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Χαρακτηριστικά των τραγικών ηρώων  
στον Άμλετ του Σαίξπηρ. Α΄ 
  
Ευαντίνη (Κωνσταντίνα – Ευαγγελία) Στάμου, Γ6 

 

Τα χαρακτηριστικά του τραγικού ήρωα είναι τα ακόλουθα:  

  
 Έχει υψηλή κοινωνική θέση και να είναι ανώτερος από τον κοινό θνητό  

o Ο Άμλετ είναι ανώτερος κοινωνικά, όμως δείχνει αγάπη και 

συγκατάβαση στους κατώτερούς του και τους πλησιάζει σαν 

να είναι ίσοι. Σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο του έργου όμως 

δεν δείχνει ιδιαίτερη συμπάθεια στους κωμικούς, επειδή είναι 

λαϊκοί άνθρωποι και λένε ό,τι συμβαίνει χωρίς ωραιοποίηση. 
 Κάτι περίεργο/σημαδιακό έχει συμβεί στη γέννησή του  

o Την ημέρα που γεννήθηκε ο νέος ΄Αμλετ, ο παλιός ΄Αμλετ, 

δηλαδή ο πατέρας του, νίκησε τον ανίκητο Φορτεμπά. 
 Είναι γενναίος και ριψοκίνδυνος.  

o Όταν ο Λαέρτης, γιός του Πολώνιου, ζήτησε να ξιφομαχήσει 

με τον ΄Αμλετ για να αποκατασταθεί η τιμή του πατέρα του, 

ο ΄Αμλετ δέχθηκε και δεν δείλιασε ούτε στιγμή, παρόλο που 

ήξερε πως ο Λαέρτης ήταν καλύτερος από αυτόν σε αυτόν 

τον τομέα. Επίσης περνάει πολλά βάσανα και προσπαθεί να 

μην ταπεινωθεί. 
 Είναι έξυπνος 

o Όταν ο ΄Αμλετ μαθαίνει από το φάντασμα την πραγματική 

αιτία θανάτου του πατέρα του, δεν δρα επιπόλαια, αλλά 

προσπαθεί να βρει την κατάλληλη στιγμή για να εκδικηθεί 

τον θείο του Κλαύδιο. 
 Αγωνίζεται για την τιμή της οικογένειάς του  

o Ο Άμλετ θέλει να πάρει εκδίκηση σκοτώνοντας τον θείο του 

Κλαύδιο, ο οποίος σκότωσε τον πατέρα του και εξέθεσε την 

μητέρα του και γι’ αυτό ήθελε να αποκαταστήσει την τιμή 

της οικογένειας. Έτσι μόνο γι’ αυτό αγωνιζόταν. 
 Είναι όμορφος  

o Ο Άμλετ φαίνεται πως είναι όμορφος από τις αναλυτικές 

περιγραφές, αλλά και από το γεγονός ότι η πιο όμορφη του 

παλατιού, η Οφηλία, τον ερωτεύεται. 
 Είναι πάντα καλός 

o Εκτός από τη στιγμή που τυφλώνεται και διαπράττει ύβρη, 

αλλοιώνεται κάπως ο χαρακτήρας του από το πάθος που τον 

τυφλώνει, παρουσιάζεται τόσο καλός και αγαθός που 
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μάλιστα μερικοί πιστεύουν πως μπορούν να τον κοροϊδέψουν 

και να τον εκμεταλλευτούν με χαρακτηριστικό παράδειγμα 

τον θείο του Κλαύδιο. Όμως στο τέλος ο Κλαύδιος 

καταλαβαίνει πόσο λάθος έκανε και μάλιστα πληρώνει αυτό 

το λάθος του με θάνατο. Η καλοσύνη του φαίνεται στο 

γεγονός ότι, παρόλο που είχε κόντρα με τον Λαέρτη, μετά 

την ξιφομαχία και λίγο πριν τον θάνατό τους, 

συμφιλιώθηκαν και απέκτησαν και πάλι αγνή καρδιά και 

ψυχή. 
 Οι νεκροί τιμώνται ανάλογα με την αξία τους με δώρα και τιμές 

o Στον τάφο του Άμλετ τοποθετήθηκαν πολλά δώρα και 

πολλά όπλα ως ένδειξη τιμής απέναντι στις στρατιωτικές 

του ικανότητες. Επιπλέον πέθανε με αξιοπρέπεια. 

