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Ο Απόλλων (διττή φύση) στο ένα χέρι κρατά βέλος –την αρώστεια- (όχι το συνηθισμένο τόξο) και στο άλλο ένα δοχείο 

με φάρμακο.











Πηγή της ελληνικής τραγωδίας είναι ο χορός.  Ο σατυρικός χορός του διθυράμβου αποτελεί την απελευθερωτική 

ενέργεια της τέχνης, καθώς το ληθαργικό στοιχείο της διονυσιακής έκστασης καταργεί τους συνηθισμένους φραγμούς 

και σύνορα της ύπαρξης.



Η μαγεία της μεταμόρφωσης αποτελεί την προϋπόθεση κάθε δραματικής τέχνης



Φορώντας την προσωπίδα ο άνθρωπος μπορούσε να ισορροπεί στη διαχωριστική γραμμή ή και να

μεταπηδά από το πραγματικό στο φανταστικό, από την ανθρώπινη υπόσταση στη θεϊκή, από το ένα φύλο

στο άλλο, από τον άνθρωπο στο ζώο, από τη μια ηλικία στην άλλη, από το παράλογο στο λογικό, από την

πραγματικότητα στο μύθο, από τον φυσικό κόσμο στον υπερφυσικό.



Διόνυσος Μάσκα: ένα σύμβολο της 

ενότητας στη δυαδικότητα 

(ταυτόχρονα ο ίδιος και 

κάποιος άλλος)



Ο χορός αποτελεί κληρονομιά:

1. από την τελετουργία (π.χ. τους λεγόμενους κυκλίους χορούς)

2. από την αρχαϊκή λυρική και χορική ποίηση η οποία συνδύαζε:

 το μέλος, δηλαδή την ωδική εκφορά έντεχνου ποιητικού λόγου, 

 με την όρχηση, δηλαδή τη ρυθμική, τυποποιημένη κίνηση μιας 

ομάδας ανθρώπων.

 Το χορικό στοιχείο, με άλλα λόγια, παραπέμπει στις καταβολές του 

δράματος (κοινωνικές, τελετουργικές και καλλιτεχνικές). 

 Το ομοιογενές και το αδιαχώριστο του χορού αντανακλά τον ρόλο 

του στην κοινωνία από την οποία εκπορεύεται. Οι χορικές 

παραστάσεις αποτελούν ορόσημα στη ζωή της κοινωνίας 

της πόλεως τόσο στην αρχαϊκή όσο και στην κλασική περίοδο 

(γάμοι, κηδείες, θρησκευτικές ή άλλες γιορτές, κλπ.)



Οι ρόλοι του χορού και των υποκριτών στο αρχαίο δράμα:

είναι διακριτοί υφολογικά, μετρικά και γλωσσικά

 Οι υποκριτές μιλούν κυρίως σε απαγγελλόμενα μέτρα, ως επί το 

πλείστον σε ιαμβικά τρίμετρα (εκτός: τα ἀπὸ σκηνῆς μέλη). Ο 

λόγος τους, δηλαδή, δεν συνοδεύεται από μουσική.

 Ο χορός, αντιθέτως, διαθέτει πολύ μεγαλύτερη εκφραστική γκάμα.

 Ο Κορυφαίος του χορού μπορεί να συνομιλεί με τους ηθοποιούς 

σε ιαμβικά τρίμετρα ή άλλα απαγγελλόμενα μέτρα. 

