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ΤΟ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
Στον πρόλογο γίνεται η πρότασις, η εισαγωγή δηλαδή του θεατή στο ξετύλιγµα της 

δράσης. Ο ποιητής µας δίνει πρώτα τις αναγκαίες διασαφηνίσεις για τα γεγονότα που 
προηγήθηκαν και µας διαφωτίζει για την τωρινή κατάσταση, απ' όπου θα ξεκινήσει η 
δράση: τον τόπο, το χρόνο, τα πρόσωπα, τις σχέσεις των προσώπων και το ελατήριο της 
πράξης, την απόφαση δηλαδή της Αντιγόνης, που θα δώσει ώθηση στην εξέλιξη των 
γεγονότων. 

 
     ∆εν πρέπει να ξεχνούµε ότι στην αρχαία τραγωδία έχουµε την τριπλή ενότητα.  
 
Ενότητα χρόνου (σε µια µέρα), ενότητα τόπου (σ' έναν τόπο) και ενότητα υπόθεσης. Για 
να εξυπηρετηθεί αυτή η απαίτηση, ο ποιητής καταφεύγει στις λεγόµενες θεατρικές 
συµβατικότητες. Και µε µια σπειροειδή προσέγγιση σπεύδει να συνδέσει τη δράση, που 
αρχίζει να εκτυλίσσεται στους πρώτους κιόλας στίχους του προλόγου, µε ένα σαφέστατα 
προσδιορισµένο χρόνο και τόπο, ύστερα από τα δραµατικά γεγονότα που προηγήθηκαν.  
 

Εξετάζοντας τον Πρόλογο από την άποψη της δραµατικής λειτουργίας θα µπορούσαµε 
να πούµε ότι η συµβολή του είναι πολύ σηµαντική στην εξέλιξη της πλοκής του έργου για 
τους ακόλουθους λόγους: 

 
1. Μας δίνει τον πραγµατικό (ιστορικό) και δραµατικό (σκηνικό) χώρο και χρόνο του 

έργου. Πραγµατικός χώρος είναι προφανώς η πόλη της Θήβας και ακριβέστερα ο χώρος 
µπροστά από τις αύλειες πύλες (18) του βασιλικού ανακτόρου της πόλης. Εξάλλου 
ιστορικός χρόνος είναι η µυθική εποχή (µια γενιά ίσως πριν από τα Τρωικά) όπου έλαβε 
χώρα η γνωστή εκστρατεία των επτά Αργείων στρατηγών εναντίον της Θήβας (πβ. την 
τραγωδία του Αισχύλου Επτά επί Θήβας), και ακριβέστερα το τέλος της νύχτας, η οποία 
ακολούθησε την ηµέρα που έγινε ο αλληλοσκοτωµός των αδελφών Ετεοκλή και 
Πολυνείκη και τράπηκε επίσης σε άτακτη φυγή ο στρατός των Αργείων. 

α 
της  της. 

θαρά στον πρόλογο - και επίσης η 
τυφλή ισχυρογνωµοσύνη του Κρέοντα που θα φανεί αργότερα. 

 
εκπληκτική ενάργεια τους δυο αντίθετους κόσµους που εκπροσωπούν οι δυο αυτές 
αδ

 
2, Μας παρουσιάζει το ένα από τα δυο κεντρικά πρόσωπα της τραγωδίας µε τρόπο 

εύγλωττα αποκαλυπτικό. Πράγµατι ο χαρακτήρας της Αντιγόνης - µε την αταλάντευτη 
αποφασιστικότητα, το ανυποχώρητο πείσµα και την ακλόνητη θέληση να εκτελέσει το 
σκοπό της - προβάλλει απ' την αρχή κιόλας του έργου σε όλες του τις διαστάσεις. 
Παράλληλα διαγράφεται µε ευστοχία ο χαρακτήρας της Ισµήνης, που αν και ανήκει στις 
δεύτερα πρόσωπα του έργου, µε τη συγκρατηµένη συµπεριφορά της και την ήπια 
επιχειρηµατολογία της συµβάλλει στο να εµφανιστεί εναργέστερα το αδιάλλακτο φρόνηµ

 αδελφής
 
3. Ανακοινώνεται το διάταγµα (κήρυγµα) του Κρέοντα (23 κ.εξ.) σχετικά µε την 

απαγόρευση της ταφής του Πολυνείκη - που αποτελεί µια από τις τρεις δραµατικές αιτίες 
που πυροδοτούν τη δράση του έργου, οι άλλες δυο είναι η πεισµατική εµµονή της 
Αντιγόνης στο σκοπό της - που εκδηλώνεται κι αυτή κα

