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Après qu’Achille a vivement réagi en apprenant la décision d’Agamemnon 

de sacrifier Iphigénie, Clytemnestre l’implore de sauver sa fille. 

 

 

  ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ 

Φεῦ · 

πῶς ἄν σ’ ἐπαινέσαιµι µὴ λίαν λόγοις, 

µηδ’ ἐνδεὴς τοῦδ’ ἀπολέσαιµι τὴν χάριν ; 

Αἰνούµενοι γὰρ ἁγαθοὶ τρόπον τινὰ 

µισοῦσι τοὺς αἰνοῦντας, ἢν αἰνῶσ’ ἄγαν. 

Αἰσχύνοµαι δὲ παραφέρουσ’ οἰκτροὺς λόγους,     5 

ἰδίᾳ νοσοῦσα · σὺ δ’ ἄνοσος κακῶν γ’ ἐµῶν. 

᾿Αλλ’ οὖν ἔχει τι σχῆµα, κἂν ἄπωθεν ᾖ 

ἀνὴρ ὁ χρηστός, δυστυχοῦντας ὠφελεῖν. 

Οἴκτιρε δ’ ἡµᾶς · οἰκτρὰ γὰρ πεπόνθαµεν. 

῝Η πρῶτα µέν σε γαµϐρὸν οἰηθεῖσ’ ἔχειν,   10 

κενὴν κατέσχον ἐλπίδ’ · εἶτά σοι τάχα 

ὄρνις γένοιτ’ ἂν τοῖσι µέλλουσιν γάµοις 

θανοῦσ’ ἐµὴ παῖς, ὅ σε φυλάξασθαι χρεών. 

᾿Αλλ’ εὖ µὲν ἀρχὰς εἶπας, εὖ δὲ καὶ τέλη · 

σοῦ γὰρ θέλοντος παῖς ἐµὴ σωθήσεται.    15 

Βούλῃ νιν ἱκέτιν σὸν περιπτύξαι γόνυ ; 

᾿Απαρθένευτα µὲν τάδ’ · εἰ δέ σοι δοκεῖ, 

ἥξει, δι’ αἰδοῦς ὄµµ’ ἔχουσ’ ἐλεύθερον. 

Εἰ δ’ οὐ παρούσης ταὐτὰ τεύξοµαι σέθεν, 

µενέτω κατ’ οἴκους · σεµνὰ γὰρ σεµνύνεται.   20 

῞Οµως δ’, ὅσον γε δυνατόν, αἰδεῖσθαι χρεών. 

 ΑΧΙΛΛΕΥΣ 

Σὺ µήτε σὴν παῖδ’ ἔξαγ’ ὄψιν εἰς ἐµήν, 

µήτ’ εἰς ὄνειδος ἀµαθὲς ἔλθωµεν, γύναι · 

στρατὸς γὰρ ἀθρόος, ἀργὸς ὢν τῶν οἴκοθεν, 

λέσχας πονηρὰς καὶ κακοστόµους φιλεῖ.   25 

Πάντως δέ µ’ ἱκετεύοντέ θ’ ἥξετ’ εἰς ἴσον, 

ἐπ’ ἀνικετεύτοις θ’ · εἷς ἐµοὶ γάρ ἐστ’ ἀγὼν 

µέγιστος, ὑµᾶς ἐξαπαλλάξαι κακῶν. 

῾Ως ἕν γ’ ἀκούσασ’ ἴσθι, µὴ ψευδῶς µ’ ἐρεῖν · 

ψευδῆ λέγων δὲ καὶ µάτην ἐγκερτοµῶν,    30 



θάνοιµι · µὴ θάνοιµι δ’ ἢν σώσω κόρην. 

ΚΛ. ῎Οναιο συνεχῶς δυστυχοῦντας ὠφελῶν. 

ΑΧ. ῎Ακουε δή νυν ἵνα τὸ πρᾶγµ’ ἔχῃ καλῶς. 

ΚΛ. Τί τοῦτ’ ἔλεξας ; ῾Ως ἀκουστέον γέ σου. 

ΑΧ. Πείθωµεν αὖθις πατέρα βέλτιον φρονεῖν.   35 

ΚΛ. Κακός τίς ἐστι καὶ λίαν ταρϐεῖ στρατόν. 

ΑΧ. ᾿Αλλ’ οὖν λόγοι γε καταπαλαίουσιν λόγους. 

ΚΛ. Ψυχρὰ µὲν ἐλπίς · ὅ τι δὲ χρή µε δρᾶν φράσον. 

ΑΧ. ῾Ικέτευ’ ἐκεῖνον πρῶτα µὴ κτείνειν τέκνα · 

ἢν δ’ ἀντιϐαίνῃ, πρὸς ἐµέ σοι πορευτέον.   40 

 

         EURIPIDE 
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