
 

Διονυσία Καρβελά 

1 

Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.2-75.5 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι· οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται 

πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει 

ὦσιν οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. Kαὶ ὁ μὲν 

ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς 

τὰς Ἀθήνας ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικόστρατος δὲ 

αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, ὁ δῆμος ὁπλισθεὶς ἐπὶ τῇ 

προφάσει ταύτῃ, ὡς οὐδὲν αὐτῶν ὑγιὲς διανοουμένων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ, τά 

τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ αὐτῶν τινὰς οἷς ἐπέτυχον, εἰ μὴ Νικόστρατος 

ἐκώλυσε, διέφθειραν ἄν. Ὁρῶντες δὲ οἱ ἄλλοι τὰ γιγνόμενα καθίζουσιν ἐς τὸ ῞Ηραιον 

ἱκέται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάσσους τετρακοσίων. Ὁ δὲ δῆμος δείσας μή τι 

νεωτερίσωσιν ἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσας καὶ διακομίζει ἐς τὴν πρὸ τοῦ Ἡραίου νῆσον, 

καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο. 

 
 

 

ΘΕΜΑ 112ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι … οὐκ 

ἐλάσσους τετρακοσίων.» 

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 γεννήθηκε α. στον δήμο Άλιμο της Αττικής. 

β. στη Θράκη. 

γ. στη Βοιωτία. 

2.  Ο Θουκυδίδης ήταν εξοικειωμένος 

με την έκφραση και τη μέθοδο 

α. των μεγάλων τραγικών. 

β. του ρήτορα Αντιφώντα. 

γ. των σοφιστών Πρόδικου και Γοργία. 

3.  Η οικογένεια  του  Θουκυδίδη 

συνδεόταν παραδοσιακά 

 
 
 

α. με τους δημοκρατικούς 

β. με τους ολιγαρχικούς. 

γ. με τους αριστοκρατικούς. 
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4.  Ο Θουκυδίδης ως στρατηγός 

ηγήθηκε των Αθηναίων 

α. στη  ναυμαχία  στους Αιγός 

Ποταμούς. 

β. στη μάχη της Αμφίπολης. 

γ. στη ναυμαχία των Αργινουσών. 

5.  Το έργο του Θουκυδίδη α. ολοκληρώθηκε από τον ίδιο. 

β. διακόπηκε στο 414 π.Χ. 

γ. το ολοκλήρωσε ο Ξενοφώντας. 

Μονάδες 10 

 

3. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο της Νέας Ελλη-

νικής, για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: καταλιπεῖν, ξυμπέμ-

ψειν, ξυμπλεῖν, ὁρῶντες, δείσας. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 113ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, … ἐκεῖσε 

αὐτοῖς διεπέμπετο.» 

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. 

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 α. η ηγεμονική δύναμη της Αθήνας. 
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βαθύτερη αιτία του πολέμου ήταν β. η ανάπτυξη της Σπάρτης. 

γ. η στρατηγική θέση της Κέρκυρας. 

5.  Σύμφωνα με τον ιστορικό, η μόνη 

δύναμη στην οποία μπορεί  να στηρι- 

χθεί ο άνθρωπος είναι 

α. οι θεοί. 

β. η λογική. 

γ. η στρατιωτική υπεροχή. 

Μονάδες 10 

 

3.  Για καθεμία από τις λέξεις της Νέας Ελληνικής που σας δίνονται, να γράψετε 

μια ετυμολογικά συγγενή λέξη από το κείμενο: διάλειμμα, κατάλογος, στάση, 

αφθαρσία, δέος. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 132ο 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι … οὐκ 

ἐλάσσους τετρακοσίων.» 

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 
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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.  πείθουσιν α. υπόλοιπος 

2.  καταλιπεῖν β. συλλογή 

3.  κατέλεγον γ. περίλυπος 

4.  ξυμπλεῖν δ. κατάληψη 

5.  ἀνίστησι ε. πειστικός 

 ζ. πλοίαρχος 

 η. ανάσταση 

Μονάδες 10 

 
 

 

 

ΘΕΜΑ 133ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, … ἐκεῖσε 

αὐτοῖς διεπέμπετο.» 

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. 
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β.  οι  ομοιόπτωτοι  προσδιορισμοί  και  ο 

μικροπερίοδος λόγος. 

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

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: πληρώσαντες, ἔπειθεν, ἔλαβε, 

ἐπέτυχον, διέφθειραν. 

Μονάδες 10 

 
 

 

 

ΘΕΜΑ 152ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι … οὐκ 

ἐλάσσους τετρακοσίων.» 

Μονάδες 30 

 

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

 

Στο έργο του Θουκυδίδη 

α. η εξιστόρηση των γεγονότων διακόπτεται στο 411 π.Χ. 

β.  οι δημηγορίες εκφράζουν τα κίνητρα και τους στόχους των ομιλητών αλλά δεν 

αποδίδουν τις ιδέες και το ήθος τους. 

γ.  είναι βέβαιο ότι ορισμένα τμήματά του έχουν γραφτεί μετά το 404 π.Χ.  

δ.  η γλώσσα είναι η λεγόμενη «αρχαία αττική» του 5ου αι. π.Χ. 

ε.  η συσσώρευση αιτιολογικών προσδιορισμών φανερώνει την προσπάθεια του 

ιστορικού να φωτίσει τα αίτια των γεγονότων. 

Μονάδες 10 

 

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

καθεμία από  τις  παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: νόηση, ανισότητα,  πο-

μπός, κατοικία, νεολαία. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 153ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, … ἐκεῖσε 

αὐτοῖς διεπέμπετο.» 

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 ιστο-

ρική 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: εκπομπή, κάθισμα, επι-

μύθιο, ανθυγιεινός, αδιανόητος. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 172ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι … οὐκ 

ἐλάσσους τετρακοσίων.» 