 
4. Παρουσιάζεται η πρώτη σύγκρουση µεταξύ Αντιγόνης και Iσµήνης όσον αφορά το 

καθήκον της απονοµής νεκρικών τιµών στον αδελφό τους, πράγµα που διαγράφει µε

ελφές. 
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2 ,..εξ. ) και 
τη

απορρίπτει µε σκαιό-
τη

αι Κρέοντα, και κατά προέκταση τη σύγκρουση δυο διαµετρικά αντίθε-

 προοικονοµεί τους στίχους 433 κ. εξ., όπου η Αντιγόνη µε απά-
θει

5. Από την άποψη της θεατρικής οικονοµίας θα µπορούσε κανείς να επισηµάνει τα 
εξής: 

   α) οι στίχοι 33-34 προοικονοµούν την είσοδο στη σκηνή του Κρέοντα (16
 δ ι α κ ή ρ υ ξ η από τον ίδιο της απόφασής του για τον νεκρό του Πολυνείκη καθώς και 

την τιµωρία που θα επιβληθεί σ' όποιον τολµήσει ν' αψηφήσει τη θέλησή του. 
   β) οι στίχοι 69- 70 προοικονοµούν τη δεύτερη -και πιο συνταρακτική- σύγκρουση α-

νάµεσα στην Αντιγόνη και την Iσµήνη (536 κ.εξ.), όπου η Αντιγόνη 
τα και παγερή ειρωνεία τη συγκινητική προθυµία της αδελφής της να θεωρηθεί κι αυτή 

συνυπεύθυνη και συνένοχη στο εγχείρηµα της ταφής του Πολυνείκη. 
   γ) οι στίχοι 45-46, 71- 72, 80-81, και 91 διαβεβαιώνουν το θεατή για την αµετάκλητη 

πραγµατοποίηση της σχεδιαζόµενης ταφής και προσηµαίνουν τη δραµατική σύγκρουση 
µεταξύ Αντιγόνης κ
των θέσεων - που µέσα στο δράµα αυτό θα πρoωθηθεί ως την πλήρη εξόντωση και των δυο 
εκπροσώπων τους. 
         δ) το δίστιχο 86-87

α και αγερωχία αφήνεται στα χέρια των φυλάκων , και οµολογεί ύστερα µε θαυµαστή 
ευψυχία την πράξη της. 

    ε) στο στίχο 36 συναντούµε µια περίπτωση ανεκπλήρωτης κατά το ήµισυ προοικο-
νοµίας - µια εξαγγελία δηλαδή που όµως δεν επαληθεύεται ολόκληρη: η Αντιγόνη αναφέ-
ρει ότι έχει καθοριστεί για τον παραβάτη της διαταγής του Κρέοντα η ποινή του δηµόσιου 
λιθοβολισµού, εκείνη δηλαδή η ποινή που από παλιά εφαρµοζόταν για όποιον προστά-
τευε έναν προδότη. Η τιµωρία όµως που πρόκειται να της επιβληθεί δεν θα είναι αυτού 
του

για επιβίωση, όπως έχει εκφραστεί από την Ισµήνη, και 
στο  καθήκον έναντι του νεκρού αδελφού που συνεπάγεται ωστόσο το θάνατο, όπως 
έχει

ης, για να εµφανιστεί πάλι η στιχοµυθία (69-99), όταν η άρνηση της 
Iσµ νης να συµµετάσχει στον ενταφιασµό του αδελφού της προκαλεί στην Αντιγόνη ασυ-
γκρ

στίχους του και επίσης ποιες κινήσεις έπρεπε να κάνει για να παρουσιάσει την 
ψυχική ταραχή της ηρωίδας και να προκαλέσει την υποψία της πως κάτι σοβαρό µελετούσε 
α 

 είδους. 
 
6. Στο τέλος του προλόγου ο θεατής διαβλέπει µε βεβαιότητα την επικείµενη σύγκρου-

ση ανάµεσα στην Αντιγόνη και τον Κρέοντα, και κατά. προέκταση τη σύγκρουση µεταξύ 
της προσωπικής ευσέβειας και του θρησκευτικού χρέους από τη µια µεριά. και της εξουσί-
ας και της πολιτικής δύναµης από την άλλη. ∆ιακρίνει επίσης µια αγεφύρωτη αντίθεση 
ανάµεσα στην ανθρώπινη επιλογή 

 ύψιστο
 εκφραστεί από την Αντιγόνη. 
 
7. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο δραµατογράφος στην αρχη (1-38), όπου το περιεχόµενο 

του προλόγου παρουσιάζεται «πληροφοριακό» (ανακοίνωση της Αντιγόνης στην Iσµήνη 
για το «κήρυγµα» του Κρέοντα), δίνει στο διάλογο αφηγηµατική µορφή. Ύστερα όµως ό-
που η ψυχική κατάσταση των δυο γυναικών εντείνεται - τότε που η Αντιγόνη ζητάει τη 
συνδροµή της Iσµήνης για την ταφή του Πολυνείκη και η Iσµήνη τροµάζει στο άκουσµα 
της παράτολµης αυτής απόφασης - του δίνει τη µορφή της στιχοµυθίας. Η αφηγηµατική 
µορφή επανέρχεται στους στίχους 49-68 µε τη µαταιόπονη προσπάθεια της Iσµήνης να µε-
ταπείσει την αδελφή τ

ή
άτητη παραφορά. 
 
8. Από σκηνοθετική άποψη πρέπει να επισηµανθεί το εξης: από το στίχο 20 καταλαβαί-

νει ο ηθοποιός που υποδύεται το ρόλο της Αντιγόνης πώς έπρεπε ν’ απαγγείλει τους προη-
γούµενους 

ν πράξει. 
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9.Τέλος από την άποψη της διαγραφής των χαρακτήρων θα µπορούσε να παρατηρηθούν 

α θα µπορούσε να λεχθεί ότι αυτή κινείται πιο πολύ από αφοσίωση προς τον 
δελφό της παρά από την προσήλωσή της στους θείους εκείνους νόµους που επιτάσσουν 
την

κράτηση του θυµικού της, το µειλίχιο ύφος της, η 
βαθιά αγάπη της προς την αδελφή της και ο κρυφός θαυµασµός της γι' αυτήν την κάνουv 

 
τα ακόλουθα: 
 
         α) Η Αντιγόνη παρουσιάζεται στον πρόλογο διακατεχόµενη από αγανάκτηση κατά 
του Κρέοντα για την προσβολή που έκανε στον νεκρό αδελφό της. Είναι επίσης αµετάκλη-
τα αποφασισµένη να επιτελέσει το θρησκευτικό καθήκον της. Η αντίδραση της Iσµήνης 
στην πρότασή της την κάνει να συµπεριφέρεται µε εµφανή σκληρότητα, ενώ στο βάθος της 
ψυχής της διακρίνει κανείς µια τρυφερή και ευαίσθητη ύπαρξη. Η αταλάντευτη επιµονή 
της να πραγµατοποιήσει το σκοπό της αποκαλύπτει ατσάλινη θέληση, ανυποχώρητο πεί-
σµα και άκαµπτο φρόνηµα. Στην προσπάθειά. της να δικαιολογήσει το σχεδιαζόµενο διά-
βηµά. της χρησιµοποιεί επιχειρήµατα και αρχές που υποδηλώνουν το κίνητρό της. Απ' αυ-
τά συµπεραίνει κανείς πως το συναίσθηµα και η λογική, η εσώτερη παρόρµηση και η ψυ-
χρή κρίση, το θρησκευτικό καθήκον και το αδελφικό χρέος, είναι άρρηκτα συνδεδεµένα, 
και δύσκολ
α

 ταφή. 
 

  β) Η Ισµήνη βρίσκεται στους αντίποδες της αδελφής της: υποτάσσεται µε φόβο στη 
δύναµη του ισχυρού - όντας πρόθυµη να υπακούσει και στις πιο οδυνηρές εντολές (64). Κι 
ωστόσο µέσα στην αδύναµη ψυχή της ζει η συναίσθηση του όρθου. Έτσι ζητάει συγχώρη-
ση από τους χθόνιους θεούς, γιατί είναι αναγκασµένη από "ανώτερη βία" ν' αποφύγει µια 
υποχρέωση απέναντί τους. Ο χαρακτήρας της Iσµήνης ενσαρκώνει τον αδύνατο ανθρώπινο 
τύπο που ξέρει να υποχωρεί και να συµβιβάζεται και ν' αποδέχεται παθητικά τη µοίρα του. 
Τα επιχειρήµατα που επιστρατεύει για ν' αποτρέψει την αδελφή της δηλώνουν ότι ποτέ δεν 
θα είχε τη δύναµη να αρθεί στο ύψος στο οποίο είναι προορισµένη να φτάσει η Αντιγόνη. 
Παρ' όλ' αυτά η ηπιότητα και η αυτοσυγ

να παρουσιάζεται αρκετά συµπαθητική. 
 

