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Λίγα λόγια για το Σοφοκλή... 

• γεννήθηκε στον Ίππιο 

Κολωνό της Αθήνας το 496 

π.Χ  

• ήταν γιος του Σοφίλου, 

εύπορου Αθηναίου 

• διαπαιδαγωγήθηκε ανάλογα 

με την οικονομική του άνεση  

• εμφανίστηκε στο θέατρο για 

πρώτη φορά το 468 π.Χ 

• έλαβε μέρος σε τριάντα 

πέντε περίπου δραματικούς 

αγώνες  



Χαρακτηριστικά των έργων του: 

• κυριαρχεί το πρόβλημα της ηθικής τάξης 

 

• τρέφει βαθύ σεβασμό στις μυθικές και 

θρησκευτικές παραδόσεις της πόλης  

 

• κάνει πάντα αισθητή την παρουσία των 

θεών  



Οι ήρωες του: 

• είναι γενναιότεροι από το μέσο άνθρωπο 

 

• το μεγαλείο τους βρίσκεται στην αλύγιστη 

δύναμη τους και στη συναίσθηση ότι 

εκτελούν το καθήκον τους 

 

• έχουν κάτι το ευγενικό και το υψηλό 



Καινοτομίες Σοφοκλή 

• αύξησε τον αριθμό των χορευτών από 12 σε 15 

• μετέτρεψε το χορό σε δραματικό πρόσωπο 

• μείωσε την έκταση των χορικών και αύξησε τα 

διαλογικά μέρη 

• πρόσθεσε τον τρίτο υποκριτή 

• διέσπασε τη διδασκαλία μιας συνεχόμενης 

τριλογίας με κοινή υπόθεση, διδάσκοντας τρεις 

χωριστές τραγωδίες 



Ο μύθος των Λαβδακιδών 

• έδωσε πλούσιο υλικό στους τρεις 

μεγάλους τραγικούς- Αισχύλο, Ευριπίδη, 

Σοφοκλή 

• τα πρώτα στοιχεία του μύθου 

παρατηρούνται στην Ιλιάδα και στη Νέκυια 

της Οδύσσειας 

• στα έπη Θηβαϊς και Οιδιπόδεια παίρνει την 

οριστική του μορφή  

 



Σύμφωνα με το μύθο... 

• ο Κάδμος, ιδρυτής της Θήβας, σκότωσε το 

ιερό φίδι του Άρη που φυλούσε την πηγή 

του θεού  

• ο εγγονός του, Λάβδακος, καταδίωξε τη 

λατρεία του Διονύσου κι αμάρτησε κατά 

του θεού  

• ο γιος του, Λάιος, απήγαγε το γιο του 

Πέλοπα, Χρύσιππο  



Από εκεί ξεκινούν και οι συμφορές του 

γένους των Λαβδακιδών 

• ο Οιδίπους σκότωσε, χωρίς να το γνωρίζει, 

τον πατέρα του  

• παντρεύτηκε τη μητέρα του Ιοκάστη  

• απέκτησε δύο γιους, τον Πολυνείκη και τον 

Ετεοκλή, και δύο κόρες, την Αντιγόνη και 

την Ισμήνη  



Μετά την αποκάλυψη της τραγικής 

αλήθειας... 

• η Ιοκάστη απαγχονίστηκε  

• ο Οιδίποδας αυτοτυφλώθηκε και 

αυτοεξορίστηκε  

• τα δύο αδέλφια, Πολυνείκης και Ετεοκλής, 

συμφώνησαν να βασιλέψουν διαδοχικά 

ανά ένα χρόνο  



Η Αντιγόνη... 

• διδάχτηκε το 442 ή 441 π.Χ 

 

• είναι πιθανότητα το δεύτερο αρχαιότερο 

έργο του Σοφοκλή 

 

• γράφτηκε σε μία περίοδο έντονων 

πολιτικών και πνευματικών αλλαγών  

 

 



Η υπόθεση της 

τραγωδίας 



Μετά τη μονομαχία και τον 

αμοιβαίο θάνατο των δύο αδελφών: 

• ο Κρέοντας αναλαμβάνει την εξουσία και 

διατάζει να αφήσουν άταφο τον Πολυνείκη 

 

• η Αντιγόνη ανακοινώνει στην Ισμήνη την 

πρόθεσή της να τον θάψει και εκείνη 

αντιδρά  

 

• η Αντιγόνη, αμετάπειστη, κάνει την ταφή 



• ο φύλακας, που φυλούσε το νεκρό σώμα, 

ενημερώνει τον Κρέοντα για τη ταφή 

 

• ο βασιλιάς οργισμένος τον διατάζει να 

καθαρίσει το σώμα και να συλλάβει το 

δράστη 

 

• ο φύλακας φέρνει μπροστά στον Κρέοντα 

την Αντιγόνη 

 

