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ΑΜΦΙΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ  ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΟΝ  ΟΙΔΙΠΟΔΑ  ΤΥΡΑΝΝΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

1. Το νόημα του τραγικού τον 5ο αιώνα 

Η αρχαία ελληνική τραγωδία είναι εντοπισμένη με ακρίβεια στο χώρο και στο χρόνο: 

Αθήνα,5ος αιώνας. Είναι ένας κοινωνικός θεσμός τον οποίο εισάγει η πόλη με την 

καθιέρωση των δραματικών αγώνων, πλάι στους πολιτικούς και δικαστικούς θεσμούς. Είναι 

η εποχή που ο Αθηναίος πολίτης δοκιμάζει τον εαυτό του ως άνθρωπος  που ενεργεί και 

επιχειρεί να αυτονομηθεί από τις θρησκευτικές δυνάμεις, διαμορφώνοντας το πεπρωμένο 

του, με την γνώμην και την φρόνησίν του. Το πραγματικό υλικό, λοιπόν,  της τραγωδίας 

είναι ο κοινωνικός στοχασμός που διαμορφώθηκε στην  πόλη (Louis Gernet). Το τραγικό 

εκφράζει μια διχασμένη συνείδηση, την αίσθηση των αντιφάσεων που φέρνουν τον 

άνθρωπο αντιμέτωπο με τον εαυτό του. Εκφράζεται με τη μορφή ενός εναγώνιου 

ερωτήματος: σε ποιο βαθμό ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του;  Και το 

τραγικό νόημα της ευθύνης  αναδύεται, όταν η ανθρώπινη πράξη γίνεται αντικείμενο 

στοχασμού και συζήτησης. 

 2." Ήθος -δαίμων" και τραγικός ήρωας  

Η διατύπωση του Ηράκλειτου "ήθος ανθρώπω δαίμων", που επιτρέπει συντακτικά διπλή 

ανάγνωση, εκφράζει τη διχασμένη ζωή του τραγικού ήρωα, η οποία εκτυλίσσεται σ' αυτά 

τα δύο επίπεδα: του ήθους και του δαίμονα. Κάθε πράξη του τραγικού ήρωα εμφανίζεται 

ως απόρροια  της λογικής ενός χαρακτήρα(ήθους) και ταυτόχρονα είναι αποτέλεσμα της 

επέμβασης μιας άλλης δύναμης, ενός δαίμονος, ενός θεού. Ο τραγικός άνθρωπος  ενεργεί 

με το ήθος του αλλά και με  τις προκαθορισμένες αποφάσεις κάποιου δαίμονος. Αν 

καταργηθεί ο ένας από τους δύο όρους, ο τραγικός ήρωας εξαφανίζεται .Η τραγωδία  

δομείται πάνω σ' αυτή τη διαλεκτική σχέση, η οποία και εξηγεί τις περιπέτειες του 

δράματος. 

 3.Εκλογίκευση των μύθων από τους τραγικούς ποιητές 

Η τραγωδία αντλεί τα θέματά της από αρχαίους μύθους. Αυτός ο μυθικός  κόσμος αποτελεί 

το παρελθόν της πόλης. Οι τραγικοί ποιητές εμπνέονται απ' αυτό το παρελθόν και τους 

μύθους αλλά τολμούν να τους παραλλάξουν, αρκετά ελεύθερα πολλές φορές, και να τους 

προσαρμόσουν στο παρόν, στο  πλαίσιο της πόλης. Σε συνάρτηση μ' αυτό το πλαίσιο 

επιτυγχάνεται η επικοινωνία ανάμεσα στον τραγικό ποιητή και στο κοινό του 5ου αιώνα και 

χάρη σ' αυτό το πλαίσιο είναι δυνατόν η τραγωδία να ξαναβρεί για το σημερινό αναγνώστη, 

όλη την αυθεντικότητα και όλο το σημασιολογικό της  βάρος. Η απόσταση ανάμεσα στο 

παρελθόν και στο παρόν γεφυρώνεται, με τον τραγικό ήρωα άλλοτε να ενεργεί ως ήρωας 

ενός μακρινού μυθικού παρελθόντος και άλλοτε να μιλά και να σκέφτεται σαν Αθηναίος 

αστός. Κατά το W. Nestle "η τραγωδία γεννιέται, όταν κανείς αρχίζει να κοιτά τον μύθο με 

τα μάτια του πολίτη." Κάτω απ' αυτό το βλέμμα ο μύθος χάνει τη συνοχή του ,διαλύεται. 

