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«ΑΝΤΙΓΟΝΗ» 

 
ΤΡΙΤΟ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ 

         (στ. 631 – 780) 
 

Η  ∆ΟΜΗ 
 
 1. Στ. 631 – 717   :  Προετοιµασία για το αίτηµα του Αίµονα να µεταπεισθεί 
              ο Κρέων. 
 
    Στ. 631 – 639 : Η ερώτηση του Κρέοντα και η διφορούµενη 
                 απάντηση του Αίµονα. 
 
    Στ. 639 – 647 : Ο ενθουσιασµός του Κρέοντα και η προετοι- 
                 µασία της προτροπής. 
 
    Στ. 648 – 680 : Η προτροπή και η αιτιολόγησή της. Η απόφα- 
                 να θανατωθεί η Αντιγόνη, η ενίσχυση και  
                 αιτιολόγησή της. 
 
    Στ. 681 – 682 : Η αντίδραση του Χορού. 
 
    Στ. 683 – 717 : Η απάντηση, επιχειρηµατολογία του Αίµονα 
                 και η προεισαγωγή στο αίτηµά του. 
 
 2. Στ. 718 – 723   :  Το αίτηµα του Αίµονα. 
 
 3. Στ. 724 – 765   :  Η σύγκρουση Κρέοντα και Αίµονα. 
 
     Στ. 726 – 739 : Σε ιδεολογική βάση. 
 
      Στ. 740 – 745 : Σε ηθική βάση. 
       
      Στ. 746 – 765 : Σε συναισθηµατική βάση 
 
 
 4. Στ. 766 – 780   :  Η λύση του επεισοδίου 
 
      Η απόφαση του Κρέοντα, οριστικοποίηση  
       της ποινής της Αντιγόνης, αποχώρηση του  
       Αίµονα. 
           
  

ΤΟ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 Το νέο πρόσωπο είναι ο Αίµων που φαίνεται πως µόλις πληροφορήθηκε τα σχετικά 
αντέδρασε αµέσως. Η εµφάνισή του προκαλεί την απορία που εκφράζεται µε δύο ερωτήσεις, 
του Κορυφαίου προς τον Κρέοντα κι αυτού προς τον γιό του. Έτσι γίνεται και η µετάβαση στο 
επεισόδιο. 
 Ο Αίµων ξαφνιάζει µε την απάντησή του και ενθουσιάζεται ο Κρέων. Γι αυτό θα τον 
επαινέσει και θα αναπτύξει ένα µακρό συµβουλευτικό λόγο, ώστε ο Αίµων να κρατήσει την ίδια 
στάση µόλις µάθει για τον επικείµενο θάνατο της Αντιγόνης. ‘Όµως ο Κρέων απατήθηκε γιατί 
παρανόησε την απάντηση του Αίµονα που είχε άλλες προθέσεις. 
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Και ενώ η ερώτηση του Κρέοντα βάζει τον Αίµονα να διαλέξει ανάµεσα στον πατέρα 

του και την Αντιγόνη, αυτός δεν αντιµετώπιζε τέτοιο δίληµµα. Την σωτηρία της Αντιγόνης την 
έβλεπε πραγµατικά ως συµφέρον και του πατέρα του. 

Παρ’όλη τη σκληρότητα του πατέρα του απαντά έτσι, ώστε µε τη φιλοφρόνηση να 
κερδίσει τη συµπάθεια. Είπε ότι θα είναι µε το µέρος του πατέρα του υπό την προϋπόθεση ότι 
θα σκέπτεται ορθά και δίκαια. Ο Κρέων όµως την προϋπόθεση εξέλαβε ως αιτιολογία. Όταν 
ο Αίµων έλεγε ότι είναι µε το µέρος του πατέρα του, αυτό δεν σήµαινε ότι ήταν εναντίον της 
Αντιγόνης. Ο Κρέων ωστόσο έτσι το πήρε και γι’αυτό ενθουσιάστηκε. Ωστόσο φοβάται µήπως 
ο ερωτευµένος γιος του µεταβάλλει διάθεση και επιδίδεται σ’ένα συµβουλευτικό µονόλογο. 

