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ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΕΥΦΟΡΙΩΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΣ 

1. Ή ζ ω ή του. 

Ό Αισχύλος έγεννήθη J εις την 'Ελευσίνα μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου 
του 525 π . Χ. εκ γονέων «ευπατριδών την φύσιν» 2 . Εις την Ελευσίνα δ Αισχύλος 
διήλθε το μεγαλύτερον μέρος της νεανικής του ηλικίας, όπου αί τελεταΐ και το 
ιερόν δράμα των Μυστηρίων είλκυον κατ ' έτος αναρίθμητους ευλαβείς προσκυνη
τ έ ς εξ Ολης της Ελλάδος . 

Το Έλευσίνιον δράμα παρίστανε συμβολικώς την ίστορίαν της ανθρωπινής 
ψυχής—κόρης του Ουρανού και του αιωνίου Φωτός—ή όποια κατέρχεται εις την 
γήν με τήν μορφήν τής Περσεφόνης, παραπλανάται είς τον ζόφον τής ΰλης, άλλα 
τελικώς επανακάμπτει εις τήν θείαν πατρίδα της, δια να συνάντηση τον ούρά-
νιον μνηστήρα της, τον Διόνυσον. 

,ΧΑν και δεν υπάρχουν ασφαλή τεκμήρια δτι τα ιερά Μυστήρια εν Έλευσΐνι 
επηρέασαν τήν πνευματικήν έξέλιξιν του Αισχύλου 3 , δέν είναι δυνατόν να άρνηθή 
κανείς δτι ή υποβλητική τελετή και ή νυκτερινή λαμπαδηφορία των Μυστηρίων 
αυτών δέν κατέλιπον εντόνους εντυπώσεις επί μιας τόσον θεοσεβοΰς και καλλι
τεχνικής φύσεως. Είς τους «Βατράχους» του Αριστοφάνους ό Αισχύλος απευθύ
νεται προς τήν Δήμητρα, ή οποία τον έγαλούχησε κατά τήν διάρκειαν τής νεα
νικής του ηλικίας και τήν παρακαλεί να τον ανάδειξη άξιον των μυστηρίων της : 

Δημητερ, ή θρεψασα τήν ε μην φρένα, 
εϊναί με των σων άξιον μυστηρίων 4 . 

Ή ζωή του Αισχύλου συμπίπτει μέ μίαν έποχήν μεγαλείου και θριάμβων δια 
τήν πατρίδα του" μετά τήν άποτίναξιν τής τυραννίας των Πεισιστρατιδών καΐ τήν 
έγκαθίδρυσιν τής δημοκρατίας άπο τον Κλεισθένη ένας πρωτόφαντος ενθουσιασμός 
συνυφασμένος μέ μίαν ασυνήθη ενεργητικότητα είχε καταλάβει τάς ψυχάς των 
συμπατριωτών τ ο υ 5 . Τ Κ τ ο ή εποχή τής νεανικής ηλικίας του Αισχύλου. Μετά 
παρέλευσιν ολίγων ετών το κλέος τών 'Αθηνών θα έγγίση τους ουρανούς. Εις τάς 
περίλαμπρους νίκας του Μαραθώνος, τής Σαλαμίνος και τών Πλαταιών οι θεοί 
έτιμώρησαν τήν «ΰβριν» τών Περσών και έχάρισαν είς τους 'Αθηναίους άφθιτον 
δόξαν. Ό Αισχύλος έλαβε μέρος είς τήν μάχην του Μαραθώνος, δπου έπεσεν 
ήρωικώς ό αδελφός του Κυναίγειρος, καθώς καΐ είς τήν ναυμαχίαν τής Σ α λ α μ ί 
ν ο ς 6 . Κ α τ ά τον θρΰλον, μυστηριώδες φώς έξεπέμφθη άπο το ιερόν τής Δήμητρος, 

* Ή παρούσα κριτική θεώρησις της ζωής του Αισχύλου καΐ της συμβολής του είς τήν 
δραματικήν τέχνην συνετέθη αρχικώς είς τήν Άγγλικήν γλώσσαν, δια νά προταχθή ώς είσα-
γωγή είς ε"κδοσΐν τοϋ έργου του Αισχύλου ύπο ξένου εκδοτικού οίκου και έπ' ευκαιρία τής 
επετείου τών 2500 ετών άπο τής γεννήσεως του (525 π.Χ. — 1975 μ.Χ.). 

1) Το Πάριον Μάρμαρον αναφέρει δτι κατά τήν μάχην τοϋ Μαραθώνος (Σεπτ. 490 π.Χ.) 
ό Αισχύλος διήγε το 35ον έτος τής ηλικίας του. Ή πληροφορία τοϋ βιογράφου του δτι 
έγεννήθη τήν 40ήν 'Ολυμπιάδα ελέγχεται ώς ανακριβής. 

2) Βίος Αίσχ. 1. 
3) Πβ. Α. Lesky, Greek Tragedy, 2α εκδ., London 1667, σ. 57. 'Επίσης D. W. 

Lucas, The Greek Tragic Poets, 2α ε*κδ., Ν. York 1964, σ. 57. 
4) Στ. 886—7. 5) Πβ. Ήροδ. V. 78. 

6) Ό ΙΙαυσανίας αναφέρει (Ι. 14, 4) δτι ήγωνίσθη καΐ είς τήν ναυμαχίαν παρά το Άρ-
τεμίσιον, όπως και είς τήν μάχην τών Πλαταιών. Πβ. Βίον Αίσχ. 
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δτε έκρ£νετο ή έκβασις του αγώνος εις τήν Σαλαμίνα και χαλύβδινοι χείρες γι
γάντων ήπλώθησαν από τήν Αί'γιναν προς προστασίαν τών ελληνικών πλοίων. 

Ή έπίδρασις τών συγκλονιστικών αυτών γεγονότων εϊναι έκδηλος εις το έρ
γον του Αισχύλου* μία βαθεΐα συγκίνησις δια τήν δικαιοσύνην τών θεών άναθρώ-
σκει άπο τήν ποίησίν του, δπως από τήν ιστορική; συγγραφήν του Ηροδότου. 
Το κύριον γνώρισμα του Αίσχυλείου κοσμοειδώλου είναι εκείνη ή απόλυτος δι
καιοσύνη τών θεών, ή οποία ποδηγε-εΐ τήν πορείαν της ιστορίας και τιμωρεί 
άμειλίκτως τον ύβριστήν, άποκαθιστώσα οΰτω τήν κοσμικήν άρμονίαν. 

Ό Αισχύλος ήρχισε να συνθέτη τραγωδίας άπο νεαρωτάτης ηλικίας" ό ϊδιος 
διηγεΐτο δτι ό Διόνυσος παρουσιάσθη κάποτε εμπρός του καί τον προέτρεψε να 
γράψη τραγωδίαν. Εϊναι γνωστόν δτι τήν πρώτην του δημοσίαν έμφάνισιν επί της 
'Αθηναϊκής σκηνής έ'καμε το έτος 499 π.Χ., δτε κατέρρευσαν χ τα ξύλινα ίκρία 
του θεάτρου. "Εκτοτε συνέχισε νά λαμβάνη μέρος εις δλους τους δραματικούς 
άγώναί μέχρι του έ'τους 458 π.Χ. Τήν πρώτην του νίκην επέτυχε κατά το έτος 
484 π.Χ. 2 , καί κατά τα επόμενα έτη έθριάμβευεν άλλεπαλλήλως κατά τους δρα
ματικούς αγώνας, δτε δια πρώτην φοράν ήττήθη υπό του Σοφοκλέους το 468 π.Χ. 
Ή παράδοσις διασφζει δτι ό Αισχύλος ήσχολήθη καί μέ τήν ελεγειακήν ποίησιν, 
άλλα, ως παρατηρεί ό βιογράφος τσυ, το μεγαλήγορον Αίσχύλειον οφος ήτο προ
φανώς άπρόσφορον δια τάς λεπτάς καί τρυφεράς εμπνεύσεις της έλεγειογραφίας. 
«Το γάρ έλεγεΐον πολύ της περί το συμπαθές λεπτότητος μετέχειν θέλει, δ του 
Αισχύλου, ως έ'φαμεν, εστίν άλλότριον» 3 . 

