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Τραγικόσ ποιθτισ από τουσ μεγαλφτερουσ των αιϊνων, ςυγγραφζασ τραγωδιϊν. Γεννικθκε ςτθν 

Ελευςίνα το 525 π.Χ. και πζκανε ςτθ Γζλα τθσ Σικελίασ το 456 π.Χ. Ρατζρασ του ιταν ο ιερζασ 

Ευφορίωνασ και αδελφόσ του ο Κυναίγειροσ που πολζμθςε και ςκοτϊκθκε θρωικά ςτο 

Μαρακϊνα. Ο Αιςχφλοσ είχε δυο παιδιά τον Ευφορίωνα και το Βίωνα που και αυτοί ιταν 

τραγικοί ποιθτζσ. 

Τα Ελευςίνια Μυςτιρια τον βοικθςαν ςτθν ανάπτυξθ του κρθςκευτικοφ ςυναιςκιματοσ και 

ςτάκθκε ο αλθκινόσ δθμιουργόσ και ο αναμορφωτισ του αρχαίου κεάτρου. Στα εικοςιπζντε του 

χρόνια παρουςιάςτθκε ςαν θκοποιόσ και ποιθτισ και ςυναγωνίςτθκε το Χοίριλο, τον Ρρατίνο και 

το Φρφνιχο. Το καινοφριο που ζφερε ςτο κζατρο ιταν τα πολλά πρόςωπα, γιατί ωσ τότε το κάκε 

ζργο παιηόταν από ζνα μονάχα, τον υποκριτι. Είναι ο πρϊτοσ που ςκζφτθκε τθν ςκθνογραφία και 

διακρίκθκε ςαν ποιθτισ, μουςικόσ, θκοποιόσ, ςκθνοκζτθσ, ςκθνογράφοσ, δάςκαλοσ του χοροφ, 

αρχιτζκτονασ, μθχανικόσ. 

Οι περςικοί πόλεμοι το 495 π.Χ. ςταμάτθςαν τθν παραγωγι του και ςτθ μάχθ του Μαρακϊνα 

πλθγϊκθκε βαριά. Ρολζμθςε ςτθ Σαλαμίνα, ςτο Αρτεμίςιο, ςτισ Ρλαταιζσ και καλεςμζνοσ από τον 

τφραννο των Συρακουςϊν τον Ιζρωνα το 471 π.Χ. πιγε ςτθ Σικελία για να γυρίςει ςτθν Ακινα το 

469 π.Χ. Πταν για δεφτερθ φορά ζφταςε ςτθ Σικελία, πζκανε ςτθ Γζλα ςτθν θλικία των εβδομιντα 

χρόνων. 

Ο Αιςχφλοσ, γιοσ του Ευφορίωνα από τθν Ελευςίνα και μζλοσ αριςτοκρατικισ οικογζνειασ, 

γεννικθκε το 525/4 π.Χ. Στα εφθβικά του χρόνια ςτάκθκε μάρτυράσ τθσ πτϊςθσ των τυράννων 

και ςε όλθ του τθ ηωι παρακολοφκθςε τθν ανάπτυξθ τθσ δθμοκρατίασ. Ρολζμθςε ςτο Μαρακϊνα 

όπου ο αδελφόσ του Κυναίγειροσ βρικε ζνδοξο κάνατο και ίςωσ και ςτθ Σαλαμίνα. Ο Ραυςανίασ 

προςκζτει και το Αρτεμίςιο, χωρίσ να μπορεί να αποδειχτεί ο ιςχυριςμόσ αυτόσ. Ρολλοί 

πιςτεφουν ότι είχε μυθκεί ςτα Μυςτιρια, με αφορμι ςχετικό χωρίο του Αριςτοτζλθ. Δεν είναι 

βζβαιο τι ακριβϊσ εννοεί ο φιλόςοφοσ εκείνοσ ςτα "Ηκικά Νικομάχεια" όταν αναφζρει ότι ο 

