
Γ. Ξανθάκη — Καραμάνου 

Κέντρον Εκδόσεως Έργων 'Ελλήνων Συγγραφέων της 'Ακαδημίας 'Αθηνών 

Ο ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΘΕΡΣΙΤΟΚΤΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΙΡΗΜΟΝΟΣ 

Άνασύστασις μιας μετακλασσικής τραγωδίας 

ΕΪς το άρθρον αυτό θα έπιχειρηθη να δοθή μία, δσον επιτρέπουν αί μαρτυρίαι, 
πλήρης εΐκών μιας σχεδόν άγνωστου τραγωδίας, του Άχιλλέως Θερσιτοκτόνου, την 
οποίαν έγραψε κατά το πρώτον ήμισυ του 4ου π.Χ. αΐώνος ό τραγικός ποιητής Χαιρή-
μων1. Θα γίνη μία προσπάθεια νά άνασυσταθη ή τραγωδία αυτή μέ βάσιν τάς υπάρ
χουσας μαρτυρίας και νά εντοπισθούν ώρισμένα θεματικά μοτίβα και χαρακτηριστικά 
της δομής και συνθέσεως της. 

Αί μαρτυρίαι αί όποίαι αναφέρονται είς τον Αχιλλέα Θερσιτοκτόνον2 είναι αί 
έξης: 

1) Τα αποσπάσματα, δύο τον αριθμόν (Χαιρήμων άποσπ. 2-3 Nauck2 / Snell3), τα 
όποια έχουν ώς έξης: 
άποσπ. 2 τύχη τα θνητών πράγματ', ουκ ευβουλία4 

άποσπ. 3 ώς ούχ υπάρχων, άλλα τιμωρούμενος 
Τό άπόσπ. 3 είναι μία παροιμιώδης φράσις, ή οποία άπαντα είς πολλάς πηγάς5 εϊ-

τε αύτολεξεί είτε παρηλλαγμένη. 
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2) Ένας μεγάλος άμφορεύς από την Άπουλίαν6, ό όποιος άνεκαλύφθη το 1899 
καί χρονολογείται μεταξύ του 350-340 π.Χ. (είκ. 1). 'Ανήκει είς ομάδα πολυτελών 
αγγείων άπό την Άπουλίαν, τά όποια χαρακτηρίζει ή προοπτική άπεικόνισις των μορ
φών μέ φωτοσκίασιν, ή χρήσις λευκού χρώματος καί ή πλούσια διακόσμησις πού 
προαγγέλλει τήν έλληνιστικήν άγγειογραφΐαν. Ή σύνδεσις του αγγείου αύτοΰ μέ δρα-
ματικόν έργον είναι εμφανής: ή ενδυμασία του 'Αγαμέμνονος (αριστερά) είναι σαφώς 
θεατρική7 ένώ το κτίριον είς το μέσον, μέ τους τεσσάρας ελαφρούς κίονας να συγκρα
τούν τήν οροφήν (aedicula8), είς άγγεΐα συνδεόμενα μέ δραματικός παραστάσεις συνή
θως απεικονίζει ανάκτορα ή ναόν9 καί σπανιώτερον μνήμα10 ήρωος ή, δπως είς το 
άγγείον πού μας απασχολεί, σκηνήν στρατοπέδου. 

3) 'Επιγραφή της Τεγέας11, ή οποία μαρτυρεί δτι κατά τό δεύτερον ήμισυ του 3ου 
αίώνος π.Χ. ό Άχιλλευς Θερσιτοκτόνος (αναφέρεται απλώς Άχιλλεός) παρεστάθη καί 
έβραβεύθη μαζί μέ τον Άρχέλαον του Εύριπίδου κατά τά Νάϊα είς τήν Δωδώνην. Ό 
υποκριτής ήτο πυγμάχος12 ([άν]δρας [πυ]γμήν, συμφώνως μέ τήν άποκατάστασιν της 
επιγραφής), άλλα τό δνομά του δέν είναι γνωστόν. 

Όλα τά πρόσωπα αναγράφονται είς τό άγγείον, πράγμα πού δέν αφήνει αμφιβο
λίας δια τήν ταυτότητα των. Αί μορφαί είναι διευθετημένοι είς τρεις ζώνας, προφανώς 
αναλόγως μέ τήν θέσιν καί σημασίαν των δια τήν δραματικήν πλοκήν. Είς τήν άνω 
ζώνην οί θεοί, είς τήν μεσαίαν οί βασιλείς μέ τους ακολούθους των, είς τήν κατωτέραν 
ένας φρουρός του ακέφαλου σώματος του Θερσίτου καί ένας υπηρέτης13. Άναλυτικώ-
τερα: 

Εις τήν άνω ζώνην αναγράφονται (έξ αριστερών προς τά δεξιά): ΠΑΝ14, ΠΟΙΝΑ 
(πτερωτή μορφή, ώς Έρινύς, προσωποποίησις της έκδικήσεως), ΑΘΑΝΑ, ΕΡΜΑΣ. 

Είς τήν μεσαίαν ζώνην: Είς τά aedicula, τά όποια αναπαριστούν τήν σκηνήν του 
'Αχιλλέως, εικονίζεται ό 'Αχιλλεύς καθισμένος είς έδρανον, γυμνός μέ δόρυ είς τό χέ
ρι, καί δίπλα του ό ηλικιωμένος φίλος του Φοίνιξ πού στηρίζεται είς τήν ράβδον του 
καί υποβαστάζει τό κεφάλι του είς στάσιν άθυμίας. Είς τήν όροφήν της σκηνής έχουν 
άναρτηθή τροχοί άρματος καί εξαρτήματα οπλισμού (ασπίς, περικνημίδες, περικεφα
λαία «πίλος»). 'Αριστερά, ό 'Αγαμέμνων μέ θεατρικήν ένδυμασίαν καί σκήπτρον προ
σέρχεται ακολουθούμενος άπό ένα δορυφόρον, τον Φόρβαν, ό όποιος φορεί πίλον καί 
κρατεί δόρυ. Δεξιά, ό Μενέλαος προσπαθεί να συγκράτηση τον Διομήδην, συγγενή 
του Θερσίτου15, πού κρατεί λόγχην καί σύρει τό ξίφος του. Ή άνεμίζουσα άκρη της 
χλαμύδος τοΰ Μενελάου μαρτυρεί τήν σπουδήν του δια να προφθάση τον Διομήδην 
καί να έμποδίση τήν έπαπειλουμένην σύγκρουσίν του μέ τον 'Αχιλλέα. Πίσω άπό τον 
Μενέλαον, άλλα είς λίγο χαμηλότερον έπίπεδον καί είς πλήρη άντιστοιχίαν θέσεων μέ 
τον Φόρβαν, εικονίζεται ένας ακόλουθος πού αναγράφεται ΑΙΤΩΛΟΣ. Ή θέσις τών 
Αίτωλοΰ καί Φόρβου αποτελεί ένα κατά κάποιον τρόπον σημεϊον συνδέσεως μεταξύ 
της μεσαίας καί κατωτέρας ζώνης, δπως ή θέσις τοΰ Πανός καί Έρμου συνδέει τήν 
άνωτέραν μέ τήν μεσαίαν ζώνην. 

