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ΟΦΟΚΛΕΟΤ «ΑΝΣΙΓΟΝΗ»   

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΛΟΓΟ στιχ. 1-90 ΜΕΣΑΦΡΑΗ 
ANTIΓΟNH  
       ῏Ω θνηλὸλ αὐηάδειθνλ ᾿Ηζκήλεο 
θάξα,  
       ἆξ' νἶζζ' ὅ ηη Εεὺο ηλ ἀπ' Νἰδίπνπ 
θαθλ  
       ὁπνῖνλ νὐρὶ λῶλ ἔηη δώζαηλ ηειεῖ;  
        
Νὐδὲλ γὰξ νὔη' ἀιγεηλὸλ νὔη' ἄηεο ἄηεξ  
       νὔη' αἰζρξὸλ νὔη' ἄηηκόλ ἐζζ' 
ὁπνῖνλ νὐ  
       ηλ ζλ ηε θἀκλ νὐθ ὄπσπ' ἐγὼ 
θαθλ.  
      Θαὶ λῦλ ηί ηνῦη' αὖ θαζη παλδήκῳ 
πόιεη  
       θήξπγκα ζεῖλαη ηὸλ ζηξαηεγὸλ 
ἀξηίσο;  
       ῎Δρεηο ηη θεἰζήθνπζαο; ἤ ζε 
ιαλζάλεη  
       πξὸο ηνὺο θίινπο ζηείρνληα ηλ 
ἐρζξλ θαθά;  
IMHNH  
       ᾿Δκνὶ κὲλ νὐδεὶο κῦζνο, ᾿Αληηγόλε, 
θίισλ  
       νὔζ' ἡδὺο νὔη' ἀιγεηλὸο ἵθεη', ἐμ 
ὅηνπ  
       δπνῖλ ἀδειθνῖλ ἐζηεξήζεκελ δύν  
       κηᾷ ζαλόλησλ ἡκέξᾳ δηπιῆ ρεξί·  
       ἐπεὶ δὲ θξνῦδόο ἐζηηλ ᾿Αξγείσλ 
ζηξαηὸο  
       ἐλ λπθηὶ ηῆ λῦλ, νὐδὲλ νἶδ' 
ὑπέξηεξνλ, νὔη' εὐηπρνῦζα κᾶιινλ νὔη' 
ἀησκέλε.  
AN.        ῎Ζηδε θαιο θαί ζ' ἐθηὸο 
αὐιείσλ ππιλ  
       ηνῦδ' νὕλεθ' ἐμέπεκπνλ, ὡο κόλε 
θιύνηο.  
I.        Ρί δ' ἔζηη; δεινῖο γάξ ηη 
θαιραίλνπζ' ἔπνο.   
      
 ΑΝ.  Νὐ γὰξ ηάθνπ λῶλ ηὼ θαζηγλήησ 
Θξέσλ  
       ηὸλ κὲλ πξνηίζαο, ηὸλ δ' ἀηηκάζαο 
ἔρεη;  
       ᾿Δηενθιέα κέλ, ὡο ιέγνπζη, ζὺλ δίθῃ  
       ρξζζαη δηθαηλ θαὶ λόκῳ, θαηὰ 

Αντιγόνη 
Αγαπθμζνο αδελφικό κεφάλι τθσ Ιςμινθσ, άραγε 
γνωρίηεισ ποια απ’ τισ ςυμφορζσ του Οιδίποδα 
(υπάρχει) 
τθν οποία δεν πραγματοποιεί ο Δίασ ς’ εμάσ τισ δυο 
που είμαςτε ακόμα ηωντανζσ; 
Γιατί δεν υπάρχει τίποτα επϊδυνο οφτε χωρίσ 
ςυμφορά 
Οφτε κάτι επαίςχυντο οφτε επονείδιςτο 
Το οποίο να μθν ζχω δει (ανάμεςα) ςτισ δικζσ μου 
και τισ δικζσ ςου ςυμφορζσ. 
Και τϊρα τι (είναι) πάλι αυτι θ διαταγι που λζνε 
ότι διακιρυξε ο ςτρατθγόσ ς’ ολόκλθρθ τθν πόλθ; 
Ξζρεισ κάτι κι ζχεισ ακοφςει; Ή ςου διαφεφγει ότι οι 
ςυμφορζσ 
Των εχκρϊν (που ταιριάηουν ςτουσ εχκροφσ) 
βαδίηουν προσ τουσ φίλουσ; 

 
Ισμήνη 

 
Σ’ εμζνα, Αντιγόνθ, κανείσ λόγοσ για τουσ 
αγαπθμζνουσ δεν ζφταςε , 
οφτε ευχάριςτοσ οφτε δυςάρεςτοσ, από τότε που οι 
δυο (μασ) ςτερθκικαμε τα δυο μασ αδζλφια που 
πζκαναν τθν ίδια μζρα από διπλό χζρι (με αμοιβαίο 
κάνατο). Κι από τότε που ζγινε άφαντοσ ο ςτρατόσ 
των Αργείων αυτι τθ  νφχτα δεν ξζρω τίποτα 
περιςςότερο οφτε ότι είμαι περιςςότερο 
ευτυχιςμζνθ οφτε πιο δυςτυχιςμζνθ 

Αντιγόνη 
(Το) ιξερα καλά και εξαιτίασ αυτοφ ςε κάλεςα 
ζξω απϋτισ αυλόπορτεσ, για ν’ ακοφσ μόνθ. 
Ισμήνη 
Τι είναι; Γιατί δείχνεισ ότι κάποιοσ λόγοσ ςε 
 αναςτατϊνει 
Αντιγόνη 
Απ’ τα δυο μασ αδζλφια ο Κρζοντασ δεν ζχει κρίνει 
τον ζνα 
άξιο ταφισ ενϊ τον άλλο ανάξιο (να ταφεί); 
Τον Ετεοκλι απ’ τθ μια μεριά, όπωσ λζνε, 
Αφοφ χρθςιμοποίθςε δίκαιθ κρίςθ και (ςφμφωνα με 
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ρζνλὸο  
       ἔθξπςε ηνῖο ἔλεξζελ ἔληηκνλ 
λεθξνῖο·  
       ηὸλ δ' ἀζιίσο ζαλόληα Ξνιπλείθνπο 
λέθπλ  ἀζηνῖζί θαζηλ ἐθθεθεξῦρζαη ηὸ κὴ  
       ηάθῳ θαιύςαη κεδὲ θσθῦζαί ηηλα,  
       ἐᾶλ δ' ἄθιαπηνλ, ἄηαθνλ, νἰσλνῖο 
γιπθὺλ  ζεζαπξὸλ εἰζνξζη πξὸο ράξηλ 
βνξᾶο.  Ρνηαῦηά θαζη ηὸλ ἀγαζὸλ 
Θξένληα ζνὶ  θἀκνί, ιέγσ γὰξ θἀκέ, 
θεξύμαλη' ἔρεηλ,  
       θαὶ δεῦξν λεῖζζαη ηαῦηα ηνῖζη κὴ 
εἰδόζηλ  ζαθ πξνθεξύμνληα, θαὶ ηὸ 
πξᾶγκ' ἄγεηλ νὐρ ὡο παξ' νὐδέλ, ἀιι' ὃο 
ἂλ ηνύησλ ηη δξᾷ  
       θόλνλ πξνθεῖζζαη δεκόιεπζηνλ ἐλ 
πόιεη. Νὕησο ἔρεη ζνη ηαῦηα, θαὶ δείμεηο 
ηάρα   εἴη' εὐγελὴο πέθπθαο εἴη' ἐζζιλ 
θαθή.  
Ι Ρί δ', ὦ ηαιαῖθξνλ, εἰ ηάδ' ἐλ ηνύηνηο, 
ἐγὼ  ιύνπζ' ἂλ εἴζ' ἅπηνπζα πξνζζείκελ 
πιένλ;  
AN.        Δἰ μπκπνλήζεηο θαὶ μπλεξγάζῃ 
ζθόπεη.  
IΠ.  Ξνῖόλ ηη θηλδύλεπκα; πνῖ γλώκεο 
πνη' εἶ;  
AN.        Δἰ ηὸλ λεθξὸλ μὺλ ηῆδε θνπθηεῖο 
ρεξί.  
 
 
IΠ.        ῏Ζ γὰξ λνεῖο ζάπηεηλ ζθ', 
ἀπόξξεηνλ πόιεη;  
AN.        Ρὸλ γνῦλ ἐκὸλ θαὶ ηὸλ ζόλ, ἢλ 
ζὺ κὴ ζέιῃο,  
       ἀδειθόλ· νὐ γὰξ δὴ πξνδνῦζ' 
ἁιώζνκαη.   
 
IΠ.        ῏Ω ζρεηιία, Θξένληνο 
ἀληεηξεθόηνο;  
 
 
AN.        'Aιι' νὐδὲλ αὐηῶ ηλ ἐκλ 
<κ'> εἴξγεηλ κέηα.  
ΗΠ.       Νἴκνη· θξόλεζνλ, ὦ θαζηγλήηε, 
παηὴξ ὡο λῶλ ἀπερζὴο δπζθιεήο η' 
ἀπώιεην,  πξὸο αὐηνθώξσλ 
ἀκπιαθεκάησλ δηπιᾶο  ὄςεηο ἀξάμαο 
αὐηὸο αὐηνπξγῶ ρεξί· ἔπεηηα κήηεξ θαὶ 
γπλή, δηπινῦλ ἔπνο, πιεθηαῖζηλ ἀξηάλαηζη 
ισβᾶηαη βίνλ· ηξίηνλ δ' ἀδειθὼ δύν κίαλ 
θαζ' ἡκέξαλ αὐηνθηνλνῦληε ηὼ 
ηαιαηπώξσ κόξνλ  θνηλὸλ θαηεηξγάζαλη' 

τον) νόμο 
τον ζκαψε ϊςτε να είναι τιμθμζνοσ ςτουσ νεκροφσ 
του κάτω κόςμου. 
Το πτϊμα του Ρολυνείκθ όμωσ που πζκανε άκλια 
Λζνε ότι ζχει διακθρυχκεί ςτουσ πολίτεσ να μθν το 
κάψει κανείσ οφτε να το κρθνιςει αλλά να το 
αφιςουν άκλαυτο, άταφο, γλυκό κθςαυρό για τα 
όρνια που ψάχνουν για χάρθ τροφισ. 
Τζτοια λζνε ότι ο καλόσ Κρζοντασ ζχει κθρφξει για 
ςζνα και για μζνα, λζω και για μζνα, και ότι ζρχεται 
εδϊ για να διακθρφξει αυτά ςϋ   αυτοφσ που δεν τα 
γνωρίηουν ϊςτε να είναι ςαφι. 
Και ότι δε κεωρεί τθν υπόκεςθ αςιμαντθ (ςαν ζνα 
τίποτα) αλλά όποιοσ τυχόν κάνει κάτι απϋ αυτά, 
(λζνε) ότι τον περιμζνει κάνατοσ με δθμόςιο 
λικοβολιςμό ςτθν πόλθ. 
Ζτςι ζχουν αυτά για ςζνα και ςφντομα κα δείξεισ αν 
κατάγεςαι από ευγενικι γενιά ι (είςαι) ανάξια (αν 
και κατάγεςαι) από ευγενείσ. 
Ισμ. Ραράτολμθ (ι δυςτυχιςμζνθ), αν τα πράγματα 
είναι ζτςι, τι περιςςότερο κα μποροφςα να 
προςφζρω είτε λφνοντασ είτε ςφίγγοντασ τον κόμπο; 
Αντ.Σκζψου αν κα βοθκιςεισ και κα ςυνεργαςτείσ 
(μαηί μου). 
Ισμ.Σε ποια επικίνδυνθ πράξθ; Τι άραγε ζχεισ ςτο 
νου ςου; 
Αντ.(Σκζψου) αν κα ςθκϊςεισ το νεκρό με τοφτο εδϊ 
το χζρι. 
Ισμ.Αλικεια ςκζπτεςαι να τον κάψεισ, αν και είναι 
απαγορευμζνο ςτθν πόλθ (ςτουσ πολίτεσ) ; 
Αντιγόνη 
Το δικό μου λοιπόν και το δικό ςου αδελφό, αν εςφ 
δε κζλεισ γιατί δε κα ςυλλθφκϊ βζβαια ότι (τον) 
πρόδωςα. 
Ισμήνη 
Ω παράτολμθ (ι δυςτυχιςμζνθ), αν και ο Κρζοντασ 
το ζχει απαγορεφςει; 
Αντιγόνη 
Αλλά αυτόσ δεν ζχει κανζνα δικαίωμα να με 
εμποδίηει απϋτουσ δικοφσ μου. 
Ισμήνη 
Αλλοίμονο ςκζψου αδερφι (μου), πόςο μιςθτόσ και 
ντροπιαςμζνοσ μασ χάκθκε ο πατζρασ για 
αμαρτιματα που ο ίδιοσ ζφερε ςτο φωσ αφοφ 
χτφπθςε τα δυο του μάτια ο ίδιοσ με το ίδιο του το 
χζρι ζπειτα θ μθτζρα και ςφηυγοσ, διπλό όνομα, με 
πλεκτζσ κθλιζσ τερματίηει βίαια τθ ηωι τθσ τρίτον οι 
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ἐπαιιήινηλ ρεξνῖλ.  
       Λῦλ δ' αὖ κόλα δὴ λὼ ιειεηκκέλα 
ζθόπεη  
       ὅζῳ θάθηζη' ὀινύκεζ', εἰ λόκνπ βίᾳ  
       ςθνλ ηπξάλλσλ ἢ θξάηε 
παξέμηκελ. 'All' ἐλλνεῖλ ρξὴ ηνῦην κὲλ 
γπλαῖρ' ὅηη  ἔθπκελ, ὡο πξὸο ἄλδξαο νὐ 
καρνπκέλα·  
       ἔπεηηα δ' νὕλεθ' ἀξρόκεζζ' ἐθ 
θξεηζζόλσλ  
θαὶ ηαῦη' ἀθνύεηλ θἄηη ηλδ' ἀιγίνλα.  
       ᾿Δγὼ κὲλ νὖλ αἰηνῦζα ηνὺο ὑπὸ 
ρζνλὸο μύγγλνηαλ ἴζρεηλ, ὡο βηάδνκαη 
ηάδε, ηνῖο ἐλ ηέιεη βεβζη πείζνκαη· ηὸ 
γὰξ  
 πεξηζζὰ πξάζζεηλ νὐθ ἔρεη λνῦλ νὐδέλα.  
 
