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ΜΑΘΗΜΑ ΙII                                                             LECTIO TERTIA 
 

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ 
 
 

Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent.Cassiope, superba forma sua, cum 
Nymphis se comparat. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam, 
quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo placet!» Tum 
Cepheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. 
Repente Perseus calceis pennatis advolat; puellam videt et stupet forma puellae. 
Perseus hasta beluam delet et Andromedam liberat. Cepheus, Cassiope et incolae 
Aethiopiae valde gaudent.  
 

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 

Cepheus et Cassiope habent 
Andromedam filiam. Cassiope, 
superba forma sua, comparat se  
cum Nymphis. Neptunus iratus  
urget ad oram Aethiopiae marinam 
beluam, quae incolis nocet.  
Oraculum respondet incolis:  
«regia hostia placet deo!» Tum 
Cepheus adligat Andromedam  
ad scopulum; belua se movet ad 
Andromedam. Repente Perseus  
advolat pennatis calceis;  
videt puellam et stupet forma 
puellae. Perseus delet beluam  
hasta et liberat Andromedam. 
Cepheus, Cassiope et incolae 
Aethiopiae gaudent valde.  

 

Ο Κηφέας και η Κασσιόπη έχουν  
την Ανδροµέδα κόρη. 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 βλάπτει τους κατοίκους.  
Το µαντείο απαντά στους κατοίκους:  
«βασιλικό σφάγιο αρέσει στο θεό!» Τότε  
ο Κηφέας δένει την Αδροµέδα  
σ’ ένα βράχο, το κήτος κατευθύνεται προς  
την Ανδροµέδα. Ξαφνικά ο Περσέας  
καταφθάνει πετώντας µε τα φτερωτά σανδάλια.  
βλέπει την κοπέλα και θαµπώνεται από την οµορφιά 
της κοπέλας. Ο Περσέας  σκοτώνει το κήτος  
µε το δόρυ και ελευθερώνει την Ανδροµέδα.  
Ο Κηφέας, η Κασσιόπη και οι κάτοικοι  
της Αιθιοπίας χαίρονται πάρα πολύ. 

 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
 

ΡΗΜΑΤΑ 
 
habent: γ’ πληθ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. habeo, habui, habitum, habere 2: έχω.  
comparat: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. comparo, -avi, -atum, -are 1: συγκρίνω.  
urget: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. urgeo, ursi, - ,urgere 2: στέλνω, 

σπρώχνω.  
nocet: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. noceo, nocui, nocitum, nocere 2: 

αφανίζω.  
respondet: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. respondeo, respondi, responsum, 

respondere 2: απαντώ.  
placet: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. placeo, placui, placitum, placere 2: 

αφανίζω.  
adligat: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. adligo, -avi, -atum, -are 1: δένω σε 

κάτι.  
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movet: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. moveo, movi, motum, movere 2: κινώ.  
advolat: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. advolo, -avi, -atum, -are 1: καταφθάνω 

πετώντας.  
videt: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. video, vidi, visum, videre 2: βλέπω.  
stupet: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. stupeo, stupui, - , stupere 2: 

θαµπώνοµαι.  
delet: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. deleo, delevi, deletum, delere 2: 

σκοτώνω.  
liberat: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. libero, -avi, -atum, -are 1: ελευθερώνω.  
gaudent: γ’ πληθ. οριστ. ενεστ. του ηµιαποθετικού ρηµ. gaudeo, gavisus sum, 

(gavisum), gaudere 2: χαίροµαι.  
 
