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LECTIO Ι Ι Ι: Η ΠΔΡΙΠΔΣΔΙΑ ΣΗ ΑΝΔΡΟΜΔΔΑ 

ΗΜΔΙΩΔΙ 

 

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. 

 

ΜΔΣΑΥΡΑΗ  ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ  Ι Ι Ι  

Ο Κητέαπ και η Καρριόπη έυξσμ κόοη ςημ Αμδοξμέδα. Η Καρριόπη, πεοήταμη για ςημ 

ξμξοτιά ςηπ, ρσγκοίμει ςξμ εασςό ςηπ με ςιπ Νηοηίδεπ. Ο Πξρειδώμαπ ξογιρμέμξπ ρςέλμει 

θαλάρριξ κήςξπ ρςημ ακςή ςηπ Αιθιξπίαπ, ςξ ξπξίξ βλάπςει/αταμίζει ςξσπ καςξίκξσπ. Τξ 

μαμςείξ απαμςά ρςξσπ καςξίκξσπ: «βαριλικό ρτάγιξ αοέρει ρςξμ θεό». Τόςε ξ Κητέαπ 

δέμει ςημ Αμδοξμέδα ρε έμαμ βοάυξ. Τξ κήςξπ κιμείςαι ποξπ ςημ Αμδοξμέδα. Ξατμικά 

καςατθάμει πεςώμςαπ ξ Πεορέαπ με ςα τςεοχςά ραμδάλια ςξσ. Βλέπει ςημ κόοη και 

θαμπώμεςαι από ςημ ξμξοτιά ςηπ κξπέλαπ. Ο Πεορέαπ ρκξςώμει ςξ κήςξπ με δόοσ και 

ελεσθεοώμει ςημ Αμδοξμέδα. Ο Κητέαπ, η Καρριόπη και ξι κάςξικξι ςηπ Αιθιξπίαπ 

υαίοξμςαι πάοα πξλύ. 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Ι Ι Ι 

1. Cepheus: Ποόκειςαι για όμξμα με ελλημική ποξέλεσρη πξσ εμρχμαςώθηκε ρςη 

λαςιμική γλώρρα. Συημαςίζει ςημ κληςική εμικξύ ρε -u (Cepheu) (όπχπ όλα ςα 

ελλημικά κύοια ξμόμαςα ρε -eus. Τξ ίδιξ ιρυύει και για ςξ Perseus).  

2. Cassiope: Δλλημικό όμξμα πξσ εμρχμαςώθηκε ρςη λαςιμική. Οι πςώρειπ 

ξμξμαρςική, όπχπ και η κληςική και η αταιοεςική, γεμική και αιςιαςική εμικξύ 

είμαι Cassiope, Cassiopes και Cassiopen αμςιρςξίυχπ. 

3. se comparat: η αμςχμσμία se αματέοεςαι ρςξ σπξκείμεμξ (Cassiope) ςξσ οήμαςξπ 

(comparat) ςηπ ποόςαρηπ «Cassiope…cum Nymphis se comparat» και επξμέμχπ 

έυξσμε εσθεία ασςξπάθεια. 
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4. se movet: Ποόκειςαι για εσθεία ασςξπάθεια, ατξύ η αμςχμσμία se αματέοεςαι 

ρςξ σπξκείμεμξ (belua) ςξσ οήμαςξπ (movet) ςηπ ποόςαρηπ «belua…se movet». 

5. filia: ςξ ξσριαρςικό αμήκει ρςα «substantiva mobilia» (filius = γιξπ, filia = κόοη). 

Η δξςική και η αταιοεςική πληθσμςικξύ είμαι filiis και filiabus, για μα διακοίμεςαι 

από ςιπ αμςίρςξιυεπ πςώρειπ ςξσ αορεμικξύ (filiis filiabusque =κόοεπ και γιξί), 

όςαμ υοειάζεςαι μα γίμει διάκοιρη από ςιπ αμςίρςξιυεπ πςώρειπ ςξσ αορ. filius. 

