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Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81.2-81.4 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Ἀττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων 

οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, 

καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν 

ὅσῳ περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον· καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους 

ἔπεισαν ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπεχρῶντo, ἐς τὸ ῞Ηραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς 

πεντήκοντα ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θάνατον.  

Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον 

αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι 

ἐδύναντο ἀνηλοῦντο.  

Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, 

Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν 

ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, 

καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων· 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 118ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

πάντων θάνατον.» 

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 κειμένων. 

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

Μονάδες 10 
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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: αἰσθόμενοι, 

ἐπλήρωσαν, διέφθειρον, αἰτίαν, δῆμον. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε 

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

Μονάδες 10 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 119ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

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. 

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

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἤγαγον, ἀπεχρῶντo, ὑποσχεῖν, 

ἐφόνευον, ὀφειλομένων. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 120ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

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 αι. π.Χ. 

Μονάδες 10 

 

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

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: διαγωγή, πλοίο, ναύτης, όραμα, φόρεμα. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 138ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

πάντων θάνατον.» 

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. 
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Α Β 

1.  Ο  Θουκυδίδης  έλαβε λαμπρή 

μόρφωση με δασκάλους 

2.  Κατά τον Θουκυδίδη δεν επεμβαίνουν 

στις ιστορικές εξελίξεις 

3.  Σε  αρκετά σημεία του έργου του  

ο Θουκυδίδης προβάλλει ως βασικά 

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 

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 πο-

λιτικό Περικλή. 

θ. την απλότητα του ύφους του. 

Μονάδες 10 

 

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

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἤγαγον, γιγνόμενα, ἐδύναντο, 

παρέμεινε, δοκοῦντας. 

Μονάδες 10 

 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ 139ο 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

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 α. στην τύχη. 
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μπορεί να στηριχτεί μόνο 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 βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: προσαγωγή, παραλήπτης, υπέρβαση, 

αγχόνη, κατανάλωση. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 140ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

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. 

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

Μονάδες 10 

 

3.  Να βρείτε στο παραπάνω κείμενο μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία 

από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: εξαγώγιμος, μητροκτόνος, 

αποβάθρα, αφθαρσία, αγχώδης. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 158ο 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

πάντων θάνατον.» 

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 βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για 

καθεμία από  τις  παρακάτω  λέξεις της  Νέας  Ελληνικής: αίσθηση, διαγωγή, 

αγχόνη, καταναλωτής, παράδοξο. 

Μονάδες 10 
 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ 159ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

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, αν και δίσταζε να πει την αλήθεια 

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

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: ευαισθησία, αδυναμία, 

διάγνωση, διορατικός, άφιξη. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 160ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 

 

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

 

α. Ο  Θουκυδίδης συνδεόταν οικογενειακά με την πολιτική παράταξη των δημο-

κρατικών. 

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

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: αἰσθόμενοι,   ἤγαγον, περιεκο-

μίζοντο, ὑποσχεῖν, δοκοῦντας. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 178ο 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

πάντων θάνατον.» 

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

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: περιεκομίζοντο, ἀπέκτεινον, 

ἐκβιβάζοντες, ὑποσχεῖν, κατέγνωσαν. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 179ο 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

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

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: διέφθειρον, ἱερῷ, παρέμεινε, 

δοκοῦντας, ἐφόνευον. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 180ο 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

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 Πελοποννη-

σιακού  πολέμου ήταν 

α. η ανάπτυξη,  οικονομική  και 

στρατιωτική, της αθηναϊκής δύναμης. 

β.  η  ανάπτυξη, οικονομική και 

στρατιωτική, της σπαρτιατικής δύναμης. 

4.  Κατά  τον  Θουκυδίδη  η  τύχη 

είναι 

α. υπερφυσική δύναμη. 

β.   εξελίξεις που δεν μπορεί να τις 

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

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

ανανδρία, διορατικός, επίμονος. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 198ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

πάντων θάνατον.» 

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 ομόρριζη λέξη για καθεμία  από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: ευαίσθητος, άγνοια, άγχος, κατα-

ναλωτής, δόγμα. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 199ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

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.  
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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.  Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε μία σύνθετη 

ομόρριζη λέξη της Νέας Ελληνικής: λαβόντες, ἤγαγον, ἔπεισαν, ἑώρων, 

ἐδύναντο. 

Μονάδες 10 

 
 

 

 

ΘΕΜΑ 200ο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

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 

 

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

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: πρόσληψη, διαπαιδαγώγηση, αυτο-

πεποίθηση, αγχώδης, αναλώσιμος. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 218ο 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι … 

πάντων θάνατον.» 

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 βασι- 

κά 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 δα- 

σκάλους 

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: αναίσθητος, άξονας, διακομιδή, 

κατάχρηση, άγνοια. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 219ο 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

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 

 

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

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἤγαγον, περιεκομίζοντο, 

ἐσβῆναι, ἑώρων, ἀνηλοῦντο. 

Μονάδες 10 

 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ 220ο 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν … 

ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων·» 

Μονάδες 30 
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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 

αντιμετωπίσει 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 

Θουκυδίδη συνδεόταν 

α. με τους αριστοκρατικούς. 

β. με τους δημοκρατικούς. 

Μονάδες 10 

 

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

καθεμία από  τις  παρακάτω  λέξεις  του  κειμένου:   αἰσθόμενοι,  λαβόντες,  

ὑποσχεῖν, κατέγνωσαν,  ἐπιφέροντες. 

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 


