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οθοκλέοσς, Αντιγόνη 
 

ΘΕΜΑ 103 

 ζη. 280-294 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ       ΚΡ.  

 

Παῦζαι͵ ππὶν ὀπγῆρ κἀμὲ μεζηῶζαι λέγων͵  

μὴ ΄θεςπεθῇρ ἄνοςρ ηε καὶ γέπων ἅμα.  

Λέγειρ γὰπ οὐκ ἀνεκηὰ δαίμοναρ λέγων  

ππόνοιαν ἴζσειν ηοῦδε ηοῦ νεκποῦ πέπι.  

Πόηεπον ὑπεπηιμῶνηερ ὡρ εὐεπγέηην  

ἔκπςπηον αὐηόν͵ ὅζηιρ ἀμθικίοναρ  

ναοὺρ πςπώζων ἦλθε κἀναθήμαηα  

καὶ γῆν ἐκείνων καὶ νόμοςρ διαζκεδῶν;  

ἢ ηοὺρ κακοὺρ ηιμῶνηαρ εἰζοπᾷρ θεούρ;  

Οὐκ ἔζηιν· ἀλλὰ ηαῦηα καὶ πάλαι πόλεωρ  

ἄνδπερ μόλιρ θέπονηερ ἐππόθοςν ἐμοί  

κπςθῇ, κάπα ζείονηερ͵ οὐδ΄ ὑπὸ ζςγῷ  

λόθον δικαίωρ εἶσον͵ ὡρ ζηέπγειν ἐμέ.  

Ἐκ ηῶνδε ηούηοςρ ἐξεπίζηαμαι καλῶρ  

παπηγμένοςρ μιζθοῖζιν εἰπγάζθαι ηάδε.  
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(κείμενο από μεηάθραζη ζη. 155-162 και 278-279) 

 

                                    ΧΟ: "Αιιά λα, ν Κξένληαο ηνπ Μελνηθέα κπαίλεη,    155 

                                              βαζηιέαο ηεο ρώξαο λεόθνπνο,  

                                              θνξησκέλνο λσπέο ζετθέο ζπγθπξίεο. 

                                              Πνύ ηάρα ην κπαιό ηνπ πειάγσζε  

                                              θαη θάιεζε ηνπο γέξνληεο  

                                              ζηέιλνληαο πξνζηαγή θνηλή 

                                              γηα ηνύηε ηε ζπλάζξνηζε;"                               162 

                                                                    [ . . . ] 
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                                      ΧΟ: "Βαζηιηά ώξα πνιιή γπξίδεη ζην κπαιό κνπ       278 

                                               κήπσο είλαη ζεόζηαιην ην πξάγκα ηνύην δσ".   

            

 

 

 Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

1. Να κεηαθξαζηεί ην ηκήκα: Παῦζαι, ππὶν ὀπγῆρ … εἰζοπᾷρ θεούρ;  

 

Μονάδες 30  

 

2. Πώο εθιέγνληαλ νη θξηηέο θαη κε πνηα δηαδηθαζία πξνέθππηε ην ηειηθό απνηέιεζκα ησλ 

δξακαηηθώλ αγώλσλ;  

 

Μονάδες 10  

 

3. Κξίλνληαο από ηνλ ηξόπν πνπ αληηδξά ν Κξένληαο θπξίσο απέλαληη ζην ρνξό λα 

επηζεκάλεηε ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη λα ηα ηεθκεξηώζεηε κε βάζε ην θείκελν πνπ 

ζαο δίδεηαη.  

Μονάδες 10 

 

4.  Πνηα άπνςε εθθξάδεη ν ρνξόο γηα ηελ ηαθή ηνπ Πνιπλείθε; Γηαηί ηελ απνξξίπηεη ν 

Κξένληαο θαη πνηα ζεσξεί εθείλνο ηα πξαγκαηηθά θίλεηξα ησλ δξαζηώλ;  

Μονάδες 10 

 

5. Η είζνδνο ηνπ βαζηιηά πξναλαγγέιιεηαη από ην ρνξό ζην ηέινο ηεο παξόδνπ.  

     α) Πνηεο πιεξνθνξίεο καο δίλεη γηα ηνλ Κξένληα;  

     β) Πνηα ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ Κξένληα όηαλ βγαίλεη ζηε ζθελή, ζύκθσλα κε 

ηα ιόγηα ηνπ ρνξνύ; Πηζηεύεηε όηη εκπλέεη εκπηζηνζύλε ζηνπο γέξνληεο γηα ηελ ηθαλόηεηά 

ηνπ λα παίξλεη απνθάζεηο θαη λα θπβεξλά ηελ πόιε ή όρη θαη γηαηί;  

Μονάδες 10  

6.  α) Να μαλαγξάςεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κεηαθέξνληαο ηα ξήκαηα ζηελ νξηζηηθή 

κέιινληα θαη ανξίζηνπ ζηε θσλή πνπ βξίζθνληαη:  

             ιέγεηο γὰξ νὐθ ἀλεθηὰ (ζη. 282) 

             νὐδ' ὑπὸ δπγῷ ιόθνλ δηθαίσο εἶρνλ (ζη. 291-292) 

Μονάδες 4  
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     β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

  

Ολνκ. γέξσλ ἄλδξεο   

Γελ.     

Αηη.   λόκνπο εὐεξγέηελ 

Κιεη.     

   

Μονάδες 6  

 

7. α) Να ραξαθηεξίζεηε ζπληαθηηθά ηηο παξαθάησ κεηνρέο θαη λα αλαθέξεηε ηνπο 

ξεκαηηθνύο ηύπνπο από ηνπο νπνίνπο εμαξηώληαη ή πξνζδηνξίδνπλ:  

ππξώζσλ (ζη. 286), ηηκῶληαο (ζη. 288), ζείνληεο (ζη. 291), ιέγσλ (ζη. 280) 

 Μονάδες 8  

 

    β) Πνην από ηα παξαθάησ ξήκαηα ζπληάζζεηαη κε δύν αληηθείκελα; Να ηα πξνζδηνξίζεηε. 

         κεζηῶζαη (ζη. 280), εἰξγάζζαη (ζη. 294), ζηέξγεηλ (ζη. 292)  

Μονάδες 2  

 

8. α) λόγος, λέξις, τίμημα, τιμητής, τίμησις: Να θαηαηάμεηε ηηο παξαπάλσ εηπκνινγηθά 

ζπγγελείο πξνο ηνπο ξεκαηηθνύο ηύπνπο ηνπ θεηκέλνπ λέγων και τιμῶντας ιέμεηο ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο ζηελ θαηάιιειε ζηήιε, αλάινγα κε ην ηη ζεκαίλεη θαζεκία.  

 ενέργεια ή 

καηάζηαζη  

πρόζωπο ποσ 

ενεργεί  

αποηέλεζμα 

ενέργειας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μονάδες 5 

 

β) νόμος: Να γξάςεηε ζηε λέα ειιεληθή γιώζζα πέληε νκόξξηδα νπζηαζηηθά ή επίζεηα 

(απιά ή ζύλζεηα).  

Μονάδες 5 

 

 

Καλή Επιηστία !  


