
 Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014  ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΙΣΜΗΝΗ Οἴμοι· φρόνησον, ὦ κασιγνήτη, πατὴρ ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ᾽ ἀπώλετο,                 50 πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί· ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή, διπλοῦν ἔπος, πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον· τρίτον δ᾽ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ᾽ ἡμέραν                  55 αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον κοινὸν κατειργάσαντ᾽ἐπαλλήλοιν χεροῖν. Νῦν δ᾽ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει ὅσῳ κάκιστ᾽ ὀλούμεθ᾽, εἰ νόμου βίᾳ ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.                        60 Ἀλλ᾽ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ᾽ ὅτι  ἔφυμεν, ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· ἔπειτα δ᾽ οὕνεκ᾽ ἀρχόμεσθ᾽ ἐκ κρεισσόνων καὶ ταῦτ᾽ ἀκούειν κἄτι τῶνδ᾽ ἀλγίονα. Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς                     65 ξύγγνοιαν ἴσχειν, ὡς βιάζομαι τάδε, τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα.   1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Οἴμοι φρόνησον, ὦ κασιγνήτη…ἐπαλλήλοιν χεροῖν»   2. Ποια ήταν η συμβολή του Αρίωνα στην εξέλιξη του διθυράμβου;   



3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α με μια αντώνυμή της στη στήλη Β (δύο λέξεις περισσεύουν): Στήλη Α Στήλη Β 
λωβῶμαι δυσκλεής 
εὐκλεής ὠφελῶ 

βιῶ κάλλιστα 
κάκιστα εὐτυχής 
ἀπεχθής ἀγαπητός 
ἀπόλλυμι σῴζω 

 τελευτῶ 
 διαιτῶμαι β) νοῶ: Να γράψετε τρία ομόρριζα στη νέα ελληνική και να σχηματίσετε με αυτά προτάσεις. 4. Να γράψετε με ποια επιχειρήματα η Ισμήνη προσπαθεί να αποτρέψει την Αντιγόνη από την εκτέλεση του έργου που έχει σχεδιάσει.  5. Πώς σκιαγραφείται η θέση της γυναίκας στην κοινωνία της Θήβας με βάση τη στάση που κρατά η Ισμήνη στις διαταγές του Κρέοντα;  6. Να συγκρίνετε τη συγκεκριμένη σκηνική ενότητα με το απόσπασμα από την Πάροδο (στίχοι 141-153) και να επισημάνετε τη διαφορά ατμόσφαιρας που επικρατεί.  Επτά λοχαγοί στις πύλες τις επτά αντίκρυ, ίσος προς ίσο, σταθήκαν και στο Δία τροπαιούχο τάμα κρεμάσαν χάλκινο· εκτός από τους δόλιους δυο, ενός πατέρα και μιας μάνας φύτρες, που σήκωσαν κοντάρια ισοδύναμα κι ένας στον άλλο έδωσε μερίδιο θανάτου. 

 141 

    Τώρα πια η Νίκη μας ήρθε μεγαλόχαρη, αντίδωρο στη Θήβα που αρματώθηκε και στο νωπό τον πόλεμο ρίξαμε λησμονιά.  Στους ναούς των θεών να χυθούμε  κι ίσαμε το ξημέρωμα να στήσουμε χορό,  και πρώτος πρώτος το χορό να σέρνει  ο Βάκχος, που σειέται και λυγιέσαι, Θήβα. 

 

   



7. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: πατήρ: την κλητική ενικού   ἀπεχθὴς: τη  δοτική ενικού ἔπος: την  αιτιατική πληθυντικού ἡμέραν: τη γενική πληθυντικού ψῆφον: την κλητική πληθυντικού κατειργάσαντο: το  γ’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή ἔφυμεν: το  γ’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή πείσομαι: το β΄ενικό πρόσωπο  της οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή πράσσειν: ο ίδιος τύπος στον παρακείμενο στην ίδια φωνή ἔχει: το β ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β’   8. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων και φράσεων:  πατήρ, καθ᾽ἡμέραν, βίᾳ, ἐννοεῖν, (τοῖς) βεβῶσι.    



