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Ι.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  

1. Το δράµα - Η τραγωδία - Το αρχαίο θέατρο 

1.1 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

 

α) Το δράµα 
1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του δράµατος και τι νέο προσέφερε στο 

κοινό σε σχέση µε το έπος και τη λυρική ποίηση;  

2. Ποια είναι η προέλευση του δράµατος και µε ποια γιορτή συνδέθηκε;    
3. Τι ήταν τα θρησκευτικά δρώµενα και ποια θέση είχαν στις γιορτές των 

αρχαίων Ελλήνων;  

4. Τι αντιπροσώπευε ο θεός ∆ιόνυσος στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων; 

Ποιες τελετές ή εκδηλώσεις συµπεριλάµβανε η λατρεία του; Με ποια 

εξωτερικά τους γνωρίσµατα ξεχώριζαν οι οπαδοί του ∆ιονύσου κατά 

τη διάρκεια των τελετών που γίνονταν προς τιµήν του θεού;  

5. Πότε και ποιος δίδαξε πρώτος το δράµα και ποια στοιχεία δανείστηκε 

από τις λατρευτικές τελετές προς τιµήν του ∆ιονύσου;   

6. Ποιες ήταν οι γιορτές προς τιµήν του ∆ιονύσου στην Αττική; Να 

δώσετε σύντοµες πληροφορίες για τη χρονική τους διάρκεια και για το 

τελετουργικό τους µέρος.  

7. Τι ήταν το σατυρικό δράµα και ποια η διαφορά του από την κωµωδία;  

8. Ποια ήταν τα είδη του δράµατος και σε ποιo από αυτά εµφανίζονταν 

οι µορφές των σατύρων;  

9. Να γράψετε ένα κατατοπιστικό σηµείωµα για την κωµωδία. Να 

αναφερθείτε ιδιαίτερα στην προέλευση, στα θέµατα και στο σκοπό που 

υπηρετούσε.  

 
β) Η τραγωδία 

1. Ποια είναι η προέλευση της τραγωδίας σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη;   
2. Ποιες είναι οι πιο γνωστές απόψεις σχετικά µε την προέλευση της λέξης 

τραγωδία και πόσο αξιόπιστες θεωρούνται;  

3. Ποια ήταν η συµβολή του Αρίωνα στην εξέλιξη του διθυράµβου;  
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4. Με ποιες παρεµβάσεις του ο Θέσπης έδωσε νέα µορφή στο διθύραµβο, 

ώστε να µετεξελιχθεί σταδιακά σε τραγωδία;  

5. Αφού εξηγήσετε τι ήταν το ἅρµα τοῦ Θέσπιδος να εκτιµήσετε τη 

συνεισφορά του καθώς και τη συνεισφορά του δηµιουργού του στην 

εξέλιξη της τραγωδίας.  

6. Ποιες αλλαγές και προσθήκες έγιναν συνολικά στο  διθύραµβο, ώστε 

να πάρει η τραγωδία την τελική της µορφή;   

7. Ποιος είναι ο ορισµός και ποιος ο σκοπός της τραγωδίας κατά τον 

Αριστοτέλη; Να αποδώσετε τον ορισµό στα νέα ελληνικά.  

8. Ποια στοιχεία επισηµαίνει ο Τ. S. Eliot στη «δράση» της τραγωδίας;   
9. Να εξηγήσετε αναλυτικά τους χαρακτηρισµούς τελείας και ἡδυσµένῳ 

που αποδίδονται στις έννοιες πράξεως και λόγῳ αντίστοιχα στον 

αριστοτελικό ορισµό για την τραγωδία.  

10. Ποιος είναι ο ρόλος των εννοιών φόβος, ἔλεος και κάθαρσις στην 

τραγωδία σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη;  

11. Σε ποια µέρη της τραγωδίας εντοπίζουµε το λυρικό και σε ποια το 

επικό στοιχείο;  

12. Ποια είναι τα κατὰ ποσόν και ποια τα κατὰ ποιόν µέρη της τραγωδίας; 

Να τα αναφέρετε ονοµαστικά.  

13. Πρόλογος, επεισόδια, έξοδος, πάροδος, κοµµός: Ποια είναι η θέση τους 

στην τραγωδία;  

14. Τα επικά µέρη της τραγωδίας αποτελούνται από «συνεχείς λόγους», 

«στιχοµυθίες» και «αντιλαβές». Να εξηγήσετε ποιο είναι το 

χαρακτηριστικό γνώρισµα του κάθε στοιχείου και πότε 

χρησιµοποιείται.  

15. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κοµµού και σε τι διαφέρει από τις 

µονωδίες και τις διωδίες;  
16. Ποια είναι η σχέση µύθου και τραγωδίας;  

17. ΄Ηθος, λέξη, διάνοια, µέλος, όψη:  
α) Ποια είναι η σηµασία των όρων στην αρχαία τραγωδία σύµφωνα µε 

τον Αριστοτέλη; 
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β) Με ποιους όρους αποδίδουµε τις παραπάνω έννοιες στο σύγχρονο 

θέατρο;  

18. Πώς δηµιουργείται η έννοια της τραγικότητας στο αρχαίο θέατρο και 

ποια χαρακτηριστικά αποδίδονται στη µορφή του τραγικού ήρωα;  

19. Μέσα από ποιες συγκρούσεις και καταστάσεις αναδεικνύεται ο 

τραγικός ήρωας και τι είναι αυτό που τον καταξιώνει στα µάτια των 

θεατών;  

 

γ) Αρχαίο θέατρο 

1. Ποια ήταν τα βασικά µέρη του αρχαίου θεάτρου;  

2. Να περιγράψετε το κοῖλον του αρχαίου θεάτρου.  

3. Ἑδώλια, διαζώµατα, κλίµακες: Να εξηγήσετε ποια ήταν η χρησιµότητα 

καθενός από αυτά τα µέρη του κοίλου του αρχαίου θεάτρου.  

4. Να γράψετε σύντοµα κατατοπιστικά σηµειώµατα για τα παρακάτω 

µέρη του αρχαίου θεάτρου: Ορχήστρα, πάροδος, θυµέλη.  
5. Σε ποιο µέρος του θεάτρου κινούνταν οι υποκριτές και  σε ποιο ο 

χορός;  Σε τι εξυπηρετούσε αυτή η διαφοροποίηση;  

6. Να περιγράψετε τη σκηνή του αρχαίου θεάτρου και να αναφέρετε ποια 
ήταν η συνηθισµένη σκηνογραφία.   

7. Πού και πότε γινόταν η παρουσίαση των νέων θεατρικών έργων στην 
Αθήνα και γιατί επιλεγόταν η συγκεκριµένη εποχή του χρόνου;   

8. Τι ήταν η χορηγία και ποιοι την ανελάµβαναν;  Ποιες ήσαν οι 
υποχρεώσεις του χορηγού;  

9. Τι ήταν το λογεῖον, ποια εποχή ξεχώρισε ως µέρος του θεάτρου και 
ποιες ανάγκες της παράστασης εξυπηρετούσε;  

10. Στο αρχαίο θέατρο διακρίνουµε από τρεις έως πέντε εισόδους των 
υποκριτών στη σκηνή και την ορχήστρα, δηλαδή δυο παρόδους και µια 
ή τρεις θύρες από την πλευρά της σκηνής. Ποιες σκηνοθετικές ανάγκες 
εξυπηρετούσε η κάθε είσοδος;  

11. Να εξηγήσετε τι ήταν οι περίακτοι, το θεολογεῖον και το βροντεῖον1.  

                                                           
1 Βλ. λεξικό θεατρικών όρων, διδακτικό βιβλίο, σσ. 419 κ.ε. 
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12. Ποιος είχε τη γενική επιµέλεια και την ευθύνη για την οργάνωση των 
δραµατικών αγώνων στη γιορτή των Ληναίων και ποιος στη γιορτή 
των Μεγάλων ∆ιονυσίων; Ποια ήταν τα καθήκοντά τους;  
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13. Να γράψετε κατατοπιστικά σηµειώµατα για τους κριτές και το χορηγό 

της τραγωδίας.  

14. Ποιες τιµές αποδίδονταν στους ποιητές που νικούσαν σε δραµατικούς 

αγώνες και στους χορηγούς τους;  

15. Οι περὶ τὸν ∆ιόνυσον τεχνῖται: Ποιο ήταν το έργο τους και σε ποια 

σηµερινή τάξη επαγγελµατιών αντιστοιχεί;  

 

1.2. Ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός κλειστού και ανοικτού  

τύπου 

1. Αφού λάβετε υπόψη σας τις σκηνοθετικές συνήθειες που είχαν 

επικρατήσει στην Αθήνα, να προσδιορίσετε από ποια είσοδο του 

θεάτρου  έµπαινε στην ορχήστρα ή στη σκηνή: 

α) ένας αγγελιαφόρος που ερχόταν από τους αγρούς 

β) ένα πρόσωπο που ερχόταν από το παλάτι 

γ) ο χορός 

δ) ένας αγγελιαφόρος που ερχόταν από το λιµάνι 

ε) ο εξάγγελος2.  
 
2.  Να σηµειώσετε ποιες από τις πληροφορίες που αφορούν το δράµα είναι 

σωστές:    

 Πρόκειται για σύνθετη ποιητική δηµιουργία. 

 

 Είναι ένα επικό αφηγηµατικό τραγούδι µε πολλούς στίχους. 

 

 Περιέχει στοιχεία από την επική ποίηση. 

 

 Τµήµατά του παρουσιάζονται µε τη συνοδεία µουσικής και 

χορού. 

 Τα θέµατά του αναφέρονται αποκλειστικά στη λατρεία του 

∆ιονύσου.  

 

                                                           
2 Βλ. λεξικό θεατρικών όρων, διδακτικό βιβλίο, σσ. 419 κ.ε. 
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3.  Ποια είναι η προέλευση του δράµατος;  

Α. Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση: 

 Προέρχεται από τις θρησκευτικές τελετές προς τιµήν του 

∆ιονύσου. 

 Πρωτοεµφανίστηκε µε την οργάνωση δραµατικών αγώνων στην 

Αθήνα τον 6ο π.Χ. αιώνα. 

 Προέρχεται από τις θρησκευτικές γιορτές των Αθηναίων προς 

τιµήν της Αθηνάς. 

 Είναι επινόηση των µεγάλων τραγικών ποιητών του 5ου π.Χ. 

αιώνα. 

 Είναι πνευµατική δηµιουργία του Θέσπη που την 

πρωτοπαρουσίασε τον 6ο π.Χ. αιώνα.  

Β. Να αναφέρετε τη γνώµη του Αριστοτέλη σχετικά µ� αυτή. 

 

4.  Ποιες πληροφορίες της Β στήλης αντιστοιχούν σε καθεµιά από τις 

γιορτές του ∆ιονύσου όπως δίνονται στην Α στήλη;  

Να σηµειώσετε τον ή τους αριθµούς της Α στήλης στο αντίστοιχο 

τετράγωνο της Β στήλης: 

 Α Β  

1. Τα Μεγάλα ή ἐν ἄστει 

∆ιονύσια  

Γιορτάζονταν στα µέσα του µήνα 

Γαµηλιώνα (µέσα Ιαν.-Φεβρ.). 

 

2. Τα Μικρά ή κατ� 

ἀγροὺς ∆ιονύσια 

Είναι η πιο λαµπρή γιορτή προς 

τιµήν του ∆ιονύσου. 

 

  Γίνονται επαναλήψεις δραµάτων.  

3. Τα Λήναια  Παρουσιάζονται νέα δράµατα.  

4. Τα Ανθεστήρια Σ� αυτή τη γιορτή δε γίνονταν, 

αρχικά τουλάχιστον, δραµατικοί 

αγώνες.  
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5.  Ποιες παρεµβάσεις έκανε στο διθύραµβο ο Αρίων και ποιες ο Θέσπης 

ώστε να µετεξελιχθεί σε τραγωδία; Να συνδέσετε τα ονόµατα των 

ποιητών µε τις ενέργειες που τους αντιστοιχούν:  

  Παρουσιάζει το χορό να κάνει χορευτικές κινήσεις 

γύρω από το βωµό του ∆ιονύσου.  

Αρίων   ∆ιαχωρίζει για πρώτη φορά τον εξάρχοντα από τον 

υπόλοιπο χορό και του δίνει ξεχωριστό ρόλο. 

  Συνθέτει τους στίχους και τη µουσική. 

  Παρουσιάζει τον υποκριτή να απαγγέλλει τους 

στίχους σε µορφή αφήγησης ή διαλόγου µε το χορό.  

Θέσπης  Επινόησε τον «τραγικό τρόπο», τραγούδι δηλαδή 

από χορευτές µεταµφιεσµένους σε τράγους.  

  ∆ιευκολύνει την παρουσίαση του µύθου µε διάλογο 

και αφήγηση.  

 

6.  Να συµπληρώσετε τα κενά µε τις παρακάτω λέξεις ή συνεκφορές, αφού 

τις τοποθετήσετε στο σωστό τύπο:   

ηδυσµένος λόγος, κάθαρση, αποµίµηση, συµµετέχω, Μοίρα,  
λυτρώνοµαι,  τέλειος, δράση, τραγικός ήρωας, συµπάσχω, έλεος (ο), 

µέγεθος, απαγγελία, φόβος, λογική, δρώµενα, συντρίβοµαι. 
Σύµφωνα µε τον ορισµό του Αριστοτέλη η τραγωδία είναι 

______________ µιας σοβαρής και αξιόλογης πράξης. Η πράξη αυτή 

θεωρείται ___________, γιατί έχει αρχή, µέση και τέλος. Το 

_____________ αυτής της πράξης είναι τέτοιο, ώστε να το συγκρατεί ο 

θεατής στο νου του, ενώ η αναπαράστασή της στη σκηνή γίνεται µε 

_______________ ________________, µε ρυθµό δηλαδή, µε αρµονία και 

µελωδία που τοποθετούνται από τον ποιητή εκεί που ταιριάζει το 

καθένα. Χαρακτηριστικό γνώρισµα της τραγωδίας είναι η 

_____________ και όχι η _________________  και σκοπός της είναι να 

οδηγήσει το θεατή στην __________________ µέσα από τον 

____________ και το ______________ που είναι, σύµφωνα µε τον 

Αριστοτέλη, η χαρακτηριστική ευχαρίστηση που προκαλεί η τραγωδία. 
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Οι θεατές ____________ µε τη _____________ και το  συναίσθηµα στα 

________________, γι� αυτό και ______________ µε τους ήρωες οι οποίοι 

συγκρούονται µε τη ________________ εξαιτίας κάποιου λάθους και 

__________. Στο τέλος οι θεατές ________________, ανακουφίζονται 

δηλαδή και ηρεµούν ψυχικά, γιατί διαπιστώνουν την ηθική νίκη του 

_______________  _________ ή την αποκατάσταση της ηθικής τάξης.  

 

7.  Να σηµειώσετε τις σωστές  απαντήσεις στα ερωτήµατα, βάζοντας το 

γράµµα κάθε ερώτησης στο τετράγωνο που αντιστοιχεί:  

 Ο µύθος   α.  Ποια είναι τα    Η έξοδος 

 Τα στάσιµα  κατὰ ποσόν µέρη    Το ήθος   

της τραγωδίας;   Ο πρόλογος  
Το µέλος 

β. Ποια είναι τα    Η όψη  

 Η πάροδος  κατὰ ποιόν µέρη    Τα επεισόδια  

 Η λέξη της τραγωδίας;   Η διάνοια 

 

8.  Α. Από τις ακόλουθες ενέργειες ή καταστάσεις να επιλέξετε αυτή ή 

αυτές που συνθέτουν την εικόνα του τραγικού ήρωα:  

α. Συγκρούεται µε δυνάµεις ισχυρότερες από αυτόν, όπως η 

Μοίρα και η θεία ∆ίκη. 

β. Αγωνίζεται για το συµφέρον του. 

γ. Καταφέρνει πάντα στο τέλος να υπερνικήσει όλους τους 

εχθρούς και τους κινδύνους που αντιµετωπίζει. 

δ. Περιπλέκεται σε αντιφατικές καταστάσεις, τροµερά διλήµµατα 

και αδιέξοδα, και υφίσταται τις συνέπειές τους (ενοχές, ψυχικό 

πόνο κλπ). 

ε. Αποτέλεσµα της τραγικής σύγκρουσης είναι η απώλεια της 

ηθικής ελευθερίας του ήρωα. 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
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9.  Σε ποιες έννοιες της Α στήλης αντιστοιχούν οι ορισµοί της Β στήλης; Να 

σηµειώσετε το γράµµα στο τετράγωνο που αντιστοιχεί. ∆ύο στοιχεία 

της Β στήλης περισσεύουν. 

 Α  Β 

α.  µύθος   Η θεατρική πράξη, όπου αναπτύσσεται και 

προωθείται η σκηνική δράση. 

β. διάνοια  Ο σκηνικός κόσµος στο σύνολό του, δηλαδή ό,τι 

σήµερα ονοµάζουµε σκηνογραφία και 

ενδυµατολογία. 

   Οι ενοχές, ο ψυχικός πόνος και η συντριβή που 

νιώθει ο τραγικός ήρωας µέχρι τη λύση του 

δράµατος.   

γ. όψη  Η υπόθεση του έργου. 

   Ο µυθολογικός κύκλος από τον οποίο αντλούσαν 

θέµατα για τις τραγωδίες τους οι ποιητές. 

δ. ήθος  Οι ιδέες που διατυπώνουν τα πρόσωπα της 

τραγωδίας και τα επιχειρήµατα µε τα οποία τις 

υποστηρίζουν. 

ε. επεισόδιο  Ο χαρακτήρας των ηρώων και ο τρόπος που 

αντιδρούν σε κάθε περίπτωση. 

 

10. Να γράψετε στα κενά τις έννοιες που αντιστοιχούν στους παρακάτω 

ορισµούς:  

 Τραγούδι µε θρηνητικό χαρακτήρα που 

τραγουδιέται από το χορό µε έναν ή δυο ηθοποιούς. 

 Τα εκφραστικά µέσα και η ποικιλία των 

εκφραστικών τρόπων που χρησιµοποιεί ο ποιητής.  

 Το «κόψιµο» του στίχου σε δυο ή και τρία µέρη, 

όταν η ένταση του διαλόγου κορυφώνεται. 

 Το άσµα που τραγουδάει ο χορός καθώς εισέρχεται 

στην ορχήστρα. 

 Τα µουσικά στοιχεία του δράµατος, η µουσική η 
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οποία συνοδεύει το τραγούδι και τη χορογραφία.   

11.  Να συµπληρώσετε τα κενά µε τους όρους οι οποίοι αποδίδουν τα µέρη 

του αρχαίου θεάτρου:  

 Ο επισκέπτης ενός αρχαίου θεάτρου διακρίνει σ� αυτό τρία βασικά 
µέρη. Το µεγαλύτερο είναι το ____________  _____________ ή  
____________, το µέρος δηλαδή που προοριζόταν για τους θεατές. 
Ακριβώς απέναντί του υπήρχε η _____________, ο χώρος δηλαδή όπου 
κινούνταν  οι υποκριτές. Τέλος ανάµεσα στα δυο αυτά µέρη υπήρχε η 
____________, ένας κυκλικός ή ηµικυκλικός χώρος, όπου  εκτελούσε τις 
κινήσεις του  (χόρευε) ο χορός.  Η είσοδος του χορού γινόταν από τις 

_______________. Στο κέντρο του ηµικυκλικού αυτού χώρου υπήρχε ο 
βωµός του ∆ιονύσου η λεγόµενη _______________.  Το πρώτο µέρος 
χωρίζεται σε δυο ή τρεις οριζόντιες ζώνες µε τα  __________________. 
Υπήρχαν δηλαδή τρεις σειρές ____________ για να κάθονται οι θεατές. 
Αυτές οι σειρές διακόπτονταν κάθετα προς την ορχήστρα από τις 
___________ απ� όπου ανέβαιναν οι θεατές στις ψηλότερες θέσεις.  Στο 
δεύτερο µέρος απέναντι από τις θέσεις των θεατών κατασκευάστηκε 
στην αρχή ένα ξύλινο και αργότερα ένα πέτρινο ή µαρµάρινο 
υπερυψωµένο δάπεδο, πάνω στο οποίο έπαιζαν οι ηθοποιοί. Ο χώρος 
αυτός ονοµάστηκε ___________ και δεν υπήρχε στους κλασικούς 
χρόνους.   

 

12.  Να συνδέσετε τους όρους της στήλης Α µε τον ορισµό που τους 

αντιστοιχεί στη στήλη Β (πέντε στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν).  

Α     Β 

    Κάθισµα για τους θεατές. 

α. το λογείο   Μηχάνηµα για την αποµίµηση της βροντής. 

    Κυκλικός χώρος για τις κινήσεις του  χορού. 

β. η θυµέλη   Μουσικό όργανο για τις ανάγκες του δράµατος. 

    Σκηνή που παρεµβάλλεται ανάµεσα στα στάσιµα. 

γ. το εδώλιο  Υπερυψωµένο δάπεδο όπου έπαιζαν οι ηθοποιοί. 

   Η κεντρική είσοδος της σκηνής. 

δ.  το βροντείο  Βωµός του ∆ιονύσου στο κέντρο της ορχήστρας. 
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   Η τελευταία σειρά καθισµάτων στο άνω διάζωµα.

ε. η ορχήστρα  Το προσωπείο που φορούν οι υποκριτές 

2.  Συντελεστές της παράστασης - Οι πρόδροµοι των µεγάλων τραγικών -  

Οι τρεις µεγάλοι τραγικοί - Ο µύθος των Λαβδακιδών - Αντιγόνη 

2.1 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

α) Συντελεστές της παράστασης 

1. Ποιος ήταν ο ρόλος του ποιητή στο αρχαίο θέατρο;  

2. Να γράψετε λίγα λόγια για την ενδυµασία και για τα άλλα σκεύη που 

χρησιµοποιούσαν οι υποκριτές.  

3. Ποιος ήταν ο ρόλος του προσωπείου στη θεατρική πράξη; Νοµίζετε ότι 

διευκόλυνε ή δυσκόλευε τον υποκριτή στην ερµηνεία του ρόλου του;  

4. Ποια ήταν η άποψη του Καρόλου Κουν για το χορό του αρχαίου 

δράµατος;  

5. Ποιος ήταν ο ρόλος του χορού στην αρχαία  τραγωδία;  

6. Ποια ήταν η διάταξη του χορού κατά την είσοδό του στην ορχήστρα και 

ποιες κινήσεις εκτελούσε συνήθως κατά τη διάρκεια της παράστασης;  

7. Τι ήταν το υπόρχηµα3;  

8. Θεωρικά - ραβδούχοι - προεδρίες: Να εξηγήσετε µε συντοµία τους όρους.    
9. Ποια ήταν η σχέση του αθηναϊκού κοινού µε το θέατρο και ποια η 

συµπεριφορά του κατά τη διάρκεια των παραστάσεων;  

10. Τι ήταν ο προάγωνας; Πού, πότε γινόταν και ποιο σκοπό εξυπηρετούσε;     
11. Να αναφερθείτε σύντοµα στη συµβολή του Θέσπιδος στο αρχαίο 

θέατρο και να την αξιολογήσετε.  

12. Ποια ήταν η προσφορά του Χοιρίλου, του Πρατίνα και του Φρυνίχου 

στο αρχαίο θέατρο;  

 

β) Οι τρεις µεγάλοι τραγικοί 

1.  α) Ποια έργα του Αισχύλου γνωρίζετε;  

β) Να αναφερθείτε ιδιαίτερα στη σχέση θεών και ανθρώπων, όπως 

αυτές παρουσιάζονται στα έργα του.  

                                                           
3 Βλ. λεξικό θεατρικών όρων, διδακτικό βιβλίο, σσ. 419 κ.ε. 
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2.  Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά της ποίησης του Αισχύλου. 

Ποιες ιδέες για τον άνθρωπο προβάλλονται στο έργο του;  

3.  Ποιες καινοτοµίες εισήγαγε ο Αισχύλος στην παράσταση του αρχαίου 

δράµατος και ποιες αρετές διακρίνονται στα έργα του;  

4.  Ποια είναι τα θέµατα και τα χαρακτηριστικά των έργων του Ευριπίδη; 

Να αναφέρετε τέσσερα από τα έργα του.  

5.  Γιατί ο Ευριπίδης ονοµάστηκε «ἀπὸ σκηνῆς φιλόσοφος»;  

6.  Ποια είναι η θέση του ανθρώπου στα έργα του Ευριπίδη;  

7.  Ποιες καινοτοµίες προώθησε ο Ευριπίδης στο αρχαίο δράµα;  

8.  Ποια ήταν η σχέση του Σοφοκλή µε την Αθήνα και τις εξέχουσες 

φυσιογνωµίες της εποχής του;  

9.  α) Ποια είναι η θέση του ήρωα και ποια του θεατή στα έργα του 

Σοφοκλή, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη;  

β) Να αναφέρετε όσα έργα του Σοφοκλή γνωρίζετε.  

10.  Ποιες διαφορές παρατηρούνται µεταξύ των έργων του Σοφοκλή και 

του Ευριπίδη ως προς το περιεχόµενο;  

11.  Παράδοση - άνθρωπος - θεός - ήρωας - καθήκον - τύχη: Ποιες διαφορές 

παρατηρούνται ως προς την αντιµετώπισή τους ανάµεσα στο Σοφοκλή 

και τον Ευριπίδη;  

12.  Ποια θέση έχει στα έργα του Σοφοκλή ο άνθρωπος;  

13.  Ποιες ήταν οι καινοτοµίες του Σοφοκλή στη διδασκαλία της τραγωδίας;  

14.  Γιατί οι αρχαίοι αποκαλούσαν το Σοφοκλή µέλιτταν;  

15.  Να γράψετε λίγα λόγια για το ύφος και το ήθος των ηρώων του 

Σοφοκλή.  

 

γ) Ο µύθος των Λαβδακιδών 

1.  Να αποδώσετε σύντοµα το περιεχόµενο του µύθου των Λαβδακιδών.  

2.  Με τις συµφορές που βρίσκουν την οικογένεια των Λαβδακιδών 

εκπληρώνονται, σύµφωνα µε το µύθο, παλιές κατάρες. Πώς 

επαληθεύεται αυτό το µοτίβο στην περίπτωση του Ετεοκλή και του 

Πολυνείκη;  
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3.  Ποιοι λόγοι οδηγούν σε σύγκρουση τον Ετεοκλή µε τον Πολυνείκη; 

Ποιος δικαιολογείται περισσότερο για τις ενέργειές του;  

4.  Από ποιο σηµείο του µύθου των Λαβδακιδών αρχίζει η τραγωδία του 

Σοφοκλή Αντιγόνη;    

2.2. Ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός κλειστού και ανοικτού τύπου 

1.  Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις: 

   Τα εισιτήρια για το θέατρο. 

α. Τι ήταν   Αντίτιµο εισιτηρίου θεάτρου για τους άπορους. 

 τα θεωρικά;  Πρόστιµο για τους ταραξίες στο θέατρο. 

  

β. Ποιο ήταν   Έκοβαν εισιτήρια για το θέατρο. 

 το έργο των  Τηρούσαν την τάξη στο θέατρο. 

 ραβδούχων;  Μετέφεραν τα  σκηνικά του θεάτρου. 

 

γ. Τι ήταν οι   Οι ηµέρες που παιζόταν θέατρο. 

 προεδρίες;  Οι θέσεις των αρχόντων στην πρώτη σειρά. 

   Τα συσσίτια για τους υποκριτές. 

 

   Το βραβείο για τον πρώτο νικητή. 

δ. Τι ήταν ο   Ο χώρος πριν από την είσοδο στο θέατρο. 

 προάγωνας;  Η ενηµέρωση των θεατών για την 

παράσταση πριν από τους δραµατικούς 

αγώνες. 

 

ε. Τι ήταν το   Το πρώτο µέρος του κοµµού. 

 υπόρχηµα;  Χαρούµενο τραγούδι µε ζωηρές χορευτικές 

κινήσεις. 

   Μηχάνηµα για τις ανάγκες του θεάτρου.  
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2.  Η οργάνωση των δραµατικών αγώνων ήταν έργο που απαιτούσε µεγάλη 

προετοιµασία και τη συνεργασία πολλών συντελεστών. Να σηµειώσετε 

τη σειρά µε την οποία ολοκληρώνονταν οι διάφορες φάσεις της 

προετοιµασίας ή γίνονταν οι απαραίτητες ενέργειες ως τη λήξη των 

αγώνων.  

 Στον προάγωνα οι ποιητές δίνουν πληροφορίες για τους 

συντελεστές και την υπόθεση του έργου που θα παρουσιάσουν. 

 Προετοιµάζονται τα σκηνικά και τα προσωπεία. 

 Οι υποψήφιοι για το διαγωνισµό κάνουν αιτήσεις συµµετοχής. 

 Το κοινό εφοδιάζεται µε τρόφιµα για τη διάρκεια της παράστασης.  

 Ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα και γίνεται γνωστό το όνοµα 

του νικητή. 

 Ο «ἄρχων-βασιλεύς» ή ο επώνυµος άρχοντας αναθέτει σε 

χορηγούς τη χρηµατοδότηση των έργων που θα παρουσιαστούν. 

 Ο νικητής στεφανώνεται µε κισσό, το ιερό φυτό του ∆ιονύσου. 

 Ο χορηγός νικητής οικοδοµεί µνηµείο στην «οδό Τριπόδων».  

 Επιλέγονται οι κριτές που θα κρίνουν το κάθε έργο. 

 Το κοινό παρακολουθεί το έργο και επευφηµεί ή αποδοκιµάζει.  
 

3.  Σε ποιον από τους τρεις µεγάλους τραγικούς, Αισχύλο, Σοφοκλή, 

Ευριπίδη, αποδίδονται οι παρακάτω ιδέες; Να σηµειώσετε το όνοµα 

του ποιητή στο αντίστοιχο κενό.  

 Η ποίησή του χαρακτηρίζεται από βαθιά 

θρησκευτικότητα και µεγάλη  φιλοπατρία. 

 Τα θέµατα των έργων του αναφέρονται στα πολιτικά 

και ηθικά προβλήµατα του καιρού του. 

 Οι ήρωες των έργων του, ακόµα και όταν σφάλλουν, 

έχουν κάτι το υψηλό και ευγενικό.  

 ∆ίνει στους ήρωες των έργων του µεγάλες διαστάσεις. 

 Οι ήρωες των έργων του είναι πιο γενναίοι από το µέσο 

άνθρωπο. 

 Οι ήρωες των έργων του είναι άνθρωποι, όπως τους 
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συναντά κανείς στην καθηµερινή ζωή.   

4.  Να συµπληρώσετε τα κενά µε την  πληροφορία που απαιτείται. 

Ο Αισχύλος γεννήθηκε στην ____________ το 525 π.Χ. Πολέµησε 

γενναία κατά των Περσών στον _____________ και στη ____________. 

Εισήγαγε τον ___________ υποκριτή και ελάττωσε την έκταση των 

__________ µερών της τραγωδίας. Επίσης µείωσε τους άνδρες του χορού 

από _____ σε ______.  Πέθανε το 456 π.Χ. στη ________ της ___________. 

 

5.  Να συµπληρώσετε τα κενά µε την  πληροφορία που απαιτείται. 

Ο Ευριπίδης γεννήθηκε στη ________________ το 485 π.Χ. Στις 

καινοτοµίες του ανήκουν οι µεγάλοι ______________στους οποίους 

εκτίθεται η προϊστορία της δράσης. Εισήγαγε τον _____  ___________ 

θεό για τη λύση της δραµατικής πλοκής και έκανε χρήση του 

µηχανήµατος της ___________. Ακόµη περιόρισε την έκταση των 

_______________ και αύξησε τις _______________.  Πέθανε στην 

______________ της __________ το 406 π.Χ.  

 

6.  Να συµπληρώσετε τα κενά µε την  πληροφορία που απαιτείται. 

Ο Σοφοκλής γεννήθηκε στον ________   ___________ της Αθήνας το 496 

π.Χ. ∆ιδάχτηκε µουσική από τον περίφηµο µουσικοδιδάσκαλο 

_______________. Είχε φίλους εξέχουσες προσωπικότητες της εποχής 

του, όπως τον _____________ , τον _______________ και άλλους. 

Έγραψε 123 δράµατα από τα οποία σώθηκαν µόνο _________.  Για την 

παρουσίαση των τραγωδιών του αύξησε τον αριθµό των χορευτών από 

________  σε _______. Παράλληλα µείωσε την έκταση των -

______________ και αύξησε τα ________________ µέρη. ∆ιέσπασε τη 

διδασκαλία µιας συνεχόµενης _________________  µε κοινή υπόθεση σε 

τρεις διαφορετικές τραγωδίες µε ξεχωριστή υπόθεση. Εισήγαγε επίσης 

τη __________________ µε την κατασκευή µεγάλων πινάκων που 

στηρίζονταν στις ___________________. Πέθανε το 406 π.Χ. στην 

Αθήνα.  
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7.  Ποια είναι η πηγή των συµφορών που βρίσκουν το γένος των 

Λαβδακιδών σύµφωνα µε την παράδοση του µύθου; Να σηµειώσετε µε 

Χ τη σωστή απάντηση στο αντίστοιχο τετράγωνο. 

 Το γεγονός ότι ο Οιδίπους σκότωσε τον πατέρα του και 

παντρεύτηκε τη µητέρα του.  

 Η εκστρατεία του Πολυνείκη εναντίον της Θήβας.  

 Η ὕβρις του Λάβδακου  προς τον ∆ιόνυσο και η κατάρα του 

Πέλοπα. 

 Η κατάρα του Οιδίποδα εναντίον των δυο γιων του.  

 Η αυτοτύφλωση του Οιδίποδα και ο απαγχονισµός της Ιοκάστης. 

 

 

8.  Να σηµειώσετε τη σωστή σειρά των προτάσεων που αποδίδουν 

περιληπτικά το µύθο του οίκου των Λαβδακιδών.  

 Ο Λάιος, βασιλιάς της Θήβας, απήγαγε το γιο του Πέλοπα, Χρύσιππο. 

 Ετεοκλής και Πολυνείκης συµφωνούν να βασιλέψουν διαδοχικά 

στη Θήβα ένα χρόνο ο καθένας.  

 Ο Οιδίπους σκότωσε χωρίς να το γνωρίζει τον πατέρα του και 

παντρεύτηκε τη  µητέρα του.  

 Ο Άδραστος, βασιλιάς του Άργους, µαζί µε άλλους πέντε Αργείους 

ηγεµόνες και τον Πολυνείκη εκστρατεύουν εναντίον της Θήβας. 

 Ο Πέλοπας καταριέται το Λάιο.  

 Ο Κρέων ανέλαβε το βασιλικό αξίωµα στη Θήβα. 

 Ο Κάδµος, βασιλιάς της Θήβας, σκότωσε το ιερό φίδι του Άρη. 

 Ο Κρέων εκδίδει διαταγή να µείνει άταφος ο Πολυνείκης.  

 Η Ιοκάστη, σύζυγος του Οιδίποδα, απαγχονίστηκε. 

 Ο Ετεοκλής αρνήθηκε να παραδώσει την εξουσία στον Πολυνείκη. 

 Ο Λάβδακος εµπόδισε τη λατρεία του θεού ∆ιονύσου.  

 Ο Οιδίπους καταριέται τους γιους του να αλληλοσκοτωθούν. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

 

1. Οι ακόλουθες πληροφορίες αναφέρονται σε γεγονότα που αποτελούν 

σταθµούς στη γένεση και εξέλιξη του δράµατος. Να τις κατατάξετε 

σύµφωνα µε τη χρονική ακολουθία που πραγµατοποιήθηκαν.   

 Ο Πεισίστρατος οργανώνει στην Αθήνα λαµπρές γιορτές προς 

τιµήν του ∆ιονύσου. Εκεί διδάσκει δράµα ο Θέσπης. 

 Ο Αρίων από τη Μήθυµνα της Λέσβου παρουσιάζει το διθύραµβο 

µε χορό 50 ανδρών και µε συνοδεία µουσικής. 

 Ο Θέσπης ξεχωρίζει τον πρωτοτραγουδιστή από τον υπόλοιπο 

χορό και τον ταυτίζει µε το πρόσωπο που υποδύεται. 

 Ο ρόλος του χορού περιορίζεται από το διάλογο και την αφήγηση 

που παρεµβάλλονται στο χορικό άσµα.  

 Ο διθύραµβος αρχικά αντλεί τα θέµατά του από τους µύθους του 

∆ιονύσου. 

 Οι άντρες του χορού εµφανίζονται ντυµένοι όχι σαν τράγοι, αλλά 

ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου. 

 Τα µέλη του χορού ανέρχονται σε 15, ενώ εισάγεται και τρίτος 

υποκριτής για να καλύψει τις ανάγκες της δράσης. 

 Ο Φρύνιχος παρουσιάζει στα έργα του και γυναικεία πρόσωπα, 

ενώ εµπνέεται και από ιστορικά γεγονότα. 

 Στα έργα του Αισχύλου εµφανίζονται δυο υποκριτές και ο χορός 

αποτελείται από 12 άνδρες. 

 Για τη λύση της πλοκής του δράµατος επινοείται ο από µηχανής θεός 
και γίνεται χρήση µηχανικών µέσων στην παράσταση (αιώρα).  
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2. Να συµπληρώσετε τα παρακάτω κενά µε τον συντελεστή µιας αρχαίας 

θεατρικής παράστασης ή µε τις αρµοδιότητες που του αντιστοιχούν.  

Συντελεστής Αρµοδιότητες 

ἄρχων βασιλεύς  

  

  εύπορος πολίτης που πλήρωνε τα έξοδα του 

χορού 

 επέλεγε τα έργα που παρουσιάζονταν 

 στη γιορτή των Μεγάλων ∆ιονυσίων 

κριτής   

  

οἱ περὶ τὸν ∆ιόνυσον 

τεχνῖται 

 

  οµάδα χορευτών που είχαν πρωταρχική 

σηµασία για το αρχαίο θέατρο 

 δίδασκε τις χορευτικές κινήσεις στους  

 χορευτές 

αὐλητής   
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ΙΙ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Μ Ε Ρ Ο Σ  Α ΄  

1.  Στίχοι  1 - 17  

1.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Από ποιο µυθολογικό κύκλο αντλεί το υλικό γι�  αυτό το έργο του ο 

Σοφοκλής και ποια είναι η προϊστορία της οικογένειας της Αντιγόνης; 

(βλ. εισαγωγή διδακτικού βιβλίου, σ. 30).  

2.  Ποια στοιχεία από το οικογενειακό δράµα της Αντιγόνης και της 

Ισµήνης υπονοούνται ή δηλώνονται στην ενότητα;  
3.  Η Αντιγόνη ανοίγει την παράσταση µε µια σειρά ερωτήσεων προς την 

Ισµήνη. Ποιο είναι το περιεχόµενο των ερωτήσεων αυτών και ποιο 

σκοπό εξυπηρετούν;  
4.  Να σηµειώσετε ποια σκηνικά εξυπηρετούν την υπόθεση του δράµατος.  
5.  Να σηµειώσετε τις πληροφορίες που µας δίνει το κείµενο για το 

σκηνικό χρόνο, τη συγκεκριµένη ώρα δηλαδή κατά την οποία 

διαδραµατίζεται η σκηνή της συνάντησης των δυο αδελφών (βλ. 

εισαγωγή διδακτικού βιβλίου, σ. 16).  
6.  Ποιοι λόγοι οδηγούν την Αντιγόνη να συναντηθεί µε την αδελφή της πριν 

ακόµα ξηµερώσει και να συζητήσει µαζί της για τις διαταγές του βασιλιά;  

7.  Ποια είναι η ψυχική κατάσταση της Ισµήνης όταν έρχεται να 

συναντήσει την αδελφή της;  

8.  Να καταγράψετε τα συναισθήµατα που, κατά την άποψή σας, 

προκαλεί στους θεατές η πρώτη παρουσία της Αντιγόνης και της 

Ισµήνης πάνω στη σκηνή και να τα αιτιολογήσετε µε τη βοήθεια των 

δεδοµένων του κειµένου.  

9.  Ποια από τις δυο αδελφές πιστεύετε ότι κερδίζει περισσότερο τη 

συµπάθεια του αθηναϊκού κοινού εκείνης της εποχής. Να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας.  
10.  Να περιγράψετε τις σχέσεις των δυο αδελφών, όπως παρουσιάζονται 

στους πρώτους στίχους του προλόγου.  



 29

11.  Να σηµειώσετε µε ποιους εκφραστικούς τρόπους ο ποιητής δηλώνει 

στους εισαγωγικούς στίχους του δράµατος το πάθος του χαρακτήρα, 

την ψυχική ταραχή και την πνευµατική σύγχυση της ηρωίδας του4. 

12.  Να συγκεντρώσετε στοιχεία για την ενδυµατολογία του αρχαίου 

θεάτρου (βλ. εισαγωγή διδακτικού βιβλίου, σσ. 20-21). Με βάση αυτά 

τα στοιχεία να αποδώσετε την εξωτερική εµφάνιση της Αντιγόνης ή της  

Ισµήνης πάνω στη σκηνή µε κείµενο, µε ζωγραφιά ή µε σκίτσο.  

 

1.2. Ερµηνευτικές ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός ανοικτού 

και κλειστού τύπου 

1. Τι επιδιώκει, κατά τη γνώµη σας, ο ποιητής µε τις συνεχείς ερωτήσεις 

της Αντιγόνης; Να σηµειώσετε στο αντίστοιχο τετράγωνο τη σωστή 

απάντηση  και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

α.  Θέλει να καταλάβουν οι θεατές ποιος από τους δυο υποκριτές 

που βγήκαν στη σκηνή ενσαρκώνει το ρόλο της Αντιγόνης.  

 

β.  Προετοιµάζει τους θεατές για τις άσχηµες ειδήσεις που θα 

ακολουθήσουν.  

 

γ.  Φανερώνει το ενδιαφέρον της Αντιγόνης για τις αντιδράσεις 

των Θηβαίων σ' αυτά που συµβαίνουν στην πόλη.  

 

δ.  Αποκαλύπτει την αδυναµία της Ισµήνης να παρακολουθήσει 

τις πολιτικές εξελίξεις στη Θήβα.  

 

ε.  Προετοιµάζει την είσοδο του χορού στη σκηνή.    

στ. Προοικονοµεί τη σύγκρουση µεταξύ της Αντιγόνης και Ισµήνης.   

 

                                            
4  Αξίζει να επισηµανθούν: η γεµάτη πάθος προσφώνηση του πρώτου στίχου, η ανώµαλη 
πλοκή του λόγου (κυρίως στους στίχους 2-3) που οδήγησε πολλούς µελετητές σε 
αµφιβολία για τη γνησιότητα του κειµένου (ο R. D. Dawe, σ. 99, γράφει σχετικά: «∆εν 
βλέπω καµιά λύση και γράφω αυτή τη σηµείωση µόνο για να επισηµάνω ότι οι δυσκολίες 
που θέτει αυτό το πολυσυζητηµένο χωρίο είναι ίσως πολύ πιο αξεπέραστες απ� όσο 
φανταζόµαστε»), οι περιφράσεις, οι πλεονασµοί, το πρωθύστερο (στ. 9), η σύµφυρση 
προτάσεων, η χρήση του δυϊκού αριθµού, η συσσώρευση αρνήσεων και οι παρηχήσεις 
(π.χ. παρήχηση του -τ- στους στίχους 4-5) κ.λπ. Ο Γ. Ανδρεάδης, σ. 50, γράφει γι� αυτούς 
τους στίχους: «Σκεφτείτε, ως ήχο και ως περιεχόµενο, το σφυροκόπηµα των ιάµβων των 
εναρκτηρίων λόγων της (της Αντιγόνης) (στ. 1-10). Επιτίθεται κατά του ∆ιός, του 
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2. Η Ισµήνη δεν εµφανίζεται στη σκηνή µε την ίδια αγωνία που διακα-

τέχει την αδελφή της. Ποια εξήγηση µπορεί να δοθεί στη στάση της; 

Να σηµειώσετε στα αντίστοιχα τετράγωνα τις σωστές απαντήσεις και 

να τις αιτιολογήσετε.  

α. ∆εν είναι πληροφορηµένη, δε γνωρίζει τη διαταγή του Κρέοντα.   

β. Η Ισµήνη πρέπει να παρουσιαστεί διαφορετική από την 

Αντιγόνη. Έτσι εξυπηρετείται η οικονοµία του δράµατος. 

 

γ. Γνωρίζει τις διαταγές του Κρέοντα και έχει ήδη πάρει τις 

αποφάσεις της, γι� αυτό και εµφανίζεται ψύχραιµη µπροστά 

στην Αντιγόνη. 

 

δ. Οι αποφάσεις του Κρέοντα τη βρίσκουν σύµφωνη.   

 
3.  Τι εκφράζουν τα παρακάτω λόγια έτσι όπως τα διατυπώνει η 

Αντιγόνη; Να σηµειώσετε τον αριθµό κάθε αποσπάσµατος στο 

τετράγωνο της στήλης Β στο οποίο αντιστοιχεί και να αιτιολογήσετε 

µια από τις επιλογές σας. 

 Α  Β 

1.  οὐδὲν γὰρ οὔτ�  ἀλγεινὸν οὔτ� ἄτης ἄτερ  ειρωνεία 

 οὔτ� αἰσχρὸν οὔτ� ἄτιµόν ἐσθ� (= ἐστι) (4-5)  περιφρόνηση 

   προειδοποίηση 

2.  .�������������.. ἢ σὲ λανθάνει   θυµό 

 πρὸς τοὺς φίλους στείχοντα   απελπισία 

 τῶν ἐχθρῶν κακά;   (9-10)  απορία 

 
1.3.  Γραµµατικές ασκήσεις 

1.  πόλει, κήρυγµα, στρατηγόν, µῦθος, ἡµέρᾳ, στρατός, νυκτί. Να 

τοποθετήσετε τα ουσιαστικά στην κατάλληλη στήλη του πίνακα που 

ακολουθεί. 

Α΄ κλίση Β΄ κλίση Γ΄ κλίση 

                                                                                                            
Κρέοντος, της πόλεως και είναι έτοιµη να ριχτεί στην Ισµήνη». Βλ. και Καψάλης (1940), 
σσ. 42-43. 
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2.  Να συµπληρώσετε τις πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού 

αριθµού των ουσιαστικών: 

Ενικός αριθµός 

Γεν.      

∆οτ. τῇ ἡµέρᾳ  τῇ χειρί5 τῇ πόλει τῇ νυκτί 

Αιτ.  τὸν στρατηγόν    

Πληθυντικός αριθµός 

Γεν.      

∆οτ.      

Αιτ.      
 

3.  Να συµπληρώσετε τα παραθετικά των επιθέτων και επιρρηµάτων: 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

κοινόν   

ἄτιµον   

ἀρτίως   

 µᾶλλον  
 

4. Α. Να σηµειώσετε Χ στη στήλη «σωστό» ή στη στήλη «λάθος», αν η 

αντίστοιχη πρόταση είναι σωστή ή λαθεµένη. 
Σωστό   Λάθος 

• ἐµοί:  είναι προσ. αντωνυµία α΄ προσώπου  ! ! 

• οὐ:  είναι αναφορική αντωνυµία  ! ! 

• νῦν:  είναι χρονικός σύνδεσµος   ! ! 

• λανθάνει:  είναι  οριστ. ενεστ. του ρ. λανθάνω   ! ! 

• µᾶλλον:  είναι επίρρηµα συγκριτικού βαθµού ! ! 

• δύο:  είναι τακτικό αριθµητικό   ! ! 

• ἡδύς:  είναι αρσενικό επιθέτου γ΄ κλίσης  ! ! 

Β.  Όπου η πρόταση έχει λάθος, να γράψετε εδώ το σωστό: 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

                                            
5  Στο κείµενο ο ποιητικός τύπος χερί.  
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5.  Να γράψετε δίπλα σε κάθε αριθµό της στήλης Α το γράµµα της στήλης 

Β που του αντιστοιχεί. (∆ύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). 

Α                                                               Β 

1. ὁποῖον   α. επίθετο β΄ κλίσης 

2. αἰσχρόν                              β. αναφορική αντωνυµία 

3. τάφου                          γ. οριστική παρατατικού  

4. ἀρτίως   δ. χρονικός ή αιτιολογικός σύνδεσµος 

5. ἐπεί                                    ε. ουσιαστικό β΄ κλίσης 

6. ἔχεις                                στ. δεικτική αντωνυµία  

7. ἐγώ   ζ. οριστική ενεστώτα 

η. επίρρηµα 

     θ. προσωπική αντωνυµία 

 

  

1.4.  Συντακτικές ασκήσεις 

1.  «ἔχεις τι κεἰσήκουσας; ἢ σὲ λανθάνει  
πρὸς τοὺς φίλους στείχοντα τῶν ἐχθρῶν κακά;» (9-10):  
Να γίνει λεπτοµερής συντακτική ανάλυση.  

 

2.  «ἐµοὶ µὲν οὐδεὶς µῦθος, ᾿Αντιγόνη, φίλων 

οὐθ� ἡδὺς οὔτ� ἀλγεινὸς ἵκετ(ο)» (11-12):  

Να εντοπίσετε τους ονοµατικούς οµοιόπτωτους προσδιορισµούς.  

 

3.  «ἐπεὶ δὲ φροῦδός ἐστιν ᾿Αργείων στρατὸς  
ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ� ὑπέρτερον,  
οὔτ� εὐτυχοῦσα µᾶλλον οὔτ� ἀτωµένη» (15-17):  

Να αναγνωριστεί η συντακτική θέση των υπογραµµισµένων λέξεων.  
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4.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε το χαρακτηρισµό της στήλης Β 

που αποδίδει τη συντακτική τους θέση στο κείµενο. (Τρία στοιχεία της 

στήλης Β περισσεύουν).  

Α    Β 

᾿Ισµήνης (1)   αιτιατική της αναφοράς 

Ζεύς (2)   επιρρ. προσδιορισµός χρόνου  

τῶν σῶν (6)   δοτική του χρόνου 

σέ (9)   επιρρ. προσδιορισµός τρόπου 

ἀρτίως (8)   δοτική του οργάνου 

ἡµέρᾳ (14)   αντικείµενο στο λανθάνει 
χερί (14)   υποκείµενο στο τελεῖ 
    γενική κτητική 

    κατηγορηµατικός προσδ. στο κακῶν 

    επιθετ. προσδιορισµός στο κακῶν 

 

 

1.5. Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1.  Να µεταφέρετε στη νέα ελληνική τις παρακάτω φράσεις µε τη σηµασία 

που έχουν στο κείµενο:  

• ἐµοὶ µὲν οὐδεὶς µῦθος ἵκετο (11-12) .................................................................... 

• τῶν σῶν τε κἀµῶν κακῶν (6).................................................................................. 

• οὐδὲν οἶδ� ὑπέρτερον (16) ........................................................................................ 

• ἢ σὲ λανθάνει στείχοντα τῶν ἐχθρῶν κακά (9-10)....................................... 

• ἐπεὶ φροῦδός ἐστιν ᾿Αργείων στρατός (15) ..................................................... 

 

2.  Να βρείτε στο κείµενο τα αντίθετα των λέξεων που δίνονται: ἡδύς,  
ἀτωµένη,  τίµιον,  ἀγνοῶ,  ἡµέρᾳ.  

 

3.  αὐτάδελφος, στρατηγός: Αφού γράψετε τα συνθετικά των λέξεων, να 

σχηµατίσετε οκτώ σύνθετα ουσιαστικά στη νέα ελληνική 

χρησιµοποιώντας δύο φορές το κάθε συνθετικό.  
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4.  Να εντοπίσετε τις λέξεις του κειµένου που έχουν το ίδιο θέµα (απλό ή 

σε σύνθεση) µε τις παρακάτω: πεζός,  πέδιλο,  όψη, οίδηµα, στίχος,  
τέλος,  δηµόσιος.  

 

5.  Να γράψετε από ένα συνώνυµο στην αρχαία ελληνική για τις 

παρακάτω λέξεις:  φηµί, οἶδα,  αἰσχρός.  
 

6.  Από καθένα ρήµα που σας δίνεται να γράψετε δύο παράγωγα στη νέα 

ελληνική: λανθάνω, φασί,  εὐτυχῶ.  
 

7.  Να συµπληρώσετε τα κενά µε παράγωγα ή σύνθετα της λέξης ἀδελφός:  
α) Τα παιδιά των θείων µας είναι για µας: ............................................................ 

β) Ένα φιλανθρωπικό σωµατείο λέγεται και: ...................................................... 

γ) Η ένωση δύο πόλεων µε δεσµούς φιλίας λέγεται: ......................................... 

δ) Ο φονιάς του αδελφού λέγεται: ............................................................................ 

ε) Ο καλός φίλος λέγεται και: ...................................................................................... 

στ) Αυτοί που εργάζονται στην ίδια εργασία: .................................................... 
 

8.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε την απόδοσή τους στη νέα 

ελληνική6 στη στήλη Β. (∆ύο λέξεις της στήλης Β περισσεύουν).  

    Α     Β 

1. κάρα    α. πριν από λίγο - µόλις 

2. οἶδα    β. περιφρονηµένος 

3. ἀρτίως   γ. δυσάρεστος 

4. στείχω   δ. κεφάλι 

5. ἀτῶµαι   ε. γνωρίζω 

6. ἄτιµος     στ. ευχάριστος 

7. ἀλγεινός    ζ. βλέπω  

8. ἡδύς     η. δυστυχώ 

θ. µετά 

ι. έρχοµαι 

                                            
6 Εννοείται µε τη σηµασία που έχουν στο κείµενο (αυτό ισχύει για όλες τις σηµασιολογικές  
ασκήσεις).  
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9.  Να σχηµατίσετε παράγωγα και σύνθετα ρήµατα, ουσιαστικά και 

επίθετα, κάνοντας όλους τους δυνατούς συνδυασµούς µε τις προθέσεις, 

τα θέµατα του ὁρῶ και τις παραγωγικές καταλήξεις που δίνονται:  

διά  ὁρά-ω = ὁρῶ  - η  - (τ)ικός 

κατά   ὄπ-ωπα  - ση  - τρον 

ἐπί  ὄπ-σ-οµαι = ὄψοµαι - ος    

περί  (ε)ἶδ-ον   - της  - µα 

ἐν     - σ(ια)  - τος 

ὑπέρ 

πρό  

ὑπό  
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2.  Στίχοι  18 - 38 

 

2.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Με ποιο τρόπο πήρε το βασιλικό αξίωµα ο Κρέων; Ποια καθήκοντα 

και ποια δύναµη είχε ο βασιλιάς την εποχή στην οποία αναφέρεται το 

δράµα7;  

2.  Ποιες ήταν οι αποφάσεις που πήρε ο Κρέων σχετικά µε την ταφή του 

Ετεοκλή και του Πολυνείκη και πώς εξηγείται ο διαφορετικός τρόπος 

που αντιµετωπίζει τους δυο αδελφούς; Να συµβουλευτείτε και την 

εισαγωγή του βιβλίου σας.  
3.  Ποιο νόηµα νοµίζετε ότι έχει η διαταγή του Κρέοντα να µείνει ο 

Πολυνείκης άταφος; Να συγκρίνετε το σχετικό χωρίο (στ. 26-30) µε 

αποσπάσµατα της Ιλιάδας, Ψ 65-76, και της Οδύσσειας, λ 71-78, και να 

συµπεράνετε ποιες ήταν οι πεποιθήσεις της εποχής εκείνης για την ταφή 

των νεκρών και το χρέος που είχαν οι ζωντανοί προς τους νεκρούς8.  
4.  Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία που απέδιδαν οι Αθηναίοι στην 

τήρηση των νόµων, νοµίζετε ότι οι θεατές θα θεωρούσαν 

δικαιολογηµένη την τιµωρία µε την οποία απειλούσε ο Κρέων τους 

παραβάτες των διαταγών του; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας9.  

5.  Ποιος συγγενικός δεσµός συνδέει την Αντιγόνη και την Ισµήνη µε τον 

Κρέοντα;  Νοµίζετε ότι οι δυο αδελφές θα µπορούσαν να εξαιρεθούν 

από τη βαριά ποινή στην περίπτωση που θα παράκουγαν τις διαταγές 

του; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας.  
6.  Ποια γνώµη εκφράζει η Αντιγόνη για τις διαταγές του Κρέοντα; Να 

επισηµάνετε τα σχετικά χωρία του κειµένου.  
7.  Ποιες θα έπρεπε να είναι, σύµφωνα µε τις προσδοκίες της Αντιγόνης, οι 

αντιδράσεις της Ισµήνης απέναντι στις διαταγές του Κρέοντα; Τι 

περιµένει, κατά τη γνώµη σας, από την αδελφή της;  

                                            
7 Βλέπε και βιβλίο Ιστορίας, Α΄ Λυκείου, έκδοση 1997 σ. 44, «Τα φυλετικά κράτη». 
8 Βλ. και σχόλια διδακτικού βιβλίου, σ. 144. 
9 Βλ. και σχόλια διδακτικού βιβλίου, σ. 144. 
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8.  Η συνάντηση Αντιγόνης και Ισµήνης γίνεται µε πρωτοβουλία της 

πρώτης και σε συνθήκες µυστικότητας. Να εξηγήσετε ποιοι λόγοι 

επέβαλαν αυτές τις προφυλάξεις. Πόσο απαραίτητες ήταν κατά την 

άποψή σας;  
9.  Να αποδώσετε µε λίγα λόγια το ζήτηµα που απασχολεί την Αντιγόνη, 

έτσι όπως το παρουσιάζει η ίδια στην Ισµήνη.  

10.  Ποιες πληροφορίες µας παρέχει το απόσπασµα για τα ταφικά έθιµα και 

τις υποχρεώσεις των ζωντανών απέναντι στους νεκρούς κατά την 

εποχή στην οποία αναφέρεται το δράµα;  
11.  Από όσα λέγονται στη σκηνή προκύπτει έµµεσα η εικόνα την οποία ο 

Κρέων θέλει να προβάλει για τον εαυτό του. Να την αναλύσετε.  

12.  Με ποια διάθεση αποδίδει η Αντιγόνη στον Κρέοντα τον χαρακτη-

ρισµό ἀγαθός στο στίχο 31;    
13.  Να επισηµάνετε δύο σηµεία του κειµένου όπου προβάλλονται στοιχεία 

αρχαϊκής ηθικής10 και να τα αναλύσετε.  

14.  λέγω γὰρ κἀµέ: Να αναλύσετε τη φράση της Αντιγόνης επισηµαίνοντας 

ποια στοιχεία του χαρακτήρα της ηρωίδας αποκαλύπτει11.  

 
 

                                            
10 α)  Η διαταγή (κήρυγµα) του Κρέοντα αντανακλά τον ηθικό κώδικα των ηρωικών 

χρόνων: τοὺς φίλους εὖ ποιεῖν, τοὺς δ' ἐχθροὺς κακῶς, ο οποίος ίσχυε ακόµη και στη 
δηµοκρατική Αθήνα. Το µίσος συνεχιζόταν µάλιστα και µετά θάνατον, πρβλ. στ. 522. 
Επίσης Οδύσσεια, λ, 543 και Σοφοκλή Αἴας, στ. 1372. Βλ. και σχόλιο 25 διδακτικού 
βιβλίου, σ. 144. Για µια εκτενή µελέτη του θέµατος στο έργο του Σοφοκλή, βλ. M. W. 
Blundell.  

β)  Στ. 37-38: Προβάλλεται η αρχαϊκή ηθική αντίληψη, την οποία συναντάµε επίσης στον 
Όµηρο, τον Πίνδαρο, τον Θεόγνι κ.λπ.: αυτός που κατάγεται από αριστοκρατική 
γενιά είναι κάτοχος της ἀρετῆς και πρέπει να το αποδείξει σαν χρέος στους 
προγόνους του. Βλ. και σχόλιο 38 διδακτικού βιβλίου, σ. 144.  

11  Ο R. C. Jebb παρατηρεί ότι ο στίχος αυτός αποτελεί θαυµάσιο υπαινιγµό για το «ήθος» 
της ηρωίδας. Η φράση αυτή δείχνει την αποφασιστικότητά της και είναι µια πρώτη νύξη 
για το σχέδιό της. Είναι σαν να λέει «περιέλαβε και µένα στη διαταγή του, γιατί δεν µε 
ξέρει» ή «αγνοώντας τα φρονήµατά µου και το χαρακτήρα µου, κάνοντας λάθος στους 
υπολογισµούς του». Βλ. και R. C. Jebb (1992), στ. 32, Γ. Καψάλη (1940), σ. 34. ∆. Χ. 
Σεµιτέλου, στ. 32.  
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2.2. Ερµηνευτικές ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός ανοικτού 

και κλειστού τύπου 

1. Ποια αντίδραση περιµένει η Αντιγόνη από την αδελφή της µετά την 

ανακοίνωση της φρικτής είδησης; Να σηµειώσετε «Χ» στα τετράγωνα 

που αντιστοιχούν στις σωστές απαντήσεις και να αιτιολογήσετε τις 

επιλογές σας µε τη βοήθεια του κειµένου. 
 Να προσπαθήσει να αλλάξει τη γνώµη του Κρέοντα. 

