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Εισαγωγή 
 

Το εύρος της γνώσης μας για τα σατυρικά δράματα είναι αρκετά περιορισμένο, 

δεδομένου ότι έχουν σωθεί μόλις ένα ακέραιο (ο «Κύκλωψ» του Ευριπίδη), ένα κατά 

το ήμισυ (περίπου 400 στίχοι από το έργο «Ιχνευταί» του Σοφοκλή) και λίγα 

αποσπάσματα - σπαράγματα από κάποια άλλα με μεγαλύτερα μερικές δεκάδες 

στίχους στίχους από τους «Ισθμιαστές» και τους «Δικτυουλκούς» του Αισχύλου.. 

Στα σατυρικά δράματα πηγή των ιστοριών ήταν, όπως και στις τραγωδίες, οι μύθοι, 

με την ιδιαιτερότητα, ωστόσο, της παρουσίας των Σατύρων, στοιχείο που υποχρέωνε 

τους δραματουργούς σε ειδικό χειρισμό των μύθων που επέλεγαν και επηρέαζαν την 

τελική πραγμάτευσή τους.

 Βεβαίως οι ποιητές είχαν ούτως ή άλλως την ελευθερία να παραλλάσσουν ως ένα 

βαθμό τη μυθική παράδοση, παρά ταύτα η ανάγκη να βρίσκεται στα σατυρικά 

δράματα χορός Σατύρων θεσμοθέτησε από νωρίς εμφανείς αυθαιρεσίες, σύμφωνα με 

τις οποίες μπορούσαν οι Σάτυροι να κυκλοφορούν ελεύθερα σε οποιαδήποτε εποχή 

του μύθου, σε οποιαδήποτε γνωστή χώρα και με οποιαδήποτε ιδιότητα, χωρίς 

ταυτόχρονα να χάνουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι και τα σατυρικά δράματα παρέμειναν «απροσδιόνυσα», 

εφόσον κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν διαπλάστηκαν από τη μυθολογία 

του Διονύσου, παρότι λέγεται ότι εισήχθησαν «ίνα μη δοκωσιν επιλανθάνεσθαι του 

θεού»1. Οι τραγικοί ποιητές στα σατυρικά τους δράματα δεν μεταχειρίστηκαν με 

καμιάν εύνοια τους Σατύρους, που εμφανίζονταν ως κωμικά πρόσωπα ευτελούς 

χαρακτήρος: λάγνοι, μέθυσοι, ανέμελοι, εγωιστές, δειλοί και κατεργάρηδες, 

ανεύθυνοι και χυδαίοι, που ωστόσο ήξεραν να γλεντούν και να μεταδίδουν το κέφι 

τους σ’ ένα κοινό που είχε ανάγκη την εκτόνωση από τη δραματική ένταση. Ο 

διονυσιακός χαρακτήρας της γιορτής μετατοπίστηκε, λοιπόν, στην ακολουθία του 

θεού, ο οποίος κληροδότησε στις εκδηλώσεις το διονυσιακό πάθος, την οργιαστική 

έξαψη, την αποδέσμευση των ενστίκτων και την παραφορά της γενετήσιας και της 

οινοπνευματώδους μέθης. 

Το κατεξοχήν εύρημα το οποίο υιοθετήθηκε από τους ποιητές για να προσφέρει μια 

δικαιολογημένη παρουσία του Σατυρικού χορού ήταν αυτό της δουλείας των 

Σατύρων (που εμφανίζεται και στα δύο προς εξέταση έργα)2, εύρημα που εξελίχθηκε, 

όπως φαίνεται, σε κοινό τόπο, σε βαθμό που συχνά δεν ήταν ανάγκη να αιτιολογηθεί 

δραματικά (όπως συμβαίνει και στους «Ιχνευτές»). 

Προφανώς η ανάπτυξη αυτού του τόπου συνδέθηκε και με την ίδια τη φύση των 

Σατύρων ή τουλάχιστον με κάποια από τα σταθερά χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά 

καθιερώθηκε να παρουσιάζονται στο αθηναϊκό θέατρο του 5ου αιώνα, δηλαδή τη 

δειλία και την υποτέλεια, που άλλωστε τους έκανε εξαρχής ακολούθους, υπηρέτες 

του θεού Διονύσου, τελικά «δούλους» του, σε μιαν εθελούσια βεβαίως δουλεία, στην 

οποία μάλιστα κατά κανόνα επιθυμούν να επιστρέψουν, αφού απαλλαγούν από τον 

εκάστοτε νέο αφέντη τους. Και στα δύο έργα τα οποία εξετάζουμε οι Σάτυροι 

εμπλέκονται στη δράση επειδή από αυτήν εξαρτάται και η δική τους τύχη, προκύπτει 

η ανταμοιβή τους (συγκεκριμένα η απελευθέρωσή τους, στους «Ιχνευτές» 

συνδυασμένη και με το χρυσάφι).  



Στη συνέχεια θα αναφερθούμε, πέραν του συγκεκριμένου ευρήματος, και στις άλλες 

παρεμβάσεις επί των παραδεδομένων μύθων από πλευράς των ποιητών. 

 

«Κύκλωψ»3 

 

Το μυθολογικό πρότυπο του «Κύκλωπα» του Ευριπίδη είναι η ομηρική Οδύσσεια και 

συγκεκριμένα η ι ραψωδία (η «Κυκλώπεια»).4 Ο δραματουργός σε γενικές γραμμές 

τηρεί το μύθο, όμως επιφέρει κάποιες αλλαγές, τις περισσότερες εξ ανάγκης λόγω 

των απαιτήσεων του δράματος. Βεβαίως, δεδομένου ότι σ’ εμάς είναι γνωστό το 

ομηρικό πρότυπο και η ευριπίδεια εκδοχή του όχι όμως άλλοι ενδιάμεσοι θεατρικοί 

Κύκλωπες, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με ασφάλεια ποιες ακριβώς από τις 

καινοτομίες αποτελούν προσωπικές επιλογές του Ευριπίδη ή ποιες ενδεχομένως 

οφείλονται σε κάποιον προγενέστερο δραματουργό.5   

Όπως είναι προφανές, η κυριότερη αλλαγή που επέρχεται στον ομηρικό μύθο είναι η 

εισαγωγή των Σατύρων ως δούλων στη χώρα των Κυκλώπων. Στην προκειμένη 

περίπτωση πάντως ο Ευριπίδης δικαιολογεί την άφιξη των Σατύρων στην «Αιτναίαν 

πέτραν» της Σικελίας στον εισαγωγικό λόγο του Σιληνού (που στα σατυρικά δράματα 

εμφανίζεται ως πατέρας των Σατύρων), ο οποίος εξηγεί ότι στην προσπάθειά τους να 

βρουν και να σώσουν τον Διόνυσο, που τον είχαν αρπάξει Τυρρηνοί κουρσάροι υπό 

το πρόσταγμα της Ήρας, βρέθηκαν από τον άνεμο και τη θαλασσοταραχή στη χώρα 

των ανθρωποφάγων Κυκλώπων. Μ’ αυτήν την αναφορά ο Σιληνός δηλώνει ένα ήθος 

γενναιότητας που τυπικά (με βάση τα παγιωμένα για το θέατρο του 5ου αιώνα 

χαρακτηριστικά των Σατύρων) δεν τους εκπροσωπεί και πράγματι εν συνεχεία δεν 

επιβεβαιώνεται, δημιουργώντας από τη μια κωμικά παρεπόμενα από την άλλη 

πραγματικές αντιφάσεις. Καθώς, δηλαδή, η δικαιολογία είναι ακριβής, η αντίφαση 

που προκύπτει ανάμεσα στην ηρωική αφετηρία και την ψοφοδεή κατάληξη είναι 

πρόδηλη και δημιουργεί κάποια αδιέξοδα σε επίπεδο χαρακτήρων. Ανάλογη 

αντίφαση παρατηρείται και στη συμπεριφορά των Σατύρων, που αρχικά τολμούν να 

πάρουν το μέρος του Οδυσσέα ενώπιον του Κύκλωπα και εναντίον του πατέρα τους 

(όταν εκείνος δηλώνει στον Πολύφημο πως οι ξένοι ήρθαν για να τον κλέψουν) 

υπερασπιζόμενοι με απρόσμενο θάρρος, με προφανή κίνδυνο και χωρίς κάποιο 

όφελος την αλήθεια, ενώ στη συνέχεια δεν τολμούν να συνδράμουν στην τύφλωση 

του Πολύφημου, απ’ όπου μάλιστα προσδοκούν την ελευθερία τους. Είναι αλήθεια 

ότι η παλαιότερη μυθολογική παράδοση θέλει τους Σατύρους πραγματικά γενναίους. 

Η ιστορία που επικαλείται ο Σιληνός αναφέρεται στον ομηρικό Ύμνο στον Διόνυσο 

Ι6, ενώ παραδίδεται η συμμετοχή τους στη Γιγαντομαχία στο πλευρό των θεών (ο 

Σιληνός αναφέρει επίσης το φόνο του Γίγαντα Εγκέλαδου, που όμως – κατά την 

παράδοση - οφείλεται στην Αθηνά και όχι στον ίδιον), αλλά και στη νικηφόρα 

εκστρατεία του Διονύσου στην Ινδία. Έτσι ο Ευριπίδης συντηρεί τον ιδιότυπο δυισμό 

που δημιουργεί η σύγκρουση ανάμεσα στο μυθολογικό παρελθόν των Σατύρων και 

στην αποτύπωση των χαρακτηριστικών τους στο σατυρικό δράμα, αν και φαίνεται να 

«κακομεταχειρίζεται» περισσότερο τον Σιληνό απ’ ό,τι τα «παιδιά» του. 

 

Επίσης ο ποιητής αισθάνεται την ανάγκη να δικαιολογήσει παρακάτω την επιλογή 

του Πολύφημου να θέσει στην υπηρεσία του τους Σατύρους και τον Σιληνό αντί να 

τους καταβροχθίσει, καθώς εύλογα θα δημιουργείτο αυτή η απορία στους θεατές (στ. 

219-1:  ΚΟΡ: …Μή με καταπίης μόνον. ΚΥΚ: Ἥκιστ΄ ἐπεί μ’ ἄν ἐν μέση τῇ γαστέρι 

πηδῶντες ἀπολέσαιτ’ ἄν υπό τῶν σχημάτων: ΚΟΡ: …μονάχα εμένα να μην καταπιείς. 

