
 

 
 
 
 
 
 
 
Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, Σοφοκλέους Αντιγόνη (στ. 86-99) 
 
Β΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε τους στίχους 92-99 («Αρχήν δε 
θήραν…ορθώς φίλη) 

(30 μονάδες) 
 

Β1. Για πιο λόγο πιστεύετε ότι ο Σοφοκλής αντιπαραθέτει την Ισμήνη στην Αντιγόνη 
και μάλιστα στον πρόλογο του έργου του; 

(10 μονάδες) 
 

Β2. Θεωρείτε ότι η Αντιγόνη-φορέας μιας κληρονομικής κατάρας-ήταν 
καταδικασμένη να πεθάνει από τη μοίρα, ανεξάρτητα από τη βούλησή της; 
Αιτιολογήστε την απάντησή σας με στοιχεία από το κείμενο. 

(10 μονάδες) 
 

Β3. Να συγκρίνετε τη στάση της Αντιγόνης απέναντι στον θάνατο, αντλώντας 
στοιχεία από: 
  α. τους στίχους 88-99 από το πρωτότυπο και 
 β. τους στίχους 916-926 από το μεταφρασμένο κείμενο που ακολουθεί. 
Πιστεύετε ότι ο Σοφοκλής έπλασε έναν αντιφατικό χαρακτήρα; Αιτιολογήστε την 
απάντησή σας. 
 
 
 Κείμενο από μετάφραση (στίχοι 916-926) 
  Τώρα με σέρνει με χέρια δεμένα, 
  ανύπαντρη, χωρίς νυφιάτικα τραγούδια 
  χωρίς χαράς κρεβάτι, χωρίς παιδιά στο στήθος μου. 
  Οι φίλοι μου με παράτησαν, την άμοιρη, 
  και ζωντανή στων πεθαμένων κατεβαίνω το πηγάδι 
  ποιο νόμο των θεών έχω πατήσει; 
  Γιατί στον ουρανό τα μάτια να σηκώνω, 
  η δύστυχη; σε ποιον να φωνάξω βοήθεια; 
  Εγώ τιμούσα, και μ’ ατίμασαν φριχτά. 
  Αν οι θεοί τα κρίνουν τούτα δίκια, 
  να πάθω και να μολογήσω πως αμάρτησα.                      (10 μονάδες) 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Β4. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: 
 στάσιμο, κοίλον 

(10 μονάδες) 
 
 

Β5. Να γράψετε δυο ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) για καθεμία από τις παρακάτω 
λέξεις: 
δίκη, παθειν 

(10 μονάδες) 
 
 

Β6. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις: 
 
οις : αιτιατική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος 
ταυτα: γενική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος 
θανείν: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής του ίδιου χρόνου 
παθειν: απαρέμφατο μέλλοντα 
ισθι: ονομαστική ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος της μετοχής ενεστώτα.  

(10 μονάδες) 
 
 
Β7. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις των στίχων 98-99 (όρια, 
εισαγωγή, είδος, συντακτικός ρόλος στο πλαίσιο της περιόδου). 

(10 μονάδες) 
 
  