Αιςχφλοσ κατθγορικθκε για αποκάλυψθ των Μυςτθρίων και ότι ςτθ ςχετικι απολογία του είπε 

ότι δε γνϊριηζ πωσ αυτά που είπε δεν ζπρεπε να τα ξεςτομίςει. Ο Κλιμθσ ο Αλεξανδρεφσ γράφει 

ότι ακωϊκθκε γιατί απόδειξε πωσ δεν ιταν μυθμζνοσ. Ράντωσ θ ψυχοςφνκεςι του ιταν βακιά 

κρθςκευτικι και πατριωτικι. Η επίδραςθ των μεγάλων ιςτορικϊν γεγονότων τθσ εποχισ του είναι 

φανερι ςτθν πεποίκθςι του για τθν υπεροχι τθσ δικαιοςφνθσ και ςτισ ιδζεσ του ςχετικά με το 

κείο. 

Το 496 άρχιςε να ςυμμετζχει ςε δραματικοφσ αγϊνεσ. Για λίγα χρόνια, όπωσ φαίνεται, δεν πιρε 

μζροσ ςε κανζναν αγϊνα. Κςωσ πάλαιψε να κατακτιςει τθν Τζχνθ του, να κυριαρχιςει ςτα 

μυςτικά τθσ, να αλλάξει οριςμζνα πράγματα, όπωσ κα δοφμε. Κςωσ πάλι και να ικελε να 

καταςταλάξει μζςα του ο ςάλαγοσ τθσ πρϊτθσ εκείνθσ μεγάλθσ νίκθσ τουσ Ελλθνιςμοφ, δθλ. των 

ελευκζρων ανκρϊπων εναντίον του δεςποτιςμοφ τθσ Ανατολισ, να βγάλει τα αναγκαία 

ςυμπεράςματα και να παρακολουκιςει τισ πολιτικζσ εξελίξεισ που γίνονταν ςτθν Ακινα. Ράντωσ, 



το 485 ι 484 π.Χ. παρουςιάηεται ξανά ςτουσ τραγικοφσ αγϊνεσ και κερδίηει τθν πρϊτθ νίκθ. Από 

τότε κρατά για πολφν καιρό τα πρωτεία. 

Στο μεταξφ οι Ρζρςεσ ξαναγφριςαν (480 π.Χ.) και ακολοφκθςε θ καταςτροφι τθσ Ακινασ και θ 

ναυμαχία τθσ Σαλαμίνασ. Και εδϊ, όταν ο μικρόσ ευκίνθτοσ ςτόλοσ των Ελλινων ςυνζτριψε τον 

περςικό, ο Αιςχφλοσ ιταν ανάμεςα ςτουσ ακάνατουσ πολεμιςτζσ. Ο βιογράφοσ του μασ λζγει ότι 

πιρε μζροσ και ςτθ μάχθ των Ρλαταιϊν, όπου οι Ρζρςεσ νικικθκαν οριςτικά ςτθν ξθρά και ςτθ 

ναυμαχία κοντά ςτο Αρτεμίςιο. 

Το 471 π.Χ. πιγε ςτισ Συρακοφςεσ τθσ Σικελίασ όπου τον είχε καλζςει ο τφραννοσ τθσ πόλθσ 

Ιζρων, φίλοσ των Γραμμάτων και των Τεχνϊν. Εκεί βρίςκονταν, προςκαλεςμζνοι - και αυτοί κατά 

τθ ςυνικεια τθσ εποχισ - ο Ρίνδαροσ και ο Σιμωνίδθσ. Λζγουν ότι ζφυγε ςτισ Συρακοφςεσ ο 

Αιςχφλοσ, γιατί νικικθκε από το Σιμωνίδθ ςε αγϊνα ελεγείασ αφιερωμζνθσ ςτουσ νεκροφσ του 

Μαρακϊνα - πράγμα απίκανο, αφοφ και οι δυο ποιθτζσ φιλοξενικθκαν μαηί από τον Ιζρωνα - ι 

γιατί νικικθκε από το Σοφοκλι ςε δραματικό αγϊνα - πράγμα που ζγινε αργότερα, όπωσ κα 

δοφμε. 

