ΘΕΜΑ 201ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 491-507
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΡ.

Καί νιν καλεῖτ΄· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ΄ ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ΄ ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ΄ ἑλών;
ΚΡ.

Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ΄ ἔχων ἅπαντ΄ ἔχω.

ΑΝ. Τί δτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων
ἀρεστὸν οὐδέν͵ μηδ΄ ἀρεσθείη ποτέ,

500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ΄ ἀφανδάνοντ΄ ἔφυ.
Καίτοι πόθεν κλέος γ΄ ἅν εὐκλεέστερον
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ
τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν
λέγοιτ΄ ἄν͵ εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.

505

Ἀλλ΄ ἡ τυραννὶς πολλά τ΄ ἄλλ΄ εὐδαιμονεῖ
κἄξεστιν αὐτῆ δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ νιν καλεῖτ· … τοῦτ’ ἔχων ἅπαντ’ ἔχω.
Μονάδες 30
2. Ποια ήταν η κατάρα του Οιδίποδα για τους δύο γιους του και ποια η αιτία της;
Μονάδες 10
3. εἶδον, φιλεῖ, κατέσχον, τιθεῖσα, βούλεται: 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 202ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 491-507
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΡ.

Καί νιν καλεῖτ΄· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ΄ ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ΄ ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ΄ ἑλών;
ΚΡ.

Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ΄ ἔχων ἅπαντ΄ ἔχω.

ΑΝ. Τί δτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων
ἀρεστὸν οὐδέν͵ μηδ΄ ἀρεσθείη ποτέ,

500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ΄ ἀφανδάνοντ΄ ἔφυ.
Καίτοι πόθεν κλέος γ΄ ἅν εὐκλεέστερον
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ
τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν
λέγοιτ΄ ἄν͵ εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.

505

Ἀλλ΄ ἡ τυραννὶς πολλά τ΄ ἄλλ΄ εὐδαιμονεῖ
κἄξεστιν αὐτῆ δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ νιν καλεῖτ· … τοῦτ’ ἔχων ἅπαντ’ ἔχω.
Μονάδες 30
2. Πώς παρουσιάζονται οι ήρωες στα έργα του οφοκλή και σε τι διαφοροποιούνται από εκείνους του Αισχύλου και του Ευριπίδη;
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. ὁρῶ

α) φημί

2. θέλω

β) πράττω

3. λέγω

γ) συλλαμβάνω
1

4. δρῶ

δ) αἴρω

5. αἱρῶ

ε) κατέχω
στ) βλέπω
ζ) βούλομαι
Μονάδες 5

β) φρενῶν, θυμός, κλοπεύς, σκότῳ, φόβος: 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 203ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 491-507
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΡ.

Καί νιν καλεῖτ΄· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ΄ ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ΄ ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ΄ ἑλών;
ΚΡ.

Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ΄ ἔχων ἅπαντ΄ ἔχω.

ΑΝ. Τί δτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων
ἀρεστὸν οὐδέν͵ μηδ΄ ἀρεσθείη ποτέ,

500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ΄ ἀφανδάνοντ΄ ἔφυ.
Καίτοι πόθεν κλέος γ΄ ἅν εὐκλεέστερον
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ
τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν
λέγοιτ΄ ἄν͵ εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.

505

Ἀλλ΄ ἡ τυραννὶς πολλά τ΄ ἄλλ΄ εὐδαιμονεῖ
κἄξεστιν αὐτῆ δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ νιν καλεῖτ· … τοῦτ’ ἔχων ἅπαντ’ ἔχω.
Μονάδες 30
2. Ποια επίδραση ασκούσε η χρήση του προσωπείου στον θεατή και στον ηθοποιό κατά την αρχαία θεατρική παράσταση ;
Μονάδες 10
3. α) θυμός, κλοπεύς, λόγος, φόβος, τυραννίς: Να γράψετε για καθεμία από τις
παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.
Μονάδες 5
β) ὀρθῶς, ἁλούς, καλλύνειν, ἔφυ, δρᾶν: 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

ΘΕΜΑ 204ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 491-507
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΡ.

