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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Κείµενο από το πρωτότυπο (στίχοι 58 "77)
ΙΣ.

ΑΝ.

Νῦν δ'αὖ µόνα δὴ νὼ λελειµµένα σκόπει
ὅσῳ κάκιστ' ὀλούµεθ', εἰ νόµου βίᾳ
ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιµεν.
Ἀλλ' ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο µὲν γυναῖχ' ὅτι
ἔφυµεν, ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ µαχουµένα·
ἔπειτα δ' οὕνεκ' ἀρχόµεσθ' ἐκ κρεισσόνων
καὶ ταῦτ' ἀκούειν κἄτι τῶνδ' ἀλγίονα.
Ἐγὼ µὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς
ξύγγνοιαν ἴσχειν, ὡς βιάζοµαι τάδε,
τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσοµαι· τὸ γὰρ
περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα.
Οὔτ' ἂν κελεύσαιµ' οὔτ' ἄν, εἰ θέλοις ἔτι
πράσσειν, ἐµοῦ γ' ἂν ἡδέως δρῴης µέτα.
Ἀλλ' ἴσθ' ὁποῖά σοι δοκεῖ, κεῖνον δ' ἐγὼ
θάψω· καλόν µοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
Φίλη µετ' αὐτοῦ κείσοµαι, φίλου µέτα,
ὅσια πανουργήσασ'· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ µ' ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.
'Εκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσοµαι· σοὶ δ' εἰ δοκεῖ,
τὰ τῶν θεῶν ἔντιµ' ἀτιµάσασ' ἔχε.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α.

Από το κείµενο που σας δίνεται, να µεταφράσετε στο
τετράδιό σας τους στίχους 6170 (Ἀλλ' ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο...
δρῴης µέτα).
Μονάδες 30

Β.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των
παρακάτω ερωτήσεων:
1.
Με βάση τα στοιχεία των στίχων 5864 να
παρουσιάσετε την επιχειρηµατολογία µε την οποία η
Ισµήνη καταλήγει στην απόφασή της να µη συµπράξει
µε την Αντιγόνη στην ταφή του Πολυνείκη.
Μονάδες 10
2.
Έχει λεχθεί ότι "το µεγαλείο των ηρώων του Σοφοκλή
(µεταξύ άλλων) βρίσκεται και στη συναίσθηση ότι
αυτοί εκτελούν το καθήκον τους, ακόµη κι αν τους
απαρνούνται όλοι". Επικαλούµενοι συγκεκριµένα
στοιχεία των στίχων 6977, να τεκµηριώσετε τη
συµφωνία ή τη διαφωνία σας µε την άποψη αυτή.
Μονάδες 10
3.

ὅσῳ κάκιστ' ὀλούµεθ(α)... ἢ κράτη παρέξιµεν: Στους
στίχους αυτούς (5960) η Ισµήνη πιστεύει ότι αυτή και
η αδελφή της απειλούνται µε ατιµωτικό θάνατο, αν
παραβιάσουν την απόφαση του Κρέοντα. Με βάση το
µεταφρασµένο κείµενο που ακολουθεί (στίχοι 594
603), να εντοπίσετε και να σχολιάσετε αντίστοιχα την
αιτία στην οποία ο χορός αποδίδει: α) τις συµφορές
του οίκου των Λαβδακιδών και β) την επαπειλούµενη
εξόντωση της Αντιγόνης και της Ισµήνης.
Κείµενο από µετάφραση (στίχοι 594 603)
Αντιστροφή α′
Αιώνες θωρώ στο σπίτι των Λαβδακιδών
πάθη νεκρών πάνω σε πάθη να πέφτουν·
η µια την άλλη γενιά δεν µπορεί ν' αλαφρώσει·
κάποιος θεός τη ρηµάζει κι αλύτρωτη µένει.
Τώρα στο σπίτι του Οιδίποδα φάνηκε φως
απάνω στη στερνή του ρίζα·
όµως των θεών του κάτω κόσµου
το φονικό τη θερίζει δρεπάνι,
η τύφλα του νου κι ο αστόχαστος λόγος.
Μονάδες 10
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4.