Είς τήν κατωτέραν ζώνην, είς τό μέσον κείται τό άψυχον, άκέφαλον σώμα τοΰ 
Θερσίτου καί δεξιά τό κομμένο του κεφάλι. Γύρω σκορπισμένα διάφορα αντικείμενα, 
δπως αναποδογυρισμένος άμφορεύς, κάνθαρος, οινοχόη, λεκάνη ενός μεγάλου λουτή-
ρος αποκομμένη άπό τήν βάσιν της, υποδηλώνουν δτι πριν άπό τον άποκεφαλισμόν 
τοΰ Θερσίτου έλαβε χώραν βιαία πάλη μέσα είς ίερόν καί πιθανώς είς ώραν θυσίας 
προς τους θεούς. 'Αριστερά, ό φίλος τοΰ 'Αχιλλέως Αύτομέδων16,1 γονατιστός μέ περί-
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κεφαλαίαν, δόρυ και ασπίδα φαίνεται να φρουρη τό σώμα τοΰ Θερσίτου, ένώ δεξιά είς 
το Ιδιον έπίπεδον μέ τον Αύτομέδοντα, ένας δούλος (ΔΜΩΣ) εικονίζεται να απομα
κρύνεται έντρομος. Τα τέσσερα πρόσωπα, οί Δμώς, Αιτωλός, Μενέλαος και Διομή
δης, φαίνονται να κατευθύνωνται ώς είς στροφήν από τήν κατωτέραν ζώνην προς την 
μεσαίαν, προς τήν σκηνή ν του Άχιλλέως. Τήν σύνθεσιν ώς σύνολον χαρακτηρίζει μία 
αυστηρά συμμετρία είς τήν άπεικόνισιν των μορφών. Αί μορφαί πού απεικονίζονται 
είς τήν μίαν πλευράν κάθε ζώνης ευρίσκονται είς θαυμαστήν ίσορροπίαν και εις απο
λύτως παράλληλον νοητήν γραμμήν μέ τάς μορφάς της άλλης πλευράς είς τήν άντί-
στοιχον ζώνην. Έτσι αί μορφαί παρίστανται άνά ομάδας αναλόγως μέ τήν λειτουργι
κότητα των μέσα είς τό έργον. Ή Ποινή αντιστοιχεί* μέ τήν Άθηναν, ό 'Αγαμέμνων μέ 
τους Διομήδη καί Μενέλαον, ό Φόρβας μέ τον Αΐτωλόν καί ό Αύτομέδων μέ τον 
Δμώα. 

Δια να διαγραφή κατά τό δυνατόν ή ύπόθεσις του έργου θά πρέπει να ευρεθούν 
τα κοινά σημεία ανάμεσα είς τήν παράστασιν του αγγείου καί είς τα σωζόμενα απο
σπάσματα άφ' ενός, καί είς τό μυθολογικόν ύπόβαθρον άφ' έτερου. Όταν καθοριστ-
θοΰν αυτά τα σημεία συμπτώσεως, τότε θά υπολείπεται νά εντοπισθούν αί προσθήκαι 
τοΰ αγγειογράφου καθώς καί τα στοιχεία τοΰ μύθου πού δέν έχρησιμοποίησαν ό ποιη
τής καί ό καλλιτέχνης. 

Ό μΰθος τοΰ φόνου τοΰ Θερσίτου, ό τρόπος κατά τον όποιον τον έπραγματο-
ποίησε ό Άχιλλεύς καί αί συνέπειαι τοΰ γεγονότος αύτοΰ, ίδίως ή φοβερά έρις Διομή-
δους καί Άχιλλέως, μαρτυροΰνται είς τάς έξης πηγάς, χωρίς να συμπίπτη πάντοτε είς 
αύτάς ή περιγραφή τοΰ φόνου: 

1) Είς τήν μεθομηρικήν Αίθιοπίδα τοΰ Άρκτίνου, δπως διεσώθη εις τήν Χρηστο-
μάθειαν τοΰ Πρόκλου (σελ. 105, 25 Allen)17 δπου δέν αναφέρεται ό τρόπος τοΰ φόνου: 
«καί Άχιλλεύς Θεροίτην αναιρεί, λοιδωρηθείς προς αύτοΰ καί όνειδισθείς τον επί τη 
Πενθεσιλεία λεγόμενον έρωτα- και έκ τούτου στάσις γίνεται τοις Άχαιοΐς περί τοΰ Θερ
σίτου φόνου· μετά δε ταύτα Άχιλλεύς είςΑέσβον πλεΐ, καίθύαας Άπόλλωνι και Άρτέ-
μιδι και Λητοΐκαθαίρεται τοΰ φόνου ύπ' 'Οδυσσέως». Πρβλ. Άπολλοδ. Έπιτ. V. 1, δ
που ακόμη συνοπτικώτερον καί μέ φρασεολογίαν παρομοίαν μέ τήν Χρηστομάθειαν 
αναφέρεται ό φόνος της Άμαζόνος καί είς τήν συνέχειαν τοΰ Θερσίτου διότι «έλοιδώ-
ρησε» τον 'Αχιλλέα. 

2) Είς τα Σχόλια τοΰ Ευσταθίου είς τήν Ίλιάδα 2,200 κ. έξ. (208, 2): «ή δε νεωτέ
ρα ιστορία και άναιρεθήναι τον Θερσίτην υπ' Άχιλλέως λέγει κονδυλισθέντα, όπηνίκα 
τήν 'Αμαζόνα Πενθεσίλειαν εκείνος άνελών οίκτον ξσχεν έπί τη κειμένη, ό μεν γαρ έθαύ-
μαζε το κάλλος καί ώς καλήν άμα καί άνδρείαν άνδρειότατος και κάλλιστος ήλέει κει-
μένην το δμοιον οίκτιζόμενος- ό δέ, ώς εϊρηται, πιθηκόμορφος έπί λαγνεία σκώπτει τον 
καλόν ήρωα- ό τοίνυν Άχιλλεύς γογγύλη χειρί παίσας τον αϊσχιστον τη καλή Πενθεσι
λεία συγκατακλίνει». 

3) Είς τον Κόϊντον Σμυρναϊον 1,741 κ. έξ. υπάρχει διεξοδική περιγραφή τοΰ φό
νου: «ή μέγα νεικείων ό δέ οί περιχώσατο θυμω Ι Πηλείδης έρίθυμος- αφαρ δέ ε χειρί 
κραταιή / τύψε κατά γναθμοΐο καί οΰατος· οί δ' άμα πάντες / έξεχύθησαν οδόντες έπί 
χθόνα, κάππεσε δ' αυτός / πρηνής- έκ δέ οίαίμα δια στόματος πεφόρητο άθρόον αϊψα δ' 
αναλκις άπό μελέων φύγε θυμός Ι ανέρος ούτιδανοΐο». Αυτόθι 767 κ. έξ. περιγράφονται 
αί συνέπειαι τοΰ φόνου, ή οργή τοΰΑιομήδους καί ή τελική συμφιλίωσίς του μέ τον 'Αχιλ
λέα: «Τυδείδης δ'άραμοΰνος έν Άργείοις Άχιλήι /χώετο Θερσίταο δεδουπότος, οΰνεκ' 
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âp ' αύτοΰ Ι εΰχετ ' άφ ' αίματος είναι, έπεί πέλειν δς μεν άγαυοΰ Ι Τυδέος δμβριμος υιός, ό 
δ' Άγριου ισοθέοιο, Άγριου, δς τ' Οι'νήος άδελφεος άπλετο δίου- Οίνευς δ' υι'έα γείνατ' 
άρήιον εν Δαναοΐσι Ι Τυδεα- του δ' ετετυκτο πάϊς σθεναρός Διομήδης. Ι τοϋνεκα Θερσί-
ταο περί κταμένοιο χαλέφθη. Ι και νύ κε Πηλείωνος εναντίον ήρατο χείρας, / ει μη μιν 
κατέρυξαν Αχαιών φέρτατοι υίες, Ι πολλά παρηγορέοντες όμιλαδόν ως δε και αυτόν Ι 
Πηλείδην έτέρωθεν έρήτυον- ή γαρ εμελλον / ήδη και ξιφέεσσιν εριδμαινειν οί άριστοι Ι 
Άργείων τους γάρ ρα κακός χόλος οτρύνεσκεν. Ι αλλ' οί μεν πεπίθοντο παραιφασίησιν 
εταίρων». 

4) ΕΪς την Άλεξάνδραν τοΰ Λυκόφρονος, στ. 999 κ. έξ.: «ης (Πενθεσιλείας) έκ-
πνεούσης λοΐσθον οφθαλμός τυπείς / πιθηκομόρφφ πότμον Αίτωλω φθόρφ Ι τεύξει τρά-
φηκι φοινίφ τετμημένφ». Βλ. και Σχόλια αυτόθι. 