Καί νιν καλεῖτ΄· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ΄ ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ΄ ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ΄ ἑλών;
ΚΡ.

Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ΄ ἔχων ἅπαντ΄ ἔχω.

ΑΝ. Τί δτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων
ἀρεστὸν οὐδέν͵ μηδ΄ ἀρεσθείη ποτέ,

500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ΄ ἀφανδάνοντ΄ ἔφυ.
Καίτοι πόθεν κλέος γ΄ ἅν εὐκλεέστερον
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ
τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν
λέγοιτ΄ ἄν͵ εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.

505

Ἀλλ΄ ἡ τυραννὶς πολλά τ΄ ἄλλ΄ εὐδαιμονεῖ
κἄξεστιν αὐτῆ δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ νιν καλεῖτ· … τοῦτ’ ἔχων ἅπαντ’ ἔχω.
Μονάδες 30
2. Ποιες τιμές αποδίδονταν στους νικητές ποιητές και στους χορηγούς των δραματικών αγώνων;
Μονάδες 10
3. κατακτείνω, ἀφανδάνω, εὐκλεής, αὐτάδελφος, ἐγκλείω: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 205ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 491-507
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΡ.

Καί νιν καλεῖτ΄· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ΄ ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ΄ ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ΄ ἑλών;
ΚΡ.

Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ΄ ἔχων ἅπαντ΄ ἔχω.

ΑΝ. Τί δτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων
ἀρεστὸν οὐδέν͵ μηδ΄ ἀρεσθείη ποτέ,

500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ΄ ἀφανδάνοντ΄ ἔφυ.
Καίτοι πόθεν κλέος γ΄ ἅν εὐκλεέστερον
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ
τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν
λέγοιτ΄ ἄν͵ εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.

505

Ἀλλ΄ ἡ τυραννὶς πολλά τ΄ ἄλλ΄ εὐδαιμονεῖ
κἄξεστιν αὐτῆ δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ νιν καλεῖτ· … τοῦτ’ ἔχων ἅπαντ’ ἔχω.
Μονάδες 30
2. Τι γνωρίζετε για τον Χορό του αρχαίου δράματος (τρόπος εισόδου, τρόπος όρχησης, θέση);
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
εἶδον

-α

καλεῖτε

-ις
1

τιθεῖσα

-μα

μισῶ

-ος

ἁλούς

-ις
Μονάδες 5

β) διαίρεση, κατοχή, φύση, κάλλος, έγκλειστος: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες
έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 206ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 491-507
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΡ.

Καί νιν καλεῖτ΄· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ΄ ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ΄ ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ΄ ἑλών;
ΚΡ.

Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ΄ ἔχων ἅπαντ΄ ἔχω.

ΑΝ. Τί δτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων
ἀρεστὸν οὐδέν͵ μηδ΄ ἀρεσθείη ποτέ,

500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ΄ ἀφανδάνοντ΄ ἔφυ.
Καίτοι πόθεν κλέος γ΄ ἅν εὐκλεέστερον
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ
τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν
λέγοιτ΄ ἄν͵ εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.

505

Ἀλλ΄ ἡ τυραννὶς πολλά τ΄ ἄλλ΄ εὐδαιμονεῖ
κἄξεστιν αὐτῆ δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ νιν καλεῖτ· … τοῦτ’ ἔχων ἅπαντ’ ἔχω.
Μονάδες 30
2. Ποια ήταν η διάταξη του Χορού κατά την είσοδό του στην ορχήστρα και ποια
ήταν η στάση του κατά τη διάρκεια της παράστασης;
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. θυμός

α) δόξα

2. ἀφανδάνω

β) στολίζω

3. κλέος

γ) μεγαλύτερο

4. καλλύνω

δ) μικρότερο
1

5. μεῖζον

ε) απαρέσκω
στ) οργή
ζ) ασχημαίνω
Μονάδες 5

β) απρόσκλητος, ιδέα, άλωση, κατάθεση, διαίρεση: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις
οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 207ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 491-507
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΡ.

