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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;  



 

 152

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 

 


