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ΕΡΨΣΗΕΙ ΕΙΑΓΨΓΗ 

 

Ι. ΣΟ ΔΡΑΜΑ  

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του δράματος και τι νέο προσέφερε στο κοινό σε 

σχέση με τα δυο άλλα είδη του ποιητικού λόγου ; 

2. Ποιες οι καταβολές του δράματος και με ποια γιορτή συνδέθηκε ; 

3. Σι ήταν τα θρησκευτικά δρώμενα και ποια θέση είχαν στις γιορτές των αρχαίων 

Ελλήνων ; 

4. Σι αντιπροσώπευε ο θεός Διόνυσος στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων ; Ποίες 

τελετές ή εκδηλώσεις συμπεριλάμβανε η λατρεία του Διονύσου ; Με ποια 

εξωτερικά τους γνωρίσματα ξεχώριζαν οι οπαδοί του Διονύσου κατά τη 

διάρκεια των τελετών που γίνονταν προς τιμήν του ;  

5. Πότε και από ποιόν πρωτοδιδάχθηκε το δράμα ; Ποια στοιχεία δανείστηκε από 

τις λατρευτικές τελετές προς τιμήν του Διονύσου ;  

6. Ποιες γιορτές ήταν αφιερωμένες στο Διόνυσο στην Αττική; Να δώσετε σύντομες 

πληροφορίες για τη χρονική τους διάρκεια και το τελετουργικό τους μέρος . 

7. Ποια τα είδη του δράματος ; 

8. Σι γνωρίζετε για το σατυρικό δράμα και ποια η διαφορά του από την κωμωδία; 

9.  Σι γνωρίζετε για την κωμωδία ; Να αναφερθείτε ιδιαίτερα στην προέλευση, στα 

θέματα και στο σκοπό που υπηρετούσε 

 

ΙΙ. Η  ΣΡΑΓΨΔΙΑ 

 

10.  Ποια η προέλευση της τραγωδίας, κατά τον Αριστοτέλη ;  

11. Ποιες απόψεις έχουν διατυπωθεί σχετικά με την ετυμολογική προέλευση της 

λέξης         "τραγωδία" και πόσο αξιόπιστες θεωρούνται; 

12. Ποια η συμβολή του Αρίωνα στην εξέλιξη του διθυράμβου ; 

13. Με ποιες παρεμβάσεις ο Θέσπης συνέβαλε  στην τελική διαμόρφωση του 

διθυράμβου , ώστε να μετεξελιχθεί σε τραγωδία ; 

14. Αφού εξηγήσετε τι ήταν το "ἅρμα τοῦ Θέσπιδος" , να εκτιμήσετε τη συνεισφορά 

του καθώς και τη συνεισφορά του δημιουργού του στην εξέλιξη της τραγωδίας . 

15. Ποιος ο ορισμός της τραγωδίας, κατά τον Αριστοτέλη ; Να τον αναλύσετε . 

16. Ποιος ο σκοπός της τραγωδίας, κατά τον Αριστοτέλη ; 

17. Να εξηγήσετε αναλυτικά τους χαρακτηρισμούς "τελείας" και "ἡδυσμένῳ" που 

αποδίδονται στις έννοιες "μίμησις πράξεως" και "λόγῳ" αντίστοιχα, στον 

αριστοτελικό ορισμό για την τραγωδία . 

18. Ποιος είναι ο ρόλος των εννοιών "φόβος", "έλεος" και "κάθαρση" στην τραγωδία 

σύμφωνα με τον Αριστοτέλη; 

19. ε ποια μέρη της τραγωδία εντοπίζουμε το λυρικό και σε ποια το επικό στοιχείο 

; 

20. ε ποια μέρη διαρθρώνει ο Αριστοτέλης την τραγωδία ; 

21. Ποια είναι τα "κατά ποσόν"  μέρη της τραγωδίας ; 
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22. Ποια είναι τα "κατά ποιόν"  μέρη της τραγωδίας ; 

23. Πρόλογος – επεισόδια- έξοδος -πάροδος – κομμός; Ποια είναι η θέση τους στην 

τραγωδία ;  

24. Σα επικά μέρη της τραγωδίας αποτελούνται από "συνεχείς λόγους" 

,"στιχομυθίες" και "αντιλαβές". Να εξηγήσετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό 

γνώρισμα του κάθε στοιχείου και πότε χρησιμοποιείται . 

25. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κομμού και σε τι διαφέρει από τις μονωδίες 

και τις διωδίες ; 

26. Ποια είναι η σχέση του μύθου και της τραγωδίας ; 

27. Ήθος, λέξη, μέλος, όψη :  

α) Ποια είναι η σημασία των όρων στην αρχαία τραγωδία κατά τον 

Αριστοτέλη ;  

β) Με ποιους όρους αποδίδουμε τις παραπάνω έννοιες στο σύγχρονο θέατρο 

; 

28. Πως δημιουργείται η έννοια της τραγικότητας στο αρχαίο θέατρο και ποια 

χαρακτηριστικά αποδίδονται στη μορφή του τραγικού ήρωα ; 

29. Μέσα από ποιες συγκρούσεις και καταστάσεις αναδεικνύεται ο τραγικός ήρωας 

και τι είναι αυτό που τον καταξιώνει στα μάτια των θεατών ; 

 

ΙΙΙ. ΣΟ  ΑΡΦΑΙΟ  ΘΕΑΣΡΟ 

 

30. Ποια είναι τα βασικά μέρη του αρχαίου θεάτρου ; 

31. Να περιγράψετε το κοίλο . 

32. Εδώλια – διαζώματα – κλίμακες – κερκίδες. Να εξηγήσετε ποια είναι η 

χρησιμότητα του καθενός από αυτά . 

33. ε ποιο μέρος του θεάτρου κινούνταν οι υποκριτές και σε ποιο ο Φορός . ε τι 

εξυπηρετούσε αυτή η διαφοροποίηση ; 

34. Να περιγράψετε τη σκηνή του  αρχαίου θεάτρου και να αναφέρετε ποια ήταν η 

συνηθισμένη σκηνογραφία . 

35. Σι ήταν το "λογείον" , ποια εποχή ξεχώρισε ως μέρος του θεάτρου και ποιες 

ανάγκες της παράστασης εξυπηρετούσε ; 

36. το αρχαίο θέατρο διακρίνουμε τρεις ως πέντε εισόδους των υποκριτών στη 

σκηνή και στην ορχήστρα, δυο παρόδους και μια ή τρεις από την πλευρά της 

σκηνής. Ποιες σκηνοθετικές ανάγκες εξυπηρετούσε η κάθε είσοδος ; 

37. Να εξηγήσετε τι ήταν οι "περίακτοι", το "θεολογείον", το "βροντείον", το 

"εκκύκλημα", το " αιώρημα " και οι " χαρώνειες κλίμακες".  
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ΙV. ΟΙ ΔΡΑΜΑΣΙΚΟΙ ΑΓΨΝΕ 

 

38. Που και πότε παρουσιάζονταν τα νέα θεατρικά έργα και γιατί επιλεγόταν η 

συγκεκριμένη εποχή του χρόνου ; 

39. Σι ήταν η χορηγία και ποιοι την αναλάμβαναν; Ποιες ήταν οι υποχρεώσεις του 

χορηγού ; 

40. Ποιος αναλάμβανε την επιμέλεια και την οργάνωση των δραματικών αγώνων 

στη γιορτή των Ληναίων και των Μεγάλων Διονυσίων και ποια τα καθήκοντα 

του ; 

41. Πως εκλέγονταν οι κριτές και ποιος ο ρόλος τους ; 

42. Ποιες τιμές αποδίδονταν στους ποιητές που νικούσαν και ποιες στους χορηγούς 

τους ; 

43. Οι "περί τόν Δίονυσον τεχνῖται" . Ποιο ήταν το έργο τους και σε ποια σημερινή 

τάξη επαγγελματιών αντιστοιχεί ; 

 

V. ΟΙ ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΣΗ ΠΑΡΑΣΑΗ 

 

44. Ποιος ήταν ο ρόλος του ποιητή στο αρχαίο θέατρο; 

45. Να γράψετε λίγα λόγια για την ενδυμασία και για τα άλλα σκεύη που 

χρησιμοποιούσαν οι υποκριτές . 

46. Ποιος ήταν ο ρόλος του προσωπείου στη θεατρική πράξη; Νομίζετε ότι 

διευκόλυνε ή δυσκόλευε τον υποκριτή στην ερμηνεία του ρόλου του; 

47.  Ποιος ήταν ο ρόλος του Φορού στην αρχαία τραγωδία και ποια η άποψη του 

Καρόλου Κουν για αυτόν . 

48. Ποια ήταν η διάταξη του Φορού κατά την είσοδο του στην ορχήστρα και ποιες 

κινήσεις εκτελούσε συνήθως κατά τη διάρκεια της παράστασης; 

49. Σι ήταν το " υπόρχημα " και ποιος ο ρόλος του στο δράμα ; 

50. Θεωρικά – ραβδούχοι – προεδρίες: Να εξηγήσετε ποια ήταν η λειτουργία του 

καθενός στους δραματικούς αγώνες . 

51. Ποια ήταν η σχέση του αθηναϊκού κοινού με το θέατρο και ποια η συμπεριφορά 

του κατά τη διάρκεια των παραστάσεων . 

52. Σι ήταν ο προάγωνας , που και πότε γινόταν και ποιο σκοπό εξυπηρετούσε; 

 

VΙ. ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΣΨΝ ΜΕΓΑΛΨΝ ΣΡΑΓΙΚΨΝ 

 

53. Ποιοι ήταν οι πρόδρομοι των τριών τραγικών και ποιες καινοτομίες εισήγαγαν; 

54. Να αναφερθείτε στη συμβολή του Θέσπη στο αρχαίο θέατρο και να την 

αξιολογήσετε . 

55. Ποια ήταν η προσφορά του Φοιρίλου, του Πρατίνα και του Υρύνιχου στο αρχαίο 

θέατρο; 
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VΙΙ. ΟΙ ΣΡΕΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΡΑΓΙΚΟΙ 

 

56. Αισχύλος : Η ζωή και το έργο του . 

57. Πως προσέγγιζε ο Αισχύλος τη σχέση του ανθρώπου με το θείο ; 

58. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Αισχύλου; Ποιες ιδέες για τον 

άνθρωπο προβάλλονται στα έργα του ; 

59. Ποιες καινοτομίες εισήγαγε ο Αισχύλος στην παράσταση του αρχαία δράματος 

και ποιες αρετές διακρίνονται στα έργα του ; 

 

60. Ευριπίδης : Η ζωή και το έργο του . 

61. Ποια είναι τα θέματα και τα χαρακτηριστικά των έργων του Ευριπίδη ; 

62. Γιατί ο Ευριπίδης ονομάστηκε " από σκηνής φιλόσοφος " ; 

63. Ποια είναι η θέση του ανθρώπου στα έργα του Ευριπίδη ; 

64. Ποιες καινοτομίες εισήγαγε ο  Ευριπίδης ; 

 

65. Ο βίος του οφοκλή. 

66. Ποιο το έργο του οφοκλή ; 

67. Ποια είναι η θέση του ήρωα και ποια του θεατή στα έργα του οφοκλή κατά τον 

Αριστοτέλη ; 

68. Ποιες οι διαφορές της ποίησης του οφοκλή από την ποίηση του Ευριπίδη ως 

προς το περιεχόμενο ; 

69. Παράδοση – άνθρωπος – θεός – ήρωας – καθήκον – τύχη: Ποιες διαφορές 

παρατηρούνται στους παραπάνω όρους μεταξύ των έργων του οφοκλή και του 

Ευριπίδη ;  

70.  Ποιο ρόλο παίζει στα έργα του οφοκλή ο παράγοντας άνθρωπος ;  

71. Ποιες καινοτομίες εισήγαγε στα έργα του ο οφοκλής ; 

72. Γιατί οι αρχαίοι αποκαλούσαν το οφοκλή "μέλιττα"; 

73. Η γλώσσα, το ύφος και το ήθος των ηρώων του οφοκλή . 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nea-simboli.gr/


σηήξνο  Γηφο  40 & Τςειάληνπ  149  

        www.nea-simboli.gr                          2104100055-56 

 

- 5 - 

 

 
 

http://www.nea-simboli.gr/


σηήξνο  Γηφο  40 & Τςειάληνπ  149  

        www.nea-simboli.gr                          2104100055-56 

 

- 6 - 

 

 
 

Να σημειώσετε το σωστό ή το  λάθος με ένα  

 
1. Η ηξαγσδία θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε πξνήιζε από ην δηζύξακβν.     Σσζηό          

Λάζνο 
             
2. Τν δξάκα πξνήιζε από  

 ηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο πξνο ηηκή ηνπ Δηνλύζνπ.          Σσζηό        Λάζνο 
                 

 ηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο πξνο ηηκή ηεο Αζελάο.        Σσζηό          Λάζνο 
                 

 θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, από ην δηζύξακβν   Σσζηό          Λάζνο 
                

 
3. Τν έξγν ηνπ ρνξεγνύ ήηαλ 

 Η ζίηηζε θαη ζηέγαζε ησλ εζνπνηώλ.                        Σσζηό        Λάζνο 
               

 Η αλάιεςε ησλ εμόδσλ ηεο παξάζηαζεο.  Σσζηό          Λάζνο 
                 

 Να πιεξώλεη ηνπο εζνπνηνύο θαη λα ηνπο ληύλεη.    Σσζηό         Λάζνο 
                       

 Να βξεη ηνλ ρνξνδηδάζθαιν θαη ηνπο κνπζηθνύο.           Σσζηό          Λάζνο 
                 
 

4. Ο ηνίρνο ηεο ζθελήο είρε 4 πόξηεο.   Σσζηό          Λάζνο 
             
 
5. Ο Σνθνθιήο αύμεζε ηνπο ρνξεπηέο από 12 ζε 14 .Σσζηό          Λάζνο 
             
 
6. Τν δξάκα ζπλδέζεθε κε ηε γηνξηή ησλ Αλζεζηεξίσλ Σσζηό          Λάζνο 
             
 
7. Σην αξραίν ζέαηξν νη εζνπνηνί ήηαλ άλδξεο θαη γπλαίθεο           

        Σσζηό          Λάζνο 
             
8. Οη θαηλνηνκίεο ηνπ Σνθνθιή ήηαλ νη αθόινπζεο: 

 Δηέζπαζε ηελ ηξηινγία.                        Σσζηό        Λάζνο 
                 

 Αύμεζε ηνπο εζνπνηνύο από 1 ζε 2            Σσζηό          Λάζνο 
                 

 Αύμεζε ηνπο ρνξεπηέο από 12 ζε 50            Σσζηό          Λάζνο 
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 Πιαηζίσζε ηε ζθελή κε ζθελνγξαθία.    Σσζηό          Λάζνο 

                 
 Αύμεζε ηα δηαινγηθά κείσζε ηα ρνξηθά.   Σσζηό          Λάζνο 

                
 

9. Οη αιιαγέο πνπ έθαλε ν Θέζπεο ζην δηζύξακβν: 
 Από ηνπο 50 ρνξεπηέο επηιέγεη 1  γηα λαη κηιά κε ηνπο ππνθξηηέο.      

          Σσζηό        Λάζνο 
                        

 Αύμεζε ηα δηαινγηθά κείσζε ηα ρνξηθά         Σσζηό          Λάζνο 
                 

 Πεξηόξηζε ην ξόιν ηνπ Φνξνύ.     Σσζηό          Λάζνο    
                   

 Οη άλδξεο δε κεηακθηέδνληαη ζε Σάηπξνη.           Σσζηό          Λάζνο 
             

 Δελ αληιεί ηα ζέκαηα ηνπ από ην κύζν ηνπ Δηνλύζνπ.   Σσζηό          Λάζνο 
                 

 
 

Να θσθιώζεηε ηε ζωζηή απάληεζε ή ηης ζωζηές απαληήζεης. 
 
10. Οη πάξνδνη ήηαλ  

 δπν δηάδξνκνη από ηα δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο νξρήζηξαο 
 θαηά πνηνλ κέξνο ηεο ηξαγσδίαο 
 θαηά πνζόλ κέξνο ηεο ηξαγσδίαο. 
 Ωδή ζηνλ Πάξε. 

 
11. Τν «κέινο» αλαθέξεηαη  

 ζην κέιη 
 ζηε κνπζηθή, κεισδία πνπ δε ζώδεηαη. 
 Σηα κέιε ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. 

 
12. Η «όςε» είλαη  

 θαηά πνηόλ κέξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζθελνγξαθία. 
 είλαη θαηά πνζόλ κέξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζθελνγξαθία. 

 
13. Ο πνηεηήο αλαιάκβαλε ηνπο εμήο ξόινπο:  

 Ήηαλ ρνξνδηδάζθαινο. 
 Ήηαλ ζπγγξαθέαο. 
 Ήηαλ ρνξεγόο. 
 Ήηαλ ζεαηήο. 

 
14. Ο «εδσζκέλος ιόγος» θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε ήηαλ : 

 Λόγνο κε ηε ζπλνδεία κνπζηθήο. 
 Λόγνο κε νηδήκαηα 
 Λόγνο κε ζπλνδεία θηλήζεσλ. 

 
15. Οη θόζορλοη ήηαλ : 

 Υπνδήκαηα/παπνύηζηα πνπ θνξνύζαλ νη εζνπνηνί. 
 Μαθξηά ξνύρα πνπ έθηαλαλ σο ηνλ αζηξάγαιν. 
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 Τα θαζίζκαηα ηνπ θνίινπ. 
 

16. Τν «ιογείο» ήηαλ έλα  

 Δάπεδν μύιηλν ή καξκάξηλν, όπνπ έπαηδαλ νη εζνπνηνί. 

 Έλαο εμώζηεο από όπνπ έβγαηλαλ νη ππνθξηηέο –ζενί. 

 Ξύιηλνη ζηύινη όπνπ ηύιηγαλ ηηο ζθελνγξαθίεο. 

 

17. Τν «περίαθηοη» ήηαλ έλα  

 Μεράλεκα  πνπ έβγαδε ηνλ ήρν βξνληήο. 

 Μεράλεκα πνπ κε ηε βνήζεηα μύιηλσλ δνθώλ ηύιηγε ηε ζθελνγξαθία. 

 Ξύιηλν δάπεδν όπνπ έπαηδαλ νη εζνπνηνί. 

 

18. Ο «Μύζος» είλαη ην θαηά πνηόλ κέξνο ηεο ηξαγσδίαο πνπ αλαθέξεηαη ζε 

ππνζέζεηο πνπ 

 πξνέξρνληαη από ηελ Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία, ηνλ Τξσηθό πόιεκν, ην Θεβατθό 

θύθιν 

 πξνέξρνληαη από ηελ Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία, ηνλ Τξσηθό πόιεκν, ην Θεβατθό 

θύθιν θαη ηνπο κύζνπο ηνπ Δηνλύζνπ. 

 πξνέξρνληαη από  ηνλ Τξσηθό πόιεκν, ην Θεβατθό θύθιν θαη ηνπο κύζνπο ηνπ 

Δηνλύζνπ. 

 Τίπνηε από απηά. 

 

19. Οη «θρηηές» ήηαλ  

 10, εθιέγνληαλ κε θιήξν, έγξαθαλ ηελ άπνςε ηνπο ζε πηλαθίδην θαη από απηά 

επέιεγαλ ηα πέληε πηλαθίδηα. 

 5, εθιέγνληαλ κε θιήξν, έγξαθαλ ηελ άπνςε ηνπο ζε πηλαθίδην θαη από απηά 

επέιεγαλ θαη ηα πέληε πηλαθίδηα. 

 8, εθιέγνληαλ κε θιήξν, έγξαθαλ ηελ άπνςε ηνπο ζε πηλαθίδην θαη από απηά 

επέιεγαλ ηα πέληε πηλαθίδηα. 

 

 

Να ζσκπιερώζεηε ηα θελά κε ηης ζωζηές απαληήζεης. 

20. Να πξνζδηνξίζεηε από πνηα είζνδν έκπαηλαλ ζηελ νξρήζηξα νη παξαθάησ : 

 Έλαο αγγειηνθόξνο πνπ εξρόηαλ από ηνπο αγξνύο.  ……………… 

 Έλαο αγγειηνθόξνο πνπ εξρόηαλ από ην ιηκάλη.  ……………… 

 Ο βαζηιηάο.       ……………… 

 Ο Φνξόο.       ……………… 

 Η βαζίιηζζα.       ……………… 

 Ο εμάγγεινο (αγγειηνθόξνο ηνπ παιαηηνύ).   ……………… 
 
21. Τα θαζίζκαηα ηνπ θνίινπ νλνκάδνληαη     ……………… 
 
22. Τα δηαδώκαηα είλαη ……………πνπ ρσξίδνπλ ην θνίιν ζε άλσ θαη θάησ δηάδσκα. 
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23. Πσο νλνκάδεηαη ν βωκός ζην θέληξν ηεο νξρήζηξαο;   
 ………………… 

 
24. Τν άζκα πνπ ηξαγνπδάεη ν ρνξόο, όηαλ κπαίλεη ζηελ νξρήζηξα. 

 ………………… 
 
25. Τν ηξαγνύδη κε ζξελεηηθό ραξαθηήξα πνπ ηξαγνπδάεη ν ρνξόο. 

 ………………… 
 
26. Τα εθθξαζηηθά κέζα, νη κεηαθνξέο, νη παξνκνηώζεηο, πξνζσπνπνηήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν πνηεηήο ιέγνληαη        
 ………………… 

 
27. Οη θιίκαθες είλαη νη θάζεηεο ……………… κε ηηο νπνίεο νη ζεαηέο 

αλεβνθαηεβαίλνπλ ζην θνίιν. 
 
28. Τα ηκήκαηα ησλ εδσιίσλ πνπ ρώξηδαλ νη θιίκαθεο νλνκάδνληαη

 ………………… 
 
29. Οη δξακαηηθέο παξαζηάζεηο ηεινύληαλ ηελ εποτή ηεο   ………………… 
 
30. Τν ηειεπηαίν κέξνο/ επίινγνο ηεο ηξαγσδίαο θαη θαηά πνζόλ κέξνο ηεο νλνκάδεηαη  

…………… 
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ΜΕΣΑΥΡΑΗ  

ΠΡΟΛΟΓΟ   (τιχ.  1- 99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΣ. Πνιπαγαπεκέλε κνπ αδειθή, Ηζκήλε,  

μέξεηο κήπσο αλ ππάξρεη θακηά απφ ηηο ζπκθνξέο πνπ 

καο θιεξνδφηεζε ν Οηδίπνδαο πνπ λα κελ ηελ εθηειεί 

ν Γίαο, ελψ αθφκα νη δπν εκείο είκαζηε ζηε δσή; 

Γηαηί δελ ππάξρεη ηίπνηε νχηε πην ζιηβεξφ νχηε 

νιέζξην νχηε ηαπεηλσηηθφ νχηε επνλείδηζην, πνπ λα 

κελ έρσ δεη λα αλήθεη ζηηο δηθέο ζνπ θαη ηηο δηθέο κνπ 

ζπκθνξέο. Καη ηψξα ηη είλαη πάιη απηή ε δηαηαγή πνπ 

ιέλε φηη έβγαιε ν ζηξαηεγφο πξηλ απφ ιίγν ζε φινπο 

ηνπο πνιίηεο; Ξέξεηο θάηη, άθνπζεο ή μεθεχγεη απφ 

ηελ πξνζνρή ζνπ φηη ζπκθνξέο πνπ αλήθνπλ ζηνπο 

ερζξνχο βαδίδνπλ ελάληηα ζε αγαπεκέλα καο 

πξφζσπα (απεηινχλ αγαπεκέλα καο πξφζσπα);  

ΙΜ. ε εκέλα ηνπιάρηζηνλ Αληηγφλε, θακία είδεζε 

νχηε επράξηζηε νχηε δπζάξεζηε δελ έθηαζε γηα ηα 

αγαπεκέλα κνπ πξφζσπα, αθφηνπ δπν εκείο 

ζηεξεζήθακε ηα δπν καο αδέιθηα, πνπ ζθνηψζεθαλ 

ζε κηα κέξα κε ακνηβαίν ζάλαην· απφ ηφηε πνπ ν 

ζηξαηφο ησλ Αξγείσλ ηξάπεθε ζε θπγή ηε λχρηα 

απηή, ηίπνηε πεξηζζφηεξν δε γλσξίδσ νχηε φηη είκαη 

πην επηπρηζκέλε νχηε πην δπζηπρηζκέλε . 

ΑΝΣ. Ήκνπλα ζίγνπξε θαη γηα απηφ δήηεζα λα ζε 

θέξσ έμσ απφ ηηο πφξηεο ηεο απιήο, γηα λα ην αθνχο 

κφλε . 

ΙΜ. Μα ηη ζπκβαίλεη ; Γηαηί είλαη θαλεξφ φηη θάπνηα 

είδεζε βαζαλίδεη ην λνπ ζνπ . 

ΑΝΣ Απφ ηα δπν καο αδέιθηα ν Κξένληαο έθξηλε ηνλ 

έλα άμην ηαθήο, ελψ ηνλ άιιν ηνλ έθξηλε αλάμην;  

Σνλ Δηενθιή, θαζψο ιέλε, αθνχ ηνπ θέξζεθε κε 

δίθαηε θξίζε θαη ζχκθσλα κε ην λφκν,  

δηέηαμε λα ηνλ ζάςνπλ ψζηε λα είλαη ηηκεκέλνο ζηνπο 

λεθξνχο ηνπ θάησ θφζκνπ,  

ελψ ην πηψκα ηνπ Πνιπλείθε πνπ ζθνηψζεθε κε 

άζιην ηξφπν ιέλε φηη έρεη δηαθεξπρζεί ζηνπο πνιίηεο 

λα κελ ηνλ ζάςεη θαλείο νχηε λα ηνλ ζξελήζεη θαλείο, 

αιιά λα ηνλ αθήζνπλ άθιαπην, άηαθν, επράξηζην 

ζεζαπξφ ζηα φξληα πνπ ην πεξηεξγάδνληαη απφ ςειά 

γηα λα ρνξηάζνπλ ηελ πείλα ηνπο.  

Σέηνηα ιέλε φηη ν θαιφο καο Κξένληαο έρεη θεξχμεη 

δεκφζηα γηα ζέλα θαη γηα κέλα – λαη, θαη γηα κέλα – 

θαη φηη έξρεηαη εδψ γηα λα δηαθεξχμεη απηά ζε φζνπο 

δελ ηα γλσξίδνπλ ψζηε λα είλαη μεθάζαξα  θαη φηη δελ 

ζεσξεί ηελ ππφζεζε αζήκαληε, αιιά (ιέλε) φπνηνο 

θάλεη θάηη απφ απηά, ηνλ πεξηκέλεη ζάλαηνο κε 

δεκφζην ιηζνβνιηζκφ κπξνζηά ζηνπο πνιίηεο.  

Ξέξεηο ηψξα θαη ζα απνδείμεηο αλ απφ ηε θχζε ζνπ 

έρεηο αξηζηνθξαηηθή θαηαγσγή ή αλ είζαη κηθξφςπρε, 

αλ θαη έρεηο επγεληθή θαηαγσγή . 
 

Ἀληηγόλε ὦ θνηλὸλ αὐηάδειθνλ Ἰζκήλεο 

θάξα,ἆξ᾽ νἶζζ᾽ ὅ ηη ηλ ἀπ᾽ Οἰδίπνπ θαθλ 

ὁπνῖνλ νὐρὶ Εεὺο ηειεῖ λῶλ ἔηη δώζαηλ ; 

νὐδὲλ γὰξ νὔη᾽ ἀιγεηλὸλ νὔη᾽ ἄηεο ἄηεξ 

νὔη᾽ αἰζρξὸλ νὔη᾽ ἄηηκόλ ἐζζ᾽, ὁπνῖνλ νὐ 5 

ηλ ζλ ηε θἀκλ νὐθ ὄπσπ᾽ ἐγὼ θαθλ. 

θαὶ λῦλ ηί ηνῦη᾽ αὖ θαζη παλδήκῳ πόιεη 

θήξπγκα ζεῖλαη ηὸλ ζηξαηεγὸλ ἀξηίσο; 

ἔρεηο ηη θεἰζήθνπζαο; ἤ ζε ιαλζάλεη 

πξὸο ηνὺο θίινπο ζηείρνληα ηλ ἐρζξλ 

θαθά; 10 

 

Ἰζκήλε ἐκνὶ κὲλ νὐδεὶο κῦζνο, Ἀληηγόλε 

θίισλ νὔζ᾽ ἡδὺο νὔη᾽ ἀιγεηλὸο ἵθεη᾽ ἐμ 

ὅηνπ δπνῖλ  

ἀδειθνῖλ ἐζηεξήζεκελ δύν, 

κηᾷ ζαλόληνηλ ἡκέξᾳ δηπιῆ ρεξί· 

ἐπεὶ δὲ θξνῦδόο ἐζηηλ Ἀξγείσλ ζηξαηὸο 15 

ἐλ λπθηὶ ηῆ λῦλ, νὐδὲλ νἶδ᾽ ὑπέξηεξνλ, 

νὔη᾽ εὐηπρνῦζα κᾶιινλ νὔη᾽ ἀησκέλε. 

Ἀληηγόλε ᾔδε θαιο, θαί ζ᾽ ἐθηὸο αὐιείσλ 

ππιλ ηνῦδ᾽ νὕλεθ᾽ ἐμέπεκπνλ, ὡο κόλε 

θιύνηο. 

Ἰζκήλε ηί δ᾽ ἔζηη; δεινῖο γάξ ηη 

θαιραίλνπζ᾽ ἔπνο. 20 

Ἀληηγόλε νὐ γὰξ ηάθνπ λῶλ ηὼ θαζηγλήησ 

Κξέσλ ηὸλ κὲλ πξνηίζαο, ηὸλ δ᾽ ἀηηκάζαο 

ἔρεη; ηενθιέα κέλ, ὡο ιέγνπζη, ζὺλ δίθεο 

ρξήζεη δηθαίᾳ θαὶ λόκνπ θαηὰ ρζνλὸο 

ἔθξπςε ηνῖο ἔλεξζελ ἔληηκνλ λεθξνῖο· 25 

 

ηὸλ δ᾽ ἀζιίσο ζαλόληα Πνιπλείθνπο λέθπλ 

ἀζηνῖζί θαζηλ ἐθθεθεξῦρζαη ηὸ κὴ 

ηάθῳ θαιύςαη κεδὲ θσθῦζαί ηηλα, 

ἐᾶλ δ᾽ ἄθιαπηνλ, ἄηαθνλ, νἰσλνῖο γιπθὺλ 

ζεζαπξὸλ εἰζνξζη πξὸο ράξηλ βνξᾶο. 30 

 

ηνηαῦηά θαζη ηὸλ ἀγαζὸλ Κξένληα ζνὶ 

θἀκνί, ιέγσ γὰξ θἀκέ, θεξύμαλη᾽ ἔρεηλ, 

θαὶ δεῦξν λεῖζζαη ηαῦηα  

ηνῖζη κὴ εἰδόζηλ ζαθ πξνθεξύμνληα, θαὶ 

ηὸ πξᾶγκ᾽ ἄγεηλ νὐρ ὡο παξ᾽ νὐδέλ, ἀιι᾽ 

ὃο ἂλ ηνύησλ ηη δξᾷ,θόλνλ πξνθεῖζζαη 

δεκόιεπζηνλ ἐλ πόιεη. 

νὕησο ἔρεη ζνη ηαῦηα, θαὶ δείμεηο ηάρα 

εἴη᾽ εὐγελὴο πέθπθαο εἴη᾽ ἐζζιλ θαθή. 

http://www.nea-simboli.gr/


σηήξνο  Γηφο  40 & Τςειάληνπ  149  

        www.nea-simboli.gr                          2104100055-56 

 

- 11 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἰζκήλε ηί δ᾽, ὦ ηαιαῖθξνλ, εἰ ηάδ᾽ ἐλ 

ηνύηνηο, ἐγὼ ιύνπζ᾽ ἂλ ἢ ᾽θάπηνπζα 

πξνζζείκελ πιένλ; 

Ἀληηγόλε εἰ μπκπνλήζεηο θαὶ μπλεξγάζεη 

ζθόπεη. 

Ἰζκήλε πνῖόλ ηη θηλδύλεπκα; πνῦ γλώκεο 

πνη᾽ εἰ; 

Ἀληηγόλε εἰ ηὸλ λεθξὸλ μὺλ ηῆδε θνπθηεῖο 

ρεξί. 

Ἰζκήλε ἢ γὰξ λνεῖο ζάπηεηλ ζθ᾽, 

ἀπόξξεηνλ πόιεη; 

Ἀληηγόλε ηὸλ γνῦλ ἐκὸλ θαὶ ηὸλ ζόλ ἢλ ζὺ 

κὴ ζέιῃο 45 

ἀδειθόλ· νὐ γὰξ δὴ πξνδνῦζ᾽ ἁιώζνκαη. 

Ἰζκήλε ὦ ζρεηιία, Κξένληνο 

ἀληεηξεθόηνο; 

Ἀληηγόλε ἀιι᾽ νὐδὲλ αὐηῶ ηλ ἐκλ κ᾽ 

εἴξγεηλ κέηα. 

Ἰζκήλε νἴκνη. θξόλεζνλ, ὦ θαζηγλήηε, 

παηὴξ  ὡο λῶλ ἀπερζὴο δπζθιεήο η᾽ 

ἀπώιεην, πξὸο αὐηνθώξσλ ἀκπιαθεκάησλ 

δηπιᾶο ὄςεηο ἀξάμαο αὐηὸο αὐηνπξγῶ ρεξί. 

ἔπεηηα κήηεξ θαὶ γπλή, δηπινῦλ ἔπνο, 

πιεθηαῖζηλ ἀξηάλαηζη ισβᾶηαη βίνλ· ηξίηνλ 

δ᾽ ἀδειθὼ δύν κίαλ θαζ᾽ ἡκέξαλ 

αὐηνθηνλνῦληε ηὼ ηαιαηπώξσ κόξνλ 

θνηλὸλ θαηεηξγάζαλη᾽ ἐπαιιήινηλ ρεξνῖλ. 

λῦλ δ᾽ αὖ κόλα δὴ λὼ ιειεηκκέλα ὅζῳ 

θάθηζη᾽ ὀινύκεζ᾽,  

ζθόπεη εἰ λόκνπ βίᾳ ςθνλ ηπξάλλσλ ἢ 

θξάηε παξέμηκελ. ἀιι᾽ ἐλλνεῖλ ρξὴ ηνῦην 

κὲλ γπλαῖρ᾽ ὅηη ἔθπκελ, ὡο πξὸο ἄλδξαο νὐ 

καρνπκέλα. ἔπεηηα δ᾽  

νὕλεθ᾽ ἀξρόκεζζ᾽ ἐθ θξεηζζόλσλ, θαὶ 

ηαῦη᾽ ἀθνύεηλ θἄηη ηλδ᾽ ἀιγίνλα.  

ἐγὼ κὲλ νὖλ αἰηνῦζα ηνὺο ὑπὸ ρζνλὸο 

μύγγλνηαλ ἴζρεηλ, ὡο  

βηάδνκαη ηάδε, ηνῖο ἐλ ηέιεη βεβζη 

πείζνκαη· ηὸ γὰξ πεξηζζὰ πξάζζεηλ νὐθ 

ἔρεη λνῦλ νὐδέλα. 

Ἀληηγόλε νὔη᾽ ἂλ θειεύζαηκ᾽ νὔη᾽ ἄλ, εἰ 

ζέινηο ἔηη πξάζζεηλ, ἐκνῦ γ᾽ ἂλ ἡδέσο 

δξῴεο κέηα.  

ἀιι᾽ ἴζζ᾽ ὁπνῖά ζνη δνθεῖ, θεῖλνλ δ᾽ ἐγὼ 

ζάςσ· θαιόλ κνη ηνῦην πνηνύζῃ ζαλεῖλ. 

θίιε κεη᾽ αὐηνῦ θείζνκαη, θίινπ κέηα, 

ὅζηα παλνπξγήζαζ᾽.  

 

ΙΜ. Γχζηπρε κνπ αδειθή, ηη πεξηζζφηεξν, αλ απηά 

είλαη έηζη, ζα κπνξνχζα εγψ λα πξνζζέζσ κε ην λα 

ραιαξψλσ ή λα ζθίγγσ ηνλ θφκπν; 

ΑΝΣ. θέςνπ αλ ζα κε βνεζήζεηο θαη ζα 

ζπλεξγαζηείο καδί κνπ. 

ΙΜ. Πνηα επηθίλδπλε πξάμε ;  

Πνπ πάεη ν λνπο ζνπ; 

ΑΝΣ. (θέςνπ), αλ ζα ζεθψζεηο ην λεθξφ κε απηφ 

εδψ ην ρέξη . 

ΙΜ. Αιήζεηα ζθέθηεζαη λα ηνλ ζάςεηο, αλ θαη 

απαγνξεχεηαη ξεηά ζηνπο πνιίηεο; 

ΑΝΣ. Σν δηθφ κνπ βέβαηα θαη ην δηθφ ζνπ, αλ εζχ δε 

ζέιεηο, αδεξθφ· γηαηί δε ζα θαηεγνξεζψ φηη ηνλ 

πξφδσζα. 

ΙΜ. Παξάηνικε, αλ θαη ν Κξένληαο ην έρεη 

απαγνξέςεη; 

ΑΝΣ. Μα δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα απηφο λα κε 

εκπνδίζεη λα ζάςσ ηνπο δηθνχο κνπ . 

ΙΜ. Αιίκνλν· ζθέςνπ, αδειθή, πσο  

ν παηέξαο κηζεηφο θαη ληξνπηαζκέλνο ράζεθε 

εμαηηίαο ακαξηεκάησλ πνπ κφλνο ηνπ έθεξε ζην 

θσο, αθνχ ηχθισζε ηα δπν κάηηα ηνπ κε ην ίδην ηνπ 

ην ρέξη κφλνο· έπεηηα, ε κεηέξα θαη ε γπλαίθα,  

δηπιφ φλνκα, πεζαίλεη ληξνπηαζκέλε κε πιεθηέο 

ζειηέο· θαη ηξίηνλ νη δπν αδειθνί καο πνπ 

αιιεινζθνηψζεθαλ ηελ ίδηα κέξα νη δχζηπρνη 

βξήθαλ ακνηβαίν ζάλαην κε ρέξη πνπ ζήθσζε ν έλαο 

πάλσ ζηνλ άιιν. Σψξα εκείο νη δχν έηζη φπσο 

κείλακε νινκφλαρεο πφζν αηηκσηηθά ζα ραζνχκε, 

ζθέςνπ, αλ παξαβνχκε ηελ απφθαζε θαη ηε 

βαζηιηθή εμνπζία. Αιιά πξέπεη λα ζθεθηείο ην εμήο, 

φηη δειαδή γελλεζήθακε γπλαίθεο, θαη απφ ηελ άιιε 

δελ κπνξνχκε λα ηα βάδνπκε κε άλδξεο· έπεηηα φηη 

απηνί πνπ καο θπβεξλνχλ είλαη πην δπλαηνί, ψζηε λα 

ππαθνχκε ζε απηά θαη ζε αθφκα πηθξφηεξα απφ απηά 

εδψ. Δγψ, ινηπφλ, δεηψληαο λα κε ζπγρσξνχλ νη 

λεθξνί ηνπ θάησ θφζκνπ, γηαηί θάλσ απηά ρσξίο ηε 

ζέιεζε κνπ, ζα ππαθνχζσ ζε απηνχο πνπ έρνπλ ηελ 

εμνπζία· γηαηί ην λα θάλεη θαλείο πξάγκαηα αλψηεξα 

απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ είλαη εληειψο αλφεην. 

ΑΝΣ. Οχηε ζα ζε παξαθαινχζα νχηε θαη ζα 

δερφκνπλα εγψ ηνπιάρηζηνλ κε επραξίζηεζε ηε 

ζχκπξαμε ζνπ, έζησ θαη αλ ζα ήζειεο ηψξα πηα λα 

κε βνεζήζεηο. Μα έρε φπνηα γλψκε ζέιεηο, εγψ φκσο 

ζα ζάςσ εθείλνλ. Θα είλαη σξαίν γηα εκέλα λα ζάςσ 

ηνλ αδειθφ ηνπ θαη κεηά λα πεζάλσ. Θα αλαπαχνκαη 

καδί ηνπ αγαπεκέλε πιάη ζε αγαπεκέλν, αθνχ 

δηαπξάμσ κηα ηεξή παξαλνκία·  
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ἐπεὶ πιείσλ ρξόλνο 

ὃλ δεῖ κ᾽ ἀξέζθεηλ ηνῖο θάησ ηλ ἐλζάδε. 75 

ἐθεῖ γὰξ αἰεὶ θείζνκαη· ζνὶ δ᾽, εἰ δνθεῖ, 

ηὰ ηλ ζελ ἔληηκ᾽ ἀηηκάζαζ᾽ ἔρε. 

Ἰζκήλεἐγὼ κὲλ νὐθ ἄηηκα πνηνῦκαη, ηὸ δὲ 

βίᾳ πνιηηλ δξᾶλ ἔθπλ ἀκήραλνο. 

 

Ἀληηγόλεζὺ κὲλ ηάδ᾽ ἂλ πξνὔρνη᾽· ἐγὼ δὲ δὴ 

ηάθνλ ρώζνπζ᾽  

ἀδειθῶ θηιηάηῳ πνξεύζνκαη. 

Ἰζκήλε νἴκνη ηαιαίλεο, ὡο ὑπεξδέδνηθά ζνπ. 

 

Ἀληηγόλε κὴ ᾽κνῦ πξνηάξβεη· ηὸλ ζὸλ ἐμόξζνπ 

πόηκνλ. 

Ἰζκήλε ἀιι᾽ νὖλ πξνκελύζῃο γε ηνῦην κεδελὶ 

ηνὔξγνλ, θξπθῆ δὲ θεῦζε, ζὺλ δ᾽ αὔησο ἐγώ. 85 

 

Ἀληηγόλε νἴκνη, θαηαύδα· πνιιὸλ ἐρζίσλ ἔζεη 

ζηγζ᾽, ἐὰλ κὴ πᾶζη θεξύμῃο ηάδε. 

 

Ἰζκήλε ζεξκὴλ ἐπὶ ςπρξνῖζη θαξδίαλ ἔρεηο. 

Ἀληηγόλε ἀιι᾽ νἶδ᾽ ἀξέζθνπζ᾽ νἷο κάιηζζ᾽ 

ἁδεῖλ κε ρξή. 

Ἰζκήλε εἰ θαὶ δπλήζεη γ᾽· ἀιι᾽ ἀκεράλσλ ἐξᾷο. 90 

 

Ἀληηγόλε νὐθνῦλ, ὅηαλ δὴ κὴ ζζέλσ, 

πεπαύζνκαη. 

Ἰζκήλε ἀξρὴλ δὲ ζεξᾶλ νὐ πξέπεη ηἀκήραλα. 

 

Ἀληηγόλε εἰ ηαῦηα ιέμεηο, ἐρζαξεῖ κὲλ ἐμ ἐκνῦ, 

ἐρζξὰ δὲ ηῶ ζαλόληη πξνζθείζεη δίθῃ. 

ἀιι᾽ ἔα κε θαὶ ηὴλ ἐμ ἐκνῦ δπζβνπιίαλ 95 

παζεῖλ ηὸ δεηλὸλ ηνῦην· πείζνκαη γὰξ νὐ 

ηνζνῦηνλ νὐδὲλ ὥζηε κὴ νὐ θαιο ζαλεῖλ. 

 

Ἰζκήλε ἀιι᾽ εἰ δνθεῖ ζνη, ζηεῖρε· ηνῦην δ᾽ ἴζζ᾽ 

ὅηη ἄλνπο κὲλ ἔξρεη, ηνῖο θίινηο δ᾽ ὀξζο θίιε. 