Από την αρχή του έργου η Αντιγόνη εισορµά µε ένα χείµαρρο από αρνητικές εκφράσεις, στις οποίες αποκρί-
νεται µε τις ζυγισµένες εκφράσεις της η Ισµήνη. Βλέπουµε δύο αδελφές, ίδιες σε κληρονοµικότητα, ίδιες σε 
πείρα και αντιµέτωπες µε την ίδια κατάσταση, όµως το φοβερό παρελθόν (στίχ. 1 κ.εξ., 49 κ.εξ.) που εµπνέει 
στην Ισµήνη διάθεση υποταγής, δυναµώνει απλώς την αµετακίνητη αποφασιστικότητα της Αντιγόνης. ∆ύο 
αδελφές, δύο αδελφοί (σ' αυτούς θα πρέπει να επανέλθουµε) και το κράτος, η πόλις. Το ζήτηµα, όπως το 
βλέπει η Αντιγόνη, τίθεται µ' ένα περίεργο τρόπο στο τέλος της πρώτης ρήσης της. Ο στρατηγός µε διάγγελ-
µα του κήρυξε την πόλη σε κατάσταση επιφυλακής: δεν βλέπει άραγε η Ισµήνη ότι «επέρχονται εναντίον των 
φίλων τα δεινά που πρέπουν σε εχθρούς» (στίχ. 10); Οι φίλοι και οι εχθροί: το µόνιµο δίδυµο µιας αντίθεσης, 
που αποτέλεσε τη βάση για πολύ µεγάλο µέρος του ηθικού και πολιτικού προβληµατισµού των Ελλήνων. Η 
Αντιγόνη µάχεται στις επάλξεις της φιλίας, µε την έννοια των δεσµών συγγένειας, και υπερασπίζεται το χρέ-
ος της ταφής που οι δεσµοί αυτοί επιβάλλουν. Αλλά µήπως δεν έχει και η πολιτεία φίλους και εχθρούς; Η 
πολιτεία, η πόλις, δεν σηµαίνει γι' αυτήν τίποτε, όπως δεν σηµαίνει ούτε ο Κρέων — ο αγαθός Κρέων, όπως 
τον αποκαλεί σαρκαστικά. Υπάρχουν για την οικογένεια φίλοι, υπάρχουν και εχθροί, και σε µια τέτοια πο-
λωτική αντίθεση ενδιάµεσες διαβαθµίσεις δεν χωρούν έτσι η Ισµήνη, από τη στιγµή που αρνείται την υπο-
στήριξη της, περνάει αµέσως, αυτόµατα, στο αντίθετο στρατόπεδο (στίχοι 45-46, 69 κ.εξ., 86-87, 93-94). 
 
                                                                           “ΣΟΦΟΚΛΗΣ” (Ερµην. Προσέγγιση), Winnington - Ingram 
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ποίο  θα  κινηθεί  η  υπόθεση,  εισάγει  στη  δραµατική  ατµόσφαιρα  
αι  προετοιµάζει  το  θεατή  να  παρακολουθήσει  µε  προσοχή  κι  ενδιαφέρον  όσα  θα  

την  αντιπαράθεση  
ων  ιδεών. Υπάρχει  µια  συνεχής  διακύµανση  πάθους  από  την  αντίθετη  τοποθέτηση  

ΓΕΝΙΚΗ       ΘΕΩΡΗΣΗ    ΤΟΥ     ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
 
                       Οι  στίχοι  1 – 99  αποτελούν  τον  πρόλογο  της  τραγωδίας. Κατά  κάποιο  
τρόπο  µια  εισαγωγή  που  κατατοπίζει  τους  θεατές  στα  όσα  έχουν  προηγηθεί  από  το  
µύθο  της  τραγωδίας. Απ’ αυτόν  αρχίζει  η  δράση  και  η  πλοκή. ∆ηµιουργεί  το  πλαί-
σιο  µέσα  εις  το  ο
κ
διαδραµατιστούν.  
 
                        Με  τη  σύγκρουση  των  δύο  θυγατέρων  του  Οιδίποδα  ο  ποιητής  δη-
µιουργεί  δραµατική  ατµόσφαιρα  χρησιµοποιώντας  το  διάλογο  και  
τ
των  δύο  αδελφών.  Όπου  το  πάθος  εντείνεται  έχουµε  στιχοµυθία.   
 

                         Οι  θεατές  παρακολουθούν  µε  αυξανόµενη  συµπάθεια  τις  δύο  αδελφές  
που  συγκρούονται  για  ένα  θέµα  που  καθεαυτό  αυξάνει  τη  δυστυχία  τους. Ενώ  ο  
νεκρός  ενώνει  κοντά  του  τους  οικείους  του, εδώ  οι  δύο  αδελφές  χωρίζονται  ύστε-
ρα  από  µια  έντονη  σύγκρου υ  η  µία  πορεύεται  προς  το  ση. Με  το  τέλος  του  προλόγο
χρέος  και  η  άλλη  αποσύρεται  στη  µοναξιά  της.                                   

