ΘΕΜΑ 71ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 69-87
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Οὔτ΄ ἂν κελεύσαιμ΄ οὔτ΄ ἄν͵ εἰ θέλοις ἔτι
πράσσειν͵ ἐμοῦ γ΄ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα.

70

Ἀλλ΄ ἴσθ΄ ὁποῖά σοι δοκεῖ͵ κεῖνον δ΄ ἐγὼ
θάψω· καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
Φίλη μετ΄ αὐτοῦ κείσομαι͵ φίλου μέτα͵
ὅσια πανουργήσασ΄· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ μ΄ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.

75

Ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι· σοὶ δ΄ εἰ δοκεῖ͵
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ΄ ἀτιμάσασ΄ ἔχε.
ΙΣ.

Ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι͵ τὸ δὲ
βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος.

ΑΝ. Σὺ μὲν τάδ΄ ἂν προὔχοι΄͵ ἐγὼ δὲ δὴ τάφον

80

χώσουσ΄ ἀδελφ φιλτάτῳ πορεύσομαι.
ΙΣ.

Οἴμοι ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικά σου.

ΑΝ. Μὴ ΄μοῦ προτάρβει· τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον.
ΙΣ.

Ἀλλ΄ οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ
τοὔργον͵ κρυφῇ δὲ κεῦθε͵ σὺν δ΄ αὕτως ἐγώ.

85

ΑΝ. Οἴμοι͵ καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ
σιγῶσ΄͵ ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὒτ' ἂν κελεύσαιμ’... ἀτιμάσασ' ἒχε.
Μονάδες 30
2. Τι περιλαμβάνει το επικό και τι το λυρικό μέρος της τραγωδίας (ονομαστικά);
Μονάδες 10
3. δοκεῖ, πανουργήσασα, δρᾶν, ἔφυν, κηρύξῃς: 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
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Οὔτ΄ ἂν κελεύσαιμ΄ οὔτ΄ ἄν͵ εἰ θέλοις ἔτι
πράσσειν͵ ἐμοῦ γ΄ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα.

70

Ἀλλ΄ ἴσθ΄ ὁποῖά σοι δοκεῖ͵ κεῖνον δ΄ ἐγὼ
θάψω· καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
Φίλη μετ΄ αὐτοῦ κείσομαι͵ φίλου μέτα͵
ὅσια πανουργήσασ΄· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ μ΄ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.

75

Ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι· σοὶ δ΄ εἰ δοκεῖ͵
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ΄ ἀτιμάσασ΄ ἔχε.
ΙΣ.

Ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι͵ τὸ δὲ
βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος.

ΑΝ. Σὺ μὲν τάδ΄ ἂν προὔχοι΄͵ ἐγὼ δὲ δὴ τάφον

80

χώσουσ΄ ἀδελφ φιλτάτῳ πορεύσομαι.
ΙΣ.

Οἴμοι ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικά σου.

ΑΝ. Μὴ ΄μοῦ προτάρβει· τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον.
ΙΣ.

Ἀλλ΄ οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ
τοὔργον͵ κρυφῇ δὲ κεῦθε͵ σὺν δ΄ αὕτως ἐγώ.

85

ΑΝ. Οἴμοι͵ καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ
σιγῶσ΄͵ ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὔτ'ἂν κελεύσαιμ’... ἀτιμάσασ' ἒχε.
Μονάδες 30
2. Ποια ήταν η σχέση του Σοφοκλή με την Αθήνα και τις εξέχουσες προσωπικότητες της εποχής του;
Μονάδες 10
3. ἡδέως, φίλη, ἄτιμα, βίᾳ, τάφον: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω
λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής.
Μονάδες 10

1
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Οὔτ΄ ἂν κελεύσαιμ΄ οὔτ΄ ἄν͵ εἰ θέλοις ἔτι
πράσσειν͵ ἐμοῦ γ΄ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα.

70

Ἀλλ΄ ἴσθ΄ ὁποῖά σοι δοκεῖ͵ κεῖνον δ΄ ἐγὼ
θάψω· καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
Φίλη μετ΄ αὐτοῦ κείσομαι͵ φίλου μέτα͵
ὅσια πανουργήσασ΄· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ μ΄ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.