ΚΥΚ: Καθόλου, γιατί πηδώντας μέσα στην κοιλιά μου μπορεί και να με σκοτώσετε με 

τα τσαλίμια των χορών σας.»). Κι εδώ, ωστόσο, θα μπορούσε κάποιος να 



παρατηρήσει ότι εφόσον πριν τους καταπιεί θα έπρεπε να τους σκοτώσει (όπως κάνει 

τόσο στην Οδύσσεια όσο και στο δράμα με τα θύματά του), θα μπορούσε να 

απαλλαχθεί οριστικά από τα χοροπηδητά τους. 

 

Αυτή πάντως η βασική αλλαγή, δηλαδή η εισαγωγή των Σατύρων στη δράση, χωρίς 

να μετατοπίζει το βασικό δίπολο της σύγκρουσης (Οδυσσέας – Κύκλωπας) 

δημιουργεί μια τρίτη συνιστώσα, που κατά κάποιο τρόπο επηρεάζει τις ισορροπίες, 

δεδομένου μάλιστα ότι τους Σατύρους συνοδεύει, όπως ήδη επισημάναμε, ο πατέρας 

τους, Σειληνός, ο οποίος λειτουργεί ως ξεχωριστό πρόσωπο.7 Άλλωστε η παρουσία 

τους έχει ασφαλώς και κάποιο (σχετικά αδύναμο βέβαια) δραματικό ρόλο, όπως θα 

δούμε στη συνέχεια. 

Ταυτόχρονα η εισαγωγή των Σατύρων ως δούλων του Πολύφημου επιφέρει 

αυτομάτως και μια αλλαγή στα κοινωνικά δεδομένα, δηλαδή την ύπαρξη δουλείας 

στη χώρα των Κυκλώπων, που φυσικά απουσιάζει από το ομηρικό έπος.8  

 

Μια άλλη διαφοροποίηση εξίσου υπαγορευόμενη από τις θεατρικές ανάγκες είναι ότι 

ο Κύκλωπας δεν μπορεί να είναι πια – τουλάχιστον από τυπική άποψη - 

γιγαντόσωμος. Ένας ομηρικός Κύκλωπας δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί στη σκηνή. 

Αυτή η υποχρεωτική αλλαγή πάντως δημιουργεί – έστω εξωτερικά - στο έργο μια 

φυσική αδυναμία, μια δυσεπίλυτη λογική αντίφαση. Εφόσον ο Κύκλωπας χάνει ένα 

από τα βασικά χαρακτηριστικά του, εκείνο που κυρίως στην ομηρική Οδύσσεια 

προκαλούσε τρόμο και δεν ήταν δυνατό να αντιμετωπιστεί από τον Οδυσσέα και τους 

συντρόφους του, δηλαδή ο γιγαντισμός και η συνακόλουθη υπερβολική του δύναμη, 

τότε πώς είναι δυνατόν ένας γενναίος πολεμιστής με τόσους συντρόφους και 

συνεπικουρούμενος έστω και θεωρητικά από τους Σατύρους να μην μπορεί να τον 

αντιμετωπίσει; Οι ίδιοι οι Σάτυροι υποψιάζονται ότι ο Οδυσσέας θα τον 

αντιμετωπίσει με τη δύναμη και όχι με το δόλο (447-8: ξυνῆκ’. ἔρημον ξυλλαβών 

δρυμοῖσι νιν/ σφάξαι μενοινᾷς, ή πετρῶν ὦσαι κάτα: Κατάλαβα. Έχεις στο νου σου να 

τον πιάσεις ολομόναχο μέσα στους λόγγους και να τον σφάξεις ή να του δώσεις μια 

σπρωξιά από τους βράχους και να τον γκρεμίσεις κάτω). Ο Οδυσσέας όμως – χωρίς 

ουσιαστικά δικαιολογία – αντιπροτείνει δόλο (449: ουδέν τοιουτον  δόλος η ‘πιθυμία: 

τίποτα τέτοιο. Δόλος είναι αυτό που θέλω).  

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο εκ των πραγμάτων περιορισμός του γιγαντισμού του 

καθιστά το θεατρικό Κύκλωπα πιο «ανθρώπινο» σε σχέση με το ομηρικό πρότυπο. 

 

Παράλληλα με τον περιορισμό των σωματικών διαστάσεων του Κύκλωπα υποχωρούν 

μια σειρά άλλων στοιχείων βασικών στην ομηρική εκδοχή, π.χ. η τεράστια πέτρα, 

«που δεν θα την κινούσαν κι εικοσιδυό τετράκυλα καλοφτιασμένα αμάξια» (Οδύσσεια ι  

243-4) δεν υπάρχει πια. Όχι μόνο γιατί ο θεατρικός Κύκλωπας δεν θα μπορούσε να τη 

σηκώσει αλλά κυρίως γιατί η δράση δεν πρέπει πια να περιορίζεται μέσα στη σπηλιά 

αλλά να μεταφέρεται έξω στη σκηνή. Όπως και άλλοι έχουν ήδη εντοπίσει9, μ’ αυτόν 

τον τρόπο άλλη μια σοβαρή αδυναμία προστίθεται στο έργο, η εύλογη απορία: 

εφόσον δεν υπάρχει η πέτρα που φράζει την είσοδο της σπηλιάς, γιατί ο Οδυσσέας 

και οι σύντροφοί του δεν μπορούν να βγουν έξω, πολύ περισσότερο μάλιστα που ο 

Οδυσσέας κατάφερε να βγει, παραμένει όμως άγνωστο όσο και ανερμήνευτο γιατί 

δεν κατάφεραν το ίδιο και σύντροφοί του. 

Ασφαλώς το θέατρο - και μάλιστα το κωμικό – με τις συμβάσεις του και την έλλειψη 

ρεαλιστικότητας - δεν αντιμετωπίζεται με αυστηρό λογικό έλεγχο. Παρά ταύτα, αυτές 

οι κραυγαλέες αδυναμίες δεν μπορούν εύκολα να καλυφθούν. Από την άλλη, θα 

μπορούσαμε βάσιμα να ισχυριστούμε ότι σε τελική ανάλυση ο Ευριπίδης δεν 



περιορίζει την τρομακτικότητα του Κύκλωπα σε σχέση με το ομηρικό του πρότυπο. 

Θα λέγαμε μάλιστα ότι με μιαν έννοια δεν τον διαφοροποιεί ούτε ως προς τα 

σωματικά του χαρακτηριστικά. Κι αν αυτό δεν μπορεί να φανεί οπτικά (αφού μόνον 

ως ένα βαθμό μπορεί ο Κύκλωπας να παρασταθεί πιο γιγαντόσωμος από τους 

άλλους), μπορεί πάντως να συντηρηθεί στη διήγηση και στη δράση από 

συμφραζόμενα και αντιδράσεις και η όλη εντύπωση για τον ανίκητο Κύκλωπα να 

παραμείνει στο θεατή συνεπικουρούμενη και από τη ισχυρή ομηρική παράδοση.που 

έχει διαμορφώσει παγιωμένες αντιλήψεις στους θεατές. 

Είναι πολλά τα στοιχεία που συνηγορούν σ’ αυτή την άποψη: ο διάχυτος φόβος που 

καταλαμβάνει όχι μόνο τους «δειλούς» Σατύρους αλλά και τον άτρομο Οδυσσέα (στ. 

194-5: ΣΙΛ: Οἴμοι  Κύκλωψ οδ’ ἔρχεται  τί δράσομεν; ΟΔ ἀπολώλαμεν γάρ, ὦ γέρον,  

ποι χρή φυγεῖν; : ΣΙΛ Αλίμονο: Έρχεται ο Κύκλωπας. Τι πρέπει να κάνουμε; ΟΔ 

Είμαστε χαμένοι, γέρο. Κατά πού πρέπει να πάμε;), η συνεχής αίσθηση του κινδύνου, η 

ανάγκη της δόλιας και όχι της απευθείας επίθεσης, κλπ. Κατεξοχήν χαρακτηριστική 

είναι η περιγραφή του Οδυσσέα για το τι συνέβη μέσα στη σπηλιά, η οποία βρίθει 

τέτοιων στοιχείων (στ. 379 κ.ε.): ο Κύκλωπας έφαγε δυο συντρόφους του Οδυσσέα 

και μάλιστα τους πιο παχείς, τους οποίους τους πήρε στα χέρια του για να τους 

ζυγιάσει, τα κούτσουρα που έβαλε στην ψησταριά του θα χρειάζονταν τρία αμάξια 

για να τα κουβαλήσουν (υπενθύμιση της ομηρικής παρομοίωσης), η καρδάρα του 

ισοδυναμεί με δέκα στάμνες, το καυκί του είναι υπερμέγεθες, ενώ τέλος (στ. 668) ο 

ίδιος ο Κύκλωπας (αντί για την ομηρική πέτρα) στέκεται στην είσοδο της 

βραχοσπηλιάς και αρκεί για να τη φράξει. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι ο Ευριπίδης έχει 

σκοπό – και προφανώς το κάνει ενσυνείδητα και εντέλει το πετυχαίνει – να 

διατηρήσει τον «όγκο» του ομηρικού Κύκλωπα και το «βάρος» της απειλής του, 

παρά τις αντίθετες ενδείξεις της σκηνικής παρουσίασης. Με άλλα λόγια η «όψις» της 

παράστασης φαίνεται να υποχωρεί έναντι της «διανοίας» και της «λέξεως» (παρότι 

ειδικά στις διαστάσεις του Πολύφημου δεν γίνεται ρητή αναφορά για προφανείς 

λόγους). 

 

Από την άλλη πλευρά, δεν αποτελεί σοβαρή αλλαγή του μύθου το γεγονός ότι ο 

Ευριπίδης – κάτω πάλι από την πίεση των θεατρικών αναγκών – περιορίζει τη δράση 

από τρεις ημέρες σε μία και αντίστοιχα το φάγωμα δύο αντί έξι συντρόφων του 

Οδυσσέα, πράγμα που άλλωστε δεν μειώνει την αγριότητα της πράξης.  

Βέβαια για κάποιους μελετητές10 αυτή η αλλαγή οδήγησε τον Ευριπίδη σε μια 

σύγχυση σχετικά με το χρόνο των γεγονότων, έτσι ώστε να περιπίπτει σε σοβαρές 

αντιφάσεις, π.χ. αμέσως μετά την επιστροφή του Κύκλωπα από το κυνήγι (λογικά το 

δείλι) (στ. 194) οι Σάτυροι βλέπουν τον Ωρίωνα και τ’ άλλα άστρα στον ουρανό (στ. 

213), ενώ μόλις στον επόμενο στίχο ο Κύκλωπας ζητά το «άριστον» (γεύμα πρωινό ή 

μεσημεριανό) (στ. 214) και τέλος δεν λείπει η σκηνή όπου κυριαρχεί ο ήλιος στη 

μεσημεριανή του λαμπρότητα (στ. 542: Καί πρός γε θάλπος ἡλίου πίνειν καλόν. 

