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Κείµενο από το πρωτότυπο (στίχοι 21-38) 

ΑΝ . Οὐ γὰρ τάφου νῷν τὼ κασιγνήτω Κρέων 
 τὸν µὲν προτίσας, τὸν δ' ἀτιµάσας ἔχει ;  
 'Ετεοκλέα µέν, ὡς λέγουσι, σὺν δίκῃ 
 χρησθείς δικαίᾳ καὶ νόµῳ, κατὰ χθονὸς 
 ἔκρυψε τοῖς ἔνερθεν ἔντιµον νεκροῖς, 25 
 τὸν δ' ἀθλίως θανόντα Πολυνείκους νέκυν 
 ἀστοῖσί φασιν ἐκκεκηρῦχθαι τὸ µὴ 
 τάφῳ καλύψαι µηδὲ κωκῦσαί τινα, 
 ἐᾶν δ' ἄκλαυτον, ἄταφον, οἰωνοῖς γλυκὺν 
 θησαυρὸν εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς . 30 
 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  
 οὐχ ὡς παρ' οὐδέν, ἀλλ' ὃς ἂν τούτων τι δρᾷ, 35 
 φόνον προκεῖσθαι δηµόλευστον ἐν πόλει . 
 Οὕτως ἔχει σοι ταῦτα, καὶ δείξεις τάχα 
 εἴτ' εὐγενὴς πέφυκας , εἴτ' ἐσθλῶν κακή . 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Α . Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε 
στο τετράδιό σας τους στίχους 31-38 (Τοιαῦτά 
φασι .... ἐσθλῶν κακή).  

Μονάδες 30 
 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 
παρακάτω ερωτήσεων : 
1. Ποια σηµασία έχει ο χαρακτηρισµός «ἀγαθός» 

που απευθύνει η Αντιγόνη στον Κρέοντα στο 
στίχο 31: «φασι τὸν ἀγαθὸν Κρέοντα...»; 

Μονάδες 10 
 

2. Να απαντήσετε αιτιολογηµένα αν η απόφαση του 
Κρέοντα να απαγορεύσει την ταφή του 
Πολυνείκη εναρµονίζεται µε τις θρησκευτικές 
αντιλήψεις και τα ταφικά έθιµα των αρχαίων 
Ελλήνων. 

  Μονάδες 10 
 

3. Με βάση το πρωτότυπο κείµενο που σας δόθηκε 
και το µεταφρασµένο που ακολουθεί, τι 
αποφασίζει ο Κρέοντας για την ταφή των δύο 
αδελφών και πώς δικαιολογεί την απόφασή του; 

 
 

Κείµενο από µετάφραση (στίχοι 192-208) 
  
Εγώ µε τέτοιους νόµους του κράτους την ισχύ 
θ'αυξήσω.  
Και τώρα, σύµφωνα µ' αυτά στην πόλη 
διακήρυξα για τα παιδιά του Οιδίποδα : 
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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 περσότερο τους άδικους από τους δίκαιους. 

 Μονάδες 10 
 

4. Η τραγωδία είναι σύνθεση επικών και λυρικών 
στοιχείων, τα οποία είναι ευδιάκριτα. 

 Να αναφέρετε τα επικά στοιχεία της και τι 
γνωρίζετε για το καθένα από αυτά. 

   Μονάδες 10 
 
5. Να γράψετε δύο παράγωγα (απλά ή σύνθετα) της 

αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για 
καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: 

 λέγουσι ,  ἔκρυψε ,  ἄγειν ,  δρᾷ ,  δείξεις .  

Μονάδες 10 

6. α) Αφού µεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο 
τετράδιό σας, να γράψετε τη γενική και αιτιατική 
ενικού και πληθυντικού αριθµού των λέξεων: δίκη, 
νόµος, χάρις, πρᾶγµα, εὐγενής. 
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Ενικός  αριθµός  

Γεν .      

Αιτ .       

Πληθυντικός  αριθµός  

Γεν .      

Αιτ .       
Μονάδες 5 

 β) Να γράψετε στο τετράδιό σας στο τρίτο ενικό 
πρόσωπο της οριστικής µέλλοντος ενεργητικής 
φωνής τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους: 

 ἔχει ,  λέγουσι ,  ἔκρυψε ,  καλύψαι ,  δρᾷ .  

Μονάδες 5 

7. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις λέξεις της  
στήλης Α και δίπλα σε καθεµιά τον σωστό 
συντακτικό της χαρακτηρισµό από τη στήλη Β 
(δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). 

Στήλη  Α  Στήλη  Β  
ἀθλίως  επιθετική µετοχή 
τὸν  θανόντα  επιρρηµατικός προσδιορισµός 
ἐκκεκηρῦχθαι  σύστοιχο αντικείµενο 
τὸν  ἀγαθὸν  αντικείµενο 
ἐν  πόλει  υποκείµενο 
 εµπρόθετος προσδιορισµός 
 επιθετικός προσδιορισµός 

Μονάδες  10 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ  

ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  
1 .  Στο  τετράδ ιο  να  γράψετε  µόνον  τα  προκαταρκτ ικά  

(ηµ εροµην ία ,  κατεύθυνση ,  εξεταζόµ ενο  µάθηµα ) .  ∆εν  θα  

µ εταφέρετε  στο  τετράδ ιο  τα  κε ίµ ενα  και  τ ι ς  παρατηρήσε ι ς .   

2 .  Να  γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας  στο  πάνω  µ έρος  των  

φωτοαντ ιγράφων ,  αµ έσως  µόλ ι ς  σας  παραδοθούν .   

 ∆εν  επ ι τρέπετα ι  να  γράψετε  καµ ιά  άλλη  σηµ ε ίωση .  Κατά  

την  αποχώρησή  σας ,  να  παραδώσετε  µαζ ί  µ ε  το  τ ετράδ ιο  

και  το  φωτοαντ ίγραφο .   

3 .  Να  απαντήσετε  σε  όλε ς  τ ι ς  παρατηρήσε ι ς .  

4 .  Η  µεταφορά  και  η  συµπλήρωση  των  πινάκων  στο  τετράδ ιό  

σας  να  γ ίνε ι ,  έστω  πρόχε ιρα  αλλά  καθαρά ,  µε  στυλό  

δ ιαρκε ίας .  

5 .  ∆ιάρκε ια  εξ έτασης  :  τρε ι ς  ( 3 )  ώρες .  

6 .  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης  :  µ ία  ( 1 )  ώρα  µ ετά  την  έναρξη  

της  εξ έτασης .  

ΚΑΛΗ   ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


