Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών
Γενικής Παιδείας
Β΄ Λυκείου 2000
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Κείµενο από το πρωτότυπο
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (στίχοι 701-718)
Ἐµοί δέ σοῦ πράσσοντος εὐτυχῶς, πάτερ,
οὐκ ἒστιν οὐδέν κτῆµα τιµιώτερον˙
τί γάρ πατρός θάλλοντος εὐκλείας τέκνοις
ἂγαλµα µεῖζον, ἢ τί προς παίδων πατρί;
Μή νυν ἕν ἦθος µοῦνον ἐν σαυτῷ φόρει,
ὡς φής σύ, κοὐδέν ἄλλο, τοῦτ᾿ ὀρθῶς ἔχειν˙
ὅστις γάρ αὐτός ἤ φρονεῖν µόνος δοκεῖ,
ἤ γλῶσσαν, ἥν οὐκ ἄλλος, ἤ ψυχήν ἔχειν,
οὗτοι διαπτυχθέντες ὤφθησαν κενοί.
Ἀλλ᾿ ἄνδρα, κεἴ τις ἦ σοφός, τό µανθάνειν
πόλλ᾿ αἰσχρόν ούδέν καί τό µή τείνειν ἄγαν.
Ὁρᾷς παρά ῥείθροισι χειµάρροις ὅσα
δένδρων ὑπείκει, κλῶνας ὡς ἐκσῴζεται,
τά δ᾿ ἀντιτείνοντ᾿ αὐτόπρεµν᾿ ἀπόλλυται.
Αὔτως δέ ναός ὅστις ἐγκρατῆ πόδα
τείνας ὐπείκει µηδέν, ὑπτίοις κάτω
στρέψας τό λοιπόν σέλµασιν ναυτίλλεται.
Ἀλλ᾿ εἶκε θυµῷ και µετάστασιν δίδου.

701

705

710

715

Α. Από το απόσπασµα που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τους
στίχους 701-709. (Ἐµοί δέ σοῦ πράσσοντος... ὤφθησαν κενοί.)
(Μονάδες 30)
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων:
1.
τό µή τείνειν ἄγαν (στιχ 711): Από που είναι παρµένη η µεταφορική
αυτή φράση και ποια είναι για τους αρχαίους Έλληνες η σηµασία της
αντίληψης που εκφράζει;
(Μονάδες 10)
2.
Να αποδώσετε µε δικά σας λόγια τις δύο εικόνες, µε τις οποίες ο Αίµων καταλήγει στην προτροπή προς τον πατέρα του "Ἀλλ' εἶκε θυµῷ
και µετάστασιν δίδου" (στιχ. 718).
(Μονάδες 10)
3.
Στους στίχους 705 -706 του κειµένου από το πρωτότυπο, ο Αίµων
χρεώνει στον Κρέοντα µια µοιραία µονοµέρεια σκέψης. Με βάση τα
στοιχεία από το µετεφρασµένο κείµενο που ακολουθεί (στιχ. 194 210) να εξηγήσετε σε τι συνίσταται αυτή η µονοµέρεια του Κρέοντα
ως προς τους δύο αδελφούς.
(Μονάδες 10)

Κείµενο από µετάφραση
(στίχοι 194 210)
ΚΡΕΩΝ

4.

Τον Ετεοκλή, που χάθηκε σαν ήρωας στη µάχη
υπερασπίζοντας την πόλη του, τάφος να τον δεχτεί
µε προσφορές τιµής, καθώς αρµόζει στους ήρωες νεκρούς.
Τον αδερφό του πάλι, τον Πολυνείκη εννοώ,
που χώρα πατρική και ντόπιους θεούς
εξόριστος γυρνώντας θέλησε πέρα για πέρα
να πυρπολήσει, δικό του αίµα
θέλησε να πιει, δικούς του στη σκλαβιά να σύρει,
αυτόν, λέω, στην πόλη τούτη βγήκε προσταγή
κανείς να µη νεκροστολίσει, να µη θρηνήσει κανείς,
να τον αφήσουν άθαφτο, κορµί ρηµάδι,
τα σκυλιά να τον ξεσκίσουν και τα όρνια.
Αυτή 'ναι η θέλησή µου˙ ποτέ δε θα τιµήσω
εγώ περισσότερο τους άδικους από τους δίκαιους.
Νεκρό και ζωντανό το ίδιο θα τιµήσω
αυτόν που µε της πόλης τα νερά πηγαίνει

195-196
197
200

205

210

Να αποδώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των παρακάτω όρων που
αναφέρονται στο δράµα:
µύθος, πρόλογος, λογείο, κόθορνοι,
χορηγία.
(Μονάδες 10)
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5.