Μαζί όμως με τον μύθο εξετάζεται και αμφισβητείται ο κόσμος της πόλης. 
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4.Αντιθέσεις ανάμεσα στις μυθικές θρησκευτικές παραδόσεις και στις νέες μορφές 

νομικής και πολιτικής  σκέψης 

Οι τραγικοί ποιητές χρησιμοποιούν πολύ συχνά  νομικούς, τεχνικούς όρους του Δικαίου, για 

να εκφράσουν τις συγκρούσεις ανάμεσα στις νέες νομικές αξίες και σε μια αρχαιότερη 

θρησκευτική παράδοση. Η εμφάνιση του δικαίου και οι θεσμοί της πολιτικής ζωής 

αμφισβητούν στο θρησκευτικό και ηθικό επίπεδο τις πατροπαράδοτες αξίες, τις οποίες 

εξυμνούσε ο αρχαίος μύθος. Το δίκαιο έχει αρχίσει να  επεξεργάζεται την έννοια της 

ευθύνης, διακρίνοντας το εκούσιο (Άρειος Πάγος) από το ακούσιο έγκλημα (Παλλάδιο) και 

τον δίκαιον φόνον (Δελφίνιον). Έτσι η τραγική ενοχή συνίσταται σε μια μόνιμη 

αντιπαράθεση ανάμεσα στην παλιά θρησκευτική αντίληψη του αμαρτήματος-μιάσματος 

και στη νέα αντίληψη του δικαίου, όπου ο αμαρτών και κυρίως ο αδικών ορίζεται ως αυτός 

που αποφάσισε εκούσια και εσκεμμένα να διαπράξει κάποιο αδίκημα, χωρίς εξαναγκασμό. 

5.Τα πολλαπλά επίπεδα πρόσληψης της γλώσσας των τραγικών 

Στη γλώσσα των τραγικών παρουσιάζονται πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης, με μικρή ή 

μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. Η ίδια λέξη  έχει διαφορετική σημασία ανάλογα με το 

αν αναφέρεται σε θρησκευτικό, νομικό, πολιτικό ή κοινό λεξιλόγιο και το κείμενο 

διαβάζεται σε όλα αυτά τα επίπεδα. Οι τραγικοί ήρωες χρησιμοποιούν στους διαλόγους 

τους τις ίδιες λέξεις, οι οποίες όμως έχουν διαφορετική σημασία στην ομιλία του καθενός.  

Οι διάλογοι των τραγικών προσώπων πάνω στη σκηνή, τα σχόλια του χορού, 

προσλαμβάνονται διαφορετικά από τα επι σκηνής τραγικά πρόσωπα, από τον ανώνυμο 

συλλογικό χορό και από τους υποψιασμένους και παντογνώστες θεατές. Αυτή η απόσταση, 

η διαφοροποίηση των σημασιών αποτελεί το ουσιαστικό στοιχείο της τραγικής αίσθησης. 

6. Αμφιλογία και μονομέρεια εννοιών 

Όλοι οι Έλληνες τραγικοί καταφεύγουν στην αμφιλογία ως μέσο έκφρασης και ως τρόπο 

σκέψης. Μία μορφή αμφιλογίας είναι η λεξιλογική αμφιλογία, ομωνυμία την ονομάζει ο 

Αριστοτέλης, η οποία προκύπτει από την πολυσημία της γλώσσας .Οι ίδιες λέξεις, όταν τις 

προφέρουν διαφορετικά πρόσωπα του δράματος, έχουν διαφορετικά ή αντίθετα νοήματα 

και αυτό το διπλό νόημα παίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομία του δράματος. Έτσι  οι 

λέξεις δεν αποκαθιστούν την επικοινωνία ανάμεσα στα διάφορα πρόσωπα αλλά δεσμεύουν 

τον νου, βάζουν φραγμούς και στεγανά και οδηγούν στις συγκρούσεις. Για κάθε τραγικό 

ήρωα οι λέξεις που χρησιμοποιεί παραμένουν σκοτεινές και σημαίνουν  ένα και μόνο 

πράγμα. Αυτή η μονομέρεια συγκρούεται βίαια με μια άλλη μονομέρεια και στην πορεία 

του δράματος, ο τραγικός ήρωας θα βρεθεί " παγιδευμένος"  από τις λέξεις, που 

στρέφονται τελικά εναντίον του και του αποκαλύπτουν την αλήθεια που δεν ήθελε ή δεν 

μπορούσε να καταλάβει. 

 Μία άλλη μορφή αμφιλογίας είναι η προσχεδιασμένη, η συνειδητή αμφιλογία, όπως 

συμβαίνει με τον λόγο της  Κλυταιμνήστρας, όταν υποδέχεται τον Αγαμέμνονα. Η 

αμφιλογία σ' αυτή την περίπτωση δεν οφείλεται στη σύγκρουση των σημασιών αλλά στη 

διπροσωπία του ατόμου. Πρόκειται για υπονοούμενα, με τα οποία παραπλανούν τον 

συνομιλητή , κατανοητά μόνο από τους ίδιους και τους θεατές . 
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7.Σημασία αμφιλογίας για τον θεατή του 5ου αιώνα 

 

Η γλώσσα του κειμένου με τα πολλαπλά επίπεδα και τις κάθε είδους αμφιλογίες γίνεται 

πλήρως κατανοητή  μονάχα από τον θεατή. Ξαναποκτά την επικοινωνιακή της λειτουργία, 

που είχε χάσει πάνω στη σκηνή. Ο θεατής συλλαμβάνει την αμφιλογία και κατανοεί την 

τραγικότητα των ηρώων. Αντιλαμβάνεται ότι η  εμμονή των δραματικών ηρώων  σε ένα και 

μόνο  νόημα,  τους οδηγεί στην αυτοκαταστροφή και στην αλληλοεξόντωση. Διαπιστώνει 

ότι υπάρχουν δύο ή περισσότερα πιθανά νοήματα για όλα τα πράγματα, κατανοεί τις 

αναπόφευκτες συγκρούσεις,  τη ρευστότητα των αξιών και της ανθρώπινης κατάστασης. 

