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3Ο ΚΔΙΜΔΝΟ  

Η ΠΔΡΙΠΔΣΔΙΑ ΣΗ ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ 

Οι Ρυμαίοι δε δημιούπγηζαν, παπά με ελάσιζηερ εξαιπέζειρ, δικούρ ηοςρ μύθοςρ, αλλά 
παπέλαβαν αςηούζια ηην ελληνική μςθολογία. Η πποζθοπά ηοςρ ζηο σώπο αςηό ςπήπξε 
διπλή: από ηη μια μεπιά ζςγκένηπυζαν και διέζυζαν ηοςρ ελληνικούρ μύθοςρ· από ηην άλλη, 
ηοςρ ξαναδούλεταν υρ ποιηηικό ςλικό με καινούπια εςαιζθηζία και μέζα από ηη δική ηοςρ 
οπηική γυνία. Η ιζηοπία ηηρ Ανδπομέδαρ π.σ., πος ςπήπξε ηο θέμα μιαρ πεπίθημηρ 
ηπαγυδίαρ ηος Δςπιπίδη, ςπάπσει και ζηιρ «Μεηαμοπθώζειρ» ηος Οβιδίος, ζε μια παπαλλαγή 
όπος κςπιαπσεί η ανάλαθπη διάθεζη και ηα σιοςμοπιζηικά και παπυδιακά ζηοισεία. ηο 
κείμενο πος ακολοςθεί εκηίθεηαι με ζςνηομία η ςπόθεζη ηος μύθος. 

 

 

Cēpheus et Cassiope Andromedam filiam habent*. Cassiope, 

superba  formā  suā, cum  Nymphis  se  comparat. Neptūnus  

irātus 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 *.  
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 
 

Cēpheus    et     Cassiope    habent   Andromedam   filiam.  
Ο Κηθέαρ   και  η Καζζιόπη    έσοςν    ηην Ανδπομέδα   κόπη.  
 
Cassiope,       superba             formā     suā,   comparat          se          cum Nymphis.  
Η Καζζιόπη,  πεπήθανη  για ηην ομοπθιά ηηρ,   ζςγκπίνει  ηον εαςηό ηηρ  με ηιρ Νηπηίδερ.  
 
Neptūnus            irātus        urget    ad oram    Aethiopiae    marīnam  beluam,  
Ο Ποζειδώναρ οπγιζμένορ   ζηέλνει  ζηην ακηή  ηηρ Αιθιοπίαρ   θαλάζζιο   κήηορ,  
 
quae         nocet         incolis. 
ηο οποίο  βλάπηει  ηοςρ καηοίκοςρ. 
 
Oraculum  respondet      incolis:          «regia     hostia   placet    deo!»  
Σο μανηείο    απανηά  ζηοςρ καηοίκοςρ: «βαζιλικό  ζθάγιο  απέζει  ζηο θεό!».  
 
Tum  Cēpheus  adligat  Andromedam  ad scopulum;  
Σόηε  ο Κηθέαρ    δένει   ηην Ανδπομέδα   ζε    βπάσο·  
 
belua       movet          se            ad   Andromedam.  
ηο κήηορ    κινεί    ηον εαςηό ηος  ππορ ηην  Ανδπομέδα.  
 
Repente    Perseus              advolat              pennātis       calceis;  
Ξαθνικά   ο Πεπζέαρ  καηαθθάνει πεηώνηαρ με ηα θηεπυηά ζανδάλια·  
 
videt      puellam     et       stupet           formā                puellae.  
βλέπει  ηην κοπέλα  και  θαμπώνεηαι από ηην ομοπθιά ηηρ κοπέλαρ.  
 
Perseus        delet       beluam     hastā       et      liberat       Andromedam.  
Ο Πεπζέαρ  ζκοηώνει  ηο κήηορ   με ηο δόπς και  ελεςθεπώνει ηην Ανδπομέδα.  
 
