
ΜΗΔΕΙΑ 

Η Μήδεια σκοτώνει 

έναν από τους υιούς 

της. Ερυθρόμορφος 

αμφορέας, 330 π.Χ., 

Λούβρο. 

http://fw2.gr/nes 

http://fw2.gr/nes


1. Περιεχόμενο 

     Το κείμενο αναφέρεται στην ιστορία της Μήδειας 
με τον Ιάσονα. Η Μήδεια, κόρη του βασιλιά της 
Κολχίδος,  βοήθησε και έσωσε τον Ιάσονα, 
αρχηγό της Αργοναυτικής εκστρατείας. Έπειτα, 
τον παντρεύτηκε, κάνανε παιδιά και αυτή τον 
ακολούθησε στην Κόρινθο. Εκεί, μετά από λίγο ο 
Ιάσονας προδίδει την Μήδεια και παντρεύεται την 
κόρη του βασιλιά της Κορίνθου, Κρέοντα, Γλαύκη. 
ο βασιλιάς απειλεί να εξορίσει την Μήδεια αλλά 
αυτή παίρνει εκδίκηση σκοτώνοντάς τα παιδιά της 
και δηλητηριάζοντας τον Κρέοντα και την κόρη 
του. 



2. Σκηνικά  

Κόρινθος, στο σπίτι της Μήδειας και του 

Ιάσονα. 

Με μεγάλη αυλή. 

Στο βάθος το παλάτι του βασιλιά Κρέοντα. 

 



3. Πρωταγωνιστές - Τραγικό πρόσωπο 

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

• Μήδεια 

• Ιάσονας 

• Κρέοντας 

• Αιγέας 

ΤΡΑΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
Τραγικό πρόσωπο είναι η Μήδεια διότι : 

 

 Την παράτησε ο άντρας της. 

         (ευτυχία  δυστυχία) 

 Την εξόρισε ο βασιλιάς.  

      (αντιμέτωπη με υπέρτερες δυνάμεις) 

 Αναγκάστηκε να σκοτώσει τα παιδιά 
της για να εκδικηθεί τον Ιάσονα. 
(ανάμεσα σε 2 λύσεις που θα την 
πληγώσουν) 

 

 

 



4. Δευτερεύοντα πρόσωπα 

 Παραμάνα  συμπαραστεκόταν, παρηγορούσε την 

Μήδεια και τις έδινε συμβουλές. 

 

 Παιδαγωγός  Μόρφωνε τα παιδιά της Μήδειας. 

 

 Μαντατοφόρος  Κατηγόρησε την Μήδεια για τον 

θάνατο του Κρέοντα και της κόρης του και μας έδωσε 

πληροφορίες για το πώς πέθαναν. 

 



5. Έλεος και φόβος 

Ο έλεος και ο φόβος των θεατών προκαλείται 

όταν : 

• Ο Ιάσονας παρατάει την Μήδεια για την κόρη 

του βασιλιά. 

• Ο βασιλιάς εξορίζει την Μήδεια. 

• Η Μήδεια παρακαλάει τον Αιγέα να μείνει στο 

σπίτι του. 

• Η Μήδεια σκοτώνει τα παιδιά της. 

 



6. Κάθαρση 

• Η Μήδεια εγκαταλείπει των κόσμο των 

θνητών με την παρέμβαση του Δία και 

αποχαιρετά πάνω από το άρμα του Ήλιου 



7. Θέματα – ιδέες που θίγει ο Ευριπίδης και 

μας απασχολούν έως και σήμερα 

 

• Τα θέματα- ιδέες που θίγει ο Ευριπίδης είναι τα εξής : 

• Το μέτρο πρέπει να καθοδηγεί τις πράξεις μας 

• Το πείσμα είναι από τα χειρότερα δεινά 

• Ο θυμός δεν πρέπει να μας ελέγχει και να μας παρεκτρέπει 

• Τα παιδιά είναι το κλειδί για μια ομορφότερη και πιο έντονη ζωή 

• Η γυναίκα είναι δειλή, ανάξια, το αθλιότερο πλάσμα όμως όταν 
υπάρξει αδικία σε βάρος της μπορεί να γίνει η πονηρότερη φόνισσα. 

• Η ευτυχία είναι ένας από τους δυσκολότερους στόχους που μπορεί 
να θέσει ένας θνητός, γιατί σύμφωνα με τον Ευριπίδη, οι θνητοί δεν 
μπορούν να είναι ευτυχισμένοι 

• Το πείσμα που έχουν οι άνθρωποι δεν τους αφήνει να σκεφτούν 
λογικά και τους επηρεάζει στο μέγιστο 

 

 



8. Διαχρονικές ιδέες - φράσεις 

  «τρανή ευλογία, το αντρόγυνο να μην 
διχογνωμίζει» 

 «το γονικό σου χώμα πόσα αξίζει» 

 «αχ, οι έρωτες! Χαμός για τους ανθρώπους» 

 «Ελλάδας, τη γη κατοικείς και όχι βάρβαρη 
χώρα, κ’ έμαθες το δίκιο, και με νόμο να ζεις και 
όχι με βία» 

 «δεν πρέπει την ατυχιά ο θνητός να 
βαροπαίρνει» 

 «ο θυμός καβαλάει τα λογικά μου» 
 



Ελληνίκη 

Μαρία 

Σταύρος 

Γιώργος 


