Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.3-81.5
ΚΕΙΜΕΝΟ
Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον
αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι
ἐδύναντο ἀνηλοῦντο.
Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε,
Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν
ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα,
καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·
πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου, καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιούτῳ γίγνεσθαι, οὐδὲν ὅτι οὐ
ξυνέβη καὶ ἔτι περαιτέρω. Καὶ γὰρ πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινε καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν
ἀπεσπῶντο καὶ πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο, οἱ δέ τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ
Διονύσου τῷ ἱερῷ ἀπέθανον.

ΘΕΜΑ 117ο

1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν …
ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·»
Μονάδες 30
2. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα
με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.
Α
Β
1. Ο Θουκυδίδης στο κείμενό του

α. δεν κάνει χρήση σχημάτων λόγου
(πάρισον, ομοιοτέλευτον).
β. αποφεύγει τη συνεχή χρήση
αντιθέσεων.
γ. κάνει χρήση ετερόπτωτων προσδιορισμών και περίπλοκης σύνταξης.

2. Χαρακτηριστικά του υψηλού
λογοτεχνικού ύφους του Θουκυδίδη
δεν είναι

α. οι μακρές περίοδοι λόγου.
β. οι σύντομες περίοδοι λόγου.
γ. τα εντυπωσιακά ρητορικά σχήματα.
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3. Ο Θουκυδίδης θαυμάστηκε σε
α. για την αμεροληψία του στην έκθεση
όλες τις εποχές από τους αναγνώστες των γεγονότων.
και τους μελετητές του
β. για το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα.
γ. για τη λογοτεχνική πλαισίωση της
ιστορίας.
4. Ο Θουκυδίδης διακόπτει την
εξιστόρηση των γεγονότων του
Πελοποννησιακού πολέμου

α. το έτος 404 π.Χ.
β. το έτος 409 π.Χ.
γ. το έτος 411 π.Χ.

5. Η εποχή που ο Θουκυδίδης συγγρά- α. κατά τους Μηδικούς πολέμους.
φει το έργο του είναι
β. κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο.
γ. μετά τη μάχη στα Λεύκτρα.
Μονάδες 10
3. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις
παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: άγχος, άφιξη, κατάσταση, γονιός,
απόσπαση.
Μονάδες 10
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ΘΕΜΑ 137ο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν …
ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·»
Μονάδες 30
2. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης
Β ώστε να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Τρεις φράσεις της στήλης Β περισσεύουν.
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Α

Β

1. Βαθύτερη αιτία του Πελοποννησιαα. η πλεονεξία και η φιλοτιμία των
κού πολέμου είναι κατά τον Θουκυδίδη δημαγωγών.
2. Το πρότυπο του ηγέτη που ενσαρ- β. η οικονομική και στρατιωτική ανάκώνει ο Περικλής χαρακτηρίζεται μεταξύ πτυξη της Αθήνας.
άλλων
γ. από πολιτική οξυδέρκεια και πολιτικό
3. Ο υπεύθυνος πολίτης χαρακτηρίζεται θάρρος.
και
δ. η δύναμη.
4. Η μόνη αξία στην οποία μπορεί να ε. η λογική.
στηριχθεί ο άνθρωπος είναι κατά τον ζ. από τη χρήση της σύνεσης και της
Θουκυδίδη
λογικής.
5. Το ιστορικό έργο του Θουκυδίδη χαρα- η. από αμεροληψία στην έκθεση των
κτηρίζεται
γεγονότων.
θ. από την απλότητα του ύφους.
Μονάδες 10
3. Να γράψετε μία σύνθετη ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, για καθεμία
από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: γιγνόμενα, ναυσί, αἰτίαν, δῆμον, λαβόντων.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 157ο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν …
ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·»
Μονάδες 30
2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):
Ο Θουκυδίδης
α. επικεντρώνεται στην πολιτική ιστορία.
β. θεωρεί ότι ο Αγησίλαος αποτελεί το πρότυπο του πολιτικού ηγέτη.
γ. θεωρεί ότι ακόμη και μέσα στον εμφύλιο πόλεμο ο υπεύθυνος πολίτης μπορεί
να δείξει μετριοπάθεια και ανώτερο ήθος.
δ. καταγράφει στο έργο του μόνο τα γεγονότα για τα οποία είχε προσωπική γνώση
και για τα οποία είχε κάνει επίπονη έρευνα.
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ε. ακολούθησε τον τρόπο χρονολογικής έκθεσης των γεγονότων που χρησιμοποίησε ο Ελλάνικος ο Μυτιληναίος.
Μονάδες 10
3. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη
Β περισσεύουν.
Α
1.
2.
3.
4.
5.