6. deo: αμήκει ρςα αμώμαλα ξσριαρςικά ςηπ β΄ κλίρηπ. Η κληςική εμικξύ είμαι είμαι 

deus και dive. Σςξμ πληθσμςικό αοιθμό, εκςόπ από ςημ αιςιαςική, ρυημαςίζει 

διπλξύπ και ςοιπλξύπ ςύπξσπ.  

7. noceo: ρσμςάρρεςαι με δξςική= βλάπςχ, αταμίζχ. 
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ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΩΝ ΛΔΞΔΩΝ  

Cepheus1: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ 
γέμξσπ Cepheus -i = Κητέαπ. Ποόκειςαι για όμξμα ελλημικήπ ποξέλεσρηπ πξσ 
εμρχμαςώθηκε ρςη λαςιμική γλώρρα. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα 
πληθσμςικό αοιθμό. 
 
et: ρσμπλεκςικόπ, παοαςακςικόπ ρύμδερμξπ = και.  
 
Cassiope2 : ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ Cassiope 
-es = Καρριόπη. Ποόκειςαι για όμξμα ελλημικήπ ποξέλεσρηπ πξσ εμρχμαςώθηκε ρςη 
λαςιμική γλώρρα. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό αοιθμό. 
 
Andromedam3: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ 
γέμξσπ Andromeda -ae = Αμδοξμέδα. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα 
πληθσμςικό αοιθμό. 
 
1. Γεμική εμικξύ Cephei και πιξ ρπάμια Cepheos, δξςική εμικξύ Cepheo και ρπάμια Cephei, αιςιαςική εμικξύ 

Cepheum και πιξ ρπάμια Cephea και Cepheon, κληςική εμικξύ Cepheu.  

2. Τξ όμξμα Cassiope ρυημαςίζει ςη γεμικξύ εμικξύ και ςημ αιςιαςική εμικξύ χπ ενήπ: γεμική :Cassiopes και 

ρπαμιόςεοα Cassiopae, αιςιαςική εμικξύ Cassiopen και πιξ ρπάμια Cassiopem.  

3. Τξ όμξμα Andromeda έυει ςη γεμική εμικξύ Andromedae και ρπάμια Andromedes, ςημ αιςιαςική 

Andromedam και ρπάμια Andromedan ή Andromeden, ςημ κληςική και αταιοεςική Andromeda και ρπάμια 

Andromede.  
 
filiam: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ, filia -ae = 
κόοη. Συημαςίζει ςη δξςική και αταιοεςική πληθσμςικξύ και ρε -is και ρε -abus (filiis 
filiabusque =κόοεπ και γιξί), όςαμ υοειάζεςαι μα γίμει διάκοιρη από ςιπ αμςίρςξιυεπ 
πςώρειπ ςξσ αορ. filius. 
 
habent: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ 
ρσζσγίαπ habeo, habui, habitum, habēre = έυχ.  
 
Cassiope: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ Cassiope -
es = Καρριόπη (βλ. ποξηγξσμέμχπ). 
 
superba: ξμξμαρςική εμικξύ, θηλσκξύ γέμξσπ ςξσ επιθέςξσ θεςικξύ βαθμξύ ςηπ β΄ 
κλίρηπ superbus, -a, -um = σπεοήταμξπ, -η, -ξ. (ρσγκοιςικόπ βαθμόπ: superbior, -ior, -
ius και σπεοθεςικόπ βαθμόπ: superbissimus, -a, -um). 
 
forma: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ forma -
ae= μξοτή, ξμξοτιά. 
 
sua: αταιοεςική εμικξύ, θηλσκξύ γέμξσπ, ςηπ κςηςικήπ αμςχμσμίαπ γ΄ ποξρώπξσ (για 
έμαμ κςήςξοα ή για πξλλξύπ κςήςξοεπ) suus, -a, -um=δικόπ ςξσ, δική ςξσ, δικό ςξσ και 
δικόπ ςξσπ, δική ςξσπ, δικό ςξσπ. Δδώ για έμαμ κςήςξοα. 
 
cum: ποόθερη + αταιοεςική= με, μαζί με. 
 
