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ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι 315 - 331) 

 
ΦΥ.  Εἰπεῖν δὲ δώσεις, ἢ στραφεὶς οὕτως ἴω;  315 
ΚΡ.  Οὐκ οἶσθα καὶ νῦν ὡς ἀνιαρῶς λέγεις; 
ΦΥ. Ἐν τοῖσιν ὠσὶν ἢ 'πὶ τῇ ψυχῇ δάκνῃ ; 
ΚΡ. Τί δὲ ῥυθμίζεις τὴν ἐμὴν λύπην ὅπου; 
ΦΥ. Ὁ δρῶν σ' ἀνιᾷ τὰς φρένας, τὰ δ' ὦτ' ἐγώ. 
ΚΡ. Οἴμ' ὡς λάλημα δῆλον ἐκπεφυκὸς εἶ.  320 
ΦΥ. Οὔκουν τό γ' ἔργον τοῦτο ποιήσας ποτέ . 
ΚΡ. Καὶ ταῦτ' ἐπ' ἀργύρῳ γε τὴν ψυχὴν προδούς . 
ΦΥ. Φεῦ ·  
 ἦ δεινόν, ᾧ δοκεῖ γε, καὶ ψευδῆ δοκεῖν. 
ΚΡ. Κόμψευέ νυν τὴν δόξαν · εἰ δὲ ταῦτα μὴ  
 φανεῖτέ μοι τοὺς δρῶντας, ἐξερεῖθ' ὅτι  325 
 τὰ δειλὰ κέρδη πημονὰς ἐργάζεται . 
ΦΥ. Ἀλλ' εὑρεθείη μὲν μάλιστ' · ἐὰν δέ τοι 
 ληφθῇ τε καὶ μή, τοῦτο γὰρ τύχη κρινεῖ, 
 οὐκ ἔσθ' ὅπως ὄψει σὺ δεῦρ' ἐλθόντα με. 
 Καὶ νῦν γὰρ ἐκτὸς ἐλπίδος γνώμης τ' ἐμῆς  330 
 σωθεὶς ὀφείλω τοῖς θεοῖς πολλὴν χάριν. 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε στο 

τετράδιό σας τους στίχους 323 - 331 (Φεῦ·... πολλὴν 
χάριν). 

Μονάδες 30 
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 

παρακάτω ερωτήσεων: 



  

 
1. Ποια χαρακτηριστικά σκιαγραφούν το ήθος του 

φύλακα, όπως αυτό διαφαίνεται στο διάλογό του με 
τον Κρέοντα; (στίχοι 315 - 331). 

Μονάδες 10 
 

2. Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε την τραγική 
ειρωνεία που υπάρχει στο κείμενο από το 
πρωτότυπο.  

Μονάδες 10 
 

3. Στο κείμενο από το πρωτότυπο ο φύλακας δηλώνει με 
έμφαση ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ ενώπιον του 
Κρέοντα. Πώς δικαιολογεί την επιστροφή του 
μπροστά στον Κρέοντα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
μεταφρασμένου κειμένου που ακολουθεί; 

 
Κείμενο από μετάφραση (στίχοι 388 - 400) 

 
ΦΥ.  Βασιλιά, δεν πρέπει πια κανείς να παίρνει όρκο ·  
 στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα . 
 Κι εγώ ορκίστηκα να μην ξαναπατήσω πόδι, 
 όταν με κοψοχόλιασες με τις φοβέρες σου . 
 Όμως η ξαφνική κι ανέλπιστη χαρά 
 απ' όλες τις χαρές έχει περίσσια γλύκα. 
 Εδώ 'μαι πάλι-κι ας ορκίστηκα- 
 σου φέρνω το κορίτσι που πιάστηκε 
 τον τάφο να στολίζει. Εδώ δεν μπήκε κλήρος · 
 δικά μου τα βρετίκια και άλλου κανενός . 
 Και τώρα, βασιλιά μου, παρ' τη γι' ανάκριση ·  
 ξεψάχνισε μονάχος σου και βρες τα · δίκιο είναι 
 εγώ να φύγω λεύτερος και δίχως ρετσινιά. 

Μονάδες 10 
 
4. Για ποιους λόγους ήταν απαραίτητη η χρήση της 

προσωπίδας στις αρχαίες θεατρικές παραστάσεις; 
Μονάδες 10 

 



  

5. Από το πρωτότυπο κείμενο που σας δόθηκε να 
γράψετε τα ρήματα ή τους ρηματικούς τύπους που 
έχουν ετυμολογική συγγένεια με τις παρακάτω 
λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας: 

 στροφή, ρυθμός, ποιητής, κριτής, οφειλέτης. 
Μονάδες 10 

 
6α. Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους του κειμένου 

στον πληθυντικό αριθμό :  
 στραφείς, ψυχῇ, μοι, ἐλπίδος, χάριν. 

Μονάδες 5 
 
6β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα που 

ακολουθεί συμπληρώνοντας στα κενά του σε χρόνο 
Ενεστώτα τους ακριβώς αντίστοιχους ρηματικούς 
τύπους αυτών που σας δίνονται .  

 
 Ενεστώτας 
ποιήσας  
εὑρεθείη  
φανεῖτε  
ὄψει  
σωθεὶς  

 
Μονάδες 5 

 
7. ἀνιαρῶς, τὴν ἐμήν, ἐπ ' ἀργύρῳ , ἐλθόντα,  

τοῖς θεοῖς. 
 Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των 

παραπάνω λέξεων του κειμένου . 
Μονάδες 10  

 
 
 


