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ΘΕΜΑ 121ον  οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 295-314 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΚΡ. 

 

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  

κακὸν νόμισμ΄ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  

πορθεῖ͵ τόδ΄ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων 

τόδ΄ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ΄ ἵστασθαι βροτῶν 

πανουργίας δ΄ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε͵ 

χρόνῳ ποτ΄ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Ἀλλ΄ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ΄ ἐξ ἐμοῦ σέβας  

εὖ τοῦτ΄ ἐπίστασ΄͵ ὅρκιος δέ σοι λέγω͵  

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ΄ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς͵  

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει͵ πρὶν ἂν  

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ΄ ὕβριν͵  

ἵν΄ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον  

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάθηθ΄ ὅτι  

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.  

Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.  

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν … ὡς δοῦναι δίκην. 

Μονάδες 30 

 

2. Να αναφερθείτε αναλυτικά στο επικό μέρος της τραγωδίας. 

Μονάδες 10 

 

3. α) πρᾶξις, πρᾶγμα, πράκτωρ, δόσις, δοτήρ: Να κατατάξετε τις παραπάνω ε-

τυμολογικά συγγενείς προς τους ρηματικούς τύπους του κειμένου ἐξέπραξαν, 

και δοῦναι  λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, 

ανάλογα με το τι σημαίνει καθεμία.  

ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας 
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Μονάδες 5 

 

β) εξαργύρωση, επανάσταση, συνείδηση, επιστήμη, διαφανής: Να συνδέ-

σετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κει-

μένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.      

Μονάδες 5 

 



ΘΕΜΑ 122ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 295-314 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΚΡ. 

 

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  

κακὸν νόμισμ΄ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  

πορθεῖ͵ τόδ΄ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων 

τόδ΄ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ΄ ἵστασθαι βροτῶν 

πανουργίας δ΄ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε͵ 

χρόνῳ ποτ΄ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Ἀλλ΄ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ΄ ἐξ ἐμοῦ σέβας 

εὖ τοῦτ΄ ἐπίστασ΄͵ ὅρκιος δέ σοι λέγω͵  

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ΄ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς͵  

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει͵ πρὶν ἂν  

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ΄ ὕβριν͵  

ἵν΄ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον  

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάθηθ΄ ὅτι  

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.  

Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.  

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν … ὡς δοῦναι δίκην. 

Μονάδες 30 

 

2. Ποια ήταν η κατάρα του Οιδίποδα για τους δύο γιους του και ποια η αιτία της; 

Μονάδες 10 

 

3. ἐπίσταμαι, λέγω, οἶδα, δεῖ, φιλῶ: Να γράψετε για καθένα από τα παραπάνω 

ρήματα του κειμένου ένα συνώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

                                                                                                     Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 123ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 295-314 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΚΡ. 

 

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  

κακὸν νόμισμ΄ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  

πορθεῖ͵ τόδ΄ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων 

τόδ΄ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ΄ ἵστασθαι βροτῶν 

πανουργίας δ΄ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε͵ 

χρόνῳ ποτ΄ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Ἀλλ΄ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ΄ ἐξ ἐμοῦ σέβας  

εὖ τοῦτ΄ ἐπίστασ΄͵ ὅρκιος δέ σοι λέγω͵  

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ΄ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς͵  

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει͵ πρὶν ἂν  

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ΄ ὕβριν͵  

ἵν΄ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον  

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάθηθ΄ ὅτι  

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.  

Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.  

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν … ὡς δοῦναι δίκην. 

