ΘΕΜΑ 21ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 20-38
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ΄ ἔπος.

20

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
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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐ γὰρ τάφου νῷν … εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς.
Μονάδες 30
2. Πώς προέκυψε η αρχιτεκτονική μορφή του αρχαίου θεάτρου και ποια είναι τα
βασικά μέρη του (ονομαστικά) ;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα
ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά
1

ἔχω

-ις

ἄγω

-ή

χρῶμαι

-μα

θνῄσκω

-ος

φύω

-όν
Μονάδες 5

β) δηλαδή, χρήσιμος, ημιθανής, είδηση, αναπόδεικτος: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με
τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 22ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 20-38
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ΄ ἔπος.

20

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
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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐ γὰρ τάφου νῷν … εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς.
Μονάδες 30
2. Από πού προήλθε το δράμα και ποιες αρχαιότερες θρησκευτικές εκδηλώσεις
είχαν δραματικό χαρακτήρα;
Μονάδες 10
3. α) κήρυγμα, κήρυξις, χρήστης, χρῆσις, χρῆμα: Να κατατάξετε τις παραπάνω
ετυμολογικά συγγενείς προς τους ρηματικούς τύπους του κειμένου κηρύξαντα και χρησθείς λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη
στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία.
1

ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας

Μονάδες 5
β) δίκη, νόμος, τάφος, πρᾶγμα, φόνος: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 23ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 20-38
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ΄ ἔπος.

20

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
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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐ γὰρ τάφου νῷν … εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς.
Μονάδες 30
2. Να εντοπίσετε στο παρακάτω κείμενο δύο ανακρίβειες και στη θέση τους να
γράψετε το σωστό.
Στην εξέλιξη του διθυράμβου σημαντικός ήταν ο ρόλος του Αρίωνα. Στην Κόρινθο, την πατρίδα του, διαμόρφωσε καλλιτεχνικά τον διθύραμβο, συνθέτοντας τους στίχους και τη μουσική. Θεωρείται ο ευρετής του τραγικού τρόπου,
γιατί απομάκρυνε τον διθύραμβο από τον Διόνυσο και τις διονυσιακές γιορτές.
Μονάδες 10
1

3. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ με τη σημασία τους στη στήλη Β΄
(δύο στοιχεία της Β΄ στήλης περισσεύουν):
Α΄ΣΗΛΗ

Β΄ ΣΗΛΗ

1. χθών

α) γρήγορα

2. ἔνερθεν

β) νεκρός

3. ἀθλίως

γ) πάνω

4. νέκυς

δ) κατά τρόπο οικτρό

5. τάχα

ε) γη
στ) κάτω
ζ) αθάνατος
Μονάδες 5

β) ἔντιμον, ἐκκεκηρῦχθαι, εἰσορῶσι, προκεῖσθαι, εὐγενής: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 24ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 20-38
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ΄ ἔπος.

20

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
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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐ γὰρ τάφου νῷν … εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς.
Μονάδες 30
2. Να αναφερθείτε αναλυτικά στο λυρικό μέρος της τραγωδίας.
Μονάδες 10
3. α) Να σχηματίσετε για καθεμία από τις λέξεις της Α΄ στήλης ένα παράγωγο
επίθετο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη που δίνεται στη Β΄
στήλη.
Επίθετα παράγωγα από ονόματα
Α΄ΣΗΛΗ
όνομα

Β΄ ΣΗΛΗ

Γ΄ ΣΗΛΗ

κατάληξη παράγωγο επίθετο
1

ἔπος

-ός

δίκη

-αιος

νόμος

-ιμος

χθών

-ιος

φόνος

-ικός
Μονάδες 5

β) εἰσορῶσι, λέγω, ἄγειν, δρᾷ, πέφυκας: Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή
ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις
παραπάνω λέξεις του κειμένου.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 25ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 20-38
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ΄ ἔπος.
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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
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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐ γὰρ τάφου νῷν … εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς.
Μονάδες 30
2. Πώς εκπληρώνεται η κατάρα του Οιδίποδα στην περίπτωση των δύο γιων του,
του Ετεοκλή και του Πολυνείκη;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη
(δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):
Α΄ ΣΗΛΗ
1. ἔντιμον

Β΄ ΣΗΛΗ
α) ἀγενής
1

2. προτίω

β) ἀσαφής

3. εὐγενής

γ) ἀγνοῶ

4. σαφής

δ) ἀτιμάζω

5. οἶδα

ε) τίμιον
στ) προτιμῶ
ζ) ἄτιμον
Μονάδες 5

β) σχέση, λογικός, αδήλωτος, φήμη, επικός: Να συνδέσετε τις παραπάνω
λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες
έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 26ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 20-38
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ΄ ἔπος.