6.

Να γράψετε δύο οµόρριζα (απλά ή σύνθετα της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας) για κάθε µια από τις παρακάτω λέξεις:
πράσσοντος, φρονεῖν, γλῶσσαν, µανθάνειν, ἐκσῷζεται.
(Μονάδες 10)
α. Να µεταφέρετε στο τετράδιο σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο:
(Μονάδες 5)
Πτώσεις
Γενική Ενικού
Αιτιατική Πλυθηντικού

7.

ἄγαλµα

µεῖζον

β. Να γράψετε το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής µέλλοντα των
παρακάτω τύπων στη φωνή που βρίσκονται: φρονεῖν, πράσσοντος,
ἔχειν, ὁρᾷς, ἔστιν.
Σηµείωση: Για το ἔχειν αρκεί ο ένας από τους δύο µέλλοντες.
(Μονάδες 5)
Να µεταφέρετε στο τετράδιο σας τις προτάσεις που ακολουθούν συµπληρώνοντας τον συντακτικό όρο που λείπει:
τιµιώτερον (στ. 702) είναι.........................................στο κτῆµα
ὅστις (στ. 707)
είναι..........................................στο δοκεῖ
γλῶσσαν (στ. 708) είναι ........................................στο ἒχειν
δένδρων (στ. 713)
είναι..........................................στο ὅσα
ἐγκρατῆ (στ. 715) είναι..........................................στο πόδα
(Μονάδες 10)
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Για µένα, όµως πατέρα µου, κανένα απόκτηµα δεν είναι πολυτιµότερο
από τη δική σου ευτυχία· γιατί ποια χαρά είναι µεγαλύτερη για τα παιδιά από τη δόξα του ευτυχισµένου πατέρα ή ποια (ενν. χαρά είναι µεγαλύτερη) για τον πατέρα (ενν. από τη δόξα) των (ενν. ευτυχισµένων)
παιδιών; Μη λοιπόν έχεις µόνον ένα τρόπο σκέψης, ότι σωστό είναι
αυτό, που λες εσύ, και τίποτε άλλο. Γιατί όσοι νοµίζουν ή ότι µόνο
αυτοί σκέπτονται σωστά ή ότι έχουν γλώσσα ή θάρρος που άλλος δεν
έχει ,αυτοί, όταν ανοιχτούν και εξεταστούν σε βάθος, βρίσκονται (ή
φαίνονται) ότι είναι άδειοι.

