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ΜΑΘΗΜΑ ΙI                                                           LECTIO SECUNDA 
 

ΔΙΔΩ ΚΑΙ ΑΙΝΕΙΑΣ 
 
 

Aeneas filius Anchisae est. Patria Aeneae Troia est. Graeci Troiam oppugnant et dolo 
expugnant. Aeneas cum Anchisa, cum nato et cum sociis ad Italiam navigat. Sed venti 
pontum turbant et Aenean in Africam portant. Ibi Dido regina novam patriam fundat. 
Aeneas reginae insidias Graecorum renarrat. Regina Aenean amat et Aeneas reginam. 
Denique Aeneas in Italiam navigat et regina exspirat.  
 

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 

Aeneas est filius Anchisae. Troia est 
patria Aeneae. Graeci oppugnant 
Troiam et expugnant dolo.  
Aeneas navigat ad Italiam cum 
Anchisa, cum nato et cum sociis.  
Sed venti turbant pontum  
et portant Aenean in Africam.  
Ibi Dido regina fundat novam patriam. 
Aeneas renarrat reginae  
insidias Graecorum. Regina amat 
Aenean et Aeneas reginam.  
Denique Aeneas navigat in Italiam  
et regina exspirat.  

 

Ο Αινείας είναι γιος του Αγχίση. Η Τροία είναι 
πατρίδα του Αινεία. Οι Έλληνες πολιορκούν την 
Τροία και την κυριεύουν µε δόλο.  
Ο Αινείας πλέει προς την Ιταλία µε τον  
Αγχίση, µε το γιο και µε τους συντρόφους του. 
Αλλά οι άνεµοι ταράζουν την θάλασσα  
και µεταφέρουν τον Αινεία στην Αφρική.  
Εκεί η Διδώ η βασίλισσα ιδρύει µια νέα πατρίδα. 
Ο Αινείας αφηγείται από την αρχή στη βασίλισσα 
την ενέδρα των Ελλήνων. Η βασίλισσα αγαπά 
τον Αινεία και ο Αινείας τη βασίλισσα.  
Τέλος ο Αινείας πλέει προς την Ιταλία  
και η βασίλισσα πεθαίνει. 

 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
 

ΡΗΜΑΤΑ 
 
est: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του βοηθητικού ρηµ. sum, fui, -, esse : είµαι. 
οppugnant: γ’ πληθ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. οppugno, -avi,-atum, -are 1: πολιορκώ. 
expugnant: γ’ πληθ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. expugno, -avi,-atum, -are 1: κυριεύω. 
navigat: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. navigo, -avi, -atum, -are 1: πλέω. 
turbant: γ’ πληθ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. turbo, -avi ,-atum, -are 1: ταράζω. 
portant: γ’ πληθ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. porto, -avi,-atum, -are 1: µεταφέρω. 
fundat: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. fundo, -avi, -atum, -are 1: ιδρύω. 
renarrat: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. renarr-o,  -avi, -atum, -are 1: διηγούµαι 

από την αρχή.  
amat: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. amo,  -avi, -atum, -are 1: αγαπώ.  
exspirat: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. exspiro,  -avi, -atum, -are 1: πεθαίνω. 
 
 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
 
Aeneas: ονοµ. ενικ. του ουσ. Aeneas -ae, αρσ. α’: ο Αινείας.  
filius: ονοµ. ενικ. του ουσ. filius –ii(i), αρσ. β’ : γιός.  
Anchisae: γεν. ενικ. του ουσ. Αnchises –ae και Anchisa -ae, αρσ. α’: ο Αγχίσης.  
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Graeci: ονοµ. πληθ. του ουσ. Graecus -i, αρσ. β’: Έλληνας.  
Troiam: αιτιατ. ενικ. του ουσ. Troia -ae, θηλ. α’: Τροία.  
dolo: αφαιρ. ενικ. του ουσ. dolus -i, αρσ. β’: δόλος.  
nato: αφαιρ. ενικ. του ουσ. natus -i, αρσ. β’: γιός.  
sociis: αφαιρ. πληθ. του ουσ. socius -ii, αρσ. β’: σύντροφος.  
Italiam: αιτιατ. ενικ. του ουσ. Italia -ae, θηλ. α’: Ιταλία.  
venti: ονοµ. πληθ. του ουσ. ventus -i, αρσ. β’: άνεµος.  
pontum: αιτιατ. ενικ. του ουσ. pontus -i, αρσ. β’: θάλασσα.  
Dido: ονοµ. ενικ. του ουσ. Dido -onis, θηλ. γ’: η Διδώ.  
regina: ονοµ. ενικ. του ουσ. regina -ae, θηλ. α’: βασίλισσα.  
patriam: αιτιατ. ενικ. του ουσ. patria -ae, θηλ. α’: πατρίδα.  
insidias: αιτιατ. πληθ. του ουσ. insidiae -arum, θηλ. α’(µόνο πληθ.): ενέδρα.  
 
