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       ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ   «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» 
 
       ∆ΕΥΤΕΡΟ  ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ  (στ. 376 – 581) 
 
 
             Η  ∆ΟΜΗ 
 
Α. 376-383 :             Μετάβαση στο β΄επεισόδιο, η εµφάνιση της Αντιγόνης στη σκηνή,  
   το ξάφνιασµα του Χορού. 
 
Β. 384-399 :             Η παράδοση της Αντιγόνης ως δράστου της ταφής. 
 
Γ. 400-440 :             Ο Κρέων ανακρίνει το φύλακα για να επιβεβαιώσει την ενοχή της  
   Αντιγόνης. 
 
∆. 441-525 :             Η απαλλαγή του φύλακα και η ανάκριση της Αντιγόνης απ΄τον  
   Κρέοντα. 
 
  1. στ. 450-470 : Απολογία της Αντιγόνης. 
      
      η ηθική δικαίωση της πράξης (450-560) 
 
      η φιλοσοφία της Αντιγόνης απέναντι στο θάνατο (460-468) 
 
       
      το ήθος της Αντιγόνης απέναντι στον Κρέοντα (469-470) 
 
  2. στ. 471-496 :   Η παρέµβαση του Χορού και η αντίδραση του Κρέοντα. 
 
  3. στ. 497-525 :   Η σύγκρουση Αντιγόνης και Κρέοντα. 
    
 
      σε πολιτική – ιδεολογική βάση (497-510) 
 
       
      σε ηθική – αξιολογική βάση (511-525) 
 
 
Ε. 526-575 :  Η παρουσία της µεταµορφωµένης Ισµήνης και οι αλλεπάλληλες 
   συγκρούσεις. 
 
  1. στ. 531-560 :   Σύγκρουση  Αντιγόνης  και  Ισµήνης. 
 
  2. στ. 561-575 :   Σύγκρουση Ισµήνης – Κρέοντα  και  Χορού – Κρέοντα. 
 
 
 
ΣΤ. 576-581 :  Η απόφαση του Κρέοντα (φυλάκιση-αποµόνωση και των δύο γυναι- 
  κών). Λύση του επεισοδίου. 
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νωµολογικό τρίπτυχο :  

 

                  ΤΟ   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  
 
 Κανείς βεβαίως απ’τους γέροντες του Χορού δεν έβαζε ποτέ στο µυαλό του ότι ο 
δράστης µπορεί να ήταν µια γυναίκα. Και όταν βλέπει την Αντιγόνη να οδηγείται απ’το 
φύλακα εκπλήσσεται σφοδρά. Την ίδια στιγµή ο Κρέων βγαίνει απ’το παλάτι και ο φύλακας 
του την παραδίδει Ο βασιλιάς επιµένει να µάθει απ’τον ίδιο κάθε λεπτοµέρεια και ο φύλακας 
καταλαβαίνει ότι για να πειστεί πρέπει να τα µάθει όλα. (Φαίνεται ότι η συγγενική σχέση του 
Κρέοντα µε τη συλληφθείσα κόρη είναι ο λόγος που απέτρεψε την άµεση και κατ’ ευθείαν 
ανάκρισή της). 
 Η παραστατικότητα της περιγραφής του φύλακα είναι καταπληκτική. Ο 
Κρέοντας δεν τον διακόπτει, ακόµη και τα συναισθήµατά του γι’αυτήν περίµενε να 
ακούσει.(Και ενώ η Αντιγόνη έχει ήδη κερδίσει την έµµεση υποστήριξη του Χορού, 
κατάφερε να συγκινήσει την καρδιά ενός απλού ανθρώπου, του φύλακα, που µολονότι κύρια 
φροντίδα του είναι η προσωπική του σωτηρία εκφράζει και τον βαθύτατο πόνο της ψυχής του 
για την κατηγορούµενη). Ο φύλακας µίλησε µε πειστικότητα κι η Αντιγόνη δεν αρνήθηκε την 
ενοχή της. Η τακτική του είναι σχεδόν όµοια µε εκείνη της πρώτης συνάντησής του µε τον 
Κρέοντα (223 – 331). Κυριεύεται από θυµοσοφική διάθεση και πριν φτάσει στο γεγονός που 
κυρίως ενδιαφέρει, προσπαθεί να δικαιολογήσει την επάνοδό του µε γνωµικά. Η εκτενής 
περιγραφή του φύλακα παρουσιάζει γεγονότα που δεν είναι δυνατόν να παρασταθούν επί 
σκηνής (σκηνικός – πραγµατικός χρόνος). Ο περιγραφικός του µονόλογος που έχει το 
χαρακτήρα αγγελικής ρήσης περιέχει ένα γ
 