 

 

 
\ 

γηαηί είλαη πεξηζζφηεξνο ν ρξφλνο πνπ πξέπεη λα 

αξέζσ ζηνπο λεθξνχο ηνπ θάησ θφζκνπ. Γηαηί 

εθεί ζα θείηνκαη αηψληα· αλ εζχ ην θξίλεηο ζσζηφ 

πεξηθξφλα φζα είλαη ηίκηα γηα ηνπο ζενχο. 

ΙΜ. Δγψ δελ πεξηθξνλψ απηά απφ ηε θχζε κνπ 

φκσο δελ είκαη ηθαλή λα θάλσ θάηη ελάληηα ζηε 

ζέιεζε ησλ πνιηηψλ  

ΑΝΣ. Μπνξείο αλ ζέιεηο απηά λα πξνθαζίδεζαη· 

εγψ φκσο ζα πάσ λα ζσξεχζσ θαη λα ζεθψζσ 

ηχκβν γηα ηνλ πνιπαγαπεκέλν κνπ αδειθφ . 

ΙΜ. Αιίκνλν  ζνπ , δπζηπρηζκέλε, πφζν 

θνβνχκαη γηα εζέλα . 

ΑΝΣ. Μελ αλεζπρείο γηα εκέλα· γηα ηε δηθή ζνπ 

κνίξα θξφληηδε.  

ΙΜ. Όκσο, ηνπιάρηζηνλ, κελ απνθαιχςεηο απφ 

πξηλ ην ζρέδην ζνπ απηφ, αιιά θξάηα ην κπζηηθφ, 

θαη ην ίδην ζα θάλσ θαη εγψ . 

ΑΝΣ. Αιίκνλν, δηαθήξπμε ην ζε φινπο· πνιχ πην 

κηζεηή ζα γίλεηο, αλ ζσπάζεηο, αλ ζε φινπο δελ 

ηα δηαιαιήζεηο απηά εδψ . 

ΙΜ. Έρεηο ζεξκή θαξδηά γηα ςπρξά πξάγκαηα . 

ΑΝΣ. Αιιά μέξσ φηη είκαη αξεζηή ζε εθείλνπο 

πνπ πξέπεη πεξηζζφηεξν λα αξέζσ. 

ΙΜ. Ναη, αλ βέβαηα έρεηο θαη ηε δχλακε · αιιά 

επηδηψθεηο πξάγκαηα αθαηφξζσηα . 

ΑΝΣ. Σφηε, ινηπφλ , ζα ζηακαηήζσ, φηαλ πηα δε 

ζα έρσ δπλάκεηο . 

ΙΜ. Καζφινπ φκσο δελ πξέπεη λα θπλεγάεη 

θαλείο ηα αδχλαηα . 

ΑΝΣ. Αλ ζπλερίζεηο λα ιεο απηά, ζα κηζεζείο 

απφ εκέλα θαη δίθαηα ζα ζε κηζεί γηα πάληα ν 

λεθξφο. Αιιά άθεζε εκέλα θαη ηε δηθή κνπ 

αθξνζχλε λα πάζσ απηφ ην θαθφ· γηαηί δελ ζα 

πάζσ ηίπνηε ηφζν θνβεξφ, ψζηε λα κελ πεζάλσ 

έληηκα . 

ΙΜ. Δάλ, ινηπφλ, έηζη θξίλεηο, πξνρψξα· απηφ 

λα μέξεηο κφλν, φηη πεγαίλεηο ρσξίο λνπ, φκσο 

αιεζηλά αγαπεκέλε ζηνπο αγαπεκέλνπο ζνπ . 
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ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ   (τιχ.  1- 99) 

 

Ο Πρόλογος αποτελεί καινοτομία του οφοκλή . τόχος του Προλόγου είναι : 

 Να ενημερώσει τους θεατές σχετικά με το  χώρο και το χρόνο δράσης . 

 Σα πρόσωπα που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υπόθεση  

 Και να μεταδώσει πληροφορίες για γεγονότα που προηγούνται χρονικά . 

Έτσι δίνονται στοιχεία που προετοιμάζουν την πλοκή και την εξέλιξη του μύθου 

στα επεισόδια . 

 

τη συγκεκριμένη τραγωδία τα δρώμενα εξελίσσονται μπροστά από την εξωτερική 

πύλη του ανακτόρου (τόπος), τη νύχτα που οι Αργείοι τρέπονται σε φυγή (χρόνος) 

και μετά τη μονομαχία και τον αμοιβαίο θάνατο του Ετεοκλή και του Πολυνείκη. 

Πληροφορούμαστε, επίσης, ότι ο Κρέοντας έχει εκδώσει διαταγή να μη θάψουν τον 

Πολυνείκη και ορίζει ως τιμωρία για τον παραβάτη το θάνατο με δημόσιο 

λιθοβολισμό. την άδικη διαταγή του Κρέοντα προτίθενται να αντιταχθεί η 

Αντιγόνη, που υπακούοντας στον άγραφο ηθικό νόμο θα εκτελέσει το ηθικό της 

χρέος, ατομικό, θρησκευτικό, οικογενειακό . 

 

 

ΣΙΦ 1 Η Αντιγόνη προσφωνεί την αδελφή της με ένα ολόκληρο στίχο, όχι χωρίς 

λόγο, με λέξεις που αφορούν τη συγγενική τους σχέση και δείχνουν τη στοργή, την 

αγάπη, την πραότητα, τη συσσωρευμένη τρυφερότητα· σε αντίθεση με την Ισμήνη 

που την αντιπροσφωνεί με ένα " ξερό " Αντιγόνη στο στιχ. 11, όχι βέβαια χωρίς λόγο 

. 

 

ΣΙΦ 2-3 Η τρυφερότητα παραμερίζεται . Η Αντιγόνη από τη γλυκύτητα του 1ου στίχ 

. πέρασε σε μια ψυχολογική ταραχή που δίνεται εκφραστικά με την ανώμαλη 

σύνταξη του διστίχου, τη βραχυλογία, τη ρητορική αποφατική ερώτηση . Από το 

"τῶν ἀπ ' Οἰδίπου κακῶν" εκπέμπεται ένας τόνος μελαγχολικός, διαχέεται και στο 

κοινό που αιχμαλωτίζεται μέσα σε αυτή τη θλιβερή ατμόσφαιρα . 

 

2-6 Η Αντιγόνη επιγραμματικά συνοψίζει τις συμφορές που χτύπησαν την 

οικογένεια της. Η ανάμνηση όλων των τραγικών περιστατικών που βίωσε,  

προκαλούν ψυχική αναστάτωση και ταραχή. Σα συναισθήματα της είναι 

ανάμικτα, καθώς δεν πρόλαβε να καλωσορίσει την αγαπημένη της αδελφή, 

Λφγσ ηνπ πξφζθαηνπ αδειθηθνχ αιιεινζθνησκνχ, ε ακθίεζε ηεο Αληηγόλεο θαη ηεο 

Ιζκήλεο είλαη πέλζηκε, θνκκέλα ηα καιιηά, πξόζσπα ζιηκκέλα. Απηά ηα ζηνηρεία 

ζπλνδεχνληαη θαη απφ θαηάιιειε ππνθξηηηθή θίλεζε, δειαδή, δηαθύκαλζε ηεο θσλήο, 

απαηηνύκελεο ζηαηηθέο θηλήζεηο . 
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ξεκίνησε την εξιστόρηση όλων των θλιβερών γεγονότων που έζησε η οικογένεια 

της.  

Η Αντιγόνη προσκαλεί την Ισμήνη να ανακαλέσει στη μνήμη της όλες τις συμφορές 

και να αναλογιστεί όσα κακά τους περιμένουν. τόχος είναι  

 να εξασφαλίσει την συναισθηματική ταύτιση της Ισμήνης.  

 Να μεταλαμπαδεύσει στην Ισμήνη τις ιδέες και τις αξίες της.  

 Να εξασφαλίσει τη συνεργασία της.  

 

ενώ ακόμα οι δυο εμείς είμαστε στη ζωή: Πάνω στις δυο αδελφές θα τελειώσει, 

κατά την Αντιγόνη, το κακό. Προοικονομία , προϊδεασμός πάρα πολύ λεπτός ότι 

και η Αντιγόνη σε λίγο δε θα ζει. 

 Αυτός ο κύκλος του τέλους συνοδεύεται από παρήχηση του " ο "  στους στιχ 5-6 :  

"οὔτ ΄αἰσχρόν οὔτ ΄ ἄτιμον ἐσθ' ὁποῖον οὐ τῶν σῶν τε καμῶν οὐκ ὄπως ἐγώ κακῶν". 

 

ἄτης ἄτερ : Εμφατική παρουσίαση των δεινών που υπέφεραν οι δυο αδελφές. Σο 

ἀλγεινόν και το ἄτης ἄτερ εκφράζουν τη σχέση της οικογένειας με το θεό ( στιχ 2). 

Σο αἰσχρόν και το ἄτιμον εκφράζει τη σχέση της οικογένειας με την κοινή γνώμη, 

την ταπείνωση της ή την απόρριψή της .  

  Έτσι η ταραχή της Αντιγόνης  που ξεκινά με τους στιχ 2-3, κορυφώνεται μέσα 

από μια ανοδική κλιμάκωση στους στιχ.4-5 που δίνεται με ένα πολυσύνθετο οὔτε ... 

οὔτε ... οὔτε .. και εκφράζει έκδηλα την ευαισθησία της . 

 

ΣΙΦ 7-10 Η ταραχή της τώρα μετατρέπεται σε αγανάκτηση, μίσος εναντίον του 

Κρέοντα. γίνεται ειρωνεία και περιφρόνηση με το να τον αποκαλεί στρατηγό ( στιχ 

8), με τον προηγούμενο τίτλο του και όχι βασιλιά. Πουθενά άλλωστε αλλού η 

Αντιγόνη δεν αποκαλεί τον Κρέοντα βασιλιά. Έτσι τον μειώνει μπροστά στα μάτια 

της Ισμήνης και του κοινού. ΚΟΠΟ: Επιθυμεί αυτή της την αγανάκτηση να την 

μεταδώσει και στην Ισμήνη . 

 

ΣΙΦ 8. Πρώτη αναφορά στο κήρυγμα (ρήση) Κρέοντα, για το οποίο η Αντιγόνη έχει 

ήδη ενημερωθεί και βαθιά ανήσυχη καταφεύγει στην Ισμήνη . 

 

ΣΙΦ 10    ....κακά στείχοντα : Προσωποποίηση των συμφορών . 

 

ΣΙΦ 11. Προσφώνηση της Ισμήνης . Είναι ευδιάκριτη η αντίθεση ανάμεσα στη 

ζεστασιά και τρυφερότητα των λόγων της Αντιγόνης και την ψυχρότητα της 

Ισμήνης .  

Η ψυχρή προσφώνηση υποδηλώνει τον φόβο και την καχυποψία της Ισμήνης, την 

ταραχή της για την απρόσμενη είδηση που έρχεται να ταράξει την ησυχία της, 

καθώς τα βάσανα την έχουν καταβάλει .  

ε όλο τον πρόλογο ο οφοκλής με τη μέθοδο της φωτοσκίασης θα προσπαθήσει 

να φωτίσει μέσα από την αντιπαράθεση των χαρακτήρων την προσωπικότητα της 

Αντιγόνης. 
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ΣΙΦ 16-17 .... ε εμένα τουλάχιστον < καμία είδηση<δεν έφτασε.... Η Ισμήνη 

ησυχάζει δεν ενημερώνεται, δε γνωρίζει, ενώ η Αντιγόνη παρουσιάζεται να 

αγρυπνά, να ζητάει να μάθει, να γνωρίζει τι συμβαίνει γύρω της.  Από εδώ και στο 

εξής αρχίζει η σκιαγράφηση του χαρακτήρα των δυο αδελφών . 

 

 

1-17 Οι δύο πρώτοι μονόλογοι της Αντιγόνης και της Ισμήνης καταγράφονται 

σκόπιμα από τον οφοκλή. Ο ποιητής με τους παραπάνω στίχους επιχειρεί να φέρει 

στην επιφάνεια  

1. το κεντρικό θέμα του δράματος. Ση σύγκρουση ανάμεσα στο 

φυσικό άγραφο δίκαιο και στο θετό δίκαιο της πόλης. 

2.  Θεμελιώνονται οι βασικοί άξονες του έργου, δηλαδή,  

 η σύγκρουση της Αντιγόνης και του Κρέοντα  

 και η πίστη στην οικογένεια, στο χρέος προς την οικογένεια, στους 

θεούς, στους νεκρούς, πίστη στους άγραφους νόμους (ιδεολογία).  

3. Προκαλείται στις ψυχές των θεατών ένταση και ενδιαφέρον, που 

προκύπτουν από τις ερωτήσεις που θέτει η Αντιγόνη στην αδελφή της.  

4. προοικονομείται  

 η είσοδος του Κρέοντα και η ανακοίνωση του διατάγματος.  

 Η σύγκρουση της Αντιγόνης και του Κρέοντα.  

5. Παρουσιάζονται μερικά από τα πρόσωπα του έργου, ενώ με την 

μέθοδο της αντίθετης διαγραφής του ήθους του δίνονται μερικές πινελιές 

του χαρακτήρα των προσώπων.  

6. καθορίζεται ο χρόνος και ο χώρος της εξέλιξης του δράματος.  

 

 

ΣΙΦ 18 ε αυτό το σημείο η Αντιγόνη δε διστάζει να φανερώσει την δυσαρέσκεια 

της, την ειρωνεία της απέναντι στην αδελφή της, καθώς διαπιστώνει φανερά 

ενοχλημένη ότι η αδελφή της είναι απαθής, αδρανής, αδιάφορη για όσα συμβαίνουν 

στο περιβάλλον της.  

 έξω από τις πόρτες της αυλής: Ο τραγικός ποιητής σπεύδει να συνδέσει έγκαιρα 

τη δράση με ένα σαφέστατα προσδιορισμένο τόπο μέσα στους πρώτους στίχους του 

προλόγου . 

 

ΣΙΦ 19 να το ακούς μόνη: Η Αντιγόνη προετοιμάζει ψυχολογικά την αδελφή της 

ότι αυτό που θα της ανακοινώσει είναι σοβαρό και απόρρητο . 

 

ΣΙΦ 20 . Μα τι συμβαίνει;  Έκπληξη και αδημονία της Ισμήνης . 

 ΣΙΦ 22 Περιφραστικοί παρακείμενοι, σχήμα από το γενικό στο ειδικό. Σο 

προτισας αποτελεί αντίθεση προς το ἀτιμάσας, το οποίο θα τονιστεί 

φωνητικά, γιατί ακριβώς για αυτό η Αντιγόνη αγανακτεί .  
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21<<<Σο διάταγμα του Κρέοντα ανατρέπει πολλά δεδομένα της εποχής. 

υγκεκριμένα  

 είναι αυθαίρετο και ιερόσυλο  

 γιατί αντίκειται στις θρησκευτικές αντιλήψεις,  

 επίσης απαγορεύει κάτι που οι θεοί απαιτούν.  

 Επιπλέον, παράνομα κατηγοριοποιεί, διακρίνει δύο ανθρώπους 

 Επίσης, καταργεί τις ιερές σχέσεις που συνδέουν τα μέλη μιας οικογένειας.  

 Σέλος, απαγορεύει στους ζωντανούς συγγενείς την αυτονόητη υποχρέωση 

να θάψουν το νεκρό συγγενή τους, παραβιάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο 

το οικογενειακό δίκαιο.  

 

ΣΙΦ  25 ώστε να είναι τιμημένος : Ώστε να είναι τιμημένος. Πιστευόταν ότι οι 

ψυχές που βρίσκονταν στον Άδη δεν δέχονταν ανάμεσα τους την ψυχή του  νεκρού 

που το σώμα του έμενε άταφο, με αποτέλεσμα να μη βρίσκει ανάπαυση. Ο νεκρός 

έπρεπε οπωσδήποτε να ταφεί και να του προσφερθούν οι καθιερωμένες επικήδειες 

τιμές .  

Σο να μη ενταφιαστεί ένας νεκρός δεν ήταν μόνο ασέβεια αλλά και πράξη 

βάρβαρη και μισητή σε θεούς και ανθρώπους. Έτσι οι πιο κοντινοί συγγενείς είχαν 

χρέος ιερό προς το δικό τους νεκρό να του αποδώσουν τις νεκρικές τιμές . 

Όλα αυτά όμως αφορούν τη συμπεριφορά των ζωντανών που οι νεκροί τους 

πολέμησαν για το μεγαλείο της πατρίδας τους. Ο Κρέοντας, όμως, έβγαλε αυτή τη 

διαταγή, επειδή θεώρησε ότι ο Πολυνείκης στράφηκε εναντίον της  ίδιας του της 

πατρίδας, είναι ένας προδότης. 

Η παράδοση της ταφής των νεκρών πήρε τη μορφή θεϊκού νόμου, γιατί 

ανταποκρινόταν σε μια ανάγκη .Σην προφύλαξη από τις επιδημίες και τις 

αρρώστιες που προέρχονταν από ένα άταφο σώμα . 

Φαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Πατρόκλου στον Αχιλλέα (Χ 70-75), ο οποίος 

εισβάλει στο όνειρο του, κατά τη διάρκεια του ύπνου του Αχιλλέα, και 

απεγνωσμένα ζητά την ταφή του, προκειμένου να εισέλθει στον κόσμο νεκρών: 

 

Κοιμάσαι Αχιλλέα μου, και με έχεις λησμονήσει !  

 εσύ ζωντανό με φρόντιζες, τώρα νεκρό μ’αφήνεις.  

Μην αργείς, θάψε με γοργά, να μπω στον Άδη μέσα. 

 Μακριά με διώχνουν οι ψυχές, ίσκιοι των  πεθαμένων,  

με αυτές να σμίξω δεν μπορώ παίρνοντας το ποτάμι,  

μα έξω από τον πλατύπορτο Άδη τριγυρίζω.  

 

 τάφῳ καλύψαι-κωκῦσαι: χήμα πρωθύστερο, ο θρήνος προηγείται του 

ενταφιασμού . 

 ἄκλαυτον, ἄταφον, γλυκύν : Ασύνδετο σχήμα  
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 ... ευχάριστο θησαυρό στα όρνια ........Η εικόνα του στίχου σκληρή με 

παραστατικότητα, κινηματογραφικής σύλληψης . 

 

ΣΙΦ 21 – 30 Η φωνή της Αντιγόνης έχει ένα ρυθμό καθώς ενημερώνει την Ισμήνη 

για τη διαταγή του Κρέοντα. Κάπως γαλήνια στην αρχή, αφού όλα έγιναν σύμφωνα 

με την παράδοση για τον Ετεοκλή. Η απόχρωση της, όμως, αλλάζει όταν μιλάει για 

τον Πολυνείκη . 

 

 ΣΙΦ 27-29 Φιαστό σχήμα  

Μή καλύψαι (αρνητική απόδοση)  μηδέ κωκῦσαι (αρνητική απόδοση) 

 

ἐᾶν ἄκλαυτον (θετική απόδοση)   ἄταφον (θετική απόδοση) 

 

ΣΙΦ 31 ... ο καλός μας Κρέοντας....... Ειρωνεία, γιατί κατά την αντίληψη της 

Αντιγόνης αυτός που τόσο πολύ ασέβησε κατά του θεϊκού νόμου δεν μπορεί να 

είναι καλός. Επιπλέον θεωρεί ντροπή για τον Κρέοντα να προσπαθεί να δείξει την 

ανδρεία του σε ένα νεκρό .  

 

ΣΙΦ 31 – 32 για σένα και για μένα. Η διαταγή του Κρέοντα αφορούσε όλους τους 

Θηβαίους. Η Αντιγόνη, όμως, το περιορίζει επειδή αυτές αφορά πρώτιστα και άμεσα 

και επειδή είναι οι πιο κοντινοί συγγενείς όφειλαν να θάψουν τον Πολυνείκη . 

 

ΣΙΦ 32 ... ναι, και για μένα...Δείγμα δραματουργικής τελειότητας. Με τρεις λέξεις 

ο οφοκλής δίνει το στίγμα του ψυχικού κόσμου της ηρωίδας "....σα να μη ξέρει τον 

χαρακτήρα μου ...."  

 

 ..... ότι έρχεται εδώ.... Η φράση αυτή αποτελεί και προϊδεασμό για την απόφαση 

της να θάψει τον Πολυνείκη παραβαίνοντας τη διαταγή και να έρθει επομένως σε 

σύγκρουση με τον Κρέοντα . Προοικονομείται, επίσης, η είσοδος του Κρέοντα στη 

σκηνή . 

ΣΙΦ 38  Μόλις η Αντιγόνη ολοκληρώνει με κάθε λεπτομέρεια την αναφορά της στο 

διάταγμα του Κρέοντα καταλήγει σε μία πρόσκληση - πρόκληση προς την αδελφή 

της.  

θέτει στην αδερφή της το δίλημμα αν θα συμβάλει στην ταφή του Πολυνείκη, 

συμπράττοντας έτσι με την Αντιγόνη, πράγμα που απαιτεί η ευγενική καταγωγή 

της ή θα αρνηθεί να κάνει όλα τα παραπάνω αποδεικνύοντας ότι είναι δειλή παρά 

την ευγενική καταγωγή της. υγκεκριμένα τα δύο άκρα του διλήμματος είναι τα 

ακόλουθα 

1. η ευγενική καταγωγή επιβάλλει αξιοπρέπεια, ανωτερότητα, γενναιότητα, 

ηθική.  

2. Η ταπεινή καταγωγή επιβάλλει δειλία, υπακοή στις διαταγές των 

ανθρώπων. 
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Η Αντιγόνη αναφέρει την ευγενική καταγωγή της Ισμήνης : 

 για της προκαλέσει τη φιλοτιμία και  

 να την παρακινήσει ακόμη περισσότερο στη σύμπραξη μαζί της για την ταφή . 

Αυτή ήταν η αρχαϊκή ηθική μέσα στον αφηγηματικό χρόνο του μύθου. την 

εποχή του οφοκλή τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Σην εποχή που οι σοφιστές με 

τις απόψεις τους έχουν επιβάλλει μια ριζική αλλαγή στα ζητήματα ηθικής, 

κυριαρχεί η άποψη ότι η αρετή δεν είναι θέμα κληρονομικότητας και ευγενούς 

καταγωγής . 

 

ΣΙΦ 41 Η Αντιγόνη μιλά για συνεργασία και για βοήθεια στην ταφή του Πολυνείκη 

· αυτό σημαίνει ότι η ίδια έχει αποφασίσει αμετάκλητα για την ταφή . Κινητήρια 

δύναμη για την απόφαση της είναι η στοργή που αισθάνεται για τον αδελφό της, 

όπως φαίνεται από τις φράσεις : κουφιεῖς (στιχ 43), τόν ἐμόν ἀδελφόν (στιχ 45-46), 

τῶν ἐμῶν (στιχ 48)  

 

ΣΙΦ 43 .... αν θα σηκώσεις το νεκρό με αυτό εδώ το χέρι...... Εννοείται το 

ανασήκωμα του νεκρού για να τον πλύνουν και να τον αλλάξουν. Αυτή η φροντίδα 

δείχνει τη στοργή και την ευαισθησία της Αντιγόνης  

 Υανερή είναι σε αυτό το σημείο η σκηνοθεσία των λέξεων. Προφανώς ο 

υποκριτής πρέπει να κάνει την ανάλογη κίνηση με τα χέρια του. 

 

ΣΙΦ 45 – 46 Προβάλλεται η αμετάκλητη απόφαση της Αντιγόνης πάνω στην οποία 

στηρίζεται η όλη δράση του έργου . 

Ο οφοκλής σίγουρα με αυτό το δίστιχο, με το να δώσει αυτόν τον τολμηρό και 

αποφασιστικό  ρόλο σε μια γυναίκα θα ταρακούνησε το κοινό και κάποιες 

συμβατικές αντιλήψεις . 

 

ΣΙΥ 1-43 Δίλαη θαλεξφ φηη ε Αληηγφλε πξνζπαζεί λα πξνεηνηκάζεη ςπρνινγηθά ηελ 

αδειθή ηεο, ψζηε, φηαλ αλαθνηλψζεη ηε δηαηαγή ηνπ Κξένληα, λα ηαρζεί ε Ηζκήλε ζην 

πιεπξφ ηεο αδειθήο θαη λα ζάςνπλ καδί ηνλ αδειθφ ηνπο . Απηφ επηηπγράλεηαη κε 5  

βήκαηα  

 Με ηελ θηιηθή πξνζθψλεζε . 

 Με ηελ αλαθνξά ζηηο ζπκθνξέο πνπ καδί ππέκεηλαλ  

 Με ηελ πεξηθξφλεζε πνπ δείρλεη ζην πξφζσπν ηνπ Κξένληα . 

 Με ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο φηη ε δηαηαγή αθνξά ηηο δπν αδειθέο . 

 Με ηελ αλαθνξά ηεο ζηελ αξηζηνθξαηηθή θαηαγσγή ηεο Ηζκήλεο . 
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ΣΙΦ 48 ... Μα δεν έχει κανένα δικαίωμα αυτός να με εμποδίσει να θάψω τους 

δικούς μου.... Η Αντιγόνη απέναντι στην "νομιμότητα" του Κρέοντα .Επιστρατεύει 

την ευγλωττία της. Θα κάνει τα πάντα για να θάψει τον αδελφό της. Θα λέγαμε ότι 

μάχεται για  τις ατομικές ελευθερίες που η πολιτεία, προσπαθεί να πνίξει .Είναι 

μια προσπάθεια διάσωσης των ανθρώπινων ελευθεριών και δικαιωμάτων 

απέναντι στην αυθαιρεσία της κρατικής εξουσίας . 

 

 

 

ΣΙΦ 49 Η Ισμήνη στο μονόλογο της προσπαθεί  

 Να αποτρέψει την Αντιγόνη από το παράτολμο εγχείρημα της . 

 Να την πείσει πως η απόφαση της θα έχει δυσμενείς συνέπειες για αυτή . 

Η αναφορά της στις συμφορές της οικογένειας των Λαβδακιδών έχει σα στόχο 

να κλονίσει το ηθικό της Αντιγόνης. Εκείνο που την ενδιαφέρει είναι να 

εξασφαλίσει  μια ήσυχη ζωή μετά τις τόσες δυστυχίες . 

α βασικό επιχείρημα χρησιμοποιεί την κοινωνική θέση της γυναίκας. Η άποψη 

αυτή δεν παρακινείται από τις αρχές της αλλά από τη δειλία της. Έχει τύψεις και 

το συναίσθημα της ενοχής για την άρνηση της. Παρόλα αυτά υποτάσσεται στην 

αδύναμη φύση της , αρνείται να συμμετάσχει καλύπτοντας την άρνηση της με ένα 

γνωμικό " τα να κάνει κανείς πράγματα που ξεπερνούν τις δυνατότητες του δεν έχει 

νόημα " . 

 Σα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί είναι τα εξής.  

1. Για δεύτερη φορά (την πρώτη φορά η Αντιγόνη είχε αναλάβει την ενημέρωση 

αυτή) απαριθμούνται τα δεινά της οικογένειας της Αντιγόνης και της Ισμήνης, 

με αναφορά στον πατέρα τους, στη μητέρα τους, στα αδέρφια τους. κοπός 

αυτής της αναφοράς είναι να συγκινήσει την Αντιγόνη και να αποτρέψει το 

εγχείρημα της.  

ΓΙΑΣΙ Ο ΟΦΟΚΛΗ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΜΙΑ ΓΤΝΑΙΚΑ Ε ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΙΚΟ ΡΟΛΟ ; 

 Δύζθνια ζα κπνξνύζε ν νθνθιήο λα αιιάμεη ην κύζν . 

 ηελ ηξαγσδία απηή ππεξεηείηαη ν εζηθόο λόκνο, ε 

παξάδνζε, ην έζηκν πνπ απαηηεί ηελ ηαθή . Μόλν κηα 

γπλαίθα, όπσο ήηαλ ν ξόινο ηεο ηελ επνρή εθείλε ζα 

κπνξνύζε λα δηαηεξήζεη ηελ παξάδνζε απηή . 

 Η αδειθηθή αγάπε εθθξάδεηαη θαιύηεξα από κηα γπλαίθα . 

 Δελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε θαη ηελ πλεπκαηηθή θίλεζε 

ησλ γπλαηθώλ ηεο επνρήο ( Αζπαζία, Λπζηζηξάηε θ.α) . 

ΣΙΥ 41-49 : Απνηεινχλ ζηηρνκπζία, γξήγνξε ελαιιαγή εξσηήζεσλ – απαληήζεσλ θαηά 

ηελ νπνία έρνπκε δσεξό, δσληαλό δηάινγν. πλαηζζεκαηηθή θόξηηζε. Πξνζπάζεηα λα 

επηβιεζεί ν έλαο ζηνλ άιιν. Θπκίδεη ξεηνξηθή – αγώλα ιόγσλ. Ζ ζχγθξνπζε απηή 

δεκηνπξγεί δξακαηηθόηεηα – έληαζε .  

ε απηή ηε ζηηρνκπζία ππάξρεη δηαθνξά απφςεσλ θαη δηαθαίλεηαη ν αγέξσρνο ραξαθηήξαο 

ηεο Αληηγφλεο θαη ν άηνικνο ηεο Ηζκήλεο. Τπάξρεη κηα θιηκάθσζε ηνπ αθέξαηνπ 

ραξαθηήξα ηεο Αληηγφλεο θαη θιηκάθσζε ηεο δηζηαθηηθφηεηαο ηεο Ηζκήλεο  
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2. Μετά από την αναφορά στο παρελθόν, σειρά έχει η αναφορά στο παρόν. 

Τπενθυμίζει στην Αντιγόνη την τωρινή τους κατάσταση και το αβέβαιο μέλλον 

τους, δικαιότερο ώστε να αλλάξει απόφαση γιατί διαφορετικά τις περιμένει ο 

θάνατος.  

3. Σο τρίτο επιχείρημα είναι πολύ ακραίο, φέρνει στην επιφάνεια τον χαρακτήρα 

της Ισμήνης. Μέσω της Ισμήνης προβάλλεται η αντίληψη του Πατριαρχικού 

δικαίου βάσει του οποίου η γυναίκα οφείλει να υποτάσσεται στον άνδρα.  

4. Σο επιχείρημα αυτό ολοκληρώνεται με τον ισχυρισμό ότι ο συμβιβασμός με τους 

ισχυρούς - που είναι οι άντρες - είναι αναπόφευκτος.  

5. Απενοχοποίηση τον εαυτό της και ζητά τη συγχώρεση από τους συγγενείς και 

τους θεούς του κάτω κόσμου με την δικαιολογία ότι αναγκάζεται να υπακούσει 

στους άρχοντες . 

6. Η επιχειρηματολογία της ολοκληρώνεται με τη διατύπωση της αρχαίας 

ελληνικής αντίληψης του μέτρου. Ισμήνη δε διστάζει να χαρακτηρίσει την 

απόφαση της Αντιγόνης ως υπερβολικά φιλόδοξη και ριψοκίνδυνη.  

 

ΣΙΦ 57  Επαναλήψεις ( οιν) – παρηχήσεις –ν- 

 

ΣΙΦ 59 αν παραβούμε την απόφαση και τη βασιλική εξουσία..... Η Ισμήνη 

δέχεται ως νόμο την απόφαση του Κρέοντα, ενώ η Αντιγόνη ως διαταγή . Η 

Αντιγόνη θεωρεί νόμο μόνο το νόμο των θεών . 

 

ΣΙΦ 61-62  Η Ισμήνη σκέφτεται σύμφωνα με τα κριτήρια μιας ανδροκρατούμενης 

κοινωνίας, μέσα στην οποία η γυναίκα θεωρείται κατώτερη του άνδρα και αδύνατη. 

Αυτό παρουσιάζεται σα φυσικό δίκαιο .ΠΑΣΡΙΑΡΦΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. 

 

ΣΙΦ 66-67 Η Ισμήνη ρυθμίζει και το χρέος της προς τους νεκρούς και προς την 

εξουσία. Επέλεξε τη σχέση υπακοής του πολίτη προς το κράτος, προς τον Κρέοντα. 

Σο αίσθημα της αυτοσυντήρησης είναι δυνατότερο για αυτή. Ψστόσο, στον στιχ 67 

διαφαίνεται κάποια ενοχή για τη δειλία της . Διατυπώνεται, έμμεσα, η αρχαία 

αντίληψη του μέτρου.  

 

67-68 Αποκρυσταλλώνεται το "μότο" του αρχαίου ελληνικού πνεύματος που βρήκε 

εφαρμογή στη φράση "παν μέτρον άριστον". Η έννοια του μέτρου, της 

αυτοσυντήρησης και της αυτοσυγκράτησης. 

θιασώτης αυτής της θεωρίας είναι και η Ισμήνη η οποία θεωρεί "υπερβολική" 

την απόφαση της Αντιγόνης να θάψει τον Πολυνείκη, με βάση βέβαια τη δική της 

δειλία, αδράνεια και συμβιβαστική διάθεση.  

ε αυτήν την περίπτωση η Ισμήνη σφάλει και το επιχείρημα "περί του μέτρου" 

δεν ευσταθεί. Γιατί δεν είναι υπερβολή να παραβιάζει κανείς έναν ιερόσυλο νόμο, 

όταν επιθυμεί να επιτελέσει το οικογενειακό και ιερό χρέος της ταφής.  
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γενικά όμως, η θεωρία του μέτρου έχει καθοριστική - καθολική και διαχρονική ισχύ, 

καθώς χαρακτηρίζει όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου σε όλη του την πορεία 

(διασκέδαση, εργασία, μόρφωση, κοινωνική δράση).  

Σο μέτρο ως επιλογή ενός τρόπου ζωής προϋποθέτει στοιχειώδεις, αλλά 

αξιοσημείωτες αρετές όπως αυτή της αυτοσυγκράτησης, της αυτογνωσίας, της 

εσωτερικής πειθαρχίας και της σύνεσης. Γι αυτό άλλωστε το λόγο ο άνθρωπος του 

μέτρου στην αρχαιότητα ήταν αξιοσέβαστος και αξιοθαύμαστος.  

ήμερα, πολύ "πειρασμοί" καθιστούν το στόχο του μέτρου χρονοβόρο, κοπιώδη 

σκοπό, ως και ουτοπία. Γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος με όλες τις αρετές του 

(ευμάθεια, ευρεία μόρφωση, ποιότητα ζωής), δείχνει ανήμπορος να ξεπεράσει τις 

ισχυρότερες αδυναμίες του (καταναλωτική διάθεση, ωχαδερφισμός, κυνήγι υλικού 

ευδαιμονισμού).  

 

69-85 η Αντιγόνη επιχειρεί να αντικρούσει τις απόψεις - επιχειρήματα της αδελφής 

της και να δικαιολογήσει τη στάση της με βάση λογικά θρησκευτικά και ηθικά 

επιχειρήματα.  

 υγκεκριμένα θεωρεί ωραίο τον θάνατο λόγω χρέους.  

 Θεωρεί την πράξη της ιερή παρανομία και με την εκπλήρωση του 

καθήκοντος θα εξασφαλίσει την αγάπη του αδελφού της.  

 Η ζωή μετά το θάνατο είναι ωραιότερη από την επίγεια ζωή γιατί διαρκεί 

περισσότερο και γιατί ικανοποιεί τους θεούς του κάτω κόσμου. 

 Αν δεν εκπληρώσει το καθήκον της προς τον αδερφό της αυτό θα σημάνει 

παραβίαση των θεϊκών νόμου.  

 

ΣΙΦ 69-70 Η Ισμήνη λιποψυχεί και διαψεύδει τις ελπίδες της Αντιγόνης. ε αυτό το 

δίστιχο παρακολουθούμε την ψυχολογική μεταστροφή της Αντιγόνης. Γίνεται 

ψυχρή, απόμακρη και σκληρή . 

 

ΣΙΦ 70-79 Ρητή απόφαση της Αντιγόνης να θάψει το νεκρό . 

 

ΣΙΦ 71-72 Με τη φράση " ἐγω θάψω" αρχίζει η ρήξη της Αντιγόνης με τα οικεία της 

πρόσωπα και φυσικά η απομόνωση της. Έτσι, παραμερίζεται η διαταγή του 

Κρέοντα και αποφασίζει να θυσιαστεί .υνεπώς η Αντιγόνη μπαίνει στη σφαίρα 

του ηρωισμού. Είναι μια γυναίκα που θα εκτελέσει το καθήκον, που η εποχή της και 

η ίδια επιτάσσει . 

 

Αντίκρουση των απόψεων της Ισμήνης από την Αντιγόνη (72-77). 

1. Είναι ωραίος ο θάνατος όταν επιτελείς το χρέος σου (72). 

2. Η πράξη της είναι "ιερή παρανομία" και μόνο αν την κάνει θα έχει την 

αγάπη του Πολυνείκη (73-74). 

3. Προτιμά τη ζωή στον Άδη , γιατί είναι περισσότερη από ότι η ζωή στη γη 

που είναι μικρή και γεμάτη πίκρες (74-76). 

http://www.nea-simboli.gr/


σηήξνο  Γηφο  40 & Τςειάληνπ  149  

        www.nea-simboli.gr                          2104100055-56 

 

- 22 - 

 

4. Αν δεν πράξει το καθήκον της προς τον Πολυνείκη , τότε περιφρονεί τους 

θεϊκούς νόμους (77) 

 

 ΣΙΦ 73 Επανάληψη του ίδιου νοήματος, με ασύνδετο, για να φανεί με 

έμφαση η αμετάκλητη και αυτοαιρετή απόφαση της Αντιγόνης . 

 ΣΙΦ 74....... αφού διαπράξω μια ιερή παρανομία..... Μέσα από το οξύμωρο 

δηλώνεται η επιλογή της με την αλληλοσύγκρουση των καθηκόντων . 

Ο οφοκλής αποκαλύπτει την τραγικότητα της Αντιγόνης και δίνει με δυο λέξεις 

το κεντρικό πρόβλημα που θίγεται στο δράμα, δηλαδή τη σύγκρουση ανάμεσα 

στους νόμους της πολιτείας- ανθρώπου και στο άγραφο δίκαιο. Η Αντιγόνη υπονοεί 

ότι παραβιάζει τον ανθρώπινο νόμο, για να πειθαρχήσει σε άλλο δίκαιο . Για τον 

Κρέοντα ο ενταφιασμός του Πολυνείκη είναι έγκλημα (πανουργησασα). Για την 

Αντιγόνη είναι καθαγιασμένη πράξη(ὅσία).  

 

ΣΙΦ 75,79  Αντίθεση :Η Αντιγόνη θεωρεί ύψιστο ηθικό χρέος να υπηρετήσει και να 

αποδώσει τιμές στον αδελφό της, ενώ η Ισμήνη πιστεύει ότι δεν μπορεί κανείς να 

αντιταχθεί στη θέληση των δυνατών που εξουσιάζουν. Η  μια είναι παράτολμη η 

άλλη είναι δειλή . 

  

ΣΙΦ 73-76 Η μεταφυσική του οφοκλή μέσα από τα λόγια της Αντιγόνης 

προσβλέπει σε μια αιωνιότητα, όπου εξαίρεται με ένταση η ενότητα της 

ανθρώπινης ζωής πριν και μετά το θάνατο . 

 ΣΙΦ 77 .....θεῶν ἔντιμα ἀτιμάσας ..... Οξύμωρο σε αντιθετική σχέση με τον 

στιχ 74 ὅσία πανουργήσασα" . 

 ΣΙΦ 79 πολιτῶν ... Αναχρονισμός. Η Ισμήνη ταύτισε τη διαταγή του ενός 

(Κρέοντα ) με τη βούληση των πολλών (πολιτών) . 

 

78-79  Η απάντηση της Ισμήνης, όπως αυτή εκφέρεται στους παραπάνω στίχους 

υποκρύπτει την ενοχή της ενώ επιχειρείται να ταυτίσει το διάταγμα του Κρέοντα με 

την επιθυμία των πολιτών της Θήβας. Η Ισμήνη φαίνεται ότι συμπάσχει, αλλά δεν 

συμπράττει, γεγονός που οφείλεται στην φυσική της αδυναμία. Όμως η αδυναμία 

του χαρακτήρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πειστικό επιχείρημα και δικαιολογία. Ο 

καθένας, σε ανάλογες περιπτώσεις, θα πρέπει να κάνει τις επιλογές του την ώρα 

του καθήκοντος και να σκεφτεί αν θα προτιμήσει την επιβίωση ή θα εκτελέσει το 

χρέος.  

 

ΣΙΦ 84-87 Η Ισμήνη πιστεύει πως αν δεν μιλήσει για την πράξη της Αντιγόνης, 

προσφέρει υπηρεσία. Η Αντιγόνη αναιρεί με έμφαση τη "βοήθεια" της αδελφής της 

κι μάλιστα τη θεωρεί προσβλητική, διότι έτσι η εκτέλεση της ταφής θα θεωρηθεί 

κακούργημα. 
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86-87   Για ποιο λόγο πρέπει να σωπάσει κανείς όταν πράττει το δίκιο, το νόμιμο, το 

πρέπον, το ηθικά σωστό. Αυτό είναι το νόημα της διαφωνίας της Αντιγόνης όταν η 

αδελφή της ανακοινώνει την απόφαση να κρατήσει την ενέργεια της αδελφής της 

μυστική.  

Η Αντιγόνη πιστεύει ότι η σιωπή της Ισμήνης θα δώσει στην ενέργεια της ένα 

διαφορετικό περιεχόμενο, η πράξη της θα θεωρηθεί κακούργημα. Πιστεύει λοιπόν 

πως μία τέτοια προσφορά είναι ασήμαντη μπροστά στη δική της αυτοθυσία, ενώ 

παράλληλα δηλώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την περιφρόνηση της προς την 

ποινή που θα της επιβάλει ο Κρέοντας.  

 

88  με ψύχραιμο τρόπο η Ισμήνη αντιμετωπίζει τη βίαιη αντίδραση της Αντιγόνης 

και δίνει έναν συνοπτικό χαρακτηρισμό της αδελφής της Αντιγόνης. Με την λέξη 

«θερμή» υποδηλώνει την φλογερή επιθυμία της να θάψει τον αδελφό της, καθώς 

επίσης και το δυναμικό ταπεραμέντο και την ορμητικότητα της Αντιγόνης. Με τη 

φράση «για ψυχρά πράγματα» αναφέρεται στο ψυχρό έργο της ταφής, επειδή αυτή 

έχει συνδεθεί με την απειλή του θανάτου, σύμφωνα με το διάταγμα του Κρέοντα.  

 

 ΣΙΦ 88  ...ψυχροῖσι .... Αντίθεση με το θερμήν . 

 

90  Για δεύτερη φορά η Ισμήνη επαναλαμβάνει την αμφιβολία που την διακατέχει 

για την δυνατότητα της Αντιγόνης να παραβιάσει την εντολή του Κρέοντα και να 

θάψει τον αδελφό της. Η απόφαση της και το εγχείρημα της θεωρούνται από αυτήν 

ανέφικτα και εξαιρετικά δύσκολα, ενώ, παράλληλα, δε διστάζει να τονίσει τις 

όποιες επιφυλάξεις έχει για την παράλογη προσπάθεια της Αντιγόνης.  

 

 ΣΙΦ 91 ... θα σταματήσω, όταν πια δε θα έχω δυνάμεις.. Δίσημο. Κατά την 

Αντιγόνη, θα σταματήσω, εάν θανατωθώ. Κατά την Ισμήνη, εάν παραιτηθεί από 

την απόφαση της να θάψει τον Πολυνείκη . 

 

ΣΙΦ 92 ...... δεν πρέπει να κυνηγάει κανείς τα αδύνατα..... Με σκοπό να μην 

αφήσει την αδελφή της να προχωρήσει σε ένα απονενοημένο διάβημα, η Ισμήνη 

διατυπώνει ένα γνωμικό που έχει καθολική ισχύ. Εκφράζεται μια ρεαλιστική άποψη 

για τη ζωή · ο άνθρωπος θα πρέπει στη ζωή του να είναι συγκρατημένος, ρεαλιστής, 

με αυτογνωσία, ώστε να γνωρίζει τα όρια των δυνατοτήτων του και να υπολογίζει 

τις συνέπειες των πράξεων του όταν θέτει στόχους ανέφικτους. 

