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Από την Αρταία Τραγωδία στη Σύγτρονη Βιολογία 

(Μέρος Πρώτο) 

 

Παξάμελνο ηίηινο ζα αλαξσηεζεί θαλείο. Πνηα ζρέζε ή ηη ην θνηλό κπνξεί λα 

έρεη ε Σξαγσδία θαη εηδηθόηεξα ε αξραία κε ηελ επηζηήκε ηεο Βηνινγίαο. Ίζσο ζην όηη 

αλαθέξνληαη ζε δσηηθά ζέκαηα, ε κία ηεο πλεπκαηηθήο δσήο θαη ε άιιε απηήο θαζ’ 

εαπηήο ηεο δσήο. Θα κπνξνύζε λα είλαη θαη απηό. Γύν βηβιία νδήγεζαλ ζ’ απηήλ ηε 

ζπζρέηηζε: ην πξώηνλ, έλα κηθξό Βηβιίν κόιηο νγδόληα πέληε ζειίδσλ κε ηίηιν 

«ΣΡΑΓΩΓΙΑ Νέα Γεδνκέλα» Δθδόζεηο Γεσξγηάδε Αζήλα 2002θαη ην δεύηεξν «Οδε-

γίεο Χξήζεο ελόο Αλζξώπηλνπ Μπαινύ» ηνπ Gerald Huther, θαζεγεηή Νεπξνβηνιν-

γίαο ζηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Γθέηηγθελ Γεξκαλίαο ην 2007. 

Καη ηα δύν νδεγνύλ ζηελ εθπιεθηηθή δηαπίζησζε όηη ηα όζα ίζσο ππνλννύζε ν Αξη-

ζηνηέιεο ζην αθξνηειεύηην ηκήκα ηνπ νξηζκνύ ηεο ηξαγσδίαο, επηβεβαηώλνληαη από 

ηηο αλαθαιύςεηο ηεο ζύγρξνλεο Βηνινγίαο. 

Αο δνύκε ινηπόλ ηνλ νξηζκό ηεο ηξαγσδίαο θαη ηί ελλννύζε ν Αξηζηνηέιεο: 

Έζηη νπλ ηξαγσδία κίκεζηο πξάμεσο ζπνπδαίαο θαη ηειείαο, κέγεζνο ερνύζεο, 

εδπζκέλσ ιόγσ, ρσξίο εθάζηνπ ησλ εηδώλ ελ ηνηο κνξίνηο, δξώλησλ θαη νπ δη’ α-

παγγειίαο, δη’ ειένπ θαη θόβνπ πεξαίλνπζα ηελ ησλ ηνηνύησλ παζεκάησλ θάζαξζηλ. 

      Αξηζηνηέινπο Πνηεηηθή 1449Β, 25 

Γειαδή: Δίλαη ινηπόλ ε ηξαγσδία κίκεζε κηαο αμηνιόγνπ θαη απηνηεινύο πξά-

μεσο,ε νπνία έρεη νξηζκέλν κέγεζνο (κε αξρή, κέζε θαη ηέινο, ζπλήζσο 1.500 ζηί-

ρσλ)· ν ιόγνο ηεο είλαη εκπινπηηζκέλνο κε δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία (ξπζκόο, αξκνλία, 

κεισδία) θαζέλα από ηα νπνία δηαθνζκεί ρσξηζηά ηα κέξε ηεο· ε πξάμε παξνπζηάδε-

ηαη κε δξακαηηθό δηάινγν ησλ ππνθξηηώλ – εζνπνηώλ θαη όρη κε αθήγεζε· ηειηθά ε 

ηξαγσδία επηθέξεη, κε ηελ πξόθιεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ νίθηνπ θαη ηνπ 

θόβνπ, ηελ ςπρηθή θάζαξζε από παξόκνηα παζήκαηα. 

