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Σοφοκλέους «Φιλοκτήτης» 
 
 

Εισαγωγικά 
 
 
1. Η μυθική παράδοση 
 
Νερό για χέρια - νερό για πόδια 
 
Ο Ηρακλής ζούσε ήσυχα κι ευτυχισμένα στην Καλυδώνα έχοντας πλάι του ως νόμιμη 

σύζυγο την πανωραία Δηιάνειρα, την αδερφή του Μελέαγρου. Είχαν αποκτήσει ήδη το πρώτο 
τους παιδί τον Ύλλο (αργότερα θα αποκτούσαν και άλλα τρία, τον Κτήσιππο, τον Γληνό και 
τον Ονείτη ή Οδίτη). 

Κάποτε σ’ ένα συμπόσιο που έδινε ο πεθερός  του στο ανάκτορο, ο νεαρός οινοχόος 
Εύνομος γιος του Αρχιτέλη, έκανε ένα λάθος. Όταν ο πιωμένος Ηρακλής ζήτησε να ξεπλύνει 
τα χέρια του, εκείνος από λάθος έριξε στα χέρια τού ήρωα το νερό που ήταν για τα πόδια. Ο 
Ηρακλής εκνευρίστηκε τόσο που γύρισε και του έδωσε μια γροθιά και τον άφησε στον τόπο. 
Δεν ήθελε βέβαια να τον σκοτώσει αλλά πάνω στα νεύρα δεν κατάφερε να ελέγξει την 
δύναμή του και το κακό έγινε. Αν και ο Αρχιτέλης, ο πατέρας του νεαρού οινοχόου, τον 
συγχώρεσε, ο Ηρακλής θεώρησε ότι το σωστό θα ήταν να αυτοεξοριστεί για να εξιλεωθεί από 
το μίασμα υπακούοντας στον παλιό  νόμο που επέβαλλε τέτοια ποινή. Κι έτσι με τη 
Διηάνειρα και το μικρό Ύλλο πήραν το δρόμο νότια με προορισμό την Τίρυνθα. 

Αλλά όταν έφτασαν στην Αιτωλία μπροστά στον ποταμό Εύηνο (το σημερινό Φιδάρη) 
σταμάτησαν. Το ποτάμι είχε κατεβασιά και ήταν βαθύ. Ευτυχώς όμως οι θεοί είχαν ορίσει 
εκεί ως περατάρη τον κένταυρο Νέσσονα γιατί τον θεωρούσαν έντιμο και πρόσωπο 
εμπιστοσύνης για μια τέτοια δουλειά. Ο Νέσσος, ο οποίος βρήκε καταφύγιο πλάι στο ποτάμι 
μετά την εξόντωση  των υπόλοιπων Κενταύρων από τον Ηρακλή στη Φολόη της Αρκαδίας, 
μπορούσε να μεταφέρει στη ράχη του μόνον έναν άνθρωπο κάθε φορά. Ο Ηρακλής άφησε το 
Νέσσο να περάσει πρώτα τη Διηάνειρα. Όταν ο Νέσσος έφτασε στη μέση του ποταμού, 
φούντωσε μέσα του ο πόθος για την ωραία και τρελαμένος από τη ζωώδη φύση του  θέλησε 
να πάρει την αμοιβή του για τα περατίκια. Προσπάθησε να βιάσει τη γυναίκα του ήρωα. Η 
Διηάνειρα όμως αντιστάθηκε και ο Ηρακλής από την όχθη βλέποντας την πάλη γρήγορα 
έβαλε στο τόξο του ένα από τα βέλη που είχε βαπτίσει στο δηλητήριο της Λερναίας Ύδρας· 
σημάδεψε και σαΐτεψε τον κένταυρο Νέσσο κατευθείαν στο στήθος. 

Ο Νέσσος, όταν κατάλαβε ότι πλησίαζε το τέλος, έβγαλε με τις τελευταίες του δυνάμεις τη 
γυναίκα απέναντι και επειδή ήθελε να εκδικηθεί τον Ηρακλή, συμβούλεψε τη Διηάνειρα  να 
μαζέψει το αίμα του που είχε ανακατευτεί με το δηλητήριο του βέλους και το αλογίσιο 
σπέρμα του και να το φυλάξει. Της είπε ότι ο συνδυασμός αυτός  ήταν πολύ ισχυρό μαγικό 
φίλτρο και  μπορούσε με τη δύναμή του να έχει εξασφαλισμένο για πάντα τον έρωτα του 
Ηρακλή. Της είπε να εμποτίσει –αλλά μακριά από φως ή φωτιά - με το φίλτρο ένα χιτώνα και 
να τον δώσει  στον σύζυγο της αν υποπτευθεί ποτέ ότι  την απατούσε ή έστω ότι σκόπευε να 
την απατήσει. Πραγματικά η ερωτευμένη Διηάνειρα φύλαξε το αίμα σε ένα χάλκινο δοχείο 
και με τον Ηρακλή και τον Ύλλο ήρθαν στην Τίρυνθα στο παλάτι του ήρωα. 

Πέρασαν αρκετό καιρό μαζί κι αγαπημένοι. Όμως ο Ηρακλής ανήσυχος και φίλερις δεν 
έλεγε να ησυχάσει. Κέρδισε σε αγώνες την πανέμορφη Ιόλη, την κόρη του Ευρύτου, αλλά οι 
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δικοί της δεν του τη δώσανε μια και ξέρανε τι έκανε παλιά στη Μεγάρα1. Αλλά ο Ηρακλής 
δεν ήταν από εκείνους που θα κάνει πίσω. Γεμάτος οργή ξέσπασε σκοτώνοντας τον Ίφιτο τον 
αδερφό της Ιόλης. Αυτό σήμαινε πως για να εξιλεωθεί θα έπρεπε και πάλι να πάρει τους 
δρόμους της αυτοεξορίας. Πήγε λοιπόν στην Τραχίνα. Εκεί όμως  τον κατέλαβε φοβερή 
“μανία” και ένοιωθε τόσο άρρωστος ώστε αποφάσισε να πάρει χρησμό από το μαντείο των 
Δελφών για το πώς θα αντιμετωπίσει την αρρώστια του. Η ιέρεια όμως του μαντείου 
αρνήθηκε να του δώσει χρησμό επειδή τον θεώρησε μιασμένο από άδικο φόνο. Ο μαινόμενος 
Ηρακλής άρπαξε τον μαντικό τρίποδα της ιέρειας και τον κουβάλησε στον Φενεό. Αλλά ο 
Απόλλωνας ήταν αδύνατο να αντέξει τέτοια συμπεριφορά στον ιερό του τόπο. Έτρεξε 
γρήγορος να τον πάρει και να τον φέρει στη θέση του. Ανάμεσα στο θεό και τον ημίθεο 
άρχισε άγρια μάχη. Ευτυχώς μπήκε ανάμεσά τους ο Δίας ο οποίος αποκατέστησε την τάξη. 
Το μαντείο έδωσε χρησμό και επέβαλε στον Ηρακλή βαριά ποινή: για να λυτρωθεί από τη 
«μανία» που τον ταλαιπωρούσε και  για να ξεπλυθεί το μίασμα που κουβαλούσε από το φόνο 
του Ίφιτου θα έπρεπε ο Ερμής να τον πουλήσει ως δούλο στην Ομφάλη για τρία χρόνια.. Με 
τα χρήματα της πώλησης ο Ερμής θα ξεπλήρωνε τον πατέρα του δολοφονημένου. Έτσι κι 
έγινε - αν και τα τρία τάλαντα που πρόσφερε ο Ερμής στον Εύρυτο δεν έγιναν ποτέ δεκτά με 
αποτέλεσμα να μην αποσείεται το μίασμα και να θεωρείται μιαρός.  

Ο Ηρακλής πέρασε τρία χρόνια κοντά στην Ομφάλη και ενώ έγινε καλά από τη μανία, την 
αρρώστια που του θόλωνε το νου, δεν είχε καθαρθεί από το μίασμα του φόνου. 

Θες επειδή ο Εύρυτος παζάρευε τον καθαρμό του μιάσματος και ζητούσε τριάντα τάλαντα, 
θες  επειδή από το μυαλό του Ηρακλή δεν είχε φύγει ποτέ το πάθος του για την ωραία Ιόλη, 
θες επειδή ένοιωθε ριγμένος μια και ξεπουλήθηκε σαν σκλάβος χωρίς να πετύχει εντελώς 
αυτά που ήθελε, στράφηκε εναντίον του Εύρυτου και της πόλης του. Οργάνωσε εκστρατεία 
και κυρίεψε την Οιχαλία. Σκότωσε τον Εύρυτο και τα τρία του παιδιά και άρπαξε αιχμάλωτη 
την Ιόλη την οποία έστειλε στην Τραχίνα όπου ήταν η Διηάνειρα και τα παιδιά του. 

Μόλις έθαψε τους νεκρούς  της μάχης, ήρθε στο ακρωτήριο Κηναίο όπου έχτισε βωμό και 
έκανε τις προετοιμασίες για μια μεγαλόπρεπη ευχαριστήρια θυσία προς τιμήν του Δία. Ήδη 
είχε φροντίσει να στείλει τον κήρυκα Λίχα  στο σπίτι του με την Ιόλη και με την εντολή να 
του φέρει ένα χιτώνα και ένα καθαρό ιμάτιο για να τελέσει όπως άρμοζε τη θυσία. 

Η Διηάνειρα δέχτηκε σπίτι της την Ιόλη δίχως να δείξει τη ζήλεια της. Αλλά βλέποντας τη 
νεαρή και ωραία κοπέλα κατάλαβε πως δύσκολα μπορούσε να την ανταγωνιστεί στην καρδιά 
του Ηρακλή. Πήρε λοιπόν απόφαση να χρησιμοποιήσει το φίλτρο του κένταυρου Νέσσου για 
να ξανακερδίσει τον αγαπημένο της. Μπήκε στα δώματά της όπου στα σκοτεινά φύλαγε το 
φίλτρο και με μια τούφα μαλλί άλειψε το χιτώνα μακριά από φως ή από φωτιά  Ταχτοποίησε 
τα ρούχα σε ένα ξύλινο κουτί και έδωσε παραγγελία στο Λίχα να το δώσει ο ίδιος στον 
Ηρακλή και να τον βοηθήσει να φορέσει το χιτώνα κατάσαρκα μακριά από φως ή φωτιά.  

Ο Λίχας είχε φύγει πια όταν η Διηάνειρα μπήκε στα δώματά της. Τότε είδε ότι η τούφα 
μαλλί με την οποία είχε αλείψει το χιτώνα του Ηρακλή είχε λυώσει. Κατάλαβε ότι οι αχτίνες 
του ήλιου που πέρασαν για λίγο πάνω από το μαλλί το έλυωσαν. Και τότε εννόησε το 
εκδικητικό σχέδιο του κένταυρου Νέσσου!  Αλλά ήταν αργά. Ο Λίχας είχε φύγει προ πολλού. 

Όταν έφτασε ο Λίχας στο Κηναίο, ο Ηρακλής είχε ήδη αρχίσει να σφάζει τα ζώα και να τα 
αραδιάζει μπροστά στο βωμό για να είναι έτοιμα ώστε να τα ρίξει έπειτα στην πυρά. Εκατό 
βόδια θυσίαζε.  

Ο Ηρακλής ιδρωμένος φόρεσε τον εμποτισμένο χιτώνα  και ήρθε κοντά στη μεγάλη φωτιά. 
Το ύφασμα κόλλησε πάνω στη σάρκα του, το δηλητήριο κατάκαιγε το κορμί του, αβάσταχτοι 

                                                 
1 Η Μεγάρα ήταν κόρη του βασιλιά των Θηβών Κρέοντα και δόθηκε στον Ηρακλή ως σύζυγος-αριστείο για 

την απελευθέρωση της Θήβας από τους Μινύες. Απόχτησε πολλά παιδιά αλλά τα σκότωσε ο Ηρακλής όταν 
καταλήφθηκε από μανία. Για να εξιλεωθεί ο Ηρακλής μπήκε στην υπηρεσία του Ευρυσθέα  που τον διέταξε να 
εκτελέσει τους δώδεκα άθλους.Ο Ηρακλής έδωσε τη Μεγάρα ως σύζυγο στον ανιψιό του Ιόλαο. 
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πόνοι τον έζωναν. Ούρλιαζε, κυλιόταν χάμω. Τραβούσε με δύναμη να βγάλει από πάνω του 
το καταραμένο ύφασμα. Τραβούσε και μαζί ξεκολλούσε κομμάτια σάρκας. Δεν άντεχε άλλο. 
Ζήτησε να τον βάλουν σε ένα καράβι και να τον πάνε στην Τραχίνα. Ο Ύλλος υπάκουσε και 
τον έφερε στο σπίτι του, όπου βρήκαν τη Διηάνειρα νεκρή. Είχε αυτοκτονήσει για το κακό 
που έκανε άθελα κι από το μεγάλο έρωτά της για εκείνον.  

Πλέον ο Ηρακλής καταλάβαινε πως το τέλος του ήταν κοντά. Οι πόνοι δε σταματούσαν, οι 
σάρκες του έλυωναν, πονούσε αφόρητα, βρωμερά υγρά έτρεχαν από το κορμί του. Ζήτησε 
από τον γιο του τον Ύλλο να παντρευτεί μετά το θάνατό του την Ιόλη και έδωσε εντολή να 
τον ανεβάσουν στην πιο ψηλή κορφή της Οίτης (που σήμερα ονομάζεται «Πυρά»). Εκεί ο 
ημίθεος πρόσταξε να μαζέψουν ξύλα βελανιδιάς κι αγριελιάς και να τον αποθέσουν πάνω στο 
σωρό..  

Έπειτα ζήτησε από το γιο του να βάλει με το χέρι του φωτιά για να γλυτώσει από το 
μαρτύριο. 

Ο Ύλλος δίστασε. Και τελικά αρνήθηκε δικό του χέρι να αφανίσει τον πατέρα του… 
Ο Ηρακλής απελπισμένος, μέσα στην ακραία απόγνωση, έστρεψε τα μάτια και ζήτησε τη 

λύτρωση από τον πρώτο περαστικό. Ήταν ο Φιλοκτήτης ο γιος του Ποίαντα, βασιλιάς της 
Μελιβοίας. Ο Ηρακλής του χάρισε το τόξο και τα βέλη του και εκείνος έβαλε τη φωτιά.   

Από το χέρι του Φιλοκτήτη η φωτιά μεταλλάσσεται και μετατρέπεται σε καθαρτήρια πυρά, 
εξαγνίζει τον ήρωα και τον μεταλλάσσει σε αθάνατο. Το θαύμα συντελείται! Βροντές κι 
αστραπές ακούγονται κι ένα σύννεφο περνάει πυκνό και κάθεται πάνω από την πυρά. Ο 
Ηρακλής αποθεώνεται, αναλήφθηκε στον Όλυμπο, Ήρως-Θεός. 

 
 
      Βέλος φίδι 
 
Ο Φιλοκτήτης2 ήταν γιος της Δημώνασσας και του Ποίαντα και βασίλευε στη Μαλίδα 

δηλαδή στη στενή, παραθαλάσσια και ορεινή Θεσσαλία νοτιοανατολικά του Παγασητικού η 
οποία κατά τους ιστορικούς χρόνους ονομάστηκε Μαγνησία. Οι πιο σπουδαίες πόλεις που 
διαφέντευε ήταν η Μελιβοία3, η Μεθώνη, η Θαυμακία, και η «αμφιλίμενος» Ολιζώνα. 

Διάσημος τοξότης διεκδίκησε ως ένας από τους μνηστήρες την ωραία Ελένη,  και μετά 
από χρόνια με εφτά καράβια και πενήντα τοξότες ήρθε στην Αυλίδα στο στρατόπεδο των 
Ελλήνων για να πάρει μέρος στη μεγάλη εκστρατεία εναντίον της Τροίας. Μετά τη θυσία της 
Ιφιγένειας στην Αυλίδα κίνησε ο στόλος, αλλά για να φτάσουν στην Τροία, έπρεπε  να 

                                                 
2   `O m�n ™pˆ tù strathge‹n œti kaˆ toÝj ™k Melibo…aj ™pˆ Tro…an ¢n£gwn timwroÝj Menel£J 

kat¦ toà FrugÕj Filokt»thj Ð toà Po…antoj genna‹Òj pou k¢nafšrwn ™j t¾n Øf' `Hrakle‹ trof»n,  
qer£pwn (g¦r) d¾ genšsqai tù `Hrakle‹ Ð Filokt»thj ™k nhp…ou, Óte kaˆ foreÝj e�na… oƒ tîn tÒxwn, § 
d¾ kaˆ Ûsteron misqÕn labe‹n par' aÙtoà tÁj ™j t¾n pur¦n Øpourg…aj–Ð d� nàn ™ntaàqa xumpeptwkÒti 
di¦ t¾n nÒson tù prosèpJ xunnefÁ  ÑfrÝn ™pˆ të Ñfqalmë ™fšlkwn k£tw pou kaˆ ™n b£qei Ôntaj kaˆ 
¢menhnÕn Ðrîntaj, kÒmhn te kaˆ aÙcmoà pl»rh deiknÝj kaˆ t¾n genei£da Øpanesthkëj kaˆ fr…ttwn 
kaˆ ·£kia aÙtÒj te ¢mpiscÒmenoj kaˆ tÕn tarsÕn kalÚptwn toiÒnde, ð pa‹, d…dwsi lÒgon· ¢naplšontej 
™j Tro…an oƒ 'Acaioˆ kaˆ proscÒntej ta‹j n»soij ™masteÚonto tÕn tÁj CrÚshj bwmÒn, Ön 'I£swn pot� 
ƒdrÚsato, Óte ™j KÒlcouj œplei, Filokt»thj te ™k tÁj (tîn) xÝn `Hrakle‹ mn»mhj tÕn bwmÕn to‹j 
zhtoàsi deiknÝj ™gcr…yantoj aÙtù toà Ûdrou tÕn „Õn ™j q£teron to‹n podo‹n oƒ m�n ™pˆ Tro…an oƒ 
'Acaioˆ stšllontai, Ð d� ™n L»mnJ taÚtV ke‹tai, diabÒrJ fhsˆ SofoklÁj katast£zwn „ù tÕn pÒda.....  
[Philostratus soph., Imagines, Olearius,  pagina 889, 7-29] 

 
3. Η Μελιβοία ήταν πόλη της Μαλίδας – κατόπιν, Μαγνησίας (η Μαγνησία περιελάμβανε όλα τα παράλια 

του νομού Λαρίσης ακόμα και πάνω από τον Πηνειό).  
Με το όνομα Μελιβοία είναι γνωστές α) η θυγατέρα του Μάγνητος η οποία έδωσε το όνομά της και στην 

πόλη, β) η θυγατέρα του Ωκεανού, σύζυγος του Πελασγού και μητέρα του Λυκάονος, γ) μια από τις κόρες της 
Νιόβης, και δ) η μητέρα του Αίαντα.  

