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Α΄ Επεισόδιο         (στ. 162-331) 
Ερμηνευτικές παρατηρήσεις 
 
Στ. 166-169 : Ο Κρέοντας με αυτά τα λόγια δεν σκοπεύει να επαινέσει τους 
γέροντες, αλλά τους κάλεσε για να περιβάλλουν τον ίδιο με εμπιστοσύνη ως νέο 
βασιλιά της Θήβας. Επίσης τους ζητά τη συμπαράστασή τους στη διαταγή που 
έβγαλε για τον Πολυνείκη. Το γεγονός ότι τους προσφωνεί με μια απλή λέξη ΄΄ 
ανδρες΄΄ δείχνει ότι δεν τους σέβεται πολύ και έχει μία υποτιμητική διάθεση 
απέναντι τους. 
 

Στ. 175-177 :΄΄ Ἀμήχανον δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἐκμαθεῖν ψυχήν τε καὶ 

φρόνημα καὶ γνώμην, πρὶν ἂν ἀρχαῖς τε καὶ νόμοισιν ἐντριβὴς φανῇ. ΄΄            
Στο σημείο αυτό ο Κρέοντας δίνει την εικόνα του ιδανικού και άψογου άρχοντα που 
διατυπώνει σοφές γνώμες. Το πιθανότερο είναι να περιαυτολογεί. Τώρα ήρθε η 
στιγμή να τον  γνωρίσουν οι υπήκοοί του και να αντιληφθούν τον τρόπο με τον 
οποίο θα ασκήσει την εξουσία. Ακόμη προετοιμάζει την ανακοίνωση του νόμου που 
απαγορεύει την ταφή του Πολυνείκη. Περιαυτολογία περιέχουν και τα λόγια που 

ακολουθούν :΄΄ Ἐμοὶ γὰρ ὅστις πᾶσαν εὐθύνων πόλιν μὴ τῶν ἀρίστων 

ἅπτεται βουλευμάτων,(180) ἀλλ’ ἐκ φόβου του γλῶσσαν ἐγκλῄσας ἔχει, 

κάκιστος εἶναι νῦν τε καὶ πάλαι δοκεῖ·΄΄ 
Εδώ ο Κ. παρουσιάζεται σαν θηρευτής της τελειότητας. Πιστεύει ότι ένας 
κυβερνήτης παίρνει τις πιο σωστές αποφάσεις και έχει τις πιο τέλειες σκέψεις 
απλώς και μόνο, επειδή κυβερνά ολόκληρη την πόλη, από αίσθημα ευθύνης 
δηλαδή. Ένας άρχοντας που δεν  ενεργεί σωστά και δεν παίρνει τις τέλειες 
αποφάσεις είναι τελείως ανίκανος και ακατάλληλος για τη θέση που κατέχει.  
  

Στ. 180-181 :  ΄΄ ἀλλ’ ἐκ φόβου του γλῶσσαν ἐγκλῄσας ἔχει,΄΄:   Δεν είναι 
αρκετό να συλλαμβάνει ο άρχοντας άριστες σκέψεις και να παίρνει άριστες 
αποφάσεις. Θα πρέπει να έχει και το θάρρος να τις ανακοινώνει και να απαιτεί την 

εκτέλεσή τους χωρίς να φοβάται τίποτα.   

 ΄΄κάκιστος εἶναι νῦν τε καὶ πάλαι δοκεῖ·΄΄   ΄΄εἶναι νῦν τε καὶ πάλαι δοκεῖ·΄΄ 
Αυτές είναι οι προσωπικές πεποιθήσεις του Κρέοντα. Τις πεποιθήσεις αυτές δεν τις 
συμμερίζονται ίσως άλλοι ή να μην γνωρίζουν την ιδανική εικόνα του άρχοντα. Στο 
σημείο αυτό ο Κ. δεν κάνει τις προγραμματικές του δηλώσεις ούτε εκφωνεί το΄΄ 
λόγο του θρόνου΄΄ ,όπως αναχρονιστικά υποστηρίχθηκε από κάποιους. 
Ζητά την εμπιστοσύνη των γερόντων στο πρόσωπό του που τώρα ανέλαβε την 
εξουσία και τους βεβαιώνει έμμεσα ότι θα τους δοθεί η ευκαιρία να τον γνωρίσουν 

