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I. Το δράμα 
 

Προέλευση 
Το δράμα είναι μια σύνθετη ποιητική δημιουργία που 

αποτέλεσε την ύψιστη πνευματική έκφραση των κλασι-
κών χρόνων. Στο ποιητικό αυτό είδος χρησιμοποιήθη-
καν στοιχεία από το Έπος και τη Λυρική ποίηση, ενώ 
κατά την παρουσίασή του ενώπιον του κοινού  
συνόδευαν τον λόγο η μουσική και η όρχηση· γιατί το 
δράμα δεν προοριζόταν για μια απλή απαγγελία αλλά 
για παράσταση ενός συγκλονιστικού γεγονότος, που 
εξελισσόταν σαν ζωντανή πραγματικότητα μπροστά 
στους θεατές. 

Το δράμα προήλθε από τα θρησκευτικά δρώμενα και 
συνδέθηκε εξαρχής με τη λαμπρότερη εορτή του Διονύ-
σου, τα Μεγάλα Διονύσια, που είχαν κυρίαρχη θέση στο 
αθηναϊκό εορτολόγιο. Οι πρόγονοί μας από πολύ παλιά 
είχαν δώσει στις θρησκευτικές εκδηλώσεις τους δρα-
ματικό χαρακτήρα (δηλ. μορφή παράστασης): στο Άρ-
γος και στη Σάμο αναπαριστούσαν τους γάμους του Δία 
και της Ήρας, στην Κρήτη τη γέννηση του Δία, στους 
Δελφούς έφηβοι παρίσταναν τον αγώνα του Απόλλωνα 
με τον δράκοντα· ακόμα και στα Ελευσίνια μυστήρια 

ονόμαζαν τις μυστικές ιεροτελεστίες δρώμενα. Στις τε-
λετές όμως του Διονύσου τα δρώμενα ήταν λαμπρότε-
ρα και πιο επίσημα. 

Ο Διόνυσος, ως θεός του αμπελιού και του κρασιού, 
προσωποποιούσε τον κύκλο των εποχών του έτους, τη 
διαδικασία της σποράς και της βλάστησης, τη γονιμο-
ποίηση των καρπών και γενικά όλες τις μυστηριώ- 
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δεις παραγωγικές δυνάμεις της φύσης. Αυτόν τον αδιά-
κοπα επαναλαμβανόμενο κύκλο της ζωής και του θανά-
του οι λατρευτές του Διονύσου τον είχαν συνδέσει με τη 
γέννηση του θεού, τη δράση του, τον θάνατο και την 
επαναφορά του στη ζωή. Φαντάζονταν ακόμα τον θεό 
να κυκλοφορεί ανάμεσα στους ανθρώπους, μαζί και με 
τους τραγόποδες ακολούθους του, τους Σατύρους, και 
να παρακινεί όλους να ξεχάσουν τις έγνοιες της ζωής 
και να παραδοθούν στο γλεντοκόπι και στη χαρά. 

Κατά τις τελετές του Διονύσου οι οπαδοί του 
λάτρευαν τον θεό σε κατάσταση ιερής μανίας, άφθονης 
οινοποσίας, πολλών αστεϊσμών και έξαλλου ενθουσι-
ασμού. Ουσιώδες γνώρισμα των λατρευτικών τους εκ-

δηλώσεων ήταν η έκσταση, η συναισθηματική μέθη, 
που τους ταύτιζε με άλλα πρόσωπα, τους Σατύρους, και 
τους μετέθετε σε μια κατάσταση θεϊκή. Για την επιτυχία 
της έκστασης οι πιστοί μεταμφιέζονταν. Τυλίγονταν με 
δέρματα ζώων, άλειφαν το πρόσωπό τους με το κατα-

κάθι του κρασιού (τρυγία) ή το σκέπαζαν με φύλλα δε-
ντρων, φορούσαν στεφάνια από κισσό, πρόσθεταν ου-
ρές, γένια ή κέρατα, όπως και οι ακόλουθοι του θεού. 

Σ’ αυτές τις μεταμφιέσεις των εορταστών του Διονύ-
σου έχει την αφετηρία του το δράμα, γιατί και τα πρό-
σωπα του δράματος μεταμφιέζονταν, για να υποδυθούν 
τους ήρωες του έργου. Τα στάδια, βέβαια, της μετάβα-
σης από τις θρησκευτικές τελετές στο δράμα δεν είναι 
γνωστά· ο Αριστοτέλης όμως μας πληροφορεί πως οι 
πρωτοτραγουδιστές των χορικών ασμάτων προς τιμή 
του Διονύσου έδιναν αφορμές για δραματικές παρα-

στάσεις (Ποιητική, 1449 a14). 
Όταν ο Πεισίστρατος ίδρυσε ιερό προς τιμή του Διο-

νύσου στα ΝΑ της Ακρόπολης (όπου σήμερα τα ερεί-
πια του διονυσιακού θεάτρου), μετέφερε σ’ αυτό από τις 
Ελευθερές της Βοιωτίας το ξύλινο άγαλμα του Διο- 
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νύσου του Ελευθερέως και οργάνωσε λαμπρές εορτές. 
Σ’ αυτό τον χώρο ο Θέσπης, από την Ικαρία της Αττικής 
(σημερινό Διόνυσο), δίδαξε για πρώτη φορά δράμα, 
στα μέσα της 61ης Ολυμπιάδας, δηλ. το 534 π.Χ. Έκτο-
τε το δράμα σταδιακά τελειοποιήθηκε, γιατί η εξέλιξή 
του συνέπεσε με τον πλούτο και το μεγαλείο της Αθή-
νας. 

 

Χρόνος των παραστάσεων 
Οι δραματικές παραστάσεις επικράτησε να γίνονται κα-
τά τις εορτές του Διονύσου, ώστε να συνδέονται με τη 
θρησκευτική τους προέλευση. Οι εορτές αυτές στην Ατ-
τική ήταν τέσσερις: 

• Τα Μεγάλα ή ἐν ἄστει Διονύσια· τελούνταν τον αττικό 
μήνα Ελαφηβολιώνα (μέσα Μαρτίου-Απριλίου). Ήταν η 
λαμπρότερη εορτή του Διονύσου· η διάρκειά τους ήταν 
έξι μέρες και παρουσιάζονταν σ’ αυτή νέα δράματα. 

• Τα Μικρά ή κατ’ ἀγρούς Διονύσια· εορτάζονταν τον 
μήνα Ποσειδεώνα (μέσα Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου) και 
παρουσιάζονταν σ’ αυτά επαναλήψεις των επιτυχημέ-

νων δραμάτων. Ονομαστά ήταν τα κατ’ ἀγρούς Διο-
νύσια, που εορτάζονταν στο περίφημο Διονυσιακό θέ-
ατρο του Πειραιά 

• Τα Λήναια, που εορτάζονταν τον μήνα Γαμηλιώνα 
(μέσα Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου)· στη διάρκεια της εορ-
τής παριστάνονταν νέες τραγωδίες και κωμωδίες. 

• Τα Ἀνθεστήρια, που εορτάζονταν τον μήνα Ανθεστη-
ριώνα (μέσα Φεβρουαρίου-Μαρτίου). Ήταν εορτή της 
ανθοφορίας στην αρχή της Άνοιξης. Παλαιότερα δε γί-
νονταν δραματικοί αγώνες· πολύ αργότερα προ-
στέθηκαν και αυτοί ως μέρος της εορτής. 

Απ’ όλες τις εορτές του Διονύσου η πιο επίσημη ήταν 
τα Μεγάλα Διονύσια. Την εποπτεία τόσο της εορτής 
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όσο και των δραματικών αγώνων είχε τότε ο Επώνυμος 
Άρχων. 

 
Είδη του δράματος 
Τρία είναι τα είδη του δράματος: η τραγωδία, η κωμω-
δία και το σατυρικό δράμα. 

  • Το σατυρικό δράμα. Χαρακτηρίστηκε ως παίζουσα 
τραγωδία· ήταν δηλαδή ένα ευχάριστο λαϊκό θέαμα που 
διατηρούσε τα εξωτερικά γνωρίσματα της τραγωδίας, 
αλλά σκοπό είχε μόνο να προκαλέσει το γέλιο και όχι 
να διδάξει, όπως η τραγωδία και η κωμωδία. Στο σατυ-
ρικό δράμα οι θεατές ξανάβρισκαν τους Σατύρους (από 
αυτούς και η ονομασία) και τον γέροντα Σειληνό, που 
αποτελούσαν τον χορό, κι έτσι ικανοποιούσαν την ευ-
λάβειά τους προς τις θρησκευτικές παραδόσεις. 

Οι ποιητές που συμμετείχαν στους δραματικούς αγώ-
νες έπρεπε να παρουσιάσουν, μαζί με τις τρεις τρα-
γωδίες, και ένα σατυρικό δράμα, ώστε να τελειώνουν οι 
παραστάσεις με ένα θέαμα εύθυμο και ανακουφιστικό. 

• Η κωμωδία. Και η κωμωδία, όπως και τα άλλα δύο 
είδη του δράματος, προήλθε από τις Διονυσιακές εορ-
τές. Οι κωμικοί ποιητές επιδίωκαν να γελοιοποιούν 
πρόσωπα και καταστάσεις, ώστε μέσα από τη φάρσα, 
το γέλιο και την ευθυμία να ασκούν την κριτική τους. Τα 
πρόσωπα των κωμωδιών ήταν σύγχρονα και αντι-
προσώπευαν καταστάσεις –πολιτικές, κοινωνικές, ηθι-
κές– που έβλαπταν ή ήταν επικίνδυνες για την πόλη. 
Έτσι η κωμωδία αντλούσε τα θέματα από την καθη-
μερινή ζωή, αλλά συχνά τα «έντυνε» με μύθους ή κα-
τασκεύαζε πλαστές εικόνες, που, με το υπερβολικό και 
το γελοίο, είχαν σκοπό να τέρψουν αλλά και να διορ-
θώσουν τα «κακώς κείμενα». 
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II. Η τραγωδία 
 

Γένεση 
Ο Αριστοτέλης συνδέει την τραγωδία με τον διθύραμβο, 

ένα χορικό άσμα που χαρακτηρίστηκε διονυσιακό. Κα-

τά τον Σταγειρίτη φιλόσοφο, η τραγωδία προήλθε ἀπό 
τῶν ἐξαρχόντων τόν διθύραμβον, δηλαδή από τους 
πρωτοτραγουδιστές των διθυραμβικών χορών. 

Η λέξη τραγωδία έχει αβέβαιη προέλευση. Οι δύο 
γνωστές απόψεις, ότι δηλαδή τραγωδία σημαίνει : 1) 

ᾠδὴ τῶν τράγων = χορικό άσμα των λατρευτών του 
Διονύσου που φορούσαν δέρματα τράγων ή 2) χορικό 
άσμα σε διαγωνισμό, όπου το βραβείο για τον νικητή 
ήταν τράγος, θεωρούνται αυθαίρετες και χωρίς ισχυρή 
επιστημονική στήριξη. 

Σταθμό στην εξέλιξη του διθυράμβου σημείωσε ο Α-
ρίων από τη Μήθυμνα της Λέσβου, που είχε εγκατα-
σταθεί στις αρχές του 6

ου
 αι. π.Χ. στην αυλή του Περι-

άνδρου, τυράννου της Κορίνθου, πιθανότατα για να ε-
νισχύσει τη διονυσιακή λατρεία. Ο Αρίων διαμόρφωσε 
καλλιτεχνικά τον διθύραμβο, συνθέτοντας τους στίχους 
και τη μουσική. Το περιεχόμενό του ήταν στην αρχή 
σχετικό με τους μύθους του Διονύσου, αργότερα όμως 
και με άλλα μυθικά πρόσωπα ή ήρωες. Τους διθυράμ-
βους του Αρίωνα εκτελούσε χορός 50 ανδρών, τον ο-
ποίο ασκούσε ο ίδιος ο ποιητής. Ο χορός αυτός, τρα-
γουδώντας τον διθύραμβο με τη συνοδεία κιθάρας, 

ὠρχεῖτο, δηλαδή έκανε χορευτικές κινήσεις γύρω από 
τον βωμό του Διονύσου. Ο Αρίων θεωρείται και 

εὑρετής τοῦ τραγικοῦ τρόπου, που σήμαινε ένα είδος 
μουσικής, το οποίο τραγουδούσαν οι χορευτές μεταμ-
φιεσμένοι σε τράγους, δηλαδή σατύρους. 

Το μεγάλο βήμα πάντως από τον διθύραμβο στην 
τραγωδία έγινε στην Αττική. Ο Αρίων είχε παρουσιάσει 
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βέβαια τον εξάρχοντα του διθυράμβου, αλλά δεν του εί-
χε δώσει ανεξάρτητο ρόλο από τον χορό. Σ’ αυτήν την 
καινοτομία προχώρησε ο Θέσπης στα μέσα του 6ου αι. 
π.Χ. Σύμφωνα με έμμεσες πληροφορίες (αγγειογραφίες 
και κάποια μαρτυρία που αποδίδεται στον Αριστοτέλη), 
ο Θέσπης ξεχώρισε οριστικά τον εξάρχοντα (πρωτο-
τραγουδιστή - υποκριτή) από την ομάδα - χορό. Αυτόν 
τον εξάρχοντα-υποκριτή τον ταύτισε πλέον με το πρό-
σωπο που υποδυόταν. Αλλά και οι λόγοι του υποκριτή, 
στον διάλογό του με τον χορό, ήταν στίχοι που απαγ-
γέλλονταν και δεν ήταν όμοιοι με εκείνους της μελωδίας 
του χορού. Οι στίχοι αυτοί αποτέλεσαν τα πρώτα θεα-
τρικά στοιχεία, γιατί με την παρεμβολή τους ανάμεσα 
στα χορικά κομμάτια διευκόλυναν την παρουσίαση του 
μύθου, μέσα από διάλογο και αφήγηση. 

Ο ίδιος ποιητής φαίνεται ότι ενθουσίασε με τις καινο-
τομίες του τον λαό και, παρά τις αντιδράσεις του γέρο-
ντα πια Σόλωνα, που θεωρούσε τις παραστάσεις ψευ-
δολογίες, δημιούργησε έναν μικρό θίασο, το γνωστό 

ἅρμα Θέσπιδος, με τον οποίο περιόδευε στα χωριά της 
Αττικής και έπαιρνε μέρος στις ανοιξιάτικες Διονυσιακές 
γιορτές. 

Όσο τα διαλογικά-θεατρικά στοιχεία, με τον καιρό, έ-
πιαναν μεγαλύτερη έκταση, τόσο περιοριζόταν και ο 
ρόλος του χορού, μέχρι που κατέληξε να τραγουδάει 
άσματα άσχετα με τον Διόνυσο. Όταν και οι υποθέσεις 
των έργων έπαψαν πια να έχουν άμεση σχέση με τον 

Διόνυσο (ήταν δηλαδή απροσδιόνυσες), σταμάτησαν 
και οι άντρες του χορού να μεταμφιέζονται σε σατύ-
ρους. Έτσι η τραγωδία έπαιρνε με την πάροδο του 
χρόνου την οριστική της μορφή ως θεατρικό είδος. 
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Ορισμός 

Ο Αριστοτέλης στην Ποιητική του (1448b-24 κ.ε) δίνει 

τον ακόλουθο ορισμό της τραγωδίας : Ἔστιν οὖν τρα-

γωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας, μέγε-
θος ἐχούσης, ἡδυσμένῳ λόγῳ, χωρὶς ἑκάστῳ τῶν 
εἰδῶν ἐν τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι’ ἀπαγγελίας, 
δι’ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων 
παθημάτων κάθαρσιν. 

Σύμφωνα με τον ορισμό, η τραγωδία είναι απομίμηση 
μιας σοβαρής και με αξιόλογο περιεχόμενο πράξης· εί-
ναι αναπαράσταση της πραγματικότητας, όχι όμως 
πιστή και δουλική αλλά ελεύθερη και δημιουργική, με 

τάση εξιδανίκευσης. Ο χαρακτηρισμός τελεία δηλώνει 
πως η υπόθεση της τραγωδίας έχει αρχή, μέση και τέ-
λος, ενώ το μέγεθός της έχει τέτοια έκταση, ώστε να 
μπορεί ο θεατής να έχει πλήρη εποπτεία, σαφή αντίλη-
ψη και του συνόλου του έργου και των επιμέρους. Εξάλ-

λου η μίμηση γίνεται με λόγο ἡδυσμένο, που έχει δη-
λαδή ρυθμό, αρμονία και μελωδία· όμως αυτά τα στοι-
χεία δε διασκορπίζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλο το 
έργο, αλλά όπου ταιριάζει το καθένα. Χαρακτηριστικό 
γνώρισμα της τραγωδίας είναι η δράση. Οι υποκριτές 
δεν απαγγέλλουν απλώς, αλλά μιμούνται τους ήρωες 
του έργου τους οποίους υποδύονται. Όπως ερμηνεύει 
εύστοχα ο T.S. Eliot, «πίσω από τον τραγικό λόγο 
βρίσκεται η δραματική ενέργεια, η χροιά της φωνής, το 
ανασηκωμένο χέρι ή ο τεντωμένος μυς, και η ιδιαίτερη 
συγκίνηση». 

Σκοπός της τραγωδίας είναι να οδηγήσει τον θεατή, 

μέσα από τον ἔλεο και τον φόβο, στην κάθαρση –έναν 
όρο δύσκολο που έχει απασχολήσει επί αιώνες τους 
ερμηνευτές. Κατά τον Αριστοτέλη, ο φόβος και ο έλεος 

(συμπάθεια), αποτελούν την οἰκεία, τη χαρακτηριστική 
ηδονή, που προκαλεί η τραγωδία. Οι θεατές συμμετέ- 
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χουν λογικά και συναισθηματικά στα δρώμενα, γι’ αυτό 
και συμπάσχουν με τους ήρωες, οι οποίοι συγκρούο-
νται συνήθως με τη Μοίρα, εξαιτίας κάποιου λάθους,και 
συντρίβονται. Κατά την επικρατέστερη ερμηνεία, με την 
κάθαρση, την οποία προκαλεί η τραγωδία ως έργο τέ-
χνης, οι θεατές ανακουφίζονται και ηρεμούν ψυχικά, 
γιατί διαπιστώνουν είτε την ηθική νίκη του τραγικού 
ήρωα ή την αποκατάσταση της ηθικής τάξης. Γενικότε-
ρα οι θεατές, καθώς ζουν έντονα τον ανθρώπινο μύθο 
μέσα στο τραγικό μεγαλείο του έργου, λυτρώνονται, με 
τη μαγεία της τέχνης, και γίνονται ελεύθεροι και ανώτε-
ροι άνθρωποι. 
 

Κατά ποσόν μέρη 
Ο Αριστοτέλης περιγράφει και την τυπική διάρθρωση 
μιας τραγωδίας. Τα μέρη, στα οποία χωρίζεται, τα ονο-

μάζει κατά ποσόν, για να τα ξεχωρίσει από τα κατά  
ποιόν, τα οποία είναι αποτέλεσμα αναλύσεως του έρ-
γου. Η τραγωδία είναι σύνθεση επικών και λυρικών 

στοιχείων τα οποία είναι ευδιάκριτα. Το επικό στοιχείο 

(διάλογοι-αφήγηση) αποτελούν ο πρόλογος, τα 

ἐπεισόδια και η ἔξοδος, ενώ το λυρικό (χορός) η 

πάροδος και τα στάσιμα. 

Ο πρόλογος έχει τη μορφή μονολόγου ή διαλόγου, 
ενώ στα παλαιότερα έργα, ιδίως του Αισχύλου, δεν υ-
πάρχει πρόλογος, αλλά η τραγωδία αρχίζει από την 
πάροδο. Με τον πρόλογο, που σημαίνει τον πρώτο λό-
γο του ηθοποιού, οι θεατές εισάγονται στην υπόθεση 
της τραγωδίας. 

Τα επεισόδια είναι αντίστοιχα με τις σημερινές πρά- 
ξεις και παρεμβάλλονται μεταξύ των χορικών. Ο ρόλος 
των επεισοδίων είναι πολύ σημαντικός, γιατί αυτά α-
ναπτύσσουν και προωθούν τη σκηνική δράση  
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μέσα από τις συγκρούσεις των προσώπων. 

Η έξοδος είναι το τελευταίο μέρος της τραγωδίας· αρ-
χίζει ύστερα από το τελευταίο στάσιμο και κλείνει με το 
εξόδιο άσμα του χορού. 

Στο επικό μέρος της τραγωδίας οι υποκριτές διαλέγο-

νται είτε με συνεχείς λόγους είτε με στιχομυθίες, δη-
λαδή στίχο με στίχο. Και όταν η ένταση του διαλόγου 
κορυφωθεί, τότε και ο στίχος κόβεται σε δύο ή σε τρία 

μέρη, τις αντιλαβές. Μάλιστα στον διάλογο συμμετέχει 
πολλές φορές και ο κορυφαίος του χορού. Εξάλλου στο 
μέρος αυτό της τραγωδίας το συνηθέστερο μέτρο είναι 
το ιαμβικό τρίμετρο

1
 ή σπανιότερα το τροχαϊκό τετρά-

μετρο και  
 
 
 
 
 
 

1. Τα μέτρα της αρχαίας ελληνικής ποίησης στηρίζονται 
στην εναλλαγή της μακρόχρονης και βραχύχρονης 
συλλαβής και είναι ποικίλα. Δύο απ’ αυτά είναι το ιαμβι-
κό (υ-) τρίμετρο και το τροχαϊκό (-υ) τετράμετρο, που έ-
χουν την εξής μορφή : 
1. Ιαμβικό τρίμετρο: υ-, υ- / υ-, υ- /  
υ-, υ-(συνήθως ισχύει στη μορφή:  
χ- υ- / χ- υ- /χ- υ-) 

π.χ. Ὃς οὐδεπώ/ποτ’ εἶπεν ἄνθ/ 
ρακας πρίω 
2. Τροχαϊκό τετράμετρο: -υ, -υ / -υ,-υ / -υ, -υ / -υ - 

π.χ. Θυμέ, θυμ’ ἀ/μηχάνοισι/ κήδεσιν κυ/κώμενε 
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γλώσσα του η παλαιότερη μορφή της αττικής διαλέ-
κτου, με στοιχεία από την ιωνική και τη γλώσσα του 
έπους. 

