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ΘΕΜΑ 51ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 49-68 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

  

ΙΣ.  

 

 

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ  

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵  

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς  

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·  

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή͵ διπλοῦν ἔπος͵ 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·  

τρίτον δ΄ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ΄ ἡμέραν  

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον  

κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.  

Νῦν δ΄ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 

ὅσῳ κάκιστ΄ ὀλούμεθ΄͵ εἰ νόμου βίᾳ  

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.  

Ἀλλ΄ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ΄ ὅτι  

ἔφυμεν͵ ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 

ἔπειτα δ΄ οὕνεκ΄ ἀρχόμεσθ΄ ἐκ κρεισσόνων 

καὶ ταῦτ΄ ἀκούειν κἄτι τῶνδ΄ ἀλγίονα. 

Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  

ξύγγνοιαν ἴσχειν͵ ὡς βιάζομαι τάδε͵  

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ  

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 
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55 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οἴμοι· φρόνησον  … ἐπαλλήλοιν χεροῖν. 

Μονάδες 30 

 

2. Τι γνωρίζετε για τον Σοφοκλή: γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον, μόρφωση, 

ιδιαίτερα προσόντα.  

Μονάδες 10 

 

3. α) φρόνημα, φρόνησις, πράκτωρ, πρᾶξις, πρᾶγμα: Να κατατάξετε τις παρα-

πάνω ετυμολογικά συγγενείς προς τους ρηματικούς τύπους του κειμένου 

φρόνησον και πράσσειν λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλ-

ληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία.  



2 

 

 

ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας 

   

   

Μονάδες 5 

 

β) όλεθρος, πλέγμα, σκόπιμος, άμαχος, πειστικός: Να συνδέσετε τις παρα-

πάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου, με τις 

οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  

Μονάδες 5          
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ΘΕΜΑ 52ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 49-68 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

  

ΙΣ.  

 

 

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ  

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵  

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς  

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·  

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή͵ διπλοῦν ἔπος͵ 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·  

τρίτον δ΄ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ΄ ἡμέραν  

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον  

κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.  

Νῦν δ΄ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 

ὅσῳ κάκιστ΄ ὀλούμεθ΄͵ εἰ νόμου βίᾳ  

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.  

Ἀλλ΄ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ΄ ὅτι  

ἔφυμεν͵ ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 

ἔπειτα δ΄ οὕνεκ΄ ἀρχόμεσθ΄ ἐκ κρεισσόνων 

καὶ ταῦτ΄ ἀκούειν κἄτι τῶνδ΄ ἀλγίονα. 

Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  

ξύγγνοιαν ἴσχειν͵ ὡς βιάζομαι τάδε͵  

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ  

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 

 

50 

 

 

 

 

55 
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65 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οἴμοι· φρόνησον  … ἐπαλλήλοιν χεροῖν. 

Μονάδες 30 

 

2. Για ποιους λόγους οι δραματικοί αγώνες στην αρχαία Αθήνα  διεξάγονταν 

την άνοιξη;  

Μονάδες 10 

 

3. ἀπώλετο, λελειμμένα, σκόπει, ἔφυμεν, αἰτοῦσα: Να γράψετε δύο ομόρριζες λέ-

ξεις, απλές ή σύνθετες, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθε-

μία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. 

                                                                                                      Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 53ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 49-68 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

  

ΙΣ.  

 

 

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ  

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵  

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς  

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·  

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή͵ διπλοῦν ἔπος͵ 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·  

τρίτον δ΄ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ΄ ἡμέραν  

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον  

κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.  

Νῦν δ΄ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 

ὅσῳ κάκιστ΄ ὀλούμεθ΄͵ εἰ νόμου βίᾳ  

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.  

Ἀλλ΄ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ΄ ὅτι  

ἔφυμεν͵ ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 

ἔπειτα δ΄ οὕνεκ΄ ἀρχόμεσθ΄ ἐκ κρεισσόνων 

καὶ ταῦτ΄ ἀκούειν κἄτι τῶνδ΄ ἀλγίονα. 

Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  

ξύγγνοιαν ἴσχειν͵ ὡς βιάζομαι τάδε͵  

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ  

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 

 

50 
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60 

 

 

 

 

65 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οἴμοι· φρόνησον  … ἐπαλλήλοιν χεροῖν. 

