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Σαίξπηρ,         

 

Τα χαρακτηριστικά του τραγικού ήρωα 

 
Οδυσσέας Τσουκνίδας, Γ6  

 

 

 

Ο Οθέλλος στην ομώνυμη τραγωδία του Σαίξπηρ έχει τα χαρακτηριστικά του 

τραγικού ήρωα που είδαμε και στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Η τραγικότητά του 

βρίσκεται στο γεγονός ότι καταλήγει να δολοφονεί την ίδια του την γυναίκα, εξαιτίας 

μιας πλεκτάνης που όταν την ανακαλύπτει οδηγείται στην αυτοκτονία.  

“Μάταια καυχήματα: τη μοίρα του κανείς δεν την ελέγχει”, λέει χαρακτηριστικά στη 

2η σκηνή της 5ης πράξης, συνοψίζοντας με αυτά τα λόγια την σύγκρουσή του με τη 

Μοίρα, κάτι που είναι η ουσία της τραγωδίας. 

 

Στο συγκεκριμένο έργο του Σαίξπηρ ο Οθέλλος έχει άλλο ένα χαρακτηριστικό του 

τραγικού ήρωα, ο οποίος είναι πάντα καλός, κάτι που αποκαλύπτεται στην 1η σκηνή 

της 1ης πράξης. Εκεί ο Δόγης της Βενετίας λέει στον πατέρα της Δυσδαιμόνας, ο 

οποίος αρνείται να τη δώσει ως σύζυγο στον Οθέλλο: “Και, ευγενέστατε άρχοντά μου, 

εάν η αρετή δεν είναι παρά μία από τις μορφές του κάλλους, ο γαμπρός σου, ο μαύρος, 

είναι πιο όμορφος από πάμπολλους άλλους”. Ακόμα οι κακές πράξεις, η ζήλεια, η 

δολοφονία της γυναίκας του, στις οποίες προβαίνει ο Οθέλλος, οφείλονται στο 

γεγονός ότι του έχει πει ψέματα ο Ιάγος. Αντίστοιχα και στην Ελένη του Ευριπίδη, αν 

και στον μύθο η Ελένη έχει τον ρόλο της κακής και ύπουλης γυναίκας, όταν παίρνει 

τον κεντρικό ρόλο στο έργο, ακολουθεί έναν άλλο μύθο στον οποίο είναι καλή και 

αδικημένη από τους θεούς.  

 

Ο τραγικός ήρωας μάθαμε ακόμα ότι έχει βασιλική ή αριστοκρατική καταγωγή, κάτι 

που μας αποκαλύπτει ο Οθέλλος για τον εαυτό του στη 2η σκηνή της 1ης πράξης, 

λέγοντας τα εξής λόγια: “θα το δηλώσω: πως ρίζα και καταγωγή μου είναι αίμα 

βασιλικό”. Θυμίζουμε ότι και η Ελένη είχε βασιλική καταγωγή και μάλιστα ήταν 

βασίλισσα.  

 

Επίσης ο τραγικός ήρωας είναι γενναίος, έχει περάσει πολλές κακουχίες και έχει 

κάνει πολλά κατορθώματα. Έτσι έχει αποκτήσει τιμή, δηλαδή έχει γίνει αποδεκτός 

από την κοινωνία. Αυτό στην περίπτωση του Οθέλλου ισχύει. Όπως λέει και ο Ιάγος 

στον Ροδρίγο στην πρώτη πράξη: “Όλοι το ξέρουν κατά βάθος πως δεν υπάρχει άλλος 
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του δικού του αναστήματος να ηγηθεί της εκστρατείας, που όλους μας ενδιαφέρει τόσο”. 

Έτσι και στην Ελένη ο Μενέλαος είναι ένας από τους τρανούς πορθητές τις Τροίας. 

 

Επιπλέον, στοιχείο στην τραγωδία είναι και η αναγνώριση, το πέρασμα από την 

άγνοια στη γνώση. Συγκεκριμένα ο Οθέλλος, αν και δεν μαθαίνει για κάποια 

συγγενική σχέση δύο προσώπων, κάτι που γίνεται πολλές φορές στις τραγωδίες, 

μαθαίνει για την υποτιθέμενη απιστία της γυναίκας του και αυτό οδηγεί τη ζωή του 

σε περιπέτεια, δηλαδή σε μεταστροφή της τύχης του από ευτυχία σε δυστυχία. Στην 

Ελένη αντίθετα, η αναγνώριση έφερε στον Μενέλαο μεταστροφή της τύχης του από 

δυστυχία σε ευτυχία. 

 

Επίσης σε αυτήν την τραγωδία όπως και σε άλλες (π.χ. Αίας) υπάρχει τύφλωση του 

τραγικού ήρωα. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση την τύφλωση δεν την προκαλούν οι 

θεοί αλλά ο Ιάγος και δεν είναι για καλό σκοπό, όπως στον Αίαντα, τον οποίο 

τύφλωσε η Αθηνά για να μη σκοτώσει τους Αχαιούς. 

 

Η τραγική ειρωνεία είναι ένα άλλο στοιχείο που υπάρχει στις τραγωδίες. Στην Ελένη ο 

Θεοκλύμενος δεν γνώριζε ότι ο ναυαγός που εμφανίστηκε στο παλάτι του είναι ο 

Μενέλαος ενώ οι θεατές το γνώριζαν. Έτσι και στον Οθέλλο το κοινό ξέρει τα σχέδια 

του Ιάγου ενώ ο Οθέλλος όχι και γι’ αυτό πέφτει στην παγίδα του. 

 

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του Οθέλλου ταιριάζουν με τα πρότυπα της τραγωδίας 

και ειδικά τα λόγια που λέει στο τέλος ο Οθέλλος στη νεκρή Δυσδαιμόνα: “Σε φίλησα 

πριν σε σκοτώσω: θα σε ξαναφιλήσω και πάνω στα χείλη σου θα ξεψυχήσω”, δείχνουν 

την τραγικότητά του. 

 

 

* Όλα τα αποσπάσματα είναι παρμένα από τη μετάφραση του Ερρίκου Μπελιέ, εκδόσεις 

Κέδρος. 