 

ΣΙΦ 97 Σονίζεται η μοναξιά της Αντιγόνης. Η Ισμήνη διάλεξε τους ζωντανούς και 

τη λήθη, η Αντιγόνη τους νεκρούς και τη φήμη. Όση τρυφερότητα υπήρξε αρχικά 

στη συνάντηση τους, με άλλη τόση ψυχρότητα χωρίστηκαν . 

 

98-99 ε αυτούς τους στίχους Ισμήνη ψέγει την αδελφή της για το παράτολμο 

εγχείρημα της, αλλά παράλληλα, εκδηλώνει και την αμέριστη εκτίμηση και 
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συμπάθεια της με λόγια τρυφερά, που αποπνέουν την ευγένεια ψυχής και το 

σεβασμό της προς την αδελφή της.  

 

 ΣΙΦ 98-99 Παραδοξολογία. Σην αποκαλεί ανόητη, γνωρίζοντας την 

ανωτερότητα της . 

 

 

ΦΑΡΑΚΣΗΡΕ 

ΑΝΣΙΓΟΝΗ: Ισχυρή προσωπικότητα με ατσάλινη θέληση, αποφασιστικότητα και 

αυστηρότητα στις κρίσεις της, ψυχικό σθένος και ηθικές αρχές, μια ανθρώπινη 

φιγούρα με πλούσιο συναισθηματικό κόσμο. Σην αγγίζει ο πόνος, την 

ευαισθητοποιεί ο χαμός του αδελφού της, την ντροπιάζει το παρελθόν της. Είναι 

θαρραλέα, παράτολμη, ασυμβίβαστη, με υψηλό ήθος, δραστήρια, εξωστρεφής, 

περίεργη, δυναμική με αγωνιστικότητα και πίστη στο θείο νόμο. Προχωρεί με 

ηρωισμό προς το θάνατο αποζητώντας την ηθική ικανοποίηση που προσφέρει η 

υποταγή στο καθήκον και την ηθική . 

ΙΜΗΝΗ: Αντιπροσωπευτικός τύπος γυναίκας εκείνης της εποχής. Αντιηρωικός 

χαρακτήρας. Είναι ειλικρινής, επιθυμεί ήσυχη ζωή μετά από όλα τα δεινά, καθόλου 

ριψοκίνδυνη, απαθής, αδρανής, δειλή, διστακτική, συμβιβαστική, εσωστρεφής, 

υποτακτική. Πίσω από όλα βρίσκεται ο φόβος της και η δειλία της. Είναι ωστόσο 

συμπαθής, καθώς η σεμνή, παθητική, αδύναμη, γλυκιά και ήσυχη γυναίκα είναι ο 

τύπος που διαμορφώνει μια ανδροκρατούμενη κοινωνία. 

 

 

υγκριτική παρουσίαση του ήθους Αντιγόνης – Ισμήνης : 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΣΙΓΟΝΗ 

 

1. ζηνξγηθή , θηιάδειθε 

2. αλήζπρε , δξαζηήξηα 

3. ηνικεξή , ελζνπζηψδεο , δπλακηθή 

4. ζπλαηζζεκαηηθή εγξήγνξζε, 

εμσηεξίθεπζε ζπλαηζζεκάησλ . 

5. μεπεξλά ηα κέηξα ηνπ κέζνπ 

αλζξψπνπ. 

6. δπλαηφ, αδέζκεπην πλεχκα. 

7. εξσηθφο ραξαθηήξαο. 

ΙΜΗΝΗ 

 

1. ςπρξή 

2. αδξαλήο, αδηάθνξε 

3. άηνικε, απαζήο 

4. ζπλαηζζεκαηηθή νπδεηεξφηεηα, 

εζσζηξεθήο 

5. ηππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα 

γπλαίθαο 

6. ζπγθξαηεκέλε πξνζσπηθφηεηα 

7. αληηεξσηθφο ραξαθηήξαο . 
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ΠΑΡΟΔΟ  (στιχ. 100- 161 ) 

Δεκαπέντε ευγενείς στεφανωμένοι γέροντες μπαίνουν από τη δεξιά πάροδο. 

Απευθύνονται στον Ήλιο που ανατέλλει, τον χαιρετίζουν με αγαλλίαση που 

φέρνει την πιο γλυκιά μέρα από τότε που οι Αργείοι 

με την παρότρυνση του Πολυνείκη, εξεστράτευσαν 

εναντίον της Θήβας βάζοντας την πόλη σε θανάσιμο 

κίνδυνο . 

Ο εχθρός παρομοιάζεται με αϊτό, όταν επιτίθεται 

για να πιάσει το θήραμα του. Σον αϊτό πολεμά ο 

δράκοντας και είναι αυτός ο νικητής, διότι διαθέτει 

πολεμική ικανότητα  ανώτερη από του αντιπάλου, αλλά  περισσότερο,  γιατί  έχει  

με  το  μέρος του το Δία, που  αισθάνεται απέχθεια για την αλαζονεία του 

Καπανέα, έναν από τους 7 αρχηγούς. Πέρα από τον Καπανέα που τιμωρήθηκε για 

την αλαζονεία του, τιμωρήθηκαν και οι Αργείοι με βαριά ήττα εξαιτίας της 

παρέμβασης του Δία. Μέσα σε όλα τα τραγικά ο Φορός ανασύρει από τη μνήμη 

του και τον τραγικό θάνατο των δυο αδελφών. 

Πέρα από αυτό το θλιβερό γεγονός στέκει η περίτρανη νίκη και η σωτηρία της 

πατρίδας τους, για αυτό και καλούν τον λαό της Θήβας σε ολονύκτιο γλέντι, να 

τιμήσουν τον προστάτη της χώρας, το Διόνυσο. Γεφυρώνεται έτσι ο θριαμβευτικός 

τόνος που υπήρχε από την αρχή του χορικού . Σο διακόπτεται το τραγούδι από την 

είσοδο του Κρέοντα στη σκηνή<.. . 

 

Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΠΑΡΟΔΟΤ ΣΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ 

1. Προσφώνηση στο Θεό Ήλιο.  

2. Ο Πολυνείκης αντίπαλος στους Θηβαίους. 

3. Ο Δίας τιμωρός της αλαζονείας. 

4. Η φυγή των Αργείων και ο αμοιβαίος θάνατος των αδελφών. 

5. Φαιρετισμός της πολυύμνητης Νίκης. 

6. Προσέλευση Κρέοντα. 
 

Προσφώνηση στο Θεό Ήλιο. 

 Σρεις προσφωνήσεις (Ἀκτίς ἀελίου, το κάλλιστον φανέν φάος< ὦ χρυσέας 

ἁμέρας βλέφαρον<). 

 Εικόνα της νέας μέρας, του ήλιου που ανατέλλει. 

 Κραυγή του χορού «ὦ χρυσέας ἁμέρας<» 

 Η μεγάλη λάμψη του Ήλιου συμβολίζει τη νίκη των Θηβαίων, συμβολίζει τη 

χαρά, την έξοδο από το σκοτάδι. 
 

Ο Πολυνείκης αντίπαλος στους Θηβαίους. 

 Παραβολή της σύγκρουσης των Αργείων και των Θηβαίων με την πάλη του 

αετού με το δράκοντα. (κοινός τόπος στην αρχαιότητα Ιλιάδα Μ στιχ 200 κ.ε) 

 Εκτεταμένη χρήση αορίστου (ἤγαγεν<.ὑπερέπτα<.ἔβαν < ἐταθη) 
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 Ζωντάνια, παραστατικότητα, επιβλητική η σκηνή της επίθεσης και του 

θανάτου του αετού. Έντονο το δραματικό στοιχείο με εξαίρετη δύναμη 

φαντασίας. 

Ο Δίας τιμωρός της αλαζονείας. 

 Οι στίχοι 127 – 128 απηχούν την αρχαιοελληνική αντίληψη για την ύβρη. 

 Σο τρίπτυχο που διαμόρφωσε ο όλων: Ύβρη - Άτη – Δίκη. 

 Ο Δίας τιμωρός θεός της υπεροψίας τιμωρεί τον Καπανέα. 
 

Η φυγή των Αργείων και ο αμοιβαίος θάνατος των αδελφών. 

 Λυρική και δραματοποιημένη αφήγηση της ήττας των Επτά αρχηγών στιχ. 

141-142. 

 Κορύφωση με την αλληλοκτονία των δύο αδελφών. 
 

Φαιρετισμός της πολυύμνητης Νίκης. 

 στιχ146 < η νίκη κυριαρχεί παντού.  

 Γίνεται αναφορά στο Βάκχο, το Διόνυσο, πράγμα που δηλώνει ότι ο χορός 

καλεί το λαό για ξέφρενο, ολονύκτιο γλέντι. 
 

Προσέλευση Κρέοντα. 

 Ο χορός προαναγγέλλει την άφιξη του Κρέοντα, δηλώνοντας το όνομα το 

αξίωμα, τις συνθήκες με τις οποίες ανέλαβε την εξουσία, το χρόνο ανόδου 

στο θρόνο, αιτία παρόδου του χορού, ηλικία και τρόπο πρόσκλησης τους. 

 Δημιουργεί ένα επιβλητικό προφίλ στον Κρέοντα και προϊδεάζει την 

επικείμενη σύγκρουση. 

 

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΠΑΡΟΔΟΤ 

1. Είναι έντονα δραματική, καθώς εν ριπή οφθαλμού μας μεταφέρει από τη 

συνωμοτική ατμόσφαιρα και το δράμα της Αντιγόνης στη γενική χαρά που 

βιώνει η πόλη με τη λήξη του πολέμου. 

2. Σο χαρμόσυνο και αισιόδοξο κλίμα της Παρόδου δημιουργεί μια ισορροπία 

ανάμεσα στον Πρόλογο (σκοτεινή, υποχθόνια ατμόσφαιρα) και το πρώτο 

επεισόδιο (φρίκη, τρόμος) 

3. υμπληρώνει την εικόνα του Προλόγου, καθώς πληροφορεί για τα γεγονότα 

της προηγούμενης νύχτας · έτσι διευρύνεται το πλαίσιο του μύθου. 

4. χολιάζει όσα έχουν συμβεί: 

 Σονίζει πόσο προδοτική ήταν η πράξη του Πολυνείκη κατά της Θήβας. 

 Αποδίδει τη σωτηρία της πόλης στο Δία 

 χολιάζει την παρουσία του «νεόκοπου» - άπειρου- βασιλιά. 

 Προϊδεάζει το κακό με την αναφορά στο «πελάγωμα» - απουσία 

ψυχραιμίας – του Κρέοντα. 

5. Σηρεί ίσες αποστάσεις από τα δύο αδέλφια, καθώς μιλά για το τέλος τους με 

θλίψη. Δεν κάνει καμία διάκριση ανάμεσα τους, καθώς κατάγονται από τους 

ίδιους γονείς. Δεν εκφέρει άποψη για τον Πολυνείκη, δεν επιρρίπτει ευθύνες. 

Κατακρίνει μόνο την αλαζονεία των εισβολέων και την ύβρη τους. 
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ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΣΙΦ. 280 - 331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κξέσλ παῦζαη, πξὶλ ὀξγο θαὶ ᾽κὲ κεζηζαη 

ιέγσλ, κὴ ᾽θεπξεζῆο ἄλνπο ηε θαὶ γέξσλ 

ἅκα.ιέγεηο γὰξ νὐθ ἀλεθηὰ δαίκνλαο ιέγσλ 

πξόλνηαλ ἴζρεηλ πέξη ηνῦδε ηνῦ 

λεθξνῦ.πόηεξνλ ὑπεξηηκληεο ὡο εὐεξγέηελ 

ἔθξππηνλ αὐηόλ, ὅζηηο  

ἀκθηθίνλαο λανὺο ππξώζσλ ἦιζε 

θἀλαζήκαηα θαὶ γλ ἐθείλσλ θαὶ λόκνπο 

δηαζθεδλ;ἢ εἰζνξᾷο ηνὺο θαθνὺο ηηκληαο 

ζενύο; νὔθ ἔζηηλ.  

ἀιιὰ ηαῦηα θαὶ πάιαη πόιεσο ἄλδξεο κόιηο 

θέξνληεο ἐξξόζνπλ ἐκνί, 290 

θξπθῆ θάξα ζείνληεο,  

νὐδ᾽ ὑπὸ δπγῶ ιόθνλ δηθαίσο εἶρνλ, ὡο 

ζηέξγεηλ ἐκέ.  

ἐθ ηλδε ηνύηνπο ἐμεπίζηακαη θαιο 

παξεγκέλνπο κηζζνῖζηλ  

εἰξγάζζαη ηάδε.νὐδὲλ γὰξ ἀλζξώπνηζηλ νἷνλ 

ἄξγπξνοθαθὸλ λόκηζκ᾽ ἔβιαζηε.  

ηνῦην θαὶ πόιεηο πνξζεῖ, ηόδ᾽ ἄλδξαο 

ἐμαλίζηεζηλ δόκσλ· ηόδ᾽ ἐθδηδάζθεη θαὶ 

παξαιιάζζεη θξέλαο ρξεζηὰο πξὸο αἰζρξὰ 

πξάγκαη᾽ ἵζηαζζαη βξνηλ· 

παλνπξγίαο δ᾽ ἔδεημελ ἀλζξώπνηο ἔρεηλ 300 

θαὶ παληὸο ἔξγνπ δπζζέβεηαλ εἰδέλαη. 

ὅζνη δὲ κηζζαξλνῦληεο ἤλπζαλ ηάδε, 

ρξόλῳ πνη᾽ ἐμέπξαμαλ ὡο δνῦλαη δίθελ. 

ἀιι᾽ εἴπεξ ἴζρεη Εεὺο ἔη᾽ ἐμ ἐκνῦ ζέβαο, 

εὖ ηνῦη᾽ ἐπίζηαζ᾽, ὅξθηνο δέ ζνη ιέγσ· 305 

εἰ κὴ ηὸλ αὐηόρεηξα ηνῦδε ηνῦ ηάθνπ 

εὑξόληεο ἐθθαλεῖη᾽ ἐο ὀθζαικνὺο ἐκνύο, 

νὐρ ὑκὶλ Ἅηδεο κνῦλνο ἀξθέζεη, πξὶλ ἂλ 

δληεο θξεκαζηνὶ ηήλδε δειώζεζ᾽ ὕβξηλ, 

ἵλ᾽ εἰδόηεο ηὸ θέξδνο ἔλζελ νἰζηένλ 310 

ηὸ ινηπὸλ ἁξπάδεηε, θαὶ κάζεζ᾽ ὅηη 

νὐθ ἐμ ἅπαληνο δεῖ ηὸ θεξδαίλεηλ θηιεῖλ. 

ἐθ ηλ γὰξ αἰζρξλ ιεκκάησλ ηνὺο 

πιείνλαο ἀησκέλνπο ἴδνηο ἂλ ἢ 

ζεζσζκέλνπο. 

Φύιαμ εἰπεῖλ ηη δώζεηο ἢ ζηξαθεὶο νὕησο 

ἴσ; 315 

Κξέσλ νὐθ νἶζζα θαὶ λῦλ ὡο ἀληαξο 

ιέγεηο; 

Φύιαμ ἐλ ηνῖζηλ ὠζὶλ ἢ ᾽πὶ ηῆ ςπρῆ δάθλεη; 

Κξέσλ ηί δὲ ῥπζκίδεηο ηὴλ ἐκὴλ ιύπελ ὅπνπ; 

Φύιαμὁ δξλ ζ᾽ ἀληᾷ ηὰο θξέλαο, ηὰ δ᾽ ὦη᾽ 

ἐγώ. 
 

ΚΡ. Πάςε, πξνηνχ κε γεκίζεηο ζπκφ κε ηα ιφγηα 

ζνπ, κήπσο απνδεηρζείο αλφεηνο,  

αλ θαη είζαη γέξνο. Γηαηί ιεο πξάγκαηα απαξάδεθηα, 

φηαλ ιεο φηη νη ζενί έρνπλ έγλνηα γηα απηφλ ην λεθξφ. 

Πνην απφ ηα δχν, ηνλ έζαςαλ, γηαηί ζέιεζαλ λα 

ηηκήζνπλ εμαηξεηηθά σο επεξγέηε απηφλ ν νπνίνο 

ήξζε λα βάιεη θσηηά ζηνπο πεξίζηπινπο λανχο θαη 

ζηα αθηεξψκαηα, θαη λα εξεκψζεη ηε γε εθείλσλ θαη 

λα θαηαιχζεη ηνπο λφκνπο; Ή κήπσο βιέπεηο λα 

ηηκνχλ νη ζενί ηνπο θαθνχο; Όρη, δελ είλαη δπλαηφλ. 

Αιιά θαη παιηά νξηζκέλνη άλδξεο ηεο πφιεο, πνπ κε 

δπζθνιία ππέθεξαλ ηε δηαηαγή κνπ, 

ζηγνκνπξκνχξηδαλ ελαληίνλ κνπ θξπθά θνπλψληαο 

ην θεθάιη, νχηε έβαδαλ ππάθνπνη ηνλ ηξάρειν θάησ 

απφ ην δπγφ, φπσο φθεηιαλ, ψζηε λα πεηζαξρήζνπλ 

ζε κέλα. Γλσξίδσ πνιχ θαιά φηη απηνί ηα έρνπλ 

θάλεη απηά παξαζπξκέλνη απφ απηνχο εδψ κε 

ρξήκαηα. Γηαηί θαλέλαο ζεζκφο δελ θχηξσζε 

αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο ηφζν νιέζξηνο φζν ην 

ρξήκα. Απηφ θαη πφιεηο θπξηεχεη, απηφ θαη ηνπο 

αλζξψπνπο μεζπηηψλεη, απηφ θαζνδεγεί θαη 

δηαζηξέθεη ηηο δίθαηεο γλψκεο ησλ αλζξψπσλ, ψζηε 

λα ζηξέθνληαη ζε αηζρξέο πξάμεηο θαη δείρλεη ζηνπο 

αλζξψπνπο λα θάλνπλ παλνπξγίεο θαη λα γλσξίδνπλ 

θάζε αλφζην έξγν.  

Όζνη φκσο, πιεξψζεθαλ θαη έθαλαλ απηά αξγά ε 

γξήγνξα θαηάθεξαλ ψζηε λα ηηκσξεζνχλ.   

Αιιά, αλ ηηκψ θαη ζέβνκαη αθφκε ην Γία, λα ην 

μέξεηο θαιά θαη ζνπ ην ιέσ κε φξθν,  

αλ δε βξήθε θαη παξνπζηάζεηε ζηα κάηηα κνπ 

κπξνζηά ην δξάζηε απηήο εδψ ηεο ηαθήο  

ν απιφο ζάλαηνο δελ ζα είλαη αξθεηφο γηα εζάο, πξηλ 

δσληαλνί ζηελ θξεκάια θαλεξψζεηε απηή ηελ 

παξαλνκία, γηα λα αξπάδεηαη ζην εμήο, αθνχ κάζεηε 

απφ πνπ πξέπεη λα δεηάηε ην θέξδνο , θαη γηα λα ζαο 

γίλεη κάζεκα φηη δελ πξέπεη λα αγαπάηε ην θέξδνο 

(πνπ βγαίλεη) απφ παληνχ. Γηαηί απφ ηα παξάλνκα 

θέξδε κπνξείο λα δεηο ηνπο πην πνιινχο λα 

θαηαζηξέθνληαη παξά λα έρνπλ ζσζεί.     

ΦΤ. Θα κνπ επηηξέςεηο λα κηιήζσ ή λα θάλσ 

κεηαβνιή θαη λα θχγσ ρσξίο λα πσ ηίπνηε; 

ΚΡ. Γελ θαηαιαβαίλεηο φηη θαη ηψξα κηιάο 

ελνριεηηθά;   

ΦΤ. ηα απηηά ή ζηελ ςπρή ελνριείζαη; 

ΚΡ. Ση ινηπφλ; Πξνζπάζεηεο λα θαζνξίζεηο πνπ είλαη 

ε ιχπε κνπ;  

ΦΤ. Ο δξάζηεο ζ' ελνριεί ζηελ ςπρή ζνπ, ελψ εγψ 

ζηα απηηά ζνπ.  
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Κξέσλ νἴκ᾽ ὡο ιάιεκα δινλ ἐθπεθπθὸο 

εἶ. 320 

Φύιαμ νὔθνπλ ηό γ᾽ ἔξγνλ ηνῦην πνηήζαο 

πνηέ. 

Κξέσλ θαὶ ηαῦη᾽ ἐπ᾽ ἀξγύξῳ γε ηὴλ ςπρὴλ 

πξνδνύο. 

Φύιαμ θεῦ·ἦ δεηλὸλ ᾧ δνθῆ γε θαὶ ςεπδ 

δνθεῖλ. 

 

Κξέσλ θόκςεπέ λπλ ηὴλ δόμαλ· εἰ δὲ ηαῦηα 

κὴ θαλεῖηέ κνη ηνὺο δξληαο, ἐμεξεῖζ᾽ ὅηη 325 

ηὰ δεηιὰ θέξδε πεκνλὰο ἐξγάδεηαη. 

 

Φύιαμ ἀιι᾽ εὑξεζείε κὲλ κάιηζη᾽· ἐὰλ δέ 

ηνη ιεθζῆ ηε θαὶ κή, ηνῦην γὰξ ηύρε θξηλεῖ, 

νὐθ ἔζζ᾽ ὅπσο ὄςεη ζὺ δεῦξ᾽ ἐιζόληα κε· 

θαὶ λῦλ γὰξ ἐθηὸο ἐιπίδνο γλώκεο η᾽ ἐκο 330 

ζσζεὶο ὀθείισ ηνῖο ζενῖο πνιιὴλ ράξηλ. 
 

ΚΡ. Αιίκνλν!  Πφζν θαλεξφ είλαη φηη έρεηο 

γελλεζεί θιχαξνο.  

ΦΤ. Πάλησο ζε θακία πεξίπησζε δελ έρσ θάλεη 

απηήλ ηνπιάρηζηνλ ηελ πξάμε. 

ΚΡ. (Σελ έθαλεο) θαη κάιηζηα αθνχ πνχιεζεο ηελ 

ςπρή ζνπ γηα ρξήκαηα.  

ΦΤ. Αιίκνλν!  Αιήζεηα είλαη θνβεξφ εθείλνο πνπ 

παίξλεη απνθάζεηο λα ζρεκαηίζεη εζθαικέλεο 

αληηιήςεηο.  

ΚΡ. Κάλε ινηπφλ ηνλ έμππλν κε ηε ιέμε " δφμα ". 

Αλ φκσο δελ κνπ απνθαιχςεηε ηνπο δξάζηεο 

απηήο ηεο πξάμεο, ζα νκνινγήζεηε φηη ηα 

αλέληηκα θέξδε θέξλνπλ ζπκθνξέο.  

ΦΤ. Μαθάξη λα βξεζεί ν δξάζηεο, θαη θάηη 

πεξηζζφηεξν!  Όκσο είηε ζπιιεθζεί είηε φρη, γηαηί 

απηφ ε ηχρε ζα ην θξίλεη, κε θαλέλα ηξφπν δελ ζα 

κε δεηο λα μαλαέξζσ εδψ. Γηαηί θαη ηψξα πνπ 

ζψζεθα ρσξίο λα ην πεξηκέλσ θαη λα ην ειπίδσ, 

ρξσζηάσ ζηνπο ζενχο κεγάιε επγλσκνζχλε.                   
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ΠΡΨΣΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ ( στιχ  162 – 331 ) 

 

ΠΡΨΣΗ ΚΗΝΗ ( στιχ  162 – 222 ) 

 

Σα πρώτα λόγια του Κρέοντα σκόπιμα διατυπώνονται. Με αυτά επισημαίνεται:  

1. η νομιμοφροσύνη του Φορού απέναντι στον προηγούμενο βασιλιά, τον 

Οιδίποδα, και στα παιδιά του. 

2. Η νομιμότητα με την οποία κατέλαβε την εξουσία της πόλης.  

κοπός των παραπάνω επισημάνσεων είναι : 

 να εξασφαλίζει ο Κρέοντας την αφοσίωση των γερόντων του Φορού,  

 να αναγκάσει τους γέροντες να συμπεριφερθούν, όπως 

συμπεριφέρθηκαν στον προηγούμενο βασιλιά. 

 

ΣΙΦ 162 – 163 υνήθης η παρομοίωση της πόλης που βρίσκεται σε κίνδυνο με πλοίο 

που κλυδωνίζεται λόγω θαλασσοταραχής . 

ἄνδρες: Απλή ξερή προσφώνηση του Κρέοντα προς το Φορό, αρκετά δηλωτική της 

αλαζονείας και της έπαρσης του. 

 ΣΙΦ 162 ...σάλῳ σείσαντες. Με την παρήχηση του σίγμα που αισθητοποιεί 

τον απόηχο της ταραγμένης θάλασσας. Με την παρήχηση του –λ- πολλῷ σάλῳ 

επιτείνει αυτή την αλλεπάλληλη σεισμική ταραχή της πόλης από τα δεινά . 

 

ΣΙΦ 162  ....τη σείσαν οι θεοί με σάλο  Η εικόνα παρμένη από τις 

θαλασσοταραχές και το καράβι που γίνεται έρμαιο τους, είναι λειτουργικό στοιχείο 

στο κατεξοχήν ναυτικό κοινό της Αθήνας. Αποδίδεται η διάσωση της πόλης στους 

Θεούς, ο Κρέοντας τους ευγνωμονεί και επομένως μας παρουσιάζεται θεοσεβής. Η 

Θεοσέβεια είναι επιφανειακή . 

 

Ζ πξψηε ζθελή πεξηιακβάλεη ηε ξήζε ηνπ Κξένληα, ε νπνία έρεη ηελ αθφινπζε δνκή : 

 Δηζαγσγή (162–174) Δπηγξακκαηηθή αλαθνξά ζηηο ζπκθνξέο πνπ έπιεμαλ ηελ πφιε 

θαη ηελ ζσηεξία ηεο ράξε ζηελ επέκβαζε ησλ ζεψλ. Ο λένο βαζηιηάο πξνζπαζεί λα 

απνζπάζεη ηελ εχλνηα ησλ επγελψλ ηεο Θήβαο (captatio benevolentiae) κε ηελ 

αλαθνξά ζηελ ηπθιή αθνζίσζε ηνπ Υνξνχ ζην ζξφλν ηεο Θήβαο, ηνλίδνληαο, 

παξάιιεια ηε  λνκηκφηεηα ηεο δηαδνρήο  (170-174). 

 Τπόζεζε Γηαθήξπμε ησλ αξρψλ δηαθπβέξλεζεο (175-191): Πξφηαμε ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπκθέξνληνο, θπξψζεηο ζε φζνπο ην αςεθήζνπλ, ηήξεζε ησλ αξρψλ απφ ηνλ ίδην ην 

βαζηιηά . 

 Απόδεημε Γηαηαγή – εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ αξρψλ (192-206): Πεξηέρεηαη 

ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ησλ αξρψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζηελ πξαθηηθή ηνπο 

εθαξκνγή, δηαηαγή ηνπ βαζηιηά ζρεηηθά κε ηελ ηαθή ηνπ Πνιπλείθε θαη Δηενθιή . 

 Δπίινγνο (207-210): Αλαθεθαιαίσζε θαη δηαβεβαίσζε γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ βαζηιηά 

λα ηεξήζεη ηηο αξρέο πνπ εμέζεζε . 
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ΣΙΦ 172 : ....με βέβηλο το χέρι μεταξύ τους. Η πρόθεση συν δίνει περισσότερη 

ζωντάνια και παραστατικότητα. Μιαρός θεωρείται ο άνθρωπος που σκότωσε και 

μόλυνε τα χέρια του με αίμα, συνδέεται δηλαδή με τις εγκληματικές πράξεις . 

 

ΣΙΦ 173 ...ἐγώ την εξουσία δικαιωματικά κατέλαβα: Γίνεται λόγος για την 

κληρονομική διαδοχή της βασιλείας . 

Με τη  χρήση πολλών προσωπικών αντωνυμιών και κτητικών του α΄ προσώπου ο 

οφοκλής ξεσκεπάζει την εγωπάθεια του Κρέοντα . 

 

ΣΙΦ 173 ......λόγω συγγενικών δεσμών με τους χαμένους:  Ο Κρέοντας δε λέει την 

αλήθεια, γιατί οι πιο στενοί συγγενείς των νεκρών ήταν οι γιοι τους . 

 

ΣΙΦ 175-177  ....παντός ...Με τη συχνή χρήση του πᾶς (στ.173-175-178-184), ο 

Κρέοντας επιχειρεί να δώσει απόλυτο κύρος σε αυτά που υποστηρίζει . 

...ψυχήν : ψυχικό σθένος, φρόνημα: αποφασιστικότητα, γνώμην: ιδέες. Η 

συσσώρευση των πολλών συνωνύμων στοιχείων του χαρακτήρα, από τη 

συναισθηματική στη διανοητική βαθμίδα, γίνεται για να δηλωθεί το όλο και 

αληθινό φρόνημα. Η ψυχή αναφέρεται στο συναισθηματικό μέρος, η γνώμη στο 

νοητικό, το φρόνημα και στο νοητικό και στο συναισθηματικό . Δραματική ειρωνεία, 

γιατί σε λίγο θα αποδειχτεί ότι η ισχυρογνωμοσύνη και η σκληρότητα του θα τον 

οδηγήσουν στην αποτυχία. 

 

ΣΙΦ 177 ..να ακονιστεί στην εξουσία και στο νόμο...Κοινός τόπος στην αρχαία 

ελληνική πολιτική σκέψη ότι η εξουσία αλλάζει τον άνθρωπο. Δηλώνεται η 

αντίληψη πως οι ικανότητες, ο χαρακτήρας και οι διαθέσεις του άρχοντα 

δοκιμάζονται και αποκαλύπτονται στον τρόπο που ασκεί την εξουσία . 

Με το να προβάλει μια τέτοια άποψη δείχνει μετριοφροσύνη η οποία είναι 

φαινομενική, αν επιστρέψουμε στον στίχο 173, όπου ο Κρέοντας δήλωνε με 

υπεροψία και αυταρχικότητα  "εγώ την εξουσία δικαιωματικά κατέλαβα " . 

 

 Παράλληλα ο ίδιος στίχος αποτελεί τραγική ειρωνεία. Γιατί η εξουσία θα δείξει 

πόσο κακός τύραννος είναι ο Κρέοντας . 

 

ΣΙΦ 178-181 Ο Κρέοντας αρχίζει τις προγραμματικές δηλώσεις. Παρουσιάζεται 

ατρόμητος και κάνει υπαινιγμό για τη διαταγή που έβγαλε για τον Πολυνείκη, που 

τη θεωρεί απόφαση άριστη χωρίς να φοβηθεί τίποτε και πως το έκαμε για να 

προστατέψει την πόλη . 

 

1η ΑΡΦΗ ΚΡΕΟΝΣΑ 

Γηαθήξπμε ησλ αξρψλ δηαθπβέξλεζεο (175-191): Πξφηαμε ηνπ θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο, θπξψζεηο 

ζε φζνπο ην αςεθήζνπλ, ηήξεζε ησλ αξρψλ απφ ηνλ ίδην ην βαζηιηά . 
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 Σραγική ειρωνεία. Ο Κρέοντας εμφανίζεται ως υπερασπιστής των ἀρίστων 

βουλευμάτων. Πως είναι δυνατό να υπερασπίζεται τις ορθές αποφάσεις, όταν το 

δικό του διάταγμα που απαγορεύει την ταφή ενός νεκρού, είναι ιερόσυλο ; 

 

2η ΑΡΦΗ ΚΡΕΟΝΣΑ 

ΣΙΦ 182-183 Είναι κακός πολίτης αυτός που βάζει το φίλο του σε ανώτερη μοίρα 

από την πατρίδα του , το ατομικό συμφέρον από το κοινωνικό . 

 Σραγική ειρωνεία. Σο μόνο που ενδιαφέρει τον Κρέοντα είναι να μη θαφτεί ο 

Πολυνείκης. Βάζει, δηλαδή, το ατομικό συμφέρον πάνω από το κοινωνικό. Από 

αντίδραση στο νεκρό Πολυνείκη, απαγορεύει την ταφή του – παραβιάζει τους 

θεϊκούς νόμους της ταφής – γίνεται υβριστής – προκαλεί την οργή των θεών – 

τιμωρείται παραδειγματικά. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΟΛΟΤΘΑ ΣΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΕ ΣΙ 

ΑΠΟΥΑΕΙ  ΣΟΤ. 

 

3η ΑΡΦΗ ΚΡΕΟΝΣΑ 

 ΣΙΦ 185-188. Προσωποποίηση. Ο Κρέοντας ταυτίζει τον εχθρό της πατρίδας με 

έναν δικό του εχθρό .  

 

4η ΑΡΦΗ ΚΡΕΟΝΣΑ 

ΣΙΦ 189-190 Τποστηρίζεται ως αντίληψη πολιτική εκείνη την εποχή η υπεροχή της 

πόλης έναντι των πολιτών της . 

 

 

ΣΙΦ 192 ....και νῦν.... Μετάβαση από τα γενικά στα συγκεκριμένα, από τη θεωρία 

στη πράξη . 

 

....ύμφωνα με αυτές τις αρχές . Αυτές οι αρχές κατά τον Κρέοντα είναι : 

 Καλός άρχοντας είναι αυτός που δε φοβάται να πάρει άριστες αποφάσεις . 

  Καλός άρχοντας είναι αυτός που προτάσσει το κοινωνικό – πολιτειακό 

συμφέρον έναντι του προσωπικού . 

Ζ ΠΟΛΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΑΠΟ ΟΛΟΤ 

ηε ζπλείδεζε ηνπ αξραίνπ Έιιελα ε πφιε είρε πξνηεξαηφηεηα θαη φρη ν πνιίηεο, 

ν νπνίνο απνθηνχζε ππφζηαζε, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή, ζην πιαίζην ηεο πφιεο 

θξάηνπο . 

Ζ ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ αλαγθψλ αιιά θαη ε εμαζθάιηζε κηαο αλψηεξεο 

πνηνηηθά δσήο είλαη αγαζά πνπ πξνζθέξεη ε πφιε, φηαλ επεκεξεί. Ζ 

εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

αηνκηθή επδαηκνλία. Σν φιν πξνεγείηαη ζαθψο ηνπ κέξνπο, γηαηί φπσο 

ππνζηεξίδεη θαη ν Αξηζηνηέιεο αλ θαηαζηξαθεί ην φιν δελ ζα ππάξρεη νχηε 

πφδη νχηε ρέξη. Αλ θαηαζηξαθεί ε πφιε δελ ζα ππάξρνπλ νη ζηνηρεηψδεηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηπρία ηνπ πνιίηε . 
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 Καλός άρχοντας είναι αυτός που συμπεριφέρεται στους εχθρούς της πόλης σαν 

να ήταν δικοί του εχθροί . 

 

 

ΣΙΦ 194-206 Αισθητή είναι η αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στα λόγια και τα 

έργα του Κρέοντα. Αφιερώνει τέσσερις περίπου στίχους για τον Ετεοκλή και εννιά 

για τον Πολυνείκη, και όχι τυχαία . 

       Για τον Ετεοκλή δε χρειαζόταν καμία διαταγή για να ταφεί και ούτε ήταν 

ανάγκη, γιατί είχε ήδη πραγματοποιηθεί. Σον περιλαμβάνει όμως στη διαταγή 

χάριν αντίθεσης προς τον Πολυνείκη . 

 

ΣΙΦ 198-206 Ο Κρέοντας παρουσιάζει τον Πολυνείκη ως εχθρό της πατρίδας, αφού 

ήρθε να καταστρέψει τη χώρα (βάρβαρος), να πυρπολήσει τους ναούς, τα αγάλματα 

και τα αφιερώματα (βέβηλος), θέλησε να αιματοκυλήσει την πόλη με εμφύλιο 

πόλεμο                      (αιμοσταγής), θέλησε να σύρει τους Θηβαίους στη δουλεία. 

Αποδίδει, λοιπόν, υπερβολικές,  κατηγορίες που και ο ίδιος ο Πολυνείκης δεν είχε 

φανταστεί .  

 

....να τον αφήσουν άθαπτο ... Η διαταγή του Κρέοντα θα αποτελέσει κριτήριο 

πολιτικής αφοσίωσης . Όσοι από τους Θηβαίους τολμήσουν να την παραβούν, θα 

είναι εχθροί της πόλης, άρα πολιτικοί αντίπαλοι και υπονομευτές της εξουσία του 

Κρέοντα . 

     Σο να μένει κανείς άταφος είναι μια απόφαση ασυνήθιστη πέρα από την 

παράδοση. Σην παρατυπία αυτή την ήξερε ο Κρέοντας, παρόλα αυτά φαίνεται ότι 

αντιμετωπίζει την προδοσία με πυγμή και θέλει αν την τιμωρήσει με την πιο 

μεγάλη αυστηρότητα . 

 

 

Γηαηαγή – εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ αξρψλ (192-210): Πεξηέρεηαη ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα 

ησλ αξρψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζηελ πξαθηηθή ηνπο εθαξκνγή, δηαηαγή ηνπ βαζηιηά ζρεηηθά 

κε ηελ ηαθή ηνπ Πνιπλείθε θαη Δηενθιή . 

Ο  ΚΡΔΟΝΣΑ  ΠΑΡΑΒΑΣΗ  ΣΗ ΑΠΟΛΤΣΗ  ΙΟΣΗΣΑ  ΣΟΤ  ΑΓΗ 

Δδψ ε θξαηηθή εμνπζία απαγνξεχεη ηελ ηαθή ελφο λεθξνχ, θαηαξγεί ηα αλζξψπηλα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπγγεληθέο ζρέζεηο. Απηφ απνηειεί ππέξβαζε, είλαη χβξηο ηνπ 

θξάηνπο θαη θπξίσο ηνπ Κξένληα πνπ ην εθπξνζσπεί. Ο Κξένληαο κε ην λα επεκβαίλεη 

ζην δήηεκα ηεο ηαθήο  "κπαίλεη ζε μέλα ρσξάθηα", κπαίλεη ζε κηα πεξηνρή φπνπ 

θπξηαξρνχλ νη ζενί, νη νπνίνη απαηηνχλ γηα φινπο ηνπο λεθξνχο ηελ ηαθή. Απηφ 

νλνκάδεηαη ΝΟΜΟ ΣΖ ΑΠΟΛΤΣΖ ΗΟΣΖΣΑ, πνπ θπξηαξρεί ζηνλ Άδε. 

Ο Κξένληαο, ινηπφλ, είλαη πβξηζηήο, ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ· ζηελ ηξαγσδία ε "ὕβξηο" 

ηηκσξείηαη κε θαηαζηξνθή απηνχ πνπ ηφικεζε λα ηελ δηαπξάμεη. 
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ΣΙΦ 207-210 αυτή είναι η θέληση μου : Ανακεφαλαίωση αρχών Κρέοντα . 

 

....δε θα τιμήσω τους άδικους από τους δίκαιους... Ο Κρέοντας, αφού έχει 

αμαυρώσει την εικόνα του Πολυνείκη, με τις κατηγορίες που του απέδωσε, 

προσπαθεί με ένα σόφισμα να δικαιολογήσει την απόφαση του. Αν οι δυο αδελφοί 

τιμηθούν εξίσου, τότε οι καλοί αδικούνται . 

 

......ό,τι σου αρέσει .... Η έμφαση βρίσκεται στο σοι : Υαίνονται καλά σε εσένα, όμως 

πιθανόν σε κάποιος άλλους όχι . 

Έτσι ενώ κρατάει μια παγερή επιφυλακτική στάση απέναντι στον Κρέοντα, 

φαινομενικά ο Φορός συμφωνεί με τα λεγόμενα του Κρέοντα και με τη 

προσφώνηση που του απευθύνει  

1. δείχνει την απεριόριστη υποταγή του και έτσι να απομονώσει την 

Αντιγόνη . 

2. Έμμεσα εκφράζει την επιφύλαξη της πλήρους αποδοχής, που 

προοικονομεί την μελλοντική  απομόνωση του Κρέοντα . 

3. Αποκρύπτει την κακή εντύπωση που του έκανε η προσφώνηση του 

Κρέοντα . 

 

 

ΣΙΦ 216 Ο Φορός ζητάει να αποφύγει κάθε ανάμειξη στο όλο ζήτημα· κάνει 

επίτηδες ότι δεν κατάλαβε και ισχυρίζεται ότι ορίζεται από τον Κρέοντα φύλακας 

του νεκρού.  

 

ΣΙΦ 217  Ο Κρέοντας διαλευκαίνει τα λόγια του, ενημερώνοντας το Φορό ότι 

υπάρχουν φύλακες που φυλούν το πτώμα. 

 Προοικονομία . Επισπεύδεται η είσοδος του φύλακα . 

Ο Φορός ζητάει από τον Κρέοντα να του αναθέσει ευθύνες . 

 

ΣΙΦ 219 Ο Κρέοντας τονίζει ότι χρειάζεται ουσιαστικά πολιτική κάλυψη, να 

υπερασπίσει ο Φορός τη διαταγή του. Ζητά ηθική συμπαράσταση ώστε να 

διασφαλιστεί το κύρος και η εκτέλεση της διαταγής . 

 

 ΣΙΦ 221-222 ...πολλές φορές τον άνθρωπο έφαγαν ελπίδες κέρδους...Με το 

γνωμικό που αποτελεί δίστιχη απάντηση του Κρέοντα έχουμε διπλή τραγική 

ειρωνεία,  

ΣΙΥ 211 – 222 ηε ζηηρνκπζία κεηαμχ Κξένληα – Υνξνχ  ν Υνξφο εθθξάδεη ηελ 

ππνηαγή ηνπ ζην βαζηιηά θαη αλαγλσξίδεη ηε βαζηιηθή εμνπζία θαη ηελ απεξηφξηζηε 

δχλακε ηνπ Κξένληα. Δθθξάδεη ηελ αδπλακία ηνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε θχιαμε ηνπ 

λεθξνχ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ν Υνξφο δελ παίξλεη ζέζε ζηα γεγνλφηα, νχηε ηα 

επηθξίλεη νχηε ηα επηδνθηκάδεη. Δίλαη πεξηζζφηεξν θαλεξή ε αλνρή ηνπ παξά ε 

έγθξηζε  
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 Διότι πιστεύει ότι ο δράστης θα είναι άνδρας, ενώ το κοινό γνωρίζει ότι είναι η 

Αντιγόνη . 

 Πιστεύει ότι το κίνητρο θα είναι το χρήμα, ενώ το κοινό γνωρίζει ότι η ταφή 

έγινε με κίνητρο το χρέος και την αγάπη . 

Με τα λόγια αυτά ο οφοκλής επιχειρεί να ντύσει τον Κρέοντα με ένα τυραννικό 

μανδύα. Ο τύραννοι πίστευαν ότι η ανυπακοή παρακινούνταν μόνο με το χρήμα. 

Σο χρήμα κατά τους τυράννους, ήταν το μέσο που δελέαζε τους πολίτες να 

παίρνουν μέρος σε συνωμοτικές δραστηριότητες κατά της κρατικής εξουσίας . 

 

 

ΔΕΤΣΕΡΗ ΚΗΝΗ  (στιχ. 223-331)  

ΕΝΟΣΗΣΕ: 

1. στιχ. 223-248 Α΄ λόγος φύλακα και σύντομος διάλογος με τον Κρέοντα· 

αποκάλυψη της τρομερής είδησης. 

2. στιχ. 249-277  Β΄ λόγος φύλακα  

3. στιχ. 278- 279 Παρέμβαση χορού που πυροδοτεί έκρηξη οργής στον 

Κρέοντα. 