20

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
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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐ γὰρ τάφου νῷν … εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς.
Μονάδες 30
2. Ποια είναι η παρουσία των θεών στο έργο του Σοφοκλή και τι αντιπροσωπεύουν;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη
(δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):
Α΄ ΣΗΛΗ

Β΄ ΣΗΛΗ

1. φημί

α) πράττω

2. δρῶ

β) λέγω
1

3. ἀτιμάζω

γ) ἀποδιδράσκω

4. νέκυς

δ) ἐμφαίνω

5. δηλῶ

ε) περιφρονῶ
στ) νεκρός
ζ) δέχομαι
Μονάδες 5

β) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης με τη λέξη της Β΄ στήλης με την οποία έχουν ετυμολογική συγγένεια (δύο λέξεις της Α΄ στήλης περισσεύουν).
Α΄ ΣΗΛΗ

Β΄ ΣΗΛΗ

1. δράμα
2. δραστήριος

α) δείξεις

3. δραπέτης
4. δείγμα
5. απόδραση

β) δρᾷ

6. αποδεικτικός
7. ένδειξη
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 27ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 20-38
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ΄ ἔπος.
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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
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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐ γὰρ τάφου νῷν … εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς.
Μονάδες 30
2. Ποια ήταν η επίδραση της χρήσης προσωπείου στην υποκριτική κατά την αρχαία παράσταση;
Μονάδες 10
3. α) Να σημειώσετε στον παρακάτω πίνακα με Χ πέντε λέξεις, απλές ή σύνθετες, που είναι ομόρριζες με το ρήμα φημί.
φανερός

φάντασμα

περίφημος

φήμη

φάσμα

φατρία
1

αντίφαση

προφήτης

αφασία

άφαντος
Μονάδες 5

β) δηλοῖς, εἰσορῶσι, ἄγειν, πέφυκας, δείξεις: Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη,
απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από
τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 28ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 20-38
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ΄ ἔπος.

20

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
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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐ γὰρ τάφου νῷν … εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς.
Μονάδες 30
2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της γλώσσας του Σοφοκλή;
Μονάδες 10
3. κασίγνητος, λέγω, χθών, οἶδα, δρῶ: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου μία συνώνυμη λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
Μονάδες 10

1

ΘΕΜΑ 29ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 20-38
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ΄ ἔπος.

20

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
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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐ γὰρ τάφου νῷν … εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς.
Μονάδες 30
2. Για ποιο λόγο οι αρχαίοι αποκαλούσαν τον Σοφοκλή μέλιτταν;
Μονάδες 10
3. χρησθείς, ἔκρυψε, καλύψαι, κηρύξαντα, δείξεις: Να γράψετε δύο ομόρριζες
λέξεις, απλές ή σύνθετες, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
Μονάδες 10

1

ΘΕΜΑ 30ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 20-38
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ΄ ἔπος.

20

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
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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐ γὰρ τάφου νῷν … εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς.
Μονάδες 30
2. Τι είναι το δράμα και ποια στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό από προγενέστερες μορφές ποίησης;
Μονάδες 10
3. Να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό (Β΄ στήλη) και επίθετο (Γ΄ στήλη), απλό
ή σύνθετο, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις
λέξεις της Α΄ στήλης.
Α΄ ΣΗΛΗ

Β΄ ΣΗΛΗ

Γ΄ ΣΗΛΗ
1

Λέξεις

Ουσιαστικά

Επίθετα

δηλῶ
ἔχω
δρῶ
λέγω
δείκνυμι
Μονάδες 10

2

ΘΕΜΑ 31ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 20-38
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ΄ ἔπος.

20

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
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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τοιαῦτά φασι … εἲτ'ἐσθλῶν κακή.
Μονάδες 30
2. Σε ποιο χώρο διεξάγονταν οι δραματικοί αγώνες στην αρχαία Αθήνα; Nα περιγράψετε τα στάδια διαμόρφωσής του.
Μονάδες 10
3. α) κήρυγμα, κήρυξις, χρήστης, χρῆσις, χρῆμα: Να κατατάξετε τις παραπάνω
ετυμολογικά συγγενείς προς τους ρηματικούς τύπους του κειμένου κηρύξαντα και χρησθείς λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη
στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας
1

Μονάδες 5
β) δίκη, νόμος, τάφος, πρᾶγμα, φόνος: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 32ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 20-38
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ΄ ἔπος.

