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Χαρακτηριστικά των τραγικών ηρώων  
στον Άμλετ του Σαίξπηρ. Γ΄ 

 

Μαρία Τζαβέλλα, Γ6 

 

Ο Άμλετ, όπως καταλαβαίνουμε από την αρχή του έργου, έχει 

αριστοκρατική καταγωγή. Είναι πρίγκιπας της Δανίας, ο πατέρας του 

είναι βασιλιάς και η μητέρα του βασίλισσα. Ήταν ο επόμενος στη διαδοχή 

του θρόνου. Όπως μπορούμε να καταλάβουμε ο Άμλετ ήταν πολύ 

αγαπητός στον λαό, γι’ αυτό ο Κλαύδιος αποφάσισε να τον στείλει στην 

Αγγλία για να τον σκοτώσουν. Εκτός από αγαπητός όμως είναι και πολύ 

έξυπνος αφού ανακάλυψε το γράμμα που είχε γράψει ο Κλαύδιος, το 

οποίο έλεγε να τον αποκεφαλίσουν, και κατάφερε να γράψει ένα άλλο, το 

οποίο έλεγε να αποκεφαλίσουν τους συνοδούς του, και το έβαλε στη θέση 

του πρώτου γράμματος χωρίς να τον πάρει κανείς χαμπάρι. Στο έργο από 

πολύ νωρίς περνάει περιπέτεια αφού ο πατέρας του πεθαίνει. Αργότερα 

εμφανίζεται το φάντασμα του πατέρα του Άμλετ και του εξομολογείται 

ότι έχει δολοφονηθεί από τον θείο του, τον Κλαύδιο, για να ανέβει στο 

θρόνο. Εκτός των άλλων ο Κλαύδιος έχει παντρευτεί την πρώην νόμιμη 

βασίλισσα, τη μητέρα του Άμλετ. Έτσι το φάντασμα ζητά από τον Άμλετ 

να πάρει εκδίκηση. Ο πρωταγωνιστής περνάει βάσανα αφού θέτει το 

ερώτημα «να ζει κανείς ή να μη ζει». Στη συνέχεια δικαιολογεί το 

ερώτημά του λέγοντας «Τι είναι ευγενέστερο, να υπομένεις τις σαϊτιές και 

τα πετροβολήματα μοίρας απαίσιας ή να πολεμάς ενάντια σ’ ένα πέλαγο 

δεινά και να παλεύεις ως το τέλος σου;». Με αυτά τα λόγια μπορούμε 

επιπλέον να καταλάβουμε ότι ο Άμλετ έχει ταπεινωθεί. Ο Άμλετ είναι 

ένας αναποφάσιστος ήρωας, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ δράσης και 

αδράνειας, αποδοχής και άρνησης της μοίρας. Στις τελευταίες σκηνές 

ωστόσο ωθείται σε δράση και μέσα από ένα κύμα βίας, οδύνης και 

θανάτου βρίσκει τελικά και ο ίδιος τραγικό θάνατο. Όμως ο θάνατός του 

θεωρείται αξιοπρεπής αφού ο πρίγκιπας της Νορβηγίας, ο Φόρτενμπρας, 

διατάζει «να σηκώσουν τον Άμλετ στους ώμους σαν στρατιώτη και να τον 

αποθέσουν στο ύψωμα: περίβλεπτο!». Δικαιολογεί την διαταγή αυτή 

λέγοντας «Γιατί, αν είχε την τύχη να κυβερνήσει αυτός, θα ήταν βασιλιάς 
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απ’ τους καλύτερους!». Τέλος λέει να τον συνοδεύσουν στο ταξίδι του και 

στρατιωτικές τιμές.      

 


