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Κεφάλαιο Δεύτερο

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ

•

Εισαγωγή

O Aχιλλέας είναι ένας ξεχωριστός μυθικός ήρωας εξαιρετικά δημο-
φιλής ήδη από την κλασική εποχή. Η δημοφιλία του μεταφέρθηκε 

και στη νεότερη εποχή και διατηρήθηκε μέχρι σήμερα, καθώς ο ίδιος εν-
σαρκώνει το αρχέτυπο του ηρωισμού και της ηρωικής προσωπικότητας, 
με βάση τους χαρακτηρισμούς του Ομήρου γι’ αυτόν στην Ιλιάδα. Από 
την εποχή της Αναγέννησης και μετά, η μορφή του αξιοποιήθηκε στην 
ευρωπαϊκή δραματουργία και λογοτεχνία, με χαρακτηριστικούς σταθ-
μούς στον χώρο της δραματουργίας την Ιφιγένεια του Ρακίνα (1674) 
και την Πενθεσίλεια του Heinrich von Kleist (1807, 1809), ενώ η περί-
πτωση του έργου του Shakespeare Τρωίλος και Χρησηίδα (1609) είναι 
ιδιαίτερη, καθώς αποτελεί ένα αντιηρωικό δράμα. Ο μύθος του Αχιλλέα 
αξιοποιήθηκε επίσης στη νεοελληνική δραματουργία. Εάν στην αρχαία 
τραγωδία, και συγκεκριμένα από τον Ευριπίδη, αξιοποιήθηκε εν μέρει 
και η ζωή του Αχιλλέα εκτός Ιλιάδας, δηλαδή κυρίως στην Αυλίδα, αλ-
λά και σε άλλα μέρη, όπως στο Πήλιο (π.χ. Ηλέκτρα του Ευριπίδη), οι 
πρώτοι νεοέλληνες θεατρικοί συγγραφείς του 19ου αιώνα ασχολήθηκαν 
με την εντός Ιλιάδας ζωή και προσωπικότητά του. Κατά τον 20ό αιώνα 
η έμπνευση των Ελλήνων συγγραφέων είναι διευρυμένη. Άλλα στοιχεία 
του μύθου του, πέρα από την Ιλιάδα και την ομηρική παράδοση, δεν 
αξιοποιήθηκαν από τους συγγραφείς. 

Τα έργα που αξιοποιούν τον μύθο και τη μορφή του είναι τα εξής: 
Ιφιγένεια του Πέτρου Κατσαΐτη (1720, έκδ. 1950), Aχιλλεύς του Αθα-
νάσιου Χριστόπουλου (1805), Η εκδίκησις του Αχιλλέως του Αργυρίου 
Καράβα (1857), Η μήνις του Αχιλλέως του Δ. Ε. Λιβανού (1871), Ιφι-
γένεια εν Αυλίδι του Κόκκου Ταχιτζή (1922-1923), Ιφιγένεια εν Αυλίδι 
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του Αριστομένους Προβελέγγιου (1936), Ιλιάς των Α. Γ. Λεονάρδου και 
Κ. Α. Πετρονικόλου (1947), Πρίαμος και Αχιλλεύς του Σίμου Λιανίδη 
(1953), Αχιλλέας ΙΙ του Γιάννη Πάτση (1979) και Πάτροκλος του Λούλη 
Ποζιόπουλου (1986).1

Α. Ο Αχιλλέας στην Αυλίδα

Ο Αχιλλέας δρα στην Αυλίδα πριν από την αναχώρηση του ελληνικού 
στρατού για την Τροία στα θεατρικά έργα του Κατσαΐτη και του Προ-
βελέγγιου, τα οποία έχουν μεγάλη χρονική διαφορά μεταξύ τους.

Η τραγωδία του Κατσαΐτη έχει ιταλικό πρότυπο (Ifigenia του Lodo-
vico Dolce). Απώτερο πρότυπο είναι η Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευρι-
πίδη. Ο Αχιλλέας εκπληρώνει τον γνωστό από τον Ευριπίδη ρόλο του 
μέχρι την πέμπτη πράξη. Με όσα λέει προς την Κλυταιμνήστρα πα-
ρουσιάζει ενισχυμένο το πατριωτικό στοιχείο. Η πέμπτη πράξη δια-
φοροποιείται και από το ιταλικό έργο και από τον Ευριπίδη. Δεν είναι 
μόνο το αίσιο τέλος με την αναγγελία του γάμου του Αχιλλέα με την 
Ιφιγένεια. Ο γάμος αυτός βέβαια δεν μπορεί να λειτουργήσει πειστικά, 
καθώς ο Αχιλλέας πρόκειται να φύγει άμεσα για την Τροία με τους 
υπόλοιπους Αχαιούς. Εν τούτοις, ακολουθεί μια προγενέστερη παρά-
δοση, στην οποία ο έρωτας των δύο νέων παίζει σημαντικό ρόλο, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ιφιγένεια του Ρακίνα, που στηρίζεται 
βέβαια στην ίδια την τραγωδία του Ευριπίδη.

Στην πέμπτη πράξη αποθεώνεται ο πατριωτισμός, πρωτόγνωρος για 
τα δεδομένα της δραματουργίας του πρώιμου 18ου αιώνα,2 κυρίως στα 

1. Το έργο του Ποζιόπουλου, που αποτελεί ακριβή δραματοποίηση της Ιλιάδας (Ευ-
σεβία Χασάπη-Χριστοδούλου, Η ελληνική μυθολογία στο νεοελληνικό δράμα. Από την 
εποχή του Κρητικού Θεάτρου έως το τέλος του 20ού αιώνα, πρόλογος Βάλτερ Πού-
χνερ, τόμ. Β΄, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 1070), δεν κατέστη δυνατόν 
να βρεθεί, όπως και τα έργα του Λιβανού και του Ταχιτζή. Για το τελευταίο έργο, που 
αποτελεί, σύμφωνα με μια κριτική, «πρωτότυπη παρωδία», βλ. Χασάπη-Χριστοδούλου, 
Η ελληνική μυθολογία στο νεοελληνικό δράμα. …, τόμ. Α΄, University Studio Press, 
Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 652, 727. Τα έργα του συγκεκριμένου κεφαλαίου ενδέχεται να 
είναι περισσότερα λόγω της εμφάνισης και παρουσίασης στο θέατρο μεγάλου αριθμού 
θεατρικών έργων κατά τα τελευταία χρόνια.

2. Βάλτερ Πούχνερ, «Ο Πέτρος Κατσαΐτης και το κρητικό θέατρο», Ευρωπαϊκή Θε-
ατρολογία. Ένδεκα Μελετήματα, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα 1984, σ. 214.
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λόγια του Αγαμέμνονα, ο οποίος τονίζει το κοινό καλό που θα υπη-
ρετηθεί με τη θυσία της κόρης του. Κατηγορεί μάλιστα και όσους τον 
κατέκριναν ότι άλλαξε γνώμη λέγοντας ότι ποτέ δεν άλλαξε τη γνώμη 
του για τη θυσία. Τα λόγια του έρχονται σε κωμική αναντιστοιχία με 
τη στάση του στην αρχή του έργου, όπου φανέρωσε στον δούλο του την 
επιθυμία να σώσει τη κόρη του από τη θυσία. Εκεί δηλώνει ότι μετά-
νιωσε για τη συγκατάθεσή του στη θυσία της και τη δρομολόγησή της 
με την πρόσκληση της γυναίκας και της κόρης του, δήθεν για να πα-
ντρευτεί τον Αχιλλέα η Ιφιγένεια. Η άφιξη των δύο γυναικών όμως τον 
προλαβαίνει.

Ο Αχιλλέας αναφέρεται στη θιγείσα τιμή του από τη στάση του Αγα-
μέμνονα και επιμένει στην προσβολή που του έγινε από αυτόν. Με με-
γάλη δυσκολία θα συμφωνήσει στη θυσία της Ιφιγένειας. Η προσβολή 
που του έγινε, αλλά και ο άδικος θάνατος της Ιφιγένειας του έχουν κο-
στίσει. Εκφράζει έναν ορθολογισμό, που είναι σύμφωνος με το πνεύμα 
απομυθοποίησης που εκφράζεται σε όλη την τραγωδία του Κατσαΐτη. 
Χαρακτηριστικός είναι ο έπαινος της ομορφιάς της Ιφιγένειας, που έρ-
χεται σε αντίθεση με όσους έχουν ασχημίσει το όνομά του.3 Περιγράφει 
την ομορφιά των χαρακτηριστικών των μερών και μελών του σώματος 
της ηρωίδας ακολουθώντας την προγενέστερη λογοτεχνική και δραμα-
τουργική παράδοση, όπως είναι γνωστή από την Αναγέννηση και μετά, 
αλλά και τη λαϊκή παράδοση του δημοτικού τραγουδιού.4 Ουσιαστικά 
είναι ένας απενεργοποιημένος και εγκλωβισμένος ήρωας, ο οποίος δεν 

3. Χρησιμοποιεί τη φράση ασχημίσασι τόσο το όνομά μου (Πέτρος Κατσαΐτης, 
Ιφιγένεια, στον τόμο Ιφιγένεια – Θυέστης – Κλαθμός Πελοποννήσου ανέκδοτα έργα, 
κριτική έκδοση με εισαγωγή, σημειώσεις και γλωσσάριο Ε. Κριαρά, 43 Collection de 
l’Institut Français d’Athènes, Αθήνα 1950, Ε΄ α΄ 89, σ. 83).

4. Για παράδειγμα, θυμίζει την περιγραφή της Πανώριας από τον Γύπαρη στο ποι-
μενικό δράμα του Γεώργιου Χορτάτση Πανώρια. Πρόκειται για τον λεγόμενο canone 
breve του Πετράρχη, δηλαδή την περιγραφή του σώματος μέχρι το στήθος της γυναίκας. 
Χαρακτηριστικό είναι το ερωτικό δημοτικό τραγούδι Η πεντάμορφη (Massimo Peri, 
«Τα χρώματα της ομορφιάς», στον τόμο Κρήτη και Ευρώπη: Συγκρίσεις, συγκλίσεις 
και αποκλίσεις στη λογοτεχνία, εκδ. επιμ.: Κωστής Ψυχογιός, Κέντρο Κρητικής Λογο-
τεχνίας, Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Βάρβαροι, Δήμος «Νίκος Κα-
ζαντζάκης», 30 Ιουνίου, 1 και 2 Ιουλίου 2000), Χορηγός: Moυσείο Νίκου Καζαντζάκη, 
Βαρβάροι Κρήτης 2001, σ. 59· Τα τραγούδια των Ελλήνων, Α΄ Ακριτικά Της αγάπης 
Παραλογές, σε Βασική Βιβλιοθήκη, Άγις Θέρος εσύναξε κ’ ερμήνευσε, έκδοση Εθνική, 
Αετός, Αθήνα 1951, σ. 197). 
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μπορεί να φανερώσει τον ανδρισμό και τον ηρωισμό του. Είναι βαθιά 
διχασμένος και θέλει να εκδικηθεί όσους τον πρόσβαλαν. Δεν είναι μόνο 
αντίθετος με τον ιλιαδικό Αχιλλέα, αλλά παρουσιάζεται ακόμη πιο αδύ-
ναμος από τον Αχιλλέα της τραγωδίας του Ευριπίδη. 

Η έμμετρη τραγωδία σε τέσσερις πράξεις5 του Προβελέγγιου Ιφι-
γένεια εν Αυλίδι παρουσιάζει αρκετές διαφοροποιήσεις από την αντί-
στοιχη τραγωδία του Ευριπίδη. Λείπει ο Ορέστης και έχουν προστεθεί 
οι Κάλχας, Θερσίτης και Οδυσσέας. Τα Χορικά λείπουν. Αντί της παρό-
δου του Χορού υπάρχει ο πρόλογος του έργου, στον οποίο εμφανίζεται 
πληθώρα προσώπων, όπως ναύτες, οπλίτες και νέες από τη Χαλκίδα, οι 
οποίες συνδιαλέγονται με τους ναύτες. Συνομιλούν εναλλάξ η κάθε μία 
από τις πέντε νέες με τους ναύτες διατηρώντας τη συλλογικότητά τους. 