Μονάδες 30 

 

2.  α) Ποια είναι τα βασικά μέρη του αρχαίου θεάτρου (ονομαστικά);  

β) Ποια ήταν η χωρητικότητα των αρχαίων θεάτρων; Να αναφέρετε παρα-

δείγματα. 

Μονάδες 10 

 

3. ἀπεχθής, βίον, ψῆφον, κράτη, ξύγγνοιαν: Να γράψετε για καθεμία από τις 

παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής. 

 

                                                                                                     Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 54ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 49-68 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

  

ΙΣ.  

 

 

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ  

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵  

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς  

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·  

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή͵ διπλοῦν ἔπος͵ 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·  

τρίτον δ΄ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ΄ ἡμέραν  

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον  

κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.  

Νῦν δ΄ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 

ὅσῳ κάκιστ΄ ὀλούμεθ΄͵ εἰ νόμου βίᾳ  

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.  

Ἀλλ΄ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ΄ ὅτι  

ἔφυμεν͵ ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 

ἔπειτα δ΄ οὕνεκ΄ ἀρχόμεσθ΄ ἐκ κρεισσόνων 

καὶ ταῦτ΄ ἀκούειν κἄτι τῶνδ΄ ἀλγίονα. 

Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  

ξύγγνοιαν ἴσχειν͵ ὡς βιάζομαι τάδε͵  

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ  

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 
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55 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οἴμοι· φρόνησον  … ἐπαλλήλοιν χεροῖν. 

Μονάδες 30 

 

2. Να περιγράψετε τις καινοτομίες του Θέσπη που οδήγησαν από τον διθύραμβο 

στην τραγωδία. 

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 
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Λέξεις Ουσιαστικά Επίθετα 

φρονῶ   

σκοπῶ   

μάχομαι   

ἄρχω   

ἀκούω   

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 55ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 49-68 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

  

ΙΣ.  

 

 

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ  

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵  

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς  

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·  

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή͵ διπλοῦν ἔπος͵ 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·  

τρίτον δ΄ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ΄ ἡμέραν  

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον  

κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.  

Νῦν δ΄ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 

ὅσῳ κάκιστ΄ ὀλούμεθ΄͵ εἰ νόμου βίᾳ  

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.  

Ἀλλ΄ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ΄ ὅτι  

ἔφυμεν͵ ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 

ἔπειτα δ΄ οὕνεκ΄ ἀρχόμεσθ΄ ἐκ κρεισσόνων 

καὶ ταῦτ΄ ἀκούειν κἄτι τῶνδ΄ ἀλγίονα. 

Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  

ξύγγνοιαν ἴσχειν͵ ὡς βιάζομαι τάδε͵  

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ  

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 
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55 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οἴμοι· φρόνησον  … ἐπαλλήλοιν χεροῖν. 

Μονάδες 30 

 

2. α) Ποιος ο ρόλος των μεταμφιέσεων του Διονύσου στη γένεση του δράματος; 

β) Πώς συνέβαλε ο Πεισίστρατος, ώστε να φτάσουμε στην πρώτη παράσταση 

δράματος  (534 π.Χ.); 

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 
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1. δυσκλεής α) σῴζομαι 

2. κοινός β) κάλλιστα 

3. φρονῶ γ) καταστρέφω 

4. ἀπόλλυμαι δ) ἴδιος 

5. κάκιστα ε) εὐκλεής 

 στ) δημόσιος 

 ζ) ἀφρονῶ 

                                                                                                         Μονάδες 5 

 

β) κατειργάσαντο, μαχουμένα, ἀκούειν, αἰτοῦσα, βιάζομαι: 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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ΘΕΜΑ 56ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 49-68 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

  

ΙΣ.  

 

 

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ  

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵  

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς  

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·  

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή͵ διπλοῦν ἔπος͵ 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·  

τρίτον δ΄ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ΄ ἡμέραν  

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον  

κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.  

Νῦν δ΄ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 

ὅσῳ κάκιστ΄ ὀλούμεθ΄͵ εἰ νόμου βίᾳ  

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.  

