
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ  
Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι 663-682) 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε στην κόλλα σας τους στίχους 666-676. 

            (30 μονάδες) 
Β. Να γράψετε στην κόλλα σας τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων: 

1. Ποιες είναι οι απόψεις του Κρέοντα για τον ιδανικό πολίτη; (Στιχ. 663-671). Πως 
παρουσιάζεται ως πολιτικός και ως άνθρωπος απ’ τις τοποθετήσεις του αυτές; 

            (10 μονάδες) 
2. (Στιχ. 667-680) Ποια βιοθεωρία εκφράζουν τα λόγια του Κρέοντα στους στίχους 
αυτούς και σε ποιο βαθμό δικαιολογεί αυτή, τα βαθύτερα κίνητρα της επιλογής του 
σχετικά με την τύχη της Αντιγόνης; 

            (10 μονάδες) 
3. Ποια κρίση – απόφανση διατυπώνει ο χορός στο μεταφρασμένο κείμενο που 
ακολουθεί , για τη στάση της Αντιγόνης ; Να τη συγκρίνετε με την τοποθέτηση του 
στους στίχ. 681-682 του πρωτότυπου κειμένου. 

            (10 μονάδες) 

 



 

4. Πώς παρουσιάζει τους ήρωες στα δράματά του ο Σοφοκλής; 
            (10 μονάδες) 

5. Να γράψετε δύο ομόρριζα (απλά ή σύνθετα, της αρχαίας ή νέας ελληνικής 
γλώσσας ) για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 
στήσειε – όλλυσιν – καταρρήγνυσι – καλοίμεθα  - κεκλέμμεθα 

            (10 μονάδες) 
6. Να γράψετε του τύπο που σας ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 
εμού: τη δοτική πληθυντικού του ίδιου προσώπου  
άνδρα: την κλητική ενικού αριθμού 
καλώς: την αιτιατική ενικού αριθμού και την ονομαστική πληθυντικού αριθμού, του 
αρσενικού γένους του αντίστοιχου επιθέτου , στο συγκριτικό βαθμό. 
ών: τη γενική ενικού αριθμού του ίδιου γένους 
μένειν: το απαρέμφατο του Μέλλοντα (στην ίδια φωνή) 
όλλυσιν: το γ’ πληθυντικό του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή και έγκλιση 
τυχείν: το γ’ ενικό του Αορίστου β’ στην Υποτακτική 
λέγειν: το β’ ενικό του Αορίστου β’ στην Προστακτική και το β’ πληθυντικό του 
Παρακειμένου στην Οριστική , στην ίδια φωνή. 

            (10 μονάδες) 
7. α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις παρακάτω λέξεις: 

όν – κλύειν – τον άνδρα – αναρχίας – μειζον – αναστάτους – ήσσονες 
            (7 μονάδες) 
    β) (στιχ. 681-682) Να βρείτε τις προτάσεις τις περιόδου και να τις χαρακτηρίσετε 
 ως προς το είδος τους. 

            (3 μονάδες) 