Από το λυρικό μέρος η πάροδος είναι το άσμα που 
τραγουδούσε ο χορός, καθώς έμπαινε στην ορχή- 

στρα με ρυθμικό βηματισμό, ενώ τα στάσιμα τα τραγου- 
δούσε ο χορός, όταν πια είχε λάβει τη θέση του (στάσιν) 
στην ορχήστρα, και τα συνόδευε με χορευτικές κινή-   
σεις. Εκτός όμως από την πάροδο και τα στάσιμα υ-
πάρχουν και άλλα λυρικά στοιχεία στην τραγωδία, που 
παρεμβάλλονται ανάμεσα στα διαλογικά μέρη. Από αυ-
τά άλλα έχουν θρηνητικό χαρακτήρα και τα τραγουδού-

σε ο χορός με ένα ή δύο ηθοποιούς (κομμοί) και άλλα 

τα τραγουδούσε μόνο ένας (μονωδίες) ή δύο (διωδίες) 
ηθοποιοί. 

Επειδή τα χορικά άσματα αποτελούν επιβιώσεις της 
αρχαιότερης χορικής ποίησης, που καλλιέργησαν κυ-
ρίως οι Δωριείς, διατηρούν τόσο τη δωρική γλώσσα 
όσο και τα ποικίλα μέτρα του αρχαιοελληνικού λυρι-
σμού. 

Κατά ποιόν μέρη 
Τα κατά ποιόν μέρη είναι κυρίως τα εσωτερικά και ου-
σιαστικότερα στοιχεία της τραγωδίας τα οποία, κατά 
τον Αριστοτέλη, βρίσκονται σε όλα σχεδόν τα τμήματά 
της και προκύπτουν από την ανάλυση. Τα δομικά αυτά 

μέρη είναι τα εξής : ο μύθος, το ήθος, η λέξη, η διάνοια, 

το μέλος και η όψη. 

Ο μύθος, ως μίμηση πράξεως, αποτελεί την ψυχή της 
τραγωδίας και σημαίνει την υπόθεση του έργου, το σε-
νάριο. Τα θέματα των τραγικών μύθων τα αντλούσαν οι 
ποιητές κυρίως από τη μυθολογία αλλά και από την   
ιστορία. Οι τρεις μεγάλοι μυθικοί κύκλοι –Θηβαϊκός, Αρ-
γο-ναυτικός και Τρωικός– έδιναν θέματα, για να σχεδιά-
ζουν οι ποιητές την τραγική δράση. 
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34 / 15 

Το ήθος δηλώνει τον χαρακτήρα του τραγικού ήρωα, 
τον ψυχικό του κόσμο, τις σκέψεις και τον τρόπο με τον 
οποίο αντιδρά σε κάθε περίπτωση. 

Η λέξη είναι τα εκφραστικά μέσα, η ποικιλία των εκ-
φραστικών τρόπων, ό,τι σήμερα καλούμε ύφος. Με ξε-
χωριστό γλωσσικό πλούτο και σχήματα κάθε τραγικός 
ποιητής ντύνει τις ποιητικές του ιδέες. 

Τη διάνοια αποτελούν οι ιδέες που διατυπώνουν τα 
πρόσωπα της τραγωδίας για τον κόσμο και τη ζωή, κα-
θώς και τα επιχειρήματα με τα οποία τις υποστηρίζουν. 

Το μέλος και η όψη αφορούν την παράσταση της 
τραγωδίας. Για το μέλος, δηλαδή τα μουσικά στοιχεία 
της αρχαίας τραγωδίας, οι γνώσεις μας είναι ελλιπείς, 
ενώ η όψη περιλαμβάνει τον σκηνικό κόσμο στο σύνο-

λό του, δηλαδή ό,τι σήμερα ονομάζουμε σκηνογραφία 

και ενδυματολογία. Αυτός ο σκηνικός διάκοσμος ήταν 
πολύ απλός και είχε σκοπό να αποτελέσει το κατάλλη-
λο πλαίσιο για την παράσταση. 
 

Η έννοια του τραγικού στην τραγωδία 
Τους ήρωες των τραγωδιών χαρακτηρίζει η τραγικότη-
τα, μια κατάσταση που υποδηλώνει τη σύγκρουσή τους 
με υπέρτερες δυνάμεις. Και, όντως, ο τραγικός ήρωας 
συγκρούεται, κυρίως, με τη Μοίρα και τη θεία δίκη, αλλά 
και με τους ανθρώπους, ακόμη και με τον εαυτό του. Σ’ 
αυτή τη σύγκρουση εκδηλώνεται όλο το ηθικό του με-
γαλείο, γιατί δεν αγωνίζεται για το υλικό συμφέρον, αλ-
λά για ηθικές αξίες. Η έννοια της τραγικότητας συμπερι-
λαμβάνει και τη μετάβαση από την άγνοια στη γνώση, 
μέσα από τηνπεριπλοκή του ήρωα σε αντιφατικές κα-
ταστάσεις, τρομερά διλήμματα και αδιέξοδα μαζί και με 
τις συνέπειες αυτών των καταστάσεων (ενοχή, ψυχική 
οδύνη, μοναξιά, συντριβή ή λύτρωση). Το αποτέλεσμα 
πάντως της τραγικής σύγκρουσης είναι η ηθική ελευθε-
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ρία που καταξιώνει την προσωπικότητα του τραγικού 
ανθρώπου. 
 

III. Το αρχαίο θέατρο 
Τα πρώτα ελληνικά θέατρα, όπως άλλωστε και το ίδιο 

το δράμα, συνδέονται με τη λατρεία του Διονύσου. Ο 
ανοιχτός κυκλικός χώρος, που λατρευόταν ο θεός, με 
την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη του διθυ-
ράμβου σε δράμα, μετασχηματίστηκε βαθμιαία στη 
συγκεκριμένη αρχιτεκτονική μορφή του αρχαίου θεά-
τρου. 

Τρία ήταν τα βασικά μέρη του αρχαίου θεάτρου: 

α) Το κυρίως θέατρον ή κοίλον, το μέρος που προορι-
ζόταν για τους θεατές 

β) Η ορχήστρα, ο κυκλικός ή ημικυκλικός χώρος, όπου 
ὠρχεῖτο ο χορός 

γ) Η σκηνή, ο χώρος των υποκριτών 
 

Το κοίλον 

Το κυρίως θέατρο περιλαμβάνει τα εδώλια (καθίσμα-
τα) των θεατών τα οποία περιβάλλουν ημικυκλικά την 
ορχήστρα. Είναι κτισμένα αμφιθεατρικά και ακολουθούν 
την πλαγιά του λόφου, στον οποίο συνήθως κατασκευ-

αζόταν το θέατρο. Ένα ή δύο διαζώματα (πλατείς ορι-
ζόντιοι διάδρομοι) χώριζαν το κοίλον σε δύο ή τρεις 
ζώνες, για να διευκολύνουν την κυκλοφορία των θεα-
τών. Τις σειρές των εδωλίων διέκοπταν κάθετα προς 
την ορχήστρα, κλίμακες από τις οποίες οι θεατές ανέ-
βαιναν στις ψηλότερες θέσεις. Τα τμήματα των εδωλίων 

ανάμεσα στις κλίμακες ονομάζονταν κερκίδες. 
Η χωρητικότητα των αρχαίων θεάτρων ήταν πολύ με-

γάλη. Το θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα χωρούσε 
17.000 θεατές, της Εφέσου 16.000, της Επιδαύρου 
14.000. 
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Η ορχήστρα 
Ο κυκλικός ή ημικυκλικός χώρος ανάμεσα στο κοί-

λο και τη σκηνή αποτελούσε την ορχήστρα. Όπως φαί-
νεται από τα θέατρα που έχουν διασωθεί, η ορχήστρα 
βρισκόταν λίγο χαμηλότερα από τη σκηνή. Σε ορισμένα 
θεατρικά έργα φαίνεται ότι ο χορός αναμειγνυόταν με 
τους υποκριτές, ιδιαίτερα στις κωμωδίες και το πιθανό-
τερο είναι ότι υποκριτές και χορευτές αρχικά κινούνταν 
στο ίδιο επίπεδο. Αργότερα οι υποκριτές χωρίστηκαν 
από τον χορό και έπαιζαν σε υπερυψωμένο δάπεδο. Η 
είσοδος του χορού στην ορχήστρα γινόταν από δύο 

πλευρικές διόδους, τις παρόδους. Στο κέντρο της ορ-

χήστρας βρισκόταν ο βωμός του Διονύσου, η θυμέλη. 
Πίσω από τη θυμέλη έπαιρναν θέση ο αυλητής και ο 
υποβολέας. 
 

Η σκηνή 
Η σκηνή, το τρίτο αρχιτεκτονικό μέλος του θεάτρου, 

εκτεινόταν πίσω από την ορχήστρα. Ήταν η σκηνή ένα 
απλό επίμηκες οικοδόμημα, που παρέμεινε ξύλινο μέ-
χρι τα τέλη του 4ου π.Χ. αι. Προοριζόταν, στην αρχή  
τουλάχιστον, για να φυλάγουν οι υποκριτές τα σκεύη 
και τα υλικά τους. Κατά μήκος του τοίχου της σκηνής, 
προς το μέρος των θεατών, κατασκευάστηκε ένα ξύλινο 
και αργότερα πέτρινο ή μαρμάρινο υπερυψωμένο δά-
πεδο, πάνω στο οποίο έπαιζαν οι ηθοποιοί. Ο χώρος 

αυτός ονομάστηκε λογεῖο και δεν υπήρχε κατά τους 
κλασικούς χρόνους. 

Ο τοίχος της σκηνής πίσω από το λογείο παρίστανε 
ό,τι απαιτούσε το διδασκόμενο έργο. Συνήθως απεικό-
νιζε πρόσοψη ναού ή ανακτόρου με δύο ορόφους. Είχε 
μία ή τρεις θύρες, από τις οποίες έβγαιναν στην ορχή-
στρα τα πρόσωπα του δράματος που βρίσκονταν στα 
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ανάκτορα. Τα πρόσωπα που έρχονταν απέξω και όχι 
από τα ανάκτορα, έμπαιναν από τις δύο παρόδους. 

Στην Αθήνα και στο θέατρο του Διονύσου επικράτησε 
η εξής συνήθεια : οι ερχόμενοι από την πόλη ή το λιμά-
νι έμπαιναν στη σκηνή από τη δεξιά, σε σχέση με τον 
θεατή, πάροδο, ενώ όσοι έφταναν από τους αγρούς 
από την αριστερή. Η σύμβαση αυτή ίσως συνδέεται με 
τα τοπογραφικά δεδομένα της Αθήνας. 

Γενικά ο χώρος του αρχαίου θεάτρου συνδέεται άμε-
σα με τη θεατρική πράξη, πράγμα που σημαίνει ότι το 
δράμα μόνο στον συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό χώρο 
μπορούσε να λειτουργήσει θεατρικά. 

Είναι γνωστό ότι με τον θεατρικό χώρο συνδέεται και 
η σκηνογραφία, όπως και η χρησιμοποίηση μέσων και 
μεθόδων που εξασφαλίζουν την επιτυχία της θεατρικής 
σύμβασης. 

Τα βασικότερα τεχνικά και μηχανικά μέσα του αρχαί-

ου θεάτρου ήταν οι περίακτοι, το εκκύκλημα, το θεο-
λογείο, η μηχανή ή αιώρημα, οι χαρώνειες κλίμακες, 

το βροντείο (βλ. λεξικό βασικών θεατρικών όρων). 
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3. Το θέατρο του Διονύσου από το ύψος της Ακροπόλεως. 

4ος αι. π.Χ. 
(Φωτ. Αρχείο René Percheron) 

 
 

IV. Οι δραματικοί αγώνες 
Οι δραματικοί αγώνες συνδέονται με την αρχαία Αθή-

να και ιδιαίτερα με το θέατρο του Διονύσου. Η διεξα-
γωγή των αγώνων αυτών στον ιερό χώρο του Διονύ-
σου άρχισε να γίνεται μετά την οικοδόμηση του ναού 
προς τιμή του θεού. Διαμορφώθηκε, λοιπόν, η νότια 
πλευρά της Ακρόπολης, έτσι ώστε να συμπεριλάβει τον 
χώρο για τον κυκλικό λατρευτικό χορό, από τον οποίο 
προήλθε η ορχήστρα του θεάτρου, και τα εδώλια των 
θεατών. Μετά τα Μηδικά κατασκευάστηκαν στον ίδιο 
χώρο τα ξύλινα καθίσματα (ικρία) που χρησιμοποιού-
νταν ακόμη και κατά την περίοδο των τριών τραγικών 
καθώς και του Αριστοφάνη. Με τον καιρό άρχισε η αντι-
κατάσταση των ξύλινων εδωλίων με λίθινα, η οποία 
ολοκληρώθηκε επί άρχοντος Λυκούργου, γύρω στα 330 
π.Χ. 

Στο θέατρο του Διονύσου οι Αθηναίοι ποιητές πα- 
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ρουσίαζαν κάθε χρόνο τα νέα τους έργα. Έπαιρνε μά-
λιστα η παράσταση αυτή αγωνιστικό χαρακτήρα, γιατί 
κατά τη διαδικασία αυτή αναδεικνύονταν και βραβεύο- 
νταν τα καλύτερα έργα. Ο χρόνος της διεξαγωγής των 
αγώνων δεν ήταν τυχαίος. Συνδεόταν με την άνοιξη και 
συνεπώς με τον οργιαστικό χαρακτήρα της λατρείας 
του Διονύσου. Παράλληλα, λειτουργούσαν και άλλοι 
πρακτικοί λόγοι για την επιλογή του χρόνου· την περί-
οδο εκείνη οι γεωργικές εργασίες ήταν περιορισμένες 
και ο αγροτικός πληθυσμός περισσότερο ελεύθερος. 
Άλλωστε η πολυπληθής παρουσία στην Αθήνα ξένων 
και συμμάχων, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι οποίοι 
έρχονταν, για να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις, έδινε στην πόλη την ευκαιρία να προβά-
λει μέσα από τους δραματικούς αγώνες τη δόξα και το 
μεγαλείο. 

Η επιμέλεια και η οργάνωση των Ληναίων ανήκε στη 

δικαιοδοσία του ἄρχοντος-βασιλέως. Στα Μεγάλα Διο-
νύσια όμως το έργο αυτό είχε ανατεθεί από την Αθηναϊ-
κή Δημοκρατία στον επώνυμο άρχοντα. Αυτός διάλεγε 
τα έργα των ποιητών που θα εδιδάσκοντο, τους ηθο-
ποιούς που θα ερμήνευαν τους θεατρικούς ρόλους και 
αναζητούσε τους εύπορους πολίτες που θα επωμίζο-

νταν τα έξοδα της χορηγίας, όπως λεγόταν η τιμητική 
αυτή λειτουργία. Έργο του χορηγού ήταν η χρηματο-
δότηση της προετοιμασίας του χορού. 

Οι κριτές των έργων ήταν δέκα· εκλέγονταν με κλήρο 
μέσα στο θέατρο, από ένα μακρότατο κατάλογο Αθη-
ναίων πολιτών, ο οποίος είχε συνταχθεί λίγες ημέρες 
πριν από τον δραματικό αγώνα. Μετά το τέλος των πα-
ραστάσεων, ο καθένας έγραφε σε πινακίδα την κρίση 
του. Οι πινακίδες ρίχνονταν σε κάλπη από την οποία 
ανασύρονταν πέντε. Απ’ αυτές προέκυπτε, ανάλογα με 
τις ψήφους που έπαιρνε κάθε έργο, το τελικό αποτέ-
λεσμα. 
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Ο νικητής ποιητής αλλά και ο χορηγός στεφανώνο-
νταν με κισσό, το ιερό φυτό του Διονύσου. Είχαν το δι- 
καίωμα να οικοδομήσουν χορηγικό μνημείο στην περί-
φημη οδό Τριπόδων, στον οποίο τρίποδα αναγράφον-
ταν οι συντελεστές της παράστασης. Διασώθηκε, μά-

λιστα, ένα τέτοιο μνημείο στην Αθήνα, το χορηγικό 
μνημείο του Λυσικράτη (φανάρι του Διογένη). Παράλ-
ληλα τα ονόματα των ποιητών, χορηγών και πρωταγω-
νιστών χαράζονταν σε πλάκες που τις κατέθεταν στο 

δημόσιο αρχείο· οι πλάκες αυτές ονομάζονταν  διδα- 
σκαλίες. 

Οι χορευτές, αν και ερασιτέχνες, εισέπρατταν μια  
στοιχειώδη αποζημίωση. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Το Θέατρο της Επιδαύρου. 
Τέλος του 4ου αι. π. Χ. 

(Φωτ. Αρχείο René Percheron) 
 

Εξασφάλιζε ακόμη ο χορηγός τροφή για τους χο-
ρευτές και στέγη για τις πρόβες· τέλος φρόντιζε για χο-
ροδιδάσκαλο και αυλητή και παράλληλα μεριμνούσε 
για την όλη σκευή των υποκριτών, των χορευτών και 

των βωβών προσώπων.  
Η αναζήτηση των ηθοποιών για την ερμηνεία των 

ρόλων ήταν έργο του κράτους. Στην αρχή, που ο ποιη-
τής ήταν και ηθοποιός, το πρόβλημα δεν ήταν ιδιαίτερα 
δύσκολο. Όταν όμως οι ηθοποιοί έγιναν τρεις για κάθε 
έργο και πολλαπλασιάστηκε ο αριθμός των παραστά-
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σεων, το πρόβλημα οξύνθηκε. Βαθμιαία δημιουργήθηκε 

ολόκληρη συντεχνία ηθοποιών, οἱ περὶ τὸν Διόνυσον 
τεχνῖται, στους οποίους αναθέτονταν οι θεατρικοί ρό-
λοι. 
 

V. Οι συντελεστές της παράστασης 
 
Ο ποιητής 

Ο βασικός συντελεστής της αρχαίας παράστασης 
ασφαλώς ήταν ο ποιητής. Συγκέντρωνε πολλαπλούς 
ρόλους που έπρεπε να εκπληρώνει στο ακέραιο, για να 
επιτύχει η παράσταση. Ο ποιητής ήταν ο συγγραφέας, 
ο σκηνοθέτης, ο μουσικοσυνθέτης, ο χορογράφος,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Σαβράθα (Λιβύη). 
 

Το Θέατρο. 1ος αι. μ. Χ. 
(Φωτ. Αρχείο René Percheron) 

 
ο σκηνογράφος και τουλάχιστον στα πρώτα δράματα 
και ο ερμηνευτής. 
 

Οι ηθοποιοί 
Κατά βάση η ερμηνεία των ρόλων ανήκε σε επαγ-

γελματίες ηθοποιούς· πολλών μάλιστα γνωρίζουμε και 
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τα ονόματα, όπως του Θεοδώρου,  πρωταγωνιστή της 
Αντιγόνης, ή του γνωστού ρήτορα Αισχίνη. 
Κατά την παράσταση η εμφάνιση των ηθοποιών ήταν 
μεγαλοπρεπής. 
Ο τελετουργικός χαρακτήρας του αρχαίου θεάτρου αλλά 
και η ίδια η φύση των ρόλων (ήρωες, θεοί, ημίθεοι, βα-
σιλιάδες) επέβαλαν και την ανάλογη σκευή (ενδυμασία). 
Έτσι οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες φορούσαν χιτώνες 
ποδήρεις στολισμένους με ζωηρά χρώματα, όταν ήταν 
ευτυχισμένοι, και φαιά, όταν έπεφταν σε δυστυχία. Οι 
θεοί διακρίνονταν από τα σύμβολά τους και οι μάντεις, 

όπως ο Τειρεσίας, έφεραν μάλλινο ένδυμα (ἀγρηνόν) 
πάνω από τον χιτώνα. 

Φορούσαν ακόμη οι ηθοποιοί υψηλά υποδήματα που 

αργότερα ονομάστηκαν κόθορνοι, ενώ διάφορα παρα-
γεμίσματα, κάτω από τα ενδύματα, τους έκαναν μεγα-
λόσωμους. Το πρόσωπο των ηθοποιών κάλυπτε προ-
σωπίδα, η παρουσία της οποίας συνέχιζε  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

6. Προσωπεία Θεάτρου. Ρωμαϊκή τοιχογραφία των χρόνων 
του Αυγούστου. Ρώμη, Έπαυλη του Αυγούστου. (Φωτ. Αρ-

χείο René Percheron) 
 
 
τη διονυσιακή παράδοση, αλλά και παράλληλα δια-
μόρφωνε τον κατάλληλο για το έργο ανθρώπινο τύπο. 
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Η χρήση ιδιαίτερα της προσωπίδας οδηγεί τους θεα-
τές πρώτα στην εξιδανίκευση των ηρώων έπειτα ο θεα-
τής, χάρη στο προσωπείο, απομακρύνεται από την κα-
θημερινότητα και μεταφέρεται σ’ έναν άλλο κόσμο, ό-
που οι ήρωες δρουν και υποφέρουν. Έτσι καθορίζεται 
και ο τρόπος της υποκριτικής του ηθοποιού. Ο ηθοποι-
ός πρέπει να χρησιμοποιήσει τη μεγαλόπρεπη χειρο-
νομία, τη μεγαλόπρεπη στάση. Καθώς μάλιστα το προ-
σωπείο δεν επέτρεπε μορφασμούς, η υποκριτική των 
ηθοποιών στηριζόταν σε κινησιακά και φωνητικά μέσα. 
Στην αρχαιότητα γυναίκες ηθοποιοί δεν υπήρχαν. Τους 
γυναικείους ρόλους υποδύονταν άνδρες. Οι ηθοποιοί 
απάγγελλαν τα επικά μέρη του δράματος, με τη συνο-
δεία ή χωρίς τη συνοδεία αυλού, ανάλογα με το μέτρο 
του ποιητικού κειμένου. Πεζά δράματα δεν υπήρχαν 
στην αρχαιότητα. Τα λυρικά μέρη του δράματος τα τρα-
γουδούσε ο χορός. 
 

Ο χορός 
Ο χορός του αρχαίου δράματος ταυτόχρονα με το 

τραγούδι χόρευε με έναν εκφραστικό και μιμητικό τρό-
πο. Έτσι ο χορός, με το τραγούδι και τις κινήσεις του 
σώματος των χορευτών, εξέφραζε τα συναισθήματά  
του. Έγραψε για τον χορό ο Κ. Κουν : «Πρωταρχικός 
παράγοντας του αρχαίου θεάτρου θα είναι πάντοτε ο 
χορός. Νοηματικά και λεκτικά, ηχητικά και μουσικά, κι-
νησιακά και πλαστικά ο χορός διαμορφώνει το κλίμα 
του έργου, φωτίζει τους ήρωες και προβάλλει με το πά-
θος του τα μηνύματα του ποιητή». Συνήθως ο χορός  
αντιπροσώπευε την κοινή γνώμη. 

