
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΡΟΛΟΓΟΣ (ςτ. 1-99) -ΜΕΤΑΦΑΣΗ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ρολυαγαπθμζνθ μου αδελφι, Ιςμινθ, άραγε ξζρεισ αν υπάρχει καμιά από τισ 

ςυμφορζσ που μασ κλθροδότθςε ο Οιδίποδασ, τθν οποία να μθν ςτζλνει ο Δίασ ςε μασ τισ 

δφο που είμαςτε ακόμα ηωντανζσ; Γιατί τίποτε δεν υπάρχει, οφτε λυπθρό, οφτε γεμάτο 

ςυμφορζσ, οφτε άπρεπο, οφτε επονείδιςτο, που εγϊ να μθν το ζχω δει μζςα ςτα δικά ςου 

και τα δικά μου βάςανα. Και τϊρα τι είναι πάλι αυτι θ διαταγι που λζνε ότι διακιρυξε ο 

ςτρατθγόσ πριν από λίγο ςε όλουσ τουσ πολίτεσ; Ξζρεισ τίποτε κι άκουςεσ; Ή ςου διαφεφγει 

ότι τουσ αγαπθμζνουσ μασ απειλοφν ςυμφορζσ που ταιριάηουν ςτουσ εχκροφσ; 

ΙΣΜΗΝΗ: Σ’ εμζνα τουλάχιςτον, Αντιγόνθ, καμιά είδθςθ δεν ζφταςε για αγαπθμζνα 

πρόςωπα, οφτε ευχάριςτθ οφτε δυςάρεςτθ, από τότε που εμείσ οι δφο ςτερθκικαμε τα δυο 

μασ αδζλφια, που ςκοτϊκθκαν μζςα ςε μια μζρα με αμοιβαίο φόνο. Από τότε όμωσ που 

τράπθκε ςε φυγι τθ νφχτα αυτι ο ςτρατόσ των Αργείων, δεν ξζρω τίποτε περιςςότερο, οφτε 

ότι είμαι πιο ευτυχιςμζνθ οφτε πιο δυςτυχιςμζνθ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ήμουν ςίγουρθ, και γι’ αυτό ηιτθςα και ςε κάλεςα ζξω από τισ πφλεσ τθσ αυλισ, 

για να τα ακοφςεισ μόνθ. 

ΙΣΜΗΝΗ: Τι ςυμβαίνει λοιπόν; Γιατί δείχνεισ ότι κάποια είδθςθ ςε βαςανίηει. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Γιατί μιπωσ ο Κρζοντασ από τα δυο μασ αδζλφια, το ζνα το ζκρινε άξιο ταφισ, 

ενϊ το άλλο ανάξιο να ταφεί; Τον Ετεοκλι, αφοφ του φζρκθκε, όπωσ λζνε, με δίκαιθ κρίςθ 

και ςφμφωνα με το νόμο, διζταξε να τον κάψουν κάτω από τθ γθ, ϊςτε να είναι τιμθμζνοσ 

ανάμεςα ςτουσ νεκροφσ του κάτω κόςμου, αλλά το πτϊμα του Ρολυνείκθ, που ςκοτϊκθκε 

με άκλιο τρόπο, λζνε πωσ ζχει διακθρυχκεί ςτουσ πολίτεσ να μθν το κάψει κανείσ, οφτε να 

το κρθνιςει, αλλά να το αφιςουν άκλαυτο και άταφο, γλυκό εφρθμα για τα όρνια που 

λαίμαργα ψάχνουν από ψθλά  για τθν τροφι τουσ. Τζτοια λζνε ότι ζχει κθρφξει δθμόςια ο 

καλόσ μασ ο Κρζοντασ για ςζνα και για μζνα – ναι, λζω και για μζνα – και ότι ζρχεται εδϊ 

για να διακθρφξει αυτά ϊςτε να είναι κακαρά ςε όςουσ δεν τα ξζρουν, και ότι το κζμα αυτό 

δε το κεωρεί ωσ κάτι αςιμαντο, αλλά όποιον κάνει κάτι απ’ αυτά τον περιμζνει κάνατοσ με 

δθμόςιο λικοβολιςμό ςτθν πόλθ. Ζτςι ζχουν τα πράγματα για ςζνα  και γριγορα κα δείξεισ 

αν γεννικθκεσ με αριςτοκρατικι καταγωγι και γενναία ςτο ικοσ ι τιποτζνια (ενϊ 

κατάγεςαι) από ευγενικι γενιά. 

ΙΣΜΗΝΗ: Δφςτυχθ αδελφι μου, αν ζτςι ζχουν τα πράγματα, τι παραπάνω κα μποροφςα να 

προςφζρω εγϊ με το να χαλαρϊνω ι να ςφίγγω τον κόμπο; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Σκζψου αν κα με βοθκιςεισ και κα ςυνεργαςτείσ μαηί μου. 

ΙΣΜΗΝΗ: Για ποια επικίνδυνθ πράξθ μιλάσ; Ροφ πάει άραγε το μυαλό ςου; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Αν κα ςθκϊςεισ το νεκρό μαηί μ’ αυτό εδϊ το χζρι. 

ΙΣΜΗΝΗ: Αλικεια, ςκζφτεςαι να τον κάψεισ, αν και είναι  ρθτά απαγορευμζνο ςτουσ 

πολίτεσ; 

 



ΑΝΤΙΓΟΝΗ: (Θα κάψω) τον δικό μου βζβαια και τον δικό ςου αδελφό, αν εςφ δεν κζλεισ. 

Γιατί εγϊ δεν κα κατθγορθκϊ ότι τον πρόδωςα. 

ΙΣΜΗΝΗ: Ραράτολμθ, ενϊ το ζχει απαγορεφςει ο Κρζοντασ; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Μα αυτόσ δεν ζχει κανζνα δικαίωμα να με εμποδίηει από τουσ δικοφσ μου. 