 Να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν µαζί τον ενταφιασµό του 

Πολυνείκη. 

 Να ακούσει ψύχραιµα τι έχει να πει ο Κρέων για όλα αυτά. 

 Να προσπαθήσει να την ενθαρρύνει στην πράξη της ταφής. 

  Να παραµείνει εντελώς αδιάφορη.  

 Να προσπαθήσει να αποτρέψει την ίδια (την Αντιγόνη) από την 

παράνοµη πράξη.  

 

 

2.  Να ενώσετε τους αριθµούς µε τα γράµµατα. (∆ύο στοιχεία της στήλης Β 

περισσεύουν):  

Α     Β 

1.  τῷ κασιγνήτῳ ... τὸν µὲν ... τὸν δέ  α. περίφραση 

2.  προτίσας ἔχει    β. πλεονασµός 

3.  δίκῃ δικαίᾳ    γ. σχήµα καθ� όλον και µέρος 

4.  ἐᾶν δ� ἄκλαυτον, ἄταφον,  δ. ειρωνεία 

οἰωνοῖς γλυκὺν θησαυρόν  ε. υπερβολή 

5.  τὸν ἀγαθὸν Κρέοντα            στ. παροµοίωση  

6.  εὐγενής - κακή   ζ. αντίθεση 

      η. ασύνδετο 
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2.3. Γραµµατικές ασκήσεις  

1.  Να γράψετε τα επόµενα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου 

αριθµού: 

Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός 

 τῶν πυλῶν 

τοῦ τάφου  

τὸν θησαυρόν  

 τοῖς νεκροῖς 

τῇ πόλει  

 

2.  Στον παρακάτω πίνακα να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των 

ουσιαστικών: ὁ νόµος, ἡ χάρις, τὸ πρᾶγµα, τὸ ἔπος, ἡ δίκη. 
Ενικός αριθµός 

Γεν.      

∆οτ.      

Αιτ.      

Πληθυντικός αριθµός 

Γεν.      

∆οτ.      

Αιτ.      

 

3.   λέγουσι, ἔχει, ἄγειν: Να γράψετε το β΄ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο 

σε όλες τις εγκλίσεις του αορίστου β΄. 

Αόριστος β΄  

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 
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4.  Στον παρακάτω πίνακα να συµπληρώσετε τα παραθετικά των 

επιθέτων (στο γένος που βρίσκονται στο κείµενο) και επιρρηµάτων: 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

ἀθλίως   

καλῶς   

σαφῆ   

εὐγενής   

ἔντιµον   

 

 

5.  Να τοποθετήσετε τα ρήµατα των προτάσεων στη σωστή θέση του 

πίνακα και να συµπληρώσετε τους άλλους χρόνους της οριστικής (στο 

πρόσωπο και αριθµό που βρίσκονται): 

α)  καί σ� (= σε) ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν τοῦδ� οὕνεκα (= ἕνεκα τούτου) 
ἐξέπεµπον (18-19) 

β)  ὡς λέγουσι (23)  

γ)  οὕτως ἔχει σοι ταῦτα (37) 

Ενεστώτας    

Παρατατικός    

Μέλλων    

Αόριστος    

Παρακείµενος    

Υπερσυντέλικος    
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6.  Να κάνετε γραµµατική αναγνώριση των λέξεων της στήλης Α 

συνδέοντάς τες µε τα στοιχεία της στήλης Β που τους αντιστοιχούν. 

(Τρία στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). 

Α     Β 

1. λέγουσι    α. ερωτηµατική αντωνυµία  

2. τί     β. οριστική ενεστώτα 

3. κατά    γ. επίρρηµα 

4. ἔκρυψε    δ. απαρέµφατο ενεστώτα 

5. ἀθλίως    ε. ουσιαστικό γ΄ κλίσης 

6. ἔχειν    στ. απαρέµφατο µέλλοντα 

7. πόλει    ζ. οριστική αορίστου  

8. ἄταφον    η. επίθετο β΄ κλίσης  

θ. αόριστη αντωνυµία  

      ι. ουσιαστικό β΄ κλίσης

      ια. πρόθεση 

 

 

2.4. Συντακτικές ασκήσεις  

1.  ᾿Ετεοκλέα µέν, ὡς λέγουσι, σὺν δίκῃ  
χρησθεὶς δικαίᾳ καὶ νόµῳ κατὰ χθονὸς 
ἔκρυψε τοῖς ἔνερθεν ἔντιµον νεκροῖς (23-25)  

......................................οἰωνοῖς γλυκὺν  
θησαυρὸν εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς (29-30) 

ἀλλ� ὃς ἂν τούτων τι δρᾷ,  
φόνον προκεῖσθαι δηµόλευστον ἐν πόλει (35-36):  
Να υπογραµµίσετε τους εµπρόθετους προσδιορισµούς στους παραπάνω 

στίχους και να γράψετε ποια επιρρηµατική σχέση δηλώνουν.  
 

2.  ����������καὶ δείξεις τάχα   
εἴτ� εὐγενὴς πέφυκας εἴτ� ἐσθλῶν κακή (37-38):  
Να χαρακτηρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση ως προς το είδος και τη 

συντακτική της θέση.  
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3.  τοιαῦτά φασι τὸν ἀγαθὸν  Κρέοντα  σοὶ   
κἀµοί, λέγω γὰρ κἀµέ, κηρύξαντ� ἔχειν (31-32):  

Να αναγνωριστεί η συντακτική θέση των υπογραµµισµένων λέξεων. 

 

4.  καὶ δεῦρο νεῖσθαι ταῦτα τοῖσι µὴ εἰδόσιν 
σαφῆ προκηρύξοντα.......................................... (33-34):  

Α. Το επίθετο σαφῆ είναι:  
α) επιθετικός προσδιορισµός στο ταῦτα 

β) κατηγορηµατικός προσδιορισµός στο ταῦτα 

γ) αντικείµενο της µετοχής προκηρύξοντα 

δ) προληπτικό κατηγορούµενο στο ταῦτα 
Β. Η µετοχή προκηρύξοντα είναι:  

α) κατηγορηµατική 

β) τελική 

γ) χρονική 

Να επιλέξετε το σωστό και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  
 

 

2.5. Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1.  Να µεταφέρετε στη νέα ελληνική τις παρακάτω φράσεις µε τη σηµασία 

που έχουν στο κείµενο:  

• σὺν δίκῃ χρησθεὶς δικαίᾳ (23-24) ........................................................................ 

• δηλοῖς τι καλχαίνουσ� ἔπος (20) ........................................................................... 

• Ἐτεοκλέα µὲν ... ἔκρυψε κατὰ χθονός (24-25) ................................................. 

• φόνον δηµόλευστον ἐν πόλει (36) ........................................................................ 

• ἄγω τὸ πρᾶγµα οὐχ ὡς παρ� οὐδέν (34-35) ...................................................... 
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2.  Να σηµειώσετε µε Χ όποιες από τις παρακάτω λέξεις είναι παράγωγες 

(απλές ή σύνθετες) από το φηµί και να σχηµατίσετε µε καθεµιά 

σύντοµη πρόταση στη νέα ελληνική:  

φάση καταφατικός φήµη 

φανερός φατρία αφασία 

άφατος περίφηµος φάντασµα 

φανταστικός φάσµα αντιφατικός 

 

 

3.  Να συνδέσετε τις λέξεις και συνεκφορές της στήλης Α µε την απόδοσή 

τους στη νέα ελληνική στη στήλη Β (δύο στοιχεία της στήλης Β 

περισσεύουν).  

    Α     Β 

1. δηµόλευστος φόνος α. θάνατος του λαού 

2. τάχα   β. σκέφτοµαι γεµάτος ταραχή  

3. προτίω   γ. προτάσσω 

4. κωκύω   δ. θάνατος µε δηµόσιο λιθοβολισµό 

5. νέοµαι   ε. τιµώ περισσότερο 

6. καλχαίνω    στ. έρχοµαι 

    ζ. θρηνώ 

η. γρήγορα 

 

 

4.  Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Β µε το συνώνυµό της στη στήλη Α 

και το αντίθετό της στη στήλη  Γ.  

     Α       Β      Γ 

 γιγνώσκω  φηµί   ἀγνοῶ  

 λέγω   κωκύω   κωλύω  

 ὀδύροµαι   ἐῶ   σιωπῶ 

 ἐπιτρέπω   οἶδα   γελῶ 
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5.  Να συµπληρώσετε τα κενά µε παράγωγα των ρηµάτων που δίνονται 

(απλά ή σύνθετα):  

• βιβρώσκω:  
α) Τα πιο αδύναµα ζώα του δάσους γίνονται .............................  

των .................................. ζώων και των αρπακτικών πουλιών. 

• δρῶ:  
α) Αυτό το φάρµακο είναι ..................................   

β) Λίγοι άνθρωποι είναι ..................................  

γ) Παραστάσεις αρχαίου .................................. παρουσιάζονται  

κάθε καλοκαίρι στην Επίδαυρο. 

δ) Στη φυσική γίνεται λόγος για τη δύναµη της ..................................  

ε) Οι πυρηνικοί .................................. είναι επικίνδυνοι γιατί  

η λειτουργία τους δεν είναι πάντα ελεγχόµενη. 

στ) Οι .................................. του τσιγάρου στην ανθρώπινη υγεία  

είναι καταστροφικές.  

ζ) Το τέλος του αγώνα ήταν .................................. 

η) Τα ανθρώπινα .................................. γίνονται πολλές φορές  

αντικείµενο εκµετάλλευσης από τα τηλεοπτικά κανάλια. 
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3.  Στίχοι 39 - 68 

 

3.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Πώς αντιδρά η Ισµήνη στην πρόταση της Αντιγόνης να θάψουν τον 

Πολυνείκη παραβαίνοντας τη διαταγή του Κρέοντα;  
2.  Να αποδώσετε ελεύθερα το διάλογο µεταξύ Ισµήνης και Αντιγόνης από 

το στίχο 39 έως το στίχο 68.  
3.  Με ποια επιχειρήµατα προσπαθεί η Ισµήνη να αποτρέψει την Αντιγόνη 

από την εκτέλεση του έργου που έχει σχεδιάσει;  
4.  Η Ισµήνη αντιµετωπίζει µε φόβο και ταραχή την αποφασιστικότητα 

της αδελφής της να θάψει τον Πολυνείκη. Να επισηµάνετε και να 

εξηγήσετε τις αντιδράσεις της µε συγκεκριµένα χωρία του κειµένου.  
5.  Έχοντας υπόψη σας τη θέση και τον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας 

εκείνη την εποχή, ποια πιστεύετε πως θα ήταν για τους πολίτες της 

Θήβας η αναµενόµενη στάση της Αντιγόνης και της Ισµήνης απέναντι 

στις διαταγές του Κρέοντα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
6.  Να αναφέρετε σύντοµα την ιστορία του οίκου των Λαβδακιδών, όπως 

αυτή ήταν γνωστή την εποχή που ανεβαίνει στη σκηνή αυτή η 

τραγωδία του Σοφοκλή12. Ποια στοιχεία από αυτήν εντοπίζετε στην 

ενότητα;  
7.  Η Αντιγόνη υποστηρίζει ότι, αν δε θάψει τον αδελφό της, θα 

καταστραφεί (46). Να εξηγήσετε τι  εννοεί µ� αυτά της τα λόγια13.  
8.  Ποια στάση δηλώνει πως θα τηρήσει η Ισµήνη απέναντι στις διαταγές 

του Κρέοντα και πώς τη δικαιολογεί;  
9.  Να συγκρίνετε τη στάση που διαµορφώνουν οι δυο αδελφές απέναντι 

στις διαταγές του Κρέοντα και τη συµπεριφορά τους απέναντι στο 

                                                           
12  Βλ. εισαγωγή διδακτικού βιβλίου, σ. 30. 
13  Η Αντιγόνη υπακούει στην παραδοσιακή (αρχαϊκή) ηθική, στην οποία η τιµή κατέχει 

την πρώτη θέση. Η τιµή όµως αντανακλάται στη γνώµη των άλλων µελών της κοινωνίας 
και αυτό ακριβώς υπογραµµίζει η Αντιγόνη µε τη φράση οὐ γὰρ ... ἁλώσοµαι. Αναφορά 
στο χρέος των συγγενών απέναντι στους νεκρούς τους. 
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νεκρό και άταφο αδελφό τους. Ποια, κατά τη γνώµη σας, είναι σωστή; 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
10.  Ανάµεσα στις δυο αδελφές, ενώ αρχικά φαίνεται ότι επικρατούν 

αισθήµατα αγάπης και τρυφερότητας, διαµορφώνεται κλίµα έντασης 

που οδηγεί σε σύγκρουση. Να επισηµάνετε ποιες αξίες καθορίζουν τις 

επιλογές τους.  
11.  Πώς σκιαγραφείται η θέση της γυναίκας στην κοινωνία της Θήβας, αν 

συµπεράνει κανείς από τη στάση που κρατά η Ισµήνη απέναντι στις 

διαταγές του Κρέοντα; Να αντλήσετε στοιχεία από το κείµενο για να 

τεκµηριώσετε την απάντησή σας.  

12.  Όσοι από τους µαθητές ή τις µαθήτριες επιθυµείτε, να ερµηνεύσετε στην 

τάξη µικρό µέρος από το ρόλο της Ισµήνης (49-68) από το πρωτότυπο 

κείµενο ή από µετάφρασή του στα νέα ελληνικά. Να ζητήσετε από τους 

συµµαθητές ή τις συµµαθήτριές σας να σας δώσουν οδηγίες:  

α) για τις παύσεις, τις εντάσεις και το χρωµατισµό της φωνής στα 

διάφορα σηµεία του κειµένου, 

β) για το πώς να σταθείτε και να κινηθείτε πάνω στη «σκηνή» και 

µπροστά στο «κοινό» σας.  
 

 

3.2. Ερµηνευτικές ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός κλειστού 

και ανοικτού τύπου  

1.  Α. Να σηµειώσετε Χ στη σωστή απάντηση.  

ἀράξας αὐτὸς ὄψεις αὐτουργῷ χερί (52). Ο Σοφοκλής αναφέρεται:  

  

α)  στον Κρέοντα     !  

β)  στον Οιδίποδα     !  

γ)  στον Ετεοκλή     !  

δ)  στον Πολυνείκη     !  

Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας σύµφωνα µε το κείµενο.  
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2.  Να σηµειώσετε Χ στη σωστή απάντηση.  

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι (54). Ο Σοφοκλής αναφέρεται:  

  

α)  στην Ισµήνη      !  

β)  στην Ιοκάστη      !  

γ)  στον Κρέοντα      !  

δ)  στον Οιδίποδα      !  

ε)  στον Πολυνείκη      !  

 

3.  Πώς εξηγείται το γεγονός ότι η Ισµήνη δεν έχει ούτε τη θέληση ούτε την 

αποφασιστικότητα της Αντιγόνης να παραβεί τις διαταγές του 

Κρέοντα και να θάψει τον αδελφό της; 

Α. Από τις επόµενες εξηγήσεις να επιλέξετε τις σωστές, βάζοντας σε 

κύκλο το γράµµα που τους αντιστοιχεί:  
α) ∆εν ενθουσιάζεται µε την ιδέα ότι θα προσφέρει τιµές σ� αυτόν 

που υπήρξε εχθρός της πόλης. 

β) Έχει εµπιστοσύνη στον Κρέοντα και συµφωνεί µε την απόφασή 

του.  

γ) Θεωρεί ότι από τη θέση της ως γυναίκα δεν πρέπει να 

εναντιώνεται στους άνδρες και µάλιστα σ� αυτόν που κρατά την 

εξουσία της πόλης. 

δ) Θέλει να αποφύγει αυτό το καθήκον και βρίσκει δικαιολογία 

στην απαγόρευση του Κρέοντα.   

ε) Φοβάται µήπως παραβαίνοντας τις διαταγές του Κρέοντα βρει 

και η ίδια ατιµωτικό θάνατο. 

Β. Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας µε χωρία του κειµένου. 

(Υπάρχουν δυο σωστές απαντήσεις). 
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3.3. Γραµµατικές ασκήσεις 

1.  Να κατατάξετε κατά κλίση όλα τα ουσιαστικά της ενότητας και να 

κλίνετε τα συγκοπτόµενα της γ΄ κλίσης στον ενικό και πληθυντικό 

αριθµό. 

 

2. Να συµπληρώσετε τις πτώσεις που ζητούνται στα παρακάτω ουσια-

στικά: 

ὁ νεκρός τῷ τοῖς 

ἡ ὄψις τὴν τῶν 

ὁ βίος τὸν τοὺς 

ἡ ἡµέρα τῆς τῶν 

ἡ ψῆφος τῇ τῶν 

ὁ τύραννος τῷ τοῖς 

τὸ κράτος τοῦ τῶν 

τὸ τέλος τῷ τὰ 

 

3.  α) φρόνησον, ὦ κασιγνήτη (49) 

β) νῦν δ� αὖ (...) σκόπει (58) 

Να µετατρέψετε τις προστακτικές διαδοχικά σε οριστική, υποτακτική 

και ευκτική του ίδιου χρόνου. 

 

4.  Να συµπληρώσετε τα άλλα γένη των επιθέτων στην ίδια πτώση και 

αριθµό: 

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

ἀπεχθής   

κοινόν   

 σχετλία  

  περισσά 

  ἀπόρρητον 
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5. Να κάνετε γραµµατική αναγνώριση των λέξεων της Α στήλης 

συνδέοντάς τες µε τα στοιχεία της Β στήλης που τους αντιστοιχούν. 

(Τρία στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). 

Α    Β 

1. λύουσα   α. απαρέµφατο ενεστώτα 

2. θάπτειν   β. µετοχή ενεστώτα 

3. σόν    γ. µετοχή αορίστου  

4. θέλῃς   δ. οριστική αντωνυµία

 5.    µέν    ε. πρόθεση 

6. ὑπό    στ. χρονικό επίρρηµα 

7. ἔπειτα    ζ. υποτακτική ενεστώτα 

8. τοῦτο   η. δεικτική αντωνυµία 

θ. χρονικός σύνδεσµος 

            ι. αντιθετικός σύνδεσµος 

            ια. κτητική αντωνυµία 

 

 

3.4. Συντακτικές ασκήσεις 

1.  εἰ ξυµπονήσεις καὶ ξυνεργάσῃ σκόπει (41) 

......................................εἰ νόµου βίᾳ  
ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιµεν (59-60):  

Να αναγνωρίσετε τις προτάσεις και να κάνετε λεπτοµερή συντακτική 

ανάλυση.  

 

2.  οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ� ἁλώσοµαι (46) 

ὦ σχετλία, Κρέοντος ἀντειρηκότος νοεῖς; (θάπτειν ἀδελφόν) (47) 

ἐγὼ µὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονός   
ξύγγνοιαν ἴσχειν ................................... 
τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσοµαι (65-67):  
Να χαρακτηρίσετε τις µετοχές και να δικαιολογήσετε την πτώση τους.  
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3.  .....................................................πατὴρ  
..................................................ἀπώλετο  
πρὸς αὐτοφώρων ἀµπλακηµάτων διπλᾶς  
ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί (49-52):  

Να χαρακτηρίσετε τους ονοµατικούς οµοιόπτωτους προσδιορισµούς 

και να γράψετε τις λέξεις τις οποίες προσδιορίζουν.    

 

 

3.5. Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1.  Να µεταφέρετε στη νέα ελληνική τις παρακάτω φράσεις και προτάσεις 

µε τη σηµασία που έχουν στο κείµενο:  

• τί δ� ἂν ἐγὼ προσθείµην πλέον; (39-40) ............................................................. 

• ποῖ γνώµης ποτ� εἶ; (42)............................................................................................. 

• ἀπεχθὴς δυσκλεής τ� ἀπώλετο (50)....................................................................... 

• φρόνησον, ὦ κασιγνήτη (49) .................................................................................. 

• οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα (68)........................................................................................ 

 

2.  νοῶ: Να γράψετε στη νέα ελληνική πέντε λέξεις µε το ίδιο θέµα και να 

σχηµατίσετε µε αυτές προτάσεις.  

 

3.  ταλαίφρων: Να σχηµατίσετε τις σύνθετες λέξεις όπως στο παράδειγµα 

και να γράψετε τη σηµασία τους.  

τάλας  +  φρήν  =  ταλαίφρων 

ἀ  +  φρήν  =  .................. 

ἔχω  +  φρήν  =  .................. 

παρά +  φρήν  =  .................. 

 

4.  βιάζοµαι, τέλος, κράτος: Ποια είναι η σηµασία των λέξεων στην 

αρχαία και τη νέα ελληνική; Να παρατηρήσετε αν στη νέα ελληνική 

έχουν προστεθεί και άλλες σηµασίες.  
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5.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τη µεταφορά τους στη νέα 

ελληνική στη στήλη Β γράφοντας δίπλα από τους αριθµούς το γράµµα 

που αντιστοιχεί. (Ένα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει).  

    Α     Β 

1. σκοπῶ   α. απαγορευµένος 

2. ἅπτω    β. άθλιος 

3. ἀπόρρητος   γ. σηκώνω το νεκρό 

4. σχέτλιος   δ. δένω 

5. κουφίζω   ε. εξετάζω 

6. ἀράττω   στ. ανακουφίζω 

7. λωβῶµαι   ζ. κτυπώ 

8. ξύγγνοιαν ἴσχω  η. βλάπτω 

θ. συγχωρώ 

 

 

6.  Να συνδέσετε µεταξύ τους τις αντίθετες λέξεις στις στήλες Α και Β. 

(Ένα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει).  

    Α     Β 

1. λωβῶµαι   α. δυσκλεής 

2. εὐκλεής   β. ἐῶ 

3. εἴργω    γ. ὠφελῶ 

4. βιῶ    δ. ἄριστα 

5. κάκιστα   ε. ἀγαπητός 

6. ἀπεχθής   στ. σῴζω 

7. ἀπόλλυµι   ζ. τελευτῶ 

 η. εὐτυχής 
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7.  Α. Να σχηµατίσετε  τα σύνθετα ρήµατα και να γράψετε ένα παράγωγο 

ουσιαστικό στη νέα ελληνική για καθένα από αυτά:  

ἐπί + νοῶ    =  ........................................... 

κατά + νοῶ   =  ...........................................  

παρά + νοῶ   =  ........................................... 

σύν + πονῶ   =  ...........................................  

πρό + πονῶ   = ........................................... 

κατά + πονῶ  = ........................................... 

Β. Να σχηµατίσετε ονοµατικά σύνολα µε επίθετα που συνοδεύουν τα 

ουσιαστικά που γράψατε (ένα για κάθε ουσιαστικό).  
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4.  Στίχοι 69 - 99 

 

4.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Στο διάλογο της Ισµήνης µε την Αντιγόνη να επισηµάνετε τις δηλώσεις 

της Αντιγόνης που φανερώνουν την αποφασιστικότητά της για το έργο 

που σκοπεύει να εκτελέσει.  
2.  Να αποδώσετε µε δικά σας λόγια τα βασικότερα σηµεία του διαλόγου 

της Αντιγόνης µε την Ισµήνη.  
3.  Με ποια επιχειρήµατα υποστηρίζει η Αντιγόνη (στ. 69-85) την 

απόφασή της να θάψει τον αδελφό της;  
4.  Να επισηµάνετε τις αντιδράσεις της Αντιγόνης απέναντι στην Ισµήνη, 

όταν πληροφορείται πως η αδελφή της δε θα τολµήσει να παρακούσει 

τις εντολές του Κρέοντα. Να διακρίνετε τις αντιδράσεις αυτές σε 

εξωτερικές (όσες αφορούν τη συµπεριφορά της) και σε εσωτερικές 

(όσες αφορούν τα συναισθήµατά της).  
5.  Ποια στοιχεία του χαρακτήρα της Αντιγόνης προβάλλονται στην 

ενότητα; Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας αναφέροντας 

συγκεκριµένα χωρία.  
6.  Πώς κρίνετε τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει την αδελφή της η 

Αντιγόνη; Θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι µε τον ίδιο τρόπο 

συµπεριφέρεται και η Ισµήνη απέναντί της; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας.  
7.  Η Αντιγόνη προκαλεί την Ισµήνη να µην κρατήσει κρυφή την ταφή 

που σχεδιάζει για τον Πολυνείκη. Πώς εξηγείτε αυτή την επιµονή της, 

τη στιγµή µάλιστα που γνωρίζει ότι, αν αποκαλυφθεί η πράξη της, θα 

ανατραπεί το σχέδιό της και την περιµένει ο θάνατος;   
8.  θερµὴν ἐπὶ ψυχροῖσι καρδίαν ἔχεις (88): Να προσδιορίσετε το γεγονός, 

το πρόσωπο ή την κατάσταση στην οποία αναφέρεται µε το σχόλιό της 

η Ισµήνη µε τα επίθετα θερµήν και ψυχροῖσι. Ποιο λογοτεχνικό σχήµα 

χρησιµοποιεί εδώ ο Σοφοκλής και τι επιτυγχάνει µ� αυτό;  
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9.  Η αντίθεση µεταξύ Αντιγόνης και Ισµήνης έχει ως αφετηρία τις αρχές 

και ηθικές δεσµεύσεις που ακολουθεί η καθεµία. Να προσδιορίσετε 

αυτές τις αρχές και να περιγράψετε τη σύγκρουση που δηµιουργείται:  

α) µε ανάπτυξη γραπτού κειµένου ή 

β) µε εικαστική σύνθεση ή κατασκευή: Μπορείτε όσοι θέλετε να 

αποδώσετε αυτή τη σύγκρουση στα πρόσωπα της Αντιγόνης και της 

Ισµήνης µε ζωγραφιά, µε σκίτσο, µε τη µέθοδο του «κολάζ» ή µε την 

κατασκευή µιας µάσκας αρχαίου θεάτρου για καθεµιά από τις δύο 

αδελφές.  
10.  Με ποια δικαιολογία αποκρούει η Ισµήνη την κατηγορία ότι µε την 

άρνησή της να συµµετάσχει στην ταφή του Πολυνείκη προσβάλλει τους 

νόµους των θεών (78-79); Σας πείθει η απάντησή της; Να 

δικαιολογήσετε την άποψή σας.  

11. Στον πρόλογο του δράµατος ο Σοφοκλής παρουσιάζει δυο χαρακτήρες. 

Να επισηµάνετε:  

α) ό,τι  κοινό συνδέει την Αντιγόνη µε την Ισµήνη και  

β) εκείνα τα στοιχεία του χαρακτήρα τους που τις οδηγούν σε 

σύγκρουση.  

12.  Κρίνοντας από τις σκέψεις και τις αντιδράσεις των δυο ηρωίδων ποια 

πιστεύετε ότι ευθύς εξαρχής κερδίζει τη συµπάθεια των θεατών που 

παρακολουθούν την παράσταση; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
13.  Να παρακολουθήσετε τα συναισθήµατα της Αντιγόνης απέναντι στην 

αδελφή της σε όλο τον πρόλογο και να δικαιολογήσετε τις αλλαγές που 

παρατηρούνται, καθώς η δράση εξελίσσεται.  
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4.2. Ερµηνευτική ερώτηση συνδυασµού ανοικτού και κλειστού τύπου 

1.  Α. Να δηλώσετε αν το περιεχόµενο των προτάσεων είναι σωστό ή 

λαθεµένο, βάζοντας Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο.  

Η Αντιγόνη:  

Σωστό  Λάθος 

α) Αδιαφορεί για το θάνατο.     ! ! 

β) Έµµεσα επιδοκιµάζει τις απόψεις της Ισµήνης.  ! ! 

γ) Μένει πιστή στους νόµους των θεών.    ! ! 

δ) Αποφεύγει να κρίνει τις αποφάσεις του Κρέοντα. ! ! 

ε) Επιθυµεί να µείνει κρυφό το σχέδιό της.   ! ! 

στ) Περιφρονεί τις απόψεις της Ισµήνης.    ! ! 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας στις σωστές προτάσεις µε χωρία 

του κειµένου.  

 

4.3. Γραµµατικές ασκήσεις  

1.  Να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο των εγκλίσεων των χρόνων που 

ζητούνται: 

 Οριστική 

Ενεστώτα 

Προστακτική 

Ενεστώτα 

Ευκτική  

Αορ. α΄- β΄ 

Προστακτική 

Παρακειµένου 

κελεύσαιµι     

ποιοῦµαι     

ἔσῃ     

πορεύσοµαι     

λέξεις    
 

 

πείσοµαι     
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2.  Να συµπληρωθούν τα άλλα γένη των αντωνυµιών στην ίδια πτώση και 

αριθµό. 
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

  ὁποῖα 

αὐτοῦ   

  τοσοῦτον 

οἷς   

  τάδε 

ὅν   
 

3.  ἐµοῦ, ἐγώ, σοι, σύ, µε: Να τοποθετήσετε τους τύπους των προσωπικών 

αντωνυµιών στον παρακάτω πίνακα και να συµπληρώσετε τα κενά. Να 

γραφούν και οι δεύτεροι τύποι, όπου υπάρχουν.  
 Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός 
 α΄ πρόσ. β΄ πρόσ. γ΄ πρόσ. α΄ πρόσ. β΄ πρόσ. γ΄ πρόσ. 

Ονοµ.       

Γεν.       

∆οτ.       

Αιτ.       
 

4.  τοῦτο, ὅς, τάδε: Να κλιθούν στα τρία γένη. 
 

5. Α. Σηµειώστε Χ στη στήλη «σωστό» ή στη στήλη «λάθος», αν η 

αντίστοιχη πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη: 
Σωστό  Λάθος 

• ποιούσῃ: είναι µτχ. ενεστ. του ρ. ποιῶ   ! ! 

• µέν: είναι διαζευκτικός σύνδεσµος   ! ! 

• ὀρθῶς:  είναι επίρρηµα συγκριτικού βαθµού  ! ! 

• παθεῖν:  είναι απαρέµφατο αορίστου β΄  του  πάσχω ! ! 

• ὥστε:  είναι συµπερασµατικός σύνδεσµος  ! ! 

• δίκη:  είναι ουσιαστικό β΄ κλίσης   ! ! 

• δυσβουλίαν: είναι ουσιαστικό α΄ κλίσης  ! ! 

Β. Να γράψετε εδώ τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση που 

χαρακτηρίσατε λανθασµένη. 
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6. Να συµπληρώσετε τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων και 

επιρρηµάτων: 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

ἡδέως   

καλόν   

ὅσια   

  
 

φιλτάτῳ 

θερµήν   

  µάλιστα 

δεινόν   

καλῶς   

 

7.  κελεύσαιµι, θέλοις: Να γίνει χρονική αντικατάσταση.   

 

 

4.4. Συντακτικές ασκήσεις 

1.  οὔτ� ἂν κελεύσαιµ� οὔτ� ἄν, εἰ θέλοις ἔτι  
πράσσειν, ἐµοῦ γ� ἂν ἡδέως δρῴης µέτα (69-70):  
Να αναγνωρίσετε τις προτάσεις και να χαρακτηρίσετε τον υποθετικό 

λόγο.  

 

2.  Ποια συντακτική θέση έχουν οι δοτικές στους στίχους που 

ακολουθούν; 

ἀλλ� ἴσθ� ὁποῖα σοι δοκεῖ (71) 

..................................ἐγὼ δὲ δὴ τάφον  
χώσουσ� ἀδελφῷ φιλτάτῳ πορεύσοµαι (80-81) 

ἀλλ� οὖν προµηνύσῃς γε τοῦτο µηδενί (84) 

ἐὰν µὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε (87) 

ἀλλ� οἶδ� ἀρέσκουσ� οἷς µάλισθ� ἁδεῖν µε χρή (89) 

ἐχθρὰ δὲ τῷ θανόντι προσκείσῃ δίκῃ (94) 
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3. α)  Να χαρακτηρίσετε τη συντακτική θέση των επιθέτων στους ακόλου-

θους  στίχους. 

θερµὴν ἐπὶ ψυχροῖσι καρδίαν ἔχεις (88) 

ἀλλ� εἰ δοκεῖ σοι, στεῖχε· τοῦτο δ� ἴσθ�, ὅτι  
ἄνους µὲν ἔρχῃ, τοῖς φίλοις δ� ὀρθῶς φίλη (98-99) 

β) Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις και να τις χαρακτη-

ρίσετε.  

 
4.  Να συµπληρώσετε τα κενά, ώστε να χαρακτηρίζεται η συντακτική θέση 

που έχουν στο κείµενο οι λέξεις που δίνονται:   

κεῖνον (71):  είναι ......................... στο θάψω 

ὅσια (74):   είναι ......................... στο πανουργήσασα 

ἀρέσκειν (75):  είναι ......................... στο δεῖ 
ἀµήχανος (79):  είναι ......................... στο υποκείµενο του ἔφυν 

θηρᾶν (92):   είναι ......................... στο.........................  

ἐχθρά (94):   είναι ......................... στο ......................... 

 

 

4.5. Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1.  Να µεταφέρετε στη νέα ελληνική τις παρακάτω φράσεις και προτάσεις 

µε τη σηµασία που έχουν στο κείµενο:  

• οὔτ� ἂν µετ� ἐµοῦ γε δρῴης ἂν ἡδέως (70) ......................................................... 

• ὅσια πανουργήσασα (74) ......................................................................................... 

• τὸν σὸν ἐξόρθου πότµον (83) ................................................................................. 

• πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ (86) ............................................................................................. 

• τὰ τῶν θεῶν ἔντιµα (77)............................................................................................ 

• ἀλλ� ἀµηχάνων ἐρᾷς (90) .......................................................................................... 

• ἐχθρὰ προσκείσῃ τῷ θανόντι (94)........................................................................ 

 

2.  Να γράψετε στη νέα ελληνική ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις 

παρακάτω λέξεις: στείχω,  δρῶ, ἐρῶ,  θηρῶ,  πάσχω,  ἄνους.  
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3.  Να συνδέσετε τις λέξεις ή φράσεις της στήλης Α µε την απόδοσή τους 

στη νέα ελληνική στη στήλη Β. (Μια λέξη της στήλης Β δε θα χρησιµο-

ποιηθεί).  

    Α     Β 

1. θηρῶ    α. είµαι δυνατός 

2. στείχω    β. περιφρονώ 

3. σθένω    γ. κρύβω 

4. ἁνδάνω    δ. λέω φανερά 

5. ἄτιµα ποιοῦµαι   ε. κυνηγώ 

6. δρῶ µετά τινος     στ. φοβούµαι 

7. κεύθω    ζ. προχωρώ 

8. καταυδῶ    η. αρέσω 

9. προταρβῶ    θ. συνεργάζοµαι 

10. ἐῶ     ι. πείθοµαι 

ια. επιτρέπω 

 

4.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τις αντίθετές τους στη στήλη Β. 

(΄Ενα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει).  

Α     Β 

1. ἐχθαίρω    α. ἄρχοµαι 

2. ἐῶ     β. ἀγνοῶ 

3. παύοµαι    γ. προµηνύω 

4. οἶδα    δ. θαρρῶ 

5. δέδοικα    ε. κωλύω 

      στ. ἀγαπῶ  
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5.  Στίχοι 100 - 161 (από µετάφραση) 
 

5.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Μετά τον πρόλογο ακολουθεί η είσοδος του χορού, η πάροδος.  
α)  Με ποια διάταξη και από ποιο σηµείο εισέρχονταν τα µέλη του 

χορού στην ορχήστρα14;  

β)  Από πόσα µέλη αποτελείται και ποια είναι η ενδυµασία τους;   

γ) Ποιος είναι ο χώρος, όπου στέκεται ή κινείται ο χορός κατά τη 

διάρκεια του δράµατος;   

2.  Να δώσετε ένα γενικό τίτλο που να συνοψίζει το περιεχόµενο της 

παρόδου.  

3.  Πόσα επιµέρους θέµατα (θεµατικά κέντρα) διακρίνετε στο κείµενο της 

παρόδου; Να τα σηµειώσετε επιγραµµατικά15.  
4.  Με ποιες προσφωνήσεις χαιρετά ο χορός τον ήλιο που ανατέλλει και 

ποια συναισθήµατά του εκφράζει;  
5.  Με ποιο λογοτεχνικό σχήµα παρουσιάζεται η επίθεση των Αργείων 

κατά της Θήβας και ποια χαρακτηριστικά αποδίδονται ιδιαίτερα στον 

Πολυνείκη µέσα απ� αυτό; Να το αναλύσετε και να σηµειώσετε: α) 

χαρακτηριστικά και προθέσεις που αποδίδονται στους επιτιθέµενους 

και β) αρετές των αµυνοµένων.  
6.  Ποια στάση τηρεί ο χορός ως προς το θάνατο του Ετεοκλή και του 

Πολυνείκη σύµφωνα µε όσα αναφέρει στην πάροδο για το γεγονός 

αυτό;  
7.  Ποιος λόγος προκάλεσε την επέµβαση του ∆ία κατά των επιτιθεµένων 

εναντίον της Θήβας;  
8.  Να αναφέρετε σύντοµα τα σχετικά µε την επιχείρηση των ῾Επτὰ ἐπὶ 

Θήβας. Από πού µας είναι γνωστή και ποια κατάληξη είχε; Να κάνετε 

ιδιαίτερη αναφορά στη δράση του Ετεοκλή και του Πολυνείκη.  

                                                           
14  Βλ. εισαγωγή διδακτικού βιβλίου, σ. 22 και Αν. Στέφος (1988), σ. 93. 
15  α) Προσφώνηση του ήλιου. β) Ο Πολυνείκης µε στρατό εναντίον της Θήβας. γ) Ο ∆ίας 

κεραυνοβολεί τους υβριστές. δ) Η φυγή των Αργείων και ο αµοιβαίος φόνος των 
αδελφών. ε) Χαιρετισµός και ύµνος προς τη Νίκη.  στ) Είσοδος του Κρέοντα. 
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9.  Να συγκρίνετε την εικόνα του αετού και του δράκου (110-126) µε την 

αντίστοιχη που χρησιµοποιεί ο Όµηρος στην Ιλιάδα (Μ 200-210) και 

να αναφέρετε την παράδοση που συνδέει τους Θηβαίους µε τη µορφή 

του δράκου16. 
10.  Με ποιες εορταστικές εκδηλώσεις καλεί ο χορός τους Θηβαίους να 

γιορτάσουν τη νίκη τους;   
11.  Ο θεατής µπορεί, κατά τη γνώµη σας, να συµµεριστεί τα συναισθήµατα 

χαράς του χορού; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας17.  
12.  Να συγκρίνετε την πάροδο µε τον πρόλογο και να επισηµάνετε κοινά 

σηµεία και διαφορές (στη µορφή, το περιεχόµενο, το ύφος, την 

ατµόσφαιρα κ.λπ.).  
13.  Ποιες πληροφορίες µας δίνει ο χορός στο τέλος της παρόδου για τον 

Κρέοντα και τις αποφάσεις του; Ποιες υπόνοιες δηµιουργούνται στο 

κοινό γι� αυτά που θα ακολουθήσουν18;   
 

                                                           
16  Οµήρου Ιλιάδα, Μ 200-210.  
 Οι Τρώες πολιορκούν το στρατόπεδο των Αχαιών στην παραλία  της Τροίας: 

«����������... σηµάδι  ξάφνου βλέπουν,  
έναν αϊτό ψηλοπετάµενο, ζερβιά µεριά απ� τ' ασκέρι,  
κι εκράτα αιµατωπό στα νύχια του θεριακωµένο φίδι, 
που ζούσε ακόµα και σπαρτάριζε και πάλευε αντρειωµένα· 
κι ως το κρατούσε, αναδιπλώνοντας τον δάγκασε στο στήθος , 
πλάι στο λαιµό, και αυτός το πέταξε, του πόνου αφανισµένος, 
και απά στη γη να πέσει το άφηκε, καταµεσός  στ� ασκέρι,  
κι έπειτα πέταξε κλαγγάζοντας µες τις πνοές του ανέµου. 
Κι οι Τρώες ανατρίχιασαν βλέποντας το πλουµιστό το φίδι 
πεσµένο εκεί, του βροντοσκούταρου του ∆ία τρανό σηµάδι». 

17  ∆εν µπορεί να συµµεριστεί τη χαρά, γιατί έχει παρακολουθήσει τη σύγκρουση της 
Αντιγόνης µε την Ισµήνη στον πρόλογο, γνωρίζει τη διαταγή του Κρέοντα και αγωνιά 
για την τύχη της ηρωίδας. Όλα αυτά ο χορός τα αγνοεί. Πρβλ. στ. 155-162.  

18  «Στο τέλος ο προϊδεασµός των θεατών για την ύβρη του Κρέοντα προετοιµάζεται  
έµµεσα και αριστοτεχνικά. Ο εξάρχων του χορού, µε το µεγαλοπρεπή ρυθµό των 
αναπαίστων, προαναγγέλλει στους στίχους 155-161 την άφιξη του Κρέοντα και δίνει 
χαρακτηριστικά στοιχεία -όνοµα, αξίωµα, συνθήκες µε τις οποίες ανέλαβε την εξουσία, 
χρόνο ανόδου στο θρόνο, αιτία παρόδου του χορού, σύσταση, ηλικία και τρόπο 
πρόσκλησης- υποβοηθώντας έτσι την επιβλητική παρουσία του νικητή στρατηγού και 
προετοιµάζοντας την προβολή της φυσιογνωµίας του» (Αν. Στέφος (1988), σ. 95). Ο 
χορός µε την παρατήρησή του, ότι «το µυαλό του (Κρέοντα) πελάγωσε», αφήνει 
υπόνοιες ότι ο λόγος της συγκέντρωσης δεν είναι ευχάριστος ή ακόµη ότι ο Κρέων δεν 
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο αξίωµα και στις υποχρεώσεις που ανέλαβε.   
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5.2. Ερµηνευτική ερώτηση κλειστού τύπου  

1.  Να βάλετε σε κύκλο τις σωστές απαντήσεις.  

Στους στίχους 100 - 161 ο χορός:  

α) Υποβαθµίζει την πράξη του Πολυνείκη.  

β) Αποδίδει την τύχη των Αργείων στην κακή οργάνωση της εκ-

στρατείας τους.  

γ) ∆ε γνωρίζει τη διαταγή του Κρέοντα για την απαγόρευση της ταφής 

του Πολυνείκη.  

δ) Πιστεύει ότι ο ∆ίας τήρησε ουδέτερη στάση στη διαµάχη Αργείων - 

Θηβαίων.  
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6.  Στίχοι 162 - 279  (από µετάφραση) 
 

6.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Να χωρίσετε τους στίχους 162-279 σε δυο θεµατικές ενότητες και να 

δώσετε έναν τίτλο για καθεµιά.  
2.  Από ποιο σηµείο βγαίνει ο Κρέων στη σκηνή; Να περιγράψετε την 

εξωτερική του εµφάνιση.  
3.  Ποια εντύπωση προκαλεί, κατά τη γνώµη σας, η όλη παρουσία του 

Κρέοντα στο χορό και στους θεατές;  
4.  Να χωρίσετε το λόγο του Κρέοντα (162-210) σε ενότητες και να 

αποδώσετε επιγραµµατικά το περιεχόµενο της καθεµιάς.  
5.  Ποιες επισηµάνσεις κάνει ο Κρέων στην αρχή του λόγου του και πού 

αποβλέπει19;  
6.  Ποιες αρετές του ηγέτη τονίζει ιδιαίτερα στις προγραµµατικές του 

δηλώσεις ο Κρέοντας;20  

7.  Ποια αξία θεωρεί σπουδαιότερη απ� όλες για τους πολίτες ο Κρέων και 

πώς τη δικαιολογεί;  
8.  Ποιες είναι οι αποφάσεις του Κρέοντα για τα δυο νεκρά αδέλφια και 

µε ποια επιχειρήµατα τις στηρίζει;  

9.  Ποια είναι η πρώτη εντύπωση που δηµιουργείται στο θεατή 

ακούγοντας το λόγο του Κρέοντα;  

10.  Συµφωνεί ο χορός και επιδοκιµάζει τις αποφάσεις του Κρέοντα ή όχι; 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
11.  α) Από ποιο σηµείο του θεάτρου εισέρχεται ο φύλακας στη σκηνή;  

β) Ποια αίσθηση προκαλεί στους θεατές η παρουσία του στη σκηνή;  

γ)  Να σκιαγραφήσετε το  χαρακτήρα του, όπως προκύπτει από το κείµενο.  

                                                           
19  Επισηµαίνει: α) Τη νοµιµοφροσύνη του χορού απέναντι στον Οιδίποδα και στα παιδιά 

του και β) το νόµιµο τρόπο µε τον οποίο ανέλαβε την εξουσία ο ίδιος. Αποβλέπει: α) Να 
κερδίσει την υποστήριξη του χορού επαινώντας την αφοσίωσή του στο θρόνο και β) να 
υποδείξει έµµεσα ότι αναµένει κι αυτός την ίδια αφοσίωση από το χορό, µιας και 
ανέλαβε την εξουσία µε απολύτως νόµιµο τρόπο. 

20  Βλέπε σχόλια διδακτικού βιβλίου, σ. 149. 
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13.  Ο Κρέων φαίνεται να αγανακτεί µε το φύλακα (στ. 244). Να εξηγήσετε 

γιατί. 
14.  Γιατί ο φύλακας διστάζει να ανακοινώσει την είδηση που έφερε για 

τον Κρέοντα;  
15.  Ποιες λεπτοµέρειες σχετικά µε την ταφή του Πολυνείκη θεωρεί ο φύλα-

κας αναγκαίο να αναφέρει στον Κρέοντα; Να τις σηµειώσετε 

επιγραµµατικά και να εξηγήσετε τι κυρίως θέλει να επιτύχει µε τη 

µακροσκελή του αφήγηση.   
16.  Ποια σηµασία έχει για το κύρος του Κρέοντα ως αρχηγού της πόλης η 

είδηση της ταφής του Πολυνείκη και πώς τη δέχεται ο ίδιος;  
17.  Να σκιαγραφήσετε την προσωπικότητα του Κρέοντα µε βάση τα 

στοιχεία του κειµένου. 
18.  Ποια γνώµη εκφράζει ο χορός για την πράξη της ταφής που 

ανακοίνωσε πριν από λίγο ο φύλακας; 
 

6.2. Ερµηνευτική ερώτηση συνδυασµού κλειστού και ανοικτού τύπου 

1.  Α. Να δηλώσετε αν το περιεχόµενο των προτάσεων είναι σωστό ή 

λανθασµένο, βάζοντας Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο.  

Ο φύλακας:  
Σωστό   Λάθος 

α)  Παρουσιάζεται στον Κρέοντα ευχαριστηµένος.  ! ! 

β)  Έρχεται µε την ελπίδα ότι δε θα τιµωρηθεί από  

τον Κρέοντα.      ! ! 

γ)  Είδε το δράστη της ταφής.     ! ! 

δ)  Περιγράφει τη φιλονικία των φρουρών.   ! ! 

ε) Υποστηρίζει ότι όλες οι ενέργειες των φυλάκων για 

τη γνωστοποίηση του γεγονότος ήταν αυθόρµητες.  ! ! 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή µιας σωστής  πρότασης µε βάση το 

κείµενο.  
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7.  Στίχοι  280 - 314 
 

7.1  Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Ποιες αντιδράσεις προκαλεί στον Κρέοντα η υπόθεση του χορού 

σχετικά µε την ταφή του Πολυνείκη; Ποια στοιχεία του χαρακτήρα του 

αποκαλύπτουν οι αντιδράσεις αυτές;  
2.  Ποια αντίληψη έχει ο Κρέων για τη δικαιοσύνη των θεών και για την 

κρίση τους απέναντι στο νεκρό Πολυνείκη;  
3.  Ποια κίνητρα αποδίδει  ο Κρέων σ� αυτούς που θεωρεί  υπεύθυνους για 

την ταφή του Πολυνείκη;  
4.  Ποια θεωρία αναπτύσσει ο Κρέων για τη χρήση και τη δύναµη του 

χρήµατος;  
5.  Ποιες υποθέσεις κάνει ο Κρέων σχετικά µε τον δράστη της ταφής και 

τα κίνητρά του;  
6.  Ο Κρέων είναι βέβαιος ότι την εντολή του την παραβίασαν πολιτικοί 

του αντίπαλοι. Τι συνέβη όµως στην πραγµατικότητα και τι είναι αυτό 

που εµποδίζει τον Κρέοντα να αντιληφθεί την αλήθεια21;  
7.  Με ποιο τρόπο ο Κρέων προσπαθεί να πληροφορηθεί από το φύλακα 

το δράστη της ταφής; Ποια στοιχεία του χαρακτήρα του µπορούµε να 

συναγάγουµε από τη συµπεριφορά του;    
8.  Να αναπτύξετε την άποψή σας για το χαρακτήρα του Κρέοντα, όπως  

προκύπτει από τη µέχρι τώρα συµπεριφορά του. Να κρίνετε ιδίως τον 

τρόπο που σκέπτεται και τον τρόπο που συµπεριφέρεται απέναντι 

στους υπηκόους του. 
                                                           
21  Ο Κρέων κινείται ανάµεσα στην καχυποψία από τη µια πλευρά  και τον υπερβολικό 

ζήλο στην άσκηση των καθηκόντων του από την άλλη. Στην προσπάθειά του όµως να 
αναδειχθεί άξιος ηγέτης, υψώνεται ασυναίσθητα σε θέση απ� όπου φαίνεται να ρυθµίζει 
µε τις αποφάσεις του τα πράγµατα όχι µόνο του πάνω, αλλά και του κάτω κόσµου. Η 
υπερβολική σιγουριά του ότι ενεργεί δίκαια, τον οδηγεί σε πλάνη, από την οποία µε 
κανένα τρόπο δεν µπορεί να ξεφύγει. Ο Κρέων δεν αντιλαµβάνεται ότι µε τις διαταγές 
του υπερβαίνει την εξουσία που έχει ως κοσµικός άρχοντας. Το τραγικό γι� αυτόν είναι 
ότι στην προκειµένη περίπτωση ενεργεί µε υπερβολικό ζήλο και σκοπός του είναι να 
υπηρετήσει την πόλη του δίκαια. Έτσι, την τοποθετεί ως υπέρτατη αξία πάνω από τους 
άγραφους νόµους, κάτι που αποτελεί ύβρη απέναντι στους θεούς, σύµφωνα µε την 
αντίληψη του Σοφοκλή.  
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9.  Ποια σηµασία έχει στην ελληνική παράδοση το χρέος της ταφής των 

νεκρών; Στα πλαίσια αυτής της παράδοσης πώς αξιολογείτε τη διαταγή 

του Κρέοντα καθώς και την παραβίασή της; 
10.  Ποιες συµφορές φέρνει στους ανθρώπους το χρήµα σύµφωνα µε τη 

θεωρία του Κρέοντα; Να αναφέρετε παραδείγµατα από την ιστορία, τα 

οποία επαληθεύουν την παραπάνω θεωρία.  
  

7.2. Ερµηνευτικές ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός ανοικτού 

και κλειστού τύπου 

1.  Να συνδέσετε κάθε φράση της Α στήλης µε το λογοτεχνικό σχήµα της Β 

στήλης που της αντιστοιχεί. (∆ύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν).  

    Α      Β 

1.  κακὸν νόµισµα ἔβλαστε   α. προσωποποίηση 

2.  ἄργυρος πόλεις πορθεῖ   β. ζεύγµα 

3.  φρένας χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγµατα γ. µεταφορά 

4.  γῆν ἐκείνων καὶ νόµους διασκεδῶν  δ. περίφραση 

5.  λέγων ... λέγεις ... λέγων (280-282)   ε. αντίθεση 

       ζ. επανάληψη 

       η. υπερβατό 

 

2.  Α. Να βάλετε σε κύκλο τις σωστές απαντήσεις.  

Ο Κρέων:  

α) Συµφωνεί µε όσα είπε ο χορός.  

β) Θεωρεί τους φύλακες αθώους.  

γ) Θεωρεί τη φιλοχρηµατία κίνητρο κάθε κακής πράξης.  

δ) Απειλεί όλους τους φύλακες µε θάνατο.  

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή µιας σωστής πρότασης.  
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7.3. Γραµµατικές ασκήσεις 

1.  λέγων, ἔκρυπτον, ἦλθε, µάθητε, φιλεῖν, ἴδοις: Από τους παραπάνω 

ρηµατικούς τύπους:  

α)  Να επισηµάνετε όσους είναι αόριστοι β΄. 

β)  Να τους µεταφέρετε στις άλλες εγκλίσεις του ίδιου χρόνου στο 

πρόσωπο και στη φωνή που βρίσκονται.  

γ)  Να γράψετε τα απαρέµφατα και τις µετοχές του ίδιου χρόνου. 

Αόριστος β΄ 
Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέµφατο Μετοχή 

      
 
 

 

2.  Να γράψετε τα ρήµατα των παρακάτω προτάσεων σε όλους τους 

χρόνους της οριστικής στο πρόσωπο και τη φωνή που βρίσκονται:   

• ἡ ξύννοια βουλεύει πάλαι (279)............................................................................ 

• λέγεις γὰρ οὐκ ἀνεκτά (282)................................................................................... 

• ὡς εὐεργέτην ἔκρυπτον αὐτόν (285) ................................................................... 

• οὐδ� ὑπὸ ζυγῷ λόφον δικαίως εἶχον (292) ....................................................... 

• τόδ� ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας (298)........................................... 

 

3.  φιλεῖν, λέγειν, ἔχειν, εὑρόντες: Να τοποθετήσετε τους ρηµατικούς 

τύπους στη σωστή θέση στον παρακάτω πίνακα και να συµπληρώσετε 

τον ίδιο τύπο στους υπόλοιπους χρόνους. 

 Απαρέµφατο Μετοχή 
Ενεστώτας     

Μέλλων 
 
 

   

Αόριστος 
 
 

   

Παρακείµενος     
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4.  δοῦναι < δίδωµι, ἵστασθαι  <  ἵσταµαι: Στις φράσεις που ακολουθούν 

δίνονται τύποι των παραπάνω ρηµάτων που χρησιµοποιούνται και 

σήµερα. Να τους επισηµάνετε και να τους αναγνωρίσετε γραµµατικά. 

(∆ίνονται σε πολυτονικό για να διευκολυνθείτε στην αναγνώριση). 

• τὸ δοῦναι καὶ λαβεῖν 

• δὸς ἡµῖν σήµερον τὸν ἄρτον� 

• ὁ προϊστάµενος τῆς εἰσαγγελίας 

• τὸ ἀπολυταρχικὸ καθεστώς 

• ἡ καθεστηκυῖα τάξη 

• Χριστὸς ἀνέστη 

• ἀναστὰς ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου 

• ἀπορῶ καὶ ἐξίσταµαι 

• οἱ ἀπόψεις διίστανται 

• τὰ βιβλία ἐκδίδονται 

• ἀποδόθηκαν τιµές 

• οἱ παριστάµενοι τὸν ἀποδοκίµασαν 

 

5.  Τα παρακάτω ουσιαστικά να γραφούν στην ίδια πτώση του αντίθετου 

αριθµού: 

τῆς πόλεως  τοὺς θεούς  

ὁ γέρων  τὰ πράγµατα  

ὁ δαίµων  τοῖς ἀνθρώποις  

τὴν πρόνοιαν  τὴν ὕβριν  

τὸν εὐεργέτην  τῷ χρόνῳ  

τοὺς ναούς  τῶν δόµων  

οἱ ἄνδρες  τὸ κέρδος  

τὰς πόλεις  τὸ νόµισµα  
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6. Να κάνετε γραµµατική αναγνώριση των λέξεων της Α στήλης συνδέο-

ντάς τες µε τα στοιχεία της Β στήλης που τους αντιστοιχούν. (∆ύο 

στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). 

Α     Β 

1. δεῖ     α. αντιθετικός σύνδεσµος 

2. πότερον    β. επίθετο β΄ κλίσης 

3. ὑπό    γ. ουσιαστικό α΄ κλίσης 

4. κακόν    δ. ερωτηµατική αντωνυµία 

5. φέροντες    ε. µετοχή ενεστώτα 

6. ζυγῷ    στ. πρόθεση 

7. πρίν    ζ. χρονικός σύνδεσµος 

8. ἤ      η. οριστική ενεστώτα  

θ. διαζευκτικός σύνδεσµος 

      ι. ουσιαστικό β΄ κλίσης  

7.4. Συντακτικές ασκήσεις 

1.  παῦσαι, πρὶν ὀργῆς κἀµὲ µεστῶσαι λέγων,  
µὴ �φευρεθῇς ἄνους τε καὶ γέρων ἅµα (280-281) 
πότερον ὑπερτιµῶντες ὡς εὐεργέτην  
ἔκρυπτον αὐτόν, ὅστις ἀµφικίονας  
ναοὺς πυρώσων ἦλθε κἀναθήµατα  
καὶ γῆν ἐκείνων καὶ νόµους διασκεδῶν; (284-287) 

α) Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις. 

β) Στους στίχους 284-287 να χαρακτηρίσετε τις µετοχές και να αιτιο-

λογήσετε το χρόνο τους (όπου είναι δυνατόν).  
 

2.  οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  
κακὸν νόµισµ� ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  
πορθεῖ, τόδ� ἄνδρας ἐξανίστησιν δόµων  
τόδ� ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  
χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγµαθ� ἵστασθαι βροτῶν·  
πανουργίας δ� ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν  
καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι (295-301): 

Να χαρακτηρίσετε τη συντακτική θέση των υπογραµµισµένων λέξεων.  
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3.  ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν ληµµάτων τοὺς πλείονας  
ἀτωµένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσµένους (313-314) 

α) Να δικαιολογήσετε το είδος των µετοχών.  
β) Να βρείτε τον α΄ και β΄ όρο σύγκρισης και να επισηµάνετε τον τρόπο 

εκφοράς του β΄ όρου.  
 

4.  Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, ώστε να 

χαρακτηρίζεται η συντακτική θέση που έχουν στο κείµενο οι λέξεις που 

δίνονται:  

• ὀργῆς (280):  είναι ....................... του µεστῶσαι 
• γέρων (281):  είναι ....................... στο ενν. σύ (υποκ. του �φευρεθῇς) 
• θεούς (288): είναι ....................... της µετοχής τιµῶντας  

 και .......................  του ....................... 

• φέροντες (290):  είναι ....................... µετοχή 

• δικαίως (292):  είναι ....................... 

• ὡς δοῦναι δίκην (303):  είναι δευτερεύουσα .............. .............  πρόταση 

• ὅρκιος (305):  είναι ....................... .......................  στο ενν. ἐγώ 

• φιλεῖν (312):  είναι ...............  απαρέµφατο .................  του .................  

• τὸ κερδαίνειν (312): είναι ..............  απαρέµφατο ............... του ................ 
 

7.5. Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1.  Να µεταφέρετε στη νέα ελληνική τις παρακάτω φράσεις και προτάσεις 

µε τη σηµασία που έχουν στο κείµενο:  

• ἦλθε ναοὺς πυρώσων (286)...................................................................................... 

• οὐδ� ὑπὸ ζυγῷ λόφον εἶχον (291-292) ................................................................ 

• τοῦτο καὶ πόλεις πορθεῖ (296-297) ...................................................................... 

• οὐκ ἔστιν (289) .............................................................................................................. 

• τούτους ἐξεπίσταµαι καλῶς (293)........................................................................ 

• οὐ δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν (312) ........................................................................ 

• ὡς δοῦναι δίκην (303)................................................................................................ 
 

2.  Να γράψετε στη νέα ελληνική από ένα συνώνυµο για τις παρακάτω 

λέξεις: πυρῶ,  δόµος,  βροτός,  δυσσεβής,  πορθῶ.  
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3.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε την απόδοσή τους στη νέα 

ελληνική στη στήλη Β. (Μια λέξη της στήλης Β περισσεύει).  