5) Εις τα Σχόλια εις τον Φιλοκτήτην του Σοφοκλέους στ. 445 (Elmsley): «Tomo 
παρ' ίστορίαν λέγεται γαρ υπό Άχιλλέως άνηρήσθαι, καθ' δν χρόνον και την Πενθεσί-
λειαν άνεΐλεν· ψονευθείσης γαρ τής Πενθεσιλείας υπό Άχιλλέως, ό Θερσιτης δόρατι έ
πληξε τον οφθαλμον αυτής- διό όργισθείς ô Άχιλλεύς, κονδύλοις αυτόν άνεΐλεν- ελέγετο 
γαρ ότι και μετά θάνατον έρασθείς αυτής συνεληλυθέναι». Είναι αμφισβητήσιμος ή μαρ
τυρία ή οποία παρέχεται μόνον έδώ δτι ό Άχιλλεύς ήσχημόνησε είς την νεκραν Πεν-
θεσίλειαν. Δέν είναι άπίθανον να άπηχεΐται ή ίστορία δια τον Περίανδρον και την Μέ-
λισσαν, την οποίαν αναφέρει ό Ηρόδοτος (V. 92). 

'Από την σύγκρισιν των πηγών αυτών, δηλ. του μυθολογικού ύλικοΰ, του 
αγγείου και τών αποσπασμάτων, θα μπορούσε νά διαγραφή ή ύπόθεσις του έργου ως 
έξης: Ό Άχιλλεύς φονεύει τον Θερσίτην διότι τον είρωνεύθη δια τον οίκτον και τήν 
άγάπην του προς τήν νεκραν αμαζόνα Πενθεσΐλειαν, τήν οποίαν, ώς γνωστόν, είχε 
φονεύσει18. Ό φόνος του Θερσίτου θα πρέπη νά έγινε μέ ξίφος ή δόρυ, δπως φαίνεται 
από το άκέφαλον σώμα είς τήν παράστασιν του αγγείου. Ώ ς προς αυτό τό σημεΐον 
συμπίπτει ή παράστασις είς τό άγγεΐον μέ δσα μαρτυρεί ό Λυκόφρων, δηλ. δτι ό φόνος 
έγινε μέ δόρυ1 9 ένώ ή πλέον διαδεδομένη δποψις, ή οποία μαρτυρείται είς δλας τάς αλ
λάς πηγάς, είναι δτι έγινε μέ γρονθοκοπήματα20. Ή απουσία του νεκρού σώματος τής 
Πενθεσιλείας από τήν παράστασιν οδηγεί είς τό συμπέρασμα δτι εις τήν τραγωδίαν 
του Χαιρήμονος ό Θερσίτης δέν έκακοποίησε τό σώμα τής Πενθεσιλείας, δπως εΐς τον 
Λυκόφρονα και είς τά Σχόλια εΐς τόν Φιλοκτήτην, άλλ' δπως είς τήν Αίθιοπιδα, είς τα 
Σχόλια τοΰ Ευσταθίου καί είς τόν Κόϊντον Σμυρναΐον, προσέβαλε μόνον τόν 'Αχιλ
λέα δια τήν συμπάθεια ν του προς τήν 'Αμαζόνα είς βαθμόν ώστε ό τελευταίος νά έξορ-
γισθή καί νά τόν φονεύση. "Αν ό φόνος έγινε εΐς ίερόν καί εΐς ώραν θυσίας προς τους 
θεούς, δπως δεικνύουν τά σκορπισμένα αντικείμενα, τότε εΐς τό έγκλημα τοΰ Άχιλ-
λέως προστίθεται καί ή ασέβεια. Ή ασέβεια αύτη τοΰ ήρωος επαυξάνεται, διότι ό 
Άχιλλεύς φαίνεται δτι ήρνήθη τάς νεκρικός τιμάς εΐς τόν έχθρόν του, πράγμα τό 
όποιον ερμηνεύει τήν παρουσίαν τοΰ φρουρού εγγύς τοΰ άταφου σώματος. Ό Φοίνιξ 
καί ό 'Αγαμέμνων φαίνεται δτι προσεπάθησαν νά μεταπείσουν τόν 'Αχιλλέα, ό όποιος 
επέμενε εΐς τήν γνώμην του: έχει αποστρέψει τήν κεφαλήν άπό τόν Φοίνικα, πού ει
κονίζεται μέ έκδηλον τήν άποθάρρυνσιν. Ή στάσις τοΰ 'Αγαμέμνονος, ετοίμου νά 
έπιχειρηματολογήση καθώς μέ προτεταμένον χέρι βαδίζει προς τήν σκηνήν του Άχιλ-
λέως, φανερώνει τήν μεσολαβητικήν του προσπάθειαν. Ό Διομήδης, έχων τοιουτο
τρόπως διπλοΰν κίνητρον, ζητεί νά έκδικηθή τόσον τόν φόνον δσον καί τήν μετά θά
νατον άτίμωσιν τοΰ συγγενοΰς του, άλλ' αναχαιτίζεται άπό τους Άτρείδας. Τό στοι-
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χείον αυτό της πλοκής επιβεβαιώνεται τόσον από τάς μυθολογικός πηγάς (ρητώς από 
τον Κόϊντον Σμυρναΐον, ένθ. άν., 767 κ. έξ., άλλα πρβλ. και Αίθιοπίδα, ένθ. άν.), δσον 
και άπό τήν παράστασιν του αγγείου. ΕΪς το τελευταΐον αυτό, ό Διομήδης συγκρατεί
ται από τον Μενέλαον ένώ ό Άχιλλεύς παρακολουθεί τήν σκηνήν. Ό Άχιλλεύς με 
προτροπήν του 'Οδυσσέως πλέει είς τήν Λέσβον δπου θυσιάζει είς τους θεούς και κα-
θαίρεται άπό τό μίασμα του φόνου. Τα περί της καθάρσεως του Άχιλλέως εις τήν 
Λέσβον δέν είχαν δραματοποιηθή είς τό έργον του Χαιρήμονος, δπως φαίνεται άπό 
τήν άπουσίαν του 'Οδυσσέως άπό τα dramatis personae, άλλα και δια λόγους σκηνι
κής οικονομίας. Πρέπει να άνεφέροντο είς τον έπίλογον τον όποιον πιθανώς έξεφώνη-
σε ή 'Αθηνά έπιφέρουσα τήν τελικήν συμφιλίωσιν των διισταμένων πλευρών, του 
Άχιλλέως και Διομήδους. Ό Άχιλλεύς πρέπει να συνήνεσε τελικώς είς τήν ταφήν 
του Θερσίτου και να συνεμορφώθη εις τήν ύπόδειξιν της θεάς δια τήν κάθαρσίν του. 
Ή άπεικόνισις τών θεοτήτων καί ΐδίως της 'Αθηνάς εις τήν άνωτέραν ζώνη ν πρέπει νά 
συσχετίζεται μέ τήν άπό μηχανής έπέμβασίν της είς τήν λύσιν τής τραγφδίας. 'Απει
κονίζεται νά φορή τήν αίγίδα, νά κράτη λόγχην και, καθισμένη μέ μεγαλοπρέπειαν εις 
τήν ασπίδα της, νά δεσπόζη μέσα είς τήν αϊγλην τής Ϊσχύος της, πράγμα τό όποιον 
ενισχύει τον άποφασιστικόν ρόλον πού πρέπει νά έπαιξε είς τήν έξέλιξιν του δράμα
τος21. Ή 'Αθηνά παραδοσιακώς εμφανίζεται νά προστατεύη τον 'Αχιλλέα εις τήν Ίλιά-
δα καί απεικονίζεται κοντά είς τον ήρωα καί είς άλλα αγγεία συνδεόμενα μέ δραματι
κός παραστάσεις22. 

