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Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.1-81.3 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ 

τὴν γῆν· καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες 

ὀφθῶσιν, ἀποκομίζονται.  

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων 

οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, 

καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους 

ἔπεισαν ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς 

πεντήκοντα ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον.  

Oἱ 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. 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 115ο  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς 

νυκτὸς … εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον·» 

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.  Η εποχή που ο Θουκυδίδης 

συγγράφει το έργο του είναι 

α. κατά τους Μηδικούς πολέμους. 

β. κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. 

2.  Ο Θουκυδίδης για τα γεγονό-

τα της εποχής του Πελοπον-

νησιακού πολέμου συμπεριέ- 

λαβε πληροφορίες 

α. για όσα γεγονότα είχε προσωπική γνώση. 

β. για ό,τι νόμιζε ο ίδιος σωστό. 

3.  Οι δημηγορίες στο έργο του 

Θουκυδίδη 

α. βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τα μεγάλα 

γεγονότα του πολέμου. 
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β. βρίσκονται σε αντιστοιχία μεταξύ τους με το 

σχήμα θέση - αντίθεση. 

4. Στις δημηγορίες (παρουσία- 

ση των απόψεων, δομή, επιχει- 

ρηματολογία) 

α. φαίνεται και η ικανότητα του ιστορικού να 

αναλύει τα γεγονότα και το βάθος της σκέψης 

του. 

β. αναδεικνύονται οι συγκλίσεις των πολιτικών 

και στρατιωτικών θέσεων των ομιλητών. 

5.  Στην προσπάθεια του Θουκυ-

δίδη για χρονολογική ακρίβεια 

στην έκθεση  των γεγονότων 

α. βοηθούσε το γεγονός ότι οι ελληνικές πόλεις- 

κράτη είχαν ενιαίο χρονολογικό σύστημα. 

β. οι δυσκολίες ήταν μεγάλες. 

Μονάδες 10 

 

3.  διένεξη, κάτοπτρο, οδηγός, χρήματα, άγνοια: Για καθεμία από τις λέξεις 

της Νέας Ελληνικής που σας δίνονται, να γράψετε μια ετυμολογικά συγγενή 

λέξη από το κείμενο. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 116ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

κατέγνωσαν πάντων θάνατον.» 

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 ως προς 

τον τρόπο χρονολογικής 

έκθεσης των γεγονότων 

α. δεν ακολουθεί τον τρόπο χρονολογικής έκθεσης 

των γεγονότων που χρησιμοποίησε ο Ελλάνικος ο 

Μυτιληναίος. 

β. εξιστορεί τα γεγονότα κατά χρονολογική σειρά. 

γ. εξιστορεί τα γεγονότα κατά θεματικές ενότητες. 

2.  Ο  Θουκυδίδης διακόπτει                  

την εξιστόρηση των γεγονό-

α. το έτος 404 π.Χ. 



 

 Διονυσία Καρβελά 

3 

των του Πελοποννησιακού 

πολέμου 

β. το έτος 409 π.Χ. 

γ. το έτος 411 π.Χ. 

3.  Η γλώσσα του Θουκυδί-

δη είναι 

α. η λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π.Χ. 

β. η λεγόμενη «νέα αττική». 

γ. η λεγόμενη «απλοποιημένη αττική». 

4.  Χαρακτηριστική γλωσσι-

κή ιδιομορφία του Θουκυ-

δίδη είναι 

α. η χρήση του τύπου της πρόθεσης εἰς αντί ἐς. 

β. η χρήση του τύπου της πρόθεσης ξύν αντί σύν. 

γ. το αρχαϊκότερο σύμπλεγμα ττ αντί σσ. 

5.  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. 

 
Μονάδες 10 

 

3.  Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμο-

λογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β 

περισσεύουν. 

 

Α Β 

1.  ὑπερενεγκόντες 

2.  λαβόντες 

3.  ἀπέκτεινον 

4.  ἐσβῆναι 

5.  ἀνηλοῦντο 

α. παραλήπτης 

β. εισβολή 

γ. βήμα 

δ. διένεξη 

ε. καταναλωτής  

ζ. απόκτημα 

η. μητροκτόνος 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 135ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς 

νυκτὸς … εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον·» 

Μονάδες 30 
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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.  Κατά τον Θουκυδίδη, η βαθύτερη 

αιτία  του Πελοποννησιακού πολέ- 

μου ήταν 

α.   η   στρατιωτική   και   οικονομική 

ανάπτυξη της Αθήνας. 

