ΘΕΜΑ 181ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 471-490
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΧΟ.

Δηλοῖ τὸ γέννημ΄ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς
τῆς παιδός· εἴκειν δ΄ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΚΡ.

Ἀλλ΄ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ΄ ἄγαν φρονήματα
πίπτειν μάλιστα͵ καὶ τὸν ἐγκρατέστατον
σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ

475

θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ΄ ἂν εἰσίδοις.
Σμικρῷ χαλινῷ δ΄ οἶδα τοὺς θυμουμένους
ἵππους καταρτυθέντας· οὐ γὰρ ἐκπέλει
φρονεῖν μέγ΄ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Αὕτη δ΄ ὑβρίζειν μὲν τότ΄ ἐξηπίστατο,

480

νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους·
ὕβρις δ΄͵ ἐπεὶ δέδρακεν͵ ἥδε δευτέρα͵
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν.
῏Η νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ͵ αὕτη δ΄ ἀνήρ͵
εἰ ταῦτ΄ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη.

485

Ἀλλ΄ εἴτ΄ ἀδελφῆς εἴθ΄ ὁμαιμονεστέρα
τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς Ἑρκείου κυρεῖ͵
αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον
μόρου κακίστου· καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον
ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου.

490

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Δηλοῖ τὸ γέννημ' ὠμὸν … δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Μονάδες 30
2. Να περιγράψετε τη σκευή (ενδυμασία) των υποκριτών κατά τη θεατρική παράσταση.
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

1. ἐπίσταμαι

α) ξύναιμος

2. περισκελής

β) οἶδα

3. δρῶ

γ) αὐθάδεια

4. ὅμαιμος

δ) πράττω

5. ὕβρις

ε) ἀπρακτῶ
στ) σκληρός
ζ) ἀγνοῶ
Μονάδες 5

β) φρόνημα, δοῦλος, νόμος, ὕβρις, κράτος: Να γράψετε για καθεμία από τις
παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 182ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 471-490
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΧΟ.

Δηλοῖ τὸ γέννημ΄ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς
τῆς παιδός· εἴκειν δ΄ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΚΡ.

Ἀλλ΄ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ΄ ἄγαν φρονήματα
πίπτειν μάλιστα͵ καὶ τὸν ἐγκρατέστατον
σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ

475

θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ΄ ἂν εἰσίδοις.
Σμικρῷ χαλινῷ δ΄ οἶδα τοὺς θυμουμένους
ἵππους καταρτυθέντας· οὐ γὰρ ἐκπέλει
φρονεῖν μέγ΄ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Αὕτη δ΄ ὑβρίζειν μὲν τότ΄ ἐξηπίστατο,

480

νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους·
ὕβρις δ΄͵ ἐπεὶ δέδρακεν͵ ἥδε δευτέρα͵
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν.
῏Η νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ͵ αὕτη δ΄ ἀνήρ͵
εἰ ταῦτ΄ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη.

485

Ἀλλ΄ εἴτ΄ ἀδελφῆς εἴθ΄ ὁμαιμονεστέρα
τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς Ἑρκείου κυρεῖ͵
αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον
μόρου κακίστου· καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον
ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου.

490

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Δηλοῖ τὸ γέννημ' ὠμὸν … δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Μονάδες 30
2. Πώς εκλέγονταν οι κριτές και με ποια διαδικασία προέκυπτε το τελικό αποτέλεσμα 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

1. πτωτικός
2. επιστημονικός

α) πίπτω

3. παρεμπιπτόντως
4. επόπτης
5. περίπτωση

β) ἐξεπίσταμαι

6. επιστητός
7. επιστολή
Μονάδες 5
β) εμπύρετος, ιδέα, διακρατικός, σύμβαση, δράστης: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις
οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 183ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 471-490
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΧΟ.

Δηλοῖ τὸ γέννημ΄ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς
τῆς παιδός· εἴκειν δ΄ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΚΡ.

Ἀλλ΄ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ΄ ἄγαν φρονήματα
πίπτειν μάλιστα͵ καὶ τὸν ἐγκρατέστατον
σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ

475

θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ΄ ἂν εἰσίδοις.
Σμικρῷ χαλινῷ δ΄ οἶδα τοὺς θυμουμένους
ἵππους καταρτυθέντας· οὐ γὰρ ἐκπέλει
φρονεῖν μέγ΄ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Αὕτη δ΄ ὑβρίζειν μὲν τότ΄ ἐξηπίστατο,

480

νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους·
ὕβρις δ΄͵ ἐπεὶ δέδρακεν͵ ἥδε δευτέρα͵
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν.
῏Η νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ͵ αὕτη δ΄ ἀνήρ͵
εἰ ταῦτ΄ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη.