Τά προαναφερθέντα σωζόμενα αποσπάσματα άπό τό έργον αυτό του Χαιρήμονος 
πρέπει νά άναφέρωνται εις τήν διαμάχην Άχιλλέως καί Διομήδους. Τό άπόσπ. 2 «τύχη 
τα θνητών πράγματ', ουκ ευβουλία» πιθανόν νά ελέχθη άπό τον 'Αχιλλέα είς τήν προ-
σπάθειάν του νά δικαιολόγηση τον όρμητικόν καί χωρίς περισυλλογήν καί σύνεσιν 
(ευβουλία) φόνον τοϋ Θερσίτου. Τό άπόσπ. 3 «ως ούχ υπάρχων, άλλα τιμωρούμενος» 
πρέπει νά αναφέρεται εις τήν έκδίκησιν τήν οποίαν επεδίωξε ό Διομήδης. 'Αντιστοιχεί 
πλήρως είς τήν άπεικόνισιν του ήρωος αυτού άπό τον καλλιτέχνη ν του αγγείου. Είναι 
εΰλογον νά απήντησε ό Διομήδης είς τάς παραινέσεις τοΰ Μενελάου σχετικώς μέ τήν 
έχθρικήν του στάσιν προς τον 'Αχιλλέα: «Δέν κάμνω αρχήν (δέν επιτίθεμαι πρώτος), 
άλλα παίρνω έκ,δίκησιν»23. 

Πρόσωπα πού μέ βεβαιότητα μπορεί νά λεχθή δτι συμμετείχαν είς τήν τραγωδίαν 
τοΰ Χαιρήμονος είναι οί: Άχιλλεύς, Θερσίτης, Διομήδης, 'Αγαμέμνων, Μενέλαος καί 
πιθανώτατα ό φρουρός τοΰ σώματος τοΰ Θερσίτου (πιθανώς άνώνυμον, βωβόν πρό
σωπον. Τό όνομα Αύτομέδων, τοΰ ηνιόχου τοΰ Άχιλλέως, πρέπει νά εδόθη άπό τον 
άγγειογράφον). Τά πρόσωπα αυτά (πλην τοΰ Αύτομέδοντος, τοΰ φρουρού) είναι σα
φώς συνδεδεμένα μέ τήν ίστορίαν Άχιλλέως - Θερσίτου τόσον είς τάς προαναφερθεί
σας πηγάς24 δσον καί είς τό άγγειον. Ό 'Οδυσσεύς είναι τό μόνον πρόσωπον πού λεί
πει άπό τό άγγειον· αναφέρεται δμως ρητώς είς πηγάς σχετικός μέ τήν ίστορίαν τοΰ 
Θερσίτου25 δτι καταφέρεται εναντίον του καί τον κτυπά δια τήν άθυροστομίαν του 
προς τον 'Αγαμέμνονα. 

Τό άν ό Φοίνιξ είχε πράγματι συμμετοχήν είς τό δράμα τοΰ Χαιρήμονος δέν είναι 
βέβαιον. Πιθανόν ή μορφή τοΰ γηραιού, συνετού φίλου τοΰ Άχιλλέως νά άποτελή 
προσθήκην τοΰ καλλιτέχνου κατά τό πρότυπον προγενεστέρου άμφορέως (εΐκ. 3)26 δ
που δίπλα είς τον 'Αχιλλέα εικονίζεται, πάλιν είς στάσιν άποθαρρύνσεως, ένας άλλος 
γηραιός σύμβουλος του, ό Νέστωρ. Δευτερεύοντα πρόσωπα, είναι ό Φόρβας, ό Αίτω-
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λός, ό Δμώς (= δούλος)27, αν καί οί δορυφόροι θα μπορούσαν να συμμετέχουν είς το 
δράμα ώς βωβά πρόσωπα. Ό Αύτομέδων, ό φρουρός του νεκρού Θερσίτου, πρέπει να 
συμμετείχε είς τό έργον αυτό τό όποιον έδραματοποίει ορνησιν ταφής. 

Αί προσθήκαι αύται δευτερευόντων προσώπων απαντούν και είς μεταγενέστερον, 
επίσης πολυτελή, αμφορέα άπό την Κανόσα28 (είκ. 2), ό όποιος χρονολογείται περί τό 
330/300 π.Χ. και είκονίζει μετακλασσικήν παραλλαγήν τοΰ μύθου της Μήδειας29. Εί
ναι αξιοσημείωτος ή όμοιότης των αγγείων αυτών τοΰ Άχιλλέως Θερσιτοκτόνου και 
της Μήδειας. Έκτος άπό τήν προσθήκην των δευτερευόντων προσώπων καί της προ-
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σωποποιήσεως της αφηρημένων ΐδεών, αί όποΐαι αποτελούν τα βασικά κίνητρα δια 
την δράσιν των τραγωδιών αυτών (Ποινή είς τον 'Αχιλλέα, Οίστρος εις την Μήδειαν), 
είναι εκπληκτική ή όμοιότης είς τήν σύνθεσιν τών δύο αγγείων: Τα πρόσωπα διευθε
τούνται είς τρεις ζώνας —αί θεότητες απεικονίζονται είς τήν άνωτέραν από αύτάς— καί 
τα δευτερεύοντα πρόσωπα παρίστανται είς τελείαν άντιστοιχίαν περιστοιχίζοντα τους 
πρωταγωνιστάς. 

Ό π ω ς έχουν διαταχθή τα πρόσωπα τοΰ έργου εις τό αγγείο ν τοΰ Άχιλλέως συ
νάγεται δτι σκοπός τοΰ καλλιτέχνου δέν ήτο να παραστήση μίαν μεμονωμένην σκη-
νήν της τραγωδίας, άλλα νά δώση δσο τό δυνατόν περισσοτέρας νύξεις δια τήν ύπόθε-
σιν, μέ τήν παρουσΐασιν τών δραματικών προσώπων προφανώς είς τάς χαρακτηριστι-
κωτέρας σκηνάς δράσεως των μέσα είς τό έργον. Ή αυστηρά συμμετρία είς τήν απει
κόνισαν των καί ή τυπικότης ή οποία απορρέει άπό τήν τεχνητήν ίσορροπίαν διασκε
δάζεται άπό μίαν άξιοπρόσεκτον ποικιλίαν καί ευρηματικότητα είς τάς κινήσεις καί 
εκφράσεις τών έπί μέρους απεικονιζόμενων προσώπων. Ή έκφραστικότης αυτή τών 
μορφών, είς τήν οποίαν εκδηλώνεται ό χαρακτηριστικός διά τον 4ον αίώνα τονισμός 
τοΰ πάθους, αποσπά" τήν προσοχήν άπό τήν σχηματικότητα της παραστάσεως είς τό 
σύνολον της. 

Ή έλλειψις θεατρικού ρεαλισμού, ή οποία φανερώνεται είς τήν άπεικόνισιν δλων 
τών προσώπων καί δχι, ώς συνήθως30, μιας μεμονωμένης σκηνής, συμβαδίζει μέ μίαν 
συμβατικότητα ή οποία εκδηλώνεται μέ τήν χρησιμοποίησιν τών aedicula διά τήν 
άπεικόνισιν της σκηνής τοΰ Άχιλλέως καί δχι, ώς συνήθως, ανακτόρου ή ναού3 1. 

Ό συμβολισμός είς τήν άπεικόνισιν τών μορφών, ό όποιος άπαντα συχνά είς 
αγγεία τής 'Απουλίας, εκφράζεται μέ τήν προσωποποίησιν της ποινής, δηλ. της τιμω
ρίας πού επέβαλε ό Άχιλλεύς είς τον Θερσίτην32 διά τήν άμετροέπειάν του. ΠΟΙΝΑΙ 
επίσης προσωποποιούνται είς αγγείο ν άπό τήν Altamur a (Μουσείο ν Νεαπόλεως) τό 
όποιον παριστάνει σκηνήν εις τόν "Αδη33. Διά τήν άπεικόνισιν μορφών τοΰ είδους αύ-
τοΰ αί.Έρινύες, δπως τάς έφαντάσθησαν καί περιέγραψαν αί άρχαίαι πηγαί, αναμφιβό
λως άπετέλουν τό πρότυπον. 