ΙΣΜΗΝΗ: Αλίμονο! Σκζψου, αδελφι μου, πόςο μιςθτόσ και ντροπιαςμζνοσ μασ χάκθκε ο 

πατζρασ μασ, αφοφ χτφπθςε δυνατά τα δυο του μάτια με το ίδιο του το χζρι για τα 

αμαρτιματα που μόνοσ του ζφερε ςτο φωσ• φςτερα θ μάνα και γυναίκα του, διπλό όνομα 

(για το ίδιο πρόςωπο), πεκαίνει ντροπιαςμζνθ με πλεκτι κθλιά• και τρίτο, τα δυο μασ 

αδζλφια, που αλλθλοςκοτϊκθκαν τα δφςτυχα μζςα ςε μια μζρα, βρικαν αμοιβαίο κάνατο 

με χζρια που ςικωςαν ο ζνασ εναντίον του άλλου. Και τϊρα πάλι ςκζψου πόςο ατιμωτικά 

κα χακοφμε, ζτςι που ζχουμε μείνει ολομόναχεσ, αν παραβιάηοντασ το νόμο παραβοφμε 

τθν απόφαςθ ι τθν εξουςία του βαςιλιά. Αλλά πρζπει να καταλάβεισ αυτό, ότι δθλαδι 

γεννθκικαμε γυναίκεσ και ότι δεν μποροφμε να τα βάηουμε με άνδρεσ• κι ζπειτα ότι 

εξουςιαηόμαςτε από ιςχυρότερουσ, ϊςτε να υπακοφμε ς’ αυτά και ςε ακόμθ πιο επϊδυνα 

από αυτά. Εγϊ λοιπόν, αφοφ παρακαλζςω αυτοφσ που βρίςκονται ςτον Κάτω κόςμο να με 

ςυγχωριςουν, επειδι κάνω αυτά χωρίσ τθ κζλθςι μου, κα υποταχτϊ ςτουσ άρχοντεσ• γιατί 

το να κάνει κανείσ πράγματα ανϊτερα από τισ δυνάμεισ του δεν ζχει κανζνα νόθμα. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Οφτε κα ςε παρακαλοφςα οφτε κα δεχόμουν με ευχαρίςτθςθ τθ ςφμπραξι ςου, 

ζςτω κι αν τϊρα πια κα ικελεσ να με βοθκιςεισ. Αλλά ζχε όποια γνϊμθ κζλεισ, εγϊ όμωσ 

εκείνον κα τον κάψω• γιατί κα είναι ωραίο για μζνα, αφοφ κάνω αυτό, να πεκάνω• κα 

αναπαφομαι μαηί του αγαπθμζνθ πλάι ςε αγαπθμζνο, αφοφ διαπράξω μια ιερι 

παρανομία• γιατί είναι περιςςότεροσ ο χρόνοσ που κα πρζπει να αρζςω ς’ αυτοφσ που 

βρίςκονται ςτον κάτω κόςμο παρά ς’ αυτοφσ που είναι εδϊ πάνω, γιατί αιϊνια εκεί κα 

κείτομαι• εςφ όμωσ, αν το κρίνεισ ςωςτό, περιφρόνθςε  όςα είναι τίμια για τουσ κεοφσ. 

ΙΣΜΗΝΗ: Μα εγϊ δεν τα περιφρονϊ αυτά, όμωσ από τθ φφςθ μου είμαι ανίκανθ να κάνω 

κάτι ενάντια ςτθ κζλθςθ των πολιτϊν. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Μπορείσ εςφ αυτά να προφαςίηεςαι• εγϊ όμωσ κα πάω να ςωρεφςω χϊμα και 

να ςθκϊςω τφμβο για τον πολυαγαπθμζνο μου αδελφό. 

ΙΣΜΗΝΗ: Αλίμονο, δυςτυχιςμζνθ, πόςο πολφ φοβάμαι για ςζνα! 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Μθν ανθςυχείσ για μζνα• για τθ δικι ςου μοίρα φρόντιηε. 

ΙΣΜΗΝΗ: Πμωσ, τουλάχιςτον, μθν αποκαλφψεισ αυτό το ςχζδιο ςε κανζναν, αλλά κράτθςζ 

το μυςτικό και το ίδιο κα κάνω κι εγϊ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Αλίμονο, διακιρυξζ το ςε όλουσ• πολφ πιο μιςθτι κα είςαι αν ςιωπιςεισ, παρά 

αν ςε όλουσ τα διαλαλιςεισ αυτά εδϊ. 

ΙΣΜΗΝΗ: Ζχεισ κερμι καρδιά για πράγματα ψυχρά. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ξζρω όμωσ ότι είμαι αρεςτι ςε κείνουσ που πρζπει περιςςότερο να αρζςω. 



ΙΣΜΗΝΗ: Ναι, αν βζβαια κα ζχεισ και τθ δφναμθ• αλλά επιδιϊκεισ πράγματα ακατόρκωτα. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Λοιπόν κα ςταματιςω, όταν πια δεν ζχω δφναμθ. 

ΙΣΜΗΝΗ: Δεν πρζπει όμωσ κακόλου να κυνθγάει κανείσ τα αδφνατα. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Αν ςυνεχίςεισ να τα λεσ αυτά, κα μιςθκείσ βζβαια από εμζνα, αλλά δίκαια κα ςε 

μιςεί για πάντα κι ο νεκρόσ. Αλλά άφθςε εμζνα και τθ δικι μου αφροςφνθ να πάκω αυτό το 

κακό• γιατί δε κα πάκω τίποτε τόςο φοβερό, ϊςτε να μθν πεκάνω ζντιμα. 

ΙΣΜΗΝΗ: Λοιπόν προχϊρα, αν αυτό ςου φαίνεται καλό• όμωσ αυτό να ξζρεισ, ότι πθγαίνεισ 

βζβαια χωρίσ νου, αλλά αλθκινά αγαπθμζνθ ςτουσ αγαπθμζνουσ. 

