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Κείµενο από το πρωτότυπο (στίχοι 766 "780)
XΟ.
ΚΡ.
ΧΟ.
ΚΡ.
ΧΟ.
ΚΡ.

Ἁνήρ, ἄναξ, βέβηκεν ἐξ ὀργῆς ταχύς·
νοῦς δ' ἐστὶ τηλικοῦτος ἀλγήσα ς βαρύς.
∆ράτω, φρονείτω µεῖζον ἢ κατ' ἄνδρ' ἰών·
τὼ δ'οὖν κόρ α τώδ' οὐκ ἀ παλλάξει µόρου.
Ἄµφω γ ὰρ αὐτὼ κ αὶ κατ ακτεῖναι νοεῖς;
Οὐ τήν γε µὴ θιγοῦσαν· εὖ γὰ ρ οὖν λέγεις.
Μόρῳ δὲ ποίῳ κ αί σφε βουλεύῃ κτανεῖν;
Ἄγων ἔρηµος ἔνθ' ἂν ᾖ βροτῶν στίβος
κρύψω πετρώδει ζῶσαν ἐν κατώρυχι,
φορβῆς τοσοῦτον ὡς ἄγος µόνον προθείς,
ὅπως µίασµα πᾶσ' ὑπεκφύγῃ πόλις·
κἀκεῖ τὸν Ἅιδην, ὃν µόνον σέβει θεῶν,
αἰτουµένη που τεύξεται τὸ µὴ θανεῖν,
ἢ γνώσεται γοῦν ἀλλὰ τηνικαῦθ' ὅτι
πόνο ς πε ρισσός ἐστι τἀν Ἅιδου σέβειν.
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775

780

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α.
Β.

Από το κείµενο που σα ς δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό
σας του ς στίχους 773780 (Ἄγων ἔρηµος ... τἀν Ἅι δου σέβε ιν).
Μονάδες 30
Να γρ άψετε στο τετρά διό σας τις απ αντήσεις των π αρα κάτω
ερωτήσεων:
1.
Κατά τον Κ άρολο Κ ουν, ο χ ορός ως π ρωταρχικός
παρά γοντας του αρχαί ου θεάτρου διαµορφώνει το κλίµα
του έργ ου. Επικαλούµενοι συγκεκριµένα στοιχεία των
στίχων 766 780 ν α επιβεβαιώσετε την παρα πάνω άποψη.
Μονάδες 10
2.
Να σ κιαγρα φήσετε την π ροσω πικότητα τ ου Κ ρέοντα , όπως
αυτή προβ άλλεται µέσα από τους στίχους 777780 (κἀκεῖ
τὸν Ἅι δην ... τἀν Ἅι δου σέ βειν).
Μονάδες 10
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3.

Στο κείµεν ο α πό το πρωτότυπ ο (στίχοι 766780) ο Κρέων
επιµένει πεισµατικά στη θανατική καταδίκη της Αντιγόνης.
Να σχ ολιάσετε την άπ οψη που διατυπώνει ο Κ ρέων για τ ο
ίδιο ζήτηµα, όπως αυτή περιέχεται στο µεταφρασµένο
κείµενο που ακ ολουθεί (στίχοι 883890).
Κείµενο από µετάφραση (στίχοι 883890)
ΚΡ.

Τα µοιρολόγια και τους θρήνους, το ξέρεις, π οτέ
δε θα 'παυε κανείς προτού πεθάνει, αν φτούραγαν.
(Απευθύνεται στους φρουρούς.)
Πάρτε τη γρήγορα και, καθώς πρόσταξα,
να πάτε ν α τη χτίσετε στο λάκκο το βαθύ.
Άστε τη µόνη κι έρηµη, θέλει πεθάνει,
θέλει ζήσει, θαµµένη σ' ένα τέτοιο σπιτικό.
Η κό ρη αυτή δε µόλυνε τα χέρια µα ς,
µα τον απάνω κόσµο θα τον χ άσει.
Μονάδες 10
4.
Για ποιους λόγους η διεξαγωγή των δραµατικών αγώνων στην αρχαία
Αθήνα συνδεόταν µε την άνοιξη;
Μονάδες 10
5.
Να γράψετε δύο λέξεις ετυµολογικά συγγενείς (απλές ή σύνθετες, της
αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας) για καθεµιά από τις παρακάτω
λέξεις του κειµένου: νοῦς, φρονείτω, βουλεύῃ, ἄγων, σέβειν.
Μονάδες 10
6α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα που ακολουθεί,
συµπληρώνοντας στα κενά του τη δοτική του πληθυντικού αριθµού
για τις αντίστοιχες λέξεις που σας δίνονται.
ὀργῆς
ἄνδρ(α)
βροτῶν
µίασµα
πόλις

6β.