485

Ἀλλ΄ εἴτ΄ ἀδελφῆς εἴθ΄ ὁμαιμονεστέρα
τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς Ἑρκείου κυρεῖ͵
αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον
μόρου κακίστου· καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον
ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου.

490

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Δηλοῖ τὸ γέννημ' ὠμὸν … δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Μονάδες 30
2. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των όρων: πάροδοι, διαζώματα, κερκίδες.
Μονάδες 10
3. πίπτειν, θραυσθέντα, ῥαγέντα, φρονεῖν, ὑπερβαίνουσα: 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

ΘΕΜΑ 184ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 471-490
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΧΟ.

Δηλοῖ τὸ γέννημ΄ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς
τῆς παιδός· εἴκειν δ΄ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΚΡ.

Ἀλλ΄ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ΄ ἄγαν φρονήματα
πίπτειν μάλιστα͵ καὶ τὸν ἐγκρατέστατον
σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ

475

θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ΄ ἂν εἰσίδοις.
Σμικρῷ χαλινῷ δ΄ οἶδα τοὺς θυμουμένους
ἵππους καταρτυθέντας· οὐ γὰρ ἐκπέλει
φρονεῖν μέγ΄ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Αὕτη δ΄ ὑβρίζειν μὲν τότ΄ ἐξηπίστατο,

480

νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους·
ὕβρις δ΄͵ ἐπεὶ δέδρακεν͵ ἥδε δευτέρα͵
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν.
῏Η νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ͵ αὕτη δ΄ ἀνήρ͵
εἰ ταῦτ΄ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη.

485

Ἀλλ΄ εἴτ΄ ἀδελφῆς εἴθ΄ ὁμαιμονεστέρα
τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς Ἑρκείου κυρεῖ͵
αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον
μόρου κακίστου· καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον
ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου.

490

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Δηλοῖ τὸ γέννημ' ὠμὸν … δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Μονάδες 30
2. Να παρουσιάσετε το περιεχόμενο της φράσης μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ
τελείας από τον αριστοτελικό ορισμό της τραγωδίας.
Μονάδες 10
3. α) πατρώνυμο, επίπτωση, δημοκρατία, παράβαση, διαδραστικός: Να
συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις
του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
1

β) 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

δηλοῖ

-ις

πίπτειν

-μα

ὑπερβαίνουσα

-ις

δέδρακεν

-μα

βουλεῦσαι

-τής

ομόρριζα ουσιαστικά

Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 185ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 471-490
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΧΟ.

Δηλοῖ τὸ γέννημ΄ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς
τῆς παιδός· εἴκειν δ΄ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΚΡ.

Ἀλλ΄ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ΄ ἄγαν φρονήματα
πίπτειν μάλιστα͵ καὶ τὸν ἐγκρατέστατον
σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ

475

θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ΄ ἂν εἰσίδοις.
Σμικρῷ χαλινῷ δ΄ οἶδα τοὺς θυμουμένους
ἵππους καταρτυθέντας· οὐ γὰρ ἐκπέλει
φρονεῖν μέγ΄ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Αὕτη δ΄ ὑβρίζειν μὲν τότ΄ ἐξηπίστατο,

480

νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους·
ὕβρις δ΄͵ ἐπεὶ δέδρακεν͵ ἥδε δευτέρα͵
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν.
῏Η νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ͵ αὕτη δ΄ ἀνήρ͵
εἰ ταῦτ΄ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη.

485

Ἀλλ΄ εἴτ΄ ἀδελφῆς εἴθ΄ ὁμαιμονεστέρα
τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς Ἑρκείου κυρεῖ͵
αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον
μόρου κακίστου· καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον
ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου.

490

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Δηλοῖ τὸ γέννημ' ὠμὸν … δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Μονάδες 30
2. α) Να περιγράψετε τη σκηνή του αρχαίου θεάτρου.
β) Να περιγράψετε το λογεῖον του αρχαίου θεάτρου και τη λειτουργία του.
Μονάδες 10
3. ἐγκρατής, περισκελής, ἐξεπίσταμαι, ὑπερβαίνω, ξύναιμος: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 186ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 471-490
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΧΟ.

