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ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Σοφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 280-294 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς κἀμὲ μεστῶσαι λέγων,                  280  

μὴ ’φευρεθῇς ἄνους τε καὶ γέρων ἅμα. 

Λέγεις γὰρ οὐκ ἀνεκτὰ δαίμονας λέγων 

πρόνοιαν ἴσχειν τοῦδε τοῦ νεκροῦ πέρι. 

Πότερον ὑπερτιμῶντες ὡς εὐεργέτην 

ἔκρυπτον αὐτόν, ὅστις ἀμφικίονας                                    285 

ναοὺς πυρώσων ἦλθε κἀναθήματα 

καὶ γῆν ἐκείνων καὶ νόμους διασκεδῶν; 

ἢ τοὺς κακοὺς τιμῶντας εἰσορᾷς θεούς; 

Οὐκ ἔστιν· ἀλλὰ ταῦτα καὶ πάλαι πόλεως 

ἄνδρες μόλις φέροντες ἐρρόθουν ἐμοὶ                                290 

κρυφῇ, κάρα σείοντες, οὐδ’ ὑπὸ ζυγῷ 

λόφον δικαίως εἶχον, ὡς στέργειν ἐμέ. 

Ἐκ τῶνδε τούτους ἐξεπίσταμαι καλῶς 

παρηγμένους μισθοῖσιν εἰργάσθαι τάδε. 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς … εἰσορᾷς θεούς;  

 

Μονάδες 30  

2. Να περιγράψετε τη σκευή (ενδυμασία) των υποκριτών κατά τη 

θεατρική παράσταση.  

 

Μονάδες 10  



3. α) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του 

κειμένου ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:  

 

ρηματικοί τύποι  κατάληξη  ορόρριζα ουσιαστικά 

λέγων -ος  

εἰσορᾷς -ις  

φέροντες -ά  

ἐξεπίσταμαι -μων  

εἰργάσθαι -ία  

Μονάδες 5  

β) εύρημα, πρόθεμα, σεισμός, σχετικός, άστοργος: Να συνδέσετε τις 

παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου 

με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. 

Μονάδες 5 

4. Πώς αντιδρά ο Κρέοντας στην άποψη του Χορού ότι η ταφή του 

Πολυνείκη είναι έργο θεόσταλτο και ποια συμπεράσματα σχετικά με το 

χαρακτήρα του συνάγονται; 

Μονάδες 10 

5.Ποια στοιχεία του κειμένου αποδεικνύουν πως ο Κρέοντας βρίσκεται σε 

πλάνη; 

Μονάδες 10 

6.  Με βάση το παρακάτω μεταφρασμένο απόσπασμα από το Α’ 

Επεισόδιο(στίχοι 192-210)  να αναφέρετε για ποιους λόγους ο ποιητής 

επαναλαμβάνει το κήρυγμα του Κρέοντα που είναι ήδη γνωστό από τον 

Πρόλογο; 

Και τώρα , σύμφωνα μ’ αυτά στην πόλη 

διακήρυξα για τα παιδιά του Οιδίποδα: 

τον Ετεοκλή, που χάθηκε σαν ήρωας στη μάχη 

υπερασπίζοντας την πόλη του, τάφος να τον δεχτεί 

με προσφορές τιμής, καθώς αρμόζει στους ήρωες νεκρούς. 

Τον αδερφό του πάλι, τον Πολυνείκη εννοώ, 

που χώρα πατρική και ντόπιους θεούς 

εξόριστος γυρνώντας θέλησε πέρα για πέρα 

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 μη θρηνήσει κανείς, 

να τον αφήσουν άθαφτο, κορμί ρημάδι, 

τα σκυλιά να τον ξεσκίσουν και τα όρνια. 

Αυτή 'ναι η θέλησή μου· ποτέ δε θα τιμήσω 

εγώ περσότερο τους άδικους από τους δίκαιους. 



Νεκρό και ζωντανό το ίδιο θα τιμήσω 

αυτόν που με της πόλης τα νερά πηγαίνει. 

Μονάδες 10 

7. α) Στα παρακάτω ουσιαστικά να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

γέρων: δοτική πληθυντικού 

δαίμονας: κλητική ενικού 

νόμους: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

πόλεως: κλητική ενικού 

ἄνδρες: δοτική πληθυντικού 

 

 

β) Να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση στο β’ ενικό του Αορίστου β’ των 

ακόλουθων ρημάτων: λέγεις (εἶπον), ἦλθε 

  

Να κλιθεί ο Παρακείμενος Μέσης Φωνής του ρήματος: εἰργάσθαι 

Μονάδες 10 

8. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω τύπους: ὀργῆς,  

δαίμονας, πυρώσων,  πόλεως, εἰργάσθαι. 

