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       Ὑπὸ πολλῶν γὰρ τῆς τότε πολιτείας λοιδορουμένης 

μεταβολὴ γίγνεται. Τριάκονα δὲ πάντων ἄρχοντες 

κατέστησαν αὐτοκράτορες. Τούτων δή τινες οἰκεῖοί τε 

ὄντες καὶ γνώριμοι ἐτύγχανον ἐμοί, καὶ δὴ καὶ παρεκάλουν 

εὐθὺς με. Καὶ ἐγὼ ᾠήθην αὐτοὺς ἔκ τινος ἀδίκου βίου ἐπὶ 

δίκαιον τρόπον ἄγοντας διοικήσειν δὴ τὴν πόλιν, ὥστε 

αὐτοῖς σφόδρα προσεῖχον τὸν νοῦν, τί πράξοιεν. Καὶ ὁρῶν 

δήπου τοὺς ἄνδρας ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ χρυσὸν ἀποδείξαντας 

τὴν ἔμπροσθεν πολιτείαν ἐδυσχέρανά τε καὶ ἐμαυτὸν 

ἐπανήγαγον ἀπὸ τῶν τότε κακῶν. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

λοιδορέομαι, -οῦμαι = κακολογούμαι, προσσβάλλομαι, υβρίζομαι, με εμπαίζουν , με κοροϊδεύουν, με χλευάζουν 

πολιτεία = πολίτευμα (αντίθετο στη μοναρχία και τυραννίδα), η Δημοκρατία 

μεταβολὴ γίγνεται =  πολιτική ανατροπή, (Οι Τριάκοντα το 404 π.Χ. κατέλυσαν τη Δημοκρατία και επέβαλαν Τυραννία) 

κατέστησαν [οὗτοι] ἄρχοντες  -  κατέστησαν [τούτους] ἄρχοντας: Βρείτε τη διαφορά 
αὐτοκράτορες [ἐγώ αὐτός κρατῶ] = απόλυτοι άρχοντες, με πλήρη δικαιοδοσία - με ανεξέλεγκτες εξουσίες  

οἰκεῖος, -α, -ον = του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, συγγενής 
γνώριμος = γνωστός 
παρα-καλέω, -ῶ τινά = προσ-καλώ 
ἄγω (ἔκ τινος καταστάσεως εἰς ἄλλην) = βγάζω από τη μια κατάσταση και οδηγώ στην άλλη 

ἔκ τινος ἀδίκου (=δημοκρατικοῦ) βίου ἐπὶ δίκαιον (=ὀλιγαρχκὸν) τρόπον (διακυβερνήσεως) 

προσέχω τὸν νοῦν τινι = έχω στραμμένη την προσοχή μου σε κάποιον, παρατηρώ 
τοὺς ἄνδρας = τοὺς Τριάκοντα (Δες τα ονόματά τους πιο κάτω) 

χρυσός = χρυσάφι, θησαυρός 

ἀποδείκνυμι = αποδεικνύω, αποκαλύπτω 
ἡ ἔμπροσθεν πολιτεία = το προηγούμενο καθεστώς (Δημοκρατία) 

δυσχεραίνω = αηδιάζω, σιχαίνομαι, αγανακτώ, δυσαρεστούμαι, δυσανασχετώ, δυσφορώ 

ἐπανήγαγον ἐμαυτὸν ἀπὸ τῶν κακῶν= διαχώρισα τη θέση μου απ'τις αθλιότητες, κράτησα αποστάσεις, αποσύρθηκα, αποταβήχτηκα 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

① Ὑπὸ πολλῶν γὰρ τῆς τότε πολιτείας λοιδορουμένης μεταβολὴ γίγνεται,  

 

② Τριάκονα δὲ  πάντων ἄρχοντες κατέστησαν αὐτοκράτορες.  

 

③ Τούτων δή τινες οἰκεῖοί τε ὄντες καὶ γνώριμοι ἐτύγχανον ἐμοί,  

 

④ καὶ δὴ καὶ παρεκάλουν εὐθὺς με.  

 

⑤ Καὶ ἐγὼ ᾠήθην αὐτοὺς ἔκ τινος ἀδίκου βίου ἐπὶ δίκαιον τρόπον ἄγοντας 

      διοικήσειν δὴ τὴν πόλιν,  

 

❻ ὥστε αὐτοῖς σφόδρα προσεῖχον τὸν νοῦν,  

 

❼ τί πράξοιεν.  