Κλίθητί νυν μοι πλευρά θείς ἐπί χθονός: Ωραία είναι να πίνεις στη ζεστασιά του ήλιου. 

Γείρε λοιπόν, σε παρακαλώ, στρώσε χάμου τα πλευρά σου).  

Χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση αστοχίας του ποιητή (συνδυασμένη με 

τις περιορισμένες απαιτήσεις του σατυρικού δράματος), θα μπορούσε κάποιος 

μπροστά στην κραυγαλεότητα αυτών των αντιφάσεων να επιχειρήσει και άλλου 

είδους ερμηνείες. Από τις απαντήσεις που έχουν δοθεί11 αξίζει να σταθούμε στην 

παρατήρηση του Seaford12 ότι τουλάχιστον η αναφορά των Σατύρων στον Ωρίωνα 

σχετίζεται με την ύπαρξη του ίδιου του Κύκλωπα μέσω της ομοιότητάς του με τον 

Ωρίωνα13, δηλαδή έχει έναν χαρακτήρα λογοπαίγνιου. Επιπλέον ίσως η αναφορά του 

ήλιου στο στίχο 542 να γίνεται υπό την επήρεια του κρασιού και της μέθης. 



Μπορούμε να αρκεστούμε, ωστόσο, στην εξήγηση ότι η χρήση από πλευράς του 

Ευριπίδη όλων των στοιχείων που προσδιορίζουν τον κύκλο της ημέρας είναι ένα 

υποκατάστατο για το πέρασμα του χρόνου, αφού έτσι κι αλλιώς ο θεατρικός χρόνος 

δεν ταυτίζεται με το φυσικό, πετυχαίνοντας ένα δραματικό .ανάλογο των τριών 

ημερών της Κυκλώπειας στα τρία επεισόδια του δράματος14. 

Είναι αλήθεια ότι η (τρόπον τινά εξαγγελική) ρήση του Οδυσσέα αναφέρεται σε 

μάλλον νυχτερινές δραστηριότητες μέσα στη σπηλιά: την προετοιμασία του δείπνου, 

το ανθρωποφαγικό δείπνο και την ανάγκη της ξεκούρασης, που ο Οδυσσέας 

ανακόπτει με την οινοποσία15 (νυχτερινές είναι αυτές οι δραστηριότητες και στην 

Οδύσσεια). Μ’ αυτήν την έννοια θα μπορούσε να υπονοείται το πέρασμα της νύχτας, 

πράγμα που δεν αντίκειται κατ’ ανάγκην στη σύμβαση του δράματος («υπό μίαν 

περίοδον ηλίου είναι»16), βεβαίως με τη «συμβατική χρονική περιεκτικότητα»17 που 

απαιτεί η δράση των δραμάτων. 

 

Το γεγονός ότι ο ευριπίδειος Κύκλωπας επιλέγει να ψήσει τους συντρόφους του 

Οδυσσέα παρά να τους καταβροχθίσει ωμούς, όπως ο Κύκλωπας στην Οδύσσεια, 

συνδέεται ενδεχομένως με ένα πιο εκσυγχρονισμένο πρόσωπο του Κύκλωπα (πτυχή 

που θα θιγεί και στη συνέχεια), αλλά και με το μοτίβο του συμποσίου, που φαίνεται 

να κυριαρχεί στα σατυρικά δράματα.18 Η αφήγηση του Οδυσσέα (στ. 381 – 436) 

επιμένει στις λεπτομέρειες προετοιμασίας του δείπνου, θέμα αγαπητό στο κοινό της 

εποχής, παρά το ότι δεν παρουσιάζεται επί σκηνής και παρά το ότι εν προκειμένω 

έχει μακάβριο περιεχόμενο. Στη συνέχεια μάλιστα παρουσιάζεται ένα μέρος της 

οινοποσίας στη σκηνή (όπου κι εδώ αναρωτιόμαστε πώς θα παρουσιαζόταν το καυκί 

« σκύφος» του Κύκλωπα, που περιγράφεται από τον Οδυσσέα «τρεις πήχες πλάτος και 

βάθος τέσσερις»), παραπέμποντας μάλιστα σε συμπόσια με εκτροπές που δεν 

αναφέρονται φυσικά στην Οδύσσεια (αρπαγή του Σιληνού ως άλλου Γανυμήδη)  

 

Ο Ευριπίδης, περαιτέρω, προτιμά την παράδοση που αναφέρει τον Οδυσσέα ως γιο 

του Σίσσυφου19 (στ. 104) και όχι του Λαέρτη όπως στον Όμηρο. Αυτή η άποψη 

επιλέγεται προφανώς για να δικαιολογηθεί η πονηριά του, αφού ο Σίσσυφος ήταν 

πασίγνωστος για την πανουργία του, και έτσι να εισαχθεί το θέμα της απάτης και του 

δόλου, που επίσης θεωρείται τυπικό στα σατυρικά δράματα20.  

Ο Οδυσσέας διατηρεί το χαρακτήρα και τις ιδιότητες του ομηρικού προτύπου, παρότι 

και στην περίπτωσή του ο Ευριπίδης - προφανώς από την ανάγκη να δημιουργήσει 

κωμικές καταστάσεις – υποπίπτει σε κάποιες αντιφάσεις, όταν για παράδειγμα τον 

βάζει να βοηθά τον Κύκλωπα στο μαγείρεμα των συντρόφων του και μάλιστα να το 

αφηγείται ο ίδιος (στ. 405-6: Ἐγώ δ’ὁ τλήμων δάκρυ ἀπ’ ὀφθαλμῶν χέων ἐχριμπτόμην 

Κύκλωπι καδιακόνουν: Κλαίοντας κι εγώ ο άμοιρος από κοντά του δεν ξεμάκραινα και 

τον υπηρετούσα). 

 

Ο δραματουργός επιπλέον προσδιορίζει τη χώρα των Κυκλώπων και την τοποθετεί 

στην Αίτνα. Σ’ αυτό το σημείο ακολουθεί ίσως και άλλους προγενέστερους ποιητές 

και πάντως δεν πρόκειται για δική του σύλληψη.21 Κάποιοι μελετητές22 συσχετίζουν 

την επιλογή της Σικελίας ως τόπου για την ανάπτυξη του δράματος με την εμπειρία 

της Σικελικής εκστρατείας, και αντίστοιχα την εμπειρία του Οδυσσέα και των 

συντρόφων του με τις δραματικές στιγμές του αθηναϊκού εκστρατευτικού σώματος 

στο νησί. Αυτή η ανάλυση, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί, φαίνεται ωστόσο 

υπερβολικά λόγια και δεν βρίσκει ερείσματα στο κείμενο, αν σκεφτούμε ότι ούτε η 

χρονολόγηση του κειμένου είναι σίγουρη23 ούτε βέβαια τέτοιου είδους συσχετισμοί 

μπορούν εύκολα να γίνουν στο μυαλό των θεατών από τα διαφορετικά 



συμφραζόμενα ενός σατυρικού δράματος. Πάντως μ’ αυτόν τον προσδιορισμό του 

τόπου ο Ευριπίδης πέφτει πάλι σε κάποιες αντιφάσεις. Έτσι, ονομάζει τους Κύκλωπες 

νομάδες (στ. 120), ενώ είναι λίγο δύσκολο να ζουν νομαδικά σ’ ένα νησί και μάλιστα 

κατοικημένο. Επιπλέον το γεγονός ότι λείπει από τη χώρα τους το κρασί (πράγμα που 

μάλιστα δεν ισχύει στην ομηρική Οδύσσεια) δεν δικαιολογείται εύκολα  για έναν 

μεσογειακό τόπο, όπου θα έπρεπε να είναι γνωστό. 

Από την άλλη, ο Ευριπίδης ήταν υποχρεωμένος από τα πράγματα να περιορίσει την 

ύπαρξη του κρασιού, κι αυτό λόγω της παρουσίας των Σατύρων. Αν εκεί βρισκόταν 

κρασί και μάλιστα άφθονο, οι Σάτυροι δεν θα ζούσαν στερημένοι, όπως 

παρουσιάζονται, και άρα έτοιμοι να εγκαταλείψουν το νησί. Βέβαια ο Ευριπίδης, που 

δεν ήταν υποχρεωμένος να προσδιορίσει τον τόπο, μπορεί μ’ αυτόν τον τρόπο να 

ήθελε να δώσει μια πιο «ρεαλιστική» διάσταση στον Κλύκλωπα, να τον φέρει πιο 

κοντά σε ελληνικό έδαφος.24   

 

Φυσικά είναι περιττό να πούμε πως η θεατρική εκδοχή του Κύκλωπα δεν θα 

μπορούσε να κάνει χρήση των προβάτων για την έξοδο του Οδυσσέα και των 

συντρόφων του από τη σπηλιά. Η δυσκολία είναι ορατή και δεν σχετίζεται με το 

γεγονός ότι ενδεχομένως αληθινά πρόβατα έκαναν την εμφάνισή τους στην ορχήστρα  

με τους Σατύρους στην πάροδο25. Στην περίπτωση του ευριπίδειου «Κύκλωπα» τα 

πρόβατα δεν χρειάζονται, γιατί μ’ έναν τρόπο τα υποκαθιστούν οι Σάτυροι, οι οποίοι 

παραπλανούν τον Κύκλωπα και τον κάνουν να εγκαταλείψει την είσοδο της σπηλιάς. 

Επιπλέον ο Ευριπίδης διατηρεί κατά τον τύπο την έμπνευση του Οδυσσέα να δώσει 

παραπλανητικό όνομα στον Κύκλωπα («Ουτις»), όμως δεν τη διατηρεί στην ουσία 

της, τουλάχιστον όχι σε όλο της το εύρος, εφόσον δεν ξεγελά κάποιον άλλον παρά 

μόνο τον ίδιο τον Πολύφημο. Στην Οδύσσεια η χρήση αυτού του ονόματος 

παραπλανά τους άλλους Κύκλωπες, που δεν σπεύδουν σε βοήθειά του. Εδώ τον 

αντίστοιχο διάλογο με τον Κύκλωπα τον αναλαμβάνουν οι Σάτυροι, που όμως είναι 

ήδη γνώστες και όχι παραπλανημένοι συνομιλητές. Και μάλιστα αναρωτιέται κανείς 

πώς ο Πολύφημος δεν καταλαβαίνει την ταυτότητα του συνομιλητή του, καθώς 

εκείνος εξαρχής του συστήνεται με όλες του τις ιδιότητες πλην του ονόματος (στ. 

