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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΩΔΙΑ 

ΓΕΩΡΓΊΑ ΞΑΝΘΑΚΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ 

'Ορθώς επισημάνθηκε ότι «κανένας πολιτισμός δέν έχει δώσει 
περισσότερο βάρος στις αποφάσεις του κοινοΰ ανθρώπου όσο το 
πολίτευμα των Αθηνών»1. Πρόκειται για την ούσιαστικώτερη έκ
φραση άμεσης δημοκρατίας, στην οποία πολιτικές αποφάσεις λαμ
βάνονταν στην εκκλησία τοΰ δήμου απ ' όλους τους ενήλικες πολί
τες, ενώ οι άρχοντες, οι εκτελεστικοί δηλ. αξιωματούχοι, ήταν κλη
ρωτοί ή αιρετοί καί ύφίσταντο «δοκιμασία» καί «ευθυνα», έλεγχο 
πρίν καί λογοδοσία μετά τήν ετήσια θητεία τους. Τήν πόλη έτσι 
διοικούσαν οι μέσοι 'Αθηναίοι. Ό άρχοντας ήταν άπο τήν εποχή 
τοΰ Σόλωνος καί έξης υπηρέτης καί οχι αφέντης τοΰ νόμου. Αυτή 
είναι διαχρονικά ή πεμπτουσία της 'Αθηναϊκής Δημοκρατίας. 

"Αλλοτε άκοΰμε γιά εκφυλισμό καί διαφθορά τοΰ δήμου άπό τήν 
εξουσία καί άλλοτε γιά τίς ακόρεστες επιδιώξεις τοΰ δήμου, τίς όποιες 
ο «ηγέτης», ó Περικλής χαλιναγωγοΰσε, διότι χρημάτων διαφανώς 
αδωρότατος γενόμενος κατείχε το πλήθος ελευθέρως (Θουκ. II 65). 

Ό μέσος 'Αθηναίος δέν ήταν πλούσιος άλλ' οΰτε καί άπορος2, 
όπως φαίνεται εύγλωττα άπό τίς κωμωδίες τοΰ 'Αριστοφάνους. 
"Ολοι οί 'Αθηναίοι ήταν υπεύθυνοι γιά τήν ανάπτυξη της πόλης 
τους καί τήν διακυβέρνηση της Πολιτείας. "Ολοι μαζί ήταν υπεύ
θυνοι γιά τήν ακμή τών 'Αθηνών μετά τους Περσικούς πολέμους 
άλλα καί γιά τήν ήττα στον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Γιά τον λόγον 
αυτόν καί ή τραγική Μοΰσα απηχεί καί απευθύνεται στον μέσο 
άνθρωπο, τον καθ' ημάς, τον μεταξύ (Άριστοτ. Ποιητ. 2, 1448a4,13, 

1. W.G. Forrest, Ή Γένεση της. "Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ελλ. μτφ. Έκδ. Παπαδήμα, 
Αθήνα 1994, σ. 28. 

2. Για το όλον αυτό θέμα της εισοδηματικής καί επαγγελματικής κατάστασης τών 
'Αθηναίων βλ. Forrest, οπ. π., σ. 38. 
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1453a7), στον όποιον ή Πολιτεία ώς δώρο πολιτισμού προσέφερε 
την δωρεάν παρακολούθηση των δραματικών παραστάσεων. 

Ή 'Αθηναϊκή Δημοκρατία επί πενήντα χρόνια είχε ήγηθή μιας 
Συμμαχίας πού περιελάμβανε σχεδόν όλες τις ελληνικές πόλεις τοϋ 
Αιγαίου και τών παραλίων του, τοϋ Ελλησπόντου καί της Προ-
ποντίδος. Αυτή ή Συμμαχία περιγράφεται στον Θουκυδίδη (Π 63) 
καί μάλιστα από τον ίδιο τον Περικλή ώς μία τυραννία «ην λαβείν 
μεν αδικον δοκεΐ είναι, άφεΐναι δέ επικίνδννον ». "Εναντι τών 
εισφορών άπό τους συμμαχικούς φόρους, οι όποιοι συνέβαλλαν 
αποτελεσματικά στην ανοικοδόμηση τών μνημείων καί στην συντή-
ρήση τοϋ στόλου, της ναυτικής της δυνάμεως , ή Αθηναϊκή 
Πολιτεία εξασφάλιζε τήν ειρηνική διαβίωση στους συμμάχους της 
μακράν από τους Πέρσες καί τους Πειρατές. 

Ή Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν τό αποτέλεσμα μιας ολοκληρω
μένης έμπρακτης εφαρμογής της ιδέας της ατομικής αυτονομίας καί 
τής ισηγορίας τής γνώμης γιά τον προσδιορισμό τών δομών καί 
τών αποφάσεων τής Πολιτείας. Ή γιά πρώτη φορά στην ιστορία 
τής ανθρωπότητας ουσιαστική εφαρμογή τών άρχων τής Ισονομίας, 
ισηγορίας καί ευνομίας απετέλεσαν τον πολιτειακό πυρήνα καί τό 
διαχρονικό πρότυπο Δημοκρατίας. 

Ή ειρήνη με τήν Περσία τό 449 συνέβαλε ουσιαστικά στην 
ραγδαία ανέγερση τεράστιας σειράς δημοσίων οικοδομημάτων, 
ιερών καί κοσμικών, τά οποία περιελάμβαναν τον Παρθενώνα, τον 
ναό τοϋ Ηφαίστου, τό Ώδεΐο, τίς στοές τής 'Αγοράς, τον ναό τοϋ 
Ποσειδώνος στο Σούνιο καί τον ναό στον Ραμνοϋντα καί, λίγο 
αργότερα, τό Ερεχθείο. 

Οί καλλιτέχνες, ο 'Ικτίνος, ó Μνησικλής καί ο Καλλικράτης καί 
πάνω άπ' όλους ο Φειδίας, αποτύπωναν στην ζωφόρο τοϋ 
Παρθενώνα τήν ώσμωση τών καθηκόντων, τών δικαιωμάτων καί 
τών ιδανικών τοϋ άτομου καί τής κοινότητας, ο,τι δηλ. συνιστά τήν 
έννοια τής Δημοκρατίας, όπως εκφράσθηκε στον Επιτάφιο τοϋ 
Περικλή. Σε αυτή τήν Χρυσή Πεντηκονταετία καί στον Πόλεμο 
μεταξύ 'Αθηνών καί Σπάρτης πού ακολούθησε ανήκει καί ή παρα
γωγή τών σημαντικότερων έργων τής δραματικής ποίησης. 

