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Εισαγωγή 

 Η τραγωδία Μήδεια του Ευριπίδη διδάχθηκε το 431 π.Χ. Στα Μεγάλα ∆ιονύσια. Αν και 

σήµερα θεωρείται από τα σηµαντικότερα έργα του αρχαίου ελληνικού θεάτρου τότε δεν µάγεψε το 

κοινό και τους κριτές οι οποίοι άφησαν τον Ευριπίδη στην τρίτη θέση1. Πρόκειται για µια 

παραλλαγή του µύθου της Μήδειας. Στο έργο του Ευριπίδη η Μήδεια τυφλωµένη από το µίσος της 

για τον άνδρα της, που την παράτησε για να παντρευτεί άλλη γυναίκα, σκοτώνει τα παιδιά τους για 

να τον εκδικηθεί. 

 Στην εργασία αυτή θα µελετήσουµε αποκλειστικά τον Αγώνα λόγων των δύο συζύγων που 

καταλαµβάνει το 2ο επεισόδιο. Στην πρώτη ενότητα θα δούµε την επιχειρηµατολογία που 

ανέπτυξαν οι δύο πλευρές για να στηρίξουν τη θέση τους. Στη δεύτερη ενότητα θα αναφερθούµε 

στη δοµή και τη λειτουργία που έχει ο αγώνας λόγων σε αυτή την τραγωδία του Ευριπίδη και στην 

τελευταία ενότητα θα µελετήσουµε τον χαρακτήρα των δύο προσώπων όπως αυτός σκιαγραφείται 

µέσα από τον αγώνα λόγων.  

 

1. Επιχειρηµατολογία 

 Το δεύτερο επεισόδιο του έργου χαρακτηρίζεται από τον αγώνα λόγων µεταξύ της Μήδειας 

και του Ιάσονα. Ο αγώνας λόγων είναι µια δραµατική τεχνική που χρησιµοποίησαν τόσο ο 

Σοφοκλής, όσο και ο Ευριπίδης2. Ο Ιάσονας επισκέπτεται τη Μήδεια µετά τον Κρέοντα για να της 

προτείνει οικονοµική βοήθεια, καθώς, όπως ισχυρίζεται νοιάζεται για το καλό το δικό της και των 

παιδιών της (Μήδεια, στ. 460-463). Ο Ιάσων από την πρώτη κιόλας ρήση του κατηγορεί την 

Μήδεια ότι ευθύνεται για ότι της συνέβη, καθώς αν δεν κακολογούσε τους βασιλείς δεν θα 

κατέληγε στην εξορία (Μήδεια, στ. 448-451). Η Μήδεια γίνεται έξαλλη µε την <<αναισχυντία>> 

του, µε το θράσος του να εµφανίζεται µπροστά της µετά από την αδικία που έχει υποστεί εξαιτίας 

του (Μήδεια, στ. 469-471).  

 Ένα επιχείρηµα που χρησιµοποιεί η Μήδεια καθ' όλη τη διάρκεια του έργου για να 

ενισχύσει τη θέση της είναι η κατηγορία της προδοσίας. Η Μήδεια έσωσε τη ζωή του Ιάσονα και 

αυτός ορκίστηκε ότι θα είναι πάντα δίπλα της. Τώρα είναι επίορκος. Είναι άξιο λόγου ότι ενώ 

κατηγορεί εκείνον για προδοσία, αµέσως µετά αναφέρει ότι και η ίδια πρόδωσε τον πατέρα της και 

προκάλεσε τον σκοτωµό του αδελφού της. ∆εν φαίνεται, ωστόσο, να αισθάνεται άσχηµα γι' αυτό 

που έκανε. Το µόνο που την ενδιαφέρει είναι το γεγονός ότι εξαιτίας αυτής της προδοσίας δεν 

µπορεί να επιστρέψει στο πατρικό της (Μήδεια, στ. 502-503). Η Μήδεια εµφανίζεται βέβαιη ότι ο 

                                                 
1 A., Lesky, Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων, τ. Β', µτφρ. Ν. Χ. Χουρµουζιάδης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1989, σ. 517. 