• «τίποτα στ’ ανθρώπινα δεν πρέπει να αποκλείεται µε όρκο» 
• «πολλές φορές η δεύτερη σκέψη διαψεύδει ή αναιρεί την πρώτη» 
• «η ανέλπιστη χαρά ξεπερνά σε ένταση και µέγεθος κάθε άλλη» 

 
 

Γενικά η συµπεριφορά του φύλακα αποκαλύπτει έναν απλοϊκό άνθρωπο. Η περιγραφή 
του είναι ρεαλιστική και παραστατική. Εντυπωσιάζει ιδίως η καθαρότητα των εικόνων και η 
δραµατικότητα της αφήγησης. 

 
 Στο σηµείο αυτό όµως αναφύεται το πρόβληµα της δεύτερης ταφής. Τι λόγους είχε ο 

ποιητής να παρουσιάσει την Αντιγόνη να προσφέρει για δεύτερη φορά επικήδειες τιµές στον 
αδελφό της ;  

Οι διάφοροι ερµηνευτές – αναλυτές του έργου αποδίδουν στη δεύτερη ταφή τους 
ακόλουθους δραµατικούς στόχους : 

 
- Υπογραµµίζει τα κίνητρα της Αντιγόνης για την πράξη της. 
- ∆ηµιουργεί ειρωνική αντίθεση σε ό, τι είπε ο Κρέων στους στ. 280 – 314, καθώς και σε 

ό, τι άφησε υπαινικτικά να εννοηθεί το προηγούµενο στάσιµο – ότι δηλαδή η 
παράβαση της διαταγής του Κρέοντα ήταν αποτέλεσµα παράτολµης επιλογής του 
κακού (370 – 371) 

- Αφήνει τον Κρέοντα να δεσµευτεί δηµόσια σχετικά µε τη στάση που θα τηρήσει 
απέναντι στον παραβάτη του «κηρύγµατός» του (στ.305 κ. εξ.), αφού αγνοούσε ότι το 
πρόσωπο αυτό ανήκε στο στενό συγγενικό του περιβάλλον.  

- Επιβραδύνει τη δραµατική πορεία του έργου παρεµβάλλοντας σηµαντικό χρονικό 
διάστηµα ανάµεσα στην ταφή και τη σύλληψη του δράστη, µε αποτέλεσµα την 
κλιµάκωση της δραµατικής έντασης. 

