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Πξόηαζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο 14 ηνπ βηβιίνπ Λαηηληθψλ Λπθείνπ (Παζράιε - αβαληίδε) 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο  «Γηδαζθαιία ηεο ιαηηληθήο Γιώζζαο» 

κε έκθαζε πξσηίζησο ζηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ (θαη ηεο ξεηνξηθήο/ινγηθήο θαηαζθεπήο ηνπ) 

πνπ πξνυπνζέηεη γλώζε ηνπ ηππνινγηθνύ θαη εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ. 

Όπσο ζηελ εθκάζεζε θάζε μέλεο γιψζζαο, δελ ρξεηάδεηαη θακία αλαιπηηθή ζύληαμε. Σα ζπληαθηηθά 

θαηλφκελα παξνπζηάδνληαη γηα λα επεμεγήζνπλ εθθνξέο πνπ βιέπνπκε θαη δηαθνξέο απφ ην νηθείν (απφ ηα 

ΑΔ, απφ ηα ΝΔ). Γελ γίλεηαη απηνζθνπφο ε αλαγλψξηζή ηνπο. 

Με απηή ηε ινγηθή:  

 ην θύξην βάξνο δίλεηαη ζηε ζησπεξή αλαγλώξηζε ηύπωλ / ζπληάμεωλ ωο βάζε ηεο θαηαλόεζεο 

(Γηαθνξεηηθά απφ φ,ηη ζε κηα νκηινχκελε γιψζζα, ε παξαγσγή ιαηηληθνχ ιφγνπ κέλεη ζε δεχηεξν ξφιν, 

θπξίσο σο κέζν δηαβάζκηζεο ζηελ αμηνιφγεζε, π.ρ. έσο 1,5-2/20).  

 ζην αξρηθφ ζηάδην πξνθξίλεηαη ε κεηάθξαζε ωο κέζν ειέγρνπ ηεο θαηαλόεζεο αιιά θαη ωο κέζν 

αληηζηνίρηζεο ηωλ ιαηηληθώλ ιέμεωλ κε ΝΔ ιέμεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κεηάθξαζε δελ 

επηειίδεηαη ζε παπαγαιία (π.ρ. δελ δεηείηαη κεηάθξαζε από γλωζηό θείκελν). 

ηελ πξφηαζή κνπ κε ελδηαθέξεη λα δείμσ ηη ζα δίδαζθα θαη θαη πψο ζα ην δίδαζθα θαη φρη πψο ζα ην έιεγρα 

κε δηάθνξεο αζθήζεηο / εξσηήζεηο εμεηαζηηθνχ ηχπνπ [ζε απηφ αθίζηακαη απφ ηελ επίζεκε «Δλδεηθηηθή 

Πξφηαζε Γηδαζθαιίαο»].  

ηελ πξφηαζε ζπκπεξηιακβάλσ ην κέξνο ησλ εηπκνινγηθώλ ζρέζεωλ κε ηα ειιεληθά θαζψο θαη ην κέξνο 

ηεο ηζηνξηθνπνιηηηζκηθήο ζπδήηεζεο, σο δχν ζηνηρεία πνπ άπηνληαη άκεζα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ιαηηληθνχ 

θεηκέλνπ. 

Γελ ζπκπεξηιακβάλσ φ,ηη ιεηηνπξγεί εθηφο ηνπ θεηκεληθνχ πιαηζίνπ:  

 Γεληθή εηζαγωγή (θαηά βάζε γξακκαηνινγηθή): δηδάζθεηαη απηφλνκε ‒ αζχλδεηε κε ηα θείκελα 

(ιίγα είλαη πνπ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε απηή) ‒ ακθίβνιεο δηδαθηηθήο, θαη θπξίσο κνξθσηηθήο, 

αμίαο, ιφγσ ηνπ θαηαινγνγξαθηθνχ ραξαθηήξα ηεο θαη ηεο έιιεηςεο θάζε πιαηζίνπ αλαθνξάο. 

