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Α'. Ή 'Ανδρομάχη κατά τον "Ομηρον 

Μας εΐναι γνωστή ή Ανδρομάχη, σύζυγος του "Εκτορος, άπό τήν όαψφδίαν Ζ· 
της Ίλιάδος. Ό "Εκτωρ μέλλει μόνος του να άντιπαλαίση προς τον 'Αχιλλέα είς χα 
μαρμαρένια αλώνια τών τειχών της Τροίας. ΚαΙ ή τύχη του 2χει προκριθή πλέον μέ 
èva τοιούτον άντίπαλον. Το προς τήν πατρίδα χρέος του δέν τον απομακρύνει άπα το 
οίκογενειακόν καθήκον. Παρεμβάλλει ό "Ομηρος τήν οίκογενειακήν αυτήν σκηνήν, δια 
νά τον ανάδειξη νικητήν είς τήν άνασταλτικήν αυτήν δύναμιν. 'Αναχωρεί έκ τοΟ πεδίου 
της μάχης, και πηγαίνει να άποχαιρετίση τήν γυναίκα του καΐ το παιδί του, τήν Άν-
δρομάχην καί τον Άστυάνακτα. Αυτούς ένθυμεΐται είς τάς τελευταίας στιγμάς της ζωής 
του. Ή Ανδρομάχη, το ασθενές φυλον, αποθέτει τήν προστασίαν είς το Ισχυρόν. "Αν 
χάση τον άνδρα της, χάνει τα πάντα, παιδί, ζωήν, εύτυχίαν. ΚαΙ επεμβαίνει αυτή ώς 
ανασταλτική δύναμις είς τά σχέδια του "Εκτορος (στιχ. 407—409). 

Ό "Εκτωρ εξωτερικεύει δλην του τήν άγόπην καί δεσμεύει είς αυτήν άρρηκτα τήν 
γυναικά του, δια νά άντλη εκείνη θάρρος καί νά άνθίσταται είς τήν έπερχομένην συμφσ-
ράν (στιχ 450—455). 

Γρήγορα δμως αντιδρά" είς τήν άνασταλτικήν αυτήν δύναμιν. Συνέρχεται άπα τήν 
ήδυπάθειαν αυτής, οπως συνήλθε καί ô 'Οδυσσεύς άπό τήν έκ της θέας της Ναυσικάς 
κατάπληξιν καί τήν θαλπωρήν του ανακτόρου του Αλκινόου. Δέν ξεχνά* τήν άποστολήν 
του, δέν απομακρύνεται άπό τήν όδόν του προορισμού του (στιχ. 442—446). 

Χαράσσει τον δρόμον της ζωής της συζύγου του μέ αυτούς τους λόγους : 
tKaì ποτέ τις είποι πατρός γ' δδε πολλόν άμείνων 
έκ πολέμου ανιόντα" φέροι δ" Ιναρα βροτόεντα 
κτείνας δήιον άνδρα, χαρείη δέ φρένα μήτηρ». 

Ή προσωπικότης της 'Ανδρομάχης συμπληρώνεται ύπό τοο "Ομήρου είς Χ, στιχ. 
482-486 καί είς Ω, στιχ 743: 

€"Εκτορ· έμοί δέ μάλιστα λελείψεται άλ-γεα λυγρά" 
ou γάρ μοι θνήσκων λεχέων έκ χείραο δρεξας, 
ουδέ τι μοι είπες πυκινόν έπος, οδ τέ κεν αίεΐ 
μεμνήμην νύκτας τε καί ήματα δάκρυ χέουσα>. 

Ό "Εκτωρ καί ή 'Ανδρομάχη αποτελούν πρότυπον ανδρογύνου. Ό αμοιβαίος σε
βασμός καί ή συζυγική των αγάπη συνιστούν παράδειγμα προς μίμησινπανανθρώπινον. 
Προβλέπει τήν κατάρρευσιν της τύτυχίας της, άλλα δέν θέλει νά τον άποτρέψη ώς 
*Ελένη, άλλ* ώς Πηνελόπη, ώς μήτηρ. Γνώρισμα της είναι δτι νικςχ περισσότερον, δταν 
«ύρίσκεται είς τήν δυστυχίαν, παρά δταν προβάλλη άπό τήν κορυφήν της ευτυχίας της 
Kai ώς τοιαύτη προαεφέμετο κάλλιστα δια τήν θέσιν της ήρωίδος μιας τραγωδίας του 
τύπου Εύριπίδου. 
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Β'. Ή 'Ανδρομάχη κατά τους μετά τον "Ομηρον ποιηνάς 

Ή Ίλιάς, πού τελειώνει είς τον θάνατον του "Εκτορος, δέν μδς λέγει τίποτε δια 
τήν τύχην της Ανδρομάχης καΐ του Άστυάνακτος Προαισθάνεται δμως ή 'Ανδρομάχη 
τήν τύχην αοτής και του υΙου της. Ό Άρκτΐνος ό Μιλήσ^ος είς τήν «Ιλίου Πέρσιν» 
λέγει δτι τον Άστυάνακτα έψόνευσεν Ô 'Οδυσσεύς. 'Αντιθέτως ό Λέσχης είς τήν «Μι
κράν Ίλιάδα» Ισχυρίζεται δτι τον έφόνευσεν ό Νεοπτόλεμος. 

Τήν Άνδρομάχην, κατά τήν «Ιλίου Πέρσιν» τοΰΆρκτίνου, É-λαβεν ώς «γέρας δο
ράς» Ô Νεοπτόλεμος ή Πύρρος, ό όποιος ('Αρχαία Σχόλια 'Ανδρομάχης στιχ. 241) àyév-
νησε μετ* αυτής τρεις υΙούς, τον Πύρρον, Μολοσσόν καί Αίακίδην, καΐ μίαν θ'^ατέρα 
τήν Τρωάδα. 

Κατά τον Παυσανίαν (Ι, 11, 1) έγέννησε τον Μολοσσόν, τον Πύελον καί Πέργα-
μον. "Ο Ιδιος γράφει ακόμη, δτι ή Ανδρομάχη μετά τον θάνατον τοο Νεοπτόλεμου-
Κλαβε σύζυγον τον "Ελενον, υΐον του Πριάμου, ό όποιος μετά τόν θάνατον του άφή*ε 
τήν βασιλείαν είς τόν Μολοσσόν. Άπ' αυτήν τήν παράδοσιν εΐχεν έμπνευσθή καί ό* 
Βεργίλιος, ό όποιος παρουσιάζει τήν Άνδρομάχην είς τό Βουθρωιόν της Ηπείρου σύ 
ζυγον του Έλένου. 

Καί πολλαΐ άλλαι ποικιλίαι παραδόσεων υπάρχουν δια τήν Άνδρομάχην, άνα 
φερόμενοι άπό τον Παυσανίαν, τόν Πίνδορον καί τόν άρχαΐον Σχολιαστήν της Ανδρο
μάχης, δια τάς οποίας κάμνει εύρύν λόγον ό Γά\λος καθηγητής Louis Méridier. 

Γ'. Παραδόσεις περί Ερμιόνης, Όρέστου καί Νεοπτόλεμου 

Προκειμένου να καθορίσωμεν ποίας παραδόσεις ήκολούθησεν ό Ευριπίδης ί% 
ποίους νεωτερισμούς είσήναγεν, είναι ανάγκη να άσχοληθώμεν έπ' ολίγον μέ τόν μυ· 
θον, τον όποιον έπραγματεύθησαν ol προηγούμενοι του Εύριπίδου ποιηταί. 

Ό αρχαίος σχολιαστής της Ανδρομάχης (στιχ. 32) γράφει δ ci μέ τόν μυθον 
της Ερμιόνης ήσχολήθη ό θέογνις καί επί σκηνής ό Φιλοκλής, ανεψιός τοΰ Αισχύλου. 
Κατ' αμφότερους τήν Έρμιόνην ό πάππος της Τυνδάρεως τήν εΐχεν υπανδρεύσει μέ τόν* 
"Ορέστην. Μετά τήν έπιστροφήν δμως του Μενελάου έκ της Τροίας εδόθη ύπ' αύτοΰ 
σύζυγος είς τόν Νεοπτόλεμον. 