Καί νιν καλεῖτ΄· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ΄ ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ΄ ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ΄ ἑλών;
ΚΡ.

Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ΄ ἔχων ἅπαντ΄ ἔχω.

ΑΝ. Τί δτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων
ἀρεστὸν οὐδέν͵ μηδ΄ ἀρεσθείη ποτέ,

500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ΄ ἀφανδάνοντ΄ ἔφυ.
Καίτοι πόθεν κλέος γ΄ ἅν εὐκλεέστερον
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ
τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν
λέγοιτ΄ ἄν͵ εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.

505

Ἀλλ΄ ἡ τυραννὶς πολλά τ΄ ἄλλ΄ εὐδαιμονεῖ
κἄξεστιν αὐτῆ δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ νιν καλεῖτ· … τοῦτ’ ἔχων ἅπαντ’ ἔχω.
Μονάδες 30
2. Να σημειώσετε με Χ στο οικείο τετραγωνάκι τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις:
α) Τι ήταν το σατυρικό δράμα;
i

ύμνος προς τιμήν του Διονύσου

ii

δράμα που σατίριζε πολιτικά πρόσωπα της επικαιρότητας

iii

ευχάριστο λαϊκό θέαμα που διατηρούσε τα εξωτερικά γνωρίσματα της τραγωδίας

β) Ποιο ήταν το έργο των ραβδούχων;
i

έπαιρναν μέρος στην παράσταση ως βωβά πρόσωπα

ii

τηρούσαν την τάξη στο θέατρο

iii

οργάνωναν τον προαγώνα
1

γ) Τι ήταν οι κόθορνοι;
i

υψηλά υποδήματα που φορούσαν οι ηθοποιοί

ii

θέσεις όπου κάθονταν οι επίσημοι

iii

μηχανικά μέσα του αρχαίου θεάτρου

δ) Τι ήταν ο κομμός;
i

ένα από τα κατά ποιόν μέρη της τραγωδίας

ii

το πρώτο στάσιμο

iii λυρικό τμήμα της τραγωδίας με θρηνητικό χαρακτήρα
ε) Τι ήταν η ορχήστρα;
i

ομάδα μουσικών οργάνων απαραίτητων για την αρχαία παράσταση

ii

το άσμα εισόδου του Χορού

iii κυκλικός ή ημικυκλικός χώρος στον οποίο ὠρχεῖτο ο Χορός
Μονάδες 10
3. α) κλητήρ, κλῆσις, σχῆμα, ἕξις, θέμα: Να κατατάξετε τις παραπάνω ετυμολογικά συγγενείς προς τους ρηματικούς τύπους του κειμένου καλεῖτε, ἔχω και
τιθεῖσα λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει καθεμία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας

Μονάδες 5
β) είδος, αιρετός, κάλλος, αδερφικός, δαιμόνιος: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες
έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 208ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 491-507
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΡ.

Καί νιν καλεῖτ΄· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ΄ ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ΄ ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ΄ ἑλών;
ΚΡ.

Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ΄ ἔχων ἅπαντ΄ ἔχω.

ΑΝ. Τί δτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων
ἀρεστὸν οὐδέν͵ μηδ΄ ἀρεσθείη ποτέ,

500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ΄ ἀφανδάνοντ΄ ἔφυ.
Καίτοι πόθεν κλέος γ΄ ἅν εὐκλεέστερον
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ
τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν
λέγοιτ΄ ἄν͵ εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.