Απομακρύνεται από τις παλιές του βεβαιότητες, δέχεται μια προβληματική θεώρηση του 

κόσμου και μέσα από το θέαμα γίνεται ο ίδιος τραγική συνείδηση. 

 

"ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ": ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΦΙΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ 

Ο W.B.Stanford στο βιβλίο του για την αμφιλογία στην αρχαία ελληνική  λογοτεχνία θεωρεί 

τον Οιδίποδα Τύραννο πρότυπο αμφιλογίας , επειδή σε κανένα άλλο λογοτεχνικό κείμενο 

της αρχαιότητας  δεν συναντάμε σε τέτοια έκταση λεξιλογικές αμφιλογίες, και παρατηρεί 

ότι στον Οιδίποδα Τύραννο, σε σχέση με άλλα έργα του Σοφοκλή υπάρχουν υπερδιπλάσιες  

διφορούμενες διατυπώσεις. Ο A.Hug στον κατάλογο που κατάρτισε το 1872, τις αριθμεί σε 

πενήντα. 

 

Το ίδιο μπορεί να ισχυριστεί κανείς και για την αναστροφή, την περιπέτεια δηλαδή και την 

αναγνώριση, τις οποίες ο  Αριστοτέλης τις θεωρεί μαζί με το πάθος συστατικά στοιχεία του 

μύθου και τις ορίζει ως εξής  στην "Ποιητική" του: "Έστιν δε περιπέτεια μεν η ες το εναντίον 

των πραττομένων μεταβολή" (1452α22-23) και ¨Αναγνώρισις δε, ώσπερ και τούνομα 

σημαίνει, εξ αγνοίας εις γνώσιν μεταβολή, ή εις φιλίαν ή εις έχθραν, των προς ευτυχίαν ή 

δυστυχίαν ωρισμένων. καλλίστη δε αναγνώρισις, όταν άμα περιπέτειαι γίνωνται, οίον έχει η 

εν Οιδίποδι." (1452α29-32) 

 

Πράγματι η αναγνώριση που κάνει ο Οιδίποδας δεν αφορά κανένα άλλο παρά τον ίδιο και 

συντελείται έτσι ολοκληρωτική αναστροφή της δράσης. Οι ενέργειες του Οιδίποδα οδηγούν 

σε μια εξέλιξη εντελώς αντίθετη από αυτή που ο ίδιος είχε υποψιαστεί και είχε σχεδιάσει. Η 

θέση του αντιστρέφεται εντελώς με τραγικό τρόπο. Αυτή την ταύτιση περιπέτειας και 

αναγνώρισης ο Σοφοκλής την πετυχαίνει με τη συστηματική χρήση της αμφιλογίας.  

 

 

1. Η ΑΜΦΙΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ 

 

Η αμφιλογία που χρησιμοποιεί ο Σοφοκλής στον Οιδίποδα  δεν οφείλεται ούτε στο διπλό 

νόημα των σημασιών ούτε στη διπροσωπία ενός ήρωα που κατευθύνει  τη δράση και 

χαίρεται να εμπαίζει τον συνομιλητή-θύμα. Στον Οιδίποδα Τύραννο ,θύμα θα αποκαλυφθεί 

ο ίδιος ο Οιδίποδας. Τα νήματα της δράσης και της εξέλιξης τα κινεί ο ίδιος, παρά τις 

προσπάθειες του Τειρεσία, της Ιοκάστης και του βοσκού να σταματήσει την έρευνα.  
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"Τα διφορούμενα λόγια του Οιδίποδα αντιστοιχούν στη διφορούμενη θέση που έχει ο ίδιος 

στο δράμα και πάνω στην οποία οικοδομήθηκε  η τραγωδία. Η Οιδιπόδεια γλώσσα εκφράζει 

τη δυαδικότητα του είναι του. Ο ίδιος ο Οιδίποδας είναι ένα αίνιγμα, που το νόημά του  θα 

μαντέψει ο Οιδίποδας  μονάχα όταν ανακαλύψει, πως σε όλα του, είναι το αντίθετο απ' 

αυτό που πίστευε και φαινόταν πως είναι. Όταν ο Οιδίποδας μιλά, του συμβαίνει να λέει 

διαφορετικά ή τα αντίθετα  από αυτά που λέει. Δεν καταλαβαίνει τον κρυφό λόγο που 

περιέχουν τα λόγια του. Ό,τι λέει  ο Οιδίποδας χωρίς να το θέλει, χωρίς να το καταλαβαίνει, 

αποτελεί τη μόνη αυθεντική αλήθεια των λόγων του." (Ζαν  Πιερ Βερναν: Μύθος και 

τραγωδία στην αρχαία Ελλάδα,σ.σ.144-145) 

παραδείγματα: στ. 122-125/στ. 132 

 

2. ΗΑΜΦΙΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ 

 

Οι θεοί, από την άλλη μεριά, γνωρίζουν και λένε πάντα την αλήθεια αλλά τη διατυπώνουν 

με τέτοιες  λέξεις που παρασύρουν σε πλάνη τους ανθρώπους  οι οποίοι καταλαβαίνουν 

