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Έναρξη του μαθήματος 

«Αρχαία ελληνική τραγωδία ΙΙ: Σοφοκλής» 
Στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος «Αρχαία ελληνική τραγωδία ΙΙ: 

Σοφοκλής» του Α΄ έτους θα γίνει αναλυτική εισαγωγή στον βίο και το έργο του 

Σοφοκλή και θα διδαχθεί μία ολόκληρη τραγωδία του ποιητή και αποσπάσματα 

άλλων. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν: βιογραφικά του ποιητή, χειρόγραφη 

παράδοση και εκδόσεις, θεματική, δομή και δράση των έργων, περιληπτική 

παρουσίαση των σωζόμενων έργων, δραματική μορφή και γλώσσα - ύφος, διαγραφή 

χαρακτήρων, δραματική τεχνική και τρόπος επεξεργασίας του δραματικού μύθου, 

ηθική κ.λπ. Παράλληλα θα παρουσιαστεί αναλυτικά ένα ολόκληρο δράμα, ο Οἰδίπους 

Τύραννος, και αποσπάσματα άλλων δραμάτων.  

Για την εξέταση του μαθήματος και την τελική βαθμολογία θα ληφθούν υπόψη 

(εκτός από τις τελικές εξετάσεις) και γραπτές δοκιμασίες στη διάρκεια των μαθημάτων. 

Για την μελέτη και εξέταση του μαθήματος προτείνονται τα εξής κείμενα και 

βιβλιογραφία: 

1. Κείμενα: α) Σοφοκλής, Οἰδίπους Τύραννος (ολόκληρη η τραγωδία 

αναλυτικά). β) Σοφοκλής, Τραχίνιαι (ανάγνωση της τραγωδίας, σχολιασμός 

αποσπασμάτων, δραματουργική ανάλυση, πλοκή, δομή, χαρακτήρες και χορός 

κ.λπ.). 

2. Lesky, Albin, Η Τραγική ποίηση των Ελλήνων, μτφρ. Νίκος Χ. 

Χουρμουζιάδης, εκδόσεις ΜΙΕΤ, Α΄ τ., Αθήνα ²1993 (πολλές επανεκδόσεις). 

[Α΄ τόμος, οι σελίδες 283-293, 347-363, 363-382 και 445-456]. 

3. Winnington – Ingram, R. P., Σοφοκλής. Ερμηνευτική προσέγγιση, μτφρ. Ν. Κ. 

Πετρόπουλος & Χ. Π. Φαράκλας, Δεύτερη έκδοση πλήρως αναθεωρημένη, 

Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2016. [οι σελίδες 111-133,  

213-283  και 411-451]. 

4. Μαρκαντωνάτος, Α. [επιμ.], Σοφοκλής. Τριάντα δύο μελέτες, μτφρ. Κ. 

Δημοπούλου, επιμ. ελλ. έκδ. Χ. Τσαγγάλης, Θεσσαλονίκη 2019. [οι σελίδες 

139-151,  189-200  και 213-225]. 

5. Segal, Ch.,   Οιδίπους Τύραννος: Τραγικός ηρωισμός και τα όρια της γνώσης, 

μτφρ. Ε. Δ. Μακρυγιάννη & Ι. – Θ. Παπαδημητρίου, εκδ. Ελληνική 

Ανθρωπιστική Εταιρεία, Αθήνα 2001. 

6. Τα υπ’ αριθ. 2, 3 και 4 έχουν προταθεί για να δοθούν δωρεάν στους 

φοιτητές. Σημαντικό υλικό θα δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω του e-

class) στη διάρκεια των παραδόσεων. 

Το πρώτο μάθημα θα γίνει σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα  

Την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2022, ώρες 09.00΄–12.00΄, στην αίθουσα Α1. 

 

Πάτρα, 23 Φεβρουαρίου 2022 
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