Ο χορός έμπαινε από τη δεξιά προς τον θεατή πάρο-
δο κατά ζυγά (5X3) ή κατά στοίχους (3X5). Επικεφαλής 
του χορού κατά την είσοδό του βάδιζε ο αυλητής που 
με τον ήχο του αυλού συνόδευε την κίνηση και την όρ-
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χησή του. Τραγουδούσε ο χορός τις επωδούς ακίνητος. 
Εκτελούσε όμως με τον ίδιο ήχο και την ίδια όρχηση τις  
στροφές από τα αριστερά προς τα δεξιά, αλλά τις αν-

τιστροφές αντίθετα. Το χαρούμενο τραγούδι, το υπόρ-
χημα, όπως αυτό της Αντιγόνης (στ. 1115-1154), συνό-
δευε ζωηρή όρχηση. Κατά τη διδασκαλία του δράματος 
ο χορός είχε τα νώτα στραμμένα προς τους θεατές και 
μόνο ο κορυφαίος συχνά διαλεγόταν με τους ηθοποι-
ούς. 

Οι χορευτές ήταν ντυμένοι απλούστερα από τους υ-
ποκριτές. Η ενδυμασία τους ήταν ανάλογη προς τα 
πρόσωπα τα οποία υποδύονταν. 

Γενικά η παράσταση του αρχαίου δράματος προϋπέ-
θετε την αρμονική σύνθεση πολλών υψηλών τεχνών 
και τη συνεργασία πλήθους ανθρώπων. 

 
Το κοινό 

Χιλιάδες Αθηναίοι κατέκλυζαν κάθε χρόνο, την 9η του 
Ελαφηβολιώνα, το θέατρο του Διονύσου. Άντρες, γυ-
ναίκες, παιδιά, μέτοικοι και ξένοι μπορούσαν να λάβουν 
μέρος στη μεγάλη αυτή λαϊκή γιορτή της Αθηναϊκής Δη-
μοκρατίας. Το ίδιο το κράτος είχε φροντίσει να χορηγή-
σει στους άπορους πολίτες το αντίτιμο του εισιτηρίου 

(θεωρικό). 

Ειδικοί υπάλληλοι του κράτους, οι ραβδούχοι, εφοδι-
ασμένοι με ραβδιά, φρόντιζαν να τηρηθεί η τάξη και όλο 
αυτό το πλήθος να τακτοποιηθεί στις θέσεις του. Τις 
πρώτες θέσεις, τις προεδρίες, καταλάμβαναν οι άρχο- 
ντες, ενώ η κεντρικότερη και πιο επίσημη έδρα προορι-
ζόταν για τον ιερέα του Διονύσου. 

Οι θεατές περνούσαν στο θέατρο ολόκληρη την ημέ-
ρα. Γι’ αυτό έφερναν μαζί τους και τα ανάλογα εφόδια. 
Οι παραστάσεις άρχιζαν μετά τις επίσημες τελετές. Οι 
μύθοι ήταν γνωστοί. Άλλαζε μόνο η μουσική, η ερμη-
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νεία, η φιλοσοφία του έργου. Άλλωστε από τον προά-
γωνα, μια διαδικασία που γινόταν πριν από τις γιορτές 
στο ωδείο, στεγασμένο θέατρο, οι θεατές ενημερώνο-
νταν για το περιεχόμενο των έργων που θα παρακο-
λουθούσαν και τους συντελεστές της παράστασης. 

Στον αρχαίο κόσμο κανένα άλλο κοινό δεν ήταν τόσο 
ενημερωμένο και δεν ένιωθε τόσο καλά τις παρα-
στάσεις, όσο το αθηναϊκό. Οι θεατές χειροκροτούσαν 
και επευφημούσαν, αλλά και δε δίσταζαν να σφυρίζουν 
και να αποδοκιμάζουν το έργο, όταν αγανακτούσαν. Ο 
ρήτορας Αισχίνης αντιμετώπισε μια τέτοια έκρηξη του  
κοινού ως τριταγωνιστής. Επί τρεις ημέρες το αθηναϊ-
κό κοινό ζούσε την ένταση των δραματικών αγώνων. 
Στο τέλος της τρίτης ημέρας ανακοινωνόταν το αποτέ-
λεσμα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7. Η κρίση του Πάρη. Γλυπτός διάκοσμος του προσκηνίου 
του θεάτρου της Σαβράθας. 1ος αι.μ.Χ. 
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VI. Οι πρόδρομοι των μεγάλων τραγικών 
Θέσπης 

Πριν από τους τρεις μεγάλους υπήρξαν αξιόλογοι 
τραγικοί ποιητές, για τους οποίους πολύ λίγα είναι 
γνωστά. Πρώτος αναφέρεται ο Θέσπης, ο οποίος εισή-
γαγε τον πρώτο υποκριτή και χρησιμοποίησε ως μέσα 
μεταμφίεσης των ηθοποιών, εκτός από το κατακάθι του 
κρασιού (τρυγία), το ψιμύθιο (λευκή βαριά σκόνη, πο-
ύδρα από ανθρακικό μόλυβδο). Αργότερα αντικατέ-
στησε τα παλιότερα από φύλλα ή φλοιό προσωπεία 
(μάσκες) με άλλα από λινό ύφασμα, επιχρισμένο με γύ-
ψο. Επίσης αντικατέστησε το τροχαϊκό τετράμετρο των 
διαλογικών μερών με το ιαμβικό τρίμετρο. 
 

Χοιρίλος 
Μετά από αυτόν, ο μαθητής του Χοιρίλος ο Αθηναί-

ος εισήγαγε τη λαμπρή αμφίεση των υποκριτών και τε-
λειοποίησε τα προσωπεία, ενώ  
 

Πρατίνας 
Ο Πρατίνας ο Φλειούσιος υπήρξε ο ευρετής του σα-

τυρικού δράματος. 

 
Φρύνιχος 

Σημαντική υπήρξε η προσφορά του Φρύνιχου του 
Αθηναίου, μαθητή του Θέσπη. Εκτός από τα γυναικεία 
πρόσωπα που εισήγαγε, συνέθεσε τραγωδίες με υπο-
θέσεις εμπνευσμένες από σύγχρονα ιστορικά γεγονότα 
και όχι από μύθους. Τουλάχιστον δύο τραγωδίες του 
έχουν υπόθεση από τα Μηδικά. Η πρώτη, Μιλήτου 
ἅλωσις, έχει ως θέμα την καταστροφή της Μιλήτου το 
494 π.Χ. από τους Πέρσες. Κατά τον Ηρόδοτο, οι Αθη-
ναίοι επέβαλαν πρόστιμο χιλίων δραχμών στον ποι-
ητή, γιατί τους θύμισε οικεία κακά και απαγόρευσαν την 

27 / 24 



επανάληψη του έργου. Με τις Φοίνισσες το 476 π.Χ. 
κέρδισε την πρώτη νίκη. Το θέμα της ήταν ο αντίκτυπος 
στην Περσία της νίκης των Ελλήνων στη Σαλαμίνα. 
Όλα τα έργα των ποιητών αυτών έχουν χαθεί, εκτός 
από λίγα αποσπάσματα. 
 

VII. Οι τρεις μεγάλοι τραγικοί 
 
Αισχύλος 

Ο Αισχύλος ήταν γιος του Ευφορίωνα· γεννήθηκε 
στην Ελευσίνα το 525 π.Χ. και πέθανε το 456 π.Χ. στη 
Γέλα της Σικελίας, την οποία είχε επισκεφθεί για τρίτη 
φορά. Πολέμησε γενναία στον Μαραθώνα και τη Σαλα-
μίνα. Από τις 90 τραγωδίες του ακέραιες σώζονται μό-
νον επτά. Κέρδισε 13 νίκες, από τις οποίες την πρώτη 
το 486 π.Χ. Οι Πέρσαι, που έχουν το ίδιο θέμα με τις   
Φοίνισσες του Φρύνιχου, θεωρούνται η πρώτη από τις 
σωζόμενες τραγωδίες του. Οι υπόλοιπες είναι οι 
Ἱκέτιδες, οι Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, ο Προμηθεὺς Δεσμώτης, ο 
Ἀγαμέμνων, οι Χοηφόροι και οι Εὐμενίδες. Οι τρεις τελευ-
ταίες αποτελούν μία τριλογία, την Ὀρέστεια, με ενιαία 
υπόθεση, εμπνευσμένη από τον μύθο των Ατρειδών. 

Η ποίηση του Αισχύλου χαρακτηρίζεται από τη βαθιά 
θρησκευτικότητα, τη φιλοσοφική σκέψη και τη φιλο-
πατρία. Οι θεοί και η θεία δίκη είναι παντού στον Αι-
σχύλο. Η τραγική μοίρα του ανθρώπου αποκαλύπτεται 
μέσα από τη σύγκρουση με το θείο. Πίσω από τους αν-
θρώπους υπάρχουν οι θεοί, οι οποίοι είναι δυνάμεις 
σκληρές αλλά δίκαιες, που φυλάσσουν τις μεγάλες αξί-
ες της ζωής (Ἱκέτιδες). Οι άνθρωποι έχουν πλήρη ευθύ-
νη των πράξεών τους, ακόμη κι αν αυτές εξελίσσονται, 
χωρίς να έχουν επίγνωση οι ίδιοι, και μπορεί να τους 
αφανίσουν. Όσοι έπαθαν, έφτασαν στη σωφροσύνη  
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(πάθος-μάθος). Οι θεοί τιμωρούν την ανθρώπινη αλα-
ζονεία, την ύβριν, (Πέρσαι, Προμηθεὺς Δεσμώτης) και 
προστατεύουν όσους εκτελούν το καθήκον τους (Ἑπτὰ 
ἐπὶ Θήβας). Πάνω όμως από τους θεούς υπάρχουν άλ-
λες δυνάμεις, η Ανάγκη και η Μοίρα, στις οποίες υπο-
τάσσονται και οι ίδιοι. Εξάλλου και η φιλοπατρία του, 
όπως φαίνεται στους Πέρσες, μέσα από το εγκώμιο του 
νικημένου εχθρού, συνδυάζεται με τον βαθύ σεβασμό 
του νικητή προς τον ηττημένο. 

Ο Αισχύλος υπήρξε ανυπέρβλητος στη δημιουργία 
κατάλληλης ατμόσφαιρας και στην επινόηση επεισοδί-
ων, τα οποία συνδέονται αρμονικά μεταξύ τους. Τη με-
γαλοπρέπεια του περιεχομένου και του λόγου χαρα- 
κτηρίζει η ευρύτητα των εκφραστικών μέσων, η δύναμη 
και οι τολμηρές εικόνες αλλά και το μεγαλείο του στί- 
χου, τον οποίο διακρίνει η αφθονία των νέων λέξεων 
και ο λυρικός τόνος όχι μόνο των χορικών αλλά και των 
διαλογικών μερών. 

Οι καινοτομίες, τέλος, που αποδίδονται στον Αισχύλο 
και οι οποίες προώθησαν σημαντικά τη διαμόρφωση 
του δράματος, είναι η εισαγωγή του δεύτερου υποκριτή, 
η ελάττωση της έκτασης των χορικών μερών, η μείωση 
των ανδρών του χορού σε 12 από 50, η ενιαία υπόθεση 
των τριλογιών και η βελτίωση της χορογραφίας και της 
σκευής. 

Ευριπίδης 
Ο Ευριπίδης ήταν γιος του πλούσιου κτηματία Μνή-

σαρχου. Γεννήθηκε στη Σαλαμίνα γύρω στο 485 π.Χ. 
και πέθανε στην Πέλλα της Μακεδονίας, στην αυλή του 
βασιλιά Αρχέλαου, όπου φιλοξενούνταν τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του. Από τα 92 δράματα έχουν διασω-
θεί 18 τραγωδίες και ένα σατυρικό δράμα. Πήρε μέρος 
για πρώτη φορά στους δραματικούς αγώνες το 455 π.Χ. 
Κέρδισε τέσσερις νίκες, από τις οποίες την πρώτη το   
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441 π.Χ., και μία μετά τον θάνατο του. Από τα σωζό-
μενα έργα του πρώτο παραδίδεται η Ἄλκηστις. Ακολου-
θούν κατά χρονολογική σειρά: Μήδεια, Ἡρακλεῖδαι, 
Ἱππόλυτος, Ἀνδρομάχη, Ἑκάβη, Ἱκέτιδες, Ἡρακλῆς, Τρωά-
δες, Ἠλέκτρα, Ἰφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις, Ἑλένη, Ἴων, Φοίνισ-
σαι, Ὀρέστης, Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι, Βάκχαι, Ῥῆσος (αμ-
φισβητείται αν είναι δικό του) και το σατυρικό δράμα 
Κύκλωψ. 

Τα θέματα των έργων του ακολουθούν την παράδο-
ση, αλλά αναφέρονται κυρίως στα πολιτικά και ηθικά 
προβλήματα του καιρού του. Μέσα από αυτά προβάλλει 
τα ανθρώπινα πάθη, τη θέση της γυναίκας στην κοινω-
νία, τη βία και το δικαίωμα του ανθρώπου να αγωνίζεται 
εναντίον της αδικίας. Η ποίησή του χαρακτηρίζεται από 
νεωτεριστικό πνεύμα. Αναλύει με βαθιά φιλοσοφική δι-
άθεση τα ανθρώπινα πάθη, αντιμετωπίζει τις παραδό-
σεις με ορθολογιστικό τρόπο, κρίνει και αμφισβητεί   
τους θεσμούς. Επηρεασμένος από τους σοφιστές, αν 
και κατηγορήθηκε για ασέβεια και αθεΐα, δε στρέφεται 
εναντίον της θρησκείας, αλλά επικρίνει και σαρκάζει τις 
λαϊκές αντιλήψεις των συγχρόνων του για τους θεούς. 
Θεωρήθηκε ο τραγικότατος των ποιητών και ονομά-   
στηκε από σκηνής φιλόσοφος. 

Παρουσιάζει τους ήρωές του πιο ανθρώπινους, με τα 
πάθη και τις αδυναμίες τους, όπως ακριβώς είναι στην 
πραγματικότητα, και όχι, όπως οι άλλοι τραγικοί, εξιδα-
νικευμένους ή υπερφυσικούς. Η φιλοσοφία του Ευριπί-
δη είναι ότι ο άνθρωπος, τελείως μόνος, αποφασίζει και 
ευθύνεται ο ίδιος για τις πράξεις του. 

Στις καινοτομίες του εντάσσονται οι μακροί πρόλογοι 
στους οποίους δεν εκτίθεται η αρχή της δράσης αλλά η 
προϊστορία της. Εισήγαγε, επίσης, τον από μηχανής 
θεό για τη λύση της δραματικής πλοκής, κάνοντας χρή-

ση μηχανικών μέσων (αἰώρα), περιόρισε την έκταση  
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των χορικών και χαλάρωσε τη σύνδεσή τους με το θέμα 
των επεισοδίων. Από αυτή την άποψη θεωρήθηκε 
πρόδρομος των νεότερων ποιητών που εισήγαγαν τα 
ιντερμέδια. Τέλος, αύξησε τις μονωδίες, ενώ στο μέλος 
και τον ρυθμό επηρεάστηκε από στοιχεία της ανατολής. 
Για τις μεταβολές του αυτές κατηγορήθηκε από τους 
συγχρόνους του, και κυρίως από τον Αριστοφάνη, που 
τον διακωμώδησε στη σκηνή και τον ειρωνεύτηκε. Το 
έργο του όμως βρήκε πολλούς μιμητές, τόσο Ρωμαίους 
όσο και νεότερους Ευρωπαίους. 
 

Σοφοκλής 
Ο Σοφοκλής γεννήθηκε στον Ίππιο Κολωνό της Αθή-

νας το 496 π.Χ. Γιος του Σοφίλου, εύπορου Αθηναίου, 
διαπαιδαγωγήθηκε ανάλογα με την οικονομική του ά-
νεση. Διδάχθηκε τη μουσική από τον περίφημο μουσι-
κοδιδάσκαλο Λάμπρο. Τα σωματικά του προσόντα και 
η πνευματική και ψυχική του καλλιέργεια τον κατέστη-
σαν πρότυπο ολοκληρωμένου πολίτη των κλασικών 
χρόνων. Δεκαπενταετής, ήταν ο κορυφαίος του χορού 
των εφήβων που πήρε μέρος στον εορτασμό της νίκης 
για τη ναυμαχία της Σαλαμίνας. 

Υπηρέτησε την πατρίδα του από διάφορες θέσεις, 
αναλαμβάνοντας στρατιωτικά, οικονομικά και θρη-
σκευτικά καθήκοντα. Οι Αθηναίοι τον εκτιμούσαν ιδιαί-
τερα, γι’ αυτό και τον εξέλεξαν στρατηγό, μαζί με τον 
Περικλή, στην εκστρατεία της Σάμου το 441-440 π.Χ. Εί-
χε πολλούς φίλους και συνδέθηκε με πολλά εξέχοντα 
πρόσωπα της εποχής του, όπως τον Κίμωνα, τον Πε-
ρικλή, τον Ηρόδοτο και άλλους. Η αγάπη του για την 
Αθήνα τον έκανε να μην την εγκαταλείψει ποτέ, παρά 
μόνον για να την υπηρετήσει. Το τελευταίο του έργο, ο 
Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ, περιέχει τον ωραιότερο ύμνο για 
τη δόξα της Αθήνας. Κατά την παράδοση, στα τελευταία  
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χρόνια της ζωής του μια οικογενειακή διαφωνία λύπησε 
αρκετά τον ποιητή. Ο γιος του Ιοφών κίνησε εναντίον 
του δίκη για παράνοια, με σκοπό να τον θέσει υπό α-
παγόρευση. Τελικά όμως ο ποιητής δικαιώθηκε. Πέθανε 
το 406 π.Χ. σε ηλικία ενενήντα ετών. 

Στο θέατρο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 468 π.Χ., 
όταν νίκησε τον Αισχύλο και στεφανώθηκε από τον Κί-
μωνα, που μόλις είχε επιστρέψει από τη νικηφόρα εκ- 
στρατεία εναντίον των Περσών. Έλαβε μέρος σε τριά- 
ντα περίπου δραματικούς αγώνες, παίρνοντας πάνω 
από είκοσι πρώτα βραβεία και τα υπόλοιπα  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Ernest Barthelemy Michel, 
Ο Σοφοκλής απολογείται στο δικαστήριο. 1860. Ελαιογρα-

φία. Παρίσι, ιδιωτική συλλογή 
 
 
δεύτερα. Από τα 123 δράματά του σώθηκαν ακέραια 
μόνον επτά και ένα μέρος από το σατυρικό δράμα 
Ἰχνευταί. Από τις τραγωδίες που σώθηκαν αρχαιότερη 
είναι ο Αἴας· ακολουθούν : Ἀντιγόνη, Τραχίνιαι, Οἰδίπους 
Τύραννος, Ἠλέκτρα, Φιλοκτήτης, και τελευταία ο Οἰδί-  
 

32 / 26-27 



πους ἐπὶ Κολωνῷ, που διδάχτηκε μετά τον θάνατό του, 
πιθανόν το 401 π.Χ. από τον ομώνυμο εγγονό του. 

Σ’ όλα τα σωζόμενα έργα του Σοφοκλή κυριαρχεί το 
πρόβλημα της ηθικής τάξης. Προκειμένου να κρίνει τις 
ανθρώπινες πράξεις, αναζητεί τα βαθύτερα κίνητρα και 
την εσωτερική διάθεση των προσώπων που τις διέ- 
πραξαν. Ο Σοφοκλής τρέφει βαθύ σεβασμό στις μυθικές 
και θρησκευτικές παραδόσεις της πόλης. Δεν τον 
προβλημάτισαν όμως, όπως τον Ευριπίδη, οι αντιφά- 
σεις ανάμεσα στη μυθική παράδοση και τις ηθικές αντι-
λήψεις της εποχής του, ούτε τον διέκρινε ο μεταφυσι-
κός προβληματισμός του Αισχύλου. Η παρουσία των 
θεών είναι πάντοτε αισθητή στο έργο του· αντιπρο-
σωπεύουν το φως, την ηρεμία αλλά και τη δύναμη· ο 
άνθρωπος είναι ασταθής και εφήμερος, γι’ αυτό και οι 
θεϊκοί νόμοι, συγκρινόμενοι με τους ανθρώπινους, υ-
περισχύουν σε όλα. 

Οι ήρωες των έργων του δεν έχουν τις τιτανικές δια- 
στάσεις των ηρώων του Αισχύλου, ούτε είναι καθημερι-
νοί άνθρωποι, όπως στον Ευριπίδη. Είναι γενναιότεροι 
από τον μέσο άνθρωπο και παλεύουν, χωρίς καμιά αν-
θρώπινη βοήθεια, μέσα στη μοναξιά που επιβάλλει ο 
ηρωισμός και η βούλησή τους. Το μεγαλείο τους βρί- 
σκεται στην αλύγιστη δύναμή τους και στη συναίσθηση 
ότι εκτελούν το καθήκον τους, ακόμη κι αν τους απαρ-
νούνται όλοι και τους εμπαίζουν οι θεοί. Παρότι είναι 
υπεύθυνοι για τις πράξεις τους εξαιτίας της εσωτερικής 
τους ελευθερίας, δεν είναι όμως και κύριοι της τύχης 
τους.  Ακόμη και όταν σφάλλουν, έχουν κάτι το ευγενικό 
και το υψηλό· δεν παρουσιάζονται με ταπεινά αισθή-
ματα, αλλά διακρίνονται για την αίσθηση του χρέους 
τους. 
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Κατά τον Αριστοτέλη, ο Σοφοκλής, βάζοντας στο κέ-
ντρο του τραγικού του κόσμου τον άνθρωπο, παριστά-
νει τους ήρωές του όπως πρέπει να είναι, οἵους δεῖ εἶναι, 
δηλαδή εξιδανικευμένους, σύμφωνα με την ηθική και 
αισθητική δεοντολογία, ώστε ο θεατής να αναγνωρίζει 
σ’ αυτούς τις δικές του αρετές και τα δικά του πάθη. Α- 
ντίθετα τα δευτερεύοντα πρόσωπα είναι εντελώς δια-
φορετικά από τους ήρωες. Δεν τα διακρίνει η δύναμη, η 
αποφασιστικότητα, το πάθος, η υπερηφάνεια, όπως 
τους ήρωες, αλλά η έλλειψη θάρρους, η αδυναμία, ο 
φόβος και η αφέλεια. Έτσι ο χαρακτήρας του ήρωα δια- 
γράφεται πληρέστερα, καθώς συγκρίνεται με κάποιο 
άλλο πρόσωπο. Γι’ αυτό και ο θεατής μιας θεατρικής 
παράστασης του Σοφοκλή αισθάνεται τους ήρωες των 
έργων του πολύ κοντά του και ανησυχεί για την τύχη 
τους. 

