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Η τραγωδία γεννιέται και πεθαίνει τη μεγάλη ώρα της αθηναϊκής 

δημοκρατίας:  συμπίπτουν η μια με την άλλη. Ο Σοφοκλής και ο Ευριπίδης 
πεθαίνουν το ίδιο χρόνο, το 406-405, λίγο πριν από το τέλος του Πελοποννησιακού 
πολέμου και την συντριβή της Αθήνας. Η τραγωδία στην Αθήνα ήταν το αντικείμενο 
μιας συλλογικής εκδήλωσης οργανωμένης από την Πολιτεία με τη συμμετοχή 
όλου του λαού. Συναντάμε λοιπόν γι’ αυτές τις λαμπρές ημέρες το λαό για μια ακόμη 
φορά ενωμένο- περίπου όπως στην Εκκλησία του Δήμου ή στο Δικαστήριο. Ιστορικά 
συνδέεται με τα δρώμενα (πανάρχαιες μιμητικές λατρευτικές τελετουργίες προς τιμήν 
θεών που προσωποποιούσαν την αναπαραγωγική δύναμη της φύσης).  

Οι ποιητικές ρίζες της τραγωδίας: Στην αρχαία Ελλάδα τα λογοτεχνικά είδη 
εμφανίζονται ως αλλεπάλληλα κύματα που ακολουθούν τη σταδιακή ωρίμανση της 
κοινωνίας και του πολιτισμού: Η επική ποίηση, στην οποία ο κόσμος και οι 
ανθρώπινες πράξεις ερμηνεύονται θεολογικά. Σε ένα δεύτερο στάδιο, η λυρική 
ποίηση στρέφεται στο συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου και στις αναζητήσεις 
του. Κυρίως όμως η λυρική ποίηση συμπορεύεται με την εδραίωση της δημοκρατίας, 
στα πλαίσια της οποίας το άτομο αναγνωρίζεται ως αυτόνομη οντότητα Στην 
κατηγορία αυτή ανήκει η χορική ποίηση, κατεξοχήν λατρευτική ποίηση, η οποία 
παρουσιαζόταν σε θρησκευτικές εορτές από ομάδα ανδρών ή γυναικών που 
τραγουδούσαν και χόρευαν σε κύκλο.  Η δραματική ποίηση μέσα από αυτήν την 
εξέλιξη από καθαρά ακουστική τέχνη, έγινε ένα είδος θεάματος. Έγινε η βάση μιας 
πληρέστερης αισθητικής συγκίνησης που αγγίζει και την όραση και την ακοή. 
Ομολογουμένως το δράμα αποτελεί την κορύφωση στην εξέλιξη της  αρχαίας 
ποιητικής δημιουργίας, κατ’ αρχάς γιατί σ’ αυτό συντίθενται και συνταιριάζονται όλα 
τα άλλα είδη ποίησης, ύστερα το δράμα προορίζεται για να είναι – και είναι- θεατρική 
παράσταση. 

Οι θρησκευτικές ρίζες της τραγωδίας:  Η αναπαραγωγική δύναμη της 
φύσης και οι εναλλαγές των εποχών ταυτίστηκαν με το μυστήριο της ζωής και του 
θανάτου, θέμα που αγγίζει τους ενδόμυχους φόβους και το δέος που αισθάνεται ο 
άνθρωπος μπροστά σ’ ό,τι τον υπερβαίνει. Στην αρχαία Ελλάδα η θρησκεία απέκτησε 
σταδιακά εσωτερικότητα και ορθολογισμό, με την έννοια ότι οι άνθρωποι άρχισαν να 
αντιμετωπίζουν τους θεούς τους με τη λογική περισσότερο παρά με το φόβο. Έτσι, με 
την πάροδο του χρόνου, οι δαίμονες της βλάστησης εξορθολογίστηκαν, ταυτίστηκαν 
με τις μυστηριακές θεότητες του Ολύμπου, τους θεούς εκείνους δηλαδή που 
πεθαίνουν και ανασταίνονται, όπως η Δήμητρα, η Περσεφόνη και κυρίως ο Διόνυσος. 
Κατά τον Αριστοτέλη, η τραγωδία δεν είναι μόνο το πλέον αναπτυγμένο είδος 
ποίησης αλλά έχει τη δύναμη να λειτουργεί θεραπευτικά στην ανθρώπινη ψυχή, να 
την εξαγνίζει. Η σπουδαία πράξη της τραγωδίας έχει γενικότητα και καθολικό κύρος 
που ξεπερνά τα μεμονωμένα γεγονότα. Η κάθαρση έχει ηθικό περιεχόμενο, 
εξοικειώνει τον άνθρωπο με φοβερές και αποτρόπαιες καταστάσεις και έτσι, τον 
ενδυναμώνει εσωτερικά, έχει ψυχολογικό περιεχόμενο, γιατί «καθαρίζει» σαν 
φάρμακο την ψυχή από τα βίαια συναισθήματα και έτσι ο άνθρωπος αποκτά ψυχική 
ευεξία, έχει αισθητικό περιεχόμενο, γιατί η τέχνη έχει λυτρωτική δύναμη, μέσω της 
αισθητικής συγκίνησης που προκαλεί  

1. Το μυθικό θέμα:  Οι μύθοι επινοήθηκαν ή μάλλον υιοθετήθηκαν και 
διατηρήθηκαν από τη συλλογική μνήμη επειδή ερμήνευαν τους φόβους, τα όνειρα 
και τα σκάνδαλα που είναι βαθιά  ριζωμένα μέσα μας. Η μυστική γλώσσα του μύθου 
περιλαμβάνει ορισμένο αριθμό σημείων με τα οποία εκφράζεται: Οι μύθοι μπορούν 
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να αντλήσουν πλατειά από ένα αμνημόνευτο βάθος του οποίου τα ίχνη φέρνουμε 
μέσα μας. Οι ποιητές είχαν την ελευθερία να ερμηνεύσουν αυτό το σχέδιο, καθένας 
με τον τρόπο τους. Δεν είναι περίεργο ότι τον 5ο αθηναϊκό αιώνα κατά τον οποίο με 
τόσο πάθος ήθελαν να αναπτύξουν ιδέες γύρω από τον άνθρωπο κατέφυγαν σ’ αυτό 
το σύστημα σημείων που τους πρότεινε ο μύθος. Οπωσδήποτε η επικαιρότητα 
αναμιγνυόταν και έδινε το χρώμα της στο μύθο: οι μελετητές επισημαίνουν την 
αντανάκλασή της στα έργα. Σχεδόν μεταφυσικά αναπάντητα ερωτήματα της ζωής 
τίθενται με επιμονή και με τρόπο άμεσο, όπως το μυστήριο της καταγωγής, τα 
μεγάλα διλήμματα, οι αρχέγονοι φόβοι, τα ανερμήνευτα πάθη, η αξία της 
ανθρώπινης λογικής. Ο μύθος υπήρξε λοιπόν μια γλώσσα κατάλληλη να μιλήσει για 
τον ά ν θ ρ ω π ο. Αν ο Claude Levi-Strass γράφει: “Ο μύθος είναι γλώσσα” η  
Marguerite Yourcenar θεωρεί την ελληνική μυθολογία «απόπειρα οικουμενικής 
γλώσσας» 

Τον αρχαίο θεατή τον έθελγε η στιγμή κατά την οποία τα μυθικά πρόσωπα 
μετουσιώνονταν σε τραγικούς ήρωες. Πρόκειται για μια αισθητική αντίληψη που 
απηχεί μια κοσμοθεωρία: ο αρχαίος θεατής παρακολουθούσε στο θέατρο τραγωδία 
για να διδαχτεί, να αποκωδικοποιήσει τον κόσμο του και τον ίδιο τον εαυτό του. 
Στον αρχαίο κόσμο, αντίθετα από το χριστιανικό τα πάντα συντελούνται στην 
παρούσα ζωή, χωρίς ελπίδα για δικαίωση ή σωτηρία σε κάποιο επέκεινα της γήινης 
διάστασης 

Στον ελληνικό κόσμο αυτόν που αποτυπώνεται στην τραγωδία ο άνθρωπος 
όπως ο τραγικός ήρωας ακολουθεί ένα πεπρωμένο, μέσα στο οποίο δρα και 
ολοκληρώνει τον εαυτό του. Και ενώ το πεπρωμένο αυτό κατά κανόνα καθορίζεται 
από δυνάμεις που τον υπερβαίνουν, ο άνθρωπος το μετατρέπει σε δική του 
πραγματικότητα μέσα στην οποία θέτει ο ίδιος τους όρους δράσης του, και με πλήρη 
συνείδηση των πράξεών του, καταστρέφεται ή λυτρώνεται τελικά. Η ύβρη είναι 
συνυφασμένη με την ανθρώπινη ευθύνη, με τις ανόσιες πράξεις στις οποίες οδηγείται 
ο άνθρωπος έχοντας επίγνωση των συνεπειών τους. Η σχέση ανάμεσα στην ύβρη και 
την τίση εξηγεί απόλυτα την πεποίθηση των αρχαίων Ελλήνων ότι σε κάθε μέτρο 
χαράς αντιστοιχεί το ίδιο μέτρο λύπης. Κάτω από το πρίσμα αυτό, τόσο η αλαζονεία 
όσο και η υπέρμετρη ευτυχία τραβούν νομοτελειακά πάνω τους τον κεραυνό, την 
καταστροφή και την δυστυχία.  

2  Η γλώσσα των σημείων. Γιατί οι μύθοι άλλων λαών δεν απόκτησαν τόση 
παραδειγματική αξία ούτε γνώρισαν αυτή τη σχεδόν παγκόσμια καθιέρωση; Η 
Ελλάδα της διαύγειας και της λογικής αποκαλύπτει στη μυθολογία της τόσες 
αγριότητες. Οι τραγικοί έκαναν την επιλογή τους από ένα σύνολο θρύλων 
διατήρησαν τους πιο ανθρώπινους μύθους. Ο χορός σχολιάζει αμετάκλητες 
καταρρεύσεις ιδίως με αποφθέγματα που μας φαίνονται αυταπόδεικτα και απλοϊκά. Η 
γλώσσα των μύθων αρχίζει με το ερώτημα: «Γιατί;» Γιατί αυτές οι συμφορές; Η 
απάντηση είναι γιατί το θέλησαν οι θεοί.  Μπορεί να είναι μια μορφή έμμεση και 
αργοπορημένη της θείας δικαιοσύνης. Ή πρόκειται για ένα πεπρωμένο που δεν 
κατανοούμε. Αλλά τότε, αυτή ακριβώς η ασάφεια στρέφει όλη την προσοχή επάνω 
στους ανθρώπους: πρέπει να υπομείνουν ή να προσπαθήσουν να αγωνιστούν; Γιατί οι 
ήρωες εμπλέκονται πάντοτε στα προβλήματα του πολέμου, της εξουσίας, της 
ευθύνης: όλοι ενσαρκώνουν ερωτήματα ηθικής τάξης που δεν εξαντλούνται με την 
απλή διαπίστωση της ανθρώπινης αστάθειας.  

3  Η δημιουργία των τραγικών μύθων Θα έπρεπε πρώτα να γίνει η επιλογή, 
στη συνέχεια η διασκευή. Οι δραματικοί ποιητές αντιπροσωπεύουν την προσπάθεια 
διαύγασης, ανάλυσης, ορθολογικής τοποθέτησης. Η ευκρίνεια τους όμως δεν έχει τη 
ψυχρότητα του στοχαστή που νομίζει ότι τα γνωρίζει όλα. Με τους μύθους η λάμψη 
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της λογικής αποκτά περισσότερη αξία διότι φωτίζει βάραθρα και αβύσσους και 
περιβάλλει την ύπαρξη τους χωρίς ποτέ να τα υποτιμά Θυμίζουμε ακόμα ότι ο μύθος 
τοποθετούσε κάθε στιγμή τον άνθρωπο σε επαφή με τους θεούς και με το θείο. Ο 
αθηναϊκός ουμανισμός αντλεί από αυτή τη σχέση. Στην τραγωδία ο συνδυασμός που 
φέρνει κοντά το χορό και τα δραματικά πρόσωπα συμβάλλει ευρύτατα στο να 
αναδειχτεί το νόημα του έργου και ν’ αποκτήσει καθολική αξία. Οι δραματικοί ήρωες 
δρούσαν στη σκηνή, ενώ ο χορός κατείχε ένα είδος κυκλικής εξέδρας. Η συμμετοχή 
των πολιτών ως μελών του χορού στις δραματικές παραστάσεις θεωρείτο μεγάλη τιμή 
και ήταν ισότιμη με τη στρατιωτική θητεία: Η δράση των επί της σκηνής ηρώων 
εξετάζεται με τα μάτια των εξωτερικών μαρτύρων. Το βλέμμα απλώνεται. Το 
νόημα πλουτίζεται. Οι τραγικοί κατέφυγαν σε αυτό το μέσον για να προβάλλουν 
καλύτερα ένα νόημα  μεγάλης εμβέλειας. Περνάμε από το το ένα στα πολλά και είναι 
σαν κάθε χειρονομία ενός ήρωα να ρίχνει μια τεράστια σκιά, σαν κάθε ήχος της 
φωνής του να επαναλαμβάνεται από ένα απέραντο ορχηστρικό σύνολο. Από την 
άποψη της έντονης συγκίνησης το όφελος είναι μεγάλο. Ο χορός προσφέρει σαν μέσα 
από διαδοχικούς καθρέφτες πολλαπλές εικόνες της κατάστασης των ηρώων.1 

Η δημοκρατία και η τραγωδία: Η τραγωδία ως δομή και ως περιεχόμενο, 
αντικατοπτρίζει στον υπέρτατο βαθμό την ουσία του δημοκρατικού πολιτεύματος, 
κύριο γνώρισμα του οποίου είναι ο λόγος στη δισημία του: ως διάλογος ώστε να 
εξισορροπηθούν οι διαφορετικές-ή και αντιδιακείμενες απόψεις-(διάλογος θεών και 
ανθρώπων, λογικής και πάθους, έπους και λυρισμού, κλπ.) και ως ορθός λόγος, 
δηλαδή εκλογίκευση των μεγάλων προβλημάτων του ανθρώπου, των οποίων όμως η 
λύση δεν βρίσκεται σε κάποια εξωανθρώπινη –υπερφυσική διάσταση, αλλά 
προκύπτει ως αποτέλεσμα λογικής επεξεργασίας και φιλοσοφικής ερμηνείας.   

Ερωτήσεις: 1 α) Τι είναι  η τραγωδία; β) Πώς γεννήθηκε γ) Τι είναι ο 
διθύραμβος;  2 Ορισμός της τραγωδίας 3 α) Αναφέρατε τα κατά ποσόν  μέρη της 
τραγωδίας β) Αναφέρατε τα κατά ποιόν  μέρη της τραγωδίας. 4. Σε τι συνίσταται η 
θρησκευτικότητα του περιεχομένου της τραγωδίας; 5 Πώς συνδέεται με τη 
Δημοκρατία; 6. Πώς συσχετίζονται οι θρησκευτικές τελετές της γονιμότητας και η 
λατρεία του Διονύσου με τη δραματική ποίηση; 7 Ποια σχέση έχουν οι τραγόμορφοι 
σάτυροι με τη διονυσιακή λατρεία και  με τη τραγωδία; 8. Ποια είναι η στερεότυπη 
δομή της τραγωδίας; 9. Γιατί στη διάρθρωση των μερών της αποτυπώνεται η σύζευξη 
της επικής και λυρικής ποίησης και ταυτόχρονα προβάλλεται η θεατρική διάστασή 
της; 10. Να αναφερθείτε στον ποιητή Θέσπη και στη σημασία που είχε ο νεωτερισμός 
του για την αρχαία τραγωδία. 11. Με αφετηρία τον αριστοτελικό όρο «κάθαρσις», να 
αναφερθείτε στον παιδευτικό ρόλο της τραγωδίας. 12. Από πού αντλούνται τα θέματα 
των τραγωδιών και γιατί; 13. Ποιες ήταν οι ιστορικές και θεσμικές προϋποθέσεις για 
την ανάπτυξη της τραγωδίας στην Αθήνα του 5ου π. Χ.; 14. Τι γνωρίζετε για τη 
διαδικασία επιλογής και βράβευσης των διαγωνιζομένων ποιητών; 15. Τι γνωρίζετε 
για το θεσμό της χορηγίας; 16. Με ποιον τρόπο αποτυπώνεται η δομή της αρχαίας 
τραγωδίας στη διάρθρωση του αρχαίου θεάτρου; 17. Να αναφερθείτε στις δυσχέρειες 
που είχε να αντιμετωπίσει ένας δραματικός ποιητής μέσα στο χώρο του θεάτρου. 18. 
Ποιοι ήταν οι συντελεστές σε μια θεατρική παράσταση στην αρχαιότητα;. 19. Να 
αναφερθείτε στον τρόπο με τον οποίο εξασφαλιζόταν η αμεροληψία στη διεξαγωγή 
των δραματικών αγώνων.  
 

 
Πρόλογος (1-99) 

                                                           
1Ζαγκλίν ντε Ρουμιγύ, Γιατί η Ελλάδα; εκδόσεις Άστυ, 1993.   
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Για να πλησιάσουμε την Αντιγόνη του Προλόγου, ας ξεκινήσουμε από την 
Ισμήνη. Έχει δυο δυνάμεις που είναι ταυτοχρόνως και δυο αδυναμίες: αυτήν του 
κοινού νου και ήθους, κάτι σαν το αριστοτέλειο ώσπερ ημείς που λειτουργεί 
αντιστικτικά για την ηρωική υπέρβαση και την δύναμη/αδυναμία του νου εν εκστάσει 
που θα εκδηλωθεί στη δεύτερη επί σκηνής εμφάνισή της.  

Η πρώτη της πλευρά αυτή του προλόγου έχει τόσα πολλά ανάλογα που 
απειλούν να μας παγιδέψουν: Την Χρυσόθεμιν απέναντι στην Ηλέκτρα κ.λπ. Οι 
αναλογίες αυτές έχουν μια χρησιμότητα: Μέσα από τη σχέση με το έδαφος της 
πραγματικότητας, στην οποία πατά στέρεα, και μέσα από την παθητικότητά της, η 
Ισμήνη, που αρνείται να δράσει, μετρά και ορίζει, όπως και οι αντίστοιχες μορφές 
της, τον τόπο όπου στέκει ο ήρωας και την πράξη που θα υλοποιήσει το ήθος της.  

Η Αντιγόνη είναι διονυσιακή. Στον Πρόλογο ( καλχαίνουσα 20, ταλαίφρον 39, 
φρόνησον 49, ουκ έχει νουν 68, δυσβουλίαν 95, άνους 99) και σ’ όλη τη διαδρομή του 
έργου υπάρχει ένας καταιγισμός όρων που συνδέει την Αντιγόνη με την μανίαν και 
τον θεό της τον Διόνυσο. Σκεφτείτε ως ήχο και ως περιεχόμενο, το σφυροκόπημα των 
ιάμβων των εναρκτήριων λόγων της (1-10): Επιτίθεται κατά του Διός, του Κρέοντος, 
της πόλεως και είναι έτοιμη να ορμήσει στην Ισμήνη. Είναι με τα στρατόπεδα του 
οίκου και του κάτω κόσμου. Και όμως τα στρατόπεδα αυτά διαβρώνονται αμέσως 
από τον λόγο της που είναι αναπάντεχα πολιτικοστρατιωτικός (πανδήμω πόλει 7, 
κήρυγμα, στρατηγόν 8, στείχοντα 10, ατιμάσας 22, εκκεκηρύχθαι αστοίσι 27, κ.λπ.). Ο 
προσεκτικός αναγνώστης είναι προετοιμασμένος από αυτόν το εν βρασμώ λόγο, τον 
γεμάτο αμφιλογία και εναντιωματικότητα για το ότι οι σχέσεις απειλούν ν΄ αλλάξουν. 
Η Αντιγόνη έχει το λόγο μιας θάλασσας σε αναβρασμό: το να υποστηρίζονται 
ταυτόχρονα το Α και το όχι Α, το να λέγεται το Α και να εννοείται το Β είναι εδώ όχι 
παράδοξο αλλά κανόνας.  

Ξέρουμε ότι ένα κομμάτι αυτού του «λόγου εν θερμώ», οι στίχοι 29-30, είναι 
δάνειο από τον Όμηρο. Ο Πολυνείκης μας λέει η Αντιγόνη, είναι άκλαυτος, άταφος, 
γλυκύς θησαυρός για τα όρνεα που ψάχνουν βορά, είναι με τα ίδια λόγια που ο 
Ελπήνωρ καλεί τον Οδυσσέα να του εξασφαλίσει τάφο, μ’ ένα σπασμένο κουπί στην 
κορυφή, στην Νέκυια. Ο σημαντικότερος «νομοθέτης» για τον Σοφοκλή είναι ο 
Όμηρος.  

Η Αντιγόνη είναι ατίθασος χαρακτήρας, άνους, αφ’ ού τα πρώτα έφυ (562), 
«τρελή από γεννησιμιού της» για τον θείο της, ένα παλιοκόριτσο όπως την δείχνει ο 
Ανούιγ. Η Αντιγόνη θέτει την αδελφή της μπροστά σε εξοργιστικά αδιέξοδα: θα είναι 
εχθρά της αν φανερώσει το σχέδιο της ταφής, εχθίων αν σωπάσει. Όμως αυτό δεν τα 
λέει όλα: με μια έννοια λέει τ’ αντίθετά του. Η επιθετικότητα, η οργή μπορεί να είναι 
έκκληση για τρυφερότητα, επικοινωνία, κραυγή για βοήθεια, προσωπείο της 
επιθυμίας. Μέσα στο σώμα του λόγου που μας δίνει αυτή την επιθετικότητα της 
Αντιγόνης φωλιάζουν τα σπέρματα της φιλίας, που θα γίνει φιλότης (φίλη, φίλου μέτα 
73, φιλτάτου 81, φίλοις φίλη 99). Πλάι στη φιλότητα διαπλεγμένα αινιγματικά με την 
φιλότητα και η πόλις, ο οίκος, ο έρως ο θάνατος, μανία, όχι συστηματικά 
διατεταγμένα. Για να χαρακτηρίσει τη δράση της η Αντιγόνη καταφεύγει στο 
οξύμωρο σχήμα: όσια πανουργήσασα. Μια άγια πανουργία, ένα αίνιγμα δηλαδή, που 
επιδέχεται αναρίθμητες απαντήσεις.  

Μετά την τρυφερή προσφώνηση προς την αδελφή της, η Αντιγόνη αναφέρεται 
στις συμφορές που έπληξαν την οικογένειά τους Αποκαλεί το θείο της στρατηγό 
αμφισβητώντας τη νέα του ιδιότητα, εκφράζει έτσι έμμεσα την αποδοκιμασία της για 
τη διαταγή του (να μείνει άταφος ο Πολυνείκης). Η Αντιγόνη επιχειρεί να 
προσεγγίσει συναισθηματικά την Ισμήνη, απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
σχεδιαζόμενη συνεργασία τους.  
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Η συναισθηματική φόρτιση της προσφώνησης δηλώνει το πάθος της ηρωίδας 
που κυριαρχεί στο δράμα. Στους στίχους 1-10 η υπόθεση εξελίσσεται και 
προωθείται ο μύθος με την είδηση που ανακοινώνει η Αντιγόνη στη αδελφή της 
σχετικά με τη νέα διαταγή του Κρέοντα χωρίς να αναφέρει ακόμη το περιεχόμενό 
της. Το δραματικό στοιχείο εντείνεται από τις συνεχείς ερωτήσεις που η Αντιγόνη 
απευθύνει στην αδελφή της οι οποίες μαρτυρούν την ανησυχία και την αναστάτωσή 
της. Το γεγονός ότι η Αντιγόνη έχει ήδη πληροφορηθεί και αναλάβει πρωτοβουλίες 
δείχνει την ανήσυχη και τολμηρή φύση της. Ο ποιητής αφήνει να φανεί ότι η 
οικογενειακή τραγωδία που έζησε η Ισμήνη την επηρέασε βαθύτατα σε βαθμό που 
της στέρησε το δικαίωμα να αισθάνεται και να βιώνει κάποια κατάσταση ευτυχίας ή 
δυστυχίας. Τα συναισθήματά της είναι συγκεχυμένα. Από τη μια χαίρεται που 
τράπηκε σε φυγή ο στρατός των Αργείων και σώθηκε η Θήβα από την άλλη θλίβεται 
για τη νέα συμφορά που τους επιφύλαξε η Μοίρα, τη νύχτα που δεν έχει ακόμη 
τελειώσει, αφού λίγο αργότερα στην πάροδο ο Χορός θα χαιρετήσει τον ήλιο που 
ανατέλλει.  Η Αντιγόνη δεν ξαφνιάστηκε από την άγνοια της Ισμήνης και αισθάνεται 
ότι δικαιώθηκε η επιλογή της να πληροφορήσει την αδελφή της για όσα αγνοεί. 
Φανταζόμαστε ότι ο διάλογος μεταξύ τους γίνεται με κρυφό και συνωμοτικό ύφος. Η 
ψυχική αταραξία της Ισμήνης που υποδηλώνει την εσωστρέφεια και την 
παθητικότητά της ενοχλεί την Αντιγόνη και της απευθύνεται με ειρωνικό τρόπο. Η 
Αντιγόνη παρ’ όλο που ξεφεύγει από το γυναικείο πρότυπο της εποχής της, αγγίζει 
περισσότερο την ψυχή του αθηναϊκού κοινού. Ξεχνώντας το φύλο της και τις 
προκαταλήψεις τους γι’ αυτό, οι θεατές βλέπουν στη στάση της Αντιγόνης τον 
ήρωα που δεν αντιμετωπίζει παθητικά τη μοίρα του και είναι αποφασισμένος ν’ 
αγωνιστεί για τις αξίες του. Η Αθήνα εκείνη την εποχή βρίσκεται στο απόγειο της 
ακμής της και εκτιμά τα πρόσωπα με ισχυρή προσωπικότητα και μαχητικό πνεύμα, 
ενώ καταδικάζει την αδράνεια και την παθητικότητα που είναι δυνάμεις συντηρητικές 
και αναστέλλουν την πρόοδο.  

Η χρήση των περιφραστικών παρακειμένων που χρησιμοποιεί η Αντιγόνη 
τονίζει την ψυχική έξαψή της. Φαίνεται επίσης ότι δεν θέλει ούτε μπορεί να πιστέψει 
στο περιεχόμενο μιας τέτοιας διακήρυξης γι’ αυτό μετριάζει την είδηση με το «ως 
λέγουσι». Γνωστή από την ομηρική εποχή είναι η αντίληψη για την τιμή και τον 
δέοντα σεβασμό προς τους νεκρούς. Το φάντασμα του Πατρόκλου παρακαλεί τον 
Αχιλλέα να θάψει το σώμα του, για να βρει ανάπαυση η ψυχή του. Διαφορετικά δεν 
μπορούσε να περάσει την πύλη του Άδη και να βρει γαλήνη. Ακόμη και για τον 
προδότη υπήρχε πρόβλεψη για ταφή έξω από τα όρια της πόλης. Ο Κρέων, 
εκφραστής της ηθικής των αρχαϊκών χρόνων «φίλει τον φιλούντα και μίσει τον 
μισούντα» παραβιάζει αυτήν ακριβώς την παράδοση της ταφής. Ο ποιητής κάνει 
πρώτη νύξη με το «λέγω γαρ καμέ» στο ηθικό μεγαλείο της ηρωίδας. Αισθάνεται και 
αναγνωρίζει ότι την αφορά ιδιαίτερα η απόφαση του βασιλιά και είναι έτοιμη να 
την αντιμετωπίσει. Για την Αντιγόνη το διάταγμα του Κρέοντα αποτελεί όχι μόνο 
ασέβεια προς τους θεούς αλλά και αυθαίρετη και ιερόσυλη παραβίαση του 
οικογενειακού δικαίου. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να την αποτρέψει από την 
εκτέλεση του υψίστου οικογενειακού και ιερού της χρέους. Το διάταγμα του 
Κρέοντα ήταν μια αυθαίρετη, προσωπική απόφαση που δεν εδράζεται σε νόμους και 
για την οποία δεν έχει καν γνωμοδοτήσει το συμβούλιο των γερόντων, που απλώς θα 
το ενημερώσει ο Κρέοντας για την απόφασή του. Οι Αθηναίοι έδιναν μεγάλη 
σημασία στην τήρηση των νόμων και προβλέπονταν αυστηρές ποινές για τους 
παραβάτες, αλλά οι Αθηναίοι συμμετείχαν στην ψήφιση των νόμων και στον τρόπο 
εφαρμογής τους, όπως πρόβλεπε το πολίτευμα της άμεσης δημοκρατίας που ίσχυε 
στην Αθήνα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ακόμη μεγαλύτερη σημασία που απέδιδαν οι 
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Αθηναίοι στους άγραφους νόμους. Ο Περικλής στον Επιτάφιο αναφέρει ότι οι 
Αθηναίοι σέβονταν περισσότερο εκείνους τους νόμους που προστάτευαν τους 
αδικούμενους κι εκείνους που αν και άγραφοι επέφεραν αναμφισβήτητη ντροπή στον 
παραβάτη τους2 

Η Ισμήνη ταράζεται από το δίλημμα που της θέτει η Αντιγόνη. Η πρόταση 
της Αντιγόνης διατυπώνεται με σαφήνεια, χωρίς περιστροφές. Η Ισμήνη δεν απαντά 
ευθέως, αλλά διατυπώνει ερωτήσεις που προβάλλουν τις δυσκολίες και φανερώνουν 
ότι δεν μπορεί να αψηφήσει τη βασιλική δύναμη και εξουσία, και ας κατηγορηθεί για 
παράλειψη του ύψιστου καθήκοντος. Η αποτρεπτική επιχειρηματολογία 
συναισθηματικού και λογικού χαρακτήρα της Ισμήνης ολοκληρώνεται και με ένα 
ηθικό επιχείρημα: θα ζητήσει συγχώρεση από τους θεούς του Άδη και από το νεκρό 
αδελφό της γιατί δεν μπορεί να πράξει διαφορετικά,  δεν έχει την εσωτερική δύναμη 
να αντιδράσει. Ομολογεί έτσι έμμεσα ότι αυτή η πράξη είναι θεάρεστη και 
επιβεβλημένη. Η Ισμήνη εκπροσωπεί τη ρεαλιστική στάση, την υποταγή στις 
αποφάσεις των αρχόντων, που την προστατεύει από ολέθριες επιπτώσεις. Η Αντιγόνη 
είναι αμετακίνητα προσηλωμένη στις ηθικές αξίες και τις υπηρετεί με το πιο ακριβό 
τίμημα, τη ζωή της.  

