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Η πάροδος είναι το πρώτο χορικό άσμα που τραγουδά ο χορός 
εισερχόμενος στην ορχήστρα από τη δεξιά πάροδο. Η παρουσία του 
δικαιολογείται, καθώς προσκλήθηκε από τον νέο άρχοντα της Θήβας 
που θα τον ενημερώσει για τα νέα δεδομένα στην πόλη. Αποτελείται 
από δεκαπέντε Θηβαίους γέροντες, συμβούλους του βασιλιά, που 
εκπροσωπούν μια συντηρητική μερίδα πολιτών. 

Ο χορός αρχίζει να υμνεί τον ήλιο που λάμπει και σκορπά το φως του σε 
όλη την πόλη. Χαίρεται που νικήθηκε το κακό και επικράτησε το 
καθαρτήριο φως. Οι γέροντες σε μια αναδρομή αφηγούνται τα 
γεγονότα που έπληξαν τη Θήβα, τη φυγή του στρατού των Αργείων και 
τον αλληλοσκοτωμό των δύο αδελφών, του Ετεοκλή και του Πολυνείκη. 
Οι Αργείοι βίωσαν την οργή του Δία- που προασπίζεται το μέτρο-, 
επειδή συμπεριφέρθηκαν αλαζονικά και για αυτό τιμωρήθηκαν. Ο 
χορός είναι ενθουσιασμένος, αλλά διάχυτη είναι και μία πικρία για τον 
χαμό των αδελφών. Υπερτερεί όμως τελικά η χαρά της  νίκης και ο 
χορός καλεί όλους να γιορτάσουν και να υμνήσουν τον θεό (Διόνυσο), 
αφού όλα πήραν αίσιο τέλος. 

Αντίδραση θεατών 
Όλα αυτά αποτελούν για τους θεατές μία ειρωνεία, γιατί 
προετοιμάζουν την πόλη για νέα συνταρακτικά γεγονότα. 
 
Ο χορός εκφράζει εδώ την κοινή λογική. Οι άνθρωποι χαίρονται για 
αυτά που φαίνονται και βλέπουν, τα ορατά. 

Ο ύμνος στη νίκη των Θηβαίων από τον Χορό προετοιμάζει την 
επιβλητική είσοδο του Κρέοντα στη σκηνή  του νέου άρχοντα της πόλης 
που έδιωξε ως αρχιστράτηγος τους Αργείους από την πόλη των Θηβών. 
Ταυτόχρονα επέρχεται και μία αλλαγή στο ψυχολογικό κλίμα του 
έργου. Από βαρύ και πένθιμο στον πρόλογο γίνεται τώρα στην πάροδο 
χαρούμενο.(τεχνική της αντίθεσης δραματικών συναισθηματικών 
καταστάσεων, εύρημα της Σοφόκλειας τεχνικής. Ο χορός δεν προωθεί 
τη δράση, η δράση ρυθμίζει τις αντιδράσεις και τους στοχασμούς του. 
Δεν δρα, αλλά αντιδρά. Στον Σοφοκλή ο χορός συμβάλλει με τον δικό 
του τρόπο στην εξέλιξη του μύθου, προετοιμάζει το ακροατήριο για ό,τι 
πρόκειται να ακολουθήσει. 

  


