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Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75.1-75.4.1 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς 

παραγίγνεται βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων πεντακοσίοις 

ὁπλίταις· ξύμβασίν τε ἔπρασσε καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν 

ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι, οἳ οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν σπονδὰς 

πρὸς ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς Ἀθηναίους, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ 

φίλους νομίζειν.  

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. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 111ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ 

Νικόστρατος … Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι·» 

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 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. 
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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: ξυγχωρῆσαι, 

κρῖναι, δήμου, προστάται,  πληρώσαντες.  Μπορείτε  να τη  χρησιμοποιήσετε 

σε  οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, 

χρόνο). 

Μονάδες 10 

 

  

 

 

 

ΘΕΜΑ 131ο 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ 

Νικόστρατος … Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι·» 

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 εξιστορεί  τα 

γεγονότα 

α. κατά χρονολογική σειρά. 

β. κατά θεματική ενότητα. 

2.  Το  έργο του  Θουκυδίδη για  τον 

Πελοποννησιακό πόλεμο 

α. έμεινε ημιτελές. 

β. είναι ολοκληρωμένο. 

3. Ο Θουκυδίδης απέτυχε να αντιμε-

τωπίσει τους Σπαρτιάτες 

α. στις Αργινούσες. 

β. στην Αμφίπολη. 

4.  Η γλώσσα του Θουκυδίδη είναι α. η «αρχαία αττική» του 5ου αι. π.Χ. 

β. η «απλοποιημένη αττική» 

5.  Η οικογενειακή  παράδοση του α. με τους αριστοκρατικούς. 



 

Διονυσία Καρβελά 

3 

Θουκυδίδη συνδεόταν β. με τους δημοκρατικούς. 

  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.  παραγίγνεται α. παράνομος 

2.  ἔμειναν β. διαλογή 

3.  νομίζειν γ. απόγονος 

4.  καταλιπεῖν δ. γνώση 

 5.  κατέλεγον ε. διαμονή 

 ζ. κατάληψη 

 η. έλλειψη 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 151ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ 

Νικόστρατος … Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι·» 

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

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἐπιγιγνομένῃ, βοηθῶν, ἔπρασσε, 

πείθει, ἔμειναν. 

Μονάδες 10 

  

 

 

 

ΘΕΜΑ 171ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ 

Νικόστρατος … Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι·» 

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 χρησιμο-

ποίησε ο Γοργίας. 

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

εκστρατείας. 

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

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 περισ-

σεύουν. 

 

Α Β 

1. πρόβατο α. ἐπιγιγνομένῃ 

2. γονιός β. στρατηγὸς 

3. διαγωγή γ. ναυσὶ 

4. επινόηση δ. ξύμβασιν 

5. πιστός ε. πείθει 

6. πιθάρι  

7. επίνειο  

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 191ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ 

Νικόστρατος … Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι·» 

Μονάδες 30 

 

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

 

α. Η  οικογενειακή  παράδοση  του  Θουκυδίδη  τον  συνέδεε  με  την  πολιτική 

παράταξη των δημοκρατικών. 

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 ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: αγωγός, κρίσιμος, ταραχοποιός, ελλι-

πής, δειλός. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 211ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ 

Νικόστρατος … Kαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι·» 

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

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.  στρατηγός 

2.  ξύμβασιν 

3.  νομίζειν 

4.  προστάται 

5.  παρεμυθεῖτο 

α. στάση 

β. συμβολικός γ. προθυμία 

δ. βασικός ε. σύναξη 

ζ. προνόμιο 

η. μυθολογία 

 

Μονάδες 10 

 


