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Υπόθεση Τραγωδίας 
Ο Αίαντας, μετά την απόφαση των Αχαιών να παραδώσουν τα όπλα στον
Οδυσσέα και όχι σε εκείνον, αποφάσισε να σκοτώσει τους αρχηγούς των Αχαιών.
Όμως η Αθηνά, η οποία ήταν προστάτιδα του Οδυσσέα, του σκότισε το μυαλό και
αντί να σκοτώσει τον Οδυσσέα σκότωσε τα κοπάδια των Ατρειδών. Όταν
συνειδητοποίησε τι είχε κάνει ένιωσε απερίγραπτη ντροπή και βρέθηκε σε ένα
δίλημμα : «Να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του μέσα στη ντροπή ή να της δώσει ένα
τέλος και να αποκαταστήσει τη τιμή του;». Η γυναίκα του Τέκμησσα προσπάθησε
να τον πείσει να μην κάνει κάτι κακό. Παρ’ όλα αυτά είχε πάρει τελικά την
απόφασή του. Πήγε στην ακτή, έβαλε το σπαθί που του είχε κάνει δώρο ο Έκτορας
στην άμμο και πριν αυτοκτονήσει παρακάλεσε τους θεούς να βρει πρώτος ο
Τεύκρος το πτώμα του και να το θάψει. Στη συνέχεια ο Τεύκρος συγκρούστηκε με
τους Αχαιούς για τη ταφή του.



Αποσπάσματα του μονολόγου 

του Αίαντα πριν αυτοκτονήσει.
«Όλα, μακρύς ο χρόνος κι αναρίθμητος,

τ᾽ άδηλα φανερώνει, τα φανερά τα 
κρύβει.

Τίποτε ανέλπιστο δεν μένει ατέλεστο,
ακόμη κι όρκος φοβερός καταπατείται,

η πιο αλύγιστη απόφαση λυγίζει».

«Λοιπόν το αποφασίζω, θα πάω να 
λούσω το κορμί μου

πέρα στους λειμώνες, εκεί στο περιγιάλι, 
να το εξαγνίσω

από τον ρύπο, ανίσως και γλιτώσω απ᾽ τη 
βαριά

οργή της Αθηνάς».



Όπως θα γράφαμε εμείς τον μονόλογο του Αίαντα…

Στέκομαι πάλι εδώ
Και σκέφτομαι όσα έπραξα..
Ωω! Θεά Αθηνά 
Γιατί το έκανες σ’ εμένα τούτο;
Γιατί με τρέλανες 
Και δε με άφησες 
να σκοτώσω τον Οδυσσέα;
Μα εγώ είμαι πιο ικανός 
Και άξιος από αυτόν…
Σημασία όμως πλέον
δεν έχει ποιον ήθελα να σκοτώσω,
Αλλά ποιον σκότωσα..
Μόνο ντροπή και απάθεια 
Νιώθω για τον εαυτό μου 
Μα είναι δυνατόν;
Εγώ; Ο Αίας να σκοτώσω τα κοπάδια;
Νιώθω απαίσια.. 

Και ένα δίλημμα με διακατέχει:
Να ζήσω μέσα στην ντροπή;
Ή να σκοτωθώ για να αποκαταστήσω την τιμή μου;
Δύσκολο..
Και η οικογένεια μου; 
Ω, για μια στιγμή..
Ο Τεύκρος ο αδερφός μου 
Θα φροντίσει για όλα..
Θα πω ψέματα στην Τέκμησσα,
Και αφού αποχαιρετήσω τον γιό μου
Θα πάω στην ακτή και θα αυτοκτονήσω...

Να εδώ τώρα 
Που στέκομαι μπροστά από το σπαθί μου
Παρακαλώ εσάς τους θεούς 
Το πτώμα μου να το βρει πρώτος ο Τεύκρος
Για να με θάψει και να ησυχάσω από τις τύψεις.



ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ

Οιδιπόδειο σύμπλεγμα
Μπέης Λ.

Παπαγιάννης Τ.
Παπασίδερη Φ.

Παλούκα Ε.