505

Ἀλλ΄ ἡ τυραννὶς πολλά τ΄ ἄλλ΄ εὐδαιμονεῖ
κἄξεστιν αὐτῆ δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ νιν καλεῖτ· … τοῦτ’ ἔχων ἅπαντ’ ἔχω.
Μονάδες 30
2. Τι περιλαμβάνει το επικό και τι το λυρικό μέρος της τραγωδίας (ονομαστικά);
Μονάδες 10
3. κατακτείνω, ἀφανδάνω, εὐκλεής, κατέχω, ἐγκλείω: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 209ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 491-507
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΡ.

Καί νιν καλεῖτ΄· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ΄ ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ΄ ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ΄ ἑλών;
ΚΡ.

Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ΄ ἔχων ἅπαντ΄ ἔχω.

ΑΝ. Τί δτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων
ἀρεστὸν οὐδέν͵ μηδ΄ ἀρεσθείη ποτέ,

500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ΄ ἀφανδάνοντ΄ ἔφυ.
Καίτοι πόθεν κλέος γ΄ ἅν εὐκλεέστερον
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ
τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν
λέγοιτ΄ ἄν͵ εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.

505

Ἀλλ΄ ἡ τυραννὶς πολλά τ΄ ἄλλ΄ εὐδαιμονεῖ
κἄξεστιν αὐτῆ δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ νιν καλεῖτ· … τοῦτ’ ἔχων ἅπαντ’ ἔχω.
Μονάδες 30
2. Ποια ήταν η σχέση του οφοκλή με την Αθήνα και τις εξέχουσες προσωπικότητες της εποχής 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

όνομα

κατάληξη

παράγωγο επίθετο

φρήν

-ήρης
1

θυμός

-ώδης

σκότος

-εινός

φόβος

-ερός

τυραννίς

-ικός
Μονάδες 5

β) κλητική, είδος, θέμα, αιρετικός, λεξικό: 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
ΚΡ.

Καί νιν καλεῖτ΄· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ΄ ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ΄ ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ΄ ἑλών;
ΚΡ.

Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ΄ ἔχων ἅπαντ΄ ἔχω.

ΑΝ. Τί δτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων
ἀρεστὸν οὐδέν͵ μηδ΄ ἀρεσθείη ποτέ,

500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ΄ ἀφανδάνοντ΄ ἔφυ.
Καίτοι πόθεν κλέος γ΄ ἅν εὐκλεέστερον
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ
τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν
λέγοιτ΄ ἄν͵ εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.

505

Ἀλλ΄ ἡ τυραννὶς πολλά τ΄ ἄλλ΄ εὐδαιμονεῖ
κἄξεστιν αὐτῆ δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ νιν καλεῖτ· … τοῦτ’ ἔχων ἅπαντ’ ἔχω.
Μονάδες 30
2. Να περιγράψετε τη σκευή (ενδυμασία) των υποκριτών κατά τη θεατρική παράσταση.
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

καλεῖτε
τιθεῖσα
1

ἔφυ
εὐδαιμονεῖ
βούλεται
Μονάδες 10

2
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΡ.

Καί νιν καλεῖτ΄· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ΄ ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ΄ ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ΄ ἑλών;
ΚΡ.

Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ΄ ἔχων ἅπαντ΄ ἔχω.

ΑΝ. Τί δτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων
ἀρεστὸν οὐδέν͵ μηδ΄ ἀρεσθείη ποτέ,

500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ΄ ἀφανδάνοντ΄ ἔφυ.
Καίτοι πόθεν κλέος γ΄ ἅν εὐκλεέστερον
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ
τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν
λέγοιτ΄ ἄν͵ εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.

505

Ἀλλ΄ ἡ τυραννὶς πολλά τ΄ ἄλλ΄ εὐδαιμονεῖ
κἄξεστιν αὐτῆ δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τί δτα μέλλεις; ... λέγειν θ' ἃ βούλεται.
Μονάδες 30
2. Να αναφερθείτε αναλυτικά στο λυρικό μέρος της τραγωδίας.
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. ὁρῶ

α) φημί

2. θέλω

β) πράττω

3. λέγω

γ) συλλαμβάνω

4. δρῶ

δ) αἴρω

5. αἱρῶ

ε) κατέχω
1

στ) βλέπω
ζ) βούλομαι
Μονάδες 5
β) φρενῶν, θυμός, κλοπεύς, σκότῳ, φόβος: 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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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΡ.

