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Διαλιπούσης δ’  ἡμέρας  μάχη  αὖθις  γίγνεται  καὶ νικᾷ ὁ δῆμος
χωρίων  τε  ἰσχύι καὶ πλήθει προὔχων·  αἵ τε  γυναῖκες αὐτοῖς
τολμηρῶς  ξυνεπελάβοντο  βάλλουσαι  ἀπὸ τῶν  οἰκιῶν  τῷ κε-
ράμῳ 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 ἐμπό-
ρων  κατεκαύθη  καὶ ἡ πόλις  ἐκινδύνευσε  πᾶσα  διαφθαρῆναι,
εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν.

Α. Να μεταφραστεί το κείμενο
                                                                                                          (μονάδες 30)

Β.1.α.Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η νίκη των δημοκρατικών;
  
      β.Με ποιο τρόπο προβάλλει ο Θουκυδίδης τον ενεργό ρόλο των 
γυναικών στη  μάχη;
                                                                                                       (μονάδες 15)

2.Να αναφέρετε τους παλαιότερους λογογράφους καθώς και τα κύρια 
χαρακτηριστικά του έργου τους.

                                                                                                (μονάδες 15)
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3 Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της ομάδας Α με αυτά της ομάδας Β

 Ομάδα Α Ομάδα Β

1)διαλιπούσης                                α)απαρέμφατο β΄Παθητ.Αορίστου

2) ἰσχύι                                             β)επίθετο ονομ.ενικού β΄ κλίσης

3) σφᾶς                                             γ)μετοχή β΄ Αορ.γενική ενικού

4)  διαφθαρῆναι                             δ)ουσιαστ.δοτική ενικού γ΄κλίσης

5)  ἐπίφορος                                    ε)αιτιατ.πληθ.προσωπ.αντωνυμίας

                                                                                                      (μονάδες 10)

4. ξυνεπελάβοντο:Να γίνει  εγκλιτική αντικατάσταση του ρήματος στο 
πρόσωπο και στο χρόνο που βρίσκεται. 

                                                                                                                 (μονάδες 5)

5. ἐκινδύνευσε:Να γίνει χρονική  αντικατάσταση του ρήματος στην 
οριστική έγκλιση και στο πρόσωπο που βρίσκεται.  

                                                                                                                (μονάδες 5)

6. πλήθει, αἵ  γυναῖκες, ἐπελθὼν,φλογὶ,διαλιπούσης: να μεταφερθούν 
στον άλλο αριθμό στην ίδια πτώση.
                                                                                                             (μονάδες 5)

7.α.Να  αναγνωριστούν  οι  παρακάτω  δευτερεύουσες 

προτάσεις(εισαγωγή,εκφορά, συντακτική θέση) 

-μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν

- ὅπως μὴ ᾖ ἔφοδος

β.Να χαρακτηριστούν  συντακτικά όλοι οι όροι της παρακάτω πρότασης
-Διαλιπούσης δ’ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται

                                                                                                              (μονάδες 5)
8.φθορά,λήψη,ερχομός,δημοκρατία,φειδωλός:Από ποιες  λέξεις του 
κειμένου προέρχονται οι παραπάνω τύποι της Νέας Ελληνικής

                                                                                                               (μονάδες 10)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !



             


