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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 2004

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Κείµενο από το πρωτότυπο (στίχοι 280-296)
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τους στίχους

284-292������	
����������
Μονάδες 30

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων:

1. Πώς χαρακτηρίζετε τον Κρέοντα ως άνθρωπο και ως ηγέτη σύµφωνα µε τα
δεδοµένα των στίχων 280-283 και 289-296;

Μονάδες 10

2. LG�����*���$>�$ ��9H��+������������

��	1���$ �����!$I�����<	A�!����A*�L&
Να παρουσιάσετε τα συγκεκριµένα στοιχεία των παραπάνω στίχων που
δείχνουν ότι ο Κρέων καταλήγει σε εσφαλµένο συµπέρασµα.

Μονάδες 10

3. Ποιους λόγους επικαλείται ο Κρέων στο παρακάτω µεταφρασµένο κείµενο,
για να δικαιολογήσει την απόφασή του να αφήσει άταφο τον Πολυνείκη;
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Αφού τους εντοπίσετε, να τους συγκρίνετε µε εκείνους που ο Κρέων
προβάλλει στους στίχους 282-288 του πρωτότυπου κειµένου.

Κείµενο από µετάφραση (στίχοι 198-208)

Τον αδελφό 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. Να µεταφέρετε στο τετρέδιό σας τα γράµµατα των παρακάτω προτάσεων. Να
γράψετε τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο κάθε γράµµα.
α. Στις στιχοµυθίες οι υποκριτές διαλέγονται στίχο µε στίχο.
β. Ο Θέσπης θεωρείται ευρετής του τραγικού τρόπου.
γ. Το σατυρικό δράµα είχε σκοπό µόνο να προκαλέσει το γέλιο και όχι να

διδάξει.
δ. Η λαµπρότερη εορτή του ∆ιονύσου ήταν τα κατ' αγρούς ∆ιονύσια.
ε. Η έξοδος και τα επεισόδια συγκαταλέγονται στα κατά ποιόν µέρη της

τραγωδίας.
στ. Κερκίδες ονοµάζονταν τα τµήµατα των εδωλίων ανάµεσα στις κλίµακες.
ζ. Το κυρίως θέατρο ή κοίλον ήταν το µέρος που προοριζόταν για το χορό.
η. Ο Σοφοκλής παριστάνει τους ήρωές του όπως πρέπει να είναι.
θ. Πάροδος είναι το άσµα που τραγουδούσε ο χορός, καθώς αποχωρούσε από

την ορχήστρα.
ι. Ο Σοφοκλής εισήγαγε τον τρίτο υποκριτή.

Μονάδες 10

5. Για το καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά να βρείτε από το πρωτότυπο
κείµενο µία λέξη ετυµολογικά συγγενή και να τη γράψετε στο τετράδιό σας:
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Μονάδες 10

6. Για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο
που ζητείται:

$	�%�& ∆οτική ενικού

�
'�
��& Αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους

��	��& ∆οτική πληθυντικού

�
!& ∆οτική πληθυντικού

#�"�!��& Ο υπερθετικός βαθµός του επιρρήµατος

�����& Απαρέµφατο Αορίστου β΄ενεργητικής φωνής

(����& Πρώτο πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής Ενεστώτα

)��	���*����& Τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής Παρατατικού

ενεργητικής φωνής
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("	���
�& ∆εύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής Ενεστώτα µέσης

φωνής

�+ 
�& Τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής Αορίστου β΄ ενεργητικής