Nymphis4: αταιοεςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ 
γέμξσπ Nympha -ae = Νύμτη. 
 
4. To ξσριαρςικό Nympha είμαι ελλημικό όμξμα πξσ εμρχμαςώθηκε ρςη λαςιμική γλώρρα και κλίμεςαι χπ 

ενήπ: ξμξμαρςική: Nympha και Nymphe, γεμική Nymphae και Nymphes, αιςιαςική Nympham και Nymphen, 

κληςική και αταιοεςική Nympha και Nymphe.  
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se: αιςιαςική εμικξύ ςηπ ποξρχπικήπ αμςχμσμίαπ γ΄ ποξρώπξσ πξσ λειςξσογεί χπ 
ασςξπαθηςική (εδώ θηλσκξύ γέμξσπ) = ςξμ εασςό ςξσ, ςξμ εασςό ςηπ, ςξμ εασςό ςξσ. 
 
comparat: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ α΄ 
ρσζσγίαπ comparo, comparavi, comparatum, comparare =ρσγκοίμχ.  
 
Neptunus: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ 
γέμξσπ Neptunus -i = Πξρειδώμαπ. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα 
πληθσμςικό αοιθμό.  
 
iratus: ξμξμαρςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςξσ επιθέςξσ ςηπ β΄ κλίρηπ iratus, -a, -um 
= ξογιρμέμξπ, -η, -ξ. (ρσγκοιςικόπ βαθμόπ: iratior, -ior, -ius και σπεοθεςικόπ βαθμόπ: 
iratissimus, -a, -um. Ποόκειςαι κσοίχπ για ςη μεςξυή παοακειμέμξσ ςξσ απξθεςικξύ 
οήμαςξπ ςηπ γ΄ ρσζσγίαπ irascor, iratus sum, iratum, irasci = ξογίζξμαι). (βλ. παοακάςχ 
ρσμςακςική αμάλσρη)  
 
ad: ποόθερη + αιςιαςική = ποξπ, ρε. 
 
oram: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ ora -ae = ακςή.  
 
Aethiopiae: γεμική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ Aethiopia -
ae = Αιθιξπία. Ωπ κύοιξ όμξμα υώοαπ δεμ έυει καςά καμόμα πληθσμςικό αοιθμό. 
 
urget: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ ρσζσγίαπ urgeo, 
ursi, ---, urgēre = ρποώυμχ, ρςέλμχ. 
 
beluam: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ belua -ae 
= κήςξπ. 
 
marinam: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκξύ γέμξσπ ςξσ επιθέςξσ ςηπ β΄ κλίρηπ marinus, -a, -
um = θαλάρριξπ. Τξ επίθεςξ δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά, καθώπ δηλώμει ςξπική ρυέρη. 
 
quae: ξμξμαρςική εμικξύ, θηλσκξύ γέμξσπ ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, quod 
= ξ ξπξίξπ, η ξπξία, ςξ ξπξίξ. 
 
incolis: δξςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, αορεμικξύ (ρπαμιόςεοα και 
θηλσκξύ) γέμξσπ, incola -ae = κάςξικξπ.  
 
nocet: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ ρσζσγίαπ noceo, 
nocui, nocitum, nocēre = βλάπςχ, αταμίζχ. Τξ οήμα ρσμςάρρεςαι με δξςική.  
 
oraculum: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ 
γέμξσπ oraculum -i = μαμςείξ. 
 
incolis: δξςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, αορεμικξύ (ρπαμιόςεοα και 
θηλσκξύ) γέμξσπ incola -ae = κάςξικξπ.  
 
respondet: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ 
ρσζσγίαπ respondeo, respondi, responsum, respondēre =απαμςώ. Τξ οήμα 
ρσμςάρρεςαι με δξςική ςξσ ποξρώπξσ. 
 
regia: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ επιθέςξσ ςηπ β΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ regius, -a, -um 
= βαριλικόπ, -ή, -ό. Τξ επίθεςξ χπ παοάγχγξ από ξσριαρςικό (rex> regius) δεμ 
ρυημαςίζει παοαθεςικά.  
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hostia: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ hostia -ae 
= ρτάγιξ (για θσρία). 
 
deo5: δξςική εμικξύ ςξσ αμχμάλξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ deus -i 
= θεόπ.  
 