Η σύγκρουση Αγαμέμνονα και Μενέλαου είναι σφοδρή. Μεσολαβεί 
ο Οδυσσέας. Ο Μενέλαος είναι πιο ήπιος και εκφράζει απλώς τη λύπη 
του μετά την αναγγελία της άφιξης της κόρης του Αγαμέμνονα. Δεν 
μετανιώνει για τη στάση του να επιμείνει στη θυσία της Ιφιγένειας, 
αντίθετα απ’ ό,τι συμβαίνει στον Ευριπίδη. Η σύγκρουση με τον Κάλχα 
είναι επίσης σφοδρή και άμεση, στοιχείο που δεν υπάρχει στον Ευριπί-
δη. Το κατηγορητήριο των δύο αδελφών προς τους μάντεις στον Ευριπί-
δη μετατρέπεται σε απευθείας αντιπαράθεση Αγαμέμνονα και Κάλχα 
στον Προβελέγγιο. Ο Αγαμέμνονας τον κατηγορεί ως ψευτομάντη,6 ενώ 
δεν είναι καθόλου θεοσεβής. Το πνεύμα της λογοκρατίας και της αμφι-
σβήτησης των χρησμών επικρατεί στη συμπεριφορά του. 

Ο Αχιλλέας συμμετέχει στη δεύτερη και στην τρίτη πράξη του έργου. 
Στη δεύτερη πράξη η αλήθεια για την Ιφιγένεια αποκαλύπτεται και ο 
Αχιλλέας εμφανίζεται ως σωτήρας της, δίνοντας υπόσχεση στη μητέρα 
της για τη σωτηρία της. Στον Ευριπίδη, ο Αχιλλέας κατηγορεί τον Κάλ-
χα στην Κλυταιμνήστρα, μιλά σε αυτήν για την ενοχή του Αγαμέμνονα 
και την προσβολή προς αυτόν με τη δήθεν υπόσχεσή του για έναν γάμο 
και δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει το σπαθί του, αν χρειαστεί. Η Κλυ-
ταιμνήστρα τον επαινεί. Προτείνει δε στη βασίλισσα να εξαντλήσει όλα 

5. Περιέχει 1470 ιαμβικούς στίχους (Χασάπη-Χριστοδούλου, Η ελληνική μυθολογία 
στο νεοελληνικό δράμα. Από την εποχή του Κρητικού Θεάτρου έως το τέλος του 
20ού αιώνα, τόμ. Α΄, ό.π., σ. 638). Το έργο αναγγέλλεται ως τετράπρακτο στην έκδοση 
του 1936, αλλά περιέχει τρεις πράξεις.

6. Αριστομένης Προβελέγγιος, Ιφιγένεια εν Αυλίδι τραγωδία εις πράξεις τέσσαρας, 
τύποις «Ρυθμού», Αθήναι 1936, σ. 47.
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τα περιθώρια για να μεταπείσει τον σύζυγό της. Στον Προβελέγγιο, ο 
ήρωας είναι σχετικά λιγόλογος και δεν θίγει τα παραπάνω ζητήματα, 
εκτός από την αναφορά στον εμπαιγμό του από τον Αγαμέμνονα. 

Η πιο σημαντική διαφοροποίηση από την τραγωδία του Ευριπίδη εί-
ναι ότι η Ιφιγένεια εμφανίζεται εξαρχής διατεθειμένη να θυσιαστεί και 
έτσι το ζήτημα, χωρίς ένα σημαντικό εμπόδιο, οδηγείται προς τη λύση 
του. Η Ιφιγένεια παρουσιάζεται μονοδιάστατη, λιγότερο ανθρώπινη και 
χωρίς αλλαγή στάσης, εκφέροντας έναν πατριωτικό λόγο που εξαίρει 
την πράξη της στο όνομα της πατρίδας, αλλά και του πατέρα της.7 Προ-
βάλλει έναν πολιτισμικό μεγαλοϊδεατισμό, τον μόνο που έμεινε μετά 
την απενεργοποίηση της Μεγάλης Ιδέας, αναφέροντας ότι ο Αχιλλέας 
είναι πρόδρομος ήρωας … ήρωα πιο μεγάλου (σ. 59), δηλαδή του Με-
γάλου Αλεξάνδρου. 

Ο Αγαμέμνονας εμφανίζεται μικρόψυχος, ασεβής και φοβισμένος, 
όπως και στον Ευριπίδη, μόνο που στον Προβελέγγιο συνεχίζει να αντι-
στέκεται στη θυσία και μετά την αποδοχή της από την κόρη του. Ξεχω-
ριστή είναι η συμπεριφορά της Κλυταιμνήστρας, η οποία εξακολουθεί 
να αντιστέκεται σχεδόν μέχρι το τέλος του έργου στη θυσία της κόρης 
της. Είναι η τραγική φιγούρα της μητέρας, η οποία δεν μπορεί με κα-
νέναν τρόπο να αποδεχτεί τη θυσία της κόρης της και βρίσκεται σε 
κατάσταση συνεχούς θρήνου, προδιαγράφοντας την υπόλοιπη ζωή της. 
Η μοίρα της παρουσιάζεται εχθρική και η ίδια αισθάνεται ότι θυσιάζε-
ται. Είναι μια ζωντανή-νεκρή και κανένα αντιστάθμισμα δεν μπορεί να 
υπάρξει γι’ αυτήν. Εμφανίζεται ατρόμητη, ακόμη και όταν αναγγέλλε-
ται ότι το στράτευμα όλο πλησιάζει (σ. 60) εναντίον της. Στον Ευριπί-
δη δείχνει φοβισμένη στο άκουσμα αυτό και περιμένει τη συνδρομή του 
Αχιλλέα. Και οι δύο γονείς της Ιφιγένειας αποποιούνται τη βασιλική 
ιδιότητα,8 ενώ η Κλυταιμνήστρα δεν χάνει την ευκαιρία να τονίσει τη 
θλιβερή μοίρα της γυναικός (σ. 63), η οποία επωμίζεται το συναισθη-
ματικό φορτίο μιας απώλειας ευρισκόμενη σε κατάσταση πραγματικού 
και ψυχολογικού εγκλεισμού. Διαφόρων ειδών «αθανασίες» αντιπαρα-
τίθενται. Η Ιφιγένεια θεωρεί τη θυσία της συνώνυμη της αθανασίας, η 
αθανασία του Αχιλλέα θα κατακτηθεί στην Τροία, ενώ η Κλυταιμνή-
στρα επικαλείται τη γήινη «αθανασία» του πόνου (σ. 62). Η έκφραση 

7. Σε κάποιο σημείο αναφέρει και τη μητέρα της.
8. Δηλώνει ότι είναι Του πόνου … βασίλισσα (στο ίδιο, σ. 63).
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της Ιφιγένειας προς τον Αχιλλέα Έχεις για νύφη την αθανασία (σ. 59) 
υπονοεί τη μυθική σύνδεση γάμου και θανάτου, αφού η μοίρα του Αχιλ-
λέα είναι γνωστή. Η Κλυταιμνήστρα υποχρεώνεται μόνο στο τέλος να 
αποδεχτεί τη θυσία, αφού δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.

Ο ρόλος του Αχιλλέα δεν μπορεί να αξιολογηθεί, καθώς δεν αγωνί-
ζεται καθόλου να σώσει την Ιφιγένεια. Αρκείται να εκφράσει τον θαυ-
μασμό του για την απόφαση και αποστολή της. Παραμένει ένα άτονο 
πρόσωπο, περισσότερο αδιάφορο από την τραγωδία του Ευριπίδη. 

Η κατάληξη της πλοκής παραμένει ανοιχτή. Κανείς δεν γνωρίζει αν 
πραγματοποιείται ή όχι η θυσία. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά. Η 
Κλυταιμνήστρα λιποθυμά την κρίσιμη στιγμή. Το έργο μετεωρίζεται με-
ταξύ υπερφυσικής και ρεαλιστικής λύσης, πραγματοποίησης ή μη πραγ-
ματοποίησης της θυσίας. Περισσότερο κλίνει προς την πρώτη επιλογή. 

Β. Ο Αχιλλέας στην Τροία

Τα περισσότερα νεοελληνικά έργα αξιοποιούν τη μυθική μορφή του 
Αχιλλέα ως προς τη δράση του στην Τροία.

To έμμετρο Δράμα ηρωικόν εις την αιολοδορικήν διάλεκτον ή Αχιλ-
λεύς του Αθανάσιου Χριστόπουλου παρουσιάζεται στην ενότητα για 
τον μύθο του Οδυσσέα. Το έργο αξιοποιεί μέρος από τις ραψωδίες Α, 
Ι και Π της Ιλιάδας και καταλήγει στον θάνατο του Πάτροκλου. Είναι 
χωρισμένο σε τέσσερις σκηνές, ενώ χρησιμοποιούνται διάφορα μέτρα. 
Παρουσιάστηκε μάλιστα με τον τίτλο Ο θάνατος του Πατρόκλου από 
τον ελληνικό θίασο στο Βουκουρέστι το 1819.9 Το έργο δεν έχει μόνο 
ιστορική αξία, αλλά και επιμέρους ποιοτικά στοιχεία.10 Είναι πολυπρό-
σωπο, αλλά κυριαρχεί η μορφή του Αχιλλέα.

Η μορφή του Αχιλλέα υπόκειται στους περιορισμούς της Ιλιάδας. 
Αποτελεί μια ηρωική μορφή, που όμως δεν μπορεί στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου έργου να φανερώσει τον ηρωισμό της. Συμμετέχει στην 
πρώτη, στην τρίτη και στην τέταρτη σκηνή. Στην πρώτη σκηνή του έργου 
έρχονται στο κατάλυμά του ο Οδυσσέας, ο Αίας και ο Φοίνικας, ώστε 

9. Δημήτρης Σπάθης, Ο Διαφωτισμός και το νεοελληνικό θέατρο. Επτά μελέτες, 
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 23.

10. Μ. Βάλσας, Το νεοελληνικό θέατρο από το 1453 έως το 1900, Μτφρ.-Εισαγω-
γή-Σημειώσεις Χαρά Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Ειρμός, Αθήνα 1994, σ. 305.
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να τον πείσουν να πάρει πάλι μέρος στον πόλεμο, αφού οι Αχαιοί κιν-
δυνεύουν από τους Τρώες. Η δεύτερη σκηνή διαδραματίζεται στη σκη-
νή του Αγαμέμνονα. Ο ήρωας αναμένει τα αποτελέσματα της πρεσβεί-
ας στον Αχιλλέα, δέχεται τους κατασκόπους που επιστρέφουν από το 
εχθρικό στρατόπεδο και καταστρώνει με τον Νέστορα σχέδιο δράσης. 
Η πρεσβεία προς τον Αχιλλέα επιστρέφει άπρακτη. Στην τρίτη σκηνή ο 
Πάτροκλος παρεμβαίνει αποφασιστικά και πείθει τον Αχιλλέα να πάρει 
μέρος στον πόλεμο φορώντας την πανοπλία του. Στην τέταρτη σκηνή 
αναγγέλλεται ο θάνατος του Πατρόκλου κατά τη διάρκεια της μάχης 
με τους Τρώες. Ακολουθεί ο θρήνος του Αχιλλέα για τον φίλο του και η 
συμφιλίωσή του με τον Αγαμέμνονα.