Ἀλλ΄ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ΄ ὅτι  

ἔφυμεν͵ ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 

ἔπειτα δ΄ οὕνεκ΄ ἀρχόμεσθ΄ ἐκ κρεισσόνων 

καὶ ταῦτ΄ ἀκούειν κἄτι τῶνδ΄ ἀλγίονα. 

Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  

ξύγγνοιαν ἴσχειν͵ ὡς βιάζομαι τάδε͵  

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ  

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 
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55 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οἴμοι· φρόνησον  … ἐπαλλήλοιν χεροῖν. 

Μονάδες 30 

 

2. Να εντοπίσετε στο παρακάτω κείμενο δύο ανακρίβειες και στη θέση τους να 

γράψετε το σωστό. 

Ο Σοφοκλής αποτέλεσε πρότυπο ολοκληρωμένου πολίτη των κλασικών χρό-

νων λόγω των σωματικών του προσόντων, της πνευματικής και ψυχικής του 

καλλιέργειας. Υπηρέτησε την πατρίδα του πολεμώντας στη ναυμαχία της 

Σαλαμίνας. Έλαβε μέρος σε τριάντα περίπου  δραματικούς αγώνες, παίρνο-

ντας περισσότερα από είκοσι πρώτα βραβεία. Από τα έργα του σώθηκαν ακέ-



2 

 

ραια μόνο τα εξής επτά: Αἴας, Ἑλένη, Τραχίνιαι, Οἰδίπους Τύραννος, Ἠλέκτρα, 

Φιλοκτήτης και Οἰδίπους ἐπί Κολωνῷ. 

Μονάδες 10 

 

3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη/φράση της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄ 

στήλη (δύο στοιχεία της Β΄ στήλης περισσεύουν). 

Α΄  ΣΗΛΗ Β΄  ΣΗΛΗ 

1.  δυσκλεής α) συγχωρώ 

2.  ἀμπλακήματα β) κακομεταχειρίζομαι 

3.  ἀρτάνη γ) ντροπιασμένος 

4.  λωβῶμαι δ) αμαρτήματα 

5.  ξύγνοιαν ἴσχω ε) θηλιά 

 στ) ζητώ συγγνώμη 

 ζ) ένδοξος 

                                                                                                        Μονάδες 5 

 

β) βίος: Να γράψετε στη νέα ελληνική γλώσσα πέντε ομόρριζα ουσιαστικά ή 

επίθετα (απλά ή σύνθετα).                                                         

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 57ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 49-68 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

  

ΙΣ.  

 

 

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ  

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵  

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς  

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·  

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή͵ διπλοῦν ἔπος͵ 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·  

τρίτον δ΄ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ΄ ἡμέραν  

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον  

κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.  

Νῦν δ΄ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 

ὅσῳ κάκιστ΄ ὀλούμεθ΄͵ εἰ νόμου βίᾳ  

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.  

Ἀλλ΄ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ΄ ὅτι  

ἔφυμεν͵ ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 

ἔπειτα δ΄ οὕνεκ΄ ἀρχόμεσθ΄ ἐκ κρεισσόνων 

καὶ ταῦτ΄ ἀκούειν κἄτι τῶνδ΄ ἀλγίονα. 

Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  

ξύγγνοιαν ἴσχειν͵ ὡς βιάζομαι τάδε͵  

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ  

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 
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60 

 

 

 

 

65 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οἴμοι· φρόνησον  … ἐπαλλήλοιν χεροῖν. 

Μονάδες 30 

 

2. Τι γνωρίζετε για το σατυρικό δράμα; 

Μονάδες 10 

 

3. ἀπεχθής, βίον, ψῆφον, κράτη, ξύγγνοιαν: Να γράψετε για καθεμία από τις 

παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής. 

 

                                                                                                     Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 58ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 49-68 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

  

ΙΣ.  

 

 

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ  

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵  

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς  

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·  

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή͵ διπλοῦν ἔπος͵ 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·  

τρίτον δ΄ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ΄ ἡμέραν  

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον  

κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.  

Νῦν δ΄ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 

ὅσῳ κάκιστ΄ ὀλούμεθ΄͵ εἰ νόμου βίᾳ  

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.  