Δηλοῖ τὸ γέννημ΄ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς
τῆς παιδός· εἴκειν δ΄ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΚΡ.

Ἀλλ΄ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ΄ ἄγαν φρονήματα
πίπτειν μάλιστα͵ καὶ τὸν ἐγκρατέστατον
σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ

475

θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ΄ ἂν εἰσίδοις.
Σμικρῷ χαλινῷ δ΄ οἶδα τοὺς θυμουμένους
ἵππους καταρτυθέντας· οὐ γὰρ ἐκπέλει
φρονεῖν μέγ΄ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Αὕτη δ΄ ὑβρίζειν μὲν τότ΄ ἐξηπίστατο,

480

νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους·
ὕβρις δ΄͵ ἐπεὶ δέδρακεν͵ ἥδε δευτέρα͵
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν.
῏Η νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ͵ αὕτη δ΄ ἀνήρ͵
εἰ ταῦτ΄ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη.

485

Ἀλλ΄ εἴτ΄ ἀδελφῆς εἴθ΄ ὁμαιμονεστέρα
τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς Ἑρκείου κυρεῖ͵
αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον
μόρου κακίστου· καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον
ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου.

490

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Δηλοῖ τὸ γέννημ' ὠμὸν … δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τη σκηνογραφία του αρχαίου θεάτρου και ποιες ανάγκες
αυτή εξυπηρετούσε;
Μονάδες 10
3. α) φρόνημα, δοῦλος, νόμος, ὕβρις, κράτος: Να γράψετε για καθεμία από τις
παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.
Μονάδες 5
1

β) εκπαίδευση, επικράτεια, διάβαση, κείμενο, διαβούλευση: Να συνδέσετε
τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου
με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 187ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 471-490
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΧΟ.

Δηλοῖ τὸ γέννημ΄ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς
τῆς παιδός· εἴκειν δ΄ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΚΡ.

Ἀλλ΄ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ΄ ἄγαν φρονήματα
πίπτειν μάλιστα͵ καὶ τὸν ἐγκρατέστατον
σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ

475

θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ΄ ἂν εἰσίδοις.
Σμικρῷ χαλινῷ δ΄ οἶδα τοὺς θυμουμένους
ἵππους καταρτυθέντας· οὐ γὰρ ἐκπέλει
φρονεῖν μέγ΄ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Αὕτη δ΄ ὑβρίζειν μὲν τότ΄ ἐξηπίστατο,

480

νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους·
ὕβρις δ΄͵ ἐπεὶ δέδρακεν͵ ἥδε δευτέρα͵
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν.
῏Η νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ͵ αὕτη δ΄ ἀνήρ͵
εἰ ταῦτ΄ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη.

485

Ἀλλ΄ εἴτ΄ ἀδελφῆς εἴθ΄ ὁμαιμονεστέρα
τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς Ἑρκείου κυρεῖ͵
αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον
μόρου κακίστου· καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον
ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου.

490

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Δηλοῖ τὸ γέννημ' ὠμὸν … δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Μονάδες 30
2. α) Τι ήταν τα θεωρικά και οι προεδρίες;
β) Ποιος ήταν ο ρόλος των ραβδούχων;
Μονάδες 10
3. α) πανεπιστήμιο, κατάπτωση, επικράτηση, απόβαση, κείμενο: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
1

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄ στήλη.
Δύο στοιχεία της Β΄ στήλης περισσεύουν.
Α΄ ΣΗΛΗ

Β΄ ΣΗΛΗ

1. περισκελής

α) επιτρέπεται

2. καταρτύομαι

β) συγγενής

3. ἐκπέλει

γ) σκέφτομαι

4. ὑβρίζω

δ) πολύ σκληρός, άκαμπτος

5. βουλεύω

ε) αυθαδιάζω
στ) επιθυμώ
ζ) σωφρονίζομαι, δαμάζομαι
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 188ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 471-490
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΧΟ.

Δηλοῖ τὸ γέννημ΄ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς
τῆς παιδός· εἴκειν δ΄ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΚΡ.

