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«Ο Φιλοκτήτης του Σοφοκλή και η Τέχνη της Φίλιας Ίασης» 
 
Στην ομιλία αυτή εξετάζεται η ιδιαιτερότητα της τραγωδίας του Σοφοκλή Φιλοκτήτης, στην οποία ο πρωταγωνιστής 

δικαιώνεται μεν ηθικά, όμως αναγκάζεται με θεϊκή παρέμβαση να αλλάξει την απόφασή του και να συμμαχήσει με 

αυτούς που τον πρόδωσαν και τον εγκατέλειψαν σε ένα έρημο νησί αβοήθητο για να βρει τη γιατρειά του από την 

αγιάτρευτη πληγή που τον βασανίζει δέκα χρόνια. Η ιδιαιτερότητα αυτή ερμηνεύεται αλληγορικά ως το δίλημμα της 

ίασης ενός μακροχρόνια ασθενούς που όμως αντιτίθεται στη θεραπεία του, του διλήμματος δηλαδή μεταξύ του σεβασμού 

που οφείλει κανείς στον ασθενή ως αυτεξούσιο άτομο και της ηθικής υποχρέωσης του γιατρού να θεραπεύσει με κάθε 

εφικτό τρόπο. Δίνοντας ανθρώπινη υπόσταση στον μυθικό πρωταγωνιστή του, αλλά και αντλώντας από τις δικές του 

προσωπικές εμπειρίες, ο μεγάλος τραγωδός σε προχωρημένη ηλικία ψυχογραφεί το μακροχρόνια πάσχον υποκείμενο 

και προτείνει--σύμφωνα με την παρούσα ανάλυση--μια λύση στο δίλημμα που αφορά στην προσέγγιση του ασθενή μέσα 

από μία ιαματική φιλία (όπου ο όρος "φιλία" ορίζεται με την αρχαιοελληνική έννοιά του), κι όχι μόνο την ιατρική 

φροντίδα. 

   

Ομιλήτρια: 

Χριστίνα Ντόκου, Επίκουρος καθηγήτρια Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού στο Τμήμα 

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Συντονισμός συζήτησης: 

Βίνια Ντάκαρη, διδάσκουσα Αγγλόφωνου Θεάτρου στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  

 

 

Ώρα έναρξης: 15.00 



Γραφεία ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο. Τσόχα 18-20, 3ος όροφος, Αμπελόκηποι, Μετρό Αμπελόκηποι. 
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Η Χριστίνα Ντόκου είναι επίκουρος καθηγήτρια Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού στο Τμήμα 

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τομείς 

ειδίκευσής της, σχετικά με τους οποίους έχει διδάξει και έχει συγγράψει επιστημονικά άρθρα και κεφάλαια 

συλλογικών τόμων, αποτελούν η Αμερικανική και Συγκριτική Λογοτεχνία, ο Μύθος στη Σύγχρονη 

Αγγλόφωνη Λογοτεχνία, οι Σπουδές Φύλου, οι Σπουδές Κόμικς, η σχέση Λογοτεχνίας-Ψυχανάλυσης και το 

Πρώιμο Αμερικανικό Φολκλόρ.  

  Η Βίνια Ντάκαρη είναι διδάσκουσα Αγγλόφωνου Θεάτρου στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταδιδακτορική ερευνήτρια Σύγχρονου 

Θεάτρου στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο εξειδικεύεται στην αισθητική και την πρόσληψη θεατρικών 

παραστάσεων με θέμα τον καρκίνο καθώς και στη σύζευξη Ιατρικής, Υγείας και Τέχνης. 

 

 
 

Το έργο Μονάδα Ψυχοκοινωννικής Υποστήριξης Εφήβων και Νέων στην Νεοπλασματική Ασθένεια  

υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Κέντρο για την 

Υποστηριξη, την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία της Ελληνικής Αντικαρκινικής 

Εταιρείας. 

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και 

τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 

περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την 

ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή 

των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην 

προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active 

citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr. 

https://www.mikrosapoplous.gr/sophocles/phil01.html

