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   ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ   «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» 
      

Α΄  ΣΤΑΣΙΜΟ 
              (στ. 332 – 375) 
 
 
 Στο χορικό αυτό άσµα έχει εστιαστεί εδώ και αιώνες η παγκόσµια φιλολογική και 
λογοτεχνική κριτική. Φαίνεται πως όλοι θα ήθελαν να ήταν οι δηµιουργοί του. Από τα 
πλέον συζητηµένα χορικά των σωζόµενων έργων απ’τους τρεις µεγάλους τραγικούς. Έχει 
καθιερώσει το δηµιουργό του ως έναν απ’τους µεγαλύτερους – αν όχι το µεγαλύτερο – 
ποιητές της ανθρωπότητας. 
 Τούτο φαίνεται απ’το γεγονός πως το άσµα αυτό έχει χαρακτηριστεί ως : 
   

• «ύµνος στο µεγαλείο του ανθρώπου» 
• «θριαµβευτικό άσµα του πολιτισµού» 
• «προβληµατισµός για την τραγική ουσία του ανθρώπου» 
 

 
          Η  ∆ΟΜΗ 

 
 1. στ. 332 – 334 :  Ο χαρακτηρισµός του ανθρώπου 
 
 
 2. στ. 334 – 364 :  Η δυνατότητα του ανθρώπου 
    α. 334 – 341 :  η ολοκληρωτική επιβολή του στον άψυχο κόσµο 
      
          η επικράτησή του στη θάλασσα 
 
          η επικράτησή του στην ξηρά 
 
     β. 342 – 352 : η επιβολή του στον έµψυχο κόσµο 
                   (το κυνήγι,η αλιεία και ο δαµασµός των ζώων) 
 
      γ. 353 – 364 : ο πολιτισµός  
 
      γλώσσα – έννοµη κοινωνία 
 
       τα όρια της ανθρώπινης δυνατότητας 
 
       επιστήµη   
 
 

 3. στ. 365 – 375 :         Η πρόοδος από αξιολογική άποψη 
           (ηθικός φωτισµός) 
 
       α. 365 – 372 : η αξιολογική κατάταξη του πολίτη 
        ο  υψίπολις 
        ο  άπολις 
 
 
         β. 373 – 375 : η στάση του χορού 
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ΤΟ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
 Ο χορός αρχίζει το άσµα υπό το κράτος της καταπλήξεως που την προκάλεσε η 
είδηση για την παράβαση της διαταγής του µονάρχη Κρέοντα. Ίσως αυθόρµητα λοιπόν 
εκφράστηκε µε το χαρακτηρισµό του ανθρώπου στους δύο πρώτους στίχους. « ∆εινόν ο 
άνθρωπος». Πολλά τα φοβερά αλλά τίποτε φοβερότερο απ’τον άνθρωπο. 
Η λέξη δεινόν είναι το φοβερό, αλλά η σηµασία της εκτείνεται στο θαυµαστό και 
µεγαλοπρεπές. Και δεν είναι τυχαία η επιλογή της λέξης στην αρχή του άσµατος που 
παρουσιάζει µε τον πιο επιγραµµατικό τρόπο τη συνείδηση που είχε αναπτυχθεί τότε 
για τις ανθρώπινες δυνατότητες. 
 Με την επιλογή της λέξης υποδηλώνει τον τρόµο του ο χορός για τις ενδεχόµενες 
συνέπειες της είδησης, αλλά και εκφράζει τη βαθιά ηθική ικανοποίησή του και το 
θαυµασµό του για τον άνθρωπο που αποτόλµησε την ταφή. Μπροστά στον Κρέοντα ο 
τρόµος καθήλωνε το χορό, ενώ τώρα µόνος του στη σκηνή δίνει διέξοδο στο θαυµασµό 
του. 
  
   Και αρχίζει την εξύµνηση. 
  