Περίληψη Τραγωδίας

• Ο Οιδίποδας, o βασιλιάς της Θήβας, ανακαλύπτει όλα τα ανόσια γεγονότα που έχουν
συμβεί στη ζωή του εν αγνοία του.

• Η προφητεία που λέει ότι θα σκοτώσει τον πατέρα του και θα παντρευτεί την μητέρα του 
βγαίνει αληθινή, αν και αυτός δε γνωρίζει την αλήθεια. Καθώς απομακρύνεται από τους 
θετούς του γονείς, γιατί φοβάται ότι θα τους κάνει κακό, στον δρόμο σκοτώνει τον 
βιολογικό του πατέρα χωρίς να ξέρει ποιος είναι και παντρεύεται την μητέρα του. 

• Προσπαθώντας να ανακαλύψει ποιος πραγματικά είναι μαθαίνει τις ανόσιες πράξεις που 
διέπραξε και αυτοτυφλώνεται πάνω από το πτώμα της γυναίκας του η οποία έμαθε ότι 
ήταν παιδί της.       





Εγώ περίοπτος και διαφανής.
Απ’ αυτούς που δεν έπρεπε φύτρωσα
μ’ αυτούς που δεν έπρεπε πλάγιασα
και αυτούς που δεν έπρεπε σκότωσα…



Οιδίπους Τύραννος

Πρόσκληση :

Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση 
της τραγωδίας ‘’ΟΙΔΙΠΟΥΣ 
ΤΥΡΑΝΝΟΣ‘’ όπου θα γίνει στο 2ο  
Γενικό λύκειο Μεγάρων από την 
ομάδα ‘’ΟΙΔΙΠΟΔΕΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ‘’



Όπως θα γράφαμε εμείς τον μονόλογο του Οιδίποδα…

Είμαι ο Οιδίποδας ο βασιλιάς της Θήβας. Όλοι με θεωρούν μέχρι τώρα τυχερό και ευτυχισμένο. Έγινα βασιλιάς και έκανα
οικογένεια αποκτώντας τέσσερα αξιαγάπητα παιδιά. Όμως οι καταστροφές που έγιναν στη Θήβα με έκαναν να ανακαλύψω την
πραγματική μου ταυτότητα και έκαναν κομμάτια όλη μου τη ζωή. Έμαθα από το μαντείο των Δελφών ότι πατέρας μου δεν ήταν
ο βασιλιάς της Κορίνθου ο Πόλυβος αλλά ο Λάιος ο πρώην βασιλιάς της Θήβας που τον σκότωσα με τα ίδια μου τα χέρια.
Φυσικά τότε δεν ήξερα ότι ο ηλικιωμένος που βρέθηκε μπροστά μου, ήταν ο πραγματικός μου πατέρας. Και να φανταστεί
κανείς ότι πήρα τον δρόμο προς την Θήβα για να αποφύγω τον φόνο του πατέρα μου, κάτι που μου είχε φανερώσει για πρώτη
φορά η Πυθία. Φυσικά αυτό δεν ήταν το χειρότερο. Παντρεύτηκα την μητέρα μου και τα παιδιά μου είναι ταυτόχρονα και
αδέρφια μου. Τι τραγική πορεία πήρε η ζωή μου. Από την ευτυχία κατέληξα στην απόλυτη δυστυχία. Τώρα σκέφτομαι ότι
ίσως δεν θα έπρεπε να ψάξω να βρω το παρελθόν μου όταν μου είχαν πει πως δεν ήμουν γνήσιο παιδί του βασιλιά της
Κορίνθου. Αλλά και αργότερα δεν θα έπρεπε να ψάξω να βρω στοιχεία για τον φόνο του Λάιου. Καλά μου είχε πει η γυναίκα
μου να μην σκαλίζω το παρελθόν μου. Είχα όμως εμπιστοσύνη στην τύχη μου και νόμιζα ότι έβλεπα καθαρά τα πράγματα.
Τελικά κατάλαβα ότι ζούσα στο σκοτάδι. Δεν ήξερα τίποτα για τα πραγματικά εγκλήματα που είχα διαπράξει. Οι θεοί που με
βοήθησαν στην αρχή με έκαναν ένα τραγικό πρόσωπο. Έγινα πατροκτόνος και αιμομίχτης. Πώς θα αντικρίσω ξανά τα παιδιά
μου και πώς θα με δεχτεί ο λαός της Θήβας τώρα που έμαθε το παρελθόν μου και τα εγκλήματα μου; Η γυναίκα και μάνα μου
αυτοκτόνησε επειδή δεν μπορούσε να αντέξει την ντροπή. Εμένα δεν με χωράει άλλο ο τόπος. Πρέπει να φύγω. Αλλά πρώτα
θα τυφλωθώ. Τα μάτια μου πλέον δεν μου χρειάζονται, αφού και τόσο καιρό που τα είχα νόμιζα ότι έβλεπα αλλά ήμουν στο
σκοτάδι. Τώρα θα είμαι στο σκοτάδι, αλλά θα γνωρίζω την αλήθεια. Υπήρξα θύμα. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα είχα αυτήν την
κατάληξη. Ελπίζω οι θεοί να με συγχωρέσουν για τις αμαρτίες μου.