Σε ποιες εορτές του ∆ιονύσου στην αρχαία Αττική
γίνονταν δραµατικές παραστάσεις; Να δώσετε
πληροφορίες γι'αυτές τις εορτές.
Μονάδες 10

5.

Να γράψετε δύο οµόρριζα (απλά ή σύνθετα, της
αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας) για καθεµιά
από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου:
ἀρχόµεσθ(α), ἀκούειν, αἰτοῦσα, πείσοµαι, πράσσειν.
Μονάδες 10

6α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω
πίνακα, στα κενά του οποίου θα συµπληρώσετε τον
ίδιο τύπο των λέξεων που σας δίνονται στους βαθµούς
που ζητούνται.
Θετικός βαθµός

Συγκριτικός βαθµός

Υπερθετικός βαθµός
κάκιστ(α)

κρεισσόνων
ἡδέως
6β.

Μονάδες 6
Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα που
ακολουθεί συµπληρώνοντας στα κενά του σε χρόνο
Ενεστώτα τους ακριβώς αντίστοιχους ρηµατικούς
τύπους αυτών που σας δίνονται.
Ενεστώτας
ὀλούµεθ(α)
κελεύσαιµ(ι)
θανεῖν
πανουργήσασα

7.

Μονάδες 4
ὅσῳ κάκιστ' ὀλούµεθ(α) (στίχος 59)
ὡς βιάζοµαι τάδε (στίχος 66).
Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις προτάσεις αυτές
(είδος) και να δηλώσετε τον συντακτικό τους ρόλο
(πώς λειτουργούν συντακτικά στο κείµενο που σας
δόθηκε).
Μονάδες 10
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ισµήνη
(στ. 61 g 62) Αλλά πρέπει να σκεφθείς το εξής, ότι δηλαδή
γεννηθήκαµε γυναίκες, και από την άλλη δεν µπορούµε να τα
βάζουµε µε (τους) άνδρες. (στ. 63 g 64) Έπειτα, (πρέπει να
σκεφθείς) ότι εξουσιαζόµαστε από ισχυρότερους (: ότι µας
κυβερνούν πιο δυνατοί), ώστε (είναι ανάγκη) να υπακούµε και σ’
αυτά και σε ακόµη πικρότερα (: και σε πιο οδυνηρά από αυτά).
(στ. 65 g 68) Εγώ, λοιπόν, αφού ζητήσω συγγνώµη από αυτούς,
που είναι στον κάτω κόσµο, διότι κάνω αυτά χωρίς τη θέλησή
µου, θα υποταχθώ στους άρχοντες (: σ’ αυτούς που έχουν την
εξουσία) · γιατί το να κάνει κανείς (πράγµατα) ανώτερα από τις
δυνάµεις του είναι ανόητο εντελώς (: δεν έχει κανένα νόηµα).
Αντιγόνη
(στ. 69 g 70) Ούτε θα σε παρακαλούσα ούτε θα δεχόµουν µε
ευχαρίστηση τη σύµπραξή σου, έστω κι αν θα ήθελες ακόµη (:
τώρα πια) να µε βοηθήσεις.
Β1.

