
Επαναληπτικές ερωτήσεις για το Διαγώνισμα στο μάθημα Σοφοκλέους Αντιγόνη 

 

Πρόλογος 

Στίχοι 1-18  

1. Ποια στοιχεία από το οικογενειακό δράμα της Αντιγόνης και της Ισμήνης 

υπονοούνται ή δηλώνονται στην ενότητα;  

2. Ποιοι λόγοι οδηγούν την Αντιγόνη να συναντηθεί με την αδελφή της πριν ακόμα 

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

3. Ποια είναι η ψυχική κατάσταση της Ισμήνης όταν έρχεται να συναντήσει την 

αδελφή της;  

4. Ποια από τις δυο αδελφές πιστεύετε ότι κερδίζει περισσότερο τη συμπάθεια του 

αθηναϊκού κοινού εκείνης της εποχής. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

5. Να περιγράψετε τις σχέσεις των δυο αδελφών, όπως παρουσιάζονται στους 

πρώτους στίχους του προλόγου 

6 . Η Ισμήνη δεν εμφανίζεται στη σκηνή με την ίδια αγωνία που διακατέχει 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.  

7. Τι εκφράζουν τα παρακάτω λόγια έτσι όπως τα διατυπώνει η Αντιγόνη; (επιλέξτε) 

ειρωνεία, περιφρόνηση, προειδοποίηση, απελπισία, απορία 

α. οὐδὲν γὰρ οὔτ’ ἀλγεινὸν οὔτ’ ἄτης ἄτερ  

β. οὔτ’ αἰσχρὸν οὔτ’ ἄτιμόν ἐσθ’ (= ἐστι) (4-5) 

γ. ἢ σὲ λανθάνει πρὸς τοὺς φίλους στείχοντα τῶν ἐχθρῶν κακά; (9-10) 

 

Λεξιλογικές ασκήσεις 

1. 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. 

2. Από κάθε λέξη που σας δίνεται να γράψετε δύο παράγωγα στη νέα ελληνική: φασί, 

λανθάνει, ευτυχούσα, εξέπεμπον, αλγεινός 

 

Στίχοι 19-38 

1. 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;  

2. 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;. 

3. Ποια γνώμη εκφράζει η Αντιγόνη για τις διαταγές του Κρέοντα; Να επισημάνετε τα 

σχετικά χωρία του κειμένου.  

4. Με ποια διάθεση αποδίδει η Αντιγόνη στον Κρέοντα τον χαρακτηρισμό «ἀγαθός» 

στον στίχο 31; 



5. Ποια αντίδραση περιμένει η Αντιγόνη από την αδελφή της μετά την ανακοίνωση της 

φρικτής είδησης; Να σημειώσετε τις σωστές απαντήσεις και να αιτιολογήσετε τις 

επιλογές σας με τη βοήθεια του κειμένου. 

α. Να προσπαθήσει να αλλάξει τη γνώμη του Κρέοντα.  

β. Να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν μαζί τον ενταφιασμό του Πολυνείκη. 

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

δ. Να προσπαθήσει να την ενθαρρύνει στην πράξη της ταφής. 

ε. Να παραμείνει εντελώς αδιάφορη.  

στ. Να προσπαθήσει να αποτρέψει την ίδια (τηνΑντιγόνη) από την παράνομη πράξη  

 

Λεξιλογικές ασκήσεις 

1. Να εντοπίσετε τις λέξεις του κειμένου που έχουν το ίδιο θέμα (απλό ή σε σύνθεση) με 

τις παρακάτω: αντίρρηση, διακήρυξη, κάτοψη, ειδήμων, πρακτικός. 

2. Από κάθε λέξη που σας δίνεται να γράψετε δύο παράγωγα στη νέα ελληνική: 

ατιμάσας, χρησθείς, καλύψαι, άγειν, δρα 

 

Στίχοι 49-68 

1. Με ποια επιχειρήματα προσπαθεί η Ισμήνη να αποτρέψει την Αντιγόνη από την 

εκτέλεση του έργου που έχει σχεδιάσει; 

2. Ποια στάση δηλώνει πως θα τηρήσει η Ισμήνη απέναντι στις διαταγές του Κρέοντα 

και πώς τη δικαιολογεί;  

3. .Να συγκρίνετε τη στάση που διαμορφώνουν οι δυο αδελφές απέναντι στις διαταγές 

του Κρέοντα και τη συμπεριφορά τους απέναντι στον νεκρό και άταφο αδελφό τους. 

Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι σωστή και γιατί; 

4.  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 την απάντησή σας. 

5.  Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση: ἀράξας αὐτὸς ὄψεις αὐτουργῷ χερί (52). Ο 

Σοφοκλής αναφέρεται:  

α) στον Κρέοντα  

β) στον Οιδίποδα  

γ) στον Ετεοκλή  

δ) στον Πολυνείκη 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας σύμφωνα με το κείμενο. 

6. Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση: πλεκταῖσιν ἀρτάναισι (54).  

Ο Σοφοκλής αναφέρεται:  

α) στην Ισμήνη  

β) στην Ιοκάστη  

γ) στον Κρέοντα  

δ) στον Οιδίποδα  

ε) στον Πολυνείκη 

7. 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; Να κυκλώσετε τις σωστές απαντήσεις (2 σωστές):  

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.  

Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας με χωρία του κειμένου. 

 

Λεξιλογικές ασκήσεις 

1. Να εντοπίσετε τις λέξεις του κειμένου που έχουν το ίδιο θέμα (απλό ή σε σύνθεση) με 

τις παρακάτω: παράφρων, όλεθρος, έργο, φύση, πειθώ. 

2. Από κάθε λέξη που σας δίνεται να γράψετε δύο παράγωγα στη νέα ελληνική: σκόπει, 

λελειμμένα, ολούμεθα εννοειν, ξύγγνοιαν  

 

Στίχοι: 69-77 

1. 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). 

2.  Ποια στοιχεία του χαρακτήρα της Αντιγόνης προβάλλονται στην ενότητα; Να 

τεκμηριώσετε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία. 

3.  Να δηλώσετε αν το περιεχόμενο των προτάσεων είναι σωστό ή λαθεμένο: Η 

Αντιγόνη: 

α) Αδιαφορεί για τον 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 τις σωστές προτάσεις με χωρία του κειμένου. 

 

Λεξιλογικές ασκήσεις 

1. Να εντοπίσετε τις λέξεις του κειμένου που έχουν το ίδιο θέμα (απλό ή σε σύνθεση) με 

τις παρακάτω: ηδονή, επίδραση, ιστορία, κείμενο, δόγμα. 

2. Από κάθε λέξη που σας δίνεται να γράψετε δύο παράγωγα στη νέα ελληνική: πλείων, 

θάψω  

 

Α΄ Επεισόδιο 

Στίχοι 162-279 (μεταφρασμένο) 

1. Ποιες αρετές του ηγέτη τονίζει ιδιαίτερα στις προγραμματικές του δηλώσεις ο 

Κρέοντας; 

2.  Ποια αξία θεωρεί σπουδαιότερη απ’ όλες για τους πολίτες ο Κρέων και πώς τη 

δικαιολογεί; 

3. . Ποιες είναι οι αποφάσεις του Κρέοντα για τα δυο νεκρά αδέλφια και με ποια 

επιχειρήματα τις στηρίζει; 



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

5. α) Από ποιο σημείο του θεάτρου εισέρχεται ο φύλακας στη σκηνή;  

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

6. Γιατί ο φύλακας διστάζει να ανακοινώσει την είδηση που έφερε για τον Κρέοντα 

7. Ποια σημασία έχει για το κύρος του Κρέοντα ως αρχηγού της πόλης η είδηση της 

ταφής του Πολυνείκη και πώς τη δέχεται ο ίδιος;  

8. Να σκιαγραφήσετε την προσωπικότητα του Κρέοντα με βάση τα στοιχεία του 

κειμένου. 

9. Ποια γνώμη εκφράζει ο χορός για την πράξη της ταφής που ανακοίνωσε πριν από λίγο 

ο φύλακας; 

10. Να δηλώσετε αν οι προτάσεις είναι Σ ή Λ: Ο φύλακας:  

α) Παρουσιάζεται στον Κρέοντα ευχαριστημένος.  

β) Έρχεται με την ελπίδα ότι δε θα τιμωρηθεί από τον Κρέοντα.  

γ) Είδε τον δράστη της ταφής.  

δ) Περιγράφει τη φιλονικία των φρουρών.  

ε) Υποστηρίζει ότι όλες οι ενέργειες των φυλάκων για τη γνωστοποίηση του γεγονότος 

ήταν αυθόρμητες.  

 

Στίχοι 280-331 

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 στον νεκρό Πολυνείκη;  

3.  Ποια κίνητρα αποδίδει ο Κρέων σ’ αυτούς που θεωρεί υπεύθυνους για την ταφή του 

Πολυνείκη; Τι συνέβη, όμως, στην πραγματικότητα και τι τον εμποδίζει να αντιληφθεί 

την αλήθεια; 

4. Ποια θεωρία αναπτύσσει ο Κρέων για τη χρήση και τη δύναμη του χρήματος;  

5. Να αναπτύξετε την άποψή σας για τον χαρακτήρα του Κρέοντα, όπως προκύπτει από 

τη μέχρι τώρα συμπεριφορά του. Να κρίνετε ιδίως τον τρόπο που σκέπτεται και τον 

τρόπο που συμπεριφέρεται στους υπηκόους του. 

6. Να κυκλώσετε 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.  

Να αιτιολογήσετε την επιλογή μιας σωστής πρότασης. 

 

Λεξιλογικές ασκήσεις: 

3. Να εντοπίσετε τις λέξεις του κειμένου που έχουν το ίδιο θέμα (απλό ή σε σύνθεση) με 

τις παρακάτω: απουσία, αυτόφωρο, στοργή, ευσεβής, εμφανής  

1. Από κάθε λέξη που σας δίνεται να γράψετε δύο παράγωγα στη νέα ελληνική: ἄνους, 

πυρώσων, διασκεδών, σείοντες, εξανίστησιν, επίστασο 

ΜΑΚΡΙΔΗ ΑΛΕΞΙΑ 