 Όνομα ομάδας: 

«Οι παιδαγωγοί της
Ηλέκτρας»

Μέλη: 

 Αφροδίτη Ξάνθη

 Ρέα Κρεμμύδα

 Θανάσης Νικολάου

 Νίκος Παπασπύρος



 Η Ηλέκτρα θρηνεί τον πατέρα της Αγαμέμνονα και κατηγορεί ανοιχτά τη μητέρα της, Κλυταιμνήστρα, και
τον άντρα της, Αίγισθο, για τη δολοφονία του. Η αδελφή της, η Χρυσόθεμις, συμμερίζεται τη στενοχώρια
της Ηλέκτρας και εύχεται και αυτή να επιστρέψει ο αδελφός τους, ο Ορέστης, και να εκδικηθεί. Ο Ορέστης
επιστρέφει από τη Φωκίδα, με σκοπό να εκδικηθεί τον θάνατο του πατέρα του και να πάρει τη θέση του
ως Βασιλιάς. Προκειμένου να πλησιάσουν στο παλάτι χωρίς να κινδυνέψουν, εμφανίζεται πρώτα ο
παιδαγωγός, για να αναγγείλει στην Κλυταιμνήστρα ότι ο Ορέστης έχασε τη ζωή του σε ιππικό αγώνα, και
έπειτα ο ίδιος ο Ορέστης με τον Πυλάδη κουβαλώντας ένα αγγείο που υποτίθεται πως περιείχε τις στάχτες
του Ορέστη.

 Στο άκουσμα του θανάτου του αδελφού της και έχοντας χάσει πια κάθε ελπίδα η Ηλέκτρα θρηνεί τόσο
σπαρακτικά, ώστε ο Ορέστης συγκινημένος από τον θρήνο της αναγκάζεται να αποκαλύψει την
πραγματική του ταυτότητα. Στη συνέχεια, μπαίνει στο σπίτι και σφάζει τη μητέρα του, την
Κλυταιμνήστρα. Βγάζει το σώμα της έξω και όταν έρχεται ο Αίγισθος, του δείχνει το σώμα λέγοντάς του
ότι είναι το σώμα του Ορέστη. Όταν αυτός το αποκαλύπτει και αντιλαμβάνεται ότι είναι το σώμα της
Κλυταιμνήστρας, ο Ορέστης του λέει ότι ήλθε να εκδικηθεί και τον οδηγεί μαζί με τον Πυλάδη στο
ανάκτορο για να τον σκοτώσει.







ΜΟΝΌΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΗΛΈΚΤΡΑΣ

Δίχως ελπίδα, η πιότερη εμένα η ζωή μου
έχει περάσει και δύναμη πια δε μου μένει·

δίχως γονιούς μαραζώνω και σβήνω
κι ούτε που υπάρχει για μένα

φίλου ψυχή, που να παίρνει το μέρος μου·
μα σα μια ξένη, αλογάριαστη,

σε δούλας θέση περνώ
στου πατέρα μου μέσα τα σπίτια

έτσι με την αταίριαστη αυτή φορεσιά
κι όρθια στέκω μπρος στα᾽ άδεια τραπέζια.