καλύτερα. Ο  Κ. θα αποδειχθεί΄΄ νόμοισιν ἐντριβὴς ΄΄, κάτι που αποτελεί ειρωνεία. 

Οι γέροντες καλούνται να διαπιστώσουν πόσο τέλεια νομοθετεί και κατά πόσο η 
εξαγγελία του νόμου για την απαγόρευση της ταφής του Πολυνείκη είναι ορθή ή 
όχι. 
 
Στ. 184-185: Για πρώτη φορά ο Κ. ανακοινώνει τι πρόκειται να κάνει για τους 
πολίτες και για την πατρίδα. Δίνει επίσημο όρκο επικαλούμενος ως μάρτυρα τον 
πρώτο από τους θεούς. Θα καλέσει σε δράση τους πολίτες προειδοποιώντας τους 
για τον κίνδυνο. 
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Στ. 187-190 : ΄΄ οὔτ’ ἂν φίλον ποτ’ ἄνδρα δυσμενῆ χθονὸς 

θείμην ἐμαυτῷ΄΄:  (σχήμα λιτότητας)Ο Κρέοντας έχει στο μυαλό του τον 
Πολυνείκη. Πρόκειται για έναν εχθρό που είναι πια νεκρός και δεν αποτελεί πια 

κίνδυνο για τη Θήβα.΄΄ ἥδ’ ἐστὶν ἡ σῴζουσα ΄΄: η σωτηρία και η ευημερία της 
πόλης είναι προϋπόθεση για τη σωτηρία των πολιτών. Η πόλη σωζόμενη σώζει και 
εξασφαλίζει στους πολίτες όλα τα αγαθά, φίλους, συγγενείς κ.λπ. 
Η πατρίδα παρουσιάζεται εδώ σαν πλοίο που πλέει όρθιο και χωρίς αποκλίσεις. Η 
ιδέα ότι η ευημερία και η καλή κατάσταση της πόλης είναι προϋπόθεση για την 
ατομική ευτυχία του πολίτη τονίζεται κυρίως από τον Περικλή.( Θουκυδ.Β,60). 
 

Στ. 191 : ΄΄ τοιοῖσδ’ ἐγὼ νόμοισι τήνδ’ αὔξω πόλιν.΄΄Πρόκειται όχι για νόμους, 
αλλά για γενικές αρχές με την εφαρμογή των οποίων θα μεγαλώσει , ο Κ. τη δύναμη 
της πόλης. Οι αρχές αυτές είναι ότι θα παίρνει τέλειες αποφάσεις, θα τις επιβάλλει 
χωρίς να φοβάται τίποτα, δεν θα αφήσει κανέναν εχθρό της πόλης ατιμώρητο και 
θα αγρυπνεί για τη σωτηρία της πατρίδας αντιμετωπίζοντας έγκαιρα κάθε 

κίνδυνο.΄΄ αὔξω΄΄: ο Κρέοντας έχει κιόλας την εντύπωση ότι ανυψώνει το γόητρο, 
τη δύναμη και την ευημερία της πόλης, ενώ τώρα μόλις ανέλαβε την εξουσία. 
 
