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Εισαγωγή 

   Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει από μία 

βαθύτερη ερευνητική σκοπιά τον ρόλο που διαδραματίζει το στοιχείο της γνώσης και 

της άγνοιας στον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή. Πρόκειται ίσως για την πιο 

συζητημένη ανά τους αιώνες τραγωδία (η χρονολόγησή της τοποθετείται περίπου στο 

430 π.Χ.) και οποιαδήποτε απόπειρα συνοπτικών αξιολογικών παρατηρήσεων 

κινδυνεύει να αδικήσει την πνευματική ευμάρεια που έχει συσσωρευθεί γύρω από 

αυτό το έργο
1
. Είναι η τραγωδία της ειμαρμένης και της τραγικής ειρωνείας, την 

οποία ο φιλόσοφος Αριστοτέλης θεωρούσε υπόδειγμα της δραματικής τέχνης
2
. Μέσα 

σε αυτήν εξελίσσεται η γνωστική αντίληψη του Οιδίποδα γύρω από τον εαυτό του, 

ενώ αποκτά βαρύνουσα σημασία το γεγονός ότι η συνειδητή δράση του ήρωα 

αποτελεί προϊόν άγνοιας παρελθοντικών καταστάσεων και συνθηκών. 

   Στο πλαίσιο της έρευνάς μας επιχειρείται μία ευρύτερη θεώρηση του μοτίβου της 

γνώσης και της άγνοιας, προσεγγίζοντας τις δύο αυτές αντιθετικές αλλά άμεσα 

συνδεδεμένες μεταξύ τους έννοιες, υπό το πρίσμα των διαφόρων παραμέτρων τους. 

Αξίζει να διευκρινίσουμε ότι εδώ χρησιμοποιούμε τον όρο γνώση όχι ως φιλοσοφική 

και επιστημολογική έννοια, αλλά για να δηλώσουμε την αποκάλυψη ή τη 

συνειδητοποίηση εκ μέρους των ηρώων συγκεκριμένων κάθε φορά γνωστικών 

στοιχείων και πληροφοριών. Ο όρος άγνοια αναφέρεται στην έλλειψη γνώσεως 

δεδομένων καταστάσεων που διακρίνει τα πρόσωπα του έργου και ιδίως στην 

πνευματική τύφλωση του κεντρικού χαρακτήρα της τραγωδίας και ένδοξου βασιλιά 

της Θήβας Οιδίποδα. Αυτές τις διαστάσεις θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε στα 

επόμενα κεφάλαια, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο ήρωας επιδιώκει να μάθει 

όσα αγνοεί τόσο υπό την επίδραση παραγόντων εξωτερικής πίεσης όσο και 

εσωτερικής , η οποία παραπέμπει στην έννοια της ατομικής επιταγής. Ο Οιδίπους με 

τη βοήθεια ανώτερων δυνάμεων της γνώσης είτε πρόκειται για χρησμούς, είτε για 

απειλητικούς οιωνούς, προβαίνει σταδιακά σε αυτό που η προσωπική του βούληση 

τον ωθεί να αναζητήσει, τη γνώση της πραγματικής του ταυτότητας. Μολονότι ο 

τραγικός ήρωας διαρκώς ερευνά για να μάθει όσα τον αφορούν, δεν θα πρέπει να 

πιστέψουμε ότι ο Οιδίπους Τύραννος ανήκει στην κατηγορία του αστυνομικού 

μυθστορήματος. Διότι στην τραγωδία κανείς δεν ενδιαφέρεται να βρει τον δολοφόνο, 

                                                           
1
 Χριστόπουλος 2002,64 

2
 Κρεββατάς 1999,159 
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αφού όλοι τον ξέρουν ·το μόνο που μένει είναι ο δολοφόνος να ανακαλύψει τον εαυτό 

του. Έτσι τον Σοφοκλή δεν τον ενδιαφέρει τόσο το θέμα της ατομικής ενοχής, όσο το 

θέμα  της ατομικής δράσης. Αφηγείται την ατομική και συγχρόνως εναγώνια δράση 

του ήρωα και η δράση αυτή αναδεικνύει ένα πρόσωπο με ικανότητες μεγαλύτερες 

από τη μοίρα του: η ευφυΐα του Οιδίποδα γίνεται έτσι δώρο αλλά και ύβρις, το 

μοναδικό ίσως μερίδιο ευθύνης που μπορεί να του αναλογεί
3
. Είναι σημαντικό σε 

αυτήν την κριτική ερμηνεία της τραγωδίας να τονισθεί ότι: πρώτον η τραγική αλήθεια 

που κρύβεται στο μυστήριο του Οιδίποδα είναι ότι ο ήρωας βρισκόταν σε πλήρη 

άγνοια, όταν έπραξε όσα έπραξε και δεύτερον ότι ο ίδιος ο Σοφοκλής, τόσο στον 

Οιδίποδα Τύραννο, όσο και στον Οιδίποδα επί κολωνώ, δεν προσπαθεί να δείξει 

ένοχο τον τραγικό ήρωα. Όταν ο ίδιος μεταβαίνει από την άγνοια στη γνώση της 

φοβερής του αυταπάτης, εμφανίζεται όχι πλέον ως ενεργός δράστης, αλλά ως 

παθητικός δέκτης, να βρίσκεται αναπότρεπτα αντιμέτωπος με μία αλήθεια η οποία 

ουσιαστικά του επιβάλλεται από κάποιο άλλο πρόσωπο με τρόπο οδυνηρό. 

   Λαμβάνοντας υπόψη ότι προτεραιότητά μας σε αυτή την εργασία είναι η εξαγωγή 

της Σοφόκλειας εκδοχής του δράματος, η προσέγγισή μας θα είναι αφενός 

κειμενοκεντρική, με την παράθεση διαφόρων φράσεων ή αποσπασμάτων από 

διάσπαρτα χωρία του έργου και αφετέρου ερμηνευτική με τη λεπτομερή ανάλυση και 

εξέταση της λειτουργικής τους σημασίας υπό το πρίσμα της διφυούς διάστασης 

ανάμεσα στο οικείο και το άγνωστο. Έτσι θα μπορέσουμε να σχηματίσουμε μία 

ολοκληρωμένη αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο ο μεγάλος δραματουργός 

προσλαμβάνει το μοτίβο της γνώσης και της άγνοιας σε συνάρτηση με κάποια 

υπέρλογη εξωτερική δύναμη. Όπως είναι φυσικό από το θέμα αυτό προκύπτει η 

αγεφύρωτη αντίθεση ανάμεσα στην παντογνωσία του θεού και τη φαινομενική γνώση 

του ανθρώπου ο οποίος μάταια προσπαθεί να αποφύγει το αναπότρεπτο κακό. Καθώς 

η τραγωδία αυτή παρουσιάζει τον Οιδίποδα να ενεργεί και τελικά να φτάνει μέσα από 

το μέγιστο πόνο στη γνώση που μεταβάλλει ολοκληρωτικά τη ζωή του, ταυτόχρονα 

διερευνά την ειρωνεία της ανθρώπινης άγνοιας. Ανεπίγνωστα ο Οιδίπους προφέρει 

λέξεις ή φράσεις που έχουν δυσοίωνη σημασία για τον εαυτό του ή προδιαγράφουν 

την τραγική του πτώση
4
. Όμως για τον Σοφοκλή η ειρωνεία αυτή αποτελεί ένα μέσο 

για να εκφράσει βαθιές αλήθειες σχετικά με τον άνθρωπο και τον κόσμο όπως θα 

                                                           
3
 Χριστόπουλος 2002,64 

4
 Κουταλόπουλος  2003, 18 
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φανεί από τη βαθύτερη εξέταση της τραγωδίας αυτής στις επόμενες θεματικές 

ενότητες. 

   Πριν προχωρήσουμε στην λεπτομερή ανάλυση των διαστάσεων της γνώσης και της 

άγνοιας, στο εισαγωγικό αυτό μέρος της εργασίας  μας κρίνουμε απαραίτητο να γίνει 

μία σύντομη επισκόπηση των όσων θα ακολουθήσουν, με σκοπό ο αναγνώστης να 

έχει μία γενική εικόνα για τα επιμέρους ζητήματα που αναπτύσσονται σε αυτήν την 

έρευνα. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζουμε την περίπτωση εκείνη κατά την οποία ο 

Οιδίπους στρέφει στην προσοχή του στην αναζήτηση του φονιά του Λαΐου, 

βρισκόμενος σε πλήρη άγνοια ότι ο ίδιος είναι ταυτόχρονα ο κυνηγός και το θήραμα, 

ο σωτήρας και καταστροφέας της πόλης. Συνάρτηση αυτού του γεγονότος αποτελούν 

όλα όσα αναφέρονται στην τρίτη ενότητα του ίδιου κεφαλαίου. Εκεί το φαινομενικό 

αντιπαρατίθεται στο πραγματικό με τη χρήση εικόνων σχετικών με την όραση και την 

τύφλωση. Ο Οιδίποδας που διαθέτει τη φυσική του όραση είναι τυφλός ως προς την 

αληθινή του ταυτότητα και χάνει το φως του όταν το αντιλαμβάνεται. Ενώ ο 

Τειρεσίας στερείται τη φυσική του όραση, όμως είναι αυτός που πραγματικά βλέπει. 

Εξίσου ενδιαφέρον είναι και το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε στο δεύτερο 

κεφάλαιο. Συγκεκριμένα στην πρώτη ενότητα διερευνούμε το πώς η αληθινή γνώση 

μεταβιβάζεται από τους θεούς στους ανθρώπους μέσω των χρησμών και τη δυσκολία 

της άμεσης πρόσληψής τους από τα πρόσωπα της τραγωδίας. Στο δεύτερο μέρος 

εξετάζεται από το χορό η πιθανότητα να αποτελεί ο Οιδίπους τον άγνωστο φονιά του  

Λαΐου, ενώ η αμφισβήτηση που εκφράζει ο ήρωας για το μαντείο ερμηνεύεται από 

τον κορυφαίο όχι ως αποτέλεσμα άγνοιας των περιστάσεων, αλλά ως ένδειξη 

ασέβειας απέναντι στους νόμους των θεών. Στην τρίτη ενότητα γίνεται αναφορά σε 

όλες εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εξωτερικές δυνάμεις της τύχης και της 

μοίρας φαίνεται να σημάδεψαν την πορεία της ζωής του Οιδίποδος, ενώ παράλληλα 

τονίζεται ο αναπόφευκτος χαρακτήρας των φοβερών του πράξεων. Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνουμε στο τρίτο κεφάλαιο όπου αποτελεί και το πιο σημαντικό μέρος αυτής της 

εργασίας, εφόσον η αλήθεια της καταγωγής του ήρωα αποκαθίσταται σταδιακά με 

επακόλουθη συνέπεια την αυτοτύφλωσή του. Στο σημείο αυτό εξετάζονται οι 

παράγοντες εκείνοι που οδήγησαν τον Οιδίποδα από την άγνοια στη γνώση του 

εαυτού του, ταυτόχρονα όμως γίνεται μία συστηματική διάκριση ανάμεσα στα 

αθέλητα και τα ηθελημένα πάθη, με αποτέλεσμα την κάθαρση της ψυχής του 

τραγικού ήρωα. Τέλος παρατίθενται τα γενικότερα συμπεράσματα που απορρέουν 
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από την έρευνα, τα οποία βασίζονται στην προσωπική κρίση που προκύπτει από τη 

συνολική θεώρηση της τραγωδίας. 
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                                          Κεφάλαιο 1
ο
  

Γνωστική αυταπάτη του ήρωα και ο γρίφος της ζωής   

1. Η απρόσμενη αναρρίχηση του Οιδίποδα ως σύμβολο της πτώσης 

του. 

  Την αφετηρία της ερευνητικής αυτής εργασίας θα αποτελέσει ένα θέμα πάνω στο 

οποίο στηρίζεται ένα μεγάλο μέρος της σύνθεσης και δόμησης της τραγωδίας 

΄΄Οιδίπους Τύραννος΄΄ του Σοφοκλή. Πρόκειται για την προγενέστερη ιστορία του 

αινίγματος της σφίγγας, η λύση του οποίου σφράγισε το αναπόφευκτο πεπρωμένο του 

ήρωα. Αν και για την εμφάνισή της δεν υπάρχουν συγκεκριμένες και σαφείς ενδείξεις 

στην τραγωδία του Σοφοκλή παρά μόνο ελάχιστες αναφορές (130. ἡ ποικιλῳδὸς 

Σφὶγξ,393. τό γ᾽ αἴνιγμ᾽), ωστόσο είναι χρήσιμο να γίνει μία σύντομη επισκόπηση 

σχετικά με τη συμβολή του μύθου στο έργο, προκειμένου ο σύγχρονος αναγνώστης 

να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο ο Οιδίποδας εν αγνοία του βρέθηκε 

παγιδευμένος στα δόκανα της μοίρας του. 

   Αν και τα παραπάνω αναφέρθηκαν με αντίστροφη πορεία είναι σκόπιμο να 

πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο προηγούμενος βασιλιάς της Θήβας Λάιος, 

γιος του Λαβδάκου και σύζυγος της Ιοκάστης, παίρνει μία μέρα χρησμό από τον 

Απόλλωνα ότι θα φονευόταν από το παιδί που τυχόν θα τολμούσε να αποκτήσει με 

την Ιοκάστη
5
.  Ο Οιδίπους κάνει ακριβώς μία ενέργεια τέτοιου είδους. Γιατί μολονότι 

προειδοποιήθηκε από το μαντείο ότι διέτρεχε άμεσο κίνδυνο να γίνει πατροκτόνος, 

στο δρόμο προς τη Θήβα κάνει το μοιραίο σφάλμα να σκοτώσει έναν άντρα 

ηλικιωμένο που νόμιζε ότι ήταν ξένος, ενώ στην ουσία ήταν ο ίδιος ο πατέρας του. Η 

ενέργειά του αυτή προκαλεί μία σειρά αλλεπάλληλων περιστατικών που τον οδηγούν 

αναπόφευκτα στην καταστροφή
6
.  Καθώς ο λαός της Θήβας βρίσκεται σε κρίσιμη 

κατάσταση εξαιτίας της εμφάνισης ενός τέρατος που ταλανίζει τους κατοίκους της, ο 

Οιδίποδας εμφανίζεται ως σωτήρας της και δίνει λύση στο αίνιγμα της σφίγγας
7
. Η 

απάντησή του αυτή τον τοποθετεί στην είσοδο της Θήβας, όχι ως περιπλανώμενο, 

                                                           
5
 Μπούρας  2002,73 

6
 Μαρκαντωνάτος  2004,49 

7
 Hamilton 1982, 220 : Σύμφωνα με την άποψη της συγγραφέως το αίνιγμα προσφέρει μία πρόσκληση 

για να αφήσει πίσω ο ήρωας τον κόσμο της συγκεκριμένης δράσης και να εισαχθεί σε έναν νέο τομέα 

πληροφοριών και γνώσεων. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%280&prior=*kre/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poikilw%7Cdo%5Cs&la=greek&can=poikilw%7Cdo%5Cs0&prior=h%28
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*sfi%5Cgc&la=greek&can=*sfi%5Cgc0&prior=poikilw%7Cdo%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%2F&la=greek&can=to%2F0&prior=kai/toi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=g%27&la=greek&can=g%271&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%29%2Fnigm%27&la=greek&can=ai%29%2Fnigm%270&prior=g%27
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αλλά ως έναν άνθρωπο με υπερβολική  δύναμη και βαθιά γνώση
8
. Ακολουθώντας το 

ηρωικό μοντέλο, ο Οιδίποδας έχει σκοτώσει ένα τέρας και με αυτόν τον τρόπο έχει 

εξασφαλίσει τη βασιλική εξουσία και μία σύζυγο, αλλά οι έρευνές του αποκαλύπτουν 

ότι, όπως είχε προφητεύσει ο χρησμός του Απόλλωνα και παρά τις αντίθετες 

προθέσεις του, έχει παντρευτεί τη μητέρα του
9
. Ο ήρωας που λύνει τα αινίγματα και 

ελευθερώνει την πόλη, κλείνεται χάρη στην ίδια του την ικανότητα στην παγίδα του 

πεπρωμένου που προσπαθεί να αποφύγει. Αγνοεί την ουσία που θα τον οδηγήσει 

στην τελική καταστροφή και γι’ αυτό οι ενέργειές του ξεφεύγουν από τα ανθρώπινα 

μέτρα, διαπράττει δηλαδή ύβρη δίχως να γνωρίζει  την αλήθεια
10

. Η ύβρις αυτή 

έγκειται στο γεγονός ότι θεωρεί κατόρθωμα κάτι που θα αποδειχθεί ιεροσυλία. Ο 

ίδιος λογίζεται τόσο από τους άλλους, όσο και από τον ίδιο του τον εαυτό ως κάτοχος 

μίας ανώτερης γνώσης, μίας εξαιρετικής ικανότητας, ενώ δεν πρόκειται παρά για 

τύφλωση και πλάνη
11

. Έξυπνος και οξύθυμος, συμπονετικός αλλά ταυτόχρονα 

σκληρός ο Οιδίποδας συνοψίζει στο πρόσωπό του όλα τα ουσιώδη παράδοξα της 

ανθρώπινης φύσης
12

. Εκφράζει την τυφλή πίστη σε μία γνώση χωρίς όρια, 

απαλλαγμένη από κάθε πλάνη και πέφτει στο αντίθετο άκρο, τη χειρότερη πλάνη, την 

ύβριν
13

. Ο Οιδίποδας σαν άτομο και βασιλιάς της Θήβας, έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή 

του με τη σφίγγα και προσπάθησε να βρει τρόπο να απαλλάξει το λαό από το κακό. 

Με την προσπάθειά του αυτή αρχίζει και η προσωπική του περιπέτεια που είχε 

κατάληξη τη δυστυχία του, δηλαδή την αποκάλυψη της δυστυχίας στην οποία ζούσε 

και το αγνοούσε
14

. Σύμφωνα με τον Δ. Ιακώβ  η άγνοια αυτή οφείλεται (όπως θα 

φανεί στην πορεία) στον εσφαλμένο υπολογισμό του Οιδίποδα ότι με τη φυγή του 

από την Κόρινθο και τους υποτιθέμενους γονείς του, έχει αποσοβήσει τον κίνδυνο να 

διαπράξει τα εγκλήματα που είχε προβλέψει ο χρησμός
15

. Έτσι ο Οιδίποδας που 

νόμιζε ότι ήξερε την απάντηση, βρίσκει εν τέλει πως δεν γνώριζε ότι ήταν ένοχος του 

εαυτού του. Και αυτό αποτελεί την τραγική ειρωνεία που διακατέχει την συνολική 

δομή του έργου. Το γεγονός δηλαδή ότι ο αγέρωχος και οξύνους Οιδίπους που έσωσε 

την πόλη από την σφίγγα, δεν μπορεί να σώσει τον εαυτό του
16

. 

                                                           
8
 ό.π.,209 

9
 Anderson  2005,125 

10
 Ιωαννίδη 1988,30 

11
 Κωνσταντόπουλος 1990,80 

12
 Segal 1981, 207 

13
 Κωνσταντόπουλος 1990,80 

14
Καλογήρου  1988, 16 

15
Ιακώβ 1998,100 

16
Markantonatos  2009,105 
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   Συνεπώς το αίνιγμα της σφίγγας που λύνει ο Οιδίποδας περιστρέφεται γύρω από το 

αίνιγμα για τον ίδιο του τον εαυτό και την επακόλουθη πορεία της ζωής του. 

 

2. Το μίασμα και η αναζήτηση του άγνωστου εαυτού. 

    Κεντρικό θέμα αυτής της ενότητας θα μπορούσε να θεωρηθεί η ανυποχώρητη 

επιμονή του Οιδίποδα να αποκαλύψει την αληθινή ταυτότητα του φονιά του Λαΐου 

για να σώσει την πόλη της Θήβας από το λοιμό που τη μαστίζει. Σε αυτή την 

αδιάκοπη αναζήτηση του ενόχου όπως θα φανεί σταδιακά, ο ήρωας συγκρούεται με 

τον ίδιο του τον εαυτό και τη συνείδησή του, καθώς ελλείψει γνώσεως, ο ίδιος κινεί 

τα νήματα που θα τον οδηγήσουν στην προσωπική του συντριβή. Ολόκληρη η δράση 

είναι αφιερωμένη στην προσπάθεια να εκδηλωθεί η αλήθεια από την αβεβαιότητα και 

την άγνοια, η οποία πρωτίστως στοιχειοθετείται γύρω από την πανούκλα και 

αργότερα αρχίζει να συγκεντρώνεται ολοένα και περισσότερο δυσοίωνα γύρω από 

τον ίδιο το βασιλιά
17

. 

  Το έργο αρχίζει με τον Οιδίποδα να στέκεται μπροστά από μία ομάδα πολιτών που 

φέρουν τα διακριτικά τελετουργικής ικεσίας. Γρήγορα και με οικονομία ο Σοφοκλής 

οδηγεί το αναγνωστικό κοινό μέσα στην κρίση της πόλης και εφοδιάζει με τις 

κατάλληλες εκείνες λεπτομέρειες που μας προσανατολίζουν ως προς το παρόν και 

μας επιτρέπουν να δούμε τον βασικό πρωταγωνιστή εν δράσει
18

. Έτσι στην πρώτη 

σκηνή του έργου ο Σοφοκλής παρουσιάζει τους βασικούς ιστορικούς και κοινωνικούς 

άξονες πάνω στους οποίους ξεδιπλώνεται η πλοκή. Ο Οιδίπους προβάλλει από την 

κεντρική πύλη του ανακτόρου και με βλέμμα απορίας ζητά να μάθει για ποιο λόγο 

ήρθαν οι Θηβαίοι ικέτες και γονάτισαν με τόση συντριβή μπροστά στους βωμούς του 

παλατιού (1-3.ὦ τέκνα, Κάδμου… ἐξεστεμμένοι;). Όπως αναφέρει ο ίδιος η πόλη 

είναι γεμάτη θυμιάματα και από παντού ακούγονται μαζί ύμνοι και στεναγμοί. Ο 

επικεφαλής του  Δία ιερέας αναφέρεται στη συμφορά που ταλανίζει την πόλη (24-25. 

βυθῶν ἔτ᾽..ἐγκάρποις χθονός) και ζητά από τον άρχοντα και κυβερνήτη βοήθεια στην 

αντιμετώπιση των καταστροφών από το λοιμό. Ο σύντομος παραμυθητικός λόγος του 

ήρωα στην αρχή του έργου (1-13), γνωστοποιεί γρήγορα και με εξειδικευμένες 

αναφορές μερικά βασικά γνωρίσματα του χαρακτήρα του: τον βαθύτατο 

                                                           
17

 Whitman  1966,125 
18

 Segal  2001,109 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D0&prior=*oi%29di/pous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te%2Fkna&la=greek&can=te%2Fkna0&prior=w%29=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*ka%2Fdmou&la=greek&can=*ka%2Fdmou0&prior=te/kna
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29cestemme%2Fnoi&la=greek&can=e%29cestemme%2Fnoi0&prior=kla/doisin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=buqw%3Dn&la=greek&can=buqw%3Dn0&prior=ka/ra
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Ft%27&la=greek&can=e%29%2Ft%270&prior=buqw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29gka%2Frpois&la=greek&can=e%29gka%2Frpois0&prior=ka/lucin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xqono%2Fs&la=greek&can=xqono%2Fs0&prior=e%29gka/rpois
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προβληματισμό του, τη μέριμνα για την πόλη και τους κατοίκους της, τον σεβασμό 

του για τα σύμβολα ικεσίας και τις καλές προθέσεις του
19

. Όλα αυτά επιβεβαιώνονται 

και από τους Θηβαίους ιερείς, οι οποίοι τον θεωρούν όχι ως αντικαταστάτη ή ίσο με 

τους θεούς, αλλά ως τον πρώτο ανάμεσα στους ανθρώπους, αγνοώντας ότι ο ίδιος 

είναι η αιτία της καταστροφής
20

. Παρατηρείται δηλαδή ότι η μεγάλη εμπιστοσύνη 

τους προς την εξουσία του βρίσκεται σε αντίθεση με τη φοβερή πραγματικότητα του 

εγκλήματός του. Με άλλα λόγια  ὁ πᾶσι κλεινὸς Οἰδίπους (8),   ἀνδρῶν δὲπρῶτος (33) 

και βροτῶν ἄριστος (46) καλείται τώρα από τον ιερέα να δράσει για δεύτερη φορά ως 

σωτήρας της πόλης, υπενθυμίζοντάς του την παλαιά επιτυχία του, την εποχή δηλαδή 

που έλυσε το αίνιγμα της σφίγγας. Ο βασιλιάς της Θήβας ανταποκρίνεται στην 

πρόκληση και βεβαιώνει το λαό ότι ξέρει και λυπάται για τις δραματικές στιγμές που 

περνάει η χώρα του περισσότερο από κάθε άλλον, γιατί ως ηγέτης της έχει όλη την 

ευθύνη
21

. Ακολούθως με τη φράση (62-63.εἰς ἕν᾽ ἔρχεται μόνον  καθ᾽ αὑτὸν κοὐδέν᾽ 

ἄλλον) δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι ολόκληρη η δράση του έργου συγκεντρώνεται 

σε ένα άτομο, τον ομιλητή, ο οποίος είναι ανεπίγνωστα η αιτία της όλης αυτής 

συμφοράς
22

. 

  Ο προνοητικός Οιδίποδας καθησυχάζει τον ιερέα, λέγοντας ότι έχει ήδη στείλει τον 

αδερφό της Ιοκάστης Κρέοντα στο μαντείο των Δελφών για τον απαραίτητο χρησμό 

και δηλώνει ότι θα πράξει ότι ακριβώς φανερώσει και προστάξει ο θεός (71-72)
23

. 

Την ίδια στιγμή ο Κρέων επιστρέφει από τους Δελφούς και με βλέμμα χαρούμενο 

ανακοινώνει δημόσια την απάντηση του μαντείου:  

       Κρέων           λέγοιμ᾽ ἂν οἷ᾽ ἤκουσα τοῦ θεοῦ πάρα.                            95 

                             ἄνωγεν ἡμᾶς Φοῖβος ἐμφανῶς ἄναξ  

                             μίασμα χώρας, ὡς τεθραμμένον χθονὶ  

                             ἐν τῇδ᾽, ἐλαύνειν μηδ᾽ ἀνήκεστον τρέφειν. 

      Οἰδίπους        ποίῳ καθαρμῷ; τίς ὁ τρόπος τῆς ξυμφορᾶς; 

       Κρέων           ἀνδρηλατοῦντας ἢ φόνῳ φόνον πάλιν                             100 

                             λύοντας, ὡς τόδ᾽ αἷμα χειμάζον πόλιν.  

                                                           
19

 Ό.π.,109 
20

 Macintosh 2009,11 
21

 Segal 2001,111: Η ταύτιση που κάνει ο Οιδίπους της συμφοράς του με τη συμφορά της πόλης 

κρύβει την ιδιότητα που φέρει ως μιασμένος εγκληματίας που μπορεί να θεραπεύσει την ασθένεια της 

πόλης μόνο αποκαλύπτοντας την ασθένεια που υπάρχει μέσα του. 
22

 Markantonatos 2009, 107 
23

 Κατσιμπάρδης 1995,173 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%280&prior=e%29lh/luqa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%3Dsi&la=greek&can=pa%3Dsi0&prior=o%28
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kleino%5Cs&la=greek&can=kleino%5Cs0&prior=pa=si
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*oi%29di%2Fpous&la=greek&can=*oi%29di%2Fpous1&prior=kleino%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndrw%3Dn&la=greek&can=a%29ndrw%3Dn0&prior=e%29fe/stioi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=brotw%3Dn&la=greek&can=brotw%3Dn0&prior=w%29=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29s&la=greek&can=ei%29s0&prior=a%29/lgos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28%2Fn%27&la=greek&can=e%28%2Fn%270&prior=ei%29s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Frxetai&la=greek&can=e%29%2Frxetai0&prior=e%28/n%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mo%2Fnon&la=greek&can=mo%2Fnon0&prior=e%29/rxetai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kaq%27&la=greek&can=kaq%270&prior=mo/non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%28to%5Cn&la=greek&can=au%28to%5Cn0&prior=kaq%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kou%29de%2Fn%27&la=greek&can=kou%29de%2Fn%270&prior=au%28to%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fllon&la=greek&can=a%29%2Fllon0&prior=kou%29de/n%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=le%2Fgoim%27&la=greek&can=le%2Fgoim%270&prior=*kre/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%5Cn&la=greek&can=a%29%5Cn2&prior=le/goim%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%28%3D%27&la=greek&can=oi%28%3D%270&prior=a%29%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%2Fkousa&la=greek&can=h%29%2Fkousa0&prior=oi%28=%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D1&prior=h%29/kousa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeou%3D&la=greek&can=qeou%3D1&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Fra&la=greek&can=pa%2Fra0&prior=qeou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fnwgen&la=greek&can=a%29%2Fnwgen0&prior=pa/ra
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28ma%3Ds&la=greek&can=h%28ma%3Ds0&prior=a%29/nwgen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*foi%3Dbos&la=greek&can=*foi%3Dbos0&prior=h%28ma=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29mfanw%3Ds&la=greek&can=e%29mfanw%3Ds0&prior=*foi=bos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fnac&la=greek&can=a%29%2Fnac1&prior=e%29mfanw=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mi%2Fasma&la=greek&can=mi%2Fasma0&prior=a%29/nac
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xw%2Fras&la=greek&can=xw%2Fras0&prior=mi/asma
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28s&la=greek&can=w%28s1&prior=xw/ras
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=teqramme%2Fnon&la=greek&can=teqramme%2Fnon0&prior=w%28s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xqoni%5C&la=greek&can=xqoni%5C0&prior=teqramme/non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n1&prior=xqoni%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3D%7Cd%27&la=greek&can=th%3D%7Cd%270&prior=e%29n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29lau%2Fnein&la=greek&can=e%29lau%2Fnein0&prior=th=%7Cd%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mhd%27&la=greek&can=mhd%270&prior=e%29lau/nein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nh%2Fkeston&la=greek&can=a%29nh%2Fkeston0&prior=mhd%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tre%2Ffein&la=greek&can=tre%2Ffein0&prior=a%29nh/keston
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*oi%29di%2Fpous&la=greek&can=*oi%29di%2Fpous4&prior=tre/fein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poi%2Fw%7C&la=greek&can=poi%2Fw%7C0&prior=*oi%29di/pous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kaqarmw%3D%7C&la=greek&can=kaqarmw%3D%7C0&prior=poi/w%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti%2Fs&la=greek&can=ti%2Fs0&prior=kaqarmw=%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%280&prior=ti/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tro%2Fpos&la=greek&can=tro%2Fpos0&prior=o%28
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&can=th%3Ds1&prior=tro/pos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cumfora%3Ds&la=greek&can=cumfora%3Ds0&prior=th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*kre%2Fwn&la=greek&can=*kre%2Fwn3&prior=cumfora=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndrhlatou%3Dntas&la=greek&can=a%29ndrhlatou%3Dntas0&prior=*kre/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C1&prior=a%29ndrhlatou=ntas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fo%2Fnw%7C&la=greek&can=fo%2Fnw%7C0&prior=h%29%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fo%2Fnon&la=greek&can=fo%2Fnon0&prior=fo/nw%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Flin&la=greek&can=pa%2Flin0&prior=fo/non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lu%2Fontas&la=greek&can=lu%2Fontas0&prior=pa/lin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28s&la=greek&can=w%28s2&prior=lu/ontas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%2Fd%27&la=greek&can=to%2Fd%270&prior=w%28s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%28%3Dma&la=greek&can=ai%28%3Dma0&prior=to/d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xeima%2Fzon&la=greek&can=xeima%2Fzon0&prior=ai%28=ma
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Flin&la=greek&can=po%2Flin0&prior=xeima/zon
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 Ότι δηλαδή η πανούκλα είναι αποτέλεσμα θρησκευτικής μόλυνσης και για να 

σταματήσει ο λοιμός και να ελευθερωθεί η πόλη, ο θεός Απόλλωνας ζητά από το λαό 

της Θήβας την εξορία ή το θάνατο του προηγούμενου άγνωστου μιάσματος (που είναι 

ο φονιάς του Λαΐου). Παρουσιάζοντας την απάντηση του Απόλλωνος ο Κρέοντας, 

χρησιμοποιεί τη γλώσσα της ανταποδοτικής δικαιοσύνης, εξιλεώνοντας «το φόνο με 

φόνο, καθώς θύελλα αίματος μαίνεται πάνω από την πόλη» (100-1)
24

. Στους αμέσως 

επόμενους στίχους, ο πέπλος της άγνοιας σκεπάζει τη διασαφητική συζήτηση που 

διεξάγεται. Όταν ο Κρέοντας υπενθυμίζει στον Οιδίποδα ότι ο προκάτοχος στη Θήβα 

ήταν ο Λάιος, ο ίδιος απαντά με μία ειλικρινή άγνοια (105)΄΄δεν τον γνωρίζω, δεν τον 

έχω δει ποτέ΄΄, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ο πατέρας του
25

. Στη φράση (107.τοὺς 

αὐτοέντας) που αναφωνεί ο διάδοχος του Οιδίποδα, το μαντείο υποδηλώνει με 

χαρακτηριστική ασάφεια ότι οι φονιάδες του Λαΐου είναι πολλοί, στοιχείο που 

επιβραδύνει τη λύση του δράματος
26

. Ο Οιδίποδας όμως ανήσυχη και ερευνητική 

προσωπικότητα, ρωτάει στη συνέχεια να μάθει (108)΄΄ποιοι είναι αυτοί΄΄ (δηλαδή οι 

αυτουργοί) και ΄΄πού θα βρεθούν τα ίχνη τους΄΄. Η αποφθεγματική όμως απάντηση 

που λαμβάνει από τον Κρέοντα δεν τον διαφωτίζει και πολύ καθώς παρουσιάζει δύο 

αντίρροπες θέσεις. Από τη μία υποστηρίζει ότι σε αυτή τη χώρα οτιδήποτε ζητάει 

κανείς το βρίσκει και από την άλλη οτιδήποτε αφεθεί αδιερεύνητο ξεφεύγει, δίχως να 

μπορέσει να κατανοήσει την ουσία που προσδιορίζει τη γνωμική αυτή έκφραση. Η 

περιέργεια όμως που τον κυριεύει, τον οδηγεί να θέσει ορισμένα ερωτήματα στον 

Κρέοντα σχετικά με την τοποθεσία και την ακολουθία που συνόδευε το Λάιο όταν 

έπεσε θύμα του φόνου. Απαντώντας σε ένα από αυτά τα ερωτήματα που πυροδοτούν 

το ενδιαφέρον του τραγικού ήρωα, ο Κρέοντας υποστηρίζει τα εξής:  

        Κρέων         θεωρός, ὡς ἔφασκεν, ἐκδημῶν, πάλιν  

                            πρὸς οἶκον οὐκέθ᾽ ἵκεθ᾽, ὡς ἀπεστάλη.                         115 

        Κρέων         θνῄσκουσι γάρ,πλὴν εἷς τις, ὃς φόβῳ, φυγὼν  

                            ὧν εἶδε πλὴν ἓν οὐδὲν εἶχ᾽ εἰδὼς φράσαι.                      119 

        Οιδίπους     τὸ ποῖον; ἓν γὰρ πόλλ᾽ ἂν ἐξεύροι μαθεῖν,                      120 

                            ἀρχὴν βραχεῖαν εἰ λάβοιμεν ἐλπίδος. 

                                                           
24

 Segal 2001,112 
25

 Μαρκαντωνάτος 2004, 69: Η τραγική ειρωνεία του στίχου βασίζεται στο διφορούμενο των λέξεων  

ἔξοιδ᾽ ἀκούων που μπορεί να σημαίνουν είτε ‘το έμαθα-το έχω υπόψη μου’, είτε ‘η γνώση μου 

στηρίζεται σε κάτι που άκουσα’ δηλαδή δεν είναι πραγματική γνώση. 
26

 Newton 1978, 234, Το μαντείο δεν εξηγεί ξεκάθαρα τι εννοεί. Απλώς δίνει ένα σήμα που η 

νοημοσύνη του Οιδίποδα δεν μπορεί να αντιληφθεί. 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%28%2Fkeq%27&la=greek&can=i%28%2Fkeq%270&prior=ou%29ke/q%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28s&la=greek&can=w%28s1&prior=i%28/keq%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29pesta%2Flh&la=greek&can=a%29pesta%2Flh0&prior=w%28s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qnh%2F%7Cskousi&la=greek&can=qnh%2F%7Cskousi0&prior=*kre/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%2Fr&la=greek&can=ga%2Fr0&prior=qnh/%7Cskousi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=plh%5Cn&la=greek&can=plh%5Cn0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%28%3Ds&la=greek&can=ei%28%3Ds0&prior=plh%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tis&la=greek&can=tis2&prior=ei%28=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%5Cs&la=greek&can=o%28%5Cs0&prior=tis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fo%2Fbw%7C&la=greek&can=fo%2Fbw%7C0&prior=o%28%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fugw%5Cn&la=greek&can=fugw%5Cn0&prior=fo/bw%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28%3Dn&la=greek&can=w%28%3Dn0&prior=fugw%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dde&la=greek&can=ei%29%3Dde0&prior=w%28=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=plh%5Cn&la=greek&can=plh%5Cn1&prior=ei%29=de
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28%5Cn&la=greek&can=e%28%5Cn0&prior=plh%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29de%5Cn&la=greek&can=ou%29de%5Cn0&prior=e%28%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dx%27&la=greek&can=ei%29%3Dx%270&prior=ou%29de%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29dw%5Cs&la=greek&can=ei%29dw%5Cs0&prior=ei%29=x%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fra%2Fsai&la=greek&can=fra%2Fsai0&prior=ei%29dw%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C1&prior=*oi%29di/pous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poi%3Don&la=greek&can=poi%3Don0&prior=to%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28%5Cn&la=greek&can=e%28%5Cn1&prior=poi=on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr2&prior=e%28%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Fll%27&la=greek&can=po%2Fll%270&prior=ga%5Cr
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%5Cn&la=greek&can=a%29%5Cn0&prior=po/ll%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ceu%2Froi&la=greek&can=e%29ceu%2Froi0&prior=a%29%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=maqei%3Dn&la=greek&can=maqei%3Dn0&prior=e%29ceu/roi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rxh%5Cn&la=greek&can=a%29rxh%5Cn0&prior=maqei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=braxei%3Dan&la=greek&can=braxei%3Dan0&prior=a%29rxh%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29&la=greek&can=ei%290&prior=braxei=an
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=la%2Fboimen&la=greek&can=la%2Fboimen0&prior=ei%29
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29lpi%2Fdos&la=greek&can=e%29lpi%2Fdos0&prior=la/boimen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fcoid%27&la=greek&can=e%29%2Fcoid%270&prior=*oi%29di/pous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29kou%2Fwn&la=greek&can=a%29kou%2Fwn0&prior=e%29/coid%27
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         Κρέων        λῃστὰς ἔφασκε συντυχόντας οὐ μιᾷ  

                            ῥώμῃ κτανεῖν νιν, ἀλλὰ σὺν πλήθει χερῶν. 

Όταν ο Λάιος έκανε το τελευταίο και μοιραίο ταξίδι του προς το μαντείο, όλα τα 

μέλη της ακολουθίας του σκοτώθηκαν εκτός από έναν (118). Ο μόνος αυτός 

διασωθείς που ξέφυγε από φόβο δεν μπόρεσε να δώσει καμία αξιόπιστη πληροφορία 

εκτός ως προς ένα σημείο. Ο Οιδίπους πρόθυμος όπως πάντα να ερευνήσει και την 

παραμικρή λεπτομέρεια που θα τον οδηγήσει στην αλήθεια, δηλώνει ότι κάθε ένδειξη 

όσο αδύνατη και αν είναι θα τους βοηθούσε ίσως να μάθουν πολλά (120).
27

. Η 

πληροφορία όμως που λαμβάνει τώρα από τον Κρέοντα συσκοτίζει περισσότερο την 

υπόθεση, διότι ο Λάιος «δεν σκοτώθηκε από τη δύναμη ενός άντρα, αλλά πολλά 

χέρια υψώθηκαν να τον χτυπήσουν» σύμφωνα με τα λεγόμενα του μοναδικού 

επιζώντα από την ακολουθία του Λαΐου.  Ο Οιδίπους τώρα αντιμέτωπος με το 

πρόβλημα εύρεσης του δολοφόνου, θα στηρίξει την έρευνά του πάνω σε αυτή τη 

μαρτυρία αναφορικά με τον αριθμό των ληστών. Όμως κατά τη διάρκεια της εξέλιξης 

του έργου, γίνεται φανερό ότι ο ισχυρισμός αυτός του διασωθέντος απλά ήταν ψευδή 

και επομένως οι υποψίες του Οιδίποδα για ληστές λανθασμένες. Με αυτόν τον τρόπο 

η γνώση του θα αποδειχθεί περιορισμένη και απατηλή επειδή εν τέλει βασίζεται σε 

μη αληθινά γεγονότα, τα οποία ο ίδιος αδυνατεί να συσχετίσει άμεσα με τον εαυτό 

του
28

. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αμφιταλάντευση ενικού και πληθυντικού κατά 

την αφήγηση του συμβάντος, παρόλο που ο Κρέοντας τονίζει τον πληθυντικό 

(122.λῃστὰς). Ο Οιδίπους μιλά για έναν λῃστή (124) κάτι που ενδεχομένως γίνεται 

υποσυνείδητα από τον ήρωα. Ωστόσο όπως κάθε τύραννος, καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι ο χαμός του Λαΐου μπορεί να οφείλεται στη δωροδοκία ενός 

πανούργου δολοφόνου, στοιχείο που δίνει έναυσμα να θεωρηθεί ο βασιλιάς 

φιλύποπτος
29

. Στο ερώτημα που θέτει γιατί δεν αναζητήθηκε ο φονιάς όλο αυτό το 

διάστημα, ο Κρέοντας του αποκρίνεται ότι  (130) ἡ ποικιλῳδὸς Σφὶγξ που στο μεταξύ 

παρουσιάστηκε τους ανάγκασε να διακόψουν τις εξονυχιστικές έρευνες για το φόνο 

του Λαΐου. Όμως ο Οιδίπους τυλιγμένος από το σκότος της δικής του γνωστικής 

αυταπάτης, προφέρει τα ακόλουθα:  

         Οιδίπους       ὥστ᾽ ἐνδίκως ὄψεσθε κἀμὲ σύμμαχον                       135 

                                                           
27

 Adams 1957,88 
28

 Newton 1978,232 
29

 Μαρκαντωνάτος 2004, 238 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lh%7Csta%5Cs&la=greek&can=lh%7Csta%5Cs0&prior=*kre/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Ffaske&la=greek&can=e%29%2Ffaske1&prior=lh%7Csta%5Cs
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mia%3D%7C&la=greek&can=mia%3D%7C0&prior=ou%29
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=r%28w%2Fmh%7C&la=greek&can=r%28w%2Fmh%7C0&prior=mia=%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ktanei%3Dn&la=greek&can=ktanei%3Dn0&prior=r%28w/mh%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nin&la=greek&can=nin0&prior=ktanei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29lla%5C&la=greek&can=a%29lla%5C0&prior=nin
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=plh%2Fqei&la=greek&can=plh%2Fqei0&prior=su%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xerw%3Dn&la=greek&can=xerw%3Dn0&prior=plh/qei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lh%7Csta%5Cs&la=greek&can=lh%7Csta%5Cs0&prior=*kre/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%280&prior=*kre/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poikilw%7Cdo%5Cs&la=greek&can=poikilw%7Cdo%5Cs0&prior=h%28
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*sfi%5Cgc&la=greek&can=*sfi%5Cgc0&prior=poikilw%7Cdo%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28%2Fst%27&la=greek&can=w%28%2Fst%270&prior=e%29pistrofh/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ndi%2Fkws&la=greek&can=e%29ndi%2Fkws0&prior=w%28/st%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Fyesqe&la=greek&can=o%29%2Fyesqe0&prior=e%29ndi/kws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%29me%5C&la=greek&can=ka%29me%5C0&prior=o%29/yesqe
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=su%2Fmmaxon&la=greek&can=su%2Fmmaxon0&prior=ka%29me%5C
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                            γῇ τῇδε τιμωροῦντα τῷ θεῷ θ᾽ ἅμα. 

 

Ανίδεος για τον άνθρωπο αυτό, το φονιά του προκατόχου του βασιλιά, βεβαιώνει το 

λαό ότι ο δολοφόνος θα βρεθεί και θα τιμωρηθεί όπως ακριβώς προστάζει ο 

Απόλλωνας. Στην ουσία με την διαβεβαίωσή του αυτή, ο Οιδίπους υπέγραψε ο ίδιος 

την καταδίκη του από την οποία είναι φύση αδύνατον πια να γλιτώσει
30

. Ο άνθρωπος 

αυτός που επικρίνει αυστηρά τους άλλους διότι αδράνησαν στην ανακάλυψη του 

φονιά, υπόσχεται τώρα με τόση αυτοπεποίθηση να κάνει ότι μπορεί ώστε να 

διαλευκάνει αυτό το έγκλημα αγνοώντας ότι ένοχος είναι ο εαυτός του. Ωστόσο είναι 

χρήσιμο να επισημανθεί ότι τίποτε δεν τον υποχρεώνει να ολοκληρώσει την έρευνα 

που άρχισε παρά μονάχα η πεισματική του θέληση να ξεσκεπάσει το φονιά, η μεγάλη 

ιδέα που ο ίδιος έχει για το λειτούργημά του, τις ικανότητές του και την κρίση του, η 

παθιασμένη του επιθυμία να μάθει την αλήθεια με οποιοδήποτε τίμημα
31

. 

   Στους στίχους που ακολουθούν ο Οιδίποδας δηλώνει ενώπιον του Κρέοντα και των 

Θηβαίων γερόντων του χορού τα εξής: 

          Οιδίπους         ὑπὲρ γὰρ οὐχὶ τῶν ἀπωτέρω φίλων,                              137            

                                ἀλλ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ τοῦτ᾽ ἀποσκεδῶ μύσος.   

                                ὅστις γὰρ ἦν ἐκεῖνον ὁ κτανών, τάχ᾽ ἂν  

                                κἄμ᾽ ἂν τοιαύτῃ χειρὶ τιμωροῦνθ᾽ ἕλοι.                        140 

                                κείνῳ προσαρκῶν οὖν ἐμαυτὸν ὠφελῶ. 

Γεμάτος αυτοπεποίθηση και θάρρος θα απομακρύνει το μίασμα της πόλης (που ούτε 

καν υποψιάζεται περί τίνος πρόκειται) όχι μόνο για χάρη του λαού και των μακρινών 

του συγγενών αλλά και προς όφελός του. Στη συνέχεια όταν ο ήρωας αναφέρει ότι 

ωφέλησε τον εαυτό του με το να προσπαθεί να εντοπίσει τον φονιά του Λαΐου που 

ενδεχομένως να αποπειραθεί να σκοτώσει και τον ίδιο (επιβουλευόμενος το θρόνο), 

τα λόγια του έχουν αντίθετη σημασία για τους θεατές που γνωρίζουν τα τραγικά 

επακόλουθα αυτής της επίμονης έρευνάς του
32

. Η δραματική ειρωνεία βασίζεται 

κυρίως στη φράση (140) τοιαύτῃ χειρὶ τιμωροῦν, η οποία εμφορείται με την 

προαίσθηση της αυτοτύφλωσης  του βασιλιά που θα ακολουθήσει στην πορεία του 

έργου
33

. Εν ολίγοις η σύντομη αυτή στιχομυθία ανάμεσα στον Οιδίποδα και τον 

Κρέοντα μπορεί να εμηνευθεί με δύο τρόπους, αφού η επιμονή του Οιδίποδος να 

                                                           
30

 Γιαννουλοπούλου 1963,83 
31

 Vernant -Naquet 1988,121 
32

 Μαρκαντωνάτος 2004, 70 
33

 Gellie 1972,83 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29to%5Cs&la=greek&can=au%29to%5Cs0&prior=a%29ll%27
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%29%2Fm%27&la=greek&can=ka%29%2Fm%270&prior=a%29%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%5Cn&la=greek&can=a%29%5Cn1&prior=ka%29/m%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toiau%2Fth%7C&la=greek&can=toiau%2Fth%7C0&prior=a%29%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xeiri%5C&la=greek&can=xeiri%5C0&prior=toiau/th%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=timwrou%3Dnq%27&la=greek&can=timwrou%3Dnq%270&prior=xeiri%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28%2Floi&la=greek&can=e%28%2Floi0&prior=timwrou=nq%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kei%2Fnw%7C&la=greek&can=kei%2Fnw%7C0&prior=e%28/loi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prosarkw%3Dn&la=greek&can=prosarkw%3Dn0&prior=kei/nw%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%3Dn&la=greek&can=ou%29%3Dn0&prior=prosarkw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29mauto%5Cn&la=greek&can=e%29mauto%5Cn0&prior=ou%29=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29felw%3D&la=greek&can=w%29felw%3D0&prior=e%29mauto%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toiau%2Fth%7C&la=greek&can=toiau%2Fth%7C0&prior=a%29%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xeiri%5C&la=greek&can=xeiri%5C0&prior=toiau/th%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=timwrou%3Dnq%27&la=greek&can=timwrou%3Dnq%270&prior=xeiri%5C
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έρθουν όλα στο φως πυκνώνει ολοένα και περισσότερο το σκοτάδι. Ο βασιλιάς πριν 

κλείσει τον εναρκτήριο λόγο του εκφράζει την ευγνωμοσύνη του απέναντι στον 

Κρέοντα και τους θεούς για τη φροντίδα που έδειξαν προς τιμή του νεκρού, ενώ ο 

ιερέας ικανοποιημένος από την απάντηση του Οιδίποδα φεύγει με τους ικέτες 

απευθύνοντας μία προσευχή στον Απόλλωνα (149-159). 

   Η λεπτομερής αυτή εξέταση του προλόγου που προηγήθηκε αναδεικνύει ότι η 

συμβολή του στην δραματική πορεία της πλοκής  είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι το 

βασικό στοιχείο που παρέχει είναι η εν αγνοία αυτοπαγίδευση του ήρωα μέσα στα 

δίκτυα του πεπρωμένου του παρά την αρχική προσπάθεια διαφυγής του. Ταυτόχρονα 

παρουσιάζει το ήθος του πρωταγωνιστή του δράματος με όλο το μεγαλείο και την 

αυτοπεποίθηση και γενναιότητά του, αλλά συνάμα και με όλη την τραγική 

αντιφατικότητα που απορρέει από την άγνοια και την πλάνη στην οποία είναι 

βουτιγμένος
34

.  