Ώ ί πpòc ττιν πολύκροτον δίκην κατά του Αισχύλου εκ μέρους τών συμπα
τριωτών του, διότι εις κάποιαν τραγωδίαν του άπε*άλυπτεν «απόρρητα» τών 
Ελευσίνιων Μυστυρίων επικρατεί αρκετή σύγχυσις" ό Κλήμης ό Άλεξανδρεύς 
αναφέρει 4 δτι ό Αισχύλος απέκρουσε τήν κατηγορίαν μέ το επιχείρημα δτι ήτο 
«αμύητος» καί συνεπώς ουδέν απόρρητον έγνώριζεν. "Αλλοι ομιλούν περί εσχά
του κινδύνου 5 πού διέτρεξεν ό ποιητής κατά τήν δίκην ενώπιον του 'Αρείου ΙΙά-
γου. Ποιον έτος συνέβη το έπεισόδιον αυτό καί ποιον έργον του το προεκάλεσε 
δεν δυνάμεθα να γνωρίσωμεν. Το βέβαιον εϊναι δτι ό Αισχύλος κατώρθωσε ν' απαλ
λαγή άπο τήν κατηγορίαν αυτήν, καί συ/έχισε άνεμποδίστως νά συμμετέχη εις 
δραματικούς αγώνας της πατρίδος του. 

Έ ξ άλλου μεταξύ τών βιογράφων του υπάρχει διχογνωμία ως προς τους λό
γους πού ήνάγκασαν τον ποιητήν νά εγκατάλειψη το πάτριον έδαφος καί νά ταξι-
δεύση εις την Σικελίαν πάντως περί το 476 π . Χ. τον εύρίσκομεν εις τάς Συρα-
κούσας, εις τήν αύλήν του 'Ιέρωνος, δπου επί τη θεμελιώσει υπό του τυράννου 
της νέας πόλεως Αϊτνης ό Αισχύλος συνέθεσε δράμα ύπο τον τίτλον «Αϊτναι» ή 
«Αίτναΐαι» . 6 

Τον Αίσχύλον εύρίσκομεν πάλιν εις Συρακούσας μετά το 472, δπου παρου-
σ'ασε δια δευτέραν φοράν τους «Πέρσας», κατόπιν παρακλήσεως του 'Ιέρωνος 7 . 
Τέλος εταξίδευσε δια τρίτην φοράν εις τήν Σικελίαν μετά τον θρίαμβον της « Ό ρ ε -
στείας» του εις 'Αθήνας το 458 π . Χ. 

Οι κριτικοί καί βιογράφοι του Αισχύλου έχουν εκφράσει διαφόρους εικασίας 
δσον άφορα εις τήν μακράν παραμονήν του ποιητου εις Σικελίαν. Μερικοί ηθέλησαν 

1) Σουίδ , Αισχύλος καί Πρατίνας. 2) Συμφώνως προς το Πάριον Μάρμαρον. 
3) Βλ. Βίον Αίσχ. 8—9. 4) Πβ. Κλήμ. Άλεξ-, Στρωμ. 2. 
5) Ό Αιλιανός (Ποικ. Ίστ. 5. 9) μαρτυρεί δτι ολίγον έ'λειψε νά λιθοβοληθώ ύπο τοϋ 

ώργισμένου δχλου. 

6) Ό Όξυρ. πάπ. XX. 2257, 1 διασφζει ΐσως το τέλος της υποθέσεως του. 
7) Πβ. Άριστ. Βάτρ., στ. 1060 (σχόλια). 
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νά αποδώσουν αυτήν εις τήν δυσαρεσκειών του κατόπιν της ήττης του υπό του Σο
φοκλέους" άλλοι ίσχυρίσθησαν δτι έξωρίσθη υπό των 'Αθηναίων λόγω της κατολι
σθήσεων τών ξύλινων ικριωμάτων του θεάτρου το 499, ή διότι ή επί σκηνής έμφά-
νισις τών «Ευμενίδων» κατετρόμαξε τους θεατάς. Το πιθανώτερον είναι δτι ό Αι
σχύλος συγκατένευσεν εις τήν πρόσκλησιν ενός ισχυρού ήγεμόνος, ο όποιος έφιλο-
δόξει να περιστοιχίζεται άπο μεγάλους καλλιτέ^νας, δπως κατά τήν Ρωμαϊκήν έπο-
χήν δ Μαικήνας και κατά τους νεωτέρους χρόνους ό Λορέντσος τών Μεδίκων. 
"Αλλωστε πολλοί καλλιτέχναι της αρχαιότητος ' έδέχοντο παρόμοιας προσκλήσεις 
και επί μακρόν άπουσίαζον άπο τάς γενέτειρας των. Το να ύποθέσωμεν δτι ό Αι
σχύλος εγκατέλειψε τήν πατρίδα του δια λόγους δυσαρέσκειας ή έξ αιτίας κάποιας 
καταδίκης εναντίον του, δέν θα δυνηθώμεν να έξηγήσωμεν τήν ανελλιπή συμμετο-
χήν του ποιητοΰ εις τους δραματικούς αγώνας της πόλεως του. Έ ν πάση περι
πτώσει ή μακροχρόνιοο διαμονή του Αισχύλου έν Σικελία είχεν έ π ' αυτού σημαν-
τικήν έπίδρασιν πολλαί λέξεις έπιχωριάζουσαι εις Σικελίαν απαντούν εις τα έ'ργα 
του και ή φήμη του ήτο τόσον γνωστή εις τήν νήσον, ώστε εκλήθη «vir utique 
Siculus» 2 . 

e O Αισχύλος άπέθανεν εις τήν Γέλαν το Ιτος 456" κατά τήν παράδοσιν ενώ ό 
ποιητής συνέθετε τραγωδίαν εις τον κήπον της οικίας του, ένας αετός έκλαβών ως 
λίθον τήν φαλακράν κεφαλήν του ερριψεν έ π ' αυτής υπερμεγέθη χελώνην δια να 
θρυμμάτιση το κέλυφος της, μέ αποτέλεσμα τον θάνατον τοΰ ποιητοΰ. ' Ο π ω σ δ ή 
ποτε αυτή ή φανταστική ιστορία άπηχεΐ τάς παναρχαίας αντιλήψεις δτι ένας με
γάλος καλλιτέχνης έ'πρεπε να εχη ενα ασυνήθη θά* ατον' άλλοι ερμηνεύουν αυτήν ώς 
παρεξήγησιν πιθανής ανάγλυφου παραστάσεως έπί τοΰ τάφου του, πού έδείκνυεν 
άετον έν πτήσει φέροντα χελώνην. Ό ϊδιος ό ποιητής συνέθεσε το έπιτάφιον 
επίγραμμα του 3 . 

ΑΙσχι'λον Ενφορίωνος 'Αθήναιον τόδε κενθει 

μνήμα καταφθίμενον πυροφόροιο Γελάς' 

άλκήν δ* ενδόκιμον ΜαραΟώνιον άλσος αν εϊποι 

και βαβνχαπήεις Μήδος επισταμένος. 

Οι 'Αθηναίοι έτίμησαν τήν μνήμην τοΰ Αισχύλου μέ ανδριάντα είς το Διονυσια-
κδν θέατρον και μέ τήν θέσπισιν ενός είδικοΰ νόμου, ό οποίος έπέτρεπεν είς οιον
δήποτε πολίτην να συμμετέχη εις τους δραματικούς αγώνας μέ έργα του. 'Αλλά 
το ώραιότερον μνημεΐον προς τιμήν τοΰ ποιητοΰ το έστησεν ό 'Αριστοφάνης είς 
τους «Βατράχους» του* πράγματι άπο τήν κωμω^ίαν αυτήν θά προβάλλη αιωνίως 
ή μεγαλοπρεπής μορφή τοΰ Αθηναίου δραματουργού. 

