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Η επινόθςθ τθσ παράδοςθσ: Το παράδειγμα του Θθςζα 

  

Στθν Ακινα τθσ Κλαςικισ Περιόδου ο μφκοσ αξιοποιείται ωσ πεδίο 

αντικατοπτριςμοφ τθσ ακθναϊκισ ιδεολογίασ και ωσ τρόποσ καταςκευισ του 

παρελκόντοσ. Σε ποικίλα ζργα τθσ ακθναϊκισ γραμματείασ του πζμπτου και του 

τζταρτου αιϊνα π.Χ., αλλά και ςε αρκετά καλλιτεχνικά δθμιουργιματα, μζςω του 

μφκου αναδεικνφεται, μεταξφ άλλων, το μεγαλείο και θ υπεροχι τθσ Ακινασ ζναντι 

των άλλων πόλεων. 

Στθ διατριβι μου, βαςιηόμενθ ςε κείμενα τθσ κλαςικισ ακθναϊκισ 

γραμματείασ, μνθμεία και λοιπά αρχαιολογικά ευριματα, κα διερευνιςω τον τρόπο 

με τον οποίο  αξιοποιείται ςτθν κλαςικι Ακινα θ μυκικι παράδοςθ γφρω από τον 

βαςιλιά Θθςζα, ϊςτε να εξυπθρετθκοφν πολιτικοί και ιδεολογικοί ςκοποί.  

Συγκεκριμζνα, όςον αφορά τα καλλιτεχνικά δθμιουργιματα τθσ εποχισ, κα 

επικεντρωκϊ ςτθν αγγειογραφία, ςε γλυπτζσ παραςτάςεισ, αλλά και ςε μνθμειακά  

οικοδομιματα που δζςποηαν εντόσ ι εκτόσ τθσ πόλθσ των Ακθνϊν, όπωσ θ Ποικίλθ 

Στοά, ο ναόσ του Ηφαίςτου και τθσ Ακθνάσ, το περίφθμο Θθςείο και το βάκρο του 

Μαρακϊνα ςτουσ Δελφοφσ. Εξετάηοντασ τον τόπο, τον χρόνο καταςκευισ, τισ 

μυκολογικζσ αναπαραςτάςεισ τουσ και ςυνδυάηοντάσ τα με κείμενα τθσ εποχισ, κα 

μελετιςω τθ χριςθ του μφκου του Θθςζα ςτθν κλαςικι Ακινα. 

Όςον αφορά τα κείμενα τθσ ακθναϊκισ γραμματείασ, κα εςτιάςω κυρίωσ 

ςτθν τραγικι ποίθςθ, τθ ρθτορεία και τθν ατκιδογραφία. Από τισ τραγωδίεσ κα με 

απαςχολιςουν περιςςότερο οι Ικζτιδες και ο Ηρακλής του Ευριπίδθ αλλα και ο 

Οιδίπους επί Κολωνώ του Σοφοκλι,  όπου θ Ακινα βρίςκεται ςτο επίκεντρο ωσ 

καταφφγιο μιαςμζνων και κοινωνικά περικωριοποιθμζνων ανκρϊπων. Από τουσ 

επιταφίουσ λόγουσ, κα επικεντρωκϊ ςε κείμενα που κα μποροφςαν να 

χαρακτθριςτοφν ωσ εγκϊμια τθσ Ακινασ, όπωσ για παράδειγμα ο Πανηγυρικός και ο 

Παναθηναϊκός λόγοσ του Ιςοκράτθ. Ανάλογθ προςπάκεια γίνεται και από τουσ 

ατκιδογράφουσ Κλείδθμο και Ανδροτίωνα, οι οποίοι αξιοποιοφν μυκικά ςτοιχεία με 

ςκοπό να ςυντάξουν τθν πολιτικι και κρθςκευτικι ιςτορία τθσ Ακινασ. 



Στθ διατριβι μου, αρχικά, κα εξετάςω τισ πολιτικζσ και ιδεολογικζσ 

ςκοπιμότθτεσ που κρφβονται πίςω από τθ ςταδιακι ανάδειξθ του Θθςζα ςε εκνικό 

ιρωα τθσ Ακινασ. Το παραπάνω αποτελεί ζνα δυςεπίλυτο ερϊτθμα που απαςχολεί 

τθν ζρευνα εδϊ και δεκαετίεσ.  