«Μετά την άρνηση της Ισμήνης, η Αντιγόνη κλείνεται στον εαυτό της, μένει 
μόνη. Το χειρότερο, φαίνεται βυθισμένη σε μια ηθική μοναξιά. Κανείς δεν την 
καταλαβαίνει. Η Ισμήνη θα την ακολουθούσε αν την καταλάβαινε. Όλοι οι ήρωες του 
Σοφοκλή είναι γενναιότεροι του συνηθισμένου κι όλοι παλεύουν μέσα στη μοναξιά 
που αξιώνει ο ηρωισμός τους.» (Ζακλίν ντε Ρομιγύ, Η αρχαία ελληνική Τραγωδία). 
Ένα επιχείρημα της Αντιγόνης είναι: δεν τη νοιάζει ο θάνατος, γιατί η ζωή στον πάνω 
κόσμο είναι προσωρινή, ενώ στον κάτω αιώνια. Η Ισμήνη κάνει μια τελευταία 
προσπάθεια υπεράσπισης του εαυτού της,  λέγοντας ότι δεν θέλει να παραβιάσει τη 
θέληση των πολιτών, ταυτίζοντας έτσι αυθαίρετα την απόφαση του βασιλιά με την 
επιθυμία των πολιτών. Η Αντιγόνη απορρίπτει αυτή τη θέση λέγοντας της ότι 
προφασίζεται.  

Η Ισμήνη ενώ αποσύρεται στο εσωτερικό των ανακτόρων αναγνωρίζει τελικά 
το μεγαλείο της πράξης της αδελφής της. Στην αρχή επιχειρεί να καταπραϋνει την 
οργή της Αντιγόνης υποσχόμενη ότι θα κρατήσει μυστική την παράτολμη απόφαση 
της αδελφής της. Είναι φανερή η προσπάθεια της Ισμήνης να συμπαρασταθεί 
συναισθηματικά, συμβουλεύοντάς την πώς να αποφύγει τις επιπτώσεις της 
παράτολμης πράξης της. Η Αντιγόνη απορρίπτει την προσφορά της, δεν θέλει καμιά 
προστασία, δεν την ενδιαφέρει αν θα μαθευτεί η πράξη της. Η αντίδραση αυτή είναι 
δικαιολογημένη γιατί η ηρωίδα ήθελε ουσιαστική βοήθεια και συμπαράσταση, και 
όχι μόνο μια διαβεβαίωση σιωπής. Η ταραχή της Αντιγόνης δεν της επιτρέπει να 
σκεφτεί πως αν η Ισμήνη αποκαλύψει το μυστικό της, δεν θα μπορέσει να 
πραγματοποιήσει το σκοπό της. Η Αντιγόνη φαίνεται αποφασισμένη να συγκρουστεί 

                                                           
2 Έτσι οι Αθηναίοι από τη μια αναγνώριζαν τη δικαιοδοσία του άρχοντα να εκδίδει αποφάσεις και την 
ανάγκη σεβασμού τους, από την άλλη, όμως, δεν παρέβλεπαν τον αυταρχικό τρόπο λήψης της 
απόφασης και κυρίως τη βάναυση προσβολή του άγραφου αλλά πανίσχυρου θεϊκού νόμου. Γι. αυτό 
ταλαντεύονταν μεταξύ των δύο αρχών ή υποστήριζαν άλλοι τη μια άποψη και άλλοι την άλλη. Τελικά 
όμως το δημοκρατικό πνεύμα των Αθηναίων και η πίστη τους στους άγραφους νόμους δεν μπορεί 
παρά να οδηγήσει την πλειοψηφία τουλάχιστον των θεατών στη δικαιολόγηση της πράξης της 
Αντιγόνης. Από την άλλη ο Κρέοντας ως νέος άρχοντας θέλει να δώσει δείγματα δικαιοσύνης και 
συνέπειας, η δικαιοσύνη και η ισονομία απαιτεί οι νόμοι να ισχύουν για όλους τους πολίτες χωρίς 
εξαιρέσεις. Αν ο άρχοντας εξαιρούσε από την εφαρμογή της απόφασής του τις δύο ανιψιές του, θα 
διακύβευε το κύρος του απέναντι στους πολίτες και θα μπορούσε να κατηγορηθεί για ευνοιοκρατία και 
μεροληψία προς τους συγγενείς του.  
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ανοιχτά με τον Κρέοντα, αψηφώντας τις συνέπειες, πράγμα που προκαλεί το φόβο 
των θεατών. Η Ισμήνη αναγνωρίζει ότι η αδελφή της διακατέχεται από ενθουσιασμό 
και αφοσίωση στο σχέδιο της. Ο ποιητής βάζει τον αντίθετο χαρακτήρα, την Ισμήνη 
(δραματική τεχνική) να διαπιστώνει και να παρουσιάζει το ήθος της Αντιγόνης. 
Πραγματικά, η Αντιγόνη επιδιώκει τα δύσκολα, τα ακατόρθωτα. Η έννοια όμως του 
ακατόρθωτου είναι σχετική, οι άνθρωποι συχνά αποκαλούν ένα στόχο ακατόρθωτο, 
για να καλύψουν την ανίσχυρη θέλησή τους, και δεν τολμούν να διευρύνουν τα 
όρια των δυνάμεων τους.  

Η Αντιγόνη εξοργίζεται από τις απόψεις της Ισμήνης, είναι τόσο ξένες προς το 
ήθος της, ώστε τη γεμίζουν αγανάκτηση και θυμό και γι’ αυτό επαναλαμβάνει 
εχθαρή…εχθρά. Από όσα λέει είναι φανερό ότι η απόφασή της είναι αμετάκλητη, είναι 
πεπεισμένη ότι η απόφασή της είναι ορθή και η επιβράβευση αυτής της πράξης θα 
είναι ο έντιμος θάνατος (καλώς θανείν). Η Ισμήνη θεωρεί το θάνατο υπέρτατο κακό, 
ενώ η Αντιγόνη διευκρινίζει ότι γι’ αυτήν πραγματικό δεινό είναι να μην πεθάνει 
έντιμα. Η Ισμήνη κλείνει τον πρόλογο χαρακτηρίζοντας την αδελφή της άμυαλη, 
αναγνωρίζοντας όμως την ηθική της ανωτερότητα, αφού παραδέχεται ότι η στάση της 
Αντιγόνης είναι η αληθινή πράξη αγάπης προς έναν αγαπημένο. Η Αντιγόνη κόβει 
κάθε μορφή επικοινωνίας και συνεργασίας με την Ισμήνη, όταν της δηλώνει ότι, 
ακόμη κι αν αλλάξει τη στάση της δεν θα συνεργαστεί μαζί της και όταν απορρίπτει 
την υπόδειξη της Ισμήνης να κρατήσουν κρυφή την πράξη του ενταφιασμού. Δεν 
κατανοεί στο ελάχιστο τη στάση της Ισμήνης, της δείχνει περιφρόνηση, ψυχρότητα, 
αδιαλλαξία ή και εχθρότητα και οργή, τονίζοντας με έμφαση τη δική της 
αποφασιστικότητα να επιτελέσει το χρέος της προς τον Πολυνείκη και την 
απεμπόληση από αυτή των ιερών υποχρεώσεων της προς τον αδελφό της.  Ο 
πρόλογος ολοκληρώθηκε. Άρχισε με τη διαταγή του Κρέοντα και τελείωσε με την 
απόφαση της Αντιγόνης. Έδωσε στους θεατές στοιχεία απαραίτητα για την 
κατανόηση του μύθου και στοιχεία για την εξέλιξη της υπόθεσης, τονίζοντας κυρίως 
το ήθος της ηρωίδας.   

 Δραστηριότητες: 1. Να περιγράψετε το σκηνικό χώρο και χρόνο του 
προλόγου. 2. Να εντοπίσετε τα σχήματα λόγου σ’ αυτή την ενότητα 3. Να αναλύσετε 
το διαφορετικό ήθος των δύο αδελφών που διαγράφεται ήδη από τα πρώτα τους 
λόγια. 4. Ποια από τις δύο αδελφές πιστεύετε ότι κερδίζει περισσότερο τη συμπάθεια 
του αθηναϊκού κοινού εκείνης της εποχής; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 5. 
Λαμβάνοντας υπόψη σας τη σημασία που απέδιδαν οι Αθηναίοι στην τήρηση των 
νόμων, νομίζετε ότι οι θεατές θα θεωρούσαν δικαιολογημένη την τιμωρία με την 
οποία απειλούσε ο Κρέοντας τους παραβάτες των διαταγών του; Να δικαιολογήσετε 
την απάντησή σας. 6. Ανάμεσα στις δυο αδελφές ενώ αρχικά φαίνεται ότι επικρατούν 
αισθήματα αγάπης και τρυφερότητας, διαμορφώνεται κλίμα έντασης που οδηγεί σε 
σύγκρουση. Να επισημάνετε ποιες αξίες καθορίζουν τις επιλογές τους και προκαλούν 
αυτή τη σύγκρουση; 7. Να εντοπίσετε τα επιχειρήματα της Ισμήνης και τα 
αντεπιχειρήματα της Αντιγόνης. 8. Να σκιαγραφήσετε τους χαρακτήρες της 
Αντιγόνης3 και της Ισμήνης4.  
                                                           
3 Το κυρίαρχο στοιχείο που διέπει το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά της είναι η αφοσίωσή της στους 
θείους νόμους, αλλά και στους ακατάλυτους δεσμούς αίματος και αδελφικής αγάπης . Γνωρίζει να λέει 
το όχι απέναντι στους ισχυρούς, να υπερασπίζεται με παρρησία και τόλμη την άποψή της, να μην 
υποχωρεί, όποιο και αν είναι το τίμημα, δεν δέχεται τον οίκτο των άλλων, η υπερηφάνειά της είναι 
ασύμβατη  με τη λύπη των άλλων για την τύχη της. Τηρεί αγέρωχη στάση απέναντι στο βέβαιο 
θάνατο, αν και είναι μια νεαρή γυναίκα που δεν έχει απολαύσει τις χαρές της ζωής. Έχει ισχυρή 
προσωπικότητα και πνεύμα πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας, από την άλλη όμως αντιμετωπίζει με 
ιδιαίτερη σκληρότητα την Ισμήνη, που απορρέει από την πίκρα και την απογοήτευση που της 
προκάλεσε η εγκατάλειψή της απ’ αυτήν. Με γνώμονα το συναίσθημα του χρέους και την ηθική 
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Πάροδος (100-161)  

Μπορούμε να φανταστούμε τα μέλη του χορού σεβάσμιους και όμορφους 
γέροντες , όπως ο Νέστωρ και ο Πρίαμος για το Όμηρο και τους αγγειογράφους, είτε 
πάλι να αγγίζουν την καρικατούρα, όπως συμβαίνει στην αττική αγγειογραφία σε 
απεικονίσεις κωμωδιών. Ο χορός των γερόντων της Αντιγόνης μπορεί να είναι και τα 
δύο, ή μάλλον να κινείται μεταξύ των δύο πόλων: Αυτό συμβαίνει γιατί ο χορός 
μπορεί να είναι αντικείμενο, στόχος της σοφόκλειας ειρωνείας: να λέει πράγματα 
στων οποίων την αλήθεια να είναι ο ίδιος τυφλός και με τον τρόπο αυτό αν και 
τραγικό πάντοτε πρόσωπο, να αγγίζει το ιδιότυπο εκείνο σύνορο όπου το τραγικό 
συναντά το κωμικό. Αυτή η νίκη την οποία υμνούν γέροντες που μεταβλήθηκαν σε 
χορευτές δεν μπορεί να είναι και τόσο στερεή και απαλλαγμένη από σκιές. Αυτό που 
είναι βεβαιότερο είναι πως ο χορός δεν συνιστά απλά και άμεσα τη φωνή του ποιητή. 
Το κάλλιστον φως (100-102) της νίκης κρύβει τον ζόφο. Ο Άρης που χάρισε την νίκη 
κατά των Αργείων παίρνει τη θέση του θεού εχθρού και ο Καπανεύς ο θρασύτερος 
από τους Επτά, εμφανίζεται ως βάκχος θανάτου (βακχεύων, 134, μαινομένα135) όμως 
τα πράγματα παραμένουν αμφίσημα. Και υπάρχουν θεοί που ετοιμάζονται ν’ 
αλλάξουν στρατόπεδο. Όπως ο Δίας, που θα τον προσβάλλει ο Κρέων, και με μια 
διαφορετική έννοια, η Νίκη που θα συμπαραταχθεί στο υπόρχημα με τις νύκτιες 
δυνάμεις του Έρωτα και της Αφροδίτης.  

Ενώ μιλάμε για την πάροδο, αναφερόμαστε στο σύνολο της Αντιγόνης. Κάτι 
τέτοιο επιβάλλεται από τη φύση των χορικών που ενώ εξωτερικά αποτελούν παύσεις 
από την άποψη της δράσης ως προς τα επεισόδια είναι ταυτοχρόνως γεμάτα 
συμπυκνωμένη ενέργεια ρίχνουν συνεχώς γέφυρες προς να προηγούμενα και τα 
επόμενα Το χορικό αυτό χαρίζει στα πρόσωπα του έργου κάτι σαν το «είδωλό» 
τους. Αυτό που φαίνεται δεν είναι. Το τραγούδι χαράς γίνεται κιόλας το αντίθετό του 
και μας ετοιμάζει για το ζόφο που θα διαδεχθεί τις επινίκιες ιαχές. Υπάρχει στο λόγο 
του χορού ένα μυστηριώδες παιχνίδι, που συνδέει τα πρόσωπα με τους θεούς, με τους 
μύθους τυλίγοντάς τα «και με φως και με θάνατον ακαταπαύστως». Ο Χορός κάνει 
λογοπαίγνιο με το όνομα του Πολυνείκη, επιδρομέα εναντίον της πατρίδας του 
(Πολυνείκης=εριστικός) και τις εριστικές διεκδικήσεις του (νεικέων εξ αμφιλόγων= 
φιλόνικα μισόλογα). Με παραστατικό τρόπο ο Χορός περιγράφει την αιματηρή 
επίθεση, χρησιμοποιώντας εικόνες, μεταφορές, παρομοιώσεις. Οι γέροντες Θηβαίοι 
με το άσμα χαράς και ανακούφισης εκτόνωσαν προσωρινά την κατάσταση που είχε 

                                                                                                                                                                      
επιλέγει το δύσβατο δρόμο του καθήκοντος και της θυσίας σε αγωνιστική υπερδιέγερση και υπέρμετρη 
υπερηφάνεια 
4 Φοβάται τις συγκρούσεις και τα πάθη που αναστατώνουν τη ζωή, θέλει να ζήσει ειρηνικά, νιώθει 
αδύναμη μπροστά στα κελεύσματα των ισχυρών, έστω κι αν αυτά είναι άδικα, της φαίνεται αδιανόητο 
να απειθαρχήσει. Η Ισμήνη εκτός από τη φυσική της δειλία οδηγείται στην απόφαση να μην συμπράξει 
με την Αντιγόνη επηρεασμένη από τους ορίζοντες της εποχής εκείνης για το ρόλο της γυναίκας, οι 
περιορισμοί της κοινωνίας αυτής για τη γυναίκα επιβεβαιώνονται κι από την εσωστρέφεια της 
Ισμήνης, που είναι η γυναίκα που ζει κλεισμένη στον γυναικωνίτη και αγνοεί ακόμη και τις 
συνταρακτικές εξελίξεις. Η Ισμήνη τεκμηριώνει τη στάση της με το ρεαλισμό του κοινού ανθρώπου, 
το εγχείρημα της ταφής φαίνεται στα μάτια της ακατόρθωτο. Ο Σοφοκλής δεν ηθογραφεί την Ισμήνη 
σαν αντίποδα της Αντιγόνης, δεν είναι άκαρδη, ωφελιμίστρια, ανήθικη. Η διαφορά τους έγκειται 
κυρίως στο δυναμισμό που διακατέχει τη μία και στην αδυναμία που χαρακτηρίζει την άλλη. 
Σπαράζει η ψυχή της στο ενδεχόμενο θανάτου της αδελφής της («Αλίμονο, δύστυχη, πόσο πολύ 
φοβάμαι για σένα!»). Επειδή δεν διαφωνεί με τις ηθικές αντιλήψεις της Αντιγόνης, δεν ανταποδίδει τη 
σκληρότητα που επιδεικνύει η Αντιγόνη απέναντί της, αντίθετα η ηπιότητα και η προστατευτικότητα 
που δείχνει απέναντι στην αδελφή της φανερώνει την αγωνία και την ειλικρινή αγάπη που της έχει. 
Της είναι δύσκολο να σπάσει τα δεσμά της αγωγής και να κάνει υπέρβαση των κυρίαρχων 
πατριαρχικών αντιλήψεων της εποχής της. 
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δημιουργηθεί στον πρόλογο και μείωσαν την ένταση που είχε προκληθεί στους 
θεατές. Συγχρόνως όμως προκύπτει από την πάροδο το στοιχείο της τραγικής 
ειρωνείας γιατί, ενώ οι γέροντες χαίρονται, οι θεατές γνωρίζουν ότι η χαρά είναι 
παροδική λόγω των γεγονότων που θα ακολουθήσουν. Ο Κίττο λέει για την πάροδο 
της Αντιγόνης: «Η Πάροδος είναι εκπληκτικά δραματική, σαρώνει τη σχεδόν 
συνωμοτική ατμόσφαιρα του Προλόγου, αντικαθιστώντας τις ιδιωτικές θλίψεις της 
Αντιγόνης με τη χαρά της πόλης για τη σωτηρία της κάνοντας τον Πολυνείκη όχι 
άταφο αδελφό αλλά νικημένο προδότη»5. Έτσι απέναντι στην οικογένεια 
ορθώνεται η πόλη με τα δικά της μέτρα και τη δική της άποψη για τα γεγονότα. Η 
επιχείρηση των «Επτά επί Θήβας» είναι γνωστή από την ομώνυμη τραγωδία του 
Αισχύλου. Πρόκειται για την εκστρατεία, στην οποία ένας από τους επτά Αργείους 
στρατηγούς ο Καπανέας λόγω της αλαζονείας του προκαλεί την οργή του Δία που τον 
κατακεραυνώνει. Η τιμωρία του Καπανέα και η παρέμβαση του Άρη κρίνουν τη μάχη 
υπέρ των Θηβαίων και ο στρατός των Αργείων τρέπεται σε φυγή. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ο Χορός δεν κάνει καμιά αναφορά στη συμβολή του Κρέοντα στη 
σωτηρία της πόλης ούτε ως στρατηγού ούτε ως πατέρα που μάλιστα- κατά συμβουλή 
του μάντη Τειρεσία- θυσίασε τον ένα γιo του, για να σωθεί η πόλη. Πρέπει ακόμη να 
παρατηρήσουμε ότι ο Χορός με την παρατήρησή του ότι «το μυαλό του (Κρέοντα) 
πελάγωσε» αφήνει υπόνοιες ότι ο λόγος συγκέντρωσης των γερόντων δεν είναι 
ευχάριστος, ή ακόμη ότι ο Κρέοντας δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο αξίωμα 
και τις υποχρεώσεις που ανέλαβε.  

Ο Χορός δεν χαρακτηρίζει προδότη τον Πολυνείκη, όπως θα κάνει ο 
Κρέοντας. Ο θάνατος των δύο αδελφών δεν μειώνει τον ενθουσιασμό και τους 
πανηγυρισμούς του Χορού. Ωστόσο,  η νέα σκιά πέφτει βαριά πάνω στην πόλη, η 
προσβλητική για τους θεούς απόφαση του Κρέοντα να μείνει άταφος ένας νεκρός. Το 
μίασμα πλανάται πάνω από τη Θήβα. Οι γέροντες Θηβαίοι το αγνοούν, οι θεατές 
βλέπουν τη νέα σκιά που απειλεί την πόλη και ανησυχούν για την τύχη της 
Αντιγόνης.  

Δραστηριότητα:  Πώς συνδέεται η Πάροδος με τα προηγούμενα6;   
 

Α΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 
Α΄ ΣΚΗΝΗ Κρέοντος ρήσις (162-222) 

 
Ο Κρέων όπως και η Αντιγόνη είναι και αυτός αίνιγμα και οξύμωρο. Αν 

ωστόσο θα έπρεπε να απλοποιήσουμε τα πράγματα, κάτι που είναι ταυτοχρόνως 
χρήσιμο και επικίνδυνο, θα λέγαμε ότι ο Κρέων θα μπορούσε για πολλούς λόγους να 
θεωρηθεί τύραννος. Και το όνομα του Κρέων οδηγεί στο κράτος, που το γνωρίζουμε 
ήδη από τον Προμηθέα ως καταπιεστική δύναμη. Ακόμη υπάρχουν καταστάσεις όπως 
η αντιπαράθεσή του με τον Τειρεσία (εδώ και στις Φοίνισσες) που τον κατατάσσουν 
στην ίδια κατηγορία με τον Οιδίποδα και με τον Πενθέα και η παρουσία του στον Επί 
Κολωνώ είναι ενός ύπουλου και σκληρού ανθρώπου. Θα δούμε ότι ο Κρέων 
αποδεικνύεται στη συνέχεια υβριστής και θεομάχος (βλ. στο δ΄ στάσιμον την 
αντιπαραβολή του με τον Λυκούργο, διώκτη του Διονύσου). Και η ίδια η Αντιγόνη 
(506) χαρακτηρίζει το καθεστώς του τυραννία. Η δημηγορία του Κρέοντος έχει ύφος 
όχι ενός τυράννου ο οποίος ανακοινώνει διαταγές που σηκώνουν αντίρρηση αλλά 
ενός δημαγωγού με τη διπλή σημασία της λέξης. Ηγέτη του δήμου ο οποίος οφείλει 
να χρησιμοποιεί την πειθώ για να επιβάλλει την άποψη του, και ρήτορα ο οποίος δεν 

                                                           
5 H. D. F. Kitto, Η Αρχαία ελληνική Τραγωδία, σελ. 218). 
6 Χρόνος- Χώρος. Κοινά Θέματα, Διαφορετικά συναισθήματα. 
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στηρίζεται πρωτίστως στη λογική συνέπεια των επιχειρημάτων αλλά στη δύναμη της 
γοητείας τους, την θεατρική τους επιβολή, αφού η ρητορική και η θεατρική τέχνη 
είναι «συγγενείς». Όπως ο ρήτορας και όπως ο ηθοποιός, ο Κρέων επιζητεί με μια 
σειρά από τεχνάσματα να εκβιάσει την ευμένεια του κοινού του, του Χορού αλλά και 
του θεατή. Και το υφάδι του λόγου του δημιουργεί ένα δίχτυ από εικόνες, 
συλλογισμούς, ανθεκτικούς και ταυτόχρονα έτοιμους να βουλιάξουν σαν την εικόνα 
του καραβιού της πόλης που ταξίδεψε από τον Πλάτωνα μέχρι τον Ρεμπώ και τον 
Ένγκελς. Ο τραγικός – και ο κωμικός από άλλο δρόμο και με άλλη γλώσσα –ποιητής 
επιχορηγούνταν από την πόλιν για να «γκρεμίζει» τους βασιλικούς δόμους, τα 
ανάκτορα που συμβόλιζαν την πόλιν, τη μήτρα και εργοδότη του. Κάτι τέτοιο όμως 
δεν ήταν συλλογικός μαζοχισμός, όπως στα σημερινά κινηματογραφικά έργα με τους 
«εξολοθρευτές», κ.λπ.  Ήταν η κριτική στάση που αποτελούσε απαραίτητο μέρος της 
καθαρτικής λειτουργίας. Ήταν άνοιγμα στον φόβο, αλλά η πρόκληση φόβου δεν ήταν 
αυτοσκοπός. 

Αν λοιπόν στόχος της τραγωδίας και πιο συγκεκριμένα της Αντιγόνης, είναι το 
τυραννικό στοιχείο στον δήμο και τους ηγέτες του, το ζητούμενο δεν ήταν κάποιου 
είδους κατεδάφιση του «κατεστημένου», αλλά η κάθαρση (ψυχική, πολιτική και 
θρησκευτική) της καταστροφικής υ π ε ρ β ο λ ή ς που τη γνωρίζουμε με το όνομα 
ύβρις. Είναι κοινός τόπος πως οι Τρωάδες μοιάζουν να έχουν γραφτεί και ως 
αυτοκριτική της αθηναϊκής δημοκρατίας για το έγκλημα της Μήλου, στα πλαίσια 
ενός ομαδικού ψυχοδράματος και ως προφητική ενόραση της επερχόμενης 
καταστροφής στη Σικελία και καλλιτεχνική προσπάθεια αποτροπής της.  

Τι συνιστά τη μοναδικότητα του Κρέοντος;. Το πρώτο είναι η σχέση 
αντίθεσής του που έχει με την Αντιγόνη, τη γυναίκα, τη μανία. Αυτός που είναι 
βέβαιος πώς μόνον άντρας θα μπορούσε να τον παρακούσει, μπαίνει σε μια γελοία 
θέση και μόνο διότι αντιπαρατίθεται μ΄ ένα κοριτσάκι. Θεατρικά, αν ανέκρινε και 
λογομαχούσε μ΄ έναν άντρα, το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό. Και ξέρουμε ότι, 
όταν ζητά από το γιο του να συμπαραταχθεί κατά των γυναικών, θα ακούσει στο 
τέλος πως ο ίδιος ίσως μοιάζει με γυναίκα. Περίεργη αντιστροφή, που φέρνει στο νου 
μας κάτι από τον Διόνυσο. Ας θυμηθούμε επίσης ότι ο γιος του θα του πει σχεδόν 
άμεσα ότι αν τον ανοίξει κάποιος θα τον βρει κενόν.(709). Αυτό διαφοροποιείται από 
τη στιγμή που ο Κρέων μετά την ύβριν κατά του Διός, μετά το κατηγορητήριο του 
Τειρεσία «σπάει» και σπεύδει μάταια να σώσει το παιδί του, θα δούμε τότε ότι ο 
Κρέων του κομμού θα μεταβληθεί από δεινόν σε πάσχοντα ήρωα.  

Ο Κρέων της πρώτης φάσης, πριν τη μεταστροφή, είναι μια απειλητική 
δύναμη, που σταδιακά εκτροχιάζεται και αποδιοργανώνεται ώστε να εκπέσει στην 
έσχατη αδυναμία, που είναι μια νέα δύναμη, ριζικά, ποιοτικά διαφορετική, θα 
κερδίσει σε επί-γ ν ω σ η. Υπάρχουν ήρωες που αποχωρούν από τη σκηνή 
αδιαφοροποίητοι παράδειγμα ο Ορέστης της Ηλέκτρας. Ο Κρέων δεν ανήκει σ’ 
αυτούς. Είναι το οικοδόμημα της σιγουριάς (μας;;) που πρέπει να γκρεμιστεί από την 
ποίηση. Όμως η εσωτερικότητα, το πάσχειν δεν κερδίζεται εδώ με μια συνειδητή 
πορεία, είναι καρπός όχι συνέπειας, όπως στον Οιδίποδα, αλλά ανακολουθίας. Με την 
έννοια αυτή ο ρόλος του Κρέοντος αποτελεί πρόπλασμα για τον Οιδίποδα. 