Ο Αχιλλέας δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πρότυπο προς μίμηση 
στο έργο, πέρα από την τελική του συμφιλίωση με τον Αγαμέμνονα, η 
οποία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ήρωας είναι ο Πάτροκλος, 
ο οποίος, ως νεκρός, θα τιμηθεί με τους τιμές που αρμόζουν σε έναν 
ήρωα. Αγωνίστηκε για την Ελλάδα και δεν ανέχθηκε την ήττα της από 
τους Τρώες. Είπε χαρακτηριστικά στον Αχιλλέα κατά την τρίτη σκηνή:

Tι την θέλεις την ανδρείαν; πού ανδρείος θα δειχθής;
Εις τον άδην; εις τον τάφον; Με την γην όταν σμιχθής;11 

Τα τελικά λόγια του Αγαμέμνονα για τον Πάτροκλο είναι χαρακτη-
ριστικά: 

Ας υπάγωμεν δε όλοι, να δεχθούμεν τον κοινόν,
Της Ελλάδος ευεργέτην, κ’ Ήρωα παντοτεινόν. (σ. 80) 

Η γενναιότητα του Πάτροκλου λειτουργεί ως μια μορφή παρακίνη-
σης για τον Αχιλλέα, αφού η αξία αυτή είναι η υπέρτατη στον κώδικα 
αξιών της ηρωικής εποχής.12 Ο Αχιλλέας χωρίς την ανδρεία του δεν έχει 
λόγο ύπαρξης, σύμφωνα με τον Πάτροκλο. Δεν μεταπείθεται όμως ο 

11. Αθανάσιος Χριστόπουλος, Δράμα ηρωικόν ο Αχιλλεύς, έκδοσις Β.΄, Εκδίδοται 
επιμελεία και δαπάνη Κωσιμά Εσφιγμενίγου, εν Βώλω, τύποις Νικολάου Χ. Ρουσοπού-
λου, 1892, σ. 58.

12. Οι δύο ήρωες στο επίπεδο της γενναιότητας έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Ο 
Πάτροκλος στο πεδίο της μάχης λειτούργησε ως πάνθηρ φονικός (στο ίδιο, σ. 73), όπως 
λέει ο Αντίλοχος. Αυτό σημαίνει ότι ξεπέρασε κάθε μέτρο και η τιμωρία του ήταν θέμα 
χρόνου. Αντίστοιχα, η μανία του Αχιλλέα εναντίον του Έκτορα είναι τόσο μεγάλη, ώστε 
δηλώνει ότι θα τοξεύσει στον Άδη το είδωλο του νεκρού Έκτορα.
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Αχιλλέας, έχοντας ως δικαιολογία τον χρησμό που πήρε από το μαντείο 
των Δελφών. Ο Πάτροκλος του ζητά και ο χρησμός να βρίσκεται σε ισχύ, 
αλλά και οι Έλληνες να σωθούν. Μάταια όμως. Η λύπηση του Αχιλλέα 
για τους Έλληνες δεν μεταφράζεται σε δράση του στο πεδίο των μαχών, 
παρά μόνο μέσω του Πάτροκλου και των Μυρμιδόνων. Η απόκλισή του 
από το ηρωικό σύστημα αξιών είναι εμφανής.13 

Στην πρώτη σκηνή υπάρχει αντιπαραβολή της στάσης του Αχιλλέα 
με τις αξίες που οι υπόλοιποι ήρωες αντιπροσωπεύουν. Πρόκειται για 
την ευλάβεια, τη φιλία, την τιμή, τη φιλοστοργία και τη συνεργασία. Ο 
Αίαντας τις εκφράζει χαρακτηριστικά σε όσα λέει, που υπερβαίνουν 
τη στάση του στη ραψωδία Ι της Ιλιάδας. Ο πόλεμος για τον Αίαντα 
δεν έγινε μόνο για την Ελένη, αλλά και για της Ελλάδος την αισχύνην 
(σ. 33). Πρόκειται για έναν πόλεμο που έχει ευρύτερες διαστάσεις και 
αφορά την τιμή της Ελλάδας. Ο Αχιλλέας, ακολουθώντας τη στάση του 
Αχιλλέα της Ιλιάδας, επιμένει ότι ο πόλεμος οφείλεται στην Ελένη απο-
κλειστικά και καταλήγει:

K’ εις τον πόλεμόν σας τούτον, χωρίς λόγον εκινήθην. (σ. 33) 

Η βασικότερη αναφορά του Aίαντα είναι, κατά τη γνώμη μας, η εξής:

Ευλαβή σου καν το αίμα, της καλής μας συγγενείας,
Και τους φύλακας θεούς μας, της συγγενικής εστίας. (σ. 32)

Η αναφορά αυτή παραπέμπει στην πολιτιστική και κοινωνική ταυ-
τότητα των Ελλήνων στο πέρασμα των αιώνων, θυμίζοντας το όμαιμον, 
ομόγλωσσον, ομόθρησκον και ομότροπον του Ηροδότου. Ο Αχιλλέας 
όμως ακυρώνει όλες τις αξίες που οι Έλληνες αντιπροσωπεύουν και 
δεν φοβάται ούτε την καταδίκη του από Έλληνες και βαρβάρους (σ. 
32), όπως χαρακτηρίζει τους Τρώες ο Αίαντας, παρά τις προειδοποι-
ήσεις του Σαλαμίνιου ήρωα. Η αποξένωσή τoυ από τους υπολοίπους 
αρχηγούς είναι χαρακτηριστική. Ακολουθεί τη δική του πορεία και μό-
νο ο θάνατος του Πάτροκλου τον οδηγεί σε σύγκλιση με τους Αχαιούς 

13. Δήμητρα Δ. Ξύστρα, Ερμηνευτική προσέγγιση της Ραψωδίας Ω στην Ιλιάδα· 
Ανθρωπιστικές Αξίες· “Δια νύκτα μέλαιναν”: Η σημειολογία της νύχτας στην εταιρική 
ομιλία Πρίαμου-Αχιλλέα· η μορφή του Αχιλλέα στην Ιλιάδα, μεταπτυχιακή διπλωμα-
τική εργασία, Καλαμάτα 2015, σσ. 106-107, 110· Pantelis Μichelakis, Αchilles in Greek 
tragedy, Cambridge 2002, σσ. 16-17.
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και στην έκφραση ενός καθυστερημένου πατριωτικού και συναινετικού 
πνεύματος. Η ανδραγαθία του Πάτροκλου δεν μπόρεσε να τον παρη-
γορήσει παρά λίγο. Η φιλία και η απώλεια του φίλου δεν μπορούν να 
αντισταθμιστούν με καμία πράξη γενναιότητας.14 

Το δράμα μπορεί να λειτουργήσει σε ηθικοδιδακτικό επίπεδο μέσω 
της τελικής συμφιλίωσης των Ελλήνων, όπως εκφράζεται από τις εξελί-
ξεις και από τα λόγια του Νέστορα, αλλά και σε παραινετικό, συμβου-
λευτικό επίπεδο προς τους βασιλείς και ηγεμόνες, μέσα από τα λόγια 
του Αγαμέμνονα, ο οποίος, απευθυνόμενος και στον εαυτό του, συνιστά 
μετριοπάθεια και αποφυγή των παθών στη διακυβέρνησή τους.15 Η αξία 
της ίδιας της Ελλάδας, η ευημερία της και το κοινό καλό είναι αυτά που 
τονίζονται στην κατάληξη της πλοκής του έργου. 

Η τραγωδία του Αργύριου Καράβα Η εκδίκησις του Αχιλλέως θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ως συνέχεια του δράματος του Χριστόπουλου. 
Το έργο εκδόθηκε το 1833 με τον τίτλο Ο θάνατος του Έκτορος, αρ-
γότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 1840 με τον τίτλο Η εκδίκησις του 
Αχιλλέως και στη συνέχεια το 1857 με τον ίδιο τίτλο (Η εκδίκησις του 
Αχιλλέως) στο Εγχειρίδιον της Νεοελληνικής γλώσσης.16 Πρόκειται για 
το ίδιο έργο σε διαφορετικές εκδοχές. Η ανάλυση στηρίζεται στην τε-
λευταία έκδοση. Ο Καράβας υπήρξε σημαντικός Χίος λόγιος, ο οποίος 
γλύτωσε τη ζωή του από τη σφαγή της Χίου. Υπήρξε καθηγητής στο 
Γυμνάσιο Χίου από το 1847 έως το 1871, ενώ από το 1833 και μετά εξέ-
δωσε αρκετά βιβλία στη Σμύρνη.17 

Το έργο αυτό αποτελεί θεατρική διασκευή της Ιλιάδας και συγκε-
κριμένα της Χ και Ω ραψωδίας. Είναι έμμετρο πεντάπρακτο, χωρισμέ-

14. Βλ. James M. Redfield, H τραγωδία του Έκτορα. Φύση και πολιτισμός στην 
Ιλιάδα, μτφρ. Ολυμπία Μπακάλη, επιμ. Χρήστος Γραμματικός, Ευρύαλος, Αθήνα 1992, 
σσ. 20-21, 27, 139.

15. Βλ. Σπάθης, ό.π., σ. 25.
16. Susana Lugo Mirón, Η λειτουργία των ομηρικών ηρώων στο ελληνικό θέατρο 

του πρώτου μισού του 19ου αιώνα (περίληψη), Universidad de la Laguna, 2002, σσ. 67-
68, 70, 73-74. 

17. Της ίδιας, «Αργύριος Καράβας: ένας άγνωστος δραματουργός του περασμένου 
αιώνα στη Χίο», στον τόμο Το Αιγαίο στο Θέατρο. Μορφές – Ιδέες – Εποχές (Νί-
κος Σηφουνάκης· Ίον Κόζαρ· Βάλτερ Πούχνερ· Κώστας Γεωργουσόπουλος· Πλάτων 
Μαυρομούστακος· Susana Lugo Mirοn· Κώστας Ασημακόπουλος· Κάρολος Μητσά-
κης), Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου, Θεατρικό Μουσείο, Ερίννη, 
Στρατής Γ. Φιλιππότης, Αθήνα 2001, σσ. 66-71.
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νο σε σκηνές κατά τη συνήθεια της εποχής. Συμμετέχουν οι Αχιλλέας, 
Έκτορας, Πρίαμος, κήρυκας, Εκάβη, Ανδρομάχη, Αστυάνακτας, Απόλ-
λων, στρατιώτες και υπηρέτες. Το έργο κλείνει με ένα Χορικό, προσεγ-
γίζοντας με τον τρόπο αυτό την αρχαία τραγωδία. Ο Αχιλλέας είναι ο 
μόνος Αχαιός που συμμετέχει στη δράση, και η συμμετοχή του περιο-
ρίζεται μόνο στην πρώτη και στην τέταρτη πράξη. Το κύριο πρόσωπο 
της τραγωδίας είναι ο Έκτορας, ενώ ο Αχιλλέας έχει σημαντική παρου-
σία, αλλά βρίσκεται σε δεύτερο πλάνο. Το έργο διαδραματίζεται στην 
Τροία, αλλά και στη σκηνή του Αχιλλέα (τέταρτη πράξη). Οι στίχοι είναι 
δεκαπεντασύλλαβοι, εκτός από την εισαγωγή νέων μετρικών σχημάτων 
προς το τέλος της τραγωδίας στην τελευταία εκδοχή του έργου (1857), 
που είναι εκτεταμένη σε σχέση με την αρχική, με το Χορικό να είναι 
γραμμένο σε ενδεκασύλλαβους τρίστιχους.18

Παρότι το έργο ακολουθεί σε γενικές γραμμές την Ιλιάδα, παρουσιά-
ζει και ορισμένες σημαντικές αλλαγές. Είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να εστιάσει σε δύο δοκιμασίες: τη δοκιμασία του Έκτορα πριν 
από τη μονομαχία του με τον Αχιλλέα και τη δοκιμασία του Πρίαμου 
πριν από τη μετάβασή του στη σκηνή του Αχιλλέα, για να ζητήσει το 
σώμα του νεκρού γιου του, προκειμένου να το θάψει. Τον Έκτορα προ-
τρέπουν να μην μεταβεί στη μονομαχία με τον Αχιλλέα, ο πατέρας του 
Πρίαμος, η μητέρα του Εκάβη, η γυναίκα του Ανδρομάχη, η οποία μά-
λιστα παρουσιάζει ενώπιόν του τον γιο τους Αστυάνακτα, τον οποίο 
στο τέλος ασπάζεται ο πατέρας του, μάταια όμως. Αργότερα, μετά τον 
θάνατο του Έκτορα, η Εκάβη προσπαθεί να εμποδίσει τον Πρίαμο να 
μεταβεί στη σκηνή του Αχιλλέα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η δραματική 
κατάσταση από την πλευρά των Τρώων είναι ισχυρή. Τον Καράβα δεν 
τον ενδιαφέρει η ίδια η μονομαχία των δύο ηρώων, αλλά όσα προηγού-
νται και όσα ακολουθούν. 