- Η επανεµφάνιση στη σκηνή του φύλακα δίνει τη δυνατότητα στον ποιητή να 
παρεµβάλλει µια δεύτερη κωµική νότα, πριν τη σύγκρουση των δύο πρωταγωνιστών, 
καθώς και να ολοκληρώσει την περιγραφή του χαρακτήρα του φύλακα.  
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 Με την ανάκριση που ακολουθεί ο ποιητής αποσκοπεί την κατάδειξη του ήθους 
της ηρωίδας. Ο Κρέων θα ξαναρωτήσει κι η Αντιγόνη θα απαντήσει ξανά. Από απάντηση σε 
απάντηση ορθώνεται µπροστά στον ανακριτή της µε υψηλό και ηρωικό ανάστηµα. Μόνη 
ανάµεσα σ’όλους τους πολίτες εναντιώθηκε στη βασιλική διαταγή υπακούοντας στη φωνή 
της αδελφικής αγάπης και στο χρέος του ζωντανού ανθρώπου απέναντι στο νεκρό. Ο 
ηρωισµός, λοιπόν, είναι εκείνο το στοιχείο που τη διαφόρισε απ’το πλήθος. ∆εν 
πρόκειται περί θράσους. Η πράξη της ήταν σπουδαία και η συµπεριφορά της, τώρα που 
ανακρίνεται, ανάλογη. 
 Με την ερώτηση στο στ.449 την κατηγορεί ότι αποτόλµησε πράξη παράλογη και φο-
βερά άδικη. Ότι εξύβρισε την πολιτεία, τους νόµους και τη νόµιµη εξουσία του. Ότι περιφρό-
νησε την πατρίδα κι εποµένως κάθε αξία της ηθικής και του δικαίου. Γιατί για τον Κρέοντα η 
διαταγή του είναι η φωνή της πατρίδας. Η αντίληψή του βεβαίως εκφράζει την ιδεολογία 
της τυραννίδας κατά την εποχή εκείνη. 
 Της Αντιγόνης η απάντηση δεν είναι αµυντική, αλλά κατά µέτωπο επίθεση. Τοποθετεί 
το δίκαιο στην πλευρά της, ενώ στη δική του το άδικο. Η φωνή του νόµου που συγκρούεται 
µε το Θεό είναι άδικη.  Οι άγραφοι και αιώνιοι νόµοι των Θεών είναι ισχυρότεροι από τους 
νόµους των ανθρώπων, γιατί έχουν µόνιµη υπόσταση και διαχρονική αξία. Έτσι καταρρίπτει 
κάθε λογικό και ηθικό έρεισµα του Κρέοντα. Το ανθρώπινο δίκαιο είναι ατελές όπως και ο 
άνθρωπος. Απ’τη στιγµή που οι αποφάσεις του δε συµφωνούν µε τους Θεούς, η δικαιοσύνη 
του είναι µετέωρη κι εποµένως δεν είναι δικαιοσύνη. Καθόλου δεν τη φοβίζει η ποινή που 
προβλέπει το διάταγµα του Κρέοντα, αφού άλλωστε ο θάνατος είναι η φυσική και αναπόδρα-
στη κατάληξη του ανθρώπου. Για όποιον επίσης ζει σε δεινά ο πρόωρος θάνατος είναι ανα-
κούφιση. Τέλος, η καταισχύνη που θα επέσυρε η παραµέληση του χρέους της προς το νεκρό 
αδελφό της θα ήταν γι αυτήν πολύ χειρότερη από το θάνατο. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η ηρωί-
δα δεν προβάλλει το επιχείρηµα της αδελφικής αγάπης που πρόβαλλε ως τώρα. Είναι αυτό 
ένδειξη ασυνέπειας στο κίνητρό της ; Αντιθέτως, η τακτική της αποκαλύπτει την ετοιµότητά 
της µπροστά στον Κρέοντα, γιατί µόνο η επίκληση ενός νόµου ανώτερου από τον δικό του θα 
είχε τη δύναµη να τον αποστοµώσει. Το υψηλό ήθος και σθένος της Αντιγόνης την ανεβά-
ζουν σε τέτοια πνευµατικά επίπεδα, απ’όπου µπορεί να διακρίνει κανείς το νόηµα του ενδό-
ξου θανάτου. 

 Το δεύτερο επεισόδιο δηµιουργεί το πρόβληµα της δεύτερης ταφής (376-581) που 
σχετίζεται άµεσα µε τα πραγµατικά κίνητρα της ηρωίδας. Η µελέτη του θέµατος 
αποκαλύπτει πως η υπερβολική αδελφική αγάπη ήταν το κίνητρο που ώθησε την ηρωίδα 
να επισκεφθεί για δεύτερη φορά το πτώµα του νεκρού αδελφού της. Η περιγραφή από 
το φύλακα του τρόπου σύλληψης της Αντιγόνης περιέχει µια αξιοπαρατήρητη και αρκετά 
συµβολική παροµοίωση που βοηθά στην ανίχνευση των κινήτρων της ηρωίδας. Ο 
τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται από τον ποιητή να αντιδρά η Αντιγόνη είναι 
δηλωτικός των σκέψεων και των συναισθηµάτων της και αποκαλυπτικός των προθέσεων 
του ποιητή, τόσο µάλλον καθόσον η ηρωίδα δρα µόνη σ' αυτό το σηµείο και δεν έχει 
απέναντι της κανένα, για να τον αντιµετωπίσει. Οι εκδηλώσεις της χαρακτηρίζονται από 
ειλικρίνεια. Η παροµοίωση του θρήνου της Αντιγόνης για το νεκρό αδελφό της µε το 
θρήνο του πουλιού για τα χαµε να παιδιά του αποσκοπεί στο να προσδώσει στην αδελφική 
αγάπη το βάθος και το πάθος της µητρικής στοργής από την οποία δεν υπάρχει εντονότερο 
συναίσθηµα. Φαίνεται πως η υπέρµετρη αδελφική αγάπη ήταν η αµαρτία της Αντιγόνης που 
σφράγισε τη µοίρα της. 

