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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 Η τραγωδία ξεκινάει με την παραμάνα να εξιστορεί τα βάσανα της 
Μήδειας το πως απαρνήθηκε σπίτι και οικογένεια για να ακολουθήσει 
τον Ιάσονα που τώρα τους παράτησε για την βασιλοπούλα. Έπειτα 
εμφανίζεται ο παιδαγωγός συνομιλεί με την παραμάνα και της λέει 
πως ο Κρέοντας θα εξορίσει την Μήδεια. Ο ίδιος μπαίνει αργότερα 
στην σκηνή και της το ανακοινώνει. Η ίδια όμως τον πείθει να μείνει 
μια μέρα και σκέφτεται πως θα σκοτώσει αυτόν και την κόρη του. 
Στο μεταξύ εμφανίζεται ο Αιγέας και έπειτα από ένα σύντομο 
διάλογο με την Μήδεια ορκίζεται να της προσφέρει άσυλο. Τελικά η 
ίδια στέλνει με τα παιδιά της δηλητηριασμένα δώρα στην 
βασιλοπούλα με αποτέλεσμα να εισβάλει αργότερα ο μαντατοφόρος 
και να  την κατηγορήσει για τον θάνατο του βασιλιά και της κόρης 
του. Στην συνέχεια η ίδια δολοφονεί και τα παιδιά της. Τελικά την 
εμφάνιση του κάνει ο Ιάσονας ο οποίος πληροφορείται για τον 
θάνατο τον παιδιών του και είναι συντετριμμένος , κατηγορεί την 
Μήδεια για τον πόνο του, ενώ η ίδια απομακρύνεται μαζί με τα 
πτώματα των παιδιών της με ένα άρμα του θεού Ήλιου. 



ΣΚΗΝΙΚΑ  

 Η ιστορία διαδραματίζεται έξω από το 
σπίτι της Μήδειας στην Κόρινθο. 

 Άρα σκηνικό θα είναι η πρόσοψη του 
σπιτιού.   
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ΤΡΑΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

Η Μήδεια γιατί: 
Υποφέρει από αναπόφευκτη μοίρα :  
   δεν επέλεξε αυτή να την αφήσει ο Ιάσονας 

για την βασιλοπούλα  
Υπέπεσε σε σφάλμα : απαρνήθηκε το σπίτι 

της και την οικογένεια της σκότωσε τον 
αδερφό της για να ακολουθήσει τον Ιάσονα 
που τώρα την πρόδωσε. 

Μεταπίπτει από την ευτυχία στην δυστυχία: 
ήταν ευτυχισμένη με τον Ιάσονα και τα 
παιδία τους και τώρα είναι δυστυχισμένη 
 



ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ 

 Παραμάνα : βγαίνει στην αρχή και μας εξιστορεί 
τα βάσανα της Μήδειας .Μαθαίνουμε τι έχει 
συμβεί και γιατί θέλει να εκδικηθεί. 

 Παιδαγωγός : συμβάλει στην εξέλιξη του μύθου 
καθώς μας πληροφορεί ότι ο Κρέοντας θέλει να 
εξορίσει τη Μήδεια και τα παιδιά της. 

 Μαντατοφόρος : ενημερώνει την Μήδεια ότι το 
ύπουλο σχέδιο της πέτυχε και ότι ο βασιλιάς και 
η κόρη του είναι νεκρή. 



‘‘ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ’’ 
 Επιτυγχάνεται : Στην πρώτη σκηνή που η Μήδεια είναι θλιμμένη και 

οδύρεται (Αχ, ωιμέ). 

 Όταν αναφέρεται στο μίσος που τρέφει για τα παιδιά της και την 
κόρη του Κρέοντα και την επιθυμία για εκδίκηση (Ω κατάρα τα 
τέκνα που να ανοίξει το χώμα να σας φάγει). 

 Όταν μαθαίνουν πως ο Κρέοντας και η κόρη του είναι νεκρή 
(Πέθανε τώρα δα η βασιλοπούλα και ο Κρέοντας από τα φαρμάκια 
σου). 

 Εκεί που ο πατέρας μιλάει στην νεκρή κόρη (Ωιμέ παιδί μου!) 

 Λίγο αργότερα η εικόνα των δύο νεκρών να κείτονται πλάι πλάι (Να 
χαλασμός που αξίζει να κλαίγεις). 

 Και ο Ιάσονας συντετριμμένος από το χαμό των αγαπημένων του 
προσώπων (Το ριζικό μου ας πάω να κλαίγω που μήδε θα χαρώ την 
νέα παντριά μου μήδε τα τέκνα μου θα τα ‘χω πια να τους μιλώ). 

