαξακπνχθα δηαθξίλεηαη 

θαζψο αλαθέξεηαη σο εηθνλνγξάθνο ζηνλ Πίλαθα Σηκήο ηνπ Υ. Κ. Άληεξζελ, ζηνλ νπνίν 

θαη πεξηιακβάλεηαη σο κία απφ ηηο θαιχηεξεο εηθνλνγξάθνπο εθείλεο ηεο δηεηίαο 

(ηβξνπνχινπ, 2000:415-416).  

Σν 1980 νη εθδφζεηο Κέδξνο νξγάλσζαλ έθζεζε κε εηθνλνγξαθήζεηο παηδηθψλ 

βηβιίσλ ηεο . Εαξακπνχθα, ελψ αξρίδνπλ λα εθδίδνληαη θαη ηα πξψηα βηβιία ηεο ζεηξάο 

Μπζνινγία, ε νπνία απνηειείηαη απφ δέθα βηβιία κε ζπγγξαθέα θαη εηθνλνγξάθν ηελ 

ίδηα. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1981 ε . Εαξακπνχθα πξαγκαηνπνηεί ηε δεχηεξε έθζεζή ηεο 

κε ζπλζέζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ θεηκέλσλ ησλ αξηζηνθαληθψλ 

θσκσδηψλ θαη ηεο ειιεληθήο Μπζνινγίαο. 

Σν 1982 ην Ίδξπκα Οπξάλε ηεο απνλέκεη ην βξαβείν Παηδηθήο Λνγνηερλίαο γηα 

ηελ πξνζθνξά ηεο ζην παηδηθφ βηβιίν, ελψ ην ιατθφ παξακχζη Ζ Μειηά ηνπ Βαζηιηά πνπ 

δηαζθεχαζε θαη εηθνλνγξάθεζε ε ζπγγξαθέαο εθδφζεθε ην 1983, πξψηα ζηα 

γηαπσλέδηθα θαη κεηά ζηα ειιεληθά, θαηφπηλ παξαγγειίαο γηαπσλέδνπ εθδφηε 

(ηβξνπνχινπ, 2000:418) .  
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Σν 1985 παξνπζηάδεη κηα ζεηξά βηβιίσλ κε ην γάην Φιίη: Ο Φιηη ηαμηδεχεη, Ο 

Φιηη πάεη ζρνιείν, Ο Φιηη πάεη θξνπαδηέξα, Ο Φιηη πάεη γηα ςάξεκα. Γηα ην παηδηθφ 

βηβιίν Ο Φιηη Σαμηδεχεη ε Γπλαηθεία Λνγνηερληθή πληξνθηά ηεο απέλεηκε ην βξαβείν 

«Κψζηαο Διεπζεξνπδάθεο» (ηβξνπνχινπ, 2000:412).  

Ζ νθία Εαξακπνχθα έρεη ζπλεξγαζηεί φκσο θαη κε άιιεο ζπγγξαθείο φπσο ε 

Άιθε Εέε, ε Εψξδ αξή, ε Λία Υαηδνπνχινπ θ.α., εηθνλνγξαθψληαο ηα βηβιία ηνπο, ελψ 

πνιιά έξγα ηεο έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιψζζεο, φπσο γεξκαληθά, ζνπεδηθά, 

γηαπσλέδηθα, ζέξβηθα θ.α.  

ε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο ηνπ Μ. Η. Σ (Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην 

ηεο Μαζζαρνπζέηεο) Κ. Σζίπε, εθδίδνπλ ην 1992 ην βηβιίν γλψζεσλ, Σα Άηνκα έηζη πνπ 

λα ηα θαηαιαβαίλεη θαη ν Γάηνο, φπνπ ηα παηδηά καζαίλνπλ κε απιφ θαη δηαζθεδαζηηθφ 

ηξφπν ηνπο λφκνπο ηεο θχζεο, κε ζθνπφ φηαλ αζρνιεζνχλ ζην ζρνιείν κε ην ζέκα απηφ, 

λα ηνπο είλαη νηθείν (ηβξνπνχινπ, 2000:419).  

Αθνινπζνχλ ηα βηβιία Θέαηξν γηα Παηδηά ην 1993, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

δηαζθεπέο κε ηξαγνχδηα, θνζηνχκηα θαη ζθεληθά απφ ηηο αξηζηνθαληθέο θσκσδίεο θαη 

πξννξίδνληαη γηα ην Νεπηαγσγείν θαη ην Γεκνηηθφ ζρνιείν, Ο Μεγαιέμαλδξνο, ν 

Αίζσπνο ην 1995 θαζψο θαη ηέζζεξεηο κηθξέο ηζηνξίεο πνπ εθδίδνληαη ην 1996 κε ζθνπφ 

λα δηδάμνπλ δηαζθεδάδνληαο ηα παηδηά ζέκαηα φπσο ε νηθνλνκία, ε δηαηξνθή, ε φπεξα 

θαη ε γξίπε: Ο Κνθφο ν Δθνξεηαθφο, Ο Χξαίνο Γαξείνο, Οη Γάκνη ηεο Κφηαο θαη ν 

Μαγνγηαηξφο. Σν 1997 ε ζπγγξαθέαο εθδίδεη κηα ζεηξά γηα κεγαιχηεξα παηδηά: Φίινη, 

Φίινη Καξδηνθίινη θαη ε Μάγηα (ηβξνπνχινπ, 2000:419). Σν 2001 ε νθία Εαξακπνχθα 

πξσηνηππεί μαλά δηαζθεπάδνληαο απηή ηε θνξά ηξαγσδία γηα παηδηά θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηελ ηξηινγία ηνπ Αηζρχινπ Οξέζηεηα. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ πξφθεηηαη γηα κία 

πνιπηάιαληε πξνζσπηθφηεηα, κε ηδηαίηεξε αγάπε ζην παηδηθφ βηβιίν θαη ζηνλ κηθξφ 

αλαγλψζηε. 

 

 

 

 