κάτι εντελώς διαφορετικό. Η διπλή διάσταση της Οιδιπόδειας γλώσσας αναπαράγει σε 

αντιστραμμένη μορφή τη διπλή διάσταση της γλώσσας των θεών ,όπως εμφανίζεται στην 

αινιγματική μορφή του χρησμού του Απόλλωνα. Γιατί στην τραγωδία ο χρησμός είναι πάντα 

αινιγματικός αλλά δε λέει ποτέ ψέματα. Ο Οιδίποδας ούτε ξέρει ούτε λέει την αλήθεια 

αλλά οι λέξεις που χρησιμοποιεί την δηλώνουν, χωρίς ο ίδιος να το ξέρει. Στη γλώσσα του 

Οιδίποδα, λοιπόν, συμπίπτουν και συγκρούονται μέσα στις λέξεις δύο διαφορετικοί λόγοι: 

ένας ανθρώπινος και ένας θεϊκός. 

 

Στην αρχή του δράματος οι δύο λόγοι εμφανίζονται αποκομμένοι ο ένας από τον άλλο. Στο 

τέλος του δράματος όμως, οι δύο λόγοι συμπίπτουν, αφού το αίνιγμα έχει λυθεί και ο 

ανθρώπινος λόγος έχει συμπέσει με τη σημασία του θεϊκού λόγου. Οι θεατές που 

γνωρίζουν την αλήθεια, όπως και οι θεοί, βρίσκονται σε προνομιακή θέση και κατανοώντας 

τους δύο αντίθετους λόγους, παρακολουθούν τη σύγκρουση από την αρχή ως το τέλος του 

δράματος. 

 

3. Η ΑΜΦΙΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ 

 

Αυτή η σύγκρουση είναι ενσωματωμένη στο ίδιο το όνομα του Οιδίποδα, το οποίο 

ετυμολογικά μπορεί να προέρχεται  από τις λέξεις: οίδος και πους ή από τις λέξεις : οίδα και 

πους. Στην πρώτη περίπτωση  ο Οιδίποδας είναι ένας με  πρησμένο πόδι, ένας 

φουσκοπόδης δηλαδή, και  παραπέμπει σε καταραμένο παιδί που εγκαταλείπουν οι γονείς 

του, σ΄ έναν απόβλητο της κοινωνίας. Στη δεύτερη περίπτωση είναι εκείνος που έλυσε το 

αίνιγμα της Σφίγγας, ο παντογνώστης Οιδίποδας,  ο βασιλιάς, ο σωτήρας του λαού του. 

Στην αρχή του δράματος , εμφανίζεται  ως ο παντογνώστης, ο ειδήμων  Οιδίπους για να 

αντιστραφεί στο τέλος η εικόνα του και να μετατραπεί σε φουσκοπόδη, σε μίασμα. 

παράδειγμα:στ.397 
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4.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΔΙΠΟΔΑΣ; 

Στην αρχή του δράματος ο Οιδίποδας είναι ο Κορίνθιος ξένος, το διορατικό πνεύμα, ο 

φωτεινός νους, που χωρίς τη βοήθεια κανενός, χωρίς τη συνδρομή κάποιου θεού ή κάποιου 

οιωνού, έλυσε το αίνιγμα της Σφίγγας, χρησιμοποιώντας μονάχα την κρίση του (γνώμην). 

Είναι, λοιπόν, ο σωτήρας της Θήβας, που γίνεται  αρχηγός της πόλης και τον τιμά ο λαός 

σαν θεό. Πρέπει όμως να αντιμετωπίσει ένα καινούργιο αίνιγμα, όταν η πόλη πλήττεται 

από τον λοιμό. Ποιός σκότωσε τον Λάιο; Όταν η έρευνα ολοκληρωθεί, θα ανακαλύψει  πως 

ο ίδιος είναι ο δολοφόνος. Ερευνώντας " ποιός σκότωσε τον Λάιο" ανακαλύπτει "ποιός 

πραγματικά είναι ο Οιδίποδας". 

 

Από την αρχή ως το τέλος του δράματος το ήθος του Οιδίποδα διαγράφεται ως πρότυπο 

ανθρώπου και βασιλιά. Είναι ο ικανότατος αρχηγός, ο αφοσιωμένος στο λαό του, ο 

πανειδήμων, ο άνθρωπος της δράσης και των αποφάσεων, υπερβολικά ίσως σίγουρος για 

τον εαυτό του. Δεν μπορούν να του καταλογίσουν κανένα ηθικό σφάλμα, καμιά σκόπιμη 

παράβαση της δικαιοσύνης. 

Αυτό όμως το πρόσωπο του Οιδίποδα, με την παρέμβαση του δαίμονα (των θεών), 

αντιστρέφεται σε όλα τα επίπεδα: το κοινωνικό, το θρησκευτικό και το ανθρώπινο. Κι αυτό 

γίνεται χωρίς να το ξέρει ο ίδιος, χωρίς να το έχει προκαλέσει και χωρίς άλλωστε να του 

αξίζει κάτι τέτοιο. 