5. Τξ ξσριαρςικό deus δεμ έυει εύυοηρςη ςξσ κληςική ςξσ εμικξύ (dee) και αμςί ασςήπ υοηριμξπξιείςαι η 

κληςική ςξσ ρσμχμύμξσ ξμόμαςξπ divus= dive, εμώ ξι μεςαγεμέρςεοξι Λαςίμξι υοηριμξπξιξύραμ ςημ εμική 

ξμξμαρςική deus. Δπίρηπ, ρςξμ πληθσμςικό αοιθμό ρε όλεπ ςιπ πςώρειπ, εκςόπ από ςημ αιςιαςική, έυει 

διπλξύπ και ςοιπλξύπ ςύπξσπ. Βλ. και Τζάοςζαμξπ Αυ., Λαςιμική Γοαμμαςική, ΟΔΔΒ, ρελ 15, παο.19.1.  
 
placet: γ΄εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ ρσζσγίαπ placeo, 
placui, placitum, placēre = αοέρχ. Τξ οήμα ρσμςάρρεςαι με δξςική. 
 
tum: επίοοημα υοξμικό = ςόςε 
 
Cepheus: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ Cepheus 
-i = Κητέαπ. Ποόκειςαι για όμξμα ελλημικήπ ποξέλεσρηπ πξσ εμρχμαςώθηκε ρςη 
λαςιμική γλώρρα. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό αοιθμό. 
 
Andromedam: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ 
γέμξσπ Andromeda -ae = Αμδοξμέδα. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα 
πληθσμςικό αοιθμό. 
 
ad: ποόθερη + αιςιαςική = ρε.  
 
scopulum: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ, scopulus 
-i = ρκόπελξπ, βοάυξπ.  
 
adligat: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ α΄ ρσζσγίαπ adligo (ή 
alligo), adligavi, adligatum, adligare = δέμχ (ρε κάςι).  
 
belua: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ, belua -ae 
= κήςξπ. 
 
ad: ποόθερη + αιςιαςική = ποξπ 
 
Andromedam: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ 
γέμξσπ Andromeda -ae = Αμδοξμέδα. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα 
πληθσμςικό αοιθμό.  
 
se: αιςιαςική εμικξύ ςηπ ποξρχπικήπ αμςχμσμίαπ γ΄ ποξρώπξσ πξσ λειςξσογεί χπ 
ασςξπαθηςική (εδώ θηλσκξύ γέμξσπ) = ςξμ εασςό ςξσ, ςξμ εασςό ςηπ, ςξμ εασςό ςξσ.  
 
movet: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ ρσζσγίαπ moveo, 
movi, motum, movēre = κιμώ. Δδώ se movet = κιμείςαι. 
 
repente: επίοοημα ςοξπικό = νατμικά. 
 
Perseus6: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ Perseus 
-i = Πεορέαπ. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό αοιθμό.  
 
6. To ξσριαρςικό Perseus έυει ςη γεμική εμικξύ Persei και ρπάμια Perseos, ςη δξςική Perseo και ρπάμια 

Persei, ςημ αιςιαςική Perseum και ρπάμια Persea και Perseon.  
 
calceis: αταιοεςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ 
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γέμξσπ calceus -i = σπόδημα. 
 
pennatis: αταιοεςική πληθσμςικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςξσ επιθέςξσ ςηπ β΄ 
κλίρηπ pennatus, -a, -um = τςεοχςόπ, -ή, -ό. Τξ επίθεςξ δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά. 
 
advolat: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ α΄ ρσζσγίαπ advolo, 
advolavi, advolatum, advolare = καςατθάμχ πεςώμςαπ, ρπεύδχ.  
 