AN.        Νὔη' ἂλ θειεύζαηκ' νὔη' ἄλ, εἰ 
ζέινηο ἔηη  
       πξάζζεηλ, ἐκνῦ γ' ἂλ ἡδέσο δξῴεο 
κέηα.  
       'All' ἴζζ' ὁπνία ζνη δνθεῖ, θεῖλνλ δ' 
ἐγὼ  ζάςσ· θαιόλ κνη ηνῦην πνηνύζῃ 
ζαλεῖλ.  
       Φίιε κεη' αὐηνῦ θείζνκαη, θίινπ 
κέηα, ὅζηα παλνπξγήζαζ'· ἐπεὶ πιείσλ 
ρξόλνο   
       ὃλ δεῖ κ' ἀξέζθεηλ ηνῖο θάησ ηλ 
ἐλζάδε. ᾿Δθεῖ γὰξ αἰεὶ θείζνκαη· ζνὶ δ' εἰ 
δνθεῖ,  ηὰ ηλ ζελ ἔληηκ' ἀηηκάζαζ' ἔρε.  
 
IΠ.        ᾿Δγὼ κὲλ νὐθ ἄηηκα πνηνῦκαη, ηὸ 
δὲ  
       βίᾳ πνιηηλ δξᾶλ ἔθπλ ἀκήραλνο.  
AN.        Πὺ κὲλ ηάδ' ἂλ πξνὔρνη', ἐγὼ δὲ 
δὴ ηάθνλ  ρώζνπζ' ἀδειθῶ θηιηάηῳ 
πνξεύζνκαη.  
IΠ.        Νἴκνη ηαιαίλεο, ὡο ὑπεξδέδνηθά 
ζνπ.  
AN.        Κὴ 'κνῦ πξνηάξβεη· ηὸλ ζὸλ 
ἐμόξζνπ πόηκνλ.  
IΠ.        'Aιι' νὖλ πξνκελύζῃο γε ηνῦην 
κεδελὶ  ηνὔξγνλ, θξπθῆ δὲ θεῦζε, ζὺλ δ' 
αὕησο ἐγώ.  
AN.        Νἴκνη, θαηαύδα· πνιιὸλ ἐρζίσλ 
ἔζῃ  
       ζηγζ', ἐὰλ κὴ πᾶζη θεξύμῃο ηάδε.  
IΠ.  Θεξκὴλ ἐπὶ ςπρξνῖζη θαξδίαλ ἔρεηο.  
AN. 'Aιι' νἶδ' ἀξέζθνπζ' νἷο κάιηζζ' ἁδεῖλ 
κε ρξή.  
IΠ.  Δἰ θαὶ δπλήζῃ γ'· ἀιι' ἀκεράλσλ 
ἐξᾷο.  

δυο μασ αδελφοί που αλλθλοςκοτϊκθκαν ςε μια 
μζρα, οι δφςτυχοι, βρικαν αμοιβαίο κάνατο με 
χζρια που ςικωςαν ο ζνασ εναντίον του άλλου. Και 
τϊρα πάλι εμείσ οι δυο που ζχουμε μείνει μόνεσ 
ςκζψου πόςο κάκιςτα κα χακοφμε αν, 
παραβιάηοντασ το νόμο, παραβοφμε τθν απόφαςθ ι 
τθν εξουςία των τυράννων. Αλλά πρζπει να ζχεισ ςτο 
νου ςου αυτό ότι δθλαδι γεννθκικαμε γυναίκεσ και 
ότι δε μποροφμε να τα βάηουμε με άνδρεσ ζπειτα 
ότι κυβερνιόμαςτε από ιςχυρότερουσ ϊςτε να 
υπακοφμε ς’  αυτά και ςε ακόμα πιο οδυνθρά απϋ 
αυτά. Εγϊ λοιπόν αφοφ ηθτιςω από τουσ νεκροφσ 
να με ςυγχωριςουν, γιατί κάνω αυτά παρά τθ 
κζλθςι μου, κα υπακοφςω ςτουσ άρχοντεσ γιατί το 
να κάνει κανείσ περιττά (περιςςότερα απϋ τισ 
δυνάμεισ του) δεν ζχει καμιά λογικι. 
Αντιγόνη 
Οφτε κα ςε παρακαλοφςα οφτε, ακόμα κι αν ικελεσ 
πια να ςυμπράξεισ μϋ εμζνα, κα το ζκανεσ ευχάριςτα 
(για μζνα). Αλλά πίςτευε όποια νομίηεισ ςωςτά, εγϊ 
εκείνον κα τον κάψω γιατί είναι ωραίο για μζνα να 
πεκάνω κάνοντασ αυτό. Αγαπθμζνθ μαηί μϋ αυτόν 
κα αναπαφομαι, μαηί με αγαπθμζνο, αφοφ ζχω 
διαπράξει όςια (εγκλιματα) γιατί είναι 
περιςςότεροσ ο καιρόσ κατά τον οποίο πρζπει να 
είμαι αρεςτι ςτουσ νεκροφσ απ’ ό,τι ςτουσ εδϊ 
(ςτουσ ηωντανοφσ)∙ κι εςφ, αν ςου φαίνεται ςωςτό, 
περιφρόνθςε (ατίμαςε) όςα είναι τίμια για τουσ 
κεοφσ. 
Ισμ.Εγϊ δεν τα περιφρονϊ αλλά είμαι από τθ φφςθ 
μου αδφναμθ να ενεργϊ αντίκετα από τουσ πολίτεσ. 
Αντ.Εςφ μπορείσ να τα προφαςίηεςαι αυτά εγϊ 
όμωσ κα προχωριςω για να κάψω τον 
πολυαγαπθμζνο μου αδελφό. 
Ισμ.Αλλοίμονό ςου, δυςτυχιςμζνθ πόςο φοβάμαι 
για ςζνα. 
Αντ.Μθ φοβάςαι για μζνα φρόντιηε τθ δικι ςου 
μοίρα (κάνατο). 
Ισμ.Αλλά όμωσ μθ φανερϊςεισ ςε κανζνα τοφτο το 
ζργο κράτθςζ το κρυφό, το ίδιο κα κάνω κι εγϊ. 
Αντ.Αλλοίμονο, φϊναξζ το περιςςότερο μιςθτι κα 
είςαι ςιωπϊντασ, αν δεν τα διακθρφξεισ ςε όλουσ 
αυτά. 
Ισμήνη 
Ζχεισ κερμι καρδιά για ψυχρά πράγματα. 
Αντιγόνη 
Αλλά γνωρίηω να είμαι αρεςτι ςϋ αυτοφσ που πρζπει 
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AN. Νὐθνῦλ, ὅηαλ δὴ κὴ ζζέλσ, 
πεπαύζνκαη.  
 
IΠ.  ᾿Αξρὴλ δὲ ζεξᾶλ νὐ πξέπεη 
ηἀκήραλα.  
 
AN.  Δἰ ηαῦηα ιέμεηο, ἐρζαξῆ κὲλ ἐμ 
ἐκνῦ,  
       ἐρζξὰ δὲ ηῶ ζαλόληη πξνζθείζῃ 
δίθῃ.  
       'Aιι' ἔα κε θαὶ ηὴλ ἐμ ἐκνῦ 
δπζβνπιίαλ  
       παζεῖλ ηὸ δεηλὸλ ηνῦην· πείζνκαη 
γὰξ νὐ  
       ηνζνῦηνλ νὐδὲλ ὥζηε κὴ νὐ θαιο 
ζαλεῖλ.  
IΠ.        'Aιι', εἰ δνθεῖ ζνη, ζηεῖρε· ηνῦην 
δ' ἴζζ' ὅηη  
       ἄλνπο κὲλ ἔξρῃ, ηνῖο θίινηο δ' 
ὀξζο θίιε.   
 

Α’ ΕΠΕΙΟΔΙΟ στιχ.280~331 
ΘΟ.        Ξαῦζαη, πξὶλ ὀξγο θἀκὲ 
κεζηζαη ιέγσλ,  
       κὴ 'θεπξεζῆο ἄλνπο ηε θαὶ γέξσλ 
ἅκα.  
       Ιέγεηο γὰξ νὐθ ἀλεθηά, δαίκνλαο 
ιέγσλ  
       πξόλνηαλ ἴζρεηλ ηνῦδε ηνῦ λεθξνῦ 
πέξη.  
       Ξόηεξνλ ὑπεξηηκληεο ὡο 
εὐεξγέηελ   
       ἔθξππηνλ αὐηόλ, ὅζηηο ἀκθηθίνλαο  
       λανὺο ππξώζσλ ἦιζε θἀλαζήκαηα  
       θαὶ γλ ἐθείλσλ θαὶ λόκνπο 
δηαζθεδλ;  
  ἢ ηνὺο θαθνὺο ηηκληαο εἰζνξᾷο ζενύο;  
       Νὐθ ἔζηηλ· ἀιιὰ ηαῦηα θαὶ πάιαη 
πόιεσο  
   ἄλδξεο κόιηο θέξνληεο ἐξξόζνπλ ἐκνί,  
       θξπθῆ θάξα ζείνληεο, νὐδ' ὑπὸ 
δπγῶ  
   ιόθνλ δηθαίσο εἶρνλ, ὡο ζηέξγεηλ ἐκέ.  
       ᾿Δθ ηλδε ηνύηνπο ἐμεπίζηακαη 
θαιο  
   παξεγκέλνπο κηζζνῖζηλ εἰξγάζζαη ηάδε.  
       Νὐδὲλ γὰξ ἀλζξώπνηζηλ νἷνλ 
ἄξγπξνο  
       θαθὸλ λόκηζκ' ἔβιαζηε· ηνῦην θαὶ 
πόιεηο  
       πνξζεῖ, ηόδ' ἄλδξαο ἐμαλίζηεζηλ 
δόκσλ,  

περιςςότερο να είμαι. 
Ισμήνη 
Αν κα ζχεισ και τθ δφναμθ βζβαια αλλά αγαπάσ το 
αδφνατο. 
Αντιγόνη 
Λοιπόν όταν πια δεν κα ζχω δφναμθ, κα πάψω. 
Ισμήνη 
Κακόλου όμωσ δεν πρζπει να κυνθγά (επιηθτά) 
κανείσ τα αδφνατα. 
Αντιγόνη 
Αν κα λεσ αυτά , κα μιςθκείσ από εμζνα και δίκαια 
κα είςαι μιςθτι ςτο νεκρό.  
Αλλά, Άςε εμζνα και τθν αφροςφνθ μου να πάκουμε 
αυτό το φοβερό. γιατί δεν κα πάκω τίποτα τόςο 
(κακό) ϊςτε να μθν πεκάνω καλά 
Ισμήνη 
Αλλά αν κρίνεισ ζτςι, προχϊρα. Αυτό όμωσ να 
γνωρίηεισ, ότι ανόθτθ    βαδίηεισ,  όμωσ αλθκινά 
αγαπθμζνθ για τουσ αγαπθμζνουσ 

 
ΜΕΣΑΦΡΑΗ 

Κ. Ράψε, προτοφ με γεμίςεισ με κυμό με τα λόγια 

ςου, μιπωσ φανείσ άμυαλοσ, αν και είςαι γζροσ. 