Ο Αξηζηνηέιεο, ακέζσο κεηά ηελ παξάζεζε ηνπ νξηζκνύ, πξνβαίλεη ζε εθηε-

λέζηαηε αλάιπζε θαη επεμήγεζε όισλ ζρεδόλ ησλ θαίξησλ ιέμεσλ ηνπ νξηζκνύ, νύ-

ησο ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ην ελλνηνινγηθό ηνπο πεξηερόκελν. Γηα 

παξάδεηγκα δηεπθξηλίδεη όηη ηα κέξε (ελ ηνηο κνξίνηο) ηεο ηξαγσδίαο είλαη έμε: ν κύ-

ζνο, ηα ήζε (ραξαθηήξεο ησλ κηκνπκέλσλ εξώσλ), ε ιεθηηθή δηαηύπσζε, ε δηάλνηα 

(ηα ιεγόκελα – επηρεηξήκαηα ηα νπνία δειώλνπλ όηη θάηη έρεη ή δελ έρεη ππόζηαζε), ε 

όςε – ζέακα θαη ε κεινπνίεζε, από ηα νπνία έμε πξσηεύνπζα ζέζε θαηέρνπλ ν κύ-

ζνο θαη νη ραξαθηήξεο. Δπηπξόζζεηα, πεξηγξάθεη ιεπηνκεξώο ηνλ ηξόπν ζπγγξαθήο 

θαη ζύλζεζεο κηαο επηηπρνύο ηξαγσδίαο, αιιά θαη ησλ άιισλ εηδώλ (θσκσδία, έπνο, 

δηζύξακβνο) από ηνπο «πνηεηέο». Παξαιείπεη όκσο λα αλαθεξζεί ζ’ απηό ηε ζε-

κείν ηνπ Βηβιίνπ ζηε ζεκαζία ηεο ιέμεο θάζαξζε, ην πξάηηεη όκσο εκκέζσο αιινύ, 

όπσο ζα εμεγεζεί παξαθάησ. 
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Ο Αξηζηνηειηθόο νξηζκόο ηεο ηξαγσδίαο έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν επξύηα-

ηεο κειέηεο θαη έξεπλαο από θηινιόγνπο θαζεγεηέο θαη εξεπλεηέο ζε βαζκό πνπ ζπ-

κίδεη ην ιεγόκελν Οκεξηθό δήηεκα γηα δύν θπξίσο ιόγνπο: πξώηνλ, αλ ν έιενο θαη 

θόβνο αθνξά ηα δξώληα πξόζσπα (δειαδή ηνπο ήξσεο) ή / θαη ηνπο ζεαηέο θαη δεύ-

ηεξνλ, πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ιέμεσο «θάζαξζε». Σα δύν απηά πξνβιήκαηα πη-

ζηεύσ όηη ρξεηάδεηαη λα αλαιπζνύλ, ώζηε λα θαηαιήμνπκε θαηά θάπνην ηξόπν ζε 

αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαη λα ηεθκεξηώζνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ απόςεσλ ησλ δύν 

Βηβιίσλ. 

Ωο πξνο ην πξώην, ν ίδηνο ν Αξηζηνηέιεο (Πνηεηηθή 1453β5-10) μεθαζαξίδεη 

όηη «ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θόβνπ θαη ηνπ νίθηνπ πξέπεη λα πξνθαινύληαη από ηελ 

ζύλζεζε ησλ πξαγκαηηθώλ δεδνκέλσλ, πξάγκα ην νπνίνλ είλαη πνιύ ζεκαληηθό θαη 

είλαη γλώξηζκα πνηεηή κεγάιεο αμίαο. Γηόηη πξέπεη ν κύζνο λα έρεη ηέηνηα πινθή, ώ-

ζηε εθείλνο ν νπνίνο αθνύεη ηηο δηαδξακαηηδόκελεο πξάμεηο, θαη ρσξίο λα ηηο 

βιέπεη, λα θαηαιακβάλεηαη από θξίθε θαη λα αηζζάλεηαη νίθην από όζα ιακ-

βάλνπλ ρώξα. Απηά ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη δπλαηόλ λα ηα δνθηκάζεη θαλείο όηαλ α-

θνύεη ηνλ κύζν ηνπ Οηδίπνδνο». Άξα ε δηέγεξζε ησλ αηζζεκάησλ ηνπ νίθηνπ θαη ηνπ 

θόβνπ αθνξά ηνπο ζεαηέο. Δίλαη πξνθαλέο όηη θαη νη ήξσεο ηεο ηξαγσδίαο, ηνπο ν-

πνίνπο ππνδύνληαη νη εζνπνηνί, δηαθαηέρνληαη από απηά ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία 