Ο Αχιλλέας παρουσιάζει δύο διαφορετικά πρόσωπα, όπως και στην 
Ιλιάδα. Στον κατάλογο των προσώπων αναφέρεται ως ήρως.19 Χαρα-
κτηριστικός είναι ο ατομικός ηρωισμός του. Αποτελεί έναν ακούσιο ευ-
εργέτη των Αχαιών. Η επιστροφή του στη μάχη οφείλεται στον θάνατο 
του Πάτροκλου και όχι στην επιθυμία προσφοράς υπηρεσίας στον κοινό 

18. Lugo Mirón, Η λειτουργία των ομηρικών ηρώων …, ό.π., σ. 79.
19. Αργύριος Καράβας, Η εκδίκησις του Αχιλλέως, τραγωδία εις πέντε πράξεις, στο 

Εγχειρίδιον της Νεοελληνικής γλώσσης, τόμος Δεύτερος, Ποίησις, Μέρος Τρίτον, εκ της 
τυπογραφίας Α. Δαμιανού, εν Σμύρνη 1857, σ. 82.
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αγώνα των Αχαιών.20 Η αξία που συνεχώς τονίζει είναι η φιλία του 
προς τον Πάτροκλο, μια ισχυρή αξία στον κώδικα αξιών του αρχαίου 
κόσμου,21 και η θιγείσα τιμή του που απαιτεί εκδίκηση σε βάρος του 
Έκτορα και των Τρώων. Για μία και μοναδική φορά χρησιμοποιεί πλη-
θυντικό αριθμό, στον μονόλογό του (Α΄ δ΄), για να δηλώσει την επιθυμία 
του να πείσει τους Αχαιούς να στραφούν εναντίον των Τρώων. Αυτή η 
στάση συλλογικότητας και πατριωτισμού δεν διαρκεί όμως πολύ, κα-
θώς αναλογίζεται ότι ο φίλος του βρίσκεται στη σκηνή του άταφος. Στην 
Ιλιά δα τα λόγια αυτά τα απευθύνει στους Αχαιούς, χωρίς όμως αναφο-
ρά στην πατρίδα ή σε άλλες αξίες. Η διαφοροποίηση αυτή του Καράβα 
προφανώς στοχεύει να τονίσει τη μόνωση και τον πόνο του Αχιλλέα, την 
αδυναμία του να επικοινωνήσει με τους συμπολεμιστές του. Ο Απόλλων 
τού στέκεται εμπόδιο, καθώς προσπαθεί να τιθασεύσει την εκδικητική 
ορμή του, αλλ’ αυτό δεν είναι ικανό να αναιρέσει την απόφασή του για 
μονομαχία με τον Έκτορα. Το γεγονός ότι ο Απόλλων αναφέρει το ενδε-
χόμενο του θανάτου του στη μονομαχία, εάν θελήσουν οι θεοί, αποτελεί 
την πρώτη διαφοροποίηση από την Ιλιάδα στην τραγωδία του Καράβα. 
Προφανώς το εμπόδιο αυτό εμφανίζεται στο έργο, έτσι ώστε να υπάρ-
ξει μια μικρή αντιστάθμιση των εμποδίων, για να μην λειτουργήσουν 
όλα στην πλευρά των Τρώων, κάτι που θα καθιστούσε την πλευρά του 
Αχιλλέα δραματουργικά αδύναμη. Επιπλέον, η εξέλιξη αυτή, σύμφω-
να με τη Lugo Mirón, συνιστά μια «νέα προοπτική», «μια νέα κριτική 
ματιά στις πράξεις των ηρώων», εκτός από τη δημιουργία δραματικής 
έντασης.22 Ο Αχιλλέας κινείται μεταξύ αγριότητας και φιλότητας, όπως 
και στην Ιλιάδα. Η αγριότητά του φανερώνεται όχι μόνο στους χαρα-
κτηρισμούς των Τρώων γι’ αυτόν, αλλά και σε συγκεκριμένες στάσεις 
του, όπως η υβριστική του συμπεριφορά προς τον Έκτορα, η απόρριψη 
του όρκου προς τους θεούς για τον σεβασμό του νεκρού αντιπάλου μετά 
τη μονομαχία, σύμφωνα με την πρόταση του Έκτορα που μεταφέρει 
ο κήρυκας23 και, τελικά, το γεγονός ότι είναι κατά περίπτωση ασεβής 

20. Lugo Mirón, Η λειτουργία των ομηρικών ηρώων …, ό.π., σ. 78.
21. Αλέξανδρος Φραντζής, Μεταμορφώσεις του επικού ήρωα: λογοτεχνικές όψεις 

του Αχιλλέα από τον Όμηρο έως το 21ο αιώνα, διπλωματική εργασία, Τμήμα Θεατρι-
κών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πα-
τρών, Πάτρα 2019, σ. 25εξ.

22. Lugo Mirón, Η λειτουργία των ομηρικών ηρώων …, ό.π., σ. 81.
23. Ξύστρα, ό.π., σ. 146. Τα λόγια του κήρυκα στην Ιλιάδα τα εκφωνεί ο ίδιος ο 

Έκτορας προς τον Αχιλλέα πριν από τη μονομαχία τους. Ο Αχιλλέας στην απάντησή 



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΡΩΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

[   72   ]

προς τους θεούς, καθώς φανερώνει απειλητική προς τον Απόλλωνα συ-
μπεριφορά. Από την άλλη πλευρά, εξιλεώνεται μέσα από τη συμπε-
ριφορά του προς τον Πρίαμο, τον οποίο αποκαλεί φίλον (σ. 108). Δύο 
ψυχικά νεκροί συνομιλούν. Δεν χάνει βέβαια την ευκαιρία ο Αχιλλέ-
ας να επιδείξει ασέβεια προς τους θεούς εκ νέου, καθώς έμμεσα τους 
κατηγορεί ότι αυτοί παραμένουν ευδαίμονες, ενώ στέλνουν δυστυχίες 
στους ανθρώπους κατά το δοκούν. Η κρίση των θεών, που δεν ταιριάζει 
με τη θεία δικαιοσύνη, έχει ως αποτέλεσμα την αστάθεια και μεταβλη-
τότητα της ανθρώπινης ζωής. Άρα, είναι μεν παντοδύναμοι, ενίοτε όμως 
άδικοι.24 Ο Αχιλλέας αποδέχεται την επικυριαρχία τους. 

Στον αντίποδα, ο Πρίαμος δεν κατηγορεί τους θεούς για την απώ-
λεια του γιου του. Επικαλείται τον Χάρο, ο οποίος καθορίζεται από τη 
μοίρα, για να εξαφανίσει με το δρεπάνι του Λαούς και γένη (σ. 117).25 
Πρόκειται για τη γνωστή νεότερη αντίληψη για τον δολοφόνο Χάρο, που 
υπάρχει και στο κρητικό θέατρο (Ερωφίλη του Γεώργιου Χορτάτση). 
Εκτός από τον Αχιλλέα, οι θεοί δεν ενοχοποιούνται από τους υπόλοι-
πους ήρωες, παρά μόνο η τύχη, η μοίρα και ο Χάρος.

Ο Έκτορας είναι μια εξευγενισμένη μορφή, η οποία φέρει μόνο θε-
τικές ιδιότητες. Είναι ενταγμένος σε ένα σύστημα αξιών στο οποίο εί-
ναι πιστός. Ο πατριωτισμός του είναι εκούσιος και ισχυρός, όπως και 
όλων των Τρώων.26 Το πλέγμα των αξιών του περιλαμβάνει την τιμή, 
την ελευθερία, την πατρίδα, την οικογένεια, τη συγγένεια και τη φιλία. 
Είναι ιδιαίτερα ευσεβής και υπερασπιστής της τιμής του. Αποτελεί τον 
ευεργέτη της πατρίδας του. Την επικείμενη έκβαση της μονομαχίας του 
με τον Αχιλλέα την αποδίδει στην τύχη, πιθανόν λόγω μετριοπάθειας 
και σεβασμού προς τον αντίπαλο. Τη στιγμή που ο Απόλλων τον απο-

του για τον όρκο είναι απορριπτικός και αιμοβόρος, καθώς συνδέει αντιθετικά τους 
ανθρώπους με τα λιοντάρια και μεταφέρει την αντίθεση αυτή στη μεταξύ τους διαμάχη 
(ραψωδία Χ 254-267). Στην τραγωδία του Καράβα είναι λιγότερο αιμοβόρος, καθώς 
δεν έχει απέναντί του τον Έκτορα, ούτε αναφέρει τα λιοντάρια. 

24. Η άποψη αυτή ευρύτερα αντιπροσωπεύει τη στάση των θεών στην Ιλιάδα (βλ. 
Redfield, ό.π., σ. 99).

25. Η εικόνα του Χάρου με το δρεπάνι είναι μια εικόνα της χριστιανικής εποχής 
(Wim F. Bakker – Arnold F. van Gemert [σε συνεργασία με τον Walter G. Brokkaar], 
«Εισαγωγή», Ρίμα θρηνητική εις τον πικρόν και ακόρεστον Άδην ποίημα κυρ-Ιωάννου 
Πικατόρου εκ πόλεως Ρηθύμνης, κριτική έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
Ηράκλειο 2008, σ. 55).

26. Lugo Mirón, Η λειτουργία των ομηρικών ηρώων …, ό.π., σ. 79.
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τρέπει από τη μονομαχία, για να σωθεί, αυτός δεν δειλιάζει, αλλά κατη-
γορεί τη σκληρή προς αυτόν ειμαρμένη (σ. 97). Όλοι του θέτουν το ζή-
τημα της άσκοπης θυσίας, του άσκοπου ηρωισμού του. Ο πατέρας του 
προβλέπει τη μελλοντική προσωπική δυστυχία του στην περίπτωση που 
ο γιος του μονομαχήσει και πεθάνει. Ο Πρίαμος προβλέπει ένα ζοφερό 
μέλλον για τον ίδιο και την Τροία. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος 
όλης της οικογένειας στη δεύτερη πράξη. Στην Ιλιάδα τον παρακαλούν 
οι γονείς του ψηλά από τα τείχη να μπει μέσα στον Ίλιον και να μην 
αναμετρηθεί με τον Πηλείδη. Στην τραγωδία του Καράβα η σκηνή αυτή 
διαδραματίζεται σε εσωτερικό χώρο, αφού εμφανίζεται επιπλέον η Αν-
δρομάχη και ο Αστυάνακτας, παρουσία που δεν υπάρχει στην Ιλιάδα. 
Τη σειρά των ομιλητών προς αυτόν ξεκινά ο Πρίαμος, συνεχίζει η Εκάβη 
και ακολουθεί η Ανδρομάχη, η οποία μάλιστα μιλά αρκετές φορές. Η 
Ανδρομάχη κορυφώνει την προσπάθεια να μεταπειστεί ο σύζυγός της. 
Με την εκ του σύνεγγυς συνομιλία και την προσθήκη συζύγου και γιου 
του εντείνονται το συναισθηματικό βάρος της σκηνής και η δυσκολία 
του Έκτορα, ο οποίος πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια να 
ακολουθήσει την απόφασή του για μονομαχία. 