Στ. 192-205 : Ο Κρέοντας ασχολείται με πεθαμένους και νομίζει ότι προσφέρει 
μεγάλες υπηρεσίες στην πόλη. Στρέφει την προσοχή του στο παρελθόν, αγνοεί το 
παρόν και το μέλλον και παρόλα αυτά πιστεύει ότι φροντίζει για τη σωτηρία της 

πόλης. ΄΄ Ἐτεοκλέα μέν, ὃς πόλεως ὑπερμαχῶν……..καὶ πρὸς κυνῶν ἐδεστὸν 

αἰκισθέν τ’ ἰδεῖν. ΄΄ : αυτή είναι η διαταγή του Κ. σχετικά με τους δύο αδελφούς 
που την επαναλαμβάνει τώρα μπροστά στους γέροντες. Δεν αποτελεί αυτή η ρήση 
νόμο , αλλά περιστασιακή διαταγή. Είναι νόμος μόνο, γιατί εκφράζει τη θέληση του 
μονάρχη. Ο Κ. πήρε την απόφαση αυτή μόνος του χωρίς να ζητήσει τη γνώμη των 
γερόντων. Απλά την ανακοίνωσε και ακολουθεί έτσι αντίθετη πορεία από ότι οι 
βασιλιάδες της εποχής, πράγμα που δείχνει την αυταρχικότητά του. 
Ο Κρέοντας απαριθμεί όλα τα εγκλήματα του Πολυνείκη που τον καθιστούν 
προδότη και εχθρό της πατρίδας. Ένας τέτοιος εχθρός πρέπει να τιμωρηθεί 
παραδειγματικά. Διατάζει να μείνει άταφος, κάτι που αποτελεί μέγιστη τιμωρία για 
τον προδότη, αφού μένοντας το σώμα του άταφο δεν μπορεί να αναπαυτεί η ψυχή, 
γιατί δεν γίνεται δεκτή στον Κάτω Κόσμο. Επιπλέον ατιμάζεται ο νεκρός στον 
μεγαλύτερο βαθμό, γιατί αφήνεται να κατασπαραχθεί από αρπαχτικά πουλιά και 
σκυλιά. Ο Κ. πιστεύει ότι ο νεκρός αισθάνεται την ατίμωση. Τέλος η τιμωρία του 
Πολυνείκη θα είχε τον χαρακτήρα του παραδειγματισμού για όποιον τολμήσει κάτι 
παρόμοιο. 
Ο Κρέοντας προφανώς υπερβάλλει με αυτές τις δηλώσεις του. Ο Πολυνείκης βάδισε 
κατά της πατρίδας του με τη βοήθεια του πεθερού του και βασιλιά του Άργους, 
επειδή ο Ετεοκλής παραβίασε τη συμφωνία τους. Έτσι ο Πολυνείκης δεν ήταν 
πραγματικά προδότης. Η περίπτωσή του είναι ιδιότυπη. Μόνο ο Κρέοντας τον 
χαρακτηρίζει εχθρό και προδότη της Θήβας. Τα άλλα πρόσωπα της τραγωδίας 
βλέπουν τον Πολυνείκη και τον Ετεοκλή σαν δύο δυστυχισμένα αδέλφια που 
αλληλοσκοτώθηκαν και τίποτε περισσότερο. Ο Κρέοντας όμως παρακινείται ή από 
έναν υπερβολικό πατριωτισμό ή από το πάθος της εκδίκησης. 
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Στ.207-208 : Έχουμε να κάνουμε με μια αρχή ή πεποίθηση στην οποία ο Κ. μένει 
πάντα πιστός. Η στάση που θα παίρνει ο Κ. απέναντι στον οποιονδήποτε θα 
εξαρτάται από τη στάση του τελευταίου απέναντι στην πόλη. Υπάρχει βέβαια και το 
θέμα της δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατόν να τιμώνται το ίδιο οι κακοί με τους 
καλούς και τους έντιμους. Αυτό για τον Κ. σημαίνει ότι αν θάβονται οι καλοί, οι 
κακοί θα πρέπει να μένουν άταφοι. 
 