Άλλωςτε, όταν ο Αιςχφλοσ νικικθκε κάποτε ςε ζνα δραματικό αγϊνα, είπε ότι ανακζτει ςτο χρόνο 

(τθν κρίςθ) με τθν πεποίκθςθ ότι κα του φζρει τθν πρεποφμενθ τιμι (αναγνϊριςθ) - τόςθ 

εμπιςτοςφνθ είχε ςτθν αξία τθσ τζχνθσ του. Ζνασ πικανόσ λόγοσ που ζφυγε, ιταν γιατί 

κατθγορικθκε ότι αποκάλυψε τα Ελευςίνια Μυςτιρια από τθ ςκθνι. Ακωϊκθκε, βζβαια, γιατί 

δεν ιταν μυθμζνοσ ςε αυτά, όμωσ θ πίκρα για τθν άδικθ κατθγορία ζμεινε. 

Στισ Συρακοφςεσ ζγραψε τθν τραγωδία "Αιτναίαι" για να τιμθκεί θ ίδρυςθ από τον Ιζρωνα τθσ 

πόλθσ Αίτνασ, που τθν ζκτιςε ςτα ερείπια τθσ καταςτραμμζνθσ από το θφαίςτειο Αίτνα Κατάνθσ. 

Ύςτερα από ζνα περίπου χρόνο (469 π.Χ.) ξαναγφριςε ςτθν Ακινα, όπου ζμεινε ωσ το 458 π.Χ. 

ςυνζχεια. Το 468 π.Χ. νικικθκε από το Σοφοκλι, το μακθτι του, γιατί κριτζσ του αγϊνα ιταν ο 

Κίμων και οι εννζα ςυςτράτθγοί του, που είχαν τότε γυρίςει από μία νικθφόρα εκςτρατεία ςτθ 

Θράκθ, και όχι οι πζντε αγωνοδίκεσ που κλθρϊνονταν. Ο αγϊνασ πάντωσ ιταν ςκλθρόσ και το 

κοινό είχε μοιραςτεί ςε δυο αντίπαλα ςτρατόπεδα. Τον άλλον χρόνο όμωσ ο Αιςχφλοσ κζρδιςε 

ξανά τθν πρϊτθ νίκθ με τθν τριλογία του "Λάιοσ- Οιδίπουσ- Επτά επί Θιβαισ" και το ςατυρικό 

δράμα "Σφιγξ". 

Από τότε μοιράηονταν πότε ο ζνασ και πότε ο άλλοσ, οι δυο μεγάλοι τραγικοί τθ νίκθ. Για 

τελευταία φορά νίκθςε ο Αιςχφλοσ το 458 π.Χ. με τθν τριλογία του "Ορζςτεια" και το ςατυρικό 

δράμα "Ρρωτεφσ": 

"Επί άρχοντα Φιλοκλζουσ, Ολυμπιάδι ογδοθκοςτι, πρϊτοσ Αιςχφλοσ Αγαμζμνονι, Χοθφόροισ, 

Ευμενίςει, Ρρωτεί ςατυρικϊ, εχοριγει Ξενοκλισ Αφινδεφσ". Με τθ νίκθ του αυτι είχε κερδίςει 

ηωντανόσ 13 νίκεσ, γιατί μετά το κάνατό του κζρδιςε τισ πρϊτεσ νίκεσ τρεισ ι τζςςερισ φορζσ, με 

ζργα του που παραςτάκθκαν με τισ φροντίδεσ του γιου του Ευφορίωνα, που ιταν κι αυτόσ 

τραγικόσ ποιθτισ, όπωσ και ο άλλοσ του γιοσ Βίων. 

