










































































«ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΣΟΦΟΚΛΗΣ 

Η πορεία της εργασίας 

1) Οι 7 σκηνές: τίτλος, μουσική, χρώμα

2) Η αρχική σκηνή με όλους τους υπόλοιπος μέσα

3) Ανατροπή μιας εικόνας – κατάστασης σε μια αντίθετη

4) Κάνουμε τη σκηνή με δικά μας λόγια

5) Οι σχέσεις:

Αντιγόνη – Ισμήνη, με μουσική Θεοδωράκη

Η Αντιγόνη αναζητά την Ισμήνη – εκείνη αδιάφορα, στον κόσμο της. Η απόφαση

της Αντιγόνης # άρνηση της Ισμήνης – αγωνία για την Αντιγόνη. – Προσπαθεί να

την αποτρέψει – Ανένδοτη η Αντιγόνη – Παραιτείται η Ισμήνη από την

προσπάθειά της.

Κρέων – Αίμων: Ευγενικός, υπάκουος ο Αίμων – αλλά με σταδιακή

αποστασιοποίηση – Κρέων: στοργικός  επίδειξη ισχύος  κόντρα στη φυγή

του  Αίμονα.

Κρέων – Τειρεσίας: Ισότιμη επίδειξη ισχύος. Δυο κοράκια έτοιμα να ορμήσουν,

αλλά δεν το κάνουν – παραμονεύουν. Κρέων: δεν υπολογίζει και πολύ τον

Τειρεσία, διότι ξέρει ότι πληρώνεται. Τειρεσίας: έχει μεγαλύτερη σιγουριά, παρότι

έχει ανάγκη τον Κρέοντα, διότι κρατά πιο ισχυρό όπλο: τα σημάδια – ο λαός τα

πιστεύει. Ο Τειρεσίας αποχωρεί χωρίς αγωνία

Κρέων – Φύλακας: Ο φύλακας θέλει να τρέξει, αλλά κάτι τον εμποδίζει,

προσπαθεί να πει κάτι που δεν θέλει, γιατί το φοβάται, αλλά και θα ‘θελε πολύ

να το ήξερε για να πάρει τα χρήματα.

6) Βρίσκουμε δράσεις της καθημερινότητας ή της τότε κατάστασης π.χ. εργασίες –

ασχολίες μέσα στο σπίτι – Έξω στην πόλη ο χορός π.χ καθαρίζει το χώρο από

τα συντρίμμια του πολέμου. Προσπαθούν να ξαναβρούν τους ρυθμούς της ζωής

τους.

7) Γράφουμε τα ονόματα των προσώπων και δίπλα λέξεις για τον καθένα.

8) Το παιχνίδι για το δίλημμα.

9) Η εικόνα με τα πουλιά

10) Το κείμενο της Ισμήνης του Ρίτσου
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11) Τειρεσίας – (Γιάννης): Με (κλειστά) δεμένα τα ματιά, περπατάει ανάμεσα σε

εμπόδια, ήχοι από κάτω, φωνές πουλιών, χτυπήματα φτερών, γουργουρίσματα.

12) Αίμων – Αντιγόνη: ποια είναι αυτή η σχέση;

13) Ο χορός κινητή γέφυρα – Δια μέσου του χορού ο θεατής σύρεται πάνω στη

σκηνή ή αποστασιοποιείται από αυτήν.

Σε ποιο μέτρο, με πόση δύναμη η μουσική, η κίνηση του χορού, τονίζουν,

υπονομεύουν ή τροποποιούν τα λεγόμενα των πρωταγωνιστών.

14) Ο Κρέων το συμμετρικό αντίβαρο της Αντιγόνης. Ποια είναι η φύση της

διαλεκτικής τους ισοτιμίας.

Δημοτικά τραγούδια: 1) Ερωτικά: Δε μπορώ μανούλα μ’ δε μπορώ (γιατρός). 

Τραγούδια για τον έρωτα γενικά: π.χ. Έρωτα μου αγιάτρευτε 

Χορός: η χαρά της νίκης – μέθη, ανησυχία, φόβος για τον Τειρεσία. 

Χορικό με την κίνηση με τα καλάμια. Ο χορός αναπολεί τον έρωτα μέσα από τη 

μελωδία και ταυτόχρονα μέσα από το ρυθμό προσπαθούν να προβάλουν, να 

ορκίσουν τη συμφορά που περιμένει την Αντιγόνη και τον Αίμονα. 

Τα προσωπικά μας εργαλεία: το σώμα, η αναπνοή και η φωνή. 

Τα θεμέλια της δράσης: ο ρυθμός, το μέτρο και το βήμα. 

2 ημιχόρια 

Εικαστικά 

Φωτογραφίες κοριτσιών παιδικής νεανικής ηλικίας, από παιχνίδια, κέντημα. 

Πως θα μπορούσε να δηλωθεί η προηγούμενη, βραδινή, ο πόλεμος – φωτογραφίες 

από φυσικές καταστροφές, πόλεμο, γυναίκες που θρηνούν, σκοτωμένους. 

Κολλάζ. 

Σκίτσο: Κρέοντα, Αντιγόνη. Αίμονα, χορού, Τειρεσία. 

Τα αδιέξοδα των προσώπων. 

 Μουσική 

Εισαγωγή: μουσική – ήχοι πολέμου – προηγούμενη βραδιά 

Τραγούδι: αι γαρούφαλλο μου (για τον Αίμονα) 

Ιφιγένεια εν Ταύροις: η μουσική για την Αντιγόνη που φεύγει μόνη και για τον 

Κρέοντα  στο τέλος, που φεύγει μόνος. 
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Ο Κρέων σε μονότονο ρυθμό περπατάει και μιλάει σε αδιέξοδο, με ελάχιστες 

σκόρπιες εξάρσεις. 

Τι μας φέρνει στο νου η μουσική του Ρέτσου: υπάρχει μονότονο, απειλή, κάτι που 

θέλει να εκραγεί, ορμή, κάτι από Ινδία.   

Το δίλημμα 

Εσωτερική σύγκρουση: θέλω, αλλά δεν μπορώ 

Ασκήσεις με εμπόδια: σπρώχνω τον τοίχο, την πλάτη του άλλου, τάση για εμετό, 

αλλά δεν μπορώ να κάνω, τρέμω από το κρύο, έχω πυρετό, εξάντληση, Ανεβαίνω 

μονόζυγο. 

Ισμήνη: Την αδερφή ή το βασιλιά, 

Αίμων: Την αγάπη ή τον πατέρα 

Χορός: το βασιλιά ή την αγανάκτηση του κόσμου 

Αντιγόνη: Κάτι της εμποδίζει να ζήσει τον έρωτά της: Το ότι είναι αγοροκόριτσο, το 

βάρος της πατρογονικής αμαρτίας. 

Ασκήσεις – Αντιγόνη 

Προμηθέας Δεσμώτης – Όρθιοι – κάτω - πάνω. Ταψί και ένας οδηγεί το χορό 

όρθιος. 

Οι 4 κινήσεις 

- Διαβάζουμε στίχους και οι άλλοι τους σωματοποιούν 

- Στροφή και παγωμένη εικόνα με λέξεις από τους στίχους 

- Οι λέξεις – εικόνα με τα χέρια 

Ενέργειες 

Αδελφική σχέση, αγάπη, θλίψη, κατάρα, ντροπή, ειρωνεία, δίλημμα, μίσος, κόντρα, 

υποταγή, παραφροσύνη, δεν μπορώ, αδύναμη, φοβάμαι, μυστικό, φωτιά # πάγος, 

πρέπει, αστόχαστα, φως, νίκη, πελαγώνω, σταθερότητα, αφοσίωση, φιλία, ισχύς, 

θέληση, απαίτηση, δέος, αποβάλλω,  δέντρα που λυγάνε  

Παραπατώ, σκαρφαλώνω, στου ξυραφιού την κόψη 

Αντιθέσεις 

Ειρωνεία # θλίψη,    κατάρα # ντροπή,    δίλημμα # σταθερότητα, 

Κόντρα # υποταγή,   μίσος # φόβος,   μυστικό # αστόχαστο,   φωτιά # πάγος, 

Φως # σκοτάδι,   νίκη # ήττα,   πελαγώνω # σταθερότητα,   αφοσίωση, 
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Θέληση # δεν μπορώ,   απαίτηση # υποταγή,   δέος 

Νέοι – Ενήλικες,   πολίτης – άπολις,   άντρας – γυναίκα,   έρωτας – θάνατος 

Ο πόλεμος,    αγάπη,    αδελφική σχέση,    γονική σχέση 

Ασκήσεις 

4 κινήσεις ο καθένας 

Λέξεις: εικόνες με τα χέρια 

2 ομάδες απέναντι με τη νίκη 

1 λέξη ο καθένας μέσα από το κείμενο και το πλήθος που περπατά. 