Στ. 211-214 : Ο χορός των γερόντων σέβεται απόλυτα την απόφαση του Κρέοντα και 
τον αφήνει να παίρνει μόνος του τις αποφάσεις, χωρίς να του προτείνει κάτι 
διαφορετικό. Δείχνει απόλυτη δουλικότητα όταν αναγνωρίζει στον Κ. το απόλυτο 
δικαίωμα να νομοθετεί για νεκρούς και ζωντανούς. Του αναγνωρίζει απόλυτη 
εξουσία απεμπολώντας τη δική του εξουσία στη διακυβέρνηση της πόλης. Ο χορός 
θα μπορούσε σε αυτό το σημείο να ειπωθεί ότι δεν εκπροσωπεί την κοινή γνώμη, 
αλλά και ούτε έρχεται σε διάσταση με τον Κρέοντα. 
 
Στ.223-225 : Στη σκηνή και από την αριστερή πάροδο μπαίνει ένας από εκείνους 
που φρουρούσαν το σώμα του Πολυνείκη. Δεν είναι αγγελιαφόρος, αλλά ένα 
πρόσωπο που έχει επωμιστεί την ευθύνη –μαζί με άλλους- της φύλαξης του νεκρού. 
Ο Σοφοκλής τον παρουσιάζει σαν έναν ιδιαίτερο χαρακτηρολογικό τύπο με την 
ψυχογραφική του ικανότητα. Είναι ένας απλός άνθρωπος του λαού. Παρουσιάζεται 
αφελής εκδηλωτικός και φλύαρος. Αντί να μπει κατευθείαν στο θέμα, μιλά για τον 
εαυτό του και για τις δυσκολίες που βιώνει. Η εμφάνισή του έχει κάτι κωμικό: 
φτάνει τρέχοντας και λαχανιασμένος, μιλά για την αναποφασιστικότητά του, τις 
περιστροφές και τις αμφιταλαντεύσεις του για τον διάλογο με τον εαυτό του και τη 
φιλοσοφία του. Ο φύλακας με αυτό τον τρόπο δίνει μια νότα ευθυμίας στη σοβαρή 
και τραγική ατμόσφαιρα του δράματος. 
Εδώ θα μπορούσε να εξεταστεί αν η τραγωδία εκφράζει αριστοκρατική ή 
δημοκρατική νοοτροπία. Τα κύρια πρόσωπα είναι αριστοκρατικά. Ο φύλακας όμως  
είναι ένας λαϊκός τύπος, ο οποίος στο τέλος παίζει με την ψυχολογία του Κρέοντα, 
καταλαβαίνει τα αδύνατα σημεία του και παίζει με τις διαθέσεις του. 
 
Στ. 226-233 : Στάση φόβου και υποχώρησης. Ο φύλακας διχάζει τον εαυτό του, 
αρχίζει διάλογο με την ψυχή του. Νιώθει μέσα του αντιφατικές παρορμήσεις και 
αντιμετωπίζει ένα σοβαρό προσωπικό δίλημμα. Εκεί που πάει να προχωρήσει, η 
ψυχή του τον προειδοποιεί για τον κίνδυνο που διατρέχει και τον υποχρεώνει να 
κοντοσταθεί. Όταν όμως σταματά και πάλι μια εσωτερική φωνή του μιλά για τον 
κίνδυνο. Το μόνο που του απομένει λοιπόν είναι να προχωρήσει αργά με φόβο και 
περίσκεψη. 
 
Στ. 234-238 : Η υπερβολική φιλαυτία του φύλακα, η προσπάθειά του να προφυλάξει 
με κάθε τρόπο τον εαυτό του προβάλλει τόσο έντονε που καταντά κωμική. Παρόλη 
την φλυαρία του ο φύλακας δεν εξαντλεί την υπομονή μας, ούτε μας κρατά σε 
αγωνία, γιατί συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μας πάνω στην κωμικότητά του. 
 