Μονάδες 30 

 

2. Πώς παρουσιάζονται οι ήρωες στα έργα του οφοκλή και σε τι διαφοροποιού-

νται από εκείνους του Αισχύλου και του Ευριπίδη; 

Μονάδες 10 

 

3. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ με τη σημασία τους στη στήλη Β΄ 

(δύο στοιχεία της Β΄ στήλης  περισσεύουν):  

Α΄ΣΗΛΗ Β΄ ΣΗΛΗ 

1. νόμισμα  α)  αυτουργός 
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2. δόμος β)  θεσμός 

3. βροτός γ)  άνθρωπος 

4. αὐτόχειρ δ)  βρόμικος 

5. λήμματα ε)  οικία 

 στ) απόβλητα 

 ζ)  κέρδη 

 Μονάδες 5 

 

β) αναβλάστηση, ασταθής, αναπόδεικτος, αναμεταδότης, διαρκής: Να 

συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του 

κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.      

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 124ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 295-314 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΚΡ. 

 

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  

κακὸν νόμισμ΄ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  

πορθεῖ͵ τόδ΄ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων 

τόδ΄ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ΄ ἵστασθαι βροτῶν 

πανουργίας δ΄ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε͵ 

χρόνῳ ποτ΄ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Ἀλλ΄ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ΄ ἐξ ἐμοῦ σέβας  

εὖ τοῦτ΄ ἐπίστασ΄͵ ὅρκιος δέ σοι λέγω͵  

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ΄ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς͵  

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει͵ πρὶν ἂν  

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ΄ ὕβριν͵  

ἵν΄ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον  

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάθηθ΄ ὅτι  

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.  

Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.  

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν … ὡς δοῦναι δίκην. 

Μονάδες 30 

 

2. Ποια επίδραση ασκούσε η χρήση του προσωπείου στον θεατή και στον ηθο-

ποιό κατά την αρχαία θεατρική παράσταση; 

Μονάδες 10 

 

3. α) Να σχηματίσετε για καθεμία από τις λέξεις της Α΄ στήλης ένα παράγωγο 

επίθετο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη που δίνεται στη Β΄ 

στήλη. 

Επίθετα παράγωγα από ονόματα 
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Α΄ΣΗΛΗ Β΄ ΣΗΛΗ Γ΄ ΣΗΛΗ 

όνομα κατάληξη παράγωγο επίθετο 

δόμος -ικός  

φρήν -ρης  

ἔργον -ώδης  

χρόνος -ιος  

δίκη -αιος  

  Μονάδες 5 

 

β) νόμισμα, φρένας, πανουργίας, δίκην, ὕβριν: Να γράψετε για καθεμία από 

τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας.                                                                                                                                                                                

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 125ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 295-314 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΚΡ. 

 

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  

κακὸν νόμισμ΄ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  

πορθεῖ͵ τόδ΄ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων 

τόδ΄ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ΄ ἵστασθαι βροτῶν 

πανουργίας δ΄ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε͵ 

χρόνῳ ποτ΄ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Ἀλλ΄ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ΄ ἐξ ἐμοῦ σέβας  

εὖ τοῦτ΄ ἐπίστασ΄͵ ὅρκιος δέ σοι λέγω͵  

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ΄ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς͵  

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει͵ πρὶν ἂν  

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ΄ ὕβριν͵  

ἵν΄ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον  

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάθηθ΄ ὅτι  

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.  

Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.  

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν … ὡς δοῦναι δίκην. 

Μονάδες 30 

 

2. Ποιες τιμές αποδίδονταν στους νικητές ποιητές και στους χορηγούς των δρα-

ματικών αγώνων; 

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 καθεμία από τις 

λέξεις της Α΄ στήλης. 

Α΄ ΣΗΛΗ Β΄ ΣΗΛΗ Γ΄ ΣΗΛΗ 
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Λέξεις Ουσιαστικά Επίθετα 

ἐκδιδάσκω   

δείκνυμι   

ἐκπράττω/πράσσω   

φαίνω   

μανθάνω   

Μονάδες 10 

 



ΘΕΜΑ 126ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 295-314 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΚΡ. 