εθδειώλνπλ, γηαηί δηαθνξεηηθά πώο ζα ήηαλ δπλαηόλ λα κεηαδνζνύλ, λα επεξεά-

ζνπλ θαη λα δηεγείξνπλ ηελ ςπρή ησλ ζεαηώλ; Σα δύν απηά ζπλαηζζήκαηα είλαη από-

ιπηα ζπλδεδεκέλα κεηαμύ ηνπο γηαηί ν ζεαηήο όηαλ βιέπεη ηνλ ήξσα λα παζαίλεη θά-

πνην θαθό, κέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηαύηηζεο θνβάηαη κήπσο πάζεη θαη απηόο ην 

ίδην θαθό, κε ζπλέπεηα λα αηζζάλεηαη ζπκπάζεηα (έιεν) πξνο ηνλ ήξσα. 

Ωο πξνο ην δεύηεξν, ηελ έλλνηα ηεο «θάζαξζεο», ηα πξάγκαηα είλαη πνιύ ακ-

θηιεγόκελα ζηνπο πξναλαθεξζέληεο πλεπκαηηθνύο θύθινπο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ 

κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο ηξεηο εξκελείεο πνπ ζα πεξηγξάςνπκε επζύο ακέζσο: 

 

Κάζαξζε θαηά Βηθηπαίδεηα (Γηαδίθηπν) εθ ηνπ θαζαίξσ ζεκαίλεη: απαιιαγή 

από θάηη μέλν ή βιαβεξό. πλώλπκεο έλλνηεο είλαη ν θαζαξκόο θαη ν εμαγληζκόο. Ο 

όξνο απηόο απαληάηαη κε δηαθνξεηηθή ζεκαζία ζηελ ηαηξηθή, ζηελ πγηεηλή, ζην ζέαηξν 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηξαγσδία θαη ηδηαίηεξα ζηηο δηάθνξεο ζξεζθείεο θαη ρξεζηκν-

πνηήζεθε ζε όιε ζρεδόλ ηελ αξραηνειιεληθή γξακκαηεία από ηελ Οκεξηθή επνρή θαη 

εληεύζελ. Γηα ηελ ηξαγσδία έρνπλ απνδνζεί δηάθνξεο έλλνηεο ζηελ θάζαξζε κε επη-

θξαηέζηεξεο ηελ Ψπρνζεξαπεπηηθή (ηαηξηθή), ηελ ΗζηθνΘξεζθεπηηθή - Παηδαγσγηθή 

θαη ηελ Ηζηθναηζζεηηθή. 

 

Η ςπρνζεξαπεπηηθή άπνςε ηεθκεξηώλεηαη ακέζσο ή εκκέζσο κε αλαθνξέο 

ζε άιια κέξε ηεο Πνηεηηθήο ηνπ Αξηζηνηέιε όπνπ ν έιενο θαη θόβνο επελεξγνύλ θαη 

σο κέζα απνθόξηηζεο ηεο ςπρηθήο θαηαπίεζεο θαη κεηάπησζεο ησλ ζεαηώλ ζε θα-

ηάζηαζε εδνλήο1. Σελ άπνςε απηή ηελ παξαζέηεη ν Γόθησξ θηινινγίαο Γεξ. Μαξ-

                                                           
1
Δηόηη δελ πξέπεη λα επηδεηώκελ από ηελ ηξαγσδίαλ νηαλδήπνηε εδνλήλ – επραξίζηεζηλ αι-

ιά εθείλελ ε νπνία αλήθεη εηο απηήλ. Επεηδή δε ν πνηεηήο πξέπεη λα παξαζθεπάδεη ηελ εδνλήλ, ε ν-
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θαλησλάηνο2 ζε άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Βήκα (Μάξηηνο 2013). εκεησηένλ όηη 

ζην βηβιίν ηνπ Πνιηηηθά 1341b 35-39 ν Αξηζηνηέιεο ππόζρεηαη όηη ζα αλαιύζεη ηνλ 

όξν θάζαξζε ζην ελ ιόγσ βηβιίν ηεο Πνηεηηθήο, ρσξίο λα ην πξάμεη ή ελδέρεηαη λα ην 