Ο Κρέων του β΄ μέρους ολοκληρώνει μια μεταστροφή, αναιρώντας και 
βαθαίνοντας ταυτοχρόνως ένα πρόσωπο που είναι τόσο εμβληματικό σ’ όλο το α’ 
μέρος, της επικίνδυνης δεινής ισχύος του, ώστε να προκαλεί αμηχανία στους 
μελετητές του ο κομμός του που είναι κατ’ αναλογία μίμηση του γυναικείου κομμού 
της Αντιγόνης. Δεν φτάνει βέβαια στην δική της απογείωση, όμως έχει μια 
καταπληκτική δύναμη και διαύγεια, είναι ο λόγος κάποιου που βγήκε από τα δίκτυα 
της αυταπάτης. Ίσως, βαθύτερα, ο Κρέων στην τραγική ολοκλήρωση της πορείας του, 
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δεν αντιπαρατίθεται στην Αντιγόνη, την ενσωματώνει και την ολοκληρώνει ως 
ενέργεια διονυσιακή που κατακτά τον κόσμο. Γίνεται αυτό το αίνιγμα που λέγεται 
άνθρωπος, το επίκεντρο του α΄ στάσιμου της Αντιγόνης, κερδίζοντας ο Κρέων μια 
κεντρικότητα που δεν είναι αυτή που έχει ως ρόλος αλλά ανοίγοντας μας σε ένα 
κέντρο όπου τον βρίσκουμε σε μια αναπάντεχη ενότητα με το αντίθετο και όμοιό του, 
την Αντιγόνη. Ο Κρέοντας αρχίζει τις προγραμματικές του δηλώσεις με γενικές αρχές 
για το ήθος του ηγέτη. Σύμφωνα με αυτές πρέπει όποιος έχει εξουσία να διακρίνεται 
από ηθική ποιότητα (ψυχή), από ικανότητα να αντιμετωπίσει προβλήματα κατά την 
άσκηση της εξουσίας (φρόνημα) και από αντιλήψεις και ιδέες που θα συντελέσουν 
στην πρόοδο της πολιτείας (γνώμη). Τα μεγάλα λόγια του Κρέοντα για τον τύπο του 
άρχοντα,  για το κοινωνικό συμφέρον, για την ευημερία της πόλης συρρικνώνονται 
και εξαντλούνται στη μεταχείριση ενός νεκρού. Οι αναφορές του Κρέοντα στον 
Πολυνείκη είναι ιδιαίτερα φορτισμένες, ενώ δεν λείπουν και οι υπερβολές, που 
περιγράφουν τις προθέσεις του Πολυνείκη: θέλησε να πυρπολήσει τους θεούς και να 
γευθεί αδελφικό αίμα. Η απεριόριστη υποταγή του Χορού στον Κρέοντα μπορεί και 
να είναι μια προσπάθεια να αποφύγει ο Χορός κάθε ευθύνη για όσα πρόκειται να 
αποφασίσει και να πράξει ο Κρέοντας. Ο Κρέοντας ζητάει την ηθική συμπαράσταση 
των γερόντων απέναντι σ’ όσους τυχόν απειθαρχήσουν. Ο Χορός τηρεί επιφυλακτική 
στάση και έμμεσα εμφανίζεται απρόθυμος να πάρει μέρος στα σχέδια του βασιλιά. 
Ταυτόχρονα ο Χορός με τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει κανένας τόσο ανόητος που να 
θέλει να πεθάνει, αποκαλύπτει έμμεσα τη σκληρότητα του Κρέοντα, που θεωρεί ότι 
κίνητρο όποιου παραβιάσει την εντολή του είναι το κέρδος. Στο σημείο αυτό υπάρχει 
το στοιχείο της τραγικής ειρωνείας, γιατί οι θεατές γνωρίζουν ότι τα κίνητρα της 
Αντιγόνης είναι εντελώς διαφορετικά. Με το λόγο του περισσότερο στοχεύει ο 
Κρέοντας στη θεωρητική θεμελίωση της απόφασής του για τον Πολυνείκη και στο να 
πείσει τους γέροντες για την ορθότητά της. Ο Χορός δεν συνεργεί στην εφαρμογή 
της απόφασης με το πρόσχημα της ηλικίας. Δεν επιδοκιμάζει, ούτε αποδοκιμάζει 
το διάταγμα. Με τη στάση όμως αντικειμενικά συνεργεί στην εκτέλεση της απόφασης 
του Κρέοντα, που θα θεωρήσει ότι ο Χορός συμφωνεί μαζί του. Στην Πάροδο 
κυριαρχείται από χαρά, ενώ εδώ διακατέχεται από το φόβο της αυταρχικής εξουσίας 
και την αγωνία αν θα βρεθούν παραβάτες που παράτολμα θα αψηφήσουν την 
απόφαση του Κρέοντα.  

Δραστηριότητες: 1. Να αναδείξετε τη διάρθρωση του λόγου του Κρέοντα ως 
ρητορικού λόγου: Προοίμιο, στο οποίο προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη των 
γερόντων Διήγηση, όπου εκθέτει τις γενικές αρχές της διακυβέρνησής του Απόδειξη, 
όπου αυτές οι γενικές αρχές επιβεβαιώνονται στην απόφασή του για τους δυο 
αδελφούς και Επίλογο όπου ανακεφαλαιώνει τα προηγούμενα. 2. Στη σκηνή 
κυριαρχεί ο Κρέων. Πώς διαγράφεται το ήθος7 του και ποια θεατρική σκοπιμότητα 
εξυπηρετείται; 3.  Να συζητήσετε αν η αξία που δίνει ο  Κρέοντας στην πατρίδα είναι 
ιδιαίτερα διαδεδομένη  και αποδεκτή από τους Αθηναίους της εποχής του Σοφοκλή ή 
έχει διαχρονική ισχύ; Νομίζετε ότι ο Κρέοντας εδώ πράγματι πιστεύει στην αξία της 
ευνομούμενης πολιτείας ή λέει όλα αυτά περισσότερο για να δικαιολογήσει τις 
αποφάσεις του για του δυο νεκρούς8;  
                                                           
7 Ευσεβής, φιλόπατρις, αυστηρός βασιλιάς, εγωιστής και αυταρχικός, εμπαθής και αλαζονικός, υ β ρ ι 
σ τ ι κ ό ς, ωμά ασεβής απέναντι στους θείους νόμους. Το ήθος του αμαυρώνεται από τη βεβαιότητα 
του ότι κίνητρο των πιθανών δραστών είναι το χρήμα πράγμα που προδίδει τον περιορισμένο 
πνευματικό και ηθικό ορίζοντά του.  
8 Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο πατριωτισμός του Κρέοντα είναι πλαστός. Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι ο 
Κρέοντας επικαλείται τη φιλοπατρία για να δικαιολογήσει τον απάνθρωπο και ανίερο χαρακτήρα του 
διατάγματός του. Η προσχηματική χρησιμοποίηση της φιλοπατρίας από τον Κρέοντα επιβεβαιώνεται 
και από τη δομή του λόγου του.  
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Φύλαξ (223-274) 
 

Ο φύλακας είναι πρόσωπο δυνατό, αποτελεί μέρος της εξουσίας. Ο φύλακας 
έχει τη θέληση και την ικανότητα της αυτοσυντήρησης στον υπέρτατο βαθμό, μοιάζει 
από την πλευρά αυτή με μια σειρά από μπρεχτικούς ήρωες (Μάνα κουράγιο).Είναι ο 
θρίαμβος της επιβίωσης με θύμα τη ζωή. Ο Κρέων είναι η εξουσία ντυμένη με ωραία 
λόγια, με ιδέες. Ο φύλακας είναι η εξουσία γυμνή, σε όλη της τη φρίκη. Ο Ανούιγ 
είδε σωστά ότι ο πολιτικός Κρέων θα τον εκτελούσε ευχαρίστως στη θέση της 
πραγματικά ένοχης Αντιγόνης. Η Αντιγόνη που περιφρονεί τη ζωή της ακριβώς, όσο 
ο φύλακας φροντίζει τη δική του, χαλά τα σχέδια του θείου της μετατρέποντας την 
πράξη της σε πολιτικό γεγονός. Εννοείται ότι ο φύλακας δεν είναι καθόλου κουτός, 
όπως δεν είναι κουτός όποιος παριστάνει τον αφελή, γνωρίζοντας για ποια πράγματα 
μπορεί να θεωρηθεί ένοχος. Το δίλημμα που θέτει ο Κρέων στο φύλακα, να βρει τον 
ένοχο ή να θεωρηθεί ο ίδιος ένοχος και να πεθάνει με βασανιστικό και ατιμωτικό 
θάνατο (ζώντες κρεμαστοί τήνδε δηλώσηθ’ ύβριν 309) δεν εγγράφεται βέβαια στα 
πρότυπα της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Αυτός ο δήθεν απλοϊκός είναι μάστορας 
στο τι να πει και πόσο, παραφυλάει τον αφέντη του για να μετρήσει κάθε λέξη, 
νεύμα, σιωπή του. Είναι τόσο θρασύς ώστε να πει στον Κρέοντα ότι είναι δεινός που 
σημαίνει και τρομακτικός, και τόσο έξυπνος ώστε να το πει με ένα λογοπαίγνιο. Και 
τα τελευταία λόγια του όπου αποκαλύπτει ότι όσα είπε και έκανε ήταν μια παράσταση 
για να σώσει το κεφάλι του που το θεωρούσε χαμένο, δεν τα λέει στον Κρέοντα αλλά 
σε μας. Είναι ένα θεατρικό κατ’ ιδίαν, που υπογραμμίζει ότι κανείς δεν χλευάζει 
περισσότερο την εξουσία όσο ο κόλακας της.  

Άνθρωποι με λαϊκή, μάγκικη εκφορά λόγου μπορούν να παίξουν πειστικά στο 
ρόλο αυτό, που αν και τραγικός, έχει κωμικά στοιχεία, στοιχεία ενός προσώπου 
χείρονος ημών. Η γραφική όμως αυτή πλευρά δίνει μόνο την επιφάνεια και απειλεί να 
μετατρέψει το ρόλο σε γελοιογραφικό σκίτσο. Από το βάθος της δουλοπρέπειας του ο 
φύλακας είναι φυσικό να ατενίζει το ηρωικό ύψος με φονική μνησικακία, γιατί τον 
κάνει να νιώθει ακόμη πιο ποταπός και χαπερπής. Γι αυτό το κωμικό του φύλακα 
αγγίζει το θάνατο αδιάλειπτα. Και στο δεύτερο μέρος ο ρόλος παίρνει νέες 
διαστάσεις.  

Είναι δειλός και μοιρολάτρης, αναποφάσιστος και αφελής, αλλά και ψυχρός 
ρεαλιστής, βεβαίως εκείνο που τον απασχολεί  είναι μόνον η δική του σωτηρία. Ο 
φύλακας μιλάει για συμβολική προσπάθεια κάποιου  που προσπάθησε να ξορκίσει το 
κακό, θάβοντας πρόχειρα τον νεκρό, μια άποψη που αποτελεί έμμεση αποδοκιμασία 
της απόφασης του Κρέοντα. Έμμεση αποδοκιμασία έχουμε και στο στίχο 247 (ά χρη), 
όπου ο φύλακας εντελώς αυθόρμητα παραδέχεται πως ο δράστης έκανε αυτό που 
έπρεπε. Η παρέμβαση του Χορού που κάνει λόγο για θεόσταλτο γεγονός είναι άλλη 
μια έμμεση αποδοκιμασία της διαταγής του Κρέοντα, που έρχεται να προστεθεί στην 
καλυμμένη αποδοκιμασία του φύλακα. Μάλιστα αυτή η τοποθέτηση του Χορού θα 
προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση του Κρέοντα.  

Ο Κρέοντας τοποθετεί στην κορυφή της Πυραμίδας των αξιών τη φιλοπατρία. 
Η αγάπη για την πατρίδα είναι ανώτερη από την αγάπη για το φίλο και τον συγγενή. 
Όποιος έχει αντίθετη άποψη όποιος δηλαδή προτιμά το φίλο από την πατρίδα, ο 
Κρέοντας τον θεωρεί φαύλο πολίτη. Δηλώνει πως ποτέ δεν θα θεωρήσει φίλο έναν 
εχθρό της πατρίδας. Η άποψη του Κρέοντα εκφράζει το κοινωνικό ιδεώδες που είχε 
κυριαρχήσει στην αρχαία ελληνική πολιτική θεωρία και έχει ασφαλώς διαχρονική 
ισχύ, σύμφωνα με το κοινωνικό ιδεώδες η ατομική ευτυχία καθορίζεται από την 
κοινωνική. Ανάλογες απόψεις για την ανωτερότητα της πόλης έναντι του πολίτη και 

Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων_______________________________________________________  



___________________________________________________________________ Χαρινέλα Τουρνά 

τον καθοριστικό ρόλο της πρώτης στην ευτυχία του δεύτερου έχουν διατυπωθεί και 
στον Επιτάφιο (Κεφ. 38, 41, 43) με το στόμα του Περικλή. 

Ο άνθρωπος που επιστρέφει κρατώντας το θήραμα Αντιγόνη είναι 
διαφορετικός. Μαζί με την ψεύτική ταπεινοφροσύνη- η συμπάθεια προς την 
πριγκίπισσα έχει κάτι από την οικειότητα των βασανιστών και καταδοτών προς τα 
θύματά τους- έχει αποβάλει και το κωμικό προσωπείο. Η αφήγησή του της σύλληψης 
είναι και μια αγγελική ρήσις. Αυτό που ανακοινώνεται στην εξουσία μέσα από την 
αναφορά για το αστυνομικό συμβάν:- για το σάπιο έκθετο κορμί και για τη φύση, η 
οποία με τη θύελλα που ξεσπά μοιάζει να συμπάσχει για την ύβριν, -είναι ότι 
υπάρχουν κάποιες αινιγματικές δυνάμεις που υπερβαίνουν την εξουσία και κάποια 
άτομα που την αψηφούν, σαν αυτήν την παράξενη κοπέλα, την ουδέν εκπεπληγμένην 
(433), αυτό το μοναδικό- μαζί με τον Διόνυσο των Βακχών- θήραμα, που μοιάζει να 
παγιδεύει τον κυνηγό του. Εδώ η φωνή, η κίνηση του φύλακα παύουν να είναι «δικές 
του». Γίνονται όργανο για να μιλήσει κάτι που χωρίς να καταργεί τα πρόσωπα, τα 
υπερβαίνει και τα θεμελιώνει.  

Δραστηριότητες: 1. Να περιγράψετε το ήθος του φύλακα 2. Ποια σημασία 
έχει για το κύρος του Κρέοντα ως αρχηγού της πόλης η είδηση της ταφής του 
Πολυνείκη και πώς τη δέχεται ο ίδιος;9 

 
Γ΄ ΣΚΗΝΉ:  

Στους στίχους (280-294): ο Κρέοντας συμπεριφέρεται με απρέπεια προς το 
γέροντα, κορυφαίο του Χορού. Τονίζει για άλλη φορά τις προθέσεις του Πολυνείκη 
και υπερβάλλει, όταν λέει ότι εκείνος είχε σκοπό να κάψει ναούς και να καταλύσει 
νόμους. Η οργή του δηλώνεται τόσο με την ερώτηση που διατυπώνει όσο και με την 
επανάληψη των «λέγων…λέγεις…λέγων». Ο συλλογισμός του δεν είναι ορθός, διότι 
διαστρεβλώνει τα πράγματα, αφού οι θεοί απαιτούν την ταφή όλων των νεκρών χωρίς 
ηθικές ή άλλες διακρίσεις. Η τύφλωση του Κρέοντα ο οποίος δεν μπορεί καν να 
σκεφτεί το ενδεχόμενο να οφείλεται η πράξη της ταφής σε θεϊκή επέμβαση, είναι 
φανερή. Είναι τόσο βέβαιος πως το δίκαιο είναι με το μέρος του, ώστε δεν μπορεί 
να δει καμία άλλη άποψη. Και σ’ αυτό οφείλεται η τραγικότητά του, η οποία 
εντείνεται από το γεγονός ότι πιστεύει πως ακόμη και οι θεοί είναι με το μέρος του κι 
από το γεγονός ότι δείχνει υπερβολικό ζήλο στην άσκηση των καθηκόντων του. Η 
υπερβολική αυτή βεβαιότητα ότι ενεργεί δίκαια, τον οδηγεί στην πλάνη, από την 
οποία δεν μπορεί να ξεφύγει. Επίσης δεν ξεφεύγει από τον κανόνα των τυράννων, 
που υποπτεύονται συνωμοσίες. Είναι φανερό όμως για τους θεατές πόσο πλανάται ο 
Κρέοντας (τραγική ειρωνεία), αλλά συγχρόνως αυτοί βλέπουν και τον αυταρχισμό 
του, όταν αναφέρει ότι κάποιοι δεν σκύβουν τον αυχένα τους, δεν υποκύπτουν στον 
ζυγό της εξουσίας του. Σταδιακά η υποψία του γίνεται βεβαιότητα («εξεπίσταμαι 
καλώς»), ότι το κίνητρο αυτής της πράξης είναι τα χρήματα («παρηγμένους 
μισθοίσιν»). Και εδώ υπάρχει τραγική ειρωνεία, βεβαίως η ταφή του Πολυνείκη δεν 
έγινε από οικονομικά κίνητρα.  

Στίχοι 295-314: Ο Κρέοντας φαίνεται πως έχει πειστεί πως οι δράστες της 
ταφής ενήργησαν, αφού παρασύρθηκαν από χρήματα. Είναι δύσκολο να μην 
συμφωνήσει κανείς ακόμη και σήμερα με την άποψη του Κρέοντα περί της 
«ευθύνης» του χρήματος για κάθε κακή ενέργεια στην ανθρώπινη κοινωνία. Αλλά οι 
γενικές αλήθειες δεν έχουν καθολική ισχύ, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι το 

                                                           
9Αποτελεί κόλαφο για το κύρος του Κρέοντα η παράβαση του πρώτου διατάγματός του. Οι 
προγραμματικές του αρχές δέχονται ισχυρό πλήγμα, μεγάλη αμφισβήτηση γι αυτό θα προσπαθήσει να 
αποκαταστήσει το κύρος του με αμείλικτο τρόπο, γιατί το γεγονός αυτό το θεωρεί άμεση απειλή για το 
θρόνο του.  
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χρήμα το κίνητρο του αυτουργού της ταφής. Απειλεί τους δούλους με βασανιστήρια : 
που ήταν αρχαϊκή μέθοδος τιμωρίας, εξάλλου στα δικαστήρια επιτρεπόταν οι δούλοι 
να υποβάλλονται  σε βασανιστήρια για να αποκαλύπτουν την αλήθεια. Αυτή η 
τελευταία απειλή περιέχει ωμή ειρωνεία και τονίζει την απόλυτη εξουσία του βασιλιά 
πάνω στους υπηκόους του. Ο άρχοντας όμως που στηρίζει την εξουσία του στις 
απειλές δείχνει ότι ούτε ο ίδιος έχει εμπιστοσύνη στο κύρος του. Είναι φανερό ότι ο 
βασιλιάς έχει θιγεί και ταραχθεί, αλλά συγχρόνως όλες οι εξηγήσεις που δίνει είναι 
μακριά από την αλήθεια (τραγική ειρωνεία), καθώς όλοι γνωρίζουμε πως άλλος 
είναι ο δράστης και άλλα τα κίνητρα της πράξης του.  Η υβριστική στάση του 
Κρέοντα απέναντι στον κορυφαίο του Χορού γέροντα αποκαλύπτει καίρια στοιχεία 
του χαρακτήρα του. Είναι άνθρωπος οξύθυμος, που δεν μπορεί να συγκρατήσει το 
θυμό του και τον έλεγχο των καταστάσεων. Διέπεται από ισχυρογνωμοσύνη, 
υπεροψία, αλαζονεία και αδιαλλαξία, δεν ανέχεται την παραμικρή αντίρρηση ή και 
επιφύλαξη και αρνείται να εξετάσει καν το ενδεχόμενο η άποψή του να μην είναι 
ορθή. Η αρχική εικόνα του σοβαρού, στιβαρού, δίκαιου άρχοντα που σέβεται τους 
διακεκριμένους πολίτες της Θήβας με την ανεξέλεγκτη συμπεριφορά του προς τη 
γερουσία της πόλης δέχεται ισχυρό πλήγμα. Στην υπόνοια του Χορού ότι η ταφή του 
Πολυνείκη είναι προϊόν θεϊκής παρέμβασης ο Κρέοντας απαντά με ένα λογικοφανές 
σόφισμα. Ο Κρέοντας ενώ υποτίθεται ότι εφαρμόζει το δίκαιο των θεών, στην 
πραγματικότητα το καταστρατηγεί κατάφωρα. Στην μικρόψυχη αντίληψή του δεν 
υπάρχει χώρος για απόδοση ηθικών κινήτρων στον δράστη της ταφής. Αποδίδει 
υλικά κίνητρα στους αυτουργούς της ταφής και πολιτικά στους ηθικούς αυτουργούς. 
Το τραγικό στοιχείο για τον Κρέοντα είναι ότι οι προθέσεις του για την πρόοδο της 
πόλης που κυβερνά είναι μεν ειλικρινείς, αλλά το να τοποθετεί τη φιλοπατρία πάνω 
από τους θείους νόμους διαπράττει χωρίς να το αντιλαμβάνεται ύβρη. Βέβαια, 
στην τύφλωση του Κρέοντα εκτός από την φιλυποψία του συμβάλλουν και οι 
αρνητικές πτυχές του χαρακτήρα του: η εμπάθεια, η ισχυρογνωμοσύνη που τον 
εμποδίζουν εξαρχής αλλά και στην πορεία των γεγονότων να δει την αλήθεια ή να 
διορθώσει την άποψή του. Ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι ο Σοφοκλής στο 
πρόσωπο του Κρέοντα ασκεί κριτική στην αθηναϊκή πολιτεία της εποχής του, η οποία 
έχει αναδειχθεί σε ηγεμονική δύναμη στον ελληνικό χώρο (Α’ Αθηναϊκή Συμμαχία), 
η Αθήνα έχει κυριευθεί από την αλαζονεία της δύναμης και περιφρονεί σε πολλές 
περιπτώσεις τους ηθικούς νόμους (για παράδειγμα μετεξελίχθηκε σε τυραννία, ενώ η 
σφαγή των Μηλίων αμαύρωσε το αθηναϊκό γόητρο). Όπως και στην περίπτωση με 
τον Κορυφαίο που τον αντιμετώπισε υβριστικά, έτσι και στην περίπτωση με τον 
φύλακα, ο Κρέοντας χάνει την αυτοκυριαρχία του. Καταδικάζει τους φύλακες χωρίς 
στοιχεία, και εκτοξεύει φοβερές απειλές εναντίον τους. Αποδεικνύεται έτσι άδικος, 
αυταρχικός και ωμός. Υπονομεύει έτσι μόνος του το πολιτικό κύρος του και τον 
σεβασμό, που πρέπει να εμπνέει στους υπηκόους του. 

Στίχοι: 315-331: Το γεγονός ότι ο Κρέοντας είναι εκτός εαυτού και έχει χάσει 
ένα μέρος του κύρους και της δύναμής του, το αντιλαμβάνεται και το εκμεταλλεύεται 
ο φύλακας, φτάνοντας στα όρια της αυθάδειας. Είναι αξιοπερίεργο πως ο απλοϊκός 
και φοβισμένος άνθρωπος της αρχής του επεισοδίου, τολμά να μιλά κάνοντας 
μάλιστα λογοπαίγνια και λέγοντας μια μεγάλη αλήθεια ότι είναι φοβερό να 
σχηματίζει λαθεμένες εκτιμήσεις εκείνος που πρέπει να παίρνει αποφάσεις. Αυτή 
η άποψη γεννιέται από το πρόβλημα της στιγμής που αντιμετωπίζει ο φύλακας, στην 
ουσία όμως το μήνυμα είναι ευρύτερο και φτάνει στο κεντρικό νόημα του έργου: ο 
άρχοντας κάνει λαθεμένες επιλογές, ίσως παίρνει λαθεμένες αποφάσεις, όταν 
κηρύττει την απαγόρευση της ταφής. Βέβαια, ο φύλακας δεν εννοεί αυτά, όταν κάνει 
την πιο πάνω κρίση, αλλά οι θεατές παίρνουν αφορμή να οδηγηθούν σ’ αυτή τη 
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σκέψη. Ο φύλακας εύχεται να βρεθεί ο δράστης (προοικονομία της εξέλιξης) και 
επειδή είναι μοιρολάτρης αφήνει τη συνέχεια στην τύχη, αυτή θα κρίνει τι πρόκειται 
να συμβεί. Για τον εαυτό του κρατάει τη χαρά που χρωστάει στους θεούς επειδή 
σώθηκε. Η θρασύτητα που διακρίνουμε στα τελευταία λόγια του φύλακα, μας 
επιτρέπει να υποθέσουμε πως αυτά λέγονται αφού ο Κρέοντας έχει αποχωρήσει από 
τη σκηνή. Ο Σοφοκλής σκιαγραφεί «κατά το εικός και το αναγκαίον» το φύλακα, 
δηλαδή με φυσικότητα και ρεαλισμό. Η αμετροέπεια του Κρέοντα θα προκαλέσει την 
καταστροφή του. Ο φύλακας χρησιμοποιώντας διαζεύξεις και αντιθέσεις (ωσίν ή/πι 
τη ψυχή), «ο δρων σ’ ανιά τας φρένας, τα δ’ ώτα εγώ»), με τις οποίες προσπαθεί να 
μετακινήσει τη σκέψη του Κρέοντα από την τυφλή ακαμψία της στη 
συνειδητοποίηση της αυτονόητης αλήθειας ότι ο αγγελιοφόρος κακών ειδήσεων δεν 
είναι το ίδιο πρόσωπο με το δράστη της ταφής. Σ’ αυτόν πρέπει να στρέψει την οργή 
του ο Κρέοντας και όχι στον άτυχο φύλακα, που απλώς τον διάλεξε ο κλήρος να 
μεταφέρει την κακή είδηση. Άλλος αξιοσημείωτος φραστικός ελιγμός του φύλακα 
είναι το λογοπαίγνιο με τη διττή σημασία του δοκεί (νομίζω και αποφασίζω). Έτσι 
κατηγορεί τον Κρέοντα για ανευθυνότητα και ανικανότητα που έχει φοβερές 
επιπτώσεις («είναι φοβερό να σχηματίζει εσφαλμένες αντιλήψεις εκείνος που παίρνει 
αποφάσεις»). 

Δραστηριότητες: 1. Να αναπτύξετε την άποψή σας για το χαρακτήρα του 
Κρέοντα, όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα συμπεριφορά του. Να κρίνετε ιδίως τον 
τρόπο που σκέπτεται και τον τρόπο που συμπεριφέρεται στους υπηκόους του.  2. Σε 
ποιους στίχους υπάρχει τραγική ειρωνεία; Να την εντοπίσετε και να τη σχολιάσετε. 
(στ. 248, 289-90, 293-4, 325) 

 
Α΄ Στάσιμο 

 
 Η «αδιόρατη» διολίσθηση από τη λέξη άνθρωπος (332-3) που έχει σφραγίσει 
τους σχολιασμούς για το χορικό, στην λέξη ανήρ (347) είναι αναμφιβόλως ειρωνική. 
Το ότι η λέξη άνθρωπος συγκέντρωσε πάνω της τα φώτα του ενδιαφέροντος είναι 
περισσότερο από ευνόητο. Άνθρωπος είναι η περίφημη μονολεκτική απάντηση με την 
οποία ο πατέρας της Αντιγόνης, ο Οιδίποδας, νίκησε τη Σφίγγα λύνοντας το αίνιγμα 
της. Εδώ κάποιοι στοχάζονται πάνω στην ανθρώπινη μοίρα και κάποιον άλλον τον 
κυνηγούν για να τον θανατώσουν. Οι γέροντες όπως και στην πάροδον, όπου 
υμνούσαν μια νίκη που εγκυμονούσε εν αγνοία τους την καταστροφή, έτσι κι εδώ 
αστοχούν και ταυτόχρονα πετυχαίνουν κατά λάθος τον στόχο τους: Μιλούν για 
τον άγνωστο ένοχο που κυνηγούν οι φύλακες με λόγια που ταιριάζουν πολύ καλύτερα 
στον αληθινό ένοχο της ανωμαλίας, δηλαδή τον ίδιο τον Κρέοντα. Ο αναπόφευκτος 
Άδης είναι εκεί και περιμένει, τον περιφραδή άνδρα, τον εξουσιαστή και κυνηγό που 
χαλιναγωγεί, δαμάζει και παγιδεύει. Ο Άδης θα καταργήσει την ύβριν, επιβάλλοντας 
ισονομίαν, την ισονομίαν του κοινού αφανισμού, που πλήττει πάντοτε στο τέλος, που 
αιωρείται βέβαιος ότι θα πλήξει εξ αρχής θύτες και θύματα. Η απογείωση του 
στασίμου βρίσκεται στους στίχους 376-383 όπου οι γέροντες εκφράζουν την 
κατάπληξη τους για το δαιμόνιον τέρας: ο δεινός άνθρωπος είναι η μικρή Αντιγόνη. 
Παράξενο φινάλε για ένα χορικό που μιλάει με τα σοφότερα λόγια για την ανθρώπινη 
μοίρα.  
 Ο θαυμασμός του Χορού για τον άγνωστο δράστη προκαλεί το άσμα του α΄ 
στάσιμου. Το Α΄ Στάσιμο ονομάστηκε από πολλούς «ύμνος του Πολιτισμού» (Song 
of Culture), «ύμνος στο μεγαλείο του ανθρώπου» (Hymn to man’s greatness). Οι 
απόψεις του Σοφοκλή για την εξέλιξη του πολιτισμού και του ανθρώπου απηχούν τις 
απόψεις των σοφιστών. «Ο Σοφοκλής έζησε την ορμητική εξέλιξη της εποχής του με 
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βαθιά ανησυχία. Αυτή η εξέλιξη αναγγελλόταν στην πολιτική ζωή με τάσεις για 
δημιουργία ενός κράτους κάτω από την αθηναϊκή ηγεσία, στην πνευματική όμως ζωή 
με τις ιδέες της σοφιστικής που αμφισβητούσαν την παράδοση. Η εποχή στην οποία 
γεννήθηκε η Αντιγόνη φαινόταν πως ήθελε να διασπάσει όλα τα σύνορα, και τότε 
τραγούδησε ο ποιητής εκείνο το τραγούδι το πρώτο στάσιμο στο δράμα  που αντηχεί 
πάνω από τις χιλιετίες όπως δεν αντηχεί κανένα άλλο στις μέρες μας. Μεγάλος και 
δυνατός, αλλά και φοβερός και παράξενος (πολυσημία κρύβεται πίσω από το 
δεινός) ονομάζεται ο άνθρωπος, που θέλει να υποτάξει όλες τις περιοχές της φύσης 
κάτω από τη θέλησή του. «Όμως πάντα ένα πράγμα εξακολουθεί να είναι 
αποφασιστικό: αν έχει γνώση του Απόλυτου, που το έβαλαν από πάνω του οι θεοί, ή 
σαν περιφρονητής της Αιώνιας Τάξης σπρώχνει τον εαυτό του και την κοινωνία 
στην εκμηδένιση» ( Άλμπιν Λέσκυ, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, 
σελ.402).  
 Στον Πρωταγόρα του Πλάτωνα διαβάζουμε πως μόνο με τη γνώση της 
τεχνικής ο άνθρωπος δεν μπορεί να εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Γι’ αυτό ο Δίας 
επεμβαίνει σωτήρια προσφέροντάς του την «πολιτικήν αρετήν».  Αυτή στο Σοφοκλή 
συγκαταλέγεται στη σειρά των κατακτήσεων του ίδιου του ανθρώπου. «Για τον 
τραγικό ποιητή όμως έσχατο κριτήριο για την αξία ή την απαξία του ανθρώπου είναι 
ο απαράβατος νόμος της πατρικής γης και το δίκαιο που πηγάζει από τους θεούς». 
(Άλμπιν Λέσκυ, Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων, τ. Ά, σελ. 343) 

Ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται ό,τι κρίνει πως θα του διευκολύνει τη ζωή και θα 
τον βοηθήσει στην επιβίωση, χρησιμοποιώντας ευφυείς μεθόδους και τεχνάσματα 
(μηχαναίς). Αυτός ο παντοπόρος (πολυμήχανος) αποδεικνύεται άπορος (αμήχανος) 
μπροστά στο σύνορο της ανθρώπινης ύπαρξης, το θάνατο. Ο άνθρωπος δεν 
μπόρεσε να νικήσει το θάνατο κι από δω πηγάζει η τραγικότητά του, δηλαδή από το 
γεγονός ότι τη μάχη με το θάνατο δεν μπόρεσε να την κερδίσει. Το όριο παραμένει 
αμετακίνητο μέχρι σήμερα, γιατί αποτελεί στοιχείο της φύσης. Έχει όμως 
κερδίσει μικρότερες μάχες παλεύοντας με τις αρρώστιες και απομακρύνοντας 
χρονικά την ώρα του θανάτου. Εκτός από τη φυσική ήττα από το θάνατο ο Χορός 
κάνει λόγο και για την ηθική ήττα του ανθρώπου. Παρά τις εκπληκτικές 
πνευματικές του κατακτήσεις ο άνθρωπος ταλαντεύεται ανάμεσα στο καλό και το 
κακό (ηθική αστάθεια) και μ’ αυτή τη διαπίστωση ο Χορός υμνεί όποιον τιμά και 
σέβεται το ανθρώπινο αλλά και το θεϊκό νόμο και μοιάζει να αποδοκιμάζει αυτόν που 
παραβιάζει το νόμο και δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί του. Φαίνεται ότι 
καταδικάζει τον δράστη της ταφής. Ο λόγος του είναι δίσημος: καταγγέλλει κι 
αυτόν που παραβιάζει τον θείο νόμο, δηλαδή τον Κρέοντα στην προκειμένη 
περίπτωση. 