Ο Σοφοκλής, μένοντας πιστός στο πνεύμα της τρα-
γωδίας, την οδήγησε στη μεγαλύτερη δυνατή τελειότη-
τα. Επέφερε μια σειρά καινοτομιών. Αύξησε τον αριθμό 
των χορευτών από 12 σε 15, για να μπορεί να κάνει δι-
άφορους χορευτικούς συνδυασμούς και να μετατρέπει 
τον χορό σε δραματικό πρόσωπο, που να μετέχει σχε-
δόν στην εξέλιξη της δράσης. Παράλληλα μείωσε την 
έκταση των χορικών, ενώ αύξησε τα διαλογικά μέρη, 
που περιέχουν πολύ πιο σύνθετες σκηνές. Σ’ αυτό συ-
νέβαλε και η προσθήκη του τρίτου υποκριτή. Διέσπασε 
τη διδασκαλία μιας συνεχόμενης τριλογίας με κοινή 
υπόθεση, διδάσκοντας τρεις χωριστές τραγωδίες με δι-
αφορετικό περιεχόμενο η καθεμία. Εισήγαγε τη σκη-
νογραφία, με την κατασκευή μεγάλων πινάκων που 
στηρίζονταν στις περιάκτους. 

Η γλώσσα του, που εκφράζει την ακμή της αττικής 
κλασικής εποχής, διακρίνεται για την κομψότητα και  
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την λεπτότητα. Χρησιμοποιώντας λέξεις λογιότερες, και 
όχι καθημερινές και μεγαλοπρεπείς, διατηρεί το υψηλό 
επίπεδο του λόγου του Αισχύλου, ενώ διαγράφει με λί-
γους στίχους τις έξοχες εικόνες. Μεταχειρίζεται ακόμα, 
αριστοτεχνικά την τραγική ειρωνεία, την περιπέτεια και 
την αναγνώριση, παρουσιάζοντας με άριστο τρόπο το 
ήθος των ηρώων του. Γι’ αυτό και οι αρχαίοι τον απο-
καλούσαν μέλιτταν, ενώ ο Αριστοφάνης έλεγε ότι τὸ 
στόμα αὐτοῦ μέλιτι κεχρισμένον ἦν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Μιχάλης Κευγάς, 
 

Θεατρικό Προσωπείο. Μπρούντζος. Ιδιωτική Συλλογή 
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
 

Ο μύθος των Λαβδακιδών 
Η γενιά των Λαβδακιδών, που βασίλεψε στη Θήβα, 

έδωσε και στους τρεις μεγάλους τραγικούς πλούσιο υ-
λικό για τη σύνθεση των τραγωδιών τους. Τα πρώτα 
στοιχεία του μύθου βρίσκονται στην Ιλιάδα και στη Νέ-
κυια της Οδύσσειας, ενώ στα έπη Θηβαΐς και Οιδιπόδεια 
πήρε την οριστική του μορφή. 

Σύμφωνα με τον μύθο, ο Κάδμος, ιδρυτής της Θήβας, 
σκότωσε το ιερό φίδι του Άρη που φύλαγε την πηγή 
του θεού. Ο εγγονός του Λάβδακος καταδίωξε τη λα-  
τρεία του θεού Διονύσου και αμάρτησε κατά του θεού. Ο 
γιος του Λάιος απήγαγε τον γιο του Πέλοπα Χρύσιππο 
και ο Πέλοπας τον καταράστηκε να πεθάνει άτεκνος ή 
να σκοτωθεί από το παιδί του. Από εκεί ξεκινούν οι 
συμφορές του γένους των Λαβδακιδών, που για τρεις 
συνεχόμενες γενιές υποφέρουν απ’ αυτή τη βαριά κα-
τάρα. 

Ο Οιδίπους, γιος του Λαΐου, σκότωσε, χωρίς να το 
γνωρίζει τον πατέρα του και παντρεύτηκε τη μητέρα  
του, την Ιοκάστη, με την οποία απέκτησε δύο γιους, τον 
Πολυνείκη και τον Ετεοκλή, και δύο κόρες, την Αντιγόνη 
και την Ισμήνη. Όταν αποκαλύφθηκε η τραγική αλήθεια, 
η Ιοκάστη απαγχονίστηκε και ο Οιδίπους αυτοτυφλώ-
θηκε και αυτοεξορίστηκε. Σε σωζόμενο απόσπασμα της 
Θηβαΐδας αναφέρεται ότι ο Οιδίποδας καταράστηκε   
τους δυο γιους του να μοιράσουν την κληρονομιά του 
με οπλισμένο χέρι και να κατεβούν στον Άδη αλληλο- 
σφαγμένοι, επειδή είχαν παραβεί την εντολή του να μη 
χρησιμοποιήσουν ποτέ το ασημένιο τραπέζι του Κάδ-
μου και το χρυσό κύπελλο (δέπας), με το οποίο έπινε 
κρασί ο Λάιος. 
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Τα δύο αδέλφια, Πολυνείκης και Ετεοκλής, συμφώνη-
σαν να βασιλέψουν διαδοχικά ανά ένα χρόνο. Πρώτος 
βασίλεψε ο Ετεοκλής, ο οποίος όμως αρνήθηκε να πα-
ραδώσει την εξουσία στον Πολυνείκη. Ο Πολυνείκης 
έφυγε από τη Θήβα και πήγε στο Άργος, όπου πα-  
ντρεύτηκε την κόρη του βασιλιά Αδράστου. Μαζί με τον 
πεθερό του και άλλους πέντε Αργείους ηγεμόνες            
εκστράτευσε εναντίον της Θήβας, για να διεκδικήσει την 
εξουσία. Οι επτά Αργείοι αρχηγοί τάχθηκαν απέναντι 
από τους επτά Θηβαίους ήρωες που υπερασπίζονταν 
τις επτά πύλες της Θήβας. Απέναντι από τον Ετεοκλή 
ήταν ο Πολυνείκης. Η τελική μονομαχία των δύο αδερ-
φών επιβεβαίωσε την κατάρα του Οιδίποδα. Τα δύο α-
δέρφια έπεσαν αλληλοσκοτωμένα μπροστά στα τείχη 
της πόλης, η οποία όμως σώθηκε. 

Ο νέος άρχοντας της πόλης Κρέων, αδελφός της Ιο-
κάστης και θείος των παιδιών, εκδίδει διαταγή να ταφεί 
ο Ετεοκλής με τιμές, ενώ το σώμα του Πολυνείκη να   
μείνει άταφο, βορά στα σκυλιά και τα όρνια, γιατί θέ-
λησε να προδώσει την πατρίδα του. Από το σημείο αυ-
τό αρχίζει η υπόθεση της τραγωδίας. 

Η Ἀντιγόνη είναι το δεύτερο από τα σωζόμενα έργα 
του Σοφοκλή. Το δίδαξε το 442 π.Χ., κερδίζοντας την 
πρώτη νίκη. Στη νεότερη εποχή από τον μύθο της Αντι-
γόνης εμπνεύστηκαν αρκετοί ξένοι συγγραφείς. Εν-
δεικτικά αναφέρονται οι σύγχρονοι Ζ. Ανούιγ και Μ. 
Μπρεχτ. 

78 / 30 37 / 30-31 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Eugène-Jean Damery, 
Η Αντιγόνη στηρίζει τον Οιδίποδα, όταν αυτός εξορίζεται 

από τη Θήβα. 1843. Ελαιογραφία. Παρίσι, 
Εθνική Σχολή Καλών Τεχνών. 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 
 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΥΠΟΘΕΣΙΣ 
Ἀντιγόνη παρὰ τὴν πρόσταξιν τῆς πόλεως θάψασα 

τὸν Πολυνείκην ἐφωράθη, καὶ εἰς μνημεῖον κατάγειον 
ἐντεθεῖσα παρὰ τοῦ Κρέοντος ἀνῄρηται· ἐφ’ ᾗ καὶ Αἳ-
μων δυσπαθήσας διὰ τὸν εἰς αὐτὴν   ἔρωτα ξίφει 
ἑαυτὸν διεχειρὶσατο. ἐπὶ δὲ τῷ τούτου θανάτῳ καὶ ἡ 
μήτηρ Εὐρυδίκη ἑαυτὴν ἀνεῖλε. 

Κεῖται ἡ μυθοποιία καὶ παρ’ Εὐριπίδῃ ἐν Ἀντιγόνῃ · 
πλὴν ἐκεῖ φωραθεῖσα μετὰ τοῦ Αἵμονος δίδοται πρὸς 
γάμου κοινωνίαν καὶ τίκτει τὸν Αἵμονα. 

Ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Θήβαις 
ταῖς Βοιωτικαῖς. ὁ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐξ ἐπιχωρίων 
γερόντων· προλογίζει δὲ ἡ Ἀντιγόνη· ὑπόκειται δὲ τὰ 
πράγματα ἐπὶ τῶν Κρέοντος βασιλείων. τὸ δὲ 
κεφάλαιόν ἐστι τάφος Πολυνείκους, Ἀντιγόνης 
ἀναίρεσις, θάνατος Αἵμονος, καὶ μόρος Εὐρυδίκης τῆς 
Αἵμονος μητρός. 

Φασὶ δὲ τὸν Σοφοκλέα ἠξιῶσθαι τῆς ἐν Σάμῳ 
στρατηγείας, εὐδοκιμήσαντα ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῆς 
Ἀντιγόνης, λέλεκται δὲ τὸ δρᾶμα τοῦτο τριακοστὸν 
δεύτερον. 
 

Μετάφραση 
Η Αντιγόνη, παραβαίνοντας την απαγόρευση της πό-

λης, αφού έθαψε τον Πολυνείκη, πιάστηκε επ’ αυ-
τοφώρω και θανατώθηκε, αφού ο Κρέων την έκλεισε σε 
υπόγειο θάλαμο. Και ο Αίμων, εξαιτίας του έρωτά του 
προς αυτή, επειδή υπέφερε γι’ αυτήν, αυτοκτόνησε με 
μαχαίρι. Για τον θάνατο του και η μάνα του η Ευρυδίκη 
αυτοκτόνησε. 
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Ο μύθος απαντά και στον Ευριπίδη στην τραγωδία 
του Αντιγόνη· όμως εκεί, αφού πιάστηκε επ’ αυτοφώρω 
με τον Αίμονα, τον παντρεύεται και γεννάει τον Αίμονα. 

Το δράμα έχει ως σκηνικό τη Θήβα της Βοιωτίας. Ο 
χορός αποτελείται από ντόπιους γέροντες. Τον πρόλο-
γο κάνει η Αντιγόνη. Η δράση εξελίσσεται την εποχή 
που βασιλεύει ο Κρέων. Τα πιο σημαντικά γεγονότα εί-
ναι η ταφή του Πολυνείκη, η θανάτωση της Αντιγόνης, ο 
θάνατος του Αίμονα και της μητέρας του Ευρυδίκης. 

Οι αρχαίοι λένε ότι ο Σοφοκλής, εξαιτίας της επιτυχίας 
που είχε η παράσταση της Αντιγόνης, εκλέχτηκε στο α-
ξίωμα του στρατηγού, κατά την εκστρατεία εναντίον της 
Σάμου. Το δράμα αυτό έχει καταταγεί τριακοστό δεύτε-
ρο στη σειρά (από το σύνολο των έργων του Σοφοκλή). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 
 

ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΜΕΡΗ ΣΤΙΧΟΙ 
Πρόλογος 1-99 

Πάροδος 100-161 

Α΄ Επεισόδιο 162-331 

Α΄ Στάσιμο 332-375 

Β΄ Επεισόδιο 376-581 

Β΄ Στάσιμο 582-625 

Γ΄ Επεισόδιο 626-780 

Γ΄ Στάσιμο 781-800 

Δ΄ Επεισόδιο 801-943 

Δ΄ Στάσιμο 944-987 

Ε΄ Επεισόδιο 988-1114 

Ε΄ Στάσιμο 1115-1154 

Έξοδος 1155-1353 
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ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Αντιγόνη: Κόρη του Οιδίποδα 
 

Ισμήνη: Αδελφή της Αντιγόνης 
 

Χορός: Γέροντες Θηβαίοι 
 

Κρέων: Βασιλιάς της Θήβας 
 

Φύλαξ: Ένας από τους φρουρούς του Πολυνείκη 
 

Αίμων: Γιος του Κρέοντα 
 

Τειρεσίας: Θηβαίος μάντης 
 

Άγγελος: Αγγελιοφόρος που φέρνει ειδήσεις από μακ-
ριά 
 

Ευρυδίκη: Γυναίκα του Κρέοντα 
 

Εξάγγελος: Αγγελιοφόρος που φέρνει ειδήσεις από το 
παλάτι 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙ-
ΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11. Οι Φύλακες οδηγούν 
την Αντιγόνη στον Κρέοντα. Παράσταση λουκανικού αγ-

γείου 
του 4ου αιώνα π.Χ. 

Λονδίνο, Βρεταννικό Μουσείο 
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ΑΝ. Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα, 
ἆρ’ οἶσθ’ ὅ τι Ζεὺς τῶν ἀπ’ Οἰδίπου κακῶν 

ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ; 
Οὐδὲν γὰρ οὔτ’ ἀλγεινὸν οὔτ’ ἄτης ἄτερ 

5   οὔτ’ αἰσχρὸν οὔτ’ ἄτιμόν ἐσθ’, ὁποῖον οὐ 

τῶν σῶν τε κἀμῶν οὐκ ὄπωπ’ ἐγὼ κακῶν. 
Καὶ νῦν τί τοῦτ’ αὖ φασι πανδήμῳ πόλει 

κήρυγμα θεῖναι τὸν στρατηγὸν ἀρτίως; 
Ἔχεις τι κεἰσήκουσας; ἤ σε λανθάνει 

10  πρὸς τοὺς φίλους στείχοντα τῶν ἐχθρῶν κακά; 

ΙΣ. Ἐμοὶ μὲν οὐδεὶς μῦθος, Ἀντιγόνη, φίλων 
οὔθ’ ἡδὺς οὔτ’ ἀλγεινὸς ἵκετ’ ἐξ ὅτου 

δυοῖν ἀδελφοῖν ἐστερήθημεν δύο, 
μιᾷ θανόντων ἡμέρᾳ διπλῇ χερί· 

15  ἐπεὶ δὲ φροῦδός ἐστιν Ἀργείων στρατὸς 

ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ’ ὑπέρτερον, 
οὔτ’ εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ’ ἀτωμένη. 
ΑΝ. Ἤιδη καλῶς, καί σ’ ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν 
τοῦδ’ οὕνεκ’ ἐξέπεμπον, ὡς μόνη κλύοις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
* Το κείμενο ακολουθεί την έκδοση A. C. Pearson (OX-
FORD), 1967, με ελάχιστες, κατά περίπτωση, διαφο-
ρετικές γραφές. 
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ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

 1  κοινὸς = όμαιμος, από το ίδιο αίμα 

 

αὐτάδελφος = δηλώνει τους κοινούς γονείς 
 

κοινὸν αὐτάδελφον = αδελφή μου (τα επίθετα εκφρά-
ζουν με έμφαση τη συγγενική σχέση) 
 

Ἰσμήνης κάρα = περίφραση, αντί Ισμήνη (η περίφραση 
δηλώνει στοργή) 
 

ἆρ’ οἶσθ’ = άραγε ξέρεις; 
 

ὅ τι Ζεὺς τῶν ἀπ’ Οἰδίπου κακῶν τελεῖ = η συντακτ.  

σειρά ὅ,τι (ἐστὶ) τῶν ἀπ’ Οἰδίπου κακῶν ὁποῖον οὐχὶ 
Ζεὺς τελεῖ = αν υπάρχει καμιά συμφορά που μας κλη-
ροδότησε ο Οιδίποδας και να μην την έστειλε ο Δίας; 
 

νῷν (δοτ. ηθική) = σε μας 
 

ἀλγεινὸν = δυσάρεστο, λυπηρό 
 

ἄτης ἄτερ = κυριολ. χωρίς συμφορά (οι αρνήσεις α-
ντιστρέφουν το νόημα) γεμάτο συμφορές 
 

αἰσχρὸν = ντροπή (το επίθετο έχει ηθική έννοια) 
 

ἄτιμον = επονείδιστο (αναφέρεται σε δημόσιες ταπει-
νώσεις ή απορρίψεις 
 

ὁποῖον… κακῶν = ὁποῖον οὐκ ὄπωπα (ὄν= κτγρμ. μτχ.) 
τῶν σῶν τε κἀμῶν κακῶν = που εγώ να μην έχω δει  
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μέσα στα δικά σου και τα δικά μου βάσανα 
 

καὶ νῦν… ἀρτίως = η συντακτ. σειρά: καὶ νῦν τί αὖ 

(ἐστὶ)τοῦτο τὸ κήρυγμα, ὃ φασι θεῖναι τὸν 
στρατηγὸν ἀρτίως πανδήμῳ πόλει = και τώρα τι είναι 
πάλι αυτή η διαταγή που λένε ότι διακήρυξε ο στρατη-
γός, πριν από λίγο σ’ ολόκληρη την πόλη; 

 
ἔχεις τι κεἰσήκουσας; (σχ. πρωθύ-στερο) = ξέρεις τίπο-
τε κι έχεις ακούσει; 
 

στείχω = βαδίζω, έρχομαι (εδώ μεταφ. απειλώ) 
 

10  τῶν ἐχθρῶν κακὰ = κακά που ταιριάζουν στους εχ-

θρούς 
 

φίλοι = αγαπημένοι 
 

μῦθος = λόγος, είδηση 
 

φίλων (γεν. αντικ.) = για τους αγαπημένους 
 

δυοῖν ἀδελφοῖν… δύο = δυο εμείς στερηθήκαμε τα δυο 
μας αδέλφια (τονίζεται με την επανάληψη του αριθμη-
τικού ο θάνατος των δυο αγοριών και η μοναξιά των 
δυο κοριτσιών 
 

διπλῇ χερί (δοτ.οργαν) = με αμοιβαίο φόνο (το όργανο 
αντί της πράξης) 
 

φροῦδός (<πρὸ+ὁδὸς) ἐστιν = τράπηκε σε φυγή, έγινε 
άφαντος 
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ἐν νυκτὶ τῇ νῦν = τη νύκτα αυτή 
 

ὑπέρτερον = περισσότερο 
 

οὔτ’ εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ’ ἀτωμένη (κτγρμ. μτχ.)= 
ούτε ότι είμαι πιο ευτυχισμένη ούτε πιο δυστυχισμένη 
 

ᾔδη καλῶς = ήμουνα σίγουρη (ευδιάκριτη η ειρωνεία 
της Αντιγόνης για την απάθεια της Ισμήνης) 
 

αὔλειαι πύλαι = οι εξώπορτες του ανακτόρου 
 

κλύω = ακούω 

 

 

20  ΙΣ. Τί δ’ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ’ ἔπος. 

ΑΝ. Οὐ γὰρ τάφου νῷν τὼ κασιγνήτω Κρέων 
τὸν μὲν προτίσας, τὸν δ’ ἀτιμάσας ἔχει; 

Ἐτεοκλέα μέν, ὡς λέγουσι, σὺν δίκῃ 
χρησθεὶς δικαίᾳ καὶ νόμῳ, κατὰ χθονὸς 

25  ἔκρυψε τοῖς ἔνερθεν ἔντιμον νεκροῖς, 

τὸν δ’ ἀθλίως θανόντα Πολυνείκους νέκυν 

ἀστοῖσί φασιν ἐκκεκηρῦχθαι τὸ μὴ 
τάφῳ καλύψαι μηδὲ κωκῦσαί τινα, 
ἐᾶν δ’ ἄκλαυτον, ἄταφον, οἰωνοῖς γλυκὺν 

30  θησαυρὸν εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς. 

Τοιαῦτά φασι τὸν ἀγαθὸν Κρέοντα σοὶ 
κἀμοί, λέγω γὰρ κἀμέ, κηρύξαντ’ ἔχειν, 

καὶ δεῦρο νεῖσθαι ταῦτα τοῖσι μὴ εἰδόσιν 
σαφῆ προκηρύξοντα, καὶ τὸ πρᾶγμ’ ἄγειν 

35  οὐχ ὡς παρ’ οὐδέν, ἀλλ’ ὃς ἂν τούτων τι δρᾷ, 

φόνον προκεῖσθαι δημόλευστον ἐν πόλει. 
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Οὕτως ἔχει σοι ταῦτα, καὶ δείξεις τάχα 
εἴτ’ εὐγενὴς πέφυκας, εἴτ’ ἐσθλῶν κακή. 
ΙΣ. Τί δ’, ὦ ταλαῖφρον, εἰ τάδ’ ἐν τούτοις, ἐγὼ 

40  λύουσ’ ἂν εἴθ’ ἅπτουσα προσθείμην πλέον; 

ΑΝ. Εἰ ξυμπονήσεις καὶ ξυνεργάσῃ σκόπει. 
 
 
 
 
 
 

20  δηλοῖς… ἔπος = δείχνεις ότι κάποια είδηση σε βα-

σανίζει 
 

καλχαίνω (κάλχη = πορφύρα, η μτφ. από τη θάλασσα) 
= συλλογίζομαι βαθιά, σκέφτομαι γεμάτος ταραχή 
 

οὐ γάρ… ἔχει; = η ερώτηση δηλώνει αγανάκτηση 
 

τὼ κασιγνήτω νῷν (= ἡμῖν) = από τα δυο μας αδέλφια 
 

τὸν μὲν προτίσας (ἔχει) τὸν δὲ ἀτιμάσας ἔχει; (πε-
ριφρ.) = τον ένα έκρινε άξιο ταφής, ενώ τον άλλο ανάξιο 

να ταφεί (ἀτιμάζω = στερώ) 
 

σὺν δίκῃ χρησθεὶς (= χρησάμενος) δικαίᾳ καὶ νόμῳ = 
του φέρθηκε με δίκαιη κρίση και σύμφωνα με τη θρησ-
κευτική συνήθεια 
 

ἔκρυψε = έθαψε, διέταξε να θάψουν 
 

ἔνερθεν = κάτω 
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ἔντιμον (προλ. κατηγ.) = ώστε να είναι τιμημένος 
 

ἀθλίως = κατά τρόπο οικτρό 
 

νέκυς -υος = νεκρός 
 

τὸν δ’ ἀθλίως νέκυν = η συντ. σειρά: τὸν δὲ νέκυν Πο-
λυνείκους ἀθλίως θανόντος (σχ. υπαλλαγής) = αλλά το 
κορμί του Πολυνείκη, ο οποίος πέθανε με αξιολύπητο 
τρόπο 
 

ἐκκηρύττομαι = διακηρύσσομαι 
 

τὸ μὴ καλύψαι…κωκῦσαι = κανείς να μη το θάψει και 
να μη το κλάψει 
 

ἐᾶν (υποκ.=πάντας) = να το αφήσουν 
 

θησαυρὸς = εύρημα, έρμαιο (Σχολ.) 
 

