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Σοφοκλέους, Οιδίπους τύραννος 

Ελευθερία Σφενδουράκη , Γ6  

Γιατί ο Οιδίποδας είναι τραγικός ήρωας; 

 

     Κατά τη γνώμη μου ο Οιδίποδας είναι ο τραγικότερος ήρωας από όλους 

όσους έχουμε ήδη συναντήσει. Ζει μια μεγάλη περιπέτεια, μια 

μεταστροφή από την ευτυχία στη δυστυχία. Αρχικά διοικεί μια πόλη ως 

βασιλιάς και όλοι το σέβονται. Είναι παντρεμένος, πλούσιος και έχει 

παιδιά. Ξαφνικά όμως, μετά από αρκετή έρευνα, συνειδητοποιεί πως έχει 

παντρευτεί την ίδια του τη μητέρα και έχει σκοτώσει τον ίδιο του τον 

πατέρα. Τα παιδιά του είναι και αδέλφια του και η σύζυγός του είναι 

ταυτόχρονα και η μητέρα του. Την ίδια στιγμή το καταλαβαίνει και η 

Ιοκάστη και αυτοκτονεί. Στη συνέχεια για τον ίδιο λόγο, ο κεντρικός 

ήρωας καρφώνει αγκάθια  στα μάτια του και ζητά την εξορία του. 

  Ένα πολύ βασικό στοιχείο τραγικότητας του ήρωα είναι η τραγική 

ειρωνεία που τη συναντάμε σε πάρα πολλά σημεία. 

 Στο στίχο 175 ο Οιδίποδας λέει για τον αληθινό του πατέρα: «Τον έχω 

ακουστά, ποτέ μου δεν τον είδα», ενώ στην πραγματικότητα τον είδε 

μόλις τον σκότωνε. Στο στίχο 180 ρωτά πού βρίσκονται οι δολοφόνοι του 

Λάιου, δηλαδή αυτός. Στο στίχο 185 ρωτά πού πέθανε ο παλιός βασιλιάς 

και στους στίχους 224-225 λέει: «Το χέρι που τον σκότωσε μπορεί και ‘μένα 

να θελήσει να σκοτώσει». Στους στίχους 320-334 ανακοινώνει πως όποιος 

ξέρει τον ένοχο για τη δολοφονία πρέπει να τον καταγγείλει άφοβα, 

στους στίχους 334-358  τον καταριέται και στους στίχους 359-362 λέει: «Και 

καταριέμαι στο κεφάλι μου να πέσουν οι κατάρες, αν τον φιλοξενήσω στην 

εστία μου γνωρίζοντας την ενοχή του», χωρίς βέβαια να ξέρει ότι είναι ο 

ίδιος. Στη συνέχεια λέει πάλι για το Λάιο: «Θα παλέψω με τους πάντες και 

τα πάντα σαν να ‘τανε πατέρας μου», που ήταν. Ύστερα, στους στίχους 

1047-1073, η Ιοκάστη αμφισβητεί τους μάντεις έχοντας ως επιχείρημα ότι 

της είχαν δώσει χρησμό ο οποίος δε βγήκε αληθής, ενώ στην 

πραγματικότητα βγήκε. Μετά ξανασυναντάμε τραγική ειρωνεία στους 

στίχους 1410-1423, όπου ο Οιδίποδας νομίζει ότι γλύτωσε από την 

προφητεία επειδή πέθανε ο Πόλυβος, ενώ ο θάνατός του δεν έπαιξε 
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κανένα ρόλο και τέλος, στους στίχους 1492-1495, όπου ο κεντρικός ήρωας 

λέει την εξής φράση: «Ένας τυχαίος και ο πατέρας μου (εννοώντας τον 

άντρα που το μεγάλωσε) δεν είναι ίσα και όμοια», ενώ στ’ αλήθεια ο 

κανονικός του πατέρας είναι ο Λάιος. 

 


