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ΘΕΜΑ 161ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 450-468 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΑΝ. Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε͵  

οὐδ΄ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη 

τοιούσδ΄ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους, 

οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ 

κηρύγμαθ΄ ὥστ΄ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν  

νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ΄ ὑπερδραμεῖν. 

Οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές͵ ἀλλ΄ ἀεί ποτε  

ζῇ ταῦτα͵ κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ΄φάνη.  

Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον͵ ἀνδρὸς οὐδενὸς 

φρόνημα δείσασ΄͵ ἐν θεοῖσι τὴν δίκην  

δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ΄ οὔ;  

κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου 

πρόσθεν θανοῦμαι͵ κέρδος αὔτ΄ ἐγὼ λέγω· 

ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς 

ζῇ͵ πῶς ὅδ΄ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει; 

Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν  

παρ΄ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ΄ ἄν͵ εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς  

μητρὸς θανόντ΄ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν͵  

κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ΄ οὐκ ἀλγύνομαι.  

450 

 

 

 

 

455 

 

 

 

 

460 

 

 

 

 

465 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ... τὴν δίκην δώσειν·  

Μονάδες 30 

 

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

β) Ποια η χωρητικότητα των αρχαίων θεάτρων; Να αναφέρετε παραδείγματα. 

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. δειλός  

2. δείκτης  α) δέδοικα  



2 

 

3. διάδοση  

4. δεινός  

5. δωρεά  β) δίδωμι 

6. παράδειγμα  

7. δέος  

                                                                                                                    Μονάδες 5 

 

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

επίθετα (απλά ή σύνθετα).        

Μονάδες 5 

 

 



ΘΕΜΑ 162ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 450-468 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΑΝ. Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε͵  

οὐδ΄ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη 

τοιούσδ΄ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους, 

οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ 

κηρύγμαθ΄ ὥστ΄ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν  

νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ΄ ὑπερδραμεῖν. 

Οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές͵ ἀλλ΄ ἀεί ποτε  

ζῇ ταῦτα͵ κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ΄φάνη.  

Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον͵ ἀνδρὸς οὐδενὸς 

φρόνημα δείσασ΄͵ ἐν θεοῖσι τὴν δίκην  

δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ΄ οὔ;  

κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου 

πρόσθεν θανοῦμαι͵ κέρδος αὔτ΄ ἐγὼ λέγω· 

ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς 

ζῇ͵ πῶς ὅδ΄ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει; 

Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν  

παρ΄ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ΄ ἄν͵ εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς  

μητρὸς θανόντ΄ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν͵  

κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ΄ οὐκ ἀλγύνομαι.  

450 

 

 

 

 

455 

 

 

 

 

460 

 

 

 

 

465 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ... τὴν δίκην δώσειν·  

Μονάδες 30 

 

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

στην τραγωδία. 

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. σθένω α) ζημία 

2. ἄγραπτος β) ὠφέλεια   



3. ἀσφαλής γ) ἀγνοῶ 

4. κέρδος δ) γραπτός  

5. οἶδα ε) γιγνώσκω 

 στ) ἀσθενῶ 

 ζ) ἐπισφαλής 

Μονάδες 5 

 

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

ή επίθετα (απλά ή σύνθετα).        

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 163ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 450-468 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

 

ΑΝ. Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε͵  

οὐδ΄ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη 

τοιούσδ΄ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους, 

οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ 

κηρύγμαθ΄ ὥστ΄ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν  

νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ΄ ὑπερδραμεῖν. 

Οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές͵ ἀλλ΄ ἀεί ποτε  

ζῇ ταῦτα͵ κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ΄φάνη.  

Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον͵ ἀνδρὸς οὐδενὸς 

φρόνημα δείσασ΄͵ ἐν θεοῖσι τὴν δίκην  

δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ΄ οὔ;  

κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου 

πρόσθεν θανοῦμαι͵ κέρδος αὔτ΄ ἐγὼ λέγω· 

ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς 

ζῇ͵ πῶς ὅδ΄ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει; 

Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν  

παρ΄ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ΄ ἄν͵ εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς  

μητρὸς θανόντ΄ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν͵  

κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ΄ οὐκ ἀλγύνομαι.  