 



ΚΑΘΑΡΣΗ 
 η Μήδεια του Ευριπίδη …δεν τιμωρείται. Αναποδογυρίζοντας τον φυσικό και τον 

ανθρώπινο νόμο, βιώνοντας τον ύψιστο πόνο, η Μήδεια γνωρίζει την κάθαρση και 
την αποθέωση. Ψυχρή, απόμακρη και θεϊκά απρόσιτη, εμφανίζεται να μιλά επάνω 
στο άρμα του Ήλιου, έτοιμη να εγκαταλείψει τον κόσμο των θνητών. 

                                                                                     http://goo.gl/bFfWNR    

 

 Ιασ.      Των τέκνων μου άσε, για τους θεούς, ν' αγγίξω τα κορμάκια. 

    Μηδ.    Δε γίνεται. Χαμένα παν τα λόγια. 

 

 «Ο Δίας στον Όλυμπο κρατά 
απ' όσα γίνουνται πολλά, 
κ' οι θεοί τ' ανέλπιστα μπορούν. 
Το πάντεχες δε θα γενεί, 
και το ανεπάντεχο θα δεις 
που ο θεός το κάνει μπορετό. 
Τα ίδια γενήκανε κ' εδώ.» 

                                                                                http://goo.gl/Bg7FXJ   
 



ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ 
 Φοβερό των αρχόντων το πείσμα μα παρ’ αφεντεύουν και την γνώμη 

τους δύσκολα αλλάζουν. 
 Το μέτρο. Αν πράξη το κάμεις δεν θα βρεις πιο καλό για τον άνθρωπο 

άλλο. Μα το πάνω από το μέτρο ποτέ τους θνητούς δεν ωφελεί. 
 Οι γυναίκες σύμφωνα με την Μήδεια είναι από όλα τα πλάσματα το πιο 

άθλιο. Η γυναίκα ήταν υποβιβασμένη και κλεισμένη στο σπίτι. 
 Η γυναίκα φοβάται τα πάντα μα αν το άδικο της γένει στο στεφάνι της, 

πιο φόνισσα δεν γίνεται άλλη. Επίσης θεωρούν πως αν προκόβει το 
στεφάνι τους τα έχουν όλα αλλά αν γίνει καμία ατυχία το περίκαλο ζαβό 
‘ναι. 

 Όποιος με τα μυαλά σωστά γεννήθηκε δεν πρέπει τα παιδιά του να τα 
κάνει περίσσια πολυκάτεχα, τι ο κόσμος εξόν που για ακαμάτηδες τα 
παίρνει, τα φθονεί και τα μάχεται από πάνω. 

 Οι γυναίκες είναι από την φύση τους ανάξιες αλλά στις πονηριές δεν 
έχει πιο πολύξερες τεχνίτρες.  

 Η Ελλάδα δεν είναι βάρβαρη χώρα εδώ ζουν με τους νόμους και όχι με 
την βία. 

 Έρωτα όταν λαβώνεις δύναμη μηδ’ όνομα καλό μπορεί να βγει μηδ’ 
αρετή. 

 Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από το να στερηθεί κάποιος το πατρικό 
του χώμα. 
 



ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ 
ΦΡΑΣΕΙΣ 

 Αυτή είναι δα και η πιο τρανή ευλογία το αντρόγυνο να 
μην διχογνωμήσει. 

 Έβαλε γνώση το γονικό σου χώμα πόσο αξίζει. 

 Ο ξένος πρέπει με την πόλη να γίνεται ένα σώμα. 

 Αχ, οι έρωτες χαμός για τους ανθρώπους. 

 Η εξορία πολλά μαζί της σούρνει βάσανα. 

 Μεγάλη από τις διαστροφές στον άνθρωπο είναι η 
αδιαντροπιά. 

 Να μην παίρνεις τα τυχερά για λυπηρά ποτέ σου μήδε 
για γρουσουζιά την ευτυχία. 

 Δεν πρέπει την ατυχία ο θνητός να βαροπαίρνει. 

 
 

 



http://goo.gl/PhWVHs 

http://goo.gl/CfyoVD 



http://goo.gl/sv5ggK 



http://musiccriticsinathens.blogspot.gr/ 



http://goo.gl/yc7sDZ 



http://fw2.gr/nes 

http://fw2.gr/nes


http://goo.gl/cXm3jm 



ΤΕΛΟΣ 

ΑΒΡΑΤΟΓΛΟΥ ΘΑΝΙΑ 
ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΓΑΙΤΑΝΗ ΗΡΩ  

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 