Η σύγκρουση ανάµεσα στην Αντιγόνη και τον Κρέοντα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα ως 
προς τα κίνητρα της Αντιγόνης. Όταν ο Κρέων την κατηγορεί στην ανάκριση που την 
υποβάλλει πως καταπάτησε το νόµο του, η Αντιγόνη αντιπαραθέτει τους πραγµατικούς 
νόµους, τους νόµους των θεών που είναι άναρχοι, αιώνιοι, ακατάλυτοι κι ανώτεροι από τους 
νόµους των ανθρώπων. Είναι ολοφάνερο πως η ηρωίδα προβάλλει σ’ αυτή τη σκηνή ως 
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πρωταρχικό κίνητρο της δράσης της την πίστη της στους πανανθρώπινους και καθολικού 
κύρους νόµους που προασπίζονται από το ∆ία και τη ∆ίκη, πηγάζουν από τον Όλυµπο και 
πρέπει να είναι ιεροί και απαραβίαστοι. Αυτό όµως δε σηµαίνει πως οι νόµοι αυτοί είναι η 
υπέρτατη αξία που κινεί την Αντιγόνη σε δράση. 
 
 
  Ο χαρακτήρας της προβάλλει ως πρότυπο. Όπως θα έπρεπε να είναι κατά το Σοφοκλή. 
  
 Η Αντιγόνη δεν είναι κατηγορούµενη αλλά κατήγορος. Ξέρει πως η καταδίκη της εί-
ναι αναπόφευκτη γι’αυτό και βιάζεται να πεθάνει. Για να δικαιώσει την απόφασή της και να 
καταξιώσει την αξιοπρέπειά της. 
 

Ίσως, όµως, να µένουν στην επιφάνεια αυτοί που υποστηρίζουν πως η ενότητα του 
κινήτρου της Αντιγόνης βρίσκεται στη σύγκρουση του θείου και του ανθρώπινου νόµου και 
πως ο Σοφοκλής µε το έργο του επιδίωξε να τονίσει το ακλόνητο κύρος των άγραφων θείων 
νόµων που οι νόµοι της πολιτείας δεν µπορούν να καταλύσουν των νόµων που άρχισαν να 
δέχονται αυστηρή κριτική και να τίθενται σε αµφισβήτηση από το σοφιστικό πνεύµα της 
εποχής. 

Εξάλλου σ' αυτό το κεντρικό και πιο συµβολικό τµήµα (450-70) η Αντιγόνη επικαλείται και 
άλλα επιχειρήµατα λογικού χαρακτήρα, για να δικαιολογήσει τη θέση της. Αυτά είναι: 

