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Εισαγωγή. Ο μύθος της Ιφιγένειας. Οι πρώτες αναφορές.

         Ο  γνωστός μύθος της Ιφιγένειας ανήκει στον τρωικό κύκλο. Η ιστορία της θυσίας

της Ιφιγένειας συνδέει δυο μυθολογικές παραδόσεις – του τρωικού πολέμου και του

οίκου των Ατρειδών, όπως και δυο κόσμους – τον πολιτικό κόσμο του Αγαμέμνονα ως

ηγέτη των Ελλήνων στον τρωικό πόλεμο και τον οικογενειακό του κόσμο, όπου θα

συμβούν τα εγκλήματα της οικογένειας του Ατρέα. 

         Στην Ιλιάδα, ο Αγαμέμνων έχει μια κόρη η οποία λέγεται Ιφιάνασσα, αλλά καμία

που να  ονομάζεται Ιφιγένεια. Αν και δεν υπάρχει καμία άμεση αναφορά του ονόματος

της, στο έργο υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Όμηρος “ήξερε” για τη θυσία στην Αυλίδα. Στη

λίστα των θεοτήτων της Γραμμικής Β υπάρχει το όνομα Ι-ФI-ME-DE-JA. Στην

Οδύσσεια, Ιφιμέδεια είναι το όνομα της μητέρας των γιγάντων ¨Οτος και Εφιάλτης. Η

πρώτη εμφάνισή της ως κόρης του Αγαμέμνονα είναι στα Κύπρια έπη. Εκεί η Ιφιγένεια

σώζεται από τη θεά Άρτεμη και μεταφέρεται στην Ταυρίδα όπου γίνεται αθάνατη. Είναι

πιθανό ότι ο μύθος της Ιφιγένειας υπήρχε στην προφορική παράδοση για μια μακρά

περίοδο πριν να πρωτοπαρουσιαστεί στην λογοτεχνία. Όπως γίνεται με τους

περισσότερους ελληνικούς μύθους, η ιστορία αυτή δεν έχει μια οριστική τελική εκδοχή.

Ήταν πάντα πιθανό να τροποποιηθεί και αποκτήσει ένα διαφορετικό τέλος. Επίσης,

θέλοντας να μελετήσουμε τον μύθο από όλες τις πλευρές, δεν πρέπει να αποκλείσουμε

και το ενδεχόμενο πως επηρεάστηκε σε ένα βαθμό από την γνωστή ιστορία της θυσίας

του Ισαάκ, γιου του Αβραάμ. Η περιγραφή στα Κύπρια  έπη πως η Ιφιγένεια σώθηκε την

τελευταία στιγμή, θυμίζει αναμφισβήτητα την άλλη ιστορία που αρχίζει με τη θεϊκή

απαίτηση για  την ανθρώπινη θυσία που μετατρέπεται στη θυσία ενός ζώου στη θέση της.

Για περισσότερο από δυόμιση χιλιετίες, η Ιφιγένεια είναι ένα κλασσικό και

χαρακτηριστικό παράδειγμα  ανθρωποθυσίας  και εκτός από την αναφερόμενη ιστορία

στην Βίβλο, καμία άλλη ιστορία ανθρωποθυσίας δεν έχει τραβήξει τόσο πολύ προσοχή

των ποιητών, στην αρχαιότητα αλλά και στις άλλες λογοτεχνικές περιόδους. 
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Ο Αισχύλος και ο Σοφοκλής  και ο μύθος της Ιφιγένειας.

Η ερμηνεία της πρόσληψης του μύθου θα γίνει με βάση τα έργα του Ευριπίδη, ιδιαίτερα

με την Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, αλλά το βρίσκω πολύ σημαντικό να έχουμε υπ` όψιν μας  με

ποιο τρόπο και οι δυο άλλοι τραγικοί ποιητές έχουν χειριστεί τον μύθο. Δεν πρέπει να

παραβληθεί το γεγονός ότι και οι τρείς έχουν γράψει τα έργα σχετικά με την θυσία της

Ιφιγένειας.

         Ένα από τα έργα του Αισχύλου (525/4-456 π.χ.) είχε τον τίτλο Ιφιγένεια, αλλά

χάθηκε. Ως περιεχόμενο έπρεπε να είχε το συμβάν στην Αυλίδα. Η μόνη σωζόμενη

αναφορά στην θυσία της Ιφιγένειας είναι στην τριλογία του Αισχύλου Ορέστεια

(Αγαμέμνων, Χοηφόροι, Ευμενίδες). Στον Αγαμέμνων περιγράφεται η επιστροφή του

βασιλιά από την Τροία και η δολοφονία του από την Κλυταιμνήστρα. Ένα μέρος του

έργου ανασκοπεί τα γεγονότα στην Αυλίδα και από εκεί μπορούμε να υποθέσουμε κάτι

από τον τρόπο με τον οποίο ο Αισχύλος διαπραγματεύτηκε τον μύθο της θυσίας της

Ιφιγένειας  από τον Αγαμέμνονα. Με λίγα λόγια η θεά ήταν οργισμένη λόγω των δυο

αετών οι οποίοι καταβρόχθισαν μια ελαφίνα και τα. αγέννητα μικρά της. Ο μάντης

Κάλχας εξηγεί ότι η Άρτεμις λυπάται τα θύματα των αετών και αναφέρεται στη

δολοφονία μιας εγκύου ελαφίνας ως αίτιο της εκδίκησής της. Το απαιτούμενο θα είναι η

θυσία της κόρης του βασιλιά (του δόμων άγαλμα, στ. 208, Αγαμέμνων). Ο Αγαμέμνων

βρίσκεται σ` αυτή τη δύσκολη κατάσταση χωρίς την άμεση ενοχή του. Την Ιφιγένεια την

αρπάζουν  δυο δούλοι και την φέρνουν στο βωμό «..όπως αρνί την έσυραν επάνω στο

βωμό / την έσκυψαν /  της έφραξαν το όμορφο το στόμα / τις κατάρες για το σπίτι της τις

έπνιξαν.» Όπως διαπιστώνει η Μ.Η. Lübeck, εδώ προφανώς παρουσιάζεται η ηρωίδα ως

φοβισμένο και αβοήθητο παιδί, το οποίο φέρνουν στο βωμό με τη βία. Επίσης, κάθε

λεπτομέρεια στην περιγραφή αυτή δίνει βάρος και ευθύνη στο ρόλο που έχει ο

Αγαμέμνονας στη θυσία. Από τον κήρυκα μαθαίνουμε ότι η Ιφιγένεια θυσιάστηκε στην

Άρτεμη και δεν υπάρχει καμία αναφορά, όπως στον Ευριπίδη και στα Κύπρια έπη, πως

την τελευταία στιγμή η θυσία αποφεύχθηκε. Η τελετουργική θυσία της Ιφιγένειας στον

Αγαμέμνονα εξυπηρετεί ως κεντρικό μοτίβο του διλήμματος του βασιλιά και ως πιθανή
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αιτία της παρακμής του, του φόνου του και ως πρώτο βήμα στην αλυσίδα τραγικών

γεγονότων του οίκου των Ατρειδών.

         Η Ηλέκτρα του Σοφοκλή έχει ως κυρίαρχο θέμα την εκδίκηση του Ορέστη και την

μητροκτονία λόγω της δολοφονίας του Αγαμέμνονα από την Κλυταιμνήστρα. Όπως ο

Αισχύλος στον Αγαμέμνονα, έτσι και ο Σοφοκλής μας φέρνει πίσω στο παρελθόν

αναφέροντας τα γεγονότα στην Αυλίδα και θυμίζοντάς μας την τραγική μοίρα της

Ιφιγένειας. Φαίνεται ότι ο Σοφοκλής ακολουθεί τα Κύπρια έπη όσον αφορά το αίτιο της

εκδίκησης της θεάς.  Η Ηλέκτρα μας πληροφορεί ότι ο Αγαμέμνονας μπήκε στο ιερό

άλσος και σκότωσε μια ελαφίνα και κόμπαζε ότι νίκησε τη θεά στην τοξοβολία.

Επομένως, η Άρτεμις καθυστέρησε το στόλο στην Αυλίδα εμποδίζοντάς τους να φύγουν

προς την Τροία και ζήτησε τη θυσία της Ιφιγένειας ως επανόρθωση των πράξεων του

Αγαμέμνονα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Σοφοκλής θα παρουσίαζε την ανθρωποθυσία

ως περισσότερο αποδεκτή από τον Αισχύλο, αλλά ίσως θεωρούσε την υπακουή στον

χρησμό από τον Αγαμέμνονα ως αναπόφευκτη ανάγκη. Στην Ηλέκτρα η θυσία της

Ιφιγένειας εκτελέστηκε αλλά δεν είναι σαφές  το ποιός την τέλεσε, ο Αγαμέμνων ή ο

Κάλχας. Στα λόγια της Κλυταιμνήστρας στο στ. 530 ότι στους  Έλληνες μόνο ο

Αγαμέμνονας ήταν σκληρός αρκετά να την θυσιάσει στη θεά, μπορεί να υποστηριχθεί η

άποψη ότι τελικά ο βασιλιάς τέλεσε τη θυσία. Συμφωνώ με την άποψη της Lübeck ότι

παρόλο που η Άρτεμις απαιτεί τη θυσία της Ιφιγένειας σαν αποζημίωση για το ζώο το

οποίο σκότωσε ο Αγαμέμνονας, δεν θα λέγαμε ότι η Ιφιγένεια θυσιάστηκε ως

υποκατάστατο της ζωικής θυσίας. Είναι πιθανό ότι ο Σοφοκλής είχε στο νου του τα

Κύπρια έπη. 

         Οι ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των δυο τραγικών αφορούν την οργή της Άρτεμη ως

αιτίας για την θυσία. Από την άλλη ο Ευριπίδης εισάγει το καινούριο μοτίβο του

υποκατάστατου θύματος στη θέση της Ιφιγένειας. Αυτό και άλλες ερμηνείες  σχετικά με

τον τρόπο του Ευριπίδη με το οποίο χειρίστηκε τον μύθο, θα δούμε πιο αναλυτικά

παρακάτω.

 Η Ιφιγένεια και η Άρτεμις. Η θυσία παρθένων.
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Στην αρχαία τραγωδία είναι πολλά τα παραδείγματα παρθένων οι οποίες υπήρξαν

θύματα θυσίας – η Ιφιγένεια, η Πολυξένη, οι κόρες του Ερεχθέα, η Μακαρία κλπ. Η

θυσία εκτελείται με το χύσιμο αίματος και το θύμα είναι συνήθως μια νεαρή κοπέλα. Ο

σκοπός της θυσίας ήταν να διασφαλιστεί η θεϊκή προστασία  στο κυνήγι για τους άντρες

και για τις γυναίκες στο γάμο και στον τοκετό. Η Foley αναφέρει ότι οι τραγικές

παρθένες αντιμετωπίζουν διαφορετικές ηθικές επιλογές από τις παντρεμένες γυναίκες,

επειδή η κοινωνική τους θέση και οι υποχρεώσεις που είχαν ήταν άλλες.  Η θυσία των

παρθένων ήταν ένας τρόπος για  να αποκτηθεί δόξα. Η δόξα τους μοιάζει με τη δόξα των

πολεμιστών. Οι κοπέλες δεν μπορούν να μάχονται στον πόλεμο, αλλά το αίμα τους

χύνεται για να επιβιώσει η κοινωνία των ανδρών. Είναι πολλές οι ομοιότητες που

υπάρχουν μεταξύ των τελετών της θυσίας και του γάμου, αλλά αυτό το θέμα θα

αναλύσουμε σ` ένα ξεχωριστό κεφάλαιο.  

          Η ελληνική μυθολογία περιέχει μεγάλο αριθμό μύθων σχετικών με

ανθρωποθυσίες, κάτι που έχει ενθαρρύνει τους σχολιαστές να συμπεράνουν πως στα

πρώιμα στάδια της ιστορίας τους, οι Έλληνες ή τουλάχιστον οι πρόγονοί τους, ίσως

συνήθιζαν να θυσιάζουν ανθρώπους. Οι μύθοι για τις ανθρωποθυσίες σχετίζονται με

κάποιες βασικές ελληνικές γιορτές που τελούνταν σε ιερά μέρη. Ο Lloyd-Jones τονίζει

πως αρκετοί μύθοι αναφέρουν τη θυσία νεαρών ατόμων, συνήθως κοριτσιών, για να

διασφαλιστεί η επιτυχία στον πόλεμο (κύριος λόγος της θυσίας της Ιφιγένειας). Η Θήβα

δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την επίθεση των Αργείων χωρίς το θάνατο του γιου του

Κρέοντα, ο Ερεχθέας δεν μπορεί να νικήσει τον Εύμολλο χωρίς να θυσιαστούν οι κόρες

του, ο Δημοφώντας και ο Ιόλαος δεν μπορούν να νικήσουν τον Ευρυσθέα χωρίς τη θυσία

της Μακαρίας κλπ...

         Στους ιστορικούς χρόνους, ένα ζώο συχνά θυσιαζόταν ως υποκατάστατο ενός

ανθρώπου, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει τελεσίδικα ότι νωρίτερα υπήρχαν όντως

ανθρωποθυσίες. Στην εξέλιξη της θρησκείας, ως θεϊκός πρόγονος της Αρτέμιδας

αναφέρεται η αφέντρα των ζώων (πότνια θηρών). Αλλά η παρθένα κυνηγός, αγνή και

δίκαια, που παρουσιάζεται ήδη στον Όμηρο, είναι διαφορετική από την αφέντρα των

ζώων όπως εμφανίζεται στην αρχαιότερη τέχνη. Επίσης, η Άρτεμις συχνά συνδέεται με
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τα δέντρα και την χλωρίδα, όπως και με τη γονιμότητα. Σύμφωνα με τον Lloyd- Jones η

λατρεία της Άρτεμης ήταν κοινή στην Πελοπόννησο και ένα σημαντικό μέρος της

λατρείας ανήκε στην Ιφιγένεια. Η θέα Αθηνά στο τέλος της τραγωδίας Ιφιγένεια εν

Ταύροις προστάζει τον Ορέστη και την Ιφιγένεια να μεταφέρουν το ξόανο της Άρτεμης

από την χερσόνησο των Ταύρων στην ανατολική ακτή της Αττικής, όπου ο Ορέστης

πρέπει να θεσπίσει την λατρεία της Ταυροπόλου Αρτέμιδας, και στην Βραυρώνα όπου η

Ιφιγένεια πρέπει να θεσπίσει τη λατρεία της Βραυρώνειας Αρτέμιδας,  της οποίας ιέρεια

θα γίνει. Δυστυχώς δεν ξέρουμε πολλά πράγματα γι` αυτές τις δυο λατρείες, αλλά είναι

γνωστό πως σχετίζονταν με την εφηβεία και πως στην ιεροτελεστία ένα ζώο θυσιαζόταν

ως υποκατάστατο ενός ανθρώπου, συνήθως μια αίγα. Σύμφωνα με τα Κύπρια έπη το ζώο

που αντικατέστησε την Ιφιγένεια ήταν μια ελαφίνα.

Αυτό που είναι γνωστό για τις τελετές στα Βραυρώνεια, είναι πως ταίριαζαν

αρκετά με τις μυητικές τελετές που τελούσαν  οι κοπέλες πριν φθάσουν στην εφηβεία.

Πριν το γάμο κάθε Αθηναία έπρεπε να προσφέρει στην Άρτεμη μια θυσία γνωστή ως

προτέλεια. Και η Ιφιγένεια στο έργο του Ευριπίδη Ιφιγένεια η εν Αυλίδι πήγε στην Αυλίδα

νομίζοντας ότι θα τελέσει την προτέλεια. Στο κέντρο όλων των μυητικών τελετών

βρισκόταν μια θυσία ως  ένα αναγκαίο και προκαταρκτικό βήμα για τον πόλεμο. 

Ο Ευριπίδης και ο μύθος της Ιφιγένειας. Μύθος και ελεύθερη

επιλογή.  Η δραματοποίηση και ο παραδοσιακός μύθος.

Όπως είχαμε ήδη πει, το ίδιο βασικό θέμα της θυσίας της Ιφιγένειας στην Αυλίδα,

πραγματεύτηκαν και  οι τρεις τραγικοί ποιητές. Ο Ευριπίδης είναι ο πιο σημαντικός για

την εργασία αυτή, διότι με βάση τα έργα του, ή μάλλον την τραγωδία του Ιφιγένεια η εν

Αυλίδι, θα γίνει η μελέτη των έργων του Ρακίνα και του Γ. Ρίτσου.

         Ο Ευριπίδης, διαφοροποιούμενος από τους προγενέστερους δραματουργούς,

χρησιμοποιεί άλλη έκβαση στον μύθο: στη θέση της Ιφιγένειας θυσιάζεται μια ελαφίνα.

Κατά την παράδοση η αιτία της οργής της Αρτέμιδας είναι το εξής: ο Αγαμέμνων



7

πρόσβαλε τη θεά και της υποσχέθηκε για εξιλέωση να της προσφέρει θυσία, ό,τι πιο

όμορφο βλαστήσει στη γη την ίδια χρονιά. Την ίδια χρονιά, όμως, γεννήθηκε η Ιφιγένεια

και δεν μπορούσε η μοίρα της να ξεφύγει από τον όρκο του πατέρα της. Ο Ευριπίδης

πραγματεύεται το θέμα της θυσίας από τη σκοπιά που του επιβάλλει η γενικότερη

κοσμοθεωρία του, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τις επικρατούσες κοινωνικό-πολιτικές

συνθήκες. Τα έργα του Ευριπίδη χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.χ.,

επομένως το πνεύμα των σοφιστών είναι παρόν στα έργα του. Οι διαφορές του Ευριπίδη

από τον Αισχύλο και τον Σοφοκλή είναι επηρεασμένες από την άποψη ότι η μοίρα των

ανθρώπων εξαρτάται απόλυτα από τον ίδιο τον άνθρωπο. 

         Μέσα από αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε και την ηρωίδα αυτής της τραγωδίας,

την Ιφιγένεια και την “ελεύθερη επιλογή” της να θυσιαστεί πρόθυμα. Η “μεταμόρφωση”

της Ιφιγένειας σε ατρόμητη ηρωίδα που πρόθυμα θυσιάζεται για το κοινό καλό, γίνεται

απότομα και δραματικά. Δεν μας παρουσιάζει ο Ευριπίδης όλες τις ψυχολογικές

διακυμάνσεις που οδήγησαν την κοπέλα σ` αυτή τη θεαματική αλλαγή. Η ηρωίδα

καταλήγει στην απόφασή της βλέποντας την εκστρατεία εναντίον της Τροίας  ως εθνικό

θέμα πανελλήνιο, μια επιβεβλημένη ενέργεια καταστολής και τιμωρίας της ασιατικής

αυθαιρεσίας. Η στάση της αυτή υποδηλώνει μια ραγδαία εσωτερική ωρίμανση. 

          Όπως αναφέρει η C.E. Sorum, οι διαφωνίες των σχολιαστών για την τελική

απόφαση της Ιφιγένειας να πεθάνει πρόθυμα προκύπτουν σε μεγάλο βαθμό από δυο

πηγές˙ από τη συνεχή ένταση που δημιουργείται μέσα στην πλοκή και από τον

παραδοσιακό μύθο, στον οποίο η θυσία (της ίδιας της Ιφιγένειας ή ενός ζώου που την

αντικατέστησε) ολοκληρώνεται για να ξεκινήσει η ελληνική εκστρατεία προς την Τροία. 

Με άλλα λόγια, στο έργο συνυπάρχει ο παραδοσιακός μύθος και η ελεύθερη ανθρώπινη

επιλογή, δηλαδή η  μυθολογική παράδοση περιβάλλει τη δραματική πλοκή. Εάν οι ήρωες

δεν είναι ελεύθεροι και υπεύθυνοι για την επιλογή που κάνουν, τότε δεν έχει νόημα να

γίνουν αντικείμενο μιας τραγωδίας. Στην ΙΑ οι ήρωες κάνουν δεύτερες σκέψεις και η

ψυχολογία του χαρακτήρα τους αποκαλύπτεται περισσότερο από τους δισταγμούς τους

παρά από την τελική επιλογή που κάνουν. Συμφωνώ με την άποψη της C. Sorum ότι

στην τραγωδία αυτή παρατηρείται εύκολα ότι πολλοί ρόλοι μεταστρέφουν τη γνώμη τους
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αρκετά συχνά και ότι το έργο, σ` ένα μεγάλο βαθμό, αφορά στη ψυχολογία της

αναποφασιστικότητας.

          Το έργο του Ευριπίδη βασίζεται στον παραδοσιακό μύθο και ο ποιητής

εκμεταλλεύεται την ένταση που δημιουργείται μεταξύ του μύθου και της

δραματοποίησης του συγκεκριμένου γεγονότος. Η Sorum τονίζει ότι στην ΙΑ ενώνονται

οι δυο κόσμοι του Αγαμέμνονα, ο οικογενειακός του κόσμος και ο κόσμος  ενός ηγέτη

την κρίσιμη στιγμή, όπως και ο μύθος του τρωικού πολέμου και ο μύθος του οίκου των

Ατρειδών. Η πλοκή, ωστόσο, εστιάζεται τη στιγμή που ο Αγαμέμνων πρέπει να

αποφασίσει αν θα προχωρήσει ή όχι με τη θυσία της κόρης του. Η απόφαση αυτή είναι

καθοριστική, γιατί η επιλογή του Αγαμέμνονα θα προσδιορίσει ολόκληρη αλυσίδα των

γεγονότων˙ εάν η αποστολή θα ξεκινήσει, εάν ο πόλεμος θα πραγματοποιηθεί και τελικά

εάν ο Αγαμέμνων θα γυρίσει στην πατρίδα του μετά τον πόλεμο και εάν θα  ζήσει.