 

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  

κακὸν νόμισμ΄ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  

πορθεῖ͵ τόδ΄ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων 

τόδ΄ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ΄ ἵστασθαι βροτῶν 

πανουργίας δ΄ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε͵ 

χρόνῳ ποτ΄ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Ἀλλ΄ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ΄ ἐξ ἐμοῦ σέβας 

εὖ τοῦτ΄ ἐπίστασ΄͵ ὅρκιος δέ σοι λέγω͵  

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ΄ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς͵  

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει͵ πρὶν ἂν  

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ΄ ὕβριν͵  

ἵν΄ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον  

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάθηθ΄ ὅτι  

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.  

Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.  

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν … ὡς δοῦναι δίκην. 

Μονάδες 30 

 

2. Τι γνωρίζετε για τον Χορό του αρχαίου δράματος (τρόπος εισόδου, τρόπος όρ-

χησης, θέση);  

Μονάδες 10 

 

3. ἵστασθαι, ἐξέπραξαν, ζῶντες, ἁρπάζητε, ἴδοις: 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 127ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 295-314 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΚΡ. 

 

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  

κακὸν νόμισμ΄ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  

πορθεῖ͵ τόδ΄ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων 

τόδ΄ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ΄ ἵστασθαι βροτῶν 

πανουργίας δ΄ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε͵ 

χρόνῳ ποτ΄ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Ἀλλ΄ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ΄ ἐξ ἐμοῦ σέβας  

εὖ τοῦτ΄ ἐπίστασ΄͵ ὅρκιος δέ σοι λέγω͵  

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ΄ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς͵  

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει͵ πρὶν ἂν  

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ΄ ὕβριν͵  

ἵν΄ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον  

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάθηθ΄ ὅτι  

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.  

Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.  

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν … ὡς δοῦναι δίκην. 

Μονάδες 30 

 

2. Ποια ήταν η διάταξη του Χορού κατά την είσοδό του στην ορχήστρα και ποια 

ήταν η στάση του κατά τη διάρκεια της παράστασης; 

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. οἶδα α)  φημί 
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2. ἀνύτω/ἀνύω β)  οἴομαι 

3. μισθαρνῶ γ)  κτῶμαι 

4. ἔχω δ)  ἐπιτελῶ 

5. λέγω ε)  μισθοφορῶ 

 στ) γιγνώσκω 

 ζ) ἀγνοῶ 

Μονάδες 5 

 

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

επίθετα (απλά ή σύνθετα).                                                         

Μονάδες 5 

 

 

 



1 

 

ΘΕΜΑ 128ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 295-314 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΚΡ. 

 

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  

κακὸν νόμισμ΄ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  

πορθεῖ͵ τόδ΄ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων 

τόδ΄ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ΄ ἵστασθαι βροτῶν 

πανουργίας δ΄ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε͵ 

χρόνῳ ποτ΄ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Ἀλλ΄ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ΄ ἐξ ἐμοῦ σέβας  

εὖ τοῦτ΄ ἐπίστασ΄͵ ὅρκιος δέ σοι λέγω͵  

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ΄ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς͵  

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει͵ πρὶν ἂν  

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ΄ ὕβριν͵  

ἵν΄ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον  

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάθηθ΄ ὅτι  

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.  

Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.  

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν … ὡς δοῦναι δίκην. 

Μονάδες 30 

 

2. Να σημειώσετε με Χ στο οικείο τετραγωνάκι τη σωστή απάντηση στις παρα-

κάτω ερωτήσεις:  

   α) Τι ήταν το σατυρικό δράμα; 

i ύμνος προς τιμήν του Διονύσου   

ii δράμα που σατίριζε πολιτικά πρόσωπα της επικαιρότητας  

iii ευχάριστο λαϊκό θέαμα που διατηρούσε τα εξωτερικά γνωρίσμα-

τα της τραγωδίας 

 

