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Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

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. 

Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως 

καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον· οἱ δὲ τήν τε 

ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ 

πρὸς τὴν ἤπειρον.  

Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, 

τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ 

τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου 

ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 104ο  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐλθόντων ... πρὸς τὴν 

ἤπειρον.» 

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.  Οι δημηγορίες ήταν λόγοι που 

εκφωνήθηκαν 

α. κατά τη διάρκεια των πολεμικών 

επιχειρήσεων. 

β. μετά  το τέλος των  πολεμικών επιχειρήσεων. 

2.  Στην εποχή του Θουκυδίδη οι 

ελληνικές πόλεις-κράτη 

α. είχαν κοινές ονομασίες για τους μήνες του 

σεληνιακού έτους. 

β.  είχαν  διαφορετικές  ονομασίες  για  τους 

μήνες του σεληνιακού έτους. 

3.  Η  διαίρεση  του  έργου  του 

Θουκυδίδη σε 8 βιβλία 

α. είναι μεταγενέστερη. 

β. έγινε από τον ίδιο. 

4.  Κατά τον Θουκυδίδη οι θεοί α. επεμβαίνουν στις ιστορικές εξελίξεις. 
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β. δεν επεμβαίνουν στις ιστορικές εξελίξεις. 

5. Ο   Θουκυδίδης θέτει  ως χρονι-

κό σημείο έκρηξης του Πελοπον-

νησιακού πολέμου 

α. την εισβολή των Θηβαίων στις Πλαταιές. 

β. την επίθεση των Σπαρτιατών στις επαρχίες 

της Αθήνας. 

Μονάδες 10 

 

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

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: κατάληψη, πίστη, 

συλλογικός, αποικία, κλήση. 

Μονάδες 10 

 

 

 

ΘΕΜΑ 105ο  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς   ... 

ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι.» 

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

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ξυλλαβόντες, κατέθεντο, 

καταφεύγει, παρακαλοῦντες, ὑπισχνούμενοι. 

Μονάδες 10 
 

 

 
 
ΘΕΜΑ 124ο 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐλθόντων ... πρὸς τὴν 

ἤπειρον.» 

Μονάδες 30 

 

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

 

Ο Θουκυδίδης 

α. καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και έλαβε λαμπρή μόρφωση. 

β.  εξιστόρησε τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου μέχρι το 404 π.Χ. 

γ.  εντάσσει στο έργο του χρησμούς, φήμες, διαδόσεις, όπου δεν ήταν ο ίδιος 

αυτόπτης μάρτυρας. 

δ.  θεωρεί  ότι  ο  υπεύθυνος  πολίτης  διαθέτει  μεταξύ  άλλων  μετριοπάθεια  και 

ανθρω-πιά. 

ε.  διαιρεί το έτος σε θέρος (8 μήνες στρατιωτικών επιχειρήσεων) και χειμώνα (4 

μήνες κατά τους οποίους τα αντίπαλα στρατεύματα αποσύρονται στις βάσεις τους). 

Μονάδες 10 

 

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

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: ανάληψη, κατάθεση, 

αποικία, επίκληση, ετεροπροσωπία. 

Μονάδες 10 
 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 125ο 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς   ... 

ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι.» 

 

Μονάδες 30 
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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 γράψετε μία ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής, απλή ή σύνθετη, για 

καθεμία από  τις  παρακάτω  λέξεις  του  κειμένου:  κατέθεντο,  ξυλλεγείς,  

εἶχον,  ᾤκουν, παρεγένετο. 

Μονάδες 10 
 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 144ο 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐλθόντων ... πρὸς τὴν 

ἤπειρον.» 

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 τον Θουκυδίδη το πρότυπο 

του ηγέτη ενσαρκώνει 

α. ο Αλκιβιάδης. 

β. ο Λύσανδρος. 

γ. ο Περικλής. 

2. Ο υπεύθυνος πολίτης χαρακτη-

ρίζεται από 

α. ενδιαφέρον για το συμφέρον της πόλης. 

β. ανώτερο ήθος και ανθρωπιά. 

γ. όλα τα παραπάνω. 

3. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

σκέψης και της μεθόδου του Θου-

κυδίδη είναι 

α. η εστίαση σε συγκεκριμένα γεγονότα. 

β. η τάση για γενίκευση. 

γ. η έμφαση στις λεπτομέρειες. 

4.  Η   συγγραφή του έργου του α. υποκειμενικότητα. 
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Θουκυδίδη δεν χαρακτηρίζεται από β. ειλικρίνεια. 

γ. αμεροληψία. 

5.  Χαρακτηριστικό του ύφους του 

Θουκυδίδη είναι η 

α. η επιγραμματική διατύπωση. 

β. η χρήση απλών ρημάτων. 

γ. 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: νεωτερίζοντας, 

δῆμος, ξυλλεγείς, ἀγοράν, παρακαλοῦντες. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε 

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

χρόνο). 

Μονάδες 10 
 

 

 

ΘΕΜΑ 145ο 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς   ... 

ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι.» 

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 πολι-

τικών και στρατιωτικών θέσεων των ομι-

λητών. 

5.  Στην προσπάθεια του Θουκυδίδη 

για χρονολογική ακρίβεια στην έκθε-

ση των γεγονότων 

α. οι δυσκολίες ήταν μεγάλες. 

β. βοηθούσε το γεγονός ότι οι ελληνικές 

πόλεις-κράτη  είχαν  ενιαίο  χρονολογικό 

σύστημα. 

Μονάδες 10 

 

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

παρακάτω  λέξεις  της  Νέας  Ελληνικής:   πρόσχημα,  καταθέτης,  οικολογία, 

εκπομπή, παράκληση. 