          Με τις τελευταίες παρακλήσεις της Ιφιγένειας προαναγγέλλεται ολοκληρωμένη η

συνέχεια του μύθου του οίκου των Ατρειδών.  Η Ιφιγένεια δε θέλει η μητέρα της να

θρηνήσει ,αλλά η Κλυταιμνήστρα θα το κάνει, δε θέλει η αδερφή της να φορέσει πένθιμα

ρούχα, αλλά αυτό θα γίνει συνήθεια της Ηλέκτρας, μετά ζητάει από την Κλυταιμνήστρα

να αναθρέψει τον Ορέστη ως σωστό άντρα, αλλά αυτή για τη δική της προστασία δεν το

κάνει κλπ. Τελικά δεν θέλει η μητέρα της να μισήσει τον Αγαμέμνονα, αλλά η

Κλυταιμνήστρα θα τον σκοτώσει. 

Η πρόσληψη του μύθου της Ιφιγένειας στον Ζαν Ρακίνα

Η εποχή του κλασικισμού. Ο Ρακίνας και η Ιφιγένεια (Iphigénie).
                Ο Ζαν Ρακίνας (1639-1699) υπήρξε ένας από τους τρεις μεγάλους

δραματουργούς του 17ου αιώνα στη Γαλλία. Η περίοδος της δημιουργίας του Ρακίνα

συμπίπτει με την βασιλεία του Λουδοβίκου ΧΙV, του μεγάλου θαυμαστή της τέχνης.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του η λογοτεχνία ήκμασε και άρχισε η περίοδος της

ποιητικής του κλασικισμού. Το πρότυπο της ποιητικής τέχνης της εποχής αυτής  ήταν το
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αρχαίο ελληνικό θέατρο, οι τρεις τραγικοί μαζί με τον Αριστοτέλη και την Ποιητική του.

Η μεγαλύτερη έμπνευση για τον Ρακίνα ήταν ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, όχι ο

ιστορικός αλλά ο μυθολογικός. Από τα δώδεκα έργα που έγραψε, έντεκα τραγωδίες και

μια κωμωδία, συνολικά πέντε αφορούν αυτό το θέμα. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για

την κατανόηση του έργου του Ρακίνα είναι η  σχέση του με το μοναστήρι Port-Royale

και  με τoν ιανσενισμό που επέδρασε στον ηθικό-ψυχολογικό κόσμο των ηρώων του. 

          Ο 17ος αιώνας ήταν γεμάτος με ατέλειωτες αναπαραγωγές του έργου του

Ευριπίδη. Σ` όλες αυτές τις προσπάθειες υπήρχαν δυο συμβάσεις- της ερωτικής

υπόθεσης  και της ευγένειας. Ένα ζευγάρι δυο νέων, που αγαπιούνται με τρυφερά

συναισθήματα, το οποίο ενοχλείται από ένα τρίτο πρόσωπο που προσπαθεί να τους

χωρίσει με τον καταστρεπτικό του πόθο, είναι ένα τυπικό παράδειγμα αυτής της

ερωτοδουλειάς. Ο Lucas μας πληροφορεί ότι ο στόχος ενός δραματουργού ήταν το εξής:

να βρεθούν ένας ερωτευμένος, μια κοπέλα και ένας αντίζηλος στο κέντρο της πλοκής, να

τους περιπλέξει με αλληλοσυγκρουόμενες υποχρεώσεις, να εναντιώσει τα συμφέροντά

τους, να τους βασανίσει με τα πάθη τους, να γεμίσει το λόγο τους με υπερβολική

ευχαρίστηση και με εξωφρενική θλίψη. Οι χαρακτήρες στα έργα του κλασικισμού δεν

έπρεπε να ήταν είτε μεγάλοι εγκληματίες, είτε υπερβολικά δίκαιοι, αλλά θνητοί (όμως

υποχρεωτικά αριστοκρατικής καταγωγής) που κάνουν λάθη και υποφέρουν για τις

αμαρτίες τους. Τα πάθη που είχαν οι χαρακτήρες ήταν “ανώτερα”, αλλά και ανθρώπινα

και έτσι ήταν το αίτιο της καταστροφής τους. Ένας ήρωας του κλασικισμού ήταν νέος,

ωραίος, γενναιόδωρος, αριστοκρατικός και δυστυχισμένος, ενώ αντιμετωπίζει ένα

μεγάλο  εμπόδιο στο πρόσωπο είτε του πατέρα είτε του βασιλιάς (στην Ιφιγένεια ο

μεγαλύτερος κίνδυνος για τον Αχιλλέα έρχεται από τον Αγαμέμνονα). Τα κύρια πάθη του

είναι ο έρωτας και το μίσος.

Η Ιφιγένεια του Ρακίνα και η Ιφιγένεια η εν Αυλίδι του Ευριπίδη: η

λύσις. 
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          Η τραγωδία Ιφιγένεια συντέθηκε το 1674. Ο Lockart αναφέρει ότι αυτό το έργο δεν

προκάλεσε την ίδια απήχηση όπως η Ανδρομάχη όταν πρωτοπαρουσιάστηκε, ωστόσο

ήταν αυτή από όλες τις τραγωδίες του Ρακίνα που θαυμάστηκε περισσότερο, κατά τη

διάρκεια της ζωής του. 

          Ο Ρακίνας είχε, σε μεγάλο βαθμό την τραγωδία του Ευριπίδη ΙΑ ως πρότυπο και

έμεινε σχετικά κοντά στον αρχετυπικό μύθο. Ωστόσο, οι διαφορές δυο έργων υπάρχουν

και είναι φανερές, αν και ο Ρακίνας στον πρόλογό του γράφει ότι κράτησε πολύ πιστά  το

έργο του Ευριπίδη ως πηγή για την Ιφιγένειά του. Ο Ρακίνας πίστευε ότι ο Ευριπίδης

είναι ο τραγικότατος, όπως και ο Αριστοτέλης και ότι προσέφερε το πιο κατάλληλο

δείγμα της δομής μιας τραγωδίας και του τραγικού αποτελέσματος. Ο Γάλλος ποιητής

γράφει στον πρόλογό του: «Φαίνεται πως το γούστο του κοινού στο Παρίσι ταιριάζει με

το αθηναϊκό γούστο. Οι δικοί μου θεατές ταράζονται για τους ίδιους λόγους που

προκαλούσαν δάκρυα στα μάτια των πιο πολιτισμένων ανθρώπων της Ελλάδας και για

τους οποίους ο Ευριπίδης είναι τραγικότατος, που σημαίνει ότι ήξερε με ένα θαυμάσιο

τρόπο να προκαλεί τον έλεο και τον φόβο, στους οποίους βασίζεται μια τραγωδία».  

          Η μεγάλη επίδραση που είχε Ο Ευριπίδης στον Ρακίνα είναι ολοφάνερη και τα τρία

πιο “ευριπίδεια” έργα του είναι η Ανδρομάχη, Ιφιγένεια και Φαίδρα. Στην περίπτωση της

Ιφιγένειας φαίνεται πως προσπάθησε να παράγει μια κλασική τραγωδία στη γαλλική

σκηνή, με την τροποποίηση που θα κάνει το έργο αποδεκτό στο γαλλικό κοινό. Η

μεγαλύτερη διαφορά αφορά την λύση και την παρουσίαση ενός καινούριου χαρακτήρα –

την Εριφύλη. Όπως είναι γνωστό, στο τέλος της τραγωδίας του Ευριπίδη εμφανίζεται η

θέα Άρτεμις, από μηχανής θεός, η οποία σώζει την Ιφιγένεια. Ο Ρακίνας δίνει ένα

απολύτως διαφορετικό τέλος στο έργο του. Ο ίδιος, λοιπόν, αναφέρει στον πρόλογό του

ότι αν δεν έβρισκε ένα τέτοιο χαρακτήρα στο πρόσωπο της Εριφύλης, δεν θα έγραφε

ποτέ αυτή την τραγωδία: «..για ποιόν λόγο να μολύνω τη σκηνή με μια φρικτή δολοφονία

μιας τέτοιας γενναιόδωρης και χαριτωμένης προσωπικότητας, όπως έπρεπε να

παρουσιαστεί η Ιφιγένεια ». Την λύση την βρίσκει σε μια άλλη εκδοχή του μύθου,

σύμφωνα με την οποία η Ιφιγένεια είναι η κόρη της Ελένης και του Θησέα.. Η Ελένη την

έδωσε στην Κλυταιμνήστρα να την μεγαλώσει. Επίσης, ο Ρακίνας πίστευε πως το κοινό

στην εποχή του θα έβρισκε παράλογη και απίθανη την εμφάνιση μιας θεάς και την
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μεταμόρφωση της Ιφιγένειας σε ελαφίνα, την στιγμή της θυσίας. Ο Lucas θεωρεί ότι η

Ιφιγένεια είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της πρόσληψης του αρχαίου μύθου στην εποχή

του κλασικισμού και ότι «το κοινό του Ρακίνα θα ήταν σοκαρισμένο αν έβλεπε μια

θαυμάσια και ευχάριστη ηρωίδα, την Ιφιγένεια, να σφάζεται θα γελούσε αν έβλεπε μια

θεά να μετατρέπει την ηρωίδα σε ελαφίνα, την τελευταία στιγμή της θυσίας». 

          Μια από τις αιτίες για τις οποίες η θυσία της Ιφιγένειας ήταν απαράδεκτη για τον

Ρακίνα, βρίσκεται σίγουρα και στην χριστιανική ιδιοσυγκρασία του κοινού. Στην σκηνή

της εποχής του, ο ποιητής δεν μπόρεσε να παρουσιάσει αυτό που ήταν πιο τυπικό για το

αρχαίο θέατρο- ανθρωποθυσία, αιμομιξία, μοιχεία, φόνος, κλπ. Η J. Regan αναρωτιέται -

«Τότε τι είδους χαρακτήρες λαμβάνουν μέρος στις τραγωδίες της εποχής αυτή, αν η

σύμβαση του δράματος δεν παρουσιάζει τις μορφές ως Οιδίποδα, Θυέστη που τρώει τα

ίδια τα παιδία του, ή ως Πενθέα; Ποιοί χαρακτήρες της αρχαίας τραγωδίας δεν θα

σοκάρουν την ευγένεια του κοινού και παρ` όλα αυτά να είναι αναγνωρισμένες φιγούρες

του παραδοσιακού μύθου;»

          Γενικώς, το δράμα του κλασικισμού τείνει να δανειστεί επιλεκτικά στοιχεία από τις

αρχαίες πηγές (στην περίπτωση της Ιφιγένειας επιλέγοντας κλασσικές φιγούρες), αλλά

αφήνοντας έξω τις ανήθικες σκηνές. Η θυσία της Ιφιγένειας ως ενός αθώου πλάσματος,

χωρίς πάθη τα οποία θα την οδηγούσαν στο θάνατο, δεν προκαλεί τον έλεος  και τον

φόβο, αλλά τρόμο και φρίκη. Έτσι ο Ρακίνας απορρίπτει αυτή την πιθανότητα για τη

λύση του έργου του. Το μόνο κατάλληλο ήταν να παρουσιαστεί ένα πρόσωπο, αρκετά

άχαρο, που θα γινόταν κακό και αντιπαθές, δηλαδή η Εριφύλη, η βιολογική κόρη της

Ελένης και μια πολύ δυσάρεστη γυναίκα με πραγματικό της όνομα Ιφιγένεια. Όπως

είχαμε ήδη πει, ένα απαραίτητο στοιχείο της τραγωδίας ήταν μια ερωτική υπόθεση, ένα

ερωτικό τρίγωνο και έτσι ο Αχιλλέας είναι ερωτευμένος με την Ιφιγένεια και η Εριφύλη

μαζί του. Η Εριφύλη εμφανίζεται πρώτη φορά στη δεύτερη πράξη, αποκαλύπτοντας την

αντιζηλία και το μίσος που νιώθει για την Ιφιγένεια και για την αγάπη της για τον

Αχιλλέα. Σ` όλη την τραγωδία, ο συγγραφέας βαθμιαία  δείχνει την πτώση της που

προκαλείται από το καταστρεπτικό πάθος και την εκδικητικότητά της. Ο φθόνος της και

το σχέδιό της να καταστρέψει την συμπαθητική αντίπαλο οδηγεί στην ανακάλυψη του

πραγματικού της ονόματος και μ` αυτό τον τρόπο η λύση διασφαλίζεται και η πλοκή
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ολοκληρώνεται με την τέλεια οικονομία των χαρακτήρων, όπως και με το ευτυχισμένο

τέλος. Ο τελικός της αφανισμός είναι μια τέλεια λύση του μύθου και της τραγωδίας και

αυτό θα το δούμε στα λόγια του Οδυσσέα, ο οποίος μας διηγείται πως τελικά η Εριφύλη

έχει θυσιαστεί και όχι η Ιφιγένεια. 

         Οδηγούμενος από  την σύμβαση της Ποιητικής ότι η λύση μιας τραγωδίας  πρέπει

να προκύψει από την υπόθεση του ίδιου του έργου, ο Ρακίνας με την εμφάνιση του

ρόλου της Εριφύλης έλυσε ταυτοχρόνως μερικά προβλήματα της ποιητικής του

κλασικισμού.

Οι θεοί στην Ιφιγένεια η εν Αυλίδι  και στην Ιφιγένεια – ο ρόλος

των θεών στον Ρακίνα  και στον Ευριπίδη.

Οι τραγωδίες του Ευριπίδη είναι ανθρωποκεντρικές και αυτό είναι αποτέλεσμα της

επίδρασης των σοφιστών, περισσότερο του Πρωταγόρα και της άποψής του ότι ο

άνθρωπος είναι το μέτρο για τα πάντα. Οι διαφορές  από τον Αισχύλο και τον Σοφοκλή,

που υπάρχουν στα έργα του, συμπυκνώνονται στην άποψη ότι η μοίρα ενός ανθρώπου

εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο και όχι τόσο πολύ από τους θεούς και άλλες

δυνάμεις. Το θέμα της ύπαρξης των θεών στον Ευριπίδη, είναι στενά δεμένο με την λύση

στις τραγωδίες του. Σχεδόν όλες οι τραγωδίες του τελειώνουν με την εμφάνιση ενός από

μηχανής θεού. Ένας από τους λόγους γι` αυτό το γεγονός  θα μπορούσε να είναι η άποψή

του ότι  τελικά η τραγωδία  είναι, εν μέρει, ένα είδος λατρείας των θεών και ότι δεν

πρέπει να λείπει και το θρησκευτικό υπόστρωμα. Έτσι, στα έργα του οι θεοί  είναι

συνήθως σωτήρες. Τους χρησιμοποιούσε επίσης και για να ελαττώνει τη θλίψη που

προκαλούσαν τα τραγικά γεγονότα στο κοινό, δείχνοντας ότι υπεύθυνη είναι και η θεϊκή

δύναμη. Πέραν τούτου, η παράδοση απαιτούσε να παρουσιαστεί  στο τέλος του έργου η

επερχόμενη μοίρα του ήρωα.  Προφανώς, ο ρόλος των θεών τώρα είναι λιγότερο

σημαντικός με σύγκριση με τους προγενέστερους τραγικούς.

         Παρ` όλο που ο θεός υπάρχει στις τραγωδίες του Ρακίνα, δεν είναι πλέον ένας

ειδωλολατρικός θεός, ορατός και προσιτός, αλλά ο χριστιανικός Θεός,  κρυμμένος και
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μυστικός. Το ερώτημα είναι γιατί η εμφάνιση της Αρτέμιδας ήταν κοινώς αποδεκτή για

τον Ευριπίδη, ενώ για τον Ρακίνα ήταν αδύνατη. Αυτό προκύπτει από τον

προβληματισμό για τη σχέση μεταξύ θεών (Θεού) και ανθρώπων στη διαφορετική εποχή

της δημιουργίας των ποιητών. Αυτό το ζήτημα εξηγείται με το γεγονός ότι οι ποιητές

έγραφαν τις τραγωδίες τους σε δυο διαφορετικές εποχές, απομακρυσμένες περισσότερο

από δυο χιλιετίες μεταξύ τους, οι οποίες χαρακτηρίζονται από δυο διαφορετικές

προσλήψεις του κόσμου και από δυο διαφορετικές θρησκείες. Τότε παραμένει η ερώτηση

πώς είναι δυνατόν να βρεθούν οι παγανιστικοί θεοί στο θέατρο και στη σκηνή, σ` έναν

αιώνα ανανέωσης της χριστιανικής πίστης. Ίσως η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός ότι η

καθολική εκκλησία δεν αρνείται άμεσα την ύπαρξη των παγανιστικών θεοτήτων, αλλά

επιμένει στο δαιμονικό χαρακτήρα και στην αδυναμία τους μπροστά στην αληθινή

θρησκεία. Από `κει υπάρχουν πολλές ηθικές χριστιανικές διασκευές των ελληνικών

μύθων κατά τον 16ο και 17ο αιώνα. 

         Στην ΙΑ οι θεοί κινούνται ελεύθερα στη σκηνή. Η μυθολογική συνείδηση τότε ήταν

τόσο δυνατή ώστε να τους κάνει αληθινούς. Στην Ιφιγένεια του Ρακίνα οι παγανιστικοί

θεοί παρουσιάζονται όπως ο χριστιανικός Θεός, ο  οποίος είναι κρυμμένος και απρόσιτος

στους ανθρώπους. Στον Ευριπίδη οι θεοί υπάρχουν και εμφανίζονται στη σκηνή,

επηρεάζουν την εξέλιξη της πλοκής, συμμετέχουν και δίνουν τη λύση στην τραγωδία.

Στον Ρακίνα (και στα έργα του κλασικισμού) οι θεοί δεν είναι υλοποιημένοι, αλλά δρουν

πίσω από τα συμβάντα και  έτσι φαίνεται η έγνοια και το έλεός τους. Όμως, και τα δυο

έργα παρουσιάζουν με τον ίδιο τρόπο τη θέση των ανθρώπων απέναντι στους θεούς,

επειδή οι θεοί δεν τιμωρούν τον άνθρωπο της κλασικής τραγωδίας, όπως και  της

τραγωδίας του Ρακίνα,  χωρίς λόγο. Η καταστροφή ενός ανθρώπου προκαλείται από την

υπέρβαση των ορίων που κάνει ο ίδιος. Ο Ρακίνας δημιουργεί την πλοκή της Ιφιγένειας

γύρω από το μυστικό της ταυτότητας της Εριφύλης. Την κάνει να είναι ένας από τους

σημαντικότερους και σίγουρα ο πιο τραγικός ρόλος στο έργο, ο οποίος θα πληρώσει τα

πάθη του με το θάνατο. Έτσι, την λύση των δυο έργων, δηλαδή τη σωτηρία της

Ιφιγένειας,  μπορούμε να την ερμηνεύσουμε μέσα  από το πρίσμα της βούλησης των

θεών να προστατεύσουν την Ιφιγένεια ως προσωποποίηση της αθωότητας.  Στην ΙΑ την

σώζει η θεά  Άρτεμις γιατί δεν έπραξε κάτι που θα ήταν η αιτία του θανάτου της, άρα δεν
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πρέπει να τιμωρηθεί. Και στην Ιφιγένεια δεν υπάρχει ένα ρεαλιστικό κίνητρο για το

θάνατό της. Επομένως, η σωτηρία της εξασφαλίζεται με τη διαδοχή άλλων γεγονότων –

η διασκευή του μύθου στον Ρακίνα οδηγεί την Εριφύλη, η οποία πρέπει να τιμωρηθεί, σε

θάνατο και μ` αυτό τον τρόπο η Ιφιγένεια σώζεται με την έγνοια του θεού. 

          Η θυσία της Ιφιγένειας δεν παρουσιάζεται ως επιθυμία των θεών να σφάζει ένας

πατέρας την κόρη του, αλλά ως το τίμημα για την κατάληψη της Τροίας και για το

ξεκίνημα του ελληνικού στρατού. Ο Αγαμέμνονας είναι ελεύθερος να παρατήσει την

ιδέα του πολέμου, ώστε να μην εκτελεστεί η θυσία. Αλλά αυτή η απόφαση δεν θα ήταν

μόνο μια πιθανή επιλογή, την οποία μπορούν να κάνουν ελεύθερα οι άνθρωποι, αλλά και

ασεβής άρνησή τους να υπακούσουν στη θέληση των θεών. Νομίζω ότι αυτό το γεγονός

τονίζει ακόμα και περισσότερο το δισταγμό του Αγαμέμνονα, που αποτελεί το βασικό

μοτίβο και των δυο έργων. 

          Ο J. Lapp αναφέρει ότι σε κανένα άλλο έργο του Ρακίνα πριν την Ιφιγένεια, η

δράση δεν αφήνει την ανθρώπινο επίπεδο. Ακόμα και σ` εκείνα τα έργα που βασίζονται

σε ελληνικές πηγές, οι αναφορές στους θεούς είναι τυχαίες και δευτερεύουσες και δεν

είναι μπλεγμένες στην υπόθεση του έργου. Η πρώτη τραγωδία που εμπλέκει τους θεούς

είναι η Ιφιγένεια. O Ρακίνας διάλεξε το ευτυχισμένο τέλος , αλλά τελείωσε την τραγωδία

του με την αυτοκτονία της Εριφύλης πάνω στο βωμό, αντί για την υπερφυσική

μεσολάβηση της Αρτέμιδας στον Ευριπίδη. Για να έχει η Εριφύλη ένα τέτοιο τραγικό

τέλος, πρέπει να προδώσει την Ιφιγένεια και να πεθάνει από το ίδιο το χέρι της, λόγω του

έρωτα χωρίς ανταπόκριση. Οι θεοί δεν θα απαιτούσαν ένα αθώο θύμα. Ο Lapp

υποστηρίζει ότι είναι πιθανό πως η ανάμνησή του Ρακίνα για τον φιλάνθρωπο θεϊκό ρόλο

στη θυσία του Αβραάμ, όπως και η σύμβαση του Αριστοτέλη που αφορά στη μοίρα του

τραγικού ήρωα, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να μην λερώσει τη σκηνή με

το αίμα του αθώου θύματος. Συμφωνώ εν μέρει με την άποψη αυτή, γιατί κατά τη γνώμη

μου παραμένει ως εκκρεμότητα το πώς μια αυτοκτονία παρουσιάζεται ως ευτυχισμένο

και απόλυτα δικαιολογημένο τέλος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν έχουμε υπ` όψιν μας τις

αρετές του χριστιανισμού, την χριστιανική ιδιοσυγκρασία του κοινού και την αυστηρή

χριστιανική αγωγή του Ρακίνα.
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Σκηνές  και χαρακτήρες των δυο έργων.