Ο Έκτορας αισθάνεται από όλους (θεούς, ανθρώπους) κατατρεγμέ-
νος, μόνος και δυστυχής. Οι δύο μεγάλοι μονόλογοί του, πριν πάψει να 
είναι σκηνικό πρόσωπο, φανερώνουν την ψυχική του κατάσταση. Τη 
δυστυχία του την επιτείνει όλη η οικογένειά του με τη στάση της. Έχει 
όμως ως βάση την απώλεια μέρους του στρατού του και τη γενική ζη-
μίαν (σ. 95) που έχει επιφέρει με την αναποτελεσματικότητά του. Άρα, 
πρωτίστως τον ενδιαφέρει το γενικό καλό και δευτερευόντως η ίδια του 
η οικογένεια. Η τελευταία του σκέψη, την οποία τελικά αποδιώχνει, 
αφού είναι σίγουρος ότι ο Αχιλλέας δεν θα τη δεχτεί, είναι μια μορφή 
συμβιβασμού μεταξύ Τρώων και Ελλήνων, εάν υπάρξει διαχωρισμός 
του πλούτου της Τροίας σε δύο ίσα μέρη, έτσι ώστε να αποχωρήσουν οι 
Έλληνες με το ήμισυ του πλούτου. Τις εν δυνάμει αυτές προτάσεις μά-
λιστα τις χαρακτηρίζει κοινωφελείς (σ. 96). Η σκέψη αυτή, με σύγχρονα 
γεωπολιτικά συμφραζόμενα, μπορεί να θυμίσει την επιθετικότητα της 
Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας με τη διεκδίκηση του μισού Αιγαίου, 
αλλά και των ενεργειακών πόρων της Ελλάδας και της Κύπρου με την 
περίφημη συνεκμετάλλευσή τους. Ο Έκτορας είναι ευαίσθητος, τραγι-
κός και εν γένει ανθρώπινος ήρωας. Του λείπουν οι υπερανθρώπινες 
διαστάσεις του Αχιλλέα. 
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Μετά τον θάνατό του οι ιδιότητές του, που έχουν πλέον ουσιαστικά 
χαθεί, ενισχύονται στις αναφορές των οικείων του. Η απώλειά του συνι-
στά ένα πανανθρώπινο γεγονός. Φίλη (σ. 102) ονομάζεται πλέον η πατρί-
δα του, η οποία πρόκειται να χαθεί. Χαρακτηριστική είναι η σειρά των 
θρήνων. Μετά τον Πρίαμο, ακολουθεί η Εκάβη και τελευταία θρηνεί η 
Ανδρομάχη. Η σειρά των γυναικών είναι αντίστροφη στην Ιλιάδα. Λείπει 
ο θρήνος της Ελένης. Ο θρήνος του Πρίαμου και της Εκάβης έχουν μεγά-
λη έκταση, πολύ μεγαλύτερη από τον θρήνο της Ανδρομάχης. Ενώ στην 
Ιλιάδα το προβάδισμα το έχει η σύζυγος, εδώ το έχουν οι γονείς. Πιθανόν 
αυτό δεν είναι τυχαίο. Ξεκινά τον θρήνο ο Πρίαμος και καταλήγει ο ίδιος. 
Όσα λέει η Εκάβη για την επικείμενη τιμωρία του Αχιλλέα τα λέει ο γιος 
της ξεψυχώντας προς τον Αχιλλέα (Ιλιάδα, ραψωδία Χ 357-360). Τον 
τόνο τον δίνουν οι γονείς, αλλά η κορύφωση του δράματος προκαλείται 
από την Ανδρομάχη. Παρά την απώλεια του Έκτορα και τον θρήνο που 
ακολουθεί, η συνοχή της οικογένειας παραμένει αδιατάρακτη. Χαρακτη-
ριστικός είναι ο Χορός συγγενών και όχι γυναικών, όπως θα έπρεπε, που 
κλείνει το έργο. Τη θέση του Έκτορα αναλαμβάνουν κατά κάποιο τρόπο 
ο πατέρας και η μητέρα του. Οι οικογενειακές αξίες θριαμβεύουν. 

Δύο φορές οι Τρώες υπερβαίνουν το μέτρο. Η πρώτη φορά είναι όταν 
η Ανδρομάχη καταριέται τον Αχιλλέα μπροστά στον σύζυγό της ευχόμενη, 
με την αντεκδίκηση των θεών, την εξαφάνισή του. Η δεύτερη είναι όταν η 
Εκάβη στον θρήνο της για τον γιο της εκφράζει μια εκδικητική μανία σε 
βάρος του Αχιλλέα με ανθρωποφαγική διάθεση, κάτι βέβαια που αντι-
στοιχεί στην Ιλιάδα. Τη διάθεση αυτή την επιδεικνύει και ο Αχιλλέας στην 
Ιλιάδα λίγο πριν να ξεψυχήσει ο Έκτορας. Η εκδικητική του μανία εκεί 
ξεπερνά κάθε μέτρο. Η στάση αυτή των δύο γυναικών, που χαρακτηρί-
ζεται από έλλειψη μέτρου και πολιτισμού, αποτελεί ένα αντίβαρο στην 
αγριότητα και βαρβαρότητα του Αχιλλέα στην τραγωδία του Καράβα.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κατάληξης της πλοκής είναι η αναφο-
ρά της Εκάβης στους τυράννους των γειτονικών νήσων της Τροίας στα 
οποία πουλούσε ο Αχιλλέας τους γιους της ως δούλους. Η αναφορά 
αυτή αποτελεί προσθήκη του συγγραφέα, που συμπληρώνεται από τα 
εξής λόγια του Χορού για τον Έκτορα:

Ήτο πολέμιος της τυραννίας,
Φίλος θερμότατος της ευνομίας,
Της αγαθότητας λαμπρά εικών. (σ. 122) 
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Στο σημείο αυτό παρατηρείται η σύζευξη πολιτισμικών αρχών και 
πολιτικών προταγμάτων. Φανερώνεται η επιρροή των ιδεωδών του Δι-
αφωτισμού σε ένα έργο της εποχής μετά το 1830 και μια σύνδεση με 
τα προεπαναστατικά αντιτυραννικά έργα, όπως ο Τιμολέων του Ιωάννη 
Ζαμπέλιου (1818). Δεν χαρακτηρίζεται άμεσα ο Αχιλλέας, αλλά η υβρι-
στική συμπεριφορά του Αχιλλέα προς τον Έκτορα συνδέεται έμμεσα 
με την τυραννία. Οι Τρώες δεν στρέφονται εναντίον των Αχαιών, αλλά 
εναντίον του Αχιλλέα, στον οποίο ο Πρίαμος προηγουμένως έχει ευχηθεί 
να επικρατεί έναντι των επιβλαβών εχθρών του (σ. 109). Πρόκειται για 
μια έκφραση μεγαλοψυχίας ή και κολακείας προς τον Αχιλλέα, προκει-
μένου να πετύχει τον στόχο του. 

Το πατριωτικό μήνυμα προέρχεται από την πλευρά των Τρώων και 
εκφράζεται στην εξιδανικευμένη μορφή του Έκτορα. Ο διδακτισμός του 
έργου αναφέρεται στη θυσία για την πατρίδα, έστω και αν η έννοια 
της άσκοπης θυσίας, που επίσης προβάλλεται στο έργο, αποτελεί ένα 
ισχυρό αντίβαρο.27 O Kαράβας είναι πολύ προσεκτικός στη χρήση του 
λεξιλογίου του. Δεν χρησιμοποιεί όρους του εθνικισμού. Αρκείται κυ-
ρίως στην επισήμανση της πολιτισμικής ταυτότητας των λαών. Μόνο η 
αναφορά στην τυραννία και την ευνομία αποτελεί μια αχνή επισήμανση 
σε μια βασική αρχή του εθνικισμού.28 Άλλωστε κατά τις δεκαετίες του 
1830 και 1840 κανένα σοβαρό αλυτρωτικό μήνυμα δεν απασχόλησε την 
ελληνική κοινωνία.29

Στην τραγωδία των Α. Γ. Λεονάρδου και Κ. Α. Πετρονικόλου Ιλιάς 
(1947) ο Αχιλλέας παρουσιάζει ένα διττό πρόσωπο. Κυρίως όμως τονί-
ζονται τα θετικά του χαρακτηριστικά, όπως η θεοσέβεια, η ευαισθησία 
και ο συναισθηματισμός προς τη Βρησηίδα, η οποία αναδεικνύεται στο 
έργο με την εκφορά λόγου εκ μέρους της. Η αποστολή πρεσβείας από 
τους Αχαιούς προς τον Αχιλλέα υποβαθμίζεται, καθώς γίνεται απλώς 
αντικείμενο αναφοράς από τον ήρωα. Στον Πρίαμο ο Αχιλλέας παρου-
σιάζει ένα διπλό πρόσωπο. Είναι σκληρός και αμετάπειστος προς τον 

27. Βλ. Lugo Mirón, «Αργύριος Καράβας: ένας άγνωστος δραματουργός του περα-
σμένου αιώνα στη Χίο», ό.π., σ. 74.

28. Παντελής Ε. Λέκκας, Η εθνικιστική ιδεολογία. Πέντε υποθέσεις εργασίας στην 
ιστορική κοινωνιολογία, β΄ έκδοση (συμπληρωμένη και αναθεωρημένη), Κατάρτι, Αθήνα 
1996, σ. 110.

29. Βασίλης Κρεμμυδάς, Η Μεγάλη Ιδέα. Μεταμορφώσεις ενός ιδεολογήματος, 
Τυπωθήτω, 2010, σσ. 32-35.
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γέροντα βασιλιά που ζητά να θάψει το παιδί του, παρότι τον βλέπει να 
καταρρέει από τον πόνο. Μόνο τελικά ο θρήνος του Πρίαμου μπροστά 
στο νεκρό παιδί του του αλλάζει τη γνώμη, με παρούσα τη Βρησηίδα. 
Γίνεται ξαφνικά ευαίσθητος και του φιλεί το χέρι,30 σε ανταπόδοση 
του χειροφιλήματος του Πρίαμου προς αυτόν. Η αλλαγή αυτή φαίνεται 
απότομη, σε αντίθεση με την ηπιότητα του Αχιλλέα απέναντι στον Πρί-
αμο στην Ιλιάδα. Ο Αχιλλέας τα ρίχνει όλα στη μοίρα, που και τον ίδιο 
θα αφανίσει και ο Πρίαμος συμφωνεί. Η αναφορά στη μοίρα είναι επί-
σης σύμφωνη με τα λόγια του Αχιλλέα προς τον Πρίαμο στη ραψωδία 
Ω της Ιλιάδας, με τη διαφορά ότι τη μοίρα εκεί την καθορίζουν οι θεοί, 
ενώ στην τραγωδία των Λεονάρδου-Πετρονικόλου δεν αναφέρονται στη 
συγκεκριμένη περίσταση.31 

Ο Έκτορας παρουσιάζει επίσης ένα διττό πρόσωπο. Από τη μία 
πλευρά, όταν είναι στην Τροία, φανερώνει τα γνωστά θετικά του χαρα-
κτηριστικά, ενώ από την άλλη, κατηγορείται σφοδρά από τον Αχιλλέα 
για τον θάνατο του φίλου του Πάτροκλου και γι’ αυτό τον αποκαλεί 
κοινό δολοφόνο (σ. 58).

Το έργο ολοκληρώνεται με τη δραματοποίηση του θανάτου του Αχιλ-
λέα. Το βέλος στη φτέρνα του πιθανότατα κατευθύνθηκε από τον θεό 
Απόλλωνα, όπως υποψιάζεται ο Αχιλλέας, χωρίς να υπάρχει αναφορά 
σε ενέργεια του Πάρη σύμφωνα με τη μυθική παράδοση.

To τελευταίο νεοελληνικό έργο το οποίο αξιοποιεί τη δράση του 
Αχιλλέα στην Τροία είναι το δράμα Πρίαμος και Αχιλλεύς του Σίμου 
Λιανίδη (1953). Πρόκειται για ένα σύντομο έργο, αποτελούμενο από 
πρόλογο και τρεις εικόνες, με σκηνές η κάθε εικόνα, που αποτελεί δια-
σκευή της ραψωδίας Ω της Ιλιάδας. Το έργο αυτό, που προορίζεται για 
παράσταση σχολικού θεάτρου, προσπαθεί να διατηρήσει τη φήμη του 
Αχιλλέα μέσα από το επεισόδιο με τον Πρίαμο, που τον εξυψώνει και 
έτσι λειτουργεί διδακτικά προς τους μαθητές. Σε γενικές γραμμές συμ-
φωνεί με την Ιλιάδα. O Aχιλλέας είναι ευαίσθητος και πολύ πιο διαλλα-
κτικός προς τον Πρίαμο σε σχέση με το προηγούμενο έργο. Τα αποδίδει 
όλα στους θεούς, ακόμη και την απόφαση για την ταφή του Έκτορα. 