Ο Κορίνθιος ξένος είναι στην πραγματικότητα Θηβαίος, ο ξεδιαλυτής αινιγμάτων είναι ο 

ίδιος ένα αίνιγμα που δεν μπορεί να λύσει, ο τιμωρός είναι ένας εγκληματίας, ο σωτήρας 

της πόλης είναι ο χαμός της.  (Ζαν Πιερ Βερνάν: Μύθος και τραγωδία στην αρχαία Ελλάδα 

σ.σ. 148-149) Ο Οιδίποδας ιδωμένος από την πλευρά των ανθρώπων, είναι ο διορατικός 

αρχηγός, ο ισόθεος (στ. 31:θεοίσιν ισούμενος" τον προσφωνεί ο ιερέας).Θεωρούμενος από 

την πλευρά των θεών είναι τυφλός, ένα τίποτα, ίσος με το μηδέν (στ.1187: "ίσα και το 

μηδέν" αποφαίνεται ο χορός). Το ανθρώπινο γλωσσάρι αντιστρέφεται, όταν το 

μεταχειρίζονται οι θεοί. Η ανθρώπινη κατάσταση αντιστρέφεται από τη στιγμή που την 

εκτιμά κανείς με τα μέτρα των θεών. 

 

 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΦΟΚΛΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 

 

Στις πρώτες παραλλαγές του μύθου δεν αναφέρεται  κανενός είδους αυτοτιμωρία του 

τραγικού ήρωα. Ο Οιδίποδας πεθαίνει ειρηνικά, παραμένοντας βασιλιάς της Θήβας, χωρίς 

να τυφλωθεί. Αυτός που δίνει στον μύθο την τραγική παραλλαγή είναι ο Σοφοκλής . 

 

 Η τραγωδία παρίσταται στην Αθήνα ,τον 5ο αιώνα, ενώπιον των Αθηναίων πολιτών, οι 

οποίοι, όπως ήδη έχει αναφερθεί επιχειρούν να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεων τους 

και την ευθύνη της διοίκησης της πόλης.   Η περιγραφή του λοιμού που έχει ενσκήψει στην 

πόλη της Θήβας, είναι προφανές ότι θα θυμίσει στους Αθηναίους δικές τους ανάλογες 

περιπτώσεις, όταν για να γλυτώσουν από τον λοιμό που είχε ενσκήψει μετά το κυλώνειο 

άγος, αναγκάστηκαν να αποπέμψουν τους Αλκμαιωνίδες, για να σώσουν την πόλη. Το ίδιο 
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συνέβη σύμφωνα με τη μυθολογία και  μετά τη δολοφονία του Ανδρόγεω, όταν για να 

απαλλαγούν από την αρρώστια, καθιέρωσαν έναν μόνιμο ιερουργικό καθαρμό με τους 

φαρμακούς. Φαρμακός ήταν αυτός που θεωρούσαν "μίασμα, άγος" της πόλης, που 

ανέτρεπε τη ροή της ζωής και έπρεπε να διωχτεί για να φύγει και το κακό μαζί με αυτόν. 

Τους φαρμακούς τους διάλεγαν  από τους κακούργους που τους θεωρούσαν φαύλους και 

αποβράσματα της κοινωνίας ( εγκλήματα, φυσική ασχήμια, κατώτερη θέση, ποταπές και 

σιχαμερές ασχολίες). 

 

Η τελετή γινόταν την πρώτη ημέρα της γιορτής των Θαργηλίων και εκτός από την περιφορά 

των δύο φαρμακών, στολισμένων με γιορντάνια από ξερά σύκα,  κεντρικό στοιχείο της  

γιορτής ήταν η περιφορά της ειρεσιώνης (κλαδί από ελιά ή δάφνη στολισμένο με μαλλί, 

καρπούς, γλυκίσματα και μικρά δοχεία με κρασί και λάδι) που συμβόλιζε την ανανέωση, η 

οποία θα συντελεστεί, μόνο αν διωχτούν όλα τα μιάσματα από την πόλη.  

 

Οι ικετηρίες, δηλαδή οι ειρεσιώνες που φέρνουν οι εκπρόσωποι της Θηβαϊκής νεολαίας ως 

το παλάτι, και τις αποθέτουν στον βωμό του Απόλλωνα για να ξορκίσουν το λοιμό που 

αποδεκατίζει την πόλη, είναι ένα ακόμη στοιχείο για να συσχετίσουν οι Αθηναίοι πολίτες 

την αθηναϊκή ιερουργία του φαρμακού με την τύχη του Οιδίποδα. Εξάλλου ο Οιδίποδας 

από τα πρώτα του ήδη λόγια, άθελά του, ορίζει ο ίδιος τον εαυτό του με όρους που 

θυμίζουν αποδιοπομπαίο τράγο (στ.59-64). Μέσα στην πλάνη του όμως, χωρίς να το ξέρει 

λέει την αλήθεια. Όντας ο ίδιος το μίασμα, το άγος της πόλης, είναι υπεύθυνος για όλη τη 

δυστυχία, την αρρώστια της πόλης. Είναι ο φαρμακός που πρέπει να φύγει από την πόλη. 