 
 1. Τούτων ἐγώ οὐκ ἔµελλον, ἀνδρός οὐδενός / φρόνηµα δείσασ', ἐν θεοῖσι τήν 

δίκην / δώσειν (458-60). Το επιχείρηµα αυτό είναι όµοιο στον τύπο και το πνεύµα µ' αυτό 
που χρησιµοποίησε η ηρωίδα, για να αντιµετωπίσει την Ισµήνη στον Πρόλ ο γ ο  (73-6). Η 
λογική της Αντιγόνης κινείται ως εξής: Ο θάνατος είναι βέβαιος. Η µεταθανάτια ζωή είναι 
διαρκέστερη από την επίγεια και η τιµωρία των θεών αυστηρότερη από την τιµωρία των 
ανθρώπων. Αν παραβώ τους θείους νόµους και τηρήσω τους ανθρώπινους, θα τιµωρηθώ από 
τους θεούς. Σ' αντίθετη περίπτωση θα τιµωρηθώ από τους ανθρώπους. Η λογική αυτή κάνει 
εύκολη την επιλογή για την Αντιγόνη. Όπως φαίνεται, η Αντιγόνη βρίσκεται ανάµεσα στην 
τιµωρία των θεών και των ανθρώπων και σύµφωνα µε την αρχή δυοῖν κακοῖν προκειµένοιν 
τό µή χεῖρον βέλτιστον κάνει την πιο σωστή επιλογή. Είναι σαφές πως η επιχειρηµατολογία 
της ηρωίδας στηρίζεται πάνω στη µεταφυσική αντίληψη για την αθανασία της ψυχής, της 
ύπαρξης ζωής µετά θάνατο και την ανταπόδοση ανάλογα µε τις πράξεις των ανθρώπων. 

 
 2. Εἰ δέ τοῦ χρόνου/πρόσθεν θανοῦµαι, κέρδος αὔτ' ἐγώ λέγω·/ὅστις γάρ ἐν 
πολλοῖσιν ὡς ἐγώ κακοῖς/ζῇ, πῳς ὅδ' οὐχί κατθανών κέρδος φέρει; (461- 4). Το 
επιχείρηµα αυτό είναι συνέχεια του προηγούµενου. Η Αντιγόνη πρόβαλε την αλήθεια και τη 
βεβαιότητα του θανάτου. ∆ηµιουργείται όµως το πρόβληµα του χ ρ ό ν ο υ  του θανάτου. Ο 
θάνατος στον ανθό της ηλικίας διαφέρει από ένα φυσιολογικό θάνατο. Την αντίδραση που θα 
µπορούσε να προβάλει κανείς στο επιχείρηµα της Αντιγόνης προλαβαίνει η ίδια εδώ. 
Εµφανίζει ως κέρδος τον πρόωρο θάνατο, επικαλούµενη τη δυστυχία της ζωής της. Η στάση 
της ηρωίδας φαίνεται αντιφατική µε την ηρωική συµπεριφορά που έδειξε µέχρι τώρα και θα 
µπορούσε να παρερµηνευθεί. Η Αντιγόνη δίνει την εντύπωση πως επιδιώκει το θάνατο και 
βάζει τέρµα στη ζωή της εκούσια, για να απαλλαγεί από τη δυστυχία που την περιβάλλει και 
την ταλαιπωρία της. Έτσι όµως η Αντιγόνη δεν µπορεί να θεωρηθεί πως ενσαρκώνει το 
πρότυπο του ανδρείου, όπως τον βλέπει ο Αριστοτέλης. Ο φιλόσοφος παρατηρεί πως το να 
πεθάνει κανείς για να ξεφύγει από τη φτώχεια ή τον έρωτα ή κάτι λυπηρό, δεν είναι 
ανδρεία. 
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Είναι απίθανο για την Αντιγόνη να κάνει τόσο µικρόψυχους υπολογισµούς. Η Αντιγόνη 
πεισµατικά φερόµενη προσπαθεί να µειώσει εκείνο µε το οποίο ο Κρέων την απειλεί και 
θεωρεί έκφραση της δύναµης και της εξουσίας του. Η ηρωίδα µε ύφος αγέρωχο και 
συµπεριφορά ανδροπρεπή γελοιοποιεί και ειρωνεύεται αυτή την εξουσία και προσπαθεί 
να εµφανίσει ως πραγµατική ευεργεσία και κέρδος το θάνατο που ο Κρέων και κάθε 
άνθρωπος θεωρεί τιµωρία και ανεπανόρθωτη ζηµιά και βλάβη. 