277-8: ’Ἱθακήσιοι μέν το γένος, ’Ιλίου δ’ ἄπο, πέρσαντες ἄστυ…:  Απ’ την Ιθάκη 

κρατάει η γενιά μας κι αφού καταστρέψαμε το Ίλιο…»), πολύ περισσότερο που όχι 

απλώς είναι γενικά ενημερωμένος (στ. 280-1: ἦ τῆς κακίστης οι μετήλθεθ’ ἁρπαγάς 

Ἑλένης Σκαμάνδρου γείτον’ ’Ιλίου πόλιν;: Αλήθεια εσείς είστε, που για την αρπαγή της 

σιχαμερής Ελένης πήγατε και εκδικηθήκατε το Ίλιο εκεί κοντά στο Σκάμανδρο;), αλλά 

και ειδικά προειδοποιημένος από μια προφητεία ότι ο Οδυσσέας θα τον  τύφλωνε 

στην επιστροφή του από την Τροία (στ. 696-8). Απεναντίας στην Οδύσσεια τόσο οι 

συστάσεις (Οδ. ι στ. 260 κ.ε. Εμείς, πολύπαθοι Αχαιοί, γυρίζουμε απ’ την Τροία …. 

Όλοι στρατιώτες είμαστε του βασιλιά Αγαμέμνου …) όσο και η προφητεία (Οδ. Ι στ. 

550: το φως μου πως θα στερηθώ απ’ του Δυσσέα τα χέρια) προσφέρουν λιγότερα 

στοιχεία, έτσι ώστε η παραπλάνηση να ηχεί πιο φυσική. Παρ’ όλ’ αυτά στο έπος ο 

Πολύφημος αισθάνεται την ανάγκη να δικαιολογήσει την αδυναμία του να 

υποψιαστεί τον Οδυσσέα λέγοντας: Μα πάντα εγώ περίμενα πως θάρθει εδώ ένας 

άντρας όμορφος, γιγαντόκορμος, μεγάλο παλικάρι, και μου ‘ρθε τώρα ένας κοντός και 

ψόφιος και χαμένος (Οδ. Ι στ. 521-3). Αντίθετα στο δράμα αρκείται στη διαπίστωση 

της επαλήθευσης και αντεπιτίθεται αποκαλύπτοντας το μέρος της προφητείας που 

αφορά τον Οδυσσέα. 

 

Είναι, τέλος, προφανές ότι η αναχώρηση του Οδυσσέα και των συντρόφων του μαζί 

με τους Σατύρους σηματοδοτεί ένα αίσιο και χαρούμενο τέλος. Δεν μπορούμε να 



φανταστούμε ότι η εικόνα του καθαρτήριου τέλους αμαυρώνεται από την προοπτική 

της περιπλάνησης που ακολουθεί με βάση το μύθο (παρά την ισχυρή εμπέδωσή του 

από το κοινό και παρά την υπενθύμισή της από τον Κύκλωπα λίγο πριν το τέλος του 

δράματος: στ. 698-700: ’Αλλά καί σε τοι δίκας υφέξειν ἀντί τῶνδ’ ἐθέσπισεν, πολύν 

θαλάσση χρόνον ἐναιωρούμενον: Μα προφήτεψε και για σένα πως για τούτο σου το 

έργο βαριά θα παιδευτείς, για χρόνια θα παραδέρνεις στα πελάγη) και άρα δεν σκιάζει 

την απελευθέρωση τόσο του Οδυσσέα με τους συντρόφους του (από την εξόντωση) 

όσο και του Σιληνού με τους Σατύρους (από τη σκλαβιά) και την προοπτική της 

επιστροφής τους στον Διόνυσο. Η φύση και η στόχευση του σατυρικού δράματος δεν 

επέτρεπε την ανάπτυξη δεύτερων – πιο σκοτεινών – σκέψεων (παρά την ονομασία 

του ως «παίζουσα τραγωδία», το οξύμωρο της οποίας ενδεχομένως δεν εξηγείται 

μόνον από την κοινότητα του μυθικού οπλοστασίου και των ηρώων καθώς της 

συγγραφικής πατρότητας).  

 

«Ιχνευταί»26 

 

Ο Σοφοκλής στους «Ιχνευτές» του ακολουθεί αρκετά πιστά το πρότυπό του, δηλαδή 

τον Ομηρικό Ύμνο στον Ερμή. Βεβαίως το έργο δεν σώζεται ολόκληρο και η έλλειψη 

του τέλους δεν μας επιτρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί. Όμως οι ενδείξεις που 

διαθέτουμε δείχνουν ότι πιθανότατα ο Σοφοκλής θα ακολούθησε το πρότυπό του 

μέχρι το τέλος. Ωστόσο, δεν θα σταθούμε σ’ αυτή την πλευρά του προβλήματος, που 

άλλωστε δεν έχει νόημα. Θα εξετάσουμε τη χρήση του μύθου στο απόσπασμα που 

διασώθηκε.  

Η σημαντικότερη αλλαγή που επιφέρει ο ποιητής είναι φυσικά, όπως και στον 

«Κύκλωπα», η ενσωμάτωση των Σατύρων στο μύθο. Οι Σάτυροι εμφανίζονται και σ’ 

αυτό το έργο ως δούλοι, παρόλο που οι συνθήκες της δουλείας τους δεν είναι 

ξεκαθαρισμένες. Ο κύριός τους δεν αναφέρεται (πράγμα που λογικά έπρεπε να 

συμβαίνει στο πρώτο τμήμα του έργου, που διαθέτουμε) και οι υποθέσεις δεν είναι 

εύκολες, όχι μόνο γιατί λείπει το τέλος (όπου θα απελευθερώνονταν), αλλά και γιατί 

όλες οι πιθανές λύσεις που έχουν προταθεί (π.χ. ο ίδιος ο Απόλλωνας, ο ίδιος ο 

Διόνυσος, ο Πάνας, κάποιος τοπικός άρχοντας, κλπ.) προσκρούουν σε δυσκολίες (η 

εξέταση των οποίων είναι έξω από το στόχο της παρούσας εργασίας). Σε κάθε 

περίπτωση φαίνεται πως επειδή ακριβώς το μοτίβο της δουλείας των Σατύρων ήταν 

τόσο κοινό, οι θεατές δεν θα προβληματίζονταν. Μπορούσε, λοιπόν, να εισαχθεί 

χωρίς διευκρινίσεις ακόμη και χωρίς ειδική ανάγκη, όπως στην προκειμένη 

περίπτωση, αφού δεν χρειάζονταν δικαιολογίες για να βρεθούν οι Σάτυροι στην 

Αρκαδία, η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι ο τόπος τους.27 Φυσικά ο λόγος για τον 

οποίον οι Σάτυροι εμφανίζονται εν προκειμένω στην Αρκαδία είναι κυρίως ότι είναι ο 

τόπος στον οποίον γεννήθηκε και βρίσκεται ο Ερμής, που είναι και το κέντρο της 

ιστορίας. Από την άλλη, στον Ομηρικό Ύμνο τα βόδια του Απόλλωνα βρίσκονται 

στην Πύλο και όχι στην Κυλλήνη μαζί με τον Ερμή. Όμως ο Σοφοκλής μετατοπίζει 

την τοποθεσία (αφήνει και τα βόδια στην Κυλλήνη) ενδεχομένως ακριβώς λόγω των 

Σατύρων.28  

 

Στην περίπτωση των «Ιχνευτών» το εύρημα για να εμφανιστούν οι Σάτυροι στη 

σκηνή και στην ιστορία είναι η προκήρυξη του θεού Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας 

ψάχνοντας τα βόδια του και διατρέχοντας όλη την Ελλάδα προκειμένου να τα βρει, 

όταν φθάνει άκαρπος στην Αρκαδία προκηρύσσει αμοιβή για όποιον – θεό ή θνητό – 

τον βοηθήσει στον εντοπισμό τους. Αυτή η προκήρυξη φυσικά απουσιάζει από τον 

Ομηρικό Ύμνο, εφόσον, όπως είπαμε, αποτελεί ακριβώς το εύρημα για την εμφάνιση 



των Σατύρων. Όμως αυτό το εύρημα περιέχει μιαν εγγενή αδυναμία, το γεγονός 

δηλαδή ότι ο Απόλλωνας δεν μπορεί ο ίδιος να βρει τα βόδια του. Και πρόκειται για 

σοβαρή αδυναμία όχι απλώς επειδή ο Απόλλωνας είναι θεός, αλλά κυρίως γιατί είναι 

θεός – μάντης. (Είναι ήλιος, γιατί μπορεί να βλέπει τα πάντα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο 

Ερμής στον Ύμνο κλέβει νύχτα τα βόδια29, πράγμα που βέβαια δεν επηρεάζει τις 

μαντικές ικανότητες του Απόλλωνα.) Ο Ύμνος δεν πέφτει σε τέτοια σφάλματα. Ο 

θεός στηριγμένος κυρίως στις μαντικές του ικανότητες και με τη βοήθεια μόνο μιας 

πενιχρής και αόριστης πληροφορίας κάποιου γέροντα εντοπίζει μόνος του τον 

κλέφτη. Ο Απόλλωνας, λοιπόν,  παρουσιάζεται σαφώς υποβαθμισμένος στο σατυρικό 

δράμα.  

Αντίθετα, εδώ είναι οι Σάτυροι που αντιμετωπίζουν το γρίφο30 και μάλιστα με 

επιτυχία. Έτσι, οι Σάτυροι, μολονότι διατηρούν τα βασικά χαρακτηριστικά τους, για 

τα οποία έχουμε κάνει λόγο, (κι ακόμη τη σύγκρουσή τους με τον Σιληνό, που 

τροφοδοτεί κωμικές καταστάσεις), έχουν σ’ αυτό το έργο  κεντρικότερο ρόλο απ’ ό,τι 

στον «Κύκλωπα» και μεγαλύτερη εμπλοκή στη δράση, όπως μαρτυρά και η ονομασία 

του δράματος από το σατυρικό Χορό («Ιχνευταί»), αλλά και εύστροφη αναζήτηση με 

γρήγορη επιτυχία.    