Στροφή και εικόνα ανά 4-5 άτομα 

Διαβάζουμε και σχολιάζουμε 

Περπάτημα με: απειλή, φόβο, πελαγώνω 

Χορικό – Αντιγόνη 

1) Λέξεις – φράσεις    Ανάγνωση ουδέτερη 

2) Περπατάμε όπως:   Με τα σύμφωνα – φωνήεντα 

3) Λέμε τη φράση όπως –σαν:  Νοηματική 

4) Κινήσεις αντιγράφουμε

1) Λέξεις – φράσεις: δέος, παιδεύω, κυνηγώ, δαμάζω, σκέψη, γλιτώνω,

πολυμήχανος, ξεφεύγω, αμήχανος, ψάχνω, τέχνη, σοφίζομαι, κυλάω, κρατώ,

νόμος, όρκος, πολίτης, αλήτης, φυγάς, άδικο, βούληση, τολμώ, αρρώστια

2) Λέμε τη φράση: Με δέος μπροστά σε κάτι θαυμαστό – φοβερό, μέσα σε

φουρτουνιασμένη θάλασσα, κάνοντας μια αγροτική εργασία. Κυνηγώντας

πουλιά, δαμάζοντας άγριο ζώο, μέσα σε δυνατή βροχή, με τους πόνους μιας

αρρώστιας, κάνοντας μια τέχνη, με το δίλημμα μια για καλό # μια για κακό,

λέγοντας την σαν όρκο, σαν αλήτης, σαν φυγάς.

3) Περπατάμε όπως: ψάχνω να βρω κάτι, μέσα σε όργωμα χωράφι, ανεβαίνοντας

σε βουνό, με αμηχανία, παραπαίοντας

4) Κινήσεις: Μέσα σε φουρτουνιασμένη θάλασσα, όργωμα, κυνήγι, ψάρεμα,

δαμάζω, βροχή άγρια, προσπάθεια να ξεφύγω, μια στο ένα -  μια στο άλλο,

αποκοτιά.
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Ενέργειες: ξεφεύγω, ψάχνω, σοφίζομαι, κρατώ, κλωσάω, Τολμώ, γενώ, περνώ, 

σκάβω, οργώνω, φιδοσέρνομε, κυνηγώ, δαμάζω, διδάσκω, ζω, γλυτώνω.  

Ουσιαστικά: μελλούμενα, χάρος, γιατρειά, αρρώστια, τέχνη, νους, νόμος, δίκιο, 

όρκος, πολίτης, αλήτης, φυγάς, δέος, πόντος,  άνθρωπος, φουρτούνα, κύμα, θεά, 

γη, χρόνος, αλέτρι, πτηνά, φυλή, θηρίο, βυθός, δίχτυα, αγρίμι, βουνοκορφή, 

τέχνασμα, άλογο, χαίτη, ζυγός, ταύρος, λαλιά, σκέψη, πνεύμα, άνεμος, όρεξη, 

πολιτεία, χαλάζι, αγιάζι, βροχή, κάμπος 

Επίθετα: αγιάτρευτος, καλό- κακό, ανθρώπινος, φριχτό, κοινός, μέγα, αφρισμένος, 

βαθύ, φουσκωμένο, υπέρτατη, άφθαρτη, αστόχαστος, άγριος, τετραπέρατος, 

πλούσιος, βαρβάτος, πολυμήχανος, αμήχανος. 

G STEINER 

Ελληνική τραγωδία: Τιμά την ανθρώπινη ελευθερία στο μέτρο που δίνει στους 

ήρωές της τη δύναμη ν’ αγωνιστούν ενάντια στην απεριόριστα ανώτερη δύναμη του 

πεπρωμένου. 

Σοφοκλής: Δραματοποιεί τις συγκρούσεις: ιδιωτική συνείδηση  ατομικό συμφέρον. 

Διαλεκτική: “εν οίκω” // “εν δήμω” 

Άξονας του έργου: η βιαίως επιβεβλημένη πολιτική του ιδιωτικού πνεύματος, η 

αναγκαία βία που επιβάλλει η κοινωνικοπολιτική αλλαγή στη σιωπηλή 

εσωτερικότητα του Είναι. 

Αντιγόνη: η πιο αδελφική ψυχή, η ενσάρκωση της θηλυκής αδελφοσύνης. 

Συγκρούσεις: εθνικό κράτος = οικογένεια, δίκαια ζώντων # νεκρών, γραπτοί νόμοι # 

εθιμική ηθική. 

Γονείς – παιδιά: σχέση βιολογική, ιδιοτέλειας 

Αδελφός – αδελφή: πέραν του βιολογικού  εκλεκτική, ανιδιοτελής αγνότητα 

ελεύθερης ανθρώπινης επιλογής. 

Ο αδελφός: ταυτότητα = πολίτης, ανδρισμός – εγκαταλείπει την εστία για τον 

κόσμο της πόλεως. 

Η αδελφή: γυναίκα: κεφαλή του οίκου, φύλαξ του θείου νόμου. 

Ανθρώπινος νόμος: της ημέρας = γνωστός, δημόσιος, ορατός, καθολικός 

  Ρυθμίζει τα της πόλεως, της κυβερνήσεως, του πολέμου 

       Ο νόμος του άνδρα 

Θεϊκός νόμος: ο νόμος της γυναίκας _ Κρύβεται δεν προσφέρεται στην ανοιχτότητα 

της εμφάνισης. 
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Στο θάνατο: ο γιος, ο αδελφός, ο σύζυγος από την πόλιν στην οικογένεια δηλαδή 

στην πρωταρχική κηδεμονία της γυναίκας (συζύγου, αδελφής, μητέρας) 

Αντιγόνη: πράττει ό,τι ιερότερο. 

Τραγωδία = σύγκρουση ανάμεσα σε 2 ισοδύναμα δίκαια ή αλήθειες. 

Αντιγόνη // Ιησούς 

Ευαισθησία και έννοια αδιάσπαστα και μέσα στην καθημερινή πραγματικότητα. # 

Σύγχρονη πραγματικότητα: φθείρεται από την αγιάτρευτη διάσπαση ανάμεσα σε 

αντίληψη και πραγματικότητα. 

Όμηρος και τραγικοί: συμπόνια εσωτερικότητας και κόσμου. 

Όμηρος = ο ήλιος της δυτικής ποίησης. 

Ιφιγένεια: έμαθε από παιδί να υπακούει. 

Εγελιακή εικόνα του Κρέοντα : τραγική ισχύς της πόλεως: Ασκεί τα ήθη του 

δημόσιου καθήκοντος, της δημόσιας αρετής. 

Κίνητρο του Κρέοντα το μίσος προς τον νεκρό άντρα. 

Η επίθεση του Πολυνείκη # Θηβών  τιμωρία ο θάνατος. Το πτώμα αθώο. 

Το διάταγμα του Κρέοντα μίασμα πόλης = πολιτικό έγκλημα. Όλα μαρτυρούν 

εναντίον του τυράννου. – Κρέοντα εφορμά με βλάσφημο πείσμα. Καταλήγει απλή 

σκιά. 