Ἀλλ΄ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ΄ ἄγαν φρονήματα
πίπτειν μάλιστα͵ καὶ τὸν ἐγκρατέστατον
σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ

475

θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ΄ ἂν εἰσίδοις.
Σμικρῷ χαλινῷ δ΄ οἶδα τοὺς θυμουμένους
ἵππους καταρτυθέντας· οὐ γὰρ ἐκπέλει
φρονεῖν μέγ΄ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Αὕτη δ΄ ὑβρίζειν μὲν τότ΄ ἐξηπίστατο,

480

νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους·
ὕβρις δ΄͵ ἐπεὶ δέδρακεν͵ ἥδε δευτέρα͵
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν.
῏Η νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ͵ αὕτη δ΄ ἀνήρ͵
εἰ ταῦτ΄ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη.

485

Ἀλλ΄ εἴτ΄ ἀδελφῆς εἴθ΄ ὁμαιμονεστέρα
τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς Ἑρκείου κυρεῖ͵
αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον
μόρου κακίστου· καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον
ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου.

490

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Δηλοῖ τὸ γέννημ' ὠμὸν … δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τον Σοφοκλή: γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον, μόρφωση,
ιδιαίτερα προσόντα.
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

δηλοῖ
θραυσθέντα
φρονεῖν
δεδρακυῖαν
βουλεῦσαι
Μονάδες 10

2

ΘΕΜΑ 189ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 471-490
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΧΟ.

Δηλοῖ τὸ γέννημ΄ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς
τῆς παιδός· εἴκειν δ΄ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΚΡ.

Ἀλλ΄ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ΄ ἄγαν φρονήματα
πίπτειν μάλιστα͵ καὶ τὸν ἐγκρατέστατον
σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ

475

θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ΄ ἂν εἰσίδοις.
Σμικρῷ χαλινῷ δ΄ οἶδα τοὺς θυμουμένους
ἵππους καταρτυθέντας· οὐ γὰρ ἐκπέλει
φρονεῖν μέγ΄ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Αὕτη δ΄ ὑβρίζειν μὲν τότ΄ ἐξηπίστατο,

480

νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους·
ὕβρις δ΄͵ ἐπεὶ δέδρακεν͵ ἥδε δευτέρα͵
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν.
῏Η νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ͵ αὕτη δ΄ ἀνήρ͵
εἰ ταῦτ΄ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη.

485

Ἀλλ΄ εἴτ΄ ἀδελφῆς εἴθ΄ ὁμαιμονεστέρα
τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς Ἑρκείου κυρεῖ͵
αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον
μόρου κακίστου· καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον
ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου.

490

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Δηλοῖ τὸ γέννημ' ὠμὸν … δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Μονάδες 30
2. Για ποιους λόγους οι δραματικοί αγώνες στην αρχαία Αθήνα διεξάγονταν την
άνοιξη;
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

Β΄ΣΗΛΗ
1

1. οἶδα

α) μέγας

2. σκληρός

β) πόρρω

3. σμικρός

γ) ἀγνοῶ

4. πέλας

δ) σωφρονῶ

5. ὑβρίζω

ε) γιγνώσκω
στ) μαλακός
ζ) μάλιστα
Μονάδες 5

β) επιστητό, περίπτωση, κραταιός, διάβαση, κείμενο: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με
τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 190ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 471-490
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΧΟ.

Δηλοῖ τὸ γέννημ΄ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς
τῆς παιδός· εἴκειν δ΄ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΚΡ.

Ἀλλ΄ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ΄ ἄγαν φρονήματα
πίπτειν μάλιστα͵ καὶ τὸν ἐγκρατέστατον
σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ

475

θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ΄ ἂν εἰσίδοις.
Σμικρῷ χαλινῷ δ΄ οἶδα τοὺς θυμουμένους
ἵππους καταρτυθέντας· οὐ γὰρ ἐκπέλει
φρονεῖν μέγ΄ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Αὕτη δ΄ ὑβρίζειν μὲν τότ΄ ἐξηπίστατο,

480

νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους·
ὕβρις δ΄͵ ἐπεὶ δέδρακεν͵ ἥδε δευτέρα͵
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν.
῏Η νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ͵ αὕτη δ΄ ἀνήρ͵
εἰ ταῦτ΄ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη.

485

Ἀλλ΄ εἴτ΄ ἀδελφῆς εἴθ΄ ὁμαιμονεστέρα
τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς Ἑρκείου κυρεῖ͵
αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον
μόρου κακίστου· καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον
ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου.