Ἀλλ΄ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ΄ ὅτι  

ἔφυμεν͵ ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 

ἔπειτα δ΄ οὕνεκ΄ ἀρχόμεσθ΄ ἐκ κρεισσόνων 

καὶ ταῦτ΄ ἀκούειν κἄτι τῶνδ΄ ἀλγίονα. 

Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  

ξύγγνοιαν ἴσχειν͵ ὡς βιάζομαι τάδε͵  

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ  

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οἴμοι· φρόνησον  … ἐπαλλήλοιν χεροῖν. 

Μονάδες 30 

2. Τι γνωρίζετε για την κωμωδία; 

Μονάδες 10 

 

3. α) φροντίδα, έλλειμμα, αναλγητικό, πειθώ, άπραγος: Να συνδέσετε τις πα-

ραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις 

οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  

Μονάδες 5          

               



2 

 

β) Να σημειώσετε στον παρακάτω πίνακα με Χ πέντε λέξεις, απλές ή σύνθε-

τες, που είναι ομόρριζες με τα θέματα του ρήματος λείπω. 

 

ανάληψη ασύλληπτος 

υπόλοιπος ανελλιπής 

ανεπίλυτος παράλειψη 

διάλυμα περίλυπος 

διάλειμμα έλλειμμα 

                                                                                Μονάδες 5 



1 

 

ΘΕΜΑ 59ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 49-68 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΙΣ.  

 

 

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ  

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵  

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς  

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·  

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή͵ διπλοῦν ἔπος͵ 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·  

τρίτον δ΄ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ΄ ἡμέραν  

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον  

κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.  

Νῦν δ΄ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 

ὅσῳ κάκιστ΄ ὀλούμεθ΄͵ εἰ νόμου βίᾳ  

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.  

Ἀλλ΄ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ΄ ὅτι  

ἔφυμεν͵ ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 

ἔπειτα δ΄ οὕνεκ΄ ἀρχόμεσθ΄ ἐκ κρεισσόνων 

καὶ ταῦτ΄ ἀκούειν κἄτι τῶνδ΄ ἀλγίονα. 

Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  

ξύγγνοιαν ἴσχειν͵ ὡς βιάζομαι τάδε͵  

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ  

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οἴμοι· φρόνησον  … ἐπαλλήλοιν χεροῖν. 

Μονάδες 30 

 

2. α) Ποια είναι τα κατά ποσόν μέρη της τραγωδίας κατά τον Αριστοτέλη (ονο-

μαστικά);   

β) Τι είναι οι στιχομυθίες και οι αντιλαβές; 

Μονάδες 10 

 

3. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης με τη λέξη της Β΄ στήλης, με την 

οποία έχουν ετυμολογική συγγένεια (δύο λέξεις της Α΄ στήλης περισσεύουν). 

   



2 

 

Α΄ ΣΗΛΗ Β΄ ΣΗΛΗ 

1. αίτημα  

2. παραίτηση  α) αἰτέω-ῶ 

3. πειστικός  

4.  πάθος  

5. απάθεια  β) πείθω 

6. πειθώ  

7. επαίτης  

                                                                                                      Μονάδες 5 

 

β) κράτος: Να γράψετε στη νέα ελληνική γλώσσα πέντε ομόρριζα ουσιαστικά 

ή επίθετα (απλά ή σύνθετα).                                                         

Μονάδες 5 

 

 

  



1 

 

ΘΕΜΑ 60ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 49-68 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

  

ΙΣ.  

 

 

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ  

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵  

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς  

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·  

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή͵ διπλοῦν ἔπος͵ 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·  

τρίτον δ΄ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ΄ ἡμέραν  

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον  

κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.  

Νῦν δ΄ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 

ὅσῳ κάκιστ΄ ὀλούμεθ΄͵ εἰ νόμου βίᾳ  

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.  

Ἀλλ΄ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ΄ ὅτι  

ἔφυμεν͵ ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 

ἔπειτα δ΄ οὕνεκ΄ ἀρχόμεσθ΄ ἐκ κρεισσόνων 

καὶ ταῦτ΄ ἀκούειν κἄτι τῶνδ΄ ἀλγίονα. 

Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  

ξύγγνοιαν ἴσχειν͵ ὡς βιάζομαι τάδε͵  

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ  

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οἴμοι· φρόνησον  … ἐπαλλήλοιν χεροῖν. 

Μονάδες 30 

 

2. Σε ποιο χώρο διεξάγονταν οι δραματικοί αγώνες στην αρχαία Αθήνα; Nα πε-

ριγράψετε τα στάδια διαμόρφωσής του.  

Μονάδες 10 

 

3. δυσκλεής, ἀπώλετο, αὐτουργῷ, κατειργάσαντο, ἐννοεῖν: Να αναλύσετε τις 

παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους. 

                                                                                                                            Μονάδες  10 

 



1 

 

ΘΕΜΑ 61ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 49-68 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

  

ΙΣ.  

 

 

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ  

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵  

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς  

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·  

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή͵ διπλοῦν ἔπος͵ 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·  

τρίτον δ΄ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ΄ ἡμέραν  

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον  

κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.  

Νῦν δ΄ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 

ὅσῳ κάκιστ΄ ὀλούμεθ΄͵ εἰ νόμου βίᾳ  

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.  

Ἀλλ΄ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ΄ ὅτι  

ἔφυμεν͵ ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 

ἔπειτα δ΄ οὕνεκ΄ ἀρχόμεσθ΄ ἐκ κρεισσόνων 

καὶ ταῦτ΄ ἀκούειν κἄτι τῶνδ΄ ἀλγίονα. 

Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  

ξύγγνοιαν ἴσχειν͵ ὡς βιάζομαι τάδε͵  

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ  

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Νῦν δ'αὖ μόνα … τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· 

Μονάδες 30 

 

2. Πού βρίσκονται τα πρώτα στοιχεία του μύθου των Λαβδακιδών και σε ποια 

έργα πήρε αρχικά την οριστική του μορφή; 

Μονάδες 10 

 

3. ἀπώλετο, λελειμμένα, σκόπει, ἔφυμεν, αἰτοῦσα: Να γράψετε δύο ομόρριζες λέ-

ξεις, απλές ή σύνθετες, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθε-

μία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. 

                                                                                                      Μονάδες 10 



1 

 

ΘΕΜΑ 62ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 49-68 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

 

 ΙΣ.  

 

 

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ  

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵  

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς  

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·  

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή͵ διπλοῦν ἔπος͵ 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·  

τρίτον δ΄ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ΄ ἡμέραν  

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον  

κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.  

Νῦν δ΄ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 

ὅσῳ κάκιστ΄ ὀλούμεθ΄͵ εἰ νόμου βίᾳ  

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.  

Ἀλλ΄ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ΄ ὅτι  

ἔφυμεν͵ ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 

ἔπειτα δ΄ οὕνεκ΄ ἀρχόμεσθ΄ ἐκ κρεισσόνων 

καὶ ταῦτ΄ ἀκούειν κἄτι τῶνδ΄ ἀλγίονα. 

Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  

ξύγγνοιαν ἴσχειν͵ ὡς βιάζομαι τάδε͵  

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ  

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Νῦν δ'αὖ μόνα … τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· 

Μονάδες 30 

 

2. α) Ποιοι κατά βάση ερμήνευαν τους ρόλους στις αρχαίες παραστάσεις; Ανα-

φέρετε  κάποια γνωστά ονόματα.  

β) Ποια ήταν η εμφάνιση των ηθοποιών κατά την παράσταση και γιατί; 

Μονάδες 10 

 

3. ἀπεχθής, βίον, ψῆφον, κράτη, ξύγγνοιαν: Να γράψετε για καθεμία από τις 

παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής. 

 

                                                                                                     Μονάδες 10 



1 

 

ΘΕΜΑ 63ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 49-68 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΙΣ.  

 

 

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ  

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵  

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς  

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·  

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή͵ διπλοῦν ἔπος͵ 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·  

τρίτον δ΄ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ΄ ἡμέραν  

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον  

κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.  

Νῦν δ΄ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 

ὅσῳ κάκιστ΄ ὀλούμεθ΄͵ εἰ νόμου βίᾳ  

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.  