Με την προσωνυμία “Μελιβοία” προσφωνούσαν και την Περσεφόνη την κόρη της θεάς Δήμητρας.   
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εξευμενίσουν τη θεά Χρυσή4 που φύλαγε τα θαλασσινά περάσματα και τον Ελλήσποντο. Η 
θεά κατοικούσε σε ένα νησί που επίσης το έλεγαν Χρυσή5 και κανείς δεν ήξερε ακριβώς που 
βρισκόταν εκτός από τον Φιλοκτήτη. Αυτός είχε ακριβή γνώση της θέσης του νησιού και του 
ιερού βωμού που είχε ιδρύσει ο Ιάσονας με τους Αργοναύτες του, γιατί και ο πατέρας του ο 
Ποίαντας ήταν στο πλήρωμα του Ιάσονα, αλλά και επειδή ο ίδιος είχε συνοδέψει παλιότερα 
τον Ηρακλή στην Τροία, στην πρώτη άλωση της πόλης. Ο πολύπειρος Φιλοκτήτης λοιπόν 
γίνεται ο οδηγός του στόλου των Ελλήνων. 

Όταν έφτασαν στο νησί οι Έλληνες προχώρησαν κι αφού ο Φιλοκτήτης βρήκε τον 
κρυμμένο βωμό άρχισαν να ετοιμάζουν τη θυσία. Όμως η θεά ενοχλημένη από την 
αποκάλυψη βάζει το φίδι-φύλακα που ενέδρευε στις πέτρες του βωμού να τσιμπήσει στο πόδι 
το Φιλοκτήτη.6 Το καίριο τσίμπημα δημιουργεί αφόρητους πόνους. Όπως ο Ηρακλής 
παραδίδεται στο δηλητήριο. Καίγεται ολόκληρος, ουρλιάζει, δεν αντέχει το βάσανο. Οι 
στρατιώτες το θεωρούν κακοσημαδιά. Οι πόνοι, τα βογγητά, τα ουρλιαχτά του σου κόβουν 
την ανάσα και  η κατάστασή του χειροτερεύει. Με τις φωνές του εμποδίζει τις ιεροπραξίες 
και τις θυσίες που τελούνται για την ευόδωση της εκστρατείας. Ουρλιάζει τόσο που ο 
στρατός κοντεύει να χάσει το ηθικό του. Η πληγή όσο περνάει η ώρα κακοφορμίζει, τρέχει 
βρωμερό πύον και η μυρουδιά  δεν αντέχεται. Οι αρχηγοί των Αχαιών συσκέπτονται και με 
παρότρυνση του Οδυσσέα ο οποίος σκεφτόταν το ηθικό του στρατού, παίρνουν απόφαση να 
τον εγκαταλείψουν στη Λήμνο. Την ώρα που αποκαμωμένος κοιμόταν σε μια ανάπαυλα του 
πόνου τον έβγαλαν έξω αφήνοντας πλάι του το τόξο και τα βέλη. Ο πληγωμένος Φιλοκτήτης 
θα πρέπει να επιβιώσει ολομόναχος. 

Οι έλληνες συνέχισαν το πλου. Επικεφαλής των πλοίων του Φιλοκτήτη μπήκε ο 
Μέδοντας, ο νόθος γιος του Οιλέα και της Ρήνης.  

Και έφτασαν στον προορισμό τους. Κι ο πόλεμος άρχισε... και ξέχασαν όλοι τους εντελώς 
το Φιλοκτήτη… Και τα χρόνια περνούσαν.  

Τα χρόνια πέρασαν...  Στα σαγόνια του πολέμου οι Έλληνες τάιζαν κουφάρια το 
Σκάμανδρο. Εννιά στα δέκα χρόνια κόντευαν. Και δεν μπορούσαν να πάρουν την Τροία. 
Είχαν αποκάμει πια... Και η Τροία άπαρτη..  

Ο μάντις Κάλχας δήλωσε πως πλέον η μαντική του τέχνη δεν μπορούσε να βοηθήσει. Είπε 
πως μόνο ο γιος του Πριάμου ο μάντις Έλενος ήξερε τον τρόπο για να παρθεί το κάστρο. Ο 
Οδυσσέας λοιπόν παραφύλαξε και τελικά συνέλαβε τον Έλενο ο οποίος φοβούμενος για τη 
ζωή του  μαρτύρησε στους Έλληνες τις τρεις προϋποθέσεις που απαιτούνταν για να πέσει η 
Τροία. Τους είπε ότι έπρεπε πρώτον, να επιστρέψει ο Φιλοκτήτης με το τόξο και τα βέλη του 
Ηρακλή στη μάχη, δεύτερον,  να έρθει στην Τροία και να συμπολεμήσει με τους Αχαιούς ο 
Νεοπτόλεμος, ο γιος του Αχιλλέα, και τρίτον, να αρπάξουν το Παλλάδιο, το ξόανο της θεάς, 
που φυλασσόταν στο άβατο του ναού της Aθηνάς μέσα στην Τροία για να στερήσουν την 
πόλη από την θεία προστασία του..  

Πράγματι έφεραν έστω και με δυσκολία τον Νεοπτόλεμο το γιο του Αχιλλέα από τη Σκύρο 
όπου ζούσε με τη μητέρα του προστατευμένος από το βασιλιά παπού του το Λυκομήδη. Οι 
Έλληνες αναθάρρησαν, ιδίως όταν διαπίστωσαν ότι ο Νεοπτόλεμος, ο Πυρρός, όπως τον 
έλεγαν – γιατί είχε πυρόξανθα μαλλιά – έμοιαζε με τον χαμένο πατέρα του στην τόλμη και 
την παλικαριά. 

Ο Διομήδης και ο Οδυσσέας τρυπώνουν  από κάποιο υπόνομο στην Τροία  και νύχτα 
αρπάζουν το ξόανο και το φέρνουν  στο στρατόπεδο των Ελλήνων και στον Αγαμέμνονα.  

Έτσι απόμενε το δύσκολο εγχείρημα να πείσουν τον Φιλοκτήτη να έρθει στην Τροία και 

                                                 
4. Η Χρυσή ή Χρύση είναι ή ένα παλιότερο όνομα της θεάς Αθηνάς αλλά και μιας νύμφης. 
5. Η Χρυσή  είναι πιθανώς το νησάκι  Ψαθούρα,  ήταν η τελευταία νησιωτική γέφυρα με την αρχαία Ιωλκό 

και πάνω στην πορεία του Ιάσονα.  
6. Κατά άλλη μία εκδοχή η θεά Χρυσή ή Χρύση πειράχτηκε πολύ και έστειλε το φαρμακερό φίδι επειδή τάχα 

ο Φιλοκτήτης απέρριψε τον έρωτά της.  (Σχόλια στον Σοφοκλή, Φιλοκτήτης 194) . 
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μαζί του να φέρει το τόξο και τα βέλη του Ηρακλή.  
Δίχως το Φιλοκτήτη το κάστρο δεν έπεφτε!... 
Αλλά ποιος και με τι μούτρα να πάει στο Φιλοκτήτη και να ζητήσει  - να χιλιοπαρακαλέσει 

καλύτερα - τώρα που είχαν την ανάγκη του να γυρίσει πίσω σα να μην συνέβη τίποτα;  
Οι αρχηγοί των Ελλήνων ήξεραν πως ο Φιλοκτήτης αφού, σύμφωνα με το χρησμό του 

Έλενου, είχε καταφέρει να επιζήσει, θα ήταν γεμάτος μίσος για όλους όσους τον 
εγκατέλειψαν μόνο και μάλιστα πληγωμένο βαριά δίχως να του προσφέρουν την παραμικρή 
βοήθεια. Το μόνο που του άφησαν ήταν τα όπλα να σαϊτεύει τα αγρίμια και μπορεί να 
κυνηγάει…  

Κι ο Φιλοκτήτης δεν ήταν όποιος κι όποιος. Είχε πάρει παλιά μέρος στην εκστρατεία του 
Ηρακλή εναντίον της Τροίας, τότε που ο Ευρυσθέας τον έστειλε να πάρει τη ζώνη της 
Ιππολύτης κι ο Ηρακλής βρήκε ευκαιρία να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς του όχι μόνο με 
τις Αμαζόνες αλλά και με το Λαομέδοντα το βασιλιά της Τροίας. Τότε κατέλαβαν την Τροία, 
σκότωσαν το Λαομέδοντα και άφησαν το θρόνο στα χέρια του Πρίαμου κλείνοντας μαζί του 
ειρήνη.  Ήταν ο μόνος που, πριν ξεκινήσουν την εκστρατεία τους, είχε κιόλας πατήσει την 
Τροία παρέα με τον Ηρακλή και τον Τελαμώνα!.. 

Αλλά δεν είχαν άλλη επιλογή. Και ο καιρός τους πίεζε. Έστειλαν λοιπόν τον Οδυσσέα και 
το Διομήδη στη Λήμνο κι αυτοί κρύβονται κι αρπάζουν τα όπλα του Φιλοκτήτη. Εκείνος –
βασανισμένος άνθρωπος δεν έχει άλλο δρόμο. Αποφασίζει να τους ακολουθήσει από το φόβο 
ότι δίχως τα όπλα του δεν θα μπορεί πλέον να επιβιώσει στο νησί. Ο πονηρός Οδυσσέας του 
υπόσχεται ότι στο στρατόπεδο των Ελλήνων υπάρχουν γιατροί ικανοί να γιατρέψουν και τις 
πιο δύσκολες πληγές. Εκεί του λέει βρίσκονται οι δύο γιοί του Ασκληπιού από τη Τρίκκη , ο 
Ποδαλείριος που ξέρει άριστα παθολογία και ο  Μαχάονας, ο ειδικευμένος στα τραύματα. 
Και επιπλέον για να τον γλυκάνει τον κολακεύει λέγοντας πως εκείνος θα είναι ο μόνος 
άνθρωπος που θα μπορεί να καυχιέται ότι πάτησε δύο φορές την Τροία, μία με τον Ηρακλή 
και μία μοναχός του με τα άξια όπλα και την τέχνη του τοξότη που κατέχει σαν άλλο κανένα. 
Υπάρχει δόξα μεγαλύτερη να σε μνημονεύουν οι κατοπινοί ως τον πιο μεγάλο τοξότη, ως 
τοξότη πορθητή; 

Δέχεται (και τι άλλο να έκανε;) και τους ακολουθεί. 
Στο στρατόπεδο των Ελλήνων ο τρικαλινός Μαχάονας, ο γιος του Ασκληπιού, τον 

γιατρεύει εντελώς με την «οφιήτιδα πέτρα». Μόλις ανέλαβε τις δυνάμεις του, έδειξε την αξία 
του στο πεδίο της μάχης. 

Σε μία συνάντηση με τον Πάρη τον προκαλεί να μονομαχήσουν – οι δύο πιο σπουδαίοι 
τοξότες του Τρωικού πολέμου – και στον αγώνα τους με απίστευτη γοργότητα τον σαϊτεύει 
τρεις φορές, μια στο χέρι, μια στο πόδι και μία στο δεξί μάτι παίρνοντας εκδίκηση και για το 
θάνατο του Αχιλλέα αλλά και αποδεικνύοντας πως είναι ο μέγιστος τοξότης.  

Ο Φιλοκτήτης ήταν μεταξύ των ηρώων που κρύφτηκαν μέσα στην κοιλιά του ξύλινου 
αλόγου του Δούρειου ίππου. Κατά τη διάρκεια της σφαγής που ακολούθησε την πτώση της 
Τροίας σκότωσε έναν από τους πλέον επιφανείς Τρώες, τον Άδμητο γιο του Αυγεία.  

Μετά από τον πόλεμο, ο Φιλοκτήτης κίνησε με τους άλλους Έλληνες το θαλασσινό ταξίδι 
του γυρισμού. Ήταν μεταξύ εκείνων που διασκορπίστηκαν από τη ναυτική καταστροφή στο 
ακρωτήριο Καφηρέα.  Κατάφερε όμως και έφθασε στην πατρίδα του τη Μελιβοία. Αλλά όπως 
κι άλλοι ήρωες,  δε βρήκε τα πράγματα όπως τα είχε αφήσει. Με τον ερχομό του ξέσπασε μια 
στάση στη Μελιβοία και αναγκάστηκε να πάρει τους οπαδούς του και να μεταναστεύσει στην 
Ιταλία, και συγκεκριμένα στην Καμπανία. Εκεί αφού πολέμησε εναντίον των Λευκανών 
αποίκισε την μικρή πόλη Κρίμισσα, στο ομώνυμο ακρωτήριο, κοντά στον Κρότωνα  και τους 
Θουρίους, στο νότιο μέρος της χώρας. Εδώ ίδρυσε ένα άδυτο αφιερωμένο στον Απόλλωνα, 
τον τοξότη θεό, και στο οποίο αφιέρωσε το διάσημο τόξο του. Αργότερα οι Κροτωνιάτες θα 
πάρουν από κει το τόξο και θα το μεταφέρουν στην πόλη Μάκαλλα, εκατόν είκοσι στάδια 
μακρυά από τον Κρότωνα, σε ναό που ίδρυσαν προς τιμή του Απόλλωνα στη δική τους πόλη. 
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Οι Κροτωνιάτες τιμούσαν τον ήρωα ως θεό. 
Μετά το θάνατό του, αυτός ο πιο αδικημένος και ο πιο τυραγνισμένος από όλους τους 

ήρωες του Τρωικού πολέμου θα αναπαύσει την ψυχή του στη χώρα των μακάρων, εκεί όπου 
φυτρώνουν τα μήλα των εσπερίδων συντροφιά με ισάξιους...   

 
2 . Η δραματική παράδοση 
 
Ο Δίων Χρυσόστομος από την Προύσα της Βιθυνίας σε ένα από τους λόγους του  μας 

διέσωσε την πληροφορία ότι και οι τρεις τραγικοί, ο Αισχύλος, ο Ευριπίδης και ο Σοφοκλής 
έγραψαν τραγωδίες με το όνομα «Φιλοκτήτης»7. Ξέρουμε ότι ο Ευριπίδης δίδαξε την τραγωδία 

                                                 
7.  Dion v. Prusa P. A„scÚlou kaˆ Sofoklšouj kaˆ EÙrip…dou À P. tîn Filokt»tou tÒxwn (or. 35): 

(1) ... ™nštucon tragwid…aij tis…n. (2) scedÕn d� Ãsan ¥krwn ¢ndrîn, A„scÚlou kaˆ Sofoklšouj kaˆ 
EÙrip…dou,  p£ntwn perˆ t¾n aÙt¾n ØpÒqesin. Ãn g¦r ¹ tîn Filokt»tou tÒxwn e‡te klop», e‡te 
¡rpag¾<n> de‹ lšgein· pl¾n ¢fairoÚmenÒj ge tîn Óplwn  Ãn Filokt»thj ØpÕ toà 'Odussšwj kaˆ aÙtÕj 
e„j t¾n Tro…an ¢nagÒmenoj,  tÕ m�n plšon ¥kwn, tÕ dš ti kaˆ peiqo‹ ¢nagka…ai, ™peid¾ tîn Óplwn ™stš- 
rhto, § toàto m�n b…on aÙtî pare‹cen ™n tÁ n»sw, toàto d� q£rsoj ™n  tÁ toiaÚth nÒsw, ¤ma d� 
eÜkleian .... (4) ... ¼ te g¦r toà A„scÚlou megalofrosÚnh kaˆ tÕ ¢rca‹on, œti d� tÕ aÜqadej tÁj 
diano…aj kaˆ fr£sewj  pršponta ™fa…neto tragwid…ai kaˆ to‹j palaio‹j ½qesi tîn ¹rèwn, oÙd�n  
<œconta> ™pibebouleumšnon oÙd� stwmÚlon oÙd� tapeinÒn. (5) ™pe… toi kaˆ  tÕn 'Odussša e„sÁge 
drimÝn kaˆ dÒlion æj ™n to‹j tÒte, polÝ d� ¢pšconta  tÁj nàn kakohqe…aj, éste tîi Ônti ¢rca‹on ¨n 
dÒxai par¦ toÝj nàn ¡ploàj  e�nai boulomšnouj kaˆ megalÒfronaj. kaˆ oÙdšn ge ¢llattoÚshj tÁj 
'Aqhn©j  prosede»qh prÕj tÕ m¾ gnwsqÁnai Óstij ™stˆn ØpÕ toà Filokt»tou, kaq£per “Omhroj 
k¢ke…nwi d¾ ˜pÒmenoj EÙrip…dhj ™po…hsen, éste tucÕn ¥n tij ™gkalšsai tîn oÙ filoÚntwn tÕn ¥ndra, 
Óti oÙd�n aÙtîi ™mšlhsen Ópwj piqanÕj œstai Ð 'OdusseÝj oÙ gi<g>nwskÒmenoj ØpÕ toà Filokt»tou.  
(6) œcoi d' ¨n ¢polog…an æj ™gðimai prÕj tÕ toioàton· Ð m�n g¦r crÒnoj  tucÕn oÙk Ãn tosoàtoj éste 
m¾ ¢nenegke‹n tÕn caraktÁra dška ™tîn  diagegonÒtwn, ¹ d� nÒsoj ¹ toà Filokt»tou kaˆ k£kwsij kaˆ 
tÕ ™n ™rhm…ai  bebiwkšnai tÕn metaxÝ crÒnon oÙk ¢dÚnaton toàto ™po…ei· polloˆ g¦r  ½dh oƒ m�n ØpÕ 
¢sqene…aj, oƒ d� ØpÕ dustuc…aj œpaqon aÙtÒ.  