Σέ κανένα δράμα δεν αποτυπώθηκε τόσο ανάγλυφα καί ουσια
στικά άλλα καί μέ τόση ποιητικότητα η διαμόρφωση θεμελιωδών 

3. μέγα γαρ το τής θαλάσσης κράτος (Θουκ. Ι 143) 
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άρχων της 'Αθηναϊκής Δημοκρατίας οσο στις Ευμενίδες τοϋ 
Αισχύλου. 

Ή Όρέστεια, πού παραστάθηκε το 458 π.Χ., το κύκνειο άσμα 
τοϋ «πατέρα της τραγωδίας», αποτελεί την ποιητική απεικόνιση των 
δημοκρατικών άρχων τοϋ Μέτρου και της Δίκης σέ ατομικό άλλα 
και σέ κοινωνικο-πολιτικό επίπεδο. 

Ό 'Απόλλων και ή 'Αθηνά πρωτοστατώντας σέ μια πολιτει
ακά ορθή διαδικασία στον "Αρειο Πάγο θα καθάρουν τον 
«μητραλοία» 'Ορέστη και θά τον εντάξουν απαλλαγμένο άπο 
κάθε ενοχή στο κοινωνικό σύνολο. Τα λόγια τοϋ θεού τοϋ φωτός, 
του μέτρου και της σωφροσύνης, τοϋ 'Απόλλωνος, στον 'Ορέστη 
αναδεικνύουν τήν εύρυθμη δικονομική διαδικασία στην απονομή 
της δικαιοσύνης 3 (στ. 81-83) «'Εκεί (στην πόλη της Παλλάδος) για 
τήν πράξη σου / κριτές θά σέ δικάσουν και μέ λόγια / μιλώντας 
πειστικά θά βρω τον τρόπο / γιά πάντα νά σέ σώσω ά π ' τα δεινά 
σου»4. Ή ποιητική τοϋ Αισχύλου συζευγνύει τον θεό μέ τήν Δίκη 
και αποδίδει στον θεό τήν έκπήγαση της υπέρτατης ιδέας της 
Δικαιοσύνης. 

Σέ αντίθεση μέ τον φωτεινό κόσμο τοϋ 'Απόλλωνος, oi φρι
κτές θεότητες τοϋ σκότους και της εκδίκησης, οι εκτελεστές τοϋ 
πανάρχαιου φυσικού δικαίου της αναπόδραστης τιμωρίας, οι 
'Ερινύες καταδιώκουν τον 'Ορέστη άπό τους Δελφούς ως τήν 
πόλη της Παλλάδας. Τήν υπεράσπιση του στον "Αρειο Πάγο οι 
δύο θεοί τήν στηρίζουν σέ ανώτερη μορφή δικαίου άπό τό απάν
θρωπο εθιμικό δίκαιο της αμείλικτης εκδίκησης των σκοτεινό-
μορφων Έρινύων. 

Οι ιδέες τοϋ μέτρου, της αυτογνωσίας, της τάξεως και της 
σωφροσύνης πού συνδέονται μέ τά δελφικά παραγγέλματα «Μηδέν 
άγαν», «σωφρόνει», «θνητά φρονειν» και διακηρύσσουν τό χρέος 
τοϋ άνθρωπου νά έχη σαφή γνώση της πεπερασμένης του φύσης, 
σηματοδοτούν τήν ανάπτυξη τοϋ δικαίου και της δημοκρατίας, 
όπως αποτυπώθηκε στις Ευμενίδες 5 . Οι σκέψεις, οι επιθυμίες καί 

4. κάκεΐ δικαστάς τώνδε καί θελκτηρίονς / μύθους έχοντες μηχανάς ευρήσομεν, / 
ώστ' ές τό παν σε τώνδε' άπαλλάξας πόνων. 

5. Για τις αρχές της δημοκρατίας στις Ευμενίδες βλ. τήν μελέτη μου στα Πρακτικά 
της 2ης Φιλοσοφικής Ημερίδας Σύχρονου Προβληματισμού, Δελφικός Λόγος 2 
(1996) 17-23. 
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oí φιλοδοξίες του πολίτη πρέπει να έναρμονίζωνται με τις έννοιες 
της σωφροσύνης και της δικαιοσύνης και να μην τις ξεχνούν. 

Ή απόλυτη συνείδηση των πεπερασμένων ορίων της ανθρώπινης 
φύσης μπροστά στην παντοδυναμία των θεών μορφοποιήθηκε στίς 
Ευμενίδες στην έννοια του «θείου φόβου»6, του φόβου δηλ. της 
θείας Δίκης πού προτρέπει στον σεβασμό και στην σώφρονα τήρη
ση του θείας προελεύσεως νόμου της Πολιτείας. 

Ή Όρέστευα, στην ευρύτερη ανθρωπιστική της έννοια, συμβολί
ζει την μακρά πορεία του ανθρώπου από τις προϊστορικές μορφές 
της πολιτικής συμβίωσης στις ιστορικές εκδηλώσεις της οργανωμέ
νης πολιτικής κοινωνίας7, μέ αποκορύφωμα τό επιστέγασμα της 
πολιτιστικής άνελίξεως, την 'Αθηναϊκή Δημοκρατία. Στην πόλη των 
'Αθηνών, στο λίκνο της Δικαιοσύνης, ή υπεράσπιση του 'Ορέστη 
από τον 'Απόλλωνα και τήν 'Αθηνά απεικονίζει μέ εύγλωττο συμ
βολισμό τήν μετεξέλιξη των δελφικών παραγγελμάτων τής αυτογνω
σίας, του μέτρου και τής σωφροσύνης στην θέσπιση του γραπτού 
αττικού δικαίου. Υποταγή στον Νόμο, στον κώδικα τής Δίκης πού 
σφυρηλάτησε τό δημοκρατικό πολίτευμα τήν εποχή πού παρουσιά
σθηκε ή Όρέστεια, επιβάλλουν οί δύο θεοί στίς τρομερές 'Ερινύες8, 
πού απαιτούσαν τήν τιμωρία τού μητροκτόνου. 