490

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Δηλοῖ τὸ γέννημ' ὠμὸν … δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Μονάδες 30
2. α) Ποια είναι τα βασικά μέρη του αρχαίου θεάτρου (ονομαστικά);
β) Ποια η χωρητικότητα των αρχαίων θεάτρων; Να αναφέρετε παραδείγματα.
Μονάδες 10
3. ἐγκρατής, περισκελής, ὑπερβαίνω, ξύναιμος, ἐπαιτιῶμαι: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 191ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 471-490
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΧΟ.

Δηλοῖ τὸ γέννημ΄ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς
τῆς παιδός· εἴκειν δ΄ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΚΡ.

Ἀλλ΄ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ΄ ἄγαν φρονήματα
πίπτειν μάλιστα͵ καὶ τὸν ἐγκρατέστατον
σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ

475

θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ΄ ἂν εἰσίδοις.
Σμικρῷ χαλινῷ δ΄ οἶδα τοὺς θυμουμένους
ἵππους καταρτυθέντας· οὐ γὰρ ἐκπέλει
φρονεῖν μέγ΄ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Αὕτη δ΄ ὑβρίζειν μὲν τότ΄ ἐξηπίστατο,

480

νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους·
ὕβρις δ΄͵ ἐπεὶ δέδρακεν͵ ἥδε δευτέρα͵
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν.
῏Η νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ͵ αὕτη δ΄ ἀνήρ͵
εἰ ταῦτ΄ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη.

485

Ἀλλ΄ εἴτ΄ ἀδελφῆς εἴθ΄ ὁμαιμονεστέρα
τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς Ἑρκείου κυρεῖ͵
αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον
μόρου κακίστου· καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον
ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου.

490

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Αὕτη δ' ὑβρίζειν … μόρου κακίστου·
Μονάδες 30
2. Ποιο το έργο του οφοκλή (συνολικά δράματα, σωζόμενα έργα, συμμετοχή
και νίκες σε δραματικούς αγώνες);
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

1. πτωτικός
2. επιστημονικός

α) πίπτω

3. παρεμπιπτόντως
4. επόπτης
5. περίπτωση

β) ἐξεπίσταμαι

6. επιστητός
7. επιστολή
Μονάδες 5
β) εμπύρετος, ιδέα, διακρατικός, σύμβαση, δράστης: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις
οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 192ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 471-490
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΧΟ.

Δηλοῖ τὸ γέννημ΄ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς
τῆς παιδός· εἴκειν δ΄ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΚΡ.

Ἀλλ΄ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ΄ ἄγαν φρονήματα
πίπτειν μάλιστα͵ καὶ τὸν ἐγκρατέστατον
σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ

475

θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ΄ ἂν εἰσίδοις.
Σμικρῷ χαλινῷ δ΄ οἶδα τοὺς θυμουμένους
ἵππους καταρτυθέντας· οὐ γὰρ ἐκπέλει
φρονεῖν μέγ΄ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Αὕτη δ΄ ὑβρίζειν μὲν τότ΄ ἐξηπίστατο,

480

νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους·
ὕβρις δ΄͵ ἐπεὶ δέδρακεν͵ ἥδε δευτέρα͵
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν.
῏Η νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ͵ αὕτη δ΄ ἀνήρ͵
εἰ ταῦτ΄ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη.

485

Ἀλλ΄ εἴτ΄ ἀδελφῆς εἴθ΄ ὁμαιμονεστέρα
τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς Ἑρκείου κυρεῖ͵
αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον
μόρου κακίστου· καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον
ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου.

490

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Αὕτη δ' ὑβρίζειν … μόρου κακίστου·
Μονάδες 30
2. Ποια ήταν τα βασικά στοιχεία στη σκευή (ενδυμασία) των υποκριτών και των
χορευτών στην αρχαία παράσταση ;
Μονάδες 10
3. πίπτειν, θραυσθέντα, ῥαγέντα, φρονεῖν, ὑπερβαίνουσα: 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

ΘΕΜΑ 193ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 471-490
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΧΟ.

Δηλοῖ τὸ γέννημ΄ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς
τῆς παιδός· εἴκειν δ΄ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΚΡ.