30. Α. Γ. Λεονάρδος και Κ. Α. Πετρονικόλος, Ιλιάς, τραγωδία σε εννέα εικόνες, Γ. Σ. 
Βλέσσας, Αθήναι 1947, σ. 86.

31. Για την έννοια της μοίρας στο έπος, βλ. Redfield, ό.π., σσ. 171-172.
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Είναι όμως ευερέθιστος μπροστά στην ανυπομονησία του Πρίαμου να 
δει τον νεκρό γιο του, κάτι που επίσης αντιστοιχεί στην Ιλιάδα. 

Στους θρήνους της Εκάβης και της Ανδρομάχης για την απώλεια του 
Έκτορα, με τους οποίους ολοκληρώνεται το έργο λίγο πριν από την ταφή 
του, συμμετέχει και η Ελένη, όπως και στην Ιλιάδα, την παρουσία της 
οποίας παραλείπει ο Καράβας στο δικό του έργο. Στους θρήνους συμμε-
τέχουν και δύο Τρωαδίτισσες, οι οποίες εκφράζονται απουσία Χορικού 
αντιπροσωπεύοντας τον λαό της Τροίας. Ο θρήνος για τον θάνατο ενός 
εξιδανικευμένου ήρωα έτσι αποκτά μια συλλογική διάσταση και μετατρέ-
πεται σε θρήνο για την ίδια την Τροία και την επικείμενη απώλειά της.

Μια διαφορετική μυθική παράδοση ακολουθεί η έμμετρη32 πεντά-
πρακτη τραγωδία στη δημοτική Πολυξένη του Ιακωβάκη Ρίζου Νερου-
λού. Αξιοποιεί τη μάλλον ελληνιστική παράδοση του έρωτα του Αχιλλέα 
με την κόρη του Πρίαμου Πολυξένη, που θα καταλήξει στον θάνατο του 
Αχιλλέα.33 Το έργο εκδόθηκε στη Βιέννη το 1814. Παρουσιάστηκε για 
πρώτη φορά στο θέατρο San Giacomo στην Κέρκυρα το 1817.34 Ακολου-
θεί το πρότυπο της υψηλής τραγωδίας του 17ου αιώνα.35

Τον κύριο ρόλο στο έργο παίζει η Κασσάνδρα, η οποία είναι ερωτευ-
μένη με τον Αχιλλέα και ερωτική ανταγωνίστρια της αδελφής της Πο-
λυξένης. Ο έρωτας της Κασσάνδρας για τον Αχιλλέα δεν παραδίδεται 
στη μυθολογία. Η άρνηση του Αχιλλέα να ανταποκριθεί στον έρωτα της 
Κασσάνδρας και ο αμοιβαίος έρωτάς του με την Πολυξένη κινητοποι-
ούν την πλοκή του έργου, η οποία έχει τραγική κατάληξη. Ο Αχιλλέας 
παγιδεύεται μέσα στην Τροία, όπου έχει έρθει για τον γάμο του με την 
Πολυξένη, και δολοφονείται από τον Πάρη στον ναό όπου θα γινόταν η 
τελετή του γάμου.

Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται στην παρουσία του Αχιλλέα στο 
έργο. Ο ήρωας εμφανίζεται μόνο στην όγδοη και στην ένατη σκηνή της 

32. Σε δεκαπεντασύλλαβους στίχους.
33. Ι. Θ. Κακριδής, Ελληνική μυθολογία. Τρωικός πόλεμος, τόμ. 5, Εκδοτική Αθη-

νών, Αθήνα 1986, σσ. 125, 161.
34. Χασάπη-Χριστοδούλου, Η ελληνική μυθολογία στο νεοελληνικό δράμα. Από 

την εποχή του Κρητικού Θεάτρου έως το τέλος του 20ού αιώνα, τόμ. Α΄, ό.π., σσ. 
309-310.

35. Βάλτερ Πούχνερ, «Εισαγωγή», Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού Τα θεατρικά (Ασπα-
σία 1813, Πολυξένη 1814, Κορακιστικά 1813), Θεατρική Βιβλιοθήκη, Ίδρυμα Κώστα 
και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2002, σσ. 62, 137.
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τέταρτης πράξης, ενώ παρευρίσκεται και στην πρώτη σκηνή της πέ-
μπτης πράξης, χωρίς όμως να ομιλεί. Παρά τη μικρή σκηνική του πα-
ρουσία, η μορφή του στο έργο είναι σημαντική. Η δράση του τοποθετεί-
ται σε δύο επίπεδα: στο πεδίο της μάχης ή, γενικότερα, στο πολεμικό 
πεδίο εναντίον των Τρώων, και στο ερωτικό πεδίο.

Στο ερωτικό πεδίο, οι δύο ερωτευμένοι συναντιούνται μία και μο-
ναδική φορά. Στο συγκεκριμένο έργο ακολουθείται η δραματουργική 
παράδοση του παντοδύναμου έρωτα από την Αναγέννηση και μετά, ο 
οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ανεκπλήρωτος. Ο Αχιλλέας 
παραδίδεται στην άκραν εξουσίαν του36 στη συζήτηση με την αγαπημέ-
νη του Πολυξένη και ρίχνει τα άρματά του ενώπιόν της. Εκφράζεται στο 
σημείο αυτό η πρόσκαιρη και απατηλή ευτυχία των αγαπημένων, που 
υποδηλώνει την αστάθεια και τη μεταβλητότητα της ανθρώπινης κατά-
στασης. Ο ήρωας ακολουθεί το μοτίβο του θυσιαστικού έρωτα, καθώς 
αναφέρει στην Πολυξένη ότι γίνεται θυσία (σ. 382) γι’ αυτήν, υποψια-
ζόμενος το τραγικό του τέλος. Η στάση αυτή αποτελεί το δραματουρ-
γικό αντιστάθμισμα της μυθικής παραλλαγής της θυσίας της ηρωίδας 
στον τάφο του ήρωα, ύστερα από δική του μετά θάνατον απαίτηση.37 Η 
σκηνή συνδέεται με το μοτίβο του ξένου, της ξένης γης, όπως τα προ-
βάλλει ο Αχιλλέας. Έτσι, παρουσιάζεται και από τη μεριά των Αχαιών 
ένα παράδειγμα αντίστοιχο με την τύχη θυμάτων του πολέμου σε ξένη 
γη από τη μεριά των Τρώων, όπως η Κασσάνδρα.

Στο πολεμικό πεδίο προβάλλεται το ηρωικό πρότυπο στο πρόσωπό 
του. Το επιβεβαιώνουν οι ρήσεις των άλλων ηρώων, όπως του Μενέλαου,  
τις οποίες μεταφέρει η Κασσάνδρα, ότι υπερέχει η δόξα γι’ αυτόν από 
το κάλλος μιας γυναίκας. Στην Πολυξένη ο Αχιλλέας επιβεβαιώνει την 
πίστη στους ομογενείς του (σ. 383), δηλαδή στους συμπατριώτες του. 
Ο έρωτας δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το πατριωτικό χρέος, σε 
αντίθεση με άλλα ελληνικά έργα της εποχής, στα οποία οι ήρωες αντι-
μετωπίζουν διλήμματα. Ο ήρωας παραθέτει και θέτει σε ίση μοίρα την 
τιμή, την πατρίδα και τον έρωτα. 

Ο ηρωικός θάνατος του Αχιλλέα περιγράφεται από τον φύλακα. 
Προβάλλεται η γενναιότητα και η πολεμική μανία του απελπισμένου 

36. Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλός, Πολυξένη, στον τόμο Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού 
Τα θεατρικά, ό.π., σ. 381.

37. Κακριδής, ό.π., σ. 161.
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λαβωμένου αγωνιστή από το τόξο του Πάρη στη ράχη του. Η περιγρα-
φή των τελευταίων στιγμών του δημιουργεί μια αποτρόπαιη εικόνα, 
που συνδέεται όχι μόνο με τον τρόπο θανάτου ενός ήρωα, ο οποίος 
ακόμη και πεθαίνοντας έπρεπε να επιβεβαιώσει τη φήμη του, αλλά και 
με το αποτρόπαιο πρόσωπο του ίδιου του πολέμου, που περιλαμβάνει 
νικητές και ηττημένους, καθώς υπήρξαν πολλοί νεκροί και από τις δύο 
πλευρές.38 Η πατριωτική στάση του Αχιλλέα και των Ελλήνων έρχεται 
σε αντιδιαστολή με την αντιπατριωτική στάση του Πάρη και της Κασ-
σάνδρας. Οι Φρύγες χαρακτηρίζονται από τον Μενέλαο βάρβαροι και 
τρυφηλοί.39 Η εκδικητική Κασσάνδρα φτάνει στο σημείο να πει τα εξής:

Σφαγμοί, φωτιά και άλωσις, ότι κι αν γέν’ ας γένη·
εκείνος πλην δεν θα χαρή ποτέ την Πολυξένη. (Ανθολογία, σ. 449) 

Ο πατριωτισμός των Ελλήνων συνδέεται με μια μορφή βαρβαρότη-
τας εκ μέρους τους, η οποία δεν είναι αμελητέα. Η Κασσάνδρα μονολο-
γεί για τη λύσσα της Ελλάδας (Ανθολογία, σ. 448) και για τις σφαγές 
που θα ακολουθήσουν την άλωση της Τροίας. Αν στο έργο η Τροία πα-
ραλληλίζεται με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Φρύγες με τους 
Τούρκους,40 τότε και οι Έλληνες δεν επιδεικνύουν τα πολιτισμένα χα-
ρακτηριστικά που θα οδηγήσουν σε μια απόλυτη αντιπαράθεση Αχαιών 
και Φρυγών-Τρώων και κατ’ επέκταση Ελλήνων και Οθωμανών. Στο 
πνευματικό κλίμα του πατριωτικού ενθουσιασμού των πρώτων δεκα-
ετιών του 19ου αιώνα αντιστοιχεί η πατριωτική στάση του Αχιλλέα, ο 
οποίος ναι μεν δεν θυσιάζεται για την πατρίδα του, αλλά για μια γυ-
ναίκα, με λίγο αφελή τρόπο, αφού δεν παίρνει προστατευτικά μέτρα, 
σε αντίθεση με ό,τι του ζητά η Πολυξένη, επιδεικνύει όμως τον ηρωισμό 
εναντίον των εχθρών της πατρίδας που απαιτεί το ηρωικό αγωνιστικό 
πρότυπο.41

38. Τον Αχιλλέα τον συνόδευαν εκατό Φθιώτες.
39. Β. Πούχνερ, Ανθολογία νεοελληνικής δραματουργίας, τόμ Α΄ Από την κρητική 

αναγέννηση ως την επανάσταση του 1821, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 
Αθήνα 2006, σ. 445.