Διότι λζγεισ πράγματα ανυπόφορα, λζγοντασ ότι οι 

κεοί προνοοφν γιϋαυτόν τον νεκρό. Ροιο από τα δφο, 

επειδι τον τιμοφν ωσ ευεργζτθ τον ζκαπταν, αυτόν 

που ιρκε να πυρπολιςει τουσ περίςτυλουσ ναοφσ 

και τα αφιερϊματα και να ερθμϊςει τθ γι και να 

καταλφςει τουσ νόμουσ; Ή μιπωσ βλζπεισ οι κεοί να 

τιμοφν τουσ κακοφσ; Αλλά από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ 

βαςιλείασ μου (κάποιοι) άνδρεσ τθσ πόλεωσ, που με 

δυςκολία υπζφεραν τθ διαταγι μου, μουρμοφριηαν 

εναντίον μου κρυφά, κουνϊντασ το κεφάλι, και οφτε 

ζβαηαν υπάκουα τον τράχθλο κάτω από τον ηυγό, 

ϊςτε να πεικαρχιςουν ςε μζνα. Το γνωρίηω καλά, 

ότι αυτοί τα ζκαναν αυτά, επειδι παραςφρκθκαν 

από αυτοφσ με χριματα. Γιατί κανζνασ κεςμόσ δεν 

φφτρωςε ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ (τόςο) κακόσ 
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       ηόδ' ἐθδηδάζθεη θαὶ παξαιιάζζεη 
θξέλαο  
       ρξεζηὰο πξὸο αἰζρξὰ πξάγκαζ' 
ἵζηαζζαη βξνηλ  
    παλνπξγίαο δ' ἔδεημελ ἀλζξώπνηο ἔρεηλ  
       θαὶ παληὸο ἔξγνπ δπζζέβεηαλ 
εἰδέλαη.  
    ῞Νζνη δὲ κηζζαξλνῦληεο ἤλπζαλ ηάδε,  
       ρξόλῳ πνη' ἐμέπξαμαλ ὡο δνῦλαη 
δίθελ.  
       ᾿Αιι', εἴπεξ ἴζρεη Εεὺο ἔη' ἐμ ἐκνῦ 
ζέβαο,  
       εὖ ηνῦη' ἐπίζηαζ', ὅξθηνο δέ ζνη 
ιέγσ,  
       εἰ κὴ ηὸλ αὐηόρεηξα ηνῦδε ηνῦ 
ηάθνπ  
       εὑξόληεο ἐθθαλεῖη' ἐο ὀθζαικνὺο 
ἐκνύο,  
       νὐρ ὑκὶλ ῞Αηδεο κνῦλνο ἀξθέζεη, 
πξὶλ ἂλ  
       δληεο θξεκαζηνὶ ηήλδε δειώζεζ' 
ὕβξηλ,  
       ἵλ' εἰδόηεο ηὸ θέξδνο ἔλζελ νἰζηένλ  
       ηὸ ινηπὸλ ἁξπάδεηε θαὶ κάζεζ' ὅηη  
       νὐθ ἐμ ἅπαληνο δεῖ ηὸ θεξδαίλεηλ 
θηιεῖλ.  
       ᾿Δθ ηλ γὰξ αἰζρξλ ιεκκάησλ 
ηνὺο πιείνλαο  
       ἀησκέλνπο ἴδνηο ἂλ ἢ ζεζσζκέλνπο.   
Φ.        Δἰπεῖλ δὲ δώζεηο, ἢ ζηξαθεὶο 
νὕησο ἴσ;  
ΘΟ.        Νὐθ νἶζζα θαὶ λῦλ ὡο ἀληαξο 
ιέγεηο;  
Φ  ᾿Δλ ηνῖζηλ ὠζὶλ ἢ 'πὶ ηῆ ςπρῆ δάθλῃ;  
ΘΟ. Ρί δὲ ῥπζκίδεηο ηὴλ ἐκὴλ ιύπελ ὅπνπ;  
Φ.   ῾Ν δξλ ζ' ἀληᾷ ηὰο θξέλαο, ηὰ δ' 
ὦη' ἐγώ.  
ΘΟ.        Νἴκ', ὡο ιάιεκα δινλ 
ἐθπεθπθὸο εἶ.  
Φ.    Νὔθνπλ ηό γ' ἔξγνλ ηνῦην πνηήζαο 
πνηέ.  
ΘΟ.        Θαὶ ηαῦη' ἐπ' ἀξγύξῳ γε ηὴλ 
ςπρὴλ πξνδνύο.  
Φ.        Φεῦ·  
       ἦ δεηλὸλ ᾧ δνθεῖ γε θαὶ ςεπδ 
δνθεῖλ.  
ΘΟ.        Θόκςεπέ λπλ ηὴλ δόμαλ· εἰ δὲ 
ηαῦηα κὴ  
   θαλεῖηέ κνη ηνὺο δξληαο, ἐμεξεῖζ' ὅηη  
       ηὰ δεηιὰ θέξδε πεκνλὰο ἐξγάδεηαη.  
Φ.        ᾿Αιι' εὑξεζείε κὲλ κάιηζη'· ἐὰλ 
δέ ηνη  

ςαν το χριμα. Αυτό και πόλεισ κυριεφει, αυτό και 

άνδρεσ ξεςπιτϊνει, αυτό κακοδθγεί και διαςτρζφει 

τισ δίκαιεσ γνϊμεσ των ανκρϊπων να ςτρζφονται ςε 

αιςχρζσ πράξεισ, και δείχνει ςτουσ ανκρϊπουσ να 

κάνουν πανουργίεσ και κάκε ανόςιο ζργο να 

γνωρίηουν. Πςοι, όμωσ πλθρϊκθκαν και ζκαναν 

αυτά, κατάφεραν αργά ι γριγορα να τιμωρθκοφν. 

Αλλά, αν τιμϊ και ςζβομαι τον Δία, αυτό καλά να 

γνωρίηεισ, με όρκο ςτο λζω, αν τον δράςτθ αυτισ τθσ 

ταφισ δεν τον βρείτε και δεν τον παρουςιάςετε ςτα 

μάτια, μου μπροςτά, δεν κα είναι αρκετόσ για ςασ ο 

κάνατοσ μόνοσ, πριν ηωντανοί ςτθν κρεμάλα 

φανερϊςετε αυτι τθν παρανομία, ϊςτε, αφοφ 

μάκετε από ποφ πρζπει να ηθτάτε το κζρδοσ, από 

εδϊ και πζρα από εκεί να το αρπάηετε και να μάκετε 

ότι δεν πρζπει να αγαπάτε το να κερδίηετε από 

παντοφ. Διότι από τα παράνομα κζρδθ μπορείσ να 

δεισ τουσ πιο πολλοφσ να καταςτρζφονται παρά να 

ζχουν ςωκεί. 

ΦΥ. Θα μου επιτρζψεισ να μιλιςω, ι να φφγω 
χωρίσ να πω τίποτα; 

Κ. Δεν ξζρεισ πωσ και τϊρα ενοχλθτικά μιλάσ;  
ΦΥ. Ενοχλείςαι ςτθν ψυχι ι ςτ αυτιά; 
Κ. Γιατί προςδιορίηεισ τθ λφπθ μου ποφ βρίςκεται; 
ΦΥ. Ο δράςτθσ ςε ενοχλεί ςτο μυαλό, ενϊ εγϊ ςτα 

αυτιά.  
Κ. Αλίμονο πόςο φαίνεται ότι γεννικθκεσ 

φλφαροσ; 
ΦΥ. Σε καμμιά περίπτωςθ δεν ζχω κάνει αυτι τθν 

πράξθ. 
Κ. Και μάλιςτα αφοφ ποφλθςεσ τθν ψυχι ςου για 

χριματα. 
ΦΥ. Αλίμονο, αλικεια είναι φοβερό να ςχθματίηει 

εςφαλμζνεσ αντιλιψεισ εκείνοσ που παίρνει 
αποφάςεισ. 

Κ. Κάνε τον ζξυπνο με τθ λζξθ δόξα˙ αν δεν μου 
αποκαλφψετε τουσ δράςτεσ αυτισ τθσ πράξθσ, κα 
διακθρφξετε ότι τα ανζντιμα κζρδθ φζρνουν 
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 ιεθζῆ ηε θαὶ κή, ηνῦην γὰξ ηύρε θξηλεῖ,  
       νὐθ ἔζζ' ὅπσο ὄςεη ζὺ δεῦξ' 
ἐιζόληα κε.   Θαὶ λῦλ γὰξ ἐθηὸο ἐιπίδνο 
γλώκεο η' ἐκο  
 ζσζεὶο ὀθείισ ηνῖο ζενῖο πνιιὴλ ράξηλ.  
  

Β΄  ΕΠΕΙΟΔΙΟ  (στ. 441 – 525) 

 

ΘΟ.        Πὲ δή, ζὲ ηὴλ λεύνπζαλ εἰο 
πέδνλ θάξα,  
       θῄο, ἢ θαηαξλῆ κὴ δεδξαθέλαη 
ηάδε;  
ΑΛ.       Θαὶ θεκὶ δξᾶζαη θνὐθ 
ἀπαξλνῦκαη ηὸ κή.   
ΘΟ.        Πὺ κὲλ θνκίδνηο ἂλ ζεαπηὸλ ᾗ 
ζέιεηο  
       ἔμσ βαξείαο αἰηίαο ἐιεύζεξνλ·  ζὺ 
δ' εἰπέ κνη κὴ κθνο, ἀιιὰ ζπληόκσο,  
  ᾔδεζζα θεξπρζέληα κὴ πξάζζεηλ ηάδε;  
ΑΛ.     ῎Ζηδε· ηί δ' νὐθ ἔκειινλ; ἐκθαλ 
γὰξ ἦλ.  
ΘΟ.        Θαὶ δη' ἐηόικαο ηνύζδ' 
ὑπεξβαίλεηλ λόκνπο;  
ΑΛ.        Νὐ γάξ ηί κνη Εεὺο ἦλ ὁ 
θεξύμαο ηάδε, νὐδ' ἡ μύλνηθνο ηλ θάησ 
ζελ Γίθε·  
       νὐ ηνύζδ' ἐλ ἀλζξώπνηζηλ ὥξηζαλ 
λόκνπο· νὐδὲ ζζέλεηλ ηνζνῦηνλ ᾠόκελ 
ηὰ ζὰ  
       θεξύγκαζ' ὥζη' ἄγξαπηα θἀζθαι 
ζελ λόκηκα δύλαζζαη ζλεηὸλ ὄλζ' 
ὑπεξδξακεῖλ.  
       Νὐ γάξ ηη λῦλ γε θἀρζέο, ἀιι' ἀεί 
πνηε  
   δῆ ηαῦηα, θνὐδεὶο νἶδελ ἐμ ὅηνπ 'θάλε.  
Ρνύησλ ἐγὼ νὐθ ἔκειινλ, ἀλδξὸο 
νὐδελὸο  
    θξόλεκα δείζαζ', ἐλ ζενῖζη ηὴλ δίθελ  
 δώζεηλ· ζαλνπκέλε γὰξ ἐμῄδε—ηί δ' νὔ; 
—  θεἰ κὴ ζὺ πξνὐθήξπμαο. Δἰ δὲ ηνῦ 
ρξόλνπ πξόζζελ ζαλνῦκαη, θέξδνο αὔη' 
ἐγὼ ιέγσ·  ὅζηηο γὰξ ἐλ πνιινῖζηλ ὡο 
ἐγὼ θαθνῖο  
δῆ, πο ὅδ' νὐρὶ θαηζαλὼλ θέξδνο θέξεη;  
   Νὕησο ἔκνηγε ηνῦδε ηνῦ κόξνπ ηπρεῖλ   
παξ' νὐδὲλ ἄιγνο· ἀιι' ἄλ, εἰ ηὸλ ἐμ ἐκο  
κεηξὸο ζαλόλη' ἄζαπηνλ ἠλζρόκελ 
λέθπλ,   θείλνηο ἂλ ἤιγνπλ· ηνῖζδε δ' νὐθ 
ἀιγύλνκαη.  Πνὶ δ' εἰ δνθ λῦλ κξα 
δξζα ηπγράλεηλ,  
       ζρεδόλ ηη κώξῳ κσξίαλ ὀθιηζθάλσ.   
ΣΝ.        Γεινῖ ηὸ γέλλεκ' ὠκὸλ ἐμ ὠκνῦ 

ςυμφορζσ. 
ΦΥ. Μακάρι, βζβαια να βρεκεί˙ ειτε όμωσ βρεκεί, 

είτε όχι, αυτό θ τφχθ κα το κρίνει, με κανζνα τρόπο 
δεν κα με δεισ να ξανάρκω εδϊ. Γιατί και τϊρα 
οφείλω ςτουσ Θεοφσ μεγάλθ ευγνωμοςφνθ, αφοφ 
ςϊκθκα χωρίσ να το περιμζνω και το ελπίηω.  
ΜΕΣΑΦΡΑΗ 
 
ΚΡΕΩΝ :  Σε ςζνα μιλϊ, ςε ςζνα που ςκφβεισ το 
κεφάλι ςου ςτθ γθ, ομολογείσ ι αρνείςαι ότι ζκανεσ 
αυτά εδϊ;  
ΑΝΣΙΓΟΝΗ :  Και ομολογϊ ότι το ζπραξα και δεν το 
αρνιζμαι. 
ΚΡΕΩΝ (στο φύλακα) :  Εςφ μπορείσ να πασ όπου 
κζλεισ, εντελϊσ απαλλαγμζνοσ από τθ βαριά 
κατθγορία .  (ςτθν Αντιγόνθ) εςφ όμωσ πεσ μου, όχι 
με πολυλογία, αλλά ςφντομα, γνϊριηεσ ότι είχε 
διακθρυχκεί να μθν κάνεισ αυτά εδϊ; 
ΑΝΣΙΓΟΝΗ :  Το ιξερα .  πϊσ ιταν δυνατόν να μθν το 
ξζρω;  Γιατί ιταν φανερά. 
ΚΡΕΩΝ :  Και πάλι τολμοφςεσ να παραβαίνεισ 
αυτοφσ τουσ νόμουσ;  
ΑΝΣΙΓΟΝΗ :  (Ναι), γιατί δεν ιταν ο Δίασ που τα είχε 
κθρφξει αυτά εδϊ ςε μζνα, οφτε θ ςυγκάτοικοσ των 
κάτω κεϊν Δίκθ όριςε τζτοιουσ νόμουσ ςτουσ 
ανκρϊπουσ, οφτε πίςτευα ότι οι δικζσ ςου διαταγζσ 
ζχουν τόςθ δφναμθ, ϊςτε να μπορείσ εςφ, αν και 
είςαι κνθτόσ, τουσ άγραφουσ και απαραςάλευτουσ 
νόμουσ των κεϊν να ξεπεράςεισ. Γιατί βζβαια δεν 
ιςχφουν (δε κεςπίςτθκαν) ςιμερα και χκεσ αλλά 
ζχουν αιϊνια ιςχφ αυτοί και κανείσ δε γνωρίηει από 
πότε φανερϊκθκαν. Γι αυτά εγϊ δεν είχα ςκοπό να 
τιμωρθκϊ μπροςτά ςτουσ κεοφσ, επειδι φοβικθκα 
τθν αλαηονεία ενόσ ανκρϊπου .  γιατί ιξερα πολφ 
καλά πωσ κα πεκάνω, πϊσ όχι;  Ακόμθ κι αν εςφ δεν 
το είχεσ διακθρφξει . 