φωνής&
Μονάδες 10

7. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις λέξεις της Στήλης Α΄ και δίπλα σε καθεµιά
το σωστό συντακτικό χαρακτηρισµό από τη Στήλη Β΄(∆ύο χαρακτηρισµοί της
Στήλης Β΄ περισσεύουν).
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. Μετάφραση
ΚΡ.  Ποιο από τα δύο (ενν. συµβαίνει); επειδή τον τιµούσαν σαν ευεργέτη έθαπταν
αυτόν, που ήρθε να πυρπολήσει τους περίστυλους ναούς και τα αφιερώµατα και να
ερηµώσει τη γη εκείνων και να καταλύσει τους νόµους; ή µήπως βλέπεις οι θεοί να
τιµούν τους κακούς; ∆εν είναι δυνατόν· αλλά και από την πρώτη στιγµή της
βασιλείας µου κάποιοι άνδρες στην πόλη, που µε δυσκολία υπέφεραν τη διαταγή
µου, σιγοµουρµούριζαν εναντίον µου, κρυφά, κουνώντας το κεφάλι, ούτε έβαζαν
υπάκουα τον τράχηλό τους κάτω από τον ζυγό (ενν. της εξουσίας µου), ώστε να
πειθαρχήσουν σε µένα.

Β 1. Στην αρχή της απάντησης του (στ. 280–284) ο Κρέοντας µιλά µε
σατραπιστική ex cathedra διάθεση και απευθύνεται στον κορυφαίο του χορού,
ο οποίος προηγουµένως παρασύρθηκε από τη διήγηση του φύλακα και
εξέφρασε την πιθανότητα η ταφή του Πολυνείκη να προήλθε από τη θέληση
των θεών ���� ��� ��	� 
������). Χωρίς να το αντιλαµβάνονται οι γέροντες

υπονοούν ότι η διαταγή της απαγόρευσης της ταφής του Πολυνείκη ήταν
ανόσια και ασεβής, άρα εσφαλµένη απόφαση του Κρέοντα. Ο νεόκοπος
τύραννος, µε έντονο και απειλητικό ύφος, διακόπτει απότοµα τα λόγια του
κορυφαίου µε την ιταµή προστακτική «παύσαι», απορρίπτει άµεσα και
κατηγορηµατικά την ερµηνεία του και τον διατάζει να σταµατήσει να λέει όσα
για τον ίδιο αποτελούν ανοησίες και τον εκνευρίζουν. Ο Κρέοντας ευερέθιστος
και κακότροπος πιστεύει ότι οι Θηβαίοι γέροντες έπρεπε να διαθέτουν φρόνηση
λόγω της πείρας τους και να αποφεύγουν τα επιπόλαια συµπεράσµατα και τις
απερίσκεπτες εικασίες. Χαρακτηριστική είναι η αντίθεση ανάµεσα στις λέξεις
�������������� που χρησιµοποιεί σαρκαστικά ο βασιλιάς για να υποβαθµίσει τα

λόγια του χορού, αφού ήταν διαδοµένη αντίληψη ότι η απερισκεψία είναι
ασυµβίβαστη µε τα γηρατειά (σχετική είναι και η παροιµιακή ρήση ���������

���� ������� ����	����). Ο Κρέοντας λοιπόν, συµπεριφέρεται µε τρόπο που

προσιδιάζει σε τύραννο: ξεσπάει οργισµένος, γιατί η εντολή του αψηφήθηκε
και παραβιάστηκε, προσβάλλει βάναυσα και άκοσµα τους γέροντες και ευγενείς
Θηβαίους. ∆εν σέβεται ούτε την ιδιότητά τους ούτε την ηλικία των ανδρών του
χορού, καθώς νιώθει µε αγωνία το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια του,
µια αίσθηση που δηµιουργεί η υποψία και µόνο ότι η εξουσία του εµπαίζεται και
απειλείται. Με την τριπλή επανάληψη του λέγων ... λέγεις ... λέγων, ο
Σοφοκλής παρουσιάζει ανάγλυφη την ανασφάλεια και την ταραχή του βασιλιά
και εξηγεί έντεχνα την ασέβεια και την αναίδεια του τελευταίου σε βάρος των
15 γερόντων.
Προηγουµένως ο Κρέοντας προσπάθησε να αναιρέσει την ερµηνεία της
θεήλατης ταφής του Πολυνείκη σύµφωνα µε τη δειλή εκτίµηση του χορού µε
ένα σοφιστικό δίληµµα: ή ο Πολυνείκης είναι ευεργέτης ή οι θεοί τιµούν τους
κακούς, και επειδή κανένας από τους δύο συλλογισµούς δεν αληθεύει, η
άποψη του χορού δεν ευσταθεί. Η ερµηνεία της ταφής δεν σχετίζεται µε
θεόσταλτη ενέργεια, όπως εξάλλου απέδειξε µε «λογικά» επιχειρήµατα πριν
από λίγο ο Κρέοντας.
Το συµπέρασµα, στο οποίο καταλήγει η δική του έρευνα, είναι ότι η ταφή του
Πολυνείκη είναι έργο των πολιτικών του αντιπάλων, δηλαδή κάποιων Θηβαίων
πολιτών, που µε δυσκολία ανέχονταν τις διαταγές του Κρέοντα (η έκφραση
µόλις φέροντες απεικονίζει κυρίως τη δυσφορία µερίδας πολιτών για την άνοδο
του Κρέοντα στο θρόνο της Θήβας). Μεθυσµένος από τις δικαιοδοσίες και την
εξουσία που βρέθηκε αναπάντεχα στα χέρια του, φουσκώνει από εγωισµό και
αυταρχικότητα, πιστεύει ότι έχει απαράβατο δικαίωµα να κυβερνά όπως θέλει
και να επιβάλλει µε ωµό και απηνή τρόπο τις διαταγές του σε όλους τους
πολίτες µε την καταπίεση και την αντιδηµοκρατική έλλειψη διαλόγου. Ειδικά



Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

στο στίχο 291 η φράση ���� ���� ����� �� �� ����	��� �!"� (µεταφορά από τα

ατίθασα άλογα) απεικονίζει παραστατικά τον απολυταρχικό χαρακτήρα της
εξουσίας του Κρέοντα. Η καχυποψία και η συνακόλουθη οργή του βασιλιά
έχουν την προέλευσή τους στη φοβία κάθε τυράννου για το µέλλον της
εξουσίας του. Ο Κρέοντας δεν είναι απόλυτα σίγουρος ότι ως βασιλιάς έχει το
λαϊκό έρεισµα στη Θήβα, γι’ αυτό και υποπτεύεται άστοχα και αναπόδεικτα
παντού συνωµοσίες και δολοπλοκίες εναντίον του.
Στη συνέχεια (στ. 293-294) ο βασιλιάς πιστεύει ακράδαντα ότι οι πολιτικοί του
αντίπαλοι δωροδόκησαν µε χρήµατα τους φύλακες, για να θάψουν οι ίδιοι το
νεκρό ή για να κάνουν «τα στραβά µάτια» στην ταφή του από κάποιον άλλο,
άρα ως αίτιο της πράξης της ταφής προβάλλεται η πολιτική αντιπαλότητα και οι
πολιτικές έριδες ενώ κίνητρο δράσης θεωρείται το χρήµα. ∆ιαπιστώνεται στα
λεγόµενα του βασιλιά η ανωριµότητα του στη διαχείριση µιας πολιτικής κρίσης,
η αδυναµία του να εµβαθύνει σε ένα γεγονός και η απειρία του στη
διαµόρφωση ορθών εκτιµήσεων. Είναι βέβαια δεδοµένο ότι σε βάρος του
επηρµένου βασιλιά λειτουργεί η τραγική πλάνη που προξενεί η άτη των θεών
σε κάθε άνθρωπο που ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης φύσης του.
Ο Κρέοντας µε χαρακτηριστική επιπολαιότητα µετατρέπει τις υποψίες του σε
βεβαιότητα και εξάγει αυθαίρετα και αστήρικτα συµπεράσµατα. Ισχυρίζεται
εµφατικά ότι γνωρίζει καλά, #$��	������, και συµπληρώνει τον ισχυρισµό του

µε την πλεοναστική προσθήκη του ���%� στο προηγούµενο ρήµα. Πιθανότατα

η όλη στάση του να έχει και ένα βαθύτερο πολιτικό στόχο. Με το να
υποψιάζεται παντού συνωµότες και αντιδράσεις, βρίσκει την ευκαιρία να
στερεώσει περισσότερο την εξουσία του µε σκληρότερο τρόπο και µε
αυστηρότερα µέτρα. Μέσα στην τραγική του πλάνη διαπράττει συνεχώς
&����	��» (λογικά σφάλµατα) πιστεύοντας εσφαλµένα ότι οι πολιτικοί του