Μονάδες 10 
 

 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ 164ο 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐλθόντων ... πρὸς τὴν 

ἤπειρον.» 

Μονάδες 30 

 

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

 

Ο Θουκυδίδης 

α.  επικεντρώνεται στην πολιτική ιστορία. 

β.  θεωρεί ότι ο Αγησίλαος αποτελεί το πρότυπο του πολιτικού ηγέτη. 

γ.  θεωρεί ότι ακόμη και μέσα στον εμφύλιο πόλεμο ο υπεύθυνος πολίτης μπορεί 

να δείξει μετριοπάθεια και ανώτερο ήθος. 

δ.  καταγράφει στο έργο του μόνο τα γεγονότα για τα οποία είχε προσωπική γνώση 

και για τα οποία είχε κάνει επίπονη έρευνα. 

ε.  ακολούθησε    τον    τρόπο    χρονολογικής    έκθεσης    των    γεγονότων    που 

χρησιμοποίησε ο Ελλάνικος ο Μυτιληναίος. 

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. διαφυγή α. ξυλλαβόντες 

2. πρόσληψη β. ἔπεισαν 

3. κλητική γ. κατέθεντο 

4. πειθήνιος δ. καταφεύγει 

5. ψυγείο ε. παρακαλοῦντες 

6. πίσσα  

7. αδιάθετος  

Μονάδες 10 
 

 

 
 
ΘΕΜΑ 165ο 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς   ... 

ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι.» 

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 βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για 

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: συσχέτιση, διαμάχη, 

ικέτης, πρόληψη, πομπός. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 184ο 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐλθόντων ... πρὸς τὴν 

ἤπειρον.» 

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 

περισσεύουν. 

 

Α Β 

1. Βαθύτερη αιτία του Πελοποννησια- 

κού  πολέμου  είναι κατά τον Θουκυδίδη 

2. Το πρότυπο   του   ηγέτη   που ενσαρ-

κώνει ο Περικλής χαρακτηρίζεται μεταξύ 

άλλων 

3. Ο υπεύθυνος  πολίτης χαρακτηρίζεται 

και 

4.  Η μόνη αξία στην οποία μπορεί να 

στηριχθεί ο άνθρωπος είναι κατά τον 

Θουκυδίδη 

5. Το ιστορικό έργο του Θουκυδίδη 

χαρακτηρίζεται 

α.  η πλεονεξία και η φιλοτιμία των 

δημαγωγών. 

β. η οικονομική και στρατιωτική ανά-

πτυξη της Αθήνας. 

γ. από πολιτική οξυδέρκεια  και πολιτικό 

θάρρος. 

δ. η δύναμη. ε. η λογική. 

ζ. από τη χρήση της σύνεσης και της 

λογικής. 

η. από αμεροληψία στην έκθεση των 

γεγονότων. 

θ. από την απλότητα του ύφους. 

Μονάδες 10 

 

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

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: πεποίθηση, σχετικός, αδιαπραγ-

μάτευτος, ικανός, εκπομπή. 

Μονάδες 10 
 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 185ο 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς   ... 

ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι.» 

Μονάδες 30 

 



 

Διονυσία Καρβελά 

9 

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 προϋποθέ-

σεις για τη συγκρότηση ενός ισχυρού 

στρατιωτικά κράτους   κατά τον Θου-

κυδίδη 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 

θυμίζει 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 χαρακτηρίζου-

με τον Θουκυδίδη 

α. ρεαλιστή. 

β. απαισιόδοξο. 

Μονάδες 10 

 

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

παρακάτω λέξεις της νέας ελλληνικής: άπιστος, κατάθεση, ικέτης, προληπτι-

κός, μέτοικος. 

Μονάδες 10 
 

 

 

 
 
 
ΘΕΜΑ 204ο 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐλθόντων ... πρὸς τὴν 

ἤπειρον.» 

Μονάδες 30 
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10 

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 στο κείμενό του α.  δεν  κάνει  χρήση  σχημάτων  λόγου 

(πάρισον, ομοιοτέλευτον). 

β. αποφεύγει  τη συνεχή χρήση αντιθέσεων. 

γ.  κάνει  χρήση ετερόπτωτων προσδιορι-

σμών και περίπλοκης σύνταξης. 

2.  Χαρακτηριστικά του  υψηλού 

λογοτεχνικού  ύφους  του 

Θουκυδίδη δεν είναι 

α. οι μακρές περίοδοι λόγου. 

β. οι σύντομες περίοδοι λόγου. 

γ. τα εντυπωσιακά ρητορικά σχήματα. 

3.  Ο  Θουκυδίδης  θαυμάστηκε  σε 

όλες τις εποχές από τους αναγνώστες 

και τους μελετητές του 

α. για την αμεροληψία του στην έκθεση 

των γεγονότων. 

β. για το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα. 

γ.  για  τη  λογοτεχνική  πλαισίωση  της 

ιστορίας. 

4.  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. 

5.  Η   εποχή που  ο Θουκυδίδης 

συγγράφει το έργο του είναι 

α. κατά τους Μηδικούς πολέμους. 

β.κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. 

γ. μετά τη μάχη στα Λεύκτρα. 

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: νεωτερίζοντας, 

πράγματα, δήμῳ, ἀγοράν, παρακαλοῦντες. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε 

οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο). 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 205ο 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς   ... 

ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι.» 

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 έκθε-

σης 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 γεγονότων                 

του Πελοποννησιακού πολέ-

μου 

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 γλωσσι-

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

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: ἔπεισαν, πράγματα, μετέωρα, 

ξυλλεγείς, παρακαλοῦντες. 

Μονάδες 10 
 