20

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
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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τοιαῦτά φασι …εἲτ'ἐσθλῶν κακή.
Μονάδες 30
2. Να παρουσιάσετε τις γνωστές απόψεις για τη σημασία της λέξης τραγωδία.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ με τη σημασία τους στη στήλη Β΄
(δύο στοιχεία της Β΄ στήλης περισσεύουν):
Α΄ΣΗΛΗ

Β΄ ΣΗΛΗ

1. χθών

α) γρήγορα

2. ἔνερθεν

β) νεκρός
1

3. ἀθλίως

γ) πάνω

4. νέκυς

δ) κατά τρόπο οικτρό

5. τάχα

ε) γη
στ) κάτω
ζ) αθάνατος
Μονάδες 5

β) ἔντιμον, ἐκκεκηρῦχθαι, εἰσορῶσι, προκεῖσθαι, εὐγενής: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 33ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 20-38
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ΄ ἔπος.

20

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
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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τοιαῦτά φασι … εἲτ'ἐσθλῶν κακή.
Μονάδες 30
2. Τι προσωποποιούσε ο θεός Διόνυσος και ποιες σχετικές αντιλήψεις είχαν οι
λατρευτές του;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηματίσετε για καθεμία από τις λέξεις της Α΄ στήλης ένα παράγωγο
επίθετο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη που δίνεται στη Β΄
στήλη.
Επίθετα παράγωγα από ονόματα
Α΄ΣΗΛΗ

Β΄ ΣΗΛΗ

Γ΄ ΣΗΛΗ
1

όνομα

κατάληξη

ἔπος

-ός

δίκη

-αιος

νόμος

-ιμος

χθών

-ιος

φόνος

-ικός

παράγωγο επίθετο

Μονάδες 5
β) εἰσορῶσι, λέγω, ἄγειν, δρᾷ, πέφυκας: Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή
ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις
παραπάνω λέξεις του κειμένου.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 34ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 20-38
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ΄ ἔπος.

20

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
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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τοιαῦτά φασι …εἲτ'ἐσθλῶν κακή.
Μονάδες 30
2. Να εντοπίσετε στο παρακάτω κείμενο δύο ανακρίβειες και στη θέση τους να
γράψετε το σωστό.
Τα κατά ποιόν μέρη της τραγωδίας είναι ο πρόλογος, ο μύθος, το ήθος, η διάνοια, το μέλος και η όψη. Τα θέματα των τραγικών μύθων οι ποιητές τα αντλούσαν μόνο από τη ζωή του Διονύσου, επειδή οι τραγωδίες παριστάνονταν
σε διονυσιακές γιορτές.
Μονάδες 10

1

3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη
(δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):
Α΄ ΣΗΛΗ

Β΄ΣΗΛΗ

1. ἔντιμον

α) ἀγενής

2. προτίω

β) ἀσαφής

3. εὐγενής

γ) ἀγνοῶ

4. σαφής

δ) ἀτιμάζω

5. οἶδα

ε) τίμιον
στ) προτιμῶ
ζ) ἄτιμον
Μονάδες 5

β) σχέση, λογικός, αδήλωτος, φήμη, επικός: Να συνδέσετε τις παραπάνω
λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες
έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 35ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 20-38
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ΄ ἔπος.

20

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
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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τοιαῦτά φασι …εἲτ'ἐσθλῶν κακή.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε ονομαστικά τα κατά ποιόν μέρη της τραγωδίας και να παρουσιάσετε αναλυτικά τρία από αυτά.
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη
(δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):
Α΄ ΣΗΛΗ

Β΄ ΣΗΛΗ

1. φημί

α) πράττω

2. δρῶ

β) λέγω
1

3. ἀτιμάζω

γ) ἀποδιδράσκω

4. νέκυς

δ) ἐμφαίνω

5. δηλῶ

ε) περιφρονῶ
στ) νεκρός
ζ) δέχομαι
Μονάδες 5

β) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης με τη λέξη της Β΄ στήλης με την οποία έχουν ετυμολογική συγγένεια. (Δύο λέξεις της Α΄ στήλης περισσεύουν).
Α΄ ΣΗΛΗ