Οι χαρακτήρες του Ρακίνα είναι περίπλοκοι και σύνθετοι και δεν μπορούν να

αναλυθούν μονόπλευρα. Όπως αναφέρει  ο R. Bart, στο θέατρο του Ρακίνα δεν υπάρχουν

μονοδιάστατοι χαρακτήρες, αλλά οι ιδιότητές τους εμφανίζονται και εξαρτώνται από τις

περιστάσεις στις οποίες βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη στιγμή.

Ο Lockert διαπιστώνει πως και τα δυο έργα αρχίζουν με το διάλογο του

Αγαμέμνονα και ενός πιστού ακόλουθού του. Ο Αγαμέμνων τον ενημερώνει για το

σχέδιό του να θυσιάσει την κόρη του και τον στέλνει με μια επιστολή ανάκλησης της

πρόσκλησής που έστειλε προς την Ιφιγένεια και την Κλυταιμνήστρα. Η μίμηση του

Ρακίνα σ` αυτή τη σκηνή είναι πραγματικά έντονη. Και στα δυο έργα υπάρχει ένας

διάλογος μεταξύ του βασιλιά και κάποιου που είναι αποφασισμένος να γίνει η θυσία (ο

Μενέλαος στον Ευριπίδη και ο Οδυσσέας στον Ρακίνα) και η συζήτηση διακόπτεται από

την άφιξη της Κλυταιμνήστρας και της Ιφιγένειας. Ο Lockert βρίσκει μια μεγάλη

ομοιότητα με τον Ευριπίδη στον τρόπο με τον οποίο ο Ρακίνας παρουσιάζει την

συνάντηση πατέρα-κόρης, δηλαδή με έναν έντονο ρυθμό μικρών λόγων, κυρίως

ερωταποκρίσεων, για να τονιστεί η δραματικότητα της σκηνής. Επίσης, και στα δυο έργα

ο Αγαμέμνων διατάζει την Κλυταιμνήστρα να μην πάει με την Ιφιγένεια στον βωμό και

στον υποτιθέμενο γάμο. Παρόμοια είναι και η σκηνή στην οποία  η πραγματική πρόθεση

του Αγαμέμνονα αποκαλύπτεται από τον ακόλουθό του, στον οποίο έχει δοθεί το γράμμα

που ποτέ δεν παραδόθηκε στην Κλυταιμνήστρα. 

          Οι γενικές ομοιότητες σε ακόλουθες σκηνές συνεχίζονται, όπως  φανερώνονται και

οι διαφορές στους χαρακτήρες δυο έργων. Ο Αχιλλέας του Ρακίνα βασίζεται έντονα στις

κλασικές πηγές. Στην Μελέτη της γαλλικής τραγωδίας του κλασικισμού ο Lockert γράφει:

«Αν δεν είναι ο Αχιλλέας του Ομήρου, τότε τουλάχιστον πλησιάζει την κοινή αντίληψη

γι `αυτόν όπως την προσλαμβάνουμε από την Ιλιάδα. Όπως και στον Όμηρο, ο Αχιλλέας

είναι γενναίος, ορμητικός, θερμόαιμος, ανυπόμονος για δόξα και κατά κάποιον τρόπο

εγωιστής.» Στην Ιφιγένεια η εν Αυλίδι ο Αχιλλέας δέχεται να βοηθήσει την Ιφιγένεια,

αρχικά όχι τόσο από οίκτο, αλλά από θυμό καθώς το όνομά του είχε χρησιμοποιηθεί
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χωρίς την άδειά του, με σκοπό να έρθει η Ιφιγένεια στην Αυλίδα και να την θυσιάσουν.

Δεν φαίνεται όχι ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την μοίρα του αγνού κοριτσιού, όσο για τη

δόξα του. Θα λέγαμε ότι ο Ρακίνας είναι πιο ήπιος ως προς την αντιμετώπιση του

χαρακτήρα του Αχιλλέα. Στην σκηνή με την Κλυταιμνήστρα και τον Αχιλλέα η

διαπραγμάτευση του μύθου από τον Ρακίνα αλλάζει. Ο Γάλλος ποιητής δεν παρουσιάζει

έναν απρόθυμο Αχιλλέα, αλλά έναν ήρωα, ο οποίος είναι ανυπόμονος να σώσει τη

γυναίκα που αγαπάει.  Μπορούμε να πούμε ότι ο Ρακίνας εδώ είναι εξαιρετικά έντονος

στην παρουσίαση της γονατισμένης βασίλισσας, η οποία ικετεύει τον Αχιλλέα να σώσει

την Ιφιγένεια. Ίσως κανένας άλλος συγγραφέας της εποχής του δεν θα τολμούσε να

δείξει την ταπεινωμένη θέση μιας γονατισμένης  βασίλισσας, επειδή κάτι τέτοιο θα

μπορούσε να θεωρηθεί ως παραβίαση του biensenace. Στην Ιφιγένεια η έμφαση

στρέφεται προς τον έρωτα και όχι αποκλειστικά στην προσβολή που νιώθει ο Αχιλλέας.

Αν και ο δικός του ήρωας είναι βεβαρημένος με το γεγονός ότι το όνομά του έχει

χρησιμοποιηθεί διαστρεβλωτικά, εδώ είναι τόσο σίγουρος για την ικανότητά του να

σώσει την Ιφιγένεια ώστε η έμφαση στρέφεται προς τον έρωτα και όχι αποκλειστικά

στην προσβολή που νιώθει. 

         Ο Αγαμέμνων, η Κλυταιμνήστρα και ο Οδυσσέας του Ρακίνα είναι με τον ίδιο

τρόπο αντιγραφές από την ελληνική λογοτεχνία. Η χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα του

Αγαμέμνονα είναι η αλαζονεία της εξουσίας. Ωστόσο, ο Ρακίνας έχει κάνει αυτό τον

χαρακτήρα λίγο πιο συμπαθητικό με την επινόηση της ανανεωνόμενης προσπάθειάς του

να σώσει την κόρη του, όταν έφτασε η ώρα της θυσίας. Η Κλυταιμνήστρα

αντιμετωπίζεται ως λιγότερο ανυπότακτη στην εντολή του Αγαμέμνονα να μην

παρευρίσκεται στον γάμο της Ιφιγένειας. Πραγματικά, θα ήταν ανεπίτρεπτο για το

γαλλικό κοινό στην εποχή της Μεγάλης μοναρχίας, να δει την Κλυταιμνήστρα να

αψηφήσει τη διαταγή του συζύγου της, όπως συμβαίνει στο ελληνικό έργο. Ο Οδυσσέας

του Ρακίνα, όπως και ο παραδοσιακός Οδυσσέας, βάζει το κοινό καλό υπεράνω όλων,

αλλά δεν είναι υπερβολικά σκληρός όταν η θυσία δεν πραγματοποιείται. Πλέον, αυτός

είναι που βιάζεται να πει τα καλά νέα στην Κλυταιμνήστρα.

          Εδώ πρέπει να προστεθεί  η άποψη του Bart ότι μεταξύ των χαρακτήρων του

Ρακίνα υπάρχουν δυο είδη σχέσεων ˙ οι σχέσεις που βασίζονται στο πάθος και οι σχέσεις
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που βασίζονται στην εξουσία. Οι κύριοι χαρακτήρες στην Ιφιγένεια είναι ο Αγαμέμνων, η

Κλυταιμνήστρα, η Ιφιγένειας, η Εριφύλη, ο Αχιλλέας και ο Οδυσσέας και συμφωνώ

απόλυτα με τον Lockert ότι αυτοί συγκρούονται συνεχώς μεταξύ τους- ο Αχιλλέας με τον

Αγαμέμνονα, η Κλυταιμνήστρα με τον Αγαμέμνονα, ο Οδυσσέας με τον Αγαμέμνονα, η

Ιφιγένεια με την Εριφύλη και με τον Αχιλλέα, κλπ.  

         Το εντελώς καινούριο στοιχείο της Ιφιγένειας είναι βασικά αυτό που συνδέεται με

το μέρος που έχει να κάνει με την Εριφύλη. Τον χαρακτήρα της τον έπλασε ο Ρακίνας

γιατί ένιωθε ότι το κοινό θα θεωρούσε τη σφαγή της Ιφιγένειας απαράδεκτη και γιατί δεν

μπορούσε να δεχτεί την παραδοσιακή εκδοχή του μύθου με τη θαυματουργή σωτηρία.

Έτσι ο Ρακίνας στράφηκε στην λογοτεχνική νοοτροπία της εποχής του. Ότι η Εριφύλη,

όπως και η Ιφιγένεια, είναι ερωτευμένη με τον Αχιλλέα και ότι το χωρίς ανταπόκριση

πάθος της προκαλεί ένα φονικό μίσος, είναι ένα καθαρό, τυπικό χαρακτηριστικό του

κλασικισμού. Για να εμποδίσει την Ιφιγένεια να έρθει στην Αυλίδα, ο Αγαμέμνονας

ισχυρίζεται ότι ο Αχιλλέας άλλαξε τη γνώμη του σχετικά με τον γάμο και ότι η αιτία ήταν

η Εριφύλη.  Ένα τέτοιο καινούριο στοιχείο ήταν απαραίτητο για τον Γάλλο δραματουργό

του 17ου αιώνα, επειδή έτσι ενέπλεξε μια δεύτερη γυναίκα και την πιθανή ζήλια της. Η

Εριφύλη διακατέχεται από την ιδέα ότι είναι θύμα της σκληρής μοίρας και πιστεύει πως

γι` αυτό το λόγο κάθε συμπεριφορά της δικαιολογείται. Εάν μισεί την Ιφιγένεια, αυτό δεν

συμβαίνει  μόνο επειδή ο Αχιλλέας την αγαπάει, αλλά και επειδή είναι η κόρη του

Αγαμέμνονα, και αντίθετα με αυτήν, είναι μια πριγκίπισσα σεβαστή και αγαπητή από

όλους. Η Εριφύλη είναι μια φιγούρα της παραδοσιακής σύνθεσης, επειδή  μ` αυτό τον

τρόπο στο έργο διασφαλίζεται η ίντριγκα ως ένα σημαντικό στοιχείο στον κλασικισμό.

Αν και δεν ανήκει στον ηρωικό κόσμο του μακρινού παρελθόντος και του Ευριπίδη,

βοηθάει να εξασφαλιστεί το ευτυχισμένο τέλος των ηρώων στο μέλλον. 

          Η Ιφιγένεια του Ρακίνα είναι ένας πολύ διαφορετικός άνθρωπος από το ντροπαλό

και έπειτα ηρωικό κορίτσι στον Ευριπίδη. Θα αναλύσουμε τον χαρακτήρα της πιο            

        διεξοδικά σ` ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Εδώ θέλω να αναφερθώ στα πιο

χαρακτηριστικά στοιχεία της. Όπως ισχυρίζεται ο Lockert, στην Ιφιγένεια παρουσιάζεται
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ως μια ώριμη γυναίκα, μια ατάραχη πριγκίπισσα, έτοιμη να θυσιάσει τον εαυτό της αν

αποφασίσει έτσι ο πατέρας της και της οποίας η αφοσίωση προέρχεται από υπακοή, και

όχι από καμία έξαρση πατριωτισμού. Όπως και στον Ευριπίδη η φύση της αποκαλύπτεται

όταν  κάνει την απολογία της στον Αγαμέμνονα. 

           Θα έπρεπε να αντιληφθεί προσεκτικά ότι πριν το τέλος της τραγωδίας του

Ευριπίδη, η Ιφιγένεια είναι συνειδητά ή ασυνείδητα μισοερωτευμένη με τον εξαίσιο

νεαρό ήρωα που προσέφερε τον εαυτό του ως σωτήρα της. Δηλαδή, ο Ρακίνας ούτε

δημιούργησε τον έρωτα τους, ούτε τον παρουσίασε με απλά ρομαντικά στοιχεία.

Επέκτεινε εν μέρει και έδωσε έμφαση σε ένα έρωτα που ήταν ήδη παρουσιασμένος  στο

πρωτότυπο. Οι αλλαγές του Ρακίνα μόνο δίνουν στον έρωτά τους μια πιο σημαντική

θέση στο έργο από αυτήν που είχε προηγουμένως στον Ευριπίδη. Το βίαιο ξέσπασμα της

ζήλιας της Ιφιγένειας για την Εριφύλη φαίνεται κάπως αταίριαστο για τον χαρακτήρα

της, όπως και η άμεση αποδοχή τής της ιδέας ότι η Εριφύλη είναι ερωτευμένη με τον

Αχιλλέα και έχει αιχμαλωτίσει την καρδιά του. Αυτή η σκηνή είναι συμβατή με το

παραδοσιακό μοτίβο ότι όλοι οι ερωτευμένοι (συνήθως είναι τρεις) είναι  επιρρεπείς προς

την έντονη ζήλια σε κάθε ευκαιρία. Η Ιφιγένεια απευθύνεται στην Εριφύλη όχι με θυμό,

αλλά με απόγνωση και οδύνη. Μόνο γι` αυτό το λόγο επιτρέπεται στην Ιφιγένεια να

μιλήσει μ` αυτό τον τρόπο, γιατί έτσι επικρατεί το απαραίτητο υψηλό ύφος του

κλασικισμού. 

Η Ιφιγένεια ως ηρωίδα (το ηρωικό στοιχείο) στον Ευριπίδη και

στον Ρακίνα. Το τελετουργικό στοιχείο στις δυο τραγωδίες

Στο κέντρο της αρνητικής κριτικής του Αριστοτέλη για την ΙΑ βρίσκεται το θέμα

του ηρωισμού της Ιφιγένειας και το είδος της αρετής που μια γυναίκα μπορεί να έχει.Ο

Αριστοτέλης αναφέρει αυτό το έργο ως παράδειγμα όχι καλά συνδεδεμένης πλοκής και

ασυνεπούς χαρακτήρα, λόγω της απότομης μετατροπής της Ιφιγένειας σχετικά με το

θάνατο. Η μετατροπή από το κορίτσι το οποίο ζητά  ικετευτικά να ζήσει στην ηρωίδα, η

οποία αποδέχεται να πεθάνει για την πατρίδα της, είναι απροετοίμαστη και ξαφνική. Ο
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Αριστοτέλης θεωρεί ότι η σκηνή με την ικεσία της Ιφιγένειας είναι ένας υποβιβασμός

του χαρακτήρα της που γίνεται χωρίς κίνητρο, ενώ η τελική της απόφαση να πεθάνει

είναι μια ακατάλληλη εκδήλωση ανδρικού ηρωισμού. Η J. Regan πιστεύει πως ο

Ευριπίδης μ` αυτό τον τρόπο «πειραματίζεται» με τον ορισμό του ηρωισμού, της τιμής,

της αρετής και με τον ρόλο της ηρωίδας στην τραγωδία. Η θετική κριτική της

«διαφορετικής» Ιφιγένειας εστιάζεται στη προθυμία της να πεθάνει για την ελευθερία της

Ελλάδας, βρίσκοντας σ` αυτήν την ιδεαλιστική απόφαση μια ώριμη σκέψη ότι το

πανελλήνιο ζήτημα πάντα κυριαρχεί επί των ατομικών αναγκών. Αν πιστεύαμε πως η

θυσία της Ιφιγένειας πραγματοποιήθηκε μόνο εξαιτίας της απληστίας και της φιλοδοξίας

του διεφθαρμένου ηγέτη Αγαμέμνονα, θα παραλείπαμε το γεγονός της μετατροπής της

ίδιας της ηρωίδας. 

Είναι ενδιαφέρον ότι η Ιφιγένεια του Ρακίνα δεν κέρδισε σε ίδιο βαθμό την

προσοχή των κριτικών, όσο το έργο του Ευριπίδη. Ίσως η προσοχή των κριτικών  δεν

στράφηκε τόσο πολύ στην απόφαση της Ιφιγένειας να θυσιαστεί και στο επίμονο θέμα

του γάμου ως θυσία, αλλά  στην ερωτική υπόθεση του έργου μεταξύ της Ιφιγένειας, της

Εριφύλης και του Αχιλλέα. Φαίνεται ότι ο Ρακίνας παρέσυρε το κοινό του στο να

αδιαφορήσει για την βαρβαρότητα της ανθρωποθυσίας και αντί αυτής πρόβαλλε την

Εριφύλη, την ηρωίδα την οποία κατέβαλαν ανεξέλεγκτα πάθη. Συμφωνώ απόλυτα με την

άποψη της J. Regan ότι  «η βία  ερωτοποιήθηκε». Στην περίπτωση που ο Ευριπίδης

παραβιάζει την ιεροτελεστία, συγχωνεύοντας τον γάμο με τη θυσία, ο Ρακίνας

εμπλουτίζει το τελετουργικό με την ερωτική εμπλοκή. Και οι δυο τραγικοί εκθέτουν τη

διαστρέβλωση της τελετουργίας και το ζήτημα του ηρωισμού της Ιφιγένειας ως

πρωταγωνίστριας.  

Όπως και ο Ευριπίδης, ο Ρακίνας συνθέτει το έργο του γύρω από το θέμα της

συγχώνευσης της τελετουργίας του γάμου με την τελετουργία της θυσίας και καταλήγει

με την νέα ερμηνεία της ανθρωποθυσίας ως αυτοθυσίας. 

          Και οι δυο τραγωδίες τελειώνουν μ` έναν αποτυχημένο γάμο (που δεν

πραγματοποιείται) και μ` ένα θάνατο που γίνεται στο ιερό. Αυτός ο συμβολισμός είναι

πραγματικά έντονος. Ο βωμός προσφέρει ταυτόχρονα την ιδέα της γέννησης και του

θανάτου, όπως και μια θυσία μπορεί να συνενώνεται με έναν φόνο και τα γαμήλια
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τραγούδια μπορούν να γίνουν θρήνος. Η J. Regan τονίζει ότι ο Ευριπίδης έδωσε

περισσότερη σημασία στις πολιτικές συνέπειες της θυσίας, ενώ ο Ρακίνας εστίασε

περισσότερο στην ψυχολογική διάπλαση των χαρακτήρων που μεταχειρίζονται την

έννοια της τελετής και του ιερού χώρου.  

          Για να καταλάβουμε καλύτερα εμείς σήμερα τη σημασία της θυσίας στην Αρχαία

Ελλάδα, θα αναφερθούμε με λίγα λόγια σ` αυτό το θέμα. Η θυσία εγκατέστησε και

κωδικοποίησε την επικοινωνία μεταξύ θεότητας και ανθρώπων μέσω των προσφορών. Η

διαταραχή αυτής της πράξης βάζει την κοινωνική και την ηθική τάξη του ανθρώπου σε

αναταραχή. Σύμφωνα με τον Ησίοδο αυτό που χωρίζει τους ανθρώπους από τα ζώα είναι

η ικανότητα να γνωρίζουν δίκην και έτσι ο άνθρωπος δεν θα τρώει το γένος του. Τότε

προκύπτει η ερώτηση ˙ είναι ηθικό να προσφέρονται ανθρωποθυσίες στους θεούς;  Η J.

Regan παραπέμπει στην σπουδαία ερευνήτρια της ιεροτελεστίας  στην αρχαιότητα Foley,

η οποία δηλώνει ότι η εθελοντική θυσία μιας παρθένας έχει μεγάλη επανορθωτική

δύναμη. Η ίδια αναφέρει ότι το θύμα είναι αγνό και πάει στο θάνατο πρόθυμα και

σιωπηλά. Ανταλλάσσοντας τον εαυτό του για την κοινότητα, το θύμα  μπορεί συμβολικά

να σώσει την ταραγμένη κοινωνία. Βέβαια, στην περίπτωση της Ιφιγένειας μπορεί να

αναρωτηθεί κανείς εάν και σε πόσο βαθμό, η αυτοθυσία είναι όντως εθελοντική. 