έπξαμε αιιά λα ράζεθε ε ζρεηηθή πξνζζήθε. ην επόκελν ηκήκα, Πνιηηηθά 1342 πε-

ξί Μνπζηθήο εθπαηδεύζεσο, δηεπθξηλίδεη όηη νη άλζξσπνη δηαθαηέρνληαη, άιινο πε-

ξηζζόηεξν, άιινο ιηγόηεξν, από ςπρηθά πάζε από ηα νπνία απαιιάζζνληαη, ππό ηελ 

επήξεηα ηεο κνπζηθήο, ζαλ λα έθαλαλ θάπνηα ηαηξηθή ζεξαπεία θαη ςπρηθό θα-

ζαξηζκό θαη αλαθνπθίδνληαη κε επραξίζηεζε. Όπσο πξνειέρζε, ε κεισδία απνηειεί 

έλα από ηα έμε ζπζηαηηθά κέξε ηεο ηξαγσδίαο ηα νπνία κε ηελ πξέπνπζα πινθή δηε-

γείξνπλ ηνλ έιεν θαη ην θόβν ζηνπο ζεαηέο θαη επηθέξνπλ ηελ θάζαξζε. 

Οη ζεαηέο, πέξαλ ηνπ ειένπ θαη θόβνπ από ηα νπνία δηαθαηέρνληαη, αλαθα-

ινύλ θαη επαλαθέξνπλ ζηε κλήκε ηνπο θαη άιια δηθά ηνπο παζήκαηα. Απηό απνξξέεη 

από ην γεγνλόο όηη ν Αξηζηνηέιεο ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε «ηνηνύησλ = παξνκνίσλ» 

παζεκάησλ θαη όρη «ηνύησλ = απηώλ», ε θάζαξζε δειαδή, πξνθαλέζηαηα αθνξά 

ηνπο ζεαηέο. Παξόκνηα κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ θαη εθείλα ηα παζήκαηα πνπ ξεηώο 

κλεκνλεύεη ν Αξηζηνηέιεο ζηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα Β΄ 1105b ζηίρνο 21: «Λέγσ δε πά-

ζε κελ επηζπκίαλ, νξγήλ, θόβνλ, ζάξζνο, θζόλνλ, ραξάλ, θηιίαλ, κίζνο, πόζνλ, δή-

ινλ, έιενλ, όισο νηο έπεηαη (=θαη όια όζα αθνινπζνύληαη από) εδνλή ή ιύπε», πνπ 

είλαη εύινγν θάπνηα από απηά λα ραξαθηεξίδνπλ ηνπο ήξσεο ηεο ηξαγσδίαο, νη ν-

πνίνη πξέπεη λα έρνπλ νκνηόηεηα κε καο ηνπο πξαγκαηηθνύο αλζξώπνπο θαη όηη νη 

ιόγνη θαη νη πξάμεηο ηνπο πξέπεη λα ππαγνξεύνληαη θαη’ αλάγθελ ή θύζηλ από ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπο3. Δπνκέλσο νη ζεαηέο, ζπκκεηέρνληεο ζηα παζήκαηα ησλ εξώσλ 

πνπ ππνδύνληαη νη ππνθξηηέο - εζνπνηνί, αλαβηώλνπλ ηα απσζεκέλα, μεραζκέλα 

θαη θαηαρσληαζκέλα ζηηο ςπρέο ηνπο παξόκνηα παζήκαηα, ηα απειεπζεξώλνπλ θαη 

έηζη αηζζάλνληαη αλαθνύθηζε, επραξίζηεζε θαη απαιιαγή από ην ςπρηθό ηνπο βάξνο 

(ςπρνζεξαπεπηηθή επίδξαζε). Με ηελ άπνςε απηή ζπκπιένπλ θαη νη ζπγγξαθείο ηνπ 

αλαθεξζέληνο ζηελ αξρή βηβιίνπ Σξαγσδία – Νέα Γεδνκέλα κε πιήζνο αλαθνξώλ 

ζε Έιιελεο θαη μέλνπο ινγίνπο. 