Στους προηγούµενους στίχους (στ. 49 g 57) η Ισµήνη έχει
αναφερθεί στις συµφορές που ενέσκηψαν στην οικογένειά τους
ασκώντας ψυχολογική πίεση προκειµένου να κάµψει την
Αντιγόνη και να την αποτρέψει από την απόφασή της να προβεί
στην ταφή του Πολυνείκη. Περιληπτικά, το συγκεκριµένο
επιχείρηµα µπορεί να δοθεί ως εξής : υπενθύµιση του οδυνηρού
παρελθόντος της οικογένειας, και έχει τρεις πτυχές α) ο πατέρας
χάθηκε αυτοεξόριστος, αφού πρώτα αυτοτυφλώθηκε µετά την
αποκάλυψη των αµαρτιών του, β) η µητέρα και γυναίκα του
απαγχονίστηκε, γ) οι δυο αδελφοί αλληλοφονεύτηκαν.
Στη συνέχεια του µονoλόγου της η ηρωίδα αφήνει πίσω
της τη χρονική βαθµίδα του παρελθόντος και έρχεται στο παρόν ·
η Ισµήνη µε τρυφερότητα και αγωνία υπενθυµίζει την τωρινή
κατάσταση στην αδελφή της, επισηµαίνει ότι έχουν αποµείνει
µόνες και µε αβέβαιο το µέλλον τους στη ζωή (µόνα νὼ
λελειµµένα) και την καλεί (σκόπει : ικετευτική προστακτική) να
αναλογιστεί τη δυστυχία τους και τις συνέπειες που θα έχει η
παράβαση της διαταγής του άρχοντα (κάκιστα ὀλούµεθα < το
κάκιστα µάλιστα υποδηλώνει τον ατιµωτικό θάνατο µε δηµόσιο
λιθοβολισµό). Προτείνει έµµεσα στην αδελφή της το συµβιβασµό
µε τη δυστυχία, τη συµβίωση µε τον πόνο και καταλήγει µε το
συµπέρασµα ότι έχουν την υποχρέωση να είναι προσεκτικές,
ευπειθείς και υπάκουες στο νόµο, για να µην έχουν κι αυτές την
ίδια τύχη µε τα άλλα µέλη της οικογένειάς τους. Η συσσώρευση
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και ο πλεονασµός εννοιών (εἰ νόµου βίᾳ ψῆφον τυράννων ἤ
κράτη παρέξιµεν) δηλώνει και το µέγεθος µιας ενδεχόµενης
παράβασης, αλλά και τις βαρύτατες συνέπειες για τον παραβάτη.
Ο πληθυντικός «τυράννων … κράτη» εξαίρει τη δύναµη του
βασιλιά και απογυµνώνει στα µάτια των θεατών το δειλό και
απράγµονα χαρακτήρα της Ισµήνης. Περιληπτικά το πρώτο
επιχείρηµα του αποσπάσµατος (στ. 57 g 60) µπορεί να αποδοθεί
ως εξής : η τωρινή κατάσταση (ορφάνια και άδηλο µέλλον)
επιβάλλει το συµβιβασµό και τη σύνεση και απαγορεύει την
παράβαση βασιλικών διαταγών που τιµωρείται µε θάνατο.
Το τρίτο επιχείρηµα της Ισµήνης (στ. 61  62) µπορεί να
θεωρηθεί, αν όχι λογικό, τουλάχιστον λογικοφανές : οι δύο
αδελφές, ως γυναίκες, δεν έχουν τις φυσικές (σωµατικές και
πνευµατικές) δυνάµεις, για να αναµετρηθούν µε άνδρες
(µαχουµένα : τελική µετοχή). Η Ισµήνη οµολογεί µε ειλικρίνεια
ότι δεν έχει τη δύναµη να ξεπεράσει τη φύση της και προσπαθεί
να νουθετήσει και την Αντιγόνη προβάλλοντας ιδέες που
αντανακλούν το πνεύµα της εποχής και δείχνοντας τον απόλυτο
συµβιβασµό της µ’ αυτές. Η γυναικεία φύση υποτάσσεται και
πρέπει να υποτάσσεται στην ανδρική : οι γυναίκες δε διαθέτουν
τη δύναµη της προσωπικότητας που πρέπει να έχουν, αν θέλουν
να εξουδετερώσουν τη θέληση και την ισχύ των ανδρών.
Γενικότερα, η θέση της γυναίκας στην αρχαία ελληνική κοινωνία
ήταν σαφώς κατώτερη από αυτή του άνδρα, καθώς ήταν
αποκλεισµένη από όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής,
αποµονωµένη στο γυναικωνίτη µε την υποχρέωση να φροντίζει
τα ζητήµατα του σπιτιού. Στην εποχή της βασιλείας ακόµα και οι
βασίλισσες (όπως η Πηνελόπη) ζούσαν περιορισµένες και τα ήθη