   Στην πάροδο του χορού (150-215) οι Θηβαίοι γέροντες φαίνεται να γνωρίζουν ότι η 

απάντηση που έφερε ο Κρέοντας από το μαντείο είναι καλή, αγνοούν όμως το 

ακριβές της περιεχόμενο που μεταφέρει το ζήτημα από την σωτηρία της πόλης στην 

κάθαρση του μιάσματος. Λόγω αυτής της άγνοιας ο χορός δεν έχει να προσθέσει 

πληροφορίες σχετικά με όσα συνέβησαν. Αντιθέτως περιγράφει την ατμόσφαιρα και 

τη δραματική συμφορά που απλώνεται στη χώρα, η οποία ικετεύει τη βοήθεια των 

θεών χωρίς να υποψιάζεται τι μέλλει γενέσθαι
35

.  Ο χορός τραγουδά για την 

αρρώστια στα σπαρτά, τα κοπάδια και τις ανθρώπινες γεννήσεις εξαιτίας του 

μιάσματος και κάνει τυπικές προσευχές στους θεούς να διώξουν από την πόλη τον 

ολέθριο Άρη (190-196. Ἄρεά τε τὸν μαλερόν.. Θρῄκιον κλύδωνα). Ειρωνικά ο 

Σοφοκλής υπονοεί ότι αυτό που πρέπει να εκδιωχθεί από την πόλη δεν είναι ο 

΄΄εξαγριωμένος Άρης΄΄ από τη Θράκη, αλλά ο πιο σεβαστός άνδρας των Θηβών. Από 

την άποψη αυτή πρόλογος και πάροδος ορίζουν την ιδεολογική υποδομή τόσο του 

λαού όσο και του βασιλιά, που καλούνται να συνδράμουν στην εξιχνίαση ενός 

αμαρτήματος για να σωθεί η πόλη από το λοιμό που τη μαστίζει καιρό τώρα. Σε κάθε 

περίπτωση φαίνεται ότι η πάροδος στην προσωπογραφία της μάχης ανάμεσα στην 

πανούκλα και τους θεούς προδιαγράφει την ένταση που πρόκειται να έρθει στη 

συνέχεια του δράματος
36

. 

                                                           
34

 Μαρκαντωνάτος 2004,240 
35

 Ράμφου 1997,29 
36

 Musurillo 1967, 89 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29%2Farea%2F&la=greek&can=*%29%2Farea%2F0&prior=*xoro/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te0&prior=*%29/area/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn0&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=malero%2Fn&la=greek&can=malero%2Fn0&prior=to%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*qrh%2F%7Ckion&la=greek&can=*qrh%2F%7Ckion0&prior=o%28/rmwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=klu%2Fdwna&la=greek&can=klu%2Fdwna0&prior=*qrh/%7Ckion
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   Αμέσως μετά το χορικό ακολουθεί ο μακρόσυρτος μονόλογος του Οιδίποδα (216-

275), γεμάτος από το είδος εκείνο της ειρωνείας για την οποία φημίζεται το έργο. Ο 

Οιδίποδας στο σημείο αυτό διαφέρει από εκείνον του προλόγου όπου είναι ακόμη 

ένας εντολέας. Εδώ είναι ο εκτελεστής μίας απόφασης που την καθόρισε ένας 

χρησμός και μία αλυσίδα υποσχέσεων
37

. Στην αρχή του πρώτου επεισοδίου τα λόγια 

του βασιλιά υποδεικνύουν ότι έχει εισακούσει το τελευταίο μέρος της προσευχής του 

χορού (αντί να τον αγνοήσει όπως κάνει ο Κρέοντας στην Αντιγόνη) και 

ανταποκρινόμενος με ευγένεια στο αίτημά του δηλώνει τα εξής
38

: 

         Οιδίπους        αἰτεῖς: ἃ δ᾽ αἰτεῖς, τἄμ᾽ ἐὰν θέλῃς ἔπη                          216 

                                κλύων δέχεσθαι τῇ νόσῳ θ᾽ ὑπηρετεῖν,  

                                ἀλκὴν λάβοις ἂν κἀνακούφισιν κακῶν:  

                                ἁγὼ ξένος μὲν τοῦ λόγου τοῦδ᾽ ἐξερῶ,   

                                    ξένος δὲ τοῦ πραχθέντος: οὐ γὰρ ἂν μακρὰν                220 

                                 ἴχνευον αὐτός, μὴ οὐκ ἔχων τι σύμβολον,  

                                 νῦν δ᾽ ὕστερος γὰρ ἀστὸς εἰς ἀστοὺς τελῶ,  

                                 ὑμῖν προφωνῶ πᾶσι Καδμείοις τάδε 

 

Διαβεβαιώνει τους υπηκόους του ότι είναι εφικτή η ανακούφιση από τις συμφορές με 

την προϋπόθεση όμως ότι αφενός όσα θα πει παρακάτω θα γίνουν αποδεκτά και 

αφετέρου επιδειχθεί απ’ όλους διάθεση προσφοράς για χάρη του κοινού καλού. Με 

τις φράσεις ἁγὼ ξένος - ξένος δὲ τοῦ πραχθέντος, ο Οιδίποδας στοχεύει να 

ξεκαθαρίσει την προσωπική του θέση απέναντι στο ζήτημα αυτό. Με απόλυτη 

ειλικρίνεια που συνεπάγεται από την αδυναμία συσχέτισης των γεγονότων, εξαιρεί 

τον εαυτό του από την ιστορία και από το φόνο παρόλο που μόλις είχε πληροφορηθεί 

από τον Κρέοντα πως ο Λάιος είχε δολοφονηθεί στο δρόμο προς τους Δελφούς
39

. 

Άσχετος λοιπόν προς τα γεγονότα, την πόλη και το χρησμό, ο Οιδίπους ήταν εκτός 

πάσης υποψίας και επομένως ο ενδεδειγμένος να επιτελέσει το θεϊκό παράγγελμα. 

Ωστόσο ο βασιλιάς τώρα που έγινε συμπολίτης με τον Θηβαϊκό λαό, διακηρύσσει 

δημοσίως τα ακόλουθα: 

         Οιδίπους        ὅστις ποθ᾽ ὑμῶν Λάϊον τὸν Λαβδάκου  

                                κάτοιδεν ἀνδρὸς ἐκ τίνος διώλετο,                              225 

                                                           
37

 Ευστρατιάδη Α.1984,33 
38

 Gardiner 1987,99 
39

 Μαρκαντωνάτος  2004,70: Η τραγική ειρωνεία στη δήλωση αυτή είναι έκδηλη διότι ο Οιδίπους δεν 

είναι καθόλου ξένος από τη διάπραξη του φόνου, αλλά αντίθετα αὐτουργός. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%29tei%3Ds&la=greek&can=ai%29tei%3Ds0&prior=*oi%29di/pous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28%5C&la=greek&can=a%28%5C0&prior=ai%29tei=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%270&prior=a%28%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%29tei%3Ds&la=greek&can=ai%29tei%3Ds1&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%29%2Fm%27&la=greek&can=ta%29%2Fm%270&prior=ai%29tei=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29a%5Cn&la=greek&can=e%29a%5Cn0&prior=ta%29/m%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qe%2Flh%7Cs&la=greek&can=qe%2Flh%7Cs0&prior=e%29a%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fph&la=greek&can=e%29%2Fph0&prior=qe/lh%7Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=klu%2Fwn&la=greek&can=klu%2Fwn0&prior=e%29/ph
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%2Fxesqai&la=greek&can=de%2Fxesqai0&prior=klu/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3D%7C&la=greek&can=th%3D%7C0&prior=de/xesqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=no%2Fsw%7C&la=greek&can=no%2Fsw%7C0&prior=th=%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=q%27&la=greek&can=q%270&prior=no/sw%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28phretei%3Dn&la=greek&can=u%28phretei%3Dn0&prior=q%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29lkh%5Cn&la=greek&can=a%29lkh%5Cn0&prior=u%28phretei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=la%2Fbois&la=greek&can=la%2Fbois0&prior=a%29lkh%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%5Cn&la=greek&can=a%29%5Cn0&prior=la/bois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%29nakou%2Ffisin&la=greek&can=ka%29nakou%2Ffisin0&prior=a%29%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kakw%3Dn&la=greek&can=kakw%3Dn0&prior=ka%29nakou/fisin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28gw%5C&la=greek&can=a%28gw%5C0&prior=kakw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ce%2Fnos&la=greek&can=ce%2Fnos0&prior=a%28gw%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn0&prior=ce/nos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D0&prior=me%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lo%2Fgou&la=greek&can=lo%2Fgou0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3Dd%27&la=greek&can=tou%3Dd%270&prior=lo/gou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29cerw%3D&la=greek&can=e%29cerw%3D0&prior=tou=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ce%2Fnos&la=greek&can=ce%2Fnos1&prior=e%29cerw=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C0&prior=ce/nos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D1&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=praxqe%2Fntos&la=greek&can=praxqe%2Fntos0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29&la=greek&can=ou%290&prior=praxqe/ntos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr0&prior=ou%29
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%5Cn&la=greek&can=a%29%5Cn1&prior=ga%5Cr
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=makra%5Cn&la=greek&can=makra%5Cn0&prior=a%29%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29%2Fxneuon&la=greek&can=i%29%2Fxneuon0&prior=makra%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29to%2Fs&la=greek&can=au%29to%2Fs0&prior=i%29/xneuon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%5C&la=greek&can=mh%5C0&prior=au%29to/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29k&la=greek&can=ou%29k0&prior=mh%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fxwn&la=greek&can=e%29%2Fxwn0&prior=ou%29k
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti&la=greek&can=ti0&prior=e%29/xwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=su%2Fmbolon&la=greek&can=su%2Fmbolon0&prior=ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nu%3Dn&la=greek&can=nu%3Dn0&prior=su/mbolon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%271&prior=nu=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28%2Fsteros&la=greek&can=u%28%2Fsteros0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr1&prior=u%28/steros
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29sto%5Cs&la=greek&can=a%29sto%5Cs0&prior=ga%5Cr
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29s&la=greek&can=ei%29s0&prior=a%29sto%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29stou%5Cs&la=greek&can=a%29stou%5Cs0&prior=ei%29s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=telw%3D&la=greek&can=telw%3D0&prior=a%29stou%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28mi%3Dn&la=greek&can=u%28mi%3Dn0&prior=telw=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=profwnw%3D&la=greek&can=profwnw%3D0&prior=u%28mi=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%3Dsi&la=greek&can=pa%3Dsi0&prior=profwnw=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*kadmei%2Fois&la=greek&can=*kadmei%2Fois0&prior=pa=si
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%2Fde&la=greek&can=ta%2Fde0&prior=*kadmei/ois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28gw%5C&la=greek&can=a%28gw%5C0&prior=kakw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ce%2Fnos&la=greek&can=ce%2Fnos0&prior=a%28gw%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ce%2Fnos&la=greek&can=ce%2Fnos1&prior=e%29cerw=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C0&prior=ce/nos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D1&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=praxqe%2Fntos&la=greek&can=praxqe%2Fntos0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fstis&la=greek&can=o%28%2Fstis0&prior=ta/de
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poq%27&la=greek&can=poq%270&prior=o%28/stis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28mw%3Dn&la=greek&can=u%28mw%3Dn0&prior=poq%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*la%2Fi%2Bon&la=greek&can=*la%2Fi%2Bon0&prior=u%28mw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn0&prior=*la/i+on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*labda%2Fkou&la=greek&can=*labda%2Fkou0&prior=to%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%2Ftoiden&la=greek&can=ka%2Ftoiden0&prior=*labda/kou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndro%5Cs&la=greek&can=a%29ndro%5Cs0&prior=ka/toiden
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29k&la=greek&can=e%29k0&prior=a%29ndro%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti%2Fnos&la=greek&can=ti%2Fnos0&prior=e%29k
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diw%2Fleto&la=greek&can=diw%2Fleto0&prior=ti/nos
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                                 τοῦτον κελεύω πάντα σημαίνειν ἐμοί:  

                                 κεἰ μὲν φοβεῖται, τοὐπίκλημ᾽ ὑπεξελεῖν  

                                 αὐτὸν καθ᾽ αὑτοῦ: πείσεται γὰρ ἄλλο μὲν  

                                 ἀστεργὲς οὐδέν. γῆς δ᾽ ἄπεισιν ἀσφαλής.  

                                 εἰ δ᾽ αὖ τις ἄλλον οἶδεν ἐξ ἄλλης χθονὸς                    230 

                                     τὸν αὐτόχειρα, μὴ σιωπάτω: τὸ γὰρ  

                                 κέρδος τελῶ 'γὼ χἠ χάρις προσκείσεται                      232 

 

Ζητά να μάθει πρόσθετες πληροφορίες από το χορό προκειμένου να διεξάγει την 

έρευνά του. Αναγγέλλει χαρακτηριστικά ότι όποιος γνωρίζει το δολοφόνο του  Λαΐου, 

καλείται να το φανερώσει. Η πρώτη αναφορά που κάνει για τον προκάτοχό του ως γιο 

του Λάβδακου (224), αναδεικνύει ότι αυτός γνωρίζει περισσότερα για τον Λάιο απ’ 

όσα ήταν φανερά  στην προηγούμενη συζήτησή του με τον Κρέοντα όπου 

ισχυριζόταν πως μόνο το όνομά του είχε ακούσει (105.ἔξοιδ᾽ ἀκούων: οὐ γὰρ 

εἰσεῖδόν γέ πω.)
40

.  Κατόπιν ο Οιδίποδας αναφέρει τα μέτρα που θέτει για τον 

άνθρωπο  που γνωρίζει τον αυτουργό του φόνου και δεν το ομολογεί (226-232).  

Όπως υποστηρίζει, αν ο δολοφόνος φοβάται να αποκαλύψει την κατηγορία κατά του 

εαυτού του δεν χρειάζεται να έχει ενδοιασμούς. Διότι αν παραδοθεί υπόσχεται ότι δεν 

θα έχει συνέπειες και θα του επιτραπεί να αφήσει τη Θήβα ανέγγικτος. Από την άλλη 

όμως επεκτείνει την κατηγορία του για να συμπεριλάβει και κάποιον πιθανό φονιά 

από ‘‘άλλη χώρα’’(230) που είναι φυσικά ο ίδιος εν όψει της εξορίας του από την 

Κόρινθο που είχε επιλέξει
41

. Μάλιστα δεν παραλείπει να αναφέρει την ευγνωμοσύνη 

και ανταμοιβή που οφείλει σε εκείνον που γνωρίζει και θα αποκαλύψει τον ένοχο του 

εγκλήματος
42

. Ακόμη αποτελεί τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι οι θεατές που ξέρουν 

πως ο δράστης του φόνου είναι Θηβαίος πολίτης – αυτός που τώρα διακηρύσσει 

τιμωρίες με επιείκεια- και πως θα πληρώσει με τα ίδια του τα χέρια για την ακούσια 

αυτοκτονία που διέπραξε, δημιουργεί πράγματι τραγική ειρωνεία που προκαλεί την 

ισχυρή αποστροφή του κοινού. Η σιωπή κάθε φορά ακολουθείται από την ποινή του 

αφορισμού, ολοκληρωμένη και διπλά τρομερή γιατί το κοινό γνωρίζει ότι ο ομιλητής  

αναθεματίζει τον εαυτό του
43

. 
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   Στη συνέχεια της ρήσης του ο Οιδίποδας εκστομίζει αυστηρότερες διακηρύξεις για 

τον φονιά και όποιον τον κρύβει είτε για να προφυλάξει τον φίλο του, είτε τον εαυτό 

του
44

. 

         Οιδίπους        τὸν ἄνδρ᾽ ἀπαυδῶ τοῦτον, ὅστις ἐστί, γῆς                       236 

                              τῆσδ᾽, ἧς ἐγὼ κράτη τε καὶ θρόνους νέμω,  

                              μήτ᾽ εἰσδέχεσθαι μήτε προσφωνεῖν τινα,  

                              μήτ᾽ ἐν θεῶν εὐχαῖσι μήτε θύμασιν  

                              κοινὸν ποεῖσθαι, μήτε χέρνιβας νέμειν:                           240 

                              ὠθεῖν δ᾽ ἀπ᾽ οἴκων πάντας, ὡς μιάσματος  

                              τοῦδ᾽ ἡμὶν ὄντος, ὡς τὸ Πυθικὸν θεοῦ  

                              μαντεῖον ἐξέφηνεν ἀρτίως ἐμοί. 

 

Πιο συγκεκριμένα απαγορεύει στους πολίτες της Θήβας να τον δέχονται στα σπίτια 

τους, να του μιλούν, να έχουν μαζί του κοινωνία θρησκευτικού βίου, θυσιών και 

αγιασμού. Προστάζει μάλιστα να τον διώχνουν από τα σπίτια τους, εφόσον αυτός 

είναι το μίασμα της χώρας σύμφωνα με το χρησμό. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο 

αποκλεισμός του δράστη από την κοινωνία της Θήβας αποτελεί πολύ βαριά τιμωρία 

και υπογραμμίζει τη μιαρότητα της πράξης του. Ακολούθως ο Οιδίποδας επικαλείται 

δημόσια μία σειρά από κατάρες για τον άγνωστο δολοφόνου του Λαΐου, που είναι 

μοιραίο να πέσουν επάνω στον ίδιο του τον εαυτό. 

          Οιδίπους          κατεύχομαι δὲ τὸν δεδρακότ᾽, εἴτε τις                          246 

                                   εἷς ὢν λέληθεν εἴτε πλειόνων μέτα,  

                                   κακὸν κακῶς νιν ἄμορον ἐκτρῖψαι βίον:  

                                   ἐπεύχομαι δ᾽, οἴκοισιν εἰ ξυνέστιος  

                                   ἐν τοῖς ἐμοῖς γένοιτ᾽ ἐμοῦ συνειδότος,                         250 

                                   παθεῖν ἅπερ τοῖσδ᾽ ἀρτίως ἠρασάμην. 

Όπως στον πρόλογο, μιλά για έναν φονιά (246.τὸν δεδρακότ᾽) αλλά προσθέτει τον 

προσδιορισμό ‘‘είτε είναι ένας είτε πολλοί’’. Καταριέται τον δράστη της πράξης 

‘‘έτσι που είναι αξιοθρήνητος, σε άσχημη κατάσταση να εξοφλήσει τη δυστυχισμένη 

του ζωή’’(248). Πρόκειται για λέξεις ιδιαίτερα σκληρές που περιστρέφονται γύρω 

από την απειλή του θανάτου. Εξαίρεση ο Οιδίποδας δεν κάνει ούτε για τον ίδιο του 

                                                           
44

  Όπως επισημαίνει ο Kamerbeek,1967,14, ο Οιδίποδας μιλάει ξανά και ξανά για έναν δολοφόνο. 

Αυτό αυξάνει την εντύπωση που λαμβάνουμε από αυτή τη ρήση ως ένα συνεχές κομμάτι της πιο 

συντριπτικής τραγικής ειρωνείας, της οποίας τα περισσότερο φορτισμένα παραδείγματα βρέθηκαν 

στην αρχή του Α’ επεισοδίου  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn2&prior=e%29mou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fndr%27&la=greek&can=a%29%2Fndr%270&prior=to%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29paudw%3D&la=greek&can=a%29paudw%3D0&prior=a%29/ndr%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3Dton&la=greek&can=tou%3Dton1&prior=a%29paudw=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fstis&la=greek&can=o%28%2Fstis1&prior=tou=ton
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29sti%2F&la=greek&can=e%29sti%2F0&prior=o%28/stis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gh%3Ds&la=greek&can=gh%3Ds1&prior=e%29sti/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Dsd%27&la=greek&can=th%3Dsd%270&prior=gh=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28%3Ds&la=greek&can=h%28%3Ds0&prior=th=sd%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29gw%5C&la=greek&can=e%29gw%5C0&prior=h%28=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kra%2Fth&la=greek&can=kra%2Fth0&prior=e%29gw%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te0&prior=kra/th
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qro%2Fnous&la=greek&can=qro%2Fnous0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ne%2Fmw&la=greek&can=ne%2Fmw0&prior=qro/nous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%2Ft%27&la=greek&can=mh%2Ft%270&prior=ne/mw
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29sde%2Fxesqai&la=greek&can=ei%29sde%2Fxesqai0&prior=mh/t%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%2Fte&la=greek&can=mh%2Fte0&prior=ei%29sde/xesqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prosfwnei%3Dn&la=greek&can=prosfwnei%3Dn0&prior=mh/te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tina&la=greek&can=tina0&prior=prosfwnei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%2Ft%27&la=greek&can=mh%2Ft%271&prior=tina
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n0&prior=mh/t%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qew%3Dn&la=greek&can=qew%3Dn0&prior=e%29n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29xai%3Dsi&la=greek&can=eu%29xai%3Dsi0&prior=qew=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%2Fte&la=greek&can=mh%2Fte1&prior=eu%29xai=si
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qu%2Fmasin&la=greek&can=qu%2Fmasin0&prior=mh/te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=koino%5Cn&la=greek&can=koino%5Cn0&prior=qu/masin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poei%3Dsqai&la=greek&can=poei%3Dsqai0&prior=koino%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%2Fte&la=greek&can=mh%2Fte2&prior=poei=sqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xe%2Frnibas&la=greek&can=xe%2Frnibas0&prior=mh/te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ne%2Fmein&la=greek&can=ne%2Fmein0&prior=xe/rnibas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29qei%3Dn&la=greek&can=w%29qei%3Dn0&prior=ne/mein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%275&prior=w%29qei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29p%27&la=greek&can=a%29p%270&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%29%2Fkwn&la=greek&can=oi%29%2Fkwn0&prior=a%29p%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Fntas&la=greek&can=pa%2Fntas0&prior=oi%29/kwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28s&la=greek&can=w%28s0&prior=pa/ntas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mia%2Fsmatos&la=greek&can=mia%2Fsmatos0&prior=w%28s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3Dd%27&la=greek&can=tou%3Dd%271&prior=mia/smatos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28mi%5Cn&la=greek&can=h%28mi%5Cn0&prior=tou=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Fntos&la=greek&can=o%29%2Fntos0&prior=h%28mi%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28s&la=greek&can=w%28s1&prior=o%29/ntos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C1&prior=w%28s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*puqiko%5Cn&la=greek&can=*puqiko%5Cn0&prior=to%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeou%3D&la=greek&can=qeou%3D0&prior=*puqiko%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mantei%3Don&la=greek&can=mantei%3Don0&prior=qeou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ce%2Ffhnen&la=greek&can=e%29ce%2Ffhnen0&prior=mantei=on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rti%2Fws&la=greek&can=a%29rti%2Fws0&prior=e%29ce/fhnen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29moi%2F&la=greek&can=e%29moi%2F1&prior=a%29rti/ws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kateu%2Fxomai&la=greek&can=kateu%2Fxomai0&prior=pe/lw
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C1&prior=kateu/xomai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn3&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dedrako%2Ft%27&la=greek&can=dedrako%2Ft%270&prior=to%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%2Fte&la=greek&can=ei%29%2Fte0&prior=dedrako/t%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tis&la=greek&can=tis2&prior=ei%29/te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%28%3Ds&la=greek&can=ei%28%3Ds0&prior=tis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%5Cn&la=greek&can=w%29%5Cn0&prior=ei%28=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=le%2Flhqen&la=greek&can=le%2Flhqen0&prior=w%29%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%2Fte&la=greek&can=ei%29%2Fte1&prior=le/lhqen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pleio%2Fnwn&la=greek&can=pleio%2Fnwn0&prior=ei%29/te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Fta&la=greek&can=me%2Fta0&prior=pleio/nwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kako%5Cn&la=greek&can=kako%5Cn0&prior=me/ta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kakw%3Ds&la=greek&can=kakw%3Ds0&prior=kako%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nin&la=greek&can=nin0&prior=kakw=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fmoron&la=greek&can=a%29%2Fmoron0&prior=nin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ktri%3Dyai&la=greek&can=e%29ktri%3Dyai0&prior=a%29/moron
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bi%2Fon&la=greek&can=bi%2Fon0&prior=e%29ktri=yai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29peu%2Fxomai&la=greek&can=e%29peu%2Fxomai0&prior=bi/on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%276&prior=e%29peu/xomai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%29%2Fkoisin&la=greek&can=oi%29%2Fkoisin0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29&la=greek&can=ei%292&prior=oi%29/koisin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cune%2Fstios&la=greek&can=cune%2Fstios0&prior=ei%29
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n1&prior=cune/stios
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi%3Ds&la=greek&can=toi%3Ds0&prior=e%29n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29moi%3Ds&la=greek&can=e%29moi%3Ds0&prior=toi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ge%2Fnoit%27&la=greek&can=ge%2Fnoit%270&prior=e%29moi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29mou%3D&la=greek&can=e%29mou%3D1&prior=ge/noit%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=suneido%2Ftos&la=greek&can=suneido%2Ftos0&prior=e%29mou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=paqei%3Dn&la=greek&can=paqei%3Dn0&prior=suneido/tos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28%2Fper&la=greek&can=a%28%2Fper0&prior=paqei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi%3Dsd%27&la=greek&can=toi%3Dsd%270&prior=a%28/per
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rti%2Fws&la=greek&can=a%29rti%2Fws1&prior=toi=sd%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29rasa%2Fmhn&la=greek&can=h%29rasa%2Fmhn0&prior=a%29rti/ws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn3&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dedrako%2Ft%27&la=greek&can=dedrako%2Ft%270&prior=to%5Cn


 

16 
 

τον εαυτό. Αν τύχει προσθέτει να τον δεχθώ στο παλάτι εν γνώσει της ταυτότητός 

του, θα πρέπει να υποστώ τις ίδιες κυρώσεις με όλους τους άλλους (249-251)
45

. 

Ασυνείδητα συμπεριλαμβάνει και τη δική του περίπτωση χωρίς να υποψιάζεται ότι ο 

ίδιος είναι ο δράστης του εγκλήματος που αναζητά
46

. Έπειτα σε προστακτικό ύφος 

(252) ἐπισκήπτω, απαιτεί από τους πολίτες να πράξουν όσα τους παραγγέλνει ο 

βασιλιάς τους για χάρη εκείνου, του θεού, αλλά και της χώρας τους. Ως υπεύθυνος 

άρχοντας ασκεί κριτική στους Θηβαίους (255-258.οὐδ᾽ εἰ γὰρ ἦν τὸ πρᾶγμα μὴ 

θεήλατον… ἀλλ᾽ ἐξερευνᾶν) και δικαιολογεί το λόγο που τον  αναγκάζει να πάρει 

αυστηρά μέτρα για την τιμωρία των ενόχων (258-259.νῦν δ᾽ ἐπεὶ κυρῶ γ᾽ ἐγὼ ἔχων 

μὲν ἀρχὰς)
47

. Η τραγική ειρωνεία κορυφώνεται στους στίχους (258-266), όπου ο 

ήρωας χρησιμοποιεί ασυνείδητα λέξεις που είναι φοβερά υπαινιχτικές για την 

οικογενειακή του κατάσταση. 

           Οιδίπους         νῦν δ᾽ ἐπεὶ κυρῶ γ᾽ ἐγὼ  

                                  ἔχων μὲν ἀρχὰς ἃς ἐκεῖνος εἶχε πρίν,  

                                  ἔχων δὲ λέκτρα καὶ γυναῖχ᾽ ὁμόσπορον,                        260 

                                  κοινῶν τε παίδων κοίν᾽ ἄν, εἰ κείνῳ γένος  

                                   μὴ 'δυστύχησεν, ἦν ἂν ἐκπεφυκότα:  

                                   νῦν δ᾽ ἐς τὸ κείνου κρᾶτ᾽ ἐνήλαθ᾽ ἡ τύχη:  

                                   ἀνθ᾽ ὧν ἐγὼ τάδ᾽, ὡσπερεὶ τοὐμοῦ πατρός,  

                                   ὑπερμαχοῦμαι κἀπὶ πᾶν ἀφίξομαι,                                 265 

                                   ζητῶν τὸν αὐτόχειρα τοῦ φόνου λαβεῖν 

 

Μέσα στην άγνοιά του αναφέρει το επίθετο (260) ὁμόσπορον (που για τον Οιδίποδα 

σημαίνει από τον εαυτό του και το Λάιο) ως ένα θετικό δεσμό με το παρελθόν της 

Θήβας, που ο ίδιος θέλησε να διεκδικήσει και να υπερασπιστεί
48

.  Όμως για τους 

θεατές που γνωρίζουν αποτελεί υπαινιγμό στη μητρική σχέση που έχει η γυναίκα 

αυτή (Ιοκάστη) μαζί του. 

                                                           
45

 Ahl 1991,70 : Δεν υπαινίσσεται απαραίτητα μόνο τον εαυτό του. Ο Κρέοντας για παράδειγμα μπορεί 

να έχει ένα κίνητρο να σκοτώσει τον Λάιο,  και η Ιοκάστη αντίστοιχα όπως θα φανεί στη συνέχεια. 
46

 Adams 1957,89: Ασυναίσθητα μέχρι και την τελευταία στιγμή φαίνεται η ηθική αθωότητα του 

ήρωα. 
47

Dawe 1991, 159: Ο Οιδίπους αποδεικνύει ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα να ενεργήσει για λογαριασμό 

του θύματος του φόνου. Δεν είναι (έτσι νομίζει) εξ αίματος συγγενής του αποθανόντος, διαθέτει όμως 

τις ίδιες σχεδόν προϋποθέσεις με έναν εξ αίματος συγγενή διότι: α) διαδέχθηκε το Λάιο στα βασιλικά 

του καθήκοντα, β) πήρε γυναίκα του την πρώην σύζυγό του, γ) τα παιδιά που γεννήθηκαν από την ίδια 

μάνα θα είχαν υφάνει δεσμούς ανάμεσα στον Οιδίποδα και το Λάιο . 
48
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   Παράλληλα η αναφορά στην υποτιθέμενη ατεκνία του Λαΐου ‘‘εἰ κείνῳ γένος  

μὴ 'δυστύχησεν’’ (261) όπως νομίζει ο Οιδίποδας, διαψεύδεται από την παρουσία του 

ίδιου ενώπιον των θεατών οι οποίοι νιώθουν βαθύ οίκτο για τον κεντρικό χαρακτήρα 

της τραγωδίας που αγνοεί τι φρικτό παιχνίδι του ετοιμάζει η μοίρα
49

. Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστική περίπτωση τραγικής ειρωνείας αποτελεί η φράση (264.ὡσπερεὶ 

τοὐμοῦ πατρός) με την οποία ο Οιδίποδας δηλώνει ότι θα κάνει τα πάντα για να 

ανακαλύψει το φονιά σαν να ήταν ο Λάιος πατέρας του. Σε περίπτωση που δεν θα 

υπάρξει καταγγελία, ο Οιδίποδας έχει καταραστεί τον ένοχο απαγγέλλοντάς του 

καταδίκη σε κοινωνικό (236-238) και θρησκευτικό αποκλεισμό (239-240). Όμως 

σύμφωνα με τον Dawe, μία τέτοια καταδίκη θα έχει αποτέλεσμα μόνο με τη 

συνδρομή εκείνων που δεν συμμορφώθηκαν να καταθέσουν ότι γνωρίζουν εναντίον 

του ανθρώπου που θεωρούν ένοχο
50

.  Στους αμέσως επόμενους στίχους (269-275) ο 

βασιλιάς προχωρεί στην επίσημη απαγγελία του αναθέματος εις βάρος οποιουδήποτε 

απειθαρχήσει στην εντολή του και παραβεί τις κυρώσεις του αποκλεισμού. 

          Οιδίπους            καὶ ταῦτα τοῖς μὴ δρῶσιν εὔχομαι θεοὺς  

                                   μήτ᾽ ἄροτον αὐτοῖς γῆς ἀνιέναι τινὰ                             270 

                                   μήτ᾽ οὖν γυναικῶν παῖδας, ἀλλὰ τῷ πότμῳ  

                                   τῷ νῦν φθερεῖσθαι κἄτι τοῦδ᾽ ἐχθίονι:  

                                   ὑμῖν δὲ τοῖς ἄλλοισι Καδμείοις, ὅσοις  

                                   τάδ᾽ ἔστ᾽ ἀρέσκονθ᾽, ἥ τε σύμμαχος Δίκη  

                                   χοἰ πάντες εὖ ξυνεῖεν εἰσαεὶ θεοί.                                 275 

 

Παρακαλεί τους θεούς όποιοι δεν υπακούσουν στο διάταγμά του να τους τιμωρήσουν 

χειρότερα απ’ όσο τυραννεί σήμερα την πόλη ο λοιμός. Το είδος της κατάρας που 

περιστρέφεται γύρω από το φονιά του Λαΐου αλλά και γύρω από εκείνον που το ξέρει 

και δεν το μαρτυράει είναι ιδιαίτερα σφοδρό. Γι’ αυτούς εύχεται οι θεοί να μην τους 

επιτρέψουν να σπείρουν παιδιά (271) αλλά να καταστραφούν με την τωρινή τους 

συμφορά.  Για τη μεγάλη μάζα των απλών ανθρώπων της Θήβας που είχαν μείνει 

απρόσβλητοι από κάθε υποψία συνεργασίας, εύχεται να έχουν σύμμαχο τη Δίκη 

(θυγατέρα του Δία) και τους άλλους θεούς για βοηθούς τους (275). Με αυτόν τον 

τρόπο το δίκτυ του πεπρωμένου περισφίγγει αργά αλλά ανελέητα τον ήρωα και τον 

οδηγεί σταδιακά στον προσωπικό του όλεθρο. Κύριος σκοπός του Σοφοκλή σε αυτό 

                                                           
49

 Markantonatos 2009,110 
50

 Dawe 1991,158 
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το σημείο είναι να προετοιμάσει το κοινό του για την καταστροφή που έπεται και να 

κάνει την τελευταία αυτοκαταδίκη του ήρωα να φαίνεται περισσότερο τρομερή μέσα 

από τη μορφή της ομιλίας του, στην οποία αυτός αρχικά καταγγέλλει τον παραβάτη
51

. 

  Στο σύντομο διάλογο που ακολουθεί ανάμεσα στον Οιδίποδα και στο χορό, 

ενδιαφέρον σημείο αποτελεί η εκδήλωση αδυναμίας του κορυφαίου να βοηθήσει. Ο 

χορός που αντιπροσωπεύει το λαό της Θήβας δηλώνει ότι δεν έχει καμία ανάμειξη 

στο φόνο, ούτε γνωρίζει τον ένοχο
52

. Αναφέρει ότι το ζήτημα της αποκάλυψης του 

δράστη αφορά το Φοίβο που έστειλε το χρησμό (278-279). Έτσι ο Οιδίποδας έχει 

μείνει με την πιθανότητα ότι κάποιος άγνωστος – εκτός σκηνής- είναι ο φονιάς που 

αναζητά
53

. Στην πρόταση του χορού να καλέσει τον Τειρεσία για να προσκομίσει 

πληροφορίες, ο Οιδίπους τους διαβεβαιώνει ότι έχει ήδη φροντίσει γι’ αυτό 

στέλνοντας δύο αγγελιαφόρους (288.ἔπεμψα γὰρ Κρέοντος εἰπόντος διπλοῦς 

πομπούς). Με αυτόν τον τρόπο ο βασιλιάς εμφανίζεται ως ένα άτομο που ερευνά 

συνεχώς την αλήθεια, η αναζήτηση της οποίας οδηγεί τον ίδιο να εξελιχθεί μέσα στο 

πεπρωμένο του
54

. Εντούτοις η ειρωνεία που περικλείει ο λόγος του Οιδίποδα 

προβάλλεται εντυπωσιακά στην επανάληψη της φράσης (293. ἤκουσα κἀγώ. τὸν δ᾽ 

ἰδόντ᾽ οὐδεὶς ὁρᾷ) η οποία υπαινίσσεται την τύφλωση του ήρωα, θέμα που θα 

αναπτυχθεί εκτενέστερα περαιτέρω. Η χιουμοριστική διάθεση του Σοφοκλή ανεβαίνει 

ακόμη περισσότερο όταν στη συζήτηση του ήρωα με το χορό (294-296), ο τελευταίος 

που αγνοεί ποιόν έχει απέναντί του αναφέρει την πεποίθηση πως ο δράστης θα 

τρομάξει από τις κατάρες κα θα αποκαλυφθεί. Η απάντηση του Οιδίποδα στρέφεται 

ανεπίγνωστα εναντίον του ίδιου, γιατί με τον προσδιορισμό που αποδίδει στο φονιά 

ως άτομο αδίστακτο και συνειδησιακά ανεύθυνο, έχει στην ουσία σφραγίσει τα 

χαρακτηριστικά του εαυτού του. Για να μπορέσει να δώσει λύση στο ζήτημα του 

άγνωστου ενόχου, ο Οιδίποδας θα προσφύγει στο μάντη Τειρεσία και με παρακλήσεις 

θα τον προτρέψει να σώσει τόσο τον ίδιο του τον εαυτό, όσο και την πόλη από το 

μίασμα που τη βασανίζει. 

     Συνοψίζοντας ο Οιδίποδας, εξηγητής αινιγμάτων που περηφανεύεται για τη 

νοημοσύνη του, αγνοεί ότι ο ίδιος είναι το μίασμα της πόλης που αγωνιωδώς 

αναζητά. Παρ’ όλα αυτά είναι ένας καλός βασιλιάς ο οποίος για να σώσει τη Θήβα 
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δεν παραλείπει- επιπρόσθετη ειρωνεία- να συμβουλευτεί τα μαντεία. Και εφόσον 

αυτά χρησμοδοτούν ότι πρέπει να τιμωρηθεί ο φονιάς του προηγούμενου βασιλιά, ο 

Οιδίπους δεσμεύεται να ανακαλύψει αυτόν τον φονιά που δεν είναι παρά ο εαυτός 

του
55

. 

 

 

3.Φυσική- Διανοητική τύφλωση/όραση-σκότος 

 

   Η αξία της γνώσεως τονίζεται κατ’ επανάληψη  στο Σοφόκλειο έργο ως 

εξαιρετικώς σημαντική και άμεσα συνυφασμένη με τις αισθητηριακές λειτουργίες 

του ατόμου όπως αυτή της όρασης ή της ακοής. Στην προκειμένη περίπτωση μέρος 

της έρευνας αποτελεί η εξέταση της διανοητικής αδυναμίας του ήρωα να αντιληφθεί 

τα γεγονότα παρά τη φυσική όραση που διαθέτει, εν αντιθέσει με τη γνώση που 

κατέχει ένας τυφλός εκπρόσωπος του θεού και την οποία παρέχει υπό τη μορφή 

ενόρασης. Ειδικότερα ο Οιδίπους Τύραννος αντιπαραθέτει με μεγαλύτερη σαφήνεια 

τη φαινομενική γνώση από την πραγματική, τον πνευματικό σκοταδισμό από την 

αλήθεια του φωτός με τη χρήση εικόνων σχετικών γεμάτες από δραματική ένταση και 

ειρωνεία
56

. 

   Πιο αναλυτικά στον Οιδίποδα Τύραννο η μεταφορά της τυφλότητας 

χρησιμοποιείται στην πιο καταστροφική της έννοια με σκοπό να εξερευνήσει τα όρια 

της ανθρώπινης γνώσης. Στη σκηνή συνάντησης Οιδίποδα- Τειρεσία (300-462) 

υπάρχει η παράδοξη αντίθεση, η παρουσιασμένη με τόση έμφαση ανάμεσα στη 

φυσική τυφλότητα του μάντη και στην πνευματική τυφλότητα του βασιλιά. Ο μάντης 

που τα βλέπει όλα ενδόμυχα συγκρούεται με τον άνθρωπο που έχει μάτια αλλά είναι 

βυθισμένος στο απόλυτο σκοτάδι. Για να μπορέσει όμως ο αναγνώστης να έχει μία 

πλήρη εικόνα των εννοιών αυτών, είναι χρήσιμο να εξετάσουμε διεξοδικά τον τρόπο 

με τον οποίο εξελίσσεται η πνευματική άγνοια του ήρωα σε διάφορα χωρία του 

έργου. 

   Το μοτίβο όρασης-τύφλωσης το εντοπίσαμε για πρώτη φορά στον πρόλογο (118-

125) στο σημείο εκείνο που αναφέρεται στον αριθμό των ληστών. Παρά τη μεγάλη 

διανοητικότητα που διακρίνει τον Οιδίποδα, παραμένει τυφλός στη διάκριση 

ανάμεσα σε ΄΄έναν΄΄ ληστή και ΄΄πολλούς΄΄ με αποτέλεσμα να παραμένει στη άγνοια 
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και σε μία κρίσιμη ένωση του ενός και των πολλών αναφορικά με τον εαυτό του
57

. Η 

αδυναμία του ήρωα να αντιληφθεί την πραγματικότητα υπονοείται ήδη από την 

πρώτη σκηνή στη φράση (293. ἤκουσα κἀγώ. τὸν δ᾽ ἰδόντ᾽ οὐδεὶς ὁρᾷ.) που 

αναφωνεί ο Οιδίπους στο χορό, η οποία συμβάλλει στην οξεία αντίθεση μεταξύ 

όρασης και σκότους. Την κορύφωση όμως αυτού του μοτίβου αποτελεί όπως 

προαναφέρθηκε ο διάλογος Οιδίποδα-Τειρεσία που είναι άφθονος με αναφορές στη 

γνώση ή την κατανόηση και την όραση με τις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις
58

. 

Απέναντι στην έκκληση του Οιδίποδα για βοήθεια (302-304.πόλιν μέν, εἰ καὶ μὴ 

βλέπεις…μοῦνον ἐξευρίσκομεν), ο Τειρεσίας εισέρχεται στην ορχήστρα με ένα 

επιφώνημα που υποδηλώνει την αμηχανία της θέσης του (316-317.φεῦ φεῦ, φρονεῖν 

ὡς δεινὸν ἔνθα μὴ τέλη λύῃ φρονοῦντι). Παρ’ όλη την τιμητική προσφώνηση με την 

οποία ο Οιδίποδας τον υποδέχεται, ο μάντης διστάζει να μιλήσει προφανώς γιατί 

ξέρει ότι αυτό που θα πει θα είναι συγκλονιστικό για τον ήρωα. Στο αίτημα που 

τίθεται από τον Τειρεσία (320-321. ἄφες μ᾽ ἐς οἴκους ῥᾷστα γὰρ τὸ σόν τε σὺ κἀγὼ 

διοίσω τοὐμόν, ἢν ἐμοὶ πίθῃ.) φαίνεται ότι συνδέει επίμονα τη μοίρα του με εκείνη 

του Οιδίποδα μέχρι ο τελευταίος να εκφράσει ανοιχτά το θυμό του
59

. Ο τυφλός 

μάντης δηλώνει ότι γνωρίζει την αλήθεια, αλλά μετανιώνει που ήρθε λέγοντας στον 

Οιδίποδα ότι τα λόγια του δεν υπηρετούν κάποιο σκοπό καθώς δεν πρόκειται να 

μάθει κάτι από αυτόν (325)
60

. Η πρώτη του απάντηση είναι να σχολιάσει τις 

διανοητικές ικανότητες του προφήτη, ενώ αμέσως μετά τον επιτιμά για απρέπεια κα 

έλλειψη αγάπης προς την πόλη (330-331). Ο Οιδίποδας που δεν μπορεί να φανταστεί 

το λόγο για τον οποίο ο μάντης μένει σιωπηλός, ξεσπά σε βρισιές και φοβερές 

κατηγορίες εναντίον του (334-336. οὐκ, ὦ κακῶν κάκιστε…ἀλλ᾽ ὧδ᾽ ἄτεγκτος 

κἀτελεύτητος φανεῖ;). Κατόπιν με την υπαινιχτική αναφορά του Τειρεσία (337. ὀργὴν 

ἐμέμψω τὴν ἐμήν, τὴν σὴν δ᾽ ὁμοῦ ναίουσαν οὐ κατεῖδες, ἀλλ᾽ ἐμὲ ψέγεις.) η 

σύγκρουση έχει αρχίσει ολοκληρωτικά να παίρνει την κατηγορηματική μορφή ενός 

αγώνα ανάμεσα στην όραση και την τύφλωση
61

. Με την μεταφορική φράση (341.ἥξει 

γὰρ αὐτά) ο μάντης υπαινίσσεται ότι η μοιραία αποκάλυψη θα πραγματοποιηθεί 

ακόμη και αν αυτός σιωπήσει. Ωστόσο με τις αινιγματικές του διατυπώσεις δείχνει 

                                                           
57

 Segal 1981,215 
58

 Champlin 1969,339 
59

 Lattimore  1975,106 
60

 Ράμφου  1997,40: Ο τυφλός μάντης δεν προβάλλει αδυναμία ή άγνοια, αλλά υπαινίσσεται γνώση 

την οποία αποφεύγει να γνωστοποιήσει για να μην κάνει κακό στον Οιδίποδα και τον εαυτό του. 
61

 Seale (1982), 223: Η φράση (Ο.Τ.337.τὴν σὴν δ᾽ ὁμοῦ ναίουσαν) για τον Οιδίποδα σημαίνει την 

οργή που κατοικεί μαζί σου, ενώ για τον Τειρεσία και τους θεατές ΄΄τη γυναίκα που ζει μαζί σου΄΄. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%2Fkousa&la=greek&can=h%29%2Fkousa0&prior=*oi%29di/pous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%29gw%2F&la=greek&can=ka%29gw%2F0&prior=h%29/kousa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn1&prior=ka%29gw/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%270&prior=to%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29do%2Fnt%27&la=greek&can=i%29do%2Fnt%270&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29dei%5Cs&la=greek&can=ou%29dei%5Cs0&prior=i%29do/nt%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28ra%3D%7C&la=greek&can=o%28ra%3D%7C0&prior=ou%29dei%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Flin&la=greek&can=po%2Flin0&prior=xqonostibh=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Fn&la=greek&can=me%2Fn0&prior=po/lin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29&la=greek&can=ei%290&prior=me/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C1&prior=ei%29
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%5C&la=greek&can=mh%5C0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ble%2Fpeis&la=greek&can=ble%2Fpeis0&prior=mh%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mou%3Dnon&la=greek&can=mou%3Dnon0&prior=w%29=nac
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ceuri%2Fskomen&la=greek&can=e%29ceuri%2Fskomen0&prior=mou=non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=feu%3D&la=greek&can=feu%3D0&prior=*teiresi/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=feu%3D&la=greek&can=feu%3D1&prior=feu=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fronei%3Dn&la=greek&can=fronei%3Dn0&prior=feu=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28s&la=greek&can=w%28s0&prior=fronei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=deino%5Cn&la=greek&can=deino%5Cn0&prior=w%28s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fnqa&la=greek&can=e%29%2Fnqa0&prior=deino%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%5C&la=greek&can=mh%5C2&prior=e%29/nqa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te%2Flh&la=greek&can=te%2Flh0&prior=mh%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lu%2Fh%7C&la=greek&can=lu%2Fh%7C0&prior=te/lh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fronou%3Dnti&la=greek&can=fronou%3Dnti0&prior=lu/h%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Ffes&la=greek&can=a%29%2Ffes0&prior=*teiresi/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=m%27&la=greek&can=m%270&prior=a%29/fes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29s&la=greek&can=e%29s0&prior=m%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%29%2Fkous&la=greek&can=oi%29%2Fkous0&prior=e%29s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=r%28a%3D%7Csta&la=greek&can=r%28a%3D%7Csta0&prior=oi%29/kous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr3&prior=r%28a=%7Csta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C0&prior=ga%5Cr
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=so%2Fn&la=greek&can=so%2Fn0&prior=to%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te3&prior=so/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=su%5C&la=greek&can=su%5C0&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%29gw%5C&la=greek&can=ka%29gw%5C0&prior=su%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dioi%2Fsw&la=greek&can=dioi%2Fsw0&prior=ka%29gw%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%29mo%2Fn&la=greek&can=tou%29mo%2Fn0&prior=dioi/sw
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5Cn&la=greek&can=h%29%5Cn0&prior=tou%29mo/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29moi%5C&la=greek&can=e%29moi%5C0&prior=h%29%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pi%2Fqh%7C&la=greek&can=pi%2Fqh%7C0&prior=e%29moi%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29k&la=greek&can=ou%29k0&prior=*oi%29di/pous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D0&prior=ou%29k
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kakw%3Dn&la=greek&can=kakw%3Dn0&prior=w%29=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%2Fkiste&la=greek&can=ka%2Fkiste0&prior=kakw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ll%27&la=greek&can=a%29ll%271&prior=pote
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28%3Dd%27&la=greek&can=w%28%3Dd%270&prior=a%29ll%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Ftegktos&la=greek&can=a%29%2Ftegktos0&prior=w%28=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%29teleu%2Fthtos&la=greek&can=ka%29teleu%2Fthtos0&prior=a%29/tegktos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fanei%3D&la=greek&can=fanei%3D0&prior=ka%29teleu/thtos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29rgh%5Cn&la=greek&can=o%29rgh%5Cn0&prior=*teiresi/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29me%2Fmyw&la=greek&can=e%29me%2Fmyw0&prior=o%29rgh%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn0&prior=e%29me/myw
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29mh%2Fn&la=greek&can=e%29mh%2Fn0&prior=th%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn1&prior=e%29mh/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sh%5Cn&la=greek&can=sh%5Cn0&prior=th%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%270&prior=sh%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28mou%3D&la=greek&can=o%28mou%3D0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nai%2Fousan&la=greek&can=nai%2Fousan0&prior=o%28mou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29&la=greek&can=ou%292&prior=nai/ousan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=katei%3Ddes&la=greek&can=katei%3Ddes0&prior=ou%29
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ll%27&la=greek&can=a%29ll%272&prior=katei=des
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29me%5C&la=greek&can=e%29me%5C0&prior=a%29ll%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ye%2Fgeis&la=greek&can=ye%2Fgeis0&prior=e%29me%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28%2Fcei&la=greek&can=h%28%2Fcei0&prior=*teiresi/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr3&prior=h%28/cei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29ta%2F&la=greek&can=au%29ta%2F0&prior=ga%5Cr
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn1&prior=e%29mh/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sh%5Cn&la=greek&can=sh%5Cn0&prior=th%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%270&prior=sh%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28mou%3D&la=greek&can=o%28mou%3D0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nai%2Fousan&la=greek&can=nai%2Fousan0&prior=o%28mou=


 

21 
 

στον Οιδίποδα το δρόμο προς τη γνώση της καταγωγής, προς τις απαρχές της 

επιθυμίας. Καθώς όμως ο ήρωας αδυνατεί να αντιληφθεί την κρυμμένη αλήθεια που 

βρίσκεται πίσω από τα ασαφή λόγια του Τειρεσία, διατυπώνει την ακόλουθη 

εξωφρενική κατηγορία:  

        Οιδίπους          ἴσθι γὰρ δοκῶν ἐμοὶ                                                         346 

                                καὶ ξυμφυτεῦσαι τοὔργον εἰργάσθαι θ᾽, ὅσον  

                                μὴ χερσὶ καίνων: εἰ δ᾽ ἐτύγχανες βλέπων,  

                                καὶ τοὔργον ἂν σοῦ τοῦτ᾽, ἔφην εἶναι μόνου.                   349 

 

Το παραπάνω χωρίο αποτελεί το πρώτο δείγμα του παραλογισμού στον Οιδίποδα που 

τον οδηγεί σε λάθος συμπέρασμα. Διατυπώνει την άποψη ότι ο Τειρεσίας είναι 

απρόθυμος να ομολογήσει όσα γνωρίζει επειδή αποσκοπεί να προστατέψει τον εαυτό 

του. Η μομφή που εξαπολύει για το πρόσωπό του είναι ότι όχι μόνο υπήρξε συνεργός 

στη δολοφονία του Λαΐου, αλλά και θα την είχε διαπράξει μόνος του ΄΄με τα ίδια του 

τα χέρια΄΄ αν δεν ήταν τυφλός. Απέναντι στη λανθασμένη αυτή αντίληψη του 

Οιδίποδα, ο Kane υποστηρίζει ότι η οπτική πλευρά του ήρωα είναι τόσο 

περιορισμένη, ώστε οποιοδήποτε συμπέρασμα κι αν αντλήσει από την κατάσταση η 

ίδια η λογική μπορεί μόνο να τον οδηγήσει πιο πέρα από την αλήθεια
62

. Ο επίμονος 

θυμός που έχει κυριεύσει τον Οιδίποδα, ωθεί τον Τειρεσία να εγκαταλείψει την 

αινιγματώδη γλώσσα της αποκάλυψης για μία περισσότερο ανοιχτή και 

συνταρακτική αλήθεια: 

         Τειρεσίας          ἄληθες; ἐννέπω σὲ τῷ κηρύγματι  

                                   ᾧπερ προεῖπας ἐμμένειν, κἀφ᾽ ἡμέρας  

                                   τῆς νῦν προσαυδᾶν μήτε τούσδε μήτ᾽ ἐμέ,  

                                   ὡς ὄντι γῆς τῆσδ᾽ ἀνοσίῳ μιάστορι. 