2 Mastronarde, D. J., Ευριπίδου Μήδεια, Εισαγωγική – φιλολογική επιµέλεια – σχόλια D. J. Mastronarde, µτφρ. ∆. 
Γιωτοπούλου, εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα 2006, σ. 323. 
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λόγος που οδήγησε τον άνδρα της σε αυτό το γάµο ήταν ο πόθος του για τη νύφη. ∆εν υπάρχει 

άλλη δικαιολογία καθώς η ίδια του χάρισε αρσενικά παιδιά. (Μήδεια, στ. 488-90). Αυτό και µόνο 

καθιστά τη Μήδεια άξια σεβασµού από τον άνδρα της καθώς σύµφωνα µε τα πρότυπα της ηρωικής 

κοινωνίας στην οποία διαδραµατίζεται το έργο, αλλά και µε τα πρότυπα της κοινωνίας του 

Ευριπίδη η Μήδεια ανταποκρίθηκε άριστα στο ρόλο της ως σύζυγος και στη συµβολή της στην 

οικογένεια
3.  

 Ο Ιάσονας επιχειρεί να υποβαθµίσει το ρόλο της Μήδειας στη διάσωσή του και υποστηρίζει 

ότι η βοήθεια που του πρόσφερε της βγήκε σε καλό καθώς ζει σε <<γη ελληνική και όχι βάρβαρη, 

σε έναν τόπο που διέπεται από δικαιοσύνη και ισχύουν οι νόµοι και όχι η αυθαιρεσία της βίας. Η 

Ελλάδα όλη έµαθε για τη σοφία σου και απέκτησες όνοµα>> (Μήδεια, στ. 535-540). Ωστόσο η 

ανωτερότητα που επιχειρεί να προσδώσει στην Ελλάδα και µαζί στην ελληνική φυλή ακυρώνεται 

από τις πράξεις του, καθώς εµφανίζεται επίορκος, αγνώµων και δούλος της φιλοδοξίας του και των 

ερωτικών του επιθυµιών. Μπορεί να διακρίνει κανείς εδώ και την ειρωνεία του Ευριπίδη που 

περιγράφει µια ιδανική ελληνική κοινωνία σε µια ταραγµένη περίοδο, ένα χρόνο πριν ξεσπάσει ο 

Πελοποννησιακός πόλεµος.  

 Ο Ιάσονας επιχειρεί επίσης να αντικρούσει τις κατηγορίες της Μήδειας που τον θέλουν να 

ερωτεύτηκε µια άλλη γυναίκα ισχυριζόµενος ότι ξαναπαντρεύεται για να ζήσουν τα παιδιά του και 

εκείνη µια καλύτερη ζωή και να µη στερούνται τίποτα. Της λέει ότι θα χαρίσει στα παιδιά τους 

αδέλφια και θα τα ενώσει έτσι µε τη βασιλική γενιά (Μήδεια, στ. 559-565). Προτείνει µάλιστα στην 

πρώην σύζυγό του να του δώσει τα παιδιά να ζήσουν µαζί του.  

 Με τη σειρά του ο Ιάσων κατηγορεί την Μήδεια ότι το µόνο που σκέφτεται είναι το κρεβάτι 

(Μήδεια, στ. 569-575). Ο Ιάσονας εδώ αντιµετωπίζει τη Μήδεια σαν µια ζηλιάρα γυναίκα που το 

µόνο που την απασχολεί είναι η ερωτική της ικανοποίηση. Αυτό το στερεότυπο για τις γυναίκες 

φαίνεται ότι υπήρχε στην ανδροκρατούµενη αθηναϊκή κοινωνία της εποχής4. Ωστόσο η στάση της 

Μήδειας στην κοινή τους ζωή την εξισώνει µε τον άνδρα της καθώς παρουσιάζεται ως συνεργάτης 

του Ιάσονα στις περιπέτειές του. Εξάλλου δεν είναι µια συνηθισµένη γυναίκα καθώς δεν 

παντρεύτηκε µετά από επιλογή του πατέρα της. Ο άνδρας που πήρε ήταν δική της επιλογή5.  