450 

 

 

 

 

455 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

465 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ... τὴν δίκην δώσειν·  

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 τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη 

(δύο λέξεις της Β΄ στήλης  περισσεύουν): 

 

Α΄ ΣΗΛΗ Β΄ ΣΗΛΗ 
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Μονάδες 5 

 

β) ασθενής, διαδρομή, δειλός, ζωηρός, αναλγητικό: Να συνδέσετε τις πα-

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

οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  

                                                                                                      Μονάδες 5 

 

1. οἶδα α) φημί 

2. δέδοικα β) γιγνώσκω   

3. σθένω γ) ἡγοῦμαι 

4. λέγω δ) ἀσθενῶ 

5. οἴομαι ε) δύναμαι 

 στ) φοβοῦμαι 

 ζ) ἀγνοῶ 
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ΘΕΜΑ 164ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 450-468 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

 

ΑΝ. Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε͵  

οὐδ΄ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη 

τοιούσδ΄ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους, 

οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ 

κηρύγμαθ΄ ὥστ΄ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν  

νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ΄ ὑπερδραμεῖν. 

Οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές͵ ἀλλ΄ ἀεί ποτε  

ζῇ ταῦτα͵ κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ΄φάνη.  

Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον͵ ἀνδρὸς οὐδενὸς 

φρόνημα δείσασ΄͵ ἐν θεοῖσι τὴν δίκην  

δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ΄ οὔ;  

κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου 

πρόσθεν θανοῦμαι͵ κέρδος αὔτ΄ ἐγὼ λέγω· 

ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς 

ζῇ͵ πῶς ὅδ΄ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει; 

Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν  

παρ΄ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ΄ ἄν͵ εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς  

μητρὸς θανόντ΄ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν͵  

κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ΄ οὐκ ἀλγύνομαι.  

450 

 

 

 

 

455 

 

 

 

 

460 

 

 

 

 

465 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ... τὴν δίκην δώσειν·  

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-

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

Φιλοκτήτης και Οἰδίπους ἐπί Κολωνῷ 
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Μονάδες 10 

 

3. κηρύξας, ὥρισεν, (ἐ)φάνη, λέγω, φέρει: Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις, α-

πλές ή σύνθετες, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από 

τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. 

                                                                                                      Μονάδες 10 

 

 



ΘΕΜΑ 165ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 450-468 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

 

ΑΝ. Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε͵  

οὐδ΄ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη 

τοιούσδ΄ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους, 

οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ 

κηρύγμαθ΄ ὥστ΄ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν  

νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ΄ ὑπερδραμεῖν. 

Οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές͵ ἀλλ΄ ἀεί ποτε  

ζῇ ταῦτα͵ κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ΄φάνη.  

Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον͵ ἀνδρὸς οὐδενὸς 

φρόνημα δείσασ΄͵ ἐν θεοῖσι τὴν δίκην  

δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ΄ οὔ;  

κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου 

πρόσθεν θανοῦμαι͵ κέρδος αὔτ΄ ἐγὼ λέγω· 

ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς 

ζῇ͵ πῶς ὅδ΄ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει; 

Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν  

παρ΄ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ΄ ἄν͵ εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς  

μητρὸς θανόντ΄ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν͵  

κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ΄ οὐκ ἀλγύνομαι. 

450 

 

 

 

 

455 

 

 

 

 

460 

 

 

 

 

465 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ... τὴν δίκην δώσειν·  

Μονάδες 30 

2. Τι γνωρίζετε για το σατυρικό δράμα; 

Μονάδες 10 

 

3. ὑπερδραμεῖν, δώσειν, θανουμένη, τυχεῖν, ἤλγουν: Να γράψετε δύο ομόρριζες 

λέξεις, απλές ή σύνθετες, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για κα-

θεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. 

                                                                                                      Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 166ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 450-468 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

 

ΑΝ. Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε͵  

οὐδ΄ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη 

τοιούσδ΄ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους, 

οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ 

κηρύγμαθ΄ ὥστ΄ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν  

νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ΄ ὑπερδραμεῖν. 

Οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές͵ ἀλλ΄ ἀεί ποτε  

ζῇ ταῦτα͵ κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ΄φάνη.  

Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον͵ ἀνδρὸς οὐδενὸς 

φρόνημα δείσασ΄͵ ἐν θεοῖσι τὴν δίκην  

δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ΄ οὔ;  

κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου 

πρόσθεν θανοῦμαι͵ κέρδος αὔτ΄ ἐγὼ λέγω· 

ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς 

ζῇ͵ πῶς ὅδ΄ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει; 

Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν  

παρ΄ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ΄ ἄν͵ εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς  

μητρὸς θανόντ΄ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν͵  

κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ΄ οὐκ ἀλγύνομαι.  

450 

 

 

 

 

455 

 

 

 

 

460 

 

 

 

 

465 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ... τὴν δίκην δώσειν·  

Μονάδες 30 

2. Τι γνωρίζετε για την κωμωδία; 

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 

Α΄ΣΗΛΗ Β΄ ΣΗΛΗ Γ΄ ΣΗΛΗ 

όνομα κατάληξη παράγωγο επίθετο 

θεός -εῖος  
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δίκη -αιος  

νόμος -ιμος  

ἀνήρ -ικός  

χρόνος -ιος  

  Μονάδες 5 

 

β) ξύνοικος, ἄγραπτα, ὐπερδραμεῖν, προὐκήρυξας, κατθανών: Να αναλύσετε 

τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους. 

                                                                                                                     Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 167ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 450-468 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΑΝ. Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε͵  

οὐδ΄ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη 

τοιούσδ΄ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους, 

οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ 

κηρύγμαθ΄ ὥστ΄ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν  

νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ΄ ὑπερδραμεῖν. 

Οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές͵ ἀλλ΄ ἀεί ποτε  

ζῇ ταῦτα͵ κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ΄φάνη.  

Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον͵ ἀνδρὸς οὐδενὸς 

φρόνημα δείσασ΄͵ ἐν θεοῖσι τὴν δίκην  

δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ΄ οὔ;  

κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου 

πρόσθεν θανοῦμαι͵ κέρδος αὔτ΄ ἐγὼ λέγω· 

ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς 

ζῇ͵ πῶς ὅδ΄ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει; 

Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν  

παρ΄ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ΄ ἄν͵ εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς  

μητρὸς θανόντ΄ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν͵  

κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ΄ οὐκ ἀλγύνομαι.  

450 

 

 

 

 

455 

 

 

 

 

460 

 

 

 

 

465 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ... τὴν δίκην δώσειν·  

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 κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄ στήλη 

(δύο στοιχεία της Β΄ στήλης περισσεύουν). 

 

             Α΄  ΣΗΛΗ      Β΄  ΣΗΛΗ 



2 

 

1. ὑπερτρέχω α) νεκρός 

2. ἔξοιδα  β) λυπούμαι, πονώ   

3. νέκυς γ) μοίρα 

4. ἀλγύνομαι δ) ξέρω καλά 

5. μόρος ε) ξεπερνώ 

 στ) άθαφτος 

 ζ) ξεχωρίζω 

                                                                                                        Μονάδες 5 

 

β) νόμους, κηρύγματα, φρόνημα, δίκην, ἄλγος: Να γράψετε για καθεμία από 

τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής. 

Μονάδες 5 

    

 

 



ΘΕΜΑ 168ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 450-468 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

 

ΑΝ. Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε͵  

οὐδ΄ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη 

τοιούσδ΄ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους, 

οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ 

κηρύγμαθ΄ ὥστ΄ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν  

νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ΄ ὑπερδραμεῖν. 

Οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές͵ ἀλλ΄ ἀεί ποτε  

ζῇ ταῦτα͵ κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ΄φάνη.  

Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον͵ ἀνδρὸς οὐδενὸς 

φρόνημα δείσασ΄͵ ἐν θεοῖσι τὴν δίκην  

δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ΄ οὔ;  

κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου 

πρόσθεν θανοῦμαι͵ κέρδος αὔτ΄ ἐγὼ λέγω· 

ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς 

ζῇ͵ πῶς ὅδ΄ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει; 

Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν  

παρ΄ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ΄ ἄν͵ εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς  

μητρὸς θανόντ΄ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν͵  

κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ΄ οὐκ ἀλγύνομαι.  