Μέ τόν μυθον της Ερμιόνης ήσχολήθη καί ό Σοφοκλής είς τό όμώνυμόν του 
δράμα. Ό μύθος ούτος καί είς τόν Σοφοκλέα είναι 6 ούτος, ώς ανωτέρω. Προστίθε
ται μόνον, ώς γράφει ό Ευστάθιος («παρεκβολαΐ 'Οδύσσειας» στιχ. 1479) δτι, δταν ά 
Νεοπτόλεμος έφονεύθη είς Δελφούς άπό τόν Ιερέα των Δελφών Μαχαιρέα, ένθα είχε 
μεταβή, Ινα ζητήση Ικανοποίησιν παρά του θεού Απόλλωνος δια τόν άδικον θάνατον 
του πατρός του Άχιλλέως, ή Ερμιόνη ύπανδρεύθη τόν Όρέστην καί έκ τούτου ϋτεκε 
τόν Τισαμενόν, δ όποιος ώνομάσθη οοτω δια νά ένθυμίζη τήν έκδίκησιν, ήν 2λαβεν ό· 
Όρέστης άπό τους δολοφόνους τοο πατρός του Αγαμέμνονος. 

Ό Πολωνός φιλόλογος Zìelinslci (Tragódumenon Libri très, Cracoviae, 1925, σελ. 
114) γράφει δτι ό Ευριπίδης έπηρεάσθη άπό τό έργον του προηγουμένως χρησιμοποιη
θέντος τόν μCθov.Kα? ασφαλώς ού μόνον είς τόν μΰθον, άλλα καί είς τό περιεχόμενον-
ό Ευριπίδης υπέστη τήν έπίδρασιν τοΟ Σοφοκλέους, έξ δσων γνωρίζομεν έκ τών σωζο· 
μένων δραμάτων αυτού. 

Δέν είναι αμέτοχος ή Ανδρομάχη τών καινοτομιών του Εύριπίδου. Ή έπέμβα-
βασις τοο Πηλέως προς σωτηρίαν της Ανδρομάχης καί τοΟ ΜολοσσοΟ είναι εφεύρημα 
του Εύριπίδοκ, Ισως καί δια πολιτικούς σκοπούς, ώς εκτίθεται κατωτέρω. 'Επίσης και
νοτομία τοο Εύριπίδου είναι καί ή αίφνιδία άφιξις τοο Όρέστου είς Φθίαν είς στιγμήν 
απελπισίας της Ερμιόνης, δια τό όποιον γεγονός ό αρχαίος Σχολιαστής της Ανδρομά
χης, στιχ, 885, γράφει : «Δίδομός φησι ψευδή ταύτα είναι καί άπιστα». Ακόμη καί % 
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παρακίνησις òit' αύτοΰ των κατοίκων τών Δελφών προς θανάτωσιν του Νεοπτόλεμου 
είναι ίδικόν του επινόημα. Έσεβάσθη δμως την παράδοσιν, καθ' ήν ό τάφος του Νεο
πτόλεμου ευρίσκεται είς Δελφούς, πλησίον τοο ναοΟ τοΟ 'Απόλλωνος. 

Δ'. 'Ανάλυσις της Τ ρ α γ φ δ ί α ς 

'Ολόκληρος ή τραγωδία τοο Εύριπίδου «Ανδρομάχη» αποτελείται από 1288 στί
χους. Διαρθρώνεται αοτη είς τον πρόλονον, τήν πάροδον, τα τέσσαρα επεισόδια, τα 
τέσσαρα στάσιμα καΐ είς τήν Ιξοδον. θάήδυνάμεθα, κατά τήν νεοελληνικήν όρολογίαν 
νά τήν όνομάσωμεν έξάπρακτον δράμα. 

Etc τον πρόλονον εμφανίζεται ή 'Ανδρομάχη επί της σκηνής, παριστώσης το έν 
Φθία θετίδειον, κείμενον είς τα σύνορα Φθίας καΐ Φαρσ:χλίας, καΐ διηγείται το δρδμα 
της ζωής της. 

Ή Τροία πυρπολείται Ό σύζυγος της είναι νεκρός. Ό υίός της Άστυάναξ έκ· 
σφενδονίζεται άπό τών τειχών. Ό Νεοπτόλεμος απάγει αυτήν «δορος γέρας» είς Φθίαν 
καΐ γεννςΐ μετ' αυτής τον Μολοσσόν. ΕΙς τήν Φθίαν ό Ν2οπτόλεμος νυμφεύεται πάλιν 
ώς νόμιμον σύζυγον τήν Έρμιόνην, κόρην του Μενελάου καΐ της Ελένης. Ό θεός ει vai 
μέ το μέρος τών δυστυχών. Έ\ω ή αντίζηλος της 'Ανδρομάχη Ιχει τον Μολοσσόν, αοτη 
μένει στείρα. Κυριευθείσα δθεν άπό ζηλοτυπίαν, άλίσκεται άπό μειονεξίαν. Kai ζηλοτυ
πία καΐ μειονεξία τήν οδηγούν είς τό έγκλημα Σκέπτεται νά φονεύση τον Μολοσσόν 
καΐ τήν Άνδρομάχην, διότι, ώς λέγει, τήν έκαμε μισητήν είς τον άνδρα της, μέ βότανα 
έκέρδισε τήν άγάπην του Νεοπτόλεμου καί μέ βότανα μαγικά τήν έκαμε στείραν. Kai 
ή μέν Ερμιόνη έχει συνεργόν τόν πανίσχυρον Μενέλαον, ή δέ 'Ανδρομάχη τον θεόν, διό 
καΐ προσφεύγει ίκέτις είς τό Ιερόν της Θέτιδος, διότι ό Νεοπτόλεμος απουσιάζει είς 
Δελφούς καΐ ό Πηλεύς είς Φάρσαλα «άνάσσων γής Φσρσαλίας>. 

Μία πιστή δούλη Τρωάς ανακοινώνει είς τήν Άνδρομάχην, δτι ό Μενέλαος 
έρευνα" νά εορη τον Μολοσσόν. Ή 'Ανδρομάχη τήν παρακαλεί νά είδοποιήση τον γέ
ροντα Πηλέα. 

'Εν τη παρόδω δ Χορός—δέκα πέντε γυναίκες έκ Φθίας—συμπαθεί τήν Άνδρο
μάχην, τρέμει δμως νά τήν βοηθήση. 'Εκπροσωπεί τήν κοινήν γνώμην, άλλα δέν δύναται 
νά άντείπη είς τήν Βασίλισσαν. Φοβείται τήν βουλήν τής Ερμιόνης καΐ τήν συμβουλεύει 
δια τών στιχ. 135—140. 

Είς τό Α' έπεισόδιον ή 'Ερμιόνη βαίνει είς τήν σκηνήν υπεροπτικά. Λείπει μόνον 
ή αναγγελία του αύλάρχου : "Ερχεται ή Βασίλισσα. Τα πλούσια στολίσματα της 
καΐ οί κεντημένοι πέπλοι είναι προίκα της, λέγει. Kai άποτεινομένη προς τήν Άνδρομά
χην δια τών στιχ. 160—169 ζητεί άπό αυτήν νά φύγη άπό τόν ναόν τής Θέτιδος, διότι 
τής διέφθειρε τον άνδρα. Ή Ανδρομάχη, αληθινή άνασσα έκ καταγωγής καΐ έπικτήτως, 
άπαντφ μέ σοβαρότητα συγκλητικήν δια τών στιχ. 205—208. 

Τέλος ή 'Ερμιόνη φεύγει δια τής δεξιάς παρόδου, φοβερίζουσα δτι θα απόσπαση 
τήν Άνδρομάχην άπό τό θετίδειον, πρίν έλθη ό Νεοπτόλεμος. 

Είς τό α' στάσιμον ό χορός υπενθυμίζει τήν προφητείαν τής Κασσάνδρας, πο& 
καθισμένη είς τήν μαντικήν δάφνην προείπεν δλας τάς συμφοράς καΐ συνεβούλευσε τόν 
φόνον του Πάριδος δια τών στιχ. 274—309. 