Cēpheus,     Cassiope    et      incolae     Aethiopiae     gaudent     valde. 
Ο Κηθέαρ,  η Καζζιόπη  και   οι κάηοικοι  ηηρ Αιθιοπίαρ   σαίπονηαι πάπα πολύ.  
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ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ 
ΟΤΙΑΣΙΚΑ  

Α΄ΚΛΙΗ  
Cassiope, -es (Θ) = Καζζιόπη, (συπίρ πληθςνηικό) 
Andromeda, -ae (Θ) = Ανδπομέδα, ενικόρ: Andromede, (συπίρ πληθςνηικό)  
filia, -ae (Θ) = κόπη, δοηική και αθαιπεηική πληθςνηικού: filiis + filiabus 
forma, -ae (Θ) = μοπθή, ομοπθιά  
Nympha, -ae (Θ) = Νύμθη, ενικόρ: Nymphe-es, πληθςνηικόρ : Nymphae-arum 
ora, -ae = (Θ) ακηή  
Aethiopia, -ae  (Θ) = Αιθιοπία, (συπίρ πληθςνηικό) 
belua, -ae (Θ) = κήηορ  
incola, -ae (Α) = κάηοικορ  
hostia, -ae (Θ) = ζθάγιο  
puella, -ae (Θ) = κοπέλα, κοπίηζι  
hasta, -ae (Θ) = δόπς  
 
 

Β΄ΚΛΙΗ  

Cepheus, -i (A) = Κηθέαρ, (συπίρ πληθςνηικό) 
Neptunus, -i (A) = Ποζειδών, (συπίρ πληθςνηικό) 
deus, -i (A) = θεόρ  
scopulus, -i (A) = βπάσορ  
Perseus, -i (A) = Πεπζέαρ, (συπίρ πληθςνηικό) 
calceus, -i (A) = ςπόδημα  

oraculum, -i (O) = μανηείο  
 

 

ΔΠΙΘΔΣΑ  

Β΄ κλίζη 

 superbus, -a, -um = πεπήθανορ  

παπαθεηικά: superbior-ior-ius,  superbissimus, -a, -um 

(επίππημα: superbe, superbius, superbissime)  

παπαθεηικά:  pennatior-ior-ius,  Τπεπθ: pennatissimus-a-um 

(επίππημα: pennate, pennatius, pennatissime)  

 iratus, -a, -um = οπγιζμένορ (επιθεηικοποιημένη μεηοσή) <irascor, iratus sum, irasci (αποθ.) 

παπαθεηικά: iratior-ior-ius,  iratissimus-a-um 

(επίππημα: irate, iratius, iratissime) 

marinus, -a, -um = θαλάζζιορ  

regius, -a, -um = βαζιλικόρ  

 pennatus, -a, -um = θηεπυηόρ  

 

 

Ρήμαηα 

Α΄ σζσγία 

comparο, comparavi, comparatum, comparare (1) = ζςγκπίνυ  

adligo, adligavi, adligatum, adligare (1) = δένυ  

advolo, advolavi, advolatum, advolare (1) = καηαθθάνυ, ζπεύδυ πεηώνηαρ  
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libero, liberavi, liberatum, liberare (1) = απελεςθεπώνυ  

 

Β΄ σζσγία 

habeo, habui, habitum, habere (2) = έσυ  

urgeo, ursi,  -  , urgere (2) = ζππώσνυ, ζηέλνυ  

noceo, nocui, nocitum, nocere (2) = βλάπηυ + δοηική 

respondeo, respondi, responsum, respondere (2) = απανηώ  

placeo, placui, placitum, placere (2) = απέζυ + δοηική 

moveo, movi, motum, movere (2) = κινώ  

video, vidi, visum, videre (2) = βλέπυ  

stupeo, stupui,  -  , stupere (2) = θαμπώνομαι  

deleo, delevi, deletum, delere (2) = καηαζηπέθυ, ζκοηώνυ  

gaudeo, gavisus sum, (gavisum) ,gaudere (ημιαποθεηικό) (2) = σαίπομαι  

 
ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ  
suus, sua, suum (κηηηική) = δικόρ ηος/ηοςρ, δική ηος, δικό ηος  

qui, quae, quod (αναθοπική) = ο οποίορ, η οποία, ηο οποίο  

ego (πποζυπική) = εγώ  

 
 

ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ  
Tum =ηόηε  
repente =ξεθνικά  

 valde =πάπα πολύ < validus-a-um = ιζσςπόρ 
παπαθεηικά: valdius,  valdissime 

 
 

 

Δησμολογικά 

forma  κςπ. «ζσήμα»· ππβ. θόπμα· θόπμοςλα << ιη.,  
marinus ππβ. μαπίνα << ιη.,  
calceus  ππβ. κάληζα << ιη.  
advolo  ad + volo πεηώ· ππβ. βόλεφ << αγγλ.,  
scopulus < ζκόπελος,   
video   ἰδεῖν < Fιδεῖν ιδέα· ππβ. Βίνηεο,  
regius  regina,  
γηθέω, δυπ. γαθέω.  

 

ΠΡΟΘΔΔΙ ΤΝΓΔΜΟΙ 

cum + αθαιρ. = με  
ad + αιηιαη. = ζε (κίνηζη ππορ : ad oram, ad 
scopulum, ad Andromedam)  

 

et (ζςμπλεκηικόρ) = και  
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 
 

Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent: Κύπια ππόηαζη κπίζευρ  
habent: πήμα,  
Cepheus, Cassiope: ςποκείμενα ηος πήμαηορ,  
Andromedam: ανηικείμενο ζηο habent,  
filiam: καηηγοπούμενο ζηο Andromedam. 
 
Cassiope, superba formasua, cum Nymphis se comparat: Κύπια ππόηαζη κπίζευρ. 
comparat: πήμα,  
Cassiope: ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
se: ανηικείμενο ζηο comparat (δηλώνει άμεζη ή εςθεία αςηοπάθεια, καθώρ η ανηυνςμία 
πος λειηοςπγεί αςηοπαθηηικά αναθέπεηαι ζηο ςποκείμενο ηηρ ππόηαζηρ ζηην οποία 
βπίζκεηαι . 
superba: επιππημαηικό καηηγοπούμενο ηος ηπόπος ή παπάθεζη ζηο Cassiope,  
cum Nymphis: εμππόθεηη αθαιπεηική ηηρ ζύγκπιζηρ (ή ηηρ παπαβολήρ),  
forma: αππόθεηη αθαιπεηική ηος εξυηεπικού αναγκαζηικού αιηίος ζε εξάπηηζη από ηο 
superba, ηο οποίο δηλώνει τςσικό πάθορ,  
sua: επιθεηικόρ πποζδιοπιζμόρ ζηο forma. 
 
Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam: Κύπια ππόηαζη κπίζευρ. 
urget: πήμα,  
Neptunus: ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
iratus: επιππημαηική αιηιολογική μεηοσή ζςνημμένη ζηο ςποκείμενο ηος πήμαηορ (η ππάξη 
πος δηλώνεηαι από ηη μεηοσή είναι πποηεπόσπονη ηηρ ππάξηρ ηος πήμαηορ),  
beluam: ανηικείμενο ζηο urget,  
marinam: επιθεηικόρ πποζδιοπιζμόρ ζηο beluam.  
Neptunus: ςποκείμενο ηηρ μεηοσήρ iratus,  
ad oram: εμππόθεηη αιηιαηική πος δηλώνει καηεύθςνζη ζε ηόπο ζηο urget,  
Aethiopiae: γενική κηηηική ζηο oram. 
 
quae incolis nocet: Γεςηεπεύοςζα αναθοπική ππόηαζη, πποζδιοπιζηική ζηο beluam ηηρ 
κύπιαρ ζηην οποία λειηοςπγεί υρ επιθεηικόρ πποζδιοπιζμόρ. Δκθέπεηαι με οπιζηική (nocet: 
οπιζηική ενεζηώηα) και δηλώνει ηο ππαγμαηικό γεγονόρ.  
nocet: πήμα,  
quae: ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
incolis: ανηικείμενο ζηο nocet, ζε πηώζη δοηική, καθώρ ηο πήμα noceo, πος έσει ηην 
έννοια ηηρ βλάβηρ, δέσεηαι ανηικείμενο ζε πηώζη δοηική. 