Μέ τήν αθώωση του 'Ορέστη9 καί τήν μετατροπή των εκπροσώ
πων του άγραφου νόμου τής εκδίκησης, τών ύποχθόνιων Έρινύων, 
σέ ευμενείς προς τήν πόλη θεότητες, σέ ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ, ολοκληρώνε
ται ή συμβολική απεικόνιση τής πολιτιστικής καί πολιτειακής 
ανάπτυξης άπό τήν δ ε σ π ο τ ε ί α καί τήν άκρατη μοναρχία ανατο
λικού τύπου τού 'Αγαμέμνονος στην ευνομούμενη δημοκρατία τών 
'Αθηνών στις Ευμενίδες.10 

6. Κ. Βουρβέρη, Κλασική Παιδεία καί Ζωή, 'Αθήναι 1969, σσ. 1-15. 
7. Πρβλ. Βουρβέρη, οπ. π., σ. 3, E. R. Dodds, The Ancient Concept of Progress and other 

Essays on Greek Literature and Belief, Oxford 1973, 0.43. 
8. στ. 81-83, 219-224, 433-435, 794-807. 
9. Μέ βάση τα επιχειρήματα τού Απόλλωνος, στ. 615-620, 657-673, πού απεικονί

ζουν τήν πατριαρχική δομή τής αθηναϊκής κοινωνίας τοϋ 5ου π.Χ. αι. 
10. ΑΘΗΝΑ: φόνων δικαστάς όρκίων αίδουμένους / θεσμόν, τον εις απαντ' εγώ 

θήσω χρόνον. / ύμεΐς δέ μαρτύρια τε και τεκμήρια / καλεΐσθ' αρωγά της δίκης 
ορθώματα. Πρίν από τον στ. 483 ό Sommerstein θέτει τον στ. 475, μετάθεση πού 
πρότεινε ó Lobel και αναδεικνύει τήν αμεροληψία καί τό άνεπίληπτον αυτού, τού 
δικαστικού σώματος, τού οποίου τα μέλη είχαν ύποστή «δοκιμασία» (Άριστ. 
Άθην. Πολ. 55.2-5, 60.3). Βλ. Sommerstein, αύτ. (ελλ. μετφ., 2000), σ. 250. 
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Ό Αισχύλος καυτηριάζει την τυραννία τοϋ Διός στον Προμηθέα 
και αναδεικνύει το ιδεώδες της ανεξάρτητης και αύτοκυρίαρχης 
πόλης. 

Ή Όρέστεια, όπως και ή Προμήθεια, κλείνει με μία ηθική σ υ ν 
δ ι α λ λ α γ ή . Στην ελληνική σκέψη υπήρξε διαχρονικά ή αντιπαρά
θεση της βίας με τήν πειθώ. Τα πρώτα στάδια της Όρέστειας σημα
τοδοτούνται από σειρά πράξεων βίας, εφ' όσον εξυμνείται μαζί ή 
εύνοια (χάρις) καί ή βία τών θεών (Άγαμ. 182 δαιμόνων δέ που 
χάρις βίαιος). 

Στο πλαίσιο όμως της ευνομούμενης διακυβέρνησης ή 'Αθηνά μέ 
τήν πειθώ μεταμορφώνει τις Ερινύες, τις ενσαρκώσεις της βίαιης 
καί απόλυτης εκδίκησης. Ή πειθώ, ο νηφάλιος στοχασμός καί ο 
ειρηνικός λόγος διαδέχονται τήν βία, οι Ευμενίδες οδηγούνται μέ 
πυρσούς στην νέα τους έδρα καί ή δημοκρατία παίρνει σάρκα καί 
οστά στον ποιητικό λόγο. Δικαστές μέλη τού 'Αρείου Πάγου άπο-
τίουν μέ αμεροληψία και σεβασμό στον Νόμο δικαιοσύνη {Εϋμ. 483-
486). Ή θεία δικαιοσύνη εκπληρώνεται μέσα άπό τήν ανθρώπινη 
πράξη, στοιχείο πού σηματοδοτεί σαφώς τήν πολιτική ανέλιξη καί 
πρόοδο. Ή τάξη καί ή ευρυθμία της Πολιτείας θριαμβεύει εις βάρος 
της άναρχης έκδικητικότητας καί της αυθαιρεσίας. 

"Ετσι, ή απόδοση της νέας προηγμένης μορφής δικαίου, ή οποία 
διαχρονικά εφαρμόζεται ως σήμερα τηρουμένων τών αναλογιών, θά 
γίνεται στον "Αρειο Πάγο, «τό οχυρό καί τήν σωτηρία της πόλεως» 
(ερυμά τε χώρας καί πόλεως σωτήριο, στ. 701), όπως διακηρύσσει 
ή 'Αθηνά. Τον θεσμό τού 'Αρείου Πάγου, τήν λειτουργία καί τό 
κύρος αυτού τού ανώτατου δικαστηρίου οι Αθηναίοι πολίτες οφεί
λουν νά τό διαφυλάσσουν μέ τον σεβασμό καί τό αίσθημα δικαίου 
πού πηγάζουν από τον φόβο τού Νόμου (ταρβοϋντες ένδίκως σέβας, 
στ. 700). 

Ό σεβασμός (σέβας ), ή αιδώς της δίκης (ένδίκως ) καί ο συγ
γενής προς τά αισθήματα αυτά αίσχύλειος φόβος τών πολιτών γιά 
τον θείας προελεύσεως νόμο 1 1 (ταρβοϋντες) καί τήν αποφυγή τών 
αδικοπραξιών συνέχει τήν δημοκρατία, γιατί αποτρέπει τόσον άπό 