ΤΡΑΧΙΝΙΑΙ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ

.

«Θάλαμε και κλινάρι νυφικό μου,
σας χαιρετάω για πάντα, τι ποτέ σας
εδώ δε θα με δείτε να πλαγιάσω».

-ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ



ΤΡΑΧΙΝΙΑΙ

ΟΙ ΤΡΑΓΙΚΟΙ

 Απόστολος Μανίκας

 Νίκος Νικηφοράκης

 Αγγελική Σακελλαρίου

 Λυδία Μώλου

 Έφη Παπαχρήστου



ΥΠΟΘΕΣΗ
• Το δράμα ξεκινά με τηνπ ρολογική ρήση της Δηιάνειρας (γυναίκα του Ηρακλή) π ου μας

κατατοπ ίζει σχετικά με τηνπ ροϊστορία του έργου. Περιμένει με τον γιο της Ύλλο στην

Τραχίνα τον γυρισμό του Ηρακλή.

• Εκείνος την ειδοπ οιεί ότι θα έρθει. Στέλνει όμως εκ τωνπ ροτέρων μια βασιλοπ ούλα, την

Ιόλη, στο σπ ίτι του. Ο κήρυκας Λίχας της λέει ψέματα, αλλά ένας άλλος αγγελιαφόρος της

απ οκαλύπ τει ότι η καρδιά του Ηρακλή ανήκειπ λέον στηνπ αλλακίδα του.

• Αυτή δεν μοιάζει με τη Μήδεια, δεν τρέφει μίσος. Θυμάται ένα ερωτικό φίλτροπ ου της έδωσε

απ ' το αίμα τουπ εθαίνοντας ο Κένταυρος Νέσσοςπ ου, αν χρησιμοπ οιηθεί, θα της δώσει την

αγάπ η του Ηρακλή.



• Διαπ οτίζει το επ ίσημο ρούχο του Ηρακλή και του το στέλνει για μια επ ίσημη θυσία. Το

αίμα όμως είχε μολυνθεί με το βέλος του Ηρακλή και ήτανπ λέον ένα θανάσιμο δηλητήριο.

• Επ ιστρέφει ο Ύλλος και διηγείταιπως αφόρητοιπ όνοι έζωσαν τον Ηρακλή και τώρα

έρχεται ετοιμοθάνατος. Η Δηιάνειρα μπ αίνει στο νυφικό θάλαμο και αυτοκτονεί. Ύστερα

μεταφέρεται και ο Ηρακλήςπ ου ύστερα απ ό κώμα συνέρχεται για νέα βάσανα. Θρηνεί, 

φωνάζει απ ειλεί. Όταν άκουσε για το δηλητήριο του Νέσσου, π αραδίνεται στη μοίρα του.

• Δίνει οδηγίες στο γιο του να ετοιμάσει την ταφικήπ υρά στο όρος Οίτη και ναπ άρει

γυναίκα του την Ιόλη.

• Ηπ ομπ ήπ ου συνοδεύει τον ήρωα στο θάνατο, αφήνει τη σκηνή.. 



Δηιάνειρα -Απ όσπ ασμα: «Θάλαμε και κλινάρι νυφικό μου,

σας χαιρετάω γιαπ άντα, τιπ οτέ σας
εδώ δε θα με δείτε ναπ λαγιάσω».

Αυτά είπ ε και με γρήγορο το χέρι
λύνει τονπ έπ λο της εκείπ ου τον κρατάει
στα στήθη εμπ ρός η ολόχρυσηπ ερόνη
και το ζερβί της γύμνωσε το μπ ράτσο
κι όλο της τοπ λευρό. Τότες αμέσως,
μ' όση μπ ορούσα γρηγοράδα τρέχω
και λέω στο γιο της τι μηχανευόταν.

