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Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

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.  

Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ 

ἦσαν· καὶ ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικού-

ρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 109ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς … 

ἐν φυλακῇ ἦσαν·» 

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

νικής, για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: μάχη, οἰκιῶν, φύσιν, 

πόλις, ναῦς. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 129ο 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς … 

ἐν φυλακῇ ἦσαν·» 

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.  ελλιπής, προκατάληψη, βλήμα, δεισιδαιμονία, λαθραίος: Για καθεμία από 

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

συγγενή λέξη από το κείμενο. 

Μονάδες 10 

 
 

ΘΕΜΑ 149ο 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς … 

ἐν φυλακῇ ἦσαν·» 

Μονάδες 30 
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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. 

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 

πολιτικών κατά τη διάρκεια του πολέμου. 

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

ησε ο Πρόδικος από την Ηλεία. 

Μονάδες 10 

 

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

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: Διαλιπούσης, γίγνεται, θόρυ-

βον, χρήματα, διαφθαρῆναι. 

Μονάδες 10 

 
 

 

 

ΘΕΜΑ 169ο 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς … 

ἐν φυλακῇ ἦσαν·» 

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 ιστο-

ρικού να φωτίσει τα αίτια των γεγονότων. 

Μονάδες 10 
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3. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για 

καθεμία από  τις  παρακάτω  λέξεις  του  κειμένου:  γίγνεται,  νικᾷ,  ἰσχύι, ξυνε-

πελάβοντο, βάλλουσαι. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 189ο 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς … 

ἐν φυλακῇ ἦσαν·» 

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. 

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

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: βάλλουσαι, ὑπομένουσαι, 

κρατήσειεν, ἐμπιπρᾶσι, κατεκαύθη. 

Μονάδες 10 

 

 

 

ΘΕΜΑ 209ο 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς … 

ἐν φυλακῇ ἦσαν·» 

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. 

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.  έλλειμμα, βέλος, δειλός, εμπρηστής, λαθραίος: Για καθεμία από τις λέξεις 

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

από το κείμενο. 

Μονάδες 10 