75

Ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι· σοὶ δ΄ εἰ δοκεῖ͵
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ΄ ἀτιμάσασ΄ ἔχε.
ΙΣ.

Ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι͵ τὸ δὲ
βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος.

ΑΝ. Σὺ μὲν τάδ΄ ἂν προὔχοι΄͵ ἐγὼ δὲ δὴ τάφον

80

χώσουσ΄ ἀδελφ φιλτάτῳ πορεύσομαι.
ΙΣ.

Οἴμοι ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικά σου.

ΑΝ. Μὴ ΄μοῦ προτάρβει· τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον.
ΙΣ.

Ἀλλ΄ οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ
τοὔργον͵ κρυφῇ δὲ κεῦθε͵ σὺν δ΄ αὕτως ἐγώ.

85

ΑΝ. Οἴμοι͵ καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ
σιγῶσ΄͵ ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὔτ'ἂν κελεύσαιμ’... ἀτιμάσασ' ἒχε.
Μονάδες 30
2. Να περιγράψετε τη σκευή (ενδυμασία) των υποκριτών κατά τη θεατρική παράσταση.
Μονάδες 10
3. κελεύω, θέλω, πράσσω/πράττω, δοκῶ, δέδοικα: Να γράψετε για καθένα από
τα παραπάνω ρήματα ένα συνώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής.
Μονάδες 10

1
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Οὔτ΄ ἂν κελεύσαιμ΄ οὔτ΄ ἄν͵ εἰ θέλοις ἔτι
πράσσειν͵ ἐμοῦ γ΄ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα.

70

Ἀλλ΄ ἴσθ΄ ὁποῖά σοι δοκεῖ͵ κεῖνον δ΄ ἐγὼ
θάψω· καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
Φίλη μετ΄ αὐτοῦ κείσομαι͵ φίλου μέτα͵
ὅσια πανουργήσασ΄· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ μ΄ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.

75

Ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι· σοὶ δ΄ εἰ δοκεῖ͵
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ΄ ἀτιμάσασ΄ ἔχε.
ΙΣ.

Ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι͵ τὸ δὲ
βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος.

ΑΝ. Σὺ μὲν τάδ΄ ἂν προὔχοι΄͵ ἐγὼ δὲ δὴ τάφον

80

χώσουσ΄ ἀδελφ φιλτάτῳ πορεύσομαι.
ΙΣ.

Οἴμοι ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικά σου.

ΑΝ. Μὴ ΄μοῦ προτάρβει· τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον.
ΙΣ.

Ἀλλ΄ οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ
τοὔργον͵ κρυφῇ δὲ κεῦθε͵ σὺν δ΄ αὕτως ἐγώ.

85

ΑΝ. Οἴμοι͵ καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ
σιγῶσ΄͵ ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὔτ'ἂν κελεύσαιμ’... ἀτιμάσασ' ἒχε.
Μονάδες 30
2. Πώς εκλέγονταν οι κριτές και με ποια διαδικασία προέκυπτε το τελικό αποτέλεσμα των δραματικών αγώνων;
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄ στήλη
(δύο στοιχεία της Β΄ στήλης περισσεύουν).
Α΄ ΣΗΛΗ
1. ἀτιμάζω

Β΄ ΣΗΛΗ
α) ενεργώ
1

2. ἀμήχανος

β) δυστυχισμένη

3. δρῶ

γ) ανίκανος, αδύναμος

4. τάλαινα

δ) ευτυχισμένη

5. προμηνύω

ε) περιφρονώ
στ) υπερβολική
ζ) αποκαλύπτω
Μονάδες 5

β) πράκτορας, ηδονή, δόγμα, κειμήλιο, δέος: Να συνδέσετε τις παραπάνω
λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

2
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Οὔτ΄ ἂν κελεύσαιμ΄ οὔτ΄ ἄν͵ εἰ θέλοις ἔτι
πράσσειν͵ ἐμοῦ γ΄ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα.

70

Ἀλλ΄ ἴσθ΄ ὁποῖά σοι δοκεῖ͵ κεῖνον δ΄ ἐγὼ
θάψω· καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
Φίλη μετ΄ αὐτοῦ κείσομαι͵ φίλου μέτα͵
ὅσια πανουργήσασ΄· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ μ΄ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.

