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Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72.2 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη 

καὶ ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ 

μιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι 

ἠνάγκασαν τὴν γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν 

πεπραγμένων διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας 

μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται.  

Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους 

ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα 

ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, 

καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. 

 

 

ΘΕΜΑ 103ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο  ... μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται.» 

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.  Η  πορεία  σκέψης  του  Θουκυδίδη 

είναι 

α. από το συγκεκριμένο στο γενικό. 

β. από το γενικό στο συγκεκριμένο. 

2.  Ο Θουκυδίδης διαιρεί το έτος α. σε θέρος (8 μήνες) και σε χειμώνα (4 

μήνες). 

β. σε θέρος (4 μήνες) και σε χειμώνα (8 

μήνες). 

3.  Για τον Θουκυδίδη τα βασικά 

κίνητρα για τον πόλεμο είναι 

α. η φιλαρχία και η αγάπη για την 

πατρίδα. 

β. η πλεονεξία και η φιλοτιμία. 

4. Χαρακτηριστικά του έργου του 

Θουκυδίδη είναι 

α. οι ετερόπτωτοι προσδιορισμοί και ο 

μακροπερίοδος λόγος. 

β. οι ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί και ο 

μικροπερίοδος λόγος. 
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5.  Ο Θουκυδίδης έλαβε σπουδαία 

μόρφωση με δασκάλους 

α. τον φιλόσοφο Αναξαγόρα και τον 

ρήτορα Αντιφώντα. 

β. τον φιλόσοφο Αναξίμανδρο και τον 

ρήτορα Αντισθένη. 

Μονάδες 10 

 

3.  Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: κλήση, ναυτικό, πομπή, πειθώ, σχέση. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 106ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Πέμπουσι δὲ … μαχόμενοι 

ἐνίκησαν.» 

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 στρατιω-

τικά κράτους   κατά τον Θουκυδίδη 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 
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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.  ξυγκαλέσαντες 

2.  εἶπον 

3.  ἡγεῖσθαι 

4.  ξυνέφερε 

5.  ἔπεισαν 

 

α. αφήγημα 

β. φορέας  

γ. άπιστος  

δ. επικός 

ε. σύγκλιση  

ζ. κλήση 

η. εποχή 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 123ο  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο  ... μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται.» 

Μονάδες 30 

 

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

 

α. Ο Θουκυδίδης πίστευε ότι η βαθύτερη αιτία του πολέμου ήταν η ανάπτυξη, 

οικονομική και στρατιωτική, της Σπάρτης. 

β.  Το πρότυπο του ηγέτη για τον ιστορικό το ενσαρκώνει ο Περικλής. 

γ.  Η  εξιστόρηση  των  γεγονότων  από  τον  Θουκυδίδη  γίνεται  κατά  θεματικές 

ενότητες. 

δ.  Στο 1ο  βιβλίο της Ιστορίας του ο Θουκυδίδης εκθέτει μεταξύ άλλων και την 

ιστορική του μέθοδο. 

ε.  Είναι βέβαιο ότι ορισμένα τμήματα της Ιστορίας του Θουκυδίδη έχουν γραφεί 

μετά το 404 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: υποδοχή, καθηγητής, 

αναφορά, ανάληψη, επίθεση. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 126ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Πέμπουσι δὲ … μαχόμενοι 

ἐνίκησαν.» 

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 της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για 

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἡσυχάζοντας, ξυνέφερε, ξυλλα-

βόντες, ἔχοντες, ἐπιτίθενται. 

Μονάδες 10 

 

 

 

ΘΕΜΑ 143ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο  ... μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται.» 

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.  Για τη συγγραφή του έργου του ο 

Θουκυδίδης χρησιμοποιεί 

α. αποδείξεις και  ερευνητικά 

συμπεράσματα. 
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β. εικασίες. 

γ. το έργο παλαιότερων ιστορικών. 

2.  Στο έργο του Θουκυδίδη δίνονται 

απαντήσεις για 

α. τις αφορμές του πολέμου. 

β. τα βαθύτερα αίτια του πολέμου. 

γ. όλα τα παραπάνω. 

3.  Το ενδιαφέρον του Θουκυδίδη για 

την κατανόηση του πολέμου επικε-

ντρώνεται 

α. στην κοινωνική ανθρωπολογία. 

β. στην πολιτική ιστορία. 

γ. στη στρατιωτική ιστορία. 

4.  Κατά την άποψη του Θουκυδίδη η 

βαθύτερη αιτία του πολέμου ήταν 

α. η ηγεμονική δύναμη της Αθήνας. 

β. η ανάπτυξη της Σπάρτης. 

γ. η στρατηγική θέση της Κέρκυρας. 

5.  Σύμφωνα με τον ιστορικό, η μόνη 

δύναμη στην οποία μπορεί   να στηριχθεί 

ο άνθρωπος είναι 

α. οι θεοί. 

β. η λογική. 

γ. η στρατιωτική υπεροχή. 

Μονάδες 10 

 

3.  Nα γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο, 

για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἡγεῖσθαι, γνώμην, 

διδάξοντας, ξυνέφερε, πράσσειν. 

Μονάδες 10 

 

 

ΘΕΜΑ 146ο 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Πέμπουσι δὲ … μαχόμενοι 

ἐνίκησαν.» 

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. 
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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 «απλοποιημένη αττική». 

4.  Χαρακτηριστική  γλωσσική 

ιδιομορφία  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 προσδιορισμών και 

περίπλοκης σύνταξης. 

