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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Στο ναό της Άρτεμης, στην Ταυρίδα, γίνονται θυσίες και η 
Ιφιγένεια ως ιέρεια κάνει εξαγνισμό των θυμάτων πριν την 
σφαγή. Η Ιφιγένεια βλέπει ένα κακό όνειρο την νύχτα για 
τον αδερφό της, τον Ορέστη. Στο μεταξύ, φτάνει ο Ορέστης 
με τον Πυλάδη, για να πάρουν το άγαλμα της θεάς Άρτεμης 
και να το φέρουν στην Αθηνά. Οι δύο ήρωες, όμως, 
συλλαμβάνονται ως ιερόσυλοι και πρέπει να θυσιαστούν. 
Πριν την θυσία τους, όμως, οδηγούνται για εξαγνισμό, όπου 
εκεί τυχαίνει να είναι ιέρεια του ναού η αδερφή του Ορέστη,  
η Ιφιγένεια. Ο Ορέστης και η Ιφιγένεια αναγνωρίζονται και 
έτσι με την βοήθεια της θεάς Αθηνάς, αλλά και με ένα 
τέχνασμα της Ιφιγένειας, καταφέρνουν να αποδράσουν 
παίρνοντας μαζί τους και το ιερό ξόανο της Αθηνάς. 



ΣΚΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

   Ο ναός της Άρτεμης στη χώρα των 
Ταύρων και ένας βωμός 



ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

• Ορέστης 

• Ιφιγένεια 

• Πυλάδης 

• Θόας 

 

 

 



ΤΡΑΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
        Τραγικό πρόσωπο είναι η Ιφιγένεια 
                      ΓΙΑΤΙ 
• μεταπίπτει από ευτυχία            δυστυχία 
• έχει να επιλέξει ανάμεσα σε 2 λύσεις 
• πάσχει από αναπόφευκτη μοίρα 
• αντιμέτωπη με υπέρτερες δυνάμεις 
 
     Η Ιφιγένεια μεταφέρεται από την Άρτεμη χωρίς την θέλησή 
        της στη χώρα των Ταύρων.  
     Ενώ η Ιφιγένεια σώζεται από τον βωμό, τώρα η ίδια στην  
       Ταυρίδα, που είναι τόπος ανάρμοστων θυσιών, πρωτοστατεί  
        σε τελετές ανθρωποθυσίας.  
    Τέλος, γιατί, ενώ ετοιμάζεται για τον εξαγνισμό, αγνοεί ότι το  
        θύμα είναι ο αδερφός της. 



ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 
• ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ: πληροφορεί την Ιφιγένεια για την άφιξη 
                    των δύο νέων  

 
• ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ :πληροφορεί τους θεατές και το Θόα 
                           για τη φυγή του Ορέστη και του Πυλάδη 



«ΕΛΕΟΣ» ΚΑΙ «ΦΟΒΟΣ» 

   Ο «έλεος» και ο «φόβος» των θεατών 
προκαλείται από: 

• Από την ανησυχία τους για την τύχη του 
τραγικού ήρωα (Ιφιγένεια και Ορέστης) 

• Από τον φόβο τους για τους κινδύνους 
που έχουν να αντιμετωπίσουν  

• Αγανάκτηση, θυμό για όλα όσα τους 
συμβαίνουν 
 



«ΚΑΘΑΡΣΗ» 
   Στην συγκεκριμένη τραγωδία η κάθαρση επιτυγχάνεται αφού 

οι θεατές 
• ανακουφίζονται  
• Νιώθουν ψυχική γαλήνη 
• Λυτρώνονται  
• Νιώθουν την μαγεία της τέχνης 
• Γίνονται ελεύθεροι και ανώτεροι άνθρωποι 
                             ΓΙΑΤΙ 
    Η Ιφιγένεια και ο Ορέστης συναντιούνται μετά από χρόνια, 

καταφέρνουν να αποδράσουν και λυτρώνονται από τα πάθη 
τους.                       

                                      
 

 



ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΘΙΓΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΑΙ 
ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

• Αγνή και άδολη φιλία 
• Αδελφική αγάπη 
• Άσβεστος πόθος για την επιστροφή στην πατρίδα 
• Βάρβαρα ήθη και έθιμα σε αντίθεση με τα ευγενή ήθη και 

έθιμα της Ελλάδας 
• Ελευθερία ανθρώπου όσον αφορά τις επιλογές του 

 
    Ο άνθρωπος καθοδηγείται στην ζωή από μία 

αμετάτρεπτη θεία βούληση και καταλήγει στην σωτηρία ή 
την καταστροφή.         Τα υλικά αγαθά δεν προστατεύουν 
από την καταστροφή. 



ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ-ΦΡΑΣΕΙΣ 

• «Απαράδεχτο δεν είναι συνήθειά μας ,δεν πρέπει από δειλία να αφήσουμε 
χρησμό να πέσει» 

• «Δεν θα είμαι εγώ αιτία ,ο θείος λόγος ανώφελος να πέσει .Τόλμη !Οι νέοι 
δε βρίσκουν αφορμές μπρος σε όποιο αγώνα!» 

• «Κανένας ,λέω ,θεός κακός δεν είναι.» 
• «Αν σου αρέσουν των ντόπιων, θεά, οι τελετές, δέξου αυτές τις θυσίες, 

που ανόσιες ο νόμος σ’ εμάς τις λογιάζει, κι αλάργα από τέτοιες κρατά των 
Ελλήνων τα χέρια.» 

• «Ποιον θα βρει μια τέτοια τύχη κανείς δεν ξέρει, η θεία βουλή βαδίζει στα 
σκοτεινά και το κακό κανένας δεν το μαντεύει, η τύχη εκεί το φέρνει όπου 
δεν το νιώθεις.» 

• «Πολλή ντροπή, τους φίλους σου μη ρίχνεις σε συμφορές και να γλιτώνεις 
ο ίδιος.» 

• «Φριχτό στο φίλο, φίλο του να χάνει.» 
• «Μα δυναμώνει κι η θεία βούληση προθυμία σα βλέπει» 
• «Αποζητιέται ο άντρας, σα λείψει, ενώ η γυναίκα όχι και τόσο» 
• «Ωραίο να’ ναι κανένας εχέμυθος» 
• «Πραγματική συμφορά η αλλαγή ‘ναι της τύχης, είναι βαρύ από χαρούμενες 

μέρες να πέφτεις σε λύπες» 
 



 
 
 
 
 
 

• ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ 
• ΝΙΚΟΛΑ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ 

• ΤΣΙΠΗ ΟΡΕΣΤΗΣ 
• ΠΛΟΥΜΠΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝ 


