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ὁ μὲν δὴ ταῦτ’ εἰπὼν ἀπῄει, κατοικτίρων τήν τε γυναῖκα οἵου ἀνδρὸς 

στέροιτο καὶ τὸν ἄνδρα οἵαν γυναῖκα καταλιπὼν οὐκέτ’ ὄψοιτο. ἡ δὲ γυνὴ 

τοὺς μὲν εὐνούχους ἐκέλευσεν ἀποστῆναι, ἕως ἄν, ἔφη, τόνδ’ ἐγὼ 

ὀδύρωμαι ὡς βούλομαι· τῇ δὲ τροφῷ εἶπε παραμένειν, καὶ ἐπέταξεν 

αὐτῇ, ἐπειδὰν ἀποθάνῃ, περικαλύψαι αὐτήν τε καὶ τὸν ἄνδρα ἑνὶ ἱματίῳ. 

ἡ δὲ τροφὸς πολλὰ ἱκετεύουσα μὴ ποιεῖν τοῦτο, ἐπεὶ οὐδὲν ἥνυτε καὶ 

χαλεπαίνουσαν ἑώρα, ἐκάθητο κλαίουσα. ἡ δὲ ἀκινάκην πάλαι 

παρεσκευασμένον σπασαμένη σφάττει ἑαυτὴν καὶ ἐπιθεῖσα ἐπὶ τὰ 
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στέρνα τοῦ ἀνδρὸς τὴν ἑαυτῆς κεφαλὴν ἀπέθνῃσκεν. ἡ δὲ τροφὸς 

ἀνωλοφύρατό τε καὶ περιεκάλυπτεν ἄμφω ὥσπερ ἡ Πάνθεια 

ἐπέστειλεν. 

Λεξιλόγιο 

ἀκινάκην < ἀκινάκης, ὁ: μαχαίρι, ευθύ ξιφοειδές περσικό μαχαίρι με 

κοντή λάμα  

σπασαμένη < σπάομαι-ῶμαι = βγάζω από τη θήκη, ξιφουλκώ, τραβώ, 

εξάγω 

Παρατηρήσεις 

Α. Να μεταφραστεί το κείμενο (μονάδες 20) 

Β.1. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις 

(μονάδες 10) 

 γυναῖκα: την κλητική ενικού 

 ἑαυτῆς: τη δοτική πληθυντικού του αρσενικού στο β΄ πρόσωπο 

 ἑνί: την ίδια πτώση στο θηλυκό γένος 

 πάλαι: τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος 

  πολλά: την αιτιατική ενικού του ουδετέρου στον συγκριτικό βαθμό  

 εἰπών: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου 

 περικαλύψαι: το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ίδιου χρόνου 

στην ενεργητική φωνή  
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 παραμένειν: το απαρέμφατο του μέλλοντα  

 ἐπιθεῖσα: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου 

στην ίδια φωνή 

 ἐκάθητο: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του 

ενεστώτα. 

Γ.1 Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις: οὐκέτ’, χαλεπαίνουσαν, τοῦ 

ἀνδρὸς, τὴν ἑαυτῆς (μονάδες 5) 

Γ.2 Να τραπεί ο πλάγιος λόγος σε ευθύ «Τῆ δὲ τροφῷ εἶπε παραμένειν, καὶ 

ἐπέταξεν αὐτῆ, ἐπειδὰν ἀποθάνῃ, περικαλύψαι αὐτήν τε καὶ τὸν 

ἄνδρα ἑνὶ ἱματίῳ» (μονάδες 3) 

Γ.3. Να αναγνωριστεί πλήρως η δευτερεύουσα πρόταση «ἕως ἄν τόνδ’ ἐγὼ 

ὀδύρωμαι» (μονάδες 2) 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


