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                   Ο Απόλλωνας είχε ζητήσει απ' τις Μοίρες να επιτρέψουν 
στον Άδμητο  να ζήσει 2 φορές σε περίπτωση που κάποιος άλλος 
τον αντικαθιστούσε στον θάνατο. Η γυναίκα του  η  Άλκηστη 
προσφέρθηκε.Το δράμα αρχίζει με τον Απόλλωνα και τον θάνατο 
που συναντιούνται  έξω από το σπίτι του Άδμητου. Μια υπηρέτρια 
τους πληροφορεί ότι μέσα η Άλκηστη αποχαιρετά τους οικείους και 
το προσωπικό. Στη συνέχεια εμφανίζονται στη σκηνή οι δυο 
σύζυγοι. Ακολουθούν τα τελευταία λόγια και ο θάνατος της 
Άλκηστης.Στη συνέχεια κάνει την εμφάνιση του ο Ηρακλής, ο 
σωτήρας του Άδμητου, για να τον επισκεφθεί. Ο Άδμητος για να τον 
φιλοξενήσει δεν του λεει τι συμβαίνει. Ετοιμάζεται η νεκρική 
πομπή, καθώς καταφθάνει ο Φέρητας με δώρα για τη νεκρή. Μια 
έντονη λογομαχία ξεσπά ανάμεσα σε πατέρα και γιο. Η νεκρική 
πομπή και ο χορός αφήνουν τη σκηνή. Ο Ηρακλής που τρωγόπινε 
ευχάριστα, μαθαίνει την αλήθεια από έναν υπηρέτη. Ετοιμάζεται να 
τα βάλει με τον θάνατο. Όταν ο Άδμητος επιστρέφει , ο 
Ηρακλής    του ξαναδίνει τη γυναίκα του. Ύστερα οι σύζυγοι 
ενωμένοι ξανά, διαβαίνουν το κατώφλι του παλατιού για τη νέα ζωή 
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 Η  Άλκηστη, βασική πρωταγωνίστρια της 

τραγωδίας αποτελεί το τραγικό πρόσωπο του έργου. 

Είναι η γυναίκα που αποχωρίζεται τον άντρα της, 

που σαν μητέρα αφήνει τα παιδιά της και σαν 

άνθρωπος που αντιμετωπίζει το θάνατο στο άνθισμα 

της νιότης. Επίσης αγαπάει τη ζωή και πονάει που 

τη χάνει, έτσι η αυτοθυσία της φτάνει σε επίπεδο 

ηρωικής πράξης 



 

 Η υπηρέτρια η οποία πληροφορεί τον 

Ηρακλή για τον θάνατο της Άλκηστης. 

 Η θεράπαινα η οποία πληροφορεί τον 

κορυφαίο του χορού για το αν ζει ή έχει 

πεθάνει η Άλκηστη. 



 Φόβος στις τραγωδίες του Ευριπίδη ονομάζουμε τον 

τρόμο που αισθάνεται ο θεατής όταν πάσχει ο 

ήρωας. 

     Ο θεατής αισθάνεται φόβο, όταν η Άλκηστη 

αποφάσισε να θυσιαστεί και όταν ο άντρας της 

κλαίει για αυτήν. 

 Έλεος στις τραγωδίες του Ευριπίδη ονομάζουμε την 

συμπόνια του θεατή όταν ο ήρωας υποφέρει. 

     Ο θεατής νιώθει έλεος, όταν η Άλκηστη θυσιάζεται. 



 Στην Άλκηστη η κάθαρση επιτυγχάνεται με 

την επιστροφή της πρωταγωνίστριας από το 

θάνατο και το ξεκίνημα της νέας ζωής μαζί 

με τον άντρα της. 



 Η δύναμη του έρωτα. 

 Η συζυγική και η μητρική αγάπη. 

 Η αγάπη για τη ζωή. 


