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( στ. 582 – 625 )
Η ∆ΟΜΗ

1. στ.582-592

Γενική αναφορά στην δυστυχία των ανθρώπων.

(α΄στροφή)

Α. στ.582-585 : ο χαρακτήρας των συµφορών.
Β. στ.586-592 : τονίζεται η δυστυχία µε τη χρήση παροµοίωσης.

2. στ. 593-603

Η δυστυχία στον οίκο των Λαβδακιδών.

(α΄αντιστροφή)

Α. στ.593-596 : η ένταση και ο χαρακτήρας της δυστυχίας.
Β. στ.597-598 : ο ρόλος της Θεϊκής κατάρας.
Γ. στ.599-603 : η νέα συµφορά και η αιτία της.

3. στ. 604-614

Ο ∆ίας τιµωρός της ύβρεως και πηγή της δυστυχίας.

(β΄στροφή)

4. στ. 615-625
(β΄αντιστροφή)

Η δυστυχία από φιλοσοφική και ηθική άποψη.
Ο δίσηµος λόγος του Χορού.

Α. στ.615-619 : η ανθρώπινη άγνοια ως αιτία της δυστυχίας.
Β. στ.620-625 : η Θεία βούληση σπρώχνει τον άνθρωπο στη συµφορά.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ο Χορός φιλοσοφεί για τα ανθρώπινα, παίρνοντας αφορµή απ΄τη συµφορά που
απειλεί τους τελευταίους γόνους του οίκου των Λαβδακιδών. Μας µεταφέρει σε µια
πλατύτερη θεώρηση του κόσµου που θα µας ανακουφίσει απ’τη βιαιότητα της προηγούµενης
σκηνής. Για τον Χορό, όταν ζει κανείς σύµφωνα µε τη Θεία τάξη, όταν δεν ξεπερνάει το
µέτρο, όταν δεν τυφλωθεί απ’την αλαζονεία, τότε η ζωή του είναι ευτυχισµένη. Ο Σοφοκλής
θεωρεί την ευσέβεια προς τους Θεούς ως πρώτιστο ανθρώπινο καθήκον.
Η παροµοίωση της ζωής µε τη θάλασσα και των συµφορών µε τα κύµατα αποτελεί
συνηθισµένο µοτίβο της αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας. Έτσι αρχίζει το χορικό άσµα και
µας εισάγει στην έννοια της ανθρώπινης δυστυχίας, η οποία παίρνει το χαρακτήρα της
τιµωρίας που επιβάλλει ο ∆ίας και χτυπάει κληρονοµικά τον άνθρωπο. Στην προκειµένη
περίπτωση την Αντιγόνη και την Ισµήνη. Τέτοια είναι λοιπόν η µοίρα του οίκου των
Λαβδακιδών.
Η γενίκευση που προηγήθηκε προκαλώντας τη συµπάθεια για το δυστυχισµένο γένος
των ανθρώπων προετοίµασε τη συµπάθεια για τις δύο κόρες. ∆εν εκφράζεται όµως
συγκεκριµένα ο Χορός.
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Ο λόγος του είναι δίσηµος
Εννοεί την Αντιγόνη που αντιτάχθηκε στον Κρέοντα παραβαίνοντας τους νόµους ή
τον Κρέοντα που δεν φοβήθηκε τους κάτω νεκρούς; Ποια υπερβασία έχει στο νου του ο
Χορός και τίνος ανθρώπου την τιµωρία εννοεί τώρα; Ίσως πρόκειται για ψυχικό διχασµό
του.
Ο Χορός δίνει έµφαση στην επαλληλία και στο µακροχρόνιο χαρακτήρα των
συµφορών που πλήττουν τον οίκο των Λαβδακιδών, παρουσιάζοντάς τον ως δέντρο που το
χτυπά αλύπητα η µοίρα, ακόµα και τους τελευταίους βλαστούς του.
Είναι οι συµφορές αυτές που στρέφουν τη σκέψη του Χορού προς τη δύναµη του ∆ία.
Η παντοδυναµία του δεν περιορίζεται από τίποτα Αντιθέτως ο άνθρωπος περιορισµένος
µέσα σε χρονικά όρια και υποκείµενος στο νόµο της φθοράς δοκιµάζει πλήθος δυσκολιών
στη ζωή του. Σέρνει τα βήµατά του στη γη, λυγίζοντας από το βάρος της άτης. Γι αυτό
λοιπόν ο Χορός, φιλοσοφώντας γύρω από το θέµα αυτό, εστιάζει την προσοχή του στην
ελπίδα ως αντιστάθµισµα.(β΄αντιστροφή)
Ο άνθρωπος που τόσο ύµνησε ο Χορός στο α΄στάσιµο ως «δεινότερον των όντων»,
µπροστά στο µεγαλείο του Θεού είναι εντελώς αδύναµος και η αδυναµία του αυτή
εξισορροπείται µε την ελπίδα.
Όµως η ελπίδα άλλους ανθρώπους ενδυναµώνει, ενώ άλλους εξαπατά, αφού η ζωή
διαψεύδει τα όνειρά τους. ∆ύο είναι, λοιπόν, οι πραγµατικότητες της ζωής.
Στη δεύτερη περίπτωση ο Θεός θολώνει τον ανθρώπινο νου, κάνοντάς τον να µη
µπορεί να ξεχωρίσει το καλό απ’το κακό. Και σ’ότι αφορά στο συγκεκριµένο έργο, ο Θεός
σπρώχνοντας την Αντιγόνη να θάψει τον Πολυνείκη, το κάνει για να προσβάλλει τον
Κρέοντα. Με τη θυσία της Αντιγόνης θα καταστραφεί ο Κρέων για τη δική του υπερβασία
και αλαζονεία, αφού θα οδηγηθεί σε µια τέτοια συµπεριφορά που θα αποτελέσει «ύβριν» για
τους Θεούς του Άδη.
Και από αυτή την άποψη λοιπόν ενισχύεται ο δίσηµος χαρακτήρας των λόγων του
Χορού : «Τίνος ο νους ρέπει µια στο καλό και µια στο κακό»;
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