40. Πούχνερ, «Εισαγωγή», ό.π., σ. 129.
41. Βλ. και τη διαφορετική άποψη του Β. Πούχνερ (στο ίδιο, σ. 137).
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Γ. Ο Αχιλλέας στη σύγχρονη εποχή

Η ενότητα αυτή αντιπροσωπεύεται από το τρίπρακτο δράμα Αχιλλέ-
ας ΙΙ του Γιάννη Πάτση (1979). Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε στο Κρα-
τικό Θέατρο της Αγίας Πετρούπολης το 1993. Διαδραματίζεται σε σύγ-
χρονη εποχή. Πρωταγωνιστούν οι Αχιλλέας, Θέτις, Πάτροκλος, Οδυσσέας, 
Μενέλαος, Αγαμέμνων, Αίας, Πρασίδας. Ο Αχιλλέας είναι ένας σύγχρονος 
Έλληνας που ζούσε, όταν ήταν μικρός, στα Πετράλωνα. Κινείται μετα-
ξύ θλιβερού παρόντος, καθώς είναι απομονωμένος σε ένα δωμάτιο στην 
Αθήνα με θέα την Ακρόπολη, και ένδοξου παρελθόντος, επειδή ταυτίζε-
ται με τον μυθικό Αχιλλέα. Με τη μητέρα του βρίσκεται στην αρχή του 
έργου σε σύγκρουση, ενώ κατόπιν φαίνεται ότι ομαλοποιείται η σχέση 
τους. Στη συνέχεια εμφανίζεται ο Πάτροκλος και ο Οδυσσέας. Κατανο-
ούμε ότι ο Αχιλλέας έχει μια μορφή ψυχικής κυρίως αρρώστιας. Ο Οδυσ-
σέας είναι ψυχίατρος. Κάποια στιγμή ο Οδυσσέας και ο Πάτροκλος του 
φορούν έναν ζουρλομανδύα, αλλά η Θέτις δεν επιτρέπει να τον πάρουν. 
Στην τελευταία πράξη εμφανίζεται όλη η παρέα του Αχιλλέα, δηλαδή οι 
προαναφερθέντες ήρωες. Ο Οδυσσέας έχει ένα σχέδιο να δολοφονηθεί 
ο δικτάτορας της χώρας κατά τη διάρκεια της παρέλασης και επιφορ-
τίζει τον Αχιλλέα με την αποστολή αυτή. Το σχέδιο δεν καταλήγει στην 
υλοποίησή του, όμως ο Αχιλλέας πνίγει τη μητέρα του, καθώς αναζητά 
εναγώνια την ταυτότητά του, αλλά αυτή αδυνατεί να του την προσφέρει.

To έργο επικεντρώνεται στην ψυχική ασθένεια του Αχιλλέα, στους 
ρόλους που παίζουν οι ήρωες και στη σχέση τους με την αρχαιότη-
τα και τη σύγχρονή τους πολιτική πραγματικότητα. Ο Αχιλλέας βασι-
κά σχετίζεται με τον μυθικό Αχιλλέα, τη μητέρα του, τον Οδυσσέα και 
τον Πάτροκλο. Το έργο κινείται μεταξύ πραγματικότητας και εικονικής 
πραγματικότητας.

Ο Αχιλλέας, ταυτιζόμενος με τον μυθικό ήρωα, παραπέμπει σε μια 
ψυχωτική προσωπικότητα. Ο τρωικός πόλεμος είναι ένα πολεμικό παι-
χνίδι που έπαιζαν οι φίλοι στη γειτονιά που μεγάλωσαν, στα Πετρά-
λωνα, που κατέληξε στον σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι του Αχιλ-
λέα από τον Πάρη.42 Ο τραυματισμός αυτός και η αφασία43 που του 

42. Τα πολεμικά παιχνίδια των παιδιών είναι ένα πραγματολογικό στοιχείο της ζω-
ής στην Ελλάδα κατά τη μεταπολεμική εποχή στην Αθήνα και στην επαρχία.

43. Γιάννης Πάτσης, Αχιλλέας ΙΙ Μοντέρνο δράμα σε τρεις πράξεις, Κέντρο Ευρω-
παϊκών Εκδόσεων Χάρη Πάτση, Αθήνα 2010, σ. 30.
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προκλήθηκε, με αβέβαιη την αποκατάσταση της υγείας του, βρίσκεται 
στη βάση της ταύτισης του Αχιλλέα με τον μυθικό ήρωα. Ο σύγχρονος 
ήρωας φαντάζεται ότι ζει στον περιβάλλον του τρωικού πολέμου έχο-
ντας αποστασιοποιηθεί από τη γύρω του πραγματικότητα. Η μητέρα 
του αναγκάστηκε να ανταποκριθεί παίζοντας ρόλους μυθικών γυναικών 
(π.χ. Εκάβη, Κλυταιμνήστρα) ή τον ρόλο της Ιστορίας. Λειτουργεί ως το 
βοηθητικό εγώ του ήρωα στην ενίσχυση της φανταστικής του προσωπι-
κότητας. Θυμίζει την έννοια του ρόλου στο ψυχόδραμα του Jacob Levy 
Moreno και την έννοια των πρωταρχικών ρόλων στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητας, όπως μεταξύ μητέρας και παιδιού, του Αργεντινού 
ψυχοδραματιστή Dalmiro Bustos.44 Στη συνέχεια εμφανίζεται ως σω-
τήρας του γιου της από τους εξωτερικούς παράγοντες (Οδυσσέας, Πά-
τροκλος), που θέλουν να τον ιδρυματοποιήσουν. Ο ήρωας πάσχει από 
παλιμπαιδισμό, που καταλήγει στην επιθυμία του να γεννηθεί ξανά. 

Ο κύριος ήρωας αισθάνεται ότι είναι φάντασμα. Η φαντασία αναμι-
γνύεται με την πραγματικότητα. Ο ήρωας αναπτύσσει μια έντονη ναρ-
κισσιστική διάθεση, ενώ ο Πάτροκλος προσπαθεί να τον επαναφέρει 
στην πραγματικότητα. Ο Πάτροκλος τον κατηγορεί για ανώμαλο (σ. 
22), κάτι που ανταποκρίνεται στην ομοφυλοφιλική εκδοχή της σχέσης 
των δύο ηρώων, που αξιοποιήθηκε στη σύγχρονη λογοτεχνία, η οποία 
στηρίζεται στην ιδιαίτερη συναισθηματική τους σχέση, όπως μας πα-
ραδόθηκε από την Ιλιάδα.45 Χρησιμοποιείται μετασχηματισμένη και η 
μυθική εκδοχή του μύθου του Αχιλλέα, σύμφωνα με την οποία ο ήρωας 
έζησε μεταμφιεσμένος σε κορίτσι στην αυλή του βασιλιά της Σκύρου 
Λυκομήδη. Ο Πάτροκλος συμβάλλει στην απομυθοποίηση του μυθικού 
κλίματος που ο Αχιλλέας δημιούργησε. Προσπαθεί να επαναφέρει τον 
Αχιλλέα στην πραγματικότητα. Τελικά φαίνεται ότι ο Αχιλλέας επανέρ-
χεται στην πραγματικότητα αποποιούμενος τον μυθικό εαυτό του. Αυτό 
όμως δεν τον εμποδίζει να σκοτώσει τη μητέρα του.

O Oδυσσέας επιτελεί πολλούς ρόλους. Παρουσιάζεται ως συμμαθη-
τής του Αχιλλέα, ως ψυχοθεραπευτής γιατρός του, ενώ ταυτίζεται και 
με τον μυθικό Οδυσσέα, η ζωή του οποίου όμως προσαρμόζεται σε σύγ-

44. Lars Tauvon, “A comparison of psychoanalytic and psychodramatic theory from 
a psychodramatist’s perspective”, Counselling Psychology Quarterly, Vol. 14, No. 4, 2001, 
Τheory and Practice, σσ. 336, 345.

45. Χαρακτηριστικό είναι το σύγχρονο μυθιστόρημα της Μadeline Miller To τραγού-
δι του Αχιλλέα (2011) (βλ. Φραντζής, ό.π., σσ. 100-101).
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χρονο περιβάλλον. Για παράδειγμα, ο γιος του (Τηλέμαχος) παίζει όλη 
την ώρα φλιπεράκια (σ. 36). Το ζήτημα της μη ωρίμανσης του παιδιού 
προβάλλεται στο σημείο αυτό με διαφορετικό τρόπο. Ο Οδυσσέας, ως 
γιατρός, προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ασθενή Αχιλλέα 
μπαίνοντας στον κόσμο του και κρατώντας τις λεπτές ισορροπίες που 
χρειάζονται.46 Στο τέλος, γίνεται ο καταλύτης της πλοκής με τη σχε-
διαζόμενη επίθεση στον δικτάτορα της χώρας, την οποία αναπαριστά 
μπροστά στους υπόλοιπους ήρωες.

Το ζήτημα της δικτατορίας και της δημοκρατίας παίζει σημαντικό 
ρόλο στο έργο, καθώς γράφτηκε την πρώτη μεταδιδακτορική περίοδο, 
κατά την οποία οι αναμνήσεις από τη δικτατορία ήταν έντονες. Η σχε-
διαζόμενη εμφάνιση του υποψήφιου δολοφόνου Αχιλλέα μπροστά στον 
δικτάτορα με αρχαϊκό μανδύα και μυθική πανοπλία (σ. 58) αποτελεί 
ένα έμμεσο ειρωνικό σχόλιο για τις γιορτές της δικτατορίας στο Πανα-
θηναϊκό Στάδιο που αναπαριστούσαν σκηνές του αρχαίου και μυθικού 
βίου των Ελλήνων. Ο Αίας λέει χαρακτηριστικά: 

Από κάτι Πρασίδες, Βρασίδες, Ατρείδες, Παπαδόπουλους,
Κολοκυθόπουλους πήγε η Ελλάδα κατά διαβόλου! (σ. 58) 

Ο ήρωας εξισώνει τους μυθικούς ήρωες και τα ιστορικά πρόσωπα, 
ενώ είναι φανερό ότι πρόκειται για διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Αχιλ-
λέας έχει ήδη δηλώσει ότι είναι αντιστασιακός και δημοκράτης (σ. 29), 
αλλά στο ζήτημα αυτό δεν δίνεται έμφαση. Αποτελεί το απαραίτητο 
πλαίσιο για την εξέλιξη της πλοκής και για τη διερεύνηση της ψυχοπα-
θολογίας του Αχιλλέα. 

O Αχιλλέας ακολουθεί την εξής πορεία: Δηλώνει ότι στην Τροία σκό-
τωσε τον Έκτορα. Στη συνέχεια «θανατώνει» δύο φορές το λαστιχέ-
νιο ομοίωμα ανθρώπου, που αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε άνθρωπο ή 
οποιασδήποτε μορφή που τον καταπιέζει. Κατόπιν ακολουθεί η εικονική 
δολοφονία του δικτάτορα από τον Οδυσσέα, ως μια μορφή πρόβας για 
το πραγματικό έγκλημα που σχεδιάζεται να συντελεστεί. Ο Αίας ομολο-
γεί ότι αυτή η εικονική απόπειρα έγινε τελικά, για να μην καταλήξει ο 
Αχιλλέας στο φρενοκομείο (σ. 68). Ο ήρωας, κατά τον Οδυσσέα, πάσχει 
από Καταθλιπτική μανία (σ. 42). Η προσπάθεια θεραπείας του, που 

46. Σάββας Μπακιρτζόγλου, «Στοιχειώδεις σημειώσεις επί των ψυχώσεων», Επέ-
κεινα Ψυχαναλυτική πράξη, www.epekeina.gr, χ.χ., σ. 16.
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στοχεύει στην εκτόνωση της επιθετικότητας μέσω της πρόκλησής της, 
μαζί και με άλλους παράγοντες, καταλήγει στο αντίθετο αποτέλεσμα.47 

Ο ήρωας φαίνεται ότι πάσχει από σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. 
Το εγώ του είναι διασπασμένο και διχασμένο. Ακολουθεί μια πορεία 
ταυτίσεων και αποταυτίσεων με τη μητέρα του και με τον μυθικό Αχιλ-
λέα. Έχει πολλά από τα συμπτώματα της διαταραχής αυτής που πε-
ριλαμβάνουν καταθλιπτική δυσθυμία, αδυναμία, κόπωση, νευρικότητα, 
αίσθηση φόβου και απειλής.48 Παρουσιάζει μια φαντασιακή βιωματική 
ταυτότητα με στοιχεία ναρκισσισμού, δημιουργώντας ένα ιδεώδες εγώ, 
το οποίο όμως είναι εύθραυστο και μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταρ-
ριφθεί από τον ίδιο ή από τους άλλους. Η ταλάντευση μεταξύ εικονικής 
και απτής πραγματικότητας δημιουργεί τις συνθήκες της εύκολης με-
τάβασης από τη μία στην άλλη, αφού ο ήρωας βρίσκεται σε κατάσταση 
ψυχικής διαταραχής.