β.   η   στρατιωτική   και   οικονομική 

ανάπτυξη της Σπάρτης. 

2.  Η επικέντρωση του ενδιαφέροντος 

του Θουκυδίδη γίνεται 

α. στη στρατιωτική ιστορία. 

β. στην πολιτική ιστορία. 

3.  Ο   πατέρας   του   Θουκυδίδη   είχε 

οικογενειακούς δεσμούς 

α. με τον βασιλιά της Θράκης. 

β. με τον βασιλιά της Μακεδονίας. 

4.Η εξιστόρηση των γεγονότων του Πε- 

λοποννησιακού πολέμου από τον Θου-

κυδίδη σταματά 

α. τo 411 π.Χ. 

β. το 413 π.Χ. 

5.  Ο Θουκυδίδης θαυμάστηκε σε όλες τις 

εποχές 

α. για την αμεροληψία του. 

β. για την καθαρότητα των νοημάτων. 

Μονάδες 10 

 

3.  συγκομιδή, αγωγή, διάπλους, όραση, κατανάλωση: Για καθεμία από τις 

λέξεις της Νέας Ελληνικής που σας δίνονται, να γράψετε μια ετυμολογικά συγγε-

νή λέξη από το κείμενο. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 136ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

κατέγνωσαν πάντων θάνατον.» 

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.  Μία από τις βασικές προϋποθέσεις α. η κυριαρχία στη στεριά. 
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για τη συγκρότηση ενός ισχυρού στρα-

τιωτικά κράτους κατά τον Θουκυδίδη 

ήταν 

β. η κυριαρχία στη θάλασσα. 

2.  Είναι βέβαιο ότι ο Θουκυδίδης α. έζησε έως το τέλος του πολέμου. 

β. πέθανε πριν το τέλος του πολέμου. 

3. Η προσπάθεια του Θουκυδίδη για 

κριτική απόδειξη των θέσεών του θυμί-

ζει έντονα 

α. την επιχειρηματολογία των σοφιστών. 

β. την επιχειρηματολογία των ρητόρων. 

4.  Οι  Αθηναίοι εξόρισαν τον 

Θουκυδίδη, διότι 

α. δεν μπόρεσε να σώσει την Αμφίπολη. 

β.    ακολούθησε    τον    Αγησίλαο    σε 

στρατιωτικές επιχειρήσεις. 

5.  Δεν είναι ορθό να χαρακτηρίζουμε 

τον Θουκυδίδη 

α. ρεαλιστή. 

β. απαισιόδοξο. 

Μονάδες 10 

 

3.  Να γράψετε ένα απλό ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, για καθεμία 

από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἤγαγον, περιπλεῦσαι, ἐσβῆναι, 

κατέγνωσαν, ἑώρων. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 155ο 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς 

νυκτὸς … εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον·» 

Μονάδες 30 

 

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

 

Ο Θουκυδίδης 

α.  αποδοκίμαζε τον πολεμικό σχεδιασμό του Περικλή. 

β.  το 424 π.Χ. ως στρατηγός κατάφερε να σώσει την Αμφίπολη από την επίθεση 

των Σπαρτιατών. 

γ.  χρησιμοποιεί λογικές μεθόδους, όπως τα εἰκότα, τα σημεῖα και τα τεκμήρια. 

δ.  θεωρεί ότι η λογική και η τύχη αποτελούν αξίες στις οποίες μπορεί να στηριχτεί 

ο άνθρωπος. 

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

Μονάδες 10 

 



 

 Διονυσία Καρβελά 

6 

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

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: ναυτικός, σύλληψη, 

εξωτερικός, εκπλήρωση, πιθανότητα. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 156ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

κατέγνωσαν πάντων θάνατον.» 

Μονάδες 30 

 

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

 

Ο Θουκυδίδης 

α. δεν κατάφερε να σώσει την Αμφίπολη από την επίθεση των Κορινθίων και γι’ αυτό 

εξορίστηκε. 

β.  στη διάρκεια της εξορίας του επισκέπτεται τους χώρους των συγκρούσεων, για 

να συγκεντρώσει πληροφορίες για την ιστορική του έρευνα. 

γ.  αναγνωρίζει ότι, όταν ξεσπούσε ο πόλεμος, οι αντίπαλοι βρίσκονταν στο ύψιστο 

σημείο της ακμής τους. 

δ.  καταγράφει  τα  γεγονότα  τόσο  κατά  θεματικές  ενότητες  όσο  και  κατά χρονο-

λογική σειρά. 

ε.  χρησιμοποιεί σύνθετα ρήματα και αντιθέσεις. 