οἰωνοῖς εἰσορῶσι (επιθ. μτχ.) = για τα όρνια που λαί-
μαργα ψάχνουν 
 

30  πρὸς χάριν βορᾶς = για την τροφή τους 

 

ἀγαθὸς (ειρων.) = ο καλός 
 

σοὶ κἀμοὶ (δοτ. ηθική) = για σένα και για μένα 
 

λέγω γὰρ κἀμὲ = λέγω και για μένα, φαντάσου και για 
μένα 
 

κηρύξαντα ἔχειν = ότι έχει κηρύξει δημόσια 
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καὶ δεῦρο νεῖσθαι (φασὶ) = και λένε ότι έρχεται εδώ 
 

σαφῆ (προλ. κατηγ.) = ώστε να είναι καθαρά 
 

προκηρύξοντα (τελ. μτχ.) = για να διακηρύξει δημόσια 
 

τοῖσι μὴ εἰδόσι (=οἳ ἂν μὴ εἰδῶσι) = σε όσους δεν ξέ-
ρουν· προοικονομείται η είσοδος του χορού 
 

τὸ πρᾶγμα ἄγω ὡς παρ’ οὐδὲν = θεωρώ κάτι ασήμαντο 
 

προκεῖσθαι (ενν. τούτῳ) φόνον δημόλευστον (λεύω = 
λιθοβολώ) = ότι τον περιμένει θάνατος με δημόσιο λιθο-
βολισμό 
 

σοι (δοτ. ηθική) = για σένα 
 

τάχα = γρήγορα 
 

εὐγενὴς = από ευγενική γενιά και γενναία στο ήθος 

εἴτε ἐσθλῶν κακὴ = εἴτε καίπερ ἐξ ἐσθλῶν γενομένη 
πέφυκας κακὴ = ή τιποτένια από ευγενική γενιά 
 

ὦ ταλαῖφρον (<τάλας+φρὴν) = δύστυχη, τολμηρή 
 

εἰ τάδ’ ἐν τούτοις (ἐστὶ) = αν έτσι έχουν τα πράγματα 
 

λύουσα εἴθ’ ἅπτουσα (παροιμιακή έκφραση αμηχανίας) 
= με το να χαλαρώνω ή να σφίγγω τον κόμπο, ό,τι και 
αν κάνω 
 

40  τί δ’ ἐγὼ προσθείμην ἂν πλέον (= τί πλέον ποιή-

σαιμι άν) = τι όφελος θα μπορούσα να φέρω; 
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εἰ ξυμπονήσεις καὶ ξυνεργάσῃ (πλά-γιες ερωτ. από το 

ρ. σκόπει) = αν θα με βοηθήσεις και θα συνεργαστείς 
μαζί μου (το πρώτο ρήμα είναι γενικότερο) 
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ΙΣ. Ποῖόν τι κινδύνευμα; ποῖ γνώμης ποτ’ εἶ; 
ΑΝ. Εἰ τὸν νεκρὸν ξὺν τῇδε κουφιεῖς χερί. 
ΙΣ. Ἦ γὰρ νοεῖς θάπτειν σφ’, ἀπόρρητον πόλει; 

45  ΑΝ. Τὸν γοῦν ἐμὸν καὶ τὸν σόν, ἢν σὺ μὴ θέλῃς, 

ἀδελφόν· οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ’ ἁλώσομαι. 

ΙΣ. Ὦ σχετλία, Κρέοντος ἀντειρηκότος; 
ΑΝ. Ἀλλ’ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν μ’ εἴργειν μέτα. 

ΙΣ. Οἴμοι· φρόνησον, ὦ κασιγνήτη, πατὴρ 

50  ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ’ ἀπώλετο, 

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς 
ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί· 
ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή, διπλοῦν ἔπος, 
πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον· 

55  τρίτον δ’ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ’ ἡμέραν 

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον 
κοινὸν κατειργάσαντ’ ἐπαλλήλοιν χεροῖν. 
Νῦν δ’ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 
ὅσῳ κάκιστ’ ὀλούμεθ’, εἰ νόμου βίᾳ 

60  ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν. 

Ἀλλ’ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ’ ὅτι 

ἔφυμεν, ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 
 
 
 
  
 

κινδύνευμα = επικίνδυνη πράξη (η λ. αποκαλύπτει το 
ήθος) 
 

ποῖ γνώμης ποτ’ εἶ = τι τάχα έχεις στο μυαλό σου; 
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εἰ τὸν νεκρόν… κουφιεῖς = πλάγια ερώτ., εξαρτάται 

από το ρ. σκόπει 
 

κουφίζω (= ἀναιροῦμαι) = σηκώνω τον νεκρό 
 

ἦ γὰρ = αλήθεια (έκφραση έκπληξης) 
 

σφ’(ὲ) = αυτόν 
 

ἀπόρρητον (ενν. ὄν, εναντ. μτχ., αιτ. απόλ.) τῇ πόλει = 
αν και απαγορεύεται ρητά στους πολίτες 
 

οὐ γὰρ προδοῦσ’(α) ἁλώσομαι (ἁλίσκομαι) = γιατί δε 
θα κατηγορηθώ ότι τον πρόδωσα 
 

σχέτλιος (από το σχεθεῖν, του ρ. ἔχω) = αυτός που 
τολμάει φοβερά, αλλά κι αυτός που πάσχει φοβερά 

(τλήμων) 
 

Κρέοντος ἀντειρηκότος (γεν. απόλ. εναντ. μτχ.) = ενώ 
το έχει απαγορεύσει ο Κρέων 
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ἀλλ’ οὐδὲν μέτα ( = μέτεστιν) αὐτῷ εἴργειν με τῶν 
ἐμῶν = αλλά αυτός δεν έχει κανένα δικαίωμα να με ε-
μποδίσει να θάψω τους δικούς μου 
 

οἴμοι = αλίμονο 
 

50  νῷν (δοτ. ηθική)· συνάπτεται με το ἀπώλετο ὁ πατὴρ 

= μας χάθηκε ο πατέρας μας 
 

ἀπεχθὴς (ἀπεχθάνομαι) = μισητός 
 

δυσκλεὴς (<δυσ+κλέος) = ντροπια-σμένος 
 

αὐτόφωρος ( = φωραθείς ἐπ’ αὐτῷ τῷ ἔργῳ) = αυτός 
που μόνος του έφερε στο φως 
 

ἀμπλακήματα = αμαρτήματα 
 

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων (αναγκ. αίτιο) = για 
τα αμαρτήματα που μόνος του έφερε στο φως 
 

διπλᾶς ὄψεις = τα δυο του μάτια 
 

ἀράξας (ἀράσσω) = αφού χτύπησε δυνατά 
 

αὐτουργῷ χερὶ ( = ἰδίᾳ χερὶ) = με το ίδιο του το χέρι 
 

διπλοῦν ἔπος (παράθεση στα μήτηρ και γυνὴ) = διπλό 
όνομα (για ένα και το αυτό πρόσωπο) 
 

πλεκτὴ ἀρτάνη (<ἀρτάνω) = πλεκτή θηλιά 
 

λωβῶμαι = κακομεταχειρίζομαι 
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λωβᾶται βίον = πεθαίνει ντροπια-σμένη 
 

αὐτοκτονοῦντε (δυϊκ.αρ., μτχ. ενεστ. του ρ. αὐτοκτονέω 
-ῶ) = που αλληλοσκοτώθηκαν 
 

τὼ ταλαιπώρω (δϋίκ. αρ.) = οι δυστυ-χισμένοι 
 

κατειργάσαντο κοινὸν μόρον = βρήκαν αμοιβαίο θάνα-
το 
 

ἐπαλλήλοιν χεροῖν (δυϊκ. αρ. δοτ. οργαν.) = με χέρια 
που σήκωσαν ο ένας εναντίον του άλλου 
 

μόνα δὴ = ολομόναχες 
 

λελειμμένα (δυϊκ. αρ.) = που έχουμε μείνει 
 

ὅσῳ κάκιστα ὀλούμεθα (πλάγια ερώτ. από το ρ. σκό-
πει) = πόσο ατιμωτικά θα χαθούμε 
 

νόμου βίᾳ = παραβιάζοντας τον νόμο 
 

εἰ παρέξιμεν (μέλλ. του ρ. παρεξέρχομαι) = αν παραβού-
με 
 

ψῆφος = απόφαση 
 

60  κράτη τυράννων = η βασιλική εξουσία 

 

χρὴ ἐννοεῖν τοῦτο = πρέπει να σκεφθείς το εξής 
 

γυναῖχ’ ὅτι ἔφυμεν (επεξ. στο τοῦτο) = ότι δηλαδή γεν-
νηθήκαμε γυναίκες 
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ὡς....μαχουμένα = και από την άλλη δεν μπορούμε να 
τα βάζουμε με άνδρες 

 

 

ἔπειτα δ’ οὕνεκ’ ἀρχόμεσθ’ ἐκ κρεισσόνων 
καὶ ταῦτ’ ἀκούειν κἄτι τῶνδ’ ἀλγίονα. 

65 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. 
ΑΝ. Οὔτ’ ἂν κελεύσαιμ’ οὔτ’ ἄν, εἰ θέλοις ἔτι 

70 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 

75 ὃν δεῖ μ’ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε. 

Ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι· σοὶ δ’ εἰ δοκεῖ, 
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ’ ἀτιμάσασ’ ἔχε. 

ΙΣ. Ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι, τὸ δὲ 
βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος. 

80 ΑΝ. Σὺ μὲν τάδ’ ἂν προὔχοι·, ἐγὼ δὲ δὴ τάφον 

χώσουσ’ ἀδελφῷ φιλτάτῳ πορεύσομαι. 

ΙΣ. Οἴμοι ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικά σου. 
ΑΝ. Μὴ ’μοῦ προτάρβει· τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον. 
ΙΣ. Ἀλλ’ οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ 

85 τοὔργον, κρυφῇ δὲ κεῦθε, σὺν δ’ αὔτως ἐγώ. 

ΑΝ. Οἴμοι, καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ 
σιγῶσ’, ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε. 

ΙΣ. Θερμὴν ἐπὶ ψυχροῖσι καρδίαν ἔχεις. 
ΑΝ. Ἀλλ’ οἶδ’ ἀρέσκουσ’ οἷς μάλισθ’ ἁδεῖν με χρή. 
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οὕνεκα = ότι 
 

ἐκ κρεισσόνων (ποιητ. αίτ.) = από ισχυρότερους 
 

ἀκούειν (απαρ. αποτελ.) = ώστε να υπακούμε 
 

ταῦτα κἄτι (= καὶ ἔτι) ἀλγίονα τῶνδε = σ’ αυτά και α-
κόμη πικρότερα, οδυνηρότερα από αυτά 
 

ξύγγνοιαν ἴσχω (= ξυγγιγνώσκω) = ζητώ συγγνώμη 
 

βιάζομαι (=βίᾳ πράσσω τοῦτο) = κάνω αυτά χωρίς τη 
θέληση μου 
 

οἱ ἐν τέλει βεβῶτες (= βεβηκότες) = οι άρχοντες 
 

περισσὰ πράττω = κάνω ανώτερα από τις δυνάμεις μου 
 

οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα = είναι ανόητο εντελώς 
 

οὔτ’ ἂν κελεύσαιμι = ούτε θα σε παρακαλούσα 
 

70 οὔτ’ ἂν ἐμοῦ γ’ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα (δυν. ευκτ.) = 

ούτε θα δεχόμουν με ευχαρίστηση τη σύμπραξή σου 
 

ἀλλ’ ἴσθι… δοκεῖ (= γίγνωσκε ὁποῖα σὺ θέλεις (Σχολ.) = 
μα έχε όποια γνώμη θέλεις 
 

καλόν (ἐστι) μοι τοῦτο ποιούσῃ (θαψάσῃ τὸν 
ἀδελφὸν) θανεῖν = θα είναι ωραίο για μένα να θάψω 
τον αδελφό μου και να πεθάνω 
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φίλη…μέτα (ενν. κειμένη) = μαζί του αγαπημένη θα  
 
αναπαύομαι πλάι σ’ αγαπημένο (η επανάληψη του μετά 
εκφράζει την αμοιβαία αγάπη) 
 

ὅσια πανουργήσασα (οξύμωρο) = αφού διαπράξω μια 
ιερή παρανομία, άγια κριματισμένη 
 

σὺ δ’ εἰ δοκεῖ, τὰ τῶν θεῶν ἔντιμα ἀτιμάσασα ἔχε = αν 
θες εσύ, αν το κρίνεις σωστό, περιφρόνα όσα είναι τίμια 
για τους θεούς 
 

ἄτιμα ποιοῦμαι (περίφρ.) = περιφρονώ 
 

ἀμήχανος = ανίκανη, αδύναμη 
 

τὸ δρᾶν (έναρθρο απαρ. αντί άναρθρου) = να κάνω, να 
ενεργώ 
 

80  σὺ μὲν…προύχοι(ο) = εσύ αυτά να προφασίζεσαι 

 

οἴμοι ταλαίνης (γεν. αιτίας) = αλίμονο, δυστυχισμένη 
 

ὡς ὑπερδέδοικά σου = πόσο φοβούμαι για σένα 
 

προταρβέω -ῶ τινος = φοβούμαι για κάποιον 
 

τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον = για τη δική σου μοίρα 
φρόντιζε 
 

προμηνύω = αποκαλύπτω 
 

κρυφῇ κεῦθε (πλέον.) = κεύθω = κράτησέ το μυστικό 
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καταύδα (καταυδάω -ῶ =μιλώ) = διακήρυξέ το σ’ όλους 
 

ἐπὶ ψυχροῖς = για ψυχρά πράγματα 
 

οἶδ(α) ἀρέσκουσ(α) (κτγρμ. μτχ·) = ξέρω ότι είμαι α-
ρεστή 
 

οἷς μάλιστα ἁδεῖν (αόρ. β΄ του ρ. ἁνδάνω) με χρὴ = σε 
κείνους που πρέπει περισσότερο ν’ αρέσω 
 

 

90) ΙΣ. Εἰ καὶ δυνήσῃ γ’· ἀλλ’ ἀμηχάνων ἐρᾷς. 

ΑΝ. Οὐκοῦν, ὅταν δὴ μὴ σθένω, πεπαύσομαι. 
ΙΣ. Ἀρχὴν δὲ θηρᾶν οὐ πρέπει τἀμήχανα. 
ΑΝ. Εἰ ταῦτα λέξεις, ἐχθαρῇ μὲν ἐξ ἐμοῦ, 
ἐχθρὰ δὲ τῷ θανόντι προσκείσῃ δίκῃ. 
(95) Ἀλλ’ ἔα με καὶ τὴν ἐξ ἐμοῦ δυσβουλίαν 

παθεῖν τὸ δεινὸν τοῦτο· πείσομαι γὰρ οὐ 
τοσοῦτον οὐδὲν ὥστε μὴ οὐ καλῶς θανεῖν. 
ΙΣ. Ἀλλ’ εἰ δοκεῖ σοι, στεῖχε· τοῦτο δ’ ἴσθ’, ὅτι 

ἄνους μὲν ἔρχῃ, τοῖς φίλοις δ’ ὀρθῶς φίλη. 
 
 
 
 
 
 

εἰ καὶ δυνήσῃ γ(ε) = αν θα έχεις και 
τη δύναμη 
 

ὅταν δὴ μὴ σθένω = όταν πια δεν έχω δύναμη 
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ἀρχὴν (με επιρρ. σημασία) = καθόλου 
 

θηρῶ = κυνηγώ 
 

ἐχθαρῇ = θα μισηθείς 
 

ἐξ ἐμοῦ = από μένα 
 

ἐχθρὰ τῷ θανόντι προσκείσῃ δίκῃ = δίκαια θα σε μισεί 
για πάντα ο νεκρός 
 

ἔα (ἐάω -ῶ) = άφησε 
 

δυσβουλία = αφροσύνη 
 

πείσομαι (μέλλ. του ρ. πάσχω) οὐ τοσοῦτον οὐδὲν = 
τίποτε τόσο φοβερό δε θα πάθω 
 

καλῶς θνῄσκω = πεθαίνω έντιμα 
 

εἰ δοκεῖ σοι = αν έτσι κρίνεις 
 

ἄνους = ασυλλόγιστη 
 

99  ὀρθῶς φίλη = αληθινά αγαπημένη 
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ΧΟΡΟΣ 
στροφή α΄ 
 

ἀκτὶς ἀελίου, τὸ κάλ-                                                       

101λιστον ἑπταπύλῳ φανὲν  

Θήβᾳ τῶν προτέρων φάος, 
ἐφάνθης ποτ᾽, ὦ χρυσέας 
ἁμέρας βλέφαρον, Διρκαί-                                           

105ων ὑπὲρ ῥεέθρων μολοῦσα,  

τὸν λεύκασπιν Ἀργόθεν                                           
ἐκβάντα φῶτα πανσαγίᾳ 
φυγάδα πρόδρομον ὀξυτέρῳ                                      
κινήσασα χαλινῷ· 
 

110  ὃν ἐφ᾽ ἡμετέρᾳ γᾷ Πολυνείκης  

ἀρθεὶς νεικέων ἐξ ἀμφιλόγων 
ὀξέα κλάζων 
ἀιετὸς εἰς γᾶν ὣς ὑπερέπτα, 
λευκῆς χιόνος πτέρυγι στεγανός, 

115  πολλῶν μεθ᾽ ὅπλων  

ξύν θ᾽ ἱπποκόμοις κορύθεσσιν. 
 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
(Έξοδος της Αντιγόνης από την πύλη που οδηγεί στους 
αγρούς. 
Η Ισμήνη αποσύρεται στο παλάτι. Στην ορχήστρα μπαίνει ο 
χορός.) 
 
Ω! Ηλιαχτίδα, τ’ ομορφότατο 
που φάνηκε παρά ποτέ το φως 
στη Θήβα την επτάπυλη, 
φώτισες πια, της μέρας 
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της χρυσής ματόκλαδο, 
ήρθες απ’ τις πηγές της Δίρκης πέρα 
και τον πολεμιστή με την ασπίδα τη λευκή 
τον έβαλες στο δρόμο της φυγής 
με πιο γοργό, σφιχτό το χαλινάρι τώρα. 
 
Ο Πολυνείκης τον οδήγησε στη γη μας 
που πήρε αέρα από φιλόνικα μισόλογα 
και κράζοντας στριγκιά σαν αετός 
πάνω απ’ τη γη πετούσε 
χωμένος σε λευκή φτερούγα χιόνι 
με τα πολλά του τ’ άρματα, τα κράνη του 
με των αλόγων τις ουρές λοφία. 
 
 

 
αντιστρ. α΄ 

Στὰς δ᾽ ὑπὲρ μελάθρων φονώ-                                  
σαισιν ἀμφιχανὼν κύκλῳ 
λόγχαις ἑπτάπυλον στόμα 
ἔβα, πρίν ποθ᾽ ἁμετέρων 
αἱμάτων γένυσιν πλησθῆ-             

120ναί τε καὶ στεφάνωμα πύργων  

πευκάενθ᾽ Ἥφαιστον ἑλεῖν.       
Τοῖος ἀμφὶ νῶτ᾽ ἐτάθη 
πάταγος Ἄρεος, ἀντιπάλῳ          

125δυσχείρωμα δράκοντος.  

Ζεὺς γὰρ μεγάλης γλώσσης κόμπους 
ὑπερεχθαίρει, καὶ σφας ἐσιδὼν 
πολλῷ ῥεύματι προσνισσομένους 

130  χρυσοῦ καναχῆς ὑπερόπτας,  

παλτῷ ῥιπτεῖ πυρὶ βαλβίδων 
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ἐπ᾽ ἄκρων ἤδη 
νίκην ὁρμῶντ᾽ ἀλαλάξαι. 
 
 
 
Ζυγιάστηκαν από τις στέγες πάνω 
τα νύχια φόνο διψώντας, 
επτάπυλο το στόμα γύρω χάσκοντας 
και χάθηκε· προτού στο αίμα μας 
το ράμφος του χορτάσει, 
προτού με το δαδί πυρποληθούν 
οι πύργοι, τα στέφανα της πόλης μας· 
τέτοια πολέμου ταραχή 
που πήρε πλάτες και φτερά 
και δύσκολα τον έβαλεν ο Δράκοντας στο χέρι. 
 
Ο Δίας απεχθάνεται τα λόγια τα παχιά 
του κομπασμού· κι ως τους είδε 
χείμαρρος να ξεχύνονται 
βροντοχτυπώντας υπερόπτες τα φλουριά τους, 
αστροπελέκι ρίχνει σύρριζα, 
καθώς στις ντάπιες όρμαγε 
τη νίκη ν’ αλαλάξει. 



στροφή β΄ 
 

ἀντιτύπᾳ δ᾽ ἐπὶ γᾷ πέσε τανταλωθεὶς 

135  πυρφόρος, ὃς τότε μαινομένᾳ ξὺν ὁρμᾷ  

βακχεύων ἐπέπνει 
ῥιπαῖς ἐχθίστων ἀνέμων. 
εἶχε δ᾽ ἄλλᾳ τὰ μέν, 
ἄλλα δ᾽ ἐπ᾽ ἄλλοις ἐπενώμα στυφελί-                 

140ζων μέγας Ἄρης δεξιόσειρος.  

ἑπτὰ λοχαγοὶ γὰρ ἐφ᾽ ἑπτὰ πύλαις 
ταχθέντες ἴσοι πρὸς ἴσους ἔλιπον 
Ζηνὶ τροπαίῳ πάγχαλκα τέλη, 
πλὴν τοῖν στυγεροῖν, ὣ πατρὸς ἑνὸς 

145  μητρός τε μιᾶς φύντε καθ᾽ αὑτοῖν  

δικρατεῖς λόγχας στήσαντ᾽ ἔχετον 
κοινοῦ θανάτου μέρος ἄμφω. 
 