Με τη μητέρα του υπάρχει μια σχέση αγάπης-μίσους. Η υπερπρο-
στατευτική μητέρα εύκολα μετατρέπεται στη νοσηρή του φαντασία σε 
δικτάτορα, και συγχέεται με τους άλλους «δικτάτορες» που λειτουργούν 
στο έργο, όπως ο μυθικός Αχιλλέας, αλλά και ο δικτάτορας της χώρας 
που υποτίθεται ότι πρόκειται να σκοτώσει. Ο βοηθός γίνεται αντίμαχος, 
καθώς ο ήρωας κάπου πρέπει να διοχετεύσει την επιθετικότητα, αλλά 
και την κρίση ταυτότητάς του. Η βίαιη αποκάλυψη ότι και η μητέρα του 
δεν έχει μια συγκροτημένη ταυτότητα, άρα η εικόνα της δεν είναι γι’ αυ-
τόν επαρκής, καθώς αδυνατεί να τον προστατέψει, τον οδηγεί σε διάψευ-
ση και σε ολοκληρωτική σύγχυση, σε μια «διάχυση προσωπικότητας»,49 
που καταλήγει στη δολοφονία της και όχι στην αυτοκτονία, που είχε ανα-
φερθεί στην αρχή του έργου ως μια μορφή εξιλέωσης για τον ήρωα.50

47. Ο ομοιοπαθητική αυτή μέθοδος αποτελεί μια εκκοσμικευμένη και εκσυγχρονι-
σμένη εκδοχή παραδοσιακών αντιλήψεων και τελετουργιών στο πλαίσιο της κοινότη-
τας, που στηρίζονται στη λειτουργία του εξιλαστήριου θύματος. Στην περίπτωσή μας 
πρόκειται για ένα εικονικό θύμα (ο δικτάτορας), που θυμίζει τα χαρακτηριστικά του 
εξιλαστήριου θύματος. Οι φίλοι του Αχιλλέα συνιστούν μια μορφή κοινότητας (βλ. René 
Girard, Το εξιλαστήριο θύμα. Η βία και το ιερό, μτφρ. Κωστής Παπαγιώργης, Σύγχρο-
νη Κλασική Βιβλιοθήκη Εξάντας, Αθήνα 1991, σσ. 146-147, 157).

48. Αισθάνεται ότι απειλείται από την αστυνομία, αν βγει στον δρόμο.
49. Γ. Καλέμη, Γ. Τζινάκου, Δ. Κουρουπάκη, Α. Δουζένης, «Διαταραχές ταυτότητας 

και επιθετικότητα», Εγκέφαλος, τόμ. 53, τεύχ. 2, Απρίλιος-Ιούνιος 2016, σ. 36.
50. Με ανθρωπολογικούς όρους θα λέγαμε ότι η θυσιαστική κρίση έχει χάσει στη 

σύγχρονη κοινωνία την καθαρτική της λειτουργία (Girard, ό.π., σ. 157)
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Το έργο, μέσω του μύθου και της μορφής του Αχιλλέα, φανερώνει τις 
καταστροφικές συνέπειες της πορείας ζωής μιας άρρωστης προσωπικό-
τητας. Οι ήρωες του έργου, ακροβατώντας μεταξύ παιχνιδιού, μύθου, 
εικονικής πραγματικότητας και πραγματικής ζωής, ωθούν με τον τρόπο 
τους τον κύριο ήρωα, τον Αχιλλέα, στην πραγματοποίηση του φόνου του 
πιο αγαπητού του προσώπου, αντί να τον βοηθήσουν ουσιαστικά. Ο μυ-
θικός Αχιλλέας δεν αποτελεί ένα πρότυπο για μίμηση, αλλά ο ηρωισμός 
του είναι το όχημα για μια σύγχρονη τραγική ιστορία.

Συμπεράσματα

Τα έργα του 19ου και του 20ού αιώνα που στρέφονται γύρω από 
τη μυθική μορφή του Αχιλλέα, με την εξαίρεση του έργου του Γ. Πάτση 
που αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, κινούνται σε ένα πατριωτικό και 
ηθικοδιδακτικό πλαίσιο. Ο πατριωτισμός προβάλλεται κυρίως από τις 
μορφές της Ιφιγένειας, του Πάτροκλου, του Νέστορα και των Τρώων, με 
πιο σημαντικό τον Έκτορα. Το πατριωτικό μήνυμα είναι ισχυρό, έστω 
και αν οι αντιπατριωτικές συμπεριφορές του Αγαμέμνονα και της Κλυ-
ταιμνήστρας είναι αισθητές και δημιουργούν ένα ισχυρό αντίβαρο.

Η παρουσία του Αχιλλέα ακολουθεί την Ιλιάδα και τον μύθο της 
θυσίας της Ιφιγένειας, παρά τις κάποιες διαφοροποιήσεις σε ορισμένα 
έργα στην πραγμάτευση αυτού του μύθου. Στην Αυλίδα, στα έργα του 
Κατσαΐτη και του Προβελέγγιου, ο ήρωας είναι αδύναμος, απενεργο-
ποιημένος, ένας κομπάρσος που ακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς δυνατό-
τητα παρέμβασης. Είναι περισσότερο ανίσχυρος από τον Αχιλλέα του 
Ευριπίδη. Στην Τροία καλύπτει στα έργα των Χριστόπουλου και Καρά-
βα όλο το εύρος των σημαντικών επεισοδίων και εξελίξεων της Ιλιάδας 
και εκφράζει τις δύο όψεις της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς 
του ήρωα. Κινείται μεταξύ μίσους-οργής και φιλότητας. Η οργή εκ-
φράζεται απέναντι στον Αγαμέμνονα και τον Έκτορα και η φιλότητα 
απέναντι στον Πάτροκλο και τον Πρίαμο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει 
ως πειστικό ή ολοκληρωμένο πρότυπο ήρωα, καθώς ο πατριωτισμός του 
δεν είναι ολοκληρωμένος, ενώ ο ηρωισμός και η γενναιότητά του συν-
δυάζονται με στοιχεία βαρβαρότητας. Κυρίως θέλει να εκδικηθεί τον 
Έκτορα, ενώ η φιλία του προς τον Πάτροκλο και ο θάνατός του απο-
τελούν το στοιχείο που τον επανενώνει με τους Έλληνες. Εκφράζει ένα 
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πατριωτικό, συναινετικό και διδακτικό πνεύμα μόνο στο τέλος του δρά-
ματος του Χριστόπουλου, ενώ στην τραγωδία του Καράβα προτίθεται 
να παρακινήσει τους Έλληνες σε κοινή δράση εναντίον των Τρώων. Ο 
πατριωτισμός του Αχιλλέα δεν είναι ενσυνείδητος και σταθερός, αντίθε-
τα με τον Πάτροκλο που εκφράζει σταθερά το πατριωτικό πνεύμα και 
έτσι αναδεικνύεται ως ο κύριος ήρωας στο δράμα του Χριστόπουλου. 

Οι Τρώες αποτελούν θετικές μορφές, με κυρίαρχη τη μορφή του 
Έκτορα, που αποτελεί έναν εξιδανικευμένο ήρωα, ο οποίος εκφράζει 
ένα ανιδιοτελές πατριωτικό πνεύμα. Ο Έκτορας είναι περισσότερο αν-
θρώπινος από τον Αχιλλέα και κινείται σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι 
κοινωνικές αξίες της πατρίδας, της οικογένειας, της αλληλεγγύης, της 
προσφοράς και της αυτοθυσίας βρίσκονται σε προτεραιότητα. Στο ίδιο 
κλίμα αξιών κινούνται και οι υπόλοιποι Τρώες. 

Οι Έλληνες στην Τροία παρουσιάζουν ως επί το πλείστον θετικά χα-
ρακτηριστικά, ενώ στην Αυλίδα εμφανίζεται ποικιλία περιπτώσεων και 
συμπεριφορών. Η ιδιαιτερότητα της θυσίας της Ιφιγένειας προκαλεί 
συνθήκες έντασης που δημιουργούν ένα δραματουργικό ενδιαφέρον. Ο 
Αγαμέμνονας παρουσιάζεται διχασμένος και ο πατριωτισμός του, στην 
περίπτωση που εμφανίζεται, δεν είναι πειστικός. Η Κλυταιμνήστρα εί-
ναι μια μορφή που τη χαρακτηρίζει η επιθυμία να σώσει με κάθε τρόπο 
την κόρη της. Το αίσιο τέλος στην τραγωδία του Κατσαΐτη αφήνει όλους 
τους ήρωες ικανοποιημένους, ενώ στην τραγωδία του Προβελέγγιου η 
τραγική φιγούρα της μητέρας, που βλέπει ότι η κόρη της είναι έτοιμη να 
θυσιαστεί, είναι αυτή που σημαδεύει την κατάληξη της πλοκής του έρ-
γου. Στα έργα συνολικά είναι ευδιάκριτο ένα πνεύμα απομυθοποίησης 
και ορθολογισμού, που στρέφεται εναντίον της δράσης των μάντεων και 
της σκοπιμότητας του πολέμου. 

Η θεματική αυτή δεν μπόρεσε να κεντρίσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον 
των Ελλήνων συγγραφέων στην πορεία του χρόνου. Ο λόγος πιθανό-
τατα είναι ότι η μορφή του Αχιλλέα δεν θεωρήθηκε δραματουργικά 
αξιοποιήσιμη, καθώς ο ηρωισμός του είναι μονοδιάστατος, ενώ και ο 
πατριωτισμός δεν μπορεί να προβληθεί κατάλληλα μέσα από τη δράση 
του ήρωα. Αυτό συμβαίνει αντίθετα κυρίως από τη δράση άλλων ηρώων 
που σχετίζονται με τον Αχιλλέα.
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Κεφάλαιο Τρίτο

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ

•

Η πρόσληψη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και συγκεκριμένα 
του μύθου και της τραγωδίας αποτελεί έναν τομέα σταθερού ενδια-

φέροντος στη σύγχρονη σκέψη. Στη νεοελληνική δραματουργία αποδί-
δει καρπούς με εντεινόμενο ενδιαφέρον κατά τις τελευταίες δεκαετίες, 
καθώς η αναγωγή στο μυθικό παρελθόν μπορεί με πολλούς τρόπους να 
το ανανεώσει, να αναδείξει τα διαχρονικά στοιχεία που προκύπτουν 
από αυτό, αλλά και να εμπλουτίσει το παρόν. 

Μετά την πρώτη, περιορισμένη, διασκευαστική απόπειρα του Φιλο-
κτήτη του Σοφοκλή από τον Νικόλαο Πίκκολο στο πλαίσιο του νεοελ-
ληνικού Διαφωτισμού (1821-22),1 ο συγκεκριμένος μύθος θα έρθει πάλι 
στο προσκήνιο τα μεταπολεμικά χρόνια, κυρίως μετά το 1960, είτε με 
την παράστασή της σοφόκλειας τραγωδίας (αρχικά από τον «Όμιλο Αρ-
χαίας Τραγωδίας» το 1955 σε σκηνοθεσία Κωστή Λειβαδέα και στη 
συνέχεια στην Επίδαυρο, το 1967, από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία 
Αλέξη Μινωτή) είτε με τη δημιουργική χρησιμοποίηση του τραγικού και 
μυθολογικού υλικού για τον Φιλοκτήτη από Έλληνες και ξένους συγ-
γραφείς.

O μύθος του Φιλοκτήτη ενέπνευσε Έλληνες και ξένους συγγραφείς, 
ενώ έντονο υπήρξε και το ενδιαφέρον των μελετητών για τη συγκεκρι-
μένη τραγωδία του Σοφοκλή, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες.2 

1. Δημήτρης Σπάθης, Ο Διαφωτισμός και το νεοελληνικό θέατρο. Επτά μελέτες, 
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 145-172.

2. P. Ε. Easterling, «Philoctetes and Modern Criticism», Illinois Classical Studies 3 
(1978), σ. 27 (και στο: Erich Segal [ed.], Oxford Readings in Greek Tragedy, New York, Ox-
ford University Press, Oxford U. K. 1983, σ. 217).