αν όμωσ πεκάνω πριν από το μοιραίο χρόνο, αυτό 
εγϊ το κεωρϊ κζρδοσ .  γιατί όποιοσ ηει μζςα ςε 
μεγάλθ δυςτυχία, όπωσ εγϊ, πϊσ να μθν είναι 
κερδιςμζνοσ, αν πεκάνει; Ζτςι κακόλου δε με λυπεί 
να ζχω αυτι τθ μοίρα .  αλλά αν ανεχόμουν να μζνει 
άταφο το πτϊμα του αδελφοφ μου μετά το κάνατό 
του, για εκείνα κα ςτενοχωριόμουν .  γι αυτά δε 
κλίβομαι. Και αν ςου φαίνομαι τϊρα ότι τυχαίνω να 
κάνω ανοθςίεσ, ςχεδόν από ανόθτο κεωροφμαι 
ανόθτθ.  
ΧΟΡΟ :  Ο χαρακτιρασ τθσ κόρθσ φαίνεται πωσ 
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παηξὸο ηο παηδόο· εἴθεηλ δ' νὐθ 
ἐπίζηαηαη θαθνῖο.  
ΘΟ.   ᾿Αιι' ἴζζη ηνη ηὰ ζθιήξ' ἄγαλ 
θξνλήκαηα πίπηεηλ κάιηζηα, θαὶ ηὸλ 
ἐγθξαηέζηαηνλ  
       ζίδεξνλ ὀπηὸλ ἐθ ππξὸο πεξηζθει  
       ζξαπζζέληα θαὶ ῥαγέληα πιεῖζη' ἂλ 
εἰζίδνηο.  Πκηθξῶ ραιηλῶ δ' νἶδα ηνὺο 
ζπκνπκέλνπο  ἵππνπο θαηαξηπζέληαο· νὐ 
γὰξ ἐθπέιεη θξνλεῖλ κέγ' ὅζηηο δνῦιόο 
ἐζηη ηλ πέιαο.  
       Αὕηε δ' ὑβξίδεηλ κὲλ ηόη' ἐμεπίζηαην  
       λόκνπο ὑπεξβαίλνπζα ηνὺο 
πξνθεηκέλνπο· ὕβξηο δ', ἐπεὶ δέδξαθελ, 
ἥδε δεπηέξα,   ηνύηνηο ἐπαπρεῖλ θαὶ 
δεδξαθπῖαλ γειᾶλ.  
       ῏Ζ λῦλ ἐγὼ κὲλ νὐθ ἀλήξ, αὕηε δ' 
ἀλήξ,  
       εἰ ηαῦη' ἀλαηὶ ηῆδε θείζεηαη θξάηε.  
       ᾿Αιι' εἴη' ἀδειθο εἴζ' 
ὁκαηκνλεζηέξα  
       ηνῦ παληὸο ἡκῖλ Εελὸο ῾Δξθείνπ 
θπξεῖ,  
       αὐηή ηε ρἠ μύλαηκνο νὐθ ἀιύμεηνλ   
κόξνπ θαθίζηνπ· θαὶ γὰξ νὖλ θείλελ ἴζνλ  
       ἐπαηηηκαη ηνῦδε βνπιεῦζαη ηάθνπ.  
  Θαί ληλ θαιεῖη'· ἔζσ γὰξ εἶδνλ ἀξηίσο 
ιπζζζαλ αὐηὴλ νὐδ' ἐπήβνινλ 
θξελλ. Φηιεῖ δ' ὁ ζπκὸο πξόζζελ 
ᾑξζζαη θινπεὺο  
ηλ κεδὲλ ὀξζο ἐλ ζθόηῳ ηερλσκέλσλ.  
       Κηζ γε κέληνη ρὤηαλ ἐλ θαθνῖζί ηηο  
       ἁινὺο ἔπεηηα ηνῦην θαιιύλεηλ ζέιῃ.  
ΑΛ.        Θέιεηο ηη κεῖδνλ ἢ θαηαθηεῖλαί κ' 
ἑιώλ;  
ΘΟ.        ᾿Δγὼ κὲλ νὐδέλ· ηνῦη' ἔρσλ 
ἅπαλη' ἔρσ.   
ΑΛ.        Ρί δηα κέιιεηο; ὡο ἐκνὶ ηλ 
ζλ ιόγσλ  
       ἀξεζηὸλ νὐδέλ, κεδ' ἀξεζζείε πνηέ·  
   νὕησ δὲ θαὶ ζνὶ ηἄκ' ἀθαλδάλνλη' ἔθπ.  
       Θαίηνη πόζελ θιένο γ' ἂλ 
εὐθιεέζηεξνλ  
       θαηέζρνλ ἢ ηὸλ αὐηάδειθνλ ἐλ 
ηάθῳ  ηηζεῖζα; ηνύηνηο ηνῦην πᾶζηλ 
ἁλδάλεηλ  ιέγνηη' ἄλ, εἰ κὴ γιζζαλ 
ἐγθιῄζνη θόβνο.  ᾿Αιι' ἡ ηπξαλλὶο πνιιά 
η' ἄιι' εὐδαηκνλεῖ  
θἄμεζηηλ αὐηῆ δξᾶλ ιέγεηλ ζ' ἃ βνύιεηαη.  
ΘΟ.        Πὺ ηνῦην κνύλε ηλδε 
Θαδκείσλ ὁξᾷο.  
ΑΛ.        ῾Νξζη ρνὖηνη· ζνὶ δ' ὑπίιινπζη 

είναι ςκλθρόσ από ςκλθρό πατζρα και δεν ξζρει να 
υποχωρεί μπροςτά ςτισ ςυμφορζσ. 
ΚΡΕΩΝ :  Αλλά μάκε ότι τα πιο αλφγιςτα φρονιματα 
ταπεινϊνονται ςυχνά και μπορείσ να δεισ τον πιο 
ςτζρεο ςίδθρο πυρακτωμζνο, ϊςτε να γίνει 
άκαμπτοσ, τισ πιο πολλζσ φορζσ να ραγίηει και να 
ςπάηει .  και ξζρω ότι τα αγριεμζνα άλογα 
δαμάηονται με μικρό χαλινάρι .  γιατί δεν 
επιτρζπεται να υπερθφανεφεται όποιοσ είναι 
δοφλοσ των άλλων. Και αυτι ιξερε τότε καλά να 
αυκαδιάηει, όταν παραβίαηε τουσ νόμουσ που 
ιςχφουν .  κι αυτι είναι θ δεφτερθ φβρισ, αφοφ ζχει 
κάνει (όςα ζκανε), να καυχιζται δθλαδι γι αυτά και 
να χλευάηει για το κατόρκωμά τθσ. Αλικεια, δεν 
είμαι τϊρα εγϊ άνδρασ, αυτι είναι άνδρασ, αν αυτι 
θ νίκθ κα εξακολουκεί να μζνει ςτο ενεργθτικό τθσ 
χωρίσ τιμωρία. Αλλά είτε είναι κυγατζρα τθσ 
αδελφισ μου, είτε είναι θ πλθςιζςτερθ ςυγγενισ 
μου από όλουσ όςουσ προςτατεφει ο Ζρκειοσ Δίασ, 
αυτι και θ αδελφι τθσ δεν κα ξεφφγουν από τον πιο 
ατιμωτικό κάνατο .  γιατί και εκείνθ κατθγορϊ 
εξίςου γι αυτιν εδϊ τθν ταφι, ότι δθλαδι τθν 
ςκζφτθκε και τθν ςχεδίαςε. Φωνάξτε κι αυτιν .  γιατί 
πριν από λίγο τθν είδα μζςα ςτο παλάτι να κάνει ςα 
λυςςαςμζνθ και να μθν ελζγχει το λογικό τθσ. 
Ρράγματι, θ ψυχι αυτϊν που μθχανεφονται 
άςχθμεσ πράξεισ ςτο ςκοτάδι, ςυνικωσ προδίδεται 
ωσ ζνοχθ. Μιςϊ, όμωσ, και (το εξισ) :  όταν, αφοφ 
ςυλλθφκεί κάποιοσ τθν ϊρα που κάνει το κακό, 
ζπειτα κζλει να το παρουςιάςει ωσ ωραίο.  
ΑΝΣΙΓΟΝΗ :  Θζλεισ να κάνεισ τίποτε χειρότερο από 
το να με ςυλλάβεισ και να με ςκοτϊςεισ;  
ΚΡΕΩΝ :  Εγϊ τουλάχιςτον τίποτε (δεν κζλω) .  αφοφ 
ζχω αυτό, τα ζχω όλα. 
ΑΝΣΙΓΟΝΗ :  Γιατί λοιπόν αργείσ (να με κανατϊςεισ);  
Γιατί τίποτε από τα λόγια ςου ςϋ εμζνα δεν είναι 
ευχάριςτο και μακάρι ποτζ να μθ μου είναι 
ευχάριςτο. Ζτςι και τα δικά μου είναι φυςικό να ςου 
είναι δυςάρεςτα. Κι όμωσ, από ποφ λαμπρότερθ 
δόξα κα κζρδιηα παρά τον αδελφό μου κάβοντασ;  
Πλοι αυτοί κα ομολογοφςαν ότι αυτό τουσ αρζςει, 
αν ο φόβοσ δεν τουσ ζκλεινε το ςτόμα. Αλλά ο 
τφραννοσ εκτόσ από τα πολλά άλλα πλεονεκτιματα 
που ζχει μπορεί ακόμθ και να κάνει και να λζει ό,τι 
κζλει.  
ΚΡΕΩΝ :  Εςφ μόνθ από αυτοφσ εδϊ τουσ Καδμείουσ 
το βλζπεισ ζτςι. 
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ζηόκα.  
ΘΟ.        Πὺ δ' νὐθ ἐπαηδῆ, ηλδε ρσξὶο 
εἰ θξνλεῖο;  
ΑΛ.        Νὐδὲλ γὰξ αἰζρξὸλ ηνὺο 
ὁκνζπιάγρλνπο ζέβεηλ.  
ΘΟ.        Νὔθνπλ ὅκαηκνο ρὠ θαηαληίνλ 
ζαλώλ;  
ΑΛ.        ῞Νκαηκνο ἐθ κηᾶο ηε θαὶ ηαὐηνῦ 
παηξόο.  
ΘΟ.        Ξο δη' ἐθείλῳ δπζζεβ ηηκᾷο 
ράξηλ;  
 
ΑΛ.        Νὐ καξηπξήζεη ηαῦζ' ὁ 
θαηζαλὼλ λέθπο.  
ΘΟ.        Δἴ ηνί ζθε ηηκᾷο ἐμ ἴζνπ ηῶ 
δπζζεβεῖ.  
ΑΛ.        Νὐ γάξ ηη δνῦινο. ἀιι' ἀδειθὸο 
ὤιεην.  
ΘΟ.        Ξνξζλ δὲ ηήλδε γλ· ὁ δ' 
ἀληηζηὰο ὕπεξ.  
ΑΛ.        ῞Νκσο ὅ γ' ῞Αηδεο ηνὺο λόκνπο 
ηνύηνπο πνζεῖ.  
 