kaˆ m¾n Ð corÕj aÙtîi parait»sewj ésper Ð toà EÙrip…dou oÙd�n  ™de»qh. (7) ¥mfw g¦r ™k tîn 
Lhmn…wn ™po…hsan tÕn corÒn. ¢ll' Ð  m�n EÙrip…dhj eÙqÝj ¢pologoumšnouj pepo…hke perˆ tÁj prÒteron 
¢mele…aj,  Óti d¾ tosoÚtwn ™tîn oÜte prosšlqoien prÕj tÕn Filokt»thn oÜte bohq»- seian oÙd�n 
aÙtîi. Ð d' A„scÚloj ¡plîj e„s»gage tÕn corÒn, Ö tîi pantˆ  tragikèteron kaˆ ¡ploÚsteron, tÕ d' 
›teron politikèteron kaˆ ¢kri bšsteron ... (8) œpeita oÙd� ™x ¤pantoj Ãn m»te proselqe‹n aÙtîi 
mhdšna Lhmn…wn m»te ™pimelhqÁnai mhdšn· doke‹ g£r moi oÙd' ¨n diegšneto t¦  dška œth mhdemi©j 
tugc£nwn bohqe…aj, ¢ll' e„kÕj m�n tugc£nein aÙtÒn,  span…wj d� kaˆ oÙdenÕj meg£lou, kaˆ mhdšna 
aƒre‹sqai o„k…ai Øpodš- xasqai kaˆ noshleÚein di¦ t¾n duscšreian tÁj nÒsou. aÙtÕj goàn Ð EÙrip…dhj 
tÕn ”Aktora e„s£gei, ›na Lhmn…wn, æj gnèrimon tî Filokt»th prosiÒnta kaˆ poll£kij sumbeblhkÒta. 
–(9) oÙ to…nun oÙd� ™ke‹no doke‹  moi dika…wj ¥n tij a„ti£sasqai, tÕ dihge‹sqai prÕj tÕn corÕn æj  
¢gnooànta t¦ perˆ t¾n ¢pÒleiyin t¾n tîn 'Acaiîn kaˆ t¦ kaqÒlou sumba…nonta aÙtîi. oƒ g¦r 
dustucoàntej ¥nqrwpoi poll£kij e„èqasi memnÁsqai tîn sumforîn kaˆ to‹j e„dÒsin ¢kribîj kaˆ 
mhd�n deomšnoij ¢koÚein ™nocloàsin ¢eˆ dihgoÚmenoi.  

kaˆ m¾n ¹ ¢p£th ¹ toà 'Odussšwj prÕj tÕn Filokt»thn kaˆ oƒ lÒgoi, di' ïn proshg£geto aÙtÒn, oÙ 
mÒnon eÙschmonšsteroi, kaˆ  ¼rwi pršpontej, ¢ll' oÙk EÙrub£tou À Pataik…wnoj, ¢ll' æj ™moˆ 
dokoàsi  kaˆ piqanèteroi. (10) t… g¦r <œ>dei poik…lhj tšcnhj kaˆ ™piboulÁj prÕj  ¥ndra nosoànta, 
kaˆ taàta toxÒthn, ïi e‡ tij mÒnon ™ggÝj paršsth, ¢cre‹oj  ¹ ¢lk¾ aÙtoà ™gegÒnei. kaˆ tÕ 
¢paggšllein d� t¦j tîn 'Acaiîn sumfor¦j  kaˆ tÕn 'Agamšmnona teqnhkÒta kaˆ tÕn 'Odussša ™p' 
a„t…ai æj oŒÒn te   a„sc…sthi kaˆ kaqÒlou tÕ str£teuma diefqarmšnon oÙ mÒnon cr»simon  éste 
eÙfr©nai tÕn Filokt»thn kaˆ prosdšxasqai m©llon t¾n toà 'Odus- sšwj Ðmil…an, ¢ll' oÙd' ¢p…qana 
trÒpon tin¦ di¦ tÕ mÁkoj tÁj strate…aj  kaˆ di¦ t¦ sumbebhkÒta oÙ p£lai kat¦ t¾n Ñrg¾n toà 
'Acillšwj, Óq' “Ektwr par¦ smikrÕn Ãlqen ™mprÁsai tÕn naÚstaqmon.  

 (11) ¼ te toà EÙrip…dou sÚnesij kaˆ perˆ p£nta ™pimšleia, éste m»te ¢p…qanÒn ti kaˆ 
parhmelhmšnon ™©sai m»te ¡plîj to‹j pr£gmasi crÁsqai,  ¢ll¦ met¦ p£shj ™n tîi e„pe‹n dun£mewj, 
ésper ¢nt…strofÒj ™sti tÁi  toà A„scÚlou <...>... (15) Ó te SofoklÁj mšsoj œoiken ¢mfo‹n e�nai, oÜte 
tÕ aÜqadej kaˆ ¡ploàn tÕ toà A„scÚlou œcwn oÜte tÕ ¢krib�j kaˆ drimÝ kaˆ politikÕn tÕ toà 
EÙrip…dou ... 
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του το 431 π.Χ., την ίδια χρονιά που παρουσιάστηκαν η «Μήδεια» και ο «Δίκτυς»· ο Σοφοκλής 
το 409 (όταν ήταν ογδονταπέντε χρονών!)  «επί Γλαυκίππου»,  πήρε το πρώτο βραβείο στα 
Μεγάλα ή εν Άστει Διονύσια,  αλλά για τον Αισχύλο δεν  γνωρίζουμε ακριβώς πότε ανέβασε 
το δικό του Φιλοκτήτη· υπολογίζουμε ότι πρέπει να γράφτηκε σαράντα περίπου χρόνια πριν 
το Φιλοκτήτη του Ευριπίδη, δηλαδή πριν το 471 π.Χ.. 

Από το έργο των τριών τραγικών σώθηκε ακέραια μόνο η τραγωδία του Σοφοκλή· 
ελάχιστοι και σποραδικοί στίχοι διασώθηκαν από το έργο του Αισχύλου8, ενώ περισσότεροι 
στίχοι διασώθηκαν από την τραγωδία του Ευριπίδη9. Μάλιστα ο Δίων ο Χρυσόστομος 

                                                 
8  Οι σποραδικοί στίχοι που διασώθηκαν από το ‘Φιλοκτήτη’ του Αισχύλου είναι:   
 
 FIL. Spercei� potam� boÚnomo… t' ™pistrofa…  
 
 FIL. œnq' oÜte m…mnein ¥nemoj oÜt' ™kple‹n ™´  
 krem£saj <> tÒxon p…tuoj ™k melandrÚou   
 
 FIL. oÙ (g¦r) Ð dr£kwn ¢nÁken, ¢ll' ™nókisen  
 dein¾n stom£twn œmfusin, podÕj bl£bhn   
 
 FIL. fagšdaina<.>, ¼ mou s£rkaj ™sq…ei podÒj  
 
 FIL. ð poÚj, ¢f»sw se;   
 
 <FIL.> ð q£nate paièn, m» m' ¢tim£sVj mole‹n·  
 mÒnoj <g¦r> e� sÝ tîn ¢nhkšstwn kakîn  
 „atrÒj, ¥lgoj d' oÙd�n ¤ptetai nekroà   
 
 ˜lwreÚj  
 ÑkornoÚj  
 fabîn 
9 
 �  Οι στίχοι απου διασώθηκαν από το ‘Φιλοκτήτη’ του Ευριπίδη είναι: 
 <FILOKTHTHS> 
 pîj d' ¨n frono…hn, ú parÁn ¢pragmÒnwj  
 ™n to‹si pollo‹j ºriqmhmšnJ stratoà  
 ‡son metasce‹n tù sofwt£tJ tÚchj;   
 oÙd�n g¦r oÛtw gaàron æj ¢n¾r œfu·  
 toÝj g¦r perissoÝj ka… ti pr£ssontaj plšon  
 timîmen ¥ndraj t' ™n pÒlei nom…zomen.  
 Ñknîn d� mÒcqwn tîn prˆn ™kcšai c£rin  
 kaˆ toÝj parÒntaj oÙk ¢pwqoàmai pÒnouj.  
 dÚsmorfa mšntoi t¥ndon e„side‹n, xšne.  
 ¤lij, ð biot£· pšraine,  
 pr…n tina suntuc…an  
 À kte£tessin ™mo‹j À sèmati tùde genšsqai.   
 fagšdain' ¢e… mou s£rka qoin©tai podÒj  
 mak£rioj Óstij eÙtucîn o‡koi mšnei·  
 ™n gÍ d' Ð fÒrtoj, kaˆ p£lin naut…lletai.  
 Ðr©te d' æj k¢n qeo‹si kerda…nein kalÒn,  
 qaum£zetai d' Ð ple‹ston ™n nao‹j œcwn  
 crusÒn. t… dÁta kaˆ s� kwlÚei <labe‹n>  
 kšrdoj, parÒn ge k¢xomoioàsqai qeo‹j;  
 t… dÁta q£koij mantiko‹j ™n»menoi  
 safîj diÒmnusq' e„dšnai t¦ daimÒnwn;  
 oÙ tînde ceirènaktej ¥nqrwpoi lÒgwn·  
 Óstij g¦r aÙce‹ qeîn ™p…stasqai pšri,  
 oÙdšn ti m©llon o�den À pe…qein lšgwn.   
 Øpšr ge mšntoi pantÕj `Ell»nwn stratoà  
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«ευνόησε» τον Ευριπίδη αφήνοντάς μας και μία απόδοση σε πεζό λόγο  του προλόγου της 
τραγωδίας όπου μιλά ο μεταμφιεσμένος Οδυσσέας.10 
                                                                                                                                                         

 a„scrÕn siwp©n, barb£rouj d' ™©n lšgein.  
 lšxw d' ™gè, k¥n mou diafqe…raj dokÍ  
 lÒgouj Øpost¦j aÙtÕj ºdikhkšnai·  
 ¢ll' ™x ™moà g¦r t¢m¦ maq»sV klÚwn,  
 Ö d' aÙtÕj aØtÕn ™mfanie‹ soi lšgwn.   
 patrˆj kalîj pr£ssousa tÕn tucÒnt' ¢eˆ  
 me…zw t…qhsi, dustucoàsa d' ¢sqenÁ.  
 ésper d� qnhtÕn kaˆ tÕ sîm' ¹mîn œfu,  
 oÛtw pros»kei mhd� t¾n Ñrg¾n œcein  
 ¢q£naton Óstij swfrone‹n ™p…statai.  
 feà, m»pot' e‡hn ¥llo pl¾n qeo‹j f…loj  
 æj p©n teloàsi, k¨n bradÚnwsin crÒnJ.  
 ¢pšpneusen a„îna  
 aƒre‹j   
 ¢kribšj   [Euripides, Fragmenta, Fragment 787-803 t] 
 
 <FILOKTHTHS>  
 oÙk œst' ™n ¥ntroij leukÒj, ð xšn', ¥rguroj  
 ¢ndrÕj kakîj pr£ssontoj ™kpodën f…loi  [Euripides, Fragmenta, Fragment 790a-799A, t] 
 
10. ('OdusseÚj). Foboàmai m»pote m£thn kat' ™moà fanîsi taÚthn oƒ sÚmmacoi t¾n dÒxan e„lhfÒtej 

æj ¢r…stou d¾ kaˆ sofwt£tou tîn `Ell»nwn. ka…toi po…a tij ¹ toiaÚth sof…a kaˆ frÒnhsij, di' ¼n tij 
¢nagk£zetai ple…w tîn ¥llwn pone‹n Øp�r tÁj  koinÁj swthr…aj kaˆ n…khj, ™xÕn ›na toà pl»qouj 
dokoànta mhdenÕj  œlatton ™n toÚtoij œcein tîn ¢r…stwn; ¢ll¦ g¦r ‡swj calepÕn  eØre‹n oÛtw 
megalÒfron kaˆ filÒtimon Ðtioàn æj ¢n¾r pšfuken.  toÝj g¦r faneroÝj kaˆ pleiÒnwn ¤ptesqai 
tolmîntaj scedÕn toÚtouj ¤pantej qaum£zomen kaˆ tù Ônti ¥ndraj ¹goÚmeqa. Øf' Âj  filotim…aj k¢gë 
pro£gomai ple‹sta pr£gmata œcein kaˆ zÁn ™pipÒnwj par' Ðntinoàn, ¢e… tina prosdecÒmenoj kainÕn 
k…ndunon,  Ñknîn diafqe‹rai t¾n ™pˆ to‹j œmprosqen gegonÒsin eÜkleian. nàn  oân kat¦ pr©xin p£nu 
™pisfalÁ kaˆ calep¾n deàro ™l»luqa e„j LÁmnon, Ópwj Filokt»thn kaˆ t¦ `Hraklšouj tÒxa kom…zoimi 
to‹j summ£coij. Ð g¦r d¾ mantikètatoj Frugîn “Elenoj Ð Pri£mou katem»nusen, æj œtucen 
a„cm£lwtoj lhfqe…j, ¥neu toÚtwn m»pot' ¨n ¡lînai t¾n pÒlin. prÕj m�n d¾ toÝj basilšaj oÙc 
æmolÒghsa t¾n pr©xin, ™pist£menoj t¾n toà ¢ndrÕj œcqran, ú ge aÙtÕj a‡tioj ™genÒmhn 
kataleifqÁnai, Óte dhcqeˆj œtucen ØpÕ calepÁj kaˆ  ¢ni£tou ™c…dnhj. oÙk ¨n oân õmhn oÙd� peiqë 
toiaÚthn ™xeure‹n,  Øf' Âj ¥n pote ™ke‹noj ™moˆ pr®wj œscen· ¢ll' eÙqÝj ¢poqane‹sqai õmhn Øp' aÙtoà. 
Ûsteron dš, tÁj 'Aqhn©j moi parakeleusamšnhj kaq' Ûpnouj, ésper e‡wqe, qarroànta ™pˆ tÕn ¥ndra  
„šnai· aÙt¾ g¦r ¢ll£xein mou tÕ e�doj kaˆ t¾n fwn»n, éste laqe‹n aÙtù xuggenÒmenon· oÛtw d¾ 
¢f‹gmai qarr»saj. punq£nomai d� kaˆ par¦ tîn Frugîn pršsbeij ¢pest£lqai krÚfa, ™£n pwj 
dÚnwntai tÕn Filokt»thn pe…santej dèroij ¤ma kaˆ di¦ t¾n œcqran  t¾n prÕj ¹m©j ¢nalabe‹n e„j t¾n 
pÒlin aÙtÕn kaˆ t¦ tÒxa. toioÚtou prokeimšnou ¥qlou pîj oÙ p£nta cr¾ ¥ndra g…gnesqai prÒqumon; 
æj diamart£nonti tÁj pr£xewj taÚthj p£nta t¦ prÒteron e„rgasmšna m£thn peponÁsqai œoiken. 
papa‹· prÒseisin Ð ¢n»r.  aÙtÕj Óde Ð Po…antoj pa‹j, oÙk ¥dhloj tÍ xumfor´, mÒlij kaˆ  calepîj 
proba…nwn. í toà calepoà kaˆ deinoà Ðr£matoj· oÛtwj  tÒ te [g¦r] e�doj ØpÕ tÁj nÒsou foberÕn ¼ te 
stol¾ ¢»qhj· doraˆ  qhr…wn kalÚptousin aÙtÒn. ¢ll¦ sÝ ¥munon, ð dšspoina 'Aqhn©,  kaˆ m¾ m£thn 
fanÍj ¹m‹n Øposcomšnh t¾n swthr…an. (Filokt»thj.) T… d¾ boulÒmenoj, Óstij e� pote sÚ, À t…na tÒlman 
labèn,  pÒteron ¡rpagÁj c£rin ¼keij ™pˆ t»nde t¾n ¥poron stšghn À kat£skopoj tÁj ¹metšraj 
dustuc…aj; –O. OÜ to… ge Ðr´j ¥ndra  Øbrist»n. –O. OÙ m¾n e„wqèj ge prÒteron deàro ¼keij. –O. OÙ  
g¦r e„wqèj· e‡h d� kaˆ nàn ™n kairù ¢f‹cqai. –F. Poll¾n  œoikaj fr£zein ¢log…an tÁj deàro Ðdoà. –
O. Eâ to…nun ‡sqi oÙ  cwrˆj a„t…aj me ¼konta kaˆ so… ge oÙk ¢llÒtrion fanhsÒmenon. –  F. PÒqen d»; 
toàto g¦r prîton e„kÒj me e„dšnai. –O. 'All'  e„mˆ 'Arge‹oj tîn ™pˆ Tro…an pleus£ntwn. –F. PÒqen; 
e„p�  p£lin, æj e„dî safšsteron. –O. OÙkoàn [œti] deÚteron ¢koÚeij·  tîn ™p' ”Ilion strateus£ntwn 
'Acaiîn e�na… fhmi. –F. Kalîj dÁta œfhsqa ™mÕj e�nai f…loj, ÐpÒte ge tîn ™moˆ polemiwt£twn  
'Arge…wn pšfhnaj. toÚtwn d¾ tÁj ¢dik…aj aÙt…ka m£la Øfšxeij  d…khn. –O. 'All' í prÕj qeîn ™p…scej 
¢fe‹nai tÕ bšloj. –  F. OÙ dunatÒn, e‡per “Ellhn ín tugc£neij, tÕ m¾ ¢polwlšnai se  ™n tÍde tÍ 
¹mšrv. –O. 'All¦ pšponq£ ge Øp' aÙtîn toiaàta,  ™x ïn dika…wj soˆ m�n ¨n f…loj e‡hn, ™ke…nwn d� 
™cqrÒj. –F. Kaˆ  t… d¾ toàtÒ ™stin, Ö pšponqaj oÛtwj calepÒn; –O. Fug£da me  ½lasen 'OdusseÝj ™k 
toà stratoà. –F. T… d� œdraj, ™f' ÓtJ  tÁsde tÁj d…khj œtucej; –O. O�ma… se gignèskein tÕn Naupl…ou  
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Ο Δίων Χρυσόστομος μας άφησε αρκετές πληροφορίες γιατί συγκρίνει τον τρόπο με τον 
οποίο χρησιμοποίησαν την μυθική παράδοση οι τρεις τραγικοί στα έργα τους κι έτσι 
μαθαίνουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να ανασυστήσουμε την υπόθεση των χαμένων 
τραγωδιών. 