Ή επιλογή τοΰ φόνου τοΰ Θερσίτου ώς θέματος τραγωδίας, μέ βάσιν μεθομηρι-
κάς πηγάς, είναι αξιοπρόσεκτος. Συνήθως οί τραγικοί τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος έπραγμα-
τεύοντο μυθολικάς ίστορίας αί όποΐαι είχον προηγουμένως δραματοποιηθή κατά τόν 
5ον αίώνα. Ή πρωτοτυπία των συνίστατο εις τό δτι, δπως πολύ συχνά φανερώνουν οί 
μαρτυρίαι, επέφεραν άλλαγάς είς τήν ύπόθεσιν καί τήν διαγραφή ν τών χαρακτήρων 
διά νά ανταποκριθούν εις τήν διάθεσιν καί τά ενδιαφέροντα τής εποχής των34. Τό θέμα 
τοΰ φόνου τοΰ Θερσίτου άπό τόν 'Αχιλλέα δέν έχει δραματοποιηθή, ώς γνωστόν, είς 
τήν τραγωδίαν τοΰ 5ου αίώνος άλλα, δσον γνωρίζομεν, καί πουθενά άλλου είς τήν με-
τακλασσικήν τραγωδίαν. Είναι άπό τάς σχετικώς σπανίας περιπτώσεις (πρβλ. τόν Ρή-
σον πού βασίζεται εις τό 9ον βιβλίον τής Ίλιάδος), εις τάς οποίας τό μυθολογικόν ύλι-
κόν έχει ληφθή άπ' ευθείας άπό τήν έπικήν παράδοσιν χωρίς νά έχη προηγουμένως 
δοκιμασθη είς δραματικήν μορφήν. 

Τό έργον φαίνεται δτι περιείχε έντονα παθητικά καί ρητορικά στοιχεία, τά όποια 
ανταποκρίνονται είς τάς τάσεις τής μετακλασσικής τραγωδίας. Τό παθητικόν στοι-
χεϊον, ή δρνησις τών νεκρικών τιμών, συνυπήρχε μέ τό ρητορικόν, τόν «αγώνα λό
γων» μεταξύ 'Αγαμέμνονος (πιθανώς καί Φοίνικος) και Άχιλλέως διά τό αν ή άρνησις 
αυτή ήτο θεμιτή ή δχι. Επίσης μορφή ρητορικού αγώνος, ό όποιος τόσον συχνά 
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άπαντα είς την τραγωδίαν του 5ου άλλα και του 4ου π.Χ. αίώνος35, πρέπει νά έλαβε 
καί ό διάλογος μεταξύ Διομήδους και Μενελάου δια τήν σκοπιμότητα της έκδικήσεως 
του θανάτου και της μεταθανάτιου άτιμώσεως του Θερσίτου. Είναι άξιοσημείωτον δτι 
υπάρχουν μαρτυρίαι αί όπαΐαι φανερώνουν δτι και είς μίαν δλλην τραγωδίαν του 4ου 
π.Χ. αιώνος, εις τους Φεραίους του Μοσχίωνος36, ή άρνησις της ταφής του μισητού 
τυράννου τών Φερών 'Αλεξάνδρου συνεδέετο με ρητορικον αγώνα διά τήν άνοσιότη-
τα καί ματαιότητα αυτής τής αποφάσεως. 

Άπ' δσα ελέχθησαν σχετικώς μέ τήν ύπόθεσιν καί τήν δραματοποίησιν τών έπί 
μέρους μοτίβων είναι ελάχιστα πιθανόν τό έργον αυτό νά ήτο ένα σατυρικόν δράμα, ό
πως έθεωρήθη άπό παλαιούς έρευνητάς37. Ή φυσική δυσμορφία του Θερσίτου καί ή 
άπεικόνισις του Πανός38 είς τό άγγεΐον είναι ενδείξεις ελάχιστα πειστικαί διά τήν ύπό
θεσιν αυτήν. Ή άπόρριψις τής υποθέσεως περί σατυρικού δράματος ενισχύεται καί 
άπό τήν προαναφερθεΐσαν έπιγραφήν39, ή οποία μαρτυρεί ρητώς νίκας είς τραγικούς 
αγώνας είς τάς 'Αθήνας, Δελφούς, "Αργός καί Δωδώνην, μέ παλαιάς τραγωδίας ('Ορέ
στης, Ηρακλής, 'Αρχέλαος του Εύριπίδου40) και νεώτερα έργα τραγικών του 4ου π.Χ. 
αιώνος ([Άν]ταΐος του Άρχεστράτου41 καί Άχιλλευς του Χαιρήμονος). Ή επιγραφι
κή αυτή μαρτυρία διά νίκην τραγωδίας του 4ου π.Χ. αιώνος, ήδη ένα αίώνα μετά τήν 
σύνθεσίν της, είναι σημαντική διά τήν μετακλασσικήν τραγωδίαν διά δύο κυρίως λό
γους: Πρώτον διά τήν άπήχησιν τών δραμάτων του 4ου π.Χ. αίώνος εις τους εγγύς 
μεταγενεστέρους χρόνους, διαπίστωσις ή οποία ενισχύεται καί άπό τό δτι αρκετοί πά
πυροι του 3ου καί 2ου π.Χ. αιώνος διέσωσαν μετακλασσικάς τραγωδίας42. Δεύτερον, 
διότι θέτει είς άμφισβήτησιν τήν κυριολεξίαν τού χαρακτηρισμού «αναγνωστικός συγ
γραφεύς», δηλ. συγγραφεύς τά έργα τού οποίου προσφέρονται μόνον δι* άνάγνωσιν 
καί δχι διά θεατρικήν παράστασιν. Ό χαρακτηρισμός αυτός είχε άποδοθή είς τον Χαι-
ρήμονα ήδη άπό τον 'Αριστοτέλη (Ρητορ. 3.12, 1413b 12). 

Τό δτι τά έργα τού τραγικού αυτού δέν ήσαν απλώς αναγνωστικά δράματα, άλλα 
παρίσταντο καί άπό σκηνής αποδεικνύεται, έκτος άπό την έπιγραφήν, καί άπό άλλας 
μαρτυρίας: Ή Σούδα43 αναφέρεται εις τά δράματα τού Χαιρήμονος καί ό 'Αθηναίος 
ονομάζει τον Κένταυρον, έργον τού τραγικού αυτού, «δράμα πολύμετρον»44. Έπί 
πλέον, τό άγγεΐον τού Άχιλλέως Θερσιτοκτόνου, τό όποιον περιεγράψαμεν, συνδέεται 
σαφώς μέ θεατρικήν παράστασιν: Ή δημοτικότης έξ άλλου τού Άχιλλέως, τήν οποίαν 
αποδεικνύει ή επιγραφική μαρτυρία, ενισχύει τήν άπεικόνισιν τού έργου αυτού είς πε
ρίπου σύγχρονον άγγεΐον. Τοιουτοτρόπως ή ονομασία «αναγνωστικός» άναφορικώς 
μέ τον Χαιρήμονα δέν πρέπει νά άποτελή κυριολεξίαν. 'Απλώς προσδιορίζει τήν μορ-
φήν, τό «ύφος» τών τραγωδιών του, αί όποΐαι έκτος άπό τήν σκηνικήν παρουσίασιν 
προσεφέροντο έξ ίσου καί δι* άνάγνωσιν. Προς τό συμπέρασμα αυτό τείνομεν και άπό 
τά σωζόμενα αποσπάσματα. Αυτά μπορούν νά διαιρεθούν εις περιγραφικά καί ηθικο
λογικά και αντιστοιχούν είς τά Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τών συγγραφέων οί όποιοι τά 
διέσωσαν: του 'Αθηναίου καί τού Στοβαίου αντιστοίχως. Εις τά πρώτα έξ αυτών ή βα-
ρύτης πίπτει εις τήν περιγραφήν καί δχι είς τήν δράσιν45.Τά περιγραφικά αυτά απο
σπάσματα χαρακτηρίζουν αί ζωνταναί εικόνες, αί διαγραφόμενοι μέ συμμετρίαν καί 
φροντίδα διά τήν λεπτομέρειαν46· ή αγάπη διά τό χρώμα, ή άντίθεσις φωτός-σκιάς καί 
τά σχήματα λόγου, ιδιαιτέρως ή μεταφορά· ή άναζήτησις τής σπανίας λέξεως ή ακόμη 
καί ή συχνή έπινόησις άπαξ είρημένων47· ή αΐσθησις τής ομορφιάς τής φύσεως (εις άν
θη καί φυτά προσδίδονται άνθρώπιναι ιδιότητες καί τό φυσικόν περιβάλλον αποτελεί 
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το σταθερον ύπόβαθρον της περιγραφής)· ό αίσθησιασμος και τα αλλά συναφή συναι
σθήματα πού αυτός εγείρει είς τα πρόσωπα του δράματος, στοιχείον το όποιον απου
σιάζει τελείως άπό την κλασσική ν τραγωδίαν. 