Ἀλλ΄ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ΄ ἄγαν φρονήματα
πίπτειν μάλιστα͵ καὶ τὸν ἐγκρατέστατον
σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ

475

θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ΄ ἂν εἰσίδοις.
Σμικρῷ χαλινῷ δ΄ οἶδα τοὺς θυμουμένους
ἵππους καταρτυθέντας· οὐ γὰρ ἐκπέλει
φρονεῖν μέγ΄ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Αὕτη δ΄ ὑβρίζειν μὲν τότ΄ ἐξηπίστατο,

480

νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους·
ὕβρις δ΄͵ ἐπεὶ δέδρακεν͵ ἥδε δευτέρα͵
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν.
῏Η νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ͵ αὕτη δ΄ ἀνήρ͵
εἰ ταῦτ΄ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη.

485

Ἀλλ΄ εἴτ΄ ἀδελφῆς εἴθ΄ ὁμαιμονεστέρα
τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς Ἑρκείου κυρεῖ͵
αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον
μόρου κακίστου· καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον
ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου.

490

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Αὕτη δ' ὑβρίζειν … μόρου κακίστου·
Μονάδες 30
2. Ποια ήταν τα καθήκοντα του επωνύμου άρχοντα κατά τη διεξαγωγή των Μεγάλων Διονυσίων;
Μονάδες 10
3. α) πατρώνυμο, επίπτωση, δημοκρατία, παράβαση, διαδραστικός: Να
συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις
του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

1

β) 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

δηλοῖ

-ις

πίπτειν

-μα

ὑπερβαίνουσα

-ις

δέδρακεν

-μα

βουλεῦσαι

-τής

ομόρριζα ουσιαστικά

Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 194ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 471-490
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΧΟ.

Δηλοῖ τὸ γέννημ΄ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς
τῆς παιδός· εἴκειν δ΄ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΚΡ.

Ἀλλ΄ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ΄ ἄγαν φρονήματα
πίπτειν μάλιστα͵ καὶ τὸν ἐγκρατέστατον
σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ

475

θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ΄ ἂν εἰσίδοις.
Σμικρῷ χαλινῷ δ΄ οἶδα τοὺς θυμουμένους
ἵππους καταρτυθέντας· οὐ γὰρ ἐκπέλει
φρονεῖν μέγ΄ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Αὕτη δ΄ ὑβρίζειν μὲν τότ΄ ἐξηπίστατο,

480

νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους·
ὕβρις δ΄͵ ἐπεὶ δέδρακεν͵ ἥδε δευτέρα͵
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν.
῏Η νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ͵ αὕτη δ΄ ἀνήρ͵
εἰ ταῦτ΄ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη.

485

Ἀλλ΄ εἴτ΄ ἀδελφῆς εἴθ΄ ὁμαιμονεστέρα
τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς Ἑρκείου κυρεῖ͵
αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον
μόρου κακίστου· καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον
ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου.

490

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Αὕτη δ' ὑβρίζειν … μόρου κακίστου·
Μονάδες 30
2. Να περιγράψετε την ορχήστρα του αρχαίου θεάτρου και τη λειτουργία της.
Μονάδες 10

3.

ἐγκρατής, περισκελής, ἐξεπίσταμαι, ὑπερβαίνω, ξύναιμος: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 195ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 471-490
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΧΟ.

Δηλοῖ τὸ γέννημ΄ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς
τῆς παιδός· εἴκειν δ΄ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΚΡ.

Ἀλλ΄ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ΄ ἄγαν φρονήματα
πίπτειν μάλιστα͵ καὶ τὸν ἐγκρατέστατον
σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ

475

θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ΄ ἂν εἰσίδοις.
Σμικρῷ χαλινῷ δ΄ οἶδα τοὺς θυμουμένους
ἵππους καταρτυθέντας· οὐ γὰρ ἐκπέλει
φρονεῖν μέγ΄ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Αὕτη δ΄ ὑβρίζειν μὲν τότ΄ ἐξηπίστατο,

480

νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους·
ὕβρις δ΄͵ ἐπεὶ δέδρακεν͵ ἥδε δευτέρα͵
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν.
῏Η νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ͵ αὕτη δ΄ ἀνήρ͵
εἰ ταῦτ΄ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη.

485

Ἀλλ΄ εἴτ΄ ἀδελφῆς εἴθ΄ ὁμαιμονεστέρα
τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς Ἑρκείου κυρεῖ͵
αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον
μόρου κακίστου· καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον
ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου.