 

Άλλη μια αλλαγή που επέφερε ο Σοφοκλής σε σχέση με τον Ύμνο είναι ότι αντί για 

την ίδια τη μάνα του μικρού Ερμή, τη Μαία, βάζει τη Νύμφη Κυλλήνη να τον 

φροντίζει. Για την αλλαγή αυτή εμφανίζεται ως δικαιολογία το γεγονός ότι η Μαία 

είναι άρρωστη (στ.266-7: χερσί ταῖς ἐμαῖς ἐγώ τρέφω, μητρός γάρ ἰσχύς ἐν νόσω 

χειμάζεται: στα χέρια μου τόχω και το τρέφω, γιατί τη μάνα του την τρώει η αρρώστια), 

δικαιολογία σχετικά ανεπαρκής, εφόσον ο Ερμής δεν φαίνεται να έχει ανάγκη από 

στενή φροντίδα, καθώς, όπως η ίδια η Κυλλήνη λέει, μολονότι μόλις έξι μέρες 

γεννημένος μπορεί όχι απλώς «να στέκει ορθό σα νάναι παλικάρι» (στ.274-5), αλλά 

έχει ήδη κατασκευάσει τη λύρα. Ίσως την αλλαγή αυτή την επέβαλε η ύπαρξη των 

Σατύρων, καθώς αφενός οι Νύμφες είναι στενά δεμένες με τους Σατύρους στην 

παράδοση31, αφετέρου πιθανόν ο Σοφοκλής να μην ήθελε να βάλει μια θεά (τη Μαία) 

να κάνει με τους Σατύρους «κουβέντα της γειτονιάς», κι έβαλε στη θέση της μια 

Νύμφη32. Κυρίως όμως αυτή η επιλογή συνδέεται με την αποκάλυψη του μυστικού 

που για τις ανάγκες του δράματος (πληροφόρηση των Σατύρων) κάνει η Νύμφη, 

αποκάλυψη που ωστόσο αποτελεί άλλη μια σημαντική αδυναμία του έργου, καθώς 

χωρίς καμιά πίεση και χωρίς πολλή σκέψη φέρνει στο φως ακριβώς το μυστικό το 

οποίο φυλάει, ότι δηλαδή ο Ερμής είναι γιος του Δία, καρπός μυστικού έρωτα. 

(Προφανώς ένα τέτοιο μυστικό δεν θα μπορούσε να το αποκαλύψει η ίδια η μάνα.) 

Και αποκαλύπτει η ίδια αυτό που εκλιπαρεί τους Σατύρους να μην πουν, θέτοντας σε 

κίνδυνο (εφόσον η Ήρα καραδοκεί) τη Μαία, τον Ερμή, τον Δία και τον εαυτό της. 

Και μάλιστα όλα αυτά τα λέει στους Σατύρους, που δεν φαίνεται να παρουσιάζονται 

ως «άτομα» εμπιστοσύνης. Όμως αυτά δεν μοιάζουν να απασχολούν το έργο (εκτός 

αν υποθέσουμε ότι όλες αυτές οι αποκαλύψεις είχαν τις περιπλοκές τους και τις 

επιπτώσεις τους, πράγμα όμως που δεν υποστηρίζεται ούτε από το μύθο ούτε από το 

μέγεθος του έργου, καθώς το σατυρικό δράμα είχε - σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις -  

μέγεθος μικρότερο της τραγωδίας). 

Το γεγονός ότι η Κυλλήνη αναφέρει πως ο νεογέννητος Ερμής έχει ήδη ανάστημα 

εφήβου σχετίζεται προφανώς και με θεατρικές ανάγκες, καθότι ο Ερμής λογικά θα 

εμφανιστεί στη σκηνή (αν και αυτό δεν συμβαίνει στο διασωθέν τμήμα του έργου). Η 

επισήμανση δεν υπάρχει στον Ύμνο, μολονότι και εκεί ο Ερμής προβαίνει σε πράξεις 

που δεν ταιριάζουν σε νεογέννητο (ξεπορτίζει από τη σπηλιά, διανύει μεγάλες  

αποστάσεις, κλέβει τις αγελάδες, μαγειρεύει και τρώει το κρέας τους, κα;τασκευάζει 



τη λύρα, επιχειρηματολογεί, κλπ.). Αντίθετα, υπονοείται πως ο Ερμής παραμένει 

εξωτερικά βρέφος (Ύμνος στον Ερμή, στ. 249 σπάργανα νάχω στα πλευρά καλά, στ. 

293: και το παιδί ο Απόλλωνας έπιασε να σηκώσει, στ. 301: φασκιοτύλιχτε γιε του Δία 

και της Μαίας,)  

 

Τέλος, ο Σοφοκλής - στην πιο καίρια παρέμβασή του - τοποθετεί την εφεύρεση της 

λύρας από τον Ερμή μετά την κλοπή των βοδιών, αντίθετα απ’ ό,τι συμβαίνει στον 

Ύμνο. Αυτή η σύλληψη – αν πράγματι οφείλεται στον ποιητή και όχι σε 

προγενέστερη επεξεργασία – είναι ευφυής, εφόσον συνδέει την κλοπή με την 

εφεύρεση, καθώς ο Ερμής χρησιμοποιεί το δέρμα αυτών των αγελάδων στην 

κατασκευή της λύρας. Μ’ αυτόν άλλωστε τον τρόπο υπηρετείται η διαλεύκανση του 

μυστηρίου, αφού από την περιγραφή της λύρας οι Σάτυροι οδηγούνται στη λύση. 

Βεβαίως το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να μη λειτουργεί αποκαλυπτικά, καθότι το 

βοδινό δέρμα θα ήταν δυνατό να προέρχεται από άλλα ζώα, όπως συμβαίνει στον 

Ύμνο, πολύ περισσόετρο που οι Σάτυροι αδυνατούν να πιστέψουν ότι το βρέφος 

κατασκεύασε τη λύρα. Στην πράξη πάντως αυτή είναι η δραματική χρησιμότητα της 

αλλαγής, που – όπως θα δούμε στη συνέχεια – έχει και ιδεολογική σημασία. 

  

Η παρουσία της σύγχρονης σκέψης στη διαμόρφωση του μύθου 

 

Σε μια εποχή που η αναζήτηση της αρετής έχει αναχθεί σε κυρίαρχο ζήτημα και τα 

φιλοσοφικά ρεύματα παίρνουν ηθική κατεύθυνση κυρίως με τους σοφιστές και τον 

Σωκράτη είναι φυσικό ακόμη και το σατυρικό δράμα - που κατά τα άλλα μένει έξω 

από τα τραγικά διλήμματα της τραγωδίας ή πάντως τα απλοποιεί και μ’ έναν τρόπο τα 

διακωμωδεί – να επηρεάζεται από τέτοιου είδους πλευρές. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κύκλωπας του Ευριπίδη δεν διαφέρει από τον Ομηρικό 

μόνο στα σημεία που αναφέραμε προηγουμένως. Διαφέρει επίσης και σε κάτι άλλο 

πιο ουσιαστικό. Ο ευριπίδειος Κύκλωπας είναι γενικά πιο «εξευγενισμένος», πιο 

ενημερωμένος, ίσως πιο ανθρώπινος από το ομηρικό πρότυπό του. Η αγριότητά του 

δεν έγκειται μόνο ή τόσο στον πρωτογονισμό του (χωρίς βέβαια αυτό το στοιχείο να 

λείπει – κάθε άλλο), έγκειται στην έλλειψη κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς, στην 

αχαριστία και την αφιλοξενία του και όχι στην έλλειψη γνώσεων της οικονομικής και 

«ιστορικής» ζωής. Η αγριότητά του είναι εντέλει κυρίως ηθική.  

Ο Κύκλωπας του δράματος είναι πράγματι περισσότερο προοδευμένος από αυτόν του 

έπους, έχει περισσότερες γνώσεις και δραστηριότητες. Ακόμη έχει πιο αναπτυγμένη 

σκέψη. Γνωρίζει τα σχετικά με τον πόλεμο της Τροίας, την αιτία του και την εξέλιξή 

του και διατυπώνει κρίσεις γι’ αυτό. Γνωρίζει τον Ραδάμανθυ και τη δικαιοκρισία 

του, τους θεούς και τους μύθους (Γανυμήδης). Κατέχει τη ρητορική τέχνη και 

φιλοσοφεί με επιτυχία πάνω σε θεολογικά ζητήματα (όπως θα δούμε και παρακάτω). 

Ξέρει να μαγειρεύει βραστά και ψητά φαγητά (Η αντίθεση με τον ωμοφάγο Κύκλωπα 

της Οδύσσειας είναι εμφανής, καθότι η διάσταση των δύο συνηθειών προσδιορίζει 

και συμβολικά την απόσταση ανάμεσα στο πρωτόγονο και το πολιτισμένο). Έχει 

ακόμη διάφορα οικιακά σκεύη, περισσότερα φυσικά από την Οδύσσεια: Εκεί 

αναφέρονται μόνον οι καρδάρες για το γάλα και τα πλεχτά καλάθια για την 

παρασκευή τυριού, εδώ επιπλέον η σχάρα («ἐσχάρας»), το χάλκινο καζάνι («χάλκεον 

λέβητα»), ο κρατήρας (παρότι δεν γνωρίζει το κρασί), ο σκύφος, οι σούβλες 

(«ὀβελούς»), που μάλιστα κατασκευάζει ο ίδιος, μαχαίρια, και βέβαια εργαλεία 

(δρεπάνι, πέλεκυ). 

Παρότι, ωστόσο, εμφανίζει εξωτερικά και τυπικά χαρακτηριστικά πιο «ανθρώπινα» 

από της Οδύσσειας, εξακολουθεί να είναι πρωτόγονος (ανθρωποφάγος και άγριος),  



ακόμη και μοναχικός παρά την ύπαρξη πλήθους υπηρετών (εγωιστής και 

ακοινώνητος) και κυρίως απολίτιστος (αφιλόξενος και ασεβής). Έχει θηριώδη 

αισθήματα και ασεβές ήθος.  

 

Γι’ αυτό εξάλλου και το τέλος του έργου σηματοδοτεί τη νίκη του εξευγενισμένου 

ανθρώπου έναντι των άλογων πρωτόγονων δυνάμεων, του πνεύματος έναντι της 

υπεράνθρωπης σωματικής δύναμης, και της ηθικής τάξης έναντι της ύβρεως, παρά το 

γεγονός ότι αυτού του τύπου οι διπολικές αντιθέσεις αποχρωματίζονται τρόπον τινά 

από την ίδια την παρουσία των Σατύρων.33  

 

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι ενώ και οι Σάτυροι έχουν .έναν πρωτογονισμό, καθώς 

εκφράζουν γελοιογραφικά δαιμονικές δυνάμεις και ζωώδεις παρορμήσεις του 

εσωτερικού μας κόσμου κι ακόμη είναι φιλοτομαριστές και ικανοί να προδώσουν 

τους δικούς τους ή την αλήθεια, όπως γίνεται και στο έργο (κυρίως από τον Σιληνό), 

ωστόσο διαφέρουν αισθητά από τους Κύκλωπες, έτσι ώστε δεν μας κάνει εντύπωση 

που ο Οδυσσέας τους προτείνει να συνταχθούν με το μέρος του και που εκείνοι 

τελικά το κάνουν, καθώς μάλιστα βοηθούν στην επικράτησή του παραπλανώντας τον 

Κύκλωπα. 