Προβάλλεται κι εξυµνείται η τόλµη, η εφευρετικότητα και η δύναµη του ανθρώπου. 
Γιατί χάρη σ’αυτές τις ιδιότητές του έφτασε απ’την πρωτόγονη κατάσταση στο φως του 
πολιτισµού. 

Η αφόρµηση του χορού ήταν ακριβώς η τόλµη που έδειξε ο άνθρωπος που έθαψε 
τον Πολυνείκη, αντιτασσόµενος έτσι στην εξουσία. 
 Η ψυχή του θεατή, µετά την αγωνία που δοκίµασε στο πρώτο επεισόδιο, έχει 
ανάγκη από ηρεµία Αυτή λοιπόν η ηρεµία δηµιουργείται µε τη σχετική αυτονοµία από 
νοηµατική άποψη του πρώτου στάσιµου που αποτελεί έναν ύµνο στο ανθρώπινο µεγαλείο, 
έναν επινίκιο παιάνα των θριάµβων του ανθρώπου. 
 Μετά το πρώτο δίστιχο, στο οποίο εστιάζεται η θέση του χορού για τη δεινότητα 
του ανθρώπου, όλα τα όσα ακολουθούν αναλύουν κι επεξηγούν αυτή τη θέση. Αποτελούν 
µια σειρά αποδεικτικών στοιχείων που καλύπτουν την παρουσία του ανθρώπου στη ζωή, 
την πάλη του µέσα στη φύση, την επικράτηση και κυριαρχία του, αλλά και την υποταγή 
του στη νοµοτέλεια που διέπει όλα τα έµβια όντα. 
 Ο χορός απαριθµεί τα διάφορα τεχνικά επιτεύγµατα του ανθρώπου, τη 
θαλασσοπορία, που παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες πετυχαίνει το στόχο της, τη 
γεωργία, το κυνήγι των πουλιών, την αλιεία και το χερσαίο κυνήγι, την εξηµέρωση των 
ζώων. 
 «Ακόµη και τη γλώσσα και τις γρήγορες σαν τον άνεµο σκέψεις, και το πνεύµα 
που ορίζει τις πόλεις διδάχτηκε».(στ.335). Μπορεί να προστατεύεται απ’τα πάντα αυτός 
ο πολύπειρος. Τίποτε δεν του προκαλεί αµηχανία. Κι ενώ αντιµετωπίζει τις αρρώστιες 
,µόνο το θάνατο δε µπορεί να αποφύγει. 
 
   Και στο τέλος ο απολογισµός : 
 
 Προικισµένος µε πνεύµα επινοητικό πέρα από κάθε προσδοκία, µε πολλές ικανότη-
τες, πάει µια στο κακό µια στο καλό. Σέβεται τους καθιερωµένους νόµους της χώρας και 
το καθιερωµένο δίκαιο των Θεών, είναι  «ύψιστα πολιτικός», δηλαδή σύµφωνος στο µεγα-
λύτερο δυνατό βαθµό µε το νόηµα της πόλης, «υψίπολις». Αντιθέτως «α-πολιτικός», ανί-
κανος για το δηµόσιο βίο, εναντίον της πόλης, «άπολις», είναι εκείνος που από καθαρή 
αποκοτιά αφήνει το κακό να κατοικεί µέσα του. Εδώ βρίσκεται ακριβώς ο τραγικός χαρα-
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κτήρας της ανθρώπινης φύσης. Ενώ ο νους του έχει τη δύναµη να επινοεί τέχνες σε α-
προσδιόριστο βαθµό, εν τούτοις µια άλλη δύναµη µέσα του ενεργεί και τον παρασύρει σε 
έργα που τον αµαυρώνουν. Η ανθρώπινη φύση λοιπόν είναι διφυής, ενεργεί πότε προς 
το καλό και πότε προς το κακό. 
 
 
           Το µεγαλείο των ανθρώπινων ικανοτήτων είναι αµφίσηµο. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για το καλύτερο καθώς και για το χειρότερο σε σχέση µε την πόλη – κράτος. Επινοεί τα α-
παραίτητα εργαλεία, αλλά δεν εξασφαλίζει τη λογική τους χρήση. 
 