 

 Αϋ ΕΡΕΙΣΟΔΙΟ (ςτ. 278 – 331)  

ΚΕΟΝΤΑΣ: Ράψε, προτοφ κι εμζνα με γεμίςεισ με οργι με τα λόγια ςου, μιπωσ 

αποδειχτείσ άμυαλοσ αν και είςαι γζρiiοσ• γιατί ξεςτομίηεισ ανυπόφορα πράγματα, 

λζγοντασ ότι οι κεοί προνοοφν γι’ αυτόν εδϊ το νεκρό• για ποιο λόγο (προνοοφν), μιπωσ, 

επειδι τον τιμοφν ωσ ευεργζτθ, ζκαψαν αυτόν που ιρκε να πυρπολιςει τουσ περίςτυλουσ 

ναοφσ και τα αφιερϊματα και να ερθμϊςει τθ γθ και να καταλφςει τουσ νόμουσ; Ή μιπωσ 

βλζπεισ ότι οι κεοί τιμοφν τουσ κακοφσ; Δεν είναι δυνατό• αλλά από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ 

βαςιλείασ μου κάποιοι ςτθν πόλθ που με δυςκολία υπζφεραν τθ διαταγι μου, 

ςιγομουρμοφριηαν εναντίον μου κρυφά, κουνϊντασ το κεφάλι, κι οφτε ζβαηαν τον τράχθλο 

κάτω από το ηυγό υπάκουα, όπωσ πρζπει, ϊςτε να πεικαρχιςουν ς’ εμζνα. Αυτοί γνωρίηω 

πολφ καλά ότι τα ζκαναν αυτά παραςυρμζνοι  με χριματα απ’ αυτοφσ εδϊ. Γιατί κανζνασ 

άλλοσ κεςμόσ δε βλάςτθςε ςτουσ ανκρϊπουσ τόςο κακόσ όςο το χριμα• αυτό και πόλεισ 

κυριεφει, αυτό και ανκρϊπουσ ξεςπιτϊνει, αυτό κακοδθγεί και διαςτρζφει τισ δίκαιεσ 

γνϊμεσ των ανκρϊπων να ςτρζφονται προσ αιςχρζσ πράξεισ• και δείχνει ςτουσ ανκρϊπουσ 

να κάνουν πανουργίεσ και να γνωρίηουν κάκε ανόςιο ζργο. Πςοι όμωσ  ζκαναν αυτά αφοφ 

πλθρϊκθκαν, αργά ι γριγορα πζτυχαν ϊςτε να τιμωρθκοφν. Αλλά, αν ακόμθ τιμϊ και 

ςζβομαι το Δία, κατάλαβζ το καλά, ςου το λζω και με όρκο, αν δε βρείτε και μου 

παρουςιάςετε το δράςτθ αυτισ τθσ ταφισ, δε κα είναι αρκετόσ μόνοσ ο κάνατοσ για ςασ, 

πριν ηωντανοί ςτθν κρεμάλα φανερϊςετε αυτι τθν παρανομία, για να μάκετε από ποφ 

πρζπει να ηθτάτε το κζρδοσ και ςτο εξισ από εκεί να το αρπάηετε, και για να καταλάβετε ότι 

δεν πρζπει να αγαπάτε να κερδίηετε από παντοφ. Γιατί από τα παράνομα κζρδθ μπορείσ να 

δεισ τουσ περιςςότερουσ να καταςτρζφονται παρά να ζχουν ςωκεί. 

ΦΥΛΑΚΑΣ: Θα μου επιτρζψεισ να μιλιςω ι να κάνω ςτροφι και να φφγω;χωρίσ να πω 

τίποτε άλλο;  

ΚΕΟΝΤΑΣ: Δεν καταλαβαίνεισ ότι και τϊρα μιλάσ ενοχλθτικά; 

ΦΥΛΑΚΑΣ: Στα αυτιά ι ςτθν ψυχι ενοχλείςαι; 

ΚΕΟΝΤΑΣ: Τι λοιπόν, κακορίηεισ ποφ βρίςκεται θ λφπθ μου; 

ΦΥΛΑΚΑΣ: Ο δράςτθσ ενοχλεί  τθν ψυχι ςου, ενϊ εγϊ τα αυτιά ςου. 



ΚΕΟΝΤΑΣ: Αλίμονο, πόςο φαίνεςαι ότι γεννικθκεσ φλφαροσ. 

ΦΥΛΑΚΑΣ: Σε καμιά περίπτωςθ δεν ζχω κάνει αυτι τθν πράξθ. 

ΚΕΟΝΤΑΣ: Και μάλιςτα αφοφ ποφλθςεσ τθν ψυχι ςου για τα χριματα. 

ΦΥΛΑΚΑΣ: Αλίμονο! Αλικεια είναι φοβερό εκείνοσ που παίρνει αποφάςεισ να ςχθματίηει 

εςφαλμζνεσ αντιλιψεισ. 

ΚΕΟΝΤΑΣ: Κάνε τον ζξυπνο τϊρα με τθ λζξθ ‘δόξα’• αν όμωσ δε μου αποκαλφψετε τουσ 

δράςτεσ αυτισ τθσ πράξθσ, κα ομολογιςετε ότι τα ανζντιμα κζρδθ φζρνουν ςυμφορζσ. 

ΦΥΛΑΚΑΣ: Μακάρι να βρεκεί (ο δράςτθσ) και κάτι περιςςότερο• είτε όμωσ ςυλλθφκεί είτε 

όχι, αυτό βζβαια κα το κρίνει θ τφχθ, με κανζνα τρόπο  δε κα με δεισ να ξανάρκω εδϊ. Γιατί 

και τϊρα αφοφ ςϊκθκα χωρίσ να το περιμζνω και να το ελπίηω οφείλω ςτουσ κεοφσ μεγάλθ 

ευγνωμοςφνθ. 

 

 

 

ΚΕΩΝ : Σε ςζνα μιλϊ που ςκφβεισ κάτω το κεφάλι, ομολογείσ ι αρνείςαι ότι ζκανεσ αυτά;  

ΑΝΤΙΓ. : Και ομολογϊ ότι τα ‘κανα και δεν τ’ αρνοφμαι.  

ΚΕΩΝ : Εςφ μπορείσ να πασ όπου κεσ εντελϊσ απαλλαγμζνοσ από τθ βαριά κατθγορία.Και 

ςυ τϊρα πεσ μου όχι με πολλά λόγια αλλά με ςυντομία, γνϊριηεσ  ότι είχε διακθρυχκεί να 

μθν τα κάνει κανείσ αυτά ;  

 ΑΝΤΙΓ. : Το γνϊριηα. Ρϊσ ιταν δυνατόν να μθ το ξζρω; Αφοφ ιταν ςε όλουσ γνωςτά.  