δεν άλλαξαν ούτε και µε τη µετάβαση στο δηµοκρατικό καθεστώς
· η γυναίκα παρέµενε κάτω από την κηδεµονία είτε του πατέρα
είτε του συζύγου, έπρεπε να περνά απαρατήρητη και να µη δίνει
καµιά αφορµή για σχόλια σε βάρος της. Αν και δεν της
αναγνωριζόταν κανένα δικαίωµα, εντούτοις η προσφορά της στη
διαχείριση και κατανοµή εργασιών και αγαθών του νοικοκυριού
υπήρξε σπουδαία και ως µητέρα ήταν πάντα ένα αξιοσέβαστο
πρόσωπο (όπως η Εκάβη). Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που
µαρτυρείται ιστορικά ότι µια γυναίκα µπορούσε να επαναστατεί
και να τυραννάει τον άνδρα της µε καβγάδες, φλυαρίες και
βρισιές · ένας τέτοιος άτυχος σύζυγος υπήρξε και ο φιλόσοφος
Σωκράτης, ο οποίος γνώρισε από τη γυναίκα του, την Ξανθίππη,
όλα τα βάσανα της συζυγικής ζωής. Εφόσον αυτή ήταν η θέση της
γυναίκας, το επιχείρηµα της Ισµήνης ισχυροποιείται : η δύναµη
του πιο δυνατού (σ’ αυτή την περίπτωση : του άνδρα) επιβάλλει
τη συµµόρφωση προς εντολές και διαταγές, τις οποίες οι
αδύναµοι είναι υποχρεωµένοι να αποδεχτούν ακόµα κι αν
διαφωνούν. Περιληπτικά, το δεύτερο κατά σειρά επιχείρηµα (στ.
61 g 62) µπορεί να δοθεί ως εξής : Η γυναικεία φύση δεν µπορεί
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να αντιµάχεται και να εναντιώνεται στη θέληση των ανδρών (:
σαφής έκφραση του πατριαρχικού δικαίου).
Η Ισµήνη ως τρίτο επιχείρηµα προβάλλει (στ. 63  64) την
υποταγή που πρέπει να επιδεικνύουν οι πολίτες στις εντολές των
αρχόντων είτε αυτές είναι δίκαιες είτε άδικες · χαρακτηρίζει στην
προκειµένη περίπτωση την απαγόρευση του Κρέοντα ως πράξη
σκληρή, αλλά επισηµαίνει ότι πρέπει η υπακοή να είναι δεδοµένη
ακόµα και για σκληρότερες διαταγές (κἄτι τῶνδ' ἀλγίονα).
Χαρακτηριστική είναι και η χρήση του πληθυντικού (ἐκ
κρεισσόνων), µε την οποία η Ισµήνη εξαίρει την παντοδυναµία
της βασιλικής εξουσίας, ώστε να παρουσιάσει δικαιολογηµένη τη
δική της δειλία και την υποτελή και αναξιοπρεπή στάση
απέναντι σε ανίερες και ανάρµοστες για την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια διαταγές. Γενικότερα, η Ισµήνη συγκινεί µε την
ειλικρίνειά της αλλά ο συµβιβασµός και η δειλία της προκαλούν
εύλογα τη διαµαρτυρία. Πάσχει από έλλειψη ηθικού
αναστήµατος, δεν µπορεί να προβάλει αντίσταση στην
εξόφθαλµα άδικη στάση του Κρέοντα απέναντι στον αδερφό της
τον Πολυνείκη, παραιτείται από κάθε δικαίωµα που επιβάλλει η
αδελφική αλληλεγγύη και δέχεται µε ηττοπάθεια και
µοιρολατρία µια ζωή που άλλος προκαθορίζει. ∆εν έχει διάθεση
για αγώνα, δεν είναι ο τύπος του επαναστάτη και φαίνεται να
µην έχει συνειδητοποιήσει ότι η πάλη απέναντι στην αδικία
καταξιώνει το άτοµο ανεξάρτητα από το αποτέλεσµά της. Όταν ο
ήρωας υποκύπτει στον αγώνα του απέναντι σε «κρείσσονες»
αντιπάλους, κερδίζει την αξιοπρέπεια και την τιµή, διότι
αντιστάθηκε στην αυθαιρεσία και ξεπέρασε το φόβο που εµπνέει
η αλαζονεία και η υπεροχή των ισχυρών. Η Ισµήνη είναι µια
αντιηρωική φιγούρα χωρίς πνευµατικά εφόδια και ιδιαίτερες
αρετές, είναι εκπρόσωπος της συνηθισµένης γυναίκας της εποχής
της. Περιληπτικά, το τρίτο επιχείρηµα (στ. 63 g 64) µπορεί να
δοθεί ως εξής : Αναγνώριση της ανωτερότητας του βασιλιά &
πειθήνια υποταγή στα κελεύσµατα των αρχόντων.
Β.2.

