
  

 

 Λατινικά Β’ Λυκείου 

87 

III. Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Οι Ρωμαίοι δε δημιούργησαν, παρά με ελάχιστες εξαιρέσεις, δικούς τους μύθους, 
αλλά παρέλαβαν αυτούσια την ελληνική μυθολογία. Η προσφορά τους στο χώρο αυτό 
υπήρξε διπλή: από τη μια μεριά συγκέντρωσαν και διέσωσαν τους ελληνικούς 
μύθους· από την άλλη, τους ξαναδούλεψαν ως ποιητικό υλικό με καινούρια 
ευαισθησία και μέσα από τη δική τους οπτική γωνία. Η ιστορία της Ανδρομέδας π.χ., 
που υπήρξε το θέμα μιας περίφημης τραγωδίας του Ευριπίδη, υπάρχει και στις 
«Μεταμορφώσεις» του Οβιδίου, σε μια παραλλαγή όπου κυριαρχεί η ανάλαφρη 
διάθεση και τα χιουμοριστικά και παρωδιακά στοιχεία. Στο κείμενο που ακολουθεί 
εκτίθεται με συντομία η υπόθεση του μύθου. 

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Στο σημείο αυτό, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο για την περιπέτεια 
της Ανδρομέδας, με τίτλο «ΠΕΡΣΕΑΣ (3) ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, στο YouTube, το οποίο 

παρουσιάζει τον μύθο με απλό και ελαφρώς χιουμοριστικό τόνο. 
  https://www.youtube.com/watch?v=Xk5QIFJWdxI 
Στόχος είναι να αποκτήσετε μια πλήρη εικόνα σχετικά με την περιπέτεια της 
Ανδρομέδας. Ο χρόνος μελέτης υπολογίζεται στα 7 λεπτά περίπου. 

 
2. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Cēpheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba formā suā, cum 
Nymphis se comparat. Neptūnus irārtus ad oram Aethiopiae urget beluam marīnam, 
quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo placet!» Tum 
Cēpheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. 
Repente Perseus calceis pennātis advolat; puellam videt et stupet formā puellae. 
Perseus hastā beluam delet et Andromedam liberat. Cēpheus, Cassiope et incolae 
Aethiopiae valde gaudent. 
 
2.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

O Κηφέας και η Κασσιόπη έχουν κόρη την Ανδρομέδα. Η Κασσιόπη, περήφανη για 
την ομορφιά της, συγκρίνει τον εαυτό της με τις Νηρηίδες. Ο Ποσειδώνας οργισμένος 
στέλνει στην ακτή της Αιθιοπίας (ένα) θαλάσσιο κήτος, το οποίο αφανίζει τους 
κατοίκους. Το μαντείο απαντά στους κατοίκους: «Βασιλικό σφάγιο αρέσει στο θεό!». 
Τότε ο Κηφέας δένει την Ανδρομέδα σε (ένα) βράχο· το κήτος κινείται προς την 
Ανδρομέδα. Ξαφνικά καταφτάνει πετώντας ο Περσέας με τα φτερωτά σανδάλια 
(του)· βλέπει το κορίτσι και θαμπώνεται από την ομορφιά του κοριτσιού. Ο Περσέας 
σκοτώνει το κήτος με το δόρυ (του) και ελευθερώνει την Ανδρομέδα. Ο Κηφέας, η 
Κασσιόπη και οι κάτοικοι της Αιθιοπίας χαίρονται πάρα πολύ. 
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2.2. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ 
Α’ ΚΛΙΣΗ 
 incola, -ae (αρσ.) = κάτοικος 
 Cassiope, -ae (θηλ.)= η 

Κασσιόπη (γυναίκα του Κηφέα) 
[χωρίς πληθυντικό] 

 Andromeda, -ae (θηλ.)= η 
Ανδρομέδα 
[χωρίς πληθυντικό] 

 filia, -ae (θηλ.)= κόρη 
 forma,-ae (θηλ.)= ομορφιά 
 Nympha,-ae (θηλ.)= η Νύμφη 
 ora, -ae (θηλ.)= ακτή 
 Aethiopia, -ae (θηλ.)= η 

