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ΚΕΙΜΕΝΟ 

Tῇ δ᾽ ὑςτεραίᾳ ἠκροβολίςαντό τε ὀλίγα καὶ ἐσ τοὺσ ἀγροὺσ περιζπεμπον ἀμφότεροι, τοὺσ 

δοφλουσ παρακαλοῦντζσ τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπιςχνοφμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ 

πλῆθοσ παρεγζνετο ξφμμαχον, τοῖσ δ᾽ ἑτζροισ ἐκ τῆσ ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόςιοι. 

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.  

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Tῇ δ᾽ ὑςτεραίᾳ … ὑπομζνουςαι τὸν 

θόρυβον».  
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5. Για καθεμία από τησ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου να γράψετε μία περίοδο λόγου ςτη 

Νζα Ελληνική, όπου η ςυγκεκριμζνη λζξη να χρηςιμοποιείται με διαφορετική ςημαςία 

από αυτήν που ζχει ςτο αρχαίο κείμενο: παρακαλοῦντεσ, δῆμοσ, ἀγορᾶσ, χρήματα, 

διαφθαρῆναι. Μπορείτε να τη χρηςιμοποιήςετε ςε οποιαδήποτε μορφή τησ (μζροσ του 

λόγου, πτώςη, αριθμό, γζνοσ, ζγκλιςη, χρόνο). 
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8. Να ςυνδζςετε καθεμία από τισ φράςεισ τησ ςτήλησ Α με μία φράςη τησ ςτήλησ Β, ϊςτε 

να ολοκληρϊνεται ορθά το νόημά τησ. 

Α Β 

1. Ο πολεμικόσ ςχεδιαςμόσ του Περικλή 

περιλαμβάνει  

α. άμυνα ςτη ςτεριά, επίθεςη ςτη 

θάλαςςα. 

β. άμυνα ςτη θάλαςςα, επίθεςη 

ςτη ςτεριά. 



2. Το ιςτορικό ζργο του Θουκυδίδη   α. ολοκληρϊθηκε.  

β. ζμεινε ημιτελζσ. 

3. Σφμφωνα με τον Θουκυδίδη, η βαθφτερη αιτία 

του Πελοποννηςιακοφ πολζμου είναι  

α. η οικονομική και ςτρατιωτική 

ανάπτυξη τησ Αθήνασ. 

β. η οικονομική και ςτρατιωτική 

ανάπτυξη τησ Σπάρτησ. 

4. Ο Θουκυδίδησ θεωρεί ότι η τφχη είναι  α. υπερφυςική δφναμη. 

β. εξελίξεισ που δεν μπορεί να 

προβλζψει ο άνθρωποσ. 

5. Βαςικό χαρακτηριςτικό τησ ςκζψησ και τησ 

μεθόδου του Θουκυδίδη αποτελεί 

α. η τάςη για γενίκευςη. 

β. η τάςη για απλοφςτευςη. 
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