11. στ. 690-693 εν δέ τφ σέβας / αστών φόβος τε ξυγγενής το μή άδικεΐν / σχήσει τό 
τ' ήμαρ καί κατ' εύφρόνην όμως, / αυτών πολιτών μή 'πικαινούντων νόμους / 
κακαϊς έπιρροαίσι. Λίγο πριν ό χορός έχει αναφωνήσει (στ. 526-528) μήτ' αναρ-
κτον βίον /μήτε δεσποτούμενον / αΐνέσης- /παντί μέσω τό κράτος ό θεός ώπασεν. 
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την δ ε σ π ο τ ε ί α όσον και από την α ν α ρ χ ί α , στην οποία οδηγεί 
ή άκρατος, χωρίς νόμους ελευθερία. "Ετσι ή 'Αθηνά συμβολίζοντας 
την ευταξία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας τονίζει την πρωταρχική 
σημασία του φόβου του νόμου για την διατήρηση της ευνομίας και 
της ηθικής διακυβέρνησης της πολιτείας (στ. 696-699): «τον λαό μου 
συμβουλεύω / μήτε δεσποτισμό μήτε αναρχία / να σέβεται κι ολότε
λα ας μή διώξει / τον φόβο από τήν πόλη. Ποιος είναι δίκαιος αν 
τίποτε δεν τον φοβίζει;»12 Εκατό χρόνια μετά τον Αισχύλο ο 
Πλάτων στο έργο της ωριμότητας του, στους Νόμους, απεικόνισε 
με φιλοσοφική ενάργεια τήν μείξη της δημοκρατικής ελευθερίας καί 
της σώφρονος υποταγής στον ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Στην πραγ
ματική Δημοκρατία, όπως σκιαγραφείται στις Ευμενίδες, κάθε πολί
της με σαφή επίγνωση της πεπερασμένης του υπάρξεως τηρεί το 
ΜΕΤΡΟ και τον Νόμο της Πολιτείας αποφεύγοντας κάθε μορφή 
"Υβρεως, δηλ. οιανδήποτε υπέρβαση τής ανθρωπινής του εξουσίας. 
Κάθε πολίτης Ισόρροπα, μέ σώφρονα περίσκεψη υποβαστάζει τό 
οικοδόμημα τής ευνομούμενης πολιτείας, όπως οι Καρυάτιδες του 
Ερεχθείου υποβαστάζουν τό βαρύ επιστέγασμα του ναού. Ή ιδέα 
τής πόλεως των ιστορικών χρόνων επικεντρώνεται στις Ευμενίδες 
σε αυτήν τήν διαλεκτική σχέση του άτόμου-πολίτη και τής πολι
τείας, σχέση ή οποία διέπεται από τήν άντίπαλον άρμονίαν δεσμεύ
σεως καί ελευθερίας, τήν υπακοή στην ΔΙΚΗ καί τήν ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ. «Ευτυχής θά είναι αυτός πού, άπό μόνος του καί χωρίς 
εξαναγκασμό, είναι δίκαιος», διατρανώνει ò χορός των Έρινύων 
(στ. 550-552)13. 

Μέ τον τρόπο αυτόν στις Ευμενίδες παλαιότερες καί νεώτερες 
θεότητες, παλαιοί καί νέοι νόμοι τελικά συμφιλιώνονται14: τό 
παμπάλαιο, άγραφο, φυσικό δίκαιο αντικαθίσταται άπό τους γρα
πτούς νόμους καί τό θεσμοθετημένο δίκαιο, τά αρραγή θεμέλια τής 
δημοκρατίας. 

Ό λόγος του Αισχύλου μέ τήν διάσταση του μέτρου καί τής 

12. «το μήτ' α ν α ρ χ ο ν μήτε δεσποτούμενον / αντοΐς περιστέλλουσι βονλενω 
σέβειν / και μή το όεινόν παν πόλεως εξω βαλείν / τίς γαρ δεδοικώς μηδέν ένδι
κος βροτών,·». 

13. «εκών δ' άνάγκας ατερ δίκαιος ών / ουκ ανολβος εσται, / πανώλεθρος <δ'> 
οϋποτ' αν γένοιτο». 

14. Για το θέμα εύστοχες οί παρατηρήσεις του Α. Η. Sommerstein, στην έκδοση του 
των Ευμενίδων, Cambridge 1989, σ. 21 κ.έξ. (έλλ. μτφ. 2000). 
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Δίκης δεν έδωσε μόνο το στίγμα για τήν δημιουργία τοϋ ελληνικού 
θαύματος τοϋ 5ου αι. π.Χ., άλλα επιβιώνει καταλυτικά και στον 
σύγχρονο κόσμο, στο καθήκον τοϋ σημερινού πολίτη να στοιχή 
προς τον Νόμο υποτάσσοντας τις ατομικές του επιδιώξεις στην 
ευημερία τού κοινωνικού συνόλου. 

Στην 'Αντιγόνη ή αντίθεση ως προς τήν τήρηση των Νόμων 
ανάμεσα στον Κρέοντα καί στην ηρωίδα έχει ποικιλοτρόπως έρμη-
νευθή: ή Οικογένεια ενάντια στο Κράτος, ή ανθρωπιά ενάντια στην 
σκληρότητα και τήν αδιαλλαξία, ή επανάσταση ενάντια στην κατα
πιεστική εξουσία; 

Πάνω όμως ά π ' όλα βρίσκονται οι καθιερωμένες αξίες πού δια
μόρφωσαν τήν ευνομούμενη πολιτεία και τήν δημοκρατική διακυ
βέρνηση ενάντια στην αυθαιρεσία. Οι άγραφοι νόμοι (σεβασμός 
προς τους θεούς, τους γονείς, τους Ικέτες καί τους νεκρούς) αντα
νακλούν τήν βούληση των θεών και γι ' αυτό ή ηρωίδα τους προ
τάσσει άπό τό βασιλικό διάταγμα πού απαγόρευε τήν ταφή τού 
αδελφού της. Τό εθιμικό δίκαιο, οι καθιερωμένοι κανόνες υπερι
σχύουν ες άεί ως τά αρραγή θεμέλια τού υγιούς πολιτεύματος, γιατί 
«ου γάρ τι νϋν γε κάχθές, αλλ ' αεί ποτέ ζγϊ ταϋτα», όπως διακη
ρύσσει ή εϋψυχη κόρη τοϋ Οιδίποδα (Άντ. 456-457). Τήν ύπερχρο-
νικότητα τών θείας προελεύσεως θεμελιωδών θεσμών τονίζει καί ó 
χορός τοϋ Οιδίποδος Τυράννου (867-872) «ουδέποτε ή λήθη θά τους 
εξαφανίσει, γιατί μέσα τους είναι ó άγήρατος θεός» 1 5 . 

Ό σεβασμός της 'Αντιγόνης προς τά άγραφα θέσφατα αντιτίθε
ται στην τυφλή υποταγή της Ισμήνης στην αυθαίρετη κρατική εξου
σία. Παρομοίως στον Αϊαντα στην διαμάχη τών 'Ατρειδών, ανάμε
σα στον 'Αγαμέμνονα καί στον 'Οδυσσέα, διαγράφεται εύγλωττα ή 
αντίθεση ανάμεσα στην άβουλη υπακοή καί στον συνειδητοποιημέ
νο σεβασμό προς τίς παραδεδομένες αξίες (στ. 1332-1380) πού 
επιβάλλουν τήν ταφή τοϋ γενναίου εχθρού (στ. 1355). 