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Αλίμονο, σκέψου αδελφή, πόσο μισητός   και ντροπιασμένος μας χάθηκε ο πατέρας,  αφού χτύπησε δυνατά τα δυο του μάτια ο ίδιος  με το ίδιο του το χέρι για τα αμαρτήματα  που μόνος του έφερε στο φως˙  έπειτα η μητέρα και γυναίκα (του), διπλό όνομα  (για ένα και το αυτό πρόσωπο) πεθαίνει ντροπιασμένη με πλεκτή θηλιά˙  τρίτο  (κακό) τα δυο αδέλφια μας, που αλληλοσκοτώθηκαν  οι δυστυχισμένοι σε μια μέρα, βρήκαν αμοιβαίο θάνατο  με χέρια που σήκωσαν ο ένας εναντίον του άλλου.   2. Σχολικό βιβλίο σελίδες 11-12: «Σταθμό στην εξέλιξη του διθυράμβου…σε τράγους, δηλαδή σατύρους»  3. α) λωβῶμαι- ὠφελῶ          εὐκλεής- δυσκλεής          βιῶ- τελευτῶ          κάκιστα- κάλλιστα          ἀπεχθής- ἀγαπητός          ἀπόλλυμι- σῴζω  β) νοημοσύνη, νουθετώ, νοερά Φάνηκε από νωρίς ότι είχε υψηλό δείκτη νοημοσύνης Ο δάσκαλος προσπαθούσε να νουθετήσει το μαθητή του, όμως μάταια. Ταξίδευε νοερά σε παραδεισένιους προορισμούς. 
4. Η Ισμήνη στην προσπάθειά της να αποτρέψει  την Αντιγόνη από την εκτέλεση  του έργου της ταφής του Πολυνείκη χρησιμοποιεί τα παρακάτω επιχειρήματα:  Αρχικά, αναφέρεται στο παρελθόν (στίχοι 49-57) υπενθυμίζοντας τις οικογενειακές συμφορές που έχουν στόχο να πείσουν την Αντιγόνη να μην προκαλέσει άλλες, παρακούοντας την απόφαση του Κρέοντα και να την επηρεάσουν συναισθηματικά. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στην αυτοτύφλωση και αυτοεξορία του πατέρα τους του Οιδίποδα, στον απαγχονισμό της Ιοκάστης, καθώς και στον πρόσφατο αλληλοσκοτωμό του Ετεοκλή και του Πολυνείκη.         Στη συνέχεια, τονίζει  τη μοναξιά τους και χρησιμοποιεί επιχειρήματα που απευθύνονται στη λογική της Αντιγόνης (στίχοι 58 -68). Επισημαίνει λοιπόν, τον κίνδυνο του ατιμωτικού θανάτου που τις περιμένει σε περίπτωση που παραβούν το διάταγμα του Κρέοντα και υποστηρίζει πως η γυναικεία φύση τους δεν τους επιτρέπει να τα βάζουν με άντρες. Μάλιστα θεωρεί ότι κυβερνώνται από πανίσχυρους άρχοντες και νιώθει την ανάγκη να συμμορφωθεί στους ισχύοντες νόμους.  Τέλος,  θα ζητήσει συγχώρεση από τους θεούς του κάτω κόσμου, γιατί αναγκάζεται να μη βοηθήσει και προσπαθώντας να 