Ισμήνη = το όμορφο μέτρο του καθημερινού 

Κίρκεγκωρ: η εποχή μας ατομικής απομόνωσης και φρενιτιώδους αγελαιοποίησης 

 γεννά την κωμωδία. Αλλά η δική μας εποχή είναι “πιο μελαγχολική και άρα 

βαθύτερα απελπισμένη” από την αρχαία. Αυτή η απελπισία επιβάλλει τη γνώση της 

ατομικής ευθύνης. Η τραγωδία αφορά την ευθύνη, την αποδοχή της ενοχής. 

  Τι είναι η ζωή αν της αφαιρέσουμε τα εξής: τη θλίψη του τραγικού ή τη βαθειά 

λύπη και τη βαθειά χαρά του θρησκευτικού. 

  Η λύπη στους Έλληνες είναι “τόσο βαθιά και τόσο ευγενική”. Είναι λύπη για τα 

βάσανα του σημαδεμένου από τη μοίρα ήρωα που ξαστόχησε. 

Νεώτερη τραγωδία: η ενοχή είναι έκδηλη και προσωπική. Βασιλεύει μια ανηλεής 

διαφάνεια. 

Η τραγική ενοχή είναι κληρονομημένη 

Η αποδοχή της κληρονομημένης ενοχής από το άτομο, είναι ουσιώδης πράξη 

πίστεως. Μέσα σ’ αυτή την πίστη ενοχή και αθωότητα, διαφάνεια και αδιαφάνεια 

είναι αξεδιάλυτα πλεγμένες. 

Αληθινή τραγική λύπη  στοιχείο ενοχής – διαφάνεια 

Αληθινή τραγική οδύνη:  στοιχείο αθωότητας – σκοτεινότητα 
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Αντιγόνη: Διπλά ξένη μέσα στον οίκο του Είναι : Δεν τολμά να θρηνήσει ανοιχτά γι 

αυτά που γνωρίζει πως αποτελούν το μίασμα στην ταυτότητα του Οιδίποδα. 

Αντιγόνη: ερωτευμένη έως θανάτου. Μόνο τη στιγμή του θανάτου της είναι δυνατόν 

να παραδεχθεί την ένταση του έρωτά της. Μπορεί να ομολογήσει στον εραστή της 

ότι του ανήκει, μόνο τη στιγμή που δεν του ανήκει. 

Ποιος λοιπόν σκότωσε πραγματικά την Αντιγόνη; Ο νεκρός Οιδίπους ή ο ζωντανός 

εραστής της; Και οι δυο. Η Αντιγόνη διπλά ξένη στον οίκο των ζώντων, πέμπεται 

δυο φορές στο σκοτάδι του θανάτου. 

Αντιγόνη: Ερωτεύεται με όλη τη δύναμη της αγάπης για να σταματήσει την εκδίκηση 

των θεών # αλλά δεν θέλει ν’ αφήσει πίσω της οικογένεια, ξανά αντικείμενο 

κατατρεγμού από τους οργισμένους θεούς. 

Αντιλήψεις του Σοφοκλή για: νόμο, γενέθλια γη, θείο και δικαιοσύνη. 

Πίνδαρος: Οι “νόμοι” που προσβάλλονται από την τερατωδία και τα επινοήματα των 

θνητών είναι “οι νόμοι της Γης”. Ασκείται  στη συνείδηση, ως προς τη δέσμευσή της, 

ως προς τον όρκο που έχει δώσει στη φυσική τάξη: 

Ο υψίπολις # άπολις  καταστροφή. :εξαιτίας της απερίσκεπτης ανθρώπινης υπερ- 

Κρέων # Αντιγόνη                                                                                               βολής 

Και οι δύο δεν θα επιτύχουν την παλιννόστηση 

Αίμων: δίλημμα: πατέρας // αρραβωνιαστικιά. 

Ο λόγος του Κρέοντα σκοτώνει την Αντιγόνη 

Ο λόγος του Αίμονα σκοτώνει τον Κρέοντα 

Μέσα στον ονείρων μας τα λόγια υπάρχει συγχρόνως έκσταση και απόγνωση, έρως 

και εφιάλτης. Ο Διόνυσος είναι αποδέκτης των μεν και των δε. Επίσης αυτός 

φρουρεί τη μυστικότητα, την ιερή διακριτικότητα της απόφασης που η Αντιγόνη 

κρύβει μέσα της και πραγματοποιεί την αυγή. 

Δεκέμβριος του 1943 – Γερμανοί – Καλάβρυτα 

Η ιδιοφυής δύναμη της Ελληνικής τέχνης και λογοτεχνίας είναι η ομορφιά της 

“παιδικής ηλικίας του ανθρώπου”. Η αμεσότητα της αντίληψης, η ειλικρινής σχέση 

με τη φύση, το γεμάτο αυτοπεποίθηση εύρος της Ελληνικής γλυπτικής, της 

αρχιτεκτονικής, της λυρικής, επικής και δραματικής ποίησης είναι αυτά ενός 

εμπνευσμένου παιδιού, του νεαρού “μάντη καλών” μέσα στη λάμψη της αυγής. 

 Γνωρίζουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε την ηρωική αθωότητα της 

ευαισθησίας της, την εμπιστοσύνη της στη ρυθμιστική και επιτελεστική δύναμη της 

τέχνης. 

Αγάπη: αδελφική, νίκη, εξηγαμική ή ερωτική 
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Ετεοκλής # Πολυνείκης, Αντιγόνη # Κρέων, οικογένεια # κράτος = εγκέφαλος # 

σώμα. 

Αντιγόνη – Κρέων: οι δυο πλευρές της ολικώς κοσμικής πραγματικότητας = “τα 2 

ημισφαίρια του όντος και του μη όντος”. 

Αντιγόνη: σπάνια μιλάει ευκρινώς για το θάνατο. Αυτή η επίκληση τη φέρνει κοντά 

στο Διονυσιακό, με την εκστατική κλίση του προς την αυτοκαταστροφή. # Κρέων. 

Προσπαθεί να αποκλείσει από την εγκόσμια πόλη τις ιερές δυνάμεις του κάτω 

κόσμου.  Μόνο ο θυσιαστηριακός θάνατος της Αντιγόνης, μόνο η ένωσή της με το 

Διόνυσο μπορούν να αποκαταστήσουν το μυστήριο της συμμετρίας στο θνητό είναι.

  Γλώσσα και μύθος αναπτύσσονται αμοιβαία. Πηγάζουν από της περιοχές της 

ωριμάζουσας συνείδησης και του συλλογικού συμβαίνειν. Οι μύθοι αυτοστοχάζονται 

μέσα στους ανθρώπους. Η ανθρώπινη ομιλία είναι ένστικτη από μύθους. 

Κρέων: η προέλευση, η τυπική και δομική του λειτουργία στο θηβαϊκό κύκλο. 

Τα Σοφόκλεια θέματα: της παρθενιάς, της νυκτερινής ταφής, της αγάπης μέχρι 

αυτοθυσίας, ότι η πράξη είναι συμπόνια, ότι ο ηρωισμός είναι αγωνία που ελεύθερα 

συμμεριζόμαστε: όλα προαναγγέλλουν με ακρίβεια τις χριστιανικές αλήθειες. 

Αντιγόνη: επικαλείται μια “φυσική ανθρωπιά” – “Ό,τι έκανα το έκανα από φυσική 

αγάπη.” 

Ταφή του Πολυνείκη – Κάθοδος της Αντιγόνης ζωντανής στον τάφο  

οικουμενικότητα δια μέσου της ταφής και της ανάστασης του Χριστού. Το όργανο 

αυτής της κίνησης είναι η γυναίκα. Το τέκνο έρχεται στην ύπαρξη στο σκοτεινό και 

περίκλειστο κέντρο του σώματός της. Αυτή μεταφέρει τον Ύμνο του Ανθρώπου στον 

τάφο του. 

