


ΣΤΟΑ Ι ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 

 
ΘΥΡΑ 14: Ο ΣΟΦΟΚΛΗΣ  

 

Η ζωή του Σοφοκλή.―Η προςφορά του. 

 

Για τθ ηωι και τα ζργα του μεγάλου αυτοφ τραγικοφ υπάρχουν πολλζσ πλθροφορίεσ, που 

περιζχουν όμωσ πολλζσ αντιφάςεισ. Από τισ λίγεσ που μζνουν αςφαλείσ και πιςτζσ 

πλθροφοροφμεκα ότι ιταν γιοσ του οφίλλου και γεννικθκε ςτο διμο του Κολωνοφ των 

Ακθνϊν.  

 

φμφωνα με το Πάριο Χρονικό ο οφοκλισ πζκανε επί Άρχοντοσ Καλλίου (406-405 π.Χ.). 

Φαίνεται ότι γεννικθκε περί το 497/6 π.Χ. φηυγοσ του ιταν θ Νικοςτράτθ, από τθν οποία 

απζκτθςε τον επίςθσ τραγικό ποιθτι Ιοφϊντα. Από τθν ερωμζνθ του, εξ αλλοφ, Θεωρίδα τθ 

ικυωνία, απζκτθςε τον Αρίςτωνα. Ο γιοσ του τελευταίου, οφοκλισ και αυτόσ 

ονομαηόμενοσ, παρζςτθςε το 401 π.Χ. τον «Οιδίποδα επί Κολωνω». Ο οφοκλισ ιταν 

αρχθγόσ του χοροφ των νζων, όταν οι Ακθναίοι γιόρταηαν τθ νίκθ τθσ αλαμίνασ. Ζτυχε 

ευρείασ μορφϊςεωσ.  

 

Σθν τραγικι τζχνθ τθ διδάχκθκε με τισ τραγωδίεσ του Αιςχφλου. Για πρϊτθ φορά 

παρουςιάςκθκε μπροςτά ςτο ακθναϊκό κοινό το 468 π.Χ., όταν ιταν άρχοντασ ςτθν Ακινα 

ο Αψθφίων. Ο Πλοφταρχοσ διθγείται τον αγϊνα αυτό, κατά τον οποίο ο νεαρόσ οφοκλισ 

αντιμετϊπιςε και νίκθςε τον Αιςχφλο, που ιταν τότε 57 ετων και τον κεωροφςαν τον 

μεγαλφτερο τραγικό ποιθτι τθσ εποχισ του. Σο 438 π.Χ. νίκθςε και τον Ευριπίδθ. Κατά το 

433/2 ο οφοκλισ ιταν πρόεδροσ των «ελλθνοταμίων», όπωσ πλθροφοροφμεκα από 

επιγραφι. Κατά τα ζτθ 441-439 πιρε μζροσ ςτον πόλεμο εναντίον των αμίων ςαν 

ςυςτρατθγόσ του Περικλι. Σο 409, επί άρχοντοσ Γλαυκίππου, ο οφοκλισ πιρε το πρωτο 

βραβείο, για το ζργο του «Φιλοκτιτθσ».  

 

Για τον κάνατο του ποιθτι υπάρχουν διάφορεσ εκδοχζσ. Αυτό που είναι βζβαιο, είναι ότι 

πζκανε ςε πολφ μεγάλθ θλικία και ότι τάφθκε ςτον Κολωνό κοντά ςτον δρόμο που οδθγεί 

ςτθ Δεκζλεια. Ο Αργείοσ Λοβϊν, ποφ ζηθςε κατά τον 2ο π.Χ. αιϊνα, λζγει ότι ςτον τάφο του 

χάραξαν το παρακάτω επίγραμμα: 

«Κρφπτω τωδε τάφω Σοφοκλι πρωτεία λαβόντα τθ τραγικθ τζχνθ, ςχιμα το ςεμνότατον», 

τοφτο όμωσ  δεν είναι εξακριβωμζνο. 

 



Ο οφοκλισ είχε μελετιςει πολφ τον Όμθρο, γι' αυτό ονομάηεται Ομθρικόσ. Σα γνωμικά του 

γενικά ζχουν τθν προζλευςι τουσ από τα Ομθρικά ζπθ. Οι τραγωδίεσ του ζχουν 

περιπακζςτερθ πλοκι. Δεν ζχουν τθν πομπϊδθ φραςεολογία του Αιςχφλου, είναι όμωσ 

γεμάτεσ αδρά- και καμμιά φορά τραχζα- διανοιματα, που τα τοποκετεί και ς' αυτά ακόμθ 

τα ςτόματα των γυναικϊν, τθσ Ηλζκτρασ και τθσ Αντιγόνθσ. 

