ΘΕΜΑ 171ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 458-472
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον͵ ἀνδρὸς οὐδενὸς
φρόνημα δείσασ΄͵ ἐν θεοῖσι τὴν δίκην
δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ΄ οὔ;

460

κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου
πρόσθεν θανοῦμαι͵ κέρδος αὔτ΄ ἐγὼ λέγω·
ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς
ζῇ͵ πῶς ὅδ΄ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει;
Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν

465

παρ΄ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ΄ ἄν͵ εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς
μητρὸς θανόντ΄ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν͵
κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ΄ οὐκ ἀλγύνομαι.
Σοὶ δ΄ εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν͵
σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισκάνω.
ΧΟ.

470

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

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, … τοῖσδε δ’ οὐκ ἀλγύνομαι.
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. δέδοικα, ἔξοιδα, λέγω, ἀλγῶ, νέκυς: Να γράψετε για καθένα από τα παραπάνω ρήματα του κειμένου ένα συνώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 172ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 458-472
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον͵ ἀνδρὸς οὐδενὸς
φρόνημα δείσασ΄͵ ἐν θεοῖσι τὴν δίκην
δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ΄ οὔ;

460

κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου
πρόσθεν θανοῦμαι͵ κέρδος αὔτ΄ ἐγὼ λέγω·
ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς
ζῇ͵ πῶς ὅδ΄ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει;
Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν

465

παρ΄ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ΄ ἄν͵ εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς
μητρὸς θανόντ΄ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν͵
κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ΄ οὐκ ἀλγύνομαι.
Σοὶ δ΄ εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν͵
σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισκάνω.
ΧΟ.

470

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

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, … τοῖσδε δ’ οὐκ ἀλγύνομαι.
Μονάδες 30
2. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των όρων θυμέλη, κερκίδες, εδώλια.
Μονάδες 10
3. α) δεινός, φόρος, ανεκτικός, δράστης, εξόφληση: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις
οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5
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
δώσειν

κατάληξη

ομόρριζα ουσιαστικά

-της
1

προὐκήρυξας

-ις

λέγω

-ος

ἀλγῶ

-ος

ἐπίσταται

-η
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 173ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 458-472
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον͵ ἀνδρὸς οὐδενὸς
φρόνημα δείσασ΄͵ ἐν θεοῖσι τὴν δίκην
δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ΄ οὔ;

460

κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου
πρόσθεν θανοῦμαι͵ κέρδος αὔτ΄ ἐγὼ λέγω·
ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς
ζῇ͵ πῶς ὅδ΄ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει;
Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν

465

παρ΄ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ΄ ἄν͵ εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς
μητρὸς θανόντ΄ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν͵
κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ΄ οὐκ ἀλγύνομαι.
Σοὶ δ΄ εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν͵
σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισκάνω.
ΧΟ.

470

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

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, … τοῖσδε δ’ οὐκ ἀλγύνομαι.
Μονάδες 30
2. α) Πώς αντιμετωπίστηκαν οι καινοτομίες του Θέσπη στην εποχή του;
β) Ποιες αλλαγές οδήγησαν σταδιακά την τραγωδία στην οριστική της μορφή
ως θεατρικού είδους;
Μονάδες 10
3. προὐκήρυξας, θανοῦμαι, λέγω, ζῇ, φέρει: 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 174ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 458-472
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον͵ ἀνδρὸς οὐδενὸς
φρόνημα δείσασ΄͵ ἐν θεοῖσι τὴν δίκην
δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ΄ οὔ;

460

κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου
πρόσθεν θανοῦμαι͵ κέρδος αὔτ΄ ἐγὼ λέγω·
ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς
ζῇ͵ πῶς ὅδ΄ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει;
Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν

465

παρ΄ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ΄ ἄν͵ εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς
μητρὸς θανόντ΄ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν͵
κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ΄ οὐκ ἀλγύνομαι.
Σοὶ δ΄ εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν͵
σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισκάνω.
ΧΟ.