Τό αίσθησιακόν στοιχείον, ή έντονος παρουσία της φύσεως, ή έντεχνος επεξερ
γασία και έκλέπτυνσις γλώσσης και ύφους, τά όποια χαρακτηρίζουν τήν ποίησιν του 
Χαιρήμονος, προαγγέλλουν μεταγενέστερα λογοτεχνικά είδη, άπό τήν βουκολικήν 
ποίησιν έως τό μυθιστόρημα. Έτσι μέ τον Χαιρήμονα γίνεται ορατή ή βαθμιαία μετά-
βασις άπό τήν δυναμικότητα τής τραγικής ποιήσεως εις τήν στατικότητα τής περιγρα
φικής λογοτεχνίας. 

CHAEREMON'S ACHILLES THERSITOCTONUS: 
Reconstruction of a post-classical tragedy 

SUMMARY 

An attempt is made here to reconstruct as fully as possible a lost, postclassical tra
gedy, the Achilles Thersitoctonus of Chaeremon, an early fourth-century tragedian. 

The evidence on this play consists of two fragments, an Apulian volute-krater of c. 
350/340 B.C., and an inscription recording a victory of Achilles in the third century 
B.C. 

The play was based on post-homeric sources such as Arctinus' Aethiopis, Quintus 
Smyrnaeus, and others. Thersites taunted Achilles with his sympathy for the dead Pen-
thesilea. Achilles got furious, killed Thersites and left his body unburied. Diomedes tried 
to avenge Thersites, a relative of his, but a conflict with Achilles was prevented by the 
Atreidae. Athena probably intervened as dea ex machina and told the epilogue in which 
the purification of Achilles for his crime was probably foretold. 

The play, involving pathetic and rhetorical motifs (refusal of burial, rhetorical 
debates) seems unlikely to have been a satyr-play, as suggesterd by earlier scholars. 

The inscription recording a third-century victory of Achilles shows that the cha
racterization αναγνωστικός - writer ascribed to Chaeremon, namely a writer whose 
plays are intended for reading, cannot be taken in its literal meaning. 
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1. Δια μετάφρασιν και σχολιασμόν των αποσπασμάτων τοΰ Χαιρήμονος βλ. Γ. Ξανθάκη - Καραμά-
νου, Studies in Fourth-Century Tragedy, 'Ακαδημία 'Αθηνών, 'Αθήναι 1980. 

2. Tò έργον αναφέρεται απλώς Θερσίτης είς τήν Σούδαν (ω 237 Adler) κατά τήν παράθεσιν τοΰ άπο-
σπ. 3 και Άχιλλεΰς είς τήν σχετικήν έπιγραφήν (βλ. σελ. 1). Άχιλλευς Θερσιτοκτόνος αναφέρεται είς τον 
Στοβαΐον (1, 6, 7) κατά τήν παράθεσιν τοΰ άποσπ. 2 ένώ δέν κατονομάζεται είς το λήμμα Χαιρήμων είς 
τήν Σούδαν (χ 170 Adler), το όποιον βασίζεται είς τον 'Αθήναιον. 

3. Δευτέρα έκδοσις των αποσπασμάτων τών τραγικών άπό τόν Α. Nauck, Hildesheim 1965, και τών 
ελασσόνων τραγικών άπό τόν Β. Snell: Tragicorum Graecorum Fragmenta (TrGF), Cöttingen 1971. 
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4. ΑΙ πηγαί καί ή Ιδέα τοΰ αποσπάσματος μελετώνται άπό τήν Ξανθάκη - Καραμάνοο, ένθ. άν., σελ. 
132 κ. έξ. 

5. Σούδα ω 237 Adler: ώς - τιμωρούμενος: παροιμία, ό στίχος δέ έστι Χαφήμονος έξ Θερσίτου. Χωρίς 
το δνομα του ποιητοΰ καν του έργου άπαντα είς τάς έξης πηγάς: Ζηνοβ. VI, 51 παρά Miller, Mèi. de litt, 
gr., σελ. 363· Φωτ. Λεξ., Σούδα (υ 161) καί Μ. Έτυμ. 777,38 (Gaisford) λ. υπάρχων. Ό 'Αθηναίος 
(13,612F) αποδίδει τόν στίχον είς τον τραγικον ποιητήν Άρίσταρχον, σύγχρονον τοϋ Εύριπίδου (Σούδα 
α 3893). Ό Δημοσθένης χρησιμοποιεί το στίχον αύτολεξεί ώς παροιμίαν καί τον ενσωματώνει είς τα συμ
φραζόμενα είς τον λόγον Κατά Νεαίρας (§ 1): ώστε οΰχ υπάρχων, άλλα τιμωρούμενος άγωνιοδμαι τον αγώ
να τουτονί. 

6. Boston 03,804. Δια βιβλιογραφίαν βλ.: G. Paton, AJA 12 (1908), pi. XIX fig. 1 & 2, σελ. 406-16· 
C. Robert, Archaeologische Hermeneutik, Berlin 1919, fig. 213, 214, σελ. 278-86· E. Buschor, Griechische 
Vasenmalerei, München 1921, fig. 160· L. Séchan, Études sur la Tragédie grecque dans ses Rapports avec 
la Céramique, Paris 1926, fig. 156, σελ. 527-33. Προσφάτως το άγγεϊον περιεγράφη άπό τους Α. D. Tren
dall & Τ. Β. L. Webster, Illustrations of Greek Drama, London 1971, III. 4. 2. 

7. Δια θεατρικήν ένδυμασίαν είς πρόσωπα απεικονιζόμενα είς αγγεία τα όποια αναφέρονται είς μετα-
κλασσικάς τραγωδίας πρβλ. τόν Κρέοντα είς τό άγγεϊον της Μηδείας (άνωτ. σελ. 6), επίσης τόν Κρέοντα 
είς άγγεϊον συνδεόμενον μέ μετακλασσικήν Άντιγόνην (Α. W Pickard - Cambridge, The Theatre of Diony
sus in Athens, Oxford 1956, fig. 13. Δια τήν Άντιγόνην αυτήν βλ. Ξανθάκη - Καραμάνου, ένθ. άν., σελ. 48 
κ. έξ.). 

8. Ή δπαρξις δμως τών aedicula δέν αποτελεί πάντοτε άδιάσειστον άπόδειξιν δια τήν συσχέτισιν τοΰ 
αγγείου μέ δραματικόν έργον καί θεατρικήν παράστασιν, διότι ή άπεικόνισις μέ aedicula έχρησιμοποιήθη 
συχνά συμβατικώς είς ίταλικά άγεϊα, ίδίως τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος: Pickard - Cambridge, ένθ. άν., σελ. 99. 

9. Πρβλ. σελ. 7 καί σημ. 31. 
10. Pickard - Campridge, ένθ. άν., fig 10 (ό θρήνος της Νιόβης δια τά παιδιά της). 
11. LG. V 2.118 = S.I.G.3. 1080. 
12. Είχε νικήσει είς αγώνα πυγμαχίας είς τήν Άλεξάνδρειαν: R. Herzog, Ein Athlet als Schauspieler, 

Philologus 6( (1901) 440-45· G. Sifakis, Studies in the History of Hellenistic Drama, London 1967, σελ. 
84. 

