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Πρόλογος  

Το παρόν τετράδιο σπουδής έχει ως βασικό του στόχο να συμβάλλει στην 

εμβάθυνση του μαθητή στη λατινική γλώσσα και να τον προετοιμάσει 

σωστά για την επιτυχία του στις εξετάσεις. Σε κάθε μάθημα προσφέρει τα 

απαραίτητα εργαλεία προσέγγισης των κειμένων, αλλά και της θεωρίας 

και είναι σύμφωνο με τον νέο τρόπο εξέτασης του μαθήματος.  

Εστιάζει στην μετάφραση όλων των λέξεων, αλλά και στην κατανόηση του 

λατινικού κειμένου, όπως και στη σύνδεση της λατινικής γλώσσας με τις 

σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες, μέσω στοχευμένων λεξιλογικών 

ασκήσεων.  

Περιλαμβάνει τη θεωρία της γραμματικής και του συντακτικού που 

εισάγεται στο εκάστοτε μάθημα του σχολικού βιβλίου και είναι 

εμπλουτισμένο με ασκήσεις, στις οποίες γίνεται επεξεργασία του κάθε 

νέου γραμματικού και συντακτικού φαινομένου που συναντάει ο 

μαθητής.  

Επίσης, οι ενσωματωμένες πρόσθετες ασκήσεις γραμματικής και 

συντακτικού, έχουν ως στόχο τους την εξάσκηση του μαθητή στην 

εφαρμογή της νέας γνώσης, που έχει αποκτηθεί ανά κεφάλαιο, αλλά και 

στην ανάκληση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, τα οποία 

έχουν διδαχθεί σε προηγούμενη τάξη.  

Ο σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι η κατανόηση και εμπέδωση της 

νέας ύλης, η συνεχής επαφή του μαθητή με τα φαινόμενα που έχει ήδη 

διδαχθεί, η ορθή επανάληψη και κατ’ επέκταση η ολοκληρωμένη 

κατάκτηση της γνώσης της λατινικής γλώσσας. 

Τσιτσοπούλου Κωνσταντίνα  
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Κείμενο 23  «ΈΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» 

Κείμενο-Μετάφραση 
 

 

Aegrotabat Caecina Paetus, 
maritus Arriae, 
aegrotabat et filius. 
Filius mortuus est. 
 
Arria paravit huic funus ita, 
ut ignoraretur a marito; 
quin immo 
cum illa intraverat 
cubiculum marīti, 
simulabat filium vivere, 
ac respondebat marīto 
persaepe interroganti, 
quid ageret puer: 
 
«Bene quievit, 
libenter cibum sumpsit». 
Deinde, cum lacrimae suae, 
cohibitae diu, 
vincerent prorumperentque, 
egrediebatur; 
tum dabat se dolori 
et paulo post redibat oculis 
siccis. 
 
Scribonianus moverat arma 
contra Claudium in Illyrico; 
Paetus fuerat in partibus eius 
et, occiso Scriboniano, 
Romam trahebatur. 
Erat ascensurus navem; 
Arria orabat milites, 
ut simul imponeretur. 
 
Non impetravit: 
conduxit piscatoriam naviculam 
secuta est ingentemque  
navem. 

Ήταν άρρωστος ο Καικίνας Παίτος, 
ο σύζυγος της Αρρίας, 
ήταν άρρωστος και ο γιος (τους). 
Ο γιος πέθανε. 
 
Η Αρρία ετοίμασε γι’ αυτόν κηδεία 
έτσι, ώστε να αγνοείται από το σύζυγο  
όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμη, 
κάθε φορά που εκείνη έμπαινε 
στην κρεβατοκάμαρα του συζύγου, 
προσποιούνταν ότι ο γιος τους ζούσε 
και απαντούσε στο σύζυγο 
που ρωτούσε πολύ συχνά 
τι έκανε το παιδί: 
 
«Καλά κοιμήθηκε, 
έφαγε με όρεξη». 
Έπειτα, όταν τα δάκρυά της, 
που είχαν συγκρατηθεί για πολλή ώρα, 
νικούσαν και ξεσπούσαν, 
έβγαινε έξω· 
τότε παραδινόταν στη θλίψη[1] 
και λίγο αργότερα επέστρεφε με τα 
μάτια στεγνά. 
 
