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ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

Α.  Αλλά µάθε ότι τα πιο αλύγιστα φρονήµατα συχνά ταπεινώνονται και το 
σκληρότερο σίδηρο πυρακτωµένο για να γίνει άκαµπτο τις πιο πολλές φορές 
µπορείς να δεις να σπάει και να ραγίζει. Και µε µικρό χαλινάρι ξέρω ότι τα 
αγριεµένα άλογα δαµάζονται. Γιατί δεν επιτρέπεται να υπερηφανεύεται 
όποιος είναι δούλος των άλλων. Κι αυτή ήξερε καλά να αυθαδιάζει τότε, 
όταν παραβίαζε τους νόµους που ισχύουν. 

 
Β.   
α.1.  Σ’ αυτό το απόσπασµα ο Κρέων εµφανίζεται σκληρός και αποφασισµένος. 

∆εν επιθυµεί απλά την τιµωρία της Αντιγόνης αλλά την πλήρη ηθική («πίπτειν 
µάλιστα») και φυσική («µόρου κάκιστου») της εξόντωση. Ο προσβλητικός τρό 
πος µε τον οποίο µιλά για την Αντιγόνη (ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας) 
αφενός µεν σκιαγραφεί το τυραννικό του ήθος, τον ιδιαίτερα αυταρχικό 
τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται την εξουσία του και τη σχέση του µε τους 
υπηκόους του, ακόµη κι αν αυτοί είναι ευγενικής καταγωγής και συγγενείς 
του («εἴτ' ἀδελφῆς εἴθ' ὁµαιµονεστέρα») και αφετέρου αντανακλά µια εκ9
δικητική και ανταγωνιστική φύση που επιθυµεί να ανταποδώσει κάθε 
προσβολή και να επικρατήσει, να επιβληθεί πλήρως («ἐγὼ µὲν οὐκ ἀνήρ, εἰ 
ταῦτ' ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη»). Επί9σης ο αυθαίρετος τρόπος µε τον 
οποίο συµπεριλαµβάνει και την Ισµήνη («χἠ ξύναιµος») στην καταδικαστική 
του απόφαση δείχνει άνθρωπο που συνεπαίρνεται εύκολα από την οργή του 
και τα πάθη του. Σ’ αυτούς τους στίχους, λοιπόν, ο Σοφοκλής πλάθει 
αριστοτεχνικά έναν ανθρώπινο χαρακτήρα τη στιγµή που λυγίζει από το 
βάρος των περιστάσεων και αρχίζει να εκδηλώνει τα αρνητικά του στοιχεία. 

 
α.2. Ο Κρέων λέει πως αν η Αντιγόνη παραµείνει ατιµώρητη για την παραβίαση 

της διαταγής του αλλά και για τη λεκτική της επίθεση εναντίον του, τότε 
αυτός δε θα είναι πια άνδρας αλλά άνδρας θα είναι εκείνη. Τα λόγια αυτά 
δείχνουν ότι η τιµωρία της Αντιγόνης θεωρείται επιτακτική, προκειµένου να 
αποκατασταθεί ο προσβεβληµένος ανδρισµός του Κρέοντα. Η ανυπακοή 
αλλά και η αυθάδεια της ανηψιάς του, µιας νεαρής γυναίκας σε µια εποχή 
που οι γυναίκες δεν είχαν κανένα λόγο και κανένα δικαίωµα παρέµβασης 
στις αποφάσεις των ανδρών, δε µείωσε µόνο το κύρος του ως µονάρχη αλλά 
και ως του κηδεµόνα, του άνδρα της οίκογενείας που θα έπρεπε σε κάθε 
περίπτωση να επιβάλλεται. Η αντιµετώπιση της µε τον πλέον αυστηρό 
τρόπο, ως εκ τούτου, δεν είναι απλά θέµα επιβολής της µοναρχικής 
δικαιοσύνης αλλά για τον Κρέοντα προσωπικά ζήτηµα τιµής. 