∆οτική πληθυντικού

Μονάδες 5
Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα που ακολουθεί,
συµπληρώνοντας στα κενά του σε χρόνο Παρατατικό τους ακριβώς
αντίστοιχους ρηµατικούς τύπους αυτών που σας δίνονται.
ἐστὶ
νοεῖς
λέγεις
βουλεύῃ
κρύψω
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7.

ταχύς, νοῦς, κατακτεῖναι, θεῶν, αἰτουµένη:
Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παραπάνω λέξεων του
κειµένου.
Μονάδες 10
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α.
Μετάφραση στ. 773_780
Κρέοντας : (στ. 773) Αφού την οδηγήσω εκεί, όπου είναι απάτητος δρόµος
από ανθρώπους (στ. 774) θα τη θάψω ζωντανή σε υπόγειο πέτρινο θολωτό
τάφο, (στ. 775) δίνοντας τόση τροφή, όση µόνο µόλις είναι αρκετή για
κάθαρση, (στ. 776) για να αποφύγει το µίασµα όλη η πόλη · (στ. 777) και
εκεί τον Άδη, τον µόνο από τους θεούς που σέβεται, (στ. 778)
παρακαλώντας, ίσως γλιτώσει το θάνατο, (στ. 779) ή θα µάθει τουλάχιστον,
αν και αργά, ότι (στ. 780) είναι µάταιος κόπος να τιµά κανείς όσους
βρίσκονται στον Άδη.

Β.
1.