ΘΟ.        ᾿Αιι' νὐρ ὁ ρξεζηὸο ηῶ θαθῶ 
ιαρεῖλ ἴζνο.  
ΑΛ.        Ρίο νἶδελ εἰ θάησ 'ζηὶλ εὐαγ 
ηάδε;  
 
ΘΟ.        Νὔηνη πνζ' νὑρζξόο, νὐδ' ὅηαλ 
ζάλῃ, θίινο.  
ΑΛ.   Νὔηνη ζπλέρζεηλ, ἀιιὰ ζπκθηιεῖλ 
ἔθπλ.   
ΘΟ.    Θάησ λπλ ἐιζνῦζ', εἰ θηιεηένλ, 
θίιεη   θείλνπο· ἐκνῦ δὲ δληνο νὐθ ἄξμεη 
γπλή.  
 
 
Β’ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 526-581 

ΣΝ.        Θαὶ κὴλ πξὸ ππιλ ἥδ' Ηζκήλε, 

θηιάδειθα θάησ δάθξπ' εἰβνκέλε· 

λεθέιε δ' ὀθξύσλ ὕπεξ αἱκαηόελ  ῥέζνο 

αἰζρύλεη, ηέγγνπζ' εὐπα παξεηάλ.  

ΘΟ.        Πὺ δ', ἣ θαη' νἴθνπο ὡο ἔρηδλ' 

ὑθεηκέλε ιήζνπζά κ' ἐμέπηλεο, νὐδ' 

ἐκάλζαλνλ ηξέθσλ δύ' ἄηα 

θἀπαλαζηάζεηο ζξόλσλ, θέξ', εἰπὲ δή 

κνη, θαὶ ζὺ ηνῦδε ηνῦ ηάθνπ θήζεηο 

ΑΝΣΙΓΟΝΗ :  Το βλζπουν κι αυτοί .  μα για χάρθ ςου 
μαηεφουν τθ γλϊςςα (κλείνουν το ςτόμα). 
ΚΡΕΩΝ :  Κι εςφ δεν ντρζπεςαι που ςκζπτεςαι 
διαφορετικά από αυτοφσ εδϊ;  
ΑΝΣΙΓΟΝΗ :  Πχι, γιατί δεν είναι κακόλου ντροπι να 
ςζβεται κανείσ τουσ αδελφοφσ του.  
ΚΡΕΩΝ :  Δεν ιταν, λοιπόν, αδελφόσ κι αυτόσ που 
ςκοτϊκθκε απζναντι ακριβϊσ;  
ΑΝΣΙΓ :  Αδελφόσ, από μια μάνα και τον ίδιο πατζρα. 
ΚΡΕΩΝ :  Ρϊσ, λοιπόν, προςφζρεισ τιμζσ, που είναι 
αςζβεια για εκείνον;  
ΑΝΣΙΓΟΝΗ :  Δε κα ςυμφωνιςει με αυτά ο 
ςκοτωμζνοσ νεκρόσ. 
ΚΡΕΩΝ :  (Θα ςυμφωνιςει), αν βζβαια τιμάσ αυτόν 
το ίδιο με τον αςεβι. 
ΑΝΣΙΓΟΝΗ :  (Τον τιμϊ) γιατί βζβαια δε χάκθκε ςαν 
δοφλοσ, αλλά ςαν αδελφόσ. 
ΚΡΕΩΝ :  Ρροςπακϊντασ να υποτάξει αυτιν εδϊ τθ 
γθ .  ενϊ ο άλλοσ υπεραςπίηοντάσ τθν.  
ΑΝΣΙΓΟΝΗ :  Πμωσ ο Άδθσ ποκεί τουσ νόμουσ ςτθν 
ίδια κζςθ. 
ΚΡΕΩΝ :  Μα ο καλόσ δεν είναι ςτθν ίδια κζςθ με τον 
κακό, ϊςτε να πάρει τθν ίδια τιμι. 
ΑΝΣΙΓΟΝΗ :  Ροιοσ ξζρει αν ςτον Κάτω Κόςμο είναι 
δίκαια αυτά;  
ΚΡΕΩΝ :  Ροτζ ςτϋ αλικεια ο εχκρόσ, οφτε όταν 
πεκάνει, δεν είναι φίλοσ. 
ΑΝΣΙΓΟΝΗ :  Δε γεννικθκα για να ςυμμερίηομαι το 
μίςοσ αλλά τθν αγάπθ. 
 
ΚΡΕΩΝ :  Πταν πασ, λοιπόν, ςτον Κάτω Κόςμο, αν 
πρζπει να αγαπάσ, αγάπα εκείνουσ .  όςο, όμωσ, ηω 
εγϊ, γυναίκα δεν κα κυβερνιςει.  
 
ΜΕΣΑΦΡΑΗ 
ΧΟ:  Αλλά να θ Ιςμινθ μπροςτά ςτισ πφλεσ χφνοντασ 

δάκρυα από αδελφικι αγάπθ και πάνω από τα 

φρφδια τθσ ζνα ςφννεφο αςχθμίηει το κατακόκκινο 

πρόςωπό τθσ, βρζχοντασ τα ωραία μάγουλά τθσ. 

ΚΡ:  Εςφ, που ςτο ςπίτι ςαν οχιά κρυμμζνθ κρυφά 

μοφ ζπινεσ το αίμα και δεν ιξερα ότι ζτρεφα δφο 

ςυμφορζσ κι επαναςτάτριεσ ενάντια ςτο κρόνο μου, 

εμπρόσ λοιπόν, πεσ μου, κα ομολογιςεισ κι εςφ ότι 

μετείχεσ ςε τοφτθ τθν ταφι ι κα ορκιςτείσ ότι δεν 
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κεηαζρεῖλ, ἢ 'μνκῆ ηὸ κὴ εἰδέλαη;  

ΗΠ.        Γέδξαθα ηνὔξγνλ, εἴπεξ ἥδ' 

ὁκνξξνζεῖ,   θαὶ μπκκεηίζρσ θαὶ θέξσ 

ηο αἰηίαο.  

ΑΛ.        ᾿Αιι' νὐθ ἐάζεη ηνῦηό γ' ἡ Γίθε 
ζ', ἐπεὶ νὔη' ἠζέιεζαο νὔη' ἐγὼ 
'θνηλσζάκελ.  
ΗΠ. ᾿Αιι' ἐλ θαθνῖο ηνῖο ζνῖζηλ νὐθ 
αἰζρύλνκαη μύκπινπλ ἐκαπηὴλ ηνῦ 
πάζνπο πνηνπκέλε.  
ΑΛ.        ῟Ωλ ηνὔξγνλ ῞Αηδεο ρνἰ θάησ 

μπλίζηνξεο·  ιόγνηο δ' ἐγὼ θηινῦζαλ νὐ 

ζηέξγσ θίιελ.  

ΗΠ.        Κήηνη, θαζηγλήηε, κ' ἀηηκάζῃο 

ηὸ κὴ νὐ ζαλεῖλ ηε ζὺλ ζνὶ ηὸλ ζαλόληα 

ζ' ἁγλίζαη.  

ΑΛ. Κή κνη ζάλῃο ζὺ θνηλά, κεδ' ἃ κὴ 

'ζηγεο πνηνῦ ζεαπηο· ἀξθέζσ ζλῄζθνπζ' 

ἐγώ.  

ΗΠ  Θαὶ ηίο βίνο κνη ζνῦ ιειεηκκέλῃ θίινο;  

ΑΛ. Θξένλη' ἐξώηα· ηνῦδε γὰξ ζὺ 

θεδεκώλ.   

ΗΠ.  Ρί ηαῦη' ἀληᾷο κ' νὐδὲλ ὠθεινπκέλε;  

ΑΛ.        ᾿Αιγνῦζα κὲλ δη', εἰ γέιση' ἐλ 

ζνὶ γει.  

ΗΠ.    Ρί δη' ἂλ ἀιιὰ λῦλ ζ' ἔη' ὠθεινῖκ' 
ἐγώ;  
ΑΛ.  Πζνλ ζεαπηήλ· νὐ θζνλ ζ' 
ὑπεθθπγεῖλ.  
ΗΠ. Νἴκνη ηάιαηλα, θἀκπιάθσ ηνῦ ζνῦ 
κόξνπ;  
ΑΛ.        Πὺ κὲλ γὰξ εἵινπ δλ, ἐγὼ δὲ 

θαηζαλεῖλ.  

ΗΠ.        ᾿Αιι' νὐθ ἐπ' ἀξξήηνηο γε ηνῖο 

ἐκνῖο ιόγνηο.  

ΑΛ.   Θαιο ζὺ κὲλ ηνῖο, ηνῖο δ' ἐγὼ 

'δόθνπλ θξνλεῖλ.  

 

 

ξζρεισ τίποτα;  

ΙΜ:  Τθν ζχω κάμει αυτι τθν πράξθ, αν βζβαια και 
αυτι ςυμφωνεί, και ςυμμετζχω και δζχομαι τθν 
κατθγορία.  
ΑΝΣ:  Πμωσ, δεν κα ςτο επιτρζψει αυτό θ 

δικαιοςφνθ, γιατί οφτε κζλθςεσ κι οφτε εγϊ ςϋ ζκανα 

ςυνεργό μου.  

ΙΜ:  Μα μζςα ςτισ ςυμφορζσ ςου δε ντρζπομαι να 

κάνω τον εαυτό μου ςυμμζτοχο ςτο πάκοσ ςου.  

ΑΝΣ:  Ο Άδθσ και οι κεοί του Κάτω Κόςμου ξζρουν 

καλά ποιοι ζκαναν αυτιν τθν πράξθ (τθσ ταφισ) .  

εγϊ, όμωσ, αυτι που αγαπάει με λόγια δεν τθν 

κεωρϊ δικό μου άνκρωπο. 

ΙΜ:  Αδελφι, μθ μου ςτεριςεισ τθν τιμι μαηί ςου 

να πεκάνω και να εξαγνίςω τον νεκρό.  

 

ΑΝΣ:  Να μθν πεκάνεισ μαηί μου μιτε αυτά που δεν 

άγγιξεσ να τα οικειοποιείςαι .  κα είναι αρκετό ότι 

πεκαίνω εγϊ.  

ΙΜ:  Και ποια χαρά κα ζχω ςτθ ηωι, αν ςτερθκϊ 

εςζνα;  

ΑΝΣ:  Τον Κρζοντα ρϊτα .  γιατί γι αυτόν εςφ 

νοιάηεςαι. 

ΙΜ:  Γιατί με πικραίνεισ ζτςι, χωρίσ τίποτα να 

κερδίηεισ;  

ΑΝΣ:  Με πόνο βζβαια (το κάνω αυτό), αν γελϊ εισ 

βάροσ ςου.  

ΙΜ:  Σε τι λοιπόν, ζςτω και τϊρα, κα μποροφςα πια 

να ςε ωφελιςω;  

ΑΝΣ:  Σϊςε τον εαυτό ςου .  δεν φκονϊ εςφ να 

γλυτϊςεισ.  

ΙΜ:  Αλλοίμονο, θ δφςτυχθ, και να ςτερθκϊ τθ δικι 

ςου μοίρα (χαμό);  

ΑΝΣ:  Βζβαια, ςυ προτίμθςεσ να ηεισ, εγϊ όμωσ να 

πεκάνω. 

ΙΜ:  Αλλά όχι χωρίσ να εκφράςω βζβαια τισ 

δικαιολογίεσ μου. 

ΑΝΣ:  Εςφ ςτα μάτια αυτϊν εδϊ (του Κρζοντα και 

των Θθβαίων που ςυντάςςονται με αυτόν) 

φαινόςουν πωσ ςκζπτεςαι ςωςτά, ενϊ εγϊ ςτα 

μάτια των άλλων (του Άδθ και των νεκρϊν).  
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ΗΠ.   Θαὶ κὴλ ἴζε λῶλ ἐζηηλ ἡ 'μακαξηία.  

ΑΛ.        Θάξζεη· ζὺ κὲλ δῆο, ἡ δ' ἐκὴ 

ςπρὴ πάιαη  ηέζλεθελ, ὥζηε ηνῖο 

ζαλνῦζηλ ὠθειεῖλ.  

ΘΟ.        Ρὼ παῖδε θεκὶ ηώδε ηὴλ κὲλ 

ἀξηίσο  ἄλνπλ πεθάλζαη, ηὴλ δ' ἀθ' νὗ 

ηὰ πξη' ἔθπ.  

ΗΠ.     Νὐ γάξ πνη', ὦλαμ, νὐδ' ὃο ἂλ 

βιάζηῃ κέλεη   λνῦο ηνῖο θαθο 

πξάζζνπζηλ, ἀιι' ἐμίζηαηαη.  

ΘΟ.  Πνὶ γνῦλ, ὅζ' εἵινπ ζὺλ θαθνῖο 

πξάζζεηλ θαθά.  

ΗΠ.  Ρί γὰξ κόλῃ κνη ηζδ' ἄηεξ 

βηώζηκνλ;  

ΘΟ.   ᾿Αιι' «ἥδε» κέληνη κὴ ιέγ'· νὐ γὰξ 

ἔζη' ἔηη.  

ΗΠ.  ᾿Αιιὰ θηελεῖο λπκθεῖα ηνῦ ζαπηνῦ 

ηέθλνπ;  

ΘΟ.   ᾿Αξώζηκνη γὰξ ρἀηέξσλ εἰζὶλ γύαη.  