Ο Αισχύλος λοιπόν στο δικό του «Φιλοκτήτη» (με χορό Λημνίων) παραλλάσσει το μύθο 
που ξέρουμε από την παλιότερη μυθολογική και επική παράδοση. Οι  Αχαιοί στέλνουν μόνο 
του τον Οδυσσέα να φέρει πίσω το Φιλοκτήτη από την κατοικημένη Λήμνο. Ο Οδυσσέας 
παρουσιάζεται μπροστά στον Φιλοκτήτη – χωρίς μεταμφίεση- αλλά εκείνος δεν τον 
αναγνωρίζει. Έχουν περάσει πολλά χρόνια και οι δυο τους είναι τσακισμένοι από τα βάσανα 
και τις κακουχίες. Ο Οδυσσέας αρχίζει να του αφηγείται τη δήθεν προσωπική του ιστορία· 
τάχα πως είναι ένας πολεμιστής  που έφυγε αηδιασμένος από τη συμπεριφορά των Ελλήνων, 
πως θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του, πως τον Οδυσσέα τον σκότωσαν οι αρχηγοί των 
Ελλήνων γιατί φανερώθηκαν οι πονηριές και οι ατιμίες του, πως ο Αγαμέμνονας είχε 
πεθάνει, πως ο στρατός των Ελλήνων βρίσκεται πλέον σε διάλυση. Ο Φιλοκτήτης ακούει τα 
ψέματα με αγαλλίαση όταν τον πιάνουν πάλι οι ξαφνικοί πόνοι  που τον τρελλαίνουν και τον 
αχρηστεύουν. Ουρλιάζει και παρακαλάει το θάνατο να τον πάρει και να τον λυτρώσει. Είναι 
τόσο αφόρητοι που χάνει τις αισθήσεις του. Τότε βρίσκει την ευκαιρία ο πονηρός Οδυσσέας 
να αρπάξει το τόξο και τα βέλη του Ηρακλή που ήταν κρεμασμένα σε ένα πεύκο. Όταν ο 
Φιλοκτήτης ξαναβρίσκει τον εαυτό του βρίσκεται μπροστά στην έκπληξη. Ο Οδυσσέας του 
αποκαλύπτει ποιος είναι και ο Φιλοκτήτης μπροστά στο ενδεχόμενο να χάσει για πάντα τα 
όπλα του αναγκάζεται να πάει μαζί του στην Τροία. 

Ο Ευριπίδης στο δικό του «Φιλοκτήτη» (με χορό Λημνίων) βάζει τον Οδυσσέα να  
έρχεται στη Λήμνο μεταμφιεσμένος. Συγκεκριμένα πριν ξεκινήσει για το ταξίδι η θεά Αθηνά 
φρόντισε και του άλλαξε τη μορφή και τη φωνή και τον έκανε αγνώριστο. Μαζί του έχει 
έρθει και ο Διομήδης. Όταν όμως φτάνουν στο νησί ο Οδυσσέας μόνος του τραβάει και 
βρίσκει το Φιλοκτήτη τον οποίο βέβαια και ξεγελάει λέγοντας διάφορα ψέμματα: πως τάχα 
ήταν ένας από τους συντρόφους του Παλαμήδη που έμειναν πιστοί στον αρχηγό τους όταν 
τον σκότωσε ο Οδυσσέας κι ότι γλύτωσε το θάνατο μόνο από την καλή του τύχη γιατί όλοι 
οι άλλοι χάθηκαν από τον άτιμο Οδυσσέα … Αλλά  δεν καταφέρνει και πολλά και 
αποτραβιέται στο καράβι. 

Σχεδόν συχρόνως με τους Έλληνες φτάνει στη Λήμνο και ο Πάρης με άλλους Τρώες με 
                                                                                                                                                         
pa‹da Palam»dhn. –F. OÙ g¦r d¾ tîn ™pitucÒntwn oÙd� Ñl…gou ¥xioj  sunšplei oÜte tù stratù oÜte 
to‹j ¹gemÒsin. –O. TÕn d¾ toioàton  ¥ndra Ð koinÕj tîn `Ell»nwn lumeën dišfqeiren. –F. PÒteron  ™k 
toà faneroà m£cV krat»saj À met¦ dÒlou tinÒj; –O. Prodos…an ™penegkën toà stratoà to‹j 
Priam…daij. –F. ’Hn d� kat'  ¢l»qeian oÛtwj œcon À pšponqe kateyeusmšnoj; –O. Pîj d'  ¨n dika…wj 
gšnoito tîn Øp' ™ke…nou gignomšnwn Ðtioàn; –F. ’W  mhdenÕj ¢poscÒmenoj tîn calepwt£twn, lÒgJ te 
kaˆ œrgJ panourgÒtate ¢nqrèpwn 'Odusseà, oŒon aâ toàton ¥ndra ¢nÇrhkaj, Öj oÙd�n Âtton çfšlimoj 
Ãn to‹j xumm£coij ½per o�mai sÚ, t¦ k£llista kaˆ sofètata ¢neur…skwn kaˆ suntiqe…j· ésper ¢mšlei 
k¢m�  ™xšqhkaj, Øp�r tÁj koinÁj swthr…aj te kaˆ n…khj peripesÒnta tÍde  tÍ xumfor´, deiknÚnta tÕn 
CrÚshj bwmÒn, oá qÚsantej krat»sein  œmellon tîn polem…wn· e„ d� m», m£thn ™g…gneto ¹ strate…a. 
¢ll¦  t… d» soi prosÁkon tÁj Palam»douj tÚchj; –O. Eâ ‡sqi Óti  ™pˆ p£ntaj toÝj ™ke…nou f…louj 
Ãlqe tÕ kakÕn kaˆ p£ntej ¢po- lèlasin, Óstij m¾ fuge‹n ºdun»qh. oÛtw d� k¢gë tÁj paroicomšnhj 
nuktÕj diapleÚsaj mÒnoj deàro ™sèqhn. scedÕn m�n oân ™n ÓsV œgwge cre…v kaqšsthkaj aÙtÒj. e„ d' 
oân œceij tin¦ mhcan»n,  xumproqumhqeˆj ¹m‹n perˆ tÕn o‡kade ¢pÒploun ¹m©j te eâ pepoihkëj œsV 
kaˆ ¤ma ¥ggelon ¢popšmyeij prÕj toÝj seautoà o‡kade  tîn soˆ prosÒntwn kakîn. –F. 'All', ð 
dÚsthne, prÕj toioàton ›teron ¼keij xÚmmacon, aÙtÒn te ¥poron kaˆ œrhmon f…lwn ™pˆ tÁsde tÁj ¢ktÁj 
™rrimmšnon, gl…scrwj kaˆ mÒlij ¢pÕ tînde tîn  tÒxwn por…zonta kaˆ trof¾n kaˆ ™sqÁta, æj Ðr´j. ¿ 
g¦r Ãn ¹m‹n  ™sq¾j prÒteron, ØpÕ toà crÒnou ¢n£lwtai. e„ d� d¾ toàd' ™qe- l»seij koinwne‹n toà b…ou 
meq' ¹mîn ™nq£de, ›wj ¨n ˜tšra soi parapšsV swthr…a poqšn, oÙk ¨n fqono‹men. duscerÁ ge m¾n  
t¥ndon Ðr£mata, ð xšne, telamînšj te* ¢n£pleoi kaˆ ¥lla shme‹a tÁj nÒsou· aÙtÒj te oÙc ¹dÝj 
xuggenšsqai, Ótan ¹ ÑdÚnh  prospšsV. ka…toi lelèfhke tù crÒnJ tÕ polÝ tÁj nÒsou, kat'  ¢rc¦j d� 
oÙdamîj ¢nektÕj Ãn.  [ Dio Chrysostomus, Orationes, 59] 
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σκοπό να πείσουν το Φιλοκτήτη να πάει μαζί τους για να εκδικηθεί εκείνους που τον 
παράτησαν και τον πέταξαν σαν σκουπίδι. Οι Τρώες είχαν μάθει από τον μάντη Έλενο το 
χρησμό και είχαν κατανοήσει την σημασία των όπλων του Φιλοκτήτη για την τελική έκβαση 
του πολέμου και τη σωτηρία της πόλης τους. Ο Φιλοκτήτης μαθαίνει ότι έφτασε Τρωική 
πρεσβεία από τον Άκτορα, ένα Λήμνιο ο οποίος –σε αντίθεση με τους άλλους που τον 
απέφευγαν- ήταν ο μόνος που τον βοηθούσε. 

Ο Πάρης  θα βρει το Φιλοκτήτη και θα υποσχεθεί δώρα και πλούτη και τιμές. Σχεδόν 
είναι έτοιμος να δεχτεί όταν έρχεται ο Οδυσσέας και του θυμίζει ότι είναι Έλληνας και δεν 
μπορεί να πάει αντίθετα με τους συμπατριώτες του. Ο Φιλοκτήτης διώχνει τον Πάρη. Εκείνη 
την ώρα οι πόνοι επανέρχονται. Ο Οδυσσέας του περιποιείται την πληγή ενώ ο Διομήδης 
έρχεται κρυφά και κλέβει τα όπλα του Ηρακλή. Ο Οδυσσέας μπροστά στον απόλυτα 
απελπισμένο Φιλοκτήτη θα φανερώσει την ταυτότητά του και με το καλό και με το άγριο, με 
φωνές και λογική θα πείσει ή θα εκβιάσει τον Φιλοκτήτη και θα τους ακολουθήσει στο πλοίο 
για την Τροία.  

Ο Σοφοκλής στο δικό του «Φιλοκτήτη» χρησιμοποιεί χορό Ελλήνων ναυτών. Οι 
Ατρείδες, για να φέρουν στην Τροία το Φιλοκτήτη και τα όπλα του, στέλνουν δύο καράβια 
στη Λήμνο με επικεφαλής δύο εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους, το νεαρό και ακέραιο 
Νεοπτόλεμο και τον πολυμήχανο και έμπειρο Οδυσσέα. Οι αρχηγοί των Ελλήνων δεν έχουν 
αποκαλύψει το σκοπό του ταξιδιού στο Νεοπτόλεμο γιατί είναι έντιμος και «καθαρός» και 
δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν μια πιθανή άρνησή του. Ο μόνος που ξέρει το σκοπό της 
αποστολής είναι ο Οδυσσέας. Τα πλοία φτάνουν και αγκυροβολούν στην ακατοίκητη και 
έρημη Λήμνο. Ο Οδυσσέας, ο Νεοπτόλεμος και ένας ναύτης βρίσκουν τη δίστομη σπηλιά 
του Φιλοκτήτη. Ο Οδυσσέας αποκαλύπτει το σχέδιό του στον Νεοπτόλεμο και τον 
δασκαλεύει πώς πρέπει να συμπεριφερθεί με δόλο για να πετύχει η αποστολή τους. Αν και ο 
Νεοπτόλεμος προτιμά να χρησιμοποιήσει ένα πιο έντιμο τρόπο, εντούτοις αποδέχεται την 
τακτική του Οδυσσέα. Τελικά ο Νεοπτόλεμος μένει μόνος μπροστά στη σπηλιά , ενώ ο 
Οδυσσέας με το ναύτη του έχει επιστρέψει στο καράβι του.  

Ο Φιλοκτήτης πλησιάζει σε άθλια κατάσταση κουτσαίνοντας. Χαίρεται που ακούει 
ελληνική λαλιά από το χορό των ναυτών και ρωτάει να μάθει ποιος είναι ο νέος που στέκεται 
μπροστά του. Ο Νεοπτόλεμος απαντά ότι είναι ο γιος του Αχιλλέα. Κι έπειτα αρχίζει τα 
ψέματα: ότι τάχα γυρνάει πίσω στην Ελλάδα γιατί οι Έλληνες τον αδίκησαν και δεν του 
δίνουν πίσω τα όπλα του πατέρα του, και ότι τα έδωσαν στον Οδυσσέα κλπ. Και αφού ο 
Φιλοκτήτης πληροφορηθεί για τις τύχες πολλών ηρώων ζητάει από τον Νεοπτόλεμο να τον 
πάρει μαζί του πίσω στην πατρίδα. Εκείνη τη στιγμή σταλμένος από τον Οδυσσέα φτάνει 
ένας ναύτης, μεταμφιεσμένος σε έμπορο, και τους αποκαλύπτει τα δήθεν φοβερά νέα: ότι 
τάχα οι Ατρείδες έστειλαν τον Φοίνικα να κυνηγήσει και να συλλάβει το Νεοπτόλεμο και ότι 
τάχα ο Διομήδης και ο Οδυσσέας ξεκίνησαν με άλλο καράβι για να φέρουν – με το καλό ή 
με το στανιό- το Φιλοκτήτη στην Τροία γιατί όπως είχε δώσει προφητεία ο Έλενος δίχως 
αυτούς τους δύο η Τροία δεν θα έπεφτε ποτέ. Ο Νεοπτόλεμος προσποιείται ότι ανησυχεί και 
δέχεται να πάρει μαζί του το Φιλοκτήτη και να φύγουν. Ο Φιλοκτήτης δηλώνει πως δεν θα 
πάει στην Τροία και ζητά από το Νεοπτόλεμο να πάει στη σπηλιά του για να πάρει τα 
παυσίπονα βοτάνια και να δει μήπως του παράπεσε κάποιο βέλος. Προχωρώντας προς τη 
σπηλιά ο Νεοπτόλεμος εκφράζει την επιθυμία κάποτε να κρατήσει για λίγο τα όπλα τού 
Ηρακλή και ο Φιλοκτήτης υπόσχεται πως κάποτε αυτό θα γίνει.  

Ωστόσο βγαίνοντας από τη σπηλιά οι πόνοι του ποδιού επανέρχονται  σε τρεις διαδοχικές 
κρίσεις, η μία ισχυρότερη από την άλλη. Ο Φιλοκτήτης παρακαλεί να τον πάρει ο θάνατος. 
Στην πρώτη κρίση ο Φιλοκτήτης δίνει τα όπλα του στον Νεοπτόλεμο ζητώντας να τον 
προστατέψει, στη δεύτερη ο Νεοπτόλεμος υπόσχεται ότι δεν θα τον εγκαταλείψει, στην 
τρίτη ο Φιλοκτήτης παραδέρνει, αιμορραγεί και τέλος πέφτει σε κώμα βαθύ.  

Όταν ξυπνά ο Φιλοκτήτης βλέπει πλάι του το Νεοπτόλεμο με τα όπλα του και 
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συγκινημένος τον ευχαριστεί. Ο Νεοπτόλεμος με τα όπλα στα χέρια κλονίζεται. Είναι 
έντιμος και ακέραιος άνθρωπος. Δεν γίνεται να παραπλανήσει ένα βασανισμένο που τον 
εμπιστεύτηκε.  Του αποκαλύπτει λοιπόν όλη την αλήθεια. Ο Φιλοκτήτης εκρήγνυται από την 
αγανάκτηση. Είναι απελπισμένος, νοιώθει προδωμένος και ζητάει πίσω τα όπλα του. Ο 
Νεοπτόλεμος είναι έτοιμος να λυγίσει. Τότε παρουσιάζεται ο Οδυσσέας που 
παρακολουθούσε κρυμμένος τα γεγονότα  και εκβιάζει τον Φιλοκτήτη λέγοντας πως αν δεν 
έρθει μαζί τους θα τον αφήσουν δίχως τα όπλα του να πεθάνει αβοήθητος στο ερημονήσι.. Ο 
Οδυσσέας παίρνει μαζί του το Νεοπτόλεμο και φεύγουν λέγοντας πως αφού πήραν τα όπλα 
δεν τον έχουν καμμιά ανάγκη.  

