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15ε ΕΝΟΣΗΣΑ  

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η κεηακόξθσζε ηνπ Λεπθίππνπ 

‘Αλησλῖλνο Ληβεξάιηο, Μεηακνξθώζεσλ πλαγσγή 17 (δηαζθεπή) 

Ο Αλησλίλνο Ληβεξάιηο (πηζ.2νο αη. κ.Χ.) έδεζε ζηε Ρώκε θαη αζρνιήζεθε κε ηε κπζνγξαθία. ην 
έξγν ηνπ Μεταμορυώσεων Συναγωγή θαηαγξάθεη ζε πεδό ιόγν κηα ζεηξά κεηακνξθώζεσλ 
αλζξώπσλ ζε δώα ή ζε αληηθείκελα. Μεηαμύ απηώλ παξαδίδεη θαη ηνλ κύζν ηνπ Λεπθίππνπ, πνπ 
γελλήζεθε θνξίηζη θαη ρξεηάζηεθε ζετθή παξέκβαζε, γηα λα κεηακνξθσζεί ζε αγόξη θαη λα κε 
ζαλαησζεί από ηνλ ίδην ηνλ παηέξα ηνπ. 
 
 
 
 

Γαιάηεηα ἡ Εὐξπηίνπ ηνῦ πάξησλνο ζπλεδύγε ἐλ Φαηζηῷ ηῆο Κξήηεο 

Λάκπξῳ ηῷ Παλδίνλνο, ἀλδξὶ ηὰ κὲλ εἰο γέλνο εὖ ἔρνληη, βίνπ δὲ ἐλδεεῖ. 

Οὗηνο, ἐπεηδὴ ἐγθύκσλ ἦλ ἡ Γαιάηεηα, εὔμαην κὲλ ἄξξελα γελέζζαη αὐηῷ 

παῖδα, πξνεγόξεπζε δὲ ηῇ γπλαηθί, ἐὰλ γελλήζῃ θόξελ, ἀθαλίζαη. Σῇ δὲ 

Γαιαηείᾳ ζπγάηεξ ἐγέλεην. Καὶ θαηνηθηείξαζα ηὸ βξέθνο θαὶ ηὴλ ἐξεκίαλ ηνῦ 

νἴθνπ ινγηζακέλε ἐςεύζαην ηὸλ Λάκπξνλ ἄξξελ ιέγνπζα ηεθεῖλ θαὶ ἐμέηξεθελ 

ὡο παῖδα θνῦξνλ ὀλνκάζαζα Λεύθηππνλ. ᾽Επεὶ δὲ εὔμεην ἡ θόξε θαὶ ἐγέλεην 

ἄθαηόλ ηη θάιινο, δείζαζα ηὸλ Λάκπξνλ ἡ Γαιάηεηα, θαηέθπγελ εἰο ηὸ ηῆο 

Λεηνῦο ἱεξὸλ θαὶ πιεῖζηα ηὴλ ζεὸλ ἱθέηεπζελ, εἴ πσο αὐηῇ θόξνο ἡ παῖο ἀληὶ 

ζπγαηξὸο δύλαηην γελέζζαη. ῾Η δὲ Λεηὼ ζπλερῶο ὀδπξνκέλελ θαὶ 

ἱθεηεύνπζαλ ᾤθηεηξε ηὴλ Γαιάηεηαλ θαὶ κεηέβαιε ηὴλ θύζηλ ηῆο παηδὸο εἰο 

θόξνλ. Σαύηεο ἔηη κέκλεληαη ηῆο κεηαβνιῆο Φαίζηηνη θαὶ ηὴλ ἑνξηὴλ ᾽Εθδύζηα 

θαινῦζηλ, ἐπεὶ ηὸλ πέπινλ ἡ παῖο ἐμέδπ. 
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ΜΕΣΑΦΡΑΗ 
 

Ἐλ Φαηζηῷ ηῆο Κξήηεο   Γαιάηεηα  ἡ       Εὐξπηίνπ            ηνῦ πάξησλνο  
ηε Φαηζηό  ηεο  Κξήηεο  ε Γαιάηεηα  ε θόξε ηνπ Επξπηίνπ ηνπ γηνπ ηνπ πάξησλα 
 

ζπλεδύγε        Λάκπξῳ        ηῷ Παλδίνλνο,  
παληξεύηεθε ηνλ Λάκπξν ηνλ γην ηνπ Παλδίνλα, 
 
ἀλδξὶ  εὖ ἔρνληη κὲλ ηὰ εἰο γέλνο,  ἐλδεεῖ δὲ βίνπ.  
άλδξα  επγεληθήο            θαηαγσγήο,  αιιά θησρό. 
 