ΗΠ.    Νὐρ ὥο γ' ἐθείλῳ ηῆδέ η' ἦλ 

ἡξκνζκέλα.  

ΘΟ.        Θαθὰο ἐγὼ γπλαῖθαο πἱέζη 

ζηπγ.  

ΗΠ.  ῏Ω θίιηαζ' Αἵκσλ, ὥο ζ' ἀηηκάδεη 
παηήξ.   
ΘΟ.  ῎Αγαλ γε ιππεῖο θαὶ ζὺ θαὶ ηὸ ζὸλ 
ιέρνο. 
ΣΝ. ῏Ζ γὰξ ζηεξήζεηο ηζδε ηὸλ ζαπηνῦ 
γόλνλ;  
ΘΟ.  ῞Αηδεο ὁ παύζσλ ηνύζδε ηνὺο 
γάκνπο ἐκνί.  
ΣΝ.  Γεδνγκέλ', ὡο ἔνηθε, ηήλδε 
θαηζαλεῖλ.  
ΘΟ.        Θαὶ ζνί γε θἀκνί. Κὴ ηξηβὰο ἔη', 

ἀιιά ληλ   θνκίδεη' εἴζσ, δκεο· ἐθδέηαο 

δὲ ρξὴ γπλαῖθαο εἶλαη ηάζδε κεδ' 

ἀλεηκέλαο.   Φεύγνπζη γάξ ηνη ρνἰ 

ζξαζεῖο, ὅηαλ πέιαο    ἤδε ηὸλ ᾅδελ 

ΙΜ:  Κι όμωσ το παράπτωμα και για τισ δυο μασ 

είναι ίςο. 

ΑΝΣ:  Ζχε κάρροσ .  εςφ ηεισ, θ δικι μου όμωσ ψυχι 

από καιρό ζχει πεκάνει, ϊςτε να είμαι ωφζλιμθ 

ςτουσ νεκροφσ.  

ΚΡ:  Αυτζσ οι δυο οι κόρεσ, λζω, πωσ πριν από λίγθ 

ϊρα θ μια αποδείχτθκε άμυαλθ, θ άλλθ όμωσ από 

τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ γζννθςισ τθσ.  

 

ΙΜ:  Ναι, βαςιλιά, γιατί οφτε και θ φρόνθςθ που 

ζχουμε ζμφυτθ δε μζνει ςϋ αυτοφσ που δυςτυχοφν, 

αλλά φεφγει από τθ κζςθ τθσ.  

ΚΡ:  Εςζνα, λοιπόν, ςου ςάλεψε, αφότου με τουσ 

κακοφσ προτίμθςεσ παράνομα να κάνεισ. 

ΙΜ:  Μα πϊσ μπορϊ μόνθ μου να ηιςω χωρίσ αυτιν 

εδϊ;  

ΚΡ:  Πμωσ, μθ λεσ αυτι εδϊ, γιατί αυτι πια δεν 

υπάρχει.  

 

ΙΜ:  Μα κα ςκοτϊςεισ τθ μνθςτι του δικοφ ςου 

παιδιοφ;  

ΚΡ:  (Ναι) γιατί κατάλλθλα για καλλιζργεια είναι κι 

άλλων χωράφια. 

ΙΜ:  Πμωσ ο γάμοσ με άλλθ δεν κα είναι τόςο 

ταιριαςτόσ όςο μεταξφ εκείνου και αυτισ. 

 

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

ΑΝΣ  Ρολυαγαπθμζνε Αίμονα, πϊσ ςε προςβάλλει ο 

πατζρασ ςου;  

ΚΡ:  Ρολφ πράγματι με ςτεναχωρείσ κι εςφ κι ο 

γάμοσ ςου. 

ΧΟ:  Αλικεια κα ςτεριςεισ το παιδί ςου από αυτιν 

εδϊ; 

ΚΡ:  Ο Άδθσ είναι αυτόσ που κα μου διαλφςει 

αυτοφσ εδϊ τουσ γάμουσ.  

ΧΟ:  Ζχει αποφαςιςτεί, όπωσ φαίνεται, αυτι εδϊ να 

πεκάνει. 

ΚΡ:  Και από ςζνα βζβαια και από μζνα. Μθ 

χρονοτριβείτε πια, αλλά οδθγιςτε τισ μζςα δοφλοι .  

δεμζνεσ όμωσ πρζπει να είναι αυτζσ οι γυναίκεσ και 

όχι ελεφκερεσ. Γιατί βζβαια και οι κραςείσ 
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εἰζνξζη ηνῦ βίνπ.  

Γ΄ επειζόδιο (ζη. 635 – 683) 
ΑΙΜΩΝ     Ξάηεξ, ζόο εἰκη, θαὶ ζύ κνη 
γλώκαο ἔρσλ   ρξεζηὰο ἀπνξζνῖο, αἷο 
ἔγσγ' ἐθέςνκαη.  ᾿Δκνὶ γὰξ νὐδεὶο 
ἀμηώζεηαη γάκνο   κείδσλ θέξεζζαη ζνῦ 
θαιο ἡγνπκέλνπ.  
 
ΚΡ.  Νὕησ γάξ, ὦ παῖ, ρξὴ δηὰ ζηέξλσλ 
ἔρεηλ,  γλώκεο παηξῴαο πάλη' ὄπηζζελ 
ἑζηάλαη·ηνύηνπ γὰξ νὕλεθ' ἄλδξεο 
εὔρνληαη γνλὰο  θαηεθόνπο θύζαληεο ἐλ 
δόκνηο ἔρεηλ,  ὡο θαὶ ηὸλ ἐρζξὸλ 
ἀληακύλσληαη θαθνῖο,  θαὶ ηὸλ θίινλ 
ηηκζηλ ἐμ ἴζνπ παηξί. ῞Νζηηο δ' 
ἀλσθέιεηα θηηύεη ηέθλα, ηί ηόλδ' ἂλ 
εἴπνηο ἄιιν πιὴλ αὑηῶ πόλνπο  θῦζαη, 
πνιὺλ δὲ ηνῖζηλ ἐρζξνῖζηλ γέισλ;  
   Κή λύλ πνη', ὦ παῖ, ηὰο θξέλαο <γ'> 
ὑθ' ἡδνλο  
       γπλαηθὸο νὕλεθ' ἐθβάιῃο, εἰδὼο ὅηη  
       ςπρξὸλ παξαγθάιηζκα ηνῦην 
γίγλεηαη,  γπλὴ θαθὴ μύλεπλνο ἐλ δόκνηο; 
ηί γὰξ  γέλνηη' ἂλ ἕιθνο κεῖδνλ ἢ θίινο 
θαθόο;  
       ᾿Αιιὰ πηύζαο ὡζεί ηε δπζκελ 
κέζεο ηὴλ παῖδ' ἐλ ῞Αηδνπ ηήλδε 
λπκθεύεηλ ηηλί.  
       ᾿Δπεὶ γὰξ αὐηὴλ εἷινλ ἐκθαλο ἐγὼ 
πόιεσο ἀπηζηήζαζαλ ἐθ πάζεο κόλελ,  
       ςεπδ γ' ἐκαπηὸλ νὐ θαηαζηήζσ 
πόιεη,  
       ἀιιὰ θηελ. Ξξὸο ηαῦη' ἐθπκλείησ 
Γία  Μύλαηκνλ· εἰ γὰξ δὴ ηά γ' ἐγγελ 
θύζεη    ἄθνζκα ζξέςσ, θάξηα ηνὺο ἔμσ 
γέλνπο·  ἐλ ηνῖο γὰξ νἰθείνηζηλ ὅζηηο ἔζη' 
ἀλὴξ  ρξεζηόο, θαλεῖηαη θἀλ πόιεη 
δίθαηνο ὤλ.  
       ῞Νζηηο δ' ὑπεξβὰο ἢ λόκνπο 
βηάδεηαη,  ἢ ηνὐπηηάζζεηλ ηνῖο θξαηνῦζηλ 
ἐλλνεῖ,  νὐθ ἔζη' ἐπαίλνπ ηνῦηνλ ἐμ ἐκνῦ 
ηπρεῖλ.  
 ᾿Αιι' ὃλ πόιηο ζηήζεηε, ηνῦδε ρξὴ θιύεηλ  
       θαὶ ζκηθξὰ θαὶ δίθαηα θαὶ ηἀλαληία.  
       
 
 Θαὶ ηνῦηνλ ἂλ ηὸλ ἄλδξα ζαξζνίελ ἐγὼ  
       θαιο κὲλ ἄξρεηλ, εὖ δ' ἂλ ἄξρεζζαη 
ζέιεηλ,  
       δνξόο η' ἂλ ἐλ ρεηκλη 
πξνζηεηαγκέλνλ  κέλεηλ δίθαηνλ θἀγαζὸλ 
παξαζηάηελ.  

προςπακοφν να ξεφφγουν, όταν βλζπουν πια τον 

Άδθ κοντά ςτθ ηωι τουσ.  

 
μετάφραση 
ΑΙ. Ρατζρα, είμαι δικόσ ςου, και ςυ (μακάρι να) με
 οδθγείσ ςωςτά με τισ καλζσ ςου ςυμβουλζσ 
(αν ζχεισ), που εγϊ βζβαια κα ακολουκιςω. Γιατί 
για μζνα κανζνασ γάμοσ δε κα κρικεί πωσ είναι 
ανϊτεροσ από ςζνα, όταν (επειδι) εςφ ςωςτά 
κακοδθγείσ. 
ΚΡ. Ρράγματι ζτςι, παιδί μου, πρζπει να ςκζπτεςαι, 
δθλαδι να ακολουκείσ ςε όλα τθν πατρικι 
ςυμβουλι. Γιατί γι’ αυτό οι άνκρωποι εφχονται, 
αφοφ αποκτιςουν υπάκουα παιδιά, ςτα ςπίτια τουσ 
να τα ‘χουν,και για να εκδικοφνται τουσ εχκροφσ με 
το κακόκαι να τιμοφν το φίλο, όπωσ και ο πατζρασ. 
Πποιοσ όμωσ φζρνει ςτον κόςμο άχρθςτα παιδιά,τι 
άλλο κα ζλεγεσ πωσ γζννθςε αυτόσ παρά βάςανα 
για τον εαυτό του και γζλιο ςτουσ εχκροφσ;  
Ροτζ, λοιπόν, γιζ μου, μθ βγάηεισ αυτζσ τισ ςκζψεισ 
απ’ το νου ςου, για μιασ γυναίκασ πόκο, ξζροντασ 
πωσ είναι παγερό αγκάλιαςμα αυτό, δθλαδι κακι 
γυναίκα ςφηυγοσ ςτο ςπίτι∙  
γιατί τι κα ‘ταν μεγαλφτερθ πλθγι παρά ο κακόσ 

φίλοσ; 

Αλλά αφοφ περιφρονιςεισ τθ νζα αυτι ςαν να ιταν 
εχκρόσ άφθςζ τθν να παντρευτεί με κάποιον ςτον 
Άδθ. Γιατί, αφοφ φανερά τθν ζπιαςα να παραβαίνει 
τθ διαταγι μου μόνθ απ’ όλθν τθν πόλθ ψεφτθ τον 
εαυτό μου ςτθν πόλθ δε κα καταςτιςω,  αλλά κα τθ 
ςκοτϊςω.  
Γι’ αυτά, ασ επικαλείται το Δία,τον προςτάτθ τθσ 
οικογζνειασ. Γιατί, αν βζβαια τουσ απ’ τθ φφςθ 
ςυγγενείσ (ζτςι) τουσ ανακρζψω, ϊςτε να είναι 
απείκαρχοι, βζβαια περιςςότερο τουσ ξζνουσ (κα 
τουσ κάνω). Γιατί ανάμεςα ςτουσ ςυγγενείσ όποιοσ 
χρθςτόσ άντρασ είναι, δίκαιοσ ολοφάνερα κα είναι 
και ςτθν πόλθ. Κι όποιοσ αυκαιρετϊντασ ι τουσ 
νόμουσ καταπατεί ι ςκζπτεται να επιβάλλεται ς’ 
αυτοφσ που αςκοφν τθν εξουςία, δεν είναι δυνατό 
αυτόσ να επαινεκεί από μζνα∙  αλλά όποιον θ πόλθ 
άρχοντα αναδείξει, ς’ αυτόν όλοι πρζπει να 
πεικαρχοφν και ςτα αςιμαντα και ςτα δίκαια και 
ςτα αντίκετα (απ’ αυτά). 
Και κα πίςτευα πωσ αυτόσ ο άντρασ κα ’κελε ςωςτά 
να κυβερνά και κα ’κελε πρόκυμα να πεικαρχεί 
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       ᾿Αλαξρίαο δὲ κεῖδνλ νὐθ ἔζηηλ 
θαθόλ·  
       αὕηε πόιεηο ὄιιπζηλ, ἥδ' 
ἀλαζηάηνπο  νἴθνπο ηίζεζηλ, ἥδε 
ζπκκάρνπ δνξὸο   ηξνπὰο θαηαξξήγλπζη· 
ηλ δ' ὀξζνπκέλσλ ζῴδεη ηὰ πνιιὰ 
ζώκαζ' ἡ πεηζαξρία.  
       Νὕησο ἀκπληέ' ἐζηὶ ηνῖο 
θνζκνπκέλνηο,     θνὔηνη γπλαηθὸο 
νὐδακο ἡζζεηέα· θξεῖζζνλ γάξ, εἴπεξ 
δεῖ, πξὸο ἀλδξὸο ἐθπεζεῖλ,  
 θνὐθ ἂλ γπλαηθλ ἥζζνλεο θαινίκεζ' ἄλ. 