 
          «Και ενώ όπως προαναφέρθηκε το κεντρικό νόηµα του χορικού συνοψίζεται στους δύο 
πρώτους στίχους, της δεινότητας αυτής του ανθρώπου ο ποιητής γνωρίζει ένα και µόνο από-
λυτο όριο, το θάνατο. Ο Άδης έρχεται εδώ όχι µόνο σαν υπόµνηση της έσχατης αλήθειας, 
αλλά και για να υπογραµµίσει τη δεινότητα του όντος αυτού, που γνωρίζοντας τη θνητότητά 
του, δεν παύει εν τούτοις να χωρεί, να κρατεί και να διδάσκεται. 
             Το δεύτερο όριο, το εσωτερικό , αν µπορώ να πω, και εγγενές στον άνθρωπο, είναι η 
διφυϊα του, που τον κάνει να βαδίζει άλλοτε προς το κακόν κι άλλοτε προς το εσθλόν. Όριο, 
γιατί ο Σοφοκλής - όπως κι ο Θουκυδίδης είκοσι ή τριάντα χρόνια αργότερα - , ενώ περι-
γράφει µια τιτανική διαδικασία δηµιουργίας και πρόσκτησης δύναµης και δυνάµεων του αν-
θρώπου, δεν βλέπει, δικαιότατα, καµία «ηθική πρόοδο» να επιτελείται µέσω αυτής της διαδι-
κασίας. Το κακόν και το εσθλόν πάντα συνόδευαν και θα συνοδεύουν τον άνθρωπο, πά-
ντα θα είναι οι δύο πόλοι που εναλλασσόµενοι κατευθύνουν τα βήµατά του. Ο αναγνώ-
στης του 20ου αιώνα θα επικυρώσει χωρίς δυσκολία την αντίληψη του ποιητή µε την εµπει-
ρία εικοσιπέντε αιώνων µεγαλουργηµάτων και τερατωδών κακουργηµάτων, τα χειρότερα 
απ’τα οποία έγιναν µε την επίκληση του εσθλού και της εγκόσµιας ή εξωκοσµικής σωτηρίας 
του ανθρώπου».                    Κορνήλιος Καστοριάδης, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
 
 
 Όταν έφυγε όµως ο Κρέοντας, ο χορός αρπάζει κυριολεκτικά την ευκαιρία να εκδη-
λώσει το θαυµασµό του µε έναν ύµνο στον άνθρωπο και τα κατορθώµατά του. Ο αυθόρµη-
τος ύµνος στη δύναµη του ανθρώπου µπορεί να ερµηνευτεί µόνον σαν έµµεση ηθική συ-
µπαράσταση σ’αυτόν που τόλµησε να θάψει τον Πολυνείκη. 

Μερικοί πιστεύουν ότι η αιτία του άσµατος αυτού πρέπει ν’ α π ο δ ο θ ε ί στον Πολυ-
νείκη που µε την προδοσία του διάλεξε το κακό και λίγο έλειψε ν’ αφανίσει την πόλη του. 
Άλλοι επίσης νοµίζουν ότι το πρώτο µέρος της ωδής έχει την έµπνευσή του στο ε γ χ ε ί ρ η 
µ α  της Αντιγόνης, ενώ το δεύτερο µέρος στην ανόσια απόφαση του Κρέοντα. Μερικοί 
τέλος ισχυρίζονται ότι στους στίχους αυτούς δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι κανένας έκδηλος υπαινιγ-
µός ούτε για την Αντιγόνη ούτε για τον Κρέοντα, αλλά ότι ο χορός αφορµώµενος από την 
υποκείµενη δραµατική κατάσταση βρίσκει την ευκαιρία να περάσει από το µερικό και συ-
µπτωµατικό στο καθολικό και διαχρονικό - συµπαρασύροντας ταυτόχρονα και τη σκέψη 
των θεατών σε µια  γ ε ν ι κ ό τ ε ρ η  θ ε ώ ρ η σ η  των πραγµάτων και της ζωης. 