αντίπαλοι εξαγόρασαν µε χρήµατα τους φύλακες. Για να εξηγήσει τη θέση του,
παρουσιάζει µε στόµφο και µεγαληγορία µια σειρά αποδεικτικών επιχειρηµάτων
σχετικά µε τη δύναµη που έχει το χρήµα τα οποία όµως, χάνουν τη βαρύτητά
τους, όχι µόνο επειδή λέγονται από τον οργισµένο και απερίσκεπτο στα
συµπεράσµατά του Κρέοντα, αλλά κυρίως επειδή οι θεατές γνωρίζουν τον
αυτουργό της ταφής και το κίνητρό του. Είναι εύλογο ότι το χρήµα είναι
θεσµός (νόµισµα < νοµίζω) απαραίτητος για την οργάνωση και λειτουργία του
οικονοµικού τοµέα κάθε κοινωνίας. Η ποιότητα όµως κάθε θεσµού - άρα και
του χρήµατος - εξαρτάται αποκλειστικά από τον τρόπο µε τον οποίο θα τον
χρησιµοποιήσει ο άνθρωπος. Ο χαρακτηρισµός κακόν νόµισµα που
χρησιµοποιεί ο Κρέοντας για το χρήµα είναι υποκειµενικός, απόλυτος και
γενικευτικός. Ο βασιλιάς υπερθεµατίζει για την απαξία του χρήµατος µε
αποχρώσες ενδείξεις και χωρίς αποδείξεις.

2. Στους στίχους 293-294 ο βασιλιάς θεωρεί ότι στην πόλη της Θήβας
αναπτύσσονται σε βάρος του σκευωρίες από πολιτικούς του αντιπάλους, οι
οποίοι δωροδόκησαν µε χρήµατα τους φύλακες για να θάψουν οι ίδιοι το νεκρό
ή για να εθελοτυφλήσουν στην ταφή του από κάποιον άλλο. Αίτιο λοιπόν της
πράξης της ταφής ο Κρέοντας θεωρεί την πολιτική αντιπαλότητα και τις
πολιτικές έριδες και κίνητρο του αυτουργού της το χρήµα που διαβρώνει
συνειδήσεις. Συνοπτικά το δίστιχο αυτό δείχνει το µέγεθος της πλάνης του
Κρέοντα και της τραγικής ειρωνείας που προκαλεί µε τις πράξεις και τις εικασίες
ο ίδιος σε βάρος του. Οι θεατές όµως γνωρίζουν µε βάσει τα όσα έχουν
πληροφορηθεί από τον πρόλογο ότι:
• οι δράστες δεν είναι πολλοί, είναι ένας, η Αντιγόνη,
• δεν είναι άντρες, είναι γυναίκα,
• δεν είναι πολιτικοί αντίπαλοι του Κρέοντα, είναι πρόσωπο του στενού

οικογενειακού περιβάλλοντος του βασιλιά,
• η πράξη της ταφής δεν εξυπηρετεί καµία αντιπολιτευτική σκοπιµότητα,

προέρχεται από την υπακοή στο θείο νόµο,
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• κίνητρό της δεν είναι το χρήµα, αλλά µια αξία ηθική και ιδιαίτερα
ευγενική, η αφοσίωση στον αδελφό.

