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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η λατινική γλώσσα και λογοτεχνία συναποτελούν με την αρχαία ελληνική τις δύο 

στέρεες βάσεις πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε  ιστορικά ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. 

Η εξοικείωση των μαθητών με τη λατινική γλώσσα αλλά και τη ρωμαϊκή λογοτεχνία 

ταυτόχρονα, μπορεί να συμβάλει στην εκ μέρους τους συνειδητοποίηση της στενής 

σχέσης με το αρχαίο ελληνικό σκέλος της κλασικής παιδείας.  

Το παρόν Τετράδιο Σπουδής καθώς διδάσκεται συμπληρωματικά με το αντίστοιχο 

Τετράδιο Μελέτης, έχει σκοπό να συμβάλλει στην καλλιέργεια της ανθρωπιστικής 

παιδείας και να μετατοπίσει το ενδιαφέρον των μαθητών από τη γλώσσα του 

κειμένου στο περιεχόμενο και στην κατανόησή του. Η διδασκαλία του μαθήματος 

πλαισιώνεται από τη γνωριμία με τον ρωμαϊκό κόσμο και μέσα από την εμβάθυνση 

στη γλωσσική διδασκαλία της Λατινικής (λ.χ. εκμάθηση λεξιλογίου, προσπάθεια 

νεοελληνικής απόδοσης, μετασχηματιστικές ασκήσεις, ενσωμάτωση λατινικών 

λέξεων και φράσεων στην νέα ελληνική),   δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές και στις 

μαθήτριες να αναπτύξουν σημαντικές ικανότητες και δεξιότητες, όπως για 

παράδειγμα κριτική ικανότητα, οργάνωση στη σκέψη και τον λόγο, μνημονική 

ικανότητα για τις ανάγκες αναλυτικής και συνθετικής σκέψης. 

Το Τετράδιο Σπουδής, το οποίο ουσιαστικά είναι η βάση και το σημείο αναφοράς του 

μαθήματος  λειτουργεί μαθητοκεντρικά, θέτοντας τον μαθητή στο κέντρο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί την αρχή ενός ταξιδιού στον χρόνο, και λειτουργώντας 

ως ένας εύχρηστος οδηγός μελέτης συγκροτεί μια σταθερή γνώση που οδηγεί τους 

μαθητές  με σιγουριά και αυτοπεποίθηση στη Γ’ Λυκείου.  
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LECTIO I                                                                     

O ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ 

Ovidius    poeta    in  terra    Pontica    exulat.   Epistulas  Romam   scriptit
at.  Epistulae    plenae    querelarum    sunt.Romam    desiderat    et    fort
unam    adversam    deplorat.  Narrat    de  incolis    barbaris    et    de  ter
ra    gelida.   Poetam curae    et    miseriae   excruciant.   Epistulis    contra
   iniuriam  repugnat.  Musa    est    unica    amica    poetae. 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Ovidius poeta Ο Οβίδιος ο ποιητής 

in terra Pontica exulat. είναι εξόριστος στη γη του Πόντου. 

Epistulas Romam scriptitat. Γράφει συχνά επιστολές στη Ρώμη. 

Epistulae plenae querelarum sunt. Οι επιστολές είναι γεμάτες παράπονα. 

Romam desiderat et Επιθυμεί τη Ρώμη και 

fortunam adversam deplorat. θρηνεί  την αντίξοη τύχη του. 

Narrat de incolis barbaris et Διηγείται για τους βάρβαρους κατοίκους και 

de terra gelida. για την παγωμένη γη. 

Curae et miseriae Οι έγνοιες και οι δυστυχίες 

excruciant poetam. βασανίζουν τον ποιητή. 

Repugnat epistulis Μάχεται με τις επιστολές του 

contra iniuriam. ενάντια στην αδικία. 

Musa est unica amica poetae. Η Μούσα είναι η μοναδική φίλη του ποιητή. 

 

Πρόσεξε στη γραμματική!  

Τα ουσιαστικά dea- deae  και filia-  ae σχηματίζουν και δεύτερους τύπους στη 

δοτική και αφαιρετική του πληθυντικού που λήγουν σε –abus για να ξεχωρίζουν 

από τα αντίστοιχα αρσενικά δευτερόκλιτα deus- i και filius - filii/-i 

Πρόσεξε στο συντακτικό! 