 του. 

Κατάλληλο επιχείρηµα για να τον συµβουλεύσει είναι να µην παρασυρθεί από τον 
έρωτα και καταστρέψει την οικογενειακή τους ευτυχία. 

Όταν όµως αναφέρεται στην Αντιγόνη, µιλάει µε τρόπο πολύ υβριστικό γι’αυτή. Πρέπει 
να καταδείξει στον Αίµονα πόσο κακή ως πολίτις υπήρξε. Επιπλέον για να στηρίξει την 
απόφασή του, αναφέρεται στο δικό του ήθος, στην ιδεολογία του και στις αρχές

Ανταπαντώντας ο Αίµων γνωρίζει ότι ο πατέρας του όταν έπαιρνε την απόφασή του δεν 
έλαβε υπ’όψιν του την αντίδραση του λαού. Και ο λαός της Θήβας δεν είναι καθόλου 
σύµφωνος µε την απόφασή του. Και επειδή είναι καλός άρχων πρέπει να ακούει τη γνώµη των 
άλλων, γι’αυτό οφείλει να υπαναχωρήσει και να ελευθερώσει την Αντιγόνη. 

Ο Κορυφαίος δείχνει πως ο Αίµων δεν έχει άδικο και ότι η αλήθεια βρίσκεται στο 
συγκερασµό των απόψεων. Πιθανόν να αισθάνθηκε τη σύγκρουση και επιθυµεί να συµβιβάσει 
τα πράγµατα. Ο Κρέων όµως είναι ξεσηκωµένος και η αντιπαράθεση εξελίσσεται γρήγορα σε 
οξύτατη σύγκρουση. Από πνευµατική αδυναµία του όµως ο διάλογος παίρνει υβριστικό 
χαρακτήρα.   
 Η κλιµάκωση της συγκρούσεως των δύο προσώπων επισηµαίνει την ένταση του 
διαλόγου εκφράζοντας το βαθµό του ψυχικού πάθους των. 
 Βρισκόµαστε στη λύση του επεισοδίου και ο Κρέων αφού συνέλθει από το πάθος της 
ταραχής και της συγχύσεώς του θα οριστικοποιήσει τη µορφή της ποινής που θα επιβάλλει στην 
Αντιγόνη. Θα την εγκλείσει ζωντανή – νεκρή µέσα σ’ένα τάφο. Η ανακοίνωση της ποινής 
µπορεί να θεωρηθεί και ως η τελική απάντηση στο αίτηµα του Αίµονα, αλλά θα αποτελέσει και 
την αφετηρία των νέων εξελίξεων στα επόµενα επεισόδια. 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 
 

Στο επεισόδιο αυτό λαµβάνουν µέρος δύο πρόσωπα µόνο, ο Κρέων και ο Αίµων. 
Σηµαδεύεται από την είσοδο του Αίµονα (στ. 627) και την έξοδό του (στ. 765). Ο Αίµων αυτός 
καθαυτός είναι ένας βασικός παράγοντας µε τον οποίο πρέπει να συγκρουστεί ο τραγικός 
ήρωας, για να αισθανθεί την πλήρη µόνωση κι εγκατάλειψή του. Βασικά εποικοδοµητικά στοι-
χεία που προσφέρει η ενότητα αυτή είναι η γνωστοποίηση της τοποθέτησης της κοινής γνώµης 
απέναντι στο πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί, η προτροπή του Αίµονα για υποχώρηση και η 
απόρριψή της και η τελική αλλαγή των αποφάσεων του Κρέοντα τόσο ως προς την Ισµήνη, όσο 
κι ως προς το είδος της θανατικής ποινής της ηρωίδας. Με το τέλος του Επεισοδίου 
διαµορφώνεται µια νέα δραµατική κατάσταση. 

. 

. 