Ή δημοκρατία διαμορφώθηκε παραλλήλως προς μία νέα ηθική 
πιο ανθρώπινη, ή οποία διαδέχθηκε τήν αριστοκρατική ηθική της 
αρχαϊκής εποχής. Μία ηθική πού δεν αξιολογεί τήν ανθρώπινη 
υπόσταση με βάση τήν καταγωγή καί τον πλούτο άλλα τίς θεμε
λιώδεις αρετές της δικαιοσύνης, ευσέβειας, σοφίας, εύψυχίας καί 

1τ. Πρβλ. J. de Romilly, 'Αρχαία 'Ελληνική Γραμματολογία (έλλ. μτφ.), 'Αθήνα 1988, 
σ. 116 κ. εξ. 
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σωφροσύνης. "Ηδη στα τελευταία οράματα του Σοφοκλέους αναδει
κνύεται ή αντίθεση αύτη μεταξύ της αρχαϊκής ηθικής και της ηθικής 
των κλασικών χρόνων: Ένώ ο Αίας δρα με βάση την παραδοσιακή 
έννοια της τιμής πού συνίσταται στην ανάγκη για δημόσια αναγνώ
ριση τών ανδραγαθημάτων του, ο Νεοπτόλεμος, αντιθέτως, στον 
Φιλοκτήτη λειτουργεί με αφετηρία την τιμή ή οποία προέρχεται από 
το ηθικό του σθένος αδιαφορώντας γιά τήν γνώμη τών πολλών. 
Επιλέγει έτσι τήν οδό τής εντιμότητας και τής ευθύτητας αντί του 
δόλου καί τής εξαπάτησης. Ό Νεοπτόλεμος σκιαγραφήθηκε από τον 
μεγάλο δραματουργό ως τό σύμβολο του ιδανικού νέου ανθρώπου 
μιας ευνομούμενης πολιτείας, βασισμένης σε δημοκρατικές αρχές. 
'Από τήν ηθική του Όμηρου ή δραματική ποίηση, καί κυρίως, όπως 
θα δούμε, ô Ευριπίδης, σηματοδότησε τήν ηθική του Σωκράτους.16 

Ό αγαθός στην δημοκρατική Αθήνα είναι ó πολίτης ο χρήσιμος 
στην πόλη χάρις στις αρετές του πού αναπτύχθηκαν παραλλήλως 
προς τήν διαμόρφωση τών δημοκρατικών θεσμών. "Ηδη οι 
Σοφιστές, τών οποίων ή επίδραση στον Ευριπίδη είναι εμφανέστα
τη, είχαν απορρίψει τήν διάκριση τών κοινωνικών τάξεων17. Σε 
πλείστα οσα δράματα τού «από σκηνής φιλοσόφου» εκφράζεται 
απερίφραστα ότι οι ατομικές αρετές καί όχι ó πλούτος και ή κατα
γωγή καθορίζουν τήν προσωπικότητα τού χρήσιμου στο κοινωνικό 
σύνολο πολίτη. "Οχι αυτός πού αποσκοπεί στο προσωπικό του συμ
φέρον αλλά ό δίκαιος προσφέρει στους συμπολίτες του1 8 αναπτύσ
σει ο 'Ιόλαος στον πρόλογο τών Ηρακλείδων. 

Ό αυτουργός στην Ηλέκτρα19 τον τραγικωτέρου τών πολτών, 
20 

όπως χαρακτήρισε ó 'Αριστοτέλης τον Ευριπίδη , καί ο επίσης καλ
λιεργητής τής γής πού υποστηρίζει τον 'Ορέστη στην δίκη του 
ενώπιον τού δικαστηρίου τών Άργείων δεν διακρίνονται βέβαια 
γιά τον πλούτο, τήν κοινωνική τους θέση και τό κάλλος τους, άλλα 
είναι προικισμένοι με εύψυχία, σύνεση, ευγένεια καί άψογο ήθος 
(«άνεπίπληκτον ... βίον»). 'Ηθικές πλέον (σωφροσύνη, δικαιοσύνη, 

16. Πρβλ. J. de Romilly, δπ. π., σ. 120, Α. W. Η. Adkins, Merit and Responsibility, 1960, 

passim. 

17. Βλ. ιδιαιτέρως Λυκόφρονος άπόσπ. 4 D.-K. 

18. δίκαιος τοϊς πέλας πέφυκε, στ. 2 (368-390). 

19. στ. 368-390. 

20. Ποίητ. 13, 1453 a 30. 

21 . Ό ρ . 917-930. 
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ευγένεια) και όχι κοινωνικές (ευγενική καταγωγή, πλοΰτος), είναι οι 
παράμετροι πού προσδιορίζουν τήν αρετή του πολίτη. Πλείστα οσα 
αποσπάσματα από δράματα τοϋ πιο σύγχρονου από τους τραγικούς 
σηματοδοτούν τήν ηθική αύταξία τού πολίτη ως πρωταρχική απαί
τηση τού δημοκρατικού πολιτεύματος και της διαρκώς ένισχυόμε-
νης βούλησης για κοινωνική ισότητα στο δεύτερο μισό τού 5ου αι. 
«Τους ... ανδρείους και τους δικαίους ... / καν ώσι δούλων, ευγενέ
στερους λέγω» διακηρύσσει ο ομιλών σε απόσπασμα από τήν Μελα-
νίππη τήν Αεσμώτιδα22. Ευγενής είναι ο δίκαιος, ó ενάρετος 
(έσθλός ) 2 3 ακόμη κι αν είναι ταπεινής καταγωγής, ρητά διατυπώ
νεται σε σπάραγμα από τον Δίκτυ τού Ευριπίδη και τού τραγικού 
τού 4ου αι. π.Χ. "Αστυδάμαντος24. Ό πολιτικός στοχασμός τού 
Πλάτωνος και τού 'Αριστοτέλους ενίσχυσε θεωρητικά τον 4ον αι. 
τήν σκιαγραφία της ηθικής προσωπικότητας τού πολίτη. 

Ή ηθική ανάπτυξη όχι απλώς τών ατόμων, αλλά της πόλης εν 
τω συνόλω της, ως άπόροια τής πολιτειακής ευνομίας αναδεικνύε
ται σε δύο κυρίως έργα τού Ευριπίδη. 

Οι Ήρακλεΐδαι και ol Ίκέτιδεςείναι ακραιφνώς πολιτικά έργα, 5 

τά οποία αποτυπώνουν με ποιητικό λόγο κορυφαίες εκφάνσεις 
δημοκρατικής πολιτείας: τήν προστασία τών Ικετών, τών παιδιών 
τού Ηρακλή άπό τον διώκτη τους τον Ευρυσθέα με παρέμβαση τού 
γιου τού Θησέως, Δημοφώντα στους Ηρακλείδες και τήν απόδοση 
τών καθιερωμένων νεκρικών τιμών στους Ε π τ ά πολεμάρχους στις 
Ίκέτιδες. Ό μύθος τών απογόνων τού Ηρακλέους, πού ικέτες 
ζητούν καταφύγιο στην πόλη τών 'Αθηνών γιά νά ξεφύγουν από τήν 
μήνιν τού Εύρυσθέως, περιλαμβάνεται στους μύθους οι οποίοι δια
μορφώθηκαν στην Αθήνα ώς αντιστάθμισμα τών Πελοποννησιακών 
μύθων γιά τους Ηρακλείδες . Τό μοτίβο τής υπεράσπισης τών 
Ικετών είχε ήδη δραματοποιηθή στους Ελευσίνιους τού Αισχύλου. 