 
Πέφτει, κι ο κόσμος σείεται και τον αντιλαλεί· 
αυτός που πριν με τη φωτιά ριπές ανέμων 
άγριων θεοκρουσμένος φυσομανούσε· 
κι άλλους εδώ κι άλλους εκεί 
σκόρπια, κοπαδιαστά χτυπούσε 
ο μέγας Αρης επιδέξιος. 
Επτά λοχαγοί στις πύλες τις επτά 
αντίκρυ, ίσος προς ίσο, σταθήκαν 
και στο Δία τροπαιούχο τάμα κρεμάσαν χάλκινο· 
εκτός από τους δόλιους δυο,  
ενός πατέρα και μιας μάνας φύτρες, 
που σήκωσαν κοντάρια ισοδύναμα 
κι ένας στον άλλο έδωσε μερίδιο θανάτου. 
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αντιστρ. β΄ 

ἀλλὰ γὰρ ἁ μεγαλώνυμος ἦλθε Νίκα 
τᾷ πολυαρμάτῳ ἀντιχαρεῖσα Θήβᾳ, 

150  ἐκ μὲν δὴ πολέμων  

τῶν νῦν θέσθαι λησμοσύναν, 
θεῶν δὲ ναοὺς χοροῖς 
παννυχίοις πάντας ἐπέλ-        
θωμεν, ὁ Θήβας δ᾽ ἐλελί-      
χθων Βάκχιος ἄρχοι. 
 

155  ἀλλ᾽ ὅδε γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας,  

Κρέων ὁ Μενοικέως [ἄρχων] νεοχμὸς 
νεαραῖσι θεῶν ἐπὶ συντυχίαις 
χωρεῖ, τίνα δὴ μῆτιν ἐρέσσων, 

160  ὅτι σύγκλητον τήνδε γερόντων  

προὔθετο λέσχην, 
κοινῷ κηρύγματι πέμψας; 
 
 
 
Τώρα πια η Νίκη μας ήρθε μεγαλόχαρη, 
αντίδωρο στη Θήβα που αρματώθηκε 
και στο νωπό τον πόλεμο ρίξαμε λησμονιά. 
Στους ναούς των θεών να χυθούμε 
κι ίσαμε το ξημέρωμα να στήσουμε χορό, 
και πρώτος πρώτος το χορό να σέρνει 
ο Βάκχος, που σειέται και λυγιέσαι, Θήβα. 
 
(Έρχεται ο Κρέοντας από το παλάτι, συνοδευόμενος από 
φρουρούς.) 
 
 
 



Αλλά να, ο Κρέοντας του Μενοικέα μπαίνει, 
βασιλέας της χώρας νεόκοπος, 
φορτωμένος νωπές θεϊκές συγκυρίες. 
Πού τάχα το μυαλό του πελάγωσε 
και κάλεσε τους γέροντες 
στέλνοντας προσταγή κοινή 
για τούτη τη συνάθροιση; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Εθνικό Θέατρο. Επιδαύρια 1974. Αντιγόνη. Κρέων: 
Στέλιος Βόκοβιτς (Φωτ. Εθν. Θεάτρου) 
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13. Εθνικό Θέατρο. Επιδαύρια 1956. Αντιγόνη. Αντιγόνη: 

Άννα Συνοδινού 
Ισμήνη: Αντιγόνη Βαλάκου 

(Φωτ. Εθν. Θεάτρου) 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ (1-99) 
 
 
 

Πρόσωπα : Αντιγόνη-Ισμήνη 
 

  Ο σκηνικός χώρος απεικονίζει το προαύλιο των 
ανακτόρων της Θήβας. Το έργο αρχίζει με την ανα-
τολή του ήλιου. Την προηγούμενη μέρα έχουν σκο-
τωθεί, μετά από μονομαχία, ο Ετεοκλής και ο Πολυ-
νείκης. Ο στρατός των Αργείων που είχε πολιορκή-
σει την πόλη, τρέπεται σε φυγή. Ο Κρέων αναλαμ-
βάνει την εξουσία 
 Η Αντιγόνη καλεί την αδελφή της Ισμήνη έξω από 

τα ανάκτορα, για να της ανακοινώσει τη διαταγή του 
βασιλιά.  

 

1. ὦ κοινόν...κάρα· η παρουσίαση των προσώπων 
γίνεται με προσφωνήσεις (στ. 1 και 11). Ολόκληρη 
η φράση αποτελεί έκφραση βαθιάς αδελφικής αγά-
πης. Το πάθος της Αντιγόνης δίνει τον κυρίαρχο 
τόνο στο δράμα. 

 2. τῶν ἀπὸ Οἰδίπου κακῶν· η κατάρα των θεών βαραί-
νει πάνω στον βασιλικό οίκο των Λαβδακιδών. Η 
κατάρα αυτή οδήγησε τον Οιδίποδα στην πατρο- 
κτονία, την αιμομιξία, την αυτοτύφλωση·οδήγησε 
ακόμη τα παιδιά του στη διπλή αδελφοκτονία και 
προμηνύει συμφορές για τις δύο κόρες. 

7-8. καὶ νῦν... ἀρτίως· η Αντιγόνη αποκαλεί τον Κρέο- 
ντα με τον προηγούμενο στρατιωτικό του τίτλο και 
όχι με τον τίτλο του βασιλιά. Το κήρυγμα, στο οποίο 
αναφέρεται η Αντιγόνη, είναι η διαταγή του Κρέοντα 
που εκδίδεται σε ώρες κρίσιμες για την πόλη : ο Πο-
λυνείκης, ως προδότης, πρέπει να μείνει άταφος. 

 

Μέρος ὅλον τραγωδίας τὸ πρὸ χοροῦ 
παρὸδου 

(Αριστ. Περί Ποιητικῆς 1452b) 
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10. πρὸς τοὺς φίλους...κακά ·ο Πολυνείκης θα έχει την 
ίδια μοίρα με τους Αργείους, τους εχθρούς της πό-
λης. Ο Σοφοκλής (στ. 1081) παίρνει ως δεδομένο 
πως η ταφή δεν απαγορεύτηκε μόνο για τον Πολυ-
νείκη αλλά για όλους τους Αργείους νεκρούς. Έτσι 
οι συμφορές πλήττουν τους εχθρούς αλλά και τους 
φίλους, δηλαδή τον Πολυνείκη. 

11. ἐμοὶ μέν...φίλων· απληροφόρητη η Ισμήνη αποκα-
λύπτει την εσωστρέφεια της προσωπικότητάς της. 

13. δυοῖν ἀδελφοῖν...δύο· ο τραγικός θάνατος των δύο 
αδελφών βαθαίνει την οικογενειακή τραγωδία των 
Λαβδακιδών. 

15. ἐπεὶ δὲ φροῦδος...στρατός· από τους επτά ηγέτες 
που έλαβαν μέρος στην εκστρατεία εναντίον των 
Θηβαίων διασώθηκε μόνον ο Άδραστος, πεθερός 
του Πολυνείκη. 

16. ἐν νυκτὶ τῇ νῦν· αυτή τη νύχτα που μόλις πέρασε· 
δίνεται έτσι από τον ποιητή η χρονική αφετηρία της 
τραγωδίας. Λίγο αργότερα, στην πάροδο, ο χορός 
θα χαιρετήσει  τον ήλιο που ανατέλλει. 

 18. ᾔδη καλῶς...πυλῶν· ειρωνικός ο τόνος της Αντιγό-
νης μπροστά στην απάθεια της Ισμήνης. 

Με τη φράση αὐλείων πυλῶν προσδιορίζεται ο 
σκηνικός χώρος. 

19. τοῦδ’...κλύοις· δικαιολογείται η πρωινή συνάντηση 
των δύο αδελφών. 

Η Αντιγόνη προετοιμάζει ψυχολογικά την Ισμήνη για τη 
σοβαρή ανακοίνωση που θα ακολουθήσει. 

20. δηλοῖς γάρ... ἔπος· η ταραχή της Αντιγόνης προ-
βληματίζει την Ισμήνη. 

21-22. οὐ γὰρ τάφου... ἔχει· απαντά με ερώτηση. Έτσι 
η Αντιγόνη εκφράζει την οργή, την αγανάκτηση και 
την αποδοκιμασία της στη διαταγή του Κρέοντα. Η 
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χρήση των περιφραστικών παρακειμένων τονίζει 
την ψυχική έξαψη της Αντιγόνης. 

23. ὡς λέγουσι· προφανώς αντιδρά στη διαταγή του 
Κρέοντα. Κατά την Αντιγόνη είναι δίκαιη η ταφή του 
Ετεοκλή, άδικο όμως είναι να παραμείνει άταφος ο 
Πολυνείκης. 

25. ἔκρυψε…νεκροῖς· γνωστή από την αρχαιότητα η 
τιμή αλλά και ο σεβασμός προς τους νεκρούς. Ο 
νεκρός έπρεπε να ταφεί και να προσφερθούν οι 
νεκρικές τιμές· διαφορετικά ούτε την πύλη του Άδη 
μπορούσε να διαβεί ούτε τη μεταθανάτια γαλήνη να 

εξασφαλίσει. (πρβλ. Ιλ. Ψ 71-74, Οδ. λ. 72-73, Η-
ροδ. 9, 78-79). 
 Η διαταγή του Κρέοντα στηρίζεται στο γεγονός ότι 

ο Πολυνείκης στράφηκε εναντίον της πατρίδας του. 

Εκφράζει δηλαδή την ηθική των χρόνων του : φίλει 
τόν φιλοῦντα καὶ μίσει τὸν μισοῦντα. 
 Ιστορικά, και για τον προδότη υπήρχε ταφή κατ’ 

ανοχή, έξω όμως από τα όρια της πόλης. Ο στρατη-
γός Φωκίων, που κατηγορήθηκε ως προδότης, τά-
φηκε στη Μεγαρίδα. Αυτή την παράδοση της ταφής 
παραβιάζει ο Κρέων.  

26.  τόν δ΄ ἀθλίως…νέκυν· προφανώς αναφέρεται στον 
θάνατο και όχι στην προδοσία του Πολυνείκη. 

27-30. ἀστοῖσί φασιν...βορᾶς· η Αντιγόνη μεταφέρει 
στην Ισμήνη τη διαταγή του Κρέοντα. 

31. τόν ἀγαθόν Κρέοντα· ειρωνεία. 

32. λέγω γὰρ κἀμέ ·δείγμα δραματουργικής τελειότη-
τας. Λακωνικά ο ποιητής αποκαλύπτει τον ψυχικό 
κόσμο της ηρωίδας. 

33. καὶ δεῦρο νεῖσθαι· προοικονομείται θεατρικά η εμ-
φάνιση του χορού και του Κρέοντα. 

36. φόνον...δημόλευστον· οι αρχαίοι επέβαλλαν τον 
δημόσιο λιθοβολισμό σε προδότες και ιερόσυλους 
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(πρβλ. Ηροδ. 9,5). Ο «δημόλευστος» φόνος δεν α-
ναφέρεται πουθενά αλλού στο δράμα. 

38. εἴτ΄ εὐγενής...κακή ·αρχαϊκή ηθική : η καταγωγή 
από αριστοκρατική οικογένεια επιβάλλει την προ-
σαρμογή σε συγκεκριμένα πρότυπα. Σαφής  είναι η 
προσπάθεια της Αντιγόνης να κεντρίσει τη φιλοτιμία 
της Ισμήνης. 

40. λύουσα ἤ ἃπτουσα· έκφραση αμηχανίας και ταρα-
χής από την Ισμήνη.  

41. εἰ ξυμπονήσεις...σκόπει· η Αντιγόνη προτείνει στην 
Ισμήνη να την βοηθήσει· ταυτόχρονα δηλώνει την 
αμετάκλητη απόφασή της να θάψει τον Πολυνείκη.  
 Η απόφαση της Αντιγόνης προοικονομεί την εξέλιξη 
του μύθου. 

42. ποῖόν τι κινδύνευμα...ποτ΄ εἶ· η διστακτικότητα της 

Ισμήνης αποκαλύπτεται από τη φράση ποῖον 

κινδύνευμα = ποια επικίνδυνη πράξη. Φανερή η δι-
αφορά του ήθους των δύο αδελφών. 

49-52. οἴμοι φρόνησον ... αὐτουργῷ χερί · η απαρί-
θμηση των δεινών του Οιδίποδα από την Ισμήνη 
αποβλέπει στο να αποτρέψει την Αντιγόνη από την 
ταφή. 

53-54. ἔπειτα μήτηρ...βίον· ο ατιμωτικός θάνατος της 
μητέρας. 

58-60. νῦν δέ...παρέξιμεν· επαναφορά στο πα-
ρόν·τραγική κρέμεται πάνω στα κεφάλια των δύο 
κοριτσιών η κατάρα των Λαβδακιδών. 

61-62. ἀλλ΄ ἐννοεῖν...μαχουμένα· σαφής έκφραση πα- 
τριαρχικού δικαίου. 

65-68. ἐγὼ μέν...οὐδένα· υποταγή στην εξουσία με ε-
παρκή δικαιολογία. Η Ισμήνη θέλει, αλλά δεν μπο-
ρεί. Αντίθετα η Αντιγόνη, ο θεατρικός αντίποδας της 
Ισμήνης, και θέλει και μπορεί. 
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69-70. οὔτ΄ ἄν...μέτα· η ρήξη με την Ισμήνη άμεση. Φύ-
ση ισχυρή η Αντιγόνη, γίνεται σκληρή και πείσμων 
μπροστά στη δειλία της Ισμήνης. 

72. θάψω...θανεῖν· σαφής και έντονη δήλωση της Αντι-
γόνης ότι θα αψηφήσει τη διαταγή του Κρέοντα, θυ-
σιάζοντας τη ζωή της. 

73. φίλη μετ΄ αὐτοῦ...μέτα· οι επαναλήψεις τονίζουν 
την αδελφική αγάπη. 

74. ὅσια πανουργήσασ΄· οξύμωρο· η Αντιγόνη παραβι-
άζει την επιταγή της εξουσίας, αλλά η πράξη της 
συμφωνεί με τη θεϊκή επιταγή.   

77. τὰ τῶν θεῶν... ἔχε· προβολή όχι πια της αδελφικής 
αγάπης αλλά της θεϊκής επιταγής. 

82. οἴμοι... ὑπερδέδοικά σου· έκδηλος ο φόβος της   
Ισμήνης για τη ζωή της Αντιγόνης. 

83. τὸν σόν...πότμον· απόρριψη από την Αντιγόνη του 
δικαιολογημένου φόβου της Ισμήνης. 

86-87. οἴμοι...σιγῶσα· τη σιωπή της Ισμήνης θεωρεί 
προσβλητική η Αντιγόνη· κι΄ όμως, αν η Ισμήνη μι-
λούσε, το σχέδιο θα ανατρεπόταν. 

88. ἐπὶ ψυχροῖσι· η φράση αναφέρεται στην απειλή του 
θανάτου, αν η Αντιγόνη θάψει τον Πολυνείκη. 

89. οἷς· αναφέρεται στον Πολυνείκη και τους χθόνιους 
θεούς. 

90. ἀλλ΄ ἀμηχάνων ἐρᾷς· ρεαλιστική αντίληψη για τη 
ζωή· διαγράφεται ταυτόχρονα το ήθος της Ισμήνης, που 
προσαρμόζεται στην κρατική εξουσία και την κοινωνική 
αντίληψη της εποχής. Τελείως αντίθετο το ήθος της   
Αντιγόνης. Ο Σοφοκλής χρησιμοποιεί την τεχνική των 
αντίθετων χαρακτήρων. 

93-94. ἐχθαρῇ... ἐχθρά· η επανάληψη αποκαλύπτει τη 
στάση της Αντιγόνης προς την Ισμήνη. Αποκαλύ- 
πτει ακόμη την αμετάκλητη απόφαση της Αντιγόνης. 
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Η απόφαση αυτή διατηρεί τους θεατές σε κατάσταση 
εναγώνιας αναμονής. 

95. ἀλλ΄ ἔα...δυσβουλίαν· ειρωνεία. 

98. στεῖχε· η Αντιγόνη φεύγει από την αριστερή πάρο-
δο, ενώ η Ισμήνη αποσύρεται στο εσωτερικό των 
ανακτόρων. 

  
ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
 
1.Διαφαίνεται από τον πρόλογο ο βασικός άξονας πά-

νω στον οποίο θα οργανωθεί η εξέλιξη της τραγωδίας; 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
2.Πώς διαγράφεται το ήθος της Αντιγόνης και της Ισμή-

νης στον πρόλογο; Ποια θεατρική σκοπιμότητα υπη-
ρετεί η διαγραφή αυτή των χαρακτήρων; 

 
3.Ο Κρέων στον πρόλογο είναι παρών, αν και δεν πα-

ρουσιάζεται στη σκηνή. Πώς προβάλλεται η παρουσία 
του και ποια χαρακτηριστικά αποδίδονται σ΄ αυτόν; 

 
4.Ποια συναισθήματα προκαλεί στους θεατές ο πρόλο-

γος; 
 
5.Να υπογραμμίσετε στα λόγια της Ισμήνης τις λέξεις 

που αποκαλύπτουν την ψυχική κατάσταση της Αντι-
γόνης. 

 
6. Να χαρακτηρίσετε τους υποθετικούς λόγους των στ. 

86-87 και 93. 
 
7.Να αντιστοιχίσετε, σύμφωνα με τη σημασία, τις δύο 

στήλες των λέξεων. 

    α. κάρα   1. ακατόρθωτος 
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    β. ἐσθλή          2. ευγενής 

    γ. δυσκλεής   3. κεφάλι 

    δ. ἀμήχανος   4. ντροπιασμένος 
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« Ἡ πρώτη λέξις ὅλη χοροῦ » 
(Αριστ. Περί Ποιητικῆς 1452b) 

 

 

 
ΠΑΡΟΔΟΣ  (100-161) 

 
 
      
 

Ο χορός μπαίνει από τη δεξιά πάροδο στην 
ορχήστρα. Αποτελείται από δεκαπέντε γέροντες 
Θηβαίους. Η εμφάνισή τους είναι μεγαλοπρεπής. 
Συνοδεύονται από αυλητή, που ρυθμίζει το βήμα 
τους, και καταλαμβάνουν τη θέση τους στην ορ-
χήστρα, χωρισμένοι σε δύο ημιχόρια. Εκφράζουν 
τη χαρά τους για τη σωτηρία της πόλης και περιμέ-
νουν την απόφαση του βασιλιά. 
    Ολόκληρη η πάροδος διαρθρώνεται σε δύο ζεύ-
γη στροφών, το καθένα από τα οποία αποτελείται 
από μία στροφή και μία αντιστροφή, με ποικιλία 
μέτρων, ανάλογη μουσική και κατάλληλες μιμικές 
κινήσεις του χορού. Οι θεατές με την πάροδο εκτο-
νώνονται από την ένταση του προλόγου.  

 
Α’ Σύστημα 
στροφή α’ 

100-104. ἀκτὶς ἀελίου...βλέφαρον (ω! ηλιαχτίδα...της 
χρυσής ματόκλαδο)· ο χορός χαιρετίζει τον ήλιο. Εί-
ναι ενδιαφέρον ότι το δράμα αρχίζει τη στιγμή που ο 
ήλιος ανατέλλει στον Υμηττό. Έτσι ταυτίζονται ο 
χρόνος του δράματος και της παράστασης. 

101-102. ἑπταπύλῳ Θήβᾳ (στην Θήβα την επτάπυλη)· 
επτά οι πύλες της πόλης, επτά οι στρατηγοί των 
Αργείων, ένας απέναντι σε κάθε πύλη, επτά και οι 
Θηβαίοι υπερασπιστές τους. 

 

75 / 146-147 



104-105.Διρκαίων ὑπὲρ ῥεέθρων (απ΄ τις πηγές της 
Δίρκης πέρα)· η πηγή της Δίρκης βρισκόταν δυτικά 
της πόλης, ενώ ο Ισμηνός ανατολικά. Η Δίρκη ήταν 
κόρη του Ήλιου και γυναίκα του Λύκου, μυθικού βα-
σιλιά των Θηβών. 

107.φῶτα...πανσαγίᾳ (τον πολεμιστή...της φυγής)· πε-
ριληπτική απόδοση του στρατού των Αργείων, των 
οποίων χαρακτηριστικό γνώρισμα ήταν η λευκή 
ασπίδα. 

110-111. Πολυνείκης... ἐξ ἀμφιλόγων (Ο Πολυνείκης ... 
μισόλογα)· λογοπαίγνιο με το όνομα Πολυνείκης 
(Πολυνεικης = εριστικός). Ηγέτης των Αργείων ήταν 
ο Πολυνείκης, γαμβρός του βασιλιά του Άργους Αδ-
ράστου. Οδήγησε τον στρατό των Αργείων κατά της 
Θήβας, για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του στον 
θρόνο. 

113. αἰετός...ὑπερέπτα (σαν αετός...πετούσε)· παρα- 
στατική απεικόνιση των Αργείων πολιορκητών που 
επιτίθενται σαν αετός εναντίον  της Θήβας. 

αντιστροφή α’ 

117-121. στάς δ΄...πλησθῆναι (ζυγιάστηκαν...χορτάσει)· 
παραστατική απεικόνιση της αιματηρής επίθεσης. 

123. Ἥφαιστον (φωτιά)·  μετωνυμία. 

125-126.ἀντιπάλου...δράκοντος (και δύσκολα...στο χέ-
ρι)· οι Θηβαίοι παρομοιάζονται με δράκοντες. Άλ-
λωστε, κατά τον μύθο, οι Θηβαίοι ήσαν δρακοντογε-
νείς. Ο Κάδμος, ο ιδρυτής της Θήβας, έσπειρε τα 
δόντια του δράκου που σκότωσε και φύτρωσαν οι 
Θηβαίοι. Η εικόνα της συμπλοκής αετού και δράκου 
είναι γνωστή από τον Όμηρο (Μ, 201-2). 

127-128. Ζεύς...ὑπερεχθαίρει (Ο Δίας...κομπασμού)· αι-
τία της ήττας των Αργείων ήταν η θεϊκή οργή. Ο Δίας 
συντρίβει τους αλαζόνες. 
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 130-133.χρυσοῦ καναχῆς...ἀλαλάξαι (βροντοχτυπώ- 
ντας υπερόπτες...ν΄ αλαλάξει)·  ο κεραυνός του Δία 
γίνεται το όργανο της θείας τιμωρίας εναντίον του 
αλαζόνα Καπανέα (πρβλ. Φοίνισσες, 1180). Η προ-
σωπική μοίρα του Καπανέα εκφράζει τη μοίρα όλου 
του στρατού. Εκφραστικά ισχυρή η αντίθεση αλαζο-
νείας και πτώσης. 