Ο Σκριβωνιανός είχε στασιάσει 
ενάντια στον Κλαύδιο στην Ιλλυρία· 
ο Παίτος είχε πάει με το μέρος του 
και, αφού σκοτώθηκε ο Σκριβωνιανός, 
οδηγούνταν σιδηροδέσμιος στη Ρώμη. 
Επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πλοίο· 
η Αρρία παρακαλούσε τους 
στρατιώτες, να επιβιβαστεί μαζί. 
 
Δεν το κατόρθωσε· 
νοίκιασε ψαράδικο πλοιάριο 
και ακολούθησε το μεγάλο πλοίο. 

 

https://filologika.gr/lykio/g-lykiou/prosanatolismou/latinika/enotita-23/#_ftn1
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Α) Ερμηνευτική προσέγγιση 
Ασκήσεις: 

1) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες, με βάση το 

κείμενο της εισαγωγής: 

Ο Καικίνας Παίτος πήρε μέρος σε μια 
αποτυχημένη εξέγερση εναντίον του 
αυτοκράτορα Ιουλίου Καίσαρα. 
 

 

Ο Καικίνας Παίτος  συνελήφθη, 
δικάστηκε, καταδικάστηκε και 
διατάχτηκε να αυτοκτονήσει. 
 

 

Η γυναίκα του Παίτου, η Αρρία 
διακρίνεται από μια σπάνια ψυχική 
δύναμη, από θάρρος και μια εξίσου 
ανεπτυγμένη ευαισθησία. 
 

 

Οι συγγραφείς της εποχής μιλούν με 
θαυμασμό για τη στάση της Αρρίας 
απέναντι στο σύντροφο της ζωής της. 
 

 

 

 

2) Σύμφωνα με το κείμενο να ελέγξετε αν οι παρακάτω λατινικές προτάσεις είναι 

σωστές ή λανθασμένες: 

• Aegrotābat Caecīna Paetus, marītus Arriae, aegrotābat et filius. ____ 

• Caecīna Paetus mortuus est. ____ 

• Arria paravit funus ita, ut ignoraretur a marito. ____ 

• Arria cum intraverat cubiculum marīti, simulabat filium vivere. ____ 

• Paetus moverat arma contra Claudium in Illyrico. ____ 

• Paetus conduxit piscatoriam naviculam secuta est ingentemque navem. 
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Β) Λεξιλόγιο-ετυμολογία 
 

Ασκήσεις:  

1) Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω ουσιαστικά με τη σημασία τους: 

Α       Β 
Caecīna, –ae    o σύζυγος 
Paetus, –i    o Καικίνας 
maritus, –i    o Παίτος 
filius, –ii, (–i)     το παιδί 
puer, pueri     ο γιος 
cibus, –i    η τροφή 
funus, funeris    η κηδεία 
 
 
 
2) Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω ρήματα με τη σημασία τους: 

 Α      Β 
aegroto, 1    πεθαίνω 
morior, 3    είμαι άρρωστος 
simulo, 1    ετοιμάζω 
moveo, 2    κινώ 
paro, 1    προσποιούμαι 
ignoro, 1    αγνοώ 
intra, 1    ζω 
vivo, 3    μπαίνω 
sumo, 3   παίρνω 
 

 

3) Να σημειώσετε αν είναι σωστές ή λανθασμένες οι παρακάτω προτάσεις: 