22. Άπόσπ. 495. 40-43 Kannicht. 
23. Βλ. Α. W. Η. Adkins, Merit and Responsibility. A Study in Greek Values, Oxford 1960, σ. 

195. 
24. Δίκτυς άπόσπ. 336 «εις δ' εύγένειαν ολίγ' εχω φράσαι καλά / ο μέν γαρ έσθλος 

ευγενής εμοιγ' άνήρ, / ó δ ' ου δίκαιος καν άμείνονος πατρός / Ζηνός πεφΰκη, 
δυσγενής είναι δοκεΐ», Άστυδάμ. TrGF 60 F 8 «γένους δ' έπαινος έστιν ασφαλέ
στατος / κατ' ανδρ' έπαινεϊν, όστις αν δίκαιος...». 

25. Βλ. τήν ειδική μονογραφία τοΰ Zuntz, The Political Plays of Euripides, Manchester 
1955. 

26. Wilkins, ο. π., σ. xiii. 



18 ΓΕΩΡΓΊΑ ΞΑΝΘΑΚΗ 

Στα δύο αυτά δράματα του έντονα πολιτικά και κοινωνικά προ
βληματισμένου Ευριπίδη ή πολιτική αρετή των 'Αθηναίων αναδει
κνύεται με τήν προστασία των δικαιωμάτων των καταπιεσμένων 
από ανελεύθερα πολιτικά καθεστώτα. 

Οι ικέτες καί οί νεκροί παραδοσιακά προστατεύονται από τήν 
θρησκεία. Τά ευριπίδεια όμως δράματα πέραν από τήν θρησκευτική 
αναδεικνύουν καί τήν πολιτική διάσταση. Ό Θησεύς άπαντζχ στον 
Θηβαίο αγγελιαφόρο του Κρέοντος (524-525): «νεκρούς δέ τους 
θανόντας... /θάψαι δικαιώ, τον Πανελλήνων νόμον / σώζων » / καί 
παρακάτω διακηρύσσει (538-530) «... πάσης Ελλάδος κοινόν τόδε, 
/ει τους θανόντας νοσφίσας ώνχρή λαχείν άταφους τις εξει...». Τά 
λόγια του ηγέτη επαναλαμβάνονται στην ρήση του αγγελιαφόρου 
(670-672): «... ημείς ηκομεν νεκρούς μέτα, / θάψαι θέλοντες, τον 
Πανελλήνων νόμον / σφζοντες...». Ό Θησεύς απαιτεί να τηρηθή ο 
παραδοσιακός θεσμός της ταφής των νεκρών, ευρύτατα αποδεκτός 
απ' όλους τους "Ελληνες. Ό Κρέων με τήν άρνηση νεκρικών τιμών 
στους Ε π τ ά προσβάλλει όλη τήν Ελλάδα (στ. 537 κ. εξ.). 

Ή ύπαρξη του άτομου καί του κοινωνικού συνόλου εξασφαλί
ζεται μόνον εάν διατηρείται ο κόσμος, δηλ. ή ηθική καί πολιτική 
τάξη πού καθορίζεται άπό τήν ευνομούμενη πολιτεία. Κατά συνέ
πεια ο σεβασμός προς τους νεκρούς είναι ένας άπό τους θεμελιώ
δεις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται ó πολιτισμός καί ή ηθική 
τών κοινωνιών. Είναι ενδεικτικό του συσχετισμού της πολιτιστικής 
εξέλιξης με τήν πόλη τών 'Αθηνών τό γεγονός ότι ή ταφή τών 
νεκρών αποδίδεται διαχρονικά στους 'Αθηναίους.27 

'Εξύμνηση της δημοκρατίας, κυρίως της ελευθερίας καί της ισό
τητας, καί ενα δριμύ κατηγορώ κατά της αυθαίρετης καί καταπιε
στικής κυριαρχίας τών τυραννικών πολιτευμάτων αποτελεί ή πρώτη 
ρήση του Θησέως (στ. 426-462, κυρίως 429 κ. εξ.): «ουδέν τυράν
νου δυσμενέστερον πόλει, /οπού το μεν πρώτιστον ουκ είσίν νόμοι 
/ κοινοί, κρατεί δ' εις τον νόμον κεκτημένος / αυτός παρ' αύτφ· 
καί τόδ' ούκέτ' εστ' Ισον ». 

Ή ηθική ανωτερότητα τών 'Αθηνών έναντι της Σπάρτης στοιχεί 
προς τήν θέση του Ευριπίδη στα δράματα της εποχής τοΰ 
Πελοποννησιακού πολέμου. Ή ιδέα της ισότητας καί τής δικαιοσύ
νης αντλούσε τήν δύναμη της άπό τους σύγχρονους θεσμούς 

27. Αίλ. Ποικ. Ιστορία 5, 14· πρβλ. Παυσ. Ι 32.5, Διοδ. Σικ. IV 65.9. 
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(στ.349-353, 393-395, 404 και 429-44, πρβλ. και 238-245) : Λέγει ó 
Θησεύς στις Ίκέτιδες : «ο δήμος είναι κυρίαρχος», ανθέντης χθο-
νός (432), «έχει ισοτιμία ψήφου {ισοψηφία), δεν τον εξουσιάζει ένας 
αλλά ο δήμος, άνάσσει διαδοχαίσιν ένιανσίαισιν » με ετήσια δηλ. 
αρχή των κυβερνώντων, ή οποία αποτελεί και τήν συνισταμένη της 
άμεσης αθηναϊκής δημοκρατίας. Στις Ίκέτιδες ο Ευριπίδης επεξερ
γάσθηκε δραματικά τήν διαχρονική αντίθεση ανάμεσα στην δημο
κρατία και στην ολιγαρχία, στο πολίτευμα των 'Αθηνών και τών 
Θηβών. Ή ελευθερία εκφράζεται με τήν Ισηγορία, με τήν παρρησία: 
τίς θέλευ πόλει /χρηστόν τι βούλευμ' ες /μέσον φέρειν ... τί τού
των εστ' ίσαίτερον πόλει; (438-451). 