Β

1.
Με τη µεταφορική φράση «τό µή τείνειν ἄγαν» εννοείται το τέντωµα
της χορδής του τόξου ή των µουσικών οργάνων και υπονοείται η ευρύτατα διαδεδοµένη αρχαιοελληνική αντίληψη για το «µέτρο». Σύµφωνα
µε αυτή την αντίληψη ό,τι φτάνει στην υπερβολή είναι επικίνδυνο. Ωστόσο, άλλοτε εξαιτίας του θεïκού φθόνου και άλλοτε λόγω προσωπικών σφαλµάτων ο άνθρωπος οδηγείται στην υπέρβαση των ορίων και
τελικά στην τραγική συντριβή.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση το πείσµα, η αδιαλλαξία και ο δογµατισµός του Κρέοντα θα τιµωρηθούν σκληρά από τους θεούς. Ο δογµατισµός του και η µονολιθικότητά του τον εξωθεί σε ακρότητες και έτσι
υπερβαίνει τα όρια. Ο Κρέοντας αρνείται την αρχή της πολυφωνίας
και µε τον εγωισµό του προκαλεί την καταστροφή του. Ο συνετός Αίµωνας προσπαθεί απεγνωσµένα να φέρει τον πατέρα του στον ορθό
δρόµο. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιεί αυτή τη φράση µε το γνωµικό
του επιχείρηµα προσδίδοντας παράλληλα µια πιο γενική βάση στη θέση του.
Η ορθότητα αυτής της θέσης έχει διαχρονικό χαρακτήρα·µέχρι και σήµερα είναι κοινά αποδεκτό ότι ακόµη και η σοφία δεν επιτρέπει τον εφησυχασµό. Αντίθετα, επιβάλλεται η επαγρύπνηση και η διαρκής ενηµέρωση µέσω της «διά βίου παιδείας », κάτι που είχε επισηµανθεί και
από τον Σόλωνα µε τη φράση «γηράσκω ἀεί διδασκόµενος».
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2.
Η πιθανή συντριβή του Κρέοντα λόγω της ανυποχώρητης οργής του
προοικονοµείται µε δύο µεταφορικές φυσικές εικόνες:
Πρώτη εικόνα, από το φυτικό βασίλειο: υπάρχουν δέντρα που υποχωρούν στα ορµητικά νερά και έτσι σώζονται, ενώ τα αλύγιστα ανθίστανται και τελικά ξεριζώνονται. Ο Αίµων µε την αντίθεση
«ὅσα......ὑπείκει» «τά δ᾿ ἀντιτείνοντ᾿» τονίζει από τη µια τη σωτηρία
των δέντρων και από την άλλη την ολοκληρωτική καταστροφή τους.
Έµµεσα επικρίνει το δογµατισµό και την ισχυρογνωµοσύνη του πατέρα του. Χρέος κάθε ανθρώπου, όπως και του Κρέοντα σαν δέντρο που
δεν υποχωρεί και δε λυγίζει, θα πρέπει να είναι η αποφυγή υπέρβασης
των ορίων της ανθρώπινης φύσης. Η υποχωρητικότητα και η διαλλακτικότητα έµµεσα προβάλλονται ως αρετές, µιας και από τη σύγκρουση µε τις θεïκές δυνάµεις θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη η ήττα του
ανθρώπου.
∆εύτερη εικόνα, από τη ναυτική θαλάσσια ζωή: το πλοίο που ταξιδεύει
µε τεντωµένο πανί σε ισχυρό άνεµο αναποδογυρίζεται. Εδώ ο Αίµων
προτείνει έµµεσα την υποχωρητική στάση, µιας και τόσο η ιδεολογική
ακαµψία όσο και οι εµµονές µόνο καταστροφικά αποτελέσµατα µπορούν να έχουν. Έτσι αποδίδει στο θυµό την εµµονή του Κρέοντα και
θεωρεί ότι θα πρέπει να επιλέξει µια πιο διαλλακτική στάση απέναντι
στα πράγµατα και να αποβάλλει την αλαζονεία του που αποτελεί ύβρη
προς τους θεούς.
Κοινά στοιχεία των δύο εικόνων θα µπορούσαν να θεωρηθούν τα ακόλουθα:
α. και τα δύο είναι παρµένα από τη φύση και
β. θίγουν τα ίδια χαρακτηριστικά του ήθους του Κρέοντα.
∆ιαφορές των δύο εικόνων είναι:
α. η δεύτερη εικόνα δεν έχει αντιθετική ανάπτυξη και