75

Ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι· σοὶ δ΄ εἰ δοκεῖ͵
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ΄ ἀτιμάσασ΄ ἔχε.
ΙΣ.

Ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι͵ τὸ δὲ
βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος.

ΑΝ. Σὺ μὲν τάδ΄ ἂν προὔχοι΄͵ ἐγὼ δὲ δὴ τάφον

80

χώσουσ΄ ἀδελφ φιλτάτῳ πορεύσομαι.
ΙΣ.

Οἴμοι ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικά σου.

ΑΝ. Μὴ ΄μοῦ προτάρβει· τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον.
ΙΣ.

Ἀλλ΄ οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ
τοὔργον͵ κρυφῇ δὲ κεῦθε͵ σὺν δ΄ αὕτως ἐγώ.

85

ΑΝ. Οἴμοι͵ καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ
σιγῶσ΄͵ ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὒτ'ἂν κελεύσαιμ’... ἀτιμάσασ' ἒχε.
Μονάδες 30
2. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των όρων: πάροδοι, διαζώματα, κερκίδες.
Μονάδες 10
3. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμη της Β΄ στήλης και την
αντώνυμη της Γ΄στήλης.
Α΄ ΣΗΛΗ

Β΄ ΣΗΛΗ

Γ΄ ΣΗΛΗ

Λέξεις

υνώνυμες

Αντώνυμες

1. οἶδα

α) σιωπῶ

στ) τιμῶ

2. ποιῶ

β) φοβοῦμαι

ζ) ἀπρακτῶ
1

3. ἀτιμάζω

γ) δρῶ

η) ἀγνοῶ

4. δέδοικα

δ) γιγνώσκω

θ) θαρρῶ

5. σιγῶ

ε) περιφρονῶ

ι) λέγω
Μονάδες 10

2
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Οὔτ΄ ἂν κελεύσαιμ΄ οὔτ΄ ἄν͵ εἰ θέλοις ἔτι
πράσσειν͵ ἐμοῦ γ΄ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα.

70

Ἀλλ΄ ἴσθ΄ ὁποῖά σοι δοκεῖ͵ κεῖνον δ΄ ἐγὼ
θάψω· καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
Φίλη μετ΄ αὐτοῦ κείσομαι͵ φίλου μέτα͵
ὅσια πανουργήσασ΄· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ μ΄ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.

75

Ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι· σοὶ δ΄ εἰ δοκεῖ͵
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ΄ ἀτιμάσασ΄ ἔχε.
ΙΣ.

Ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι͵ τὸ δὲ
βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος.

ΑΝ. Σὺ μὲν τάδ΄ ἂν προὔχοι΄͵ ἐγὼ δὲ δὴ τάφον

80

χώσουσ΄ ἀδελφ φιλτάτῳ πορεύσομαι.
ΙΣ.

Οἴμοι ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικά σου.

ΑΝ. Μὴ ΄μοῦ προτάρβει· τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον.
ΙΣ.

Ἀλλ΄ οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ
τοὔργον͵ κρυφῇ δὲ κεῦθε͵ σὺν δ΄ αὕτως ἐγώ.

85

ΑΝ. Οἴμοι͵ καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ
σιγῶσ΄͵ ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὔτ'ἂν κελεύσαιμ’... ἀτιμάσασ' ἒχε.
Μονάδες 30
2. α) Να περιγράψετε τη σκηνή του αρχαίου θεάτρου.
β) Να περιγράψετε το λογεῖον και τη λειτουργία του.
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

πράσσω/πράττω

-ωρ

ομόρριζα ουσιαστικά

1

ποιοῦμαι

-τής

ἔχω

-ις

δοκεῖ

-α

κηρύττω/κηρύσσω

-μα
Μονάδες 5

β) δράμα, θνητός, πλειονότητα, δέος, εχθρός: Να συνδέσετε τις παραπάνω
λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες
έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

2
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Οὔτ΄ ἂν κελεύσαιμ΄ οὔτ΄ ἄν͵ εἰ θέλοις ἔτι
πράσσειν͵ ἐμοῦ γ΄ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα.

70

Ἀλλ΄ ἴσθ΄ ὁποῖά σοι δοκεῖ͵ κεῖνον δ΄ ἐγὼ
θάψω· καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
Φίλη μετ΄ αὐτοῦ κείσομαι͵ φίλου μέτα͵
ὅσια πανουργήσασ΄· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ μ΄ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.