Μα ώσπ ου ναπ άμε και να 'ρθούμε, τη θωρούμε
να κείτεται άψυχη μ' ένα μαχαίρι
δίκοπ ο, σταπ λευρά της καρφωμένο
μέσα στα σπ λάχνα κάτω απ ' το συκώτι.



Όπως θα γράφαμε εμείς τον μονόλογο της Δηιάνειρας

Ο Ηρακλής έφυγε και ακόμα δεν έχει γυρίσει . 

Φοβάμαι μην πεθάνει στον πόλεμο. 

Όταν γύρισε έφερε μία κοπέλα, την Ιόλη.

Δεν μου δίνει σημασία και αρχίζω να φοβάμαι. 

Δεν θέλω να αρχίσω να σκέφτομαι  διάφορα, γιατί θα 
ξεφύγω 

Και Θα χάσω το μυαλό μου.

Πέρασαν μέρες. Η Ιόλη είναι ακόμη εδώ. Δεν αντέχω.

θα πάρω το φίλτρο που μου είχε δώσει ο Κένταυρος

Και θα ποτίσω  τα ρούχα του. 

Με αυτό το φίλτρο θα τον κάνω πάλι δικό μου. 

Ελπίζω να πιάσει και να μην με έχει κοροϊδέψει ο 
Κένταυρος

Μια μέρα πήγα κρυφά και έριξα  όλο το φίλτρο πάνω στο 
χιτώνα του.

Όταν θα τον φορέσει  θα είναι πάλι αφοσιωμένος

σε μένα και θα διώξει την  Ιόλη από το σπίτι. Τα 
πράγματα 

όμως δεν πήγαν τόσο καλά.  Αυτό το φίλτρο είχε 
δηλητήριο 

Και εγώ νόμιζα πως ήταν ερωτικό 

Μου είπε ψέματα και σκότωσα

Τον άντρα μου. Δεν μπορώ να

Ζήσω χωρίς αυτόν και το μόνο

Που έχω  να κάνω είναι να αυτοκτονήσω.

Δεν θα αντέξω την ζωή μου χωρίς αυτόν .

Έπρεπε να διώξω μόνη μου την Ιόλη 

Και να μην χρησιμοποιήσω το φίλτρο

Που μου είχε δώσει ένας θεός.

Δεν πρέπει να τους εμπιστευόμαστε,

δεν υπολογίζουν τίποτα.

Τώρα ήρθε η ώρα να πεθάνω.

Είμαι δολοφόνος και δεν θα αντέξω να ζήσω 

Με αυτό το βάρος  που θα με βασανίζει για πάντα… 



ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
Φιλοκτήτης ο Τοξότης. 

Μέλη:

Ευγενία Μουρτζούκου

Νίκος Ρούσσης

Αλέξανδρος Μπουρλέσας

Ερασμία Νικολάου



ΥΠΟΘΕΣΗ

Ο Φιλοκτήτης στρατεύτηκε με τους Αχαιούς για τον Τρωικό πόλεμο, αλλά σε μία
στάση που έκανε ο στόλος ο Φιλοκτήτης πληγώθηκε από το δάγκωμα ενός
φιδιού. Το δάγκωμα του προκάλεσε μεγάλο πόνο και μόλυνε το πόδι του, με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν θυσίες. Ο Οδυσσέας και οι Ατρείδες
σκέφτηκαν να τον αφήσουν μόνο του στο νησί για να μην σταθεί εμπόδιο στην
κατάκτηση της Τροίας. Δέκα χρόνια αφού τον άφησαν, ένας χρησμός που
πήραν οι Αχαιοί έλεγε πως για να κατακτήσουν την Τροία έπρεπε να πάρουν τα
τόξα και τα βέλη του Ηρακλή που ήταν στην κατοχή του Φιλοκτήτη. Ο Οδυσσέας
σκέφτηκε να βάλει τον γιο του Αχιλλέα, Νεοπτόλεμο, να παραπλανήσει τον
κάτοχο τον τόξων για να τα πάρει, ο Νεοπτόλεμος όμως στο τέλος διστάζει και
ανατρέπει τα σχέδια του Οδυσσέα.