Ενώ ο Φιλοκτήτης καταπονημένος έχει μπει στη σπηλιά του, έρχεται οΝεοπτόλεμος 
τρέχοντας  ενώ πίσω τον ακολουθεί ο Οδυσσέας.Ο νεαρός Νεοπτόλεμος έχει μετανιώσει και 
επιστρέφει για να παραδώσει τα όπλα. Ο Οδυσσεας τον προλαβαίνει και ξεσπά μεταξύ τους 
σφοδρή φιλονικία. Ο Νεοπτόλεμος φωνάζει το Φιλοκτήτη και τον παρακαλά να έρθει μαζί 
τους στην Τροία. Εκείνος αρνείται. Ο Νεοπτόλεμος του παραδίδει τα όπλα και εξακολουθεί 
να τον παρακαλεί. Αλλά τα παρακάλια του δε συγκινούν το Φιλοκτήτη ο οποίος ζητάει να 
γυρίσει πίσω στην πατρίδα.  Ο Νεοπτόλεμος συμφωνεί αλλά καθώς έρχονται προς το πλοίο 
παρουσιάζεται ο Ηρακλής τον οποίο στέλνει ο Δίας και με τις συμβουλές του αλλάζει τη 
γνώμη του Φιλοκτήτη. Ο από μηχανής θεός θα δώσει τη λύση στο σοφόκλειο δράμα.. 

Εκτός από τους τρεις μεγάλους τραγικούς ο μύθος του Φιλοκτήτη ενέπνευσε και άλλους 
ποιητές της αρχαιότητας. Δυστυχώς τα έργα τους δεν σώθηκαν. Για πολλά από αυτά έχουμε 
την πληροφορία ότι απλώς υπήρξαν και σε άλλα διασώζονται ελάχιστοι στίχοι ή σπαράγματα: 

 
• Ο Σοφοκλής έγραψε την χαμένη τραγωδία «Φιλοκτήτης ο εν Τροία» στην οποία ίσως 

περιελάμβανε την επιστροφή του Φιλοκτήτη στο στρατόπεδο των Ελλήνων, τη 
θεραπεία και το φόνο του Πάρη.

• Ο δραματικός ποιητής Αχαιός, σύγρονος του Σοφοκλή, έγραψε τραγωδία με τίτλο 
«Φιλοκτήτης».11  

• Ο Θεοδέκτης ο τραγικός έγραψε με τίτλο  «Φιλοκτήτης» και όπως φαίνεται και από 
τον μοναδικό στίχο που σώθηκε πρωτοτύπησε βάζοντας την πληγή στο χέρι αντί στο 
πόδι του Φιλοκτήτη.12 

• Στα τραγικά αδέσποτα σώζονται επίσης στίχοι που αναφέρονται σε έργο με τον τίτλο 
«Φιλοκτήτης Σατυρικός» χωρίς να μπορούμε να αποδώσουμε την πατρότητά τους.13 

• Ο Ρωμαίος τραγικός ποιητής Lucius Accius ή Attius έγραψε δράμα από το οποίο 
σώζονται ελάχιστοι στίχοι.14 

                                                 
11  Οι μόνοι στίχοι που σώθηκαν: 
 AGAM. éra bohqe‹n ™st'· ™gë d' ¹g»somai.  
 prosballštw tij ce‹ra fasg£nou labÍ,  
 s£lpiggi d' ¥lloj æj t£coj shmainštw·  
 éra tacÚnein, ™leleleà  
 
12  Οι μόνοι στίχοι που σώθηκαν: 
 kÒyate t¾n ™m¾n ce‹ra 
 
13  t…j d' ¥n se nÚmfh, t…j d� parqšnoj nša  
 dšxait' ¥n; eâ goàn æj game‹n œceij, t£laj  
 
14  Heu! qui salsis fluctibu’ mandet 
 Me ex sublimo vertice saxi? 
 Iamiam absumor: conficit animam 
 Vis vulneris, ulceris aestus  
   



• Με θέμα το Φιλοκτήτη επίσης έγραψαν τραγωδίες ο Αντιφών και ο Φιλοκλής ο 
ανεψιός του Αισχύλου. 

 
Το θέμα του Φιλοκτήτη δεν ενέπνευσε μόνο τους τραγικούς. Ενέπνευσε και τους κωμικούς 

ποιητές:  
• Ο κωμωδιογράφος Επίχαρμος, εκπρόσωπος της σικελικής κωμωδίας έγραψε 

κωμωδία με τίτλο «Φιλοκτήτης».15 
• «Φιλοκτήτη» έγραψε και ο κωμικός ποιητής Στράτις της Μέσης κωμωδίας.16 
• Ο κωμικός ποιητής  Αντιφάνης έγραψε κωμωδία με τίτλο «Φιλοκτήτης».17 
 
Η παρουσία του Φιλοκτήτη μαρτυρείται και σε πολλά άλλα κείμενα της αρχαιότητας. 

Ενδεικτικά: Ο ποιητής Ευφορίων από τη Χαλκίδα έγραψε επικό ποίημα για τον Φιλοκτήτη 
από το οποίο σώζονται ελάχιστοι στίχοι 18.  Ο Πίνδαρος  κάνει αναφορά στον ήρωα (Ode 1, 
50-57).19  Ο αρχαίος σχολιαστής μαρτυρεί ότι ο Βακχυλίδης είχε καταπιαστεί με το θέμα τού 
Φιλοκτήτη σε ένα χαμένο διθύραμβο· το ίδιο και ο ποιητής Στασίνος στα «Κύπρια έπη» που 
έχουν χαθεί. Στη χαμένη «Μικρή Ιλιάδα» του μυτιληνιού ποιητή Λέσχη μαρτυρείται η 
παρουσία του Φιλοκτήτη. 

                                                 
15  Οι μόνοι στίχοι που σώθηκαν: 
 oÙk œsti diqÚramboj Ókc' Ûdwr p…hij.  
 oÜt' ™n k£dwi dhlo…mhn oÜt' ™n ¢mfore‹.   
 ™n d� skÒroda dÚo kaˆ gaqull…dej dÚo.  
 
16  Οι μόνοι στίχοι που σώθηκαν: 
 K¶t' e„j ¢gor¦n ™lqÒntej ¡droÚj  
 Ñywnoàsin meg£louj te f£grouj  
 kaˆ Kwp®dwn ¡palîn tem£ch  
 stroggulopleÚrwn.  
 OÙd' ™n kopr…v qhsaurÕn ™kbeblhmšnon.   
 
17  Οι μόνοι στίχοι που σώθηκαν: 
  sofÒn gš to… ti prÕj tÕ bouleÚein œcei  
 tÕ gÁraj, æj d¾ pÒll' „dÒn te kaˆ paqÒn.   
 
18  Οι μόνοι στίχοι που σώθηκαν: 
 TÕn d' ™k£luye q£lassa lilaiÒmenon biÒtoio,  
 ka… oƒ p»ceej ¥kron Øperfa…nonto taqšntej  
 ¢cre‹' ¢spa…rontoj ¤lij Dolopion…dao  
 dust»nou· zw¾n d� meq' Ûdatoj œkbale p©san  
 ce‹raj Øperpl£zwn, ¤lmh d' œklussen ÑdÒntaj.   
 
19                            [.... ] nàn ge m¦n  
      t¦n Filokt»tao d…kan ™fšpwn  
 ™strateÚqh· sÝn d' ¢n£gkv nin f…lon  
 ka… tij ™ën megal£nwr œsanen.  
      fantˆ d� LamnÒqen ›lkei  
      teirÒmenon metab£sontaj ™lqe‹n  
 ¼roaj ¢ntiqšouj Po…antoj uƒÕn toxÒtan·  
 Öj Pri£moio pÒlin pšrsen, teleÚta- 
      sšn te pÒnouj Danao‹j,  
 ¢sqene‹ m�n crwtˆ ba…nwn, ¢ll¦ moir…dion Ãn.  
 oÛtw d' `Išrwni qeÕj Ñrqwt¾r pšloi  
 tÕn prosšrponta crÒnon, ïn œratai kai- 
      rÕn didoÚj.  
 
 

 



3. Σοφοκλέους, Φιλοκτήτης : Η θεϊκή πλεκτάνη 
 

Όταν ο Φιλοκτήτης βρέθηκε κατά τύχη να περνάει από την Οίτη, δεν μπορoύσε να φανταστεί 
ότι οι θεοί είχαν κιόλας αποφασίσει το σχέδιό τους. Τα παρακάλια του Ηρακλή ράγιζαν 
καρδιές. Μέσα στους αφόρητους πόνους εκλιπαρούσε να βρεθεί κάποιος να του χαρίσει τη 
γαλήνη του θανάτου. Το χέρι του τοξότη βρίσκει τη δύναμη να βάλει φωτιά στο σωρό των 
ξύλων για να λυτρώσει τον ήρωα. Το χειρότερο για ένα άνθρωπο που τον καταβάλει ο πόνος 
(ή τον κατατρώει καταραμένη η αρρώστια) δεν είναι καθαυτός ο πόνος ή ο θάνατος, είναι ότι 
τις τελευταίες του στιγμές “αλλοιώνεται”, χάνει αυτό που έχτισε μια ολάκερη ζωή ως ενότητα 
του προσώπου του, ώστε πια να μην τον αναγνωρίζεις · χάνει την αξιοπρέπειά του και γίνεται 
“τάλας”,  ταλαίπωρος,  άξιος για λύπηση. Ο Φιλοκτήτης βάζει φωτιά με σταθερό χέρι, όχι 
επειδή ο Ηρακλής τον “δωροδοκεί” με τα όπλα του, ούτε από σκέτη ανθρώπινη λύπηση. 
Τέτοια δεν αρμόζουν ούτε στον ένα ούτε στον άλλο. Ο Φιλοκτήτης βάζει τη φωτιά επειδή 
θέλει να διασώσει  την αξιοπρέπεια του ήρωα και επειδή μ' αυτό τον τρόπο  «περιφρουρεί» 
την ηρωική εικόνα του Ηρακλή. Η “ευθανασία” που διευκολύνει να επισυμβεί είναι στην 
πραγματικότητα κατοχύρωση της υστεροφημίας. Τον Ηρακλή πρέπει να τον θυμόμαστε ως 
ήρωα κι όχι σαν ένα καημένο ρημαγμένο άνθρωπο που με λιωμένες σάρκες κλαψουρίζει από 
τους πόνους αποζητώντας το θάνατο. Ο Φιλοκτήτης λοιπόν τιμά τον ήρωα. Βάζει φωτιά και 
παίρνει τα όπλα, ως στοιχεία που εξασφαλίζουν την ηρωική συνέχεια. Ο Ηρακλής τα δίνει σ' 
αυτόν που μπορεί να κατανοεί και τι σημαίνει “ηρωικό” και πως συντηρείται στους αιώνες. 
Και οι θεοί επιβεβαιώνουν καταφατικά την πράξη του ανάμματος με την αποθέωση του ήρωα 
θεού. 

Αλλά εκείνο που δεν ξέρει ο Φιλοκτήτης είναι ότι όποιος μπει στον κύκλο “του ηρωϊκού 
που συντηρείται στους αιώνες”, δηλαδή μπει στο χώρο του μύθου, το πληρώνει. Παύει πλέον 
να είναι ο ανώνυμος  ή ο τυχαίος. Γίνεται “αυτός που έβαλε τη φωτιά”, γίνεται “αυτός που 
κατέχει τα ηράκλεια όπλα”.  

Πολλοί -διαβάζοντας ή παρακολουθώντας παραστάσεις του Φιλοκτήτη- αναρωτιούνται 
γιατί άραγε ο Φιλοκτήτης να είναι πρόσωπο τραγικό; Ποια είναι τα κρίματά του;  Αν για τον 
ανίδεο Οιδίποδα υπήρχε το μίασμα της πατροκτονίας και της αιμομιξίας, αν για την Αντιγόνη 
υπήρχε η παραβίαση μιας εντολής της εξουσίας, αν για τον Ορέστη βαραίνει η μητροκτονία, 
ο Φιλοκτήτης δεν εμπλέκεται σε αδικίες, δεν παραβίασε ούτε νόμο ανθρώπινο ούτε θεϊκό· δεν 
έπραξε τίποτα το άδικο. Και μόνο το γεγονός ότι το φίδι τον τσιμπάει την ώρα που   
ετοιμάζουν τη θυσία προς τη θεά Χρυσή, αποδεικνύει εμπράκτως την ευσέβειά του και 
τονίζει αντιθετικά το γεγονός ότι η θεά τιμωρεί (!) ένα ευσεβή και αθώο.   

Η απάντηση είναι ότι η τραγικότητα του Φιλοκτήτη βασίζεται στο ότι -όπως λέει και ο 
Οιδίποδας στον Κολωνό - τα κρίματά του δεν τα έπραξε, τα έπαθε. Γι’ αυτό είναι τραγικός. 

Όμως το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί τα έπαθε. Και η απάντηση έχει ήδη δοθεί. 
“Αυτός που έβαλε τη φωτιά”, “αυτός που κατέχει τα ηράκλεια όπλα”, αυτός που εισήλθε 

θριαμβικά στο χώρο του “ηρωϊκού” και του “άξιου να μυθολογηθεί” και ως ύστερη φήμη να 
απομείνει αιώνες στα στόματα των ανθρώπων πρέπει να “πάθει” για να έχουν οι άνθρωποι να 
ιστορούν το δόλο των θεών και τα πάθη των ανθρώπων και μέσα από την αφήγηση των 
παθών να δίνουν νοήματα και να βγάζουν συμπεράσματα -παναπεί περάσματα- για το νου και 
τη ζωή... 

Από κει και μετά ας ακολουθήσουμε την αφήγηση δηλαδή την πλεκτάνη. Διότι η μυθική 
αφήγηση (και συνακόλουθα η παράσταση του μυθικού) είναι «πλεκτάνη». 

Οι θεοί έπλεξαν το σχέδιο κι έδωσαν τους χρησμούς. Ο Φιλοκτήτης πιάστηκε στον ιστό. Η 
ζωή του μπλέχτηκε αθέλητα με τις ζωές των άλλων για τους οποίους δόθηκαν επίσης 
χρησμοί. Είναι μέρος πλέον ενός σχεδίου, ένα ενεργούμενο μιας ανώτερης βούλησης που 
θέλει να κάνει το δικό της, να παίξει ως το τέλος το δικό της παιχνίδι καταπώς λεπτομερώς το 
σχεδίασε. 

 



Κι αυτό το σχέδιο προβλέπει και τη μακρόχρονη δοκιμασία και την κρίσιμη επιστροφή και 
την «ηρωοποίηση».  

 Η «άστιπτος ουδ΄ οικουμένη» Λήμνος και η «δίστομος πέτρα» επιλέγεται ως χώρος της 
δοκιμασίας του. Ο πληγωμένος και εγκαταλελειμμένος Φιλοκτήτης, σαν πρώτος Ροβινσώνας, 
πρέπει να μάθει να ζει σε συνθήκες που ζουν μόνον ζώα ή θεοί. Πρέπει να ζήσει στη μοναξιά 
ώστε μέσα του, πάνω στη σάρκα του που την πυρώνει το δηλητήριο του φιδιού, να ζήσει την 
αγωνία του Ηρακλή. Σε εκείνον κάποτε χάρισε την ανακούφιση με το άναμμα της φωτιάς. 
Αυτός δεν μπορεί να περιμένει ένα άλλο Φιλοκτήτη λυτρωτή των πόνων. Είναι μόνος και ο 
πόνος είναι δικός του. Πρέπει να ζήσει και να φτάσει στην εσχατιά της οδύνης, πρέπει να 
«μυηθεί» στην υπέρβαση του ψυχικού πόνου, να αντέξει το σώμα του και την πληγή του, να 
υποστεί τη ζωή ως αγωνία.  

Ο άνθρωπος που έβαλε τη φωτιά με αποφασιστικότητα (κατά κάποιο περίεργα 
ομοιοπαθητικό τρόπο) πάσχει στη σάρκα του αυτό που έδιωξε από το σώμα του Ηρακλή. 
Υφίσταται λοιπόν τα μαρτύρια του Ηρακλή αντ’ αυτού. Και συνάμα επειδή ο χρησμός 
προβλέπει ότι ο Φιλοκτήτης θε να πάρει την Τροία, πρέπει να πληρώσει ως αντιστάθμισμα 
και για τον πόνο των Τρώων.  

Από την ώρα που τον επέλεξαν οι θεοί και για να δώσει θάνατο στον Ηρακλή και για να 
γίνει ο άνθρωπος που χωρίς αυτόν δεν θα ήταν δυνατό το πάρσιμο της Τροίας, τον «έφεραν» 
στο χώρο του ηρωικού. Και όποιος περάσει το κατώφλι του μυθικού πρέπει να υποστεί τα 
μαρτύρια μέσα από τα οποία θα περάσει νικητής. Ο ήρωας δοκιμάζεται ανελέητα έστω κι αν 
δεν κατανοεί το γιατί. Άλλωστε οι θεοί δεν έχουν τον ίδιο ηθικό κώδικα με τους ανθρώπους, 
ενεργούν ακατανόητα, δεν έχουν τα ίδια ηθικά μέτρα με τους ανθρώπους. Δε διστάζουν 
ακόμα κι έντιμους και απόλυτα ενάρετους να τους εισάγουν στις πλεκτάνες τους και να τους 
συντρίψουν.     