Μονάδες 10 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Πάψε, προτού με γεμίσεις με θυμό με τα λόγια σου, μήπως αποδειχθείς 

άμυαλος αν και είσαι γέρος. Γιατί λες πράγματα μη ανεκτά λέγοντας πως 

οι θεοί προνοούν γι’ αυτόν εδώ το νεκρό· ποιο από τα δύο, επειδή τον 

τιμούσαν πολύ ως ευεργέτη τον έθαπταν,  που ήρθε για να πυρπολήσει 

τους περίστυλους ναούς και τα αφιερώματα και για να ερημώσει τη χώρα 

εκείνων και για να καταλύσει τους νόμους; ή μήπως βλέπεις οι θεοί να 

τιμούν τους κακούς; 

 

2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 20: «Κατά την παράσταση … μεγαλόσωμους» 

 

3. α) λόγος, ὅρασις, φορά, ἐπιστήμων, ἐργασία 

 

β) ‘φευρεθῇς, κἀναθήματα, σείοντες, εἶχον, στέργειν. 

 

4. Η άποψη του Χορού που αποδίδει την ταφή σε θεϊκή παρέμβαση γεμίζει 

με οργή και αγανάκτηση τον βασιλιά, ο οποίος την απορρίπτει και 

προσπαθεί να την ανατρέψει . Ο Κρέοντας θεωρεί αδύνατο το ενδεχόμενο 

η πράξη να είναι θεόσταλτη, γιατί κατά τη γνώμη του οι θεοί δεν τιμούν 

τους προδότες, αλλά είναι δίκαιοι. Δεν μπορεί λοιπόν να έθαψαν τον 

Πολυνείκη καθώς ούτε ευεργέτης της πόλης ήταν, ούτε αγαθός πολίτης, 

αντίθετα σύμφωνα με τον Κρέοντα ήταν προδότης, ασεβής και εχθρός της 



πατρίδας, καθώς θέλησε να πυρπολήσει τους περίστυλους ναούς, να 

ερημώσει την πόλη του και να καταλύσει τους νόμους.  

Ο Κρέοντας αντιδρά με αυστηρότητα και αυταρχισμό απέναντι στο Χορό. 

Η αντίθεση «ἄνους τε καὶ γέρων» δείχνει ότι είναι ασεβής και 

προσβλητικός απέναντι στους γέροντες, αφού τους καταλογίζει ανοησία, 

η οποία δεν ταιριάζει με την ηλικία τους. Ο απαξιωτικός χαρακτηρισμός 

της γνώμης τους («Λέγεις γὰρ οὐκ ἀνεκτά») μαρτυρά τη μονομέρεια της 

σκέψης του και τον εγωισμό του, καθώς δε δέχεται καμία κριτική και είναι 

απόλυτα βέβαιος για την ορθότητα των αποφάσεών του. Η υπερβολική 

του αυτοπεποίθηση λοιπόν, φτάνει στην αλαζονεία και την ύβρη καθώς, 

αν και κοσμικός άρχοντας, επιδιώκει να ορίζει τους νόμους του Κάτω 

Κόσμου.  

 

5. Μετά την ανακοίνωση της πράξης της ταφής από τον Φύλακα ο 

Κρέοντας βρίσκεται σε πλάνη.  Είναι βέβαιος πως το δίκιο είναι με το 

μέρος του και υπερασπίζεται πεισματικά την απόφασή που πήρε για τον 

Πολυνείκη. Η τραγικότητά του εντείνεται,  καθώς έχει την ψευδαίσθηση 

πως οι θεοί είναι με το μέρος του. Οι θεοί γι’ αυτόν προστατεύουν τους  

ευεργέτες  της πόλης, συνεπώς είναι αδιανόητο να απαιτούν την ταφή 

ενός προδότη. Η αντίληψη όμως, για το θείο είναι λανθασμένη, καθώς ο 

Πολυνείκης δεν είχε τέτοιες προθέσεις. Μάλιστα οι θεοί απαιτούν ίση 

μεταχείριση των νεκρών και δεν επιτρέπουν σε κανέναν να κάνει 

διακρίσεις. 