Αξίζει ακόµη να επισηµανθεί πως από την άποψη της κατασκευής του µύθου και της 
προοικονοµίας των σκηνών βασικό ρόλο παίζει η σιβυλλική κι αινιγµατική δήλωση του Αίµονα 
στο στ. 751 και η περίεργη αποχώρησή του από τη σκηνή
Στο Επεισόδιο αυτό ο Κρέων δοκιµάζει µια µικροπεριπέτεια. Το Επεισόδιο αρχίζει µε τους 
καλύτερους, όπως πιστεύει, οιωνούς. Στο τέλος όµως τα πάντα στρέφονται εναντίον του
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ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 

 
Το Επεισόδιο εξαντλείται στη διαγραφή του ήθους των δύο βασικών προσώπων. Βασική 

τεχνική είναι αυτή της αντιπαράθεσης κι αντιθετικής θεώρησης των προσώπων. Το ήθος του 
Κρέοντα δε διαφοροποιείται αισθητά σε σχέση µε το προηγούµενο Επεισόδιο. Κι εδώ ο Κρέων 
εµφανίζεται οξύθυµος κι οργίλος, οχυρωµένος πίσω από τον εγωισµό και την αυταρχικότητά 
του. Αρνείται να ακούσει γνώµες άλλων, έστω κι αν αυτές εκφράζουν την κοινή γνώµη που δύ-
σκολα σφάλλει. Παρουσιάζεται ως εκπρόσωπος µιας πολιτικής αντίληψης που θέλει τον πολί-
τη εξάρτηµα και δούλο της εξουσίας. Εµφανίζεται ισχυρογνώµων, αµετάπειστος, σκληρός 
και ανάλγητος τόσο απέναντι στην Αντιγόνη όσο κι απέναντι στο γιο του. Κάποια αλλαγή στο 
ήθος του Κρέοντα διαπιστώνεται µετά την αποχώρηση του Αίµονα. Εκεί ο Κρέων, αν και δεν 
κατορθώνει να απαλλαγεί τελείως από τη σκληρότητα και την ακαµψία του και παρ' όλο που 
δεν αποφεύγει πλήρως την υβριστική συµπεριφορά απέναντι στους θεούς, αποκαλύπτει πως δεν 
είναι ένας άξεστος υπολογιστής, πως δεν έχει χάσει τελείως την ανθρωπιά του. Επηρεάζεται 
από προλήψεις και θρησκευτικές προκαταλήψεις κι αρχίζει να κάνει ορισµένες υποχωρήσεις. 
Από συναισθηµατική άποψη η σκηνή αρχίζει για τον Κρέοντα µε ευάρεστα γι ' αυτόν συναι-
σθήµατα. Η υπάκουη και πειθαρχική στάση του Αίµονα και η υποτιθέµενη υποταγή του προκα-
λεί σ' αυτόν ικανοποίηση κι αγαλλίαση που ισοσταθµίζει τον πόνο που του προκάλεσε η προη-
γούµενη σκηνή. 'Οσο όµως εξελίσσεται ο διάλογος, τόσο αποκαλύπτεται ο Αίµων. Η αποκάλυ-
ψη των πραγµατικών του διαθέσεων κι επιδιώξεων εξοργίζει τον Κρέοντα, αναζωπυρώνει το 
µίσος και την απέχθεια για την Αντιγόνη και την αδιαφορία και την περιφρόνηση για το γιο του. 
Μόνο στο τέλος της σκηνής ο Κρέων ηρεµεί κάπως και γαληνεύει. Η ψυχή του εκτονώνεται και 
ο νους του λειτουργεί σωστότερα. 
 