Ο αντίλογος της Αντιγόνης στα επιχειρήµατα, µε τα οποία
η Ισµήνη επιχείρησε να ανατρέψει την πρόθεσή της να θάψει τον
Πολυνείκη, θα καταδείξει το ηθικό µεγαλείο της και θα επιφέρει
την άµεση ρήξη ανάµεσα στις δύο αδελφές, καθώς η
επαναστατική φύση της ηρωίδας αντιστρατεύεται µε σκληρότητα
και πείσµα τη δειλία της αδελφής της · έχει πλήρη συναίσθηση
ότι η ίδια εκτελεί το καθήκον της, ακόµη κι όταν η ίδια της η
αδελφή την απαρνείται σε µια τόσο κρίσιµη στιγµή που έχει
απόλυτη ανάγκη τη στήριξή της, γι’ αυτό και τα όσα θα
καταθέσει στο µονόλογό της είναι απτή απόδειξη της ανώτερης
ηθικής ποιότητας του χαρακτήρα της.
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Η Αντιγόνη παρακολούθησε µε απάθεια την απέλπιδα
προσπάθεια της Ισµήνης να την µεταπείσει, γι’ αυτό και η
αντίδρασή της (σκόπιµη είναι και η επανάληψη «οὔτ' ἄν … οὔτ'
ἄν» : συσσώρευση αρνήσεων) δείχνει ψυχρότητα και αδιαφορία,
καθώς είναι ενοχληµένη τόσο από την έµµεση άρνηση της
αδελφής της να βοηθήσει στην ταφή του Πολυνείκη όσο και από
την απόπειρά της να της αλλάξει την απόφαση. ∆έχεται µε
καρτερικότητα και στωικότητα την επιλογή της αδελφής της και
δηλώνει µε αξιοπρέπεια ότι απαξιoί να την παρακαλέσει µε
περισσότερη επιµονή να συµµετάσχει σε κάτι που η ίδια θεωρεί
ιερό καθήκον απέναντι στο νεκρό αδελφό. Τα όσα είπε η Ισµήνη
την καθιστούν πλέον persona non grata στην αδελφή της και
ανεπιθύµητο βοηθό στο έργο της ταφής (χαρακτηριστική είναι η
variatio των ρηµάτων «πράσσειν … δρῴης»), που απαιτεί εκούσια
προσφορά, αλτρουισµό και αυτοθυσία. Με το στίχο 69 αρχίζει ο
αντίλογος της Αντιγόνης στις «συνταγές» υπακοής που συστήνει
η Ισµήνη και η αντίκρουση των απόψεών της µε πρώτο µέσο στο
µονόλογό της την επίθεση εναντίον της αδελφής της και την
έντονη κατάκριση των απόψεών της.
Στη συνέχεια (στ. 71  72) το ύφος της Αντιγόνης αλλάζει,
γίνεται αυστηρότερο (ἴσθι) και η περιφρονητική ειρωνεία της
(ὁποῖα σοι δοκεῖ) είναι η σκληρή απάντηση στις προηγούµενες
συµβουλές της Ισµήνης [φρόνησον (στ. 49) … σκόπει (στ. 58) …
ἐννοεῖν χρὴ (στ. 61)] · ταυτόχρονα ισχυροποιεί τη δική της θέση
και, µε µια λιτή διατύπωση τριών µόνο λέξεων (κεῖνον ἐγὼ
θάψω), αποκαλύπτει µε παρρησία την απόφασή της να
εκπληρώσει τα ταφικά καθήκοντα προς τον Πολυνείκη.
Αξιολογεί την ταφή του αδελφού της ως «καλόν», εφόσον µια
τέτοια πράξη συµφωνεί µε τις ηθικές αξίες και τα κριτήρια που η
ίδια θέτει ως modus vivendi για τον εαυτό της · έχει συναίσθηση
των συνεπειών της πράξης της και αντιµετωπίζει µε αξιοπρέπεια
και ηθικό µεγαλείο το ενδεχόµενο της ποινής του θανάτου
(θανεῖν) που συνεπάγεται η παραβίαση των εντολών του
Κρέοντα δείχνοντας θάρρος, αποφασιστικότητα και ηρωισµό. Το
δεύτερο µέσο που χρησιµοποιεί για να ανατρέψει τα
επιχειρήµατα της Ισµήνης είναι η δική της προσωπική άποψη στο
ζήτηµα της ταφής, την οποία θεωρεί τιµητική πράξη ανεξάρτητα
από το κόστος και τις συνέπειες (δηλαδή τον ατιµωτικό θάνατο).
Η ακράδαντη πίστη της Αντιγόνης (στ. 73  75) στην
αιωνιότητα της µεταθανάτιας ζωής ισχυροποιεί και τις ελπίδες