Είς τό Β' έπεισόδιον είσέρχεται είς τήν σκηνήν ό Μενέλαος μέ τήν άκολουθίαν 
του καΐ τόν Μολοσσόν, πού κατώρθωσε νά άνευρη, παρ' δλας τάς φροντίδας τής πονε
μένης μάνας νά τόν κρύψη. Τό μίσος Ιχνηλατεί τό ΘΟμά του. 

«Ταυτ* οδν λογίζου, πότερα κατθανείν θέλεις 
ή τόνδ* όλέσθαι σής αμαρτίας οπερ, 
ή ν είς έμ' 2ς τε παΐδ' έμήν άμαρτάνεις», 

λέγει είς τήν Άνδρομάχην. Kai ή Ανδρομάχη άπαντφ: 
«δια γυναικείαν έριν ώλεσας Φρυγών πόλιν». 
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*Η 'Ανδρομάχη κατά πρώτον λόγον είναι μητέρα καΐ κατά δεύτερον λόγον σύζυ
γος. Δια να σώση τον ulóv της, αύτοθυσιάζεται. Παραδίδεται είς τους δούλους καΐ προ. 
χωρεΐ είς τον Γολγοθδν του μητρικού της φίλτρου. Ό Μενέλαος επιτυγχάνει είς το 
Εγκλημα του. Δέν ακούει τήν συμβουλήν του χορού, που εΐναι καΐ φωνή της κοινής γνώ
μης, και διατάσσει τους ύπηρέτας να δέσουν μέ βρόχους Άνδρομάχην καΐ Μολοσσόν. 

~*Η 'Ανδρομάχη βαδίζουσα προς τον θάνατον λέγει : 
«7Ω τέκνον, ή τεκουσά σ', ώς σύ μή θάνης, 
στείχω προς "Αιδην* ήν δ* ύπεκδράμης μόρον, 
μέμνησο μητρός, οΐα τλάσ* άπωλόμην 
καΐ πατρί τφ σφ, δια φιλημάτων Ιών 
δάκρυα τε λεί3ων καΐ περιπτύσσων χέρας, 
λέν* οΐα έπραξα. Πασι δ' άνθρώποις άρ'ήν ψυχή τέκνα>. 

ΟΙ στίχοι αυτοί μδς υπενθυμίζουν Σοφόκλειον έπίδρασιν καΐ δή της 'Αντιγόνης. 
Δυστυχώς ή 'Ανδρομάχη δέν σώζει τον υΐόν της. 'Ακούει άπό τον Μενέλαον δτι 

δια τήν ζωήν του θα άποφασίση ή Ερμιόνη. Γνωρίζει δμως πολύ καλά ή 'Ανδρομάχη, 
τί σημαίνει Ερμιόνη, καΐ δι* αυτό εμβρόντητος άπό τήν είδησιν φωνάζει προς τον 
Μενέλαον : 

«ΟΙμοι* δόλω μ* ύπήλθες, ήιτατήμεθα. 
?Η ταυτ* έν ύμΐν τοις παρ' Ευρώτα σοφά ;> 

Ό χορός είς το β στάσιμον μένει μόνος επί της σκηνής καΐ αποδίδει τό κακόν 
είς τον έρωτα δύο γυναικών δια τον Ιδιον άνδρα. 

Τό Γ' έπεισόδιον αρχίζει μέ τον κομμόν τής 'Ανδρομάχης καΐ του Μολοσσού, πού 
βαδίζουν είς τον θάνατον 

«Κείση δή, τέκνον ώ φίλος, 
μαστοίς ματέρος άμφίς σας 

νεκρός ύπό χθονί σύν νεκρφ 
ώ πόσις, πόσις, είθε σαν 
χείρα καΐ δόρυ σύμμαχον κτησαίμαν 
Πριάμου παΐ. 

Ή βουλή δμως τής θεάς Θέτιδος επεμβαίνει είς τήν κατάλληλον ώραν. "Ερχε
ται ό γέρων Πηλεύς καΐ είς τό άκουσμα τών φοβερών, πού συνέβησαν είς τό παλάτι 
του, καί είς τήν θέαν τών αίματωμένων χειρών τής 'Ανδρομάχης άπό τους βρό· 
χους λέγει" 

«Χαλάν κελεύω δεσμά πρίν κλαίει ν τινά 
καί τήσθε χείρας δίπτυχους άνιέναι». 

Καί ό Μενέλαος άπαντα : 

«'Εγώ δ' άπαυδώ y* άλλος ούχ ήσσων σέθεν 
καί τήσδε πολλφ κυριώτερος γεγώς. 

Πηλεύς καί Μενέλαος συνεχίζουν τάς φιλονικίας καί ανταλλάσσουν φοβέρας 
δβρεις* καί ό Πηλεύς λέγει : 

«"Ερπε δεΟρ* ύπ' άγκάλας, βρέφος, 
ξύλλυε μητρός δεσμόν έν Φθίη σ* έγώ 
θρέψω μέγον τοΐσδ" έχθρόν». 

Τότε αναγκάζεται ό Μενέλαος να υποχώρηση, προφασιζόμενος δτι αναχωρεί, 
«πειδή επείγεται να ύποτάξη γειτονική ν τής Σπάρτης πόλιν. 

Ή Ανδρομάχη καί Λ Μολοσσός μένουν ελεύθεροι καί μετά του Πηλέως ανα
χωρούν προς άσφάλειαν δια τα Φάρσαλα. 

Ό χορός είς τό γ' στάσιμον τραγουδεί τό πλούσιον καί ένδοξον γένος καί τήν 
δικαιοσύνην καί επαινεί καί θαυμάζει τόν Πηλέα. 
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ΕΙς tò Δ' έπεισόδιον ή δούλη τροφός της Ερμιόνης άγγέλλβι δτι ή Ερμιόνη με-
-τενόησε δια τήν στάσιν της απέναντι της "Ανδρομάχης. "Εφοβήθη τήν τιμωριαν της έκ 
βέρους τοΟ Νεοπτόλεμου καΐ απεφάσισε νά αύτοκτονήση. Ή τροφός τήν παρηγορεί, 
λέγουσα 

«συγγνώσεταί σοι τήνδ' άμαρτίάν πόσις>. 

ΚαΙ οοτως εξέρχεται του ανακτόρου ή Ερμιόνη καΐ αρχίζει τον θρήνον, μετα
νοούσα πικρά δι' δσα ανόσια είχε σχεδιάσει. 

Νέον δμως γεγονός περιπλέκει τήν οπόθεσιν. ΈνταΟθα μάλιστα αρχίζει τό δεύ
τερον μέρος του δράματος, τό όποιον αναφέρεται είς τον θρολον του Νεοπτόλεμου, 
της 'Ερμιόνης καΐ του Όρέστου καΐ είς τήν τελευταίαν τύχην της "Ανδρομάχης. 

Άφικνεΐται είς Φθίαν ό 'Ορέστης, παλαιός μνηστήρ της "Ερμιόνης, μεταβαίνων 
*είς τήν Δωδώνην, τό μαντείον του Διός, δια νά μάθη είς ποίαν χώραν πρέπει νά έγκα
τα σταθίμ φεύγων άπό τό "Αργός. "Η "Ερμιόνη διηγείται τήν δυστυχίαν της. Παρακαλεί 
τον Όρέστην νά τήν παραλαβή μαζί του. Ό "Ορέστης δέχεται ευχαρίστως. Της δη
λώνει δτι θα τήν κάμη σύζυγον καΐ δτι δ Νεοπτόλεμος εντός ολίγου θα κείται νεκρός 
«Ις τό μαντείον των Δελφών. 

ΕΙς τό Δ' στάσιμον Ò χορός άδει τα δεινά των "Ελλήνων καΐ Τρωών, της Τροίας 
καΐ Ελλάδος. 