 

Η µορφή του Αίµονα στο Γ΄ επεισόδιο 
 

Ο Αίµων βρίσκεται στον αντίποδα του πατέρα του. Από την αρχή δείχνει την ευστρο-
φία, την εξυπνάδα και τη διπλωµατικότητά του. Εκτιµά ορθά τις καταστάσεις και προσαρµό-
ζει τη συµπεριφορά του σ' αυτές. Επιδεικνύει σπάνια για νέο αυτοκυριαρχία κι αυτοσυγκρά-
τηση. Καταστέλλει και περιορίζει τα πάθη του και ελέγχει πλήρως τον εαυτό του. ∆εν αποκα-
λύπτει τα πραγµατικά του κίνητρα και συµπιέζει τα συναισθήµατά του. Είναι ευγενής και δια-
κριτικός προς τον πατέρα του. Μόνο η παράφορη οργή του πατέρα του και η παράλογη επιµονή 
του στις θέσεις του τον κάνουν να φερθεί µε απρέπεια, αυθάδεια και αλαζονεία. Ο Αίµων εµφα-
νίζεται αποφασισµένος για όλα. Από πολιτική άποψη ο Αίµων εκφράζει σύγχρονες προοδευτι-
κές δηµοκρατικές αντιλήψεις. 
 Ο µονόλογος του Αίµονα είναι υπόδειγµα διπλωµατικής  γλώσσας που ψέγει και αντιτίθεται 
χωρίς να το δείχνει και χωρίς να προσβάλλει, µε σεµνότητα και δηµοκρατική ευαισθησία. Η 
κλιµάκωση, τέλος, στη σύγκρουση  των ηρώων µε τα ζεύγη των αντιθέσεων και η έντονη δρα-
µατικότητα που δηµιουργείται εξυπηρετείται και ενισχύεται µε την απαράµιλλη σοφόκλεια 
γλώσσα, ζωντανή, λυρική και ποιητική, ικανή να αποδώσει, µε τον αρτιότερο τρόπο, όλη τη συ-
ναισθηµατική ποικιλία των προσώπων. 

Το πρόσωπο του Αίµονα αποτελεί δραµατική επίνοια του Σοφοκλή και εκφράζει την ιδεο-
λογία και την αγωγή του Αθηναίου εφήβου. Ο Αίµων κάνει την εµφάνισή του σ’ αυτή την 
πράξη της τραγωδίας και εξαφανίζεται. 
Αποτελεί ένα άγαλµα της τραγικής τέχνης του ποιητή, εφάµιλλο στην οµορφιά µε τους κού-

ρους της αρχαίας γλυπτικής και τους αθηναίους εφήβους της κλασικής εποχής (ψυχικές ιδιότη-
τες, ορθοφροσύνη, καλή ανατροφή, δηµοκρατικό ήθος). Υπερασπίζοντας την Αντιγόνη, όντας ο  
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ίδιος δηµοκρατικός πολίτης, µπροστά στο κοινό των Αθηναίων, ευαίσθητο σε θέµατα δηµοκρα-
τίας - όπου σε µερικά σηµαντικά προβλήµατα η λαϊκή κρίση είναι τελεσίδικη -, υπερασπίζεται 
κάτι πιο σεβαστό και από τον πατέρα του (παραδοσιακή κατάσταση πραγµάτων - ηρωικοί χρό-
νοι -άγραφοι Νόµοι). 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αίµων µολονότι νέος και ερωτευµένος, δεν αναφέρει καθόλου για 

τον έρωτά του. Αν, όµως, δε µιλάει γι’ αυτόν και αν δεν τον εισάγει ως επιχείρηµα στη σύ-
γκρουσή του µε τον Κρέοντα, δε σηµαίνει ότι δεν τον αισθάνεται και ότι δεν είναι φορτισµένος 
συναισθηµατικά. Στη συνέχεια, ο χορός θα εξηγήσει εντελώς µονοσήµαντα τη στάση του Αίµο-
να, αποδίδοντάς την ολοκληρωτικά, στο συναίσθηµα, υµνώντας την παντοδυναµία του έρωτα. 