4. στιχ. 280-314  Ρήση Κρέοντα, αντίδραση του στα γεγονότα. 

5. στιχ. 315-331  Διάλογος Κρέοντα – Υύλακα  

 

Ο Υύλακας εισέρχεται στη σκηνή από την αριστερή πάροδο . 

ΔΡΑΜΑΣΙΚΟ ΑΠΡΟΟΠΣΟ : Η απρόσμενη είσοδος του Υύλακα και η δυσάρεστη 

είδηση της ταφής του Πολυνείκη δημιουργεί ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΑ . 

Αριστοτεχνικά ο οφοκλής μιμείται το φόβο, τη διστακτικότητα, την ανησυχία 

του στο περπάτημα του, τις χειρονομίες, την έκφραση του. Με φόβο για τις πιθανές 

κυρώσεις σε βάρος του, αποκαλύπτει την τρομερή είδηση. Εντυπωσιακή είναι η 

περιγραφή του φύλακα σε ζωντάνια και αμεσότητα, φυσικότητα και χάρη. Μέσα 

από τις αντιδράσεις των φυλάκων φαίνεται η ευθυνοφοβία και η δειλία τους . 

 

ΣΙΦ 226 ..γυρόφερνα και κοντοστάθηκα... Δηλώνεται η αναποφασιστικότητα του 

Υύλακα με τρόπο κωμικό . 

 

ΣΙΦ 227 η ψυχούλα μου το λεγε . Αφέλεια και φλυαρία του Υύλακα με το διάλογο 

του προς την ψυχή του . 

 

ΣΙΦ 228-230 Οι μικρές, κοφτές προτάσεις, οι αλλεπάλληλες ερωτήσεις εκφράζουν 

τη σύγκρουση των προσωποποιημένων σκέψεων του Υύλακα.  

 

ΣΙΦ.232-236-240-243-277-323  Λόγοι παροιμιακοί, που χρησιμοποιούνται από 

απλούς ανθρώπους. Με αυτά τα γνωμικά ο Υύλακας αλαφρώνει το βάρος της 

αγωνίας και του φόβου . 

 

http://www.nea-simboli.gr/


σηήξνο  Γηφο  40 & Τςειάληνπ  149  

        www.nea-simboli.gr                          2104100055-56 

 

- 35 - 

 

ΣΙΦ 234 ...σοί... Αποδίδει φιλοφρόνηση προς τον Κρέοντα από  φόβο και διάθεση 

κολακείας . 

 

ΣΙΦ 238-240 ..ὁ  δρῶν .. Αυτό που ενδιαφέρει τον Υύλακα είναι η εξασφάλιση της 

ζωής του. Θέλει πρώτα να σχηματίσει ο Κρέοντας την άποψη ότι  δεν ευθύνεται ο 

Υύλακας για την ταφή. 

 

 Επιβράδυνση . Μέσα από τις αοριστίες και τις υπεκφυγές του Υύλακα 

επιτείνεται η περιέργεια του κοινού, ενώ ταυτόχρονα αυτές προκαλούν θυμό και 

αγανάκτηση στον Κρέοντα.   

 243 ....τά δεινά .... Δίσημο. Για το Υύλακα η τιμωρία του, ο θάνατος που φοβόταν 

ότι θα του επιβάλει ο Κρέοντας. Σο κοινό, όμως, ως δεινά καταλαβαίνει την 

ανακοίνωση του Υύλακα για την ταφή, πράγμα που θα δημιουργήσει κάποιο φόβο 

στον Κρέοντα . 

ΣΙΦ 244 Αυτή η μακρολογία, φλυαρία του Κρέοντα εκνευρίζει τον Κρέοντα, ο 

οποίος χάνει την υπομονή του και οργισμένος διατάζει να του πει ό,τι είναι να του 

πει και να φύγει . 

 

...θα μιλήσεις τέλως πάντων ...Έκδηλη η ανυπονησία του Κρέοντα . 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΣΗ ΕΙΔΗΗ ΣΗ ΣΑΥΗ 

ΣΙΦ 245-247 Εικονική ταφή . Απλό πασπάλισμα του νεκρού με χώμα, που 

αναπλήρωνε την κανονική ταφή . Με αυτό τον τρόπο απέφευγαν το μίασμα . 

 

...τον πασπάλισε < ράντισε.....Οι αναφορές του Υύλακα στα καθιερωμένα 

"συνοδευτικά" της ταφής αποτελούν υπαινιγμούς ότι ο Κρέοντας δεν έκανε καλά 

που αποφάσισε να μην ταφεί ο Πολυνείκης. Αυτή την έμμεση μομφή δεν την 

αντιλαμβάνεται ο Κρέοντας . 

 

 

......ποιος άνδρας.... Σραγική ειρωνεία. Ο Κρέοντας δεν υποψιάζεται ότι μπορεί 

μια γυναίκα να κάνει την ταφή . Δείχνει ακριβώς πόσο μακριά βρίσκεται ο 

Κρέοντας από την αλήθεια .  

 

ΠΟΙΑ Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΕΙΔΗΗ ΣΗ ΣΑΦΗ ΣΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ 

ΣΡΑΓΩΔΙΑ ; 

Σν θνηλφ πιεξνθνξείηαη φηη έγηλε ε ηαθή .Έηζη ε εμέιημε ηνπ κχζνπ ζπληειείηαη 

κε κηα δξαζηηθή ψζεζε, αθνχ ε δηαηαγή ηνπ Κξένληα παξαβηάζηεθε πξηλ θαιά 

θαιά ζβήζεη ν απφερνο ηεο εμαγγειίαο : 

 πξνθαιεί  αλαθνχθηζε ζηνλ αθξναηή κηα θαη ε αλφζηα απφθαζε ηνπ 

Κξένληα δε ιεηηνπξγεί πηα ελαληίνλ ηνπ λεθξνχ .  

 Παξάιιεια αλνίγεη έλαο λένο θχθινο αγσλίαο γηα ηελ ηχρε ηεο Αληηγφλεο , 

ηεο νπνίαο ε δξάζε ζχληνκα ζα απνθαιπθζεί .  
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ΣΙΦ 249 – 277 Ό,τι λέει ο Υύλακας από αυτό το σημείο , αποτελεί την κυρίως 

αφήγηση, την καθαρώς περιγραφική ρήση και περιλαμβάνει 60 περίπου στίχους . 

Κύριο χαρακτηριστικό της αφήγησης είναι ότι  

1. ο φύλακας αδιαφορεί για την ταφή και ενδιαφέρεται μόνο για την 

προσωπική του σωτηρία.  

2. Μερικές φορές άμεσα η έμμεσα προσπαθεί να αποσείσει κάθε ευθύνη 

δική του.  

3. Έμμεσα χαρακτηρίζει το διάταγμα του Κρέοντα και την απαγόρευση 

ταφής του πτώματος του Πολυνείκη πράξη προσβλητική και υβριστική.  

4. Παρουσιάζει τα γεγονότα με τρόπο που να δηλώνουν ότι έγινε κάτι που 

ξεπερνά τα ανθρώπινα μέτρα, την ανθρώπινη λογική.  

 υγκεκριμένα το έδαφος δεν ήταν σκαμμένο,  

 δεν βρέθηκαν ίχνη από άμαξα,  

 ο δράστης δεν άφησε ίχνη,  

 ο νεκρός ήταν πασπαλισμένος με σκόνη,  

 δεν υπήρχαν ίχνη από ζώα που κατασπάραξαν τον Πολυνείκη. 

 

"Με αυτές τις αφηγήσεις ο Σοφοκλής θέτει σε ενέργεια τον μηχανισμό λειτουργίας 

των απεικονιστικών δυνατοτήτων της φαντασίας του θεατή (φλας μπακ), 

ώστε να προκαλέσει αναπαράσταση, με το άκουσμα του να 

μεταστοιχειώνεται αυτόματα σε εικόνες και η ψυχή του θεατή να  

"μεταφράζει" τις λέξεις σε μορφές εσωτερικής οράσεως. Για αυτό και  λόγος 

είναι παραστατικός ..... Εξωθείται η φαντασία να αναπλάσει τα λόγια του 

ηθοποιού..... (με τον τρόπο αυτό) ο θεατής γίνεται συντελεστής της δραματικής 

λειτουργίας"  (Σ. Λιγνάδης, Σο ζώον και το τέρας). 

 

ΣΙΦ 256 λεπτή σκόνη .... την αρχαιότητα, αν κάποιος συναντούσε άταφο σώμα, 

είχε τη θρησκευτική υποχρέωση να το καλύψει με ελαφρό στρώμα χώματος. 

Διαφορετικά ήταν ασεβής και μιασμένος . 

 

 ΣΙΦ 257-258 Η συσσώρευση των αρνήσεων απενοχοποιούν το Υύλακα, 

ενδυναμώνουν την αθωότητα του και επιτείνουν το μυστήριο μέσα από την 

υπερβολή του ρήματος ἠφάνιστο . 

 

 ΣΙΦ 263 :Δίσημο : α) ότι οι άλλοι δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν και 

επομένως ο ένοχος έφευγε  β) Ο καθένας αρνιόταν ότι ήξερε . 

 

ΣΙΦ 259-275 Ο οφοκλής δίνει μια ατμόσφαιρα όπου όλοι θεωρούνται ένοχοι, αλλά 

κανείς δεν αποδεικνύεται· κυριαρχεί ο φόβος και η προσπάθεια του καθενός να 

σωθεί, υπάρχει σύγχυση, έλλειψη αυτοσυγκράτησης, αμηχανία που θα οδηγήσει 

στην απελπισία. 
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ΣΙΦ 278-279 ....θεόσταλτο .. Ο Φορός αποδίδει προς στιγμήν την ταφή προς τους 

Θεούς, αφού άκουσε το μυστηριώδη τρόπο της ταφής .Δίνει έτσι μια διέξοδο, 

τακτοποιεί ανώδυνα τους πάντες. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι ο Φορός στο βάθος 

θεωρεί τη διαταγή του Κρέοντα άδικη. το σημείο αυτό παρεμβαίνει ο Φορός και 

διατυπώνει την υπόνοια στον Κρέοντα ότι η ταφή του Πολυνείκη ήταν πράξη και 

έργο των θεών. Αυτή η παρέμβαση είναι πολύ σημαντική για την εξέλιξη του 

μύθου, γιατί με αυτά τα λόγια ο Φορός  

 δεν αποδοκιμάζει τον Κρέοντα,  

 αλλά έμμεσα αποδοκιμάζει την απόφαση του Κρέοντα να μην θάψει τον 

Πολυνείκη, επειδή είναι ιερόσυλη και ανοσία.  

 

υγκεκριμένα με αυτήν την παρέμβαση ο Φορός  

1. δίνει μία θεολογική ερμηνεία στο περιστατικό και προβάλλει την πίστη και 

τον θρησκευτικό σεβασμό του.  

2. Έμμεσα αποδοκιμάζει το διάταγμα του Κρέοντα.  

3. Επιδοκιμάζει την άποψη του φύλακα για το υπερφυσικό χαρακτήρα της 

ταφής,  

4. εξυπηρετείται η οικονομία του δράματος, γιατί δίδεται στον Κρέοντα η 

αφορμή να ξεσπάσει στον Φορό και να φέρει στην επιφάνεια το αληθινό 

προσωπείο του, τον αληθινό του χαρακτήρα. 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

1. Προετοιμάζεται έντεχνα από τον ποιητή η σύγκρουση της Αντιγόνης και του 

Κρέοντα. τον πρόλογο είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε μια δυναμική, 

αποφασιστική, αδιάλλακτη γυναίκα, που δε δειλιάζει να εκτελέσει το χρέος 

της αψηφώντας τις συνέπειες. το επεισόδιο αυτό ο Κρέοντας παρουσιάζεται 

ανυποχώρητος, δυναμικός . 

2. Διαγράφεται το ήθος του Φορού: Οι γέροντες βρίσκονται σε τραγικό αδιέξοδο 

: Γνωρίζουν ότι η πράξη του Κρέοντα, ωστόσο είναι υποχρεωμένοι να 

υποταχθούν στη θέληση του βασιλιά. Παρουσιάζονται, αρχικά, ουδέτεροι, 

θεοσεβείς, υπάκουοι  

3. Φαρακτηριστικά φύλακα: Απλοϊκός, αφελής, μοιρολάτρης με διάθεση 

θυμοσοφική, αυθάδης, ατομιστής, κουτοπόνηρος, διστακτικός, φλύαρος . 

4. Σα πρόσωπα που μέχρι τώρα έχουν σκιαγραφηθεί παρουσιάζουν έντονα 

χαρακτηριστικά: Αντιγόνη= τολμηρή, Ισμήνη = δειλή, Κρέοντας = τυραννικός, 

Φορός = πειθήνιος, Υύλακας = ατομιστής .  

 

ΣΗΥ 264    "ΒΆΖΩ ΣΟ ΥΈΡΘ ΜΟΤ ΣΗ ΦΩΣΘΆ ......" 

πάληα βξίζθνπκε ηέηνηνπ είδνπο ζενθξηζίεο . 

Πξφθεηηαη γηα έλα παλάξραην ηξφπν βεβαίσζεο ηεο αιήζεηαο. ηελ πεξίπησζε 

ακθηβνιηψλ γηα ηελ ελνρή θάπνηνπ ν έλνρνο θξαηνχζε ζηα ρέξηα ηνπ ππξσκέλα θνκκάηηα 

απφ ζίδεξν ή πεξπαηνχζε πάλσ ζηα θάξβνπλα !!  
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Α΄  ΣΑΙΜΟ  (στιχ. 332 - 375 ) 

Πρίν καλά καλά ο Κρέοντας ανακοινώσει την 

απόφαση του να μην ταφεί ο Πολυνείκης, ένας 

πανικόβλητος φύλακας του νεκρού αναγγέλλει 

την ταφή του Πολυνείκη, που έγινε με έναν 

μυστηριώδη τρόπο, που κάνει τον Φορό να 

αναρωτηθεί μήπως είναι έργο των θεών, ενώ ο 

Κρέοντας το αποδίδει σε συνομωσία . 

Ο Φορός μόνος του πια, αφού ο Κρέοντας και ο Υύλακας εγκατέλειψαν τη 

σκηνή, τραγουδάει το πρώτο στάσιμο, στη διάρκεια του οποίου εκδηλώνει τον 

θαυμασμό του με έναν ύμνο στον άνθρωπο – επουλώνοντας προς στιγμή την 

ταραγμένη ατμόσφαιρα από την είδηση της ταφή του Πολυνείκη . 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Ο Φορός εκθειάζει τη δύναμη και την επινοητικότητα του ανθρώπου, γιατί με 

αυτές δάμασε τα δυο μεγαλύτερα στοιχεία του κόσμου, τη θάλασσα και τη 

στεριά · αλλά δε σταμάτησε μόνο εκεί. Τπέταξε και τα έμψυχα όντα, ώστε να τα 

θέσει στην υπηρεσία του (άλογο – ταύρο) 

Ο άνθρωπος προβάλλεται από το Φορό ως επινοητής των πολιτικών και 

κοινωνικών αξιών και θεσμών, της γλώσσας ως μέσου επικοινωνίας, της 

κοινωνικής του συμβίωσης και της τέχνης της προστασίας του απέναντι στις 

φυσικές αντιξοότητες, της τέχνης της θεραπείας από τις ασθένειες. Σο μόνο που 

δεν μπόρεσε να δαμάσει είναι ο θάνατος. 

Ο Φορός δε κρύβει το θαυμασμό του για την ανθρώπινη τόλμη και τη σοφία που 

τον συνοδεύουν, μόνο που δεν τις χρησιμοποιεί πάντοτε για το καλό. Όταν τηρεί 

τους νόμους είναι καλός πολίτης και δοξάζει την πολιτεία που ζει, όχι όμως και 

όταν από θράσος τους παραβαίνει. 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
Σο πρώτο στάσιμο είναι ένας ΤΜΝΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤ, καθώς παρουσιάζει τη 

μεγαλειώδη πορεία του ανθρώπου διαμέσου των αιώνων. 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ 

1. Κυριαρχία υγρού στοιχείου και γης: Προβάλλεται η πάλη του ανθρώπου με τη θάλασσα 

(ναυσιπλοΐα) και με τη γη (γεωργία). 

2. Κατάκτηση έμψυχων όντων: με θαυμάσιες εικόνες παρουσιάζεται η αναμέτρηση του 

ανθρώπου με τον άγριο ζωικό κόσμο. 

3. Δημιουργία πολιτισμού: Μετά τις υλικές κατακτήσεις σειρά έχουν οι πνευματικές 

επιτεύξεις, οι επιστημονικές ανακαλύψεις που δημιουργούν τον ανθρώπινο πολιτισμό, 

γλώσσα (φθέγμα), σκέψη (ανεμόεν φρόνημα), παιδεία. 

4. Κοινωνική κι πολιτική δραστηριότητα του ανθρώπου. Η κορυφαία επιτυχία του ανθρώπου 

ήταν η δημιουργία και σύσταση κοινωνίας και η οργάνωση αυτής με τη βοήθεια των 

νόμων. Οι νόμοι θέτουν ένα όριο στη δράση του ανθρώπου είτε είναι ανθρώπινοι είτε 
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θεϊκοί· αυτοί ρυθμίζουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου και καθορίζουν την αξία του 

(άπολις – υψίπολις). 

5. Ένα μόνο δεν μπόρεσε ο άνθρωπος να υποτάξει : το θάνατο. 

 

ΣΙ ΦΕΗ ΕΦΟΤΝ ΟΛΑ ΑΤΣΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΘΕΗ ΣΗ ΣΡΑΓΨΔΙΑ ; 

Εκ πρώτης όψεως το Α΄ στάσιμο δε σχετίζεται νοηματικά ούτε με τα προηγούμενα ούτε με τα 

επόμενα. Γεννάται το ερώτημα, γιατί το χρησιμοποιεί ο οφοκλής και τι θέλει μέσω αυτού να 

δείξει. 

 Με αυτό το χορικό ο οφοκλής χρωματίζει το παράδοξο της ανθρώπινης φύσης που 

πλαισιώνεται από αντιθέσεις και έχει τη δυνατότητα να κάνει μεγάλο καλό και με την 

ίδια ευκολία να κάνει και μεγάλο κακό. Αυτό, λοιπόν, το νόημα δηλώνεται εύστοχα 

στους στιχ. 365-371.  

υγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι ενώ υπάρχουν νόμοι που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά του 

πολίτη (καλό), υπάρχουν πολίτες που τους παραβιάζουν ανατρέποντας την κοινωνική ειρήνη 

(κακό). 

Αυτή η θεωρία δεν αναφέρεται στον Κρέοντα. Ο Κρέοντας μπορεί να έχει καταπατήσει τους 

θεϊκούς νόμους, αλλά σίγουρα δεν έχει καταπατήσει τους νόμους της χώρας. Ο Φορός 

αναφέρεται στο πρόσωπο που «τόλμησε- στιχ 371» και ακόμη δεν εξακριβώθηκε η ταυτότητα 

του, είναι με το μέρος του Κρέοντα και επαναλαμβάνει ό,τι αυτός είχε υποστηρίξει στο στιχ. 191, 

περί πειθαρχίας. 

 Προετοιμάζει τη σύγκρουση Αντιγόνης – Κρέοντα. 

 

ΕΠΙΔΡΑΕΙ 

Σα παραπάνω νοήματα αντικατοπτρίζουν το πολιτικό, κοινωνικό, ιστορικό, πνευματικό κλίμα 

του 5ου αιώνα, όταν εμφανίζεται η σοφιστική κίνηση που ταράζει τα λιμνάζοντα νερά της 

Αθήνας.  
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Ζ  ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ  ΠΟΡΔΗΑ  ΣΟΤ  ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΔΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
 

 Ο Ηζίοδος ζηο έργο ηοσ "Ἔργα και Ἡμέρες" (109-201) 

παξνπζηάδεη κηα απαηζηόδνμε ζηάζε απέλαληη ζηε δσή. Σν 

αλζξώπηλν γέλνο παξνπζηάδεηαη από ηνλ Ηζίνδν λα εθθπιίδεηαη 

εμαθνινπζεηηθά ζε ηέζζεξα δηαδνρηθά γέλε, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 

ηέζζεξα κέηαιια από ηα επγελέζηεξα ζηα πην επηειή: ρξπζό – 

άξγπξν – ραιθό – ζίδεξν. Οη ζενί έπιαζαλ πξώηα ηε ρξπζή γεληά 

ζλεηώλ· ύζηεξα έπιαζαλ ην αζεκέλην γέλνο πνπ ην εμνιόζξεπζε ν 

Δίαο. Αθνινύζεζε ην ράιθηλν γέλνο πνπ θαηαζηξάθεθε από ηε 

δηρόλνηα, ην ηέηαξην, ησλ εξώσλ, πνπ ην εμνιόζξεπζαλ νη πόιεκνη 

. 

 ην οθοκλή πξνβάιιεηαη κηα αηζηόδνμε ζηάζε απέλαληη ζηε 

δσή. Ο νθνθιήο πηζηεύεη ζηελ πξόνδν θαη ηελ εμέιημε θαη όρη 

ζηνλ εθθπιηζκό θαη ζηελ πηώζε ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο. Η πξόνδνο 

απηή απνδίδεηαη ζηελ πξσηνβνπιία, ηελ απηελέξγεηα ηνπ αλζξώπνπ, 

πνπ ζηα κάηηα ηνπ νθνθιή  θαληάδεη  απηνδύλακνο. 

 Καη ν Εσριπίδης ζηηο "Ικέηιδες" (ζηηρ 195) θαη ν Αιζτύλος 

ζηνλ "Προμηθέα Δεζμώηη" (ζηηρ. 442-506) πηζηεύνπλ ζηελ πξόνδν 

θαη ηελ εμέιημε θαη όρη ζηνλ εθθπιηζκό θαη ζηελ πηώζε ηνπ 

αλζξώπηλνπ  γέλνπο. Αμηνπξόζεθην είλαη πσο ζε απηή ηελ αλέιημε 

ηνπ αλζξώπνπ ζεκαληηθή είλαη ε βνήζεηα πνπ δέρεηαη από κηα άιιε 

δύλακε. Ο Επξηπίδεο ηελ απνδίδεη ζε θάπνηα ζεία παξέκβαζε, ελώ 

ν Αηζρύινο ζηελ επελέξγεηα (επηξξνή) θάπνηνπ ππεξάλζξσπνπ 

δαζθάινπ, ηνπ Πξνκεζέα . 

 Ο οθοκλής παξνπζηάδεη ηνλ άλζξσπν θαη σο "πνιηηηθόλ δώνλ" 

ηνλ βάδεη λα δεη ζε νξγαλσκέλε θνηλσλία θαη ε παξνπζία ηνπ κέζα 

ζε απηήλ είλαη ζέκα εζηθήο επηινγήο : Γίλεηαη "ἄπνιηο", αλ δε 

ζέβεηαη ην θαιό . 

 Απηό ην ηειεπηαίν ζπκίδεη έληνλα ηε ζεσξία ηνπ "Πρωηαγόρα", 

όπσο καο ηελ παξαδίδεη ν Πλάηωνας ζηνλ νκώλπκν δηάινγν, όπνπ, 

ηειηθώο, γηα λα δηαηεξεζεί ε θνηλσληθή ζπκβίσζε ν Δίαο έζηεηιε 

ηνλ Εξκή, ν νπνίνο κνίξαζε ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο Δίθε θαη 

Αηδώ, δηθαηνζύλε θαη ζεβαζκό. Εδώ έγθεηηαη θαη ε δηαθνξά ηνπ 

νθνθιή από ηνλ Πξσηαγόξα, θαζώο ν πξώηνο ζέιεη ηνλ άλζξσπν 

αλεμάξηεην θαη απηνδύλακν, ν δεύηεξνο εμαξηεκέλν από ηε ζεία 

βνύιεζε. 
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Κξέσλ ζὲ δή, ζὲ ηὴλ λεύνπζαλ εἰο πέδνλ 

θάξα,θὴο ἢ θαηαξλεῖ κὴ δεδξαθέλαη ηάδε· 

Ἀληηγόλε θαὶ θεκὶ δξᾶζαη θνὐθ παξλνῦκαη 

ηὸ κή. 

Κξέσλ ζὺ κὲλ θνκίδνηο ἂλ ζεαπηὸλ ᾖ ζέιεηο 

ἔμσ βαξείαο αἰηίαο ἐιεύζεξνλ· 445 

ζὺ δ᾽ εἰπέ κνη κὴ κθνο, ἀιιὰ ζπληόκσο, 

ᾔδεζζα θεξπρζέληα κὴ πξάζζεηλ ηάδε; 

 

Ἀληηγόλε ᾔδε· ηί δ᾽ νὐθ ἔκειινλ; ἐκθαλ 

γὰξ ἦλ. 

Κξέσλ θαὶ δη᾽ ἐηόικαο νύζδ᾽ὑπεξβαίλεηλ 

λόκνπο; 

Ἀληηγόλε νὐ γάξ ηί κνη Εεὺο ἦλ ὁ θεξύμαο 

ηάδε,νὐδ᾽ ἡ μύλνηθνο  

ηλ θάησ ζελ Γίθε 

ηνηνύζδ᾽ ἐλ ἀλζξώπνηζηλ ὥξηζελ λόκνπο. 

νὐδὲ ζζέλεηλ ηνζνῦηνλ ᾠόκελ ηὰ ζὰ 

θεξύγκαζ᾽, ὥζη᾽ ἄγξαπηα θἀζθαι ζελ 

λόκηκα δύλαζζαη ζλεηὸλ ὄλζ᾽ ὑπεξδξακεῖλ. 455 

νὐ γάξ ηη λῦλ γε θἀρζέο, ἀιι᾽  

ἀεί πνηε δῆ ηαῦηα, θνὐδεὶο νἶδελ ἐμ ὅηνπ 

᾽θάλε. 

ηνύησλ ἐγὼ νὐθ ἔκειινλ, ἀλδξὸο νὐδελὸο 

θξόλεκα δείζαζ᾽, ἐλ ζενῖζη ηὴλ δίθελ 

δώζεηλ· γὰξ ἐμῄδε  

ζαλνπκέλε, ηί δ᾽ νὔ; 460 

θεἰ κὴ ζὺ πξνὐθήξπμαο. εἰ δὲ ηνῦ ρξόλνπ 

πξόζζελ ζαλνῦκαη,  

θέξδνο αὔη᾽ ἐγὼ ιέγσ. 

ὅζηηο γὰξ ἐλ πνιινῖζηλ ἐο ἐγὼ θαθνῖο 

δῆ, πο ὅδ᾽ Οὐρὶ θαηζαλὼλ θέξδνο θέξεη; 

νὕησο ἔκνηγε ηνῦδε ηνῦ κόξνπ ηπρεῖλ 465 

παξ᾽ νὐδὲλ ἄιγνο· ἀιι᾽ ἄλ, εἰ ηὸλ ἐμ ἐκο 

κεηξὸο ζαλόλη᾽ ἄζαπηνλ ἠλζρόκελ λέθπλ, 

θείλνηο ἂλ ἤιγνπλ· ηνῖζδε δ᾽ νὐθ 

ἀιγύλνκαη.ζνὶ δ᾽ εἰ δνθ λῦλ κξα δξζα 

ηπγράλεηλ, ζρεδόλ ηη κώξῳ κσξίαλ 

ὀθιηζθάλσ. 470 

Υνξόο δεινῖ ηὸ γέλλεκ᾽ ὠκὸλ ἐμ ὠκνῦ 

παηξὸο ηο παηδόο. εἴθεηλ δ᾽ νὐθ ἐπίζηαηαη 

θαθνῖο. 

 

Κξέσλ ἀιι᾽ ἴζζη ηνη ηὰ ζθιήξ᾽ ἄγαλ 

θξνλήκαηα πίπηεηλ κάιηζηα, θαὶ ηὸλ 

ἐγθξαηέζηαηνλ ζίδεξνλ ὀπηὸλ ἐθ ππξὸο 

πεξηζθει ἂλ εἰζίδνηο ζξαπζζέληα θαὶ 

ῥαγέληα πιεῖζη᾽ ·ζκηθξῶ ραιηλῶ δ᾽ νἶδα 

ηνὺο ζπκνπκέλνπο ἵππνπο θαηαξηπζέληαο·  
 

ΚΡ. ε ζέλα, ζε εζέλα κηιάσ, πνπ ζθχβεηο θάησ 

ην θεθάιη, νκνινγείο ή αξλείζαη φηη ην έθαλεο ;  

ΑΝ. Καη νκνινγψ φηη ην έθαλα θαη δελ ην 

αξλνχκαη . 

ΚΡ. Δζχ κπνξείο λα παο, φπνπ ζέιεηο, ειεχζεξνο, 

απαιιαγκέλνο απφ ηε βαξηά θαηεγνξία · θαη εζχ 

πεο κνπ φρη κε πνιιά ιφγηα αιιά ζχληνκα, 

γλψξηδεο φηη είρε δηαθεξπρζεί λα κελ θάλεη θαλείο 

απηά ;  

ΑΝ. Σν γλψξηδα· πσο κπνξνχζα λα κελ ην μέξσ ; 

Ήηαλ θαλεξά ζε φινπο . 

ΚΡ. Καη πάιη ηφικεζεο λα παξαβαίλεηο απηνχο 

εδψ ηνπο λφκνπο ;  

ΑΝ. Ναη γηαηί δελ ήηαλ ν Γίαο απηφο πνπ είρε 

θεξχμεη απηά ζε εκέλα, νχηε ε Γίθε πνπ θαηνηθεί 

καδί κε ηνπο ζενχο ηνπ θάησ θφζκνπ φξηζε 

ηέηνηνπο λφκνπο κέζα ζηνπο αλζξψπνπο,  

νχηε κπνξνχζα λα θαληαζηψ φηη ηα δηθά ζνπ 

θεξχγκαηα έρνπλ ηφζε δχλακε ψζηε λα κπνξείο 

εζχ αλ θαη ζλεηφο λα ππεξληθήζεηο ηνπο άγξαθνπο 

θαη απαξαζάιεπηνπο λφκνπο ησλ ζεψλ. Γηαηί δελ 

ππάξρνπλ απηά ζήκεξα θαη ρζεο, αιιά έρνπλ 

αηψληα ηζρχ θαη θαλείο δελ μέξεη απφ πφηε 

θαλήθαλ. Δγψ δελ είρα θακία δηάζεζε απφ θφβν 

γηα ηελ αιαδνλεία ελφο αλζξψπνπ λα ηηκσξεζψ 

κπξνζηά ζηνπο ζενχο γη απηά. Γηαηί ήμεξα πσο ζα 

πεζάλσ. Πσο φρη;   

Καη αλ αθφκα εζχ δελ είρεο βγάιεη ηε δηαηαγή ζνπ.  

Κη αλ πξφθεηηαη λα πεζάλσ πξηλ απφ ηελ ψξα κνπ, 

εγψ απηφ ην ζεσξψ θέξδνο .  

γηαηί φπνηνο παίδεη ζε κεγάιε δπζηπρία, φπσο εγψ, 

πσο απηφο δελ είλαη θεξδηζκέλνο, αλ πεζάλεη;   

Έηζη θη εκέλα θαζφινπ δε κε ιππεί λα ππνζηψ 

απηφλ ην ζάλαην. Αλ φκσο αλερφκνπλ γηα ηνλ 

αδειθφ κνπ, κεηά ην ζάλαηφ ηνπ, λα κείλεη άηαθν 

ην πηψκα ηνπ, γηα εθείλν ζα ιππφκνπλ. Γηα απηά 

εδψ φκσο δε ιππάκαη. Κη αλ ζνπ θαίλνκαη ηψξα 

πσο ηπραίλεη λα θάλσ αλνεζίεο ίζσο ζεσξνχκαη 

αλφεηε απφ έλαλ αλφεην.      

 ΥΟ. Ο ραξαθηήξαο ηεο θφξεο δείρλεη πσο είλαη 

ζθιεξφο (γηαηί ηνλ θιεξνλφκεζε) απφ ζθιεξφ 

παηέξα, θαη δε γλσξίδεη λα ππνρσξεί ζηηο 

ζπκθνξέο . 

ΚΡ. Μάζε φκσο φηη ηα πην αιχγηζηα  θξνλήκαηα 

ζπρλά ηαπεηλψλνληαη, θαη ην πην ηζρπξφ ζίδεξν, 

φηαλ ππξαθησζεί ζηε θσηηά ψζηε λα γίλεη 

άθακπην, ζα δεηο ηηο πην πνιιέο θνξέο λα ζπάεη θαη 

λα γίλεηαη θνκκάηηα. Καη μέξσ πψο ηα αγξηεκέλα 

άινγα δακάδνληαη κε κηθξφ ραιηλάξη. 
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νὐ γὰξ ἐθπέιεη θξνλεῖλ κέγ᾽ ὅζηηο δνῦιόο 

ἐζηη ηλ πέιαο. αὕηε δ᾽ ὑβξίδεηλ κὲλ ηόη᾽ 

ἐμεπίζηαην,λόκνπο ὑπεξβαίλνπζα ηνὺο 

πξνθεηκέλνπο· 

ὕβξηο δ᾽ἥδε δεπηέξα, , ἐπεὶ δέδξαθελ, 

ηνύηνηο ἐπαπρεῖλ θαὶ δεδξαθπῖαλ γειᾶλ. 

ἦ λῦλ ἐγὼ κὲλ νὐθ ἀλήξ,  

αὕηε δ᾽ ἀλήξ,εἰ ηαῦη᾽ ἀλαηὶ ηῆδε θείζεηαη 

θξάηε. ἀιι᾽ εἴη᾽  

ἀδειθο εἴζ᾽ ὁκαηκνλεζηέξα ηνῦ παληὸο 

ἡκῖλ Εελὸο ἑξθείνπ θπξεῖ, 

αὐηή ηε ρἠ μύλαηκνο νὐθ ἀιύμεηνλ 

κόξνπ θαθίζηνπ·  

θαὶ γὰξ νὖλ θείλελ ἴζνλ ἐπαηηηκαη ηνῦδε 

βνπιεῦζαη ηάθνπ.θαί ληλ θαιεῖη᾽·  

ἔζσ γὰξ εἶδνλ ἀξηίσο 

ιπζζζαλ αὐηὴλ νὐδ᾽ ἐπήβνινλ θξελλ. 

θηιεῖ δ᾽ ὁ ζπκὸο πξόζζελ, ᾑξζζαη θινπεὺο 

ηλ κεδὲλ ὀξζο ἐλ ζθόηῳ ηερλσκέλσλ· 

κηζ γε κέληνη ρὤηαλ ἐλ θαθνῖζί ηηο  

ἁινὺο ἔπεηηα ηνῦην θαιιύλεηλ ζέιῃ. 

Ἀληηγόλε 
ζέιεηο ηη κεῖδνλ ἢ θαηαθηεῖλαί κ᾽ ἑιώλ; 

Κξέσλ 
ἐγὼ κὲλ νὐδέλ· ηνῦη᾽ ἔρσλ ἅπαλη᾽ ἔρσ. 

Ἀληηγόλε ηί δηα κέιιεηο; ὡο ἐκνὶ ηλ ζλ 

ιόγσλ ἀξεζηὸλ νὐδὲλ κεδ᾽ ἀξεζζείε πνηέ·  

 

νὕησ δὲ θαὶ ζνὶ ηἄκ᾽ ἀθαλδάλνλη᾽ ἔθπ. 

θαίηνη πόζελ θιένο γ᾽ ἂλ εὐθιεέζηεξνλ 

θαηέζρνλ ἢ ηὸλ αὐηάδειθνλ ἐλ ηάθῳ 

ηηζεῖζα;  

ηνύηνηο ηνῦην πᾶζηλ ἁλδάλεηλ 

ιέγνηη᾽ ἄλ, εἰ κὴ γιζζαλ ἐγθιῄνη 

θόβνο.ἀιι᾽ ἡ ηπξαλλὶο πνιιά η᾽ ἄιι᾽ 

εὐδαηκνλεῖ θἄμεζηηλ αὐηῆ δξᾶλ ιέγεηλ ζ᾽ ἃ 

βνύιεηαη. 

Κξέσλ ζὺ ηνῦην κνύλε ηλδε Καδκείσλ 

ὁξᾷο. 

Ἀληηγόλε ὁξζη ρνὖηνη, ζνὶ δ᾽ ὑπίιινπζηλ 

ζηόκα. 

Κξέσλ ζὺ δ᾽ νὐθ ἐπαηδεῖ, ηλδε ρσξὶο εἰ 

θξνλεῖο;  
 

 Γηαηί δελ επηηξέπεηαη λα πεξεθαλεχεηαη νπνίνο είλαη 

δνχινο ησλ άιισλ. Απηή ήμεξε θαιά λα απζαδηάδεη 

ηφηε, φηαλ παξάβαηλε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο.  

 

Κη απηή εδψ είλαη ε δεχηεξε απζάδεηα, αθνχ έρεη θάλεη 

ηελ πξάμε, λα θαπρηέηαη γη απηφ θαη λα ριεπάδεη γηα ην 

θαηφξζσκα ηεο, αιήζεηα, ηψξα εγψ δελ είκαη άληξαο, 

απηή ζα είλαη άληξαο, αλ ε λίθε ηεο απηή ζα 

εμαθνινπζεί λα κέλεη ρσξίο ηηκσξία. Αιιά είηε είλαη 

θφξε ηεο αδειθήο κνπ είηε είλαη ε πιεζηέζηεξε απφ 

φινπο καο ηνπο ζπγγελείο απηή θαη ε αδειθή δε ζα 

μεθχγνπλ απφ ηνλ αηηκσηηθφ ζάλαην.  

 

Γηαηί εμίζνπ θαηεγνξψ θαη εθείλε, φηη δειαδή 

ζθέθηεθε θαη ζρεδίαζε απηήλ ηελ πάζεη. Φσλάμηε ηελ. 

Γηαηί πξηλ απφ ιίγν ηελ είδα κέζα λα θάλεη ζαλ 

ιπζζαζκέλε θαη λα κελ ειέγρεη ην ινγηθφ ηεο. Ζ ςπρή 

απηψλ πνπ κεραλεχνληαη άζρεκεο πξάμεηο ζην ζθνηάδη 

ζπλήζσο πξνδίδεηαη σο έλνρε. Μηζψ φκσο θαη απηφλ 

πνπ αθνχ ζπιιεθζεί ηελ ψξα πνπ θάλεη θαθφ, ζέιεη 

έπεηηα λα ην παξνπζηάζεη απηφ σο σξαίν.   

ΑΝ. Θέιεηο λα θάλεηο ηίπνηε ρεηξφηεξν απφ ην λα κε 

ζθνηψζεηο, αθνχ κε πηάζεηο ; 

ΚΡ. Δγψ ηνπιάρηζηνλ ηίπνηε · αθνχ έρσ απηφ, φια ηα 

έρσ . 

ΑΝ. Γηαηί, ινηπφλ, αξγείο; Γηαηί απφ ηα ιφγηα ζνπ 

ηίπνηε δε κε επραξηζηεί , θαη καθάξη πνηέ λα κε κε 

επραξηζηήζεη.  

Έηζη, ινηπφλ, θαη ζε ζέλα είλαη θπζηθφ ηα δηθά κνπ 

ιφγηα λα ζνπ είλαη δπζάξεζηα· θαη φκσο απφ πνπ ζα 

θέξδηδα ιακπξφηεξε δφμα παξά ζάβνληαο ηνλ αδειθφ 

κνπ;  

Απηφ φινη απηνί ζα νκνινγνχζαλ φηη ην επηδνθηκάδνπλ, 

αλ ν θφβνο δελ ηνπο έδελε ηε γιψζζα· Μα ν ηχξαλλνο 

πέξα απφ ηα άιια πξνλφκηα πνπ έρεη είλαη θαη 

ειεχζεξνο λα θάλεη θαη λα ιέεη φζα ζέιεη . 

 

ΚΡ. Δζχ κφλε απφ φινπο ηνπο Καδκείνπο ην βιέπεηο 

απηφ 

ΑΝ. Σν βιέπνπλ θαη απηνί, γηα ζέλα φκσο θιείλνπλ ην 

ζηφκα . 

ΚΡ. Καη εζχ δε ληξέπεζαη πνπ ζθέθηεζαη δηαθνξεηηθά 

απφ απηνχο εδψ . 
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Ἀληηγόλε νὐδὲλ γὰξ αἰζρξὸλ ηνὺο 

ὁκνζπιάγρλνπο ζέβεηλ. 

Κξέσλ νὔθνπλ ὅκαηκνο ρὠ θαηαληίνλ 

ζαλώλ; 

Ἀληηγόλε ὅκαηκνο ἐθ κηᾶο ηε θαὶ 

ηαὐηνῦ παηξόο. 

Κξέσλ πο δη᾽ ἐθείλῳ δπζζεβ 

ηηκᾷο ράξηλ; 

Ἀληηγόλε νὐ καξηπξήζεη ηαῦζ᾽ ὁ 

θαηζαλὼλ λέθπο. 515 

Κξέσλ εἴ ηνί ζθε ηηκᾷο ἐμ ἴζνπ ηῶ 

δπζζεβεῖ. 

Ἀληηγόλε νὐ γάξ ηη δνῦινο, ἀιι᾽ 

ἀδειθὸο ὤιεην. 

Κξέσλ πνξζλ δὲ ηήλδε γλ· ὁ δ᾽ 

ἀληηζηὰο ὕπεξ. 

 

Ἀληηγόλε ὁκο ὅ γ᾽ Ἅηδεο ηνὺο 

λόκνπο ηνύηνπο πνζεῖ. 

Κξέσλ ἀιι᾽ νὐρ ὁ ρξεζηὸο ηῶ θαθῶ 

ιαρεῖλ ἴζνο. 520 

Ἀληηγόλε ηίο νἶδελ εἰ θάησζελ εὐαγ 

ηάδε; 

Κξέσλ νὔηνη πνζ᾽ νὑρζξόο, νὐδ᾽ 

ὅηαλ ζάλῃ, θίινο. 

Ἀληηγόλε νὔηνη ζπλέρζεηλ, ἀιιὰ 

ζπκθηιεῖλ ἔθπλ. 

Κξέσλ θάησ λπλ ἐιζνῦζ᾽, εἰ 

θηιεηένλ, θίιεη θείλνπο· ἐκνῦ δὲ 

δληνο νὐθ ἄξμεη γπλή. 

ΑΝ. Μα θακία ληξνπή δελ είλαη λα ηηκάο  αδειθνχο  

 

ΚΡ. Αδειθφο απφ ην ίδην αίκα δελ ήηαλ θαη απηφο  

πνπ ζθνηψζεθε ζηελ άιιε πιεπξά ; 

ΑΝ. Απφ ην ίδην αίκα ήηαλ , απφ ηελ ίδηα κάλα θαη 

απφ ηνλ ίδην παηέξα . 

ΚΡ. Πσο ηφηε πξφζθεξεο ηηκέο πνπ είλαη αζέβεηα γηα 

θείλνλ ;  

ΑΝ. Γε ζα ζπκθσλήζεη κε απηά ν ζθνησκέλνο . 

 

ΚΡ. (Καη βέβαηα), αλ ηηκάο απηφλ ηνλ ίδην κε ηνλ 

αζεβή . 

ΑΝ. (Ναη, ηνλ ηηκψ), γηαηί δηφινπ δε ζθνηψζεθε ζα 

δνχινο αιιά ζαλ αδειθφο . 

ΚΡ. (θνηψζεθε) πξνζπαζψληαο λα θαηαζηξέςεη 

απηήλ εδψ ηε ρψξα· ελψ ν άιινο (ζθνηψζεθε) 

ππεξαζπίδνληαο ηελ . 

ΑΝ. Ο Άδεο έρεη φκσο ηελ αμίσζε νη λφκνη ηεο ηαθήο 

λα είλαη ίζνη γηα φινπο . 

ΚΡ. Μα ν θαιφο δελ είλαη ζηελ ίδηα κνίξα κε ηνλ 

θαθφ, γηα λα έρεη ηηο ίδηεο ηηκέο . 