Στ. 248- 259 : Η ερώτηση του Κ. φανερώνει κατάπληξη και οργή μαζί. Ο ίδιος λέει 
ότι κάποιος από τους άντρες είναι δράστης. Το μυαλό του δεν πηγαίνει στη σκέψη 
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ότι μια γυναίκα θα μπορούσε να διαπράξει κάτι τέτοιο. Μόνο από άντρα περιμένει 
μια τέτοια πράξη (τραγική ειρωνεία). Ο φύλακας δεν γνωρίζει το πιο σημαντικό. Το 
γεγονός της ταφής το ανακάλυψε ο πρώτος ΄΄ημεροσκόπος΄΄. Φαίνεται ότι δεν 
προηγήθηκε ο νυχτοφύλακας, γιατί στην περίπτωση αυτή όλοι θα ζητούσαν 
ευθύνες από αυτόν. 
 
 
Στ. 278- 301 : Ο κορυφαίος του χορού βγάζει αυτό το συμπέρασμα επηρεασμένος 
από την περιγραφή του φύλακα, από το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν ίχνη κάποιου 
δράστη και όλοι οι φρουροί το νιώθουν και το βλέπουν σαν ΄΄θαύμα΄΄. Θαύμα είναι 
αυτό που διεγείρει την έκπληξη, την απορία και το θαυμασμό, κάτι που δεν μπορεί 
να εξηγηθεί με φυσικά αίτια και άρα είναι έργο υπερφυσικής δύναμης. Βέβαια ο 
κορυφαίος δεν είναι σίγουρος ότι το έργο είναι ΄΄θεήλατον΄’. O Κρέοντας στη γνώμη 
του χορού αντιδρά με οργή, γιατί οι θεοί παρουσιάζονται να εναντιώνονται στον 
νόμο που εξέδωσε. Επιπλέον ο Κ. επιστρατεύει επιχειρήματα για να αποκλείσει την 
ιδέα της θεϊκής παρέμβασης. Ο Πολυνείκης ήταν εχθρός των θεών, αφού ήρθε για 
να κάψει τους ναούς τους. Ο  Κ. αλλού βλέπει τους ηθικούς αυτουργούς της 
ειδεχθούς κατ΄ αυτόν πράξης. Είναι οι κρυφοί του πολιτικοί αντίπαλοι που δεν 
ανέχονται την εξουσία του, δεν θέλουν να του υποταχθούν και ζητούν να τον 
εξευτελίσουν ή να ανατρέψουν τους νόμους του. Από αυτούς πληρώθηκαν οι 
φρουροί και απέδωσαν τιμές στον νεκρό Πολυνείκη. Το παράξενο είναι ότι 
αναφέρεται σε παλιούς του αντιπάλους, ενώ μόλις τώρα ανέλαβε την εξουσία.  
Στη συνέχεια ο Κ. τα βάζει με το χρήμα και μιλά για τις καταστρεπτικές του 
συνέπειες. Για το χρήμα πολιορκούνται πόλεις, για το κυνήγι του χρήματος 
εγκαταλείπουν οι άντρες τα σπίτια τους, το χρήμα διαφθείρει τα μυαλά των 
ανθρώπων και αλλάζει τον χαρακτήρα τους. Παρασύρει ακόμη και τους καλούς σε 
αισχρές πράξεις, εξοικειώνει τους ανθρώπους με κάθε ασέβεια και τους ανοίγει το 
δρόμο σε κακουργήματα. Δεν υπάρχει χειρότερη εφεύρεση ανάμεσα στους 
ανθρώπους από το χρήμα. 
Ο Κρέοντας μιλά σαν ηθικολόγος, σαν να μην έχει ο ίδιος σχέση με το χρήμα, ενώ 
είναι γνωστό ότι οι μονάρχες στήριζαν τη δύναμή τους στο χρήμα, στον πλούτο 
τους. Πρέπει να δεχτούμε ότι μέσω του Κ. ηθικολογεί ο Σοφοκλής. Ο ποιητής 
βρίσκει με αυτόν τον τρόπο να διατυπώσει αναμφισβήτητες αλήθειες, ολοφάνερες 
στον καθένα. Ο Κ. μπορεί να κατηγορεί τους αντιπάλους του για διαφθορά 
αγνοώντας ότι η πράξη της ταφής μπορεί να έγινε από ανιδιοτελή κριτήρια.  
 