          Παρόλο που οι σχολιαστές του θέματος της ανθρωποθυσίας δεν συμφωνούν

απόλυτα για την ύπαρξή της στο παρελθόν, είναι φανερό ότι αυτή η τελετή ως φαινόμενο

και ως λογοτεχνικό μοτίβο ήταν συνηθισμένο ιδιαίτερα στην τραγική σκηνή. Στους

μύθους η ανθρωποθυσία πραγματοποιείται ως θάνατος μίας νέας κοπέλας, η οποία

σύμφωνα με τον χρησμό, θυσιάζεται (πρόθυμα) για να αποτρέψει την καταστροφή ή τους

εχθρούς από την πόλη και να εγγυηθεί τη νίκη πριν τον πόλεμο. Επομένως,

ξαναερχόμαστε στο ζήτημα του  γυναικείου  ηρωισμού θέτοντας την ερώτηση γιατί η

θυσίας της νέας παρθένας  ήταν τόσο αναγκαία για την στρατιωτική επιτυχία, εάν ο

πόλεμος ήταν αυστηρά πεδίο για άντρες; Όπως λέει η Ιφιγένεια στην Κλυταιμνήστρα

στην ΙΑ «όπως οι άντρες πάνε στον πόλεμο, οι κοπέλες θυσιάζονται / όλοι για το καλό

της πόλης.» Άρα η εθελοθυσία μιας παρθένας είναι αντιστοιχεί στο κουράγιο και στον

πατριωτισμό των αντρών στον πόλεμο. Η J. Regan υποστηρίζει ότι ο γυναικείος

ηρωισμός παρουσιάζεται ως παράδειγμα για να ντροπιαστούν οι άντρες ήρωες σε κάποια
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συγκεκριμένη στιγμή. Πιστεύει πως ο Αριστοτέλης είχε μάλλον  αυτό  υπ` όψιν του, όταν

γράφει πως η Ιφιγένεια παρουσιάζει έναν ηρωισμό μη κατάλληλο για το φύλο της,  και μ`

αυτό τον τρόπο δείχνει την αδυναμία των αντρικών χαρακτήρων. Συμφωνώ εν μέρει με

την άποψη αυτή, επειδή την βρίσκω λίγο φεμινιστική. Νομίζω ότι η συμπεριφορά της

Ιφιγένειας, δηλαδή η “απότομη μετατροπή της” απαιτείται από την ίδια πλοκή  του έργου

και επειδή ο στόχος ήταν να προβληθεί η ιδέα του κοινού καλού, και όχι επειδή ο

Ευριπίδης ήθελε να κάνει τον ηρωισμό της μη κατάλληλο για μια γυναίκα. 

Θυσία και γάμος.

          Στις αρχαίες τραγωδίες υπάρχουν αρκετά παραδείγματα παρθένων για τις οποίες ο

θάνατος σήμαινε γάμος, παραδείγματος χάριν η Αντιγόνη, η Κασσάνδρα και τελικά η

Ιφιγένεια. Όλες αυτές είναι νύφες του Άδη. Αν αντιληφθούμε ότι ο γάμος καθορίζει τη

σχέση άντρα-γυναίκας και η θυσία καθορίζει τη σχέση θεού-ανθρώπου και

ανθρώπου-θύματος, θα καταλάβουμε εύκολα πόσο μεγάλος συμβολισμός υπάρχει μεταξύ

των δύο τελετών. Στα έργα του Ευριπίδη, το θέμα της θυσίας κατέχει ένα σημαντικό

μέρος. Σαν να ήταν απαραίτητος ο βιασμός του ατομικού για να αποκτηθεί το συλλογικό

καλό. Όπως αναφέρει η J.Regan, η τελετουργία και η διαστροφή της ήταν πάντα μέρος

του μύθου της Ιφιγένειας και από την άλλη οι πρώτες αναφορές της λένε ότι η θυσία δεν

πραγματοποιήθηκε.  Σ` όλες τις αρχαίες εκδοχές του μύθου της Ιφιγένειας και της

διάσωσής της, η τελετουργική αντικατάσταση γινόταν με τρεις πιθανούς τρόπους –

αντικατάσταση με είδωλο, μ` ένα ζώο (συνήθως με μια ελαφίνα) και με μεταφορά της

από το βωμό σ` ένα μακρινό τόπο. Στον Ρακίνα η Ιφιγένεια σώζεται με την αυτοκτονία

της άλλης ηρωίδας.

Αυτό που είναι αξιοπρόσεκτο στον Αγαμέμνονα του Αισχύλο όπου η θυσία

πραγματοποιείται, είναι ότι αυτός επιμένει στη βίαιη διάπραξη της ανθρωποθυσίας. Η

περιγραφή του είναι σύντομη, αλλά αναφέρει αρκετά στοιχεία στα οποία βασιζόταν

έπειτα ο Ευριπίδης. Σιωπηλή, ταπεινωμένη και απελπισμένη η Ιφιγένεια προσφέρεται

απρόθυμα στους θεούς. Αυτή είναι η πρώτη και απόλυτη παραβίαση της πράξης της
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θυσίας, επειδή το θύμα υποχρεωτικά έπρεπε να είναι πρόθυμο για τη θυσία. Η

μεγαλύτερη και η πιο απροσδόκητη καινοτομία του τρόπου με τον οποίο ο Ευριπίδης

μεταχειρίστηκε τον μύθο της Ιφιγένειας, είναι ότι ο θάνατός της δεν προαπαιτείται. Ο

Κάλχας, ο οποίος δεν είναι παρών στο έργο, αλλά που ο χρησμός του αναφέρεται από

τον Αγαμέμνονα, δηλώνει ότι η Άρτεμης απαιτεί τη θυσία μόνο αν ο ελληνικός στρατός

επιθυμούσε να αποπλεύσει για την Τροία . Με άλλα λόγια, η θυσία δεν απαιτείται ούτε

από την οργή της Αρτέμιδας, ούτε για να αποφευχθούν τα βάσανα ή το λοιμό. Η J. Regan

διαπιστώνει πως η μαντεία αφήνει στον Αγαμέμνονα να αποφασίσει τι θα κάνει σχετικά

με τη θυσία και τονίζει το γεγονός ότι η επιλογή του πρέπει να αντιληφθεί μέσα σε

πολιτικά πλαίσια και όχι υπό το καθεστώς θεϊκής διαταγής. Στον Ρακίνα επίσης η

Άρτεμης απαιτεί το αίμα της Ιφιγένειας για το ξεκίνημα  των ανέμων, άρα για την αρχή

του πολέμου και ο δισταγμός  του Αγαμέμνονα ως πατέρα και ηγέτη είναι ένα από τα

κύρια μοτίβα σ` όλο το έργο. 

Μια άλλη καινοτομία του Ευριπίδη, την οποία ακολουθεί και ο Ρακίνας, είναι ότι

μεταμφιέζει τη θυσία της Ιφιγένειας σε γάμο με τον Αχιλλέα και αυτό είναι ακόμα ένα

βασικό μοτίβο της πλοκής. Είναι σαφές ότι πολλοί παραλληλισμοί αυτών των δυο

τελετών επιτρέπουν την συγχώνευση μεταξύ τους, με σκοπό να δημιουργηθούν έντονες

και οδυνηρές σκηνές γεμάτες με δραματική ειρωνεία, στις οποίες ο Αγαμέμνων, η

Κλυταιμνήστρα και η Ιφιγένεια είναι παρόντες. Κάτι άλλο που πετυχαίνεται μ` αυτό είναι

ότι ο Αγαμέμνων έτσι αποκτάει μια ψυχολογική πολυπλοκότητα, η οποία λείπει στις

άλλες εκδοχές του μύθου, και η οποία τονίζεται συνεχώς σ` αυτές τις δυο τραγωδίες.

Διστακτικός και αναποφάσιστος, ο Αγαμέμνων αλλάζει τη  γνώμη του αστραπιαία και

συχνά. Κατά την J. Regan, αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να ονομαστεί ψυχολογία του

δισταγμού. Η ένταση μεταξύ της δημόσιας απάτης του και της προσωπικής του αγωνίας

είναι ολοφάνερη από την αρχή του έργου. 

          Μια από τις πιο κρίσιμες σκηνές στην Ιφιγένεια η εν Αυλίδι  είναι αυτή μεταξύ της

Ιφιγένειας και του Αγαμέμνονα, όταν η Ιφιγένεια ικετεύει τον πατέρα της να μη την

θυσιάσει. Τότε φέρνει στην μνήμη της το παρελθόν, την παιδική της ηλικία τις στιγμές

όταν καθόταν στα γόνατα του πατέρα της παίζοντας με την γενειάδα του και θυμάται πως

υποσχέθηκαν ότι θα προσέχουν ο ένας τον άλλο. Αυτή η επιστροφή στην παιδική ηλικία
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με τις ζεστές σκηνές της σχέσης πατέρα-κόρης υπάρχουν και στα δυο έργα. Την ειρωνεία

βέβαια την βρίσκουμε στην επιθυμία του Αγαμέμνονα να δει την κόρη του ευτυχισμένη

στο σπίτι του άντρα της, όπως θυμάται η Ιφιγένεια. Αναφέρω εδώ την παραπομπή της

Regan στον C: Mercier: «Εδώ βλέπουμε μια από τις πιο τραγικές σκηνές ανάμεσα σε

όλες τις τραγωδίες, στην οποία μια κόρη ξαναζεί την τρυφερότητα της παιδικής ηλικίας

και ικετεύει  τον πατέρα της να την σώσει και ο ίδιος ανίκανος την κοιτάει, ενώ ο μικρός

της αδερφός δίπλα βλέπει τον πατέρα του ο οποίος είναι έτοιμος να θυσιάσει την αδερφή

του.» Και τέλος, ο Αγαμέμνων, παρ` όλα αυτά απορρίπτει την ικεσία της Ιφιγένειας.

Ειρωνικά, στους στίχους 1148-1154 στην ΙΑ, η Κλυταιμνήστρα διηγείται το παρελθόν

της, όταν ο Αγαμέμνων σκότωσε τον προηγούμενο άντρα της και το παιδί της, και τονίζει

ότι ο Αγαμέμνων απέφυγε την τιμωρία ικετεύοντας τον πατέρα της, τον Τυνδάρεω, να

τον σώσει. Ο Αγαμέμνων ακόμα μια φορά, πριν αφήσει την κόρη του στο θάνατο,

υπερασπίζει την απόφασή του ισχυριζόμενος ότι νοιάζεται για την ελευθερία της

Ελλάδος. Από αυτό το σημείο η αγωνία στην σχέση πατέρα-κόρη τελειώνει επειδή ο 

Αγαμέμνων είναι τώρα μόνο ηγέτης των Ελλήνων. Στην Ιφιγένεια αυτή η σκηνή

παρουσιάζεται λίγο πιο ήρεμη, η Ιφιγένεια δεν ικετεύει τον πατέρα της να ζήσει, αλλά

παραδέχεται το χρέος  προς αυτόν και προς τον ανώτερο σκοπό. Ο Αγαμέμνων φοβάται

τους στρατιώτες που περιμένουν να εκτελεστεί η θυσία. Ξαναέρχεται η επιθυμία του να

την σώσει και αποστέλλει το δεύτερο γράμμα. Φαίνεται πως ο δισταγμός του συνεχίζεται

 αν και η απόφασή του είναι αμετάβλητη.

Η μεταστροφή της Ιφιγένειας.

          Σχετικά με την μεταστροφή της Ιφιγένειας υπάρχουν πολλές ερμηνείες, ιδιαίτερα

για την Ιφιγένεια η εν Αυλίδι. Μια θα μπορούσε να είναι ότι η ηρωίδα ερωτεύεται με τον

Αχιλλέα, μόλις τον βλέπει και επομένως επιλέγει να θυσιαστεί για να τον σώσει από τον

πιθανό θάνατο, σε περίπτωση που θα την υπερασπιζόταν. Αυτή η ερμηνεία μάλλον

παραβλέπει τα τελευταία λόγια της Ιφιγένειας για την επιθυμία της να σώσει την Ελλάδα.

Μια άλλη ερμηνεία μπορεί να είναι ότι η Ιφιγένεια στρέφεται από την αγάπη για τον

πατέρα της προς την αγάπη και αφοσίωση στην πατρίδα. Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή,
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ο θάνατός της βεβαιώνει την ιεραρχία στην οποία η θέση της γυναίκας είναι κατώτερη. Η

άποψη της J. Regan εστιάζεται στο ότι η επιθυμία της Ιφιγένειας για ένα κανονικό γάμο

μετατρέπεται σε ένα γάμο με τον Άδη. Δηλαδή, μόνο το αντικείμενο της επιθυμίας της

άλλαξε.  

          Η απόλυτη βεβήλωση της σωστής τελετής της θυσίας αποδεικνύεται από τα λόγια

του Αχιλλέα, ότι η Ιφιγένεια θα θυσιαστεί ακόμα και με τη βία. Για να είναι μια θυσία

έγκυρη, το θύμα πρέπει να συμφωνήσει να θυσιαστεί. Έτσι η Ιφιγένεια αντιλαμβάνεται

ότι είτε θα την πάνε στο βωμό βίαια, είτε μπορεί να επιλέξει μόνη της να πάει. Γι` αυτό

το λόγο, η ερμηνεία της μετατροπής της επιθυμίας της και της τελικής της απόφασης,

θέλει πολύ προσοχή. Η απόφασή της να πεθάνει για την πατρίδα και να δώσει τη ζωή της

για ένα μεγαλύτερο σκοπό, είναι παραδοσιακά μια αρετή ενός αντρικού ήρωα. Το κοινό,

αρχαίο ή μοντέρνο, περιμένει μια τέτοια συμπεριφορά από ένα μεγάλο ήρωα του

πολέμου. Επομένως παραμένει η ερώτηση εάν η Ιφιγένεια είναι ένα πρόθυμο θύμα και

έτσι μετατρέπει τη θυσία σε αυτοθυσία. Νομίζω ότι πρέπει να τονιστεί πως η ηρωίδα δεν

έχει άλλη επιλογή από το να πεθάνει. Η Regan θεωρεί ότι η τελική της επιλογή θα της

επιτρέψει να πεθάνει με κάποια αξιοπρέπεια. Από τη διήγηση του αγγελιοφόρου στην

Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε τη στιγμή της θυσίας, εάν και πώς

εκτελέστηκε η θυσία, αλλά είναι σίγουρο ότι η Ιφιγένεια σώζεται και γίνεται αθάνατη

από την Άρτεμη, ενώ στην Ιφιγένεια ο Κάλχας αποκαλύπτει ότι οι θεοί απαιτούν την

Εριφύλη, την κόρη της Ελένης και του Θησέα και η ιδία αυτοκτονεί. Στην εκδοχή του

Ευριπίδη, ο θάνατος της Ιφιγένειας δεν είναι φόνος επειδή η Ιφιγένεια συμφώνησε να

πεθάνει, όμως δεν είναι ούτε σωστή θυσία γιατί παραβιάστηκε η σύμβαση της σωστής

τελετής και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι  αυτοθυσία μόνο με την έννοια ότι η

επιλογή της ήταν περιορισμένη και αμφισβητήσιμη.

          Έχει ειπωθεί αρκετές φορές ότι πολλά στοιχεία της τραγωδίας του Ρακίνα

βρίσκονται στο πρωτότυπο, στην Ιφιγένεια η εν Αυλίδι. Εν τω μεταξύ ο Ρακίνας

συγχωνεύει την τελετή του γάμου και της θυσίας, οι γυναίκες πρωταγωνίστριες

αποτυγχάνουν στην προσπάθεια να ικετεύσουν τον Αγαμέμνονα να αλλάξει την απόφασή

του, ο χρησμός δεν απαιτεί οριστικά τη θυσία, ο Αγαμέμνων ζει μια μεγάλη εσωτερική

διαμάχη κλπ. Όλα αυτά τα επεισόδια κατέχουν                                                  μεγάλο
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ρόλο στην πλοκή των δυο έργων. Φαίνεται ότι κριτικές του έργου του Ρακίνα δεν  έχουν

εξετάσει αρκετά προσεκτικά το μοτίβο της θυσίας της Ιφιγένειας, αν και η τραγωδία

οικοδομήθηκε γύρω από το θέμα της διπλής χρήσης του βωμού- ως ιερού μέρους της

θυσίας και της τελετής του γάμου. Αντίθετα, η προσοχή των κριτικών εστιαζόταν στην

παθιασμένη οργή της Εριφύλης και στην διαφορετική λύση που έδωσε ο Ρακίνας στο

έργο του. Η καινούρια λύση από τον Ρακίνα είναι το αποτέλεσμα της υποχρέωσής του να

κρατήσει την σύμβαση του bienseances και να προσαρμόσει το έργο του Ευριπίδη στο

κοινό της εποχής του.  Η τραγωδία τελειώνει με την νέα ερμηνεία της ανθρωποθυσίας ως

αυτοθυσίας. Οι παραλληλισμοί στη δομή των δυο τραγικών είναι πάρα πολύ σημαντικοί,

ειδικά αν έχουμε υπ` όψιν μας ότι και οι δυο πραγματεύτηκαν το μύθο της Ιφιγένειας με

ένα παράδοξο με το οποίο κατά κάποιο τρόπο αυτή πεθαίνει και επιζεί από τον ιερόσυλο

χρησμό την ίδια στιγμή.  

Όσον αφορά τον υποτιθέμενο γάμο της Ιφιγένειας και του Αχιλλέα και τη θυσία,

είπαμε πως υπάρχουν διάφορες  εκδοχές του μύθου της Ιφιγένειας και ότι ο Ευριπίδης

ήταν ο πρώτος που έκανε τη θυσία της το κεντρικό άξονα του έργου. Ο Ρακίνας όπως ο

Ευριπίδης αρχίζει την τραγωδία του με τη σκηνή στην οποία ο Αγαμέμνων υποφέρει για

την μοίρα της κόρης του. Έπειτα, η σύγχυση και η συγχώνευση των τελετών του γάμου

και της θυσίας γίνονται το κεντρικό μοτίβο. Όπως και στο αρχαίο κείμενο, έτσι και στην

Ιφιγένεια, ο βασιλιάς προσπαθεί να απομακρύνει την Κλυταιμνήστρα από το βωμό και

την τελετή, ενώ αυτή επιμένει στο δικαίωμά της να είναι παρούσα, ως μητέρα της νύφης. 

Στο μέσο της τραγωδίας, ο δούλος Αρκάς ακούσια αποκαλύπτει την απάτη του

Αγαμέμνονα για την Κλυταιμνήστρα, την Ιφιγένεια και τον Αχιλλέα. Η ίδια σκηνή της

αναγνώρισης βρίσκεται και στο κέντρο του Ευριπίδειου έργου. Ο Ρακίνας ίσως

προσφέρει μια πιο διστακτική αποκάλυψη του τεχνάσματος του Αγαμέμνονα. Ο αρχικός

σκοπός του Αρκά είναι να φέρει την Ιφιγένεια στο βωμό. Αντίθετα με τον υπηρέτη στην

Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, ο Αρκάς  είναι επικίνδυνα κοντά στην ολοκλήρωση αυτού. Αυτή η

σκηνή της αναγνώρισης αναγκάζει τον κάθε χαρακτήρα να καταλάβει τον πραγματικό

σκοπό του Αγαμέμνονα, να συνειδητοποιηθεί  ότι ο γάμος θα γίνει  θυσία. Η
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Κλυταιμνήστρα τώρα αντιλαμβάνεται την άρνηση του άντρα της να συμμετάσχει και η

ίδια στην τελετή. Όπως ο Ευριπίδης, έτσι και ο Ρακίνας παρουσιάζει την Ιφιγένεια ως

«νύφη του Άδη» τη στιγμή του θανάτου της.  

          Όταν η Κλυταιμνήστρα στην Ιφιγένεια καταλαβαίνει πως ο Αγαμέμνων δίνει

έμφαση στην πολιτική του δύναμη ως ηγέτης ενός στρατού και όχι στον οικογενειακό

του ρόλο και ότι η Ιφιγένεια θα θυσιαστεί, τον προκαλεί να θυσιάσει και τις δυο

ονομάζοντάς τον «ανελέητο πατέρα και κτηνώδη άντρα». Είναι προφανές ότι έτσι η

Κλυταιμνήστρα θέλει να δείξει την απανθρωπιά του. Όμως και κάτι άλλο πρέπει να

τονιστεί εδώ˙ η ειρωνεία βρίσκεται στο γεγονός ότι η ίδια η Κλυταιμνήστρα είναι

προκαθορισμένη από την μοίρα να σφάξει τον Αγαμέμνονα και την Κασσάνδρα όταν

επιστρέψουν από την Τροία. Στον Αγαμέμνονα του Αισχύλου, η βασίλισσα όπως και εδώ

ο Αγαμέμνονας, θα προσπαθήσει να κρύψει το έγκλημά της πίσω από την προσποίηση

της θυσίας. Γύρω από την τελετή της θυσίας δημιουργείται και η σύγκρουση μεταξύ του

Αγαμέμνονα και του Αχιλλέα. Σ` αυτή την σκηνή δεν φαίνεται μόνο η προσπάθεια του

Αχιλλέα να σώσει την ερωμένη του, αλλά και η σύγκρουση της δύναμης και της

αυθεντίας  των δυο ανδρών πάνω στην Ιφιγένεια. Οι δυο πιο σημαντικοί άντρες στην ζωή

της συγκρούονται για τα δικαιώματα της αρχηγίας και της κυριότητας που έχουν πάνω σ`

αυτήν. Και στα λόγια του Αγαμέμνονα (όπου φαίνεται το έντονο πατριαρχικό στοιχείο)

ότι η θυσία της θα εξασφαλίσει τη δόξα του, υπάρχει η απόδειξη της δύναμης και της

εκμετάλλευσης της σχέσης άντρα-γυναίκας και πατέρα-κόρης.

          Η J. Regan διαπιστώνει ότι ο Ρακίνας δείχνοντας την σκληρή βεβήλωση της

τελετής του γάμου, ονομάζει τη θυσία της Ιφιγένειας με την λέξη φόνος. Αυτό κάνει  και

ο Αρκάς στην αρχή του έργου όταν πληροφορείται για το σχέδιο του βασιλιά. Αυτό

παρατηρούμε και στα λόγια του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας. Μόνο η ίδια

Ιφιγένεια συνεχίζει να ονομάζει την πράξη αυτή θυσία και υπερασπίζεται τον πατέρα της

από την οργή του Αχιλλέα. Η Ιφιγένεια βρίσκει παρηγοριά στο γεγονός ότι θα πεθάνει

για ένα ανώτερο σκοπό- ή για την αγάπη του πατέρα της ή για τη δόξα του Αχιλλέα. 