ΕΙς τήν έξοδον επανεμφανίζεται επί σκηνής ό Πηλεύς, ό όποιος πληροφορείται 
δτι ή "Ερμιόνη άνεχώρησε μετά του Όρέστου καΐ δτι ό "Ορέστης βουλεύεται νά φο-
νεύση τον Νεοπτόλεμον. 

ΚαΙ πράγματι άγγελος έλθών έκ Δελφών, άνγέλλει τον φόνον toö Νεοπτόλεμου, 
ακολουθεί δε ή έμφάνισις δούλων οίτινες φέρουν τό πτώμα του* 

COÛK έστι σοι παις παιδός, ως μάθης, γέρον, 
Πηλεΰ* τοιάσδε φασγάνων πληγάς έχει 
Δελφών ύπ' ανδρών καΐ Μυκηναίου ξένου». 

Έν κομμώ Πηλεύς καΐ χορός θρηνούν τόν χαμόν του Νεοπτόλεμου. Ό Πηλεύς 
SS* είναι απαρηγόρητος, λέγων : 

€"Ατεκνος, δρημος, ou κ έχων πέρας κακών 
διαντλήσω πόνους ές "Αιδαν. 
Ούκέτ* εστί μοι πόλις* 
σκήπτρα τάδ" έρρέτω 'πΐ γδν, 
σύ τ", ώ κατ' άντρα νύχια Νηρέως κόρη, 
πανώλεθρον μ" δψεαι πίτνοντα». 

ΚαΙ θλίβεται διότι ό Νεοπτόλεμος δέν έπεσε πολέμων είς τήν Τροίαν. 
"Ο Ευριπίδης, κατά τήν συνήθειάν του, δια τοΟ άπό μηχανής θεού τερματίζει τήν 

Εξέλιξιν της τραγωδίας. "Η θεά θέτις συμβουλεύει τόν Πηλέα νά θόψπ τόν Νεοπτόλβ-
ίμον πλησίον του βωμού του "Απόλλωνος είς τό μαντείον τών Δελφών, δια νά είναι & 
τάφος του αίώνιον αίσχος δια τους Δελφούς καί μάρτυς τοΟ βίαιου φόνου του ύπό του 
"Όρέστου* τήν δ" "Ανδρομάχην συμβουλεύει ή θέτις νά εγκαταστήσω είς Μολοσσίαν, 
δ̂ίδων αυτήν σύζυγον είς τόν μάντιν Έλενον, υΐόν του Πριάμου, μαζί δέ καί τόν υΐόν 
της Μολοσσόν, άπό τόν όποιον θα γεννηθούν βασιλείς, ol όποιοι θα δοξάσουν τήν Μο· 

Λοσσίαν" καί τελειώνει : 

€τόν φίλτατον σοΙ παΐδ' ΙμοΙ τ' "Αχιλλέα 
δψη δόμους ναίοντα νησιωτικούς 

.Λευκήν κατ* άκτήν εντός Ευξείνου Πόρου. 
Β 
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Ε'. Ή "Ανδρομάχη κατά Εΰ&ιπίδην και τα κυριότερα πρόσωπα 
της ομωνύμου τραγωδίας 

Ή 'Ανδρομάχη, ή ήρωίς τοΟ ομωνύμου δράματος του Εύριπίδου, μετά τον Θάνο* 
τον του "Εκτσρος καΐ τήν πυρπόλησιν της Τροίας, απάγεται είς αίχμαλωσίαν. Γίνεται; 
σύζυγος του Νεοπτόλεμου. ΚαΙ ασφαλώς χωρίς να το θέλη, διότι ποία γυνή θα ήθελε 
να νυμφευθρ τον φονέα του παιδιού της ή τον υΐόν του φονέως του συζύγου της. Καϊ 
δμως το μή χείρον είναι βέλτιστον δι' αυτήν. 'Υποτάσσεται είς τήν παντοδυναμίαν τής 
μοίρας μέ αύτοκυριαρχίαν. Ευρίσκει δύναμιν καΐ άνακοόφισιν άπό τάς συμφοράς, μέ 
tò νά βλέπη τον Μολοσσόν, υΐόν αυτής καΐ του Νεοπτόλεμου. Ό Μολοσσός δέν απο
τελεί μόνον τόν άπομείναντα στυλον της οικογενειακής εστίας, δπως ό Άστυάναξ, αν 
§ζη. Είναι κάτι επί πλέον. Δι' αύτου, λόγω τής κοινής αγάπης αυτής καΐ τοΟ Νεοπτό
λεμου, επισύρει καΐ τήν συμπάθειαν του Νεοπτόλεμου, τήν προστασίαν άπό πάντα φα-
νερόν ή αφανή έχθρόν. Δέν τήν ενδιαφέρει, αν ό Μολοσσός έγεννήθη έν δουλεία:. Τήν 
ενδιαφέρει δτι είναι υΙός της. ΚαΙ δίδει δυο μάχας, μίαν προς τήν Έρμιόνην καΐ δευτέ-
ραν προς τόν Μενέλαον. Καίτοι σκλάβα ή Ανδρομάχη του Εύριπίδου Ισορροπεί προς; 
τήν Άντιγόνην του Σοφοκλέους. Καίτοι Άσιάτισσα ίσοσταθμίζει προς Άθηναίαν, δπως, 
ô "Εκτωρ προς τόν Αχιλλέα. 

Πας άνθρωπος, δταν κατρακυλά είς του βυθοΟ τήν σκάλαν, σταματά" εΙς τό τε-
λευταΐον σκαλί τής συμφοράς. Οοτω καΐ δια τήν Άνδρομάχην άλλο σκαλί χαμηλότερα 
δέν υπήρχε. To minimum είς τήν ζωήν της, ήτο ό Μολοσσός. "Αν δέν ύπήρχεν αυτός». 
6ά ήτο άπολύτρωσις δι' αυτήν ό θάνατος. ΚαΙ λέγει : 

«ΚαΙ πρίν μέν έν κακοίσι κειμένην δμως 
έλπίς μ' άεΐ προσήγε σωθέντος τέκνου 
άλκήν τιν" εύρεΐν κάπικούρησιν κακών». 

Ή 'Ανδρομάχη είς τάς διαφόρους φάσεις τής ζωής της υπέστη ποικίλας έναλλα-
γάς παθημάτων. Ουδέποτε δμως μετέβαλε τα συναισθήματα της. Δι' aùtô καΐ κατέστηρ 
καθολικός τύπος, ύπερχρονικός καΐ πανανθρώπινος. 

Ώς ανασταλτική δύναμις δια νά λησμονήση τό χρέος της ή Ανδρομάχη, έξεψύ-
τρωσεν ή Ερμιόνη, κόρη τοΟ Μενελάου. Ή 'Ερμιόνη γίνεται νόμιμος σύζυγος του Νεο
πτόλεμου, άλλα μοιράζεται τήν νυμφική ν κλίνην μέ τήν Άνδρομάχην. Νόμιμος σύζυ
γος ή μία, παλλακίς ή άλλη. Ελευθέρα ή 'Ερμιόνη, δούλη ή 'Ανδρομάχη. Βάρβαρος, 
αυτή, ΈλληνΙς εκείνη. Άνισος ό ά>ών δια τήν κατάκτησιν τής καρδιάς του Νεοπτόλε
μου άπό πλευράς εξωτερικής. Άπό εσωτερικής είναι επικρατέστερα ή Ανδρομάχη. 
"Εχει πλουσιώτατον έσωτερικόν περιεχόμενον. Ή γυναικεία αξία της δέν μετρείται μέ 
τήν εθνικότητα καΐ τήν κοινωνικήν θέσιν. Μετρείται μέ τής ψυχής καΐ του νου τό πύ-
ρωμα. Μετρείται μέ τάς άρετάς, al όποΐαι «έρπουσι τους ξυνευνέτας». Δέν είναι f[, 
Μήδεια, ή οποία φονεύει τα παιδιά της, δια νά έκδικηθη τόν Ιάσονα, ό όποιος τήν 
ήπάτησε, ούτε ή καθ' δλου γυνή ή οποία εκδικείται τόν καθ' δλου άνδρα, διότι τήν πε* 
ριεφρόνησεν είς τήν ζωήν. Απεναντίας βλέπει ή Ανδρομάχη ώς νόημα τής ζωής της 
τόν Μολοσσόν, δπως έπρεπεν ή άνθρωπότης νά άποβλέπη είς τήν γυναίκα ώς είς μη
τέρα. Ή Ανδρομάχη μέ τήν καλωσύνην καΐ τήν άξιοπρέπειαν ώδήγει τόν "Εκτορα είς; 
άρετήν (στιχ. 222-=226), δπως ώδήγησε καΐ ή γυνή δια μέσου τών αΙώνων τόν άνδρα 
δια τών πολλών υποχωρήσεων της είς τό άνδρικόν φολον. 