Καί νιν καλεῖτ΄· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ΄ ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ΄ ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ΄ ἑλών;
ΚΡ.

Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ΄ ἔχων ἅπαντ΄ ἔχω.

ΑΝ. Τί δτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων
ἀρεστὸν οὐδέν͵ μηδ΄ ἀρεσθείη ποτέ,

500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ΄ ἀφανδάνοντ΄ ἔφυ.
Καίτοι πόθεν κλέος γ΄ ἅν εὐκλεέστερον
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ
τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν
λέγοιτ΄ ἄν͵ εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.

505

Ἀλλ΄ ἡ τυραννὶς πολλά τ΄ ἄλλ΄ εὐδαιμονεῖ
κἄξεστιν αὐτῆ δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τί δτα μέλλεις; ... λέγειν θ' ἃ βούλεται.
Μονάδες 30
2. Πώς εκπληρώνεται η κατάρα του Οιδίποδα στην περίπτωση των δύο γιων του,
του Ετεοκλή και του Πολυνείκη;
Μονάδες 10
3. θυμός, κλοπεύς, λόγος, φόβος, τυραννίς: Να γράψετε για καθεμία από τις
παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.
Μονάδες 10
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΡ.

Καί νιν καλεῖτ΄· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ΄ ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ΄ ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ΄ ἑλών;
ΚΡ.

Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ΄ ἔχων ἅπαντ΄ ἔχω.

ΑΝ. Τί δτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων
ἀρεστὸν οὐδέν͵ μηδ΄ ἀρεσθείη ποτέ,

500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ΄ ἀφανδάνοντ΄ ἔφυ.
Καίτοι πόθεν κλέος γ΄ ἅν εὐκλεέστερον
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ
τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν
λέγοιτ΄ ἄν͵ εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.

505

Ἀλλ΄ ἡ τυραννὶς πολλά τ΄ ἄλλ΄ εὐδαιμονεῖ
κἄξεστιν αὐτῆ δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τί δτα μέλλεις; ... λέγειν θ' ἃ βούλεται.
Μονάδες 30
2. Ποια είναι η παρουσία των θεών στο έργο του οφοκλή και τι αντιπροσωπεύουν;
Μονάδες 10
3. κατακτείνω, ἀφανδάνω, εὐκλεής, αὐτάδελφος, ἐγκλείω: Να αναλύσετε τις
παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 10
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΡ.

Καί νιν καλεῖτ΄· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ΄ ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ΄ ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ΄ ἑλών;
ΚΡ.

Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ΄ ἔχων ἅπαντ΄ ἔχω.

ΑΝ. Τί δτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων
ἀρεστὸν οὐδέν͵ μηδ΄ ἀρεσθείη ποτέ,

500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ΄ ἀφανδάνοντ΄ ἔφυ.
Καίτοι πόθεν κλέος γ΄ ἅν εὐκλεέστερον
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ
τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν
λέγοιτ΄ ἄν͵ εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.

505

Ἀλλ΄ ἡ τυραννὶς πολλά τ΄ ἄλλ΄ εὐδαιμονεῖ
κἄξεστιν αὐτῆ δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τί δτα μέλλεις; ... λέγειν θ' ἃ βούλεται.
Μονάδες 30
2. Ποια η επίδραση της χρήσης προσωπείου στην υποκριτική κατά την αρχαία
παράσταση;
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
εἶδον

-α

καλεῖτε

-ις
1

τιθεῖσα

-μα

μισῶ

-ος

ἁλούς

-ις
Μονάδες 5

β) διαίρεση, κατοχή, φύση, κάλλος, έγκλειστος: 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
ΚΡ.