Αί τραγωδίαι τοΰ Αισχύλου έθαυμάσθησαν υπό τών συγχρόνων του και έπί 
πολλά έτη μετά τον θάνατον του το κΰρος του διετηρήθη άμείωτον 'Αλλά μέ τήν 
πάροδον τοΰ χρόνου ήρχισαν νά άλλάσσουν αί λαϊκαί προτιμήσεις" ή νέα ιδίως γενεά 
ίκανοποιεΐτο περισσότερον μέ τήν περιπαθή και ρητορικήν ποίησιν τοΰ Εύριπίδου. 
* 0 'Αριστοφάνης εκπροσωπεί τήν παλαιοτέραν και πλέον συντηρητικήν παράδοσιν. 
Δι ' αυτό δέν παραλείπει εύκαιρ'ιαν, πού νά μή έξυψώνη τάς άρετάς τής ποιήσεως 
τοΰ Αισχύλου, το ηθικόν μεγαλεΐον, τήν εύγένειαν και λαμπρότητα της* τα μεγα
λειώδη χορικά άσματα τών τραγωδιών του γοητεύουν 'ιδιαιτέρως τον Ά θ η -

1) Πβ. Πινδαρ., Σιμωνίδ , Εύρίπ. κ.«. 2) Macrob., Sat. 5, 19. 17. 
3) Λεν υπάρχει αμφιβολία δτι το επίγραμμα συνετέθη υπό τοΰ δραματογράφουι διότι 

οίοσδήποτε άλλος θα έμνημόνευεν οπωσδήποτε καΐ τήν ποίησίν του. Πβ. Παυσ. 1. 14. 5. 
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ναΐον κωμικόν, ώστε δέν διστάζει νά ομολογήσω δτι ό Αισχύλος ύπήρξεν δ με
γαλύτερος λυρικός ποιητής της Ελλάδος : 

Θαυμάζω γαρ εγωγ' δπη 
μέμφεται ποτέ τούτον 
τον βακχεΐον ανακτά. 

Κατά την διάρκειαν του τετάρτου και τρίτου αιώνος π. Χ. ό Αισχύλος έχει ση-
μαντικώς παραμερισθή άπο τάς προτιμήσεις του κοινού* βεβαίως δέν παύει νά θεω-
ρήται ισάξιος μέ τους δύο άλλους μεγάλους ομοτέχνους του, άλλα το έργον του μέ 
τάς σχοινοτενείς φδάς και τήν αδρότητα της πλοκής δέν συγκινεί πλέον δσον των 
δύο άλλων. Ό 'Αριστοτέλης εις τήν ποιητικήν του σπανίως 2 αναφέρεται εις τάς 
τραγωδίας του Αισχύλου και αί συγκρίσεις του αφορούν μόνον εις τόν Σοφοκλέα 
καί Εύριπίδην. 'Αναμφιβόλως ό 'Αριστοτέλης παραδέχεται τήν μεγάλην ίστορι-
κήν σημασίαν του Αίσχυλείου έ'ργου δια τήν άνάπτυξιν της τραγωδίας, αλλ* ή 
προσοχή του στρέφεται κυρίως είς τήν άνάλυσιν της πλοκής καί των στοιχείων 
ενός τραγικού δράματος, καί το έργον του Αισχύλου δέν παρέχει ύλικον εις 
τοιαύτην έρευναν. 

Αί τραγωδίαι του Αισχύλου ολίγον κατ' ολίγον περιωρίσθησαν μόνον εις τάς 
βιβλιοθήκας τών μορφωμένων ανθρώπων βεβαίως μερικοί κριτικοί 3 δέν έ'παυσαν 
νά εξαίρουν τήν μεγαλειώδη ποίησίν του καί μερικοί έπιγραμματοποιοί 4 εξύμνη
σαν τήν μεγαλοπρέπειαν του ΰφους του. 'Αλλά ήδη ό συνθέτης της βιογραφίας 
του ευρίσκει πολλάς ελλείψεις : «έκλογαί μέν παρ' αύτω τη κατασκευή διαφέρου-
σαι πάμπολαι αν εύρεθεϊεν, γνώμαι δε ή συμπάθειαι ή άλλο τι τών δυναμένων 
είς δάκρυα άγαγεΐν ου πάνυ. Ταΐς τε γάρ δψεσι καί τοις μύθοις προς έ'κπληξιν 
τερατώδη μάλλον ή προς άπάτην κέχρηται». eO Κουϊντιλιανος επίσης σημειώνει 
δτι ό 'Αθηναίος δραματογράφος υπήρξε «rudis in plerisque et incompositus» 5 . 

Ή νεωτέρα κριτική ομιλεί πάντοτε μέ ένθουσιασμον διά τον ποιητήν ό μέ
γας Βρεττανος φιλόλογος G. Murray απεκάλεσε τον Αίσχύλον δημιουργον της 
τραγωδίας καί τόν έπήνεσε διά τήν «σεμνότητα» πού έφερε μεγαλεΐον έκει δπου 
πριν δέν υπήρχε, διά τήν άνεπανάληπτον τεχνικήν του καί διά τήν σφριγηλήν καί 
μεγαλόπνοον πνευματικότητα του 6 . 

Είς τον «Προμηθέα» του εμφανίζεται ό άνθρωπος καθημαγμένος άλλα αγέρω
χος ν' άνηφορίζη τον Γολγοθαν του πολιτισμού του* είς τάς «Ίκέτιδας» άναγνω-
ρίζομεν το πρόβλημα του έρωτος καί τής άγιότητος τής παρθενίας" είς τους «Πέρ
σας» θίγεται το αίώνιον πρόβλημα τής ύβρεως καί τής θείας άνταποδόσεως' είς 
τους «Επτά επί Θήβας») ή Δίκη συγκρούεται μέ τήν Εύσέβειαν καί είς τήν «Όρέ-
στειαν» ή θεία Δικαιοσύνη αποκαθιστά τήν τάξιν καί τελικώς επέρχεται ή έξι-
λέωσις μέ τήν παρέμβασιν τής θείας Συγγνώμης 7 . 

2. Ή συμβολή του Αισχύλου είς τήν έξέλιξιν τής τραγικής ποιήσεως. 

Ό Αισχύλος άπο της αρχαίας εποχής έθεωρήθη πατήρ 8 τής τραγωδίας, δπως 

1) Βάτρ. στ. 1257-1259. 
2) Μόνον τεσσάρας φοράς ό 'Αριστοτέλης παραπέμπει είς τον Αίσχύλον Πβ. 1449a 16, 

1456a 17, 1458b 20 καί 1458b 22. 
3) Πβ. Δ. Χρυσόστ., Ρητορ. 52. 4) Πβ. *Ανθ. Παλ. 7. 39 καί 7. 411. 
5) Inst. 10. Ι. 66. 
6) G. Murray, Aeschjlus, the Creator of Tragedy, Oxford 1940, σσ. 19 καί 171. 
7) G. Murray, Μ. ά., σ. 172. 
8) Φιλοστρ., Βίος Άπολλ. : (»'Αθηναίοι πατέρα μέν αυτόν της τραγωδίας ήγουντο. 
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ό 'Ηρόδοτος πατήρ της 'Ιστορίας. Ό 'Αριστοτέλης παραδίδει δτι πρώτος ό Αι
σχύλος εισήγαγε τον δεύτερον δποκριτήν και τον αριθμόν του χοροΰ ήλάττωσε και 
Ιδωσε τήν πρώτην θέσιν εις το διαλογικον μέρος των έργων του 1 . 'Ο Θέσπις και 
οι διάδοχοι του δεν ήδυνήθησαν νά εξέλθουν άπό τα πλαίσια μιας απλής λυρικο-
χορευτικής εκδηλώσεως· ό Αισχύλος εις διάστημα μιας μόνον γενεάς κατώρθωσε με 
άπαράμιλλον τρόπον να ανάπτυξη τάς υπολανθάνουσας δυνατότητας αυτής τής πρω
τογόνου παραστάσεως και να δημιουργήση το ύψηλότερον είδος τής ποιήσεως τήν 
τρα^ωδίαν. 'Ομολογουμένως ή έξέλιξις του τραγικού είδους άνευ τής μεγαλοφυίας 
του Αισχύλου θα ήτο προβληματική. Ή συμβολή του καλύπτει όλους τους τομείς 
τής δραματικής δημιουργίας, θεατρικήν παράστασιν, μορφολογικήν διάρθρωσιν καί 

αίσθητικήν έκλέπτυνσιν. Το πάγκαλον δένδρον τής τραγωδίας, πού έβλάστησεν εις 
τήν Άττικήν γήν, δεν απέκτησε μόνον βαθείας και ίσχυράς ρίζας με τον Αίσχύ-
λον' απέδωσε καί πλουσίους καρπούς. Ή Όρέστειά του τουλάχιστον έθεωρήθη άπό 
τής αρχαίας εποχής ώς το αριστούργημα δλης τής Ελληνικής ποιήσεως. 