 Μετά την τελευταία ρήση της Μήδειας όπου αναφέρει ότι όφειλε αν δεν ήταν κίβδηλος να 

πάρει τη συναίνεση της γυναίκας του πριν κάνει ότι έκανε, ακολουθεί ένα διαλογικό µέρος όπου η 

αντιπαράθεση που χαρακτηρίζει έτσι κι αλλιώς τους αγώνες λόγων συνεχίζεται. Μέσα από τα 

διαλογικά µέρη ακούµε την Μήδεια να αναφέρει έναν ακόµα λόγο σύµφωνα µε τον οποίο την 

                                                 
3 Στο ίδιο, σ. 24 
4 Στο ίδιο, σ. 24 
5 Στο ίδιο, σ. 24 
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άφησε ο Ιάσων. Την ξενική της καταγωγή η οποία στέκεται εµπόδιο στις φιλοδοξίες του (Μήδεια, 

στ. 591-592). Ο Ιάσονας το αρνείται και επιµένει ότι στόχος του ήταν <<να σώσω εσένα και να 

χαρίσω στα παιδιά µου βασιλικούς αδελφούς, που θα βλαστήσουν απ' την ίδια ρίζα και θα 'ναι 

ασπίδα για το σπίτι.>> (Μήδεια, στ. 593-598). Ο Ιάσων επιµένει επίσης ότι αυτή προκάλεσε την 

εξορία της και της προτείνει οικονοµική βοήθεια, την οποία εκείνη αρνείται.  

 

2. ∆οµή και λειτουργία 

 Όπως συνηθίζεται, στον αγώνα λόγων της Μήδειας παρακολουθήσαµε µια σειρά 

αντιτιθέµενων απόψεων για ένα σοβαρό θέµα του έργου το οποίο αποτελεί αντικείµενο διαµάχης. 

Αυτή την τεχνική οι τραγικοί ποιητές φαίνεται ότι την εµπνεύστηκαν από την κοινωνία της εποχής. 

Τόσο στην Εκκλησία του ∆ήµου όσο και στα δικαστήρια ήταν καθηµερινή συνήθεια. Οι σοφιστές 

εκπαίδευαν τους µαθητές τους στην επιχειρηµατολογία βάζοντας τους ως άσκηση να 

επιχειρηµατολογούν υπέρ και κατά συγκεκριµένων απόψεων ή υπέρ µιας άποψης που είναι 

αντίθετη στα κοινά ήθη6.  

 Ο Ευριπίδης δίνει στους αγώνες λόγων του ρητορική δοµή. Χαρακτηρίζονται από τον 

επιδεικτικό χαρακτήρα και την εικονοκλαστική επιχειρηµατολογία που οι σοφιστές δίδασκαν στους 

µαθητές τους7. Ο αγώνας λόγων του Ιάσονα και της Μήδειας ξεκινάει µε ένα σύντοµο λόγο του 

Ιάσονα. Ακολουθούν δύο εκτενείς ρήσεις των δύο µερών οι οποίες διακόπτονται από ένα δίστιχο 

του χορού. Ο αγώνας καταλήγει σε διαλογικά δίστιχα και στιχοµυθία, όπου η ένταση αυξάνεται.  

Η δράση µπορεί να µην προχωράει, όπως άλλωστε συµβαίνει σε παρόµοιους αγώνες λόγων,  

ωστόσο µέσα από αυτόν προετοιµάζεται η εκδικητική πράξη8. Παράλληλα µέσα από τον αγώνα ο 

Ευριπίδης παρουσιάζει δύο διαφορετικούς κόσµους, µε διαφορετικές αξίες9. Επίσης οι θεατές 

βεβαιώνονται ότι ο Ιάσων και η Μήδεια δεν πρόκειται να συµβιβαστούν, καθώς δεν υπάρχει ίχνος 

κατανόησης από τη µία ή την άλλη πλευρά.  