ΚΕΩΝ: Και λοιπόν είχεσ  το κράςοσ να παραβείσ αυτοφσ τουσ νόμουσ ;  

 ΑΝΤΙΓ.: (Ναι), γιατί δεν ιταν ο Δίασ που μου είχε διακθρφξει αυτά, οφτε θ ςυγκάτοικοσ των 

κεϊν του κάτω κόςμου, θ Δίκθ,  όριςε τζτοιουσ νόμουσ ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ, οφτε 

πίςτευα ότι ζχουν τόςθ δφναμθ τα δικά ςου κθρφγματα ϊςτε να μπορείσ  αν και είςαι 

κνθτόσ να ξεπεράςεισ τουσ άγραφουσ και απαραςάλευτουσ νόμουσ των κεϊν. Γιατί αυτοί 

δεν ιςχφουν ςιμερα και χκεσ, αλλά ζχουν αιϊνια ιςχφ, και κανείσ δε ξζρει από πότε 

φάνθκαν. Και οφτε μποροφςα εγϊ εξ αιτίασ αυτϊν, επειδι φοβικθκα τθ διάκεςθ κανενόσ 

ανκρϊπου, να τιμωρθκϊ μπροςτά ςτουσ κεοφσ.  Το ιξερα πολφ καλά πωσ κα πεκάνω, πϊσ 

όχι;  Και αν ακόμθ εςφ δεν είχεσ βγάλει τθ διαταγι. Αν όμωσ είναι να πεκάνω πριν  τθν ϊρα 

μου, εγϊ αυτό το λζω κζρδοσ . Γιατί όποιοσ ηει μζςα ςε πολλά βάςανα όπωσ εγϊ,  πϊσ 

αυτόσ δεν το κεωρεί κζρδοσ όταν πεκάνει; Ζτςι και για μζνα τουλάχιςτον,  να βρω αυτι τθν 

τφχθδεν είναι κακόλου πόνοσ. Αν όμωσ ανεχόμουν τον αδελφό μου από τθν ίδια μάνα να 

μείνει άταφο πτϊμα, για κείνο κα λυπόμουν. Για αυτά  δεν λυπάμαι. Και αν  τϊρα ςου 

φαίνομαι ότι τυχαίνει να κάνω ανοθςίεσ, ίςωσ κεωροφμαι ανόθτθ από ζναν ανόθτο.  



ΧΟΟΣ : Ο χαρακτιρασ αυτισ τθσ κόρθσ φαίνεται ςκλθρόσ από ςκλθρό πατζρα, και δεν 

ξζρει να υποχωρεί μπροςτά ςτισ ςυμφορζσ.   

ΚΕΩΝ : Μάκε όμωσ ότι τα πολφ ςκλθρά φρονιματα πολλζσ φορζσ λυγίηουν, και μπορείσ να 

δεισ το  πιο ςκλθρό ςίδερο, όταν μπει ςτθ φωτιά και ςκλθρφνει να ςπάει και να ραγίηει τισ 

πιο πολλζσ φορζσ. Και γνωρίηω ότι τα ατίκαςα άλογα δαμάηονται με μικρό χαλινάρι. Γιατί 

δεν επιτρζπεται να υπερθφανεφεται όποιοσ είναι δοφλοσ των άλλων. Αυτι ιξερε να δείχνει 

αυκάδεια τότε, όταν παρζβαινε τουσ κεςπιςμζνουσ  νόμουσ . Και αυτι είναι δεφτερθ 

αυκάδεια. για αυτά να καυχιζται, και να γελά με τισ πράξεισ τθσ. Αλικεια εγϊ τϊρα δεν 

είμαι άντρασ, αυτι κα είναι άντρασ, αν αυτι θ νίκθ τθσ κα  μζνει ςτο ενεργθτικό τθσ χωρίσ 

τιμωρία. Πμωσ είτε είναι κόρθ τθσ αδελφισ μου είτε  είναι θ πιο κοντινι απϋ όλοτο 

ςυγγενολόι μασ που προςτατεφει ο Δίασ, αυτι και θ αδελφι τθσ δεν κα γλιτϊςουν τον 

χειρότερο  κάνατο. Γιατί και εκείνθ εξίςου κατθγορϊ ότι ςκζφκθκε και ςχεδίαςε αυτι τθν 

ταφι. Φωνάξτε τθν. Ρραγματικά πριν από λίγο τθν είδα μζςα να κάνει ςα λυςςαςμζνθ και 

να μθν ελζγχει το λογικό τθσ. Συχνά θ ψυχι  αυτϊν που μθχανεφονται άςχθμεσ πράξεισ ςτο 

ςκοτάδι προδίδεται ωσ ζνοχθ. Δε χωνεφω όμωσ όταν ςυλλθφκεί κάποιοσ τθν ϊρα που κάνει 

το κακό, φςτερα κζλει να το παρουςιάςει ωσ ωραίο.  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Θζλεισ  τίποτα χειρότερο από το να με πιάςεισ και να με ςκοτϊςεισ;  

ΚΕΩΝ: Εγϊ, βζβαια, τίποτα·  αν ζχω αυτό, όλα τα ζχω.  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Γιατί λοιπόν αργείσ; Γιατί από τα λόγια ςου τίποτα δεν είναι αρεςτό ςε μζνα,  

και μακάρι ποτζ να μθν μου αρζςει · ζτςι, λοιπόν, είναι φυςικό να ςου είναι κι εςζνα  

δυςάρεςτα τα δικά μου (λόγια)· κι όμωσ , από ποφ κα ζπαιρνα ευγενζςτερθ φιμθ παρά  

κάβοντασ τον αδερφό μου; Πλοι αυτοί κα ομολογοφςαν ότι τουσ αρζςει αυτό, αν  

δεν τουσ ζδενε τθ γλϊςςα ο φόβοσ.  Αλλά θ τυραννία, πζρα από τα άλλα προνόμια που  

ζχει,τθσ είναι δυνατό να κάνει και να λζει ό,τι κζλει.  

ΚΕΩΝ: Εςφ μόνθ από τουσ Καδμείουσ εδϊ το βλζπεισ αυτό .  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Το βλζπουν κι αυτοί, μπροςτά ςου όμωσ κλείνουν το ςτόμα.  

ΚΕΩΝ: Εςφ όμωσ δεν ντρζπεςαι να ςκζφτεςαι διαφορετικά από αυτοφσ;  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: (Πχι,) γιατί δεν είναι κακόλου ντροπι να τιμάσ τα αδζρφια ςου.  

ΚΕΩΝ: Λοιπόν δεν ιταν αδερφόσ ςου κι αυτόσ που ςκοτϊκθκε ςτθν απζναντι πλευρά;  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Αδερφόσ μου, από μια μάνα και τον ίδιο πατζρα.  

ΚΕΩΝ: Ρϊσ λοιπόν προςφζρεισ τιμζσ ς’ αυτόν (τον Ρολυνείκθ),  που είναι  

αςζβεια για εκείνον (τον Ετεοκλι);  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Δεν κα ςυμφωνιςει με αυτά ο ςκοτωμζνοσ νεκρόσ.  