ΑΝ. Πνηνο μέξεη αλ απηά είλαη δίθαηα ζηνλ θάησ 

θφζκν ; 

ΚΡ. Πνηέ ν ερζξφο δε γίλεηαη θίινο , κήηε θαη ζαλ 

πεζάλεη . 

ΑΝ. Γε γελλήζεθα γηα λα κηζψ καδί κε άιινπο , αιιά 

γηα λα αγαπψ καδί ηνπο . 

ΚΡ. Αλ πξέπεη ινηπφλ λα αγαπάο, αγάπα εθείλνπο, 

φηαλ παο ζηνλ θάησ θφζκν. Όζν φκσο δσ εγψ, 

γπλαίθα δε ζα θπβεξλήζεη . 
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Υνξόο θαὶ κὴλ πξὸ ππιλ ἥδ᾽ Ἰζκήλε, 

θηιάδειθα θάησ δάθξπ᾽ εἰβνκέλε· 

λεθέιε δ᾽ ὀθξύσλ ὕπεξ αἱκαηόελ 

ῥέζνο αἰζρύλεη, 

ηέγγνπζ᾽ εὐπα παξεηάλ. 530 

Κξέσλ ζὺ δ᾽, ἣ θαη᾽ νἴθνπο ὡο ἔρηδλ᾽ 

ὑθεηκέλε ιήζνπζά κ᾽ ἐμέπηλεο, νὐδ᾽ 

ἐκάλζαλνλ ηξέθσλ δύ᾽ ἄηα θἀπαλαζηάζεηο 

ζξόλσλ,θέξ᾽, εἰπὲ δή κνη, θαὶ ζὺ ηνῦδε ηνῦ 

ηάθνπ θήζεηο κεηαζρεῖλ, ἢ ᾽μνκεῖ ηὸ κὴ 

εἰδέλαη; 535 

 

Ἰζκήλε δέδξαθα ηνὔξγνλ, εἴπεξ ἥδ᾽ 

ὁκνξξνζεῖ θαὶ μπκκεηίζρσ θαὶ θέξσ ηο 

αἰηίαο. 

Ἀληηγόλε ἀιι᾽ νὐθ ἐάζεη ηνῦηό γ᾽ ἡ δίθε ζ᾽, 

ἐπεὶ νὔη᾽ ἠζέιεζαο νὔη᾽ ἐγὼ ᾽θνηλσζάκελ. 

 

Ἰζκήλε ἀιι᾽ ἐλ θαθνῖο ηνῖο ζνῖζηλ νὐθ 

αἰζρύλνκαη μύκπινπλ ἐκαπηὴλ ηνῦ πάζνπο 

πνηνπκέλε. 

Ἀληηγόλε ὧλ ηνὔξγνλ, Ἅηδεο ρνἰ θάησ 

μπλίζηνξεο· ιόγνηο δ᾽ ἐγὼ θηινῦζαλ νὐ ζηέξγσ 

θίιελ. 

 

Ἰζκήλε κήηνη, θαζηγλήηε, κ᾽ ἀηηκάζῃο ηὸ κὴ 

νὐ ζαλεῖλ ηε ζὺλ ζνὶ ηὸλ ζαλόληα ζ᾽ ἁγλίζαη. 545 

Ἀληηγόλε κή κνη ζάλῃο ζὺ θνηλὰ κεδ᾽ ἃ κὴ 

᾽ζηγεο πνηνῦ ζεαπηο.  

ἀξθέζσ ζλῄζθνπζ᾽ ἐγώ. 

Ἰζκήλε θαὶ ηίο βίνο κνη ζνῦ ιειεηκκέλῃ θίινο; 

Ἀληηγόλε Κξένλη᾽ ἐξώηα· ηνῦδε γὰξ ζὺ 

θεδεκώλ. 

Ἰζκήλε ηί ηαῦη᾽ ἀληᾷο κ᾽, νὐδὲλ ὠθεινπκέλε; 550 

 

Ἀληηγόλε ἀιγνῦζα κὲλ δη᾽ εἰ γει γ᾽ ἐλ ζνὶ 

γει. 

Ἰζκήλε ηί δη᾽ ἂλ ἀιιὰ λῦλ ζ᾽ ἔη᾽ ὠθεινῖκ᾽ 

ἐγώ; 

Ἀληηγόλε ζζνλ ζεαπηήλ· νὐ θζνλ ζ᾽ 

ὑπεθθπγεῖλ. 

Ἰζκήλε νἴκνη ηάιαηλα, θἀκπιάθσ ηνῦ ζνῦ 

κόξνπ; 

Ἀληηγόλε ζὺ κὲλ γὰξ εἵινπ δλ, ἐγὼ δὲ 

θαηζαλεῖλ. 555 

Ἰζκήλε ἀιι᾽ νὐθ ἐπ᾽ ἀξξήηνηο γε ηνῖο ἐκνῖο 

ιόγνηο. 
 

ΥΟ. Μα λα ε Ηζκήλε κπξνζηά ζηηο πχιεο 

 ρχλνληαο δάθξπα γηα αγάπε αδειθηθή θαη έλα 

ζχλλεθν πάλσ απφ ηα θξχδηα ηεο αζρεκαίλεη ην 

αλακκέλν πξφζσπν ηεο,  

πγξαίλνληαο κε δάθξπα ην φκνξθν κάγνπιν ηεο . 

ΚΡ. Δζχ πνπ ζην ζπίηη κνπ κέζα ζαλ νρηά δαξσκέλε 

κνπ' πηλεο ην αίκα, θαη δελ  

θαηαιάβαηλα φηη έηξεθα δπν θαηαζηξνθέο θαη δπν 

επαλαζηάηξηεο ελαληίνλ ηνπ ζξφλνπ κνπ, εκπξφο 

ινηπφλ πεο κνπ, ζα νκνινγήζεηο φηη θαη εζχ πήξεο 

κέξνο ζε ηνχηε ηελ ηαθή ή ζα νξθηζηείο πσο δελ 

μέξεηο ηίπνηε; 

Ι. Σν έρσ θάλεη απηφ, αλ βέβαηα θαη ηνχηε 

ζπκθσλεί· θαη πήξα κέξνο θαη κνηξάδνκαη ην βάξνο 

ηεο θαηεγνξίαο . 

ΑΝ. Μα ε δηθαηνζχλε δε ζα ζην επηηξέςεη αιήζεηα 

απηφ, γηαηί νχηε θαη ζέιεζεο θαη νχηε θαη εγψ ζε 

άθεζα λα πάξεηο κέξνο . 

Ι. Μα ζηε ζπκθνξά ζνπ δελ ληξέπνκαη λα θάλσ 

ηνλ εαπηφ κνπ ζπκκέηνρν ζηα βάζαλα ζνπ . 

 

ΑΝ. Ο Άδεο θαη φζνη θαηνηθνχλ ζηνλ θάησ θφζκν 

είλαη κάξηπξεο πνηψλ είλαη ην έξγν απηφ· θαη εγψ 

απηήλ πνπ αγαπά κε ιφγηα δελ ηε ζεσξψ δηθφ κνπ 

άλζξσπν. 

Ι. Αδειθή, κε κνπ αξλεζείο αιήζεηα ηελ ηηκή καδί 

ζνπ λα πεζάλσ θαη λα εμηιεψζσ ην λεθξφ . 

ΑΝ. Να κελ πεζάλεηο καδί κνπ νχηε λα 

νηθεηνπνηείζαη απηά πνπ δελ άγγημεο. Θα είλαη 

αξθεηφο ν δηθφο κνπ ζάλαηνο . 

Ι. Καη ηη ηε ζέισ ηε δσή αλ ζε ράζσ ; 

ΑΝ. Ρψηα ηνλ Κξένληα· γηαηί γηα απηφλ εζχ 

λνηάδεζαη . 

Ι. Γηαηί κε πηθξαίλεηο κε απηά, ρσξίο θαλέλα θέξδνο 

; 

ΑΝ. Με πφλν αιήζεηα ην θάλσ, αλ ζε πεξηγειψ . 

 

Ι. ε ηη ινηπφλ, ηνπιάρηζηνλ ηψξα, κπνξψ λα ζνπ 

ζηαζψ σθέιηκε ; 

ΑΝ. ψζε ηνλ εαπηφ ζνπ· θζφλν δελ έρσ ψζηε λα ζε 

αξλεζψ λα απνθεχγεηο ην ζάλαην . 

Ι. Αιίκνλν κνπ ε δχζηπρε, θαη λα κείλσ έμσ απφ ηε 

δηθή ζνπ κνίξα ;  

ΑΝ. Ναη, γηαηί εζχ πξνηίκεζεο λα δήζεηο, εγψ λα 

πεζάλσ φκσο . 

Ι. Όρη φκσο πξνηνχ εθθξαζηνχλ νη αληηξξήζεηο κνπ 

. 
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Ἀληηγόλε θαιο ζὺ κὲλ ηνῖο, ηνῖο δ᾽ ἐγὼ 

᾽δόθνπλ θξνλεῖλ. 

 

Ἰζκήλε θαὶ κὴλ ἴζε λῶλ ἐζηηλ ἡ ᾽μακαξηία. 

 

Ἀληηγόλε ζάξζεη· ζὺ κὲλ δῆο, ἡ δ᾽ ἐκὴ ςπρὴ 

πάιαη ηέζλεθελ, ὥζηε ηνῖο ζαλνῦζηλ ὠθειεῖλ. 560 

 

Κξέσλ ηὼ παῖδε θεκὶ ηώδε ηὴλ κὲλ ἀξηίσο 

ἄλνπλ πεθάλζαη,  

ηὴλ δ᾽ ἀθ᾽ νὗ ηὰ πξη᾽ ἔθπ. 

Ἰζκήλε νὐ γάξ πνη᾽, ὦλαμ, νὐδ᾽ ὃο ἂλ 

βιάζηῃ κέλεη λνῦο ηνῖο θαθο πξάζζνπζηλ, 

ἀιι᾽ ἐμίζηαηαη. 

Κξέσλ ζνὶ γνῦλ, ὅζ᾽ εἵινπ ζὺλ θαθνῖο 

πξάζζεηλ θαθά. 565 

Ἰζκήλε ηί γὰξ κόλῃ κνη ηζδ᾽ ἄηεξ βηώζηκνλ; 

 

Κξέσλ ἀιι᾽ ἥδε κέληνη κὴ ιέγ᾽· νὐ γὰξ ἔζη᾽ 

ἔηη. 

Ἰζκήλε ἀιιὰ θηελεῖο λπκθεῖα ηνῦ ζαπηνῦ 

ηέθλνπ; 

Κξέσλ ἀξώζηκνη γὰξ ρἀηέξσλ εἰζὶλ γύαη. 

 

Ἰζκήλε νὐρ ὥο γ᾽ ἐθείλῳ ηῆδέ η᾽ ἦλ 

ἡξκνζκέλα. 570 

Κξέσλ θαθὰο ἐγὼ γπλαῖθαο πἱέζη ζηπγ. 

Ἀληηγόλε ὦ θίιηαζ᾽ Αἷκνλ, ὥο ζ᾽ ἀηηκάδεη 

παηήξ. 

Κξέσλ ἄγαλ γε ιππεῖο θαὶ ζὺ θαὶ ηὸ ζὸλ 

ιέρνο. 

Υνξόο ἦ γὰξ ζηεξήζεηο ηζδε ηὸλ ζαπηνῦ 

γόλνλ; 

Κξέσλ Ἅηδεο ὁ παύζσλ ηνύζδε ηνὺο γάκνπο 

ἔθπ. 575 

Υνξόο δεδνγκέλ᾽, ὡο ἔνηθε, ηήλδε θαηζαλεῖλ. 

 

Κξέσλ θαὶ ζνί γε θἀκνί. κὴ ηξηβὰο ἔη᾽, ἀιιά 

ληλ θνκίδεη᾽ εἴζσ, δκεο· ἐθ δὲ ηνῦδε ρξὴ 

γπλαῖθαο εἶλαη ηάζδε κεδ᾽ ἀλεηκέλαο. 

θεύγνπζη γάξ ηνη ρνἰ ζξαζεῖο, ὅηαλ πέιαο 580 

ἤδε ηὸλ, Ἅηδελ εἰζνξζη ηνῦ βίνπ. 

 

ΑΝ. Δζχ θαηλφζνπλα φηη ζθέθηεζαη ζσζηά ζηα 

κάηηα απηψλ εδψ, εγψ (θαηλφκνπλα φηη ζθέθηνκαη 

ζσζηά) ζηα κάηηα ησλ άιισλ . 

Ι. Καη έηζη θαη γηα ηηο δπν καο ην θηαίμηκν είλαη 

θνηλφ  θαη ίζν . 

ΑΝ. Κνπξάγην· εζχ δεηο, ε δηθή κνπ φκσο ςπρή 

απφ θαηξφ έρεη πεζάλεη, ψζηε λα είκαη σθέιηκε 

ζηνπο λεθξνχο . 

ΚΡ. Απφ απηέο ηηο δχν θφξεο ιέσ πσο ε κία πξηλ 

απφ ιίγν απνδείρηεθε άκπαιε, ελψ ε άιιε απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηεο. 

Ι. Ναη γηαηί πνηέ, βαζηιηά, δε κέλεη ζε απηνχο πνπ 

δπζηπρνχλ νχηε ε θξφλεζε πνπ έρνπκε έκθπηε 

άιια ράλεηαη. 

ΚΡ. Δζέλα, ινηπφλ, ζνπ ζάιεςε απφ ηε ζηηγκή πνπ 

δηάιεμεο λα θάλεηο καδί κε θαθνχο παξάλνκα έξγα.  

Ι. Καη πσο κπνξψ λα δήζσ κφλε ρσξίο απηήλ εδψ 

;       

ΚΡ. Ωζηφζν κε ιεο "απηήλ εδψ", γηαηί δελ ππάξρεη 

πηα . 

Ι. Θα ζθνηψζεηο ινηπφλ ηε κλεζηή ηνπ γηνπ ζνπ ; 

 

ΚΡ. Καη άιισλ ππάξρνπλ ρσξάθηα θαηάιιεια γηα 

θαιιηέξγεηα . 

Ι. Όκσο ν γάκνο δελ ζα είλαη ηαηξηαζηφο, φπσο 

αλάκεζα ζε εθείλνλ θαη ζε απηή . 

ΚΡ. Δγψ κηζψ γπλαίθεο θαθέο γηα ηα παηδηά κνπ  

ἈΝ Αίκσλα πνιπαγαπεκέλε, πφζν ζε πξνζβάιιεη 

ν παηέξαο ζνπ !! 

ΚΡ. Πνιχ ζηα αιήζεηα κε ζθνηίδεηο θαη εζχ θαη ν 

γάκνο πνπ θάζεζαη θαη κνπ ιεο . 

ΥΟ. Αιήζεηα, ζα ζηεξήζεηο ην παηδί ζνπ απφ 

απηήλ εδψ  ; 

ΚΡ Ο Άδεο είλαη απηφο πνπ ζα δηαιχζεη απηφλ ην 

γάκν . 

ΥΟ. Έρεη απνθαζηζηεί, θαζψο θαίλεηαη, λα πεζάλεη 

ηνχηε εδψ . 

ΚΡ Καη απφ εζέλα βέβαηα θαη απφ εκέλα έρεη 

απνθαζηζηεί. Με θαζπζηεξείηε αιιά θέξηε ηεο 

κέζα, δνχινη, θαη απφ εδψ θαη εκπξφο πξέπεη νη 

γπλαίθεο απηέο λα κελ είλαη ειεχζεξεο· γηαηί 

δεηνχλ βέβαηα λα μεθχγνπλ θαη νη ηνικεξνί φηαλ 

βιέπνπλ πηα ην Υάξν λα είλαη θνληά ζηε δσή ηνπο. 
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ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΑ  441- 525 

 

Β΄ ΚΗΝΗ 

ΤΓΚΡΟΤΗ ΑΝΣΙΓΟΝΗ – ΚΡΕΟΝΣΑ  & ΘΑΝΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΔΙΚΗ ΑΝΣΙΓΟΝΗ 

 Διάλογος Κρέοντα – Αντιγόνης : Ο βασιλιάς αναζητά πιθανά ελαφρυντικά. 

 Ρήση Αντιγόνης . 

 Ρήση Κρέοντα . 

 Διάλογος : Σελεσίδικη απόφαση Κρέοντα . 

 

ΣΙΦ. 441 ... σε εσένα μιλάω, που σκύβεις κάτω το κεφάλι,: Με τη επανάληψη του 

σε ο Κρέοντας απευθύνεται στην Αντιγόνη με τρόπο απότομο και σκληρό. Η 

Αντιγόνη όλο αυτό το χρονικό διάστημα στέκεται σιωπηλή και με μάτια 

κατεβασμένα μπροστά στον Κρέοντα, όχι από φόβο και από ενοχή, αλλά γιατί είναι 

βαθιά βυθισμένη στον κόσμο της. Καταφρονεί περήφανα τον Κρέοντα, 

αδιαφορώντας για ό,τι συμβαίνει γύρω της. Αυτή η στάση είναι το δεύτερο χτύπημα 

που δέχεται η υπερηφάνεια του Κρέοντα , χλευάζει τις διαταγές του και αδιαφορεί 

για τις συνέπειες της πράξης της. 

 

 

 ΣΙΦ. 443 Διπλή απόκριση, όπως διπλή ήταν και η ερώτηση. Η διπλή βεβαίωση 

της πράξης της δίνεται για έμφαση, ενώ ταυτόχρονα εξαίρεται ο ατρόμητος 

χαρακτήρας της . Η Αντιγόνη απαντάει με τα ίδια λόγια ακριβώς  σε σχήμα εκ 

παραλλήλου (φῄς  φημί, καταρνεῖ  ἀπαρνοῦμαι, μη δεδρακέναι  το μή 

δρᾶσαι), όπως ακριβώς ερωτήθηκε, για να ενοχλήσει τον Κρέοντα . 

Με την ομολογία της έχουμε εξέλιξη του μύθου . 

 

 ΣΙΦ.444-445 ... μπορείς να πας: Η δυνητική ευκτική αντί προστακτικής καθιστά 

την  προσταγή  πιο ήπια . Ο Υύλακας αποχωρεί, δεν πρόκειται να ξαναεμφανιστεί 

στη σκηνή. 

Ο  ΡΟΛΟ  ΣΗ  ΙΩΠΗ 
 

Ο ξόινο ηεο Αληηγόλεο από ην ζηηρ. 376 – 442 παξακέλεη ζθεληθά 

ζησπειόο . Θεαηπικά η ζιωπή είναι έναρ δπαμαηικόρ πόλορ πος 

ζιγά. Η ΣΙΩΠΗ ζηο θέαηπο είναι ζηοισείο έλξεωρ ηηρ πποζοσήρ ηος 

θεαηή. Ο θεαηήρ πεπιμένει με ενδιαθέπον να δει πωρ θα ανηιδπάζει 

ηο ζιωπηλό πλάζμα, για ηο οποίο γίνεηαι λόγορ ζηο κείμενο 

(Σ.Ληγλάδεο , Σν δώνλ θαη ην ηέξαο) . 

Μζςα από τθ ςιωπι τθσ Αντιγόνθσ δικαιολογείται θ παρουςία τθσ ςτθ ςκθνι, κορυφώνεται θ 
δραματικι ζνταςθ , διαγράφεται θ προςωπικι μοίρα τθσ ίδιασ και του Φφλακα, πράγμα που 
ςθμαίνει ότι θ ςιωπι τθσ όχι μόνο δεν εκφράηει πακθτικότθτα αλλά είναι ζνασ τρόποσ 
αντίδραςθσ που ερεκίηει τον Κρζοντα, προβλθματίηει το κοινό , που ακοφει αυτά που λζει ο 
Κρζοντασ αλλά δε χάνει από τα μάτια του κακόλου τθν Αντιγόνθ . 
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Διάλογος Κρέοντα – Αντιγόνης : Ο βασιλιάς αναζητά πιθανά ελαφρυντικά . 

 

Ο διάλογος – ανάκριση ξεκινά με τον Κρέοντα να απευθύνει συνεχείς ερωτήσεις 

στην Αντιγόνη που σκοπό έχουν να: 

1. Εκμαιεύσει την ταυτότητα του δράστη. 

2. να αναζητήσει πιθανά ελαφρυντικά 

3. να εξασφαλίσει την ομολογία της Αντιγόνης ενώπιον του λαού. 

4. λειτουργήσουν παραδειγματικά σε άλλους, πιθανούς μελλοντικούς δράστες.  

 

ΣΙΦ.447 .γνώριζες ότι είχε διακηρυχθεί να μην κάνει κανείς αυτά: Ο Κρέοντας 

έχει μια κρυφή ελπίδα ότι υπάρχει πιθανότητα η Αντιγόνη να μη γνώριζε το 

περιεχόμενο του διατάγματος , πράγμα που θα του έδινε το δικαίωμα να βρει 

ελαφρυντικά και να μειώσει την ποινή . 

 

ΣΙΦ.447 Η Αντιγόνη δεν αποφεύγει να πει την αλήθεια ορθά – κοφτά, με 

αυτοπεποίθηση, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ενέργειας της ήταν: 

1. αποτέλεσμα λογικής και συνειδητής απόφασης. 

2. ήξερε από πριν τις συνέπειες των πράξεων της. 

3. δεν ήταν αποτέλεσμα ενθουσιασμού και συναισθηματικής έντασης.  

 

ΣΙΦ.449 ... Και πάλι τόλμησες να παραβαίνεις αυτούς εδώ τους νόμους: Η 

αγανάκτηση του Κρέοντα επιτείνεται .Ο Κρέοντας προσπαθεί να ελέγξει για την 

πράξη της και να ταπεινώσει την Αντιγόνη πριν την θανατώσει. Δίνει την αφορμή 

στην Αντιγόνη να του επιτεθεί φραστικά και από κατηγορούμενη να γίνει 

κατήγορος . 

Από τον 449 και μετά παρατηρούμε κλιμάκωση της οργής του Κρέοντα  με 

παράλληλη κλιμάκωση της εξέγερσης της Αντιγόνης . 

 

ΣΙΦ.442-450 Βαθμιαία η Αντιγόνη εξεγείρεται. ε μονόστιχη ερώτηση του Κρέοντα 

(442) , η Αντιγόνη απάντησε και αυτή με μονόστιχο. Όμοια και στους 447-448 .  

 

Ρήση Αντιγόνης – Επιχειρήματα – Άξονες Ιδεολογίας Αντιγόνης 

1. Η απόφαση του Κρέοντα δε πηγάζει από το θέλημα ούτε του Δία ούτε της 

Δίκης. 

Ο  ΡΟΛΟ  ΣΟΤ  ΦΤΛΑΚΑ ΣΗΝ  "ΑΝΣΘΓΟΝΗ" 

"Ο γιαθπξφο θαη γξαθηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Φχιαθα απνζπνπδαηνπνηεί ην θιίκα ηνπ έξγνπ 

θαη ζηηο δπν εκθαλίζεηο ηνπ θαη ην ίδην ην θείκελν ππνρξεψλεη ηνλ ππνθξηηή λα απνδψζεη ην 

ξφιν κε κηα θηλεζηνγξαθία ...... ν ξφινο ιατθίδεη επίηεδεο γηα λα δείμεη ηελ απόζηαζε από ηε 

ζπνπδαηόηεηα θαη ην ζεκλό ηνπ ηξαγηθνύ ήζνπο" ( Σ.Ληγλάδεο , Σν δψνλ θαη ην ηέξαο) . 
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2. Οι άγραφοι νόμοι είναι ισχυρότεροι από τους νόμους των ανθρώπων, γιατί 

έχουν αιώνια αξία . 

3. Προτιμότερη η ανθρώπινη τιμωρία από την τιμωρία για την παράβαση θείου 

νόμου . 

4. Ο θάνατος δεν προκαλεί φόβο, αφού είναι φυσική κατάληξη της ζωής . 

5. Ο πρόωρος θάνατος αποτελεί ανακούφιση για όποιον ζει σε συμφορές . 

6. Η ντροπή από την παραμέληση του ηθικού χρέους είναι χειρότερη από το 

θάνατο . 

 

ύγκριση Θεϊκών και Ανθρωπίνων Νόμων. 

ΘΕΪΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΙ ΝΟΜΟΙ 

ΑΓΡΑΥΟΙ ΓΡΑΠΣΟΙ 

ΑΚΛΟΝΗΣΟΙ ΕΤΜΕΣΑΒΛΗΣΟΙ 

ΜΕΓΑΛΟ ΚΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΚΤΡΟ 

ΔΙΑΦΡΟΝΙΚΟΙ ΠΕΠΕΡΑΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΟ ‘ΤΥΟ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 

Τπάρχει διάσταση στο ύφος των επιχειρημάτων της Αντιγόνης στον Πρόλογο και 

σε αυτό το επεισόδιο.  

τον πρόλογο, απευθυνόμενη στην Ισμήνη, η Αντιγόνη επικαλέστηκε 

συναισθηματικά θρησκευτικά και ψυχολογικά επιχειρήματα, προβάλλοντας ως 

κίνητρο την αδελφική αγάπη. 

ε αυτό το σημείο η Αντιγόνη επικαλείται λογικά επιχειρήματα, προβάλλοντας ως 

κίνητρο την πίστη στους θεϊκούς νόμους. Η διαφορά οφείλεται στο ότι η Αντιγόνη 

επιχειρεί να αντιμετωπίσει τον Κρέοντα  (ανθρώπινη εξουσία) με κάτι ανώτερο 

από αυτόν (θεϊκή εξουσία). Η αδελφική αγάπη δεν χωράει σε αυτό το σημείο, γιατί 

μπορεί εύκολα να αντιμετωπισθεί και να εκτοπιστεί από τον Κρέοντα και την 

κατηγορία παραβίασης της διαταγής του.  

 

(1ο επιχείρημα) ΣΙΦ.451 ἡ ξύνοικος .... Δίκη :  

"Αν η Δίκη και Δίας απαγόρευαν την ταφή του Πολυνείκη θα υπάκουγα". ύμφωνα 

με αυτά η Αντιγόνη θεωρεί ότι η ταφή του Πολυνείκη αποτελεί φυσικό δίκαιο και 

θείο, το οποίο είναι ανώτερο από το θετό, το ανθρώπινο . 

Κατά συνέπεια στο νου της η Αντιγόνη δεν απορρίπτει το ανθρώπινο δίκαιο, 

αλλά συγκριτικά με το θεϊκό είναι κατώτερο . 

 

 

 

Ζ Γίθε ήηαλ θφξε ηνπ Γία . Δπέβιεπε άγξππλα φζα ζπλέβαηλαλ ζηε γε θαη ζηνλ Άδε · 

επέβιεπε θαη ηα πξνο ηνπο λεθξνχο θαζήθνληα. Αλαθέξεη θάζε θνξά ζην Γία γηα ηελ 

ηηκσξία εθείλσλ πνπ παξαβαίλνπλ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηνλ θφζκν . 
 

http://www.nea-simboli.gr/


σηήξνο  Γηφο  40 & Τςειάληνπ  149  

        www.nea-simboli.gr                          2104100055-56 

 

- 49 - 

 

την Αθήνα στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα η αντίθεση ανάμεσα στους 

άγραφους και γραπτούς νόμους, στη φύση και το νόμο, ήταν επίκαιρο 

θέμα κάτω από την επίδραση της σοφιστικής, καθώς οι άνθρωποι δεν 

είχαν σχηματίσει μια απλή διάκριση ανάμεσα στους κανονικούς νόμους 

της πολιτείας και τους άγραφους νόμους που αφορούν τη συνείδηση, το 

θρησκευτικό καθήκον, τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας . 

 

ΣΙΦ.452 ... ούτε η Δίκη <όρισε τέτοιους νόμους.. Είναι το μοναδικό χωρίο όπου η 

Αντιγόνη ονομάζει τη διαταγή του Κρέοντα "νόμο" . κοπίμως · ειρωνεύεται . 

(2ο επιχείρημα) ΣΙΦ. 453-455 ..τα σα κηρύγματα : Λέγεται με περιφρόνηση. Η 

Αντιγόνη υποστηρίζει ότι δεν αναγνωρίζει νόμους που έρχονται να 

υποκαταστήσουν τους αιώνιους, άγραφους νόμους. Κατηγορεί ξεκάθαρα τον 

Κρέοντα πως υπερβαίνει το θεϊκό νόμο . 

 

ΣΙΦ. 450-460 Δίνει την απάντηση στους επικριτές της που υποστήριζαν ότι με την 

παράβαση της υπονόμευε τις πολιτικές δομές . 

 

(4ο επιχείρημα) ΣΙΦ. 460 ... Γιατί ήξερα πως θα πεθάνω: Πλήρης η περιφρόνηση 

προς το θάνατο . 

 

ΣΙΦ. 466-467 Αν όμως ανεχόμουν για τον αδελφό μου, μετά το θάνατό του, να 

μείνει άταφο το πτώμα του.. Κίνητρα της Αντιγόνης δεν ήταν μόνο η πίστη της 

στους άγραφους νόμους, αλλά και στη αδελφική της αγάπη προς τον Πολυνείκη  

 

(6ο επιχείρημα) ΣΙΦ.469-470 ... Κι αν σου φαίνομαι τώρα πως τυχαίνει να κάνω 

ανοησίες: Με το σοί η Αντιγόνη απευθύνεται στον Κρέοντα . Σο "σχεδόν τι"  

φαίνεται να μετριάζει τα απότομα λόγια της Αντιγόνης , αλλά στην 

πραγματικότητα είναι ειρωνικά . Η Αντιγόνη χλευάζει τον Κρέοντα .  

 

Η ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΟΛΟΓΘΑ ΣΗ ΑΝΣΘΓΟΝΗ 

Σα επηρεηξήκαηα ηεο Αληηγφλεο έρνπλ ινγηθφ ραξαθηήξα. Γειψλνπλ ηα 

ηδεψδε γηα ηα νπνία είλαη έηνηκε λα πεζάλεη θαη ην ζθιεξφ , αηίζαζν ραξαθηήξα ηεο . 

Ζ πίζηε ηεο ζηνπο άγξαθνπο θαη αηψληνπο λφκνπο ησλ ζεψλ, ε πςειή αίζζεζε ηνπ 

ρξένπο, ε ππεπζπλφηεηα, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ 

εξσηζκφ, ην ζάξξνο ηελ αγσληζηηθφηεηα, ηελ εζσηεξηθή ειεπζεξία, ηελ 

απηνθπξηαξρία  ηεο εξσίδαο .  

Όηαλ ηα αθνχλ νη ζεαηέο ληψζνπλ ηθαλνπνίεζε θαη δένο πνπ απφ ην ζηφκα κηα 

γπλαίθαο αθνχλ ηνλ εζηθφ θψδηθα ηεο επνρήο ηνπο. Όηαλ φκσο ηα αθνχεη ν Κξένληαο , 

ηα ζεσξεί πξνζβιεηηθά, πξνθιεηηθά, απζάδε θαη πβξηζηηθά πξνο ηελ πνιηηεία . 

 

http://www.nea-simboli.gr/


σηήξνο  Γηφο  40 & Τςειάληνπ  149  

        www.nea-simboli.gr                          2104100055-56 

 

- 50 - 

 

ΣΙΦ. 471-472 ... Ο χαρακτήρας της κόρης δείχνει πως είναι σκληρός και δε 

γνωρίζει να υποχωρεί στις συμφορές .. Ο Φορός δεν επιδοκιμάζει την πικρία των 

λόγων της Αντιγόνης αλλά και δεν αποδοκιμάζει την πράξη της. Αντιθέτως 

αποδοκιμάζει την πράξη του Κρέοντα όταν την αποκαλεί "κακά" .  

Σο μόνο που κάνει είναι να μετριάσει την τραχύτητα της γλώσσας που 

χρησιμοποίησε η Αντιγόνη και που την αποδίδει σε λόγους κληρονομικότητας . 

Ο Φορός προσπαθεί να αποδώσει τις πράξεις της Αντιγόνης στη μοίρα που 

βαραίνει τη γενιά της και έτσι να τις αποδυναμώσει . 

 

 

Ρήση Κρέοντα – Επιχειρήματα  

1. Ο άνθρωπος που προβάλει υπεροπτικό φρόνημα στο τέλος λυγίζει . 

2. Είναι αδύνατο να μεγαλοφρονεί, όποιος είναι δούλος των άλλων . 

3. Η πράξη της Αντιγόνης είναι αυθάδης, αφού καταπατά νόμο της πολιτείας . 

4. Η αυθάδεια της είναι ακόμα μεγαλύτερη , αφού θριαμβολογεί για το 

κατόρθωμα της . 

5. Ο Κρέοντας θα αντιμετώπιζε την κατηγορία της ανανδρίας, αν άφηνε όλα αυτά 

ατιμώρητα . 

6. Η Ισμήνη είναι συνένοχη. Σο ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο 

Κρέοντας είναι η δύναμη της πόλης και της εξουσίας.  

ΣΙΦ. 473 Ο Κρέοντας επειδή θεωρεί μειωτικό να απαντήσει σε μια γυναίκα και να 

απολογηθεί σε τόσο σοβαρές κατηγορίες, απευθύνεται στο Φορό. Αντιπεριφρονεί, 

ως ανταπόδοση, την Αντιγόνη . 

(1ο επιχείρημα)  ... τα πιο αλύγιστα  φρονήματα: Με 2 παρομοιώσεις ο Κρέοντας 

επιχειρεί να προδικάσει τη συντριβή και ταπείνωση της Αντιγόνης και του 

αλαζονικού χαρακτήρα της. Οι ισχυρογνώμονες, κατ΄ αυτόν όσο αλύγιστοι και αν 

δείχνουν τόσο εύκολα συντρίβονται. Οι παραπάνω όμως απειλές, αποτελούν 

Σραγική ειρωνεία,  η εξέλιξη του μύθου θα αποδείξει ότι όσα απευθύνει ο 

Κρέοντας προς την Αντιγόνη, θα τα βιώσει ο ίδιος. 

Οι εικόνες που ακολουθούν αντανακλούν τη μορφή του Κρέοντα και 

προοικονομούν την πτώση του. Η παραβολή των αμετάκλητων ανθρωπίνων 

φρονημάτων με το σκληρό σίδερο κάνει αισθητή τη ψυχική αλυγισιά. 

 

ΣΙΦ. 475-476  τον ἐγκρατέστατον - περισκελ . υνώνυμες λέξεις . 

 Αντίθεση . ..θραυσθέντα ... ραγέντα . 

 

(2ο επιχείρημα) ΣΙΦ. 479 ..... να περηφανεύεται οποίος είναι δούλος των άλλων 

τον αρχαίο κόσμο η απόσταση ανάμεσα στον ελεύθερο και το δούλο ήταν 

τεράστια. Ο Κρέοντας αποκαλεί την Αντιγόνη δούλη · χαρακτηρισμός που δεν 

ταιριάζει σε μια κόρη βασιλιά, αφού ξευτελίζεται η βασιλική της ιδιότητα . 

" .... Η λέξη δούλος ακούγεται άσχημα, όταν προέρχεται από στενό συγγενή για 

κάποιον που ο πατέρας του ήταν μόλις προ ολίγου βασιλιάς και θα ξυπνούσε ανήσυχα 
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συναισθήματα στο μέσο Αθηναίο· θα του υπενθύμιζε ότι οι τύραννοι έβλεπαν τους 

υπηκόους τους σαν δούλους .... Ο Κρέοντας δείχνει ότι βλέπει τους άλλους, ακόμη και 

τους συγγενείς του, με αίσθημα περιφρόνησης.... " (C.M. Bowra, Οι τραγωδίες του 

οφοκλή : Αντιγόνη – Οιδίπους τύραννος). 

 

ΣΙΦ. 480 ... Αυτή: Με την προσφώνηση δείχνει την περιφρόνηση του προς την 

Αντιγόνη . 

 

 ΣΙΦ. 482-483 ...δέδρακεν - δεδρακυῖαν : Επανάληψη .Δεν πιστεύει ο Κρέοντας 

ότι η Αντιγόνη έκανε την ταφή . 

 

484-485 εγώ δεν είμαι άντρας, αυτή θα είναι άντρας, αν η νίκη της αυτή θα 

εξακολουθεί να μένει χωρίς τιμωρία. τη φράση αυτή αποκρυσταλλώνεται η 

εικόνα και η θέση της γυναίκας της κλασσικής εποχής. Η γυναίκα είναι κατώτερο 

όν του άνδρα, οφείλει υπακοή σε αυτόν, υποταγή. Απαγορεύεται στη γυναίκα να 

συμμετέχει στα ζητήματα της πόλης, πόσο, μάλλον, να καταπατά διαταγές των 

αρχόντων. Η γυναίκα δεν έχει ελευθερία γνώμης και έκφρασης, απλά οφείλει να 

δεχθεί τις απόψεις που τους επιβάλουν οι άντρες.  

 

ΣΙΦ. 485 .....ἄτη - ἄνατος - ἀνατί : Δίσημο :Τπάρχουν δυο ερμηνείες : 

1. Αν το θράσος της Αντιγόνης και η νίκη της δεν τιμωρηθούν . 

2. Αν η εξουσία μου θα είναι ανίσχυρη μπροστά σε αυτήν . 

 

ΣΙΦ. 486-487 .. από όλους μας τους συγγενείς: Ο Κρέοντας μηδενίζει, αφανίζει 

στην ουσία τη σημασία που μπορεί να έχει για τις δυο αδελφές ο συγγενικός δεσμός 

τους με αυτόν. Καμιά απολύτως επιείκεια δεν πρόκειται να δείξει. Οι ενέργειες του 

όμως δεν δικαιώνονται, καθώς οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ιερούς τους δεσμούς 

της οικογένειας. 

 

ΣΙΦ. 486-487 ..αὐτη τε χή ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον μόρου κακίστου .. Επίταση του 

πάθους του Κρέοντα. Φωρίς καμία απόδειξη υποθέτει ότι και η Ισμήνη με τη 

συμπεριφορά της είναι συνεργός της Αντιγόνης. Πάνω στην ασυγκράτητη οργή του 

θεωρεί και την Ισμήνη ένοχη και την καταδικάζει χωρίς δίκη σε θάνατο  

Η υποψία αυτή είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό του απόλυτου μονάρχη και της 

αυταρχικότητας του. Η καχυποψία του Κρέοντα φτάνει σε επικίνδυνα όρια και 

αποκτά επικίνδυνες διαστάσεις . 

 

ΣΙΦ. 491—492 ..ἔσω γάρ εἶδον ἀρτίως λυσσῶσαν αὐτήν οὐδ ' ἐπήβολον φρενῶν. 

Ο Κρέοντας κατηγορεί την Ισμήνη ότι είναι ένοχη λόγω της ταραχής της. Πράγματι 

η Ισμήνη ήταν ταραγμένη εξαιτίας του φόβου της μήπως συλληφθεί η Αντιγόνη ή 

επειδή φοβόταν μετά τη σύλληψη της Αντιγόνης μήπως θανατωθεί και αυτή από 

τον Κρέοντα . 
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Από αυτό το σημείο μπορεί να διακρίνει κανείς τον παραλογισμό του Κρέοντα ο 

οποίος έχει φτάσει στα όρια της παράκρουσης . 

Με το σχήμα εκ παραλλήλου  (λυσσῶσαν Π ἐπήβολον φρενῶν ) και με τη 

μεταφορική χρήση του «λυσσῶσαν» ο Κρέοντας με μεγάλη ευκρίνεια και 

παραστατικότητα αναπλάθει την εικόνα της Ισμήνης που γυρίζει μέσα στο παλάτι 

ανήσυχη .  

 

ΣΙΦ. 495-496  Σραγική ειρωνεία . 

 

ΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΣΟΤ ΚΡΕΟΝΣΑ 

Ο Κρέοντας κατηγορεί την Αντιγόνη ότι : 

1. Έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της ενώ είναι δούλη του βασιλιά. 

2. Έχει αλαζονική και παραβατική συμπεριφορά. 

3. Έχει θράσος γιατί καυχιέται για την πράξη της. 

4.  Έχει θράσος γιατί αμφισβητεί τις αποφάσεις ενός άντρα.  

Διάλογος : Σελεσίδικη απόφαση Κρέοντα . 

 

Σα επιχειρήματα του Κρέοντα είναι τα εξής.  

1. Οι πολίτες της Θήβας επιδοκιμάζουν τις ενέργειες του Κρέοντα, αφήνοντας 

την Αντιγόνη μόνη, αφού κανένας δεν συμμερίζεται τις απόψεις της.  

2. Ο Πολυνείκης ήταν προδότης και για ενέργειες του ήταν ντροπιαστικές.  

3. Η απόδοση τιμών στον Ετεοκλή και στον Πολυνείκη ντροπιάζει τον 

Πολυνείκη, καθώς πολέμησε για την προστασία της πόλης του και δεν την 

πρόδωσε ποτέ.  

4. Ο προδότης της πατρίδας δεν πρέπει να εξισώνεται με τον υπερασπιστή της.  

5. Ο εχθρός δεν μπορεί ποτέ να γίνει φίλος ακόμα και όταν πεθάνει.  

 

 

 

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ  ΣΟΤ ΚΡΕΟΝΣΑ 

 

Σα επηρεηξήκαηα ηνπ Κξένληα θαλεξψλνπλ ηνλ ηξαπκαηηζκέλν εγσηζκφ ηνπ .Σν 

πξνζσπείν ηνπ δίθαηνπ θαη αθνζησκέλνπ ζηελ πφιε άξρνληα πέθηεη . Δμνξγίδεηαη 

φρη κφλν απφ ηελ θαηαπάηεζε ηεο δηαηαγήο ηνπ ,αιιά θπξίσο απφ ηελ αγέξσρε 

θαη ππεξήθαλε ζηάζε ηεο Αληηγφλεο . Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη: 

 Γελ ππεξαζπίδεηαη ηελ νξζφηεηα ηεο δηαηαγή ηνπ. 

 Γελ αληηθξνχεη ηα επηρεηξήκαηα ηεο Αληηγφλεο γηα ηε δχλακε ησλ ζετθψλ 

λφκσλ, έλαληη ησλ αλζξψπηλσλ. 

 Πξνζηαηεχεη ηνλ αλδξηθφ ηνπ εγσηζκφ θαη ηίπνηε άιιν. 

  Σα γλσκηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί (άινγα, ζίδεξν, δνχινο) έρνπλ θαζνιηθή 

ηζρχ, δελ ηζρχνπλ φκσο γηα ηελ Αληηγφλε. 

Ο Κξένληαο δε βγήθε ληθεηήο απφ ηελ ινγνκαρία . 
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Σα επιχειρήματα της Αντιγόνης είναι τα εξής  

1. όλοι οι πολίτες της Θήβας επιδοκιμάζουν την ταφή του Πολυνείκη, αλλά 

δεν έχουν το θάρρος να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους, γιατί 

φοβούνται την οργή του Κρέοντα.  

2. Η ταφή του Πολυνείκη εκπληρώνει το χρέος της Αντιγόνης και την 

κάνει περήφανη.  

3. Ο Δίας ζητεί από τους συγγενείς να έθαβαν τους νεκρούς τους.  

4. η ταφή του αδελφού της θα της προσφέρει δόξα.  

5. Σα κίνητρα της ήταν η αγάπη προς τον αδελφό και η πίστη στους 

νόμους των θεών.  

6. το θάνατο όλοι είναι ίσοι και οι νεκροί δικαιώνονται.  

7. Από τη φύση της ξέρει να αγαπά και όχι να μισεί.  

 

ΣΙΦ. 497 .. Θέλεις να κάνεις τίποτε χειρότερο από το να με σκοτώσεις, αφού με 

πιάσεις ;. Μην αναβάλλεις το θάνατο μου με την πολυλογία σου .Έτσι η Αντιγόνη 

όχι μόνο υποχωρεί μπροστά στην πολιτική εξουσία αλλά εξαγριώνει το βασιλιά 

περισσότερο με τη στάση της . 