 

   Ο υψηλός θυμικός βρασμός που κατατρέχει τον μάντη τον οδηγεί να φανερώσει τα 

πάντα αλλά χωρίς να ληφθούν υπόψη καθ’ αυτά από τον τραγικό ήρωα. Ομολογεί ότι 

ο Οιδίποδας είναι η πηγή του μιάσματος, πράγμα που αποτελεί και το πρώτο στοιχείο 

της ταυτότητάς του
63

. Αν και τυφλός, ο Τειρεσίας έχει επίγνωση της 

πραγματικότητας μεγαλύτερη από έναν κοινό θνητό. Αντιθέτως ο Οιδίπους αν και 

                                                           
62

 Kane 1975,191 
63

 Ahl 1991,84:  Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Τειρεσίας κάνει κάποια αναφορά στην πόλη και το 

μίασμά της. 
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βλέπει με τα μάτια του στερείται την όραση της αλήθειας σχετικά με τον εαυτό του 

και τον κόσμο
64

. 

   Στη συνέχεια της στιχομυθίας (354-355) ο Οιδίποδας φανερά εξοργισμένος για τη 

δημόσια διαπόμπευσή του, απειλεί τον μάντη ότι δεν θα μπορέσει να ξεφύγει έτσι 

ατιμώρητος μετά τα βαριά λόγια που ξεστόμισε. Όμως ο Τειρεσίας που κατέχει μέσα 

του τη ΄΄δυνατή αλήθεια΄΄ (356) ποτέ δεν προσφέρει ίχνος αποδείξεων για να 

τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του ότι ο βασιλιάς είναι ένοχος
65

. Υπό μορφή ερώτησης ο 

Οιδίποδας φαίνεται να αμφισβητεί την αξιοπιστία του Τειρεσία ως προμηθευτή της 

αλήθειας.(357) και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν διαθέτει ικανότητα στη 

μαντική τέχνη
66

. Σε απάντησή του ο προφήτης εκστομίζει μετά από ψυχολογική 

πίεση την προσβολή στον συνομιλητή του (358) όπως ακριβώς κάνει και στην 

Αντιγόνη όταν ο Κρέοντας προσβάλει αντίστοιχα την τέχνη του (Αντ.1033-1090). Ο 

Οιδίποδας- που συνεχώς αναζητά να μάθει περισσότερα- όχι μόνο δεν 

αντιλαμβάνεται τα υπονοούμενα του μάντη, αλλά ακόμη δεν συνειδητοποιεί ότι ο 

ίδιος με τη στάση του οδήγησε τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Ο Τειρεσίας αφού 

προηγουμένως αντιστάθηκε να μιλήσει ανοιχτά, γίνεται τώρα πιο συγκεκριμένος:                                               

(362 φονέα σε φημὶ τἀνδρὸς οὗ ζητεῖς κυρεῖν). Ενώ όμως οι θεατές θα περίμεναν η 

φράση αυτή να βάλει σε σκέψεις τον τραγικό ήρωα, ο ίδιος σε απόλυτη άγνοια 

απορρίπτει ολοκληρωτικά και στιγμιαία την κατηγορία χωρίς να επιζητά κάποια 

διευκρίνιση (363.ἀλλ᾽ οὔ τι χαίρων δίς γε πημονὰς ἐρεῖς)
67

. Μέσα από αυτήν την 

αντίθεση ανάμεσα στον Οιδίποδα και τον Τειρεσία, ο Σοφοκλής δημιουργεί ένα 

περίπλοκο δίκτυο ασάφειας και παραδοξολογίας
68

. Το παράδοξο αυτό τονίζεται 

απότομα όταν το φως δίνει τη θέση του στο σκοτάδι. Ο τυφλός μάντης βλέπει εκείνο 

μπροστά στο οποίο ο βασιλιάς είναι εντελώς τυφλός. Διακριτικά αποκαλύπτει στον 

Οιδίποδα ότι χωρίς να το έχει καταλάβει συνάπτει στενούς δεσμούς με συγγενικά του 

πρόσωπα (366-367.λεληθέναι σε φημὶ σὺν τοῖς φιλτάτοις αἴσχισθ᾽ ὁμιλοῦντ᾽, οὐδ᾽ 

ὁρᾶν ἵν᾽ εἶ κακοῦ). Από τη μεριά του ο Οιδίπους μολονότι άκουσε τον προσβλητικό 

λόγο του προφήτη, δείχνει να μην έχει αντιληφθεί τα γεγονότα που κάνουν αυτήν την 

κατηγορία αληθινή (368). Όπως υποστηρίζει ο Lattimore, ενώ ο Τειρεσίας δεν λέει 
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 Buxton 1980,23 
65

 Ο χορός σε προηγούμενο στίχο (299) είχε επαινέσει τον Τειρεσία ως τον μόνο από τους ανθρώπους 

στον οποίο είναι έμφυτη η αλήθεια. 
66

 Lattimore 1975,166 
67

 Champlin 1969,339 
68

 Buxton 1980,24 
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ούτε μία λέξη ψευδή, εντούτοις δεν αναφέρει ολόκληρη την αλήθεια και οι συνθήκες 

υπό τις οποίες παραδίδεται η προφητεία είναι δύσκολο να συντελέσουν στην πίστη, 

ειδικά όταν οι μαντικές δηλώσεις διαπλέκονται με κακόβουλες απαντήσεις
69

. Λίγο 

αργότερα οι αμοιβαίες κατηγορίες βασιλιά-μάντη αντλούν από εικόνες τύφλωσης: 

         Οιδίπους         ἀλλ᾽ ἔστι, πλὴν σοί: σοὶ δὲ τοῦτ᾽ οὐκ ἔστ᾽ ἐπεὶ                370 

                                 τυφλὸς τά τ᾽ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ᾽ ὄμματ᾽ εἶ. 

        Τειρεσίας          σὺ δ᾽ ἄθλιός γε ταῦτ᾽ ὀνειδίζων, ἃ σοὶ  

                                  οὐδεὶς ὃς οὐχὶ τῶνδ᾽ ὀνειδιεῖ τάχα. 

         Οιδίπους           μιᾶς τρέφει πρὸς νυκτός, ὥστε μήτ᾽ ἐμὲ  

                                  μήτ᾽ ἄλλον, ὅστις φῶς ὁρᾷ, βλάψαι ποτ᾽ ἄν.                   375  

 

Ο Οιδίποδας βυθισμένος κάτω από το σκότος που δεν τον αφήνει να αντιληφθεί την 

πραγματικότητα, κατηγορεί τον Τειρεσία για διανοητική τύφλωση. Ομολογεί ότι η 

αλήθεια όντως έχει δύναμη, ωστόσο αυτήν δεν την κατέχει ο μάντης. Η σφοδρότητα 

του πάθους του εκδηλώνεται κυρίως στον περίφημο στίχο (Ο.Τ.371. τυφλὸς τά τ᾽ ὦτα 

τόν τε νοῦν τά τ᾽ ὄμματ᾽ εἶ) με την παρήχηση του Τ, το πολυσύνδετο και τις 

αλλεπάλληλες μονοσύλλαβες λέξεις που επεκτείνουν τη σωματική αναπηρία του 

μάντη όχι μόνο στα μάτια ή τα αφτιά, αλλά και στο νου. Η ανάμειξη των αισθήσεων 

σε αυτό το σημείο εκφράζει ζωντανά κατά τον Segal την επαναλαμβανόμενη 

ανησυχία για την αξιοπιστία της ανθρώπινης γνώσης και το πρόβλημα του ανθρώπου 

να κατανοήσει την πραγματικότητα
70

. Ο Kaufmann από τη μεριά του υποστηρίζει ότι 

η πνευματική τύφλωση που χαρακτηρίζει τα  παραπάνω λόγια του Οιδίποδα και η 

φυσική που θα επέλθει στο τέλος του έργου, αντιλαμβάνεται ως αντιπροσωπευτική 

για τη θέση του ανθρώπου απέναντι στα όρια της γνώσεως
71

. Στην πραγματικότητα 

όταν ο ήρωας μάθει τη φρικτή αλήθεια, θα επιδιώξει ο ίδιος να πάθει αυτά για τα 

οποία προσβάλει τώρα τον προφήτη. Κατόπιν ο Τειρεσίας με υπαινιγμούς 

ανταποδίδει τις προσβολές του Οιδίποδα (372-373), η τύφλωση του οποίου τον 

εμποδίζει να διακρίνει την αλήθεια. Στους στίχους (374-375) η δήλωση του ήρωα 

παρουσιάζεται αντιφατική καθώς ισχυρίζεται ότι ο μάντης δεν είναι ικανός να βλάψει 

κανέναν θνητό που βλέπει το φως της ημέρας λόγω της αναπηρίας του, ενώ 
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70

 Segal 1977, 88: Ο στίχος που μόλις αναφέρθηκε συνδυάζει όραση και ακοή, αλλά προσθέτει          

επίσης σε αυτά το γενικό αντιληπτικό πεδίο του νου. Στην πραγματικότητα όταν ο ήρωας μάθει τη 
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προηγουμένως (346-349) τον κατηγόρησε για ηθικό αυτουργό του φόνου. Η αλήθεια 

που ομολόγησε ο προφήτης παγιδεύεται στο σκοτάδι της άγνοιας και της πλάνης, 

προφανώς επειδή ο Οιδίπους δεν είναι ακόμη έτοιμος να τη δεχθεί με σύνεση και 

λογική. Ως εκ τούτου παρατηρείται ότι τα μοτίβα όραση-τύφλωση και σκοτάδι-

τύφλωση (πνευματική) διαδραματίζουν ζωτική σημασία μέσα στο έργο. Εισάγονται 

δυναμικά από τον τυφλό προφήτη Τειρεσία, ο οποίος αν και αόμματος, επενδύθηκε 

από τον Απόλλωνα με το φως της διαχρονικής αλήθειας. Με αυτό το φως προσπαθεί 

να ανοίξει τα μάτια του μεταφορικά τυφλού Οιδίποδα προδιαγράφοντας την 

αναπόφευκτη πτώση του (376-378)
72

. 

   Σύντομα η έλλειψη διανοητικής διορατικότητας θα οδηγήσει τον Οιδίποδα σε 

λανθασμένα συμπεράσματα παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις του μάντη (379). Στο 

ακόλουθο χωρίο που παρατίθεται, αρχίζει να υποπτεύεται ότι όλα αυτά λέγονται 

εναντίον του γιατί υπάρχει συνωμοσία του Κρέοντα με τον Τειρεσία να ενοχοποιηθεί 

ο Οιδίπους και έτσι να λάβει το θρόνο ο αδερφός της γυναίκας του: 

         Οιδίπους        ταύτης Κρέων ὁ πιστός, οὑξ ἀρχῆς φίλος,  

                                λάρᾳ μ᾽ ὑπελθὼν ἐκβαλεῖν ἱμείρεται,  

                                μάγον τοιόνδε μηχανορράφον,  

                                 δόλιον ἀγύρτην, ὅστις ἐν τοῖς κέρδεσιν  

                                 μόνον δέδορκε, τὴν τέχνην δ᾽ ἔφυ τυφλός. 

 

Στο σημείο αυτό ο ήρωας του Σοφοκλή φαίνεται να είναι τόσο ισχυρογνώμων όσο 

και ο Κρέοντας στην Αντιγόνη. Όπως εκείνος αντιτίθεται βίαια στη φωνή του μάντη 

και εξαπολύει άδικες κατηγορίες (π.χ. ότι κίνητρο των αντιπάλων του είναι ο φθόνος 

για πλούτο και εξουσία) με τη διαφορά ότι αγνοεί την πραγματική αλήθεια για την 

ταυτότητά του. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο στίχος (389) όταν ο Οιδίποδας μέσα 

στον θυμό του φτάνει να αμφισβητήσει ακόμη και την ιερή τέχνη του Τειρεσία. Η 

τοποθέτηση του Kane απέναντι στο ζήτημα της γνωστικής αυταπάτης του ήρωα είναι 

ότι αποτυγχάνει να αναγνωρίσει την αλήθεια όταν αυτή εκδηλώνεται μπροστά στα 

μάτια του με αποτέλεσμα να βλέπει πράγματα ανύπαρκτα (π.χ. η προδοσία του 

Κρέοντα με συνεργάτη τον Τειρεσία)
73

. Ωστόσο η σύγκρουση αυτή θα μπορούσε να 

είχε λήξει εδώ και ο Οιδίποδας να διερευνήσει τη βασιμότητα της υπόθεσης που 
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έκανε εναντίον αυτών των δύο, είτε καλώντας τον Κρέοντα για να τον ανακρίνει, είτε 

στρεφόμενος προς την ανεύρεση του ζωντανού μάρτυρα για να ελέγξει την 

εγκυρότητα του χρησμού. Αντί αυτού ο βασιλιάς θεμελιώνει μπροστά στο μάντη μία 

υποθετική κατηγορία εναντίον του Κρέοντα κυρίως, την οποία ενισχύει φιλοσοφικά 

στην αρχή (380-382) και ύστερα φροντίζοντας να ταπεινώσει όσο γίνεται 

περισσότερο τον ΄΄δήθεν΄΄ σύμμαχο του Κρέοντα μάντη Τειρεσία (387-403)
74

. 

   Για να στηρίξει την κατηγορία του αναζητεί αποδεικτικά στοιχεία τα οποία 

παραθέτει με σιγουριά και περηφάνια. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι εκείνος ήταν που 

διέσωσε την πόλη από το αίνιγμα της σφίγγας με την εξυπνάδα του χωρίς τη βοήθεια 

κάποιας θεϊκής δύναμης (390-398). Τυφλός ως προς την αλήθεια αντιπαραβάλει 

υπεροπτικά τον εαυτό του με τον Τειρεσία εξαίροντας τη διανοητική του 

ανωτερότητα και συνεπώς μειώνοντας την ιδιότητα του τελευταίου ως προφήτη. Σε 

απάντησή του ο Τειρεσίας σκιαγραφεί την ενοχή του ήρωα λεπτομερώς και 

προφητεύει ότι η αλήθεια θα έρθει στο φως πριν από το τέλος της παρούσας ημέρας 

(408-428)
75

. Με τη φράση (408. εἰ καὶ τυραννεῖς, ἐξισωτέον τὸ γοῦν), είναι φανερό 

ότι ο Τειρεσίας έχει σκοπό να αντλήσει από το άφθονο απόφθεγμα ντροπής που 

μπορούσε να προσδώσει στην τυραννίδα
76

. Το θέμα της τύφλωσης για την οποία 

κατηγορήθηκε ο μάντης (412. λέγω δ᾽, ἐπειδὴ καὶ τυφλόν μ᾽ ὠνείδισας) 

προαναγγέλλει αυτήν του Οιδίποδα, όταν με τη σειρά του εκείνος εισχωρήσει στο 

χώρο της αλήθειας που είναι πέρα από τη γνώση. Αντιστρέφοντας το συνειρμό του ο 

Τειρεσίας υποδηλώνει ότι τυφλός δεν είναι αυτός που δεν διαθέτει φυσική όραση, 

αλλά αυτός που την έχει και δεν βλέπει την αθλιότητα στην οποία βρίσκεται (412-

414). Η αντίθεση εδώ ανάμεσα στον τυφλό προφήτη που βλέπει το φως της αλήθειας 

και στον Οιδίποδα που διαθέτει όραση αλλά παραμένει εσωτερικά τυφλός 

βυθισμένος στο απόλυτο σκοτάδι, τονίζει χαρακτηριστικά την τραγική ειρωνεία της 

σκηνής. Ακολούθως ο Τειρεσίας θέτει το ερώτημα της καταγωγής, ζήτημα που 

απασχολούσε τον Οιδίποδα εδώ και καιρό όμως δεν μπόρεσε να αντλήσει 

πληροφορίες
77

. Σε γλώσσα σκοτεινή και δυσνόητη υπαινίσσεται την αιμομικτική 

                                                           
74

 Ευστρατιάδη 1984,36 
75

 Buxton 1980, 24: Η ρήση του μάντη στους στίχους που μόλις αναφέρθηκαν αποτελεί μία από τις 

μεγαλύτερες ομιλίες της αρχαίας τραγωδίας, όπου τα παράδοξα και οι σκούρες αυταπάτες έρχονται 

πυκνά και γρήγορα. 
76

 Dawe 1991,179: ο μάντης χρησιμοποιεί τη γενική περιγραφή της απόλυτης δύναμης του Οιδίποδα 

ως ένα μέσο για να τον κατηγορήσει ότι συμπεριφέρεται τυραννικά. 
77

 Adams 1957,92: Ο Sheppard  υποστηρίζει ότι αυτός είναι ο πρώτος ξεκάθαρος υπαινιγμός στη 

μιασματική καταγωγή του Οιδίποδα 
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σχέση με την Ιοκάστη και την πατροκτονία που διέπραξε ανεπίγνωστα ο ήρωας: 

(415.) ΄΄είσαι εχθρός δικών σου ανθρώπων που έχουν πεθάνει και άλλων που ζουν 

ακόμη, (417.) η φοβερή Αρά θα σε πλήξει και από τη μεριά του πατέρα αλλά και της 

μητέρας σου΄΄. Η αλήθεια υπονοείται από τον μάντη τρεις φορές και μάλιστα η κάθε 

αποκάλυψη που επέρχεται σταδιακά γίνεται πιο έντονη από την προηγούμενη. Όμως 

η ψυχολογία της αντιπαράθεσης δείχνει πόσο αδύνατο είναι για τον Οιδίποδα να 

αποδεχτεί την αλήθεια σε μία ενιαία αποκάλυψη σε αυτό το πρώιμο στάδιο
78

. Η 

προβολή της επικείμενης συμφοράς μόλις αντιληφθεί ο Οιδίποδας τα αμαρτήματά 

του, γίνεται με τη χρήση φοβερών υπαινιγμών καθώς και σχημάτων λόγου όπως η 

μεταφορά ή αλληγορία, που προκαλούν στους θεατές φρίκη και προετοιμάζουν για το 

ζοφερό μέλλον που περιμένει τον Οιδίποδα
79

. 

  Αμέσως μετά (429-431) η συσσώρευση ερωτήσεων φανερώνει την αγανάκτηση του 

ήρωα και την επιθυμία του να εξαφανιστεί το γρηγορότερο από μπροστά του ο 

Τειρεσίας τον οποίο ο ίδιος είχε καλέσει στο παλάτι του για να τον διαφωτίσει. Η 

σύντομη στιχομυθία που έπεται (429-445), προωθεί ακόμη περισσότερο τη 

σύγκρουση αυτών των δύο: 

           Οιδίπους             ἦ ταῦτα δῆτ᾽ ἀνεκτὰ πρὸς τούτου κλύειν;  

                                      οὐκ εἰς ὄλεθρον; οὐχὶ θᾶσσον; οὐ πάλιν                    430 

                                      ἄψορρος οἴκων τῶνδ᾽ ἀποστραφεὶς ἄπει; 

            Τειρεσίας             οὐδ᾽ ἱκόμην ἔγωγ᾽ ἄν, εἰ σὺ μὴ 'κάλεις. 

           Οιδίπους              οὐ γάρ τί σ᾽ ᾔδη μῶρα φωνήσοντ᾽, ἐπεὶ  

                                      σχολῇ σ᾽ ἂν οἴκους τοὺς ἐμοὺς ἐστειλάμην 

          Τειρεσίας              ἡμεῖς τοιοίδ᾽ ἔφυμεν, ὡς μὲν σοὶ δοκεῖ
80

,  

                                       μῶροι, γονεῦσι δ᾽, οἵ σ᾽ ἔφυσαν, ἔμφρονες. 

           Οιδίπους              ποίοισι; μεῖνον, τίς δέ μ᾽ ἐκφύει βροτῶν; 

           Τειρεσίας             ἥδ᾽ ἡμέρα φύσει σε καὶ διαφθερεῖ. 

           Οιδίπους             ὡς πάντ᾽ ἄγαν αἰνικτὰ κἀσαφῆ λέγεις. 

            Τειρεσίας             οὔκουν σὺ ταῦτ᾽ ἄριστος εὑρίσκειν ἔφυς;                   440 

            Οιδίπους              τοιαῦτ᾽ ὀνείδιζ᾽, οἷς ἔμ᾽ εὑρήσεις μέγαν. 

          Τειρεσίας            αὕτη γε μέντοι σ᾽ ἡ τύχη διώλεσεν. 
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 Seale 1982,228 
79

 Dawe 1991, 181: Οι κραυγές του Οιδίποδα θα φτάσουν μέσα σε κάθε λογής λιμάνι. Ο Κιθαιρώνας, η 

μεγάλη οροσειρά όπου βρέθηκε έκθετος ο Οιδίποδας, γρήγορα θα αντηχήσει από τις κραυγές του. 
80

Kamerbeek 1967,107: Η αντωνυμία τοιοίδ’ Αναφέρεται στο μῶροι που υποδηλώνεται στη φράση 

μῶρα φωνήσοντ᾽ (433) , αλλά επίσης προετοιμάζει για δύο αντιθετικούς κατηγορηματικούς 

προσδιορισμούς. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%3D&la=greek&can=h%29%3D0&prior=*oi%29di/pous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tau%3Dta&la=greek&can=tau%3Dta0&prior=h%29=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dh%3Dt%27&la=greek&can=dh%3Dt%270&prior=tau=ta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nekta%5C&la=greek&can=a%29nekta%5C0&prior=dh=t%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pro%5Cs&la=greek&can=pro%5Cs0&prior=a%29nekta%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%2Ftou&la=greek&can=tou%2Ftou0&prior=pro%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=klu%2Fein&la=greek&can=klu%2Fein0&prior=tou/tou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29k&la=greek&can=ou%29k0&prior=klu/ein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29s&la=greek&can=ei%29s0&prior=ou%29k
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Fleqron&la=greek&can=o%29%2Fleqron0&prior=ei%29s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29xi%5C&la=greek&can=ou%29xi%5C0&prior=o%29/leqron
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qa%3Dsson&la=greek&can=qa%3Dsson0&prior=ou%29xi%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29&la=greek&can=ou%290&prior=qa=sson
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Flin&la=greek&can=pa%2Flin0&prior=ou%29
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fyorros&la=greek&can=a%29%2Fyorros0&prior=pa/lin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%29%2Fkwn&la=greek&can=oi%29%2Fkwn0&prior=a%29/yorros
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dnd%27&la=greek&can=tw%3Dnd%270&prior=oi%29/kwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29postrafei%5Cs&la=greek&can=a%29postrafei%5Cs0&prior=tw=nd%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fpei&la=greek&can=a%29%2Fpei0&prior=a%29postrafei%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29d%27&la=greek&can=ou%29d%270&prior=*teiresi/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%28ko%2Fmhn&la=greek&can=i%28ko%2Fmhn0&prior=ou%29d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fgwg%27&la=greek&can=e%29%2Fgwg%270&prior=i%28ko/mhn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fn&la=greek&can=a%29%2Fn0&prior=e%29/gwg%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29&la=greek&can=ei%290&prior=a%29/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=su%5C&la=greek&can=su%5C0&prior=ei%29
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%5C&la=greek&can=mh%5C0&prior=su%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%2Fleis&la=greek&can=ka%2Fleis0&prior=mh%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29&la=greek&can=ou%291&prior=*oi%29di/pous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%2Fr&la=greek&can=ga%2Fr0&prior=ou%29
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti%2F&la=greek&can=ti%2F0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=s%27&la=greek&can=s%270&prior=ti/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%2F%7Cdh&la=greek&can=h%29%2F%7Cdh0&prior=s%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mw%3Dra&la=greek&can=mw%3Dra0&prior=h%29/%7Cdh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fwnh%2Fsont%27&la=greek&can=fwnh%2Fsont%270&prior=mw=ra
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pei%5C&la=greek&can=e%29pei%5C0&prior=fwnh/sont%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sxolh%3D%7C&la=greek&can=sxolh%3D%7C0&prior=e%29pei%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=s%27&la=greek&can=s%271&prior=sxolh=%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%5Cn&la=greek&can=a%29%5Cn0&prior=s%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%29%2Fkous&la=greek&can=oi%29%2Fkous0&prior=a%29%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%5Cs&la=greek&can=tou%5Cs0&prior=oi%29/kous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29mou%5Cs&la=greek&can=e%29mou%5Cs0&prior=tou%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29steila%2Fmhn&la=greek&can=e%29steila%2Fmhn0&prior=e%29mou%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28mei%3Ds&la=greek&can=h%28mei%3Ds0&prior=*teiresi/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toioi%2Fd%27&la=greek&can=toioi%2Fd%270&prior=h%28mei=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Ffumen&la=greek&can=e%29%2Ffumen0&prior=toioi/d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28s&la=greek&can=w%28s0&prior=e%29/fumen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn0&prior=w%28s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=soi%5C&la=greek&can=soi%5C0&prior=me%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dokei%3D&la=greek&can=dokei%3D0&prior=soi%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mw%3Droi&la=greek&can=mw%3Droi0&prior=dokei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=goneu%3Dsi&la=greek&can=goneu%3Dsi0&prior=mw=roi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%270&prior=goneu=si
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%28%2F&la=greek&can=oi%28%2F0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=s%27&la=greek&can=s%272&prior=oi%28/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Ffusan&la=greek&can=e%29%2Ffusan0&prior=s%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fmfrones&la=greek&can=e%29%2Fmfrones0&prior=e%29/fusan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poi%2Foisi&la=greek&can=poi%2Foisi0&prior=*oi%29di/pous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mei%3Dnon&la=greek&can=mei%3Dnon0&prior=poi/oisi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti%2Fs&la=greek&can=ti%2Fs0&prior=mei=non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%2F&la=greek&can=de%2F0&prior=ti/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=m%27&la=greek&can=m%270&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29kfu%2Fei&la=greek&can=e%29kfu%2Fei0&prior=m%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=brotw%3Dn&la=greek&can=brotw%3Dn0&prior=e%29kfu/ei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28%2Fd%27&la=greek&can=h%28%2Fd%270&prior=*teiresi/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28me%2Fra&la=greek&can=h%28me%2Fra0&prior=h%28/d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fu%2Fsei&la=greek&can=fu%2Fsei0&prior=h%28me/ra
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=se&la=greek&can=se0&prior=fu/sei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=se
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diafqerei%3D&la=greek&can=diafqerei%3D0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28s&la=greek&can=w%28s1&prior=*oi%29di/pous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Fnt%27&la=greek&can=pa%2Fnt%270&prior=w%28s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fgan&la=greek&can=a%29%2Fgan0&prior=pa/nt%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%29nikta%5C&la=greek&can=ai%29nikta%5C0&prior=a%29/gan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%29safh%3D&la=greek&can=ka%29safh%3D0&prior=ai%29nikta%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=le%2Fgeis&la=greek&can=le%2Fgeis0&prior=ka%29safh=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%2Fkoun&la=greek&can=ou%29%2Fkoun0&prior=*teiresi/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=su%5C&la=greek&can=su%5C1&prior=ou%29/koun
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tau%3Dt%27&la=greek&can=tau%3Dt%270&prior=su%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fristos&la=greek&can=a%29%2Fristos0&prior=tau=t%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%28ri%2Fskein&la=greek&can=eu%28ri%2Fskein0&prior=a%29/ristos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Ffus&la=greek&can=e%29%2Ffus0&prior=eu%28ri/skein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toiau%3Dt%27&la=greek&can=toiau%3Dt%270&prior=*oi%29di/pous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29nei%2Fdiz%27&la=greek&can=o%29nei%2Fdiz%270&prior=toiau=t%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%28%3Ds&la=greek&can=oi%28%3Ds0&prior=o%29nei/diz%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fm%27&la=greek&can=e%29%2Fm%270&prior=oi%28=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%28rh%2Fseis&la=greek&can=eu%28rh%2Fseis0&prior=e%29/m%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Fgan&la=greek&can=me%2Fgan0&prior=eu%28rh/seis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%28%2Fth&la=greek&can=au%28%2Fth0&prior=*teiresi/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ge&la=greek&can=ge0&prior=au%28/th
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Fntoi&la=greek&can=me%2Fntoi0&prior=ge
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=s%27&la=greek&can=s%273&prior=me/ntoi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%280&prior=s%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tu%2Fxh&la=greek&can=tu%2Fxh0&prior=h%28
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diw%2Flesen&la=greek&can=diw%2Flesen0&prior=tu/xh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mw%3Droi&la=greek&can=mw%3Droi0&prior=dokei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mw%3Dra&la=greek&can=mw%3Dra0&prior=h%29/%7Cdh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fwnh%2Fsont%27&la=greek&can=fwnh%2Fsont%270&prior=mw=ra


 

27 
 

            Οιδίπους              ἀλλ᾽ εἰ πόλιν τήνδ᾽ ἐξέσωσ᾽, οὔ μοι μέλει. 

            Τειρεσίας             ἄπειμι τοίνυν: καὶ σύ, παῖ, κόμιζέ με. 

            Οιδίπους              κομιζέτω δῆθ᾽: ὡς παρὼν σύ γ᾽ ἐμποδὼν                   445 

                                       ὀχλεῖς, συθείς τ᾽ ἂν οὐκ ἂν ἀλγύνοις πλέον. 

 

Την προσοχή του διαλόγου αποσπά η φράση (433. μῶρα φωνήσοντ᾽) που εκφωνεί ο 

Οιδίποδας για να προσβάλλει τα αληθινά λόγια του μάντη. Τυφλωμένος από οργή δεν 

μπορεί να θέσει σε εγρήγορση τη λογική του και να καταλάβει κάτι απ’ όσα μέχρι 

στιγμής ειπώθηκαν δια στόματός του. Σε απάντησή του όμως ο Τειρεσίας επιστρέφει 

την προσβολή κάνοντας μία δεύτερη νύξη (η πρώτη ήταν στο στίχο 415) στην 

καταγωγή του Οιδίποδα (435-436)
81

. 

   Με αφορμή τη δήλωση στο στίχο (436), ο Οιδίποδας που προηγουμένως 

περιφρονούσε από άγνοια τα λεγόμενα του μάντη, επιτάσσει τώρα την 

παρατηρητικότητά του σε αυτά. Η αναφορά που παραθέτει για τους γονείς του 

αποτελεί ένα δόλωμα που αφυπνίζει τον ήρωα από το πνευματικό του σκότος και του 

διεγείρει ακόμη περισσότερο την περιέργεια να διατυπώσει ερωτήματα σχετικά με 

την καταγωγή του (437. ποίοισι;)
82

. Όμως τα αινιγματικά και ασαφή λόγια του μάντη 

δεν μπορούν να ξεδιαλύνουν την κατάσταση στο νοητικό πεδίο του τραγικού ήρωα. 

Το μοτίβο της μίας ημέρας που θα αποκαλύψει την ταυτότητα του ήρωα, με τους 

περαιτέρω συνειρμούς για τον επισφαλή χαρακτήρα της θνητότητας και κατόπιν η 

εκτεταμένη δήλωση σχετικά με τα παρελθοντικά εγκλήματα και τις μελλοντικές 

συμφορές του βασιλιά (διατυπωμένες συγκαλυμμένα σε γ΄ πρόσωπο), αφήνουν 

ανεπηρέαστο τον Οιδίποδα. Η αλγεινή εικόνα του τυφλού βασιλιά που πορεύεται με 

το ραβδί του σε ξένη γη (455-456. καὶ πτωχὸς ἀντὶ πλουσίου ξένην ἔπι σκήπτρῳ 

προδεικνὺς γαῖαν ἐμπορεύσεται.) παραπέμπει στον ίδιο τραγικό ήρωα της τελευταίας 

τραγωδίας του Σοφοκλή με τίτλο Οιδίπους επί Κολωνώ
83

. Όμως στην παρούσα 

περίπτωση ο Οιδίποδας όντας εκτός εαυτού αδυνατούσε να συσχετίσει τις 

αποτρόπαιες αποκαλύψεις του μάντη που θα τον οδηγούσαν να μάθει όλη την 

αλήθεια. Ο ίδιος ενεργεί ως τυφλή ανθρώπινη θέληση και δεν υποκύπτει σε κάποια 

ανελέητη και αλόγιστη θεία μανία. Συνεπώς η ψυχολογική του αντίδραση για ακόμη 
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 Markantonatos  2009,114: Το χωρίο στους στίχους 435-437 είναι σημαντικό γιατί από εδώ και στο 

εξής η προσπάθεια του Οιδίποδα να επιλύσει το πρόβλημα του μιάσματος γίνεται ένα αίτημα για την 

αναζήτηση της προσωπικής του ταυτότητας. 
82

 Ο Τειρεσίας εδώ υπαινίσσεται ότι γνώριζε τους γονείς του Οιδίποδα όπως και εκείνοι το ίδιο. 
83

 Μαρκαντωνάτος Γ.Α. 2004,274: Στην τραγωδία αυτή ο Οιδίπους οδεύει στον Κολωνό της Αττικής 

με το ραβδί του αλλά και με τη χειραγώγηση της κόρης του Αντιγόνης. 
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μία φορά απωθεί το σκοτεινό άγνωστο και στρέφεται στο γνωστό που του υπαγορεύει 

η νοητική του σύλληψη. Να κατηγορήσει δηλαδή τον Τειρεσία για συνωμοσία εις 

βάρος του με τη συνενοχή του Κρέοντα ενδεχομένως για να αποφύγει υποσυνείδητα 

καθετί που θα τον έκανε να αναζητήσει την δική του ταυτότητα
84

. 

   Η ιδέα της γνωστικής αυταπάτης και τύφλωσης του Οιδίποδα συνεχίζεται και στο 

Β΄ επεισόδιο με την εμφάνιση του Κρέοντα. Εκεί ο Οιδίποδας μόλις τον συναντά του 

επιτίθεται αποκαλώντας τον φονιά του Λαΐου και σφετεριστή του θρόνου του (534-

535). Τα λόγια αυτά του Οιδίποδα, ενός ανθρώπου που έχει διακριθεί κατά το 

παρελθόν για την οξυδέρκειά του, φανερώνουν ξεκάθαρα ότι έχει χάσει την 

ικανότητά του να βλέπει και να κρίνει την αλήθεια
85

. Στη συνέχεια της ρήσης του ο 

Οιδίποδας χαρακτηρίζει ως μῶρόν το εγχείρημα του Κρέοντα (540) και στον ίδιο λέει 

το εξής: (546) δυσμενῆ γὰρ καὶ βαρύν σ᾽ ηὕρηκ᾽ ἐμοί.= σε έχω βρει κακόβουλο και 

φορτικό σε μένα. Ο Κρέων από την πλευρά του αποπειράται με ήρεμη 

αποφασιστικότητα να δείξει το παράλογο των κατηγοριών του Οιδίποδος, ενώ ο 

τελευταίος τυφλωμένος από την οργή του είναι ανίκανος να ακούσει οτιδήποτε. 

Μάλιστα το επιχείρημα που χρησιμοποιεί εναντίον του Τειρεσία, ότι δηλαδή με το να 

του αποδίδει το φόνο τώρα και όχι στο παρελθόν αποδεικνύεται ότι έχει 

συνωμοτήσει, υποδηλώνει ότι ο Οιδίπους έχει χάσει κάθε αίσθηση της 

πραγματικότητας (558-563). Παρ’ όλα αυτά ο Segal υποστηρίζει ότι το συμπέρασμα 

περί συνωμοσίας του ήρωα δεν είναι παράλογο, δεδομένου των έμμεσων 

αποδεικτικών στοιχείων. Τόσο ο Κρέοντας όσο και ο Τειρεσίας αναφέρει ότι 

γνώριζαν ο ένας τον άλλο πολύ πριν από την άφιξη του Οιδίποδος και η ιδέα να 

συμβουλευτεί τον προφήτη οφειλόταν στον Κρέοντα
86

. Το αποκορύφωμα όμως όλης 

αυτής της δραματικής ψευδαίσθησης είναι η δήλωση του ήρωα ενώπιον του Κρέοντα 

στο στίχο (632). Έτσι λοιπόν τα δύο αυτά επεισόδια με τον Τειρεσία και τον Κρέοντα 

έχουν ιδιαίτερη σημασία για την πλοκή του έργου καθώς σπρώχνουν σταδιακά τον 

Οιδίποδα στο δρόμο της καταστροφής. 

   Μέσα από αυτή τη λεπτομερή ανάλυση γίνεται φανερό ότι ο Οιδίπους Τύραννος 

βασίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του στην αμφισημία των πραγμάτων: 

πραγματικότητα (όραση) και αυταπάτη (τύφλωση) συμπλέκονται στα μάτια των 

ανθρώπων, περιορίζοντας και αφήνοντας ατελή τη γνώση τους, μία γνώση που 
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 Ράμφου 1997,55 
85

 Αναφορά στην πνευματική τύφλωση του ήρωα γίνεται και στους στίχους Ο.Τ.549-550 όπου ο 

Κρέοντας χαρακτηρίζει έμμεσα τον Οιδίποδα αυθάδη, απερίσκεπτο και άφρονα. 
86

 Segal 2001,124 
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κατέχουν αποκλειστικά οι θεοί και την οποία δεν παρέχουν στα θύματά τους παρά 

μόνο όταν είναι πολύ αργά. Ωστόσο οι έννοιες όραση-τύφλωση διαπερνούν 

ανάγλυφα ολόκληρη τη δομή του έργου με σκοπό να αποδώσουν ένα δείγμα της 

τραγικής άγνοιας του Οιδίποδα. Διότι στην προκειμένη περίπτωση μολονότι η φυσική 

όραση εξισώνεται με τη γνώση, το φως και την αλήθεια, η παραδεδομένη αυτή 

αντίληψη φαίνεται να διαψεύδεται στον Οιδίποδα. Το παράδοξο αυτό τονίζεται 

απότομα όταν το φως επιφέρει την πρώτη κρίση για να δώσει τη θέση του στη νύχτα, 

όπου ο πρωταγωνιστής κοιτάζοντάς το για τελευταία φορά γνωρίζει ότι αυτό θα τον 

τυφλώσει
87

. 

   Συνεπώς ο Σοφοκλής διαμορφώνει  με τέτοιο τρόπο την πράξη του ώστε να 

αντανακλά τη δομή γνώσεως-αγνοίας, σκότους και φωτός, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί 

την εξέλιξη του δράματος σε μία αποκάλυψη που συντρίβει τη φαινομενική γνώση με 

όλες τις αδιάψευστες βεβαιότητες.  
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                                              Κεφάλαιο 2
ο
  

                             Ανθρώπινη- Θεϊκή γνώση 

 

1.Χρησμοί και προφητείες στον Οιδίποδα Τύραννο 

 

   Θεμελιώδης αρχή της Σοφόκλειας τραγικής κοσμολογίας αποτελεί η αντίθεση 

ανάμεσα στην υπέρτατη παντογνωσία των θεών και στις περιορισμένες γνωστικές 

δυνάμεις του ανθρώπου. Το φαινόμενο αυτό δεν αποκλείει εκ προοιμίου την 

πιθανότητα διαβίβασης της αληθινής γνώσης από τον θεό στον άνθρωπο με τη χρήση 

διαφόρων ενδείξεων. Ωστόσο ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζεται ότι ερωτήματα 

σχετικά με τον τρόπο που ο Σοφοκλής παρουσιάζει τους θεούς δεν μπορούν να 

μελετηθούν ικανοποιητικά εάν δεν λάβουμε υπόψη τη μεσολαβητική λειτουργία που 

εκτελούν οι ιστορίες μέσα στο δράμα: π.χ. αφηγήσεις για τους θεούς, αναφορές για 

τους χρησμούς των μαντείων και άλλα
88

. 

   Συγκεκριμένα ξεχωριστό ρόλο στο έργο κατέχουν οι χρησμοί - διατυπωμένοι 

σχεδόν πάντοτε με όρους αμφίσημους και πολλαπλά ερμηνεύσιμους – και γι’ αυτό 

κιόλας βρίσκεται σε κάποια συγγένεια με τον Οιδίποδα. Στους χρησμούς αυτούς τους 

σκοτεινούς και διφορούμενους, που πίσω τους όμως βρίσκεται πάντα η βεβαιότητα 

για την εκπλήρωση του πραγματικού τους νοήματος, οι θεϊκές δυνάμεις 

φανερώνονται στον άνθρωπο. Αυτές όμως κάνουν μονάχα υπαινιγμούς και αφήνουν 

στα σχέδια και στις παραισθήσεις των θνητών ένα πλατύ χώρο για να πράξουν 

αντίστοιχα
89

. Μολονότι η θεία βούληση και η μεσολάβηση των χρησμών δεν 

μπορούν να υπαχθούν πλήρως στο θνητό τρόπο σύλληψης και κατανόησης του 

κόσμου, εντούτοις ο άνθρωπος δεν φαίνεται να είναι ένα νωθρό θύμα της μοίρας του. 

Ο ίδιος επεμβαίνει δυναμικά στα γεγονότα, οι θεοί όμως τα έχουν σχεδιάσει έτσι, 

ώστε κάθε βήμα που νομίζει πως τον απομακρύνει από το πεπρωμένο του, τον φέρνει 

πιο κοντά σε αυτό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Οιδίποδος Τυράννου ο 

οποίος προσπάθησε να αποφύγει την εκπλήρωση μίας προφητείας του Απόλλωνα και 
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με την πεποίθηση ότι τα κατάφερε, έδειξε περιφρόνηση για όλους τους χρησμούς 

μέχρις ότου ανακάλυψε ότι η προφητεία του είχε εδώ και καιρό εκπληρωθεί
90

. 

   Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την πρόσληψη και λειτουργία των χρησμών 

στον Οιδίποδα Τύραννο, είναι σκόπιμο να εξετάσουμε καθέναν από αυτούς με λογική 

ακολουθία και να τους τοποθετήσουμε σε αντίστοιχη χρονική βαθμίδα. 

   Στην εναρκτήρια σκηνή του έργου, ο πρώτος χρησμός που διαβιβάζεται από τον 

Κρέοντα αφορά το παρόν και είναι ο χρονικά τελευταίος από τους υπόλοιπους δύο 

που υπάγονται στην προϊστορία του δράματος όπως θα φανεί κατά την εξέλιξη της 

πλοκής. Η εντολή του Απόλλωνα από τους Δελφούς είναι ότι μόνο όταν βρεθεί και 

εξοριστεί ο φονιάς του Λαΐου θα γλιτώσει η χώρα από το λοιμό (95-98)
91

. Πρόκειται 

για εντολή και έτσι στρέφεται προς το μέλλον, αλλά φυσικά δείχνει και προς το 

παρελθόν στο φόνο του Λαΐου που συνέβη πριν από είκοσι περίπου χρόνια. Ο 

δεύτερος χρησμός που δόθηκε από το μαντείο στο Λάιο (ο οποίος κατά σειρά είναι 

πρώτος στην υπόθεση του έργου), αναφερόταν σε μελλοντικά γεγονότα με απόλυτη 

σαφήνεια: « Να μην κάνει παιδί, γιατί αν κάνει θα χάσει τη ζωή του από εκείνο»
92

. 

Αν και ο Σοφοκλής δεν παρέχει καμία πληροφορία σχετικά με τους λόγους ή την 

αφορμή για το χρησμό αυτό, εντούτοις η μη υποθετική του μορφή φαίνεται να 

αποτελούσε αναπόφευκτο δεδομένο στη ζωή του Λαΐου. Όμως στο σημείο εκείνο που 

η Ιοκάστη μιλάει στον Οιδίποδα για το χρησμό αυτό (711-723) έχει απομακρυνθεί 

από το παρόν – την προϊστορία δηλαδή του έργου- και ανήκει πλέον στο μακρινό 

παρελθόν. Ο Οιδίποδας από τη μεριά του φοβάται ότι ο δικός του χρησμός (ο τρίτος 

στο έργο και δεύτερος χρονικά  στην ιστορία) τον οποίο έλαβε στους Δελφούς πολλά 

χρόνια νωρίτερα, δείχνει προς το μέλλον του. Σύμφωνα με αυτόν η υπόδειξη του 

μαντείου ήταν να μην επιστρέψει στην πατρίδα του, γιατί αν γύριζε, θα σκότωνε τον 

πατέρα του και θα έπαιρνε για γυναίκα την ίδια την μητέρα του. Όταν τον συνδέει με 
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την Ιοκάστη (787-793), ο χρησμός αποτελεί πλέον μέρος του παρελθόντος διότι τον 

έχει ήδη εκπληρώσει στο ταξίδι του από τους Δελφούς στη Θήβα. 

   Μία από τις λειτουργίες των χρησμών που οι όροι τους είναι γνωστοί, αλλά η 

σημασία τους αργεί να φανερωθεί, είναι να τονίζουν το ρήγμα που υπάρχει μεταξύ 

θεϊκής και ανθρώπινης γνώσης
93

.  Πάνω σε αυτό το μοτίβο της αντίθεσης δομείται 

και ο διάλογος του Οιδίποδα με τον τυφλό μάντη. Ως ένας αληθινός εκπρόσωπος του 

Απόλλωνα, ο Τειρεσίας κρύβει πίσω από το προσωπείο του τον αόρατο θεό, η 

αινιγματώδης γλώσσα του οποίου δεν μπορεί εύκολα να συλληφθεί από τον 

ανθρώπινο νου σε όλη του την έκταση
94

. Ωστόσο ο συνδυασμός αυτός παρελθόντος 

και παρόντος που επισημάνθηκε προηγουμένως, γίνεται ξανά έντονος και στην σκηνή 

με τον Τειρεσία, τον γέροντα που ανήκει στο παρόν και έχει την ικανότητα να βλέπει 

ενδόμυχα την αλήθεια που δένει το παρελθόν με το μέλλον. «Τα μελλοντικά 

γεγονότα θα έρθουν μόνα τους ακόμη και αν τα κρύψω στη σιωπή» (341) δηλώνει ο 

γηραιός μάντης στην αρχή της συνομιλίας του με τον άρχοντα των Θηβών. Αντί όμως 

να κρύβει κατ’ αυτόν τον τρόπο το μέλλον, η προσβλητική στάση του Οιδίποδα δίνει 

σε αυτόν την ευκαιρία να το φέρει μπρος στα μάτια μας ζωντανό με τις φρικτές του 

προφητείες
95

.  Παρά τις διαβεβαιώσεις που έδωσε νωρίτερα ότι δεν θα πει τίποτε, 

τώρα φαίνεται αποφασισμένος να προβεί σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις μια και 

μέσα του τρέφει τη δυνατή αλήθεια (356) που την αποκτάει με τη χάρη του ισχυρού 

Απόλλωνα. Αν και τα λόγια του δεν γίνονται αντιληπτά από τον Οιδίποδα μέχρι 

στιγμής, ο Τειρεσίας τον προειδοποιεί ότι δεν βλέπει ούτε πού είναι, (367,413-415) 

ούτε τις μελλοντικές συμφορές που τον περιμένουν (427-429). Οι δηλώσεις αυτές του 

προφήτη αντί να στρέψουν άμεσα τον προβληματισμό του Οιδίποδα γύρω από την 

υπαρξιακή του φύση, παίρνουν λανθασμένη κατεύθυνση. Μέσα στην παραζάλη του 

θυμού φτάνει εδώ στο σημείο να αμφισβητήσει ακόμη και  τις μαντικές ικανότητες 

του Τειρεσία: 

           Οιδίπους        ἐπεί, φέρ᾽ εἰπέ, ποῦ σὺ μάντις εἶ σαφής;                           390 

                                 πῶς οὐκ, ὅθ᾽ ἡ ῥαψῳδὸς ἐνθάδ᾽ ἦν κύων,  

                                 ηὔδας τι τοῖσδ᾽ ἀστοῖσιν ἐκλυτήριον;  

                                 καίτοι τό γ᾽ αἴνιγμ᾽ οὐχὶ τοὐπιόντος ἦν  

                                 ἀνδρὸς διειπεῖν, ἀλλὰ μαντείας ἔδει:  

                                                           
93
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                                ἣν οὔτ᾽ ἀπ᾽ οἰωνῶν σὺ προυφάνης ἔχων                            395 

                                οὔτ᾽ ἐκ θεῶν του γνωτόν: ἀλλ᾽ ἐγὼ μολών,  

                                ὁ μηδὲν εἰδὼς Οἰδίπους, ἔπαυσά νιν,  

                                γνώμῃ κυρήσας οὐδ᾽ ἀπ᾽, οἰωνῶν μαθών: 

 

Φερόμενος δε εναντίον της τέχνης του, ο βασιλιάς τον κατηγορεί γιατί δεν έλυσε με 

τις μαντικές του δυνάμεις το αίνιγμα της σφίγγας όταν οι περιστάσεις για τη σωτηρία 

της πόλης το απαιτούσαν. Αντίθετα χρειάστηκε να έρθει αυτός «ὁ μηδὲν εἰδὼς 

Οἰδίπους», ο ανίδεος δηλαδή Οιδίπους για να διώξει το κακό χωρίς τη βοήθεια 

θεϊκών δυνάμεων ή οιωνών, παρά μόνο χάρη στη νοημοσύνη του
96

. Η σύγκρουση 

αυτή ανάμεσα στην ανθρώπινη και θεϊκή γνώση παίρνει τη μορφή της αντίθεσης 

ανάμεσα στα αινίγματα και τους χρησμούς, καθώς επίσης τους δύο τρόπους της 

γνώσης που χωρίζουν περισσότερο ξεκάθαρα τον Οιδίποδα και τον Τειρεσία. Έτσι αν 

ο Οιδίπους ισχυρίζεται ότι το αίνιγμα της σφίγγας χρειαζόταν μαντεία που δεν είχε ο 

Τειρεσίας, ο προφήτης από τη μεριά του δίνει στον Οιδίποδα χρησμό που θέτει ένα 

αίνιγμα αναφορικά με την ταυτότητά του (412-428). Όμως ο χρησμός αυτός είναι ένα 

αίνιγμα που ο βασιλιάς αδυνατεί να λύσει όπως υπαινίσσεται ο χορός όταν προσπαθεί 

να παρέμβει (404-407)
97

. Η τοποθέτηση του Τειρεσία απέναντι στο θεϊκό χρησμό που 

ο Οιδίπους του ζήτησε να ερμηνεύσει προ ολίγου, έχει την ιδιομορφία να τονίζει ότι 

δεν ομιλεί στο όνομά του, αλλά μεσολαβεί απέναντι στο λόγο του Φοίβου
98

: 

         Τειρεσίας        οὐ γάρ τι σοὶ ζῶ δοῦλος, ἀλλὰ Λοξίᾳ                        410 

Κατόπιν ο τυφλός προφήτης σα να μην δίνει σημασία στα λόγια του χορού 

(προφανώς επειδή θεωρεί ότι έχει ήδη το χρησμό του Απόλλωνα), προχωράει ακόμη 

παραπέρα. Στρέφεται εναντίον του Οιδίποδα, τη δύναμη του οποίου θεωρεί 

τουλάχιστον ίση με τη δική του και παράλληλα προμηνύει με συγκαλυμμένο τρόπο 

τις συμφορές που θα έρθουν (της πατροκτονίας και της αιμομιξίας 457-460). Οι 

συμφορές αυτές έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι η αιμομιξία κάνει τον πατέρα 

«ίσο» με τα παιδιά του (425) και μετακινεί τα όρια που θα έπρεπε να διαχωρίζουν 

εκείνα τα στάδια της δραστηριότητας της ζωής. Παρατηρείται λοιπόν ότι ο Σοφοκλής 

με εξαιρετική τολμηρότητα εισάγει αυτήν την αποκάλυψη τόσο νωρίς στη δραματική 
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πορεία των γεγονότων. Είναι όμως τόσο φρικτή και ασύνδετη με τα υπόλοιπα 

συμβάντα, ώστε μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί ο Οιδίπους δεν παίρνει ούτε στιγμή 

στα σοβαρά τον χρησμό που του μεταφέρει ο προφήτης του Απόλλωνα. 