 3. Ἀλλ' ἄν, εἰ τόν ἐξ ἐµῆς / µητρός θανόντ' ἄθαπτον ἠνσχόµην νέκυν, / 
κείνοις ἀν ἤλγουν τοῖσδε δ' οὐκ ἀλγύνοµαι (466-8). Το επιχείρηµα αυτό 
προσανατολίζει τη σκέψη του θεατή και του αναγνώστη στο πραγµατικό κίνητρο της 
Αντιγόνης. Καθώς τίθεται στο τέλος της οµιλίας της ηρωίδας κερδίζει σε έµφαση και 
δύναµη επίδρασης πάνω στους θεατές. Η αδελφική αγάπη, ενισχυµένη από τη συµφωνία 
και συνηγορία των άγραφων νόµων, είναι η δύναµη εκείνη που παρορµά την ηρωίδα και 
την κάνει να αψηφά κάθε ανθρώπινο περιορισµό και απαγόρευση. ∆εν είναι τυχαίο πως 
η ιδέα της αδελφικής αγάπης συναντάται σ' όλες τις φάσεις της προσπάθειας της 
Αντιγόνης να δικαιολογήσει την ενέργεια της. Τα άλλα επιχειρήµατα που επικαλείται κι 
αναφέρονται σε άλλα κίνητρα είναι περιστασιακά κι ενισχύουν απλώς αυτή την ιδέα 
καθώς µε περίτεχνο τρόπο την πλαισιώνουν. 
 
  
 Ο Κρέοντας αντεπιτίθεται και, µιλώντας στο Χορό κυρίως, ανταποδίδει την περιφρο-
νητική της συµπεριφορά. Ο θυµός του έχει αυξηθεί στο έπακρο. Χρησιµοποιεί δύο παρο-
µοιώσεις προσπαθώντας να δείξει το µέγεθος της τιµωρίας. Ισχυρίζεται ότι κάθε άνθρωπος 
που προβάλλει υπερβολικά αλύγιστο και υπεροπτικό φρόνηµα είναι αναπόφευκτο στο τέλος 
να καµφθεί και να συντριβεί. Στη συνέχεια αποπειράται να εξευτελίσει τη βασιλική της 
ιδιότητα αποκαλώντας την δούλη, και αφανίζει τη σηµασία που µπορεί να έχει ο συγγενι-
κός τους δεσµός.  Θεωρεί ότι η Αντιγόνη συµπεριφέρθηκε µε αυθάδεια, όταν θέλησε να κα-
ταπατήσει το νόµο της πολιτείας. Ο Κρέων βλέπει προφανώς την Αντιγόνη ως ένοχη ύβρης 
απέναντι στην πολιτεία, τόσο γιατί παραβίασε το νόµο της όσο και γιατί εκδηλώνει συµπε-
ριφορά περιφρονητική και αυθάδη, αντί να δείξει µεταµέλεια και συντριβή. Στους στ. 495-
496 προσπαθεί να αντιτάξει στην πνευµατική δύναµη της Αντιγόνης τη δική του αποφθεγµα-
τολογώντας. Τέλος, αισθάνεται να θίγεται ο ανδρισµός του. 
 Μολονότι οι απόψεις του Κρέοντα φαίνονται εκ πρώτης όψεως ότι έχουν σωστή και 
λογική βάση, αποκαλύπτουν ωστόσο τον τραυµατισµένο εγωισµό του. Είναι φανερό ότι τον 
εξοργίζει η απροκάλυπτη οµολογία µιας αγέρωχης γυναίκας, η οποία έρχεται να αποσπάσει 
από τον Κρέοντα το προσωπείο του δίκαιου και αφοσιωµένου στο καλό της πολιτείας άρχο-
ντα, που τον παρακολουθήσαµε να το έχει όταν µιλούσε µπροστά στους γέροντες της Θήβας. 
 
 Αρχίζει έτσι ο Κρέοντας να αποκαλύπτει σιγά-σιγά τον αληθινό του εαυτό. ∆ε 
µπορεί να ξεφύγει απ’τη λογική των τυράννων. 
 
        
 
 

Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ∆ΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 Σε ηθικό επίπεδο δείχνει δυο διαφορετικούς εσωτερικούς κόσµους : 
 

• Ο Κρέοντας µισεί τον εχθρό, η Αντιγόνη αγαπά τον αδελφό. 
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• Ο Κρέοντας κατοχυρώνεται στη διάκριση αγαθού-κακού από µίσος, ενώ η 
Αντιγόνη φτάνει στην επιείκεια και συγχώρεση από αγάπη. 