75

Ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι· σοὶ δ΄ εἰ δοκεῖ͵
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ΄ ἀτιμάσασ΄ ἔχε.
ΙΣ.

Ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι͵ τὸ δὲ
βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος.

ΑΝ. Σὺ μὲν τάδ΄ ἂν προὔχοι΄͵ ἐγὼ δὲ δὴ τάφον

80

χώσουσ΄ ἀδελφ φιλτάτῳ πορεύσομαι.
ΙΣ.

Οἴμοι ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικά σου.

ΑΝ. Μὴ ΄μοῦ προτάρβει· τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον.
ΙΣ.

Ἀλλ΄ οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ
τοὔργον͵ κρυφῇ δὲ κεῦθε͵ σὺν δ΄ αὕτως ἐγώ.
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ΑΝ. Οἴμοι͵ καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ
σιγῶσ΄͵ ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὔτ'ἂν κελεύσαιμ’ ... ἀτιμάσασ' ἔχε.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη σκηνογραφία του αρχαίου θεάτρου και ποιες ανάγκες
αυτή εξυπηρετούσε;
Μονάδες 10
3. α) 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. δεινότητα
2. χώμα

α) δέδοικα
1

3. περιδεής
4. επίχωση
5. δέηση

β) χώννυμι

6. χώρος
7. δειλός
Μονάδες 5
β) θέλημα, ανόσιος, δεινός, εργάτης, διακήρυξη: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις
οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΝ. Οὔτ΄ ἂν κελεύσαιμ΄ οὔτ΄ ἄν͵ εἰ θέλοις ἔτι
πράσσειν͵ ἐμοῦ γ΄ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα.

70

Ἀλλ΄ ἴσθ΄ ὁποῖά σοι δοκεῖ͵ κεῖνον δ΄ ἐγὼ
θάψω· καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
Φίλη μετ΄ αὐτοῦ κείσομαι͵ φίλου μέτα͵
ὅσια πανουργήσασ΄· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ μ΄ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.

75

Ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι· σοὶ δ΄ εἰ δοκεῖ͵
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ΄ ἀτιμάσασ΄ ἔχε.
ΙΣ.

Ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι͵ τὸ δὲ
βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος.

ΑΝ. Σὺ μὲν τάδ΄ ἂν προὔχοι΄͵ ἐγὼ δὲ δὴ τάφον

80

χώσουσ΄ ἀδελφ φιλτάτῳ πορεύσομαι.
ΙΣ.

Οἴμοι ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικά σου.

ΑΝ. Μὴ ΄μοῦ προτάρβει· τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον.
ΙΣ.

Ἀλλ΄ οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ
τοὔργον͵ κρυφῇ δὲ κεῦθε͵ σὺν δ΄ αὕτως ἐγώ.

85

ΑΝ. Οἴμοι͵ καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ
σιγῶσ΄͵ ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε.

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὔτ'ἂν κελεύσαιμ’ ... ἀτιμάσασ' ἔχε.
Μονάδες 30
2. α) Τι ήταν τα θεωρικά και οι προεδρίες;
β) Ποιος ήταν ο ρόλος των ραβδούχων;
Μονάδες 10
3. ἔντιμα, ἀμήχανος, ὑπερδέδοικα, ἐξόρθου, καταύδα: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 10

1
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Οὔτ΄ ἂν κελεύσαιμ΄ οὔτ΄ ἄν͵ εἰ θέλοις ἔτι
πράσσειν͵ ἐμοῦ γ΄ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα.

70

Ἀλλ΄ ἴσθ΄ ὁποῖά σοι δοκεῖ͵ κεῖνον δ΄ ἐγὼ
θάψω· καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
Φίλη μετ΄ αὐτοῦ κείσομαι͵ φίλου μέτα͵
ὅσια πανουργήσασ΄· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ μ΄ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.

75

Ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι· σοὶ δ΄ εἰ δοκεῖ͵
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ΄ ἀτιμάσασ΄ ἔχε.
ΙΣ.

Ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι͵ τὸ δὲ
βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος.

