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ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 

Τελειώνοντας και η σημερινή ημέρα, πιστεύω ότι περάσαμε ένα γεμάτο 

διήμερο, με ουσιαστικές και εποικοδομητικές εισηγήσεις από τους 

εκλεκτούς εισηγητές μας.  Τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία 

τους κοντά μας, για τον κόπο τους και για τα  ανεκτίμητα πορίσματα της 

έρευνας τους στα οποία με την άρτια επιστημονική τους κατάρτιση μάς 

έκαναν κοινωνούς. Είδαμε με μεγάλη μας χαρά, δίπλα στους 

καταξιωμένους φιλολόγους, νέους συναδέλφους να συμμετέχουν στις 

εργασίες του συνεδρίου και το θεωρούμε πολύ ελπιδοφόρο και αισιόδοξο 

μήνυμα. 

Έγινε μια ενδιαφέρουσα αναφορά στο λογοτεχνικό είδος της παρωδίας 

και της παρατραγωδίας. Ακούσαμε μια κατατοπιστική ομιλία για  το 

παρατραγικό έργο του Μποστ, Μήδεια, στο οποίο εμφανίζεται ο 

σοφόκλειος Οιδίποδας και η Αντιγόνη σε δυο σκηνές παρωδίες. 

Ενδιαφέρουσες οι απόψεις για το ποια πρόσωπα και ποια πολιτικά 

γεγονότα της εποχής κρύβονται πίσω από τους πρωταγωνιστές και 

σατιρίζονται. 

Αναδείχτηκαν μέσα από τη συγκριτική τους μελέτη τα χαρακτηριστικά, οι 

ομοιότητες και κυρίως οι διαφορές, δύο ανδροκτόνων σοφόκλειων 

ηρωίδων, της Δηιάνειρας και της Κλυταιμνήστρας.  Ο ποιητής παίζοντας 

με τα μοτίβα της γνώσης και της άγνοιας, της ερωτικής και συζυγικής 

πίστης και αφοσίωσης και της μητρικής στοργής -σημεία στα οποία η 

Δηιάνειρα αντιδιαστέλλεται προς την Κλυταιμνήστρα-  αποδομεί και 

αποκαθιστά τη μορφή της μοχθηρής συζύγου στην τραγωδία του. Ο 

Σοφοκλής ανανεώνει τον μύθο της Διηάνειρας, η οποία είχε 

συκοφαντηθεί στην προσοφόκλεια παράδοση και κυρίως στο έργο του 

Ησιόδου. 

Βίαιοι, ανυποχώρητοι ήρωες που υπακούνε σ’ έναν άτεγκτο κώδικα τιμής 

και ωθούν τα πράγματα στα άκρα. Με αφετηρία τις τραγωδίες «Αίας» και 

«Ηλέκτρα» του Σοφοκλή, εξετάσαμε  την πράξη και το πάθος του φόνου 

(και της αυτοκτονίας), όπως εμφανίζονται στην περιοχή του μύθου και 

της τραγικής άσκησης. Η επιλογή των ηρώων να σκοτώσουν ή να 
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σκοτωθούν είναι αποτέλεσμα των εσωτερικών συγκρούσεων που 

βιώνουν, επιβάλλεται από λόγους ηθικής ή «επιστρατεύεται» από τον 

τραγικό ποιητή για να οδηγήσει στην κάθαρση, «δοκιμάζοντας την 

αντοχή και την αρετή του ανθρώπου;  Σε αυτά τα καίρια ερωτήματα 

επιχείρησε να απαντήσει η εισήγηση που ακούσαμε.  Η εισηγήτρια 

σκιαγράφησε αναλυτικά τις λεπτομέρειες της ζωής και της 

προσωπικότητας, της ψυχικής κατάστασης της Ηλέκτρας, την οδύνη και 

το πάθος της, προκειμένου να εξηγηθούν οι πράξεις της. Από την άλλη 

τονίστηκαν η υπεροψία και η ασέβεια του Αίαντα, η αλαζονεία του, η 

ηρωική του φύση, ο εγωκεντρισμός και η αδυναμία ευελιξίας του, που τον 

οδήγησε στο τραγικό πεπρωμένο του.  