 Στο έργο υπάρχει πολλές φορές περιπέτεια, δηλαδή μεταστροφή της 

τύχης των ηρώων, συνήθως από την ευτυχία στη δυστυχία και το 

αντίστροφο και με απότομη πτώση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι μόλις ο ΄Αμλετ έμαθε για το θάνατο της αγαπημένης του 

Οφηλίας και έτσι από την ευτυχία βρέθηκε πάλι στη δυστυχία. 

 Στο έργο υπάρχει και αναγνώριση, δηλαδή μετάβαση του ήρωα από την 

άγνοια στη γνώση. Ο ήρωας του έργου, ο ΄Αμλετ, μαθαίνει τον 

πραγματικό τρόπο θανάτου του πατέρα του από το φάντασμα. 

 Στο έργο υπάρχει τραγική ειρωνεία, δηλαδή ο αναγνώστης γνωρίζει 

την αλήθεια που αγνοούν οι ήρωες. Ο Άμλετ, δύο φίλοι του και ο 

αναγνώστης, ξέρουν πως ο ΄Αμλετ θέλει να εκδικηθεί για τον 

θάνατο του πατέρα του σκοτώνοντας τον Κλαύδιο, κάτι που 

αγνοούν οι υπόλοιποι ήρωες. 
 Υπάρχει σύγκρουση του τραγικού ήρωα με τη μοίρα και την ανάγκη.  

o Η τραγική μοίρα εδώ μπορεί να ταυτιστεί με τον Θεό και 

παρουσιάζεται ανεξιχνίαστη, αφού δυνάμεις εξωκοσμικές 

και ανώτερες αρχίζουν, κατευθύνουν και τελειώνουν το 

δράμα. Παράδειγμα είναι το φάντασμα που χαρακτηρίζεται 

σαν μια μορφή αινιγματική. 
 Ο τραγικός ήρωας έχει σκοτεινούς στοχασμούς για την αξία της ζωής. 

Είναι απογοητευμένος απ’ όλα, δηλαδή από τον έρωτα, τη φιλία και 

σκέφτεται την αυτοκτονία και το θάνατο. 
 Ο τραγικός ήρωας επιδεικνύει «ύβριν».  

Όσοι πέθαναν στο έργο διέπραξαν σε κάποιο σημείο ύβρη, δηλαδή 

αλαζονική συμπεριφορά. Προσβλήθηκαν από την άτη, την 

πνευματική τύφλωση, που προκλήθηκε από τον Θεό και παρέσυρε 

τους ανθρώπους στην καταστροφή. Ο Άμλετ ονομάζει την άτη, 

σκόνη που θολώνει του μυαλού το μάτι. Η ύβρις προκαλεί την τίσιν, 

τη θεϊκή τιμωρία, που με τη σειρά της προκαλεί τη δίκη, τη 

δικαιοσύνη, η οποία αποκαθιστάται με το θάνατο. 



2
ο
 Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών 

 

 Ύβρις Κλαύδιου: «Στην προσευχή να πέσω δεν το μπορώ, κι 

ας είναι ο πόθος μου σφοδρός όσο κι η θέληση, τη δυνατή μου 

πρόθεση πιο δυνατό το κρίμα μου τηνε νικάει» 

 ΄Υβρις Λαέρτη: «Με τέτοια εγώ δεν κοροϊδεύομαι, στο διάολο η 

πειθαρχία! στη μαύρη κόλαση όρκοι! πίστη, συνείδηση στα τάρταρα 

ας βουλιάξουν. Δε λογαριάζω θεία κρίση!»  

(…) «θα τονε σφάξω μες στην εκκλησία!» 