Έντονο  το  τραγικό  στοιχείο. 

 
 Στην αρχή βλέπουµε τις δύο αδελφές να συζητούν µεταξύ τους. Η Αντιγόνη είναι α-

ποφασισµένη να αποδώσει στον Πολυνείκη τις απαραίτητες νεκρικές τιµές και ζητεί τη 
συµµετοχή της Ισµήνης. Η συµµετοχή στην κοινή µοίρα είναι σπουδαίο θέµα: κοινόν εί-
ναι η πρώτη πλήρης λέξη που ακούµε στο έργο, καθώς η Αντιγόνη απευθύνει προς την Ι-
σµήνη µια προσφώνηση που µετά βίας αποδίδεται σε µετάφραση, ὦ κοινόν αὐτάδελφον 
Ἰσµήνης κάρα. Αντιθέτως η Ισµήνη φοβάται: δεν είναι δουλειά των γυναικών να πολε-
µούν ενάντια στους άνδρες. Πρέπει να υποχωρεί κανείς στους ισχυρότερους, να υπακούει 
σε όσους "κατέχουν αξιώµατα". Οι χθόνιες θεότητες, στην αρµοδιότητα των οποίων 
βρίσκεται ο νεκρός, θα τη συγχωρέσουν, αφού ό, τι κάνει το κάνει κάτω από εξαναγκα-
σµό. Αντίθετα η Αντιγόνη είναι της γνώµης ότι πρέπει να είναι περισσότερο αρεστή 
στους θεούς παρά στους ανθρώπους. Αποκρούει την Ισµήνη µε απότοµο τρόπο, γεµάτη 
µίσος. 

Η πρώτη αναφορά στο κίνητρο της Αντιγόνης γίνεται στον Π ρ ό λ ο γ ο και στην α-
νακοίνωση του διατάγµατος του Κρέοντα από την Αντιγόνη στην Ισµήνη. Εκεί η Αντιγόνη µε 
κάποια πικρία λέει: τόν µέν προτίσας, τόν δ' ἀτιµάσας ἔχει (22). Είναι σαφές πως εκείνο 
που θλίβει και προκαλεί την αξιοπρέπεια της ηρωίδας είναι ο ατιµασµός και η προσβολή 
που γίνεται στο πρόσωπο του Πολυνείκη και που εκδηλώνεται µε την απαγόρευση της τα-
φής του. Η έκκληση της Αντιγόνης προς την Ισµήνη είχε ως βάση την αλληλεγγύη της οι-
κογένειας· η πρώτη λέξη που της απηύθυνε ήταν η λέξη κοινόν (στίχ. 1) και το µεγάλο πα-
ράπτωµα της Ισµήνης είναι η ρήξη που επέφερε σ’ αυτή τη σχέση κοινωνίας. Σχεδόν µε 
δέος αναθυµάται κανείς ότι τα δεινά στα οποία αναφέρεται η Αντιγόνη στους στίχους 4-6, 
η αισχύνη και η απώλεια της τιµῆς, είχαν προέλθει από πράξεις που συντελέστηκαν µετα-
ξύ µελών της οικογένειας· ότι αυτή ήταν ακριβώς το αρχέτυπο της διαιρεµένης οικογέ-
νειας· ότι, αν η πατροκτονία είχε διαπραχθεί από τον Οιδίποδα µέσα στην άγνοια, οι γιοι 
του ωστόσο του συµπεριφέρθηκαν προσβλητικά, εκείνος τους καταράστηκε και µεταξύ 
τους ήρθαν σε µοιραία φιλονεικία. Όλα αυτά ήσαν η αιτία της τωρινής κατάστασης και το 
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υπόβαθρο του συγκινησιακού κόσµου της Αντιγόνης. Το γνωρίζει και η ίδια, αλλά δεν το 
λέει: γνωρίζει δηλαδή ότι, όπως ο Ετεοκλής και ο Πολυνείκης ήταν ίσοι ως µέλη της οικο-
γένειας και ίσοι στο δικαίωµα τους για ταφή, άλλο τόσο ίσοι ήταν και στην αµοιβαία ε-
χθρότητα τους. Η ρεαλίστρια Ισµήνη είναι αυτή που θα αναφέρει την αµοιβαία αδελφοκτο-
νία, πρώτα στον στίχο 14 και, κατόπιν, µέσα στη µοναδική µακρά ρήση της, στους στίχους 
55-57. 