Το 458 π.χ. ζφυγε ξανά για τθν Σικελία και ζμεινε ςτθν πόλθ Γζλα. Εκεί πζκανε το 456/5 π.Χ. 

ογδόντα περίπου χρονϊν. Στθν πλάκα του τάφου του χαράχτθκε επίγραμμα που είχε ετοιμάςει 

μόνοσ του, λίγο πριν να πεκάνει, ςτο οποίο δεν κάνει κακόλου λόγο για το ποιθτικό του ζργο, 



γιατί πάνω από όλα ζβαηε το ότι πιρε μζροσ ςτθ μάχθ εκείνθ που ζςωςε τον Ελλθνιςμό, δθλ. 

βάηει πάνω από όλα τθν πατρίδα και το κακικον. 

"Αιςχφλον Ευφορίωνοσ Ακθναίον τόδε κεφκει μνιμα καταφκίμενον πυροφόροιο Γζλασ, αλκιν 

δι' ευδόκιμον Μαρακϊνιον άλςοσ αν είποι και βακυ χαιτι εισ Μιδοσ επιςτάμενοσ". 

μετ: Αυτό το μνιμα τθσ ςιτοφόρου Γζλασ κρφβει τα λείψανα του Αιςχφλου του Ακθναίου του 

παιδιοφ του Ευφορίωνα, για τθ δφναμι του μπορεί να πει το δάςοσ του Μαρακϊνα και ο 

Μιδοσ με τα μακριά μαλλιά που καλά γνωρίηει. 

Οι Ακθναίοι τιμοφςαν πάντα τθ μνιμθ του μεγάλου τραγικοφ και τόςο τον καφμαηαν, που ζκαναν 

ειδικό ψιφιςμα να παίρνουν μζροσ ςτουσ δραματικοφσ αγϊνεσ χορθγοί με ζργα του Αιςχφλου. 

Για να τον τιμιςουν ανάκεςαν ςτο γιο του Ευφορίωνα να παρουςιάςει τισ άπαιχτεσ βραβευμζνεσ 

τραγωδίεσ του κι αποφάςιςαν να παιχτοφν ξανά οι τραγωδίεσ του που είχαν παρουςιαςτεί ςτο 

κζατρο. Εκατό χρόνια αργότερα, ςτο κζατρο του Διονφςου ςτικθκε το χάλκινο άγαλμά του, 

φανζρωμα τιμισ και μνιμθσ. 

Από τισ 82 τραγωδίεσ που αποδίδονται ςτον Αιςχφλο, ςϊηονται μόνον επτά. Ραρακζτουμε 

ανάλυςι τουσ: 

Οι "Πζρςαι" 

Είναι θ αρχαιότερθ από τισ ςωηόμενεσ τραγωδίεσ και αποτελοφςε το δεφτερο μζροσ μιασ 

τριλογίασ. Τα άλλα δφο μζρθ ιταν ο "Φινεφσ" και ο "Γλαφκοσ". Η υπόκεςθ του ζργου δεν είναι 

παρμζνθ από μυκολογικζσ παραδόςεισ αλλά από τθν ιςτορία, μοναδικι εξαίρεςθ ςε ολόκλθρθ 

τθν αρχαία ελλθνικι τραγωδία. Άλλθ ιδιοτυπία είναι το γεγονόσ ότι ενϊ ςυνικωσ τα τρία μζρθ 

μιασ τριλογίασ ςυνδζονται μεταξφ τουσ, αυτό δε ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ των "Ρερςϊν". Ο 

Αιςχφλοσ πραγματεφεται το ιςτορικό του κζμα με κάποια ελευκερία. Το πατριωτικό φρόνθμα 