 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
 
Cepheus: ονοµ. ενικ. του ουσ. Cepheus -i, αρσ. β’: ο Κηφέας.  
Casssiope: ονοµ. ενικ. του ουσ. Cassiope -es, θηλ. α’: η Κασσιόπη.  
Andromedam: αιτιατ. ενικ. του ουσ. Αndromeda –ae, θηλ. α’: η Ανδροµέδα.  
filiam: αιτιατ. ενικ. του ουσ. filia -ae, θηλ. α’: κόρη.  
fοrma: αφαιρ. ενικ. του ουσ. forma -ae, θηλ. α’: oµορφιά.  
Nymphis: αφαιρ. πλ . του ουσ. Nympha – ae, θηλ. α’: Νύµφη, Nymphae –

arum: οι Νηρηίδες.  
Neptunus: ονοµ. ενικ. του ουσ. Νeptunus –i, αρσ. β’: Ποσειδώνας.  
oram: αιτιατ. ενικ. του ουσ. ora -ae, θηλ. α’: ακτή. 
Αethiopiae: γεν. ενικ. του ουσ. Αethiopia –ae, θηλ. α’: η Αιθιοπία.  
beluam: αιτιατ. ενικ. του ουσ. belua -ae, θηλ. α’: κήτος.  
incolis: δοτ. πληθ. του ουσ. incola -ae, αρσ. α’: κάτοικος.  
oraculum: ονοµ. ενικ. του ουσ. οraculum -i, ουδ. β’: µαντείο.  
hostia: ονοµ. ενικ. του ουσ. hostia -ae, θηλ. α’: σφάγιο.  
deo: δοτ. ενικ. του ουσ. deus -i, αρσ. β’: θεός.  
scopulum: αιτιατ. ενικ. του ουσ. scopulus -i, αρσ. β’: βράχος.  
Perseus: ονοµ. ενικ. του ουσ. Perseus –i, αρσ. β’: Περσέας.  
calceis: αφαιρ. πληθ. του ουσ. calceus -i, αρσ. β’: υποδήµατα.  
puellam: αιτιατ. ενικ. του ουσ. puella -ae, θηλ. α’: κοπέλα. 
hasta: αφαιρ. ενικ. του ουσ. hasta -ae, θηλ. α’: δόρυ.  
 
 

ΕΠΙΘΕΤΑ 
 
superba: ονοµ. ενικ. γεν. θηλ. του δευτερόκλ. επιθετ. superbus –a –um: 

περήφανος. 
iratus: ονοµ. ενικ. γεν. αρσ. της δευτερόκλ. επιθετικοποιηµένης µτχ. iratus –a 

–um: οργισµένος [από το ρήµα irascor, iratus sum, irasci].  
marinam: αιτιατ. ενικ.. γεν. θηλ. του δευτερόκλ. επιθετ. maritus –a –um: 

θαλάσσιος.  
regia: ονοµ. ενικ. γεν. θηλ. του δευτερόκλ. επιθετ. regius –a –um: βασιλικός.  
pennatis: αφαιρ. πληθ. γεν .αρσ  του δευτερ. επιθετ. pennatus- a- um: φτερωτός.  
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ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

 
sua: αφαιρ. ενικ. γεν. θηλ. της κτητικής αντων. γ’ προσώπου suus –a –um: 

δικός του, δική του, δικό του και δικός τους, δική τους, δικό τους (σε 
αυτή την περίπτωση ο κτήτορας είναι ένας). 

se: αιτιατ. ενικ. γεν. θηλ. της προσωπικής  αντων. γ’ προσώπου (τον εαυτό 
της). 

quae: ονοµ. ενικ. γεν. θηλ. της αναφορικής  αντων. qui, quae, quod: ο 
οποίος. 

 
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

«Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent»: κύρια πρόταση 
habent: ρήµα, Cepheus, Cassiope: υποκ., Andromedam: αντικ. στο habent, filiam: 
κατηγορουµ.. στο Andromendam.  

 
«Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat»: κύρια πρόταση 

comparat: ρήµα, Cassiope: υποκ., se: αντικ. στο comparat (ευθεία αυτοπάθεια), 
superba: επιρρ. κατηγορουµ. του τρόπου ή παράθεση στο Cassiope, cum Nymphis: 
εµπροθ. προσδ. που δηλώνει σύγκριση, forma: αφαιρ. της αιτίας από το superba, 
sua: επιθετ. προσδ. στο forma.  