Τειρεσίας: Η γύμνια των νεκρών = προσβολή όχι μόνο της ανθρωπότητας, αλλά 

ολόκληρης της κοσμικής τάξης = Κατάρρευση των ανδρικών ιδεωδών. Της ανδρικής 

κυριαρχίας της ανδρικής κυριαρχίας σ’ έναν κόσμο αρπαγμένο στα δίχτυα της 

παραφροσύνης. Μόνο οι γυναίκες μπορούν πλέον να σώσουν την ανθρωπότητα 

από τον άνδρα. 

1940: Στα φανάρια του Βερολίνου ήταν κρεμασμένοι λιποτάκτες, έφηβοι τρελαμένοι 

από το φόβο, στρατιώτες που έχασαν τις διαλυμένες μονάδες τους.  Όποιος  

δοκίμαζε να αποκαθηλώσει τα σκεπασμένα με μύγες πτώματα, τιμωρούνταν με 

επιτόπια εκτέλεση – Αντιγόνη – του Μπρεχτ. 

Ισμήνη: απλή και ξεκάθαρη στα λόγια. Η μεγάλη αδελφή. Μέσα σε μια οικογένεια 

τρελλών είχε κάνει προσωπική της υπόθεση την πνευματική υγεία. Ποιος είναι ο 
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ρόλος των γυναικών στην πόλη, στην πολιτική. Ισμήνη = ξανθιά, αισθησιακή # 

Αντιγόνη = μελαχρινή ασκητική. 

Αίμων – Αντιγόνη: Ποια είναι αυτή η σχέση; 

 Χορός: Απλώνει τις ρίζες του στη σκοτεινή καθιέρωση των ιεροτελεστικών 

δραματικών παραστάσεων // στρέφει το βλέμμα του προς τα εμπρός: δηλαδή προς 

την πόλιν και προς το κοινό σαν σύνολο = είδος κινητής γέφυρας. Δια μέσου του 

χορού ο θεατής σύρεται στη σκηνή ή αποστασιοποιείται από αυτήν. 

Χορός: Σε ποιο μέτρο, με πόση δύναμη η μουσική και η κίνηση του χορού τονίζουν, 

υπονομεύουν ή τροποποιούν τα λεγόμενα των πρωταγωνιστών; 

Μπρεχτ. 2ο στάσιμο: Ο άνθρωπος τερατωδώς μεγάλος όταν υποτάσσει τη φύση, 

καταντά ένα μεγάλο τέρας, όταν υποτάσσει το συνάνθρωπό του. 

Χορικό 2ο. Δεινότερον: Διότι υπερβαίνει τα όρια του οικείου  προς το ανοίκειο, ως 

βιαιοπραγών. Θρυμματίζει “από την αρχή όλα τα καθημερινά μέτρα του θέτειν 

ερωτήματα και του καθορίζειν”. Ο άνθρωπος είναι “ό,τι πιο παράξενο, το πιο 

αλλόκοτο”. 

Χάϊντεγκερ: Η γλώσσα, η κατανόηση, το πάθος, είναι αρχαίο τέρας και μεγαλύτερα 

από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ριγμένος στην ανάγκη. Ο άνθρωπος 

περιπλανώμενος έξω από τον εν οίκω εαυτό του ξεριζώνει, παραβιάζει και 

παραβιάζει τους ευαίσθητους ρυθμούς, τον ακριβή “περίβολο” της οργανικής ζωής. 

Σοφοκλής – Προσωκρατικοί: Στην απαρχή πρέπει να εντοπίσουμε το ανοσιούργημα 

του ανθρώπου, το άλμα του προς τη δύναμη και την αποξένωση. “Η απαρχή είναι 

το πιο παράξενο και το δυνατότερο.” Ο δικός μας οικολογικός βανδαλισμός δεν 

αποτελεί παρά εκφυλισμένη, μοιραία συνέπεια της “πρωταρχικής ανοικειότητας.” 

Αυτή η ανοικειότητα και η δύναμη που γεννά προηγούνται του ανθρώπου. Δεν είναι 

ο άνθρωπος που έκανε την τάξη ή την χάρη εντελώς σκοτεινές. Πιθανόν κάποιος 

πολεμιστής που είχε πάρει την εξουσία στην πόλη του Κάδμου, ένας ξένος που 

επεδίωκε τη νομιμότητα. 

Κρέων = αθώος και ευγενής στον Οιδίποδα τύραννο. 

Κεντρική σύγκρουση. 1) Αρχαϊκά οικογενειακά έθιμα κώδικες και ευαισθησίες # νέα 

δημόσια ορθολογικότητα της Περίκλειας στιγμής.  

Κρέων = αυστηρός νομικισμός, τακτική στη συζήτηση  σοφιστικά. 

2) Αντιγόνη = ριζωμένος στην έννοια του θανάτου υπερβατισμός # Κρέων =

διαφωτισμός.

Η καταστροφή του γένους του Λάϊου καταδεικνύει ότι δρούσαν σκοτεινοί

παραλογισμοί και απαρχαιωμένες μανίες.
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Σοφοκλής: έχει οξύτατη επίγνωση της αναπόσβεστης αυθεντίας και ιερότητας 

του σκοτεινού στοιχείου μέσα στον άνθρωπο. 

Ο Κρέων όντως το συμμετρικό αντίβαρο της Αντιγόνης. Ποια είναι η φύση της 

διαλεκτικής τους ισοτιμίας; 

Αντιγόνη  Ισμήνη // Κρέων  Αντιγόνη, Αίμονα. 

3) Κρέων # Αντιγόνη = σύγκρουση δύο “υπαρξιακών ελευθεριών” που

εξισορροπούνται με μεγάλη ακρίβεια. Κρέων – Αντιγόνη = αυτονομιστές,

ανέλαβαν οι ίδιοι την τήρηση του νόμου. Κοινή εμμονή στο νόμο: Ο ένας

καθρέφτισμα του άλλου. Αυτό που είναι συγκλονιστικό σ’ αυτούς εκτοξεύει προς

τα εμπρός. Πέφτουν στην άβυσσο σαν τους Τιτάνες.

4) “Ευγενική αφροσύνη της αυτοθυσίας” # “φαύλη αφροσύνη” της αυθαίρετης

οργής και ματαιοδοξίας.

5) Άντρας # γυναίκα : αρσενικές και θηλυκές αντιλήψεις του τρόπου, με τον οποίο

το κάθε φύλο αντιλαμβάνεται και διάγει την ανθρώπινη ζωή. Σύγκρουση

παράδοξων “καθρεφτισμάτων” και αδυσώπητης εναντίωσης.

Αντιγόνη = μιλά “με αφετηρία τη μήτρα” από ένα κεντρικό, άχρονο σημείο

σαρκικών παρορμήσεων και οικειότητας με το θάνατο # Κρέων = ο κόσμος της

αρσενικής εμμένειας, μιας πεισματικής άνεσης στη σφαίρα της πολιτικής δράσης

και του μέλλοντος.

6) Γη: Κρέων  πολιτικό πεδίο – τόπος για όργωμα και σπορά.

   Αντιγόνη  Ο οίκος της μυστηριώδους γενέσεως και των νεκρών. 

7) Οι οργανικές συγκρούσεις με σπαρακτικό τρόπο στην τελική σκηνή:

Ο Κρέων απογυμνωμένος και τσακισμένος στον ανδρισμό του, στέκεται ανάμεσα 

στα πτώματα της συζύγου και του γιού του. – ταπεινός –  

  Κρέων: έχει μια καθαρή πίστη στην εγκοσμιότητα. Απερίσκεπτο το διάταγμα, 

απερίσκεπτη και η ανυπακοή σ’ αυτό. Η ελεύθερη απόφαση της Αντιγόνης, αυτή και 

μόνο επισπεύδει την τραγωδία. 

Ισμήνη: Ο κοινός νους και η ευαισθησία “απέναντι στους ζωντανούς” που 

συντηρούν τις όποιες ελπίδες απομένουν, όταν οι εμμονές του καθενός δεν 

επιτρέπουν καμιά συμφιλίωση. 