 

Ο Πολύφημος περαιτέρω αντιμετωπίζει με επιτυχία τον Οδυσσέα σ’ έναν «αγώνα 

λόγων». Πρόκειται για τη λεγόμενη «αθεϊστική συζήτηση» του «Κύκλωπα», για την 

οποίαν έχει επισημανθεί34 μια έντονη σοφιστική επίδραση. Η αλήθεια είναι πως μια 

τέτοια συζήτηση δεν θα μπορούσε να βρίσκεται στον Όμηρο, όχι μόνο για τις 

διαφορετικές διαλογικές ανάγκες του θεατρικού έργου σε σχέση με το έπος, αλλά 

κυρίως για το είδος του στοχασμού35. Είναι αναμφισβήτητες οι επιδράσεις του 

σύγχρονου στοχασμού όχι μόνο στην υλιστική (ή ακόμα και την ηδονιστική) βάση 

της επιχειρηματολογίας του Κύκλωπα, αλλά και στο ίδιο το γεγονός ότι υπάρχει 

επιχειρηματολογία. Το ζήτημα δεν είναι λοιπόν ότι η συζήτηση είναι αθεϊστική. 

Άλλωστε στην παραγματικότητα δεν είναι. Ο Κύκλωπας δεν είναι άθεος, δεν 

αμφισβητεί την ύπαρξη των θεών. Αμφισβητεί τη δύναμή τους πάνω του και 

διεκδικεί για τον εαυτό του παρόμοια θέση. Ο Κύκλωπας είναι ασεβής («δυσσεβής»). 

Η διαφορά με το έπος είναι ότι αυτή η ασέβειά του δεν είναι αξιωματική, δεν είναι 

απλώς η συνέπεια ή μια όψη του πρωτογονισμού του, είναι επιχειρηματολογημένη 

και σχεδόν «πολιτισμένη», υπό την έννοια ότι διέπεται από λογική. Στο έπος ο 

Κύκλωπας αρκείται στο να δηλώσει το ότι δεν φοβάται και δεν υπολογίζει τους θεούς 

(Οδ. ι στ. 276-7: Δεν τον ψηφούν οι Κύκλωπες τον ασπιδάτο Δία, μήτε θεούς, γιατί 

είμαστε πολύ πιο ανώτεροί τους). Αντίθετα, στο δράμα σε μια εκτενή ρήση με πολλά 

στοιχεία ρητορικής αναπτύσσει επιχειρήματα για την ενσυνείδητη περιφρόνηση των 

θεών (στ. 316-346: … Όταν – ο Δίας – ρίχνει βροχή από ψηλά, εγώ έχω στεγνό το 

κατοικιό μου μέσα σε τούτον εδώ το βράχο ….. όταν πάλι ρίχνει χιόνια θρακιώτικος 

βοριάς, εγώ τυλίγω το κορμί μου με δέρματα αγριμιών κι ανάβω τη φωτιά… Η γη θέλει 

δε θέλει γεννάει χλωρό χορτάρι κατά νόμο φυσικό και παχαίνει τα ζωντανά μου. Κι 

αυτά εγώ δεν τα θυσιάζω στους θεούς, παρά μονάχα στον εαυτό μου, σε τούτη την 

κοιλιά, την πιο τρανή θεότητα. Γιατί το πιοτό και το φαϊ την κάθε μέρα είναι ο θεός των 

μυαλωμένων…). Όπως παρατηρούμε, η άρνηση των θεϊκών αλλά και των 

ανθρώπινων νόμων, που ο Πολύφημος τους περιγελά (στ. 338-40),  βρίσκει αντίβαρο 

στους απαρέγκλιτους φυσικούς νόμους και στην υλιστική και πραγματιστική 

προσέγγιση των καθημερινών καταστάσεων. 



Την  ίδια στιγμή η στάση του (η παράλογη υποτίμηση των δυνάμεων των θεών και η 

αντίστοιχη υπερεκτίμηση των δικών του δυνάμεων) συνιστά ύβριν, παρότι ο ίδιος 

αισθάνεται θεός και οπωσδήποτε είναι γιος θεού.  

 

Στην ίδια μάλιστα ρήση μια άλλη αποστροφή του Κύκλωπα – παρόμοια «αθεϊστική» 

/ υλιστική – αυτή που αφορά τον πλούτο (στ. 316: ο πλοῦτος, ἀνθρωπίσκε, τοῖς 

σοφοῖς θεός) - είναι σαφώς σύγχρονη απήχηση, αφού δεν συνδυάζεται ούτε με τον 

Όμηρο ούτε με την κυκλωπική κοινωνία, που ως νομαδική και πρωτόγονη δεν μπορεί 

να στοχεύει στη συσσώρευση αγαθών με την τυπική έννοια. Μπορούμε να 

θεωρήσουμε την αναφορά ως ηθικό – ιδεολογικό σχολιασμό από πλευράς του 

Ευριπίδη αλλά ταυτόχρονα και κωμικό στοιχείο. Χαρακτηριστική είναι στο σημείο 

αυτό και η συναλλακτική επιδίωξη του Σιληνού, ο οποίος ζητά από τον Οδυσσέα 

πληρωμή (χρυσόν), που δεν μπορεί να έχει αντίκρισμα στη χώρα των Κυκλώπων.   

 

Είναι επίσης αλήθεια ότι ο Διόνυσος εμφανίζεται στον «Κύκλωπα» με την καθαρά 

υλιστική μορφή του, σαν κρασί. Έτσι τον αντιμετωπίζει όχι μόνον ο Κύκλωπας αλλά 

και ο Οδυσσέας στη σχετική συζήτηση (στ. 525-6: ΚΥ: θεός δ’ ἐν ἀσκῷ πῶς γένηθ’ 

οἴκους ἔχων; ΟΔ: ὄπου τιθῇ τις, ἐνθά’ ἐστίν εὐπετής: ΚΥ: Και πώς ευχαριστιέται, θεός 

αυτός, να κάθεται μέσα σ’ ένα ασκί; ΟΔ: Όπου κι αν τον βάζουν είναι βολικός ). Όμως 

είναι αυτός ο Βάκχος που τελικά νικά τον Κύκλωπα (αφού πρώτα τον 

«κοινωνικοποιεί», εφόσον του δημιουργεί την ανάγκη να μοιραστεί το αγαθό και τη 

χαρά του με τους άλλους Κύκλωπες) και βοηθά στην απελευθέρωση των Σατύρων. 

Χάρη σ’ αυτόν διεκπεραιώνεται το σχέδιο του Οδυσσέα και θάλεγε κανείς τιμωρείται 

η ειρωνική απέναντί του στάση του Κύκλωπα. Στην Οδύσσεια αντίθετα το κρασί δεν 

συνδυάζεται με την αντίστοιχη θεότητα. Ο Όμηρος μάλιστα σχεδόν αγνοεί τον 

Διόνυσο συνολικά. 

 

Έτσι, συνολικά ο Κύκλωπας εμφανίζεται σε σημαντικό βαθμό με σύγχρονη όψη. 

Χωρίς φυσικά να απαρνείται τα πρωτόγονα χαρακτηριστικά του, όπως ήδη 

υπογραμμίσαμε, εξοπλίζεται και με σύγχρονες ιδιότητες αποκτώντας πιο 

«ρεαλιστική», πιο «λόγια» μορφή. Παρά ταύτα, την ίδια στιγμή αποτελεί μια απειλή 

απέναντι στα σύγχρονα κοινωνικά διδάγματα και κυρίως στην περί άριστου μέτρου 

αντίληψη,36 που εκφράζεται και με την πρωτόγονη απληστία του, την ασυγκράτητη 

λαιμαργία αλλά και την ύβριν για την οποία κάναμε λόγο παραπάνω. 

 

Παράλληλα, ο συνομιλητής του Κύκλωπα, Οδυσσέας, στην επίσης μακροσκελή και 

με έντονα ρητορικά χαρακτηριστικά ρήση του (στ. 285-312), με την οποίαν επιδιώκει 

τον εξευμενισμό του Κύκλωπα, επικαλείται τους θεϊκούς και ανθρώπινους νόμους για 

τη φιλοξενία (στ. 299- 301: νόμος δέ θνητοῖς … Ἱκέτας δέχεσθαι ποντίους 

ἐφθαρμένους ξένιά τε δοῦναι καὶ πέπλους ἐπαρκέσαι: υπάρχει νόμος στους θνητούς να 

δέχεσαι φιλόξενα τους ικέτες, που τους έχει τσακίσει η θάλασσα, να τους φιλέψεις με 

δώρα και να τους βοηθήσεις με φορέματα), την ευσέβεια (στ. 310-1: το δ’ ευσεβές της 

δυσσεβείας ανθελου: προτίμησε το σεβασμό στους θεούς απ’ την ασέβεια) και την 

ελευθερία, την οποίαν εκφράζει τόσο σε επίπεδο πολιτικό (στ. 287: λέγομεν 

ελευθέρως) όσο και σε επίπεδο εθνικό, ενδύοντας με σύγχρονους όρους την περί 

Τρωικού πολέμου αφήγηση, έτσι ώστε να θυμίζει με ακρίβεια τους Περσικούς 

πολέμους. Ο Οδυσσέας αναφέρεται στον Τρωικό πόλεμο ως έναν πόλεμο που έγινε 

για τα ιερά και τα όσια της φυλής (στ. 290-1: οι τόν σόν, ὦναξ, πατέρ’ ἔχειν ναὤν 

έδρας/ ἐρρυσάμεσθα γἤς ἐν Ελλάδος μυχοῖς: εμείς, αφέντη μου, υπερασπίσαμε τον 

πατέρα σου να μη χάσει τους ναούς του στους κόρφους των ελληνικών θαλασσών). 