 

6.Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΟ 

 

Η  ακολουθία των αναστροφών που θα καταστήσουν τον Οιδίποδα "παράδειγμα 

διφορούμενου προσώπου" ακολουθεί έναν άξονα που έχει το θεϊκό βασιλιά στην κορυφή 

του και τον φαρμακό στη βάση του. Αυτή η αντίληψη  υπήρχε στη θρησκευτική πρακτική 

και στην κοινωνική σκέψη των Ελλήνων. Στον Όμηρο και στον Ησίοδο, η  γονιμότητα της 

γης, των κοπαδιών και των γυναικών εξαρτιόταν από το βασιλιά. Αν ήταν "αμύμων",  με 

σωστή και δίκαιη κρίση η πόλη ευημερούσε. Διαφορετικά, αν  διέπραττε αδίκημα, τότε όλη 

η πόλη πλήρωνε για το σφάλμα του ενός. Γι' αυτό, όταν θεομηνία έπληττε έναν λαό, τότε ή 

θυσίαζαν  τον βασιλιά (μύθοι Λυκούργου, Αθάμαντα, Οίνοκλου) ή ο  βασιλιάς φόρτωνε την 

ευθύνη του σ' έναν φαρμακό. Τα δύο αυτά πρόσωπα  εμφανίζονται σαν άτομα υπεύθυνα 

για τη συλλογική σωτηρία της ομάδας. Ο φαρμακός αναλαμβάνει "από τα κάτω" έναν ρόλο 

ανάλογο με τον ρόλο που παίζει ο βασιλιάς" από τα πάνω". 

 

Ο Σοφοκλής όμως δεν απεικονίζει αυτή την πραγματικότητα αλλά την αμφισβητεί. Γιατί 

στον Οιδίποδα υπάρχουν και οι δύο ιδιότητες. Το υπερ-ανθρώπινο (ο θεϊκός βασιλιάς) και 

το υπο-ανθρώπινο (το μίασμα) σμίγουν και συγχέονται μέσα στο ίδιο πρόσωπο. 

Προτείνεται στους θεατές το εξής μήνυμα: ο άνθρωπος δεν είναι ένα ον που θα μπορούσε 

κανείς να περιγράψει ή να το ορίσει. Είναι ένα πρόβλημα, ένα αίνιγμα, που προσπαθεί 

κανείς συνεχώς να το  λύσει.  
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7. Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 

Όταν ο Οιδίποδας λύνει το αίνιγμα της  Σφίγγας, η γνώση αφορά κατά κάποιον τρόπο αυτόν 

τον ίδιο. Ποιό είναι αυτό το ον, ρωτά η ποικιλωδός Σφίγγα, που είναι ταυτόχρονα "δίπουν 

τρίπουν, τετράπουν"; 

 

Για τον Οιδίποδα το μυστήριο είναι μονάχα φαινομενικό: πρόκειται σίγουρα για τον ίδιο, 

πρόκειτει για τον άνθρωπο. Αυτή όμως η απάντηση είναι μια φαινομενική μόνο γνώση που 

κρύβει το πραγματικό πρόβλημα: τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο Οιδίποδας; Η 

ψευτοαπάντηση του Οιδίποδα του ανοίγει διάπλατα τις πύλες της Θήβας. Κάνοντάς τον 

όμως αρχηγό του κράτους, η απάντηση αυτή πραγματώνει την αληθινή του ταυτότητα του 

πατροκτόνου και του αιμομείκτη 

 

Έτσι αντί να ενσωματωθεί οριστικά στη Θήβα που είναι η πατρίδα του, αντί να στεριώσει 

στον θρόνο, όχι μόνο σαν ξένος τύραννος αλλά και σαν νόμιμος γιος του βασιλιά, μετά την 

αναγνώριση είναι ένα τέρας, στο οποίο μπλέκονται και ταυτίζονται οι τρεις γενιές του 

σογιού ( παιδί, πατέρας, παππούς), ένα μίασμα, που πρέπει να διωχτεί μια για πάντα από 

την πόλη, να αποβληθεί από τον ανθρώπινο κόσμο. 

 

Η νίκη του Οιδίποδα στην ερώτηση της Σφίγγας, αντί να τον ταυτίσει με την απάντηση που 

έδωσε στο αίνιγμα, τον ταυτίζει με την ίδια την ερώτηση. Διατυπωμένο από τη Σφίγγα  το 

αίνιγμα του ανθρώπου έχει τη λύση του. Αλλά μια λύση που στρέφεται ενάντια στον νικητή 

του τέρατος, για να τον κάνει να φανεί ο ίδιος σαν τέρας, σαν άνθρωπος με μορφή 

αινίγματος, κι ενός αινίγματος που αυτή τη φορά δεν έχει απάντηση. 

  

Όταν ο άνθρωπος, για να μάθει τι ακριβώς είναι, προχωρεί την έρευνα ως τις ακρότατες 

συνέπειές της, όπως έκανε ο Οιδίποδας, τότε αποκαλύπτεται αινιγματικός, ανερμάτιστος, 

χωρίς δικό του αποκλειστικό χώρο, χωρίς σταθερή σύνδεση, χωρίς καθορισμένη ουσία, 

ταλαντευόμενος ανάμεσα στον ισόθεο και τον τιποτένιο. Το πραγματικό του μεγαλείο 

βρίσκεται σ' αυτό ακριβώς που εκφράζει την αινιγματική του φύση, δηλαδή στην ερώτηση. 