Πραγµατικά ο χορός αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα στο αρχαίο
θέατρο και διαµορφώνει µε την παρουσία του και τη σκηνική του δράση το
κλίµα του έργου. Στους συγκεκριµένους στίχους ο ρόλος του χορού
εξυπηρετεί τον Σοφοκλή αφενός στο να διευκολύνει την εξέλιξη της δράσης
και αφετέρου στο να προετοιµάσει τους θεατές για το τι µέλλει γενέσθαι στη
συνέχεια του έργου.
Πιο συγκεκριµένα, στους στ. 766  767 η απροσδόκητη φυγή του
Αίµονα προβληµατίζει και ανησυχεί τον χορό · ο κορυφαίος σπεύδει να
προειδοποιήσει τον Κρέοντα για τους φόβους του και για τις συνέπειες, οι
οποίες ενδεχόµενα θα ενσκήψουν από τη θλίψη, που τραυµατίζει την ψυχή
του νέου. Η πείρα της ζωής επιτρέπει στο χορό να υπενθυµίσει κάτι, που ο
υπερφίαλος και εγωιστής Κρέοντας φαίνεται να ξεχνά : η ψυχολογική
καταπίεση σε βάρος ενός νέου στην ηλικία είναι αποδεδειγµένο ότι θα
επιφέρει στα πλαίσια της αντίδρασης και της παραφοράς απρόβλεπτες και
επικίνδυνες επιπτώσεις. Μέσα από την ανησυχία του χορού
προειδοποιούνται στο πλαίσιο της δραµατικής προοικονοµίας οι θεατές για
την επικείµενη αυτοχειρία του Αίµονα σε συνδυασµό µε τους σχετικούς
υπαινιγµούς του νέου (βλ. στ. 752 και στ. 763_764).
Στην επόµενη παρέµβασή τους (στ. 770) οι γέροντες Θηβαίοι, µετά
την τραγική αδιαφορία και απάθεια του Κρέοντα που αρνείται µε περισσή
σκληροκαρδία να εξετάσει σε βάθος την ξαφνική φυγή του Αίµονα,
ανήσυχοι µε τις εξελίξεις, θέτουν µε συγκρατηµένη δειλία το ζήτηµα, που δεν
τόλµησε ή δεν θέλησε να θίξει ο Αίµονας · την υπόθεση της Ισµήνης. Στην
ερώτησή του κορυφαίου, που αποσκοπεί στην υπεράσπιση της Ισµήνης,
λανθάνει η ελπίδα ότι θα κάµψει την οργή του βασιλιά και θα εκµαιεύσει
την επιείκειά του επανορθώνοντας την αδικία σε βάρος της ηρωίδας. Η
προσπάθεια του Χορού, σύµφωνα µε όσα έχουν προηγηθεί δεν αναµένεται
να έχει θετικό αποτέλεσµα, ωστόσο, η απάντηση του Κρέοντα είναι
απροσδόκητη και συνιστά δραµατικό απρόοπτο και “περιπέτεια”. Ο
βασιλιάς αναγνωρίζοντας ότι η προηγούµενη απόφασή του πάρθηκε
βιαστικά και επιπόλαια την ανακαλεί και αθωώνει την Ισµήνη και επαινεί
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µάλιστα τον χορό για τη θετική παρέµβασή του. Η προσωρινή ανακούφιση
όµως των ανδρών του Χορού και των θεατών επισκιάζεται από το φόβο και
την αγωνία για την τύχη που αναµένει την Αντιγόνη, η οποία για µια ακόµη
φορά, όπως και στην αρχή της τραγωδίας, µένει µόνη χωρίς την αδελφή της.
Στη συνέχεια του διαλόγου Κρέοντα _ χορού ο κορυφαίος (στ. 771)
διατυπώνει την ερώτηση για τον τρόπο εκτέλεσης της θανατικής καταδίκης
της Αντιγόνης. Οι θεατές όµως γνωρίζουν ήδη από τον πρόλογο (στ. 36) ότι
η παράβαση της διαταγής του βασιλιά συνιστά παράπτωµα που τιµωρείται
µε δηµόσιο λιθοβολισµό. Έτσι η ερώτηση δίνεται για να παρουσιάσει την
αλλαγή στις διαθέσεις και τη στάση του βασιλιά που έχει αρχίσει να
“κλονίζεται” ύστερα από τη σύγκρουση µε τον Αίµονα και την επισήµανση
του τελευταίου ότι οι νόµοι του Κρέοντα παραβιάζουν κατάφορα τους
θείους νόµους (στ. 745). Συνάµα διευκολύνει τον Σοφοκλή να παρουσιάσει
στους θεατές του έργου τα όσα αυτοί δεν θα µπορέσουν να
παρακολουθήσουν, εφόσον θα διαδραµατιστούν εκτός του σκηνικού χώρου
· ταυτόχρονα, καθώς ο Κρέοντας θα παρουσιάσει µε αναλυτική περιγραφή
τον “µόρο” της Αντιγόνης επιτυγχάνεται η επαύξηση του ελέου και του
φόβου των θεατών. Η συµπάθεια τους για την πάσχουσα ηρωίδα
κορυφώνεται και ο αποτροπιασµός τους για την απάνθρωπη και κακοήθη
συµπεριφορά του Κρέοντα πλησιάζει στο ζενίθ.
2.
Στους στ. 777  780 ο Κρέοντας εγγίζει επικίνδυνα τα όρια της απρέπειας
προς τους θεούς · χλευάζει την πίστη της Αντιγόνης στην αιωνιότητα της
άλλης ζωής και σαρκάζει την υπακοή της στο θέληµα του κάτω κόσµου.
Ειρωνεύεται την αδυναµία της ηρωίδας να αποφύγει το θάνατο, περιφρονεί
µε περισσή ασέβεια τον κάτω κόσµο (θεούς και νεκρούς) και διασαλεύει την
θεία τάξη και ηθική ισορροπία · το δίκτυ της ύβρεως πνίγει σιγά σιγά στα