470

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

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, … τοῖσδε δ’ οὐκ ἀλγύνομαι.
Μονάδες 30
2. Ποιες διονυσιακές εορτές τελούνταν στην Αττική; Να τις αναφέρετε ονομαστικά και να παρουσιάσετε την πιο λαμπρή και επίσημη.
Μονάδες 10
3. κηρύξας, ὥρισεν, (ἐ)φάνη, λέγω, φέρει: 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 175ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 458-472
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον͵ ἀνδρὸς οὐδενὸς
φρόνημα δείσασ΄͵ ἐν θεοῖσι τὴν δίκην
δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ΄ οὔ;

460

κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου
πρόσθεν θανοῦμαι͵ κέρδος αὔτ΄ ἐγὼ λέγω·
ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς
ζῇ͵ πῶς ὅδ΄ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει;
Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν

465

παρ΄ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ΄ ἄν͵ εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς
μητρὸς θανόντ΄ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν͵
κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ΄ οὐκ ἀλγύνομαι.
Σοὶ δ΄ εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν͵
σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισκάνω.
ΧΟ.

470

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

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, … τοῖσδε δ’ οὐκ ἀλγύνομαι.
Μονάδες 30
2. Να παρουσιάσετε το περιεχόμενο των φράσεων ἡδυσμένῳ λόγῳ, δρώντων καὶ
οὐ δι΄ ἀπαγγελίας από τον αριστοτελικό ορισμό της τραγωδίας.
Μονάδες 10
3. α) αθανασία, φόρος, ανοχή, αναλγησία, επιστήμονας: 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

1. δέδοικα

α) νεκρός

2. νέκυς

β) πονώ

3. ἀλγύνομαι

γ) μοίρα

4. μόρος

δ) φοβάμαι

5. ἐπίσταμαι

ε) ανοησία
στ) άταφος
ζ) γνωρίζω καλά
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 176ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 458-472
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον͵ ἀνδρὸς οὐδενὸς
φρόνημα δείσασ΄͵ ἐν θεοῖσι τὴν δίκην
δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ΄ οὔ;

460

κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου
πρόσθεν θανοῦμαι͵ κέρδος αὔτ΄ ἐγὼ λέγω·
ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς
ζῇ͵ πῶς ὅδ΄ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει;
Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν

465

παρ΄ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ΄ ἄν͵ εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς
μητρὸς θανόντ΄ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν͵
κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ΄ οὐκ ἀλγύνομαι.
Σοὶ δ΄ εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν͵
σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισκάνω.
ΧΟ.

470

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

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, … τοῖσδε δ’ οὐκ ἀλγύνομαι.
Μονάδες 30
2. Να παρουσιάσετε το περιεχόμενο της φράσης δι’ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα
τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν από τον αριστοτελικό ορισμό της τραγωδίας.
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

Β΄ ΣΗΛΗ

1. ἔξοιδα

α) νεκρός

2. νέκυς

β) πονώ, λυπούμαι

3. ἀλγύνομαι

γ) ανόητος

4. μόρος

δ) βλέπω
1

5. μῶρος

ε) μοίρα
στ) άταφος
ζ) γνωρίζω καλά
Μονάδες 5

β) φρόνημα, δίκην, κέρδος, ἄλγος, γέννημα: Να γράψετε για καθεμία από τις
παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 177ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 458-472
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον͵ ἀνδρὸς οὐδενὸς
φρόνημα δείσασ΄͵ ἐν θεοῖσι τὴν δίκην
δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ΄ οὔ;

460

κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου
πρόσθεν θανοῦμαι͵ κέρδος αὔτ΄ ἐγὼ λέγω·
ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς
ζῇ͵ πῶς ὅδ΄ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει;
Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν

465

παρ΄ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ΄ ἄν͵ εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς
μητρὸς θανόντ΄ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν͵
κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ΄ οὐκ ἀλγύνομαι.
Σοὶ δ΄ εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν͵
σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισκάνω.
ΧΟ.