Ή εισαγωγή του δευτέρου ηθοποιού ήτο πράγματι γεγονός μεγίστης σημασίας-

εις τάς παλαιοτέρας δραματικάς παραστάσεις του Θέσπιδος καί του Φρυνίχου έπε-
κράτει το λυρικον καί διηγηματικον στοιχεΐον, καθόσον ό διάλογος περιωρίζετο 
μόνον μεταξύ του ενός ηθοποιού καί του χοροΰ. Εκείνη ή δημιουργία τραγικών 
συγκρούσεων καί παθών, πού είναι το χαρακτηριστικον γνώρισμα τής τραγωδίας 
ήτο έκ των πραγμάτων αδύνατος. Ή γνησία τραγική συγκίνησις αρχίζει, δταν 
ακριβώς ή πορεία τής παραστάσεως φέρη εις σύγκρουσιν τους ήρωας του δραμα
τοποιημένου μύθου, αποτέλεσμα τής οποίας είναι εκείνη ή δραματική εντασις πού 
συγκλονίζει τους θεατάς καί διεγείρει τον φόβον καί τον ελεον ενώπιον τοιούτου 
τραγικού θεάματος. Άλλα τοΰτο δια να έπιτευχθή απαιτείται καί δεύτερος υπο
κριτής, διότι ό χορός δεν ήτο δυνατόν νά ύποδυθή τον ρόλον ένας έκ τών συγ
κρουόμενων ηρώων 2. 

Έ τ σ ι με τήν είσαγωγήν καί δευτέρου ύποκριτου ό Αισχύλος έ'καμε το δεύτερον 
άλλα καί το πλέον άποφασιστικον βήμα εις τήν πορείαν τής εξελίξεως τής τραγω
δίας. Ό χορός ό όποιος μέχρι τότε έδέσποζεν εις τάς δραματικάς παραστάσεις 
περιήλθεν ολίγον κατ' ολίγον εις δευτέραν μοΐραν* το κέντρον ενδιαφέροντος μετε-
τοπίσθη ήδη άπό τήν όρχήστραν εις τήν σκηνήν. Βεβαίως δεν πρέπει νά φαντα-
σθώμεν δτι ή τοιαύτη έξέλιξις έ'γινε τόσον ταχέως. Το σωζόμενον έργον του Αι
σχύλου μαρτυρεί το εναντίον* εάν άνατρέξωμεν εις τά πρώτα δράματα αύτοΰ του 
ποιητοΰ, τους Πέρσας, Ε π τ ά επί Θήβας καί Ίκέτιδας θά διαπιστώσωμεν δτι ακόμη 
è χορός έχει κυρίαρχον ρόλον εις τήν παράστασιν. Πρέπει νά κατέλθωμεν εις τήν 
Όρέστειαν, δια νά εδρωμεν το διαλογικον στοιχεΐον είς τήν πλήρη του έξέλιξιν 
καί νά συναντήσωμεν τάς πρώτας γνήσιας τραγικάς συγκρούσεις μεταξύ τών ηρώων. 
Ό 'Αγαμέμνων εδώ αντιμετωπίζεται άπό τήν Κλυταιμνήστραν, αυτή βραδύτερον 
άπό τον Όρέστην καί ό τελευταίος μετ' ολίγον αναμετρείται με τάς 'Ερινύας. Ό 
χορός πλέον εδώ έχει απολέσει τον δεσπόζοντα χαρακτήρα του καί τά αδόμενα 
υπ' αύτου άσματα δεν έχουν π?έον άμεσον σχέσιν με τήν έκτυλισσομένην ύπό-
θεσιν του έργου. 

'Αναμφιβόλως, καίτοι εις τήν Όρέστειαν το κέντρον ενδιαφέροντος έχει μετα-
φερθή πλέον αμετακλήτως άπό τής ορχήστρας εις τήν σκηνήν καί ή παρουσία καί 
τρίτου ακόμη ηθοποιού είναι εις τινας περιπτώσεις αναγκαία 3, ή δλη παράστασις 

1) Άριστ., Ποιητ., 1449a 15—18. 
2) Πβ. Γ. Μαρκαντωνάτου, Περί τών «υποκριτών» του Άττικοΰ θεάτρου, περιοδ. 

«Παρνασσός», ΙΕ', 1973, σσ. 69 — 82. 
3) Ό Αισχύλος είσήγαγεν ΐσ»ς καί τρίτον ήθοποιον υπό τήν επίδρασιν του Σοφοκλέους. 
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τών τελευταίων αυτών Αίσχυλείων τραγωδιών δέν αφίσταται ολοσχερώς άπο τήν 
πάλαιαν παράδοσιν και το έργον του Αισχύλου συγκρινόμενον εν προκειμένω μέ το 
έργον του Σοφοκλέους καΐ του Εύριπίδου φαίνεται άρχαϊκόν. 'Αλλ εάν άναλογι-
σθώμεν την τεραστίαν έξέλιξιν εις περίοδον μόνον μιας δεκαπενταετίας, δηλ. άπο 
της εποχής των «Περσών» μέχρι τής «Όρεστείας», δέν δυνάμεθα παρά \ά θαυ-
μάσωμεν τήν καλλιτεχνικήν μεγαλοφυίαν του Αισχύλου. 

Πρώτος ό Αισχύλος ένεφύσησεν εις τους αρχαίους μύθους πνεύμα τραγικού με
γαλείου καί έ'δωσεν εις τάς πρωτογόνους δραματικάς παραστάσεις εντασιν καΐ 
δράσιν άπαράμιλλον. Προς τούτο δέν παρημέλησε καί τάς δευτερεύουσας θεατρικάς 
συμβατικότητας, Οπως τήν ένδυμασίαν τών υποκριτών καί τήν έν γένει σκηνικήν 
διακόσμησιν : «πρώτος Αισχύλος . . . τήν σκηνήν έκόσμησε καί τήν Οψιν τών θεω-
μένων κατέπληξε τή λ α μ π ρ ό τ η τ ι . . . » ι . Ή παράδοσις επίσης διασώζει Οτι τα πε
ρισσότερα θεατρικά μηχανήματα πού έχρησιμοποιήθησαν ε'ις τάς αρχαίας δραμα-
τικάς παραστάσεις ήσαν εφευρέσεις του Αισχύλου, ένω άλλα αποδίδονται εις τον 
Σοφοκλέα. Ό ϊδιος ό Αισχύλος ανελάμβανε τήν έκγύμνασιν του χορού καί λέγεται 
δτι έπενόησε «πολλά σχήματα όρχηστρικά», καί τα έδίδαξεν εις τους χορευτάς. 

Τα δραματικά έ'ργα του Αισχύλου αποτελούν πράγματι τιτανικάς δημιουργίας 
καί εμπνέουν μεγαλεΐον καί λαμπρότητα. Ή παντοδύναμος Μοίρα κατευθύνει τήν 
πορείαν της πράξεως καί ό ήλιος της θείας Δικαιοσύνης καταυγάζει τήν τελικήν 
έκβαση. "Ο Αισχύλος, έν αντιθέσει προς τον Σοφοκλέα καί ιδίως προς τον Εύρι-
πίδην, δέν επιδιώκει να αποκάλυψη ψυχολογικάς καταστάσεις, άλλα αποβλέπει κυ
ρίως να παρουσίαση τήν βαθυτέραν σχέσιν τών θνητών προς τήν παγκόσμιον τά-
ξιν πραγμάτων καί να διδάξη αυτούς π ώ ς να αντιμετωπίζουν τάς μυστηριώδεις 
βούλας της Ειμαρμένης. Μετά άπο κάθε παράστασιν ενός Αίσχυλείου ερ^ου οί πο-
λΐται άπεχώρουν γενναιότεροι, ευγενέστεροι καί στοχαστικώτεροι" οί μεγαλόπνευ-
στοι στίχοι τών ωδών του ήχουν έπί μακρόν εις τα ώτα των καί α'ι μεγαλειώδεις 
μορφαί τών ηρώων του έμενον ανεξίτηλοι εις το βάθος της ψυχής των. Ό λαϊκός 
μύθος ύφίστατο μίαν άξιοθαύμαστον κατεργασίαν άπο τήν δραματικήν τέχνην του 
Αισχύλου, Οπως το άκατέργαστον μάρμαρον τής Πάρου άπο τήν σμίλην του Φει
δίου 2 . Πρώτος ό Αισχύλος συνεδύασε το δνομα τής τραγωδίας μέ σεμνοπρεπείς 
καί μεγαλειώδεις ιδέας, καί προσέδωσεν εις αυτήν θρησκευτικον καί ηθικόν βά
θος άπαράβλητον. 