 κείμενο 681-725 

 ΣΝ.        ῾Ζκῖλ κέλ, εἰ κὴ ηῶ ρξόλῳ 
θεθιέκκεζα,   ιέγεηλ θξνλνύλησο ὧλ 
ιέγεηο δνθεῖο πέξη.  
ΑΗ.        Ξάηεξ, ζενὶ θύνπζηλ ἀλζξώπνηο 
θξέλαο  πάλησλ ὅζ' ἐζηὶ θηεκάησλ 
ὑπέξηαηνλ·  
 ᾿Δγὼ δ' ὅπσο ζὺ κὴ ιέγεηο ὀξζο ηάδε,  
       νὔη' ἂλ δπλαίκελ κήη' ἐπηζηαίκελ 
ιέγεηλ·  
       γέλνηην κεληἂλ ρἀηέξῳ θαιο ἔρνλ.  
       Πνῦ δ' νὖλ πέθπθα πάληα 
πξνζθνπεῖλ ὅζα  ιέγεη ηηο ἢ πξάζζεη ηηο ἢ 
ςέγεηλ ἔρεη·ηὸ γὰξ ζὸλ ὄκκα δεηλὸλ 
ἀλδξὶ δεκόηῃ   ιόγνηο ηνηνύηνηο νἷο ζὺ 
κὴ ηέξςῃ θιύσλ.  
       ᾿Δκνὶ δ' ἀθνύεηλ ἔζζ' ὑπὸ ζθόηνπ 
ηάδε,  
       ηὴλ παῖδα ηαύηελ νἷ' ὀδύξεηαη 
πόιηο,  παζλ γπλαηθλ ὡο ἀλαμησηάηε  
       θάθηζη' ἀπ' ἔξγσλ εὐθιεεζηάησλ 
θζίλεη, ἥηηο ηὸλ αὑηο αὐηάδειθνλ ἐλ 
θνλαῖο πεπηη' ἄζαπηνλ κήζ' ὑπ' 
ὠκεζηλ θπλλ  εἴαζ' ὀιέζζαη κήζ' ὑπ' 
νἰσλλ ηηλνο·  νὐρ ἥδε ρξπζο ἀμία 
ηηκο ιαρεῖλ;  
       ηνηάδ' ἐξεκλὴ ζῖγ' ἐπέξρεηαη θάηηο.  
       ᾿Δκνὶ δὲ ζνῦ πξάζζνληνο εὐηπρο, 
πάηεξ, νὐθ ἔζηηλ νὐδὲλ θηκα 
ηηκηώηεξνλ·  
       ηί γὰξ παηξὸο ζάιινληνο εὐθιείαο 
ηέθλνηο   ἄγαικα κεῖδνλ ἢ ηί πξὸο παίδσλ 
παηξί;   
       Κή λπλ ἓλ ἦζνο κνῦλνλ ἐλ ζαπηῶ 
θόξεη, ὡο θῂο ζύ, θνὐδὲλ ἄιιν, ηνῦη' 
ὀξζο ἔρεηλ· ὅζηηο γὰξ αὐηὸο ἢ θξνλεῖλ 
κόλνο δνθεῖ,  
       ἢ γιζζαλ ἣλ νὐθ ἄιινο ἢ ςπρὴλ 

και κα ζμενε ςφντροφοσ γενναίοσ και πιςτόσ ςτθ 
κφελλα τθσ μάχθσ, αν δίπλα ςε κάποιο ςφντροφο 
ταςςόταν. 
Μα δεν υπάρχει από τθν αναρχία πιο μεγάλο κακό ∙ 
αυτι πόλεισ καταςτρζφει, αυτι αναςτατϊνει ςπίτια, 
αυτι τρζπει ςε άτακτθ φυγι το ςφμμαχο 
ςτρατό,προκαλϊντασ ςτισ τάξεισ ριγματα∙ θ 
πεικαρχία όμωσ ςϊηει τουσ 
πιο πολλοφσ από όςουσ είναι αςφαλείσ. 
Ζτςι πρζπει να υπεραςπιηόμαςτε τουσ νόμουσ 
Και με κανζναν τρόπο δεν πρζπει να νικιόμαςτε από 
καμιά γυναίκα∙ γιατί είναι προτιμότερο να 
εκκρονιςτϊ από άντρα, αν βζβαια πρζπει, κι (ζτςι) 
δε κα αποκαλοφμαςτε κατϊτεροι από γυναίκεσ. 
 

μετάφραση 
ΧΟΡΟ :  Σε μασ τουλάχιςτον, αν από τα γθρατειά 
δεν ζχουμε χάςει το νου, φαίνεται ότι μιλάσ ςωςτά 
για όςα τϊρα μιλάσ. 
ΑΙΜΩΝ : Ρατζρα, οι κεοί προικίηουν τουσ 
ανκρϊπουσ με φρόνθςθ, το πιο πολφτιμο από όλα 
τα πράγματα, όςα υπάρχουν .  κι εγϊ οφτε κα 
μποροφςα και μακάρι να μθ μάκω να πω ότι εςφ δε 
λεσ ςωςτά αυτά εδϊ .  κα μποροφςε όμωσ και 
κάποιοσ άλλοσ να ζχει κάποια ςωςτι ςκζψθ. Από τθ 
φφςθ μου λοιπόν 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 
ςϋζναν άνδρα ςτθν πόλθ εξαιτίασ τζτοιων λόγων, 
ϊςτε να μθν ευχαριςτιζςαι ακοφγοντασ αυτά (τα 
λόγια). Σϋεμζνα όμωσ είναι δυνατό εξαιτίασ τθσ 
αςθμότθτασ τθσ κζςθσ μου αυτά εδϊ να ακοφω, 
πόςο δθλαδι θ πόλθ κρθνεί τθν κόρθ αυτι, 
λζγοντασ πόςο ατιμωτικά πεκαίνει, ςαν να ιταν θ 
χειρότερθ από όλεσ τισ γυναίκεσ για μια τόςο ζνδοξθ 
πράξθ .  γιατί αυτι τον αδελφό τθσ πεςμζνο μζςα 
ςτο αίμα δεν άφθςε άταφο να καταςπαραχκεί από 
άγρια ςκυλιά οφτε από κάποιο όρνιο . δεν αξίηει 
αυτι να τιμθκεί με λαμπρι τιμι;  
Τζτοια φιμθ ςκοτεινι κυκλοφορεί κρυφά. Και για 
μζνα, 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 (χαρά είναι 
μεγαλφτερθ) για τον πατζρα (από τθ δόξα που 
ζρχεται) από τα παιδιά;  
Μθν ζχεισ λοιπόν μόνον ζναν τρόπο ςκζψθσ ότι 
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ἔρεηλ, νὗηνη δηαπηπρζέληεο ὤθζεζαλ 
θελνί.  
       ᾿Αιι' ἄλδξα, θεἴ ηηο ᾖ ζνθόο, ηὸ 
καλζάλεηλ πόιι' αἰζρξὸλ νὐδὲλ θαὶ ηὸ κὴ 
ηείλεηλ ἄγαλ.  
       ῾Νξᾷο παξὰ ῥείζξνηζη ρεηκάξξνηο 
ὅζα  δέλδξσλ ὑπείθεη, θιλαο ὡο 
ἐθζῴδεηαη,  ηὰ δ' ἀληηηείλνλη' αὐηόπξεκλ' 
ἀπόιιπηαη. Αὔησο δὲ λαὸο ὅζηηο 
ἐγθξαηὴο πόδα ηείλαο ὑπείθεη κεδέλ, 
ὑπηίνηο θάησ   ζηξέςαο ηὸ ινηπὸλ 
ζέικαζηλ λαπηίιιεηαη.  
       ᾿Αιι' εἶθε, ζπκῶ θαὶ κεηάζηαζηλ 
δίδνπ.  
       Γλώκε γὰξ εἴ ηηο θἀπ' ἐκνῦ 
λεσηέξνπ    πξόζεζηη, θήκ' ἔγσγε 
πξεζβεύεηλ πνιὺ   θῦλαη ηὸλ ἄλδξα 
πάλη' ἐπηζηήκεο πιέσλ·   εἰ δ' νὖλ, θηιεῖ 
γὰξ ηνῦην κὴ ηαύηῃ ῥέπεηλ,  θαὶ ηλ 
ιεγόλησλ εὖ θαιὸλ ηὸ καλζάλεηλ.  
ΧΟ.   ῎Αλαμ, ζέ η' εἰθόο, εἴ ηη θαίξηνλ 
ιέγεη,    καζεῖλ, ζέ η' αὖ ηνῦδ'· εὖ γὰξ 
εἴξεηαη δηπιᾶ.  
 
κείμενο 726-780 
ΚΡ.     Νἱ ηειηθνίδε θαὶ δηδαμόκεζζα δὴ  
       θξνλεῖλ ὑπ' ἀλδξὸο ηειηθνῦδε ηὴλ 
θύζηλ;  
 
ΑΙ.   Κεδὲλ ηὸ κὴ δίθαηνλ· εἰ δ' ἐγὼ 
λένο, νὐ ηὸλ ρξόλνλ ρξὴ κᾶιινλ ἢ ηἄξγα 
ζθνπεῖλ.  
ΚΡ.   ῎Δξγνλ γάξ ἐζηη ηνὺο ἀθνζκνῦληαο 
ζέβεηλ;  
ΑΙ.        Νὐδ' ἂλ θειεύζαηκ' εὐζεβεῖλ εἰο 
ηνὺο θαθνύο.   
ΚΡ. Νὐρ ἥδε γὰξ ηνηᾷδ' ἐπείιεπηαη 
λόζῳ;  
ΑΙ. Νὔ θεζη Θήβεο ηζδ' ὁκόπηνιηο 
ιεώο.  
ΚΡ. Ξόιηο γὰξ ἡκῖλ ἁκὲ ρξὴ ηάζζεηλ 
ἐξεῖ;  
ΑΙ. ῾Νξᾷο ηόδ' ὡο εἴξεθαο ὡο ἄγαλ λένο;  
 
 
ΚΡ. ῎Αιιῳ γὰξ ἢ 'κνὶ ρξή κε ηζδ' 
ἄξρεηλ ρζνλόο;  
ΑΙ.        Ξόιηο γὰξ νὐθ ἔζζ' ἥηηο ἀλδξόο 
ἐζζ' ἑλόο.  
ΚΡ.        Νὐ ηνῦ θξαηνῦληνο ἡ πόιηο 
λνκίδεηαη;  
ΑΙ.        Θαιο ἐξήκεο γ' ἂλ ζὺ γο 