 

Συνοψίζοντας, η τραγωδία Οιδίπους Τύραννος είναι ην τραγωδία αναζήτησης ταυτότητας, η 

επώδυνη πορεία του ανθρώπου  προς τη γνώση του εαυτού του και του κόσμου ,μια 

ατελεύτητη πορεία  στο χρόνο. 

 

Μαρία Τσαγκαράκη 

πρόεδρος  Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας 
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Η αμφιλογία της Οιδιπόδειας γλώσσας 

στ. 59 κ.ε.  ".....ευ γαρ οίδ'  ότι 
                    νοσείτε πάντες, και νοσούντες, ως εγώ 
                    ουκ έστιν όστις εξ ίσου νοσεί. 
                     το μεν γαρ άλγος εις εν έρχεται 
                    μόνον καθ' αυτόν, κουδέν ' άλλον, η δ'εμή  
                    ψυχή πόλιν τε καμέ και σ' ομού στένει." 
Ο Οιδίποδας εννοεί την φροντίδα για όλους αλλά  "η μετά περιπετείας αναγνώρισις" θα 
αποδείξει ότι ο ίδιος είναι το μίασμα, η νόσος. 
 
στ.122-125 "ΚΡ. ληστάς έφασκε συντυχόντας ου μιά 
                              ρώμη κτανείν  νιν, αλλά συν πλήθει χερών. 
                       ΟΙ. πώς ουν ο ληστής, ει τι μη ξυν αργύρω 
                              επράσσετο.........." 
Ο Κρέοντας μιλά για ληστές (στον πληθυντικό ) που σκότωσαν τον Λάιο. Ο Οιδίποδας  
υποψιαζόμενος τον Κρέοντα για πιθανό ένοχο, χρησιμοποιεί τον ενικό. Έτσι όμως χωρίς να  
το ξέρει καταδικάζει τον εαυτό του. 
 
στ.132 " ΟΙ. αλλ' εξ υπαρχής εγώ φανώ." 
Ο Οιδίποδας υπερηφανεύεται ότι θα φανερώσει από την αρχή, όσα μείνανε άγνωστα. 
Όμως σ' αυτό το "φανώ"  υπάρχει κάτι που δε λέει ο Οιδίποδας αλλά καταλαβαίνει ο 
θεατής. "Εγώ φανώ". Εγώ είμαι που θα φανερώσω τον δολοφόνο,  εννοεί ο Οιδίποδας.  
Θ' ανακαλύψω πως εγώ ο ίδιος είμαι ο δολοφόνος, καταλαβαίνει ο θεατής. 
 
στ.135 "ΟΙ. ώστ' ενδίκως όψεσθε καμέ σύμμαχον." 
Η λέξη "ενδίκως" είναι νομικός όρος που τον χρησιμοποιεί συνήθως ο στενός συγγενής του 
νεκρού. Ο Οιδίποδας χρησιμοποιεί τη λέξη με την έννοια: σύμφωνα με το δίκιο. Ο θεατής 
όμως καταλαβαίνει και την πρώτη σημασία, αφού ξέρει. 
 
στ.141 "ΟΙ. κείνω προσαρκών ουν εμαυτόν ωφελώ." 
Ο Οιδίποδας εξηγεί ότι υπερασπιζόμενος τον Λάιο, θα ωφελήσει τον εαυτό του. Οι θεατές 
όμως γνωρίζουν ότι με την ανακάλυψη του δολοφόνου του Λάιου θα καταστρέψει τον 
εαυτό του. 
 
στ.258-265 " ΟΙ...................νυν δ' επεί κυρώ τ' εγώ 
                            έχων μεν αρχάς, ας εκείνος είχε πριν, 
                            έχων δε λέκτρα και γυναίχ' ομόσπορον, 
                            κοίνων τε παίδων κοίν' αν, ει κείνω γένος 
                             μη δυστύχησεν, ην αν εκπεφυκότα, 
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                             νυν δ' ες το κείνου κράτ' ενήλαθ' η τύχη. 
                             ανθ' ων εγώ τάδ', ωσπερεί τουμού πατρός, 
                             υπερμαχούμαι....................................." 
Όλο το χωρίο με το συμπέρασμά του "θ' αγωνιστώ για όλα αυτά, σαν να μου ήταν ο Λάιος 
πατέρας" είναι διφορούμενο. Πιο συγκεκριμένα: 
α)"κυρώ έχων αρχάς": ο Οιδίποδας εννοεί ότι κατέχει την εξουσία νόμιμα, αφού του την 
παραχώρησαν οι Θηβαίοι ως αμοιβή. Η αλήθεια που άθελά του λέει, είναι ότι την κατέχει 
κληρονομικά. 
β)" έχων δε λέκτρα και γυναίχ' ομόσπορον": ο Οιδίποδας θέλει να πει ότι γονιμοποιεί, 
σπερματίζει την ίδια γυναίκα με τον Λάιο. "Ομόσπορος" όμως συνήθως σημαίνει: αυτός 
που γεννήθηκε από τον ίδιο σπόρο, που έχει σπαρεί στην ίδια γυναίκα,  ότι ανήκει στο ίδιο 
σόι. Αυτή την αλήθεια τη αγνοεί ο Οιδίποδας αλλά την εκφράζουν άθελά  του τα λόγια του 
και την κατανοούν οι θεατές. 
γ)" κοίνων τε παίδων κοίν' αν , ει κείνω γένος μη δυστύχησεν": θα είχαμε κοινά παιδιά, λέει 
ο Οιδίποδας, αν δεν είχε μείνει ο Λάιος χωρίς παιδιά. Με μια δεύτερη σημασία, αν ο γιος 
του δεν ήταν τόσο δυστυχισμένος (προφανώς ισχύει η δεύτερη). 
 