Ανούιγ : Η Αντιγόνη κινείται σαν υπνοβάτισσα. Αηδιασμένη από την εγκόσμια 

ρουτίνα που της επιφυλάσσει η συζυγική ζωή. Η Αντιγόνη οπισθοχωρεί υστερικά 

από την έγγαμη μακαριότητα, ακηλίδωτη από τους γλυκερούς συμβιβασμούς της 

αστικής ζωής. 

Σοφοκλής: Ο Κρέων εγκαταλείπεται στην απομόνωση του θηρίου. 
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Πώς μπορούμε σήμερα να διαβάσουμε και να “βιώνουμε” την Αντιγόνη; Κατανόηση 

της Αντιγόνης = ταλάντευση ανάμεσα σε πόλο αμεσότητας – πόλο του 

απροσπέλαστου. 

Ο κοινόν αυτάδελφον Ισμήνης κάρα – κοινό = συνηθισμένο, αποδεκτό, δεσμοί 

αίματος, δεσμοί γένους. 

Αντιγόνη και Ισμήνη: 1) αδελφές και κόρες του Οιδίποδα ανοσιούργημα – 

σκάνδαλο. 

2) Κόρες του Οιδίποδα και της Ιοκάστης και εγγονές της Ιοκάστης. 3) αδελφές του

γιού του Λάϊου. 

Αυτάδελφος: Αγωνίζεται να συμπιέσει εντός της την Ισμήνη. Να την καταπιεί 

τρόπον τινά. Απαιτεί ολοκληρωτική ένωση.// Ετεοκλής και Πολυνείκης – 

ταυτόχρονος θάνατος  Τέσσερις καταδικασμένοι χαρακτήρες έχουν γίνει δύο υπό 

έννοια τόσο σωματική όσο και πνευματική.  

Ισμήνη – Και δικός μου αδελφός. Μιλά σε ά πρόσωπο. 

Αντιγόνη: Εγώ θα θάψω  δείκτης της μοναξιάς. 

Ισμήνη: αμηχάνων εράς – αμήχανο = έννοιες με πραγματικού, μη πραγματικό 

ποιήσιμου – αναρχικής αταξίας # μηχανικό  κύκλος της παραγωγικής 

εγκοσμιότητας  δηλαδή μηχανιστική ατομικότητα # ψυχικός οικουμενισμός. 

Ο χορός ταλαντεύεται (αμήχανος) ανήσυχος ανάμεσα στα δύο. 

Α’ στάσιμο – Ωδή στον Άνθρωπο – Αγωνιώδης ευαισθησία των κινήσεων του 

χορού, που ταλαντεύεται ανάμεσα σε θέματα α) δημιουργικού και εμπνευσμένου 

εγωτισμού (κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη δυνατότητα) και β) σε θέματα 

παλιννόστησης του ανθρώπου σε “ομόκεντρους” κύκλους της “πόλεως και της 

εστίας.” 

Αντιγόνη: ενδέχεται να βρει την πρωτογενή συλλογικότητα, τη σύναξη του ίδιου της 

του χαρακτήρα εντός της τριάδας: Οιδίπους – Ετεοκλής – Πολυνείκης  αδύνατο 

στο φως της μέρας. Και ο θάνατος όμως θα είναι μοναξιά – διακριτότητα  Αυτή 

που έχει έντονες παρορμήσεις προς τη συγχώνευση των ανθρώπων # γίνεται λόγω 

των ρεαλιστικών νουθεσιών της Ισμήνης και την αμφιταλαντεύσεων του χορού, η 

πιο μοναχική, η πιο ατομική, η πιο αναρχικά εγωιστική από τα πρόσωπα του 

δράματος.  Σ’ αυτό ακριβώς έγκειται η απύθμενη Ειρωνεία και το ψεύδος της 

μοίρας της Αντιγόνης. 

  Η έλξη της συλλογικότητας στην κατακερματισμένες κοινωνίες μας. Διάβρωση της 

τυπικής θρησκευτικότητας, αλλοτρίωση # αντίρροπες τάσεις προς την κοινωνική 

ύπαρξη. Οι άνθρωποι αγωνίζονται να ξεφύγουν από την αγέρωχη φυλακή του εγώ. 
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Ο τόνος και το πλαίσιο των λόγων (κατηγορίες για τον Πολυνείκη) του Κρέοντα 

είναι, ακριβώς ο τόνος και το πλαίσιο του πολέμου. 

Πάροδος Α’ χορικό: 100-154: ανάπαιστος – άγρια λαμπρότητα αγωνιστικής 

αντιπαράθεσης  φως # σκοτάδι, χρώμα # σκιά. Ενώ η πονεμένη φωνή της 

Αντιγόνης αναδύεται μοναχική και ρημαγμένη από τη νύχτα # ο χορός ορμά προς 

την αυγή μέσα … ηχηρή έκσταση. Ο Σοφοκλής παίρνει από τον Αισχύλο και από το 

έπος – πηγή όλων των τραγωδιών – το θέμα της δύναμης αντηλιάς πάνω στις 

ξασπρισμένες ασπίδες και τα όπλα των καταδικασμένων Αργείων. 

Ο Κρέων κάνει την εμφάνισή του ωθούμενος από τους ανέμους του πολέμου. Έχει 

πίσω του την αναταραχή και την αλλόκοτη διακοπή της μάχης σώμα με σώμα και 

δονείται από αυτά. 

Οι ισχυρισμοί του Κρέοντα είναι πολεμικές αλήθειες. Μαρτυρούν τη βίαιη 

παραμόρφωση που υφίσταται ο κόσμος και οι φυσικές του αποχρώσεις σε καιρό 

πολέμου # Η Αντιγόνη θα αρνηθεί τις αλήθειες του πολέμου. 

Ανεμοστρόβιλος: γη και αέρας ταράσσονται βίαια. Η ξεριζωμένη γη, το αρχέγονο 

άσυλο, το καταφύγιο των νεκρών  περιδινούμενη σκόνη.  Η σκόνη που 

σκορπίζει  πάνω στον Πολυνείκη η Αντιγόνη. 

Τα πουλιά: ελεύθερα, μακάρια πουλιά – κραυγές πουλιού, άδεια φωλιά  

ορφανεμένο κρεβάτι, στειρότητα, μοναξιά. Η βεβήλωση του Πολυνείκη  καθορίζει 

την επικείμενη μοίρα της Αντιγόνης.    

Ο στριγκός θρήνος της Αντιγόνης εκφράζει ένστικτα και αξίες αρχαιότερα, λιγότερο 

έλλογα από τον άνθρωπο και το λόγο του ανθρώπου. 

Κρέων: τα όρια του πολιτικού λόγου, της εμμενούς λογικής, του επιτρεπτού, 

κατανοητού κόσμου. 

Ανεμοθύελλα και κραυγή μητέρας νεοσσών  σκοτεινές υπαρξιακές περιοχές προς 

τις οποίες ο χορός προχωρεί και οπισθοχωρεί φοβισμένος. Ο χορός πασχίζει να 

βρει τη μέση οδό. Εκτός εαυτού στο 5ο στάσιμο, θα υπερβεί τα όρια της 

ορθολογικότητας και των πολιτικών Θηβών. 

Φύλακας: νατουραλιστικά και κωμικά στοιχεία. Φανταρίστικα ξεσπάσματα 

εξέγερσης # σε μια απαιτητική άδικη τάξη πραγμάτων. 

Το ιδεώδες του δράματος = το ιδεώδες του λέγειν σε πλήρη δράση. Είναι ο κόσμος 

ως ολικά λεγόμενος. 

Φύλακας – αφήγηση : αμφισημίες μεταξύ φυσικού – υπερβατικού, θείου – 

ανθρώπινου, πολιτικού – κτηνώδους αφήνονται εντελώς ελεύθερες – πέρα από 

αιτιολογήσεις. Αρκεί απλώς να “ακούσουμε” και να αντιληφθούμε τι άλλες τάξεις 
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δυνατών σημασιών και εμπειριών που βασίζονται στη γλώσσα, που 

υποδηλώνονται από τη γλώσσα. Εάν ο θεός ενοικεί στη “στήλη σκόνης” ‘ή εάν η 

παραφορά στερημένης θηλυκότητας οδηγεί την Αντιγόνη έξω από την πολιτισμένη 

ανθρωπότητα, την καθιστά πιο πρωτόγονη από εκείνη. 