 

3. Μήδεια και Ιάσονας 

 Η Μήδεια µέσα από τον αγώνα λόγων εµφανίζεται ως µία γυναίκα γεµάτη πάθος, στη ζωή 

της οποίας τα συναισθήµατα και όχι η λογική έχουν τον κυρίαρχο ρόλο. Στο κέντρο των 

συναισθηµάτων της δείχνει να βρίσκεται ο έρωτας10. Τώρα ωστόσο αυτός ο δυνατός έρωτας που 

αισθανόταν για τον Ιάσονα έχει µετατραπεί σε µίσος. Η σύγκρουση της µε τον πρώην άνδρα της 

                                                 
6 Στο ίδιο, σ. 323 
7 Στο ίδιο, σ. 323 
8 A. Lesky, Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων, τ. Β', µτφρ. Ν. Χ. Χουρµουζιάδης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1989, σ. 67 
9 D. J. Mastronarde, ό.π., σ. 323 
10 Στο ίδιο, σ. 50 
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αποκαλύπτει µια γυναίκα ενστικτώδη και παρορµητική <<σαν φυσικό φαινόµενο>>11. Μήπως 

όµως είναι υποκρίτρια όταν κατηγορεί τον άνδρα της για προδοσία τη στιγµή που και η ίδια 

παραδέχεται ότι πρόδωσε τον πατέρα της και τον αδελφό της. Η Μήδεια σίγουρα δεν έχει τα 

χαρακτηριστικά µιας γυναίκας της εποχής του Ευριπίδη, ή οποιασδήποτε άλλης εποχής. Το πάθος 

της για εκδίκηση υπερνικά την αγάπη που ως µητέρα όφειλε να έχει στα παιδιά της. Η αδικία που 

τη βρήκε την καθιστά, σε αυτό το σηµείο του έργου, συµπαθή στα µάτια των θεατών.  

 Η Μήδεια βέβαια, είναι µια γυναίκα ξένη, η οποία σύµφωνα µε τα στερεότυπα της εποχής, 

που είχαν διαµορφωθεί χάρη στις ιστορίες του Ηρόδοτου αλλά και τις Περσικές εισβολές12, 

κουβαλάει τη µαγεία της ανατολής13. Μαζί µε τη µαγεία διαφαίνονται στο χαρακτήρα της κι άλλα 

χαρακτηριστικά της ανατολίτικης καταγωγής της όπως είναι η υπερβολή στο θρήνο, η ευκολία να 

υποκρίνεται υποταγή στην εξουσία, το πείσµα και η <<παιδαριώδης έκπληξη προς τις ψευδολογίες 

και στις αθετηµένες υποσχέσεις>>14.  

 Ο Mastronarde (2006) χαρακτηρίζει τη Μήδεια ως ένα αδικηµένο αρχηγό15. ∆εν βλέπει σε 

αυτή µια γυναίκα αλλά έναν άνδρα, καθώς αναφέρεται και επικαλείται ανδρικές αξίες όπως η τιµή 

και ο φόβος να µην γίνει περίγελος των εχθρών της <<Η οργή που αισθάνεται η ηρωίδα για την 

αδυναµία του συντρόφου της να µείνει πιστός στον ηρωικό κώδικα αµοιβαιότητας και καλής πίστης 

µπορεί να συγκριθεί µε την οργή του Αχιλλέα στην Ιλιάδα>>16. Η αστάθεια πάντως της 

ψυχοσύνθεσής της είναι το κλειδί του χαρακτήρα της17.  