αυτό είναι ςωςτό, αυτό που λεσ εςφ, και τίποτϋάλλο .  
γιατί όςοι νομίηουν ότι μόνον αυτοί ςκζφτονται 
ςωςτά ι ότι ζχουν γλϊςςα ι ψυχι που δεν ζχει 
άλλοσ, αυτοί, όταν ανοιχκοφν και εξεταςτοφν ςε 
βάκοσ βρίςκονται (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 ότι κοντά ςτο 
ορμθτικό ρεφμα που ρζει το χειμϊνα όςα δζντρα 
υποχωροφν διαςϊηουν τα κλαδιά (τουσ), ενϊ όςα 
αντιςτζκονται ςφρριηα χάνονται. Επίςθσ όποιοσ 
τεντϊνει πολφ τα πανιά του πλοίου και δεν τα 
χαλαρϊνει κακόλου ςτον άνεμο, αφοφ 
αναποδογυρίςει το πλοίο, φςτερα ταξιδεφει με 
ανεςτραμμζνο το κατάςτρωμα. Αλλά δ’ωςε τόπο 
ςτθν οργι και άλλαξε γνϊμθ Κι αν μπορϊ κι εγϊ να 
προςκζςω κάποια γνϊμθ, παρότι νεότεροσ, εγϊ 
βζβαια λζω ότι το πιο καλό είναι να γεννιζται κανείσ 
πάνςοφοσ .  αν όμωσ δε γεννιζται κανείσ τζτοιοσ, 
γιατί ςυνικωσ δε ςυμβαίνει ζτςι, καλό είναι να 
μακαίνει απϋόςουσ μιλοφν ορκά. 
ΧΟΡΟ : Βαςιλιά, λογικό είναι και ςυ να ακοφςεισ, 
αν λζει κάτι ορκό, κι εςφ πάλι (Αίμονα να ακοφςεισ) 
αυτόν εδϊ .  γιατί κι από τουσ δφο ζχουν ειπωκεί 
ςωςτά λόγια. 
μετάφραση 
ΚΡΕΩΝ :  Σϋαυτιν τθν θλικία κα διδαχκοφμε λοιπόν 
να ςκεφτόμαςτε ςωςτά από άνδρα τόςο νζο ςτθν 
θλικία;  
ΑΙΜΩΝ : Να μθ διδαχκείσ τίποτε το άδικο .  κι αν εγϊ 
είμαι νζοσ, δεν κα πρζπει να εξετάηεισ περιςςότερο 
το χρόνο (τθν θλικία μου) αλλά τισ πράξεισ. 
ΚΡΕΩΝ :  Είναι λοιπόν ςωςτι πράξθ να τιμά κανείσ 
όςουσ παρανομοφν;  
ΑΙΜΩΝ :  Δεν κα μποροφςα να ςυμβουλεφςω 
(κανζναν) να τιμά τουσ κακοφσ. 
ΚΡΕΩΝ :  Αυτι εδϊ λοιπόν δεν ζχει προςβλθκεί από 
τζτοια αρρϊςτια;  
ΑΙΜΩΝ :  Δε ςυμφωνεί όλοσ ο λαόσ αυτισ εδϊ τθσ 
Θιβασ. 
ΚΡΕΩΝ  :  Η πόλθ λοιπόν κα μασ πει όςα πρζπει να 
διατάηω;  
ΑΙΜΩΝ  :  Βλζπεισ που είπεσ αυτό το λόγο ςαν 
ανόθτοσ;  
ΚΡΕΩΝ  :  Για λογαριαςμό άλλου ι για δικό μου 
πρζπει εγϊ να κυβερνάω αυτιν εδϊ τθν χϊρα;  
ΑΙΜΩΝ  :  Δεν υπάρχει πόλθ που νϋ ανικει ςϋ ζναν 
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ἄξρνηο κόλνο.  
ΚΡ.        ῞Νδ', ὡο ἔνηθε, ηῆ γπλαηθὶ 
ζπκκαρεῖ.  
ΑΙ.        Δἴπεξ γπλὴ ζύ· ζνῦ γὰξ νὖλ 
πξνθήδνκαη.  
ΚΡ.        ῏Ω παγθάθηζηε, δηὰ δίθεο ἰὼλ 
παηξί;  
ΑΙ.        Νὐ γὰξ δίθαηά ζ' ἐμακαξηάλνλζ' 
ὁξ.  
ΚΡ.        ῾Ακαξηάλσ γὰξ ηὰο ἐκὰο ἀξρὰο 
ζέβσλ;  
ΑΙ.        Νὐ γὰξ ζέβεηο, ηηκάο γε ηὰο 
ζελ παηλ.  
ΚΡ.        ῏Ω κηαξὸλ ἦζνο θαὶ γπλαηθὸο 
ὕζηεξνλ.  
 
 
ΑΙ.        Νὔ ηἂλ ἕινηο ἥζζσ γε ηλ 
αἰζρξλ ἐκέ.  
 
ΚΡ.        ῾Ν γνῦλ ιόγνο ζνη πᾶο ὑπὲξ 
θείλεο ὅδε.  
ΑΙ.        Θαὶ ζνῦ γε θἀκνῦ, θαὶ ζελ ηλ 
λεξηέξσλ.  
ΚΡ.        Ραύηελ πνη' νὐθ ἔζζ' ὡο ἔηη 
δζαλ γακεῖο.  
ΑΙ.        ῞Ζδ' νὖλ ζαλεῖηαη θαὶ ζαλνῦζ' 
ὀιεῖ ηηλα.  
ΚΡ.        ῏Ζ θἀπαπεηιλ ὧδ' ἐπεμέξρῃ 
ζξαζύο;  
 
ΑΙ.        Ρίο δ' ἔζη' ἀπεηιὴ πξὸο θελὰο 
γλώκαο ιέγεηλ;  
ΚΡ.        Θιαίσλ θξελώζεηο, ὢλ θξελλ 
αὐηὸο θελόο.  
ΑΙ.        Δἰ κὴ παηὴξ ἦζζ', εἶπνλ ἄλ ζ' 
νὐθ εὖ θξνλεῖλ.  
ΚΡ.        Γπλαηθὸο ὢλ δνύιεπκα, κὴ 
θώηηιιέ κε.  
ΑΙ.        Βνύιεη ιέγεηλ ηη θαὶ ιέγσλ 
κεδὲλ θιύεηλ;   
ΚΡ.        ῎Αιεζεο; ἀιι' νὐ ηόλδ' 
῎Νιπκπνλ, ἴζζ' ὅηη,  ραίξσλ ἐπὶ ςόγνηζη 
δελλάζεηο ἐκέ.  
       ῎Αγαγε ηὸ κῖζνο, ὡο θαη' ὄκκαη' 
αὐηίθα  
       παξόληη ζλῄζθῃ πιεζία ηῶ λπκθίῳ.  
ΑΙ.        Νὐ δη' ἔκνηγε, ηνῦην κὴ δόμῃο 
πνηέ,  
       νὔζ' ἥδ' ὀιεῖηαη πιεζία, ζύ η' 
νὐδακᾷ ηνὐκὸλ πξνζόςεη θξᾶη' ἐλ 
ὀθζαικνῖο ὁξλ,  

άνδρα. 
ΚΡΕΩΝ  :  Η πόλθ δεν ανικει ςτον άρχοντα;  
ΑΙΜΩΝ  :  Ωραία, βζβαια εςφ κα κυβερνοφςεσ μια 
ζρθμθ πόλθ. 
ΚΡΕΩΝ  :  Αυτόσ εδϊ, όπωσ φαίνεται, είναι 
ςφμμαχοσ τθσ γυναίκασ. 
ΑΙΜΩΝ  :  Αν βζβαια εςφ (είςαι) γυναίκα .  γιατί 
πραγματικά για ςζνα προνοϊ. 
ΚΡΕΩΝ  :  Αχρείε (ενδιαφζρεςαι για μζνα), ενϊ 
ζρχεςαι να αντιδικιςεισ με τον πατζρα ςου;  
ΑΙΜΩΝ  :  Ναι, γιατί βλζπω να παίρνεισ άδικεσ 
αποφάςεισ. 
ΚΡΕΩΝ  :  Ραίρνω άδικεσ αποφάςεισ τιμϊντασ τθν 
εξουςία μου;  
ΑΙΜΩΝ  :  Δεν τιμάσ (τθν εξουςία ςου) με το να 
καταπατάσ τισ τιμζσ των κεϊν (τισ τιμζσ που ζχουν 
κακιερϊςει οι κεοί). 
ΚΡΕΩΝ  :  Αχρείο πλάςμα και δοφλε μιασ γυναίκασ. 
ΑΙΜΩΝ  :  (Ναι, μπορεί να είμαι δοφλοσ) αλλά δεν 
μπορείσ να με βρεισ να υποκφπτω ςε αιςχρζσ 
πράξεισ. 
ΚΡΕΩΝ  :  Πλα αυτά εδϊ τα λόγια ςου, βζβαια, είναι 
για χάρθ εκείνθσ. 
ΑΙΜΩΝ  :  Και για ςζνα βζβαια, και για μζνα και για 
τουσ κεοφσ του κάτω κόςμου ενδιαφζρομαι.  
ΚΡΕΩΝ  :  Με κανζναν τρόπο πια δε κα παντρευτείσ 
αυτι ποτζ ηωντανι. 
ΑΙΜΩΝ  :  Αυτι λοιπόν κα πεκάνει και πεκαίνοντασ 
κα ςκοτϊςει κάποιον. 
ΚΡΕΩΝ  :  Αλικεια, ζρχεςαι εναντίον μου με τόςο 
κράςοσ, ϊςτε να με απειλείσ ακόμα;  
ΑΙΜΩΝ  :  Και ποια απειλι είναι να μιλά κανείσ 
ενάντια ςε ανόθτεσ γνϊμεσ;  
ΚΡΕΩΝ  :Με κλάματα κα με ςυνετίςεισ αν και ο ίδιοσ 
είςαι άμυαλοσ. 
ΑΙΜΩΝ  :  Αν δεν ιςουν πατζρασ μου κα ζλεγα ότι 
δε ςκζφτεςαι ςωςτά. 
ΚΡΕΩΝ  :  Δοφλε μιασ γυναίκασ, μθ με κολακεφεισ με 
πολλά λόγια.  
ΑΙΜΩΝ  :  Θεσ να μιλάσ και να μθν παίρνεισ καμιά 
απάντθςθ ςτα λόγια (ςου); 
ΚΡΕΩΝ  :  Αλικεια;  Αλλά μα τον ίδιο τον Πλυμπο, να 
ξζρεισ ότι δεν κα με βρίηεισ ατιμϊρθτα με ςυνεχείσ 
κατθγορίεσ. Φζρε τθ μιςθτι (γυναίκα) για να 
πεκάνει αμζςωσ μπροςτά ςτα μάτια (του), παρουςία 
του μνθςτιρα. 
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       ὡο ηνῖο ζέινπζη ηλ θίισλ καίλῃ 
μπλώλ.  
ΧΟ.        ῾Αλὴξ, ἄλαμ, βέβεθελ ἐμ ὀξγο 
ηαρύο·  
       λνῦο δ' ἐζηὶ ηειηθνῦηνο ἀιγήζαο 
βαξύο.  
ΚΡ.        Γξάησ, θξνλείησ κεῖδνλ ἢ θαη' 
ἄλδξ' ἰώλ·  
       ηὰ δ' νὖλ θόξα ηάδ' νὐθ ἀπαιιάμεη 
κόξνπ.  
ΧΟ.        ῎Ακθσ γὰξ αὐηὰ θαὶ 
θαηαθηεῖλαη λνεῖο;  
ΚΡ.        Νὐ ηήλ γε κὴ ζηγνῦζαλ· εὖ γὰξ 
νὖλ ιέγεηο.  
ΧΟ.        Κόξῳ δὲ πνίῳ θαί ζθε βνπιεύῃ 
θηαλεῖλ;  
ΚΡ.        ῎Αγσλ ἔξεκνο ἔλζ' ἂλ ᾖ βξνηλ 
ζηίβνο,  θξύςσ πεηξώδεη δζαλ ἐλ 
θαηώξπρη,  θνξβο ηνζνῦηνλ ὡο ἄγνο 
κόλνλ πξνζείο,  ὅπσο κίαζκα πᾶζ' 
ὑπεθθύγῃ πόιηο·   θἀθεῖ ηὸλ ῞Αηδελ, ὃλ 
κόλνλ ζέβεη ζελ,  αἰηνπκέλε πνπ 
ηεύμεηαη ηὸ κὴ ζαλεῖλ,  
   ἢ γλώζεηαη γνῦλ ἀιιὰ ηεληθαῦζ' ὅηη  
 πόλνο πεξηζζόο ἐζηη ηἀλ ῞Αηδνπ ζέβεηλ.  

 

ΑΙΜΩΝ  :  Πχι, βζβαια, (δε κα πεκάνει) κοντά μου 
τουλάχιςτον, ποτζ μθν το ςκεφτείσ, κι εςφ ποτζ πια 
δε κα αντικρίςεισ το πρόςωπό μου κοιτάηοντάσ με 
ςτα μάτια, για να δείχνεισ τθν τρζλα ςου ςε όςουσ 
από τουσ φίλουσ ςου μποροφν να τθν ανεχκοφν. 
ΧΟΡΟ  :  Ο άνδρασ, βαςιλιά, ζφυγε βιαςτικά απϋ 
τθν οργι του .  θ ψυχι όμωσ τόςο νζου, αν πονζςει, 
είναι επικίνδυνθ. 
ΚΡΕΩΝ  :  Ασ κάνει και ασ μεγαλοφρονεί 
περιςςότερο απϋ ό,τι ταιριάηει ςϋ ζναν άνκρωπο .  
αυτζσ τισ δφο κόρεσ όμωσ δε κα γλυτϊςει από το 
κάνατο. 
ΧΟΡΟ  :  Και τισ δφο αυτζσ λοιπόν ςκζφτεςαι να 
ςκοτϊςεισ;  
ΚΡΕΩΝ  :  Πχι αυτι που δεν άγγιξε (το νεκρό) .  
ςωςτά μιλάσ αλικεια. 
ΧΟΡΟ  :  Και με ποιον τρόπο ςκζφτεςαι να τθ 
ςκοτϊςεισ; 
ΚΡΕΩΝ  :  Αφοφ τθν πάω όπου υπάρχει δρόμοσ 
απάτθτοσ κα τθ κάψω ηωντανι ςε πετρϊδθ ςπθλιά, 
αφοφ τθσ δϊςω τροφι τόςθ ϊςτε ίςα-ίςα μόνο να 
αποτρζψει το μίαςμα, για να αποφφγει το μίαςμα 
όλθ θ πόλθ .  και εκεί τον Άδθ, που μόνο απϋ τουσ 
κεοφσ τιμά, παρακαλϊντασ ίςωσ γλυτϊςει το 
κάνατο ι κα μάκει τουλάχιςτον, αν και αργά, ότι 
είναι μάταιοσ κόποσ να τιμά κανείσ όςουσ 
βρίςκονται ςτον Άδθ. 
 
 

 