Ο οφοκλισ ειςιγαγε ςτισ τραγωδίεσ του οριςμζνεσ καινοτομίεσ:  

 Η ςπουδαιότερθ από αυτζσ είναι ότι αφξθςε τουσ υποκριτζσ από δφο ςε τρεισ. [Σον 
νεωτεριςμό αυτό τον ακολοφκθςε και ο Αιςχφλοσ ςτθν «Ορζςτειά» του (458)].  

 Δεφτερθ καινοτομία του ποιθτι είναι ότι αφξθςε τα μζλθ του χοροφ από 12 ςε 15. 
Με τον τρόπο αυτό θ ςυνδιάλεξθ με τον κορυφαίο του χοροφ ζγινε ευκολϊτερθ.  

 Κατά τθν παράδοςθ, επίςθσ, ο οφοκλισ υπιρξε ο εφευρζτθσ τθσ ςκθνογραφίασ 
και άλλων μικρότερων καινοτομιϊν.  

 Η πλοκι των ζργων του είναι τεχνικϊτατθ, οι χαρακτιρεσ των θρϊων του 
δαγράφονται με ενάργεια καί ηωθρότθτα.  

 Χαρακτθριςτικζσ επίςθσ είναι οι ζντεχνεσ λφςεισ των δραμάτων του και θ 
χρθςιμοποίθςθ τθσ λεγομζνθσ «τραγικισ ειρωνείασ».  

 

Οι Ακθναίοι εκτιμοφςαν πολφ τον οφοκλι, ο οποίοσ παρζμεινε διαρκϊσ ςτθν πατρίδα του 

χωρίσ να επιςκεφκι καμμία ξζνθ αυλι θγεμόνα, όπωσ ζκαναν ό Αιςχφλοσ, ο Ευριπίδθσ και 

οι αλλοι ποιθτζσ. 

 

 

 Οι τραγωδίεσ του Σοφοκλή 

 

Ο οφοκλισ υπιρξε πολυγραφότατοσ. υνζγραψε περί τα 120 δραματικά ζργα, από τα 

όποια ςϊηονται μόνον επτά: «Ηλζκτρα», «Οιδίπουσ τφραννοσ», «Οιδίπουσ επί Κολωνω», 

«Αντιγόνθ», «Τραχίνιαι», «Φιλοκτιτθσ» και «Αίασ». ϊηονται επίςθσ ελάχιςτα 

αποςπάςματα από μερικά από τα ζργα του, που χάκθκαν. 

 

1.«Αίας»: Από τον πλοφςιο μφκο του Αίαντα, ο οφοκλισ ζκανε επιλογι και διζπλαςε το 

υλικό, όςον αφορά ςτο ικοσ του ιρωα. Η τραγωδία αυτι για να διακρίνεται από τθν άλλθ, 

του ίδιου ποιθτι, που χάκθκε, ονομάςκθκε από τουσ μεταγενεςτζρουσ «Αίασ ο 

μαςτιγοφόροσ», γιατί, όταν ο ιρωασ πρωτοπαρουςιάηεται ςτθ ςκθνι, κρατεί ςτα χζρια του 

μαςτίγιο. 

 

Θζμα τθσ τραγωδίασ είναι θ εξζλιξθ του ςφοδροφ πάκουσ του Αίαντα να εκδικθκεί τουσ  

Ατρείδεσ, που -κατά τθ γνϊμθ του- τοφ ςτζρθςαν άδικα τα όπλα του Αχιλλζα. Σο πάκοσ του 

Αίαντα είναι τόςο μεγάλο, ϊςτε ζςφαηε και βαςάνιηε τα ποίμνια των Αχαιϊν, γιατί νόμιηε 



ότι βαςάνιηε τουσ εχκροφσ του. Αλλά ακόμθ μεγαλφτερθ από το πάκοσ, είναι θ θκικι του 

απόγνωςθ, όταν κατάλαβε τιείχε κάμει, και ςκζπτεται: 

«Αλλ' ι καλώσ ηθν ι καλώσ τεκνθκζναι τον ευγενι χρι».  