 Η σωτηρία της Ιφιγένειας.
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          Το τέλος της Ιφιγένειας, όπως και το τέλος στην Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, είναι κάπως

ασαφές. Δεν γνωρίζουμε ξεκάθαρα ποιος σώζει την Ιφιγένεια. Για την Κλυταιμνήστρα ο

Αχιλλέας είναι σωτήρας. Η τελική σκηνή του γαλλικού έργου την παρουσιάζει να

ευχαριστήσει τον Αχιλλέα. Η επιβίωση της Ιφιγένειας όμως δεν εγγυάται ότι η βία μέσα

στην οικογένεια θα σταματήσει, αλλά υποδηλώνει ότι η γνωστή αιτία της θυσίας της

είναι αξιόποινη και ότι είναι ένα είδος εγκλήματος. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το

γνωστό γεγονός ότι η Κλυταιμνήστρα θα τιμωρήσει τον Αγαμέμνονα, σκοτώνοντάς τον.

Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ρακίνας ενθαρρύνει το γνωστό τραγικό

μέλλον του οίκου των Ατρειδών. Πρέπει να διαπιστώσουμε την μεγάλη ειρωνεία στα

λόγια της Ιφιγένειας όταν απευθύνεται στην Κλυταιμνήστρα: «στον αδερφό μου, στον

Ορέστη, θα βλέπετε και `μένα. / Να μην σας φέρει αυτό το παιδί την ίδια κακή μοίρα!».

Αυτοί οι στίχοι είναι μια αφής ένδειξη για τα επόμενα τραγικά συμβάντα στο μέλλον. 

          Για την σωτηρία της Ιφιγένειας μαθαίνουμε έμμεσα από έναν στρατιώτη στους

στίχους 1785-88 και από τη διήγηση του Οδυσσέα στην Κλυταιμνήστρα στο τέλος της

τραγωδίας. Ο στρατιώτης λέει ότι η Άρτεμης  εμφανίστηκε και μετέτρεψε τη

θυσία-αυτοκτονία σε ένα θεόπεμπτο οιωνό. Αυτός πίστευε ότι αυτό πραγματικά συνέβη,

αλλά δεν υπάρχει καμία απόδειξη. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι ο Οδυσσέας

αφηγείται αυτή την ιστορία και ότι αυτός εμφανίζεται μόνο στην πρώτη και στην

τελευταία πράξη της τραγωδίας. Στην πρώτη πράξη, ο Οδυσσέας δελεάζει τον

Αγαμέμνονα με τις εικόνες της μέλλουσας κατάκτησης της Τροίας με σκοπό να

κατευνάσει την αγωνία του και να τον πείσει να θυσιάσει την κόρη του. Η J. Regan

υποψιάζεται ότι αυτή η τελευταία αναφορά του Οδυσσέα μπορεί να είναι μια παρόμοια

προσπάθειά του να κατευνάσει την οργή της Κλυταιμνήστρα, δηλαδή να μην έλεγε την

αλήθεια και η  Ιφιγένεια να πέθαινε. Κατά την γνώμη μου, αυτό δεν θα ήταν κατάλληλο

μέσα στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης του μύθου της Ιφιγένειας από τον Ρακίνα.

Τελικά στο έργο δεν υπάρχει καμία απόδειξη για μια τέτοια ερμηνεία.   

          Οι θεοί θεωρούν το θάνατο της Εριφύλης ως εκπλήρωση του χρησμού. Οι άνεμοι

θα άρχιζαν και ο ελληνικός στρατός θα ετοιμαζόταν για την εκστρατεία προς την Τροία,

προς τον τελικό σκοπό της θυσίας. Με άλλα λόγια, ο χρησμός εκπληρώνεται με το αίμα

μιας παρθένας και μ` αυτόν τον τρόπο η αυτοκτονία της Εριφύλης αντικαθιστά τη θυσία.
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Επίσης, αυτό υποδηλώνει ότι οι θεοί είναι ευχαριστημένοι, παρ` όλο που ο ιερός χώρος

έχει βεβηλωθεί Επομένως, κάθε ερμηνεία του απαιτούμενου χρησμού αφήνει χώρο για

αμφιβολία. Συμφωνώ απολύτως με την J. Regan, η οποία ισχυρίζεται ότι «ο βωμός είναι

το αόρατο επίκεντρο του έργου». Εκεί πρέπει να γίνει η θυσία ή ο γάμος και

ταυτοχρόνως εκεί γίνεται η παραβίαση της σωστής τελετής και η βεβήλωση του ιερού

χώρου. Όμως εκεί γίνεται και η θαυμάσια επιβίωση της κεντρικής ηρωίδας, όπως και η

αυτοθυσία της Εριφύλης. Επομένως, σ` αυτό το ιερό μέρος τελειώνει η τραγωδία. 

Η αυθεντική σφραγίδα του Ρακίνα στον μύθο σε σχέση με τον

Ευριπίδη. Ο ρόλος της Εριφύλης.

          Στην Ιφιγένεια η εν Αυλίδι η Ιφιγένεια συμβολικά αντικαθίσταται από ένα ελάφι και

μεταφέρεται από τη θεά στην χώρα της Ταυρίδας. Η προηγούμενη ζωή της τελειώνει και

συνεχίζει ως κάποια που πρέπει να εκτελέσει θυσίες. Θα δούμε ότι στη Ιφιγένεια η εν

Ταύροις η ηρωίδα παραλίγο να θυσίαζε τον αδερφό της. Γι` αυτό τον λόγο, μπορεί να

ειπωθεί ότι την κρίσιμη στιγμή της θυσίας, η Ιφιγένεια ούτε πεθάνει, ούτε επιζεί..

Σύμφωνα με την J. Regan, στον Ρακίνα το παράδοξό αυτό διαιρείται στις δυο ηρωίδες –

στην Ιφιγένεια, η οποία επιβιώνει και στην Εριφύλη, η οποία πεθαίνει. Ο ποιητής

παρουσίασε τον πραγματικό θάνατο και τη μεταφορική επιβίωση σ` αυτές τις  δυο

προσωπικότητες. Στον πρόλογο της Ιφιγένειας, ο Ρακίνας δικαιολογεί τον ρόλο της

Εριφύλης, η οποία θα δράσει ως «δεύτερο πρόσωπο» της Ιφιγένειας και τελικά ως

τελετουργικό υποκατάστατο. Ο ρόλος της έχει πολλαπλές λειτουργίες. Πρώτον, η

Εριφύλη επιτρέπει στον ποιητή να ανταποκριθεί στις  κλασικιστικές απαιτήσεις για τον

biensence και vraisemblance. Από την άλλη, το γαλλικό κοινό θα αντιλαμβανόταν τη

θυσία της νεαρής πριγκίπισσας της Ιφιγένεια ως θάνατο και ως μόλυνση της σκηνής.

Επομένως, το κοινό θα σοκαριζόταν. Η θυσία της δεν θα ήταν ένα παράδειγμα

τελετουργικής διαφθοράς, αλλά ένα δείγμα τρομακτικής κατάχρησης της δύναμης του

βασιλιά. Από την άλλη, η παρουσίαση της Εριφύλης επιτρέπει στον Ρακίνα να αποφύγει
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μια θαυμαστή και υπερφυσική λύση για την τραγωδία του. Η αυτοκτονία της αποφεύγει

την αντικατάσταση του θύματος με ένα ελάφι και την επέμβαση του από μηχανής θεού, 

που δεν θα ήταν κατάλληλο για το κοινό της εποχής του κλασικισμού. Η Εριφύλη, η

οποία ζηλεύει πάρα πολύ την αντίπαλή της, θέλει να την δει θυσιασμένη, αλλά τελικά η

ίδια πεθαίνει. Ο θάνατος αυτός εξυπηρετεί στο να πεθάνει το “κακό” και να νικήσει το

“καλό”. Ίσως τα δυο πρόσωπα της ίδιας Ιφιγένειας; Πάντως, όλο το μυθολογικό

υπόβαθρο πίσω από τις δυο ηρωίδες, δεν μας επιτρέπει καμία μονόπλευρη ερμηνεία των

μοιρών τους.

          Όπως και ο Ευριπίδης, και ο Ρακίνας συνθέτει το έργο του με το βασικό μοτίβο

της ανθρωποθυσίας. Όμως, αυτό που διαφέρει πιο πολύ αυτές τις δυο θυσίες είναι ο

χαρακτήρας της Εριφύλης στον Ρακίνα. Για να επιβιώσει η Ιφιγένεια, η Εριφύλη πρέπει

να πεθάνει. Η είσοδος  και η έξοδος της Εριφύλης από το έργο ακολουθεί η βίαιη πράξη,

είτε η απαγωγή του Αχιλλέα είτε η αυτοκτονία της ίδιας στο τέλος. Ο Ρακίνας τελείωνε

την τραγωδία του σ` ένα “πραγματικό κόσμο”, γιατί με το θάνατό της σαν να σταμάτησε

ο μυθολογικός κόσμος. Η θυσία πραγματοποιήθηκε και βεβαιώνεται ότι οι Έλληνες θα

ξεκινήσουν προς την  Τροία. Στην συνείδησή τους η Τροία αντιπροσωπεύει ένα είδος

υποσχεμένης χώρας και ένα τρόπο να αποκτήσουν τη δόξα και την αθανασία. Είναι

πάντα  στενά συνδεδεμένη  με την ιδέα του πεπρωμένου των Ελλήνων. Από την άλλη, η

Εριφύλη δεν μπορούσε να ταιριαστεί στις κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις μεταξύ

άλλων χαρακτήρων και πεθαίνει. 

          Η σωτηρία της Ιφιγένειας απεικονίζει και την σχέση μεταξύ θεών και ανθρώπων,

όπως την βλέπει ο Ρακίνας. Το αποδεικνύει  το τέλος του έργου, όπου νικάει το

καλό(όπως και ο έρωτας μεταξύ της Ιφιγένειας και του Αχιλλέα) και όπου τιμωρείται το

κακό. Παρόλο που ο Ρακίνας έμεινε αρκετά κοντά στο πρωτότυπο, το έργο του είναι

βαθιά επηρεασμένο από την εποχή και τις κοινωνικές συνθήκες, στις οποίες ζούσε.  Έτσι,

το τέλος της Ιφιγένειας και η διαφορετική εξέλιξη του παραδοσιακού μύθου, από τον

οποίο ο Γάλλος δραματουργός ήταν τόσο βαθιά εμπνευσμένος, μπορεί να ερμηνευθεί και

ως τιμή προς τον βασιλιά, επειδή με την σωτηρία της  Ιφιγένειας, ο Αγαμέμνων δεν είναι

πλέον ένοχος ηθικά για τη θυσία της κόρης του. 
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          Τέλος, προκύπτει η ερώτηση γιατί η Ιφιγένεια σήμερα δεν εκτιμάται όπως πριν ή

γιατί τώρα παρουσιάζεται σπάνια. Μια απάντηση θα μπορούσε να είναι ότι ο Ρακίνας δεν

έμεινε τόσο κοντά στο πρωτότυπο σε κανένα άλλο έργο του και μάλιστα δεν έχει

σ΄ ένα μεγάλο βαθμό ξεπεράσει το έργο του Ευριπίδη.  Ίσως η σύγκριση τέτοιου είδους

να είναι αναπόφευκτη όταν υπάρχουν τόσες ομοιότητες στα δυο έργα. Αυτό που πρέπει

να τονίσουμε είναι ότι οι τραγωδίες του Ευριπίδη  για το θέμα της ανθρωποθυσίας ήταν

επιτυχημένες όταν πρωτοπαρουσιάστηκαν και ότι η φήμη τους δεν μειώθηκε με τον

χρόνο. Έτσι, έφτασε στον 17ο αιώνα ως έμπνευση για έναν από τους σημαντικότερους

συγγραφείς της εποχής του κλασικισμού. 

Η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ Γ.

ΡIΤΣΟΥ.

Εισαγωγή.

          Σ` αυτό το μέρος της εργασίας προχωράμε στην πρόσληψη του μύθου της

Ιφιγένειας από έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές, τον Γιάννη Ρίτσο. Πόσο

μπορεί να διαφοροποιηθεί η πρόσληψή του από έναν συγγραφέα του κλασικισμού, τι

άλλο προσθέτει ένας ποιητής του 20ου αιώνα στον παραδοσιακό μύθο και σε ποιά

σημεία έμεινε κοντά στη πηγή, είναι μόνο κάποιες ερωτήσεις που υπάρχουν σχετικά μ`

αυτό το θέμα. Η ερμηνεία του μύθου και της πρόσληψης του Γ. Ρίτσου θα γίνει με βάση

τη συλλογή  του Τέταρτη Διάσταση.

          Ο μεγάλος ποιητής του ελληνισμού γράφει την Τέταρτη Διάσταση. μεταξύ του 1956

και του 1974. Τα δεκαεφτά ποιήματα σ` αυτή την συλλογή συντέθηκαν σε σχήμα

δραματικών μονολόγων. Τα ποιήματα δεν έχουν χρονολογική, αλλά θεματική σειρά, η

οποία χωρίζει την συλλογή σε δυο ενότητες: η πρώτη ενότητα αποτελείται από μυθικούς

μονολόγους και η δεύτερη από ποιήματα τα οποία δεν έχουν ένα μύθο ως βάση τους.

Στην πρώτη ενότητα ανήκει και το ποίημα Η επιστροφή της Ιφιγένειας, το οποίο είναι
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βασισμένη στον μυθικό κύκλο του Άργους και στον τρωικό πόλεμο. Όπως είναι γνωστό,

τα κυρίαρχα θέματα σ` αυτούς τους μύθους είναι  η θυσία και ο θάνατος, η εκδίκηση, ο

αποχωρισμός, δηλαδή τα θέματα τα οποία είναι κοινά και στην σύγχρονη ελληνική

ιστορία. Επίσης, ο τρωικός πόλεμος που διήρκεσε δέκα χρόνια θα μπορούσε να ταυτιστεί

με τις ταραχώδεις και βίαιες δεκαετίες τον 20ο αιώνα στην Ελλάδα, οι οποίες επηρέασαν

σε μεγάλο βαθμό το έργο του Ρίτσου. 

          Σ `όλα τα μυθολογικά ποιήματα συμπλέκονται οι ήρωες των αναφερόμενων μύθων

και τις αναφορές στην Ιφιγένεια τις παρατηρούμε στον Αγαμέμνονα ( στ. «..και άξαφνα

εννόησα / πώς γίνεται να θυσιάσεις έναν άνθρωπο για λίγον ούριο άνεμο.» ), στον

Ορέστη ( στ. «Θυσίες, λέει, και ηρωισμοί,- ποιά η αλλαγή; Χρόνια και χρόνια. Ίσως /

νάρθαμε / για τούτες τις μικρές ανακαλύψεις του μεγάλου θαύματος / πού πια δεν έχει

μικρό και μεγάλο μήτε φόνο και αμάρτημα.») και στο Νεκρό σπίτι (στ. «η μικρή μας

αδελφή, διαφεύγοντας την προσοχή της παραμάνας, / ονειρεύεται μές στη δροσιά του

κήπου καβάλλα στο πέτρινο λιοντάρι, / / κι όλα είναι τόσον ήσυχα- / κανένας δεν

έσφαλε, τίποτα δε συνέβη»). Όμως, στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας βρίσκεται το

ποίημα  Επιστροφή της Ιφιγένειας, στο οποίο η Ιφιγένεια είναι και η κεντρική ηρωίδα.

H Επιστροφή της Ιφιγένειας. Η δομή του ποιήματος. Ο χρόνος.

          Στην χρονολογική σειρά των ποιημάτων, η Επιστροφή της Ιφιγένειας είναι το

τελευταίο από τα δεκατρία μυθολογικά, μετά την Ελένη. Η δομή του ποιήματος είναι

όπως και στους άλλους δραματικούς μονολόγους στη συλλογή. Αρχίζει με έναν πρόλογο

(που στην ουσία είναι οι σκηνοθετικές οδηγίες), συνεχίζει με τον μονόλογο της κεντρικής

ηρωίδας, της Ιφιγένειας και τελειώνει με τον επίλογο. Παρόλο που το ποίημα είναι

γραμμένο σε μορφή εσωτερικού μονολόγου, ουσιαστικά είναι διάλογος. Οι ήρωες είναι

ανώνυμοι και την ταυτότητά τους την καταλαβαίνουμε από τον τίτλο ή από τον πρόλογο,

όπως και τον μυθικό χώρο στον οποίο κινείται ο ποιητής. Ο πρόλογος μας δίνει τα

πρόσωπα της δράσης, αν και η δράση είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Την ιστορία την
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παρακολουθούμε μέσα από τις αναμνήσεις της Ιφιγένειας και του πολύπλοκου ψυχικού

κόσμου της.  

          Προσεγγίζοντας το ποίημα, δεν λαμβάνουμε πολλές πληροφορίες για τον ίδιο τον

μύθο, αλλά από τις αναφορές στον τίτλο καθίσταται σαφής η εικόνα ότι πρόκειται για

την Ιφιγένεια και τον Ορέστη. Όπως επισημαίνει η Χ. Προκοπάκη γνωρίζουμε ότι η

Ιφιγένεια είναι ο αφηγητής και ο Ορέστης είναι ένα βουβό πρόσωπο, στο οποίο

απευθύνεται ο αφηγητής. Η ίδια γράφει για τη θέση και το ρόλο της σχέσης τους στο

ποίημα: “Ο Ορέστης, που είναι σιωπηλός ακροατής, ως διαμεσολαβητικό στοιχείο

ανάμεσα στην ηρωίδα και στον αναγνώστη, κάνει το ποίημα να διαθλάται και το λόγο να

λειτουργεί έμμεσα, φορτισμένος από τη δική του παρουσία και την ειδική σχέση του με

την Ιφιγένεια. Η σχέση τους παίζει καθοριστικό ρόλο ως προς τον τόνο της

εξομολόγησης, αλλά και για τον προσανατολισμό του ποιήματος. Αυτή η άλλη πλευρά

προστίθεται στις εσωτερικές συγκρούσεις της εξομολογούμενης ηρωίδας». Επομένως,

αντιλαμβανόμαστε ότι ο διάλογος υπονοείται. Υποτίθεται ότι ο Ορέστης έχει μιλήσει

πριν, αλλά δεν θα ξαναμιλήσει μέχρι το τέλος του ποιήματος. Αυτό που είπε, το

ανακαλύπτουμε στις σκέψεις και στις παρατηρήσεις της Ιφιγένειας, που ως ένα σημείο,

είναι και απαντήσεις. Έτσι, ο Ορέστης γίνεται ένας σιωπηλός “συνένοχος“ στην τραγική

μοίρα της και ένας κριτικός της ανάμνησής της. Όμως, πιο πολύ  θα είναι ο αδερφός της

με τον οποίο έχει μια στενή σχέση και με τον οποίο θα μπορέσει να ξαναζήσει τις

τρυφερές στιγμές της παιδικής ηλικίας τους. Βασικά ο πρόλογος και ο επίλογος, οι οποίοι

βρίσκονται μέσα σε παρενθέσεις, μας δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες από τον ίδιο τον

μονόλογο. Τοποθετούν χρονικά και τοπικά τη δράση και δίνουν την προϊστορία. Λέμε

προϊστορία, επειδή η δράση μετακινείται και αναπτύσσεται στην σύγχρονη εποχή, όπως

φαίνεται από το πλήθος των αναχρονισμών. Όλο το ποίημα κυλάει στο πριν, στο τώρα

και στο ύστερα. Στον πρώτο στίχο υπάρχει μια ένδειξη χρόνου – «Πάνε τρεις μέρες

κιόλας που βρισκόμαστε στον τόπο μας. Έληξε το ταξίδι˙». Όμως, το παρελθόν

συνυπάρχει με το παρόν σ` όλο το ποίημα, τα σημάδια της σύγχρονης εποχής βρίσκονται

παντού και έτσι η Ιφιγένεια, η οποία είναι απολύτως κεντρικό πρόσωπο του γνωστού

μύθου και παρόλο που ο μύθος για τη θυσία της είναι η βάση για το ποίημα,

μετατρέπεται σε σημερινό άνθρωπο του 20ου αιώνα. Πόσο σημαντική είναι η έννοια του
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χρόνου, το βλέπουμε και στον τίτλο της συλλογής. Στη θεωρεία της σχετικότητας και στα

μαθηματικά, ο χρόνος θεωρείται ως η τέταρτη διάσταση. Και ακριβώς σ` αυτή την

χρονολογικά ακαθόριστη ατμόσφαιρα, η Ιφιγένεια κάνει τον μονόλογό της. Αυτό,

βέβαια, επιτρέπει να συσχετίζουμε στον ίδιο βαθμό τα γεγονότα της μυθολογίας και του

παρόντος. Όπως αναφέρει ο Πρεβελάκης, από τους πρώτους στίχους φαίνεται ότι

υπάρχει μεγάλη αμηχανία της ηρωίδας, ότι η ξενιτιά της την έχει βγάλει από τη συνέχεια

του χρόνου και ότι όλα τα πράγματα που βρίσκονται στον τόπο όπου γύρισε με τον

αδερφό της είναι ξένα. Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει το παρελθόν της. 