β. η δεύτερη εικόνα αναφέρεται στις συνέπειες που έχει η στάση του Κρέοντα στην πολιτεία και όχι µόνο στον ίδιο.
Αντίστοιχα παραδείγµατα, βέβαια, είχε χρησιµοποιήσει και ο Κρέοντας για την Αντιγόνη, όταν στους στίχους 473-8 έγινε λόγος για ατίθασα άλογα που δαµάζονται εύκολα και για ισχυρό σίδηρο που θρυµµατίζεται επίσης εύκολα. Η αντιστοιχία στη χρήση των παραδειγµάτων
δεν θα πρέπει να µας ξενίζει, αφού η Αντιγόνη για τον Κρέοντα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ό,τι ο Κρέοντας για τον Αίµονα.
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3.
Κατά τον Αίµονα η αντιµετώπιση της ταφής των δύο αδελφών από τον
Κρέοντα είναι δείγµα µονοµερούς αντίληψης και δογµατισµού. Η απόδοση τιµών στον Ετεοκλή µε το σκεπτικό ότι υπερασπίστηκε ηρωικά
την πατρίδα του, ενώ η στέρησή τους στον Πολυνείκη λόγω της προδοσίας της πατρίδας του είναι θέση µονόπλευρη και θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Αντίθετα, ο Κρέοντας µε το φορτισµένο λόγο του επικαλείται την απόλυτη αφοσίωσή του στο κράτος, στη φιλοπατρία και στην
πειθαρχία. Πρακτικά για τον Κρέοντα δεν υπάρχει περίπτωση αναθεώρησης. Ο Ετεοκλής αγωνίστηκε µε ηρωισµό και γενναιότητα υπερασπιζόµενος την πατρίδα του. Με φράσεις καθαρά αξιολογικού χαρακτήρα, όπως «ἀριστεύσας» και «ἀρίστοις» προκρίνεται το ήθος του ήρωα Ετεοκλή. Αντίθετα ο Πολυνείκης προσβάλλοντας πατρίδα και εγχώριους θεούς γεύτηκε συγγενικό αίµα και θέλησε να οδηγήσει ακόµη
και στη σκλαβιά τους συµπολίτες του. Συνεπώς υπήρξε ασεβής, ιδιοτελής και προδότης.
Συγχρόνως, βέβαια, προσπερνά το γεγονός της δικαιωµατικής διεκδίκησης της εξουσίας από τον Πολυνείκη. Ο Ετεοκλής ήταν αυτός που
απροσχηµάτιστα αρνήθηκε την παράδοση της εξουσίας στον αδελφό
του και έτσι έθεσε σε κίνδυνο την ακεραιότητα της πατρίδας του.
Η µονοµέρεια του Κρέοντα προβάλλεται άµεσα ακόµη και µέσω της
σειράς που επιλέγεται να γίνει αναφορά στα δύο αδέλφια (πρώτα ο Ετεοκλής και µετά ο Πολυνείκης), καθώς και µέσω του πολυσύνδετου
σχήµατος (µήτε…µήτε…δ'…και…και…τ'), του ρεαλιστικού ύφους των
φρικιαστικών εικόνων, αλλά της αναλογίας στην έκταση της αναφοράς
στα δύο αδέλφια (τέσσερις στίχοι στον Ετεοκλή και εννιά στον Πολυνείκη).
Η πολιτική θεωρία του Κρέοντα επιβάλλει τις τιµές στους δίκαιους και
τη στέρησή τους στους άδικους είτε αυτοί είναι ζωντανοί είτε νεκροί.
Με τον τρόπο αυτό, όµως, ο Κρέοντας υπερβαίνει την εξουσία του ως
κοσµικού άρχοντα. Υπερτιµά την πόλη και ταυτόχρονα παρακάµπτει
τις επιταγές του θεïκού νόµου. Έτσι καταλήγει στην απόφασή του για
επιβολή της έσχατης µορφής τιµωρίας, δηλαδή στέρηση των επικήδειων τιµών. Κατά τον Lesky «Αυτός ο Κρέοντας δεν είναι η φωνή της
Πολιτείας που ξέρει τα δικαιώµατα αλλά και τους περιορισµούς της.
Αυτόν τον σπρώχνει εκείνη η υπερβολή που τίποτε άλλο δεν βλέπει εκτός από τον εαυτό της, µια ύβρις διπλά επικίνδυνη και απαράδεκτη
γιατί εµφανίζεται µε το κύρος της εξουσίας.»
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4.
µύθος

