
            Η Ιφιγένεια στην Αυλίδα 



        Περιεχόμενο τραγωδίας  
        Η τραγωδία διαδραματίζεται στην Αυλίδα, τόπος διαμονής των Ελλήνων μέχρι 

να βρουν τρόπο για να πάνε στην Τροία. Τη λύση την δίνει ο μάντης Κάλχας στον 

Βασιλιά των Ελλήνων, Αγαμέμνονα, λέγοντάς του πως, για να καταφέρουν να 

βρεθούν στα τείχη της Τροίας πρέπει να θυσιάσει την κόρη του στην Άρτεμη. 

Μην έχοντας άλλη επιλογή συμφωνεί με τις μαντείες και προσκαλεί την κόρη του 

Ιφιγένεια στην Αυλίδα λέγοντας της πως πρόκειται να δώσει το χέρι της στον 

Αχιλλέα. Μαθαίνοντας αυτά τα λόγια η γυναίκα του Αγαμέμνονα, Κλυταιμήστρα 

αποφασίζει να πάει μαζί της. Μετανιωμένος για αυτή του την πράξη αποφασίζει να 

πει την αλήθεια και να αποτρέψει την κόρη του να εμφανιστεί, χωρίς όμως κανένα 

αποτέλεσμα, αφού τον αποτρέπει ο αδερφός του, Μενέλαος. Μέρες αργότερα από 

τον ερχομό της οικογένειας του φτάνει και η ώρα της αλήθειας, αφού μαθαίνει η 

Κλυταιμήστρα τον πραγματικό λόγο που ζήτησε ο άντρας της την κόρη τους. 

Ζητάει λοιπόν τη βοήθεια του Αχιλλέα να πείσουν τον Αγαμέμνονα να μην 

θυσιάσει την Ιφιγένεια. Η Ιφιγένεια με τη θέληση της θυσιάζεται για τον πατέρα 

της και για την σωτηρία της Ελλάδας. Όμως, την ώρα της θυσίας με παρέμβαση 

των θεών στο βωμό αντί για την Ιφιγένεια θυσιάζεται ένα ελάφι. 



                            Σκηνικά : 

        Το στρατόπεδο των Αχαιών  

         και η σκηνή του Αγαμέμνονα  



Πρωταγωνιστές τραγωδίας : 

 Αγαμέμνονας 

 Μενέλαος 

 Κλυταιμήστρα  

 Ιφιγένεια 

 Αχιλλέας 



          Τραγικό πρόσωπο : 
Κλυταιμήστρα  «μεταπίπτει από την ευτυχία στη δυστυχία» :  

                              χαρούμενη για τον γάμο της κόρης της  την χάνει 

                      «έρχεται αντιμέτωπη με υπέρτερες δυνάμεις» : 

                    οι θεοί όρισαν την θυσία της Ιφιγένειας ως τη μόνη λύση για τους Έλληνες 

Αγαμέμνονας «βρίσκεται στην ανάγκη να επιλέξει ανάμεσα σε δύο λύσεις  

                         που και οι δύο θα τον πληγώσουν» :  
                    ή θα θυσιάσει την κόρη του ή ο στρατός του θα κινηθεί εναντίων του 

                      «μεταπίπτει από την ευτυχία στη δυστυχία» : 
         από σπουδαίος βασιλιάς των Ελλήνων είναι υποχρεωμένος να θυσιάσει την κόρη του 

Ιφιγένεια    «πάσχει από μια αναπόφευκτη μοίρα» : 

                      πλησιάζει η μέρα που θα τη θυσιάσουν 

                 «έρχεται αντιμέτωπη με υπέρτερες δυνάμεις» : 
                       ο πατέρας της ετοιμάζεται να τη θυσιάσει χωρίς τη θέληση της 

                  «μεταπίπτει από την ευτυχία στη δυστυχία» :   χαρούμενη που 
βλέπει τον πατέρα της και ετοιμάζεται να παντρευτεί  θα χάσει τη ζωή της 



          Δευτερεύοντα πρόσωπα : 

 Γέρος : αναλαμβάνει να πάει το γράμμα του Αγαμέμνονα στη 

γυναίκα του 

 1ος Αγγελιαφόρος : ανακοινώνει τον ερχομό την Ιφιγένειας στην 

Αυλίδα 

 2ος Αγγελιαφόρος :ανακοινώνει τα ευχάριστα στην 

Κλυταιμήστρα 



 Έλεος και φόβος : 

                          Έλεος :  

 Κλυταιμήστρα  : ο θεατής συμπονά την ηρωίδα για τον 
χαμό της κόρης της 

 Ιφιγένεια : λυπάται για την μοίρα στην οποία βρέθηκε 

                        Φόβος :  

 Αγαμέμνονας : ο θεατής φοβάται για τον βασιλιά 
βλέποντάς τον να υποφέρει για το κακό που πρόκειται να 
προξενήσει στην κόρη του 



                Κάθαρση : 

     Στην τραγωδία ο Αγαμέμνονας πρόκειται να θυσιάσει την κόρη 

του χωρίς τη θέληση του, για να μπορέσουν οι Έλληνες να πάνε 

στην Τροία. Η κάθαρση επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της 

τελετής, όταν κόσμος που έχει μαζευτεί στο ναό της Άρτεμη για να 

δει την θυσία πάνω στο βωμό αντί για την ηρωίδα αντικρίζει νεκρό 

ένα θηλυκό ελάφι. Την στιγμή που ο ιερέας θα θυσίαζε την 

Ιφιγένεια, η θεά Άρτεμη εμφανίζεται και παίρνοντάς την για τους 

ουρανούς  και αφήνει στη θέση της μια ελαφίνα, αφού δεν δεχόταν 

θυσία ανθρώπων προς τιμή της. 



Θέμα που θίγει ο Ευριπίδης και υπάρχει μέχρι 

και σήμερα : 

      Θέμα της τραγωδίας που υπάρχει ακόμα και σήμερα είναι η θυσία.  

     Στην τραγωδία πρωταγωνίστρια είναι η Ιφιγένεια και σύμφωνα με τον 

μάντη Κάλχα είναι η μόνη που μπορεί να βοηθήσει τους Έλληνες στην 

εκστρατεία τους. Η μαντεία λέει πως, για να μπορέσουν οι Αχαιοί να 

κατακτήσουν τα τείχη της Τροίας, πρέπει να θυσιαστεί η κόρη του 

βασιλιά, Αγαμέμνονα. Η ίδια αρνείται. Κατανοώντας όμως πως δεν 

υπάρχει άλλη λύση δέχεται να θυσιαστεί για την πατρίδα της. 

    «Θυσία για το κοινό καλό ή σωτηρία της δικής σου ψυχής;». 

     Είναι ένα θέμα που απασχολεί μέχρι και σήμερα τον άνθρωπο 
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