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Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 73-74.2 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, 

τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ 

τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου 

ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος 

χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει προύχων· αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο 

βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. 

Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος 

τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ 

σφᾶς διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, 

ὅπως μὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ 

ἐμπόρων κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος 

ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 110ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ … ὑπομένουσαι 

τὸν θόρυβον.» 

Μονάδες 30 

 

2.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

 

Ο Θουκυδίδης 

α.  ανήκε στην πολιτική παράταξη των δηµοκρατικών. 

β.  περιέγραψε τον λοιµό µε βάση και την προσωπική του εµπειρία. 

γ.  µε την εξορία του από την Αθήνα στερήθηκε πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε 

την πολιτική ζωή της πόλης. 

δ.  θεωρεί ότι η ανάδειξη της Αθήνας σε ηγεµονική δύναµη οδήγησε στον πόλεµο.  

ε.  καταγράφει τον Πελοποννησιακό πόλεµο από την αρχή ώς το τέλος του. 

Μονάδες 10 

 

3.  Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μία περίοδο 

λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με 

διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: παρακαλοῦντες, 

δῆμος, ἀγορᾶς, χρήματα, διαφθαρῆναι. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε 

οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο). 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 130ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ … ὑπομένουσαι 

τὸν θόρυβον.» 

Μονάδες 30 

 

2.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

 

α.  Ο  Θουκυδίδης συνδεόταν οικογενειακά με την πολιτική παράταξη των δημο-

κρατικών. 

β.  Η τάση για γενίκευση αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της σκέψης και της 

μεθόδου του Θουκυδίδη. 

γ.  Για την ανεύρεση της αλήθειας ο Θουκυδίδης στηρίχτηκε μόνον στην αυτοψία. 

δ.  Οι δημηγορίες είναι λόγοι πολιτικών και στρατιωτικών κατά την προετοιμασία 

του πολέμου ή κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων. 

ε.  Το έργο του Θουκυδίδη διαιρείται σε οκτώ βιβλία. 

Μονάδες 10 

 

3.  Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για 

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: επίκληση, διάλειμμα, 

ανίσχυρος, λήψη, εμπρησμός. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 150ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ … ὑπομένουσαι 

τὸν θόρυβον.» 

Μονάδες 30 

 

2.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

 

Ο Θουκυδίδης 

α.  είχε εξοικειωθεί με τη μέθοδο και την έκφραση των μεγάλων σοφιστών. 

β.  πίστευε στη μεγάλη αξία του Περικλή και στην ορθότητα των βασικών αρχών 

του πολεμικού του σχεδιασμού. 

γ.  ακολούθησε   τον   τρόπο   χρονολογικής   έκθεσης   των   γεγονότων   που 

χρησιμοποίησε ο Γοργίας. 
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δ.  ολοκλήρωσε την Ιστορία του με την καταγραφή των γεγονότων της Σικελικής 

εκστρατείας. 

ε.  έγραψε στη λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π.Χ. 

Μονάδες 10 

 

3.  Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για 

καθεμία από   τις  παρακάτω  λέξεις  της  Νέας  Ελληνικής:  ελλιπής,  ακαταμά-

χητος, πληθωρισμός, εφόδια, έγκαυμα. 

Μονάδες 10 

 

 

 
 
ΘΕΜΑ 170ο 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ … ὑπομένουσαι 

τὸν θόρυβον.» 

Μονάδες 30 

 

2.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

 

Ο Θουκυδίδης 

α.  πίστευε στη μεγάλη αξία του Περικλή, αλλά δεν συμφωνούσε με τις βασικές 

αρχές του πολεμικού του σχεδιασμού. 

β.  υποστήριζε ότι η επέμβαση των θεών μπορεί να επηρεάσει τις ιστορικές εξελίξεις. 

γ.  προβάλλει την πλεονεξία και τη φιλοτιμία ως βασικά κίνητρα για τον πόλεμο.  

δ.  εξιστορεί τα γεγονότα του πολέμου κατά χρονολογική σειρά. 

ε.  διαιρεί ο ίδιος την Ιστορία του σε οκτώ βιβλία. 

Μονάδες 10 

 

3. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για 

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: Γενομένης, τροπῆς, 

κρατήσειεν, ἐπελθών, διαφθείρειεν. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 190ο 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ … ὑπομένουσαι 

τὸν θόρυβον.» 

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 Β 

1.  Ο Θουκυδίδης πίστευε ότι η τύχη 

είναι 

α. απρόβλεπτες συγκυρίες. 

β. υπερφυσική δύναμη. 

2.  Η  οικογενειακή  παράδοση  του 

Θουκυδίδη συνδεόταν 

α. με τους αριστοκρατικούς. 

β. με τους δημοκρατικούς. 

3.  Για τον Θουκυδίδη η μόνη αξία 

στην οποία μπορεί να στηριχτεί  

ο άνθρωπος είναι 

α. η ηθική. 

β. η λογική. 

4.  Ο  Θουκυδίδης  ακολούθησε  τον 

τρόπο χρονολογικής σύνθεσης 

α. του Θαλή του Μιλήσιου. 

β. του Ελλάνικου του Μυτιληναίου. 

5.  Η ορθότητα της  άποψης του 

Περικλή για αυτοκυριαρχία πολιτικών 

και πολιτών αποδεικνύεται 

α. στην εκστρατεία στη Σικελία. 

β. στη ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς. 

Μονάδες 10 

 

3.  Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μία περίοδο 

λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με 

διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: δῆμος, κρατή-

σειεν, ἀγορᾶς, ξυνοικίας, χρήματα. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε 

οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο). 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 210ο 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ … ὑπομένουσαι 

τὸν θόρυβον.» 

Μονάδες 30 

2.  Να καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β ώστε να 

συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. 

 

Α Β 

1.  Ο   πολεμικός   σχεδιασμός   του 

Περικλή περιλαμβάνει 

α.  άμυνα  στη  θάλασσα,  επίθεση  στην 

ξηρά. 

β.  άμυνα στην ξηρά, επίθεση στη 

θάλασσα. 

2.  Το ιστορικό έργο του Θουκυδίδη α. ολοκληρώθηκε. 

β. έμεινε ημιτελές. 

3.  Κατά τον Θουκυδίδη η βαθύτερη 

αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου 

ήταν 

α.  η  ανάπτυξη, οικονομική και 

στρατιωτική, της αθηναϊκής δύναμης. 

β. η ανάπτυξη,  οικονομική και 

στρατιωτική, της σπαρτιατικής δύναμης. 

4. Κατά τον Θουκυδίδη η τύχη είναι α. υπερφυσική δύναμη. 

β. εξελίξεις που δεν μπορεί να τις προ-

βλέψει ο άνθρωπος. 

5.  Βασικό χαρακτηριστικό της 

σκέψης και της μεθόδου του 

Θουκυδίδη αποτελεί 

α. η τάση για γενίκευση. 

β. η τάση για απλούστευση. 

Μονάδες 10 

 

 

 

3.  Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μία περίοδο 

λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με 

διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: παρακαλοῦντες, 

δῆμος, κρατήσειεν, ἀγορᾶς, ξυνοικίας. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε 

οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο). 

Μονάδες 10 
 