puellam: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ puella-ae 
= κξπέλα, κξοίςρι. 
 
videt: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςoσ οήμαςξπ ςηπ β΄ ρσζσγίαπ video, 
vidi, visum, vidēre = βλέπχ 
 
et: ρσμπλεκςικόπ, παοαςακςικόπ ρύμδερμξπ = και. 
 
stupet: γ΄εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ρσζσγίαπ stupeo, 
stupui, ---, stupēre = θαμπώμξμαι, βξσβαίμξμαι. 
 
forma: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α ΄κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ forma -ae 
= μξοτή, ξμξοτιά.  
 
puellae: γεμική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ puella -ae 
= κξπέλα, κξοίςρι. 
 
Perseus: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ Perseus -
i = Πεορέαπ. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό αοιθμό. 
 
hasta: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ hasta -ae 
= δόοσ.  
 
beluam: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ belua-ae 
= κήςξπ. 
 
delet: γ΄εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ ρσζσγίαπ deleo, 
delevi, deletum, delēre = καςαρςοέτχ, ρκξςώμχ.  
 
et: ρσμπλεκςικόπ, παοαςακςικόπ ρύμδερμξπ= και.  
 
Andromedam: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ 
γέμξσπ Andromeda -ae = Αμδοξμέδα. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα 
πληθσμςικό αοιθμό. 
 
liberat: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ α΄ ρσζσγίαπ ςξσ 
οήμαςξπ libero, liberavi, liberatum, liberare =ελεσθεοώμχ.  
 
Cepheus: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ Cepheus 
-i = Κητέαπ. Ποόκειςαι για όμξμα ελλημικήπ ποξέλεσρηπ πξσ εμρχμαςώθηκε ρςη 
λαςιμική γλώρρα. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό αοιθμό. 
 
Cassiope: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ Cassiope -
es = Καρριόπη. Ποόκειςαι για όμξμα ελλημικήπ ποξέλεσρηπ πξσ εμρχμαςώθηκε ρςη 
λαςιμική γλώρρα. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό αοιθμό. 
 
et: ρσμπλεκςικόπ, παοαςακςικόπ ρύμδερμξπ= και.  
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incolae: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, αορεμικξύ 
(ρπαμιόςεοα και θηλσκξύ) γέμξσπ incola -ae = κάςξικξπ. 
 
Aethiopiae: γεμική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ Aethiopia -
ae = Αιθιξπία. Ωπ κύοιξ όμξμα υώοαπ δεμ έυει καςά καμόμα πληθσμςικό αοιθμό. 
 
valde: επίοοημα πξρξςικό = πάοα πξλύ. Ποόκειςαι για επίοοημα θεςικξύ βαθμξύ 
(ρσγκοιςικόπ: valdius, σπεοθεςικόπ: valdissime) ποξεουόμεμξ από ςξ δεσςεοόκλιςξ 
επίθεςξ validus, -a, -um= ιρυσοόπ, -ή, -ό.  
 
gaudent: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ εμερςώςα ςξσ ημιαπξθεςικξύ οήμαςξπ ςηπ β΄ 
ρσζσγίαπ gaudeo, gavisus sum, gavisum, gaudēre = υαίοξμαι. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ TΑΞΙΝΟΜΗΜΔΝΟ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ  

 

ΟΤΙΑΣΙΚΑ 
 

A΄ κλίση 

Cassiope -es: θηλσκό (η γεμική και αιςιαςική εμικξύ είμαι Cassiopes και Cassiopen αμςιρςξίυχπ 
– δεμ έυει πληθσμςικό).  
Andromeda -ae: θηλσκό (δεμ έυει πληθσμςικό)  
filia -ae: θηλσκό (η δξςική και αταιοεςική πληθσμςικξύ είμαι filiis και filiabus)  
forma -ae: θηλσκό  
Nympha -ae: θηλσκό  
ora -ae: θηλσκό  
Aethiopia -ae: θηλσκό (δεμ έυει πληθσμςικό)  
belua -ae: θηλσκό  
incola -ae: αορεμικό (και θηλσκό)  
hostia -ae: θηλσκό  
puella -ae: θηλσκό  
hasta -ae: θηλσκό 