         Α     Β 

1. ἐπίσταµαι   α. αγαπώ 

2. ἀνύτω   β. παρασύροµαι 

3. στέργω   γ. υπόλοιπο 

4. παράγοµαι   δ. ο αυχένας 

5. βροτός   ε.  γνωρίζω καλά 

6. λόφος    στ. θνητός 

7. λῆµµα    ζ. εκτελώ, κατορθώνω 

     η. κέρδος 
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8.  Στίχοι 315 - 331 

 

8.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Ποια κατηγορία αντιµετωπίζει ο φύλακας από τον Κρέοντα και µε 

ποιους φραστικούς ελιγµούς προσπαθεί να αµυνθεί;  
2.  Να επισηµάνετε τα χαρακτηριστικά  που συνθέτουν το ήθος του φύλα-

κα, όπως παρουσιάζεται στο διάλογό του µε τον Κρέοντα (315 - 331).  
3.  Πως κρίνετε τη συµπεριφορά του Κρέοντα απέναντι στο φύλακα; Να 

τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε στοιχεία µέσα από το διάλογο (315 - 

331).  
4.  Σε ποια ψυχολογική κατάσταση βρίσκονται ο φύλακας και ο Κρέων σ� 

αυτό το απόσπασµα (315 - 331); Να καταγράψετε τα συναισθήµατά 

τους και να αναζητήσετε τις αιτίες που τα προκαλούν.  
5.  Ο φύλακας φεύγοντας λέει πως για την ανέλπιστη σωτηρία του χρωστά 

στους θεούς µεγάλη χάρη. Πόσο δικαιολογηµένοι ήταν οι φόβοι του 

µήπως τιµωρηθεί καθώς και η ανακούφιση που ένιωσε στο τέλος;  
 
8.2. Ερµηνευτική ερώτηση συνδυασµού κλειστού και ανοικτού τύπου 

1.  Ο Κρέων κατηγορεί τον φύλακα ότι αυτός έκανε την ταφή. Πώς 

εξηγείται αυτή η στάση του Κρέοντα απέναντι στο φύλακα;   

Α. Να σηµειώσετε ποιες από τις παρακάτω ερµηνείες θεωρείτε εύστοχες 

σύµφωνα µε τις πληροφορίες των στίχων 315-331:   
α) Πιστεύει ότι πράγµατι ο φύλακας εξαγοράστηκε. 
β) Νιώθει προσωπικά υπεύθυνος για τη δυνατότητα που δόθηκε 

στο δράστη της ταφής και ξεσπά πάνω στο φύλακα. 
γ) ∆εν πιστεύει ότι ο φύλακας έθαψε τον Πολυνείκη, αλλά είναι 

βέβαιος ότι αυτός γνωρίζει το δράστη και θέλει να τον 

αναγκάσει να τον αποκαλύψει. 
δ) ∆εν έχει σηµασία αν ο φύλακας είναι ένοχος ή όχι. Ένας βασι-

λιάς έτσι πρέπει να φέρεται στους στρατιώτες του, αν θέλει να 

τον υπολογίζουν.  
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Β. Να αιτιολογήσετε µία από τις επιλογές σας.  

8.3. Γραµµατικές ασκήσεις 

1.  ἦ δεινόν, ᾧ δοκεῖ γε, καὶ ψευδῆ δοκεῖν (323): Να τοποθετήσετε 

καθέναν από τους υπογραµµισµένους ρηµατικούς τύπους στη σωστή 

θέση του πίνακα και να συµπληρώσετε τα κενά. 

Ενεστώτας  

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 
    

Απαρέµφατο 

Ενεστώτας Μέλλων Αόριστος Παρακείµενος22 
    

 

2.  Να συµπληρώσετε τους πίνακες: 

Μέλλων 

Οριστική Ευκτική Απαρέµφατο Μετοχή 

φανεῖτε    

ὄψει    

δώσεις    

Παθητικός Αόριστος 

Οριστική Υποτακτ. Ευκτική Προστακτ. Απαρέµφ. Μετοχή 

 ληφθῇ     

  εὑρεθείη    
 

3.  Α.  Να χαρακτηρίσετε τη γραµµατική αναγνώριση των λέξων που 

δίνονται ως σωστή ή λανθασµένη σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο 

τετράγωνο. 
Σωστό   Λάθος 

• ἐάν:  είναι υποθετικός σύνδεσµος   ! ! 

• οὕτως:  είναι δεικτική αντωνυµία   ! ! 

• σύ:  είναι προσωπική αντωνυµία β΄ προσ.   ! ! 

• ἐµῆς:  είναι προσωπική αντωνυµία α΄ προσ.  ! ! 

• χάριν:  είναι ουσιαστικό γ΄ κλίσης    ! ! 

                                                           
22  Το απρόσωπο ρ. δοκεῖ σχηµατίζει συντελικούς χρόνους µόνο στη µέση φωνή (δεδόχθαι).  
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Β. Να διορθώσετε τα λάθη, ξαναγράφοντας όποιες προτάσεις χρειά-

ζεται. 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

8.4. Συντακτικές ασκήσεις 

1.  οὐκ οἶσθα καὶ νῦν ὡς ἀνιαρῶς λέγεις; (316) 

......................................εἰ δὲ ταῦτα µὴ  
φανεῖτέ µοι τοὺς δρῶντας, ἐξερεῖθ� ὅτι  
τὰ δειλὰ κέρδη πηµονὰς ἐργάζεται.  
ἀλλ� εὑρεθείη µὲν µάλιστ�· ἐὰν δέ τοι  
ληφθῇ τε καὶ µή, οὐκ ἔσθ' ὅπως ὄψει σὺ δεῦρ' ἐλθόντα µε (324-328):  

α) Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις. 

β) Ποιες από αυτές είναι ονοµατικές και ποια η συντακτική τους θέση; 

γ) Να χαρακτηρίσετε τους υποθετικούς λόγους.  

 

2.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε την πρόταση της στήλης Β που 

αποδίδει τη συντακτική τους θέση στο κείµενο. (∆ύο στοιχεία της 

στήλης Β περισσεύουν). 

Α     Β 

1. στραφείς (315)  α. επιθετικός προσδιορ. στο λύπην 

2. τὸ ἔργον (321)  β. αιτιολογική µετοχή 

3. τὴν ἐµήν (318)  γ. δοτική προσωπική 

4. µοι (325)   δ. επιθετικός προσδιορ. στο χάριν 

5. ἐλθόντα (329)  ε. έµµεσο αντικείµενο στο ὀφείλω 

6. σωθείς (331)  στ. χρονική µετοχή 

7. τοῖς θεοῖς (331)  ζ. υποθετική µετοχή 

8. πολλήν (331)  η. αντικείµενο στο ποιήσας 
    θ. έµµεσο αντικείµενο στο φανεῖτε 

     ι. κατηγορηµατική µετοχή από το  

          ................................. 
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3.  οὐκ οἶσθα καὶ νῦν ὡς ἀνιαρῶς λέγεις; (316) 

ἐν τοῖσιν ὠσὶν ἢ 'πὶ τῇ ψυχῇ δάκνῃ; (317) 

καί ταῦτ� ἐπ� ἀργύρῳ γε τὴν ψυχὴν προδούς (322) 

ἀλλ� εὑρεθείη µὲν µάλιστα (327) 

Να εντοπίσετε τους επιρρηµατικούς προσδιορισµούς στους στίχους που 

σας δίνονται (όπως και αν εκφέρονται)23 και να γράψετε ποια 

επιρρηµατική σχέση δηλώνει καθένας.  
 

4.  ὁ δρῶν σ� ἀνιᾷ τὰς φρένας, τὰ δ� ὦτ� ἐγώ (319) 

τὰ δειλὰ κέρδη πηµονὰς ἐργάζεται (326) 

Ποια συντακτική θέση έχουν οι αιτιατικές στους παραπάνω στίχους;  
 

8.5. Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1.  Να µεταφέρετε στη νέα ελληνική τις παρακάτω φράσεις:  

• ὁ δρῶν σ� ἀνιᾷ (319) ................................................................................................... 

• καὶ νῦν ἀνιαρῶς λέγεις (316) ................................................................................. 

• τὰ δειλὰ κέρδη (326)................................................................................................... 

• οὐκ ἔσθ'[ἔστιν] ὅπως (329)...................................................................................... 

• καὶ νῦν γὰρ ἐκτὸς ἐλπίδος (330)........................................................................... 

 

2.  Να γράψετε παράγωγα ουσιαστικά και επίθετα στη νέα ελληνική από 

τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους του κειµένου:  

  ουσιαστικό         επίθετο 
(ἐκ)πεφυκός ..............................  .............................. 
προδούς  ..............................  .............................. 
κρινεῖ  ..............................  .............................. 
ὄψει  ..............................  .............................. 
εὑρεθείη  ..............................  .............................. 

 

                                                           
23  Βλ. Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, Α. Β. Μουµτζάκης, ΟΕ∆Β, Αθήνα 1996, §§ 123-124. 
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3.  Να εντοπίσετε στο κείµενο τις λέξεις που σχετίζονται ετυµολογικά µε 

τις παρακάτω: οφειλέτης, ενώτιο, δάκος, δήλωση, δήγµα, διάκριση, 
δραστικός, δηκτικός, πρόσωπο, στροφή, άχαρος, κριτής.  

 

4.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τις συνώνυµές τους24 στη 

στήλη Β. (Μια λέξη της στήλης Β περισσεύει).  

 Α    Β 

1. ἀνιῶ   α. πράττω 

2. δίδωµι   β. λυπῶ 

3. οἶδα   γ. ἐπιτρέπω 

4. δρῶ   δ. ὀφλισκάνω 

5. ὀφείλω   ε. ὠφελῶ  

    στ. ἐπίσταµαι 

 

                                                           
24  Με τη σηµασία που έχουν στο κείµενο, όπως δίνεται στο διδακτικό βιβλίο.  
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9.  Στίχοι 332 - 375 (από µετάφραση) 
 

9.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Σε ποια επιτεύγµατα του ανθρώπου αναφέρεται ο χορός στην α΄ 

στροφή και αντιστροφή;  
2.  α) Σε ποια πνευµατικά επιτεύγµατα αναφέρεται ο χορός στη β΄ στροφή;    

β) Ποιος ήταν ο ρόλος τους στην εξέλιξη του πολιτισµού;  
3.  Ποιο πρόβληµα αποτελεί, κατά την άποψη του χορού, εµπόδιο στην 

εξελικτική πορεία του ανθρώπου και ποιες κρίσεις διατυπώνει ο χορός γι' 

αυτό;  
4.  Ποιο συγκεκριµένο περιεχόµενο δίνει ο χορός στις έννοιες του καλού 

και του κακού στη β΄ αντιστροφή και γιατί;  
5.  Ποια συναισθήµατα νοµίζετε ότι δηµιουργεί στους θεατές ο ύµνος του 

χορού στα επιτεύγµατα του ανθρώπου;  
6.  Γιατί ο ποιητής δε σχολιάζει την αδυναµία του ανθρώπου µπροστά στο 

θάνατο, ενώ διατυπώνει την άποψή του για το καλό και το κακό;  
7.  Ποια είναι η µοίρα του ανθρώπου, όπως την επισηµαίνει ο χορός στη β΄ 

στροφή;  
8.  Πώς χαρακτηρίζεται η Γη από το χορό στην α΄ στροφή; Γιατί γίνεται 

ιδιαίτερη αναφορά σ' αυτήν; Να λάβετε υπόψη στην απάντησή σας ό,τι 

γνωρίζετε από τη µυθολογία για τη θεοποίησή της.  

9.  Να επισηµάνετε τα εκφραστικά µέσα που χρησιµοποιεί ο ποιητής, να 

δείξετε τη λειτουργία τους µέσα στο κείµενο και να εκτιµήσετε τη 

λογοτεχνική τους αξία.  
10.  Ο χορός στους στίχους 278-279 χαρακτηρίζει θεόσταλτη την ταφή του 

Πολυνείκη. Ποια άποψη διατυπώνει γι� αυτή στο πρώτο στάσιµο; 

Συµφωνεί µε την τελευταία παρατήρησή του (στ. 378-279) ή όχι; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
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11.  Κατά µια άποψη25 δεν υπάρχει καµία σχέση της ωδής µε το µύθο. 

Συµφωνείτε ή όχι; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
12.  Όσοι αποδέχονται τη σχέση µεταξύ ωδής και µύθου, διαφοροποιούνται 

ως προς το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται ο χορός. Άλλοι υποδει-

κνύουν το δράστη της ταφής, άλλοι τον Κρέοντα και άλλοι τον 

Πολυνείκη. Να διατυπώσετε τους προβληµατισµούς σας για κάθε 

περίπτωση και να γράψετε ποια από τις απόψεις αυτές είναι, κατά τη 

γνώµη σας, σωστή.  
13.  Ποιος είναι ο ιδανικός τύπος πολίτη σύµφωνα µε την άποψη του χορού;  
14.  Ποια σηµασία δίνει ο χορός στα επιτεύγµατα του τεχνολογικού 

πολιτισµού και ποια δίνουµε εµείς σήµερα;  
15.  Ο χορός επικρίνει την αδυναµία του ανθρώπου να ολοκληρωθεί ηθικά. 

Ποιες αντιλήψεις έχει ο σύγχρονος άνθρωπος για την ηθική 

ολοκλήρωση; Η στάση της ζωής του είναι σύµφωνη µε τις αντιλήψεις 

αυτές;  
16.  Να δώσετε ένα τίτλο στο χορικό και να το αποδώσετε µε δικά σας 

λόγια χρησιµοποιώντας σε παρένθεση τις λέξεις-κλειδιά του 

πρωτότυπου κειµένου.  
17.  Να παραλληλίσετε το περιεχόµενο της ωδής: α) µε τους στίχους 109-201 

από τα Ἔργα καὶ Ἡµέραι του Ησιόδου, β) µε τους στίχους 462-506 από 

τον Προµηθέα ∆εσµώτη του Αισχύλου, γ) µε τους στίχους 195-218 από 

τις Ἱκέτιδες του Ευριπίδη και δ) µε το χωρίο 321d-322d από τον 

Πρωταγόρα του Πλάτωνα, και να διατυπώσετε τις παρατηρήσεις σας26.   
 

9.2  Ερµηνευτική ερώτηση συνδυασµού κλειστού και ανοικτού τύπου 

1.  Α. Να βάλετε σε κύκλο τα γράµµατα των σωστών προτάσεων. 

Στο Α΄ στάσιµο (332-375) ο χορός:  

α)  Τάσσεται κατηγορηµατικά υπέρ του θεϊκού νόµου.  

β)  Εκφράζει το θαυµασµό του για τον άνθρωπο και τα επιτεύγµατά του.  

γ)  Αναφέρεται στις λεπτοµέρειες της ταφής.  

                                                           
25  Την υποστήριξαν κυρίως οι A. J. Waldock (σ. 112), C. M. Whitman (σ. 91) και J. C. 

Opstelten (σσ. 143-144). Για αναλυτική µελέτη του θέµατος βλ. G. Ronnet (σσ. 100-105).  
26 Για τα χωρία βλ. Παράλληλα κείµενα, ΙΙ.  
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δ)  Συµφωνεί µε την πράξη της ταφής.  

ε)  Καταδικάζει την ανυπακοή της Αντιγόνης στις διαταγές του άρχοντα. 

στ)  Εκφράζει τους φόβους του για τη θεϊκή οργή.  

Β. Να επαληθεύσετε µε τη βοήθεια του κειµένου τις προτάσεις που 

χαρακτηρίσατε σωστές.  
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10.  Στίχοι 376 - 440 (από µετάφραση) 
 

10.1.  Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Με ποιους χαρακτηρισµούς αναγγέλλει ο κορυφαίος την είσοδο της 

Αντιγόνης στη σκηνή και ποια συναισθήµατα προκαλεί στο χορό η 

εµφάνισή της;  
2.  Ποια αλλαγή παρατηρείτε στη συναισθηµατική κατάσταση του 

φύλακα σε σχέση µε την εµφάνισή του στο πρώτο επεισόδιο;  
3.  Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας, τα συναισθήµατα των θεατών, καθώς 

παρακολουθούν την Αντιγόνη να οδηγείται από το φύλακα µπροστά 

στον Κρέοντα;  
4.  Ποιες γνωµικές φράσεις χρησιµοποιεί ο φύλακας και σε ποιες 

διαπιστώσεις µας οδηγούν σχετικά µε την προσωπικότητά του;  
5.  Ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται ο φύλακας δίνει µια νότα 

ευθυµίας µέσα στο δραµατικό κλίµα που δηµιουργεί η παρουσία της 

Αντιγόνης στη σκηνή. Τι επιδιώκει µε την «κωµική» παρουσία του ο 

ποιητής; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
6.  Στους στίχους 390-391 ο φύλακας θυµίζει τη δήλωσή του ότι δε θα 

παρουσιαζόταν ποτέ πια µπροστά στον Κρέοντα (στ. 329). Πώς 

δικαιολογεί τώρα τη νέα του εµφάνιση ενώπιόν του;    
7.  Τι υποδηλώνει ο προσωπικός τόνος των λόγων του φύλακα στους 

στίχους 399-400;  
8.  Ποια είναι τα συναισθήµατά σας καθώς παρακολουθείτε το φύλακα να 

παραδίδει στον Κρέοντα την Αντιγόνη (398-399);  

9.  Πού αποβλέπουν οι αλλεπάλληλες ερωτήσεις του Κρέοντα προς το 

φύλακα (401-406);  
10.  Τι διαπιστώνουµε σχετικά µε το ήθος των φυλάκων από τους στίχους 

412-414;  
11.  Να περιγράψετε την εικόνα της φύσης (415-421) και να κρίνετε την 

εξήγηση που δίνουν οι φύλακες για το φυσικό φαινόµενο που 

παρουσιάζεται.  
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12.  Με ποιο λογοτεχνικό σχήµα παρουσιάζεται η αντίδραση της Αντιγόνης 

στους στίχους 423-428; Να το αποδώσετε µε δικά σας λόγια και να το 

αξιολογήσετε.  
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11.  Στίχοι 441 - 472 
 

11.1.  Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Η Αντιγόνη οδηγείται από το φύλακα µπροστά στον Κρέοντα σιωπηλή 

και µε σκυφτό το κεφάλι. Πώς εξηγείτε αυτή της τη στάση και πώς 

νοµίζετε ότι την αντιλαµβάνεται ο Κρέων (441-442)27;   
2.  Τι επιδιώκει να µάθει µε τις ερωτήσεις του ο Κρέων από την Αντιγόνη 

και σε τι αποσκοπεί µ� αυτή την ανάκριση28;  
3.  Με ποια επιχειρήµατα υπερασπίζεται η Αντιγόνη την πράξη της 

µπροστά στον Κρέοντα;    
4.  Πώς ορίζεται η σχέση ανάµεσα στο θείο και στον ανθρώπινο νόµο, 

σύµφωνα µε τις απόψεις που διατυπώνει γι� αυτό το θέµα η Αντιγόνη;  
5.  Στις φιλοσοφικές αναζητήσεις της εποχής του σχετικά µε την υπεροχή 

του γραπτού ή άγραφου νόµου παίρνει µέρος και ο Σοφοκλής µε το 

έργο του Ἀντιγόνη. Ποια άποψη υπερασπίζεται; Να δικαιολογήσετε 

την απάντησή σας.   
6.  Ποια στάση διαµορφώνει η Αντιγόνη µπροστά στον πιθανό πρόωρο 

θάνατό της και πώς τη δικαιολογεί (460-464);  
7.  Αντιµετώπισε η Αντιγόνη αρχικά το δίληµµα σε ποιο νόµο θα έπρεπε να 

υπακούσει (του Κρέοντα ή των θεών) ή επέλεξε να ακολουθήσει το θεϊκό 

νόµο χωρίς προηγουµένως να σκεφθεί τις συνέπειες από την παραβίαση 

των διαταγών του βασιλιά; Σε ποια συµπεράσµατα καταλήγει κανείς 

λαµβάνοντας υπόψη του τη µέχρι τώρα εξέλιξη του δράµατος29;   
                                                           
27  Η Αντιγόνη σκύβει το κεφάλι, επειδή είναι βυθισµένη στις σκέψεις της και όχι από 

αίσθηµα ενοχής ή φόβο. Αγνοεί τον Κρέοντα όπως και τις διαταγές του. Τον περιφρονεί 
και πιθανόν να µη θέλει να τον βλέπει. Ο Κρέων µάλλον πιστεύει ότι η στάση της 
Αντιγόνης φανερώνει την ενοχή και το φόβο της. Η σιωπή στο θέατρο είναι δραµατικό 
στοιχείο που διεγείρει την προσοχή του θεατή. Βλ. και διδακτικό βιβλίο, σ. 161.  

28  Θέλει τη δηµόσια οµολογία της Αντιγόνης ενώπιον όλων. Θέλει να αποδείξει πόσο 
κακός είναι ο χαρακτήρας της, πόσο πολύ κινδυνεύει η πόλη από τέτοια άτοµα. Μπορεί 
έτσι να στηρίξει και ηθικά τη θανατική της καταδίκη. Ίσως και να εύχεται να αγνοούσε 
η Αντιγόνη τη διαταγή του όχι για να µετριαστεί η ποινή της µε το ελαφρυντικό της 
άγνοιας (δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη στο κείµενο), αλλά για να νιώσει την εξουσία του 
πιο ασφαλή (στ. 482-485, 532-533).  

29  Για την Αντιγόνη δεν υπήρξε κανένα δίληµµα. Οι τόσες συµφορές που βάρυναν την 
οικογένειά της και η εκπλήρωση του χρέους της την οδήγησαν στην απόφαση να 
πεθάνει. Ήταν µια λύση που την προτιµούσε και τη θεωρούσε µικρότερο κακό από το 
να δεχθεί τις αποφάσεις του Κρέοντα. Με αυτές τις σκέψεις αγνοεί τις απειλές του 
βασιλιά ότι θα τη θανατώσει. 
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8.  Να εντοπίσετε τα σηµεία του κειµένου, όπου η Αντιγόνη αξιολογεί τις 

διαταγές του Κρέοντα (458-464) και χαρακτηρίζει τον ίδιο.  

α) Να επισηµάνετε την κριτική που ασκεί στον Κρέοντα.  
β) Ποια εντύπωση σχηµατίζει κανείς για την Αντιγόνη ακούγοντάς την 

να µιλά µε αυτό τον τρόπο στον ανώτατο άρχοντα της πόλης;   
γ) Γιατί νοµίζετε ότι ο Σοφοκλής παρουσιάζει µε αυτόν τον τρόπο το 

χαρακτήρα της ηρωίδας30;   
9.  Στο λόγο της η Αντιγόνη δεν προβάλλει ως κίνητρο της πράξης της την 

αδελφική αγάπη (όπως στον πρόλογο), αλλά την πίστη της στους 

νόµους των θεών. Ποιοι λόγοι οδηγούν, κατά την άποψή σας, την 

Αντιγόνη να επιλέξει αυτή την τακτική αντιπαράθεσης µε τον 

Κρέοντα31;  

                                                           
30  Τα σηµεία του κειµένου είναι οι στίχοι  453-454, 458-459 και 470.  
 α) Οι διαταγές του δεν µπορεί να είναι ανώτερες από το θείο νόµο. Ο ίδιος 

χαρακτηρίζεται εγωιστής και ανόητος, αν πιστεύει ότι η πράξη της ήταν ανόητη. β) 
Φαίνεται τολµηρή, σκληρή, πολύ θαρραλέα και ισχυρογνώµων. γ) Εξυπηρετεί την 
οικονοµία του δράµατος. Αντιγόνη και Κρέων υπερασπίζονται  δυο διαφορετικές αξίες. 
Η µετωπική σύγκρουση µεταξύ τους δείχνει το πρακτικό αποτέλεσµα της ιδεολογικής 
και ηθικής σύγκρουσης (ανάµεσα σε γραπτούς και άγραφους νόµους) που είναι ήδη από 
την αρχή του δράµατος δεδοµένη. Στο σηµείο αυτό κορυφώνεται η σύγκρουση και µε 
την καταδίκη της Αντιγόνης σε θάνατο αποκτά έντονο δραµατικό χαρακτήρα. Η 
παράτολµη στάση της, της περιφρόνησης των γραπτών νόµων, µπορεί να δηµιουργήσει 
προς στιγµήν την εντύπωση ότι ο Κρέων έχει δίκιο κι αυτή άδικο. Ο Σοφοκλής µε τη 
σύγκρουση των συναισθηµάτων και των έντονων χαρακτήρων, θέλει να δείξει ότι η 
αλήθεια χάνεται από τα µάτια των θεατών, όπως έχει χαθεί και από τα µάτια του 
Κρέοντα. Και αυτός πιστεύει ότι έχει δίκιο. Το ότι η πρώτη εντύπωση είναι απατηλή θα 
αποκαλυφθεί λίγο αργότερα, όταν πλέον θα είναι πολύ αργά για τον Κρέοντα. Ο 
θεατής θα διαπιστώσει µε δέος την τραγική του µοίρα. 

31  Η Αντιγόνη δεν απολογείται, δεν αναζητά δικαιολογίες και ελαφρυντικά, δε θέλει να 
συγκινήσει τον Κρέοντα, δεν την ενδιαφέρει καν η άποψή του. Γι� αυτήν τα κίνητρά της 
είναι αυτονόητα και δεν έχουν να κάνουν µονάχα µε την αδελφική αγάπη. Οι αξίες 
όµως, µε τις οποίες θέλει να δικαιώσει δηµόσια την πράξη της, θα έπρεπε να είναι το 
ίδιο ισχυρές ή και ισχυρότερες ακόµη από αυτές που αντιπροσωπεύει ο Κρέοντας. Οι 
νόµοι των θεών βρίσκονται πάνω από τους νόµους των ανθρώπων κι έτσι το δίκιο είναι 
µε το µέρος της. Η αγάπη προς τον αδελφό της θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µια καλή 
δικαιολογία για την «παράνοµη» πράξη της και θα της έδινε, ίσως, πολλά ελαφρυντικά. 
Θα ήταν ένα ευγενές κίνητρο, αλλά τίποτε παραπάνω. Η υπακοή όµως στους νόµους 
των θεών είναι ανάγκη και όχι κίνητρο. Και σε µια αντιπαράθεση µε τον Κρέοντα µόνο 
ο σεβασµός προς τους νόµους των θεών θα δικαίωνε πλήρως την παρακοή της απέναντι 
στην κοσµική του εξουσία. 
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10.  Να συγκρίνετε τις απόψεις που προβάλλει η Αντιγόνη για το άγραφο 

δίκαιο µε την άποψη του Οδυσσέα στον Αἴαντα του Σοφοκλή32. Αφού 

µελετήσετε και όσα υποστηρίζει ο Πλάτων στους Νόµους και ο 

Περικλής στον Ἐπιτάφιο33, να γράψετε ποια θα ήταν η θέση των 

Αθηναίων θεατών στην αντιπαράθεση Αντιγόνης - Κρέοντα σχετικά µε 

το άγραφο και το γραπτό δίκαιο.  

11.  Πώς χαρακτηρίζει ο χορός (στ. 471-472) την πράξη και τη συµπεριφορά 

της Αντιγόνης; Νοµίζετε ότι συµφωνεί µαζί της ή την αποδοκιµάζει; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας.   

12.  Να γράψετε µε δικά σας λόγια την απάντηση της Αντιγόνης στον 

Κρέοντα. Να αποδώσετε µε το κείµενό σας την ένταση των 

συναισθηµάτων και το ύφος της Αντιγόνης.   

13.  Όσοι µαθητές επιθυµείτε, να υποδυθείτε ανά ζεύγη τους ρόλους της 

Αντιγόνης και του Κρέοντα στην τάξη. Στη συνέχεια:  

α) Να συζητήσετε τις αδυναµίες ή τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν 

οι χαρακτήρες του ενός και του άλλου. 

β) Να εντοπίσετε τα σηµεία του κειµένου που λειτουργούν και ως 

σκηνοθετικές οδηγίες (λέξεις, φράσεις, σηµεία στίξης, ποιόν 

ενεργείας του ρήµατος) και να εξηγήσετε ποιες είναι οι οδηγίες 

αυτές.    
γ) Να σηµειώσετε σε ποια σηµεία του κειµένου παρατηρείτε ύψωση του 

τόνου (ανέβασµα της φωνής) και να εξηγήσετε τι δηλώνει κάθε  

φορά.    

 

                                                           
32  Βλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. ΙΙΙ, 1.  
33  Βλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. ΙΙΙ, 2, 3.  
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11.2.  Ερµηνευτικές ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός ανοικτού 

και κλειστού τύπου 

1.  Α. Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόµενο των παρακάτω 

προτάσεων, σηµειώνοντας  Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο.  

καὶ φηµὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦµαι τὸ µή (443). Με τη φράση αυτή η 

Αντιγόνη: 
Σωστό   Λάθος  

α) Αρνείται ότι παραβίασε τη διαταγή του Κρέοντα. ! ! 

β) Απαντά µε θάρρος στον Κρέοντα.                                   !         ! 

γ) Αρνείται να απαντήσει στον Κρέοντα.                           !         ! 

δ) Αναλαµβάνει στο ακέραιο τις ευθύνες της πράξης της.  !         ! 

ε) Αποδεικνύει τη γενναιότητα του χαρακτήρα της.          !         ! 

Β. Να αιτιολογήσετε µια πρόταση που χαρακτηρίσατε σωστή.  

 

2.  Να συνδέσετε κάθε φράση της Α στήλης µε το σχήµα λόγου της Β 

στήλης που της αντιστοιχεί. (∆υο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). 

Α  Β 
µὴ µῆκος, ἀλλὰ συντόµως (446)  πλεονασµός  
ἔξω βαρείας αἰτίας ἐλεύθερον (445)  σχήµα εκ παραλλήλου 

θεῶν νόµιµα δύνασθαι ... ὑπερδραµεῖν (455)  επανάληψη  
µῶρα δρῶσα ... µώρῳ µωρίαν ὀφλισκάνω   υποφορά  
(469-470)  µεταφορά  
   παροµοίωση 

 

11.3. Γραµµατικές ασκήσεις 

1.  σὺ µὲν κοµίζοις ἂν σεαυτὸν ᾗ θέλεις (444): Να γράψετε το στίχο 

µεταφέροντας τους ρηµατικούς τύπους στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο 

αορίστου (στην ίδια έγκλιση). 

 

2.  κοµίζοις: Να κλίνετε τον µέλλοντα στην οριστική και ευκτική. 
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3.  Στους στίχους 441-449 υπάρχουν τέσσερα απαρέµφατα. Να τα 

αναγνωρίσετε και να τα µεταφέρετε στους άλλους χρόνους της ίδιας 

φωνής. 

 

4.  λέγω, δύνασθαι, ἐφάνη: Να συµπληρώσετε το β΄ ενικό πρόσωπο του 

παθητικού µέλλοντα και αορίστου των παραπάνω ρηµατικών τύπων 

στην οριστική και ευκτική.  

Παθητικός Μέλλων  Παθητικός Αόριστος 
Οριστική Ευκτική  Οριστική  Ευκτική 

    
    
    

    

 

5.  καὶ δῆτ� ἐτόλµας τούσδ� ὑπερβαίνειν νόµους (449): Να ξαναγράψετε το 

στίχο µεταφέροντας:  

α) όλους τους κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθµό, 

β) το ρ. ἐτόλµας στο γ΄ ενικό και πληθυντικό όλων των εγκλίσεων του 

ενεστώτα.  

 

6.  Να µεταφέρετε τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους στο α΄ ενικό 

πρόσωπο των χρόνων και εγκλίσεων που ζητούνται: 

 Οριστική 

Ενεστώτα 
Υποτακτική 

Ενεστώτα 
Ευκτική 

Ενεστώτα 
Οριστική 

Παρατατικού 
κοµίζοις     
θέλεις     
ὥρισεν     
ᾠόµην     
δύνασθαι     
τυχεῖν     
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7.  α) Να συµπληρώσετε τα υπόλοιπα γένη των επιθέτων στην ίδια πτώση 

και αριθµό: 

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 
ἐλεύθερον   

 ξύνοικος  
  ἐµφανῆ 
  ἄγραπτα 
  ἀσφαλῆ 

β) ἐµφανῆ: Να κλίνετε το επίθετο στα τρία γένη. 

 

11.4. Συντακτικές ασκήσεις 

1.  Να γίνει συντακτική αναγνώριση των µετοχών της ενότητας.  
 

2.  οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές, ἀλλ� ἀεί ποτε  
ζῇ ταῦτα .............................................. (456-457)  

Να βρείτε το υποκείµενο του ρήµατος και να αναφέρετε ποιο 

συντακτικό φαινόµενο παρατηρείτε.  
 

3.  ������������ εἰ τὸν ἐξ ἐµῆς  
µητρὸς θανόντ� ἄθαπτον ἠνσχόµην νέκυν, 
κείνοις ἂν ἤλγουν (466-467) 

Να γράψετε την υπόθεση και την απόδοση του υποθετικού λόγου και 

να τον χαρακτηρίσετε.  
  

11.5. Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1.  Να µεταφέρετε στη νέα ελληνική τις παρακάτω φράσεις και προτάσεις 

µε τη σηµασία που έχουν στο κείµενο:  

• ἔξω βαρείας αἰτίας (445) .......................................................................................... 

• ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν ∆ίκη (451)............................................................... 

• (οὐκ ἔµελλον ἐγὼ) τὴν δίκην δώσειν (459-460)............................................. 

• τοῖσδε οὐκ ἀλγύνοµαι (468).................................................................................... 

• σχεδόν τι µώρῳ µωρίαν ὀφλισκάνω (470) ....................................................... 
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2.  Να γράψετε συνώνυµα των παρακάτω λέξεων στην αρχαία ελληνική: 

φηµί,  δρῶ,  οἶδα,  θνῄσκω, ἀλγῶ, ὀφλισκάνω,  οἴοµαι. 
 

3.  νεύουσαν, δρᾶσαι, λέγω, ἐτόλµας, ἠν(ε)σχόµην:  
α) Από τα ρήµατα που σας δίνονται να σχηµατίσετε παράγωγα 

ουσιαστικά και επίθετα, όπου υπάρχουν, στα νέα ελληνικά.  
β) Να συνδυάσετε τρία επίθετα µε ουσιαστικά και να σχηµατίσετε 

ονοµατικά σύνολα.  

 

4.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε την απόδοσή τους στη νέα 

ελληνική στη στήλη Β. (∆ύο λέξεις της στήλης Β περισσεύουν). 

    Α     Β 

1. ἀλγύνοµαι   α. σταθερός 

2. ἀσφαλής   β. θάνατος 

3. µόρος    γ. θλίβοµαι 

4. δεῖµα    δ. ανοησία 

5. µέλλω    ε. αφοβία 

6. µωρία    στ. λύπη 

ζ. φόβος 

η. σκοπεύω 

 

 



 87

12. Στίχοι 473 - 507 

 

12.1.  Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Από τα λόγια του Κρέοντα (473-496) να επισηµάνετε τα στοιχεία που 

αποδίδουν το ήθος του και να τον χαρακτηρίσετε.    
2.  Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ο Κρέων, ενώ αρχικά είχε απευθύνει τις 

ερωτήσεις του στην Αντιγόνη, µετά τα τελευταία της λόγια δεν 

απευθύνεται πλέον σ' αυτή, αλλά στο χορό34;  
3.  Με ποιες παρατηρήσεις του προσπαθεί ο Κρέων  να κάµψει την 

αγέρωχη στάση της Αντιγόνης στους στίχους 473-478 και να την 

τροµοκρατήσει; Πόσο αποτελεσµατική είναι αυτή η προσπάθειά του; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας µε στοιχεία του κειµένου.  
4.  Να ερµηνεύσετε τα λόγια του Κρέοντα στους στίχους 473-478 έτσι 

ώστε να γίνει φανερή η τραγική ειρωνεία.  

5.  Ποιες κατηγορίες προσάπτει συνολικά ο Κρέων στην Αντιγόνη στην 

προσπάθειά του να µην αφήσει καµιά αµφιβολία ότι η ποινή που της 

επιβάλλει είναι δίκαιη35; 

6.  Εξετάζοντας τα λόγια του Κρέοντα στους στίχους 473-496, να 

αναφέρετε τα σφάλµατα που διαπράττει και που θα τον οδηγήσουν 

στο τραγικό του τέλος36.   
7.  ΄Εχοντας υπόψη τη µακρά δηµοκρατική παράδοση της Αθήνας, ποια 

απήχηση εκτιµάτε ότι είχε στους Αθηναίους η άποψη του Κρέοντα, ότι 

ο πολίτης είναι δούλος των αρχόντων;  

                                                           
34  Φαινοµενικά η απάντησή του απευθύνεται στο χορό, ενώ πραγµατικός αποδέκτης της 

είναι η Αντιγόνη (και οποιοσδήποτε αµφισβητεί την εξουσία του). Με τον τρόπο αυτό: 
α) Την περιφρονεί επιδεικτικά. β) Θεωρεί αδιανόητο να του συµπεριφέρεται ένας 
κατώτερός του κατ� αυτόν τον τρόπο και γι� αυτό την αγνοεί. γ) Θεωρεί ότι ο χορός δεν 
αποδοκίµασε όσο θα έπρεπε τα λόγια της και θέλει να του τονίσει το µέγεθος της ενοχής 
της. 

35  α) Παράκουσε τις εντολές του. β) Είχε το θράσος να καυχηθεί για την πράξη της 
δηµοσίως χωρίς να δείξει καµία µεταµέλεια. γ) Είχε το θράσος, αυτή, µια γυναίκα, να 
αµφισβητήσει τις αποφάσεις ενός άντρα και βασιλιά.    

36  α) Αγνοεί τους νόµους των θεών για την ταφή των νεκρών. β) Περιφρονεί µε την 
απόφασή του τον ἑρκεῖο ∆ία, τον προστάτη της οικογένειας. γ) Κατηγορεί άδικα και 
χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο την Ισµήνη ότι παραβίασε τις εντολές του.  
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8.  Να εξηγήσετε ποιοι παράγοντες εµποδίζουν τον Κρέοντα να κρίνει την 

πράξη της Αντιγόνης ψύχραιµα και να αποφύγει τα σφάλµατα που θα 

του προξενήσουν στο τέλος τόσες συµφορές37.   
9.  Ποια είναι η σηµασία της λέξης ἀνήρ, όπως τη χρησιµοποιεί ο Κρέων  

στο στίχο 484; Τι δηλώνει η επανάληψή της και µάλιστα στον ίδιο στίχο;  
10.  Ποιες κοινωνικές αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας εκφράζονται 

στα λόγια του Κρέοντα για την Αντιγόνη;  
11.  Πώς κατέληξε ο Κρέων στο συµπέρασµα ότι συνεργός στην ταφή ήταν 

και η Ισµήνη; Να ελέγξετε το συλλογισµό του και να αποκαλύ-ψετε τις 

αδυναµίες του.  
12.  Ποια είναι η ὕβρις της Αντιγόνης στην οποία αναφέρεται ο Κρέων στο 

στίχο 482;  
13.  Να συγκεντρώσετε τις αποφθεγµατικές προτάσεις του Κρέοντα στους 

στίχους 473-496 και να αποδώσετε τη σηµασία τους.  
14.  Να περιγράψετε την ψυχική κατάσταση του Κρέοντα, όπως αυτή 

διακρίνεται στους στίχους 473-496. Ποια συµπεράσµατα βγάζετε για το 

χαρακτήρα του;  
15.  Με θέµα τη σύγκρουση ανάµεσα στον Κρέοντα και στην Αντιγόνη, να 

δηµιουργήσετε, όσοι από τους µαθητές επιθυµείτε, ελεύθερη σύνθεση 

για αφίσα, µε στόχο την αναγγελία παράστασης της τραγωδίας του 

Σοφοκλή Ἀντιγόνη. 

16. θέλεις τι µεῖζον, τί δῆτα µέλλεις; (497, 499): Ποιο νόηµα αποκτούν τα 

λόγια της Αντιγόνης στην περίπτωση αυτή; Να αναφερθείτε στο ύφος 

της ηρωίδας και να το αιτιολογήσετε38.  

                                                           
37  α) Η δέσµευση που ανέλαβε µε τις προγραµµατικές του δηλώσεις. β) Η υπεροψία και η 

αλαζονεία, που ενισχύεται από το βασιλικό αξίωµα· βάζει τον εαυτό του και τις αποφάσεις 
του πάνω από όλους και όλα. γ) Ο υπερτροφικός εγωισµός του και η υπερηφάνειά του: 
Θεωρεί προσωπική προσβολή την παραβίαση των διαταγών του και χάνει εντελώς την 
ψυχραιµία του, όταν διαπιστώνει ότι είναι γυναίκα αυτή που τις παραβιάζει. δ) Η 
αυταρχική νοοτροπία του κατά την άσκηση της εξουσίας: Ο πολίτης είναι δούλος του 
άρχοντα. 

38  Αποτελούν πρόκληση, σαρκασµό και ειρωνεία για τον Κρέοντα. ∆ιαµορφώνουν ανάλο-
γα το ύφος της ηρωίδας. Αυτό το φραστικό «όπλο» επιλέγει η Αντιγόνη απέναντι στο 
βασιλιά α) επειδή ταιριάζει στο χαρακτήρα της, β) για να του δείξει την περιφρόνησή 
της, γ) για να τον εξευτελίσει στα µάτια των πολιτών της Θήβας, δ) επειδή εκµηδενίζει 
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17.  Πώς βλέπει η Αντιγόνη τον τρόπο που ασκεί την εξουσία ο Κρέων και 

ποια χαρακτηριστικά του αποδίδει στους στίχους 505-507;  

18. Ποια είναι η γνώµη του χορού για τις αποφάσεις του Κρέοντα 

σύµφωνα µε την άποψη της Αντιγόνης;  

19. Γιατί ο χορός αποφεύγει να εκφράσει ανοιχτά την άποψή του για την 

πράξη της Αντιγόνης;  
20.  καίτοι πόθεν κλέος γ� ἂν εὐκλεέστερον  

κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ // τιθεῖσα;  
Ποια αντίληψη για τη φήµη ή την υστεροφηµία του ανθρώπου 

εκφράζουν οι παραπάνω στίχοι; Αφού ερευνήσετε για το ίδιο θέµα 

στον Όµηρο, να εκτιµήσετε πόσο έχει επηρεαστεί ο Σοφοκλής από την 

οµηρική παράδοση39.  

 
12.2. Ερµηνευτικές ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός ανοικτού 

και κλειστού τύπου 

1.  Α. Να σηµειώσετε ποια από τα ακόλουθα επιχειρήµατα του Κρέοντα 

δεν έχουν, κατά τη γνώµη σας, λογική βάση.  

α) Ο άνθρωπος που επιδεικνύει υπερβολικό θάρρος αναπόφευκτα στο 

τέλος κάµπτεται.  

β) ∆εν είναι σωστό να καυχιέται όποιος είναι δούλος των άλλων. 

γ) Η Αντιγόνη αυθαδίασε µε την περιφρόνηση που επιδεικνύει στο 

νόµο της πόλης.  

δ) Η αυθάδεια της Αντιγόνης κορυφώνεται όταν επαίρεται για την 

πράξη της.  

ε) Αν η Αντιγόνη έµενε ατιµώρητη, ο Κρέων θα αντιµετώπιζε τη µοµφή 

της  δειλίας.  

στ)  Η Αντιγόνη θα τιµωρηθεί σκληρά, γιατί έχει παραβεί τους νόµους 

της πολιτείας.  

                                                                                                                                               
το φόβο της θανατικής ποινής και έτσι του αφαιρεί και την τελευταία ικανοποίηση, ότι 
µε την απειλή του θανάτου θα την κάνει να λυγίσει. 

39  Για τη µελέτη στον Όµηρο, βλ.: α) Οµήρου Ιλιάδα, Ε 3, 273, Ζ 446, Η 91,451, Θ 192, Ι 
413, 415, Κ 212, Ρ 16, 131, 232, Σ 121, Ψ 280. β) Οµήρου Οδύσσεια, α 97, 247, 354, β 132-
133, γ 81, 397, δ 593, 737, ξ 379, τ 107. Βλ. επίσης Ηροδότου Ἱστορίαι, Θ 78-79. 
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Β. Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας. 
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2.  Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόµενο των παρακάτω 

προτάσεων, σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο.  

Ο Κρέων απευθυνόµενος στο χορό (473-507):  
Σωστό   Λάθος 

α) ∆ηλώνει την απόφασή του να τιµωρήσει και 

τις δύο αδελφές.      ! ! 

β) Τονίζει ότι κανένας συγγενικός δεσµός δε θα  

τον επηρεάσει στην απόφασή του.    ! ! 

γ)  Παρουσιάζεται ως αδιαµφισβήτητος φύλακας  

του θεϊκού νόµου.      ! ! 

δ)  Αναγνωρίζει τα ίδια δικαιώµατα στον άντρα 

και στη γυναίκα.      ! ! 

ε)  Παρουσιάζει την Ισµήνη ως συνυπεύθυνη.   ! ! 

στ)  Θέλει να εκφοβίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους.  ! ! 

Β. Να αιτιολογήσετε µια σωστή  πρόταση.  

 

 

12.3. Γραµµατικές ασκήσεις 

1.  πίπτειν, φρονεῖν, ὑβρίζειν, ὑπερβαίνουσα, βουλεῦσαι, καλεῖτε, εἶδον, 
µισῶ, θέλῃ: Να τοποθετήσετε τους ρηµατικούς τύπους στην κατάλληλη 

στήλη του πίνακα που ακολουθεί: 
Οριστική 

Ενεστώτα 
Υποτακτ. 

Ενεστώτα 
Προστ. 

Ενεστώτα

Απαρέµφ. 

Ενεστώτα

Μετοχή 

Ενεστώτα 
Οριστική 

β΄ Αορ. 
Απαρέµφ. 

α΄ Αορ. 

       
       
       

 

 

2.  σκληρὰ φρονήµατα, ἐγκρατέστατον σίδηρον, µόρου κακίστου: Να 

γράψετε τις συνεκφορές στις πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού 

αριθµού. 
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3.  ἀρτίως, µέγα, κακίστου, ἐγκρατέστατον: Να γράψετε τα παραπάνω 

επίθετα και επιρρήµατα στη σωστή θέση του πίνακα και να 

συµπληρώσετε τους άλλους βαθµούς. 

Θετικός  Συγκριτικός Υπερθετικός 
   
   
   
   

 

4.  νόµους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειµένους (481) 
ἐγὼ µὲν οὐκ ἀνήρ, αὕτη δ� ἀνήρ (489) 
θέλεις τι µεῖζον (497) 
εἰ µὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος (505):  

Στις παραπάνω φράσεις να µεταφερθούν όλοι οι κλιτοί τύποι στον 

αντίθετο αριθµό. 
 

5.  α) ἐπεὶ δέδρακεν: Να µεταφέρετε το ρήµα στην οριστική όλων των 

χρόνων. 

β) δεδρακυῖαν γελᾶν: Να γράψετε το απαρέµφατο στον αόριστο. 
 

6. Να κάνετε γραµµατική αναγνώριση των λέξεων της στήλης Α, συνδέο-

ντάς τες µε τα στοιχεία της στήλης Β που τους αντιστοιχούν. (∆ύο 

στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν).  

Α    Β 

1. καλλύνειν   α. επίρρηµα υπερθ. βαθµού  

2. ὅστις    β. απαρέµφατο ενεστώτα 

3. τούτοις   γ. ουσιαστικό γ΄ κλίσης 

4. ὕβρις    δ. επίρρηµα θετικού βαθµού  

5. ἐπαιτιῶµαι   ε. µετοχή µέλλοντα  

6. µάλιστα   στ. µετοχή ενεστώτα 

7. ὀρθῶς   ζ. οριστική ενεστώτα 

8. θυµουµένους   η. δεικτική αντωνυµία 

      θ. επίρρηµα συγκρ. βαθµού  

      ι. αναφορική αντωνυµία 
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12.4. Συντακτικές ασκήσεις 

1.  ἀλλ� ἴσθι τοι τὰ σκλήρ� ἄγαν φρονήµατα πίπτειν µάλιστα (473-474) 

αὕτη δ� ὑβρίζειν µὲν τότ� ἐξηπίστατο,  
νόµους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειµένους (480-481) 

φιλεῖ δ� ὁ θυµὸς πρόσθεν ᾑρῆσθαι κλοπεὺς  
τῶν µηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωµένων (493-494):  

Να χαρακτηρίσετε τα απαρέµφατα και τις µετοχές των προτάσεων και 

να γράψετε το υποκείµενό τους. 

 

2.  εἴτ� ἀδελφῆς (οὖσα θυγάτηρ) εἴθ� ὁµαιµονεστέρα  
τοῦ παντὸς ἡµῖν Ζηνὸς Ἑρκείου κυρεῖ (486-487):  

Να γίνει συντακτική αναγνώριση των υπογραµµισµένων λέξεων. 

 

3.  ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως  
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ� ἐπήβολον φρενῶν (οὖσαν) (491-492):  

Να γίνει λεπτοµερής συντακτική ανάλυση. 

 

4.  Να κάνετε συντακτική αναγνώριση των λέξεων της στήλης Α, 

συνδέοντάς τες µε τα στοιχεία της στήλης Β που τους αντιστοιχούν. 

(∆ύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). 

Α    Β 

1. ἄγαν (473)   α. επιθετική µετοχή 

2. περισκελῆ (475)  β. αντικείµενο στο κείσεται 
3. τοὺς θυµουµένους (477) γ. υποκείµενο στο κείσεται 
4. δοῦλος (479)   δ. προληπ. κατηγ. στο τὸν σίδηρον 

5. νόµους (481)   ε. τελικό απαρ., αντικ. στο θέλῃ 

6. κράτη (485)   στ. κατηγορούµενο στο ὅστις 
7. καλλύνειν (496)  ζ. επιρρηµ. προσδ. ποσού 

    η. επίρρηµ. προσδιορ. χρόνου  

     θ. αντικείµενο στο ὑπερβαίνουσα 
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12.5. Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις  

1.  Να µεταφέρετε στη νέα ελληνική τις παρακάτω φράσεις και προτάσεις 

µε τη σηµασία που έχουν στο κείµενο:  
• οὐ γὰρ ἐκπέλει φρονεῖν µέγ� ὁ δοῦλος (478-479) .......................................... 

• οἶδα τοὺς θυµουµένους ἵππους καταρτυθέντας (477-478)........................ 

• τί δῆτα µέλλεις; (499) ................................................................................................. 

• κείνην ἴσον ἐπαιτιῶµαι (489-490)........................................................................ 

• κἄξεστιν αὐτῇ δρᾶν (507) ........................................................................................ 

 

2.  Να βρείτε τις λέξεις του κειµένου που έχουν ετυµολογική συγγένεια µε 

τα ακόλουθα ουσιαστικά: ρήγµα,  θυµός,  φρόνηµα,  δράστης,  άλωση,  
το κάλλος,  κλήση,  κατοχή. 

 

3.  α) αἱρῶ, αἱροῦµαι: Να συνθέσετε τα ρήµατα µε προθέσεις και να 

γράψετε µε αυτά σύντοµες προτάσεις.  

β) αἴρω, αἴροµαι: Χρησιµοποιώντας τα ρήµατα είτε απλά είτε σε 

σύνθεση µε προθέσεις, να γράψετε σύντοµες προτάσεις στη νέα 

ελληνική.  

 

4.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε την απόδοσή τους στη νέα 

ελληνική στη στήλη Β. (∆ύο λέξεις της στήλης Β περισσεύουν). 

  Α            Β 

1. ἐγκρατής    α. πλησίον 

2. θυµοῦµαι                                      β. συγγενείς 

3. πέλας                                 γ. ενθυµούµαι 

4. ὑπερβαίνω    δ. σκληρός 

5. ὁµαίµονες   ε. διαβαίνω 

              στ. οργίζοµαι  

                                                       ζ. παραβαίνω 
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5.  Α. Να συµπληρώσετε τα κενά ακολουθώντας το παράδειγµα: 

ἀνά  +  αἱρῶ =  αναιρώ - αναίρεση 

ἐκ  +  αἱρῶ  = ��...............................�������� 

κατά  +  αἱρῶ  = ��...............................�������� 

σύν  +  αἱρῶ  = ��...............................�������� 

διά  +  αἱρῶ  = ��...............................�������� 

ἀπό  +  αἱρῶ = ��...............................�������� 

ὑπό +   ἐκ + αἱρῶ = ��.......................�������� 

πρό  +  αἱροῦµαι = .....���....................������. 

Β. Να χρησιµοποιήσετε τα ουσιαστικά που γράψατε σε λεκτικά 

σύνολα, π.χ. η αναίρεση της απόφασης. 
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13.  Στίχοι 508 - 525 
 

13.1.  Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Ποια είναι τα βασικά σηµεία της αντιπαράθεσης Κρέοντα και 

Αντιγόνης στους στίχους 508-52540;   

2.  Να αναπτύξετε τους συλλογισµούς του Κρέοντα σύµφωνα µε τους 

οποίους δεν είναι σωστό να έχει τις ίδιες νεκρικές τιµές ο Πολυνείκης µε 

τον Ετεοκλή και όποιος τον τιµά είναι εχθρός της πόλης. Πώς 

συσχετίζει το ζήτηµα της ταφής µε την τιµωρία των εχθρών της Θήβας41;   

3.  Με ποια επιχειρήµατα υπερασπίζεται η Αντιγόνη την ταφή του 

αδελφού της και τη στάση της απέναντι στην εξουσία42;    
4.  Να αναπτύξετε σύντοµα ποια στάση ζωής προβάλλει και καταξιώνει η 

Αντιγόνη µε τα λόγια της (523) αλλά και τα έργα της.  

5.  Ποια αντίληψη έχει για τους φίλους και τους εχθρούς ο Κρέων και ποια 

η Αντιγόνη; Να επισηµάνετε τις µεταξύ τους διαφορές και να τις 

αιτιολογήσετε (522-523).     
6.  Να συγκρίνετε τον ηθικό κώδικα του Κρέοντα µε αυτόν που προβάλλει 

ο Αγαµέµνονας στον Αἴαντα του Σοφοκλή43. 

                                                           
40  α) Ανυπακοή στη νόµιµη εξουσία της πόλης και προσβολή νόµου που ορίζεται από τον 

άρχοντα της πόλης εκ µέρους της Αντιγόνης. β) Περιφρόνηση των οικογενειακών 
δεσµών, των ταφικών εθίµων και των άγραφων νόµων του κάτω κόσµου εκ µέρους του 
Κρέοντα.   

41  Βλ. και σηµείωση 10.  
42  α) Ο σεβασµός προς τους συγγενείς δεν προσβάλλει ούτε αδικεί κανέναν. Αντίθετα, 

αποτελεί ιερό και απαραβίαστο καθήκον σύµφωνα µε τους άγραφους νόµους. β) Οι 
νεκρικές τιµές προς τον Πολυνείκη δεν αποτελούν ασέβεια για τον Ετεοκλή. Είναι 
δικαίωµα απαραβίαστο που του έχει παραχωρηθεί από τους θεούς του κάτω κόσµου και 
ο Ετεοκλής δεν έχει κανένα λόγο να αµφισβητήσει τους νόµους των θεών.  γ) Ο νεκρός 
δεν είναι κάποιος δούλος αλλά ο αδελφός της. Ένας λόγος παραπάνω να προσφέρει τις 
νεκρικές τιµές προς τον Πολυνείκη. Είναι  ιερή υποχρέωση απέναντι στα συγγενικά 
πρόσωπα, να τα τιµά κανείς και να τους προσφέρει µετά θάνατο παρηγοριά και 
ανακούφιση µέσω της ανάµνησης (µνηµόσυνο).  δ) Ο  Άδης έχει τους ίδιους νόµους για 
όλους τους νεκρούς. ε) ∆εν γεννήθηκε για να µισεί, αλλά για να αγαπά. Είναι η στάση 
της Αντιγόνης απέναντι στον κόσµο και ο προορισµός της, όπως η ίδια τον 
αντιλαµβάνεται και τον πιστεύει. Τη στάση αυτή αντιπαραθέτει στο κήρυγµα µίσους 
του Κρέοντα. Βλ. και διδακτικό βιβλίο, σ. 163.  

43  Βλ. Παράλληλα κείµενα, ΙΙΙ, 1. Βλ. επίσης σηµείωση 10.  
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7.  Να αξιολογήσετε τα επιχειρήµατα µε τα οποία στηρίζουν τις θέσεις 

τους ο Κρέων και η Αντιγόνη στους στίχους 511-525. Ποιος από τους 

δυο νοµίζετε ότι πείθει περισσότερο για το δίκιο του;  
8.  Να επισηµάνετε λέξεις, φράσεις, προτάσεις από το κείµενο που 

αποδίδουν το ήθος του Κρέοντα και της Αντιγόνης, όπως 

παρουσιάζεται στην αντιπαράθεσή τους, και να το περιγράψετε. 
9.  Ποια αντίληψη για την κοινωνική θέση της γυναίκας εκφράζει ο Κρέων 

στο στίχο 525 και ποια απήχηση πιστεύετε ότι έχουν τα λόγια του 

στους θεατές της εποχής του ποιητή;     
10.  Από την επιχειρηµατολογία της Αντιγόνης απουσιάζει οποιαδήποτε 

επίκληση του αρραβώνα της µε το γιο του Κρέοντα. Πώς 

δικαιολογείται, κατά τη γνώµη σας, η αποσιώπηση αυτή;   
11.  Να εξετάσετε αν οι άγραφοι νόµοι που αφορούν τα ταφικά έθιµα και 

τις υποχρεώσεις των συγγενών απέναντι στους νεκρούς τους έχουν, 

όπως και στην αρχαία Ελλάδα, την ίδια ισχύ και στην εποχή µας.  

12.  Ποια συναισθήµατα προκαλούν στους θεατές ο Κρέων και η Αντιγόνη 

µε τη στάση τους και τη συµπεριφορά τους; Ποιος πιστεύετε ότι 

κερδίζει περισσότερο τη συµπάθειά τους; Να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

13.  Όσοι µαθητές επιθυµείτε, αφού συγκεντρώσετε στοιχεία από το 

κείµενο, να παρουσιάσετε στην τάξη σκηνοθετικές οδηγίες, που θα 

δίνατε σε όποιον θα επιθυµούσε να υποδυθεί το ρόλο του Κρέοντα ή 

της Αντιγόνης. Τέτοια στοιχεία είναι:  

α) Λέξεις ή φράσεις που σηµατοδοτούν κινήσεις, χειρονοµίες.  

β) Σηµεία του κειµένου µε συναισθηµατικές κορυφώσεις.   

γ) Σηµεία στίξης, µέτρο (µε τη βοήθεια του καθηγητή σας). 

14.  Συνοψίζοντας την µέχρι τώρα εξέλιξη της αντιπαράθεσης Κρέοντα και 

Αντιγόνης να αναφέρετε µε συντοµία,  

α) ποιες είναι οι αιτίες της µεταξύ τους σύγκρουσης και  

β) αν θα υπήρχε κάποιο περιθώριο συνδιαλλαγής των δυο αντιπάλων. 
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13.2. Ερµηνευτική ερώτηση κλειστού τύπου  

1. Να συνδέσετε κάθε φράση της στήλης Α µε το λογοτεχνικό σχήµα της 

στήλης Β που της αντιστοιχεί. (∆υο στοιχεία της Β στήλης 

περισσεύουν).  

 Α   Β 
1.  εἰ φιλητέον φίλει  α. σχήµα εκ παραλλήλου 

2. ὁ χρηστὸς τῷ κακῷ  β. παρήχηση 
3. ὑπίλλουσι στόµα  γ.  οξύµωρο 
4. ὁ κατθανὼν νέκυς  δ. αντίθεση  
5. ὁ Ἅιδης ποθεῖ  ε. πλεονασµός 

    στ. µεταφορά 
   ζ. προσωποποίηση 

 

13.3. Γραµµατικές ασκήσεις 

1.  οὐ γὰρ δοῦλος, ἀλλ� ἀδελφὸς ὤλετο (517) 

ἀλλ� οὐχ ὁ χρηστὸς τῷ κακῷ λαχεῖν ἴσος (520):  

Να µεταφέρετε τους κλιτούς τύπους των παραπάνω προτάσεων στον 

αντίθετο αριθµό. 

 

2.  οὐδὲν γὰρ αἰσχρὸν τοὺς ὁµοσπλάχνους σέβειν (511) 

οὔτοι ποθ� οὑχθρός (ὁ ἐχθρός), οὐδ� ὅταν θάνῃ, φίλος (522):  

Να τοποθετήσετε τα υπογραµµισµένα επίθετα στην ανάλογη θέση στον 

παρακάτω πίνακα και να συµπληρώσετε τα παραθετικά τους στα τρία 

γένη. 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 
Αρσ. Θηλ. Ουδ. Αρσ. Θηλ. Ουδ. Αρσ. Θηλ. Ουδ. 

