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ΚΕΙΜΕΝΟ  

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, ΒΙΒΛΙΟ 3, ΚΕΦ.73-74 

[73.1] 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. 

 

 [74.1] 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. [2] 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. 

 

 [3] 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. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

 

Α.  Να μεταφράσετε το απόσπασμα:₍₍ Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας  ... ἐπίφορος ἐς αὐτήν ₎₎.  

30 ΜΟΝΑΔΕΣ 

  

Β1.   Τι αποδεικνύει το γεγονός ότι και οι δύο αντίπαλες παρατάξεις ζήτησαν τη 

βοήθεια των δούλων ; Με ποια υπόσχεση προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τη 

βοήθειά τους ,  με ποιους τελικά συμμάχησαν οι δούλοι και γιατί;  

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 



 

 

 

Β2.  Σε ποιους παράγοντες αποδίδεται η νίκη των δημοκρατικών σύμφωνα με τον Θουκυδίδη και 

γιατί ο συγγραφέας κάνει ιδιαίτερη αναφορά  στην ₍₍παρα φύσιν₎₎ συμβολή των γυναικών  

σε μια εποχή μάλιστα ,που γνωρίζουμε ποια ήταν η θέση της γυναίκας ; 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 

  

Γ1.  τοὺς ἀγροὺς, τὸ πλῆθος, τὴν νύκτα ,χρήματα, γυναῖκες: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις 

ενικού και πληθυντικού των παραπάνω ουσιαστικών. 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

Γ2.  Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

 

οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική απαρέμφατο 

παρεγένετο     

γίγνεται     

 ᾖ    

νικᾷ     

 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

Γ3.  ἐκινδύνευσε, κεκρατηκότος: Να γίνει χρονική αντικατάσταση στους τύπους. 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

Γ4.  α)  Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 

τῶν οἰκετῶν 

ὁ δῆμος 

τὰς οἰκίας 

δείσαντες 

τῶν ἐπικούρων 

 

β)  ὅπως μὴ ᾖ ἔφοδος: Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση (είδος , εκφορά, χρήση) 

 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

Γ5.  α)  διαλιπούσης, ὑπομένουσαι, κρατήσειεν, λαθόντες, διαφθείρειεν : Να γράψετε ένα 

ομόρριζο για κάθε λέξη του κειμένου στα νέα ελληνικά. 

 β)  υπόσχεση, νικητής, φυσικός, οικιακός, λησμονιά: Να γραφεί  για κάθε λέξη μια ομόρριζη 

λέξη από το κείμενο.  

 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