Σν όηη ν κεραληζκόο ηεο απώζεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ήηαλ γλσζηόο θαηά 

ηελ αξραηόηεηα ην καξηπξνύλ νη απόςεηο δηαθόξσλ Διιήλσλ δηαλνεηώλ όπσο: ηνπ 

Δπίθνπξνπ, όηη ην ινγηθό κέξνο ηνπ αλζξώπνπ θαηαπνιεκά ηνλ θόβν θαη ηηο ςπρηθέο 

ζπγθξνύζεηο πνπ ηηο πξνθαιεί θάζε θαηάζηαζε πνπ αθαηξεί από ηνλ άλζξσπν ηελ 

επραξίζηεζε, δειαδή ε θαηαπίεζε ηεο εδνλήο. Δπίζεο ηνπ πξώηνπ γλσζηνύ ςπρν-

                                                                                                                                                                                   
πνία πξνέξρεηαη από ηνλ νίθηνλ θαη ηνλ θόβνλ δηα ηεο κηκεηηθήο ελεξγείαο, είλαη θαλεξόλ όηη απηά 
πξέπεη λα δεκηνπξγεί δηα ηεο ζπλζέζεσο ησλ πξαγκαηηθώλ ζηνηρείσλ. (Οπ γαξ πάζαλ δεη δεηείλ ε-
δνλήλ από ηξαγσδίαο αιιά ηελ νηθείαλ. Επεί δε ηελ από ειαίνπ θαη θόβνπ δηα κηκήζεσο δεη εδνλήλ 
παξαζθεπάδεηλ ηνλ πνηεηήλ, θαλεξόλ σο ηνύην ελ ηνηο πξάγκαζηλ εκπνηεηένλ) Πνηεηηθή 1453β 10-
15. 

2
Η ςπρνζεξαπεπηηθή άπνςε, ε νπνία έρεη ππνζηεξηρζεί από αξθεηνύο θηινιόγνπο, θξηηηθνύο 

θαη αηζζεηηθνύο (Jacob Bernays, Humphrey House θαη Stephen Halliwell), ε ςπρή ησλ ζεαηώλ, θα-
ζώο βηώλεη ηα ζπγθινληζηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ ηξαγηθώλ εξώσλ, θαζαίξεηαη, «απνηνμηλώλεηαη» θα-
ηά θάπνηνλ ηξόπν από όηη ππεξβνιηθό, θνξηηθό θαη δπζάξεζην ηε βαξαίλεη θαη αλαθνπθίδεηαη,. 
……….Είλαη πξνθαλέο όηη ε ζεσξία απηή (ςπρνθπζηνινγηθή ή ςπρνζεξαπεπηηθή) βξίζθεηαη πνιύ 
θνληά ζηελ θπξηνιεθηηθή έλλνηα ηνπ όξνπ «θάζαξζε» (purgatio). 

3
 Πνηεηηθή 1454

α
33-36. 
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ζεξαπεπηή ηεο αξραηόηεηνο ηνπ Μειάκπνπο, ν νπνίνο ζεξάπεπζε ηνλ Άιθαλζν, βα-

ζηιηά ησλ Μεγάξσλ, από ρξόληα κειαγρνιία θαη ηνλ Ίθηθιν, γηό ηνπ βαζηιηά ηεο Θεζ-

ζαιίαο Φπιάθνπ, από ςπρνγελή αληθαλόηεηα, βξίζθνληαο ην ςπρηθό ηξαύκα ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο πνπ ηνπ είρε πξνθαιέζεη θόβν επλνπρηζκνύ (Ίδε Γλώζη ζ’ απηόλ, ε 

ςπρνζεξαπεία ζηελ Αξραία Διιάδα ηεο Καιιηόπεο Παηέληα ζην δηαδίθηπν). Αιιά θαη 

ν θνξπθαίνο ςπραλαιπηήο ηνπ 20νπ αηώλα Φξόηλη ρξεζηκνπνίεζε ηηο αξραίεο ηξα-

γσδίεο ζηα ζέκαηα ηεο απώζεζεο, όπσο θαη ν ζύγρξνλνο Ακεξηθαλνεβξαίνο Ιξβηλ 

Γηάινκ ν νπνίνο κε ην ηειεπηαίν ηνπ έξγν «ζηνλ θήπν ηνπ Δπίθνπξνπ» αλαδεηθλύεη 

όηη ζηνλ ππξήλα ηνπ άγρνπο βξίζθεηαη ην θξπκκέλν ζπλαίζζεκα ηνπ θόβνπ ηνπ ζα-

λάηνπ. 