Πτώσεις ουσιαστικών: 

-Ονομαστική: υποκείμενο ή κατηγορούμενο 

-Γενική: κτητική ή συμπλήρωμα επιθέτων 

-Αιτιατική: αντικείμενο (το όνομα πόλης δηλώνει κατεύθυνση) 
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-Αφαιρετική: με πρόθεση (εμπρόθετος στάσης ή αναφοράς), χωρίς πρόθεση 

(αφαιρετική του οργάνου) 

Επίθετο: στο συντακτικό όταν λειτουργεί ως επιθετικός ή κατηγορηματικός 

προσδιορισμός βρίσκεται μετά το ουσιαστικό 

Ασκήσεις Γραμματολογικές 

1. Να χαρακτηρίσετε προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασμένες.  

 α. Η λατινική γλώσσα ήταν η διάλεκτος των Λατίνων, δηλαδή των κατοίκων της 

περιοχής του Λατίου.   

Σωστό 

Λάθος 

β. Η λατινική διάλεκτος ανήκει στην Οσκο-ουμβρική γλωσσική οικογένεια. 

Σωστό 

Λάθος  

γ. Η Ελληνική δεν κατάγεται από την ίδια γλωσσική οικογένεια από την οποία 

προέρχεται και η Λατινική.  

Σωστό 

Λάθος  

δ. Το πρώτο μεγάλο δάνειο των Ελλήνων από τους Ρωμαίους ήταν το  αλφάβητό 

τους.  

Σωστό 

Λάθος  

ε. Η συστηματική καλλιέργεια της Λατινικής και η παραγωγή αξιόλογων κειμένων 

έγινε μετά την «συνάντηση» των Ρωμαίων με τους Έλληνες, το 240 π. Χ 
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Σωστό 

Λάθος  

2. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.  

1. Ο Οβίδιος εξορίστηκε στον Πόντο από τον Αυτοκράτορα  

α. Βεσπασιανό  

β. Οκταβιανό Αύγουστο  

γ. Δομιτιανό 

2. Ο Οβίδιος έγραψε  

α. παιάνες 

β. βιογραφίες 

γ. ελεγείες  

3. Γνωστό έργο του Οβιδίου ήταν  

α. οι Μεταμορφώσεις  

β. τα Γεωργικά  

γ. η Αινειάδα  

4. Ο Οβίδιος βρέθηκε εξόριστος  

α. στους Τόμους της Μαύρης θάλασσας  

β. στο Λάτιο 

γ. στην Σικελία 

 5.Ο Οβίδιος  
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α. αυτοκτόνησε 

β. επαναπατρίστηκε μετά από 6 έτη  

γ. πέθανε στην εξορία 

6. Να εντοπίσετε με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται οι ακόλουθες λέξεις της 

Ελληνικής:  

Πλήρης→  

Ζελέ→  

Τερακότα→ 

Παραποίηση→ 

Επιστολέας→ 

 

7.Να μεταφέρετε τις ακόλουθες προτάσεις στον άλλο αριθμό: 

α. Epistulae plenae querelarum sunt. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

β. Poetam curae et miseriae excruciant.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

γ. Musa est amica poetae. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

δ. Poeta sum 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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8.Η λατινική φράση “terra incognita” (τέρρα ινκόγκνιτα) σημαίνει «άγνωστη γη». 

Να την χρησιμοποιήσετε σε μια περίοδο λόγου ώστε να διαφαίνεται η σημασία 

της: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9.Να συλλαβίσετε τις παρακάτω λέξεις :  
 
amica → 
 
poeta → 
  
Pontica → 
 
terra → 
 
Epistulis → 
 
barbaris → 
  
curae → 

Ασκήσεις Γραμματικής - Συντακτικού 

1.Στον παρακάτω πίνακα να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν: 

Genetivus Dativus  Accusativus(p.n.)  Vocativus(p.n.) Ablativus  

    poeta 

  epistulas   

currae     

  terras   

 plenae    

   amicae  

 miseriae    

 
2.Να γραφεί το β’ ενικό και το β’ πληθ. των ρημάτων στην οριστική ενεστώτα: 
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Ενεστώτας repugno scriptito narro 

Β΄ενικό    

Β΄πληθυντικό    

3.Nα συμπληρωθούν οι προτάσεις με μια από τις αντίστοιχες στα λατινικά:  

Anno Domini, altera pars, ad hominem (argumentum)  

 a)Ας ακουστεί και ή άλλη πλευρά ......  

b) Συνέβη 30 χρόνια μετά Χριστόν........  

c) Η επίθεση που μου έγινε ήταν προσωπική ........ 

  