• Το ουσιαστικό β’ κλίσης cubiculum, –i σημαίνει: η κρεβατοκάμαρα. ____ 

• Το ουσιαστικό α’ κλίσης lacrima, –ae σημαίνει:  πόνος. ____ 

• Το ουσιαστικό γ’ κλίσης dolor, dolōris σημαίνει:  πόνος, θλίψη. ____ 

• Το ουσιαστικό γ’ κλίσης pars, partis σημαίνει:  το μέρος. ____ 

• Το ρήμα ago, 3 σημαίνει: οδηγώ, κάνω. ____ 
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4) Να συμπληρώσετε δίπλα από κάθε ουσιαστικό ή επίθετο τη σημασία του: 

 

• oculus, –i:      _____________ 

• arma, –ōrum (pluralia tantum):  _____________ 

• Illyricum, –i:    _____________ 

• navis, navis:     _____________ 

• miles, militis:     _____________ 

• navicula, –ae:    _____________ 

• paulus, –a, –um:   _____________ 

• piscatorius, –a, –um:   _____________ 
 

 

5) Να συμπληρώσετε δίπλα από κάθε ρήμα τη σημασία του: 

• sequor, 3:  _____________ 

• conduco, 3:  _____________ 

• impetro, 1:  _____________ 

• impono, 3:  _____________ 

• oro, 1:   _____________ 

• ascendo, 3:  _____________ 

• traho, 3:  _____________ 

• occido, 3:  _____________ 

• redeo (red+eo):  _____________ 
 

    

6) Να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις του κειμένου με τις ομόρριζές τους λέξεις 

που χρησιμοποιούνται σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες: 

    Α    Β 

marītus  funeral (αγγλικά) 
mortuus  mariage (γαλλικά) 
funus   viva (ιταλικά) 
ignoraretur  ignore (αγγλικά) 
vivere   simulation (αγγλικά) 
simulabat  interrogative (αγγλικά) 
interroganti  immortality (αγγλικά) 
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7) Να γράψετε δίπλα σε κάθε λέξη που σας δίνετε, μια ομόρριζή της από το λατινικό 

κείμενο της ενότητας. 

introduction:   ________________________ 

ἄγω:    ________________________ 

bonus:         ________________________ 

ὄμμα:    ________________________ 

ασανσέρ:    ________________________ 

ναῦς:   ________________________ 

similis:    ________________________ 

πισίνα:   ________________________ 

 

 

8) Να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις της Στήλης Α με τις ετυμολογικά συγγενείς 

της Στήλης Β που προέρχονται από τη νέα ελληνική γλώσσα. 

 Α   Β 

1. siccis a) ναύτης 

2. navem b) σέκος 

3. ageret c) αγωγή 

 

 

Γ) Γραμματική 
 

Τι νέο θα μάθουμε σε αυτή την ενότητα!! 

 

i. Η υποτακτική του παρατατικού της ενεργητικής φωνής των συζυγιών 

α', β' και δ'. 

Σχηματίζεται ως εξής: 

 

 

Χρησιμοποιούμε το θέμα του ενεστώτα .  

Βάζουμε το πρόσφυμα -re-. 

Στο τέλος μπαίνουν οι  βασικές καταλήξεις της παθητικής 

φωνής. 
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Στη γ' συζυγία: 

Σχηματίζεται ως εξής: 

Παρεμβάλλεται το συνδ. φωνήεν -e- μεταξύ του ενεστ. θέματος και 

του προσφύματος -re-: leg-e -re-m.  

(Το πρόσφυμα -re- προέρχεται από το -se-, όπως προκύπτει από την 

υποτακτική του παρατατικού του sum: es -se -m).  

Πρακτικός κανόνας: προσθέτουμε τις βασικές καταλήξεις στο 

απαρέμφατο του ενεργητικού ενεστώτα: amāre- m, delēre-m κτλ. 

 

ii. Η υποτακτική του παθητικού παρατατικού  

Σχηματίζεται ως εξής: 

Παίρνουμε θέμα της ενεργ. υποτακτικής 

Προσθέτουμε τις  βασικές καταλήξεις της παθητικής φωνής 

Π.χ. amāre -r, delēre-r, legere -r, audire -r. 

 

 

  