 

 ΣΙΦ. 498 · αφού έχω αυτό, όλα τα έχω: Αλαζονεία Κρέοντα. Σραγική  

ειρωνεία. ύντομα θα αποδειχτεί ότι δε θα του μείνει τίποτε από αυτά που έχει . 

 

 ΣΙΦ. 500-501 ἀρεστόν – ἀρεθείη . Η επανάληψη της έννοιας επιτείνει την 

αμοιβαία αντιπάθεια ανάμεσα στην Αντιγόνη και στην Κρέοντα . 

 

ΣΙΦ. 504-505 Αυτό όλοι αυτοί θα ομολογούσαν ότι το επιδοκιμάζουν: Η 

Αντιγόνη πιστεύει ότι και ο Φορός επιδοκιμάζει την πράξη της , αλλά σωπαίνει από 

δειλία και φόβο. Η ίδια πιστεύει ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχουν άνθρωποι που να 

αποδέχονται την περιφρόνηση των θεϊκών νόμων .. Με τον τρόπο αυτό προκαλεί το 

Φορό να αντιδράσει μπροστά στα λεγόμενα του Κρέοντα . 

ΠΟΙΑ Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΣΙΥΟΜΤΘΙΑ 

 Δπηβεβαηψλεηαη ην αγεθχξσην ράζκα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ Κξένληα 

θαη ηελ Αληηγφλε . 

 Απνηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ε δηάζηαζε απφςεσλ κε ηελ πξνβνιή ηνπ 

αληίζεηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν θαζέλαο αμηνπνηεί ηα δεδνκέλα (Γηα ηνλ 

Κξένληα ηα δπν λεθξά αδέιθηα δηαθέξνπλ :Ο έλαο είλαη ήξσαο , ν άιινο 

πξνδφηεο .Γηα ηελ Αληηγφλε εμνκνηψλνληαη) 

 Μεγαιψλεη ην κεηαμχ ηνπο ράζκα .Ο Κξένληαο εθθξάδεη ηελ απηαξρηθή – 

ηπξαλληθή εμνπζία · ε Αληηγφλε εθθξάδεη ηελ αγάπε θαη ηελ ειεπζεξία . 

 Αλαδεηθλχεηαη ε δξακαηηθή ηερληθή ηνπ νθνθιή , ν νπνίνο καο 

πξνεηνηκάδεη γηα ηελ ηηκσξία θαη ηελ πηψζε θαη ησλ δπν εξψψλ .Απφ ηε 

κηα ε Αληηγφλε κε πξνθιεηηθφηεηα ηεο , απφ ηελ άιιε ν Κξένληαο κε ηελ 

αιαδνλεία θαη ηελ χβξε . 

http://www.nea-simboli.gr/


σηήξνο  Γηφο  40 & Τςειάληνπ  149  

        www.nea-simboli.gr                          2104100055-56 

 

- 54 - 

 

 

ΣΙΦ. 504-505..... αν ο φόβος δεν τους έδενε τη γλώσσα·.. Πρόκειται για παύση της 

Αντιγόνης η οποία περιμένει την αντίδραση του Φορού . .Βλέπει όμως ότι ο Φορός 

σωπαίνει και συνεχίζει να μιλά . 

Η σιωπή του Φορού δε σημαίνει ότι δεν επιδοκιμάζει την πράξη της; Αντιγόνης, 

αλλά κρύβει το φόβο της έκφρασης ενώπιον του Κρέοντα . 

 

ΣΙΦ. 506-507 Ειρωνικό το ύφος της Αντιγόνης  . Έκφραση πολιτικής σκέψης .  

 

ΣΙΦ. 509 .. για σένα όμως κλείνουν το στόμα... Μεταφορά. Όπως τα σκυλιά 

βάζουν την ουρά τους κάτω από τα σκέλια τους, όμοια ενεργούν και οι πολίτες κατά 

τα τυραννικά καθεστώτα. Έντονη η αποδοκιμασία προς το Φορό . 

 

ΣΙΦ. 519 Η Αντιγόνη με την ισονομία που κυριαρχεί στον Άδη ξεθεμελιώνει το 

επιχείρημα του Κρέοντα που θέλει διακριτική τη μεταχείριση των νεκρών, επειδή 

δήθεν ο Πολυνείκης στράφηκε κατά της Θήβας , πόλης που ο Ετεοκλής 

υπερασπίστηκε . 

 

ΣΙΦ. 523 .... οὔτοι συνέχθειν, ἀλλά συμφιλεῖν ἔφυν .... Ο πιο φημισμένος στίχος 

του έργου . Δε γεννήθηκα για να μισώ μαζί με άλλους , αλλά για να αγαπώ μαζί τους. 

Η λέξη φίλος με την έννοια που λέγεται από τον Κρέοντα και την Αντιγόνη 

αποκαλύπτει δυο διαμετρικά αντίθετες βιοθεωρίες. Ενώ τα κριτήρια του Κρέοντα 

για τη φιλία ή το μίσος είναι πολιτικά (ο Πολυνείκης στράφηκε κατά της Θήβας ενώ 

ο Ετεοκλής την υπερασπίστηκε), της Αντιγόνης στηρίζονται στο δεσμό του αίματος 

..Ο Κρέοντας μισεί τον εχθρό, η Αντιγόνη αγαπά τον αδελφό. Ο Κρέοντας 

κατοχυρώνεται στη διάκριση αγαθού – κακού από μίσος , η Αντιγόνη στην επιείκεια 

και στη συγχώρεση από αγάπη . 

την ψυχή της Αντιγόνης δεν υπάρχει έχθρα και μίσος, μόνο αγάπη και στοργή 

(η αγάπη δεν περιορίζεται στο πλαίσιο της αδελφικής στοργή, αλλά της καθολικής 

αγάπης). 

 

ΣΙΦ. 524-525 ... Αν πρέπει λοιπόν να αγαπάς, αγάπα εκείνους, όταν πας στον 

κάτω κόσμο... Ο Κρέοντας κάνει μαύρο χιούμορ. Να αγαπάς τους πεθαμένους 

γιατί σε λίγο θα πας κοντά τους . 

Ο Κρέοντας όταν μιλούσε η Αντιγόνη για αγάπη, κατάλαβε ότι η ανιψιά του 

μιλούσε για τους ανθρώπους, φίλους και εχθρούς, που έχουν πεθάνει .  

 

Η ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΨΝ 

Σα επιχειρήματα του Κρέοντα στηρίζονται στις αξίες της Δικαιοσύνης και της 

αγάπης για την πατρίδα. Η δυναμική των επιχειρημάτων του Κρέοντα 

ανατρέπεται όταν με μίσος και εκδικητική μανία ξεστομίζει τις παραπάνω 

εκφράσεις, με άλλα λόγια ο τρόπος με τον οποίο μιλάει ο Κρέοντας 

υποβαθμίζει τα λόγια του. 
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Από την άλλη μεριά τα επιχειρήματα της Αντιγόνης είναι πειστικά. Η 

συμπεριφορά της καθορίζεται με βάση τους νόμους των ιδεών και την αγάπη 

προς τον αδελφό. είναι η ζωντανή έκφραση της πανανθρώπινης αγάπης και 

της ανεξικακίας. 

 

ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΑ  526 -581 

Γ΄  ΚΗΝΗ 

Η ΙΜΗΝΗ ΕΝΨΠΙΟΝ ΚΡΕΟΝΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΟΝΗ . 

 τιχομυθία Ισμήνης – Αντιγόνης (526-561) :Η Ισμήνη σε μια έξαρση 

ηρωισμού που δείχνουν οι αδύναμοι άνθρωποι σε παρόμοιες καταστάσεις 

προσπαθεί να αναλάβει από κοινού την ευθύνη για την ταφή του νεκρού 

αδελφού τους . 

 τιχομυθία Ισμήνης –Κρέοντα (562-581) Ο Κρέοντας αποκλείει κάθε 

παράκληση για απονομή χάριτος . 

 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΑ ΙΜΗΝΗ 

1. Είναι τιμή για αυτήν να πεθάνει μαζί με την αδελφή της υπακούοντας στο 

θρησκευτικό χρέος προς το νεκρό αδελφό. 

2. Η ζωή της θα είναι αφόρητη χωρίς την Αντιγόνη . 

3. Η ενοχή είναι κοινή αφού συμφωνεί με την πράξη της Αντιγόνης . 

 

ΑΝΣΙΛΟΓΟ ΑΝΣΙΓΟΝΗ 

1. Η δικαιοσύνη δε θα της επιτρέψει την οικειοποίηση της ταφής. 

2. Η Ισμήνη δεν προθυμοποιήθηκε από την αρχή να συνεργαστεί . 

3. Η δράση με λόγια δεν αξίζει . 

4. Δεν είναι σωστό να ιδιοποιείται έργα άλλων . 

5. Η Ισμήνη από την αρχή επέλεξε τη ζωή και όχι το θάνατο . 

6. Η Ισμήνη προτίμησε να είναι αρεστή στον Κρέοντα και τους Θηβαίους, ενώ η 

Αντιγόνη στον Άδη και τους νεκρούς . 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΣΗ ΨΣΗΡΙΑ ΣΗ ΑΝΣΙΓΟΝΗ 

1. Προσπαθεί αν κεντρίσει τα πατρικά αισθήματα του Κρέοντα . 

2. Τπενθυμίζει στον Κρέοντα τη σχέση της Αντιγόνης με το γιο του Αίμονα . 

 

ΣΙΦ. 528 .... σύννεφο πάνω από τα φρύδια της... Μεταφορά – Παρομοίωση . 

   

ΣΙΦ. 536 .... Σο έχω κάνει αυτό, αν βέβαια και τούτη συμφωνεί... Η Ισμήνη δεν 

έχει καμία σχέση με την πράξη αυτή και ζητά από την Αντιγόνη να τη θεωρήσει 

συνεργό. Από την Αντιγόνη εξαρτάται το αν θεωρηθεί και η Ισμήνη δράστης της 

ταφής . 
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ΣΙΦ. 539 .... ούτε και θέλησες και ούτε και εγώ σε άφησα να πάρεις μέρος ... Η 

Αντιγόνη δεν λέει στο σημείο αυτό την αλήθεια αφού είναι γνωστό ότι πρότεινε και 

πίεσε την αδελφή της να συνεργαστεί  στο θέμα της ταφής. Για την Αντιγόνη είναι 

θέμα δικαιοσύνης. Δεν είναι δίκαιο η Ισμήνη να οικειοποιηθεί την τιμή του έργου 

της ταφής με την οποία δεν έχει καμία σχέση .  

 Σα λόγια της Ισμήνης προκαλούν την οργισμένη αντίδραση της Αντιγόνης, η 

οποία απογοητευμένη και γεμάτη περιφρόνηση αρνείται τη συμμετοχή της αδελφής 

της. Επιπλέον, κάνει εντύπωση η διεκδίκηση , εκ μέρους της Αντιγόνης, των 

συνεπειών της ταφής, της τιμής και του θανάτου. 

 

ΣΙΦ. 544 .... μη μου αρνηθείς αλήθεια την τιμή μαζί σου να πεθάνω και να 

εξιλεώσω το νεκρό.. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεταστροφή της Ισμήνης, το 

ήθος της αλλάζει. Η Ισμήνη αντιλαμβάνεται ότι με το θάνατο της Αντιγόνης θα 

μείνει μόνη. Η μοναξιά είναι χειρότερη και από το θάνατο . 

 

ΣΙΦ. 551-555 ... Με πόνο αλήθεια το κάνω, αν σε περιγελώ.. Η Αντιγόνη νιώθει 

κάποια ενοχή για τη σκληρή συμπεριφορά απέναντι στην αδελφή της. το βάθος η 

Αντιγόνη πονά για την αδελφή της , η σκληρότητα και η αδιαφορία της είναι 

φαινομενική . 

 

ΣΙΦ. 555 Η Αντιγόνη έχει μια συνέπεια στη σκέψη της .Δέχεται ότι αποφασίζει 

κάποιος και αργότερα πληρώνει τις συνέπειες των αποφάσεων του, των πράξεων ή 

της αποχής του από κάθε πράξη .Δεν είναι δυνατό να έρχεται κανείς εκ των 

υστερών να αλλάζει τα πράγματα . Οι παλινδρομήσεις δεν είναι νοητές . 

 

ΣΙΦ. 557-558 Εσύ φαινόσουνα ότι σκέφτεσαι σωστά στα μάτια αυτών εδώ, εγώ 

(φαινόμουνα ότι σκέφτομαι σωστά) στα μάτια των άλλων.... Με όσα λέει η 

Αντιγόνη δεν κατηγορεί την Ισμήνη ούτε επαινεί τον εαυτό της. Αναγορεύει σε 

κριτήριο των πράξεων τους την κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη όμως είναι 

μοιρασμένη . 

Για πρώτη φορά παραμερίζει το κριτήριο μιας αντικειμενικής αλήθειας, που 

βρίσκεται τάχα με το μέρος της. το σημείο αυτό πέφτει ο τόνος της γίνεται 

μετριοπαθής και επιεικής με την αδελφή της . Για αυτό στη θέση του αντικειμενικά 

ορθού (έπρεπε ο νεκρός να ταφεί, όπως ορίζουν οι θεϊκοί νόμοι) βάζει τις εκτιμήσεις 

της κοινής γνώμης . 

 

ΣΙΦ. 559 .... Κουράγιο· εσύ ζεις, η δική μου όμως ψυχή από καιρό έχει πεθάνει. 

Εδώ φαίνεται να ενθαρρύνει η Αντιγόνη την Ισμήνη, να προσπαθεί να της 

μεταδώσει θάρρος και αισιοδοξία για τη ζωή. Αυτή που δεν μπορεί να ζήσει είναι η 

Αντιγόνη Και αν ακόμη γλίτωσε από το θάνατο, δε θα μπορούσε να ζήσει, γιατί έχει 

πεθάνει και μάλιστα από πολύ καιρό η ίδια η ψυχή της . Αν ζούσε θα ήταν ένας 

ζωντανός νεκρός .  
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ΣΙΦ. 561-562 Ο Κρέοντας ο οποίος σιωπηλός παρακολουθούσε τη συζήτηση 

ανάμεσα στις δυο αδελφές, παρεμβαίνει στο σημείο αυτό με ένα χαρακτηρισμό σε 

βάρος τους . Η Αντιγόνη γεννήθηκε άμυαλή, ενώ η Ισμήνη έγινε τώρα τελευταία . 

Σα λόγια του δείχνουν ότι έχει πειστεί για την ενοχή της Ισμήνης . 

 

ΠΡΟΨΘΗΗ ΜΤΘΟΤ 

Από αυτό το σημείο και μετά, ο οφοκλής θα εντάξει τρία βασικά γεγονότα - 

στοιχεία τα οποία δε θα συντελέσουν στην προώθηση του μύθου. υγκεκριμένα.  

1. Η έντεχνη αναφορά της Ισμήνης στη σχέση του Αίμονα και της Αντιγόνης, 

η οποία αναφέρεται στον συναισθηματικό δεσμό των δύο νέων. Με τον 

τρόπο αυτό προοικονομείται η εμφάνιση του Αίμονα.  

2. Επιβεβαιώνεται η απόλυτη και ανυποχώρητη στάση του Κρέοντα ο οποίος 

έχει ήδη αποφασίσει να θανατωθεί η Αντιγόνη. Προοικονομείται με αυτόν 

τον τρόπο η σύγκρουση του Κρέοντα με το γιο του, ο οποίος δεν θα 

συμφωνήσει με την απόφαση του πατέρα του.  

3. Η σύλληψη της Ισμήνης.  

 

ΣΙΦ. 568 .. Θα σκοτώσεις λοιπόν τη μνηστή του γιου σου < ε αυτόν τον στίχο, 

όπως και στον 572, για πρώτη φορά σε όλη την τραγωδία γίνεται αναφορά στο 

όνομα του αγαπημένου της Αντιγόνης, του Αίμονα. Για πρώτη φορά το κοινό 

πληροφορείται αυτή τη σχέση, γιατί ούτε η Αντιγόνη είχε μιλήσει γι αυτήν ούτε ο 

Κρέοντας φαίνεται να την έχει λάβει υπόψη του στην απόφασή του για την 

Αντιγόνη. Αυτό το παράδοξο γεγονός οφείλει την ύπαρξή του στους παρακάτω 

λόγους.  

 Η Αντιγόνη από την πλευρά της, δεν μιλάει για τον Αίμονα, γιατί δεν 

ταιριάζει στον χαρακτήρα της ούτε στην ασυμβίβαστη περηφάνια της να 

επικαλεστεί το δεσμό της με τον Αίμονα.  

 Σέτοια δικαιολογία και αντίσταση προς την απόφαση του Κρέοντα θα τη 

θεωρούσε ιταμή. Επίσης, η αναφορά στο δεσμό, θα αποδυνάμωνε το 

χαρακτήρα της σύγκρουσης της Αντιγόνης με τον Κρέοντα, γιατί δεν 

πρέπει να ξεχνούμε ότι η σύγκρουση αυτή δε γίνεται σε προσωπικό 

επίπεδο, αλλά σε ιδεολογικό.  

Από την άλλη πλευρά, ο Κρέοντας, αν και πληροφορείται ότι ο γιος του έχει σχέση 

με την Αντιγόνη, δεν αλλάζει το περιεχόμενο της απόφασης του και επιμένει στην 

θανάτωση της. Αυτό γιατί: 

 Θέλει να δείξει την συνέπεια του στις προκαταρκτικές δηλώσεις που 

είχε κάνει ενώπιον του θηβαϊκού λαού όταν είχε αναλάβει την εξουσία.  

 Ενδιαφέρεται, για λόγους εγωισμού και αξιώματος, να αποκαταστήσει 

την πληγωμένη του τιμή και το κύρος του.  

 τέλνει το μήνυμα της αποφασιστικότητας του και του τρόπου με τον 

οποίο θα κυβερνήσει την πόλη του όσους πιθανόν αμφισβητήσουν ή 

προσβάλλουν το αξίωμα του.  
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ΣΙΦ. 569 .. Και άλλων υπάρχουν χωράφια κατάλληλα για καλλιέργεια.. Η 

απάντηση του Κρέοντα είναι σύμφωνη με την ανδροκρατούμενη  νοοτροπία. Δεν 

χάθηκαν οι γυναίκες. Φωράφια είναι οι γυναίκες που το σπέρνουν οι άντρες για να 

γεννοβολήσουν παιδιά. Ο Κρέοντας αδιαφορεί εντελώς για το συναισθηματικό και 

ερωτικό στοιχείο που επικαλείται η Ισμήνη. 

 

ΣΙΦ. 570 ..Ἡρμοσμένα ο γάμος δεν θα είναι ταιριαστός κόπιμη η χρήση 

παρατατικού : Η Ισμήνη προβλέπει έναν διαλυμένο αρραβώνα . 

 

ΣΙΦ. 571-575 .. Εγώ μισώ γυναίκες κακές για τα παιδιά μου.. Ο Κρέοντας δε 

βλέπει καμιά αρμονία στη σχέση του Αίμονα, αλλά μια κακή γυναίκα. Και η 

Αντιγόνη είναι κακία επειδή παραβίασε το νόμο . 

 

ΣΙΦ. 572 ..Αίμωνα πολυαγαπημένε, πόσο σε προσβάλλει ο πατέρας σου.. Η 

Ισμήνη με κατάπληξη απευθύνεται στον απόντα Αίμονα για να του πει τι 

προσβολή του κάνει ο πατέρας του, καθώς τον παρουσιάζει ανίκανο να επιλέξει μια  

γυναίκα, αμφισβητώντας την ορθότητα της κρίσης και της εκλογής του . 

 

ΣΙΦ. 573 .. Πολύ στα αλήθεια με σκοτίζεις και εσύ και ο γάμος που κάθεσαι και 

μου λες.. Η Ισμήνη έγινε φορτική και ενοχλητική λέγοντας τόσα πολλά για τη 

σχέση ανάμεσα στην Αντιγόνη και στον Αίμονα, σχέση που θα κατέληγε στο γάμο. 

Ο Κρέοντας δηλώνει ενοχλημένος από αυτή τη συζήτηση, απαιτώντας από την 

Ισμήνη να σταματήσει  

ΣΙΦ. 577-581 Και από εσένα βέβαια και από εμένα έχει αποφασιστεί. 

 ε αυτό το σημείο ο Κρέοντας λέει ψέματα!!!. Ποτέ ο χορός δεν ήταν 

συνυπεύθυνος για την καταδίκη της Αντιγόνης, γιατί.  

1. το τέλος του Ά επεισοδίου αρνήθηκε να συνεργαστεί με το βασιλιά και να 

αναλάβει το έργο της φύλαξης του νεκρού.  

2. Μόλις ο φύλακας ολοκλήρωσε την περιγραφή της ταφής, ο χορός απέδωσε 

αυτή σε θεϊκή παρέμβαση.  

3. Ποτέ δεν συμφώνησε ο χορός με την απόφαση του Κρέοντα να θανατώσει 

την Αντιγόνη. Ο Φορός δεν έβγαλε καμία καταδικαστική απόφαση ειδικά για 

την Αντιγόνη ούτε όρισε ποινή . Γενικά είχε αναγνωρίσει στο βασιλιά το 

δικαίωμα να εκδίδει όποιους νόμους ήθελε και συνεπώς να επιβάλει 

οποιαδήποτε ποινή . 

4. Επαναλαμβάνει τα λόγια της Ισμήνης σχετικά με τον δεσμό της Αντιγόνης 

με τον έμμονα.  

5. Εκδηλώνει έμμεσα και μερικές φορές παθητικά, την απογοήτευσή του για 

την ανυποχώρητη στάση και απόφαση του Κρέοντα να θανατώσει την 

Αντιγόνη τ. 576.  

 

 

ΚΙΑΓΡΑΥΗΗ ΦΑΡΑΚΣΗΡΨΝ  
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ΑΝΣΙΓΟΝΗ: Βαθιά συνείδηση του χρέους και της ευθύνης, αγέρωχη, γενναία, 

υπερήφανη, με παρρησία, τόλμη και ευθύτητα, σκληρότητα, ωμότητα στις 

απόψεις και στις απαντήσεις που δίνει .κληρή και  άκαμπτη αλλά και τρυφερή 

και ευαίσθητη, ανυποχώρητη και ασυμβίβαστη. Πραγματική ηρωίδα με το ηθικό 

μεγαλείο του ανθρώπου που χαρακτηρίζεται από εσωτερική ελευθερία, που 

παρακάμπτει όλους τους εξωτερικούς (Κρέοντας) ή εσωτερικούς καταναγκασμούς 

για να αναδειχθεί νικήτρια σε έναν αγώνα που την οδηγεί στο θάνατο. Οδηγείται 

στην αυτοκαταστροφή προσπαθώντας να διατηρήσει το κύρος ενός θεϊκού νόμου 

και το δικαίωμα της αδελφικής αγάπης . 

ΙΜΗΝΗ: Παρουσιάζεται αντιφατική σε σχέση με την εικόνα που παρουσίασε 

στον πρόλογο. Ο ηρωισμός της ωστόσο είναι επιφανειακός · πρόκειται για μια 

έξαρση ηρωισμού που δείχνουν οι αδύναμοι άνθρωποι σε οριακές στιγμές. Η 

αμέριστη αγάπη της προς την Αντιγόνη. Από τον στίχο 561 και μετά η Ισμήνη 

συμμετέχει ενεργά, αφού πλέον έχει μεταμελήσει και αντιληφθεί ότι η άρνησή της 

να συμμετάσχει στην ταφή του Πολυνείκη ήταν λαθεμένη. Με αγάπη και στοργή, 

με πάθος, μιλάει για την αδελφή της. Θαρραλέα, πλέον, και τολμηρή συνομιλεί 

πρόσωπο με πρόσωπο με τον Κρέοντα για τη σωτηρία της αδελφής της. Αντιδρά και 

υπερασπίζεται, δείχνοντας το δυναμικό της χαρακτήρα, στην προσβολή της που 

απηύθυνε ο Κρέοντας στην αδελφή της. Η όψιμη έστω προσφορά της την καθιστούν 

συμπαθητική . 

ΚΡΕΟΝΣΑ: Από την πρώτη στιγμή που η Αντιγόνη δέχεται κατηγορηματικά την 

ενοχή της, ο Κρέοντα φορά τη μάσκα της νομιμοφάνειας και της δικαστικής 

ακεραιότητας. Αργότερα, αναγκάζεται να αποκαλύψει το πραγματικό του 

πρόσωπο, ρίχνοντας το προσωπείο του δίκαιου και αφοσιωμένου ηγέτη-δικαστή. 

Γίνεται οξύθυμος, δεσποτικός, σατραπικός, παράφορος, ισχυρογνώμονας, 

υπεροπτικός, καχύποπτος, αυταρχικός, ανάλγητος, αλύγιστος, προσβλητικός, 

ιδιότητες που συνθέτουν έναν τυραννικό χαρακτήρα. το κάλεσμα της Ισμήνης 

συμπεριφέρεται με απρέπεια, χυδαιότητα που φτάνει στα όρια του 

μισογυνισμού, μισανθρωπία, χωρίς κανένα ίχνος τρυφερότητας . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β΄  ΣΑΙΜΟ  (στιχ. 582 - 625 ) 
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Σο δεύτερο επεισόδιο τελείωσε με την απομάκρυνση της Αντιγόνης και της 

Ισμήνης από τη σκηνή, οι οποίες κλείστηκαν στο γυναικωνίτη του παλατιού 

φρουρούμενες. Ο Κρέοντας μένει στη σκηνή και ο Φορός τραγουδάει το δεύτερο 

στάσιμο .. 

 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Ο Φορός μακαρίζει εκείνους που είναι ευτυχισμένοι, μια και δε χτυπήθηκαν από 

συμφορές τα σπίτια τους Γιατί, αν μια φορά ένα 

σπίτι χτυπηθεί δε θα μείνει πια ήσυχο για πολλές 

μελλοντικές γενιές ανθρώπων . 

     Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά η γενιά των 

Λαβδακιδών αφού γνώρισε πολλές συμφορές, οι 

οποίες κληροδοτούνται από γενιά σε γενιά. Η 

ελπίδα, να σταματήσει το κακό στον Οιδίποδα, 

δεν ευοδώθηκε .Κάποιος καταχθόνιος θεός 

θερίζει και τις επόμενες γενιές . 

Από αυτές τις συμφορές ανέγγιχτος μένει μόνο ο Δίας που ούτε η ανθρώπινη 

αλαζονεία, ούτε ο ύπνος, ούτε ο χρόνος που όλους τους γερνά, μπορεί να τον 

προσβάλει. Έτσι η ανθρώπινη ευτυχία συντροφεύεται από συμφορές και αυτό 

αποτελεί κανόνα απαράβατο .  

Και είναι απαράβατος, γιατί η ελπίδα παρασύρει τους ανθρώπους· πολλούς 

βοηθάει και τους δίνει δύναμη και σε πολλούς γίνεται τύφλωση που τους 

παρασύρει σε ανόητες επιθυμίες · και αυτό είναι η καταστροφή τους. 

 

ΑΝΑΛΤΗ 

Σο στάσιμο αυτό είναι ένα μοιρολόι της ανθρώπινης δυστυχίας .Μοιάζει με 

επιτάφιο θρήνο για τον αφανισμό της γενιάς του Οιδίποδα , που η δυστυχία της 

(γενιάς) είναι ο κρίκος που ενώνει το στάσιμο με την υπόθεση όλης της 

τραγωδίας και δίνει την εντύπωση πως σε αυτό το σημείο τελειώνει η τραγωδία 

!! 

Σο περιεχόμενο είναι μελαγχολικό, απαισιόδοξο. Προκαλεί κλιμακωτά τη 

συμπάθεια του κοινού για το δυστυχισμένο γένος των ανθρώπων .Διατηρεί έτσι 

την θλιβερή ψυχολογική ακολουθία του δεύτερου επεισοδίου, πράγμα που δε 

συμβαίνει ούτε με την πάροδο ούτε με το πρώτο στάσιμο. 

Ο Δίας παρουσιάζεται ως τιμωρός της ανθρώπινης αλαζονείας .Ο Κρέοντας που 

βρίσκεται στη σκηνή πιστεύει ότι η Αντιγόνη είναι εκείνη που παραβίασε τον 

ανθρώπινο νόμο  και επομένως είναι δικαιολογημένη η τιμωρία της . 

Ψστόσο και εδώ ο Φορός είναι παραπλανητικός .Ο Φορός υπονοεί την αλαζονεία 

και την τιμωρία του Κρέοντα , που όμως είναι πολύ νωρίς να εκδηλωθεί από 

τώρα . 
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Μετά το Ά στάσιμο όπου κυριάρχησε η αισιοδοξία και ο ευχάριστος τόνος, 

έρχεται η σειρά του Β΄ στάσιμου το οποίο είναι ένας θρήνος για τις λύπες και τις 

συμφορές που βιώνει ο άνθρωπος. 

 

ΘΕΜΑ: Η ακαταμάχητη δύναμη της μοίρας και η κληρονομική ενοχή. 

  

ΔΟΜΗ: 

1. Με την παρομοίωση της μοίρας με  θάλασσα που χτυπά με λύσσα τα 

βράχια περιγράφεται η δυστυχία των ανθρώπων που τους πλήττουν οι 

συμφορές. 

2. Η δυστυχία του οίκου των Λαβδακιδών. 

3. Ο Δίας τιμωρός της ύβρης και η παντοδυναμία του. 

4. Η ελπίδα ως δύναμη και απάτη. 

5. Η θεία βούληση είναι ο ρυθμιστής της Μοίρας. 

 

     ε αυτό το στάσιμο ο Φορός αναπτύσσει τις απόψεις του για την Αντιγόνη. 

Ενώ στο προηγούμενο στάσιμο μίλησε για την πολιτική σκοπιμότητα του 

νόμου, σε αυτό στρέφεται στο ηθικοθρησκευτικό στοιχείο. 

     Σο στάσιμο αυτό, κατά τα πρότυπα του Αισχύλειου τρόπου γραφής και 

σκέψης, μιλά για την κληρονομικότητα των συμφορών του οίκου των 

Λαβδακιδών (ο Αισχύλος στους Επτά επί Θήβας είχε καταπιαστεί με αυτό το 

θέμα ). Σο χορικό αυτό συνδέεται στενά  με τον πανάρχαιο μύθο της σκοτεινής 

οικογένειας, με τη ζοφερή μοίρα και προβάλλεται ανάγλυφα η σύγκρουση του 

απόλυτου των θείων νόμων με τη μοναδικότητα της πράξης του τραγικού 

ήρωα. 

 

ΤΝΔΕΗ ΣΑΙΜΟΤ ΜΕ ΜΤΘΟ 

1. Με αφορμή τη διαταγή του Κρέοντα να οδηγήσουν δεμένες τις αδελφές στο 

γυναικωνίτη, ο χορός ελεεινολογεί για τα δεινά που δεν μπορεί να 

αποφύγει ο άνθρωπος.  

2. Από τον 593-604, όπου γίνεται λόγος για τα δεινά των Λαβδακιδών 

προοικονομείται το τέλος της Αντιγόνης. 

3. Από τον 616-625, όπου γίνεται λόγος για τον παράξενο ρόλο της ελπίδας, 

την αιτία που οδηγεί τους ανθρώπους στην αυταπάτη, προοικονομείται η 

αποκάλυψη του εγχειρήματος της Αντιγόνης που μάταια πίστευε ότι κανείς 

δεν θα την αποκάλυπτε. 

 

ΔΡΑΜΑΣΙΚΟ ΡΟΛΟ 

 ε αυτό το στάσιμο συνεχίζει ο χορός αυτό που υποστήριζε στο 

προηγούμενο το ότι, δηλαδή, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει το καλό και το 

κακό με την ίδια ευκολία. Σα λόγια του αυτά θα επαληθευθούν ιδιαίτερα 

για τον Κρέοντα τον δήθεν τηρητή του σωστού, παραβάτη όμως, του θείου 

νόμου. 
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 Ο χορός μιλά με πολλούς υπαινιγμούς, με λόγια διφορούμενα και 

αινιγματικά που αποδίδονται είτε στον Κρέοντα είτε στην Αντιγόνη. Είναι 

χαρακτηριστικό ο στίχος 603 όπου γίνεται λόγος για «τύφλα του νου και 

άστοχο λόγο». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ  ΤΩΝ  ΣΥΜΦΟΡΩΝ 
 

 Σν πξνπαηνξηθό ακάξηεκα . 

 " Ἁκαξηίαη γνλέσλ παηδεύνπζη ηέθλα...." 

 "Σν θαθό κέζα από ην αίκα κεηαθέξεηαη από γεληά ζε γεληά " 

(εθέξεο, Μέξεο Γ΄) 
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Γ΄ ΕΠΕΙΟΔΙΟ  στιχ. 635-680 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΜ. Παηέξα, είκαη δηθφο ζνπ θη εζχ   

κε θαζνδεγείο ζσζηά κε ηηο θαιέο ζπκβνπιέο ζνπ ηηο 

νπνίεο εγψ βέβαηα ζα αθνινπζήζσ. Γηαηί εγψ θαλέλα 

γάκν δελ ζα ζεσξήζσ ηφζν ζπνπδαίν, ψζηε λα ηνλ βάισ 

πάλσ απφ ηε δηθή ζνπ ζπλεηή θαζνδήγεζε.  

ΚΡ. Απηήλ, πξάγκαηη ηε γλψκε πξέπεη  

λα έρεηο, παηδί κνπ, λα αθνινπζείο δειαδή ζε φια ηελ 

παηξηθή ζπκβνπιή. Καη γη απηφ  

νη άλζξσπνη εχρνληαη λα γελλήζνπλ  

ππάθνπα παηδηά θαη λα ηα έρνπλ ζην ζπίηη ηνπο γηα λα 

εθδηθνχληαη ηνπο  

ερζξνχο θαη λα ηηκνχλ ηνπο θίινπο, φπσο αθξηβψο ν 

παηέξαο. Όπνηνο φκσο γελλάεη παηδηά άρξεζηα,  

ηη άιιν ζα έιεγεο πσο γέλλεζε απηφο (ν άλζξσπνο ) παξά 

βάζαλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη αθνξκή γηα πνιιά γέιηα 

ζηνπο ερζξνχο ;Πφηε ινηπφλ παηδί κνπ λα κελ αιιάμεηο 

ηηο ησξηλέο ζνπ ζθέςεηο απφ έξσηα γηα κία γπλαίθα 

γλσξίδνληαο φηη γίλεηαη παγεξφ αγθάιηαζκα απηφ, 

δειαδή κία γπλαίθα, φηαλ είλαη θαθή ζχδπγνο κέζα ζην 

ζπίηη. Γηαηί ηη ζα ήηαλ κεγαιχηεξε πιεγή απφ έλαλ θαθφ 

θίιν;   

Αιιά, πεξηθξνλψληαο ηελ ζαλ λα ήηαλ ερζξφο ζνπ, 

άθεζε απηή ηελ θφξε λα παληξεπηεί θάπνηνλ ζηνλ Άδε. 

Δθφζνλ, ινηπφλ, απηή, κφλε απφ φινπο ηνπο πνιίηεο ηελ 

έπηαζα επ απηνθψξσ λα παξαβαίλεη ηε δηαηαγή κνπ, δε 

ζα βγσ βέβαηα ςεχηεο κπξνζηά ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, 

αιιά ζα ηε ζθνηψζσ. Γη απηά  

αο επηθαιείηαη ην Γία, ηνλ πξνζηάηε ηεο ζπγγελείαο. 

Γηαηί, αλ βέβαηα ηνπο θπζηθνχο κνπ ζπγγελείο ηνπο 

αλαζξέςσ έηζη ψζηε λα είλαη απείζαξρνη, ζα αλέρνκαη 

πνιχ πην απείζαξρνπο ηνπο μέλνπο.  Γηαηί, φπνηνο είλαη 

ελάξεηνο άλζξσπνο αλάκεζα ζηνπο δηθνχο ηνπ ζα είλαη 

νινθάλεξα δίθαηνο θαη ζηνπο πνιίηεο. Αλ φκσο θάπνηνο 

απζαηξεηψληαο ή παξαβηάδεη ηνπο λφκνπο ή ζρεδηάδεη λα 

δίλεη δηαηαγέο ζε απηνχο πνπ θπβεξλνχλ, δελ είλαη 

δπλαηφλ απηφο λα επαηλεζεί απφ εκέλα.  

 

Μα φπνηνλ εθιέμεη ε πφιε άξρνληα ζε απηφλ πξέπεη λα 

ππαθνχνπλ φινη θαη ζηα κηθξά θαη ζηα δίθαηα θαη ζηα 

αληίζεηα . Κη εγψ ζα κπνξνχζα λα πηζηέςσ φηη έλαο 

ηέηνηνο άληξαο ζα είρε ηε ζέιεζε λα θπβεξλά θαιά θαη 

θαιά λα θπβεξληέηαη, θη φηη ζα κέλεη πηζηφο θαη γελλαίνο 

ζχληξνθνο ζηε ζχειια ηεο κάρεο, εάλ έρεη παξαηαρζεί 

ζε απηήλ. Μα απφ ηελ αλαξρία κεγαιχηεξν θαθφ δελ 

ππάξρεη .  
 

Αἵκσλπάηεξ, ζόο εἰκη, θαὶ ζύ κνη 

γλώκαο ἔρσλ ρξεζηὰο ἀπνξζνῖο, αἷο 

ἔγσγ᾽ ἐθέςνκαη. ἐκνὶ γὰξ νὐδεὶο 

ἀμηώζεηαη γάκνο κείδσλ θέξεζζαη ζνῦ 

θαιο ἡγνπκέλνπ. 

Κξέσλ νὕησ γάξ, ὦ παῖ, ρξὴ δηὰ 

ζηέξλσλ ἔρεηλ, γλώκεο παηξῴαο πάλη᾽ 

ὄπηζζελ ἑζηάλαη. ηνύηνπ γὰξ νὕλεθ᾽ 

ἄλδξεο εὔρνληαη γνλὰο 

θαηεθόνπο θύζαληεο ἐλ δόκνηο ἔρεηλ, 

ὡο θαὶ ηὸλ ἐρζξὸλ ἀληακύλσληαη 

θαθνῖο θαὶ ηὸλ θίινλ ηηκζηλ ἐμ ἴζνπ 

παηξί.ὅζηηο δ᾽ ἀλσθέιεηα θηηύεη 

ηέθλα,ηί ηόλδ᾽ ἂλ εἴπνηο ἄιιν πιὴλ 

αὑηῶ πόλνπο θῦζαη, πνιὺλ δὲ ηνῖζηλ 

ἐρζξνῖζηλ γέισλ; κή λύλ πνη᾽, ὦ παῖ, 

ηὰο θξέλαο ὑθ᾽ ἡδνλο γπλαηθὸο νὕλεθ᾽ 

ἐθβάιῃο, εἰδὼο ὅηη ςπρξὸλ 

παξαγθάιηζκα ηνῦην γίγλεηαη, 650 

γπλὴ θαθὴ μύλεπλνο ἐλ δόκνηο. ηί γὰξ 

γέλνηη᾽ ἂλ ἕιθνο κεῖδνλ ἢ θίινο θαθόο; 

ἀιιὰ πηύζαο ὡζεί ηε δπζκελ κέζεο 

ηὴλ παῖδ᾽ ἐλ Αἴδνπ ηήλδε λπκθεύεηλ 

ηηλί. ἐπεὶ γὰξ αὐηὴλ εἷινλ ἐκθαλο ἐγὼ 

πόιεσο ἀπηζηήζαζαλ ἐθ πάζεο 

κόλελ,ςεπδ γ᾽ ἐκαπηὸλ νὐ θαηαζηήζσ 

πόιεη,ἀιιὰ θηελ. πξὸο ηαῦη᾽ 

ἐθπκλείησ Γία μύλαηκνλ.  

εἰ γὰξ δὴ ηά γ᾽ ἐγγελ θύζεη ἄθνζκα 

ζξέςσ, θάξηα ηνὺο ἔμσ γέλνπο 660 

ἐλ ηνῖο γὰξ νἰθείνηζηλ ὅζηηο 

ἔζη᾽ ἀλὴξ ρξεζηόο, θαλεῖηαη θἀλ πόιεη 

δίθαηνο ὤλ.ὅζηηο δ᾽  

ὑπεξβὰο ἢ λόκνπο βηάδεηαη ἢ 

ηνὐπηηάζζεηλ ηνῖο θξαηύλνπζηλ λνεῖ, 

νὐθ ἔζη᾽ ἐπαίλνπ ηνῦηνλ ἐμ ἐκνῦ 

ηπρεῖλ. 

ἀιι᾽ ὃλ πόιηο ζηήζεηε ηνῦδε ρξὴ 

θιύεηλ θαὶ ζκηθξὰ θαὶ δίθαηα θαὶ 

ηἀλαληία.θαὶ ηνῦηνλ ἂλ ηὸλ ἄλδξα 

ζαξζνίελ ἐγὼ θαιο κὲλ ἄξρεηλ,  

εὖ δ᾽ ἂλ ἄξρεζζαη ζέιεηλ, 

δνξόο η᾽ ἂλ ἐλ ρεηκλη πξνζηεηαγκέλνλ 670 

κέλεηλ δίθαηνλ θἀγαζὸλ παξαζηάηελ. 

ἀλαξρίαο δὲ κεῖδνλ νὐθ ἔζηηλ θαθόλ. 
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αὕηε πόιεηο ὄιιπζηλ, ἥδ᾽ ἀλαζηάηνπο 

νἴθνπο ηίζεζηλ, ἥδε ζπκκάρνπ δνξὸο 

ηξνπὰο θαηαξξήγλπζη·  

ηλ δ᾽ ὀξζνπκέλσλ ζῴδεη ηὰ πνιιὰ ζώκαζ᾽ 

ἡ πεηζαξρία.νὕησο  

ἀκπληέ᾽ ἐζηὶ ηνῖο θνζκνπκέλνηο,θνὔηνη 

γπλαηθὸο νὐδακο ἡζζεηέα. 

θξεῖζζνλ γάξ, εἴπεξ δεῖ, πξὸο ἀλδξὸο 

ἐθπεζεῖλ,θνὐθ ἂλ γπλαηθλ ἥζζνλεο 

θαινίκεζ᾽ ἄλ. 
 

Απηή πνιίηεο θαηαζηξέθεη, απηή δηαιχεη ζπίηηα, 

απηή θάλεη λα ζπάζεη ε παξάηαμε θαη  λα ηξαπεί ζε 

άηαθηε θπγή ν ζπκκαρηθφο ζηξαηφο.         

Μα απφ απηνχο πνπ κέλνπλ ζηαζεξνί ζηε ζέζε ηνπο, 

ηνπο πην πνιινχο ηνπο ζψδεη ε πεηζαξρία. Έηζη 

πξέπεη λα ππεξαζπίδεηαη θαλείο ηνπο λφκνπο θαη κε 

θαλέλαλ ηξφπν δελ πξέπεη λα ληθηέηαη έλαο άληξαο 

απφ κία γπλαίθα. Γηαηί είλαη πξνηηκφηεξν, αλ 

ρξεηαζηεί, λα ράζνπκε ηελ εμνπζία απφ έλαλ άληξα, 

θαη έηζη δελ ζα καο ιέλε θαηψηεξνπο απφ γπλαίθεο.  
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ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΑ  635-680 

Α΄  ΚΗΝΗ (στ 635-680)       Β΄  ΚΗΝΗ (στ 681-723)         Γ΄  ΚΗΝΗ (στ 724-780)  

    Ρήση του Κρέοντα                  Ρήση του Αίμονα             τιχομυθία Κρέοντα –  

Αίμονα  

Α΄  ΚΗΝΗ 

Όση ώρα διαρκούσε το μελαγχολικό τραγούδι του Φορού, ο Κρέοντας παρέμενε στη 

σκηνή σιωπηλός.  

Με το τέλος του στασίμου μπαίνει στη σκηνή από τη δεξιά πάροδο ο Αίμονας. 

Πρώτος βλέπει τον Αίμονα ο Φορός ο οποίος διερωτάται για ποιο λόγο ήρθε. 

Εκδηλώνει το φόβο του, μήπως έμαθε για την τιμωρία της μνηστής του και θύμωσε . 