παίηει εδϊ ςθμαντικό ρόλο ενϊ θ δράςθ διακρίνεται για τθν αρχαϊκι τθσ απλότθτα. Το ζργο 

αρχίηει με το χορό των Ρερςϊν ςυμβοφλων που ανθςυχοφν επειδι δεν ζλαβαν κακόλου ειδιςεισ 

από τθν εκςτρατεία του Ξζρξθ ςτθν Ελλάδα. Σε λίγο μπαίνει θ μθτζρα του Ρζρςθ βαςιλιά, που 

τουσ διθγείται ζνα δυςοίωνο όνειρο. Ο αγγελιοφόροσ ζρχεται φςτερα για να αναγγείλει τθν 

καταςτροφι του ςτόλου ςτθ Σαλαμίνα. Η επιςτροφι του ταπεινωμζνου Ξζρξθ και οι κρινοι του 

χοροφ και του ίδιου του βαςιλιά ολοκλθρϊνουν τθν εικόνα τθσ εκνικισ καταςτροφισ. Η επίκλθςθ 

ςτο πνεφμα του Δαρείου δεν αποτελεί απλό εντυπωςιακό τζχναςμα, αλλά χρθςιμοποιείται από 

το δραματουργό για να διατυπωκεί από το ςτόμα του γζρου μονάρχθ ο υπζρτατοσ θκικόσ νόμοσ. 

Οι "Ρζρςαι" παραςτάκθκαν το 472 π.Χ. 

 

Οι "Ικζτιδεσ" 

Αρχίηουν και πάλι με το χορό που εκφωνεί ςυνολικά περίπου τουσ μιςοφσ ςτίχουσ όλου του 

ζργου. Η υπόκεςθ αναφζρεται τισ, 50 κόρεσ του Δαναοφ, τισ Δαναΐδεσ, που φεφγοντασ μαηί με 

τον πατζρα τουσ από τθν Αίγυπτο ηθτοφν καταφφγιο ςτο Άργοσ, τθν πατρίδα των προγόνων τουσ, 

για να αποφφγουν το γάμο με τα εξαδζλφια τουσ (τουσ 50 γιουσ του Αιγφπτου). Ο βαςιλιάσ του 

Άργουσ καταφεφγει ςτθν κρίςθ του Διμου, που αποφαίνεται υπζρ τθσ παροχισ αςφλου ςτισ 50 



ικζτιδεσ. Ο Αιγφπτιοσ απεςταλμζνοσ που ζρχεται να τισ πάρει δεν κατορκϊνει να τισ αποςπάςει 

από τουσ βωμοφσ όπου ζχουν καταφφγει. Το ζργο τελειϊνει με φμνουσ των Δαναϊδϊν προσ τουσ 

κεοφσ για τθν ςωτθρία τουσ. 

Οι "Επτά επί Θήβαισ" 

Είναι το τρίτο μζροσ μιασ τριλογίασ, που αναφζρεται ςτθ μοίρα των Λαβδακιδϊν. Τ' άλλα δφο 

μζρθ ιταν ο Λάιοσ και ο "Οιδίπουσ". Η πλοκι είναι και εδϊ απλι, αλλά το ζργο δεν αρχίηει με τον 

χορό παρά με μια προλογικι ςκθνι. Η τραγωδία προχωρεί βακμιαία προσ τθν κορφφωςι τθσ° τθν 

απόφαςθ του Ετεοκλι να υπεραςπίςει τθ Θιβα εναντίον των επτά αρχθγϊν ςτουσ οποίουσ 

περιλαμβάνεται και ο αδελφόσ του Ρολυνείκθσ. Τελικά θ κατάρα του Οιδίποδα φζρνει το φρικτό 

τθσ αποτζλεςμα° τα δυο αδζλφια αλλθλοςκοτϊνονται, αλλά θ πόλθ ςϊηεται από τθν 

καταςτροφι. 

