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Α. Ποιο από τα δυο, τον έθαψαν γιατί τιµούν ως ευεργέτη υπέρµετρα αυτόν 
που ήρθε να πυρπολήσει τους περίστυλους ναούς και τα αφιερώµατα και (να 
ερηµώσει) τη γη εκείνων και να καταλύσει τους νόµους; ή µήπως βλέπεις οι θεοί 
να τιµούν τους κακούς; 
∆εν είναι δυνατό. αλλά από την πρώτη στιγµή της βασιλείας µου άνδρες στην 
πόλη που µε δυσκολία υπέφεραν τη διαταγή µου σιγοµουρµούριζαν εναντίον 
µου κρυφά, κουνώντας το κεφάλι, ούτε έβαζαν υπάκουα τον τράχηλο κάτω απ’ 
το ζυγό, ώστε να πειθαρχήσουν σε µένα. 
 
Β1. Ο Κρέων µετά την επισήµανση του χορού πως ίσως το έργο της ταφής είναι 
θεόσταλτο, εξοργίζεται και µιλά µε απρεπή λόγια προς τους γέροντες- άρχοντες 
της Θήβας. Είναι ασεβής απέναντί τους, καθώς τους κατηγορεί για έλλειψη 
σύνεσης. Αρνείται να δεχθεί πως η ταφή ήταν σύµφωνη µε τους νόµους των 
θεών, καθώς κάτι τέτοιο είναι πλήρως αντίθετο µε τις απόψεις και τη διαταγή 
του. Είναι σκληρός, απότοµος και τραχύς. ∆εν τον διακρίνει διαλλακτικότητα, 
καθώς εκφράζει τις ιδέες του µε απόλυτο τρόπο. Επιπλέον, προσπαθώντας να 
αναζητήσει τα πιθανά αίτια της ταφής, κινούµενος βασικά από την καχυποψία 
του, τα αποδίδει στους πολιτικούς του αντιπάλους, οι οποίοι, κατ’ αυτόν 
πλήρωσαν κάποιους για την ταφή, ώστε να υποσκάψουν το κύρος και τη 
δύναµη του βασιλιά. Από τα λόγια του αναδεικνύεται ένας απολυταρχικός 
ηγέτης ο οποίος κυβερνά τυραννικά, αφού αρνείται την ελευθερία σκέψης και 
αντίδρασης, απαιτώντας απόλυτη υπακοή και υπηκόους-πειθήνια όργανα. 
 
Β2. Ο Κρέων στους στίχους αυτούς υποπίπτει σε διπλό σφάλµα, το οποίο 
συγχρόνως αποτελεί διπλή τραγική ειρωνεία. Κατηγορεί για την ταφή τους 
πολιτικούς του αντιπάλους, οι οποίοι χρηµάτισαν κάποιους για να την 
πραγµατοποιήσουν. Επίσης, αναζητώντας τα κίνητρα, τα αποδίδει στην 
επιθυµία του πλούτου. Όµως η τραγική του πλάνη είναι δραµατική, καθώς 
γνωρίζουµε πως ο πραγµατικός δράστης είναι η Αντιγόνη και το κίνητρό της 
ουδεµία σχέση µε το χρήµα έχει, αφού η επιθυµία της να σεβαστεί ανώτερους, 
θεϊκούς νόµους και η βαθιά αγάπη για τον Πολυνείκη την οδήγησαν στην 
ταφή. Ο Κρέων τυφλωµένος, όµως, απ’ την καχυποψία και τον υπερτροφικό 
του εγωϊσµό αδυνατεί να αντιληφθεί την αλήθεια. 
 
B3. Ο Κρέων στην τρίτη ενότητα του λόγου που εκφωνεί, καθώς εµφανίζεται 
στη σκηνή, ανακοινώνει τη διαταγή του για τα δυο αδέρφια. Προσπαθώντας 
να δικαιολογήσει την απόφασή του να µείνει άταφο το πτώµα του Πολυνείκη, 
αναφέρεται στην κίνηση αυτού να κινηθεί µε τον εχθρικό στρατό των Αργείων 
εναντίον της πατρίδας του. Ο Κρέων τονίζει πως ο Πολυνείκης και ο στρατός 
των Αργείων, εάν καταλάµβανε τη Θήβα, θα την κατέστρεφε πυρπολώντας την, 
θα υποδούλωνε και θα σκότωνε τους συµπατριώτες του. Το µέγεθος της 
προδοσίας, λοιπόν, του Πολυνείκη, δικαιολογεί και τη σκληρότητα της ποινής, 
εφόσον για τον Κρέοντα υπέρτατη αξία όλων πρέπει να είναι η πατρίδα. 



Επίσης στους στίχους 282-288 ο Κρέων αναφέρει τους ίδιους λόγους 
αρνούµενος να δεχτεί πως οι θεοί µπορεί να προνόησαν για κάποιον που είχε 
σκοπό να πυρπολήσει τους ναούς και τα αφιερώµατά τους, να λεηλατήσει την 
πατρική του γη και να καταλύσει τους νόµους.  
Ο Κρέων πιστεύει πως οι κακοί δεν πρέπει να λαµβάνουν τιµές ούτε απ’ τους 
ανθρώπους ούτε απ’ τους θεούς. Αγνοεί όµως πως οι νόµοι της ταφής είναι 
θεϊκοί και ανώτεροι απ’ τους δικούς του.    
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Β5. 
οφθαλµός:  εἰσορᾷς 
µετάνοια:  ἄνους, πρόνοιαν 
στοργή:  στέργειν 
επιστήµη:  ἐξεπίσταµαι 
παραγωγή:  παρηγµένους 
πυροτέχνηµα:  πυρώσων 
γερουσία:  γέρων 
αποτίµηση:  ὑπερτιµῶντες 
κακοδαιµονία: δαίµονας 
γεωργός:  γῆν 
 
Β6.  
ὀργῆς   (τῇ) ὀργῇ 
τούτους  ταύτας 
γέρων   γέρουσι(ν) 
ἐµοί   ἡµῖν 
δικαίως  δικαιότατα 
λέγων   εἰπεῖν 
ἔστιν   ὦµεν 
ὑπερτιµῶντες  ὑπερετίµων 
ἔκρυπτον  κρύπτου 
εἶχον   ἔσχε 
 
Β7. 
γέρων   κατηγορούµενο 
ἀνεκτά  σύστοιχο αντικείµενο 
πυρώσων  τελική µετοχή 
τιµῶντας  κατηγορηµατική µετοχή 
δικαίως  επιρρηµατικός προσδιορισµός τρόπου 
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