 
«Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam»: κύρια πρόταση 

urget: ρήµα, Neptunus: υποκ. iratus: επιρρ.κατηγορουµ. του τρόπου ή αιτιολ. 
µετοχή, beluam: αντικ. στο urget, marinam: επιθετ. προσδ. στο belua, ad oram: 
εµπροθ. προσδ. που δηλώνει κίνηση σε τόπο. 

 
«quae incolis nocet»:  

δευτερεύσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο beluam 
nocet: ρήµα, quae: υποκ., incolis: αντικ. στο nocet.  

 
«Oraculum incolis respondet»: κύρια πρόταση 

respondet: ρήµα, oraculum: υποκ, incolis: αντικ.στο respondet.  
 

«regia hostia deo placet»: κύρια πρόταση 
placet: ρήµα, hostia: υποκ, regia: επιθετ. προσδ. στο hostia, deo: αντικ. στο placet.  

 
«Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat»: κύρια πρόταση 

adligat: ρήµα, Cepheus: υποκ, Andromedam: αντικ. στο adligat, tum: επιρρ. 
προσδ. του χρόνου, ad scopulum: εµπροθ. προσδ. του τόπου.  

 
«belua ad Andromedam se movet»: κύρια πρόταση 

movet: ρήµα, belua: υποκ, se: αντικείµενο στο movet,  ad Andromedam: εµπροθ. 
προσδ. που δηλώνει κατεύθυνση σε πρόσωπο.  

 
«Repente Perseus calceis pennatis advolat»: κύρια πρόταση 

advolat: ρήµα, Perseus: υποκ, repente: επιρρ. προσδ. του τρόπου, calceis: αφαιρ. 
του οργάνου, pennatis: επιθετ. προσδ. στο calceis.  
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«puellam videt»: κύρια πρόταση 
videt: ρήµα, (Perseus ενν.): υποκ, puellam: αντικ. στο videt.  

 
«et stupet forma puellae»: κύρια πρόταση 

stupet: ρήµα, (Perseus ενν.): υποκ, forma: αφαιρ. της αιτίας, puellae: γεν. κτητική 
στο forma.  

 
«Perseus hasta beluam delet»: κύρια πρόταση 

delet: ρήµα, Perseus: υποκ, beluam: αντικ. στο delet, hasta: αφαιρ. του οργάνου. 
 

«et Andromedam liberat»: κύρια πρόταση 
liberat: ρήµα, (Perseus ενν.) : υποκ, Andromedam: αντικ. στο liberat.  

 
«Cepheus, Cassiope et  incolae Aethiopiae valde gaudent»: κύρια πρόταση 

gaudent: ρήµα, Cepheus, Cassiope, incolae: υποκ, Aethiopiae: γεν. κτητική στο 
incolae, valde: επιρρ. προσδ. του ποσού.   
 
 
                           ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 
I. Να συµπληρωθούν και να τονιστούν οι σωστοί τύποι της οριστικής ενεστώτα. 
 
habemus / nocent / videtis / stupeo / deles / gaudet /  placent /  videmus /  vides /  
habetis 
                                                                
II. Να συµπληρωθούν οι σωστοί τύποι των ουσιαστικών και επιθέτων: 
 
Νymphae / Neptuni incolis / barbari / regiam  hostiam / calceos pennatos  
 
III. Να τονιστούν τα ονόµατα: 
 
Cepheus, Cassioppe, Andromeda, Perseus, Aethiopia.  
 
IV. Να γίνει συντακτική αναγνώριση των τύπων:  
 
ad oram:  εµπροθ. προσδ. στο ρήµα urget, που δηλώνει κίνηση σε τόπο. 
puellae:     γεν. κτητική στο forma. 
hasta:       αφαιρ. του οργάνου. 
 
 
V. Να µεταφραστεί στα λατινικά η πρόταση:  

O Περσέας καταφθάνει πετώντας στην Αιθιοπία 
 και ελευθερώνει την κόρη του Κηφέα. 

 
Perseus in Aethiopiam advolat et filiam Cephei liberat. 
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