ΑΝ. Σὺ μὲν τάδ΄ ἂν προὔχοι΄͵ ἐγὼ δὲ δὴ τάφον

80

χώσουσ΄ ἀδελφ φιλτάτῳ πορεύσομαι.
ΙΣ.

Οἴμοι ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικά σου.

ΑΝ. Μὴ ΄μοῦ προτάρβει· τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον.
ΙΣ.

Ἀλλ΄ οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ
τοὔργον͵ κρυφῇ δὲ κεῦθε͵ σὺν δ΄ αὕτως ἐγώ.

85

ΑΝ. Οἴμοι͵ καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ
σιγῶσ΄͵ ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὔτ'ἂν κελεύσαιμ’ ... ἀτιμάσασ' ἔχε.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τον Σοφοκλή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον, μόρφωση,
ιδιαίτερα προσόντα);
Μονάδες 10
3. α) μηνυτής, μήνυσις, μήνυμα, πράκτωρ, πρᾶξις: Να κατατάξετε τις παραπάνω
ετυμολογικά

συγγενείς προς τους ρηματικούς τύπους του κειμένου

προμηνύσῃς και πράσσειν λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει καθεμία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας
1

Μονάδες 5
β) κελεύσαιμι, δοκεῖ, ποιοῦμαι, χώσουσα, σιγῶσα: 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
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Οὔτ΄ ἂν κελεύσαιμ΄ οὔτ΄ ἄν͵ εἰ θέλοις ἔτι
πράσσειν͵ ἐμοῦ γ΄ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα.

70

Ἀλλ΄ ἴσθ΄ ὁποῖά σοι δοκεῖ͵ κεῖνον δ΄ ἐγὼ
θάψω· καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
Φίλη μετ΄ αὐτοῦ κείσομαι͵ φίλου μέτα͵
ὅσια πανουργήσασ΄· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ μ΄ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.

75

Ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι· σοὶ δ΄ εἰ δοκεῖ͵
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ΄ ἀτιμάσασ΄ ἔχε.
ΙΣ.

Ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι͵ τὸ δὲ
βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος.

ΑΝ. Σὺ μὲν τάδ΄ ἂν προὔχοι΄͵ ἐγὼ δὲ δὴ τάφον

80

χώσουσ΄ ἀδελφ φιλτάτῳ πορεύσομαι.
ΙΣ.

Οἴμοι ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικά σου.

ΑΝ. Μὴ ΄μοῦ προτάρβει· τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον.
ΙΣ.

Ἀλλ΄ οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ
τοὔργον͵ κρυφῇ δὲ κεῦθε͵ σὺν δ΄ αὕτως ἐγώ.
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ΑΝ. Οἴμοι͵ καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ
σιγῶσ΄͵ ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγὼ μέν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι, ... κηρύξῃς τάδε.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα τεχνικά και μηχανικά μέσα του αρχαίου θεάτρου (ονομαστικά).
Μονάδες 10
3. ἡδέως, φίλη, ἄτιμα, βίᾳ, τάφον: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω
λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής.
Μονάδες 10

1
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Οὔτ΄ ἂν κελεύσαιμ΄ οὔτ΄ ἄν͵ εἰ θέλοις ἔτι
πράσσειν͵ ἐμοῦ γ΄ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα.

70

Ἀλλ΄ ἴσθ΄ ὁποῖά σοι δοκεῖ͵ κεῖνον δ΄ ἐγὼ
θάψω· καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
Φίλη μετ΄ αὐτοῦ κείσομαι͵ φίλου μέτα͵
ὅσια πανουργήσασ΄· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ μ΄ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.

75

Ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι· σοὶ δ΄ εἰ δοκεῖ͵
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ΄ ἀτιμάσασ΄ ἔχε.
ΙΣ.

Ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι͵ τὸ δὲ
βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος.

ΑΝ. Σὺ μὲν τάδ΄ ἂν προὔχοι΄͵ ἐγὼ δὲ δὴ τάφον

80

χώσουσ΄ ἀδελφ φιλτάτῳ πορεύσομαι.
ΙΣ.

Οἴμοι ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικά σου.

ΑΝ. Μὴ ΄μοῦ προτάρβει· τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον.
ΙΣ.

Ἀλλ΄ οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ
τοὔργον͵ κρυφῇ δὲ κεῦθε͵ σὺν δ΄ αὕτως ἐγώ.