ΚΕΩΝ: (κα ςυμφωνιςει) αν εςφ τον τιμάσ εξ ίςου  με τον αςεβι.  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Γιατί δεν ςκοτϊκθκε δοφλοσ, αλλά αδερφόσ.  

ΚΕΩΝ: Ρροςπακϊντασ να καταςτρζψει αυτιν εδϊ τθ χϊρα· ενϊ ο άλλοσ,  

υπεραςπίηοντάσ τθν.  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Πμωσ ο Άδθσ τουλάχιςτον ζχει τθν αξίωςθ οι νόμοι (τθσ ταφισ) να είναι ίςοι .  

ΚΕΩΝ: Αλλά ο καλόσ δεν είναι ςτθν ίδια μοίρα με τον κακό ϊςτε να λάβει τθν ίδια τιμι.  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ροιοσ ξζρει αν ςτον κάτω κόςμο είναι δίκαιεσ αυτζσ οι διακρίςεισ;  

ΚΕΩΝ: Ροτζ βζβαια ο εχκρόσ δεν κα είναι φίλοσ μου, οφτε κι όταν πεκάνει.  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Δεν γεννικθκα για να μιςϊ μαηί με άλλουσ, αλλά για να αγαπϊ μαηί τουσ.  

ΚΕΩΝ: Πταν τϊρα πασ κάτω, αν πρζπει να αγαπάσ, αγάπα εκείνουσ· όςο όμωσ εγϊ είμαι  



ηωντανόσ, δεν κα εξουςιάςει μια γυναίκα.  

 

ΚΕΩΝ: Εςφ λοιπόν, που ςτο ςπίτι ςαν οχιά παραμόνευεσ και μου ζπινεσ κρυφά το αίμα,  

οφτε ιξερα ότι τρζφω δφο καταςτροφζσ κι επαναςτάτριεσ εναντίον του κρόνου, εμπρόσ, 

λοιπόν, πεσ μου, κα ομολογιςεισ κι εςφ ότι ςυμμετείχεσ ς’ αυτι τθν ταφι ι κα  

ορκιςτείσ ότι δεν ξζρεισ τίποτα;  

ΙΣΜΗΝΗ: Το ζχω διαπράξει το ζργο, αν βζβαια ςυμφωνεί αυτι εδϊ, και ςυμμετζχω και 

μοιράηομαι το βάροσ τθσ κατθγορίασ.  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Αλλά θ δίκθ δεν κα ςου το επιτρζψει αυτό, επειδι οφτε κζλθςεσ οφτε εγϊ  

ςε άφθςα να λάβεισ μζροσ (ςτθν ταφι).  

ΙΣΜΗΝΗ: Αλλά ςτθ δυςτυχία ςου δεν ντρζπομαι να περάςω τθ κάλαςςα τθσ ςυμφοράσ  

ςτο πλευρό ςου.  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ροιων ζργο είναι αυτό, το ξζρουν καλά  ο Άδθσ και οι νεκροί  

του κάτω κόςμου· Εγϊ όμωσ, δεν τθ δζχομαι για φίλθ αυτιν που αγαπάει ςτα λόγια.  

ΙΣΜΗΝΗ: Μθ μου αρνθκείσ, αδερφι μου, τθν τιμι να πεκάνω μαηί ςου και να εξαγνίςω το  

νεκρό.  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Μθν πεκάνεισ κι εςφ μαηί μου, οφτε να κάνεισ δικά ςου αυτά που δεν άγγιξεσ·  

κα είναι αρκετόσ ο δικόσ μου κάνατοσ.  

ΙΣΜΗΝΗ: Και τι τθ κζλω τθ ηωι μου, αν ςε χάςω;  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Τον Κρζοντα ρϊτα· γιατί γι’ αυτόν εςφ νοιάηεςαι.  

ΙΣΜΗΝΗ: Γιατί με πικραίνεισ ζτςι, χωρίσ κακόλου να ωφελείςαι;  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Μα, αν ςε περιγελϊ, (το κάνω) τουλάχιςτον με πόνο.  

ΙΣΜΗΝΗ: Σε τι λοιπόν, τουλάχιςτον τϊρα μπορϊ να ςε ωφελιςω;  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Σϊςε τον εαυτό ςου· δεν κα ςου αρνθκϊ από φκόνο να γλιτϊςεισ. 

ΙΣΜΗΝΗ: Αλίμονό μου, θ δφςτυχθ, και να απεμπλακϊ από τθ δικι ςου μοίρα;  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Εςφ, βζβαια, προτίμθςεσ να ηιςεισ, ενϊ εγϊ να πεκάνω.  

ΙΣΜΗΝΗ: Αλλά όχι προτοφ εκφραςτοφν οι αντιρριςεισ μου.  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Εςφ μεν φαινόςουν ότι ςκζφτεςαι ςωςτά ςτα μάτια αυτϊν εδϊ (του Κρζοντα  

και των Θθβαίων), εγϊ πάλι ςτα μάτια των άλλων (του Άδθ και των νεκρϊν).  

ΙΣΜΗΝΗ: Και όμωσ ίςο και για τισ δυο μασ είναι το φταίξιμο.  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ζχε κάρροσ· εςφ τουλάχιςτον ηεισ, θ δικι μου ψυχι όμωσ ζχει πεκάνει προ  

πολλοφ, ϊςτε να ωφελεί τουσ νεκροφσ.  

ΚΕΩΝ: Από τισ δφο αυτζσ κοπζλεσ λζω πωσ θ μία πριν από λίγο αποδείχτθκε άμυαλθ, ενϊ  

θ άλλθ από τθν ϊρα που γεννικθκε.  

ΙΣΜΗΝΗ: Γιατί ποτζ, βαςιλιά, δεν μζνει οφτε και θ φρόνθςθ που ζχουμε από τθ φφςθ μασ  

ς’ αυτοφσ που δυςτυχοφν, αλλά ςαλεφει (φεφγει από τθ κζςθ τθσ).  

ΚΕΩΝ: Εςζνα, όπωσ κι αν ζχει το πράγμα (ςου ςάλεψε) από τθ ςτιγμι που προτίμθςεσ να  

διαπράξεισ κακζσ πράξεισ μαηί με τουσ κακοφσ.  