βρόχια του τον υπερφίαλο βασιλιά και η νέµεσις των θεών αναµένεται να
επιβάλλει άτεγκτα την τίσιν του Κρέοντα, για να επέλθει τελικά η κάθαρσις.
Η τελική παρουσία του βασιλιά και τα λόγια του προδικάζουν εν τέλει την
αµετάκλητη και αναπόδραστη συντριβή του.
3.
Η πεισµατική εµµονή του Κρέοντα στη θανατική καταδίκη της
Αντιγόνης και στα δύο χωρία πιστοποιεί τη σκληροκαρδία και την ωµότητα
του βασιλιά που µένει ασυγκίνητος και αλύγιστος µετά τη σύγκρουσή του
µε τον Αίµονα και αρνείται να συγκινηθεί µπροστά στο πάθος και στη
κραυγή αγωνίας της Αντιγόνης που θρηνεί την άδικη µοίρα της και τον
άωρο θάνατό της.
Ο βασιλιάς αναδεικνύεται σε τραγική φυσιογνωµία καθώς οι
διαταγές του και οι συνεχείς επαγγελίες του για θανατική καταδίκη του
δράστη τον έχουν παγιδεύσει ενώπιον του χορού και του λαού της Θήβας
και συνάµα τον έχουν τυλίξει στο δίχτυ της αλαζονικής αυτοπεποίθησης ότι
οι αποφάσεις του έχουν την ex cathedra ορθότητα και ευθυκρισία. Είναι
υποχρεωµένος να προχωρήσει στην επιβολή των όσων διέταξε στο πρώτο
επεισόδιο, ειδάλλως φοβάται ότι θα φανεί ανακόλουθος στις πράξεις του σε
σχέση µε τις διακηρύξεις του. Επιπλέον, δεν θέλει να δώσει την εντύπωση
ότι λειτουργεί µεροληπτικά στην περίπτωση της Αντιγόνης και ότι έχει τη
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νεποτιστική νοοτροπία να ανεχτεί την παρανοµία της ενθαρρύνοντας
πιθανές παρόµοιες στασιαστικές συµπεριφορές άλλων πολιτών.
Η χλευαστική αντιµετώπιση της ηρωίδας είναι δεδοµένη και στα δύο
αποσπάσµατα. Ο βασιλιάς γνωρίζει ότι η Αντιγόνη δεν µπορεί να ξεφύγει
από το πεπρωµένο που της επιφυλάσσει ο εγκλεισµός της στην υπόγεια
φυλακή και ειρωνεύεται µε κακία την αδυναµία της να νικήσει το θάνατο.
Σηµαντικό στοιχείο στα λόγια του βασιλιά είναι η αλλαγή του τρόπου µε
τον οποίο θα επιβληθεί η θανατική ποινή. Πιθανόν έχει επηρεαστεί από τη
σύγκρουσή του µε τον γιο του και από τα επιχειρήµατα που ο Αίµονας
ανέπτυξε. Εγκαταλείπει τις αρχικές του διακηρύξεις για θάνατο µε δηµόσιο
λιθοβολισµό του παραβάτη και καταδικάζει την Αντιγόνη στον εξίσου
οδυνηρό και αργό θάνατο µε εγκλεισµό σε λιθόκτιστο τάφο προσθέτοντας
µε όψιµο ευσεβισµό την εντολή να δοθεί στην έγκλειστη λίγη τροφή,
προκειµένου να αποφύγουν ο ίδιος και η πόλη το µίασµα.
Σύµφωνα µε την αντίληψη των αρχαίων η καταδίκη σε θάνατο από
πείνα τιµωρούνταν από τους θεούς ως ανοσιούργηµα, γι’ αυτό και έδιναν
λίγη τροφή σ’ αυτόν που φυλάκιζαν, για να πεθάνει. Και στα δύο χωρία
λοιπόν γίνεται αντιληπτή η εξοργιστική και σοφιστική _ για τους νοήµονες
θεατές _ πρόθεση του βασιλιά να νίψει τας χείρας του για τον επερχόµενο
θάνατο της Αντιγόνης και να µεταθέσει την ευθύνη για την επιβολή της
θανατικής ποινής από τον εαυτό στην ηρωίδα που µε τις πράξεις της
προκάλεσε και επέβαλε το θάνατό της.
Γενικό συµπέρασµα είναι ότι η στάση του Κρέοντα και η εµµονή του
στη θανατική καταδίκη της Αντιγόνης είναι κίνηση επί τα χείρρω. Ο
χαρακτήρας του δεν ξεφεύγει από τα ζοφερά χρώµατα µε τα οποία έχει
φωτιστεί µέχρι στιγµής στις αντιπαραθέσεις του µε την Αντιγόνη και τον
Αίµονα. Ο βασιλιάς αδυνατεί να δείξει ευσπλαχνία, έλεος, συµπάθεια,
ελαστικότητα και συγχωρητικότητα και η ευθύγραµµη κακία του τον
οδηγεί σε αναπόφευκτη πτώση.
4.
σελ.18: «Στο θέατρο του ∆ιονύσου ... και το µεγαλείο»
5.
νόηση,
άφρων,
βούλευµα,
αγωγή,
σεβασµός ,

υπόνοια
περιφρόνηση
συµβουλεύω
παρά γω
ασέβεια

ὀργῆς
ἄνδρα
βροτῶν
µίασµα
πόλις

→
→
→
→
→

ὀργαῖς
ἀνδρά σι(ν)
βροτοῖς
µιάσµασι
πόλεσι

ἐστί

→

•ν

6α.

6β.
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νοεῖς
λέγεις
βουλεύ
κρύψω

→
→
→
→

ἐνόεις
ƒλεγες
ἐβουλεύου
ƒκρυπτ ον

7.
ταχύς: επιρ ρηµατικό κατηγορούµενο τ ου τρόπ ου.
νος: υ πο κείµενο στο ρήµα ἐστί.
κατακτεῖναι: τελικό α παρέµφατο αντικείµενο στο ρήµα
νοεῖς.
θεῶν: γενική διαιρετική εξαρτώµενη α πό τ ο µόνον.
α⇒τουµένη: τροπική µετοχή συνηµµένη στο υποκείµενο
του ρήµατο ς.
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