85

ΑΝ. Οἴμοι͵ καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ
σιγῶσ΄͵ ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγὼ μέν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι, … κηρύξῃς τάδε.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες αιτίες οφείλονται οι συμφορές των Λαβδακιδών, σύμφωνα με τον
μύθο;
Μονάδες 10
3. κελεύω, θέλω, πράσσω/πράττω, δοκῶ, (ὑπερ)δέδοικα: Να γράψετε για καθένα από τα παραπάνω ρήματα ένα συνώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής.
Μονάδες 10

1

ΘΕΜΑ 83ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 69-87
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Οὔτ΄ ἂν κελεύσαιμ΄ οὔτ΄ ἄν͵ εἰ θέλοις ἔτι
πράσσειν͵ ἐμοῦ γ΄ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα.

70

Ἀλλ΄ ἴσθ΄ ὁποῖά σοι δοκεῖ͵ κεῖνον δ΄ ἐγὼ
θάψω· καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
Φίλη μετ΄ αὐτοῦ κείσομαι͵ φίλου μέτα͵
ὅσια πανουργήσασ΄· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ μ΄ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.

75

Ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι· σοὶ δ΄ εἰ δοκεῖ͵
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ΄ ἀτιμάσασ΄ ἔχε.
ΙΣ.

Ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι͵ τὸ δὲ
βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος.

ΑΝ. Σὺ μὲν τάδ΄ ἂν προὔχοι΄͵ ἐγὼ δὲ δὴ τάφον

80

χώσουσ΄ ἀδελφ φιλτάτῳ πορεύσομαι.
ΙΣ.

Οἴμοι ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικά σου.

ΑΝ. Μὴ ΄μοῦ προτάρβει· τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον.
ΙΣ.

Ἀλλ΄ οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ
τοὔργον͵ κρυφῇ δὲ κεῦθε͵ σὺν δ΄ αὕτως ἐγώ.

85

ΑΝ. Οἴμοι͵ καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ
σιγῶσ΄͵ ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγὼ μέν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι, …. κηρύξῃς τάδε.
Μονάδες 30
2. Ποιο είναι το έργο του Σοφοκλή (συνολικά δράματα, σωζόμενα έργα, συμμετοχή και νίκες σε δραματικούς αγώνες);
Μονάδες 10
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄ στήλη
(δύο στοιχεία της Β΄ στήλης περισσεύουν).
Α΄ ΣΗΛΗ
1. ἀτιμάζω

Β΄ ΣΗΛΗ
α) ενεργώ
1

2. ἀμήχανος

β) δυστυχισμένη

3. δρῶ

γ) ανίκανος, αδύναμος

4. τάλαινα

δ) ευτυχισμένη

5. προμηνύω

ε) περιφρονώ
στ) υπερβολική
ζ) αποκαλύπτω
Μονάδες 5

β) πράκτορας, ηδονή, δόγμα, κειμήλιο, δέος: Να συνδέσετε τις παραπάνω
λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες
έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

2
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Οὔτ΄ ἂν κελεύσαιμ΄ οὔτ΄ ἄν͵ εἰ θέλοις ἔτι
πράσσειν͵ ἐμοῦ γ΄ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα.

70

Ἀλλ΄ ἴσθ΄ ὁποῖά σοι δοκεῖ͵ κεῖνον δ΄ ἐγὼ
θάψω· καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
Φίλη μετ΄ αὐτοῦ κείσομαι͵ φίλου μέτα͵
ὅσια πανουργήσασ΄· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ μ΄ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.

75

Ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι· σοὶ δ΄ εἰ δοκεῖ͵
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ΄ ἀτιμάσασ΄ ἔχε.
ΙΣ.

Ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι͵ τὸ δὲ
βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος.

ΑΝ. Σὺ μὲν τάδ΄ ἂν προὔχοι΄͵ ἐγὼ δὲ δὴ τάφον

80

χώσουσ΄ ἀδελφ φιλτάτῳ πορεύσομαι.
ΙΣ.

Οἴμοι ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικά σου.

ΑΝ. Μὴ ΄μοῦ προτάρβει· τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον.
ΙΣ.

