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Α.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ:
ΑΝ. Αλλά ο τύραννο̋, εκτό̋ από τα πολλά άλλα πλεονεκτήµατα που έχει,
µπορεί ακόµα και να κάνει και να λέει ό,τι θέλει.
ΚΡ. Εσύ µόνη από όλου̋ αυτού̋ εδώ του̋ Θηβαίου̋ το βλέπει̋ αυτό.
ΑΝ. Το βλέπουν κι αυτοί, εξαιτία̋ σου όµω̋ κλείνουν το στόµα.
ΚΡ. Εσύ δεν ντρέπεσαι που σκέφτεσαι διαφορετικά από αυτού̋ εδώ;
ΑΝ. Όχι, γιατί δεν είναι καθόλου ντροπή να τιµά κάποιο̋ του̋ αδελφού̋ του.
ΚΡ. ∆εν ήταν, λοιπόν, αδελφό̋ σου από το ίδιο αίµα και εκείνο̋ που πέθανε
[πολεµώντα̋] απέναντι ακριβώ̋;
ΑΝ. Αδελφό̋ µου από το ίδιο αίµα [ήταν] και από µια µητέρα και τον ίδιο
πατέρα.
ΚΡ. Πώ̋, λοιπόν, τότε προσφέρει̋ τιµέ̋ που είναι ασέβεια για εκείνον;
ΑΝ. ∆ε θα συµφωνήσει µ’ αυτά ο νεκρό̋.
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Β 1. Η παρατήρηση του Lesky υπογραµµίζει την αξία τη̋ φράση̋ αυτή̋ του
έργου για την εξέλιξη τη̋ έννοια̋ του ανθρωπισµού στην αρχαία σκέψη. Η
φιλότητα, που σύµφωνα µε την οµηρική αντίληψη επικεντρώνεται
αποκλειστικά στου̋ οικείου̋ και τα αγαπηµένα πρόσωπα, δε θα πρέπει να
περιορίζεται, αλλά να επεκτείνεται σε όλον τον κόσµο. Η επιγραµµατική
φράση αυτή προσιδιάζει στη σωκρατική φιλοσοφία [δε θα πρέπει ποτέ να
βλάπτουµε ή να ανταποδίδουµε την αδικία] και στην αγάπη τη̋ χριστιανική̋
θρησκεία̋ [«ἀγαπᾶτε τοὺ̋ ἐχθροὺ̋ ἡµῶν»]. O Bruno Snell στην «Ανακάλυψη
του πνεύµατο̋» διαπιστώνει ότι αυτή η φράση «προετοιµάζει το έδαφο̋ για τι̋
αντιλήψει̋ του 4ου αιώνα».
Εποµένω̋, για µια ολοκληρωµένη απάντηση στο ερώτηµα, οι µαθητέ̋
πρέπει να αναφέρουν:
• τι̋ θέσει̋ που υπερασπίζεται η Αντιγόνη στα σηµεία του διαλόγου
όπου ο Κρέοντα̋ προσπαθεί να διαφοροποιήσει του̋ δύο αδελφού̋ και
να αξιολογήσει τι̋ πράξει̋ του̋ µε διαφορετικό τρόπο. Η Αντιγόνη
επιµένει στην ταύτιση των δύο αδελφών και στηρίζεται στου̋ δεσµού̋
αίµατο̋.
• ότι η Αντιγόνη κινείται από αδελφική αγάπη, στην οποία δίνει
ευρύτερε̋ διαστάσει̋, και αντιπαρατάσσει στην εµπάθεια του Κρέοντα
την αγάπη που δεν κάνει διακρίσει̋
• ότι η ηθική αρχή που προβάλλει ενισχύει τη συναίσθηση του χρέου̋
προ̋ τον αδελφό τη̋. Η αγέρωχη και σκληρή στάση τη̋ συµπληρώνεται
από µια τρυφερή και γεµάτη ευγένεια καρδιά, που διαπνέεται από
αληθινά συναισθήµατα αφοσίωση̋ και ανιδιοτελού̋ αγάπη̋.