Όποιος μπει στη διαδικασία της μυθικής αφήγησης, ή για να το πω αλλιώς, όποιος 
απομείνει στη μνήμη των ανθρώπων ως ήρωας, «οφείλει» να υποταχτεί στο σχήμα: 
«δοκιμασία» και «αποθέωση». Το σχήμα αυτό πάνω στο οποίο δομείται η θεϊκή πλεκτάνη δεν 
παρέχει υποχρεωτικά με αναλυτικό τρόπο επεξηγήσεις και καθαρές αιτιολογήσεις για τα πάθη 
στα οποία εισάγεται ο πάσχων ήρωας. Τα δεδομένα της μύησης δεν καταμαρτυρούνται –
πολλές φορές ούτε καν υποδηλώνονται. Γιατί η μύηση κλειδώνει τις αισθήσεις και 
κατακυριεύει τον μυούμενο. Ο Φιλοκτήτης μυήθηκε στην απόλυτη οδύνη για να «κερδίσει» - 
αν και δεν το ζήτησε – την «αποθέωση». Η ζωή του σημαδεύτηκε από την παρουσία του 
Ηρακλή. Δύο φορές τον συνάντησε. Μία σακατεμένο στην Οίτη και μία όταν παρουσιάστηκε 
μπροστά του στη Λήμνο –από μηχανής θεός- για να τον φορτώσει με τη μέγιστη ευθύνη. Να 
τον κάνει να συναισθανθεί (υπερβαίνοντας την ακραία οδύνη!) ότι είναι εκείνος που κρατάει 
στα χέρια του την τύχη των Ελλήνων. 

Ο Ηρακλής βάζει με το χέρι του Φιλοκτήτη μια νέα φωτιά, τη φωτιά που θα κάψει την 
Τροία. 

Το σχέδιο των θεών κλείνει...  
 
4. Ο Φιλοκτήτης του Σοφοκλή: το “σχέδιο” και η αυτονομία. 
 
Σε πρώτο επίπεδο στο «Φιλοκτήτη» δίνεται η εντύπωση πως το σχέδιο και η πλεκτάνη που 

υφαίνουν γύρω από τα πρόσωπα οι επιδιώξεις των θεών, οι χρησμοί με τους οποίους δένουν 
τις ζωές τους δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρέκκλισης. Όλα είναι εκ των προτέρων 
καθορισμένα. Τα περιθώρια όπου θα αναπτυχθεί η αυτενέργεια των ανθρώπινων επιλογών 
μοιάζουν να έχουν αχρηστευτεί. Η ανθρώπινη βούληση δεν είναι τίποτα μπροστά στη 
βούληση των θεών. 

Εκ πρώτης όψεως το πράγμα μοιάζει περίεργο. Ο ογδονταπεντάχρονος Σοφοκλής 
καταλείπει τέτοια διδασκαλία στους Αθηναίους;..  Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως 

 



απευθυνόταν σε κοινό Αθηναίων, σε κοινό Ελλήνων, δηλαδή ανθρώπων που, σε σύγκριση με 
εμάς, είχαν μια εντελώς διαφορετική στάση και σχέση με τη θρησκεία αλλά και μια 
διαφορετική πολιτική παιδεία....  

Στην κλασική Αθήνα, υπήρχε σαφής διάκριση ανάμεσα στη θρησκεία και τη δημοκρατία 
(ή ορθότερα τον πολιτικό βίο). «Δεν χωρεί καμιά αμφιβολία ότι η θρησκεία κατείχε  περίοπτη 
θέση στην ζωή μιας ελληνικής πόλεως, [...], όμως [...] το κράτος  δεν είχε τις ρίζες του η το 
κέντρο του στη θρησκεία»20. 

  Οι αρχαίοι δεν είχαν ούτε ένα ηθικό κώδικα δοσμένο από κάποια ανώτερη δύναμη (όπως 
οι Εβραίοι το Μωσαϊκό Νόμο), ούτε κάποια ιερά κείμενα που τη συγγραφή τους να την έχει 
εμπνεύσει ο θεός (όπως τα Ευαγγέλια των Χριστιανών) ή να τα υπαγορεύσει ο θεός (όπως το 
Κοράνι των Μουσουλμάνων). Επομένως δεν ακουμπούσαν στο “θεϊκό λόγο”, σε θεόπνευστα 
κείμενα, για να διαμορφώνουν τις ηθικές συμπεριφορές ή τις επιλογές τους. Γι' αυτό η έννοια 
της “αμαρτίας” δεν είχε το ίδιο περιεχόμενο που δίνουμε εμείς. Το χαρακτηριστικό με τους 
Έλληνες είναι ότι ενώ σε άλλες θρησκείες ο Θεός βρίσκεται υπεράνω του επιστητού, του 
χρόνου, της ζωής και του σύμπαντος, οι ελληνικοί Θεοί είναι ανθρωποφυείς, δηλαδή έχουν 
την ίδια φύση και όχι απλώς την ίδια μορφή με τον άνθρωπο21. Συνεπώς εάν λάβουμε υπ’ 
όψιν την απουσία πίστης των Ελλήνων σε έναν υπερφυσικό Θεό-Δημιουργό, την απουσία 
πίστης σε εξ αποκαλύψεως αλήθειες και την απουσία “καθαγιασμένων” και “πάγιων” ηθικών 
κωδίκων, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι Έλληνες ήταν από μια άποψη άθεοι. 22 

Κατά συνέπεια δεν αντιλαμβάνονταν τα “θεϊκά σχέδια” όπως εμείς σήμερα, ως επιβολές 
ενός άτεγκτου πεπρωμένου, αλλά σαν όρια μέσα στα οποία ήταν δυνατό να κινηθούν οι 
ανθρώπινες επιλογές – και καμιά φορά κιόλας να σπάσουν αυτά τα όρια με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. Αυτό λοιπόν που έκανε τον Έλληνα πραγματικά ελεύθερο ήταν ο ορθολογισμός 
του, η βεβαιότητα ότι με το “Λόγο” παράγονται οι ορθότερες αποφάσεις. Προσοχή, όχι οι 
ορθές, αλλά οι ορθότερες. Γιατί κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι άνθρωποι (οι 
πλειοψηφίες ή οι μειοψηφίες) δε μπορεί να λαθέψουν και να διαπράξουν “αμαρτία”, δηλαδή 
να ξαστοχήσουν 23. (Παρεμπιπτόντως μια και αναφερόμαστε στον Φιλοκτήτη το μέγιστο 
τοξότη, και αυτός ενδέχεται κάποτε να ξαστοχήσει· και το ίδιο ισχύει και για τον άλλο μεγάλο 
τοξότη τον Τεύκρο24). Ο “Λόγος” χρησιμοποιεί το μύθο αλλά τελικά η λήψη των αποφάσεων 
δεν έχει να κάνει ούτε με τη διαίσθηση ούτε με τη θρησκεία. 

Τόσο στην ιδιωτική ζωή όσο κυρίως στην πολιτική ζωή ο Έλληνας καθοδηγείται από το 
αυτόνομο πνεύμα, δηλαδή από την πεποίθηση ότι οι πολίτες έχουν την ικανότητα από μόνοι 
τους ή σε συντεταγμένο και θεσμισμένο διάλογο να παίρνουν ορθολογικές αποφάσεις 
παράγοντας μόνοι τους το νόμο και λύνοντας τα προβλήματα που τους πιέζουν (ή, για να το 
πούμε διαφορετικά, διευρύνοντας τα όρια της ελευθερίας τους). Όπως  επισημαίνει ο 
Καστοριάδης25,  «η ανάδυση της αυτονομίας στην Ελλάδα καθορίσθηκε από την μη ενική 
κοσμοαντίληψη των Ελλήνων (δηλαδή την άποψη ότι δεν υπάρχει μια ολική και ορθολογική 
τάξη στον κόσμο και μια συνακόλουθη τάξη στις ανθρώπινες υποθέσεις), η οποία εκφράζεται 
εξ αρχής στους ελληνικούς “μύθους”». 

Είναι λοιπόν σίγουρο ότι ο Αθηναίος θεατής του “Φιλοκτήτη” το 409 αντιλαμβανόταν το 
“σχέδιο” και τα “όρια” που έβαζε ο μύθος της τραγωδίας του Σοφοκλή με εντελώς 
                                                 

20  Mogens Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes (Oxford: Blackwell, 
1991) σ. 64. 

21  Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: The University of Chicago Press, 1958) σ. 18 
[ελληνική μετάφραση εκδόσεις ΓΝΩΣΗ]. 

22  David Ames Curtis, (εκδ.), The Castoriadis Reader (Oxford: Blackwell, 1997) σσ. 273-74. 
23   Είναι γνωστό ότι οι νόμοι που ψηφίζονταν στην Εκκλησία του Δήμου άρχιζαν με την φράση «Έδοξε 

τηι Βουλή και τωι Δήμω» (δηλαδή “φάνηκε καλό στη Βουλή και στο λαό” , κι όχι “αυτό είναι το  καλό”, ή 
“αυτό είναι το μόνο καλό”. 

24             Δες Γ. Σεφέρη, «Ελένη»: «το ριζικό μου ενός ανθρώπου που ξαστόχησε…» 
25 David Ames Curtis οπ.  σ. 274. 
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διαφορετικό μάτι από ό,τι ο σημερινός χριστιανός ή ο σημερινός μονοθεϊστής κάθε δόγματος. 
Ο Αθηναίος ήξερε από “όρια”, ήξερε ότι η Δημοκρατία είναι το πολίτευμα εκείνο το οποίο 
θέτει “θεσμισμένους καθορισμούς”. Γνώριζε καλά ότι κινιόταν εντός της δημοκρατίας, και 
ότι  το όριο που αποτελεί και τη μόνη “αλήθεια” της δημοκρατίας είναι η  ίδια η ενάσκησή 
της. Από μόνη της η Δημοκρατία είναι ένα σχέδιο -που κάποτε, ίσως, γίνεται και πλεκτάνη- 
πλην όμως η αλήθεια της δεν είναι δυνατό να παραβιαστεί. Πρέπει να τονιστεί επαρκώς: η 
μόνη αλήθεια που ορίζει και το “χώρο” της δημοκρατίας είναι η ενάσκησή της26, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. 

Άλλωστε οι Αθηναίοι μόλις το 411 είχαν ανατρέψει τους ολιγαρχικούς και η εκκλησία του 
Δήμου είχε εγκρίνει το περιώνυμο ψήφισμα του Δημοφάντου που έλεγε πως όποιος 
ακουμπήσει τη Δημοκρατία τιμωρείται με θάνατο. Αυτό άραγε δεν ήταν ένας ορθολογικός 
καθορισμός των ορίων της πολιτικής συμπεριφοράς;...  

Οι Αθηναίοι μέσα στον θεσμισμένο χώρο της Δημοκρατίας τους αντιλαμβάνονται την 
πολιτική ως πεδίον επιλογών όπου κυρίαρχο ρόλο έχει όχι το απολύτως μεμονωμένο άτομο, 
όχι η μονάδα ως αυθύπαρκτη οντότητα, αλλά οι κοινωνικές “υποκειμενικότητες”. Οι 
υποκειμενικότητες είναι οι  ταυτότητες των συλλογικών υποκειμένων που εμπλέκονται στη 
διαδικασία της κοινωνικής μεταβολής και επομένως μπορούν να αλλάξουν τη ζωή και τον 
κόσμο. Είναι λάθος να φανταζόμαστε την αθηναϊκή δημοκρατία να λειτουργεί ως άθροισμα 
μονάδων ατόμων ξεκομμένων το ένα από τα άλλα. Η Δημοκρατία λειτουργούσε στη βάση 
των υποκειμενικοτήτων οι οποίες όμως παράγονταν συλλογικά. (Αυτό το ρόλο άλλωστε είχαν 
οι διδασκαλίες του δράματος οι οποίες γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήταν πολιτικά θεσμισμένες). 

Αυτές οι “πληθικότητες”27 που μπορούν να τέμνουν και να τέμνονται η μία με την άλλη 
στα πλαίσια της πολιτικής κοινωνίας και της κοινωνίας των πολιτών εδραιώνουν το λόγο και 
την πράξη στον ανοιχτό χώρο28 της δημοκρατικής συνύπαρξης. Και η εδραίωση του Λόγου 
και της πράξης δεν μπορεί παρά να πραγματοποιηθεί διαλεκτικά, δηλαδή να τελείται στη 
βάση των αντιθέσεων και της σύγκρουσης εντός του πεδίου της Δημοκρατίας. 

Για τον Αθηναίο λοιπόν το πράγμα είναι πολιτικά ξεκάθαρο. Οι θεοί (και οι όποιες άλλες 
εξουσίες) μπορούν να σχεδιάζουν, να χρησμοδοτούν, να παράγουν τις επιθυμίες τους αλλά οι 
θνητοί (οι πολίτες και οι κοινωνικές υποκειμενικότητες) είναι εν τέλει εκείνοι οι οποίοι θα 
αποφασίσουν εάν θα αποδεχτούν τη βούληση των θεών. 

Γι’ αυτό άλλωστε οι αρχαίοι δεν εξέτασαν το “τραγικό” ποτέ ως καθαυτό «θέμα»29. Ποτέ 
δεν  αντιμετώπισαν την τραγωδία -και εμμέσως το “τραγικό”-σαν απότοκο της πάλης 
ανάμεσα στο μύθο και το λόγο. Μετατρέποντας το μύθο σε θέατρο, δηλαδή θέαμα κοινόν, 
όρισαν με πολιτικό τρόπο την “παράσταση” κι έτσι  ο μύθος μετατράπηκε σε συμβολικό 
πεδίο της άσκησης του δημοκρατικού Λόγου, έγινε  ο χώρος της σύγκρουσης και της 
διαμάχης, κατ' αναλογία με την Εκκλησία του Δήμου. Σημασία για τον Αθηναίο δεν είχε 
πλέον ο μύθος καθαυτός, αλλά  η παράστασις της ενοχής (εν+έχω), δηλαδή το γεγονός ότι ο 
ήρωας - ήρωες εμπλέκονται, βρίσκονται εκεί στη μέση της σύγκρουσης και πάσχουν. Όχι 
επειδή είναι ένοχοι για κάτι, αλλά απλώς επειδή βρίσκονται εκεί στο μέσον, επειδή απλώς 
“είναι”. 

Το γεγονός ότι ο πολίτης «είναι» και επομένως βρίσκεται αναγκασμένος να χειριστεί την 
ελευθερία του, οφείλει να διαμορφώσει την ανθρώπινη κατάσταση εντός της πολιτικής 
σύγκρουσης, να διαχειριστεί τη σύγκρουση. Και αυτό στην πολιτική και στην ζωή είναι 

                                                 
26   Σχετικά δες  Εντγκάρ Μορέν, «Να σκεφτούμε την Ευρώπη», Εξάντας 1991 
27  Michael Hardt & Antonio Negri, Multitude: War and Democracy in the Age of Empire, Penguin Books, 

2006. 
28 Η χρήση των λέξεων “χώρος”, “πεδίον”, “πλαίσια” επιβεβαιώνει μεταφορικά τον καθορισμένο “τόπο” 

της Δημοκρατίας.  
29  Ο Αριστοτέλης στην Ποιητική δε μελέτησε το τραγικό, αλλά την τεχνική της τραγωδίας και την 

επίδρασή της στο θεατή. 
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“πάθος” (από το ρήμα πάσχω). Οι Υπαρξιστές μίλησαν για το “φόβο μπροστά στην 
ελευθερία”30, επειδή συνειδητοποίησαν ότι κάθε φορά που ο ελεύθερος άνθρωπος 
πραγματοποιεί μια επιλογή, αυτή καθορίζεται εν πολλοίς από τρία στοιχεία: α) διότι ορίζεται 
από λογής προϋπάρχοντα πλαίσια και καθοριστικά δεδομένα που δεν ελέγχονται από μας και 
ούτε περνούν από το χέρι μας,  β) διότι τίποτα δε μας διασφαλίζει πως η επιλογή μας είναι 
εξορισμού σωστή (άλλωστε ποιος μπορεί να έχει εξασφαλίσει την αποκλειστικότητα του 
«σωστού»;) και γ) διότι ενδέχεται να μας εμπλέκει σε πιθανούς κινδύνους ή σε επιπλοκές 
ακόμα και καταστρεπτικές. Έτσι είμαστε υποχρεωμένοι εάν θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι να 
αναλάβουμε το κόστος της αγωνίας για τις επιλογές μας. Ο άνθρωπος αγωνιά και πάσχει 
επειδή είναι ελεύθερος. Παλιότερα ο Καντ  το χώρο της υπαρξιστικής ελευθερίας τον είχε 
ονομάσει «αυτονομία» και μάλιστα θεωρούσε ότι η αυτονομία της βούλησης είναι η ανώτατη 
αρχή της ηθικότητας και αποτελεί την ιδιότητα της βούλησης να είναι νόμος για τον εαυτό 
της. (Θεμελίωση IV:440). 

Γιατί το ανθρώπινο ήθος (και η ηθικότητα) παράγονται από το «πάθος» και τη διαχείριση 
του “ενέχεσθαι”.  

Δεν ξέρουμε αν και πόσο ο Φιλοκτήτης  κατανόησε σε βάθος το σχέδιο των θεών (όπως 
και ο Νεοπτόλεμος) αλλά διατήρησε όλη του την ακεραιότητα γιατί κανένας θεός και 
κανένας χρησμός δεν μπορεί να σου επιβάλλει να κάνεις αυτό που η ελεύθερη βούλησή σου 
αρνείται. Οι Αθηναίοι το ήξεραν καλά. Υποχωρείς επειδή εσύ το θέλεις…, όπερ μάθημα 
μέγιστον… 

 
5.   Ο Ροβινσώνας, ο Μακιαβέλι, ο Νεοπτόλεμος. 
 