 Ως σώμα, όμως, ο χορός εκφράζεται κυρίως με άσματα γραμμένα 

σε ποικίλα λυρικά μέτρα, καθώς και με ρυθμικές ενότητες, κυρίως 

σε αναπαίστους ή τροχαϊκά τετράμετρα, που κινούνται μεταξύ 

απαγγελίας και ωδής.



http://www.greek-myth.com/kadmos_dionysus.htm

http://www.greek-myth.com/kadmos_dionysus.htm


Ο διάλογος αποτελεί το απολλώνειο μέρος της ελληνικής τραγωδίας



■ ΧΟΡΟΣ (Πάροδος, «Τραχίνιαι» του Σοφοκλή)

Σένα, που η αστρόφεγγη Νύχτα γεννά, σαν πεθαίνει,

και φλογισμένο τα βράδια πάλι κοιμίζει,

Ήλιε μου, ω Ήλιε, ζητώ σου

να μου μηνύσεις, ο γιος της Αλκμήνης

πού να μου βρίσκεται, πού,

ω μ᾽ αστραπόβολη λάμψη ζωσμένε;

100 τάχα σε θάλασσες κάπου στενά,

ή στις διπλές τις στεριές να κονεύει;

πε μου, εσύ π᾽ όλους νικάς στη ματιά.

Γιατί μαθαίνω πως πάντα ποθοπλανταγμένη

η πολυγύρευτη κόρη του Οινέα

όμοια σαν ένα πουλί θλιβερό,

δεν την κοιμίζει σ᾽ αδάκρυτα μάτια

ποτέ τη λαχτάρα της,

μα με του αντρός της που λείπει τη θύμηση

θρέφει όλο φόβους στα στήθια της

110 κι η συλλογή στ᾽ ορφανό της κρεβάτι τη λιώνει,

να περιμένει, η ταλαίπωρη, κάποιο κακό.

Γιατ᾽ όπως τ᾽ αμέτρητα κύματα

του ασύχαστου νότου ή βοριά

στον πλατύ πόντο θα δεις

να πηγαίνουν και να ᾽ρχουνται,

έτσι και τον Καδμογέννητο

μια τον ποδίζει και μια τον φέρνει εμπρός

η πολυαντάριαστη, σαν το κανάλι

της Κρήτης, ζωή του·

■120 μα ένας θεός πάντ᾽ ανέβλαβο

τον κρατάει μακριά ᾽πό τα δώματα του Άδη.

Γι᾽ αυτά όλα σού ρίχνω κι εγώ άδικο

και μ᾽ όλο το σέβας μου, μα

θ᾽ αντιγνωμήσω μαζί σου·

γιατί, λέω, δε θα ᾽πρεπε

κάθ᾽ ελπίδα καλή να ξοφλάς.

Βέβαια, ζωή δίχως πόνο ουδ᾽ αυτός

ο παντοδύναμος Δίας σε κανένα θνητό

δε χάρισε, μα όλους

130 τριγυρνούνε και λύπες και χαρές

σαν του Χορού του εφταπάρθενου οι γύρες.

Πάντα η αστροπλούμιστη νύχτα δε μένει,

ούτε κι οι αντίμαχες μοίρες του ανθρώπου,

ούτε τα πλούτη, μα πέταξαν

μεμιάς και πάνε,

και πίσω το ᾽να ᾽πό τ᾽ άλλο ακλουθούν

τα χαροκόπια κι οι στέρησες.

Σ᾽ αυτά λέω και συ να στηρίζεις, βασίλισσα,

τις ελπίδες σου πάντα·

γιατί ποιός είδε το Δία ποτέ

140 έτσι ανέγνοιαστο για τα παιδιά του;   

■(μτφρ. Ι.Ν. Γρυπάρης)



 …ο τραγικός μύθος μας έπεισε πως ακόμη και η ασχήμια 

και η παραφωνία δεν είναι παρά ένα απλό αισθητικό 

παιγνίδι, που η θέληση, όταν είναι πληθωρική, παίζει με 

τον εαυτό της. Για να αντιληφθούμε άμεσα το δύσκολο 

φαινόμενο της Διονυσιακής τέχνης, πρέπει τώρα να 

παρακολουθήσουμε την υψίστη σημασία της μουσικής 

παραφωνίας. Η αισθητική χαρά που προκαλείται από τον 

τραγικό μύθο, καθώς και η απόλαυση που προέρχεται από 

τη μουσική παραφωνία, έχουν την ίδια καταγωγή. Αυτή η 

πρωταρχική Διονυσιακή απόλαυση, την δοκιμάζουμε 

ακόμη και στον πόνο, είναι κοινή πηγή και της μουσικής 

και του τραγικού μύθου. Νίτσε, Η γέννηση της τραγωδίας



 Ἔστιν οὖν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ

τελείας, μέγεθος ἐχούσης, ἡδυσμένῳ λόγῳ, χωρὶς ἑκάστῳ

τῶν εἰδὼν ἐν τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι' ἀπαγγελίας, 

δι' ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων 

παθημάτων κάθαρσιν.

