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KEIMENO:ΣΤΙΧΟΙ1-38

ΑΝ Ὦκοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα,
ἆρ’ οἶσθ’ ὅ τι Ζεὺς τῶν ἀπ’ Οἰδίπου κακῶν
ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ;
Οὐδὲν γὰρ οὔτ’ ἀλγεινὸν οὔτ’ ἄτης ἄτερ
(5) οὔτ’ αἰσχρὸν οὔτ’ ἄτιμόν ἐσθ’, ὁποῖον οὐ
τῶν σῶν τε κἀμῶν οὐκ ὄπωπ’ ἐγὼ κακῶν.
Καὶ νῦν τί τοῦτ’ αὖ φασι πανδήμῳ πόλει
κήρυγμα θεῖναι τὸν στρατηγὸν ἀρτίως;
Ἔχεις τι κεἰσήκουσας; ἤ σε λανθάνει
(10) πρὸς τοὺς φίλους στείχοντα τῶν ἐχθρῶν κακά;
ΙΣ. Ἐμοὶ μὲν οὐδεὶς μῦθος, Ἀντιγόνη, φίλων
οὔθ’ ἡδὺς οὔτ’ ἀλγεινὸς ἵκετ’ ἐξ ὅτου
δυοῖν ἀδελφοῖν ἐστερήθημεν δύο,
μιᾷ θανόντων ἡμέρᾳ διπλῇ χερί·
(15) ἐπεὶ δὲ φροῦδός ἐστιν Ἀργείων στρατὸς
ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ’ ὑπέρτερον,
οὔτ’ εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ’ ἀτωμένη.
ΑΝ. Ἤιδη καλῶς, καί σ’ ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν
τοῦδ’ οὕνεκ’ ἐξέπεμπον, ὡς μόνη κλύοις.
(20) ΙΣ. Τί δ’ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ’ ἔπος.
ΑΝ. Οὐ γὰρ τάφου νῷν τὼ κασιγνήτω Κρέων
τὸν μὲν προτίσας, τὸν δ’ ἀτιμάσας ἔχει;
Ἐτεοκλέα μέν, ὡς λέγουσι, σὺν δίκῃ
χρησθεὶς δικαίᾳ καὶ νόμῳ, κατὰ χθονὸς
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(25) ἔκρυψε τοῖς ἔνερθεν ἔντιμον νεκροῖς,
τὸν δ’ ἀθλίως θανόντα Πολυνείκους νέκυν
ἀστοῖσί φασιν ἐκκεκηρῦχθαι τὸ μὴ
τάφῳ καλύψαι μηδὲ κωκῦσαί τινα,
ἐᾶν δ’ ἄκλαυτον, ἄταφον, οἰωνοῖς γλυκὺν
(30) θησαυρὸν εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς.
Τοιαῦτά φασι τὸν ἀγαθὸν Κρέοντα σοὶ
κἀμοί, λέγω γὰρ κἀμέ, κηρύξαντ’ ἔχειν,
καὶ δεῦρο νεῖσθαι ταῦτα τοῖσι μὴ εἰδόσιν
σαφῆ προκηρύξοντα, καὶ τὸ πρᾶγμ’ ἄγειν
(35) οὐχ ὡς παρ’ οὐδέν, ἀλλ’ ὃς ἂν τούτων τι δρᾷ,
φόνον προκεῖσθαι δημόλευστον ἐν πόλει.
Οὕτως ἔχει σοι ταῦτα, καὶ δείξεις τάχα
εἴτ’ εὐγενὴς πέφυκας, εἴτ’ ἐσθλῶν κακή.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.Να μεταφράσετε το απόσπασμα: « Οὐ γάρ τάφου..........εἴτ΄ ἐσθλῶν
κακή»
(στίχοι
21-38).
(μον.30)
2.α)Η Αντιγόνη ανοίγει την παράσταση με μια σειρά ερωτήσεων προς την
Ισμήνη.Ποιό είναι το περιεχόμενο των ερωτήσεων αυτών και ποιο σκοπό
εξυπηρετούν;
(μον.10)
2.β)Ποιες ήταν οι αποφάσεις που πήρε ο Κρέοντας σχετικά με την ταφή
του Ετεοκλή και του Πολυνείκη και πώς δικαιολογείται ο διαφορετικός
τρόπος που αντιμετωπίζει τους δυο αδελφούς;Νομίζετε ότι οι θεατές θα
θεωρούσαν δικαολογημένες τις αποφάσεις του και γιατί; (μον.6)
2.γ)Ποιες θα έπρεπε να ήταν,σύμφωνα με τις προσδοκίες της Αντιγόνης,οι
αντιδράσεις της Ισμήνης απέναντι στις διαταγές του Κρέοντα;Τι θα
περίμενε,κατά τη γνώμη σας,από την αδελφή της;
(μον.4)
2.δ)Πώς διαγράφεται το ήθος της Αντιγόνης στους στίχους 1-38;
(μον.10)
3.α)Τι
(μον.3)