Ἀλλ΄ οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ
τοὔργον͵ κρυφῇ δὲ κεῦθε͵ σὺν δ΄ αὕτως ἐγώ.
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ΑΝ. Οἴμοι͵ καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ
σιγῶσ΄͵ ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγὼ μέν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι, …. κηρύξῃς τάδε.
Μονάδες 30
2. Ποια ήταν τα βασικά στοιχεία στη σκευή (ενδυμασία) των υποκριτών και των
χορευτών στην αρχαία παράσταση;
Μονάδες 10
3. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη και
την αντώνυμή της στη Γ΄στήλη.
Α΄ ΣΗΛΗ

Β΄ ΣΗΛΗ

Γ΄ ΣΗΛΗ

Λέξεις

υνώνυμες

Αντώνυμες

1. οἶδα

α) σιωπῶ

στ) τιμῶ
1

2. ποιῶ

β) φοβοῦμαι

ζ) ἀπρακτῶ

3. ἀτιμάζω

γ) δρῶ

η) ἀγνοῶ

4. δέδοικα

δ) γιγνώσκω

θ) θαρρῶ

5. σιγῶ

ε) περιφρονῶ

ι) λέγω
Μονάδες 10

2
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Ἀλλ΄ ἴσθ΄ ὁποῖά σοι δοκεῖ͵ κεῖνον δ΄ ἐγὼ
θάψω· καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
Φίλη μετ΄ αὐτοῦ κείσομαι͵ φίλου μέτα͵
ὅσια πανουργήσασ΄· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ μ΄ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.

75

Ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι· σοὶ δ΄ εἰ δοκεῖ͵
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ΄ ἀτιμάσασ΄ ἔχε.
ΙΣ.

Ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι͵ τὸ δὲ
βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος.

ΑΝ. Σὺ μὲν τάδ΄ ἂν προὔχοι΄͵ ἐγὼ δὲ δὴ τάφον

80

χώσουσ΄ ἀδελφ φιλτάτῳ πορεύσομαι.
ΙΣ.

Οἴμοι ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικά σου.

ΑΝ. Μὴ ΄μοῦ προτάρβει· τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον.
ΙΣ.

Ἀλλ΄ οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ
τοὔργον͵ κρυφῇ δὲ κεῦθε͵ σὺν δ΄ αὕτως ἐγώ.
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ΑΝ. Οἴμοι͵ καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ
σιγῶσ΄͵ ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγὼ μέν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι, …. κηρύξῃς τάδε.
Μονάδες 30
2. Ποια ήταν τα καθήκοντα του επωνύμου άρχοντα κατά τη διεξαγωγή των Μεγάλων Διονυσίων;
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 καθεμιά από τις
λέξεις της Α΄ στήλης.
Α΄ ΣΗΛΗ

Β΄ ΣΗΛΗ

Γ΄ ΣΗΛΗ
1

Λέξεις

Ουσιαστικά

Επίθετα

δοκεῖ
φύω
πορεύω
δέδοικα
κηρύττω/κηρύσσω
Μονάδες 10

2
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Ἀλλ΄ ἴσθ΄ ὁποῖά σοι δοκεῖ͵ κεῖνον δ΄ ἐγὼ
θάψω· καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
Φίλη μετ΄ αὐτοῦ κείσομαι͵ φίλου μέτα͵
ὅσια πανουργήσασ΄· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ μ΄ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.

75

Ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι· σοὶ δ΄ εἰ δοκεῖ͵
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ΄ ἀτιμάσασ΄ ἔχε.
ΙΣ.

Ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι͵ τὸ δὲ
βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος.

ΑΝ. Σὺ μὲν τάδ΄ ἂν προὔχοι΄͵ ἐγὼ δὲ δὴ τάφον

80

χώσουσ΄ ἀδελφ φιλτάτῳ πορεύσομαι.
ΙΣ.

Οἴμοι ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικά σου.

ΑΝ. Μὴ ΄μοῦ προτάρβει· τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον.
ΙΣ.