490

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Αὕτη δ' ὑβρίζειν … μόρου κακίστου·
Μονάδες 30
2. Ποια ήταν η συνεισφορά του χορηγού στη διεξαγωγή των δραματικών αγώνων;
Μονάδες 10
3. α) φρόνημα, δοῦλος, νόμος, ὕβρις, κράτος: Να γράψετε για καθεμία από τις
παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.
Μονάδες 5
1

β) εκπαίδευση, επικράτεια, διάβαση, κείμενο, διαβούλευση: 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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ΘΕΜΑ 196ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 471-490
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΧΟ.

Δηλοῖ τὸ γέννημ΄ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς
τῆς παιδός· εἴκειν δ΄ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΚΡ.

Ἀλλ΄ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ΄ ἄγαν φρονήματα
πίπτειν μάλιστα͵ καὶ τὸν ἐγκρατέστατον
σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ

475

θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ΄ ἂν εἰσίδοις.
Σμικρῷ χαλινῷ δ΄ οἶδα τοὺς θυμουμένους
ἵππους καταρτυθέντας· οὐ γὰρ ἐκπέλει
φρονεῖν μέγ΄ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.
Αὕτη δ΄ ὑβρίζειν μὲν τότ΄ ἐξηπίστατο,

480

νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους·
ὕβρις δ΄͵ ἐπεὶ δέδρακεν͵ ἥδε δευτέρα͵
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν.
῏Η νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ͵ αὕτη δ΄ ἀνήρ͵
εἰ ταῦτ΄ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη.

485

Ἀλλ΄ εἴτ΄ ἀδελφῆς εἴθ΄ ὁμαιμονεστέρα
τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς Ἑρκείου κυρεῖ͵
αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον
μόρου κακίστου· καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον
ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου.
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Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Αὕτη δ' ὑβρίζειν … μόρου κακίστου·
Μονάδες 30
2. Τι ήταν οἱ περὶ τὸν Διόνυσον τεχνῖται και πώς προέκυψε η δημιουργία της συντεχνίας τους;
Μονάδες 10
3. α) πανεπιστήμιο, κατάπτωση, επικράτηση, απόβαση, κείμενο: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
1

β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄ στήλη
(δύο στοιχεία της Β΄ στήλης περισσεύουν).
Α΄ ΣΗΛΗ

Β΄ ΣΗΛΗ

1. περισκελής

α) επιτρέπεται

2. καταρτύομαι

β) συγγενής

3. ἐκπέλει

γ) σκέφτομαι

4. ὑβρίζω

δ) πολύ σκληρός, άκαμπτος

5. βουλεύω

ε) αυθαδιάζω
στ) επιθυμώ
ζ) σωφρονίζομαι, δαμάζομαι
Μονάδες 5
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Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Αὕτη δ' ὑβρίζειν … μόρου κακίστου·
Μονάδες 30
2. Πώς κρίνει ο οφοκλής στα σωζόμενα έργα του τις ανθρώπινες πράξεις;
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

δηλοῖ
θραυσθέντα
φρονεῖν
δεδρακυῖαν
βουλεῦσαι
Μονάδες 10
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Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Αὕτη δ' ὑβρίζειν … μόρου κακίστου·
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. 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

1. οἶδα

α) μέγας

2. σκληρός

β) πόρρω

3. σμικρός

γ) ἀγνοῶ

4. πέλας

δ) σωφρονῶ

5. ὑβρίζω

ε) γιγνώσκω
στ) μαλακός
ζ) μάλιστα
Μονάδες 5

β) επιστητό, περίπτωση, κραταιός, διάβαση, κείμενο: 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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Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Αὕτη δ' ὑβρίζειν … μόρου κακίστου·
Μονάδες 30
2. α) Ποιοι κατά βάση ερμήνευαν τους ρόλους στις αρχαίες παραστάσεις; Αναφέρετε κάποια γνωστά ονόματα.
β) Ποια ήταν η εμφάνιση των ηθοποιών κατά την παράσταση και γιατί;
Μονάδες 10
3. ἐγκρατής, περισκελής, ὑπερβαίνω, ξύναιμος, ἐπαιτιῶμαι: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 10
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Αὕτη δ' ὑβρίζειν … μόρου κακίστου·.
Μονάδες 30
2. Ποιος είχε τη γενική επιμέλεια και την ευθύνη για την οργάνωση των δραματικών αγώνων στις γιορτές των Ληναίων και των Μεγάλων Διονυσίων;
Μονάδες 10
3. φρόνημα, δοῦλος, νόμος, ὕβρις, κράτος: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.

Μονάδες 10

1