που τρέφει ότι η αγάπη της προς τον αδελφό της θα συνεχιστεί
και µετά το φυσικό θάνατό τους. Η επανάληψη «φίλη … φίλου»
πιστοποιεί τα γνήσια φιλάδελφα αισθήµατα της ηρωίδας. Με το
εντυπωσιακό οξύµωρο σχήµα «ὅσια πανουργήσασα» (πρβλ.
«Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι») η Αντιγόνη υπονοεί ότι παραβαίνει
ένα νόµο, για να πειθαρχήσει σε άλλο δίκαιο · πιο συγκεκριµένα,
ενώ για τον Κρέοντα ο ενταφιασµός του νεκρού είναι έγκληµα
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(πανουργήσασα), για την Αντιγόνη είναι άγραφος νόµος, όσια
και καθαγιασµένη πράξη (ὅσια), γι’ αυτό και επιλέγει να
εγκληµατήσει παρακούοντας τη διαταγή του βασιλιά. Στις δύο
αυτές λέξεις λανθάνει και η κεντρική ιδέα του όλου έργου, η
σύγκρουση δηλαδή του θείου µε το ανθρώπινο δίκαιο και η
στάση που πρέπει να τηρεί ο άνθρωπος, όταν πρέπει να επιλέξει
ανάµεσα στα δύο. Στη φράση της Αντιγόνης «ἐπεὶ πλείων … τῶν
ἐνθάδε» λανθάνει για την ηρωίδα η µεγάλη αλήθεια ότι η ζωή
στον κάτω κόσµο είναι αιώνια, ενώ πάνω στη γη είναι
πρόσκαιρη, και επιβεβαιώνεται η άποψη ότι οι αρχαίοι Έλληνες
πίστευαν στην αθανασία της ψυχής και στη µεταθανάτια ζωή.
Στους επόµενους στίχους (στ. 76  78) η φράση «ἐκεῖ γὰρ
αἰεὶ κείσοµαι» συνεχίζει το νόηµα της προηγούµενης πρότασης
και παρουσιάζει την Αντιγόνη να συµφωνεί µε τη λακή
µεταφυσική αντίληψη της εποχής της, που ήθελε τον Άδη χώρο
προορισµένο για τη συνέχεια της ύπαρξης, εκεί όπου οι άνθρωποι
συναντούν τους αγαπηµένους τους νεκρούς και αναπαύονται
αιώνια µαζί, όπως και στη ζωή. Η πίστη της Αντιγόνης στην
αιωνιότητα, ενδυναµώνει την ηρωίδα στην απόφασή της να
συγκρουστεί µε το νόµο του Κρέοντα και ενισχύει την
αυτοθυσία της µε την προσδοκία της µεταθανάτιας αιώνιας
δικαίωσης για την επιλογή της. Για να ξεπεράσει την
κωλυσιεργία της Ισµήνης, διατείνεται µε βεβαιότητα ότι όταν
πεθάνει θα είναι αγαπηµένη κοντά στους αγαπηµένους της και
ταυτόχρονα υπαινίσσεται ότι οι νεκροί δε θα δείξουν κατανόηση
για τη συµµόρφωση της Ισµήνης µε το ανθρώπινο δίκαιο, η οποία
αποδίδοντας σεβασµό σε κάτι το εφήµερο θα αντιµετωπίσει, όταν
πεθάνει, τη «µήνι» των νεκρών της συγγενών.
Τελειώνοντας τον απαντητικό της µονόλογο (στ. 76  77) η
Αντιγόνη επιλέγει τη µορφή της υπόθεσης (εἰ δοκεῖ) µε απόδοση
την περιφραστική προστακτική Παρακειµένου (ἀτιµάσασα ἔχε),
που αφαιρεί τη βαρύτητα από την κατηγορία για ατιµία που
προσάπτει στην Ισµήνη και ελέγχει µε συγκρατηµένο τρόπο την
περιφρόνηση που δείχνει η αδελφή της στις θείες εντολές.
Χαρακτηριστικό το σχήµα αντίθεσης «τὰ τῶν θεῶν ἔντιµα …
ἀτιµάσασα ἔχε». Η Αντιγόνη για να ανατρέψει τα επιχειρήµατα
της Ισµήνης πρεσβεύει µε ηρωισµό την ανυπακοή στους
εφήµερους κρατικούς νόµους και την πειθαρχία στους αιώνιους
και απαρασάλευτους άγραφους θεϊκούς νόµους.
Β.3.
Η Ισµήνη στους στίχους 59 g 60 πιστεύει ότι αυτή και η αδελφή
της απειλούνται µε ατιµωτικό θάνατο, αν παραβιάσουν την
απόφαση του Κρέοντα.
(α) Στη συγκεκριµένη αντιστροφή α΄ ο χορός επισηµαίνει ότι οι