 Ο Χορός με αυτές τις σκέψεις προετοιμάζει το θεατή για τη σύγκρουση 
θείου και ανθρώπινου νόμου που θα ακολουθήσει και με την καταδικαστική 
στάση του απέναντι στο δράστη  της ταφής με τον οποίο απεύχεται να έχει 
οποιαδήποτε σχέση κατά μια έννοια συνδέει την ωδή με το δεύτερο επεισόδιο, αφού 
προϊδεάζει τους θεατές για τις δυσκολίες που πρόκειται να αντιμετωπίσει η 
Αντιγόνη. Ο συνδυασμός από τον ποιητή των δύο αντίθετων καταστάσεων (κωμική 
παρουσία του φύλακα- δραματική παρουσία της Αντιγόνης) αντανακλά τη 
φιλοσοφική αντίληψη της αρχαιότητας ότι τα αντίθετα (όπως και στην προκειμένη 
περίπτωση το κωμικό και το τραγικό) κατάλληλα συνδυασμένα αποτελούν την ουσία 
της ζωής. Αυτή η αντίληψη των αρχαίων εκφράζεται στην τέχνη, στην οποία 
επιδίωκαν την ανάδειξη και εναρμόνιση των αντιθέσεων. Έτσι, βλέπουμε ότι η 
δραματική τέχνη περιλαμβάνει την τραγωδία αλλά και την κωμωδία. Ο τραγικός 
ποιητής γράφει και σατυρικό δράμα. Στην τραγωδία κυριαρχεί το τραγικό, αλλά δεν 
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απουσιάζει και το κωμικό στοιχείο. Οι φύλακες τρομοκρατημένοι από απειλές για τη 
ζωή τους, πειθαρχούν στον Κρέοντα, όχι από συναίσθηση του καθήκοντος αλλά από 
το φόβο της τιμωρίας τους. Είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να σώσουν τη ζωή 
τους. Δεν διστάζουν να ασεβήσουν προς τη σορό του Πολυνείκη, ξεθάβοντάς το. 
Φέρονται άξεστα, ανταλλάσσοντας βρισιές, χωρίς καμιά συμπόνια για την Αντιγόνη 
τη συλλαμβάνουν πανευτυχείς, γιατί έτσι απαλλάσσονται από την κατηγορία. 
Ανάλγητοι και ακραία φιλόζωοι.  

Δραστηριότητες: 1. Με ποια κυρίως εκφραστικά μέσα ο ποιητής παρουσιάζει 
την πολιτιστική πορεία του ανθρώπου;  2. Να παρακολουθήσετε την κλιμάκωση των 
συναισθημάτων του Χορού. 3. Ο Χορός υμνεί την παντοδυναμία του ανθρώπου. Στον 
εξωσκηνικό χώρο οι θεατές φαντάζονται την καταδίωξη της Αντιγόνης. Ποια 
νομίζετε ότι είναι τα συναισθήματά τους; 4. Ποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο δίνει ο 
Χορός στις έννοιες του καλού και του κακού στη β’ αντιστροφή και γιατί; 5. Να 
επισημάνετε τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί ο ποιητής, να δείξετε τη 
λειτουργία τους μέσα στο κείμενο και να εκτιμήσετε τη λογοτεχνική αξία τους 
εικόνες (στ. 334-352, 356-358, 373-375), προσωποποιήσεις (στ. 337-338), 
συνεκδοχές: για το ανθρώπινο γένος χρησιμοποιείται ενικός αντί πληθυντικού, για να 
τονιστεί η έννοια του ανθρώπινου είδους, σε διαστολή με τα άλλα έμβια, μεταφορές 
(στ. 336-337, 338-339), παρομοιώσεις (στ. 354), αντιθέσεις, στ. 339, 360, 367, 370, 
περιφράσεις (στ. 342-343, 344 ), παρηχήσεις του δ και π.  

 
Β’ Επεισόδιο: Α’ Σκηνή στ. 376-445, Β’ Σκηνή: 446-525, Γ’ Σκηνή στ. 526-

581. Θεομηνία  για τους φύλακες σημάδι οργής των θεών για τον άταφο νεκρό. Η 
θύελλα αποτελεί δραματικό εύρημα του Σοφοκλή, που διευκολύνει την Αντιγόνη. Ο 
Σοφοκλής κάνει μια πετυχημένη παρομοίωση: με πουλί που θρηνεί σπαρακτικά, όταν 
βλέπει τη φωλιά του άδεια από τα πουλάκια του. Στη συνέχεια, η Αντιγόνη ξεσπά σε 
κατάρες εναντίον εκείνων που καθάρισαν τον νεκρό από το χώμα της συμβολικής 
ταφής και προσφέρει τρίσπονδες χοές στο νεκρό (γάλα, κρασί, μέλι), στραμμένη προς 
τη Δύση, όπου οι αρχαίοι πίστευαν ότι βρισκόταν ο Άδης. Ένα από τα προβλήματα 
που απασχόλησαν τους ερμηνευτές του δράματος είναι η σκοπιμότητα της δεύτερης 
ταφής. Οι απόψεις που διατυπώθηκαν είναι πολλές. Ο Άλμπιν Λέσκυ στο έργο του 
«Η τραγική ποίηση των Αρχαίων Ελλήνων» γράφει: «…Η διπλή ταφή είναι 
δραματικά απαραίτητη: για να μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή 
οξύτητα η συνάντηση του Κρέοντα και της Αντιγόνης, μετά τη σύλληψή της κατά τη 
δεύτερη επίσκεψή της στο πτώμα».  

Η Αντιγόνη ήρεμη, σταθερή και αποφασισμένη. Ο φύλακας είναι 
αδιάφορος ουσιαστικά για την τύχη της Αντιγόνης και με τον περιορισμένο ορίζοντά 
του δεν μπορεί να εκτιμήσει το μεγαλείο της πράξης της, χαρακτηρίζεται από 
θρησκοληψία, θεωρώντας την πράξη θεόσταλτη, αλλά από την άλλη η εκταφή του 
νεκρού δηλώνει έλλειψη γνήσιας θρησκευτικότητας. Γενικά οι απλοϊκοί άνθρωποι 
του λαού αποδίδουν παράδοξα φυσικά φαινόμενα σε επέμβαση των θεών. Η 
θεολογική ερμηνεία του ανεμοστρόβιλου, όπως και η μεταφυσική ερμηνεία της ταφής 
στο Ά Επεισόδιο από το φύλακα και τον Χορό, αποτελεί και μια αιχμή, -που ίσως ο 
φύλακας δεν συνειδητοποιεί, εναντίον του Κρέοντα που με την απόφασή του για τον 
Πολυνείκη προκαλεί την επέμβαση των θεών. Με το λογοτεχνικό σχήμα της 
παρομοίωσης (πλατιάς, ομηρικού τύπου) της αντίδρασης της Αντιγόνης (πουλί που 
θρηνεί όταν βρει τη φωλιά άδεια από τα μικρά του) ο ποιητής τονίζει έντονα την 
αδελφική αγάπη. Εδώ ο Σοφοκλής παρουσιάζει ως κίνητρο της ταφής τη βαθιά αγάπη 
της Αντιγόνης για τον αδελφό της ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις προβάλλει ως 
κυρίαρχο κίνητρο τη συμμόρφωση της Αντιγόνης στις θεϊκές επιταγές.  
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 Δραστηριότητες: 1. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται ο φύλακας 

δίνει μια νότα ευθυμίας μέσα στο δραματικό κλίμα που δημιουργεί η παρουσία της 
Αντιγόνης στη σκηνή. Τι επιδιώκει με την «κωμική» παρουσία του ο ποιητής; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 2. Τι διαπιστώνουμε σχετικά με το ήθος των 
φυλάκων; 3. Να αξιολογήσετε το λογοτεχνικό σχήμα με το οποίο παρουσιάζεται η 
αντίδραση της Αντιγόνης στους στίχους 423-428.  
 
 

Ο αγών (441-581) 
 
 Η ανάκριση που ακολουθεί είναι μια μονομαχία. Κοιτάχτε την Αντιγόνη: 
Ατάραχη (433) κατά τη σύλληψή της, μπήκε με σκυφτό κεφάλι. Ταπείνωση ή 
έσχατη περιφρόνηση, σαν να θέλει να δηλώσει ότι ανήκει αλλού, όπου άλλοι 
νόμοι ισχύουν; Πόσα από αυτά που θα πει απευθύνονται στον Κρέοντα; Και είναι 
βέβαιο ότι καταδέχεται να τον κοιτάξει έστω και μια φορά; Και να που η νεαρή 
κοπέλα ξεσπά σε μια ρητορική έκρηξη. Σαν να βρισκόμαστε εμείς οι «ώριμοι» 
μπροστά σ’ ένα έφηβο, σχεδόν παιδί και απορούμε πού τα βρήκε και τα λέει όλα 
αυτά …Τα λόγια της υφαίνουν ένα δίχτυ στο οποίο το θήραμα θα παγιδέψει τον 
κυνηγό. Και η δύναμη που την εμψυχώνει είναι η εμπεδόκλεια φιλότης, η δύναμη που 
ξέρει να ενώνει τα απομακρυσμένα, τα αντίθετα, αυτά που μέχρι πριν ήταν 
αλληλοαποκλειόμενα Η Αντιγόνη θέτει με τα λόγια της τη Δίκη των θεών του κάτω 
κόσμου (451) να ενώνεται σε σύνολο αρμονικό και αλληλέγγυο με τους νόμους του 
Διός (450), τη σκοτεινή και εκδικητική δικαιοσύνη να συναντά τον ουράνιο νόμο του 
Δία.  
 Έχουν γραφτεί χιλιάδες σελίδες για τα διαφορετικά δίκαια που εκπροσωπούν 
ο Κρέων και η Αντιγόνη. Ο Χέγκελ προβάλλει στην τραγωδία την άποψη περί δύο 
αντιπάλων και ισόπαλων δικαίων σ’ αυτόν τον δραματοποιημένο αγώνα. Δεν 
επισήμανε όμως μια λαϊκή – δημοτική- διάσταση που υπάρχει στην Αντιγόνη, κείμενο 
που εξαρχής αποσκοπούσε στην ψυχοπνευματική επικοινωνία με ένα ευρύ κοινό. Για 
την παραδοσιακή σκέψη, το παλιό ταυτίζεται με το παντοτινό, και είναι ανώτερο από 
το «χτεσινό», λέξη που διατήρησε τον υποτιμητικό χαρακτήρα του και στα 
νεοελληνικά.  

Θα πρέπει να προσέξουμε τα λόγια με τα οποία η νέα κοπέλα δηλώνει πως 
γνωρίζοντας ανέκαθεν ότι θα πεθάνει, επέλεξε να πεθάνει όπως της έπρεπε. Τι 
σημαίνει η επιλογή του καλού θανάτου; Την ίδια στιγμή τα λόγια της, σηματοδοτούν 
την εισβολή της κόρης του Οιδίποδα στο πολιτικό πεδίο, όπου εδράζεται η δύναμη 
του αντιπάλου της, του Κρέοντα, και ταυτόχρονα σε κάτι που τον υπερβαίνει, τον 
υποσκάπτει και τον θεμελιώνει: όλη η ρητορική της εδώ αναπαράγει ποιητικά το 
βασικό τόπο για τον καλόν θάνατον των Επιταφίων. Τον θάνατο του Αθηναίου οπλίτη 
στη μάχη, που σχεδόν καμιά γυναίκα δεν μπορεί να τύχει ισάξιο του. Η Αντιγόνη 
πεθαίνει για τον οίκο της, πολύ μακριά από την εγελιανή διχοτομία, μ’ αυτόν τον 
τρόπο εισβάλλει ταυτοχρόνως και στην πόλιν, το πεδίο του εχθρού της, αλλά και στον 
οίκο του Κρέοντος για να του κλέψει το γιό, όπως και τις ψυχές των πολιτών.  

Έτσι η τελική ειρωνεία: «κι αν τώρα φαίνομαι να πράττω παράλογα, 
κατηγορούμαι για παραφροσύνη από έναν παράφρονα» είναι ένα ράπισμα και μια 
ιαχή νίκης. Ο αντίπαλος αμφισβητείται στο ίδιο του το έδαφος: το κάτω ( Άδης) και 
το πάνω (Δίας) συγκλίνουν και αγκαλιάζουν το μέσον, το αεί εισβάλλει στο νυν και το 
πολιτικό ανοίγει, γίνεται η πόλις με τους ζωντανούς, τους θεούς και τους νεκρούς της 
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Ταυτοχρόνως για πρώτη φορά με μια απότομη αποστροφή, η Αντιγόνη σπρώχνει την 
«σωφροσύνην», τον «λόγον» του Κρέοντος και τον ρίχνει στο χάος της μωρίας.  

Τα λόγια και το γέλιο της κάνουν τον Κρέοντα να εκτροχιαστεί. Η αλλαγή 
στο ήθος του μπορεί να μετρηθεί σχεδόν ποσοτικά. Ως εδώ του χρειάστηκαν για να 
απευθυνθεί από δύο φορές στον φύλακα και στην Αντιγόνη, εφτά όλοι και όλοι 
στίχοι. Τώρα θα του χρειαστούν είκοσι τέσσερις (473-496). Οι λέξεις και οι εικόνες 
που χρησιμοποιεί (ίσθι, εισίδοις, οίδα) τον εμφανίζουν διεκδικητή μιας επισφαλούς 
γνώσης, που οδηγεί στον Οιδί- ποδα, ενώ οι εικόνες του σπασίματος του σιδήρου, της 
χαλιναγώγησης των ίππων και της υποδούλωσης τον πλησιάζουν ακόμη περισσότερο 
στον δεινόν άνθρωπον του α΄ στάσιμου, με τον οποίο ήδη είχε συσχετίσει η μόνιμη 
στους πολιτικούς εικόνα του κυβερνήτη της πόλεως- πλοίου, την οποία 
χρησιμοποίησε στη δημηγορία του. Κατηγορεί κατ’ επανάληψιν ως υβρίστρια την 
ανιψιά του, όμως ο ίδιος μιλά ήδη σχεδόν υβριστικά για τον έρκειον Δία. 

Ο Κρέων αρχίζει να τυφλώνεται: Παρερμηνεύοντας ως λύσσα (λυσσώσαν 
492) την ταραχή της Ισμήνης που έμαθε τη σύλληψη της αδελφής της, την κατηγορεί 
ως συνένοχο της ταφής. Και όλο και καθαρότερα γλιστράει μόνος του σ’ έναν άλλο 
τόπον, που χαρακτηρίζει την τυραννίδα (484):ο αγών των ανδρών κατά των γυναικών, 
όπως εντοπίσαμε στο α΄ στάσιμον, συσχετίζεται με την ανατροπή της κρατούσης 
τάξεως στην κωμωδία και την τραγωδία και απολήγει στην εκθήλυνση και την 
συντριβή του ανδροκράτη τυράννου. Υπάρχει και ένα άλλο κινούν συναίσθημα, είναι 
η οργή, ο μόνιμος δρόμος από τον οποίο οι τύραννοι της τραγωδίας (Οιδίπους, 
Πενθέας) εκτροχιάζονται στον κόσμο της ύβρεως και της καταστροφής. Η οργή είναι 
η ίδια ένα είδος αυτοκατάργησης, αφού το ίδιον της εξουσίας είναι η 
παγερότητα.  
 Στην ανταπάντησή της η Αντιγόνη συνεχίζει να ανακατεύει θαυμαστά τα 
πάντα, ή να τα συνδέει ερωτικά, ποιητικά, σ’ ένα απρόβλεπτο και μοναδικό σύνολο. 
Ίσως τα λόγια όσια πανουργήσασα (74), με τα οποία χαρακτηρίζει προκαταβολικά την 
πράξη της παράνομης ταφής να εισάγουν στον λόγο της, που συνεχίζει να κινείται 
στον αστερισμό ενός δημιουργικού οξύμωρου. Ο θάνατος συνδέεται με το ευκλεές 
κλέος (502) (που παραπέμπει άμεσα στις οπλιτικές αρετές) και με το ανδάνειν, που 
ανήκει στον κόσμο της ηδονής. Όπως εντοπίσαμε προηγουμένως το αναπάντεχο αυτό 
πολιτικό μίγμα ηδονής και θανάτου, με τον κόσμο των Επιταφίων έχει ως 
ψυχολογικό ισοδύναμο την κατάργηση του φόβου. Η Αντιγόνη καταγγέλλει πολιτικά 
την τυραννίδα ( 506), γιατί μόνη αυτή δεν τη φοβάται.  
 Η στιχομυθία που ακολουθεί θα υπογραμμίσει καθαρότερα τη διαφορά των 
ανταγωνιστών. Είναι η Αντιγόνη που βρίσκεται πάλι σε επίθεση ανατρέποντας τα 
δεδομένα: Ο πόθος του Άδη οδηγεί στην πολιτική αρετή της ισονομίας (ίσους τους 
νόμους 514) έτσι που η λειτουργία του ως μέτρου, υπαινικτικά παρούσα ήδη από το 
α’ στάσιμον, να παίρνει μια θετική χροιά. Και η κορυφαία αναφορά της στο 
συμφιλείν, αντί για το συνέχθειν είναι δύναμη ψυχική, οικογενειακή, πολιτική και 
κοσμική ταυτοχρόνως: μ’ αυτήν ήδη ο άνθρωπος γίνεται δυνητικά κάτι παραπάνω 
από τον ον που γνωρίσαμε ως εδώ, το συμφιλείν που η Αντιγόνη προφέρει σημαίνει 
την υπέρβαση των ορίων. Από το συμφιλείν της Αντιγόνης ανοίγονται οι δρόμοι για 
την εμπεδόκλεια φιλότητα, την κοσμική δύναμη που για τον τελευταίο φιλόσοφο 
μάγο, ο οποίος πίστευε σε μια θεοκρατική δημοκρατία, συνείχε τον κόσμο, όπως και 
τις πόλεις και τις ψυχές. Ο Πολύ-νείκης, που ανήκει στο νείκος, το άλλο σκέλος των 
κοσμικών δυνάμεων του Εμπεδοκλή, συγκεφαλαιώνεται τώρα στην φιλότητα. 
Πρόκειται για το αέναο παιχνίδι ανάμεσα στην ερώσα σύγκλιση και στον σπαρακτικό 
χωρισμό, τον ψυχικό και συμπαντικό διασπαραγμό. Ένας στοχαστικός πυρήνας, αλλά 
και δραματικός ταυτοχρόνως.  
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 Η ανακρινόμενη Αντιγόνη μετατρέπεται σε κατήγορο του Κρέοντα και της 
αυθαίρετης διαταγής του. Με την έντονη επανάληψη του σε ο Κρέοντας επιδιώκει να 
αποσπάσει την προσοχή της Αντιγόνης που είναι βυθισμένη στις σκέψεις της. Η 
ΣΙΩΠΉ είναι δραματικό στοιχείο, που αποσκοπεί να διεγείρει το ενδιαφέρον του 
θεατή.  

Η διπλή απάντησή της στη διπλή ερώτηση δεν αφήνει κανένα περιθώριο 
αμφιβολίας ή παρεξήγησης για την πράξη της. Η απάντησή της ότι γνώριζε την 
απαγορευτική διαταγή δεν επιδέχεται παρερμηνείας, προκαλεί μάλιστα το βασιλιά 
και δεν αφήνει περιθώρια επιείκειας στην αντιμετώπισή της. Η Αντιγόνη μπροστά 
στη φραστική επίθεση-απειλή του Κρέοντα απαντά με αντεπίθεση. Δεν 
υπερασπίζεται τον εαυτό της, αλλά κρίνει τους «νόμους» του Κρέοντα. Αυτοί οι 
νόμοι δεν προέρχονται από τον Δία και τη Δίκη, τους υπεύθυνους για τη τήρηση της 
ηθικής τάξης στον κόσμο. Προέρχονται από τον Κρέοντα, που είναι άνθρωπος και γι’ 
αυτό δεν έχει τη δύναμη να νομοθετεί αντίθετα προς τους άγραφους και αιώνιους 
νόμους.  

Το συμπέρασμα βγαίνει αβίαστα από την επιχειρηματολογία της Αντιγόνης: η 
πράξη της μπορεί να είναι αντίθετη προς τη διαταγή του Κρέοντα, αλλά σύμφωνη με 
το θείο δίκαιο. Στη σκηνή του β’ επεισοδίου, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στον 
Κρέοντα και στην Αντιγόνη, σημειώνεται η κορύφωση του πρώτου μέρους του 
δράματος. Οι θέσεις των δύο αντιπάλων φωτίζονται αρχικά μέσα από τον αγώνα 
λόγων.  

Η Αντιγόνη (και ο Σοφοκλής) έχει βαθιά αίσθηση του θείου μεγαλείου. Ό, τι 
προέρχεται από τους θεούς ή αναφέρεται σ’ αυτούς χρωματίζεται με το φως του 
απόλυτου. Παράλληλα η Αντιγόνη επικαλείται και την ηθική της συγγένειας, 
αντίθετα ο Κρέων είναι υπέρμαχος της πόλης –κράτους που είναι σύνθεση γενών και 
δεν ταυτίζεται με ένα γένος. Εκμηδενίζοντας την ισχύ του διατάγματός του, η 
Αντιγόνη συνεχίζει την επιχειρηματολογία του. Ο πρόωρος αλλά έντιμος θάνατός της 
αποτελεί λύτρωση. Η Αντιγόνη δεν απολογείται, δεν αναζητά δικαιολογίες και 
ελαφρυντικά, δεν ενδιαφέρεται καν για την άποψη του Κρέοντα. Οι αξίες της με 
τις οποίες δικαιώνει δημόσια τις πράξεις της  είναι το ίδιο ισχυρές ή ισχυρότερες από 
αυτές που αντιπροσωπεύει ο Κρέοντας. Οι νόμοι των θεών είναι ισχυρότεροι από 
αυτούς των ανθρώπων κι έτσι το δίκαιο είναι με το μέρος της. Η Αντιγόνη δεν 
προβάλλει ως κύριο αλλά ως δευτερεύον κίνητρο της πράξης της την αγάπη της προς 
τον αδελφό της, ακριβώς γιατί δεν αποτελεί παρά ένα ευγενές κίνητρο. Η υπακοή 
στους θείους νόμους όμως είναι καθήκον απαράβατο κι όχι κίνητρο. Και σε μια 
αντιπαράθεση με τον Κρέοντα ο σεβασμός προς τους νόμους των θεών θα δικαίωνε 
πλήρως την παρακοή της απέναντι στην κοσμική εξουσία. Δεν αποφάσισε την πράξη 
της αγνοώντας τις συνέπειες, γι΄ αυτό τώρα είναι τολμηρή στις απαντήσεις που δίνει 
και αγέρωχη μπροστά στον ισχυρό Κρέοντα.  

Η συνειδητότητα της θυσίας της προδίδει πολύ μεγαλύτερη αξία στην πράξη 
της. Στον Επιτάφιο (Θουκ., 2, 40, 3) ο Περικλής εξαίρει το χάρισμα των Αθηναίων να 
γνωρίζουν τις συνέπειες όσων επιχειρούσαν, χωρίς να αποτρέπονται από τα σχέδια 
τους, ακόμη κι όταν προέβλεπαν ότι οι συνέπειες θα ήταν δυσμενείς. Το ηθικό χρέος 
φαίνεται να είναι ισχυρότερο από την αγάπη της για τη ζωή. Θα θλιβόταν για το 
θάνατό της, αν δεν επιτελούσε το χρέος της. Μένει άφοβη μπροστά στον Κρέοντα, 
τον αντιμετωπίζει με δηκτικό σαρκασμό θεωρώντάς τον αυτόν ανόητο, που 
παραβιάζει τους θείους νόμους και όχι τον εαυτό της που τους τηρεί.  

Ο Κρέοντας τυφλωμένος, πιστεύει ότι η Αντιγόνη αποφεύγει να τον κοιτάξει 
στα μάτια επειδή αισθάνεται μεταμέλεια και ενοχή για την πράξη της και φόβο για 
την απειλούμενη τιμωρία. Τα επιχειρήματα της Αντιγόνης αποτελούν επίκληση στη 
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λογική και όχι στο συναίσθημα. Πυρήνας της επιχειρηματολογίας της είναι η 
ανωτερότητα των θείων νόμων οι οποίοι πρέπει να τηρούνται με οποιοδήποτε τίμημα. 
Από τα λεγόμενά της θα μπορούσε να υπάρξει μια παρερμηνεία. Ότι προχωρεί στο 
εγχείρημά της επειδή είναι απογοητευμένη από τη ζωή της και ουσιαστικά θέλει να 
αυτοκτονήσει. Ωστόσο ο δυναμικός χαρακτήρας της είναι ασύμβατος με την 
ηττοπάθεια και τη δειλία ενός ανθρώπου που αυτοκτονεί (εξάλλου στη συνέχεια θα 
φανεί ότι καθόλου δεν έχει παραιτηθεί η Αντιγόνη από τις χαρές της ζωής). Απλώς με 
το συγκεκριμένο επιχείρημα η Αντιγόνη ενισχύει τη θέση της ότι δεν φοβάται το 
θάνατο για να αποδυναμώσει το κύριο επιχείρημα του Κρέοντα, το θάνατο που της 
ετοιμάζει.   

Η πράξη της έχει ηθικό χαρακτήρα, γιατί δεν αποφασίζει χωρίς να γνωρίζει ή 
υποτιμώντας τις συνέπειες, αποφασίζει επιλέγοντας ελεύθερα και συνειδητά, έχοντας 
πλήρη επίγνωση ότι συνέπεια της πράξης της θα είναι ο θάνατος, παρ’ όλα αυτά δεν 
αμφιταλαντεύεται μεταξύ χρέους και ζωής. Η Αντιγόνη αγγίζει τα όρια του 
σαρκασμού και της αυθάδειας όταν χαρακτηρίζει τον Κρέοντα ανόητο. Πρέπει 
ωστόσο να λάβουμε υπόψη μας ότι περιφρονεί τον Κρέοντα για την απόφασή του, ότι 
αντιμετωπίζει άμεσα την απειλή του θανάτου και είναι σχεδόν αδύνατο σ’ αυτές τις 
συνθήκες να δείξει τυπική ευγένεια και να προσποιηθεί ότι σέβεται τον Κρέοντα. 
Στην ουσία η σύγκρουση Κρέοντα και Αντιγόνη είναι η προσωποποίηση της 
αντιπαράθεσης θείων και ανθρώπινων νόμων. Αυτή η σύγκρουση εμφανίζεται από 
την αρχή της τραγωδίας κλιμακώνεται με τη σύλληψη και την αντιπαράθεση της 
Αντιγόνης με τον Κρέοντα και θα κορυφωθεί με τη θανάτωσή της.  

