
 

 
 
 
 
 

 
Πρωτότυπο απόσπασμα στ.648- 667                                                         

 
                                     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 

Α. Aπό το απόσπασμα που σας δίνεται να αποδώσετε στη νέα Ελληνική 
τους στίχους 

  648 – 658 ( << Μή νύν ποτ’, ω παι,…αλλά κτενω >> ). 
                                                                                        (Μονάδες 30) 
 

Β1.<<Αλλ’ ον πόλις στήσειε,…και ταναντία.>>:Ποιο πρότυπο ηγέτη 
διακρίνετε μέσα από τα λόγια αυτά του Κρέοντα ; Πώς νομίζετε ότι το αθηναϊκό 
κοινό της εποχής του Σοφοκλή αντιδρά στο άκουσμα των λόγων αυτών; 

                                                                                           (Μονάδες 10) 
 
Β2.Ποια επιχειρήματα παραθέτει ο Κρέοντας στους στίχους 658-667 

προκειμένου να στηρίξει την απόφασή του να θανατώσει την Αντιγόνη; 
                                                                                         (Μονάδες 10)  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Β3.Αφού διαβάσετε το μεταφρασμένο κείμενο που ακολουθεί, να 
σχολιάσετε τη στάση  του Κρέοντα προς την Αντιγόνη και να τη 
συγκρίνετε με τη στάση του     
όπως αυτή φαίνεται στους στίχους 648 – 654 του πρωτότυπου κειμένου. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 
στ. 883 – 890 

 
                                                                                                     (Μονάδες 10) 
 

Β4.Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος ( Σ 
ή Λ ): 

 
α)Ο Σοφοκλής στις τραγωδίες του αύξησε την έκταση των χορικών, ενώ 
μείωσε τα διαλογικά μέρη. 
β)Το κυρίως θέατρον ή κοίλον προοριζόταν για τους θεατές. 
γ)Οι ποιητές που συμμετείχαν στους δραματικούς αγώνες έπρεπε να 
παρουσιάζουν, μαζί με τις τρεις τραγωδίες, και ένα σατυρικό δράμα. 
δ)΄Ένα από τα κατά ποιόν μέρη της τραγωδίας είναι η έξοδος. 
ε)Ο Θέσπης διαμόρφωσε καλλιτεχνικά τον διθύραμβο, συνθέτοντας 
τους στίχους και τη μουσική. 
στ)Η επιμέλεια και οργάνωση των Μεγάλων Διονυσίων ανήκε στη 
δικαιοδοσία του επωνύμου άρχοντα. 
ζ)Σε όλα τα σωζόμενα έργα του Σοφοκλή κυριαρχεί το πρόβλημα της 
ηθικής τάξης. 
η)Με τη διδασκαλία της Αντιγόνης ο Σοφοκλής κέρδισε την πρώτη του  
νίκη σε δραματικούς αγώνες. (Μονάδες 10) 
 
                                                               
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
                       
Β5.α)Να εντοπίσετε στο πρωτότυπο απόσπασμα λέξεις ετυμολογικά 
συγγενείς με τις ακόλουθες: αυτοκτονία, επιτυχία, παράσταση, 
αιμοδοσία, επιφάνεια, γονιός. 
                                                                                     (Μονάδες 6) 
 

β)Να γράψετε από δύο ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) της νέας 
Ελληνικής για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: άκοσμα, φρένας. 

                                                                                      (Μονάδες 4) 
 
Β6.Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να βρείτε το ζητούμενο τύπο: 
γυναικός:δοτική πληθυντικού 
ανήρ:αιτιατική πληθυντικού 
τουδε:ονομαστική ενικού 
μειζον:ο ίδιος τύπος στον υπερθετικό βαθμό 
ηδονης:γενική πληθυντικού 
γίγνεται:απαρέμφατο του ίδιου χρόνου  
ειλον:α πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ίδιου χρόνου και της 
ίδιας φωνής 
τυχειν:β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου και της 
ίδιας         φωνής 
πόλει:γενική ενικού 
εκβάλης:α ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ίδιου χρόνου και της ίδιας   
φωνής                                                                             (Μονάδες 10) 

 
Β7.Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με το σωστό συντακτικό 
χαρακτηρισμό από τη στήλη Β (Δυο χαρακτηρισμοί της στήλης Β 
περισσεύουν). 
 

Στήλη Α Στήλη Β 
1.παραγκάλισμα α.επεξήγηση 
2.απιστήσασαν β.αντικείμενο 
3.νόμους γ.κατηγορηματική μετοχή 
4.κλύειν δ.κατηγορούμενο 
5.γυνή ε.υποκείμενο 
 στ.τροπική μετοχή 
 ζ.παράθεση 

                                                                              (Μονάδες 10) 
 
                                 
 

 