470

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

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, … τοῖσδε δ’ οὐκ ἀλγύνομαι.
Μονάδες 30
2. Ποιες εισόδους χρησιμοποιούσαν οι υποκριτές κατά τη διάρκεια της παράστασης;
Μονάδες 10
3. Να γράψετε από 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

δώσειν
θανοῦμαι
τυχεῖν
1

δρῶσα
ἐπίσταται
Μονάδες 10

2

ΘΕΜΑ 178ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 458-472
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον͵ ἀνδρὸς οὐδενὸς
φρόνημα δείσασ΄͵ ἐν θεοῖσι τὴν δίκην
δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ΄ οὔ;

460

κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου
πρόσθεν θανοῦμαι͵ κέρδος αὔτ΄ ἐγὼ λέγω·
ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς
ζῇ͵ πῶς ὅδ΄ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει;
Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν

465

παρ΄ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ΄ ἄν͵ εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς
μητρὸς θανόντ΄ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν͵
κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ΄ οὐκ ἀλγύνομαι.
Σοὶ δ΄ εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν͵
σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισκάνω.
ΧΟ.

470

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

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, … τοῖσδε δ’ οὐκ ἀλγύνομαι.
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 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

θανουμένη

-ος

φέρει

-ά

δρῶσα

-μα

ομόρριζα ουσιαστικά

1

δηλοῖ
ἐπίσταται

-ις
-μων
Μονάδες 5

β) παῖς: Να γράψετε στη νέα ελληνική γλώσσα πέντε ομόρριζα ουσιαστικά ή
επίθετα (απλά ή σύνθετα).
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 179ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 458-472
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον͵ ἀνδρὸς οὐδενὸς
φρόνημα δείσασ΄͵ ἐν θεοῖσι τὴν δίκην
δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ΄ οὔ;

460

κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου
πρόσθεν θανοῦμαι͵ κέρδος αὔτ΄ ἐγὼ λέγω·
ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς
ζῇ͵ πῶς ὅδ΄ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει;
Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν

465

παρ΄ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ΄ ἄν͵ εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς
μητρὸς θανόντ΄ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν͵
κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ΄ οὐκ ἀλγύνομαι.
Σοὶ δ΄ εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν͵
σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισκάνω.
ΧΟ.

470

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

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, … τοῖσδε δ’ οὐκ ἀλγύνομαι.
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 τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη
(δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):
Α΄ ΣΗΛΗ

Β΄ ΣΗΛΗ

1. ἔξοιδα

α) φημί

2. δέδοικα

β) ἐξεπίσταμαι

3. δρῶ

γ) πονῶ

4. λέγω

δ) πράττω

5. ἀλγῶ

ε) δίδωμι
στ) φοβοῦμαι
ζ) ἀγνοῶ
1

Μονάδες 5
β) συνείδηση, ευεπίφορος, δυσανεξία, δραστήριος, εξόφληση: Να συνδέσετε
τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με
τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
Μονάδες 5

2

ΘΕΜΑ 180ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 458-472
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝ. Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον͵ ἀνδρὸς οὐδενὸς
φρόνημα δείσασ΄͵ ἐν θεοῖσι τὴν δίκην
δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ΄ οὔ;
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κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου
πρόσθεν θανοῦμαι͵ κέρδος αὔτ΄ ἐγὼ λέγω·
ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς
ζῇ͵ πῶς ὅδ΄ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει;
Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν

465

παρ΄ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ΄ ἄν͵ εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς
μητρὸς θανόντ΄ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν͵
κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ΄ οὐκ ἀλγύνομαι.
Σοὶ δ΄ εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν͵
σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισκάνω.
ΧΟ.

470

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

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, … τοῖσδε δ’ οὐκ ἀλγύνομαι.
Μονάδες 30
2. Ποια είναι η προσφορά του Αρίωνα στην εξέλιξη του διθυράμβου;
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. πολύς

α) ζημία

2. κακόν

β) ὠφέλεια

3. ζήω-ῶ

γ) ἀγνοῶ

4. κέρδος

δ) καλόν

5. ἐπίσταμαι

ε) γιγνώσκω
στ) θνῄσκω
1

ζ) ὀλίγος
Μονάδες 5
β) ἐξῄδη, προὐκήρυξας, κατθανών, ἔμοιγε, ἄθαπτον: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.
Μονάδες 5
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