στ.397"ο μηδέν ειδώς Οιδίπους, έπαυσα νιν, 
              γνώμη κυρήσας ουδ' απ' οιωνών μαθών." 
Ο Οιδίποδας κάνοντας λογοπαίγνιο με το όνομά του, καυχιέται για τη λύση του αινίγματος 
της Σφίγγας. Στην πραγματικότητα δεν ξέρει τίποτε, αφού δεν ξέρει τίποτα για τον εαυτό 
του. Δεν ξέρει ποιός πραγματικά είναι. 
 
στ.1080-1083" εγώ δ' εμαυτόν παίδα της Τύχης νέμων 
                            της ευ διδούσης ουκ ατιμασθήσομαι. 
                             της γαρ πέφυκα μητρός. οιδε συγγενείς  
                             μήνες με μικρόν και μέγα διώρισαν 
Ο Οιδίποδας εξακολουθεί να καυχιέται πως είναι παιδί της καλοδότρας  Τύχης, που 
αντιστρέφει στο πέρασμα των χρόνων την κατάστασή του, τον έκανε από "μικρόν " που 
ήταν "μέγαν". Αμφιλογία και ειρωνεία των λέξεων: δεν είναι το παιδί της Τύχης αλά το 
θύμα της. Η αναστροφή γίνεται σε αντίθετη κατεύθυνση: ξαναφέρνει τον "μέγαν" 
Οιδίποδα, τον ισόθεο, στις διαστάσεις του πιο "μικρού", του τιποτένιου. 
 
 

Η αναστροφή στο μεγαλείο του Οιδίποδα 
 

Οι όροι που χαρακτηρίζουν τον Οιδίποδα στο αποκορύφωμα της δόξας του, αποσχίζονται ο 
ένας μετά τον άλλο από τον ίδιο για να αποδοθούν σε θεϊκά πρόσωπα. Το μεγαλείο τού 
Οιδίποδα εκμηδενίζεται στο βαθμό που επιβεβαιώνεται  με αντιθετικό και καθαρό τρόπο 
το μεγαλείο των θεών. π.χ. 
 
στ.14"αλλ', ω κρατύνων Οιδίπους χώρας εμής," 
στ.903"ΧΟ.αλλ΄ω κρατύνων, είπερ ορθ΄ακούεις, Ζευ" 
 
στ.41-42:"ΙΕ. ικετεύομεν πάντες οίδε πρόστροποι 
                        αλκήν τιν' ευρείν  ημίν,.................." 
στ. 188-89"ΧΟ...................,ω χρυσέα θύγατερ Διός 
                         ευώπα πέμψον αλκάν." 
 
στ.47-48:"ΙΕ..........ως σε νυν μεν ήδε γη 
                      σωτήρα κλήζει της πάρος προθυμίας" 
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στ.150 : "ΙΕ. Φοίβος δ' ο πέμψας τάσδε μαντείας άμα 
                       σωτήρ θ' ίκετο και νόσου παυστήριος." 
 
στ. 237:"ΟΙ. τήσδε, ης εγώ  κράτη  τε και θρόνους νέμω," 
στ.201:"ΧΟ. αστρπάν  κράτη νέμων, ω Ζευ πάτερ," 
 
στ.441:"ΟΙ.τοιαύτ' ονείδιζε οις  εμ' ευρήσεις μέγαν" 
στ.871:"ΧΟ.μέγας εν τούτοις θεός, ουδέ γηράσκει." 
 

 
 

Χαρακτηρισμοί του Οιδίποδα πριν την αναγνώριση 
 

στ.8: "ο πασι κλεινός Οιδίπους καλούμενος" 
στ.31:"θεοίσιν ισούμενος" 
στ.33:" ανδρών τε πρώτον..." 
στ.40:"ω κράτιστον πάσιν Οιδίπου κάρα" 
στ.46:"ω βροτών άριστε........" 
 
 

Χαρακτηρισμοί του Οιδίποδα μετά την αναγνώριση 
 

στ.1187: "ίσα και το μηδέν" 
στ.1204:"....τις αθλιώτερος;" 
στ.1345:"....τον μέγ' ολέθριον, 
                 τον καταρότατον, έτι δε και θεοίς 
                   εχθρότατον δε βροτών." 
στ.:1397"νυν γαρ κακός τ' ων................" 
στ.1433"προς κάκιστον άνδρα εμέ"`  
στ.:1157" αλλά θεοις γ΄έχθιστος ήκω" 
 

 
 
 

*  Εισήγηση προγραμματισμένη για το 42ο Συνέδριο της Π.Ε.Φ. που τελικώς δεν 
εκφωνήθηκε. 
 
 
 
 