*Η Ερμιόνη ζητεί νά απόσπαση τήν Άνδρομάχην έκ τοο ΙεροΟ τής Θέτιδος, εΙς, 
δ είχε καταφύγει, δια νά τήν φονεύση, διότι λέγει : 

«συ δ' οδσα δούλη καΐ δορίκτητος γυνή 
δόμους κατασχείν έκβαλοΟσ* ημάς θέλεις 
τούσδε, στυγουμαι δ' άνδρΐ φαρμάκοισι σοίς». 
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Προβάλλει τήν καταγωγήν της: 
«Κόσμον μέν άμφΐ κρατί χρυσέας χλιδής 
οτολμόν te χρωτός τόνδε ποικίλων πέπλων 
où των Άχιλλέος ουδέ Πηλέος άπο 
δόμων άπαρχάς δεΟρ' Ιχουσ* άφικόμην 
Μενέλαος ήμιν τοχτα δωρεΐται πατήρ 
πολλοίς oùv Μδνοις, ώστε έλευθεροστομειν». 

Προβάλλει τήν εθνικότητα της : 

eoo γάρ έσθ' "Εκτωρ τάδε, 
oò Πρίαμος, οοδέ χρυσός, άλλ* 'Ελλάς πόλις. 
"Ες τοΟτο δ* ήκεις άμαθίας, δύστηνε σύ, 
ή παιδί πατρός, δς σον ώλεσε πόσιν, 
τολμάς ξυνεύδειν καΐ τέκν* αύθέντου πάρα 
τίκτειν, τοιούτον παν το βάρβσρον γένος* 
πατήρ τε θυγατρί πσίς τε μητρί μίγνυται 
κόρη τ' άδελφφ, δια φόνου δ' ol φίλτατοι 
χωροΟσι, καΐ τώνδ' ουδέν έξείργει νόμος». 

Συμπεριφέρεται σκληρότατα προς μίαν δυστυχή γυναίκα, ή δπο(α είδε να σίρε· 
ται, είς το âpua τοο Άχιλλέως δεμένος, ό νεκρός σύζυγος της, να εκσφενδονίζεται ό 
υιός της Άσχυάναξ είς τους βράχους τής ακροπόλεως τής Τροίας, νά φλέγεται ή Τροία 
καΐ νά δδηγήται ή Ιδία είς αίχμαλωσίαν. Ή Ερμιόνη κυριαρχείται άπό τα Ινστικτα τής 
ζήλειας καΐ τής ερωτικής πλεονεξίος. ToGt* αυτό συμβαίνει καΐ μέ τήν Μήδειαν Έν 
τω" προσώπφ Μηδείας καΐ 'Ερμιόνης παριστά ό τραγικός τον κοθολικόν τύπον τής πε 
ριφρονημένης άπό τον άνδρα της γυναικός καΐ συγχρόνως KaioßißaC8i τους ήρωας καΐ 
ανυψώνει τους δούλους. 

"Η διαφορά μεταξύ 'Ανδρομάχης καί Ερμιόνης συγκροτεί κατάστασιν έκ διαμέ. 
τρου άντίθετον. 'Υπόδειγμα μητρός κοί συζύγου ή πρώτη. Κακόν παράδειγμα βασιλό 
παιδος ή δευτέρα. Άντοξία ενός "Εκτορος ή 'Ανδρομάχη. Γνησία κόρη μιας 'Ελένης καΐ 
νός Μενελάου ή 'Ερμιόνη. Τόοη είναι ή ηθική π-.Εοις τί,ς Ερμιόνης, ωοτε Ô "Ελλην 
τραγικός δέν ηθέλησε νά άφήση 'Ελληνίδα πριγκήπισσαν ύπόδικον. Τήν παρουσιάζει 
8;à μετανοή καΐ νά θέλη νά αύτοκτονήση. 

Ό Μενέλαος ήδύνατο νά συγκράτηση τήν κόρην. 'Αλλ' είναι δόλιος, διότι Εόλον 
έ χρησιμοποίησε, προκειμένου ν à διαβάλη τήν Έρμιόνην είς τον Νεοπτόλεμον καί νά 
τήν έπανυπανδρεύση μέ τον Όρέστην, δταν άνέκτησεν ούτος τον θρόνον μετά τήν δο 
λοφονίαν του ΑΙγίσθου καί τής Κλυταιμνήστρας. 

Δια τής κοτασκοπείος του ό Μενέλαος ανευρίσκει τον Μολοσσόν, τον όποιον 
είχε κρύψει ή δυστυχής μήτηρ. Kai τον οδηγεί etq αυτήν λέγων : 

€'Αλλ" έξανίστω τωνδ* ανακτόρων θεάς" 
ώς, ήν θάνης σύ, παις Οδ* έκφεύγει μόνον 
σου δ" ού θέλουσης κατατθνεΐν τόνδε κτενώ. 
Δυοιν δ' ανάγκη θατέρω λιπείν βίον. 

Είναι ανάλγητος ό Μενέλαος δια τήν τύχην τής 'Ανδρομάχης καί του Μολοσ 
σοΟ. "Εμειναν Ερημοι τόσαι κλίναι άπό νέους καί ορφανοί τόσοι γέροντες καί ποιδιά> 

έζ αΙτίας αύτοΟ καί τής 'Ελένης. Προστίθενται καί δύο επί πλέον, κατ' αυτόν. Καί 6 
Μενέλαος δούλος ων μιας ωραίας γυναικός, μεταβάλλεται είς σκληρόν άρχοντα μ^δς 
δυστυχούς. 

'Από τον Μενέλαον καί τήν Έρμιόνην άφήρεσεν δ τραγικός τής παγκοσμιότητας 
ιό ήρωΐκόν μεγαλείον τοΟ ΑΙσχύλου καί του Σοφοκλέους καί προσέθεσε τάς αδυναμίας 
των μέ σκληρόν Ρεαλισμό ν. 
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Ή άντιανθρωπιστική δυαρχία τής "Ερμιόνης καΐ toö Μενελάου καΐ ή ανθρωπι
στική δυαρχία της 'Ανδρομάχης καΐ του Πηλέως διχοτομούν τον χώρον της ζωής. Τα 
αλόγιστα ένστικτα της νεαρδς 'Ερμιόνης αντισταθμίζονται μέ τήν τόλμην καΐ τήν δύνα« 
μιν του γέροντος Πηλέως. 

Ό Πηλεύς ζή μα<ράν του αγαπημένου του Άχιλλέως καΐ της θεάς συζύγου του 
Θέτιδος. Ό Άχιλλεύς έστοίχιωσε τάς Σκαιάς πύλας μέ τον θάνατον του. Ή θέτις θεα
τοί άπό τά παλάτια τοΟ Νηρέως τον φίλτατον 'Αχιλλέα. ΚαΙ ό Πηλεύς, χειμασμένος 
aitò τήν ζωήν καί κατάμεστος άπό πείραν, βασιλεύει είς τά Φάρσαλα. Δίπλα είς τήν 
Φθίαν τον παρακολουθεί ô εγγονός του Νεοπτόλεμος. Έν τφ προσώπω τοΟ Νεοπτολέ 
μου βλέπει τόν 'Αχιλλέα καί έν τφ προσώπφ του Μολοσσού τήν συνέχειαν της ζωής 
του, τήν διαιώνισιν της δυναστείας των Πηλειδών καί τήν δημιουρνίαν της φύτρας καί 
της ρίζας των Ελλήνων κάτω άπό τήν Δωδωναίαν δρυ ν. Καυχάται οτι έ,έννησεν ha 
ήρωα δια τήν κυδιάνειραν μάχην καί Μνα φίλον ενός δύστυχου γέροντος πατρός καί 
βασιλέως. 