Τάς υποθέσεις τών τραγωδιών του ήντλει άπο τήν άκένωτον πηγήν τής μυθο
λογικής παραδόσεως, πού διεφυλάσσετο ζωντανή εις τα πολυάριθμα άσματα του 
έπικοΰ κύκλου καί ιδίως εις τα 'Ομηρικά ποιήματα. Παραδίδεται δτι ό 'ίδιος «τάς 
αύτου τραγωδίας τεμάχη είναι έλεγε τών 'Ομήρου μεγάλων δείπνων» 3 . Βεβαίως 
ως δεικνύουν οί τίτλοι τών έργων του, αϊ υποθέσεις των καλύπτουν όλόκληρον σχε
δόν τον κορμον τής ελληνικής μυθολογίας. Αϊ «Πέρσαι» αποτελούν δραματοποίη-
σιν συγχρόνου ιστορικού γεγονότος, το όποιον είχε προηγουμένως χρησιμοποιήσει 
ως ύπόθεσιν τραγωδίας ò Φρύνιχος. 

Δια τον λόγον δτι ή πλοκή τών δραματικών έργων ήτο γνωστή εις τους θεα-
τάς, καθόσον οί μύθοι ήσαν κοινον κτήμα τών Ελλήνων, οί αρχαίοι τραγωδιογρά-
φοι δέν εΐχον τήν δυνατότητα να επιστρατεύσουν μεθόδους τών νεωτέρων ομοτέχνων 

1) Βίος Αίσχ. 14, 
2) Ό Αισχύλος παραβάλλεται συνήθως προς τον Φειδίαν, δ Σοφοκλής προς τον Πολύ-

κλητον καί δ Ευριπίδης προς τον Λύσιππον. Πβ. Α. W. Schlegel, A Course of Lectures 
on Dramatic Art and Literature, London 1846, σ. 79. 

3) Άθην. Vili. 
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T6JV. Έ κ ε ΐ ν α ι at απροσδόκητοι τροπαί της εξελίξεως πού διεγείρουν το ενδιαφέρον 1 

των θεατών και έξάπτουν τήν περιέργειάν των ήσαν εκ των πραγμάτων αδύνατοι' 
εξ άλλου αί τραγωδίαι του Αισχύλου παρουσιάζουν απλότητα εις τήν διάθρωσίν 
των και σχετικήν μονολιθικότητα εις τήν δλην των δομήν. Ά λ λ α ή μεγαλ >φυία 
του Αισχύλου οικοδομεί κατά τοιούτον τρόπον το έργον του ώστε αποκλείει ένδε-
χομένην μονοτονίαν. Αί σ*ηναΙ συνδυάζονται με άκατχγώνιστον δεξιοτεχνίαν και 
τα μακρόσυρτα χορικάόί σματα εναλλάσσονται μέ έπιτηδειότητα και χάριν. "Ετσι 
ή ανυπέρβλητος αρμονία ποιήσεως και μουσικής, εκφράσεως καΐ κινήσεως, σκη
νογραφίας και σκευής άπετέλει ύψιστον καλλιτεχνικών επίτευγμα, πού μόνον το 
δαιμόνιον του Αισχύλου ήδύνατο να δημιουργήση. 

Πολλάκις μικρόψυχος κριτική επεδίωξε να άνευρη αντιφάσεις και ανακολουθίας 
εις το Αίσχύλειον έργον, δπως άλλοτε εις τα Ό μ η ρ ι κ ά ποιήματα. Ή σκηνή zie τον 
«Άγαμέμνομα» λ. χ. ανοίγει μέ τήν εϊδησιν της αλώσεως του 'Ιλίου και μετ' ολί
γον άναγγέλεται ή άφιξις του ομωνύμου ήρωος' εις τοιαύτας προφανώς περιπτώ
σεις οί αρχαίοι τραγικοί ποιηταί έπεφύλλασσον εις τους εαυτούς των καλλιτεχνικής 
έλευθερίαν πού οί νεώτεροι αδυνατούν να συλλάβουν. Ό Verrall εις τήν είσαγωγήν 
του «Αγαμέμνονος» 2 προσεπάθησε μέ ενα όρμαθον σοφιστιών να «αιτιολόγηση» 3 

τήν μνημονευθεΐσαν «παραδοξότητα»· εϊναι περιττον να παραιηρηθή δτι ό Verrall 
και οί ακόλουθοι του προσεγγίζ ντες ενα Λίσχύλον μέ το'.αύτην κριτικήν μέθοδον 
επιτυγχάνουν ολωσδιόλου αντίθετα αποτελέσματα και ελάχιστα συμβάλλουν εις 
τήν κατανόησιν του ποιητοΰ. Μία άλλη καινοτομία αποδιδομένη ε'ις τον ποιητήν 
είναι ή δημιουργία τριλογιών καΐ τετραλογιών. Είναι γνωστόν δτι κάθε δραματο-
γράφος πού ελάμβανε μέρος εις τάς παραστάσεις των εν "Αστει Διονυσίων ήτο 
υποχρεωμένος να παρουσίαση τρεις τραγωδίας και ενα σατυρικον έργον. Ό Αισχύ
λος έν προκειμένω έφήρμοσεν ίδικήν του τακτικήν αί τρεις αλλεπάλληλοι τραγω-
δίαι του δεν ήσαν ανεξάρτητοι μεταξύ των, άλλ' άπετέλουν τρεις διαδοχικάς φά
σεις μιας και της αυτής ιστορίας* έ'τσι έδημιουργήθη μία αδιάσπαστος παράστα-
σις, ή γνωστή «τριλογία». Εις περίπτωσιν καθ' ην και το σατυρικον έργον έπρα-
γματεύετο το 'ίδιον θέμα άπο τήν κωμικήν του πλευράν άπηρτίζετο ή «τετραλο
γία» 4 . Παραδίδονται τρεις τοιαυται τετραλογίαι του Αισχύλου : Οιδιπόδεια, Ό ρ έ -
στεια και Λυκούργεια. Ή τακτική αυτή διηυκόλυνε τον Αίσχύλον νά επεκτείνε
ται εις μακράν χρονικήν περίοδον και νά παρουσιάζη δλας τάς συνταρακτικάς φά
σεις μιας μυθικής παραδόσεως, πού εις τήν περιωρισμένην Ικτασιν ενός μόνον δρα
ματικού έ'ργου ήτο μοιραΐον νά συρρικνώνεται εις βάρος της δλης δραματικής 
αποτελεσματικότητος. 

Εις τήν περίπτωσιν καθ' ην αί τραγωδίαι άπήρτιζον τριλογίαν, δεν πρέπει νά 
νομισθή δτι έ'χανον τήν αύτοτέλειάν των. Ώ ς φαίνεται εκ της Όρεστείας, έκαστη 
τών τριών τραγωδιών αποτελεί ενα αύθύπαρκτον και τέλειον έργον δυνάμενον 
άνέτως νά διδαχθή καΐ κατ ' ιδίαν. Ούτε πρέπει νά συμπεράνωμεν, ώς επρα-

1) Πβ. G. Markantonatos, A Study in the History of the Concept of EIRONETA 
and Its Use as 'Tragic Irony' in Aeschylus, Sophocles and Euripides, Univ. of 
Southampton 1975, σσ. 96 κέξ. 

2) A. W. Verrall, Agam., London 1894, (Introd.). 
3) Φαντάζεται δτι το πυρ πού ανήγγελλε τήν άλωσιν της Τροίας ήτο εις τήν πραγματι

κότητα τέχνασμα της Κλυταιμνήστρας, διά νά πληροφορηθη τήν έλευσιν του μελλοντικού 
της θύματος. 

4) 'Αντιθέτως ανεξάρτητα ε"ργα παρουσιαζόμενα υπό ενός ποιητοΰ άπετέλουν τήν κοι
νώς λεγομένην «διδασκαλίας. 
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ξεν ό Hermann 1 ορμώμενος άπο τάς παρατηρήσεις του εις τήν Όρέστειαν, δτι 
κάθε τραγωδία άπεσκόπει εις ιδίαν έντύπωσιν. 

Βεβαίως δέν είναι δυνατόν να έξακριβωθή, εάν ή έπινόησις τών τριλογιών και 
τετραλογιών οφείλεται αποκλειστικώς εις τον Αίσχύλον· εξ άλλου ό κανών αυτός 
δέν έτηρήθη άπαρεγκλίτως εις το έργον του. Μερικοί τίτλοι απολεσθέντων δραμά
των του μσρτυροΰν δτι ό ποιητής δέν συνέθλιβε τήν καλλιτεχνικήν του μεγαλο-
φυίαν υπό το βάρος τοιούτου είδους κανόνων. Το πιθανώτερον είναι δτι τα πρωι-
μώτερα Ι'ργα του εγράφησαν κατά το πρότυπον τών προηγουμένων του τραγωδιών 
χωρίς προσπάθειαν συσχετίσεως' αργότερο ν δέ όταν Ιθεσεν εις έφαρμογήν τήν 
τακτικήν τών τριλογιών ή τετραλογιών, δεν έμεινε δέσμιος της άλλα πολλάκις 
τήν εγκατέλειψε. 

