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Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη 

καὶ ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ ἢ 

μιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι 

ἠνάγκασαν τὴν γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν 

πεπραγμένων διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας 

μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται.  

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. 

 
 
 
ΘΕΜΑ 101ο  
 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο … μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται.» 

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 

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

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: Δράσαντες, ξυγκαλέσαντες, 

ἐπικυρῶσαι, πράσσειν, ξυλλαβόντες. 

Μονάδες 10 

 
 

ΘΕΜΑ 102ο  
 
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.  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.  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: ἡσυχάζοντας, 

γνώμην, ἐπιστροφή, δῆμος, ἀγοράν. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποια-

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

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 121ο 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο … μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται.» 

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

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: εἴη, πείσοντας, ἐπιτίθενται, 

ξυλλεγείς, εἶχον. 

Μονάδες 10 

 
 
ΘΕΜΑ 122ο 
 
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): 

 

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 
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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: εἶπον, ξυνέφερε, 

ξυλλαβόντες, ἔχοντες, κατέλαβον. 

Μονάδες 10 

 

 

 
 
ΘΕΜΑ 141ο 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο … μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται.» 

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 βαθύ- 

τερη αιτία του Πελοποννησια- 

κού 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 ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω  λέξεις  της  Νέας  Ελληνικής:  αδράνεια,  άγνοια,  πρακτική,  αγέ-

νεια, πεποίθηση. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 142ο 
 
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. Ο Θουκυδίδης γεννήθηκε α. στον δήμο Άλιμο της Αττικής. 

β. στη Θράκη. 

γ. στη Βοιωτία. 

2.  Ο Θουκυδίδης  ήταν εξοικειωμέ- 

νος  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 ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, για 

καθεμία από  τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: Δράσαντες, πέμπουσι, πεπραγ-

μένων, ἔπεισαν, ἀγοράν. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 161ο 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο … μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται.» 

Μονάδες 30 

 

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

 

α. Ο  Θουκυδίδης συνδεόταν  οικογενειακά 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 ετυμολογικά συγγενή λέξη για 

καθεμία από  τις  παρακάτω  λέξεις  της  Νέας  Ελληνικής:  πρόσκληση, καπνοδό-

χος, καθηγητής, παράλειψη, ευγενής. 

Μονάδες 10 

 
 

 
 
ΘΕΜΑ 162ο 
 
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): 

 

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. 
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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: απρόσκλητος, αποδε-

κτός, διαφορά, σχολείο, κατοικία. 

Μονάδες 10 

 

 

 
 
ΘΕΜΑ 181ο 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο … μή τις 

ἐπιστροφὴ γένηται.» 

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 αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυ-

μολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β 

περισσεύουν. 

 

Α Β 

1.       ξυγκαλέσαντες 

2.       πράσσειν 

3.       ἔχοντες 

4.       λιμένα 

5.       κατέλαβον 

α. κλίση 

β. ελλιμενισμός  

γ. λήμμα 

δ. κατάλυμα 

ε. πρακτορείο  

ζ. επίκληση 

η. κάτοχος 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 182ο 
 
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.  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 αναθεω- 

ρητική ορμή και τη ρητορική δεινότητα 

α. του Σωκράτη. 

β. των σοφιστών. 

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: ἡσυχάζοντας, 

νεωτερίζοντας, πράγματα, δῆμος, ἀγοράν. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε 

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

Μονάδες 10 

 
 
 

ΘΕΜΑ 201ο  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Δράσαντες δὲ τοῦτο … μή 

τις ἐπιστροφὴ γένηται.» 

Μονάδες 30 
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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 χρησιμοποίη-

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

ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: Δράσαντες, ἐπικυ-

ρῶσαι, ἐνίκησαν, ἀφικομένης, εἶχον. 

Μονάδες 10 

 
 
 
ΘΕΜΑ 202ο 

 

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. 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 χρησιμο-

ποίησε ο Πρόδικος από την Ηλεία. 

Μονάδες 10 
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3.  Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, για 

καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ξυγκαλέσαντες, λοιπόν, γένη-

ται, κατέλαβον, ᾤκουν. 

Μονάδες 10 

 