αλλεπάλληλες συµφορές που βαρύνουν τον οίκο των
Λαβδακιδών είναι απότοκο της κληρονοµικής κατάρας που
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βαρύνει την οικογένεια του Οιδίποδα και κληροδοτείται από
γενιά σε γενιά στα πλαίσια της ρήσης «αµαρτίαι γονέων
παιδεύουσι τέκνα». (Βλ. Ο Μύθος των Λαβδακιδών και η
Αντιγόνη, σελ. 29 και εξής).
(β) Η Αντιγόνη και η Ισµήνη τίθενται σε δοκιµασία από τους
υποχθόνιους θεούς και απειλούνται µε αφανισµό (εντυπωσιακή
είναι η µεταφορά από το θερισµό, µε την οποία ο χορός
παρουσιάζει τις επαπειλούµενες εξελίξεις : το φονικό δρεπάνι των
υποχθόνιων θεών θερίζει και ρίχνει κάτω την Αντιγόνη).
Πουθενά όµως ο χορός δε φαίνεται να υποστηρίζει ότι η
παρέµβαση των θεών είναι άδικη, καθώς το συµπέρασµα που
εξάγεται από τα λόγια του είναι ότι αιτία της επαπειλούµενης
εξόντωσης των δύο αδελφών αποτελεί η έπαρση των ανθρώπων
και η αλαζονεία τους. Η ύβρις των ασεβών επιφέρει, σύµφωνα µε
τη γνώµη του χορού, την παραδειγµατική τιµωρία τους.
Συνακόλουθα, η ασυδοσία της γλώσσας και η τύφλωση του νου
της Αντιγόνης που την προκάλεσε κάποια Ερινύα, άποψη που ο
χορός έχει επαναλάβει και σε προηγούµενο σηµείο, στο οποίο
χαρακτήρισε την πράξη της ταφής και τη συµπεριφορά της
Αντιγόνης έργο αφροσύνης (στ. 383), είναι ο λόγος για τον οποίο
η κληρονοµική κατάρα των Λαβδακιδών βαραίνει τα τελευταία
βλαστάρια της.
[Σύµφωνα πάντως µε διαφορετική εκτίµηση η επαπειλούµενη
καταστροφή των δύο αδελφών δεν οφείλεται στη δική τους
αφροσύνη, αλλά αποδίδεται στην αλαζονεία και έπαρση του
Κρέοντα, που επιβάλλει την τιµωρία µε αστόχαστο και
υπερφίαλο τρόπο προκειµένου να διασφαλίσει το κύρος της
διαταγής σχετικά µε τη µη ταφή του Πολυνείκη].
4.
Οι δραµατικές παραστάσεις επικράτησε να γίνονται κατά τις
εορτές του ∆ιονύσου, ώστε να συνδέονται µε τη θρησκευτική
τους προέλευση. Οι εορτές αυτές στην Αττική ήταν τέσσερις:
• Τα Μεγάλα ή εν άστει ∆ιονύσια· τελούνταν τον αττικό µήνα
Ελαφηβολιώνα (µέσα ΜαρτίουgΑπριλίου). Ήταν η λαµπρόg
τερη εορτή του ∆ιονύσου· η διάρκειά τους ήταν έξι µέρες και
παρουσιάζονταν σ’ αυτή νέα δράµατα.
• Τα Μικρά ή κατ’ αγρούς ∆ιονύσια· εορτάζονταν το µήνα
Ποσειδεώνα (µέσα ∆εκεµβρίουgΙανουαρίου) και παρουg
σιάζονταν σ’ αυτά επαναλήψεις των επιτυχηµένων δραµάτων.
Ονοµαστά ήταν τα κατ’ αγρούς ∆ιονύσια, που εορτάζονταν
στο περίφηµο ∆ιονυσιακό θέατρο του Πειραιά.
• Τα Λήναια, που εορτάζονταν το µήνα Γαµηλιώνα (µέσα
ΙανουαρίουgΦεβρουαρίου)· στη διάρκεια της εορτής παριστάg
νονταν νέες τραγωδίες και κωµωδίες.
• Τα Ανθεστήρια, που εορτάζονταν το µήνα Ανθεστηριώνα
(µέσα ΦεβρουαρίουgΜαρτίου). Ήταν εορτή της ανθοφορίας
στην αρχή της Άνοιξης. Παλαιότερα δε γίνονταν δραµατικοί
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αγώνες· πολύ αργότερα προστέθηκαν και αυτοί ως µέρος της
εορτής.
Απ’ όλες τις εορτές του ∆ιονύσου η πιο επίσηµη ήταν τα Μεγάλα
∆ιονύσια. Την εποπτεία τόσο της εορτής όσο και των
δραµατικών αγώνων είχε τότε ο Επώνυµος Άρχων.
(Σχολ. βιβλίο, Εισαγωγή, σελ. 10)
5.
ἀρχόµεσθ(α)
ἀκούειν
αἰτοῦσα
πείσοµαι
πράσσειν

