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Ξέρξης εμπιστεύθηκε το παλάτι κο1 το βοσίλε10 πριν 

εκστρατεύσε1 κστά των Ελλήνων. 01 γέροντες 

αγωνιούν, γιατί έχουν λάβει νέο του βασιλιά και του 

στρατού και ερμηνεύουν το φόβο τους ως κακό 

οιωνό. Περιγράφουν πώς συγκεντρώθηκαν 01 μεγάλες 

δυνάμεις που έφυγαν γ1α την Ελλάδα, στράτευμα κα1 

στόλος, από κάθε γωνtό της αυτοκρατορίας, κάτω από 

τη διοίκηση του νεαρού ορμητικού βοσ1λ1ά κο1 

εκφράζουν το φόβο τους γ10 την πονηρή απιστία του 

θεού, που συχνά τυφλώνει τον άνθρωπο και τον 

οδηγεί στο χομό. 

Τότε εμφανίζεται η Άτοααα, η βασlλ1ασο μητέρα. Από 

τη στιγμή που ξεκίνησε ο στρατός, η μητέρα του 

Ξέρξη δεν έπαψε να βλέπει κακά όνεφα, ολλά ποτέ 

δεν είδε τέτοιον ολοζώντανο εφιάλτη σαν αυτόν που 

την επισκέφτηκε τη νύχτα: δύο μεγαλοπρεπείς και 

πανέμορφες γυναίκες, η μία ντυμένη με περσικά 

ρούχα κα1 η άλλη με δωρικό χιτώνα, η μία 

προ1κ1σμένη από το θεό με τη γη των βαρβάρων κα1 η 

άλλη με την Ελλόδο, μάχονταν η μ1α την άλλη . Ο 

Ξέρξης τις ηρεμεί στην ορχή , τις τιθασεύει βάζοντας 

στους λαιμούς τους ένα ζυγό και τις ζεύει στο άρμα 

του. Η Ασ1άτισσο δέχετο1 ουτήν τη μοίρα με 

περηφάνε10, αλλά η άλλη ονορθώνετα1, σκίζει τα ηνία 

κα1 συντρίβει το ζυγό: ο Ξέρξης συντρίβεται 

Ο Χορός συμβουλεύει την Άτοσσα νο κάνει θυσίες. 

Εκείνη την στιγμή φτάνει ο αγγελ1οφόρος, φέρνοντας 

τα νέα γ1α την ήπα της Σαλαμ ίνας. Θρηνεί τις 

ατελείωτες συμφορές και τις στρατιές των νεκρών. 

Τέλος, δίνει μίο περιγραφή της νουμοχίας, 

επιμένοντας κυρίως στον τρόπο με τον οποίο οι 

Έλληνες περικύκλωσαν και κατέστρεψαν τον περσικό 

στόλο, ενώ ο Ξέρξης. μπροστά σε τέτοια συμφορά, 

έσκισε τα ρούχο του και έφυγε για να σωθεf. Ο 

Χορός τραγουδάει τις συμφορές που αποτελούν πια 

τη μοίρα των Περσίδων που έχασαν τους άντρες τους 

και στη συνέχεια στρέφεται ανοιχτά κατά του ενόχου, 

του ίδιου του Ξέρξη: εξαιτίας του τα έθνη της Ασίας 

δεν θα βλέπουν π1α την Περσία ως ηγέτιδά τους, ολλά 

θα μιλούν ελεύθερα κα1 με παρρησία. 

Η Άτοσσα επ1στρέφε1, όχ1 όμως π1α πάνω στο άρμα 
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της και χωρίς τα βασιλικά της κοσμήματα. Προτίθεται 

να κάνει προσφορές σrον τάφο του νεκρού συζύγου 

της, του Δαρείου. Ο Χορός κάνει επικλήσεις προς το 

πνεύμα του πεθαμένου βασιλιά. Όταν τελικά το 

φάvτοσμά του εμφανίζεται, η Άτοσσα του λέει τα νέα 

της ήττας του γιου τους. Ο νεκρός βασιλιάς μαθαίνει 

γιο τη νεανική αλαζονεία του γιου του, που θέλησε να 

γεφυρώσει τον Ελλήσποντο, προκειμένου να πετύχει 

το παράτολμο εγχείρημά του και συμπεραίνει πως 

κάποιος μεγάλος θεός πρέπει να πήρε τα μυαλά του 

Ξέρξη. Το φάντασμα συμβουλεύει τους παλιούς 

υπηκόους του να μην αναλάβουν ποτέ ξανά δράση 

κατά των Ελλήνων: οι Πέρσες δεν θα καταφέρουν 

ποτέ να τους νικήσουν, γιατί η ίδ10 η γη πολεμά στο 

πλευρό των Ελλήνων. Αλλά τώρα, οι Πέρσες θα 

πρέπει να πληρώσουν την ύβριν που διέπραξαν, όταν 

έκαψαν τους ναούς και τα τεμένη στην Ελλάδα. Το 

φάντασμα του Δαρείου προλέγει τη μάχη των 

Πλαταιών, με την οποία θα ολοκληρωθεί η περσική 

ήπα τον επόμενο χρόνο και αποσύρετα1, αφού πρώτα 

συμβουλέψει τους γέροντες να διδάξουν στον Ξέρξη 

την ανάγκη για λογική και για σεβασμό προς τη 

θέληση του Διός. 

Ο Χορός μένει μόνος στην ορχήστρα και τραγουδά 

εγκώμια για τις μέρες της βασιλείας του παλιού 

βασιλιά, όταν ο στρατός γυρνούσε πάντα 

δοξασμένος και όλοι σέβονταν τους νόμους και τα 

ήθη. Τέλος, εμφανίζεται ο Ξέρξης που επέστρεψε 

στην Περσία . Θρηνεί τη μοίρα του και κλαίει για το 

θεό που του στάθηκε εχθρός. Ο Χορός τον 

συνοδεύει στους θρήνους, απαριθμώντας τους 

νεκρούς ήρωες της Περσίας, ζητώντας να μάθει ποια 

ήταν η τύχη τους, αλλά το μόνο που μπορεί να 

απαντήσει ο Ξέρξης είναι πως σκοτώθηκαν όλοι. 

Τους πρώτους θρήνους δ1αδέχοvται έτσι νέα, 

ατέλειωτα μοιρολόγια. Αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι, 

όπως το είχε πε1 και ο Δαρείος, ο Πέρσης βασιλιάς 

πρέπει να απολογηθεί όχι μόνον προς τον Δία, αλλά 

και προς τους ίδιους τους υπηκόους του. Τέλος, ο 

θρήνος ανακαλεί ακόμα μία φορά τη φυγή των 

Περσών από τη Σαλαμίνα και ο Χορός εγκωμιάζει τη 

γενναιότητα των Ελλήνων. 