είναι

η

πάροδος

και

τα

στάσιμα;

3.β)Ποια στοιχεία αποτελούν το επικό και ποια το λυρικό μέρος της
τραγωδίας;
(μον.3)
3.γ)Ποια είναι η έννοια του τραγικού στην τραγωδία;(μον.4)
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4.α)λέγουσι,χρησθείς,ἔκρυψε,καλύψαι,εἰδόσιν:Να
γράψετε
δύο
ομόρριζες λέξεις (απλές ή σύνθετες της ν.ε.γλώσσας) για κάθε μια από τις
παραπάνω
λέξεις
του
κειμένου.
(μον.5)
4.β)χρήση,αθάνατος,προφήτης,ειδήμων,δράμα:Να βρείτε τις λέξεις
του πρωτότυπου κεμένου(στίχοι 21-38) που έχουν ετυμολογική συγγένεια
με τις παραπάνω λέξεις.
(μον.5)
5.α)Να γράψετε την αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού των
παρακάτωλέξεων:κήρυγμα , νυκτί , ἀστοῖσι ,οἰωνοῖς ,ταῦτα ,πρᾶγμα,
πόλει,
εὐγενής.
(μον.2)
5.β)λέγουσι,ἔκρυψε:Να γίνει χρονική και εγκλιτική αντικατάσταση των
ρηματικών
τύπων.
(μον.4)
5.γ)ἐξέπεμπον,ἔχει,ἄγειν,δείξεις:Να σχηματιστεί το β΄ενικό πρόσωπο
της προστακτικής ενεστώτα και αορίστου στην ίδια φωνή.
(μον.4)
6.α)Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις του κειμένου με τα σκούρα
γράμματα:τόν στρατηγόν, κατά χθονός , δίκῃ , ἀστοῖσι, θησαυρόν ,
οἰωνοῖς , προκηρύξοντα.
(μον.7)
6.β)Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω δευτερεύουσες πρότασεις
του κειμένου:
«ὁποῖον οὐ τῶν σῶν τε κἀμῶν οὐκ ὄπωπ’ἐγώ κακῶν»
«εἴτ’εὐγενής πέφυκας,εἴτ’ἐσθλῶν κακή» (μον.3)