Η Αντιγόνη δεν ζητά ελαφρυντικά, θέλει να δικαιολογήσει την πράξη της 
επικαλούμενη την αναγκαιότητά της. Η συσχέτιση του χαρακτήρα της Αντιγόνης με 
τον χαρακτήρα του πατέρα της από τον Χορό υποδηλώνει την πρόθεση του Χορού να 
αποδώσει την πράξη και την άκαμπτη συμπεριφορά της Αντιγόνης στην πατρογονική 
κατάρα που καταδιώκει την οικογένειά της. Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Χορός 
συμφωνεί ή αποδοκιμάζει την πράξη της Αντιγόνης. Δεν καταδικάζει την 
παραβίαση του διατάγματος του Κρέοντα, γιατί συνειδητοποιεί ότι υπηρετεί τους 
θείους νόμους, άποψη βέβαια που συμμερίζεται και ο Χορός. Η κρίση του για τον 
σκληρό και άκαμπτο χαρακτήρα της Αντιγόνης είναι αμφίσημη. Από τη μια, η 
αδιάλλακτη στάση της Αντιγόνης τον απογοητεύει, αφού η Αντιγόνη κλείνει κάθε 
δρόμο για συνεννόηση και συμβιβασμό με τον Κρέοντα. Ο Κορυφαίος εκπροσωπεί 
τον μέσο φιλήσυχο πολίτη, που φοβάται τη διασάλευση της ηρεμίας και της 
τάξης στην πόλη και θα προτιμούσε να λυθεί το ζήτημα με κάποιο συμβιβασμό. 
Ωστόσο, παρά την απογοήτευση και την ανησυχία που του προκαλεί η ακαμψία της 
Αντιγόνης, όχι μόνο δεν αποδοκιμάζει τη στάση της, αλλά στο σχόλιο του έμμεσα και 
υπαινικτικά εκφράζεται και ο θαυμασμός του για το γενναίο φρόνημα της Αντιγόνης 
που δεν κάμπτεται από τις συμφορές. Ο Κρέοντας φυσικό είναι να εκλαμβάνει τις 
θέσεις του Χορού ως αποδοκιμασία της συμπεριφοράς της Αντιγόνης, στην 
πραγματικότητα όμως ο Χορός απλώς εκφράζει την ανησυχία του για την αδιάλλακτη 
στάση της Αντιγόνης, δεν αποδοκιμάζει την πράξη της, ενώ στο λόγο υποκρύπτεται 
και θαυμασμός για τη γενναία στάση της.  Ο Κρέοντας απευθύνεται στο Χορό ενώ 
στην πραγματικότητα ο αποδέκτης των όσων λέει είναι η Αντιγόνη. Είναι οργισμένος 
και επιθυμεί να κάνει επίδειξη δύναμης με όσα λέει. Ο Κρέοντας δείχνει στο σημείο 
αυτό τη σκληρότητα και την αυταρχικότητά του, συγχρόνως όμως αγνοεί ότι όσα λέει 
για την πιθανή υποχώρηση της Αντιγόνης αφορούν τον ίδιο, γιατί αυτός στο μέλλον 
θα υποχωρήσει και θα ταπεινωθεί (τραγική ειρωνεία) και όχι η Αντιγόνη. Είναι 
ανάρμοστη η συμπεριφορά του Κρέοντα και δηλώνει το ήθος του τυράννου. Θεωρεί 
τους κατοίκους της πόλης όχι ελεύθερους πολίτες αλλά δούλους του, ενώ ταυτόχρονα 
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δε συμπεριφέρεται στην Αντιγόνη όπως αρμόζει σε μια βασιλοπούλα. Είναι μια 
αντίληψη που ασφαλώς προκαλεί απέχθεια στον εμφορούμενο από δημοκρατικά 
φρονήματα αθηναϊκό κοινό. Μάλιστα χρησιμοποιεί τη λέξη «αύτη» απαξιώνοντας 
και το όνομά της να αναφέρει. Ο Κρέοντας αδυνατεί να κατανοήσει την αγέρωχη 
στάση της Αντιγόνης και αυτό είναι φυσικό, γιατί πρόκειται για δύο διαφορετικούς 
κόσμους που δεν έχουν κοινά σημεία επαφής. Φαίνεται ότι ο Κρέοντας έχει ενοχληθεί 
ιδιαίτερα και από το γεγονός ότι όχι μόνο παραβιάστηκε η διαταγή του, αλλά και από 
το ότι ο δράστης είναι μια γυναίκα που τόλμησε να αμφισβητήσει την εξουσία 
του. Η άποψη αυτή αντανακλά τις ανδροκρατικές αντιλήψεις μιας πατριαρχικής 
κοινωνίας. Ο τύραννος αισθάνεται ότι την Αντιγόνη μπορεί να την εξουσιάζει, όχι 
όμως και να την λυγίσει, γι’ αυτό ο πληγωμένος ανδρισμός του απαιτεί ακόμη 
ένα θύμα, την Ισμήνη. Προστίθεται ένα νέο στοιχείο και γεννιέται στους θεατές η 
αγωνία γι’ αυτή τη νέα τροπή που παίρνουν τα πράγματα. Μια σειρά από παράγοντες 
εμποδίζουν τον Κρέοντα να κρίνει ψύχραιμα την πράξη της Αντιγόνης και να 
αποφύγει τα σφάλματα εκείνα που θα τον οδηγήσουν στο τραγικό του τέλος. Έτσι τον 
βλέπουμε όχι μόνο να αγνοεί τους νόμους των θεών για την ταφή των νεκρών, αλλά 
και να περιφρονεί με την απόφασή του τον έρκειο10 Δία, τον προστάτη της 
συγγένειας.  

Ο τρόπος μάλιστα με τον οποίο μιλάει για τον Δία προετοιμάζει τη βλάσφημη 
στάση του στη σκηνή με τον Τειρεσία. Η Ισμήνη φοβάται μήπως η Αντιγόνη 
συλληφθεί και αυτός ο φόβος την κάνει να είναι εκτός εαυτού. Ο Κρέοντας όμως 
ερμηνεύει διαφορετικά αυτή τη συμπεριφορά της Ισμήνης (τραγική πλάνη) και την 
κατηγορεί ως συμμέτοχο και άρα ως συνένοχο της απαγορευμένης ταφής. Η οργή και 
η πνευματική του σύγχυση δεν επιτρέπουν στον Κρέοντα να δει με νηφαλιότητα τα 
πράγματα. Βγάζει συμπεράσματα στηριγμένος σε αυθαίρετες εντυπώσεις και 
ερμηνείες. Επανέρχεται ο Κρέοντας στην Αντιγόνη και επικρίνει τη συμπεριφορά της 
μετά τη σύλληψή της, γιατί νομίζει ότι η Αντιγόνη προσπαθεί να ωραιοποιήσει μια 
παράνομη πράξη προσδίδοντας σ’ αυτήν ηθικά ελατήρια. Η Αντιγόνη όμως δεν έχει 
ανάγκη από τέτοιες προσπάθειες αφού η πράξη της έτσι και αλλιώς απορρέει από τις 
ηθικές πεποιθήσεις της.  

Ορισμένοι ερευνητές διακρίνουν στους στίχους 495-496 κάποιον υπαινιγμό 
για τη σοφιστική κίνηση στην Αθήνα στα μέσα του 5ου αιώνα π. Χ.  Η στάση των 
Αθηναίων απέναντι στους σοφιστές (και της πρώτης γενιάς) ήταν αντιφατική. Άλλοι 
τους θαύμαζαν, ενώ άλλοι, κυρίως κάποιοι συντηρητικοί, τους κατηγορούσαν ότι 
διέφθειραν  τους νέους υπονομεύοντας τις παραδοσιακές αξίες και διαστρέφοντας την 
αλήθεια. Αυτή η τελευταία τους ικανότητα «τον ήσσω λόγο κρείττω ποιείν» 
απέκτησε από τον Αριστοφάνη και ύστερα ηθική σημασία, Τέτοιες αντιλήψεις μπορεί 
να απηχούν αυτοί οι στίχοι. Η Αντιγόνη ειρωνεύεται και προκαλεί τον Κρέοντα. Με 
τη στάση της αυτή θέλει να δείξει την περιφρόνηση για τον Κρέοντα, να τον μειώσει 
στα μάτια των πολιτών και τέλος εκμηδενίζοντας το φόβο της θανατικής ποινής, να 
του αφαιρέσει και την τελευταία του ικανοποίηση αφού αυτός πιστεύει ότι με την 
απειλή του θανάτου θα την κάνει να λυγίσει. 

 Είναι φανερό ότι το χάσμα μεταξύ Αντιγόνης και Κρέοντα είναι μεγάλο και 
δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Οι απόψεις τους είναι διαμετρικά αντίθετες, τίποτε από όσα 
λέει ο ένας δεν αρέσει στον άλλο. Αυτές τις ορθές διαπιστώσεις κάνει η Αντιγόνη, 
γεγονός που δείχνει τη νηφαλιότητά της και την ορθή κρίση της, παρότι 
βρίσκεται σε τόσο δύσκολη κατάσταση, που θα δικαιολογούσε αγωνία και 
ταραχή. Αντίθετα, ο Κρέοντας είναι εκείνος που χάνει την ψυχραιμία της και τον 

                                                           
10 Ονομάζεται έρκειος γιατί ο βωμός του βρισκόταν στην αυλή (έρκος) του σπιτιού της οικογένειας.  
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έλεγχο της κατάστασης, όπως φαίνεται κι από τις αστήρικτες κατηγορίες κατά της 
Ισμήνης. Η Αντιγόνη είναι βέβαιη ότι η πράξη της θα της εξασφαλίσει την 
υστεροφημία και προσπαθεί να εξηγήσει τη συμπεριφορά όσων παρευρίσκονται, 
δηλαδή του Χορού. Πιστεύει ότι η πράξη της θα επιδοκιμαζόταν από τους γέροντες 
γιατί είναι πράξη χρέους. Ο φόβος όμως κρατάει το στόμα τους κλειστό. Είναι 
ιδιαίτερα ρεαλιστική και σωστή αυτή η παρατήρηση της ηρωίδας, καθώς 
απογυμνώνει τον Κρέοντα από κάθε αίγλη, που πηγάζει από την ηθική και το δίκαιο. 
Είναι ο άρχοντας της σκληρότητας και του αυταρχισμού που προκαλεί φόβο και 
σιωπή, τα οποία όμως αυθαίρετα θεωρεί ως συμφωνία και επιδοκιμασία προς τις 
αποφάσεις του.  

Στο σημείο αυτό προοικονομείται η διαφορετική στάση του Χορού στο 
τελευταίο μέρος του δράματος. Οι ιδιότητες και αρνητικές τους συνέπειες που 
αποδίδει ο Κρέοντας στην Αντιγόνη αφορούν τον ίδιο. Ο ίδιος χαρακτηρίζεται από 
άκαμπτη ισχυρογνωμοσύνη και αλαζονεία. Εμμένει δογματικά στη θέση του, δεν 
αναζητεί τρόπους αναθεώρησης των αποφάσεων του, ώστε να ματαιωθεί η θανάτωση 
της Αντιγόνης. Θα μπορούσε να επικαλεστεί τον Έρκειο Δία για να βρει τρόπο 
αναδίπλωσης χωρίς να εκτεθεί στα μάτια των πολιτών. Στο τέλος θα είναι αυτός που 
θα λυγίσει και θα χάσει την περηφάνειά του, αναγνωρίζοντας το λάθος του.(τραγική 
ειρωνεία). Η Αντιγόνη αν και γαλουχημένη με συντηρητικές πολιτικές ιδέες σ’ ένα 
καθεστώς απόλυτης εξουσίας ωστόσο επισημαίνει την αντιδραστικότητα αυτού του 
πολιτεύματος και την ανωτερότητα της δημοκρατίας.  

Ο ανυπότακτος χαρακτήρας της, η αυθαίρετη απόφαση του Κρέοντα και η 
φίμωση των πολιτών βοηθούν την Αντιγόνη μέσα από την πείρα της να κατανοήσει 
την υπεροχή του δημοκρατικού πολιτεύματος. Το δημοκρατικό βέβαια φρόνημα 
που προβάλλει η Αντιγόνη οφείλεται και στην επιθυμία του Σοφοκλή να τονίσει την 
υπεροχή της δημοκρατικής Αθήνας έναντι του ολιγαρχικού πολιτεύματος άλλων 
πόλεων, όπως η Σπάρτη.  Η αναφορά της Αντιγόνης στη δόξα και την υστεροφημία 
της υποδηλώνει την επιρροή που έχει δεχθεί ο Σοφοκλής από την ομηρική παράδοση 
και τα ηρωικά ιδεώδη. Στους στίχους 508-525 η Αντιγόνη και ο Κρέοντας 
συγκρούονται σε επίπεδο πολιτικό και ηθικό. 

 Στο κήρυγμα μίσους του Κρέοντα αντιπαραθέτει ένα μεγαλειώδες μήνυμα 
αγάπης. Σ’ αυτό το στίχο βρίσκουμε τη βασική ιδέα που θα αποτελέσει αργότερα 
κέντρο της χριστιανικής θρησκείας, την αγάπη.  Ο Κρέοντας αποκαλύπτει ακόμη 
περισσότερο τη μονομέρεια της σκέψης του. Η Αντιγόνη επιχειρηματολογεί με 
ορθολογιστική σκέψη αλλά δείχνει και ότι θεωρεί την αγάπη υπέρτατη αξία και 
νόημα της ζωής. Με τον στίχο 523 ανάγεται σε κήρυκα του ανθρωπισμού, γιατί 
προβάλλει την αγάπη ως στοιχείο της ανθρώπινης φύσης και εκπέμπει ένα 
πανανθρώπινο και διαχρονικό κήρυγμα αγάπης, σε μια εποχή που κυριαρχούσε το 
αξίωμα: « να αγαπάς τους φίλους σου και να μισείς τους εχθρούς σου». Το κήρυγμα 
αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο στην εποχή μας που κυριαρχεί ο άκρατος ωφελιμισμός. 
Το αγεφύρωτο χάσμα των απόψεων τους προοικονομεί τον αναπόφευκτο θάνατο της 
Αντιγόνης.  

Δραστηριότητες: 1. Με ποια επιχειρήματα υπερασπίζεται η Αντιγόνη την 
πράξη της μπροστά στον Κρέοντα; 2. Στις φιλοσοφικές αναζητήσεις11 της εποχής του 

                                                           
11 Ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι ο Σοφοκλής αναμειγνύεται σ΄ αυτή τη φιλοσοφική 
αντιπαράθεση  για να αναιρέσει τις απόψεις των σοφιστών αλλά και του Ευριπίδη, που έθεταν υπό 
αμφισβήτηση τις καθιερωμένες θρησκευτικές και ηθικές αντιλήψεις και τάσσονται υπέρ του νόμου της 
πολιτείας. Τις θέσεις των Σοφιστών εκφράζει με δογματικό τρόπο μάλιστα ο Κρέοντας, τις οποίες ο 
Σοφοκλής προσπαθεί να  ανασκευάσει με την πράξη της Αντιγόνης και τη θερμή εκ μέρους 
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σχετικά με την υπεροχή του γραπτού ή άγραφου νόμου παίρνει μέρος και ο Σοφοκλής 
με το έργο του Αντιγόνη. Ποια άποψη υπερασπίζεται; Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας. 3. Να εντοπίσετε τα σημεία του κειμένου, όπου η Αντιγόνη αξιολογεί 
τις διαταγές του Κρέοντα (458-464) και χαρακτηρίζει τον ίδιο α) Να επισημάνετε την 
κριτική που ασκεί στον Κρέοντα β) Ποια εντύπωση σχηματίζει κανείς για την 
Αντιγόνη ακούγοντάς την να μιλά με αυτό τον τρόπο στον ανώτατο άρχοντα της 
πόλης; γ) Γιατί νομίζετε ότι ο Σοφοκλής παρουσιάζει με αυτόν τον τρόπο το 
χαρακτήρα της ηρωίδας; 4. Πώς χαρακτηρίζει ο Χορός την πράξη και τη 
συμπεριφορά της Αντιγόνης; Συμφωνεί μαζί της ή την αποδοκιμάζει; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 5. Να γράψετε με δικά σας λόγια την απάντηση της 
Αντιγόνης στον Κρέοντα. Να αποδώσετε με το κείμενό σας την ένταση των 
συναισθημάτων και το ύφος της Αντιγόνης. 6. Να κρίνετε το χαρακτήρα της 
Αντιγόνης12 από τον τρόπο με τον οποίο απαντά στις ερωτήσεις του Κρέοντα. 7. Να 
γράψετε με δικά σας λόγια όσα ο Κρέοντας λέει για την Αντιγόνη απευθυνόμενος στο 
Χορό (473-496). 8. Από τα λόγια του Κρέοντα (473-496) να επισημάνετε εκείνα τα 
στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ήθος του13 και να τα περιγράψετε (απειλές, ειρωνείες, 
περιφρόνηση, θυμό, τυραννική νοοτροπία, συντηρητικές κοινωνικές πεποιθήσεις). 9. 
Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ο Κρέοντας ενώ αρχικά είχε απευθύνει τις ερωτήσεις του 
στην Αντιγόνη, μετά τα τελευταία της λόγια δεν απευθύνεται πλέον σ’ αυτήν, αλλά 
στο Χορό; 10. Έχοντας υπόψη σας τη μακρά δημοκρατική παράδοση της Αθήνας, 
ποια απήχηση εκτιμάτε ότι είχε στους Αθηναίους η άποψη του Κρέοντα, ότι ο 
πολίτης είναι δούλος των αρχόντων; 11. Εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο 
ενεργεί ο Κρέοντας να εντοπίσετε τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από τη 
συγκέντρωση των εξουσιών σε ένα πρόσωπο. 12. Πώς κατέληξε ο Κρέοντας στο 
συμπέρασμα ότι συνεργός στην ταφή ήταν και η Ισμήνη; Να ελέγξετε το συλλογισμό 
του και να αποκαλύψετε τις αδυναμίες του. 13. Γιατί ο Χορός αποφεύγει να εκφράσει 
ανοιχτά την άποψή του για την πράξη της Αντιγόνης; 14. Να κρίνετε την 
αντιπαράθεση Κρέοντα- Αντιγόνης από την άποψη των λεκτικών εντυπώσεων. 15. 
Από την επιχειρηματολογία της Αντιγόνης απουσιάζει οποιαδήποτε επίκληση 
του αρραβώνα της με το γιο του Κρέοντα. Πώς δικαιολογείται, κατά τη γνώμη σας η 
αποσιώπηση αυτή14; 16. Συνοψίζοντας την μέχρι τώρα εξέλιξη της αντιπαράθεσης 
Κρέοντα και Αντιγόνης να αναφέρετε με συντομία: α) ποιες είναι οι αιτίες της μεταξύ 

                                                                                                                                                                      
υπεράσπιση του θεϊκού νόμου. Ο Σοφοκλής μέσω της Αντιγόνης προσπαθεί να καταπολεμήσει αυτές 
τις αντιλήψεις, γιατί θεωρεί ότι κλονίζουν την ηθική υπόσταση της κοινωνίας.  
12 Αναλαμβάνει με παρρησία και χωρίς περιστροφές την ευθύνη των πράξεων της. Μένει αγέρωχη και 
αλύγιστη, δείχνοντας το ψυχικό σθένος και την προσήλωση και αφοσίωση στις αρχές της. Η απέχθεια 
της για τις επιλογές και τη στάση του Κρέοντα την ωθεί σε μια ειρωνική στάση απέναντί του, που 
φτάνει στα όρια της αυθάδειας. Επιστρατεύει λογικού τύπου επιχειρήματα για να υπονομεύσει τον 
ισχυρό όπλο του Κρέοντα, την απειλή του θανάτου. Οπωσδήποτε δεν λείπουν από την Αντιγόνη οι 
αδυναμίες, όπως η εριστική διάθεση που δεν είναι αναγκαία. Ωστόσο, οι όποιες ανθρώπινε 
αδυναμίες της δεν αναιρούν τον θαυμασμό για την ψυχική της γενναιότητα και την ηθική συνέπεια 
προς τις αρχές της.  
13 Τον ενδιαφέρει να υποτάξει και να ταπεινώσει την Αντιγόνη μπροστά στους πολίτες. Είναι ριζωμένη 
μέσα του η αντίληψη για την κατωτερότητα των γυναικών, θεωρεί ότι η πράξη της εξευτελίζει τον 
ανδρισμό της. Διαπράττει ύβρη με την απαγόρευση της ταφής του Πολυνείκη, αλλά κι με τη δήλωσή 
του ότι ο προστάτης της συγγένειας, ο έρκειος Δίας δεν θα τον αποτρέψει από την απόφασή του να 
θανατώσει τις δύο αδελφές. Η οργή και η καχυποψία που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των 
τυράννων, τον οδηγούν στην αυθαίρετη απόφαση να ενοχοποιήσει, χωρίς στοιχεία, την Ισμήνη.  
14 Ο Σοφοκλής θεώρησε πιο σκόπιμο να προϊδεάσει το κοινό για την εμφάνιση του Αίμονα όχι στο 
σημείο αυτό, αλλά αργότερα στην στιχομυθία της Ισμήνης με τον Κρέοντα, ίσως γιατί προσιδίαζε 
περισσότερο στο ήθος της Ισμήνης η συναισθηματική επίκληση της σχέσης Αντιγόνης και Αίμονα.  
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τους σύγκρουσης και β) αν θα υπήρχε κάποιο περιθώριο συνδιαλλαγής των δύο 
αντιπάλων.  

 
Η μεταμόρφωση της Ισμήνης και η επιδημία της μανίας (526-581). 
 

 Η εξάπλωση μιας αρρώστιας, σημάδι της παρουσίας του μανιοδότη θεού και η 
μανία είναι επιδημία και με τις δύο έννοιες, της ευλογίας και της άτης, σημάδι ότι ο 
ουρανός και ο Άδης είναι ανοιχτοί. Υπάρχει ένα στοιχείο επιδημίας της μανίας της 
Αντιγόνης, χωρίς αυτό δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ούτε το πρωτείο της στην κοινή 
συνείδηση, ούτε το νέο κάλλος που στεφανώνει την «αδύναμη» Ισμήνη σ’ αυτή την 
δεύτερη εμφάνισή της όπου την ξαναβρίσκουμε μεταμορφωμένη. Το κάλλος αυτό 
είναι εσωτερικό, ηθικό, προέρχεται από αυτό που ετοιμάζεται να κάνει: την ομολογία 
συνενοχής για την πράξη της ταφής, για την οποία είναι αθώα, εκτός και αν δεχτούμε 
ότι είναι όντως εξ αρχής ψυχικά συνένοχη: ότι οι αντιρρήσεις της αποτελούσαν 
μέρος ενός εσωτερικού αγώνα. Η φρασεολογία της την δείχνει να έχει ριχτεί σε μια 
θάλασσα πάθους (ξύμπλουν του πάθους, 541). 

 Στον διάλογο που ακολουθεί ο αγώνας είναι μεταξύ των κοριτσιών. Η μια 
απαιτεί τον από κοινού θάνατό τους, η άλλη της απαγορεύει – με μια σκληρότητα 
που αποπνέει αγάπη- το «προνόμιο» αυτό και ο Κρέων, που θεωρούσε τον φόβο του 
θανάτου θεμέλιο της ισχύος του, δεν τις καταλαβαίνει καθόλου. Όσοι τον θεώρησαν 
πρωταγωνιστή θα έπρεπε να προσέξουν περισσότερο αυτό το τμήμα της τραγωδίας, 
όπου διαπιστώνει ότι η μία ήταν ανέκαθεν τρελή, ενώ η άλλη τρελάθηκε προσφάτως. 
Ο τόνος είναι σχεδόν κωμικός και άρα κατεδαφιστικός για το πρόσωπο: Ο Κρέων 
γινόμενος στόχος της τραγικής ειρωνείας, λέει εν αγνοία του, και αντίθετα από ό,τι 
πιστεύει τις μεγαλύτερες αλήθειες. Η επιδημία της μανίας είναι κολλητική. Η άμεση 
πολιτική συνέπεια είναι πως ο φόβος του τυράννου, όπως και του άντρα και του 
θανάτου εξαφανίζεται και υπερνικάται όπως στις Θερμοπύλες στις ψυχές των 
Ελλήνων που τις κινούσε όπως ο Ηρόδοτος μας αναφέρει ό,τι οι Πέρσες το 
θεωρούσαν τρέλα. Είναι λογικό να φανταστούμε το Σοφοκλή παρόντα στη δημόσια 
ανάγνωση της Ιστορίης του Ηροδότου στην Αθήνα και η συσχέτιση του Κρέοντα με 
τον Ξέρξη οπωσδήποτε δεν θα κολάκευε τον πρώτο. 

 Η είσοδος του τρίτου υποκριτή που υποδύεται την Ισμήνη εμπλουτίζει τη 
σκηνή με αντιθέσεις τριών χαρακτήρων. Εξαίσια λυρική εικόνα, η θλίψη που 
ασχημαίνει το πρόσωπο της Ισμήνης συγκρίνεται με σύννεφο που μαυρίζει γαλανό 
ουρανό και όπως  από το σύννεφο πέφτει βροχή, έτσι από τα μάτια της τρέχουν 
δάκρυα στα ωραία μάγουλά της. Η υποθετική πρόταση «είπερ ήδ’ ομορροθεί» 
αποδυναμώνει τον λόγο της και υποδηλώνει την αγωνία της Ισμήνης για το αν η 
Αντιγόνη θα δεχθεί να μοιραστεί τις συνέπειες της πράξης της με την ίδια. Η 
μεταστροφή της Ισμήνης είναι ειλικρινής. Την κατακλύζουν αισθήματα ενοχής για 
την άρνηση βοήθειας στην Αντιγόνη, ο φόβος της μοναξιάς της είναι αβάσταχτος και 
έτσι επιλέγει, έστω κατόπιν εορτής, να μοιραστεί τις οδυνηρές συνέπειες του έργου 
της ταφής. Υπερβαίνει τη δειλία της και σε μια έξαρση ηρωισμού που μπορούν να 
δείχνουν σε οριακές καταστάσεις και οι αδύνατοι άνθρωποι, αποφασίσει να 
θυσιαστεί  μαζί με την αδελφή της. Η ομολογία της Ισμήνης την εξιλεώνει στα μάτια 
των θεατών που ξαφνιάζονται από τη μεταστροφή της.  

Παράλληλα, αυτή η αιφνίδια αλλαγή επιβεβαιώνει τη δραματουργική τέχνη 
του Σοφοκλή στην ανάπτυξη των χαρακτήρων και της πλοκής. Η Αντιγόνη με 
αυστηρό ύφος, με το ήθος και με το ηθικό ανάστημα που αντιμετώπισε τον Κρέοντα 
απορρίπτει την όψιμη αυτή σύμπραξη. Η ηθική αδιαλλαξία και η ψυχική ένταση 
οδηγούν την Αντιγόνη στην υπερβολή, αφού θεωρεί ότι η εκδήλωση αγάπης της 
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Ισμήνης είναι λεκτική μόνο και όχι πραγματική. Η Αντιγόνη εμμένει πεισματικά στη 
διεκδίκηση της αποκλειστικότητας της πράξης της. Αντιτάσσει στην Ισμήνη το 
επιχείρημα ότι δεν μπορεί να οικειοποιηθεί πράξεις που έκαναν άλλοι. Με την 
παρήχηση του μ η Αντιγόνη παρωδεί και ειρωνεύεται τις εκκλήσεις της Ισμήνης.  

Στα λόγια της Αντιγόνης δεν διακρίνεται η αδελφική αγάπη και η 
μεγαλοψυχία της. Η Αντιγόνη δεν βρίσκει ούτε μια λέξη για να επαινέσει την ηθική 
ανάταση της Ισμήνης, διεκδικεί ανυποχώρητα την αποκλειστικότητα μιας πράξης 
που της ανήκει, ωστόσο η προσπάθειά της να σώσει την Ισμήνη και η διαβεβαίωσή 
της ότι δεν αισθάνεται φθόνο, που αυτή θα σωθεί αποτελούν έκφραση βαθιάς αγάπης 
και ηθικής μεγαλοψυχίας.  

Τα επιχειρήματα της Ισμήνης έχουν συναισθηματικό κυρίως και ηθικό 
χαρακτήρα. Ο συναισθηματισμός παραμένει κυρίαρχο στοιχείο του χαρακτήρα 
της και αυτός κυρίως (φιλότιμο, θλίψη, μοναξιά, ενοχές) την ωθεί να υπερβεί τη 
δειλία της και να θελήσει να μοιραστεί τις συνέπειες της πράξης της Αντιγόνης. Οι 
πληροφορίες που δίνει ο Χορός για την Ισμήνη (αναψοκοκκινισμένο πρόσωπο, 
δάκρυα) στοιχεία που περιγράφουν την ψυχολογική της κατάσταση, βοηθούν τους 
θεατές να φανταστούν την ψυχική της ταραχή. 

 Όπως είναι γνωστό, οι υποκριτές στο δράμα φορούσαν προσωπεία, που 
εμπόδιζαν τους θεατές να δουν την έκφραση του προσώπου τους και πολύ 
περισσότερο τα δάκρυά τους. Οι πληροφορίες του Χορού ενημερώνουν το κοινό για 
τη συντριβή της Ισμήνης και το προϊδεάζουν για τη μεταμέλεια και τη μεταστροφή 
της στάσης της σ΄ αυτή τη σκηνή. Οι  βαρύτατες κατηγορίες και οξείς χαρακτηρισμοί 
που αποδίδει ο Κρέοντας στην Ισμήνη είναι εντελώς αδικαιολόγητοι και αποτελούν 
προϊόν της απώλειας της ψυχραιμίας και της ευθυκρισίας του. Οι απαντήσεις της 
Αντιγόνης προς την Ισμήνη χαρακτηρίζονται από πικρή και δηκτική ειρωνεία, στην 
ουσία αποδεικνύουν στην Ισμήνη ότι η ενοχή, η μεταμέλεια αλλά κι η μοναξιά που 
νιώθει είναι προϊόν της επιλογής της να υποταχθεί στην απόφαση του Κρέοντα, 
ακόμη έμμεσα αντιπαραθέτει στην επιλογή της Ισμήνης τη δική της επιλογή, που της 
εξασφαλίζει ηθική ικανοποίηση και ήσυχη συνείδηση.  