Ἀλλ΄ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ΄ ὅτι  

ἔφυμεν͵ ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 

ἔπειτα δ΄ οὕνεκ΄ ἀρχόμεσθ΄ ἐκ κρεισσόνων 

καὶ ταῦτ΄ ἀκούειν κἄτι τῶνδ΄ ἀλγίονα. 

Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  

ξύγγνοιαν ἴσχειν͵ ὡς βιάζομαι τάδε͵  

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ  

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Νῦν δ'αὖ μόνα … τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· 

Μονάδες 30 

 

2. Ποιος είχε τη γενική επιμέλεια και την ευθύνη για την οργάνωση των δραμα-

τικών αγώνων στις γιορτές των Ληναίων και των Μεγάλων Διονυσίων; 

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 



2 

 

Λέξεις Ουσιαστικά Επίθετα 

φρονῶ   

σκοπῶ   

μάχομαι   

ἄρχω   

ἀκούω   

Μονάδες 10 

 



1 

 

ΘΕΜΑ 64ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 49-68 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΙΣ.  

 

 

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ  

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵  

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς  

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·  

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή͵ διπλοῦν ἔπος͵ 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·  

τρίτον δ΄ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ΄ ἡμέραν  

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον  

κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.  

Νῦν δ΄ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 

ὅσῳ κάκιστ΄ ὀλούμεθ΄͵ εἰ νόμου βίᾳ  

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.  

Ἀλλ΄ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ΄ ὅτι  

ἔφυμεν͵ ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 

ἔπειτα δ΄ οὕνεκ΄ ἀρχόμεσθ΄ ἐκ κρεισσόνων 

καὶ ταῦτ΄ ἀκούειν κἄτι τῶνδ΄ ἀλγίονα. 

Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  

ξύγγνοιαν ἴσχειν͵ ὡς βιάζομαι τάδε͵  

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ  

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Νῦν δ'αὖ μόνα … τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· 

Μονάδες 30 

 

2. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των όρων: θυμέλη, κερκίδες, εδώλια. 

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. δυσκλεής α) σῴζομαι 



2 

 

2. κοινός β) κάλλιστα 

3. φρονῶ γ) καταστρέφω 

4. ἀπόλλυμαι δ) ἴδιος 

5. κάκιστα ε) εὐκλεής 

 στ) δημόσιος 

 ζ) ἀφρονῶ 

                                                                                                         Μονάδες 5 

 

β) κατειργάσαντο, μαχουμένα, ἀκούειν, αἰτοῦσα, βιάζομαι: 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 

 

 



1 

 

ΘΕΜΑ 65ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 49-68 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΙΣ.  

 

 

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ  

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵  

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς  

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·  

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή͵ διπλοῦν ἔπος͵ 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·  

τρίτον δ΄ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ΄ ἡμέραν  

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον  

κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.  

Νῦν δ΄ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 

ὅσῳ κάκιστ΄ ὀλούμεθ΄͵ εἰ νόμου βίᾳ  

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.  

Ἀλλ΄ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ΄ ὅτι  

ἔφυμεν͵ ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 

ἔπειτα δ΄ οὕνεκ΄ ἀρχόμεσθ΄ ἐκ κρεισσόνων 

καὶ ταῦτ΄ ἀκούειν κἄτι τῶνδ΄ ἀλγίονα. 

Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  

ξύγγνοιαν ἴσχειν͵ ὡς βιάζομαι τάδε͵  

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ  

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Νῦν δ'αὖ μόνα … τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· 

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. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη/φράση της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄ 

στήλη (δύο στοιχεία της Β΄ στήλης περισσεύουν). 

Α΄  ΣΗΛΗ Β΄  ΣΗΛΗ 



2 

 

1. δυσκλεής α) συγχωρώ 

2. ἀμπλακήματα β) κακομεταχειρίζομαι 

3. ἀρτάνη γ) ντροπιασμένος 

4. λωβῶμαι δ) αμαρτήματα 

5. ξύγγνοιαν ἴσχω ε) θηλιά 

 στ) ζητώ συγγνώμη 

 ζ) ένδοξος 

                                                                                                        Μονάδες 5 

 

β) βίος: Να γράψετε στη νέα ελληνική γλώσσα πέντε ομόρριζα ουσιαστικά ή 

επίθετα (απλά ή σύνθετα). 