Ο Φιλοκτήτης εγκαταλείπεται στην έρημη Λήμνο. Είναι βαριά πληγωμένος και η πληγή 

του δεν θα γιατρευτεί ποτέ όσο βρίσκεται στο νησί. Επομένως είναι ένας άνθρωπος όχι απλώς 
μόνος αλλά και αδύναμος να οργανώσει στοιχειωδώς τη ζωή του. Σε αντίθεση με τον 
Ροβινσώνα του Daniel Defoe ο οποίος χαίρει άκρας υγείας και αντιδρά ως «πολιτισμένος» 
και «δυτικός» άνθρωπος31, ο Φιλοκτήτης «διαλύεται», γίνεται «άφιλος» και «άπολις». 
Βρίσκεται μέσα στη φύση. Διαλύεται ως κοινωνική οντότητα και μετατρέπεται σε ένα ον που 
έχει τεθεί έξω από τον κύκλο της φυσικής αναπαραγωγής, έξω από τον πολιτισμό, έξω από 
την ιστορία. Βρίσκεται έξω από οποιαδήποτε δραστηριότητα των γενεών (κι αυτό το επιτείνει 
η απόλυτη ανημπόρια του και το αντισταθμίζουν –αν το αντισταθμίζουν – τα όπλα του 
Ηρακλή, το μόνο πράγμα που τον συνδέει με τον παλιό κόσμο του). Είναι «άγριος» με την 
απόλυτη έννοια του όρου! 

Είναι υποχρεωμένος λοιπόν να ζει μέσα στη  φύση ως μία σχεδόν άλλη φυσική οντότητα η 
οποία αγνοεί ακόμα και την ίδια της την ύπαρξη. 

Ο Φιλοκτήτης λοιπόν κατά την «εξορία» του στο νησί –και μάλιστα ένα νησί άγονο, 
σχεδόν Κρανίου τόπος – θα χάσει την «ανθρωπιά» του, δηλαδή θα απολέσει την κοινωνική 
του πραγματικότητα και αναφορά και θα διαλύσει το «νόημα της πραγματικότητας» που είχε 
δημιουργήσει. Συνεπώς θα μετατραπεί σε μια «φυσική» ύπαρξη η οποία υπάρχει, όπως η 
φύση, χωρίς περιορισμό και χωρίς λόγο32. 

                                                 
30  Για το φόβο μπροστά στην ελευθερία μίλησε και ο E. R. Dodds, “Οι Έλληνες και το παράλογο”, 

κυκλοφορεί στα ελληνικά σε μετάφραση Γ. Γιατρομανωλάκη από τις εκδόσεις ‘Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. 
Καρδαμίτσα. 

31   Ας θυμηθούμε πως αντιμετώπισε ο Ροβινσώνας Κρούσος τον ιθαγενή Παρασκευά και πόσο εύκολα 
αναπαρήγαγε τη σχέση αφέντη - δούλου. Ως δυτικός άνθρωπος σκέφτεται επίσης ο Ροβινσώνας και σταο«Ο 
Παρασκευάς ή στις Μονές του Ειρηνικού» του Michel Tournier ή στο αντίστοιχο ποίημα Ο «Παρασκευάς», του 
Saint-John Perse. 

32  Η «αυτάρκεια» και η «φυσική κατάσταση» του Φιλοκτήτη περιγράφεται από τον Σοφοκλή με ανάλογα  
κριτήρια με αυτά που περιγράφει ο Ευριπίδης την «αυτάρκεια» και την κατάσταση του Κύκλωπα. Ο Φιλοκτήτης 

 



Αυτή η νέα κατάσταση στην οποία εισάγεται ισοδυναμεί με «νέα γέννηση». Το τσίμπημα 
του φιδιού έδρασε στη ζωή του ως «διαβατήρια τελετουργία» για το πέρασμα στη φυσική 
κατάσταση, στην κατάσταση όπου δεν υπάρχει νόημα33. Και εδώ θα ζήσει. Έως ότου θα 
φτάσουν στο νησί ο Οδυσσέας και ο Νεοπτόλεμος. 

Η παρουσία των δύο ανδρών και μόνο ανασύρει το Φιλοκτήτη από την «φυσική 
κατάσταση» και τον εισάγει εκόντα-άκοντα στον κόσμο της κοινωνίας, δηλαδή στον κόσμο 
του νοήματος. Η παρουσία τους τον θέτει μπροστά σε πράγματα που είχε χάσει και ξεχάσει. 
Βρίσκεται μπροστά σε μια πρόκληση ιδεών-παραδοχών που τον αναγκάζουν πιεστικά να 
εγκαταλείψει τη δίχως νόημα «φυσική κατάστασή του» και να επανέλθει στον κόσμο του. Κι 
αυτό πριν καν ο Νεοπτόλεμος ανοίξει το στόμα και του απευθύνει τον παραμικρό λόγο! Ο 
Φιλοκτήτης κατανοεί εκείνη τη στιγμή ότι ο μόνος τρόπος ύπαρξης του ανθρώπου είναι η 
κοινωνία, ότι ο μόνος τρόπος ύπαρξης του ανθρώπου και της κοινωνίας είναι η ιστορία, ότι ο 
άνθρωπος μέσα από την κοινωνία και την ιστορία νοηματοδοτεί τη φύση αλλά και την 
«ανθρώπινη φύση» του34. Πρόκειται ουσιαστικά για μια άλλη γέννηση, για μια ολική 
επαναφορά του ήρωα στην κοινωνία και την ιστορία. Το πρώτο που ακούει ο Φιλοκτήτης 
είναι ο Λόγος35. Λόγος ελληνικός. Μέσα από αυτή τη γλωσσική πράξη αναδύεται ο νέος 
άνθρωπος Φιλοκτήτης36. Απαντά στα ελληνικά. 

Η επιθυμία του Φιλοκτήτη να επανακάμψει στην κοινωνία είναι άμεσα κατανοητή. Το 
ζήτημα είναι ότι η επανάκαμψη συσχετίζεται με συγκεκριμένους χρησμούς που πλέκουν το 
τι, το που και το πώς της ιστορίας. Οι αρχηγοί των Ελλήνων εξήγησαν τους χρησμούς, 
έδωσαν το νόημα και ζητούν από το Φιλοκτήτη να αποδεχτεί το δικό τους νόημα. Η εξουσία 
που ορίζει την κοινωνία του Φιλοκτήτη έχει αναλάβει την παραγωγή νοήματος για 
λογαριασμό της και για λογαριασμό του. Και μάλιστα έχει φροντίσει ώστε να διαθέτει και τα 
μέσα επιβολής της δικής της ερμηνείας.   

Εδώ λοιπόν τίθεται το ζήτημα της μετατροπής του «Λόγου» σε  «πειθώ» και σε «δόλο»- 
και φυσικά στο πέραν του λόγου που είναι η προσφυγή στην απάτη και στη βία. 

Εδώ εισβάλλουν πανηγυρικά ο Νικολό Μακιαβέλι37, ο άτεγκτος Λογιόλα38 και ο 
αναρχικός Νετσάγιεφ39. 
                                                                                                                                                         
και ο Κύκλωπας δέχονται εισβολή που διαταράσσει την «φυσική τους κατάσταση». Επίσης πρέπει να σημειωθεί 
ότι η μελέτη των συνθηκών του πρωτόγονου βίου ήταν μια από τις κύριες σπουδές των σοφιστών.  

 Για το ζήτημα της «άγριας» σκέψης δες στο C. Levi-Strauss, “Άγρια Σκέψη”, Παπαζήσης Αθήνα 1977 
(με εξαιρετικό πρόλογο της Κυριακίδου –Νέστορος) όπου o Λέβι Στρώς εκθέτει τη θεωρία του για τον 
πολιτισμό και τον νου, και για τη θεωρία της ιστορίας και της κοινωνικής αλλαγής. Οι απόψεις του τον 
οδήγησαν σε μια έντονη αντιπαράθεση με τον Ζαν Πωλ Σαρτρ για τη φύση της ανθρώπινης ελευθερίας. 

33  Για την άποψη ότι ο άνθρωπος δεν έχει «αληθινή πραγματικότητα» δες στο Κ. Μαρξ, Συμβολή στην 
Κριτική της Χεγκελιανής φιλοσοφίας του Δικαίου, στο Εβραϊκό Ζήτημα, Αθήνα, Οδυσσέας, 1978, σελ. 118. 
Αλλά και «Σύμφωνα με τον Χέγκελ, ο άνθρωπος είναι ένα τίποτε καθορισμένο από την επιθυμία της 
οικουμενικής αναγνώρισης» στο C. Wackenheim, La faillite de la Religion d'après K. Marx. Paris, PUF 1963, 
σελ. 219.  

34  Για τη σχέση οικειοποίησης από τον άνθρωπο, α) του εαυτού του και β) της φύσης δες Κ. Μαρξ , 
Grundrisse, ιδιαίτερα το κεφάλαιο  «Μορφές που προηγούνται της καπιταλιστικής παραγωγής». Αλλά και στο 
Pierre Bourdieu, Esquisse d'une theorie de la pratique, Droz, Geneve Paris, 1972, σελ. 175 κ. επ.  όπου 
χρησιμοποιεί τις έννοιες «Εσωτερίκευση»- «εξωτερίκευση» ως μία διαδικασία μέσω της οποίας ο άνθρωπος 
αναπτύσσει τα σχήματα αντίληψης, σκέψης και πράξης, που του επιτρέπουν να δομείται δομώντας το 
περιβάλλον του. 

35  Ο «Λόγος» και ο άνθρωπος αναδύονται ταυτόχρονα. Γι' αυτό και ο λόγος δεν μπορεί να περιγράψει 
νοηματικά και λογικά το γεγονός καθαυτό της ανάδυσης, γιατί αποτελεί μέρος της. 

36  «... το άτομο, κοινωνικά κατασκευασμένο, όσο σταθερό και δομημένο είναι, δεν αποτελεί παρά, λεπτό 
φλοιό, πιτυρίδα, (pellicule) που καλύπτει το Χάος, την Άβυσσο, το Sans Fond...» K. Καστοριάδης, «Institution 
de la société et Religion», ό.π., σελ. 117. 

37  Ο φλωρεντινός Νικολό Μακιαβέλι (1469-1527) έλαβε το αξίωμα του δεύτερου καγκελαρίου της 
Φλωρεντινής Δημοκρατίας. Εργάστηκε ως γραμματέας της επιτροπής για τη διπλωματία και τον πόλεμο. 
Επηρεασμένος από τις πολιτικές αντιλήψεις του Καίσαρα Βοργία έγραψε στα  1513 το Il principe (Ο Ηγεμών). 
Επιτυχημένος ηγεμόνας, κατά τον Μακιαβέλι, είναι ο προικισμένος με τη δύναμη και την ικανότητα 

 



Η επιβολή του Λόγου της εξουσίας βασίζεται στη λογική του Μακιαβέλι, του κυνικού και 
ωφελιμιστή,  του Λογιόλα, του ταγμένου φανατικά στην υπηρεσία μιας θρησκευτικής 
εξουσίας, και του αναρχικού  Νετσάγιεφ του «ιδεολόγου»: «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, γι’ 
αυτό όλα επιτρέπονται», η παραπλάνηση, το ψέμα, η απάτη, ο εκβιασμός… Αυτό το ξέρουν 
καλά όλες οι εξουσίες, μηδέ της δημοκρατικής εξαιρουμένης. 

Ωστόσο η κάθε εξουσία (και ιδίως η δημοκρατική) δεν προσδιορίζει τις βουλήσεις της 
χρησιμοποιώντας λόγο-άλογο. Φροντίζει πάντοτε να έχει ευδιάκριτες στοχεύσεις και γλώσσα, 
δηλωτική ή υποδηλωτική, που να τις εξυπηρετεί. Η πειθώ μέσω οργανωμένης 
επιχειρηματολογίας είναι ανέκαθεν όπλο των κάθε είδους εξουσιών. Ο Οδυσσέας, εκφραστής 
της εξουσίας στην τραγωδία,  έμπειρος και ικανός χειριστής πολιτικών υποθέσεων και 
δοκιμασμένος «πολυμήχανος» διπλωμάτης, έχει κατά νου ένα στόχο: πρέπει οι Έλληνες να 
πάρουν την Τροία, να κερδίσουν επιτέλους τον πόλεμο. Μπροστά σ’ αυτό το στόχο τον οποίο 
αντιμετωπίζει ως κορυφαίας πολιτικής σημασίας ζήτημα, στο οποίο μάλιστα διακινδυνεύει 
και την προσωπική του φήμη, δεν έχει τον παραμικρό δισταγμό. Οι επιδιώξεις του, που 
αγιάζουν τα μέσα χάριν του σκοπού, μπορεί να θεωρηθούν κυνικές ή και απάνθρωπες, αλλά 
επιβεβαιώνουν μια πολιτική αντίληψη –που χρησιμοποιείται συχνά κατά περίπτωση – ότι το 
καλό του συνόλου προϋποθέτει συχνά τη θυσία του ατομικού συμφέροντος. Η 
επιχειρηματολογία του μάλιστα βασίζεται και αναδεικνύει μια «αρχή» δικαίου! Άσχετα αν 
πίσω από αυτή είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει το δόλο και τον εκβιασμό…Και βέβαια, το 
«δίκαιο» του Οδυσσέα δεν προέρχεται από τον ίδιο αλλά έχει τη συλλογική έγκριση των 
Ελλήνων αρχηγών που ενισχύεται από το θεϊκό χρησμό. Ποιος λοιπόν μπορεί να κατηγορήσει 
τον Οδυσσέα για την επίμονη στάση του;  

Ο νεαρός, έφηβος σχεδόν, Νεοπτόλεμος, λειτουργεί σαν σε κατάσταση μαθητείας. Οι 
έλληνες αρχηγοί τον έστειλαν μαζί με τον επιτηρητή-συνοδό του (;)  Οδυσσέα, ο οποίος 
εξαρχής προσπαθεί να τον χειριστεί δασκαλεύοντάς τον επακριβώς πως θα φερθεί απέναντι 
στον Φιλοκτήτη. Ήδη ο Νεοπτόλεμος έχει επιτυχή μαθητεία στον πόλεμο. Τώρα πρέπει να 
αποκτήσει εμπειρία και στην ενεργό πολιτική. Πρέπει να «ψηθεί». Να κατανοήσει ότι για την 
επίτευξη ενός σκοπού της εξουσίας αποδεκτά είναι όλα τα μέσα: η πειθώ, το ψέμα, ο δόλος, η 
παραπλάνηση, η βία, ακόμα και ο εκβιασμός και η απανθρωπιά40… Αλλά αυτά ως 
αντικείμενο μαθητείας δεν «λέγονται» παρά μόνο «δείχνονται» και μάλιστα κατά περίπτωση. 
Ο Νεοπτόλεμος με την ακεραιότητα ενός συναισθηματισμού, αλλά και με την κατανοητή 
νεανική του ορμητικότητα για διάκριση και προσωπική προβολή, είναι μπερδεμένος και 
χαμένος στις αντιφάσεις του. Από τη μια κουβαλάει τα ιδανικά με τα οποία ως γόνος ευγενής 
έχει ανατραφεί, από την άλλη νοιώθει ότι τώρα δοκιμάζονται όλα και κινδυνεύουν να 
αποδειχτούν αναποτελεσματικά σε σχέση με το επιδιωκόμενο “κρατικό συμφέρον”. Η ηθική 
του ακεραιότητα απειλείται και κινδυνεύει να την αναθεωρήσει εκ βάθρων41. Είχε μάθει ότι 
                                                                                                                                                         
προσαρμογής, αυτός που ξέρει να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, αυτός που δεν 
καθοδηγείται από θρησκευτικά ή ηθικά παραγγέλματα, αλλά από την αυστηρά ωφελιμιστική επιλογή των μέσων 
που είναι κατάλληλα για τους σκοπούς του, αυτός που μπορεί να χειραγωγεί τους νόμους και διαμορφώνει τα 
γεγονότα, σύμφωνα με τα σχέδιά του. 

38  Ο Ιγνάτιος Λογιόλα (1491 - 1556), υπήρξε ο ιδρυτής της "Εταιρείας του Χριστού", του τάγματος των 
Ιησουϊτών, που αναγνωρίστηκε στα 1540 από τον πάπα. Το όνομα των Ιησουιτών πέρασε ως συνώνυμο της 
χρησιμοποίησης αδίστακτων μέσων, προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους. 

39 Ο ρώσος επαναστάστης Σεργκέι Γκενάντιεβιτς Νετσάγιεφ, θεωρητικός της τρομοκρατίας, γεννήθηκε το 
1847 στο Ιβάνοβο της Ρωσίας και πέθανε το 1882 στην Αγία Πετρούπολη. Έμεινε γνωστός για τις ιδέες του για 
την οργάνωση και τη δράση του εργατικού κινήματος. Πίστευε πως κάθε μέσο είναι θεμιτό (από την αυτοθυσία, 
τον φανατισμό και την πειθώ μέχρι το ψέμα και τον καταναγκασμό). 

40  Πλάτωνας, Πολιτεία 389 b 7-9: «Μόνο στους άρχοντες της πολιτείας ανήκει το δικαίωμα να 
μεταχειρίζονται το ψέμα, για να γελάσουν ή εχθρούς ή πολίτες για το καλό της πολιτείας, αλλά στους άλλους 
αυτό δεν επιτρέπεται» ( To‹j ¥rcousin d¾ tÁj pÒlewj, e‡per tisˆn ¥lloij, pros»kei yeÚdesqai À 
polem…wn À politîn ›neka ™p' çfel…v tÁj pÒlewj, to‹j dﾝ ¥lloij p©sin oÙc ¡ptšon toà toioÚtou·). 