   β) Ποιο ήταν το έργο των ραβδούχων; 
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I έπαιρναν μέρος στην παράσταση ως βωβά πρόσωπα  

ii τηρούσαν την τάξη στο θέατρο  

iii οργάνωναν τον προαγώνα  

   γ) Τι ήταν οι κόθορνοι; 

i υψηλά υποδήματα που φορούσαν οι ηθοποιοί  

ii θέσεις όπου κάθονταν οι επίσημοι  

iii μηχανικά μέσα του αρχαίου θεάτρου  

   δ) Τι ήταν ο κομμός;  

i ένα από τα κατά ποιόν μέρη της τραγωδίας  

ii το πρώτο στάσιμο  

iii λυρικό τμήμα της τραγωδίας με θρηνητικό χαρακτήρα  

   ε) Τι ήταν η ορχήστρα;  

i ομάδα μουσικών οργάνων απαραίτητων για την αρχαία παρά-

σταση 

 

ii το άσμα εισόδου του Χορού  

iii κυκλικός ή ημικυκλικός χώρος όπου ὠρχεῖτο ο Χορός  

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). 

  Α΄ ΣΗΛΗ Β΄ ΣΗΛΗ 

1. επιστήμη  

2. σύστημα α) ἐπίστασο 

3. έκσταση    

4. ανιστόρητος  

5. καθιστικός β)  ἵστασθαι 

6. ιστός  

7. επιστολή  

 Μονάδες 5 

 

β) ἔδειξεν, εὑρόντες, ἐκδιδάσκει, ζῶντες, ἐκφανεῖτε: Να γράψετε μία ομόρριζη 

λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθε-

μία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.           

                                                                                                    Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 129ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 295-314 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΚΡ. 

 

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  

κακὸν νόμισμ΄ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  

πορθεῖ͵ τόδ΄ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων 

τόδ΄ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ΄ ἵστασθαι βροτῶν 

πανουργίας δ΄ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε͵ 

χρόνῳ ποτ΄ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Ἀλλ΄ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ΄ ἐξ ἐμοῦ σέβας  

εὖ τοῦτ΄ ἐπίστασ΄͵ ὅρκιος δέ σοι λέγω͵  

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ΄ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς͵  

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει͵ πρὶν ἂν  

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ΄ ὕβριν͵  

ἵν΄ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον  

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάθηθ΄ ὅτι  

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.  

Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.  

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν … ὡς δοῦναι δίκην. 

Μονάδες 30 

 

2. Τι περιλαμβάνει το επικό και τι το λυρικό μέρος της τραγωδίας (ονομαστικά); 

Μονάδες 10 

 

3. ἐξανίστησιν, ἐκδιδάσκει, ἔδειξεν, εἰδέναι, ἐκφανεῖτε: Να γράψετε δύο ομόρρι-

ζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για 

καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.           

                                                                                                    Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 130ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 295-314 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΚΡ. 

 

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  

κακὸν νόμισμ΄ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  

πορθεῖ͵ τόδ΄ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων 

τόδ΄ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ΄ ἵστασθαι βροτῶν 

πανουργίας δ΄ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε͵ 

χρόνῳ ποτ΄ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Ἀλλ΄ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ΄ ἐξ ἐμοῦ σέβας  

εὖ τοῦτ΄ ἐπίστασ΄͵ ὅρκιος δέ σοι λέγω͵  

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ΄ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς͵  

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει͵ πρὶν ἂν  

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ΄ ὕβριν͵  

ἵν΄ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον  

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάθηθ΄ ὅτι  

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.  

Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.  

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν … ὡς δοῦναι δίκην. 

Μονάδες 30 

 

2. Ποια ήταν η σχέση του οφοκλή με την Αθήνα και τις εξέχουσες προσωπικό-

τητες της εποχής του; 

Μονάδες 10 

3. α) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα 

ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρη-

σιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:  

 

ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά 
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παραλλάσσει -ή   

πορθεῖ -ις   

ἵστασθαι -ός   

ἔχειν -μα   

σεσωσμένους -ία  

Μονάδες 5 

 

β) ἐξανίστησιν, παραλλάσσει, ἐξέπραξαν, αὐτόχειρα, ἐκφανεῖτε: Να αναλύσε-

τε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.               

