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ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ  
Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι 491-507) 

 
ΚΡ. Καί νιν καλεῖτ' · ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως  
 λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ' ἐπήβολον φρενῶν. 
 Φιλεῖ δ' ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρῆσθαι κλοπεὺς 
 τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων. 
 Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις 495 
 ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ . 
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ' ἑλών;  
ΚΡ. Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ' ἔχων ἅπαντ' ἔχω.  
ΑΝ. Τί δῆτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων 
 ἀρεστὸν οὐδέν, μηδ' ἀρεσθείη ποτέ, 500 
 οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ' ἀφανδάνοντ' ἔφυ. 
 Καίτοι πόθεν κλέος γ' ἂν εὐκλεέστερον 
 κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ 
 τιθεῖσα ; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν 
 λέγοιτ' ἄν, εἰ  μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος. 505 
 Ἀλλ' ἡ τυραννὶς πολλά τ' ἄλλ' εὐδαιμονεῖ 
 κἄξεστιν αὐτῇ δρᾶν λέγειν θ' ἅ βούλεται. 
 



 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Α.  Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε 
στο τετράδιό σας τους στίχους 499-507 (Τί δῆτα 
μέλλεις;  .... ἅ βούλεται). 

Μονάδες 30 
 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 
παρακάτω ερωτήσεων : 
1. Να σκιαγραφήσετε την προσωπικότητα της 

Αντιγόνης, όπως αυτή προβάλλεται μέσα από τη 
ρήξη της με τον Κρέοντα και μέσα από την 
αιτιολόγηση της πράξης της στους στίχους 502-504. 

Μονάδες 10 
 

2. Πώς βλέπει η Αντιγόνη στους στίχους 505-507 
τον τρόπο που ασκεί την εξουσία ο Κρέοντας; 

Μονάδες 10 
 

3. Να συγκρίνετε το ήθος της Αντιγόνης, όπως 
αυτό φαίνεται από τους στίχους 497-507 του 
πρωτοτύπου κειμένου που σας έχει δοθεί , με το 
ήθος του φύλακα, όπως αυτό φαίνεται από τους 
στίχους 421-440 του μεταφρασμένου κειμένου 
που ακολουθεί. 

 
Κείμενο από μετάφραση (στίχοι 421-440) 

ΦΥΛΑΚΑΣ: 
Βαστάγαμε την οργή του θεού με τα μάτια κλειστά. 
Κράτησεν ώρα πολλή και τέλος καταλάγιαζε, 
όταν η κόρη φάνηκε· θρηνεί σαν το πικρό 
πουλί βραχνά που την άδεια θα βρει, 
ορφανή, χωρίς τα μικρά, τη φωλιά του. 
Έτσι κι αυτή, γυμνό σα βλέπει το νεκρό, 
σπαράζει, δέρνεται και με κατάρες άγριες 



 

αυτούς που το 'χαν κάνει καταριέται. 
Στα δυο της χέρια κουβαλά χώμα στεγνό 
κι από ροΐ χαλκωματένιο ραντίζει 
τον πεθαμένο τρεις φορές με τ' άγιασμα. 
Εμείς την είδαμε κι ορμήσαμε και με το πρώτο 
την πιάσαμε· δεν έμοιαζε καθόλου ταραγμένη. 
Την ξεψαχνίζαμε και για τα τώρα και για τα πριν·  
τίποτα δεν αρνιότανε , κι αυτό μου φέρνει 
γλυκόπικρη χαρά στ' αλήθεια. 
Όταν γλυτώνεις συμφορές είναι γλυκό, 
κι όμως πικρό στη συμφορά να σέρνεις φίλους. 
Όμως για μένα δε μετρούν αυτά, 
μπροστά στη σωτηρία μου. 

Μονάδες 10 
 

4. Τι σημαίνουν οι παρακάτω όροι στη δραματική 
ποίηση : 

 επεισόδια, στάσιμα, μύθος, χορηγία, προάγωνας.   
Μονάδες 10 

 

5. Να γράψετε δύο ομόρριζα (απλά ή σύνθετα της 
αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας) για 
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 

 καλεῖτε, τεχνωμένων,  ἔχω,  τιθεῖσα, δρᾶν.  

Μονάδες 10 
 

6. α) Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα 
που ακολουθεί, στα κενά του οποίου θα 
συμπληρώσετε τους τύπους των λέξεων που 
σας δίνονται, στην ίδια πτώση, στον άλλο 
αριθμό.  



 
 

 Άλλος αριθμός 
τῶν λόγων  
ἐμοὶ   
ὁ ἔχων  
τοῦτο  
γλῶσσαν  

Μονάδες 5 

6. β) Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω 
ρηματικούς τύπους στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο, 
του ίδιου χρόνου, της ίδιας έγκλισης και της 
ίδιας φωνής: 

 εἶδον, φιλεῖ, ἔχω, θέλῃ, βούλεται .  

Μονάδες 5 

7. Να γράψετε τις λέξεις της στήλης Α και δίπλα σε 
καθεμιά τον σωστό συντακτικό της χαρακτηρισμό από 
τη στήλη Β (δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). 

Στήλη Α Στήλη Β 
λυσσῶσαν αντικείμενο 
ὁ θυμὸς  επιθετικός προσδιορισμός  
πᾶσιν κατηγορηματική μετοχή 
γλῶσσαν υποκείμενο 
ὀρθῶς κατηγορηματικός 

προσδιορισμός 
 τροπική μετοχή 
 επιρρηματικός προσδιορισμός 

του τρόπου 
Μονάδες  10 

 
 