Αιθιοπία 
[χωρίς πληθυντικό] 

 belua, -ae (θηλ.)= κήτος 
 hostia, -ae (θηλ.)=  σφαγιό για 

θυσία 
 puella,-ae (θηλ.)= κοπέλα 
 hasta,-ae (θηλ.)= δόρυ 
 
Β’ ΚΛΙΣΗ 
 Cepheus, -i (αρσ.) = o Κηφέας 

(βασιλιάς της Αιγύπτου) 
[χωρίς πληθυντικό] 

 Neptunus, -i, (αρσ.) = ο 
Ποσειδώνας 
[χωρίς πληθυντικό] 

 deus, -i (αρσ.) = θεός 
 scopulus, -i (αρσ.) = βράχος 
 Perseus, -i (αρσ.) = ο Περσέας 

[χωρίς πληθυντικό] 
 calceus, -i (αρσ.) = υπόδημα 
 oraculum, -i (ουδ.) = μαντείο 

Β’ ΚΛΙΣΗ 
 superbus, -a, -um (+αφαιρετική)= 

περήφανος, -η, -ο για…  
 iratus, -a, -um = οργισμένος, -η, -ο 
 marinus, -a, -um = θαλάσσιος, -α, -ο 
 regius, -a, -um = βασιλικός, -η, -ο 
 pennatus, -a, -um = φτερωτός, -ή, -ό 
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 
 tum (χρονικό) = τότε  
 repente (τροπικό) = ξαφνικά 
 valde (ποσοτικό) = πάρα πολύ 
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 
 cum (+ αφαιρετική) = με 
 ad (+ αιτιατική) = προς 
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 
 suus, -a, -um (κτητική) = δικός, -ή, -ό 

μου 
 qui, quae, quod (αναφορική) = ο οποίος, 

η οποία, το οποίο 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
 et = και (συμπλεκτικός) 

ΡΗΜΑΤΑ 
Ενεστώτας Παρακείμενος Σουπίνο Απαρέμφατο  
Α’ ΣΥΖΥΓΙΑ 
comparo= συγκρίνω comparavi  comparatum  camparare  
adligo= δένω  adligavi adligatum  adligare  
advolo= καταφθάνω 
πετώντας, σπεύδω 

advolavi  advolatum  advolare  

libero= ελευθερώνω liberavi liberatum  liberare  
B’ ΣΥΖΥΓΙΑ 
habeo = έχω habui  habitum  habere  
urgeo = σπρώχνω, στέλνω  ursi               -                urgere                
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noceo + δοτική = βλάπτω, 
αφανίζω 

nocui               nocitum               nocere               

respondeo + δοτική= απαντώ respondi responsum respondere 
placeo+ δοτική= αρέσω placui placitum placere 
moveo= κινώ movi motum movere 
stupeo= βουβαίνομαι, 
θαμπώνομαι 

