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ΚΕΙΜΕΝΟ 

Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς 

δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι· καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ 

πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. 

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.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ … ὑπομένουσαι τὸν 

θόρυβον».  

Μονάδες 30 

5. 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: παρακαλοῦντες, δῆμος, ἀγορᾶς, χρήματα, 

διαφθαρῆναι. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του 

λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο). 

Μονάδες 10 

8. 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 εξιστόρηση των γεγονότων του 

Πελοποννησιακού πολέμου από τον 

Θουκυδίδη 

α. διακόπτεται στο 404 π.Χ. 

 

β. διακόπτεται στο 411 π.Χ. 



2. Ο Ξενοφώντας   α. συνέγραψε πολλά έργα με μεγάλη 

ποικιλία θεμάτων. 

β. συνέγραψε μόνο την ιστορία του 

Πελοποννησιακού πολέμου.   

3. Το έργο του Θουκυδίδη  α. διακρίνεται για την απλότητα του ύφους 

και την ποικιλία των θεμάτων.  

β. διακρίνεται για το υψηλό λογοτεχνικό 

ύφος.  

4. Ο Ξενοφώντας α. έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα 

ταραγμένα χρόνια του Πελοποννησιακού 

πολέμου.   

β. έζησε την παιδική και νεανική του ηλικία 

κατά τα λαμπρότερα χρόνια της αθηναϊκής 

δύναμης. 

5. Ο Θουκυδίδης α.  πίστευε πως οι θεοί δεν αφήνουν 

ατιμώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες 

πράξεις.  

β. πίστευε πως η λογική αποτελεί τη μόνη 

σταθερή αξία, στην οποία μπορεί να 

στηριχθεί ο άνθρωπος. 

Μονάδες 10 

 