Αριστοτέλης, Ποιητική



■ Τραγωδία εστίν απάτη γινομένη δια μύθων και παθών, ων 

ο τε απαντήσας δικαιότερος του μη απαντήσαντος ο τε 

απατηθείς σοφώτερος του μη απατηθέντος. Ευάλωτον γαρ 

υφ’ ηδονής λόγων το μη αναίσθητον. 

Γοργίας



 Η Τραγωδία δεν είναι μια ψυχαγωγία αλλά ένα μέσο ηθικής 

ανύψωσης γιατί μεταφέρει το θεατή απ’ τον πραγματικό 

καθημερινό κόσμο που ζει και που τις πιο πολλές φορές το 

δίκιο του δεν ικανοποιείται, σε έναν κόσμο υψηλότερο και 

ιδανικότερο που αργά ή γρήγορα το κακό τιμωρείται και 

λάμπει η θεϊκή δικαιοσύνη φέρνοντας την ηθική βελτίωση 

του ανθρώπου. Και για το λόγο αυτό οι Αρχαίοι Έλληνες το 

από Σκηνής παριστάμενο δράμα το λέγαν Διδάσκειν. 



“ Γιατί η ομορφιά δεν είναι παρά η αρχή του 

τρομερού, που μόλις μπορούμε να υποφέρουμε και 

τη θαυμάζουμε τόσο γιατί δεν στέργει να μας 

καταστρέψει

■Ρίλκε, «Ελεγείες του Ντουίνο»



 Ο σύγχρονος άνθρωπος οφείλει να ξανασκεφθεί την ιστορία 

του, κατά συνέπεια το αξιακό του σύστημα και τη σχέση του 

με τη φύση και τους συνανθρώπους του, και να 

απενεργοποιήσει την παντοδύναμη σήμερα 

καταστροφικότητα-αυτοκαταστροφικότητά του, 

συμφιλιωνόμενος με το σκοτεινό κομμάτι της συλλογικής 

ψυχής του. Η δημιουργικότητα πάντοτε ήταν κάτι το 

ζητούμενο, πολύ περισσότερο σήμερα που είναι τόσο τραγικά 

απούσα και περιορισμένη. Ας ξανασκεφτούμε τους αρχαίους 

τραγικούς αλλά και τον αθηναίο πολίτη, είναι σαν να μας λέει 

ο Νίτσε ας τον ακούσουμε.

Δήμος Μαρουδής, Ελευθεροτυπία, Βιβλιοθήκη, 25/6/2010



Ως αφόρμηση για διάλογο:
 Η «Γέννηση της τραγωδίας» του Νίτσε μέσα από την

πολύμορφη προσέγγιση του φαινομένου της αρχαίας

τραγωδίας και τη διάκριση της απολλώνειας φαινομενικότητας

από το διονυσιακό βάθος και σοφία, προτείνει τη δικαίωση του

κόσμου μέσα από τις αισθητικές κατηγορίες της φύσης, μια

επιλογή που προσφέρει την ικανοποίηση του «αισθητικώς

ζην».

 Άραγε τι θα έλεγε σήμερα ο φιλόσοφος μπροστά στην

πραγματικότητα του 21ου αι. όπου η υβριστική επικράτηση του

ευτελούς και του χυδαίου, όχι μόνο καθορίζει κοινωνικές και

ηθικές νόρμες αλλά ενίοτε φτάνει ν’ αυτοτιτλοφορείται «έργο

τέχνης»;
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