
Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, 3, 74 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Διαλιποφςησ δ᾽ ἡμζρασ μάχη αὖθισ γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμοσ χωρίων τε ἰςχφι καὶ πλήθει 

προφχων· αἵ τε γυναῖκεσ αὐτοῖσ τολμηρῶσ ξυνεπελάβοντο βάλλουςαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ 

κεράμῳ καὶ παρὰ φφςιν ὑπομζνουςαι τὸν θόρυβον. Γενομζνησ 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 κφκλῳ τῆσ ἀγορᾶσ καὶ τὰσ ξυνοικίασ, ὅπωσ 

μὴ ᾖ ἔφοδοσ, φειδόμενοι οὔτε οἰκείασ οὔτε ἀλλοτρίασ, ὥςτε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων 

κατεκαφθη καὶ ἡ πόλισ ἐκινδφνευςε πᾶςα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμοσ ἐπεγζνετο τῇ φλογὶ 

ἐπίφοροσ ἐσ αὐτήν. Καὶ οἱ μὲν παυςάμενοι τῆσ μάχησ ὡσ ἑκάτεροι ἡςυχάςαντεσ τὴν νφκτα ἐν 

φυλακῇ ἦςαν· καὶ ἡ Κορινθία ναῦσ τοῦ δήμου κεκρατηκότοσ ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν 

ἐπικοφρων οἱ πολλοὶ ἐσ τὴν ἤπειρον λαθόντεσ διεκομίςθηςαν. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Γενομζνησ δὲ τῆσ τροπῆσ … ἐν 

φυλακῇ ἦςαν·» 

Μονάδεσ 30 

5. Να γράψετε ζνα ςφνθετο ομόρριζο ουςιαςτικό ή επίθετο τθσ Νζασ Ελλθνικισ, για 

κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου: μάχη, οἰκιῶν, φύςιν, πόλισ, ναῦσ. 

Μονάδεσ 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ϊςτε 

να ολοκλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδθσ γεννικθκε από πλοφςια α. δθμοκρατικι οικογζνεια. 

β. αριςτοκρατικι οικογζνεια. 

2. Μετά τθ ςτρατιωτικι αποτυχία ςτθν 

Αμφίπολθ ο Θουκυδίδθσ  

α. επζςτρεψε ςτθν Ακινα. 

β. εξορίςτθκε ςτθ Θράκθ. 

3. Κατά τον Θουκυδίδθ, ο άνκρωποσ μπορεί να 

ςτθριχκεί μόνο   

α. ςτθν τφχθ. 

β. ςτθ λογικι.  

4. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδθ, ο υπεφκυνοσ 

πολίτθσ χαρακτθρίηεται, μεταξφ άλλων, από 

α. μετριοπάκεια και ανϊτερο ικοσ. 

β. φιλοτιμία και πλεονεξία. 



5. Για τθν καταγραφι των γεγονότων τθσ εποχισ 

του ο Θουκυδίδθσ καταφεφγει   

α. ςε πλθροφορίεσ που μποροφςε να 

ςυλλζξει από οπουδιποτε. 

β. ςτθν προςωπικι γνϊςθ και τθν 

ζρευνα. 

Μονάδεσ 10 

 