 Το κήρυγµα του Κρέοντα που απαγορεύει την ταφή του Πολυνείκη προκαλεί τραύµατα 
στην ευαίσθητη κι ευγενική ψυχή της ηρωίδας. Αυτό ξυπνά την άδολη κι ανιδιοτελή αδελφι-
κή αγάπη κι αφοσίωση και την ωθεί στην απόφαση να θάψει τον αδελφό της εκτελώντας 
το υπέρτατο χρέος προς αυτόν. 
Η Αντιγόνη θεωρεί προδοσία την παραµέληση αυτού του καθήκοντος (40). Η Ισµήνη, 

αδύναµη κι ανίκανη να ακολουθήσει την αδελφή της στην εκτέλεση της υψηλής της πράξης 
που έρχεται σε αντίθεση µε το διάταγµα του Κρέοντα, χαρακτηρίζει την πράξη της ως «α-
φροσύνη» και την καλεί να επιδείξει φρόνηση (φρόνησον, 49). Είναι αξιοσηµείωτο πως η Ι-
σµήνη πρώτη εισάγει στο έργο την ιδέα των θεών του Κάτω κόσµου και του χρέους που έ-
χει ο άνθρωπος να τηρεί τις υποσχέσεις απέναντι τους. Συναισθάνεται πως διαπράττει κά-
ποια ασέβεια απέναντι τους και ζητά συγγνώµη από αυτούς (65-6). Η σκοπιµότητα και ο 
υπολογισµός νικά τη δύναµη του χρέους. Τούτο βέβαια δε σηµαίνει πως η Αντιγόνη παίρνει 
την απόφαση να θάψει τον αδελφό της, γιατί θέλει να είναι αρεστή στους θεούς του Κάτω 
κόσµου. ∆ε φαίνεται κάτι τέτοιο τουλάχιστο σ" αυτό το σηµείο/Ενα τέτοιο κίνητρο θα έκανε 
την Αντιγόνη να µοιάζει µε την Ισµήνη ως προς την υστεροβουλία και τον υπολογισµό. Μια 
τέτοια εξοµοίωση δε φαίνεται να ήταν στις προθέσεις του ποιητή. 

Η Αντιγόνη όµως φαίνεται πως αρπάζεται απ' αυτή τη σκέψη της Ισµήνης και στηρίζει 
σ" υτή την επιχειρηµατολογία της. Λέγει πως είναι ωραίο να πεθάνει θάπτοντας τον αδελ-α
φό της κ αση της µε τα λόγια: αι δικαιολογεί την απόφ

...ἐπεί πλείων χρόνος 
 

ὅν δεῖ µ' ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.  
Ἐκει γάρ αἰεί κείσοµαι... (74-6). 

 
Ότι η Αντιγόνη εκµεταλλεύεται τη σκέψη της Ισµήνης φαίνεται και από το γεγονός πως 
προκαλεί αυτή και την κτυπά εκεί ακριβώς που πονεί, αναφερόµενη στα θεών εντιµα 
(77) που αυτή ατιµάζει. Φαίνεται πως εκείνο που βαραίνει περισσότερο εδώ είναι ο στ. 
φίλη µετ' αὐτοῦ κείσοµαι, φίλου µέτα (73) που λέει η Αντιγόνη µε αναφορά στον Πολυ-
νείκη. Εκείνο που ενδιαφέρει πιο πολύ την Αντιγόνη δεν είναι οι καλές σχέσεις µε τους θε-
ούς του Κάτω κόσµου αλλά οι καλές σχέσεις µε τον αδελφό της και η συνείδηση πως εκτέ-
λεσε στο ακέραιο το χρέος απέναντι του. Από τον Πρ ό λ ο γ ο  η  άδολη και ανυπόκριτη 
αγάπη ξεπηδά σαν πρωταρχικό κίνητρο της ηρωίδας. Η αγάπη αυτή φαίνεται και στο 
στ. 8, όπου η Αντιγόνη χαρακτηρίζει τον αδελφό της φίλτατον. Η επανάληψη της λέ-
ξης φίλος σε ποικίλες θέσεις και µορφές δεν είναι τυχαία. Εκφράζει µε άριστο τρόπο 
αυτή την αδελφική αγάπη. Μπορεί κανείς να υποστηρίξει βάσιµα πως η Ισµήνη ανα-
γνωρίζει σαν βαθύτερο κίνητρο της αδελφής της την αδελφική αγάπη, αν λάβει υπόψη 
τη φράση ἄνους µέν ἔρχῃ, τοῖς φίλοις δ' ὀρθῶς φίλη (99) µε την οποία κλείνει ο 
Πρό λ ο γ ο ς  και η οποία χαράσσεται έντονα στη σκέψη των θεατών. 