Πρόλογος

λογείο

κόθορνοι

χορηγία

Είναι η υπόθεση του έργου, το σενάριο, άρα, ως µίµηση
πράξεως, η βάση της τραγωδίας. Ανήκει στα κατά ποιον
µέρη της τραγωδίας.Τα θέµατα των τραγικών µύθων τα
αντλούσαν οι ποιητές κυρίως από τη µυθολογία αλλά
και από την ιστορία. Οι τρεις µεγάλοι µυθικοί κύκλοι
Θηβαïκός, Αργοναυτικός και Τρωικός- έδιναν θέµατα,
για να σχεδιάζουν οι ποιητές την τραγική δράση.
Έχει τη µορφή µονολόγου ή διαλόγου, ενώ στα παλαιότερα έργα, ιδίως του Αισχύλου, δεν υπάρχει πρόλογος,
αλλά η τραγωδία αρχίζει από την πάροδο. Με τον πρόλογο, που σηµαίνει τον πρώτο λόγο του ηθοποιού, οι
θεατές εισάγονται στην υπόθεση της τραγωδίας. Ανήκει
στα κατά ποσόν µέρη της τραγωδίας και αποτελεί επικό
στοιχείο της.
Πρόκειται για το υπερυψωµένο δάπεδο, αρχικά ξύλινο
και αργότερα πέτρινο ή µαρµάρινο, στο οποίο έπαιζαν
οι ηθοποιοί. Ήταν κατασκευασµένο κατά µήκος του
τοίχου της σκηνής προς την πλευρά των θεατών. ∆εν υπήρχε κατά τα κλασικά χρόνια.
Ηταν τα υψηλά υποδήµατα µε πολύ χοντρό πέλµα των
ηθοποιών. Μεγάλωναν το ανάστηµα του ηθοποιού, ώστε να φαίνεται επιβλητικός. Αποτελούσαν και αυτά
µέρος της σκευής (ενδυµασίας) του ηθοποιού που στόχευε στη µεγαλοπρεπή εµφάνιση κατά την παράσταση.
Με αυτή την τιµητική λειτουργία επιβαρύνονταν οι εύποροι Αθηναίοι που επιλέγονταν από τον επώνυµο άρχοντα. Οι χορηγοί όφειλαν να χρηµατοδοτήσουν την
προετοιµασία του χορού. Στα πλαίσια αυτής της υποχρέωσής τους έπρεπε να εξασφαλίσουν τροφή, στέγη
και µια στοιχειώδη αποζηµίωση για τους χορευτές και
ταυτόχρονα να φροντίσουν για το χοροδιδάσκαλο, τον
αυλητή, αλλά και για τη σκευή των υποκριτών, των χορευτών και των βωβών προσώπων.
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5.

πράσσοντος < πράττω
πράξη (είσ-, διά-, αντί-), πραγµατικός
(πράγµα, πράγµατι, πραγµατικότητα,
πρακτικός, πραγµατεία, άπρακτος,
πράκτορας, διαπραγµάτευση….)
φρονεῖν < φρονώ
φρόνηση(περι-), φρόνιµος
(φρόνηµα, φροντίζω, φροντίδα,
παράφρων….)
γλῶσσαν < γλῶσσα
διγλωσσία, γλωσσικός
(γλωσσοδέτης, γλωσσολογία,
γλωσσοπλάστης, γλωσσοµαθής….)
µανθάνειν < µανθάνω
µάθηση (εκa) αµαθής (πολυa)
(µαθητής , µαθητικός, µαθηµατικός,
αµάθητος, µαθησιακός...)
ἐκσῴζεται < σῴζοµαι
σωτηρία, σωστικός
(διάσωση, σωτήρας, σωτήριος,
σωσίβιος, σωστός, ναυαγοσώστης...)

6.

α

Πτώσεις
Γενική Ενικού
Αιτιατική Πληθυντικού

β
Ρήµατα
φρονεῖν
πράσσοντος
ἔχειν
ὁρᾷς
ἔστιν
7.

ἄγαλµα
του ἀγάλµατος
τα ἀγάλµατα

Μέλλοντας

µεῖζον
µείζονος
µείζονα
µείζω

Γ΄ ενικό
φρονήσει
πράξει
ἕξειaσχήσει
ὄψεται
ἔσται

τιµιώτερον (στ. 702)
είναι κατηγορούµενο στο κτῆµα
ὅστις (στ. 707)
είναι υποκείµενο στο δοκεῖ
γλῶσσαν (στ. 708) είναι αντικείµενο στο ἒχειν
δένδρων (στ. 713) είναι γενική διαιρετική στο ὅσα
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ἐγκρατῆ (στ. 715)

είναι προληπτικό κατηγορούµενο στο
πόδα

Σηµ: Το "τιµιώτερον" µπορεί να θεωρηθεί και επιθετικός προσδιορισµός στο "κτῆµα".
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