Στη συνέχεια κάνει αυθαίρετα σενάρια για την πράξη της ταφής και 

εκφράζει την πεποίθηση ότι πίσω από το γεγονός βρίσκονται άνδρες και 

μάλιστα πολιτικοί αντίπαλοι, υποψιάζεται δηλαδή πολιτική συνωμοσία 

(«ἄνδρες μόλις…ὑπὸ ζυγῷ») Τέλος, δεν ευστοχεί ούτε στην επισήμανση 

των κινήτρων του δράστη της ταφής, που σύμφωνα με τον Κρέοντα είναι 

το χρήμα («παρηγμένους μισθοῖσιν»). Τα ταπεινά κίνητρα, η καχυποψία 

και ο φόβος αντανακλούν την έλλειψη ιδανικών που χαρακτηρίζουν τον 

ίδιο και την απολυταρχική εξουσία του, καθώς  δεν είναι σε θέση να 

αντιληφθεί ότι τα βαθύτερα αίτια που οδηγούν την Αντιγόνη στη τέλεση 

της ταφής είναι η πίστη στους άγραφους νόμους και η αδελφική αγάπη. 

 

6. Στον Πρόλογο η Αντιγόνη ανακοίνωσε το διάταγμα του Κρέοντα  στην 

Ισμήνη και σχολίασε τις προθέσεις του βασιλιά. Η επανάληψή του στο Α΄ 

επεισόδιο είναι αναγκαία, καθώς εξυπηρετεί θεατρικές σκοπιμότητες. 

Αρχικά το κήρυγμα πρέπει να γνωστοποιηθεί και στα μέλη του Χορού, 

γιατί ως τώρα το γνωρίζουν η Αντιγόνη και η Ισμήνη. Επιπλέον, η 

ανακοίνωση  από τον ίδιο το βασιλιά προσδίδει στο κήρυγμα άλλη 

βαρύτητα και κύρος, καθώς αποκτά επίσημο και οριστικό χαρακτήρα. 

Εντείνεται  έτσι και η αγωνία των θεατών για την εξέλιξη της υπόθεσης 

και ο φόβος τους για το μέλλον της Αντιγόνης, καθώς ήδη η ηρωίδα 



ανακοίνωσε πως θα θάψει τον Πολυνείκη παραβιάζοντας την απόφαση 

του βασιλιά. 

Παράλληλα, η παρουσίαση του αλλά και η επιχειρηματολογία που 

αναπτύσσει ο Κρέοντας για να το υποστηρίξει αποκαλύπτουν σταδιακά 

το ήθος του και την πολιτική του  σκέψη. Κατανοούμε λοιπόν, ότι στην 

προσπάθειά του να αναδειχθεί άξιος ηγέτης, υψώνεται ασυναίσθητα από 

την εξουσία που έχει ως άρχοντας και φαίνεται να ρυθμίζει τα πράγματα 

του Κάτω Κόσμου, διαπράττοντας ύβρη. Το τραγικό γι’ αυτόν είναι πως 

ενεργεί με υπερβολικό ζήλο έχοντας ως στόχο να υπηρετήσει την πόλη. 

Τέλος, με την ανακοίνωση του διατάγματος  προετοιμάζεται η σύγκρουση 

των δύο ηρώων, καθώς ο καθένας εκπροσωπεί διαφορετικούς κόσμους και 

στάση ζωής. Ο Κρέοντας εκπροσωπεί το γραπτό ανθρώπινο  δίκαιο, ενώ η 

Αντιγόνη τους άγραφους θεϊκούς νόμους. 

 

7. α) τοῖς γέρουσι , (ὦ) δαῖμον, τόν νόμον, (ὦ) πόλι, τοῖς ἀνδράσι 

 

β) Οριστική    Υποτακτική  Ευκτική   Προστακτική  

        εἶπες           εἴπῃς                 εἴποις            εἴπέ 

        ἦλθες                         ἔλθῃς                   ἔλθοις                               ἐλθέ 

 

εἴργασμαι, εἴργασαι, εἴργασται, εἰργάσμεθα, εἴργασθε, εἰργασμένοι 

εισί(ν) 

 

8. ὀργῆς: έμμεσο αντικείμενο στο απαρέμφατο  μεστῶσαι 

δαίμονας: υποκείμενο στο απαρέμφατο ἴσχειν (ετεροπροσωπία) 

πυρώσων: τελική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος ὅστις  

πόλεως: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική κτητική στο 

ἂνδρες 

εἰργάσθαι: αντικείμενο στο ρήμα ἐξεπίσταμαι, ειδικό απαρέμφατο. 

 
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Ο  ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ 

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ  ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ  

«ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΚΑΙ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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