Κρέων: αντιλαμβάνεται μόνο ένα μετεωρολογικό φαινόμενο στη θύελλα. 

  Στη κραυγή της Αντιγόνης ακούει μόνο παιδαριώδη αρχαϊκότατα. 

Χορός: απόλυτα διχασμένος 

Φύλακας: αφήγηση: Με τη φορτισμένη αθωότητα  της αμεσότητάς της θέτει σε 

δοκιμασία Εμάς – Τον Κρέοντα – τους γέροντες. 

  Συγκρούσεις: 5  άνδρας – γυναίκα, ηλικιωμένοι – νέοι, κοινωνία.. – άτομο, 

ζωντανοί – νεκροί, άνθρωποι – θεός: δεν είναι διαπραγματεύσεις. – 

αλληλοπροσδιορίζονται.  

Οι αντιτιθέμενοι πόλοι μπορούν να αποκρυσταλλωθούν  μόνο με όρους 

εναντίωσης. Φτάνω στον εαυτό μου – το πρωταρχικό ταξίδι – σημαίνει 

αντιμετωπίζω πολεμικά τον “άλλον”. 

Οι οριακές συνθήκες του ανθρώπινου προσώπου, είναι οι συνθήκες που τίθενται 

από: το φύλο, την ηλικία, την κοινότητα, το χάσμα μεταξύ ζωής και θανάτου και το 

δυναμικό της αποδεκτής ή μη συνάντησης του υπαρξιακού με το υπερβατικό. 

Συναντώνται και συνταιριάζονται σε γειτνιάσεις αγάπης, συγγένειας, 

συλλογικότητας, ομαδικότητας, στοργικής ανάμνησης, λατρείας. 

Τρόποι αναπαράστασης των έσχατων οντολογικών διχασμών: η ερωτική πράξη, η 

κυψέλη των γενεών και της συγγένειας, η κοινωνική μονάδα, η παρουσία των 

θανόντων στον ιστό των ζώντων, οι θρησκευτικές πρακτικές. 

Οι σταθερές της σύγκρουσης και της οικειότητας είναι ίδιες  

1) Γέροι – νέοι = οι μεν αναζητούν στους δε τον πόνο της ανάμνησης και την

παραμυθία του μέλλοντος.

2) Η αναρχική εξατομίκευση  επιδιώκει την αλληλεπίδραση με τους

καταναγκασμούς του νόμου, της συλλογικής συνοχής μέσα στο πολιτικό σώμα.

3) Οι νεκροί κατοικούν στον κόσμο των ζωντανών και με τη σειρά τους περιμένουν

την επίσκεψη εκείνων.

4) Θεοί # άνθρωποι = η πιο επιθετικά αγαπητική μάχη.

5) Στη φυσική του ανθρώπινου Είναι, η διάσπαση είναι επίσης σύντηξη

441-581: και οι 5 σε δράση σε μία και μοναδική αναμέτρηση – ολότητα

μοναδική.

Κρέων # Αντιγόνη = Άντρας # Γυναίκα  / ζην εν τη πόλει
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Κρέων = άντρας ώριμος, στα πρόθυρα γήρατος. Οι επιταγές της εμμένειας του. 

Αντιγόνη = παρθενία της νεότητας, εξίσου απαιτητικό νύχτιο πλήθος νεκρών. 

Η μοιραία λογομαχία τους εξαρτάται από τη φύση της συνύπαρξης του ιδιωτικού 

οράματος // δημόσια ανάγκη,  Εγώ // κοινότητα. 

  Η Δομή της σύγκρουσης: οικουμενική και τοπική. 

Η ώριμη πολιτική αρρενωπότητα του Κρέοντα, η στράτευσή του σε μια ορθολογική 

εγκοσμιότητα και θεοκρατία = το μισό του δυνατού κόσμου // το άλλο μισό 

καθορίζεται από τη θηλυκότητα και τη νιότη της Αντιγόνης από τον “οργανισμό” και 

την ιδιωτικότητά της. Από τις ενοράσεις του υπερβατικού και τη γειτνίασή της με το 

θάνατο. 

  Η συνάντηση άντρας – γυναίκα: εμπεριέχει εν σπέρματι όλα τα δράματα: 

Απαράγραπτα ενωμένοι λόγω ανθρωπιάς + απαράγραπτα διαφορετικοί  Το 

φάσμα των διαφορών  ένα απαλότατο συνεχές. Πάνω σε ένα σημείο του 

συναντώνται για τον καθένα το μίσος και η αγάπη. Η αρχική πηγή του δραματικού 

 στο παράδοξο της σύγκρουσης, της αγωνιστικής παρανόησης στην ίδια τη 

γλώσσα: Τα ανθρώπινα όντα που χρησιμοποιούν  την “ίδια γλώσσα” είναι δυνατόν 

να εννοούν πράγματα εντελώς διαφορετικά και μάλιστα ασυμβίβαστα μεταξύ τους. 

– Οι άνδρες και οι γυναίκες χρησιμοποιούν πολύ διαφορετικά τις λέξεις.

Το πλέον συμπυκνωμένο δραματικό δεδομένο της εμπειρίας μας: η συνάντηση 

ενός άντρα και μιας γυναίκας. 

Π.χ. Αγαμέμνων – Κλυταιμνήστρα: “απομόνωση” των λέξεων που λένε, ψιθυρίζουν, 

εκτοξεύουν ο ένας καταπάνω στον άλλον, μας οδηγούν στην καρδιά της διχασμένης 

και πολεμικής καταστάσεώς μας. Απεικονίζουν την ενότητα αγάπης και μίσους: 

Άντρας – γυναίκα. 

Στιχ. 248, 319,375,: μόνο αντρικό χέρι μπορεί να σκόρπισε απαγορευμένο χώμα  

ψυχολογικό σκάνδαλο η παρουσία της Αντιγόνης – δέσμιας. 

484-597: η συμπυκνωμένη σφοδρότητα που προβάλλει ο Κρέων έναν 

προσβεβλημένο ανδρισμό. Η αρρενωπότητα της πράξης της Αντιγόνης, αμφισβητεί 

εκ βάθρων τον ανδρισμό του Κρέοντα. – Τρόμος και φόβοι ριζωμένοι στην ψυχή 

του Κρέων – κατηγορητήριο Αντιγόνης – η αχαλίνωτη νεανική της  θηλυκότητα – 

Αντιγόνη = μια ατίθαση φοραδίτσα – ουκ άρξει γυνή. – 

Στιχ. 677-80: το κέντρο της επιχειρηματολογίας – εμείς – (όλοι οι άντρες) “πρέπει να 

υπερασπιστούμε την τάξη, πρέπει να υποστηρίξουμε όλα τα μέτρα που παίρνονται 

προς υποστήριξιν της τάξης” – Η καθολική εμβέλεια και η βαρύτητα του “κοσμικού”. 

# Η θηλυκότητα ενσαρκώνει το άμορφο, το νύκτιο, το άναρχο. Προκαλεί την έλλογη 
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κοσμολογία = η ευνομούμενη πόλις. Άρα φυσικότερο να πέσεις από χέρι ανδρός 

παρά να ηττηθείς, ή να βρεθείς υπό την εξουσία μιας γυναίκας. 

Η ρητορική του Κρέοντα πομπώδης: τον βαρύνουν υπερβολές φόβου και απειλής. 

Εκχυδαΐζεται στη λογομαχία με τον Αίμονα. – Επαίσχυντο να κάνεις σύμμαχό σου 

γυναίκα, στους αγώνες της δημόσιας πολιτικής πράξης – να τεθείς υπό τις διαταγές 

της – “υπόδουλο πράγμα”. Χάνεται η αξιοπρέπεια του ανδρός. – “Κι αλλού χωράφια 

για όργωμα”. = Άροτρο + θηλυκή γη  Η ανθρώπινη ζωή έχει ανάγκη και από τα 2. 