Καί νιν καλεῖτ΄· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ΄ ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ΄ ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ΄ ἑλών;
ΚΡ.

Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ΄ ἔχων ἅπαντ΄ ἔχω.

ΑΝ. Τί δτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων
ἀρεστὸν οὐδέν͵ μηδ΄ ἀρεσθείη ποτέ,

500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ΄ ἀφανδάνοντ΄ ἔφυ.
Καίτοι πόθεν κλέος γ΄ ἅν εὐκλεέστερον
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ
τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν
λέγοιτ΄ ἄν͵ εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.

505

Ἀλλ΄ ἡ τυραννὶς πολλά τ΄ ἄλλ΄ εὐδαιμονεῖ
κἄξεστιν αὐτῆ δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τί δτα μέλλεις; ... λέγειν θ' ἃ βούλεται.
Μονάδες 30
2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της γλώσσας του οφοκλή;
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. θυμός

α) δόξα

2. ἀφανδάνω

β) στολίζω

3. κλέος

γ) μεγαλύτερο

4. καλλύνω

δ) μικρότερο

1

5. μεῖζον

ε) απαρέσκω
στ) οργή
ζ) ασχημαίνω
Μονάδες 5

β) απρόσκλητος, ιδέα, άλωση, κατάθεση, διαίρεση: 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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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΡ.

Καί νιν καλεῖτ΄· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ΄ ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ΄ ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ΄ ἑλών;
ΚΡ.

Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ΄ ἔχων ἅπαντ΄ ἔχω.

ΑΝ. Τί δτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων
ἀρεστὸν οὐδέν͵ μηδ΄ ἀρεσθείη ποτέ,

500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ΄ ἀφανδάνοντ΄ ἔφυ.
Καίτοι πόθεν κλέος γ΄ ἅν εὐκλεέστερον
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ
τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν
λέγοιτ΄ ἄν͵ εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.

505

Ἀλλ΄ ἡ τυραννὶς πολλά τ΄ ἄλλ΄ εὐδαιμονεῖ
κἄξεστιν αὐτῆ δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τί δτα μέλλεις; ... λέγειν θ' ἃ βούλεται.
Μονάδες 30
2. Για ποιο λόγο οι αρχαίοι αποκαλούσαν τον Σοφοκλή μέλιτταν;
Μονάδες 10
3. α) κλητήρ, κλῆσις, σχῆμα, ἕξις, θέμα: Να κατατάξετε τις παραπάνω ετυμολογικά συγγενείς προς τους ρηματικούς τύπους του κειμένου καλεῖτε, ἔχω και
τιθεῖσα λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει καθεμία.
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας

Μονάδες 5
1

β) είδος, αιρετός, κάλλος, αδερφικός, δαιμόνιος: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες
έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 217ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 491-507
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΡ.

Καί νιν καλεῖτ΄· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ΄ ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ΄ ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ΄ ἑλών;
ΚΡ.

Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ΄ ἔχων ἅπαντ΄ ἔχω.

ΑΝ. Τί δτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων
ἀρεστὸν οὐδέν͵ μηδ΄ ἀρεσθείη ποτέ,

500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ΄ ἀφανδάνοντ΄ ἔφυ.
Καίτοι πόθεν κλέος γ΄ ἅν εὐκλεέστερον
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ
τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν
λέγοιτ΄ ἄν͵ εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.

505

Ἀλλ΄ ἡ τυραννὶς πολλά τ΄ ἄλλ΄ εὐδαιμονεῖ
κἄξεστιν αὐτῆ δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τί δτα μέλλεις; ... λέγειν θ' ἃ βούλεται.
Μονάδες 30
2. Τι είναι το δράμα και ποια στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό από προγενέστερες μορφές ποίησης;
Μονάδες 10
3. κατακτείνω, ἀφανδάνω, εὐκλεής, κατέχω, ἐγκλείω: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 10
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΡ.