 

Β΄ κλίση 

Cepheus -i: αορεμικό (δεμ έυει πληθσμςικό)  
Neptunus -i: αορεμικό (δεμ έυει πληθσμςικό)  
oraculum -i: ξσδέςεοξ  
scopulus -i:αορεμικό  
Perseus-i: αορεμικό (δεμ έυει πληθσμςικό)  
calceus -i: αορεμικό  
deus -i :αορεμικό (ςξ ξσριαρςικό έυει κληςική εμικξύ: dive ή deus. Σςξμ πληθσμςικό ρυημαςίζει 
διπλξύπ και ςοιπλξύπ ςύπξπ εκςόπ από ςημ αιςιαςική. Ομξμαρςική και κληςική πληθσμςικξύ: 
dei, dii, di, γεμική: deorum, deum, δξςική και αταιοεςική: deis, diis, dis) 
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ΔΠΙΘΔΣΑ 

 

Β΄ κλίση 

superbus,-a,-um (ρσγκοιςικόπ βαθμόπ: superbior, -ior, -ius και σπεοθεςικόπ βαθμόπ: 
superbissimus, -a, -um).  
marinus, -a, -um  
regius, -a, -um  
pennatus, -a, -um  
iratus, -a, -um (επιθεςικξπξιημέμη μεςξυή < οήμα irascor = ξογίζξμαι). 

 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ 
 

suus, sua, suum (κςηςική, για έμαμ και για πξλλξύπ κςήςξοεπ, εδώ για έμαμ κςήςξοα)  
se (ποξρχπική πξσ λειςξσογεί χπ ασςξπαθηςική)  
qui, quae, quod (αματξοική) 

 

ΡΗΜΑΣΑ 
 

1η υζυγία 

comparo, comparavi, comparatum, comparare  
adligo, adligavi, adligatum, adligare  
advolo, advolavi, advolatum, advolare  
libero, liberavi, liberatum, liberare 

 

2η υζυγία 

habeo, habui, habitum, habēre  
urgeo, ursi,---, urgēre  
noceo, nocui, nocitum, nocēre  
respondeo,respondi,responsum,respondēre  
placeo, placui, placitum, placēre  
moveo, movi, motum, movēre  
video, vidi, visum, vidēre  
stupeo, stupui,---, stupēre  
deleo, delevi, deletum, delēre  
gaudeo, gavisus sum, gavisum, gaudēre (ημιαπξθεςικό) 

 

ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ 
 

tum  
repente  
valde (ρσγκοιςικόπ: valdius, σπεοθεςικόπ: valdissime) 
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ΠΡΟΘΔΔΙ 
 

cum + αταιοεςική  
ad+ αιςιαςική 

 

ΤΝΔΔΜΟΙ 
 

et (ρσμπλεκςικόπ, παοαςακςικόπ) 
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 
 

Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ εκτέοεςαι 
με ξοιρςική και δηλώμει ςξ ποαγμαςικό γεγξμόπ (habent: ξοιρςική εμερςώςα). 

habent: οήμα 
Cepheus, Cassiope: σπξκείμεμα ςξσ οήμαςξπ habent. Τα σπξκείμεμα ρσμδέξμςαι παοαςακςικά 
με ςξμ ρσμπλεκςικό ρύμδερμξ et.  
Andromedam: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ habent. 
filiam: καςηγξοξύμεμξ7 ςξσ αμςικειμέμξσ (Andromedam) ςξσ οήμαςξπ habent. 
 
7. Με ςα οήμαςα habeo (έυχ), do( δίμχ), sumo (παίομχ), invenio (βοίρκχ), cognosco (γμχοίζχ) πξλλέπ τξοέπ 
έυξσμε ρύμςανη με δύξ αιςιαςικέπ, εκ ςχμ ξπξίχμ η μία είμαι αμςικείμεμξ και η άλλη καςηγξοξύμεμξ ςξσ 
αμςικειμέμξσ. 