"Ο Προμηθζασ Δεςμώτησ" 

Αποτελεί το δεφτερο μζροσ μιασ τριλογίασ που αςχολείται με τον θρωικό τιτάνα, που δε δίςταςε 

να κλζψει τθ φωτιά από τουσ κεοφσ για να τθν προςφζρει ςτουσ ανκρϊπουσ. Το ζργο αρχίηει με 

τον Ρρομθκζα, δεμζνο ςτον Καφκαςο, να δζχεται τισ επιςκζψεισ του χοροφ των Ωκεανίδων, του 

ίδιου του Ωκεανοφ, τθσ Ηϊσ και τζλοσ του Ερμι, που προςπακεί να του αποςπάςει κάποιο 

μυςτικό που απειλεί τθν εξουςία του Δία. Η δράςθ είναι ελάχιςτθ και το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 

τραγωδίασ καλφπτεται από τισ αφθγιςεισ του Ρρομθκζα και τισ προφθτείεσ του. Το τραγικό 

μεγαλείο του ζργου βρίςκεται ςτθν αδιάκοπθ αντιπαράκεςθ τθσ ακατανίκθτθσ δυνάμεωσ του Δία 

από το ζνα μζροσ και τθσ απαραςάλευτθσ κζλθςθσ του Ρρομθκζα από το άλλο. Στο τζλοσ ο 

ιρωασ βυκίηεται ςτα Τάρταρα για να ςυνεχιςτεί εκεί το μαρτφριό του. 

Από την "Ορζςτεια" 

τθν καλφτερθ, ίςωσ, τριλογία του Αιςχφλου, ςϊηονται και τα τρία μζρθ. Το πρϊτο ζργο, ο 

"Αγαμζμνων", αναφζρεται ςτο φόνο του αρχιςτράτθγου των Ελλινων ςτον Τρωικό πόλεμο, μετά 

τθν επιςτροφι του ςτισ Μυκινεσ. Η διαγραφι των χαρακτιρων εδϊ είναι πιο πολφπλοκθ. Η 

προςπάκεια τθσ Κλυταιμνιςτρασ να μπει ςτο μοιραίο λουτρό διαγράφεται αριςτοτεχνικά, ενϊ 

ακόμθ και τα λιγότερο ςθμαντικά πρόςωπα του ζργου διαγράφονται πιο φυςικά, πιο ανκρϊπινα. 

Οι "Χοηφόροι" 

Ρεριλαμβάνουν μιαν αναγνϊριςθ και ζνα δόλο. Κφριο κζμα εδϊ είναι θ εκδίκθςθ. Ο Ορζςτθσ, 

μεγάλοσ πια, επιςτρζφει από τθν εξορία, για να τιμωριςει τθν μθτζρα του. Με τθ βοικεια τθσ 

αδελφισ του Ηλζκτρασ, που τον αναγνωρίηει, πετυχαίνει τελικά το ςκοπό του. Γίνεται όμωσ 

ςυνάμα και μθτροκτόνοσ. Η πιο αριςτοτεχνικι ςκθνι του ζργου είναι όταν τα δφο αδζλφια, μαηί 

με το χορό, καλοφν ςε βοικεια το πνεφμα του νεκροφ Αγαμζμνονα. 

Οι "Ευμενίδεσ" 

Είναι ζνα ζργο κεϊν. Πλα τα πρόςωπα, ακόμθ και ο χορόσ, ανικουν ςτον κόςμο των κεοτιτων. Η 

τραγωδία είναι γεμάτθ από εντυπωςιακζσ και εκπλθκτικά ποικίλεσ ςκθνζσ. Χαρακτθριςτικά 

παραδείγματα αποτελοφν ο χορόσ των Ερινφων γφρω από τον Ορζςτθ, όταν τραγουδοφν τα 

μαγικά τουσ τραγοφδια ι όταν, ςτο τζλοσ εμφανίηεται θ Ακθνά ςτθ δίκθ που γίνεται ςτον Άρειο 



Ράγο. Ο Ορζςτθσ ακωϊνεται με τθν ψιφο τθσ κεάσ, που είναι υπζρ του κατθγορουμζνου, αλλά 

οι Ερινφεσ εξοργίηονται για τθν απόφαςθ αυτι, που ευνοεί ζνα μθτροκτόνο. Τζλοσ, θ Ακθνά 

εξευμενίηει τισ περίεργεσ αυτζσ κεότθτεσ που μεταβάλλονται ςε "Ευμενίδεσ". 