Οὗηνο, ἐπεηδὴ  ἡ  Γαιάηεηα   ἦλ ἐγθύκσλ,   εὔμαην κὲλ γελέζζαη     αὐηῷ    ἄξξελα  παῖδα,  
Απηόο,    όηαλ    ε    Γαιάηεηα   εγθπκνλνύζε, επρήζεθε    λα γελλεζεί ζε απηόλ αξζεληθό  παηδί, 
 
πξνεγόξεπζε δὲ                ηῇ γπλαηθί,  ἐὰλ  γελλήζῃ  θόξελ,      ἀθαλίζαη.  
θαη έιεγε εθ ησλ πξνηέξσλ ζηε γπλαίθα,  αλ    γελλήζεη  θνξίηζη, όηη ζα ην αθαλίζεη. 
 

Σῇ δὲ    Γαιαηείᾳ     ἐγέλεην   ζπγάηεξ.  
Όκσο ζηε Γαιάηεηα γελλήζεθε   θόξε.  
 
Καὶ   θαηνηθηείξαζα   ηὸ  βξέθνο  θαὶ       ινγηζακέλε         ηὴλ ἐξεκίαλ  ηνῦ  νἴθνπ  
Καη  επεηδή ιππήζεθε  ην   βξέθνο   θαη επεηδή ζπιινγίζηεθε  ηελ εξήκσζε  ηνπ ζπηηηνύ  
 

ἐςεύζαην    ηὸλ  Λάκπξνλ ιέγνπζα      ηεθεῖλ     ἄξξελ  
είπε ςέκαηα ζηνλ Λάκπξν     ιέγνληαο όηη γέλλεζε  αγόξη 
 
θαὶ  ἐμέηξεθελ  ὡο παῖδα θνῦξνλ     ὀλνκάζαζα      Λεύθηππνλ.  
θαη    αλέηξεθε   ζαλ        γην             αθνύ ην νλόκαζε   Λεύθηππν. 
 

Ἐπεὶ δὲ     ἡ  θόξε   εὔμεην  θαὶ ἐγέλεην  ἄθαηόλ ηη θάιινο,  
Όηαλ όκσο ε  θόξε κεγάισλε θαη   έγηλε     αλείπσηεο νκνξθηάο, 
 
ἡ Γαιάηεηα       δείζαζα         ηὸλ Λάκπξνλ, θαηέθπγελ  εἰο ηὸ ἱεξὸλ ηῆο Λεηνῦο  
ε Γαιάηεηα   επεηδή θνβήζεθε  ηνλ  Λάκπξν,    θαηέθπγε      ζην    ηεξό   ηεο  Λεηώο  
 

θαὶ ἱθέηεπζελ    πιεῖζηα    ηὴλ ζεὸλ,  
θαη     ηθέηεπε    πάξα πνιύ   ηε   ζεά, 
 

εἴ                     πσο         ἡ    παῖο   δύλαηην    γελέζζαη    αὐηῇ     θόξνο  ἀληὶ    ζπγαηξὸο.  
κήπσο κε θάπνην ηξόπν ην θνξίηζη κπνξνύζε   λα  γίλεη   γη’ απηήλ   αγόξη   αληί  γηα ζπγαηέξα. 
 
Ἡ δὲ Λεηὼ   ᾤθηεηξε   ηὴλ  Γαιάηεηαλ   ὀδπξνκέλελ     ζπλερῶο  θαὶ  ἱθεηεύνπζαλ  
Καη ε Λεηώ  ιππήζεθε  ηελ   Γαιάηεηα   επεηδή νδπξόηαλ  ζπλερώο   θαη       ηθέηεπε 
 

θαὶ  κεηέβαιε  ηὴλ θύζηλ  ηῆο  παηδὸο    εἰο θόξνλ.  
θαη     άιιαμε     ηε   θύζε   ηνπ θνξηηζηνύ  ζε   αγόξη.  
 