 

ΕΠΙΘΕΤΑ 
 
novam: αιτιατ. ενικ. γεν. θηλ. του δευτεροκλ. επιθετ. novus -a - um: νέος.  
 
                            

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

«Aeneas filius Anchisa est»: κύρια πρόταση 
est: ρήµα, Aeneas: υποκ., filius: κατηγορουµ.. στο Aeneas , Anchisae: γεν. κτητική 
στο filius. 

 
«Patria Aeneae Troia est»: κύρια πρόταση 

est: ρήµα, Troia: υποκ., patria: κατηγορουµ.. στο Troia, Aenea: γεν. κτητική στο 
patria. 

 
«Graeci Troiam oppugnant»: κύρια πρόταση 

oppugnant: ρήµα, Graeci: υποκ., Troiam: αντικ. στο oppugnant. 
 

«et dolo expugnant»: κύρια πρόταση 
expugnant: ρήµα, (Graeci  ενν.): υποκ., (Troiam ενν.): αντικ. στο oppugnant. 
dolo: αφαιρ.του τρόπου.  

 
«Aeneas cum Anchisa, cum nato et cum sociis ad Italiam navigat»:  

κύρια πρόταση  
navigat: ρήµα, Αeneas: υποκ., cum Anchisa, cum nato, cum sociis: εµπροθ. προσδ. 
της συνοδείας, ad Italiam: εµπροθ. προσδ. που δηλώνει κίνηση σε τόπο ή 
κατεύθυνση(όχι άφιξη). 

 
«Sed venti pontum turbant»: κύρια πρόταση 

turbant: ρήµα, venti: υποκ., pontum: αντικ. στο turbant. 
 

«et Aenean in Africam portant»: κύρια πρόταση 
portant: ρήµα, (venti ενν.): υποκ., Αenean: αντικ. στο portant, in Africam: εµπροθ. 
προσδ. που δηλώνει κίνηση σε τόπο ή κατεύθυνση(άφιξη). 
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«Ibi Dido regina novam patriam fundat»: κύρια πρόταση 
fundat: ρήµα, Dido: υποκ., regina: παράθεση στο Dido, patriam: αντικ. στο fundat, 
novam: επιθετ. προσδ. στο patriam, ibi: επιρρ. προσδ. του τόπου.          

 
«Αeneas reginae insidias Graecorum renarrat»: κύρια πρόταση 

renarrat: ρήµα, Aeneas: υποκ., reginae: εµµ. αντ. στο renarrat,  insidias: άµ. αντικ. 
στο renarrat, Graecorum: γεν. υποκειµενική στο insidias.            

 
«Regina Aenean amat»: κύρια πρόταση 

amat: ρήµα, regina: υποκ., Aenean: αντικ. στο amat . 
 

«et Aeneas reginam»: κύρια πρόταση 
(amat ενν.): ρήµα., Aeneas: υποκ., reginam: αντικ. στο amat.  

 
«Denique Aeneas in Italiam navigat»: κύρια πρόταση 

navigat: ρήµα., Aeneas: υποκ., in Italiam: εµπροθ. προσδ. που δηλώνει κίνηση σε 
τόπο ή κατεύθυνση, denique: επιρρ. προσδ. του χρόνου.  

 
«et regina exspirat»: κύρια πρόταση 

exspirat: ρήµα, regina: υποκ. 
 
 
                           ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 
Ι. Nα συµπληρωθούν τα κενά µε τις σωστές καταλήξεις: 
 
Graeci / ponto / Romam oppugnatis dolo expugnatis / Graeciam navigant / Venti 
adversi /  novum /  filios  
 
II. Να συµπληρωθούν τα κενά µε τον σωστό τύπο της λέξης που βρίσκεται στην         
     παρένθεση. 
 
α) miserias  
β) insidiis  
γ) filio  
 
III. Να τονιστούν οι υπερδισύλλαβες λέξεις του κειµένου.  
 
Aeneas, filius, Anchisae, patria, Aeneae, oppugnant, expugnant, Aeneas, Anchisa, 
sociis, Italiam, navigat, Aenean, Africam, regina, patriam, Aeneas, reginae, insidias, 
Graecorum, renarrat, regina, Aenean, Aeneas, reginam, denique, Aeneas, Italiam, 
navigat, regina, exspirat. 
 
IV. Να µεταφραστεί στα λατινικά η πρόταση:  

O Aινείας ταξιδεύει στη θάλασσα µε τους συντρόφους του προς την Ιταλία. 
 

Aeneas cum sociis in ponto ad Italiam navigat.  
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