Η ηθική απολυτότητα της Αντιγόνης την εμποδίζει να αναγνωρίσει και να 
εκτιμήσει την ειλικρινή μεταστροφή της Ισμήνης. Η ηθική υψηλοφροσύνη των 
δύο αδελφών και η άμιλλά τους για μια πράξη που συνέπειά της είναι ο θάνατος, 
θεωρούνται από τον Κρέοντα αφροσύνη. Η Ισμήνη προσπαθεί να κατευνάσει την 
οργή του Κρέοντα υποστηρίζοντας ότι ο νους των ανθρώπων σαλεύει από τα 
χτυπήματα της μοίρας. Ο Κρέοντας αγνοεί ότι ο γάμος θα λυθεί όχι μόνο με το 
θάνατο της Αντιγόνης αλλά και του Αίμονα (τραγική ειρωνεία). Προσβάλλει για μια 
ακόμη φορά τον Έρκειο Δία, προκαλώντας μεγάλο πόνο στο γιο του, θεωρώντας τη 
σχέση Αίμονα- Αντιγόνης ως σχέση απλής συναλλαγής, όπου το «ανταλλάξιμο 
προϊόν» μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί με κάτι εξίσου «χρήσιμο». Επιπλέον 
συλλαμβάνει και φυλακίζει την Ισμήνη δίχως λόγο, διαπράττοντας έτσι μια ακόμη 
αδικία.   

Ο αυταρχισμός του Κρέοντα εκδηλώνεται και στην πίεση που ασκεί στο Χορό 
να μη διατυπώσει με ρητό τρόπο τη διαφωνία του, με απότομο ύφος θυμίζει στο 
Χορό (και ουσιαστικά τον απειλεί) ότι έχει συμφωνήσει με την απόφασή του, είναι 
φανερό όμως ότι ο Χορός διαφωνεί πλέον με τον Κρέοντα αλλά από φόβο δεν 
εκφράζει τη διαφωνία του. Η Ισμήνη παρουσιάζει ριζική αλλαγή ήθους, στον 
πρόλογο είχε φανεί δειλή, αδύναμη, υποταγμένη στις βουλές των ισχυρών, τώρα 
συντελείται στην ψυχή της μια ριζική μεταστροφή, την τρυφερότητα της ψυχής της 
προβάλλει έντονα η μάταιη προσπάθειά της να συγκινήσει τον Κρέοντα ότι θα 
πικράνει τον αγαπημένο του γιό, που θα χάσει την Αντιγόνη, με την οποία αποτελούν 
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το πιο ταιριαστό ζευγάρι. Δείχνει ευελιξία και διπλωματικότητα, όταν προσποιείται 
ότι συμφωνεί με την εκτίμηση του Κρέοντα ότι οι δυο αδελφές είναι άμυαλες, 
υποστηρίζει ότι οι αμέτρητες συμφορές είναι εκείνες που τους πήραν το μυαλό, έχει 
την ελπίδα ότι μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί ο Κρέοντας να δείξει κάποια κατανόηση 
και επιείκεια, αλλά πάλι διαψεύδεται. Στην έντονη στιχομυθία των δύο αδελφών, ο 
ποιητής πετυχαίνει να παρουσιάσει την ένταση του διαλόγου με τη μετάβαση από το 
δίστιχο στο μονόστιχο, που προδίδει την κλιμάκωση της έντασης. Ο Κρέοντας 
αντιλαμβάνεται την αντίδραση (ουσιαστικά αποδοκιμασία για την απόφασή του 
Κρέοντα να θανατώσει την Αντιγόνη, ενώ ταυτόχρονα ασκεί συναισθηματική πίεση, 
εκδηλώνοντας απογοήτευση και ανησυχία) που υποβόσκει στη διστακτική ερώτηση 
του Κορυφαίου και με αυταρχικό τρόπο δηλώνει ότι τον θεωρεί συνυπεύθυνο γι’ 
αυτή την απόφαση.(στ. 213-214). Ακόμη ο Κρέοντας προσπαθεί να μειώσει το ήθος 
των ηρωίδων και να τις ταπεινώσει θεωρώντας τις ύποπτες φυγής ενώ και οι δύο 
συνειδητά και με σπάνια γενναιοφροσύνη έχουν αποδεχτεί το θάνατο ως τίμημα 
για τη στάση τους.   
 

Δραστηριότητες: 1. Ποια σχήματα λόγου χρησιμοποιεί ο Κρέοντας στους στ. 
531-535, όταν απευθύνεται προς την Ισμήνη; Πιστεύετε ότι περιγράφουν εύστοχα το 
χαρακτήρα της ή όχι και γιατί; 2. Ποια συναισθήματα σας προκαλεί ο τρόπος 
έκφρασης της Αντιγόνης στους στ. 543 και 549; Είναι κάτι που περιμένατε από την 
ηρωίδα ή όχι και γιατί; Είναι οι στίχοι αυτοί αντιφατικοί προς τον στίχο 523; 3. Να 
επισημάνετε στο κείμενο ζεύγη λέξεων ή φράσεων που εκφράζουν τις αντιθέσεις 
στις βασικές επιλογές της Αντιγόνης και της Ισμήνης καθώς και στις συνέπειες που 
είχαν γι’ αυτές στη συνέχεια. Να σχολιάσετε πόσο βοηθά στην αισθητική αξία του 
δράματος η τεχνική που χρησιμοποιεί εδώ ο Σοφοκλής. 4. Το ότι η Αντιγόνη είναι 
μνηστευμένη με το γιο του Κρέοντα το πληροφορούμαστε μόλις τώρα. Πώς εξηγείται 
το γεγονός ότι α. ούτε η Αντιγόνη έκανε λόγο γι’ αυτό, όσο υπερασπιζόταν την πράξη 
της μπροστά στον Κρέοντα, και β. ούτε ο Κρέοντας φαίνεται να το έλαβε υπόψη του 
στην απόφασή του για την Αντιγόνη15. 5. «και συ γε καμοί (δεδογμένα εστί): Είναι 
και ο Χορός(=λαός της Θήβας) πράγματι συνυπεύθυνος για την καταδίκη της 
Αντιγόνης όπως ισχυρίζεται εδώ ο Κρέοντας ή όχι και γιατί;16 6. Ποιες είναι οι 
αναμενόμενες αντιδράσεις του Αίμονα, κατά την άποψή σας17; 7. Ποιο σχήμα 
λόγου18 χρησιμοποιεί ο Κρέοντας στο στίχο 569 και τι σχολιάζει με αυτό; Ποια 
                                                           
15 Ο Κρέοντας καταστρέφει τις ζωές των συγγενικών του προσώπων. Ασφαλώς θα πληρώσει τα 
επίχειρα των πράξεων του. Την ύβρη πάντα ακολουθεί η νέμεση.  
16 Ο Χορός έχει οπωσδήποτε μερίδιο ευθύνης. Κατ’ αρχάς κακώς συγκατένευσε στην απόφαση του 
Κρέοντα ν’ αφήσει άταφο τον Πολυνείκη, αφού επρόκειτο για σαφώς ανίερη διαταγή. Επιπλέον η 
ατολμία και ανοχή του διευκολύνει τα σχέδια του Κρέοντα. Δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί 
συνυπεύθυνος, ούτε μοιράζεται μαζί του ευθύνες για την καταδίκη της Αντιγόνης. Ο Χορός δεν 
συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων ούτε γνωμοδοτεί, δεν επιδοκίμασε ρητά την απόφαση του Κρέοντα 
για απαγόρευση της ταφής του Πολυνείκη, προσπαθεί να αποτρέψει την θανατική καταδίκη της 
Αντιγόνης κάνοντας αναφορά στη σχέση της με τον Αίμονα. Ο Χορός τελεί υπό καθεστώς απειλών 
και φόβου, αυτά όμως δεν αναιρούν τις ευθύνες του. Θα μπορούσαν να αντιταχθούν θαρραλέα στον 
τύραννο, όπως έκανε μια νεαρή κοπέλα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στην τραγωδία ο Χορός δεν έχει 
αποφασιστικό αλλά διακριτικό ρόλο. Ακόμη η έντονη παρέμβασή του θα μείωνε το ηθικό μέγεθος της 
Αντιγόνης. Έτσι και για λόγους δραματουργικούς αποκλείεται η έντονη αντιπαράθεση του Χορού προς 
τον Κρέοντα.  
17Η πληροφορία που μας δίνεται από την Ισμήνη για τη μοναδική αρμονία της σχέσης του με την 
Αντιγόνη, αποδεικνύει την ποιότητα και το βάθος του δεσμού, άρα μας προδιαθέτει να εικάσουμε τα 
έντονα συναισθήματα του Αίμονα που θα τον ωθήσουν να αντιδράσει στην απόφαση του πατέρα του, 
γι΄ αυτό με αγωνία το κοινό αναμένει την εμφάνισή του, που η παρουσία του προοικονομείται για το 
επόμενο επεισόδιο.    
18 Προσπαθεί να εκχυδαϊσει την τρυφερή σχέση των δύο νέων.  
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συναισθή ατα νομίζετε ότι προκαλεί στους παρευρισκόμενους το σχόλιο αυτό και 
ποια θα προκαλούσε στον Αίμονα, αν το άκουγε; Να δικαιολογήσετε την απάντ

μ
ησή 

ας.  

ήματα) των Λαβδακιδών: λεπίδα των θεών του Άδη 
θερίζει

ρά της Αντιγόνης που θα προκαλέσει τον θάνατό της (φονικό τη θερίζει 
δρεπάνι

ναγγέλλει μια συμφορά 
. 622-623) χωρίς όμως να διευκρινίζεται ποιος θα πληγεί. 

 

σ
 
 Β΄ Στάσιμο(582-634) 
 Το επόμενο χορικό από τα πιο χαμηλόφωνα και μετρημένα, είναι λιγότερο 
διάσημο από το προηγούμενο, αλλά ίσως είχε δίκιο ο Dodds που το θεωρεί 
εμβληματικό του αρχαίου κόσμου: Είναι λόγος απλός σε πρώτη ανάγνωση μέσα του 
όμως ανιχνεύονται όλα τα σπέρματα της Αντιγόνης σε μια τυπική τραγική οργάνωση: 
Τα πρόσωπα των τραγικών είναι πιο βαθιά από τα περισσότερα σαιξπηρικά, έτσι που 
ο κακός να μην είναι μόνο κακός και αντίστροφα: προστίθεται σ΄ αυτούς το βάθος 
της μνήμης, έχουν μια ιστορία που τους ξεπερνά, στις φλέβες τους κυλά ένα 
πατρογονικό φαρμάκι, το αν τους αθωώνει αυτό ή αν υπάρχει τρόπος απελευθέρωσης 
απαντιέται κάθε φορά από το αίνιγμα του τραγικού έργου. Εδώ στην Αντιγόνη η 
αναφορά γίνεται στα πάθη (π

 τις ρίζες των σπιτιών.  
Η κατάσταση έχει θεατρικά ωριμάσει για την είσοδο του Αίμονος στην 

σκηνή. Ο Χορός φιλοσοφεί για την ανθρώπινη τύχη και για τις συμφορές που 
δοκιμάζει ο άνθρωπος. Θεωρεί υπεύθυνους τους θεούς επειδή ορίζουν την ανθρώπινη 
ζωή και την επηρεάζουν για γενιές ολόκληρες. Παρομοιάζει τη θεϊκή οργή με άνεμο 
που συγκλονίζει τη θάλασσα. (εικόνα ιδιαίτερα ρεαλιστική και έντονη). Στη 
συγκεκριμένη στιγμή η συμφορά πλήττει τη «στερνή ρίζα» του Οιδίποδα. Ο Χορός 
εννοεί τις δύο κόρες που απέμειναν και ιδιαίτερα την Αντιγόνη, που θα μπορούσε να 
συνεχίσει τη γενιά με το γάμο της με τον Αίμονα. Η αιτία αυτής της νέας 
καταστροφής εντοπίζεται από τους γέροντες στην τύφλωση του νου και στον 
αστόχαστο λόγο «λόγου τ’ άνοια και φρενών ερινύς», υπονοώντας φυσικά τη 
συμπεριφο

).  
Απέναντι στο άστατο της ανθρώπινης ευτυχίας ο Χορός αντιπαραθέτει τη 

δύναμη του Δία. Τίποτε δεν καταβάλλει αυτή τη δύναμη του αιώνιου θεού, που 
κυριαρχεί στον Όλυμπο. Η εξουσία του καθορίζει μέλλον, παρόν και παρελθόν στην 
ανθρώπινη ζωή, για την οποία η δυστυχία είναι αναπόφευκτη. Ο Χορός συνειρμικά 
περνά στην έννοια της ελπίδας. Αν η ελπίδα είναι απατηλή και αβάσιμη, τότε είναι 
υπεύθυνη για την ανθρώπινη δυστυχία, γιατί ξεγελάει τον άνθρωπο και τον 
παραπλανά. Οι τελευταίες αυτές σκέψεις του Χορού (ότι δηλαδή το κακό φαίνεται 
καλό στο νου του ανθρώπου που ο θεός οδηγεί στη συμφορά) είναι δισήμαντες, 
καθώς μπορεί σε ένα πρώτο επίπεδο να αναφέρονται στην Αντιγόνη, όμως στην 
πραγματικότητα οι στίχοι αναφέρονται στον Κρέοντα. Αυτός βαδίζει προς τη 
συμφορά, έχοντας παραβιάσει το θείο νόμο με την πεποίθηση ότι ενεργεί σωστά. 
Συγκρίνοντας το  Β’ Στάσιμο με το Α’ διαπιστώνουμε ότι έχουν διαμετρικά αντίθετη 
έννοια. Στο Α’ Στάσιμο ο Χορός είχε υμνήσει τον άνθρωπο και τα μεγαλειώδη 
επιτεύγματα. Η αισιοδοξία για το μέλλον ήταν διάχυτη. Απεναντίας, στο Β’ Στάσιμο 
κυριαρχεί η θλίψη και η απαισιοδοξία. Το Β΄ Στάσιμο προα
(στ

Δραστηριότητες: 1. Ο Χορός χρησιμοποιεί μιαν εικόνα (οπτική, 
ακουστική/ηχητική, κινητική) από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα (δυνατός άνεμος, 
που σωριάζει από τις ακτές την άμμο στο βυθό της θάλασσας, θεοσκότεινο πέλαγος, 
βογκούν τα πληγωμένα βράχια από τα κύματα που χτυπούν με μανία πάνω τους), 
γιατί: α. Η Αθήνα βρίσκεται κοντά σε θάλασσα, β Οι τραγικοί μιλάνε πιο 
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παραστατικά στους Αθηναίους που είναι θαλασσινοί με θαλασσινές εικόνες, γ. Η 
θάλασσα εντυπωσιάζει. Να υπογραμμίσετε τη σωστή απάντηση. 2. Ποιες βασικές 
ιδέες εκφράζει ο Χορός σ’ αυτό το στάσιμο και ποια απ αυτές θεωρείτε 
σημαντικότερη και γιατί; 3. Να δώσετε έναν τίτλο για κάθε στροφή και αντιστροφή 
του δεύτερου στάσιμου αντιπροσωπευτικό του περιεχομένου τους. 4. Να εντοπίσετε 
τις μεταφορές και να εξηγήσετε σε ποια γεγονότα ή ποιο πρόσωπο, ιδέες, σκέψεις και 
αποφάσεις αποδίδονται; 5. «Το κακό φαντάζει καλό στο νου εκείνου που ο θεός στη 
συμφορά τον πάει»: Για ποιον από τους ήρωες του δράματος 

 

γίνεται η παραπάνω 
επισήμανση του Χορού; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας19.  

 
’ Επεισόδιο (626-780) 

 Σκηνή: στ. 
766-780: Ο Κρέοντας ανακοινώνει τον τρόπο τιμωρίας της Αντιγόνης.  

                                                          

Γ
 

Δομή Γ’ Επεισοδίου: Α’ Σκηνή: στ. 626-634, Εμφάνιση του Αίμονα- 
ανησυχία του Κρέοντα γα τις διαθέσεις του,  στ. 635-652: Ο Κρέοντας εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το σεβασμό που δείχνει ο Αίμονας, στ. 653-667: Ο Κρέοντας 
προσπαθεί να εμφυσήσει μίσος στην ψυχή του Αίμονα για την Αντιγόνη και 
αιτιολογεί την απόφασή του, στ. 668-682: Ο Κρέοντας εκθέτει τα δεινά της αναρχίας, 
683-700: Ο Αίμονας μεταφέρει στον Κρέοντα την αποδοκιμασία των πολιτών για τον 
άδικο θάνατο της Αντιγόνης, 701-718: Ο Αίμονας αναφέρει τις επιπτώσεις της 
ισχυρογνωμοσύνης και της αδιαλλαξίας, 719-733: Ο Κρέοντας αρνείται να διδαχθεί 
από τον Αίμονα. 734-749: Ο Κρέοντας διακηρύσσει τις αυταρχικές του αντιλήψεις 
.και στ. 750-765: Ύβρεις και απειλές του Κρέοντα κατά του Αίμονα. Β΄

 
Αίμων: το πρόσωπο του εραστή (635-765) 

 Αν ο Αίμων είναι από τις πιο παθητικές μορφές του αρχαίου δράματος, αυτό 
δεν είναι διότι πρόκειται για έναν απελπισμένο εραστή που θα φτάσει στα άκρα, αλλά 
για τον τρόπο με τον οποίο σκέψεις και αισθήματα εγγράφονται σ’ ένα λόγο 
στοχαστικό, πολιτικό αλλά πρωτίστως θεατρικό. Πρόκειται για ένα ρόλο, που 
συνιστά μάθημα υποκριτικής γιατί αποτελεί την αποθέωση της απόχρωσης, του 
υπαινιγμού, του περάσματος στην έκρηξη του αισθήματος, που μοιραία ανατρέπει το 
ίδιο το οικοδόμημα που έστησε επί σκηνής η ρητορική του. Ξεκινά με μια επίδειξη 
ρητορικής δεινότητας ή και δόλου, μήτιος, πανουργίας: η δήλωση πίστης στις 
πατρικές εντολές είναι προσπάθεια για να κερδίσει την ευμένεια (benevolentiam) του 
κοινού (δηλαδή του άρχοντα/πατέρα) και η αλήθεια βρίσκεται περισσότερο στην 
επιφύλαξη που κρύβει η αμφίσημη διατύπωση: σου καλώς ηγουμένου (σε υπακούω 

 
19 Αυτή η άποψη του Χορού είναι ανάλογη με τη βιβλική ρήση: «μωραίνει ο Κύριος όν βούλεται 
απολέσαι» Ο Χορός ερμηνεύει θεολογικά το εγχείρημα της Αντιγόνης. Για να συνεχιστεί η 
κληρονομική κατάρα ο θεός τυφλώνει το νου της Αντιγόνης που το κακό (απείθεια στον άρχοντα), το 
εκλαμβάνει ως καλό (ηθικό καθήκον) και έτσι οδηγείται στην καταστροφή. Αυτή η άποψη όμως 
φαίνεται ασύμβατη με την άποψη του ποιητή ότι η πράξη της Αντιγόνης ήταν ελεύθερη και 
συνειδητή. Η σύγκρουση της προαποφασισμένης από τους θεούς τύχης των ανθρώπων και της 
ελευθερίας άρα και της ευθύνης είναι γνωστό θεολογικό και φιλοσοφικό πρόβλημα. Η τύχη της είναι 
προκαθορισμένη, αλλά η Αντιγόνη συνειδητά και ελεύθερα κάνει την επιλογή της --επιλέγει το καλό 
και αυτό που της φαίνεται καλό --είναι πράγματι καλό.  

Οι πιο πολλοί μελετητές όμως θεωρούν ότι η συγκεκριμενοποίηση αυτής της άποψης 
αναφέρεται στον Κρέοντα. Ο Κρέοντας είναι απόλυτα πεπεισμένος ότι πράττει το καλό, ενώ έχει 
επιλέξει το κακό, την παραβίαση του θεϊκού νόμου, δεν βλέπει το λάθος του και αυτό θα τον οδηγήσει 
στην καταστροφή.  Γενικά ο Χορός επιχειρεί με υπαινικτικές και υποθετικές νύξεις (στ. 278-279, 
574, 576) να διαφοροποιηθεί από τον Κρέοντα και να του υποβάλλει ένα διαφορετικό τρόπο 
σκέψης.  
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και σε ακολουθώ αδιαφορώντας για κάθε γάμο, διότι –αλλά και αν- με οδηγείς- ή 
σκέφτεσαι- σωστά). Όλος ο ρόλος του από εδώ και εμπρός θα είναι η οργάνωση μιας 
λαμπερής ρητορικής επιφάνειας, που θα ρυτιδώνει όλο και περισσότερο από τον 
υποβρύχιο κυματισμό του πάθους, κινησιολογία και εκφορά του λόγου θα πρέπει να 

ν

νάληψη τόσο της καταδίκης της κοπέλας όσο και της 
βρεως

  ο  

ς  

ρα αν 
ειαστε

φ  ε

ι περίπου, για να 

χωρήσει (είκε θυμού 718), αφού δεν είναι ντροπή να διδαχτεί 
πό κά

υπακούουν στην αντιφατική αυτή απαίτηση.  
 Ο πατέρας του απαντά με μια μακρότατη ομιλία, που αποτελεί την συρραφή 
μιας σειράς κοινών τόπων, χαρακτηρισμένων υποτίθεται από σωφροσύνην, που 
αποτελούν ως σύνολο έναν μνημειώδη παραλογισμό με έντονα κωμική χροιά. Όλα 
παρελαύνουν στον λόγο αυτό: η υπακοή στον πατέρα, η οποία αναπάντεχα στενεύει το 
περιεχόμενο της έχθρας και της φιλίας (στις οποίες μόλις η Αντιγόνη έδωσε μια 
συμπαντική διάσταση) ξαναφέρνοντας τις στο σημείο εκκίνησης: κάνοντας τις μια 
οικογενειακή υπόθεση, κάτι τέτοιο στο στόμα αυτού που προέτασσε την πόλιν έναντι 
του οίκου, οδηγεί κατευθείαν στο γελοίο, τον γέλων (647), που ο Κρέων τρέμει 
περισσότερο απ’ όλα. Ακολουθεί (648-652) ένα μισογυ ικό κήρυγμα, ένα είδος 
επίπεδης σύνοψης των επιχειρημάτων ενός Ησίοδου ή ενός Σιμωνίδη, που 
κορυφώνεται σε μια εμπαθή επα
ύ  προς τον όμαιμον Δία.  
 Το μένος τον οδηγεί σ’ ένα καταιγισμό στρατιωτικών αναφορών, στην 
οπλιτική πειθαρχία και την αλληλεγγύη της φάλαγγας και στην καταδίκη της 
αναρχίας. Λογίδριο που επιχειρεί μία (πολυχρησιμοποιημένη, δυστυχώς, ανά τους 
αιώνες από «στιβαρά» καθεστώτα) μετατόπιση της στρατιωτικής ρολογίας στο 
πολιτικό επίπεδο εν καιρώ ειρήνης και που ταυτοχρόνως, περιέχει την 
αυτοϋπονόμευσή του: όλο αυτό το πολεμικό- πολιτικό προσκλητήριο γίνεται για να 
αντιμετωπιστεί η ανταρσία ενός «τρελού» κοριτσιού. Η αναφορά στην γυναίκα 
αναιρεί με έναν σαφώς ειρωνικό τρόπο όλο το ανδροπρεπές προηγούμενο χωρίο. 
Τρόπο που έχει ίσως πολλά να διδαχτεί από το περίφημο ποίημα της Σαπφούς η 
οποία βρίσκει λαμπρότερο απ’ όλα τα στρατεύματα το χαριτωμένο βάδισμα της 
Ανακτορία , αλλά που μπορεί πολύ ασφαλέστερα να βρει τα αντίστοιχα του στους 
κωμικούς αγώνας μεταξύ ανδρών και γυναικών στις Εκκλησιάζουσες, τις 
Θεσμοφοριάζουσες και πρωτίστως στη Λυσιστράτη, με όλες τις μυητικές και τις 
κοινωνικές τους προεκτάσεις. Η κατακλείδα του Κρέοντα συνιστά απροσχημάτιστο 
παραλογισμό (678-680): «…Δεν πρέπει να νικηθούμε από γυναίκα, και είναι καλύτε
χρ ί να γκρεμιστούμε από άνδρα και να μην μας πουν κατώτερους μιας γυναίκας».  
 Η συνέχεια, η απάντηση του Αίμονα, είναι από τα λεπτότερα και πιο πλούσια 
κομμάτια υποκριτικής του αρχαίου θεάτρου. Η πρώτη φράση του γιού: πάτερ οι θεοί 
φύουσιν ανθρώποις ρένας (682) είναι μια βρισιά μεταμφιεσμένη σ  γνωμικό γενικής 
υποτίθεται αξίας. Όμως αμέσως σχεδόν (685) ο Αίμων συνέρχεται και 
αναδιπλώνεται: «Βέβαια, δεν θα μπορούσα να πω πως έχεις άδικο», λέε
αντεπιτεθεί (688 κ. εξ. ): «Εσύ δε μπορεί να ξέρεις ότι ο κόσμος λέει…» 
  Από εδώ και πέρα η φωνή του Αίμονα μπορεί να μεταμφιεστεί: να γίνει η 
φωνή του κόσμου, ενώ θα είναι όσο ποτέ η δική του, ο έπαινος της Αντιγόνης, ο 
ψόγος για την αδικία που της γίνεται, πρέπει στο τέλος αυτού του κομματιού (692-
699) να γίνει η παθιασμένη φωνή του εραστή, για να συνέλθει και να ξαναγίνει 
αντικειμενικός: «να η φήμη που κυκλοφορεί» (700). Μάταιη πια προφύλαξη αφού 
αμέσως μετά θα κατηγορήσει σχεδόν άμεσα τον πατέρα του για μονομέρεια και 
κενότητα, προλέγοντας του ότι του μέλλεται να ταξιδέψει σ’ ένα πέλαγος δεινών σαν 
βουλιαγμένο καράβι. Ωστόσο ο Αίμων κάνει μια τελευταία προσπάθεια: εκλιπαρεί 
τον πατέρα του να υπο
α ποιον νεότερο.  
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 Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη και παίρνει σαφή πολιτική χροιά: στην 
διακήρυξη του γιου του ότι σύμπας ο θηβαϊκός λαός είναι στο πλευρό της Αντιγόνης, 
ο Κρέων, τυπικός τύραννος πια, απαντά ότι αδιαφορεί για το λαϊκό αίσθημα και 
διακηρύσσει ότι θεωρεί την πόλιν ιδιοκτησία του Μαζί με τους θεούς, ο δήμος 
αλλάζει και αυτός στρατόπεδο: ενάντιος, τουλάχιστον φαινομενικά, προς την 
Αντιγόνη, όπως και ο Ζευς στον πρόλογον, τάσσεται τώρα ομόπτολις (733) στο 
πλευρό της. Η αιώρα που μοιάζει να «δουλεύει» στο υπέδαφος του έργου, ρίχνει από 
ν άλλ

λιο σχετικά διάλειμμα, αθωώνει την Ισμήνη και 

 

 
χών «έχων» και 

«ηγουμ

η αλλά και περικλείουν τραγική 
ειρωνεί

τη η πλευρά τις πολιτικές ύστερα από τις θρησκευτικές δυνάμεις, διευρύνοντας 
το στρατόπεδο της Αντιγόνης.  
 Μέχρι το τέλος του κομματιού ο Κρέων συσσωρεύει παραλογισμό στον 
παραλογισμό και ύβριν στην ύβριν. Όμως, και αυτό είναι μια ακόμη διάσταση του 
πλούτου που περιέχει ο ρόλος του Αίμονα, ο νέος δεν είναι απλώς ο εραστής ή ίσως 
όπως συμβαίνει και με τον σαιξπηρικό Ρωμαίο, ο έρωτας του παίρνει συμπαντικές 
διαστάσεις. Όταν ο Κρέων τον κατηγορεί ότι όλα τα λεγόμενα του είναι υπέρ της 
Αντιγόνης, ο Αίμων ανταπαντά, ειλικρινώς: «και υπέρ σου και υπέρ μου και υπέρ των 
χθονίων θεών». Το πρόσωπο του Έρωτα, ανίκητου θεού, διαγράφεται ήδη στα λόγια 
αυτά, καθώς ο Κρέων σ’ ένα νηφά
αποφασίζει να θάψει ζωντανή την Αντιγόνη εκτός των ορίων της πόλεως μια μάταιη 
πονηριά για να ξεφύγει το μίασμα.  
 Πιο αναλυτικά: Αρχικά η γεμάτη σεβασμό αντιμετώπιση της πατρικής 
γνώμης από τον Αίμονα εκλαμβάνεται από τον Κρέοντα ως επιδοκιμασία της 
απόφασής του. Ικανοποιημένος κάνει λόγο για την αξία της πειθαρχίας και της 
υπακοής των παιδιών στους γονείς και καλεί τον Αίμονα να απαρνηθεί τα 
συναισθήματά του για την Αντιγόνη. Ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται ο Κρέοντας 
στον Αίμονα στοχεύει στο να υποβάλλει συγκεκριμένη απάντηση στον Αίμονα, να 
οδηγήσει δηλαδή τον Αίμονα να συμφωνήσει. Τονίζει ότι η απόφασή του είναι 
τελεσίδικη, για να αποτρέψει το γιο του από μάταιες προσπάθειες να του μεταστρέψει 
τη γνώμη και την απόφαση. Ο Αίμονας αποφεύγει να επιτεθεί κατά μέτωπο στον 
πατέρα του. Προσπαθεί να τον επηρεάσει με ήπιο και διπλωματικό τρόπο. Η δισημία 
(στοιχείο της δραματικής τέχνης του Σοφοκλή) των μετο

ένου», υποθετικές για τον Αίμονα, αιτιολογικές για τον Κρέοντα, 
παρεμποδίζει την αποκάλυψη των προθέσεών του από την αρχή.  