 
Oraculum incolis respondet: Κύπια ππόηαζη κπίζευρ. 
respondet: πήμα,  
Oraculum: ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
incolis: έμμεζο ανηικείμενο ζηο respondet,  
«regia hostia deo placet!»: έμμεζορ εςθύρ λόγορ ζε θέζη άμεζος ανηικειμένος ζηο 
respondet. 
 
«regia hostia deo placet!»: Κύπια ππόηαζη κπίζευρ. 
placet: πήμα,  
hostia: ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
regia: επιθεηικόρ πποζδιοπιζμόρ ζηο hostia,  
deo: ανηικείμενο ζηο placet. 
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Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat: Κύπια ππόηαζη κπίζευρ.  
adligat: πήμα,  
Cepheus: ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
Andromedam: ανηικείμενο ζηο adligat,  
ad scopulum: εμππόθεηη αιηιαηική ηος ηόπος πος δηλώνει ηο πληζίον ζηο adligat,  
Tum: επιππημαηικόρ πποζδιοπιζμόρ ηος σπόνος ζηο adligat. 
 
belua ad Andromedam se movet: Κύπια ππόηαζη κπίζευρ. 
movet: πήμα,  
belua: ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
se: ανηικείμενο ζηο movet (δηλώνει άμεζη ή εςθεία αςηοπάθεια),  
ad Andromedam: εμππόθεηη αιηιαηική πος δηλώνει καηεύθςνζη ζε ππόζυπο ζηο movet. 

 
Repente Perseus calceis pennatis advolat: Κύπια ππόηαζη κπίζευρ.  
advolat: πήμα,  
Perseus: ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
Repente: επιππημαηικόρ πποζδιοπιζμόρ ηος ηπόπος-σπόνος ζηο advolat,  
calceis: αθαιπεηική (οπγανική) ηος μέζος ή ηος οπγάνος ζηο advolat,  
pennatis: επιθεηικόρ πποζδιοπιζμόρ ζηο calceis. 
 
puellam videt: Κύπια ππόηαζη κπίζευρ. 
videt: πήμα,  
Perseus: (εννοούμενο) ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
puellam: ανηικείμενο ζηο videt. 

 
et stupet forma puellae: Κύπια ππόηαζη κπίζευρ. 
stupet: πήμα,  
Perseus: (εννοούμενο) ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
forma: αππόθεηη αθαιπεηική ηος εξυηεπικού αναγκαζηικού αιηίος ζηο stupet,  
puellae: γενική κηηηική ζηο forma. 

 
Perseus hasta beluam delet: Κύπια ππόηαζη κπίζευρ. 
delet: πήμα,  
Perseus: ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
beluam: ανηικείμενο ζηο delet,  
hasta: αππόθεηη αθαιπεηική (οπγανική) ηος οπγάνος ζηο delet. 

 
et Andromedam liberat: Κύπια ππόηαζη κπίζευρ. 
liberat: πήμα,  
Perseus: (εννοούμενο) ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
Andromedam: ανηικείμενο ζηο liberat. 

 
Cepheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent: Κύπια ππόηαζη κπίζευρ. 
gaudent: πήμα,  
Cepheus, Cassiope, incolae: ςποκείμενα ηος πήμαηορ,  
Aethiopiae: γενική κηηηική ζηο incolae,  
valde: επιππημαηικόρ πποζδιοπιζμόρ ηος ποζού ζηο gaudent. 
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