ΙΣΜΗΝΗ: Γιατί πϊσ να ηιςω μόνθ μου χωρίσ αυτιν;  

ΚΕΩΝ: Αλλ’ όμωσ μθ λεσ «αυτι εδϊ»· γιατί δεν υπάρχει πια.  

ΙΣΜΗΝΗ: Μα κα ςκοτϊςεισ τθ μνθςτι του ίδιου ςου του παιδιοφ;  

ΚΕΩΝ: (Ναι,) γιατί κι άλλων τα χωράφια είναι κατάλλθλα για καλλιζργεια.  

ΙΣΜΗΝΗ: Πχι όμωσ τόςο ταιριαςτά, όπωσ ιταν ανάμεςα ς’εκείνον και ς’αυτιν εδϊ.  

ΚΕΩΝ: Εγϊ μιςϊ τισ κακζσ γυναίκεσ για τα παιδιά μου.  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Αγαπθμζνε Αίμονα, πϊσ ςε προςβάλλει ο πατζρασ ςου!  



ΚΕΩΝ: Ρολφ, βζβαια, με ςτενοχωρείσ κι εςφ κι ο γάμοσ ςου.  

ΧΟΟΣ: Αλικεια λοιπόν, κα ςτεριςεισ το παιδί ςου από αυτιν εδϊ;  

ΚΕΩΝ: Ο Άδθσ είναι αυτόσ που κα ςταματιςει αυτόν  τον γάμο.  

ΧΟΟΣ: Είναι αποφαςιςμζνο, όπωσ φαίνεται, αυτι εδϊ να πεκάνει.  

ΚΕΩΝ: Κι από ςζνα, βζβαια, κι από μζνα· μθ χάνετε καιρό, αλλά αυτζσ οδθγιςτε τισ  

μζςα, υπθρζτεσ, και ςτο εξισ οι γυναίκεσ αυτζσ  πρζπει να είναι δεμζνεσ και όχι ελεφκερεσ· 

γιατί οι κραςείσ προςπακοφν να ξεφφγουν, όταν  βλζπουν τον Άδθ κοντά ςτθ ηωι τουσ.  

 

 

 

 

 

Γϋ ΕΡΕΙΣΟΔΙΟ (ςτ.635-780) 

 

ΑΙΜΩΝ. Ρατζρα,  δικόσ  ςουείμαι ˙ και  ςυ  με  κατευκφνεισ  ςωςτά  ζχοντασ  ορκζσ ςκζψεισ, 

τισ οποίεσ εγϊ βζβαια κα ακολουκιςω. Γιατί κανζνα γάμο δε κα κεωριςω τόςο ςπουδαίο, 

ϊςτε να τον βάλω πάνω από τθ δικι ςου ςυνετι κακοδιγθςθ. 

Κ. Αυτι τθ γνϊμθ πρζπει να ζχεισ, παιδί μου, να ακολουκείσ δθλαδι ςε όλα τθν πατρικι 

ςυμβουλι. Γιατί γι’αυτό το λόγο εφχονται οι άνκρωποι να γεννιςουν υπάκουα παιδιά και 

να τα ζχουν ςτα ςπίτια τουσ, για να εκδικοφνται τον εχκρό με ςυμφορζσ και να τιμοφν το 

φίλο όπωσ ακριβϊσ ο πατζρασ. Πποιοσ όμωσ γεννάει άχρθςτα παιδιά, τι άλλο κα ’λεγεσ πωσ 

γζννθςε αυτόσ παρά βάςανα για τον εαυτό του και μεγάλθ αφορμι για γζλια για τουσ 

εχκροφσ; Μθ λοιπόν ποτζ, παιδί μου, αλλάξεισ τισ τωρινζσ ςου ςκζψεισ από ζρωτα για μια 

γυναίκα, γνωρίηοντασ ότι αυτό γίνεται παγερό αγκάλιαςμα, μια γυναίκα  κακι ςφηυγοσ ςτο 

ςπίτι. Γιατί ποια μεγαλφτερθ πλθγι κα μποροφςε να υπάρξει από ζναν κακό αγαπθμζνο; 

Αλλά, αφοφ τθν περιφρονιςεισ ςαν να ιταν εχκρόσ ςου, άφθςε αυτιν τθν κόρθ να 

παντρευτεί με κάποιον ςτον Άδθ. Αφοφ  λοιπόν εγϊ τθν ζπιαςα επ’αυτοφϊρω να 

παραβαίνει τθ διαταγι μου μόνθ αυτι απ’όλουσ τουσ πολίτεσ, δε κα βγω ψεφτθσ μπροςτά 

ςτθν πόλθ αλλά κα τθ κανατϊςω. Γι αυτά ασ επικαλείται το Δία, τον προςτάτθ τθσ 

ςυγγζνειασ. Γιατί αν βζβαια ανακρζψω τουσ φυςικοφσ μου ςυγγενείσ, ϊςτε να είναι 

απείκαρχοι, κα ανζχομαι πολφ πιο απείκαρχουσ τουσ ξζνουσ. Γιατί όποιοσ είναι ενάρετοσ 

άνδρασ απζναντι ςτουσ δικοφσ του, κα φανεί ότι είναι δίκαιοσ και ςτθν πόλθ. Αν κάποιοσ 

όμωσ ξεπερνϊντασ τα όρια ι παραβιάηει τουσ νόμουσ ι ςχεδιάηει να δίνει διαταγζσ 

ς’αυτοφσ που κυβερνοφν, δεν είναι δυνατόν αυτόσ να επαινεκεί από μζνα. Αλλά όποιον 

εκλζξει θ πόλθ άρχοντα, αυτόν πρζπει να τον υπακοφουν όλοι και ςτα αςιμαντα και ςτα 

δίκαια και ςτ’αντίκετά τουσ. Και εγϊ κα μποροφςα να πιςτζψω ότι ζνασ τζτοιοσ άνδρασ κα 

είχε τθ κζλθςθ και καλά να κυβερνά και καλά να κυβερνιζται, κι αν είχε παραταχκεί μζςα 

ςτθ κφελλα τθσ μάχθσ, ότι κα ζμενε πιςτόσ και γενναίοσ ςφντροφοσ.  Από τθν αναρχία όμωσ 

δεν υπάρχει μεγαλφτερο κακό˙ αυτι και πόλεισ καταςτρζφει, αυτι αναςτατϊνει 

οικογζνειεσ, αυτι κάνει να ςπάςει θ παράταξθ και να τραπεί ςε άτακτθ φυγι ο ςτρατόσ˙ θ 

πεικαρχία όμωσ ςϊηει τουσ πιο πολλοφσ απ’αυτοφσ που μζνουν ςτακεροί ςτθ κζςθ τουσ. 