 

Παρακολουθήσαμε  πώς ο αικισμός, η ατίμωση του νεκρού σώματος του 

Έκτορα από τον Αχιλλέα στην Ιλιάδα βρίσκεται ανασημασιολογημένος 

στην Αντιγόνη του Σοφοκλή ως ατίμωση του νεκρού Πολυνείκη από τον 

Κρέοντα και αποτελεί δομικό στοιχείο οργάνωσης της αφηγηματικής και 

τραγικής πλοκής των δύο έργων. Χαρακτηριστικές αναλογίες και 

διαφορές ανάμεσα στα θύματα του αικισμού επισημαίνονται, καθώς 

επίσης ανάμεσα στα κίνητρα των θυτών. 

Επισημάνθηκε η έντονη παρουσία του (σωματικού κυρίως) πόνου στις 

τραγωδίες του Σοφοκλή, διερευνώντας τις αντιλήψεις με τις οποίες 

αντιμετωπίζεται το ευρύτερο ζήτημα της νόσου. Εξετάστηκαν οι 

τραγωδίες Φιλοκτήτης, Τραχίνιαι,  Αίας, Οιδίποδα Τύραννος, στις οποίες ο 

Σοφοκλής ενσωματώνει τις αμφίσημες αντιλήψεις της εποχής του σε 

σχέση με την ιατρική. Η ιπποκράτεια μέθοδος και τακτική, σύμφωνα με 

την οποία η αρρώστια συνδέεται με τη φύση του ήρωα, αντιπαρατίθεται 

στη νόσο εξαιτίας μαγικών μεθόδων και υπερφυσικών δυνάμεων 

(Ασκληπιός).  Η τέχνη του λόγου διαθέτει θεραπευτικές ιδιότητες, 

κατέληξε η εισηγήτρια.  

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε η κατεξοχήν τραγωδία αναζήτησης 

ταυτότητας μέσα από την πορεία ανεύρεσης της γνώσης. Η τραγωδία 

"Οιδίπους Τύραννος", αναλύθηκε ως πρότυπο αμφιλογίας (διφορούμενης 

έννοιας)  και αναστροφής (περιπέτειας), όπως αναφέρεται στην 

"Ποιητική" του Αριστοτέλη.  Αναλύθηκαν α)  η αμφιλογία στο λόγο του 

Οιδίποδα  β)η αμφιλογία στο λόγο των θεών γ) η αμφιλογία στο όνομα 

του Οιδίποδα και το λογοπαίγνιο σχετικά με το όνομά του δ)η ταυτότητα 
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του Οιδίποδα ε) η διαχείριση του μύθου από τον Σοφοκλή και η ιερουργία 

του "φαρμακού", του μιάσματος δηλαδή, του αποδιοπομπαίου τράγου στ)η 

διαδικασία αναστροφής  του θεϊκού βασιλιά Οιδίποδα σε "φαρμακό" ζ)η 

τραγική αναστροφή της λύσης του αινίγματος της Σφίγγας και η 

αναζήτηση ταυτότητας. Ο άνθρωπος είναι ένα αίνιγμα το οποίο 

προσπαθεί κανείς συνεχώς να λύσει. Το αίνιγμα της Σφίγγας 

αναφερόταν τελικά όχι γενικά στον άνθρωπο αλλά συγκεκριμένα στον 

ίδιο τον Οιδίποδα.  

Τέλος, παρακολουθήσαμε μια εντυπωσιακή παράλληλη ανάγνωση 

ανάμεσα στα έργα Οιδίποδας Τύραννος και Έγκλημα και Τιμωρία , ως 

προς το πρόβλημα της ανθρώπινης ενοχής και της εξιλέωσης.  Παρότι 

διαφορετικά μεταξύ τους έργα, η συνανάγνωσή τους παρουσιάζει 

ενδιαφέρον. Διερευνήθηκαν α) οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες, οι οποίες 

οδηγούν του δύο ήρωες στο έγκλημα, β) το πρόβλημα  της ανθρώπινης 

πλάνης και ο ρόλος που παίζει η μοίρα και η ανθρώπινη ευθύνη στη 

συμπεριφορά και στις πράξεις των ανθρώπων και γ) η διαλεκτική σχέση 

του καλού και του κακού καθώς και η δυνατότητας της εξιλέωσης. Τα 

ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, καθότι αποτελούν τις αιώνιες 

αγωνίες του ανθρώπου, και ο διάλογος συνεχίζεται, κατέληξε η 

εισηγήτρια. 
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