13. Παράλληλος διαχωρισμός είς τρεις ζώνας άπαντα συχνά εις άγγεϊα τής 'Απουλίας τοϋ 4ου π.Χ. 
αίώνος, τά όποια συνδέονται μέ δραματικός παραστάσεις: Trendall & Webster, ένθ. άν., III 3,26 (άγγεϊον 
περίπου τοΰ 350-340 π.Χ. τό όποιον παριστά σκηνή ν άπό τήν Ύψιπύλην τοΰ Εύριπίδου), III. 3,29 (περί
που τοΰ 330-320 π.Χ., σκηνή άπό τήν Ίφιγένειαν έν Ταύροις). 

14. Ό Πάν απεικονίζεται συχνά είς άγγεϊα τής 'Απουλίας χωρίς να συνδέεται άμεσα μέ τήν υπόθεσαν 
τοΰ έργου: Trendall & Wester, ένθ. άν., III. 3,12 (σκηνή άπό τήν Άνδρομέδαν τοΰ Εύριπίδου), III. 3,16 
καί III. 3,17 (σκηναί άπό τόν Χρύσιππον τοΰ Εύριπίδου), III. 3,24 (σκηνή άπό τόν Ίππόλυτον. Ή άπεικό-
νισις τοΰ Πανός έδώ και εις τό άγγεϊον τοΰ Αχιλλέως παρουσιάζει έκπληκτικήν ομοιότητα). 

15. Ό Θερσίτης ήτο υίός τοΰ 'Αγρίου, αδελφού τοΰ Οίνέως, ό δέ Διομήδης ήτο υίός τοΰ Τυδέως καί 
εγγονός τοΰ Οίνέως (Εύστ. Σχολ. Ίλ. 2.212 (= 204,5 κ.έξ.), Κοϊντ. Σμυρν. 1,767 κ. έξ.). Θερσίτης προέρ
χεται άπό τόν αίολικόν τύπον «θέρσος» (θάρσος, θράσος) λόγω τής αμετροέπειας του: «θάρσος γαρ έκ 
θράσους εϊχεν άκοσμον» (Σχολ. Ίλ. 2.210). 

16. Ό Αύτομέδων ήτο κατά τήν μυθολογίαν ό άρματηλάτης τοΰ Άχιλλέως. ΤΗτο υίός τοΰ Διώρεος 
(Όμ. Ίλ. Π.429). Μετά τόν θάνατον τοΰ Άχιλλέως συνέχισε να ύπηρετή τόν υίόν τοΰ ήρωος Νεοπτόλε-
μον καί έλαβε μέρος είς τήν δλωσιν της Τροίας. Άπό τόν Αύτομέδοντα έκ μετωνυμίας ονομάζεται έτσι 
οιοσδήποτε άρματηλάτης: Ίουβενάλιος 1.61. 

17. Βλ. καί G. Kinkel, Epicorum Graecorum Fragmenta, Leipzig 1877, σελ. 33. 
18. Ό φόνος τής Πενθεσιλείας άπό τόν 'Αχιλλέα έχει συχνά παρασταθη είς τήν τέχνη ν άπό τά μέσα 

τοΰ 6ου π.Χ. αιώνος καί έξης: D. von Bothmer, Amazons in Greek Art, Oxford 1957,4 κ. έξ., 72,145 κ.έξ. 
19. «Τράφηξ» είναι δχι μόνον τό δόρυ άλλα καί τό ξίφος: Τζέτζης, Σχολ. Λυκοφρ. Άλεξ. 1001. 
20. Πρβλ. τό άνέκδοτον απόσπασμα (παρά Miller, Mél. lit. Gr., σελ. 401) τοΰ κωμικού ποιητοΰ Φερε-

κράτους (δεύτερον ήμισυ 5ου π.Χ. αίώνος), τό όποιον αναφέρεται είς τό ΐσχυρόν κτύπημα τό όποιον ό 
Άχιλλεύς επέφερε είς άγνωστον άντίπαλόν του: «ό δ' Αχιλλευς ευ πως έπίκόρρης αυτόν Ι έπάταξεν, ώστε 
πυρ άπέλαμψεν έκ τών γνάθων». 

21. Πολύ συχνά παρίστανται είς άγγεϊα θεότητες αί όποΐαι συνδέονται στενά μέ τήν πλοκήν τοΰ 
απεικονιζόμενου δράματος. Είς τό άγγεϊον τής μετακλασσικής Μηδείας (βλ. κατ., σελ. 6) απεικονίζονται 
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ή 'Αθηνά, ό Ηρακλής και οί Διόσκουροι πού συνδέονται μέ τήν 'Αργοναυτικήν έκστρατείαν, το μυθολο-
γικόν ύπόβαθρον κάθε τραγωδίας δια τήν Μήδειαν. 'Από τάς τραγωδίας του 5ου αίώνος πού απεικονίζον
ται είς αγγεία πρβλ.: Εύρ. Ιππόλυτος: Trendall & Webster, ένθ. αν., III. 3,24 ('Αθηνά, 'Αφροδίτη, Ποσει
δών)· Εύρ. 'Ανδρομέδα: Trendall & Webster, III. 3.10 (ή απεικονιζόμενη 'Αφροδίτη πιθανώς έξεφώνησε 
τόν έπίλογον: Webster, Tragedies of Euripides, London 1967, σελ. 198)· Εύρ. 'Ιφιγένεια εν Ταύροις: Tren
dall & Webster, III. 3.29 (Άρτεμις και αλλαι θεότητες), Pickard - Cambridge, ένθ. αν., fig 14 ("Αρτεμις). 

22. Είς τον αμφορέα του Ermitage (βλ. κατ., σελ. 6 σημ. 26) δπου είκονίζεται επίσης και ό Ερμής. Αί 
δύο θεότητες παρεμβαίνουν έδώ δια να παραδώση ό Άχιλλεύς είς τόν Πρίαμον τό σώμα του Έκτορος: 
βλ. Séchan, ένθ. άν., σελ. 119. 

23. Πρβλ. Πλατ. Γοργ. 456 Ε: «αμυνόμενους, μή υπάρχοντας». 
24. Κοϊντ. Σμυρν. 766 κ. έξ.: διακαής πόθος του Διομήδους να έκδικηθη τον φόνον του Θερσίτου 

και παρεμπόδισης τής συγκρούσεως χάρις είς τήν μεσολάβησιν τών 'Αχαιών αρχηγών. Ό μ . Ίλ. 2.221 κ. 
έξ. και Σχολ. Ευσταθίου αυτόθι: ό Θερσίτης, καταφερόμενος κατά του 'Αγαμέμνονος, αναφέρεται μέ έμ-
φασιν (στ. 239 κ.έξ.) είς τήν άτίμωσιν καί τόν έξευτελισμόν πού επέβαλε αυτός είς τόν 'Αχιλλέα δταν τοΰ 
ήρπαξε τήν Βρησηίδα. Είς τήν Ίλιάδα υπάρχει απλώς μία νύξις δια τήν έχθραν τοΰ 'Αχιλλέως προς τόν 
Θερσίτην, ή οποία ώφείλετο είς τόν έριστικόν χαρακτήρα τοΰ τελευταίου (2.220: έχθιστοςδ' Άχιλήιμάλι-
στ' ην ήδ' Όδυσήι- Ι τώ yàp νεικειεσκε·). 

25. Ό μ . Ίλ. 2.243 κ. έξ. καί Σχόλια αυτόθι. 
26. Άμφορεύς είς τό Ermitage άπό τόν Τάραντα (τής ίδίας κατασκευής μέ τό άγγεϊον τοΰ Άχιλλέως) 

Ή άπεικόνισις τοΰ Νέστορος ομοιάζει πολύ μέ τήν μορφήν τοΰ Φοίνικος είς τό άγγεϊον μας. Είναι άμ-
φισβητήσιμον καί έδώ αν ό Νέστωρ ήτο πρόσωπον τής τραγωδίας ή αν ή μορφή τοΰ άποθαρρημένου γέ
ροντος αποτελεί σταθεράν προσθήκην τών αγγειογράφων τής 'Απουλίας. Λόγω συγγενείας τοΰ θέματος 
τό άγγεϊον αυτό προσγράφεται είς τους Φρύγες τοΰ Αισχύλου. 