είναι εμφανής ο υπαινιγμός ότι ο Αίμονας είναι δυσαρεστημένος. Ο υπαινιγμός 

αυτός προκαλεί την αντίδραση του Κρέοντα που ζητά από το παιδί του εξηγήσεις. 

 

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΣΟΤ ΑΙΜΟΝΑ 

Εκ πρώτης όψεως η εμφάνιση του Αίμονα δίνει νέα διάσταση στο μύθο και 

προδικάζει την γρήγορη εξέλιξη του.  

Ψστόσο, με τα πρώτα του λόγια δίνει την εντύπωση πως συντάσσεται με τις 

θέσεις του πατέρα του και η ικανοποίηση που δείχνει ο Κρέοντας προς τα λόγια του 

γιου του, δίνουν στους θεατές την εντύπωση της στασιμότητας στην εξέλιξη του 

μύθου.  

Η εικόνα αυτή γρήγορα αναιρείται όταν ο Κρέοντας με τα λόγια που 

ξεστομίζει, με την με τις προτροπές προς τον γιο του, με την ύβρη που διαπράττει 

(658) προετοιμάζει την εξέλιξη της υπόθεσης.  

 

ΣΙΦ. 631-634 ..τάχ' εἰσόμεθα ...φίλοι ; Ο Κρέοντας δυσαρεστήθηκε από την 

εκτίμηση του Φορού και απευθυνόμενος στον Αίμονα απευθύνει διπλή ερώτηση: 

1. Ήρθε οργισμένος γιατί έμαθε για την τιμωρία της μνηστής του ; 

2. Ό,τι και αν κάνει ο πατέρας του (εμείς )θα έχει πάντα την αγάπη του 

Αίμονα;  

 

ΣΙΦ. 635-638. Πατέρα, είμαι δικός σου κι εσύ  με καθοδηγείς σωστά.. Ο Αίμονας 

δεν απαντά ευθέως στα ερωτήματα του πατέρα του , αλλά χρησιμοποιεί τη γλώσσα 

της διπλωματίας ·κρατά την ψυχραιμία του και δείχνει την αφοσίωση του στον 

πατέρα του (πατέρ σός εἰμι) Ελπίζει ότι με αυτή τη συμπεριφορά θα μεταπείσει τον 

πατέρα του . 

 

Ρήση του Κρέοντα – Επιχειρήματα . 

υμβουλευτικός λόγος. Προτρέπει τον Αίμονα να δείξει υπακοή στις αποφάσεις του 

πατέρα και του βασιλιά . 

1. Σα υπάκουα παιδιά είναι ευτυχία για τους γονείς (στιχ. 641-642) 

2. Η Αντιγόνη παραβίασε τη διαταγή του και πρέπει να τιμωρηθεί. Ο Αίμονας 

έχει καθήκον να μη παρασυρθεί από τον έρωτά του (στιχ. 653-658). 
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3. Η ανοχή του στην απειθαρχία των συγγενών θα ενθαρρύνει την ανυπακοή 

ανάμεσα στους πολίτες (στιχ. 659-660). 

4. Όποιος διοικεί σωστά το σπίτι του, θα αποδειχθεί σωστός κυβερνήτης της 

χώρας του (ο σωστός κυβερνήτης οφείλει πρώτα να εφαρμόσει το δίκαιο στο 

σπίτι του) (στιχ. 661-662) 

5. Όποιος καταπατά τους νόμους και τις αρχές των αρχόντων πρέπει να 

κατακρίνεται (στιχ. 663-664). 

6. Οι πολίτες πρέπει να υποτάσσονται τυφλά στο άρχοντα (στ. 666-667) 

7. Η πειθαρχία είναι σημαντικό προτέρημα για τον κυβερνήτη, τον πολίτη, τον 

στρατιώτη · αντίθετα η αναρχία είναι ολέθρια συμφορά (στιχ. 668-676). 

8. Καμία γυναίκα δεν έχει αξία μπροστά στο νόμο και την τάξη (στιχ. 677-678). 

 

ΣΙΦ. 639-642 .. Αυτήν, πράγματι τη γνώμη πρέπει να έχεις, παιδί μου.. Η 

απάντηση του Αίμονα καθησυχάζει, ανακουφίζει τον Κρέοντα και τον κάνει να 

αισθάνεται ευτυχισμένος  αυτό δείχνει το οὕτω που για έμφαση μπαίνει στην αρχή 

του στίχου. τη συνέχεια αξιώνει δουλική υποταγή από το γιο του εκφράζοντας 

τη με μια μεταφορά .  

 

 ΣΙΦ. 640 να ακολουθείς δηλαδή σε όλα την πατρική συμβουλή Μεταφορά  

παρμένη από το στρατό, όπου οι γενναίοι άντρες μπαίνουν πρώτοι στη γραμμή . 

 

 

ΣΙΦ. 643-644 ... να εκδικούνται τους εχθρούς και να τιμούν τους φίλους, όπως 

ακριβώς ο πατέρας.. Ο Κρέοντας εκφράζει μια πανάρχαια ηθική αρχή, από την 

εποχή του Ομήρου:  

φίλει τόν φιλοῦντα και μίσει τόν μισοῦντα · γλυκύν εἶναι φίλοις, ἐχθροῖσι δέ πικρόν. 

 

ΣΙΦ. 645-647  .. παρά βάσανα για τον εαυτό του και αφορμή για πολλά γέλια 

στους εχθρούς; Ο Κρέοντας παραθέτει τις συνέπειες από την ανυπακοή των 

παιδιών : 

1. τενοχώρια για τους γονείς . 

2. Ευχαρίστηση για τους εχθρούς . 

 

ΣΙΦ. 648-654 ... Πότε λοιπόν παιδί μου να μην αλλάξεις τις τωρινές σου σκέψεις 

από έρωτα για μία γυναίκα..Ο Κρέοντας με βάση αυτές τις αρχές καλεί τον 

Αίμονα να μη χάσει τα λογικά του , παρασυρμένος από μια γυναίκα, η οποία 

ΕΙΝΑΙ ΥΤΙΟΛΟΓΙΚΗ Η ΕΚΥΡΑΗ ΔΟΤΛΙΚΗ ΤΠΟΣΑΓΗ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΝ 

ΠΑΣΕΡΑ ΣΟΤ ; 

"Για άλλη μια φορά φαίνεται ο τυραννικός χαρακτήρας του Κρέοντα. Η απαίτηση του όμως 

αυτή είναι σύμφωνη με τα καθιερωμένα. Οι Έλληνες απαιτούσαν από τα παιδιά τους 

μεγάλο σεβασμό στους γονείς . Αυτό ήταν ένα από τα τρία θεμελιώδη καθήκοντα του 

ανθρώπου ....."  (Bowra, Οι τραγωδίες του οφοκλή ) 
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τυχαίνει να είναι και κακιά. Σο μίσος του Κρέοντα για την Αντιγόνη είναι φανερό, 

αφού ούτε το όνομα της δεν αναφέρει, αλλά λέει τοῦτο . 

 

 ΣΙΦ. 654 άφησε αυτή την κόρη να παντρευτεί κάποιον στον Άδη. Σραγική 

ειρωνεία . 

 

ΣΙΦ. 655-680 Ο Κρέοντας αισθάνεται την ανάγκη να εξηγήσει στον Αίμονα την 

απόφαση που πήρε για την Αντιγόνη.  

 

ΣΙΦ. 658-659 Γι αυτά ας επικαλείται το Δία, τον προστάτη της συγγενείας Ύβρη 

του Κρέοντα, η οποία θα επιφέρει την τιμωρία του.  

 

ΣΙΦ. 661-665 Αν όμως κάποιος αυθαιρετώντας ή παραβιάζει τους νόμους ή 

σχεδιάζει να δίνει διαταγές σε αυτούς που κυβερνούν, δεν είναι δυνατόν αυτός 

να επαινεθεί από εμένα. Ο Κρέοντας παρερμηνεύει τα κίνητρα της πράξης της 

Αντιγόνης.  

Αναμφισβήτητα είναι πλάνη η άποψη του πως η Αντιγόνη θέλησε με την 

πράξη της να επιβληθεί στους άρχοντες και να αμφισβητήσει την εξουσία του. Είναι 

βέβαιο ότι ο Κρέοντας, εξαιτίας του πληγωμένου ανδρικού εγωισμού, της 

αυταρχικότητας, της αφροσύνης του, δεν μπορεί να αντιληφθεί πως τα κίνητρα της 

Αντιγόνης δεν είναι πολιτικά αλλά μόνο ιδεολογικά και συναισθηματικά.  

 

ΣΙΦ. 677-678  Μετά από έναν μακροσκελή συλλογισμό ο Κρέοντας καταλήγει σε 

κάποια συμπεράσματα. υγκεκριμένα υποστηρίζει ότι  

i. καθώς η πειθαρχία παρέχει αγαθά, είναι υποχρέωση όλων των πολιτών να 

υπερασπίζονται τους νόμους και να μην αφήνουν τους απείθαρχους 

παραβάτες να τους στερούν τα αγαθά της πειθαρχίας.  

ii. Με κανέναν τρόπο δεν πρέπει η γυναίκα να υπερισχύει του από.  

Σο πρώτο συμπέρασμα του Κρέοντα ευσταθεί και είναι διαχρονικά αποδεκτό, 

ωστόσο ο επιπόλαιος συλλογισμός του ότι η Αντιγόνη είναι αυτή που ανατρέπει την 

πειθαρχία, όπως ένας αναρχικός, αυτομάτως περιορίζει τη δυναμική του 

επιχειρήματος του. 

Σο δεύτερο συμπέρασμα είναι ενδεικτικό της πατριαρχικής αντίληψης μιας 

πατριαρχικής κοινωνίας στην οποία ζούσε ο Κρέοντας και η Αντιγόνη. Μία 

κοινωνία που σήμερα δεν δέχεται την κυριαρχία του ενός φύλου έναντι του άλλου, 

καθώς έχει πετύχει μετά από αγώνες την ισότητα των δύο φύλων.  

 

ΣΙΦ. 678-680 ε αυτούς τους στίχους ο αναγνώστης - θεατής μπορεί να διακρίνει 

την ψυχολογική αναστάτωση, ταραχή του Κρέοντα ο οποίος αφήνει να φανεί η οργή 

και ειρωνεία του για την πράξη της Αντιγόνης. Ο ακραίος εγωισμός του δεν του 

επιτρέπει να καταλάβει ότι η παράβαση της Αντιγόνης και η διαφορά του με αυτήν 

οφείλεται σε ηθικούς και ιδεολογικούς λόγους, και ότι η σύγκρουση δεν έχει να 

κάνει με τις διαφορές των δύο φύλων.  
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ΚΡΙΣΙΚΗ  ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΩΝ  ΚΡΔΟΝΣΑ 

Ο ιφγνο ηνπ Κξένληα αλαπηχζζεηαη ζε ηξία επίπεδα : 

1. Καζνξίδεη ηε ζηάζε πνπ νθείινπλ ηα παηδηά λα ηεξνχλ απέλαληη ζηνπο γνλείο ηνπο . 

2. Καζνξίδεη ηε ζηάζε πνπ ν Αίκνλαο πξέπεη λα ηεξήζεη απέλαληη ζηελ Αληηγφλε . 

3. Καζνξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ ν ίδηνο ζθνπεχεη λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε . 

Σα επηρεηξήκαηα, εζηθά θαη ινγηθά, έρνπλ θνηλή παξαδνρή. Κινλίδνληαη φκσο, θαζψο ζηεξίδνληαη φρη ηφζν ζηελ 

απφδνζε δηθαίνπ γηα ηελ απεηζαξρία ηεο Αληηγφλεο φζν ζηελ αζέβεηα θαη ηελ ηζρπξνγλσκνζχλε ηνπ, ελψ νξηζκέλεο 

αληηιήςεηο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ θξίζε θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ αξραίσλ Αζελαίσλ πνιηηψλ. πγθεθξηκέλα. 

 Ζ εζηθή ππνρξέσζε ησλ παηδηψλ λα εθδηθνχληαη ηνπο ερζξνχο ησλ γνλέσλ ηνπο 

ππνγξακκίδεη ηελ ηδενινγηθή θαη εζηθή δηαθνξά ηνπ Κξένληα απφ ηελ Αληηγφλε πνπ πξηλ 

απφ ιίγν είρε δηαηππψζεη ηελ γλψκε φηη είρε γελλεζεί γηα λα αγαπά θαη φρη γηα λα 

εθδηθείηαη. 

 Ζ πνιηηηθή ζεσξία ηνπ Κξένληα γηα ππνηαγή ησλ πνιηηψλ ζηηο απνθάζεηο ηνπ βαζηιηά 

πξνζβάιιεη ηνπο δεκνθξάηεο Αζελαίνπο. 

 Σν απζαίξεην ην ζπκπέξαζκα φηη φπνηνο δε ζπκθσλεί κε ηε γλψκε ηνπ βαζηιηά είλαη θαθφο 

δείρλεη ηελ απηαξρηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. 

 Ζ ηαχηηζε ηεο Αληηγφλεο κε ηελ έιιεηςε πεηζαξρίαο πνπ αγγίδεη ηα φξηα ηεο αλαξρίαο είλαη 

απζαίξεηε θαη πξνζβιεηηθή έσο θαη απφιπηε. 

 Σν φηη ν ζάλαηνο ηεο Αληηγφλεο ζα ζεξαπεχζεη ηνλ πιεγσκέλν αλδξηθφ εγσηζκφ θαη 

αμηνπξέπεηα ηνπ Κξένληα πεξηνξίδεη ηελ ζνβαξφηεηα ησλ ζσζηψλ, θαηά ηα άιια, 

επηρεηξεκάησλ ηνπ. 

 

 

ΚΙΑΓΡΑΥΗΗ ΦΑΡΑΚΣΗΡΨΝ  

ΑΙΜΟΝΑ: την αρχή του επεισοδίου ο Αίμονας εμφανίζεται ως ένας γιος 

απόλυτα αφοσιωμένος στον πατέρα του. Εκδηλώνεται με σεμνότητα, με σεβασμό, 

με αφοσίωση και στοργή προς τον πατέρα. Με μεγάλη φρόνηση εκφράζει την 

απόλυτη υποταγή στις υποδείξεις του. Ψστόσο είναι αποφασισμένος να μεταπείσει 

τον πατέρα του, ώστε να αλλάξει το περιεχόμενο της απόφασης του για την 

αγαπημένη του. Με διπλωματική μαεστρία - τρόπο, και χωρίς υποκρισία 

δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα για να εξασφαλίζει τη σωτηρία της Αντιγόνης. 

Αντίθετα με τον άκαμπτο και απόλυτο Κρέοντα, ο Αίμονας καταπνίγει τον θυμό 

του, διατηρεί την ψυχραιμία του. Παραμένει μετριοπαθής και ήπιος.  

ΚΡΕΟΝΣΑ ε αυτό το μονόλογο ο Κρέοντας δείχνει πάλι το αυταρχικό και 

απολυταρχικό του χαρακτήρα. Καταπατά κάθε έννοια διαλόγου - αντιλόγου και 

διεκδικεί το αλάθητο, ως μία αυθεντία. Εμφανίζεται ως ο απόλυτος κάτοχος της 

αλήθειας κι επιχειρεί να επιβάλει με γλυκόλογα, ηθικά λόγια στο γιο του τα δικά 

του συναισθήματα. Απέναντι στην Αντιγόνη δείχνει υπερβολική αντιπάθεια - 

εμπάθεια και μνησικακία. Σην ταπεινώνει για να επιβεβαιώσει τη δική του ηθική. 

Είναι χαρακτηριστική η έλλειψη ψυχραιμίας, καθώς επιχειρεί με επίθετα να 

χαρακτηρίζει ανθρώπους και καταστάσεις. Ο ανδρικός εγωισμός του, η τυραννική 

του ματαιοδοξία δεν του επιτρέπουν να δει με ψυχραιμία την αλήθεια. Ο 

χαρακτήρας του είναι δεσποτικός, μα σε πολλά σημεία αναδεικνύει την εμπειρία 

ζωής, καθώς μεγάλος πλέον συμβουλεύει με λόγια ορθά και συνετά - αλλά με 

λάθος τρόπο- το γιο του.  
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ΜΕΣΑΥΡΑΗ (στιχ 681-723) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υνξόο ἡκῖλ κέλ, εἰ κὴ ηῶ ρξόλῳ 

θεθιέκκεζα, ιέγεηλ θξνλνύλησο ὧλ 

ιέγεηο δνθεῖο πέξη. 

Αἵκσλ πάηεξ, ζενὶ θύνπζηλ ἀλζξώπνηο 

θξέλαο, πάλησλ ὅζ᾽ ἐζηὶ θηεκάησλ 

ὑπέξηαηνλ. ἐγὼ δ᾽ ὅπσο ζὺ κὴ ιέγεηο 

ὀξζο ηάδε, νὔη᾽ ἂλ δπλαίκελ κήη᾽ 

ἐπηζηαίκελ ιέγεηλ. 

γέλνηην κεληἂλ ρἀηέξῳ θαιο ἔρνλ. 

ζνῦ δ᾽ νὖλ πέθπθα πάληα πξνζθνπεῖλ 

ὅζα ιέγεη ηηο ἢ πξάζζεη ηηο ἢ ςέγεηλ 

ἔρεη.ηὸ γὰξ ζὸλ ὄκκα δεηλὸλ, ἀλδξὶ 

δεκόηῃ ιόγνηο ηνηνύηνηο, νἷο ζὺ κὴ 

ηέξςεη θιύσλ·ἐκνὶ δ᾽ ἀθνύεηλ ἔζζ᾽ ὑπὸ 

ζθόηνπ ηάδε, ηὴλ παῖδα ηαύηελ νἷ᾽, 

ὀδύξεηαη πόιηο,παζλ γπλαηθλ ὡο 

ἀλαμησηάηε θάθηζη᾽ ἀπ᾽ ἔξγσλ 

εὐθιεεζηάησλ θζίλεη. 695 

ἥηηο ηὸλ αὑηο αὐηάδειθνλ ἐλ θνλαῖο 

πεπηη᾽ ἄζαπηνλ κήζ᾽ ὑπ᾽ ὠκεζηλ 

θπλλ εἴαζ᾽ ὀιέζζαη κήζ᾽ ὑπ᾽ νἰσλλ 

ηηλνο. νὐρ ἥδε ρξπζο ἀμία ηηκο 

ιαρεῖλ; ηνηάδ᾽ ἐξεκλὴ ζῖγ᾽ ἐπέξρεηαη 

θάηηο.ἐκνὶ δὲ ζνῦ πξάζζνληνο εὐηπρο, 

πάηεξ, νὐθ ἔζηηλ νὐδὲλ θηκα 

ηηκηώηεξνλ, ηί γὰξ παηξὸο ζάιινληνο 

εὐθιείαο ηέθλνηο ἄγαικα κεῖδνλ, ἢ ηί 

πξὸο παίδσλ παηξί; κή λπλ ἓλ ἦζνο 

κνῦλνλ ἐλ ζαπηῶ θόξεη, ὡο θὴο ζύ, 

θνὐδὲλ ἄιιν, ηνῦη᾽ ὀξζο ἔρεηλ. 

ὅζηηο γὰξ αὐηὸο ἢ θξνλεῖλ κόλνο δνθεῖ, 

ἢ γιζζαλ, ἣλ νὐθ ἄιινο, ἢ ςπρὴλ 

ἔρεηλ, νὗηνη δηαπηπρζέληεο ὤθζεζαλ 

θελνί. ἀιι᾽ ἄλδξα, θεἴ ηηο ᾖ ζνθόο, ηὸ 

καλζάλεηλ πόιι᾽, αἰζρξὸλ νὐδὲλ θαὶ ηὸ 

κὴ ηείλεηλ ἄγαλ. 
 

ΥΟ. ε καο ηνπιάρηζηνλ αλ απφ ηα γεξαηεηά δελ 

έρνπκε ράζεη ην λνπ, θαίλεηαη φηη κηιάο ζσζηά, γηα 

φζα (ηψξα) κηιάο . 

ΑΙΜ. Παηέξα, νη ζενί πξνηθίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο κε 

θξφλεζε, ην πην πνιχηηκν απφ φια ηα πξάγκαηα πνπ 

ππάξρνπλ. Καη εγψ νχηε ζα κπνξνχζα θαη καθάξη λα 

κε κάζσ λα πσ φηη εζχ δε ιεο ζσζηά απηά εδψ. Θα 

κπνξνχζε φκσο θαη θάπνηνο άιινο λα έρεη θάπνηα 

ζσζηή ζθέςε. Πάλησο απφ ηε θχζε κνπ έρσ ρξένο λα 

πξνζέρσ απφ πξηλ γηα ζέλα φια φζα ιέεη θάπνηνο ή 

θάλεη ή κπνξεί λα ζε θαηεγνξεί. Γηαηί ην βιέκκα ζνπ 

πξνθαιεί θφβν ζηνλ απιφ πνιίηε γηα ηέηνηα ιφγηα, κε 

ηα νπνία έηζη δε ζα επραξηζηεζείο αθνχγνληαο. Δγψ 

φκσο, εμαηηίαο ηεο αζεκφηεηαο ηεο ζέζεο κνπ, είλαη 

δπλαηφλ λα αθνχσ απηά, πφζν, δειαδή, ζξελεί ε πφιε 

ηελ θφξε απηή, πφζν αηηκσηηθά πεζαίλεη, ζαλ λα ήηαλ 

ε ρεηξφηεξε απφ φιεο ηηο γπλαίθεο, γηα κία ηφζν έλδνμε 

πξάμε.  Γηαηί απηή ηνλ αδειθφ ηεο πεζκέλν κέζα ζην 

αίκα άηαθν δελ ηνλ άθεζε λα θαηαζπαξαρζεί νχηε απφ 

άγξηα ζθπιηά νχηε απφ θάπνην φξλην. Γελ αμίδεη απηή 

λα ηηκεζεί κε ιακπξή ηηκή;  Σέηνηα ζθνηεηλή θήκε 

θπθινθνξεί θξπθά. Γηα κέλα φκσο, παηέξα, δελ 

ππάξρεη πνιπηηκφηεξν αγαζφ απφ ηε δηθή ζνπ επηπρία. 

Γηαηί πνηα ραξά είλαη κεγαιχηεξε γηα ηα παηδηά απφ ηε 

δφμα ηνπ επηπρηζκέλνπ παηέξα ή πνηα ραξά γηα ηνλ 

παηέξα ησλ παηδηψλ ηνπ; Με, ινηπφλ, έρεηο  κφλν έλαλ 

ηξφπν ζθέςεο, φηη δειαδή ζσζηφ είλαη απηφ πνπ ιεο 

εζχ θαη ηίπνηε άιιν. Γηαηί φζνη λνκίδνπλ φηη κφλν 

απηνί ζθέθηνληαη ζσζηά ή φηη έρνπλ επγισηηία ή 

θξφλεκα πνπ δελ έρεη θαλέλαο άιινο, απηνί, φηαλ 

αλνηρηνχλ θαη εμεηαζηνχλ ζε βάζνο, βξίζθνληαη φηη 

είλαη άδεηνη. Αιιά γηα έλαλ άλζξσπν θαη αλ αθφκε 

είλαη ζνθφο, δελ είλαη θαζφινπ ληξνπή λα καζαίλεη 

πνιιά θαη λα κελ παξαηξαβάεη ην ζρνηλί. 
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ὁξᾷο παξὰ ῥείζξνηζη ρεηκάξξνηο ὅζα 

δέλδξσλ ὑπείθεη, θιλαο ὡο 

ἐθζῴδεηαη,ηὰ δ᾽ ἀληηηείλνλη᾽ 

αὐηόπξεκλ᾽ ἀπόιιπηαη.αὕησο δὲ λαὸο 

ὅζηηο ἐγθξαη πόδα ηείλαο ὑπείθεη 

κεδέλ, ὑπηίνηο θάησ ζηξέςαο ηὸ ινηπὸλ 

ζέικαζηλ λαπηίιιεηαη. 

ἀιι᾽ εἶθε θαὶ ζπκῶ κεηάζηαζηλ δίδνπ. 

γλώκε γὰξ εἴ ηηο θἀπ᾽ ἐκνῦ λεσηέξνπ 

πξόζεζηη, θήκ᾽ ἔγσγε πξεζβεύεηλ πνιὺ 720 

θῦλαη ηὸλ ἄλδξα πάλη᾽ ἐπηζηήκεο 

πιέσλ· εἰ δ᾽ νὖλ, θηιεῖ γὰξ ηνῦην κὴ 

ηαύηῃ ῥέπεηλ, θαὶ ηλ ιεγόλησλ εὖ 

θαιὸλ ηὸ καλζάλεηλ. 

 

Βιέπεηο θνληά ζην νξκεηηθφ ξεχκα φζα απφ ηα 

δέληξα ππνρσξνχλ πσο ζψδνπλ ηα θιαδηά ηνπο, 

φζα φκσο αληηζηέθνληαη ράλνληαη ζχξξηδα. 

Δπίζεο, φπνηνο ηεληψλεη πνιχ ηα παληά ηνπ πινίνπ 

ψζηε λα είλαη ζηαζεξά θαη δελ ηα ραιαξψλεη 

θαζφινπ ζηνλ άλεκν, αθνχ αλαπνδνγπξίζεη ην 

πινίν, ηαμηδεχεη απφ εθεί θαη πέξα κε 

αλεζηξακκέλα ηα θαζίζκαηα ησλ θσπειαηψλ. Μα 

δψζε ηφπν ζηελ νξγή θαη άιιαμε γλψκε. Γηαηί, αλ 

κπνξψ θαη εγψ λα πξνζζέζσ θάπνηα γλψκε αλ θαη 

είλαη λεφηεξνο, εγψ βέβαηα, ιέσ φηη ην πην θαιφ 

είλαη λα γελλεζεί θαλείο πάλζνθνο. Άλ φκσο δελ 

είλαη θαλείο ηέηνηνο, γηαηί ζπλήζσο απηφ δελ 

ζπκβαίλεη έηζη, είλαη θαιφ λα καζαίλεη θαη απφ 

φζνπο κηινχλ ζσζηά.    
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Υνξόο ἄλαμ, ζέ η᾽ εἰθόο, εἴ ηη θαίξηνλ ιέγεη, 

καζεῖλ, ζέ η᾽ αὖ ηνῦδ᾽· εὖ γὰξ εἴξεηαη δηπιῆ. 725 

 

Κξέσλ νἱ ηειηθνίδε θαὶ δηδαμόκεζζα δὴ 

θξνλεῖλ ὑπ᾽ ἀλδξὸο ηειηθνῦδε ηὴλ θύζηλ; 

 

Αἵκσλ κεδὲλ ηὸ κὴ δίθαηνλ· εἰ δ᾽ ἐγὼ λένο, 

νὐ ηὸλ ρξόλνλ ρξὴ κᾶιινλ ἢ ηἄξγα ζθνπεῖλ. 

 

Κξέσλ ἔξγνλ γάξ ἐζηη ηνὺο ἀθνζκνῦληαο 

ζέβεηλ; 730 

Αἵκσλ νὐδ᾽ ἂλ θειεύζαηκ᾽, εὐζεβεῖλ εἰο 

ηνὺο θαθνύο. 

Κξέσλ νὐρ ἥδε γὰξ ηνηᾷδ᾽ ἐπείιεπηαη λόζῳ; 

 

Αἵκσλ νὔ θεζη Θήβεο ηζδ᾽ ὁκόπηνιηο 

ιεώο. 

Κξέσλ πόιηο γὰξ ἡκῖλ ἁκὲ ρξὴ ηάζζεηλ 

ἐξεῖ; 

Αἵκσλ ὁξᾷο ηόδ᾽ ὡο εἴξεθαο ὡο ἄγαλ λένο; 735 

Κξέσλ ἄιιῳ γὰξ ἢ ᾽κνὶ ρξή κε ηζδ᾽ ἄξρεηλ 

ρζνλόο; 

Αἵκσλ πόιηο γὰξ νὐθ ἔζζ᾽ ἥηηο ἀλδξόο ἐζζ᾽ 

ἑλόο. 

Κξέσλ νὐ ηνῦ θξαηνῦληνο ἡ πόιηο 

λνκίδεηαη; 

Αἵκσλ θαιο γ᾽ ἐξήκεο ἂλ ζὺ γο ἄξρνηο 

κόλνο. 

Κξέσλ ὅδ᾽, ὡο ἔνηθε, ηῆ γπλαηθὶ ζπκκαρεῖ. 740 

 

Αἵκσλ εἴπεξ γπλὴ ζύ. ζνῦ γὰξ νὖλ 

πξνθήδνκαη. 

Κξέσλ ὦ παγθάθηζηε, δηὰ δίθεο ἰὼλ παηξί; 

Αἵκσλ νὐ γὰξ δίθαηά ζ᾽ ἐμακαξηάλνλζ᾽ 

ὁξ. 

Κξέσλ ἁκαξηάλσ γὰξ ηὰο ἐκὰο ἀξρὰο 

ζέβσλ; 

Αἵκσλ νὐ γὰξ ζέβεηο ηηκάο γε ηὰο ζελ 

παηλ. 745 

Κξέσλ ὦ κηαξὸλ ἦζνο θαὶ γπλαηθὸο 

ὕζηεξνλ. 

Αἵκσλ νὔ ηἂλ ἕινηο ἥζζσ γε ηλ αἰζρξλ 

ἐκέ. 

Κξέσλ ὁ γνῦλ ιόγνο ζνη πᾶο ὑπὲξ θείλεο 

ὅδε. 

Αἵκσλ θαὶ ζνῦ γε θἀκνῦ, θαὶ ζελ ηλ 

λεξηέξσλ. 

 

Κξέσλ ηαύηελ πνη᾽ νὐθ ἔζζ᾽ ὡο ἔηη δζαλ 

γακεῖο. 

ΥΟ. Βαζηιηά, ζσζηφ είλαη εζχ λα αθνχζεηο  αλ ιέεη 

θάηη νξζφ, θη εζχ πάιη  απηφλ εδψ· γηαηί απφ ηηο δπν 

πιεπξέο έρνπλ εηπσζεί ιφγηα νξζά.   

ΚΡ. Θα δηδαρζνχκε εκείο ηφζν κεγάινη ζηελ ειηθία, λα 

ζθεθηφκαζηε ζσζηά απφ έλαλ άλδξα ηφζν λεαξφ ζηα 

ρξφληα ; 

ΑΙΜ. Σίπνηε λα κε δηδαρζείο πνπ λα κελ είλαη δίθαην· 

θαη αλ φκσο εγψ είκαη λένο, δελ πξέπεη λα θνηηάμεηο ηελ 

ειηθία κνπ πην πνιχ αιιά ηηο πξάμεηο κνπ . 

ΚΡ. Δίλαη ινηπφλ, πξάμε θαιή λα ηηκά θαλείο φζνπο 

παξαλνκνχλ; 

ΑΙΜ. (φρη κφλν δελ ηηκψ απηνχο πνπ δελ πεηζαξρνχλ) 

αιιά νχηε ζα πξνέηξεπα άιινπο λα ην θάλνπλ . 

ΚΡ. Απηή εδψ ινηπφλ, δελ έρεη πξνβιεζεί απφ κηα 

ηέηνηα αξξψζηηα ; 

ΑΙΜ. Γελ ην παξαδέρεηαη απηφ φινο γεληθά ν ιαφο ηεο 

Θήβαο . 

ΚΡ. Καη ινηπφλ ε πφιε ζα καο πεη ηη πξέπεη εγψ λα 

δηαηάμσ; 

ΑΙΜ. Βιέπεηο πσο είπεο απηφ ην ιφγν ζα κσξφ παηδί; 

ΚΡ. Γηα ινγαξηαζκφ άιινπ ή γηα δηθφ κνπ πξέπεη λα 

θπβεξλψ απηήλ εδψ ηελ πφιε;  

ΑΙΜ. Κακηά πφιε δελ ππάξρεη πνπ λα αλήθεη ζε έλαλ 

άλζξσπν . 

ΚΡ. Γελ ζεσξνχλ φινη πσο ε πφιε αλήθεη ζε απηφλ πνπ 

ηελ θπβεξλά;  

ΑΙΜ. Ωξαία, αιήζεηα, ζα κπνξνχζεο λα θπβεξλάο κφλν 

ζνπ ζε έξεκα ρψξα ; 

ΚΡ. Απηφο εδψ θαζψο θαίλεηαη είλαη ζχκκαρνο ηεο 

γπλαίθαο . 

ΑΙΜ. Αλ βέβαηα είζαη γπλαίθα· γηαηί πξαγκαηηθά γηα 

εζέλα θξνληίδσ εγψ . 

ΚΡ. Αρξείε, ελψ αληηδηθείο κε ηνλ παηέξα ζνπ ; 

ΑΙΜ. Ναη, γηαηί βιέπσ πσο παίξλεηο απνθάζεηο πνπ δε 

ζπκθσλνχλ κε ην δίθαην . 

ΚΡ. Άδηθα ελεξγψ ηηκψληαο ηελ εμνπζία κνπ; 

 

ΑΙΜ. Ναη, γηαηί δελ ην ζέβεζαη, φηαλ θαηαπαηείο ηνπο 

λφκνπο ησλ ζεψλ . 

ΚΡ. Αρξείν πιάζκα, δνχιε κηαο γπλαίθαο. 

 

ΑΙΜ. Αιιά ηνπιάρηζην δε ζα κε βξεηο λα ππνθχπησ ζε 

αηζρξέο πξάμεηο. 

ΚΡ. Όια ηα ιφγηα ζνπ είλαη γηα ράξε εθείλεο. 

 

ΑΙΜ. Καη γηα ζέλα βέβαηα θαη γηα κέλα θαη γηα ηνπο 

ζενχο ηνπ θάησ θφζκνπ . 

ΚΡ. Με θαλέλα ηξφπν πηα δελ ζα λπκθεπηείο πνηέ ζνπ 

δσληαλή απηήλ . 
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Αἵκσλ ἣ δ᾽ νὖλ ζαλεῖηαη θαὶ ζαλνῦζ᾽ 

ὀιεῖ ηηλα. 

Κξέσλ ἦ θἀπαπεηιλ ὧδ᾽ ἐπεμέξρεη 

ζξαζύο; 

Αἵκσλ ηίο δ᾽ ἔζη᾽ ἀπεηιὴ πξὸο θελὰο 

γλώκαο ιέγεηλ; 

Κξέσλ θιαίσλ θξελώζεηο, ὢλ θξελλ 

αὐηὸο θελόο. 

Αἵκσλ εἰ κὴ παηὴξ ἦζζ᾽, εἶπνλ ἄλ ζ᾽ 

νὐθ εὖ θξνλεῖλ. 755 

Κξέσλ γπλαηθὸο ὢλ δνύιεπκα κὴ 

θώηηιιέ κε. 

Αἵκσλ βνύιεη ιέγεηλ ηη θαὶ ιέγσλ 

κεδὲλ θιύεηλ; 

Κξέσλ ἄιεζεο; ἀιι᾽ νὐ ηόλδ᾽ 

Ὄιπκπνλ, ἴζζ᾽ ὅηη, ραίξσλ ἐπὶ ςόγνηζη 

δελλάζεηο ἐκέ. ἄγαγε ηὸ κῖζνο ὡο θαη᾽ 

ὄκκαη᾽ αὐηίθα  παξόληη ζλῄζθῃ 

πιεζία ηῶ λπκθίῳ. 

Αἵκσλ νὐ δη᾽ ἔκνηγε, ηνῦην κὴ δόμῃο 

πνηέ, νὔζ᾽ ἥδ᾽ ὀιεῖηαη πιεζία, ζύ η᾽ 

νὐδακὰ ηνὐκὸλ πξνζόςεη θξᾶη᾽ ἐλ 

ὀθζαικνῖο ὁξλ, ὡο ηνῖο ζέινπζη ηλ 

θίισλ καίλῃ ζπλώλ. 765 

Υνξόο ἁλήξ, ἄλαμ, βέβεθελ ἐμ ὀξγο 

ηαρύο· λνῦο δ᾽ ἐζηὶ ηειηθνῦηνο 

ἀιγήζαο βαξύο. 

Κξέσλ δξάησ· θξνλείησ κεῖδνλ ἢ θαη᾽ 

ἄλδξ᾽ ἰώλ· ηὼ δ᾽ νὖλ θόξα ηώδ᾽ νὐθ 

ἀπαιιάμεη κόξνπ. 

Υνξόο ἄκθσ γὰξ αὐηὼ θαὶ 

θαηαθηεῖλαη λνεῖο; 770 

Κξέσλ νὐ ηήλ γε κὴ ζηγνῦζαλ· εὖ γὰξ 

νὖλ ιέγεηο. 

Υνξόο κόξῳ δὲ πνίῳ θαί ζθε βνπιεύεη 

θηαλεῖλ; 

Κξέσλ ἄγσλ ἔξεκνο ἔλζ᾽ ἂλ ᾖ βξνηλ 

ζηίβνο  θξύςσ πεηξώδεη δζαλ ἐλ 

θαηώξπρη,θνξβο ηνζνῦηνλ ὡο ἄγνο 

κόλνλ πξνζείο, ὅπσο κίαζκα πᾶζ᾽ 

ὑπεθθύγῃ πόιηο.θἀθεῖ ηὸλ Ἅηδελ, ὃλ 

κόλνλ ζέβεη ζελ, αἰηνπκέλε πνπ 

ηεύμεηαη ηὸ κὴ ζαλεῖλ, ἢ γλώζεηαη 

γνῦλ ἀιιὰ ηεληθαῦζ᾽ ὅηη πόλνο 

πεξηζζόο ἐζηη ηἀλ Ἅηδνπ ζέβεηλ. 

ΑΙΜ. Σφηε ζα πεζάλεη απηή θαη κε ην ζάλαην ηεο 

θάπνηνλ άιινλ ζα θαηαζηξέςεη. 

ΚΡ. Αιήζεηα, έξρεζαη ελαληίνλ κνπ κε ηφζν ζξάζνο,  

λα κε απεηιείο αθφκα ; 

ΑΙΜ. Καη πνηα απεηιή είλαη λα κηιά θαλείο κπξνζηά ζε 

αλφεηεο γλψκεο ; 

ΚΡ. Κιαίγνληαο ζα κνπ βάιεηο εζχ κπαιφ, αλ θαη εζχ 

είζαη άκπαινο. 

ΑΙΜ. Αλ δελ ήζνπλ παηέξαο κνπ, ζα έιεγα πσο εζχ δε 

ζθέθηεζαη ζσζηά . 

ΚΡ. Μελ πξνζπαζείο λα κε μεγειάζεηο κε θνιαθείεο , 

ελψ είζαη δνχινο κηαο γπλαίθαο  

ΑΙΜ. Θέιεηο κφλν λα κηιάο θαη, ελψ κηιάο, λα κελ 

παίξλεηο θακηά απάληεζε; 

ΚΡ. Έηζη; Αιιά κα ηνλ Όιπκπν απηφλ εθεί, ρσξίο 

ακθηβνιία φρη αηηκψξεηα ζα κε βξίδεηο κε ζπλερείο 

θαηεγνξίεο ; Φέξηε ηε κηζεηή γπλαίθα γηα λα πεζάλεη 

ακέζσο κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ, παξνπζία ηνπ 

κλεζηήξα . 

ΑΙΜ. Απηή δε ζα πεζάλεη θνληά κνπ ηνπιάρηζηνλ, 

απηφ πνηέ κελ ην ζθεθηείο, θαη εζχ πνηέ πηα δε ζα δεηο 

ην πξφζσπν κνπ θνηηάδνληαο ην κε ηα κάηηα ζνπ, γηα 

λα δείρλεηο ηε καλία ζνπ ζε φζνπο απφ ηνπο θίινπο ζνπ 

κπνξνχλ λα ηελ αλερηνχλ . 

ΥΟ. Ο άληξαο, βαζηιηά, έθπγε απφ ηελ νξκή ηνπ 

γξήγνξα θαη ε ςπρή ελφο ηφζν λένπ αλ πνλέζεη, είλαη 

επηθίλδπλε . 

ΚΡ. Αο πάεη λα θάλεη θαη αο κεγαινπηάλεηαη 

πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ηαηξηάδεη ζε έλαλ άλζξσπν· φκσο 

ηηο δπν θφξεο δε ζα ηηο γιηηψζεη απφ ην ζάλαην . 

ΥΟ. θέθηεζαη αιήζεηα λα ηηο ζαλαηψζεηο θαη ηηο δχν ; 

 

ΚΡ. Μα φρη βέβαηα απηή πνπ δελ άγγημε ην λεθξφ · 

έρεηο πξάγκαηη δίθην . 

ΥΟ. Καη κε ηη ηξφπν ζθέθηεζαη λα ηε ζαλαηψζεηο ; 

 

ΚΡ. Αθνχ ηελ πάσ εθεί φπνπ ν δξφκνο είλαη έξεκνο 

απφ αλζξψπνπο, ζα ηελ ζάςσ δσληαλή ζε ππφγεην 

ζνισηφ ηάθν, αθνχ βάισ κπξνζηά ηφζε ηξνθή ψζηε  

ίζα ίζα κφλν λα είλαη αξθεηή γηα εμαγληζκφ γηα λα 

απνθχγεη ην κίαζκα φιε ε πφιε. Καη εθεί, 

παξαθαιψληαο ηνλ Άδε, πνπ κφλνλ απφ ηνπο ζενχο 

ηηκά, ίζσο γιηηψζεη ην ζάλαην, ή ηνπιάρηζηνλ, αλ θαη 

αξγά, ζα κάζεη φηη είλαη κάηαηνο θφπνο λα ηηκάεη θαλείο 

φζνπο βξίζθνληαη ζηνλ Άδε.     
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Β΄  ΚΗΝΗ ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΑ  681-723 

 

ΔΟΜΗ ΡΗΗ ΑΙΜΟΝΑ 

Εισαγωγή στιχ 701-704 : Εξασφάλιση εύνοιας . 

Θέση Αίμονα στιχ 705-706 

Απόδειξη στιχ 707-717 

Επίλογος στιχ 718-721 

 

ΣΟΦΟ ΣΟΤ ΜΟΝΟΛΟΓΟΤ ΣΟΤ ΑΙΜΟΝΑ 

τον μονόλογο του ο Αίμων επιχειρεί να διαμορφώσει το κλίμα εκείνο, το οποίο θα 

τον βοηθήσει να πετύχει έναν διπλό στόχο.  

1. Να αλλάξει την μοίρα της Αντιγόνης, πείθοντας τον πατέρα του Κρέοντα να 

αλλάξει το περιεχόμενο της τιμωρίας,  

2. να προστατεύσει τον πατέρα του από τις ενέργειες που τον εκθέτουν στον 

θηβαϊκό λαό.  

 

Ρήση του Αίμονα - Επιχειρήματα  

Ο λόγος του στηρίζεται στη λογική, που επιβάλλει η δικαιοσύνη. Εκφράζει το 

σεβασμό του στον πατέρα του και προσπαθεί να το πείσει να μην πράξει κάτι 

αντίθετο προς την κοινή γνώμη . 

1. Ο άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιεί το μυαλό του, τη φρόνηση, η οποία είναι 

δώρο των θεών. (683-684)  

2. Ο ορθολογισμός είναι προνόμιο όλων όχι μόνο ενός (του Κρέοντα). (685-687).  

3. Ο ηγέτης δεν γνωρίζει τις προθέσεις και τις σκέψεις του πόνου των πολιτών, 

γιατί προκαλεί σε αυτούς φόβο (690-691).  

4. Αντίθετα με τον πατέρα του ο ίδιος γνωρίζει τις διαθέσεις της κοινής γνώμης 

(692).  

5. Η κοινή γνώμη θεωρεί την τιμωρία της Αντιγόνης άδικη, γιατί πιστεύει ότι το 

θύμα διέπραξε πράξη έντιμη (693-699).  