   Στο Α΄ στάσιμο που ακολουθεί αμέσως μετά την έξοδο του Τειρεσία από τη σκηνή 

(δεύτερη στροφική ωδή 463-512), η δύναμη της προφητείας του φαίνεται να διατηρεί 

ενεργό ρόλο στη συνείδηση των Θηβαίων πολιτών. Μολονότι ο Τειρεσίας κατάγγειλε 

απροκάλυπτα το βασιλιά ως υπαίτιο φόνου, ο χορός αδυνατεί να συμβαδίσει με αυτήν 

την άποψη. Στο πρώτο στροφικό ζεύγος εκφράζει με ζωηρές εικόνες την ανησυχία 

του για τη ζωή του καταζητούμενου φονιά, ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει το χρησμό 

που μόλις έλαμψε από το Δελφικό μαντείο: 

        Στροφή  Α΄     τίς ὅντιν᾽ ἁ θεσπιέπεια Δελφὶς εἶπε πέτρα  

                                ἄρρητ᾽ ἀρρήτων τελέσαντα φοινίαισι χερσίν;                   465 

                                ὥρα νιν ἀελλάδων  

                                 ἵππων σθεναρώτερον  

                                 φυγᾷ πόδα νωμᾶν.  

                                 ἔνοπλος γὰρ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐπενθρῴσκει  

                                 πυρὶ καὶ στεροπαῖς ὁ Διὸς γενέτας,                                   470 

                                 δειναὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕπονται  

                                 κῆρες ἀναπλάκητοι 

Σε αυτή την ωδή ο χορός αντιδρά στη διακήρυξη του Τειρεσία με αμηχανία σχετικά 

με την ταυτότητα του φονιά και με εμπιστοσύνη προς την αλήθεια της δελφικής 

μαντείας. Η εντυπωσιακή περιγραφή των Δελφών ως «θεϊκά ομιλούντος βράχου» 

(463-465), δημιουργεί το ερώτημα για το πώς ακριβώς αυτή η θεία φωνή καταφθάνει 

στους ανθρώπους και πόσο αξιόπιστοι είναι αυτοί οι ενδιάμεσοι φορείς της θείας 

αλήθειας
99

. Στους στίχους (466-472
 
Ο.Τ.) , οι γέροντες του χορού προειδοποιούν το 

φονιά να φύγει το γρηγορότερο γιατί ο Απόλλων και οι Ερινύες έχουν αρχίσει ήδη να 

τον καταδιώκουν. Ο θεϊκός χρησμός- η φήμη- που έρχεται από τους Δελφούς 

διαμέσου του Κρέοντα, είναι μία ξεκάθαρη εντολή να εκδιωχθεί ο φορέας του 

μιάσματος (86,96-98). Εξίσου θεϊκή, στην ουσία πανομοιότυπη με την προηγούμενη 

είναι η φάμα που έλαμψε ξεκάθαρα από τον Παρνασσό: 

   Αντιστροφή Α΄    ἔλαμψε γὰρ τοῦ νιφόεντος ἀρτίως φανεῖσα   

                                φάμα Παρνασοῦ τὸν ἄδηλον ἄνδρα πάντ᾽ ἰχνεύειν.        
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                                  φοιτᾷ γὰρ ὑπ᾽ ἀγρίαν                                                         475 

                                ὕλαν ἀνά τ᾽ ἄντρα καὶ  

                                πέτρας ἰσόταυρος  

                                μέλεος μελέῳ ποδὶ χηρεύων,   

                                    τὰ μεσόμφαλα γᾶς ἀπονοσφίζων                                          480 

                                    μαντεῖα: τὰ δ᾽ ἀεὶ  

                                 ζῶντα περιποτᾶται. 

 

   Εξέχουσα θέση στην ωδή αυτή κατέχει η επανάληψη της λέξης φάμα όπως τη 

συναντήσαμε στην πάροδο (158), πράγμα που πιθανότατα υποδεικνύει ότι οι δύο 

αυτοί συναισθητικοί  όροι συνδέονται στενά μεταξύ τους. Το σκοτεινό μαντείο και η 

σκοτεινή φήμη, φωτίζονται σταδιακά από το φως της αλήθειας το οποίο έρχεται 

τουλάχιστον εν μέρει ως βίαιη και καταστροφική πυρκαγιά. Η συναισθησία 

ενισχύεται ακόμη περισσότερο από λέξεις μεταφορικές, φανεῖσα  φάμα (474-475) και 

από την αντίθεση ανάμεσα στο ΄΄Λευκό χιόνι΄΄ του Παρνασσού και τον ΄΄σκοτεινό ΄΄ 

ή ΄΄αφανή΄΄ εγκληματία (474. ἄδηλον) 
100

. Ο Σοφοκλής μεταφέρει μαζί την 

εσωτερική και εξωτερική αγριότητα του Οιδίποδα σε μία σειρά από εικόνες με ζώα. 

Μάλιστα η τραγική ειρωνεία είναι ιδιαίτερα αυξημένη, όταν τα μέλη του χορού 

φαντάζονται το φονιά να περιπλανάται ανάμεσα στις σπηλιές και τους βράχους για να 

ξεφύγει από το δελφικό χρησμό (476-482). Πρόκειται για το πρώτο από τα 

πολυάριθμα χωρία που συνδέουν τον εξορισμένο ή τον έτοιμο να εξορισθεί Οιδίποδα 

με τα ΄΄έρημα βουνά΄΄. Στους στίχους (484-496) η γενική έννοια προβάλλεται 

ξεκάθαρα: ο χορός δεν γνωρίζει καμία διαμάχη που θα αποτελούσε αξιόπιστη βάση 

για τον διασυρμό της υπόληψης του Οιδίποδα μεταξύ του λαού του.  

   Η ίδια κίνηση συνεχίζεται και στη Β΄ αντιστροφή που ακολουθεί. Εδώ ο χορός 

αντιμετωπίζει ένα δίλημμα στην επιλογή μεταξύ Οιδίποδα και Τειρεσία δεδομένου 

ότι δεν υπάρχει κάποια σαφή απόδειξη όπου θα μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει 

ενάντια στην κοινώς αποδεκτή φήμη του Οιδίποδα. Αντιδιαστέλλει τη θεϊκή σοφία 

του Δία και του Απόλλωνα (497-499) από την ανθρώπινη γνώση για να μειώσει τη 

σημασία του λόγου του μάντη που ήταν φυσικό σαν άνθρωπος να μην γνωρίζει (όπως 
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ο χορός αντίστοιχα) τη σοφία του θεού
101

. Ταυτόχρονα δηλώνει ότι μόνο οι θεοί είναι 

σε θέση να γνωρίζουν τα μελλούμενα (499-450. ξυνετοὶ καὶ τὰ βροτῶν εἰδότες). 

Αντίθετα οι άνθρωποι γνωρίζουν όσα τους επιτρέπει η φύση τους και δύναται ο 

καθένας τους να διαφέρει από τον άλλο ως προς τη σοφία (502-503. σοφίᾳ δ᾽ ἂν 

σοφίαν παραμείψειεν ἀνήρ).  Ωστόσο ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτής της χορικής 

ωδής είναι η ασύνειδη αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο στροφές. Στην πρώτη 

(463-472) ο χορός σιωπηρά επικυρώνει την μαντεία του Τειρεσία προβλέποντας ότι ο 

Απόλλωνας θα εντοπίσει τον άγνωστο φυγά (δηλαδή τον Οιδίποδα). Στη δεύτερη 

(484-496) οι Θηβαίοι πολίτες αρνούνται να υποστηρίξουν την αναγνώριση του 

Τειρεσία ότι ένοχος για το φόνο είναι ο βασιλιάς τους
102

. Τα γεγονότα όμως σύμφωνα 

με την άποψη του χορού φαίνεται να αποδεικνύουν ότι ο Οιδίποδας υπήρξε ευεργέτης 

της πόλης, γιατί στην περίπτωση της σφίγγας στάθηκε σοφότερος αφού έλυσε το 

δύσκολο αίνιγμα και έσωσε την πόλη από τη συμφορά (507-508). Συνεπώς ο χορός 

δεν θα συμμεριστεί τους κατήγορους του Οιδίποδα ΄΄προτού δει να βγαίνει αληθινός 

ο λόγος τους΄΄(505).  

    Μετά τις αναφορές στους μακρινούς θεούς, στη σκηνή με τον Τειρεσία και στο 

χορικό, το έργο με την επιστροφή του Κρέοντος ξαναγυρίζει στην ανθρώπινη 

συμπεριφορά και την πολιτική. Η είσοδος του Κρέοντα στο δεύτερο επεισόδιο είναι 

πολύ διαφορετική από την πρώτη του εμφάνιση, καθώς ο Οιδίποδας δεν έχασε καιρό 

να γνωστοποιήσει τις υποψίες του. Με αφορμή τις φοβερές κατηγορίες εναντίον του 

και τις προσπάθειες του Κρέοντα να αποδείξει την αθωότητά του, επανέρχεται 

υπαινιχτικά στο σημείο αυτό ο τελευταίος χρονικά χρησμός που ανήκει στο παρόν 

και αναφέρθηκε με ακρίβεια στους στίχους (95-98, 100-101). Το μαντείο των 

Δελφών είχε δηλώσει στον Κρέοντα πως ο λόγος για τον οποίο η Θήβα υποφέρει από 

την πανούκλα οφείλεται στο γεγονός ότι ο φονιάς του Λαΐου παραμένει ακόμη 

ατιμώρητος και μόνο όταν εκδιωχθεί ή πληρώσει την αιματοχυσία με αιματοχυσία 

(100) θα μπορέσει να σωθεί η πόλη. Ο Κρέοντας από τη μεριά του, ο οποίος 

ενδεχομένως αγνοεί την κατηγορία του μάντη εναντίον του Οιδίποδος, επιχειρεί να 

τεκμηριώσει ότι θα ήταν παράλογο γι’ αυτόν να εμπλακεί σε συνωμοσία ή να 

μεταφέρει ψευδείς πληροφορίες δηλώνοντας τα εξής: 
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          Κρέων        καὶ τῶνδ᾽ ἔλεγχον τοῦτο μὲν Πυθώδ᾽ ἰὼν  

                             πεύθου τὰ χρησθέντ᾽ εἰ σαφῶς ἤγγειλά σοι:  

                             τοῦτ᾽ ἄλλ᾽, ἐάν με τῷ τερασκόπῳ λάβῃς                              605 

                             κοινῇ τι βουλεύσαντα, μή μ᾽ ἁπλῇ κτάνῃς  

                             ψήφῳ, διπλῇ δέ, τῇ τ᾽ ἐμῇ καὶ σῇ, λαβών:  

                             γνώμῃ δ᾽ ἀδήλῳ
103

 μή με χωρὶς αἰτιῶ. 

 

Προτρέπει δηλαδή τον Οιδίποδα να απευθυνθεί στους Δελφούς για να επαληθεύσει 

τα λόγια του και αν αποδειχθεί ένοχος είναι πρόθυμος να υποστεί την πιο βαριά 

τιμωρία. Ο βασιλιάς όμως απορρίπτει μία άμεση και λογική δοκιμασία που θα είχε 

αποδείξει αμέσως το λάθος του, να πάει δηλαδή στο μαντείο με την απλή ερώτηση αν 

ο θεός είχε ή όχι δώσει την απάντηση που ανέφερε ο Κρέων
104

. Δεν προβαίνει σε μία 

τέτοια διαδικασία είτε διότι η πράξη αυτή ήταν ενοχοποιητική για τον ίδιο, είτε λόγω 

του γεγονότος ότι δεν τον ενδιαφέρει να ανατρέψει την κατηγορία του Κρέοντος 

εφόσον γνωρίζει μέσα του πως κάτι τέτοιο δεν συνέβη. 

   Οι χρησμοί που  είναι τόσο σημαντικοί στο Σοφόκλειο δράμα σχετίζονται στενά με 

ψέματα, μολονότι ακολουθούν τον δραματικό κανόνα σύμφωνα με τον οποίο 

εκπληρώνονται. Για παράδειγμα στον Οιδίποδα Τύραννο τα εγκλήματα του Οιδίποδα 

και η αποκάλυψή τους προκύπτουν από έναν συνδυασμό του προσωπικού του 

χαρακτήρα, των ψεμάτων των άλλων (των θετών γονιών του, του επιζώντος μάρτυρα 

από την επίθεση του Λαΐου) και την αποσιώπηση της αλήθειας από το χρησμό
105

. 

Ωστόσο οι προσεκτικά υπολογισμένες προσπάθειες του ήρωα να ακυρώσει τα 

μοιραία έργα που του ανακοινώθηκαν σε χρησμούς και προφητείες, θα αποδειχθούν 

εκ των υστέρων όργανα για την ασύνειδη πραγμάτωση των θεϊκών σχεδίων
106

. Η 

παρέμβαση της Ιοκάστης στον στίχο (709 κ.ε.) προκαλεί απότομη αλλαγή στον 

Οιδίποδα από την δύναμη, την αυτοπεποίθηση και τον έλεγχο της αβεβαιότητας και 

του φόβου. Οι τρεις χρησμοί που περικλείουν την υπόθεση του έργου (ο πρώτος 

αφορά το Λάιο στο μακρινό παρελθόν, ο άλλος τον Οιδίποδα στο παρελθόν και ο 

τελευταίος τη Θήβα στο παρόν) έρχονται μαζί όταν η Ιοκάστη αναζητώντας να 

αποδοκιμάσει τη δύναμή τους (709-710,723-725) από απροσεξία δίνει στον Οιδίποδα 
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ένδειξη που αποδεικνύει την ορθότητά τους
107

. Μόλις μαθαίνει ότι η αιτία της 

διαμάχης Κρέοντα-Οιδίποδα δεν οφείλεται στην προσωπική γνώση των περιστατικών 

ούτε σε κάποια πληροφόρηση που ο αδερφός της έλαβε από δεύτερο, αλλά στη 

δήλωση ενός προφήτη (705), παραθέτει το ακόλουθο επιχείρημα:   

          Ιοκάστη       ἐμοῦ 'πάκουσον, καὶ μάθ᾽ οὕνεκ᾽ ἐστί σοι  

                               βρότειον οὐδὲν μαντικῆς ἔχον τέχνης.  

                               φανῶ δέ σοι σημεῖα τῶνδε σύντομα.                                  710                                      

                                  χρησμὸς γὰρ ἦλθε Λαΐῳ ποτ᾽, οὐκ ἐρῶ  

                               Φοίβου γ᾽ ἄπ᾽ αὐτοῦ, τῶν δ᾽ ὑπηρετῶν ἄπο,  

                               ὡς αὐτὸν ἕξοι μοῖρα πρὸς παιδὸς θανεῖν,  

                               ὅστις γένοιτ᾽ ἐμοῦ τε κἀκείνου πάρα. 

 

Η Ιοκάστη στους στίχους (708-710) εκδηλώνει ασέβεια προς την μαντική, αφού 

υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας θνητός που να κατέχει αυτήν την τέχνη. 

Συνεπώς οι αποκαλύψεις του Τειρεσία για την ενοχή του Οιδίποδα στο φόνο του 

Λαΐου είναι εκ προοιμίου αβάσιμες. Θεωρεί ότι ο ίδιος ο μάντης δεν μπορεί να 

διεκδικεί το κύρος του μεσολαβητή και ερμηνευτή της θείας βούλησης. Κατά τρόπο 

ειρωνικό εξαγγέλλει το αποδεικτικό της εγχείρημα με την επαγγελία ότι θα παράσχει 

σημεῖα (710) κατά της αξιοπιστίας των χρησμών
108

. 

   Για να αποφύγει ενδεχομένως την ύβρη, αναφέρει ότι ο χρησμός δόθηκε από τους 

υπηρέτες του θεού και όχι από τον ίδιο τον Απόλλωνα (711-712. οὐκ ἐρῶ  Φοίβου γ᾽ 

ἄπ᾽ αὐτοῦ, τῶν δ᾽ ὑπηρετῶν ἄπο). Συγκεκριμένα στην προσπάθειά της να 

καθησυχάσει την αναστατωμένη ψυχή του Οιδίποδα, δεν διστάζει να επιστρατεύσει 

ως τεκμήριο το δράμα της ζωής της. Του αναφέρει ότι ο ίδιος ο Λάιος έλαβε κάποτε 

έναν χρησμό που προέλεγε το θάνατό του από το χέρι του ίδιου του γιού του (713-

714)
109

. Ο χρησμός όμως αποδείχθηκε σφαλερός αφού το παιδί εγκαταλείφθηκε 

νεογέννητο σε ένα βουνό με δεμένα τα σφυρά του για να πεθάνει, ενώ ο Λάιος 

φονεύθηκε από ληστές σε ένα σταυροδρόμι
110

. Η Ιοκάστη επιθυμεί να μειώσει στο 
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ελάχιστο την ιδέα της πατρικής βαναυσότητας με τη χρήση της φράσης ἄλλων χερσὶν 

(719) που θα αποδειχθεί ότι έχει κρίσιμη σπουδαιότητα για την εξέλιξη του έργου. 

Κατόπιν αναφωνεί την ουσία του συμπεράσματός της: «Τέτοιου είδους εξελίξεις 

όρισαν ξεκάθαρα οι φωνές των προφητών, στις οποίες εσύ να μη δίνεις καμία 

προσοχή» (723-724). Αν λοιπόν οι χρησμοί αποδείχθηκαν ψευδείς σε μία περίσταση, 

ποια η εγγύηση της αξιοπιστίας τους στην παρούσα; Εντούτοις η αναφορά στο 

σταυροδρόμι (716) επιτείνει τον πανικό του Οιδίποδα καθώς συνιστά σχεδόν 

απόδειξη της ενοχή του. Με αυτόν τον τρόπο η Ιοκάστη φαίνεται ότι πέτυχε ακριβώς 

το αντίθετο από το επιδιωκόμενο: αντί δηλαδή να καταδείξει το αναξιόπιστο της 

εξωλογικής γνώσης, αναγκάζει τον Οιδίποδα να στοχαστεί για πρώτη φορά σοβαρά 

το ενδεχόμενο να εκτείνονται οι βουλές πέρα από τα πεπερασμένα όρια της 

ανθρώπινης γνώσης και νόησης
111

. 

   Με αφορμή την αποκάλυψη της Ιοκάστης για το μοιραίο τρίστρατο, ο Οιδίποδας 

αρχίζει να στρέφει το βλέμμα του στο δικό του μακρινό παρελθόν, όχι στη Θήβα 

αλλά στην Κόρινθο. Αφηγούμενος την ιστορία της ζωής του, διευκολύνει την 

Ιοκάστη να συνδυάσει τα νέα στοιχεία που τώρα ακούει με όσα αυτή γνωρίζει για το 

σύζυγό της. Στο σημείο αυτό ο Οιδίπους δίνει το αυτοβιογραφικό του σημείωμα 

αρχίζοντας από τους γονείς του: ΄΄ Πατέρας μου ήταν ο Πόλυβος από την Κόρινθο, 

μητέρα μου η Μερόπη από τη Δωρίδα (774-775). Είναι η πιο φυσική αρχή, 

γνωρίζουμε όμως πόσο βαθιά ατελής είναι ακόμη και αυτή η αθώα δήλωση. Ότι ο 

Οιδίποδας θεωρεί ως λιγότερο προβληματικό τμήμα της ιστορίας του, θα γίνει 

αργότερα το πιο αγωνιώδες σημείο της έρευνάς του
112

. Πράγματι ο ίδιος αφηγείται, 

είχε πάει στους Δελφούς να ρωτήσει για την καταγωγή του, όταν σε κάποιο συμπόσιο 

στην Κόρινθο ένας μεθυσμένος τον είχε αποκαλέσει νόθο. Η απάντηση που δόθηκε 

από τον Απόλλωνα ήταν ιδιαίτερα τρομακτική και ο Οιδίποδας τη μεταφέρει σε α΄ 

πρόσωπο: «θα έχω συνουσία με τη μητέρα μου και θα φέρω στη ζωή γενιά που δεν θα 

αντέχουν οι άνθρωποι να αντικρίζουν και θα γίνω φονιάς του πατέρα που με 

γέννησε» (791-793). Πρόκειται για τον τρίτο και τελευταίο δελφικό χρησμό που 

αναφέρεται στο έργο και που δίδεται από τον θεό απ’ ευθείας στο πρόσωπο για το 

οποίο προορίζεται. Ενώ προηγουμένως η Ιοκάστη είχε προσπαθήσει να αμβλύνει το 

κύρος του χρησμού (711-712), η αφήγηση του Οιδίποδα μας κάνει να αισθανθούμε το 

                                                                                                                                                                      
βάσει των κληρονομικών δικαιωμάτων του, μόνο όταν ανακαλύπτει το διπλό μυστικό του ειδεχθούς 

μιάσματός του και χάνει τη βασιλεία τη στιγμή ακριβώς που ανακτά τα κληρονομικά του δικαιώματα. 
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δέος της συνάντησης με τη θεϊκή φωνή. Γεμάτος τρόμο τότε από την απάντηση που 

έλαβε, αποφάσισε να απομακρυνθεί από την Κόρινθο και τους γονείς του Πόλυβο και 

Μερόπη για να αποφύγει την εκπλήρωση του δυσοίωνου χρησμού που είχε δοθεί από 

το μαντείο (794-797)
113

. Ο Οιδίπους τώρα βρίσκεται σε μία κρίσιμη κατάσταση και 

δεν θα αποκρύψει στοιχείο της αλήθειας από την Ιοκάστη που είναι το συγγενικότερο 

με το Λάιο πρόσωπο (800). Η άμεση ανησυχία του ενθυμούμενος τη δική του ιστορία 

στο σταυροδρόμι, έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί ο ίδιος να είναι ο φονιάς του 

Λαΐου και επομένως να υπόκεινται στη φρικτή κατάρα που ξεστόμισε εναντίον αυτού 

του προσώπου νωρίτερα. Ωστόσο δεν υπάρχει καμία υποψία εκ μέρους του ότι ο 

άνθρωπος που έχει σκοτώσει είναι ο πατέρας του, επειδή προφανώς αυτό είναι κάτι 

το οποίο ο ήρωας φοβάται σε σχέση με τον Πόλυβο
114

.  Κατόπιν η περιγραφή της 

συμπλοκής δίνεται με πολύ παραστατικό τρόπο (800-809) πράγμα που υποδηλώνει 

ότι ο Οιδίποδας είχε διατηρήσει αυτές τις εικόνες ζωηρά στη μνήμη του. Τονίζει την 

εσκεμμένη επιθετικότητα του πρεσβύτερου άνδρα (809) και τη συνακόλουθη 

ανταπόδοση του χτυπήματος από τον ίδιο με θυμό. Αξίζει να δοθεί έμφαση σε 

κάποιες ερωτήσεις του ήρωα οι οποίες υπογραμμίζουν την ειρωνεία της κατάστασης. 

Εάν εκείνος ο «ξένος» που σκότωσε «έχει κάποια σχέση συγγένειας με το Λάιο» 

αναφέρει, «τότε ποιος είναι πιο άθλιος, πιο μισητός στους θεούς από εμένα;» (813-

816). Κρατιέται ακόμη από ένα ψήγμα ελπίδας και περιγράφει τον ξένο επιφυλακτικά 

και συγκρατημένα, αλλά η λέξη «συγγένεια» ανακαλεί τις ακόμη κρυφές 

οικογενειακές σχέσεις του, οι οποίες εδώ ειρωνικά αντιπαρατίθενται με τον «ξένο», 

που μπορεί να είναι τόσο ο Οιδίπους όσο και ο Λάιος, οι οποίοι φυσικά δεν είναι 

ξένοι, αλλά πατέρας και γιος
115

. 

   Γίνεται φανερό ότι τώρα ο Σοφόκλειος ήρωας αρχίζει να συνειδητοποιεί τη 

βαρύτητα της κατάρας την οποία έριξε πριν με τόσο πάθος εναντίον του άγνωστου 

φονιά. Το αδιέξοδο που τον περισφίγγει εντείνεται ακόμη περισσότερο από τον 

ακόλουθο συλλογισμό: Εάν ο Οιδίπους είναι φονιάς του Λαΐου, πρέπει να εξορισθεί 

για να ελευθερώσει τη Θήβα από το λοιμό και να εκπληρώσει την ίδια του την 

κατάρα. Εξαιτίας όμως του χρησμού του Απόλλωνα, δεν μπορεί να επιστρέψει στην 

Κόρινθο, γιατί ο χρησμός προέλεγε σε εκείνον ότι θα διαπράξει αιμομιξία και 
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πατροκτονία (825-827). Ακολούθως τα επίπεδα της άγνοιας του Οιδίποδος 

ενδυναμώνουν τις ειρωνείες ιδιαίτερα στους στίχους (830-833). Η ευχή εδώ του ήρωα 

να μην δει ποτέ την ημέρα που θα επαληθευθεί ο φοβερός χρησμός, αποτελεί 

κορύφωση της τραγικής ειρωνείας, καθώς αυτή η μέρα έχει έρθει από καιρό και ο 

ίδιος έχει ήδη επιτελέσει τα εγκλήματα που του προείπε ο χρησμός. Αντίστοιχα όταν 

αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται «να δω το λαό μου» (824), ειρωνικά προοικονομεί τη 

μελλοντική τύφλωσή του πράγμα που ο Τειρεσίας έχει ήδη προφητέψει (419)
116

. 

Όταν μιλά για τον Πόλυβο σαν «τον πατέρα που με έθρεψε και με γέννησε» (827), η 

ανατροπή της κανονικής βιολογικής σειράς περιέχει την κρυμμένη αλήθεια ότι ο 

Πόλυβος μόνο τον έθρεψε
117

. Η συγκέντρωση των χρησμών στο σημείο αυτό 

υποστηρίζει ο Segal, συνεργάζεται με τη σταδιακή ανάδυση δυνάμεων που 

βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο του ανθρώπου. Η αναφορά του Οιδίποδα στη 

«σκληρή θεότητα» (828.ὠμοῦ δαίμονός) που οδήγησε τη ζωή του και την τύχη του, 

ξαναπιάνει το νήμα που βρίσκεται στην προηγούμενη δήλωσή του (816), ότι είχε 

«εχθρικό δαίμονα» (ἐχθροδαίμων ) πάνω στη ζωή του
118

. Ενώ οι παράξενες 

υπερφυσικές δυνάμεις φαίνεται να περιβάλουν τον Οιδίποδα, ο ίδιος από τη μεριά του 

είναι ολοκληρωτικά ανίδεος στο γεγονός ότι (ὠμός δαίμων τις) λειτουργεί διαμέσου 

του εαυτού του και εναντίον του ίδιου
119

. 

   Με αυτόν τον τρόπο η αφήγηση της Ιοκάστης στους στίχους (707-725) και η 

τωρινή αυτοβιογραφία του Οιδίποδα ενώνονται και το πράγμα γίνεται εύγλωττα 

αποκαλυπτικό. Το μόνο προς διευκρίνιση σημείο παραμένει ο αριθμός των «ληστών» 

δολοφόνων του Λαΐου, αυτή η μικρή σανίδα σωτηρίας πάνω στην οποία ο Οιδίπους 

εναποθέτει την ελπίδα του. Διότι σύμφωνα με εκείνον αν ο μοναδικός αυτόπτης 

μάρτυρας δηλώνει πάλι τον ίδιο αριθμό, τότε ο Οιδίπους δεν τον σκότωσε άρα 

αθωώνεται (843-844). Γιατί «ο ένας δεν θα μπορούσε να γίνει ίσος με τους πολλούς» 

(845. οὐ γὰρ γένοιτ᾽ ἂν εἷς γε τοῖς πολλοῖς ἴσος). Αν όμως αναφέρει έναν οδοιπόρο 

«τότε αυτή η πράξη αφορά τον ίδιο προσωπικά» (847.τοῦτ᾽ ἐστὶν ἤδη τοὔργον εἰς ἐμὲ 
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ῥέπον)
120

.  Σε απάντησή της η Ιοκάστη δείχνει να μην στηρίζεται τόσο στη λογική 

όσο στο ακατάσχετο επιχείρημα ότι ο μάρτυρας δεν μπορεί να πάρει πίσω ότι κάποτε 

δήλωσε ενώπιον της πόλης (849-850). Για να παρηγορήσει μάλιστα τον Οιδίποδα του 

υπενθυμίζει το χρησμό που δόθηκε στο Λάιο και που αρχικά προκάλεσε όλη τη 

φρίκη. Στην προθυμία της να αποδείξει την αναξιοπιστία όλων των προφητειών 

συμπεριλαμβάνει τώρα τον ίδιο τον Απόλλωνα ανάμεσα στους αμφισβητήσιμους 

προφήτες: 

          Ιοκάστη         εἰ δ᾽ οὖν τι κἀκτρέποιτο τοῦ πρόσθεν λόγου,  

                                οὔτοι ποτ᾽, ὦναξ, σόν γε Λαΐου φόνον  

                                φανεῖ δικαίως ὀρθόν, ὅν γε Λοξίας                                   853 

                                διεῖπε χρῆναι παιδὸς ἐξ ἐμοῦ θανεῖν. 

 

   Το επιχείρημα της Ιοκάστης βασίζεται στο γεγονός ότι ο γιος της που επρόκειτο να 

σκοτώσει το Λάιο σύμφωνα με το Δελφικό χρησμό, πέθανε νωρίτερα σε βρεφική 

ηλικία. Έτσι ακόμη και αν η δολοφονία διαπράχθηκε από ένα άτομο, ο Οιδίπους δεν 

έχει τίποτα να φοβάται αφού ο χρησμός του μαντείου όριζε πως το παιδί του και όχι ο 

ξένος θα τον σκότωνε. Συνεπώς ο θάνατος του Λαΐου δεν συνέβη όπως πρόβλεψε ο 

Απόλλωνας, αντιθέτως διαψεύσθηκε
121

. Μολονότι η Ιοκάστη έπεσε σχεδόν πάνω 

στην αλήθεια, αμέσως άλλαξε κατεύθυνση και οδηγήθηκε στο εσφαλμένο 

συμπέρασμα. Την αφετηρία του συλλογισμού της αποτέλεσε προφανώς η πεποίθηση 

ότι ο θάνατος του γιου της προηγήθηκε από εκείνον του Λαΐου και έτσι η εγκυρότητα 

του χρησμού αποδείχθηκε αναληθής. Η ίδια ακόμη προσπαθεί να αποθαρρύνει τον 

Οιδίποδα στην αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών, δηλώνοντας τα εξής: 

           Ιοκάστη         ὥστ᾽ οὐχὶ μαντείας γ᾽ ἂν οὔτε τῇδ᾽ ἐγὼ  

                                βλέψαιμ᾽ ἂν εἵνεκ᾽ οὔτε τῇδ᾽ ἂν ὕστερον. 

« Ώστε εξαιτίας τουλάχιστον της μαντείας εγώ δεν θα έστρεφα την προσοχή μου ούτε 

σε αυτούς τους λόγους ούτε στους τελευταίους». 

    Σε μία άλλη από τις εντυπωσιακές εισόδους του Σοφόκλειου δράματος, έκπληξη 

προκαλεί η αντιφατική στάση της Ιοκάστης που φαίνεται να εδραιώνεται στο φόβο 

του συζύγου της για την εκπλήρωση των χρησμών. Ενώ προ ολίγου λοιδορούσε τους 
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 Greene 1929:Ο Οιδίπους παραγνωρίζει το γεγονός ότι η Ιοκάστη μετέφερε απλώς μία φήμη και όχι 

μία αποδεδειγμένη μαρτυρία. 
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 Markantonatos 2009: Η χρήση του Λοξία – ένα όνομα του μαντικού Απόλλωνα- στενά συνδεδεμένο 
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δύναμη στην αμφισβήτηση της Ιοκάστης για την παντογνωσία του θείου. 
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χρησμούς και τα μαντέματα φοβισμένη από τον κλονισμό του Οιδίποδα, έρχεται 

τώρα με προσφορές να εξευμενίσει τον Απόλλωνα. 

          Ιοκάστη         χώρας ἄνακτες, δόξα μοι παρεστάθη  

                                ναοὺς ἱκέσθαι δαιμόνων, τάδ᾽ ἐν χεροῖν  

                                στέφη λαβούσῃ κἀπιθυμιάματα.  

                                λύπαισι παντοίαισιν: οὐδ᾽ ὁποῖ᾽ ἀνὴρ                                915 

                                ἔννους τὰ καινὰ τοῖς πάλαι τεκμαίρεται,  

                                ἀλλ᾽ ἐστὶ τοῦ λέγοντος, εἰ φόβους λέγοι. 

    

Η είσοδός της με στεφάνια και λιβάνι (913) υποδηλώνει τη φοβερή αλλαγή που της 

συμβαίνει από τον προηγούμενο σκεπτικισμό της και ξαναπιάνει το νήμα των 

αρχικών τελετουργιών ικεσίας στο έργο. Η επανεμφάνισή της σημειώνει ένα δεύτερο 

ξεκίνημα, η αντήχηση όμως της πρώτης σκηνής του έργου δίνει επίσης το μέτρο της 

αλλαγής της ψυχικής διάθεσης
122

. Με τα στέφη και τα θυμιάματά της, η Ιοκάστη 

παρέχει το αντίστοιχο προς τις δημόσιες εκδηλώσεις ευλάβειας που αναφέρθηκαν 

στον πρόλογο (3-4. ἐξεστεμμένοι, θυμιαμάτων). Η προσφορά ικεσίας στο ναό του 

Απόλλωνα είναι στην πραγματικότητα αντίστοιχη με την προσφορά της 

Κλυταιμνήστρας στο Φοίβο (Ηλ.634) με τη διαφορά ότι στην πρώτη περίπτωση η 

Ιοκάστη είναι μία βασανισμένη γυναίκα που δέεται για λύτρωση, ενώ στη δεύτερη η 

δέηση της Κλυταιμνήστρας ήταν τόσο φρικτή ώστε της άξιζε η απάντηση που της 

δόθηκε
123

. Η έλλειψη πίστης στους χρησμούς εκ μέρους της Ιοκάστης δεν σημαίνει 

επομένως ότι δεν πιστεύει στους θεούς, αλλά μόνο ότι οι θνητοί δεν έχουν πρόσβαση 

στη θεϊκή γνώση
124

. Η ίδια άποψη προβάλλεται και στους στίχους (914-915) όπου 

κυρίαρχο μοτίβο είναι ο φόβος του Οιδίποδα που μεταπίπτει σε αδυναμία να 

αξιολογήσει σωστά τα αποδεικτικά στοιχεία (δηλαδή τη διάψευση των χρησμών). 

Σύμφωνα με την Ιοκάστη « Ο Οιδίπους ερεθίζει τον θυμό του υπερβολικά με κάθε 

είδους λύπες και δεν μπορεί σας άνθρωπος μυαλωμένος να συμπεράνει τα καινούργια 

γεγονότα από τα παλιά με συνέπεια να γίνεται έρμαιο του κάθε τυχόντος, όταν 

συμβαίνει αυτός να του λέει πράγματα φοβερά» (914-917). Στην ουσία η Ιοκάστη 

θέλει να πει πως ο Οιδίπους δεν καταλαβαίνει ότι αφού δεν επαληθεύτηκε ο παλαιός 
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χρησμός που δόθηκε στο Λάιο, δεν πρόκειται να βγει αληθινή και η προφητεία του 

Τειρεσία. Η παρουσία αυτού του συλλογισμού στα συμφραζόμενα μίας προσευχής 

προς τον Απόλλωνα είναι απόλυτα δηλωτική. 

          Ιοκάστη        πρὸς σ᾽, ὦ Λύκει᾽ Ἄπολλον, ἄγχιστος γὰρ εἶ,  

                               ἱκέτις ἀφῖγμαι τοῖσδε σὺν κατεύγμασιν,                             920 

                               ὅπως λύσιν τιν᾽ ἡμὶν εὐαγῆ πόρῃς:  

                               ὡς νῦν ὀκνοῦμεν πάντες ἐκπεπληγμένον  

                               κεῖνον βλέποντες ὡς κυβερνήτην νεώς. 

 

Η ξαφνική προσφυγή της στον ἄγχιστο θεό Απόλλωνα δικαιολογείται, όχι γιατί 

φοβάται μήπως επαληθευτεί ο χρησμός που δόθηκε στον άντρα της, αλλά μόνο γιατί 

όλες οι δικές της προσπάθειες να τον πείσει για το λογικώς αβάσιμο των φόβων του 

απέτυχαν (918-921). Όταν παρακαλεί για κάποια λύτρωση απαλλαγμένη από τον 

κίνδυνο του μιάσματος (921.λύσιν εὐαγῆ) δεν ζητά από το θεό να αναδείξει τον 

Οιδίποδα ελεύθερο από το μίασμα της πατροκτονίας και της αιμομιξίας, αλλά μάλλον 

να τον λυτρώσει από τους φαινομενικώς αβάσιμους φόβους που τον περισπούν από 

το πραγματικό μίασμα του λοιμού που μαστίζει τη Θήβα. Με την ικεσία της, είναι 

σαν να θέτει αίτημα στον Απόλλωνα να αρνηθεί τον ίδιο τον εαυτό του, 

επιβεβαιώνοντας κατά κάποιο τρόπο το εσφαλμένο των δικών του χρησμών. Η στάση 

της, ενώ φαινομενικά υποδεικνύει αφύπνιση θρησκευτικών ενδοιασμών, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί παραδόξως έσχατη φανέρωση του άθρησκου 

ορθολογισμού της
125

. Με την ενέργειά της αυτή αποκαλύπτει την τραγική θέση στην 

οποία βρίσκεται, καθώς τώρα όπως αναφέρει η ίδια «φόβος μας κατέχει όλους, 

βλέποντας εκείνον πανικόβλητο, φόβος που θα ένιωθαν οι ναύτες βλέποντας 

(πανικόβλητο) τον κυβερνήτη του πλοίου»(922-923)
126

. 

   Το αίτημα της Ιοκάστης για απαλλαγή από τους φόβους των χρησμών που 

ταλανίζουν τον Οιδίποδα, φαίνεται προσωρινά να εισακούεται. Η επιχειρηματολογία 

της σχετικά με το αναξιόπιστο της εξ αποκαλύψεως γνώσης δέχεται απρόσμενη 

στήριξη, όταν φτάνουν οι ειδήσεις για το θάνατο του Πόλυβου, οι οποίες 

αποδεικνύουν κατά τη γνώμη της το εσφαλμένο της πρόρρησης ότι ο Οιδίπους 

έμελλε να γίνει φονιάς του πατέρα του. Με πνεύμα ευφορίας απέναντι στη νεόφερτη 
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 Λιαπής  2003, 94: Η Ιοκάστη δείχνει να αποστερεί το θείο από τον υπερβατικό χαρακτήρα του και 

να το υπάγει στο ταξινομικό πλαίσιο της ανθρώπινης λογικής. 
126

 Στη σκηνή αυτή ο Οιδίπους, στην αγωνία του σχετικά με τους χρησμούς, περιγράφεται δύο φορές 

ως «τρέμων» (Ο.Τ.947,1014). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pro%5Cs&la=greek&can=pro%5Cs0&prior=poiw=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=s%27&la=greek&can=s%270&prior=pro%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D0&prior=s%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*lu%2Fkei%27&la=greek&can=*lu%2Fkei%270&prior=w%29=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29%2Fapollon&la=greek&can=*%29%2Fapollon0&prior=*lu/kei%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fgxistos&la=greek&can=a%29%2Fgxistos0&prior=*%29/apollon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr1&prior=a%29/gxistos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3D&la=greek&can=ei%29%3D0&prior=ga%5Cr
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%28ke%2Ftis&la=greek&can=i%28ke%2Ftis0&prior=ei%29=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29fi%3Dgmai&la=greek&can=a%29fi%3Dgmai0&prior=i%28ke/tis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi%3Dsde&la=greek&can=toi%3Dsde0&prior=a%29fi=gmai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=su%5Cn&la=greek&can=su%5Cn0&prior=toi=sde
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kateu%2Fgmasin&la=greek&can=kateu%2Fgmasin0&prior=su%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fpws&la=greek&can=o%28%2Fpws0&prior=kateu/gmasin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lu%2Fsin&la=greek&can=lu%2Fsin0&prior=o%28/pws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tin%27&la=greek&can=tin%270&prior=lu/sin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28mi%5Cn&la=greek&can=h%28mi%5Cn0&prior=tin%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29agh%3D&la=greek&can=eu%29agh%3D0&prior=h%28mi%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Frh%7Cs&la=greek&can=po%2Frh%7Cs0&prior=eu%29agh=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28s&la=greek&can=w%28s0&prior=po/rh%7Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nu%3Dn&la=greek&can=nu%3Dn0&prior=w%28s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29knou%3Dmen&la=greek&can=o%29knou%3Dmen0&prior=nu=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Fntes&la=greek&can=pa%2Fntes0&prior=o%29knou=men
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29kpeplhgme%2Fnon&la=greek&can=e%29kpeplhgme%2Fnon0&prior=pa/ntes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kei%3Dnon&la=greek&can=kei%3Dnon0&prior=e%29kpeplhgme/non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ble%2Fpontes&la=greek&can=ble%2Fpontes0&prior=kei=non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28s&la=greek&can=w%28s1&prior=ble/pontes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kubernh%2Fthn&la=greek&can=kubernh%2Fthn0&prior=w%28s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=new%2Fs&la=greek&can=new%2Fs0&prior=kubernh/thn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lu%2Fsin&la=greek&can=lu%2Fsin0&prior=o%28/pws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29agh%3D&la=greek&can=eu%29agh%3D0&prior=h%28mi%5Cn


 

45 
 

αναγγελία, η Ιοκάστη δείχνει να ξεχνά ότι προ ολίγου ήθελε να ικετεύσει τη βοήθεια 

του θεού. Τώρα ξαναβρίσκοντας το περιφρονητικό και ειρωνικό της ύφος απέναντι 

στα μαντέματα των θεών αναφωνεί: 

          Ιοκάστη          ὦ θεῶν μαντεύματα,  

                                ἵν᾽ ἐστέ: τοῦτον Οἰδίπους πάλαι τρέμων                           947 

                                τὸν ἄνδρ᾽ ἔφευγε μὴ κτάνοι, καὶ νῦν ὅδε  

                                πρὸς τῆς τύχης ὄλωλεν οὐδὲ τοῦδ᾽ ὕπο. 

 

 Η Ιοκάστη εδώ σε μία νέα μεταστροφή εκφράζει τη σιγουριά της για την 

αναξιοπιστία του χρησμού που έστειλε τον Οιδίποδα σε εξορία «τρέμοντας από φόβο 

μη σκοτώσει αυτόν τον άνδρα»- δηλαδή τον πατέρα του (947-948). Πρόκειται για μία 

δήλωση πλούσια σε τραγική ειρωνεία δεδομένου ότι παραπέμπει στην πραγματική 

κατάσταση, ειδικά σε σχέση με τη δολοφονία του Οιδίποδα. Η φράση                                                

πρὸς τῆς τύχης ὄλωλεν (949), ενώ φαινομενικά δηλώνει «ένα θάνατο που οφείλεται 

σε φυσικά αίτια», στην πραγματικότητα υπαινίσσεται την ιδέα «ότι δεν έγινε από 

κάποιο διάταγμα της μοίρας όπως ενσωματώνεται στο χρησμό του Απόλλωνα για τον 

Οιδίποδα»
127

.  Με το «μαντείες των θεών» (946) εννοεί  αυτό ακριβώς που αναφέρει 

και εδώ όταν απευθυνόμενη στον Οιδίποδα (που τώρα καταφθάνει με την ταχύτητα 

που είχε συστήσει η σύζυγός του) λέει: « Άκου αυτόν εδώ τον άνθρωπο και 

ακούοντας τον αναλογίσου που έχουν καταντήσει οι σεβαστές οι σεβαστές μαντείες 

του θεού» (952-953)
128

. Οι χρησμοί και οι προφητείες, των οποίων το είδος της 

γνώσης που παρέχουν αμφισβητείται από τους κεντρικούς ήρωες και ιδιαίτερα από 

την Ιοκάστη, χαρακτηρίζονται τώρα με σαρκασμό σεμνά δηλαδή ΄΄σεβαστές 

μαντείες΄΄. Ο αδαής Οιδίπους μόλις μαθαίνει τα νέα από την Ιοκάστη τα οποία 

επιβεβαιώνονται κιόλας δια στόματος του αγγελιαφόρου, μοιράζεται μαζί της τη χαρά 

για τον φυσικό θάνατο του «πατέρα» του και την ανακούφισή της ότι ο χρησμός για 

πατροκτονία δεν μπορεί να εκπληρωθεί (950-957). Ενώ προηγουμένως στον στίχο 

(859) η λεκτική του συγκατάθεση ήταν επιφανειακή, τώρα δείχνει να έχει πεισθεί: 

         Οιδίπους         φεῦ φεῦ, τί δῆτ᾽ ἄν, ὦ γύναι, σκοποῖτό τι  

                                 τὴν Πυθόμαντιν ἑστίαν ἢ τοὺς ἄνω                                  965 

                                 κλάζοντας ὄρνεις, ὧν ὑφηγητῶν ἐγὼ  

                                 κτενεῖν ἔμελλον πατέρα τὸν ἐμόν; 
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 Markantonatos 2009, 120  
128

 Winnington .-Ingram 1999, 257: Την άποψη αυτή αρνείται ο Jebb και ο Mϋller. 
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«Γιατί λοιπόν θα πρόσεχε κανείς τη μαντική εστία της πειθούς, ή τα πουλιά που 

κράζουν πάνω απ’ τα κεφάλια μας;»  Η ξαφνική συγκινησιακή αποφόρτιση του 

Οιδίποδα σηματοδοτημένη από την επανάληψη του επιφωνήματος (φεῦ φεῦ), αρχίζει 

με κάποια χλευαστικά σχόλια αναφορικά με το Δελφικό μαντείο και για το πόσο 

αξιόπιστοι οδηγοί στο ενδεχόμενο της πατροκτονίας μπορούν να θεωρηθούν οι 

κραυγές των πουλιών
129

. Η απόρριψη από τον Οιδίποδα των χρησμών, τους οποίους 

όπως λέει πήρε ο Πόλυβος μαζί του στον Άδη (970-972) , θα πρέπει να συγκριθεί και 

να αντιπαραβληθεί με τα λόγια που χρησιμοποίησε ο Τειρεσίας στον στίχο  (460. καὶ 

ταῦτ᾽ ἰὼν  εἴσω λογίζου). Όπως στη σύγκρουσή του με τον προφήτη ο βασιλιάς είχε 

δείξει περιφρόνηση στη μαντεία και την ερμηνεία των οιωνών, έτσι και εδώ 

επαναλαμβάνει εκείνη την εμπιστοσύνη στην καθαρά ανθρώπινη γνώση, η οποία στο 

τέλος θα αποδειχθεί πόσο σφαλερά θεμελιωμένη είναι. Η αντίδραση της Ιοκάστης 

απέναντι στον ισχυρισμό που μόλις διατύπωσε ο άντρας της, φανερώνει την 

ικανοποίησή της για την αποτυχία των χρησμών (973.οὔκουν ἐγώ σοι ταῦτα 

προύλεγον πάλαι;)
130

. Μολονότι ο Οιδίποδας νιώθει πως ξέφυγε το πεπρωμένο, να 

γίνει δηλαδή φονιάς του πατέρα του, υπάρχει ακόμη και το δεύτερο σκέλος του 

χρησμού που τον απασχολεί, ο γάμος με τη μητέρα του η οποία ακόμη βρίσκεται εν 

ζωή. Με απόλυτη συνέπεια, η Ιοκάστη επιχειρεί πάλι να κατευνάσει τους φόβους του 

Οιδίποδα για το ενδεχόμενο της ακούσιας αιμομιξίας υποδεικνύοντάς του ότι εφόσον 

το ένα ήμισυ του χρησμού αποδείχθηκε ΄΄εσφαλμένο΄΄ δεν είναι λογικά βάσιμο να 

φοβάται μήπως το άλλο ήμισυ αποδειχθεί αληθινό.  Διότι υποστηρίζει ΄΄πολλοὶ γὰρ 

ἤδη κἀν ὀνείρασιν βροτῶν μητρὶ ξυνηυνάσθησαν.(981-982. πολλοί θνητοί ως τώρα 

στα όνειρά τους πλάγιασαν μαζί με τη μητέρα τους). Παρατηρείται λοιπόν ότι η 

ηρωίδα υποβιβάζει τον χρησμό στο επίπεδο ενός ονείρου που από τη φύση των 

πραγμάτων δεν εκπληρώνεται σχεδόν ποτέ. Ωστόσο είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι 

αυτή η βιασύνη να αρνηθεί τη δύναμη των χρησμών, προέρχεται από μία γυναίκα που 

είδε τον γιο της μόλις γεννήθηκε να θυσιάζεται από τον φόβο ενός χρησμού. Αν 

όντως πίστευε στην αναπόφευκτη εκπλήρωσή τους, ο ιστός ολόκληρης της ζωής της 

θα καταστρεφόταν. Εντούτοις η πιο σφοδρή άρνησή της βρίσκεται ακριβώς στο 

κρίσιμο σημείο που αυτό πρόκειται να συμβεί
131

. 
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 Segal 2001,139 
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   Με βάση την προηγηθείσα εκτενή ανάλυση, διαπιστώνουμε ότι το είδος της γνώσης  

που περιέχεται στους χρησμούς ανήκει σε μία καθολικά διαφορετική τάξη, ώστε δεν 

μπορεί να συλληφθεί  στην ολότητά της από την ανθρώπινη διάνοια. Έτσι οι αρχαίες 

προφητείες σχετικά με το πεπρωμένο του Οιδίποδα και της οικογένειάς του 

εκπληρώνονται, με όλες τις δραματικές συνέπειες που απορρέουν από την διάψευση 

της γνώσης των ηρώων και την οδυνηρή αντιμετώπιση της αλήθειας.  

 

 

2. Ύβρις και θεϊκός νόμος στο Β΄ στάσιμο του Οιδίποδος Τυράννου. 

 

 Το δεύτερο στάσιμο στον Οιδίποδα Τύραννο (863-910) είναι ανάμεσα στα 

περισσότερο συζητημένα χωρία στην Ελληνική λογοτεχνία. Αν και οι ερμηνείες που 

έχουν δοθεί γι’ αυτό είναι ποικίλες και αμφιλεγόμενες μεταξύ τους, εντούτοις η 

διεφθαρμένη κειμενική παράδοση σε αρκετά σημεία δεν έχει βοηθήσει στην επίτευξη 

κοινών αποφάσεων
132

. Το πιθανότερο είναι ότι οι Θηβαίοι γέροντες αφορμώμενοι 

από τις αμφιβολίες που εξέφρασε για τη θρησκεία η Ιοκάστη εξ αγνοίας της, ψάλλουν 

τη γεμάτη ευλάβεια και πίστη ωδή αυτή ως αντίβαρο προς την ασεβή στάση της 

βασίλισσας και των ανθρώπων γενικότερα, έναντι των χρησμών και επομένως έναντι 

των θεών και της θεϊκής τάξεως. 