Οι ήρωες τών τραγωδιών του προέρχονται άπο τον ήρωικον κόσμον της μυθο
λογίας' έτσι το κύριον χαρακτηριστικόν των είναι ιδανική ρώμη και μεγαλεΐον' οι 
θεοί παρουσιάζονται με Ολην των τήν μεγαλοπρέπειαν και οι άνθρωποι αναβιβά
ζονται εις τήν σφαΐραν του υπερφυσικού. Ό φοβερός Τιτάν Προμηθεύς προτιμά 
να μείνη καρφωμένος εις τον ερημον βράχον του Καυκάσου τρεις μυριάδας ετη παρά 
να ύποκύψη είς τήν έπιταγήν του Διός. Ό Δαρείος τολμά να ζεύξη τον Έλλή-
σποντον και να μαστίγωση τήν θάλασσαν καί ή Κλυταιμνήστρα διατηρεί επί ετη 
άσπονδον μίσος κατά του σφαγέως της θυγατρός της άναμένουσα τήν ώραν της έκ-
δικήσεως. "Ολοι οι ήρωες του φέρουν τήν σφραγίδα μιας υπεράνθρωπου φύσεως, 
άλλα και μιας αναπότρεπτου μοίρας. Είτε είναι γόνοι μιας κατηραμένης γενεάς ή 
ίδιοι βαρύνονται μέ εγκλήματα επισύροντα τήν άμείλικτον λειτουργίαν του Νόμου 
της θείας Δικαιοσύνης οδεύουν κατ' ευθείαν είς τήν καταστροφήν, δια να πληρώ
σουν τήν «υβριν» 2 των καί να άποκατασταθή οοτω ή διασαλευθεΐσα τάξις. 

Μερικαί κριτικαί του έργου του άπο της αρχαίας ήδη εποχής ηθέλησαν να φέ
ξουν τον Αίσχύλον δτι απέφυγε νά αναβίβαση έπί σκηνής θεάς καί ηρωίδας, άλλ' 
δτι είς το έργον του τον κύριον ρόλον παίζει το άνδρικον στοιχεΐον. Ό ίδιος ό Ευ
ριπίδης παρουσιάζεται έπικρίνων τον Αίσχύλον είς τους «Βατράχους» του 'Αριστο
φάνους, δτι ήγνόησεν εντελώς το έρωτικον στοιχεΐον : 

μα Α Γ ovòè γαρ ήν της 'Αφροδίτης ουδέν σοι 3. 
'Αναμφιβόλως αί προτιμή τεις του ποιητοΰ εκλινον προς τήν άρρενοπότητα ανδρών 
καί θεών, καί είς τάς τραγωδίας του όλίγην θέσιν ήδύνατο να ευρη ή τρυφερότης 
καί ή ήδυπάθεια. 'Υπάρχουν δμως μερικοί στίχοι του πού αποκαλύπτουν εύγλώτ-
τως τήν ικανότητα του Αισχύλου εις τήν διαγραφήν λεπτών αισθημάτων καί περι
παθών συγκινήσεων. Ή συγκινητική Ιστορία4 της Ίους είς τον «Προμηθέα» καί 
ή άγαλλίασις του Κήρυκος5 έπί τή άφίξει του είς τήν πατρίδα είς τον «Αγαμέ
μνονα» μαρτυρούν τήν δύναμιν του ποιητοΰ να άπεικονίζη δλας τάς μορφάς καί 
τάς αποχρώσεις τών ανθρωπίνων συναισθημάτων. Έ ξ άλλου ή δεξιοτεχνία του 
ποιητοΰ να παρουσιάζη υπερφυσικά γυναικεία δντα, δπως τάς Ερινύας τών «Ευμε
νίδων», καί πολύπλοκους ψυχικάς καταστάσεις άπογνώσεως καί παροξυσμού, δπως 
είς τήν «Κασσάνδραν» του «Αγαμέμνονος» 'έχει καταστή παροιμιώδης. 

1 ) Ούτος ύπεστήριζεν δτι ό ποιητής είς το πρώτον £ργον μιας τριλογίας εδιδεν ίδιαιτέ-
ραν βαρύτητα είς τήν δρασιν, είς το δεύτερον έπεζήτει μουσικήν ϋμφασιν, ένω είς το τρί
τον σκηνικήν διακόσμησιν. 

2 ) Ή ίδέα της «ΰβρεως» διήκει δι' δλης της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. "Οταν δ 
θνητός θέληση να διάσπαση τα «ανθρώπινα σύνορα» καί νά ύπερβη το «μέτρον» της φύσεως 
του, εγγίζει τα κράσπεδα της «ΰβρεως» καί επισύρει αύστηράν τιμωρίαν. 

3) Στ. 1045. 4) Στ. 640 κέξ. 5) Στ. 503 κέξ. 
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3. Θρησκευτικού, ήθικαί και π ο λ ι τ ι κ α ί ίδέαι. 

"Ή δράσις του Αισχύλου εμπίπτει εις το πρώτον ήμισυ του 5ου αι. " Η δ η αί πα
τροπαράδοτοι θεογονίαι του Ό μ η ρ ο υ και του "Ησιόδου αδυνατούν να Ικανοποιήσουν 
τάς όλονέν αύξανομένας θρησκευτικάς ανησυχίας της εποχής. Οι ορφικοί θίασοι και 
αί Πυθαγόρειοι αδελφότητες πού δημιουργούνται άνά τάς πόλεις της Ελλάδος απο
τελούν έκδηλους ενδείξεις των νέων μεταφυσικών ζητήσεων. Εις την Ίωνίαν εμ
φανίζονται οι πρώτοι σοφοί πού άποπειρώνται να ερμηνεύσουν το σύμπαν ουχί με 
την βοήθειαν της μυθικής παραδόσεως άλλα δια τής έπιστρατεύσεως τής στυγνής 
λογικής. Αι κοσμολογικαί απόψεις του Θάλητος και 'Αναξίμανδρου, τα πανθεϊ-
στικά όνειρα του Ξενοκράτους, ό λόγος του Ηρακλείτου και ό μυστικισμός του 
Φερεκύδου οπωσδήποτε ήσκουν σημαντικήν επίδρασιν εις το πνεύμα τής εποχής. 
Τήν επίδρασιν αυτήν φυσικά δεν ήτο δυνατόν να άποφύγη και ό 'Αθηναίος ποιητ \ 
" Η δ η άπο τής αρχαίας εποχής έχαρακτηρίσθη «non poeta solum sed etiam 
Pythagoreus» i. 

Παρ ' δλα ταΰτα ό Αισχύλος παρέμεινε διά βίου ευσεβής. Εις το έ'ργον του 
προσεπάθησε νά συνδιαλλάξη το ρεΰμα τής μυθολογικής παραδόσεως με το νέον 
πνεύμα' προφανώς το έργον ήτο δύσκολον και συνεπώς αϊ παρατηρούμεναι έλάχισται 
άντινομίαι αιτιολογούνται πλήρως. Ή ελληνική μυθολογία άπετέλει Ινα άπέραντον 
κόσμον ιστοριών και παραδοξοτήτων, πού δυσκόλως ύπετάσσοντο εις οποιανδή
ποτε συστηματοποίησα. Έ ν τούτοις ή συμβολή του Αισχύλου και εις αυτήν τήν 
περίπτωσιν ήτο τεραστία. Διά πρώτην φοράν ή θρησκεία τών Ε λ λ ή ν ω ν ύψοΰται εις 
άνώτερον έπίπεδον ηθικής αξίας και άποκτα άπροσμέτρητον πνευματικόν βάθος. 