Μονάδες 10 

 

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

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἤγαγον,  ἐπλήρωσαν, ἐσβῆναι, 

ἐλθόντες, ἑώρων. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 175ο 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς 

νυκτὸς … εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον·» 

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 ως προς τον τρόπο 

χρονολογικής έκθεσης των γεγονότων 

α. δεν ακολουθεί τον τρόπο χρονολογικής 

έκθεσης των γεγονότων που χρησιμο-

ποίησε ο Ελλάνικος ο Μυτιληναίος. 

β. εξιστορεί   τα   γεγονότα  κατά 

χρονολογική σειρά. 

γ. εξιστορεί τα γεγονότα κατά θεματικές 

ενότητες. 

2.  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. 

3. Η γλώσσα του Θουκυδίδη είναι α. η λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου 

αι. π.Χ. 

β. η λεγόμενη «νέα αττική». 

γ. η λεγόμενη «απλοποιημένηαττική». 

4.Χαρακτηριστική γλωσσική ιδιο- 

μορφία του Θουκυδίδη είναι 

α. η χρήση του τύπου της πρόθεσης εἰς 

αντί ἐς. 

β. η χρήση του τύπου της πρόθεσης ξύν 

αντί σύν. 

γ. το αρχαϊκότερο σύμπλεγμα ττ αντί σσ. 

5.  Ο Θουκυδίδης στο κείμενό του α.  δεν  κάνει  χρήση  σχημάτων  λόγου 

(πάρισον, ομοιοτέλευτον). 

β.  αποφεύγει  τη συνεχή χρήση 

αντιθέσεων. 

γ.  κάνει χρήση  ετερόπτωτων προσδιο-

ρισμών       και       περίπλοκης σύνταξης. 

Μονάδες 10 
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3.  Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για 

καθεμία από  τις  παρακάτω  λέξεις  της  Νέας  Ελληνικής:  ανευθυνότητα,  

γεωπόνος, ευαίσθητος, πρόσληψη, στρατηγός. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 176ο 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

κατέγνωσαν πάντων θάνατον.» 

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.  Η εποχή που ο Θουκυδίδης 

συγγράφει το έργο του είναι 

α. κατά τους Μηδικούς πολέμους. 

β. κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. 

2.  Ο Θουκυδίδης για τα γεγο- 

νότα της εποχής του Πελοπον-

νησιακού πολέμου συμπεριέλα-

βε πληροφορίες 

α. για όσα γεγονότα είχε προσωπική γνώση. 

β. για ό,τι νόμιζε ο ίδιος σωστό. 

3.  Οι δημηγορίες στο έργο του 

Θουκυδίδη 

α. βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τα μεγάλα 

γεγονότα του πολέμου. 

β. βρίσκονται σε αντιστοιχία μεταξύ τους με το 

σχήμα θέση - αντίθεση. 

4.  Στις δημηγορίες (παρουσία-

ση των απόψεων, δομή, επιχειρη-

ματολογία) 

α. φαίνεται και η ικανότητα του ιστορικού να 

αναλύει τα γεγονότα και το βάθος της σκέψης 

του. 

β. αναδεικνύονται οι συγκλίσεις των πολιτικών 

και στρατιωτικών θέσεων των ομιλητών. 

5.  Στην  προσπάθεια του Θου-

κυδίδη για χρονολογική ακρί-

βεια στην έκθεση  των γεγονότων 

α. οι δυσκολίες ήταν μεγάλες. 

β. βοηθούσε το γεγονός ότι οι ελληνικές πόλεις- 

κράτη είχαν ενιαίο χρονολογικό σύστημα. 

Μονάδες 10 
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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. ανάβαση α. περιεκομίζοντο 

2. ανάκτηση β. λάβοιεν 

3. συγκομιδή γ. ἀπέκτεινον 

4. άγνωστος δ. ἐσβῆναι 

5. συλλογισμός ε. κατέγνωσαν 

6. ζιζανιοκτόνο  

7. σύλληψη  

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 195ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς 

νυκτὸς … εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον·» 

Μονάδες 30 

 

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

 

Ο Θουκυδίδης 

α.  δεν κατάφερε να σώσει την Αμφίπολη από την επίθεση των Κορινθίων και γι’ 

αυτό εξορίστηκε. 

β.  στη διάρκεια της εξορίας του επισκέπτεται τους χώρους των συγκρούσεων, για 

να συγκεντρώσει πληροφορίες για την ιστορική του έρευνα. 