 Λαηηληθέο εθθξάζεηο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ ΝΔ ιόγν: έλα πξνβιεπφκελν ηκήκα 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη εμέηαζεο, πνπ επίζεο κέλεη απηφλνκν θαη ρσξίο ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε κε ηα 

θείκελα. Καηά ηε γλψκε κνπ, ε επηβνιή ηερλεηήο εθκάζεζεο ΑΔ θαη ιαηηληθψλ εθθξάζεσλ 

παξαπέκπεη ζε κηα παιηνκνδίηηθε αληίιεςε ινγηνζχλεο. [Πέξαλ ηνπ πξνβιήκαηνο πψο ζα εληαρζνχλ ζηε 

δηδαζθαιία απηέο νη εθθξάζεηο, ψζηε κάιηζηα λα είλαη θνηλή χιε ζε κηα πξννπηηθή παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, 

αο ζεκεησζεί φηη ζηα παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ δνζεί πξέπεη λα δηνξζσζεί ην urbe et orbi ζε urbi et orbi, θαζψο 

πξφθεηηαη γηα δχν δνηηθέο]. 
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Η ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ρήκαηα γ΄ ζπδπγίαο ζε -io  

ηε Γ΄ ζπδπγία, εθηφο απφ ηα ζπκθσλφιεθηα ξήκαηα (π.ρ. leg-o, dic-o, cond-o) θαη εθείλα πνπ έρνπλ ζέκα 

ζε -u- (restituo), πνπ έρνπκε δεη, ππάξρνπλ θαη ξήκαηα κε ζ. ζε -i- θαη απνηεινχλ ηδηαίηεξε νκάδα.  

ε απηά ηα ξήκαηα ην -i- ζηνλ ελεζηψηα είλαη πξφζθπκα, ην νπνίν απνβάιινπλ κπξνζηά από άιιν i (γη‟ 

απηφ capis [< capi-is], capimus [< capi-imus] θ.ιπ. ΠΡΟΟΧΗ έρνπκε απνβνιή, όρη ζπλαίξεζε πνπ ζα έδηλε 

καθξό ī), κπξνζηά από -ĕr- (γη‟ απηφ απξκθ. capere [< capi-ĕre]) θαη κπξνζηά από ηειηθό -e, πνπ απαληά 

κφλν ζην β΄ εληθφ ηεο πξνζηαθηηθήο ελεζη. (γη‟ απηφ cape [< capi-e]). 

Γ΄ ζπδπγία (ζ. -i-) 

capio, cepi, captum, capĕre (παίξλσ) 

Οξηζη. ελεζη. 

ελεξγ. θ. 

Απξκθ. ελεζη. 

ελεξγ. θ. 

Οξηζη. παξαηαη. ελεξγ. θ. Οξηζη. κέιι. ελεξγ. θ. 

capio  capiēbam capiam 

capis  capiēbas capies 

capit capĕre capiēbat capiet 

capimus   capiebāmus capiēmus 

capitis   capiebātis capiētis 

capiunt   capiēbant capient 

 

Γελ πξέπεη λα ηα ζπγρένπκε κε ηα ξήκαηα ηεο 4
εο

 ζπδπγίαο, πνπ επίζεο ιήγνπλ ζε -io. ηελ 4
ε
 ζπδ. ην -i- 

είλαη ε θαηάιεμε ηνπ ζέκαηνο (φρη πξφζθπκα) θαη είλαη καθξφ. Η δηαθνξά θαίλεηαη ζηηο δηζχιιαβεο 

θαηαιήμεηο ηνπ ελεζηψηα cápimus αιιά audímus, cápitis αιιά audítis. 

