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ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ στ. 441-461
ΚΡ. Σὲ δή , σὲ τὴν νεύουσαν εἰ̋ πέδον κάρα ,
φῄ̋ , ἢ καταρνῇ µὴ δεδρακέναι τάδε ;
ΑΝ. Καὶ φηµὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦµαι τὸ µή.
ΚΡ. Σὺ µὲν κοµίζοι̋ ἂν σεαυτὸν ᾗ θέλει̋
ἔξω βαρεία̋ αἰτία̋ ἐλεύθερον ·
σὺ δ' εἰπέ µοι µὴ µῆκο̋ , ἀλλὰ συντόµω̋ ,
ᾔδησθα κηρυχθέντα µὴ πράσσειν τάδε ;
ΑΝ. Ἤιδη · τί δ' οὐκ ἔµελλον ; ἐµφανῆ γὰρ ἦν.
ΚΡ. Καὶ δῆτ' ἐτόλµα̋ τούσδ' ὑπερβαίνειν νόµου̋ ;
ΑΝ. Οὐ γάρ τί µοι Ζεὺ̋ ἦν ὁ κηρύξα̋ τάδε ,
οὐδ' ἡ ξύνοικο̋ τῶν κάτω θεῶν ∆ίκη
τοιούσδ' ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόµου̋ ,
οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόµην τὰ σὰ
κηρύγµαθ' ὥστ' ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν
νόµιµα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ' ὑπερδραµεῖν.
Οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθέ̋ , ἀλλ' ἀεί ποτε
ζῇ ταῦτα , κοὐδεὶ̋ οἶδεν ἐξ ὅτου 'φάνη.
Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔµελλον , ἀνδρὸ̋ οὐδενὸ̋
φρόνηµα δείσασ' , ἐν θεοῖσι τὴν δίκην
δώσειν · θανουµένη γὰρ ἐξῄδη , τί δ' οὔ ;
κεἰ µὴ σὺ προὐκήρυξα̋.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Να αποδώσετε στη νέα ελληνική το απόσπασµα:
«Οὐ γάρ τί µοι Ζεὺ̋…ἐν θεοῖσι τὴν δίκην δώσειν».
( Μονάδε̋ : 30 )
Β 1. Πώ̋ εκλαµβάνει ο Κρέων τη σιωπηλή στάση τη̋ Αντιγόνη̋ µετά την
προσαγωγή τη̋; Ποια στοιχεία του ήθου̋ του αποκαλύπτονται στου̋ στίχου̋
441-449;
( Μονάδε̋ : 10 )
Β 2. Η Αντιγόνη προασπίζει το θείο δίκαιο και τι̋ αξίε̋ που εκπορεύονται από
αυτό, ενώ ο Κρέων είναι υπέρµαχο̋ του κοσµικού δικαίου. Να τεκµηριώσετε
την παραπάνω θέση, αντλώντα̋ στοιχεία από το πρωτότυπο απόσπασµα.
( Μονάδε̋ : 10 )

Β 3. Στο νεοελληνικό απόσπασµα που ακολουθεί, ο Σοφοκλή̋ προβάλλει την
ανθρώπινη πλευρά τη̋ ηρωίδα̋ του. Θεωρείτε ότι αυτή του η επιλογή αναιρεί
την αγέρωχη στάση τη̋ Αντιγόνη̋, όπω̋ αυτή αναδεικνύεται στου̋ στίχου̋
441-461 από το πρωτότυπο απόσπασµα ;
ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ στ.806-816
ΑΝ. Ω πολίτε̋ τη̋ πατρική̋ µου χώρα̋,
ιδού πορεύοµαι τη στράτα τη στερνή,
το φέγγο̋ το στερνό του ήλιου βλέπω,
κι άλλη φορά ποτέ· ο Άδη̋,
ο ύπνο̋ του παντό̋,
στου Χάρου ζωντανή
µε πάει τ' ακρογιάλι.
Νυφούλα δε στολίστηκα
κι ούτε ποτέ νυφιάτικο τραγούδησαν
στη θύρα µου τραγούδι·
νύφη στο Χάρο δίπλα θα σταθώ.
( Μονάδε̋ : 10 )
B 4. Ποιο̋ είναι, κατά τον Αριστοτέλη, ο σκοπό̋ τη̋ τραγωδία̋ ;
( Μονάδε̋ : 10 )
Β 5. Με ποιε̋ λέξει̋ του πρωτότυπου αποσπάσµατο̋ συνδέονται ετυµολογικά
οι ακόλουθε̋: λόγο̋, κράνο̋, κατάβαση, φάσµα, ανεπίδοτο̋.
( Μονάδε̋ : 10 )
Β 6. α Να γράψετε τη γενική πληθυντικού των παρακάτω λέξεων: αἰτία̋
(στ. 445), ἐµφανῆ (στ. 448), ὁ κηρύξα̋ (στ. 450), ξύνοικο̋ (στ. 451), σὺ (στ. 461).
( Μονάδε̋ : 5 )
Β 6. β εἰπὲ, ἐτόλµα̋: Να κλίνετε τα ρήµατα στην έγκλιση και στο χρόνο που
βρίσκονται.
( Μονάδε̋ : 5 )
Β 7. Να γίνει πλήρη̋ συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων του
κειµένου: ἐµφανῆ (στ. 448), ὑπερβαίνειν (στ. 449), ταῦτα (στ. 457), οὐδενὸ̋ (στ.
458), θανουµένη (στ. 460) .
( Μονάδε̋ : 10 )