Τα λόγια του Αίμονα είναι για τον ίδιο περισσότερο μια ευχή, καθώς 
απαιτούνται προϋποθέσεις για να τηρεί μια τέτοια στάση. Ο Χορός και ο Κρέοντας 
εκπλήσσονται από τα λόγια του Αίμονα, διότι δεν αντιλαμβάνονται την αμφισημία 
τους. Στον Κρέοντα αυτά τα λόγια του Αίμονα, που τα παρερμηνεύει προκάλεσαν 
ενθουσιασμό. Κατά τους αρχαίους Έλληνες ο σεβασμός των παιδιών προς τους 
γονείς ήταν θεμελιώδες καθήκον. Η θέση αυτή λειτουργεί ως επιχείρημα υπέρ της 
συμπόρευσης του Αίμονα με τον πατέρα του, ώστε να μην κινδυνεύσει η 
οικογενειακή ευτυχία. Βασική ηθική αρχή του Κρέοντα είναι να μισείς τον εχθρό και 
να αγαπάς το φίλο, ηθική αρχή που είναι αντίθετη με την ηθική της ανεξικακίας 
(«μηδαμώς αδικείν» και «ου δει ανταδικείν») που κήρυξε ο Σωκράτης και αργότερα ο 
Χριστός. Ο Κρέοντας ζητά από τον Αίμονα να θεωρήσει την Αντιγόνη εχθρό του και 
να την αφήσει να πεθάνει. Οι λέξεις «πτύσας», «δυσμενή» και «νυμφεύειν εν Άιδου» 
δείχνουν την απέχθεια του Κρέοντα  για την Αντιγόν

α, διότι στο τέλος ο Αίμονας θα «φτύσει» τον Κρέοντα (στ. 1232) και είναι 
αυτός που θα νυμφευθεί στον Άδη (στ. 1240-1241).  

Ο Κρέοντας θα τιμωρήσει την Αντιγόνη γιατί αλλιώς θα χάσει το κύρος του 
και η εξουσία του θα κλονισθεί, τονίζοντας το αμετάκλητο της απόφασής του 
αναφέρεται περιφρονητικά στον Δία, τον προστάτη της οικογένειας, και έτσι 
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διαπράττει το αμάρτημα της ύβρης για άλλη μια φορά. Εξακολουθεί να πιστεύει ότι η 
πράξη της Αντιγόνης αποσκοπούσε στην υπονόμευση της εξουσίας, φαίνεται ότι δεν 
μπορεί να αντιληφθεί το κίνητρο της πράξης της. Ο Κρέοντας δηλώνει ότι απαιτεί 
τυφλή και απόλυτη υπακοή στις αποφάσεις (ασήμαντες ή σημαντικές, δίκαιες ή 
άδικες) του άρχοντα, που η πόλη είχε ορίσει. Εδώ έχουμε αναχρονισμό, καθώς ο 
Κρέοντ

 

 νου μας από τα γηρατειά) 
εκφράζ

 που έχει επιλέξει για να μεταπείσει τον πατέρα του, τη 
διπλωμ

ι 
να κερδ

έοντα (φθίνει κάκιστα, ως αναξιωτάτη, επ’ έργων 
ευκλεεσ

ας (και οι άρχοντες της εποχής του) είναι κληρονομικός άρχοντας. Αιρετοί 
είναι οι άρχοντες στην εποχή του Σοφοκλή.  

Η τελευταία αυτή θέση του Κρέοντα βεβαίως προκαλεί το δημοκρατικό 
φρόνημα των θεατών- πολιτών της δημοκρατικής Αθήνας, που απορρίπτουν την 
τυφλή και απόλυτη υπακοή και μάλιστα ακόμη και στις άδικες αποφάσεις των 
αρχόντων. Στην προσπάθειά του να αποδείξει πως οι αποφάσεις του είναι σύμφωνες 
με τις αρχές του, ο Κρέοντας τονίζει πως η πειθαρχημένη συμπεριφορά υποδηλώνει 
τον τέλειο πολίτη, και κλείνει υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποκαταστήσει την 
πληγωμένη ανδρική του αξιοπρέπεια. Ανάλογες απόψεις είχε εκφράσει και 
προηγουμένως (στ. 484, 525). Ο Χορός φαίνεται να επιδοκιμάζει τα λόγια του 
Κρέοντα, όπως έκανε και προηγουμένως (στ. 211-214), όταν αναγνώρισε στον 
Κρέοντα το δικαίωμα να αποφασίζει για τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Ωστόσο, 
εδώ, όχι με τρόπο ρητό αλλά υποθετικό (αν δεν χάσαμε το

ει την αντίθεσή τους στις αποφάσεις του Κρέοντα, αφού θεωρεί ότι η κρίση 
του λόγω γεροντικής άνοιας μπορεί να είναι εσφαλμένη.   

Οι λόγοι του Κρέοντα θυμίζουν τον όρκο των Αθηναίων εφήβων «καταισχυνώ 
όπλα τα ιερά, ουδ’ εγκαταλείψω τον παραστάτην, ότω αν στοιχήσω». Οι απόψεις του για την 
πειθαρχία αποκαλύπτουν ήθος στρατοκρατικό. Η αναπόφευκτη σύγκρουση του με 
τον Αίμονα κλιμακώνει τη δραματική ένταση και το τραγικό στοιχείο του έργου.  
Αρχικά ο σεβασμός του Αίμονα προς τον πατέρα του συνδυάζεται αρμονικά με την 
ευέλικτη στρατηγική

ατία δηλαδή και τους ήπιους τόνους για να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση 
μαζί του.  

Ο Αίμονας χρησιμοποιεί με λεπτότητα τη γλώσσα της λογικής, την οποία 
χαρακτηρίζει «υπέρτατον πάντων χρημάτων» και στην οποία θα στηριχθεί όλη η 
επιχειρηματολογία του κατά της θανατικής καταδίκης της Αντιγόνης. Αποδέχεται ότι 
όσα είπε ο πατέρας του είναι λογικά και σωστά. Με τη μετατροπή όμως της 
δυνητικής σε ευχετική ευκτική (αν δυναίμην- επισταίμην=δεν θα μπορούσα- μακάρι 
να μη μάθω) με παράλλαξη, δηλώνει όχι απόλυτη αποδοχή και επιφυλάξεις. Με τη 
θέση μάλιστα ότι μπορεί και κάποιος άλλος να έχει σωστή σκέψη, που τη διατυπώνει 
ήρεμα και ευγενικά (δυνητική ευκτική), για να μην προκαλέσει  τον πατέρα του κα

ίσει την ευμένεια του, ανατρέπει το απόλυτο του δικαίου του, αμφισβητεί την 
απόφασή του και προετοιμάζει το έδαφος για να παρουσιάσει τη δική του πρόταση.  

Η σχετικότητα της γνώσης που υιοθετείται εδώ θυμίζει τη διδασκαλία των 
σοφιστών, αποτελεί τη βάση για το σεβασμό της γνώμης των άλλων και το 
διάλογο, στοιχεία της δημοκρατίας και της λογικής. Η κοινή γνώμη που ο Αίμονας  
από φροντίδα και ενδιαφέρον για τον πατέρα του παρακολουθεί, εκμεταλλευόμενος 
και την ασημότητα της θέσης του, είναι ένας νέος παράγοντας που ο Κρέοντας δεν 
έλαβε υπόψη του. Η πόλη εγκρίνει την πράξη της Αντιγόνης, που τη χαρακτηρίζει 
«ευκλεεστάτη» και θρηνεί για τον ατιμωτικό της θάνατο. Η πόλη είναι δηλαδή 
αντίθετη με το διάταγμα του Κρ

τάτων). Η θετική στάση της πόλης προβάλλεται με συσσώρευση υπερθετικών 
(αναξιωτάτη, κάκιστα ευκλεεστάτων).  

Είναι φανερό ότι ο Αίμονας μεταφέροντας την άποψη των πολιτών έμμεσα 
εκφράζει και τη δική του θέση και «εκβιάζει» τον Κρέοντα να αναιρέσει την 
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απόφασή του. Η σκοτεινή φήμη που διαχέεται στη Θήβα (η αποδοκιμασία δηλαδή 
της απόφασης του Κρέοντα για την Αντιγόνη) χωρίς να εκφράζεται δημόσια, 
υποδηλώνει το φόβο που προκαλεί στους πολίτες η αυταρχική εξουσία του Κρέοντα. 
Η κατάσταση αυτή έρχεται σε αντίθεση με το δημοκρατικό φρόνημα των Αθηναίων 
πολιτώ

ή 
του γνώ

ι ι ο ς ς η

μάζει για τα επακόλουθά της και προσπαθεί να την αποτρέψει, 
συμβου

ονα όμως η φρόνηση 
δεν απο

λ

 κριτήρια που πατέρας και γιος χρησιμοποιούν θα 
αποκαλ ο

ν. Και σ΄ αυτή την περίπτωση ο Αίμονας δεν ασκεί άμεση κριτική στην ωμή 
και αυταρχική συμπεριφορά του πατέρα του, αλλά έμμεσα πάλι.   

Ο Αίμονας προτάσσοντας για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον του για την 
ευτυχία του πατέρα του, τον παρακαλεί να εγκαταλείψει την αδιαλλαξία και με μια 
σειρά γνωμολογίες επισημαίνει τον κίνδυνο της συντριβής, που απειλεί όποιον 
χαρακτηρίζεται από δογματικότητα και ισχυρογνωμοσύνη και φέρεται αλαζονικά. 
Επίσης με το να αναφέρει ο Αίμονας την ισχύ της γενικευτικής και αποφθεγματικής 
φράσης ότι χαρά των παιδιών είναι η καλή φήμη του ευτυχισμένου πατέρα  και 
αντίστροφα , ζητά έμμεσα από τον πατέρα του να λάβει και αυτός υπόψη του τη δική 
του ευτυχία. Έμμεσα του καταλογίζει μονολιθικότητα, ισχυρογνωμοσύνη και 
εγωισμό. Δύο παραδείγματα- μεταφορικές φυσικές εικόνες (των δένδρων και του 
πλοίου) προοικονομούν την καταστροφή του Κρέοντα, αν δεν υποχωρήσει, αν το 
φρόνημα του παραμείνει άκαμπτο και δεν ακούσει και απόψεις αντίθετες με τη δικ

μη, γιατί ο δοκησίσοφος αποδεικνύεται άνθρωπος χωρίς περιεχόμενο και ο 
σοφός ακόμη δεν είναι ντροπή να μαθαίνει και να μην το «παρατραβάει το σχοινί». 

 Ο Κρέοντας αρνείται να δεχθεί υποδείξεις από έναν νεότερο. Ο Αίμονας στην 
ηλικία αντ τάσσε  ως κριτήριο ορθοφρ σύνη  τις πράξει  και στη γνώμ  του πατέρα 
του τη γνώμη των πολιτών. Ο Χορός αντίθετα με την προηγούμενη στάση του (στ. 
681-682) που συντασσόταν με τον Κρέοντα, παρεμβαίνει διαλλακτικά 
απευθυνόμενος και στον πατέρα και στο γιο. Αντιλαμβάνεται την επερχόμενη 
σύγκρουση τρο

λεύοντά τους να διδάσκονται από τις σωστές απόψεις που και οι δύο 
διατυπώνουν.  

Παρά την εξισορροπητική του παρέμβαση ο Χορός στην πραγματικότητα 
καλεί έμμεσα τον Κρέοντα να αλλάξει γνώμη αφού το μόνο επίδικο θέμα είναι η 
τιμωρία ή η αθώωση της Αντιγόνης, αν λοιπόν ο Κρέοντας διδαχτεί κάτι από το γιο 
του, αυτό είναι να αλλάξει κριτήρια θεώρησης του ζητήματος και να αθωώσει την 
Αντιγόνη. Η αντίθεση ανάμεσα στο γιο και στον πατέρα οδηγείται στο εξής στην 
απόλυτη ρήξη. Ο Κρέοντας ξεσπά οργισμένος. Κατά τον Αίμ

δεικνύεται από την ηλικία, αλλά από την ορθότητα των έργων. Με αυτή τη 
θέση έμμεσα ασκεί κριτική στα άστοχα έργα του πατέρα του.  

Παρά την ηλικία του ο Κρέοντας δεν έχει αποφύγει τα ο έθρια λάθη. Ο 
Αίμονας με τη γνωστή αυτοσυγκράτηση και ηπιότητα συμφωνεί με τον πατέρα του 
για τη δέουσα στάση έναντι των κακών, διαχωρίζει όμως την Αντιγόνη, 
επικαλούμενος πάλι τη μαρτυρία της πόλης, χωρίς ακόμη να διατυπώνει ρητά τη δική 
του θέση. Τα διαφορετικά

ύψ υν στη συνέχεια την ιδεολογική και πολιτική τους διάσταση, τη διαφορά 
του ήθους τους.  

Ο Αίμονας έμμεσα ασκεί κριτική στο τυραννικό καθεστώς και τη 
διακυβέρνηση του πατέρα του. Η αντίληψη της πολυφωνίας που εξέφρασε στον 
στίχο 687 «μπορεί και κάποιος άλλος να έχει σωστή γνώμη» αλλά και η συνηγορία σ’ 
αυτούς τους στίχους υπέρ της ελευθερίας της γνώμης προδίδουν τις δημοκρατικές 
αντιλήψεις του Αίμονα. Είναι προφανές ότι το τυραννικό καθεστώς όπως το 
περιγράφει ο Αίμονας προκαλεί απέχθεια στους δημοκρατικά γαλουχημένους 
Αθηναίους ενώ οι δημοκρατικές του αντιλήψεις σαφώς κερδίζουν τη συμπάθειά τους. 
Επειδή ο Κρέοντας ρητά έχει προειδοποιήσει τον Αίμονα ότι δεν πρέπει να 
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παρασύρεται από τον έρωτα κάποιας γυναίκας (στ. 648-649), άρα η επίκληση στο 
συναίσθημα όχι μόνο δεν θα συγκινήσει, αλλά θα εξαγριώσει τον Κρέοντα. Γι’ αυτό 
ο Κρέοντας καταφεύγει στην πολιτική επιχειρηματολογία. Προσπαθεί να πείσει τον 
Κρέοντα ότι αποκλειστικό του ενδιαφέρον είναι η σταθερότητα και το κύρος της 
εξουσίας του. Έμμεσα υποδεικνύει στον πατέρα του να μεταβάλλει γνώμη για την 
Αντιγόνη για να εναρμονισθεί με το κοινό περί δικαίου αίσθημα  των πολιτών που 
δυσφορούν για τον επικείμενο θάνατο της Αντιγόνης. Ο Αίμονας εμφανίζεται ως 
επιστήθ

αταστήσει την αρμονία και τη γαλήνη στο περιβάλλον 
του, να

μια πόλη χωρίς πολίτες. Το ειρωνικό ύφος του 
υποδηλ

ντας ουδέτερο 
γένος γ

ροσόψει», «εν 
οφθαλμ

ντιμετωπίζει ένα πραγματικό πρόβλημα για το δίκαιο και το 

ιος σύμβουλος του πατέρα του, που προσπαθεί να τον αποτρέψει από ένα 
σφάλμα ολέθριο για το πολιτικό του κύρος.  

Ενώ σκοπός του Αίμονα είναι να εξασφαλίσει τη σωτηρία της αγαπημένης 
του, αυτόν τον σκοπό επιμελώς τον υποκρύπτει, δεν μπορούμε όμως και να πούμε ότι 
υποκρίνεται ότι ενδιαφέρεται για τον πατέρα του. Προσφέρει μια τελευταία σανίδα 
σωτηρίας στον πατέρα του για να συνειδητοποιήσει την τύφλωσή του και να αλλάξει 
στάση. Προσπαθεί να αποκ

 σωφρονίσει τον πατέρα του και να σώσει την Αντιγόνη, όμως οι ελπίδες του 
σύντομα θα διαψευσθούν.  

Από το στίχο 726 ως τον στίχο 765 κλιμακώνεται με επιδεξιότητα η αντίθεση 
Κρέοντα – Αίμονα. Η σύγκρουση είναι ζωηρή και ταυτόχρονα δραματική και 
τραγική. Στο λόγο των δύο ανδρών υπάρχει συμμετρία. Ο διάλογος αυτός λέγεται 
αγωνιστικός. Κατά τον Αίμονα καμιά πόλη δεν ανήκει σε έναν, ο πατέρας του θα 
μπορούσε να κυβερνήσει καλά μόνο 

ώνει ότι δεν ελπίζει πλέον να μεταπείσει τον πατέρα του. Ο διάλογος 
συνεχίζεται σε ύφος πλέον οξύτερο.  

Ο Κρέοντας μη έχοντας επιχειρήματα αφήνει αναπάντητες τις αιτιάσεις του 
γιου του, ότι καταπατά τους νόμους των θεών, εκπίπτει σε ύβρεις που ευτελίζουν τον 
διάλογο και κατηγορεί τον Αίμονα ότι είναι δούλος της Αντιγόνης. Στη συνέχεια η 
σύγκρουση Κρέοντα- Αίμονα διεξάγεται σε επίπεδο συναισθηματικό. Ο Κρέοντας 
δηλώνει με κατηγορηματικό τρόπο ότι ο Αίμονας δεν θα παντρευτεί ζωντανή την 
Αντιγόνη. Στα λόγια του υπολανθάνει τραγική ειρωνεία αφού ο Αίμονας «θα 
παντρευτεί την Αντιγόνη νεκρή». Ο Αίμονας απαντά ανάλογα με τη δίσημη φράση «τινα 
ολεί», το νόημα της απειλής του δημιουργεί στον Κρέοντα την εντύπωση ότι η απειλή 
του απευθύνεται στον ίδιο, ενώ ο Αίμονας εννοεί τον εαυτό του. Ο Αίμονας που χάνει 
την ψυχραιμία του, με δηκτικό ύφος απαντά ότι δεν είναι απειλή να επικρίνει κανείς 
ανόητες γνώμες, όπως αυτές που διατυπώνει ο πατέρας του. Ο Κρέοντας βρίζει και 
πάλι τον Αίμονα αποκαλώντας τον δούλο γυναίκας και χρησιμοποιώ

ια να δηλώσει την περιφρόνησή του. Ο Αίμονας του αποδίδει αυταρχισμό και 
διαγράφει το απολυταρχικό του ήθος «θέλεις να μιλάς και να μην ακούς». 

Ο Κρέοντας δεσμεύεται με όρκο ότι η Αντιγόνη θα πεθάνει μπροστά στα 
μάτια του. Ο πλεονασμός των συνωνύμων που χρησιμοποίησε, «κατ’ όμματα», 
«παρόντι», «πλησία», δείχνουν το μέγεθος της οργής και της εκδικητικότητάς του. Ο 
Αίμονας με τη συσσώρευση άλλων συνώνυμων, «τουμόν κράτα», «π

οίς», «ορών» απαντά στον πατέρα του ότι δε θα γίνει μάρτυρας του φόνου της 
Αντιγόνης και ότι δεν πρόκειται ποτέ πια να ξαναδεί το πρόσωπό του.  

Η αποχώρησή του και η εντολή του Κρέοντα στους δορυφόρους προωθούν το 
μύθο. Η Αντιγόνη πρόκειται να θανατωθεί και ο κίνδυνος απειλεί και τη ζωή του 
Αίμονα. Ο Αίμονας είναι ο ήρωας με τον οποίο οι θεατές ταυτίζονται σ’ αυτή την 
σκηνή: «ο Αίμων είναι η φωνή της συνείδησης του κοινού ανθρώπου, των κοινών 
ηθικών αντιλήψεων και με αυτόν ο Σοφοκλής φανερώνει την εμπιστοσύνη του στο 
μέσο άνθρωπο, όταν α

Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων_______________________________________________________  



___________________________________________________________________ Χαρινέλα Τουρνά 

άδικο»

τονεί και ο θάνατος της πέφτει βαριά πάνω στον 
Κρέοντ

γα τη 

 και από την 
άλλη, ν

υς, ώστε να 
αναστρ

ματα. Φτάνει στο έσχατο σημείο ψυχικής βαρβαρότητας 
α επιδιώξει να προκαλέσει βαθύ ψυχικό πόνο στο γιο του, διατάζοντας να θανατωθεί 
η Αντιγ

(C. M. Bowra, Οι τραγωδίες του Σοφοκλή, Αντιγόνη, σελ. 63, εκδ. Κώδικας, 
Θεσσαλονίκη, 1993).  

Η ανησυχία του Χορού για τον αποχωρήσαντα οργισμένο Αίμονα υποβάλλει 
την ιδέα του κινδύνου που διατρέχει ο Αίμονας και προοικονομεί το θάνατό του. Ο 
Χορός παρεμβαίνει διακριτικά με αποτέλεσμα να υποχωρήσει ο Κρέοντας και να 
ανακαλέσει την απόφασή του για τη θανάτωση της Ισμήνης. Με ασέβεια τονίζει ότι 
είναι χαμένος κόπος να σέβεται κανείς όσους είναι στον Άδη, φτάνοντας έτσι στο 
αποκορύφωμα της ύβρης του προς τους θεούς. Ο C. M. Bowra γράφει: “Μολονότι ο 
Κρέων δεν το παραδέχεται και με δυσκολία το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος όμως ως 
ένα βαθμό έχει συγκινηθεί από τον Αίμονα. Το δείχνει με δύο τρόπους. Τώρα με μια 
μόνο πρόταση του Χορού συμφωνεί πως η Ισμήνη είναι αθώα και δεν την τιμωρεί. 
Δεύτερον αλλάζει τον τρόπο θανάτωσης της Αντιγόνης Ελπίζοντας ίσως πως αυτός ο 
περιορισμός θα εξαναγκάσει την Αντιγόνη να μετανοήσει…{…} Αυτός ο 
συνδυασμός των δύο σκέψεων δείχνει πως έχει κλονισθεί και είναι ανήσυχος. Αλλά 
είναι αργά. Η Αντιγόνη αυτοκ

α’ C. M. Bowra, Οι τραγωδίες του Σοφοκλή, Αντιγόνη, σελ. 64-5, εκδ. 
Κώδικας, Θεσσαλονίκη, 1993. 

 Η βάρβαρη διαταγή του Κρέοντα να θανατωθεί η Αντιγόνη μπροστά στον 
Αίμονα ματαιώνει και την παραμικρή ελπίδα συνεννόησης και προκαλεί εύλο
συναισθηματική έκρηξη του Αίμονα, που κυριολεκτικά έξω φρενών θα χαρακτηρίσει 
παρανοϊκή τη συμπεριφορά του πατέρα του και θα αποχωρήσει από τη σκηνή.  
 Στον Κρέοντα δίνονται ευκαιρίες να αποτρέψει τον επερχόμενο όλεθρο, αλλά 
αυτός δεν τις αξιοποιεί. Αυτή η αντίφαση εκφράζει την πρόθεση του δημιουργού να 
χρησιμοποιήσει τη μορφή του Κρέοντα για να υλοποιήσει τη διπλή του επιδίωξη: 
δηλαδή, από τη μια να φανερώσει την τραγική ουσία της ζωής, τη προδιαγεγραμμένη 
μοίρα του Κρέοντα, λόγω της πατρογονικής κατάρας των Λαβδακιδών

α δείξει ότι παρ’ όλα αυτά έχει δοθεί στον άνθρωπο η δυνατότητα να 
διαμορφώνει τη ζωή του σύμφωνα με τις προσωπικές του επιλογές.  

Ο ποιητής με την εξέλιξη του δράματος εστιάζει την αιτία της καταστροφής 
στον χαρακτήρα του Κρέοντα. Δεν αναιρεί ρητά τη θεολογική αντίληψη ότι ο 
άνθρωπος δεν είναι κύριος της τύχης του, αλλά με τις αλλεπάλληλες ευκαιρίες που 
δίνονται στον Κρέοντα(Χορός-στ. 278-9, λόγοι Αντιγόνης- Ισμήνης-Αίμονα, Χορός-
στ. 766-767) να συνειδητοποιήσει τα λάθη του και τις συνέπειες το

έψει τη ροή της εξέλιξης, αποδεικνύει ότι το τυφλό του πείσμα και ο 
εγωκεντρικός του χαρακτήρας είναι οι παράγοντες που τον εμποδίζουν.  

Έτσι η καταστροφή που θα προκληθεί αποδίδεται στην προσωπική ενοχή του 
Κρέοντα. Ειδικά η αδυναμία του Κρέοντα να αντιληφθεί τους υπαινιγμούς του 
Αίμονα για την αυτοκτονία του οφείλεται στον εγωπαθή χαρακτήρα του που 
επικεντρώνει τη σκέψη του στο εγώ του (όπως συνέβη με τη μονόδρομη ερμηνεία της 
αμφίσημης φράσης του Αίμονα) και στον παροξυσμικό θυμό του που τον τυφλώνει 
ώστε να αγνοήσει και την προειδοποίηση του Χορού, που με σαφήνεια έθετε το 
ζήτημα κάποιας απονενοημένης ενέργειας του Αίμονα. Η τάση του Κρέοντα μετά  τη 
λογομαχία του με τον Αίμονα φαίνεται περισσότερο στην αλλαγή της ποινής της 
Αντιγόνης. Κλείνοντάς την στον θολωτό τάφο και παρέχοντάς λίγη τροφή, ίσως 
ελπίζει ότι η Αντιγόνη μεταμεληθεί γεγονός που θα του επιτρέψει να δείξει λίγη 
επιείκεια, χωρίς να τρωθεί το κύρος του και ο εγωισμός του. Ο εγωκεντρισμός του 
πνίγει τα πατρικά του αισθή
ν

όνη μπροστά του.   
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Δραστηριότητες: 1. Η είσοδος του Αίμονα στη σκηνή αμέσως σχεδόν μετά 
την καταδίκη της Αντιγόνης δίνει νέα τροπή στο δράμα. Ποιες είναι οι αναμενόμενες 
αντιδράσεις του απέναντι τις αποφάσεις του πατέρα του; Γιατί Ο Χορός εκφράζει 
αμφιβολίες για τα αισθήματά του; 2. «σου καλώς ηγουμένου» (στ. 638): Να 
αναφέρετε και να αιτιολογήσετε τον υπαινιγμό του Αίμονα προς τον Κρέοντα.20 3. 
Πιστεύετε τι η θέση πο  διατυπώνει ο ρέοντας στους στίχους 666-667 βρίσκει 
σύμφωνους τους συμπολίτες του; Να αιτιολογήσετε την απάντησή ας

ό υ Κ  
σ

                                                          

21 4. Ο 
Σοφοκλής παρουσιάζει τον Κρέοντα ως «τραγικό ήρωα». Ποια στοιχεία 
αποδεικνύουν την τραγικότητά του; 5. «Εν τοις γαρ οικείοισιν όστις έστ’ 
ανήρ//χρηστός, φανείται καν πόλει δίκαιος ων»: Να εξετάσετε αν η θέση αυτή του 
Κρέοντα είναι δυνατόν να ισχύσει στη σύγχρονη εποχή. Να αιτιολογήσετε την άποψή 
σας. 6. Να αναλύσετε το διαχρονικό περιεχόμενο του στ. 672: «αναρχίας δε μείζον 
ουκ έστιν κακόν». Είναι η Αντιγόνη αναρχική22;  7. Ποια είναι τα αποτελέσματα 
της πειθαρχίας κατά τον Κρέοντα (675-676)23; 8. Για ποιο λόγο κατά τη γνώμη σας ο 
Αίμονας δεν αναφέρει το όνομα της Αντιγόνη και δεν κάνει λόγο για τα 
συναισθήματά του προς αυτήν; 9. Πώς χαρακτηρίζετε τον Αίμονα με βάση τα 
επιχειρήματα που χρησιμοποιεί για την υπεράσπιση των απόψεών του24; 10. Να 
εντοπίσετε τα γνωμικά του κειμένου, να αναφέρετε ποιες απόψεις διατυπώνονται στο 