Προσδίδει μιαν ηθική, θρησκευτική και συνειδητά πανελλήνια αντίληψη, που βέβαια 

απουσίαζε τόσο από τον τρωικό πόλεμο όσο και από την ομηρική εποχή. Η λέξη 

«Ελλάς» αναφέρεται 4 φορές (στ. 291, 295, 297, 304), ενώ χρησιμοποιεί 

παραδείγματα και εκφράσεις που δεν ταιριάζουν στα Τρωικά (στ. 295-6: τὰ θ ‘ 

Ελλάδος/ - δύσφορα γ’ ὀνείδη – Φριξίν οὐκ ἐδώκαμεν, 292-4: Ιερός τ’ ἄθραυστος 

Ταινάρου μένει λιμήν / Μαλέας τ’ ἄκροι κευθμὤνες η τε Σουνίου δίας ’Αθάνας σὤς 

υπάργυρος πέτρα: Την Ελλάδα δεν την παραδώσαμε στους Φρύγες – θάταν αβάσταχτη 

ντροπή μας/ Απείραχτο έχει μείνει το ιερό λιμάνι στο Ταίναρο, οι κρυψώνες στις άκρες 

του Μαλέα, ο βράχος με τις φλέβες του ασημιού στο Σούνιο της μεγάλης Αθηνάς). 

Εύκολα αντικαθιστά κάποιος τους Φρύγες με τους Πέρσες, καθώς είναι φανερό πως 

δεν ήταν στον Τρωικό πόλεμο που κινδύνευσαν οι ναοί του Ποσειδώνα, όπως 

αναφέρει ο Οδυσσέας, παρά στους Περσικούς πολέμους. 

Ο Ευριπίδης, λοιπόν, χρησιμοποιεί, κατά το πρότυπο της τραγωδίας, ηθελημένους 

αναχρονισμούς προς χάριν των θεατών. 

Το γεγονός βέβαια ότι ο Οδυσσέας αναπτύσσει έναν αποτρεπτικό λόγο με όλους τους 

κανόνες της σύγχρονης ρητορικής αλλά και της σύγχρονης ηθικής και πολιτικής 

σκέψης προς ένα πρωτόγονο ον ηχεί από κάθε άποψη παράταιρα και ίσως μ’ αυτή 

την έννοια κωμικά, καθώς δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει η πειθώ, όπως 

αποδεικνύεται και από την (άνομη και δυσσεβή) απάντηση του Κύκλωπα, που 

σχολιάσαμε προηγουμένως, ο οποίος ωστόσο αποδεικνύει ότι κατέχει την τέχνη του 

λόγου.  

 

 

Ζητήματα ηθικής – διαφορετικού περιεχομένου αυτή τη φορά – υπεισέρχονται και 

στους «Ιχνευτές» του Σοφοκλή, παρότι πρόκειται για ένα κατά βάση παιχνιδιάρικο 

έργο. Και εδώ η παραλλαγή του πνεύματος του μύθου είναι χαρακτηριστική. Και 

παραπάνω επισημάναμε την αλλαγή που παρουσιάζει ο Σοφοκλής στην ακολουθία 

των γεγονότων, στο ότι δηλαδή η εφεύρεση της λύρας ακολουθεί την κλοπή των 

αγελάδων και συνδέεται με αυτήν. Ασφαλώς αυτή η αλλαγή δεν είναι καθόλου 

τυχαία.  Κι αυτό όχι μόνο για τους δραματικούς λόγους που αναφέραμε ήδη. Υπάρχει 

ίσως και ένας επιπλέον λόγος: ότι μ’ αυτόν τον τρόπο ο ποιητής δίνει χρησιμότητα 

και προορισμό – έστω και εκ των υστέρων – στην κλοπή και δεν την απομονώνει ως 

πράξη καθεαυτήν ούτε τη συνδέει με εκβιαστικές πιέσεις, όπως συμβαίνει στον Ύμνο 

(όπου ο Ερμής ισχυρίζεται ότι έκλεψε τις αγελάδες για να εκβιάσει ίση με τον 

Απόλλωνα μεταχείριση από την πλευρά του πατέρα τους, Δία). Προδήλως η κλοπή 

έχει μιαν άλλη βαρύτητα στη συνείδηση του Σοφοκλή σε σχέση με τον ποιητή του 

Ύμνου. Ο τελευταίος αντιμετωπίζει τον Ερμή καθαρά ως κλέφτη και του δείχνει κάθε 

συμπάθεια γι’ αυτό. Διαχωρίζει τα δύο γεγονότα (κλοπή, εφεύρεση) και 

αντιμετωπίζει την κλοπή θετικά. Και ο Δίας επίσης εμφανίζεται περήφανος για το γιο 

του. Ο Ομηρικός Ύμνος στον Ερμή είναι ύμνος στον Ερμή τον κλέφτη37 (στ. 214: 

πως κλέφτης είχε γεννηθεί τρανός, του γιου του Κρόνου γόνος, στ. 291: από δω και 

μπρος τιμή μέσα στους αθανάτους τους άλλους θάχεις, αρχιλήσταρχος για πάντα να 

καλείσαι), που – όπως ορθά έχει επισημανθεί38 – είναι προϊόν μιας κοινωνίας με 

εμπορευματικές σχέσεις παραγωγής που υμνεί την κλοπή ως στοιχείο του εμπορίου. 

Άλλωστε ο Ερμής είναι κλέφτης ακριβώς επειδή είναι θεός του εμπορίου. Βεβαίως 

και η αθηναϊκή κοινωνία της εποχής είχε αντίστοιχες οικονομικές δομές,.όμως οι 

ηθικές πλευρές που επισημάναμε είχαν υπεισέλθει αποφασιστικά στη σκέψη των 

στοχαστών. Έτσι ο Σοφοκλής φαίνεται πως δεν θέλει να παραδεχτεί απόλυτα και 

καθαρά ότι ο Ερμής είναι κλέφτης. Άλλη μια ένδειξη που ενισχύει αυτή την 

παρατήρηση – και φυσικά απουσιάζει από τον Ύμνο - είναι η επίμονη άρνηση της 



Νύμφης Κυλλήνης να το παραδεχτεί. Η Κυλλήνη θεωρεί αδύνατο να είναι κλέφτης ο 

γιος του Δία.και μάλιστα επιχειρηματολογεί επ’ αυτού με ένα είδος εις άτοπον 

απαγωγής. Αναφέρεται στις δύο κύριες αιτίες που οδηγούν στην κλεψιά: την 

οικογενειακή «παράδοση» και τη φτώχεια (στ. 351 -356: ουτος γάρ οὔτε πρὸς πατρὸς 

κλέπτης ἔφυ οὔτ’ αὖτις ἐν μήτρωσιν ἡ κλοπή κρατεῖ. Εἰ δὲ κλοπή τις ἔστι, τὸν κλέπτην 

σκόπει ἄπορον ἄκαρπον, τοῦδε οὐ πεινῆ δόμος: γιατί ούτε απ’ τον πατέρα του ήταν 

κλέφτης ούτε η κλεψιά κρατούσε από το σόι της μάνας του. Μ’ αν κλέψιμο έχει γίνει 

απ’ τους φτωχούς κι από τους πεινασμένους να το ζητήσεις, και το σπίτι τούτο δεν ξέρει 

πείνα), αιτίες που απουσιάζουν από την περίπτωση του Ερμή. Αυτό το αληθοφανές, 

από το εικός, επιχείρημα πάντως αποδεικνύεται ατελές και συγκρουόμενο με την 

αλήθεια, καθώς διαψεύδεται από τα πραγματικά γεγονότα. Ηθικούς όρους όμως, 

καταδικαστικούς της κλοπής, χρησιμοποιεί και ο Χορός των Σατύρων όταν 

αναφέρεται στον κλέφτη Ερμή (στ. 375: εί τι πονηρά δρα, πονηρός ων κυρει – όπου 

εδώ «πονηρός = κακός)39. Είναι αλήθεια ότι και στον Ύμνο ο ίδιος ο Ερμής αρνείται 

ότι είναι κλέφτης επίσης με ένα αληθοφανές επιχείρημα από το εικός: στ. 265-274: 

γεννησαρούδι εγώ, κλέφτη βοδιών δε μοιάζω μεστωμένον …. Γεννησαρούδι απ’ την 

αυλόπορτα όξω να βγει μονάχο παράλογα δεν κρένεις; Χτεσινογέννητο έχω τρυφερές 

ακόμα τις πατουσες κι είναι η γη σκληρή». Ωστόσο, ο Ερμής, που επιπλέον ορκίζεται 

για να βεβαιώσει την αλήθεια των λεγομένων του, μη αφήνοντας έτσι μορφή απάτης 

που να μην ασκήσει (κλοπή, ψέμα, ψευδορκία), αφενός δεν αρνείται την κλοπή για 

ηθικούς λόγους, αφετέρου θαυμάζεται και γι’ αυτή του την απάτη τόσο από τον 

πατέρα του Δία όσο και από τον αδελφό του Απόλλωνα και βέβαια και από τον 

ποιητή του Ύμνου ως τετραπέρατος και «πολύτροπος». Άρα πρόκειται πράγματι για 

διαφορετικές ηθικές στάσεις. Ο Σοφοκλής πάντως και με τη ρητορική επεξεργασία 

του δράματος αναδεικνύει την επιφύλαξή του απέναντι στον εξωτερικά πειστικό λόγο 

και στις σοφιστικές περιστροφές (στ. 363-365 ΧΟ: στρέφου λυγίζου τε μύθοις … ου 

γάρ με ταυτα πείσεις:  γύρνα εδώ κι εκεί τα λόγια, δεν θα με πείσεις), πράγμα που 

επιβεβαιώνει και το σύνολο του έργου του40 

 

 

Συμπεράσματα 
 

Από τη διερεύνηση που προηγήθηκε φάνηκε ότι οι κύριοι παράγοντες που επιδρούν 

στη διαμόρφωση του μύθου στο σατυρικό δράμα είναι η ανάγκη ενσωμάτωσης των 

Σατύρων στο μύθο (κατά κανόνα άσχετον μ’ αυτούς λόγω και της ένδειας δικού τους 

ρεπερτορίου), η υποχρέωση προσαρμογής στις γενικότερες θεατρικές ανάγκες, η 

επιδίωξη δημιουργίας κωμικού αποτελέσματος (που συχνά προκύπτει με 

εκμετάλλευση κωμικών ευκαιριών χωρίς κατ’ ανάγκην ενδιαφέρον για την ισορροπία 

και τις πειστικές απαντήαεις στο έργο οδηγώντας κάποτε σε αστοχίες, π.χ. άστοχη 

φιλαλήθεια Σατύρων, ο Οδυσσέας υπηρετεί τον Κύκλωπα), η επίδραση της 

σύγχρονης σκέψης (ηθική, ρητορική, κοινωνική αντίληψη, πολιτική, κλπ) αλλά και 

σύγχρονης παράδοσης (όπως συμβαίνει και στην τραγωδία), οι λαϊκού γούστου 

απαιτήσεις του κοινού, η επιδίωξη δημιουργίας στοιχείων παρωδίας ως προς την 

τραγωδία, και, παρ’ όλα τα παραπάνων, η επιθυμία πιστότητας στο πρότυπο. 