→
→
→
→
→

6 α.
Θ.
κακῶς
ἀγαθῶν
ἡδέως

Σ.
Υ.
κάκιον
κάκιστ(α)
κρεισσόνων κρατίστων
ἥδιον
ἥδιστα

6 β.
ὀλούµεθ(α)
κελεύσαιµ(ι)
θανεῖν
πανουργήσασα

αρχή, αρχηγός
υπακοή, ακουστικός
απαιτητικός, παραίτηση
πειστικός, πειθώ
πράγµα, πράξη

Ενεστώτας
ὀλλύµεθα
κελεύοιµι
(ἀπο)θνῄσκειν
πανουργοῦσα

7.
ὅσῳ κάκιστ' ὀλούµεθ(α) (στίχος 59)
∆ευτερεύουσα ονοµατική πλάγια ερωτηµατική πρόταση ως
αντικείµενο του ρήµατος «σκόπει», µερικής άγνοιας. Εισάγεται µε
την αναφορική αντωνυµία «ὅσῳ», εκφέρεται µε οριστική
µέλλοντα και δηλώνει το πραγµατικό.
ὡς βιάζοµαι τάδε (στίχος 66)
∆ευτερεύουσα (επιρρηµατική) αιτιολογική πρόταση, εισάγεται µε
τον αιτιολογικό σύνδεσµο «ὡς» για δήλωση υποκειµενικής
αιτιολογίας, εκφέρεται µε οριστική, εκφράζει το πραγµατικό και
λειτουργεί ως επιρρηµατικός προσδιορισµός της αιτίας στο
«ξύγγνοιαν ἴσχειν».
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