• ο Κρέοντας αποφασίζει να τιμωρήσει την 

Αντιγόνη με την ποινή του θανάτου 



• ο Αίμονας προσπαθεί άδικα να μεταπείσει 

τον πατέρα του 

• ο Κρέοντας ανένδοτος διατάζει να κλείσουν 

την Αντιγόνη ζωντανή σε μία σπηλιά 

• ο Αίμονας ακολουθεί τη μνηστή του και 

αυτοκτονεί 

• η Ευρυδίκη μαθαίνοντας για το χαμό του 

γιού της απαγχονίζεται 

• ο Κρέοντας μετανιώνει για τη συμπεριφορά 

του και θρηνεί τη χαμένη πια οικογένειά του 



Ήρωες 

Χαρακτηρισμός 



Κρέοντας 

• παρουσιάζεται ως ο απόλυτος μονάρχης 

• έχει απεριόριστη πίστη στη δύναμη και 

στην εξουσία της Πολιτείας, καταλήγοντας 

στην ύβρη  

• δεν έχει συναίσθηση της πλάνης του  

• πράττει με ασυνείδητη ασέβεια και 

αντιθρησκευτικότητα  



Αντιγόνη 

• ενσαρκώνει και εκπροσωπεί τους 
αναλλοίωτους ηθικούς νόμους  

• δεν υπηρετεί τους θεούς του Κρέοντα 
αλλά τους θεούς του κάτω κόσμου 

• η μεγαλοσύνη της ψυχής της δεν πτοείται 
από τις απειλές του βασιλιά και την 
τιμωρία που κρέμεται πάνω απ’ το κεφάλι 
της  

• βαδίζει στο θάνατο, έχοντας κάνει την 
προσωπική της επιλογή  



Σύγχρονες παραλλαγές της 

Αντιγόνης Σοφοκλή 

• 1978-1979 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 
«Το προξενειό της Αντιγόνης - Γωνιά, ποτάμι και 
γέφυρα» του Ζιώγα Βασίλη και Χριστοδούλου 
Δημήτρη 

• 1980-1981 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 
«Αντιγόνη» σε σκηνοθεσία Μιχαηλίδη Κωστή 

• 1989-1990 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 
«Ο γάμος της Αντιγόνης» της Βέργου 
Κωνσταντίνας 

• 1994-1995 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 
«Αγών»  

• 2002-2003 Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 
«Αντιγόνη» του Αλεξάνδρου Άρη 

 

 

 



Το δικό μας 

σενάριο 



Η αρχική ιδέα 

• προσαρμόσαμε την τραγωδία του 

Σοφοκλή στα μέτρα μιας σύγχρονης 

εποχής  

 

• θέλαμε να δημιουργήσουμε μία σύγχρονη 

Αντιγόνη που θα έμοιαζε με την Αντιγόνη 

του Σοφοκλή στον χαρακτήρα 



Η σύγχρονη Αντιγόνη εξακολουθεί να παλεύει 

για τις ηθικές αξίες που μπορεί να έχουν αλλάξει 

μορφή και βάση, αλλά παραμένουν στο 

πέρασμα του χρόνου.  

Δημιουργήσαμε λοιπόν τέσσερις 

καθημερινές γυναίκες του, που 

παλεύουν  κάθε μία για έναν 

συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος 

εξυπηρετεί την προσωπική τους ηθική  



Τα πρόσωπα που φτιάξαμε 

ακολουθούν δύο βασικά μοτίβα 

• το μοτίβο της Αντιγόνης, η οποία πάει 

κόντρα σε αυτό που της υπαγορεύει η 

κοινή λογική ως σωστό και πράττει 

ακολουθώντας το ένστικτό της  

• το μοτίβο του Κρέοντα, ο οποίος 

προσπαθεί να αναιρέσει κάθε προσπάθεια 

της Αντιγόνης να υπερβεί τον εαυτό της  



Έτσι δημιουργήσαμε: 

• μία Αντιγόνη-μάνα, που παλεύει για να 

κρατήσει το παιδί της 

• μία Αντιγόνη-αγωνίστρια, που παλεύει για 

να διεκδικήσει τα δικαιώματά της 

• μία Αντιγόνη-γυναίκα, που παλεύει με τα 

συναισθήματα της 

• μία Αντιγόνη-άνθρωπο, που παλεύει να 

κρατήσει την αξιοπρέπειά της 



Βιβλιογραφία-πηγές 

• Βιβλίο οργανισμού β’ λυκείου 

«Σοφοκλέους Τραγωδίαι- Αντιγόνη» 

• ... 

   «Άπαντα Σοφοκλή» 

• Διαδικτυακή σελίδα Κρατικού θεάτρου 

βορείου Ελλάδος 

   www.ntng.gr 

            