 

 
        

 

 
        

 
 

     

 



 98

3.  Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού του επιθέτου 

εὐαγῆ (521) στο γένος που βρίσκεται. 

 

4.  ἐµοῦ δὲ ζῶντος οὐκ ἄρξει γυνή (525):  

α) Να µεταφέρετε την παραπάνω πρόταση στον πληθυντικό αριθµό. 

β) οὐκ ἄρξει γυνή: Να γράψετε τη φράση µεταφέροντας το ρήµα σε 

όλους τους χρόνους.  

 

5.  Να κάνετε γραµµατική αναγνώριση των λέξεων της στήλης Α, 

συνδέοντάς τες µε τα στοιχεία της στήλης Β που τους αντιστοιχούν. 

(∆ύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). 

Α     Β 

1. ἐµοῦ   α. δεικτική αντωνυµία 

2. ὤλετο   β. χρονικός σύνδεσµος 

3. τάδε   γ. προσωπική αντωνυµία 

4. ὅταν   δ. ουσιαστικό γ΄ κλίσης 

5. φίλος   ε. αιτιολογικός σύνδεσµος 

6. ζῶντος   στ. συµπερασµατικός σύνδεσµος  

7. χάριν   ζ. µετοχή ενεστώτα 

8. γάρ   η. αναφορική αντωνυµία  

    θ. οριστική β΄ αορίστου 

    ι. επίθετο β΄ κλίσης 

 

13.4. Συντακτικές ασκήσεις 

1.  Στους στίχους 508-525 να αναγνωρίσετε τα κατηγορούµενα 

επισηµαίνοντας και τις λέξεις στις οποίες αποδίδονται.  

 

2.  οὐδὲν γὰρ αἰσχρὸν τοὺς ὁµοσπλάχνους σέβειν (511) 

οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συµφιλεῖν ἔφυν (523):  

Να γίνει λεπτοµερής συντακτική ανάλυση.  
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3.  Να συµπληρώσετε τα κενά, ώστε να χαρακτηρίζεται πλήρως η 

συντακτική θέση που έχουν στο κείµενο οι λέξεις που δίνονται: 

Καδµείων (508):   είναι γενική ....................... από το µούνη 

σύ (510):    είναι .......................  στο ....................... 

ἐκ (µητρός) (513):   είναι εµπρόθ. προσδιορ. που δηλώνει ............. 

ὁ κατθανών (515):   είναι .................... µετοχή, ................ στο .............. 

τῷ κακῷ (520):   είναι δοτική ..................... από το ....................... 

λαχεῖν (520):   είναι απαρέµφατο ....................... 

ζῶντος (525):   είναι γενική ................. και .................... µετοχή 

 

 

13.5. Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1.  Να µεταφέρετε στη νέα ελληνική τις παρακάτω φράσεις µε τη σηµασία 

που έχουν στο κείµενο:  
• σὺ δ� ὑπίλλουσι στόµα (509) ................................................................................... 

• ὁ κατθανὼν νέκυς (515)............................................................................................ 

• τῶνδε χωρὶς εἰ φρονεῖς; (510) ................................................................................  

• ἀλλὰ συµφιλεῖν ἔφυν (523)...................................................................................... 

• ἀλλ� ἀδελφὸς ὤλετο (517)......................................................................................... 

• οὔτοι ποθ� οὑχθρός (ἐστιν) φίλος (522) ............................................................ 

 

2.  Να γράψετε ένα συνώνυµο στη νέα ελληνική για καθεµιά από τις 

παρακάτω λέξεις: δυσσεβής, οἶδα, τιµῶ,  χρηστός, ἄρχω.  
 

3.  Α. Να γράψετε επίθετα µε πρώτο συνθετικό το δυσ- και δεύτερο 

συνθετικό ουσιαστικό ή επίθετο παράγωγο από τα ρήµατα: σέβω, 
τρέπω, βαίνω, νοῶ, λέγω, πρόσειµι (εἶµι), εὑρίσκω, µένος, κινῶ, 
χρῶµαι. 
Β. Να χρησιµοποιήσετε τα επίθετα που γράψατε σε λεκτικά σύνολα, 

π.χ. ο δυσσεβής άνθρωπος. 
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4.  Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α µε τις οµόρριζές της λέξεις της 

στήλης Β, γράφοντας µπροστά σε κάθε αριθµό της στήλης Α το ή τα 

γράµµατα από τη στήλη Β. 

Α            Β 

1. ἀπόλλυµαι   α. λαχείο 

2. λαγχάνω   β. συµφιλίωση 

3. φιλῶ   γ. σεβάσµιος 

4. σέβειν   δ. τηλεόραση 

5. ὁρῶ   ε. απώλεια 

     στ. όραµα  

     ζ. Λάχεσις (µια από τις Μοίρες) 

     η. φίλερις 

     θ. όλεθρος 

     ι. πανωλεθρία 

     ια. φιλαπεχθήµων 

     ιβ. αόρατος 
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14.  Στίχοι 526 - 560 

 

14.1.  Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Ποιες είναι οι πληροφορίες που µας δίνει ο χορός για την εµφάνιση της 

Ισµήνης στη σκηνή και ποιο σκοπό εξυπηρετούν; 
2.  Ποια σχήµατα λόγου χρησιµοποιεί ο Κρέων στους στίχους 531-535, 

όταν απευθύνεται προς την Ισµήνη; Πιστεύετε ότι οι µοµφές που 

προσάπτει στην Ισµήνη µε τα σχήµατα αυτά αποδίδουν εύστοχα το 

χαρακτήρα της ή όχι και γιατί;  
3.  Τι απαντά η Ισµήνη στην κατηγορία ότι και αυτή πήρε µέρος στην 

ταφή του νεκρού αδελφού της; Να ερευνήσετε τα κίνητρα που 

καθορίζουν τη στάση της στην κρίσιµη αυτή στιγµή, όπως η ίδια τα 

παρουσιάζει.  
4.  Ποια είναι η αντίδραση της Αντιγόνης στην οµολογία της Ισµήνης ότι 

συµµετείχε στην ταφή του Πολυνείκη; Να την αιτιολογήσετε.  
5.  Η Αντιγόνη διαψεύδει κάθε συµµετοχή της Ισµήνης στο έργο της ταφής. 

Γιατί όµως επικαλείται γι� αυτό και τη µαρτυρία του Άδη και των θεών 

του κάτω κόσµου;  
6.  Με ποιο τρόπο προσπαθεί η Ισµήνη να ξεπληρώσει το χρέος της 

απέναντι στο νεκρό αδελφό της και γιατί η Αντιγόνη αρνείται αυτή 

της την προσφορά;    
7.  Κρέοντ� ἐρώτα· τοῦδε γὰρ σὺ κηδεµών: Ποιο νόηµα έχουν τα λόγια που 

η Αντιγόνη απευθύνει στην αδελφή της;  

8.  Ποια συναισθήµατα σας προκαλεί ο τρόπος έκφρασης της Αντιγόνης 

στους στίχους 543 και 549; Είναι κάτι που θα περιµένατε από την 

ηρωίδα ή όχι και γιατί;  
9.  Να συγκρίνετε το ήθος της Ισµήνης, όπως παρουσιάζεται σ�  αυτή τη 

σκηνή, µε αυτό που µας παρουσίασε στην αρχή του δράµατος στη 

συζήτηση µε την αδελφή της. Να επισηµάνετε τις διαφορές και να 

τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε στοιχεία από το κείµενο.  
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10.  Να επισηµάνετε στο κείµενο ζεύγη λέξεων ή φράσεων που εκφράζουν 

τις αντιθέσεις στις βασικές επιλογές της Αντιγόνης και της Ισµήνης 

καθώς και στις συνέπειες που είχαν γι�  αυτές στη συνέχεια. Να 

εκτιµήσετε πόσο βοηθά στην αισθητική αξία του δράµατος η τεχνική 

που χρησιµοποιεί εδώ ο Σοφοκλής44. 

11.  καλῶς σὺ µὲν τοῖς, τοῖς δ� ἐγὼ �δόκουν φρονεῖν (557): 

Ανακεφαλαιώνοντας µ� αυτό το στίχο η Αντιγόνη αναφέρεται στις 

αρχικές επιλογές, τη δική της και της αδελφής της. Να αναπτύξετε τι 

ακριβώς εννοεί και να διαπιστώσετε αν τώρα έχει την ίδια γνώµη για 

την Ισµήνη, όπως και στην πρώτη τους συνάντηση.  
12.  Να επισηµάνετε στον πρόλογο του δράµατος (στ. 1-99) τους στίχους 

που προοικονοµούν τη δεύτερη συνάντηση και σύγκρουση της 

Αντιγόνης µε την αδελφή της, την οποία παρακολουθούµε σ� αυτή τη 

σκηνή. Να δείξετε ότι αυτοί οι ίδιοι στίχοι εξηγούν τη στάση της 

ηρωίδας απέναντι στην Ισµήνη45.  
13.  ΄Εχει υποστηριχθεί ότι η σκληρή στάση της Αντιγόνης σ� αυτή τη σκηνή 

οφείλεται στην προσπάθειά της να σώσει τη ζωή της αδελφής της. Να 

δείξετε µε τη βοήθεια χωρίων του κειµένου αν µια τέτοια υπόθεση 

ευσταθεί.  
14.  Η Αντιγόνη και η Ισµήνη επέλεξαν από την αρχή να τηρήσουν 

διαφορετική στάση απέναντι στις διαταγές του Κρέοντα. Τώρα µετά τη 

σύλληψη της Αντιγόνης ποια νοµίζετε ότι θεωρεί τον εαυτό της 

δικαιωµένο από την εξέλιξη που πήραν τα πράγµατα; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας.   
15.  Η Αντιγόνη παρουσιάστηκε από την αρχή του δράµατος αποφασισµέ-

νη να θάψει τον αδελφό της παρά την απαγόρευση του Κρέοντα. 

Νοµίζετε ότι είχε συνειδητοποιήσει από τότε τις συνέπειες της απόφα-

                                                           
44  ἀνιᾷς - ὠφελουµένη, ἀλγοῦσα - γελῶ, ζῆν - κατθανεῖν, ἀρρήτοις - λόγοις, σὺ µὲν τοῖς 

(ζῶσιν) - τοῖς (ἐν Ἅιδου) δ� ἐγώ, σὺ µὲν ζῇς - ἡ δ� ἐµὴ ψυχὴ τέθνηκεν. Με την τεχνική 
των αντιθέσεων ο ποιητής προσθέτει στα δρώµενα ένταση και αγωνία, κερδίζει το 
ενδιαφέρον των θεατών και το κρατά σταθερά στραµµένο στη σκηνή σε όλη τη διάρκεια 
του δράµατος. Το έργο κερδίζει έτσι σε πληρότητα, δηµιουργεί δυνατές συγκινήσεις στο 
ακροατήριο και το κάνει να συµπάσχει έντονα µε τους πρωταγωνιστές. 

45  Πρόκειται κυρίως για τους στίχους 69-70 και 83.  



 103

σής της ή ήλπιζε ότι ο Κρέων θα έκανε ίσως µια εξαίρεση γι� αυτή λόγω 

συγγενείας; Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας κάνοντας αναφορά σε 

σηµεία του κειµένου. 
16.  Η σύγκρουση Αντιγόνης - Ισµήνης θυµίζει πολύ την αντιπαράθεση 

Ηλέκτρας - Χρυσόθεµης στην Ἠλέκτρα του Σοφοκλή. Να συγκρίνετε τις 

δύο σκηνές όπου η Αντιγόνη συγκρούεται µε την αδελφή της (στ. 1-99 

και 536-560) µε τις αντίστοιχες σκηνές της Ἠλέκτρας (στ. 328-404 και 

947-1057)46 και να διατυπώσετε τα συµπεράσµατά σας σ� ένα σύντοµο 

δοκίµιο. (Να προσέξετε τους χαρακτήρες, τη δραµατική συγκυρία - 

πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι ήρωες, το ύφος κ.λπ.).   
17.  Να σκιαγραφήσετε το χαρακτήρα της Αντιγόνης, αφού εκτιµήσετε 

συνολικά τη µέχρι τώρα παρουσία της στο δράµα.   
18.  Να σκιαγραφήσετε το χαρακτήρα της Ισµήνης, αφού εκτιµήσετε 

συνολικά τη µέχρι τώρα παρουσία της στο δράµα.  
 

14.2. Ερµηνευτικές ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός ανοικτού 

και κλειστού τύπου 

1. Α. Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόµενο των παρακάτω 

προτάσεων σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο. 

...σὺ µὲν γὰρ εἵλου ζῆν ἐγὼ δὲ κατθανεῖν (555).  Με τη συγκεκριµένη 

φράση η Αντιγόνη:  
  Σωστό Λάθος 
α. Βαδίζει µε αποφασιστικότητα προς το θάνατο. ! ! 
β. Προτρέπει την Ισµήνη να τη βοηθήσει. ! ! 
γ. Υπογραµµίζει την αντίθεση ανάµεσα στις δικές 

της επιλογές και τις επιλογές της Ισµήνης. 
 

! 
 

! 
δ. ∆εν δέχεται τη µεταµέλεια της Ισµήνης. ! ! 
ε. ∆ηλώνει ότι είναι ευχαριστηµένη µε την 

απόφαση της αδελφής της.  
 

! 
 

! 

Β. Να αιτιολογήσετε µια σωστή πρόταση. 

 

                                                           
46  Βλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. Ι.  
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2. Να συνδέσετε κάθε φράση της στήλης Α µε το σχήµα λόγου της στήλης 

Β που της αντιστοιχεί. (∆υο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν).  

             Α            Β  
1.  σῶσον σεαυτήν  α. πλεονασµός 
2. γέλωτ� ἐν σοὶ γελῶ β. αντίθεση 
3. ζῆν ...  κατθανεῖν  γ.  χιαστό 
4. ὡς ἔχινδ� ὑφειµένη  δ. παροµοίωση 

  ε. παρήχηση 
  στ. υπερβατό 

 

14.3. Γραµµατικές ασκήσεις 

1.  εἰπὲ δή µοι, καὶ σὺ τοῦδε τοῦ τάφου φήσεις µετασχεῖν; (534-535):  

α) Να µεταφέρετε στον πληθυντικό αριθµό όλους τους κλιτούς τύπους 

των παραπάνω προτάσεων. 

β) Να γράψετε το χωρίο µεταφέροντας τους ρηµατικούς τύπους στον 

ενεστώτα. 

γ) Να τοποθετήσετε τις προσωπικές αντωνυµίες των παραπάνω στίχων 

στον πίνακα και να συµπληρώσετε τα κενά. 

 Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός 
 α΄ πρόσωπο β΄ πρόσωπο α΄ πρόσωπο β΄ πρόσωπο 
Ονοµ.     
Γεν.     
∆οτ.     
Αιτ.      

 

2.  σὺ µὲν γὰρ εἵλου ζῆν, ἐγὼ δὲ κατθανεῖν (555) 

ἀλλ� οὐκ ἐπ� ἀρρήτοις γε τοῖς ἐµοῖς λόγοις (556) 

σὺ µὲν ζῇς (559): 

Να γράψετε τους παραπάνω στίχους µεταφέροντας τους κλιτούς 

τύπους στον αντίθετο αριθµό. 
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3.  τοῖς ἐµοῖς λόγοις, ἡ ἐµὴ ψυχή: Να γράψετε τα ονοµατικά σύνολα στην 

ονοµαστική πτώση σε όλα τα πρόσωπα για έναν και για πολλούς 

κτήτορες. 

 Για έναν κτήτορα Για πολλούς κτήτορες 
α΄ πρόσωπο     
β΄ πρόσωπο     
γ΄ πρόσωπο     

 

4.  ξύµπλουν ἐµαυτὴν τοῦ πάθους ποιουµένη (541) 

λόγοις δ� ἐγὼ φιλοῦσαν οὐ στέργω φίλην (543) 

καὶ τίς βίος µοι σοῦ λελειµµένη φίλος; (548) 

τί ταῦτ� ἀνιᾷς µ� οὐδὲν ὠφελουµένη (550):  

Να τοποθετήσετε τις µετοχές στην ανάλογη θέση του παρακάτω 

πίνακα και να συµπληρώσετε τα κενά µε τα υπόλοιπα γένη στον ίδιο 

αριθµό και πτώση. 

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 
   
   
   
   

 

5.  ἥδε, τοῦτο, ἐµαυτήν, τίς, σεαυτήν, ἐµή: Να τοποθετήσετε τους τύπους 

των αντωνυµιών στην κατάλληλη στήλη και να συµπληρώσετε τα 

υπόλοιπα γένη στον ίδιο αριθµό και πτώση. 

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 
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6.  Να κάνετε γραµµατική αναγνώριση των λέξεων της στήλης Α, 

συνδέοντάς τες µε τα στοιχεία της στήλης Β που τους αντιστοιχούν. 

(∆ύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). 

Α     Β 

1. εἰδέναι  α. συµπλεκτικός σύνδεσµος 

2. οὔτε  β. αναφορική αντωνυµία 

3. ἐµαυτήν  γ. απαρέµφ. παρακειµ. µε σηµασία ενεστώτα 

4. ὧν   δ. αυτοπαθής αντωνυµία 

5. φιλοῦσαν  ε. ουσιαστικό β΄ κλίσης 

6. σοί  στ. προστακτική αορίστου 

7. σῶσον  ζ. επίρρηµα συγκριτικού βαθµού 

8. καλῶς  η. µετοχή ενεστώτα 

9. ψυχή  θ. προσωπική αντωνυµία 

   ι. επίρρηµα θετικού βαθµού 

    ια. ουσιαστικό α΄ κλίσης 

 

14.4. Συντακτικές ασκήσεις 

1.  Στους στίχους 531-533, 540-551 να εντοπίσετε τις µετοχές, να τις 

χαρακτηρίσετε και να γράψετε το υποκείµενό τους.  
 

2.  Στους στίχους 534-535, 555 και 557 να γράψετε τα απαρέµφατα και να 

χαρακτηρίσετε τη συντακτική τους θέση.  
 

3.  Να γίνει συντακτική ανάλυση των στίχων 559-560.  

  
4.  Στις διαζευκτικές προτάσεις που ακολουθούν να διαγράψετε το σκέλος 

που περιέχει λάθος: 

ῥέθος (529):  είναι υποκείµενο ή αντικείµενο στο αἰσχύνει; 
τοῦ τάφου (534):  είναι αντικείµενο στο φήσεις ή στο µετασχεῖν; 

τοῦ πάθους (541):  είναι γενική του περιεχοµένου ή αντικειµενική; 

µοι (548):   είναι δοτική προσωπική κτητική ή αντικειµενική; 

σου (548):   είναι αντικείµ. στο λελειµµένη ή γεν. της αναφοράς; 
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14.5. Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις  

1.  Να µεταφέρετε στη νέα ελληνική τις παρακάτω φράσεις µε τη σηµασία 

που έχουν στο κείµενο:  
• νεφέλη αἰσχύνει αἱµατόεν ῥέθος (528-529).................................................... 

• φήσεις µετασχεῖν (535) ............................................................................................ 

• ἐν κακοῖς τοῖς σοῖσιν (540) ................................................................................... 

• λόγοις δ� ἐγὼ φιλοῦσαν οὐ στέργω φίλην (543) .......................................... 

• οὐ φθονῶ σ' ὑπεκφυγεῖν (553) ............................................................................. 

• σὺ µὲν γὰρ εἵλου ζῆν (555)..................................................................................... 

• τί ταῦτ� ἀνιᾷς µ(ε) (550).......................................................................................... 

• ὥστε τοῖς θανοῦσιν ὠφελεῖν (560)..................................................................... 

 

2.  Να γράψετε δύο παράγωγα και δύο σύνθετα για καθεµιά από τις 

παρακάτω λέξεις και να σχηµατίσετε µε αυτές προτάσεις στη νέα 

ελληνική: φέρω,  λείπω,  λανθάνω, στέργω, ἄρχω.  
 

3.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε την απόδοσή τους στη νέα 

ελληνική στη στήλη Β. (∆ύο λέξεις της στήλης Β περισσεύουν). 

Α           Β 

1. αἰσχύνω   α. συµφωνώ 

2. ἐξόµνυµι                          β. µάρτυρας 

3. ὁµορροθῶ   γ. ασχηµίζω 

4. ξυνίστωρ   δ. οχιά 

5. αἱροῦµαι   ε. εκλέγω 

6. ὑπεκφεύγω   στ. αρνούµαι µε όρκο 

7. ἔχιδνα    ζ. ντρέποµαι 

     η. γλιτώνω 

θ. στερούµαι 
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4.  Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α µε τις λέξεις της στήλης Β µε τις 

οποίες έχει κοινό θέµα47 (σε σύνθεση ή µη) γράφοντας µπροστά σε 

κάθε αριθµό της στήλης Α το ή τα γράµµατα από τη στήλη Β.  

  Α                Β  

1.  αἰσχύνω    α. έξις 

2.  ἔχω    β. καχεξία 

3.  αἱροῦµαι    γ. αίσχος 

4.  εἰδέναι    δ. αποχή 

ε. εξαίρετος 

στ. αναισχυντία 

ζ. ιστορία 

θ. µέτοχος 

ι. σχήµα 

ια. αίρεση 

ιβ. είδηση 

ιγ. ένοχος                                                                           

 ιδ. ειδήµων 

                                                           
47  Να λάβετε υπόψη σας ότι το θέµα µερικών ρηµάτων της στήλης Α παρουσιάζεται µε 

περισσότερες από µία µορφές.  
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15.  Στίχοι 561 - 581 
 

15.1.  Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Ποια συµπεράσµατα βγάζει ο Κρέων από το διάλογο Ισµήνης και 

Αντιγόνης;  
2.  Πώς δικαιολογεί η Ισµήνη στον Κρέοντα την προσπάθειά της να 

αναλάβει και αυτή την ευθύνη της ταφής;  
3.  Με ποια λόγια ανακοινώνει ο Κρέων την απόφασή του για την τύχη της 

Αντιγόνης και ποιες είναι οι αντιδράσεις της Ισµήνης και του χορού;  
4.  Με ποιο επιχείρηµα προσπαθούν έστω και την τελευταία στιγµή η 

Ισµήνη και ο χορός να σώσουν την Αντιγόνη και γιατί ο Κρέων δε 

θέλει να ακούσει τίποτα γι� αυτό;  
5.  Το ότι η Αντιγόνη είναι µνηστευµένη µε το γιο του Κρέοντα το 

πληροφορούµαστε µόλις τώρα. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι:  

α) ούτε η Αντιγόνη έκανε λόγο γι� αυτό, όσο υπερασπιζόταν την πράξη 

της µπροστά στον Κρέοντα, 

β) ούτε ο Κρέων φαίνεται να το έλαβε υπόψη του στην απόφασή του 

για την Αντιγόνη.  
6.  Να εντοπίσετε στο κείµενο λέξεις ή φράσεις, χαρακτηριστικές για το ήθος 

του Κρέοντα. Ποια στοιχεία του χαρακτήρα του τονίζουν ιδιαίτερα;   
7.  Ο Κρέων δεν αγνοεί µόνον τους άγραφους νόµους, αλλά µε την 

απόφασή του διαπράττει και άλλη ὕβριν, αυτή τη φορά απέναντι στην 

οικογένειά του. Να εξηγήσετε ποια είναι ακριβώς η ὕβρις του Κρέοντα 

και ποιες συνέπειες µπορεί να έχει για τον ίδιο και τους δικούς του48.  

                                                           
48  ∆εν καταδικάζει σε θάνατο µια τυχαία γυναίκα, αλλά τη µνηστή του γιου του, την 

αγαπηµένη του και µέλλουσα σύντροφο της ζωής του. Αγνοεί για µια φορά ακόµη τον 
Ἑρκεῖο ∆ία (πρβλ. στ. 486-489) και προκαλεί µεγάλο πόνο στον Αίµονα, χωρίς αυτός να 
έχει φταίξει σε τίποτε. Προσβάλλει βάναυσα τα αισθήµατα του γιου του για την 
Αντιγόνη, θεωρώντας τη σχέση τους µια συναλλαγή, όπου το αντικείµενό της, η 
Αντιγόνη δηλαδή, µπορεί να αντικατασταθεί µε άλλο, το ίδιο καλό και «χρήσιµο» (µε 
την έννοια της χρήσης). ∆εν υπολογίζει ποιες θα είναι οι αντιδράσεις του γιου του, όταν 
θα νιώσει να πληγώνονται τα πιο αγνά και τρυφερά αισθήµατά του. Πέρα από αυτά 
συλλαµβάνει και φυλακίζει την Ισµήνη χωρίς καµία απόδειξη. Η αδικία που διαπράττει 
εδώ είναι ολοφάνερη.  Για τις συνέπειες µόνο υπαινιγµούς µπορεί να κάνει κάποιος αυτή 
τη στιγµή. Σίγουρα όµως και ο ίδιος ο Κρέων δε θα µείνει απρόσβλητος από τις 
επιπλοκές που προκαλούν οι αποφάσεις του. 
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8.  καὶ σὺ γε κἀµοὶ (δεδογµέν' ἐστί): Είναι και ο χορός (= λαός της Θήβας) 

πράγµατι συνυπεύθυνος για την καταδίκη της Αντιγόνης, όπως 

ισχυρίζεται εδώ ο Κρέων ή όχι; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
9.  Ποια προσβολή δέχεται ο Αίµονας από τον πατέρα του σύµφωνα µε τα 

λόγια της Αντιγόνης (572)49 και ποιες είναι κατά την άποψή σας οι 

αναµενόµενες αντιδράσεις του;   
10.  Συµφωνεί ο χορός µε την καταδικαστική απόφαση του Κρέοντα ή όχι; 

Να επισηµάνετε στοιχεία του κειµένου που το αποδεικνύουν.  
11.  Ποιο σχήµα λόγου χρησιµοποιεί ο Κρέων στο στίχο 569 και τι 

σχολιάζει µε αυτό; Ποια συναισθήµατα νοµίζετε ότι προκαλεί στους 

θεατές το σχόλιο αυτό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
12.  Ποια είναι η απόφαση του Κρέοντα για την τύχη της Ισµήνης και πώς 

τη δικαιολογεί;  
13.  Να σκιαγραφήσετε το χαρακτήρα του Κρέοντα, αφού εκτιµήσετε 

συνολικά τη µέχρι τώρα παρουσία του στο δράµα.  
14.  Το πιο τραγικό πρόσωπο της ιστορίας µέχρι στιγµής είναι η Αντιγόνη.  

α) Αν συµφωνείτε, να συγκεντρώσετε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία 

συνθέτουν το δράµα της και την οδηγούν στο τραγικό της τέλος.  

β) Αν δε συµφωνείτε, να ορίσετε ποιο είναι αυτό το πρόσωπο και να 

συγκεντρώσετε από το κείµενο τα στοιχεία που το αποδεικνύουν.  
 

15.2. Ερµηνευτική ερώτηση συνδυασµού ανοικτού και κλειστού τύπου 

1.  Α. Να βάλετε σε κύκλο τις σωστές απαντήσεις.  

Η Ισµήνη στο διάλογό της µε τον Κρέοντα:  

α) Προσπαθεί να κρατήσει την Αντιγόνη στη ζωή. 

β) Εξηγεί γιατί προτίµησε τη ζωή από το θάνατο.  

γ) Επιτίθεται ανοιχτά κατά του Κρέοντα.  

δ) Επιδιώκει να αποφύγει την τιµωρία.  

ε) Εκδηλώνει τη συµπαράστασή της προς την αδελφή της. 

Β. Να αιτιολογήσετε µία σωστή απάντηση.  

                                                           
49  Οι περισσότεροι ερµηνευτές και εκδότες (π.χ. G. M. Kirkwood, A. Bonnard, F. J. H. 

Letters κ.ά.) αποδίδουν το στίχο αυτό στην Ισµήνη. Βλέπε επίσης Mazon P. - Dain A. -  
Irigoin J., Sophocle, τ. 1, Belles Lettres, Paris 1989 και «Thesaurus Linguae Graecae, 
Sophocles Trag., Antigone». 
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15.3. Γραµµατικές ασκήσεις 

1.  κακὰς ἐγὼ γυναῖκας υἱέσι στυγῶ (541): 

α) Να γράψετε την πρόταση µεταφέροντας τους κλιτούς τύπους στον 

αντίθετο αριθµό. 

β) κακὰς γυναῖκας: Να γράψετε τη συνεκφορά στις πλάγιες πτώσεις 

ενικού και πληθυντικού αριθµού. 

 

2.  φεύγουσι γάρ τοι χοἰ (καὶ οἱ) θρασεῖς, ὅταν πέλας ἤδη τὸν ῞Αιδην 
εἰσορῶσι τοῦ βίου (580-581): Να γράψετε τους παραπάνω στίχους 

θεωρώντας ότι υποκείµενο των ρηµάτων είναι ὁ θρασύς. 
 

3.  τέκνου, τὸ λέχος, πατήρ, τριβάς, βίου, ἄναξ: Να κατατάξετε τα 

ουσιαστικά ανάλογα µε την κλίση στην οποία ανήκουν και να γράψετε 

την κλητική ενικού αριθµού. 

Α΄ κλίση Κλητική 

ενικού 
Β΄ κλίση Κλητική 

ενικού 
Γ΄ κλίση Κλητική 

ενικού 
      
      
      

      

 

4.  πεφάνθαι, µένει, κτενεῖς, λέγε, κοµίζετε: Να γράψετε το β΄ ενικό 

πρόσωπο των εγκλίσεων του παρακειµένου της ίδιας φωνής. 

Παρακείµενος 
Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 
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5.  Να κάνετε γραµµατική αναγνώριση των λέξεων της στήλης Α, 

συνδέοντάς τες µε τα στοιχεία της στήλης Β που τους αντιστοιχούν. 

(∆ύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). 

Α     Β 

1. πεφάνθαι   α. τοπικό επίρρηµα 

2. εἵλου   β. οριστική παρατατικού 

3. παύσων   γ. απαρέµφατο παρακειµένου 

4. πράσσειν   δ. µετοχή ενεστώτα 

5. εἴσω   ε. οριστική β΄ αορίστου 

6. θρασεῖς   στ. οριστική ενεστώτα 

7. φεύγουσι   ζ. αναφορική αντωνυµία 

8. κτενεῖς   η. επίθετο γ΄ κλίσης 

9. ὅς    θ. οριστική συνηρ. µέλλοντα 

     ι. µετοχή µέλλοντα 

     ια. απαρέµφατο ενεστώτα  

 

15.4. Συντακτικές ασκήσεις  

1.  ���������..ἐκδέτους δὲ χρὴ  
γυναῖκας εἶναι τάσδε µηδ� ἀνειµένας (578-579):  

Να γίνει λεπτοµερής συντακτική ανάλυση. 

 

2.  Στους στίχους 565, 568, 571, 574 να γράψετε: α) τις λέξεις που έχουν 

θέση αντικειµένου και β) τους ονοµατικούς οµοιόπτωτους 

προσδιορισµούς.  

 

3.  ἄγαν γε λυπεῖς καὶ σὺ καὶ τὸ σὸν λέχος (573) 

�������µὴ τριβάς ἔτ�, ἀλλά νιν  
κοµίζετ� εἴσω, δµῶες �������.. (577-578):  

Να γράψετε τους επιρρηµατικούς προδιορισµούς των προτάσεων και 

τη σηµασία που δηλώνουν.   
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15.5. Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1.  Να µεταφέρετε στη νέα ελληνική τις παρακάτω φράσεις µε τη σηµασία 

που έχουν στο κείµενο:  
• τοῖς κακῶς πράσσουσιν (564) .............................................................................. 

• ἀφ� οὗ τὰ πρῶτ� ἔφυ (562) ...................................................................................... 

• νυµφεῖα τοῦ σαυτοῦ τέκνου (568) ...................................................................... 

• ἄγαν γε λυπεῖς (573) ................................................................................................. 

• δεδογµέν' (ἐστὶ) τήνδε κατθανεῖν (576) .......................................................... 

• κακὰς γυναῖκας στυγῶ (571) ................................................................................ 

• ἀλλά νιν κοµίζετ� εἴσω (577-578)........................................................................ 

• πέλας τοῦ βίου (580-581) ........................................................................................ 

 

 

2.  Να γράψετε δύο παράγωγα ή σύνθετα για καθεµιά από τις παρακάτω 

λέξεις και να σχηµατίσετε µε αυτά προτάσεις στη νέα ελληνική: κοµίζω,  
φαίνοµαι,  βιῶ. 

 

 

3.  Να συµπληρώσετε τα κενά µε παράγωγα του ρ. φηµί:  
• Ο λόγος που δε λέγεται: άφατος λόγος  

• Η.................................του είναι διεθνής. 

• Ο τενόρος αυτός έχει εξαιρετική ..............................  

• Ο ........................................ προλέγει αυτά που θα συµβούν στο µέλλον.  

• Ο ασθενής βρίσκεται σε ......................................... . ∆εν µπορεί ακόµη να 

µιλήσει.  

• Όταν πάτησε τα χώµατα της πατρίδας ένιωσε ................................  χαρά·  

δεν µπορούσε να την εκφράσει µε λόγια.  
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4.  Να συνδέσετε κάθε ρήµα της στήλης Α µε τις λέξεις της στήλης Β µε τις 

οποίες έχει κοινό θέµα50 (σε σύνθεση ή µη) γράφοντας µπροστά σε κάθε 

αριθµό το ή τα γράµµατα από τη στήλη Β.  

Α           Β 

1. στερῶ    α. πράγµα 

2. θνῄσκω   β. λογικός 

3. πράττω    γ. ηµιθανής 

4. λέγω    δ. πρακτικός 

     ε. απράγµων 

 στ. αθάνατος 

ζ. πράκτωρ 

η. στέρηση 

θ. ρήτρα 

ι. ρήµα 

ια. στερητικός 

ιβ. θνητός 

ιγ. απόρρητος 

ιδ. θνησιγενής 

ιε. ρήτωρ 
 

5. Α. Να συµπληρώσετε τα κενά  µε σύνθετες λέξεις από την πρόθεση και 

το ρήµα που δίνεται ακολουθώντας το παράδειγµα: 

ἀνά  +  φέρω  =  αναφέρω < αναφορά 

διά  +  φέρω  = ................................����.. 

κατά  +  φέρω  = ................................����.. 

περί  +  φέρω  = ................................����.. 

σύν  +  φέρω  = ................................����.. 

ἀντί  +  πρός + φέρω  =   .................................. 

σύν  +  εἰς    + φέρω  = .................................. 

ἐπί  +  ἀνά  + φέρω  = .................................. 

Β. Να χρησιµοποιήσετε τα ουσιαστικά που γράψατε σε λεκτικά 

σύνολα, πχ. έγγραφη αναφορά. 

                                                           
50  Να λάβετε υπόψη σας ότι µερικά ρήµατα της στήλης Α έχουν περισσότερα θέµατα ή το 

ίδιο θέµα παρουσιάζεται µε περισσότερες από µία µορφές.  
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16.  Στίχοι 582-634 (από µετάφραση) 
 

16.1   Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Ποιο θέµα επιλέγει για το δεύτερο στάσιµο ο ποιητής και πώς το 

συνδέει νοηµατικά µε το δεύτερο επεισόδιο;  
2.  Για κάθε στροφή και αντιστροφή του δευτέρου στάσιµου να δώσετε 

έναν τίτλο αντιπροσωπευτικό για το περιεχόµενό τους.  
3.  Μιλώντας για την ανθρώπινη δυστυχία ο χορός σκέφτεται το βασιλικό 

οίκο των Λαβδακιδών. Να αναφέρετε συγκεκριµένα ποιες συµφορές 

των Λαβδακιδών σας είναι γνωστές και ποιες ήταν οι αιτίες τους51.  
4.  Με τι παροµοιάζει ο ποιητής τη θεϊκή οργή στην πρώτη στροφή; Να 

εκτιµήσετε τις αισθητικές εντυπώσεις που δηµιουργούνται στους θεατές 

µε την παροµοίωση και τα άλλα λογοτεχνικά σχήµατα στην ίδια στροφή.  
5.  «Τώρα στο σπίτι του Οιδίποδα ...  η τύφλα του νου κι ο αστόχαστος 

λόγος»: Στο απόσπασµα αυτό της πρώτης αντιστροφής να εντοπίσετε 

τις µεταφορές και να εξηγήσετε σε ποια γεγονότα ή σε ποιο πρόσωπο, 

ιδέες, σκέψεις και αποφάσεις αποδίδονται.  
6.  Ποια αντίληψη για την ανθρώπινη µοίρα και για το «νόµο» του ∆ία 

εκφράζεται στη δεύτερη στροφή;  
7.  «Το κακό φαντάζει καλό στο νου εκείνου που ο θεός στη συµφορά τον 

πάει»: Ο λόγος του χορού σ� αυτό το χωρίο, όπως και αλλού, είναι 

αινιγµατικός. Σε ποιον από τους ήρωες του δράµατος νοµίζετε ότι 

αναφέρεται αυτή η επισήµανση; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
8.  Η είσοδος του Αίµονα στη σκηνή αµέσως σχεδόν µετά την καταδίκη 

της Αντιγόνης δίνει νέα τροπή στο δράµα. Ποια αισθήµατα νοµίζετε 

ότι τρέφει ο Αίµονας για την Αντιγόνη και ποιες είναι οι αναµενόµενες 

αντιδράσεις του απέναντι στις αποφάσεις του πατέρα του; Γιατί ο 

χορός αναρωτιέται για τα αισθήµατα του Αίµονα;  
9.  Να συγκρίνετε το δεύτερο στάσιµο µε το πρώτο. Ποιες διαφορές 

παρατηρείτε και πού οφείλονται;  

                                                           
51  Κάθε συµφορά µπορεί να είναι ταυτόχρονα αποτέλεσµα προηγούµενης και αιτία άλλης. 
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16.2. Ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός ανοικτού και κλειστού 

τύπου 

1.  Α. Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόµενο των προτάσεων 

σηµειώνοντας ένα Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο:  

Στο δεύτερο στάσιµο ο χορός:  
Σωστό   Λάθος 

α)  Εκφράζει την άποψη ότι η δύναµη του ∆ία  

δεν είναι ανυπέρβλητη.      ! ! 

β)  Υποστηρίζει ότι η κατάρα µιας οικογένειας  

δεν φέρνει τη δυστυχία στους απογόνους της.  ! ! 

γ)  Τονίζει ότι η έπαρση επισύρει τη θεία δίκη.   ! ! 

δ)  Αναφέρει ότι οι ελπίδες παρασύρουν πάντοτε  

τον άνθρωπο στο κακό.     ! ! 

ε)  Πιστεύει ότι ο θεός τυφλώνει όποιον θέλει να  

καταστρέψει.       ! ! 

Β. Να αιτιολογήσετε µία σωστή  πρόταση.  

 

2.  Να ενώσετε τους αριθµούς µε τα γράµµατα όπως συνδέονται στο 

κείµενο ανάλογα µε το περιεχόµενό τους.  

   Α    Β 

1.  στροφή α΄  

   
α. Η οικογένεια των Λαβδακιδών παράδειγµα 

δυστυχισµένης οικογένειας. 
2.  αντιστροφή α΄ 

   
β. Η δύναµη του ∆ία είναι ακατανίκητη.  

γ.  Ευτυχισµένοι όσοι δε γνώρισαν συµφορές. 
3.  στροφή β΄  δ.  Η συσκότιση του νου οδηγεί στη συµφορά. 
 

4.  αντιστροφή β΄ 
ε.  Η ελπίδα µπορεί να είναι σωτηρία ή 

καταστροφή των ανθρώπων. 

στ. Οι συµφορές µιας οικογένειας κληροδοτούνται 

στις επόµενες γενιές.  

ζ.  Ο ∆ίας είναι αιώνιος τιµωρός της ύβρης.  

η.  Ο άνθρωπος λίγες φορές είναι ευτυχισµένος.  
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ΙΙΙ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Μ Ε Ρ Ο Σ  Β ΄  

1.  Στίχοι 635-680 

 

1.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Οι πρώτες λέξεις των στίχων 635 και 637 είναι πάτερ και ἐµοί. Για ποιο 

λόγο νοµίζετε ότι ο Αίµων προτάσσει στο λόγο του τις συγκεκριµένες 

λέξεις; 

2.  σοῦ καλῶς ἡγουµένου (638): Να αναφέρετε και να αιτιολογήσετε τον 

υπαινιγµό του Αίµονα προς τον Κρέοντα. 

3.  ᾿Αλλ� ὃν πόλις στήσειε, τοῦδε χρὴ κλύειν // καὶ σµικρὰ καὶ δίκαια καὶ 
τἀναντία (666-667): Πώς κρίνετε την άποψη που διατυπώνει ο Κρέων 

στους παραπάνω στίχους; Πιστεύετε ότι η θέση του βρίσκει σύµφωνους 

τους συµπολίτες του; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
4.  Οι θέσεις που διατυπώνει ο Κρέων στους στίχους 639-647 για τις 

σχέσεις γονέων-παιδιών, πιστεύετε ότι είναι αποδεκτές από το 

αθηναϊκό κοινό εκείνης της εποχής; Να αιτιολογήσετε την απάντησή 

σας.  

5.  Ποιες είναι οι θέσεις του Κρέοντα για  τη συµπεριφορά των παιδιών 

προς τους γονείς τους; Πιστεύετε πως µπορούν να βρουν ανταπόκριση 

στην εποχή µας;  

6.  Ποια ήταν η αναµενόµενη συµπεριφορά του Αίµονα προς τον πατέρα 

του, σύµφωνα µε τις αντιλήψεις που ίσχυαν στην εποχή του ποιητή; 

7.  Ποια ηθική αρχή των αρχαίων Ελλήνων µπορείτε να αναγνωρίσετε 

στους στίχους 643-644; 

8.  Στους στίχους 663-665 ο Σοφοκλής παρουσιάζει τον Κρέοντα να 

παρερµηνεύει τον απώτερο στόχο της πράξης της Αντιγόνης. Από ποιες 

λέξεις φαίνεται αυτό; 

9.  Να αναλύσετε δύο θέσεις του Κρέοντα που έχουν διαχρονικό 

χαρακτήρα. 
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10.  Να χωρίσετε σε θεµατικές ενότητες το λόγο του Κρέοντα και να δώσετε 

µε συντοµία το περιεχόµενο καθεµιάς. 

11.  Να αναφέρετε το επιχείρηµα που προβάλλει ο Κρέων στους στίχους 

659-660, για να νοµιµοποιήσει και να υποστηρίξει ηθικά την απόφασή 

του να θανατώσει την Αντιγόνη. 
12.  Ποια επιχειρήµατα χρησιµοποιεί ο Κρέων στους στίχους 653-665 για 

να υποστηρίξει την απόφασή του για την Αντιγόνη; Είναι, κατά τη 

γνώµη σας, πειστική; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

13.  Προωθείται ή όχι η εξέλιξη του µύθου στην ενότητα αυτή; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας αξιοποιώντας τις πληροφορίες του 

κειµένου.  

14.  Ποιες είναι οι συνέπειες της ανυπακοής στους νόµους κατά τον 

Κρέοντα και ποια είναι τα αποτελέσµατα της πειθαρχίας (675-676); 

15.  Να αναλύσετε το συµπέρασµα που διατυπώνει ο Κρέων στους στίχους 

677-678 και να αναφέρετε τη δική σας άποψη γι� αυτό. 

 

 

1.2. Ερµηνευτικές ερωτήσεις συνδυασµού ανοικτού και κλειστού τύπου 

1.  Με ποιο ύφος απευθύνεται ο Αίµων προς τον πατέρα του στους 

στίχους 637-638; Να σηµειώσετε στο αντίστοιχο τετράγωνο τις ορθές 

απαντήσεις και να αιτιολογήσετε δύο από αυτές. 

α. υπάκουο  !  δ. ειρωνικό ! 

β. συµβιβαστικό !  ε. φιλικό ! 

γ. επιθετικό  !    

 

2.  Με ποιο ύφος απευθύνεται ο Κρέων προς τον Αίµονα στους στίχους 

639-654; Να σηµειώσετε στο αντίστοιχο τετράγωνο τις ορθές 

απαντήσεις και να αιτιολογήσετε δύο από αυτές. 

α.  παραινετικό  ! δ.  δραµατικό    ! ζ.  συµβιβαστικό     ! 

β.  ήπιο                 ! ε.  επιβλητικό    ! η.  γνωµολογικό      ! 

γ.  ενδοτικό          ! στ.  επιθετικό      !  
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3. Α. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία νοµίζετε ότι αναγνωρίζει ο Κρέων 

(639-647) στα λόγια του Αίµονα; 

α) οργή   ! 

β) υπακοή  ! 

γ) υστεροβουλία  ! 

δ) ειρωνεία  ! 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

 

1.3.  Γραµµατικές ασκήσεις 

1.  α) εἰµί, ἀξιώσεται, ἐφέψοµαι: Να γράψετε το β΄ ενικό και πληθυντικό 

πρόσωπο της ευκτικής ενεστώτα.  

β) ἔχων, ἡγουµένου: Να κλιθούν οι µετοχές στο γένος που βρίσκονται.  

 

2.  Να κλιθούν τα ουσιαστικά στον αριθµό που βρίσκονται:   

 Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός 

Ονοµ.     

Γεν.  τῷ χειµῶνι   
∆οτ.   τοῖς  δόµοις  

Αιτιατ.    τὰς   γνώµας 
Κλητ. ὦ  πάτερ    

 

3.  Να συµπληρώσετε τον πίνακα: 

Ενικός αριθµός 

Ονοµ. ὅστις    

Γεν.     
∆οτ.     

Αιτιατ.  τοῦτον τοῦτο ὅν 

Κλητ. −  − - 
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4.  Να µεταφέρετε τις επόµενες προτάσεις από τον ενικό στον πληθυντικό 

αριθµό: 

α) ψυχρὸν παραγκάλισµα τοῦτο γίγνεται:............................................................. 
β) τί γὰρ γένοιτ� ἂν ἕλκος µεῖζον ἢ φίλος κακός: ................................................ 
γ) ὅστις ἔστ� ἀνὴρ χρηστός:............................................................................................ 
δ) καὶ τοῦτον γὰρ τὸν ἄνδρα θαρσοίην ἐγώ: ........................................................ 

 

 

5.  Να συµπληρώσετε τους πίνακες: 

 Ενικός αριθµός 

Ονοµ.   ὁ µείζων 

Γεν.     
∆οτ.     

Αιτιατ. τὸν ψευδῆ   

Κλητ.     

 

 Πληθυντικός αριθµός 

Ονοµ.    τὰ ἄκοσµα 

Γεν.     
∆οτ.     

Αιτιατ. τὰς χρηστάς   

Κλητ.     

 

 

6.  εἰµί, εἴποις, ἔχειν, ἐκβάλῃς, ἄρχειν, θρέψω: Να γράψετε το β΄ και γ΄ 

ενικό και πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής και ευκτικής ενεστώτα 

της ίδιας φωνής.  
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1.3. Συντακτικές ασκήσεις 

1.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τη συντακτική θέση που τους 

αντιστοιχεί, όπως δίνεται στη στήλη Β. 

Α    Β 

    υποκείµενο στο γίγνεται  
ξύνευνος (651)  επεξήγηση στο τοῦτο  
    αντικείµενο στο γίγνεται  
        κατηγορούµενο στο γυνή 
γυνή (651)     επιθ. προσδ. στο γυνή 
    κατηγορούµενο στο παῖδα 
    επεξήγηση στο γυνή 
δυσµενῆ (653)  υποκείµενο στο νυµφεύειν 

επιθ. προσδιορ. στο παῖδα 
 

2.  Να συµπληρώσετε τις προτάσεις ώστε να χαρακτηρίζεται η συντακτική 

θέση των λέξων που δίνονται:  

ἀπιστήσασαν (656): Είναι ���� µετοχή, εξαρτάται από το ���� 

ὤν (662): Είναι ������ µετοχή, εξαρτάται από το  ������ 
 

3.  ᾿Επεὶ γὰρ αὐτὴν εἷλον ἐµφανῶς ἐγὼ // πόλεως ἀπιστήσασαν ἐκ πάσης µό-
νην, // ψευδῆ γ� ἐµαυτὸν οὐ καταστήσω πόλει, // ἀλλὰ κτενῶ (655-658). 
α) Να χωρίσετε την περίοδο σε προτάσεις. 

β)  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τη συντακτική θέση που τους 

αντιστοιχεί, όπως δίνεται στη στήλη Β. ∆ύο στοιχεία της στήλης Β 

περισσεύουν. 

Α    Β 
 

ἐµφανῶς 

ἐµαυτόν 

ψευδῆ 

πόλει 

µόνην 

κατηγορηµατικός προσδιορισµός στο αὐτήν 

επιρρηµατικός προσδιορισµός του σκοπού  

έµµεσο αντικείµενο στο οὐ καταστήσω 

επιρρηµατικός προσδιορισµός τρόπου  

επιθετικός προσδιορισµός στο ἐµαυτόν 

κατηγορούµενο στο ἐµαυτόν 

άµεσο αντικείµενο στο οὐ καταστήσω 
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4.  ῞Οστις δ� ὑπερβὰς ἢ νόµους βιάζεται // ἢ τοὐπιτάσσειν τοῖς 
κρατύνουσιν νοεῖ, // οὐκ ἔστ� ἐπαίνου τοῦτον ἐξ ἐµοῦ τυχεῖν (663-665):  

α) Να χωρίσετε την περίοδο σε προτάσεις και να χαρακτηρίσετε τον 

τρόπο σύνδεσης των δευτερευουσών προτάσεων µεταξύ τους. 

β) Να αναγνωρίσετε τη συντακτική θέση των υπογραµµισµένων λέξεων. 
 

5.  τῶν δ� ὀρθουµένων // σῴζει τὰ πολλὰ σώµαθ� ἡ πειθαρχία (675-676) 

τί γὰρ γένοιτ' ἂν ἕλκος µεῖζον (651-652) 

ἥδ� ἀναστάτους // οἴκους τίθησιν (673-674):  

α) Να γράψετε τις λέξεις που έχουν θέση αντικειµένου και τους 

ρηµατικούς τύπους στους οποίους αναφέρονται. 

β) Να γράψετε τις λέξεις που έχουν θέση ονοµατικού οµοιόπτωτου 

προσδιορισµού και τις λέξεις στις οποίες αναφέρονται. 

γ) Να γράψετε τις λέξεις που έχουν θέση κατηγορουµένου και τις 

λέξεις στις οποίες αποδίδονται. 

 

1.4.  Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. Να γράψετε δύο παράγωγες λέξεις της νέας ελληνικής (απλές ή 

σύνθετες) για καθένα από τα επόµενα ρήµατα:   

(ἐκ)βάλλω   
τρέφω    
ἀξιοῦµαι     
ἄρχοµαι     

 

2.   (ἐφ)-ὑµνείτω: Να γράψετε δύο λέξεις ετυµολογικά συγγενείς µε το 

ρηµατικό τύπο ὑµνείτω, που επιβιώνουν στη νέα ελληνική, και να 

σχηµατίσετε αντίστοιχες προτάσεις. 
 

3.  Να γράψετε στην ονοµαστική ενικού τα σύνθετα ουσιαστικά και 

επίθετα του κειµένου που έχουν ως α΄ συνθετικό πρόθεση και να 

δώσετε τη σηµασία τους στη νέα ελληνική.  
 

4.  τροπή: Να συνθέσετε τη λέξη µε τις προθέσεις ανά, µετά, επί, περί, εκ, 
προ, υπό, παρά + εκ και να γράψετε για κάθε περίπτωση µία σύντοµη 

πρόταση στη νέα ελληνική. 
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2.  Στίχοι  681 - 723  

 

2.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Ποια είναι η στάση του χορού απέναντι στα επιχειρήµατα του Κρέοντα 

(681-682); Πώς τη δικαιολογείτε; 

2.  Τι υποδηλώνει ο τρόπος µε τον οποίο ο Αίµων προσφωνεί τον πατέρα 

του (683); 

3.  Να κρίνετε τον τρόπο διατύπωσης της διαφωνίας του Αίµονα προς τον 

πατέρα του (685-687). 

4.  Τι επιδιώκει ο Αίµων µε όσα αναφέρει για τον πατέρα του στους 

στίχους 688-689; 

5.  Πώς παρουσιάζει ο Αίµων τις σχέσεις Κρέοντα και Θηβαίων στους 

στίχους 690-691 και ποια συµπεράσµατα βγάζουµε για τον τρόπο 

άσκησης της εξουσίας από τον Κρέοντα;  

6.  Για ποιο λόγο, κατά τη γνώµη σας, ο Αίµων δεν αναφέρει το όνοµα της 

Αντιγόνης και δεν κάνει λόγο για τα συναισθήµατά του προς αυτήν; 

7.   Γιατί ο Αίµων χρησιµοποιεί τη ρητορική ερώτηση του στίχου 699 και 

δεν αναφέρει ευθέως την αντίθεση µεταξύ της κρίσης του λαού και της 

απόφασης του πατέρα του; 

8.  Ποιους σκοπούς επιδιώκει ο Αίµων µε το λόγο που απευθύνει προς τον 

πατέρα του (683 - 723); 

9.  Πώς χαρακτηρίζετε τον Αίµονα µε βάση τα επιχειρήµατα που 

χρησιµοποιεί για την υπεράσπιση των απόψεών του;  

10.  Να εντοπίσετε τα γνωµικά του κειµένου στους στίχους 683-723, να 

αναφέρετε ποιες απόψεις διατυπώνονται στο καθένα και να αναλύσετε 

το περιεχόµενο ενός από αυτά. 

11.  Να προσδιορίσετε τρία σηµεία του κειµένου από τα οποία φαίνεται ότι 

ο Αίµων είναι συνετός και έχει ορθή κρίση. 

12.  Ποιους σκοπούς επιδιώκει ο Αίµων µε τις περιγραφές των φυσικών 

φαινοµένων που κάνει στους στίχους 712-717; Να εξηγήσετε πώς 

συνδέονται οι περιγραφές αυτές µε τη στάση του Κρέοντα. 
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13.  Να χωρίσετε τους στίχους 701-723 σε ενότητες και να δώσετε ένα 

σύντοµο τίτλο σε καθεµιά. 

14.  Ποιες απόψεις για την οικογενειακή ευτυχία διατυπώνει ο Σοφοκλής 

στους στίχους 701-704 και πώς τις κρίνετε; 

15.  Μή νυν ἓν ἦθος µοῦνον ἐν σαυτῷ φόρει (705): Ποια σηµασία έχει το να 

θεωρεί ένας άνθρωπος, ιδίως όταν είναι ηγέτης, ότι µόνο η δική του 

γνώµη είναι σωστή; 

16.  Ποιες συνέπειες µπορεί να έχει η εµµονή ενός απόλυτου άρχοντα σε µια 

εσφαλµένη ιδέα και η άρνησή του να την αναθεωρήσει; Να απαντήσετε 

λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις  που διατυπώνονται στους στίχους 

705-723. 

17.  Ποιες προτροπές απευθύνει ο Αίµων στον πατέρα του στους στίχους  

683-723 και ποια είναι η σκοπιµότητά τους; Να τον χαρακτηρίσετε µε 

κριτήριο τις προτροπές αυτές. 

18.  Πιστεύετε ότι ο Αίµων διαπνέεται από δηµοκρατικές αντιλήψεις; Να 

τεκµηριώσετε την άποψή σας µε βάση το περιεχόµενο του λόγου του. 

19.  ∆ιαφαίνεται στα λόγια του Αίµονα το ενδιαφέρον του να σώσει το 

κύρος και την εξουσία του πατέρα του; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

 

2.2. Ερµηνευτικές ερωτήσεις συνδυασµού ανοικτού και κλειστού τύπου 

1. Α.  Ο Αίµων απευθύνεται µε αγάπη και σεβασµό στον πατέρα του (683).  

Πού οφείλεται, κατά τη γνώµη σας, αυτό;  

α) Έχει αρχίσει να πείθεται για την ορθότητα των επιλογών του 

πατέρα του. 

β) Η λεπτότητα του χαρακτήρα του και η σύνεση που τον διακρίνει 

δεν του επιτρέπουν να συγκρουστεί µε τον πατέρα του. 

γ) Θεωρεί ότι δεν πρέπει να τον προσβάλει επιλέγοντας τη ρήξη. 

δ) Είναι βέβαιος ότι ο πατέρας του δε θα αρνηθεί τη χάρη που θα 

του ζητήσει. 

Β. Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις και να αιτιολογήσετε µία από 

αυτές. 
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2.  Α.  Στις προτάσεις που ακολουθούν να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που 

αντιστοιχεί στην ορθή απάντηση: 

Ο Αίµων απευθύνεται µε σεβασµό προς τον πατέρα του στους 

στίχους 701-704, επειδή:  

α) Συµφωνεί απόλυτα µε όλες τις αποφάσεις που έλαβε ο Κρέων 

σχετικά µε την ταφή του Πολυνείκη και την τύχη της Αντιγόνης. 

β)  Θέλει να προδιαθέσει ευµενώς τον Κρέοντα, για να τον πείσει 

ευκολότερα.  

γ)  ∆ιαπιστώνει ότι ο Κρέων δείχνει πρόθυµος να ακούσει και να 

εξετάσει ευνοϊκά τη γνώµη του. 

δ)  ́Εχει αντιληφθεί ότι ο Κρέων ενεργεί σύµφωνα µε τις επιθυµίες 

όλου του θηβαϊκού λαού. 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ορθής απάντησης. 

 

3. Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα της πρότασης που αντιστοιχεί στην 

ορθή απάντηση: 

Με την περιγραφή εικόνων στους στίχους 712-717 ο Αίµων θέλει να 

τονίσει ότι: 

α) Το να υποχωρεί ένας ηγέτης στην πίεση της κοινής γνώµης είναι 

καταστροφικό για όλη τη χώρα. 

β)  Οι ανθρώπινες πράξεις σε καµιά περίπτωση δεν έχουν 

αντιστοιχία µε εικόνες από τη φύση. 

γ) Αυτοί που κατέχουν την εξουσία επιτρέπεται να αγνοούν την 

κοινή γνώµη. 

δ)  Η άκαµπτη επιµονή ενός ηγέτη στη γνώµη του και η περιφρόνηση 

της γνώµης των άλλων µπορεί να έχει καταστροφικά 

αποτελέσµατα. 

ε)  Η δύναµη των αγανακτισµένων πολιτών δεν µπορεί να 

ανατρέψει την απόφαση ενός ηγέτη. 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
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2.3.  Γραµµατικές ασκήσεις 

1.  Να συµπληρώσετε τις πτώσεις που ζητούνται στα ακόλουθα ουσιαστικά: 

ἡ πόλις τῇ ταῖς 
ὁ λόγος τὂν τῶν 
τὸ κτῆµα τοῦ τοῖς 
ὁ χρόνος τῷ τοὺς 
ὁ πατήρ τῷ τοῖς 
ὁ ἄνθρωπος τοῦ τοὺς 
τὸ χρῆµα τῷ τοῖς 
ὁ ἀνήρ τὸν τοῖς 

 

2.  Να συµπληρώσετε τα άλλα γένη των αντωνυµιών στην ίδια πτώση και 

αριθµό: 

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

 ταύτην  
  ὅσα (ονοµ.) 

οἷς   
 ἥτις  
  σόν (ονοµ.) 

τίς     
 ἥδε  

 

3.  Να συµπληρώσετε τους άλλους βαθµούς των επιθέτων και 

επιρρηµάτων: 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

 µεῖζον (ονοµ.)  
ὀρθῶς   

  ἀναξιωτάτη 
καλῶς   

  εὐκλεεστάτων 
δεινόν   
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4. Να γράψετε τα υπογραµµισµένα ρήµατα των ακόλουθων προτάσεων 

στους άλλους χρόνους της ίδιας έγκλισης και φωνής:   

α) ὅσ� ἐστὶ χρηµάτων ὑπέρτατον 
β) λέγειν φρονούντως δοκεῖς 
γ) ὧν λέγεις πέρι 
δ) ἢ ψέγειν ἔχει 
Ενεστώς     
Παρατατικός     
Μέλλων     
Αόριστος     
Παρακείµενος     
Υπερσυντέλικος     

 

5.  ἔρχοµαι, ἔχω, λαµβάνω: Στις προτάσεις που ακολουθούν υπάρχουν 

τύποι των παραπάνω ρηµάτων απλοί ή σύνθετοι. Να τους επισηµάνετε 

και να τους αναγνωρίσετε γραµµατικώς.  

• ᾿Αντιλαβοῦ σῶσον ἡµᾶς. 
• ᾿Ελθέτω ἡ βασιλεία Σου. 
• Παράσχου Κύριε. 
• Πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς µου. 
• Μετὰ φόβου Θεοῦ πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε. 
• ᾿Ελθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡµῖν. 
• ῎Ανω σχῶµεν τὰς καρδίας. 
 