Μονάδες 30 

 

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

Ο Θουκυδίδης 

 

α.  απέτυχε ως στρατηγός να σώσει την Αμφίπολη από τους Σπαρτιάτες. 

β.  εξορίστηκε και για αυτόν τον λόγο δεν μπόρεσε να συνεχίσει την ιστορική του 

έρευνα. 
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γ.  πίστευε ότι η βαθύτερη αιτία του πολέμου ήταν η ανάπτυξη, οικονομική και 

στρατιωτική, της αθηναϊκής δύναμης. 

δ.  παρά τις δυσκολίες κατόρθωσε να παραθέσει  αυτολεξεί  τους  λόγους  των πολι-

τικών κατά τη διάρκεια του πολέμου. 

ε.  ακολούθησε τον τρόπο  χρονολογικής  έκθεσης των γεγονότων που χρησιμο-

ποίησε ο Πρόδικος από την Ηλεία. 

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 πε-

ρισσεύουν. 

Α Β 

1. ανάταση α. πράξας 

2. πειρατής β. ἀποπλεύσεσθαι 

3. αποπομπή γ. προστάται 

4. διάπραξη δ. καταλιπεῖν 

5. σύμπλευση ε. ξυμπέμψειν 

6. υπόλοιπο  

7. διάσταση  

Μονάδες 10 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 173ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, … ἐκεῖσε 

αὐτοῖς διεπέμπετο.» 

Μονάδες 30 

 

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 κειμέ-

νων. 

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

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: έλλειψη, πρόλογος, 

δέος, μυθώδης, πρόσληψη. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 192ο 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι … οὐκ 

ἐλάσσους τετρακοσίων.» 

Μονάδες 30 

 

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

 

Στο έργο του Θουκυδίδη 

α.  ο Περικλής αποτελεί το πρότυπο του ηγέτη, επειδή, μεταξύ άλλων, έλεγε την 

αλήθεια στον λαό. 

β.  η φράση μέγα τὸ τῆς θαλάσσης κράτος δηλώνει τη σημασία που έχει το να 

ελέγχει κανείς στρατιωτικά τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. 

γ.  οι δημηγορίες βρίσκονται σε αντιστοιχία με μεγάλα γεγονότα του πολέμου.  

δ.  το 6ο και 7ο βιβλίο είναι αφιερωμένα στα Κερκυραϊκά. 

ε.  εντοπίζονται γλωσσικές ιδιομορφίες, όπως η χρήση της πρόθεσης ξὺν αντί για 

σὺν και ἐς αντί για εἰς. 

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.  καταλιπεῖν 

2.  ἀνίστη 

3.  διανοουμένων 

4.  ὁρῶντες 

5.  διακομίζει 

α. υπόλειμμα 

β. κατάληψη  

γ. κόμιστρο 

δ. επανάσταση  

ε. αναστολή 

ζ. κατανόηση  

η. διορατικός 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 193ο 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, … ἐκεῖσε 

αὐτοῖς διεπέμπετο.» 

Μονάδες 30 

 

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

 

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 εκφράζουν 

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 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.  καταλιπεῖν 

2.  ἀνίστη 

3.  διανοουμένων 

4.  ὁρῶντες 

5.  διακομίζει 

α. διάλειμμα 

β. κατάληψη  

γ. κόμιστρο  

δ. διάσταση  

ε. αναστολή 

ζ. προνοητικός 

η. διορατικότητα 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 212ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι … οὐκ 

ἐλάσσους τετρακοσίων.» 

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 Θουκυδίδης γεννήθηκε από 

πλούσια 

α. δημοκρατική οικογένεια. 

β. αριστοκρατική οικογένεια. 

2.  Μετά τη στρατιωτική αποτυχία στην 

Αμφίπολη ο Θουκυδίδης 

α. επέστρεψε στην Αθήνα. 

β. εξορίστηκε. 

3.  Κατά  τον  Θουκυδίδη  ο  άνθρωπος 

μπορεί να στηριχτεί μόνο 

α. στην τύχη. 

β. στη λογική. 

4.  Κατά τον Θουκυδίδη ο υπεύθυνος 

πολίτης οφείλει να δείχνει 

α. μετριοπάθεια και ανώτερο ήθος. 

β. πλεονεξία και φιλοτιμία. 

5.  Ο Θουκυδίδης μορφώθηκε με την 

αναθεωρητική ορμή και τη ρητορική 

δεινότητα 

α. του Σωκράτη. 

β. των σοφιστών. 

Μονάδες 10 

 

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

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἀποπλεύσεσθαι, πληρώσαντες, 

ἀνίστη, ἐκώλυσε, διακομίζει. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 213ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, … ἐκεῖσε 

αὐτοῖς διεπέμπετο.» 

 

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. Ο Θουκυδίδης  έλαβε λαμπρή 

μόρφωση με δασκάλους 

2. Κατά τον Θουκυδίδη δεν επεμ- 

βαίνουν  στις  ιστορικές εξελίξεις 

3.  Σε αρκετά σημεία του έργου του  

ο Θουκυδίδης προβάλλει ως βασι- 

κά κίνητρα για τον πόλεμο 

4. Ο Θουκυδίδης ακολούθησε  

τον τρόπο χρονολογικής έκθεσης  

που χρησιμοποίησε 

5.  Ο Θουκυδίδης θαυμάστηκε σε  

όλες τις εποχές για 

α. την αμεροληψία και το βάθος του 

προβληματισμού του. 

β. τον φιλόσοφο Αναξαγόρα και τον ρή-

τορα 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 ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: ἔμελλεν, καταλιπεῖν, 

δείσαντες, διανοουμένων, γίγνονται. 

Μονάδες 10 

 