Γελ είλαη ηπραίν αιιά βαζύηαηα πηζηεύσ απνθαιππηηθό, όηη ηα «κνηξνιόγηα» 

ησλ γπλαηθώλ έρνπλ επεξεαζζεί θαηά θάπνην ηξόπν από ηελ παλάξραηα ηξαγσδία 

σο πξνο ην ηί βηώλεη θαη αηζζάλεηαη ε θάζε «κνηξνινγίζηξα» ζηε δηάξθεηα ηεο λεθξν-

ινγίαο. Απηό πνπ ζπκβαίλεη, θαη ην γλσξίδνπκε πεξηζζόηεξν όζνη από εκάο έρνπκε 

δήζεη ζε ρσξηά, είλαη όηη νη «κνηξνινγνύζεο» δίπια ζην λεθξό γπλαίθεο, ηξαγνπδνύλ 

κελ ιππεηεξά γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν λεθξό, αλαινγίδνληαη δε θαη «απεπζύλνληαη» 

ζηνλ δηθό ηνπο πεζακέλν, όπσο όιεο ηνπο νκνινγνύλ, νη νπνίεο ζην ηέινο απηήο ηεο 

«παξάζηαζεο» λνηώζνπλ θάηη δηαθνξεηηθό θαη αλάιαθξν, αθνύ δηώρλνπλ έηζη ην 

ςπρηθό βάξνο πνπ ηηο θαηαπηέδεη. Δίλαη ηα ίδηα αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληώζνπλ 

νη ζεαηέο ηνπ ζεάηξνπ, όπσο έρεη πξναλαθεξζεί. Απηό κε θάλεη λα πηζηεύσ αθξάδα-

ληα ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή επίδξαζε ηεο ηξαγσδίαο. 

Άμηα παξνπζηάζεσο είλαη θαη ε ιεγόκελε Ηζηθναηζζεηηθή άπνςε αξθε-

ηώλ ζπγγξαθέσλ θαη κειεηεηώλ θαηά ηελ νπνία, ε επεξρόκελε εδνλή κε ηε ιύζε ηεο 

ηξαγσδίαο είλαη απνηέιεζκα κηαο ζπκθηιησηηθήο δηαδηθαζίαο κεηαμύ ηνπ ιόγνπ θαη 

ησλ παζώλ, κηαο απνθαηάζηαζεο ηεο εζσηεξηθήο αξκνλίαο ηνπ θόζκνπ ηεο ςπρήο, 

πνπ αλεβάδεη ηνλ ζεαηή ζε κηα αλώηεξε εζηθή θαη πλεπκαηηθή ζθαίξα.4 

Η ηξίηε άπνςε, ΗζηθνΘξεζθεπηηθή - Παηδαγσγηθή, ζεσξεί όηη ν επεξρόκε-

λνο θαζαξκόο ζπλνδεύεηαη από εζηθό εμαγληζκό θαη πξνθαιεί εζηθή ηειεηνπνίεζε. 

Αο κελ μερλάκε ηελ πξντζηνξία ηνπ ζεάηξνπ πνπ είρε επεξεαζζεί από ηα Οξθηθά κε 

ηηο εμαγληζηηθέο θαη κπζηεξηαθέο ηεξνηειεζηίεο ζξεζθεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ. πλάκα ε 

επίδξαζε ηνπ θαζαξκνύ είλαη παηδαγσγηθή γηαηί ν ζεαηήο ζπλεηδεηνπνηεί ηα αξλεηηθά 

απηά ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πεξηήιζε ζε δπζρεξή θαηά-

ζηαζε ν ήξσαο ηεο ηξαγσδίαο θαη επνκέλσο ζα δηδαρζεί λα απνθεύγεη ηέηνηεο ή πα-

ξόκνηεο ελέξγεηεο κε απηέο ηνπ ήξσα. πλήζσο νη ήξσεο ηεο ηξαγσδίαο είλαη επηθα-

λή πξόζσπα, όπσο κέιε βαζηιηθώλ νηθνγελεηώλ ή άιινη δηαθεθξηκέλνη άλζξσπνη, νη 

νπνίνη πεξηέξρνληαη κε ηηο πξάμεηο ηνπο ζε «ηξαγηθή» θαηάζηαζε όρη ιόγσ θαπιόηε-

ηαο, αιιά εμ αηηίαο κεγάινπ παξαπηώκαηνο θπξίσο από άγλνηα. Μέζα από ηηο πξά-

μεηο απηέο, πέξαλ ησλ παζώλ πνπ πξνθαινύλ ηνλ έιεν θαη θόβν ή θαη άιια παξό-

κνηα παζήκαηα, αλαδεηθλύνληαη θαη ππεξεηνύληαη πιείζηεο όζεο αξεηέο θαη αμίεο. 

Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηελ δηθαηνζύλε θαη θηιαλζξσπία ζηνλ «Αίαληα» αιιά θαη ζε 
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άιιεο ηξαγσδίεο ηνπ νθνθιένπο, όπνπ ν Οδπζζεύο εθθξάδεη ηελ επηζπκία ηνπ 

πξνο ηνλ Σεύθηξν, αδειθό ηνπ Αίαληα, λα ζπκκεηάζρεη σο θίινο θαη ζπλάλζξσπνο 

ζηελ ηαθή ηνπ πξώελ ερζξνύ ηνπ Αίαληα. 

Ίζσο λα πξνθαιεί εληύπσζε ην γεγνλόο όηη ν Αξηζηνηέιεο δελ έρεη πεξηιάβεη 

ζηνλ νξηζκό ηεο ηξαγσδίαο ην δηδαθηηθό ξόιν ηεο. Η παξάιεηςε απηή είλαη εζθεκκέ-

λε γηαηί σο απηνλόεηε δελ απνηειεί ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο νπζίαο5 ηεο ηξαγσδίαο 

(δειαδή ηνπ νξηζκνύ ηεο), ζε αληίζεζε κε ηελ ιέμε «πξάμε» ε νπνία πεξηιακβάλεηαη 

ζηνλ νξηζκό. Υπόςε όηη νη ηξαγσδίεο παξνπζηάδνπλ κεκνλσκέλεο πξάμεηο αλ-

ζξώπσλ θαη όρη αλζξώπηλνπο ραξαθηήξεο κε εμηζηόξεζε όινπ ηνπ βίνπ ηνπο.  

Από ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ηνπ νξηζκνύ ηεο ηξαγσδίαο αλεδείρζεζαλ ηα 

αθόινπζα ζηνηρεία, ηα νπνία αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά: πξώηνλ, ν πξσηαγσληζηηθόο 

ξόινο ησλ ζπλαηζζεκάησλ – παζεκάησλ ηνπ θόβνπ θαη ηνπ ειένπ ζηε δηακόξθσζε 

ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο ησλ ζεαηώλ πνπ νδεγεί ζηελ θάζαξζε· δεύηεξνλ, ε αλά-

θιεζε ζηε ζπλείδεζε ησλ ζεαηώλ παξνκνίσλ θξπκκέλσλ – αγλώζησλ κέρξη ηόηε 

παζεκάησλ ππό ηελ ηζρπξή επίδξαζε ηεο πινθήο ηνπ έξγνπ· ηξίηνλ, ε θάζαξζε θαηά 

ηελ επηθξαηέζηεξε άπνςε έρεη ςπρνζεξαπεπηηθή επίδξαζε ζηνπο ζεαηέο, ηνπο νπνί-

νπο ζεξαπεύεη, αλαθνπθίδεη θαη απαιιάζζεη από ην έληνλν ςπρηθό βάξνο θαη ηέηαξ-

ηνλ, ε αλαθνύθηζε θαη ε εδνλήπνπ αθνινπζεί ηε ιύζε ηεο ηξαγσδίαο, είλαη απνηέιε-

ζκα ηεο ελαξκόληζεο ηνπ εζσηεξηθνύ θόζκνπ ηεο ςπρήο, δειαδή ε ζπκθηιίσζε ηνπ 

ινγηθνύ κέξνπο κε ην ζπλαηζζεκαηηθό κέξνο ηεο. Απηά ηα ζηνηρεία αο ηα έρνπκε π-

πόςε θαζώο ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο Βηνινγίαο θαη ζηε ζύλζεζή ηεο 

κε ηελ Σξαγσδία ζην δεύηεξν Μέξνο ηνπ άξζξνπ. 

Γξεγόξεο Μάξθνο 

Ινύιηνο 2021 
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