 

⑧ Καὶ ὁρῶν δήπου τοὺς ἄνδρας ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ χρυσὸν ἀποδείξαντας τὴν  ἔμπροσθεν 

πολιτείαν   

      ἐδυσχέρανά τε  

 

⑨ καὶ ἐμαυτὸν ἐπανήγαγον ἀπὸ τῶν τότε κακῶν.  
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Να συμπληρωθούν οι κατωτέρω Πίνακες με τους ζητούμενους τύπους: 

Α΄     Γ  Ρ  Α  Μ  Μ  Α  Τ  Ι  Κ  Η 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (Να κλιθούν) 

 ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

ΟΝΟΜ.    ἄρχοντες  αὐτοκράτορες  
ΓΕΝ.          
∆ΟΤ.          
ΑΙΤ.         ἄνδρας  
ΚΛΗΤ.          

ΕΠΙΘΕΤΑ (Να γραφούν τα Παραθετικά τους στην ίδια πτώση) 

Α/Α ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

1 πολλῶν    
2 ὀλίγῳ   

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ (Να κλιθούν) 

 ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

ΟΝΟΜ.     
ΓΕΝ.      τούτων   
∆ΟΤ.        
ΑΙΤ.     ἐμαυτόν   
ΚΛΗΤ.    (ὦ) ------------ ------------ ------------ 

ΡΗΜΑΤΑ (Να γίνει Χρονική Αντικατάσταση) 

Α/Α ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. 

1 καθίστανται   κατέστησαν   
2  ἐτύγχανον      
3 ὁρῶν  ------------    ------------ 
4  ------------  ἀποδείξαντας   ------------ 
5    ἐπανήγαγον    

ἄγοντας: Να κλιθεί πλήρως ο Β΄Αόριστος: 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤ. ΤΥΠΟΙ 

α΄             ----------------------------------------    ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ 
β΄                     

γ΄                 ΜΕΤΟΧΗ 

α΄             ----------------------------------------        

β΄                     

γ΄                     

 

Β΄    Σ  Υ  Ν  Τ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο 

Να χαρακτηρισθούν συντακτικώς οι ΜΕΤΟΧΕΣ του κειμένου: 

Α/Α ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

1 λοιδορουμένης  
2 ὄντες  
3 ἄγοντας  
4 ἀποδείξαντας  

Να χαρακτηρισθούν συντακτικώς οι προτάσεις: 

Α/Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

1 "ὥστε αὐτοῖς σφόδρα προσεῖχον τὸν νοῦν"     

2 "τί πράξοιεν"      

Γ΄    Μ  Ε  Τ  Α  Φ  Ρ  Α  Σ  Η 

Ἔδοξε τῷ δήμῳ τριάκοντα ἄνδρας ἑλέσθαι, οἳ τοὺς πατρίους νόμους συγγράψουσι, καθ’ οὓς πολιτεύσουσι. καὶ ᾑρέθησαν οἵδε·  
Πολυχάρης, Κριτίας, Μηλόβιος, Ἱππόλοχος, Εὐκλείδης, Ἱέρων, Μνησίλοχος, Χρέμων, Θηραμένης, Ἀρεσίας, Διοκλῆς, Φαιδρίας, Χαιρέλεως, Ἀναίτιος, Πείσων, Σοφοκλῆς, Ἐρατοσθένης, Χαρικλῆς, 

Ὀνομακλῆς, Θέογνις, Αἰσχίνης, Θεογένης, Κλεομήδης, Ἐρασίστρατος, Φείδων, Δρακοντίδης, Εὐμάθης, Ἀριστοτέλης, Ἱππόμαχος, Μνησιθείδης.       Ξεν. Ἑλλ. 2.3.3                                                                        

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 

 

∆΄    Ε  Τ  Υ  Μ  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 

αὐτοκράτορες: Απὸ το α΄συνθετικό (αυτο-, αυτ-, αυθ-) να συμπληρώσετε τις κατωτέρω λέξεις και να δώσετε τη σημασία τους:    
-εξούσιον,   -επάγγελτος,   -ματος,  -κλητος,  -άρεσκος,   -άρκεια,   -ανδρος,  -ήκοος,    -ενεργώ,     -ημερόν,  -βούλως,  -άμυνα,  -γνωσία, -γραφο,   -δίδακτος,   -τελής,    

-κέφαλος,    -κίνητο,   -κτονώ,   -λεξεί,   -μολώ,   -νομία,   -νόητο,   –προσώπως,   -όπτης,   – σχέδιο,   –ουργός,   –φωτος,    –χειρας,   –χθονες,     (φίλ-……….…..) 

 