 

Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ 
εκτέοεςαι με ξοιρςική και δηλώμει ςξ ποαγμαςικό γεγξμόπ (comparat: ξοιρςική εμερςώςα). 

comparat: οήμα  
Cassiope: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ comparat.  
se: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ comparat. Η αμςχμσμία se αματέοεςαι ρςξ σπξκείμεμξ (Cassiope) 
ςξσ οήμαςξπ (comparat) και επξμέμχπ έυξσμε εσθεία ασςξπάθεια. 
cum Nymphis: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ ςηπ παοαβξλήπ (δηλώμει ρύγκοιρη) ρςξ οήμα 
comparat. 
superba: επιοοημαςικό καςηγξοξύμεμξ ςξσ ςοόπξσ ρςξ Cassiope λόγχ ςξσ οήμαςξπ δοάρηπ 
comparat.* 
forma: αταιοεςική ςηπ αιςίαπ ρςξ superba χπ εςεοόπςχςξπ ξμξμαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ.  
sua: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςη λένη forma.  

 

Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ 
εκτέοεςαι με ξοιρςική και δηλώμει ςξ ποαγμαςικό γεγξμόπ (urget: ξοιρςική εμερςώςα). 

urget: οήμα 
Neptunus: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ urget. 
beluam: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ urget. 
marinam: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςη λένη beluam. 
iratus: επιοοημαςικό καςηγξοξύμεμξ ςξσ ςοόπξσ ρςξ Neptunus λόγχ ςξσ οήμαςξπ δοάρηπ 
urget.* 
ad oram: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ςημ κίμηρη (καςεύθσμρη) ρε ςόπξ ρςξ οήμα 
urget.  
Aethiopiae: γεμική κςηςική ρςη λένη oram. 

 

* Ποξρθήκεπ ρε δύξ ρημεία
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quae incolis nocet: δεσςεοεύξσρα αματξοική ποόςαρη, ποξρδιξοιρςική ρςη λένη beluam ςηπ 
κύοιαπ ρςημ ξπξία λειςξσογεί χπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ. Δκτέοεςαι με ξοιρςική (nocet: 
ξοιρςική εμερςώςα) και δηλώμει ςξ ποαγμαςικό γεγξμόπ. 

nocet: οήμα  
quae: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ nocet.  
incolis: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ nocet, ςξ ξπξίξ ρσμςάρρεςαι με δξςική.  

 

Oraculum incolis respondet: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ εκτέοεςαι με ξοιρςική και 
δηλώμει ςξ ποαγμαςικό γεγξμόπ (respondet: ξοιρςική εμερςώςα). 

respondet: οήμα  
οraculum: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ respondet.  
incolis: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ respondet. Τξ οήμα respondet ρσμςάρρεςαι με δξςική ςξσ 
ποξρώπξσ, πξσ εδώ είμαι η λένη incolis. 

 

«regia hostia deo placet !»: κύοια, επιτχμημαςική ποόςαρη και εκτοάζει έμςξμξ φσυικό 
πάθξπ. Δκτέοεςαι με ξοιρςική και δηλώμει ςξ ποαγμαςικό (placet: ξοιρςική εμερςώςα). 

placet: οήμα  
hostia: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ placet. 
deo: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ placet. Τξ οήμα placeo ρσμςάρρεςαι με δξςική. 
regia: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςη λένη hostia. 

 

Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ εκτέοεςαι 
με ξοιρςική και δηλώμει ςξ ποαγμαςικό γεγξμόπ (adligat: ξοιρςική εμερςώςα). 

adligat: οήμα  
Cepheus: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ adligat. 
Andromedam: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ adligat. 
ad scopulum: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ςξμ ςόπξ ρςξ οήμα adligat. 
Tum: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ οήμα adligat. 