6.  Να σχηµατίσετε τους ρηµατικούς τύπους που ζητούνται, παίρνοντας τα 

διάφορα µέρη από τις στήλες που ακολουθούν: 

ἀντι- είκ- -οντ�(α) µετοχή ενεστώτα  

ὑπ- όλλυ- -ει οριστική ενεστώτα ενεργητικής φωνής 

ἀπ- τείν- -ται οριστική ενεστώτα µέσης φωνής  
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2.4.  Συντακτικές ασκήσεις 

1.  Σοῦ δ� οὖν πέφυκα πάντα προσκοπεῖν ὅσα // λέγει τις ἢ πράσσει τις ἢ 
ψέγειν ἔχει (688-689): Να γίνει χωρισµός προτάσεων και να 

χαρακτηριστεί ο τρόπος σύνδεσης των δευτερευουσών προτάσεων 

µεταξύ τους. 

 

2.  ἥτις τὸν αὑτῆς αὐτάδελφον ἐν φοναῖς // πεπτῶτ� ἄθαπτον µήθ� ὑπ� 
ὠµηστῶν κυνῶν // εἴασ� ὀλέσθαι µήθ� ὑπ� οἰωνῶν τινος (696-698): Να 

αναγνωριστεί η συντακτική θέση των υπογραµµισµένων λέξεων.  

 

3.  Να συνδέσετε τις λέξεις και φράσεις της στήλης Α µε το χαρακτηρισµό 

που δίνεται στη στήλη Β, κάνοντας και τις απαραίτητες συµπληρώσεις, 

ώστε να δηλώνεται η συντακτική τους θέση στο κείµενο. Ένα στοιχείο 

της στήλης Β περισσεύουν.  

 Α Β 

 1. δεινόν (690) α. κατηγορούµενο στο ����� 

 2. ὀρθῶς (685) β. �����.� απαρέµφατο αντικείµενο  

   στο ���������. 

 3. γυναικῶν (694) γ. επιρρηµ. προσδιορισµός του τρόπου 

 4. ψέγειν (689) δ. κατηγορ. προσδιορ. στο ����� 

 5. τὸν αὑτῆς (696) ε. γενική διαιρετική από το ����� 

  στ. επιθετικός προσδιορισµός στο ��� 

 

4.  Να συµπληρώσετε τις προτάσεις, ώστε να χαρακτηρίζεται η 

συντακτική θέση που έχουν στο κείµενο οι λέξεις που δίνονται: 

εὐκλείας (703):  είναι γενική ................................. από το ................................. 

θυµῷ (718): είναι ................................. στο ................................. 

δένδρων (713):  είναι ................................. από το ................................. 

ὑπτίοις (716):  είναι ................................. στο ................................. 

κενοί (709):  είναι ................................. στο (υποκ. του ὤφθησαν) οὗτοι 
πολύ (720): είναι ........................ προσδ. που δηλώνει ................................ 
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5.  Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις στους στίχους 710-714 και 

να τις χαρακτηρίσετε.  

2.5.  Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1.  Να συνθέσετε το ρήµα πίπτω διαδοχικά µε τις προθέσεις κατά, µετά, 
περί, ἐκ, σύν, παρά, ἐπί και να γράψετε στη νέα ελληνική ένα 

παράγωγο από κάθε περίπτωση µε κατάληξη -ση  ή  -µα. 

 

 

2.  Να γράψετε τα αντώνυµα των ακόλουθων λέξεων στην αρχαία 

ελληνική:  

κάκιστα  

ψέγω  

καλῶς  

σκότος  

 

 

3.  Να γράψετε δύο λέξεις της νέας ελληνικής που παράγονται από τα 

ακόλουθα ρήµατα της αρχαίας ελληνικής:  

λαγχάνω   
φύω   
δύναµαι   
τέρπω   
ἐπίσταµαι   
λέγω   

 

 

4. Να γράψετε δύο λέξεις παράγωγες (απλές ή σύνθετες) από τα θέµατα 
ῥεπ- ῥοπ- του ρήµατος ῥέπω και µε καθεµιά από αυτές να σχηµατίσετε 

προτάσεις ή φράσεις στη  νέα ελληνική. 
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5.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε την απόδοσή τους στη νέα 

ελληνική στη στήλη Β. ∆ύο λέξεις της στήλης Β περισσεύουν. 

 Α Β 

 1. θάλλω α. βλέµµα 

 2. ἄγαλµα β. θρηνώ 

 3. φρήν γ. φυσικό, λογικό 

 4. ὄµµα δ. αλλαγή γνώµης, µεταβολή 

 5. ὀδύροµαι ε. πλήρης, γεµάτος 

 6. οἰωνός στ. ακµάζω, ευτυχώ 

 7. ἀντιτείνω ζ. χαρά 

 8. µετάστασις η. νους, µυαλό, σύνεση 

 9. πλέων θ. όρνιο 

 10. ὑπείκω ι. υποχωρώ, χαλαρώνω 

  ια. αντιστέκοµαι 

  ιβ. περισσότερος 
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3.  Στίχοι 724 - 780  
 

 

 

 

3.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Ποια αντίληψη εκφράζει ο Κρέων στους στίχους 726-727 και ποια είναι 

η γνώµη σας γι� αυτή;  

2.  Νοµίζετε ότι η απροθυµία του Κρέοντα να ακούσει τη γνώµη ενός νέου 

ανθρώπου (εδώ του γιου του), έστω κι αν αυτός έχει σωστές 

αντιλήψεις, εξαρτάται από το χαρακτήρα του, όπως τον γνωρίσατε ως 

εδώ;  

3.  Ποια επιχειρήµατα χρησιµοποιεί ο Αίµων  στη συζήτηση µε τον πατέρα 

του στους στίχους 726-739; Πώς τον χαρακτηρίζετε για τις απόψεις του 

αυτές;  

4.  Ποιους σκοπούς επιδιώκει ο Κρέων µε τις συνεχείς ερωτήσεις που 

διατυπώνει στους στίχους 726-734;  
5.  Πώς κρίνετε  τον Κρέοντα από τις κατηγορίες που διατυπώνει εναντίον 

της Αντιγόνης στους στίχους 730 και 732; 
6.  Να διατυπώσετε τη γνώµη σας σχετικά µε τη στάση την οποία τηρεί ο 

Αίµων απέναντι στις απολυταρχικές αντιλήψεις του Κρέοντα.  

7.  Πώς πιστεύει ο Κρέων ότι πρέπει να διοικείται µια πολιτεία και ποια 

πρέπει, κατά την αντίληψή του, να είναι η σχέση του άρχοντα µε τους 

πολίτες; Να εντοπίσετε τους στίχους, όπου γίνονται φανερές οι 

αντιλήψεις του, και να τις αναλύσετε.  

8.  Να αναφέρετε συνοπτικά ποια είναι τα κίνητρα του Αίµονα που τον 

ωθούν σε αντιπαράθεση µε τον πατέρα του. 

9.  Ποια επιχειρήµατα επικαλείται ο Κρέων, για να υπερασπιστεί την 

ορθότητα των αποφάσεών του;  

10.  Να περιγράψετε τα συναισθήµατα του Αίµονα και του Κρέοντα και να 

εντοπίσετε στο κείµενο τα σηµεία κορύφωσής τους (724-780).  
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11.  Να επισηµάνετε τρία από τα εκφραστικά µέσα µε τα οποία αποδίδει ο 

ποιητής τη συναισθηµατική φόρτιση και την κλιµακούµενη ένταση 

ανάµεσα στον Αίµονα και στον Κρέοντα1. 

12.  Ποια συναισθήµατα προκαλεί στους θεατές η ρήξη πατέρα - γιου και 

µε ποιον από τους ήρωες νοµίζετε ότι ταυτίζονται σ� αυτή τη σκηνή  

(726-765)2; 

13.  Ποια απειλή ακούει από τον Αίµονα ο Κρέων και ποιες είναι οι 

αντιδράσεις του; 

14.  Να κρίνετε τη συµπεριφορά του Αίµονα απέναντι στον πατέρα του και 

να αναφέρετε συγκεκριµένα στοιχεία της τα οποία επιδοκιµάζετε και 

άλλα που απορρίπτετε. Να αιτιολογήσετε την άποψή σας. 

15.  Ποια στοιχεία του κειµένου θα µπορούσαν να µας δώσουν 

σκηνοθετικές οδηγίες για την ερµηνεία του ρόλου του Αίµονα; Να 

εντοπίσετε τουλάχιστον τρία διαφορετικά στοιχεία και να εξηγήσετε τι 

είδους πληροφορίες µας δίνει το καθένα για την ερµηνεία του ρόλου3. 

                                                      
1  Οι συνεχείς ερωτήσεις εκ µέρους του Κρέοντα (726-727, 730, 732, 734, 736, 738, 742, 

744), η χρήση αντιθέσεων και αντιθέτων (730, 731, 744, 754, 759), οι συχνές ειρωνείες 
(735, 736, 741, 753, 754), οι φράσεις που φέρουν έντονο συναισθηµατικό φορτίο, όπως 
ύβρεις και χαρακτηρισµοί (741, 742, 746, 756, 730, 747, 752), η συχνή χρήση δεικτικών 
αντωνυµιών (726, 727, 732, 733, 736, 748, 751), οι λέξεις ή φράσεις µε επιτατική σηµασία, 
όπως: µηδέν (728), ἄγαν (735), ποτέ (750, 762), οὐδαµά (763), οι παρηχήσεις (733, 736, 
757, 758), η επανάληψη λέξεων, η χρήση συνωνύµων και οµορρίζων (729-730, 737, 739, 
743-744, 751, 753-754, 757, 764) κλπ. 

2  Βλ. σχετικά C. M. Bowra (1993), σ. 63, «� λέει τι σκέπτεται η κοινή γνώµη για την καταδίκη 
της Αντιγόνης. Ο Αίµων είναι η φωνή της συνείδησης του κοινού ανθρώπου, των κοινών 
ηθικών αντιλήψεων και µ� αυτόν ο Σοφοκλής φανερώνει την εµπιστοσύνη του στο µέσο 
άνθρωπο, όταν αντιµετωπίζει ένα πραγµατικό πρόβληµα για το δίκαιο και το άδικο». 

3  •  Οι συνεχείς ερωτήσεις και γενικά τα σηµεία της στίξης µας δίνουν οδηγίες για την 
ένταση και το χρωµατισµό της φωνής καθώς και το ρυθµό του λόγου, πότε είναι 
γρήγορος, πότε αργός, πότε έχουµε παύσεις κλπ. 

• Οι δεικτικές και οι προσωπικές αντωνυµίες υποδηλώνουν τις χειρονοµίες, τη στάση και 
την κίνηση του σώµατος. 

• Τα σχόλια που κάνει ο χορός µας δίνουν πληροφορίες για το χαρακτήρα και την 
ψυχική κατάσταση των ηρώων.   

• Ο αριθµός και το πρόσωπο των ρηµάτων µας πληροφορούν για το ποιος απευθύνεται 
σε ποιον ή σε ποιους και καθοδηγούν έτσι την κίνηση του σώµατος και το ύφος του 
ήρωα που µιλάει. 

• Οι κλητικές προσφωνήσεις δηλώνουν έντονο συναίσθηµα και συνοδεύονται συνήθως 
από συγκεκριµένες κινήσεις του σώµατος.  

• Λέξεις ή φράσεις µε έντονο συναισθηµατικό φορτίο, όπως ύβρεις και ειρωνείες, 
διαµορφώνουν την ένταση και τη χροιά της φωνής, το ρυθµό του λόγου και δίνουν 
οδηγίες για τις εξωτερικές αντιδράσεις του «αντιπάλου».  
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16.  Ο ἀγών µεταξύ Αίµονα και Κρέοντα (726-765) έχει δραµατική 

κατάληξη. Ποιος από τους δυο πιστεύετε ότι υπερισχύει στο τέλος της 

αντιπαράθεσης; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  

17.  Ποια στάση τηρεί ο χορός κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης µεταξύ 

Αίµονα και Κρέοντα; Να γράψετε αν, κατά τη γνώµη σας, υποστηρίζει 

κάποιον από τους δύο και να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  

18.  Η πιθανότητα να αυτοκτονήσει ο Αίµων δεν περνά από το µυαλό του 

Κρέοντα. Να εξηγήσετε πού οφείλεται η αδυναµία του Κρέοντα να 

αντιληφθεί τα υπονοούµενα του γιου του και να κάνει κάτι για να 

προλάβει το κακό4.  

19.  Οι τελικές αποφάσεις του Κρέοντα δείχνουν ότι δεν έµεινε εντελώς 

ανεπηρέαστος από τη λογοµαχία που είχε µε τον Αίµονα. Από ποια 

στοιχεία γίνεται αντιληπτή η επίδραση που δέχτηκε από το γιο του5;  

                                                      
4  Αυτή η αδυναµία του Κρέοντα επιβάλλεται και από την οικονοµία του έργου. Βλ. και 

H. Rohdich, σ. 135: «Το δράµα χρησιµοποιεί τη θεατρική µορφή του Κρέοντα ως όχηµα 
για να πραγµατοποιήσει τις διπλές του προθέσεις, να είναι δηλαδή έργο της τραγικής 
ουσίας της ζωής και παρ� όλα αυτά να καταφάσκει τη δυνατότητα αυτοπροσδιορισµού 
που είναι δοσµένη στον άνθρωπο. Αυτή τη θεατρική µορφή την αναδεικνύει σε εµπόδιο 
πάνω στο οποίο προσκρούει ο Αίµων και δροµολογεί έτσι το τραγικό επακόλουθο 
τέλος που θα εκπληρώσει τις αλήθειες του δράµατος. Παρουσιάζοντας εντούτοις τον 
ηγέτη της πόλης στον αγώνα µ� εκείνον (τον Αίµονα) µε την εικόνα του απολυταρχικού 
ατοµικιστή, απαξιώνοντάς τον πολιτικά και αφαιρώντας του τη δυνατότητα να 
εµφανίζεται ως αντιπρόσωπος της πόλης, δηµιουργεί την εντύπωση ότι από το τυφλό 
του πείσµα και µόνο έχασε την ευκαιρία ενός �καλού τέλους� που του έδειχνε ο Αίµων. 
΄Ετσι γίνεται προσωπική του υπόθεση η ενοχή του Κρέοντα και µαζί της η καταστροφή 
που θα προκληθεί από την αρχική υπέρβαση της πολιτικής εξουσίας». [Απόδοση του 
αποσπάσµατος στην ελληνική: Γεώργιος Γιαννικόπουλος].  

5  Βλ. σχετικά, C. M. Bowra (1993), σσ. 64-65: «Μολονότι ο Κρέων δεν το παραδέχεται και 
µε δυσκολία το αντιλαµβάνεται ο ίδιος, όµως ως ένα βαθµό έχει συγκινηθεί από τον 
Αίµονα. Το δείχνει µε δυο τρόπους. Πρώτα-πρώτα, αν και προηγουµένως είχε 
αποφασίσει να τιµωρήσει την Ισµήνη όπως και την Αντιγόνη, τώρα µε µια και µόνον 
πρόταση του χορού συµφωνεί πως είναι αθώα και λέει ότι δε θα την τιµωρήσει (771) � 
∆εύτερο, αν και ο Κρέων είναι ακόµη αποφασισµένος να τιµωρήσει την Αντιγόνη, τώρα 
αλλάζει το είδος της ποινής και δίνει εξηγήσεις. Θα την κλείσει σε µια βραχώδη σπηλιά 
µακριά από τους ανθρώπους (773-774) και θα της δώσει αρκετή τροφή, για να τη 
διατηρήσει ζωντανή � Κατά δεύτερο λόγο ελπίζει ίσως πως ο περιορισµός θα 
εξαναγκάσει την Αντιγόνη να µετανοήσει (779-780). (...) Αυτός ο συνδυασµός των δυο 
σκέψεων δείχνει πως έχει κλονιστεί και είναι ανήσυχος. ∆εν είναι ακόµη έτοιµος να 
παραδεχτεί πως έχει άδικο, προσπαθεί  όµως να αλλάξει την τιµωρία και να την κάνει 
να φανεί σαν να ήταν πραγµατικά για το καλύτερο. Πέφτει έξω. Η Αντιγόνη 
αυτοκτονεί και ο θάνατός της πέφτει βαριά πάνω στον Κρέοντα».  
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20.  Ποιο ύφος χαρακτηρίζει τη συµπεριφορά του Κρέοντα προς τον 

Αίµονα; Να επισηµάνετε τα στοιχεία που το συνθέτουν και να τα 

αιτιολογήσετε (635-780)6. 

21.  Στην τραγωδία Ἱκέτιδες του Ευριπίδη ο Θησέας, βασιλιάς της Αθήνας, 

δίνει ένα µάθηµα δηµοκρατίας στον κήρυκα που είναι απεσταλµένος 

του Κρέοντα από τη Θήβα, λίγο µετά τον αλληλοσκοτωµό του Ετεοκλή 

και του Πολυνείκη7. Στον Οἰδίποδα ἐπὶ Κολωνῷ του Σοφοκλή πάλι ο 

Θησέας µέµφεται τον ίδιο τον Κρέοντα για τη βίαιη και 

αντιδηµοκρατική συµπεριφορά του8. Αφού µελετήσετε τα σχετικά 

χωρία να σκεφθείτε ποια θα ήταν η αντίδραση του αθηναϊκού κοινού9 

που παρακολουθεί τη σκηνή Κρέοντα-Αίµονα (στ. 635-780). Να 

διατυπώσετε τα συµπεράσµατά σας σ� ένα σύντοµο κείµενο και να τα 

στηρίξετε µε τα ανάλογα χωρία.  

 

                                                      
6  Για την απάντηση θα πρέπει να γίνει αναφορά σε εκείνα τα στοιχεία που επηρεάζουν 

και διαµορφώνουν το προσωπικό ύφος του πρωταγωνιστή στη συγκεκριµένη σκηνή. 
Τέτοια είναι: η ηλικία του, η κοινωνική του θέση, το πολιτικό του αξίωµα, ο τρόπος της 
οµιλίας του, ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνεται, το θέµα για το οποίο µιλάει, οι 
ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η συνάντηση, τα κίνητρά του, το λεξιλόγιο που 
χρησιµοποιεί, ο τρόπος και ο χρόνος των ρηµάτων,  τα διάφορα εκφραστικά µέσα κλπ. 
Γενικά εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν, διαµορφώνουν ή επηρεάζουν τον τρόπο µε 
τον οποίο εκφράζεται και ενεργεί. 

7  Βλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. IV, 2.  
8  Βλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. IV, 1.  
9  Οι Αθηναίοι του 5ου π.Χ. αιώνα, γνωστοί για το δηµοκρατικό τους ήθος και τους 

µεγάλους αγώνες για το δηµοκρατικό πολίτευµα, θα έβλεπαν στο πρόσωπο του Κρέοντα 
έναν τύραννο, εχθρό της δηµοκρατίας, και οι αντιδράσεις τους θα ήταν ανάλογες. 
Συναισθηµατικά θα µεγάλωνε η αντιπάθειά τους γι� αυτόν, ενώ όλοι σχεδόν θα ένιωθαν 
την επιθυµία να τον δουν στο τέλος να τιµωρείται για την αλαζονεία του, την υπεροψία 
του και την απολυταρχική του συµπεριφορά απέναντι στους πολίτες.  
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3.2. Ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός ανοικτού και κλειστού 

τύπου 

1.  Να γράψετε στα τετράγωνα της στήλης Α το αρχικό γράµµα (Κ ή Α) 

του ονόµατος που αντιστοιχεί στα επιχειρήµατα που διατυπώνουν οι 

δυο ήρωες (Κρέων ή Αίµων). Στη στήλη Β να σηµειώσετε το στίχο ή 

τους στίχους του κειµένου, όπου διατυπώνονται τα επιχειρήµατα αυτά.  

 Α Β 

 Η  πόλη ανήκει στον άρχοντα που την κυβερνά κατά τη 

βούλησή του.  

 

 

 Ο θάνατος της Αντιγόνης θα προκαλέσει και άλλο θάνατο.   

 ∆εν είναι σφάλµα να τιµά κανείς το αξίωµα που έχει 

αναλάβει σε µια πολιτεία. 

 

 

 Ο  τρόπος µε τον οποίο µιλάς δείχνει ότι σκέπτεσαι σαν 

µικρό παιδί.  

 

 

 Οι πολίτες δεν µπορούν να υπαγορεύουν στον κυβερνήτη τις 

αποφάσεις του για την πόλη.  

 

 

 Κανείς δεν τιµά το αξίωµά του, όταν καταπατά τους νόµους 

των θεών. 

 

 

 

2.  Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο ποια στάση τηρεί ο 

χορός κατά τη διάρκεια της σκηνής του Αίµονα µε τον Κρέοντα (στ. 

635-780). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.    

 Παίρνει από την αρχή φανερά το µέρος του Κρέοντα και τον 

υποστηρίζει µέχρι το τέλος. 

 Τάσσεται στην αρχή υπέρ του Κρέοντα, εδώ όµως 

αµφιταλαντεύεται για τη στάση που πρέπει να τηρήσει. 

 Υποστηρίζει τις θέσεις του Αίµονα και δεν παραλείπει στο 

τέλος να εκφράσει την ανησυχία του γι� αυτόν.  

 ∆εν παίρνει φανερά το µέρος κανενός. Αυτό που τον 

ενδιαφέρει είναι να αποφύγει ο ίδιος την οργή  του Κρέοντα. 

 Η στάση του είναι αρνητική και απέναντι στον Κρέοντα και 

απέναντι στον Αίµονα.  
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3.3.  Γραµµατικές ασκήσεις 

1.  Στον πίνακα που ακολουθεί να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο των 

εγκλίσεων του ενεργητικού και µέσου αορίστου των ρηµατικών τύπων: 

κελεύσαιµι, διδαξόµεθα (αντί του ποιητικού διδαξόµεσθα που υπάρχει 

στο κείµενο), τάσσειν. 
 Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 

     
Ενεργητικός     

Αόριστος     
     

Μέσος     
Αόριστος     

 

2.  ὁρᾷς: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του ενεστώτα 

και του αορίστου β΄ στη φωνή που βρίσκεται. Να γράψετε επίσης το 

απαρέµφατο και τη µετοχή των ίδιων χρόνων: 

 Οριστική Υποτακτ. Ευκτική Προστακτ. 
Ενεστ.     
Αόρ. β΄      

 Ενεστώτας Αόριστος  β΄  
Απαρέµφ.   
Μετοχή   

 

3.  Να µεταφέρετε όλες τις κλιτές λέξεις των παρακάτω προτάσεων και 

φράσεων στον πληθυντικό αριθµό:  

  οὐ τοῦ κρατοῦντος ἡ πόλις νοµίζεται;   
  

   ὅδε τῇ γυναικὶ συµµαχεῖ 
  

 ὅπως µίασµα πᾶσα  ὑπεκφύγῃ πόλις   
  

 πόνος περισσός  ἐστι  
  

 τοῦτο µὴ δόξῃς ποτέ  
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4. α) Να κάνετε γραµµατική αναγνώριση των ονοµάτων σηµειώνοντας Χ 

στις στήλες µε τα χαρακτηριστικά που τους αντιστοιχούν. Στην 

τελευταία στήλη να γράψετε την πτώση. 

 Όνοµα Γένος Αριθµός Πτώση 

 Ουσ. Επίθ. Αρσ. Θηλ. Ουδ. Ενικ.  Πληθ.   

ἐρήµης          

ἄναξ           

θρασύς          

νυµφίῳ            

πετρώδει (774)           

περισσός          

µῖσος (760)         

β) Να µεταφέρετε τα ονόµατα από τον ενικό στον πληθυντικό αριθµό.  

 

 

5. Να γράψετε τις παρακάτω αντωνυµίες στο ίδιο γένος ή πρόσωπο και 

πτώση του πληθυντικού αριθµού.  

Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός 

ὅδε  

 ἐµέ  

ἥδε    

τινά   

ταύτην   

σοῦ (741)  
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6. Να συνδέσετε τα ρήµατα ή τους ρηµατικούς τύπους της στήλης Α µε το 

χρόνο και την έγκλιση της στήλης Β που τους αντιστοιχούν. Τρία 

στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν.  

Α  Β 

  προστακτική ενεστώτα 

ἄρχοις  υποτακτική αορίστου 

αἰτουµένη  οριστική µέλλοντα 

λέγειν  ευκτική αορίστου 

κρύψω  µετοχή ενεστώτα 

δόξῃς  ευκτική ενεστώτα 

βέβηκεν  οριστική αορίστου 

φρονείτω  απαρέµφατο αορίστου 

  οριστική παρακειµένου 

  απαρέµφατο ενεστώτα 

 

 

7.  Να συµπληρώσετε στον πίνακα που ακολουθεί τα παραθετικά των 

επιθέτων (στο ίδιο γένος, αριθµό και πτώση): αἰσχρῶν, βαρύς, ταχύς.  
Θετικός  Συγκριτικός    Υπερθετικός 
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3.4.  Συντακτικές ασκήσεις 

1.  Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α µε το χαρακτηρισµό που 

δίνεται στη στήλη Β κάνοντας και τις απαραίτητες συµπληρώσεις, ώστε 

να δηλώνεται η συντακτική τους θέση στο κείµενο. ∆ύο στοιχεία της 

στήλης Β περισσεύουν. 

 Α    Β 
1. σε (724)   α. υποκείµενο του ρήµατος ................................... 

2. τοὺς ἀκοσµοῦντας (730) β. αιτιατική της αναφοράς  

3. πόλις (734)  γ. υποκείµενο του απαρεµφάτου ........................ 

4. τοῦ κρατοῦντος (738) δ. επιθ. µτχ., αντικ. του απαρεµφάτου .............. 

    ε. επιθετική µετοχή .................................................... 

    στ. έµµεσο αντικείµενο στο ................................... 
 

2.  ὅπως µίασµα  πᾶσ᾿   ὑπεκφύγῃ  πόλις (776) 
ὡς τοῖς θέλουσι τῶν φίλων  µαίνῃ  ξυνών (765) 

ἄγων ἔρηµος ἔνθ' ἂν ᾖ βροτῶν στίβος (773)  
ὃν µόνον σέβει θεῶν (777) 
πόνος περισσός ἐστι τἀν  Ἅιδου σέβειν (780):    

Να συνδέσετε τους προσδιορισµούς της µεσαίας στήλης µε το 

συντακτικό τους είδος στη στήλη Α και µε τη συντακτική τους θέση 

στη στήλη Γ και να συµπληρώσετε τα κενά στη στήλη Γ, αφού 

συµβουλευτείτε τους στίχους που σας δίνονται.   

Α Β Γ 

Είδος  

προσδιορισµού 

Ονοµατικός   

προσδιορισµός 

Συντακτική  

θέση  

 βροτῶν γενική διαιρετική από το ...................... 

οµοιόπτωτος  πᾶσα    επιθ. προσδιορ. στο .................................

 θεῶν  γενική αντικειµενική από το ................

ετερόπτωτος  τῶν φίλων   κατηγορ. προσδ. στο  .............................. 

 περισσός   γεν. διαιρετική από το ���������..
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3.  Να σηµειώσετε στη στήλη Β το ή τα αντικείµενα καθενός από τους 

ρηµατικούς τύπους της στήλης Α. 

Α  Β 

ἂν ἄρχοις (739)   

συµµαχεῖ (740)   

προκήδοµαι (741)   

σέβων (744)   

ἄγαγε (760)   

ἀπαλλάξει (769)   

ὑπεκφύγῃ  (776)   

τεύξεται (778)   

 

4.  Εἰ µὴ πατὴρ ἦσθ᾿, εἶπον ἄν σ᾿ οὐκ εὖ φρονεῖν (755): Να αναλύσετε τον 

υποθετικό λόγο σε υπόθεση και απόδοση και να τον χαρακτηρίσετε.  

 

5.  Να σηµειώσετε το γράµµα των δευτερευουσών προτάσεων της στήλης 

Α στο τετράγωνο της στήλης Β στο οποίο αντιστοιχούν και να 

συµπληρώσετε τα κενά της στήλης Β. (Για την απάντηση να εξετάσετε 

στο βιβλίο σας τις περιόδους στις οποίες ανήκουν οι δευτερεύουσες 

προτάσεις). 

 Α  Β 

α. ὃν µόνον σέβει θεῶν (777) 
 ειδική πρόταση, εξαρτάται από 

το  .................................................... 

β. 
ὅτι // πόνος περισσός  ἐστι 
τἀν  Ἅιδου σέβειν (779-

780)  

 αναφορική πρόταση που 

προσδιορίζει το 

....................................... 

 

γ. 

ὡς κατ� ὄµµατ� αὐτίκα  // 
παρόντι θνῄσκῃ πλησία τῷ  
νυµφίῳ (760-761) 

  

τελική πρόταση 
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3.5. Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1.  Να αντιστοιχίσετε τα ρήµατα της στήλης Α µε τα συνώνυµά τους στη 

στήλη Β.  

Α  Β 

  ἄρχω  
  διηγοῦµαι 

κρατῶ    καλύπτω 
    φρονῶ  

  κυβερνῶ  
δοκῶ   σκεπάζω 

   φηµί 
  ἀγορεύω 

κρύπτω   ἡγεµονεύω 
   νοµίζω  

  θάπτω 
λέγω  δυναστεύω 

 

2.  Να γράψετε στη στήλη Β τα αντώνυµα των λέξεων της στήλης Α στη 

νέα ελληνική. 

Α     Β 

(παγ) - κάκιστος     

µιαρός     

αἰσχρός      

χαίρω   

ψόγος     

φίλος     

ταχύς     

παρών   
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3. Να γράψετε από ποιους ρηµατικούς τύπους του κειµένου (766-771) 

παράγονται οι λέξεις:   

α.  φρόνηση : δ.  λόγος : 

β.  βάση : ε.  απαλλακτικός : 

γ.  άθικτος : στ. νόηµα : 

 

4. α) Να συνθέσετε τις λέξεις λόγος και βάση µε τις προθέσεις που 

δίνονται στους πίνακες: 

λόγος  βάση 

δια- παρα-  εκ- κατα- 

προ- αντι-  συν- δια- 

ανα- υπο-  προσ- υπερ- 

κατά- επι-  ανα- παρα- 

β) Να χρησιµοποιήσετε τα σύνθετα που σχηµατίσατε µε τις 

υπογραµµισµένες προθέσεις σε σύντοµες φράσεις.  

 

5.  Να γράψετε στη νέα ελληνική δύο σύνθετες λέξεις παράγωγες από το 

ρήµα σκοπέω-ῶ και µε καθεµιά από αυτές να σχηµατίσετε αντίστοιχες 

προτάσεις.  

 

6.  Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις µε λέξεις 

οµόρριζες (απλές ή σύνθετες) µε το ρήµα φρονῶ, ώστε να δηλώνεται το 

νόηµά τους,  επιλέγοντας για κάθε περίπτωση µία από τις λέξεις του 

λεξιλογίου που υπάρχει στο τέλος της άσκησης και κάνοντας, όπου 

χρειάζεται, τις κατάλληλες γραµµατικές προσαρµογές: 

• Ήταν πολύ εγωιστής και µιλούσε ..................������� για τα 

επιτεύγµατα των άλλων. 

• Το ..................������� του Γιάννη παρέµεινε πολύ υψηλό παρά τις 

ατυχίες που είχε. 

• Όσοι είχαν αντίθετη πολιτική γνώµη µπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ..................�������. 
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• ΄Εχει δηµοκρατικά πολιτικά ..................������� 

• Η ..................������� του προς τις κολακείες είναι πασίγνωστη. 

• Ο αριθµός των επαινετικών επιστολών που έλαβε για το νέο της 

βιβλίο είναι σηµαντικός και καθόλου ..................������� 

• Φαίνεται ότι ..................������� και κατέστρεψε πολλά σηµαντικά 

έργα τέχνης που είχε στο σπίτι του. 

• ΄Εγινε ..................������� όταν διατύπωσαν εντελώς άδικα αυτή την 

κατηγορία εναντίον του. 

• Οι ..................������� απαιτήσεις του τον αποµάκρυναν από τους 

φίλους του. 

• Έγινε ..................������� ενώ πρώτα ήταν πολύ άτακτος κατά τη 

διάρκεια του µαθήµατος.  

• ..................������� µια υψηλόµισθη θέση σε µια άλλη πόλη και 

προτίµησε να µείνει εδώ. 

 
Λεξιλόγιο:  αλλόφρων, αντιφρονούντες, εξωφρενικός, ευκαταφρόνητος, 

παραφρονώ, περιφρονώ, περιφρονητικά, φρόνηµα, 

φρονήµατα, φρόνιµος, περιφρόνηση. 
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4.  Στίχοι 781-800  (από µετάφραση) 
 

4.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ελεύθερης ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Να δώσετε ένα σύντοµο τίτλο στο χορικό. 

2.  Να συγκρίνετε την πρώτη ενότητα (στροφή) του χορικού µε τη δεύτερη 

(αντιστροφή). Ποια σχέση περιεχοµένου παρατηρείτε µεταξύ τους;  

3.  Ο χορός σε µια θαυµάσια αποστροφή10 του προς τον ΄Ερωτα ψάλλει 

την παντοδυναµία του. Να επισηµάνετε:  

α)  Από ποια συναισθήµατα διακατέχεται ο χορός;  

β)  Ποιες ιδιότητες του ΄Ερωτα δικαιολογούν τα συναισθήµατα των 

γερόντων του χορού;  

4.  Να σηµειώσετε από το πρωτότυπο κείµενο:  

α)  τα ουσιαστικά και επίθετα που χρησιµοποιεί ο ποιητής για να 

αποδώσει τη δύναµη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΄Ερωτα 

β)  τις φράσεις που έχουν γνωµολογικό χαρακτήρα.  

5.  α) Ποια εκφραστικά µέσα χρησιµοποιεί ο ποιητής για να παρουσιάσει 

τη δύναµη του ΄Ερωτα;  

β)  Ποια είναι η σχέση του ΄Ερωτα µε την Αφροδίτη και ποιο 

λογοτεχνικό σχήµα υποδηλώνει αυτή τη σχέση στο πρωτότυπο 

κείµενο;  

6.  Με ποιες υπέρτερες δυνάµεις παρουσιάζεται ισότιµος ο ΄Ερωτας; 

Νοµίζετε ότι η σύγκρουση µε τον ΄Ερωτα έχει το στοιχείο της 

τραγικότητας; (Να συµβουλευτείτε την εισαγωγή του βιβλίου σας, σ. 

15) 

7.  Ποια σχέση έχει το χορικό άσµα µε την υπόθεση της τραγωδίας; Να 

επισηµάνετε την αναφορά του χορού στη σύγκρουση Κρέοντα και 

Αίµονα.  

8.  ΄Εχει υποστηριχθεί ότι το ερωτικό πάθος δεν έχει θέση στην Ἀντιγόνη 
του Σοφοκλή και ότι οι γέροντες του χορού ψάλλουν τον ΄Ερωτα γιατί 

έχουν παρερµηνεύσει τη συµπεριφορά του Αίµονα στο τέλος του 

                                                      
10  Ο χορός στρέφεται στον Έρωτα, του απευθύνει το λόγο. 
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προηγούµενου επεισοδίου11, ενώ άλλοι ερµηνευτές υποστηρίζουν ότι ο 

΄Ερωτας, χωρίς να είναι το µοναδικό κίνητρο του γιου του Κρέοντα, 

παίζει σηµαντικό ρόλο στη συµπεριφορά του12. Αφού λάβετε υπόψη 

σας το προηγούµενο επεισόδιο και το χορικό αυτό, να υποστηρίξετε τη 

µία ή την άλλη άποψη αιτιολογώντας τη θέση σας µε χωρία του 

κειµένου.  

9.  Να µελετήσετε το απόσπασµα της Σαπφούς που σας δίνεται και να το 

συγκρίνετε µε το γ΄ στάσιµο της Ἀντιγόνης. Σε ποιους στίχους του 

χορικού αντιστοιχούν οι στίχοι της ποιήτριας; Να εντοπίσετε τις 

οµοιότητες και να δικαιολογήσετε τις διαφορές που παρατηρείτε (στο 

ύφος και στο περιεχόµενο). 
 

δέδυκε µὲν ἀ σελάνα καὶ Πληίαδες 
µέσαι δὲ νύκτες παρὰ δ' ἔρχετ' ὦρα ἔγω 
δὲ µόνα καθεύδω, ἀλγεσίδωρος,  
µυθοπλόκος, Ἔρος δ' ἐτίναξέ µοι 
φρένας ὠς ἄνεµος κάτ' ὄρος δρύσιν ἐµπέτων 
 

Γρήγορα η ώρα πέρασε· µεσάνυχτα κοντεύουν· 
πάει το φεγγάρι πάει κι η Πούλια βασιλέψανε· 
και µόνο εγώ κείτοµαι δω µονάχη κι έρηµη. 
Ο Έρωτας που βάσανα µοιράζει, 
ο Έρωτας που παραµύθια πλάθει 
µου άρπαξε την ψυχή µου και την τράνταξε 
ίδια καθώς αγέρας από τα βουνά χυµάει 
µέσα στους δρυς φυσωµανώντας 

Σαπφώ, απόσπασµα (RP71, LP 172 55, LP 188 71, LP 47 3) 

Ανασύνθεση και απόδοση: Οδ. Ελύτης 
 

10.  Η ακατανίκητη δύναµη του ΄Ερωτα κατέχει σπουδαία θέση και 

αποτελεί «κοινό τόπο» στην αρχαία ελληνική γραµµατεία. Να 

                                                      
11  Βλ. κυρίως K. v. Fritz, σσ. 227 κ.ε. 
12  Bλ. G. H. Gellie, σ. 44, επίσης Kamerbeek (1978), σσ. 20-21, Winnington-Ingram, σσ. 92 

κ.ε., A. Machin (1981), σσ. 242, 252, A. J. A. Waldock, σσ. 108, 125.  
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συγκρίνετε τα σχετικά χωρία13 µε το χορικό της Ἀντιγόνης και να 

εκθέσετε τα συµπεράσµατά σας σ� ένα µικρό δοκίµιο.  

                                                      
13  Bλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. V.  
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5.  Στίχοι  801-943  (από µετάφραση) 
 

5.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ελεύθερης ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Ποια είναι τα συναισθήµατα του χορού, όταν βλέπει την Αντιγόνη να 

οδηγείται στον τάφο (801-805)14; 

2.  Να αναφέρετε τα στοιχεία µε τα οποία ο ποιητής µας δίνει την 

ανθρώπινη πτυχή του χαρακτήρα της Αντιγόνης.  

3.  Ο χαρακτήρας της Αντιγόνης στον κοµµό είναι πολύ διαφορετικός από 

εκείνον που γνωρίσαµε στα προηγούµενα. Πώς δικαιολογείται αυτή η 

µεταστροφή;  

4.  Θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι τα θρηνητικά λόγια της 

Αντιγόνης στους στίχους 801-882 υποδηλώνουν µεταµέλεια για την 

πράξη της; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

5.  Ποια είναι η στάση του χορού απέναντι στην Αντιγόνη στους στίχους 

817-822; Ποια είναι η αντίδραση της ηρωίδας στη στάση αυτή; Να 

αιτιολογήσετε τις απόψεις σας. 

6.  Ποιο κοινό στοιχείο παρατηρεί η Αντιγόνη ανάµεσα στη µοίρα της και 

τη µοίρα της Νιόβης, ώστε να δικαιολογείται ο παραλληλισµός των 

στίχων 823-83315;  

7.  Ο χορός απευθυνόµενος στην Αντιγόνη της υπενθυµίζει ότι είναι 

τιµητικό γι� αυτήν το γεγονός ότι θα έχει την ίδια τύχη µε µια θεά (834-

839). Πώς εκλαµβάνει η Αντιγόνη την άποψη αυτή του χορού και πώς 

αντιδρά (840-841);  

8.  ∆ιακρίνετε στα λόγια του χορού (834-839) την ειρωνική διάθεση που 

του καταλογίζει η Αντιγόνη; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  

                                                           
14  Για τη θέση του χορού στην Ἀντιγόνη, βλ. Αν. Στέφος (1993), σ. 220.  
15  Η Νιόβη µεταµορφωµένη σε βράχο, σε πέτρα (827) παραµένει αιώνια µια ζωντανή-νεκρή 

που θρηνεί (831-832). Παρόµοια και η Αντιγόνη οδηγείται ζωντανή σε πέτρινο τάφο 
και θα έχει για όσο διάστηµα ζήσει (όχι αιώνια γιατί δεν είναι θεά όπως η Νιόβη) την 
εµπειρία του ζωντανού-νεκρού (833). Βλ. και στίχο 920.  
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9.  Ποιο είναι το στοιχείο που θλίβει περισσότερο την Αντιγόνη και που 

αποτελεί επαναλαµβανόµενο µοτίβο σε όλη την ενότητα; Να το 

επισηµάνετε και να δείξετε ότι αποτελεί βασικό στοιχείο ερµηνείας του 

χαρακτήρα και της δράσης της16.  

10.  Γιατί, κατά τη γνώµη σας, η Αντιγόνη, ενώ τονίζει ιδιαίτερα το γεγονός 

ότι πεθαίνει χωρίς να προλάβει να κάνει το γάµο της, δεν αναφέρει 

καθόλου τον Αίµονα;  

11.  Με ποια εκφραστικά µέσα ο ποιητής µας δίνει το µέγεθος της θυσίας 

της Αντιγόνης (876-882);  

12.  Ποια επιθυµία της Αντιγόνης κατά τις επιθανάτιες στιγµές της µένει 

ανεκπλήρωτη (882);  

13.  ∆ιακρίνετε στους στίχους 883-890 κάποια µεταστροφή στα 

συναισθήµατα του Κρέοντα ή συνεχίζει να κυριαρχείται από την ίδια 

σκληρότητα; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  

14.  Η Αντιγόνη στους στίχους 905-915 αιτιολογεί τη θυσία της µε το 

επιχείρηµα ότι απ� όλους τους αγαπηµένους της ο αδελφός της κατέχει 

την ανώτερη θέση, γιατί είναι αναντικατάστατος. Πολλοί ερµηνευτές 

είδαν σ� αυτό το χωρίο επίδραση της ιστορίας της γυναίκας του 

Ινταφρένη, όπως την παραδίδει ο Ηρόδοτος. Στοιχεία αυτού του 

µοτίβου βρίσκουµε στο µύθο του Μελεάγρου (Ιλιάδα, Ι, στ. 527-599) 

και σε δηµοτικά τραγούδια του λαού µας. Αφού µελετήσετε το χωρίο 

του Ηροδότου (ΙΙΙ, 118-119), της Ιλιάδας του Οµήρου (Ι, στ. 527 κ.ε.) 

και τα τραγούδια «Του γιοφυριού της Άρτας» και «Το µικρό 

βλαχόπουλο»17, να επισηµάνετε τις διαφορές και τις οµοιότητες που 

παρατηρείτε µε την περίπτωση της Αντιγόνης.  

15.  Να εξετάσετε αν η επιχειρηµατολογία της Αντιγόνης στους στίχους 

905-912 αντιφάσκει µε το ήθος της ηρωίδας που γνωρίσαµε στα 

προηγούµενα και να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  

                                                           
16  Επαναλαµβάνεται το µοτίβο «άκλαυτη από φίλους» (847, 876, 882, 919). Η φιλία για 

την Αντιγόνη περιορίζεται στην οικογένειά της, από την οποία έχει αποκλείσει την 
Ισµήνη. Η σηµασία και το περιεχόµενο της φιλίας φαίνεται επίσης στον πρόλογο και 
στους στίχους 898-899.  

17  Βλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. VI.  
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16.  Ποια από τα στοιχεία που περιέχονται στο θρήνο της Αντιγόνης 

συναντούµε σε δηµοτικά τραγούδια (µοιρολόγια); Να αναφέρετε 

παραδείγµατα από τα δηµοτικά τραγούδια που περιέχονται στα 

σχολικά βιβλία των κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.  

17.  Α. Να βρείτε στην ενότητα (801-943) στοιχεία που βοηθούν στην 

κατανόηση των παρακάτω στίχων:  

Τραγούδησε µικρή Αντιγόνη, τραγούδησε, τραγούδησε� 
δε σου µιλώ για περασµένα, µιλώ για την αγάπη· 
στόλισε τα µαλλιά σου µε τ� αγκάθια του ήλιου,  
σκοτεινή κοπέλα.  

Γ. Σεφέρης, Το ναυάγιο της «Κίχλης» (στ. 65-69) 

 

Β. Με τη βοήθεια αυτών των στοιχείων να γράψετε µια µικρή ανάλυση 

(1-2 παραγράφων) του αποσπάσµατος του Γ. Σεφέρη. 
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6.  Στίχοι 944-987 (από µετάφραση) 
 

6.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ελεύθερης ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1. Σε ποια µυθικά πρόσωπα αναφέρεται ο χορός στο τέταρτο στάσιµο και 

γιατί; 

2. α) Ποια κοινά στοιχεία  είχε η µοίρα των τριών µυθικών προσώπων 

(∆ανάης, Λυκούργου, Κλεοπάτρας) που αναφέρονται στην ενότητα;   

β) Ποια κοινά στοιχεία είχε η µοίρα καθενός από τα πρόσωπα αυτά µε 

τη µοίρα της Αντιγόνης; 

3.  Να αποδώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο του µύθου για καθένα από 

τα τρία πρόσωπα (∆ανάη, Λυκούργος, Κλεοπάτρα) που αναφέρονται 

στο στάσιµο. 

4. Τι πίστευαν οι αρχαίοι ΄Ελληνες για τη δύναµη της µοίρας; Να 

αντλήσετε στοιχεία µόνο από το στάσιµο.  

5. Ποιες είναι οι συνέπειες για τον άνθρωπο που διαπράττει ύβρη, 

σύµφωνα µε τις αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων; 

6. Σύµφωνα µε το περιεχόµενο της ενότητας µπορούµε να ισχυριστούµε 

ότι όσοι έχουν την εύνοια των θεών είναι απαλλαγµένοι από βάσανα 

στη ζωή;  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας, αφού εντοπίσετε 

σχετικά σηµεία του κειµένου. 

7. Μπορούµε να θεωρήσουµε το τέταρτο στάσιµο ως µια επισήµανση της 

παντοδυναµίας της µοίρας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

8. Να δώσετε έναν τίτλο στο τέταρτο στάσιµο.  

9. Ποια εκφραστικά µέσα χρησιµοποιεί ο ποιητής στο τέταρτο στάσιµο; 
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6.2. Ερµηνευτική ερώτηση συνδυασµού ανοικτού και κλειστού τύπου 

1.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα της πρότασης που αντιστοιχεί στην 

ορθή απάντηση. 

Η αναφορά του ποιητή στη µοίρα των τριών µυθικών προσώπων 

γίνεται για να δείξει ότι:  

α) Από τους ανθρώπους µόνο εκείνοι που έχουν θεϊκή καταγωγή 

µπορούν να αποφύγουν τη µοίρα. 

β)  Από τους ανθρώπους τιµωρούνται µόνο εκείνοι που παρέβησαν 

ηθικούς νόµους. 

γ)  Από τους ανθρώπους τιµωρούνται όσοι παρέβησαν τους νόµους 

της πόλης. 

δ)  ∆εν µπορεί κανείς να αποφύγει το πεπρωµένο.  

ε)  Οι άνθρωποι δεν υποφέρουν, όταν είναι αγαπητοί στο ∆ία. 

Β.  Να αιτιολογήσετε µε συντοµία την επιλογή της ορθής απάντησης. 
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7.  Στίχοι  988-1032 
 

7.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Να επισηµάνετε το σηµείο στο οποίο ο Κρέων εκφράζει τη βεβαιότητά 

του για το αλάθητο της µαντικής τέχνης.  

2.  Ποια συναισθήµατα προκαλεί στον Κρέοντα η απροσδόκητη εµφάνιση 

του Τειρεσία στη σκηνή;  

3.  Να προσδιορίσετε το χαρακτήρα της συµβουλής του Τειρεσία προς τον 

Κρέοντα (1023-1027). Παρατηρείτε κοινά στοιχεία µε τις απόψεις του 

Αίµονα και ποια;  

4.  Να αναλύσετε το γνωµολογικό περιεχόµενο των στίχων 1023-1027.  

5.  Γιατί, κατά τη γνώµη σας, ο µάντης χρησιµοποιεί τις µετοχές θανόντι, 
ὀλωλότα, θανόντ� (α) και δεν αναφέρει το όνοµα του Πολυνείκη  

(1029-1030);  

6.  Ποια σηµασία έχει η επανάληψη του επιρρήµατος εὖ στο λόγο του 

Τειρεσία (1031-1032);  

7.  α) Ποια αρνητικά χαρακτηριστικά καταλογίζει ο Τειρεσίας στον Κρέοντα; 

β) Να επισηµάνετε τις λέξεις που προσδιορίζουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά στους στίχους 1023-1032.  

8.  Να επισηµάνετε τις λέξεις που σχετίζονται µε την οιωνοσκοπία και 

προσδίδουν στο λόγο του µάντη έντονη παραστατικότητα. 

9.  Να περιγράψετε τα είδη της µαντικής τέχνης που χρησιµοποιεί ο 

Τειρεσίας στους στίχους 998-1032 και να εξηγήσετε γιατί ο µάντης δεν 

περιορίζεται σε ένα είδος. 

10.  Ποια «σηµεία» προσδιορίζουν το δυσοίωνο περιεχόµενο της µαντείας 

του Τειρεσία;  

11.  Γιατί ο Κρέων τροµάζει από όσα αναφέρει ο µάντης;  

12.  Κεντρική θέση στην Ἀντιγόνη του Σοφοκλή κατέχει η φρόνηση. Να 

επισηµάνετε στους στίχους 988-1032 τα σηµεία στα οποία γίνεται 

σχετική αναφορά από τον Τειρεσία, στην προσπάθειά του να πείσει 

τον Κρέοντα να επιδείξει σωφροσύνη.  

13.  Ποια συναισθήµατα προκαλεί στους θεατές η εµφάνιση του Τειρεσία;  
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7.2.  Γραµµατικές ασκήσεις 

1.  πιθοῦ, ἔχω, φέρει: Να τοποθετήσετε τους ρηµατικούς τύπους στον 

πίνακα που ακολουθεί και να συµπληρώσετε τις υπόλοιπες εγκλίσεις 

στο β΄ ενικό  πρόσωπο.  

Ενεστώς 

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 

    

Αόριστος β΄  

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική 

 

 

   

 

2.  Οι παρακάτω ρηµατικοί τύποι να γραφούν στο γ΄ ενικό πρόσωπο της 

οριστικής ενεστώτα, παρατατικού και µέλλοντα της ίδιας φωνής.  

 Ενεστώς Παρατατικός Μέλλων 

διδάξω    

φρόνει    

δέχονται    

λέγοντος    

µαρτυρεῖν    
 

3.  ὁδόν, τέχνης, λιµήν, φθόγγον, θυµάτων, παιδός, ἡγεµών, οἰωνῶν, θεοί, 
τέκνον: Να κατατάξετε τα παραπάνω ουσιαστικά κατά κλίση και να 

τα µεταφέρετε στην ίδια πτώση του αντίθετου αριθµού.  
Α΄ κλίση Β΄ κλίση Γ΄ κλίση 
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4.  αὕτη, σῆς, ἐγώ, ἀλλήλους, ἡµῶν, ὅστις, τοιαῦτα: Να αναγνωρίσετε 

ποιες από τις παραπάνω λέξεις είναι δεικτικές αντωνυµίες και να τις 

κλίνετε στο γένος που βρίσκονται και στους δύο αριθµούς.  

 

5.  κακῷ: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού 

αριθµού όλων των γενών.  

Ενικός αριθµός 

 Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

 αρσ. θηλ. ουδ. αρσ. θηλ. ουδ.  αρσ.  θηλ.  ουδ. 

Γεν.          

∆οτ.          

Αιτ.          

Πληθυντικός αριθµός 

 Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

 αρσ. θηλ. ουδ. αρσ. θηλ. ουδ.  αρσ.  θηλ.  ουδ. 

Γεν.          

∆οτ.          

Αιτ.          

 

6. Να γράψετε δίπλα σε κάθε λέξη της στήλης Α το γράµµα της στήλης Β 

που αντιστοιχεί στο γραµµατικό της είδος. ∆ύο στοιχεία της στήλης Β 

περισσεύουν. 

 Α Β 

 1. κοινόν  α. επίθετο γ΄ κλίσης 

 2. ὀλωλότα  β. µετοχή ενεστώτα 

 3. πλήρεις   γ. δεικτική αντωνυµία 

 4. τήνδ�(ε)  δ. επίθετο β΄ κλίσης 

 5. ἔγνων  ε. τροπικό επίρρηµα 

 6. λέγοντος  στ. µετοχή αορίστου 

 7. εὖ  ζ. µετοχή παρακειµένου 

  η. ποσοτικό επίρρηµα 

  θ. οριστική αορίστου β΄  
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7.3.  Συντακτικές ασκήσεις 

1.  ᾿Εγὼ διδάξω, καὶ σὺ τῷ µάντει πιθοῦ (992)  

Καὶ ταῦτα τῆς σῆς ἐκ φρενὸς νοσεῖ πόλις (1015): 

Να γίνει λεπτοµερής συντακτική ανάλυση των περιόδων.  
 

2. ᾿Επεὶ δ� ἁµάρτῃ, κεῖνος οὐκέτ� ἔστ� ἀνὴρ 

ἄβουλος οὐδ� ἄνολβος, ὅστις ἐς κακὸν 

πεσὼν ἀκεῖται µηδ� ἀκίνητος πέλῃ (1025-1027): 

α) Να χωρίσετε και να αναγνωρίσετε τις προτάσεις.  

β) Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τις υπογραµµισµένες λέξεις.  
 

3.  τὸ µανθάνειν δ�// ἥδιστόν (ἐστιν) εὖ λέγοντος, εἰ κέρδος φέρει (1031-

1032): Να γράψετε την υπόθεση, την απόδοση και να χαρακτηρίσετε 

τον υποθετικό λόγο.  
 

4.  Κᾆτ� οὐ δέχονται θυστάδας λιτὰς ἔτι 
θεοὶ παρ� ἡµῶν οὐδὲ µηρίων φλόγα,  
οὐδ� ὄρνις εὐσήµους ἀπορροιβδεῖ βοάς, 
ἀνδροφθόρου βεβρῶτες αἵµατος λίπος (1019-1022):  

Να αναγνωριστεί η συντακτική θέση των υπογραµµισµένων λέξεων και 

φράσεων.  
 

5.  καὶ µετάρσιοι // χολαὶ διεσπείροντο (1009-1010) 

Η λέξη µετάρσιοι είναι:  
α) επιθετικός προσδιορισµός στο χολαί 
β) επιρρηµατικό κατηγορούµενο που δηλώνει τρόπο 

Να επιλέξετε το σωστό και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  
 

6.  Να συµπληρώσετε τα κενά χαρακτηρίζοντας τη συντακτική θέση των 

λέξεων σύµφωνα µε το κείµενο:  

(988)  κοινήν:  είναι ............................................. στο ὁδόν 
(1004) ἄσηµος:  είναι ............................................. στο ῥοῖβδος 
(1000) παντός:  είναι ............................................. στο οἰωνοῦ 
(1012) τοιαῦτα:  είναι ............................................. στο ἐµάνθανον 

(1013) φθίνοντα:  είναι ............................................. µετοχή από το �...........� 

(1024) τοὐξαµαρτάνειν (= τό ἐξαµαρτάνειν): είναι .................... στο ................. 

(1030) τὸν θανόντα: είναι .............................. στο .............................. 
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7.4.  Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1.  Να γράψετε το ρήµα δέχοµαι σύνθετο µε τις προθέσεις κατά, διά, 
παρά, ἀπό, ὑπό και να σχηµατίσετε µία πρόταση στη νέα ελληνική για 

κάθε περίπτωση. 
  

2.  φρίττω, ὄλλυµι, πίπτω: Να γράψετε δύο παράγωγα, απλά ή σύνθετα, 

από κάθε ρήµα.  
 

3.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε την απόδοσή τους στη νέα 

ελληνική στη στήλη Β. ∆ύο λέξεις της στήλης Β περισσεύουν.  

Α    Β 

1.  ναυκληρῶ  α. έχω έλθει 

2.  ἥκω   β. θεραπεύω 

3.  ἀναπτύω   γ. πληγώνω 

4.  ἀκέοµαι-οῦµαι  δ. βγάζω κραυγές 

5.  κεντέω-ῶ   ε. φεύγω  

6.  ἐπικτείνω  στ. κυβερνώ  

7.  ἀπορροιβδέω-ῶ  ζ. πετάω προς τα πάνω 

    η. ακούω 

    θ. ξανασκοτώνω 
 

5.  Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Β µε το συνώνυµό της στη στήλη Α 

και το αντώνυµό της στη στήλη Γ.  

Α 

συνώνυµο 

Β Γ 

αντώνυµο 

θνῄσκω 
ὄλλυµι 
κέρδος 
γιγνώσκω 
πλήρης 
νοσῶ 
ἁµαρτάνω 
ἄνολβος 
λέγω 

φηµί 
οἶδα 

σφάλλοµαι 
µεστός 
τελευτῶ 
δυστυχής 
φθείρω 
ὠφέλεια 
ἀσθενῶ 

ὄλβιος 
ἐπιτυγχάνω 
ὑγιαίνω 
κενός 
σιωπῶ 
ἀγνοῶ 
ζηµία 
σῴζω 
ζῶ 
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8.  Στίχοι 1033-1063 

 

8.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ελεύθερης ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Ποια κατηγορία απευθύνει ο Κρέων στον Τειρεσία και γιατί; 

2.  Ποια άποψη έχει ο Κρέων για τους µάντεις; Ποια θεωρεί ως κίνητρα 

των ενεργειών τους;  

3.  Να χαρακτηρίσετε τον Κρέοντα από τη στάση του απέναντι στον 

Τειρεσία. 

4.  Ποια άποψη εκφράζεται στην ενότητα για την τύχη του ανθρώπου, 

όταν κίνητρο των πράξεών του είναι το κέρδος;  

5.  Ποια είναι η αξία της εὐβουλίας (ορθής σκέψης), όπως προκύπτει από 

τα λόγια του Κρέοντα και του Τειρεσία;  

6.  Ποιες κατηγορίες διατυπώνει ο Κρέων εναντίον του Τειρεσία και ο 

Τειρεσίας εναντίον του Κρέοντα (1033-1063); 

7.  Τι φανερώνει το γεγονός ότι ο Κρέων είναι απρόθυµος να ακούσει µια 

διαφορετική από τη δική του γνώµη, ακόµη κι αν προέρχεται από έναν 

µάντη; 

8.  Πώς κρίνετε την επιµονή του Κρέοντα να µην επιτρέψει την ταφή του 

Πολυνείκη (1039-1044); 

9.  Σε ποια σηµεία του κειµένου ο Κρέων δείχνει αυτοσυγκράτηση και δε 

θέλει να κάνει πιο έντονη τη σύγκρουσή του µε τον Τειρεσία; 

10.  βλάβη (1051), νόσος (1052): α) Ποια ιδιότητα του ανθρώπου 

χαρακτηρίζουν οι λέξεις αυτές και ποια είναι η θέση του Κρέοντα και 

του Τειρεσία γι� αυτήν; β) Η άποψη αυτή έχει γενικότερο κύρος; Να 

διατυπώσετε τη γνώµη σας και να την αιτιολογήσετε. 

11.  οὐ βούλοµαι τὸν µάντιν ἀντειπεῖν κακῶς (1053): Να επισηµάνετε τους 

λόγους ή τις αντιδράσεις του Κρέοντα που διαψεύδουν αυτόν τον 

ισχυρισµό του. 

12.  ἐξ ἐµοῦ γὰρ τήνδ� ἔχεις σώσας πόλιν (1058): Τι εννοεί µε τα λόγια αυτά 

ο Τειρεσίας; 
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13.  Πώς αντικρούει ο Κρέων στους στίχους 1043-1044 την κατηγορία του 

Τειρεσία ότι µε τις αποφάσεις του προσβάλλει τους θεούς; 

14.  Να εντοπίσετε τα γνωµικά του κειµένου και να αναλύσετε το 

περιεχόµενό τους. 

