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ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ στ. 506-525
Ἀλλ' ἡ τυραννὶ̋ πολλά τ' ἄλλ' εὐδαιµονεῖ
κἄξεστιν αὐτῇ δρᾶν λέγειν θ' ἃ βούλεται.
ΚΡ. Σὺ τοῦτο µούνη τῶνδε Καδµείων ὁρᾷ̋.
ΑΝ. Ὁρῶσι χοὖτοι· σοὶ δ' ὑπίλλουσι στόµα.
ΚΡ. Σὺ δ' οὐκ ἐπαιδῇ, τῶνδε χωρὶ̋ εἰ φρονεῖ̋;
ΑΝ. Οὐδὲν γὰρ αἰσχρὸν τοὺ̋ ὁµοσπλάγχνου̋ σέβειν.
ΚΡ. Οὔκουν ὅµαιµο̋ χὠ καταντίον θανών;
ΑΝ. Ὅµαιµο̋ ἐκ µιᾶ̋ τε καὶ ταὐτοῦ πατρό̋.
ΚΡ. Πῶ̋ δῆτ' ἐκείνῳ δυσσεβῆ τιµᾷ̋ χάριν;
ΑΝ. Οὐ µαρτυρήσει ταῦθ’ ὁ κατθανὼν νέκυ̋.
ΚΡ. Εἴ τοί σφε τιµᾷ̋ ἐξ ἴσου τῷ δυσσεβεῖ.
ΑΝ. Οὐ γάρ τι δοῦλο̋, ἀλλ' ἀδελφὸ̋ ὤλετο.
ΚΡ. Πορθῶν δὲ τήνδε γῆν· ὁ δ' ἀντιστὰ̋ ὕπερ.
ΑΝ. Ὅµω̋ ὅ γ' Ἅιδη̋ τοὺ̋ νόµου̋ ἴσου̋ ποθεῖ.
ΚΡ. Ἀλλ' οὐχ ὁ χρηστὸ̋ τῷ κακῷ λαχεῖν ἴσο̋.
ΑΝ. Τί̋ οἶδεν εἰ κάτωθεν εὐαγῆ τάδε;
ΚΡ. Οὔτοι ποθ' οὑχθρό̋, οὐδ' ὅταν θάνῃ, φίλο̋.
ΑΝ. Οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συµφιλεῖν ἔφυν.
ΚΡ. Κάτω νυν ἐλθοῦσ', εἰ φιλητέον, φίλει
κείνου̋· ἐµοῦ δὲ ζῶντο̋ οὐκ ἄρξει γυνή.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Να αποδώσετε στη νέα ελληνική το απόσπασµα: «Ἀλλ' ἡ τυραννὶ̋...ὁ
κατθανὼν νέκυ̋».
(30 µονάδε̋)
Β1. Σύµφωνα µε τον Α. Lesky, ο στίχο̋ 523 «οὔτοι συνέχθειν ἀλλὰ συµφιλεῖν
ἔφυν» αποτελεί «την πρώτη φράση τη̋ ευρωπἀκή̋ ανθρωπιά̋». Με δεδοµένη
αυτή την παρατήρηση και παρακολουθώντα̋ τον αγώνα λόγων στου̋ στίχου̋
508-525 να ηθογραφήσετε την Αντιγόνη.
(10 µονάδε̋)
Β2. Ο Κρέων διακατέχεται από την αλαζονεία ενό̋ εξουσιαστή, ο οποίο̋ µέσα
στην πνευµατική του τύφλωση πιστεύει ότι ο ίδιο̋, αν και άνθρωπο̋, γνωρίζει
περισσότερα από του̋ θεού̋. Υπάρχουν στοιχεία στο κείµενο που σα̋ δόθηκε
που να δικαιολογούν αυτή την αξιολόγηση;
(10 µονάδε̋)
Β3. Να συγκρίνετε τη στάση τη̋ Αντιγόνη̋ απέναντι στην εξουσία, όπω̋ αυτή
διαφαίνεται στου̋ στίχου̋ 506-507 του πρωτότυπου αποσπάσµατο̋, µε την
αντίστοιχη του Χορού στο νεοελληνικό απόσπασµα που ακολουθεί:

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ στ. 872-875
ΧΟ. Καλό̋ ο σεβασµό̋ στην άγια τάξη,
όµω̋ χαµένο̋ κόπο̋ ν' αψηφά̋
την εξουσία κι όποιον την εξουσία κρατά
εσένα σε χαντάκωσε η αυτόνοµη πορεία.

(10 µονάδε̋)

Β4. Πώ̋ προβάλλεται το πρόβληµα τη̋ ηθική̋ τάξη̋ στα σωζόµενα έργα του
Σοφοκλή;
(10 µονάδε̋)
Β5. Να εντοπίσετε στο πρωτότυπο απόσπασµα λέξει̋ ετυµολογικά συγγενεί̋
µε τι̋ ακόλουθε̋: επόπτη̋, πανωλεθρία, λαχνό̋, είδηση, ευζωία. (10 µονάδε̋)
Β6.α) Για καθεµιά από τι̋ παρακάτω λέξει̋ να γράψετε το ζητούµενο τύπο:
αἰσχρὸν: ονοµαστική ενικού θηλυκού γένου̋
πατρὸ̋: κλητική ενικού
χάριν:
αιτιατική πληθυντικού
δυσσεβεῖ: δοτική πληθυντικού
τήνδε:
ονοµαστική πληθυντικού
(5 µονάδε̋)
Β6.β) Να γράψετε το β΄ ενικό οριστική̋ ενεστώτα των ρηµατικών τύπων που
ακολουθούν, στη φωνή που βρίσκονται: δρᾶν, βούλεται, λαχεῖν, φίλει, ἄρξει.
(5 µονάδε̋)
Β7. Να γίνει πλήρη̋ συντακτική αναγνώριση των παρακάτω όρων:
δρᾶν (507), χάριν (514), λαχεῖν (520), τί̋ (521), ζῶντο̋ (525).
(10 µονάδε̋)

