ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι 289-309)
¢ll¦ taàta kaˆ p£lai pÒlewj
¥ndrej mÒlij fšrontej ™rrÒqoun ™mo…
krufÍ, k£ra se…ontej, oÙd' ØpÕ zugù
lÒfon dika…wj eἶcon, æj stšrgein ™mš.
'Ek tînde toÚtouj ™xep…stamai kalîj
parhgmšnouj misqo‹sin e„rg£sqai t£de.
OÙdšn g¦r ¢nqrèpoisin oŒon ¥rguroj
kakÕn nÒmism' œblaste· toàto kaˆ pÒleij
porqe‹, tÒd' ¥ndraj ™xan…sthsin dÒmwn,
tÒd' ™kdid£skei kaˆ parall£ssei fršnaj
crhst¦j prÕj a„scr¦ pr£gmaq' †stasqai brotîn
panourg…aj d' œdeixen ¢nqrèpoij œcein
kaˆ pantÕj œrgou dussšbeian e„dšnai.
“Osoi dš• misqarnoàntej ½nusan t£de,
crÒnJ pot' ™xšpraxan æj doànai d…khn.
'All' e‡per ‡scei ZeÝj œt' ™x ™moà sšbaj,
eâ toàt' ™p…stas', Órkioj dš soi lšgw,
e„ m¾ tÕn aÙtÒceira toàde toà t£fou
eØrÒntej ™kfane‹t' ™j ÑfqalmoÝj ™moÚj,
oÙc Ømˆn “Aidhj moànoj ¢rkšsei, prˆn ¨n
zîntej kremastoˆ t»nde dhlèshq' Ûbrin.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε τους στίχους 295-303 (Οὐδέν γάρ ἀνθρώποισι
… ὡς δοῦναι δίκην.»)
Μονάδες 30
Β.1. Σε ποιους στίχους υπάρχει τραγική ειρωνεία; Να την εντοπίσετε και να τη σχολιάσετε.
Μονάδες 10
2. Με ποιο τρόπο ο Κρέοντας προσπαθεί να πληροφορηθεί από το φύλακα το δράστη της ταφής;
Ποια στοιχεία του χαρακτήρα του Κρέοντα μπορούμε να συναγάγουμε από τη συμπεριφορά του;
Μονάδες 10
3. Ποια άποψη εκφράζουν ο φύλακας και ο χορός για το δράστη της ταφής του Πολυνείκη στους
στίχους 245 – 258 και 278-279 αντίστοιχα; Συμφωνούν με την ερμηνεία που δίνει ο Κρέοντας στους
στίχους 289-309;
ΦΥ. Θα σου μιλήσω, να! Κάποιος προσώρας τον νεκρό
245

ΚΡ.
ΦΥ.

ΧΟ.

τον έθαψε και λάκισε, αφού με σκόνη
τον πασπάλισε ξερή και μ’ αγιασμό τον ράντισε.
Τι λές; Ποιος άντρας τόλμησε μια τέτοια πράξη;
Δεν ξέρω. Δεν είχε ο τόπος λάκκο από τσαπί
ουδέ σωρό από φτυάρι· χώμα χέρσο,
σκληρό σαν πέτρα και πουθενά ροδιές
από αμάξι· ο δράστης άφαντος.
Μόλις μας το ’δειξε της μέρας ο σκοπός
ο πρώτος, μας φάνηκε παράξενο μυστήριο.
Ο πεθαμένος άφαντος, όχι θαμμένος,
σκόνη τον σκέπαζε λεπτή, για να ξορκίσει το κακό.
Χνάρι θεριού, σκυλιού, κανένα
Που να ’ρθε και τον σπάραξε δε φαίνονταν.
[…]
Βασιλιά, ώρα πολλή γυρίζει στο μυαλό μου
μήπως είναι θεόσταλτο το πράγμα τούτο ’δω.

250

255

278
Μονάδες 10

4. α) πορθεῖ, ἒχειν, ἐξέπραξαν, λέγω, εὑρόντες : Να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής στο
χρόνο και τη φωνή που βρίσκονται οι παραπάνω τύποι.
Μονάδες 5
β) ταῦτα, ζυγῷ, νόμισμα, δίκην, ὓβριν : Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.
Μονάδες 5
5. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις : νόμισμα, φρένας, χρηστάς, βροτῶν, ἒχειν.
Μονάδες 10
6. φέροντες, ἐξεπίσταμαι, παραλλάσσει, φρένας, ἐξέπραξαν: Για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις
να γράψετε από δύο παράγωγες, απλές ή σύνθετες, της νέας ελληνικής.
Μονάδες 10
7. Ποια είναι τα βασικά μέρη του αρχαίου θεάτρου (ονομαστικά); Να περιγράψετε το τμήμα που
προοριζόταν για τους θεατές.
Μονάδες 10

