
 
 

Σχολικό έτος 2014-2015                 

 

Ονομαηεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 

οθοκλέους, Ανηιγόνη 
 

ΘΕΜΑ 71ο   

ζη. 69 - 87 
 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΑΝ. Οὔη΄ ἂλ θειεύζαηκ΄ νὔη΄ ἄλ͵ εἰ ζέινηο ἔηη 

       πξάζζεηλ͵ ἐκνῦ γ΄ ἂλ ἡδέσο δξῴεο κέηα.                          70 

       Ἀιι΄ ἴζζ΄ ὁπνῖά ζνη δνθεῖ͵ θεῖλνλ δ΄ ἐγὼ 

       ζάςσ· θαιόλ κνη ηνῦην πνηνύζῃ ζαλεῖλ. 

       Φίιε κεη΄ αὐηνῦ θείζνκαη͵ θίινπ κέηα͵ 

       ὅζηα παλνπξγήζαζ΄· ἐπεὶ πιείσλ ρξόλνο 

       ὃλ δεῖ κ΄ ἀξέζθεηλ ηνῖο θάησ ηλ ἐλζάδε.                            75 

       Ἐθεῖ γὰξ αἰεὶ θείζνκαη· ζνὶ δ΄ εἰ δνθεῖ͵ 

       ηὰ ηλ ζελ ἔληηκ΄ ἀηηκάζαζ΄ ἔρε. 

ΙΣ.  Ἐγὼ κὲλ νὐθ ἄηηκα πνηνῦκαη͵ ηὸ δὲ 

       βίᾳ πνιηηλ δξᾶλ ἔθπλ ἀκήραλνο. 

ΑΝ. Σὺ κὲλ ηάδ΄ ἂλ πξνὔρνη΄͵ ἐγὼ δὲ δὴ ηάθνλ                          80 

       ρώζνπζ΄ ἀδειθῶ θηιηάηῳ πνξεύζνκαη. 

ΙΣ.   Οἴκνη ηαιαίλεο ὡο ὑπεξδέδνηθά ζνπ. 

ΑΝ. Μὴ ΄κνῦ πξνηάξβεη· ηὸλ ζὸλ ἐμόξζνπ πόηκνλ. 

ΙΣ.   Ἀιι΄ νὖλ πξνκελύζῃο γε ηνῦην κεδελὶ 

       ηνὔξγνλ͵ θξπθῇ δὲ θεῦζε͵ ζὺλ δ΄ αὕησο ἐγώ.                      85 

ΑΝ. Οἴκνη͵ θαηαύδα· πνιιὸλ ἐρζίσλ ἔζῃ 

       ζηγζ΄͵ ἐὰλ κὴ πᾶζη θεξύμῃο ηάδε.  
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(θείκελν από κεηάθξαζε ζη. 192 - 207) 

 

Καη ηώξα, ζύκθσλα κ' απηά ζηελ πόιε                                            192 

δηαθήξπμα γηα ηα παηδηά ηνπ Οηδίπνδα: 

ηνλ Εηενθιή, πνπ ράζεθε ζαλ ήξσαο ζηε κάρε 

ππεξαζπίδνληαο ηελ πόιε ηνπ, ηάθνο λα ηνλ δερηεί 

κε πξνζθνξέο ηηκήο, θαζώο αξκόδεη ζηνπο ήξσεο λεθξνύο. 

Τνλ αδεξθό ηνπ πάιη, ηνλ Πνιπλείθε ελλνώ, 

πνπ ρώξα παηξηθή θαη ληόπηνπο ζενύο 

εμόξηζηνο γπξλώληαο ζέιεζε πέξα γηα πέξα                                     200 

λα ππξπνιήζεη, δηθό ηνπ αίκα 

ζέιεζε λα πηεη, δηθνύο ηνπ ζηε ζθιαβηά λα ζύξεη, 

απηόλ, ιέσ, ζηελ πόιε ηνύηε βγήθε πξνζηαγή 

θαλείο λα κε λεθξνζηνιίζεη, λα κε ζξελήζεη θαλείο, 

λα ηνλ αθήζνπλ άζαθην, θνξκί ξεκάδη, 

ηα ζθπιηά λα ηνλ μεζθίζνπλ θαη ηα όξληα. 

Απηή 'λαη ε ζέιεζή κνπ· 

 

 Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

  

1. Να κεηαθξαζηεί ην ηκήκα: Οὔτ' ἂν κελεύσαιμ’... ἀτιμάσασ' ἒχε.  

 

Μονάδες 30  

 

2. Τη πεξηιακβάλεη ην επηθό θαη ηη ην ιπξηθό κέξνο ηεο ηξαγσδίαο (νλνκαζηηθά); 

Μονάδες 10 

 

3. Με πνηα επηρεηξήκαηα ε Αληηγόλε ππνζηεξίδεη ηελ απόθαζή ηεο λα ζάςεη ηνλ αδειθό 

ηεο;  

Μονάδες 10 

 

4. Πώο δηθαηνινγεί ηε δηθή ηεο ζηάζε ε Ιζκήλε ζηνπο ζη.78-79; 

Μονάδες 10 

 

5. Σε αληίζεζε κε ηελ Αληηγόλε, πώο αληηκεησπίδεη ν Κξένληαο ηα δύν αδέξθηα; Πώο 

αηηηνινγεί ηε ζηάζε ηνπ;  

Μονάδες 10 

 



 
 

Σχολικό έτος 2014-2015                 

 

 

6. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα ξήκαηα ζην β΄ εληθό πξόζσπν θαη ζηελ 

ίδηα θσλή. 

   

 

                       Ελεζη. Οξηζη.        Αόξηζη Οξηζη.      Παξαθ. Οξηζη.      Ελεζη. Επθη. 

   θειεύζαηκ’ 

 

    ζαλεῖλ 

  

    ἔρε 

 

Μονάδες 10 

 

7.  Σεκεηώζηε αλ ε θαζεκηά από ηηο παξαθάησ αλαγλσξίζεηο είλαη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε, 

βάδνληαο Χ ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλάθη. Σε πεξίπησζε ιάζνπο λα γξάςεηε ην ζσζηό. 

                                                                                   Σσζηό             Λάζνο    

- πνηνύζῃ ζη.72:  θαηεγνξ. κεηνρή                         

- ὅζηα  ζη. 74:      ζύζηνηρν αληηθ.  

- ἀξέζθεηλ  ζη.75:  απαξέκθ. ζθνπνύ 

- ηὸ δξᾶλ  ζη. 79:   αηηηαη. αλαθνξάο 

- ρώζνπζα  ζη. 81:  ηειηθή κεηνρή   

Μονάδες 10 

 

8.  δνθεῖ, παλνπξγήζαζα, δξᾶλ, ἔθπλ, θεξύμῃο: Να γξάςεηε δύν νκόξξηδεο ιέμεηο, 

απιέο ή ζύλζεηεο, ηεο αξραίαο ή ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο γηα θαζεκία 

από ηηο παξαπάλσ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ. 

 Μονάδες 10 

 

 

 

 

Καλή Επιηυχία !  