Μονάδες 10 

 

 

3.  Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω   λέξεις   της   Νέας   Ελληνικής:   εκκλησία,   υποδοχή,   ναύσταθμος, 

φυγόκεντρος, παρελθόν. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 163ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο  ... μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται.» 

Μονάδες 30 

 

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

α.  χρησιμοποιούνται λογικές μέθοδοι, όπως τα εἰκότα (= ενδείξεις και αποδείξεις). 

β.  ο υπεύθυνος πολίτης υιοθετεί τη λογική και τη σύνεση και δεν παρασύρεται 

από τους δημαγωγούς. 

γ.  οι  δημηγορίες  αποδίδουν  την  προσωπικότητα  των  ομιλητών  αλλά  δεν εκ-

φράζουν τα κίνητρα και τους στόχους τους. 

δ.  ακολουθείται το ενιαίο χρονολογικό σύστημα όλων των ελληνικών πόλεων- 

κρατών. 

ε.  εντοπίζονται αρχαϊκότεροι τύποι λέξεων, όπως αἰεὶ αντί για ἀεί. 

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. καταφύγιο α. δράσαντες 

2. άγιος β. βέλτιστα 

3. δραματικός γ. δέχεσθαι 

4. βελτίωση δ. ἡγεῖσθαι 

5. δερματολόγος ε. καταπεφευγότας 

6. καθηγητής  

7. αποδοχή  

Μονάδες 10 

 

 
 

 
 

ΘΕΜΑ 166ο 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Πέμπουσι δὲ … μαχόμενοι 

ἐνίκησαν.» 

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

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: παράλειψη, παραπομπή, 

διεύθυνση, πίστη, κατάθεση. 

Μονάδες 10 

 

 

 
ΘΕΜΑ 183ο 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο  ... μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται.» 

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 περισ-

σεύουν. 

 

Α Β 

1.  Ο Θουκυδίδης έλαβε λαμπρή 

μόρφωση με δασκάλους 

2. Κατά τον Θουκυδίδη δεν επεμβαί- 

νουν  στις  ιστορικές εξελίξεις 

3.  Σε αρκετά σημεία του έργου του ο 

Θουκυδίδης προβάλλει ως βασικά κί-

νητρα για τον πόλεμο 

4. Ο  Θουκυδίδης ακολούθησε  τον τρό- 

πο χρονολογικής έκθεσης που χρησι-

μοποίησε 

5.  Ο Θουκυδίδης θαυμάστηκε σε όλες  

τις εποχές για 

α. την αμεροληψία και το βάθος του 

προβληματισμού του. 

β. τον φιλόσοφο Αναξαγόρα και τον 

ρήτορα Αντιφώντα. 

γ. την πλεονεξία και τη φιλοτιμία. δ. ο 

Ηρόδοτος. 

ε. ο Ελλάνικος ο Μυτιληναίος. 

ζ. οι θεοί ή η τύχη. 

η. τον ιατρό Ιπποκράτη  και   τον πολιτικό 

Περικλή. 

θ. την απλότητα του ύφους του. 

Μονάδες 10 

 

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

ομόρριζο   ουσιαστικό   της   Νέας   Ελληνικής:   Δράσαντες,   εἶπον,   δέχεσθαι, 

ἠνάγκασαν, πέμπουσι. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 186ο 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Πέμπουσι δὲ … μαχόμενοι 

ἐνίκησαν.» 

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.  Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: ναυπηγείο, καθησυχαστικός, πράκτο-

ρας, κατάληψη, επιθετικός. 

Μονάδες 10 

 
 

 
 

ΘΕΜΑ 203ο 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο  ... μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται.» 

Μονάδες 30 
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2.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

 

Ο Θουκυδίδης 

α. εξορίστηκε από την Αθήνα εξαιτίας της αριστοκρατικής καταγωγής του. 

β.  πίστευε ότι η λογική αποτελεί τη μόνη αξία, στην οποία μπορεί να στηριχτεί ο 

άνθρωπος. 

γ.  προβάλλει τον ανθρώπινο παραλογισμό ως το μόνο κίνητρο για τον πόλεμο. 

δ.  για  την ανεύρεση  της  αλήθειας  στηρίχτηκε  μόνον  στη  μελέτη  επίσημων 

κειμένων. 

ε.  χρησιμοποιεί αρχαϊκότερους τύπους λέξεων, όπως ὠφελία αντί για ὠφέλεια. 

Μονάδες 10 

 

3.  Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μια ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: διάλειμμα, δεξαμενή, φορείο, πρόληψη, 

ανακωχή. 

Μονάδες 10 

 

 
 
 
ΘΕΜΑ 206ο 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Πέμπουσι δὲ … μαχόμενοι 

ἐνίκησαν.» 

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 γεγονότα της 

εποχής του Πελοποννησιακού πολέμου 

συμπεριέλαβε 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. 
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4. Στις δημηγορίες (παρουσίαση των 

απόψεων, δομή, επιχειρηματολογία) 

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 Θουκυδίδη για 

χρονολογική ακρίβεια  στην έκθεση των 

γεγονότων 

α. οι δυσκολίες ήταν μεγάλες. 

β.  βοηθούσε το γεγονός ότι οι 

ελληνικές πόλεις-κράτη είχαν ενιαίο 

χρονολογικό σύστημα. 

Μονάδες 10 

 

3.  ελλιπής, ναυτικός, καθηγητής, πίστη, λήψη: Για καθεμία από τις λέξεις 

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

λέξη από το κείμενο. 

Μονάδες 10 