 Ο Ιάσονας δείχνει ένας άνθρωπος εγωιστής, επίορκος και άσπλαχνος. Όσο και αν προσπαθεί 

να πείσει τη Μήδεια ότι νοιάζεται για το καλό της είναι ολοφάνερο ότι δεν είναι ποια ερωτευµένος 

µαζί της. Ο Ιάσονας µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας ψυχρός υπολογιστής, ένας ορθολογιστής, 

που επιζητεί την κοινωνική αποδοχή και την προσωπική ανέλιξη. Ένα από τα προσόντα του είναι 

και η ρητορική του ικανότητα, όπως διαπιστώνουν, τόσο οι θεατές όσο και η Μήδεια και ο χορός.  

Έχει υποστηριχθεί ότι ο Ιάσονας στον αγώνα λόγων υποκρίνεται ότι αδυνατεί να κατανοήσει τη 

στάση της Μήδειας. Ωστόσο όπως µας ενηµερώνει ο Lesky (1989) ο von Fritz υποστήριξε ότι ο 

Ιάσων δεν υποκρίνεται αλλά πιστεύει αυτά που λέει18. Ανόητο που πιστεύει ότι υπερασπίζεται µια 

δίκαιη υπόθεση τον χαρακτηρίζει εξάλλου και ο Page (1990)19. Όπως και να έχει δεν πρέπει να 

                                                 
11 Ε. Ανδριανού, Π., Ξιφαρά, 2001, Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, Ο δραµατικός λόγος από τον Αισχύλο ως τον Μένανδρο, 

ΕΑΠ, Πάτρα 2001, σ. 88 
12 P. L. Page, Ευριπίδη Μήδεια, µτφρ. Γ. Γιατροµανωλάκης, εκδ. Καρδαµίτσα, Αθήνα 1990, σ. 30 
13 Ε. Ανδριανού, ό.π., σ. 88 
14 P. L. Page, ό.π., σ. 30 
15 D. J. Mastronarde, ό.π., σ. 25 
16 Στο ίδιο, σ. 25 
17 P. L. Page, σ. 28 
18 A. Lesky, 1989, ό.π., σ.68 
19 P. L. Page, ό.π., σ. 26 
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ξεχνάµε ότι οι χαρακτήρες των ηρώων αποδόθηκαν από τον Ευριπίδη µε τον συγκεκριµένο τρόπο 

για να ικανοποιηθούν οι θεατές20.  

Επίλογος 

 Η σύγκρουση του Ιάσονα και της Μήδειας δεν είναι µόνο η σύγκρουση δύο πρώην 

συζύγων. Είναι η σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσµων. Η Μήδεια επιτίθεται µανιασµένη στον 

Ιάσονα και ζητάει δικαίωση, ενώ ο Ιάσονας υπερασπίζεται τις επιλογές του και δείχνει να µην 

καταλαβαίνει τη στάση της Μήδειας. Η έλευση του Ιάσονα που σκοπό είχε να της προσφέρει 

βοήθεια οδήγησε σε αυτόν τον αγώνα λόγων που έφερε τη Μήδεια ένα βήµα ποιο κοντά στην 

εκδίκηση και τον Ιάσονα ένα βήµα ποιο κοντά στην καταστροφή του. Τι τους οδήγησε όµως σε 

αυτό το σηµείο; Άραγε ένας ψυχρός υπολογιστής όπως ο Ιάσονας υπήρξε ποτέ ερωτευµένος µε τη 

Μήδεια ή την παντρεύτηκε επειδή του έσωσε τη ζωή; Τάχα η Μήδεια θα του έσωζε τη ζωή αν δεν 

τον είχε ερωτευθεί; Η Μήδεια ζητάει εκδίκηση για την προδοσία που της έκανε ο Ιάσονας. Μήπως 

όµως αυτή η προδοσία ήταν µια θεϊκή τιµωρία για την προδοσία που είχε διαπράξει εκείνη στον 

ίδιο της τον πατέρα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Στο ίδιο, σ. 30 
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