ΘΕΜΑ 41ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 39-57
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄͵ ὦ ταλαῖφρον͵ εἰ τάδ΄ ἐν τούτοις͵ ἐγὼ
λύουσ΄ ἂν εἴθ΄ ἅπτουσα προσθείμην πλέον;

ΑΝ

Εἰ ξυμπονήσεις καὶ ξυνεργάσῃ σκόπει.

ΙΣ.

Ποῖόν τι κινδύνευμα; ποῖ γνώμης ποτ΄ εἶ;

40

ΑΝ. Εἰ τὸν νεκρὸν ξὺν τῇδε κουφιεῖς χερί.
ΙΣ.

῏Η γὰρ νοεῖς θάπτειν σφ΄͵ ἀπόρρητον πόλει;

ΑΝ. Τὸν γοῦν ἐμὸν καὶ τὸν σόν͵ ἢν σὺ μὴ θέλῃς͵

45

ἀδελφόν· οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ΄ ἁλώσομαι.
ΙΣ.

Ὦ σχετλία͵ Κρέοντος ἀντειρηκότος;

ΑΝ. Ἀλλ΄ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν μ΄ εἴργειν μέτα.
ΙΣ.

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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τὶ δ', ὦ ταλαῖφρον … μ’ εἲργειν μέτα.
Μονάδες 30
2. α) Να αναφέρετε ονομαστικά τους συντελεστές της αρχαίας παράστασης.
β) Ποιος ήταν ο βασικός συντελεστής της αρχαίας παράστασης και ποιος ο
ρόλος του;
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. ἀμπλάκημα

α) μισητός

2. σχέτλιος

β) ἁμάρτημα

3. εἴργω

γ) τλήμων

4. κασιγνήτη

δ) μήτηρ

5. ἀπεχθής

ε) ἐργάζομαι
στ) ἀδελφή
ζ) κωλύω
Μονάδες 5

β) λύουσα, ξυμπονήσεις, ἀντειρηκότος, βίον, ἠμέραν: 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 42ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 39-57
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄͵ ὦ ταλαῖφρον͵ εἰ τάδ΄ ἐν τούτοις͵ ἐγὼ
λύουσ΄ ἂν εἴθ΄ ἅπτουσα προσθείμην πλέον;

ΑΝ

Εἰ ξυμπονήσεις καὶ ξυνεργάσῃ σκόπει.

ΙΣ.

Ποῖόν τι κινδύνευμα; ποῖ γνώμης ποτ΄ εἶ;

40

ΑΝ. Εἰ τὸν νεκρὸν ξὺν τῇδε κουφιεῖς χερί.
ΙΣ.

῏Η γὰρ νοεῖς θάπτειν σφ΄͵ ἀπόρρητον πόλει;

ΑΝ. Τὸν γοῦν ἐμὸν καὶ τὸν σόν͵ ἢν σὺ μὴ θέλῃς͵

45

ἀδελφόν· οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ΄ ἁλώσομαι.
ΙΣ.

Ὦ σχετλία͵ Κρέοντος ἀντειρηκότος;

ΑΝ. Ἀλλ΄ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν μ΄ εἴργειν μέτα.
ΙΣ.

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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τὶ δ', ὦ ταλαῖφρον … μ' εἲργειν μέτα.
Μονάδες 30
2. Να περιγράψετε τα βασικά μέρη του κυρίως θεάτρου ή κοίλου.
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. λύω

α) σῴζομαι
1

2. προστίθημι

β) ἁλίσκομαι

3. δυσκλεής

γ) δέω-ῶ

4. ἀπόλλυμαι

δ) ἀφαιρῶ

5. πλέον

ε) εὐκλεής
στ) μεῖον
ζ) μεῖζον
Μονάδες 10

β) ξυνεργάσῃ, φρόνησον, ἔπος, κατειργάσαντο, κοινόν: 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 43ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 39-57
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄͵ ὦ ταλαῖφρον͵ εἰ τάδ΄ ἐν τούτοις͵ ἐγὼ
λύουσ΄ ἂν εἴθ΄ ἅπτουσα προσθείμην πλέον;

ΑΝ

Εἰ ξυμπονήσεις καὶ ξυνεργάσῃ σκόπει.

ΙΣ.

Ποῖόν τι κινδύνευμα; ποῖ γνώμης ποτ΄ εἶ;

40

ΑΝ. Εἰ τὸν νεκρὸν ξὺν τῇδε κουφιεῖς χερί.
ΙΣ.

῏Η γὰρ νοεῖς θάπτειν σφ΄͵ ἀπόρρητον πόλει;

ΑΝ. Τὸν γοῦν ἐμὸν καὶ τὸν σόν͵ ἢν σὺ μὴ θέλῃς͵

45

ἀδελφόν· οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ΄ ἁλώσομαι.
ΙΣ.