 

Καί ενϊ πρϊτα οί κεατζσ καταλαμβάνονται από φρίκθ βλζποντασ το πάκοσ του Αίαντα, που 

δεν αιςκάνεται καμμιά μεταμζλεια γα τισ πράξεισ του, μζςα ςτθν παραφροςφνθ του, και 

απαντά με αλαηονεία ςτθ κεά Ακθνά, θ οποία τον ςυμβουλεφει να ηθτθςει ςυγγνϊμθ από 

τουσ εχκροφσ του, ο οφοκλισ με τθν τζχνθ του κατορκϊνει να μεταβάλει τθ φρίκθ ςε οίκτο 

για τον δυςτυχιςμζνο ιρωα. Γιατί παρουςιάηει τον Αίαντα ςαν πάςχοντα από Ιερι νόςο, 

από τιμωρία τθσ κείασ Δίκθσ, και θ ςυμπάκεια μεγαλϊνει με τθν αυτοκτονία του ιρωα, που 

δεν είναι ζκρθξθ τοφ πάκουσ του, αλλά αποτζλεςμα των ςυλλογιςμϊν του.  

Αλθκινό καυμαςμό προκαλεί ο μονόλογοσ του Αίαντα, ςτισ φράςεισ του οποίου υπάρχει 

κθςαυρόσ ιδεϊν, ςυναιςκθμάτων και πακϊν. Σο ζργο τελειϊνει με τθν ταφι του νεκροφ, 

που δίνει πλιρθ ικανοποίθςθ ςτον Αίαντα. Ζτςι ό οφοκλισ ςτθν τραγωδία του αυτι 

παρουςιάηει τθν τιμωρία τθσ αλαηονείασ και τθ διόρκωςθ τισ αδικίασ, ϊςτε να 

αποκαταςτακει θ αρμονία του θκικοφ κόςμου, που είχε διαταραχκεί. 

 

2. «Αντιγόνη». Πρόκειται για τθν τρίτθ από τισ τραγωδίεσ, που ο μεγάλοσ τραγωδόσ 

εμπνεφςκθκε από το μφκο του Οιδίποδα. Σα πρόςωπα τθσ τραγωδίασ είναι θ Αντιγόνθ, ο 

Κρζων, ο Αίμων, θ Ιςμινθ, ο φφλακασ και ο χορόσ των γερόντων.  

 

τθν τραγωδία αυτι τα ςυναιςκιματα, τα πάκθ και το ικοσ των προςϊπων βρίςκονται ςε 

ςφγκρουςθ. Ιδιαίτερα προζχει θ μορφι τθσ Αντιγόνθσ με το θκικό μεγαλείο τθσ ψυχισ τθσ. 

τον πρόλογο θ θρωίδα με ςυγκινθτικϊτατεσ εκφράςεισ φανερϊνει τθν απόφαςι τθσ να 

εκτελζςει το κρθςκευτικό και ςυγγενικό τθσ κακικον, να κάψει δθλ. τον αγαπθμζνο τθσ 

αδελφό. Η υψθλοφροςφνθ τισ Αντιγόνθσ γίνεται πιο φανερι ακόμθ, με τθν ςφγκριςθ 

ανάμεςα ς' αυτι και τθν δειλι αδελφι τθσ Ιςμινθ. 

 

Σολμθρι και υπεριφανθ αναδεικνφεται θ Αντιγόνθ κατά τον διάλογο τθσ με τον Κρζοντα 

και από κατθγορουμζνθ μεταβάλλεται ςε κατιγορο και ειρωνεφεται τον Κρζοντα, γιατί 

τόλμθςε, κοινόσ αυτόσ άνκρωποσ, να επιβάλει πράξεισ αντίκετεσ προσ τον κείο νόμο. 

Ακολουκεί θ ςκθνι, κατά τθν οποία θ άτολμθ και δειλι Ιςμινθ κζλει να ςυμμεριςκει τθν 

τφχθ τθσ αδελφισ τθσ, λζγοντασ ότι είναι και αυτι ςυνζνοχοσ. Τπεριφανθ, όμωσ, θ 

Αντιγόνθ αποκροφει τθ δικεν ςυνζνοχό τθσ και βαδίηει μόνθ προσ τθ ςκλθρι τιμωρία τθσ. 

Άδικα ο μνθςτιρασ τθσ και γιοσ του Κρζοντα Αίμων ηθτάει από τον πατζρα να ςϊςει τθν 

αγαπθμζνθ του. Θαυμάςιο είναι το τζλοσ τθσ τραγωδίασ, οπότε θ Αντιγόνθ, που για μια 

ςτιγμι είχε δειλιάςει, ανακτά το παλαιό ψυχικό ςκζνοσ τθσ και αποφαίνεται ότι θ 



μεγαλφτερθ ευτυχία για τον άνκρωπο είναι θ θρεμία τθσ ςυνειδιςεωσ ότι εξετζλεςε το 

κακικον του.  