          Η αρχή του προλόγου μας πληροφορεί ότι είναι περασμένα μεσάνυχτα και ότι η

Ιφιγένεια με τον Ορέστη βρίσκονται σ` ένα μεγάλο δωμάτιο, στο σπίτι τους, το οποίο

είναι γεμάτο με διάφορα αντικείμενα (σύμβολα) - μια λάμπα, ένα τραπέζι, ένα

ανθοδοχείο, το πιάνο, κλπ. Επικρατεί σιωπή, μέσα και έξω από το σπίτι και «σα να

βρίσκονται σε αγρυπνία ή σε παραμονή αποχωρισμού». Με μια παρόμοια εικόνα

(ατμόσφαιρα)αρχίζει και η Ιφιγένεια η εν Αύλιδι, με τον Αγαμέμνονα ο οποίος είναι

άγρυπνος και ζει μια φρικτή στιγμή. Στην Επιστροφή της Ιφιγένειας, προβάλλεται μια

αίσθηση  ερημιάς,  επιστροφής κάπου όπου λείπουν οι άνθρωποι και τα πράγματα.  Όπως

λέει η ίδια η Ιφιγένεια «είναι ίσως που λείπουμε εμείς». Η επιστροφή από το άγνωστο

στο άγνωστο. Οι μόνοι που έχουν απομείνει είναι μερικοί υπηρέτες, αλλά σαν να είναι

ανύπαρκτοι. Αυτή η αοριστία του χρόνου διατηρείται σ` όλη τη διάρκεια του μονολόγου,

ενώνει όλες τις ιστορικές εποχές και επιτρέπει στους προγόνους να “έρθουν” στους

σημερινούς ανθρώπους. Η Ιφιγένεια είναι ένας διάδρομος, μια γέφυρα που κάνει πιθανή

την μεταφορά του παρελθόντος στην σύγχρονη εποχή. Ίσως η ιδέα του ποιητή να ήταν να

βλέπει την μακραίωνη ελληνική ιστορία ως ένα ενιαίο σύνολο μ` αυτό τον τρόπο.. 

          Τα ποιήματα σ` όλη την Τέταρτη Διάσταση είναι περίπλοκα και πολυσύνθετα και

συμφωνώ απόλυτα με την άποψη του Βελουδή ότι στο συγκεκριμένο ποίημα πρέπει να

διακρίνουμε τρεις βάσεις, για να καταλάβουμε ποια μηνύματα μας έστειλε ο Ρίτσος μέσα

στις σκέψεις και στα λόγια της Ιφιγένειας.. Αυτές οι  τρεις βάσεις είναι –η μυθική, η

αυτοβιογραφική και η κοινωνική-ιστορική. 
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Η μυθική (ιστορική) βάση. Η πρόσληψη του μύθου της Ιφιγένειας στο

ποίημα.   
          Το ποίημα είναι βασισμένο στις αρχαίες τραγωδίες του Ευριπίδη Ιφιγένεια η εν

Ταυροίς και  Ιφιγένεια η εν Αυλίδι. Ο μύθος διατηρεί τον αρχετυπικό του χαρακτήρα,

όμως στα πλαίσια της σύγχρονης εποχής. Το μυθολογικό επίπεδο είναι δοσμένο από την

αρχετυπική οικογένεια και από τις πράξεις αρχαίων ηρώων, όχι θεών. Τα πρόσωπα δεν

αλλάζουν, ούτε τα βασικά αισθήματα και τα πάθη. Αλλάζουν οι παραστάσεις, ο χρόνος

και η οπτική. Με τα γνωστά σύμβολα του αυταρχικού πατέρα, της εξιδανικευμένης

μάνας, του ηρωικού αδελφού και του καλού φίλου, κατασκευάζεται ένας άλλος μύθος,

αυτός του Ρίτσου, με τα πρόσωπα της αρχετυπικής οικογένειας. Με άλλα λόγια, ο μύθος

γίνεται επίκαιρος. Το ποίημα παρουσιάζει και τα δυο αδέρφια μαζί στο πατρικό τους

σπίτι στις Μυκήνες , μετά το γυρισμό τους από την βάρβαρη χώρα των Ταύρων, αν και ο

μύθος μας λέει ότι η Ιφιγένεια πήγε να αφιερωθεί στην Βραυρώνα. Σε σύγκριση με τον

Ρακίνα και την Ιφιγένειά του, φαίνεται ότι η δράση εδώ αφορά περισσότερο την μοίρα

της ηρωίδας μετά την θυσία., αλλά οι αναμνήσεις της Ιφιγένειας κάνουν τη θυσία να

είναι  πάλι το κεντρικό μοτίβο της ιστορίας. Μια πολύ συμβολική αναφορά στη θυσία και

στο θάνατό της φαίνεται στα λόγια της Ιφιγένειας στους στίχους 169-73, ότι ένιωθε πολύ

πιο πριν από την Αυλίδα πως την είχαν μεταμφιέσει «..πιθανό σε άγγελο ή ελάφι..»

Επίσης, στους στίχους  234-244, μέσω ενός αναχρονισμού, η ηρωίδα θυμάται τις

απόκριες και την Κλυταιμνήστρα, η οποία ήθελε πάλι να την ντύσει ελάφι. Και αυτό  το

γεγονός θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια πρόγνωση εκείνου που θα συνέβαινε μπροστά

στο βωμό. Γι` αυτό τον λόγο, όταν η Ιφιγένεια γύρισε στον τόπο της, δεν ξαναφόρεσε την

προσωπίδα.  Η Ιφιγένεια σαν να μην μπόρεσε να βρει το νόημα στην αιτία της θυσίας

της- στους φόνους, στις  εκστρατείες και στις ερειπωμένες πολιτείες.  Η αναφορά στον

πόλεμο και στο στρατό του πατέρα της είναι έντονη και στην μνήμη της εναλλάσσονται

με τη σειρά «η δόξα, το αίμα, οι μεγάλες στολές, τα μεγάλα κράνη και τα σπαθιά των

στρατιωτών». 

          Ήδη στον πρόλογο, στις σκηνοθετικές οδηγίες, περιγράφεται «μια καρέκλα  όπου

βρίσκεται ένα καψαλισμένο κούτσουρο, που μοιάζει με κορμό γυναίκας χωρίς χέρια και

πόδια». Αυτό προφανώς είναι το λατρευτικό ξόανο της θεάς που το πήραν μαζί τους η
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Ιφιγένεια και ο Ορέστης,  φεύγοντας από την Ταυρίδα. Η αναφορά στις δυο αδερφές που

λείπουν στα κτήματα είναι αναφορά στην Ηλέκτρα και στη Χρυσοθέμη, στα δυο παιδιά

που παρέμειναν στο σπίτι μετά από το θάνατο των γονιών τους. Αυτά τα δυο πρόσωπα

δεν έχουν περιληφθεί στο έργο του Ρακίνα, αλλά στην Τέταρτη Διάσταση και στα

μυθολογικά ποιήματα του οίκου των Ατρειδών έχουν σημαντικό ρόλο. Παρακάτω

αναφέρονται (επίσης στον πρόλογο) οι υπόλοιποι που λείπουν στους θολωτούς τάφους.

Πρόκειται για τον Αγαμέμνονα και την Κλυταιμνήστρα. Αυτή η περιγραφή κάνει την

ατμόσφαιρα της απώλειας και του θανάτου να είναι ακόμα πιο έντονη. Ο πιστός

σύντροφος του αδερφού είναι γνωστός από τον μύθο- ο Πυλάδης. 

          Και τώρα η Ιφιγένεια αρχίζει ένα μακρύ μονόλογο. Οι αναμνήσεις από την παιδική

της ζωή ξαναγυρίζουν και θυμάται τα παλιά γεγονότα. Προσπαθεί και καταφέρνει να

απομακρυνθεί από κάποια συμβάντα που θυμάται και το ”παιχνίδι” του χρόνου, του

τώρα και του τότε, συνεχίζεται. Τα θέματα της νοσταλγίας, της εξορίας και του θανάτου

φαίνονται από τους πρώτους στίχους. Στην Ιφιγένεια η εν Ταύροις, ο χαρακτήρας της

Ιφιγένειας είναι ολότελα ανθρώπινος: μισεί τους υπεύθυνους του χαμού της στην Αυλίδα,

στρέφεται ενάντια στον πατέρα της, στην Ελένη, σ` ολόκληρη την Ελλάδα που φταίει για

την απομάκρυνσή της από την πατρική γη. Ο Π. Πρεβελάκης επισημαίνει ότι σ` αυτό το

ποίημα, η Ιφιγένεια ξαναζεί κάποιες κρίσιμες καταστάσεις, όπως είναι ο τρόμος της

κόρης την οποία θα θυσιάσει ο πατέρας της, η σωτηρία της και η μεταφορά της σ` ένα

διαφορετικό κόσμο, η παράξενη τύχη της να βρεθεί ιέρεια σε βάρβαρο τόπο, ενώ όλοι

θεωρούσαν πως πέθανε και άλλα. Προσφέρεται το θέμα της αλλοτρίωσης της

ξενιτεμένης που γυρίζει στη ρημαγμένη χώρα. Ο Πρεβελάκης θεωρεί ότι «η επιστροφή

της σημαίνει μια μετάβαση από το ένα ιερό στο άλλο, σαν να μην ανήκει πια στον

κανονικό κόσμο.» Η Ιφιγένεια ζει μέσα στις παραισθήσεις που έχουν ως ύλη τους τις

αναμνήσεις του χαμένου καιρού.  Πρόκειται για τις αναμνήσεις από την μητέρα της, που

είναι έντονα παρούσα σ` όλο το ποίημα και της οποίας η εικόνα είναι εξιδανικευμένη. Το

ζήτημα των νεκρών που συνεχίζουν να υπάρχουν ανάμεσα στους ζωντανούς επανέρχεται

συχνά. Πρόκειται για ανάμνηση, αλλά κατά κάποιο τρόπο, οι πεθαμένοι είναι μια σχεδόν

φυσική παρουσία στο μισογκρεμισμένο σπίτι και στ` άδεια δωμάτια. Αυτό παρατηρούμε

στους στίχους 33-38:
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«Οι πεθαμένοι παντού και πάντοτε είναι περισσότεροι απ` τους ζωντανούς. Δε μιλάνε-/

γι` αυτό πυκνώνει η σιωπή. Ωστόσο ακούνε˙/ ακούνε πριν απ` τον ήχο˙/ ακούν τα βήματά

μας / πριν σηκωθούμε απ` το κρεβάτι να πάρουμε απ` τη βρύση / ένα ποτήρι νερό. Και το

νερό / έχει μια παγωμένη χλιαρότητα σα να τόχουν εκείνοι κρατήσει / μέσα στις φούχτες

τους, μέσα στον τοίχο, μέσα στο σκοτάδι.». Η αθανασία τους είναι μια προσπάθεια του

ποιητή να αντιμετωπίσει τον χρόνο που κλέβει όλα όσα θα θέλαμε να διατηρήσουμε, να

αντιμετωπίσει το αδιάκοπο πέρασμα του χρόνου και την φρίκη του θανάτου. Το βασίλειο

του Αγαμέμνονα παρουσιάζεται ως βασίλειο του θανάτου και των νεκρών, οι οποίοι

συνυπάρχουν μαζί με τους ζωντανούς. Σε μια άλλη στιγμή η ηρωίδα καταλήγει στο

σκεπτικό πως «οι άνθρωποι συνεχίζουν να κυκλοφορούν με φυσικότητα ανάμεσα στο

θάνατό τους». 

          Η άμεση αναφορά στην τραγωδία Η Ιφιγένεια η εν Αυλίδι βρίσκεται στους στίχους

418-421. Αυτοί οι στίχοι αφορούν την στιγμή στην οποία έπρεπε να εκτελεστεί η θυσία

και η Ιφιγένεια τώρα θυμάται πως ένιωθε τρόμο και μοναξιά. Είναι γνωστός ο θρήνος της

στην τραγωδία, όταν καταλαβαίνει πως θα την θυσιάσουν. Επίσης, θυμάται και την

μητέρα της και τους τρεις παπαγάλους της που η βασίλισσα τους είχε μάθει να λένε μια

και μόνη λέξη «φως». Έπειτα στις αναμνήσεις της έρχεται πώς έπαιζε με τα κοσμήματα

της Κλυταιμνήστρας, τα οποία είναι «μακριά σκουλαρίκια σαν ουρές διαττόντων /

βραχιόλια από παράλληλες χρυσές σκιές / το περιδέραιο με τις προσωπίδες τη μια πλάι

στην άλλη, μια τραγική, μια κωμική..». Στην έντονη εικόνα της Κλυταιμνήστρας, η οποία

πραγματικά είναι απούσα, τον πιο σημαντικό ρόλο παίζουν αυτά τα πράγματά της. Όπως

δηλώνει η Θωμαδάκη, έχουν μια παράξενη γοητεία επάνω στα παιδία της, γοητεία

ανάμικτη με στοιχεία αγάπης, τύψεων, ενοχής και δέους. Έτσι δεν ήταν πραγματικά και η

σχέση μεταξύ της Κλυταιμνήστρας και των παιδιών της;

          Κατά κάποιο τρόπο, αυτά τα πράγματα, σπουδαία και ασήμαντα, όμορφα και

άσχημα, σαν να είναι ισότιμα με τους ανθρώπους, σαν να δίνουν και αυτά τον αγώνα

τους με το θάνατο.  Είναι εκτεταμένη αυτή η χρήση διάφορων αντικειμένων που είναι

σύμβολα με τεράστια συγκέντρωση νοηματικών αποχρώσεων. Ένα άλλο μοτίβο που

χρησιμοποιείται συχνά είναι το μοτίβο του καθρέφτη: «μπορούσα να δοκιμάζω τα

κοσμήματα της μητέρας μπροστά τον καθρέφτη». Εδώ ο καθρέφτης εξυπηρετεί την
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ταύτιση της ηρωίδας με την μητέρα της και πρόκειται για μια ταύτιση με την

εξιδανικευμένη εικόνα της Κλυταιμνήστρας. Ο Ρίτσος θέλει να τονίσει την σχέση

μητέρας-κόρης και πατέρα-κόρης, όπως αυτές τονίζονται και στ` άλλα έργα που έχουν ως

κύρια ηρωίδα τους την Ιφιγένεια. Όπως στον Ευριπίδη, έτσι και στον Ρακίνα και στον

Ρίτσο είναι χαρακτηριστική αυτή η επιστροφή της Ιφιγένειας στο παρελθόν και στην

παιδική της ηλικία , γεμάτη με τρυφερές στιγμές με τους γονείς της. Στη δεύτερη

περίπτωση, ο καθρέφτης θα μπορούσε να έχει την σημασία απελευθέρωσης, την σημασία

τελικής κάθαρσης (στ.427-431): «τώρα το δράμα τελείωσε˙ - δεν έχουμε πια θεατές και

ακροατές. Η αλλαγή / ακατόρθωτη πια ˙ κ` η μεταμφίεση /  άδεια από κάθε σημασία, -

ούτε κ` έμας τους ίδιους δεν ελευθερώνει / απέναντι σε ποιούς; απέναντι σε ποιόν

καθρέφτη;»

          Κατά την γνώμη μου, ο μύθος παίζει καθοριστικό ρόλο στο ποίημα, αλλά

ταυτόχρονα είναι “ μόνο“ ένα πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει πολλά σύμβολα, πολλές

μεταφορές και μετωνυμίες, πολλούς αναχρονισμούς και δίνει τη δυνατότητα στον ποιητή

να διηγηθεί τη δική του ιστορία, να εκφράσει τις δικές του εσωτερικές, κοινωνικές και

πολιτικές συγκρούσεις, να δημιουργήσει το δικό του μύθο χρησιμοποιώντας γνωστά

χαρακτηριστικά και μορφές από τον μύθο της Ιφιγένειας. Και όλα αυτά μέσα στην

σύγχρονη εποχή του. 

Η αυτοβιογραφική βάση του ποιήματος.

          Μελετώντας την βιογραφική βάση, ας αρχίσουμε με τους ίδιους τους στίχους του

ποιήματος: «Στο κομοδίνο της μητέρας βρήκα ξέθωρες πια, κιτρινισμένες / τις παιδικές

φωτογραφίες μας. Πόσο θλιμμένα, πόσο ανέτοιμα / τα πρόσωπά μας, τα χέρια μας, σαν

σφραγισμένα κιόλας απ ΄ τη μοίρα». Ο Βελουδής επισημαίνει ότι «κάτω από τις αρχαίες

μάσκες του μύθου, μπορούμε να υποψιαστούμε τα πρόσωπα του προσωπικού δράματος

του Ρίτσου». Είναι προφανές ότι τα μέλη του οίκου των Ατρειδών μπορούν να

ταυτιστούν με τον οίκο του ίδιου του ποιητή, ο οποίος  βασανιζόταν από την οικονομική

κατάρρευση. Αυτήν ακολουθούν θάνατοι, φυματίωση και τρέλα. Τα θύματα ήταν σχεδόν

όλα τα μέλη της οικογένειας του Ρίτσου. Το 1921, όταν ο ποιητής ήταν σε ηλικία 12



38

ετών, πέθανε ο αδερφός και η μητέρα του. Έτσι είναι κατανοητή η σχέση του μύθου με

τα βιογραφικά στοιχεία. Σ` αυτό τον μονόλογο, ο ποιητής ταυτίζεται στο μεγαλύτερο

δυνατό βαθμό με την οπτική της Ιφιγένειας. Το σπίτι στο ποίημα μπορεί να είναι το

πατρικό του σπίτι στην Μονεμβασιά, το οποίο είναι εγκαταλειμμένο και ταλαιπωρημένο

από θανάτους και αρρώστιες. Από αυτή την μνήμη του Ρίτσου γεννήθηκε η

εξιδανικευμένη μορφή μιας μητέρας στο πρόσωπο της Κλυταιμνήστρας και ενός

κυρίαρχου πατέρα στο πρόσωπο του Αγαμέμνονα. Αυτές οι δυο χαρακτηριστικές μορφές

είναι σαφώς αναγνωρίσιμες στον μονόλογο της Ιφιγένειας. Είναι τόσο έντονη η παρουσία

τους στα λόγια της, ώστε να είναι σχεδόν παρόντες με την Ιφιγένεια και τον Ορέστη στο

ποίημα. 

          Τα μοτίβα του πιάνου, του καθρέφτη, του  «εκκρεμούς μές στην τραπεζαρία», της

«αίθουσας των κιόνων» στην οποία βρίσκεται το πιάνο, είναι ήδη η μυθοποιημένη εικόνα

του μεγάλου σαλονιού του παλιού πατρικού σπιτιού στην Μονεμβασιά. Οι αναφορές στα

«πολύχρωμα σκοτωμένα πουλιά» πρέπει να είναι η ποιητική αντανάκλαση των

κυνηγετικών τροπαίων και οι φρουροί που παίζουν ζάρια «σα να `παιζαν τη δική μας

τύχη» να είναι μεταγραφή του χαρτοπαιχτικού πάθους του πατέρα του. 

          Ο Γιώργος Βελουδής τονίζει ότι ο συνειρμός «πατέρας-φρουρός» είναι από

ψυχολογική άποψη αποκαλυπτικός.  Εδώ θα μπορούσε να προστεθεί και η άποψη της

Χρύσας Προκοπάκη ότι στην εξιδανικευμένη εικόνα της Κλυταιμνήστρας και στην

κυρίαρχη εικόνα του Αγαμέμνονα, βρίσκονται κάποια στοιχεία του Οιδιπόδειου

συμπλέγματος. Ο κριτικός Jeffreys, σχολιάζοντας την ταύτιση του σπιτιού του Άργους με

το σπίτι στην Mονεμβασιά, αναφέρει ότι στο σπίτι του Ρίτσου βρίσκονταν πολλοί

καθρέφτες και ένα πιάνο, για το οποίο η οικογένεια ήταν περήφανη. Ήδη έχουμε πει ότι

αυτά τα μοτίβα επαναλαμβάνονται συχνά. Στο ποίημα το πιάνο αναφέρεται στους

στίχους 16-22: «Το πιάνο στην αίθουσα των κιόνων, -τι μικρό που μου φάνηκε την

πρώτη μέρα. / Τώρα μεγαλώνει τη νύχτα, τρίζουν οι αρθρώσεις του, σωπαίνει, γίνεται

ένας ολόκληρος κόσμος σκεπασμένος μ` ένα τεράστιο αδιάβροχο / σκληρό,

μαυρισμένο....» και παρακάτω: «Έτσι το πιάνο ανώφελο, βαρύ, επιβλητικό μέσα στη

μουγγαμάρα του, / θυμίζοντας μας εκδικητικά πώς σωπαίνει, / έτσι με βαθιές του

σκεπασμένες φωνές, είναι ένα μαύρο κασόνι γεμάτο κόκαλα...». Το πιάνο από πηγή
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μουσικής μετατράπηκε σε σιωπή, στο θάνατο της μητέρας του και τώρα είναι σαν μαύρο

κιβώτιο στο σπίτι. Η σιωπή σηματοδοτεί την απουσία κάθε νοήματος, την αίσθηση της

απώλειας μπροστά το θάνατο και την μοναξιά, όπως λέει η Ιφιγένεια. Στην ατμόσφαιρα

διαχέεται έντονο το συναίσθημα  ενός  μεγάλου κενού μεταξύ του παρελθόντος και του

αφηγηματικού παρόντος. Μερικές φορές η Ιφιγένεια δηλώνει ότι σ` αυτό τον  κόσμο του

σήμερα, η ίδια είναι ένα διαφορετικό πρόσωπο απ` ότι ήταν. Έτσι, η απομάκρυνση από

το παρελθόν και η επιστροφή προς αυτό εναλλάσσεται συνεχώς. Έμεινε να

επισημάνουμε και την άποψη του Βελουδή για την χαρακτηριστική συνειδησιακή

αντιστοιχία της Ιφιγένειας με την αδερφή του Ρίτσου Λούλα. Πίσω από την μυθική

επιστροφή της από την Ταυρίδα, υποκρύπτεται η αυτοβιογραφική επιστροφή της Λούλας

από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Οκτώβριο το 1931, μετά από τον αποτυχημένο γάμο

της. Στον επίλογο, περιγράφοντας την Ιφιγένεια που φεύγει από το πατρικό της σπίτι, ο

ποιητής λέει: «Τυλίγει σ` ένα μικρό, λευκό τραπεζομάντιλο το ξόανο της θεάς. Το

σηκώνει στο αριστερό της μπράτσο σα βρέφος.» Είναι οι υπαινιγμοί για το μωρό που

έφερε μαζί της η Λούλα και για την ψυχική της ασθένεια  το 1936, όταν η Λούλα

εισάγεται στο ψυχιατρείο στο Δαφνί. 

