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1.ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Και  όταν  έγινε  η  υποχώρηση  αργά  το  απόγευμα,  επειδή  φοβήθηκαν  οι 
ολιγαρχικοί  μήπως  οι  δημοκρατικοί,  αφού  κάνουν  επίθεση,  καταλάβουν  το 
ναύσταθμο με τον πρώτο αλαλαγμό και τους σκοτώσουν,  έβαλαν φωτιά στα 
σπίτια, που ήταν γύρω στην αγορά, και στις «πολυκατοικίες», για να μην έχουν 
οι δημοκρατικοί δρόμο προσέγγισης, χωρίς να λογαριάζουν ούτε δικό τους ούτε 
ξένο σπίτι,  ώστε  και  πολλά πράγματα εμπόρων κάηκαν εντελώς και  η πόλη 
κινδύνεψε να καταστραφεί  στο σύνολο της,  αν φυσούσε άνεμος τη φωτιά με 
κατεύθυνση προς αυτήν (δηλ. την πόλη).

2.Βλ. σχολικό βιβλίο σελ.24-25( Για τους λόγους…τόπο καταγωγής τους.)

3.α) Διαλιπούσης: έλλειψη, παράλειψη
       βάλλουσαι: βολή, παράβλημα
       ξυνεπελάβοντο: λαβή, παραλήπτης
       διαφθαρῆναι: φθορά, διαφθορέας
       ἐπελθὼν: εισιτήριο, έλευση

   β) ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ: κινδυνεύει
       ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: ἐκινδύνευε
       ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ: κινδυνεύσει
       ΑΟΡΙΣΤΟΣ: ἐκινδύνευσε
       ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ: κεκινδύνευκε
       ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ: ἐκεκινδυνεύκει

4. Οι ολιγαρχικοί οπισθοχώρησαν στην πόλη, αλλά και εκεί ο αντίπαλος τους 
ήταν  ασυγκράτητος.  Έτσι  η  άμυνα  τους  δεν  άντεξε  και  επικράτησε  στην 
παράταξή  τους  σύγχυση  και  πανικός,  αποδιοργάνωση  και  διάλυση.  Τότε 
κυριεύτηκαν  από  φόβο,  μήπως  οι  δημοκρατικοί  με  επίθεση  καταλάβουν  το 
λιμάνι  του  Αλκίνου  και  κυρίως  το  ναύσταθμο,  που  ήταν  το  τελευταίο  τους 
καταφύγιο, και δεν τους αφήσουν καμιά ελπίδα σωτηρίας. Γι' αυτό σε κατάσταση 
αλλοφροσύνης πυρπόλησαν τα σπίτια, που έζωναν την αγορά, στην προσπάθεια 
τους  να  καθυστερήσουν  τους  αντιπάλους  τους  και  να  βρουν  το  χρόνο  να 
ανασυνταχθούν και να αμυνθούν. 
Η πυρπόληση της  αγοράς μαρτυρεί  πού μπορεί  να οδηγήσει  το  ένστικτο  της 
αυτοσυντήρησης  και  η  απόγνωση σ'  έναν εμφύλιο  ιδίως  πόλεμο.  Η ενέργεια 
αυτή  των  ολιγαρχικών  ήταν  εγωιστική,  αφού  για  τη  σωτηρία  τους  δεν 
υπολόγισαν τις περιουσίες των άλλων πολιτών. Ήταν ακόμα παράλογη, γιατί 
και  ολόκληρη  η  πόλη  θα  καταστρεφόταν,  αν  φυσούσε  τη  φωτιά  άνεμος  και 
ευνοούσε την εξάπλωση της με κατεύθυνση προς αυτήν.



5. Η κατάληψη περιοχών της πόλης από τους δύο πολιτικούς αντιπάλους και ο 
προσεταιρισμός συμμάχων για ενίσχυσή τους γενικεύουν τον εμφύλιο πόλεμο 
και προμηνύουν σύγκρουση σφοδρότερη από τις προηγούμενες. Και αυτό έγινε. 
Οι δημοκρατικοί σε αποφασιστική μάχη, που έγινε στο ανοιχτό πεδίο και που 
κράτησε ως το απόγευμα, υπερίσχυσαν, και τη νίκη τους τη διασφάλισαν τρεις 
παράγοντες:
 Α)  Η κατάληψη πιο επίκαιρων θέσεων, υψηλών και οχυρωμένων σε σχέση με 
αυτές που κατείχαν οι ολιγαρχικοί.
 Β) Η αριθμητική τους υπεροχή ύστερα από την προσχώρηση σ' αυτούς πολλών 
δούλων. 
 Γ)  Η  τολμηρή  συνδρομή  των  γυναικών  τους,  που  τις  κρίσιμες  εκείνες  ώρες 
ξεπέρασαν τη γυναικεία φύση τους.  
Έτσι οι δημοκρατικοί αναπτέρωσαν το ηθικό τους μετά την ήττα που υπέστησαν, 
όταν είχαν αιφνιδιαστεί.

6. α) ΟΡΙΣΤΙΚΗ: γίγνεται
         ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ: γίγνηται
          ΕΥΚΤΙΚΗ: γίγνοιτο
          ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ: γιγνέσθω
     β) ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ: τοῦ πλήθους, τῆς πόλεως
ΔΟΤΙΚΗ: τῷ πλήθει, τῇ πόλει
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ: τό πλῆθος, τήν πόλιν

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ: τῶν πληθῶν, τῶν πόλεων
ΔΟΤΙΚΗ: τοῖς πλήθεσιν , ταῖς πόλεσιν
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ: τά πλήθη, τάς πόλεις

7. ἡμέρας: υποκείμενο της μετοχής διαλιπούσης
τολμηρῶς: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα ξυνεπελάβοντο
τὸν θόρυβον: αντικείμενο στη μετοχή ὑπομένουσαι
ἐπελθὼν: μετοχή χρονική συνημμένη στο υποκείμενο ὁ δῆμος
σφᾶς: αντικείμενο στο ρήμα διαφθείρειεν
τὰς ξυνοικίας: αντικείμενο στο ρήμα ἐμπιπρᾶσι
φειδόμενοι: μετοχή τροπική συνημμένη στο υποκείμενο οἱ ὀλίγοι
πολλὰ: επιθετικός προσδιορισμός στο χρήματα
πᾶσα: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο ἡ πόλις
ἐς αὐτήν:  εμπρόθετος προσδιορισμός της κατεύθυνσης στην έκφραση ἐγένετο 
ἐπίφορος