Η σύγχυση στην αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινήτρων της Αντιγόνης προέρχεται 
από το γεγονός πως το χρέος προς τον αδελφό της, το χρέος να θάψει αυτόν, υπαγο-
ρεύεται και από τους άγραφους ηθικούς νόµους κι επιβάλλεται από τα απαράγραπτα 
δικαιώµατα των θεών του Κάτω κόσµου. Και η ίδια η Αντιγόνη έχει πλήρη συνείδηση 
πως εκτελώντας το καθήκον της απέναντι στον αδελφό της υπηρετεί τη θεία βούληση, 
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γι' αυτό χαρακτηρίζει την ενέργεια της ὁσίαν (74). Αυτό όµως δεν συνεπάγεται πως 
αυτό ήταν το πρωταρχικό της κίνητρο. 
Ο Πρ ό λ ο γ ο ς  δείχνει πως η Αντιγόνη εκφράζει µια ουσιαστικά δικαιολογηµένη 

άρνηση ενός ατόµου να επιτρέψει στην κοινωνία και τους εκπροσώπους της να της στε-
ρήσουν το δικαίωµα να επιτελέσει µια υψηλή ιεροπρεπή προσωπική υποχρέωση. ∆είχνει 
ακόµη πως η ενέργεια της έχει ενστικτώδη πηγή και προέλευση κι όχι λογική αφετηρία, 
αν και στην προσπάθεια της να δικαιολογήσει την επιλογή της µπροστά σ' αυτούς που 
ασκούν πίεση πάνω της χρησιµοποιεί ποικίλα πειστικά επιχειρήµατα µε µεταφυσικό 
χαρακτήρα και περιγραφές που υπαγορεύουν τη δράση της. ∆εν µπορεί πάντως κανείς 
να ισχυριστεί πως η επίκληση συναισθηµατικών από τη µια και λογικών από την άλλη 
επιχειρηµάτων προδίδει ασταθή κι αδύναµο χαρακτήρα. Η Αντιγόνη διαµορφώνει τη 
στάση της σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της στιγµής και την επιχειρηµατολογία των αντι-
πάλων της. 

Η Αντιγόνη νιώθει αγανάκτηση για το διάταγµα του Κρέοντα, που απειλεί αγαπηµένα 
πρόσωπα. Η οργή της είναι έκδηλη και έρχεται σε αντίθεση µε την τρυφερότητα που νιώθει 
για το άλλο συγγενικό της πρόσωπο που τώρα απειλείται, το δυστυχισµένο Πολυνείκη. Η 
ψυχική της αναστάτωση και τα ανάµεικτα συναισθήµατα εκφράζονται µε την ειρωνική α-
ντιµετώπιση του Κρέοντα· τον ονοµάζει απλά στρατηγόν, και µε τη χρήση της λέξης φί-
λους, δηλαδή τα αγαπηµένα πρόσωπα µε τα οποία τη συνδέουν δεσµοί αίµατος και κιν-
δυνεύουν να πάθουν των εχθρών κακά, εννοεί το νεκρό Πολυνείκη. 
Φαίνεται ότι ανέλαβε ήδη πρωτοβουλία και δείχνει δυναµικότητα, τόλµη αλλά και 

αυστηρότητα. Ο απορηµατικός λόγος µε τον οποίο πρωτοµπαίνει στο δράµα η Αντιγό-
νη, µε ένα χείµαρρο από ερωτήµατα, δείχνει την ψυχική της αναστάτωση και την αγω-
νιστική της ανησυχία. Ο χαρακτήρας της διαγράφεται και µέσω του ύφους. 
Απέναντι στον οίστρο της Αντιγόνης η Ισµήνη παρουσιάζεται απροβληµάτιστη και 

δειλή. Η ψυχή της φαίνεται ψυχρή, απαθής, συναισθηµατικά ουδέτερη. Συγκρατηµένη, 
γεµάτη επιφυλάξεις, περιορίζεται να προσφωνήσει την αδερφή της µε τρόπο τυπικό, Α-
ντιγόνη, σε αντίθεση µε τον εγκάρδιο και γεµάτο τρυφερότητα τρόπο µε τον οποίο την 
πρωτοϋποδέχθηκε η Αντιγόνη. Ο τρόπος της προσφώνησης εναρµονίζεται µε την ψυχική 
διάθεση που χαρακτηρίζει την προσωπικότητα της κάθε ηρωίδας. 
Η Ισµήνη φαίνεται να µη νιώθει ούτε χαρά για τη φυγή των Αργείων ούτε λύπη για το 