 
20 Η διφορούμενη έννοια της μετοχής αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της δραματικής τέχνης του 
Σοφοκλή. Ο αμφίσημος λόγος του Αίμονα είναι δείγμα της διπλωματικής τακτικής, που θα εφαρμόσει 
στην υπεράσπιση της Αντιγόνης. Προσπαθεί να τον κατευνάσει και να τον προδιαθέσει ευνοϊκά , ώστε 
βαθμιαία και έντεχνα να αναπτύξει την επιχειρηματολογία του για την ανάγκη αθώωσης της 
Αντιγόνης.  
21 Η έννοια της παντοδυναμίας του νόμου ήταν κυρίαρχη στους αρχαίους Έλληνες. Η αρχή της 
υπακοής στα δημοκρατικά πολιτεύματα έχει μια λογική που την νομιμοποιεί. Το γεγονός ότι οι νόμοι 
ψηφίζονται με δημοκρατικές διαδικασίες και απέβλεπαν στην εξ υπηρέτηση του λαού. Αυτό το πνεύμα 
της υποταγής στους νόμους, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν για την άδικη καταδίκη του, 
εκφράζει χαρακτηριστικά ο Σωκράτης, για να αιτιολογήσει την άρνησή του να αποδράσει. Ο Κρέοντας 
όμως δεν εκλέγεται, όπως αναχρονιστικά αναφέρει στο στ. 666 (όν πόλις στήσειε). Είναι κληρονομικός 
άρχοντας και δεν μπορεί να επικαλείται την εκλογή του για τη νομιμοποίηση των όποιων αποφάσεων 
του, τις οποίες αυθαίρετα λαμβάνει και ανεξέλεγκτα εφαρμόζει. Πάντως παρά το σεβασμό και την 
πειθαρχία στους νόμους, το αίσθημα δικαίου που διακατείχε τους πολίτες τους ωθούσε να απαιτούν 
από τους άρχοντες τους να κυβερνούν δίκαια και να προσαρμόζουν τη διακυβέρνησή τους στους 
άγραφους ηθικούς νόμους.  
22 Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο Κρέοντας μιλώντας για πειθαρχία και ευνομία την ταυτίζει με την 
τυφλή υπακοή ακόμη και στις άδικες αποφάσεις του.(στ. 666-667), ενώ αναρχία θεωρεί στη 
συγκεκριμένη περίπτωση την ανυπακοή της Αντιγόνης στην κατάφωρα άδικη απόφασή του.  
23Θεωρητική βάση των αντιλήψεων του Κρέοντα περί πειθαρχίας είναι η έννοια του κ ό σ μ ου, της 
αρμονίας σε όλα τα επίπεδα, που προϋποθέτει την τήρηση των νόμων που διέπουν κάθε τομέα. Σχετική 
με την αντίληψη περί ευρυθμίας, αρμονίας και ευταξίας είναι η χρήση από τον Κρέοντα της 
αντίστοιχης ορολογίας «άκοσμα θρέψω» και «αμυντ’ εστί τοις κοσμουμένοις». Βέβαια, αυτές τις 
αντιλήψεις  περί αρμονίας τις διαταράσσει κατάφωρα ο Κρέοντας όταν ανατρέπει την ιεραρχική τάξη 
των θείων και των ανθρώπινων νόμων και τοποθετεί τους ανθρώπινους πάνω από τους θείους.  
24 Παρά την πίκρα και την ανησυχία για την Αντιγόνη, κινείται με αξιοθαύμαστη ευπρέπεια και 
λογική: εκφράζει τις θέσεις του με ευγένεια και θαυμαστή ευστροφία, προβάλλει δημοκρατικές 
αντιλήψεις (πολυφωνία απόψεων, ελευθερία γνώμης, επικοινωνία με το λαό, συλλογικός χαρακτήρας 
αναζήτησης της αλήθειας), αποφεύγει τις υπερβολές, χαρακτηρίζεται από ρητορική ικανότητα και 
πειστικό λόγο, με τη διατύπωση γενικών αληθειών αποφεύγει να αντιπαρατεθεί άμεσα και προσωπικά 
με τον πατέρα του, αλλά προωθεί τις θέσεις του μέσω γνωμικών, που κανείς δεν μπορεί να 
αμφισβητήσει. Με μετριοφροσύνη, σύνεση και ορθή κρίση, ευπρέπεια και ευφυία, ευθυκρισία και 
ωριμότητα θέσεων, παρά το νεαρόν της ηλικίας του αντιπαρατάσσει στην «παντογνωσία» του Κρέοντα 
τη σχετικότητα της γνώσης και της αλήθειας. Μοιάζει να πιστεύει ότι, αν ο Κρέοντας απαλλαγεί από 
την οργή που τον έχει καταλάβει, θα κρίνει σύμφωνα με τη λογική και τη δικαιοσύνη και θα αθωώσει 
την Αντιγόνη, γι’ αυτό τον προτρέπει να μην αποφασίσει υπό την επήρεια συναισθημάτων που 
συσκοτίζουν την κρίση του.  
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καθένα και να αναλύσετε το περιεχόμενο τους (στ. 683-684, 703-4, 707-9, 710-11, 
711, 723). 11. «Μη νυν έν ήθος μούνον εν σαυτώ φόρει»: Ποια σημασία έχει το να 
θεωρεί ένας άνθρωπος- ιδίως όταν είναι ηγέτης- ότι μόνο η δική του γνώμη είναι 
σωστή; 12. Σε ποιους στίχους δίνει ευθέως (σε β΄ ενικό πρόσωπο) συμβουλές προς 
τον πατέρα του ο Αίμονας, ποιο είναι το περιεχόμενο των συμβουλών αυτών και ποια 
η σκοπιμότητά τους; 13. Πόσο πρόθυμος είναι να ακούσει ο Κρέοντας τη γνώμη του 
Αίμονα στον μεταξύ τους διάλογο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας25. 14. Ποιες 
ήταν κατά την άποψή σας, οι αντιδράσεις των Αθηναίων θεατών του 5ου π. Χ. αιώνα 
στις αντιλήψεις του Κρέοντα για τον τρόπο διακυβέρνησης μιας πολιτείας26; 15. Ο 
«αγώνας» μεταξύ Αίμονα και Κρέοντα έχει δραματική κατάληξη. Ποιος από τους δύο 
πιστεύετε ότι υπερισχύει στο τέλος της αντιπαράθεσης; Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας27. 16. Οι τελικές αποφάσεις του Κρέοντα δείχνουν ότι δεν έμεινε 
νεπηρέαστος εντελώς από τη λογομαχία που είχε με τον Αίμονα. Από ποια στοιχεία 
γίνεται αντιληπ
 

ν μανία. Αυτός είναι 
ο Αίμω

λει , στο αμέσως επόμενο επεισόδιο, ο 
τύρανν

                                                          

α
τή η επίδραση που δέχτηκε από το γιο του;  

Γ΄ Στάσιμο  Έρως ανίκατε (781-801) 
Ο θεός Έρωτας οφείλει αυτή την ακατανίκητη δύναμή του και στο ζωώδες- ή 

ζωϊκό του στοιχείο: η γραφή κτήνεσι (αντί του κτήμασι (782) που περιέχουν τα 
χειρόγραφα) στην οποία πιστεύει και ο Κοραής, ταιριάζει καλύτερα και στο 
αγρονόμοις αυλαίς(786): τα λημέρια των θηρίων, καθώς και με το ίμερος ευλέκτρου 
νύμφας (796-7), τον πόθο για τη νύμφη (θηλυκό δαίμονα που τρελαίνει, κάνει 
νυμφόληπτους τους ανθρώπους). Το Θεϊκό, αυτό που ξεπερνά από τα πάνω τα 
ανθρώπινα, συναντά το κτηνώδες, αυτό που τα ξεπερνά από κάτω: το να αγγίξει 
κανείς αυτά τα δύο άκρα, λέει ο χορός, οδηγεί στην λώβην και τη

ν που έφυγε «εξ οργής ταχύς». Μήπως όμως ο Κρέων, που περιφρονεί τον 
έρωτα είναι περισσότερο τρελός;; Το χορικό μένει αινιγματικό.  

Πρόκειται για ένα κομμάτι άγριο και ελάχιστα ρομαντικό, οπωσδήποτε όμως 
ανεπανάληπτο σε μουσική και εικόνες. Ο Έρως, η Νίκη, η Αφροδίτη είναι οι 
νυχτερινές δυνάμεις που ανήκουν εμφανώς στο στρατόπεδο της Αντιγόνης. Ο 
Έρωτας είναι απροσμάχητος, ο χορός έχει δίκαιο σ΄ αυτό, όπως και λέει αλήθειες που 
δεν τις καταλαβαίνει: συμπολεμιστής της Αφροδίτης και του Διονύσου, δύναμη που 
βασιλεύει στη νύχτα της φύσης και στη νύχτα του νου, την μανίαν, ο Έρωτας 
κινητοποιείται από τη στιγμή που τον προσβάλ

ος. Να τι μας λέει, αγνοώντας το, ο χορός των γερόντων, να το ποιητικό και 
υποκριτικό βάθος των χορικών του Σοφοκλή. 

Ο Χορός υμνεί την ακατανίκητη δύναμη του Έρωτα, που τρελαίνει όποιον 
κυριεύει. Ο Έρωτας τελικά, κάτι παραπάνω από μια δύναμη είναι μια από τις πιο 
μεγάλες δυνάμεις που διέπουν την τάξη του σύμπαντος. Η εικόνα του ακατανίκητου 
θεού προκαλεί θαυμασμό αλλά και φόβο. Ο Σοφοκλής καθώς αφήνει το Χορό 
θυμόσοφα να παρατηρεί ότι ο έρωτας τρελαίνει, αποδεικνύει ότι γνωρίζει βαθιά την 

 
25 Ο δεσποτικός του χαρακτήρας τον εμποδίζει να ανεχθεί όχι τη διατύπωση αντιρρήσεων αλλά και την 
οποιαδήποτε καλοπροαίρετη κριτική. Πιστεύει ότι η κρίση του είναι αλάνθαστη και αρνείται να την 
επανεξετάσει. Η διαφοροποίηση του γιου του θα οξύνει την οργή του και η κλιμάκωση της 
σύγκρουσής του θα οδηγηθεί στο απόλυτο ρήγμα.  
26 Οι Αθηναίοι είναι υπερήφανοι για το δημοκρατικό τους πολίτευμα και έχουν ήδη κάνει μεγάλους 
αγώνες για την εγκαθίδρυση και τελειοποίηση του. Γι’ αυτό θα ένιωθαν βαθιά αντιπάθεια για τον 
Κρέοντα και θα επιθυμούσαν στο τέλος να τον δουν να τιμωρείται για την αλαζονική του 
συμπεριφορά, κατάληξη που θα δικαίωνε και τις δημοκρατικές αντιλήψεις και πρακτικές.  
27 Αν και η έκβαση της υπόθεσης θα αποδειχθεί δυσμενής για όλους τους ήρωες, είναι εμφανής η 
λογική και ηθική υπεροχή του Αίμονα. Ο Αίμονας διακατέχεται από ευγενικά αισθήματα και 
προσπαθεί να απαγκιστρώσει τον Κρέοντα από την ολέθρια απόφασή του.  
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ανθρώπινη ψυχή.  Ο συνειρμός για τους θεατές από την παρατήρηση αυτή του Χορού 
είναι άμεσος: παραπέμπει στον Αίμονα. Ο ύμνος αυτός άφησε να φανούν δύο όψεις 
του έρωτα η δημιουργική και η καταστροφική, η μια μια προκαλεί τον θαυμασμό η 
άλλη τον τρόμο. Οι θεατές μπορούν να κάνουν τις δικές τους σκέψεις με αφορμή το 
στάσιμο. Ποια όψη του έρωτα θα επικρατήσει; Πώς θα εκφράσ ι στ  συνέχεια ο 
Αίμονας τον έρ

ε η
ωτά του; Ο ποιητής κάνει μια σημαντική ψυχολογική παρατήρηση. 

Έρωτα

οιμάζει τους θεατές να 
ακούσουν το θρηνητικό τραγούδι (κομμό) της Αντιγόνης και προοικονομεί το θάνατο 
του Αίμ  

κάποια αναφορά στη σύγκρουση Κρέοντα και Αίμονα; Να αιτιολογήσετε την 
απάντη

’ Επεισόδιο Α΄ Σκηνή: στ. 801-882: Κομμός Αντιγόνης, Β’ Σκηνή: στ. 
883-94 φο της.  

ερσεφόνης στον κομμόν, ενώ 
ξαναρίχνει ν

το περιεχόμενο του κομμού είναι εξόχως 

                                                          

ς και λογική είναι δυο πράγματα ασυμβίβαστα, που δεν μπορούν να 
συνυπάρξουν.  

Το Γ’ Στάσιμο αναπληρώνει την έλλειψη μιας σκηνής, όπου η Αντιγόνη και ο 
Αίμονας θα εξέφραζαν τα ερωτικά τους συναισθήματα, προετ

ονα που θα πέσει θύμα του απελπισμένου έρωτά του. 
 
Δραστηριότητες: 1. Ο ποιητής παρουσιάζει τον έρωτα ως δύναμη 

δημιουργική αλλά και καταστροφική. Με ποια εκφραστικά μέσα αποδίδει τα 
γνωρίσματά του αυτά;  2. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, ο ύμνος στον έρωτα αρχίζει με 
τη λέξη «Έρωτα» και τελειώνει με τη λέξη «Αφροδίτη»28; 3. Α. Στους στ. 781-800 
υπάρχει 

σή σας. Β. Πώς κρίνει ο Χορός τη διαμάχη μεταξύ Κρέοντα και Αίμονα και 
γιατί29; 

Δ
3: Η Αντιγόνη θρηνώντας οδηγείται στον τά
 
Ο κομμός της Αντιγόνης(806-943) 
Το θέαμα της Αντιγόνης που μοιρολογά μόνη της τον εαυτό της είναι 

αβάσταχτο και για τους μετρημένους γέροντες. Η σύνδεση θανάτου/ γάμου είναι για 
την αρχαία Ελλάδα θέμα παλιό, τουλάχιστον όσο και το ομηρικό Γ’ της Ιλιάδας με τα 
περίφημα λόγια της Ελένης. Ήδη εκεί ο Πάρις είναι ένας απαγωγέας με στοιχεία του 
Άδη. Η ευριπίδεια ανάγνωση του ίδιου κομματιού στην Ελένη έδωσε στα ταξίδια της 
Ελένης ελευσίνειες διαστάσεις, συσχετίζοντάς την με την Κόρην. Η αναφορά στον 
έπαινον (817) ενισχύει τον συσχετισμό Αντιγόνης/Π

γέφυρα προς την ορολογία τω  Επιταφίων. Ο θρησκειολογικός όμως 
αυτός συσχετισμός δεν απαντά σε όλα τα ερωτήματα.  

Η Αντιγόνη του κομμού είναι γεμάτη προβλήματα ανάγνωσης και 
δραματουργικής και υποκριτικής ερμηνείας. Είναι ίσως το μοναδικό τραγικό 
πρόσωπο που θρηνεί τόσο καθαρά τον εαυτό του εν ζωή, ο αναγνώστης και ο 
ερμηνευτής πρέπει να αποφασίσουν αν κάτι τέτοιο συμβιβάζεται με το ηρωϊκό ήθος. 
Στα ελληνικά δημοτικά τραγούδια υπάρχουν πολεμιστές που δεν ντρέπονται να 
μοιρολογήσουν τον εαυτό τους. Όμως 

 
28 Το σχήμα του κύκλου χρησιμοποιείται για να τονιστεί η δύναμη του Έρωτα, όταν μια έννοια αρχίζει 
και τελειώνει με την ίδια ή συνώνυμη της λέξη, αυτό σημαίνει ότι ο συγγραφέας θεωρεί αυτή τη λέξη 
πεμπουσία του νοήματος που εκφράζει, τονίζει ότι ο Έρωτας είναι το α και το ω της ουσίας της ζωής.  
29 Ο Χορός μοιάζει να θεωρεί ότι ο Αίμονας χτυπημένος από τα βέλη του έρωτα έχασε τα λογικά του 
και γι’ αυτό ήρθε σε ρήξη με τον πατέρα του, ότι «μέμηνεν»=έχασε τα λογικά του και αναπόφευκτα θα 
οδηγηθεί σε παράλογες πράξεις. Με αυτόν τον τρόπο ίσως ο Χορός θέλει να μειώσει την ευθύνη του 
Αίμονα για τη σύγκρουση με τον πατέρα του. Αυτή η εκτίμηση του Χορού εξασφαλίζει μεν 
ελαφρυντικά για τον Αίμονα, αλλά μειώνει την αξία της πράξης του. Σε καμία περίπτωση ο Αίμονας 
δεν εμφανίζεται τυφλά και μονόπλευρα υποταγμένος στον έρωτα, αλλά αντίθετα παρουσιάζεται ως 
νέος με πολύπλευρη προσωπικότητα που αντιπαρατίθεται σφαιρικά στον Κρέοντα όχι μόνο εξαιτίας 
του έρωτα του για την Αντιγόνη. 
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αινιγμα

 θα στερηθεί 
τα τέκν ο ,

  
οβελιστέον», για κάποιους άλλους θεωρήθηκε 

…σκυθ

ιά της είναι θνητή δεν ξέρει πως στον τάφο της δε θα ξαπλώσει μόνη. Δε 
γίνεται

σ η ι  

 τ η τ Σ ς 

τικό. Πρόκειται για θανατομανία μιας γυναίκας που αρνήθηκε τον έρωτα για 
χάρη του μιαρού της οίκου και του Άδη;  

Τα πρόσωπα προς τα οποία η Αντιγόνη στον κομμό και στη συνέχεια ο χορός 
(943 κ. εξ. δ΄στάσιμον) αναφέρονται είναι ταυτοχρόνως σχετικά και διαφορετικά με 
την ηρωίδα. Η Αντιγόνη σαν τη Νιόβη θα θαφτεί ζωντανή, σαν τη Νιόβη

α της. Τ  μυθικό αυτό πρόσωπο προσωποποιεί τον κομμό  είναι ο αιώνιος 
θρήνος φτιαγμένος άγαλμα, μια πέτρα- γυναίκα που δακρύζει συνεχώς.  

Σ’ ένα είδος διαλόγου εμπλέκεται ο χορός και η Αντιγόνη όπου 
αλληλοκατανοούνται αλλά και παρανοούνται συνεχώς αμοιβαία, ένα κομμάτι λόγου 
που δε χωράει στο διάλογό τους απευθύνεται αλλού: στον αναγνώστη, στον θεατή, 
αλλά ακόμη και στον νεκρό, με τον οποίο η Αντιγόνη μπαίνει σ’ απευθείας διάλογο 
(κασήγνητε κατήναρές με) όπως συμβαίνει και σε κάποια παραδοσιακά μοιρολόγια 
της σημερινής Ελλάδας. Στο δεύτερο μέρος του κομμού, στο πιο πολυσυζητημένο 
κομμάτι του, η Αντιγόνη θα επιστρέψει σε κατευθείαν διάλογο με τον νεκρό 
Πολυνείκη. Στο ξεκίνημά του η Αντιγόνη αναφέρεται στη Φέρσέφασα που 
υποδέχτηκε τους οικείους της και συνεχίζει με το σκανδαλώδες χωρίο (905-913) το 
οποίο κρίθηκε από πολλούς «

ική επίδραση μέσω του Ηροδότου, ενώ για άλλους θεμελιώνει την 
αντιερωτικότητα της ηρωίδας.  

Πρόκειται για τη δήλωση της Αντιγόνης ότι αυτό που έκανε για τον αδελφό 
της δε θα το έκανε για άντρα ή για γιο, γιατί μπορούσε να ξαναπαντρευτεί αν πέθαινε 
ο άντρας της ή να γεννήσει δεύτερο παιδί. Οι Ελληνίδες, που δεν είναι κατά του 
γάμου, λένε ακόμη και σήμερα «άντρα κάνεις, αδελφό δεν κάνεις». Το κομμάτι αυτό 
δεν είναι μόνο αυθεντικό, αλλά και αποτελεί θεμέλιο του έργου. Αν καταφεύγαμε 
στην ψυχολογία του προσώπου, θα λέγαμε ότι για να πεθάνει πρέπει να πείσει τον 
εαυτό της και τους άλλους ότι είχε δίκιο στην επιλογή της. Υπάρχει όμως μια 
στερεότερη βάση. Η πίστη στην αρχαία ρίζα των Λαβδακιδών, μιαρή όσο και ιερή, 
είναι προϋπόθεση του φιλείν, που ξεπερνά τα πάντα. Το τέλος του κομμού της είναι 
ένα άλμα πέρα από το χώρο και το χρόνο της. Ο άνθρωπος του αεί είναι καινοτόμος, 
όμως η ματ

 να προβλέψει το παιχνίδι που αρχίζει να γίνεται πιο συγκεκριμένο με το δ’ 
στάσιμον.  

Η  Α’ σκηνή περιλαμβάνει τον θρήνο της Αντιγόνης για τον έρωτα που δεν 
έζησε, για την ομορφιά της ζωής που χάνει, το βαθύ παράπονο για τον άδικο και 
πρόωρο θάνατο. Ο Χορός μπροστά στο θέαμα της Αντιγόνης που συνοδευόμενη από 
δορυφόρους οδηγείται στο τάφο, κλαίει, συμμετέχοντας συναισθηματικά στο πάθος 
της κόρης. Η Αντιγόνη που προηγουμένως αψήφησε τη ζωή τώρα θρηνεί γι’ αυτήν. 
Μήπως είναι αντιφατική αυτή η στάση; Μήπως μετάνιωσε η ηρωίδα και, αν ήταν να 
ξαναδιαλέξει, θα έκανε άλλη επιλογή; Η απάντηση βρίσκεται στη δραματική επιλογή 
του Σοφοκλή, ο οποίος ήθελε να παρουσιάσει ένα ιδανικό ανθρώπινο χαρακτήρα και  
όχι έναν υπεράνθρωπο, αδιάφορο για τη ζωή και τις χαρές της. Οι θεατές βρίσκονται 
απέναντι την ανθρώπινη πλευρά της ρωίδας η οποία γνωρίζε  την αξία της ζωής κι 
όμως επέλεξε να τη θυσιάσει για να επιτελέσει το χρέος της. Αυτή η διάσταση της 
ηρωίδας κάνει τη θυσία της πιο συνειδητή, σημαντική και μεγαλειώδη. Ο 
σπαρακτικός θρήνος της Αντιγόνης γεννά στην ψυχή των θεατών τον «έλεον» για την 
ηρωίδα. Η Αντιγόνη θρηνεί για τον αλλόκοτο τάφο της, γιατί θα είναι μεταξύ ζωής 
και θανάτου, έχει έντονη την αίσθηση ότι αδικείται από την τύχη που έχει και αυτή η 
αίσθηση μαζί με τη μοναξιά της σ’ αυτή την ώρα του θανάτου οδηγούν στην 
κορύφωση της ραγικότ τας ης ηρωίδας. το δίκτυ των συμφορών της μοίρα όλης 
της γενιάς της πιασμένη θρηνεί που γεννήθηκε «καταραμένη». Η νομιμοφροσύνη του 
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Χορού που αγγίζει τα όρια της δουλοπρέπειας αντιπαρατίθεται στην 
ελευθεροφροσύνη και την αυτονομία της Αντιγόνης, ενώ για πρώτη φορά 
αναγνωρίζει το θεάρεστο χαρακτήρα της πράξης της Αντιγόνης(«καλός ο σεβασμός 
στην άγια τάξη»), δεν προχωρεί στη σύγκριση των δύο ειδών νόμων, όποτε θα 
αναγνώριζε την υπεροχή των θείων νόμων και θα δικαίωνε την πράξη της. Φαίνεται 
ότι μεγάλο πόνο προκαλεί στην ηρωίδα το αίσθημα μοναξιάς αυτή την ύστατη ώρα 
που οξύνι την τραγικότητά της. Αγνοεί φυσικά (τραγική ειρωνεία) η Αντιγόνη ότι 
κάποιο

 λόγια αυτά αποτελούν την ερμηνεία, την 
αιτιολό ς

εί μια λογική 
ερμηνε

 
γκατάλειψη, την κατακραυγή και το θάνατο. Αν και η θυσία τους είναι συνειδητή 
επιλογή

ί
                                                          

ς από τους αγαπημένους της (ο Αίμονας) θα της συμπαρασταθεί και μάλιστα 
όχι μόνο με λόγια αλλά έμπρακτα.  

Ο Κρέοντας παρουσιάζει και άλλη μια πλευρά του χαρακτήρα του, την 
υποκρισία. Τολμά να χαρακτηρίσει τον εαυτό του «αγνό» ότι δηλαδή δεν έχει μιανθεί 
από τον θάνατο της κόρης επειδή δεν τη θανατώνει άμεσα, αλλά τη θάβει ζωντανή, 
παρέχοντάς της μια ελάχιστη ποσότητα τροφής που θα την οδηγήσει όμως σε αργό 
και βασανιστικό θάνατο. Πεθαίνει χωρίς να έχει παραβιάσει κανένα νόμο, αυτό το 
παράπονο την κάνει να κλονίζεται εσωτερικά και να φαίνεται ότι χάνει την 
εμπιστοσύνη της απέναντι στους θεούς. Αναρωτιέται αν η ταφή του αδελφού της 
ήταν σωστή,, αν ήταν σωστή παρακαλεί τους θεούς να τιμωρήσουν άλλους, αν 
έσφαλαν, με την ίδια τιμωρία.  Το οξύμωρο «εγώ τιμούσα και με ατίμασαν φρικτά» 
θυμίζει τον στίχο 74 (όσια πανουργήσασα) και δείχνει με χαρακτηριστικό τρόπο την 
εσωτερική ταλάντευση της Αντιγόνης. Αυτή η κατάρα της μελλοθάνατης κόρης θα 
εκπληρωθεί στη συνέχεια: όσοι αμάρτησαν θα τιμωρηθούν. Η ηρωίδα για τελευταία 
φορά αναφέρεται στην πράξη της, τα τελευταία λόγια που επιλέγει να πει δείχνουν ότι 
ανακτά την εμπιστοσύνη της στους θεούς: «πάσχω την ευσεβίαν σεβίσασα» =εγώ που 
ξοδεύτηκα τιμώντας τους θεούς, τα

γηση των πράξεων της, αλλά και συγχρόνως σφραγίζουν το ήθο  και την 
αφοσίωσή της στις υπέρτατες αξίες. 

Ο θρήνος της Αντιγόνης στη Β’ σκηνή είναι διαφορετικός από τον 
προηγούμενο, διότι: α. στην Α’ σκηνή αναπτυσσόταν μέσα από το διάλογο με τον 
Χορό. Αντίθετα ο θρήνος στη β΄ σκηνή έχει τη μορφή μονολόγου  και β.  δεν 
κυριαρχεί σ’ αυτόν ο πόνος και η απελπισία (δεν λείπουν όμως), αλλά η διαμαρτυρία 
της ηρωίδας, επειδή τιμωρείται για πράξη ευσεβή. Ακόμη επιχειρ

ία του εγχειρήματος της (το αναντικατάστατο του αδελφού). Παράλληλα 
θεωρεί παρηγοριά ότι στον Άδη θα βρει τα αγαπημένα της πρόσωπα.  

Οι γέροντες του Χορού εγκαταλείπουν την ουδετερότητα ή την επικριτική 
στάση τους προς την Αντιγόνη και εκφράζουν «έλεον», τη συμπόνια τους για την 
τραγική μοίρα της. Ο ποιητής θέλει να φορτίσει την ατμόσφαιρα εμφανίζοντας και το 
Χορός βαθιά ταραγμένο από την εξέλιξη των πραγμάτων. Τραγική ειρωνεία είναι ότι 
η Αντιγόνη αγνοεί την απόφαση του Αίμονα να την ακολουθήσει στο θάνατο. Έτσι η 
μοναχική πορεία της Αντιγόνης ολοκληρώνεται. Μόνη της έλαβε την απόφαση της 
ταφής, μόνη της την πραγματοποίησε, μόνη αντιμετώπισε τον Κρέοντα, και το 
χειρότερο, μόνη και έρημη πορεύεται στο θάνατο. Συχνά συμβαίνει οι ήρωες που 
συγκρούονται με την αδικία να απολαμβάνουν ως αμοιβή των αγώνων τους την
ε

, η απουσία επιδοκιμασίας και συμπαράστασης τους προκαλεί βαθύ πόνο.  
 

Δραστηριότητες: 1. Ο Σοφοκλής στον κομμό παρουσιάζει την ανθρώπινη 
πλευρά της Αντιγόνης. Ποια είναι τα στοιχεία που προβάλλουν αυτή την πλευρά30; 2. 
Γιατί η Αντιγόνη θεωρε  ειρωνεία την προσπάθεια του Χορού να την παρηγορήσει; 3. 

 
30 Προβάλλεται μια υπαρκτή, αλλά αθέατη πλευρά της Αντιγόνης. Παρουσιάζεται έτσι μια πιο σύνθετη 
και διαλεκτική προσωπικότητα που προσδίδει μεγαλύτερο ηθικό βάρος στη θυσία της. 

Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων_______________________________________________________  



___________________________________________________________________ Χαρινέλα Τουρνά 

Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων_______________________________________________________  

εθαίνει 
χωρίς να προλάβει να κάνει το γάμο της, δεν αναφέρει καθόλου τον Αίμονα; 7. Ποια 
επιθυμί  της Αντιγόνης κατά τις επιθανάτιες στιγμές της μένει ανεκπλήρωτη;  

ενικό Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, Λ. Κηφισίας 184, 145 62,  
Κηφισι . 

ατικότητα και πως παράλληλα η 

πραγμα

ο των 

Λαβδακιδών), παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις υπεύθυνες καθηγήτριες. 

. 

αρινέλα Τουρνά. 

Μαρούσι, Ανάβρυτα, 1/11/2010.  

Ο θρήνος της Αντιγόνης έχει πολλά κοινά στοιχεία με τα μοιρολόγια και τα δημοτικά 
τραγούδια του Κάτω Κόσμου. Να αναφέρετε μερικά από αυτά τα στοιχεία. 
Αναζητήστε π.χ. Το δημοτικό τραγούδι: Της Λυγερής και του Χάρου. 4. Ποια είναι η 
σημασία του γάμου ως κοινωνικού θεσμού τον 5ο αιώνα στην Αθήνα, όπως φαίνεται 
από το θρήνο της Αντιγόνης; 5. Υπάρχουν στην ενότητα 801-945 στοιχεία που 
περιέχουν απόψεις των αρχαίων, σύμφωνα με τις οποίες η ψυχή είναι αθάνατη; 6. 
Γιατί, κατά τη γνώμη σας, η Αντιγόνη ενώ τονίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι π

α
 
 
Γ
ά
 
 
Αγαπητές/οί μαθήτριες και μαθητές,  
 
Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας θα λειτουργήσει -με τη δική σας 

ουσιαστική συμμετοχή -ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΛΕΣΧΗ  με θέμα ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΖΩΗ. Πως ο 

κόσμος του θεάτρου σχετίζεται με την πραγμ

τικότητα παρουσιάζει μια θεατρική υφή.  

Όσες/οι ενδιαφέρεσθε για το ανέβασμα της παράστασης του θεατρικού έργου 

του Γιώργου Κοντοπόδη, Ισμήνη, η άλλη…εκδοχή (βασισμένο στο μύθ

 

Ιωάννα Κουραμπέα

Χ
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