Ζτςι, πρζπει να υπεραςπίηεται κανείσ τουσ νόμουσ, και με κανζνα τρόπο δεν πρζπει να 

νικιζται ζνασ άντρασ από μια γυναίκα˙ γιατί είναι προτιμότερο, αν χρειαςτεί, να χάςουμε 

τθν εξουςία από ζναν άντρα, κι ζτςι δε κα χαρακτθριςτοφμε κατϊτεροι από γυναίκεσ. 

ΧΟΟΣ 



 Σε μασ τουλάχιςτον, αν από τα γθρατειά δεν ζχουμε χάςει το νου, φαίνεςαι ότι μιλάσ 

ςωςτά, για όςα κάνεισ λόγο. 

ΑΙΜΟΝΑΣ 

 Ρατζρα, οι κεοί προικίηουν τουσ ανκρϊπουσ με μυαλό, το πιο πολφτιμο από όλα τα 

πράγματα, όςα υπάρχουν. Κι εγϊ οφτε κα μποροφςα και μακάρι να μθ μάκω να πω ότι εςφ 

δεν τα λεσ ςωςτά αυτά εδϊ˙ κα μποροφςε όμωσ και κάποιοσ άλλοσ να ζχει κάποια ςωςτι 

ςκζψθ. Ράντωσ, από τθ φφςθ μου ζχω χρζοσ να προςζχω από πριν για ςζνα όλα όςα λζει 

κανείσ ι κάνει ι μπορεί να ςε κατθγορεί˙ γιατί το βλζμμα ςου προκαλεί φόβο ςε ζναν 

πολίτθ που πάει να πει τζτοια λόγια, που εςφ δε κα ευχαριςτθκείσ να τα ακοφςεισ. 

Σε μζνα όμωσ είναι δυνατόν, εξαιτίασ τθσ αςθμότθτασ τθσ κζςθσ μου, ν’ακοφω αυτά, πόςο 

δθλαδι θ πόλθ κρθνεί τθν κόρθ αυτι, λζγοντασ πόςο ατιμωτικά πεκαίνει, ςαν να ιταν θ 

χειρότερθ απ’όλεσ τισ γυναίκεσ, για μια τόςο ζνδοξθ πράξθ.  Γιατί αυτι τον αδελφό τθσ, 

πεςμζνο μζςα ςτο αίμα, δεν τον άφθςε άταφο να καταςπαραχκεί οφτε από άγρια ςκυλιά 

οφτε από κάποιο όρνιο˙ αυτι δεν αξίηει να τιμθκεί με λαμπρι τιμι; 

Τζτοια φιμθ ςκοτεινι κυκλοφορεί κρυφά. Για μζνα όμωσ, πατζρα, κανζνα αγακό δεν είναι 

πολυτιμότερο από τθ δικι ςου ευτυχία˙ γιατί ποια χαρά είναι μεγαλφτερθ για τα παιδιά 

από τθ δόξα του ευτυχιςμζνου πατζρα, ι ποια για τον πατζρα από τθ δόξα των παιδιϊν; 

Μθ λοιπόν ζχεισ μόνον ζνα τρόπο ςκζψθσ, αυτό δθλαδι που εςφ λεσ, και τίποτα άλλο, αυτό 

είναι το ςωςτό˙ γιατί όςοι νομίηουν ότι μόνο αυτοί  ςκζπτονται ςωςτά  ι ότι ζχουν γλϊςςα 

ι ψυχι, που κανείσ άλλοσ δεν ζχει, αυτοί, όταν ανοιχτοφν και εξεταςτοφν ςε βάκοσ, 

αποκαλφπτονται ότι είναι άδειοι. Αλλά, δεν είναι κακόλου ντροπι για ζναν άνκρωπο να 

μακαίνει πολλά, κι αν ακόμθ κάποιοσ είναι ςοφόσ, και να μθν παρατραβάει το ςκοινί. 

Βλζπεισ πϊσ ςϊηουν τα κλαδιά τουσ, όςα δζντρα λυγίηουν κοντά ςτο ορμθτικό ρεφμα, όςα 

όμωσ αντιςτζκονται, χάνονται ςφρριηα. Επίςθσ, όποιοσ πολφ τεντϊνει τα πανιά του πλοίου, 

ϊςτε να το κρατοφν γερά, και δεν τα χαλαρϊνει κακόλου ςτον άνεμο, αφοφ 

αναποδογυρίςει το πλοίο, ταξιδεφει ςτθ ςυνζχεια με ανεςτραμμζνο το κατάςτρωμα. Αλλά 

δϊςε τόπο ςτθν οργι και άλλαξε γνϊμθ. Κι αν μπορϊ κι εγϊ να προςκζςω κάποια γνϊμθ, 

παρϋ ότι νεότεροσ, εγϊ τουλάχιςτον λζω ότι το πιο καλό είναι να γεννιζται κανείσ γεμάτοσ 

ςοφία˙   διαφορετικά, γιατί αυτό ςυνικωσ δε ςυμβαίνει ζτςι, είναι καλό να μακαίνει κι απ’ 

όςουσ μιλοφν ςωςτά. 

ΧΟΟΣ 

 Βαςιλιά, είναι λογικό και ςυ να ακοφςεισ, αν λζει κάτι ςωςτό, και ςυ πάλι αυτόν. Γιατί 

ζχουν ειπωκεί λόγια ςωςτά και από τουσ δφο. 

ΚΕΩΝ 

  Και κα διδαχκοφμε λοιπόν εμείσ ς’αυτιν τθν θλικία να ςκεφτόμαςτε ορκά από άνδρα 

τόςο νζο ςε θλικία; 

ΑΙΜΩΝ 

  (Να μθ διδαχκείσ) τίποτε το άδικο. Και αν εγϊ είμαι νζοσ, δεν πρζπει να  εξετάηεισ τόςο 

τθν θλικία όςο τισ πράξεισ. 

Κ.  Είναι λοιπόν πράξθ ςωςτι να τιμά κανείσ όςουσ παρανομοφν; 

ΑΙ.   Οφτε κα παρακινοφςα άλλουσ να ςζβονται τουσ κακοφσ. 

