ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ : Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΙΠΠΟΥ

Γαλάτεια ἡ Εὐρυτίου τοῦ Σπάρτωνος συνεζύγη ἐν Φαιστῶ τῆς
Κρήτης Λάμπρω τῶ Πανδίονος, ἀνδρί τά μέν εἰς γένος εὖ ἔχοντι, βίου δέ
ἐνδεεῖ. Οὖτος, ἐπειδή ἐγκύμων ἦν ἡ Γαλάτεια, ηὔξατο μέν ἄρρενα
γενέσθαι αὐτῶ παῖδα, προηγόρευσε δέ τῆ γυναικί, ἐάν γεννήση κόρην,
ἀφανίσαι. Τῆ δέ Γαλάτεια θυγάτηρ ἐγένετο. Καί κατοικτείρασα τό βρέφος
καί τήν ἐρημίαν τοῦ οἴκου λογισαμένη ἐψεύσατο τόν Λάμπρον ἄρρεν
λέγουσα τεκεῖν καί ἐξέτρεφεν ὡς παῖδα κοῦρον ὀναμάσασα Λεύκιππον.
Ἐπεί δέ ηὔξετο ἡ κόρη καί ἐγένετο ἄφατόν τι κάλλος, δείσασα τόν
Λάμπρον ἡ Γαλάτεια, κατέφυγεν εἰς τό τῆς Λητοῦς ἱερόν καί πλεῖστα τήν
θεόν ἱκέτευσεν, εἴ πως αὐτῆ κόρος ἡ παῖς ἀντί θυγατρός δύναιτο
γενέσθαι. Ἡ δέ Λητώ συνεχῶς ὀδυρομένην καί ἱκετεύουσαν ὤκτειρε τήν
Γαλάτειαν καί μετέβαλε τήν φύσιν τῆς παιδός εἰς κόρον. Ταύτης ἔτι
μέμνηνται τῆς μεταβολῆς Φαίστιοι καί τήν ἑορτήν Ἐκδύσια καλοῦσιν, ἐπεί
τόν πέπλον ἡ παῖς ἐξέδυ.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. α) Να εξηγήσετε γιατί αναγκάστηκε η Γαλάτεια να καταφύγει στη βοήθεια της
Λητώς.
β) Πώς αντέδρασε η Λητώ στους θρήνους της Γαλάτειας;
(Μονάδες 4 + 4)
2. α) Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι
παρακάτω λέξεις : καλλιστεία, ακάλεστος, υπολογισμός, αδυναμία,
επίλογος, προβολή διαζύγιο, αρρενωπός, διατροφή, αμνησία.
(Μονάδες 2,5)
α) Λέγουσα : να συνθέσετε το ρήμα λέγω με τις προθέσεις : πρό, διά, επί, συν,
κατά και να σχηματίσετε παράγωγα ουσιαστικά. Στη συνέχεια να δημιουργήσετε
προτάσεις για καθένα από τα ουσιαστικά που σχηματίσατε.
(Μονάδες 2,5)
3. Α) Τα ρήματα που είναι στην παρένθεση να τοποθετηθούν στον κατάλληλο
χρόνο και στο κατάλληλο πρόσωπο.

α) Ὁ στρατηγός τούς πολεμίους ........................................ ,
.............................................. ὑποχωρεῖν (ἁναγκάζω : γ
ενικό,
Παρατατικού και Αορίστου)
β) Ὑμεῖς ἐν Αὐλίδι ................................... , ..........................................
(εἰμί : β πληθυντικό Ενεστώτα και παρατατικού)
γ)
Λύσανδρος
οὐ
...........................................
,
........................................... (δέχομαι : γ
ενικό Ενεστώτα και
Παρατατικού)

δ) Τήνδε τήν ἐπιστολήν ἡμεῖς ......................................... ,
.......................................... (πέμπω : α
πληθυντικό Μέλλοντα και
Αορίστου)
ε) Σύ ............................................. τοῖς θεοῖς (πιστεύω : β ενικό
Παρακειμένου

(Μονάδες 2,5)

Β) Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τους κατάλληλους τύπους των
λέξεων που ειναι μέσα στην παρένθεση :

α) Ἀπεῖχον τῆς εὐσεβοῦς ........................................... (ἡ γλῶσσα)
β) Ἄγετε τος παῖδας λόγοις, μή ..................................... ,
..................................... (ἡ πληγή, ὁ αἰκισμός, δοτική πληθυντικού)
γ) Ἐφάνησαν οἱ .......................................... τῶν Περσῶν (ὁ ὁπλίτης)
δ) Ἤλθομεν σύν τῆ ........................................ τῶν συμμάχων (ἡ δύναμις,
δοτική ενικού)
ε) Ὁ ὑιός τοῦ ......................................... ἀπέθανε (ὁ Ἀτρείδης)
(Μονάδες 2,5)
4. Στις παρακάτω προτάσεις να χαρακτηρίσετε το είδος των απαρεμφάτων (ειδικό ή
τελικό), να βρείτε το υποκείμενό τους και να γράψετε αν πρόκειται για
ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία.

α) Οἱ ἱατροί οὐκ ἐῶσιν (=δεν αφήνουν) τούς ἀρρώστους ἀποθνήσκειν.
β) Οἱ Ἀθηναῖοι νομίζουσι τούς πολίτας ψυχήν τῆς πολιτείας εἶναι.
(Μονάδες 2)