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.Βλέπε φροντιστηριακό βιβλίο (σελ. 11).
2.α)Η Αντιγόνη συναντά την αδελφή της Ισμήνη και της θέτει κάποια
ερωτήματα.Η πρώτη ερώτηση αφορά το αν η Ισμήνη γνωρίζει ποια από τις
συμφορές που προέρχονται από τον Οιδίποδα μένει που να μην έχει στείλει ο
Δίας σ΄αυτές που έχουν απομείνει στη ζωή.Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται
στο αν η Ισμήνη γνωρίζει για τη διαταγή που έχει βγάλει ο στρατηγός
(Κρέων) πριν λίγο στην πόλη.Τα ερωτήματα αυτά αντικατοπτρίζουν την
ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.Η Αντιγόνη διακατέχεται από
αγανάκτηση για τη διαταγή που εξέδωσε ο Κρέοντας.Γι’αυτό και αναφέρεται
σ’αυτόν με ειρωνικό τρόπο για το αξίωμά του ( «στρατηγόν» )
εξωτερικεύοντας τα συναισθήματά της.Η Αντιγόνη αναφέρεται στο
οικογενειακό παρελθόν γιατί αποσκοπεί στο να επηρεάσει την Ισμήνη και να
την κάνει να αποδεχθεί όσα της ζητήσει.
2.β)Ο Κρέοντας αποφάσισε να αποδώσει την τιμή της ταφής στον
Ετεοκλή αλλά να αφήσει άταφο τον Πολυνείκη.Η διαφορετική αντιμετώπιση
των νεκρών σωμάτων των δύο αδελφών οφείλεται στις ενέργειες των δύο
αδελφών απέναντι στην πόλη.Ο Ετεοκλής την υπερασπίστηκε και έχασε τη
ζωή του στη μονομαχία με τον αδελφό του προκειμένου οι Αργείοι να μην
επιτεθούν στη Θήβα.Γι’αυτό και θα ταφεί με όλες τις τιμές αφού αρίστευσε
στη μάχη για την πατρίδα.Αντίθετα ο Πολυνείκης κινήθηκε εναντίον της μαζί
με τους Αργείους στρατηγούς και φέρθηκε σαν προδότης και εχθρός της
πατρίδας.Γι΄αυτό και θα μείνει άταφος όπως ταιριάζει στους βαρβάρους.Οι
θεατές δεν θα δικαιολογούσαν την απόφαση του Κρέοντα σχετικά με τον
Πολυνείκη γιατί παρόλο που εξέφραζε την ηθική των χρόνων του«φίλει τόν
φιλοῦντα καί μίσει τόν μισοῦντα» ιστορικά και για τον προδότη υπήρχε ταφή
κατ’ανοχή,έξω όμως από τα όρια της πόλης.
2.γ)Η Αντιγόνη περιμένει οι αντιδράσεις της Ισμήνης απέναντι στις
διαταγές του Κρέοντα να είναι έντονες.Θα πρέπει να την κυριεύσει οργή και
αγανάκτηση ,όπως συμβαίνει σ’εκείνη.Επιθυμεί να την καταλάβει και να τη
βοηθήσει στο έργο της ταφής του νεκρού Πολυνείκη.Προσπαθεί βέβαια να
εμπνεύσει στην Ισμήνη τη συναίσθηση του χρέους και το θάρρος στην ψυχή
της.Γι’αυτό και αναφέρεται στην «ευγενική» καταγωγή τους.Αλλά η Ισμήνη
δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά της ηρωίδας.
2.δ)Βλέπε φροντιστηριακό βιβλίο (σελ. 21 και 23, ενότητα ΗΘΟΣ).
3.α)Βλέπε σχολικό βιβλίο (σελ. 14).
3.β)Βλέπε σχολικό βιβλίο (σελ.13).
3.γ)Βλέπε σχολικό βιβλίο (σελ.15)

4

4.α)λόγος,λέξη
κατάχρηση,χρήσιμος
απόκρυφος, κρυψίνους
κάλυψη, ακάλυπτος
ιστορία,είδηση
4.β)χρησθείς,θανόντα,φασί,εἰδόσιν,δρᾷ
5.α)κηρύγματα,νυξί(ν),ἀστῷ,οἰωνῷ,τοῦτο,πράγματα,πόλεσι(ν),
εὐγενεῖς
5.β)Χ.Α: - ἔλεγον,λέξουσι(ἐροῦσι),εἷπον,εἰρήκασι εἰρήκεσαν
κρύπτει, ἔκρυπτε, κρύψει – κέκρυφε, ἐκεκρύφει
Ε.Α: - λέγωσι,λέγοιεν,λεγόντων/λεγέτωσαν
-κρύψῃ,κρύψαι/κρύψειε,κρυψάτω
5.γ)ἔκπεμπε - ἔκπεμψον
ἔχε – σχές
ἄγε - ἄγαγε
δείκνυ – δεῖξον
6.α)τόν στρατηγόν:υποκείμενο του απαρεμφάτου «θεῖναι»
(ετεροπροσωπία)
κατά χθονός:εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του
τόπου στο ρήμα «ἔκρυψε»
δίκῃ:πλαγιόπτωτος επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου
στη μετοχή «χρησθείς»
ἀστοῖσι:αντικείμενο του απαρεμφάτου «ἐκκεκηρῦχθαι»
θησαυρόν:κατηγορούμενο στο «νέκυν» μέσω του «ἐᾶν»
οἰωνοῖς:δοτική χαριστική ή αντικειμενική στο «γλυκύν»
προκηρύξοντα:επιρρηματική τελική μετοχή,συνημμένη στο
(Κρέοντα) , υποκείμενο του απαρεμφάτου
«νεῖσθαι» (κινήσεως σημαντικό)
6.β) « ὁποῖον........κακῶν » :δευτερεύουσα αναφορική πρόταση
προσδιοριστική στο «οὐδέν».Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία«ὁποῖον» και
εκφέρεται με οριστική γιατί εκφράζει το πραγματικό.
«εἴτ’............κακή»:δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική
πρόταση,ολικής αγνοίας,διμελής,που λειτουργεί ως αντικείμενο του ρήματος «
δείξεις».Εισάγεται με το ζεύγος «εἴτε – εἴτε» και εκφέρεται με οριστική γιατί
δηλώνει ερώτηση για το πραγματικό.
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