Κ.  Δεν ζχει προςβλθκεί αυτι εδϊ από τζτοια αρρϊςτια; 

ΑΙ.   Το αρνείται όλοσ ο λαόσ τθσ πόλθσ, αυτισ εδϊ τθσ Θιβασ. 

Κ.  Και λοιπόν θ πόλθ κα μασ πει  όςα πρζπει να διατάηω; 

ΑΙ.   Βλζπεισ που το είπεσ αυτό ςαν πολφ νζοσ; 



Κ.  Γιατί πρζπει να κυβερνϊ αυτι τθ χϊρα για λογαριαςμό άλλου ι δικό μου; 

ΑΙ.   Δεν υπάρχει βζβαια πόλθ που ανικει ς’ζνα μόνον άνκρωπο. 

Κ.  Δε κεωρείται ότι θ πόλθ ανικει ςτον άρχοντα; 

ΑΙ.   Ωραία βζβαια εςφ κα κυβερνοφςεσ μόνοσ μια ζρθμθ πόλθ. 

Κ.  Αυτόσ εδϊ, όπωσ φαίνεται, είναι ςφμμαχοσ τθσ γυναίκασ. 

ΑΙ.   Αν βζβαια είςαι γυναίκα˙ γιατί πραγματικά για ςζνα προνοϊ. 

Κ.  Άκλιε, ενϊ ζρχεςαι ν’αντιδικιςεισ με τον πατζρα ςου; 

ΑΙ.   (Ναι), γιατί ςε βλζπω να παίρνεισ άδικεσ αποφάςεισ. 

Κ.  Και διαπράττω αδικία τιμϊντασ τθν εξουςία μου; 

ΑΙ.   Γιατί δε τθ ςζβεςαι, όταν βζβαια καταπατάσ τισ τιμζσ προσ τουσ κεοφσ. 

Κ.  Ρρόςτυχε χαρακτιρα και δοφλε μιασ γυναίκασ. 

ΑΙ.   Αλλά δεν μπορείσ να με βρεισ να υποκφπτω ςε αιςχρζσ πράξεισ. 

Κ.  Ολόκλθροσ ο λόγοσ ςου, τουλάχιςτον, αυτόσ εδϊ είναι για χάρθ εκείνθσ. 

ΑΙ.   Και για ςζνα βζβαια και για μζνα και για τουσ κεοφσ του κάτω κόςμου. 

Κ.  Με κανζνα τρόπο πια δε κα τθν παντρευτείσ ποτζ ηωντανι. 

ΑΙ.  Αυτι εδϊ λοιπόν κα πεκάνει και με το κάνατό τθσ κα καταςτρζψει και κάποιον άλλο.  

Κ.  Αλικεια, ζρχεςαι εναντίον μου με τόςο κράςοσ, ϊςτε να με απειλείσ ακόμα; 

ΑΙ.   Και ποια απειλι είναι ν’απαντά κανείσ ς’ανόθτεσ γνϊμεσ; 

Κ.  Με κλάματα κα με ςυνετίςεισ, αν και είςαι άμυαλοσ. 

ΑΙ.   Αν δεν ιςουν πατζρασ μου, κα ζλεγα ότι δε ςκζφτεςαι ςωςτά. 

Κ.  Ενϊ είςαι δοφλοσ μιασ γυναίκασ, μθ κζλεισ να με κολακζψεισ. 

ΑΙ.   Θζλεισ να μιλάσ μόνο και ενϊ μιλάσ να μθν ακοφσ τίποτα. 

ΚΕΩΝ 

  Αλικεια; Αλλά, μα τον ίδιο τον Πλυμπο, να ξζρεισ ότι δε κα με βρίηεισ ατιμϊρθτα με τισ 

ςυνεχείσ κατθγορίεσ ςου. Φζρε τθ μιςθτι γυναίκα, για να πεκάνει αμζςωσ μπροςτά ςτα 

μάτια του, κοντά ςτο μνθςτιρα τθσ που είναι παρϊν. 

ΑΙΜΩΝ 

   Πχι βζβαια, αυτό μθ το φανταςτείσ ποτζ, οφτε αυτι κα πεκάνει κοντά μου τουλάχιςτον 

και ςυ με κανζνα τρόπο δε κα δεισ το πρόςωπό μου, αντικρφηοντάσ το μπροσ ςτα μάτια 

ςου, για να δείχνεισ τθν τρζλα ςου ςε όςουσ από τουσ φίλουσ ςου μποροφν να τθν 

ανεχκοφν. 

ΧΟ.  Βαςιλιά, ο άνδρασ ζφυγε βιαςτικά από τθν οργι του˙ θ ψυχι ενόσ τόςο νζου, αν 

πονζςει, είναι επίφοβθ. 

Κ. Αφοφ φφγει, ασ κάνει (ό,τι κζλει) κι ασ μεγαλοφρονεί περιςςότερο απ’ό,τι ταιριάηει 

ς’ζναν άνκρωπο. Αυτζσ τισ δυο κόρεσ όμωσ δε κα τισ γλιτϊςει από το κάνατο. 

ΧΟ.  Σκζφτεςαι λοιπόν να τισ ςκοτϊςεισ και τισ δφο; 

Κ.  Πχι βζβαια αυτι που δεν άγγιξε (το νεκρό)˙ ςωςτά μιλάσ αλικεια. 

ΧΟ.  Και με ποιο κάνατο ςκζφτεςαι να τθ ςκοτϊςεισ; 

ΚΕΩΝ 

  Αφοφ τθν οδθγιςω εκεί που είναι ο δρόμοσ ζρθμοσ από ανκρϊπουσ, κα τθ κάψω ηωντανι 

μζςα ςε βραχϊδθ ςπθλιά, αφοφ τθσ αφιςω τόςθ τροφι, ϊςτε να είναι αρκετι μόνο για 

εξαγνιςμό, για να αποφφγει ολόκλθρθ θ πόλθ το μίαςμα˙ και εκεί, παρακαλϊντασ τον Άδθ, 

αυτόν που μόνο ςζβεται από τουσ κεοφσ, ίςωσ πετφχει να μθν πεκάνει, ι τουλάχιςτον κα 

καταλάβει, αν και αργά, ότι είναι μάταιοσ κόποσ να τιμά κανείσ όςουσ βρίςκονται ςτον Άδθ. 