 

Ο Κρζων ζπειτα από τισ απειλζσ του Σειρεςία, τρζχει να απελευκερϊςει τθν Αντιγόνθ, που 

είχαν κλείςει ηωντανι ςτο ςπιλαιο, αλλά είναι αργά πια.Η Αντιγόνθ ζχει πεκάνει και ο 

Αίμων αυτοκτονεί επί του πτϊματόσ τθσ. Ακολουκεί θ αυτοκτονία τισ ςυηφγου του Κρζοντα 

Ευρυδίκθσ και οι κρινοι τοφ μεταμελθμζνου βαςιλιά, ενϊ ο χορόσ των γερόντων ψάλλει 

χορικό άςμα. 

 

3. «Η λ ζ κ τ ρ α».Η τραγωδία αυτι  ζχει τθν ίδια θκικι βάςθ, ςτθν οποία ό οφοκλισ 

κεμελίωςε τθν «Αντιγόνθ» του. Σθν ευλάβεια, δθλαδι, προσ τουσ κεοφσ και το κακικον του 

ςεβαςμοφ προσ τον νεκρό πατζρα. Η υπόκεςθ τθσ τραγωδίασ είναι ο φόροσ του Αιγίςκου 

και τθσ Κλυταιμνιςτρασ, που δολοφόνθςαν τον Αγαμζμνονα, από τον Ορζςτθ, τον οποίο 

βοθκεί και θ αδελφι του Ήλεκτρα, θ θρωίδα τισ τραγωδίασ. 

 

Σα πρόςωπα του ζργου, εκτόσ από αυτά που αναφζρκθκαν πιο πάνω, είναι θαδελφι τθσ 

Ηλζκτρασ Χρυςόκεμισ, ο παιδαγωγόσ του Ορζςτθ και ο φίλοσ τοφ τελευταίου Πυλάδθσ, που 

είναι όμωσ βουβό πρόςωπο. 

Ο χορόσ αποτελείται από γυναίκεσ των Μυκθνϊν, θ υπόκεςθ εκτυλίςςεται ςτα ανάκτορα 

του Αγαμζμνονοσ.(Η Ήλεκτρα διδάχκθκε μεταξφ των ετϊν 442 - 413 π.Χ.  

 

4. «Ο ι δ ί π ο υ ς τφραννος». Η τραγωδία αυτι αποτελεί το αριςτοφργθμα, όχι μονάχα του 

οφοκλι, αλλά και γενικϊτερα όλθσ τθσ Σραγικισ Σζχνθσ. ' αυτιν ο ιρωασ είναι κυρίωσ 

κφμα των ιδίων πακϊν, χωρίσ να παφει ωςτόςο να είναι και παιγνίδι ςτα χζρια τθσ 

Ειμαρμζνθσ. Κάκε ενζργεια καί κάκε πάκοσ του Οιδίποδα προζρχεται από τθν ελεφκερθ 

κζλθςι του. 

 

Πρόςωπα  του ζργου είναι ο Οιδίπουσ, ο Κρζων, ο Σειρεςίασ, θ Ιοκάςτθ, ζνασ ιερζασ του 

Διόσ, ζνασ υπθρζτθσ του Λαΐου, ο Άγγελοσ, ο Εξάγγελοσ και ο χορόσ από τουσ γζροντεσ 

Θθβαίουσ. Η πλοκι του μφκου είναι αριςτοτεχνικϊτατθ. Σα ικθ των προςϊπων 

διαγράφονται με επιτυχία. Δραματικϊτατθ είναι θ ςκθνι, κατά τθν οποία ο Οιδίπουσ 

βγαίνει ςτθ ςκθνι, αφοφ τυφλϊκθκε με τα ίδια του τα χζρια. 