Ἀλλ΄ οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ
τοὔργον͵ κρυφῇ δὲ κεῦθε͵ σὺν δ΄ αὕτως ἐγώ.
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ΑΝ. Οἴμοι͵ καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ
σιγῶσ΄͵ ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγὼ μέν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι, … κηρύξῃς τάδε.
Μονάδες 30
2. Να περιγράψετε την ορχήστρα του αρχαίου θεάτρου και τη λειτουργία της.
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

πράσσω/πράττω

-ωρ

ομόρριζα ουσιαστικά

1

ποιοῦμαι

-τής

ἔχω

-ις

δοκεῖ

-α

κηρύττω/κηρύσσω

-μα
Μονάδες 5

β) δράμα, θνητός, πλειονότητα, δέος, εχθρός: Να συνδέσετε τις παραπάνω
λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες
έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 87ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 69-87
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Οὔτ΄ ἂν κελεύσαιμ΄ οὔτ΄ ἄν͵ εἰ θέλοις ἔτι
πράσσειν͵ ἐμοῦ γ΄ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα.

70

Ἀλλ΄ ἴσθ΄ ὁποῖά σοι δοκεῖ͵ κεῖνον δ΄ ἐγὼ
θάψω· καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
Φίλη μετ΄ αὐτοῦ κείσομαι͵ φίλου μέτα͵
ὅσια πανουργήσασ΄· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ μ΄ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.

75

Ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι· σοὶ δ΄ εἰ δοκεῖ͵
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ΄ ἀτιμάσασ΄ ἔχε.
ΙΣ.

Ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι͵ τὸ δὲ
βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος.

ΑΝ. Σὺ μὲν τάδ΄ ἂν προὔχοι΄͵ ἐγὼ δὲ δὴ τάφον

80

χώσουσ΄ ἀδελφ φιλτάτῳ πορεύσομαι.
ΙΣ.

Οἴμοι ταλαίνης ὡς ὑπερδέδοικά σου.

ΑΝ. Μὴ ΄μοῦ προτάρβει· τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον.
ΙΣ.

Ἀλλ΄ οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ
τοὔργον͵ κρυφῇ δὲ κεῦθε͵ σὺν δ΄ αὕτως ἐγώ.

85

ΑΝ. Οἴμοι͵ καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ
σιγῶσ΄͵ ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγὼ μέν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι, …. κηρύξῃς τάδε.
Μονάδες 30
2. Ποια ήταν η συνεισφορά του χορηγού στη διεξαγωγή των δραματικών αγώνων;
Μονάδες 10
3. α) 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. δεινότητα
1

2. χώμα

α) δέδοικα

3. περιδεής
4. επίχωση
5. δέηση

β) χώννυμι

6. χώρος
7. δειλός
Μονάδες 5
β) κελεύσαιμι, δοκεῖ, ποιοῦμαι, κηρύξῃς, σιγῶσα: 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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1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγὼ μέν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι, …. κηρύξῃς τάδε.
Μονάδες 30
2. Τι ήταν οἱ περὶ τὸν Διόνυσον τεχνῖται και πώς προέκυψε η δημιουργία της συντεχνίας τους;
Μονάδες 10
3. ἔντιμα, ἀμήχανος, ὑπερδέδοικα, ἐξόρθου, καταύδα: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 10
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ΑΝ. Οἴμοι͵ καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ
σιγῶσ΄͵ ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγὼ μέν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι, … κηρύξῃς τάδε.
Μονάδες 30
2. Πώς κρίνει ο Σοφοκλής τις ανθρώπινες πράξεις στα σωζόμενα έργα του;
Μονάδες 10
3. α) μηνυτής, μήνυσις, μήνυμα, πράκτωρ, πρᾶξις: Να κατατάξετε τις παραπάνω ετυμολογικά συγγενείς προς τους ρηματικούς τύπους του κειμένου
προμηνύσῃς και πράσσειν λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει καθεμία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας

1

Μονάδες 5
β) θέλημα, ανόσιος, εχθρός, εργάτης, διακήρυξη: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις
οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΑΝ. Οἴμοι͵ καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ
σιγῶσ΄͵ ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγὼ μέν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι, … κηρύξῃς τάδε.
Μονάδες 30
2. Πού βρίσκονται τα πρώτα στοιχεία του μύθου των Λαβδακιδών και σε ποια
έργα πήρε αρχικά την οριστική του μορφή;
Μονάδες 10
3. δοκεῖ, πανουργήσασα, δρᾶν, ἔφυν, κηρύξῃς: 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