Β
α. άχρηστος
β. θνησιμότητα
γ. δογματικός
δ. εφημερίδα
ε. εξημερώνω
ζ. δοκός
η. αιμοληψία

ἡμέρας
δοκοῦντας
χρημάτων
λαβόντων
ἀπέθανον

Μονάδες 10
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ΘΕΜΑ 177ο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν …
ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·»
Μονάδες 30
2. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα
με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.
Α
1. Για τον Θουκυδίδη το πρότυπο του
ηγέτη ενσαρκώνει

Β
α. ο Αλκιβιάδης.
β. ο Λύσανδρος.
γ. ο Περικλής.

2. Ο υπεύθυνος πολίτης χαρακτηρίζεται από

α. ενδιαφέρον για το συμφέρον της
πόλης.
β. ανώτερο ήθος και ανθρωπιά.
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γ. όλα τα παραπάνω.
3. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της
σκέψης και της μεθόδου του
Θουκυδίδη είναι

α. η εστίαση σε συγκεκριμένα
γεγονότα.
β. η τάση για γενίκευση.
γ. η έμφαση στις λεπτομέρειες.

4. Η συγγραφή του έργου του
Θουκυδίδη δεν χαρακτηρίζεται από

α. υποκειμενικότητα.
β. ειλικρίνεια.
γ. αμεροληψία.

5. Χαρακτηριστικό του ύφους του
Θουκυδίδη είναι η

α. η επιγραμματική διατύπωση.
β. η χρήση απλών ρημάτων.
γ. η τάση για απλούστευση.
Μονάδες 10

3. Να αντιστοιχίσετε καθεμία νεοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά
συγγενή της αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Α περισσεύουν.
Α

Β

1. ερώτηση

α. ἱκετῶν

2. επιμερισμός

β. ἑώρων

3. αφιέρωση

γ. διέφθειρον

4. άφθαρτος

δ. ἱερῷ

5. ικεσία

ε. ἡμέρας

5

6. αόρατος
7. εφημερίδα
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 197ο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν …
ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·»
Μονάδες 30
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2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):
Ο Θουκυδίδης
α. καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και έλαβε λαμπρή μόρφωση.
β. εξιστόρησε τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου μέχρι το 404 π.Χ.
γ. εντάσσει στο έργο του χρησμούς, φήμες, διαδόσεις, όπου δεν ήταν ο ίδιος
αυτόπτης μάρτυρας.
δ. θεωρεί ότι ο υπεύθυνος πολίτης διαθέτει μεταξύ άλλων μετριοπάθεια και
ανθρωπιά.
ε. διαιρεί το έτος σε θέρος (8 μήνες στρατιωτικών επιχειρήσεων) και χειμώνα (4
μήνες κατά τους οποίους τα αντίπαλα στρατεύματα αποσύρονται στις βάσεις τους).
Μονάδες 10
3. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε μία ομόρριζη
λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη: ἐπείσθησαν, ἑώρων, ἐδύναντο,
εἶναι, ἐκτείνοντο.
Μονάδες 10
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ΘΕΜΑ 217ο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν …
ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·»
Μονάδες 30
2. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης
Β ώστε να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της.
Α
1. Οι δημηγορίες ήταν λόγοι που
εκφωνήθηκαν

Β
α. κατά τη διάρκεια των πολεμικών
επιχειρήσεων.
β. μετά το τέλος των πολεμικών
επιχειρήσεων.

2. Στην εποχή του Θουκυδίδη οι α. είχαν κοινές ονομασίες για τους μήνες του
ελληνικές πόλεις-κράτη
σεληνιακού έτους.
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β. είχαν διαφορετικές ονομασίες για τους
μήνες του σεληνιακού έτους.
3. Η διαίρεση του έργου του
Θουκυδίδη σε 8 βιβλία

α. είναι μεταγενέστερη.

4. Κατά τον Θουκυδίδη οι θεοί

α. επεμβαίνουν στις ιστορικές εξελίξεις.

β. έγινε από τον ίδιο.
β. δεν επεμβαίνουν στις ιστορικές εξελίξεις.

5. Ο Θουκυδίδης θέτει ως χρονικό α. την εισβολή των Θηβαίων στις Πλαταιές.
σημείο έκρηξης του Πελοποννηβ. την επίθεση των Σπαρτιατών στις
σιακού πολέμου
επαρχίες της Αθήνας.
Μονάδες 10
3. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για
καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: όραμα, αναλώσιμος,
άφιξη, απροσδόκητος, βήμα.
Μονάδες 10

7
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