Β΄ ΣΗΛΗ

1. δράμα
2. δραστήριος

α) δείξεις

3. δραπέτης
4. δείγμα
5. ενδεικτικός

β) δρᾷ

6. δηκτικός
7. ένδειξη
Μονάδες 5
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Οὕτως ἔχει σοι ταῦτα͵ καὶ δείξεις τάχα
εἴτ΄ εὐγενὴς πέφυκας, εἴτ΄ ἐσθλῶν κακή.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τοιαῦτά φασι …εἲτ'ἐσθλῶν κακή.
Μονάδες 30
2. Από ποιο σημείο του μύθου των Λαβδακιδών αρχίζει η τραγωδία του Σοφοκλή
Αντιγόνη;
Μονάδες 10
3. α) Να σημειώσετε στον παρακάτω πίνακα με Χ πέντε λέξεις, απλές ή σύνθετες, που είναι ομόρριζες με το ρήμα φημί.
φανερός

φάντασμα

περίφημος

φήμη
1

φάσμα

φατρία

αντίφαση

προφήτης

αφασία

άφαντος
Μονάδες 5

β) δηλοῖς, εἰσορῶσι, ἄγειν, πέφυκας, δείξεις: Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη,
απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από
τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
Μονάδες 5
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φόνον προκεῖσθαι δημόλευστον ἐν πόλει.
Οὕτως ἔχει σοι ταῦτα͵ καὶ δείξεις τάχα
εἴτ΄ εὐγενὴς πέφυκας, εἴτ΄ ἐσθλῶν κακή.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τοιαῦτά φασι … εἲτ'ἐσθλῶν κακή.
Μονάδες 30
2. Ποιες καινοτομίες εισήγαγε ο Σοφοκλής στη διδασκαλία της τραγωδίας;
Μονάδες 10
3. κασίγνητος, λέγω, χθών, οἶδα, δρῶ: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου μία συνώνυμη λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
Μονάδες 10
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Οὕτως ἔχει σοι ταῦτα͵ καὶ δείξεις τάχα
εἴτ΄ εὐγενὴς πέφυκας, εἴτ΄ ἐσθλῶν κακή.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τοιαῦτά φασι … εἲτ'ἐσθλῶν κακή.
Μονάδες 30
2. Ποια είναι η έννοια του τραγικού στην τραγωδία;
Μονάδες 10
3. χρησθείς, ἔκρυψε, καλύψαι, κηρύξαντα, δείξεις: Να γράψετε δύο ομόρριζες
λέξεις, απλές ή σύνθετες, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
Μονάδες 10
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φόνον προκεῖσθαι δημόλευστον ἐν πόλει.
Οὕτως ἔχει σοι ταῦτα͵ καὶ δείξεις τάχα
εἴτ΄ εὐγενὴς πέφυκας, εἴτ΄ ἐσθλῶν κακή.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τοιαῦτά φασι …εἲτ'ἐσθλῶν κακή.
Μονάδες 30
2. α) Τι γνωρίζετε για τον προαγώνα;
β) Ποια ήταν η σχέση του αθηναϊκού κοινού με το θέατρο και ποια η συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια των παραστάσεων;
Μονάδες 10
3. Να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό (Β΄ στήλη) και επίθετο (Γ΄ στήλη), απλό
ή σύνθετο, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις
λέξεις της Α΄ στήλης.
Α΄ ΣΗΛΗ

Β΄ ΣΗΛΗ

Γ΄ ΣΗΛΗ
1

Λέξεις

Ουσιαστικά

Επίθετα

δηλῶ
ἔχω
δρῶ
λέγω
δείκνυμι
Μονάδες 10
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1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τοιαῦτά φασι … εἲτ'ἐσθλῶν κακή.
Μονάδες 30
2. Ποια είναι, κατά τον Αριστοτέλη, η σχέση της τραγωδίας με τον διθύραμβο;
Μονάδες 10
3. α) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα
ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά
ἔχω

-ις
1

ἄγω

-ή

χρῶμαι

-μα

θνῄσκω

-ος

φύω

-όν
Μονάδες 5

β) δηλαδή, χρήσιμος, ημιθανής, είδηση, αναπόδεικτος: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με
τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

2