Δεν θά ήτο παραδοξολογίαν, εάν ώνομάζομεν τήν θεολογίαν του Αισχύλου μονο-
θεϊστικήν. Ό Ζευς είναι «άναξ άνάκτων και μα κάρων μακάρτατος» 2 . Ή δύναμίς 
του είναι απεριόριστος και το κράτος του άκατανίκητον. Καμμία εξουσία δεν στέ
κει υπεράνω τής ιδικής του και κανείς δεν έχει θρόνον ύψηλότερον αύτου 3 . Εϊναι 
προφανές δτι ό Ζευς εις τήν θεολογίαν του Αισχύλου είναι ό κυβερνήτης τοϋ κό
σμου, άλλα ουχί ένας απόλυτος και ιδιότροπος μονάρχης, 6πως ηθέλησαν μερικοί 
νά υποστηρίξουν το νά ενεργή μέ άδικίαν ήτο αδύνατον εις αυτόν, διότι τότε θά 
προσέκοπτεν εις τον αίώνιον νόμον τής θείας δικαιοσύνης, ό όποιος ονομάζεται άπο 
τον Αίσχύλον, Μοίρα, Δίκη και 'Ανάγκη. Ό Χορός τών «Χοηφόρων» απευθύνεται 
εις τήν παντοδύναμον Μοΐραν νά όλοκληρωθή ή τιμωρία μέ τήν βοήθειαν του Διός 4 . 
Εις τάς «Εύμενίδας», παρά τήν προσωρινήν ρήξιν τών 'Ολυμπίων ( Α π ό λ λ ω ν ) 
και τών ύποχθονίων θεών (Ερινύες) , εις το τέλος επέρχεται πλήρης συνδιαλλαγή 
και αρμονία. Οι νέοι θεοί του 'Ολύμπου μέ τήν ήπιότητά των κατορθώνουν νά 
πραύνουν τήν άτεγκτον αυστηρότητα τών παλαιών θεών. Ό Αισχύλος δέν επι
τρέπει εις το βασίλειον τών θεών δυσαρμονίαν και έριν. 

"Ο νόμος τής θείας δικαιοσύνης δέν ανέχεται κανένα έγκλημα άτιμώρητον ό 
«δράσας» είναι άναπόφευκτον «παθεϊν» 5 . Το δόγμα τής άνταποδόσεως, πού ευ
ρίσκεται εις τον "Ομηρον και τον Ήσίοδον, λαμβάνει είς το Αίσχύλειον έ'ργον 
δεσπόζουσαν θέσιν : 

Μίμνει δε μίμνοντος εν θρόνφ Αώς 
ΛαΟεΙν τον ερξαντα' θέσμιον γάρ 6 . 

1) Κικέρ., Tusc. 2.10, 23. 2) Ίκέτ., στ. 524—525. 3) Ίκέτ., στ. 595 κέξ. 
4) Στ. 306—308. Άλλ' ώ Μεγάλαι Μοΐραι, Διόθεν 

τηδε τελευταν 
ή το δίκαιον μεταβαίνει. 

5) Πβ. Lex talionis τών Λατίνων. 6) Άγαμ,., στ, 1513—1564, 

18 
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Ό θνητός δεν πρέπει νά αύταπατάται' ή τιμωρία θά έλθη και μάλιστα οχι μό
νον εις τον δράσαντα, άλλα θα έπιπέση και κατά τών απογόνων αύτοΰ. Τα φο
βερά αμαρτήματα της οικογενείας του Οιδίποδος, και αύτοΰ του ιδίου θα οδηγή
σουν και τους υιούς του εις την καταστροφήν. Τα 'ίδια αποτελέσματα έχει και ή 
κατάρα του Θυέστου επί του ο'ίκου τών 'Ατρειδών. Άλλα δέν πρέπει να παρα-
συρώμεθα εν προκειμένω καΐ να προσγράφωμεν εις τον Αίσχύλον πεσσιμιστικάς 
αντιλήψεις, άντλοΰντες επιχειρήματα από το νεώτερον δόγμα του απολύτου 
προορισμού. 

Οι ήρωες του Αισχύλου δέν είναι ανδρείκελα εις τάς χείρας της Μοίρας, κα
θώς μερικοί κριτικοί ηθέλησαν νά τους ϊδουν. "Οταν ή Κλυταιμνήστρα διατείνεται 
δτι το έγκλημα της διεπράχθη δχι ύπ' αυτής άλλα υπό της σαρκωθείσης παλαιάς 
βαρύτατης αμαρτίας του 'Αγαμέμνονος, ό χορός άπαντα : 

Ώς μεν αναίτιος εϊ 
τονδε φόνου τις ο μαρτνρήσων ; 
Πώς πώς ; Πατρόθεν δε σνλλή-
πτωρ γένοιτ* αν αλάστωρ ι, 

Ό άνθρωπος διατηρεί την έλευθερίαν της βουλήσεως του και δύναται νά άποφύγη 
τον δλεθρον, έάν εις τάς πράξεις του καθοδηγήται υπό της σωφροσύνης και μένη 
πάντοτε εις τά πλαίσια της αυτογνωσίας καί του μέτρου, πού αποτελούν την 
πεμπτουσίαν του ελληνικού ιδανικού. Ή αοβρις» επισύρει άναποφεύκτως τήν μή-
νιν του θείου καί τότε ή καταστροφή δέν δύναται ν' άποσοβηθή. 

Τον μεν χα&αράς χείρας προνεμοντ3 

οϋτις εφέρπει μήνις . . . 2 

Ό άνθρωπος πού είναι αμέτοχος εγκλημάτων δέν καταδιώκεται άπο τάς Ερινύας, 
άλλα ζή εν εύτυχίςι καί γαλήνη. Αυτό είναι το ΰψιστον κάλλος του θρησκευτικού 
καί ήθικοΰ κόσμου του ποιητοΰ. 

"Οσον άφορα εις τάς πολιτικάς πεποιθήσεις του Αισχύλου υπάρχει ακόμη σύγ-
χυσις" αρχικώς ύπεστηρίχθη δτι ό ποιητής ήτο οπαδός της πολιτικής του 'Αρι
στείδου καί αντίπαλος του Θεμιστοκλέους. Έθεωρήθη θιασώτης της αριστοκρα
τικής πολιτικής παρατάξεως καί μάλιστα φίλα κείμενος προς τήν μοναρχίαν εκ 
τών στενών σχέσεων του με τον τύραννον τών Συρακουσών 'Ιέρωνα. 'Αλλά το 
'ίδιον το έ'ργον του αποκαλύπτει ακριβώς το άντίθετον. Ό χορός εις τους «Πέρ
σας» άπαντα εις τήν βασίλομήτορα Άτοσσαν δτι ή "Αθηναίοι 

ούτινος δούλοι κέκληνται φωτός ovo' υπήκοοι 3 

καί εις τάς «Ίκέτιδας» ό βασιλεύς του "Αργούς αποκρίνεται εις τον χορον δτι 
αδυνατεί νά προβή εις οιανδήποτε ένέργειαν άνευ της γνώμης του λάου 4 . 

Εις τάς «Εύμενίδας» ό Αισχύλος υπεραμύνεται του πατρώου θεσμού του 
'Αρείου Πάγου. Ώ ς γνωστόν ό δημαγωγός 'Εφιάλτης το 462 π.Χ. άπεστέρησε 
το γεραρον δικαστήριον άπο τήν πολιτικήν του δύναμιν καί το κατέστησε μόνον 
άπλουν κακουργοδικεΐον. Ό Αισχύλος συνηγορεί 5 έκθύμως υπέρ της επανόδου εις 
τήν προτέραν αίγλην του δικαστηρίου τούτου, πού αποτελεί «φρούρημα γης», «σέ
βας αστών», «ερυμα χώρας» καί «πόλεως σωτήριον»6. Δέν επιθυμεί να 'ίδη τήν 

1) Άγαμ., στ. 1497—1500. 2) Εύμεν., στ. 313-314. 
3) Στ. 242. 4) Στ. 398 κέξ. 
5) Αί αντίθετοι είκασίαι του Α. J. Podlecki (The Political Background of Aeschylean 

Tragedy, Michigan 1966, σσ. 127 κέξ.) δέν φαίνεται νά ευσταθούν. 
6) Εύμ. στ. 681 κέξ. 
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πατρίδα του κυβερνωμένων άπο μίαν άκρατον δημοχρατίαν πού καταντά αναρχία 
και οδηγεί εις τον ολεθρον. At πολιτικαί του απόψεις είναι συνεταί και μετριο
παθείς. Παντοίε το «χρυσοΰν μέτρον». 