stupui - stupere 

deleo= σκοτώνω delevi deletum delere 
gaudeo= χαίρομαι  
- ημιαποθετικό 

gavisus sum (gavisus) gaudere 

 
2.3. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent- Κύρια Πρόταση 
habent: ρήμα, Cepheus / Cassiope: υποκείμενα, Andromedam: αντικείμενο, 
filiam: κατηγορούμενο στο υποκείμενο Andromedam. 
Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat- Κύρια Πρόταση 
comparat: ρήμα, Cassiope: υποκείμενο, se: αντικείμενο (ευθεία αυτοπάθεια), cum 
Nymphis: εμπρόθετη αφαιρετική ως επιρρηματικός προσδιορισμός της 
παραβολής/σύγκρισης, superba: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο 
υποκείμενο Cassiope, forma: απρόθετη αφαιρετική του εξωτερικού αναγκαστικού 
αιτίου στο superba, sua: επιθετικός προσδιορισμός στο forma (ευθεία αυτοπάθεια) 
Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam- Κύρια Πρόταση 
urget: ρήμα, Neptunus: υποκείμενο, beluam: αντικείμενο, marinam: επιθετικός 
προσδιορισμός στο beluam, ad oram: εμπρόθετη αιτιατική ως επιρρηματικός 
προσδιορισμός της κίνησης σε τόπο, Aethiopiae: γενική κτητική στο oram,  
iratus: επιρρηματικό κατηγορούμενο στο υποκείμενο Neptunus.  
quae incolis nocet- Δευτερεύουσα επιθετική αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 
στο beluam (της προηγούμενης πρότασης). Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία 
quae. Εκφέρεται με οριστική ενεστώτα, (πραγματικό στο παρόν). Λειτουργεί ως 
επιθετικός προσδιορισμός στο beluam. 
nocet: ρήμα quae: υποκείμενο, incolis: αντικείμενο (ως συμπλήρωμα). 
Oraculum incolis respondet- Κύρια Πρόταση 
respondet: ρήμα, oraculum: υποκείμενο, incolis: έμμεσο αντικείμενο (ως 
συμπλήρωμα). 
Regia hostia deo placet! - Κύρια Πρόταση 
placet: ρήμα, hostia: υποκείμενο, deo: αντικείμενο (ως συμπλήρωμα), regia: 
επιθετικός προσδιορισμός στο hostia.  
Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat- Κύρια Πρόταση 
adligat: ρήμα,  Cepheus: υποκείμενο,  Andromedam: αντικείμενο, ad scopulum: 
εμπρόθετη αιτιατική ως επιρρηματικός προσδιορισμός της στάσης σε τόπο, tum: 
επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου. 
belua ad Andromedam se movet- Κύρια Πρόταση 
movet: ρήμα, belua: υποκείμενο στο movet, se: αντικείμενο στο movet (ευθεία 
αυτοπάθεια), ad Andromedam: εμπρόθετη αιτιατική ως επιρρηματικός 
προσδιορισμός της κίνησης σε τόπο στο movet. 
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Repente Perseus calceis pennatis advolat- Κύρια Πρόταση 
advolat: ρήμα, Perseus: υποκείμενο,  calceis: απρόθετη αφαιρετική του οργάνου, 
pennatis: επιθετικός προσδιορισμός στο calceis, repente: επιρρηματικός 
προσδιορισμός του τρόπου.  
puellam videt - Κύρια Πρόταση 
videt: ρήμα, (Perseus: υποκείμενο), puellam: αντικείμενο.  
et stupet forma puellae- Κύρια Πρόταση 
stupet: ρήμα, (Perseus: υποκείμενο), forma: αφαιρετική του εξωτερικού 
αναγκαστικού αιτίου, puellae: γενική κτητική στο forma.  
Perseus hasta beluam delet- Κύρια Πρόταση 
delet: ρήμα, Perseus: υποκείμενο, beluam: αντικείμενο hasta: αφαιρετική του 
οργάνου. 
et Andromedam liberat- Κύρια Πρόταση 
liberat: ρήμα, (Perseus: υποκείμενο), Andromedam: αντικείμενο.  
Cepheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent- Κύρια Πρόταση 
gaudent: ρήμα, Cepheus / Cassiope / incolae: υποκείμενα, Aethiopiae: γενική 
κτητική (ή αντικειμενική) στο incolae, valde: επιρρηματικός προσδιορισμός του 
ποσού. 
 
