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ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ  
Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι 49-68) 

 
ΙΣ. Οἴμοι· φρόνησον, ὦ κασιγνήτη, πατὴρ  
 ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ' ἀπώλετο, 50 
 πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς 
 ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερ ί ·   
 ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή, διπλοῦν ἔπος, 
 πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον· 
 τρίτον δ' ἀδελφὼ δύο μίαν καθ' ἡμέραν 55 
 αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον 
 κοινὸν κατειργάσαντ' ἐπαλλήλοιν χεροῖν. 
 Νῦν δ' αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 
 ὅσῳ κάκιστ' ὀλούμεθ', εἰ νόμου βίᾳ 
 ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν. 60 
 Ἀλλ' ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ' ὅτι 
 ἔφυμεν, ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 
 ἔπειτα δ' οὕνεκ' ἀρχόμεσθ' ἐκ κρεισσόνων 
 καὶ ταῦτ' ἀκούειν κἄτι τῶνδ' ἀλγίονα. 
 Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς 65 
 ξύγγνοιαν ἴσχειν, ὡς βιάζομαι τάδε, 
 τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ 
 περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 
 
  
 



 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Α .  Από το πρωτότυπο κείμενο που σας δίνεται, να 
μεταφράσετε στο τετράδιό σας τους στίχους 49-57 
(Οἴμοι· φρόνησον, ...  ἐπαλλήλοιν χεροῖν).  

Μονάδες 30 
 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των παρακάτω 
ερωτήσεων: 
1. Πώς διαγράφεται το ήθος της Ισμήνης με βάση τα επιχειρήματα 

που εκείνη προβάλλει στο πρωτότυπο κείμενο που σας δόθηκε; 
Μονάδες 10 

 

2. " Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα ... πείσομαι" .  
 Με βάση τα παραπάνω λόγια της Ισμήνης, να απαντήσετε 

αιτιολογημένα, εάν αποδέχεται ή όχι την απόφαση της 
Αντιγόνης να θάψει τον αδελφό τους.  

Μονάδες 10 
 

3. Στο πρωτότυπο  κείμενο που σας δόθηκε και στο 
μεταφρασμένο που ακολουθεί αναφέρονται τα πάθη 
της οικογένειας των Λαβδακιδών. 
α. Ποια είναι αυτά τα πάθη;  

Μονάδες 5 
β. Πώς αιτιολογεί ο χορός τη συνέχιση των παθών 

αυτών ;  
Μονάδες 5 

 

Κείμενο από μετάφραση (στίχοι 594 - 603 ) 
 

Αιώνες θωρώ στο σπίτι των Λαβδακιδών 
πάθη νεκρών πάνω σε πάθη να πέφτουν·  
η μια την άλλη γενιά δεν μπορεί ν'αλαφρώσει· 
κάποιος θεός τη ρημάζει κι αλύτρωτη μένει. 
Τώρα στο σπίτι του Οιδίποδα φάνηκε φως 
απάνω στη στερνή του ρίζα·  
όμως των θεών του κάτω κόσμου  
το φονικό τη θερίζει δρεπάνι,  
η τύφλα του νου κι ο αστόχαστος λόγος.  

  
 



 

4. Ποιες καινοτομίες επέφερε ο Σοφοκλής στην αρχαία 
τραγωδία;   

Μονάδες 10 
 

5. Να εντοπίσετε στο πρωτότυπο κείμενο που σας δόθηκε 
ρήματα ή ρηματικούς τύπους που έχουν ετυμολογική 
συγγένεια με τις παρακάτω λέξεις της Νέας ελληνικής 
γλώσσας:  

 φρόνημα, εγκατάλειψη, φύση, έναρξη, έμπρακτα.
 

Μονάδες 10 
 

6. α) Αφού μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιό 
σας, να γράψετε τη γενική και δοτική ενικού και 
πληθυντικού αριθμού των λέξεων:  

  πατὴρ, ἀπεχθὴς, βίον, γυνή, ταῦτ'. 
 

Ενικός αριθμός  

Γεν.       

Δοτ .       

Πληθυντικός  αριθμός 

Γεν .       

Δοτ .       
Μονάδες 5 

 β) Να γράψετε στο τετράδιό σας τα απαρέμφατα των 
παρακάτω ρημάτων στο χρόνο και τη φωνή που 
βρίσκονται 

 φρόνησον,  πείσομαι ,  σκόπει ,  β ιάζομαι ,  ἔχει .  

Μονάδες 5 

7. Να γράψετε στο τετράδιό σας 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 
ὦ κασιγνήτη  κατηγορούμενο 



 

χερ ί  επιθετικός προσδιορισμός 
ἐννοε ῖν κλητική προσφώνηση 
ψῆφον αντικείμενο 
πρὸς  ἄνδρας  υποκείμενο 
 εμπρόθετος προσδιορισμός 
 δοτική του μέσου 

Μονάδες  10  
 
 