Σα ζπρλφηεξα ζε -io ξήκαηα ηεο Γ΄ζπδπγίαο είλαη ηα εμήο: 

capio cepi captum capĕre  „παίξλσ, ιακβάλσ‟ 

cupio cupīvi (-pii) cupītum cupĕre  „επηζπκώ‟ 

facio feci factum facĕre „θάλσ‟ 

fugio fugi  fugĕre  „θεύγσ‟ 

iacio ieci iactum iacĕre „ξίρλσ‟ 

pario peperi partum parĕre „γελλώ‟ 

[quatio  quassum quatĕre]* „ζείσ‟ 
θπξίσο ζχλζεην 

concutio concussi concussum concutĕre „ζπληαξάδσ‟ 

rapio rapui raptum rapĕre „αξπάδσ‟ 

specio spexi spectum specĕre „παξαηεξψ‟ 
θπξίσο ζχλζεην 

aspicio aspexi aspectum aspicĕre „ζπληαξάδσ‟ 
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gradior gressus sum gressum gradi  „βαδίδσ‟ 

morior mortuus sum mortuum mori „πεζαίλσ‟ 

patior passus sum passum pati „πάζρσ‟ 

Δ΄ ΚΛΙΗ 

(ραξαθηεξηζηηθφ θσλήελ e – Γέλε: αξζ. θαη ζει.) 

 res, rei (πξάγκα) dies, -ei (κέξα) 

     Singul.  Plur. Singul.   Plur. 

Nom. res res dies dies 

Gen. rei rērum diei diērum 

Dat. rei rēbus diei diēbus 

Acc. rem res diem dies 

Voc. res res dies dies 

Abl.  re rēbus die diēbus 

 ΓΔΝΟ 

 Η ε΄ θιίζε έρεη νλφκαηα αξζεληθά θαη ζειπθά. Όια είλαη ζειπθά  

εθηφο απφ ηα dies, -ei θαη meridies, -ei (κεζεκέξη) πνπ είλαη αξζεληθά.  

Πάλησο ην dies, -ei εκθαλίδεηαη θαη σο ζειπθφ, ηδίσο ζηηο εθθξάζεηο dies dicta θαη dies certa „θαζνξηζκέλε 

κέξα‟. 

 ΚΛΙΗ 

 Μόλνλ ηα res θαη dies έρνπλ πιήξε ηνλ πιεζπληηθό. Σα ππφινηπα νπζηαζηηθά ηεο ε΄ θιίζεο 

έρνπλ θαλνληθά εληθφ θαη από ηνλ πιεζ. κόλνλ νλνκ., αηη. θαη θιεη., π.ρ.  

 spes, spei (ειπίδα) facies, -ei (όςε, εκθάληζε) 

    Singul.   Plur. Singul.   Plur. 

Nom. spes spes facies facies 

Gen. spei  faciei  

Dat. spei  faciei  

Acc. spem spes faciem facies 

Voc. spes spes facies facies 

Abl.  spe  facie  
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ΚΔΙΜΔΝΟ 14 

Post bellum Actiacum Cassius Parmensis,  [post πξόζ. ≠ post επίξ.] 

 qui in exercitu M. Antōnii fuerat,  

Athēnas confūgit.  [confūgit ≠ confŭgit] 

Ibi vix animum sollicitum somno dederat, 

 cum repente apparuit ei species horrenda.  [cum inversum] 

Existimāvit ad se venīre hominem ingentis magnitudinis et facie squalidā,  

 similem effigiēi mortui. 

 Quem simul aspexit Cassius,  [Quem simul αιιά Simul eum] 

timōrem concēpit  

nomenque eius audīre cupīvit.  

Respondit ille se esse Orcum.  [ππνθ. εηδ. απξκθ.] 

Tum terror Cassium concussit  

et e somno eum excitāvit.  

Cassius servos inclamāvit  

et de homine eos interrogāvit.  

Illi neminem viderant.  

Cassius iterum se somno dedit  

eandemque speciem somniāvit.  [ε αληωλπκία idem] 

Paucis post diēbus res ipsa fidem somnii confirmāvit.  [post επίξ. ≠ post πξόζ.] 

Nam Octaviānus supplicio capitis eum adfēcit. 

Δηπκνινγηθά 

Με πνηεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ ζα ζπλδέαηε εηπκνινγηθά ηηο επφκελεο, μέλεο πξνέιεπζεο, ιέμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε ζηνλ ΝΔ ιφγν; Με ηηο επφκελεο ιέμεηο λα θηηάμεηε θξάζεηο πνπ λα αλαδεηθλχνπλ 

θαη ηε ζεκαζία ηνπο ζηα ΝΔ. 