2.4. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent 
Cepheus: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού Cepheus  
et: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμος  
Cassiope: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού Cassiope  
Andromedam: αιτιατική ενικού του ουσιαστικού Andromeda  
filiam: αιτιατική ενικού του ουσιαστικού filia 
habent: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα Ε.Φ. του ρήματος habeo 
Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat 
Cassiope: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού Cassiope  
superba: ονομαστική ενικού, θηλυκού γένους, του επιθέτου superbus, –a, –um  
forma: αφαιρετική ενικού του ουσιαστικού forma 
sua: αφαιρετική ενικού, θηλυκού γένους, της κτητικής αντωνυμίας γ’ προσώπου 
για έναν κτήτορα suus, sua, suum  
cum: πρόθεση (+ αφαιρετική)  
Nymphis: αφαιρετική πληθυντικό του ουσιαστικού Nympha  
se: αιτιατική ενικού, του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας. 
comparat: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα Ε.Φ. του ρήματος comparo 
Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam 
Neptunus: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού Neptunus 
iratus: ονομαστική ενικού, αρσενικού γένους, της μετοχής παρακειμένου 
παθητικής φωνής του ρήματος irascor  
ad: πρόθεση (+ αιτιατική)  
oram: αιτιατική ενικού του ουσιαστικού ora 
Aethiopiae: γενική ενικού του ουσιαστικού Aethiopia 
urget: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα Ε.Φ. του ρήματος urgeo 
beluam: αιτιατική ενικού του ουσιαστικού belua 
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marinam: αιτιατική ενικού, θηλυκού γένους, του επιθέτου marinus, –a, –um  
quae incolis nocet 
quae: ονομαστική ενικού, θηλυκού γένους, της αναφορικής αντωνυμίας qui, quae, 
quod  
incolis: δοτική πληθυντικού του ουσιαστικού incola 
nocet: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα Ε.Φ. του ρήματος noceo 
Oraculum incolis respondet 
oraculum: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού oraculum 
incolis: δοτική πληθυντικού του ουσιαστικού incola 
respondet: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα Ε.Φ. του ρήματος respondeo 
Regia hostia deo placet!  
regia: ονομαστική ενικού, θηλυκού γένους, του επιθέτου regius, –a, –um  
hostia: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού hostia 
deo: δοτική ενικού του ουσιαστικού deus 
placet: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα Ε.Φ. του ρήματος placeo 
Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat 
tum: χρονικό επίρρημα  
Cepheus: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού Cepheus  
Andromedam: αιτιατική ενικού του ουσιαστικού Andromeda  
ad: πρόθεση (+ αιτιατική)  
scopulum: αιτιατική ενικού του ουσιαστικού scopulus 
adligat: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα Ε.Φ. του ρήματος adligo 
belua ad Andromedam se movet 
belua: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού belua 
ad: πρόθεση (+ αιτιατική)  
Andromedam: αιτιατική ενικού του ουσιαστικού Andromeda  
se: αιτιατική ενικού, του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας. 
movet: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα Ε.Φ. του ρήματος moveo 
Repente Perseus calceis pennatis advolat 
repente: τροπικό επίρρημα  
Perseus: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού Perseus  
calceis: αφαιρετική πληθυντικού του ουσιαστικού calceus 
pennatis: αφαιρετική πληθυντικού, αρσενικού γένους, του επιθέτου pennatus, –a, 
–um  
advolat: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα Ε.Φ. του ρήματος advolo 
puellam videt  
puellam: αιτιατική ενικού του ουσιαστικού puella 
videt: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα Ε.Φ. του ρήματος video 
et stupet forma puellae 
et: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμος  
stupet: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα Ε.Φ. του ρήματος stupeo 
forma: αφαιρετική ενικού του ουσιαστικού forma 
puellae: γενική ενικού του ουσιαστικού puella 
Perseus hasta beluam delet 
Perseus: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού Perseus  
hasta: αφαιρετική ενικού του ουσιαστικού hasta 
beluam: αιτιατική ενικού του ουσιαστικού belua 
delet: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα Ε.Φ. του ρήματος deleo 
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et Andromedam liberat 
Andromedam: αιτιατική ενικού του ουσιαστικού Andromeda  
liberat: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα Ε.Φ. του ρήματος libero 
Cepheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent 
Cepheus: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού Cepheus  
Cassiope: ονομαστική ενικού του ουσιαστικού Cassiope 
incolae: ονομαστική πληθυντικού του ουσιαστικού incola 
Aethiopiae: γενική ενικού του ουσιαστικού Aethiopia 
valde: ποσοτικό επίρρημα  
gaudent: γ’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα του ρήματος gaudeo (ημιαποθετικό) 
 

3. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 

3.1. ΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ 
(Συνέχεια των προηγούμενων Θεματικών Ενοτήτων) 

 
 
4. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
 

4.1. Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΡΗΜΑΤΩΝ 

 
Τα θεματικά (ρήματα σε -ō) διακρίνονται σε τέσσερις συζυγίες, που τις ξεχωρίζουμε από το 
χαρακτήρα:  

την πρώτη σε -ā- τη δεύτερη σε -ē- την τρίτη σε σύμφωνο  
(με συνδετικό φωνήεν το -ĕ-) 

την τέταρτη σε -ī- 

  

•Συμπλήρωμα ρημάτων που δηλώνουν εχθρική 
(belua incolis nocet) ή φιλική διάθεση (hostia 
deo placet).