Μονάδες 5 

 

 



1 

 

ΘΕΜΑ 66ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 49-68 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΙΣ.  

 

 

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ  

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵  

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς  

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·  

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή͵ διπλοῦν ἔπος͵ 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·  

τρίτον δ΄ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ΄ ἡμέραν  

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον  

κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.  

Νῦν δ΄ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 

ὅσῳ κάκιστ΄ ὀλούμεθ΄͵ εἰ νόμου βίᾳ  

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.  

Ἀλλ΄ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ΄ ὅτι  

ἔφυμεν͵ ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 

ἔπειτα δ΄ οὕνεκ΄ ἀρχόμεσθ΄ ἐκ κρεισσόνων 

καὶ ταῦτ΄ ἀκούειν κἄτι τῶνδ΄ ἀλγίονα. 

Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  

ξύγγνοιαν ἴσχειν͵ ὡς βιάζομαι τάδε͵  

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ  

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Νῦν δ'αὖ μόνα … τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· 

Μονάδες 30 

 

2. Ποιες διονυσιακές εορτές τελούνταν στην Αττική; Να τις αναφέρετε ονομα-

στικά και να παρουσιάσετε την πιο λαμπρή και επίσημη. 

Μονάδες 10 

 

3. ἀπεχθής, βίον, ψῆφον, κράτη, ξύγγνοιαν: Να γράψετε για καθεμία από τις 

παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής. 

 

                                                                                                     Μονάδες 10 

 



1 

 

ΘΕΜΑ 67ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 49-68 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΙΣ.  

 

 

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ  

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵  

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς  

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·  

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή͵ διπλοῦν ἔπος͵ 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·  

τρίτον δ΄ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ΄ ἡμέραν  

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον  

κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.  

Νῦν δ΄ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 

ὅσῳ κάκιστ΄ ὀλούμεθ΄͵ εἰ νόμου βίᾳ  

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.  

Ἀλλ΄ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ΄ ὅτι  

ἔφυμεν͵ ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 

ἔπειτα δ΄ οὕνεκ΄ ἀρχόμεσθ΄ ἐκ κρεισσόνων 

καὶ ταῦτ΄ ἀκούειν κἄτι τῶνδ΄ ἀλγίονα. 

Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  

ξύγγνοιαν ἴσχειν͵ ὡς βιάζομαι τάδε͵  

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ  

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Νῦν δ'αὖ μόνα … τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· 

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) φροντίδα, έλλειμμα, αναλγητικό, πειθώ, άπραγος: Να συνδέσετε τις πα-

ραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου, με τις 

οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  

Μονάδες 5       

                  



2 

 

β) Να σημειώσετε στον παρακάτω πίνακα με Χ πέντε λέξεις, απλές ή σύνθε-

τες, που είναι ομόρριζες με τα θέματα του ρήματος λείπω. 

ανάληψη ασύλληπτος 

υπόλοιπος ανελλιπής 

ανεπίλυτος παράλειψη 

διάλυμα περίλυπος 

διάλειμμα έλλειμμα 

                                                                                Μονάδες 5 

 

 



1 

 

ΘΕΜΑ 68ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 49-68 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΙΣ.  

 

 

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ  

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵  

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς  

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·  

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή͵ διπλοῦν ἔπος͵ 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·  

τρίτον δ΄ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ΄ ἡμέραν  

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον  

κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.  

Νῦν δ΄ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 

ὅσῳ κάκιστ΄ ὀλούμεθ΄͵ εἰ νόμου βίᾳ  

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.  

Ἀλλ΄ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ΄ ὅτι  

ἔφυμεν͵ ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 

ἔπειτα δ΄ οὕνεκ΄ ἀρχόμεσθ΄ ἐκ κρεισσόνων 

καὶ ταῦτ΄ ἀκούειν κἄτι τῶνδ΄ ἀλγίονα. 

Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  

ξύγγνοιαν ἴσχειν͵ ὡς βιάζομαι τάδε͵  

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ  

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Νῦν δ'αὖ μόνα … τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· 

Μονάδες 30 

 

2. Να παρουσιάσετε το περιεχόμενο της φράσης δι’ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα 

τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν από τον αριστοτελικό ορισμό της τρα-

γωδίας. 

Μονάδες 10 

 

3. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης με τη λέξη της Β΄στήλης, με την ο-

ποία έχουν ετυμολογική συγγένεια (δύο λέξεις της Α΄ στήλης περισσεύουν). 

   



2 

 

Α΄ ΣΗΛΗ Β΄ ΣΗΛΗ 

1. αίτημα  

2. παραίτηση  α) αἰτέω-ῶ 

3. πειστικός  

4.  πάθος  

5. απάθεια  β) πείθω 

6. πιθανός  

7. επαίτης  

                                                                                                      Μονάδες 5 

 

β) κράτος: Να γράψετε στη νέα ελληνική γλώσσα πέντε ομόρριζα ουσιαστικά 

ή επίθετα (απλά ή σύνθετα).                                                         

Μονάδες 5 

 

 

 



1 

 

ΘΕΜΑ 69ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 49-68 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΙΣ.  

 

 

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ  

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵  

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς  

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·  

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή͵ διπλοῦν ἔπος͵ 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·  

τρίτον δ΄ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ΄ ἡμέραν  

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον  

κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.  

Νῦν δ΄ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 

ὅσῳ κάκιστ΄ ὀλούμεθ΄͵ εἰ νόμου βίᾳ  

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.  

Ἀλλ΄ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ΄ ὅτι  

ἔφυμεν͵ ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 

ἔπειτα δ΄ οὕνεκ΄ ἀρχόμεσθ΄ ἐκ κρεισσόνων 

καὶ ταῦτ΄ ἀκούειν κἄτι τῶνδ΄ ἀλγίονα. 

Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  

ξύγγνοιαν ἴσχειν͵ ὡς βιάζομαι τάδε͵  

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ  

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Νῦν δ'αὖ μόνα … τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· 

Μονάδες 30 

 

2. Ποιες εισόδους χρησιμοποιούσαν οι υποκριτές κατά τη διάρκεια της παρά-

στασης και γιατί;  

Μονάδες 10 

 

3. δυσκλεής, ἀπώλετο, αὐτουργῷ, κατειργάσαντο, ἐννοεῖν: Να αναλύσετε τις 

παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους. 

                                                                                                                            Μονάδες  10 

 



1 

 

ΘΕΜΑ 70ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 49-68 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΙΣ.  

 

 

Οἴμοι· φρόνησον͵ ὦ κασιγνήτη͵ πατὴρ  

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ΄ ἀπώλετο͵  

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς  

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·  

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή͵ διπλοῦν ἔπος͵ 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·  

τρίτον δ΄ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ΄ ἡμέραν  

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον  

κοινὸν κατειργάσαντ΄ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.  

Νῦν δ΄ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει 

ὅσῳ κάκιστ΄ ὀλούμεθ΄͵ εἰ νόμου βίᾳ  

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.  

Ἀλλ΄ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ΄ ὅτι  

ἔφυμεν͵ ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα· 

ἔπειτα δ΄ οὕνεκ΄ ἀρχόμεσθ΄ ἐκ κρεισσόνων 

καὶ ταῦτ΄ ἀκούειν κἄτι τῶνδ΄ ἀλγίονα. 

Ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς  

ξύγγνοιαν ἴσχειν͵ ὡς βιάζομαι τάδε͵  

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ  

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Νῦν δ'αὖ μόνα … τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· 

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) φρόνημα, φρόνησις, πράκτωρ, πρᾶξις, πρᾶγμα: Να κατατάξετε τις παρα-

πάνω ετυμολογικά συγγενείς προς τους ρηματικούς τύπους του κειμένου 

φρόνησον και πράσσειν λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλ-

ληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία.  



2 

 

 

ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας 

   

   

Μονάδες 5 

 

β) όλεθρος, πλέγμα, σκόπιμος, άμαχος, πειστικός: Να συνδέσετε τις παρα-

πάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις 

οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  

Μονάδες 5          

 

 

 

 

 