3. Μετά την ολοκλήρωση των γενικών προγραµµατικών αρχών του ο βασιλιάς
περνά (στ. 192–206) από τη θεωρία στην πράξη και ανακοινώνει στους άνδρες
του χορού (δεν συζητά ούτε συναποφασίζει) το κήρυγµα που ήδη οι θεατές
γνωρίζουν από τη σχετική πληροφόρηση της Αντιγόνης προς την Ισµήνη στον
πρόλογο (στ. 21-30). Η επανάληψη του κηρύγµατος από το στόµα του
βασιλιά κατέστη αναγκαία, καθώς σκόπιµα ο Σοφοκλής άφηνε την Αντιγόνη να
δίνει στον λόγο της αοριστία και σκεπτικισµό για το ακριβές περιεχόµενο της
διαταγής του Κρέοντα. Η ανακοίνωση της διαταγής διορθώνει κάθε πιθανή
ασάφεια και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιεχόµενο του κηρύγµατος, καθώς
επιτρέπει στον Σοφοκλή να καταδείξει βασικά στοιχεία της προσωπικότητας του
Κρέοντα.
Η στείρα φιλοπατρία και η τυφλή προσήλωση του βασιλιά στο κράτος είναι
ορατές στα όσα διακηρύσσει για τον νεκρό Ετεοκλή, ο οποίος κρίνεται
πανηγυρικά άξιος τιµητικής ταφής, διότι αρίστευσε και έπεσε στη µάχη για την
πατρίδα. Αµέσως µετά τη σύντοµη αναφορά του στον Ετεοκλή (τέσσερις µόνο
στίχοι) ο Κρέοντας ανακοινώνει τις αποφάσεις του για τον Πολυνείκη. Η ποινή
της απαγόρευσης της ταφής για τον Πολυνείκη, σε αντιδιαστολή µε τις τιµές
προς τον Ετεοκλή, είναι για τον βασιλιά αποτέλεσµα ορθής κρίσης και
αντικειµενικής διάκρισης ανάµεσα στον ήρωα και τον προδότη. Ο βασιλιάς
εµφανίζεται ως φιλοδίκαιος και αµερόληπτος άρχοντας. Η έκταση όµως των
αποφάσεων του για τον Πολυνείκη (εννιά στίχοι) και ο µακροπερίοδος λόγος
αποκαλύπτουν το πάθος του Κρέοντα και την αγχώδη προσπάθειά του να
πείσει τον χορό για την ορθότητα της διαταγής του να αφήσει άταφο το σώµα
του ανεψιού του.
Με ένα καταιγισµό αστήρικτων, υπερβολικών και αναληθών κατηγοριών (στ.
199-202) ο Κρέοντας χαρακτηρίζει τον Πολυνείκη προδότη. Η σκληρότητα της
ποινής ανάγκασε τον Κρέοντα να χαλκεύσει σκληρές αιτιάσεις και µοµφές για
τον Πολυνείκη. Χαρακτηρίζει τον ανεψιό του ιερόσυλο πυρπολητή των ναών
της Θήβας, αρνητή και καταστροφέα της πατρικής γης, µνησίκακο εξόριστο
που πάσχει από πολεµική µανία, αιµοδιψή κατακτητή που ζητά να «σύρει τους
δικούς του στη σκλαβιά». Στο πλαίσιο των προηγούµενων αρχών του (στ. 187-
188) επιβάλλει στον εχθρό της πόλης την αποτρόπαιη ποινή «κανείς να µην
τον νεκροστολίσει ή να τον θρηνήσει». Στη συνέχεια διατάζει την
παραδειγµατική έκθεση του νεκρού προκειµένου «τα σκυλιά να τον ξεσκίσουν
και τα όρνια». Η λογική του Κρέοντα είναι µονοδιάστατη: οι εχθροί-προδότες
πρέπει να τιµωρούνται παραδειγµατικά. Η ταφή είναι τιµή που αποδίδεται
στους ήρωες, άρα δεν πρέπει να προσφέρεται σε ένα εχθρό - προδότη. Ο
Πολυνείκης είναι εχθρός και προδότης, άρα δεν πρέπει να ταφεί. Η απόφαση
του Κρέοντα για το «κορµί ρηµάδι» του Πολυνείκη είναι βέβαια απόδειξη της
σκληρότητας και του αυταρχισµού, µε τα οποία φαίνεται ότι ο βασιλιάς θα
αντιµετωπίσει τους αντιπάλους του και όσους δεν συµφωνούν µε τον ιδιότυπο
πατριωτισµό του. Το σόφισµα µε το οποίο αρνήθηκε να θάψει τον προδότη για
να µην τον εξισώσει µε τον υπερασπιστή και αδικήσει έτσι τον Ετεοκλή, είναι
διάτρητο από κάθε άποψη. Κανείς δεν επρόκειτο να ζητήσει την προσφορά
ίσων ταφικών τιµών. Κάλλιστα ο Κρέοντας θα µπορούσε να τιµήσει µε κάθε
µεγαλοπρέπεια τον ήρωα και να επιτρέψει την ταφή για τον προδότη εκτός των
ορίων της θηβαϊκής γης.