41 Η Jacqueline de Romilly στο  “Αρχαία ελληνική τραγωδία”, εκδ. Καρδαμίτσα 1976, σ.80, 

 



το ψέμα δεν προσιδιάζει σε ένα έντιμο άνθρωπο. Ο  Οδυσσέας όμως του δείχνει αυτό που 
έλεγε ο Νίτσε στη «Θέληση της Δύναμης»: «το ψέμα είναι απαραίτητο στη ζωή, κι αυτό 
αποτελεί μέρος του τρομερού και προβληματικού χαρακτήρα της ύπαρξης». Βέβαια ο 
Νεοπτόλεμος μέσα στην ακεραιότητά του δεν γίνεται να κατανοήσει ούτε την αναγκαιότητα 
του «ζωτικού ψέματος», ούτε τον «dolus bonus», τον «αγαθό δόλο» γιατί ίσως ψυχανεμίζεται 
ότι, συχνότατα, ο «δίκαιος σκοπός» δεν είναι παρά πρόφαση για δόλους διόλου αγαθούς... 
Ιδίως όταν προέρχεται από πολύπειρους πολιτικούς και πολιτικάντηδες που συνηθέστατα 
ψεύδονται όχι για της πολιτείας το καλό αλλά για το δικό τους. Ωστόσο δεν μπορεί να κάνει 
πίσω. Πρέπει να μαθητεύσει και στην απάτη η οποία χρειάζεται στον οπλίτη-κυνηγό ιδίως αν 
περάσει “τα σύνορα της πατρίδας, τα σιτάρια, τα κριθάρια, τ' αμπέλια, τις ελιές, τις συκιές” 
και μπει στις εσχατιές εκεί που είναι οι αγροί λίγο πριν αρχίσει το πυκνό και σκοτεινό  
δάσος!42 

Έρχεται λοιπόν αντιμέτωπος με ένα δίλημμα που αντιμετωπίζει ο κάθε Αθηναίος έφηβος 
σαν φτάσει στην ενηλικιότητα. Να μάθει και να αποδεχτεί την αναγκαιότητα του σχετικισμού 
των οικογενειακών αξιών του. Η δημοκρατική πόλη δεν κρύβει τις σχέσεις της με  το 
σκεπτικισμό και το σχετικισμό. Ο Αθηναίος που παρακολουθεί το “Φιλοκτήτη γνωρίζει ότι 
“η Δημοκρατία είναι μία λύση που μας θέτει προβλήματα”43 και έτσι αντιλαμβάνεται τη θέση 
του Νεοπτόλεμου ως δίλημμα του νέου ανθρώπου που πρέπει να αποδεχτεί το σχετικισμό και 
την αντιφατικότητα των αξιών του κόσμου των ενηλίκων. Πρέπει από τη μια να κρατήσει 
σταθερές τις αξίες με τις οποίες ανατράφηκε κι έχουν ισχύ και προσπορίζουν τιμή σ' όποιον 
τις έχει, κι από την άλλη να αναπροσαρμόσει την ηθική του με βάση ένα σύστημα αξιών που 
βασίζεται στο γεγονός ότι “οι πολίτες και όχι κάποιες ειδικές ομάδες έχουν την τελευταία 
λέξη για τις αποφάσεις γύρω από το τι είναι αληθινό και τι ψευδές, χρήσιμο ή άχρηστο για 
την κοινωνία τους”.44 

Από αυτή την οπτική γωνία ο «Φιλοκτήτης» γίνεται η τραγωδία του Νεοπτόλεμου.  
Είναι η «τραγωδία»  του νέου που για πρώτη φορά βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα: «Τί 

δράσω;» Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει για λογαριασμό του. Είναι τραγικό πρόσωπο -κι όχι 
ένα απλό θεατρικό πρόσωπο - γιατί πρέπει να απαντήσει μόνος γνωρίζοντας ότι θα υποστεί 
τις όποιες συνέπειες της επιλογής του. Και επιπλέον προχωρά χωρίς να είναι σίγουρος για την 
αποτελεσματικότητα και την εγκυρότητα της επιλογής του. Γι’ αυτό πάσχει. 

Τελικά αυτός μόνος αποφασίζει πως θα πορευτεί. Και δε διστάζει ο έφηβος (!) να επιλέξει 
πέρα από το χρησμό των θεών και πέρα από την εντολή των αρχηγών. Ανοίγει το δικό του 
δρόμο και θα τον πορευτεί αποφασιστικά κι ας υποστεί τις συνέπειες. Είναι ελεύθερος!  

Πως όμως επιβεβαιώνεται η ελευθερία του στα μάτια των Αθηναίων θεατών; 
Η απάντηση βρίσκεται σε μια αρετή την οποία οι Αθηναίοι εκτιμούν ιδιαίτερα και την 

οποία υλοποιεί με τη συμπεριφορά του ο Νεοπτόλεμος: την παρρησία (πᾶν + ῥητός)45. 

                                                                                                                                                         
αντιμετωπίζει το δίλημμα του Νεοπτόλεμου ως κατεξοχήν ηθικό. Ως δίλημμα ανάμεσα σε μια παλιά 
αριστοκρατική ηθική και σε μια λογική που ανάβρυζε από τις νέες συνθήκες. Ωστόσο δεν βλέπει την πολιτική 
διάσταση του διλήμματος που δεν αφορά τη σύγκρουση παράδοσης – νεωτερικότητας. 

42 Οι Αθηναίοι έφηβοι έδιναν τον περίφημο όρκο με τον οποίο δήλωναν συμμόρφωση στη συλλογική 
ηθική των οπλιτών και παράλληλα  αφιέρωναν την κόμη τους στους θεούςγια να τιμήσουν την απάτη του 
Μέλανθου με την οποία νίκησε τον Ξάνθο.Περισσότερα δες στο Πιέρ Βινταλ Νακέ,  Ο Μαύρος κυνηγός, εκδ. 
Λιβάνη, Αθήνα 1983, σ.163-185 

43 Εντγκάρ Μορέν, Να σκεφτούμε την Ευρώπη, Εξάντας 1991 
44 Paul Feyerabend, Δημοκρατικός σχετικισμός, εκδ. Υποδομή, 1991 , σ.28 
45  Παρρησία: η ελεύθερη έκφραση γνώμης, το να εκφράζει κανείς την άποψή του με θάρρος και 

ειλικρίνεια, η ΔΗΜ 6.31 ἐγώ...τἀληθῆ μετὰ παρρησίας ἐρῶ πρὸς ὑμᾶς, ΙΣΟΚΡ 2.28 δίδου παρρησίαν τοῖς εὖ 
φρονοῦσιν͵ ἵνα...ἔχῃς τοὺς συνδοκιμάσοντας (να επιτρέπεις ελευθερία λόγου στους ορθά σκεπτόμενους, για να 
έχεις εκείνους οι οποίοι θα προβληματιστούν μαζί σου). Η δοτ. ως επίρρημα παρρησίᾳ = με θάρρος έκφρασης, 
απροκάλυπτα, ανοιχτά: ΠΛ Επιν 354a ἐγὼ πειράσομαι πάσῃ παρρησίᾳ καὶ κοινῷ τινι δικαίῳ λόγῳ χρώμενος 
δηλοῦν. 

 



Δεν αρκεί να παράγουμε μία γνώμη («δόξα» στα αρχαία ελληνικά) την οποία θεωρούμε 
αληθινή και έγκυρη αλλά χρειάζεται να έχουμε τη δυνατότητα και το θάρρος να τη 
διατυπώνουμε ενώπιον όλων. Η παραγωγή μιας ορθής γνώμης είναι ζήτημα λογικό και 
σχετίζεται με τα κριτήρια που προσδιορίζουν την ορθότητα της συλλογιστικής. Η δυνατότητα 
όμως να εκφράζουμε τη γνώμη μας είναι ζήτημα «ηθικό» και «πολιτικό»46. 

Η δυνατότητα να εκφράζει κάποιος τη γνώμη του ανοιχτά προϋποθέτει ότι δεν υπάρχει 
διαφορά ανάμεσα σε αυτό που σκέφτεται κανείς και σε αυτό που λέει. Κι αυτό είναι πράξη 
θάρρους γιατί συχνά κρύβει πολλούς κινδύνους. Επομένως η παρρησία εγκαινιάζει τη 
μετάβαση από τη γνώμη στην ευθύνη της αλήθειας, και αυτό σημαίνει ότι την ευθύνη της 
αλήθειας δεν μπορεί παρά να αναλάβει ο πολίτης του οποίου η κριτική ενδέχεται να 
λειτουργεί προκλητικά για την εξουσία. 

Όποιος λοιπόν διαθέτει παρρησία αποδεικνύει πράγματι ότι «έχει μια ειδική σχέση με την 
αλήθεια, που στηρίζεται στο θάρρος και στην ειλικρίνεια, μια ορισμένη σχέση με τη ζωή που 
συνεπάγεται την ευθύνη και τον κίνδυνο, μιαν αυθεντική επικοινωνία με τους άλλους και με 
τον εαυτό του που περνάει μέσα από την κριτική και την αυτοκριτική, μιαν ηθική αντίληψη 
που αναγνωρίζει την αξία της ελευθερίας και το χρέος να λέει την αλήθεια»47.  

 
Οι Αθηναίοι το 409 π.Χ. σίγουρα θα παρακολούθησαν με αγωνία τις μεταπτώσεις του 

Νεοπτόλεμου, την εσωτερική του πάλη, την προσωπική του αγωνία, κι όταν τον είδαν με 
παρρησία να υλοποιεί την επιλογή του, θα είπαν:  

- «Να ένας αγαθός πολίτης!»  
- «Να ένας άντρας!» 48 

 
 

6. Το θέμα του Φιλοκτήτη στη σύγχρονη εποχή  
 
Τη σύγχρονη εποχή ο μύθος του Φιλοκτήτη εξακολουθεί να κεντρίζει το ενδιαφέρον των 

δημιουργών : 
Στο σύγχρονο δράμα. 
• Ο γάλλος Jean-Baptiste Vivien de Chateaubrun  έγραψε την τραγωδία  «Philoctète» 

(1756). 
• Ο Jean-Franηois de La Harpe στα 1781 έγραψε το δράμα «Philoctète». 
• Ο μύθος του Φιλοκτήτη χρησιμοποιήθηκε από τον  André Gide στο έργο του 

“Philoctète” to 1898 για να παρουσιάσει τις προσωπικές του ιδέες για τον τρόπο που 
παράγεται η ηθική. 

• Ο ανατολικογερμανικός μεταμοντέρνος δραματουργός Heiner Müller παρήγαγε μια 
πετυχημένη προσαρμογή του έργου του Σοφοκλή το 1968 στο Μόναχο είναι ένα από τα πιο 
δημοφιλή και πιο συχνά παιγμένα έργα  του. 

• Ο Seamus Heaney,  στο The Cure at Troy: α Version of Sophocles' Philoctetes, 
δημιουργεί μια μεταφραστικά ελεύθερη και προσωπική εκδοχή του Σοφόκλειου Φιλοκτήτη. 

Στην ποίηση. 
• O αμερικανός ποιητής James Ernest Nesmith το 1894 εκδίδει τον τόμο “Philoctetes 

and other poems and sonnets”. 
• Ο Φιλοκτήτης εμφανίζεται ως χαρακτήρας σε δύο ποιήματα  του Michael Ondaatje, 

στο "The Goodnight" και στο "Philoctetes On The Island." . Τα δύο ποιήματα φιλοξενούνται 
στη συλλογή «There's a trick with a knife I'm learning to do» που εκδόθηκε το 1979. 
                                                 

46  Δες στο Michel Foucault, Discorso e verita nella Grecia antica, εκδ. Donzelli, 1996. 
47  Θ. Γιαλκέτσης, Το χρέος της αλήθειας, Ελευθεροτυπία, Κυριακή 11 Αυγούστου 1996, επίσης στο  N. 

Παρασκευόπουλου, Tιμή, ύβρις, παρρησία (1981). 
48 Στάθη Δρομάζου, Αρχαίο Δράμα, Κέδρος, 1985, σ. 210 
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• Στο σύγχρονο έπος της Καραϊβικής, «Omeros», του Derek Walcott περιλαμβάνει έναν 
χαρακτήρα που ονομάζεται Φιλοκτήτης ο οποίος ταλαιπωρείται από μια πληγή και 
αναφέρεται σαφώς στο γνωστό μύθο 

• Ο Φιλοκτήτης αναφέρεται στο ποίημα VIII της συλλογής "21 Love Poems"  της 
Adrienne Rich. 

• Ο Γιάννης Ρίτσος στα 1965 εκδίδει το «Φιλοκτήτη» έναν από τους γνωστούς 
ποιητικούς του μονόλογους. 

Στο μυθιστόρημα. 
• Στο μυθιστόρημα του γάλλου Fenelon «Aventures de Telemaque» (1699) 

παρουσιάζεται ο Φιλοκτήτης να διηγιέται τα πάθη του στον Τηλέμαχο. 
• Στο μύθο του Φιλοκτήτη βασίστηκε εν μέρει η έμπνευση για το μυθιστόρημα 

επιστημονικής φαντασίας «The Man in the Maze»  του Robert Silverberg. 
• Στο εφηβικό μυθιστόρημα «Sirena» της Donna Jo Napoli παρουσιάζεται ο 

Φιλοκτήτης να ερωτεύεται μια γοργόνα και η αγάπη τους διακόπτεται με τον ερχομό των 
ελλήνων που θέλουν να τον πάρουν στην Τροία. 

• Στο μυθιστόρημα του  Paul Scott "The Division Of The Spoils",  το τελευταίο μέρος 
"The Raj Quartet" γυρίστηκε σε τηλεοπτική σειρά  το 1984 με τίτλο  "The Jewel In The 
Crown". Το όνομα Φιλοκτήτης χρησιμοποιείται ως ψευδώνυμο του Hari Kumar  στα άρθρα 
του στην εφημερίδα Ranpur Gazette. 

• Στο μυθιστόρημα του Mark Merlis  "An Arrow's Flight," που εκδόθηκε στα 1998 
παρουσιάζεται η ιστορία του Φιλοκτήτη ως ομοφυλοφιλική τραγωδία. 

Στον κινηματογράφο. 
• Το 1997 η εταιρεία  Disney δημιούργησε την ταινία «Ηρακλής» που χαλαρή σχέση 

έχει με τους ελληνικούς μύθους. Ο Φιλοκτήτης που αποκαλείται απλώς "Phil" είναι ένας 
σάτυρος που εκπαιδεύει τους νεαρούς ήρωες αλλά συχνά απογοητεύεται από τις αδυναμίες 
των μαθητών του. Προφανώς το πρόσωπο του Φιλοκτήτη συγχέεται με του Κένταυρου 
Χείρωνα.  

Στο video game  
 Ο Φιλοκτήτης παρουσιάζεται στο  video game «Kingdom Hearts» και «Kingdom 

Hearts II»  της εταιρείας Disney/Square Enix. Ο ηθοποιός Robert Costanzo δανείζει τη φωνή 
του στο video game.  

Στην τηλεόραση  
• Στη σειρά  Torchwood στο επεισόδιο"Greeks Bearing Gifts"  η εξωγήινη δολοφόνος  

Mary (την υποδύεται η Daniella Denby-Ashe) μιλώντας για τον εαυτό της παρουσιάζεται σαν 
ένας Φιλοκτήτης ο οποίος εξορίζεται στον τόπο που ονομάζεται «Λήμνος» ως τιμωρία για 
πολιτικά εγκλήματα.  

• Ο Φιλοκτήτης παρουσιάζεται μαζί με διάφορους άλλους χαρακτήρες στην τηλεοπτική 
σειρά House of Mouse. Το Φιλοκτήτη υποδύεται ο ηθοποιός Danny DeVito. 

Στο δοκίμιο 
• Το έργο του Σοφοκλή αποτελεί τη βάση ενός δοκιμίου του  Edmund Wilson The 

Wound and the Bow (Η πληγή και το τόξο), στο ομώνυμο βιβλίο. 
Στη ζωγραφική 
• "Ο Φιλοκτήτης στη Λήμνο" του James Barry, 1770, τώρα βρίσκεται στην Pinacoteca 

Nazionale στην Μπολόνια  
• "Ο πληγωμένος Φιλοκτήτης" του Nikolaj Abraham Abildgaard, 1775, τώρα βρίσκεται  

στο Statens Museum for Kunst στην Κοπεγχάγη. 
• "Ο Φιλοκτήτης στη Λήμνο " του Jean Germain Drouais, 1788, τώρα  στο Musée des 

Beaux-Arts στη Chartres . 
• «Paysage avec Philoctète dans l’île de Lemnos», Achille - Etna Michalon, 1822  
Στη γλυπτική 
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• "Ο Πληγωμένος Φιλοκτήτης" του Herman Wilhelm Bissen, τώρα στη Ny Carlsberg 
Glyptotek στην Κοπεγχάγη. 

• «Ο Φιλοκτήτης στη Λήμνο», του Antonio Lombardo, αρχές του 16ου αιώνα, στην 
Βενετία. 

• James Pradier, «Ο Νεοπτόλεμος εμποδίζει τον Φιλοκτήτη να σκοτώσει τον Οδυσσέα», 
1813, Παρίσι, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. 

 
Στην εραλδική 
• Στο διακριτικό σήμα του σημερινού δήμου Μελιβοίας του Νομού Λάρισας 

αναπαρίσταται ο Φιλοκτήτης. Το σήμα βασίζεται σε μια ανάγλυφη παράσταση  του ήρωα σε 
πολύτιμο λίθο του γλύπτη Βοήθου του 1ου π. Χ.  αιώνα. Περιμετρικά της παράστασης  έχουν 
προστεθεί οι λέξεις: “Μελιβοέων Φιλοκτήτου χώρα” και στην εκ διαμέτρου αντίθετη πλευρά 
ο στίχος από την τραγωδία του Σοφοκλή “m¾pote filÒtht' ¢pèsV”.  

 
 

Θωμάς Ψύρρας 
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