θάηζα ~ facie ηνπ facies, -ei 

πξνζπέθηνπο ~ speciem ηνπ species, -ei (< specio) – aspexit ηνπ aspicio (< a + specio) [γηα ηελ 

αθξίβεηα ην „πξνζπέθηνπο‟ είλαη απφ ην prospicio] 

εμηηάξσ ~ excitavit ηνπ excito ξ. 1 

θαπηηαιηζκφο ~ capitis ηνπ caput, -itis 

Θα κπνξνχζακε λα βάινπκε αθφκε θαη ην  

παξκεδάλα ~ Parmensis < Parma  
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ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΓΛΩΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

confūgit: εδψ είλαη πξθκ. (ην δείρλεη θαη ν ππεξζπλη. fuerat, πνπ πξνεγείηαη), ν νπνίνο απφ 

κνξθνινγηθή άπνςε ζπκπίπηεη θαηλνκεληθά κε ηνλ ελεζη., αιιά ζηνλ ελεζη. ην u είλαη βξαρχ: 

confŭgit.  

__________________________________ 

Post bellum Actiacum // Paucis post diēbus: ζηελ πξψηε πεξίπησζε ην post είλαη πξφζεζε θαη 

ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε αηηηαη., „κεηά ηε λαπκαρία ζην Άθηην‟, ελψ ζηε δεχηεξε είλαη 

επίξξεκα („αξγόηεξα‟), πνπ εδψ ζπλνδεχεηαη απφ αθαηξ. ηνπ κέηξνπ ή ηεο δηαθνξάο, „ιίγεο κέξεο 

αξγόηεξα‟. 

Πψο ζα κεηαθξάδαηε ηηο επφκελεο πξνηάζεηο; (mors, mortis = ζάλαηνο // paulus, -a, -um = ιίγνο) 

Post mortem Lucretiae Brutus Tarquinio imperium ademit. 

Aeneas populis ferocibus mores imponet et moenia condet. Multis post annis Venus eum ad caelum feret. 

Hannibal apud Trebiam et paulo post apud Cannas copias Romanorum delevit. Post cladem Cannensem 

populus Romanus erat pavidus. 

__________________________________ 

cum repente apparuit ei species horrenda („κφιηο πνπ είρε θνηκεζεί, φηαλ εκθαλίζηεθε ζε απηφλ 

…‟): ρξνληθή πξφηαζε πνπ εηζάγεηαη κε ηνλ ιεγφκελν αληίζηξνθν cum (cum inversum), ζαλ λα 

έρεη αληηζηξαθεί ε «αλακελφκελε» ρξνληθή ζεηξά (αληί π.ρ. ηνπ: αθόηνπ είρε θνηκεζεί, εκθαλίζηεθε 

ζε απηόλ …). Απηέο νη πξνηάζεηο εθθέξνληαη κε νξηζη. πξθκ. θαη δειψλνπλ ην πζηεξφρξνλν ζε 

ζρέζε κε ηελ θχξηα πξφηαζε. Απνζθνπνχλ λα δείμνπλ έλα αηθλίδην γεγνλφο θαη λα ηνλίζνπλ ηελ 

έθπιεμε, ζπρλά θαη κέζσ ησλ επηξ. repente, subito. ηελ θχξηα πξφη. ζπλήζσο ππάξρνπλ ιέμεηο 

πνπ επίζεο πξνεηνηκάδνπλ γηα θάηη απξνζδφθεην, φπσο εδψ ην vix „κόιηο πνπ, ίζα ίζα πνπ‟.  

Πψο ζα κεηαθξάδαηε ηηο επφκελεο θξάζεηο;  

L. Aemilius Paulus vix domum redierat, cum filiola eius ad patrem cucurrit et repente dixit: „Persa periit‟. 

Nox erat serena, cum subito luna defecit. 