• Στον Κρέοντα είναι έµµονη η ιδέα πως ένας εχθρός της πόλης ∆ε µπορεί να 
προκαλεί την αγάπη ακόµα κι όταν πεθάνει. Τότε η Αντιγόνη του απαντά µε 
την ιστορική φράση του στίχου 523. 

 
                                   Η  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΗΣ  ΙΣΜΗΝΗΣ 
 

Πριν λίγο ο Κρέων είχε διατάξει τους δούλους να καλέσουν την Ισµήνη. Όταν φτάνει 
την κοιτάζει ύποπτα και σχεδόν µε µίσος. Η Ισµήνη που τη γνωρίσαµε δειλή και άτολµη εκ-
πλήσσει µε την απάντησή της. Τώρα, µπροστά στην αδερφή της που κινδυνεύει, της περνάει 
η ιδέα της συµµετοχής στην ευθύνη. Νιώθει την ανάγκη να κερδίσει τη χαµένη γι’αυτήν ευ-
καιρία, και να της συµπαρασταθεί µε ανώτερο ήθος. Να µοιραστεί το βάρος της ευθύνης, 
να µοιραστεί το θάνατο. Εµφανίζεται εκ πρώτης όψεως αντιφατική, συγκριτικά µε το ήθος 
που έδειξε στον πρόλογο του έργου. Η αντίφαση όµως αυτή είναι µάλλον επιφανειακή. Η 
ηρωική στάση της στο επεισόδιο αυτό δεν είναι σύµφυτη µε το χαρακτήρα της, σχετίζεται µε 
µια έξαρση ηρωισµού που φανερώνουν µερικές φορές αδύναµοι άνθρωποι σε οριακές στιγ-
µές. Έζησε πράγµατι µια οριακή κατάσταση στα παρασκήνια. Η πάλη όµως που έγινε ύστερα 
µέσα της, την έπεισε πως η αρχική διαγωγή της ήταν εσφαλµένη και ζητάει τώρα να επανορ-
θώσει. Είναι όµως αργά πια. Πάντως η αµέριστη αγάπη για την αδελφή της και ή όψιµη έστω 
προσφορά της θυσίας της κάνουν την Ισµήνη εξαιρετικά συµπαθητική. 

  
 Η Αντιγόνη δεν τη δέχεται ως συνεργό της και φαίνεται πάλι απωθητική κι εχθρική. 
∆ε βρίσκει ούτε µια λέξη για να επαινέσει την πράξη της Ισµήνης, µολονότι είναι θαρραλέα 
και τίµια. Η ταφή του Πολυνείκη είναι δική της υπόθεση κι αυτή θα πεθάνει γι’ αυτό 
(στ.547). ∆εν της είναι αρκετό που η Ισµήνη εύχεται να συµµεριστεί την ποινή της. Είναι 
σκληρή µαζί της, µόνο και µόνο επειδή είχε αποφύγει το καθήκον της ταφής.  
 
 Κι αν φαίνεται πως δεν έχει αδερφικά αισθήµατα, αυτό συµβαίνει, γιατί τα έχει ά-
φθονα και τα σπαταλάει για το νεκρό αδερφό της που τα έχει ανάγκη κι όχι για την αδερφή 
της που δεν τα χρειάζεται. Στη µονόπλευρη αφοσίωσή της στο καθήκον δεν έχει τόπο για 
συγγνώµη.   
 
 
 