Ὦ σχετλία͵ Κρέοντος ἀντειρηκότος;

ΑΝ. Ἀλλ΄ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν μ΄ εἴργειν μέτα.
ΙΣ.

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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τὶ δ', ὦ ταλαῖφρον … μ' εἲργειν μέτα.
Μονάδες 30
2. Ποια είναι η προσφορά του Αρίωνα στην εξέλιξη του διθυράμβου;
Μονάδες 10
3. ταλαῖφρον, ξυμπονήσεις, ἀπόρρητον, δυσκλεής, αὐτουργῷ: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 10

1

ΘΕΜΑ 44ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 39-57
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄͵ ὦ ταλαῖφρον͵ εἰ τάδ΄ ἐν τούτοις͵ ἐγὼ
λύουσ΄ ἂν εἴθ΄ ἅπτουσα προσθείμην πλέον;

ΑΝ

Εἰ ξυμπονήσεις καὶ ξυνεργάσῃ σκόπει.

ΙΣ.

Ποῖόν τι κινδύνευμα; ποῖ γνώμης ποτ΄ εἶ;

40

ΑΝ. Εἰ τὸν νεκρὸν ξὺν τῇδε κουφιεῖς χερί.
ΙΣ.

῏Η γὰρ νοεῖς θάπτειν σφ΄͵ ἀπόρρητον πόλει;

ΑΝ. Τὸν γοῦν ἐμὸν καὶ τὸν σόν͵ ἢν σὺ μὴ θέλῃς͵

45

ἀδελφόν· οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ΄ ἁλώσομαι.
ΙΣ.

Ὦ σχετλία͵ Κρέοντος ἀντειρηκότος;

ΑΝ. Ἀλλ΄ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν μ΄ εἴργειν μέτα.
ΙΣ.

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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τὶ δ', ὦ ταλαῖφρον … μ' εἲργειν μέτα.
Μονάδες 30
2. Πώς λάτρευαν τον θεό Διόνυσο οι οπαδοί του; Να αναφέρετε και να περιγράψετε το ουσιώδες γνώρισμα της διονυσιακής λατρείας.
Μονάδες 10
3. α) ἐργάτης, ἐργασία, θέμα, θέσις, φρόνημα: Να κατατάξετε τις παραπάνω
ετυμολογικά

συγγενείς προς τους ρηματικούς τύπους του

κειμένου

ξυνεργάσῃ, προσθείμην και φρόνησον λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει καθεμία.

1

ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας

Μονάδες 5
β) ανακούφιση, ανασκόπηση, επίδομα, διαβίωση, καθημερινός: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου, με τις οποίες έχουν
ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 45ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 39-57
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄͵ ὦ ταλαῖφρον͵ εἰ τάδ΄ ἐν τούτοις͵ ἐγὼ
λύουσ΄ ἂν εἴθ΄ ἅπτουσα προσθείμην πλέον;

ΑΝ

Εἰ ξυμπονήσεις καὶ ξυνεργάσῃ σκόπει.

ΙΣ.

Ποῖόν τι κινδύνευμα; ποῖ γνώμης ποτ΄ εἶ;

40

ΑΝ. Εἰ τὸν νεκρὸν ξὺν τῇδε κουφιεῖς χερί.
ΙΣ.

῏Η γὰρ νοεῖς θάπτειν σφ΄͵ ἀπόρρητον πόλει;

ΑΝ. Τὸν γοῦν ἐμὸν καὶ τὸν σόν͵ ἢν σὺ μὴ θέλῃς͵

45

ἀδελφόν· οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ΄ ἁλώσομαι.
ΙΣ.

Ὦ σχετλία͵ Κρέοντος ἀντειρηκότος;

ΑΝ. Ἀλλ΄ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν μ΄ εἴργειν μέτα.
ΙΣ.

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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τὶ δ', ὦ ταλαῖφρον … μ' εἲργειν μέτα.
Μονάδες 30
2. Να εντοπίσετε στο παρακάτω κείμενο δύο ανακρίβειες και στη θέση τους να
γράψετε το σωστό.
Η χορηγία ήταν η τιμητική λειτουργία, κατά την οποία ο χορηγός χρηματοδοτούσε την προετοιμασία του Χορού. Ο χορηγός διάλεγε τους ηθοποιούς που
θα ερμήνευαν τους θεατρικούς ρόλους και συμμετείχε στην επιλογή των κριτών.
Μονάδες 10

1

3. νοεῖς, ἁλώσομαι, φρόνησον, ἀπώλετο, κατειργάσαντο: 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

2

ΘΕΜΑ 46ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 39-57
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄͵ ὦ ταλαῖφρον͵ εἰ τάδ΄ ἐν τούτοις͵ ἐγὼ
λύουσ΄ ἂν εἴθ΄ ἅπτουσα προσθείμην πλέον;

ΑΝ

Εἰ ξυμπονήσεις καὶ ξυνεργάσῃ σκόπει.