Σ' αυτή τήν μοναδική σκιαγραφία της δημοκρατίας τών 'Αθηνών, 
οπού καΐ ο πένης έχει Ισα δικαιώματα με τον πλούσιο απέναντι στον 

29 

νόμο, αντιτίθεται το πολίτευμα τών Θηβαίων. 
Ό «όχλος», όπως υποτιμητικά αποκαλεί ô Θηβαίος κήρυκας τον 

λαό, τον δήμο, είναι αναρμόδιος να κυβέρνηση30, και εξουσιάζει ó 
ένας. Ή παραδοσιακή ανταγωνιστική (και οχι ή συνεργατική) έννοια 
του αγαθού, ή οποία ταυτίζεται με τήν αριστοκρατική καταγωγή καί 
τον πλοϋτο καί δεν διακρίνεται γιά τίς ηθικές αρετές προσδιορίζει 
και τον ηγέτη της θηβαϊκής ολιγαρχικής πολιτείας. Ή τυραννίδα 
αρνείται τήν ισότητα ενώ με μοναδική είκονοποιία περιγράφεται ή 
διαχρονική καχυποψία καί ο κυριαρχικός φόβος του τυράννου γιά 
τήν απώλεια της εξουσίας πού τον ώθεΐ νά έξολοθρεύη τον στάχυν 
τον ήρινον λειμώνος (448), «τά στάχυα του ανοιξιάτικου αγρού», 
τους νέους, αλλά και τους άριστείς της πολιτείας. 

Εύστόχως συγκρίθηκε ή αντιπαράθεση αυτή τών δύο εκ δια
μέτρου αντίθετων πολιτικών καθεστώτων, τών 'Αθηνών καί τών 
Θηβών, μέ τήν περίφημη σύγκριση τών πολιτευμάτων της μοναρ
χίας, της ολιγαρχίας καί της δημοκρατίας στο Γ' βιβλίο τού 
Ηροδότου (380-84). 

Μετά τον ζόφο καί τήν βία τού Πελοποννησιακού πολέμου πού 
κατέληξε στην ουσιαστική κατάλυση της 'Αθηναϊκής Δημοκρατίας, 
το τελευταίο χρονικά έργο τού Σοφοκλέους, ο Οιδίπους επί Κολωνφ, 

28. Πρβλ. C. Collard, Eurípides Supplices, Groningen 1975, τόμ. Ι, σ. 29. 
29. γεγραμμένων δε των νόμων ο τ ' ασθενής / ό πλούσιος τε τήν δίκην ϊσην εχειν 

(στ. 433-434). 
30. ουκ αν δνναιτο προς τά κοινά άποβλέπειν (στ. 422). 
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σαν αχτίδα αισιοδοξίας, φωτίζει και αναδεικνύει με μοναδική ποι
ητικότητα την πολιτισμική διάσταση των 'Αθηνών ώς συνέπεια της 
ευνομίας και ευταξίας της πόλεως. 

Το εγκώμιο τών 'Αθηνών εκφράζεται στο δράμα σε πολλά επίπε
δα, κυρίως στα περίφημα χορικά μέλη του. Ή πολιτιστική ανάπτυ
ξη της πόλης ενσαρκώνεται στους χορούς τών Μουσών, δηλ. στους 
χορούς τών διθυράμβων και τών τραγωδιών στο πλαίσιο τών μεγά
λων δημόσιων εορτών, πού εκφράζουν τους αρμονικούς δεσμούς 
της Πόλης με την θρησκεία: ούδε Μον-/σαν χοροί νιν άπευτύχησαν 
«οι χοροί τών Μουσών δέν εγκατέλειψαν την Πόλη (691-692). Τά 
πολιτιστικά επιτεύγματα τών 'Αθηνών υπογραμμίζονται στην απο
στροφή της 'Αντιγόνης προς τήν πόλη ώ πλεΐστ' επαίνοις εύλογον-
μενον πέδον, / νϋν σον τα λαμπρά ταϋτα δη φαίνειν επη (720-721), 
«πολυύμνητη χώρα, σε σένα μένει ν' ανάδειξης έμπρακτα αυτές τις 
αρετές για τίς οποίες σε εξυμνούν». 

Στο τέλος του 5ου αι. πού παίχθηκε τό έργο, παρά τήν πολιτική 
παρακμή, οι 'Αθηναίοι είχαν πλήρως διατηρήσει τήν πίστη στον 
πολιτιστικό τους ρόλο ώς άπόροια τού δημοκρατικού τους πολι
τεύματος. «Δέν ελαττώθηκε τό πολιτικό σφρίγος της πόλεως» (τό 
τησδε χώρας ου γεγήρακε σθένος, στ. 727, διαβεβαιώνει ο χορός τον 
ικέτη Οιδίποδα. Ή πολιτική ανωτερότητα τών 'Αθηνών σφυρηλάτη
σε τήν πολιτιστική δύναμη της πόλεως. "Οπως στην "Ορέστεια, έτσι 
και στον Οιδίποδα επί Κολωνφ, ο σεβασμός προς τά θέσφατα απο
τελεί συνιστώσα αυτής της πολιτικής και πολιτιστικής υπεροχής. Τό 
τέμενος τών Ευμενίδων, αναπόσπαστο σημειολογικό τμήμα της 
πλοκής, σηματοδοτεί τήν μετατροπή τών δυσμενών σέ ευμενείς 

οι 

δυνάμεις γιά τήν πρόοδο τής πόλεως. 
"Οπως και στις Ίκέηδες τον Ευριπίδη, ó Θησεύς, άρχετυπικό 

σύμβολο του πολιτισμένου και δημοκρατικού ήρωα, προσφέρει 
καταφύγιο άλλα και εξιλέωση στον μιαρό, τυφλό Οιδίποδα. Και 
στον Οιδίποδα επί Κολωνφ ή 'Αθήνα είναι ή πόλη πού σέβεται τον 
νόμο και τους θεσμούς, τό γραπτό και εθιμικό δίκαιο, σέ αντίθεση 
μέ τήν Θήβα, πόλη στην οποίαν ή εξουσία επιβάλλεται μέ τήν βία 
και τήν ισχύ του ισχυρότερου, αφού επικρατούν ο φθόνος, οι στά
σεις, ή ερις, οι μάχες και οι φόνοι, όπως μέ αποτροπιασμό τρα
γουδά ο χορός (στ. 1234-1235). 