Αντιγόνη ταφικές τελετουργίες – γυναικείο καθήκον + πολιτική πράξη – ως άντρας 

δημόσια αγωνιστική – Δεν είχε άλλη επιλογή – όλοι άνδρες νεκροί. Οιδίπους, 

Πολυνείκης, Ετεοκλής. 

Ισμήνη – ολότελα θηλυκό ον. 

Αντιγόνη: Αντίβαρο στον τάφο είναι το νυφικό κρεβάτι και του τοκετού. Ο ελεύθερα 

επιλεγμένος θάνατος είναι αρχέγονα θηλυκή απάντηση στη φλύαρη απανθρωπιά ή 

την αμβλυμμένη αντίληψη των ανδρών. 

Ω της Ιλιάδας: γέρος = τιμή και υπόληψη και αδύναμος, ανάπηρος πολιτικά, 

σεξουαλικά  κατάρρευση, εμπαιγμός νεότητα # γήρας = Αντιγόνη, Αίμων # 

Κρέων, χορός 

Αντιγόνη: άγριο, άξεστο γέννημα ενός άγριου πατέρα – Οιδίπους παρών. 

Ο θάνατος Αντιγόνης, Αίμονα (αθέλητα) απορρέουν από μιαν απόλυτη αντίληψη 

της κυριαρχίας του νόμου και την πατριωτική ευσέβεια, που τιμά τον ήρωα 

προστάτη και ατιμάζει τον επιτιθέμενο προδότη. 

Τα γερόντια που διευθύνουν τα  κράτη και διοικούν τους στρατούς, στέλνουν ανά 

τους αιώνες τους νέους στον τάφο. 

Θέμις – Δίκη – Νόμος. / θέμις – Έρις = σφοδρή μάχη. – Δίκη = Έμψυχη Δικαιοσύνη 

9παιδί του χρόνου) – Νόμος = ο πλέον κοσμικός = η έκφραση στο επίπεδο των 

θνητών και του κόσμου, της κοσμολογίας της τάξης και της δέουσας πορείας των 

πραγμάτων που βρίσκονται στη φύλαξη της Θέμιδος. 

Κρέων – Αντιγόνη: Η πολεμική επικεντρώνεται στην Δίκη και στο Νόμο. 

Καμιά δυνατότητα καρποφόρου διαλόγου μεταξύ μιας – ηθικής συνείδησης – και 

της ηθικότητας του κράτους. 

Διάλογος  μη επικοινωνίας. 

Είναι ένας κόσμος έξω από τον πολιτικό χρόνο, στον οποίον οι ανύπαντροι και οι 

άτεχνοι αισθάνονται μυστηριωδώς σαν το σπίτι τους. 
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ΧΟ: στην πάροδο και τα 5 στάσιμα γίνεται πιεστικότερη η αβεβαιότητα ως προς τα 

ζητήματα της συνείδησης και του κράτους, του ατόμου και της πόλεως, της φύσης 

και της ιστορίας. 

“Πολλά τα δεινά” : Μια αδιάκοπη ταλάντευση μοναξιά // κοινότητα. Όλες οι 

αμφισημίες επιλύονται με την επινόηση της γλώσσας. Από τη γλώσσα  σκέψη 

κράτος. Η “εν πόλει, τάξη” εξημερώνει, παγιδεύει την κληρονομιά μοναχικότητας, 

οργανικής αγριότητας και ελευθερίας του ανθρώπου. Η πολυμήχανη πανουργία 

του, η οξύνοια  αντιτιθέμενες ανάγκες και παρορμήσεις  να επιλέξει το κακό, 

την αυτοκαταστροφή του. 

Οι κύριοι όροι του έργου:  Νόμος – Δίκη – Θεοί  ο υψίπολις # ο άπολις. 

 Η εστία – ο οίκος είναι αρχαιότερος οικογενειακός τόπος από την πόλιν. 

Ποιον λοιπόν να κρατήσουμε μακριά από την εστία μας; Τον Κρέοντα; ή την 

Αντιγόνη; Ποιος από τους 2 είναι αληθινά ο άπολις; 

Ο Έρως: γεννήτορας της μανίας και της έριδας. 

Με ποιους τρόπους συνδέεται η παντοδυναμία του Έρωτα εντός των ορίων του 

ζωντανού κόσμου, με τη σύγκρουση ανάμεσα στη συνείδηση και το κράτος, στο 

εγώ της ατομικής προσωπικότητας και τα δίκαια της πόλης; 

Οι Θηβαίοι γέροντες μέθυσαν από ελπίδα. Δραματική παρανόηση και ειρωνεία. Η 

ωδή πλημμυρίζει από χαρά # ενώ # επίκειται συμφορά. Αλλά ο χορός έχει 

επίγνωση του πεπρωμένου που θα ξεσπάσει τώρα πάνω στον Κρέοντα και στους 

τραγικούς τους αντίπαλους. Αλλά διθυραμβική μανία, έκσταση.  

Τελετουργικό εικόνες – αναφορές λιτανείας θέτουν τη γλώσσα “εκτός εαυτής” σε 

μια άγρια σαφήνεια τόνων και χειρονομιών. – Διόνυσος = κύριος των νυχτερινών 

κραυγών. υποβάλει τη νυχτερινή οδύνη της Αντιγόνης ή το χαιρετισμό στην αυγή. 

Ο χορός καλεί το Διόνυσο να έλθει στη Θήβα. Οι κινήσεις του μιμούνται το γιγαντιαίο 

βηματισμό αυτής  της παλιννόστησης. Τα επιφάνεια του δυνατού μπορούν να 

φέρουν την κάθαρση αλλά και την καταστροφή. 

Η κοσμολογία του 5ου στάσιμου = η κοσμολογία ηρακλείτειας φωτιάς. 

Περιορισμοί της πόλης / του κράτους / του ανθρώπου # παλιννόστηση του Θεού. 

Σοφοκλής : Μας εκπαιδεύει να αισθανθούμε και να κατανοήσουμε έναν 

συγκεκριμένο τρόμο.: Η συναίσθηση του πόσο εύθραυστοι είναι οι ανθρώπινοι 

δεσμοί.  Οι πηγές της απειλής είναι 3 : 

α) Η ζωώδης φύση του ανθρώπου. β) Οι παρεμβάσεις του θεϊκού στοιχείου ( η 

έλευση του θεού στην πόλη = ολέθρια εύνοια – Υπερβολικά εύθραυστος ο ιστός των 

ανθρώπινων θεσμών για ν’ αντέξει τους επισκέπτες. γ) Η πολιτική αρετή  
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κλίση του ανθρώπου προς τη δράση (συνειδητοποίηση πως η υπεροχή πηγάζει 

από τη δράση  ύβρις. Το εύθραυστο απειλούμενο από τα μέσα και από τα έξω 

θαύμα του να είσαι πολιτισμένος. Πόσο εύκολο είναι να υποβιβαστεί ο άνθρωπος 

σε κάτι λιγότερο από τον εαυτό του ή να εξαρθεί σε κάτι περισσότερο. Δυο κινήσεις 

εξίσου μοιραίες για την δίκαιη ταυτότητα και πρόοδό του. Η πόλη: τελικό 

αναπόδραστο πρόβλημα: Εάν μπορεί να περιλάβει στους κόλπους  της και τον 

Κρέοντα και την Αντιγόνη ή μόνο τον ένα από τους δύο. Τελικά – εάν μπορεί, εάν 

πρέπει να συμπεριλάβει οποιονδήποτε από τους δύο. Εάν όχι, τότε πώς να ελέγξει 

ο άνθρωπος τα όρια της κατάστασής τους τα “όρια της πόλεως” και πώς θα 

φιλοξενήσει τους θεούς; Σοφοκλής: Δεν υπάρχει καμιά λύση σ’ αυτό το πρόβλημα. 