ΙΣ.

Ποῖόν τι κινδύνευμα; ποῖ γνώμης ποτ΄ εἶ;

40

ΑΝ. Εἰ τὸν νεκρὸν ξὺν τῇδε κουφιεῖς χερί.
ΙΣ.

῏Η γὰρ νοεῖς θάπτειν σφ΄͵ ἀπόρρητον πόλει;

ΑΝ. Τὸν γοῦν ἐμὸν καὶ τὸν σόν͵ ἢν σὺ μὴ θέλῃς͵

45

ἀδελφόν· οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ΄ ἁλώσομαι.
ΙΣ.

Ὦ σχετλία͵ Κρέοντος ἀντειρηκότος;

ΑΝ. Ἀλλ΄ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν μ΄ εἴργειν μέτα.
ΙΣ.

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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τὶ δ', ὦ ταλαῖφρον … μ' εἴργειν μέτα.
Μονάδες 30
2. Να παρουσιάσετε το περιεχόμενο των όρων: ήθος, λέξη, διάνοια.
Μονάδες 10
3. κινδύνευμα, γνώμης, ἀπεχθής, βίον, κοινόν: Να γράψετε για καθεμία από τις
παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής.
Μονάδες 10

1

ΘΕΜΑ 47ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 39-57
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄͵ ὦ ταλαῖφρον͵ εἰ τάδ΄ ἐν τούτοις͵ ἐγὼ
λύουσ΄ ἂν εἴθ΄ ἅπτουσα προσθείμην πλέον;

ΑΝ

Εἰ ξυμπονήσεις καὶ ξυνεργάσῃ σκόπει.

ΙΣ.

Ποῖόν τι κινδύνευμα; ποῖ γνώμης ποτ΄ εἶ;

40

ΑΝ. Εἰ τὸν νεκρὸν ξὺν τῇδε κουφιεῖς χερί.
ΙΣ.

῏Η γὰρ νοεῖς θάπτειν σφ΄͵ ἀπόρρητον πόλει;

ΑΝ. Τὸν γοῦν ἐμὸν καὶ τὸν σόν͵ ἢν σὺ μὴ θέλῃς͵

45

ἀδελφόν· οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ΄ ἁλώσομαι.
ΙΣ.

Ὦ σχετλία͵ Κρέοντος ἀντειρηκότος;

ΑΝ. Ἀλλ΄ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν μ΄ εἴργειν μέτα.
ΙΣ.

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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τὶ δ', ὦ ταλαῖφρον … μ' εἴργειν μέτα.
Μονάδες 30
2. Να παρουσιάσετε το περιεχόμενο των όρων μύθος, μέλος, όψη.
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

Λέξεις

Ουσιαστικά

Επίθετα
1

λύω
τίθημι
φρονῶ
νοῶ
δίδωμι
Μονάδες 10

2

ΘΕΜΑ 48ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 39-57
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄͵ ὦ ταλαῖφρον͵ εἰ τάδ΄ ἐν τούτοις͵ ἐγὼ
λύουσ΄ ἂν εἴθ΄ ἅπτουσα προσθείμην πλέον;

ΑΝ

Εἰ ξυμπονήσεις καὶ ξυνεργάσῃ σκόπει.

ΙΣ.

Ποῖόν τι κινδύνευμα; ποῖ γνώμης ποτ΄ εἶ;

40

ΑΝ. Εἰ τὸν νεκρὸν ξὺν τῇδε κουφιεῖς χερί.
ΙΣ.

῏Η γὰρ νοεῖς θάπτειν σφ΄͵ ἀπόρρητον πόλει;

ΑΝ. Τὸν γοῦν ἐμὸν καὶ τὸν σόν͵ ἢν σὺ μὴ θέλῃς͵

45

ἀδελφόν· οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ΄ ἁλώσομαι.
ΙΣ.

Ὦ σχετλία͵ Κρέοντος ἀντειρηκότος;

ΑΝ. Ἀλλ΄ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν μ΄ εἴργειν μέτα.
ΙΣ.

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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τὶ δ', ὦ ταλαῖφρον … μ' εἴργειν μέτα.
Μονάδες 30
2. Ποια είναι η έννοια του τραγικού στην τραγωδία;
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. ολέθριος
2. άλωση

α) ἀπόλλυμαι
1

3. άλτης
4. ολοφυρμός
5. ευάλωτος

β) ἁλίσκομαι

6. απώλεια
7. πανωλεθρία
Μονάδες 5
β) πρόσθεση, επίρρημα, πολιτικός, απέχθεια, ανεργία: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου, με τις οποίες έχουν ετυμολογική
συγγένεια.
Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ 49ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 39-57
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΙΣ.