450 

 

 

 

 

455 

 

 

 

 

460 

 

 

 

 

465 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ... τὴν δίκην δώσειν·  

Μονάδες 30 

 

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

ριγράψετε τα στάδια διαμόρφωσής του.  

Μονάδες 10 

 

3. δύναμαι, οἴομαι, οἶδα, λέγω, δέδοικα: Να γράψετε για καθένα από τα παρα-

πάνω ρήματα του κειμένου ένα συνώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας.  

                                                                                                     Μονάδες 10 



1 

 

ΘΕΜΑ 169ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 450-468 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

 

ΑΝ. Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε͵  

οὐδ΄ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη 

τοιούσδ΄ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους, 

οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ 

κηρύγμαθ΄ ὥστ΄ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν  

νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ΄ ὑπερδραμεῖν. 

Οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές͵ ἀλλ΄ ἀεί ποτε  

ζῇ ταῦτα͵ κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ΄φάνη.  

Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον͵ ἀνδρὸς οὐδενὸς 

φρόνημα δείσασ΄͵ ἐν θεοῖσι τὴν δίκην  

δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ΄ οὔ;  

κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου 

πρόσθεν θανοῦμαι͵ κέρδος αὔτ΄ ἐγὼ λέγω· 

ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς 

ζῇ͵ πῶς ὅδ΄ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει; 

Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν  

παρ΄ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ΄ ἄν͵ εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς  

μητρὸς θανόντ΄ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν͵  

κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ΄ οὐκ ἀλγύνομαι.  

450 

 

 

 

 

455 

 

 

 

 

460 

 

 

 

 

465 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ... τὴν δίκην δώσειν·  

Μονάδες 30 

 

2. Να παρουσιάσετε τις γνωστές απόψεις για τη σημασία της λέξης 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 καθεμία από τις 

λέξεις της Α΄ στήλης. 

 

Α΄ ΣΗΛΗ Β΄ ΣΗΛΗ Γ΄ ΣΗΛΗ 

Λέξεις Ουσιαστικά Επίθετα 
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ὥρισεν   

δώσειν   

δύνασθαι   

θανοῦμαι   

τυχεῖν   

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 170ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 450-468 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ   

 

ΑΝ. Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε͵  

οὐδ΄ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη 

τοιούσδ΄ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους, 

οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ 

κηρύγμαθ΄ ὥστ΄ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν  

νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ΄ ὑπερδραμεῖν. 

Οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές͵ ἀλλ΄ ἀεί ποτε  

ζῇ ταῦτα͵ κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ΄φάνη.  

Τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον͵ ἀνδρὸς οὐδενὸς 

φρόνημα δείσασ΄͵ ἐν θεοῖσι τὴν δίκην  

δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ΄ οὔ;  

κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου 

πρόσθεν θανοῦμαι͵ κέρδος αὔτ΄ ἐγὼ λέγω· 

ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς 

ζῇ͵ πῶς ὅδ΄ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει; 

Οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν  

παρ΄ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ΄ ἄν͵ εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς  

μητρὸς θανόντ΄ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν͵  

κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ΄ οὐκ ἀλγύνομαι.  

450 

 

 

 

 

455 

 

 

 

 

460 

 

 

 

 

465 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ... τὴν δίκην δώσειν·  

Μονάδες 30 

 

2. Τι προσωποποιούσε ο θεός Διόνυσος και ποιες σχετικές αντιλήψεις είχαν οι 

λατρευτές 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 

κηρύξας               -μα  



2 

 

οἶδεν         -ις  

θανοῦμαι         -ος  

φέρει         -ά  

τυχεῖν -η  

                                                                                                Μονάδες 5 

             

β) προορισμός, τροχός, δεινός, ενδοτικός, ανεκτικός: Να συνδέσετε τις πα-

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

οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  

                                                                                                      Μονάδες 5 

 