15.  Ποια είναι η κλιµάκωση των συναισθηµάτων του Κρέοντα και του 

Τειρεσία στους στίχους 1033-1063; 

16.  Οι συγκρούσεις εγκόσµιας εξουσίας (βασιλιάδων, στρατηγών κ.λπ.) και 

υπερκόσµιας δύναµης (µάντεων, ιερατείου κ.λπ.) είναι συνηθισµένες 

στην αρχαία ελληνική γραµµατεία. Στην Ἰλιάδα του Οµήρου έχουµε τη 

σύγκρουση του Αγαµέµνονα µε τον µάντη Κάλχα (Α, στ. 101 κ.ε.) και 

στην τραγωδία Οἰδίπους Τύραννος του Σοφοκλή τη θαυµάσια σκηνή µε 

τον Τειρεσία18. Αφού µελετήσετε τα σχετικά χωρία να επισηµάνετε 

οµοιότητες και διαφορές µε τη σκηνή Κρέοντα - Τειρεσία. Να γράψετε 

σ' ένα µικρό δοκίµιο τις παρατηρήσεις σας.    

  

 

 

8.2.  Γραµµατικές ασκήσεις 

1.  Σε καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να υπογραµµίσετε το µέρος 

της ορθής απάντησης.  

πίπτουσι (1045): είναι γ΄ πληθ. οριστ. ενεστ. ή δοτ. πληθ. µτχ. ενεστ.; 

ψευδῆ (1054): είναι αιτιατ. εν., θηλ. γέν. ή αιτιατ. πληθ., ουδ. γέν.; 

ἐµοῦ (1058):  είναι προσωπική ή κτητική αντωνυµία; 

ὑµῖν:    είναι προσωπική αντωνυµία α΄ ή β΄ προσώπου; 

πλήρης (1052): είναι επίθετο αρσενικού ή θηλυκού γένους;  

κίνει:  είναι οριστική ή προστακτική ενεστ. του κινέω-ῶ;  

 

                                                      
18  Βλ. Παράλληλα κείµενα, αρ. VII.  
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2.  Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων και επιρρηµάτων που 

ακολουθούν. (Τα επίθετα να γραφούν στο ίδιο γένος, αριθµό και 

πτώση). 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

δεινοί    

αἰσχρούς     

καλῶς    

  κράτιστον  

  πλείστη  
πλήρης    

ψευδῆ    

σοφός   

 

 

3.  Σοφὸς σὺ µάντις, ἀλλὰ τἀδικεῖν φιλῶν:  
α) Να ξαναγράψετε την πρόταση µεταφέροντας τις υπογραµµισµένες 

λέξεις στον πληθυντικό αριθµό.  

β) Να κλίνετε το ονοµατικό σύνολο «σοφὸς µάντις» στις πλάγιες 

πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθµού.  

 

 

4.  ἐξ ἐµοῦ γὰρ τήνδ� ἔχεις σώσας πόλιν:  
α) Να ξαναγράψετε τη φράση µεταφέροντας τους κλιτούς τύπους στον 

πληθυντικό αριθµό.  

β)  Να κλίνετε το ονοµατικό σύνολο «τήνδε πόλιν» στις πλάγιες 

πτώσεις του ενικού και του πληθυντικού αριθµού. 

 

 

5.  σώσας, κρύψετε, λέγωσι: Να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο όλων των 

εγκλίσεων στον ενεστώτα και τον αόριστο α΄ της ενεργητικής φωνής.  
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8.3.  Συντακτικές ασκήσεις 

1.  τάφῳ δ� ἐκεῖνον οὐχὶ κρύψετε,  
οὐδ� ἢν θέλωσ� οἱ Ζηνὸς αἰετοὶ βορὰν  
φέρειν νιν ἁρπάζοντες ἐς ∆ιὸς θρόνους (1039-1041): 

Να γίνει συντακτική αναγνώριση των υπογραµµισµένων λέξεων. 
 

2.  α) εὖ γὰρ οἶδ�(α) ὅτι // θεοὺς µιαίνειν οὔτις (= οὔ τις) ἀνθρώπων σθένει 
(1043-1044): Να χαρακτηριστούν οι προτάσεις και να γίνει συντακτική 

αναγνώριση των υπογραµµισµένων λέξεων.  

 β) Ταύτης σὺ µέντοι τῆς νόσου πλήρης ἔφυς (1052):  

 Να αναγνωριστούν συντακτικώς οι υπογραµµισµένες λέξεις. 
 

3.  Οὐ βούλοµαι τὸν µάντιν ἀντειπεῖν κακῶς (1053) 

 Σοφὸς σὺ µάντις, ἀλλὰ τἀδικεῖν (= τὸ ἀδικεῖν) φιλῶν (1059): 
 Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τα απαρέµφατα και να προσδιορίσετε 

τη συντακτική τους  θέση. 
 

4.  Να αναγνωριστούν συντακτικώς οι λέξεις: κράτιστον (1050), κτηµάτων 

(1050), πτώµατ�(α) (1046), µε (1054), τὸν µάντιν (1053). 
 

5.  λέγων (1054), ὄντας (1057): Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις µετοχές. 

 

8.4.  Λεξιλογικές ασκήσεις 

1.  Να γράψετε ένα συνώνυµο στη νέα ελληνική για καθεµιά από τις 

παρακάτω λέξεις:  οἶδα, οἶµαι, βούλοµαι, βροτοί, βορά, εὐβουλία, 
ταγός, φιλῶ. 
 

2.  Να γράψετε στή νέα ελληνική δύο παράγωγα (απλά ή σύνθετα) για 

καθένα από τα ρήµατα:  κρύπτω, µιαίνω, φράζω. 

 

3.  Να εντοπίσετε στους στίχους 1047-1064 λέξεις που έχουν ετυµολογική 

συγγένεια µε αυτές που ακολουθούν:  

απεµπολώ   επιβλαβής  αφροσύνη 
επάργυρος   βούληση  διάλογος 
επίκτητος   δοξασία  πληρότητα 
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9.  Στίχοι 1064 - 1114 
 

 

9.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ελεύθερης ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης)  

1.  Για ποιες ανόσιες πράξεις του θα τιµωρηθεί ο Κρέων και ποια θα είναι 

η τιµωρία του, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Τειρεσία;  

2.  ἄµοιρον, ἀκτέριστον, ἀνόσιον (1071): Τι θέλει να τονίσει ο 

συγγραφέας µε τη χρήση των τριών επιθέτων στον ίδιο στίχο;   

3.  Ο Τειρεσίας προφητεύει στον Κρέοντα τις συµφορές που θα τον βρουν. 

Θα είχε ο Κρέων τη δυνατότητα, κατά την άποψή σας, να τις αποφύγει; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

4.  Για ποιες ανόσιες ενέργειες κατηγορεί ο Τειρεσίας τον Κρέοντα στους 

στίχους 1068-1071 και ποια σηµασία αποδίδει σε αυτές ο µάντης; 

5.  Τι ήταν οι Ερινύες και ποιο ήταν το έργο τους; Να εξηγήσετε τους 

λόγους της παρέµβασής τους στην περίπτωση του Κρέοντα.  

6.  Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους ο Τειρεσίας αποκαλύπτει 

τις συµφορές που θα πλήξουν τον Κρέοντα.  

7.  Αν αυτές οι συµφορές που προαναγγέλλει ο Τειρεσίας είναι 

αναπόφευκτες (1086), ποιο νόηµα έχουν, κατά την άποψή σας, οι 

συµβουλές και οι προτροπές του µάντη στον Κρέοντα για σύνεση και 

υποχωρητικότητα19; 

                                                           
19  α)  Καταρχήν η προειδοποίηση του µάντη εξυπηρετεί την οικονοµία του έργου. 

Αποκαλύπτει και τονίζει το µέγεθος της ύβρης του Κρέοντα και τον χρεώνει µε την 
ευθύνη για τις συµφορές που θα ακολουθήσουν. Ο Κρέων φαίνεται να έχει τη 
δυνατότητα να αποφύγει αυτές τις συµφορές, όµως δεν το κάνει, βυθισµένος καθώς 
είναι στην τραγική του πλάνη. Η εξέλιξη αυτή καθηλώνει τους θεατές και αυξάνει 
την ἀπὸ τραγῳδίας ἡδονήν. ΄Ετσι το έργο εκπληρώνει τους ψυχαγωγικούς του 
στόχους.  

β)  Από µια άλλη άποψη η συµπεριφορά του µάντη δεν είναι καθόλου παράδοξη. Το 
γεγονός ότι ο Τειρεσίας γνωρίζει από πριν τις συµφορές που θα βρουν τον Κρέοντα 
(1060) δεν αναιρεί υποχρεωτικά και τη δυνατότητα που έχει ο τελευταίος να τις 
αποφύγει. Εκείνο που ξέρει ο µάντης και που θέλει ίσως να τονίσει ο Σοφοκλής είναι 
ότι οι ιδέες και η συµπεριφορά ενός ανθρώπου δεν αλλάζουν εύκολα. Η 
προειδοποίηση δε φαίνεται ικανή από µόνη της να πείσει τον Κρέοντα να αλλάξει 
γνώµη. Αυτό το γνωρίζει ο µάντης και ξέρει ακόµη ότι η προειδοποίησή του δε θα 
φέρει αποτέλεσµα. Πρέπει όµως  να δώσει τη δυνατότητα στον Κρέοντα να κάνει 
την επιλογή του, για να φανεί στο τέλος ότι ο µόνος υπεύθυνος για τις συµφορές του 
είναι ο ίδιος. Η συνειδητοποίηση της αλήθειας θα έρθει µετά από οδυνηρά βιώµατα 
και ισχυρούς συναισθηµατικούς κραδασµούς. Και αυτά θα αρχίσουν για τον 
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8.  Σε ποια αρνητικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Κρέοντα 

αναφέρεται ο Τειρεσίας κατά την αποχώρησή του;  

9.  Ποιους κινδύνους προκαλεί στη Θήβα και στις γειτονικές πόλεις, 

σύµφωνα µε τον Τειρεσία, η απαγόρευση της ταφής του Πολυνείκη 

(1080-1083);  

10.  Να περιγράψετε τις συναισθηµατικές αλλαγές του Κρέοντα µετά τις 

αποκαλύψεις του µάντη. Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε 

αναφορές στο κείµενο. 

11.  Ποιες προτροπές απευθύνει ο χορός στον Κρέοντα και πώς τις 

αιτιολογεί (1091-1114);  

12.  Αφού λάβετε υπόψη την αρχική στάση του χορού απέναντι στον 

Κρέοντα, να τη συγκρίνετε µε τη στάση που διαµορφώνει µετά τις 

αποκαλύψεις του µάντη, να επισηµάνετε τις τυχόν αλλαγές και να τις 

αιτιολογήσετε.  

13.  Ποιο δίληµµα αντιµετωπίζει ο Κρέων µετά τις προφητείες του Τειρεσία 

και ποιες είναι οι τελευταίες εντολές ή αποφάσεις του πριν αποχωρήσει 

από τη σκηνή20;  

14.  Να επισηµάνετε τα στοιχεία που κάνουν τον Κρέοντα τραγικό 

πρόσωπο µετά την αποχώρηση του Τειρεσία (1091-1114).  

15. Να περιγράψετε τα συναισθήµατα των θεατών απέναντι στον Κρέοντα 

και τον Τειρεσία, όπως αυτά διαµορφώνονται µετά τις προφητείες του 

µάντη21. 

                                                                                                                                               
Κρέοντα µετά τις φρικτές προφητείες του Τειρεσία. Τότε είναι όµως πολύ αργά, για 
να αποφύγει τις συνέπειες των σφαλµάτων του.   

20  Βλ. σχετικά, Σ. Γκίκα, σ. 175: «Το να υποχωρήσει µπροστά στο θεϊκό νόµο και να 
παραιτηθεί από την απόφασή του το βρίσκει φοβερό, το θεωρεί µεγάλη ντροπή και σαν 
πτώση της αξίας του ως ανθρώπου και προπάντων ως βασιλιά. Από την άλλη µεριά 
όµως, αν αντισταθεί στην απαίτηση του νόµου, για τον οποίο µίλησε ο Τειρεσίας, 
υπάρχει κίνδυνος να πάθει µεγάλη συµφορά. Ταλαντεύεται ανάµεσα στο φόβο της 
ντροπής, λόγω της υποχώρησης και στο φόβο µήπως χτυπηθεί από κάποια συµφορά, αν 
αντισταθεί».   

21  H. Rohdich, σ. 207: «Το κείµενο επιτείνει στο έπακρο τη στιγµή της ελπίδας 
δηµιουργώντας µέσω της παρέµβασης του χορού την ψευδαίσθηση ότι η απόκρουση του 
κακού που προφήτεψε ο Τειρεσίας εξαρτάται µόνον από την έγκαιρη αντίδραση του 
Κρέοντα. Η προοπτική του «καλού» τέλους ανοίγεται εκ νέου. Η πολυπόθητη ελπίδα µε 
την οποία ο χορός προσβλέπει σ� αυτό είναι η σκηνική έκφραση της ψυχικής 
κατάστασης του ακροατηρίου, το οποίο, παρά το γεγονός ότι ξέρει καλά τι πρόκειται 
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16. Να επισηµάνετε τα στοιχεία του κειµένου που φανερώνουν τη 

µεταστροφή του Κρέοντα (1091-1114). 

17. Να περιγράψετε τα συναισθήµατα των θεατών απέναντι στον Κρέοντα 

µετά τη µεταστροφή του τελευταίου.  

18. Αφού λάβετε υπόψη τις αρχικές αποφάσεις του Κρέοντα, να 

διατυπώσετε την κρίση σας για το χαρακτήρα του µετά τη µεταστροφή 

που επιδεικνύει.  

19. Πιστεύετε ότι η µεταστροφή του Κρέοντα έγινε επειδή αναγνώρισε τα 

λάθη του ή επειδή υπέκυψε στη θεϊκή βούληση; Να αιτιολογήσετε την 

άποψή σας.  

20. Ποιο ύφος χαρακτηρίζει τη συµπεριφορά του Τειρεσία κατά τη 

διάρκεια της σκηνής µε τον Κρέοντα; Να επισηµάνετε τα στοιχεία που 

το συνθέτουν και να τα αιτιολογήσετε (988-1114)22. 

21. Να δώσετε σκηνοθετικές οδηγίες σε κάποιον που θα ήθελε να 

ερµηνεύσει το ρόλο του Τειρεσία. Να αναφερθείτε:  

α) στη «σκευή» που πρέπει να χρησιµοποιήσει. 

β) στην ένταση, στο χρωµατισµό και στις παύσεις της φωνής. 

γ) στις κινήσεις του στη σκηνή. 

 

 

                                                                                                                                               
να συµβεί, υποτάσσεται στην ακαταµάχητη τάση να σκέπτεται αυτά που επιθυµεί.» 
[Απόδοση του αποσπάσµατος στη νέα ελληνική: Γ. Γιαννικόπουλος ].    

22  Για την απάντηση θα πρέπει να γίνει αναφορά σε εκείνα τα στοιχεία που επηρεάζουν 
και διαµορφώνουν το προσωπικό ύφος του πρωταγωνιστή στη συγκεκριµένη σκηνή. 
Τέτοια είναι: η ηλικία του, η κοινωνική του θέση, το ιερατικό του αξίωµα, ο τρόπος της 
οµιλίας του, ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνεται, το θέµα για το οποίο µιλάει, οι 
ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η συνάντηση, τα κίνητρά του, το λεξιλόγιο που 
χρησιµοποιεί, ο τρόπος και ο χρόνος των ρηµάτων, τα διάφορα εκφραστικά µέσα κλπ. 
Γενικά εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν, διαµορφώνουν ή επηρεάζουν τον τρόπο µε 
τον οποίο εκφράζεται και ενεργεί, τον τρόπο δηλαδή που επικοινωνεί µε τους γύρω του. 
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9.2. Ερµηνευτικές ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός ανοικτού  

και κλειστού τύπου 

1.  Ο Τειρεσίας επισηµαίνει ότι οι γειτονικές πόλεις είναι αναστατωµένες 

και έχουν εχθρικές διαθέσεις εναντίον της Θήβας. Γιατί συµβαίνει αυτό;  

Α. Να σηµειώσετε µε Χ τις σωστές απαντήσεις, αφού λάβετε υπόψη σας 

το κείµενο (1064-1090):  

! Γιατί φοβούνταν τις εχθρικές διαθέσεις του Κρέοντα. 

! Γιατί είχαν δικούς τους άταφους νεκρούς στη Θήβα. 

! Γιατί θεωρούσαν την απόφαση του Κρέοντα µεγάλη προσβολή 

για τους νεκρούς (ηθική µόλυνση). 

! Γιατί είχαν συνεννοηθεί µε το µάντη να εκθρονίσουν τον Κρέοντα. 

! Γιατί υπήρχε κίνδυνος φυσικής µόλυνσης από τα πτώµατα. 

Β. Να αιτιολογήσετε δυο σωστές απαντήσεις. 

 

2.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα της πρότασης που αντιστοιχεί στην 

ορθή απάντηση. 

Η προειδοποίηση που απευθύνει ο Τειρεσίας προς τον Κρέοντα 

(1064-1079) οφείλεται στο ότι ο Κρέων: 

α)  ́Εχει ζητήσει ο ίδιος χρησµό από το µάντη.  

β)  ∆είχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στη γνώµη του λαού της Θήβας. 

γ)  Εµµένει στην απόφασή του να µην επιτρέψει την ταφή του 

Πολυνείκη. 

δ) ΄Εχει αρχίσει να προβληµατίζεται αν θα πρέπει να αλλάξει τις 

αποφάσεις του. 

ε)  Επιθυµεί να εξετάσει µε καλή διάθεση τις απόψεις του Αίµονα.  

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ορθής απάντησης. 
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3.  Ποια σχήµατα λόγου υπάρχουν στα παρακάτω αποσπάσµατα; Να 

σηµειώσετε το γράµµα της στήλης Α στο τετράγωνο της στήλης Β στο 

οποίο αντιστοιχεί.  

Α  Β 

α. κύνες καθήγνισαν ἢ θῆρες (1081-1082)   υπερβολή 

β. τρέφειν τὴν γλῶσσαν (1089)   προσωποποίηση

γ. ποδώκεις βλάβαι  (1104)   υπερβατό 

δ. ἴτ' ἴτ' ὀπάονες, οἵ  τ� ὄντες οἵ  τ� ἀπόντες    ειρωνεία 

(1108-1109)    

ε. λευκὴν ... ἀµφιβάλλοµαι τρίχα  (1092-1093)    

 

4. Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα της πρότασης που αντιστοιχεί στην 

ορθή απάντηση:  

Γιατί ο Κρέων ζητά τη συµβουλή του χορού; 

α) ΄Εχει αιφνιδιαστεί  και δεν ξέρει τι να αποφασίσει. 

β) Θέλει να δείξει ότι υπολογίζει τη γνώµη του. 

γ) Προσπαθεί να αποφύγει τη σύγκρουση µαζί του. 

δ) Προτιµά για όσα θα ακολουθήσουν να έχει την ευθύνη ο χορός. 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

 

 

9.3.  Γραµµατικές ασκήσεις 

1.  Να κατατάξετε τα ουσιαστικά που υπάρχουν στους στίχους 1084-1090 

κατά κλίση.  

Α΄  κλίση  Β΄  κλίση Γ΄  κλίση 
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2.  ῎Εχθρᾳ δὲ πᾶσαι συνταράσσονται πόλεις (1080)  

ἐπειδὴ δόξα τῇδ� ἐπεστράφη (1111):  

Να γράψετε τα ρήµατα των προτάσεων στους άλλους χρόνους της ίδιας 

έγκλισης και φωνής.   

 

3. Να ξαναγράψετε τις παρακάτω φράσεις και προτάσεις µεταφέροντας 

όλες τις κλιτές λέξεις από τον ενικό στον πληθυντικό και αντίστροφα.  

• πᾶσαι συνταράσσονται πόλεις (1080) 

• ἀνόσιον ὀσµὴν ἑστιοῦχον ἐς πόλιν (1083) 

• λευκὴν ἐγὼ // τήνδ�  ἐκ µελαίνης ἀµφιβάλλοµαι τρίχα (1092-1093) 

• φράζε, πείσοµαι δ� ἐγώ (1099) 

• κτίσον δὲ τῷ  προκειµένῳ  τάφον (1101) 

• συντέµνουσι γὰρ // θεῶν τοὺς κακόφρονας βλάβαι (1103-1104) 

 

4. Να συµπληρώσετε τα υπόλοιπα γένη των επιθέτων, των αντωνυµιών 

και των µετοχών στην ίδια πτώση και αριθµό: 

Αρσενικό  Θηλυκό  Ουδέτερο 

 πᾶσαι   

νεωτέρους   

 ἀνόσιον  

κακόφρονας   

 τήνδε  

παρών   

 λευκήν  

οὗτος   

  βέβαια (αιτ.) 

ἐλθών   
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9.4.  Συντακτικές ασκήσεις 

1. Να γράψετε τα αντικείµενα των παρακάτω ρηµάτων και ρηµατικών 

τύπων. 

καθήγνισαν (1081)  

φέρων   (1082)  

ἀφῆκα (1085)  

τρέφειν  (1089)  

λαβεῖν  (1098)   

ἐπαινεῖς (1102)  

 

2.  α)  ̓͂Ω παῖ, σὺ δ᾿ ἡµᾶς ἄπαγε πρὸς δόµους, ἵνα // τὸν θυµὸν οὗτος  ἐς 
νεωτέρους ἀφῇ (1087-1088) 

β)  ...ἐγὼ δ�, ἐπειδὴ δόξα τῇδ� ἐπεστράφη, // αὐτός τ� ἔδησα καὶ παρὼν    

 ἐκλύσοµαι (1111-1112) 

γ)  ...δέδοικα γὰρ µὴ τοὺς καθεστῶτας νόµους // ἄριστον ᾖ σῴζοντα 
τὸν βίον τελεῖν (1113-1114):  

Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις των στίχων και να 

γράψετε αν είναι ονοµατικές ή επιρρηµατικές.    

 

3. Α. Να χαρακτηρίσετε τη σειρά των συντακτικών όρων στις επόµενες 

προτάσεις ως σωστή ή λανθασµένη σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο 

τετράγωνο23.  
Σ    Λ 

συντέµνουσι θεῶν ποδώκεις τοὺς κακόφρονας βλάβαι γὰρ   

ποδώκεις γὰρ βλάβαι θεῶν συντέµνουσι τοὺς κακόφρονας    

γὰρ ποδώκεις τοὺς βλάβαι θεῶν συντέµνουσι κακόφρονας    

τοὺς κακόφρονας γὰρ συντέµνουσι θεῶν ποδώκεις βλάβαι   

Β. Να εξηγήσετε σε ποια από τις σωστές υπάρχει έµφαση. 

                                                           
23  Σχετικά µε τη θέση των λέξεων στην πρόταση βλ. Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής,  

Α. B. Μουµτζάκης, ΟΕ∆Β, Αθήνα 1996, §§ 185-187. 
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4.  Να γράψετε τους όρους των προτάσεων µε τη σειρά  που ζητούνται.  

 ἵνα τὸν θυµὸν οὗτος ἐς νεωτέρους ἀφῇ (1087 -1088). 

Υποκείµενο  Ρήµα  Αντικείµενο 

   

  κτίσον δὲ τῷ  προκειµένῳ  τάφον  (1101) 

Υποκείµενο  Ρήµα  Αντικείµενο 

   

 Καὶ ταῦτ� ἐπαινεῖς (1102) 

Υποκείµενο  Ρήµα  Αντικείµενο 

   
 

5. Στη στήλη Β να γράψετε και να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις λέξεις 

οι οποίες προσδιορίζουν τα ουσιαστικά της στήλης Α.  

Α Β 

πόλεις  (1080)  

  ὀσµήν (1083)  

τοξεύµατα (1085)  

παῖ (1098)  

τρίχα (1093)  

βλάβαι (1104)  
 

6.  Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τους συντακτικούς 

χαρακτηρισµούς της στήλης Β, ώστε να αποδίδεται η συντακτική θέση 

τους στο κείµενο. ∆ύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν.  

Α  Β 

φέρων (1082) κατηγορούµενο στο αντικείµενο του τρέφω 

ἡσυχαιτέραν (1089) χρονική µετοχή 

 αντικείµενο στο ταράσσοµαι 

θεσπίσας (1091) τροπική µετοχή 

φρένας (1095) αιτιατική της αναφοράς 

 αιτιολογική µετοχή 
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7. ῟Ων οὔτε σοὶ µέτεστιν οὔτε τοῖς ἄνω // θεοῖσιν, ἀλλ� ἐκ σοῦ βιάζονται 
τάδε (1072-1073): Η πρόταση ὧν οὔτε � θεοῖσιν είναι δευτερεύουσα 

αναφορική ή κύρια; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

 

9.5.  Λεξιλογικές ασκήσεις 

1. Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α µε την απόδοσή της στη νέα 

ελληνική στη στήλη Β. ∆υο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν. 

  Α     Β 

1. ἑστιοῦχος    α. χωρίς νεκρικά δώρα 

2. θήρ     β. προσθέτω 

3. νέκυς    γ. προγονικός  

4. ἀκτέριστος   δ. αντάλλαγµα 

5. λοχάω -ῶ    ε. νεκρός 

     στ. αγρίµι 

     ζ. ενεδρεύω, παραµονεύω 

 

2.  Να εντοπίσετε στους στίχους 1064-1079 λέξεις που συσχετίζονται 

ετυµολογικά µε τις παρακάτω: εφάµιλλος, αναβολή, ελλοχεύω, 
αλώβητος, κατειληµµένος,  κτερίσµατα, επάργυρος. 

 

3.  Να επισηµάνετε τα αντώνυµα των λέξεων της στήλης Α σηµειώνοντας 

τον αριθµό καθεµιάς στο αντίστοιχο τετράγωνο της στήλης Β.  

Α  Β 

1. λευκή   ! ἀβέβαιος  
2. ψεῦδος  ! δίδωµι 
3. ἔπαινος  ! γέρων 

4. ἄµεινον   ! µέλαινα 

5. βέβαιος   ! ἀλήθεια 

6. νέος  ! ψόγος 
7. ἀπόντες   ! χεῖρον 

8. λαµβάνω  ! παρόντες  
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4.  Να επισηµάνετε τα συνώνυµα των λέξεων της στήλης Α σηµειώνοντας 

τον αριθµό καθεµιάς στο αντίστοιχο τετράγωνο της στήλης Β.  

Α  Β 

1. ἐπαινῶ    ! κοµίζω 
2. λυπῶ    ! γιγνώσκω 
3. κτίζω   ! λέγω 
4. φέρω   ! ἐγκωµιάζω 
5. ἐπίσταµαι   ! ἀνιῶ  
6. ταράσσω   ! οἰκοδοµῶ  
7. φράζω    ! ἐρεθίζω 

 

5.  ἑστιοῦχον (1083): Να γράψετε πέντε σύνθετες λέξεις24 της νέας 

ελληνικής χρησιµοποιώντας ως δεύτερο συνθετικό το β΄ συνθετικό της 

λέξης που δίνεται. Με τρεις από αυτές να σχηµατίσετε σύντοµες 

προτάσεις.  

 

6.  Για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε στη νέα ελληνική δύο 

λέξεις µε το ίδιο θέµα:  

χρόνος      

νοῦς      

θήρ (-ός)     

ἀνήρ    

ψεῦδος     

στέγη      

τάφος       

βίος      

 

                                                           
24 δικαιούχος, ταλαντούχος, πτυχιούχος, διπλωµατούχος, αριστούχος. 
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10.  Στίχοι 1115-1154  (από µετάφραση) 
 

10.1.  Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ελεύθερης ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης)  

1.  Πώς δικαιολογείται το χαρούµενο άσµα του χορού µετά την 

αποχώρηση του Κρέοντα25; 

2.  Ποιο είναι το θέµα του πέµπτου στάσιµου;  

3.  Το πέµπτο στάσιµο είναι ένα υπόρχηµα26. Να γράψετε ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά του.  

4.  Ποιες αναφορές κάνει ο χορός στη µυθολογική παράδοση για τη 

γέννηση του ∆ιονύσου;  

5.  Ποια αναφορά κάνει ο χορός στη µυθολογική παράδοση για την 

ίδρυση της Θήβας27;   

6.  Ποιες ιδιότητες του θεού επικαλείται ο χορός στη δέησή του προς το 

∆ιόνυσο και γιατί;   

7.  Να σηµειώσετε τις λέξεις (από το πρωτότυπο) µε τις οποίες ο χορός 

προσφωνεί το ∆ιόνυσο και να γράψετε ποιες ιδιότητες του θεού 

επικαλείται κάθε φορά, αφού λάβετε υπόψη και τη µετάφραση του 

βιβλίου.  

8.  Ποια συναισθήµατα προκαλεί ο χορός στους θεατές µε το τραγούδι 

του;  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας28. 

9.  Να χωρίσετε τον ύµνο σε ενότητες και να προσδιορίσετε το θέµα καθεµιάς. 

10.  Ποιες ελληνικές περιοχές αναφέρει ο χορός στον ύµνο του και πώς 

συνδέονται µε το ∆ιόνυσο και τη λατρεία του;  
                                                           
25  «Όταν ο Κρέοντας αποµακρύνθηκε από τη σκηνή του θεάτρου, σπεύδοντας να θάψη 

τον Πολυνείκη και ν� απελευθερώση την Αντιγόνη, οι θεοσεβείς γέροντες όλο χαρά (για 
τη µεταµέλεια του Κρέοντα) και ελπίδες (πως θα πρόφτανε να επανορθώση τις δυο 
φριχτές ασέβειές του που θα τις επακολουθούσαν οι µεγάλες συµφορές που προφήτεψε ο 
σοφός µάντης) στήσανε χορό στην ορχήστρα, που τον συνόδευσε ύµνος λατρείας που η 
αντήχησή του επροκάλεσε ζωηρή συγκίνηση στις ψυχές όλων των θεατών» (Γ. ∆. 
Καψάλης (1940), σ. 273).   

26  Βλ. διδακτικό βιβλίο, εισαγωγή, σ. 22 και σχόλια, σ. 192. 
27  Βλ. διδακτικό βιβλίο, σχόλια, σ. 193. 
28  «Με τη λάµψη του και τη γλυκιά µελωδία του όχι µονάχα ξαλάφρωσε για λίγο ο 

ποιητής τις ψυχές των θεατών απ� τη λύπη τους για τα θλιβερά γεγονότα που είχανε 
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11.  Ποιες δυνάµεις29 συµβολίζει η παρουσία του Βάκχου στη Θήβα και πώς 

εκδηλώνεται η καθαρτική - θεραπευτική της δράση; 

12.  Αφού λάβετε υπόψη όσα προηγήθηκαν, να δικαιολογήσετε την 

επίκληση του χορού στο ∆ιόνυσο σ� αυτό το στάσιµο.  

13.  Το χορικό υποβάλλει στους αναγνώστες / θεατές ήχους και εικόνες 

συνδεδεµένες µε τη µορφή του ∆ιονύσου.  

α) Να περιγράψετε δυο από τις εικόνες του χορικού.  

β) Όποιος από τους µαθητές µπορεί, να αποδώσει εικαστικά µια από 

αυτές µε ζωγραφική, σκίτσο ή κολλάζ. 
 

 

 

10.2.  Ερµηνευτικές ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός  

ανοικτού και κλειστού τύπου 

1.  Ποιους ιδιαίτερους δεσµούς είχαν οι ακόλουθες περιοχές µε το ∆ιόνυσο 

και τη λατρεία του; Να γράψετε τα γράµµατα της στήλης Α στα 

αντίστοιχα τετράγωνα της στήλης Β.  

 Α  Β  

   Τόπος γέννησης του θεού. 

α.  Κάτω Ιταλία 
 Τόπος που τελούνταν τα πανηγύρια της ∆ηώς 

(∆ήµητρας), τελετές προς τιµήν του Ιάκχου. 

β.  Παρνασσός 
 Κατοικία των Κωρύκιων νυµφών που συµµετείχαν 

σε οργιαστικές τελετές προς τιµήν του ∆ιονύσου.  

γ.  Θήβα 
 Τόπος όπου οι Σειληνοί καλλιέργησαν πρώτοι τους 

τεράστιους αµπελώνες του σύµφωνα µε τη µυθολογία. 

δ.  Ελευσίνα  Η έδρα των Βακχών.  

                                                                                                                                               
προηγηθεί, αλλά τους έκανε και αισθητότερο το βάρος της λύπης που θα προκαλέσουν 
οι στροφές που θα το ακολουθήσουν» (Γ. ∆. Καψάλης (1940), σ. 276).  

29  Συµβολίζει τις αρχέγονες ζωογόνες δυνάµεις, εκείνες που έκαναν από τα δόντια του 
δράκου να φυτρώσει το γένος των Θηβαίων, εκείνες που χαρίζει ο θεός σ� όσους 
συµµετέχουν στη λατρεία του. Η καθαρτική - θεραπευτική δράση του θεού εκδηλώνεται 
συµβολικά:  
α) µε τα νερά της Κασταλίας πηγής, β) µε την τρελή µέθη από το κρασί, γ) µε το χορό και 
τη χαρά του γλεντιού. Όλες αυτές οι ζωοδότρες δυνάµεις που αποµακρύνουν την 
αρρώστια, το φόβο, τον πόνο και το θάνατο επιστρατεύονται από το χορό για να 
«ξορκίσουν» τη συµφορά που βρήκε τη Θήβα. Η διαδικασία της κάθαρσης αρχίζει µε τη 
θεϊκή επενέργεια και συντελείται µε την υπέρβαση του κακού µέσα από µυστηριακές 
τελετές. 
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   Πατρίδα της µητέρας του θεού. 
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2.  Τι ήταν το υπόρχηµα;  
Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο τη σωστή απάντηση:  

 Θρηνητικό τραγούδι που διεκτραγωδούσε τα παθήµατα του ∆ιονύσου. 

 Χορικό άσµα που το τραγουδούσαν χαµηλόφωνα.  

 Εύθυµο τραγούδι που συνοδευόταν από ρυθµικές χορευτικές κινήσεις. 

 Χορογραφία που εκτελούσε ο χορός στο τέλος του δράµατος. 

 Ειδικό βάθρο για τον κορυφαίο του χορού. 

 Η µουσική υπόκρουση για όλα τα λυρικά µέρη της τραγωδίας. 

 Το σηµείο όπου στεκόταν ο αυλητής κάτω από τη σκηνή.  

 

3. α) Να συµπληρώσετε, όπως στο παράδειγµα, τις στήλες του πίνακα µε 

βραχύλογες εικόνες από το υπόρχηµα.  
Φωτιά - φως Εικόνες από τη φύση Χορός 

Της δάδας 
λαµπρός καπνός

Εκεί που ρέει το νερό της 
Κασταλίας κρήνης 

� µε Θυιάδες�, που 
ξενυχτούν  αλλοπαρµένες 

στο χορό... 
      

    

 

β) Στο βιβλίο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου από τα 

ποιήµατα του Οδ. Ελύτη, Η τρελή ροδιά (σ. 227) και [Στα χτήµατα 
βαδίσαµε όλη µέρα] (σ. 229), να βρείτε ανάλογες εικόνες και να τις 

καταχωρίσετε στον παρακάτω πίνακα.  

Οδ. Ελύτη, Η τρελή ροδιά (1),  

Οδ. Ελύτη, [Στα χτήµατα βαδίσαµε όλη µέρα] (2) 

     

    

    

 

γ) Να συγκρίνετε τους πίνακες (α) και (β) και να γράψετε τα 

συµπεράσµατά σας.  
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11.  Στίχοι 1155-1327  (από µετάφραση) 

 

11.1.  Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ελεύθερης ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Στους στίχους 1156-1171 ο αγγελιαφόρος διατυπώνει διαχρονικές 

απόψεις. Πώς τις υποστηρίζει; 

2.  Ό,τι και να �ναι το κακό, πέστε το πάλι (1190): Να εξηγήσετε πώς η 

λέξη πάλι επηρεάζει την εξέλιξη της υπόθεσης.  

3.  Αστόχαστη δεν είναι και δε θα κριµατίσει (1250):  

α) Τι προοικονοµούν τα λόγια του αγγελιαφόρου για την εξέλιξη του 

δράµατος; 

β) Ο θεατής που δεν γνωρίζει30 την εξέλιξη του δράµατος ποιες 

υποθέσεις νοµίζετε ότι µπορεί να κάνει; 

4.  στα χέρια του  
κρατεί σηµάδι φανερό κι όχι µια ξένη  
συµφορά, µα το δικό του κρίµα (1258-1260):  

Να εξηγήσετε την κρίση που διατυπώνει ο χορός βλέποντας τον 

Κρέοντα να επιστρέφει. 

5.  Να εξηγήσετε τη µεταστροφή του Κρέοντα στους στίχους 1256-1260. 

6.  Πιστεύετε πως ο Κρέων τιµωρείται για την αλαζονεία του, για την 

ασέβειά του προς το θείο νόµο ή και για τα δυο; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

7.  Η τύχη στεριώνει τον τυχερό,  
η τύχη σωριάζει τον άτυχο πάντα⋅  
κανείς δε µαντεύει των θνητών τα γραµµένα (1158-1160): 

Ο αγγελιαφόρος µε όσα υποστηρίζει, διατυπώνει προσωπικές θέσεις ή 

µεταφέρει τη θυµόσοφη στάση των πολιτών; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας.    

                                           
30  Βλ. σχετικά Oliver Taplin, σ. 260: «Οι θεατές δεν γνώριζαν εκ των προτέρων την 

υπόθεση και εποµένως δεν γνώριζαν ποια εκδοχή και ποιες καινοτοµίες θα 
χρησιµοποιούσε ο δραµατουργός. Έτσι το κοινό προσέγγιζε το δράµα τελείως ελεύθερο 
από προκαταλήψεις». 
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8.  Οι στίχοι 1172-1179 αποτελούν στιχοµυθία µεταξύ του χορού και του 

αγγελιαφόρου. Να εξηγήσετε γιατί χρησιµοποιεί εδώ ο συγγραφέας τον 

συγκεκριµένο εκφραστικό τρόπο. 

9.  Ο αγγελιαφόρος περιγράφοντας την ταφή του Πολυνείκη, αναφέρει 

τον Κρέοντα ο οποίος καθοδηγεί και συµµετέχει στη διαδικασία αυτή 

(1196-1203). 

α) Να γράψετε ποιες σκέψεις κάνουν, κατά τη γνώµη σας, οι θεατές για 

τον Κρέοντα. 

β) Tι επιδιώκει31, κατά τη γνώµη σας, ο Σοφοκλής παρουσιάζοντας τη 

µεταστροφή του Κρέοντα στο σηµείο αυτό;  

10.  Παράδειγµα, // πως η αστοχασιά το πιο τρανό κακό στον κόσµο 
(1242-1243): Να συζητήσετε στην τάξη αν η αξιολογική αυτή κρίση του 

αγγελιαφόρου έχει διαχρονική ισχύ, αφορά µόνο στην εποχή του 

Σοφοκλή ή µόνο στην εποχή που εκτυλίσσεται το δράµα. 

11.  Να χωρίσετε σε «σκηνές» τα διαδραµατιζόµενα στους στίχους 1196-

1243 και να δώσετε τίτλο σε καθεµιά. 

12.  Γιατί ο Σοφοκλής απεικονίζει την τραγική σύγκρουση του Αίµονα µε 

τον Κρέοντα στα λόγια του αγγελιαφόρου (1206-1256) και δεν την 

παρουσιάζει στη σκηνή32; 

13.  Να περιγράψετε τον αγγελιαφόρο αποδίδοντας τα βασικά 

χαρακτηριστικά του µε βάση τα στοιχεία του κειµένου. 

14.  Να γράψετε κατά σειρά τις λέξεις που δείχνουν την κλιµάκωση της 

οδύνης του Κρέοντα (1209-1264). 

15.  Πώς παρουσιάζει τον Κρέοντα ο Σοφοκλής στους στίχους 1256-1260;  

16.  Πώς επηρεάζει η αυτοκτονία της Ευρυδίκης την τραγικότητα της 

υπόθεσης; 

                                           
31  Βλ. Rosalind Thomas, σσ. 177-178: «Επιδιώκεται η αποκατάσταση της ηθικής τάξης µέσα 

από την ψυχική κάθαρση του Κρέοντα. Μερικοί άγραφοι νόµοι ή αλλιώς �οι νόµοι των 
θεών�, όπως το καθήκον της ταφής των νεκρών συγγενών  εξακολουθούσαν να 
δεσπόζουν. Μνηµονεύονταν συχνά  και γίνονταν σεβαστοί  τον ύστερο πέµπτο αιώνα�»   

32  Στη σκηνή του αρχαίου θεάτρου δεν παρουσιάζονται φόνοι, αυτοκτονίες, βίαιες σκηνές 
και εδώ η σύγκρουση κατέληξε στην αυτοκτονία του Αίµονα. Αποτελεί επιπλέον 
βασικό στοιχείο της οικονοµίας του δράµατος.  
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17.  Αν και η Ευρυδίκη απαγγέλλει ελάχιστους στίχους µπροστά στο θεατή 

(1183-1191) και η παρουσία της στη σκηνή είναι πολύ σύντοµη, ο 

ρόλος της είναι πολύ σηµαντικός για τη λύση του δράµατος. Αφού 

λάβετε υπόψη σας το λόγο και τη συµπεριφορά της, αλλά και όσα λένε 

οι άλλοι γι� αυτήν σ� όλη την ενότητα:  

α)  Να την χαρακτηρίσετε.  

β)  Να εντοπίσετε λέξεις ή φράσεις του πρωτότυπου κειµένου µε τις 

οποίες ο ποιητής επιµένει στο ρόλο της Ευρυδίκης ως µητέρας. Πώς 

εξηγείτε αυτό το γεγονός;  

γ)  Να δείξετε τη σηµασία του ρόλου της Ευρυδίκης για τη λύση του 

δράµατος και για την επιδιωκόµενη κάθαρση.  

18.  Να περιγράψετε την εικόνα µε την οποία παρουσιάζεται ο Κρέων και 

να τη συζητήσετε στην τάξη.  
 

11.2.  Ερµηνευτικές ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός  

ανοικτού και κλειστού τύπου 

1. Στους στίχους 1158-1171 να επισηµάνετε και να γράψετε τις φράσεις 

που έχουν γνωµικό χαρακτήρα.  

2. Η Ευρυδίκη παρουσιάζεται στο στίχο 1183, ακούει τις τραγικές 

ειδήσεις και αποχωρεί από τη σκηνή (1243).  

Α. Με βάση τα λόγια της (1183-1191) και το διάλογο του χορού µε τον 

αγγελιαφόρο (1244-1256), να σηµειώσετε ποια στοιχεία από τα 

επόµενα ταιριάζουν, κατά τη γνώµη σας, στο χαρακτήρα της:  

υποµονή  !  περηφάνια  ! 

εχθρότητα !  καρτερικότητα  ! 

ανεκτικότητα !  αλαζονεία  ! 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

3.  Α. Να επιλέξετε τα πρόσωπα στα οποία δίνει έµφαση ο ποιητής στους 

στίχους 1183-1243 σηµειώνοντας Χ στα αντίστοιχα τετράγωνα:   

Αντιγόνη  !   Άγγελος ! 

Κρέων  !   Χορός  ! 

Αίµων  !   Ευρυδίκη ! 

Β.  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  



 

 176

4.  Α. Πώς συµπεριφέρεται ο Κρέων στους στίχους 1261-1269 και 1271-

1276; Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις:  

• Οργίζεται.  

• Θρηνεί.  

• Αρνείται την ευθύνη του.  

• Θεωρεί αίτιο της αφροσύνης του κάποιο θεό. 

• Αισθάνεται συντετριµµένος. 

• Παραδέχεται δηµόσια το σφάλµα του. 

Β.  Να τεκµηριώσετε τις σωστές απαντήσεις µε φράσεις του κειµένου. 
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12.  Στίχοι 1328 - 1353  
 

12.1.  Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

(ελεύθερης ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1.  Ποια συναισθήµατα δηµιουργεί ο ποιητής στο θεατή µε το περιεχόµενο 

των τελευταίων στίχων του δράµατος; 

2.  Να επιλέξετε από τους στίχους 1328-1353 προτάσεις που έχουν 

γνωµολογικό χαρακτήρα και να αναπτύξετε εκείνη που θεωρείτε ότι 

έχει µεγάλη απήχηση σήµερα. 

3.  Να εντοπίσετε τις τραγικές ιδέες που προβάλλει ο Σοφοκλής33 στα 

λόγια του χορού και του Κρέοντα.  

4.  Πώς συµπεριφέρεται ο χορός στον Κρέοντα βλέποντάς τον να 

επιστρέφει κρατώντας το σώµα του νεκρού Αίµονα; 

5.  Να αναφέρετε τα στοιχεία που χρησιµοποιεί ο ποιητής στους στίχους 

1339-1346, για να παρουσιάσει τον Κρέοντα ως τραγικό ήρωα34. 

6.  Μέλλοντα ταῦτα. Τῶν προκειµένων τί χρὴ // πράσσειν (1334-1335):  

α) Να εξηγήσετε ποια είναι τα µέλλοντα και ποια τα προκείµενα.  

β) Πώς κρίνετε τη συµπεριφορά του χορού απέναντι στον Κρέοντα από 

τα λόγια αυτά; 

7.  Τι είναι κοµµός και µε ποιο λογοτεχνικό είδος της νεότερης εποχής 

συνδέεται;  

8.  Να χωρίσετε τον κοµµό (1257-1353) σε ενότητες και να δώσετε τίτλο σε 

καθεµιά.  

                                           
33  Βλ. H. D. F. Kitto, σσ. 158-159: «Ο Σοφοκλής, επειδή ήταν µεγάλος καλλιτέχνης, είχε κάτι 

ακόµη σπουδαιότερο να κάνει από το να φτιάχνει όµορφα έργα, να εκφράζει δηλαδή, 
µε όση ευθύτητα του επέτρεπε το µέσο του ορισµένες τραγικές ιδέες, που ξεπηδούσαν 
από µια ορισµένη αντίληψη για την ανθρώπινη ζωή. Η µόνη ανάγκη είναι το κάθε έργο 
να παρουσιάζει όσο γίνεται πιο ζωηρά την τραγική ιδέα που βρίσκεται πίσω του». 

34  Βλ. Η. D. F. Κitto, σσ. 168-169: «Η παλαιότερη κριτική θεωρούσε ότι το έργο ήταν ένα 
έργο για την Αντιγόνη. Η πιο ικανοποιητική απόδειξη της αλήθειας είναι η παράσταση. 
Ο Κρέων έχει τη δύναµη να κυριαρχεί στο έργο. Ο ρόλος του Κρέοντα είναι µιάµιση 
φορά όσο ο ρόλος της Αντιγόνης και ο πιο δυναµικός ρόλος. Ο δικός της είναι αρκετά 
εντυπωσιακός και συγκινητικός, αλλά ο δικός του έχει µεγαλύτερο εύρος και είναι πιο 
δουλεµένος. Η δική της µοίρα αποφασίζεται στους πρώτους λίγους στίχους. Οι 
περισσότερες από τις δραµατικές δυνάµεις είναι στραµµένες εναντίον του Κρέοντα. Ο 
Κρέων λέει αλήθεια όταν λέει: Γέροντα, όλοι, σαν τους τοξότες το στόχο, µε τοξεύετε 
(στ. 1033). Ο Κρέων συναντά µεγαλύτερη αντίσταση από όση η Αντιγόνη. Η τραγωδία 
της Αντιγόνης είναι τροµερή, αλλά έχει προβλεφθεί και είναι γρήγορη. Η τραγωδία του 
Κρέοντα ογκώνεται µπροστά στα µάτια µας».  
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12.2.  Ερµηνευτικές ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός  

ανοικτού και κλειστού τύπου 

1. Στους στίχους 1328-1333 ο Κρέων χρησιµοποιεί λέξεις ή φράσεις που 

έχουν σχέση µε το θάνατο. Ποιες είναι αυτές;  

2. Ποια συµπεριφορά εκδηλώνει ο χορός προς τον Κρέοντα στους στίχους 

1328-1353;  

Α. Να σηµειώσετε τις ορθές απαντήσεις στα αντίστοιχα τετράγωνα.  

Ο χορός:  

α)  Βοηθάει τον Κρέοντα να συνειδητοποιήσει το µέγεθος 

της ευθύνης του.      ! 

β)  Θρηνεί µε τον Κρέοντα για την καταστροφή της οικο- 

γένειάς του.       ! 

γ)  Είναι ψυχρός προς τον Κρέοντα.    ! 

δ)  ∆ιδάσκει τους θεατές διατυπώνοντας διαχρονικές αλή- 

θειες.           ! 

ε)  Με τη στάση του µέµφεται τον Κρέοντα για τις πράξεις 

του.        ! 

στ)  ∆ηλώνει υποταγή και προσφέρει τις υπηρεσίες του  

στον Κρέοντα.      ! 

Β. Να αιτιολογήσετε δύο από τις επιλογές σας. 

 

 

12.3. Γραµµατικές ασκήσεις 

1.  ἴδω, ἄγοιτε, φρονεῖν: 

α) Να γίνει χρονική αντικατάσταση  

 Υποτακτική Ευκτική Απαρέµφατο 

Ενεστώς    
Μέλλων    
Αόριστος    
Παρακείµενος    
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β) Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των ρηµάτων στη φωνή που 

βρίσκονται: 

Ενεστώς    
Παρατατικός    
Μέλλων    
Αόριστος    
Παρακείµενος    
Υπερσυντέλ.    

 
2.  ἐµοί: Να κλιθεί στα τρία πρόσωπα.  
 

3.  ταῦτα, τῶνδε, ὧν: Να κλιθούν στο θηλυκό γένος. 
 

4.  Να κλιθούν τα ονοµατικά σύνολα: «µεγάλοι λόγοι, µεγάλας πληγάς»: 
 

5.  κάλλιστ� ἐµῶν:  
α)  Πώς λέγεται το φαινόµενο της αποβολής του τελικού «α» της λέξης 

κάλλιστ� και πότε συµβαίνει;  

β)  Να γράψετε δύο φράσεις από το κείµενό σας στις οποίες 

αναγνωρίζετε το ίδιο φαινόµενο. 
 

6.  ἔχω: Να γραφούν τα απαρέµφατα και οι µετοχές όλων των χρόνων. 

 Μετοχή  Απαρέµφατο 

Ενεστώς   

Μέλλων   

Αόριστος   

Παρακείµενος   

 

 

12.4.  Συντακτικές ασκήσεις 

1.  Μέλλοντα ταῦτα (εἰσί). Τῶν προκειµένων τί χρὴ πράσσειν:  
Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις υπογραµµισµένες λέξεις. 

 

2.  σέ (1341), µηδέν (1337), ἀπαλλαγή (1338), εἰς θεούς (1349), τό φρονεῖν 
(1353): Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις λέξεις και φράσεις. 
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12.5.  Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ερωτήσεις 

1.  Να βρείτε στο κείµενο τις λέξεις που έχουν ετυµολογική συγγένεια µε 

τις λέξεις της στήλης Α και να τις γράψετε στη στήλη Β. 

Α Β 

κοµίζω  

φέρω  

ὁρῶ  

κεῖµαι  

ἀλλαγή  

πούς  

δαίµων  

 

 

2.  ἀποτείσαντες, τῶν προκειµένων, µέλλοντα, πεπρωµένης, µάταιον: Να 

συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων που ακολουθούν µε τις 

παραπάνω λέξεις τροποποιώντας τες ανάλογα:   

α) Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ............................. φόρο τιµής στους 

πεσόντες στον Ελληνοαλβανικό πόλεµο. 

β) ∆ε µας ενδιαφέρει τι λες για τα άλλα θέµατα. Επί ............................. έχεις 

κάτι να πεις; 

γ) Εκµεταλλεύεται τις αγωνίες τους. Πληρώνεται για να τους λέει 

............................. 

δ)  Τὸ ............................. φυγεῖν ἀδύνατον, έλεγαν οι αρχαίοι. 

ε)  Ό,τι και να πεις δεν του αλλάζεις γνώµη. ............................. κόπος. 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

1.  Να χωρίσετε την τραγωδία σε σκηνές και να δώσετε µε συντοµία τα 

βασικά στοιχεία κάθε σκηνής (θέµα, πρόσωπα, δράση). 

2.  Να αναφέρετε συνοπτικά το θέµα35 της τραγωδίας και να περιγράψετε 

πολύ σύντοµα την εξέλιξη της πλοκής έως τη λύση.  

3.  Να κρίνετε τον Κρέοντα επισηµαίνοντας τα στοιχεία του χαρακτήρα 

του που τον κάνουν τραγικό πρόσωπο. 

4.  Με ποιον από τους ήρωες του δράµατος θα µπορούσατε να ταυτιστείτε 

ως θεατές; Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

5.  Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ανθρώπινη ευτυχία σύµφωνα µε το 

Σοφοκλή και πώς φαίνεται αυτό στην περίπτωση του Κρέοντα;  

6.  Να συγκρίνετε τις αρχές και τις αξίες µε βάση τις οποίες αποφασίζουν 

και ενεργούν τα δυο βασικά πρόσωπα του δράµατος (Αντιγόνη - 

Κρέων). Να εξετάσετε αν κάποιος από τους πρωταγωνιστές 

δικαιώνεται στο τέλος για τις επιλογές του ή όχι. Να αιτιολογήσετε την 

άποψή σας.  

7.  Να κρίνετε το ρόλο του χορού και να αιτιολογήσετε τη στάση που 

τηρεί απέναντι στα βασικά πρόσωπα του δράµατος (Αντιγόνη, Αίµων, 

Κρέων).  

8.  Να δώσετε σύντοµα τα θέµατα των στάσιµων της τραγωδίας και να 

αναφέρετε πώς συνδέονται µε την υπόθεση του έργου.  

9.  Με ποιο από τα πρόσωπα του δράµατος πιστεύετε ότι ταυτίζονται 

περισσότερο και συµπάσχουν οι θεατές; Να αιτιολογήσετε την άποψή 

σας.  

                                           
35  Βλ. R. C. Jebb (1992), σ. ΧΙΙ: «Tο θέµα, όπως καθορίζεται στην εναρκτήρια σκηνή - η 

σύγκρουση ανάµεσα στον θεϊκό και τον ανθρώπινο νόµο - αποτελεί το κεντρικό 
ενδιαφέρον σε ολόκληρο το έργο. Η δράση, τόσο απλά σχεδιασµένη, ποικίλλει σε 
χαρακτήρες µεγαλοπρεπείς, όπως οι δυο κεντρικές φιγούρες, αλλά και σε άλλα 
µικρότερα πρόσωπα, που συµβάλλουν στις διαβαθµίσεις φωτός και σκιάς στην εικόνα. 
∆εν υπάρχει εµπόδιο στη ροή του έργου· σε κάθε βήµα ενδιαφερόµαστε ολοένα και 
περισσότερο να µάθουµε πώς θα τελειώσει αυτή η σπουδαία σύγκρουση». (Απόδοση 
του αποσπάσµατος στη νέα ελληνική: Ε. Σπετσιώτου-Μέλλιου). 
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10.  Είναι για σας η λύση του δράµατος ικανοποιητική; Να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας.  

11.  Ποια είναι τα µηνύµατα του Σοφοκλή προς τους θεατές και σε ποια 

συµπεράσµατα τους οδηγεί µε τη διδασκαλία της Ἀντιγόνης; 
12.  Ο Κρέων τιµωρείται για την ύβρη που διέπραξε, αλλά ο Αίµων, η 

Ευρυδίκη και κατά µία άποψη και η Αντιγόνη χάνουν τη ζωή τους 

χωρίς να έχουν φταίξει σε τίποτα. Πώς εξηγείτε αυτό το παράδοξο της 

µοίρας των ηρώων του Σοφοκλή; 

13.  Αφού εξετάσετε τη στάση όλων των προσώπων του δράµατος απέναντι 

στην Αντιγόνη, να κρίνετε αν ευσταθεί η άποψη ότι στην πορεία της 

προς το τραγικό της τέλος απέµεινε εντελώς µόνη. Να αιτιολογήσετε 

την άποψή σας. 

14.  Να εξηγήσετε γιατί σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας της στη σκηνή η 

Αντιγόνη δεν αναφέρει ούτε µια φορά τη σχέση της µε τον Αίµονα.  

15.  Η επίδραση της Ἀντιγόνης του Σοφοκλή στην παγκόσµια λογοτεχνία 

φαίνεται και από τα παραθέµατα του βιβλίου σας, σσ. 209-210. 

α) Πώς παρουσιάζει το χαρακτήρα της δικής του Ἀντιγόνης ο Μπ. 

Μπρέχτ και ποια κοινά στοιχεία νοµίζετε ότι έχει µε την Αντιγόνη  

του Σοφοκλή;  

β) Ποιο θέµα προβάλλει στο οµώνυµο έργο του ο Ζ. Ανούιγ και ποια 

εικόνα δηµιουργεί για τους δυο βασικούς ήρωες, τον Κρέοντα και 

την Αντιγόνη; 

16.  Να διαβάσετε την Ἰσµήνη του Γ. Ρίτσου και να επισηµάνετε οµοιότητες 

και διαφορές µε την Ἀντιγόνη του Σοφοκλή. Ιδιαίτερα να επιµείνετε σε 

ό,τι αφορά την παρουσίαση των χαρακτήρων των δυο θυγατέρων του 

Οιδίποδα. Να εξηγήσετε τις διαφορές λαµβάνοντας υπόψη σας τους 

στόχους των δύο δηµιουργών.  

17.  Ποιο θα χαρακτηρίζατε ως το πλέον τραγικό πρόσωπο του δράµατος; 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

18.  Η τραγική πλάνη είναι χαρακτηριστική για τους ήρωες της τραγωδίας. 

Ποιο από τα πρόσωπα του δράµατος παρουσιάζεται να βρίσκεται 
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κατεξοχήν σ� αυτή την κατάσταση; Να αναφέρετε παραδείγµατα από 

το κείµενο.   

19.  Ποιες από τις σκέψεις που διατυπώνει ο χορός θα µπορούσαν να 

εκφράζουν ιδέες του Σοφοκλή36; 

20.  Με ποια, κατά τη γνώµη σας, συναισθήµατα αποχωρούν οι θεατές από 

την παράσταση της Ἀντιγόνης; 
21.  Με ποια συναισθήµατα θα αποχωρούσατε εσείς από το θέατρο; Να 

αιτιολογήσετε  καθένα από αυτά. 

22.  Ποιες ιδέες του έργου θεωρείτε διαχρονικές; Να αναπτύξετε µια από 

αυτές. 

23.  Θα επιθυµούσατε µια άλλη λύση του δράµατος; Αν ναι, να την 

περιγράψετε. 

23. Το τρίτο στάσιµο (781-800) της Ἀντιγόνης του Σοφοκλή αποτελεί 

επινίκιο ύµνο του Έρωτα. Να συγκρίνετε τις ιδέες του µε τον ΄Υµνο 

στον ΄Ερωτα στο έργο Ἱππόλυτος του Ευριπίδη (525-564 και 1268-

1281).  

24. Να χωριστείτε στο τµήµα σας σε οµάδες και η καθεµιά να αναλάβει την 

παρουσίαση ενός θέµατος, όπως: η δραµατική ένταση του έργου, η 

άρτια ηθογραφία του, το ιδεολογικό περιεχόµενο των λυρικών µερών 

του, οι φιλοσοφικές προεκτάσεις του.  

25. Να περιγράψετε την προσωπικότητα του Κρέοντα, όπως 

παρουσιάζεται στο δράµα. Ως αποδεικτικό υλικό της εργασίας σας να 

χρησιµοποιήσετε αποσπάσµατα του κειµένου. 

                                           
36  Για τη θέση του χορού στη συγκεκριµένη τραγωδία καθώς και για τη λειτουργικότητα 

των χορικών έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες οι οποίες προσπαθούν να απαντήσουν 
στο ερώτηµα. Στο 18ο κεφάλαιο της Ποιητικῆς του Αριστοτέλη διαβάζουµε: «Καὶ τὸν 
χορὸν δὲ ἕνα δεῖ ὑπολαβεῖν τῶν ὑποκριτῶν, καὶ µόριον εἶναι τοῦ ὅλου καὶ 
συναγωνίζεσθαι µὴ ὥσπερ Εὐριπίδη ἀλλ� ὥσπερ Σοφοκλεῖ, τοῖς δὲ πολλοῖς τὰ ᾀδόµενα 
οὐδὲν µᾶλλον τοῦ µύθου ἢ ἄλλης τραγῳδίας ἐστίν» (18,7). Βλ. ακόµη A. Lesky (1997), σσ. 
342-343: «΄Ετσι είναι πιθανόν πολλά χορικά κοµµάτια του Σοφοκλή, ενώ είναι απολύτως 
ενταγµένα στα δραµατικά συµφραζόµενά τους, να εκφράζουν ταυτόχρονα ιδέες του 
ποιητή»·  και Αν. Στέφος (1993), σσ. 220-221: «� η αντιµετώπιση του χορού, ως 
προσώπου του δράµατος, πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή και οι σχετικές 
αναφορές των χορικών να εξετάζονται µε νηφαλιότητα, σε συσχετισµό πάντοτε µε το 
ηθικοθρησκευτικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, όπου τοποθετούνται τα δραµατικά 
γεγονότα». 
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26. Να περιγράψετε την προσωπικότητα της Αντιγόνης, όπως 

παρουσιάζεται στο δράµα. Ως αποδεικτικό υλικό της εργασίας σας να 

χρησιµοποιήσετε αποσπάσµατα του κειµένου. 