27. Ό Λαοδάμας ή ό Ίπποδάμας κατά τήν άποκατάστασιν τοΰ C. Robert, ένθ. άν., σελ. 279. Ό Pa-
ton, ένθ. άν., σελ. 411, άνέγνωσε ΔΜΩΣ. 

28. Μουσεΐον Μονάχου (Jahn άρ. 810). Δια τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν βλ. Ξανθάκη - Καραμάνου, 
ένθ. άν., σελ. 29 σημ. 4. Δια τήν ομοιότητα ανάμεσα είς τα δύο αυτά αγγεία πρβλ. Paton, ένθ. άν., σελ. 
408. 

29. Νέαι μορφαί πού προσετέθησαν: Μερόπη, 'Ιππότης, δηλ. ή σύζυγος καί ό υίός τοΰ Κρέοντος, δ-
πως επίσης καί τό εϊδωλον τοΰ Αίήτου. 

30. Πρβλ. τήν πλειονότητα τών σκηνών είς τα αγγεία τά όποια περιγράφονται άπό τους Trendall & 
Webster καί πού δλα αναφέρονται είς δραματικές παραστάσεις. 

31. Aedicula τά όποια παριστούν άνάκτορον: Trendall & Webster, ένθ. έν., III. 5,4 (άγγεϊον Μήδειας, 
άνωτ., σελ. 6), III 3,26 (Εύρ. Ύψιπύλη)· Pickard - Cambridge, ένθ. έν., fig. 13 (μετακλασσική Αντιγόνη). 
Aedicula τά όποϊα παριστοΰν ναόν: Trendall & Webster, ένθ. άνωτ., III. 1,10 (Αίσχ. Ευμενίδες), III. 3,29 
(Εύρ. 'Ιφιγένεια έν Ταύροις)· Pickard - Cambridge, ένθ. άν., Fig. 14, 16 {'Ιφιγένεια έν Ταύροις). 

32. Είναι ελάχιστα πιθανή ή ύπόθεσις τοΰ C. Robert, ένθ. άν., σελ. 285, δτι ή Ποινή συμβολίζει τήν 
τιμωρίαν ή οποία επεβλήθη είς τόν 'Αχιλλέα δια τόν φόνον τοΰ Θερσίτου καί έξεδηλώθη μέ τόν θάνατον 
του. Δια λόγους σκηνικής οίκονομίας ό θάνατος τοΰ Άχιλλέως είναι αδύνατον να συμπεριελήφθη είς τήν 
ύπόθεσιν καί απλή αναφορά του είς τόν έπίλογον δέν θά έδικαιολόγει τήν άπεικόνισιν τής Ποινής. 

33. Pickard - Cambridge, ένθ. άν., fig. 26, σελ. 94 κ.έξ. 
34. Έτσι οί τραγικοί τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος μέ τά αποκλίσεις τάς οποίας συχνά επεχείρησαν άπό πολύ 

γνωστούς μύθους, δπως τους είχαν δραματοποιήσει οί μεγάλοι τους προκάτοχοι, άπεσκόπουν νά αποφύ
γουν συμφώνως μέ τήν εύαισθησίαν τής εποχής, τήν δραματοποίησιν εκουσίων εγκλημάτων ή νά αναγά
γουν αυτά είς άγνοιαν: βλ. Ξανθάκη - Καραμάνου, BICS 26 (1979) 99-103. 

35. Βλ. J. Duchemin, V Άγων dans la Tragédie grecque2, Paris 1968. 
36. Διά τήν τραγωδίαν αυτήν βλ. Ξανθάκη - Καραμάνου, Studies in Fourth - Century Tragedy, σελ. 

66, 120 κ. έξ. 
37. F. G. Wagner, Poet, tragic. Graec. fragm., vol. III, σελ. 124 κ.έξ· A. Nauck, TGF2, σελ. 782· Πρ

βλ. R. J. Walker, Addenda Scenica, Paris 1923, σελ. 22. 
38. Έ ξ άλλου ό Πάν τ\το πιθανώτατα προσθήκη τοΰ άγειογράφου: Πρβλ. άνωτ. σελ. 1 σημ. 14. 
39. Σελ. 1. 
40. Ή επιγραφή είναι χαρακτηριστική διά τήν δημοτικότητα τοΰ Εύριπίδου είς τους μετακλασσι-

κούς χρόνους. 
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41. Δια τον Άρχέστρατον βλ. Snell, TrGF 75. 
42. Τα παπυρικά αυτά αποσπάσματα άπό μετακλασσικάς τραγωδίας κατεγράφησαν και έσχολιάσθη-

σαν άπο την Ξανθάκη - Καραμάνου, ένθ. άν., σελ. 162 κ. έξ., 179 κ. έξ. 
43. λ. Χαιρήμων (χ 170). 
44. 13,608 Ε. 
45. Δια τα περιγραφικά αποσπάσματα του Χαιρήμονος βλ. Ξανθάκη - Καραμάνου, ένθ. άν., κεφ. V. 
46. Βλ. Ιδίως τα δύο μεγαλύτερα άπο αυτά τα αποσπάσματα, τα 1 και 14 Nauck2 / Snell, τα όποια δί

δουν μίαν εναργή, ρεαλιστικήν εΐκόνα όμορφων κοριτσιών. 
47. "Απαξ είς τον Χαιρήμονα: σεληνόφως, καλλίχειρας, έξεπεσφραγίζετο, μελανόφυλλα, κηρόχρω-

τος, όξυφεγγή, τριέλικας. 

Οι αρχαίοι μεγάλοι συγγραφείς 

Αυτό πού μας προσέφεραν οί μεγάλοι της 'Ιστορίας του Πνεύματος αποτελεί 
λαμπράν δωρεάν είς τήν πολιτιστικήν μας κληρονομίαν. Και ένα μαρξιστικόν - σοσια-
λιστικόν κράτος μορφωμένον επιβάλλεται να το σπουδάζη διαρκώς έκ νέου. 

Ό Αριστοτέλης ανήκει είς τους Μεγάλους. Και τούτο διότι είς τους σοφούς της 
Παραδόσεως δεν είδε μόνον το άρχαιογνωστικόν ενδιαφέρον, άλλα κυρίως διότι ύπε-
κίνησε τό πάθος της συμμετοχής εκείνων, πού είς τήν ύπάρχουσαν παράδοσιν προσε-
πάθησαν να προσθέσουν και ένα νέον στοιχείον προόδου. 

Είναι μεγάλος, διότι αί διδασκαλίαι του απεδείχθησαν μέχρι της σήμερον ώς ένας 
σχεδόν ανεξάντλητος θησαυρός εύρετικών δυνατοτήτων δια τήν πρόοδον τής σκέ
ψεως. Διότι είς αύτάς ευρίσκει κανείς πάντοτε απαντήσεις έπί ζητημάτων, τα όποια 
προέκυπτον άπό τάς εκάστοτε έπικαίρους συνθήκας, πού έφαίνοντο να προβάλλουν 
τότε δια πρώτην φοράν. 

Έτσι διακρίνεται ό 'Αριστοτέλης δια τό δτι υπήρξε συχνάκις ύποκίνησις, πρότυ-
πον, έναυσμα. Ότι επέδρασε περαιτέρω — συχνά σφοδρώς αμφισβητούμενος — προς 
ώφέλειαν μεγάλην ή καί μικροτέραν. Και είναι άδιάφορον άν ή έπιτευχθείσα μεταγενε
στέρως πρόοδος έπραγματοποιήθη σύμφωνα προς τον Άριστοτέλην ή αντίθετα προς 
αυτόν. Είναι άδιάφορον άν ή πρόοδος οφείλεται είς μίαν επιτυχή δποψιν τής ίδικής 
του φιλοσοφίας ή είς μίαν γόνιμον παρεξήγησιν. 

Άπό τήν Είσαγωγήν του «Aristoteles» F. Jürss - D. Ehlers, Teubner Leipsig 


