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Α. 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 ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. 

 

Β. 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 

 