 
Β’ Σύστημα 
στροφή β’ 

134-140. ἀντιτύπᾳ δ΄… δεξιόσειρος                         
(πέφτει,...επιδέξιος) · αλλεπάλληλες εικόνες παρου-
σιάζουν τη συντριβή των Αργείων. 

141. ἑπτὰ λοχαγοί · οι επτά στρατηγοί των Αργείων: 
Αμφιάραος, Τυδέας, Ετέοκλος, Ιππομέδοντας, Καπανέ-
ας, Παρθενοπαίος, Πολυνείκης. 

143. Ζηνὶ τροπαίῳ (το Δία τον τροπαιούχο)· η νίκη α-
ποδίδεται στον Δία.  

144-147. πλὴν τοῖν στυγεροῖν…ἄμφω (εκτός από τους 
δόλιους...μερίδιο θανάτου)· ο χορός αναφέρεται 
στον αμοιβαίο θάνατο των δύο αδελφών. Έτσι ο 

ποιητής επανέρχεται στην υπόθεση του δράματος. 
αντιστροφή β’ 

148-154. ἀλλὰ γάρ...ἄρχοι (τώρα πια η Νίκη...λυγιέσαι, 
Θήβα)· ο χορός αντιπαρέρχεται γρήγορα την αδελ-
φοσφαγή. Προτρέπει σε ολονύχτιους χορούς προς 
τιμήν του Διονύσου, προστάτη της Θήβας. 

155-161. ἀλλ’ ὅδε...πέμψας (Αλλά να, ο Κρέοντας...τη 
συνάθροιση;)·  η αναγγελία της εισόδου του Κρέον-
τα διακόπτει το λυρικό μέλος. Οι απροσδόκητες 
συντυχίες από τους θεούς τον ανακήρυξαν βασιλιά. 
Αυτός έχει καλέσει τον χορό, που αναμένει τις 
προσταγές του. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
1. Μετά από ποιο μέρος του δράματος ακολουθεί η πά-

ροδος; Ποιο είναι το επόμενο μέρος; 
 
2.Ποιο είναι το βασικό θέμα της παρόδου; Με ποιον 

τρόπο εκφράζεται; 
 
3.Πώς συνδέεται η πάροδος με τα προηγούμενα; 
 
4.Φαίνεται από την πάροδο η στάση του χορού απέ-

ναντι στον Κρέοντα; 
 
5.Το τραγούδι του χορού σκιάζεται από τον θάνατο των 

δύο αδελφών. Ποια άλλη σκιά πέφτει βαριά πάνω 
στην πόλη, όπως φαίνεται από τον πρόλογο; 

 
6.Νομίζετε ότι από την πλευρά της θεατρικής οικονομί-

ας η πάροδος και ο πρόλογος αποτελούν αντίθεση; 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
7.Θεωρείτε την πάροδο περιττό ή απαραίτητο κομμάτι 

στο έργο; 
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Ο ιατρός Μαχάων επιδένει  
την πληγή του Φιλοκτήτη.  

Ετρουσκικός σφραγιδόλιθος.  
Δεύτερο μισό του 5ου αι. π.Χ. Λονδίνο, British Museum
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ΚΕΙΜΕΝΑ 
 

Τραγωδία: κοινωνικός θεσμός 
 

Η τραγωδία δεν είναι μονάχα μια μορφή τέχνης· 
είναι ένας κοινωνικός θεσμός, που εισάγει η πόλη με 
την ίδρυση των τραγικών αγώνων, πλάι στα πολ ι τ ικά  
και δ ικαστ ικά  της όργανα. Κάτω από την εξουσία του 
επώνυμου άρχοντα, μέσα στον ίδιο το χώρο του 
άστεως και σύμφωνα με τους ίδιους θεσμικούς κανό-
νες, που ισχύουν για τις εκκλησίες και τα δικαστήρια 
του δήμου, η πόλη θεσπίζει ένα θέαμα για όλους τους 
πολίτες, που διευθύνεται, παίζεται και κρίνεται από 
τους αρμόδιους εκπροσώπους των διαφόρων φυλών 
έτσι, η ίδια η πόλη γίνεται θέατρο, νοείται κατά κάποιο 
τρόπο σαν αντικείμενο παράστασης και παίζεται 
μπροστά στο κοινό. Αν όμως η τραγωδία εμφανίζεται 
έτσι ριζωμένη στην κοινωνική πραγματικότητα 
περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο λογοτεχνικό 
είδος, αυτό δε σημαίνει πως είναι και η αντανάκλαση 
της. Δεν αντανακλά αυτή την πραγματικότητα, αλλά την 
εξετάζει, τη θέτει σε συζήτηση. Παρουσιάζοντας την 
διασπασμένη, διχασμένη ενάντια στον ίδιο της τον 
εαυτό, την κατασταίνει ολόκληρη προβληματική. Το 
δράμα παρουσιάζει στη σκηνή έναν αρχαίο ηρωικό 
μύθο. Αυτός ο μυθικός κόσμος αποτελεί το παρελθόν 
της πόλης: ένα παρελθόν αρκετά μακρινό, έτσι που να 
διαγράφονται καθαρά οι αντιθέσεις ανάμεσα στις 
μυθικές παραδόσεις που ενσαρκώνει και στις νέες 
μορφές νομικής και πολιτικής σκέψης· αλλά και αρκετά 
κοντινό, έτσι που οι συγκρούσεις των αξιών να γίνονται 
ακόμη οδυνηρά αισθητές και η αντιπαράθεση να 
εξακολουθεί να εκδηλώνεται. 

80 / 405 



 
I.P. Vernant, Μύθος και Τραγωδία στην αρχαία Ελλάδα  

(Μετ. Στέλλα Γεωργούδη) 
 

Ο τραγικός ήρωας 
 

Επειδή, λοιπόν, πρέπει η σύνθεση (ο μύθος, η 
πλοκή) της πιο καλής τραγωδίας να είναι όχι απλή 
αλλά περίπλοκη και μάλιστα να μιμείται οικτρά και 
φοβερά γεγονότα (αυτό άλλωστε είναι το 
χαρακτηριστικό στην τραγική μίμηση), γι’ αυτό είναι 
φανερό πως πρέπει να αποφεύγονται τα εξής στη 
σύνθεση των μύθων: Πρώτον, ούτε τους καλούς 
ανθρώπους πρέπει να παρουσιάζουμε να γίνονται από 
ευτυχισμένοι δυστυχισμένοι, (αυτό ούτε φόβο ούτε 
οίκτο προκαλεί, αλλά είναι αποτροπιαστικό). Δεύτερον, 
ούτε οι κακοί από δυστυχισμένοι να γίνονται 
ευτυχισμένοι (αυτό είναι τελείως αταίριαστο με την 
τραγωδία, γιατί δεν έχει τίποτα από εκείνα που απαιτεί 
η τραγωδία, δηλαδή ούτε ανθρωπιστικά συναισθήματα 
ούτε οίκτο ούτε φόβο προκαλεί). Τρίτον, ούτε πάλι να 
παρουσιάζουμε τον πάρα πολύ κακό να πέφτει από την 
ευτυχία στη δυστυχία. Μια τέτοια πλοκή μπορεί να 
προκαλεί τα ανθρωπιστικά μας συναισθήματα, δεν 
προκαλεί όμως ούτε τον οίκτο, ούτε το φόβο. Ο οίκτος 
μάς γεννιέται για κείνον που δεν αξίζει τη δυστυχία 
(αναξιοπαθεί), ο φόβος για τον όμοιο μας που δυστυχεί. 
Αυτό λοιπόν που θα συνέβαινε σ’ αυτή την περίπτωση 
(δηλαδή να πέφτει από την ευτυχία στη δυστυχία ο 
ανάξιος) δε θα προκαλέσει ούτε φόβο ούτε οίκτο. 
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Μας μένει, λοιπόν, ο ήρωας που βρίσκεται ανάμεσα σ’ 
αυτές τις (ακραίες) περιπτώσεις. Αυτός δεν είναι εκείνος 
που ξεχωρίζει για την αρετή ή τη δικαιοσύνη του, αλλά 
ούτε κι εκείνος που πέφτει από την ευτυχία στη 
δυστυχία εξαιτίας της κακίας του ή της αχρειότητάς του, 
αλλά από κάποιο σφάλμα του. 
 

Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής 
(Μετ. Στάθης Ιω. Δρομάζος) 

 
Τα νιάτα του τραγικού ήρωα 

 
Τα νιάτα του τραγικού ήρωα είναι, όπως είπαμε, η 

αφέλειά του και η δροσερή του γενναιοδωρία ακόμα και 
μέσα στην αμαρτία ή στο έγκλημα. Αυτά τον κάνουν να 
προσφέρει τη ζωή του αλόγιστα, για ένα πάθος, ή για 
μιάν Υπόθεση, ή για μια φρεναπάτη. Υπάρχουν νιάτα 
μέσα σ’ αυτό τον οίστρο, αλλά νιάτα ιδιότυπα, που 
μόνον μερικά χαρακτηριστικά έχουν κοινά με τα άλλα, 
τα γενικά κι ανώνυμα νιάτα. Η νιότη της Τραγωδίας δεν 
είναι η αφηρημένη ιδέα της νιότης μήτε η συμβατική της 
ηλικίας. Είναι ένα γνώρισμα ψυχής, σφραγίδα δωρεάς ή 
καταδίκης. 

Έτσι, τα νιάτα του τραγικού ήρωα υπερβαίνουν 
μαζί και κατακαλύπτουν την συμπτωματική του ηλικία. 
 
Άγγελος Τερζάκης, Αφιέρωμα στην Τραγική μούσα. 
 

Η τραγική πλάνη 
 

Με μεγάλη επιδεξιότητα ο Σοφοκλής παρουσιάζει 
τους ήρωές του να αποδίδουν στην Αντιγόνη σφάλ- 
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ματα, που αργότερα φαίνονται ότι είναι σφάλματα του 
Κρέοντα. Η Αντιγόνη φαίνεται επίσης πως τα διεκδικεί 
για τον εαυτό της. Μιλάει για την αφροσύνη της (95), 
αλλά στο τέλος ο Κρέων καταλαβαίνει (1269), κι ο 
Τειρεσίας κι ο χορός τον προειδοποιούν για την 
αναγκαιότητα της σύνεσης (1050, 1098). Ο Κρέων είναι 
σπάταλος στις κατηγορίες για αλαζονεία εναντίον της 
Αντιγόνης (309, 480, 482), αλλά τη δική του αλαζονεία 
στα λόγια και στις πράξεις καταδικάζει ο Χορός με τα 
τελευταία λόγια του. Ο Κρέων λέει στην Αντιγόνη ότι 
δεν είναι σε θέση να έχει υψηλά φρονήματα (479), αλλά 
ύστερα από λίγο ο Τειρεσίας του λέει να διαμορφώσει 
ταπεινότερο πνεύμα ο ίδιος (1090). Ο Χορός πιστεύει 
πως η Αντιγόνη είναι θύμα μιας τρέλας (584, 614, 624-5), 
είναι όμως φανερό πως η τρέλα βρίσκεται στην πλευρά 
του Κρέοντα. Οι βασικές κατηγορίες εναντίον της 
Αντιγόνης είναι αναληθείς γι’ αυτήν, και αληθινές γι' 
αυτόν. Μ’ αυτή την ειρωνεία ο Σοφοκλής δείχνει το 
βαθμό της πλάνης και της ψευδαίσθησης, με τα οποία ο 
Κρέων κι ο Χορός κρίνουν τους συνανθρώπους τους. 
Φαίνεται να νομίζει πως οι άνθρωποι υπόκεινται σε 
πλάνες ιδιαζόντως βαριές. Λαθεμένα κατηγορούν 
άλλους για σφάλματα που είναι δικά τους. Τέτοιες 
ψευδαισθήσεις ανήκουν στην ανθρώπινη φύση, τα 
αποτελέσματα τους όμως μπορεί να είναι θανατηφόρα. 
Βρίσκουν έδαφος σε κείνη την αλαζονεία που κάνει τον 
άνθρωπο να νομίζει πως ξέρει περισσότερα απ’ τους 
θεούς και να τους εμπαίζει. Στην Αντιγόνη ο Σοφοκλής 
δραματοποιεί αυτό το λάθος με μεγάλη ενορατική και 
διεισδυτική ικανότητα και δείχνει σε τι καταστροφικά 
αποτελέσματα μπορεί αυτό να οδηγήσει. 
C.M.Bowra, Οι τραγωδίες του Σοφοκλή: Αντιγόνη, 
Οιδίπους Τύραννος  

(Μετ. Αικατ. Τσοτάκου - Καρβέλη) 
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Ο σκηνικός χρόνος 

 
Η περίπτωση της Αντιγόνης αξίζει περισσότερη 

διερεύνηση, επειδή η πορεία των εξωσκηνικών γεγονό-
των, που αναμεταδίδονται κυρίως από τον Φύλακα, 
συνδέεται με δύο συγκεκριμένα τμήματα της ημέρας, 
συναποτελώντας, μαζί με κάποιες άλλες ενδείξεις, μίαν 
από τις συνεπέστερες χρονικές καταγραφές που 
έχουμε στις σωζόμενες τραγωδίες. Στον πρόλογο του 
έργου ο διάλογος ανάμεσα στις δύο αδελφές διεξάγεται 
στο μισοσκόταδο: η νύχτα, που σφράγισε την 
κατατρόπωση των επιδρομέων, δεν έχει ακόμα φύγει 
(πρβλ. στ. 16 «αυτή τη νύχτα»). Στην πάροδο ο χορός 
χαιρετίζει τον ήλιο της καινούργιας μέρας (100 κκ.): σε 
λίγο θα εμφανιστεί ο Κρέων για τις πρώτες του 
πολιτικές δηλώσεις. Όταν έρχεται την πρώτη φορά ο 
Φύλακας, για να αναφέρει την πρώτη απόπειρα της 
ταφής του Πολυνείκη, συνδέει το γεγονός με τον 
«πρώτο φρουρό της μέρας» (253 κ.). Στην επόμενη 
αφήγηση του, όταν πια έχει συλληφθεί η Αντιγόνη, 
δίνεται ένα ακόμα ακριβέστερο χρονικό στίγμα: «ο 
λαμπρός δίσκος του ήλιου μεσουρανούσε» (416 κ.). Ας 
σημειωθεί ότι αυτές οι δύο αφηγήσεις κατανέμονται 
αντίστοιχα ανάμεσα στο α΄ και το β΄ επεισόδιο· ας 
σημειωθεί επίσης ότι ως εδώ έχει διανυθεί το 1/2 του 
έργου. Σε καμιά άλλη περίπτωση, όσο μπόρεσα να 
ελέγξω, η χρονική απόσταση ανάμεσα σε δύο 
επεισόδια δεν προσδιορίζεται με τόσην ακρίβεια. Στο 
υπόλοιπο μέρος, δηλαδή τρία επεισόδια και έξοδο, τα 
γεγονότα επέρχονται αλλεπάλληλα. Στο τελευταίο 
στάσιμο όμως ο χορός, πιστεύοντας ότι όλα 
προχωρούν προς μίαν αίσια έκβαση, επικαλείται τον 
Διόνυσο, συνδέοντας την έλευσή του στη Θήβα με την 
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παρουσία των «φλεγόμενων άστρων», τους 
«νυχτερινούς ήχους» και τους «πάννυχους χορούς» 
(1146 κκ.): είναι η εντύπωση ότι έχει πια βραδιάσει.Η 
Αντιγόνη αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα χειρισμού του 
δραματικού και σκηνικού χρόνου με όρους που θα 
ικανοποιούσαν απόλυτα τον Αριστοτέλη. 

Νίκος Χ. Χουρμουζιάδης, Όροι και μετασχηματισμοί 
στην αρχαία ελληνική τραγωδία. 

 
Η μοναξιά της Αντιγόνης 

 
Η Αντιγόνη είναι λοιπόν μόνη. Το χειρότερο, 

φαίνεται βυθισμένη σε ηθική μοναξιά. Κανείς δεν την 
καταλαβαίνει. Ο Κρέοντας βέβαια βλέπει στη διαγωγή 
της μια ξεφτισμένη ανεξαρτησία. Αλλά ούτε οι άλλοι την 
καταλαβαίνουν περισσότερο. Η Ισμήνη θα την 
ακολουθούσε, αν την καταλάβαινε. Ο χορός, που θα 
έπρεπε ωστόσο να της είναι αφοσιωμένος και να της 
δείχνει τη συμπάθειά του,δείχνει από τη μια άκρη στην 
άλλη πλήρη ακατανοησία. Πριν μάλιστα πληροφορηθεί 
ποιος έκανε την απαγορευμένη πράξη, σπεύδει να 
ψέξει το πνεύμα της ανυπακοής στους νόμους, είτε θείοι 
είναι αυτοί οι νόμοι είτε ανθρώπινοι (368). Όταν 
μαθαίνει πως πρόκειται για την Αντιγόνη, δεν μπορεί 
να πιστέψει πως παράκουσε τους νόμους και πως την 
έπιασαν ἐν ἀφροσύνῃ (383). Τη στιγμή μάλιστα που 
οδηγείται στον θάνατο, δεν μπορεί να συγκρατηθεί και 
να μην εκφράσει άλλη μια φορά την αποδοκιμασία του: 
«το πάθος σου σε κατέστρεψε, γιατί συμβουλεύτηκες 
μόνο αυτό» (Αντιγόνη 875): σέ δ’ αὐτόγνωτος ὤλεσ’ ὀργά. 
Γύρω λοιπόν στην Αντιγόνη δεν υπάρχει κανείς: αυτή -
έτσι το θέλησε η μοίρα της- θα εντοιχιστεί ζωντανή σ’ 
έναν έρημο τόπο, είναι, ανάμεσα στους δικούς της, 
εγκαταλειμμένη απ’ όλους. 
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Jacqeline De Romilly, Αρχαία Ελληνική Τραγωδία (Μετ. 

Ελ. Δαμιανού - Χαραλαμποπούλου). 
 

Η στάση του χορού 
 

Κατά τη γνώμη μου, αυτοί οι γέροντες της Θήβας 
διαθέτουν προσωπικά χαρακτηριστικά στον ίδιο 
περιορισμένο βαθμό, όπως και οι ναύτες του Αίαντα. 
Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να τους αρνηθεί μια κάποια 
μεταστροφή. Είναι αλήθεια, ο χορός σε κανένα σημείο 
του έργου δεν παίρνει απροκάλυπτα το μέρος του 
Κρέοντα· σκύβει όμως μπροστά του τόσο υποτακτικά, 
ώστε η όποια εσωτερική του αντίσταση διαφαίνεται 
μόνο σε υπαινιγμούς. Εξάλλου, η περιφρόνηση της 
Αντιγόνης για το θάνατο και η ισχυρογνωμοσύνη της 
είναι στοιχεία τόσο ξένα στον δικό του κόσμο (220), 
ώστε ο χορός αντιμετωπίζει δίχως κατανόηση αυτή την 
πλευρά της φύσης της. Όταν όμως ο Κρέων 
συντρίβεται, ο χορός ξεστομίζει αδίσταχτα αυτό που 
σκεφτόταν από την αρχή -η Αντιγόνη του το λέει 
καταπρόσωπο (509)- αλλά δεν τολμούσε να εκφράσει. 
Αυτό, από καθαρά ανθρώπινη άποψη, είναι κάπως 
ευνόητο, αλλά για το δράμα έχει ιδιαίτερη σημασία. 
Γιατί μόνο έτσι θα βρεθεί η Αντιγόνη σ’ εκείνη την 
απόλυτη μοναξιά όπου ο Σοφοκλής θέλει τους ήρωές 
του να πραγματοποιούν ό,τι αποτελεί για τη φύση τους 
το πιο αναπαλλοτρίωτο αγαθό. 

A. Lesky, Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων. 
(Μετ. Νίκος Χ. Χουρμουζιάδης) 

 
 

Μ. ΜΠΡΕΧΤ, «Αντιγόνη», απόσπασμα, (Μετ. Α. Σολομός) 
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«Αγαπητοί φίλοι, πιθανό να σας ξενίσει το κάπως 
ποιητικό ύφος του έργου αυτού -του παλιού αυτού 
έργου- που για χάρη σας αποστηθίσαμε. Μια φορά, ο 
μύθος σάς είναι αρκετά γνωστός…  

Ετούτη εδώ είναι η Αντιγόνη, η κόρη του Οιδίποδα, 
του άλλοτε βασιλιά της Θήβας.  

Τούτος, ο θείος της, ο Κρέοντας, ο τύραννος της 
χώρας.  

Ο τύραννος αυτός, ενάντια στο Άργος τ’ αλαργινό, 
κήρυξε πόλεμο πόλεμο ατέλειωτο κι απάνθρωπο,  
π’ άλλο δεν έφερε παρά χαμό και συμφορά. Μα ο 
πόλεμος θα πάρει κάποια μέρα τέλος, χάρη σ’ αυτήν 
εδώ, τη δίκαιη, την αλύγιστη Αντιγόνη. 
Παρακολουθώντας το έργο, θυμηθείτε άλλα γεγονότα 
όμοια μ’ αυτά που έχουνε συμβεί σε παρελθόν πιο 
κοντινό μας- ή και την απουσία τέτοιων γεγονότων... 
Και τώρα θα μας δείτε, με τη σειρά, να μπαίνουμε στο 
στίβο αυτό της δράσης. Και φανταστείτε πως αυτός ο 
στίβος είναι ο ίδιος που είδε να ορθώνεται η 
ανθρωπότητα, μέσα στη νύχτα των αιώνων, περήφανη 
και δυνατή. 
 
