
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

Α. Ύστερα απ᾽ αυτά τα λόγια ο Σάτυρος βάλθηκε να τραβάει τον Θηραμένη από τον 

βωμό, κι οι βοηθοί τραβούσαν κι εκείνοι. Ο Θηραμένης πάλι, όπως ήταν φυσικό, 

φώναζε θεούς κι ανθρώπους μάρτυρες των όσων γίνονταν. Οι βουλευτές ωστόσο δεν 

κουνήθηκαν, βλέποντας ότι αυτοί που στέκονταν στο κιγκλίδωμα ήταν του ίδιου ποιού 

με τον Σάτυρο και ξέροντας ότι ήταν οπλισμένοι μ᾽ εγχειρίδια· άλλωστε ο χώρος 

μπροστά στο βουλευτήριο ήταν γεμάτος φρουρούς. Τράβηξαν, λοιπόν, μαζί τους τον 

Θηραμένη οι Έντεκα μέσα από την Αγορά, ενώ αυτός διαμαρτυρόταν με πολύ δυνατή 

φωνή για όσα του έκαναν.  Διηγούνται και τούτη την κουβέντα του Θηραμένη: όταν του 

είπε ο Σάτυρος ότι θα μετανιώσει αν δεν σιωπήσει, ρώτησε. (μτφ. Ρ. Ρούφου, 

Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ, 2012) 

 

Β. Μόλις είπε αυτά (ο Κριτίας), ο Σάτυρος προσπαθούσε να αποσπάσει (τον Θηραμένη) 

από τον βωμό, το ίδιο έκαναν και οι βοηθοί του. Τότε ο Θηραμένης, όπως βέβαια ήταν 

φυσικό, επικαλούνταν και θεούς και ανθρώπους να δουν καλά αυτά που γίνονταν. Αλλά 

οι βουλευτές δεν αντιδρούσαν, γιατί έβλεπαν ότι και αυτοί που ήταν κοντά στα 

κιγκλιδώματα (ήταν) όμοιοι με τον Σάτυρο και ότι ο χώρος μπροστά στο βουλευτήριο 

(ήταν) γεμάτος από τους φρουρούς και γιατί γνώριζαν ότι αυτοί παρευρίσκονταν 

οπλισμένοι με εγχειρίδια. Και αυτοί (= οι έντεκα) έσυραν τον άντρα περνώντας (τον) 

μέσα από την αγορά, ενώ αυτός φώναζε με πολύ δυνατή φωνή τι πάθαινε. Λένε και 

αυτήν τη φράση αυτού. Μόλις του είπε ο Σάτυρος ότι θα κλάψει, αν δε σωπάσει, του 

απάντησε ρωτώντας·. (μτφ. Επιστημονικής Ομάδας) 

* με έντονη γραφή οι προτεινόμενες νεοελληνικές αποδόσεις στα γλωσσικά σχόλια του 

σχολικού βιβλίου σ. 88 

5. Τα σχολικά εγχειρίδια διανέμονται δωρεάν στους μαθητές. 

Η αγορά νέων προϊόντων τεχνολογίας απαιτεί μεγάλα χρηματικά ποσά.  

Η μετοχή και το απαρέμφατο είναι ονοματικοί τύποι του ρήματος. 

H άνοιξη είναι καλή (κατάλληλη) εποχή για εκδρομές. 

Να είσαι φρόνιμο παιδί και να συμπεριφέρεσαι με ευπρέπεια. 

8. α-Σ (σ.29), β-Λ (σ.29), γ-Σ (σ.32), δ-Σ (σ.32), ε-Λ (σ.26 και 33) 


