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Α.

1. από μετάφραση (στίχ. 376 -383 & 392-396)

ΧΟ

Ακατανόητο μυστήριο που με διχάζει βλέπω·

376

την κόρη πώς να πω δεν τη γνωρίζω, την Αντιγόνη;
Κόρη κακορίζικη του κακορίζικου
πατέρα Οιδίποδα, τί τρέχει;
Μήπως και πάτησες του βασιλιά το νόμο;
μήπως τρελάθηκες, σε πιάσαν και σε φέρανε;
ΦΥ

Όμως η ξαφνική κι ανέλπιστη χαρά

383
392

απ' όλες τις χαρές έχει περίσσια γλύκα.
Εδώ' μαι πάλι-κι ας ορκίστηκασου φέρνω το κορίτσι που πιάστηκε
τον τάφο να στολίζει.

396

από το πρωτότυπο (στίχ. 480 - 496)
ΚΡ

Αὕτη δ' ὑβρίζειν μέν τότ' ἐξεπίστατο
νόμους ὑπερβαίνουσα τούς προκειμένους ·
ὕβρις δ', ἐπεί δέδρακεν, ἥδε δευτέρα,
τούτοις ἐπαυχεῖν καί δεδρακυῖαν γελᾶν.

480
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Ἦ νῦν ἐγώ μέν οὐκ ἀνήρ, αὕτη δ' ἀνήρ,
εἰ ταῦτ' ἀνατί τῇδε κείσεται κράτη.

485

Ἀλλ'εἴτ' ἀδελφῆς εἴθ' ὁμαιμονεστέρα
τοῦ παντός ἡμῖν Ζηνός Ἐρκείου κυρεῖ,
αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον
μόρου κακίστου· καί γάρ οὖν κείνην ἴσον
ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου.

490

Καί νιν καλεῖτ' · ἔσω γάρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτήν οὐδ' ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ' ὁ θυμός πρόσθεν ᾑρῆσθαι κλοπεύς
τῶν μηδέν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις
ἁλούς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.

496

2. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:
- Αὕτη δ' ὑβρίζειν............καί δεδρακυῖαν γελᾶν. (στίχ. 480 - 484)
- Καί νιν καλεῖτ' · ............τοῦτο καλλύνειν θέλῃ. (στίχ. 491- 496)
(Μονάδες30)
Β. Ερωτήσεις

Για το κείμενο από το πρωτότυπο (480- 496)
1. Ποια σφάλματα διαπράττει ο Κρέοντας στο συγκεκριμένο απόσπασμα που θα τον
οδηγήσουν στο τραγικό τέλος του;
(Μονάδες 5)
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2. Να σκιαγραφήσετε το ήθος του Κρέοντα όπως φαίνεται στο απόσπασμα που σας δίνεται.
Ποια σημεία του κειμένου τεκμηριώνουν την θέση σας αυτή;
(Μονάδες 4+ 4 = 8)
3. " ὕβρις ἥδε δευτέρα "
α) Ποιο νόημα έχει η λέξη "ὕβρις " στην αρχαία τραγωδία;
β) Ποια είναι η " δεύτερη ὕβρις " που διαπράττει η Αντιγόνη κατά του Κρέοντα;
γ) Πιστεύετε ότι οι δύο ήρωες εκπροσωπούν δυο διαφορετικούς κόσμους;
Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 4, 4, 4 = 12)
4. Σημειώστε (Λ) ή (Σ) στις παρακάτω προτάσεις, αν νομίζετε ότι η αντίστοιχη πρόταση είναι
σωστή ή λανθασμένη.
α) Ο Κρέοντας κατηγορεί την Ισμήνη ως ηθικό αυτουργό της ταφής του Πολυνείκη.
β) Ο Κρέοντας πιστεύει ότι θίγεται ο ανδρισμός του αν η Αντιγόνη παραμείνει ατιμώρητη.
γ) Ο Κρέοντας κατηγορεί την Ισμήνη ως συνένοχη έχοντας στα χέρια του απτές αποδείξεις.
δ) Η Ισμήνη λίγο πριν παρουσιαστεί μπροστά στον Κρέοντα διατηρούσε την ψυχραιμία της.
ε) Ο Κρέοντας, επειδή δεν μπορεί να κάμψει το φρόνημα της Αντιγόνης, απαιτεί ένα ακόμα
θύμα, την Ισμήνη.
(Μονάδες 5)
Για το κείμενο από μετάφραση (376 -383 & 392 - 396)
3.α) Ποια είναι η στάση του Χορού απέναντι στην Αντιγόνη κατά την προσαγωγή της;
β) Να παρουσιάσετε τη συναισθηματική κατάσταση του φύλακα;
(Μονάδες 10)
4. Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα ακολουθώντας τις οδηγίες.
α. 1. "Αὕτη δ' ὑβρίζειν μέν τότ' ἐξεπίστατο νόμους ὑπερβαίνουσα τούς προκειμένους "
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2. "Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις ἁλούς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ "
Να ξαναγράψετε τις παραπάνω προτάσεις μεταφέροντας όλους τους κλιτούς τύπους στον
αντίθετο αριθμό.
(Μονάδες 2)
β. ὑπερβαίνουσα (481), εἶδον (491), ᾑρῆσθαι (493)
Να γράψετε το β' ενικό όλων των εγκλίσεων του αορίστου
β':
Αόριστος β
Οριστική

Υποτακτική Ευκτική

Προστακτική

(Μονάδες 6
γ. 1. Χαρακτηρίστε σωστές ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις:
- Ἦ (484) = είναι ονομαστική ενικού της αναφορ. Αντωνυμίας.
- ταῦτα (485) = είναι αιτιατική πληθυντικού της δεικτικής αντωνυμίας οὗτος, αὕτη, τοῦτο
- κράτη (485) = είναι ουσιαστικό β' κλίσης.
- βουλεῦσαι( 490) = είναι γ' ενικό ευκτικής αορίστου α του ρήματος βουλεύω
- ᾑρῆσθαι (493) = είναι απαρέμφατο παρακειμένου του λέγω.
γ. 2. Να γράψετε σωστά κάθε γραμματική αναγνώριση που χαρακτηρίσατε λανθασμένη.
(Μονάδες 2)
6. α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά όλα τα απαρέμφατατου κειμένου (στ. 480-496) και να
γράψετε δίπλα στο καθένα το/τα υποκείμενο(α) του & το/τα αντικείμενο(α) του (σε όσα
υπάρχουν μέσα στο κείμενο).
(Μονάδες 6)

α

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

β) Ζηνός (487) - τάφου (490) - φρενῶν(492) - κλοπεύς (493)
Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
(Μονάδες 4)
7.α) Με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω λέξεις τη ς
νέας ελληνικής: κάθειρξη, δράμα, ιδέα, αίτιος, επιστήμη
(Μονάδες 5)
β) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με παράγωγα (απλά ή σύνθετα) του
ρηματικού τύπου ᾑρῆσθαι:
α) Όλοι οι συνάδελφοί του έμειναν έκπληκτοι, όταν έμαθαν ότι διώκεται για....................
β) Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατάθηκε, γιατί δεν ήταν δυνατό να γίνουν
.............................
γ) Η αφαίρεση του αξιώματος από κληρικό ή αξιωματικό ονομάζεται.........................
δ) Ο ενάρετος άνθρωπος κινείται πάντοτε από αγαθή…………………………..
ε) Αφού δεν κατόρθωσε να…………………………. τους ισχυρισμούς των κατηγόρων του ήταν
φυσικό επόμενο να καταδικαστεί.
(Μονάδες 5)