ΣΤ. 290-292 : Ο Κρέοντας έχει αυταρχική και τυραννική συμπεριφορά που τη 
συνοδεύει πάντα η καχυποψία. Έχει την αξίωση όλοι να τον υπακούν σκύβοντας το 
κεφάλι τους στον μοναρχικό ζυγό. 
 
Στ . 302-303 : Γίνεται αναφορά στους δράστες της ταφής. Και  αυτοί είναι 

 ΄΄μισθαρνοῦντες ΄΄ ,ενώ οι προηγούμενοι που ανέφερε ο Κρέοντας είναι γενικά 

κυνηγοί του χρήματος, όχι ειδικά δωροδοκημένοι. Με το ΄΄ ἤνυσαν τάδε΄΄ δεν 
εννοούνται μόνο οι χρησιμοθηρικές και ηθικά καταδικαστικές προσπάθειες 
πλουτισμού, αλλά και η πράξη της ταφής, οι δράστες της οποίας ΄΄δίκην δώσουσι΄΄, 
θα τιμωρηθούν όχι βέβαια από τους θεούς, αλλά από τον ίδιο τον Κρέοντα. 
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Στ.306-311 : Ο Κρέοντας ζητά από τους φρουρούς να ανακαλύψουν τον δράστη. 
Βέβαια θα ψάξει και τους ηθικούς αυτουργούς της πράξης, τους πολιτικούς του 
αντιπάλους που πλήρωσαν τον άνθρωπο αυτόν.΄΄Ύβρις΄΄ εδώ είναι η αυθάδης και 
θρασεία διάθεση που οδηγεί στην περιφρόνηση της βασιλικής διαταγής αυτής. 
΄΄Ύβρις΄΄ είναι το να πηγαίνει κάποιος ενάντια σε καταστάσεις και πραγματικότητες 
που είναι από τη φύση ανώτερες από τους ανθρώπους και καθορίζουν τα πλαίσια 
της δράσης τους. Ωστόσο στο σημείο αυτό χρησιμοποείται το αφηρημένο αντί του 
συγκεκριμένου. (΄΄ύβριν ΄΄ αντί ΄΄υβριστάς΄΄) 
 
Στ .315-317 : Προτού φύγει ο φύλακας, ρωτά τον Κ., αν έχει να του δώσει κάποια 
διαταγή για να τη μεταφέρει και στους άλλους φρουρούς. Ο φύλακας υπερνικά τον 
φόβο του και με θάρρος, που αγγίζει τα όρια της αδιακρισίας, ρωτά τον Κ. ,αν η 
λύπη είναι στην καρδιά του ή είναι απλά εξωτερική. 

Το ρήμα ΄΄ δάκνῃ΄ ΄΄ δείχνει ότι ο φύλακας φαντάζεται τον Κρέοντα 

αυτοτυραννούμενο, ότι δηλαδή προκαλεί ο ίδιος λύπη στον εαυτό του. 
 
Στ. 318-319 : Ο φύλακας παίζει το ρόλο του ΄΄ψυχαναλυτή΄΄, ζητά από τον Κρέοντα 
να του εξομολογηθεί, να του αποκαλύψει πού βρίσκεται ο πόνος του. Παίζει με την 
ψυχολογία του, με τις ψυχικές του διαθέσεις, άρα βρίσκεται σε θέση ανωτερότητας. 

΄΄Ὁ δρῶν σ’ ἀνιᾷ τὰς φρένας, τὰ δ’ ὦτ’ ἐγώ.΄΄: ο φύλακας δικαιολογεί την 
αδιακρισία του. Ρώτησε για διαφοροποιήσει τον εαυτό του από τον δράστη. Αυτός 
απλά ανακοινώνει μια παράβαση, δεν είναι ο ίδιος ο δράστης της παράβασης. 
 