Παράλληλα ένας παράγοντας που καθόριζε το αποτέλεσμα ήταν οι κατά τα 

φαινόμενα χαμηλές απαιτήσεις του σατυρικού είδους. 

 

Όπως έδειξε η εξέταση της μεταλλαγής των μύθων η μετεξέλιξη και προσαρμογή 

τους στις ανάγκες του δράματος δεν έγινε πολύ προσεκτικά. Παρότι κάποιες από τις 

αδυναμίες που καταδείξαμε μπορούν να ερμηνευτούν ή είναι επουσιώδεις, ωστόσο 



αποτελούν μια πρώτη ένδειξη ότι το σατυρικό δράμα ως είδος δεν αντέχει σε 

αυστηρό έλεγχο και ότι οι δραματικοί ποιητές (αλλά απ’ ό,τι φαίνεται και οι θεατές) 

δεν πολυνοιάζονταν για τέτοιου είδους μειονεκτήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

παρόμοια αισθητικά και λογικά σφάλματα δεν συναντούμε στις τραγωδίες. Σ’ αυτό το 

πλαίσιο φανταζόμαστε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός της πολύ περορισμένης 

διάσωσής τους.41 Το σατυρικό δράμα ήταν ένα ανάλαφρο και περιορισμένων 

απαιτήσεων είδος, το οποίο στόχευε κυρίως στην πρόκληση γέλιου (αρκετές φορές 

σχετικά χονδροειδούς) και στην ελάφρυνση των θεατών από τα τραγικά διλήμματα 

και τους προβληματισμούς της τραγωδίας. 

 

Η - υποχρεωτικά ατελής – έρευνα, ωστόσο, έχει δείξει ότι κατ’ ειρωνείαν το μόνο 

δράμα που σώθηκε ακέραιο είναι του Ευριπίδη, ο οποίος δεν φαίνεται να συμπαθούσε 

τόσο το είδος και δεν επιδιδόταν σ’ αυτό, όπως μ’ έναν τρόπο αποδεικνύει και το 

γεγονός ότι στους αγώνες του 438 π.Χ. αντικατέστησε το σατυρικό δράμα από μια 

ελαφρά τραγωδία, την «Άλκηστη». Απ’ αυτή την άποψη είναι ίσως άδικο το 

συμπέρασμα στο οποίο μας οδηγεί η εξέταση των δύο έργων, καθώς άλλωστε και το 

έργο του Σοφοκλή όχι μονον είναι ημιτελές αλλά ανήκει και στα νεανικά του 

δράματα. Επιπλέον ο θεωρούμενος ως ο κατεξοχήν επιδέξιος δημιουργός σατυρικών 

δραμάτων, ο Αισχύλος, αδικήθηκε από την παράδοση των χειρογράφων. 

Χαρακτηριστική η τοποθέτηση του γνωστού ελληνιστή Arnott, ο οποίος ομολόγησε 

ότι θα προτιμούσε να εξαφανιστεί το «άχρωμο κατασκεύασμα» του Κύκλωπα αρκεί 

να βρισκόταν ένα ακόμη μικρό απόσπασμα από τους Δικτυουλκούς του Αισχύλου. 
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26 Η υπόθεση των «Ιχνευτών» είναι η εξής: Ο νεογέννητος θεός Ερμής κλέβει τα βόδια του αδελφού 

του Απόλλωνα  και τα κρύβει στη σπηλιά του στο όρος Κυλλήνη, χρησιμοποιώντας μάλιστα το 

δέρματους στην κατασκευή της λύρας, που δημιουργεί από καύκαλο χελώνας. Όταν εκείνος 

διαπιστώνει την κλοπή, προκηρύσσει αμοιβή για όποιον βοηθήσει στην ανακάλυψη του ενόχου. Τότε 

εμφανίζονται οι Σάτυροι, που αναλαμβάνουν να ανιχνεύσουν τα ίχνη του δράστη (ιχνευτές = 

ανιχνευτές) με αντάλλαγμα την ελευθερία τους. Οι Σάτυροι πράγματι, αφού συναντούν και τη Νύμφη 

Κυλλήνη, η οποία φροντίζει τον Ερμή, ανακαλύπτουν τον ένοχο με κύριο στοιχείο τη λύρα. 

Υποθέτουμε ότι στο τέλος του έργου θα συμφιλιώνονταν οι δύο θεοί, όπως συμβαίνει και στο 

μυθολογικό πρότυπο του έργου, όπου ο Ερμής χαρίζει στον Απόλλωνα τη λύρα και εκείνος 

ανταποδίδει με τη δωρεά των αγελάδων.  
27 Είναι πολύ πιθανό πατρίδα των Σατύρων να είναι η Αρκαδία. Οι Σάτυροι ως πνεύματα των δασών 

συνδέονται με το αρκαδικό τοπίο, ενώ και η αρχαιότητά τους συνηγορεί σ’ αυτό. Επιπλέον 

συγγενεύουν με το θεό Πάνα, τουλάχιστον ως προς το ότι είναι μισοί τράγοι μισοί άνθρωποι. 
28 Και στους «Ιχνευτές» η τοποθεσία είναι υπαίθρια επιβεβαιώνοντας την παρατήρηση (βλ. υποσ. 24) 

ότι οι ποιητές διαλέγουν για τα σατυρικά δράματα μύθους που εκτυλίσσονται στην ύπαιθρο, σε 

αγροτικές – ποιμενικές περιοχές και όχι σε αστικές, όπως συνήθως στην τραγωδία (βασιλικά παλάτια). 

Έτσι έρχονται πιο κοντά στο περιβάλλον των Σατύρων και μπορούν ευκολότερα να τους εντάξουν, 

παρά το ότι το γεγονός ότι σκλαβώνονται θα μπορούσε να τους ενσωματώσει σε οποιοδήποτε 

περιβάλλον. 



                                                                                                                                            
29 Το σκοτάδι γενικότερα αποτελεί το σύνηθες περιβάλλον για την εκδήλωση του δόλου, όπως 

συμβαίνει και στην προκειμένη περίπτωση. 
30 Ο γρίφος αποτελεί στοιχείο δομικό και του σατυρικού δράματος και του δόλου γενικά. Στους 

«Ιχνευτές» εμφανίζεται και με την καθαρή μορφή του αινίγματος (στ. 291-305 π.χ. «θανών γάρ εσχε 

φωνήν, ζων δ’ αναυδος ην ο θήρ: Ζώντας άφωνο ήταν, ψόφιο μίλησε», που αναφέρεται στην 

κατασκευή της λύρας)  
31 Ομηρικός Ύμνος στην Αφροδίτη 1 (262 – 3) «Μ΄αυτές οι Σειληνοί κι ο ξάγρυπνος Αργοφονιάς σε 

σπηλιά μέσα μαγευτικά μαζεύονται κι ερωτοπαιχνιδίζουν» 
32 Οι Νύμφες είναι ασφαλώς κατώτερες από τις θεές και γενικά θεωρούνται θνητές, όμως αυτό 

εξαρτάται και από το στοιχείο που εκπροσωπούν, άλλο π.χ. το βουνό, άλλο το ποτάμι ή η πηγή, που 

μπορεί να στερέψει ή να ξεραθεί. Στην προκειμένη περίπτωση η Κυλλήνη μπορεί να είναι κι η ίδια 

αθάνατη, εφόσον εκπροσωπεί το αθάνατο βουνό 
33 Ο Konstan D. («An anthropology of Euripides’ Kyclops» στο «Nothing to do with Dionysus?» σ. 

208 κ.ε.) διαπιστώνει πολλές τριαδικές συνθέσεις μέσα στο έργο. Αντίθετα, η Sutton D. («Satyr Plays 

and the Odyssey» στο Arethusa 7 (1974) υποστηρίζει ότι οι διπολικές αντιθέσεις ως κλασικό στοιχείο 

του παραμυθιού παραμένουν και στο σατυρικό δράμα. 
34 Arrowsmith, W. «Introduction in Euripides’ Cyclops» (1969) 
35 Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αντίστοιχος διάλογος στο έπος είναι όχι απλώς κατά πολύ συντομότερος 

( μόλις 15 στίχοι έναντι 57 του δράματος) αλλά και πολύ απλούστερος. Εκεί ο μεν Οδυσσέας απλώς 

επικαλείται το θεϊκό και ανθρώπινο νόμο της φιλοξενίας ο δε Κύκλωπας τον αρνείται χωρίς 

επιχειρήματα. 
36 Η μορφή του Κύκλωπα ακολουθεί μ’ έναν τρόπο, όπως είναι φυσικό, την κοινωνική εξέλιξη. Όπως 

δείχνει η Α. Ματσίγκου («Ο Κύκλωπας Πολύφημος στον Ευριπίδη και στην ελληνιστική εποχή», περ. 

Ήριννα τ. 2, 2008), κατά την ελληνιστική εποχή, σε δύο ειδύλλια του Θεόκριτου και σε ένα επίγραμμα 

του Καλλίμαχου ο Κύκλωπας Πολύφημος παρουσιάζεται ευαίσθητος και ερωτευμένος.  
37 Που είναι επίσης Ερμής ο κατεργάρης (π.χ. αλλαγή στα ίχνη των βοδιών), στοιχείο που όμως 

διατηρείται ακέραιο από τον ποιητή, εξυπηρετώντας το τυπικό μοτίβο του σατυρικού δράματος 

(πονηριά και απάτη).  
38 Brown, N., Hermes the Thief,  Wisconsin  1947, σελ. 71 – 73  
39 Το γεγονός ότι και ο ίδιος ο Ερμής στον Ομηρικό Ύμνο αρνείται ότι είναι κλέφτης – και πάντως όχι 

με τα ίδια επιχειρήματα – είναι ένα ακόμη δείγμα της πονηριάς του, που μάλιστα θαυμάζεται από τον 

πατέρα του τον Δία. Δεν είναι το ίδιο με την άρνηση της Κυλλήνης. 
40 Για αναλυτική εξέταση του θέματος στο συνολικό έργο του Σοφοκλή βλ. Γιούλη (Αγγελική) 

Χρονοπούλου Ο δρων λόγος – Ρητορική και Φιλοσοφία στον Σοφοκλή, εκδ. Νήσος 2011. 
41 Αναφέρεται στα «Σατυρικά» του Ν. Χουρμουζιάδη, σ. 228, υποσ. 2 και στην Εισαγωγή του 

«Κύκλωπα» του ιδίου, εκδ. στιγμή 2008 σ. 9.  