 
Εξετάζοντας την ωδή αυτή από τεχνική άποψη, θα µπορούσαµε να παρατηρήσουµε 

τα εξης: 
 

1. Αν και η αναφορά του χορού στα θαυµαστά επιτεύγµατα του ανθρώπου δεν ακολου-
θεί καµιά χρονολογική σειρά, εντούτοις υπάρχει ένας εσωτερικός λ ο γ ι κ ό ς  ε ι ρ µ ό ς 
που µας οδηγεί από τα απλά στα σύνθετα και από τα σπουδαία στα σπουδαιότερα: κατά-
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κτηση της φύσης, υποταγή του ζωικού κόσµου, δηµιουργία και ανάπτυξη πνευµατικής 
και κοινωνικής ζωης. 

2. Ο γενικός χαρακτήρας της ωδής επιτρέπει να κινηθεί η σκέψη των θεατών από την 
παράτολµη πράξη του δράστη της ταφής στο βέβηλο «κήρυγµα» του Κρέοντα που είχε ως 
συνέπεια το διασυρµό ενός νεκρού. Έτσι δ ο κ ι µ ά ζ ε τ α ι  από τον ποιητή η κρίση των 
θεατών και η ερµηνεία του έργου π υ ρ ο δ ο τ ε ί  απ’ την αρχή ένταση και 
προβληµατισµό. 

3. Ο χορός µε το υψηλόπνευστο άσµα του καταφέρνει να συµπαρασύρει το θεατή στους 
αναβαθµούς του λυρικού στοχασµού του και να του παρουσιάσει από τη µια µεριά την 
κλίµακα που οδηγεί στο µεγαλείο και την τελειότητα κι από την άλλη µεριά εκείνη που ο-
δηγεί στην άβυσσο και την καταστροφή. 

4. Ο  δ ο ξ α σ τ ι κ ό ς χαρακτήρας και ο δ ι θ υ ρ α µ β ι κ ό ς τόνος του χορικού για 
τα λαµπρά κατορθώµατα του ανθρώπου τόσο στο υλικό όσο και στο πολιτικό - πνευµατικό 
πεδίο, δηµιουργεί στους θεατές ένα ευφρόσυνο συναίσθηµα σιγουριάς, υπερηφάνειας και 
αυτοπεποίθησης - πράγµα που αποτελεί ένα είδος ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ο ύ   α ν τ ί β α ρ ο υ 
στην κατάθλιψη και την ανησυχία που έχει προκαλέσει στο θυµικό τους η ζοφερή ατµό-
σφαιρα των προηγούµενων σκηνών, 

'Οπως σωστά έχει παρατηρηθεί, το κάθε επεισόδιο στην τραγωδία αφήνει συνήθως πίσω 
του µια βαριά απόπνοια' τότε ακριβώς έρχεται ο χορός και µε το τραγούδι του «τη βαριά 
αυτή απόπνοια την παίρνει, τη διυλίζει, την επεξεργάζεται λυρικά, την αποπνευµατώνει». 
Κάτι τέτοιο θα λέγαµε ότι κάνει κι εδώ ο χορός. 
  
 Όπως η πάροδος προετοίµασε την προβολή της φυσιογνωµίας του Κρέοντα, εδώ, 
το πρώτο στάσιµο προετοιµάζει την παρουσία της Αντιγόνης ως δύναµης άξιας να συ-
γκρουστεί µε τον Κρέοντα.    
 Με άλλα λόγια η πάροδος και το πρώτο στάσιµο εγκυµονούν και 
γεννούν (στα επεισόδια που ακολουθούν) τις δύο βασικές δυνάµεις που η σύ-
γκρουσή τους θα µας δώσει την ουσία της τραγωδίας. 

 
 
                                                 
                                                                                                           Ν.Κατσαώρας 
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