
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Β ΚΑΙ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(το κειμενο αντλήθηκε από την ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) 

 

(ΘΟΥΚ 8.69.1–8.77.1: Πολιτειακή μεταβολή στην Αθήνα) Κατάληψη του βουλευτηρίου 

από τους Τετρακοσίους – Πρώτες ενέργειές τους 

Ο Πείσανδρος και οι υπόλοιποι αθηναίοι ολιγαρχικοί δεν εγκατέλειψαν τα σχέδιά τους για 

την επιβολή ολιγαρχίας. Εκμεταλλευόμενοι τη δυσμενή θέση στην οποία είχε περιέλθει η 

Αθήνα λόγω του πολέμου, πέτυχαν πολιτειακή μεταβολή ολιγαρχικού προσανατολισμού: 

κύριο ρόλο στη διακυβέρνηση θα είχαν οι 400 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ενεργών 

πολιτών περιοριζόταν σε 5000. Απέμενε να απαλλαγεί των καθηκόντων της η υπάρχουσα 

βουλή των 500. 

    [8.69.1] Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἐκκλησία οὐδενὸς ἀντειπόντος, ἀλλὰ κυρώ- 

σασα ταῦτα διελύθη, τοὺς τετρακοσίους ἤδη ὕστερον τρόπῳ 

τοιῷδε ἐς τὸ βουλευτήριον ἐσήγαγον. ἦσαν [δ’] Ἀθηναῖοι 

πάντες αἰεὶ οἱ μὲν ἐπὶ τείχει, οἱ δ’ ἐν τάξει, τῶν ἐν Δεκε- 

λείᾳ πολεμίων ἕνεκα ἐφ’ ὅπλοις· [8.69.2] τῇ οὖν ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 

τοὺς μὲν μὴ ξυνειδότας εἴασαν ὥσπερ εἰώθεσαν ἀπελθεῖν, 

τοῖς δ’ ἐν τῇ ξυνωμοσίᾳ εἴρητο ἡσυχῇ μὴ ἐπ’ αὐτοῖς τοῖς 

ὅπλοις, ἀλλ’ ἄπωθεν περιμένειν, καὶ ἤν τις ἐνιστῆται τοῖς 

ποιουμένοις, λαβόντας τὰ ὅπλα μὴ ἐπιτρέπειν. [8.69.3] ἦσαν δὲ 

καὶ Ἄνδριοι καὶ Τήνιοι καὶ Καρυστίων τριακόσιοι καὶ Αἰ- 

γινητῶν τῶν ἐποίκων, οὓς Ἀθηναῖοι ἔπεμψαν οἰκήσοντας, 

ἐπ’ αὐτὸ τοῦτο ἥκοντες ἐν τοῖς ἑαυτῶν  ὅπλοις, οἷς ταὐτὰ 

προείρητο. [8.69.4] τούτων δὲ διατεταγμένων οὕτως ἐλθόντες οἱ 

τετρακόσιοι μετὰ ξιφιδίου ἀφανοῦς ἕκαστος, καὶ οἱ εἴκοσι 

καὶ ἑκατὸν μετ’ αὐτῶν [Ἕλληνες] νεανίσκοι, οἷς ἐχρῶντο 

εἴ τί που δέοι χειρουργεῖν, ἐπέστησαν τοῖς ἀπὸ τοῦ κυάμου 

βουλευταῖς οὖσιν ἐν τῷ βουλευτηρίῳ καὶ εἶπον αὐτοῖς 

ἐξιέναι λαβοῦσι τὸν μισθόν· ἔφερον δὲ αὐτοῖς τοῦ ὑπο- 

λοίπου χρόνου παντὸς αὐτοὶ καὶ ἐξιοῦσιν ἐδίδοσαν. [8.70.1] ὡς δὲ 

τούτῳ τῷ τρόπῳ ἥ τε βουλὴ οὐδὲν ἀντειποῦσα ὑπεξῆλθε καὶ 

οἱ ἄλλοι πολῖται οὐδὲν ἐνεωτέριζον, ἀλλ’ ἡσύχαζον, οἱ [δὲ] 

τετρακόσιοι ἐσελθόντες ἐς τὸ βουλευτήριον τότε μὲν πρυ- 

τάνεις τε σφῶν αὐτῶν ἀπεκλήρωσαν καὶ ὅσα πρὸς τοὺς 

θεοὺς εὐχαῖς καὶ θυσίαις καθιστάμενοι ἐς τὴν ἀρχὴν ἐχρή- 

σαντο, ὕστερον δὲ πολὺ μεταλλάξαντες τῆς τοῦ δήμου 

διοικήσεως (πλὴν τοὺς φεύγοντας οὐ κατῆγον τοῦ Ἀλκιβιάδου 



ἕνεκα) τά τε ἄλλα ἔνεμον κατὰ κράτος τὴν πόλιν. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.Να μεταφράσετε το απόσπασμα με μαύρα έντονα γράμματα στο κέιμενο << Ἐπειδὴ δὲ ἡ 

ἐκκλησία ……ἕνεκα ἐφ’ ὅπλοις>>     μονάδες 10 

 

2.Πώς περιγράφει ο Θουκυδίδης το τι συνέβη την συγκεκριμένη εκείνη μέρα στην Αθήνα; 

(8.69.2-8.69.4, στο κείμενο)    μονάδες 10 

3. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται 

περιμένειν    γ ενικό οριστικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής 

λαβόντας  β ενικό προστακτικής αορίστου β ενεργητικής φωνής 

ἔπεμψαν     γ πληθυντικό οριστιής παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

ἐχρῶντο     γ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα  

ἔφερον      β ενικό ευκτικής αορίστου β ενεργητικής φωνής 

μονάδες 5 

4. Να μεταφερθούν όλοι οι κλιτοί τύποι του αποσπάσματος στον άλλο αριθμό 

<<τούτων δὲ διατεταγμένων οὕτως ἐλθόντες οἱ 

 άνδρες μετὰ ξιφιδίου ἀφανοῦς ἕκαστος>>, 

μονάδες 7 

 

5. ἀπελθεῖν,  ἐν τοῖς ἑαυτῶν, οὖσιν 

Να δώσετε την συντακτική θέση των παραπάνω λέξεων 

μονάδες 3 

 



 

6. <<ὡς δὲ 

τούτῳ τῷ τρόπῳ ἥ τε βουλὴ οὐδὲν ἀντειποῦσα ὑπεξῆλθε καὶ 

οἱ ἄλλοι πολῖται οὐδὲν ἐνεωτέριζον, ἀλλ’ ἡσύχαζον, οἱ [δὲ] 

τετρακόσιοι ἐσελθόντες ἐς τὸ βουλευτήριον τότε μὲν πρυ- 

τάνεις τε σφῶν αὐτῶν ἀπεκλήρωσαν καὶ ὅσα πρὸς τοὺς 

θεοὺς εὐχαῖς καὶ θυσίαις καθιστάμενοι ἐς τὴν ἀρχὴν ἐχρή- 

σαντο>> 

Να γραφούν τα είδη των προτάσεων(κύριες και δευτερεύουσες, καθώς και τα είδη των 

δευτερευουσών, χωρίς να αναφερούν οι εγκλίσεις των ρημάτων) και τα ρήματα της καθεμιάς 

από αυτές. 

μονάδες 5 

 

 

 

 

 

 

 