Μια ζξαρςθ ςτθ δθμοτικότθτα του Θθςζα παρατθρείται τθν εποχι του 

Κλειςκζνθ, λόγω τθσ εμφάνιςθσ νεϊν μυκικϊν επειςοδίων και τθσ ραγδαίασ 

αφξθςθσ αναπαραςτάςεων του ιρωα ςε αγγεία.1 Το γεγονόσ αυτό οδθγεί πολλοφσ 

φιλολόγουσ ςτθ ςφνδεςθ του Θθςεά με τθν πολιτικι του Κλειςκζνθ.2  

 Εντοφτοισ, τθν εποχι του Κίμωνα, θ δθμοτικότθτα του Θθςζα φτάνει ςτο 

απόγειό τθσ, με τθν επιςτροφι των οςτϊν του ιρωα και τθν απεικόνιςθ τθσ μορφισ 

του ςτα μεγαλοπρεπζςτερα οικοδομιματα τθσ εποχισ, όπωσ θ Ποικίλθ Στοά και το 

βάκρο του Μαρακϊνα ςτουσ Δελφοφσ.3 Είναι αξιοςθμείωτο ότι ςτο βάκρο του 

Μαρακϊνα, ςτο οποίο τοποκετοφνται τα αγάλματα των θρϊων των δζκα φυλϊν 

τθσ Ακινασ, γίνεται μια απροςδόκθτθ αλλαγι: Η  μορφι του Θθςζα 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτουσ δζκα επϊνυμουσ ιρωεσ.4 Επομζνωσ, αν ο Κλειςκζνθσ 

είχε πραγματικά προωκιςει τον Θθςζα  ωσ ιρωα όλων των Ακθναίων, τότε γιατί 

κρίνεται ςκόπιμθ θ ενςωμάτωςι του ςτουσ δζκα επϊνυμουσ ιρωεσ τθν εποχι του 

Κίμωνα; Μιπωσ θ αυξθμζνθ δθμοτικότθτα του Θθςζα κατά τθν εποχι του 

Κλειςκζνθ δε ςυνδζεται με πολιτικοφσ λόγουσ; Μιπωσ τελικά θ ανάδειξθ του 

Θθςζα ςε εκνικό ιρωα κα πρζπει να πιςτωκεί ςτον Κίμωνα; Για ποιουσ λόγουσ ο 

Κίμων εμμζνει ςτθν προβολι του Θθςζα; 

Αργότερα, ο Θθςζασ ςυνδζεται με τισ απαρχζσ του δθμοκρατικοφ 

πολιτεφματοσ -αν και μονάρχθσ- και προβάλλει κάποιεσ βαςικζσ κζςεισ τθσ 

ακθναϊκισ προπαγάνδασ: Στθν τραγικι ποίθςθ, ο Θθςζασ ςυμβολίηει τθν 

παντοδφναμθ Ακινα που προςτατεφει και παράλλθλα επιβάλλεται, κακϊσ ο ιρωασ 

δεν εμφανίηεται ωσ τραγικό πρόςωπο που υποφζρει επί ςκθνισ αλλά ωσ ςωτιρασ 
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των τραγικϊν πρωταγωνιςτϊν. Ζτςι, θ πόλθ διακρίνεται για τθ μεγαλοψυχία και τθν 

επιείκειά τθσ. 5  

Από τθ ςτιγμι, λοιπόν, που ανακθρφςςεται εκνικόσ ιρωασ τθσ πόλθσ, ο 

Θθςζασ ταυτίηεται με τθν πορεία τθσ Ακινασ, γίνεται θ ενςάρκωςθ πολιτικϊν 

επιτευγμάτων των Ακθναίων αλλά και κάκε ιδεϊδουσ τουσ. Επομζνωσ, θ μορφι του 

αποτελεί ζνα αντιπροςωπευτικό παράδειγμα χριςθσ του μφκου για τθν  

εξυπθρζτθςθ πολιτικϊν ςκοπϊν αλλά και για τθν ανάδειξθ τθσ αντίλθψθσ των 

Ακθναίων για τον εαυτό τουσ. 

Εν κατακλείδι, αυτό που κα επιχειριςω να διερευνιςω ςτθ διατριβι μου 

είναι οι τρόποι με τουσ οποίουσ το μυκικό παρελκόν αναςυντίκεται, επινοείται και 

αξιοποιείται με ςτόχο να προβλθκεί, τόςο προσ τα ζξω αλλά και προσ τα μζςα, θ 

θγετικι κζςθ τθσ Ακινασ ςτον ελλθνικό χϊρο και να δικαιωκεί θ ιμπεριαλιςτικι 

πολιτικι τθσ. Η χριςθ του μφκου του Θθςζα ςτα διάφορα γραμματειακά είδθ, 

κακϊσ και ςτθν αρχιτεκτονικι και τισ εικαςτικζσ τζχνεσ ζχει μελετθκεί από αρκετοφσ 

ερευνθτζσ, όπωσ ο Henry Walker,6 ο Felix Jacoby,7 ο Phillip Harding8 και θ Nicole 

Loraux.9 Αυτό που, ωςτόςο, δεν ζχει επιχειρθκεί μζχρι τϊρα είναι μια ςυνδυαςτικι 

προςζγγιςθ τθσ λογοτεχνίασ, τθσ ςκζψθσ και τθσ τζχνθσ. 
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