 

Ο Αιςχφλοσ χρθςιμοποίθςε και δεφτερο υποκριτι (θκοποιό), ενϊ ωσ τότε υπιρχε μόνον ζνασ. 

Ρεριόριςε τα χορικά μζρθ τθσ τραγωδίασ. Στθν αρχι χορικά και διαλογικά μζρθ ιταν ςχεδόν 

ιςοδφναμα, αργότερα όμωσ βλζπουμε ότι τα διαλογικά απλϊνονται πολφ περιςςότερο και θ 

τραγωδία παίρνει τθν οριςτικι τθσ μορφι. 

 

Ακόμθ, ενϊ πριν οι τραγωδίεσ ιςαν μικρά αυτοτελι δράματα, αυτόσ κατόρκωςε να τισ ενϊςει, με 

το να αντιμετωπίηει και ςτισ τρεισ τραγωδίεσ τθσ τριλογίασ ζνα πρόβλθμα θκικό, και ζτςι τισ 

βλζπει ο κεατισ ςαν ζνα ςφνολο. Ζπαιρνε δθλ. ζνα μφκο που ιταν γνωςτόσ και πάνω ς' αυτό 

κεμελίωνε τθν υπόκεςθ και των τριϊν τραγωδιϊν του. Τζταρτο (τετραλογία) ιταν το ςατυρικό 

δράμα, που είχε ωσ ςκοπό να ξαναφζρει το γζλιο και τθ χαρά ςτισ ψυχζσ των ακροατϊν, που 

είχαν ςυγκλονιςκεί από τθ φοβερι τφχθ των θρϊων ςτισ τραγωδίεσ. Λζγουν ακόμθ, ότι ο 

Αιςχφλοσ βελτίωςε τα ςκθνικά μζςα τθσ παράςταςθσ (εκκυκλιματα, περιάκτουσ, μθχανζσ, 

εξϊςτρασ, προςκινια, βροντεία, κεραυνοςκοπεία, κεολογεία, γερανοφσ, κοκόρνουσ και άλλα). Ο 

ίδιοσ εξάλλου ιταν και μελοποιόσ (ςφνκετε δθλ. τθ μουςικι των ζργων του) και δάςκαλοσ του 

χοροφ και θκοποιόσ. 

Το βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ τζχνθσ του Αιςχφλου είναι το μεγαλείο. Τα ζργα του κινοφνται 

μζςα ςτο χϊρο των κεϊν και των θρϊων και τα πρόςωπά τουσ δεν είναι οφτε όπωσ ζπρεπε να 

είναι (Σοφοκλισ) οφτε πωσ είναι ςτθν πραγματικότθτα (Ευριπίδθσ). Το ανάςτθμά τουσ ορκϊνεται 

πάντα επάνω από το ανκρϊπινο και επιβάλλεται με τθ μεγαλοπρζπεια και των πράξεϊν τουσ και 

των αποτελεςμάτων. Η πλοκι δεν εξελίςςεται με τθ ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτα πρόςωπα του 

ζργου, αλλά με τθ ςφγκρουςθ του ανκρϊπου και τθσ Ειμαρμζνθσ, που κυβερνά τον κόςμο. 

Εκπρόςωποι τθσ Ειμαρμζνθσ είναι οι κεοί. 