γ.  αναγνωρίζει ότι, όταν ξεσπούσε ο πόλεμος, οι αντίπαλοι βρίσκονταν στο ύψιστο 

σημείο της ακμής τους. 

δ.  καταγράφει  τα  γεγονότα  τόσο  κατά  θεματικές  ενότητες  όσο  και  κατά χρονο-

λογική σειρά. 

ε.  χρησιμοποιεί σύνθετα ρήματα και αντιθέσεις. 

Μονάδες 10 
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3.  Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: ἐκομίζοντο, προσπλεούσας, 

ἤγαγον, ἀπέκτεινον, ἐσβῆναι. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 196ο 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

κατέγνωσαν πάντων θάνατον.» 

Μονάδες 30 

 

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

 

Ο Θουκυδίδης 

α. αποδοκίμαζε τον πολεμικό σχεδιασμό του Περικλή. 

β.  το 424 π.Χ. ως στρατηγός κατάφερε να σώσει την Αμφίπολη από την επίθεση 

των Σπαρτιατών. 

γ.  χρησιμοποιεί λογικές μεθόδους, όπως τα εἰκότα, τα σημεῖα και τα τεκμήρια. 

δ.  θεωρεί ότι η λογική και η τύχη αποτελούν αξίες στις οποίες μπορεί να στηριχτεί 

ο άνθρωπος. 

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

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 Β 

1.  περιπλέοντες 

2.  ὀφθῶσιν 

3.  ἤγαγον 

4.  λάβοιεν 

5.  ἀπέκτεινον 

α. οφθαλμίατρος 

β. πλωτός 

γ. παράλειψη δ. φθορά 

ε. απαγωγή ζ. περίληψη 

η. πατροκτόνος 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 215ο 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Oἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς 

νυκτὸς … εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον·» 

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.  Μία από τις βασικές προϋποθέσεις 

για τη συγκρότηση ενός ισχυρού στρα-

τιωτικά κράτους κατά τον Θουκυδί- 

δη ήταν 

α. η κυριαρχία στη στεριά. 

β. η κυριαρχία στη θάλασσα. 

2.  Είναι βέβαιο ότι ο Θουκυδίδης α. έζησε έως το τέλος του πολέμου. 

β. πέθανε πριν το τέλος του πολέμου. 

3.  Η προσπάθεια του Θουκυδίδη για 

κριτική απόδειξη των θέσεών του θυμί-

ζει έντονα 

α. την επιχειρηματολογία των σοφιστών. 

β. την επιχειρηματολογία των ρητόρων. 

4.  Οι  Αθηναίοι  εξόρισαν τον 

Θουκυδίδη, διότι 

α. δεν μπόρεσε να σώσει την Αμφίπολη. 

β.  ακολούθησε τον Αγησίλαο  σε 

στρατιωτικές επιχειρήσεις. 

5.  Δεν είναι ορθό να χαρακτηρίζουμε 

τον Θουκυδίδη 

α. ρεαλιστή. 

β. απαισιόδοξο. 

Μονάδες 10 

 

3.  Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: ἐκομίζοντο, ὀφθῶσιν, ἤγαγον, 

κατέγνωσαν, ἀπήγχοντο. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 216ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

κατέγνωσαν πάντων θάνατον.» 

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.  Κατά τον Θουκυδίδη, η βαθύτερη 

αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου 

ήταν 

α.   η   στρατιωτική   και   οικονομική 

ανάπτυξη της Αθήνας. 

β.   η   στρατιωτική   και   οικονομική 

ανάπτυξη της Σπάρτης. 

2.  Η επικέντρωση του ενδιαφέροντος 

του Θουκυδίδη γίνεται 

α. στη στρατιωτική ιστορία. 

β. στην πολιτική ιστορία. 

3.  Ο πατέρας του Θουκυδίδη είχε 

οικογενειακούς δεσμούς 

α. με τον βασιλιά της Θράκης. 

β. με τον βασιλιά της Μακεδονίας. 

4.  Η εξιστόρηση των γεγονότων του 

Πελοποννησιακού πολέμου από τον 

Θουκυδίδη σταματά 

α. τo 411 π.Χ. 

β. το 413 π.Χ. 

5.  Ο Θουκυδίδης θαυμάστηκε σε όλες  

τις εποχές 

α. για την αμεροληψία του. 

β. για την καθαρότητα των νοημάτων. 

Μονάδες 10 

 

3.  Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: προσπλεούσας, λάβοιεν, 

ἔπεισαν, ἐσβῆναι, ἱκετῶν. 

Μονάδες 10 

 