27. ΄Ολα τα µέλη της οικογένειας του Κρέοντα πεθαίνουν και η 

οικογενειακή του ευτυχία καταστρέφεται. Ο ίδιος όµως µένει ζωντανός. 

Σε τι αποβλέπει, κατά τη γνώµη σας, ο Σοφοκλής µε αυτή την πλοκή 

του έργου;  

28. Να αναφέρετε τις απόψεις σας για τις διαµετρικά αντίθετες στάσεις 

ζωής, όπως εκφράζονται από την Αντιγόνη και τον Κρέοντα.  

29. Για ποιους λόγους, κατά τη γνώµη σας, η σκηνική παρουσία του 

Κρέοντα είναι εκτενέστερη σε σύγκριση µε τα άλλα πρόσωπα του 

δράµατος;  

30. Σε ποιες αρχές στηρίζει ο Κρέων την απόφασή του για την απαγόρευση 

της ταφής του Πολυνείκη και την καταδίκη της Αντιγόνης;  

31. Ποιες είναι οι απόψεις του Κρέοντα για την κοινωνική θέση της 

γυναίκας;  

32. Ο Αριστοτέλης στον ορισµό της τραγωδίας τονίζει ότι σκοπός αυτής 

της ποιητικής δηµιουργίας είναι να οδηγήσει το θεατή µέσα από τον 

ἔλεο και το φόβο στην κάθαρση. Να επισηµάνετε σ' όλη τη διάρκεια 

της τραγωδίας Ἀντιγόνη τις κορυφώσεις των δύο πρώτων στοιχείων 

και να δείξετε µε ποιους τρόπους ο ποιητής οδηγεί το θεατή στην 

κάθαρση.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

1. Κριτήριο 1ο 

Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία στα αρχαία ελληνικά (15΄- 18΄) 

Κείµενο: Σοφοκλέους Ἀντιγόνη: στίχοι 49-68.    

  

1.1.  ΟΜΑ∆Α  Α 

Α. Να µεταφράσετε τους παρακάτω στίχους: 

65  ἐγὼ µὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς 
      ξύγγνοιαν ἴσχειν, ὡς βιάζοµαι τάδε, 
      τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσοµαι· ...  

Μονάδες 6 1 

Β. Ερωτήσεις 

1. α) Ποια συναισθήµατα φανερώνει ο λόγος της Ισµήνης; 

β) Να γράψετε έξι λέξεις ή φράσεις από το κείµενο που εκφράζουν 

αυτά τα συναισθήµατα. 

  Μονάδες 8  
 

2.  Να γράψετε στη Β στήλη τον πληθυντικό των λέξεων της Α στήλης.   

 Α Β  Α Β 

α.  φρόνησον   γ ἀπεχθής  

β. ἔπος   δ αἰτοῦσα  

Μονάδες 4 
 

3.  πατὴρ ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεὴς τ' ἀπώλετο: Να χαρακτηρίσετε 

συντακτικά τις υπογραµµισµένες λέξεις. 

Μονάδες 2 

 

                                                           
1   Οι µονάδες σε όλα τα κριτήρια κατανέµονται αναλογικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα από 

το Π. ∆. για τις εξετάσεις. ∆ηλαδή: µετάφραση 30/100, ερµηνευτικές και 
γραµµατολογικές 40/100, γραµµατικές, λεξιλογικές συντακτικές 30/100.  
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1.2.  ΟΜΑ∆Α  Β 

 

Α. Να µεταφράσετε τους παρακάτω στίχους: 

58  νῦν δ� αὖ µόνα δὴ νὼ λελειµµένα σκόπει 
      ὅσῳ κάκιστ� ὀλούµεθ�, εἰ νόµου βίᾳ 

     ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιµεν. 
Μονάδες 6 

 

Β. Ερωτήσεις  

1. α) Τι απαντά η Ισµήνη στην πρόταση της Αντιγόνης να θάψουν τον 

αδελφό τους;  

β) Να εντοπίσετε τρεις ρηµατικές φράσεις από το κείµενο που 

αιτιολογούν την απάντησή της. 

Μονάδες 8  

 

2.  Να γράψετε στη Β στήλη τον πληθυντικό των λέξεων της Α στήλης. 

 Α Β  Α  Β 

α. µήτηρ     γ. σκόπει   

β. κοινόν (57)  δ. ἀράξας   

Μονάδες 4 

 

3. ᾿Αλλ� ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο µὲν γυναῖχ� ὅτι ἔφυµεν...: Να αναγνωρίσετε 

συντακτικά τις υπογραµµισµένες λέξεις.            

Μονάδες 2 
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2.  Κριτήριο 2ο 

Ωριαία γραπτή δοκιµασία  στα αρχαία ελληνικά  (45΄)   

Κείµενο: Σοφοκλέους Ἀντιγόνη: στίχοι 491-507.  

 

2.1.  ΟΜΑ∆Α  Α 

Α. Να µεταφράσετε τους παρακάτω στίχους:  

491  ΚΡ. Καί νιν καλεῖτ�· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως  
    λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ� ἐπήβολον φρενῶν. ... ...  

497  ΑΝ. Θέλεις τι µεῖζον ἢ κατακτεῖναί µ� ἑλών; 

ΚΡ. ᾿Εγὼ µὲν οὐδέν· τοῦτ� ἔχων ἅπαντ� ἔχω.  
Μονάδες 6 

 

Β. Ερωτήσεις 

1. Από τα λόγια της Αντιγόνης να κρίνετε ποια σηµασία έχει γι� αυτήν η 

ταφή του αδελφού της. Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε στοιχεία 

από το κείµενο.                

Μονάδες 4 

 

2. Να ελέγξετε τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγει ο Κρέοντας 

βλέποντας την Ισµήνη ταραγµένη. Είναι εύστοχα ή άστοχα; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας, λαµβάνοντας υπόψη σας την πρώτη 

συνάντηση των δύο αδελφών στον πρόλογο.          

Μονάδες 4 
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3.  α)  Στη στήλη Β δίνονται πληροφορίες για το χρόνο και την έγκλιση 

των ρηµάτων. Να σηµειώσετε τον αριθµό της Α στήλης στα 

τετράγωνα της στήλης Β όπου αντιστοιχούν. (∆ύο στοιχεία της Β 

στήλης περισσεύουν).   

 Α   Β  

1. ὅταν τις θέλῃ (495-496)  οριστική ενεστώτα 

 ευκτική ενεστώτα 
2.    εἶδον αὐτὴν ἔσω (491-492) 

 οριστική παρακειµένου 

3. µηδ' ἀρεσθείη ποτέ (500)  οριστική αορίστου β΄ 

   ευκτική παθητικού αορ.  

4. ἃ  βούλεται (507)  υποτακτική ενεστώτα 

β)  ἔχων: Να γράψετε τον ίδιο τύπο στον αόριστο β΄ και τον 

παρακείµενο της ίδιας φωνής.  

Μονάδες 2  

 

4.  Φιλεῖ δ� ὁ θυµὸς ᾑρῆσθαι κλοπεύς...: Να βρείτε το υποκείµενο του 

ρήµατος και του απαρεµφάτου και να χαρακτηρίσετε το συντακτικό 

φαινόµενο. 

Μονάδες 2 

 

5.  κλοπεύς: Να γράψετε από ποιο ρήµα παράγεται η λέξη και να δώσετε  

ένα οµόρριζο ουσιαστικό και ένα επίθετο της νέας ελληνικής.  

Μονάδες 2 
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2.2.  ΟΜΑ∆Α  Β 

Α. Να µεταφράσετε τους παρακάτω στίχους:  

499  ΑΝ.  Τί δῆτα µέλλεις; ὡς ἐµοὶ τῶν σῶν λόγων  
ἀρεστὸν οὐδέν, µήδ� ἀρεσθείη ποτέ.  

506  ΑΝ.  ᾿Αλλ� ἡ τυραννὶς πολλά τ� ἄλλ� εὐδαιµονεῖ 
κἄξεστιν αὐτῇ δρᾶν λέγειν θ� ἃ βούλεται. 

Μονάδες 6 

Β. Ερωτήσεις  

1. Ποια είναι η γνώµη του χορού για την ταφή του Πολυνείκη και γιατί 

δεν την εκφράζει φανερά σύµφωνα µε την άποψη της Αντιγόνης; 

Μονάδες 4  
 

2. Να χαρακτηρίσετε την Αντιγόνη κρίνοντάς την από τον τρόπο που 

µιλάει στον Κρέοντα.  

Μονάδες 4 
 

3. α)  Να σηµειώσετε την έγκλιση και το χρόνο των ρηµάτων που δίνονται 

στις ακόλουθες προτάσεις.  

   Χρόνος Έγκλιση  

1. τί δῆτα µέλλεις; (499)    

2. µηδ� ἀρεσθείη ποτέ (500)    

3. εἰ µὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος (505)    

 

β)  τοῦτο τούτοις πᾶσι λέγοιτ� ἄν: Να γράψετε το ρήµα της πρότασης 

στον αόριστο β΄ και τον παρακείµενο της ίδιας έγκλισης και φωνής. 

Μονάδες 2 
 

4.  χὤταν τις τοῦτο καλλύνειν θέλῃ: Να γράψετε το υποκείµενο του ρήµατος 

και του απαρεµφάτου και να χαρακτηρίσετε το συντακτικό φαινόµενο.  

Μονάδες 2 
 

5.  φρενῶν: Να γράψετε  ποιο ρήµα παράγεται από τη λέξη και στη 

συνέχεια να δώσετε ένα οµόρριζο ουσιαστικό και ένα επίθετο της νέας 

ελληνικής.   

Μονάδες 2 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

1. Κριτήριο 1ο 

Ολιγόλεπτη  γραπτή δοκιµασία   

στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία (15΄) 

Κείµενο: Σοφοκλέους Ἀντιγόνη: στίχοι 635 - 651 

Α. Να µεταφράσετε τους παρακάτω στίχους: 

ΚΡΕΩΝ 

645  Ὅστις δ' ἀνωφέλητα φιτύει τέκνα, 
 τί τόνδ' ἂν εἴποις ἄλλο πλὴν αὑτῷ πόνους 
647 φῦσαι, πολὺν δὲ τοῖσιν ἐχθροῖσιν γέλων;    

     Μονάδες 6 

 

Β. Ερωτήσεις 

1. Να επιλέξετε το χαρακτηρισµό που θα δίνατε στα λόγια που απευθύνει 

ο Κρέων προς τον Αίµονα:  

!  προειδοποιητικό  !  προσβλητικό 

!  γνωµολογικό   !  αποτρεπτικό 

Μονάδες 2 

 

2.  Ποιες είναι οι προσδοκίες του Κρέοντα από το γιο του σχετικά µε το 

ζήτηµα της Αντιγόνης;   

Μονάδες 6 

 

3.  Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τις υπογραµµισµένες λέξεις των στίχων: 

ὅστις δ' ἀνωφέλητα φιτύει τέκνα, //τί τόνδ' ἂν εἴποις ἄλλο πλὴν αὑτῷ 
πόνους, //φῦσαι, .....;                 

Μονάδες 3 
 

4.  Να γράψετε µία συνώνυµη λέξη στη νέα ή στην αρχαία ελληνική για 

καθεµιά από τις ακόλουθες: τέκνον, λέγω, ἐχθρός.  
Μονάδες 3 
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2.  Κριτήριο 2ο 

Ωριαία γραπτή δοκιµασία  

στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία (45΄) 

Κείµενο: Σοφοκλέους Ἀντιγόνη: στίχοι 635 - 651.  

Α.  Να µεταφράσετε τους παρακάτω στίχους:  

ΚΡΕΩΝ 

639 Οὕτω γάρ, ὦ παῖ, χρὴ διὰ στέρνων ἔχειν, 
γνώµης πατρῴας πάντ� ὄπισθεν ἑστάναι. 
Τούτου γὰρ οὕνεκ� ἄνδρες εὔχονται γονὰς 
κατηκόους φύσαντες ἐν δόµοις ἔχειν. 

Mονάδες 6 

 

Β. Ερωτήσεις 

1. σοῦ καλῶς ἡγουµένου (638): Τι υπαινίσσεται µε τα λόγια αυτά ο Αίµων 

και πώς τα ερµηνεύει ο Κρέων;  

Μονάδες 4  

 

2.  Να χαρακτηρίσετε µε συντοµία το ήθος του Κρέοντα ως πατέρα και ως 

άρχοντα της πόλης. Να αιτιολογήσετε το χαρακτηρισµό σας µε χωρία 

του κειµένου.  

Μονάδες 4  
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3.  Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε το γραµµατικό χαρακτηρισµό 

της στήλης Β που τους αντιστοιχεί και να τις µεταφέρετε στον άλλο 

αριθµό (ίδια πτώση ή πρόσωπο) στη στήλη Γ. ∆ύο στοιχεία της στήλης 

Β περισσεύουν.  

Α Β Γ 

υποτακτική αορίστου  

υποτακτική ενεστώτα  

αναφορική αντωνυµία  

επίθετο   

οριστική ενεστώτα  

ουσιαστικό α΄ κλίσης  

εὔχονται 

ἐκβάλῃς 

γνώµης 

ὅστις 

δεικτική αντωνυµία  

Μονάδες 2  

 

4.  Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τις λέξεις: 

ἔχειν (639), πατρῴας (640), κακοῖς (643), ἀνωφέλητα (645). 

 Μονάδες 2 
 

5.  ἑστάναι, πατρῴας, δόµοις, εὔχονται: Να γράψετε µια συγγενή 

ετυµολογικώς λέξη της νέας ελληνικής για καθεµιά από τις λέξεις που 

δίνονται.   

Μονάδες 2 
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3.  Κριτήριο 3ο 

Τρίωρη γραπτή δοκιµασία  

στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία 

Κείµενο: Σοφοκλέους Ἀντιγόνη, στίχοι 58-77 

Ι.  Από το πρωτότυπο 

ΙΣΜΗΝΗ:  58 Νῦν δ' αὖ µόνα δὴ νὼ λελειµµένα σκόπει 
ὅσῳ κάκιστ' ὀλούµεθ', εἰ νόµου βίᾳ  

60   ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιµεν. 
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. 

65   Ἐγὼ µὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  
ξύγγνοιαν ἴσχειν, ὡς βιάζοµαι τάδε,  
τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσοµαι· τὸ γὰρ  
περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ:   Οὔτ� ἂν κελεύσαιµ � οὔτ � ἄν, εἰ θέλοις ἔτι 
70  πράσσειν, ἐµοῦ γ' ἂν ἡδέως δρώῃς µέτα. 

Ἀλλ' ἴσθ' ὁποῖά σοι δοκεῖ, κεῖνον δ' ἐγὼ 
θάψω· καλόν µοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.  
Φίλη µετ' αὐτοῦ κείσοµαι, φίλου µέτα,  
ὅσια πανουργήσασ' · ἐπεὶ πλείων χρόνος  

75  ὃν δεῖ µ' ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε. 
 Ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσοµαι· σοὶ δ' εἰ δοκεῖ,  
τὰ τῶν θεῶν ἔντιµ' ἀτιµάσασ' ἔχε. 
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ΙΙ. Από µετάφραση: στίχοι 192 - 206 

192  Και τώρα, σύµφωνα µ� αυτά στην πόλη  
διακήρυξα για τα παιδιά του Οιδίποδα: 
τον Ετεοκλή, που χάθηκε σαν ήρωας στη µάχη 

195  υπερασπίζοντας την πόλη του, τάφος να τον δεχτεί 
µε προσφορές τιµής, καθώς αρµόζει στους ήρωες νεκρούς. 
Τον αδελφό του πάλι, τον Πολυνείκη εννοώ,  
που χώρα πατρική και ντόπιους θεούς  
εξόριστος γυρνώντας θέλησε πέρα για πέρα 

200  να πυρπολήσει, δικό του αίµα  
θέλησε να πιει, δικούς του στη σκλαβιά να σύρει,  
αυτόν, λέω, στην πόλη τούτη βγήκε προσταγή 
κανείς να µη νεκροστολίσει, να θρηνήσει κανείς, 

205  να τον αφήσουν άθαφτο, κορµί ρηµάδι, 
τα σκυλιά να τον ξεσκίσουν και τα όρνια. 

 

Α. Να µεταφράσετε τους παρακάτω στίχους: 

ΙΣ:  Νῦν δ' αὖ µόνα δὴ νὼ λελειµµένα σκόπει   58 
ὅσῳ κάκιστ' ὀλούµεθ', εἰ νόµου βίᾳ       
ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιµεν.  
....................................................................................... 

ΙΣ:   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.  

....................................................................................... 

ΑΝ:  Ἀλλ' ἴσθ' ὁποῖά σοι δοκεῖ, κεῖνον δ' ἐγὼ  71 
θάψω· καλόν µοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.  

 

Μονάδες 30 
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Β. Ερωτήσεις  

♦ Για το κείµενο από το πρωτότυπο 

1.  α)  Ποιο ζήτηµα απασχολεί την Ισµήνη και την Αντιγόνη στο 

παραπάνω απόσπασµα; Να το παρουσιάσετε µε συντοµία. 

β)  Να σηµειώσετε ποιες φράσεις του κειµένου εκφράζουν την απόφαση 

καθεµιάς για το ζήτηµα που τις απασχολεί.  

Μονάδες 10  
 

2.  α)  Ποια από τα παρακάτω συναισθήµατα, σκέψεις ή αποφάσεις 

αποδίδονται στην Ισµήνη και ποια στην Αντιγόνη; Να γράψετε στο 
τετράδιό σας τα ονόµατα της Αντιγόνης και της Ισµήνης και δίπλα 
τους αριθµούς των προτάσεων που τους αντιστοιχούν.  

 1.  Φοβάται για τη δική της ζωή και για τη ζωή της 

αδελφής της. 

 2. Υπακούει στη νόµιµη εξουσία των αρχόντων. 

 3. Περιφρονεί τον κίνδυνο. 

• Αντιγόνη  4. ∆εν ακολουθεί τις διαταγές του Κρέοντα.  

 5. Αρνείται να παραβιάσει τους νόµους της πόλης. 

•  Ισµήνη  6. Είναι αποφασισµένη να τιµήσει το νεκρό αδελφό της.  

 7. Ζητάει από τους θεούς του κάτω κόσµου να τη 

συγχωρήσουν για την απόφασή της. 

 8. ∆εν τολµά να αντισταθεί στην εξουσία των ανδρών.  
 

β)  Να γράψετε σύντοµα τα επιχειρήµατα µε τα οποία η Ισµήνη και η 

Αντιγόνη αιτιολογούν την απόφασή τους σχετικά µε το ζήτηµα της 

ταφής του Πολυνείκη. 

Μονάδες 10 
 

♦ Για το κείµενο από µετάφραση 

3. Με ποια επιχειρήµατα στηρίζει ο Κρέων την απόφασή του να αφήσει 

τον Πολυνείκη άταφο; 

Μονάδες 10 
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4.  Από τα µέρη της τραγωδίας που γνωρίζετε:  

α)  Ποια είναι τα κατὰ ποσόν και ποια τα κατὰ ποιόν µέρη; Να γράψετε 

την απάντηση στο τετράδιό σας επιλέγοντας από τις στήλες δεξιά και 

αριστερά τα στοιχεία που αντιστοιχούν σε κάθε απάντηση.  

• τα στάσιµα  α. Ποια είναι τα κατὰ ποσόν  • το ήθος  

• το µέλος µέρη της τραγωδίας; • ο πρόλογος 

• ο µύθος  • η όψη  

 β. Ποια είναι τα κατὰ ποιόν • η πάροδος 

• η λέξη µέρη της τραγωδίας; • η διάνοια 

• η έξοδος    • τα επεισόδια  
 

β)  Με ποια σειρά αναπτύσσονται τα κατὰ ποσόν µέρη σε µια 

τραγωδία;  

Μονάδες 10 (6 + 4) 

 

5. α) κελεύσαιµι: Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους στη φωνή που 

βρίσκεται.  

β)  Να ξαναγράψετε τις λέξεις που δίνονται στη στήλη Α και δίπλα 

τους να σηµειώσετε το γραµµατικό χαρακτηρισµό που τους 

αντιστοιχεί από τη στήλη Β. Σε κάθε λέξη αντιστοιχεί µόνο ένας 

γραµµατικός χαρακτηρισµός. 

Α  Β 

ψῆφον
 

 προσωπική αντωνυµία
 

  επίθετο συγκριτικού βαθµού
 ἡδέως

 
 ουσιαστικό α΄ κλίσης

 
  προστακτική ενεστώτα

 ξύγγνοιαν 
 

 τροπικό επίρρηµα
 

   τοπικό επίρρηµα
 ἔχε

 
 ουσιαστικό γ΄ κλίσης

 
  κτητική αντωνυµία

 ἐµοῦ (70)  ουσιαστικό β΄ κλίσης
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 Μονάδες 10 (5 +5) 

6. α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις παρακάτω προτάσεις και να 

αναφέρετε ποιες από αυτές είναι ονοµατικές και ποιες επιρρηµατι-

κές.  

• ὡς βιάζοµαι τάδε     
• ὅσῳ κάκιστ� ὀλούµεθ�(α)  
• εἰ θέλοις ἔτι πράσσειν    
• ὅτι γυναῖκ� ἔφυµεν    
• ὁποῖά σοι δοκεῖ     

β) τυράννων, τοὺς ὑπὸ χθονός, τοῖς βεβῶσι, τὸ πράσσειν, τοῖς κάτω: 

Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τις λέξεις.  

Μονάδες 10 (5 + 5) 

 

7.  ἔφυµεν, ἀκούειν, βιάζοµαι, θάψω, πείσοµαι: Με το θέµα οποιουδήποτε 

χρόνου των παραπάνω ρηµάτων να σχηµατίσετε από ένα παράγωγο 

ουσιαστικό και ένα επίθετο στη νέα ελληνική.  

Μονάδες 10 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

 

Ι.  Οι σχέσεις ανάµεσα στ� αδέλφια στο θέατρο του Σοφοκλή 

Αντιγόνη - Ισµήνη και Ηλέκτρα - Χρυσόθεµη   
 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ:  Πάλι, Αδελφή µου, στην Εξώθυρα 

έρχεσαι και Φωνάζεις.  

Τόσον καιρό δεν έµαθες 

- δεν Καταδέχθηκες να µάθεις 

να αντιστέκεσαι στην Μάταιη Οργή.  

Γνωρίζω καλά τον εαυτό µου.  

Πόσο πονάω µε όλα αυτά! 

Αν έπαιρνα µια δύναµη 

σ� όλους αυτούς θα φώναζα εκείνα που αισθάνοµαι. 

Αλλά πρέπει στα Αντίξοα 

να κατεβάζω τα πανιά µου 

και να επιπλέω Προσέχοντας µην κάνω κάτι 

και προξενήσω κακό σε κανέναν.  

Έτσι θέλω κι εσύ να κάνεις 

Όσο κι αν το ∆ίκαιο δεν είναι αυτό που λέω -  

Το ∆ίκαιο είναι αυτό που λες εσύ.  

Όµως Αν θέλω νάµαι ελεύθερη    

Πρέπει να Υπακούω στην Εξουσία.  

ΗΛΕΚΤΡΑ: Είναι φοβερό να Ασεβείς προς τον Πατέρα 

και να ξεχνάς πως από αυτόν Εφύτρωσες 

- και µοναχά εκείνην που σ� εγέννησε να υπολογίζεις.  

Καµιά απ� όλες σου τις συµβουλές δεν είναι δική σου. 

Εκείνη σου τις δίδαξε.  

Επιτέλους διάλεξε τι σου συµβαίνει 

Ή ο νους σου είναι άρρωστος 

Ή είναι καλά 

και έχασες τη µνήµη των δικών σου.  

Πώς µπορείς να λες στα σοβαρά 

πως αν είχες την δύναµη θα έδειχνες  

το µίσος που τους έχεις. 
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Αφού Εµένα 

που κάνω ό,τι δύναµαι για να τιµωρήσω 

τον φόνο του Πατέρα µας 

- Όχι µόνο δεν συνεργείς 

Αλλά και µ� εµποδίζεις. 

Τι είναι αυτό 

παρά Κακία και ∆ειλία µαζί; 

Τι θα µου µάθεις; Εγώ θα σου µάθω.  

Τι όφελος θα είχα αν έπαυα το Κλάµα;  

∆εν ζω; Άθλια ναι. Αλλά όσο µου χρειάζεται.  

Τους Αναστατώνω.  

Ίσως γι� αυτό µε κάποια χαρά ριγήσει ο Πεθαµένος 

- αν φθάνει η Χαρά ως Εκεί.  

Αλλά εσύ που Εξονόµατός µας 

λες πως τους µισείς - λες λόγια.  

Στα έργα είσαι µε τους Πατροκτόνους.  

Εγώ 

όσα ∆ώρα κι αν έρχονταν και µούφερναν  

- Από αυτά που εσύ φορείς και αστραφτοκοπάς 

∆εν θα τους υπηρετούσα. 

Να στρωθούν για σένα τα Στολισµένα τραπέζια. 

Να σε περιχύνουν οι Πολυτέλειες του βίου.  

Για µένα 

Μοναδική τροφή 

Χορτάρι στη ζωή µου ας είναι -  

να µη λυπάµαι.  

Να µου λείπουν τα τυχερά σου 

- ούτε κι εσύ θα τα επιθυµούσες, αν είχες µυαλό.  

Εξαργύρωσες το όνοµα του Υπέροχου Πατέρα 

µε το όνοµα της µάνας σου.  

Έτσι σε όλους παρουσιάζεσαι ανάξια:  

Να έχεις προδόσει πατέρα Σκοτωµένο 

και όλους σου τους φίλους.  



 

 204

ΧΟΡΟΣ: Για τ� όνοµα των Θεών Αφήστε τους θυµούς.  

Κάποιο κέρδος µπορεί να βγει από τα λόγια σας  

Αν νηφάλια η καθεµιά κρίνει τα λόγια της άλλης.  

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ:  Εγώ, Γυναίκες, εσυνήθισα τους τρόπους της.  

Ποτέ δεν θα άνοιγα το στόµα µου -  

Αν δεν µάθαινα 

το τροµερό κακό που της Μέλλεται 

Να διακόψει Απότοµα τους µακρόσυρτους θρήνους της.  

ΗΛΕΚΤΡΑ:  Πες το λοιπόν αυτό το Τροµερό. Κι αν πεις 

Χειρότερα από εκείνα που τραβάω -  

Θα σωπάσω.  

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ:  Θα σου πω ό,τι ξέρω.  

Αν δεν σταµατήσεις τους Ολοφυρµούς 

Στο νου τους έχουν να σε κλείσουν 

σε µια Τρύπα, βαθειά µέσα στη γη.  

Ποτέ πια δε θα δεις το φέγγος του ηλίου 

Για πάντα µακρυά από τη γη αυτή 

Εκεί θα κατοικείς 

µε τους στυφούς σου ύµνους. 

Σκέψου καλά 

Για να µη µε καταριέσαι 

Αργότερα Εκεί που θα είσαι Κλεισµένη. 

Σύνερθε. Έχεις καιρό.  

ΗΛΕΚΤΡΑ: Ώστε τέτοια Σχέδια έχουν για µένα. 

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Ναι. Και µόλις επιστρέψει ο Αίγισθος. 

ΗΛΕΚΤΡΑ: Τότε λοιπόν - ας µην αργεί.  

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: ∆ύστυχη! Τον εαυτό σου καταριέσαι; 

ΗΛΕΚΤΡΑ: Να έρθει. Αν έχει στο νου του τέτοιο πράγµα.  

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Να έρθει; Εκείνος; Τι έχεις στο µυαλό σου;  

ΗΛΕΚΤΡΑ: Να φύγω όσο γίνεται πιο µακρυά από σας.  
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ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Μα την ζωή σου αυτήν εδώ -  

∆εν την σκέφτεσαι;  

ΗΛΕΚΤΡΑ: Σπουδαία ζωή. Είναι να την θαυµάζεις.  

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Θα ήταν -  

Αν είχες κάποια φρόνηση.  

ΗΛΕΚΤΡΑ: Μη µε διδάσκεις, πώς να προδώσω αγαπηµένους.   

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: ∆εν σε διδάσκω. Υποχώρησε µπροστά στους δυνατούς.  

 ������������������������������������ 

ΗΛΕΚΤΡΑ: Εσύ να χαϊδολογάς. Εγώ έχω άλλα φυσικά.   

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Θα ήταν κρίµα να χαθείς από απερισκεψία.  

ΗΛΕΚΤΡΑ: Να χαθούµε! 

Αν κι αυτό χρειάζεται  

για να εκδικηθούµε τον πατέρα µας.   

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Ο Πατέρας είναι εύσπλαχνος -  

ξέρω, µας τα συγχωρά.  

ΗΛΕΚΤΡΑ: Μονάχα οι θλιβεροί θα επαινούσαν τέτοια λόγια.   

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: ∆εν θα σε πείσω; ∆εν θα συµφωνήσουµε;  

ΗΛΕΚΤΡΑ: Όχι. Εκτός κι αν έχασα το νου µου 

- εύχοµαι µην το πάθω.   

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Φεύγω. Πηγαίνω εκεί που µ� έστειλαν.  

 ������������������������������������ 

ΗΛΕΚΤΡΑ: Άκου λοιπόν τι έχω σκεφθεί να κάνω τώρα.  

Το ξέρεις πως εµείναµε µονάχες.  

- Κανένας φίλος δεν µας παραστέκει 

- Κι όλους ο Άδης µας τους πήρε.  

Κι εγώ -  

Όσο άκουα πως ζει ο αδελφός µας 

και θεριεύει -  

Έλπιζα κάποτε να Φανεί 

Εκτελεστής των ∆ολοφόνων.  
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Τώρα που εκείνος δεν υπάρχει -  

Από εσένα προσδοκάω 

Μαζί µε µένα Την αδελφή σου - Τον Αίγισθο 

που µε τα ίδια του τα χέρια εξέκαµε τον Πατέρα 

- να τον σκοτώσουµε. Όσο πιο γρήγορα.  

Από δω κι εµπρός τίποτα δεν σου κρύβω.  

Ως πότε θα µένεις Άβουλη;  

Ποιαν από τις ελπίδες µας βλέπεις να έµεινε όρθια;  

∆εν σούµεινε παρά να κλαις τα περασµένα Μεγαλεία 

- Να σέρνεσαι και να πονάς στην ηλικία που ήρθες 

- Να γερνάς Χωρίς άνδρα 

Χωρίς τραγούδια γάµου.  

Πέταξε τέτοια όνειρα. Για πάντα.  

Ο Αίγισθος που για όλα προνοεί 

∆εν θα αφήσει γένος από Σένα να φυτρώσει 

- Κι ούτε από µένα, βέβαια. Φοβάται.  

Αλλά αν έρθεις µε το µέρος µου και συµφωνήσεις -  

Πριν απ� όλα, από την Κάτω Ζωή 

θα σε τιµούν για την Ευσέβειά σου 

- ο πατέρας κι ο αδελφός σου.  

Έπειτα, ξαναγίνεσαι ξανά αυτή που εγεννήθης· 

Ελεύθερη.  

- Κι Αντάξιός σου Γάµος σε περιµένει.  

Γιατί προς τους Ενάρετους, όλοι 

προς αυτούς κοιτάν.  

Τι Έπαινο και τι Τιµή, δεν βλέπεις,  

θα περιβληθείς -  

Αν κάνεις όπως λέω.  

Γιατί, ποιος στις Μυκήνες ή και ξένος 

θα µας απαξιώσει 

τους καλούς του λόγους και τις ευγενικές υποδοχές; 

«Αυτές είναι οι δύο Αδελφές 

Αυτές που σώσαν µόνες τους το πατρικό τους σπίτι 

Ορθώθηκαν µπροστά στους πανίσχυρους εχθρούς τους 

- και χωρίς να λογαριάζουν την ζωή τους 

- τους σκοτώσαν.  



 

 207

Όλοι έχουµε Χρέος να τις αγαπάµε 

Όλοι να τις Σεβόµαστε 

- Να τις τιµάµε στις Εορτές 

Πρώτες σ� όλη την Πόλη 

- γιατί είναι Γενναίες».  

Έτσι θα µιλάν για µας τις δύο οι άνθρωποι 

Θα πορευθούµε µε τιµή -  

σε ζωή και σε θάνατο.  
 

Έλα Αδελφή µου. Άκου µε.  

Συµπόνεσε τον πατέρα σου.  

Σύντρεξε τον αδελφό σου.  

∆ιώξε τις συµφορές µου - και διώξε τις δικές σου.  

Αφού το γνωρίζεις:   

Γι� αυτούς που γεννήθηκαν µέσα στην Ευγένεια 

- είναι αισχρό να ζουν αισχρά.  

ΧΟΡΟΣ: Αυτά χρειάζεται µε Προσοχή Μεγάλη 

- και να τα λέει κανείς και τ� ακούει.  

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Πριν ακόµα βγει, Γυναίκες, η φωνή της 

- Αν το µυαλό της δεν ήταν Ταραγµένο,  

Κάποια Ευλάβεια ίσως την συγκρατούσε.  

Όπως δεν τη συγκρατεί.  

Τι βλέπεις, κι από πού, αλήθεια, οπλίζεσαι 

µε τέτοια τόλµη 

- και µε καλείς κι εµένα να σε υπακούσω;  

Μα δεν έχεις συναίσθηση;  

Γυναίκα είσαι - όχι Άνδρας.  

Από την φύση το χέρι σου είναι πιο Αδύναµο 

από τους Αντιπάλους σου.  

- Κι ενώ γι� αυτούς η Τύχη δουλεύει κάθε µέρα  

- Για µας χαλά, στερεύει. ∆ε θα σταθεί ποτέ.  

Ποιος λοιπόν θα αποφάσιζε να εξοντώσει 

έναν τέτοιον Άνδρα 

- χωρίς να το πληρώσει µε λύπες ακριβές;  

Αν εισάκουε κανείς τέτοια σχέδια 
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κι άστοχες τέτοιες πράξεις - έκαµνε, 

Πολύ χειρότερα δεινά θα φορτωνόταν.  

Σε τίποτα δεν βοηθά. Ούτε µας ωφελεί 

η Φήµη η µεγάλη -  

Αν µε Άτιµο πεθάνουµε θάνατο.  

Χειρότερο δεν είναι να πεθάνεις 

- Αλλά να φθάσεις να χρειάζεσαι το θάνατο 

κι αυτός να σε αρνιέται.  

Σε ικετεύω. Κράτησε την Οργή σου 

- Προτού κι εµείς εξοντωθούµε 

Κι ολόκληρο το γένος µας Ερηµώσει.  

Κι όσα Είπες -  

Μέσα µου θα τα κρύψω.  

∆εν θα ακουσθούν. ∆εν θα πραχθούν.  

Επιτέλους κι Εσύ! έχε Νου 

- Και Σκύβε εµπρός στην Εξουσία.  

Μια και δεν έχεις Καµµία δύναµη.  

ΧΟΡΟΣ:  Πρέπει. Μονάχα η πρόνοια και ο σοφός νους -  

άλλο Καλλίτερο όφελος δεν υπάρχει για τους ανθρώπους.  

ΗΛΕΚΤΡΑ: Το περίµενα πως έτσι θα απαντούσες.  

Κιόλας το ήξερα όσο σου µιλούσα 

- ότι εσύ θα τα απορρίψεις.  

Μόνη λοιπόν.  

Μ� αυτό µου το χέρι ό,τι κάνω.  

- Αλλά θα κάνω!  

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Αλλοίµονο. Έπρεπε έτσι να σκεφθείς -  

- Την ώρα πάνω που σκοτώναν τον Πατέρα.  

Τότε, όλα θα τα κατώρθωνες.   

ΗΛΕΚΤΡΑ: Η φύση µου ήταν πάντα Έτοιµη. Αλλά ο νους µου όχι.   

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Ασκήσου λοιπόν στο νάχεις πάντα τέτοιο νου.  

ΗΛΕΚΤΡΑ: Με συµβουλεύεις 

- και µένεις έξω από τις πράξεις.   
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ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Φυσικό είναι -  

Όποιος δίνει κακό, κακό να παίρνει.  

ΗΛΕΚΤΡΑ: Ζηλεύω τη Σοφία σου. Την ∆ειλία σου Απεχθάνοµαι.   

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Θα συνεχίσω να σ� ακούω 

- ώσπου να φθάσεις και στους επαίνους.  

ΗΛΕΚΤΡΑ: Θα περιµένεις πολύ. ∆εν πρόκειται να φθάσω.   

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Ο Χρόνος είναι Μακρύς. Αυτός θα κρίνει.  

ΗΛΕΚΤΡΑ: Φύγε. Είσαι Άχρηστη.   

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: ∆εν θάµουν. Αν ήξερες να µαθαίνεις.   

ΗΛΕΚΤΡΑ: Τρέχα να τα πεις όλα στη µάνα σου.   

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: ∆εν σε µισώ τόσο.   

ΗΛΕΚΤΡΑ: Τότε πρέπει να ξέρεις 

- σε τι ατιµία µε οδηγείς.   

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Σε ατιµία όχι. Στην προστασία του εαυτού σου.   

ΗΛΕΚΤΡΑ: Πρέπει λοιπόν να συµµορφωθώ µε το δικό σου δίκαιο;   

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Όταν η σκέψη σου ηρεµεί 

- Εσύ υπερτερείς από τις δυό µας.  

ΗΛΕΚΤΡΑ: Τι Άδικο. Να µιλάς καλά και τίποτα καλό να µην κάνεις.   

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Ακριβώς. Αυτή είναι η δική σου αρρώστεια.  

ΗΛΕΚΤΡΑ: Γιατί; ∆εν σου φαίνονται δίκαια αυτά που λέω;   

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Ναι. Υπάρχει αυτό το ∆ίκαιο που προξενεί ∆εινά.  

ΗΛΕΚΤΡΑ: ∆εν θέλω να ζω µ� αυτούς τους Νόµους.   

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Αν το τολµήσεις -  

εγώ θα βγω Αληθινή.  

ΗΛΕΚΤΡΑ: Θα το τολµήσω βέβαια. Μην Αµφιβάλλεις!  

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Θα το κάνεις; ∆εν θ� αλλάξεις γνώµη;  

ΗΛΕΚΤΡΑ: ∆εν υπάρχει πιο µισητό από την λάθος γνώµη.   
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ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Τίποτα, φαίνεται, δεν παραδέχεσαι από µένα.   

ΗΛΕΚΤΡΑ: Η απόφασή µου είναι παληά. ∆εν την επήρα τώρα.   

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Φεύγω. Τίποτα καλό στα λόγια µου δεν βρίσκεις.  

- Ούτε κι εγώ στους τρόπους σου.   

ΗΛΕΚΤΡΑ: Πήγαινε µέσα. ∆εν θα γυρέψω ποτέ πια -  

Να έρθω να σε βρω. Κι ούτε ναρθείς κι εσύ σε µένα 

- αν µε θελήσεις κάποτε πολύ.  

∆εν έχει νόηµα - να κυνηγάς το Άδειο.  

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ: Αφού πιστεύεις πως έχεις δίκαιο - πίστευε.  

Όταν θα έχεις βυθιστεί µέσα στην συµφορά 

- Στα λόγια µου θα δώσεις 

Κάποιον έπαινο.   

Σοφοκλέους Ἠλέκτρα, στίχοι 328-404 και 947-1057 (µετάφραση: Γ. Χειµωνάς) 
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ΙΙ. «Οὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει» 

1.  Ο Ησίοδος για την πολιτιστική εξέλιξη του ανθρώπου 
 

Πρώτα-πρώτα τη χρυσή γενιά των λιγόζωων των ανθρώπων έπλασαν οι 
αθάνατοι που τα  Ολύµπι� ανάχτορα κατέχουν. Υπάρξανε αυτοί την εποχή που 

βασίλευε στα ουράνια ο Κρόνος. Εζούσανε καθώς θεοί, µε την ψυχήν απείραχτη 

και βάσανα δεν είχανε και µόχτο δεν εξέραν· µήτε τα µαύρα γερατειά τους 

βρίσκανε, µα παλληκάρια πάντα στα ποδάρια και στα χέρια τους, χαίρονταν σε 

συµπόσια γιορτινά κι απ� τα κακά όλα απέξω· και πέθαιναν σα νάγερναν σ� ύπνο 

γλυκό. Γύρω τους όλα τα καλά: η ζωοδότρα η γη αυτοφύτρωτο καρπόν ανάδινε, 

πολλή και µπόλικη σοδειά· κι� εκείνοι πράοι κι� ειρηνικοί µέσα στα µύρια τα καλά 

χαιρόνταν τα έργατά τους. Μα όταν το χώµα σκέπασε τούτο το γένος, εκείνοι 
έγιναν πνεύµατα θεϊκά, γιατί έτσι ο µέγας ∆ίας το θέλησε· είναι αγαθοί, γυρνούν 

στη γη, φύλακες των ανθρώπων των θητών και πλούτια εκείνοι δίνουν. Κι� αυτό 

είναι το βασιλικό τ� αξίωµα πώχουν λάχει.  

∆εύτερο γένος, µα πολύ χειρότερο κατόπι, το ασηµένιο, επλάσανε αυτοί που τα 

Ολύµπι� ανάχτορα κατέχουν· µα ούτε στο σώµα ούτε στο νου µε το χρυσό ήταν 

όµοιο. Εκατό χρόνια ανατρεφόταν το παιδί πλάι στη σεβάσµια µάννα του, µε το 

µυαλό θεοπάλαβο, παίζοντας µεσ� στο σπίτι· κι� όταν στη νιότην ήσανε να µπουν, 

λίγο καιρόν εζούσανε και πέθαιναν κατόπι, πολλά τραβώντας βάσανα απ� την 
ανεµυαλιά τους. Γιατί την καταστρεφτική µανία ν� αποµακρύνουν δεν µπορούσαν 

απ� ανάµεσά τους, και να λατρεύουν τους θεούς δεν θέλανε, µήτε θυσίες να 

προσφέρουν στων µακάριων τους βωµούς, ως η συνήθεια το καλεί µεσ� στους 

ανθρώπους πώχουν βιός και τάξη. Κι� έτσι κατόπι ο ∆ίας τους εξολόθεψε, του 

Κρόνου ο γυιός βαθειωργισµένος, γιατί στους µακαρίους τους θεούς, που τα 

Ολύµπι� ανάχτορα κατέχουν, καµµιά τιµή δε δίνανε. Μα σαν το χώµα εσκέπασε 

κι� αυτό το γένος κάτου, αυτοί υποχθόνιοι µάκαρες θνητοί ωνοµαστήκαν, βέβαια 

κατώτεροι, µα µια τιµή και τούτους συντροφεύει πάντα.  

Κι� ο ∆ίας πατέρας έπειτα τρίτο θνητών ανθρώπων γένος έπλασε, το χάλκινο. Σε 

τίποτε δεν έµοιαζε µε το ασηµένιο τούτο, µα ήταν πλασµένο από τα κονταρόξυλα 

πολεµικό και φοβερό περίσσια. Άλλο απ� τις πολυστέναχτες τ� Άρη δουλειές και 

τις καταστροφές αυτοί δεν φρόντιζαν. Ψωµί ποτέ δεν έτρωγαν, µα σιδερένια µεσ� 

στα στήθη τους ψυχή γιγαντοδύναµη είχανε και την τροµάρα σπέρνανε. Μεγάλη 

είχαν τη δύναµη κι� ανίκητα τα χέρια τους π� από τα ρωµαλέα ξεφύτρωναν 

κορµιά τους. Χάλκινα ήταν τα όπλα τους και χάλκινα τα σπίτια τους και κάθε τι 

από χάλκωµα το φτιάναν· γιατί το µαύρο σίδερο δεν τώξεραν ακόµα. Μα τέλος 
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από τα ίδια τους κι� αυτοί τα χέρια αφανισµένοι, στ� Άδη του κρύου κατέβηκαν 

το µουχλιασµένο τόπο, χωρίς ν� αφήσουν όνοµα στον κόσµο εδώ πάνω. Ήρθεν ο 

µαύρος Θάνατος, κι� αν ήταν έξω από τα όρια φοβεροί, τους πήρε ωστόσο, κι� 

αφήσαν το λαµπρό φέγγος του Ήλιου.  

Κι� όταν το χώµα εσκέπασε κι αυτό το γένος, άλλο, τέταρτο γένος έπλασεν ο ∆ίας, 

ο γυιός του Κρόνου, επάνω στην πολύβλαστη τη γη, πιο δίκαιο και πιο αντρείο, 

το θείο το γένος των ηρώων που τους λεν ηµίθεους, το γένος που ήρθε πριν εµ΄ς 
στη γη π� όρια δεν έχει. Όµως αυτούς ο µαύρος πόλεµος κι� οι σκληρές µάχες 

ξολοθρέψανε, άλλους µπροστά στη Θήβα την εφτάπυλη, στη γη του Κάδµου 

επάνω, όταν για του Οιδίποδα τα πλούτη πολεµούσανε, κι� άλλους όταν τους 

έφερε µε τα καράβια ο πόλεµος απ� τη µεγάλη άβυσσο, της θάλασσας επάνω, στην 

Τροία, για τη χάρη της Ελένης της οµορφοµάλλας· κι� εκεί, άλλους πήρε ο 

θάνατος, κι� άλλους ο ∆ίας πατέρας έφερε, του Κρόνου ο γυιός, στα πέρατα της 

γης, όπου τους έβαλεν απ� τους ανθρώπους χωριστά να µένουνε και βιός τους 

έδωκε και τάξη. Και ζούνε αυτοί µ� απίκραντη στα στήθη τους ψυχή µέσα στων 
µακαρίων τα νησιά, δίπλα στον βαθυστρόβιλον ωκεανό, µακάριοι ήρωες αυτοί, 

που τρεις φορές καρπούς γλυκούς σα µέλι τους ωριµάζει κάθε χρόνο η γης, η γης η 

ζωοδότρα.  

Ω! Νάθε µη γεννιώµουν τώρα στο πέµπτο γένος εγώ, µα η πριν να πέθαινα ή 

ύστερα να ερχόµουν. Τώρα το σιδερένιο πια το γένος είναι. Ούτε πια µέρα ο 

κάµατος για τους ανθρώπους θα σταθή κι� ο αγώνας, µήτε νύχτα θα πάψουνε να 

τους σαρακοτρώνε οι έγνοιες - οι φοβερές που δίνουνε οι αθάνατοι έγνοιες. Κάνε 

θα βρουν κάποια καλά µε τα κακά ανακατεµένα. Μα πίσω η ώρα και θαρθή π� ο 
∆ίας θα ξολοθρέψη και τούτο το λιγόζωο το γένος των ανθρώπων, σαν θα 

γεννιούνται τα παιδιά µε τα µαλλιά τους άσπρα. Τότε ο πατέρας δεν θα µοιάζη 

των παιδιών µήτε και τα παιδιά µε τον πατέρα. ∆εν θάναι ο ξένος πια ακριβός σ� 

αυτόν που τον φιλοξενεί, µήτε στο φίλο ο φίλος του κι� ο αδερφός στον αδερφό 

του, όπως και πρώτα. Και στους γονιούς τους, µόλις δα γεράσουνε, κανένα σέβας 

δεν θα δείχνουν οι άνθρωποι και θα τους βρίζουν φαφλατίζοντας αδιάντροπα 

λόγια, ω! οι κακόµοιροι! - µη βάζοντας στο νου τους την οργή του θείου. Και τη 

χρωστούµενη θροφή στους γέρους των γονιούς που τους ανάθρεψαν, ούτε κι� 
αυτή θα δίνουν. Καµµιά τιµή δε θάχη πια το λόγο όποιος κρατάει και µήτε ο 

δίκηος κι� ο αγαθός, µα τον κακούργο πιο πολύ και τον ανήθικο θε να τιµήσουν: 

το µόνο δίκηο θάναι η δύναµη, και η συναίσθηση τ� αληθινού του δίκηου δεν θα 

υπάρχη. Και θα συντρίβη ο δειλός τον γενναιότερο άνδρα, δόλια λόγια 

πλέκοντας, κι� όρκο γι� αυτά θα παίρνη. Και τους ανθρώπους όλους τους 
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πανάθλιους θα συντροφεύη η Έριδα µε την ξετσίπωτη λαλιά η κακόχαρη, µε τη 

φριχτή την όψη. Και τότε πια απ� τη γη µας την πλατύδροµη προς την κορφή του 

Ολύµπου θα φύγη η Αιδώς και η Νέµεση, κρύβοντας το πανώριο θώρι τους µε τα 

λευκά τους πέπλα, να σµίξουν τους αθάνατους, τον κόσµο παρατηρώντας. Τα 

θλιβερά τα βάσανα µόνο θα µείνουν πια για τους ανθρώπους. Και για τις 

συµφορές αυτές καµµιά γιατρειά δεν είναι.  
Ησιόδου Ἔργα καὶ Ἡµέραι (στ. 109-201) 
 

2.  Η προσφορά του Προµηθέα στο ανθρώπινο γένος 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ:  Μην το θαρρείτε ξιπασιά µου ή περηφάνια 

που δε µιλώ· µες στη βουβή τη συλλογή µου 

σπαράζοµαι να βλέπω αυτή µου την κατάντια.  

Κι όµως, στο βάθος, σε ποιον άλλο παρά εµένα 

χρωστούνε οι νέοι αυτοί θεοί τις τιµές που �χουν;  
Μ� αυτά τ� αφήνω, κι είναι περιττό να κάνω 

λόγο, γιατί τα ξέρετε· τώρα τα πάθη 

των ανθρώπων ν� ακούσετε, πώς, ενώ πρώτα 

σαν τα µωρά ήταν, νου τους έβαλα και φρένες· 

κι όχι παράπονο µ� αυτούς πως έχω, µόνο 

για να σας δείξω την καλή προαίρεσή µου.  

Και λοιπόν πρώτα βλέπαν και του κάκου εβλέπαν, 

άκουγαν και δεν άκουγαν, µα όµοιοι µε ονείρων 
µορφές σ� όλο το µάκρος της ζωής τους όλα 

τα πάντα έτσι ανάκατα σύγχυζαν, κι ούτε  

πλιθόχτιστα προσήλια σπίτια ξέραν, ούτε 

τα ξύλα να δουλέουν, µα σ� ανήλια σπήλια 

χωσµένοι ετρύπωναν σαν τ� αχαµνά µερµήγκια.  

Και ούτε χειµώνα εγνώριζαν βέβαιο σηµάδι,  

ούτε ανθοφόρας άνοιξης, ούτε του θέρους 

του καρπερού κανένα, µα έτσι επορεύονταν 
µε δίχως κρίση, ώσπου τους έδειξα των άστρων 

τις αξεδιάλυτες ανατολές και δύσεις.  

Κι εγώ τον αριθµό, την πιο τρανή σοφία, 

και των γραµµάτων τα συνθέµατα τους βρήκα,  

της µνήµης, της µητέρας των Μουσών, εργάτες.  

Κι έζεψα πρώτος στο ζυγό τα ζώα σκυµµένα 
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κάτω από ζεύγλες και σαµάρια, για να παίρνουν 

τους πιο µεγάλους πάνω τους κόπους του ανθρώπου.  

Κι έδεσα χαλινόστεργα τ� άλογα στο άρµα, 

της αρχοντιάς της µεγαλόπλουτης καµάρι· 

και τα θαλασσοπλάνητα δε βρήκεν άλλος  

πάρεξ εγώ λινόφτερα του ναύτη αµάξια.  

Μα ο άµοιρος! ενώ ήβρα τέτοιες σοφές τέχνες 
για τους ανθρώπους, τίποτα για µε τον ίδιο 

δεν έχω να σωθώ απ� αυτές τις συµφορές µου.  

ΧΟΡΟΣ: ∆ε σου �πρεπε αυτό που �παθες· έξω απ� το νου σου 

παραστρατείς και σαν κακός γιατρός, που πέσει 

σ� αρρώστια, τα �χασες και συ και δεν γνωρίζεις 

ποια φάρµακα να γιατρευτείς έχεις ανάγκη.  

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Τ� άλλα ν� ακούσεις πιότερο θενά θαυµάσεις, 

τι µηχανές σοφίστηκα και πόσες τέχνες· 
κι η πιο µεγάλη - που αν κανείς ήθε αρρωστήσει, 

δεν είχε αντίδοτο κανένα, ούτε να πάρει,  

ούτε να πιει, ούτε αλειφτεί, και µαραινόταν 

έτσι µε δίχως γιατρικά, ώσπου εγώ πάλι 

έδειξα τ� ανεκάτωµα λογής φαρµάκων 

την πασ� αρρώστια τους µ� αυτά να πολεµούνε.  

Και τους πολλούς της µαντικής χώρισα τρόπους 

κι έκρινα πρώτος, απ� τα ονείρατα ποια πρέπει 
να βγουν αλήθεια, και τους έµαθα να κρίνουν 

τ� αρπαχτά λόγια και τις συντυχιές του δρόµου.  

Κι ακόµα τα πετάµατα των άγριων όρνιων 

όρισα καθαρά, ποια είναι δεξιά σηµάδια 

και ποια ζερβά, καθώς και τις συνήθειες που �χουν, 

τις έχθρες, τις φιλίες, τα συνταιριάσµατά τους.  

Εγώ, και τι λογής τα σπλάχνα πρέπει να �ναι, 

τι χρώµα να �χουν για ν� αρέσουν στους θεούς τους 
και της χολής και του λοβού τις τόσες όψεις· 

και µες στη σκέπη τυλιχτούς καίοντας τους γόφους 

και της ράχης το κόκαλο, δύσκολης τέχνης 

το δρόµο στους ανθρώπους άνοιξα, και µάτια 

στης φλόγας έδωσα τα πριν τυφλά σηµάδια.  
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Μα έξω απ� αυτά και τα κρυµµένα µες στα σπλάχνα 

της γης, χαλκό και σίδερο, χρυσάφι, ασήµι, 

του ανθρώπου βοηθήµατα, ποιος από µένα  

πως τα ήβρε πρώτος θενά πει; βέβαια κανένας, 

εκτός να φλυαρεί αν θέλει έτσι του βρόντου.  

Και µ� ένα λόγο σύντοµο σου λέω να ξέρεις· 

στον Προµηθέα χρωστούν οι άνθρωποι όλες τις τέχνες.  

Αισχύλου Προµηθεύς ∆εσµώτης, στ. 436-506 (µετάφραση: Ι. Γρυπάρης) 

 

 

3.  Ο µύθος του Πρωταγόρα 

� είχε φτάσει κιόλας η µέρα που όρισε η µοίρα να βγη κι ο άνθρωπος από τη γη 

στο φως του ήλιου. Τότε, καθώς έζωνε τον Προµηθέα η δυσκολία, ποιον τρόπο να 

βρη για να κρατηθή ο άνθρωπος στη ζωή, του ήρθε στο νου να κλέψη του 

Ήφαιστου και της Αθηνάς τη σοφή τέχνη µαζί και τη φωτιά - γιατί δίχως φωτιά η 

τέχνη αυτή δεν µπορεί να γίνη κτήµα κανενός ούτε να του σταθή χρήσιµη - και 

έτσι την κάνει δώρο στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν µ� αυτόν τον τρόπο πήρε 

στα χέρια του την τέχνη που τον βοηθά για να ζήση, αλλά του έλειπε η άλλη 

τέχνη, η πολιτική· γιατί αυτή βρισκόταν δίπλα στον θρόνο του ∆ία. Όµως ο 

Προµηθέας δεν είχε πια καιρό να µπη στην ακρόπολη του ∆ία - ας µην ξεχνάµε 

ότι ο ∆ίας είχε φοβερούς καστροφύλακες. Μπήκε όµως κρυφά στο συνεταιρικό 

εργαστήρι της Αθηνάς και του Ηφαίστου, που µέσα εκεί δούλευαν - µε τι µεράκι! - 

τις τέχνες τους· κλέβει λοιπόν και του Ηφαίστου την τέχνη, που δουλεύει µε τη 

φωτιά, και τις υπόλοιπες τέχνες, που είναι της Αθηνάς, και τις δίνει στον 

άνθρωπο. Και έτσι ο άνθρωπος απόχτησε εφόδια για να ζήση, ο Προµηθέας όµως, 

όπως λεν, σε λίγο δικάστηκε για κλοπή.  

Λοιπόν, µια και ο άνθρωπος πήρε κι αυτός µερίδιο από τον κλήρο των θεών, 

πρώτα πρώτα αυτός µόνο απ� όλα τα ζωντανά, σαν συγγενής των θεών βέβαια, 

πίστεψε σε θεούς και άρχισε να χτίζη βωµούς και αγάλµατα των θεών· κατόπι µε 

την αξιοσύνη του γρήγορα σχηµάτισε γλώσσα και λέξεις, συνταιριάζοντας τις 

συλλαβές, και βρήκε τα ρούχα και τα παπούτσια και τα σκεπάσµατα και τις 

τροφές που δίνει η γη. Μ� αυτά λοιπόν τα εφόδια οι άνθρωποι τον πρώτο καιρό 

ζούσαν σκόρπιοι, πολιτείες όµως δεν υπήρχαν. Έτσι τους αφάνιζαν τα θηρία, 

γιατί, όπου κι αν πήγαιναν, ήταν πιο δυνατά απ� αυτούς· κι η βιοτεχνία τους τούς 
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βοηθούσε βέβαια σ� ό,τι χρειάζονταν για να βρουν την τροφή τους, όµως δεν 

µπορούσε να τους σώση στον πόλεµο µε τα θηρία· κι αιτία ήταν που δεν κάτεχαν 

ακόµη την πολιτική τέχνη, που ένα µέρος της είναι η τέχνη του πολέµου· τότε 

ένιωσαν την ανάγκη να συγκεντρώνονται και να χτίζουν πολιτείες, για να 

σωθούν. Όµως, όποτε συγκεντρώνονταν, αδικούσε ο ένας τον άλλο, µια και δεν 

είχαν την πολιτική τέχνη, κι έτσι πάλι σκορπίζονταν και τους έτρωγαν τα θηρία.  

Τότε ο ∆ίας ανησύχησε µήπως χαθή η ράτσα µας από το πρόσωπο της γης και 

στέλνει τον Ερµή να φέρη στους ανθρώπους την αιδώ και τη δικαιοσύνη, για να 

δηµιουργηθούν µονιασµένες πολιτείες και δεσµοί που να δένουν µε φιλία τους 

ανθρώπους. Όµως ρωτά ο Ερµής τον ∆ία µε ποιον τρόπο τέλος πάντων να δώση 

στους ανθρώπους την αιδώ και την δικαιοσύνη: «Με ποιο τρόπο, όπως έχουν 

µοιραστή τα επαγγέλµατα, έτσι να τις µοιράσω κι αυτές; Ξέρεις πώς έχουν 

µοιραστεί εκείνα: ένας γιατρός εξυπηρετεί πολύν κόσµο, το ίδιο και οι άλλοι 

τεχνίτες. Με τον ίδιο τρόπο να βάλω στους ανθρώπους και τη δικαιοσύνη και την 

αιδώ, ή να τις µοιράσω σ� όλους;» «Σε όλους», είπε ο ∆ίας, «και ο καθένας να έχει 

το µερίδιό του· γιατί πώς θα σταθούν πολιτείες, αν - όπως έγινε µε τα άλλα 

επαγγέλµατα - λίγοι έχουν µερίδιο απ� αυτές; Και βάλε ένα νόµο µε τη σφραγίδα 

µου: όποιος είναι ανίκανος να κρατήση το µερίδιό του στην αιδώ και τη 

δικαιοσύνη, να τον σκοτώνουν, γιατί είναι πανούκλα της πολιτείας».  

Πλάτωνος Πρωταγόρας, 321d-322d (µετάφραση: Η. Σπυρόπουλος) 
 

 

4.  Πορεία του ανθρώπου προς τον πολιτισµό 

ΘΗΣΕΑΣ: Όµοια συζήτηση έκαµα και µε άλλους.  

Οι δυστυχίες στον άνθρωπο, είπε κάποιος, 

τις ευτυχίες τους ξεπερνούν· όχι, όχι· 

το αντίθετο πιστεύω· λέω πως είναι  

πιότερα τα καλά απ� τις συµφορές· 

αλλιώς, ούτε θα υπήρχαµε στον κόσµο.  