Φαίζηηνη                           ἔηη     κέκλεληαη ηαύηεο ηῆο  κεηαβνιῆο  
Οη θάηνηθνη ηεο Φαηζηνύ αθόκε   ζπκνύληαη   απηή    ηε     κεηαβνιή 
 

θαὶ   θαινῦζηλ  ηὴλ ἑνξηὴλ Ἐθδύζηα,  
θαη   νλνκάδνπλ  ηε   γηνξηή   Εθδύζηα, 
 
ἐπεὶ      ἡ παῖο  ἐμέδπ   ηὸλ  πέπινλ. 
επεηδή  ε θόξε   έβγαιε  ην     πέπιν. 
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Εξκελεπηηθά ζρόιηα 

ηὴλ ἑνξηὴλ ᾽Εθδύζηα: Γηνξηή πξνο ηηκήλ ηεο Φπηίαο Λεηώο πνπ ηεινύληαλ ζηε Φαηζηό ηεο 
Κξήηεο ζε αλάκλεζε ηεο ζαπκαζηήο κεηακόξθσζεο ηνπ θνξηηζηνύ ζε άληξα ράξε ζηελ 
παξέκβαζε ηεο Λεηώο. Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο γηνξηήο νη κειιόλπκθνη θνηκόληαλ κπξνζηά 
ζην άγαικα ηνπ Λεπθίππνπ πνπ είρε ζηεζεί ζην ηεξό ηεο ζεάο. Καηόπηλ είηε έγδπλαλ 
ηειεηνπξγηθά ην μόαλν ηνπ Λεπθίππνπ είηε νη άληξεο αληάιιαζζαλ ηα ξνύρα ηνπο κε ηηο 
ππνςήθηεο ζπδύγνπο ηνπο. ύκθσλα κε άιιεο καξηπξίεο, ε γηνξηή ζπλδεόηαλ κε ηε 
κεηάβαζε ησλ λεαξώλ Κξεηώλ από ηελ παηδηθή ζηελ αλδξηθή ειηθία. Οη έθεβνη (πνπ 
νλνκάδνληαλ θαη ἐθδπόκελνη) άθελαλ ηα παηδηθά ξνύρα ηνπο, έπαηξλαλ ηα όπια ηνπο θαη 
γίλνληαλ πνιίηεο. 
 
ἐπεὶ ηὸλ πέπινλ ἡ παῖο ἐμέδπ: Πέξα από ηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηεο (ην θνξίηζη έβγαιε 
από πάλσ ηνπ ηνλ θνξηηζίζηηθν πέπιν), ε θξάζε κεηαθνξηθά ππνδειώλεη ηελ απνβνιή ηεο 
γπλαηθείαο θύζεο. 
 
 
 
 
Εξσηήζεηο θαηαλόεζεο 

1. Ση αλάγθαζε ηε Γαιάηεηα λα θαηαθύγεη ζηε βνήζεηα ηεο Λεηώο; 

2. Πώο αληέδξαζε ε Λεηώ ζηνπο ζξήλνπο ηεο Γαιάηεηαο; 

3. ε πνηα αίηηα νθείιεηαη, θαηά ηε γλώκε ζαο, ε παξαηεξνύκελε θαη ζηηο κέξεο καο (ηδίσο 
ζε θησρόηεξνπο πιεζπζκνύο) πξνηίκεζε γηα αξζεληθά ηέθλα; Γλσξίδεηε έξγα ηεο 
ειιεληθήο ή ηεο παγθόζκηαο ινγνηερλίαο πνπ αλαθέξνληαη άκεζα ή έκκεζα ζην ζέκα; 
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Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ 

ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΟΤ ΜΕΗ ΦΩΝΗ 

ΒΑΡΤΣΟΝΩΝ ΡΗΜΑΣΩΝ 

Η νξηζηηθή παξαηαηηθνύ θαη ανξίζηνπ ζρεκαηίδεηαη όπσο θαη ζηελ ελεξγεηηθή 

θσλή (αύμεζε) κε δηαθνξεηηθέο θαηαιήμεηο όκσο ζε όια ηα πξόζσπα.  

 

ρεκαηηζκόο νξηζηηθήο Παξαηαηηθνύ Μ.Φ. 

         αύμεζε                ἐ - ιπ - όκελ                θαηάιεμε 

                                

                                        ζέκα 

 

ρεκαηηζκόο νξηζηηθήο Ανξίζηνπ Μ.Φ. 

          αύμεζε              ἐ - ιπ - ζ - άκελ              θαηάιεμε 

 

                                      ζέκα  ρξνληθόο ραξαθηήξαο 

 

 

 

 

Κιίζε Παξαηαηηθνύ θαη Ανξίζηνπ  Μ.Φ. 

ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΟΡΙΣΟ 

ἐιπόκελ 
ἐιύνπ 
ἐιύεην 
ἐιπόκεζα 
ἐιύεζζε 
ἐιύνλην 

ἐιπζάκελ 
ἐιύζσ 
ἐιύζαην 
ἐιπζάκεζα 
ἐιύζαζζε 
ἐιύζαλην 

 

 

Η γραμματική δεμ 

τελειώμει ποτεεε!!! 
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