Δοτική - Dativus

•Χωρίς πρόθεση: Προσδιορισμός της αιτίας
(stupet forma puellae) Προσδιορισμός του
οργάνου (hasta beluam delet)

Αφαιρετική -
Ablativus

-o / -m
-s
-t

-mus
-tis
-ntSi

ng
ul

ar
is

Pluralis

Ενεστωτικό 
Θέμα

Βασικές 
Καταλήξεις

Οριστική 
Ενεργητικού 
Ενεστώτα β' 

συζυγίας
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deleo = σκοτώνω  delē (θέμα) 
dēlĕ-ō  
delē-s  
delĕ-t  
delē-mus  
delē-tis  
dele-nt 

 
5. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

5.1. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

1.Να συμπληρωθούν και να τονιστούν οι σωστοί τύποι της οριστικής του 
ενεστώτα: 
 Nos filiam habē mus.  
 Vos puellam vidē etis.  
 Tu beluam hastā dele s. 
 Deis hostiae place nt. 
 Tu Andromedam vide s.  
 Beluae incolis noce nt. 
 Ego formā puellae stupe o. 
 Ille valde gaude t. 
 Nos scopulum vidē mus. 
 Vos filiam habē tis.  

2.Να συμπληρωθούν οι σωστοί τύποι των ουσιαστικών και επιθέτων: 
 Nymphae  Cassiopen (αιτ.) non amant. Beluā 
 Neptūni  incolis   nocet.  
 Incolae (αρσ.) barbari sunt. 
 Deo regiam  hostiam dant (do δίνω). 
 Perseus calceos (πληθ.) pennātos habet. 

3.Να τονιστούν τα ονόματα:  
Cēpheus, Cassiope, Andromeda, Perseus, Aethiopia  

4.Να γίνει συντακτική αναγνώριση των τύπων:  
 ad oram: εμπρόθετη αιτιατική ως επιρρηματικός προσδιορισμός της κίνησης προς 

τόπο στο ρήμα urget. 
 puellae: γενική κτητική στο forma.  
 hastā: απρόθετη αφαιρετική ως επιρρηματικός προσδιορισμός του οργάνου στο 

ρήμα delet.  

5.Να μεταφραστεί στα λατινικά η πρόταση: 
Ο Περσέας καταφθάνει πετώντας στην Αιθιοπία και ελευθερώνει την κόρη του 
Κηφέα. 
 Perseus in Aethiopiam advolat et filiam Cephei liberat.  
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5.2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

1. Να μεταφράσετε το κείμενο: 

Cēpheus et Cassiope Andromedam  

filiam habent. 
 

Cassiope, superba formā suā,  

cum Nymphis se comparat.  
 

Neptūnus irārtus ad oram Aethiopiae  

urget beluam marīnam,  
 

quae incolis nocet.  
Oraculum incolis respondet:  
«regia hostia deo placet!»   
Tum Cēpheus Andromedam  

ad scopulum adligat;  
 

Belua ad Andromedam se movet.  
Repente Perseus calceis pennātis  

advolat;  
 

Puellam videt  

et stupet formā puellae. 
 

Perseus hastā beluam delet  

et Andromedam liberat.  
 

Cēpheus, Cassiope et incolae Aethiopiae  

valde gaudent. 
 

 
2. Με βάση το λατινικό κείμενο, να αφηγηθείτε την περιπέτεια της Ανδρομέδας. 
Να τεκμηριώσετε τις αναφορές σας με χωρία του κειμένου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Ο Οβίδιος, αξιοποιώντας ελληνικά πρότυπα, δημιούργησε τις 
«Μεταμορφώσεις». Περί τίνος πρόκειται; Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό 
των μύθων και τι σημειώνεται ως προς την έκφραση και το περιεχόμενο του 
έργου; 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
 
1. Να τονίσετε τις λέξεις της πρότασης: 

Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo placet!» 
 