Lucretia vix se interfecerat, cum Brutus populum Romanum concitavit. 

__________________________________ 

Η αληωλπκία idem eadem idem 

ρεκαηίδεηαη απφ ηελ is, ea, id κε ην άθιηην πξφζζεκα -dem. Καηά ηελ θιίζε ην md γίλεηαη nd: eiusdem – 

eidem – eundem / eandem / idem – eodem, eadem, eodem Πιεζ. eidem, iidem, idem / eaedem / eadem – 

eorundem / earundem / eorundem – eisdem, iisdem, isdem – eosdem / easdem / eadem – eisdem, iisdem, 

isdem.  

Πξφθεηηαη γηα δεηθηηθή αλησλπκία κε επαλαιεπηηθή ζεκαζία. Δλψ ηα ΑΔ έρνπλ ηελ αλησλ. αὐηόο σο 

νξηζηηθή θαη επαλαιεπηηθή, ζηα ιαηηληθά νξηζηηθή αληωλ. είλαη ε ipse (ν ίδηνο θαη φρη άιινο), ελψ 

επαλαιεπη. είλαη ε idem (ν ίδηνο πνπ κλεκνλεχεηαη κέζα ζηα ζπκθξαδφκελα). Π.ρ. 
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Ipse homo, quem Cassius in somno vidit, se esse Orcum dixit. Postea Cassius iterum somniavit eundem 

hominem, qui eadem dixit.  

__________________________________ 

Respondit ille se esse Orcum. Tν ππνθείκελν ηνπ εηδηθνύ απαξεκθάηνπ ζηα ιαηηληθά, ζηελ 

εηεξνπξνζσπία είλαη πάληνηε ζε αηηηαηηθή, φπσο ζηα ΑΔ, αιιά, δηαθνξεηηθά απφ ηα ΑΔ, είλαη ζε 

αηηηαηηθή θαη ζηελ ηαπηνπξνζωπία, όηαλ ην ξήκα εμάξηεζεο είλαη ελεξγεηηθό (ή απνζεηηθό). 

Η αηηηαηηθή απηή είλαη έλαο ηύπνο ηεο πξνζωπηθήο αληωλπκίαο (me, te se, nos, vos, se) ζην ίδην 

πξφζσπν κε ην ππνθ. ηνπ ξήκαηνο απφ ην νπνίν εμαξηάηαη ην απξκθ. θαη θαλνληθά δελ 

παξαιείπεηαη, π.ρ. 

Dico me librum legisse  „ιέσ όηη δηάβαζα ην βηβιίν‟  

Dicis te librum legisse   „ιέο όηη δηάβαζεο ην βηβιίν‟   

Dicit se librum legisse   ‘ιέεη όηη δηάβαζε ην βηβιίν’  

Dicimus nos librum legisse  ‘ιέκε όηη δηαβάζακε ην βηβιίν’ 

Dicitis vos librum legisse   ‘ιέηε όηη δηαβάζαηε ην βηβιίν’ 

Dicunt se librum legisse  ‘ιέλε όηη δηάβαζαλ ην βηβιίν’ 

Nα κεηαθξάζεηε ηηο επφκελεο θξάζεηο θαη λα εμεγήζεηε ηελ εθθνξά ηεο απαξεκθαηηθήο ζχληαμεο:  

Plinius scribit Tacito se tres apros feroces cepisse. 

Plinius narrat se ad retia sedisse et cogitasse. 

Existimo me posse Alpes cum elephantis transire. 

Ubi Tertia patri dixit Persam perisse, pater respondit ei se omen accipere. 

“Dicis te neminem vidisse?” Cassius servum rogavit. 

Caesar militibus dixit se audire hostes prope esse. 

