
Φύλλο εργασίας για το Β3 (Παπαδόπουλος) 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ    441/472   και ερωτήσεις κατανόησης 

 

ΚΡΕΟΝΤΑΣ  

Εσύ, σε σένα λέγω, που μας σκύβεις  
το κεφάλι στη γης, ομολογείς  
ή αρνείσαι πως δεν το 'χεις εσύ κάμη;  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ  

Και ομολογώ και διόλου δεν αρνούμαι  
πως δεν το 'καμα.  

ΚΡΕΟΝΤΑΣ  
Εσύ μπορείς να παίρνης  
τώρα τα πόδια σου απ' εδώ, όπου θέλεις,  
λεύτερος απ' την κάθε πια υποψία.  

Λέγ' εσύ τώρα, κι όχι πολλά λόγια  
μα σύντομα· ήξερες το κήρυγμα  
που πρόσταζε μην κάμη αυτό κανένας;  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ  
Το ήξερα, πώς να μη; Γνωστό ηταν σ' όλους.  

ΚΡΕΟΝΤΑΣ  
Και τόλμησες λοιπόν να παραβής  
αυτό το νόμο;  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ  
Ναι, γιατί δεν ήταν  

ο Δίας, που μου τα 'χε αυτά κηρύξη,  
ούτε η συγκάτοικη με τους θεούς  
του Κάτω κόσμου, η Δίκη, αυτούς τους νόμους  
μες στους ανθρώπους όρισαν· και μήτε  

πίστευα τόση δύναμη πως νάχουν  
τα δικά σου κηρύγματα, ώστ' ενώ είσαι  
θνητός να μπορής των θεών τους νόμους  
τους άγραφτους κι ασάλευτους να βιάζης·  

γιατί όχι σήμερα και χτες, μα αιώνια  
ζουν αυτοί, και κανείς δεν το γνωρίζει  
από πότε φανήκανε· κι εγώ  
ποτέ δε θα μπορούσα να τρομάξω  

θέλημ' ανθρώπου κανενός και δώσω  
στους θεούς δίκη, παραβαίνοντάς τους·  
πως θα πεθάνω το 'ξερα· πώς όχι;  
και δίχως τα κηρύγματά σου εσένα·  

κι αν θα πεθάνω πριν της ώρας μου,  



κέρδος εγώ το λέω αυτό, γιατ' όποιος  
ζη μες σε τόση όση εγώ δυστυχία,  
πώς να μην του είναι ο θάνατός του κέρδος ;  

έτσι κι εγώ τίποτα δεν τον έχω  
τον πόνο του θανάτου αυτού· μα αν ήταν  
και το ανεχόμουν άταφος να μείνη  
της μητέρας μου ο γυιός στο θάνατό του,  

αυτό θα μου ήταν πόνος· γι' αυτά τ' άλλα  
καθόλου δεν πονώ· κι αν τώρα εσύ  
για άμυαλη με περνάς γι' αυτά που κάνω,  
ο άμυαλος ίσως γι' άμυαλη με παίρνει.  

ΧΟΡΟΣ  
Δείχνει τ' ωμό το φυσικό της κόρης  

πως είναι από πατέρα ωμό· δεν ξέρει  
να γέρνη μες στις δυστυχίες κεφάλι.  

 Ερωτήσεις  

1. Σε ποιος απευθύνεται ο Κρέοντας στο απόσπασμα  και ποιο είναι το νόημα των 

λόγων του; 

2. Δικαιολογεί η Αντιγόνη την απόφασή της να θάψει τον αδερφό της παρά τις 

εντολές του Κρέοντα; 

3. Πώς σχολάζετε τους στίχους 461-462 (Εἰ δὲ τοῦ χρόνου   πρόσθεν θανοῦμαι, κέρδος 

αὔτ᾽ ἐγὼ λέγω· / κι αν θα πεθάνω πριν της ώρας μου,  κέρδος εγώ το λέω αυτό) 

 

 

Στο μεταξύ παρακαλώ να εγγραφείτε, δεν το έχετε ήδη κάνει, στο μάθημα με την εξής 

διαδικασία: 

eclass. Sch.gr, B Θεσσαλονίκης, 2ο Λύκειο Χορτιάτη, επιλέγουμε αρχαία Β3. 

 

Η άσκηση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι Κυριακή 26/4/2020 και να «ανεβεί» στο μάθημα 

στο eclass με την εξής διαδικασία: 

Εισερχόμαστε στο eclass (αν τα καταφέρουμε ! ) και αφού μπούμε στην τάξη μας από 

αριστερά στη στήλη, επιλέγουμε  «εργασίες»  και κατεβάζουμε την άσκηση. Αφού την 

κάνουμε την «ανεβάζουμε» μέσα από το περιβάλλον του άλλον του  eclass. Καλό είναι να 

χρησιμοποιούμε αρχείο word. 

 

 

Εναλλακτικά  σταλεί στο mail   

Dim1430@sch.gr 

 

mailto:Dim1430@sch.gr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