   Στην αρχή του Β΄ στασίμου ο Σοφόκλειος χορός ενήμερος για όσα ειπώθηκαν στο 

δεύτερο επεισόδιο (513-862), καταφεύγει τώρα αναστατωμένος στους θεούς για να 

μην μιανθεί από όσα ανόσια άκουσε: 

          Χορός            εἴ μοι ξυνείη φέροντι  

                                 μοῖρα τὰν εὔσεπτον ἁγνείαν λόγων  

                                 ἔργων τε πάντων, ὧν νόμοι πρόκεινται                            865 

                                 ὑψίποδες, οὐρανίαν  

                                 δι᾽ αἰθέρα τεκνωθέντες, ὧν Ὄλυμπος  

                                 πατὴρ μόνος, οὐδέ νιν  

                                 θνατὰ φύσις ἀνέρων  

                                 ἔτικτεν οὐδὲ μή ποτε λάθα κατακοιμάσῃ:                        870 

                                 μέγας ἐν τούτοις θεὸς οὐδὲ γηράσκει. 
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Ο χορός προσεύχεται για ΄΄ευσεβή αγνότητα στα λόγια και στα έργα΄΄, σύμφωνα με 

τους νόμους που έχουν θεϊκή προέλευση και δεν υπόκεινται στη λήθη και στην 

παρακμή. Πρόκειται για άγραφους νόμους οι οποίοι διέπουν την ανθρώπινη 

συμπεριφορά σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης ζωής που αποτελούν το επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος των θεών, όπως για παράδειγμα στη σχέση με τους ίδιους τους 

θεούς, ή στις σχέσεις με τους γονείς
133

. Ο συνδυασμός των λέξεων  (864)΄΄ εὔσεπτος  

ἁγνεία΄΄ αντηχεί την ασέβεια της Ιοκάστης προς τους χρησμούς και τη συνακόλουθη 

αποστροφή του Οιδίποδος απέναντι στους θεούς (830.ὦ θεῶν ἁγνὸν σέβας). 

Ορισμένοι μελετητές όπως ο Gellie υποστηρίζουν την πιθανότητα ότι η προθυμία του 

Οιδίποδα να μοιραστεί με την Ιοκάστη το σκεπτικισμό του, εμπλέκει πολύ τον ίδιο 

στην αποδοκιμασία του χορού. Σε κάθε περίπτωση η ερμηνεία αυτή φαίνεται να είναι 

περισσότερο ακριβής επειδή στάσιμο είναι άμεσα συνυφασμένο με την προηγούμενη 

σκηνή
134

. Ωστόσο αυτός ο αδιάφθορος νόμος του θεού που περιγράφεται, βρίσκεται 

μακριά από την ανθρωπότητα (866-868. οὐρανίαν  δι᾽ αἰθέρα τεκνωθέντες, ὧν 

Ὄλυμπος πατὴρ μόνος). Αιώνιος, ουράνιος και ασύλληπτος, βρίσκεται στη μέγιστη 

δυνατή απόσταση από τη μολυσμένη, αιμομικτική καταγωγή του ήρωα. Το επίθετο 

«υψίπους» (εννοεί τους Ολύμπιους νόμους) υποδηλώνει την τραγική αντίθεση στην 

απόσταση αυτή, καθώς μας υπενθυμίζει την επαναλαμβανόμενη εικόνα των ποδιών 

στο έργο και ιδιαίτερα του Οιδίποδος που τον κρατούν τόσο πολύ στη γη και 

ανάμεσα στις ανθρώπινες συμφορές της γέννησης και της αναπαραγωγής
135

. Ο χορός 

εδώ εν γνώση του εκφράζει ευχή για μία συγκεκριμένη μοίρα (να έχουν δηλαδή την 

ευσεβή εκείνη αγνότητα που τους φαίνεται τόσο αναγκαία), υποδηλώνοντας έτσι ότι 

το αντικείμενο της επιθυμίας τους είναι κάτι που μοιράζεται από τους θεούς.  Η 

ευσεβής αυτή πίστη του χορού αντιτίθεται με εκείνη του Οιδίποδα ο οποίος έχει 

παραβεί ή κινδυνεύει να έχει παραβεί τους νόμους που απαιτούν αγνότητα (παρ’ όλο 

που όπως γνωρίζουμε αυτό συμβαίνει εν αγνοία του). Η αγνότητα αυτή που κάποτε 

ήταν μέρος της μοίρας του Οιδίποδος δεν ισχύει πλέον, καθώς δεν έχει τηρήσει τους 

νόμους που διέπουν τη σχέση με τους γονείς. Μάλιστα για να μας το υπενθυμίσει ο 

Σοφοκλής συσσωρεύει με τον δικό του τρόπο λέξεις που δηλώνουν γονεϊκή σχέση ως 
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μεταφορές για την περιγραφή των θείων νόμων: τεκνωθέντες, πατήρ, φύσις, 

ἔτικτεν
136

. 

Με τη φράση (872. μέγας ἐν τούτοις θεὸς οὐδὲ γηράσκει), ο χορός κλείνει την πρώτη 

στροφή αυτής της ωδής, συνοψίζοντας ότι οι νόμοι διασφαλίζονται όχι από «θνατάν 

φύσιν», αλλά από τους ακαταπόνητους θεούς. 

   Οι θεϊκοί νόμοι  που αναφέρθηκαν προ ολίγου αλλά δεν προσδιορίστηκαν 

λεπτομερώς από τον χορό είναι εκείνοι που παραβιάζονται από τον κακοποιό της β΄ 

στροφής του οποίου η μοίρα θα πρέπει να είναι αντίθετη από εκείνη του χορού. 

Ακολούθως  στην α΄ αντιστροφή, ο κορυφαίος του χορού συνεπαρμένος από την 

έλλειψη ευλάβειας των αρχόντων του αναφωνεί τα εξής: 

           Χορός          ὕβρις φυτεύει τύραννον:  

                                ὕβρις, εἰ πολλῶν ὑπερπλησθῇ μάταν,  

                                ἃ μὴ 'πίκαιρα μηδὲ συμφέροντα,                                        875 

                                ἀκρότατον εἰσαναβᾶσ᾽  

                                αἶπος ἀπότομον ὤρουσεν εἰς ἀνάγκαν,  

                                ἔνθ᾽ οὐ ποδὶ χρησίμῳ  

                                χρῆται. τὸ καλῶς δ᾽ ἔχον                                                    880 

                                πόλει πάλαισμα μήποτε λῦσαι θεὸν αἰτοῦμαι.  

                                θεὸν οὐ λήξω ποτὲ προστάταν ἴσχων. 

 

 Η α΄ αντιστροφή αρχίζει με τη γενικευμένη φράση ΄΄ὕβρις φυτεύει τύραννον΄΄ καθώς 

τα μέλη του χορού δεν τολμούν ακόμη να κατηγορήσουν ευθέως τον Οιδίποδα. Όμως 

αυτή η καθολική δήλωση θα βρεθεί να αντιστοιχεί με αξιοσημείωτη ακρίβεια σε αυτό 

που ο χορός τώρα εν μέρει γνωρίζει ότι είναι αλήθεια για τον Οιδίποδα. Η ακριβής 

έννοια της λέξης ύβρις είναι ξεκάθαρη από τα συμφραζόμενα. Αντιτίθεται με την  

΄΄εὔσεπτον ἁγνείαν λόγων   ἔργων τε πάντων΄΄ και δεδομένου ότι αυτή συνίσταται 

στην τήρηση των θείων νόμων, η ὕβρις σημαίνει αδιαφορία γι’ αυτά. Συνεπώς μία 

τέτοια αδιαφορία οδηγεί αντίστοιχα σε τυραννία. Συχνά πιστεύεται ότι η προσευχή 

για ιερή αγνότητα παρακινείται από την ταραχή του χορού για την απόρριψη των 

χρησμών εκ μέρους της Ιοκάστης και τη μετέπειτα συγκατάθεση του Οιδίποδα σε 

αυτό. Τότε η απεικόνιση της ύβρις εξηγείται είτε ως αντίδραση απέναντι σε αυτή την 

ασέβεια, είτε ως εμπνευσμένη από την ΄΄τυραννική΄΄ συμπεριφορά του Οιδίποδα 
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απέναντι στον Κρέοντα σε προηγούμενη σκηνή
137

. Στους στίχους 552 κ.ε. ο Οιδίπους 

φανερώνει μία τυραννική συμπεριφορά που φτάνει στο σημείο να καταδικάσει το 

γυναικάδελφό του σε θάνατο και κατόπιν σε εξορία, ύστερα από αβάσιμες υποψίες 

και συμπεράσματα που διατυπώνονται με βεβαιότητα αν και είναι ολότελα 

εσφαλμένα. Αντίστοιχα η ύβρις που επέδειξε ο Οιδίποδας στη συνάντησή του με το 

Λάιο στο μοιραίο τρίστρατο, ήταν εκείνη που τον οδήγησε να σκοτώσει απερίσκεπτα 

τον πατέρα του μαζί με τους υπόλοιπους συνοδούς του
138

. Οπωσδήποτε βέβαια ο 

Σοφοκλής δεν αποσκοπεί να παρουσιάσει στην τραγωδία του έναν Οιδίποδα υβριστή 

ή αλλαζόνα, αλλά αποδίδει τη μεταστροφή του χαρακτήρα του ως αποτέλεσμα 

ξεσπάσματος του θυμού του. Παρουσιάζοντας την ὕβριν να γεννά όχι τον κόρον αλλά 

έναν τύραννο, ο Σοφοκλής συνθέτει λοιπόν μία παραλλαγή πάνω σε ένα 

παραδοσιακό θέμα. Όμως η φράση αυτή όπως αποδίδεται στον στίχο (873) από τον 

Σοφοκλή με βάση τη χειρόγραφη παράδοση, δεν σημαίνει ΄΄ Η τυραννία έχει την 

τάση να δημιουργήσει ύβρις΄΄ και αν ο χορός επιθυμεί να αναφερθεί στη διαφθορά 

της εξουσίας, τότε πρέπει να υιοθετήσει κάποια άλλη γραφή. Η εικασία του Blades’ 

΄΄ὕβρις φυτεύει τυραννίς΄΄ δείχνει να είναι περισσότερο αποδεκτή τα τελευταία 

χρόνια, αλλά η πιο πρόσφατη άποψη φαίνεται να στρέφεται προς τη χειρόγραφη 

παράδοση. Ο κύριος λόγος που η γραφή του Blades’έχει μεγαλύτερη απήχηση, είναι 

διότι απομακρύνει την ανάγκη να δώσουμε στη λέξη ΄΄τύραννος΄΄ μία αρνητική 

σημασία, υποστηρίζοντας ότι η έννοια αυτή δηλώνει έναν μονάρχη και όχι έναν κακό 

κυβερνήτη
139

. Όπως και να’ χει μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο χορός σε αυτήν 

την πρόταση (873) δεν αναφέρεται ούτε συνειδητά, ούτε ασυνείδητα στον ίδιο τον 

Οιδίποδα. Η αντιστροφή συνεχίζει με προειδοποιήσεις για τον άνθρωπο της 

υπερβολής που σηκώνεται πολύ ψηλά και στη συνέχεια πέφτει στη γη με «άχρηστο 

πόδι» (878.ἔνθ᾽ οὐ ποδὶ χρησίμῳ), δηλαδή πληγωμένο και ανήμπορο. Με τη φράση 

874. πολλῶν ὑπερπλησθῇ μάταν, ο ποιητής έχει κατά νου τον κόρον «υπερπλήρωση», 

μία ιδέα που συχνά στην αρχαία ελληνική ποίηση βρίσκεται συνδεδεμένη με την 

ύβρη
140

. Αυτό που κάνει ο χορός εδώ είναι να ηθικολογεί με τον τύπο του ανθρώπου 

                                                           
137

 Scodel 1982,215 
138

 Carey 1986, 176 
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 Carey 1986,176: Η άποψη αυτή του Blades’ ίσχυε και πριν τον 4
ο
 αιώνα. Στην τραγωδία γενικότερα 

(και στον Σοφοκλή σε κάθε περίπτωση με εξαίρεση το παρόν παράδειγμα) τύραννος και τυραννίς είναι 

συνώνυμα του βασιλεύς και βασιλέα. Ωστόσο υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις σε αυτόν τον γενικό 

κανόνα για να μας κάνει να διστάσουμε πριν απορρίψουμε ένα κείμενο το οποίο έχει την ομόφωνη 

υποστήριξη της άμεσης και έμμεσης παράδοσης. 
140

 Dawe  1991,251: Στον στίχο 380 ο ίδιος ο Οιδίπους είχε συνδέσει τις λέξεις πλοῦτος και τυραννίς. 
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που αποτυγχάνει να σεβαστεί τους θείους νόμους, απεικονίζοντας την καταστροφή 

που αναπόφευκτα ακολουθεί μετά από μία τέτοια συμπεριφορά. Αφού περιγράψει 

την πτώση της ύβρεως με όρους που δεν ανήκουν στο πολιτικό λεξιλόγιο, επιστρέφει 

στο θέμα της πολιτικής με τη φράση (880-881.τὸ καλῶς δ᾽ ἔχον  πόλει πάλαισμα). Η 

αναφορά στο πάλαισμα απηχεί αντίστοιχα τις καλές υπηρεσίες του Οιδίποδα προς την 

πόλη, όταν έλυσε το αίνιγμα της σφίγγας, πράγμα που κατόρθωσε με την ανώτερη 

ευφυΐα του και το οποίο υποδηλώνεται εδώ με όρους άμιλλας. Τώρα ο χορός 

προσεύχεται στο θεό ποτέ να μην δώσει τέλος (λῦσαι) σε αυτό «878-880.το πάλαισμα 

που κάνει καλό στην πόλη» και που αποτέλεσε χαρακτηριστικό της βασιλείας του 

Οιδίποδος. Η ειρωνεία βεβαίως της προσευχής του χορού έγκειται στο ότι η επιτυχία 

του Οιδίποδος στην έρευνά του για τους αυτουργούς του φόνου, θα θέσει οριστικά 

τέλος στο ίδιο το πάλαισμα
141

· Θα τον προσγειώσει δηλαδή απροσδόκητα στην ίδια 

ακριβώς δεινή θέση, στην οποία υποτίθεται πως οδηγεί η ύβρις και μάλιστα αυτό το 

δώρο θα είναι σταλμένο από τον 881.θεόν προστάταν
142

. Συνεπώς η αντιστροφή αυτή 

περιγράφει με παραδοσιακούς όρους την άνοδο και την πτώση της υπερβολικής 

ανθρώπινης φιλοδοξίας, ενώ ο αγώνας για το καλό της πόλης μπορεί να υπαινίσσεται 

τον αγώνα του Οιδίποδα να βρει τον εχθρό, ο οποίος στο τέλος θα αποδειχθεί να είναι 

ο εαυτός του.   

   Στη β΄ στροφή, αν και η λέξη ὕβρις δεν χρησιμοποιείται, προορίζεται ξεκάθαρα να 

συνεχίσει τη σκέψη όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως. Έτσι ενώ η α΄ αντιστροφή 

περιέγραψε τη γέννηση και πτώση της ύβρεως, η στροφή αυτή σκιαγραφεί τις τυπικές 

πράξεις ενός υβριστή θνητού. 

          Χορός           εἰ δέ τις ὑπέροπτα χερσὶν ἢ λόγῳ πορεύεται,  

                               δίκας ἀφόβητος οὐδὲ δαιμόνων ἕδη σέβων,                       885 

                               κακά νιν ἕλοιτο μοῖρα,  

                               δυσπότμου χάριν χλιδᾶς,  

                               εἰ μὴ τὸ κέρδος κερδανεῖ δικαίως  

                               καὶ τῶν ἀσέπτων ἔρξεται                                                    890 
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 Winnington-Ingram 1999,269, Carey C. 1986,177: Ο Kamerbeek επίσης υποστηρίζει ότι το 

πάλαισμα πρέπει να αναφέρεται στον αγώνα του Οιδίποδα να βρει το φονιά του Λαΐου, ενώ ο Long 

αναφέρει ότι ΄΄ η βία είναι μία πρωταρχική έννοια στο πάλαισμα΄΄. Παράλληλα έχει προταθεί η άποψη 

ότι σε αυτό το σημείο υπάρχει μία σιωπηρή αντίθεση ανάμεσα στο καλό πάλαισμα που περιγράφεται 

εδώ και στο επιβλαβές πάλαισμα ανάμεσα στον Οιδίποδα και στον Κρέοντα που προκαλεί ζημιά στην 

πόλη. 
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 Αξίζει να σημειώσουμε ότι η προσευχή του χορού σε αυτό το σημείο δεν είναι απαραίτητη, καθώς ο 

Οιδίπους κατέστησε ξεκάθαρο στο στίχο 859 ότι θα συνεχίσει την έρευνα για το φόνο του Λαΐου. 
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                                  ἢ τῶν ἀθίκτων θίξεται ματᾴζων.  

                               τίς ἔτι ποτ᾽ ἐν τοῖσδ᾽ ἀνὴρ θεῶν βέλη  

                               εὔξεται ψυχᾶς ἀμύνειν;  

                               εἰ γὰρ αἱ τοιαίδε πράξεις τίμιαι,                                              895 

                                  τί δεῖ με χορεύειν;     

 

Αρκετές λέξεις κλειδιά από την α΄ στροφή του στασίμου επαναλαμβάνονται και 

μάλιστα κατ’ αντιπαράθεση, υποδεικνύοντας τη στενή αλληλοσύνδεση που υπάρχει 

ανάμεσα στις δύο στροφές. Το χερσὶν -ἢ λόγῳ (883) αντιστοιχεί λόγων- ἔργων τε  

(864), ενώ οι θεϊκοί νόμοι (865) αντικαθίσταται εδώ από τη λέξη Δίκας (885). Η 

αναφορά στη μοίρα (863) για χάρη της οποίας προσευχήθηκε να παραμείνει αγνός, 

επανέρχεται και εδώ (887) για να ολοκληρώσει την πλήρη αντιστροφή του νοήματος 

με την παράβαση των νόμων, ενώ το μάταν (874) της αντιστροφής έχει αντίκτυπο το 

ματάζων του στίχου (891)
143

.  Πιο συγκεκριμένα στους στίχους (884-896) η 

αντίδραση του χορού απέναντι στην άρνηση της εγκυρότητας των χρησμών και των 

θεϊκών νόμων είναι ιδιαίτερα έντονη. Καταδικάζουν την αυθάδεια και την 

υπερηφάνεια με τη χρήση της λέξης (883. ὑπέροπτα) στοχοποιώντας έτσι κατάλληλα 

τον άνθρωπο εκείνο που συμπεριφέρεται με υπεροπτικό ύφος. Ωστόσο ο όρος αυτός 

ενδέχεται να αποτελεί μία έμμεση αναφορά στον Οιδίποδα, ο οποίος έχει τώρα 

αποκαλυφθεί ως ο πιθανός δολοφόνος του  Λαΐου
144

. Ήδη από την πρώτη πρόταση 

καταλογίζονται τρία επιμέρους επιβαρυντικά στοιχεία εναντίον του υβριστή 

ανθρώπου. Πρώτον πορεύεται με αλαζονεία στα έργα και στα λόγια. Στην περίπτωση 

αυτή δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο Οιδίποδας έδειξε ΄΄αλαζονεία στην 

πράξη΄΄ όταν σκότωσε το Λάιο, ούτε ΄΄αλαζονεία στα λόγια΄΄ όταν απαίτησε το 

θάνατο του Κρέοντα και αποκάλεσε τον Τειρεσία ψεύτη, δεδομένης της κατάστασης 

που επικρατούσε.  Ιδίως δεν ήταν αλαζόνας έναντι των θεών (όπως ο Αία) ούτε θα 

προκαλούσε εναντίον του εαυτού του τα μεγάλα πλήγματα με τα οποία οι θνητοί 

συνήθως πληρώνουν για την άμετρη καυχησιολογία τους. Το δεύτερο επιβαρυντικό 

στοιχείο είναι ότι ο αλαζονικός  άνθρωπος δεν νιώθει ίχνος φόβου για τη δικαιοσύνη 

(885. δίκας ἀφόβητος). Στο σημείο αυτό ο Vellacott  υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο 

Οιδίπους έδειξε περιφρόνηση για τη δικαιοσύνη και ΄΄έλλειψη σεβασμού για τους 
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 Brandenburg  2005,36: Θα πρέπει επίσης να παρατηρήσουμε ότι και οι δύο στροφές αρχίζουν με 
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 Champlin 1969,340 
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ναούς των θεών΄΄ (886. οὐδὲ δαιμόνων ἕδη σέβων), όταν μόνο μία ημέρα ή δύο μετά 

τη λήψη της προειδοποίησης του Απόλλωνα στο ναό των Δελφών, άφησε ελεύθερη 

την οργή του και σκότωσε έναν πρεσβύτη μαζί με τους ακόλουθούς του
145

.  Επιπλέον 

αν κανείς επιχειρήσει να κρίνει τον Οιδίποδα βεβιασμένα από τα φαινόμενα που 

απαντώνται μέσα στο έργο, θα πιστώσει ότι πράγματι στάθηκε άδικος στη 

συμπεριφορά του προς τον Κρέοντα, αν και όχι από πρόθεση. Αντίθετα πρόθεσή του 

ήταν να ενεργήσει δίκαια απέναντι στην υποτιθέμενη ΄΄μηχανοραφία΄΄ που του 

στήθηκε, (όπως ενδεχομένως θα έκανε κάθε βασιλιάς που ένιωθε να απειλείται η 

θέση του) όμως τελικά δεν έκανε πράξη την αδικία του. Ωστόσο θα ήταν λάθος να 

συμπεράνουμε ότι ο Οιδίποδας δεν αισθανόταν κάποιο ενδοιασμό για τη θεία 

Δικαιοσύνη. Λέξεις δηλωτικές φόβου έχουν ήδη συσσωρευθεί  από το Σοφοκλή, 

καθώς ο Οιδίπους φοβάται τώρα ότι ως πιθανός αυτουργός του φόνου του Λαΐου, 

είναι εκτεθειμένος στην τιμωρία που ο ίδιος είχε εξαγγείλει και είχε μάλιστα ευχηθεί 

(274-275) να βοηθήσει η σύμμαχος δίκη στην αποκάλυψη του φονέα. Όμως η 

Δικαιοσύνη, την οποία έχει αρχίσει να φοβάται τώρα, είναι απλά ένας προάγγελος της 

τρομερής δικαιοσύνης του χρόνου, που καταδικάζει τον ανίδεο παραβάτη
146

. Έτσι 

στο τέλος όπως θα αποδειχθεί, κανένας φόβος για τους άγραφους νόμους δεν θα 

μπορούσε να τον έχει γλιτώσει από τις πράξεις στις οποίες υπέπεσε αν αγνοία του. Το 

τελευταίο χαρακτηριστικό στοιχείο ενός υβριστή θνητού με βάση τους στίχους (883-

886), είναι η απουσία σεβασμού για τα ιερά των θεών. Και σ’ αυτήν την περίπτωση, 

εν αντιθέσει προς την άποψη του Vellacott (ο οποίος καταλόγισε ασέβεια για την 

πράξη του ήρωα), δεν θα μπορούσε να ισχύει κάτι τέτοιο για τον Οιδίποδα, καθώς ο 

ίδιος πήγε στους Δελφούς και το μαντείο ήταν εκείνο που τον έβαλε στο δρόμο προς 

το πεπρωμένο του. Συνεπώς η ειρωνεία των περιστάσεων – με τη φαινομενική 

διάψευση των χρησμών –  και όχι η ασέβεια  ήταν η αιτία της αμφισβήτησης που 

εκδήλωσε η Ιοκάστη και ως ένα βαθμό ο Οιδίπους για το μαντείο. Ωστόσο με την 

παράθεση της υποθετικής πρότασης (889. εἰ μὴ τὸ κέρδος κερδανεῖ δικαίως) ο χορός 

υποδηλώνει ένα από τα παραπτώματα μίανσης και ασέβειας στα οποία γνωρίζουμε 

ότι υπέπεσε ο τραγικός ήρωας
147

.  Πρόκειται για τα κέρδη που αποκτήθηκαν με άδικο 

                                                           
145

 Vellacott 1967,118 
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 Winnington-Ingram 1999,225 
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 Ο Οιδίπους στο στίχο 388 κατηγόρησε τον Τειρεσία ότι επιδιώκει το κέρδος, ενώ ο Κρέοντας 

υπερασπίστηκε τον εαυτό του δηλώνοντας ότι δεν επιδιώκει κάτι τέτοιο. Η ίδια λέξη είναι σημαντική 

στο πλαίσιο της πολιτικής διαφθοράς στο Θέογνη (46,50) και στο Σόλωνα, παρόλο που ο ίδιος δεν 

χρησιμοποιεί τη λέξη κέρδος, τονίζει το ρόλο της αδικαιολόγητης επιθυμίας για πλούτο που οδηγεί 

στην πολιτική διαταραχή. 
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τρόπο σύμφωνα με την πρόταση του χορού (δηλαδή ένα βασίλειο και μία βασίλισσα), 

καθώς ο εν λόγω παραβάτης αναμείχθηκε σε 890.ἄσεπτα, ασεβείς και παράνομες 

πράξεις (φέρει στην επιφάνεια το δεύτερο παράπτωμα που είναι η διάπραξη φόνου 

του προκατόχου του βασιλιά).  Γι’ αυτό τώρα ο χορός με σαφή και συγκεκριμένη 

πρόθεση καταριέται τον υβριστή (887. κακά νιν ἕλοιτο μοῖρα), για να καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι όποιος φέρεται με αυθάδεια δεν θα αποφύγει την θεϊκή τιμωρία 

(892. θεῶν βέλη). Ειδάλλως αναρωτιέται «αν οι θεοί τιμούν την ασέβεια, τότε ποιος       

λόγος να υπάρχουν τραγικοί χοροί για τη λατρεία των θεών»;(896.τί δεῖ με 

χορεύειν;)
148

 .    

    Στη β΄ αντιστροφή ο χορός μεταβαίνει έμμεσα από τη μία θεϊκή εκδήλωση στην 

άλλη, από την τιμωρία της ασέβειας στο θέμα της εκπλήρωσης των χρησμών. Η 

σύνδεση μεταξύ των δύο στροφών ενισχύεται από τη λεκτική ηχώ στο στίχο 

898.ἄθικτον και  σέβων η οποία ανακαλεί αντίστοιχα το 886.σέβων  και ἀθίκτων που 

έχει μόλις χρησιμοποιήσει ο χορός για να αναφερθεί στις ασεβείς πράξεις του ενόχου. 

            Χορός          οὐκέτι τὸν ἄθικτον εἶμι γᾶς ἐπ᾽ ὀμφαλὸν σέβων,  

                               οὐδ᾽ ἐς τὸν Ἀβαῖσι ναὸν οὐδὲ τὰν Ὀλυμπίαν,                    900                 

                               πᾶσιν ἁρμόσει βροτοῖς.  

                               ἀλλ᾽, ὦ κρατύνων, εἴπερ ὄρθ᾽ ἀκούεις,                              905                                                                 

                               Ζεῦ, πάντ᾽ ἀνάσσων, μὴ λάθοι  

                               σὲ τάν τε σὰν ἀθάνατον αἰὲν ἀρχάν.  

                               φθίνοντα γὰρ Λαΐου παλαίφατα  

                               θέσφατ᾽ ἐξαιροῦσιν ἤδη,  

                               κοὐδαμοῦ τιμαῖς Ἀπόλλων ἐμφανής:   

                               ἔρρει δὲ τὰ θεῖα.                                                                  910 

 

Από όλες τις στροφές που απαρτίζουν το χορικό, το περιεχόμενο της β΄ αντιστροφής 

εμφανίζει την πιο ρητή σύνδεση με τον σκεπτικισμό της Ιοκάστης, ο οποίος 

βασιζόταν στην φαινομενική μη εκπλήρωση του χρησμού που είχε δοθεί στο Λάιο. Ο 

χορός εδώ εκφράζει όχι τόσο την αποδοκιμασία του για αυτόν τον σκεπτικισμό, όσο 

την ψυχική του ταραχή για τα αποδεικτικά στοιχεία που φάνηκαν να τον δικαιώνουν. 
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Με μία επισημότητα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, δηλώνει ότι θα 

σταματήσει να επισκέπτεται τους ιερούς τόπους των Δελφών και θα εγκαταλείψει την 

πίστη του σε όλους τους χρησμούς, αν ο χρησμός που δόθηκε στο Λάιο δεν 

εκπληρωθεί. Άλλωστε αυτό είναι και το απαραίτητο επιστέγασμα όλων όσων έχουν 

αναφερθεί μέχρι στιγμής. Στην πραγματικότητα η στάση του αυτή έρχεται σε 

αντίθεση με την εὔσεπτος ἁγνεία για την οποία προσευχόταν στην έναρξη της ωδής, 

ενώ φαίνεται να προσομοιάζει περισσότερο με τον ασεβή άνθρωπο της δεύτερης 

στροφής
149

. Με λίγα λόγια τα μέλη του χορού προσεύχονται στον Δία να κάνει 

δυνατό κάτι που μοιάζει αδύνατον. «Να’ χει ζήσει ο γιος του Λαΐου και να΄ ναι αυτός 

ο φονιάς του πατέρα του», διότι με αυτόν τον τρόπο  δικαιώνεται η αλήθεια των 

χρησμών
150

. Οι Θηβαίοι γέροντες επειδή σκέφτονται ακόμη αφηρημένα, δεν 

γνωρίζουν πως στην ουσία προσεύχονται να αποδειχθεί ο Οιδίπους αιμομίκτης και 

πατροκτόνος. Το κοινό όμως που έχει ενθαρρυνθεί να σκέφτεται συγκεκριμένα, 

γνωρίζει καλά τι σημαίνουν τα λόγια του ατόμου που προσεύχεται και γνωρίζει 

επίσης ότι θα πρέπει να ενταχθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο
151

.  

    Η αρχική ταραχή του χορού για την ασεβή στάση των βασιλέων, δίνει τώρα τη 

θέση της σε διαμαρτυρόμενη μαχητικότητα που μεταφέρει το βάρος της αποδείξεως 

στους ίδιους τους θεούς. Στους στίχους (902-910) εντείνεται ακόμη περισσότερο η 

ανάγκη εκπλήρωσης των θεϊκών προρρήσεων. Διότι ακριβώς επειδή απουσιάζει η 

απόδειξη της εγκυρότητάς τους, οι χρησμοί χάνουν τη δύναμή τους (907. φθίνοντα), 

δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν (907. ἐξαιροῦσιν) και ο Απόλλων δεν φανερώνεται 

πουθενά με τις προσήκουσες  τιμές (909. κοὐδαμοῦ τιμαῖς ἐμφανής)
152

. Ως εκ τούτου 

γίνεται αντιληπτό ότι ο χορός προσεύχεται για κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων θα 

προκαλέσει την ολοσχερή καταστροφή του βασιλιά που είχε κερδίσει την αφοσίωση 

του λαού της Θήβας. Από την εκπλήρωση της προσευχής τους εξαρτούν την πίστη 

τους στους θεούς. Διότι αν οι χρησμοί δεν εκπληρωθούν, εγείρεται η απειλή της 

κατάρρευσης όλης της θείας τάξεως (910. ἔρρει δὲ τὰ θεῖα.) και μαζί της κάθε 
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 Carey 1986,178 
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 Winnington-Ingram 1999,279: Το μαντείο των Δελφών μνημονεύεται φυσικά πρώτο και 

ακολουθούν οι Άβες (899), μία γειτονική έδρα λατρείας του Απόλλωνος. Η αναφορά στην Ολυμπία 

(899) φέρνει την προσευχή προς τον Δία ως υπέρτατο άρχοντα του σύμπαντος- προσευχή που 

λειτουργεί ως κορύφωση σ’ αυτό το κρίσιμο χορικό. 
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 Gellie 1964,122 
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 Winnington-Ingram 1999,280: Ο Απόλλων θα γίνει τιμαῖς ἐμφανής με την αποκάλυψη της 

αλήθειας. 
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στοιχείου που κάνει τον κόσμο κατανοητό από την ανθρωπότητα
153

. Έτσι λοιπόν 

μέσα από τη συστηματική εξέταση της β΄ αντιστροφής, παρατηρείται ότι ο 

επικριτικός τόνος των στίχων (896-902) και (910) αντιπαρέρχεται την εκδήλωση της 

εμπιστοσύνης προς το θείο που εκφράστηκε στους στίχους (872 και 882). Παρ’ όλα 

αυτά οι γέροντες του χορού θέλουν να διατηρήσουν την πίστη τους στο θεό, ο οποίος 

πιθανόν ταυτίζεται με τον Δία, όμως η πίστη τους στους κοσμικούς αντιπροσώπους 

του (Απόλλων) φαίνεται να έχει διαταραχθεί. Συνεπώς για να επέλθει η ισορροπία και 

να αποκατασταθεί η εγκυρότητα των θεϊκών νόμων στην ανθρώπινη κοινωνία, θα 

πρέπει να λάμψει η αλήθεια των χρησμών που θα γνωστοποιήσει τον Οιδίποδα ως 

φονέα του Λαΐου (906) και ταυτόχρονα θα οδηγήσει το χορό από την άγνοια στη 

γνώση του ατόμου που ασυνείδητα καταδικάζει. 

   Ο Σοφοκλής μέσω του Β΄ στασίμου περιγράφει την πτώση του υβριστή βασιλιά 

ανάλογα με εκείνη του Οιδίποδος, μία πτώση που δηλώνεται από το χορό ως ανάγκη 

(878) και η οποία επιταχύνεται από το ίδιο ακριβώς πάλαισμα για το οποίο 

προσεύχεται στο θεό να μην τελειώσει. Ωστόσο ο Οιδίποδας αν και έχει παραβιάσει 

τους άγραφους νόμους  των θεών δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί υβριστής, δεδομένου 

ότι η ύβρις δεν μπορεί να είναι ακούσια ή συμπτωματική όπως στην παρούσα 

περίπτωση. Η ανάγκη όμως να αποκατασταθεί το κύρος του θεϊκού κόσμου θα δώσει 

ώθηση στην εκπλήρωση των χρησμών (τόσο εκείνου που δόθηκε στο Λάιο αλλά και 

στον Οιδίποδα αργότερα) και ο άναγνος βασιλιάς θα καταρριφθεί από τα βέλη των 

θεών μόλις αντιληφθεί την πραγματική του ταυτότητα που τόσα χρόνια αγνοούσε . 

 

3.Το άγνωστο της τύχης και της μοίρας  

 

   Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του Σοφόκλειου δράματος κατέχουν οι εξωτερικές 

εκείνες δυνάμεις που δεν μπορούν να τεθούν υπό τον έλεγχο των περιορισμένων 

γνωστικών ικανοτήτων του ατόμου. Πρόκειται για τις αφηρημένες έννοιες της τύχης 

και της μοίρας όπου αν και παρουσιάζουν διαφορά μορφολογική, εντούτοις είναι 

άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη βαθύτερη 

                                                           
153 Carey 1986, 178: Οι εκπρόσωποι του χορού δεν κάνουν διάκριση μεταξύ θείας τιμωρίας και θείας 

αποκάλυψης διαμέσου των χρησμών, αλλά θεωρούνται για αυτούς ενιαία. Έτσι στο τέλος της β΄ 

αντιστροφής η φράση ἔρρει δὲ τὰ θεῖα, αντηχεί τη φράση (896.) τί δεῖ με χορεύειν;     
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λειτουργία των όρων αυτών μέσα στο έργο, είναι σκόπιμο να αποδώσουμε τη 

σημασία του καθενός ξεχωριστά. Η «τύχη», κατάσταση λογικά απροσδιόριστη που 

ελέγχεται μόνο από το θεό, είναι αποτέλεσμα των περιορισμένων νοησιακών 

δυνάμεων του ανθρώπου και πιάνει ιδιαίτερη θέση στο χώρο της τραγωδίας. Με την 

άγνοιά του το τραγικό πρόσωπο καταλήγει στην περιπέτεια, δημιουργεί την τύχη που 

του επιφυλάσσεται χωρίς να το περιμένει. Έτσι ο «δαίμων της τύχης» παίρνει το 

χαρακτήρα φθονερού όντος το οποίο παγιδεύει τους ανθρώπους
154

. Ο υπέρτατος 

νόμος του αναπόφευκτου οδήγησε από αρχαιοτάτων χρόνων στην επινόηση της 

δύναμης της μοίρας (δηλαδή το πεπρωμένο του καθενός που το φέρει μαζί του καθώς 

έρχεται στον κόσμο). Ο όρος αυτός προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα 

μείρομαι και σημαίνει λαμβάνω μερίδιο /μέρισμα από κάτι. Από το μείρομαι 

προκύπτει ο παρακείμενος είμαρμαι και η μετοχή ειμαρμένη. Η μοίρα του κάθε 

ανθρώπου αποκαλύπτεται στην τύχη του και ο θεός της είναι ο «δαίμων», ο 

«διαμοιραστής»
155

. 

   Στο θέατρο του Σοφοκλή προβάλλει σαφέστατα μία αντίληψη για τον άνθρωπο ο 

οποίος γίνεται έρμαιο της θείας θέλησης. Οι θεοί είναι αυτοί που καθορίζουν την 

ενίοτε αξιοθρήνητη ανθρώπινη μοίρα με τρόπο αγωνιώδη και αφοπλιστικό, με 

αποτέλεσμα στον αδύναμο άνθρωπο να μην μένει τίποτε άλλο παρά να αντιληφθεί με 

οδύνη το αναπόφευκτο ανώτερο θέλημα και να το αποδεκτεί. Η ιδέα αυτή 

σφραγίζεται στον Οιδίποδα Τύραννο, όπου ο ήρωας ανυποψίαστος για τη 

φαινομενικώς θετική τροχιά της τύχης του, διασχίζει κατά ένα μέρος από μόνος του 

το δρόμο της προσωπικής του συντριβής. Συγκεκριμένα στο έργο αυτό στην 

εκπλήρωση των φοβερών χρησμών συντέλεσε ο παράγοντας τύχη – όπως στην 

επίσκεψη του Οιδίποδα στο μαντείο με αφορμή το απρόσμενο περιστατικό (776-77. 

τύχη τοιάδ᾽) της προσβολής από έναν μεθυσμένο στην Κόρινθο που τον αποκάλεσε 

νόθο, αλλά και στη λύση του αινίγματος της σφίγγας (442. αὕτη γε μέντοι σ᾽ ἡ τύχη 

διώλεσεν) δεδομένης φυσικά της διανοητικής του ικανότητας. Όταν ο Οιδίποδας 

εξαίρει το δικό του κατόρθωμα στην επίλυση του γρίφου αυτοχαρακτηριζόμενος ως 
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 Η τύχη προέρχεται από το ρήμα τυγχάνω και σήμαινε αρχικά «αυτό που συναντά/βρίσκει κανείς 

στη ζωή του». Στους αρχαίους ήταν μέση λέξη (media vox): δήλωνε και την «καλή τύχη» και λιγότερο 

την «κακή τύχη» (το ίδιο και η Λατιν fortuna). 
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 Καλογήρου 1988, 85 
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(397. ὁ μηδὲν εἰδὼς Οἰδίπους), ο Τειρεσίας του απαντά αποδίδοντας στην τύχη τον 

θρίαμβο αυτό του βασιλιά – η οποία τύχη θα αποβεί συνάμα και καταστροφή του
156

. 

    Σε προηγούμενες σκηνές η έννοια της τύχης χρησιμοποιήθηκε με την παλιά της 

σημασία (δηλαδή καλή ή κακή) θεωρούμενη ως έκφραση της θείας τάξης: ΄΄ ὄρνιθι 

γὰρ καὶ τὴν τότ᾽ αἰσίῳ τύχην παρέσχες ἡμῖν΄΄(52) λέει ο ιερέας στον Οιδίποδα, 

συνδέοντας την απελευθέρωση της Θήβας από τη σφίγγα με τη μαντική τέχνη του 

Τειρεσία από οιωνούς. Με αυτόν τον τρόπο τοποθετεί το μεγάλο επίτευγμα του 

Οιδίποδα σε ένα πλαίσιο ουσιαστικής σχέσης μεταξύ του σηματοδότη θεού και της 

ανθρώπινης νοημοσύνης και δράσης. Αυτό το πλαίσιο ο Οιδίποδας σύντομα θα 

αρνηθεί (398), όμως για την ώρα ο ίδιος προσεύχεται, όταν ο Κρέοντας επιστρέφει 

από τους Δελφούς με την απάντηση του μαντείου ΄΄ὦναξ Ἄπολλον, εἰ γὰρ ἐν τύχῃ γέ 

τῳ σωτῆρι βαίη λαμπρὸς ὥσπερ ὄμματι ΄΄ (80-81) συσχετίζοντας έτσι άμεσα την τύχη 

με τον θεό και το μαντείο το οποίο περιμένει με ανυπομονησία
157

. Σε υπερφυσικά 

αίτια ανάγεται και η απρόσμενη συνάντηση του Οιδίποδα με τον πραγματικό του 

πατέρα Λάιο και την ακολουθία του στη «Σχιστή οδό» κοντά στη Δαύλια, δεδομένου 

μάλιστα του γεγονότος ότι ο Λάιος βρισκόταν στο δρόμο για το μαντείο στους 

Δελφούς, ενώ ο Οιδίποδας είχε μόλις φύγει
158

. Πρόκειται για μία ιστορία συμβολική 

της μοίρας του Οιδίποδος ως ήρωος που αντικαθιστά τον πατέρα του με κάθε τρόπο 

και χρησιμοποιεί το μοτίβο του βαδίσματος ως σύμβολο του ταξιδιού μέσα στη ζωή, 

ταξίδι που συνοδεύεται από τραγωδία και αιματοχυσία
159

. 

Η αναφορά στην τυχαιότητα συνεχίζεται με την ανακοίνωση του απρόσμενου 

θανάτου του υποτιθέμενου πατέρα του Οιδίποδα πόλυβου από βαθιά γηρατιά (961-

963). Το συγκυριακό αυτό γεγονός έγινε γνωστό τη στιγμή ακριβώς εκείνη που η 

Ιοκάστη χρειαζόταν ένα επιχείρημα για να υποστηρίξει την αναξιοπιστία των 

χρησμών, οι οποίοι προέβλεπαν ότι ο Οιδίποδας θα σκότωνε τον πατέρα του. Όμως 

κάτι τέτοιο δεν συνέβη, αλλά όπως φανερώθηκε τελικά εκείνος (949) πρὸς τῆς τύχης 

ὄλωλεν. Το γεγονός αυτό δίνει έναυσμα στην Ιοκάστη να παραθέσει τη δική της 

απλουστευτική θεωρία αναφορικά με την καθολική κυριαρχία της τύχης και τη 

ματαιότητα της πρόνοιας στην ανθρώπινη ζωή (977-79). 
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           Ιοκάστη       τί δ᾽ ἂν φοβοῖτ᾽ ἄνθρωπος ᾧ τὰ τῆς τύχης  

                               κρατεῖ, πρόνοια δ᾽ ἐστὶν οὐδενὸς σαφής;  

                               εἰκῆ κράτιστον ζῆν, ὅπως δύναιτό τις.               

 

   Σύμφωνα με εκείνη εφόσον κανένας θνητός δεν γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι, θα 

πρέπει να περάσουμε τη ζωή μας όσο το δυνατό καλύτερα χωρίς να νοιαζόμαστε για 

θεϊκά σχέδια ή για τα νόημα της ζωής μας. Θα πρέπει επίσης να παρατηρήσουμε ότι 

το αποτέλεσμα το οποίο εδώ χτυπά η Ιοκάστη ως λογική αδυναμία, εξαρτάται από 

μία σειρά αστάθμητων παραγόντων της τύχης. Για παράδειγμα ο αγγελιαφόρος που 

φέρει τα νέα θανάτου του Πόλυβου βρέθηκε να είναι το ίδιο πρόσωπο που διέσωσε το 

εκτεθειμένο βρέφος πριν από πολλά χρόνια. Ο υπηρέτης που έχει κληθεί ως μάρτυρας 

για όσα συνέβησαν στο μοιραίο σταυροδρόμι, αποδεικνύεται το ίδιο πρόσωπο στο 

οποίο η Ιοκάστη ανέθεσε το έργο της έκθεσης του παιδιού.  Αν και παράλογες στα 

μάτια των ανθρώπων, αυτές οι συμπτώσεις δεν μπορούν να είναι χωρίς νόημα στην 

προοπτική των θεών, επειδή το συνδυαστικό τους αποτέλεσμα είναι να επιφέρουν τη 

δικαίωση των χρησμών
160

. Ακολούθως στους στίχους (1021-22, 1065-66, 1035-40) η 

συσσώρευση λέξεων με το πρόθημα (τυχ-) σε συνδυασμό με τις μορφές του δίδωμι, 

παρέχει μία ένδειξη στη σημασία της περίεργης φράσης ΄΄ παιδιά της τύχης της 

διδούσης΄΄
161

.  Ακόμη και το όνομα του τραγικού ήρωα προήλθε από εκείνο το τυχαίο 

γεγονός, δηλαδή τα τρυπημένα σφυρά των ποδιών του (1035) όπως αναφέρει ο 

αγγελιαφόρος στη σκηνή της ανακάλυψης. Όταν ο Οιδίπους αποκαλεί τον εαυτό του 

΄΄παιδί της τύχης΄΄, ο ίδιος κατά μία έννοια αποκρούει την προσωπική ενοχή, 

ισχυριζόμενος ότι έχει λάβει τη ζωή και τις προσφορές της όπως τις βρήκε, 

ενεργώντας από την περίσταση της στιγμής.Και πράγματι θεωρείται δεδομένο ότι τα 

υπερφυσικά στοιχεία, ο λοιμός και οι χρησμοί, σε συνδυασμό με την επικρατούσα 

κατάσταση, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της δράσης αλλά και τραγικής καταγωγής 

του ήρωα. Μάλιστα καθίσταται εμφανές ότι η γνώση του Τειρεσία για τα μέλλοντα 

ως ιερέας του Απόλλωνα, υποδηλώνει την ύπαρξη δυνάμεων και σχημάτων στη ζωή 

μας πέρα από το όριο της συνηθισμένης ανθρώπινης γνώσης. Αν όμως η μοίρα του 

ανθρώπου είναι προκαθορισμένη από τις ανώτερες δυνάμεις του θείου, τότε 

ανακύπτει το ερώτημα: κατά πόσο ο Οιδίπους φέρει προσωπική ευθύνη για την 

                                                           
160

 Kane 1975, 198 
161
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τωρινή διαμόρφωση της ζωής του; πόσα από αυτά που μας συμβαίνουν είναι προϊόν 

ελεύθερης βούλησης ή ετεροκαθορισόμενης απόφασης; Όσο και αν η απάντηση στα 

ερωτήματα αυτά φαίνεται απλοϊκή, εντούτοις ενέχει ορισμένες δυσκολίες. Ο 

Οιδίποδας επιλέγει συνειδητά να ανταποδώσει το χτύπημα στο Λάιο, χωρίς να 

γνωρίζει ότι ο ΄΄περαστικός΄΄ που συνάντησε στο δρόμο του ήταν ο πατέρας του. 

Αντίστοιχα ο γάμος του με την Ιοκάστη, το δώρο που του δόθηκε ως επιβράβευση 

της πνευματικής του ικανότητας, ήταν αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης αλλά και 

άγνοιας του γεγονότος ότι ο ίδιος έπεσε θύμα της μοίρας εκείνης που του επιφύλασσε 

συνεύρεση με τη μητέρα του. Στη γνωστική αμφισημία στην οποία καταδικάζεται ο 

Οιδίπους, αντιστοιχεί μία εξίσου δραματική αμφισημία της ηθικής δράσης. Ο 

κεντρικός ήρωας αντιμετωπίζει με θάρρος τις αναπόφευκτες συνέπειες των πράξεων 

για τις οποίες αποδείχθηκε ένοχος. Εντούτοις, αφού ενέργησε ως ελεύθερο 

υποκείμενο αφαιρώντας το φως του με τα ίδια του τα χέρια, μέσα από τον εκτενή και 

συγκινητικό του θρήνο αναδύεται η διφορούμενη φύση της προσωπικής του ευθύνης. 

Ωστόσο η φυσική του τύφλωση αποτελεί μία ωμή μεταφορά που παραπέμπει στην 

τύφλωση του ανθρώπινου νου, ο οποίος ανεπαίσθητα τροφοδοτήθηκε με 

παραπλανητικές πεποιθήσεις και στο τέλος αποδείχθηκε ανίσχυρος μπροστά στο 

πεπρωμένο του και την αλήθεια. Οι αντιδράσεις του χορού όπως και του κάθε θεατή, 

καθορίζονται από αυτό το θέαμα του τυφλού Οιδίποδος το πιο φοβερό απ’ όσα έχει 

δει έως τώρα (1299-302). 

          Χορός          τίς σ᾽, ὦ τλῆμον,  

                               προσέβη μανία; τίς ὁ πηδήσας                                         1300 

                               μείζονα δαίμων τῶν μακίστων  

                               πρὸς σῇ δυσδαίμονι μοίρᾳ
162

;  

   Το δυσμενές πεπρωμένο του ήρωα έμοιαζε να’χει φτάσει στο έσχατο σημείο, ώστε 

να αποτελεί το τέλειο παράδειγμα κακότυχου θνητού κι όμως υπήρχε επιπλέον 

περιθώριο δυστυχίας να φτάσει, το οποίο αποδίδεται στην επίθεση του δαίμονος
163

. 

Αργότερα, ψηλαφώντας μέσα στο σκοτάδι του και ακούγοντας την ίδια του τη φωνή, 

ο Οιδίπους αναφωνεί: (1311).ἰὼ δαῖμον, ἵν᾽ ἐξήλλου. Το όνομα του Απόλλωνος που 

επαναλαμβάνεται στο στίχο (1329) θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε ως 

απάντηση στο ερώτημα του χορού (1328. τίς σ᾽ ἐπῆρε δαιμόνων;) · η έκφραση 
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(1329.αυτά μου τα παθήματα) δεν μπορεί να αποκλείει και ίσως μάλιστα πρωτιστως 

να δηλώνει το ορατό πάθος που κυριαρχεί στη σκηνή. Ο Οιδίποδας φαίνεται να 

αποδέχεται τον έλεγχο της μοίρας του από κάποιον δαίμονα, τον θεό Απόλλωνα, 

όμως θα διαχωρίσει τις συμφορές εκείνες που προήλθαν που προήλθαν μέσω του 

χρησμού του από την ανεξάρτητη και όχι υποκινημένης από θεϊκές δυνάμεις πράξη 

της αυτοτύφλωσης (1331-32). Από το γεγονός αυτό προκύπτουν διάφορα ερωτήματα 

όπως για παράδειγμα: τι σημαίνει το να θωρούνται όχι μόνο τα αθέλητα εγκλήματα 

του Οιδίποδος, αλλά και η ηθελημένη αυτοτύφλωσή του, ως έργο μίας δαιμονικής 

δυνάμεως; Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ήταν στη φύση του Οιδίποδος να 

ενεργεί με άμεσο τρόπο · ότι γι’ αυτόν ήταν ακατανίκητη η ανάγκη να εξωτερικεύσει 

αμέσως τον αποτροπιασμό του όχι με λόγια αλλά με έργα. Ήταν μία πράξη σύμφωνη 

με τον χαρακτήρα του Οιδίποδος και το να ενεργήσει όπως ενέργησε ήταν μέρος του 

πεπρωμένου του ή για την ακρίβεια ήταν το αποκορύφωμα αυτού του πεπρωμένου. 

Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί ο ήρωας αποδίδει αυτή την ηθελημένη πράξη 

καθώς και τα εν αγνοία «εγκλήματά» του σε θεϊκή  επιρροή. Έχει παρατηρηθεί 

μάλιστα από διάφορους μελετητές ότι το ορισμένο από τους θεούς πεπρωμένο του 

Οιδίποδος επέρχεται κατά μεγάλο μέρος μέσα από τις δικές του πράξεις, που 

εκπορεύονται απευθείας από τον χαρακτήρα του. Ο Σοφόκλειος ήρωας ήταν 

αναμενώμενο πως θα εγκατέλειπε την Κόρινθο για να ανακαλύψει την καταγωγή του, 

όπως επίσης ότι θα διεξήγαγε την ανακριτική του έρευνα με τέτοιο ζήλο. Χρειαζόταν 

οι ανεπιγνωστες πράξεις του Οιδίποδος, εκείνες που ανταποκρίνονταν στον 

χαρακτήρα του για να συμβεί το μοιραίο του πεπρωμένο και αντίστοιχα χρειαζόταν η 

επιρροή ενός δαίμονος για να εξηγηθεί η ηθελημένη του πράξη. Γιατί όμως ο ίδιος 

αποδίδει την ολοκλήρωση των δεινών του, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του 

ενέργειας να τυφλωθεί στον Απόλλωνα; Διότι προφανώς ο Απόλλων εκπροσωπεί τη 

θεϊκή πρόγνωση για όσα πρόκειται να συμβούν, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει πως 

όταν θα έχουν συμβεί, όλοι θα λάβουν γνώση ότι συνέβησαν
164

. Έτσι η φιγούρα του 

συνδέεται με τη μοίρα του Οιδίποδος, ενώ αρκετά νωρίτερα ο Τειρεσίας προσέβλεπε 

στο θεό Απόλλωνα ως εκείνον που θα φέρει στο φως την αλήθεια για την καταγωγή 

του ήρωα και τη μοιραία συνάντηση στο τρίστρατο: (376-77. οὐ γάρ σε μοῖρα πρός γ᾽ 

ἐμοῦ πεσεῖν, ἐπεὶ ἱκανὸς Ἀπόλλων, ᾧ τάδ᾽ ἐκπρᾶξαι μέλει). Ωστόσο θα πρέπει να 

ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ήταν ο Απόλλωνας που έσπρωξε τον Οιδίποδα σε πράξεις 
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αντίθετες προς τον θεϊκό νόμο και το δίκαιο, ούτε υπήρξε εγγυητής ή 

διαμεσολαβητής στην εκπλήρωση της μαντείας. Ο Οιδίπους με δική του πρωτοβουλία 

συμβουλεύτηκε το μαντείο και έπειτα καθόρισε ο ίδιος το πώς θα ενεργήσει. Οι θεοί 

απλώς γνωρίζουν τι μέλλει γενέσθαι και το γνωστοποιούν στη γλώσσα των χρησμών, 

χωρίς εκείνος να μπορέσει να αντιληφθεί την ουσιαστική τους σημασία. Κατά τον 

Bowra η Σοφόκλεια τραγωδία καταγίγνεται με αυτή τη σύγκρουση μεταξύ θεών και 

ανθρώπων έχοντας κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Οι θεοί αναφέρει, μέσω των 

παθημάτων του Οιδίποδος «θέλουν να διδάξουν ένα μάθημα, να κάνουν τους 

ανθρώπους να μάθουν τους περιορισμούς τους μιας και είναι θνητοί και να τους 

δεχτούν». Έτσι σύμφωνα με εκείνον η κεντρική ιδέα μίας Σοφόκλειας τραγωδίας 

είναι ότι με τη δυστυχία ένας άνθρωπος μαθαίνει να είναι ταπεινός μπροστά στους 

θεούς. Οι χαρακτήρες τους οποίους βλέπουν ταπεινωμένους είναι τύποι ανθρώπων 

που μέσω της άγνοιας ή τυφλότητα της ψυχής πρόβαλαν εμπόδιο στο πεπρωμένο 

τους. Όταν στο τέλος αναγκάζονται να αντικρίσουν την αλήθεια ξέρουμε ότι οι θεοί 

έχουν υπερισχύσει και ότι οι άνθρωποι πρέπει να αποδεχτούν την ασημαντότητά 

τους
165

. 

   Ο Οιδίπους, αν και είχε φτάσει στο απόγειο της δόξας και της ευτυχιας, τώρα 

αποδεικνύεται ο πιο αξιοθρήνητος απ’ όλους τους ανθρώπους. Η πτώση του αποτελεί 

ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του ευμετάβλητου και αβέβαιου χαρακτήρα της 

ανθρώπινης μοίρας όπως αυτή παρουσιάζεται στο Δ΄ στάσιμο. 

          Χορός          ἰὼ γενεαὶ βροτῶν,  

                              ὡς ὑμᾶς ἴσα καὶ τὸ μηδὲν ζώσας ἐναριθμῶ.  

                              τίς γάρ, τίς ἀνὴρ πλέον  

                              τᾶς εὐδαιμονίας φέρει                                                       1190 

                              ἢ τοσοῦτον ὅσον δοκεῖν  

                              καὶ δόξαντ᾽ ἀποκλῖναι;  

                              τὸν σόν τοι παράδειγμ᾽ ἔχων,  

                              τὸν σὸν δαίμονα, τὸν σόν, ὦ τλᾶμον Οἰδιπόδα, βροτῶν  

                              οὐδὲν μακαρίζω:                                                               1195 

  

   Σε αντίθεση με τους αιώνιους νόμους των θεών στους οποίους αναφέρθηκαν στο β΄ 

στάσιμο, η ζωή των θνητών εμφανίζεται στην πιο πλήρη της υποταγή στο χρόνο, την 
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αλλαγή και τις φοβερές περιπλοκές της γέννησής της. Ενώ προηγουμένως ο Οιδίπους 

πανηγύρισε με τα νέα του θανάτου του Πόλυβου, επειδή έκαναν τους χρησμούς να 

έχουν μηδενική αξία (971-972), τώρα η ίδια του η γέννηση τον έκανε το κύριο 

παράδειγμα της «μηδενικότητας» όλης της ανθρωπότητας. Η «ευδαιμονία» και η 

«καλή τύχη» για τις οποίες είχε συγχαρεί τον οίκο του ο Αγγελιαφόρος (929) τώρα 

είναι πράγματα κενά. Στον οδυρμό του χορού ο Οιδίποδας ενσαρκώνει το μάταιο και 

το παροδικό των επιτυχιών, τη σκοτεινή μοίρα που αποδεικνύει τον άνθρωπο έρμαιο 

των πνευματικών του ψευδαισθήσεων. 

   Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο Οιδίπους Τύραννος παρουσιάζει τη δράση των 

μοχθηρών θεών, που για δική τους διασκέδαση παίζουν με την ανθρώπινη δυστυχία. 

Αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα ο ίδιος ο Οιδίπους, ή ο χορός 

που παρακολουθεί τη δοκιμασία του. Όταν όλα έχουν αποκαλυφθεί, οι σκέψεις 

στρέφονται όχι γύρω από την αδικία των θεών αλλά γύρω από τον εύθραστο 

χαρακτήρα της ανθρώπινης επιτυχίας και την αδυσώπητη, αποκαλυπτική δύναμη του 

χρόνου: ἐφηῦρέ σ᾽ ἄκονθ᾽ ὁ πάνθ᾽ ὁρῶν χρόνος ΄΄ Σε φανέρωσε δίχως να θέλεις ο 

χρόνος που όλα τα βλέπει (1213)
166

. Ο ίδιος ο χρόνος στον οποίο ο Οιδίποδας είχε 

κυριαρχήσει απαντώντας στο αίνιγμα της σφίγγας, τώρα τον ανακάλυψε στο 

τρομακτικό αίνιγμα της ίδιας του της ζωής «τον ανόσιο γάμο που παιδιά απόκτησε 

απ’ όπου ο ίδιος γεννήθηκε» (1213-25). Ο άλλοτε σωτήρας της Θήβας, ο πιο ικανός 

άνδρας στον κόσμο, έρχεται τώρα αντιμέτωπος με την απότομη μεταβολή της τύχης 

που αναπόφευκτα εκτρέπει την υπάρχουσα ευτυχία του. Είναι σημαντικό όμως να 

προσθέσουμε ότι ο χορός δεν αναφέρει κάτι που έκανε ο Οιδίποδας ώστε να αξίζει τη 

μοίρα του, ούτε εκφέρει κάποια σαφή προειδοποίηση εναντίον της ανθρώπινης 

αυτοπεποίθησης
167

. Όταν σχολιάζει την ολέθρια είδηση, μιλάει πάντοτε για το 

«πεπρωμένο» του ή για τον «κλήρο» του, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει ότι δεν μπορεί πια 

να θεωρήσει κανέναν άνθρωπο ευτυχή αφού είδε το παράδειγμα του Οιδίποδα, τον 

δαίμονα του Οιδίποδα (1194. τὸν σὸν δαίμονα)
168

. 

  Η τύχη στην οποία πιστεύει ο αδαής βασιλιάς των Θηβών δεν ανταποκρίνεται στη 

δική του θέαση της πραγματικότητας. Είναι η συγκυριακή τύχη, πολλές φορές 

απρόβλεπτη και εξαιτίας του απρόσμενου χαρακτήρα της αποδεικνύεται 

καταστροφική για τον ίδιο. Γιατί η τύχη ορθώνει και γκρεμίζει αυτούς που κάθε φορά 
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ευτυχούν ή δυστυχούν · και κανένας μάντης σταθερών καταστάσεων δεν υπάρχει για 

τους θνητούς
169

.  Βέβαια ο ήρωας του Σοφοκλή από τη φύση του έχει την τάση να 

μην αλλάζει χαρακτήρα απέναντι στα νέα δεδομένα για τα οποία έλαβε γνώση. Ο 

Οιδίπους, όπως επίσης η Ηλέκτρα, η Αντιγόνη και ο Αίας αρνούνται να καμφθούν ή 

να κάνουν συμβιβασμούς για το ιδανικό τους. Ακόμη και η ισχυρογνωμοσύνη τους 

συγχωνεύεται με την επιθυμία τους για το απόλυτο. Όμως όσο και αν είναι κύριοι των 

επιλογών τους, δεν είναι και κύριοι της μοίρας, της οποίας τις επιπτώσεις υφίστανται 

πρώτοι απ’ όλους. Αυτές οι επιπτώσεις είναι στην πραγματικότητα σημάδια της 

ανθρώπινης κατάστασης, από την οποία μόνο οι θεοί είναι απρόσβλητοι
170

.  Έτσι 

λοιπόν στον Οιδίποδα Τύραννο υπάρχει ένα βαθύ χάσμα ανάμεσα σ’ αυτές τις 

εναλλαγές της μοίρας και στην απόμακρη εξουσία των θεών. Όταν ο Οιδίποδας λέει 

στον Κρέοντα (1457. ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἡμῶν μοῖρ᾽, ὅποιπερ εἶσ᾽, ἴτω = αλλά η μοίρα μου ας 

προχωρεί εκεί όπου ακριβώς βαδίζει) αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα ότι η ζωή του 

ίσως είναι ένα σκληρό αστείο που ετοιμάζεται σ’ αυτόν από τους θεούς. Μοίρα του 

ήταν από την αρχή μία ζωή γεμάτη απόρριψη, δεινά και θάνατο, χωρίς καμία σαφή 

αιτία για τα δεινά αυτά. Αυτή η αποδοχή μιας ζωής παθών βρίσκεται στον αντίθετο 

πόλο από την ασυγκράτητη αισιοδοξία του όταν είχε τις πρώτες νύξεις αλήθειας 

πρωηγουμένως, όταν έβλεπε με σιγουριά τον εαυτό του ως το δημιούργημα ευμενούς, 

καλής τύχης και ανακραύγασε (1076. ὁποῖα χρῄζει ῥηγνύτω = άσε να ξεσπάσουν όσα 

θέλουν)
171

. Συντετριμμένος τώρα από την εναλλαγή της μοίρας του και την 

επαλήθευση των χρησμών, προβάλλει προς το τέλος του έργου την ανησυχία του για 

το δυσμενές μέλλον των δύο αγαπημένων του κοριτσιών και εύχεται σε εκείνες να 

βρουν μία ζωή καλύτερη από τη δική του (1512-14). Η τραγωδία τελειώνει με τα 

λόγια του κορυφαίου του χορού, που παίρνοντας για παράδειγμα τον άλλοτε μεγάλο 

και ζηλευτό Οιδίποδα και τόσο δυστυχισμένο τώρα, βγάζει το απόφθεγμα πως 

΄΄κανένας θνητός δεν μπορεί να πει ότι είναι ευτυχισμένος, πριν περάσει το τέρμα της 

ζωής του χωρίς συμφορές και δυστυχίες΄΄ (1528-30). 

          Χορός          ὥστε θνητὸν ὄντα κείνην τὴν τελευταίαν ἰδεῖν  

                               ἡμέραν ἐπισκοποῦντα μηδέν᾽ ὀλβίζειν, πρὶν ἂν  

                               τέρμα τοῦ βίου περάσῃ μηδὲν ἀλγεινὸν παθών.               1530 
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   Πραγματικά, όλες οι εκφράσεις μέσα στο έργο που αναφέρονται στη μοίρα του 

Οιδίποδα, συνίστανται στο να διακρίνουν σ’ αυτήν μία εκτυφλωτική απεικόνιση της 

αστάθειας που βαραίνει τους ανθρώπους γενικά · ωστόσο καμία από αυτές τις 

εκφράσεις δεν αιτιάται μίαν συγκεκριμένη θέληση που έχει στόχο ειδικά τον 

άνθρωπο, πουθενά δεν γίνεται λόγος για κάποια αιτία πάνω από την τάξη των 

αποτελεσμάτων. Η ειμαρμένη δεν αντιμετωπίζεται παρά από την οπτική γωνία της 

ανθρώπινης άγνοιας και υποδηλώνει όχι τόσο μία αιτία όσο την άρνηση της 

παραδοχής μίας αιτίας
172

.  
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                                                 Κεφάλαιο 3
ο
  

Η αποκατάσταση της αλήθειας 

 

1.Περιπέτεια- Αναγνώριση 

 

   Ουσιαστικά στοιχεία της τραγωδίας του Σοφοκλή που τροφοδοτεί την «οικείαν 

ηδονή» σύμφωνα με την ΄΄ Ποιητική΄΄ του Αριστοτέλη, είναι η περιπέτεια και η 

αναγνώριση. Με τον όρο περιπέτεια ο Αριστοτέλης εννοεί μία μεταβολή στην πράξη 

προς την αντίθετη κατεύθυνση και φέρνει ως παράδειγμα τον Κορίνθιο αγγελιαφόρο 

στον Οιδίποδα Τύραννο τα νέα του οποίου παρόλο που σκοπεύουν να χαροποιήσουν 

τον ήρωα, έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Αναγνώριση είναι όπως το λέει και η λέξη 

η μεταβολή από την άγνοια στην γνώση, σε φιλική ή εχθρική σχέση των προσώπων 

που είναι προορισμένα για ευτυχία ή δυστυχία αντίστοιχα
173

. Η ωραιότερη μορφή 

αναγνώρισης για το φιλόσοφο είναι αυτή του Οιδίποδα που θα εξετάσουμε μόλις 

τώρα, η οποία αυτόματα οδηγεί τον ήρωα από τη φαινομενική στην πραγματική 

γνώση της ατομικής του ταυτότητας. 

   Στην αρχή του γ΄ επεισοδίου- ενώ περιμέναμε την άφιξη του βοσκού που θα 

επιβεβαίωνε στον Οιδίποδα τις υποψίες του για το φόνο του προκατόχου του- 

εντελώς απροσδόκητα εισέρχεται στη σκηνή ένας ανώνυμος αγγελιαφόρος από την 

Κόρινθο
174

. Η νέα αυτή μορφή που αναφέρει ως παράδειγμα ο Αριστοτέλης στην 

Ποιητική του, εμφανίζεται για να μεταδώσει την είδηση ενός γεγονότος και να 

πληροφορήσει τους ήρωες του σχετικά με αυτό
175

. Με αίσθημα ανυπομονησίας 

ρωτάει το χορό ὅπου τὰ τοῦ τυράννου δώματ᾽ ἐστὶν Οἰδίπου (925), ενώ η απάντηση 

του δεύτερου είναι γεμάτη από ειρωνεία (927-928). 

 

          Χορός          στέγαι μὲν αἵδε, καὐτὸς ἔνδον,ὦ ξένε :     

                               γυνὴ δὲ μήτηρ ἥδε τῶν κείνου τέκνων. 
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Η πλήρης περιγραφή της Ιοκάστης και η παράθεση των λέξεων γυνή και μήτηρ 

προκαλούν βαριά προαισθήματα στο μυαλό όσων γνωρίζουν περισσότερα απ’ όσα 

ξέρουν οι επί σκηνής χαρακτήρες
176

. Στους στίχους (929-930) η ευοίωνη ευχή του 

αγγελιαφόρου αποτελεί ένδειξη άγνοιας για τη δυστυχία που είναι συγκεντρωμένη σε 

εκείνη τη γυναικεία ύπαρξη. Έχοντας την αφελή πεποίθηση ότι είναι κομιστής καλών 

ειδήσεων για τον Οιδίποδα και την Ιοκάστη, στον έντονο διάλογο ερωταποκρίσεων 

που ακολουθεί δηλώνει τα εξής: 

          Άγγελος       ἀγαθὰ δόμοις τε καὶ πόσει τῷ σῷ, γύναι.           

          Ιοκάστη       τὰ ποῖα ταῦτα; παρὰ τίνος δ᾽ ἀφιγμένος;                            935 

          Άγγελος       ἐκ τῆς Κορίνθου: τὸ δ᾽ ἔπος οὑξερῶ τάχα,  

                              ἥδοιο μέν, πῶς δ᾽ οὐκ ἄν, ἀσχάλλοις δ᾽ ἴσως. 

          Ιοκάστη       τί δ᾽ ἔστι; ποίαν δύναμιν ὧδ᾽ ἔχει διπλῆν;                              938 

          Άγγελος       τύραννον αὐτὸν οὑπιχώριοι χθονὸς  

                                 τῆς Ἰσθμίας στήσουσιν, ὡς ηὐδᾶτ᾽ ἐκεῖ.                                940 

          Ιοκάστη       τί δ᾽; οὐχ ὁ πρέσβυς Πόλυβος ἐγκρατὴς ἔτι; 

           Άγγελος      οὐ δῆτ᾽, ἐπεί νιν θάνατος ἐν τάφοις ἔχει. 

          Ιοκάστη       πῶς εἶπας; ἦ τέθνηκε Πόλυβος, ὦ γέρον; 

          Άγγελος      εἰ μὴ λέγω τἀληθές, ἀξιῶ θανεῖν. 

 

   Ο Κορίνθιος αγγελιαφόρος αναγγέλλει τον θάνατο του βασιλιά Πόλυβου και τη 

συνακόλουθη διαδοχή του Οιδίποδα στο θρόνο του. Από τη μεριά της η Ιοκάστη 

πάντα προσεκτική και ευαίσθητη ως προς την ψυχική διάθεση του συζύγου της, 

αρπάζεται από τις λέξεις όπως είχε αρπαχτεί από τον έναν ληστή στην αρχική 

αφήγηση του βοσκού. Αξίζει όμως να τονίσουμε τη διφορούμενη απάντηση που δίνει 

ο αγγελιαφόρος στους στίχους (936-937). Ενώ δηλώνει στην Ιοκάστη ότι θα 

ευχαριστηθεί απ’ όσα θα ακούσει, ταυτόχρονα με οξύμωρο τρόπο την προετοιμάζει 

ενδεχομένως και για το αντίθετο. Η ερώτηση της βασίλισσας στο στίχο (943) 

εκφράζει έντονο ξάφνιασμα για την απρόσμενη έκβαση των γεγονότων και θέλει 

επιβεβαίωση. Πράγματι ο αγγελιαφόρος εγγυάται ότι λέει την αλήθεια, 944.«Εάν δεν 

λέω την αλήθεια, αξίζω τον θάνατο», όμως η αλήθεια αυτή εμπλέκεται φρικτά με τα 

σφάλματα που περιβάλλουν τους βασικούς όρους συγγένειας, όπως πατέρας και 
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μητέρας και ακόμη και το όνομα του βασιλιά της χώρας
177

. Η Ιοκάστη δείχνει τόσο 

χαρούμενη από τα νέα για το θάνατο του Πόλυβου και απευθυνόμενη σε μία από τις 

θεραπαινίδες που τη συνόδευαν σπεύδει για να πληροφορηθεί ο Οιδίποδας εγκαίρως 

τα νέα
178

. Αυτή η χαρά όμως ισοφαρίζεται ειρωνικά από ένα κρυφό νόημα που 

εμπεριέχεται στη φαινομενικά ευχάριστη είδηση. Συγκεκριμένα αναφέρει τον 

Κορίνθιο αγγελιαφόρο ως κάποιον που αναγγέλλει  ότι ο Πόλυβος δεν υπάρχει πια, 

αλλά είναι νεκρός (954-955). Ωστόσο ο Οιδίπους ζητάει από αυτόν να επιβεβαιώσει 

εκείνο που τον ενδιέφερε άμεσα, πράγμα που ο ξένος κάνει με τη χαρακτηριστική 

περίφραση (959) ‘‘θανάσιμον βεβηκότα’’. Εύληπτο είναι ότι στον Οιδίποδα 

υποσυνείδητα δρα το αίσθημα της ικανοποίησης από την επιβεβαίωση του αγγέλου 

για τον φυσικό θάνατο του Πόλυβου, καθώς αυτό αποδεικνύει τη διάψευση του 

χρησμού που έλαβε στο παρελθόν. Μάλιστα χαρακτηριστική είναι η προθυμία του 

ξένου να παρηγορήσει το βασιλιά με τη φράση (963. καὶ τῷ μακρῷ γε 

συμμετρούμενος χρόνῳ= οι γέροι πέφτουν απ’ το χρόνο σαν ώριμοι καρποί)
179

.   

    Παρ’ όλα αυτά ο Οιδίπους εξακολουθεί να φοβάται για το άλλο μέρος του 

χρησμού του, δηλαδή την αιμομιξία με τη μητέρα του, πράγμα που γνωστοποιεί στον 

ανίδεο μέχρι τότε νεόφερτο Κορίνθιο (993-995). Ο αγγελιαφόρος αμέσως υπόσχεται 

να απαλλάξει τον Οιδίποδα από τον υποτιθέμενο φόβο του (1003) και αυτό με τη 

σειρά του τον οδηγεί να ανακοινώσει ότι ο Πόλυβος και η Μερόπη δεν είναι οι 

αληθινοί του γονείς
180

.  

        Άγγελος        μὴ μίασμα τῶν φυτευσάντων λάβῃς;                            1012 

        Οιδίποδας    τοῦτ᾽ αὐτό, πρέσβυ, τοῦτό μ᾽ εἰσαεὶ φοβεῖ. 

        Άγγελος       ἆρ᾽ οἶσθα δῆτα πρὸς δίκης οὐδὲν τρέμων; 

        Οιδίπους      πῶς δ᾽ οὐχί, παῖς γ᾽ εἰ τῶνδε γεννητῶν ἔφυν; 

        Άγγελος       ὁθούνεκ᾽ ἦν σοι Πόλυβος οὐδὲν ἐν γένει. 

Ωστόσο τον απελευθερώνει από τους ενδοιασμούς του όχι όμως για να του ανοίξει το 

δρόμο για την Κόρινθο, αλλά για να τον ρίξει σε μία αγωνιώδη αναζήτηση των 

πραγματικών του γονιών. Η απροσδόκητη αυτή εξέλιξη επιφέρει την ανατροπή 
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 Dawe 1991: Ο Κορίνθιος μαντατοφόρος δεν είναι επίσημος απεσταλμένος, αλλά κάποιος που 

ενεργώντας με δική του πρωτοβουλία προσδοκά να πάρει αμοιβή παρέχοντας την ενημέρωση του 
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(περιπέτεια), ενώ ταυτόχρονα μας οδηγεί όλο και πιο κοντά προς την αναγνώριση και 

την καταστροφή. Εντούτοις είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι οι επιπτώσεις αυτής της 

δήλωσης είναι ανάλογες με εκείνες της πρώτης σκηνής της αποκάλυψης, στην οποία 

η αφήγηση του χρησμού από την Ιοκάστη οδήγησε στην τυχαία αναφορά του 

τρίστρατου. 

   Ακολούθως στους στίχους (1017-32) παρεμβαίνει πάλι ο άνθρωπος που μόλις πριν 

είχε φέρει από την Κόρινθο την είδηση που ανακούφισε τον Οιδίποδα και την 

Ιοκάστη (ο Άγγελος) και ανοίγοντας έναν αποκαλυπτικό διάλογο για τη νηπιακή 

περιπέτεια του ήρωα, τον μεταφέρει βαθμιαία από την άγνοια στη γνώση του 

μακρινού του παρελθόντος. 

        Οιδίπους      πῶς εἶπας; οὐ γὰρ
181

 Πόλυβος ἐξέφυσέ με; 

         Άγγελος      οὐ μᾶλλον οὐδὲν τοῦδε τἀνδρός, ἀλλ᾽ ἴσον. 

        Οιδίπους      καὶ πῶς ὁ φύσας ἐξ ἴσου τῷ μηδενί; 

         Άγγελος      ἀλλ᾽ οὔ σ᾽ ἐγείνατ᾽ οὔτ᾽ ἐκεῖνος οὔτ᾽ ἐγώ.                  1020 

        Οιδίπους      ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ δὴ παῖδά μ᾽ ὠνομάζετο; 

         Άγγελος      δῶρόν ποτ᾽, ἴσθι, τῶν ἐμῶν χειρῶν λαβών. 

        Οιδίπους      κᾆθ᾽ ὧδ᾽ ἀπ᾽ ἄλλης χειρὸς ἔστερξεν μέγα; 

         Άγγελος      ἡ γὰρ πρὶν αὐτὸν ἐξέπεισ᾽ ἀπαιδία. 

        Οιδίπους       σὺ δ᾽ ἐμπολήσας ἢ τυχών μ᾽ αὐτῷ δίδως;                     1025 

         Άγγελος     εὑρὼν ναπαίαις ἐν Κιθαιρῶνος πτυχαῖς. 

           Οιδίπους      ὡδοιπόρεις δὲ πρὸς τί τούσδε τοὺς τόπους;                        1027 

         Άγγελος      ἐνταῦθ᾽ ὀρείοις ποιμνίοις ἐπεστάτουν. 

           Οιδίπους     ποιμὴν γὰρ ἦσθα κἀπὶ θητείᾳ πλάνης; 

           Άγγελος     σοῦ τ᾽, ὦ τέκνον, σωτήρ γε τῷ τότ᾽ ἐν χρόνῳ. 

         Οιδίπους     τί δ᾽ ἄλγος ἴσχοντ᾽ ἀγκάλαις με λαμβάνεις;  

         Άγγελος      ποδῶν ἂν ἄρθρα μαρτυρήσειεν τὰ σά: 

         Οιδίπους    οἴμοι, τί τοῦτ᾽ ἀρχαῖον ἐννέπεις κακόν;                                1033 

 

Ο Κορίνθιος αρχίζει να ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής του Οιδίποδα, λέγοντάς του ότι 

ο Πόλυβος ήταν πατέρας του (1018) ΄΄ όχι περισσότερο απ’ ότι ο ίδιος, αλλά εξίσου΄΄. 

Αξιοσημείωτη ωστόσο είναι η ηρεμία με την οποία ο Οιδίποδας αντιμετωπίζει την 
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 Το γὰρ είναι εκφραστικό της έκπληξης και δυσπιστίας του Οιδίποδα απέναντι στη πραγματική 

γνώση που μόλις έλαβε από τον αγγελιαφόρο. 
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επαναφορά του φόβου του. Η ηρεμία του αυτή προφανώς απορρέει από το 

μακρόχρονο φόβο του ότι ο Πόλυβος  δεν ήταν ο πραγματικός του πατέρας. Ο 

αγγελιαφόρος απλώς με τη δήλωσή του επιβεβαιώνει εκείνο που ανησυχούσε τον 

ήρωα από καιρό. Ιδιαίτερη εντύπωση όμως προκαλεί το γεγονός ότι ο Οιδίποδας δεν 

σημειώνει καμία λεκτική αντίδραση μόλις ακούει από τον Κορίνθιο τη φράση «Σε 

βρήκα στις χαράδρες του Κιθαιρώνα» (1026)
182

. Αντίθετα ζητάει να μάθει πρόσθετες 

πληροφορίες οι οποίες οδηγούν σταδιακά στην αποκάλυψη της αλήθειας, πράγμα που 

κλιμακώνει τη δραματική ένταση της στιχομυθίας. Όταν ο αγγελιαφόρος ονομάζει 

τον εαυτό του σωτήρα του Οιδίποδος (1030) έχοντάς τον απαλλάξει από τα δεσμά 

που τρυπούσαν τα πόδια του (1030-34), επαναλαμβάνει τα σχήματα ανατροπών στα 

οποία η «σωτηρία» και η «απαλλαγή» δημιουργούν το αντίθετο αποτέλεσμα 

(921,1003). Εντούτοις η αναφορά στο στίχο (1032) αναγκάζει τον Οιδίποδα να 

αντιδράσει με την απροσδόκητη κραυγή «οἴμοι» και να θέσει το ερώτημα «από ποιο 

κακό υποφέροντας με παίρνεις στα χέρια σου;» (1033).  

   Στη συνέχεια της συνομιλίας ο αγγελιαφόρος παραθέτει περισσότερες λεπτομέρειες 

για την νηπιακή περιπέτεια του Οιδίποδα με αποτέλεσμα η δραματική ένταση της 

σκηνής να οδηγείται στο έπακρο. 

         Οιδίπους     δεινόν γ᾽ ὄνειδος σπαργάνων ἀνειλόμην.                     1035 

         Άγγελος       ὥστ᾽ ὠνομάσθης ἐκ τύχης ταύτης ὃς εἶ. 

         Οιδίπους     ὦ πρὸς θεῶν, πρὸς μητρὸς ἢ πατρός; φράσον. 

         Άγγελος      οὐκ οἶδ᾽: ὁ δοὺς δὲ ταῦτ᾽ ἐμοῦ λῷον φρονεῖ. 

         Οιδίπους     ἦ γὰρ παρ᾽ ἄλλου μ᾽ ἔλαβες οὐδ᾽ αὐτὸς τυχών; 

         Άγγελος       οὔκ, ἀλλὰ ποιμὴν ἄλλος ἐκδίδωσί μοι.                         1040 

         Οιδίπους      τίς οὗτος; ἦ κάτοισθα δηλῶσαι λόγῳ; 

         Άγγελος       τῶν Λαΐου δήπου τις ὠνομάζετο. 

        Οιδίπους      ἦ τοῦ τυράννου τῆσδε γῆς πάλαι ποτέ; 

           Άγγελος       μάλιστα: τούτου τἀνδρὸς οὗτος ἦν βοτήρ. 

        Οιδίπους      ἦ κἄστ᾽ ἔτι ζῶν οὗτος, ὥστ᾽ ἰδεῖν ἐμέ;                          1045 

          Άγγελος        ὑμεῖς γ᾽ ἄριστ᾽ εἰδεῖτ᾽ ἂν οὑπιχώριοι. 
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Μέσα από τα λόγια του Κορίνθιου, ο ήρωας μαθαίνει πως αντί για την κανονική 

φροντίδα για τα σπάργανα ενός βρέφους, είχε μόνο τα τρυπημένα πόδια που του 

έδωσαν το όνομά του (οἰδεῖν «πρήζομαι» και πούς «πόδι»). Οι πραγματικοί γονείς 

του Οιδίποδος, αρνούμενοι να του αποδώσουν όνομα, του στέρησαν επίσης μία 

κανονική ανθρώπινη ταυτότητα και συνεπώς τον καταδίκασαν τόσο σε κοινωνικό 

όσο και σε βιολογικό θάνατο. Στους στίχους (1037-44) ο άγγελος εισάγει μία νέα 

πληροφορία, η οποία ανατρέπει την προγενέστερη γνώση του Οιδίποδα. Αναφέρει ότι 

δεν βρήκε ακριβώς το βρέφος, αλλά το πήρε από τα χέρια ενός άλλου βοσκού που 

ήταν στην υπηρεσία του Λαΐου. Έτσι η αγωνιώδης ερώτηση του Οιδίποδα (1045)΄΄ζει 

άραγε ακόμη αυτός, ώστε να μπορέσω να τον δω;΄΄ μας φέρνει όλο και πιο κοντά σε 

αυτό το μοιραίο πρόσωπο η παρουσία του οποίου θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο 

δεύτερο μέρος της οδυνηρής αποκάλυψης. Φυσικά ο Οιδίπους μέχρι στιγμής αγνοεί 

ότι πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που έστειλε λίγο πριν η Ιοκάστη να τον φέρουν 

για ανάκριση. 

   Απευθυνόμενος τώρα στο χορό ο βασιλιάς ζητά πληροφορίες για τον γέροντα 

βοσκό. (105) «Φανερώστε μου» λέει «διότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να 

ανακαλυφθούν αυτά». Κατόπιν ο χορός των Θηβαίων αναδεικνύει ότι κατά πάσα 

πιθανότητα ο «δότης» του Οιδίποδος στον αγγελιαφόρο είναι ο ίδιος ο βοσκός-

μάρτυρας που έχει ήδη κληθεί (1047-53)
183

. Είναι χρήσιμο να παρατηρήσουμε ακόμη 

ότι το πρόσωπο που αναζητά ο Οιδίπους στους στίχους 837,1044 και 1048 

αναφέρεται ως βοτήρ (βοσκός), ενώ στον στίχο 756 ως οἰκεύς (άνθρωπος δηλαδή του 

βασιλικού οίκου). Η επίνοια του Σοφοκλή να ταυτίσει τον άνθρωπο αυτόν με τον 

αυτόπτη μάρτυρα της αιματηρής συμπλοκής στο μοιραίο τρίστρατο εξυπηρετεί τη 

δραματική οικονομία, μια και η αναζήτηση του φονιά του Λαΐου μετατράπηκε 

βαθμιαία σε αναζήτηση της ταυτότητας του Οιδίποδος
184

. 

   Με αφορμή την τελευταία πληροφορία του χορού (1053. ἥδ᾽ ἂν τάδ᾽ οὐχ ἥκιστ᾽ ἂν 

Ἰοκάστη λέγοι) ο Οιδίπους στρέφεται προς την Ιοκάστη και σε λόγο καθημερινό ζητά 

να μάθει αν ο βοσκός που κάλεσαν να έρθει ταυτίζεται με εκείνον που ο Κορίνθιος 

εννοεί (1054-55). Η Ιοκάστη έχοντας ήδη αντιληφθεί την πραγματικότητα βρίσκεται 

σε τραγικό αδιέξοδο. Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο με την επανάληψη της ερώτησης 

                                                           
183

 Adams 1957,  101: Το έργο επικρίθηκε γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή ο μόνος επιζών της 

σφαγής στο σταυροδρόμι είναι στην πραγματικότητα ο άνδρας που παρέδωσε το βρέφος στο Κορίνθιο. 
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(1056. τί δ᾽ ὅντιν᾽ εἶπε;) και να κατευθύνει αλλού την προσοχή του συζύγου της: 

«Μην δίνεις σημασία σ’ αυτό· ούτε να θελήσεις να αναφέρεις αυτά τα πράγματα που 

όλα τους ανώφελα ειπώθηκαν». Η γλώσσα της είναι ελλειπτική και κρυπτική, διότι 

έχει πλέον αναγνωρίσει την αλήθεια. Το μόνο που της απομένει είναι να πείσει τον 

Οιδίποδα να σταματήσει την περαιτέρω έρευνά του και να βολευτεί στην ησυχία του. 

Όμως ο ήρωας είναι αποφασισμένος να προχωρήσει ως το τέλος για να συναντήσει το 

πεπρωμένο του. Αφήνει στην άκρη κάθε ελπίδα και καταδικάζει τον εαυτό του και 

την Ιοκάστη με την προβλέψιμη άρνησή του: (1058-59) ΄΄Δεν μπορεί να γίνει αυτό, 

να μην φανερώσω την καταγωγή μου- αφού βρήκα τέτοιες αποδείξεις΄΄. Τα τελευταία 

λόγια της Ιοκάστης πριν αποχωρήσει οριστικά από τη σκηνή είναι λόγια μάνας και 

συζύγου ταυτόχρονα. Παρόλο που γνωρίζει τη φύση του και γνωρίζει επίσης ότι οι 

εκκλήσεις της δεν θα έχουν αποτέλεσμα, εντούτοις κάνει μία τελευταία προσπάθεια 

να τον αποτρέψει, καθώς τον ικετεύει τέσσερις φορές να μην συνεχίσει την 

αναζήτηση της προσωπικής του ταυτότητας. Η παρέμβασή της  αυτή  αρχικά έχει τη 

μορφή καθησυχαστικής προτροπής (1057. μηδὲν ἐντραπῇς). Έπειτα στο στίχο (1060. 

μὴ πρὸς θεῶν) αναπτύσσεται μία αποτρεπτική παράκληση, ενώ αργότερα 

παρουσιάζεται ως επίμονη έκκληση (1064. ὅμως πιθοῦ μοι, λίσσομαι) για να 

καταλήξει στον στίχο (1068) να παίρνει τη μορφή απελπισμένης ευχής ΄΄ὦ 

δύσποτμ᾽΄΄
185

. Ο Οιδίποδας όμως πιστεύει ότι η Ιοκάστη τον εμποδίζει να αναζητήσει 

τη φύτρα του, επειδή φοβάται ότι θα αποδειχθεί η ταπεινή του καταγωγή. (1062-63) 

΄΄θάρσει: σὺ μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἐὰν τρίτης ἐγὼ μητρὸς φανῶ τρίδουλος, ἐκφανεῖ κακή΄΄. Η 

τραγική ειρωνεία βέβαια έγκειται στο γεγονός ΄΄ότι η Ιοκάστη και οι θεατές 

γνωρίζουν πως ο πραγματικός τρόμος είναι η ευγένεια της καταγωγής του, εν 

αντιθέσει με τον ήρωα ο οποίος αγνοεί το σκληρό παιχνίδι που η μοίρα του 

επιφυλάσσει
186

. Η επιμονή αυτή όπως είναι φυσικό προκαλεί τον οίκτο της Ιοκάστης 

που στην απόγνωσή της εκφράζει μία δυσοίωνη ευχή: (Μακάρι να μην μάθεις ποτέ, 

δύστυχε, ποιος είσαι!΄΄ Οι επανειλημμένες της προσπάθειες να αποφύγει την 

αναπόδραστη  ματαίωση της οικογενειακής της ευτυχίας δεν βρίσκουν κάποια 

ανταπόκριση και έτσι προφέροντας τη γεμάτη οδύνη φράση ΄΄1071. ἰοὺ ἰού, δύστηνε 

…οὔποθ᾽ ὕστερον΄΄ εγκαταλείπει τη σκηνή κατευθυνόμενη προς την κεντρική πύλη 
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 Kamerbeek  1967, 203 
186

 Markantonatos  2009,122 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti%2F&la=greek&can=ti%2F0&prior=*%29ioka/sth
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%270&prior=ti/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fntin%27&la=greek&can=o%28%2Fntin%271&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dpe&la=greek&can=ei%29%3Dpe0&prior=o%28/ntin%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mhde%5Cn&la=greek&can=mhde%5Cn0&prior=ei%29=pe
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ntraph%3D%7Cs&la=greek&can=e%29ntraph%3D%7Cs0&prior=mhde%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%5C&la=greek&can=mh%5C0&prior=*%29ioka/sth
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pro%5Cs&la=greek&can=pro%5Cs0&prior=mh%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qew%3Dn&la=greek&can=qew%3Dn0&prior=pro%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fmws&la=greek&can=o%28%2Fmws0&prior=*%29ioka/sth
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=piqou%3D&la=greek&can=piqou%3D0&prior=o%28/mws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=moi&la=greek&can=moi0&prior=piqou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=li%2Fssomai&la=greek&can=li%2Fssomai0&prior=moi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D0&prior=*%29ioka/sth
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=du%2Fspotm%27&la=greek&can=du%2Fspotm%270&prior=w%29=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qa%2Frsei&la=greek&can=qa%2Frsei0&prior=*oi%29di/pous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=su%5C&la=greek&can=su%5C0&prior=qa/rsei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn0&prior=su%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr0&prior=me%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29d%27&la=greek&can=ou%29d%270&prior=ga%5Cr
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29a%5Cn&la=greek&can=e%29a%5Cn0&prior=ou%29d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tri%2Fths&la=greek&can=tri%2Fths0&prior=e%29a%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29gw%5C&la=greek&can=e%29gw%5C1&prior=tri/ths
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mhtro%5Cs&la=greek&can=mhtro%5Cs0&prior=e%29gw%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fanw%3D&la=greek&can=fanw%3D1&prior=mhtro%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tri%2Fdoulos&la=greek&can=tri%2Fdoulos0&prior=fanw=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29kfanei%3D&la=greek&can=e%29kfanei%3D0&prior=tri/doulos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kakh%2F&la=greek&can=kakh%2F0&prior=e%29kfanei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29ou%5C&la=greek&can=i%29ou%5C0&prior=*%29ioka/sth
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29ou%2F&la=greek&can=i%29ou%2F0&prior=i%29ou%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=du%2Fsthne&la=greek&can=du%2Fsthne0&prior=i%29ou/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%2Fpoq%27&la=greek&can=ou%29%2Fpoq%270&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28%2Fsteron&la=greek&can=u%28%2Fsteron0&prior=ou%29/poq%27


 

73 
 

του ανακτόρου
187

. Ο χορός εκφράζει την ανησυχία του για τη σιωπηλή της έξοδο σε 

αλλόφρονα κατάσταση (1073-75), η οποία όπως η έξοδος της Δηιάνειρας στις 

΄΄Τραχίνιες΄΄ και της Ευρυδίκης στην ΄΄Αντιγόνη΄΄, προοιωνίζεται αυτοκτονία. Ο 

Οιδίποδας εντούτοις, τυφλωμένος από την ελπίδα να ανακαλύψει τους γονείς του, 

δηλώνει επίμονα ότι θα προχωρήσει ως το τέλος για να εξακριβώσει τη ρίζα του έστω 

και αν αυτή είναι ταπεινή (1076-77). Ονομάζοντας τον εαυτό του «παιδί της 

τύχης»(1080), είναι βέβαιος ότι «δεν θα ατιμασθεί» με το να αποδειχθεί παιδί δούλου. 

Διότι η πραγματική του καταγωγή όποια και αν είναι δεν μπορεί να μειώσει την αξία 

της δικής του προσωπικότητας. Ωστόσο η τύχη και ο χρόνος που ο Οιδίπους θεωρεί 

ως συμμάχους του (1082. από την τύχη γεννήθηκα, 1083.οι μήνες σαν ΄΄αδέρφια΄΄ με 

συντρόφευσαν στη ζωή) θα αποδειχθεί στην πορεία ότι λειτούργησαν μαζί για να 

φτιάξουν μια ζωή ολοκληρωτικής ατίμωσης
188

. 

   Στο  Γ΄ στάσιμο που ακολουθεί (1086-1109) ο Σοφοκλής εισάγει το χορό γεμάτο 

από χαρά και ελπίδα για το βασιλιά του πριν την τελική καταστροφή. Η αστήρικτη 

αισιοδοξία του δημιουργεί μία σύντομη ανάπαυση στην ένταση ανάμεσα στις δύο 

σκηνές της ανάκρισης- στην πρώτη σκηνή με τον αγγελιαφόρο και στη δεύτερη σηνή 

με τον βοσκό
189

. 

          Χορός          εἴπερ ἐγὼ μάντις εἰμὶ καὶ κατὰ γνώμαν ἴδρις,  

                               οὐ  τὸν Ὄλυμπον ἀπείρων, ὦ Κιθαιρών,   

                                  οὐκ ἔσει τὰν αὔριον                                                                  1090 

                                  πανσέληνον, μὴ οὐ σέ γε καὶ πατριώταν Οἰδίπουν  

                               καὶ τροφὸν καὶ ματέρ᾽ αὔξειν,  

                               καὶ χορεύεσθαι πρὸς ἡμῶν, 

                               ὡς ἐπὶ ἦρα φέροντα τοῖς ἐμοῖς τυράννοις
190

.                     1095 

                               ἰήϊε Φοῖβε, σοὶ δὲ ταῦτ᾽ ἀρέστ᾽ εἴη. 

 

   Ο χορός αρχίζει το τραγούδι του με μία έκκληση προς τον Όλυμπο, τον πατέρα των 

αιώνιων νόμων (867) οι οποίοι τώρα δικαιώνονται από την πτώση του ανθρώπου που 

                                                           
187
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ανακαλύπτει την πραγματική του καταγωγή.  
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 Segal  2001,144 
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 Dawe  1991,284 
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 Ο χορός εννοεί τον Οιδίποδα, αλλά ο πληθυντικός αυξάνει την τραγική ειρωνεία της ωδής. 
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τους έχει παραβιάσει. Μέσω αυτής της ωδής οι γέροντες του χορού σαν να γνωρίζουν 

από μαντική, εκφράζουν με βεβαιότητα ότι την επομένη (1090. τὰν αὔριον 

πανσέληνον) θα αποκαλυφθεί το μυστικό της καταγωγής του ήρωα. Παράλληλα 

εξυμνούν τον Κιθαιρώνα ως «πατρίδα και τροφό και μητέρα» του Οιδίποδος (1092), 

μολονότι η ανακάλυψη για τους γονείς του αργότερα θα οδηγήσει τον ίδιο να 

καταραστεί αυτόν τον τόπο (1451-54). Η τραγική ειρωνεία της ωδής εντείνεται 

περισσότερο με τη χρήση του πληθυντικού (1095. τοῖς ἐμοῖς τυράννοις), καθώς οι 

θεατές γνωρίζουν- πλην από το ίδιο το υποκείμενο- ότι ο χορός δεν εννοεί άλλον 

παρά τον Οιδίποδα. Όσον αφορά τους θεούς της αντιστροφής εμφανίζονται ως 

παιχνιδιάρικα όντα που διασκεδάζουν με τις νύμφες του βουνού (1099-1100), 

παίζουν μαζί τους (1109) και γεννούν θνητά παιδιά, ένα από τα οποία είναι 

υποτίθεται ο Οιδίπους
191

. Παρατηρείται λοιπόν ότι οι Θηβαίοι γέροντες έχουν 

πράγματι καταληφθεί από μία παράξενη χαρά, η οποία σε λίγο θα μεταστραφεί σε 

ανείπωτη δυστυχία. Μόλις η αποκάλυψη της φρικτής αλήθειας έρθει στο φως όλες 

αυτές οι εικασίες θα αποδειχθούν να μην είναι τίποτε άλλο παρά ευσεβείς πόθοι. Έτσι 

το χορικό αυτό αποτελεί όπως ορθά επισημαίνει ο Bowra «μία ζωηρή αντίθεση προς 

την πικρή απογοήτευση που ακολουθεί»
192

. 

   Αμέσως μετά τη χαρούμενη αυτή ωδή, ο Σοφοκλής μας μεταφέρει στο τέταρτο 

επεισόδιο (1110-1185) όπου η δράση του έργου οδηγείται στην αποκορύφωσή της. 

Στη σκηνή τώρα εισέρχεται από την αριστερή προς τους θεατές πάροδο (όπως ο 

Κρέοντας στον πρόλογο) ένας δευτερεύων χαρακτήρας, η συμβολή του οποίου 

παράσχει στον Οιδίποδα την έγκυρη γνώση της καταγωγής του. Πρόκειται για τον 

Θηβαίο βοσκό του Λαΐου (Θεράπων) που ήταν και ο μοναδικός επιζών-αυτόπτης 

μάρτυρας του φονικού στο μοιραίο τρίστρατο
193

. Μόλις ο Οιδίπους παρατηρεί να 

καταφθάνει στο παλάτι ένας γηραιός βοσκός μαζί με τους υπόλοιπους υπηρέτες, 

αισθάνεται ότι έχει μπροστά του εκείνον που ώρα τώρα ζητούσε. 

 

          Οιδίπους      εἰ χρή τι κἀμὲ μὴ συναλλάξαντά πω,                                  1110                 

                                     πρέσβεις, σταθμᾶσθαι, τὸν βοτῆρ᾽ ὁρᾶν δοκῶ,  

                                     ὅνπερ πάλαι ζητοῦμεν: ἔν τε γὰρ μακρῷ  

                                                           
191

 Segal  2001,145 
192

 Μαρκαντωνάτος 2004,325 
193

Lesky 1987, 375:  Για τη δραματική πυκνότητα αυτής της σύνθεσης είναι αξιοσημείωτο ότι εδώ 

γίνεται λόγος μόνο για το βοσκό του Λαΐου, όχι όμως και για το γεγονός ότι αυτός ο ίδιος υπήρξε και 
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ολότελα, για να δοθεί μαζί με την υπόλοιπη φρικτή αλήθεια. 
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                                     γήρᾳ ξυνᾴδει τῷδε τἀνδρὶ σύμμετρος,  

                                     ἄλλως τε τοὺς ἄγοντας ὥσπερ οἰκέτας  

                               ἔγνωκ᾽ ἐμαυτοῦ: τῇ δ᾽ ἐπιστήμῃ σύ μου                              1115 

                                      προύχοις τάχ᾽ ἄν που, τὸν βοτῆρ᾽ ἰδὼν πάρος. 

 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ήρωας δεν αναγνωρίζει άμεσα πως είναι ένα 

πρόσωπο που είχε συναντήσει κάποτε σε μία βίαιη σύγκρουση στο σταυροδρόμι 

(1110), αλλά αντιδρά σε αυτόν όπως θα έκανε και με κάποιον άλλο που δεν έχει δει 

ποτέ πριν, χωρίς να υποψιάζεται μήπως τυχόν είναι μία γνωστή φυσιογνωμία του 

παρελθόντος. Ο Οιδίποδας εικάζει ποιος είναι από τη συμφωνία της ηλικίας του με 

εκείνη του Κορίνθιου αγγελιαφόρου (1113) και από τους υπηρέτες που τον 

συνοδεύουν καθώς μοιάζουν με τους δικούς του (1114-15). Απευθυνόμενος πρώτα 

στον Κορίνθιο ο οποίος γνωρίζει καλύτερα το βοσκό (τῇ δ᾽ ἐπιστήμῃ σύ μου                    

προύχοις) και ύστερα στον κορυφαίο του χορού, ζητά να μάθει αν όντως είναι αυτός 

ο πιστός ακόλουθος του προκατόχου του που ψάχνει εδώ και καιρό. Ο χορός γρήγορα 

τον ταυτίζει με τον «έμπιστο βοσκό του Λαΐου» (1117-18) και ο Κορίνθιος 

αγγελιαφόρος τον αναφέρει ως τον άνδρα για τον οποίο μιλούσε (1117-20) 

επιβεβαιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις υποψίες του. 

   Ο Οιδίποδας τώρα στρέφεται στο Θηβαίο βοσκό και με έναν τόνο επιθετικό τον 

υποβάλει σε ανάκριση προκειμένου να αντλήσει πρόσθετες πληροφορίες για τη 

νηπιακή του περιπέτεια
194

. 

