
Φύλλο εργασίας για το Β3 (Παπαδόπουλος) 

Αντιγόνη  4 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ    473/526   και ερωτήσεις κατανόησης 

 

ΚΡΕΟΝΤΑΣ 
Να ξέρεις πως κι οι πιο σκληροί οι χαρακτήρες πέφτουν, 

συντρίβονται· το σίδερο, όσο γερό και νά 'ναι, 
όταν το ψήσεις στη φωτιά, πολλές φορές το βλέπεις 
να σπάει και να ραγίζεται, να γίνεται κομμάτια. 
Και τα βαρβάτα άλογα με κάποιο χαλινάρι 

μικρό πια τιθασεύονται· δε γίνεται ένας δούλος 
των άλλων με θρασύτητα κεφάλι να σηκώνει. 
Αυτή και πρώτα ήξερε το θράσος της να δείχνει, 
τότε που παραβίαζε τους θεσπισμένους νόμους· 

και τώρα θράσος δεύτερο: Αφού τα έχει κάνει, 
να καμαρώνει, να γελάει με τα καμώματά της. 
Δε θά 'μαι άνδρας πια εγώ, αυτή θα είναι άνδρας, 
αν ατιμώρητα αψηφάει τη δύναμη που έχω. 

Κόρη ξεκόρη αδελφής είτε συγγένισσά μου 
πιο κοντινή στο σπίτι μας που προστατεύει ο Δίας, 
αυτή κι η ομογάλακτη το Χάρο δεν ξεφεύγουν, 
το μαύρο και τον άραχλο· κατηγορώ κι εκείνην 

εξίσου πως μαγείρεψε το θάψιμο ετούτο. 
Και φέρτε την έξω γοργά· την είδα προ ολίγου 
στο σπίτι να λυσσομανάει με φρένα σαλεμένα. 
Το συνηθίζει η καρδιά αυτών που στο σκοτάδι 

τ' άθλια μηχανεύονται να τους προδίδει πάντα. 
Μισώ και όταν πιάνεται κανείς εκεί που κάνει 
βρόμικη πράξη, με παχιά λόγια να τη στολίζει. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Γυρεύεις κάτι πιο πολύ απ' το να με σκοτώσεις; 

ΚΡΕΟΝΤΑΣ 
Τίποτε άλλο πιο πολύ· μ' αυτό τα έχω όλα. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Γιατί χασομεράς λοιπόν; Απ' τα δικά σου λόγια 
δε μου αρέσει τίποτα και μήτε να μ' αρέσει. 

Το ίδιο και οι πράξεις μου σ' εσένα δεν αρέσουν. 
Κι όμως πού μεγαλύτερη θά 'βρισκα δόξα τάχα 
απ' την ταφή του αδελφού, πού 'χε την ίδια μάνα; 
Και όλοι αυτοί θα λέγανε πως συμφωνούν, αν ίσως 

ο φόβος δεν τους έδενε τη γλώσσα ο δικός σου. 



Η τυραννία σε πολλά έχει χαρές μεγάλες 
κι είναι στο χέρι της να λέει, να κάνει ό,τι θέλει. 

ΚΡΕΟΝΤΑΣ 
Το βλέπεις μοναχά εσύ αυτό απ' τους Καδμείους. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Κι αυτοί το βλέπουν, μα μπροστά σ' εσέ κλείνουν το στόμα. 

ΚΡΕΟΝΤΑΣ 
Του λόγου σου δεν ντρέπεσαι να έχεις άλλη γνώμη; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Να σέβομαι το αίμα μου καμιά ντροπή δεν είναι. 

ΚΡΕΟΝΤΑΣ 
Δεν είναι αίμα σου κι αυτό που σκότωσε εκείνος; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Αίμα μου, από μάνα μια κι από πατέρα έναν. 

ΚΡΕΟΝΤΑΣ 
Και πώς σ' αυτόν ασέβεια τόσο μεγάλη δείχνεις; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Μα ο νεκρός δε συμφωνεί με θεωρίες τέτοιες. 

ΚΡΕΟΝΤΑΣ 
Το ίδιο με τον ασεβή δεν τον τιμάς κι εκείνον; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Ο αδελφός μου χάθηκε, δεν ήτανε και δούλος. 

ΚΡΕΟΝΤΑΣ 
Τη χώρα αφανίζοντας· κι ο άλλος πολεμώντας. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Όμως ο Άδης τους μετράει όλους με μέτρο ίδιο. 

ΚΡΕΟΝΤΑΣ 
Την ίδια τύχη ο καλός με τον κακό δεν έχει. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Ποιος ξέρει αν το δέχεται αυτό ο κάτω κόσμος; 

ΚΡΕΟΝΤΑΣ 
Και πεθαμένος ο νεκρός φίλος ποτέ δε θά 'ναι. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Για την αγάπη πλάστηκα και όχι για το μίσος. 



ΚΡΕΟΝΤΑΣ 
Στον κάτω κόσμο που θα πας, αν θέλεις την αγάπη, 
αγάπα τον· μα όσο ζω δεν κυβερνάει γυναίκα. 

 

 

Ερωτήσεις  

1. Πώς αντιδρά  ο Κρέοντας στα προηγούμενα λόγια της Αντιγόνης. (βλ. και στίχους 

441-472) 

2. Έχει υποστηριχθεί ότι η σύγκρουση Κρέοντα-Αντιγόνης καταλήγει σε σύγκρουση 

άνδρα-γυναίκας. Πώς τεκμηριώνεται αυτή  η άποψη μέσα από το κείμενο;  

 

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 17/5/2020 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 
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