          Όλο το ποίημα Επιστροφή της Ιφιγένειας δείχνει πώς ο Ρίτσος αντιδράει στην

παρακμή της οικογένειάς του. Η Ιφιγένεια έφυγε στην Ταυρίδα όταν το σπίτι της ήταν

ακόμα στην ακμή του, όπως κάποτε και το σπίτι του Ρίτσου. Τώρα επιστρέφει και

βρίσκει την ερημιά και το θάνατο. Ίσως γι` αυτό δίνει τόση σημασία στην αθανασία των

ανθρώπων και των πραγμάτων, όταν διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε

ζωντανούς και νεκρούς. Τελικά, στο στίχο 359-364 λέει:«Δυο βήματα μές απ` το

κατώφλι / Στέκεται κιόλας ένας όμορφος μαντατοφόρος, διόλου σκονισμένος / αν κ` έχει

φτάσει απ` το μακρύτερο μάκρος. Τα μαλλιά του / προσεκτικά χτενισμένα, νοτισμένα

ακόμη. Στα χείλη του / η ανταύγεια του καθρέφτη.‘ Είσαι αθάνατος’, λέει / με σέβας

νεανικό. ‘ Είσαι αθάνατος’. Και φεύγει». Είναι ενδιαφέρον ότι απευθυνόμενος στην

Ιφιγένεια, ο μαντατοφόρος χρησιμοποιεί δυο φορές την λέξη «αθάνατος» στο αρσενικό

γένος. Θα  μπορούσαμε να πούμε ότι σ` αυτή την μοναδική στιγμή, ο Ρίτσος δεν

εκφράζεται πίσω από το προσωπείο της Ιφιγένειας, αλλά ο ίδιος.
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Κοινωνική βάση.

          Την εποχή που ο Ρίτσος έγραψε το ποίημα, η Ελλάδα ήταν κάτω από την

στρατιωτική διδακτορία. Κρυμμένος πίσω από την μάσκα της Ιφιγένειας ο ποιητής είναι

ελεύθερος να περιγράψει έναν κόσμο ταλαιπωρημένο από την χούντα, όπου ο φόβος, η

τρομοκρατία, η προδοσία, η απάθεια και η αδιαφορία κυριαρχούν στις ζωές των

ανθρώπων. Επίσης, είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς τις αναφορές στην εξορία και

στην απομόνωση του Ρίτσου, στο ρόλο της κεντρικής ηρωίδας. Το σύγχρονο κοινωνικό

επίπεδο φαίνεται μέσα από τον μύθο του τρωικού πολέμου, της θυσίας της Ιφιγένειας,

της παρακμής της βασιλικής οικογένειας, των εκδικήσεων των Ατρειδών. Ο Ρίτσος

έδωσε στον μύθο τα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα και συγκρούσεις,

κυρίως την δεκαετία του `40-`50. 

          Ο ποιητής, κρυμμένος πίσω από την προσωπίδα των μυθολογικών ηρώων,

εκφράζει την κριτική των γεγονότων, τις σκέψεις του για το άτομο, την κοινωνία, το

καθήκον και για την ζωή και το θάνατο. Οι θολωτοί  τάφοι στον πρόλογο μπορούν να

υπονοούν τη φυλακή όπου έχει φυλακιστεί ο Ρίτσος ως αντιφρονούντος κατά την

περίοδο της χούντας. Παρόλο που το ποίημα είναι γερά δεμένο με τα προσωπικά  του

βιώματα, είναι πολύ σημαντική και αυτή η κοινωνική βάση, γιατί παρουσιάζει τις

εμπειρίες του έθνους του. Ο μύθος των Ατρειδών, καθώς και ο μύθος της Ιφιγένειας,

χρησιμοποιήθηκε για να εικονογραφήσει την ιστορία της πολυσπαραγμένης ρωμιοσύνης.

Οι μεταφορές του τρωικού πολέμου, της αλυσίδας των εκδικήσεων της οικογένειας της

Ιφιγένειας, μας δείχνουν τις κοινωνικές συγκρούσεις στην Ελλάδα μετά το Δεύτερο

Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάτω από τον μύθο υπάρχουν αρκετές αναφορές γι` αυτή την

ταραχώδη περίοδο: οι θάνατοι, η φθορά, τα λάθη, οι λογοκρισίες, οι προδοσίες όπως και

το ζήτημα των σχέσεων του ατόμου με το κοινωνικό περιβάλλον. Εδώ είναι η πιο

αποτελεσματική χρήση των αναχρονισμών γιατί ένα καθαρά μυθικό πρόσωπο, η

Ιφιγένεια, έγινε εντελώς επίκαιρο. Ο ρόλος της αντιπροσωπεύει και το πρόβλημα του

χρέους του ατόμου προς την κοινωνία, το πρόβλημα της συμμετοχής. Η Ιφιγένεια είναι

ένα θυσιασμένο πρόσωπο στην υπηρεσία κάποιου  κοινωνικού σκοπού. Η εγκατάλειψη,
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η απουσία και η μοναξιά στη φωνή της είναι τα στοιχεία της αντιπαράθεσης ανάμεσα στο

μεμονωμένο εγώ και κοινωνικό εγώ του ποιητή. 

          Στο τέλος του ποιήματος η Ιφιγένεια, το μέλος μιας πανίσχυρης δοξασμένης

οικογένειας, που άλλοτε βασίλευε στον κόσμο, φεύγει για την Βραυρώνα τρεις μέρες

μετά την επιστροφή της από τη ξενιτιά,  για να αφιερωθεί, παίρνοντας μαζί της τα

σύμβολα της μοίρας της – «Τρία ξεθωριασμένα άδεια κλουβιά κ` ένα δέμα τυλιγμένο σε

χαρτί κάτω απ` την μασχάλη- ίσως εκείνη την προσωπίδα του ελαφιού.». Νομίζω ότι

αυτά τα τρία κλουβιά μπορούν να συμβολίσουν τα μέλη της οικογένειάς της, τον

Αγαμέμνονα, την Κλυταιμνήστρα και τον Ορέστη. Η θυσία της και η μοίρα της (των

οποίων το σύμβολο είναι η προσωπίδα του ελαφιού) ήταν η αιτία της παρακμής όλης της

οικογένειας και ήταν το πρώτο βήμα στην αλυσίδα των τραγικών γεγονότων, θανάτων,

εκδικήσεων κλπ. Αν και φαίνεται ότι σ` όλο το ποίημα η απαισιοδοξία είναι η κύρια

διάθεση, στο τέλος τείνει να μεταβληθεί. Η δράση και ο μονόλογος της Ιφιγένειας

τελειώνουν  το πρωί της Κυριακής. Την ελπίδα στα  τελευταία λόγια της στον Ορέστη,

ότι ίσως «να κατορθώσουμε και πάλι να παρηγορήσουμε κ` ίσως να παρηγορηθούμε»,

την ενδυναμώνει το φως που λάμπει και τα άσπρα άλογα της άμαξάς της.

Σύντομη αναφορά στις Επαναλήψεις του Γ. Ρίτσου.

         Σε μια άλλη συλλογή του Ρίτσου, στις Επαναλήψεις, υπάρχουν τρία ποιήματα που

αφορούν άμεσα στο μύθο της Ιφιγένειας. Και τα τρία ποιήματα, Αδελφοσύνη, Απόσταγμα

και Άλλοτε και τώρα, είναι γραμμένα κατά την περίοδο της χούντας στο Καρλόβασι της

Σάμου. Η παρουσία του μύθου και σ` αυτά τα ποιήματα είναι καταφανής. Οι αρχαίοι

μύθοι, ενώ διατηρούν τον αρχετυπικό τους χαρακτήρα, μέσα από σύγχρονα ιστορικά και

πολιτισμικά συμφραζόμενα, αποκτούν οικείους τόνους και η αφομοίωσή τους από τους

σημερινούς αναγνώστες είναι εύκολη. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια επεξεργασία που

ανανεώνει τον μύθο, φανερώνοντας τις διαχρονικές του διαστάσεις  και την επιβίωσή του

στην σημερινή εποχή. Ο Ρίτσος πάλι εμπνέεται από την τραγωδία του Ευριπίδη Η

Ιφιγένεια η εν Ταύροις, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο όπως στην Τέταρτη διάσταση. Οι

αντιστοιχίες των αρχαίων συμβάντων προς τα σημερινά είναι ευδιάκριτες, αλλά όχι ρητές
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– για το φόβο της λογοκρισίας. Τα ποιήματα είναι στραμμένα προς την πολιτική

επικαιρότητα. Ο Ρίτσος εξηγώντας τι σημαίνει ο τίτλος λέει ότι οι επαναλήψεις υπάρχουν

χωρίς τέλος και ότι  «η αλλαγή είναι μόνο στις αποχρώσεις και σ` αυτές τις αποχρώσεις

βρίσκονται μαζί η απάτη και η ομορφιά». Δηλαδή, το βασικό μοτίβο ισχύει σε όλες τις

ιστορίες, ωστόσο διαφοροποιούνται οι πρωταγωνιστές και  οι επιλογές τους. 

         Σ` αυτά τα ποιήματα και οι θεοί υπάρχουν, ζουν, η Αθηνά και η Άρτεμης πιο

συγκεκριμένα. Στο Άλλοτε και τώρα, στο στίχο « ..μα τώρα / απόντες πια οι θεοί , και τα

χειρότερα φοβούμαστε..» μπορεί να καταλάβει κανείς ότι χωρίς θεό ο άνθρωπος

παραπαίει. Δεν ξέρει ποιό είναι το δίκιο, ποιό το άδικο και το μέλλον είναι σκοτεινό

όπως πρέπει να ήταν εκείνη την περίοδο. Τα θέματα που εμφανίζονται στην συλλογή

είναι ο θάνατος των θεών, η παρακμή των θεσμών, η γενική απιστία και ανασφάλεια. Σε

κάθε ποίημα χωριστά, οι αναφορές στην Ιφιγένεια η εν Ταύροις είναι άμεσες και αφορούν

σε διαφορετικές συγκεκριμένες σκηνές. Στο Αδελφοσύνη, που είναι γραμμένο πρώτο, η

σκηνή της τραγωδίας  είναι αυτή στην οποία αναγνωρίζονται οι δυο αδερφοί, και όταν ο

Ορέστης θέλοντας να βεβαιώσει την ταυτότητά του λέει στη Ιφιγένεια:

           « - Για κάποιο αρνί χρυσό˙ το έχω ακούσει. 

             - Σ` όμορφον υφαντό το `χεις υφάνει;»

Ο Ρίτσος αρχίζει το ποίημά του λέγοντας πως οι ποιητές εύκολα αναγνωρίζονται μεταξύ

τους: «μόνον από κάτι / ολότελα κοινό με μυστικές διαστάσεις, όπως η Ιφιγένεια /

αναγνώρισε αμέσως τον Ορέστη...» Στους τελευταίους στίχους βλέπουμε  πάλι το μοτίβο

της θυσίας της Ιφιγένειας. 

         Στο Απόσταγμα περιγράφεται η σκηνή στην οποία ο αγγελιοφόρος έρχεται να πει

στον βασιλιά  Θόα για τον ψεύτικο εξαγνισμό και για τον τρόπο φυγής της Ιφιγένειας και

του Ορέστη. Το ποίημα αντιστοιχεί στους στίχους 1285-1305 της τραγωδίας του

Ευριπίδη. Η πιο έντονη εικόνα είναι του ήχου από τον χάλκινο ρόπτρο του ναού.

Σύμφωνα με τον ποιητή πολλά ανθρώπινα συναισθήματα, βιώματα, αισθήσεις που

απεικονίστηκαν στη μυθολογία, εμφανίζονται απαράλλακτα σε διάφορες ιστορικές

εποχές και σε διάφορες συγκεκριμένες μορφές. Κάποιες θεμελιώδεις αρχές του

ανθρώπου παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αλλαγές. Όπως στην Επιστροφή της Ιφιγένειας

πάλι προβάλλεται η ιδέα της παρηγοριάς.
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           «Ευτυχώς, - είπε – κάτι τέτοια μας μένουν,

             παρηγορητικά, αναλλοίωτα, ενωμένα,

             έτσι σαν να` μαστε αναλλοίωτοι κ` εμείς.»

          Ο ίδιος ο τίτλος του ποιήματος μοιάζει με το “παιχνίδι” με τον χρόνο και τον μύθο

στην Τέταρτη Διάσταση. Στο Άλλοτε και τώρα πρόκειται για την σκηνή από το τέλος της

Ιφιγένειας η εν Ταύροις, όταν η θεά Αθηνά επεμβαίνει και βοηθάει την Ιφιγένεια, τον

Ορέστη και τον Πυλάδη να ξεφύγουν από την οργή του Θόα και να γυρίσουν στην

πατρίδα τους. Η θεά τονίζει ότι η μοίρα είναι ίδιο και για τους θεούς και για τους

θνητούς. Οι στίχοι στην τραγωδία είναι οι εξής:

           « Σωστά μιλείςֹ κι εσέ και θεούς η μοίρα

             κυβερνά. – Μπρός άνεμοι!..»

Όμως μετά από τους στίχους αυτούς προβάλλεται πάλι το μοτίβο της σιωπής. Ο Ρίτσος,

στρεφόμενος προς τους αρχαίους μύθους σαν να  τείνει προς  την σιωπή και την μοναξιά,

και όπως λέει ο ίδιος, «μαθαίνει την πιο δύσκολη και πιο μεγάλη τέχνη: να σωπαίνει». Η

ποίησή του ορίζεται ως μια συνεχής απόπειρα να εκφραστεί το ανείπωτο. Ίσως εδώ είναι

οι πιο σαφείς αναφορές στην πολιτική επικαιρότητα. Στην εικόνα του Ορέστη βλέπουμε

τον ίδιο τον Ρίτσο, τον ποιητή που δεν έχει την ελευθερία να εκφραστεί. Είναι γνωστό

γεγονός ότι ήταν απαγορευμένο να εκδοθούν κάποια έργα του στην Ελλάδα. Το 1968

βρίσκεται στο Καρλόβασι, στο σπίτι της γυναίκας του, όπου παραμένει σε κατ` οίκον

περιορισμό. Τις Πέτρες, Επαναλήψεις, Κιγκλίδωμα καταφέρνει  να τις στείλει κρυφά στη

Γαλλία, όπου μεταφράζονται και εκδίδονται τρία χρόνια μετά. 

          Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι τα παραβολικά ποιήματα της δικτατορίας, τα οποία

είναι εμπνευσμένα από την αρχαιότητα, λέγονται Επαναλήψεις επειδή κάθε παραβολή

προϋποθέτει κάτι επαναλαμβανόμενο. Πίσω από το προσωπείο υπάρχει ένα πρόσωπο

που αποτελεί το σημερινό αντίγραφο. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε τα ίδια τα λόγια του

Ρίτσου από το «Ένα γράμμα του, για την ποίησή του». Διευκρινίζοντας γιατί θεωρεί

κάποια ποιήματά του υποδεέστερα από τα μυθικά λέει: «Και όχι γιατί τους λείπει η

διάσταση του μύθου, η προϋπάρχουσα μαγεία της απόστασης, η άξαφνη μουσική των

αναχρονισμών, η ελευθερία κίνησης της φαντασίας, η ευκολία της μεταμφίεσης και της

ακραίας ομολογίας κάτω απ` την προσωπίδα του άλλου, η στοχαστική κίνηση του λόγου
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απ` το φιλτραρισμένο μέσω των εποχών αίσθημα και νόημα που δεν υπόκειται στην

αναγκαιότητα της λαχανιασμένης στιγμής. Όχι γι` αυτά. Ίσως και γι` αυτά.».

H Ιφιγένεια της εποχής του κλασικισμού και η σύγχρονη Ιφιγένεια

          Όπως είδαμε, ο κύκλος των μυθολογικών ποιημάτων στην Τέταρτη Διάσταση είναι

εμπνευσμένος από την αρχαία μυθολογία. Βέβαια, η σύνθεσή τους και η λειτουργία τους

είναι πιο περίπλοκη. Το πρώτο ποίημα που ανήκει στα μυθολογικά είναι το Νεκρό σπίτι.

Γράφεται το 1959 με την άμεση αναφορά στο “νεκρό” οίκο των Ατρειδών.  Αργότερα,

στους τίτλους ονομάζονται καθαρά τα κύρια πρόσωπα του μύθου, δηλαδή τα μέλη της

οικογένειας αυτής – Ορέστης, Αγαμέμνονας, Χρυσοθεμής και η Επιστροφή της Ιφιγένειας. 

Όπως ήδη έχουμε δει, στην ποίηση του Γ. Ρίτσου ο μύθος είναι ένα μέσο που βοηθάει

τον αναγνώστη να «μπει» στα σύγχρονα προβλήματα . Στον μύθο ξεχωρίζουν ορισμένοι

μυθολογικοί τύποι και ρόλοι και τίθεται το πρόβλημα των σχέσεων του ατόμου με το

κοινωνικό περιβάλλον. 

          Ένα στοιχείο που υπάρχει και στα ποιήματα του Ρίτσου και στην Ιφιγένεια του

Ρακίνα είναι η κάθαρση. Θα λέγαμε ότι στον Ρακίνα αυτό πετυχαίνεται με ένα τυπικό

δραματικό τρόπο. Μύθος, πλοκή, αναγνώριση, λύση και κάθαρση λειτουργούν όπως  και

στο κλασικό δράμα, στον Ευριπίδη. Κατά τον Σοκολιούκ στον Ρίτσο η κάθαρση και η

εσωτερική ισορροπία των ηρώων είναι  το αποτέλεσμα της επαφής  των ηρώων με τα

μυθολογικά μοντέλα, δηλαδή της Ιφιγένειας του Ευριπίδη και της σύγχρονης Ιφιγένειας

του 20ου αιώνα. Σε σύγκριση με τον Ρακίνα, η Ιφιγένεια του Ρίτσου έχει μια άλλη

διάσταση, την «τέταρτη διάσταση». Η ηρωίδα ταυτόχρονα έχει το πρόσωπο του γνωστού

μύθου και του σύγχρονου ανθρώπου. Αυτή η διάσταση δεν παρουσιάζεται στην

πρόσληψη του Ρακίνα. 

          θα μπορούσαμε να πούμε ότι ως προς την αντίληψη του δραματικού  χρόνου, ο

Ρακίνας και ο Ευριπίδης παρουσιάζουν την Ιφιγένεια με τον ίδιο τρόπο. Παρόλο που το

έργο του Γάλλου δραματουργού διαφέρει από την τραγωδία του Ευριπίδη, η ηρωίδα του

έμεινε περισσότερο κοντά στο πρωτότυπο από την Ιφιγένεια του Ρίτσου. Ο Ρίτσος πήρε
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την μυθολογική κατάσταση της θυσίας ως κεντρικό μοτίβο, αλλά ο χαρακτήρας της

Ιφιγένειας είναι κάτι που το διαμόρφωσε ο ίδιος. Κατά τη γνώμη μου, ο χαρακτήρας της

Ιφιγένειας εδώ είναι πιο καθολικός και κοσμοπολίτικος και αφορά περισσότερο το

οντολογικό πρόβλημα ενός σύγχρονου ανθρώπου (με έντονο το μυθολογικό στοιχείο

βέβαια), ενώ στον Ρακίνα είναι περισσότερο “ευριπίδειος”. Ο χρόνος, τον οποίο

καταλαβαίνουμε από τον πρόλογο του ποιήματος Επιστροφή της Ιφιγένειας, παίζει ένα

πολύ σημαντικό ρόλο και έτσι βλέπουμε την ηρωίδα μέσα σ` ένα σύγχρονο πλαίσιο. Στον

Ρακίνα δεν υπάρχει αυτή η αποσταθεροποίηση της  Ιφιγένειας και αυτή η ρασιοναλιστική

ανάλυση των γεγονότων, ιδιαιτέρα της θυσίας ως βασικού άξονα του μύθου. Επομένως,

στην  Ιφιγένεια δεν σημειώνεται αυτή η επιστροφή  στο παρελθόν και  στον πρωτογενή

μυθολογικό κόσμο. Η δράση κινείται  στο τώρα και στο παρόν. 

          Η βασική δράση στον Ρίτσο μεταφέρεται στο εσωτερικό της συνείδησης της

Ιφιγένειας και όλες τις λεπτομέρειες τις μαθαίνουμε από τον εσωτερικό της μονόλογο, ο

οποίος πλάθεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση κρίσεως. Δεν υπάρχει χώρος για άλλα

στοιχεία του μύθου, όπως είναι ο έρωτας με τον Αχιλλέα, η θέλησή του να εμποδίσει τη

θυσία ή για παράδειγμα κάποιο τρίτο πρόσωπο στην ερωτική υπόθεση, κάτι που ήταν ένα

από τα ζητήματα της εποχής του κλασικισμού. Ο χρόνος στην Επιστροφή της Ιφιγένειας

εκφράζεται με την αιωνιότητα και αυτή η απαραίτητη γέφυρα από το παρελθόν στον 20ο

αιώνα είναι ο χαρακτήρας της Ιφιγένειας ως μυθολογικό μοντέλο. Η θυσία της Ιφιγένειας

αποτελεί το πλέον σταθερό και βασικό στοιχείο και στα δύο έργα. Τοποθετώντας την

Ιφιγένεια στην σύγχρονη εποχή, ο Ρίτσος μας δίνει μια αποσταθεροποιημένη στάση της,

τις αναμνήσεις και τις σκέψεις  της μετά την εκτέλεση της θυσία. 