            Οιδίπους        οὗτος σύ, πρέσβυ, δεῦρό μοι φώνει βλέπων  

                               ὅσ᾽ ἄν σ᾽ ἐρωτῶ. Λαΐου ποτ᾽ ἦσθα σύ; 

Μέσα από αυτήν την προσφώνηση γίνεται φανερό ότι ο Θεράπων εντελώς αμήχανος 

αποφεύγει να αντικρίσει τον Οιδίποδα, γιατί γνωρίζει ότι βρίσκεται όχι μόνο μπροστά 

στο βασιλιά του αλλά και μπροστά στο φονιά του Λαΐου. Ωστόσο είναι χρήσιμο να 

αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της στιχομυθίας που ακολουθεί (1123-1185) 

αναπτύσσεται μία αντίθεση μεταξύ του πρωταγωνιστή ο οποίος αναζητά πληροφορίες 

και μίας χαμηλής κατηγορίας χαρακτήρων που τις κατέχουν (όπως στην περίπτωση 

του Κορίνθιου αγγελιαφόρου και του βοσκού), ενώ η αλήθεια του μηνύματος που 

μεταφέρουν αποδεικνύεται οδυνηρή για τον τραγικό ήρωα του έργου
195

. Ο υπηρέτης 

                                                           
194

 Payne 2000, 406: Η αλληλεπίδραση μεταξύ Οιδίποδα και βοσκού ανακαλεί παρόμοια κοινωνικά 

θέματα που εμφανίστηκαν στον διάλογο του ήρωα με τον αγγελιαφόρο. 
195

 Ό.π.,403 
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στον οποίο ο Οιδίποδας απευθύνθηκε απότομα, επιχειρεί με την απάντησή του να 

ανακτήσει μέρος της αξιοπρέπειάς του, διαβεβαιώνοντας ότι αν και δούλος (1023), 

ήταν ωστόσο γεννημένος στο σπίτι του Λαΐου και επομένως με αυτή του την ιδιότητα 

βρισκόταν μία θέση πιο ψηλά από έναν δούλο αγοραστό (ὠνητός). Ο βασιλιάς στη 

συζήτησή του με το βοσκό θα προσπαθήσει επίμονα να περιορίσει το πεδίο της 

έρευνας στα ελάχιστα ζωτικής σημασίας γεγονότα. Έτσι λοιπόν ενώ άρχισε 

προσδιορίζοντας την κοινωνική θέση του ανθρώπου και το έργο του μέσα στο σπίτι, 

τώρα επιθυμεί να εξακριβώσει ορισμένες γεωγραφικές λεπτομέρειες (1126. χώροις 

μάλιστα πρὸς τίσι ξύναυλος ὤν;). Ο βοσκός αναγκάζεται να παραδεχθεί ότι ο 

Κιθαιρώνας ήταν ο τόπος της δουλειάς του (1127), την ίδια όμως στιγμή προσπαθεί 

να αφήσει ανοιχτή μία διέξοδο προσθέτοντας ότι υπήρχε και ο γύρω τόπος. Με αυτό 

το στοιχείο ο Οιδίπους δίνει νέα κατεύθυνση στην ανάκριση, επειγόμενος για τις 

αναγνωρίσεις που θα οδηγήσουν στην τελική αποκάλυψη της αλήθειας. 

Υποδεικνύοντας τον Κορίνθιο αγγελιαφόρο (1128.τὸν ἄνδρα τόνδ᾽) ζητά να μάθει 

από τον θεράποντα αν τον συνάντησε στο προαναφερθέν σημείο (Κιθαιρώνας) ή 

κάπου γειτονικά
196

. Ο βοσκός φαίνεται να αντιλαμβάνεται για ποιόν γίνεται λόγος και 

σκεπτόμενος τις ενδεχόμενες προεκτάσεις μίας καταφατικής απάντησης, 

προσποιείται σκόπιμα ότι δεν τον γνωρίζει με ερωτήσεις αμηχανίας (1129. τί χρῆμα 

δρῶντα; ποῖον ἄνδρα καὶ λέγεις;). Η ίδια τακτική ακολουθείται και στο στίχο (1131) 

όπου ο υπηρέτης χωρίς αμφιβολία αγωνίζεται να κερδίσει χρόνο με τη δικαιολογία 

ότι δεν τον γνωρίζει και τόσο ώστε να τον συγκρατήσει η μνήμη του. Παρατηρείται 

λοιπόν ότι ο Θηβαίος βοσκός προβάλει συνεχώς το μοτίβο της άγνοιας εξαιτίας της 

ταραχής του, με σκοπό να αποφύγει την εξαιρετικά δύσκολη θέση στην οποία 

βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Τη γνώση έρχεται να ενισχύσει ο Κορίνθιος αγγελιαφόρος 

σπεύδοντας να υποβοηθήσει τη μνήμη του Θεράποντα με την πεποίθηση ότι ο γέρος 

πράγματι δεν τον αναγνωρίζει. Παρέχοντας με δική του πρωτοβουλία λεπτομέρειες 

σε αυτό που νομίζει χρήσιμο και προσοδοφόρο, του θυμίζει εκείνη τη μακρινή εποχή 

όταν οι δύο τους βοσκούσαν μαζί επί τρία ολόκληρα εξάμηνα τα πρόβατα στον 

Κιθαιρώνα (1132-40).   

                                                           
196

 Kamerbeek 1967: 1128. Δεδομένου ότι το οἶδα με ένα προσωπικό αντικείμενο σημαίνει ‘να 

γνωρίζουν τον χαρακτήρα του’, τὸν ἄνδρα τόνδ᾽ πρέπει να ερμηνεύενται με το μαθών. Το 

μανθάνειν με ένα προσωπικό αντικείμενο δεν σημαίνει ‘να κάνουν τη γνωριμία τους’ αλλά μάλλον να 

παρατηρήσουν, να αντιληφθούν. Έπειτα το αντικείμενο συνήθως συνοδεύεται από μία μετοχή, γι’αυτό 

το (1129) δρῶντα του Θεράποντος είναι μία φυσική συνέχεια της ερώτησης τοι Οιδίποδα.  
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            Άγγελος        κοὐδέν γε θαῦμα, δέσποτ᾽: ἀλλ᾽ ἐγὼ σαφῶς  

                              ἀγνῶτ᾽ ἀναμνήσω νιν. εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι  

                              κάτοιδεν, ἦμος τῷ Κιθαιρῶνος τόπῳ,  

                              ὁ μὲν διπλοῖσι ποιμνίοις, ἐγὼ δ᾽ ἑνί,                                           1135 

                                    ἐπλησίαζον τῷδε τἀνδρὶ τρεῖς ὅλους  

                              ἐξ ἦρος εἰς ἀρκτοῦρον ἑκμήνους χρόνους:  

                              χειμῶνα δ᾽ ἤδη τἀμά τ᾽ εἰς ἔπαυλ᾽ ἐγὼ  

                              ἤλαυνον οὗτός τ᾽ εἰς τὰ Λαΐου σταθμά.  

                              λέγω τι τούτων ἢ οὐ λέγω πεπραγμένον;                                  1140 

 Για να επαληθεύσει αν όντως ο Θηβαίος βοσκός ανέκτησε τη γνώση του από την 

καθημερινή ρουτίνα του παρελθόντος, αφήνει στο χέρι του την παραδοχή της 

αλήθειας (1140). Ο παρευρισκόμενος ξένος του απαντά 1141.«Λέγεις την αλήθεια, αν 

και πολύ καιρό πριν», καθώς αναγνωρίζει την ορθότητα των γεγονότων όπως τα 

θυμάται ο αγγελιαφόρος. Ο στίχος (λέγεις ἀληθῆ, καίπερ ἐκ μακροῦ χρόνου) μπορεί 

μεν να μοιάζει συνηθισμένος, διαμορφώνει όμως με σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο 

το τι συμβαίνει επί σκηνής: η διαδικασία για την αλήθεια- εκείνη που ο Τειρεσίας 

κατέχει εκ γενετής – σταδιακά ανασύρεται με βία από τον χρόνο που την καλύπτει. 

Έτσι τα κομμάτια του παρελθόντος προσαρμόζονται τώρα στο σχήμα που ήταν για 

τόσο καιρό τυλιγμένο στο ψέμα
197

. 

   Αμέσως μετά ο αγγελιαφόρος επανέρχεται και τον ξαναρωτά αν επίσης θυμάται ότι 

του είχε δώσει ένα βρέφος για να το αναθρέψει σαν παιδί δικό του (1142-43). Ο 

Θεράπων εμφανώς ταράσσεται από αυτή τη δήλωση (1444. τί δ᾽ ἔστι; πρὸς τί τοῦτο 

τοὔπος ἱστορεῖς;), όμως πριν προλάβει να αντιδράσει, ο άγγελος δείχνει τον Οιδίποδα 

και προσθέτει: 1145.ὅδ᾽ ἐστίν, ὦ τᾶν, κεῖνος ὃς τότ᾽ ἦν νέος
198

. Σε μία μάταιη 

προσπάθεια να αποτρέψει τη φοβερή αποκάλυψη, σηκώνει το μπαστούνι του και 

απειλητικά του ζητεί να σωπάσει 1146. οὐκ εἰς ὄλεθρον; οὐ σιωπήσας ἔσει
199

; όμως ο 

Οιδίπους παρεμβαίνει αποφασιστικά και με τόνο που δεν αφήνει αμφιβολία για τις 

προθέσεις του, απαιτεί από το Θηβαίο βοσκό να ομολογήσει όσα γνωρίζει για το 

παιδί. Ενώ εκείνος ψελλίζει μία αόριστη διάψευση υποστηρίζοντας ότι ο άγγελος δεν 

έχει γνώση του πράγματος για το οποίο αναφέρεται, ο τύραννος των Θηβών τον 
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 Segal 2001,146 
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 Ιακώβ 1998,99: Ο Κορίνθιος γνωρίζει ότι το βρέφος και ο ώριμος βασιλιάς των Θηβών είναι το ίδιο 

πρόσωπο, αλλά αγνοεί το «εγκληματικό» παρελθόν του, το οποίο τοποθετείται μετά την εκούσια 

απομάκρυνση του Οιδίποδα από την Κόρινθο και συνίσταται στην πατροκτονία από άγνοια.  
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 Η φράση αυτή ως ένδειξη οργής, είναι αντίστοιχη με την κραυγή του Οιδίποδος στους στίχους 

(429-431) όταν ο Τειρεσίας τον ανακηρύσσει φονιά του Λαΐου και πηγή του μιάσματος. 
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προειδοποιεί ότι αν δεν μιλήσει με το καλό θα μιλήσει με τη βία (1152)
200

. Ο 

Θεράπων φοβισμένος υποκύπτει στις διαταγές του βασιλιά του και έτσι επέρχεται 

σταδιακά η αναγνώριση που στην πραγματικότητα θα ενοχοποιήσει τον Οιδίποδα και 

θα τον οδηγήσει στην ολοκληρωτική του συντριβή. Ο βοσκός παραδέχεται ότι ήταν ο 

ίδιος που έδωσε το παιδί στον κορίνθιο και παράλληλα εκφράζει μία ανεκπλήρωτη 

ευχή (1157.ὀλέσθαι δ᾽ ὤφελον τῇδ᾽ ἡμέρᾳ= μακάρι να είχε χαθεί εκείνη τη μέρα). Ο 

επόμενος κύκλος απειλών και θρήνων οδηγεί σε μία ακόμη ερώτηση του Οιδίποδα: 

1062 «από πού πήρες το παιδί;». Ο υπηρέτης στην προσπάθειά του να αποφύγει τη 

μοιραία μαρτυρία, απαντά αοριστολογώντας 1163.«από κάποιον». Όταν ο Οιδίπους 

επαναλαμβάνει την ερώτηση, ο Θεράπων του απαντά εκλιπαρώντας τον 

απεγνωσμένα να μην ρωτήσει τίποτε περισσότερο (1165). Όμως ο Οιδίπους 

αδυσώπητος, απειλεί ότι θα τον σκοτώσει αν τον αναγκάσει να επαναλάβει την 

ερώτηση (1666). Τότε ο γέροντας βοσκός του απαντά 1167.΄΄ τῶν Λαΐου τοίνυν τις ἦν 

γεννημάτων΄΄, καταφεύγει όμως στην αμφισημία, καθώς τα λόγια του μπορεί να 

σημαίνουν είτε «παιδί του Λαΐου» ή «παιδί κάποιου από τον οίκο του Λαΐου»
201

. Στα 

όρια της τρομακτικής αναγνώρισης της αλήθειας, ο Οιδίπους θέτει και το τελικό 

ερώτημα 1168.«ήταν δούλος ή κάποιος συγγενής εκείνου;». Ο βοσκός θρηνεί 

λέγοντας 1169. ΄΄έχω φτάσει σ’ αυτό το φοβερό σημείο να μιλήσω΄΄, πράγμα που 

φοβόταν να ομολογήσει όλα αυτά τα χρόνια. Αξιοσημείωτη όμως είναι και η 

απάντηση του ήρωα, καθώς αναδεικνύει το αγέρωχο και γεμάτο ηρωική αξιοπρέπεια 

ήθος του: (1170. κἄγωγ᾽ ἀκούειν: ἀλλ᾽ ὅμως ἀκουστέον). Έτοιμος και 

αποφασισμένος να ακούσει τα πάντα, περιμένει την αποκάλυψη της αλήθειας η οποία 

θα συμβάλλει στη γνώση προσωπικών καταστάσεων του παρελθόντος και επομένως 

του ίδιου του εαυτού του. 

   Με αίσθημα αμφιβολίας, ο δούλος υποδεικνύει πως το βρέφος ήταν πράγματι παιδί 

του  Λαΐου και ότι ήταν η Ιοκάστη που το έδωσε σε αυτόν με σκοπό να το αφανίσει. 

Χαρακτηριστική ωστόσο είναι η φράση στους στίχους (1071-72) «η γυναίκα σου 

μέσα θα μπορούσε να μιλήσει με τον καλύτερο τρόπο για το πώς έχουν τα 

πράγματα», όπου ο Θεράπων αφήνει στα χέρια της Ιοκάστης να ολοκληρώσει την 
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 Payne 2000,407:Το γεγονός ότι οι απειλές του Οιδίποδα ανακαλούν νομικές διαδικασίες για την 

εξαγωγή στοιχείων από σκλάβους, ήταν ήδη αναγνωρισμένο από τον B. Knox  
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  Adams 1957,102 
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αποκάλυψη της φρικτής αλήθειας
202

. Η δραματική ένταση της στιχομυθίας 

κορυφώνεται στο τρίστιχο (1173-76) της αντιλαβής, το πιο αγωνιώδες σημείο της 

ανακρίσεως. Ο Οιδίποδας αμέσως μετά την εξιστόρηση των φοβερών συμβάντων 

αισθάνεται σοκαρισμένος, όχι τόσο από τη σκέψη ότι η Ιοκάστη ενδέχεται να είναι 

μητέρα του, όσο από τη σκέψη ότι εκείνη τόλμησε να εκθέσει το παιδί της 

(1174.τεκοῦσα τλήμων;). Η τελευταία αυτή ερώτηση ενθαρρύνει τον Θεράποντα να 

αναφέρει ότι η Ιοκάστη του παρέδωσε το βρέφος παρακινούμενη από το φόβο ενός 

χρησμού (1175) που έλεγε ότι εκείνο θα σκοτώσει τον πατέρα του (1176. κτενεῖν νιν 

τοὺς τεκόντας ἦν λόγος). Με τα λόγια αυτά ο βοσκός μας επαναφέρει στο χρησμό της 

Ιοκάστης για το Λάιο (712-714) και τον συνάπτει με το χρησμό που δόθηκε στον 

Οιδίποδα. Στο σημείο αυτό ο βασιλιάς των Θηβών ενώ είχε την ευκαιρία από την 

απάντηση του Θεράποντα (1176) να ζητήσει πληροφορίες για το φονιά του Λαΐου, 

παρακάμπτει το θέμα αυτό και εστιάζει τις ερωτήσεις του στα γεγονότα της βρεφικής 

του ηλικίας. Ο Οιδίπους ο οποίος τώρα γνωρίζει, υποβάλλει μία τελευταία ερώτηση 

στον μάρτυρα (1777. πῶς δῆτ᾽ ἀφῆκας τῷ γέροντι τῷδε σύ;= πώς λοιπόν εσύ το 

παρέδωσες σ’ αυτόν εδώ το γέροντα;). Εκείνος ομολογεί ότι δεν είχε ακολουθήσει τις 

διαταγές του προκατόχου του επειδή ένιωσε συμπόνια για το παιδί και έτσι το 

παρέδωσε στη φροντίδα ενός βοσκού - του Κορίνθιου αγγελιαφόρου – με την 

πεποίθηση ότι θα πήγαινε σε άλλη χώρα απ’ όπου εκείνος ήταν (1178-79). Ένα 

πράγμα που πρέπει να παρατηρήσουμε από τη μέχρι στιγμής ανάλυση της τραγωδίας, 

είναι ότι παραμένει ακόμη άλυτο το ζήτημα αν αυτό το παιδί στο οποίο αναφέρονται 

και οι δύο βοσκοί είναι πράγματι ο Οιδίποδας. Αυτό είναι ένα θέμα που ακόμη και ο 

ίδιος ο υπηρέτης μπορεί να αναγνωρίσει: (1180-81.)΄΄ Αν είσαι αυτός που τούτος 

λέει, μάθε πως έχεις γίνει δυστυχισμένος΄΄. Διότι όπως υποστηρίζει ο Ahl δεν υπάρχει 

κάποια σαφή απόδειξη ώστε να μπορέσουμε να ταυτίσουμε τον Οιδίποδα με εκείνο 

το παιδί, παρά μόνο τα λόγια ενός ανώνυμου Κορίνθιου τα οποία διακρίνονται από 

ασάφεια και αοριστία
203

. Στο τέλος όμως της σκηνής, όταν ο Οιδίποδας συσχετίζει τα 

γεγονότα μεταξύ τους, διαπιστώνει όχι μόνο ότι είναι παιδί της Ιοκάστης και του 

Λαΐου, αλλά ακόμη και δολοφόνος του πατέρα του. Με τον τρόπο αυτό αναδύεται η 

αλήθεια, με μία απροσδόκητη επίδειξη συναισθημάτων από τον Οιδίποδα: 

                                                           
202

 Kamerbeek  1967, 220: Η όλη φράση όπως είναι διατυπωμένη δείχνει το δισταγμό του Θηβαίου 

βοσκού να αποδώσει στην Ιοκάστη την διπλή της ιδιότητα: γυναίκα του Λαΐου αλλά και του Οιδίποδα-

μητέρα του Οιδίποδα. 
203

 Ahl  1991,206 
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            Οιδίπους      ἰοὺ ἰού: τὰ πάντ᾽ ἂν ἐξήκοι σαφῆ.  

                              ὦ φῶς, τελευταῖόν σε προσβλέψαιμι νῦν,  

                              ὅστις πέφασμαι φύς τ᾽ ἀφ᾽ ὧν οὐ χρῆν, ξὺν οἷς τ᾽  

                              οὐ χρῆν ὁμιλῶν, οὕς τέ μ᾽ οὐκ ἔδει κτανών.                            1185 

   

Ο Οιδίπους, γνωρίζοντας τώρα και τους τρεις χρησμούς και έχοντας ζήσει ο ίδιος με 

τη φρίκη του δικού του χρησμού, αναφωνεί με τρόμο (1182.)΄΄ Αλίμονο, αλίμονο, 

όλα θα βγουν αληθινά΄΄. Τη στιγμή αυτή της φρικτής καθαρότητας, καθώς η 

ψευδαίσθηση μετατρέπεται σε αλήθεια, η όραση γίνεται τυφλότητα
204

. 

Επικαλούμενος το φως που θα αντίκριζε για ύστατη φορά, ορμά μέσα στο παλάτι 

φωνάζοντας (1184-85) ΄΄ γεννήθηκα από αυτούς που δεν έπρεπε, πλάγιασα με 

εκείνους που δεν έπρεπε και σκότωσα εκείνους που δεν έπρεπε΄΄. Το φως της 

αλήθειας άστραψε και έγινε κεραυνός ολέθρου. Ειρωνικά, οι βαθιές αλήθειες που ο 

Τειρεσίας διακήρυξε αγνοήθηκαν, ενώ το μικρό κομμάτι της αλήθειας του 

Θεράποντα κάνει να καταρρεύσει γύρω του όλος ο κόσμος του Οιδίποδα. Έτσι στο 

τέλος του επεισοδίου ο ήρωας αποσύρεται στο εσωτερικό του ανακτόρου, ενώ σαν 

χαμένοι αποχωρούν ο άγγελος και ο Θεράπων. 

   Με την αποκάλυψη της αλήθειας και την αυτοαναγνώριση του ήρωα έχουμε την 

περιπέτεια του δράματος,΄΄ τήν εἰς τὸ ἐναντίον τῶν πραττομένων μεταβολὴ΄΄ όπως 

ορίζει ο Αριστοτέλης στην ποιητική του. Πρόκειται για το τελειότερο είδος της 

περιπέτειας γιατί συνοδεύεται ταυτόχρονα από την αναγνώριση των προσώπων 

μεταξύ τους που είναι μάλιστα και αυτή άριστη, γιατί συντελείται από τις ίδιες τις 

περιστάσεις- ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων- και όχι με τη βοήθεια σημείων, ανάμνησης ή 

συλλογισμού
205

. 

 

2.Ηθελημένο πάθος και ηρωική εγκαρτέρηση 

 

    Η τελευταία σκηνή του ΄΄Οιδίποδος Τυράννου΄΄ απαιτεί περισσότερη προσοχή 

απ’ότι συνήθως δέχεται από τους σύγχρονους αναγνώστες του έργου. Αν και έχει 

συχνά επικριθεί ως άστοχη ή αφόρητη, στην πραγματικότητα είναι ζωτικής σημασίας 

για την τραγωδία, και μία εξέλιξη που κάνει πιθανή την αποδοχή της
206

. 
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 Segal  2001,149 
205

 Μαρκαντωνάτος 2004,330 
206

 Knox 1998,185 
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Μεταβαίνοντας στην αρχή της εξόδου (1223-1530) ο Οιδίποδας έχει ήδη αποχωρήσει 

από τη σκηνή ενήμερος για το ποιος είναι και τι σφάλματα έχει διαπράξει. Την 

παρουσία του τώρα διαδέχεται ένας ανώνυμος εξάγγελος που αφηγείται όσα φρικτά 

συμβαίνουν μέσα στο βαιλικό παλάτι. 

   Στην αρχή του λόγου του ο εξάγγελος, γνωρίζοντας ότι ο χορός αγνοεί τις 

αποτρόπαιες πράξεις του βασιλικού ζεύγους αμέσως μετά την αποκάλυψη, 

προετοιμάζει τόσο εκείνον όσο και τους θεατές για τη θλίψη που θα νιώσουν μόλις 

ακούσουν και δουν με τα μάτια τους όσα έγιναν εκτός σκηνής. Η είσοδός του αυτή, 

αν και κάπως πομπώδης, εντάσσει δύο σημαντικά ζητήματα για την εμφάνιση του 

Οιδίποδος στις τελευταίες σκηνές: την κάθαρση και τη διάκριση ανάμεσα στα 

αθέλητα και ταβ ηθελημένα πάθη (1230.ἑκόντα κοὐκ ἄκοντα). Σε λόγο φαινομενικά 

απότομο αναγγέλει την αυτοκτονία της Ιοκάστης (1235.τέθνηκε θεῖον Ἰοκάστης κάρα) η 

οποία επιτελέσθηκε με τα ίδια της τα χέρια (1237.αὐτὴ πρὸς αὑτῆς). Αν και δεν 

υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, η λεπτομερής περιγραφή στους 

επόμενους στίχους (1237-85) προσδίδει ζωντάνια και παραστατικότητα στα δρώμενα, 

κρατώντας με αυτό τον τρόπο αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. 

  Η μνήμη του εξάγγελου μας οδηγεί νοητά στη νυφική κλίνη της Ιοκάστης, όπου η 

ίδια μαδώντας τα μαλλιά της με τα δύο της τα χέρια (1243) συλλογίζεται το 

αμάρτημα που διέπραξε εν αγνοία της στο παρελθόν
207

. Η ηρωίδα βρισκόμενη σε 

αδιέξοδο από την απρόσμενη έκβαση των γεγονότων, (1244-50) αφού έκλεισε με 

πάταγο τις πόρτες, ανακαλούσε συνέχεια τον Λάιο που ήταν από καιρό νεκρός, 

φέρνοντας στη μνήμη της το διπλό κακό που γέννησε, αποκτώντας άντρα από τον 

άντρα της και παιδιά από το παιδί της. Ακολόύθως στους επόμενους στίχους (1251-

57) ο Οιδίπους αναπαριστά συμβολικά τόσο την αιμομιξία, όσο και την πατροκτονία 

«ορμώντας μέσα» στο παλάτι και «χτυπώντας» τα μάτια του (1252.εἰσέπαισεν, 

ἔπαισεν 1270), χρησιμοποιώντας το ίδιο ρήμα που χρησιμοποίησε για το «χτύπημα 

στον Λάιο» (παίω 807). Το πέρασμά του μέσα από τις κλειστές διπλές πόρτες του 

δώματος της Ιοκάστης συμβολικά αναπαριστά την αιμομιξία, καθώς εισέρχεται σε 

μέρη απαγορευμένα για εκείνον, εφόσον οι «διπλές πόρτες» ανακαλούν  «το διπλό 

κρεβάτι» και τον «διπλό αγρό» με τα οποία περιγράφεται η αιμομιξία (1249,1257)
208
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Η γοερή κραυγή του Οιδίποδα όπως αναφέρει ο αγγελιαφόρος (1260), αποτελέι την  

κορύφωση του πανικού ο οποίος προκλήθηκε όταν η Ιοκάστη ανέφερε για πρώτη 

φορά τη φράση (716.τριπλαῖς ἁμαξιτοῖς). Η βίαιη αντίδρασή του απέναντι στα πάθη, 

έρχεται εδώ σε αντίθεση με τον αθόρυβο πόνο της. Η βίαιη αντίδρασή του απέναντι 

στα πάθη, έρχεται εδώ σε αντίθεση με τον αθόρυβο πόνο της. Η Ιοκάστη άφησεν τη 

σκηνή πνίγοντας την απελπησία της σε μία σύντομη αναφώνηση (1071-72), ο 

Οιδίπους όμως κραυγάζει δυνατά. Ενώ αυτή αποσύρεται στο δωμάτιό της για μία 

στιγμή θλιβερής ανάμνησης και διαλογισμού λίγο πριν την αυτοκτονία της (1240-50), 

ο Οιδίπους γυροφέρνει στο παλάτι και ζητά ένα ξίφος για να σκοτώσει τον εαυτό του 

ή την Ιοκάστη ή ακόμη και τους δύο χωρίς να το γνωρίζουμε με ακρίβεια (1255.φοιτᾷ 

γὰρ ἡμᾶς ἔγχος ἐξαιτῶν πορεῖν).  

   Τα γεγονότα που τα έχουν αφηγηθεί αλλά δεν τα έχουμε δει, είναι συντριπτικά στις 

συγκεκριμένες τους λεπτομέρειες, ενώ τα συναισθήματα που διεγείρουν στην ψυχή 

του κάθε ακροατή τον καθιστούν μέτοχο στα τραγικά πάθη των ηρώων. Ο Οιδίπους 

με μία φοβερή κραυγή ΄΄ σαν κάποιος να του έδειχνε το δρόμο΄΄ (1260. ὡς ὑφηγητοῦ 

τινος) έσπρωξε τη δίφυλλη θύρα και εισήλθε στο δωμάτιο της Ιοκάστης. Αμέσως 

αντικρίζει μαζί με όλους τους άλλους τη γυναίκα του κρεμασμένη, δεμένη με πλεκτό 

σχοινί (1263-64. οὗ δὴ κρεμαστὴν τὴν γυναῖκ᾽ ἐσείδομεν, πλεκταῖσιν αἰώραισιν 

ἐμπεπλεγμένην). Στο θέαμά της ο ήρωας βγάζει στεναγμό ανατριχιαστικό, λύνει την 

κρεμαστή αγχόνη (1266.κρεμαστὴν ἀρτάνην) και το σώμα της μητέρας και συζύγου 

του σωριάζεται στη γη (1266.ἐπεὶ δὲ γῇ  ἔκειτο τλήμων). Μόλις ο Οιδίπους 

συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να αντέξει τον αβάσταχτο πόνο της καθημερινότητας, 

αποφασίζει να απαλλαγεί από τις λειτουργίες της όρασης και της σκέψης, οι οποίες 

μέχρι πρότινος  τον κρατούσαν έρμαιο των γνωστικών του ψευδαισθήσεων. 

            Εξάγγελος    ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους  

                               περόνας ἀπ᾽ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο,  

                                     ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων,                            1270 

                               αὐδῶν τοιαῦθ᾽, ὁθούνεκ᾽ οὐκ ὄψοιντό νιν
209

  

                               οὔθ᾽ οἷ᾽ ἔπασχεν οὔθ᾽ ὁποῖ᾽ ἔδρα κακά,  

                               ἀλλ᾽ ἐν σκότῳ τὸ λοιπὸν οὓς μὲν οὐκ ἔδει  

                               ὀψοίαθ᾽, οὓς δ᾽ ἔχρῃζεν οὐ γνωσοίατο.  

                                                                                                                                                                      
αφού εκείνη βρισκόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες τις οποίες αργότερα ο Οιδίπους υποχρεώνεται να 

ανοίξει διάπλατα.  
209

 Calder 1959: Η αντωνυμία τοιαῦθ᾽δεν αναφέρεται σε ότι συμβαίνει πριν, αλλά χρησιμοποιείται 

επιρρηματικά. 
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                                     τοιαῦτ᾽ ἐφυμνῶν πολλάκις τε κοὐχ ἅπαξ                           1275 

                               ἤρασσ᾽ ἐπαίρων βλέφαρα. φοίνιαι δ᾽ ὁμοῦ  

                               γλῆναι γένει᾽ ἔτελλον, οὐδ᾽ ἀνίεσαν  

                               φόνου μυδώσας σταγόνας, ἀλλ᾽ ὁμοῦ μέλας  

                               ὄμβρος χαλάζης αἱματοῦς ἐτέγγετο. 

Ο ήρωας χωρίς να χάνει καιρό, αρπάζει τις χρυσές περόνες από το φόρεμα της 

Ιοκάστης (1268-69) και αρχίζει να χτυπά πολλές φορές με μανία τους βολβούς των 

ματιών του (1270), λέγοντας ότι αυτά προηγουμένως έβλεπαν εκείνους που δεν 

έπρεπε (1273), ενώ δεν κατόρθωσαν να αναγνωρίσουν αυτούς που ο ίδιος ήθελε να 

αναγνωρίσει (1274)
210

. Στο μέλλον τέτοιες ενέργειες θα πραγματώνονται μέσα σε 

απόλυτο σκοτάδι
211

. Η εκούσια και σκόπιμη φύση της σωματικής αναπηρίας εδώ 

εκφράζει ευρύτερα και με ακραίους όρους την απομόνωση του πρωταγωνιστή κατά 

το τελικό στάδιο ως θύματος και ενόχου για τα αμαρτήματα περασμένων καιρών. Η 

τελική τύφλωση του Οιδίποδα- η οποία του προσδίδει μία τραγική ομοιότητα με τον 

Τειρεσία, τον τυφλό μάντη και μοναδικό πρόσωπο που κατέχει την αλήθεια εξ’ 

αρχής- φανερώνει με τρόπο συμβολικό ότι οι σταθερές πεποιθήσεις του ήταν 

παραπλανητικές και ψευδείς. Εντούτοις ο πιο τραγικός άνθρωπος της Αθηναϊκής 

σκηνής, ο Θηβαίος μυθικός βασιλιάς Οιδίποδας, στέκει τώρα μπροστά στους θεατές 

χωρίς να τους βλέπει και αντί για δάκρυα βγάζει (1276-79) «αίμα» από τα μάτια του.  

Όταν το κοινό αντικρίζει πάνω στη σκηνή τον ήρωα σε τέτοια τραγική κατάσταση, ο 

φόβος και ο έλεος αποκορυφώνονται. Την ίδια στιγμή φωτίζεται η σκηνή από το φως 

της αλήθειας, το τόσο δυνατό που οι ανθρώπινοι οφθαλμοί δεν είναι σε θέση να 

αντέξουν τη λάμψη του
212

. 

   Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η γλώσσα με την οποία περιγράφεται η 

τύφλωση εμπεριέχει σεξουαλικούς συνειρμούς που προσθέτουν βάθος στη σημασία 

της σκηνής τόσο ως μία μοιραία αναπαράσταση της βραδιάςν του γάμου, όσο και ως 

μίας καταστροφικής διαστροφής τουν «ιερού γάμου» μεταξύ βασιλιά και βασίλισσας 

που θα εξασφάλιζε αφθονία και γονιμότητα για τη χώρα
213

. Ενδέχεται επίσης τα 

λόγια του αγγελιαφόρου στο στίχο (1281.)΄΄ ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ συμμιγῆ κακά΄΄ να 

υποδηλώνουν τη σεξουαλική «μείξη» στη συνουσία μεταξύ των συζύγων. Ωστόσο 

                                                           
210

 Η φράση οὓς μὲν οὐκ ἔδει (1273) αναφέρειται στα παιδιά του Οιδίποδα, ενώ η φράση οὓς δ᾽ 

ἔχρῃζεν (1274) στους γονείς του. 
211

 Dawe 1991,316: Το ἐν σκότῳ (1273) δηλώνει την ίδια κατάσταση όπως το οὐκ με το ὄψοιντο 

(1271) αλλά με αυτοσαρκαστική ωμότητα. 
212

 Ιωαννίδη 1988,32 
213

 Segal 2001,153 
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είναι χρήσιμο να εξετάσουμε εν συντομία εάν η αυτοτύφλωση του Οιδίποδα είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με την αιμομιξία και αν είναι να προσδιορίσουμε τη φύση της 

σχέσεως μεταξύ αιμομιξίας και αυτοτύφλωσης. Οι πρώτοι μελετητές που 

υποστηρίζουν αυτήν την άποψη φαίνεται να είναι ο Δίων ο Χρυσόστομος (x29f) και ο 

Αιλιανός (NAiii47) οι οποίοι χλευάζουν την αυτοεπιθετικότητα του Οιδίποδα και την 

θεωρούν μία ανόητη ή ακόμη τρελή πράξη. Σύγχρονοι μελετητές συνδέουν επίσης 

την αυτοτύφλωση κατά κύριο λόγο με την αιμομιξία, αν καιν ο Crusius παρατήρησε 

ότι η αυτοτύφλωση, θεωρούμενη ως μία τιμωρία δεν ταιριάζει και τόσο με το 

έγκλημα της αιμομιξίας. Την ίδια γνώμη υιοθετεί και ο Freud, ο οποίος ερμήνευσε 

την εκούσια τύφλωση του Οιδίποδα ως ένα είδος συμβολικού αυτοευνουχισμού στον 

οποίο τα μάτια τείνουν να αντιπροωπεύουν τα γεννητικά όργανα. Παρά τις διάφορες 

απόψεις που προτάθηκαν, η πράξη αυτή του ήρωα δεν αναπαριστά έναν παραδοσιακό 

τύπο τιμωρίας καθώς ο Σοφοκλής δεν αναφέρεται σε άλλες ιστορίες τύφλωσης που 

οφείλονται σε σεξουαλικά παραπτώματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν 

ενήμερος για τις πολλές παραδόσεις στις οποίες η τύφλωση είναι μία τιμωρία για 

σεξουαλικές αμαρτίες
214

. 

  Ο λόγος του αγγελιαφόρου τελειώνει με τα μοτίβα της όρασης και του θεάματος 

καθώς μας προετοιμάζει για την είσοδο του συντετριμμένου πλέον Οιδίποδα. Η 

χθεσινή μόλις ευτυχία μέσα σε μία ημέρα έγινε δυστυχία. Ο πονεμένος βασιλιάς δεν 

φαίνεται να αγανακτεί με το βαρύ χτύπημα της μοίρας. Αντιθέτως φωνάζει κάποιον 

να του ανοίξει τη θύρα για να δείξει σε όλους τους Θηβαίους την κατάντια του (1287-

89). Στην ουσία ο Οιδίποδας κάνει μία συμβολική αναπαράσταση του εαυτού του και 

φέρνει στο φως αυτό που υπήρχε πάντα όμως εκείνος αγνοούσε, την δική του 

τύφλωση. Μόλις ο ίδιος προβάλλει στην κεντρική πύλη του ανακτόρου με ματωμένο 

πρόσωπο, ο χορός είναι ο πρώτος που αντιδρά σε αυτό το φρικτό θέαμα (1297-99) «ὦ 

δεινὸν ἰδεῖν πάθος ἀνθρώποις, ὦ δεινότατον πάντων ὅσ᾽ ἐγὼ προσέκυρσ᾽ ἤδη». 

Μέσω των έντονων κραυγών του (1303.φεῦ φεῦ, δύσταν᾽) εκφράζει άμεση εμπλοκή 

με τον Οιδίποδα και συμπαράσταση στα πάθη του. Αρχικά ο χορός εκλαμβάνει την 

τύφλωση είτε ως μανία (1300), είτε ως την προσβολή κάποιου ισχυρού δαίμονος και 

τρέμει με φρίκη που κάνει δύσκολο γι’ αυτόν να κοιτάξει κατά πρόσωπο τον 
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Οιδίποδα. Παρ’ όλα αυτά δεν αποτραβιέται από τον ήρωα, αλλά αντιθέτως 

ανυπομονεί να μάθει περισσότερα σχετικά με τα κίνητρά του (1297-1306)
215

. 

   Στον κρίσιμο λυρικό διάλογο που ακολουθεί μεταξύ Οιδίποδος και χορού φαίνεται 

η από κοινού συντριβή τους, μέσα από την ανασκόπηση ορισμένων στιγμών της ζωής 

του ήρωα, με αποκορύφωμα την αυτοτύφλωσή του. Ο Οιδίπους μοιραζόμενος τώρα 

με το χορό τις σκέψεις του, εκφράζει και ένα νέο επίπεδο συναισθημάτων εν 

αντιθέσει με τον προηγούμενο αυτοέλεγχο και έναν νέο δεσμό συμπάθειας και 

ανθρωπισμού, σε αντίθεση με την  προηγούμενη δεσποτική απόσταση
216

. Αντί για 

τον ένδοξο και ευτυχή βασιλιά του προλόγου, βλέπουμε έναν τυφλό που πάσχει με 

αγωνία τη μοίρα του. 

          Οιδίπους      αἰαῖ αἰαῖ, δύστανος ἐγώ,  

                               ποῖ γᾶς φέρομαι τλάμων; πᾷ μοι  

                               φθογγὰ διαπωτᾶται φοράδην;                                            1310 

                               ἰὼ δαῖμον, ἵν᾽ ἐξήλλου. 

 Ο Οιδίπους μιλάει για τις κινήσεις του, τη φωνή και το πεπρωμένο του σαν να ήταν 

πράγματα ξένα για’ κείνον, εντελώς πέρα από τον έλεγχό του. Ο άνδρας, ο οποίος 

σύμφωνα με τον Τειρεσία δεν γνώριζε σε τι συμφορά βρισκόταν ή τη σχέση του με 

τον πιο στενό του συγγενή (367,413-15), τώρα στην φυσική του τυφλότητα 

κυριολεκτικά δεν γνωρίζει σε ποιο μέρος της γης βαδίζει (1309). Έτσι αρχίζει να 

απομακρύνεται η μεταφορική τυφλότητα της ψευδααίσθησης και τη θέση της 

αντικαθιστά η αληθινότερη θέαση της ζωής του. Οι γοεροί στεναγμοί και οι 

ερωτήσεις υπαρξιακής φύσεως, εκφράζουν την αίσθηση ότι ο Οιδίπους δεν είναι 

πλέον ενεργή δύναμη, αλλά καθαρά παθητική. Αυτή η εντύπωση ενισχύεται και 

στους στίχους (1313-18) όταν ο ίδιος αποκαλεί το σκοτάδι που τον περιβάλλει  

1313-14.«σκότου νέφος ἐμὸν ἀπότροπον» και από την αναφορά στον πόνο που 

τρυπάει τα μάτια και τα αυτιά μαζί. Η αφύσικη αυτή παθητικότητα φτάνει στο 

αποκορύφωμά της, όταν ο Οιδίπους αναγνωρίζει τη σταθερή παρουσία του χορού στη 

φροντίδα ενός τυφλού ανθρώπου όπως στη δική του περίπτωση (1323.ὑπομένεις με 

τὸν τυφλὸν κηδεύων). Πρόκειται για μία ένδειξη αδυναμίας και απόλυτης εξάρτησης 

από τους άλλους που δικαιολογείται από τη θλίψη της διπλής του συμφοράς (1320. 

διπλᾶ φορεῖν κακά). 
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   Ακολούθως ο χορός υπενθυμίζει σε εμάς αλλά και στον Οιδίποδα ότι μέρος της 

παρούσας καταστροφικής κατάστασης, η τύφλωσή του, είναι αποτέλεσμα δικής του 

επιλογής αμέσως μετά την αναγνώριση της αλήθειας. Απομένει τώρα στον 

εκπρόσωπο του χορού να μάθει πώς τόλμησε να σβήσει το φως των ματιών του και 

θέτει την ερώτηση (1328.τίς σ᾽ ἐπῆρε δαιμόνων;)
217

. Ο Οιδίπους αντίστοιχα παρέχει 

μία άμεση απάντηση, η οποία αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. 

           Οιδίπους     Ἀπόλλων τάδ᾽ ἦν, Ἀπόλλων, φίλοι,  

                              ὁ κακὰ κακὰ τελῶν ἐμὰ τάδ᾽ ἐμὰ πάθεα.                            1330 

                              ἔπαισε δ᾽ αὐτόχειρ νιν οὔτις, ἀλλ᾽ ἐγὼ τλάμων. 

  Ισχυρίζεται ότι ο Απόλλων τον έριξε σε αυτά τα φρικτά πάθη, αναλαμβάνει ωστόσο 

την ευθύνη της τυφλώσεώς του. Ο ίδιος επιβεβαιώνει αυτό που ο αγγελιαφόρος έχει 

ήδη πει σε εμάς στο στίχο (1231.αὐθαίρετοι):΄΄η δράση προκλήθηκε από τον ίδιο΄΄ 

και λίγες γραμμές αργότερα ο χορός τον κατακρίνει γι’ αυτό. Ο Οιδίπους έχοντας 

αναγνωρίσει ότι η ζωή του έχει ως τώρα στηριχθεί σε μία φρικτή ψευδαίσθηση, 

παίρνει εν γνώσει του την απόφαση να αλλάξει την πορεία της ριζικά. Παρακαλεί 

επίμονα να εξοριστεί από τη Θήβα όσο το δυνατό γρηγορότερα, γιατί γνωρίζει ότι η 

παρουσία του είναι ολέθριο πλήγμα για την πόλη
218

.  

          Οιδίπους      ἀπάγετ᾽, ὦ φίλοι, τὸν μέγ᾽ ὀλέθριον  

                              τὸν καταρατότατον, ἔτι δὲ καὶ θεοῖς  

                              ἐχθρότατον βροτῶν.                                                             1345 

Σε απάντησή του ο χορός τον χαρακτηρίζει διπλά δυστυχισμένο (1344. δείλαιε τοῦ 

νοῦ τῆς τε συμφορᾶς ἴσον) και εκφράζει μία ανεκπλήρωτη ευχή (1345. ὡς σ᾽ ἠθέλησα 

μηδέ γ᾽ ἂν γνῶναί ποτε= πόσο θα’ θελα να μην σε είχα γνωρίσει ποτέ). Ο Οιδίπους 

βρισκόμενος σε αδιέξοδο λόγω της δεινής του κατάστασης, καταριέται τον άνθρωπο 

εκείνο που του έλυσε τα άγρια δεσμά από τα πόδια του και τον διαφύλαξε από τον 

θάνατο.   

          Οιδίπους      ὄλοιθ᾽ ὅστις ἦν, ὃς ἀγρίας πέδας                 

                                 μονάδ᾽ ἐπιποδίας ἔλυσ᾽ μ᾽ ἀπό τε φόνου                            1350 

                              ἔρυτο κἀνέσωσεν, οὐδὲν εἰς χάριν πράσσων. 

Γιατί αν πέθαινε μικρός θα γλίτωνε από τις συμφορές της ζωής του και ούτε θα 

γινόταν φονιάς του πατέρα του (1357), ούτε άντρας εκείνης που τον γέννησε (1358). 
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 Με την ερώτηση αυτή ο χορός του Σοφοκλή δείχνει να αναγνωρίζει το καρτερικό πνεύμα του 

Οιδίποδα. 
218

 Στην ντροπή των φρικτών πράξεων, ο Οιδίποδας δεν παραθέτει όπως θα μπορούσε το ελαφρυντικό 

της αγνοίας των καταστάσεων. 
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Όταν ο χορός καλοπροαίρετα συμφωνεί ότι (1367-68) ΄΄θα ήταν προτιμότερο να είχε 

πεθάνει παρά να ζει τυφλός΄΄, εκείνος απαντά κοφτά (1369-70) «Μην προσπαθείς να 

με διδάξεις ή να με συμβολέψεις πως ότι έκανα δεν έγινε για το καλύτερο». Από το 

σημείο αυτό αρχίζει να παραθέτει λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους έφτασε 

στην απόφαση να βγάλει τα μάτια του με τα ίδια του τα χέρια. 

 

          Οιδίπους      ἐγὼ γὰρ οὐκ οἶδ᾽ ὄμμασιν ποίοις βλέπων  

                              πατέρα ποτ᾽ ἂν προσεῖδον εἰς Ἅιδου μολὼν  

                              οὐδ᾽ αὖ τάλαιναν μητέρ᾽, οἷν ἐμοὶ δυοῖν  

                              ἔργ᾽ ἐστὶ κρείσσον᾽ ἀγχόνης εἰργασμένα.  

                              ἡ τέκνων δῆτ᾽ ὄψις ἦν ἐφίμερος,  

                              βλαστοῦσ᾽ ὅπως ἔβλαστε, προσλεύσσειν ἐμοί;  

                              οὐ δῆτα τοῖς γ᾽ ἐμοῖσιν ὀφθαλμοῖς ποτε:  

                              οὐδ᾽ ἄστυ γ᾽ οὐδὲ πύργος οὐδὲ δαιμόνων  

                              ἀγάλμαθ᾽ ἱερά, τῶν ὁ παντλήμων ἐγὼ  

                              κάλλιστ᾽ ἀνὴρ εἷς ἔν γε ταῖς  Θήβαις τραφεὶς                    1380 

                              ἀπεστέρησ᾽ ἐμαυτόν, αὐτὸς ἐννέπων  

                              ὠθεῖν ἅπαντας τὸν ἀσεβῆ, τὸν ἐκ θεῶν  

                              φανέντ᾽ ἄναγνον καὶ γένους τοῦ Λαΐου.  

 

Πρωτίστως αναφέρει ότι αν είχε επιλέξει το θάνατο δεν θα μπορούσε να αντικρίσει 

κατά πρόσωπο τον πατέρα του, ούτε τη δύστυχη όπως την αποκαλεί μητέρα του στον 

κάτω κόσμο (1371-74). Σε κάθε περίπτωση η βαρύτητα των δύο αμαρτημάτων του 

είναι μέγιστη για να τιμωρηθεί μόνο με θάνατο. Έπειτα ποιά ευχαρίστηση μπορούσε 

να πάρει κοιτάζοντας τα γεννημένα από αιμομιξία παιδία στον κόσμο αυτό (1375-77), 

ή τα ιερά αγάλματα των θεών (1378-79) ή ακόμη την πόλη της Θήβας από την οποία 

εξόρισε τον εαυτό του (1380-83); Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι ο μυθικός 

βασιλιάς έχοντας επιβιώσει μετά τη φρικτή ανακάλυψη της αλήθειας, αποφασίζει να 

τιμωρήσει τον εαυτό του με τύφλωση και όχι με θάνατο. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

παράδειγμα ηρωικής καρτερίας για τον Οιδίποδα, ο οποίος παίρνει συνειδητά το 

θάρρος να επιστρέψει τυφλός στη σκηνή και να αναλάβει την ευθύνη όσων έπραξε εν 

αγνοία του. Έτσι λοιπόν δεν ακολουθεί ούτε το επικό πρότυπο του ημίθεου Ηρακλή, 

όπως κάνει ο Αχιλλέας που διαλέγει θάνατο στο άνθος της δύναμης και της ομορφιάς 

του και έτσι κερδίζει ἄφθιτον κλέος, ούτε το παλαιότερο τραγικό πρότυπο μορφών 
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όπως ο Αίας, που προτιμούν τον θάνατο αντί για την ντροπή και την ατίμωση. 

Ενδεχομένως γι’ αυτό το λόγο βλέπουμε στο τέλος να έχει ακόμη μέλλον η ζωή του 

Οιδίποδος
219

.  

 Παρακάτω στους στίχους (1386-90) ο ήρωας του Σοφοκλή θα εκφράσει την ευχή, 

μακάρι εκτός από την δύναμη της όρασης να μπορούσε να χάσει τη δύναμη της 

ακοής. Ο Οιδίπους αγωνίζεται ακόμη να συμβιβασθεί με τη νέα του ταυτότητα και 

μέρος του αγώνα του είναι η αναζήτηση αυτογνωσίας μέσω της ανασκόπησης της 

ζωής του. 

            Οιδίπους      ἰὼ Κιθαιρών, τί μ᾽ ἐδέχου; τί μ᾽ οὐ λαβὼν  

                              ἔκτεινας εὐθύς, ὡς ἔδειξα μήποτε  

                              ἐμαυτὸν ἀνθρώποισιν ἔνθεν ἦ γεγώς;  

                              ὦΠόλυβε καὶ Κόρινθε καὶ τὰ πάτρια  

                              λόγῳ παλαιὰ δώμαθ᾽, οἷον ἆρά με                                       1395 

                              κάλλος κακῶν ὕπουλον ἐξεθρέψατε:  

                              νῦν γὰρ κακός τ᾽ ὢν κἀκ κακῶν εὑρίσκομαι.  

                              ὦ τρεῖς κέλευθοι καὶ κεκρυμμένη νάπη  

                              δρυμός τε καὶ στενωπὸς ἐν τριπλαῖς ὁδοῖς, 

                              αἳ τοὐμὸν αἷμα τῶν ἐμῶν χειρῶν ἄπο                                  1400 

                              ἐπίετε πατρός, ἆρά μου μέμνησθ᾽ ἔτι  

                              οἷ᾽ ἔργα δράσας ὑμὶν εἶτα δεῦρ᾽ ἰὼν  

                              ὁποῖ᾽ ἔπρασσον αὖθις; ᾧ γάμοι γάμοι,  

                              ἐφύσαθ᾽ ἡμᾶς, καὶ φυτεύσαντες πάλιν  

                              ἀνεῖτε ταὐτοῦ σπέρμα, κἀπεδείξατε                                    1405 

                              πατέρας, ἀδελφούς, παῖδας, αἷμ᾽ ἐμφύλιον,  

                              νύμφας, γυναῖκας μητέρας τε, χὠπόσα  

                              αἴσχιστ᾽ ἐν ἀνθρώποισιν ἔργα γίγνεται. 