4. Γλώσσα και ύφος 

"Οπως οι ήρωες καΐ αί ηρωίδες του ΑΊσχυλείου έργου ϊστανται ύπερ τά ανθρώ
πινα πεδία, ε"τσι ακριβώς και ή γλώσσα των πρέπει να είναι επιβλητική και μεγα
λειώδης* και πράγματι ως παρατηρεί ό 'Αριστοφάνης, ό Αισχύλος ύπήρξεν δ πρώ
τος έκ των Ελλήνων «πυργώσας ρήματα σεμνά» *. Το λεκτικόν του είναι κατά κα
νόνα όγκηρόν. πομπώδες και ήχηρόν, και το υφός τών χορικών του ασμάτων απο
καλύπτει μεγαλοπρέπεια ν καί δέος. "Οταν το υπάρχον γλωσσικον ύλικόν αδύνατη 
ν* άνταποκριθη ε'ις το ΰψος τών ιδεών του τότε ή μεγαλοφυία του Αισχύλου επι
στρατεύει το γλωσσοπλαστικόν της δαιμόνιον. Ό Todt πρώτος έμέτρησε 2 περί τάς 
χιλίας λέξεις, δια πρώτην φοράν άπαντώσας εις τάς τραγωδίας του. 

Ό ποιητής έ'χει ίδιαιτέραν κλίσιν προς τάς συνθέτους λέξεις, καί ιδίως προς τα 
σύνθετα επίθετα (αίματοσταγής, χρυσοπήληξ, πλανοστιβής, αιματορρόφος, οίστρή-
λατος, κηρόπλαστος κ. ά.), τα όποια αποδίδουν μέ παραστατικότητα το κύριον 
γνώρισμα του ουσιαστικού. 'Από τα επη του 'Ομήρου έδανείσθη πολλά τοιαύτα, 
άλλα τα περισσότερα προέρχονται άπο την ίδικήν του γλωσσοπλαστικήν Ικανότητα. 
Πολλάκις δεν ικανοποιείται άπο τήν δύναμιν ενός επιθέτου, οπότε δέν διστάζει να 
παράταξη καί δεύτερον καί τρίτον ακόμη : 

μίμνει γάρ' φοβερά παλίνορτος 
οικονόμος δολία, μνάμων μήνις τεκνόποινος 3. 

Το ρωμαλέον λεκτικόν του λαμπρύνεται μέ τήν άριστοτεχνικήν χρήσιν μεταφο
ρών, παρομοιώσεων, εικόνων καί προσωποποιήσεων έτσι το ΰφος άποκτα άπαρά-
βλητον σφρίγος και σαγήνην. Ή οργή τών θεών παρίσταται θέτουσα βαρύν πόδα 
επί του Περσικού έθνους : 

ώ δυσπόνητε δαϊμον, ώς άγαν βαρύς 
ποδοϊν ενήλλον παντι Περσικώ γένει. 4. 

καί οι Άτρεΐδαι : 

ήραν, οτρατιώτιν άρωγήν, 
μεγαν εκ θνμοϋ κλάζοντες "Αρη 
τρόπον αίγνπιών. . 5 . 

Οί αινιγματικοί λόγοι της Κασσάνδρας είναι γεμάτοι άπο παρομοιώσεις καί 
μεταφοράς πού προκαλούν φρίκην 6. 

Αί προσωποποιήσεις τών αντικειμένων είναι ιδιαιτέρως προσφιλείς εις τον 
ποιητήν καί τά άψυχα πράγματα παίρνουν ζωήν, δια να στροβιλισθοΰν καί αυτά 
μέσα εις τήν δίνην τών ανθρωπίνων παθών. Εις τον «Άγαμέμνοντα» ή άγγελτή-
ριος λάμψις μεταδίδεται άπο τήν "Ιδην εως τήν κορυφήν του Άραχναίου, ωσάν να 
ήτο δαιμονικον πνεύμα 7. Ό Δαναός άντικρύζων το πλοίο ν πού έφερε τους υιούς 
του Αιγύπτου, το αναγνωρίζει άπο τήν πρώραν : 

1) Βάτρ., στ. 1004. 
2} De Aeschylo vocabulorum inventore, Halle 1855. 
3) Άγαμ., στ. 154—155. 4) Πέρσ-, στ. 515—516. 5) Άγαμ., στ. 47—49. 
6) Άγαμ., στ. 1072 κέξ. 7) Άγαμ., στ. 282-309. 
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πρόσβεν' δμμααι βλέπουσ* όδόν, 
οϊακος ίθνντήρος ύστατου νεώς 
άγαν καλώς κλνονσα ι. 

Παρ' δλην την χλιδήν των λέξεων καί τον πλοΰτον των σχημάτων, ή διάρθρω-
σις της φρασεολογίας του παραμένει απλή και εν πολλοίς αρχαϊκή* αϊ προτάσεις 
συνδέονται παρατακτικώς κατά τον άρχαϊκον τρόπον ακολουθούσα* μάλλον την φυ-
σικήν τάξιν της σκέψεως καΐ ουχί καλλιτεχνικάς εκζητήσεις. Συμφώνως προς τον 
χαρακτηρισμον του Διονυσίου του Άλικαρνασσέως 2 το Αίσχύλειον οφος αποτελεί 
υπόδειγμα αύστηρότητος και άπλότητος. Εις τίνα σημεία το ύφος καθίστα
ται στριφνον καί 'ίσως άλλαχοΰ σκοτεινόν* ό 'Αριστοφάνης πρώτος παρατηρεί : 

ασαφής γαρ ην εν τη φράσει των πραγμάτων 3. 
'Ιδιαιτέρως τά χορικά του είναι εις μερικά σημεία σιβυλλικά και οί έρμηνευταί 
δυσκολεύονται πολύ ν' αποκρυπτογραφήσουν το νόημα των. Άλλα αυτό ακριβώς 
αποκαλύπτει εύγλώττως τήν μεγαλοφυίαν του ποιητου. Χείμαρος ιδεών κατακλύ
ζει την σκέψιν καί τα πτωχά σύμβολα τών λέξεων κάμπτονται υπό το βάρος τών 
εννοιών ή εκφραστική δυνατότης άσφυκτιφ υπό τον καταιγισμον της εμπνεύσεως, 
δπως εις τήν περίπτωσιν του Θουκυδίδου υπό τήν τιτανικήν ρώμην της σκέψεως. 

'Αλλ' έάν εξαιρεθούν αύται αϊ όλίγαι περιπτώσεις, το έργον του Αισχύλου είναι 
διαυγές καί άπηλλαγμένον δυσχερειών. Ή άπαρίθμησις τών ευεργεσιών του Ιϊρο-
μηθέως προς το άνθρώπινον γένος 4, ή διήγησις της ναυμαχίας της Σαλαμίνος 5 εις 
τους «Πέρσας» καί ή περιγραφή τών Άργείων στρατηγών6 εις τους «Επτά επί 
Θήβας» αποτελούν έ'ξοχα υποδείγματα διαυγούς καί μεγαλοπρεπούς ΰφους. 

"Αλλωστε πρέπει να έχωμεν υπ' δψιν, ως εύστόχως παρατηρεί ό F. R. Earp 7, 
δτι ό Αισχύλος είναι πρωτοπόρος εις τήν δημιουργίαν καί εξέλιξιν του δραματικού 
ύφους' ολίγα ήδύνατο εν προκειμένω νά διδαχθη άπο τους προκατόχους του. Βε
βαίως ό "Ομηρος καί οί προ αυτών λυρικοί ποιηταί παρέσχον σημαντικήν βοή-
θειαν, άλλα το ύφος των ό Αισχύλος ευρισκεν ολίγον κατ' ολίγον άκατάλληλον 
διά το δράμα. "Ετσι δπως ό Shakespeare καί ό Dante, ό Αισχύλος είχε νά δη-
μιουργήση δραματικόν οφος de novo. 

Γενικώς ή γλώσσα καί το ΰφος του Αισχύλου διά νά έκτιμηθη δεόντως «πρέ
πει νά ύπαρξη συνεργασία τών ακουστικών μας αισθητηρίων διά τά ηχητικά απο
τελέσματα τών στίχων του, της φαντασίας μας διά τήν δύναμιν τών εικόνων του, 
τών αισθημάτων μας διά τάς περιπαθείς συγκρούσεις τών ηρώων του, της αίσθή-
σεώς μας του μυστηρίου διά τάς στριφνότητάς του, της ευσέβειας μας διά τάς 
ενατενίσεις του προς τήν θείαν πρόνοιαν, καθώς επίσης καί της ψύχρας δυνά
μεως της λογικής μας» 8 . 

1) Ίκέτ., στ. 716-718. 2) Περί συνθ. δνομ., κεφ. 22. 
3) Βάτρ., στ. 1122. 
4) Προμ. Δεσμ., στ. 436 κέξ. 5) Στ. 353 κέξ. 6) Στ. 375 κέξ. 
7) The style oî Aeschylus, Cambridge, 1948, σ. 170. 
8) D. W. Stanford, Aeschylus in His Style, Dublin, 1942, σ. 140. 