θάνατο του αδερφού της. Αυτά τα δύο συναισθήµατα είναι σαν να ισορροπούν και να 
αλληλοεξουδετερώνονται. ∆ε γνωρίζει τίποτα για το διάταγµα του Κρέοντα, δε φρόντι-
σε να µάθει. Η άγνοια της έρχεται σε αντίθεση µε τη γνώση της Αντιγόνης και δείχνει 
την ανευθυνότητα της. ∆εν επιζητεί την πληροφόρηση· περιορίζεται απλά σε ό,τι φτάνει σ' 
αυτή, όπως το δηλώνει απερίφραστα στην αρχή του λόγου της. 
Έτσι, η καλά πληροφορηµένη και πυρετικά διεγερµένη Αντιγόνη βρήκε την αδερφή 

της, όπως το περίµενε άλλωστε, να έχει πλήρη άγνοια του κινδύνου στον οποίο βρίσκεται 
η οικογένεια. Ο λόγος της χρωµατίζεται από µια ανεπαίσθητη ειρωνεία για την ανευθυ-
νότητα της Ισµήνης. Γι' αυτό την κάλεσε έξω από τις αύλειες πύλες, για να την ενηµερώ-
σει για ένα ζήτηµα που προφανώς τις αφορά και δεν πρέπει να µείνουν µε σταυρωµένα τα 
χέρια. Η αντιθετική στάση των χαρακτήρων είναι η τεχνική που χρησιµοποιεί ο ποιητής. 
Μια τρυφερή, ανήσυχη και δυναµική Αντιγόνη, απέναντι σε µια ψυχρή, παθητική και 
αδιάφορη Ισµήνη. 

Οι θεατές νιώθουν συµπάθεια για τις δυο δυστυχισµένες κόρες του Οιδίποδα. Η πε-
ριέργεια τους εξάπτεται από το συνωµοτικό τρόπο της συνάντησης. Ο υπαινικτικός λόγος 
της Αντιγόνης φορτίζει συναισθηµατικά τις ψυχές τους, ενώ η αναφορά στο κήρυγµα προ-
καλεί ανάµεικτα συναισθήµατα, περιέργειας και αγωνίας, για την αντίδραση των δυο 
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αδερφών. Με το διάταγµα του Κρέοντα µπαίνει σε κίνηση ο τροχός της µοίρας, καθώς ε-
κτινάσσονται δυνάµεις που δίνουν ώθηση στην εξέλιξη του δράµατος. 

Η  σύγκρουσή  τους  έδειξε  τον  αντίθετο  χαρακτήρα  τους. Ο  ποιητής  καθιστά  εντυ-
πωσιακή  την  παρουσία  της  Αντιγόνης  υψώνοντας  το  ηρωικό  ανάστηµά  της.  Η  προ-
σωπικότητά  της  κυριαρχεί  από  την  αρχή  στη  σκηνή, χωρίς  να  παύει  να  µας  συγκινεί  
και  η  Ισµήνη  µε  την  ανθρωπιά  της, το  µειλίχιο  ήθος  της  και  την  προσγειωµένη  συ-
εριφ

γκη είναι να υπηρετηθεί ο 
νόµος, η  υπηρε-
εί ο φόβος του πολίτη, τη δεύτερη ο ηρωισµός του ανθρώπου. 

µπ ορά  της. Ο ποιητής καταφεύγει στη σύγκρουση των δύο αδελφών για να κινήσει 
την ιδέα του :  
  Η Αντιγόνη ως ηρωικό πρόσωπο θα σταθεί πάνω από τα µέτρα του κοινού αν-
θρώπου που είναι η Ισµήνη.  
 Η αντίθεση των χαρακτήρων των δύο αδελφών εκφράζει τη σύγκρουση δύο δυνά-
µεων της ζωής που προβάλλουν ως; αναγκαιότητες. Η µία ανά

άλλη να υπηρετηθεί µια ηθική άγραφη επιταγή κι ένα χρέος. Την πρώτη
τ

Η  µία  κερδίζει  το  θαυµασµό  µας  και  η  άλλη  τη  συµπάθειά  µας  
 
 Ο όλος αντιθετικός χαρακτήρας του προλόγου κατατείνει εις το να εξάρει τη σηµα-
τικότητα του προβλήµατος που ανακύπτει µε την απόφαση της Αντιγόνης. 

 Ο π

αράλληλα θέτει το πρόβληµα που πρέπει να λυθεί και βάζει τα πρόσωπα στο δρό-
µο για τη λύση το

 
Ο θείος νόµος έρχεται σε σύγκρουση µε το νόµο του Κρέοντα. 

ν
οιητής πέτυχε τον τελικό του σκοπό :  

 
Να υψώσει τον ήρωά του, ώστε µόνος του να επιλέξει τη µοίρα του. 

 
Π

υ. 

 
 

Ν. Κατσαώρας 
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