 Η ευσέβεια του Σοφοκλή δεν είναι η ευσέβεια ενός ανέφελου ανθρωπισμού. Πίσω 

από την Αντιγόνη καπνίζουν οι άσβηστες στάχτες της Τροίας. 

Αυτή η τραγωδία είναι γεμάτη θάνατο. Όλες οι σημαντικές πράξεις γίνονται υπό την 

πίεση των νεκρών. Το κυριολεκτικό πλαίσιο της Αντιγόνης είναι ένα πεδίο μάχης 

στρωμένο με  νεκρούς. Η άμεση αιτία του δράματος το πτώμα του Πολυνείκη. Ο 

νεκρός Οιδίπους επισκιάζει τα συμβάντα από την αρχή. Οι περιπλοκές σύρουν τους 

νεκρούς ολοένα και πιο κοντά στη σφαίρα των ζωντανών. Με το διάταγμα του 

Κρέοντα κάνει την είσοδο του ο θάνατος στο έργο ως αντικειμενικός – συμβολικός 

άξονας και ως συσπειρωμένο ελατήριο μιας επικείμενης τραγωδίας. Η Αντιγόνη 

αξιώνει πρόωρα για τον εαυτό της το αλάθητο του θανάτου. Ο Κρέων που αρνήθηκε 

την ταφή στον Πολυνείκη  απαγορεύεται και στον ίδιο η είσοδος στον οίκο των 

νεκρών  Ισορροπία στις συμφορές. 

Άξονας αναμέτρησης: Συνδέει ανθρώπους + θεούς. Βωμός = θρησκευτική διάσταση 

η πρώτη ύλη τους. = η λογική του υπερφυσικού. 

Σοφοκλής: εγγύτητα θεών  ιδιωτική συνείδηση. Αιμομιξία Οιδίποδα = αιμομιξία 

επικοινωνίας θεών – ανθρώπων. Σοφόκλεια τραγωδία: Ο “κρυμμένος Θεός” 

κεντρικός παράγων της δράσης. Η ταφή αποτέλεσμα θείας βούλησης ή θείας 

πράξης; Κρέων – Δίας = σχέση ωφελιμιστικής αμοιβαιότητας. 

Τα πρόσωπα του δράματος κρατούν τους θεούς σε απόσταση. # Τα χορικά 

εκλιπαρούν και κρατούν πιθανή την έλευση του θείου. Η έλευση γίνεται σιγά σιγά 

αισθητή στους ανθρώπους, καθώς οι πράξεις των πρωταγωνιστών ξεφεύγουν από 

κάθε έλεγχο. Ανεπάρκειες ευμένειας: Αντιγόνη = ηθικός μονισμός, Κρέων = 

εκλεκτική και αυταρχική επίσημη εκκλησία οδηγούν στο 4ο στάσιμο =  ο μοιραίως 

άξονας γύρω από τον οποίο κινείται το έργο – Εμφανίζεται η καταστροφική 

οικειότητα ανθρώπων – θεών. Η τρομακτική – αλλόκοτη δύναμη της μοίρας 
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(πεμπτουσία της οπτικής και τέχνης του Σοφοκλή) δεν λογαριάζει καμιά υψηλή 

καταγωγή – ούτε καν αυτούς που έχουν θεία προέλευση # Πάνω σ’ αυτούς 

συγκεντρώνει όλη της τη φρίκη. 

Αντιγόνη – απαρνήθηκε τον Έρωτα # στείρα αγνότητα ηθικής βούλησης. 

Χορός – αποκορυφωμένη μανική αντίληψη, χορεύει 3 τρομακτικούς μύθους  

μοιραία συνάντηση θεών – ανθρώπων, την ερωτική. 

Το αίμα της θυσίας τραβάει προς το φως τις ψυχές των νεκρών (όπως  το μέλι τις 

μέλισσες). Η αναπαράσταση των συγκρούσεων στο θέατρο έλκουν τους θεούς – 

τον Διόνυσο  Αυτό είναι η αττική τραγωδία. Οι Θεοί παρόντες στην απαγγελία και 

τη μίμηση του μύθου. Ο Διόνυσος επιστρέφει στη Θήβα με την επίκληση του χόρου, 

αλλά και ενδεδυμένος το ίδιο το έργο, τους τρόμους και τις απαιτήσεις που μας 

επιβάλλει η Αντιγόνη. 

Οι υπερφυσικές δυνάμεις συρρέουν στην πόλη – (πουλιά έξαλλα – ιεροί οιωνοί) Οι 

σπασμωδικές διάχυτες αιτιότητες ανθρώπων  ακαριαία, αμείλικτη συμμετρία. Τα 

όρνια και τα  σκυλιά που Κρ. Διέταξε να καταβροχθίσουν το μισητό Πολυνείκη # 

τώρα μιαίνουν την πόλη με αισχρά περιττώματα. – Η φωτιά που δεν άναψε για το 

γιο του Οιδίποδα, τώρα δεν ανάβει ούτε στους βωμούς. 

Κρέων: Πρέπει να παλέψει με την κατάργηση του συμβολαίου δημόσιας ευσέβειας.

– Ζεύς, Διόνυσος, Ήφαιστος, Πλούτων είναι παντού στην πόλη του ανθρώπου. Η

παρουσία τους εκτείνει το νόημα των διαδοχικών καταστροφών. 

Οι θεοί καταφθάνουν # ο πολιτισμός και ο ιστός του ορθού λόγου υποκύπτει. 

Άντρας # γυναίκα, γέροι # νέοι,  κοινωνία # άτομο, ζώντες # νεκροί, θεοί # θνητοί. Α 

χρονικότητα αυτής της αναγκαίας και ανεπίλυτης σύγκρουσης. Η πορεία της 

Αντιγόνης προς το θάνατο = έργο μέσα στο έργο.  

4ο επεισόδιο  θρήνος Αντιγόνης (κομμός) – αντιστικτικές του Χορού – Ωμή 

παρέμβαση του Κρέοντα (στιχ. 883) – Τελικός λόγος Αντιγόνης (Ρήση) (στιχ. 891 – 

923) – σύντομη επίκληση. – Η ιεροτελεστία του θανάτου του. 

  Εκτάσεις ανάμεσα: οργανική συλλογικότητα # μοναχικότητα ατόμου, 

ενσωματωμένες στην ίδια τη δομή των Ελληνικών τραγικών μορφών. 

Κομμός  θρηνητικές τελετές  μιμητική υπόμνηση της μοίρας του ήρωα  στις 

ρίζες του δράματος. – Αλληλεπίδραση ανάμεσα: κοινότητα χορού ανάδυση 

ατομικού χαρακτήρα. 

Σοφοκλής – Ο μεγάλος δάσκαλος της μοναχικότητας. 
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Το έγκλημα κατά της ζωής: Η Αντιγόνη ζωντανή στο σκοτάδι # Ο Πολυνείκης 

νεκρός στο φως του ήλιου. – Ο Κρέων έχει μιάνει και το φως και το σκοτάδι, τη μέρα 

και τη νύχτα. Ο θάνατος και ο ήλιος δεν μπορούν να αντικρύσουν ο ένας τον άλλον. 

Προοπτική η δολοφονία της ίδιους της ζωή, από την πολιτική των ζωντανών. Δεν 

είναι το φως που ακούμε να ουρλιάζει διασχίζοντας τις χιλιετίες, είναι το σκοτάδι. 

  Επειδή οι ελληνικοί μύθοι κωδικοποιούν ορισμένες πρωταρχικές βιολογικές και 

κοινωνικές αντιπαραθέσεις και αντιλήψεις του Εγώ στην ιστορία του ανθρώπου, 

διαρκούν ως ζωντανή κληρονομιά στη συλλογική μνήμη και αναγνώριση.  

Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι φαντάζονται, σκέφτονται, ζουν νέες “Αντιγόνες” το ίδιο 

θα συμβαίνει και αύριο.   
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