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ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Ο Αριστοτέλης διακρίνει τους τραγικούς ήρωες σε χαρακτήρες ως προς 

τις ιδιότητές τους και σε σπουδαίους τύπους . Διατυπώθηκε η άποψη ότι 

ο Σοφοκλής προχωρεί πέρα από τα όρια του Αριστοτέλη, καθώς οι ήρωές 

του δεν κατηγοριοποιούνται: είναι σπουδαίοι, αλλά όχι τέλειοι, δρουν 

κατά το «εικός» και το «αναγκαιον» (χωρίς, ωστόσο να λείπουν οι 

εκπλήξεις) και οι επιλογές τους οδηγούν σε νέες μορφές ηρωισμού. 

Εξάλλου, καθώς ο σοφόκλειος άνθρωπος δεν είναι παντελώς 

εξαρτημένος από το θεϊκή βούληση, δόθηκε έμφαση στις παιδαγωγικές 

ιδέες του Σοφοκλή, τις οποίες ο ποιητής δεν εξέθετε άμεσα και τις οποίες 

διέκρινε σε:  

α) αυτές που εκφράζουν τον ίδιο τον ποιητή,  

β) αυτές που εκφράζουν τους ήρωες και τους χορούς των έργων, με τις 

οποίες ο ποιητής δε συμφωνεί αναγκαστικά.  

Αναλύθηκε ο «Φιλοκτήτης», στον οποίο ο κεντρικός ήρωας κατηγορεί 

όσους διαστρέφουν τις συνειδήσεις των νέων και η «Αντιγόνη», στην 

οποία ο ποιητής αποστασιοποιείται από την αριστοκρατική αντίληψη περί 

καταγωγής. 

 

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον «Ύμνο της αθηναϊκής πόλης» στον «Οιδίποδα 

επί Κολωνώ», στον οποίο ο Σοφοκλής σε γεροντική ηλικία με έξοχο τρόπο 

υμνεί το μεγαλείο της πόλης του. Ένα από τα λίγα αρχαία κείμενα 

αφιερωμένα στην ομορφιά της φύσης, το χορικό αυτό, σύμφωνα με την 

παράδοση, διαβάστηκε από τον ποιητή στο δικαστήριο, όταν 

κατηγορήθηκε από το γιο του για άνοια. Το κείμενο γράφηκε σε κρίσιμες 

ώρες και για τον δημόσιο βίο της Αθήνας και αποπνέει το μήνυμα ότι οι 

κακές ώρες θα περάσουν. 

Το χορικό αυτό δεν είναι το μόνο που δικαιολογεί το χαρακτηρισμό του 

Σοφοκλή ως «φιλαθηναιοτάτου». Ο χαρακτηρισμός αντανακλά:  

α) την ανάληψη αξιωμάτων εκ μέρους του Σοφοκλή (ως αναγνώριση της 

προσφοράς του στην καλλίστη των περιπτώσεων, όπως έγινε στο τέλος 

του βίου του, ή ως αποτέλεσμα  της συμμετοχής του στον πολιτικό κύκλο 

του Κίμωνα  και του Περικλή), 



β) το γεγονός ότι το έργο του απηχεί  έντονα φορτισμένα πολιτικά 

γεγονότα και τη σύγκρουση ανάμεσα σε παραδοσιακές απόψεις και 

νεωτερικές ιδέες. 

 

Παραδοσιακή είναι και η παρουσίαση των γυναικών στο έργο του 

Σοφοκλή: οι γυναίκες είναι κλεισμένες εντός του οίκου, έπαθλα που 

μεταβιβάζονται από άντρα σε άντρα. Γίνεται αναφορά ακόμη και σε 

σκλάβες. Δεν αποφεύγεται το στερεότυπο της συναισθηματικής 

γυναίκας, που καταφεύγει εύκολα στα δάκρυα.  Άλλες ανέχονται τα 

πάντα (π.χ. η Διηάνειρα την απιστία και δεν έχει ούτε μία κοινή σκηνή με 

τον Ηρακλή), άλλες αποχωρούν χωρίς παράπονο και αυτοκτονούν 

(Ευριδίκη, Ιοκάστη κ.α.). Στον αντίποδα έχουμε ηρωίδες ευγενικής 

καταγωγής (Αντιγόνη, Ηλέκτρα κ.α.), ασυμβίβαστες, που υψώνονται 

πάνω από το ρόλο τους. 

 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν και η συνεξέταση της σοφόκλειας 

«Αντιγόνης» με εκείνη του Μπρεχτ.  Βασική αρχή είναι ότι η 

μεταγραφή έχει αξία, όταν μπορεί να παρέμβει στο ιστορικό 

«γίγνεσθαι» του μεταγραφέα.  Άξονες σύγκρισης είναι οι συγγραφείς, η 

εποχή τους, το ίδιο το κείμενο. Την εποχή του Σοφοκλή το δημοκρατικό 

πολίτευμα είναι εδραιωμένο, αλλά η πόλη συνεχίζει να μεριμνά για τους 

θεσμούς της. Ο Μπρεχτ γράφει το κείμενό του το 1947, όταν οι θηριωδίες 

του ναζισμού είναι νωπές. Το κρίσιμο ερώτημα είναι: «πώς αφήσαμε να 

γίνει κάτι τέτοιο;», ερώτημα στο οποίο ο Κρέων απαντά κυνικά: 

«καταβροχθίζετε το κρέας, αλλά σας φέρνει αηδία η ματωμένη ποδιά του 

χασάπη». Ο ποιητής δεν υποβάλλει, ούτε επιβάλλει λύση. 

 

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη μοίρα του Οιδίποδα που είναι η γνώση, όσο 

επίπονη κι αν είναι αυτή, όσες ανασχετικές δυνάμεις και αν συνάντησε  

(π.χ. την Ιοκάστη). Στο έργο «Οιδίπους Τύραννος» η αμφιλογία κυβερνά 

τον κόσμο: το αίνιγμα που λύνει ο Οιδίπους προβάλλει την διανοητική του 

υπεροχή, ωστόσο, ο άνθρωπος δεν μπορεί να εμπιστεύεται τη λογική του 

επ’ άπειρον. Η γνώση του μάντη είναι εξωλογική και υποδεικνύει μια 

άλλη αλήθεια. Ο θρίαμβος του ανθρώπινου λόγου είναι ταυτόχρονα 

και πόνος. Ωστόσο, το τραγικό πρόσωπο δεν είναι έρμαιο, καθώς η πτώση 

του οφείλεται σε εσφαλμένους υπολογισμούς του ήρωα. 

 