Τοιούτος ό Πηλεύς εκκινεί άπό τά Φάρσαλα, δια νά προστατεύση τήν άπροστά 
τευτον Άνδρομάχην. Λογομαχεί προς τον Μενέλαον καί υψώνει τό σκήπτρον του, δταν 
έττιμένη δ Μενέλαος νά θανάτωση τήν Άνδρομάχην. Παίρνει είς τάς άγκάλας του τον 
μικρόν Μολοσσόν καί μαζί μέ αυτόν λύει τους βρόχους της "Ανδρομάχης 

Οοτω ό ανθρωπισμός της 'Ανδρομάχης καί του Πηλέως ένίκησε τόν άντιανθρω-
πισμόν της 'Ερμιόνης καί του Μενελάου. Ή αρετή ένίκησε τήν κακίαν. Καί ό Μολοσ
σός, κατά τόν Härtung, θά ήτο τό τρίτον ΘΟμα της μοιραίας συγγενείας προς τόν 
μολυσμένον οίκον των 'Ατρειδών, αν ό Πηλεύς δέν άπεμάκρυνε τόν εναγή Μενέλσον 
καί αν ή 'Ανδρομάχη έδέχετο αδιαμαρτύρητος νά φανευθή εκείνος δια \ά σωθη αυτή. 

*Οποία άντίθεσις τής 'Ανδρομάχης προς τήν Έρμιόνην 'Ακούει ή 'Ερμιόνη οτι ό 'Ορέ
στης θά φονεύση τόν άνδρα της, χωρίς νά διαμαρτυρηθή χωρίς νά τόν άποτρέψη, χω 
ρίς νά ε!πη λόγον τινά καλόν. ΚαΙ δμως ή 'Ανδρομάχη ούτοθυσιάζεται δια τόν Mo 
λοσσόν. 'Αποκαλεί τόν "Έκτορα «φίλτατον καί κλεινόν» καί ήτο πρόθυμος δταν ?ζη, 
νά του Ικανοποίηση πδσαν άδυναμίαν, άνεπίτρεπτον διό τήν Έρμιόνην. Ή αυτή άντί-
θεσις, τηρουμένων των αναλογιών, είναι καί μεταξύ Πηλέως καί Μενελάου Ό Μενέ-
λαός λέγει δ τι αίχμάλωτον αυτήν εΤχεν έκ Τροίας καί ως έκ τούτου Εχει παν έπ' αυ
τής δικαίωμα Ό Πηλεύς αντιθέτως άπαντ§ δτι 2λαβε ταύτην ό εγγονός του ως γέρσςί 
δι' ëpya καλά καί δχι δια βίαιον θάνατον. Οοτω ό 'Αχιλλεύς ένίκησε τόν χρόνον \>έ 
τήν άνδρείαν καί τόν άνθρωπισμόν του. Kal ô Πηλεύς μέ τήν σωφροσύνην, τήν εύψυ 
χίαν καί τήν ήρωϊκήν άξιοπρέπειαν. 

Ό Ευριπίδης λίαν επιτυχώς επέλεξε τήν Άνδρομάχην, δια νά άποτελέση αντί
θεσιν προς τήν Έρμιόνην καί νά αντιπροσώπευση τάς Αθήνας μέ τήν πρώτην καί τήν 
Σιάρτην μέ τήν δευτέραν* νά καταδείξη τήν ύπεροχήν τών Αθηνών έναντι τής Σπάρ-
της κατά τό πρώτον ήμισυ του Πελοποννησιακού πολέμου. Κάμνει τό Ιδιον το όποιον 
κάμνει καί ό Θουκυδίδης είς τόν έπιτάφιον του Περικλέους. Προσπαθούν αμφότεροι να 
-παρασύρουν μέ τό μέρος τών Αθηνών τάς 'Ελληνίδας πόλεις, ύπενθυμίζοντες το ς 
ευεργεσίας τών 'Αθηνών προς τους αδυνάτους καί Ικέτας. Πάμπολλα παραδείγματα 
έπεκαλοΟντο ol Αθηναίοι υπέρ τής αρχής ταύτης : τήν σωτηρίαν τών Ηρακλείδων άπό 
τοΰ Εύρυσθέως, δταν καταδιωκόμενοι υπ* αύτοΰ καταφεύγουν είς τάς Αθήνας* τήν 
έπέμβασιν τών Αθηνών προς άπόδοσιν τών νεκρών τών επτά έπί Θήβας είς τάς Άρ· 
γείας μητέρας' τήν βοήθειαν προς τους "Ιωνας κατά τήν Ίωνικήν έπανάστασιν* τήν 
ίίοήθειαν του Κίμωνος προς τους Σπαρτιάτας κατά τόν γ' Μεσσην.ακόν πόλεμον. 

Επομένως πολιτικούς θηρεύει σκοπούς καί ό Ευριπίδης δια τής Ανδρομάχης 
ΚαΙ αν δέν βάλλη είς τόν στόχον δι' άμεσου βολής, βάλλει δι' έμμεσου Ό Gilbert 
Norwood είς τό βιβλίον του «The Andromache of Euripides» γράφει δτι τό Ολον ëp 
yov καταδεικνύει πόσον επικίνδυνος είναι μία >υνή, δταν κυβερνάται άπό τά δνστικτά 
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της καΐ πόσον ωφέλιμος εΤναι εις άνήρ, δταν £χη τόλμην, σωφροσύνην κοί δύναμιν. 
ΚαΙ άκόιαη δ δούλος είναι ευγενέστερος. Εχει καλύτερα ήθη, duo τον άρχοντα. Το> 
κλειδί δμως του δλου Spyou είναι ή όλεθρία επιρροή της Σπαρτιατικής συμμαχίας» 
Κεντρική Ιδέα είς τον έπιτάφιον είναι ή υπεροχή των Αθηνών έναντι της Σπάρτης, 
διότι γνώρισμα της 'Αθηναϊκής πολιτείας ήτο «τό εΰδαιμον το ελεύθερον, τό δ' ελεύ
θερον τό εοψυχον>. Κεντρική Ιδέα είς τήν Άνδρομάχην εΐναι πάλιν ή υπεροχή τών 
'Αθηνών έναντι της Σπάρτης, διότι ή Σπάρτη στηρίζεται είς τήν βίαν καΐ τον δόλον. 

ΣΤ'. Ή χρονολογία της διδασκαλίας της 'Ανδρομάχης 

Γεννάται τό πρόβλημα, πότε έδιδάχθη ή 'Ανδρομάχη. ΠολλαΙ πάντως λύσεις 
εδόθησαν είς τό πρόβλημα αοτό. Πολλοί κριτικοί δυσμενώς έσχολίασαν τήν συγκόλλη-
σιν του μόθου 'Ερμιόνης—Όρέστου, τοΟ θανάτου τοΟ Νεοπτόλεμου καΐ της τελευταίας 
τύχης της 'Ανδρομάχης προς τον αρχικόν μΟθον της 'Ανδρομάχης. Μερικοί εΐπον δτι ή 
σύνδεσις τών δύο μύθων είναι χαλαρά. ΚαΙ είς τήν πραγματικότητα υπάρχουν δύο lp>at 
λέγει δ Norwood, το έν άψορ§ είς τους θρήνους καΐ τήν σωτηρίαν της 'Ανδρομάχης, τό 
αλλο τήν άπελπίσίαν καΐ τήν έκουσίαν άπαγωγήν της 'Ερμιόνης. Δέν υπάρχει ή ελαχί
στη φανερά σχέσις μεταξύ της εμφανίσεως τοΟ Όρέστου καΐ της άφίξεως του Μενελάου* 
άλλα καΐ αυτό αποτελεί μίαν «έπεισοδιακήν πλοκήν>, ή οποία αποτελεί μέν μοιραΐον 
ελάττωμα ούχ' ήττον δμως αντισταθμίζεται μέ τήν ενότητα δράσεως. 