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 131ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 295-314 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

  

ΚΡ. 

 

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  

κακὸν νόμισμ΄ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  

πορθεῖ͵ τόδ΄ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων 

τόδ΄ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ΄ ἵστασθαι βροτῶν 

πανουργίας δ΄ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε͵ 

χρόνῳ ποτ΄ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Ἀλλ΄ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ΄ ἐξ ἐμοῦ σέβας 

εὖ τοῦτ΄ ἐπίστασ΄͵ ὅρκιος δέ σοι λέγω͵  

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ΄ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς͵  

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει͵ πρὶν ἂν  

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ΄ ὕβριν͵  

ἵν΄ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον  

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάθηθ΄ ὅτι  

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.  

Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.  

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἀλλ'εἴπερ ἴσχει Ζεὺς … τὸ κερδαίνειν φιλεῖν. 

Μονάδες 30 

 

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

γράψετε το σωστό. 

Στην εξέλιξη του διθυράμβου σημαντικός ήταν ο ρόλος του Αρίωνα. Στην Κό-

ρινθο, την πατρίδα του, διαμόρφωσε καλλιτεχνικά τον διθύραμβο, συνθέτο-

ντας τους στίχους και τη μουσική. Θεωρείται ο ευρετής του τραγικού τρόπου, 

γιατί απομάκρυνε τον διθύραμβο από τον Διόνυσο και τις διονυσιακές γιορ-

τές. 

 Μονάδες 10 
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3. ἐπίσταμαι, λέγω, οἶδα, δεῖ, φιλῶ: Να γράψετε για καθένα από τα παραπάνω 

ρήματα του κειμένου ένα συνώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

                                                                                                     Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 132ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 295-314 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

  

ΚΡ. 

 

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  

κακὸν νόμισμ΄ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  

πορθεῖ͵ τόδ΄ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων 

τόδ΄ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ΄ ἵστασθαι βροτῶν 

πανουργίας δ΄ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε͵ 

χρόνῳ ποτ΄ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Ἀλλ’ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ΄ ἐξ ἐμοῦ σέβας  

εὖ τοῦτ΄ ἐπίστασ΄͵ ὅρκιος δέ σοι λέγω͵  

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ΄ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς͵  

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει͵ πρὶν ἂν  

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ΄ ὕβριν͵  

ἵν΄ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον  

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάθηθ΄ ὅτι  

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.  

Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.  

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἀλλ'εἴπερ ἴσχει Ζεὺς … τὸ κερδαίνειν φιλεῖν. 

Μονάδες 30 

 

2. Να αναφερθείτε αναλυτικά στο λυρικό μέρος της τραγωδίας. 

Μονάδες 10 

 

3. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ με τη σημασία τους στη στήλη Β΄ 

(δύο στοιχεία της Β΄ στήλης  περισσεύουν):  

 

Α΄ΣΗΛΗ Β΄ ΣΗΛΗ 

1. νόμισμα  α) αυτουργός 
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2. δόμος β) θεσμός 

3. βροτός γ) άνθρωπος 

4. αὐτόχειρ δ) βρόμικος 

5. λήμματα ε) οικία 

 στ) απόβλητα 

 ζ) κέρδη 

 Μονάδες 5 

 

β) αναβλάστηση, ασταθής, αναπόδεικτος, αναμεταδότης, διαρκής: Να 

συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του 

κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.      

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 133ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 295-314 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

  

ΚΡ. 