 
2. Να γράψετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού (σύμφωνα με τον τύπο που 
δίνεται στο κείμενο): 

filiam  deo  
oram  scopulum  
hasta  oraculum  
 
3. Να γράψετε τα επίθετα στα υπόλοιπα γένη, στην πτώση και τον αριθμό που 
δίνονται στο κείμενο: 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 
 superba  
 marinam  
 regia  

pennatis   
 
4. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται: 

habeo (α’ ενικό)  placeo (α’ πληθυντικό)  
comparo (β’ ενικό)  advolo (β’ πληθυντικό)  
urgeo (γ’ ενικό)   deleo (γ’ πληθυντικό)  
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5. Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α με το αντίστοιχο της στήλης Β: 

ΣΤΗΛΗ Α΄  ΣΤΗΛΗ Β΄ 
1. ego 
2. tu 
3. ille 
4. nos 
5. vos 
6. illi 

α. habet 
β. habetis 
γ. habes 
δ. habemus 
ε. habent 
στ. habeo 

1. …              2. …               3. …               4. …                 5. …               6. … 
 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 
 
1. Βρείτε τον συντακτικό ρόλο των ακολούθων λέξεων του κειμένου 
αντιστοιχίζοντας τα στοιχεία της στήλης Α΄ με τα στοιχεία της στήλης Β΄. 

ΣΤΗΛΗ Α΄  ΣΤΗΛΗ Β΄  
1. tum 
2. cum Nymphis 
3. incolis 
4. valde 
5. forma 

α. αντικείμενο 
β. αφαιρετική της αιτίας 
γ. επιρρηματικός προσδιορισμός του 
ποσού 
δ. επιρρηματικός προσδιορισμός του 
χρόνου 
ε. εμπρόθετος προσδιορισμός της 
παραβολής 

1. …                      2. …                       3. …                       4. …                       5. …               

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική σχέση οι παρακάτω λέξεις; 

σπεύδω  
κάλτσα  
πένα  
κουλτούρα  
Σκόπελος  
 
2. Να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις της Στήλης Α’ με την ετυμολογικά 
συγγενική της από τη Στήλη Β’. 

ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ 
1. habent 
2. placet 
3. advolat 
4. liberat 
5. adligat 

α. volley (πετοσφαίριση) 
β. have (έχω) 
γ. college (κολέγιο) 
δ. placebo  
ε. liberty (ελευθερία) 

1. …                      2. …                       3. …                   4. …                         5. …               

*     *     *  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ I-V 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙΙ 

Cēpheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba formā suā, cum 
Nymphis se comparat. Neptūnus irārtus ad oram Aethiopiae urget beluam marīnam, 
quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo placet!» Tum 
Cēpheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. 
Repente Perseus calceis pennātis advolat; puellam videt et stupet formā puellae. 
Perseus hastā beluam delet et Andromedam liberat. Cēpheus, Cassiope et incolae 
Aethiopiae valde gaudent. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ V 

Silius Italicus, poēta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de bello 
Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campaniā se tenēbat. Multos 
in illis locis agros possidēbat. Silius animum tenerum habēbat. Gloriae Vergili 
studēbat ingeniumque eius fovēbat. Eum ut puer magistrum honorābat. Monumentum 
eius, quod Neapoli iacēbat, pro templo habēbat. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Α1. Να παρουσιάσετε την περιπέτεια της Ανδρομέδας (κείμενο ΙΙΙ) με αναφορές 
στο κείμενο. 

Μονάδες 10 
 
Α2. Να γίνει μετάφραση του κειμένου V. 

Μονάδες 10 
 
Α3. Με βάση το περιεχόμενο των κειμένων να σημειώσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ 
για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις. 

 Η Ανδρομέδα συνέκρινε την ομορφιά της με τις Νύμφες. 
 Ο Κηφέας έσωσε την Ανδρομέδα. 
 Ο Σίλιος Ιταλικός ήταν επικός ποιητής. 
 Ο Σίλιος Ιταλικός επεδίωκε τη δόξα του Οράτιου. 
 Το μνημείο του Βιργιλίου βρισκόταν στην Καμπανία. 