 
 
Ζ. ΑΝΟΥΪΓ, «Αντιγόνη», απόσπασμα, (Μετ. Μ. Πλωρίτης) 
 
ΚΡΕΩΝ Τότε, λυπήσου με, ζήσε. Το πτώμα τ’ αδερφού 
σου, που σαπίζει κάτω απ’ τα παράθυρά μου, είναι 
αρκετή πληρωμή για να βασιλέψει η τάξη στη Θήβα. Ο 
γιος μου σ’ αγαπάει. Μη μ’ αναγκάζεις να πληρώσω και 
με σέναν. Αρκετά πλήρωσα. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ Όχι. Είπατε «ναι». Δε θα πάψετε ποτέ πια να 
πληρώνετε. 
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ΚΡΕΩΝ (Την τραντάζει απότομα, έξω φρενών). Μα για τ’ 
όνομα του Θεού! Προσπάθησε να καταλάβεις μια 
στιγμή και συ, μικρή ανόητη! Πώς προσπάθησα εγώ να 
σε καταλάβω; Πρέπει ωστόσο να υπάρχουν και κάποιοι 
που να λένε «ναι». Πρέπει να υπάρξει κάποιος που να 
κυβερνήσει το καράβι. Κάνει νερά από παντού, είναι 
γεμάτο εγκλήματα, ηλιθιότητα, δυστυχία..... Και το  
τιμόνι παραδέρνει εκεί κάτω. Το πλήρωμα δε θέλει να 
κάνει τίποτα, δεν έχει νου παρά πώς να γδύσει το 
αμπάρι, κι οι αξιωματικοί σκαρώνουν κιόλας μια βολική 
σχεδία μονάχα γι’ αυτούς, παίρνοντας κι όλο το γλυκό 
νερό του καραβιού, για να γλυτώσουν τουλάχιστον το 
δικό τους το τομάρι.   
Και το κατάρτι τρίζει, κι ο άνεμος ουρλιάζει, και τα 
πανιά θα ξεσκιστούν, κι όλα τούτα τα κτήνη θα 
ψοφήσουν όλα μαζί, επειδή δε σκέφτονται παρά το 
τομάρι τους το πολύτιμο τομάρι τους και τις 
μικροδουλίτσες τους. Νομίζεις, λοιπόν, πώς, τέτοιες 
ώρες, έχεις καιρό να κάνεις το δύσκολο, να λογαριάσεις 
αν πρέπει να πεις «ναι» ή «όχι», ν’ αναρωτηθείς μην 
τυχόν και το πληρώσεις πολύ ακριβά κάποια μέρα, κι 
αν θα μπορείς να είσαι άνθρωπος έπειτα; Αρπάζεις το 
τιμόνι, ορθώνεσαι μπροστά στο θεόρατο κύμα, και 
πυροβολείς στο σωρό, τον πρώτο που προχωρεί. Στο 
σωρό! Δεν έχει ονόματα εκεί! Σαν το κύμα που έρχεται 
και σπάει στη γέφυρα μπροστά σου. Ο άνεμος σου 
χαστουκίζει το πρόσωπο, κι «αυτό» που πέφτει δεν έχει 
όνομα. Μπορεί και νάταν εκείνος που σούδωσε χτες 
βράδυ, χαμογελώντας, τη φωτιά του. Δεν έχεις πια 
όνομα. Κι ούτε και συ, γαντζωμένος στο τιμόνι, έχεις 
όνομα. Μόνο το καράβι έχει όνομα και η τρικυμία. Το 
καταλαβαίνεις αυτό; 
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ (Κουνάει το κεφάλι). Δε θέλω να καταλάβω. 
Αυτό χρειάζεται σε σας. Εγώ δε βρίσκομ’ εδώ για να 
καταλάβω. Μόνο για να σας πω «όχι» και να πεθάνω. 
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ΛΕΞΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
 

 Άγγελος  Ο ηθοποιός που μεταφέρει ειδήσεις για όσα 
συνέβησαν μακριά από τη σκηνή και συντελεί έτσι στην 
ενότητα της υπόθεσης. 
 

 Αμαρτία  Η άστοχη ενέργεια του τραγικού ήρωα. Ο 
όρος στην Ποιητική του Αριστοτέλη δηλώνει το 
διανοητικό λάθος και όχι την ηθική παρεκτροπή. Αυτό 
το λάθος όμως μπορεί να οδηγεί σε παράβαση του 
ηθικού νόμου. 
 

 Αναγνώριση  Η μεταστροφή από την άγνοια στη 
γνώση. Είναι δηλαδή η ανακάλυψη της στενής και 
συγγενικής σχέσης που συνδέει δύο πρόσωπα, 
γεγονός που μεταστρέφει την πορεία των 
πραττομένων. Στην περίπτωση της αυτοαναγνώρισης 
οι ήρωες των δραμάτων προχωρούν από την άγνοια 
στη γνώση της πραγματικής τους ταυτότητας. 
 

 Αντιλαβή  Διάσπαση του στίχου σε δύο ή τρία μέρη. 
 

 Αντιστροφή  Σύστημα στίχων που ακολουθεί και 
αντιστοιχεί στη στροφή. Την αντιστροφή τραγουδούσε 
το β΄ ημιχόριο. 
 

 Βροντείο  Μηχανή που χρησίμευε για την απομίμηση 
της βροντής. 
 

 Δέση  Η πλοκή της υπόθεσης ως εκεί που η ευτυχία ή 
η δυστυχία του τραγικού ήρωα κορυφώνεται. 
 

 Διάζωμα  Οριζόντιος πλατύς διάδρομος που χώριζε το 
κοίλο του θεάτρου σε τμήματα. 



 

 Διάνοια  Οι ιδέες που διατυπώνουν τα πρόσωπα της 
τραγωδίας  
και τα επιχειρήματα που φέρνουν για την υποστήριξή 
τους. 
 

 Διδασκαλία  Η παράσταση της τραγωδίας στο θέατρο. 
Διδασκαλίες λέγονταν και τα επίσημα πρακτικά των 
δραματικών αγώνων. Αυτά γράφονταν σε πλάκες, που 
φυλάσσονταν στο δημόσιο αρχείο, και περιείχαν: τα 
ονόματα των τριών ποιητών που συμμετείχαν στους 
δραματικούς αγώνες, των χορηγών και των πρω-
ταγωνιστών, τους τίτλους των δραμάτων και το 
αποτέλεσμα της κρίσης. 
 

 Διθύραμβος  Χορικό εγκωμιαστικό άσμα προς τιμή του 
Διονύσου. Το έψαλλε χορός λατρευτών γύρω από τον 
βωμό του θεού. Από τον διθύραμβο προήλθε η 
τραγωδία. 
 

 Δράμα  Θεατρικό-ποιητικό έργο προορισμένο για 
παράσταση και όχι για απλή ανάγνωση ή απαγγελία. 
Αποτελείται από τον ποιητικό λόγο, τη μουσική και την 
όρχηση. Τα είδη του δράματος είναι: η τραγωδία, το 
σατυρικό δράμα και η κωμωδία. 
 

 Δράση  Είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο της 
τραγωδίας και αναφέρεται στην κίνηση των 
προσώπων. Η δράση διακρίνεται σε εσωτερική και 
εξωτερική. Η εσωτερική «συνίσταται στην ψυχική 
κίνηση των προσώπων, στην αντιθετική κίνηση των 
παθών, των συναισθημάτων και πιο πολύ στη 
σύγκρουση των προσώπων και στην πάλη των ιδεών. 
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Εξωτερική είναι η δράση της εισόδου και εξόδου των 
προσώπων στη σκηνή». (Β. Καλογεράς). 
 

 Εκκύκλημα  Χαμηλό τραπέζι με τροχούς (φορείο), 
πάνω στο οποίο τοποθετούσαν ομοιώματα νεκρών,  
γιατί σπάνια παρουσιαζόταν φόνος ή αυτοκτονία 
μπροστά στα μάτια των θεατών. 
 

 Έκσταση  Συναισθηματική μέθη που ταύτιζε τους 
υποκριτές και τους άντρες του χορού με άλλα πρόσω-
πα, τους σατύρους, και τους μετέθετε σε μια κατάσταση 
θεϊκή. Για την επιτυχία της έκστασης τα πρόσωπα του 
δράματος μεταμφιέζονταν. 
 

 Έλεος  Η συμπόνια που ένιωθε ο θεατής για τον 
τραγικό ήρωα και τα βάσανά του. Ο τραγικός ήρωας 
ἀναξιοπαθεῖ· τα βάσανά του είναι πολύ πιο οδυνηρά, 
απ’ όσο αντέχει το αίσθημα δικαιοσύνης του θεατή. 
 

 Ενότητες της τραγωδίας  Μορφικά στοιχεία της 
τραγωδίας, κατά τα οποία περιορίζεται η δράση σε 
τόπο και χρόνο. Οι τρεις ενότητες της τραγωδίας είναι: 
η ενότητα της υπόθεσης (μύθου), η ενότητα του χρόνου 
και η ενότητα του τόπου. 
 

 Εξάγγελος  Το πρόσωπο που μεταφέρει έξω στη 
σκηνή όσα φριχτά έγιναν μέσα στο ανάκτορο ή στο 
ναό. 
 

 Εξάρχων  Πρωτοτραγουδιστής. Αυτός που άρχιζε το 
τραγούδι το οποίο επαναλάμβανε ο χορός. 
 

 Έξοδος  Το τελευταίο μέρος της τραγωδίας, που 
αρχίζει ύστερα από το τελευταίο στάσιμο. 
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 Επεισόδιο  Ό,τι σήμερα ονομάζουμε πράξη. Τα 
επεισόδια συνιστούν το κυρίως δραματικό μέρος του 
έργου, γιατί περιέχουν τις συγκρούσεις των 
προσώπων και προωθούν την εξέλιξη του μύθου. 
 

 Επιβράδυνση  Η καθυστέρηση της εξέλιξης του 
δράματος για λόγους θεατρικής οικονομίας. 
 

 Επωδός  Ποιητική στροφή που ακολουθεί ύστερα από 
τις στροφές και τις αντιστροφές στα χορικά. 
 

 Η από τραγωδίας ηδονή  Η χαρακτηριστική ηδονή 
(οἰκεία ἡδονή, κατά τον Αριστοτέλη) που προσφέρει η 
τραγωδία. Η ηδονή αυτή είναι βαθύτερη και 
ουσιαστικότερη από αυτήν που προσφέρουν άλλα είδη 
της λογοτεχνίας, γιατί προέρχεται από ένα είδος τέχνης 
τόσο σύνθετο και ζωντανό και κυρίως από την 
πρόκληση του ἐλέου και του φόβου. 
 

 Ήθος  Ο χαρακτήρας του τραγικού ήρωα. Το ήθος 
πρέπει να είναι χρηστόν (ευγενικό), ἁρμόττον, (ταιριαστό 
για κάθε φύλο, τάξη και ηλικία), ὅμοιον (φυσικό) και 
ὁμαλόν (αμετάβλητο). 
 

 Θεατρική οικονομία  Η διάταξη των εσωτερικών 
στοιχείων του δράματος με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
υποδηλώνονται όλα τα απαραίτητα σκηνικά στοιχεία 
μέσα στο ίδιο το κείμενο και συγχρόνως να εξασφα-
λίζεται η ενότητα της υπόθεσης. Έτσι το ενδιαφέρον 
του θεατή διατηρείται αμείωτο και επιτυγχάνονται οι 
στόχοι του ποιητή. 
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 Θεατρώνης  Ο εργολάβος του θεάτρου στον οποίο 
πληρωνόταν το εισιτήριο για τις παραστάσεις. 
Υποχρεωνόταν να καταβάλλει ένα ποσό από τις 
εισπράξεις στο δημόσιο ταμείο και να φροντίζει για την 
καλή κατάσταση του θεάτρου και των σκευών του. 
 

 Θεολογείο  Είδος εξώστη στη στέγη της σκηνής απ’ 
όπου μιλούσαν οι θεοί ή οι ημίθεοι. 
 

 Θεωρικά  Χρήματα από το δημόσιο ταμείο που 
δίνονταν στους άπορους Αθηναίους, για να πληρώνουν 
το εισιτήριο του θεάτρου. Από την εποχή του Περικλή 
τα θεωρικά τα έπαιρναν όλοι οι πολίτες. 
 

 Θυμέλη  Βωμός του Διονύσου στο μέσο της 
ορχήστρας του αρχαίου θεάτρου. 
 

 Κάθαρση  Ο δυσκολότερος όρος στην Ποιητική του 
Αριστοτέλη. Έχουν δοθεί πολλές διαφορετικές 
ερμηνείες από τον 15ο αι. έως σήμερα. Η άποψη που 
επικρατεί είναι ότι με την κάθαρση, την οποία προ-
καλεί η τραγωδία ως έργο τέχνης, οι θεατές 
ανακουφίζονται και ηρεμούν ψυχικά, γιατί 
διαπιστώνουν είτε την ηθική νίκη του τραγικού ήρωα ή 
την αποκατάσταση της ηθικής τάξης. Γενικότερα οι 
θεατές, καθώς ζουν έντονα τον ανθρώπινο μύθο μέσα 
στο τραγικό μεγαλείο του έργου, λυτρώνονται, με τη 
μαγεία της τέχνης, και γίνονται ελεύθεροι και ανώτεροι 
άνθρωποι. 
 

 Κατά το εικός και το αναγκαίον  
Αριστοτελική αισθητική αρχή, που αποτελεί κριτήριο 
επιτυχίας του τραγικού μύθου. Σημαίνει ότι η μορφή, η 
η πλοκή και η σύνθεση της τραγωδίας πρέπει να είναι 
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στοιχεία φυσικά, εύλογα, λογικά, αληθοφανή (εικός)* 
ακόμη ότι πρέπει να συμφωνούν με την αισθητική και 
την ηθική αναγκαιότητα (άναγκαϊον). 
 

 Κερκίδες  Τα σφηνοειδή τμήματα ανάμεσα στις σκάλες 
του κοίλου. 
 

 Κόθορνοι  Υποδήματα με πολύ χοντρό πέλμα, για να 
μεγαλώνουν το ανάστημα του ηθοποιού, ώστε να 
φαίνεται πιο επιβλητικός και μεγαλοπρεπής. 
 

 Κοίλο  Χώρος που κάθονταν οι θεατές. Ήταν το κυρίως 
θέατρο που ονομάστηκε κοίλο εξαιτίας του σχήματος 
του. Οριζόντιες ζώνες το χώριζαν σε τμήματα, τα 
διαζώματα, ενώ κάθετες σκάλες διευκόλυναν τη 
διακίνηση. 
 

 Κομμός  Θρηνητικό άσμα που το τραγουδούσαν 
αμοιβαία ο χορός και ένας ή δύο ηθοποιοί. 
 

 Κωμωδία  Το τρίτο είδος του αρχαίου δράματος, που 
επιδίωκε μέσα από τη φάρσα, το γέλιο και την ευθυμία, 
να ασκήσει κριτική, ώστε να διορθωθούν ορισμένες 
επιβλαβείς ή επικίνδυνες για την πόλη καταστάσεις. 
Άρα, ο σκοπός της ήταν διδακτικός, όπως και της 
τραγωδίας. 
 

 Λέξη  Η ποικιλία των εκφραστικών μέσων, το ύφος. 
 

 Λογείο  Εξέδρα μπροστά στη σκηνή που αργότερα 
κάλυψε και μέρος της ορχήστρας, πάνω στην οποία 
μιλούσαν και έπαιζαν οι ηθοποιοί. 
 

95 / 423-424 



96 / 423-424 

 Λύση  Η μεταβολή της κατάστασης και η τελική έκβαση 
της τραγωδίας. 
 

 Μέλος  Η μελωδία, τα μουσικά στοιχεία της τραγωδίας. 
 

 Μηχανή ή αιώρα  Είδος γερανού με καλάθι, που 
χρησίμευε για να παρουσιάζουν θεούς ή ημίθεους. Είναι 
γνωστή η φράση: ἀπό μηχανῆς θεός. 
 

 Μονωδίες ή διωδίες  Άσματα που τραγουδούσαν ένας 
ή δύο ηθοποιοί. 
 

 Μύθος  Η υπόθεση του δράματος, το σενάριο. 
 

 Ορχήστρα  Ένα από τα μέρη του θεάτρου. Ήταν 
κυκλικός χώρος, με βωμό του Διονύσου στη μέση, 
όπου ώρχεΐτο (εκτελούσε ρυθμικές κινήσεις) ο χορός. 

 
 Όψη  Η σκηνογραφία και η ενδυματολογία. 
 

 Πάθος ή πάθη  Κατά τον Αριστοτέλη, είναι τα 
σωματικά παθήματα (τραυματισμοί ή φόνοι) των 
ηρώων της τραγωδίας που διεγείρουν στους θεατές 
ισχυρά συναισθήματα ελέου και φόβου. 
 

 Πάροδος  Άσμα που τραγουδούσε ο χορός κατά την 
είσοδο του στην ορχήστρα. Πάροδοι ονομάζονταν και 
οι δύο είσοδοι που οδηγούσαν από αριστερά και δεξιά 
στην ορχήστρα. 
 

 Περίακτοι  Δύο ξύλινοι πρισματικοί στύλοι με πίνακες 
στερεωμένους πάνω τους, που περιστρέφονταν γύρω 
από άξονα και άλλαζαν, όταν χρειαζόταν, τη 
σκηνογραφία. 



 

 Περιπέτεια  Αποτελεί στοιχείο της υπόθεσης του 
τραγικού μύθου. Κατά τον Αριστοτέλη σημαίνει τη 
μεταστροφή της τύχης των ηρώων αντίθετα από αυτό 
που επιδιώκουν. 
 

 Προάγων  Εκδήλωση που γινόταν παραμονές των 
εορτών στο ωδείο. Οι ποιητές παρουσίαζαν στο 
θεατρικό κοινό τον θεατρικό τους όμιλο και έδιναν 
πληροφορίες για τα έργα που θα παρουσίαζαν. 
 

 Πρόλογος  Το μέρος της τραγωδίας που προηγείται 
της εισόδου του χορού· σημαίνει τον πρώτο λόγο του 
ηθοποιού. 
 

 Προοικονομία  Προειδοποίηση, προδιάθεση για κάτι 
που θα ακολουθήσει. 
 

 Προσωπείο  Προσωπίδα, μάσκα. Τα προσωπεία ήταν 
ποικίλα, ανάλογα με τις σκηνές και τα είδη του 
δράματος. 
 

 Ραβδούχοι  Ήταν οι επιμελητές της τάξης στον χώρο 
του θεάτρου. 
 

 Σατυρικό δράμα  Ένα από τα τρία είδη του αρχαίου 
δράματος, που οφείλει την ονομασία του στους με-
ταμφιεσμένους σε σατύρους άνδρες του χορού. Σκοπός 
του σατυρικού δράματος ήταν να προκαλέσει το γέλιο 
και να ξεκουράσει τους θεατές από την ένταση και τη 
συγκίνηση, που είχαν νιώσει από τις τραγωδίες. 
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 Σκευή  Ό,τι φορούσε ή κρατούσε ο ηθοποιός την ώρα 
της παράστασης: προσωπείο, ενδυμασία, κόθορνοι, 
σύμβολα της εξουσίας. 
 

 Σκηνή  Ξύλινο παράπηγμα κοντά στην ορχήστρα, 
όπου οι υποκριτές άλλαζαν ενδύματα και προσωπείο 
και περίμεναν τη σειρά τους να εμφανιστούν. Στο 
μπροστινό μέρος της σκηνής κατασκευάστηκε το λογείο 
που έπαιζαν οι ηθοποιοί. 
 

 Στάσιμο  Άσμα που τραγουδούσε ο χορός ύστερα από 
ένα επεισόδιο και ενώ είχε λάβει θέση (στάσιν) στην 
ορχήστρα. 
 

 Στιχομυθίες  Διάλογος των ηθοποιών στίχο με στίχο. 
 

 Στροφή  Σύστημα στίχων σε ενότητα με νοηματική, 
συνήθως, αυτοτέλεια. Τη στροφή τραγουδούσε το α΄ 
ημιχόριο. 
 

 Τετραλογία  Τέσσερα δράματα του ίδιου ποιητή που 
παριστάνονταν την ίδια μέρα : τρεις τραγωδίες και ένα 
σατυρικό δράμα. 
 

 Τραγική ή δραματική ειρωνεία  
Δραματική οικονομία, κατά την οποία τα πρόσωπα της 
τραγωδίας αγνοούν την τραγική κατάσταση, στην 
οποία βρίσκονται, ενώ την γνωρίζουν οι θεατές. 
 

 Τραγική παρέκταση  Τεχνική του ποιητή να δημιουργεί 
μια χαρούμενη και αισιόδοξη ατμόσφαιρα στο έργο, 
πριν από το τραγικό τέλος, που είναι η τελική 
καταστροφή. 
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 Τραγικός τρόπος  Είδος μουσικής που τραγουδούσαν 
οι χορευτές, μεταμφιεσμένοι σε τράγους, δηλαδή 
σατύρους. 
 

 Τραγικότητα  Κατάσταση που υποδηλώνει τη 
σύγκρουση του τραγικού ήρωα με υπέρτερες δυνάμεις 
(μοίρα, θεία δίκη, κ.α.). Συμπεριλαμβάνει ακόμη και τη 
μετάβαση από την άγνοια στη γνώση, μέσα από την 
περιπλοκή του ήρωα σε αντιφατικές καταστάσεις, 
διλήμματα και αδιέξοδα, με συνέπειες τα αισθήματα  
ενοχής, μοναξιάς, συντριβής ή και λύτρωσης. 
 

 Τραγωδία  Θεατρικό-ποιητικό είδος του αρχαίου 
δράματος, όπου παριστάνονται συγκρούσεις και 
μεταπτώσεις προσώπων από την ευτυχία στη 
δυστυχία και αντίστροφα. Το τέλος της τραγωδίας 
συνδέεται με τη λύτρωση των ηρώων ή τη συντριβή 
τους. 
 

 Ύβρις  Η τάση του ήρωα να ξεπερνά τα όρια που θέτει 
η ανθρώπινη φύση του, να παραβιάζει την παγκόσμια 
ηθική τάξη και να συγκρούεται με τους θεϊκούς νόμους. 
 

 Υποκριτής  Ηθοποιός 
 

 Υπόρχημα  Ζωηρό και χαρούμενο άσμα που 
συνοδεύεται από χορό. Τα υπορχήματα ψάλλονταν 
συνήθως προς τιμή του Απόλλωνα. 
 

 Φόβος  Η ανησυχία που συνέχει την ψυχή του θεατή 
για την τύχη του ήρωα και για τους κινδύνους στους 
οποίους αυτός είναι εκτεθειμένος. 
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 Χαρώνειες κλίμακες  Είδος καταπακτής που επέτρεπε 
την άνοδο στη σκηνή των νεκρών, όταν το απαιτούσε η 
εξέλιξη του έργου. 
 

 Χορηγός  Πλούσιος Αθηναίος που αναλάμβανε τις 
δαπάνες για τη διδασκαλία του χορού. Η λειτουργία 
αυτή λεγόταν χορηγία. 
 

 Χορός  Ομάδα ατόμων που τραγουδούσε και χόρευε τα 
χορικά άσματα με συνοδεία αυλού. 
 

 Ωδείο  Στεγασμένο θέατρο στο οποίο γίνονταν 
μουσικές εκδηλώσεις και ο προάγων των δραματικών 
παραστάσεων. 
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