 

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  

κακὸν νόμισμ΄ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  

πορθεῖ͵ τόδ΄ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων 

τόδ΄ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ΄ ἵστασθαι βροτῶν 

πανουργίας δ΄ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε͵ 

χρόνῳ ποτ΄ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Ἀλλ΄ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ΄ ἐξ ἐμοῦ σέβας 

εὖ τοῦτ΄ ἐπίστασ΄͵ ὅρκιος δέ σοι λέγω͵  

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ΄ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς͵  

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει͵ πρὶν ἂν  

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ΄ ὕβριν͵  

ἵν΄ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον  

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάθηθ΄ ὅτι  

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.  

Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.  

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἀλλ'εἴπερ ἴσχει Ζεὺς … τὸ κερδαίνειν φιλεῖν. 

Μονάδες 30 

 

1. Πώς εκπληρώνεται η κατάρα του Οιδίποδα στην περίπτωση των δύο γιων του, 

του Ετεοκλή και του Πολυνείκη; 

Μονάδες 10 

 

3. α) Να σχηματίσετε για καθεμία από τις λέξεις της Α΄ στήλης ένα παράγωγο 

επίθετο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη που δίνεται στη Β΄ 

στήλη. 

Επίθετα παράγωγα από ονόματα 
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Α΄ΣΗΛΗ Β΄ ΣΗΛΗ Γ΄ ΣΗΛΗ 

όνομα κατάληξη παράγωγο επίθετο 

δόμος -ικός  

φρήν -ρης  

ἔργον -ώδης  

χρόνος -ιος  

δίκη -αιος  

  Μονάδες 5 

 

β) νόμισμα, φρένας, πανουργίας, δίκην, ὕβριν: Να γράψετε για καθεμία από 

τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας.                                                                                                                                                                                

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 134ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 295-314 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

  

ΚΡ. 

 

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  

κακὸν νόμισμ΄ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  

πορθεῖ͵ τόδ΄ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων 

τόδ΄ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ΄ ἵστασθαι βροτῶν 

πανουργίας δ΄ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε͵ 

χρόνῳ ποτ΄ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Ἀλλ΄ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ΄ ἐξ ἐμοῦ σέβας  

εὖ τοῦτ΄ ἐπίστασ΄͵ ὅρκιος δέ σοι λέγω͵  

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ΄ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς͵  

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει͵ πρὶν ἂν  

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ΄ ὕβριν͵  

ἵν΄ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον  

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάθηθ΄ ὅτι  

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.  

Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.  

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἀλλ'εἴπερ ἴσχει Ζεὺς … τὸ κερδαίνειν φιλεῖν. 

Μονάδες 30 

 

2. Ποια είναι η παρουσία των θεών στο έργο του οφοκλή και τι αντιπροσωπεύ-

ουν; 

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 καθεμία από τις 

λέξεις της Α΄ στήλης. 

Α΄ ΣΗΛΗ Β΄ ΣΗΛΗ Γ΄ ΣΗΛΗ 

Λέξεις Ουσιαστικά Επίθετα 
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ἐκδιδάσκω   

δείκνυμι   

ἐκπράττω/πράσσω   

φαίνω   

μανθάνω   

Μονάδες 10 

 



ΘΕΜΑ 135ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 295-314 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΚΡ. 

 

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  

κακὸν νόμισμ΄ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  

πορθεῖ͵ τόδ΄ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων 

τόδ΄ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ΄ ἵστασθαι βροτῶν 

πανουργίας δ΄ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε͵ 

χρόνῳ ποτ΄ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Ἀλλ΄ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ΄ ἐξ ἐμοῦ σέβας  

εὖ τοῦτ΄ ἐπίστασ΄͵ ὅρκιος δέ σοι λέγω͵  

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ΄ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς͵  

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει͵ πρὶν ἂν  

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ΄ ὕβριν͵  

ἵν΄ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον  

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάθηθ΄ ὅτι  

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.  

Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.  

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἀλλ'εἴπερ ἴσχει Ζεὺς … τὸ κερδαίνειν φιλεῖν. 