 

Ο ίδιοσ ο Κρζων ξεχνά τθν υβριςτικι ςυμπεριφορά του και παρθγορεί τον δυςτυχιςμζνο 

ιρωα και τοφ υπόςχεται ότι κα γίνει προςτάτθσ των κυγατζρων του. υγκινθτικότατθ, εξ 

αλλοφ, είναι θ ςκθνι, κατά τθν οποία ο Οιδίπουσ αγκαλιάηει τισ κυγατζρεσ του. Η τραγωδία 



διδάχκθκε ςτθν Ακινα, κατά τα πρϊτα ζτθ του Πελοποννθςιακοφ πολζμου, ι κατά το 415 

π.Χ., μετά το λοιμό, ποφ είχε ενςκιψει ςτθν πόλθ. Οι Ακθναίοι, όμωσ, προτίμθςαν τον 

Φιλοκλι και ο οφοκλισ νικικθκε. Πικανϊσ τοφτο να προιλκε από τθν αποδοκιμαςία των 

Ακθναίων προσ τουσ πολιτικοφσ υπαινιγμοφσ του ποιθτι, γιατί είδαν ότι με αυτοφσ 

αποδοκιμαηόταν θ πολιτικι του Περικλι. 

 

5. «Οιδίπους επί Κολωνώ». τθν τραγωδία αυτι ο οφοκλισ αναφζρει τθ δυςτυχιςμζνθ 

ηωι του ιρωα ςτα τελευταία του χρόνια. Πρόςωπα τθσ τραγωδίασ είναι ο Οιδίπουσ, θ 

Αντιγόνθ, θ Ιςμινθ, ο Θθςεφσ, ο Κρζων, ο Πολυνείκθσ, ζνασ Κολωνεφσ, ζνασ αγγελιοφόροσ 

και ο χορόσ των γερόντων Ακθναίων. Ο Κικζρων χαρακτθρίηει τθν τραγωδία αυτι ωσ 

μεγαλειϊδθ φμνο, γεμάτο γλυκφτθτα, τοφ Κολωνοφ και από τθ δφναμθ των Ακθνϊν, που 

γράφτθκε ςε γλϊςςα υψθλι και αρμονικι, αλλά ςτερείται δραματικισ πλοκισ. Πραγματικά 

ο «Οιδίπουσ επί Κολωνώ» υπολείπεται κατά πολφ ςε πλοκι μφκου από τον «Οιδίποδα 

Τφραννο» καί αρκετά όςον άφορα ςτθν περιγραφι του ικουσ των προςϊπων.Η τραγωδία 

αυτι διδάχκθκε κατά το 401 π.Χ. 

 

6. «Τ ρ α χ ί ν ι α ι». Η ονομαςία τθσ τραγωδίασ αυτισ του οφοκλι προιλκε από τον χορό, 

ο οποίοσ αποτελείται από παρκζνεσ τθσ πόλεωσ Σραχίνοσ τθσ Θεςςαλίασ. Σο κζμα τθσ 

τραγωδίασ ζχει παρκεί από τθν «Οιχαλίασ Άλωςιν».  

 

φμφωνα με τον γνωςτό μφκο ο Ηρακλισ προόριηε τθν Ιόλθ για τον Υλλο και ςτζλνει τον 

χιτϊνα ςτον Λίχα. Ο οφοκλισ επινόθςε τα τραγικά ςθμεία του δράματοσ. τον πρόλογο θ 

Δθιάνειρα διθγείται πωσ ζγινε ο γάμοσ τθσ με τον Ηρακλι και ανθςυχεί γιατί δεν ξζρει, που 

βρίςκεται τϊρα ο ανδρασ τθσ. Η κεραπαινίδα τθ ςυμβουλεφει να ςτείλει τον γιο τθσ Υλλο 

προσ αναηιτθςθ του πατζρα του.  

 

Ακολουκεί ο διάλογοσ Δθιάνειρασ και Υλλου, ο τελευταίοσ αναχωρεί, ενϊ ο χορόσ εφχεται 

να ανακαλφψει τον Ηρακλι ο ιλιοσ, που βλζπει τα πάντα. ε λίγο καταφκάνει ο αγγελοσ, 

που λζγει ότι άκουςε από τον Λίχα ότι ο Ηρακλισ επιςτρζφει, αφοφ κατζλαβε τθν πόλθ του 

Ευφφτου.  