δικαιολογήσει τη στάση της, χρησιμοποιεί ένα γνωμικό λέγοντας πως είναι παράλογο να πράττει κανείς πράγματα που ξεπερνούν τις δυνάμεις του.  Τα επιχειρήματα της με τα δεδομένα εκείνης της εποχής έχουν λογική βάση δεν είναι όμως ικανά να πείσουν την Αντιγόνη. Μάλιστα φαίνεται πως και η ίδια η Ισμήνη δεν πείθεται γι’ αυτό ζητά συγχώρεση και από τους θεούς. Αναγνωρίζει συνεπώς  το μεγαλείο της πράξης της Αντιγόνης , καταλαβαίνει πως αυτό επιβάλλει το καθήκον, είναι όμως ανίσχυρη ν’ ακολουθήσει το δρόμο που επέλεξε η αδελφή της.  
5. Η θέση και οι κοινωνικός ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία της Θήβας αποτυπώνεται με σαφήνεια στους στίχους 61-62. Η εσωστρέφεια, η παθητικότητα, η υποταγή που επιδεικνύει η Ισμήνη μποροστά στις οδυνηρές αποφάσεις του Κρέοντα αναδεικνύουν το συνηθισμένο τύπο γυναίκας στην αρχαιότητα που την καθιστούν ανίκανη να αντιδράσει στη θέληση της πόλης και την υποτάσσει τις διαταγές των ανδρών. Είναι φανερό πως ο άνδρας είναι κυρίαρχος στην ιδιωτική και πολιτική ζωή. Η γυναίκα περιορίζεται στα ζητήματα του σπιτιού, σ’ ένα έργο όχι ασήμαντο αλλά αφανές, αφού επισκιαζόταν από τις ανδρικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια ανάμεσα στα δύο φύλα δεν υπάρχει ισοτιμία, αφου οι λειτουργίες της πολιτείας και οι αποφάσεις ανήκουν στον ανδρικό πληθυσμό και η γυναίκα μένει μακριά απ’ όσα συμβαίνουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Άρα, αντιλαμβανόμαστε ως απόλυτα λογική την αντίδραση της Ισμήνης οι οποία αποφασίζει να υπακούσει στις διαταγές του Κρέοντα.  6.  Η πάροδος είναι οργανικά δεμένη με τον πρόλογο ως προς το περιεχόμενο. Τόσο η Ισμήνη στη συγκεκριμένη σκηνική ενότητα όσο και ο Χορός αναφέρονται  στα γεγονότα της επίθεσης και  της αδελφοκτονίας και ενημερώνουν τους θεατές για την υπόθεση και την προϊστορία του έργου.  Βέβαια, υπάρχει έντονη αντίθεση ως προς τα συναισθήματα που δημιουργούνται στους θεατές άρα και στην ατμόσφαιρα που τελικά διαμορφώνεται. Στην πάροδο π Χορός αναπολεί την περασμένη νύχτα, όταν οι πύλες της πόλης απειλήθηκαν από τους εχθρούς και οι Θηβαίοι κινδύνευσαν με υποδούλωση και αφανισμό. Όμως, το αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης ήταν η τιμωρία των υβριστών και η σωτηρία της πόλης. Εκφράζεται η αγαλλίαση και η εύθυμη διάθεση του Χορού για τη νίκη της Θήβας και τη λύτρωση της πόλης. όλοι οι Θηβαίοι καλούνται να προσκυνήσουν τα ιερά των θεών και να στήσουν χορούς προς τιμήν του Διονύσου. Αντίθετα, οι αναφορές της Ισμήνης στο μονόλογό της στις οικογενειακές συμφορές, καθώς και η επισήμανση της μοναξιάς των δύο αδελφών, δημιουργούν μια ζοφερή ατμόσφαιρα στον πρόλογο στην οποία είναι  διάχυτη η θλίψη και η μελαγχολία.  
7. πατήρ: (ὦ) πάτερ ἀπεχθὴς: τῷ ἀπεχθεῖ ἔπος:  τά ἔπη ἡμέραν: τῶν ἡμερῶν 



ψῆφον: (ὦ) ψῆφοι κατειργάσαντο: κατεργάζοιτο ἔφυμεν: πεφύκασι(ν) πείσομαι: πείθει (-ῃ) πράσσειν: πεπραχέναι ἔχει: σχές   8. πατήρ: υποκείμενο στο ρήμα  ἀπώλετο καθ᾽ ἡμέραν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο κατειργάσαντο  βίᾳ: επιρρηματικός προσδιορισμός δοτική του τρόπου στο παρέξιμεν  ἐννοεῖν: τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα χρή  (τοῖς) βεβῶσι: επιθετική μετοχή ως αντικείμενο στο ρήμα πείσομαι  
 