"Ινα μή αύθαιρετήση τις ως προς τον χρόνον διδασκαλίας της <*Ανδρομάχης», 
είναι ανάγκη να άναδράμη είς τον Πελοποννησιακόν πόλεμον άπα της ενάρξεως του 
μένρι του 420 π. Χ , δτε συνήφθη συμμαχία μεταξύ 'Αθηναίων καΐ Άργείων, ταΐς δο-
λίαις ένεργείαις του Άλκιβιάδου. 

'Επί τη βάσει τών γεγονότων του ως άνω πολέμου δέχεται ό αρχαίος Σχόλια* 
στης καΐ ό Wilamowitz, δτι ή 'Ανδρομάχη, έδιδάχθη κατά τά πρώτα έτη τοΟ Πελοπον
νησιακού πολέμου καΐ δή 430—425 π. Χ Μέ τό να άποκαλή ή 'Ανδρομάχη, άντιπρο-
σωπεύουσα τους 'Αθηναίους μέ τά ήμερα αύιής ήθη καΐ τον άνθρωπισμόν της, τους Λα
κεδαιμονίους. 

€~Ω πα ην άνθρώποισιν Ιχθιστοι βροτών, 
Σπάρτης ένοικοι, δόλια βουλευτήρια, 
ψευδών άνακτες, μηχανορράψοι κακών, 
έλικτά κούδέν υγιές, άλλα παν πέριξ 
φρονοΟντες, αδίκως εύχυχεΐτ" άν' Ελλάδα. 
τί δ' ούκ έν ύμίν έστιν ; οΰ πλείστοι φόνοι ; 
ού< αίσχροκερδεΐς ; ού λέγοντες άλλα μέν 
γλώσση, φρονοΟντες δ' άλλα άνευρίσκεσθ' άεί ; 
δλοισθε», 

Είς άλλο σημεΐον 
«οϊμοι* δόλω μ* ύπήλθες, ήπατήμεθα», 

να άπαντα ό Μενέλαος 

€κήρυσσ* άπασιν* οΰ γαρ έξαpvoύμεθα^. 

καΐ να ανταπαντά ή 'Ανδρομάχη. 
«"*Ή ταυτ' έν ύμΐν τοις παρ' Ευρώτα σοφά;» 

ΟΙ 'Αθηναίοι επιχειρούν να παρασύρουν είς τό στρατόπεδόν των περισσοτέρους 
συμμάχους. Τούτο κάμνει καΐ ό Περικλής είς τον έπιτάφιον του, ό όποιος έξεφωνήθη 
κατά τό πρώτον έτος του Πελοποννησιακού πολέμου. Κυρίως προσπαθούν ol 'Αθηναίοι 
\ά παρασύρουν μέ τό μέρος των τους Θεσσαλούς καΐ τους Μολοσσούς, διότι κατά το 
429 π.Χ. ot Άμβρακιώται, θεσπρωτοί καΐ Μολοσσοί συμμαχοΟν μετά τών Πελοποννη· 
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σίων κατά των Αθηναίων, ol δέ Θεσσαλοί δέν αντέδρασαν δυναμικός κατά των Λακε
δαιμονίων. 

Ό D. L. Page δέχεται 8η έδιδάχθη μεταξύ των ετών424—418 π,Χ καΐ δτι δ Ευριπί
δης υποστηρίζει δια της «Ανδρομάχης» τήν φίλοπόλεμον μερίδα τοΟ Άλκιβιάδου άντι 
τιθεμένου προς τον Πκίαν. Έκ της έρεόνης δέ των Ιστορικών γεγονότων μανθάνομεν 
δτι δ 'Αλκιβιάδης κατώρθωσε να έπιτύχη τήν μετά τών Άργείων συμμαχίαν, επιτεθείς 
δριμιΊτατα èv τη 'Εκκλησία του δήμου κατά τών Σπαρτιατών, τους οποίους προηγουμέ
νως παρεπλάνησεν. 

Ό Louis Méridier μετά μακράν άνασκόπησιν τών Ιστορικών γεγονότων καί έρευ-
ναν επί του μέτρου καταλήγει είς το συμπέρασμα δτι έδιδάχθη μεταξύ τών ετών 427 
καΐ 425 π Χ. Ή χρησιμοποίησις, λέγει, του δακτυλοτροχαΐκου ρυθμού είς τους χορούς 
έπιμαρτυρεί μίαν χρονολογίαν σχετικά πάλαιαν καΐ τοποθετεί τήν «Άνδρομάχην» κοντά 
είς τήν «Μήδειαν» καΐ τον «Ίππόλυτον», δπως παρετήρει καΐ ô Dindorf. Ό Mahaffy 
υποστηρίζει δτι έδιδάχθη το 419 π.Χ. Ό Zielinski ορμώμενος έκ του χρησιμοποιουμένου 
Ιαμβικού τριμέτρου, θεωρεί τήν τραγωδίαν σύγχρονον τών «Ίκετίδων», ή οποία χρονο
λογείται άπα τον Henô Grégoire το 422 π.χ. 

Ό έγκριτος γεραανός φιλόλογος Max Pohlenz είς το κατά το έτος 1930 εκδο
θέν έργον του «Die Griechische Tragôdie> σελ. 304 έχει εκφράσει τήν γνώμην δτι δ 
Ευριπίδης ένραψε τήν Άνδρομάχην κατά το 423 οπότε ό Βρασίδας είχε παραβιάσει 
τήν σ;;νοαολογη9εΐσαν άνακωχήν. 'Επειδή δμως ήρχισαν καΐ πάλιν αϊ διαπραγματεύ
σεις δι' δριστικήν είρήνην, ό Ευριπίδης μή θέλων να διατάραξη αύτάς, δέν ηθέλησε να 
αναβίβαση είς τήν σκηνήν το δρδμα. 

Ή ήαετέρα γνώμη είναι δτι μάλλον έδιδάχθη κατά τα έτη 422—421 π.Χ. ΚαΙ 
τούτο το στηρίζω είς τα δτι δια της «Ανδρομάχης» ό Ευριπίδης επαινεί τους Θεσσα
λούς, ol όποιοι το 424 π,Χ. έ5υστρόπησαν είς τήν δια του εδάφους των διέλευσιν του 
Βρασίδου καΐ το 422 π.Χ. άπηγόρευσαν είς τήν Σπαρτιατικήν έπικουρίαν τών 900 οπλι
τών όπα τού; στρατηγούς τών Λακεδαιμονίων 'Ραμφίαν, Αύτοχαρίδαν καΐ Έπικυδίδαν, 
δδεύουσαν πράς ένίσχυσιν του Βρασίδου, να διέλθπ δια της Θεσσαλίας. "Αλλωστε δια 
της φράσεως της 'Ανδρομάχης 

«έμοί δέ θάνατος ούχ οΰτω βαρύς ώς σοΙ δέδοκται>, 
ί)ν άτευθύνει προς τον Μϊνέλαον, κατά τήν ταπεινήν ημών γνώμην, εννοεί τήν ήτταν 
τών 'Αθηναίων είς τήν Άμφίπολιν, έπισυμβδσαν τό 422 π.Χ. 

Επίσης κατά τα έτη 422—421 π.Χ. εΐχεν ένηλικιωθή καΐ ό βασιλεύς τών Μολοσ
σών καί μόνος βλαστός τών Αίακιδών Θαρύπας καΐ έγένετο σύμμαχος τών 'Αθηναίων, 
έπιστρέψας έκ τών 'Αθηνών, ένθα είχε καταφύγει προς μόρφωσιν καί αποφυγήν παντός 
έκ Σπάρτης προερχομένου κινδύνου. ΚαΙ αυτό τούτο υπονοεί ό Ευριπίδης έν τη «Αν
δρομάχη», δταν ό Πηλεύς λέγει: 

«Έτ* έν Φθία σ* έγώ θρέψω μέγαν τοΐσδ' έχθρόν». 
Ό Firnhaber τοποθετεί τήν διδασκαλίαν της 'Ανδρομάχης τό 430 π.Χ., διότι έν 

τφ προσώπω τοΟ Μολοσσού, ώς λέγε», δ Ευριπίδης επιχειρεί μίαν συνηγορίαν υπέρ του 
νόθου υΙου της 'Ασπασίας, τόν οποίον ό Περικλής μόλις ολίγον προ του θανάτου εΤχε 
κατορθώσει να έγγράψη πολίτην Αθήναιον, παρά τόν νόμον τον όποιον ό Ιδιος άλλοτε 
είχε ψηφίσει. 