 

   Η σκέψη του επανέρχεται σ’ όλους τους τόπους που υπήρξαν μάρτυρες της ζωής 

του: στον Κιθαιρώνα που τον περισυνέλεξε και τον έσωσε (1391-93), στην Κόρινθο  

και στο ανάκτορο του Πόλυβου, την εν ονόματι μόνο πατρική του κατοικία όπου τον 

ανέθρεψε και που μόλυνε μία πληγή κρυφή (1394-96), στον δρόμο που συνάντησε  

έναν ΄΄άγνωστο΄΄ και τον σκότωσε, ο οποίος ήταν ο πατέρας του (1398-1403) και σ’ 
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αυτό το γάμο που τον έκανε να αποκτήσει παιδιά από την πραγματική μητέρα του, 

παιδιά-αδέρφια του πατέρα τους (1403-08)
220

. Στη συνέχεια ο Οιδίπους αφού 

εκφράσει ένα ρητό 1409.΄΄ οὐ γὰρ αὐδᾶν ἔσθ᾽ ἃ μηδὲ δρᾶν καλόν΄΄ (δεν πρέπει κανείς 

να μιλά για πράγματα που δεν είναι έτοιμος να πράξει), επανέρχεται στο αρχικό του 

αίτημα που γνωστοποιήθηκε από τον αγγελιαφόρο στο στίχο (1290): να τον 

οδηγήσουν κάπου έξω από την πόλη και να τον κρύψουν από τη θέα των ανθρώπων 

(1410-12). Τα τελευταία λόγια της μακράς ομιλίας του, είναι από τα πιο σημαντικά 

ολόκληρης της τραγωδίας και αναδεικνύουν έναν άνθρωπο ξεχωριστό εν συγκρίσει 

με τους υπόλοιπους πολίτες. 

          Οιδίπους      ἴτ᾽, ἀξιώσατ᾽ ἀνδρὸς ἀθλίου θιγεῖν.  

                              πίθεσθε, μὴ δείσητε: τἀμὰ γὰρ κακὰ  

                              οὐδεὶς οἷός τε πλὴν ἐμοῦ φέρειν βροτῶν.                           1415 

Από ‘δω και πέρα προτρέπει τους Θηβαίους να τον αγγίξουν δίχως να φοβούνμται 

μήπως και τους μολύνει. Έτσι ο Οιδίπους σε αυτό το στάδιο της ζωής του, έχει 

διαχωρίσει τον εαυτό του από την μιασμένη πλευρά που ήταν κρυμμένη μέσα του για 

τόσο πολύ καιρό. Τώρα στο μέσο της ταπείνωσής του μας αποκαλύπτει την υπέρτατή 

του ευγένεια, αυτή την ευγένεια που είναι χαρακτηριστικό της γενιάς του. Στο σημείο 

αυτό ακριβώς ο χορός αναγγέλλει την εμφάνιση του Κρέοντα, ανακουφισμένος που 

δεν χρειάζεται να πάρει ο ίδιος κάποια απόφαση για τη ζωή του ήρωα. 

          Χορός          ἀλλ᾽ ὧν ἐπαιτεῖς εἰς δέον πάρεσθ᾽ ὅδε  

                               Κρέων τὸ πράσσειν καὶ τὸ βουλεύειν, ἐπεὶ  

                               χώρας λέλειπται μοῦνος ἀντὶ σοῦ φύλαξ. 

Επισήμως ο Κρέων έχει αντικαταστήσει τον Οιδίποδα ως βασιλιάς, του οποίου ο 

ρόλος είναι να εξασφαλίσει τις αρμονικές σχέσεις ανάμεσα στον ανθρώπινο κόσμο 

και τις δυνάμεις της φύσης από τις οποίες εξαρτάται τώρα η ζωή της πόλης (1418)
221

. 

Ο Οιδίπους, έχοντας γνώση για τα σφάλματα που ο ίδιος διέπραξε άθελά του, 

αντιμετωπίζει τον αδερφό της γυναίκας και μητέρας του με αίσθημα ντροπής για την 

άδικη συμπεριφορά που τήρησε απέναντί του (1419-21). Ο Κρέων όμως σέβεται το 

πάθημα του συζύγου και γιου της αδερφής του και μολονότι αμέτοχος στον πόνο του, 

του φέρεται με αληθινή γενναιοφροσύνη διακηρύσσοντας ότι: οὐχ ὡς γελαστής, 

Οἰδίπους, ἐλήλυθα/ οὐδ᾽ ὡς ὀνειδιῶν τι τῶν πάρος κακῶν (1422-23). Ωστόσο 
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κατηγορεί τους Θηβαίους γιατί δεν έστειλαν στα ανάκτορα αυτόν που αποκαλεί 

«μίασμα» (1426.ἄγος) και πως έχουν εκτεθειμένο ένα μολυσμένο άτομο στο φως του 

ήλιου (1425-28). Είναι χρήσιμο εδώ να επισημάνουμε ότι οι εκτιμήσεις ορισμένων 

μελετητών συγκλίνουν στην παρουσίαση του Κρέοντα σαν ανθρώπινου, νοήμονα και 

συμπαθητικού, συνεπώς πολύ διαφορετικού από τον Κρέοντα της Αντιγόνης και του 

Οιδίποδος επί κολωνώ, ο οποίος ενεργεί σαν αληθινός τύραννος. Στην παρούσα 

περίπτωση είναι συμπαθητικός, γιατί ενώ είναι εκτεθειμένος στις παράφρονες 

κατηγορίες του γαμπρού του, δεν εκδηλώνει μετά την πτώση καμία μνησικακία
222

. 

Αντιθέτως αν και βασιλιάς συμπεριφέρεται με ευπρέπεια και σεμνότητα δείχνοντας 

πρόθυμος να βοηθήσει τον Οιδίποδα τις δύσκολες αυτές ώρες. Ο ήρωας του Σοφοκλή 

αφού αναγνωρίσει τις αγαθές προθέσεις του Κρέοντα (1432-34), επαναλαμβάνει 

εκείνο που είχε ζητήσει για τον εαυτό του από τον χορό. Δηλαδή να εκδιωχθεί από 

την πόλη ή να θανατωθεί και με αυτόν τον τρόπο να εκπληρώσει την δική του κατάρα 

και ό,τι είχε εκλάβει ως εντολή του Απόλλωνος (1436-37. ῥῖψόν με γῆς ἐκ τῆσδ᾽ ὅσον 

τάχισθ᾽, ὅπου θνητῶν φανοῦμαι μηδενὸς προσήγορος). Ενώ ο Οιδίπους είναι 

ανυπόμονος να πραγματωθεί η εκδίωξή του το συντομότερο δυνατόν (1436), ο 

Κρέων είναι προσεκτικός και αβέβαιος. Καθιστά ξεκάθαρη την αποφασιστικότητά  

του να συμβουλευτεί το Δελφικό μαντείο πριν αναλάβει δράση (1438-39. ἔδρασ᾽ ἂν 

εὖ τοῦτ᾽ ἴσθ᾽ ἄν, εἰ μὴ τοῦ θεοῦ  πρώτιστ᾽ ἔχρῃζον ἐκμαθεῖν τί πρακτέαν)
223

. Ο 

Οιδίπους όμως πιστεύει ότι γνωρίζει καλά την απάντηση του θεού και μέσα στην 

ταπείνωσή του κραυγάζει (1440-41. ἀλλ᾽ ἥ γ᾽ ἐκείνου πᾶσ᾽ ἐδηλώθη φάτις,  τὸν 

πατροφόντην,τὸν ἀσεβῆ μ᾽ ἀπολλύναι). Με μία ψυχρή ωμότητα ο Κρέων 

επιβεβαιώνει ότι η ιδέα να σκοτώσουν τον Οιδίποδα έχει καλά εξεταστεί, αλλά 

έπρεπε πρώτα να μάθουν την απάντηση του μαντείου (1442-43. οὕτως ἐλέχθη ταῦθ᾽: 

ὅμως δ᾽ ἵν᾽ ἕσταμεν χρείας, ἄμεινον ἐκμαθεῖν τι δραστέον). Ταπεινωμένος ο Οιδίπους 

διερωτάται αν άξιζε πράγματι τον κόπο να συμβουλευτεί το θεό για έναν άνθρωπο 

τόσο αξιολύπητο και ο Κρέων με ένα δηκτικό τόνο του αντιλέγει: (1445. καὶ γὰρ σὺ 

νῦν τἂν τῷ θεῷ πίστιν φέροις). Στον μακρύ μονόλογο που ακολουθεί (1446-75) ο 

Οιδίπους ικετεύει τον νέο βασιλιά να του εκπληρώσει τέσσερις επιθυμίες οι οποίες 

σχετίζονται τόσο με τον ίδιο όσο και με τον οικογενειακό του περίγυρο. Αρχικά 
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παρακαλεί τον Κρέοντα να θάψει την Ιοκάστη όπως θεωρεί εκείνος ότι αρμόζει 

καλύτερα στην αδερφή του. 

          Οιδίπους      καὶ σοί γ᾽ ἐπισκήπτω τε καὶ προστέψομαι,  

                              τῆς μὲν κατ᾽ οἴκους αὐτὸς ὃν θέλεις τάφον                         1447 

                              θοῦ: καὶ γὰρ ὀρθῶς τῶν γε σῶν τελεῖς ὕπερ: 

 Στη συνέχεια ζητά κατ’ επανάληψη να τον αφήσουν να κατοικεί στον άγριο 

Κιθαιρώνα, το μέρος εκείνο όπου οι γονείς του προόρισαν για τον θάνατό του (1449-

54). Ωστόσο η ίδια η επιβίωσή του, η αποφυγή του θανάτου για τον οποίο 

προοριζόταν κατά τη βρεφική του ηλικία, σηματοδοτεί τη ζωή της οδύνης για την 

οποία είχε προοριστεί (1456-58). Ο Οιδίπους τώρα, επειδή έχει περιέλθει στη 

σκληρότερη συμφορά, γίνεται ένα είδος μάντη-προφήτη: 

            Οιδίπους      καίτοι τοσοῦτόν γ᾽ οἶδα, μήτε μ᾽ ἂν νόσον  

                              μήτ᾽ ἄλλο πέρσαι μηδέν: οὐ γὰρ ἄν ποτε  

                              θνῄσκων ἐσώθην, μὴ 'πί τῳ δεινῷ κακῷ.  

                              ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἡμῶν μοῖρ᾽, ὅποιπερ εἶσ᾽, ἴτω: 

Βρισκόμενος στους κόλπους της απόλυτης μοναξιάς, ο τραγικός ήρωας 

αντιλαμβάνεται ότι η μοίρα του είναι κάτι το εξαιρετικό. Όμως επειδή θεωρείται 

μισημένος από τους θεούς, προκαλώντας φρίκη στους ανθρώπους, δεν βλέπει το 

ένδοξο τέλος του που διαγράφεται και θα αποκαλυφθεί αργότερα
224

. Ο Οιδίπους 

τώρα προσφωνώντας τον Κρέοντα με το όνομά του για πρώτη φορά στη σκηνή 

(1459), του ζητάει με πνεύμα εγκαρτέρησης να προσέξει τα παιδιά του· όχι τους γιους 

του Ετεοκλή και Πολυνείκη – που είναι άντρες και μπορούν πάντα να αγωνίζονται 

ενάντια στην τύχη- αλλά τις «δύο άθλιες και άξιες οίκτου κόρες του», την Αντιγόνη 

και την Ισμήνη, που πάντα μοιράζονταν το τραπέζι του (1459-65). 

            Οιδίπους      παίδων δὲ τῶν μὲν ἀρσένων μή μοι, Κρέων,  

                              προσθῇ μέριμναν: ἄνδρες εἰσίν, ὥστε μὴ                            1460 

                              σπάνιν ποτὲ σχεῖν, ἔνθ᾽ ἂν ὦσι, τοῦ βίου:  

                                    ταῖν δ᾽ ἀθλίαιν οἰκτραῖν τε παρθένοιν ἐμαῖν,  

                              αἷν οὔποθ᾽ ἡμὴ χωρὶς ἐστάθη βορᾶς  

                              τράπεζ᾽ ἄνευ τοῦδ᾽ ἀνδρός, ἀλλ᾽ ὅσων ἐγὼ  

                              ψαύοιμι, πάντων τῶνδ᾽ ἀεὶ μετειχέτην                                1465     

                                                           
224
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   Τα λόγια αυτά υποδεικνύουν τη στοργική διάσταση του Οιδίποδος και την 

υπευθυνότητά του έναντι της οικογένειάς του όπως και έναντι της πόλης. Ιδιαίτερη 

συγκίνηση προκαλεί στους θεατές το σημείο εκείνο όπου ο Οιδίποδας παρακαλεί τον 

Κρέοντα να του επιτρέψει να αγκαλιάσει για στερνή φορά τις δύο αγαπημένες του 

κόρες (1466-67.καὶ μάλιστα μὲν χεροῖν ψαῦσαί μ᾽ ἔασον κἀποκλαύσασθαι κακά). 

Προτού καν να ολοκληρώσει τη φράση του (1470. δοκοῖμ᾽ ἔχειν σφᾶς, ὥσπερ ἡνίκ᾽ 

ἔβλεπον), ακούει τους λυγμούς της Ισμήνης και της Αντιγόνης (1472-73) που ο 

Κρέων διέταξε προνοητικά α φέρουν στον πατέρα τους. Ο Οιδίπους στρέφεται τώρα 

προς τις κόρες του και με νέο μακρύ μονόλογο προσπαθεί εμμέσως να δικαιολογηθεί 

για όσα συνέβησαν εν αγνοία του, να τις προετοιμάσει για τα δύσκολα χρόνια που 

έρχονται, καθώς όλοι θα τις αποφεύγουν κι εκείνες θα ντρέπονται δια βίου εξαιτίας 

του πατέρα τους (1480-95). 

          Οιδίπους      ὦ τέκνα, ποῦ ποτ᾽ ἐστέ; δεῦρ᾽ ἴτ᾽, ἔλθετε  

                              ὡς τὰς ἀδελφὰς τάσδε τὰς ἐμὰς χέρας,  

                              τοῦ φυτουργοῦ πατρὸς ὑμὶν ὧδ᾽ ὁρᾶν  

                              τὰ πρόσθε λαμπρὰ προυξένησαν ὄμματα
225

:  

                                 ὃς ὑμίν, ὦ τέκν᾽, οὔθ᾽ ὁρῶν οὔθ᾽ ἱστορῶν  

                              πατὴρ ἐφάνθην ἔνθεν αὐτὸς ἠρόθην.                                   1485 

                              καὶ σφὼ δακρύω: προσβλέπειν γὰρ οὐ σθένω:  

                              νοούμενος τὰ λοιπὰ τοῦ πικροῦ βίου,  

                              οἷον βιῶναι σφὼ πρὸς ἀνθρώπων χρεών.  

                              ποίας γὰρ ἀστῶν ἥξετ᾽ εἰς ὁμιλίας,  

                              ποίας δ᾽ ἑορτάς, ἔνθεν οὐ κεκλαυμέναι                               1490                                                                        

                              πρὸς οἶκον ἵξεσθ᾽ ἀντὶ τῆς θεωρίας;  

                              ἀλλ᾽ ἡνίκ᾽ ἂν δὴ πρὸς γάμων ἥκητ᾽ ἀκμάς,  

                              τίς οὗτος ἔσται, τίς παραρρίψει, τέκνα,  

                              τοιαῦτ᾽ ὀνείδη λαμβάνων, ἃ ταῖς ἐμαῖς  

                              γοναῖσιν ἔσται σφῷν θ᾽ ὁμοῦ δηλήματα;                                  1495 

   Ο Οιδίπους στο στίχο 1480 προσφωνεί  τα πραγματικά του παιδιά με την ίδια λέξη 

που είχε χρησιμοποιήσει στον πρώτο στίχο του έργου για τους Θηβαίους πολίτες (ὦ 

τέκνα), αλλά με τις φρικτές αντηχήσεις των μιασμάτων από την αιμομιξία και την 
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πατροκτονία, καθώς τα τέκνα εδώ συνδέονται με τις αδερφές στον επόμενο στίχο 

(1481). Εν αντιθέσει με την απόκρυψη της αιμομικτικής σχέσης στο παρελθόν και τη 

φρίκη του όταν αποκαλύφθηκε, ο Οιδίπους τώρα αντιμετωπίζει κατάματα το 

ανατριχιαστικό έγκλημά του, σε μία οικεία μεταφορά από τον κόσμο της γεωργίας
226

. 

Γεννημένες εκεί που η «σπορά» στον «διπλό αγρό» ήταν άνομα γόνιμη (1485), ο 

Οιδίπους προβλέπει την άθλια μοίρα γι’ αυτές τις κοπέλες (1487) περιφρονημένες απ’ 

όλους, διωγμένες απ’ όλες τις γιορτές, απ’ όλους τους χορούς και αναγκασμένες να 

γυρίζουν δακρυσμένες στο σπίτι (1490-91)
227

. Ποιός θα θελήσει να τις παντρευτεί ως 

γυναίκες όταν φτάσουν σε ηλικία κατάλληλη για γάμο (1491-95); θα πρέπει λοιπόν 

να γεράσουν μόνες, σαν άκαρπο χώμα (1501. χέρσους φθαρῆναι κἀγάμους ὑμᾶς 

χρεών.), χωρίς οικεία, χωρίς παιδιά, εξαιτίας του πατρικού εγκλήματος. Ο Οιδίπους 

αναμφίβολα δεν προβλέπει αυτό ακριβώς που θα γίνει, ότι δηλαδή ένας από τους 

γιους του Κρέοντα θα ερωτευθεί μία από τις κόρες του, την Αντιγόνη και γι’ αυτό 

απευθύνει ανανεωμένη την ικεσία στο γαμπρό του (1503-1510)
228

 . 

          Οιδίπους      ὦ παῖ Μενοικέως, ἀλλ᾽ ἐπεὶ μόνος πατὴρ  

                              ταύταιν λέλειψαι, νὼ γάρ, ὣ 'φυτεύσαμεν,  

                              ὀλώλαμεν δύ᾽ ὄντε, μή σφε περιίδῃς                                           1505 

                              πτωχὰς ἀνάνδρους ἐκγενεῖς ἀλωμένας,  

                              μηδ᾽ ἐξισώσῃς τάσδε τοῖς ἐμοῖς κακοῖς.  

                              ἀλλ᾽ οἴκτισόν σφας, ὧδε τηλικάσδ᾽ ὁρῶν  

                              πάντων ἐρήμους, πλὴν ὅσον τὸ σὸν μέρος.  

                              ξύννευσον, ὦ γενναῖε, σῇ ψαύσας χερί.                               1510 

Μέσα από τα λόγια του γίνεται φανερό ότι ο Οιδίπους, αντί να καταριέται τους γιους 

του, επικαλείται την ευθύνη της πατρότητας και ζητά τη βοήθεια του Κρέοντος 

«καθώς έχει μείνει ο μόνος πατέρας στα δύο αυτά κορίτσια». Αξίζει ωστόσο να 

σημειώσουμε ότι ο χορός, λίγο νωρίτερα, παρουσίασε τον Κρέοντα (με ανάλογο 

τρόπο) στον Οιδίποδα, ως εκείνον που «έχει μείνει μόνος κυβερνήτης αυτής της 

χώρας στη θέση του» (1418). Αναγνωρίζοντας την αδυναμία του, ο τύραννος των 

Θηβών παρακαλεί τον Κρέοντα «να μην εξισώσει τις κόρες του με τις δικές του 

συμφορές» (1507), ενώ ταυτόχρονα ονομάζει τον ίδιο «ευγενή» (1510)- πράγμα 

εντελώς αντίθετο από τις προσβολές του στην τελευταία τους συνάντηση- και ζητά να 
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αγγίξει το χέρι του (1510). Ο Κρέων χωρίς να δίνει καμία υπόσχεση, διακόπτει τις 

συγκινητικές παρακλήσεις του Οιδίποδα με αυτά τα λόγια μιας μοναδικής 

σκληρότητας: (1515. ἅλις ἵν᾽ ἐξήκεις δακρύων: ἀλλ᾽ ἴθι στέγης ἔσω. Στην τελευταία 

στιχομυθία ο Οιδίπους επιδιώκει για άλλη μία φορά να πείσει τον Κρέοντα 

προκειμένου να τον στείλει μακριά από τη χώρα, όμως εκείνος τον αφήνει 

βουτηγμένο στην αβεβαιότητα και εναποθέτει την αποδοχή του αιτήματός του στη 

δικαιοδοσία των θεών (1516-20). 

            Οιδίπους       πειστέον, κεἰ μηδὲν ἡδύ. 

            Κρέων            πάντα γὰρ καιρῷ καλά. 

          Οιδίπους       οἶσθ᾽ ἐφ᾽ οἷς οὖν εἶμι; 

          Κρέων             λέξεις, καὶ τότ᾽ εἴσομαι κλύων
229

. 

          Οιδίπους       γῆς μ᾽ ὅπως πέμψεις ἄποικον. 

            Κρέων            τοῦ θεοῦ μ᾽ αἰτεῖς δόσιν. 

          Οιδίπους       ἀλλὰ θεοῖς γ᾽ ἔχθιστος ἥκω. 

            Κρέων            τοιγαροῦν τεύξει τάχα. 

            Οιδίπους       φῂς τάδ᾽ οὖν; 

           Κρέων            ἃ μὴ φρονῶ γὰρ οὐ φιλῶ λέγειν μάτην. 

  

Όταν προς το τέλος ο νέος βασιλιάς των Θηβών λέει στον Οιδίποδα «δεν συνηθίζω 

να μιλώ μάταια για κάτι που δεν γνωρίζω» (1520), επαναλαμβάνει σχεδόν κατά λέξη 

ότι είχε πει για τον Τειρεσία όταν ο Οιδίπους τον είχε κατηγορήσει για συνωμοσία με 

τον μάντη (569). Προς τη λήξη της συνομιλίας μεταξύ αυτών των δύο, ο Οιδίπους 

συμφωνεί να οδηγηθεί μακριά (1521) και έτσι η σκηνή τελειώνει με μία οδυνηρή 

υπενθύμιση της απόλυτης φυσικής αδυναμίας του (1521-23): 

           Οιδίπους      ἄπαγέ νύν μ᾽ ἐντεῦθεν ἤδη. 

           Κρέων           στεῖχέ νυν, τέκνων δ᾽ ἀφοῦ. 

         Οιδίπους       μηδαμῶς ταύτας γ᾽ ἕλῃ μου. 

            Κρέων          πάντα μὴ βούλου κρατεῖν: 

                                  καὶ γὰρ ἁκράτησας οὔ σοι τῷ βίῳ ξυνέσπετο. 

Ο Οιδίποδας ικετεύει να μην του αποσπάσει τα παιδιά του, ενώ ο Κρέων στο 

αποκορύφωμα της εκδίκησης κραυγάζει. Με τους στίχους αυτούς, που σημειώνουν το 

τυπικό τέλος εκείνου του ρόλου ως βασιλέα των Θηβών με τον οποίο άρχισε, ο 

                                                           
229

Kamerbeek 1967,269: Ένας επίσημος τρόπος έκφρασης ότι ο Οιδίπους επιθυμεί να ακούσει αυτές 

τις προϋποθέσεις. 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bi%2Fw%7C&la=greek&can=bi%2Fw%7C0&prior=tw=%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cune%2Fspeto&la=greek&can=cune%2Fspeto0&prior=bi/w%7C
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ήρωας του Σοφοκλή οδηγείται σιγά σιγά στο παλάτι, ενώ οι ακόλουθοι του Κρέοντος 

οδηγούν τις κόρες του εκτός σκηνής
230

. 

   Συνεπώς στον Οιδίποδα τύραννο, ένα έργο από το οποίο η κύρια εντύπωση είναι η 

ανατροπή, η καταληκτήρια σκηνή έρχεται σε αντίθεση με την αρκτική. Η 

μεγαλοσύνη του ήρωα βασίζεται τώρα στη γνώση, όχι όπως πριν στην άγνοια της 

ταυτότητας και αυτή η νέα γνώση είναι όοπως εκείνη του Σωκράτη, μία αναγνώριση 

της άγνοιας του ανθρώπου
231

. Ο Οιδίπους, ο οποίος δεν γνώριζε τη βαθιά ειρωνεία 

της ζωής του, ξεκίνησε ως περήφανος βασιλιάς περιτριγυρισμένος από ένα πλήθος 

υπηκόων γεμάτων θαυμασμό  και σεβασμό. Τώρα όμως που ήρθε στην επιφάνεια η 

καταγωγή του, έχει τοποθετηθεί χωριστά από όλους ως η ασθένεια της πόλης. 

Εντούτοις το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στο τέλος είναι η νηφαλιότητά του και η 

έμφαση στον οίκτο και τη δύναμη των ανθρώπινων δεσμών εν μέσω όλης αυτής της 

φρίκης. Η αιτία της άρνησής του να αγνοήσει τις συνέπειες της αλήθειας είναι η 

ανάγκη του ήρωα να διατηρήσει την ηθική ακεραιότητά του. Η αποδοχή της 

αποκάλυψης όπως στην παρούσα περίπτωση, είναι γνώρισμα του ανώτερου 

ανθρώπου ο οποίος σε αντίθεση με το κοινό και όχι ηρωικό άτομο, το μέσο θεατή 

κάθε θεάτρου, δεν υπεκφεύγει ούτε αρνείται ούτε επιχειρεί να μεταθέσει την ευθύνη. 

Όταν η Ιοκάστη ανακαλύπτει ότι ο άντρας της είναι και γιος της, η αντίδρασή της 

είναι να καταπνίξει την αλήθεια και να τον αφήσει να ζει μέσα στην άγνοια. Αυτό 

είναι απόλυτα κατανοητό, αλλά για τον Σοφοκλή τότε μονάχα φτάνει κανείς στην 

άκρα εγκαρτέρηση, όταν ένας άνθρωπος όπως ο Οιδίπους αντικρίζει και αποδέχεται 

την αλήθεια με όσες φρικτές συνέπειες και αν έχει. Η αιτία της άρνησής του να 

αγνοήσει τις συνέπειές της, είναι η ανάγκη του να διατηρήσει την ακεραιότητά του. Ο 

συνηθισμένος άνθρωπος το βάζει στα πόδια και προσπαθεί να ξεχάσει ή να τα 

μπαλώσει με μία συμβιβαστική λύση, όμως για ένα ηρωικό άτομο όπως ο Οιδίπους 

μια τέτοια διαφυγή είναι αδύνατη
232

. Σε αυτή τη νέα φάση της ζωής του φαίνεται να 

αναπαράγει την αυτοπεποίθηση και την αντίθεσή του με τα θέσφατα των θεών που 
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 Davies 1982, 270-271: Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό στις τελευταίες σκηνές που 

περιγράφηκαν εν συντομία, είναι η περίεργη ασημαντότητά τους. Ήδη στο στίχο 1429 ο Κρέοντας 
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στους στίχους (1515,1521), ενώ ο Οιδίπους φαίνεται να συναινεί σ’ αυτό απρόθυμα έχοντας τους 

δικούς του ενδοιασμούς. Ομοίως μόλις ο Κρέοντας εισέρχεται στο παλάτι, ο Οιδίποδας τον παρακαλέι 

κατ’ επανάληψη να τον διώξει, ενώ εκείνος δίνει την ίδια συνετή απάντηση. Πρόκειται για έναν 

παραδόξως αναποφάσιστο τρόπο με τον οποίο ο Σοφοκλής επιλέγει να κλείσει το δράμα του. 
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 Knox 1998,194 
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 Easterling 2010,405 
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συντέλεσαν στην τραγωδία του
233

. Αξίζει ωστόσο να παρατηρήσουμε ότι ο Σοφοκλής 

προβάλλει στο έργο του μία κατάληξη που στο τέλος δεν θα πραγματοποιηθεί, 

ανατρέποντας με αυτόν τον τρόπο τις προσδοκίες του κοινού ότι ο ήρωας θα 

αυτοκτονήσει. Τη μεγάλη στιγμή της αποκάλυψης, ο Οιδίπους προσφωνεί το φως που 

θα αντικρίσει για τελευταία φορά (1183-85). Τα λόγια αυτά, όπως και στην 

περίπτωση του Αίαντα πριν την αυτοκτονία του (856-65), είναι φυσικό να 

προσλαμβάνονται από τους θεατές ως κραυγή ανθρώπου που πρόκειται να πεθάνει. 

Ακόμα και η χορική ωδή στο τρίτο στάσιμο (1186-1222), τροφοδοτεί την προσμονή 

αυτή του θανάτου, γιατί τραγουδά για τη μηδαμηνότητα των θνητών και μάλιστα 

στους τελευταίους στίχους εκφέρει λόγια που μοιάζουν με επιτάφειο για τον 

Οιδίποδα. Παρ’ όλα αυτά ο ήρωας του Σοφοκλή επιλέγει εσκεμμένα την 

αυτοτύφλωση ως ένδειξη ηρωικής εγκαρτέρησης απέναντι στα πάθη, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι είναι αποτέλεσμα της ἄτης, ή τρέλας που παίρνει το μυαλό, σταλμένης 

από κάποια εκδικητική θεότητα του καταραμένου οίκου του. Ο τύραννος των Θηβών 

αποφεύγει την αυτοκτονία, όχι μόνο επειδή έχει τη δύναμη να αντέξει, αλλά επίσης 

επειδή η μελλοντική ζωή του παραμένει ανοιχτή στη σύγκρουση ανάμεσα στην 

ατομική επιλογή και το θεϊκά προκαθορισμένο σχήμα της ζωής
234

. 

   Ο Οιδίποδας επομένως από άνδρας εξαιρετικά σίγουρος για τη νοημοσύνη του 

αλλάζει και γίνεται ένα ερείπιο που αυτοτυφλώθηκε. Εντούτοις, έχοντας μία 

διαφορετική αντίληψη για τη ζωή, εμφανίζει εσωτερική δύναμη ίση με τα δεινά του. 

Αντιμετωπίζει το πεπρωμένο του με εγκαρτέρηση και θάρρος μετά από ένα δύσκολο 

ταξίδι προς την αυτογνωσία, πράγμα που τον καθιστά μία από τις ύψιστες μορφές του 

θεάτρου. 

 

3.Αμαρτία- Κάθαρση 

 

   Η υπόθεση της τραγωδίας ΄΄Οιδίπους Τύραννος΄΄ είναι γνωστό ότι αποτελείται από 

μία σειρά οικτρών και φοβερών γεγονότων τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, έτσι 

ώστε το ένα να προκύπτει απ’ το άλλο, να υπάρχει δηλαδή αιτιώδης σχέση ανάμεσά 

τους και να δημιουργείται περιπέτεια και αναγνώριση με κατάληξη το τελευταίο 

στάδιο της σύνθεσής της, την κάθαρση της τραγικής πράξης σύμφωνα με την 
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234
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κοινωνική αντίληψη για δικαιοσύνη
235

. Ο όρος κάθαρσις προέρχεται από το ρήμα 

καθαίρω και σημαίνει την ανακούφιση και ψυχική ηρεμία που αισθάνεται ο θεατής 

στο τέλος του έργου, είτε γιατί ο ήρωας δικαιώνεται, είτε γιατί έχει αποκατασταθεί η 

ηθική τάξη
236

. 

   Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι θεατές που ένιωθαν έλεο και φόβο για τον τραγικό 

ήρωα καθ’ όλη τη διάρκεια της πάλη του με την οδυνηρή πραγματικότητα, τώρα που 

τον  ατενίζουν στη μεγαλειώδη πτώση του νιώθουν ανακούφιση και μία παράξενη 

ηδονή να κατακλύζει την ψυχή τους. Για να μπορέσουμε όμως να κατανοήσουμε την 

κάθαρση που επέρχεται στο τέλος της τραγωδίας, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πρώτα 

ένα πρόβλημα αναφορικά με το εάν ο Οιδίπους πληρώνει κάποιο χρέος για τις 

αποτρόπαιες πράξεις του. Ο Αριστοτέλης στην ποιητική (13.1453a10) αποδίδει την 

προσωπική του συντριβή σε κάποιο σφάλμα (ἁμαρτία τις), επειδή όμως ο ίδιος 

πρωτύτερα αποκλείει ρητά την ηθική κακότητα (κακία και μοχθηρία) θα έπρεπε να 

είναι φανερό ότι αυτό το σφάλμα εναντίον του δικαίου δεν έχει σχέση με την 

ηθική
237

. Με αυτόν τον τρόπο τακτοποιούνται όλες οι συγκεχυμένες απόπειρες να 

θεωρηθεί αυτή η τραγωδία σαν ένας συμβιβσαμός ενοχής και εξιλασμού και να 

διαλυθεί η πρωτάκουστη δύναμη της τραγικότητάς της σε ένα ηθικό παράδειγμα. 

Ακόμα και το μοιραίο συμβάν στο τρίστρατο, όπου ο Οιδίποδας πάνω στο θυμό του 

σκότωσε έναν άγνωστο για κείνον γέρο, δεν μπορεί να αποτελεί ενοχή με τέτοια 

βαρύτητα τουλάχιστον σύμφωνα με την ελληνική αντίληψη. Η απερίσκεπτη αυτή 

πράξη του ήρωα οφείλεται σε καταστάσεις που είναι πάνω από τις δυνάμεις του να 

τις καταλάβει και να τις ελέγξει, και ειδικότερα στη φοβερή παντοδυναμία του θεού, 

η οποία πάνω από όλην αυτήν την βούληση και την παραίσθηση τραβάει ανελέητα το 

δρόμο της
238

. Η κάθαρση που θα επέβαλλε η πολιτεία των Θηβών στον Οιδίποδα για 

το έγκλημά του, θα ήταν περίπτωση εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, ένα είδος 

απρόσωπης τιμωρίας αφού ο φονιάς και φορέας του μιάσματος δημιουργούσε 
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Καλογήρου  1988, 41 
236

 Golden 1962,55: Η κάθαρσις όπως και άλλα ουσιαστικά στην Ελληνική με κατάληξη –σις 

φανερώνει μία δραστηριότητα και σημαίνει τη διαδικασία που υφίσταται για να γίνει κάτι καθαρό. Η 

ίδια η λέξη κάθαρσις δεν είναι πολύ διαδεδομένη και χρησιμοποιείται σε μία σειρά μοναδικών 

νοημάτων στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, που εκτείνονται από την ιατρική χρήση του όρου για να 

προσδιορίσει μία φυσική κάθαρση, μέχρι τη χρήση της λέξης του Σωκράτη για να  περιγράψει το 

διαχωρισμό της ψυχής από το σώμα.  
237

Lesky 1990,409 
238

 Dawe 1968: Ισχύει ότι η λέξη αμαρτία δηλώνει μία υποκειμενική έννοια, ενώ το αμάρτημα έναν 

αντικειμενικό στόχο. Η ἁμαρτία αναφέρεται κυρίως στη λανθασμένη απόφαση του μυαλού, το 

αμάρτημα στη λανθασμένη πράξη. Είναι σαφές ότι σε μία φιλοσοφική συζήτηση σχετικά με το τι 

συνιστά μία καλή τραγωδία και σε ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στη φύση του ιδανικού τραγικού ήρωα, η 

αμαρτία είναι η περισσότερο κατάλληλη λέξη. 
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προβλήματα στα πλαίσια της κοινωνικής ομάδας.  Έτσι λοιπόν διαπιστώνουμε ότι η 

πράξη του φόνου του Λάιου είναι πρώτον «φοβερή» σαν φόνος πατέρα απ’ το γιο του 

και δεύτερον «οικτρή» διότι ο δράστης σκότωσε ένα άτομο εν συνειδήσει 

βεβαιότητας, αγνοώντας όμως ότι το θύμα ήταν πατέρας του. Το «ακάθαρτον 

πράγμα» στην τραγωδία βρήκε την κάθαρσή του με την αποκάλυψη του ένοχου και 

την απόδοση δικαιοσύνης κατά το «εἰκός» ή το «ἀναγκαῖον». 

  Ο ήρωας του Σοφοκλή, παρά την προσπάθειά του να αποτρέψει τη μοίρα που 

προοριζόταν για εκείνον και τη συμμετοχή του σε μία σειρά φρικτών γεγονότων, 

καταφεύγει σε άστοχες εκτιμήσεις: παρανοεί την απάντηση του μαντείου και αλλάζει 

κατεύθυνση · σκοτώνει τον Λάιο, ενώ η ηλικία του  θα έπρεπε να τον οδηγούσε στην 

υποψία ότι θα μπορούσε να ήταν πατέρας του. Όταν στη συνέχεια παντρεύεται την 

Ιοκάστη, που του είχε δοθεί ως έπαθλο για τις καλές του υπηρεσίες προς την πόλη, 

πάλι δεν υποπτεύεται ότι για τον ίδιο λόγο θα μπορούσε να ήταν μητέρα του. Οι 

προθέσεις του είναι κατά βάση αγαθές και υπό διαφορετικές συνθήκες, τόσο ο φόνος 

ως μέσο άμυνας όσο και ο γάμος ως επιβράβευση θα ήταν πλήρως αποδεκτά 

γεγονότα από την αρχαία ελληνική κοινωνία. Επομένως, ο Οιδίπο 

υς Τύραννος, ανταποκρίνεται στο μοντέλο που προτείνει ο Αριστοτέλης για τον 

ιδανικό ήρωα: είναι σημαντικό πρόσωπο με χαρακτήρα χρηστό, αλλά δυστυχεί 

εξαιτίας ενός καίριου εσφαλμένου υπολογισμού (δι’ἁμαρτίαν μεγάλην)
239

. Ωστόσο τα 

φοβερά εγκλήματα με τα οποία στιγματίστηκε ο ίδιος ως προσωπικότητα 

πραγματοποιήθηκαν ανεπίγνωστα και με τρόπο ακούσιο, ενώ τώρα υφίσταται την 

τιμωρία και τον προσμένει η τραγική μοίρα της αβάσταχτης συνειδητοποίησης του 

συντελεσμένου κακού. Με λίγα λόγια τα αίτια της πτώσης του εντοπίζονται όχι σε 

μία υπερφυσική θρησκευτική δύναμη, αλλά στον περιορισμένο γνωστικό ορίζοντα 

του ανθρώπου, ο οποίος είναι διαρκώς εκτεθειμένος στον κίνδυνο του λάθος από 

άγνοια. Κατά παρόμοιο τρόπο η εκούσια και σκόπιμη φύση της σωματικής αναπηρίας 

εκφράζει ευρύτερα και με ακραίους όρους την απομόνωση του πρωταγωνιστή κατά 

το τελικό στάδιο ως θύματος και ενόχου για τα κρίματα περασμένων καιρών. 

Εντούτοις η τύφλωσή του δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο ίδιος την έπραξε σε 

κατάσταση ψυχικής παραφοράς, άρα και άγνοιας αφού ο νους του είχε θολώσει. 

                 1331. «ἔπαισε δ᾽ αὐτόχειρ νιν οὔτις, ἀλλ᾽ ἐγὼ τλάμων». 
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Ο Οιδίποδας, ο άνθρωπος που βίωσε όσο κανένας άλλος θνητός το αποτρόπαιο 

πρόσωπο της μοίρας, όπως μας διέσωσε ο πανάρχαιος σχετικός μύθος, στο τέλος της 

τραγικής του περιπέτειας κάθαίρεται, δικαιώνεται ηθικά, μεταμορφώνεται και 

αποκαλύπτεται σαν θεός
240

. Ακόμα και αυτή η τελευταία δραματική μεταστροφή της 

τύχης του που συντελείται προς αποκατάσταση της δικαιοσύνης, επιβεβαιώνει με τη 

σειρά της όπως και όλες οι προηγούμενες, την υποταγή του ανθρώπου στο αμείλικτο 

πεπρωμένο του, στις κοσμικές εκείνες δυνάμεις που νομοτελειακά συγκρούονται και 

τον παραασύρουν, όντας αδύναμο να αντιδράσει είτε προς τα κάτω είτε προς τα 

άνω
241

. Ο Οιδίποδας από τη στιγμή που γεννήθηκε (σύμφωνα με το χρησμό που είχε 

δοθεί στους γονείς του), ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία του και οι αποτρόπαιες 

πράξεις του είχαν προαποφασιστεί να γίνουν όχι από τον ίδιο, αλλά από τη θεία 

βούληση. Το γεγονός ότι σκότωσε τον πατέρα του χωρίς να το γνωρίζει και μάλισυα 

βρισκόμενος σε άμυνα, θα λειτουργούσε καταλυτικά υπέρ της αθώωσής του 

σύμφωνα με την αττική νομοθεσία. Διότι έπαθε και αντέπραξε χωρίς να ευθύνεται ο 

ίδιος για τα παθήματά του.Η αμαρτία που υπήρχε αφορούσε καθαρά τους προγόνους 

του και τους γονείς του, όχι τον ίδιο τον Οιδίποδα, οι οποίοι αν και προειδοποιήθηκαν 

για το τι θα συνεπαγόταν η γέννησή του, αγνόησαν τις θεϊκές εντολές
242

. 

    Έτσι λοιπόν στο τέλος του έργου, ο τραγικός ήρωας λυτρώνεται μέσα από το 

μαρτυρικό του μεγαλείο, απαλάσσεται από τα πάθη του και προβάλει ως ο άνθρωπος 

που στάθηκε συνεπής στον εαυτό του, στους λόγους και τις πράξεις του,  μπροστά 

στους συμπολίτες του, με γνώμονα την αποκάλυψη του αληθινού φωτός και χωρίς 

κανένα ενδοιασμό στις επιδιώξεις του. Οι θεατές αντικρίζουν πάνω στη σκηνή έναν 

Οιδίποδα, που σαν άνθρωπος ελεύθερος και χρηστοήθης είχε το θάρρος να ορθώσει 

ηρωϊκά το ανάστημά του μπροστά στην ίδια του τη ζωή, με τελικό σκοπό την 

ανεύρεση της απάντησης για το αιώνιο αίνιγμά της. Αισθανόμενοι τώρα οικείο τα 

πάθος του ήρωα μέσα από την τραγική πορεία της ζωής του, οι θεατές 

συνειδητοποιούν την αστάθεια της δικής τους ανθρώπινης μοίρας, η οποία μπορεί 

ανά πάσα ώρα και στιγμή να τραβήξει το στραβό της δρόμο. Γι’ αυτό άλλωστε η 

λύτρωση του Οιδίποδα μέσα από το τραγικό της μεγαλείο δεν είναι μόνο 
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απελευθέρωση-κάθαρση και καταξίωση του τραγικού ήρωα, αλλά και πνευματική-

ψυχική ανάταση και κάθαρση του θεατή
243

. 

   Το αναμφισβήτητο φαινόμενο ότι αποχωρούμε από μία παράσταση του Οιδίποδα 

με αίσθημα ανακούφισης και μάλιστα χαράς, είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Όμως δεν 

μπορεί να παίζει ελάχιστο ρόλο γι’ αυτό, το γεγονός ότι ο ποιητής παρ’ όλην την 

φρίκη και την απελπισία που αισθάνεται, ούτε για μία στιγμή δεν αποστρέφει το 

πρόσωπό του από μία μεγάλη τάξη, η οποία παρ’ όλες τις μεταβολές των πραγμάτων 

και όλους τους πόνους των ατόμων διατηρεί αιώνια την ισχύ της
244
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Συμπεράσματα 

 

   Μετά τη λεπτομερή ανάλυση του Σοφόκλειου δράματος, είμαστε σε θέση να 

παραθέσουμε τις γενικότερες διαπιστώσεις μας αναφορικά με την ευρύτερη 

λειτουργία του μοτίβου της γνώσης και της άγνοιας, πάνω στο οποίο στηρίζεται 

ολόκληρη η δόμηση και θεματολογία της τραγωδίας. 

   Συγκεκριμένα στον Οιδίποδα Τύραννο προβάλλεται η αντίληψη ότι μόνο οι θεοί 

κατέχουν την αληθινή γνώση, ενώ οι άνθρωποι εξαιτίας των περιορισμένων 

γνωστικών ικανοτήτων τους αδυνατούν να τη συλλάβουν σε όλο της το μεγαλείο. Οι 

θεϊκές δυνάμεις αποστέλλουν σημεία-ενδείξεις που μπορούν θεωρητικά να 

οδηγήσουν στην εύρεση της αλήθειας · Και μολονότι η πιθανότητα πλήρους και 

ακριβούς ερμηνείας τέτοιων σημείων δεν αποκλείεται, η παρερμηνεία τους είναι αυτή 

που περιέχει τραγικό δυναμικό σπάνιου συγκινησιακού φορτίου
245

. Για παράδειγμα, 

όταν οι θεοί προβαίνουν σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσω του Τειρεσία, ο 

Οιδίπους είναι ανίκανος να ακούσει τι λένε δια στόματος του προφήτη. Λόγω 

άγνοιας, ο νους του μένει προσκολλημένος στις υποψίες για συνωμοσία με τον 

Κρέοντα, δίχως να αισθάνεται πως ο ίδιος με τη στάση του οδήγησε τα πράγματα σε 

αυτό το σημείο. Και εδώ βρίσκεται το παράδοξο της υπόθεσης, εφόσον ο Οιδίπους αν 

και διαθέτει τη φυσική του όραση είναι πνευματικά τυφλός ως προς την αλήθεια, ο 

Τειρεσίας όμως μολονότι στερείται το φως των ματιών του είναι αυτός που 

πραγματικά βλέπει. Ανίδεος για το φονιά του προκατόχου του ξεστομίζει μία σειρά 

από βαριές κατάρες οι οποίες στο τέλος στρέφονται εναντίον του εαυτού του. Φτάνει 

στο σημείο μάλιστα να υποπτευθεί ότι ο Τειρεσίας υπήρξε συνεργός στο φόνο του 

Λαΐου, χωρίς να σκέφτεται το ενδεχόμενο να έχει διαπράξει ο ίδιος το αδίκημα. Η 

εξαίρετη ευφυΐα του και το απαράμιλλο θάρρος για τα οποία διακρίθηκε στο 

παρελθόν, θα αποδειχθούν ότι συντέλεσαν στην ενίσχυση της καταστροφής του. 

Ταυτόχρονα η αποφασιστικότητά του να μάθει την αλήθεια της καταγωγής του, τον 

οδηγεί στο δρόμο για το μαντείο όπου εκεί συναντήθηκε με έναν πρεσβύτερο, 

φιλονίκησε και τον σκότωσε. Ο ίδιος ενεργεί αγνοώντας ότι ο Λάιος ήταν πατέρας 

του και αυτό φαίνεται πως ήταν η αρχή της πτώσης του. Διότι αυτό οδηγεί στο λοιμό, 

στην κατάρα του ίδιου ενάντια στον εαυτό του, στην αποκάλυψη της αλήθειας και 

στην αυτοτύφλωσή του. Ακόμη δεν σκέφτηκε πως η χήρα που του πρόσφεραν για 
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γυναίκα μπορούσε να είναι μητέρα του. Το ότι λοιπόν ανεπίγνωστα πέφτει στην πιο 

φοβερή αμαρτία, αυτό δεν είναι τυφλό πεπρωμένο, αλλά οφείλεται στην ουσία του 

χαρακτήρα του. Πρόκειται για έναν οξύθυμο χαρακτήρα που η απερισκεψία του τον 

σπρώχνει να δει τα πράγματα όχι και τόσο σωστά. Βέβαια οι πράξεις του Οιδίποδα 

καθορίστηκαν ως ένα βαθμό από τη γνώση των δύο χρησμών, αλλά όμως 

επηρεάστηκε εν μέρει και σύμφωνα με το δυνατό του πνέυμα, την αγαθή του θέληση 

και τον ενεργητικό του χαρακτήρα. 

   Κάτι σχετικό με τούτο που ευφάνταστα αναδύεται στον Οιδίποδα Τύραννο, είναι 

πως οι περιπλοκότητες της ζωής δεν οφείλονται στην τύχη. Η προηγηθείσα 

λεπτομερή ανάλυση μας οδηγεί να συνάγουμε ότι ο Σοφοκλής αποκλείει τον 

εξωτερικό παράγοντα από τη δράση του Οιδίποδα, πράγμα που είναι ουσιώδες για 

την κατανόηση του έργου. Η αυτονομία της δράσης του Οιδίποδα τον παρουσιάζει 

όχι ως έναν ήρωα που καταστρέφεται εν αγνοία του από κάποια ανώτερη δύναμη, 

αλλά ως έναν που καταστρέφει τον εαυτό του έχοντας γνώση του τι ακριβώς πράττει. 

Και η πορεία της καταστροφής του παρουσιάζεται από το δραματουργό ως μία 

δύσκολη προσπάθεια ηρωϊκής εγκαρτέρησης στην οποία ο Οιδίπους αφιερώνει τον 

εαυτό του παρά την υπόδειξη του Τειρεσία, τις αποτρεπτικές σημάνσεις της Ιοκάστης 

και τις ικεσίες του Θεράποντα. Έτσι ενώ οι πράξεις του παρουσιάζονται στο έργο ως 

αναπόφευκτες, η καθεμία είναι πλήρως αιτιολογημένη και προϊόν ελεύθερης 

βούλησης. Διότι ο βασιλιάς των Θηβών δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος που 

αποδέχεται παθητικά τη μοίρα του, αλλά ένας που δραστήρια πάει να τη συναντήσει 

με όλες τις απρόσμενες και δυσμενείς συμπτώσεις της. Ως χαρακτήρας τολμηρός και 

ανήσυχος δεν αρκείται στις διαβεβαιώσεις του Πόλυβου, αλλά  πηγαίνει στους 

Δελφούς και ρωτάει το θεό να μάθει για τη φύτρα του· κι όταν ο θεός χωρίς να 

απαντήσει του λέει ότι θα σκοτώσει τον πατέρα του και θα παντρευτεί τη μητέρα του, 

ο ίδιος κατ’ επιλογή του δεν ξαναγυρίζει ποτέ στην Κόρινθο, με συνέπεια να 

οδηγείται στην πράξη εκείνη που αγωνιούσε να αποφύγει με κάθε τρόπο. Ωστόσο 

είναι αρκετό ότι ο Οιδίπους ενεργεί αυτοαμυνόμενος και μολονότι σκοτώνει τον ίδιο 

τον πατέρα του, παρ’ όλα αυτά δεν είναι ένοχος για οποιαδήποτε συνειδητή 

εγκληματική πρόθεση ή ενέργεια ενάντια σε αυτό που ξέρει ότι είναι δίκαιο
246

. 

Αναφορικά με την πράξη της αυτοτύφλωσης, διαπιστώνουμε ότι ο Οιδίποδας ενεργεί 

ως ελεύθερο υποκείμενο, ενώ η δράση του τελικά συνίσταται στην αποκάλυψη της 
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ταυτότητάς του και επομένως στην τραγική αυτογνωσία του. Η άποψη αυτή 

ενισχύεται από το γεγονός ότι στο έργο του Σοφοκλή δεν γίνεται καθόλου μνεία στην 

οικογενειακή κατάρα, ούτε παρουσιάζεται κάποια σχέση αιτιότητας ανάμεσα σε ότι 

παθαίνει ο Οιδίποδας και σε κάποια προγονική ενοχή. Ο ήρωας όσο έβλεπε το φως 

της ημέρας ήταν βυθισμένος στο σκοτάδι της άγνοιας. Τώρα που συνειδητά δεν το 

βλέπει, μπορεί να διακρίνει την πραγματικότητα και να αντιληφθεί τη διαφορά που 

υπάρχει ανάμεσα στην ανθρώπινη και τη θεϊκή γνώση. 

   Εν κατακλείδι, συμπεραίνουμε ότι το μοτίβο άγνοια-όραση-γνώση αναδεικνύεται 

σε δομικό άξονα της τραγωδίας που εικονογραφεί αντίστοιχα τη μετάβαση του 

Οιδίποδα από τα ύψη του μεγαλείου και της ευτυχίας στην έσχατη αθλιότητα. Ο 

τραγικός Σοφόκλειος ήρωας ξεκινά την περιπέτεια της εξόδου από τον αμέριμνο 

κόσμο της άγνοιας και οδηγείται σταδιακά στο τραχύ μονοπάτι της γνώσης που είναι 

γεμάτο αινίγματα και παγίδες. Στο τέλος όμως έχοντας θυσιάσει τα πάντα καταφέρνει 

να φτάσει στον επιθυμητό προορισμό του που δεν είναι άλλος από την αληθινή ουσία 

του εαυτού του. 
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