Στ.320- 322 : Ο Κρέοντας δεν χαρακτηρίζει τον φύλακα αδιάκριτο, αλλά φλύαρο, 
πολυλογά, που δεν εννοεί να βάλει τέλος στη συζήτηση. ΄΄Λάλημα΄΄ αντί ΄΄ λάλος΄΄, 
δηλαδή φλυαρία αντί φλύαρος- σαν να είναι η φλυαρία προσωποποιημένη-. 

΄΄ Οἴμοι΄΄: ο Κ. καταθέτει τα όπλα, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με έναν γεννημένο 
φλύαρο, έχει εξαντληθεί η υπομονή του. 
 
Στ. 323 : Ο φύλακας εκφράζει την απογοήτευσή του και διατυπώνει μια ώριμη 
κρίση. Η ζωή του κρινόμενου κρέμεται από την υποκειμενική και λαθεμένη κρίση 
του μονάρχη. Ο φύλακας ασκεί κριτική στη μοναρχική δικαιοσύνη. Ένας είναι αυτός 
που κρίνει και αποδίδει το δίκαιο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτός ο ένας να μην 
έχει την ικανότητα να διακρίνει καθαρά πού βρίσκεται το δίκαιο και πού το άδικο. 
 
Στ. 324 -326 : Ο φύλακας κατηγορείται από τον Κρέοντα ότι  παίζει με τη λέξη 
΄΄δόξα΄΄.  Το παράξενο είναι ότι ο φύλακας κατηγορεί τον Κρέοντα για τις άδικες 
κρίσεις και αποφάσεις του, ενώ ο τελευταίος δεν βλέπει παρά μόνο το λογοπαίγνιο 
του φύλακα. 

΄΄εἰ δὲ ταῦτα μὴ (325) φανεῖτέ μοι τοὺς δρῶντας, ἐξερεῖθ’ ὅτι 

τὰ δειλὰ κέρδη πημονὰς ἐργάζεται. ΄΄ : τα λόγια του Κ. υποκρύπτουν μία 
απειλή για τον φύλακα. Με τις απειλές ο βασιλιάς επιδιώκει να εκφοβίσει τους 
φρουρούς, να τους αναγκάσει να κάνουν προσπάθειες για την ανακάλυψη των 
δραστών. Ύστερα από αυτά τα λόγια ο Κ. μπαίνει στο παλάτι από την κεντρική πύλη. 
Όσα θα πει στη συνέχεια ο φύλακας, δεν τα ακούει ο Κ. 
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Στ. 330 -331 : Ο φύλακας μονολογεί. Νιώθει μεγάλη ανακούφιση, αφού 
απαλλάχτηκε από τον φόβο μήπως τιμωρηθεί. Ήρθε με την προαίσθηση ότι δεν θα 
σωθεί. Η λέξη ΄΄σωθείς ΄΄ φανερώνει ότι ο φύλακας θεωρεί ανώτατο σκοπό τη 
σωτηρία της ζωής του. 
Στο σημείο αυτό μπορούμε να δώσουμε την ηθογραφική εικόνα του φύλακα. Ο 
φύλακας δεν είναι δουλοπρεπής τύπος, αφοσιωμένος στο βασιλιά του. Δεν έχει 
ιδανικά, δεν σέβεται τον βασιλιά, αλλά τον φοβάται. Όταν ξεπερνά τον φόβο του, 
γίνεται αδιάκριτος και φλύαρος ή κάνει λογοπαίγνια σε βάρος του Κρέοντα. Είναι ο 
ανώνυμος λαϊκός τύπος που ηθογραφείται με αριστοτεχνικό τρόπο από τον 
Σοφοκλή.    
 
 
    
 
  
 
 

 
 
 