∆οξάζω το θεό, που, ενώ ήταν πρώτα  

ζωώδικη η ζωή µας, µπερδεµένη,  

τη ρύθµισε· και πρώτα έβαλ� εντός µας 

το λογικό, µας έδωσε κατόπι 

του νου µαντατοφόρο, ώστε των άλλων 
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τη φωνή ν� απεικάζουµε, τη γλώσσα· 

για τροφή τον καρπό· κοντά σ� εκείνον  

τις βρόχινες ουράνιες στάλες· τούτες 

τα γεννήµατα θρέφουνε της γης 

και ποτίζουν κι εµάς τα σωθικά µας· 

κοντά σ� αυτά µας έµαθε απ� την κάψα 

του ηλιού να φυλαγόµαστε, στο κρύο 

να στήνουµε οχυρά, και του πελάγου 

να σκίζουµε το κύµα, ώστε για κάθε 

που λείπει είτε στη µια ή στην άλλη χώρα 

ανταλλαγές να γίνονται προϊόντων.  

Κι όσα είναι σκοτεινά και δεν τα νιώθεις, 

οι µάντηδες, ξετάζοντας τα σπλάχνα 

ή τη φωτιά ή πουλιά, τα φανερώνουν.  

Αφού ο θεός λοιπόν έχει αρµατώσει 

τη ζωή µας µε τόσα, είναι µεγάλη 

παραξενιά να λες πως δε σου φτάνουν.  

Μα η σκέψη ορµά ψηλότερα απ� το θείο 

και µ� αγέρωχο φρόνηµα θαρρούµε 

πως τάχα στη σοφία το ξεπερνούµε.  

Ευριπίδου Ἱκέτιδες, στ. 195-218 (µετάφραση: Θρ. Σταύρου) 
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ΙΙΙ. Οι άγραφοι νόµοι - ο κώδικας ηθικής του Κρέοντα 
 

1.  Η απαγόρευση της ταφής του Αίαντα 

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ:  Τι τρέχει, φίλοι; από µακρυά έχω ακούση 

φωνές των Ατρειδών πάνω από τούτον 

τον αντρείο νεκρό.  

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ: Γιατί, Οδυσσέα, 

δεν έχοµε απ� αυτόν εδώ προλίγου 

τις πιο χειρότερες βρισιές ακούση;  

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ:  Τι βρισιές; γιατί εγώ το συχωρνώ,  

όταν κανείς ακούη να τον βρίζουν, 

µ� άσκηµα λόγια ναπαντά και κείνος.  

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ: Άκουσε, ναι, βρισιές· γιατ� είχε κάµη 

το ίδιο κι αυτός σε µένα.  

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ:  Και τι τάχα  

να σου έκαµε, που να µπορή να βλάψη;  

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ: Είπε πως δε θεν� άφηνε να µείνη 

άταφος ο νεκρός αυτός, µα πως 

στο πείσµα το δικό µου θα τον θάψη.  

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ:  Έχει λοιπόν το λεύτερο ένας φίλος 

να σου πη την αλήθεια και να µένη 

όχι λιγώτερο από πριν δικός σου;  

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ: Μίλησε· γιατ� αλλιώς ανόητος θάµουν 

αφού σε λογαριάζω εσένα απ� όλους 

τους Αργείους τον πιο καλό µου φίλο.  

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ:  Άκου λοιπόν· το νεκρό αυτόν, σ� ορκίζω 

στόνοµα των θεών, να µην τολµήσης 

άταφο, έτσι ανελέητα, να τον ρίξης· 

κι ας µη σε παρασύρη η οργή να δείξης 

τέτοιο µίσος, που να ποδοπατήσης 

το δίκιο. Και για µένα ο πιο µεγάλος  

εχθρός ήταν αυτός, απ� την ηµέρα 



 

 219

που κέρδισα τάρµατα του Αχιλλέα· 

όµως και τέτοιος που ήτανε για µένα,  

ποτέ µου εγώ δε θα τον πλήρωνα έτσι 

που να µη λέω, πως καλύτερό του 

κανέν� άλλο δεν είδα από µας όλους 

που ήρθαµε εδώ, χώρια απ� τον Αχιλλέα.  

Ώστε δε θάταν δίκιο έτσι από σένα 

νἀτιµαστή· γιατί καθόλου αυτόν,  

µα των θεών θα πρόσβελνες τους νόµους.  

∆εν είναι δίκιο, αφού πια ένας πεθάνη, 

κακό να θέλης να του κάµης, κι όταν 

ακόµα τύχη να τον έχης σ� έχθρα.  

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ: Εσύ, Οδυσσέα, παίρνεις έτσι τώρα 

το µέρος αυτουνού, ενάντια σε µένα;  

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ:  Εγώ· που µισούσα τότε που ήταν  

σωστό να τον µισώ.  

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ: Λοιπόν δεν πρέπει, 

πεθαµένον, και στα πόδια σου ακόµα 

να τον πατήσης! 

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ:  Μην ευχαριστιέσαι 

σ� ανάξια κέρδη, Ατρείδη.  

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ: ∆εν είναι όµως 

εύκολο σ� έναν άρχοντα να δείχνη 

ευσέβεια πάντα.  

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ:  Μα εύκολο, νακούη 

τους φίλους, όταν σωστά του λένε.  

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ: Ο άνθρωπος ο σωστός πρέπει σ� εκείνους 

πὄχουν την εξουσία να υπακούη.  

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ:  Κρατήσου· και δικιά σου θα �ναι η νίκη, 

όταν υποχωρής σε φίλους.   

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ: Σκέψου 

σε τι άνθρωπο κάνεις αυτή τη χάρη.  
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Ο∆ΥΣΣΕΑΣ:  Εχθρός µου ήταν, µα µια φορά ήταν άντρας.  

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ: Και τι θα κάµης; πεθαµένο εχθρό σου 

λοιπόν θα σεβαστής;  

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ:  Γιατί για µένα 

βαραίνει πιο πολύ η αξία από την έχθρα.  

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ: Τέτοιοι άνθρωποι όµως άστατοι είναι πάντα.  

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ:  Βέβαια, πολλοί που σήµερα είναι φίλοι, 

γίνονται εχθροί κατόπι.  

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ: Θα δεχόσουν  

εσύ λοιπόν να κάνης τέτοιους φίλους;  

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ:  Σκληρή καρδιά δε συνηθίζω εγώ 

ποτέ µου να επαινώ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ: ∆ειλούς εµάς 

σήµερα εσύ θα µας παρουσιάσης.  

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ:  Όχι, µα ανθρώπους πἀγαπούν το δίκιο 

µπρος σ� όλους τους Αργείους.  

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ: Ώστε επιµένεις 

λοιπόν ναφήσω το νεκρό να θάψουν;  

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ:  Βέβαια, γιατί κι εγώ κάποτε θάρθω 

σ� αυτή τη θέση.  

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ: Τα ίδια, αλήθεια, πάντα· 

καθένας για τον εαυτό του κάνει 

ό,τι κι αν κάνη.  

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ:  Βέβαια, για ποιον άλλον  

είναι πιο φυσικό να κοπιάζω 

παρά για εµέ τον ίδιο;  

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ: Λοιπόν τότε  

θα �ναι η δουλειά δικιά σου, όχι δικιά µου.  

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ:  Όπως κι αν γίνη, εσύ δίκαιος θενά �σαι.  
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ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ: Όµως καλά να ξέρης, πως για σένα 

θάκανα εγώ και πιο µεγάλη ακόµα 

χάρη απ� αυτή, µα ετούτος και κει κάτω,  

καθώς κι εδώ όταν ζούσε, θενά µου είναι 

ο µεγαλύτερός µου εχθρός. Και τώρα 

λεύτερος είσαι αυτό που θες να κάνης.  

Σοφοκλέους Αἴας, στ. 1318-1373 (µετάφραση: Ι. Γρυπάρης) 
 

2.  Ο Πλάτων σχετικά µε το γραπτό και άγραφο δίκαιο 

ΑΘ.: Ὅτι ταῦτ' ἔστιν πάντα, ὅσα νῦν 
διεξερχόµεθα, τὰ καλούµενα ὑπὸ τῶν 
πολλῶν ἄγραφα νόµιµα· καὶ οὓς πα-
τρίους νόµους ἐπονοµάζουσιν, οὐκ 
ἄλλα ἐστὶν ἢ τὰ τοιαῦτα σύµπαντα. 
καὶ ἔτι γε ὁ νυνδὴ λόγος ἡµῖν ἐπιχυ-
θείς, ὡς οὔτε νόµους δεῖ προσαγο-
ρεύειν αὐτὰ οὔτε ἄρρητα ἐᾶν, εἴρη-
ται καλῶς· δεσµοὶ γὰρ οὗτοι πάσης 
εἰσὶν πολιτείας, µεταξὺ πάντων ὄ-
ντες τῶν ἐν γράµµασιν τεθέντων τε 
καὶ κειµένων καὶ τῶν ἔτι θησοµένων, 
ἀτεχνῶς οἷον πάτρια καὶ παντάπα-
σιν ἀρχαῖα νόµιµα, ἃ καλῶς µὲν 
τεθέντα καὶ ἐθισθέντα πάσῃ σωτηρίᾳ 
περικαλύψαντα ἔχει τοὺς τότε γρα-
φέντας νόµους, ἂν δ' ἐκτὸς τοῦ κα-
λοῦ βαίνῃ πληµµελῶς, οἷον τεκτόνων 
ἐν οἰκοδοµήµασιν ἐρείσµατα ἐκ 
µέσου ὑπορρέοντα, συµπίπτειν εἰς 
ταὐτὸν ποιεῖ τὰ σύµπαντα, κεῖσθαί 
τε ἄλλα ὑφ' ἑτέρων, αὐτά τε καὶ τὰ 
καλῶς ὕστερον ἐποικοδοµηθέντα, 
τῶν ἀρχαίων ὑποπεσόντων. ἃ δὴ 
διανοουµένους ἡµᾶς, ὦ Κλεινία, σοὶ 
δ ὴ όλ ὴ ὖ ά

ΑΘ.: ΄Ολα όσα συζητάµε αυτή τη στιγµή 

είναι αυτό που ο κόσµος ονοµάζει 

άγραφους νόµους, που δεν είναι τίποτα 

περισσότερο από τους πατροπαράδοτους 

νόµους µας. Επιπλέον, το συµπέρασµα 

στο οποίο καταλήξαµε πριν από λίγο, 

ήταν σωστό· αν και δεν πρέπει να τα 

ονοµάζουµε νόµους, δεν είναι δυνατό να 

µη τα αναφέρουµε καθόλου. Αποτελούν 

τους συνδετικούς κρίκους ολόκληρου του 

κοινωνικού πλαισίου, οι οποίοι ενώνουν 

τους υπάρχοντες γραπτούς νόµους µε 

όσους πρόκειται να γίνουν στο µέλλον. 

Ενεργούν όπως τα προγονικά έθιµα που 

ξεκινούν από πανάρχαιες εποχές κι είναι 

τόσο σωστά θεσµοθετηµένοι που, αν 

εφαρµοστούν ορθά, θα προστατέψουν 

και θα προφυλάξουν µε τον καλύτερο 

τρόπο τους υπάρχοντες νόµους. Αν όµως 

ξεφύγουν από το σωστό δρόµο, θα 

µοιάζουν µε τα εσωτερικά 

υποστηρίγµατα των οικοδοµών που 

πέφτουν και παρασύρουν µαζί τους όλα 

τα άλλα υποστηρίγµατα, µε αποτέλεσµα 

να καταρρεύσει το κτίριο όσο καλά κι αν 

είναι χτισµένο - µόνο και µόνο γιατί 

υποχώρησε η βάση του. Βλέπεις λοιπόν, 

Κλεινία, ότι πρέπει να δυναµώσουµε την 
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δεῖ τὴν πόλιν καινὴν οὖσαν πάντῃ 
συνδεῖν, µήτε µέγα σµικρὸν παραλι-
πόντας εἰς δύναµιν ὅσα νόµους ἢ ἔθη 
τις ἢ ἐπιτηδεύµατα καλεῖ· πᾶσι γὰρ 
τοῖς τοιούτοις πόλις  συνδεῖται, ἄνευ 
δὲ ἀλλήλων ἑκάτερα τούτων οὐκ 
ἔστιν µόνιµα, ὥστε οὐ χρὴ θαυµάζειν 
ἐὰν ἡµῖν πολλὰ ἄµα καὶ σµικρὰ δο-
κούντων εἶναι νόµιµα ἢ καὶ ἐθί-
σµατα ἐπιρρέοντα µακροτέρους ποιῇ 
τοὺς νόµους.   

πόλη σου από όλες τις πλευρές όσο είναι 

ακόµα νέα, χωρίς να παραλείψουµε 

τίποτα, µικρό ή µεγάλο, απ� όσα 

περιέχουν οι νόµοι, οι συνήθειες και τα 

έθιµα. Με αυτά η πόλη γίνεται ισχυρή και 

η σταθερότητά της εξαρτάται από τη 

σχέση που υπάρχει µεταξύ τους. ∆εν 

πρέπει εποµένως να παραξενευτούµε αν 

δούµε πολλές ασήµαντες συνήθειες ή 

έθιµα να έχουν κατακλύσει τη νοµοθεσία 

µας και να την κάνουν να φαίνεται 

απέραντη.  
 

Πλάτωνος Νόµοι, 793b-d (µετάφραση: Γ. Κουσουνέλος) 

 

 

3.  Ο σεβασµός των άγραφων νόµων στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ. 

ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια προσοµιλοῦ-
ντες τὰ δηµόσια διὰ δέος µάλιστα οὐ 
παρανοµοῦµεν, τῶν αἰεὶ ἐν ἀρχῇ 
ὄντων ἀκροάσει καὶ τῶν νόµων, καὶ 
µάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ' ὠφελίᾳ 
τῶν ἀδικουµένων κεῖνται καὶ ὅσοι 
ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην ὁµολογου-
µένην φέρουσιν.  

Και ενώ στην ιδιωτική µας ζωή περνούµε 

απείραχτα µεταξύ µας, σαν πολίτες είναι 

πιο πολύ από εσωτερικό σεβασµό που δεν 

παρανοµούµε, στους άρχοντές µας κάθε 

φορά πειθαρχικοί και στους νόµους, και 

µάλιστα σε όσους από αυτούς έχουν γίνει 

για να βοηθούν τους αδικηµένους, και σε 

όσους, και άγραφοι που είναι, όµως 

φέρνουν ντροπή οµολογηµένη.  
 

Ο Περικλής στον Ἐπιτάφιο, Θουκ. ΙΙ, 37 (µετάφραση: Ι. Θ. Κακριδής) 

 

 

4.  ΄Αγραφο δίκαιο και τυραννία 

ΧΟΡΟΣ: Άµποτε να �ναι πάντα µοίρα µου 

νάχω την άγια Ευλάβεια σύντροφο 

σ� όλα τα λόγια κι έργα,  

που �ναι θεµελιωµένα πάνω στους πανύψηλους 

τους νόµους - νόµους γεννηµένους 

µες στον αιθέρα τοὐρανού 

κι έχουν τον Όλυµπο µόνο πατέρα,  
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ουδέ η θνητή του ανθρώπου η φύση εγέννησε 

κι ουδέποτε η αλησµονιά θ� αποκοιµίση.  

Θεός µεγάλος είναι µες σ� αυτούς, 

που γερατειά ποτέ δε θα γνωρίση.  
 

 Η έπαρση τον γεννάει τον τύραννο, 

η έπαρση, που αν µάταια παραφορτωθή 

µε πολλά που θε να �ναι 

παράκαιρα κι ασύφερτα, σα θενά φτάση πια 

στην πιο ψηλή κορφή, θα πέση 

µες στον ορθόγκρεµνο όλεθρο 

απ� όπου δεν τον ωφελεί το πόδι νάβγη.  

Μα κάθε αγώνα για της χώρας το καλό 

το Θεό παρακαλώ ποτέ µην καταλύση,  

κι εγώ ποτέ µου του Θεού 

την προστασία δε θέλω παρατήση.  
 

 Μ� αν ένας µε τα χέρια ή µε τη γλώσσα του 

το παραπαίρνη επάνω του, χωρίς 

τη ∆ίκη να φοβάται, ουδέ τιµά 

των θεών τις έδρες, 

µοίρα κακιά ας τον βρη για την κακότυχη 

την ξυπασιά του.  

Σοφοκλέους Οἰδίπους Τύραννος, στ. 863-888 (µετάφραση: Ι. Γρυπάρης) 
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ΙV.  Μαθήµατα δηµοκρατίας 

1.  Ο Σοφοκλής στον Οἰδίποδα ἐπὶ Κολωνῷ 

[Ο Οιδίπους έχει καταφύγει ικέτης στην Αθήνα συνοδευόµενος από τις 
δυο κόρες του. Ο Κρέων θέλει να τον οδηγήσει βίαια στη Θήβα και ως 
µέσο πίεσης χρησιµοποιεί την απαγωγή των θυγατέρων του. Τότε φθάνει ο 
Θησέας, ο οποίος προστατεύει τον γέροντα ικέτη].  

ΘΗΣΕΥΣ: ∆εν τρέχει ευτύς, κι όσο πιο γρήγορα, ένας 

από τους ακολούθους µου, να πάη 

σε κείνους τους βωµούς και να βιάση 

όλο το λαό, πεζούς κι αλογολάτες,  

νἀφήσουν τις θυσίες και να χυθούνε 

στα τέσσερα, ακριβώς εκεί που σµίγουν 

σ� έναν οι δυο πεζόδροµοι, µην τύχη  

κι οι κόρες προσπεράσουνε και γίνω 

περίγελο στον ξένο αυτό, αν θα µἔχαν 

νικήση µε τη δύναµη; Πετάξου 

κι όπως πρόσταξα, ευτύς. Όσο για τούτον,  

αν άφηνα να µ� έπαιρνε ο θυµός µου 

που του άξιζε, δε θἄβγαινε ποτέ του 

γερός από τα χέρια µου· µα τώρα 

µε τους νόµους που µπήκ� εδώ να φέρη,  

µ� αυτούς κι όχι άλλους θα κριθή κι ο ίδιος.  

Λοιπόν, µη φανταστής ποτέ πως θἄβγης 

απ� τη χώρα µου αυτή, αν πρώτα εκείνες  

εδώ, µπροστά στα µάτια µου, δε φέρης 

να τις αφήσης· γιατί φέρθηκες  

όπως δεν ήταν άξιο ούτε για σένα 

ούτε γι� αυτούς που σε γεννούσαν, ούτε  

για την πατρίδα σου, που ενώ ήρθες µέσα  

σε πόλη που όλο µε το δίκιο πάει  

και τίποτε δεν κάνει έξω απ� το νόµο,  

εσύ αψηφόντας όσα εδώ έχουν κύρος,  

ρίχνεσαι µέσα, αρπάς ό,τι σ� αρέση  

και το κάνεις δικό σου µε τη βία.  
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Θα φαντάστηκες, φαίνεται, πως έρµη  

από άντρες είναι η πόλη, ή καµιά σκλάβα,  

και µένα για ένα τίποτα· αν και η Θήβα  

κακό δε θα σἀνάθρεψε, γιατί  

δεν αγαπά να θρέφη άδικους άντρες,  

ούτε θα σε παινούσε αν ήθε µάθη  

πως ληστεύεις εµένα και τα θεία,  

όταν άθλιους αρπάς µε βία ικέτες.  

Όµως εγώ ποτέ µου, αν ήθελα έµπη  

στη χώρα σου, κι ας είχα όλα τα δίκια,  

δε θἄρπαζα, δε θἄπαιρνα κανένα  

χωρίς την άδεια του άρχοντα, όποιος νάταν,  

της χώρας, µα θα γνώριζα πώς πρέπει  

να φέρνεται ένας ξένος στους πολίτες.  

Μα εσύ ντροπιάζεις ο ίδιος τη δική σου  

την πόλη, που δεν τἄξιζε κι ο χρόνος,  

που απάνω σου πληθαίνει, δε σε κάνει  

γέροντα µόνο, µα και δίχως κρίση.  

Σοφοκλέους Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ, στ. 897-931 (µετάφραση: Ι. Γρυπάρης) 
 

 

2.  Ο Ευριπίδης στις Ἱκέτιδες 

Ο ΘΗΒΑΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 

Ποιος είν� εδώ της χώρας ο µονάρχης;  

Σε ποιον να πω το µήνυµα του Κρέοντα, 

που αυτός τη χώρα κυβερνά του Κάδµου 

από την ώρα που έξω εκεί στο κάστρο 

ο Ετεοκλής το εφτάπυλο εσκοτώθη 

από τον αδερφό του Πολυνείκη;  

ΘΗΣΕΥΣ: Και πρώτα πρώτα, ξένε, άρχισες λάθος 

το λόγο σου, αν ζητάς εδώ µονάρχη· 

ελεύθερη είναι η πόλη µας, δεν είναι  

στο χέρι ενός· ο λαός, κυρίαρχος, δίνει 

την αρχή σε πολίτες για ένα χρόνο· 
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προνόµιο δεν υπάρχει για τον πλούσιο· 

δικαιώµατα έχει τα ίδια και ο φτωχός.  

ΚΗΡΥΚΑΣ:  Ο λόγος σου ζαριά, που εµένα δίνει  

την πρωτιά· γιατί η πόλη που µε στέλνει 

έχει έναν άντρα αφέντη, όχι τον όχλο· 

δεν την αποκοιµίζει αυτή κανένας 

µε λόγια, κι έτσι για δικό του κέρδος 

να τη γυρνά µια δώθε και µια κείθε· 

την καλοπιάνει τούτος, τη γλυκαίνει 

για µια στιγµή, και βλάβη ύστερα φέρνει, 

µα µε καινούριες ζαβολιές σκεπάζει 

το πρώτο του λάθος και ξεφεύγει.  

Πώς δα ο λαός, που ορθή δεν έχει κρίση,  

ορθά µπορεί να κυβερνά την πόλη;  

∆ίνει ο καιρός τη µάθηση, όχι η βιάση.  

Κι αν µόρφωση έχει ένας φτωχός ξωµάχος,  

πώς να κοιτάζει τα κοινά, που η έγνοια 

της βαριάς του δουλειάς δεν τον αφήνει;  

Πικρό για τους αρχόντους, όταν ένας 

φτωχός, που πρώτα τίποτα δεν ήταν,  

τυλίξει το λαό µε ρητορείες 

και πάρει αυτός την εξουσία στα χέρια.  

ΘΗΣΕΥΣ: Νόστιµος κράχτης και στη λίµα ατσίδας.  

Εσύ άνοιξες τη µάχη αυτή µε λόγια· 

το µέρος σου είπες, άκουσε κι εµένα.  

Απ� το µονάρχη πιο βαριά δεν είναι 

συµφορά σε µια πόλη. Τέτοιο κράτος,  

πρώτα, δεν έχει νόµους ίσους για όλους· 

ένας κρατά στο χέρι του το νόµο 

κι αφέντης είναι· ισότητα καµία.  

Ενώ γραµµένοι νόµοι όταν υπάρχουν,  

δικαιώµατα ίσα έχουν φτωχοί και πλούσιοι.  

Μπορεί ο φτωχός τον πλούσιο, αν τον προσβάλει, 

να του απαντήσει µε τον ίδιον τρόπο·  

τρανούς νικά ο µικρός αν έχει δίκιο.  
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Τη λευτεριά ένας λόγος φανερώνει:  

«Ποιος για την πόλη ωφέλιµη έχει γνώµη 

και θέλει να τη φέρει εδώ στη µέση;» 

Και λεύτερα ο καθείς µιλά ή σωπαίνει.  

Ποια ισότητα είν� ανώτερη από τούτη;  

Κι όπου ο λαός ο κύριος είναι, βλέπει 

µε χαρά του ν� ακµάζουν παλικάρια· 

µα ο βασιλιάς µισεί ένα τέτοιο πράµα,  

κι όπου έξυπνος κι αντρείος, τον ξεπαστρεύει,  

γιατί τρέµει το θρόνο του µη χάσει.  

Ευριπίδου Ἱκέτιδες, στ. 399-446 (µετάφραση: Θρ. Σταύρου) 
 

 



 

 228

V.  Η δύναµη του Έρωτα 

1.  O ΄Ερωτας γενναιότερος από το Θεό ΄Αρη  
 

καὶ µὴν εἴς γε ἀνδρείαν Ἔρωτι οὐδὲ 
Ἄρης ἀνθίσταται, οὐ γὰρ ἔχει Ἔρω-
τα Ἄρης, ἀλλ' Ἔρως Ἄρη - Ἀφροδί-
της, ὡς λόγος· κρείττων δὲ ὁ ἔχων 
τοῦ ἐχοµένου τοῦ δ' ἀνδρειοτάτου 
τῶν ἄλλων κρατῶν πάντων ἂν ἀν-
δρειότατος εἴη.  

Και πάλιν εις την γενναιότητα µε τον 

Έρωτα κι ο Άρης δεν µετριέται, αφού δεν 

κατέχει τον Έρωτα ο Άρης, αλλά τον 
Άρην ο Έρως - της Αφροδίτης, καθώς 

λέγουν. ∆υνατότερος δε είναι του 

κατεχοµένου ο κατέχων. Αφού λοιπόν 
νικά από τους άλλους τον γενναιότερον, 

γενναιότερος απ� όλους πρέπει να είναι.  
 

Πλάτωνος Συµπόσιον, 196d (µετάφραση: Ι. Συκουτρής) 

 

2.  O ΄Ερωτας κυβερνά θεούς και ανθρώπους 

Ἔρωτι µέν νυν ὅστις ἀντανίσταται 
πύκτης ὅπως ἐς χείρας, οὐ καλῶς φρονεῖ.  

οὗτος γὰρ ἄρχει καὶ θεῶν ὅπως θέλει, 

κἀµοῦ γε·  πῶς δ' οὐ χἁτέρας οἵας γ' ἐµοῦ;  

Στον έρωτα όποιος θέλει, σαν πυγµάχος, 

να του σταθή αντικρύ, δε θάχη γνώση· 

γιατ� αυτός κυβερνά, όπως του αρέσει,  

και τους θεούς και µένα και γιατί όχι 

κι όποιαν άλλη γυναίκα σαν κι εµένα 

���������������������������       ���������������������������� 
µέγα τι σθένος ἁ Κύπρις ἐκφέρεται 
νίκας ἀεί.  
καὶ τὰ µὲν θεῶν 
παρέβαν, καὶ ὅπως Κρονίδαν ἀπάτασεν 
οὐ λέγω, 
οὐδὲ τὸν ἔννυχον Ἅιδαν, 
ἢ Ποσειδάωνα τινάκτορα γαίας· 

Αφάνταστ' είναι της νίκης η δύναµη 
που φανερώνει 
πάντα η Αφροδίτη.  
Αφήνω τους θεούς 

και πώς πλάνεψε 

τον Κρονίδη δε λέγω 
ουδέ τον Άδη το θεοσκότεινο 
ή Ποσειδώνα, της γης τον τινάχτορα.  

 

Σοφοκλέους Τραχίνιαι, στ. 441-444 και 497-502 (µετάφραση: Ι. Γρυπάρης)  
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3.  Η περισσή δύναµη της  Κύπριδας 
 

α) ἔρωτες ὑπὲρ µὲν ἄγαν 

ἐλθόντες οὐκ εὐδοξίαν 

οὐδ' ἀρετὰν παρέδωκαν 

ἀνδράσιν· εἰ δ' ἅλις ἔλθοι 

Κύπρις, οὐκ ἄλλα θεὸς εὔχαρις οὕτως. 

µήποτ', ὦ δέσποιν' ἐπ' ἐµοὶ χρυσέων τόξεων εφείης   

ἱµέρῳ χρίσασ' ἄφυκτον οἰστόν.  

Έρωτα εσύ, µε  
περισσή όταν λαβώνεις δύναµη 
µηδ' όνοµα καλό από σε  
µηδ' αρετή µπορεί να βγει 
µα µετρηµέν' αν πορευτεί 
η Κύπριδα, άλλη σαν κι αυτή 
θεά δεν έχει νοστιµιά.  
Ω, ∆έσποινά µου, απάνω µου 
µε το χρυσό δοξάρι σου µη  
ρίξεις την αφεύγατη σαγίτα 
πούχει την αιχµή 
βαµµένη στην αποθυµιά.  

Ευριπίδου Μήδεια, στ. 627-633 (µετάφραση: Π. Πρεβελάκης) 
 

β)  Ὦ παῖδες, ἥ τοι Κύπρις οὐ Κύπρις µόνον, 

ἀλλ' ἐστὶ πάντων ὀνοµάτων ἐπώνυµος.  

Ἔστιν µὲν Ἅιδης, ἔστι δ' ἄφθιτος βία,  

ἔστιν δὲ λύσσα µαινάς, ἔστι δ' ἵµερος  

ἄκρατος, ἔστ' οἰµωγµός. Ἐν κείνῃ τὸ πᾶν, 

σπουδαῖον, ἡσυχαῖον, ἐς βίαν ἄγον.  

Ἐντήκεται γὰρ πλευµόνων ὅσοις ἔνι 

ψυχή· τίς οὔτι τῆσδε τῆς θεοῦ βορός;  

Εἰσέρχεται µὲν ἰχθύων πλωτῷ γένει,  

ἔνεστι δ' ἐν χέρσου τετρασκελεῖ γονῇ,  

νωµᾷ δ' ἐν οἰωνοῖσι τοὐκείνης πτέρον,  

ἐν θηρσίν, ἐν βροτοῖσιν, ἐν θεοῖς ἄνω.  

Τίν' οὐ παλαίουσ' ἐς τρὶς ἐκβάλλει θεῶν· 

Εἴ µοι θέµις -θέµις δὲ τἀληθῆ λέγειν-  

∆ιὸς τυραννεῖ πλευµόνων ἄνευ δορός, 

ἄνευ σιδήρου·  πάντα τοι συντέµνεται 

Κύπρις τὰ θνητῶν καὶ θεῶν βουλεύµατα.  

Παιδιά, η Κύπριδα δεν λέγεται έτσι 
µόνο,  

αλλά της ταιριάζουν όλα τα ονόµατα.  
Θάνατος είναι αυτή και βία ανίκητη, 
είναι τρέλα µανική, πόθος ατόφιος 
κι οδυρµός. Μέσα της κλείνει καθετί,  
ό,τι καλό και ήσυχο, µα κι ό,τι στη βία 
καταλήγει.  

Αλήθεια, κυλάει αυτή στο αίµα όλων 
των πλασµάτων 

που �χουν ψυχή· ποιος τάχα δεν έγινε 
(κάποτε) βορά αυτής της θεάς;  

Κυριεύει το γένος των ψαριών που 
ζουν µες στο νερό,  

βρίσκεται στη γενιά των τετράποδων 
της στεριάς,  

και το δικό της πέταγµα κυβερνά τα 
φτερωτά,  

τ� άγρια θηρία, τους ανθρώπους και 
τους αθάνατους ψηλά.  

Ποιον θεό δεν κερδίζει αυτή στην 
πάλη;  

Αν είναι αυτό σωστό - και το σωστό 
είναι να λέει κανείς την αλήθεια - 

Του ίδιου του ∆ία διαφεντεύει αυτή 
τα στήθη δίχως δόρυ και σίδερο.  

Στην Κύπριδα µπροστά φαίνονται 
ασήµαντες θεών κι ανθρώπων 
αποφάσεις.  

Σοφοκλέους Fragm. 941 Radt = 855 Nauck = 941 Pearson  
(µετάφραση: Γ. Αθ. Πανούσης) 
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4.  ΄Υµνος στον ΄Ερωτα 
 

Ἔρως, Ἔρως, ὃ κατ' ὀµµάτων 
στάζεις πόθον, εἰσάγων γλυκεῖαν 
ψυχᾷ χάριν οὓς ἐπιστρατεύση,  
µή µοί ποτε σὺν κακῷ φανείης 
µηδ' ἄρρυθµος ἔλθοις.  
Οὔτε γὰρ πυρὸς οὔτ'  
ἄστρων ὑπέρτερον βέλος,  
οἷον τὸ τᾶς Ἀφροδίτας 
ἵησιν ἐκ χερῶν 
Ἔρως ὁ ∆ιὸς παῖς. 
 

Ἄλλως ἄλλως παρά τ' Ἀλφεῷ 
Φοίβου τ' ἐπὶ Πυθίοις τεράµνοις 
βούταν φόνον Ἑλλὰς αἷ' ἀέξει· 
Ἔρωτα δὲ τὸν τύραννον ἀνδρῶν, 
τὸν τᾶς Ἀφροδίτας 
φιλτάτων θαλάµων  
κλῃδοῦχον, οὐ σεβίζοµεν,  
πέρθοντα καὶ διὰ πάσας 
ἰόντα συµφορᾶς  
θνατοῖς, ὅταν ἔλθῃ.  
 

Τὰν µὲν Οἰχαλίᾳ 
πῶλον, ἄζυγα λέκτρων 
ἄνανδρον τὸ πρὶν καὶ ἄνυµφον, οἴκων 
ζεύξασ' ἀπ' Εὐρυσίων, δροµάδα 
Ναΐδ' ὅπως τε Βάκχαν,  
σὺν αἵµατι, σὺν καπνῷ 
φονίοις θ' ὑµεναίοις,  
Ἀλκµήνας τόκῳ Κύπρις ἐξέδωκεν· 
ὦ τλάµων ὑµεναίων 
 

Ὦ Θήβας ἱερὸν 
τεῖχος, ὦ στόµα ∆ίρκας,  

Έρωτα, ΄Ερωτα, που στάζεις 

απ' τα µάτια τις λαχτάρες,  

κι όσους κυνηγήσης, µπάζεις 

στην ψυχή τους γλυκές χάρες,  

για κακό µη 'ρθης ποτέ σου,  

µηδ' αβάσταγος σε µένα.  

Γιατί µήτε αστροπελέκι,  

µήτε της φωτιάς η πύρα  

σαν τα βέλη καιν της Κύπρης,  

που απ' τα χέρια ρίχνει γύρα  

ο ΄Ερωτας, του ∆ία η γέννα.  

 

Μάταια στου Πυθία τα σπίτια,  

µάταια στ' Αλφειού το ρέµα 

της Ελλάδας κάθε χώρα 

των θυσιών αυξαίνει το αίµα· 

µα τον έρωτα, του ανθρώπου 

την τυράννια τη µεγάλη,  

πούν'των ποθητών της Κύπρης 

παλατιών ο κλειδοκράτης,  

δεν τιµούµε, ενώ την πλάση 

διαγουµίζει και σκορπά της 

κάθε βάσανο, ως προβάλη.  

 

Στην Οιχαλία την άζευτη παρθένα  

σε κρεβάτι / 

κι ανύπαντρη ως τη µέρα εκείνη 

κι άµαθη απ'άντρα, ωσά Νεράϊδα  

ή Βάκχη ωσάν τρεχάτη / 

απ' τα σπίτια του Ευρύτου ξεµακρύνει 

και µεσ' αιµάτων και καπνών τουφάνι,  

µε γάµο η Αφροδίτη φονικό 

στης Αλκµήνης παράδωσε το γιο.  

Ω δύστυχη, τι γάµους έχεις κάνει! 

 

Της Θήβας κάστρο εσύ ιερό,  

κ' εσύ της ∆ίρκης στόµα, /  

µπορεί να γίνετε µαρτύροι 
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συνείποιτ' ἂν ἁ Κύπρις οἷος ἔρπει.  
Βροντᾷ γὰρ ἀµφιπύρῳ τοκάδα 
∆ιογόνοιο Βάκχου 
νυµφευσαµέναν πότµῳ 
φονίῳ κατέκνασεν.  
∆εινὰ γὰρ πάντ' ἐπιπνεῖν, µέλισσα δ'  
οἷά τις πεπόταται.   
 

............................................................................. 
 

Σὺ τὰν θεῶν ἄκαµπτον φρένα  
καὶ βροτῶν /  
ἄγεις, Κύπρι σὺν δ'  
ὁ ποικιλόπτερος ἀµφιβαλὼν 
ὠκυτάτῳ πτερῷ 
Ποτᾶται δ' ἐπὶ γαῖαν εὐάχητόν θ'  
ἁλµυρὸν ἐπὶ πόντον.  
Φλέγει δ', ᾧ µαινοµένᾳ κραδίᾳ 
πανὸς ἐφορµάσῃ 
χρυσοφαής, φύσιν 
ὀρεσκόων σκυλάκων 
πελανίων θ' ὅσα τε γᾶ τρέφει,  
τὰν Ἅλιος αἰθόµενος δέρκεται, 
ἄνδρας τε· συµπάντων δὲ 
βασιληίδα τιµάν, Κύπρι,  
τῶνδε µόνα κρατύνεις.  

πώς προχωράει η Κύπριδα.  

Και τη γεννήτρα ακόµα / 

του ∆ιόνυσου µε κεραυνό όλο πύρη  

την πάντρεψε και µε χαµό θανάτου 

την έλιωσε. Γιατί είναι φοβερή 

σ' όλα να πνέη σαν άνεµος µ' ορµή 

κι ως µέλισσα πετάει απάνου κάτου.  
 

.................................................................................... 

 

Τη γνώµη εσύ την άσειστη θεών  

κι ανθρώπων ό,τι θες / 
την κάνεις, Κύπρη, και µαζί σου,  

αφού περιδιπλώσει την µε τις φτερούγες 

τις γοργές, / 
το πλουµιστόφτερο παιδί σου.  

Πάνω απ' του πόντου του βοερού την 

άλµη, πάνω / απ' τη στεριά /  

πετά· και σ' οποιανού κολλήση 
ο χρυσοφώτιστος πυρσός, του καίει  

την ξέτρελη καρδιά. /  

Και καίει των αγριµιών τη φύση 
του πελάγου είτε του βουνού, κι όσα  

η γη θρέφει κ' η φωτιά /  

του ήλιου κυττά, και τους ανθρώπους.  
Και µόνη εσύ πά σ' όλα τούτα, ω Κύπρη, 

τη βασι- / λικιά /  

τιµή κρατάς σ' όλους τους τόπους.  

 

Ευριπίδου Ἱππόλυτος, στ. 524-564 και 1268-1282 (µετάφραση: Κ. Κόντος) 
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VI.  Ο αδελφός είναι αναντικατάστατος 

1.  H Γυναίκα του Ινταφρένη στον Ηρόδοτο 
 

118.  Ο Ινταφρένης τώρα, ένας από τους επτά άνδρες που είχαν επαναστατήσει 

κατά του Μάγου, ευθύς µετά την επανάσταση τα πράγµατα το έφεραν να 

θανατωθεί επειδή έκανε πράξη προσβλητική, την ακόλουθη: θέλησε να µπει 

στα ανάκτορα για να κουβεντιάσει µε τον βασιλιά· και πράγµατι έτσι ήταν ο 

νόµος: αυτοί που είχαν κάνει την επανάσταση κατά του Μάγου να µπορούν 

να βλέπουν τον βασιλιά χωρίς να αναγγέλλονται, εκτός αν ο βασιλιάς 

τύχαινε να σµίγει εκείνη την ώρα µε γυναίκα. Ο Ινταφρένης, λοιπόν, 

επικαλούµενος το δικαίωµά του να µην τον αναγγέλλει κανένας, αφού ήταν 

ένας από τους επτά, ήθελε να µπει· αλλά ο φρουρός της πύλης και ο 

αγγελιαφόρος δεν τον άφηναν λέγοντάς του ότι ο βασιλιάς ήταν µε γυναίκα. 

Ο Ινταφρένης, πάλι, νοµίζοντας ότι του λένε ψέµατα, κάνει το εξής: τραβάει 

το σπαθί του, τους κόβει αυτιά και µύτη, τα κάνει αρµαθιά στο χαλινάρι του 

αλόγου του, τους τα δένει γύρω στον λαιµό και τους ξαποστέλνει.  

119.  Αυτοί πάνε και δείχνουν στον βασιλιά τι έπαθαν, και του λένε την αιτία. Ο 

∆αρείος πάλι, ανησυχώντας µήπως οι έξη είχαν κάνει τη δουλειά 

συνεννοηµένοι µεταξύ τους, στέλνει και τους καλεί έναν έναν για να τους 

βολιδοσκοπήσει αν επιδοκιµάζουν αυτό που είχε γίνει. Και όταν βεβαιώθηκε 

πως ο Ινταφρένης δεν είχε ενεργήσει σε συνεννόηση µε τους άλλους, ο 

∆αρείος συνέλαβε τον ίδιο, τους γιους του και όλους τους συγγενείς του, 

γιατί είχε πολλές υποψίες ότι ο Ινταφρένης µαζί µε τους συγγενείς του 

συνωµοτούσαν για να κάνουν επανάσταση εναντίον του, και αφού τους 

συνέλαβε, τους έβαλε στη φυλακή για να τους θανατώσει. Η γυναίκα του 

Ινταφρένη τώρα πήγαινε συχνά στην πόρτα του βασιλιά και έκλαιγε και 

οδυρόταν, και επαναλαµβάνοντάς το αυτό συνέχεια έκανε το ∆αρείο να τη 

λυπηθεί και να της στείλει αγγελιαφόρο και να της πει τα εξής: «Γυναίκα, ο 

βασιλιάς ∆αρείος σου δίνει το δικαίωµα να σώσεις έναν από τους 

φυλακισµένους συγγενείς σου, όποιον απ� όλους θέλεις». Εκείνη σκέφτηκε 

λίγο και απάντησε ως εξής: «Αν πράγµατι ο βασιλιάς µου χαρίζει τη ζωή 

ενός, τότε απ� όλους διαλέγω τον αδελφό µου». Το άκουσε αυτό ο ∆αρείος, 

απόρησε µε τα λόγια της και της έστειλε αγγελιαφόρο και της είπε: «Γυναίκα, 

σε ρωτάει ο βασιλιάς πώς σκέφτηκες να εγκαταλείψεις άνδρα και παιδιά, και 

να διαλέξεις να σωθεί ο αδελφός σου, που σου είναι και πιο ξένος απ� όσο τα 

παιδιά σου και λιγότερο αγαπητός απ� όσο ο άνδρας σου;» Τότε εκείνη 
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απάντησε µε τούτα τα λόγια: «Βασιλιά µου, άνδρα θα βρω άλλον, αν θέλει ο 

θεός, και παιδιά θα κάνω άλλα, αν χάσω τούτα· µια όµως που ο πατέρας και 

η µητέρα µου δεν ζουν πια, άλλον αδελφό δεν γίνεται να κάνω. Έτσι 

σκέφτηκα, και είπα ό,τι είπα». Του ∆αρείου λοιπόν του φάνηκαν σωστά τα 

λόγια της γυναίκας και της χάρισε και εκείνον που είχε ζητήσει αλλά και τον 

µεγαλύτερον από τους γιους της, επειδή τη συµπάθησε, ενώ όλους τους 

άλλους τους σκότωσε. Με τον τρόπο που είπα λοιπόν χάθηκε γρήγορα ένας 

από τους επτά.  
 

Ηροδότου Ἱστορίαι, ΙΙΙ, 118-119 (µετάφραση: Λ. Ζενάκου) 

 

2.  Ο µύθος του Μελεάγρου 
 

Βλ. Οµήρου Ιλιάδα, Ι, 527-599 

 

3.  Το µικρό βλαχόπουλο 
 

Πήραν του Κώστα τα παιδιά, του Γιάννη τη γυναίκα,  

και του µικρού βλαχόπουλου πήραν την αδερφή του.  

Ο Κώστας κάνει άλλα παιδιά, κι ο Γιάννης άλλη παίρνει,  

µόν' το µικρό Βλαχόπουλο άλλη αδερφή δεν κάνει.  

(απόσπασµα) 

Από το Homeric Researches, by Johannes Th. Kakridis, Lund 1949, σσ. 152-164 

 

4.  Του γιοφυριού της ΄Αρτας 
 

Βλ. Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Γυµνασίου, ΟΕ∆Β, Αθήνα 1999, σ. 10. 
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VII.  Σύγκρουση εγκόσµιας εξουσίας και υπερκόσµιας δύναµης 
 

ὦ πλοῦτε καὶ τυραννὶ καὶ τέχνη τέχνης 

ὑπερφέρουσα τῷ πολυζήλῳ βίῳ,  

ὅσος παρ' ὑµῖν ὁ φθόνος φυλάσσεται, 

εἰ τῆσδέ γ' ἀρχῆς οὕνεχ', ἣν ἐµοὶ πόλις 

δωρητόν, οὐκ αἰτητόν, εἰσεχείρισεν,  

ταύτης Κρέων ὁ πιστός, οὑξ ἀρχῆς φίλος, 

λάθρᾳ µ' ὑπελθὼν ἐκβαλεῖν ἱµείρεται, 

ὑφεὶς µάγον τοιόνδε µηχανορράφον,  

δόλιον ἀγύρτην, ὅστις ἐν τοῖς κέρδεσιν 

µόνοn δέδορκε, τὴν τέχνην δ' ἔφυ τυφλός.  

ἐπεὶ φέρ' εἰπέ, ποῦ σὺ µάντις εἶ σαφής; 

πῶς οὐχ, ὅθ' ἡ ραψῳδὸς ἐνθάδ' ἦν κύων, 

ηὔδας τι τοῖσδ' ἀστοῖσιν ἐκλυτήριον; 

καίτοι τό γ' αἴνιγµ' οὐχὶ τοὐπιόντος ἦν 

ἀνδρὸς διειπεῖν, ἀλλὰ µαντείας ἔδει· 

ἣν οὔτ' ἀπ' οἰωνῶν σὺ προυφάνης ἔχων 

οὔτ' ἐκ θεῶν του γνωτόν· ἀλλ' ἐγὼ µολών,  

ὁ µηδὲν εἰδὼς Οἰδίπους, ἔπαυσά νιν,  

γνώµῃ κυρήσας οὐδ' ἀπ' οἰωνῶν µαθών· 

ὃν δὴ σὺ πειρᾷς ἐκβαλεῖν, δοκῶν θρόνοις 

παραστατήσειν τοῖς Κρεοντείοις πέλας. 

κλαίων δοκεῖς µοι καὶ σὺ χὡ συνθεὶς τάδε 

ἀγηλατήσειν· εἰ δὲ µὴ 'δόκεις γέρων 

εἶναι, παθὼν ἔγνως ἂν οἷά περ φρονεῖς. 

Ω πλούτε και εξουσία και τέχνη απ' όλες 

ανώτερη τις τέχνες, πόσος φθόνος  

στην πολυζήλευτη ζωή σας φυλάει,  

αν για τη βασιλεία αυτή, που η χώρα 

µου δώρησε χωρίς να τη ζητήσω,  

ο Κρέοντας ο πιστός, ο εξ αρχής φίλος,  

ζητά κρυφογλιστρώντας από κάτω 

να µε βγάλη απ' αυτήν, κρυµµένος πίσω 

από τέτοιον µηχανορράφο µάγο,  

αγύρτη δολερό, που βλέπει µόνο 

στο κέρδος, µα τυφλός στην τέχνη του είναι.  

Γιατ' έλα πε µου, πού µου φάνηκες 

µάντης γνήσιος εσύ; πώς όταν ήταν  

η Σκύλα εδώ η χρησµοτραγουδίστρα,  

δεν έλεες τότε τίποτε να σώσης  

την πόλη αυτή, αφού ήταν το αίνιγµά της 

όχι του καθενός να το εξηγήση,  

αλλά µαντεία χρειάζουνταν, όπου όµως 

δε φάνηκες εσύ να την κατέχης 

ούτ' απ' τους θεούς, ούτ' απ' τους οιωνούς σου; 

Κι ήρθα εγώ, εγώ ο ανίδεος ο Οιδίπους,  

και την αποστοµώνω βρίσκοντάς το 

µε το νου κι όχι από οιωνούς να µάθω.  

Κι αυτόν εσύ ζητάς τώρα να βγάλης 

απ' την αρχή, µε την ιδέα πως θάσαι 

στου Κρέοντα τους θρόνους παραστάτης.  

Με κλάµατα θαρρώ πως θα πλερώσης 

κι εσύ και κείνος πόχει σχεδιάση 

αυτόν τον καθαρµό· κι αν δεν φαινόσουν 

έτσι γέρος, θα πάθαινες να µάθης 

άλλη φορά να βάζη τέτοια ο νους σου.   
 

Σοφοκλέους Οἰδίπους Τύραννος, στ. 380-403 (µετάφραση: Ι. Γρυπάρης) 
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως 

συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν 

καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του ενδιαφέροντος των µαθητών και 

έξω από το κείµενο, το οποίο επεξεργάζονται στην τάξη. Εδώ µπορεί 

κανείς να ανταποκριθεί περισσότερο στην απαίτηση να συνδέεται η 

διδασκαλία στην τάξη µε την καθηµερινή ζωή και τον κόσµο των 

εµπειριών του µαθητή. Ακόµα θα µπορούσε µια τέτοια εργασία να σταθεί 

αφορµή για τη διεύρυνση των εµπειριών του και την ενασχόλησή του µε 

θέµατα µε τα οποία δεν έχει ως τώρα ασχοληθεί, που αποτελούν όµως 

αναπόσπαστο µέρος της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα προτείνονται 

θέµατα για µαθητές µε αναπτυγµένο τον ψυχοκινητικό τοµέα, παιδιά 

δηλαδή µε πρακτικές ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες δεν µπορούν να 

φανούν µε την κειµενοκεντρική εργασία που γίνεται στην τάξη ή στο 

σπίτι. Ας σηµειωθεί τέλος ότι στις ερµηνευτικές ερωτήσεις - ασκήσεις που 

δόθηκαν παραπάνω περιλαµβάνονται και ορισµένες που απαιτούν 

ψυχοκινητικές δραστηριότητες και οι οποίες θα µπορούσαν να δοθούν και 

ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. 
 

• Θέµατα συνθετικών - δηµιουργικών εργασιών 

1. Τα ταφικά έθιµα στην αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Οµοιότητες και 

διαφορές. Αφού συγκεντρώσετε υλικό για τα ταφικά έθιµα στην 

αρχαία Ελλάδα και γι� αυτά που τηρούµε σήµερα, ο καθένας στον τόπο 

του, να κάνετε σύγκριση µε στόχο να εντοπίσετε:    

α) έθιµα ή συνήθειες που τις τηρούµε ακόµη, 

β) έθιµα ή συνήθειες που δεν τηρούνται πια, 

γ) έθιµα που έχουµε σήµερα και δεν υπήρχαν παλιότερα  

και να εξηγήσετε τη σηµασία τους. Θα µπορούσατε ακόµη να βγάλετε 

κάποια συµπεράσµατα για τη µεταφυσική αντίληψη των αρχαίων και 

των σύγχρονων Ελλήνων γύρω από την ψυχή και τη µετά θάνατον ζωή. 

Υλικό µπορεί να αντληθεί από τη λογοτεχνία, την ιστορία και τη 

λαογραφία.  
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2. Η Αντιγόνη στο έργο δεν αναφέρεται πουθενά στον Αίµονα και τον 

αρραβώνα τους. ∆εν αντιµετωπίζει κανένα δίληµµα. Σήµερα µια 

σύγχρονη γυναίκα θα αντιµετώπιζε δίληµµα αν έπρεπε να επιλέξει 

ανάµεσα στον αδελφό της και τον αγαπηµένο της; Ποιο από τα δυο θα 

βάραινε περισσότερο στην «καρδιά» µιας σύγχρονης γυναίκας; Με ένα 

µικρό ερωτηµατολόγιο να απευθυνθείτε σε συµµαθήτριες και 

καθηγήτριές σας, αλλά και σε γυναίκες του οικείου περιβάλλοντός σας 

ζητώντας απαντήσεις. Να ζητήσετε επίσης να δικαιολογήσουν σύντοµα 

την απάντησή τους. Στο τέλος να ανακοινώσετε τα συµπεράσµατα της 

έρευνάς σας στην τάξη.   

3. Οι σχέσεις ανάµεσα στ� αδέλφια: Σχέσεις αγάπης ή σχέσεις µίσους;  Στο 

έργο του Σοφοκλή παρουσιάζονται διάφορες περιπτώσεις ανάµεσα  

στ� αδέλφια. 

α) Να περιγράψετε όλες τις περιπτώσεις και να αναλύσετε τους 

παράγοντες που τις επηρεάζουν ή τις καθορίζουν37. 

β) Να αναζητήσετε και άλλα παραδείγµατα (δύο αρκούν) στη 

µυθολογία ή στη λογοτεχνία, αρχαία και νέα, που ταιριάζουν στη 

µια ή στην άλλη περίπτωση. 

γ) Τέλος, να διαπιστώσετε αν, µέσα από τα παραδείγµατα που 

βρήκατε, προβάλλονται ιδιαίτερα κάποια στερεότυπα αδελφικών 

σχέσεων. Με νέα παραδείγµατα που θα συλλέξετε από την 

καθηµερινή έντυπη ειδησεογραφία (τουλάχιστον 10) προσπαθήστε 

να τεκµηριώσετε την όποια διαπίστωσή σας.  

4. Να βρείτε όλα τα σηµεία του κειµένου που έχουν γνωµολογικό  

χαρακτήρα. Να τα εντάξετε σε κατηγορίες ανάλογα µε το θέµα τους. 

Να σχηµατίσετε οµάδες και να τα παρουσιάσετε στην τάξη σας. Να 

εξετάσετε ποια από αυτά µπορούν να ισχύουν και σήµερα. 

5. Να παρουσιάσετε την Ἀντιγόνη στον προάγωνα. Οµάδα µαθητών να 

αναλάβει την παρουσίαση της υπόθεσης της τραγωδίας. Να ενηµερώσει 

το κοινό για τις µη ορατές πλευρές της παράστασης και να του δώσει 

µια «γεύση» γι αυτά που πρόκειται να δει στην κανονική παρουσίαση 

του δράµατος.  

                                                           
37  Βλ. και Παράλληλα κείµενα, αρ. Ι.  
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Κατασκευαστικές και άλλες εργασίες   

Οι επιφυλάξεις που µπορούν να εκφραστούν γι� αυτό το είδος των 

εργασιών είναι  πολλές και δικαιολογηµένες. Η βασικότερη από αυτές 

είναι ότι στο σχολείο µας δεν ασκούνται οι ψυχοκινητικές ικανότητες των 

παιδιών µε αποτέλεσµα να µη µαθαίνουν να χρησιµοποιούν τις αισθήσεις 

τους ούτε να ελέγχουν τις κινήσεις τους και να αναπτύσσουν τις 

πρακτικές δεξιότητές τους. Ακόµα ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους 

τα παιδιά για µελέτη δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ενασχόληση µε 

τέτοια θέµατα. Με άλλα λόγια, εργασίες αυτού του τύπου θα ήταν 

κατάλληλες για ένα άλλο σχολείο µε ένα άλλο αναλυτικό πρόγραµµα. 

Παρ� όλα αυτά προτείνουµε τις παρακάτω εργασίες, γνωρίζοντας ότι στις 

τάξεις µας πολλές φορές συναντάµε µαθητές που από την ιδιοσυγκρασία 

τους δεν µπορούν να ανταποκριθούν µε µεγάλη επιτυχία στο νοησιαρχικό 

µοντέλο µάθησης που κυριαρχεί σχεδόν σε όλες τις σχολικές τάξεις και 

ιδιαίτερα στο Λύκειο. Πιστεύουµε ότι πρέπει να δώσουµε την ευκαιρία σ� 

αυτούς τους µαθητές να παρουσιάσουν εργασίες στην τάξη, 

ενεργοποιώντας τις ικανότητές τους στο χώρο των αισθήσεων και των 

πρακτικών δεξιοτήτων.   

Για την αξιολόγηση των εργασιών αυτών κρίνουµε κυρίως το ενδιαφέρον, 

την εργατικότητα, την ευρηµατικότητα, τη φαντασία, την ικανότητα του 

µαθητή να βρίσκει, να επινοεί και να χρησιµοποιεί υλικά χωρίς να 

καταφεύγει πάντα στην βοήθεια των µεγάλων και τέλος λαµβάνουµε υπόψη 

και το αισθητικό αποτέλεσµα. Απευθυνόµαστε στους µαθητές όχι για να 

τους δώσουµε την ευκαιρία να επιδείξουν το «ταλέντο» τους, ούτε 

ορίζουµε το «ταλέντο» ως κριτήριο για την αξιολόγησή τους (οι µαθητές 

µε «ταλέντο» παρουσιάζουν, άλλωστε, έτσι και αλλιώς έργα υψηλής 

αισθητικής και αξιολογούνται ανάλογα). Αυτές τις εργασίες τις 

προτείνουµε στους µαθητές που δυσκολεύονται πολύ στη σύνθεση γραπτών 

εργασιών στο σπίτι και κουράζονται γρήγορα από τους µακρούς 

«διδακτικούς» µονόλογους µέσα στην τάξη. Πιστεύουµε ότι θα αποτελέσουν 

κίνητρο για τη συµµετοχή τους στο µάθηµα και ότι µε την υποστήριξη του 

διδάσκοντος µπορούν να τις εκτελέσουν. Βασικά κριτήρια είναι εκτός 

αυτών που αναφέρθηκαν παραπάνω, η προθυµία και η φροντίδα που 
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δείχνουν για την εργασία τους την οποία, βέβαια, στο τέλος παρουσιάζουν 

ολοκληρωµένη στην τάξη.  

΄Εχει παρατηρηθεί ότι ο φόβος πως δεν έχουν «ταλέντο» αφαιρεί το 

κίνητρο από τους µαθητές να αναλαµβάνουν τέτοιου είδους εργασίες. Γι� 

αυτό κρίνεται απαραίτητο, πριν δοθούν θέµατα τέτοιων εργασιών στην 

τάξη, να δίνονται οι σχετικές διευκρινίσεις. 
 

• Θέµατα κατασκευαστικών εργασιών 

1.  Να κατασκευάσετε τις µάσκες για τους ρόλους της τραγωδίας. Το θέµα 

προτείνεται για οµάδα εργασίας.  

2.  Να κατασκευάσετε τη µάσκα ή τις µάσκες για το ρόλο του Κρέοντα. 

(Παραλλαγή του 1ου θέµατος για ένα ή δυο µαθητές). 

3.  Να σχεδιάσετε ή να ζωγραφίσετε τις µάσκες για τους ρόλους ή για ένα ρόλο 

του δράµατος. (Η ανάγλυφη κατασκευή της µάσκας είναι άλλη εργασία).  

4.  Να κατασκευάσετε τα σκηνικά του θεάτρου µαζί µε την ορχήστρα σε 

κλίµακα 1:50. Η εργασία προτείνεται σε οµάδα µαθητών. Μπορεί να 

εµπλουτισθεί µε φιγούρες που απεικονίζουν το χορό να εκτελεί 

κινήσεις πάνω στην ορχήστρα χωρισµένος σε δυο ηµιχόρια και σε 

χρονική στιγµή του δράµατος που επιλέγουν οι ίδιοι οι µαθητές. 

5.  Να κατασκευάσετε το κοίλο του θεάτρου σε κλίµακα 1:50. Η εργασία 

µπορεί να δοθεί και σε ένα µαθητή. 

6.  Οι κατάρες που βαραίνουν τον οίκο των Λαβδακιδών. Ελεύθερη 

εικαστική σύνθεση: ζωγραφική, κολάζ, σκίτσο, ανάγλυφο ή γλυπτό. 

΄Αλλα θέµατα για ζωγραφική ή για άλλου είδους εικαστική σύνθεση 

µπορούν να επιλέξουν και οι µαθητές µόνοι τους, µε τον περιορισµό να 

έχει γίνει η ερµηνεία των σχετικών αποσπασµάτων της τραγωδίας στην 

τάξη.  

7.  Να ερµηνεύσετε έναν ρόλο ή αποσπάσµατα από τους ρόλους του 

δράµατος µε οδηγίες που θα σας δώσει ο καθηγητής σας. 

8.  Να ερµηνεύσετε µια σκηνή του δράµατος µοιράζοντας τους ρόλους σε 

αντίστοιχους µαθητές µε τη βοήθεια και τις οδηγίες του καθηγητή σας38. 

                                                           
38  Μια θεατρική παράσταση µε θέµα την Ἀντιγόνη του Σοφοκλή θα µπορούσε να 

αποτελέσει στο σύνολό της µια άλλη πρόταση για τη διδασκαλία του δράµατος στο 
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σχολείο. Απαιτεί όµως µεγάλη προσπάθεια, συνεργασία πολλών µαθητών και δεν 
εντάσσεται εύκολα στο ωρολόγιο πρόγραµµά τους. Η ανάληψη τέτοιας πρωτοβουλίας 
εναπόκειται σε συναδέλφους που έχουν τη διάθεση και τη δύναµη να συγκροτήσουν και 
να εµψυχώσουν µια θεατρική οµάδα.   
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