 ΄Υβρις του βασιλιά Άμλετ του πρώτου, τον οποίο σκότωσε ο 

θείος Κλαύδιος. Λόγια Άμλετ: «Δες πόση χάρη έχει απλωθεί σ’ αυτό 

το πρόσωπο, σγουρά Υπερίονα, του Δία το ίδιο μέτωπο, ματιά σαν 

του ΄Αρη, φοβερίζει και προστάζει, κορμοστασιά σαν του Ερμή του 

αγγέλου, μόλις ακροπατεί σε κορυφή ουρανοφιλούσα. Σύνθεση 

τόντι και μορφή που επάνω της ο κάθε Θεός λες κι έχει βάλει τη 

σφραγίδα του να εγγυηθούν στον κόσμο για έναν άντρα, αυτός 

ήταν ο άντρας σου».  

Αυτό θεωρείται ύβρις καθώς φαίνεται να αναμετριέται με τους 

Θεούς. Μάλιστα πιο παλιά, για να αποφύγουν το «φθόνο» των 

θεών, όταν ένα παιδί ήταν πολύ όμορφο, του δημιουργούσαν μια 

ατέλεια, παραδείγματος χάριν του κόβανε ένα δάχτυλο των χεριών. 

 ΄Υβρις του πρίγκιπα Άμλετ. Λόγια Λαέρτη: «Ο Μυστικός 

ενταφιασμός του (δηλαδή του Πολώνιου, που πραγματοποίησε ο 

΄Αμλετ) δίχως στολισμό βαρύτιμο, δίχως σπαθί, παράσημα στο 

λείψανό του επάνω, ούτε πομπή μεγάλη, ούτε τιμητική παράταξη, 

κράζουνε σαν για ν’ ακουστεί από τον ουρανό στη γη, πως πρέπει 

να εξετάσω».  

Ο ΄Αμλετ δεν τίμησε τον νεκρό με τα δώρα και την τελετή που του 

πρέπει και αυτό θεωρείται ασέβεια. Επίσης πρόσβαλε τη Θεά Τύχη: 

«Έξω, συ, πόρνη τύχη! Όλοι εσείς Θεοί, σε γενικό συμβούλιο πάρτε 

της τη δύναμη».  

Τέλος προσβάλλει τη Θεά ΄Ατη και της αποδίδει το φταίξιμο για το 

θάνατο του Πολώνιου. Η άτη, δηλαδή η τύφλωση, προκαλεί την 

τρέλα.  

«Ποιος το κάνει; η τρέλα του, αν είν’ έτσι, τότε κι ο ΄Αμλετ είν’ απ’ 

τους αδικημένους». Ουσιαστικά δίνει το φταίξιμο στους Θεούς, 

προσπαθώντας να δικαιολογήσει τις πράξεις του. Αυτό το γεγονός 

μοιάζει με το περιστατικό του καυγά του Αχιλλέα με τον 

Αγαμέμνονα. Ο Αγαμέμνονας παρόλο που έχει καταλάβει και 

συνειδητοποιήσει το λάθος του, φοβάται να το παραδεχτεί, γι’ αυτό 

αποδίδει το φταίξιμο στους Θεούς, με την αναφορά στην άτη. 

 Η Οφηλία πέθανε από τη ντροπή και τη λύπη που ένιωθε για 

το θάνατο του πατέρα της. 

 Η Γερτρούδη δεν τίμησε όπως έπρεπε και άξιζε τον νεκρό της 

άντρα, κάτι το οποίο θεωρείται ασέβεια. 
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 Ο Πολώνιος, ο Ροζενκραντς και ο Γυλδενστερν διέπραξαν 

έμμεσα ύβρη και πέθαναν, επειδή συμφωνούσαν και επαινούσαν 

τις ύβρεις των παραπάνω. 

 

Στο τέλος του τραγικού αυτού έργου έρχεται η αποκατάσταση της 

δικαιοσύνης και η κάθαρση, με το θάνατο των ηρώων που διέπραξαν ύβριν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