Ανάλογη είναι και η επιχειρηµατολογία που αναπτύσσει ο Κρέοντας στους
στίχους 282–288, γεγονός που αποδεικνύει ακόµη µία φορά τον µονοδιάστατο
τρόπο σκέψης του βασιλιά, την πενία επιχειρηµάτων και την ρηχή, επιπόλαια
αντιµετώπιση ενός προβλήµατος. Χαρακτηρίζει αρχικά ανυπόφορες,
ανυπόστατες και αναπόδεικτες τις εκτιµήσεις του χορού για τη «δήθεν θεήλατη
ταφή» του Πολυνείκη και λειτουργεί ο ίδιος ως εκφραστής και ερµηνευτής του
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θελήµατος των θεών τονίζοντας ότι είναι αδύνατη ή αδιανόητη η οποιαδήποτε
εµπλοκή-ανάµιξη των θεών στα γεγονότα που ανήγγειλε ο Φύλακας.

Γι αυτό και στη συνέχεια, (στ. 284–288) ο Κρέοντας προσπαθεί να
αναιρέσει την ερµηνεία της ταφής του Πολυνείκη ως επενέργειας των θεών µε
ένα σοφιστικό δίληµµα: ή ο Πολυνείκης είναι ευεργέτης ή οι θεοί τιµούν τους
κακούς, και επειδή κανένας από τους δύο συλλογισµούς δεν αληθεύει, η
άποψη του χορού δεν ευσταθεί. Στα λόγια του Κρέοντα διαφαίνεται ο
ακόλουθος επαγωγικός συλλογισµός:
• Οι θεοί δεν ευνοούν τους προδότες,
• Ο Πολυνείκης είναι προδότης εφόσον ήρθε να κάψει τους ναούς, να

πυρπολήσει τα αφιερώµατα, να καταλύσει τους νόµους
Άρα, οι θεοί δεν προνοούν για τον Πολυνείκη και δεν έχουν αναµειχθεί
στο γεγονός της ταφής του.

Βέβαια, ο συλλογισµός του Κρέοντα αναιρείται εύκολα, καθώς οι θεοί
φροντίζουν ακόµα και για τους προδότες, όταν είναι νεκροί, και επιβάλλουν
την ταφή τους (εκτός ορίων της χώρας). Επιπλέον, δύσκολα µπορεί να
αποδοθεί η βαριά κατηγορία του προδότη στον Πολυνείκη, γιατί ο τελευταίος
δεν είχε ούτε τα κίνητρα ούτε τις προθέσεις που του αποδίδει ο Κρέοντας.

Καταληκτικά διαπιστώνεται ότι στους στίχους 198-208 µιλά ο ίδιος ο βασιλιάς
θέτοντας στα επιχειρήµατά του πολιτικά κριτήρια χωρίς να δίνεται έµφαση
στους θεούς ενώ στους στίχους 282-288 µιλά ως εκφραστής της θέλησης και
της βούλησης των θεών θέτοντας ως βάση της επιχειρηµατολογίας του τους
θρησκευτικούς λόγους που υπαγορεύουν τη µη ταφή του Πολυνείκη.

4 α. Σ     β. Λ     γ. Σ     δ. Λ     ε. Λ     στ. Σ     ζ. Λ     η. Σ     θ. Λ     ι. Σ
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Q�	��: κατηγορούµενο

W����A: σύστοιχο αντικείµενο

� 	6���: τελική µετοχή

P�������: κατηγορηµατική µετοχή

S���+��: επιρρηµατικός προσδιορισµός του τρόπου