Τί δ΄͵ ὦ ταλαῖφρον͵ εἰ τάδ΄ ἐν τούτοις͵ ἐγὼ
λύουσ΄ ἂν εἴθ΄ ἅπτουσα προσθείμην πλέον;

ΑΝ

Εἰ ξυμπονήσεις καὶ ξυνεργάσῃ σκόπει.

ΙΣ.

Ποῖόν τι κινδύνευμα; ποῖ γνώμης ποτ΄ εἶ;

40

ΑΝ. Εἰ τὸν νεκρὸν ξὺν τῇδε κουφιεῖς χερί.
ΙΣ.

῏Η γὰρ νοεῖς θάπτειν σφ΄͵ ἀπόρρητον πόλει;

ΑΝ. Τὸν γοῦν ἐμὸν καὶ τὸν σόν͵ ἢν σὺ μὴ θέλῃς͵

45

ἀδελφόν· οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ΄ ἁλώσομαι.
ΙΣ.

Ὦ σχετλία͵ Κρέοντος ἀντειρηκότος;

ΑΝ. Ἀλλ΄ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν μ΄ εἴργειν μέτα.
ΙΣ.

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.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τὶ δ', ὦ ταλαῖφρον … μ' εἴργειν μέτα.
Μονάδες 30
2. Να σημειώσετε με Χ στο οικείο τετραγωνάκι τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις:
α) Τι ήταν το λογεῖον
i

το μέρος της ορχήστρας όπου ὠρχεῖτο ο Χορός

ii

το κάθισμα του ιερέα του Διονύσου

iii

το υπερυψωμένο δάπεδο πάνω στο οποίο έπαιζαν οι ηθοποιοί

β) Τι ήταν τα Μεγάλα ή ἐν ἄστει Διονύσια
i

εορτή της ανθοφορίας στην αρχή της Άνοιξης

ii

η λαμπρότερη εορτή του Διονύσου που διαρκούσε έξι ημέρες
1

iii

εορτή του Διονύσου κατά τη διάρκεια της οποίας γίνονταν επαναλήψεις των επιτυχημένων δραμάτων

γ) Τι ήταν το υπόρχημα;
i

μηχάνημα για τις ανάγκες του θεάτρου

ii

ο χώρος για να στέκεται ο Χορός

iii

χαρούμενο τραγούδι με ζωηρή όρχηση

δ) Τι ήταν το διάζωμα;
i

ζώνη για να συγκρατεί τον χιτώνα των υποκριτών

ii

χώρος στα παρασκήνια του αρχαίου θεάτρου

iii

πλατύς οριζόντιος διάδρομος που χώριζε το κοίλον σε ζώνες

ε) Τι ήταν η πάροδος;
i

τμήματα των εδωλίων ανάμεσα στις κερκίδες

ii

πλευρική δίοδος για την είσοδο του Χορού στην ορχήστρα

iii

ο τοίχος της σκηνής πίσω από το λογείο
Μονάδες 10

3. α) πρόθεση, απώλεια, επισκόπηση, επίδοση, εργαλείο: Να συνδέσετε τις
παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με
τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
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. κινδύνευμα

α) αλίμονο

2. ἀπεχθής

β) ντροπιασμένος

3. ἀμπλακήματα

γ) ένδοξος

4. δυσκλεής

δ) μισητός

5. οἴμοι

ε) επικίνδυνη πράξη
στ) αμαρτήματα
ζ) απόμακρος
Μονάδες 5
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ΑΝ. Εἰ τὸν νεκρὸν ξὺν τῇδε κουφιεῖς χερί.
ΙΣ.

῏Η γὰρ νοεῖς θάπτειν σφ΄͵ ἀπόρρητον πόλει;

ΑΝ. Τὸν γοῦν ἐμὸν καὶ τὸν σόν͵ ἢν σὺ μὴ θέλῃς͵

45

ἀδελφόν· οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ΄ ἁλώσομαι.
ΙΣ.

Ὦ σχετλία͵ Κρέοντος ἀντειρηκότος;

ΑΝ. Ἀλλ΄ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν μ΄ εἴργειν μέτα.
ΙΣ.

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ
ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵

50

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς
ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·
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55

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον
κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τὶ δ', ὦ ταλαῖφρον … μ' εἴργειν μέτα.
Μονάδες 30
2. Πώς προέκυψε η αρχιτεκτονική μορφή του αρχαίου θεάτρου και ποια είναι τα
βασικά μέρη του (ονομαστικά) ;
Μονάδες 10
3. 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

ἅπτουσα

-ίς

θάπτειν

-ος

προδοῦσα

-ία

ἁλώσομαι

-ις

εἴργειν

-ή
Μονάδες 10

2