6. Κίνητρο του Αίμονα είναι η αγάπη για τον πατέρα, το ενδιαφέρον για το 

κύρος του και την εξουσία του, η ευτυχία κι η χαρά του πατέρα του. (701-704)  

7. Η ισχυρογνώμονες άνθρωποι είναι αλαζόνες, γιατί νομίζουν ότι μόνο αυτοί 

κατέχουν την απόλυτη γνώση. (705-709)  

8. Η ισχυρογνωμοσύνη μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή· ακόμη και ο 

σοφός μπορεί να μαθαίνει (διαλλακτικότητα), αν ακούσει εκείνους που 

μιλούν φρόνιμα (στιχ 705-711). 

9. Η αδιαλλαξία είναι κακός σύμβουλος του ανθρώπου, ενώ η μετριοπάθεια 

είναι σωτήρια. (712-723).  

10. Επειδή οι άνθρωποι δεν είναι πάνσοφοι πρέπει να επιδιώκουν τη γνώση από 

εκείνους που μιλούν φρόνημα (719-723)  
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ΣΑ ΚΙΝΗΣΡΑ ΣΗ ΣΑΗ ΣΟΤ ΑΙΜΟΝΑ 

Σα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο Αίμων, η κριτική που ασκεί στον πατέρα του, η 

γενική στάση που κρατάει απέναντι στον πατέρα του, φέρνουν στην επιφάνεια τα 

αληθινά κίνητρα του.  

 1ο κίνητρο είναι το ενδιαφέρον και η ανησυχία για την υπόληψη και την 

υστεροφημία του πατέρα του.  

 2ο κίνητρο είναι η φροντίδα για την ευτυχία του.  

 3ο κίνητρο είναι ο φόβος για τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει τόσο 

για τον πατέρα όσο και για την πολιτεία, η ισχυρογνωμοσύνη του Κρέοντα.  

Από τα κίνητρα του Αίμονα είναι εμφανές ότι λείπει οποιαδήποτε αναφορά για την 

αγάπη του προς την Αντιγόνη. Ο λόγος είναι αυτονόητος. Θα αποδυνάμωνε την 

επιχειρηματολογία του απέναντι στον Κρέοντα που ήδη ήταν αρνητικά 

φορτισμένος και προκατειλημμένος εναντίον της.  

 

Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

1. Η παρέμβαση του Αίμονα δεν συμβάλλει στην εξέλιξη του μύθου, αλλά 

δημιουργεί προϋποθέσεις για να προετοιμάσει τη σύγκρουση ανάμεσα στον 

ίδιο και στο Κρέοντα.  

2. Επίσης φορτίζει το ήδη τεταμένο κλίμα, προοικονομώντας την έκρηξη του 

Κρέοντα . 

3. Επαναλαμβάνεται ο ιδεολογικός και ο ηθικός άξονας του δράματος, δηλαδή 

στηλιτεύει την υπέρβαση του μέτρου και προτάσσει την ανάγκη για ήρεμη, 

συνετή σκέψη και πράξη.  

 

 

ΣΙΦ. 681-682 ... ε μας τουλάχιστον <φαίνεται ότι μιλάς σωστά.. Όπως και στο 

στίχο 213 ο Φορός συμπαραστέκεται στον Κρέοντα . 

Ενώ στο πρώτο μέρος της περιόδου υπάρχει το ....μεν  ..στο δεύτερο μέρος της 

περιόδου λείπει το ...δε ... Επίσης, εκφράζει μια υπόθεση και δε μιλά με σιγουριά, 

άλλη μια ένδειξη της δουλοπρέπειας του . 

 

ΣΙΦ. 683-692 ... Πατέρα..Ο Αίμονας αρχίζει το λόγο του με περίσσια τέχνη. Η 

προσφώνηση προς τον Κρέοντα στο στιχ 683 δείχνει την τρυφερή στοργή του 

Αίμονα, ενώ η διπλή άρνηση στο στιχ. 686  οὔτε ... μήτ ' ... , δείχνουν την ευσέβεια 

του .  

Ο Αίμονας με μετριοφροσύνη δηλώνει ότι δεν μπορεί να φέρει αντιρρήσεις στη 

θεωρία του πατέρα του σχετικά με τις υποχρεώσεις των παιδιών προς τον πατέρα 

και των υπηκόων προς τον άρχοντα . 

το στιχ 687 παραδέχεται ότι η φρόνηση είναι το σημαντικότερο δώρο του θεού 

στον άνθρωπο· δεν μπορεί να πει ότι ο πατέρας του δεν έχει φρόνηση. Όμως με 

πολλή λεπτότητα τονίζει ότι μπορεί ανάμεσα στο λαό να υπάρχουν και άλλοι που 

να έχουν καλές σκέψεις .Με τα λόγια αυτά τονίζεται η αλαζονεία του Κρέοντα. 
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ΚΟΠΟ: Με τα λόγια αυτά ο Αίμονας προετοιμάζει το έδαφος για να 

περάσει ως γνώμη του λαού την αντίρρηση για την ποινή της Αντιγόνης.  

Στο στιχ 688 απαριθμεί όλα όσα δεν γνωρίζει ο Κρέοντας και πόσοι ψίθυροι δεν 

φτάνουν στα αυτιά του .  

 

ΣΙΦ. 693 < πόσο, δηλαδή, θρηνεί η πόλη την κόρη αυτή, Με απότομο τρόπο ο 

Αίμονας μιλάει ειδικά για την Αντιγόνη. Για να διατηρήσει ηρεμία καταβάλλει 

ιδιαίτερη προσπάθεια να μην αναφέρει το όνομα της Αντιγόνης. Η αντωνυμία 

ταύτην δείχνει ότι η εικόνα της Αντιγόνης κυριαρχεί στο νου του σα να είναι 

παρούσα. 

 

ΣΙΦ. 694-695 .. πόσο ατιμωτικά πεθαίνει, σαν να ήταν η χειρότερη από όλες τις 

γυναίκες, για μία τόσο ένδοξη πράξη.  : ἀναξιωτάτη, κάκιστα - εὐκλεεστάτων· η 

συσσώρευση των υπερθετικών με την έντονη αντίθεση υπογραμμίζουν την 

αντίθεση της καλής πράξης και της άδικης καταδίκης , αλλά συνάμα δείχνουν και 

την ταραχή του Αίμονα. Με μεγάλη διακριτικότητα υπερασπίζεται την Αντιγόνη 

παρουσιάζοντας τη δική του σκέψη ως κρίση του λαού . 

 

 ΣΙΦ. 699 Μεταφορά Δεν αξίζει αυτή να τιμηθεί με λαμπρή τιμή 

 

ΣΙΦ. 700 Σέτοια σκοτεινή φήμη κυκλοφορεί κρυφά Ο Αίμονας δεν κάνει άμεση 

κριτική της συμπεριφοράς του πατέρα του απέναντι στην Αντιγόνη για να μην 

προκαλέσει την οργή· του λέει μόνο τις φήμες που κυκλοφορούν για αυτόν κρυφά 

μέσα στην πόλη . 

 

ΣΙΦ. 701-704 δεν υπάρχει πολυτιμότερο αγαθό από τη δική σου ευτυχία τόχος 

του Αίμονα είναι η σωτηρία της Αντιγόνης ·για να επιτύχει καλύτερα αυτό το στόχο 

θεωρεί σκόπιμο να δημιουργήσει ευνοϊκότερη ατμόσφαιρα· για αυτό πριν 

διαμαρτυρηθεί για την πλάνη του πατέρα του δείχνει την αγάπη, την αφοσίωση και 

την ευσέβεια του . 

 

ΣΙΦ. 705-706 Μη, λοιπόν, έχεις  μόνο έναν τρόπο σκέψης Ο Αίμονας κάνει 

υπαινιγμό για την ισχυρογνωμοσύνη  του Κρέοντα · τον καλεί να μη σκέπτεται 

μονοκόμματα .  

 

 ΣΙΦ. 707-709 όσοι νομίζουν ότι μόνο αυτοί σκέφτονται σωστά < βρίσκονται 

ότι είναι άδειοι. ε αυτούς τους στίχους, όπως και στους 710-711, ο Αίμονας 

διατυπώνει δύο βασικά επιχειρήματα που έχουν έντονο γνωμολογικό χαρακτήρα.  

1. Όποιος νομίζει ότι τα ξέρει όλα και ότι σκέφτεται σωστά όσο κανένας άλλος, 

αυτός όταν εξεταστεί σε βάθος, φαίνεται κενός.  

2. Είναι συνετό ο άνθρωπος που είναι σοφός να μαθαίνει από κάποιον άλλον 

πράγματα που δεν γνωρίζει. Με αυτά τα επιχειρήματα ο Αίμονας προσπαθεί.  
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 Να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες ώστε να διατυπώσει το αίτημα 

του για τη σωτηρία της Αντιγόνης.  

 Να συνετίσει τον πατέρα του για τον μονοδιάστατο τρόπο σκέψης την 

ισχυρογνωμοσύνη του και το άκαμπτο χαρακτήρα του.  

 Να κάνει τον Κρέοντα να αντιληφθεί ότι δεν είναι σοφός.  

 Να του υποδείξει ότι το μέτρο ταυτίζεται με την σύνεση, ενώ ό,τι 

ξεπερνά το μέτρο ταυτίζεται με τον κίνδυνο και την τιμωρία.  

 

 ΣΙΦ. 710-711 να μην παρατραβάει το σχοινί Και  εδώ ο Αίμονας χρησιμοποιεί 

μεταφορά, παρμένη από τα τόξα ή τις χορδές των μουσικών οργάνων, για να 

τονίσει τους κινδύνους της υπερβολής. Και είναι κοινός τόπος της ελληνικής σκέψης 

ότι όποιος ξεπερνά το μέτρο και φτάνει στην υπερβολή, είναι πολύ πιθανό να τον 

βρούν συμφορές . 

 

 ΣΙΦ. 712–717 όσα από τα δέντρα υποχωρούν < όποιος τεντώνει πολύ τα 

πανιά του πλοίου.  Εικόνα - Παρομοιώσεις. Ο Αίμονας με τις θαυμάσιες εικόνες 

των δέντρων που παρασύρονται από το χείμαρρο, όταν δε λυγίζουν στη θύελλα, και 

του καραβιού που βυθίζεται όταν τα σχοινιά παρατεντώνονται, προοιωνίζει τη 

συντριβή του Κρέοντα. Μιλώντας με γνωμικά πετυχαίνει :  

1. Να δώσει κύρος στις απόψεις του  

2. Να καλύψει την αντινομία του φαινομένου: Ο γιος δίνει συμβουλές στον 

πατέρα του  

3. Να δείξει ότι δεν υστερεί του πατέρα του σε αυτόν τον τρόπο έκφρασης . 

 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΠΑΡΟΜΟΙΨΕΨΝ 

Τα δέντρα που βρίσκονται ριζωμένα δίπλα σε ορμητικούς χειμάρρους για να σωθούν 

να φροντίζουν να λυγίζουν τον κορμό τους και να ρίχνουν τα κλαδιά τους πάνω στο 

νερό γιατί αν αντισταθούν θα χαθούν και θα ξεριζωθούν.  

Δέντρα    = η εξουσία του Κρέοντα 

ορμητικούς χειμάρρους  = η βούληση του λαού 

τα κλαδιά    = οι αποφάσεις του Κρέοντα 

αν αντισταθούν   = αν ο Κρέοντας δεν ακούσει τη λαϊκή 

βούληση 

ξεριζωθούν   = ανατροπή της εξουσίας 

 

Ο καλός ο καπετάνιος όταν ταξιδεύει και έχει δυνατό άνεμο δε θα πρέπει να 

αψηφήσει το μανιασμένο αέρα, αφήνοντας τα πανιά του πλοίου του, αλλά να τα 

μαζέψει ή να τα αλαφρώσει, ειδάλλως θα βυθίσει το πλοίο του.  

Καπετάνιος    = ο Κρέοντας 

Σαξιδεύει      = η κατάσταση στη Θήβα 

άνεμο     = η βούληση του λαού 

αψηφήσει το μανιασμένο αέρα = συμπαράσταση λαού σε Αντιγόνη 
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πανιά     = οι αποφάσεις του Κρέοντα 

πλοίο     = η εξουσία 

να τα μαζέψει,αλαφρώσει  = αναίρεση των αποφάσεων του 

βυθίσει το πλοίο    = ανατροπή της εξουσίας 

 

Η πρώτη παρομοίωση είναι παρμένη από την φύση, ενώ η δεύτερη έχει χαρακτήρα 

κωμικό.  

την πρώτη παρομοίωση ο Αίμονας στηλιτεύει τον εγωισμό, το πείσμα και την 

ισχυρογνωμοσύνη και προβάλλει την ανάγκη για συμβιβαστική διάθεση και 

υποχωρητικό χαρακτήρα.  

Η δεύτερη παρομοίωση κατηγορεί έμμεσα τον Κρέοντα για εγωισμό και για 

λαθεμένες κινήσεις και κρίσεις.  

 

ΣΙΦ. 718 δώσε τόπο στην οργή και άλλαξε γνώμη: Ο Αίμονας βλέπει πιο καθαρά 

από τον Κρέοντα. Ση στιγμή που ο Κρέοντας πιστεύει ότι ως βασιλιάς κάνει το 

χρέος του, εκείνος βλέπει ύβρη. Και επειδή νομίζει ότι η αντίδραση του πατέρα του 

οφείλεται σε συναισθηματικούς λόγους, ότι δηλαδή είναι οργισμένος επειδή η 

Αντιγόνη παραβίασε το διάταγμα του και μείωσε το γόητρο του ως φορέα εξουσίας, 

τον συμβουλεύει να δώσει τόπο στην οργή . 

 

ΣΙΦ. 719-723 .. Γιατί, αν μπορώ και εγώ να προσθέσω κάποια γνώμη αν και 

είναι νεότερος,..Ο Αίμονας με λεπτότητα κατηγορεί τον Κρέοντα για αφροσύνη· 

Είναι όχι μόνο γνώμη του λαού, αλλά και δική του γνώμη. Η γνώμη του για τους 

σοφούς  δείχνει ωριμότητα και σωστή κρίση . 

 

 

ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ ΑΙΜΟΝΑ 

Ο Αίμονας αναδεικνύεται συνεπής, έντιμος, ευγενής και ευσεβής, εγκρατής, 

διακριτικός, συναισθηματικός, παθιασμένος, λογικός και μετριοπαθής, με 

λεπτότητα, κοσμιότητα, σύνεση, προσεκτικός.  

 

 

 

ΚΡΙΣΙΚΗ  ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΩΝ  ΑΙΜΟΝΑ 

Σα επηρεηξήκαηα ηνπ Αίκνλα ζηεξίδνληαη ζηε ινγηθή θαη φρη ζην ζπλαίζζεκα. Βαζηθό θξηηήξην ε 

πξνάζπηζε ηνπ ζπκθέξνληνο κε ηε ιήςε ζσζηήο απόθαζεο. Αζθεί κηα έκκεζε θξηηηθή ζηε 

κνλνιηζηθφηεηα ηεο ζθέςεο ηνπ Κξένληα, πξνβάιινληαο κηα λέα ηνπνζέηεζε ζην πξφβιεκα. ην ιφγν ηνπ 

παξνπζηάδνληαη απόςεηο πξνρσξεκέλεο θαη πξννδεπηηθέο, φπσο  

 ε αξρή ηεο πνιπθσλίαο,  

 ε ακνηβαία ζρέζε εγεζίαο ιανχ,  

 ε πνιύπιεπξε πιεξνθόξεζε,  

 ε αξρή ηεο κεηξηνπάζεηαο,  

 ε άζθεζε θαιόπηζηεο θαη επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο ζηελ εμνπζία . 
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Γ  ΚΗΝΗ ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΑ  724-780 

 

τιχομυθία Κρέοντα – Αίμονα 

Η ήρεμη συζήτηση μεταστρέφεται σε ένα χείμαρρο παράφορης αντιπαλότητας, 

που δίνει την ευκαιρία να φανεί το ήθος του Κρέοντα . 

το τέλος της στιχομυθίας η βεβαιότητα του Κρέοντα κλονίζεται. Αυτό φαίνεται 

καθώς αλλάζει την απόφαση του σε δυο καίρια σημεία : 

1. Ανακαλεί την καταδίκη της Ισμήνης . 

2. Μετατρέπει την ποινή του θανάτου της Αντιγόνης σε ισόβια κάθειρξη 

μέσα σε ένα πέτρινο σπήλαιο . 

 

Η ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΓΚΡΟΤΗ 

Η παρακάτω σύγκρουση των δύο ανδρών εξυπηρετεί την δραματική τεχνική του 

οφοκλή, συγκεκριμένα.  

1. Με έντονα γράμματα υπογραμμίζεται η ισχυρογνωμοσύνη και η αδιαφορία 

του Κρέοντα ακόμα και για συγγενικά του πρόσωπα.  

2. Αιτιολογείται η αυτοκτονία του Αίμονα ως πράξη απόγνωσης και 

συναισθηματικής έντασης.  

3. Οδηγεί στην σταδιακή απομόνωση τον τραγικό πλέον Κρέοντα.  

 

 

ΣΙΦ. 724-725 .. γιατί από τις δυο πλευρές έχουν ειπωθεί λόγια ορθά. Όπως 

συνέβη μετά το μονόλογό του Κρέοντα, έτσι κι εδώ ο χορός παρεμβαίνει 

προτείνοντας αμοιβαία υποχώρηση. τα λόγια που υποβόσκει μία 

επιφυλακτικότητα. Μέσα από αυτήν επιχειρείται η γεφύρωση του χάσματος 

ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές.  

Ο χορός κρατάει ίσες αποστάσεις τόσο από τον Κρέοντα όσο και από τον 

Αίμονα να φανούν ίδια τακτική. Ψστόσο η θέση του δεν είναι ξεκάθαρη, για άλλη 

μια φορά. Από δραματικής, όμως, άποψης η παρέμβαση του χορού βοηθάει στο να 

δημιουργήσει μία ανάπαυλα πριν από το ξέσπασμα και την έκρηξη του Κρέοντα.  

 

 

ΣΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΡΕΟΝΣΑ 

Ο Κρέοντας όσο και ο Αίμονας προσπαθούν με επιχειρήματα - ηθικού και πολιτικού 

χαρακτήρα - να υπερασπιστούν τις απόψεις τους. Ο Κρέοντας διατυπώνει τα εξής 

επιχειρήματα.  

1. Είναι ή δεν έχουν δικαίωμα να δίνουν συμβουλές στους μεγαλύτερους. (726-

727).  

2. Δεν επιτρέπεται να τιμά κανείς τους παραβάτες (730).  

3. Η εξουσία του άρχοντα είναι απαραβίαστη και ο λαός δεν έχει το δικαίωμα 

να επιβάλλει σε αυτόν τη γνώμη του (734).  

4. Η πόλη ανήκει σε αυτόν που την κυβερνά (736-738).  
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5. Με τις πράξεις του υπερασπίζεται την εξουσία του (744).  

 

ΣΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΙΜΟΝΑ 

1. Είναι άδικο να κρίνεται η ορθότητα των απόψεων με βασικό κριτήριο την 

ηλικία του (728-729).  

2. ο θηβαϊκός λαός διαφωνεί με την άποψη του Κρέοντα ότι η πράξη της 

Αντιγόνης παραβιάζει τους νόμους του κράτους (733).  

3. Καμιά πόλη δεν είναι ιδιοκτησία κανενός από τους άρχοντες. (737).  

4. Κίνητρο του είναι το ενδιαφέρον και η αγάπη για τον πατέρα του (741).  

5. Η θανατική καταδίκη της Αντιγόνης, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του λαού, 

αποτελεί πράξη άδικη και πολιτικά άστοχη (743). 

6. το διάταγμα του Κρέοντα προσβάλλει τους νόμους των θεών, επειδή 

απαγορεύει την ταφή του νεκρού. (745).  

 

ΣΙΦ. 726-727 ... Θα διδαχθούμε εμείς τόσο μεγάλοι στην ηλικία, να 

σκεφτόμαστε σωστά από έναν άνδρα τόσο νεαρό.. Επειδή ο χορός μίλησε με 

διπλωματικό τρόπο, προκάλεσε την οργή του Κρέοντα. Ο πληθυντικός 

χρησιμοποιείται για να φανεί ότι οι υποδείξεις του Αίμονα δεν προσβάλλουν μόνο 

τον Κρέοντα αλλά και όλους τους συνομηλίκους του . 

Η οργή του Κρέοντα που δημιουργήθηκε από τα λόγια του γιου του τώρα 

εκδηλώνεται. Αρνείται να πάρει μαθήματα από ένα νέο . 

 

ΣΙΦ. 726-734 ε αυτούς τους στίχους μπορεί εύκολα να διακρίνει κανείς ότι ο 

Κρέοντας "βομβαρδίζει" τον Αίμονα με απανωτές ερωτήσεις. Ο σκοπός των 

ερωτήσεων αυτών είναι.  

 Να φέρει τον Αίμονα σε δύσκολη θέση.  

 Να επιπλήξει τον Αίμονα, επειδή τόλμησε να συμβουλεύσει μεγαλύτερους 

στην ηλικία ανθρώπους.  

 Να δικαιολογήσει την απόφασή του να θανατώσει την Αντιγόνη εξαιτίας της 

απειθαρχίας της.  

 να αρνηθεί το δικαίωμα της λαϊκής παρέμβασης στην εξουσία του.  

 

ΣΙΦ. 728-729  ... Σίποτε να μη διδαχθείς που να μην είναι δίκαιο.. Ορθά και 

κοφτά ο Αίμονας δίνει την απάντηση στο πατέρα του. Κριτήριο της ορθοφροσύνης 

δεν είναι η ηλικία αλλά οι πράξεις, τα έργα, η ουσία των πραγμάτων. Δεν πρέπει να 

εξετάζει από ποιον διδάσκεται αλλά τι διδάσκεται, δίκαιο ή άδικο . 

 

ΣΙΦ. 730 Είναι λοιπόν, πράξη καλή να τιμά κανείς όσους παρανομούν.. Ο 

Κρέοντας ειρωνεύεται τον Αίμονα που μίλησε πριν για έργα και προσπαθεί να 

παγιδεύσει τον Αίμονα με την ερώτηση "είναι σωστό να τιμά κανείς τους νεκρούς ;"  

 

ΣΙΦ. 732-733 .. Αυτή εδώ λοιπόν, δεν έχει προβληθεί από μια τέτοια αρρώστια.. 

Ο Κρέοντας επιμένει στην προσπάθεια του να αποδείξει ότι ο Αίμονας δε σκέπτεται 
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σωστά. Αφού η Αντιγόνη πιάστηκε να τιμά τους κακούς είναι κακή· άρα ο Αίμονας 

που υπερασπίζεται την Αντιγόνη  τιμά τους κακούς. ε αυτή την εμμονή του 

Κρέοντα ο Αίμονας αντιτάσσει την κοινή γνώμη που διαφωνεί με την άποψη του 

Κρέοντα .  

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αίμονας αποφύγει να αναφερθεί στο όνομα της 

αγαπημένης του και να εκφράσει τα συναισθήματα του γι αυτήν. Ο λόγος είναι 

απλός, προτιμά με διπλωματικό τρόπο να παρουσιάσει τις απόψεις του ως γνώμες 

των πολιτών της Θήβας. ε διαφορετική περίπτωση, αν ανέφερε το όνομα της 

Αντιγόνης και έφερνε στην επιφάνεια τα προσωπικά του αισθήματα γι αυτήν, θα 

προκαλούσε την οργή του πατέρα του και θα έκοβε κάθε δίαυλο επικοινωνίας 

μαζί του. Επιπλέον, χρησιμοποιεί τον λαό ως μέσον πίεσης, προκειμένου να 

λυγίσει το φρόνημα του πατέρα του.  

 

ΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΣΟΤ ΚΡΕΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΓΟΝΗ 

ε αυτούς τους στίχους ο Κρέοντας κάνει λόγο για τους παράνομους, στη θέση του 

παράνομου τοποθετεί την Αντιγόνη, την οποία θεωρεί άτομο απείθαρχο που 

προέβη σε παράνομες ενέργειες, άρα επικίνδυνο για τη βασιλική εξουσία.  

το στίχο 732 θωρακίζει την κατηγορία με χλευαστική, κοροϊδευτική, 

περιφρονητική διάθεση σε βάρος της Αντιγόνης, την οποία θεωρεί ως φορέα 

μολυσματικής - ηθικής ασθένειας. Από αυτές τις κατηγορίες μπορεί να διακρίνει 

κανείς 

1. Σο μέγεθος της πλάνης του Κρέοντα.  

2. Σην αδυναμία του να αντιληφθεί τα κίνητρα της πράξεις της Αντιγόνης.  

3. Σο μέγεθος της ισχυρογνωμοσύνη του.  

4. Σην ακαμψία και τη μονολιθικότητα του.  

5. Σην εντύπωση του ότι είναι δοκησίσοφος.  

6. Σην αδιαφορία που δείχνει στις παρεμβάσεις των άλλων και την 

αντίδραση του θηβαϊκού λαού.  

 

ΣΙΦ. 734-735 .. Και λοιπόν η πόλη θα μας πει τι πρέπει εγώ να διατάξω;. Ο 

Κρέοντας αρχίζει να αποκαλύπτει σιγά σιγά τις μοναρχικές του αντιλήψεις όταν 

αρνείται να ακούσει την κοινή γνώμη ."Πέφτει στο συνηθισμένο σφάλμα των 

τυράννων, που απομονώνουν τον εαυτό τους από τους άλλους πολίτες ... Με αυτή 

τη διάθεση ο Κρέοντας δεν κατορθώνει να αντιληφθεί ούτε τους ισχυρισμούς του 

Αίμονα για το λόγο που ήρθε σε αυτόν , ούτε την κοινή γνώμη που βρίσκεται πίσω 

από αυτόν ...." (C.M. Bowra, Οι τραγωδίες του οφοκλή: Αντιγόνη–Οιδίπους 

τύραννος). 

 

ΣΙΦ. 736-737 .. Για λογαριασμό άλλου ή για δικό μου πρέπει να κυβερνώ αυτήν 

εδώ την πόλη; Η ερώτηση αυτή, καθώς και οι προηγούμενες  (730,732,734) δείχνουν 

την οργή του Κρέοντα και προϋποθέτουν ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαφορετική 

άποψη για τα συγκεκριμένα θέματα. Πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να κυβερνά ως 
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απόλυτος μονάρχης χωρίς να συμβουλεύεται και να λαμβάνει υπόψη του την κρίση 

του λαού . 

 

ΣΙΦ. 738-739 .. Δεν θεωρούν όλοι πως η πόλη ανήκει σε αυτόν που την κυβερνά; 

. Κορύφωση της μοναρχικής νοοτροπίας του Κρέοντα αποτελεί η απαίτηση του να 

είναι η πόλη ιδιοκτησία του ."Ο Κρέοντας ...... είναι τόσο αδιέξοδα αιχμάλωτος της 

πίστης προς την απεριόριστη δύναμη της πολιτείας και τη δική του, που την ταυτίζει 

με εκείνη (738 στιχ), ώστε ο δρόμος του από την ύβρη στη καταστροφή δεν είναι 

μονάχα ένα ηθικό παράδειγμα, αλλά και ένα κομμάτι γνήσιας τραγικότητας " (A. 

Lesky, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας) 

 

ΤΝΣΡΙΠΣΙΚΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑ .Η απάντηση του Αίμονα είναι αποστομωτική. Ο 

Αίμονας παρουσιάζεται εκφραστής των δημοκρατικών αντιλήψεων . Καταφέρει το 

πιο ισχυρό χτύπημα στη μοναρχική νοοτροπία: Ωραία θα κυβερνούσες μια πόλη 

χωρίς πολίτες, αφού δε θα ανέχονταν να είναι δούλοι σε έναν σκληρό μονάρχη . 

Είναι φανερή η ειρωνεία στα λόγια του Αίμονα. 

 

ΣΙΦ. 740 Αυτός εδώ καθώς φαίνεται είναι σύμμαχος της γυναίκας .... Ο 

Κρέοντας μιλά σε τρίτο πρόσωπό για να περιφρονήσει τον Αίμονα · ενώ δείχνει τον 

Αίμονα μιλά στο Φορό (σκηνική οδηγία). Η στάση του είναι αποτέλεσμα της οργής 

του, δεν μπορεί να αντικρούσει το συντριπτικό επιχείρημα του γιου του και αλλάζει 

θέμα και γίνεται ειρωνικός απέναντι στον Αίμονα. 

 

ΣΙΦ. 742 Αχρείε, ενώ αντιδικείς με τον πατέρα σου ;.. Η χρήση του υπερθετικού 

δείχνει την οργή του Κρέοντα ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει πως ο Αίμονας που 

αντιδικεί μαζί του τον φροντίζει . «Η κλιμάκωση της σύγκρουσης κορυφώνεται. Ο 

Κρέων υπερασπίζεται την τιμή των δεσποτικών αξιωμάτων του, ενώ ο Αίμων τον 

μέμφεται ότι ποδοπάτησε το σεβασμό των θεών» (Lesky) . 

 

ΣΙΦ. 744 Άδικα ενεργώ τιμώντας την εξουσία μου;Ο Κρέοντας αποκρούει την 

κατηγορία του Αίμονα ότι κάνει λάθος. Πιστεύει ότι υπερασπίζεται τη βασιλική 

εξουσία και είναι σίγουρος πως έχει δίκιο. Αυτό το λάθος του επισημαίνει ο Αίμονας 

υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να μιλά για ευσέβεια όποιος καταπατεί τα θεια .  

Σα λόγια του Αίμονα  φτάνουν στα αυτιά του Κρέοντα σαν αντίλαλος των 

λόγων της Αντιγόνης , για αυτό και βρίζει το γιο του .  

 

ΣΙΦ. 747- Ναι, γιατί δεν το σέβεσαι, όταν καταπατείς τους νόμους των θεών .Ο 

Κρέοντας τον κατηγορεί ότι όσα λέει τα λέει για να υπερασπιστεί και να σώσει την 

Αντιγόνη . 

Ο Αίμων χαράζει διαφορετική τακτική από αυτή του πατέρα του (ύβρεις) και 

μεταφέρει τη συζήτηση σε ηθικό επίπεδο. Τπερασπίζεται την Αντιγόνη, όχι από 

έρωτα, αλλά από ορθολογική ταύτιση με το σκεπτικό και τις  πράξεις της.  
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ΣΙΦ. 749-750 .. Και για σένα βέβαια και για μένα και για τους θεούς του κάτω 

κόσμου . 

 Ο Αίμονας απορρίπτει την κατηγορία ότι μεροληπτεί υπέρ της Αντιγόνης. Σα λόγια 

αυτά έχουν ιδιαίτερη ηθική βαρύτητα και ταράζουν τον Κρέοντα ·  η ταραχή του 

εξωτερικεύεται με τη διατάραξη της σειράς των λέξεων στο στιχ. 750 . 

 

 Προϊδεασμός – Σραγική ειρωνεία. Με κανένα τρόπο πια δεν θα νυμφευτείς 

ποτέ σου ζωντανή αυτήν .Ο Κρέοντας απειλεί τον Αίμονα ότι δεν πρόκειται να 

παντρευτεί την Αντιγόνη ζωντανή. Ανακοινώνεται νωρίτερα αυτό που θα φτάσει 

ως είδηση στο στιχ.1241 : Ο θάνατος της Αντιγόνης . 

 

ΣΙΦ. 751 Σότε θα πεθάνει αυτή και με το θάνατο της κάποιον άλλον θα 

καταστρέψει Ύστερα από την απειλή του Κρέοντα, ο Αίμονας για πρώτη φορά 

εκδηλώνεται και δείχνει την αγάπη του για την Αντιγόνη δηλώνοντας ότι, αν 

πεθάνει εκείνη, θα πεθάνει και αυτός .  

 Δισημία : Η δισημία προκαλεί παρεξήγηση. Ο Αίμονας υπονοεί την αυτοκτονία 

του, ενώ ο καχύποπτος Κρέοντας νομίζει ότι η απειλή στρέφεται εναντίον του . 

 

.... Κλαίγοντας θα μου βάλεις εσύ μυαλό, αν και εσύ είσαι άμυαλος.... Με αυτό το 

ρήμα ξεστόμιζαν απειλές κατά των δούλων. Άρα η συμπεριφορά του Κρέοντα προς 

το γιο του μοιάζει με τη συμπεριφορά δεσπότη σε δούλο. 

 

ΣΙΦ. 755-757 Αν δεν ήσουν πατέρας μου, θα έλεγα πως εσύ δε σκέφτεσαι σωστά 

.< ενώ μιλάς, να μην παίρνεις καμιά απάντηση 

 Ο Αίμονας μιλάει με λεπτότητα και με ομιχλώδη τρόπο. Παραλείπει κάποια 

στοιχεία που δημιουργούν απορίες στον Κρέοντα και τον εκνευρίζουν. 

Ο Κρέοντας θεωρεί υποκριτική τη στάση του γιου του όταν ο τελευταίος τον 

προσφωνεί πατέρα .  

Ο Αίμονας βλέποντας πως ο πατέρας του δεν εκτίμησε σωστά όλα όσα  ο ίδιος 

είπε για την καταπάτηση των θεϊκών νόμων, ότι δεν κατάλαβε τον υπαινιγμό για 

την αυτοκτονία και ότι δεν επηρεάστηκε από την αφοσίωση του γιου προς τον 

πατέρα, χαρακτηρίζει τον Κρέοντα ως μονάρχη που θέλει να λέει μόνο, χωρίς να 

ακούει τη γνώμη των άλλων. Για πρώτη φορά ο Αίμονας χάνει την αυτοκυριαρχία 

του και μιλάει με οργή . 

 

ΣΙΦ. 758 ..ἄληθες ... ξυνών Η λέξη παροξύνεται γιατί εκφράζει ειρωνεία , 

σαρκασμό . 

 

ΣΙΦ. 758-765 Ο Κρέοντας, υψώνοντας τα χέρια του προς τον ουρανό, ορκίζεται πως 

θα τιμωρήσει το γιο του· ύστερα απευθυνόμενος στους δορυφόρους του διατάζει να 

του φέρουν την Αντιγόνη για να πεθάνει μπροστά στα μάτια του Αίμονα . 
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Η διαταγή δεν πρόκειται να εκτελεστεί, γιατί είναι προϊόν αναβρασμού και 

αποσκοπεί να προκαλέσει δραματική εντύπωση  

 

 Σραγική ειρωνεία: Υέρτε τη μισητή γυναίκα για να πεθάνει αμέσως 

μπροστά στα μάτια του, παρουσία του μνηστήρα την εξέλιξη του δράματος ο 

Αίμονας πεθαίνει πλάι στην Αντιγόνη και ο Κρέοντας ξαναβλέπει το γιο του .  

 

το τέλος αυτής της σκηνής, ο Αίμονας εγκαταλείπει τη σκηνή φορτισμένος 

συναισθηματικά, με παράφορη οργή και πάθος . 

 

ΣΙΦ. 762-765 <οὐ δτ’ ἔμοιγε <μαίνῃ ξυνών<υσσώρευση συνωνύμων, μέσω 

των οποίων γίνεται προσπάθεια από την πλευρά του Αίμονα να στηλιτεύσει τη 

μανία και το χαρακτήρα του πατέρα του. 

 

ΣΙΦ. 766-767 Ο άντρας, < έφυγε από την ορμή του γρήγορα και η ψυχή ενός 

τόσο νέου αν πονέσει, είναι επικίνδυνη: Ο Φορός εκφράζει το φόβο του μήπως ο 

Αίμονας στην ηλικία που βρίσκεται και μέσα στην απόγνωση του κάνει κάτι 

επικίνδυνο. Η σύντομη αυτή παρέμβαση του Φορού δίνει και μια σκηνική οδηγία για 

τον τρόπο αποχώρησης του Αίμονα . 

 

ΣΙΦ. 768-769 δράττω ...μόρου : Ασύνδετο σχήμα . Δείχνει την ψυχική κατάσταση 

του Κρέοντα ο οποίος αδιαφορεί για το τι θα κάνει το παιδί του . Ψστόσο με την 

παρέμβαση του χορού ο Κρέοντας καταπραΰνεται και αρχίζει να υποχωρεί.  

 

ΣΙΦ. 770 κέφτεσαι αλήθεια να τις θανατώσεις και τις δύο ; 

Ο Φορός ενώ γνωρίζει και την καταδικαστική απόφαση του Κρέοντα και το είδος της 

ποινής, με την ερώτηση αν σκέφτεται να θανατώσει και τις δυο αδελφές, επιδιώκει 

αναψηλάφηση του θέματος ελπίζοντας να πετύχει επιεικέστερη τιμωρία . Ο 

Κρέοντας ξαφνιάζει και αποφασίζει να μη τιμωρήσει την Ισμήνη . 

 

 

Η ΡΟΛΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΟΤ ΑΙΜΟΝΑ 

Ζ παξνπζία ηνπ Αίκνλα ζηε ζθελή έδσζε γηα κηα ζηηγκή ίζσο ειπίδα θαη αηζηνδνμία 

γηα ηελ πνξεία θαη ηε κνίξα ηεο Αληηγφλεο, θαζψο ην πξφζσπν απηφ απνηειεί ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή γέθπξα αλάκεζα ζηνλ Κξένληα θαη ηελ Αληηγφλε .Έζησ θαη αλ δε 

κεηέπεηζε ηνλ παηέξα ηνπ, ζθελνζεηηθά θαη δξακαηνπξγηθά ε παξνπζία ηνπ είλαη 

ζεκαληηθή . 

 Γηαηί απνθαιχπηεηαη ελαξγέζηεξα ν ραξαθηήξαο ηνπ Κξένληα . 

 Γηαηί δηαηππψλεη απφςεηο πνπ νδεγνχλ ζηε ζχγθξνπζε, κηα φκνξθε θαη έληνλα 

θνξηηζκέλε ζθελή . 

 Γηαηί ελζαξθψλεη ηε θσλή ηνπ απινχ πνιίηε κε ην αιάζεην θξηηήξην θξφλεζεο . 

 Γηαηί ζέηεη ην πξφβιεκα ηνπ ράζκαηνο γελεψλ . 
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ΣΙΦ. 772-776 μόρῳ δε ....πόλις  Ενώ για την Ισμήνη ο Κρέοντας έχει αμφιβολίες, 

για την Αντιγόνη πιστεύει πως έχει πάρει τη σωστή απόφαση .Απλά αλλάζει το 

είδος της ποινής . 

 

ΣΙΦ. 775  για εξαγνισμό Η λέξη «άγος» δηλώνει την εξιλέωση.  

ύμφωνα με τα ήθη της εποχής η καταδίκη σε θάνατο από πείνα θεωρούνταν 

ανόσια και τιμωρούνταν από τους θεούς. Αν όμως ο τιμωρός προσέφερε τροφή 

(ελάχιστη) στο θύμα, τότε θα απόφευγε το μίασμα . 

 

ΣΙΦ. 777-780  ....κἀκεῖ ... σέβειν Κατά τον Κρέοντα η Αντιγόνη ενδιαφέρθηκε για τα 

καθήκοντα προς τους νεκρούς και δε σκέφτηκε ότι ο Πολυνείκης επιτέθηκε κατά 

της Θήβας για να καταστρέψει τους ναούς των θεών. Άρα η Αντιγόνη από τους 

θεούς σέβεται μόνο τον Άδη .Εκεί παρακαλώντας τον ίσως πετύχει να μην πεθάνει, 

αλλιώς θα μάθει ότι μάταια ενδιαφέρεται για τους νεκρούς. ΚΟΡΤΥΨΝΕΣΑΙ Η 

ΤΒΡΙ ΣΟΤ ΚΡΕΟΝΣΑ. 

 

 

ΓΙΑΣΙ ΑΛΛΑΞΕ Ο ΚΡΕΟΝΣΑ ΣΗΝ ΠΟΙΝΗ ΣΗ ΑΝΣΙΓΟΝΗ ; 

1. Για να αποφύγει η πόλη το μίασμα από το θάνατο της. Τπήρχε ο 

πατριαρχικός νόμος ο οποίος απαγόρευε να σκοτώσει κανείς το 

συγγενή του. Από την άλλη μεριά δε θέλει να αφήσει ατιμώρητη 

την Αντιγόνη, γιατί θίγεται η αξιοπρέπεια του, θα είναι ασυνεπής 

στο λαό της Θήβας . Με την μετατροπή της ποινής στοχεύει στα 

εξής : 

 Να αποτρέψει την οργή των θεών . 

 Να διατηρήσει την αξιοπρέπεια του . 

2. Ίσως ο Κρέοντας ελπίζει πως ο περιορισμός θα εξαναγκάσει την Αντιγόνη να 

μετανοήσει ή "αλλιώς να μάθει, τότε καν, πως είναι περιττός κόπος των 

νεκρών το σέβας" (C.M. Bowra, Οι τραγωδίες του οφοκλή: Αντιγόνη – 

Οιδίπους τύραννος). 

3. Ίσως ο Κρέοντας φοβάται μήπως ο λαός – αφού διαφωνεί με την καταδίκη – 

αρνηθεί να εκτελέσει την Αντιγόνη με λιθοβολισμό . 

 

ΜΔΣΑΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΚΡΔΟΝΣΑ  ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΟΗΝΖ ΣΖ ΗΜΖΝΖ 

1. Να ππνγξακκίζεη φηη ν Κξένληαο είλαη άλζξσπνο πνπ παίξλεη γξήγνξεο 

απνθάζεηο . 

2. Να θαλεί φηη ε ηζρπξνγλσκνζχλε ηνπ αξρίδεη λα θάκπηεηαη θαη φηη δελ είλαη 

αηκνβφξνο 

3. Να απαιιάμεη ηνπο ζεαηέο απφ ην θφβν ηνπ γηα ηελ Ηζκήλε θαη λα εζηηάζεη 

ηελ πξνζνρή ηνπο θαη ηε ζπκπάζεηα ηνπο ζηελ Αληηγφλε . 
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ΚΙΑΓΡΑΥΗΗ ΦΑΡΑΚΣΗΡΨΝ  

ΚΡΕΟΝΣΑ: Συραννική φύση, ισχυρογνώμονας, βάναυσος, σαρκαστικός, 

οργισμένος αλλά και τραγικός, καθώς δεν μπορεί να συναισθανθεί το μέγεθος της 

συμφοράς που θα τον πλήξει. Εγωιστής, απογυμνωμένος ηθικά, αφού δε διστάζει 

από τη μια να ποδοπατήσει τους ιερούς θεσμούς της ταφής και το σεβασμό στους 

θεούς, κάνοντας κατάχρηση της δεσποτικής του εξουσίας, ενώ δε σέβεται τους 

συγγενείς του, από την άλλη. Η αλαζονεία της εξουσίας έχει 

πλήξει σφοδρά τη λογική του. Μέσα από αυτούς τους στίχους 

παρουσιάζεται ο πραγματικός χαρακτήρας του Κρέοντα, του 

αυταρχικού ηγέτη και παράλληλα τονίζεται η αξιοπρέπεια 

και η ανωτερότητα της Αντιγόνης, το ευγενικό και υπέροχο 

ήθος της. Γενικά είναι αδιάλλακτος, προκλητικά κυνικός, 

μισαλλόδοξος, προσηλωμένος στις ιδέες και στις έννοιες του 

νόμου και της εξουσίας - νομιμόφρων, σκληρός, άκαμπτος .  

ΑΙΜΟΝΑ: Διακριτικά κρύβει τα συναισθήματα του για την 

Αντιγόνη. εμνός και συγκρατημένος, διαλλακτικός, 

ευγενικός με σεβασμό και ενδιαφέρον προς τον πατέρα του. 

Αγωνιά για την τύχη της Αντιγόνης. Τπερασπίζεται τον εαυτό του με έξυπνη και 

σωστή επιχειρηματολογία . Γενικά ο Αίμονας δείχνει επιμονή, παρρησία, 

εκφράζεται με υπαινιγμούς και λεπτή ειρωνεία, είναι μετριόφρων, ευαίσθητος, 

παρορμητικός, και στο τέλος δείχνει απελπισμένος και πικραμένος.  
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