Η αλλαγή στο ήθος του Αίµονα στη διάρκεια της εξέλιξης της σκηνής, που είναι φυσιο-
λογική,

ς σηµατοδοτεί την πε-

 συµβαδίζει µε την αλλαγή της συναισθηµατικής του κατάστασης. Στην αρχή ο Αίµων 
συµπιέζει τα συναισθήµατά του. Στο τέλος όµως εκρήγνυται κάτω από την πίεση των περιστά-
σεων και εκδηλώνει την οργή του απέναντι στον πατέρα του. Ο τρόπος µε τον οποίο αντιδρά 
και αποχωρεί δείχνει την αγανάκτηση και την απόγνωσή του. 
Η διαφοροποίηση της στάσης των προσώπων στη διάρκεια της σκηνή
ριπέτειά τους. 
 
 

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Το επεισόδιο δεν εµπεριέχει µεγάλη σω  κίνηση και σκηνική δράση. Οι σκηνοθε-
τικές π

ΟΙ  Ι∆ΕΕΣ 

Οι γνώµες και οι ιδέες που διατυπώνονται στο Επεισόδιο αυτό έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον. Η

µης επικοινωνίας ηγέτη και λαού, της άσκησης 
κριτική

ώ µια νέα πολιτική πρόταση, που θα έβρισκε ανταπόκριση στη σκέψη 
των Αθ

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ  ΜΟΡΦΗ 

Το Γ' Επεισόδιο µας επιτρέπει να µελετήσουµε τα δύο είδη ύφους που δοκιµάζει ο δρα-
µατουρ

 
µατική

ληροφορίες είναι λιγοστές. Πέρα από την είσοδο και την αποχώρηση του Αίµονα, που 
επισηµαίνονται από το Χορό (στ. 627, 765), δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που να πλουτίζουν την 
οπτική διάσταση του έργου. Μπορεί, πάντως, να παρατηρήσει κανείς και την πληροφορία που 
δίνει ο Κορυφαίος για τον τρόπο µε τον οποίο φεύγει ο Αίµων. Η οργή και η ταχύτητα είναι 
ενδεικτικά αυτού που πρόκειται να επακολουθήσει 

 
 

 

 γνώµη του Κρέοντα για την αγωγή των παιδιών , για το κύρος του πατέρα και την ο-
φειλόµενη συµπεριφορά των παιδιών, η ιδέα της ισχύος της κοινής γνώµης, της σχέσης των 
ανθρώπινων νόµων µε τους θείους, οι πολιτικές αντιλήψεις του Αίµονα, καθιστούν το Επει-
σόδιο απ' τα πιο σοβαρά του έργου. 

Οι αρχές της πολυφωνίας, της αµφίδρο
ς του έργου και των αποφάσεων των ηγετών, οι αρχές της χαλάρωσης των εντάσεων µέ-

σα από το διάλογο και του ανοίγµατος στην πληροφόρηση, που προβάλλει κι υπερασπίζεται ο 
Αίµων, αποτελούν τους άξονες γύρω από τους οποίους στρέφεται ο αγώνας λόγων ανάµεσα 
στον πατέρα και το γιο. 

Ο Αίµων κάνει εδ
ηναίων θεατών. Μια πρόταση που αντιστρατεύεται το παραδεδεγµένο πολιτικό πρότυπο 

που εκπροσωπεί ο Κρέων και που έχει απορριφθεί και καταδικαστεί στη συνείδηση της αθηναϊ-
κής κοινωνίας του 5ου π.Χ. αιώνα. 

 

 

γός: το επικό και το δραµατικό. 'Εχουµε εδώ πολύστιχο µονόλογο που είναι  
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καλλιτεχνικά ιδιαίτερα φροντισµένος κι επιµεληµένος, και στιχοµυθία όπου ο λόγος είναι απέ-

, τη σχεδόν κλασική, στην οργάνωση του Επεισοδίου και την 
άρτια δ

τ κ    

σαρµό-

«Η πρώτη αντίδραση στην ισχυρογνώµονα πεποίθηση του Κρέοντα προέρχεται από τον 

ριττος, απλός και φυσικός. 
Πέρα από τη συµµετρία
οµή τη ρήσης του Αίµονα (στ. 701-718), µπορεί κανείς να επισηµάνει το γνωµικό χαρα-