          Στην Ιφιγένεια του Ρακίνα τονίζεται η σχέση μεταξύ της Ιφιγένειας και του

Αγαμέμνονα, η θέλησή της να θυσιαστεί και να υπακούσει στην απόφαση του βασιλιά.

Όπως έχουμε ήδη πει, ο Ρίτσος επιμένει στη σχέση μητέρας-κόρης και νομίζω ότι αυτό

είναι ένα  καινούριο στοιχείο σε σχέση με τον Ρακίνα. Όπως και στην ΙΑ, στον Ρακίνα

υπάρχει μια ολόκληρη σκηνή  σύγκρουσης  μεταξύ της Κλυταιμνήστρας και του άντρα

της, λόγω της απόφασής του. Στον Ρίτσο, η Ιφιγένεια θυμάται τους γονείς της και η

δράση ξεκινάει τη στιγμή που έχουν ήδη πεθάνει, ενώ το έργο του Ρακίνα τελειώνει με

τη αυτοθυσία της Εριφύλης.
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         Τέλος, παραμένει το ερώτημα˙ γιατί ένας Γάλλος του 17ου αιώνα είχε ως πρότυπο

το αρχαίο μύθο της Ιφιγένειας  για το έργο του και γιατί ο Γ. Ρίτσος στην σύγχρονη

εποχή.  Κατά τη γνώμη μου, αυτό που διαφοροποιεί αυτές οι δυο εκδοχές του μύθου

είναι η στάση των συγγραφέων απέναντι στα πολιτικά-κοινωνικά θέματα. Η ίδια η εποχή

του κλασικισμού απαιτούσε επιστροφή προς τα αρχαία πρότυπα και προς το ύφος των

αρχαίων τραγικών. Από την άλλη, ο Ρίτσος στράφηκε προς τους αρχαίους για να

εκφράσει τη γνώμη του για τα σύγχρονα προβλήματα, για την Ρωμιοσύνη και για τον

πατριωτισμό. Ο Β. Σοκολιούκ  αναφέρει ότι «η ιδέα της επαναλήψεις των μυθολογιών

μοντέλων μέσα στην αδιάκοπη διάρκεια της ιστορίας επιτρέπει στον Ρίτσο να βλέπει τη

μακραίωνη ελληνική ιστορία σαν ένα ενιαίο σύμβολο.» Αυτή η ιδέα της κυκλικής

κίνησης της κοινωνίας και  της αιώνιας επανάληψης παρατηρείται και στον τίτλο της

συλλογής του Επαναλήψεις, στην οποία υπάρχουν δυο ποιήματα με άμεσες αναφορές

στον μύθο της Ιφιγένειας. Ακριβώς αυτή η επανάληψη της ελληνική ιστορίας κάνει

πιθανή την συνύπαρξη νεκρών και ζωντανών, μυθικών  και σύγχρονων χαρακτήρων.

Αυτό που ενώνει τα έργα του Ρακίνα και του Ρίτσου είναι ο μύθος της Ιφιγένειας και της

θυσίας της, αλλά θεματικά,  ιστορικά και ιδεολογικά τα δυο έργα διαφοροποιούνται.

Σύντομη αναφορά στην πρόσληψη του μύθου της Ιφιγένειας στην

ποίηση της Αγγελάκη- Ρουκ και στη σύγχρονη ξένη ποίηση.

         Στην  ελληνική ποίηση του 20ου αιώνα ακόμα μια ποιήτρια έχει ασχοληθεί με το 

μύθο της Ιφιγένειας. Πρόκειται για την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, η οποία γράφει το

ποίημα Άρνηση της Ιφιγένειας το 1963. και εκδίδει την πρώτη συλλογή της με τον τίτλο

Ποιήματα 1963-1977. Σ` όλη την συλλογή αυτή, η ποιήτρια καταφεύγει και αναζητά τους

μύθους και τα ιστορικά πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας και ιστορίας και τους

ενσωματώνει στους στίχους της, ανατρέποντας ποιητικά την πλοκή τους. Την περίοδο

που γράφει τις πρώτες συλλογές της, εμφανίζονται και τα άλλα δυο μόνιμα μοτίβα που

θα την ακολουθήσουν σ` ολόκληρη την ποιητική της διαδρομή- η φύση και το ζωικό

βασίλειο. 
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          Η πρώτη εντύπωση που αποκομίζει κανείς διαβάζοντας την Άρνηση της Ιφιγένειας

είναι ότι η Αγγελάκη-Ρουκ δεν παρατηρεί την κατάσταση από απόσταση, αλλά από το

εσωτερικό της. Στην αρχή του ποιήματος η ποιήτρια απευθύνεται στην Ιφιγένεια και

κατά τη γνώμη μου, στον τρόπο με τον οποίο της μιλάει παρατηρείται ένα σχεδόν

θρησκευτικό στοιχείο. Κυριαρχεί μια ιδανική εικόνα του καλοκαιριού και ενός ελληνικού

τόπου. Η Ιφιγένεια περιγράφεται μέσα σ` αυτή την ειρηνική και ιδανική ατμόσφαιρα

–«έπαιζες τα δειλινά με χαϊμάλια / και ιστορίες αγάπης», ενώ «στο μπαλκόνι σου

θέριευαν τα γεράνια / μεγάλωναν τα σπιτικά πουλιά.» Η μοίρα της σαν να

προοικονομείται από τους γέροντες, οι οποίοι γνώριζαν την ιστορία της και υπάρχει μια

άμεση αναφορά στην απαραίτητη θυσία της στο στίχο-«..την ιστορία της κοπέλας / που

φιλική ήταν στους ανέμους.» Κι εδώ τα πλοία και οι πολεμιστές δεν μπορούσαν να

ξεκινήσουν στον πόλεμο χωρίς την θυσία της Ιφιγένειας. Προχωρώντας το ποίημα, στον

αναγνώστη δημιουργείται μια εχθρική στάση απέναντι στους πολεμιστές, οι οποίοι είναι

έτοιμοι και το μόνο που περιμένουν είναι να εκτελεστεί η θυσία. Σ` αυτό το σημείο πάλι

προβάλλεται ο άνεμος σαν κάτι που θα παίξει καταλυτικό ρόλο ή για το καλό ή για το

κακό, δηλαδή για την ειρήνη ή για τον πόλεμο. Νομίζω ότι την κορύφωση του ποιήματος

την διαβάζουμε στους επόμενους στίχους:

«Κλαρί λεμονανθού ανθίζ` η καλοσύνη / στο περβόλι σου. / Και όμως ο λαιμός σου

προσφέρεται / αόρατο μονοπάτι του κακού.» Εδώ υπάρχει η μεταστροφή του ποιήματος

από την περιγραφή στην ξαφνική διακήρυξη της ποιήτριας σε πρώτο πρόσωπο, η οποία

είναι κάτι σαν κορυφαία ιδέα του ποιήματος.. Η ποιήτρια σ` αυτούς τους στίχους, πριν

την υποτιθέμενη θυσία,  μιλάει τελευταία φορά άμεσα στην Ιφιγένεια. 

         Η πιο κρίσιμη στιγμή του μύθου, η θυσία, περιγράφεται μ` ένα χαώδη τρόπο, με

θορύβους,  πατήματα ανδρών, τρεξίματα κλπ. Όμως, για πρώτη φορά στην ελληνική και

ξένη λογοτεχνία η ηρωίδα αρνείται  να θυσιαστεί και γι` αυτό το λόγο η διαπραγμάτευση

του μύθου της Ιφιγένειας από την Αγγελάκη-Ρουκ είναι τόσο σημαντική. Αυτή η

Ιφιγένεια σαν να ήξερε τι θα επιφέρει η θυσία της. Τονίζεται ο ρόλος της στη θυσία

επειδή  δεν εξαρτάται από κανένα άλλον, ούτε από τον Αγαμέμνονα, ούτε από τον Κάλχα

και γι` αυτό παίρνει την απόφαση να μην προσφέρει τον λαιμό της στο βωμό, δηλαδή να

μην ξεκινήσει ο πόλεμος, να μην ξεκινήσουν οι έτοιμοι πολεμιστές. Είναι γνωστό ότι η
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θυσία της  πάντα αναφερόταν ως κάτι που είναι απόλυτα απαραίτητο για τον πόλεμο και

ότι τόσο στον Ευριπίδη, όσο και στον Ρακίνα και στον Ρίτσο, η Ιφιγένεια πείθεται να

θυσιαστεί πρόθυμα πίσω από την ιδέα του πατριωτισμού. Εδώ, κατά τη γνώμη μου,

γίνεται κάτι διαφορετικό. Η Ιφιγένεια, ξέροντας τι ευθύνη θα έχει για την έναρξη του

πολέμου, αρνείται να πάρει μέρος σε μια τέτοια πράξη. Στο τέλος του ποιήματος η

ηρωίδα μιλάει «για την αγάπη / για την γλυκιά καρδιά / για ειρηνικές πολίχνες».Μια

Ιφιγένεια του 20ου αιώνα σίγουρα θα μπορούσε να έχει μια τέτοια άποψη, επειδή ο

αιώνας αυτός ήταν γεμάτος πολέμους. Ίσως η Αγγελάκη-Ρουκ να εξέφρασε αυτή την

φιλειρηνική φωνή μέσω της Ιφιγένειας, σαν υποχρέωση του καθενός μας  στην

σύγχρονη κοινωνία.    

          Εδώ πρέπει να αναφέρουμε και μερικούς ξένους ποιητές οι οποίοι έχουν ασχοληθεί

με τον μύθο της Ιφιγένειας. Στην ανθολογία Gods and mortals βρίσκονται μερικά

ποιήματα που εμπνέονται από τη θυσία της Ιφιγένειας. Αυτή η συλλογή είναι η πρώτη

που συγκέντρωσε σπουδαία ποιήματα από όλο τον κόσμο, που έχουν ως βάση τους, τους

αρχαίους μύθους. Η Sophia de Mello είναι μια από τις πιο γνωστές ποιήτριες  του 20ου

αιώνα στην Πορτογαλία. Το ποίημά της Iphigenia περιγράφει την τελευταία στιγμή πριν

την θυσία. Στην ατμόσφαιρα του θρήνου για την μοίρα της, η Ιφιγένεια πηγαίνει ήρεμα

και με κάποια αξιοπρέπεια να την θυσιάσουν. Δείχνει μια αποφασιστικότητα προς την

θυσία της, ώστε να υπάρχει η ιδέα ότι το καλό τελικά θα νικήσει την καταστροφή. Ο Z.

Herbert, μεγάλος Πολωνός ποιητής στον 20ο αιώνα, στο ποίημά του The sacrifice of

Iphigenia, δείχνει την οπτική του Αγαμέμνονα, του Ιππία και του Κάλχα την ώρα της

θυσίας.  Εδώ η Ιφιγένεια παρουσιάζεται ως ένα αγνό και φοβισμένο κορίτσι. Είναι

ενδιαφέρον ότι  η θυσία πρέπει να εκτελεστεί στην πυρά και πως η φωτιά βρίσκεται σε

μεγάλη αντίθεση με την άσπρη άμμο και την  ήρεμη θάλασσα. Όπως η τρομερή στιγμή

της θυσίας με την καινούρια ζωή της ηρωίδας. «Η σκηνή είναι εξαιρετική, με την

βοήθεια της σωστής οπτικής»- τελειώνει ο Herbert. Ένας άλλος σύγχρονος ποιητής που

έχει γράψει για την Ιφιγένεια είναι ο Ιταλός A. Bertolucci. Στο ποίημά του Iphigenia

μιλάει για την νεά ζωή της ηρωίδας, δηλαδή  μετά την εκτέλεση της θυσίας, η Ιφιγένεια

επιβίωσε και τώρα πηγαίνει σε μια ξένη χώρα. Όπως διαβάζουμε στο ποίημα, αισθάνεται
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σαν να μην υπήρξε η προηγούμενη ζωή της και σαν η ζωή της να άρχιζε εκείνη τη

στιγμή.  Η Αμερικανίδα Ε. Wilner έγραψε το ποίημα Iphigenia, setting the record

straight μέσα από την οπτική της ίδιας της ηρωίδας, η οποία ζει τώρα σ` ένα μικρό χωριό

και έχει πρόβατα. Μιλάει για τα γεγονότα που προηγήθηκαν, για την Ελένη, για το

θάνατό της, για την απόφαση του πατέρα της που την έκανε δοξασμένη και που σκότωσε

τον ίδιο από το χέρι της Κλυταιμνήστρας. 

          Αυτό που θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή των σύγχρονων ποιητών στον

μύθο της Ιφιγένειας είναι το γεγονός ότι όλα τα αισθήματα που σχετίζονται με  την θυσία

της αντανακλούν το υποσυνείδητο των ανθρώπων. Στον μύθο αυτό κανείς μπορεί να

ξεχωρίσει την αλαζονεία του Αγαμέμνονα, την δίψα του για την εξουσία, τον φόβο της

Ιφιγένειας, την απογοήτευση που της προκαλεί ο πατέρας,  τον πατριωτισμό της και την

βούλησή της να θυσιαστεί για το κοινό καλό,  την απελπισία της Κλυταιμνήστρας επειδή

η κόρη της θα πεθάνει, το μίσος που νιώθει για τον άντρα της, κλπ. Όλα αυτά τα

αισθήματα είναι αρχετυπικά και επομένως μεγάλη  πηγή έμπνευσης για τους σύγχρονους

ποιητές. Το ενδιαφέρον τους θα μπορούσε να επικεντρώνεται στο θέμα της

ανθρωποθυσίας (απαράδεκτο στο σύγχρονο κόσμο), στην περίπλοκη σχέση

πατέρα-κόρης, στο θέμα της θυσίας ενός ατόμου προς όφελος του συνόλου, στο πόσο

δικαιολογημένη θεωρείται μία τέτοια απόφαση και τέλος στην  επιβίωση της Ιφιγένειας

και στην νέα της ζωή.

Συμπεράσματα.

Η μεταχείριση ενός λογοτεχνικού μοτίβου είναι βασικά μια σύνοψη της ιστορίας

της λογοτεχνίας, επειδή κάθε εποχή αντιμετωπίζει το ίδιο θέμα με ένα συγκεκριμένο

τρόπο και σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στην εποχή αυτή. Επίσης, τo ίδιο

μοτίβο μπορεί να γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης στα διαφορετικά λογοτεχνικά

είδη ˙ αυτό που αρχικά ήταν μύθος μεταμορφώνεται σε τραγωδία, μετά σε πολιτικό ή

κοινωνικό δράμα και τελικά σχεδόν όλοι οι γνωστοί μύθοι μετατρέπονται σε κυρίαρχα

μοτίβα στην ποίηση. Παρακολουθώντας της εξέλιξη αυτή, μπορούμε να παρατηρήσουμε

πώς άλλαζε η στάση των συγγραφέων απέναντι στους μύθους στις διάφορες
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λογοτεχνικές περιόδους. Γι` αυτό τον λόγο, η ερμηνεία ενός αρχαίου μύθου απαιτεί από

τον αναγνώστη αρκετές λογοτεχνικές, ιστορικές και κοινωνιολογικές γνώσεις.

          Τα μυθολογικά μοτίβα έχουν έντονη παρουσία στην ιστορία της λογοτεχνίας.

Γενικώς κατάγονται, τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, από την ελληνική και

εβραϊκή παράδοση. Η θυσία της Ιφιγένειας είναι ένας από τους πιο γνωστούς και

σημαντικούς ελληνικούς μύθους, ο οποίος έχει αντίστοιχο παράδειγμα στην εβραϊκή

μυθολογία- στην ιστορία του Ισαάκ και Αβραάμ. Την θυσία της Ιφιγένειας την

βρίσκουμε πρώτα στην αρχαία παράδοση, μετά στους  τραγικούς, στον  Ρακίνα και στον

Γκαίτε, στην ποίηση του Γ. Ρίτσου και στην σύγχρονη ξένη ποίηση. Πρέπει να

αναφέρουμε ότι το μοτίβο της θυσίας της Ιφιγένειας βρίσκεται και στους πίνακες των

γνωστών ευρωπαίων ζωγράφων.

          Ο σκοπός της εργασίας αυτής, εν τω μεταξύ, ήταν να καταλάβουμε από πού

προέρχεται το ενδιαφέρον για τον μύθο της Ιφιγένειας στα έργα διαφορετικών

συγγραφέων και εποχών. Όπως έχουμε ήδη πει, αυτός ο μύθος υπήρχε στην αρχαιότητα,

όταν οι ανθρωποθυσίες ήταν μάλλον γεγονός. Έπειτα ο μύθος της Ιφιγένειας περιέλαβε

και την σχέση μεταξύ θεών και ανθρώπων, την κρίσιμη στιγμή μιας μεγάλης και σχεδόν

απίθανης απόφασης, όπως και την πολιτική (θυσία της κόρης για ένα «ανώτερο» πολιτικό

 σκοπό) και την οικογενειακή σφαίρα των ηρώων (σχέση πατέρα-κόρη, άντρα-γυναίκα

και των δυο αδελφών). Δηλαδή, αυτός ο μύθος καλύπτει πολλά πεδία ταυτοχρόνως και

μάλλον σ` αυτό το γεγονός οι συγγραφείς έβρισκαν μεγάλη έμπνευση.  

          Στις τραγωδίες του Ιφιγένεια η εν Αυλίδι και  Ιφιγένεια η εν Ταύροις, ο Ευριπίδης

διασταύρωσε την παράδοση, το πολιτικό και το οικογενειακό επίπεδο. Η προσωπική

τραγωδία του Αγαμέμνονα  βρίσκεται στο γεγονός ότι αυτός είναι και αρχηγός του

ελληνικού στρατού, αλλά και πατέρας. Όμως, πρέπει να διαλέξει ένα από αυτά τα δυο.

Το να πάρει μια τέτοια απόφαση κάνει τον χαρακτήρα του βαθιά τραγικό. Σ` αυτήν την

ιστορία ο Ρακίνας προσέθεσε ένα ερωτικό τρίγωνο (ο Αχιλλέας, η Εριφύλη και η

Ιφιγένεια) και έδωσε περισσότερη έμφαση στην ψυχολογική διάσταση των χαρακτήρων.

Ο Γάλλος δραματουργός έμεινε σχετικά κοντά στον μύθο, αλλά μέσα στα πλαίσια των

κανόνων την εποχής του κλασικισμού. Αυτό βλέπουμε σαφώς στον πρόλογο της

τραγωδίας του Ιφιγένεια. Ο Γκαίτε έθεσε στο έργο του το πάντα επίκαιρο θέμα – του
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ανθρώπου που είναι δέσμιος μεταξύ του χαρακτήρα, της μοίρας και των αισθημάτων του.

Ο Ρίτσος διαπραγματεύτηκε τον μύθο της Ιφιγένειας στην σύγχρονη εποχή, εκφράζοντας

έτσι την πολιτικό-κοινωνική άποψή του για τα επίκαιρα θέματα. Η Ιφιγένειά του είναι

μια σύγχρονη γυναίκα που ζει στην σύγχρονη Ελλάδα, αλλά ταυτοχρόνως διατηρεί τα

γνωστά μυθολογικά χαρακτηριστικά της.   

          Πρέπει να σημειωθεί ότι ίσως για τους σημερινούς ποιητές η Ιφιγένεια θα

αποτελούσε ενδιαφέροντα χαρακτήρα και από την φεμινιστική πλευρά. Κανείς μπορεί να

την αντιληφθεί ως θύμα ενός πατριαρχικού συστήματος και μιας σύγκρουσης

συμφερόντων μεταξύ του πατέρα και του άντρα της, στην οποία κυριαρχεί το αντρικό

στοιχείο. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια σύγχρονη πρόσληψη της θυσίας της Ιφιγένειας,

αλλά κατά τη γνώμη μου παραμένει το ερώτημα πόσο αυτή θα εστιαζόταν στον

αρχετυπικό μύθο και πόσο στις προσωπικές απόψεις των ποιητών με μια τέτοια

προσέγγιση. 

          Δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη απάντηση για ποιόν λόγο κάποιες εποχές

πραγματεύονται τον μύθο της Ιφιγένειας και κάποιες άλλες όχι. Μεταξύ του Ευριπίδη και

του  Ρακίνα μεσολαβούν είκοσι δυο αιώνες, μεταξύ του Ρακίνα και του Γκαίτε ένας, ενώ

μεταξύ του Γκαίτε και του  Ρίτσου  δυο αιώνες. Μήπως περιμέναμε τόσο πολύ για την

Ιφιγένεια του Ρακίνα λόγω της εμφάνισης του χριστιανισμού και της μεσαιωνικής

λογοτεχνίας; Σ` αυτήν την περίοδο ταιριάζει πιο πολύ η ιστορία του Αβραάμ και του

Ισαάκ, στην οποία δεν υπάρχει το ψυχολογικό κίνητρο των χαρακτήρων, η αμφιβολία, το

δίλημμα, δηλαδή αυτό που αποτελεί μια ουσιαστική τραγικότητα. Όμως δεν υπάρχει μια

τελική απάντηση σ` αυτό το ζήτημα, όπως και δεν μπορούμε να παραβλέψουμε πώς  ο

μύθος της Ιφιγένειας θα γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην τέχνη του μέλλοντος.

Πάντως, είναι γεγονός ότι το ενδιαφέρον γι` αυτό το μοτίβο διατηρήθηκε στους

διαφορετικές εποχές. Ολοκληρώνω την μελέτη αυτή με τα λόγια του  Ρακίνα:

«Στα έργα των ποιητών, δεν υπάρχει τίποτα που να είναι πιο φημισμένο από τη θυσία της

Ιφιγένειας.»
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