Ο Κρέων έχει διατάξει να προσαχθεί η Ισµήνη. ∆εν περιµέναµε να την ξαναδούµε, ή ίσως να ξανακούσουµε γι' 
αυτήν, και πάντως δεν περιµέναµε µια Ισµήνη τόσο διαφορετική από εκείνη την προσωποποίηση της σωφροσύ-
νης που γνωρίσαµε στον Πρόλογο· και τώρα µας λένε ότι είναι σε κατάσταση αλλοφροσύνης και έχει χάσει τον 
έλεγχο του µυαλού της (στίχ. 492: λυσσῶσαν... οὐδ' ἐπήβολον φρενῶν). Λίγα πράγµατα στην κριτική της αρ-
χαίας τραγωδίας µας εξοργίζουν πιο πολύ από την φαρισαϊκή καταφρόνηση της Ισµήνης, που συναντούµε σε 
ορισµένα συγγράµµατα — λες και είµαστε όλοι ήρωες. Πρέπει όµως να την καταλάβουµε σωστά την Ισµήνη σ' 
αυτή τη σκηνή, θα εξακολουθούσε να µας συγκινεί, αν παρουσιαζόταν γεµάτη τύψεις για µια χαµένη ευκαιρία, 
λαχταρώντας να διασώσει την ηθική της θέση, αλλά και µε κάποια συναίσθηση του οίκτου που προκαλεί η αδυ-
ναµία της να βαδίσει στο µαρτύριο. Όµως ο Σοφοκλής, νοµίζω, δεν την παρουσιάζει έτσι. Η Ισµήνη δεν επιθύ-
µησε ποτέ —και ούτε τώρα επιθυµεί— να είναι ήρωας. ∆εν ενέκρινε ποτέ —και ούτε τώρα εγκρίνει— την επι-
λογή της Αντιγόνης να πεθάνει. Όταν η Αντιγόνη της λέει «εσύ µεν διάλεξες να ζήσεις, εγώ όµως να πεθάνω» 
(στίχ. 555), εκείνη απαντά «αλλά τουλάχιστον όχι χωρίς να ειπωθούν τα δικά µου λόγια» (στίχ. 556). Τα λόγια 
που έχει πει η Ισµήνη —αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα και το χρέος της ταφής (στίχ. 98-99) και τη δική της αδυ-
ναµία να το εκπληρώσει (στίχ. 79, 92)— δεν τα αναιρεί τώρα. Μέσα από τις ελάχιστα συγκαλυµµένες υπεκφυ-
γές 1.1ης (στίχοι 536-7), επιζητεί τον θάνατο για χάρη όχι του νεκρού αλλά της ζωντανής που τώρα έχει καταδι-
καστεί να πεθάνει. Για τον νεκρό έχει να πει τρεις λέξεις στο τέλος της φράσης της (στίχ. 545: ... τόν θανόντα 
θ’ ἁγνίσαι), ενώ ολόκληρη η έµφαση του διαλόγου αποδίδεται στην Αντιγόνη και στην επιθυµία της Ισµήνης 
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να έχει κοινή µοίρα µ’ αυτήν: αγαπάει την αδελφή της και χωρίς αυτήν δεν αντέχει να ζει (στίχ. 548, 566). Τί 
φίλαυτη λοιπόν η Ισµήνη! Τί αντιηρωική, τί ανάξια! 
                                                                          «ΣΟΦΟΚΛΗΣ» (Ερµην. Προσέγγιση), Winnington - Ingram 
 
  ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ 
 

1. Προετοιµάζεται η ανάκριση της ντιγ νης και διαµορφώνονται οι προϋποθέ-
σεις για να απαλλαγεί ο φύλακας από την ενοχή. 

 Α ό

 
2. Ακολουθεί η σύγκρουση και αναλύονται οι αντιµαχόµενες δυνάµεις ιδεολογι-

κά, ηθικά και πνευµατικά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναδειχθεί η Αντιγόνη. 
 
3. Τέλος έχουµε την ανάκριση της Ισµήνης, για να φανεί η έκταση της ενοχής 

της και λογικά να επισηµανθεί η τιµωρία που επίκειται. 
 
 
 
 
                                ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 
 Το δεύτερο επεισόδιο παρουσίασε αντιµέτωπες τις δύο δυνάµεις που κινούν το έργο. 
Οι δυνάµεις αυτές (ΚΡΕΩΝ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ) προετοιµάστηκαν από την Πάροδο και το Α΄ 
Στάσιµο αντιστοίχως. Κι ενώ η Πάροδος βρίσκεται σε αντίθεση προς τη µορφή της Αντιγό-
νης που παρουσιάζεται στον Πρόλογο, το Α΄Στάσιµο βρίσκεται σε αντίθεση µε τον Κρέοντα, 
που η προσωπικότητά του εξευτελίστηκε στο δεύτερο µέρος του πρώτου επεισοδίου.  
 
      

          
N. Kατσαώρας 
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