Καί νιν καλεῖτ΄· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ΄ ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ΄ ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ΄ ἑλών;
ΚΡ.

Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ΄ ἔχων ἅπαντ΄ ἔχω.

ΑΝ. Τί δτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων
ἀρεστὸν οὐδέν͵ μηδ΄ ἀρεσθείη ποτέ,

500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ΄ ἀφανδάνοντ΄ ἔφυ.
Καίτοι πόθεν κλέος γ΄ ἅν εὐκλεέστερον
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ
τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν
λέγοιτ΄ ἄν͵ εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.

505

Ἀλλ΄ ἡ τυραννὶς πολλά τ΄ ἄλλ΄ εὐδαιμονεῖ
κἄξεστιν αὐτῆ δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τί δτα μέλλεις; ... λέγειν θ' ἃ βούλεται.
Μονάδες 30
2. Να αναφέρετε τα τεχνικά και μηχανικά μέσα του αρχαίου θεάτρου (ονομαστικά).
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

όνομα

κατάληξη

φρήν

Γ΄ ΣΗΛΗ
παράγωγο επίθετο

-ήρης
1

θυμός

-ώδης

σκότος

-εινός

φόβος

-ερός

τυραννίς

-ικός
Μονάδες 5

β) κλητική, είδος, θέμα, αιρετικός, λεξικό: 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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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΡ.

Καί νιν καλεῖτ΄· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ΄ ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ΄ ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ΄ ἑλών;
ΚΡ.

Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ΄ ἔχων ἅπαντ΄ ἔχω.

ΑΝ. Τί δτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων
ἀρεστὸν οὐδέν͵ μηδ΄ ἀρεσθείη ποτέ,

500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ΄ ἀφανδάνοντ΄ ἔφυ.
Καίτοι πόθεν κλέος γ΄ ἅν εὐκλεέστερον
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ
τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν
λέγοιτ΄ ἄν͵ εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.

505

Ἀλλ΄ ἡ τυραννὶς πολλά τ΄ ἄλλ΄ εὐδαιμονεῖ
κἄξεστιν αὐτῆ δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τί δτα μέλλεις; ... λέγειν θ' ἃ βούλεται.
Μονάδες 30
2. Σε ποιες αιτίες οφείλονται οι συμφορές των Λαβδακιδών, σύμφωνα με τον
μύθο.
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

καλεῖτε
1

τιθεῖσα
ἔφυ
εὐδαιμονεῖ
βούλεται
Μονάδες 10

2
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΡ.

Καί νιν καλεῖτ΄· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως
λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ΄ ἐπήβολον φρενῶν.
Φιλεῖ δ΄ ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρσθαι κλοπεὺς
τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.
Μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.
ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ΄ ἑλών;
ΚΡ.

Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ΄ ἔχων ἅπαντ΄ ἔχω.

ΑΝ. Τί δτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων
ἀρεστὸν οὐδέν͵ μηδ΄ ἀρεσθείη ποτέ,

500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ΄ ἀφανδάνοντ΄ ἔφυ.
Καίτοι πόθεν κλέος γ΄ ἅν εὐκλεέστερον
κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ
τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν
λέγοιτ΄ ἄν͵ εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.

505

Ἀλλ΄ ἡ τυραννὶς πολλά τ΄ ἄλλ΄ εὐδαιμονεῖ
κἄξεστιν αὐτῆ δρᾶν λέγειν θ΄ ἃ βούλεται.
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τί δτα μέλλεις; ... λέγειν θ' ἃ βούλεται.
Μονάδες 30
2. Ποιο το έργο του οφοκλή (συνολικά δράματα, σωζόμενα έργα, συμμετοχή
και νίκες σε δραματικούς αγώνες);
Μονάδες 10
3. εἶδον, φιλεῖ, κατέσχον, τιθεῖσα, βούλεται: 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