Μετά τήν άπώλειαν της Άμφιπόλεως ol 'Αθηναίοι εΐχον απολέσει τό θάρρος των 
καί πολύ περισσότερον ol σύμμαχοι αυτών. ΚαΙ ή απώλεια αυτή άντεσταθμίσθη μέ τήν 
συμμαχίαν τών Θεσσαλών καί Μολοσσών. Οοτω εύρε τήν εύκαιρίαν Ô Ευριπίδης oô 
μόνον να αναπτέρωση τό φρόνημα τών ηττοπαθών 'Αθηναίων, άλλα καί να αντιταχθώ 
«tç τήν είρηνόφιλον τακτική ν του στρατηγού ΝικΙου, δια νά ύποστηρίξη τόν φιλοπόλε 
μον Άλκιβιάδην. "Αλλωστε άπό στρατηγικής πλευράς ή συμμαχία 'Ηπείρου καί Θεσ» 
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«σαλίας μετά των Αθηνών έξησφάλιζε τάς συγκοινωνίας τοΟ Αθηναϊκού κράτους μετά 
•των έν Χαλκιδική κτήσεων του καΐ άπέκοπτε πάσαν βοήθειαν των Λακεδαιμονίων προς 
^òv Περδίχκαν καΐ τους Χαλκιδείς. 

Είς τους στίχους 730—736 λέγει ô Μενέλαος : 
«Έγώ δέ προς βίαν μέν, ές Φθίαν μολών, 
oöt" oöv τι δράσω φλαΟρον οοτε πείσομαι. 
ΚαΙ νυν μέν, oò yàp άφθονον σχολήν έχω, 
δπειμι ές οίκους* έστι γάρ τις où πρόσω 
Σπάρτης πόλις τις, ή προ του μέν ήν φίλη, 
νΟν δ* έχθρα ποιεί' τήνδ' έπεξελθεΐν θέλω 
στρατηλατήσας ύποχείριον λαβείν». 

Δια των στίχων αοτών λέγουν τινές δτι υπονοεί τους Άργείους 6 Ευριπίδης, ol 
δποΐοι συνεμάχησαν μετά των Κορινθίων καΐ των 'Αθηναίων εναντίον των Λακεδαιμο
νίων. Επειδή δέ ή συμμαχία αυτή συνήφθη το 420 π Χ., έπεται δτι ή «Ανδρομάχη» 
έδιδάχθη μεταξύ των ετών 420-418 π.Χ. 

Άλλ' αυτό δέν είναι απολύτως αληθές, διότι τό "Αργός άπό της αρχής τοΟ Πε
λοποννησιακού πολέμου ήτο οοδέτερον καΐ φιλαθήναιον. Αότό τούτο ήτο γνωστόν καΐ 
ήδύνατο να τό έπικαλεσθη Ô Ευριπίδης καΐ προ τοΟ 420 π.Χ. 

"Αλλοι υποστηρίζουν δτι δια των ώς ανω στίχων ό Μενέλαος υπονοεί τήν Μαν-
τίνειαν, ή οποία, καθ' δν χρόνον εύρίσκοντο είς πόλεμον al 'Αθήναι καΐ ή Σπάρτη, 
•αοτη, ή Μαντινεία, είχεν υποτάξει έν μέρος της Αρκαδίας. 

'Επίσης δέν δυνάμεθα να δεχθώμεν δτι έδιδάχθη ή <'Ανδρομάχη» κατά τα έτη 
427—425 π Χ, καΐ μάλιστα έν Μολοσσία ή Δωδώνη καΐ ακόμη δτι ήτο δυνατόν να έπαι-
•νήται ή καταγωγή τών Μολοσσών, καθ' ήν στιγμήν μανθάνομεν έκ του θουκυδίδου, ÖTt 

κατά τό τρίτον έτος του Πελοποννησιακού πολέμου ol Μολοσσοί οπό τον Σαβυλινθον, 
Ιπίτροπον του ανηλίκου βασιλέως θαρύπου, ήσαν σύμμαχοι τών Πελοποννησίων. 

"Αλλωστε δέν είναι παρορατέα καΐ ή συσχέτισις του ΜολοοσοΟ προς τον βασι
λέα τών Μολοσσών θαρύπαν. "Όπως μόνος άπομείνας βλαστός τοΟ οίκου τών Πηλειδών 
Ϊ}το δ Μολοσσός, οοτω μόνος βλαστός τών Αίακιδών ήτο καΐ ό Θαρύπας. "Οπως άγων 
έγένετο μεταξύ Ανδρομάχης καΐ 'Ερμιόνης, ποία έκ τών δύο θα δώση τήν συνέχεια ν είς 
^όν οίκον τών Πηλειδών, οοτω άγων ένένετο καΐ μεταξύ τών δύο δυναστικών οϊκων 
πής Μολοσσίας, τών Όρεστών Μολοσσών καΐ τών Αίακιδών Μολοσσών. Έπεκράτησεν 
,ίίς τήν τραγωδίαν ό Μολοσσός, διότι επεκράτησε καΐ είς τήν Ίστορίαν ό Θαρύπας. 

Ζ ' . Τ ό π ο ς διδασκαλίας της 'Ανδρομάχης 

Διαμφισβητούμενος είναι καΐ ό τόπος ένθα έδιδάχθη ή «Ανδρομάχη», δεδομένου 
Φτι δ αρχαίος Σχολιαστής γράφει «ού γάρ δεδίδακται Άθήνησιν ό δέ Καλλίμαχος 
έπιγραφήναί φησι τη τραγωδία Δημοκράτην». ΚαΙ οοτω κατά τον D. L. Page έδιδάχθη 
έν "Αργεί, κατά τον D. S Robertson έν Μολοσσία κατά τον Méridierév "Αθήναις υπό 
-τόν ψευδώνυμον του ποιητου Δημοκράτης καΐ κατά τον Bergk έν "Αργεί ύπό τό όνομα 
Τιμοκράτης. 'Επάνω είς τό θέμα αυτό πολλαΐ συζητήσεις έγένοντο. Ό Bergk ταυτίζει τόν 
Τιμοκράτην μέ τον όμώνυμον μουσικόν του "Αργούς, ό όποιος ήτο συνεργάτης τοΟ Eô 
ριπίδου. ΚαΙ ό Τιμοκράτης άνεβίβασε τήν «Άδρομάχην» είς "Αργός κατ' έντολήν του 
Εύριπίδου. 

"Ανεξαρτήτως δμως τών πολλών άντιγνωμιών άΐ όποΐαι αναφέρονται τόσον είς 
τήν άξίάν της τραγωδίας, δσον καΐ είς τόν χρόνον καΐ τόν τόπον διδασκαλίας αυτής 
καΐ της γνώμης του συντάκτου της υποθέσεως της τραγωδίας, καθ* ήν «τό δράμα τών 
δευτέρων εστίν», τήν Άνδρομάχην άπεθανάτισεν ό "Ομηρος, ό ζωγράφος Πολύγνωτος 
*ctç τήν Λέσχην τών Δελφών, δ αρχαίος αγγειογράφος Βρύγος καΐ ό Ευριπίδης. ΚαΙ 
-còv Εΰριπίδην ol Ρωμαίοι δραματικοί "Εννιος καΐ Πακούβιος καΐ δ Γάλλος Ρακίνας. 
Κυρίως δμος ιών Εώριπίδην έδοξολόγησαν ή Δωδωναία Δρυς, τό Δωδωναΐον θέατρον 
Mal είκοσι χιλιάδες λαοΟ κότα %r,v *φβΤινήν παράστασιν της 'Ανδρομάχης έν Δωδώνη-