Μονάδες 10 

Α4. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις, 
ανάλογα με το περιεχόμενο της εισαγωγής. 

I. Ο Βιργίλιος εκπροσωπεί τη λυρική δημιουργία. 
II. Ο Πόπλιος Βιργίλιος Μάρων είναι αναμφίβολα ο «εθνικός ποιητής» των 

Ρωμαίων. 
III. Η Αινειάδα είναι έργο του Οράτιου. 
IV. Η τριάδα των κορυφαίων Ρωμαίων ελεγειακών, του Τιβούλλου του 

Προπερτίου και του Οβιδίου μεταμόρφωσε πλήρως την ρωμαϊκή ελεγεία.  
V. Ο Οβίδιος, αξιοποιώντας ελληνικά πρότυπα, δημιούργησε μια μυθολογική 

Αντι- Αινειάδα, τις Μεταμορφώσεις. 
Μονάδες 10 
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Β1. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: 
 filiam (III)   __________ 
 beluam (III)   __________ 
 Oraculum (III)   __________ 
 scopulum (III)   __________ 
 incolis (III)   __________ 
 vir (V)   __________ 
 libri (V)   __________ 
 agros (V)   __________ 
 magistrum (V)   __________ 
 templo (V)   __________ 

Μονάδες 10 
 
Β2. Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στον Παρατατικό: 
 habent (III)   __________ 
 urget (III)   __________ 
 placet (III)   __________ 
 advolat (III)   __________ 
 delet (III)   __________ 

Μονάδες 05 
 
Β3. Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στον Ενεστώτα: 
 erat (V)   __________ 
 tenebat (V)   __________ 
 possidebat (V)   __________ 
 honorabat (V)   __________ 
 iacebat (V)   __________ 

Μονάδες 05 
 
Γ1. Να αναγνωρίσετε τους παρακάτω όρους ως προς τον συντακτικό τους ρόλο: 
 marīnam (III)   _____________________________________________ 
 Oraculum (III)   _____________________________________________ 
 pennātis (III)   _____________________________________________ 
 ad scopulum (III)   _____________________________________________ 
 puellae (III)   _____________________________________________ 
 poēta (V)   _____________________________________________ 
 vir (V)   _____________________________________________ 
 animum (V)   _____________________________________________ 
 Gloriae (V)   _____________________________________________ 
 Neapoli (V)   _____________________________________________ 

 
Μονάδες 10 
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Γ2. Βρείτε τον συντακτικό ρόλο των ακολούθων λέξεων του κειμένου 
αντιστοιχίζοντας τα στοιχεία της στήλης Α΄ με τα στοιχεία της στήλης Β΄. 

ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ 
1. cum Nymphis (ΙΙΙ) 
 
2. ad Andromedam (ΙΙΙ) 
 
3. de bello (V) 
 
4. in Campania (V) 
 
5. pro templo (V) 

α. επιρρηματικός προσδιορισμός της 
κίνησης σε τόπο 
β. επιρρηματικός προσδιορισμός της 
αναφοράς 
γ. επιρρηματικός προσδιορισμός του 
τόπου (στάση) 
δ. επιρρηματικός προσδιορισμός της 
παραβολής 
ε. επιρρηματικός προσδιορισμός της 
παραβολής 

1. …                      2. …                       3. …                       4. …                       5. …               
 

Μονάδες 05 
 
Γ3. Να εντοπίσετε σε καθένα κείμενο μια περίπτωση αυτοπάθειας και να 
αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 05 
 
Δ1. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις να εντοπίσετε μία ομόρριζη στο 
κείμενο III: 

 super   __________ 
 placebo   __________ 
 college   __________ 
 volley   __________ 
 stupid   __________ 
 

Μονάδες 10 
 
Δ2. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου V να γράψετε από μια 
ομόρριζη λέξη στη νέα ή αρχαία ελληνική: 

 epicus   __________ 
 agros   __________ 
 poeta   __________ 
 vitae   __________ 
 magistrum   __________ 

Μονάδες 10 
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