Μονάδες 30 

 

2. Ποια η επίδραση της χρήσης προσωπείου στην υποκριτική κατά την αρχαία 

παράσταση; 

Μονάδες 10 

 

3. ἵστασθαι, ἐξέπραξαν, ζῶντες, ἁρπάζητε, ἴδοις: 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 136ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 295-314 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΚΡ. 

 

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  

κακὸν νόμισμ΄ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  

πορθεῖ͵ τόδ΄ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων 

τόδ΄ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ΄ ἵστασθαι βροτῶν 

πανουργίας δ΄ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε͵ 

χρόνῳ ποτ΄ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Ἀλλ΄ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ΄ ἐξ ἐμοῦ σέβας  

εὖ τοῦτ΄ ἐπίστασ΄͵ ὅρκιος δέ σοι λέγω͵  

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ΄ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς͵  

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει͵ πρὶν ἂν  

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ΄ ὕβριν͵  

ἵν΄ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον  

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάθηθ΄ ὅτι  

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.  

Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.  

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἀλλ'εἴπερ ἴσχει Ζεὺς … τὸ κερδαίνειν φιλεῖν. 

Μονάδες 30 

 

2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της γλώσσας του οφοκλή; 

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. οἶδα α)  φημί 

2. ἀνύτω/ἀνύω β)  οἴομαι 
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3. μισθαρνῶ γ)  κτῶμαι 

4. ἔχω δ)  ἐπιτελῶ 

5. λέγω ε)  μισθοφορῶ 

 στ) γιγνώσκω 

 ζ) ἀγνοῶ 

Μονάδες 5 

  

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

επίθετα (απλά ή σύνθετα).                                                         

Μονάδες 5 

 

 



ΘΕΜΑ 137ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 295-314 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΚΡ. 

 

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  

κακὸν νόμισμ΄ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  

πορθεῖ͵ τόδ΄ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων 

τόδ΄ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ΄ ἵστασθαι βροτῶν 

πανουργίας δ΄ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε͵ 

χρόνῳ ποτ΄ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Ἀλλ΄ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ΄ ἐξ ἐμοῦ σέβας  

εὖ τοῦτ΄ ἐπίστασ΄͵ ὅρκιος δέ σοι λέγω͵  

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ΄ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς͵  

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει͵ πρὶν ἂν  

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ΄ ὕβριν͵  

ἵν΄ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον  

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάθηθ΄ ὅτι  

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.  

Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.  

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἀλλ'εἴπερ ἴσχει Ζεὺς … τὸ κερδαίνειν φιλεῖν. 

Μονάδες 30 

 

2. Για ποιο λόγο οι αρχαίοι αποκαλούσαν τον Σοφοκλή μέλιτταν; 

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). 

 

  Α΄ ΣΗΛΗ Β΄ ΣΗΛΗ 

1. επιστήμη  



2. σύστημα α) ἐπίστασο 

3. έκσταση    

4. ανιστόρητος  

5. καθιστικός β) ἵστασθαι 

6. ιστός  

7. επιστολή  

 Μονάδες 5 

 

β) ἔβλαστε, πορθεῖ, ἐκδιδάσκει, δοῦναι, ἐκφανεῖτε: Να γράψετε μία ομόρριζη 

λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθε-

μία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.           

                                                                                                    Μονάδες 5 

 

 



ΘΕΜΑ 138ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 295-314 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΚΡ. 

 

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  

κακὸν νόμισμ΄ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  

πορθεῖ͵ τόδ΄ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων 

τόδ΄ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ΄ ἵστασθαι βροτῶν 

πανουργίας δ΄ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε͵ 

χρόνῳ ποτ΄ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Ἀλλ΄͵ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ΄ ἐξ ἐμοῦ σέβας͵  

εὖ τοῦτ΄ ἐπίστασ΄͵ ὅρκιος δέ σοι λέγω͵  

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ΄ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς͵  

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει͵ πρὶν ἂν  

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ΄ ὕβριν͵  

ἵν΄ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον  

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε καὶ μάθηθ΄ ὅτι  

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.  

Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.  

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἀλλ'εἲπερ ἲσχει Ζεὺς … τὸ κερδαίνειν φιλεῖν. 

Μονάδες 30 

 

2. Τι είναι το δράμα και ποια στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό από προγενέ-

στερες μορφές ποίησης; 

Μονάδες 10 

 

3. ἐξανίστησιν, ἐκδιδάσκει, ἔδειξεν, εἰδέναι, ἐκφανεῖτε:  Να γράψετε από δύο ο-

μόρριζες λέξεις, απλές ή σύνθετες, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσ-

σας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.           

                                                                                                    Μονάδες 10 



1 

 

ΘΕΜΑ 139ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 295-314 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΚΡ. 

 

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  

κακὸν νόμισμ΄ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  

πορθεῖ͵ τόδ΄ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων 

τόδ΄ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ΄ ἵστασθαι βροτῶν 

πανουργίας δ΄ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε͵ 

χρόνῳ ποτ΄ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Ἀλλ΄ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ΄ ἐξ ἐμοῦ σέβας  

εὖ τοῦτ΄ ἐπίστασ΄͵ ὅρκιος δέ σοι λέγω͵  

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ΄ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς͵  

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει͵ πρὶν ἂν  

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ΄ ὕβριν͵  

ἵν΄ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον  

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάθηθ΄ ὅτι  

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.  

Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.  

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἀλλ'εἴπερ ἴσχει Ζεὺς … τὸ κερδαίνειν φιλεῖν. 

Μονάδες 30 

 

2. Να αναφέρετε τα τεχνικά και μηχανικά μέσα του αρχαίου θεάτρου (ονομα-

στικά).   

Μονάδες 10 

 

3. α) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα 

ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρη-

σιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:  

ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά 
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παραλλάσσει -ή   

πορθεῖ -ις   

ἵστασθαι -ός   

ἔχειν -μα   

σεσωσμένους -ία  

Μονάδες 5 

 

β) ἐξανίστησιν, παραλλάσσει, ἐξέπραξαν, αὐτόχειρα, ἐκφανεῖτε: Να αναλύσε-

τε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.               

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 140ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 295-314 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

ΚΡ. 

 

Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος  

κακὸν νόμισμ΄ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις  

πορθεῖ͵ τόδ΄ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων 

τόδ΄ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας  

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ΄ ἵστασθαι βροτῶν 

πανουργίας δ΄ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε͵ 

χρόνῳ ποτ΄ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Ἀλλ΄ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ΄ ἐξ ἐμοῦ σέβας  

εὖ τοῦτ΄ ἐπίστασ΄͵ ὅρκιος δέ σοι λέγω͵  

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου 

εὑρόντες ἐκφανεῖτ΄ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς͵  

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει͵ πρὶν ἂν  

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ΄ ὕβριν͵  

ἵν΄ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον  

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάθηθ΄ ὅτι  

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.  

Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.  

295 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

310 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἀλλ'εἴπερ ἴσχει Ζεὺς … τὸ κερδαίνειν φιλεῖν. 

Μονάδες 30 

 

2. Σε ποιες αιτίες οφείλονται  οι συμφορές των Λαβδακιδών, σύμφωνα με τον 

μύθο; 

Μονάδες 10 

 

3. α) πρᾶξις, πρᾶγμα, πράκτωρ, δόσις, δοτήρ: Να κατατάξετε τις παραπάνω ε-

τυμολογικά συγγενείς προς τους ρηματικούς τύπους του κειμένου ἐξέπραξαν, 

και δοῦναι  λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, 

ανάλογα με το τι σημαίνει καθεμία.  
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ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας 

   

   

Μονάδες 5 

 

β) βλαστός, ευστάθεια, δείκτης, μετάδοση, διάρκεια: Να συνδέσετε τις πα-

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

οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.      

Μονάδες 5 

 