 
β. Ο Κρέων διακηρύσσει πως θα κυβερνήσει την πόλη µε δικαιοσύνη, θάρρος και 

αξιοκρατία, πως θα παίρνει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις και δε θα 
θυσιάσει το συµφέρον της πατρίδας για κανένα αγαπηµένο του πρόσωπο. 
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Μάλιστα αυτοδεσµεύεται να τηρήσει αυτές τους τις αρχές µε δηµόσιο όρκο. Το 
τραγικό στοιχείο έγκειται στο γεγονός ότι τελικά εµµένει πεισµατικά σε 
εσφαλµένες αποφάσεις και µη θέλοντας να χαριστεί στις ανηψιές του 
καταλήγει στο άλλο άκρο, να γίνει σκληρός και άδικος µαζί τους. Μ' αυτόν τον 
τρόπο ο ήρωας, αν και αρχίζει µε τις καλύτερες δυνατές προθέσεις εκπίπτει 
ηθικά στη συνέχεια, για να προκαλέσει µε την ηθική του έκπτωση τη θεία 
νέµεση. 

 
γ. Ο Σοφοκλής, µένοντας πιστός στο πνεύµα της τραγωδίας, την οδήγησε στη 

µεγαλύτερη δυνατή τελειότητα. Επέφερε µια σειρά καινοτοµιών. Αύξησε τον 
αριθµό των χορευτών από 12 σε 15, για να µπορεί να κάνει διάφορους 
χορευτικούς συνδυασµούς και να µετατρέπει τον χορό σε δραµατικό 
πρόσωπο, που να µετέχει σχεδόν στην εξέλιξη της δράσης. Παράλληλα µείωσε 
την έκταση των χορικών, ενώ αύξησε τα διαλογικά µέρη, που περιέχουν πολύ 
πιο σύνθετες σκηνές. Σ’ αυτό συνέβαλε και η προσθήκη του τρίτου υποκριτή. 
∆ιέσπασε τη διδασκαλία µιας συνεχόµενης τριλογίας µε κοινή υπόθεση, 
διδάσκοντας τρεις χωριστές τραγωδίες µε διάφορετικό περιεχόµενο η καθεµιά. 
Εισήγαγε τη σκηνογραφία, µε την κατασκευή µεγάλων πινάκων που 
στηρίζονταν στις περιάκτους. 

 

δ.1. 1.: βούλευµα, βουλευτής  
2.: παιδικός, παλιόπαιδο  
3.: ανδρικός, ανδροπρεπής  
4:  νόµιµος, νοµάρχης  
5.: πτώµα, πτώση 

 

δ.2. 1.:  ἐπίσταται (στ. 472), ἐξηπίστατο (στ. 480) 
2.:  δηλοῖ (στ.471) 
3.:  δέδρακεν (στ. 482), δεδρακυῖαν (στ. 483) 
4.:  ἐπαιτιῶµαι (στ.490) 
5.:  ὑπερβαίνουσα (στ. 481) 

 

ε.1.  ἀνδρί,   πατρί,  ὕβρει,  παντί,  ἵππῳ 
 

ε.2.  φρονεῖς,  πίπτεις,  εἰσεῖδες,  εἶ ἐβούλευσας 
 

στ.  πίπτειν:  ειδικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο ρήµα «ἴσθι». 
µάλιστα:  επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου, προσδιορίζει 

το απαρέµφατο «πίπτειν». 
ἐγκρατέστατον:  επιθετικός προσδιορισµός στο αντικείµενο του εἰσίδοις 

και υποκείµενο των θραυσθέντα και ῥαγέντα «σίδηρον». 
καταρτυθέντας: κατηγορηµατική µετοχή που αναφέρεται στο αντικείµενο 

του οἶδα (ρήµα που δηλώνει γνώση) «ἵππους». 
ὅστις:  υποκείµενο του ρήµατος «ἐστί». 