κτήρα των επιχειρηµάτων των οµιλητών, που δίνει σ' αυτά µεγαλύτερο κύρος κι αποτελεσµα-
τικότητα, τις εικόνες και µεταφορές που χρησιµοποιεί ο Κρέων και αντικατοπτρίζουν την απο-
λυταρχική νοοτροπία ου, αι τις εικόνες που επιστρατεύει ο Αίµων, για να καυτηριάσει την 
ισχυρογνωµοσύνη και τον άκαµπτο χαρακτήρα του πατέρα του. 
Ας παρατηρηθεί ακόµη πόσο προσεχτικά ο ποιητής επιλέγει το λεξιλόγιό του και το προ
ζει στους ποιητικούς του στόχους. Ανάλογα µε το θέµα που κάθε φορά συζητιέται, οι βασικές 
κι επαναλαµβανόµενες λέξεις άλλοτε είναι αξιολογικές κι άλλοτε συναισθηµατικά φορτισµέ-
νες. 
 
 
 
Αίµονα, που είναι σπουδαίο πρόσωπο όχι τόσο γιατί είναι γιος του Κρέοντα, αλλά κυρίως γιατί 
λέει τι σκέπτεται η κοινή γνώµη για την καταδίκη της Αντιγόνης. Ο Αίµων είναι η φωνή της συνεί-
δησης του κοινού ανθρώπου, των κοινών ηθικών αντιλήψεων και µ’αυτόν ο Σοφοκλής φανερώνει 
την εµπιστοσύνη του στο µέσο άνθρωπο, όταν αντιµετωπίζει ένα κοινό πρόβληµα για το δίκαιο 
και το άδικο. Η κοινή γνώµη επιδοκιµάζει την πράξη της Αντιγόνης και πρέπει να την πάρουµε 
στα σοβαρά. Οι Αθηναίοι ήταν γνήσιοι δηµοκράτες και γι’αυτό πίστευαν πως σε µερικά σηµαντικά 
θέµατα η λαϊκή κρίση ήταν τελεσίδικη και πως, αν αυτή ήταν καταδικαστική, τότε έπρεπε να είναι 
σεβαστή. Γι’αυτό όταν ο Αίµων εξιστορεί αυτό που πιστεύει ο λαός, ο Κρέων πρέπει να τον 
προσέξει. Η λαϊκή επιδοκιµασία για την Αντιγόνη είναι εξίσου αναπόδεικτη, όσο και η απο-
δοκιµασία για την τιµωρία της. 
 Και σ’αυτή την επίκληση ο Κρέων µένει εντελώς ασυγκίνητος. Πέφτει στο συνηθισµένο 
σ  των τυράννων που αποµονώνουν τον εαυτό τους από τους άλλους ανθρώπους, µε φάλµα
αποτέλεσµα να χάσει το γιό του. Αυτό είναι το τίµηµα που ο Κρέων πληρώνει για την ισχυρο-
γνωµοσύνη του. 
                    C. M. BOWRA   
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Ν.Κατσαώρας  

Β
            
1. Σοφοκλέους  ΑΝΤΙΓΟΝΗ,  Αυρήλιου Ευστρατιάδη. 
2. Σοφοκλή  ΑΝΤΙΓΟΝΗ,  Απόστολου Κουταλόπουλου
3. Η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ του  Σοφοκλή,  Γεράσιµου Μαρκαντω
4. Η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ του  Σοφοκλή,  Αθανασίου Φραγκούλη 
5. ΑΝΤΙΓΟΝΗ (τοµ. Α΄- Β΄),  Ιωάννου Μπάρµπα 
6. Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ,  J. De R
7. ΣΟΦΟΚΛΗΣ (Ερµηνευτική προσέγγιση),  R. P. Winnin
8. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ
9. ΟΙ ΤΡΑΓΩ∆ΙΕΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ,  C. M. Bowra 
10. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ

ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ,  Κ. Ν. Παπανικολά
Η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ του  Σοφοκλή,  Σωκράτη Γκίκα,  περ. «ΝΕΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑ», τ. 37 - 38 
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