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Β 2. Οι µαθητέ̋ οφείλουν:
 να επισηµάνουν ότι ο Κρέοντα̋ αψηφά του̋ νόµου̋ των θεών και
αδιαφορεί για τον κόσµο των νεκρών.
 να δώσουν έµφαση στου̋ στίχου̋:
o 514,516,518, 520 (ο Κρέοντα̋ θεωρώντα̋ τον Πολυνείκη εχθρό
τη̋ πατρίδα̋ του στερεί την ταφή πιστεύοντα̋ ότι έτσι αποδίδει
δικαιοσύνη και κάνει το καθήκον του ω̋ άρχοντα̋ απέναντι
στην πόλη)
o 522 (ο Κρέοντα̋ δείχνει εµπάθεια και εκδικητική διάθεση µετά
θάνατον στον Πολυνείκη και προσπερνά την επισήµανση τη̋
Αντιγόνη̋ ότι σύµφωνα µε του̋ θἐκού̋ νόµου̋ δεν υπάρχει
διάκριση φίλων και εχθρών στον Άδη)
o 524-525 (προσβάλλει του̋ νεκρού̋ του κάτω κόσµου δείχνοντα̋
ασέβεια)
Β 3. Οι µαθητέ̋ οφείλουν :
 να επισηµάνουν ότι στου̋ στίχου̋ 506-507 ότι η Αντιγόνη χαρακτηρίζει
την άσκηση τη̋ εξουσία̋ από τον Κρέοντα ω̋ απολυταρχική,
τυραννική και αυθαίρετη.
 να επισηµάνουν ότι ο χορό̋ στου̋ στοίχου̋ 872-875, παρόλο που
δέχεται ω̋ ευσεβή την πράξη τη̋ Αντιγόνη̋, «πιστεύει ότι είναι ένοχη ,
γιατί αυθαίρετα παρέβη τη διαταγή του Κρέοντα». Ο χορό̋, εποµένω̋,
«εκφράζει τη νοµιµοφροσύνη του στην εξουσία του Κρέοντα» και
δικαιώνει τι̋ πολιτικέ̋ επιλογέ̋ και τον τρόπο άσκηση̋ τη̋ εξουσία̋
του.
Β 4. Πρόκειται για ερώτηση εισαγωγή̋. Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό
βιβλίο: «ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ», στην
ενότητα VII «Οι τρει̋ µεγάλοι τραγικοί» σελ 28 από το σηµείο: «Σ’ όλα τα
σωζόµενα έργα του Σοφοκλή…υπερισχύουν σε όλα».
Β 5. επόπτη̋> ἐπὶ + ὄψοµαι > ὁράω -ῶ = ὁρᾶ̋, ὁρῶσι
πανωλεθρία > ὄλλυµι = ὤλετο
λαχνό̋ > λαγχάνω = λαχεῖν
είδηση > οἶδα = οἶδεν
ευζωία > εὖ + ζήω -ῶ = ζῶντο̋
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Β6α. αἰσχρὸν: ἡ αἰσχρὰ πατρὸ̋: ὦ πάτερ χάριν: τὰ̋ χάριτα̋
δυσσεβεῖ: τοῖ̋ δυσσεβέσι(ν) τήνδε: αἵδε

Β6β. δρᾶν: δρᾷ̋ βούλεται: βούλει / βούλῃ λαχεῖν: λαγχάνει̋ φίλει: φιλεῖ̋
ἄρξει: ἄρχει̋
Β7. δρᾶν: τελικό απαρέµφατο, υποκείµενο του απρόσωπου ρ. ἔξεστιν
χάριν: αντικείµενο στο ρ. τιµᾷ̋
λαχεῖν: απαρέµφατο του αποτελέσµατο̋ από το εννοούµενο ρ. ἐστὶν
τί̋: υποκείµενο στο ρ. οἶδεν
ζῶντο̋: επιρρηµατική χρονική µετοχή, γενική απόλυτη, µε υποκείµενο το
"ἐµοῦ".