 

το μεταξφ φκάνει και ο Λίχασ, που διθγείται πϊσ ζγινε θ κατάλθψθ τθσ πόλεωσ.Η 

Δθιάνειρα χαίρεται βζβαια για τθν είδθςθ, λυπάται όμωσ τισ γυναίκεσ που 

αιχμαλωτίςκθκαν και ενδιαφζρεται κυρίωσ για τθν Ιόλθ, γιατί ζχει αρχίςει να τθ βαςανίηει θ 

ηιλεια. Ρωτά τον Λίχα και μακαίνει ότι ο Ηρακλισ ζχει ερωτευκεί τθν αιχμάλωτι του. Η 

Δθιάνειρα ςκζφτεται τότε να ξαναφζρει κοντά τθσ τον άπιςτο, ςτζλνοντασ του τον χιτϊνα, 

που είχε βάψει με το αίμα του Νζςτου, ο όποιοσ, όπωσ νομίηει, ζχει τθν ιδιότθτα να κάνει 

τον Ηρακλι να ξεχάςθ τθν Ιόλθ.  



 

Αφοφ λζγει τα ςχζδια τθσ ςτον χορό, δίνει ςτον Λίχα τον χιτϊνα μαηί με τθν παραγγελία να 

τον φορζςει ο Ηρακλισ καί κανείσ άλλοσ. Αφοφ ζφυγε ο Λίχασ, θ Δθιάνειρα αρχίηει να 

ανθςυχεί, γιατί ςκζπτεται, ότι δεν ιταν δυνατό ο Νζςτορασ να τθ ςυμβουλεφςει κάτι καλό. 

Εκείνθ τθ ςτιγμι φκάνει και ο Υλλοσ, που διθγείται τον φρικτό κάνατο του Ηρακλι, που 

προιλκε από το δθλθτθριαςμζνο αίμα του Νζςςου και κατθγορεί τθ μθτζρα του ότι 

ςκότωςε τον άνδρα τθσ.  

 

Βουβι θ Δθιάνειρα από τον πόνο, απομακρφνεται. Αργότερα θ γριά τροφόσ αναγγζλλει τθν 

αυτοκτονία τθσ κλιβερισ θρωίδασ. Μεταφζρεται ο Ηρακλισ μιςοπεκαμζνοσ και αρχίηει να 

ελεεινολογεί τον εαυτό του για το οικτρό και ανάξιο τζλοσ του. Παραγγζλλει ςτον γιο του να 

μαηζψει ςτθν υψθλότερθ κορυφι τθσ Οίτθσ ξφλα αγριελιάσ και να τον κάψει χωρίσ να χφςθ 

οφτε ζνα δάκρυ. «Αν δεν κάμεισ αυτά, τοφ λζγει, να είςαι καταραμζνοσ και ςτον Άδθ 

ακόμα». Επίςθσ του ηθτάει να πάρει για γυναίκα του τθν Ιόλθ. 

 

Ο Υλλοσ αρνείται και ο Ηρακλισ τον απειλεί με καινοφργιεσ κατάρεσ, ζτςι που ο 

δυςτυχιςμζνοσ γιοσ δζχεται να πάρει για γυναίκα αυτιν, που ζγινε αιτία να χάςει και τουσ 

δφο γονείσ του. Η τραγωδία τελειϊνει αφοφ οι οπαδοί του Ηρακλι από τθν Εφβοια τον 

αναςθκϊνουν με το φορείο, για να τον τοποκετιςουν ςτθν πυρά. Πότε διδάχκθκε το δράμα 

αυτό του οφοκλι δεν είναι γνωςτό. Φαίνεται, όμωσ, ότι ζγινε αργότερα από τον «Ηρακλι» 

του Ευριπίδθ, με τον οποίο ςυνδζεται ςτενά ο μφκοσ. 

 

7. «Φιλοκτήτης». Η τραγωδία αυτι  διδάχκθκε το 409 επί άρχοντοσ Γλαυκίππου και πιρε το 

πρϊτο βραβείο. Σον μφκο του Φιλοκτιτθ τον είχαν πραγματευκεί και οι δφο άλλοι τραγικοί 

τθσ αρχαιότθτασ, κακϊσ και πιο πριν ο Όμθροσ ςτθν Ιλιάδα του. Ο οφοκλισ ειςιγαγε ωσ 

δικό του νεωτεριςμό τον Νεοπτόλεμο, αντί του Διομιδθ, τον χορό των ναυτϊν του πλοίου 

του Νεοπτόλεμου (ο Αιςχφλοσ ζχει άνδρεσ από τθ Λιμνο) και τον από μθχανισ κεό. Η ςκθνι 

του δράματοσ εξελίςςεται ςε ζνα άντρο τθσ ακτισ τθσ νιςου Λιμνου, όπου ζρχεται ο 

Οδυςςζασ με τον Νεοπτόλεμο, για να απαγάγουν τον Φιλοκτιτθ. 

 

 

 

 
 