 

belua ad Andromedam se movet: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ εκτέοεςαι με ξοιρςική και 
δηλώμει ςξ ποαγμαςικό γεγξμόπ (movet: ξοιρςική εμερςώςα). 

movet: οήμα  
belua: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ movet. 
se: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ movet. H αμςχμσμία se αματέοεςαι ρςξ σπξκείμεμξ (belua) ςξσ 
οήμαςξπ (movet) και επξμέμχπ έυξσμε εσθεία ασςξπάθεια. 
ad Andromedam: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ ςηπ κίμηρηπ (καςεύθσμρηπ) ρε ποόρχπξ ρςξ 
οήμα movet.  
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Repente Perseus calceis pennatis advolat: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ εκτέοεςαι με 
ξοιρςική και δηλώμει ςξ ποαγμαςικό γεγξμόπ (advolat: ξοιρςική εμερςώςα). 

advolat: οήμα  
Perseus: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ advolat. 
calceis: αταιοεςική ξογαμική ςξσ ξογάμξσ ρςξ οήμα advolat. 
pennatis: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςη λένη calceis. 
repente: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ςοόπξσ ρςξ οήμα advolat. 

 

puellam videt: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ εκτέοεςαι με ξοιρςική και δηλώμει ςξ 
ποαγμαςικό γεγξμόπ (videt: ξοιρςική εμερςώςα). 

videt: οήμα  
(Perseus): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ videt. Ωπ εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ μπξοεί μα 
θεχοηθεί και η αμςχμσμία is. 
puellam: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ videt. 

 

et stupet forma puellae: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ εκτέοεςαι με ξοιρςική και δηλώμει 
ςξ ποαγμαςικό γεγξμόπ (stupet: ξοιρςική εμερςώςα). Σσμδέεςαι με ςημ ποξηγξύμεμη κύοια 
ποόςαρη με ςξμ ρσμπλεκςικό, παοαςακςικό ρύμδερμξ et. 

stupet: οήμα  
(Perseus): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ stupet. Ωπ εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ μπξοεί μα 
θεχοηθεί και η αμςχμσμία is. 
forma: αταιοεςική ςηπ αιςίαπ ρςξ οήμα stupet. 
puellae: γεμική κςηςική ρςη λένη forma. 

 

Perseus hasta beluam delet: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ εκτέοεςαι με ξοιρςική και 
δηλώμει ςξ ποαγμαςικό γεγξμόπ (delet: ξοιρςική εμερςώςα). 

delet: οήμα 
Perseus: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ delet. 
beluam: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ delet. 
hasta: αταιοεςική ξογαμική ςξσ ξογάμξσ ρςξ οήμα delet. 

  

et Andromedam liberat: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ εκτέοεςαι με ξοιρςική και δηλώμει ςξ 
ποαγμαςικό γεγξμόπ (liberat: ξοιρςική εμερςώςα). Σσμδέεςαι με ςημ ποξηγξύμεμη κύοια 
ποόςαρη με ςξμ ρσμπλεκςικό, παοαςακςικό ρύμδερμξ et. 

liberat: οήμα 
(Perseus): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ liberat. Ωπ εμμoξύμεμξ σπξκείμεμξ μπξοεί μα 
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θεχοηθεί και η αμςχμσμία is.  
Andromedam: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ liberat. 

 

Cepheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ 
εκτέοεςαι με ξοιρςική και δηλώμει ςξ ποαγμαςικό γεγξμόπ (gaudent: ξοιρςική εμερςώςα). 

gaudent: οήμα 
Cepheus, Cassiope, incolae: σπξκείμεμα ςξσ οήμαςξπ gaudent. Τα σπξκείμεμα (Cassiope, 
incolae) ρσμδέξμςαι μεςανύ ςξσπ με ςξμ ρσμπλεκςικό ρύμδερμξ et.  
Aethiopiae: γεμική κςηςική ή αμςικειμεμική ρςη λένη incolae.  
valde: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ πξρξύ ρςξ οήμα gaudent. 

 

 

 

 

Ημερομηνία τροποποίησης: 10/11/2015 