31. Πρβλ. Ε. Segal, Tragedy and Civilization, σ. 376 κ. εξ. 
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Ή υπεροχή του Κρέοντος, τοϋ Θηβαίου ηγέτη, βασίζεται στην 
χωρίς ηθικά και ανθρωπιστικά ερείσματα δύναμη, ενώ ή ανωτερό
τητα τοϋ 'Αθηναίου άρχοντα πηγάζει από την ευσέβεια και την 
φιλανθρωπία, τα αισθήματα πού εμπράκτως εκδηλώνει στον γέρον
τα τραγικό ικέτη. 

Στην απάνθρωπη βία, στο κράτος τοϋ Κρέοντος, πού διεκδικεί 
τήν επιστροφή τοϋ Οιδίποδος στην θηβαϊκή γη, ο Θησεύς αντιτάσ
σει τήν πολιτική ευνομία, τήν δίκη και τον σεβασμό τών ανθρωπί
νων δικαιωμάτων, τους πυλώνες της δημοκρατικής διακυβέρνησης. 
Προσφέρει στον χωρίς πατρίδα, τον άπόπτολιν Οιδίποδα οίκον και 
πόλιν, τον καθιστή εμπολιν (637). Ό τυφλός βασιλιάς δεν θά 
ακολουθήσει τον Θησέα στο ανάκτορο, άλλα θά προτιμήσει να μείνη 
στον Κολωνό, στο τέμενος τών Ευμενίδων. ΈκεΙ, σε μιαν ατμό
σφαιρα αίγλης και ιερής έξαρσης, θά κατάληξη, νικώντας μέ τήν 
δύναμη αύτοϋ τοϋ ίεροϋ χώρου τους ασεβείς πού τον εξόρισαν (646 
εν φ (χώρω) κρατήσω τών εμ' έκβεβληκότων). 

Στο αισιόδοξο μήνυμα πού αναδεικνύει το τέλος τοϋ έργου ó 
Θησεύς δέχεται ως ικέτη τον μιαρό Οιδίποδα τηρώντας τήν αρχή 
της φιλοξενίας και προστασίας τοϋ ικέτη άλλα και διακηρύσσοντας 
οτι μετά θάνατον ο γιος τοϋ Λαΐου θά προστατεύει γιά πάντα τήν 
εύδαιμονοϋσα πόλη τών 'Αθηνών (1765: χώραν εξειν αϊεν άλυπον). 
Γι' αυτό και παρακινεί τά τραγικά παιδιά τοϋ νεκροϋ πιά Οιδίπο
δος νά παύσουν τον θρήνο εφ' όσον επεκράτησε ή Νέμεσις και ή 
Δικαιοσύνη. 

Ή προσφορά σωτηρίας, ή χάρις προς τον κατατρεγμένο Οιδίπο
δα θά ανταμείψει τήν πόλη δίνοντας της δύναμη, λάμψη και ακμή 
(1489-1990 άνθ' ών επασχον εϋ, τελεσφόρου χάριν / δοϋναι σφιν. 
Ό Οιδίπους είναι συγχρόνως αποδέκτης και δωρητής χάριτος, 3 1 

χάριτος άπό και προς τήν ευνομούμενη πόλη. "Ετσι, στον Οιδίπο
δα επί Κολωνφ και στον Φιλοκτήτη επιτυγχάνεται ή αρμονική 
επανένταξη στην κοινωνική και πολιτική ζωή ενός άνθρωπου πού 
έζησε αποδιωγμένος άπό τήν πόλη του, απομονωμένος άπό τον 
κόσμο. Αυτός ο άρχετυπικός απόκληρος, γίνεται δεκτός, ιδιαιτέρως 
στον Οιδίποδα επί Κολωνφ, σε μία ευνομούμενη κοινωνία πού ζή 
μέ στέρεους πολιτειακούς κανόνες. 

31. Πρβλ. Ε. Segal, ο.π., σ. 380 κ.έξ. 
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ΙΣΗΓΟΡΙΑ, ΙΣΟΝΟΜΙΑ, ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΩΝ 
ΚΑΙ'ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΕΒΑ-
ΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ είναι οι διαχρονικές αξίες που ανα
δεικνύονται μέσα από τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. 
Οι αρχές αυτές, πού σφυρηλάτησαν ες αεί την έννοια της Δημο
κρατίας, αποτελούν παρακαταθήκη τοΰ Ελληνισμού προς τον σύγ
χρονο κόσμο. 

Ή παιδεία, ή ολόπλευρη διαμόρφωση της ανθρώπινης προσωπι
κότητας, ηθικά και πνευματικά, είναι ή μεγάλη προσφορά πού προ
κύπτει από τον ουσιαστικό διάλογο τού σύγχρονου άνθρωπου με 
τά αθάνατα έργα τού λόγου της ελληνικής αρχαιότητας. Και βεβαί
ως ο διάλογος αυτός επιτυγχάνεται μόνον μέσω της άρτιας γνώσης 
τής ενιαίας και διαχρονικής ελληνικής γλώσσας. Ή ολοκληρωμένη 
γλωσσική παιδεία είναι το προαπαιτούμενο γιά τήν ουσιαστική 
κατανόηση τού νοηματικού περιεχομένου τής αρχαίας ελληνικής 
γραμματείας. Αυτή ή μορφωτική αξιοποίηση των ύπερ-χρονικών 
άξιων των κλασικών κειμένων, με προεξάρχουσα τήν έννοια τής 
Δημοκρατίας, πρέπει νά συνιστά τον πρωταρχικό στόχο τής ανθρω
πιστικής παιδείας καί στις μέρες μας. Σε μία εποχή, όπως ή σημε
ρινή, κοινωνικών και πολιτικών ανακατατάξεων καί πολιτισμικής 
ώσμωσης, ή καλλιέργεια, ουσιαστικά καί αποδοτικά, τών κλασικών 
γραμμάτων και ή διαρκής αναβάπτιση στά ζείδωρα νάματα τού 
ελληνικού ανθρωπισμού πρέπει νά είναι τό σημείον αναφοράς τού 
Ελληνισμού καί ή δυναμογόνος αφετηρία γιά τήν ουσιαστική 
παρουσία μας στον σύγχρονο κόσμο*. 

* Εισήγηση πού παρουσιάσθηκε τον 'Απρίλιο 2005 σε Συνέδριο τοΰ Συμβουλίου της 
Ευρώπης στην Πάφο τής Κύπρου με τήν συνεργασία τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας 
καθώς καί τοΰ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου καί θέμα: Ή διδασκαλία τών 
Αρχαίων Ελληνικών ως μέσον απόκτησης δημοκρατικής ταυτότητας στην σύγ
χρονη Ευρώπη. 