Ο άνκρωποσ, λοιπόν, παλεφει με αυτοφσ και νικιζται πάντα. Αυτό δε κα πει βζβαια, ότι το ζργο 

του κυριαρχείται από αφθρθμζνεσ ιδζεσ. Κάκε τραγωδία του (τριλογία μάλιςτα) αντιμετωπίηει 

ζνα πρόβλθμα και προςπακεί να το λφςει. Και ο Αιςχφλοσ ιταν ζνασ από τουσ πιο φωτιςμζνουσ 

ανκρϊπουσ του καιροφ του, που παρακολουκοφςε τισ πολιτικζσ και κοινωνικζσ εξελίξεισ και 

ζλεγε τθ γνϊμθ του πάντα από τθ ςκθνι. Οφτε πάλι ότι θ πλοκι και θ δφναμθ των προςϊπων 

περιορίηονται, επειδι θ ςφγκρουςθ με τθν Ειμαρμζνθ είναι, κατά κάποιον τρόπο, προδικαςμζνθ. 

Εδϊ, άλλωςτε, φανερϊνεται και θ δφναμθ τθσ τζχνθσ του, γιατί επάνω από το γνωςτό ςτον 

ακροατι μφκο, που παρουςιάηεται με αποκαλυπτικό τρόπο, ςτζκει το πρόβλθμα, που δεν 

αντιμετϊπιςε ο μφκοσ (θκικισ πάντα μορφισ), παρά με τθν απλοϊκι αντίλθψθ τθσ εποχισ που 

δθμιουργικθκε. Στα διαλογικά του μζρθ ξζρει ο ποιθτισ να κρατά όλθ τθν ζνταςθ τθσ 

δραματικότθτασ με τθ ςυγκλονιςτικότθτα τθσ δράςθσ, τισ πλοφςιεσ λυρικζσ περιγραφζσ, που 

αλλάηουν ςυνεχϊσ και τθν ζντονθ διαγραφι του χαρακτιρα κάκε πρωταγωνιςτι. Είναι ζνασ 

οραματιςτισ, που ξζρει το μυςτικό να ηωντανεφει τισ αφθρθμζνεσ ιδζεσ και ζνασ ςτοχαςτισ που 

ςκφβει επάνω από τουσ αρχαίουσ μφκουσ και δθμιουργεί για να χαρίςει ςτουσ ανκρϊπουσ ζνα 



υψθλό θκικό δίδαγμα. Ο Αιςχφλοσ ιταν βακφτατα κρθςκευόμενοσ νουσ. Η ςτάςθ του όμωσ 

απζναντι ςτουσ κεοφσ ιταν μάλλον κριτικι. 

Τα κζματα που απαςχόλθςαν τον Αιςχφλο ςτισ τραγωδίεσ του, ζδωςαν πνευματικι τροφι και ςε 

νεότερουσ ποιθτζσ. Ο πανανκρϊπινοσ ςυμβολιςμόσ πολλϊν θρϊων του και θ μεγαλοπρζπεια των 

ςυλλιψεϊν του δεν ιταν δυνατό να αφιςουν αςυγκίνθτο το πνεφμα μεγάλων Ευρωπαίων 

δθμιουργϊν. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα ο "Ρρομθκεφσ Λυόμενοσ" του Σζλεϊ (Shelley). Βζβαια ο 

τρόποσ που πραγματεφεται το "λυρικό" του δράμα, όπωσ το ονομάηει, είναι εντελϊσ πρωτότυποσ 

αλλά είναι φανερό ςε κάκε ςτίχο ότι τθν αφορμι για τθ ςφνκεςθ του ζργου του τθν πιρε ο 

Άγγλοσ ποιθτισ από τον "Ρρομθκζα" του Αιςχφλου. Ιδιαίτερα ςτισ δφο πρϊτεσ πράξεισ, οι 

αιςχφλιεσ απθχιςεισ είναι ιδιαίτερα ζντονεσ. 