__________________________________ 

Σν ηξίην πξόζωπν ηεο πξνζωπηθήο αληωλ.  vs Γεηθηηθέο αληωλπκίεο 

1. Cassius existimāvit ad se venīre hominem 4. repente apparuit ei [Cassio] species horrenda 

2. Respondit ille se esse Orcum 5. Cassius nomen eius [hominis] audīre cupīvit 

3. Cassius iterum se somno dedit 6. terror e somno eum [Cassium] excitāvit 

  7. Cassius de homine eos [servos] interrogāvit 

 8. Octaviānus supplicio capitis eum [Cassium] adfēcit 

ην θείκελν απηφ έρνπκε κηα επθαηξία λα δνχκε έλα νπζηψδεο ζηνηρείν ηνπ ιαηηληθνχ ιφγνπ: ηε 

δηαθνξά αλάκεζα ζην γ΄ πξφζσπν ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο (sui, sibi, se, se, θαη ζηνπο δχν 

αξηζκνχο) θαη ζην γ΄ πξφζσπν πνπ δειψλνπλ νη δεηθηηθέο αλησλπκίεο (θπξίσο ε is, ea, id, αιιά θαη 

άιιεο, ille, hic, iste). Όινη απηνί νη ηχπνη ζηα ΝΔ απνδίδνληαη κε ην „απηφο, απηή, απηφ‟, „ηνπ, ηεο, 

ην‟, „ηνλ, ηελ, ην‟ θ.ιπ.). 

Ο θαλφλαο είλαη απιφο θαη (παξά ηηο εμαηξέζεηο, πνπ πνηέ δελ ιείπνπλ) έρεη γεληθή ηζρχ:  
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 ην γ΄ πξόζωπν ηεο πξνζωπηθήο αληωλ. (θαζώο θαη ηεο θηεηηθήο suus, sua, suum) 

ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ αλαθεξόκαζηε ζην ππνθείκελν ηεο πξόηαζεο [ή ζην πξόζωπν 

πνπ εκθαλίδεηαη ωο νκηιεηήο θαη αλακεηαδίδνληαη ηα ιόγηα ηνπ]. Πξφθεηηαη δει. είηε 

γηα απηνπάζεηα (παξάδ. 1, 3), είηε γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ ην se ιεηηνπξγεί σο ππνθ. ηνπ 

απξκθ. ζε ηαπηνπξνζσπία (παξάδ. 2). 

Παξάδ. 1 „Ο Κάζζηνο λφκηζε φηη έλαο άλζξσπνο εξρφηαλ πξνο απηόλ / πξνο ην κέξνο ηνπ / πξνο ηνλ ίδην‟ 

Παξάδ. 2 „Δθείλνο απάληεζε φηη [απηόο ν ίδηνο] είλαη ν Όξθνο‟ 

Παξάδ. 3 „Ο Κάζζηνο μαλαθνηκήζεθε = έδσζε πάιη ηνλ εαπηό ηνπ ζηνλ χπλν‟ 

 ην γ΄ πξόζωπν δειώλεηαη κε δεηθηηθέο αληωλ. όηαλ αθνξά πξόζωπν (ή όξν) δηαθνξε-

ηηθό από ην ππνθείκελν ηεο πξόηαζεο.  

Παξάδ. 4 „Ξαθληθά εκθαλίζηεθε ζε απηόλ [= ηνλ Κάζζην] κηα ηξνκαθηηθή κνξθή‟ 

Παξάδ. 5 „Ο Κάζζηνο ζέιεζε λα κάζεη ην φλνκά ηνπ / εθείλνπ [= ηνπ αλζξώπνπ πνπ έβιεπε κπξνο ηνπ]‟ 

Παξάδ. 6 „Σξφκνο ηνλ ζήθσζε απφ ηνλ χπλν [= ηνλ Κάζζην]‟ 

Παξάδ. 7 „Ο Κάζζηνο ηνύο ξψηεζε γηα ηνλ άλζξσπν [= ηνπο δνύινπο]‟ 

Παξάδ. 8 „Ο Οθηαβηαλφο ηνύ επέβαιιε ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ [= ηνπ Κάζζηνπ]‟ 

Nα κεηαθξάζεηε ηηο επφκελεο θξάζεηο θαη λα εμεγήζεηε ηε ρξήζε αλησλπκηψλ γ΄ πξνζψπνπ:  

Lucretia cultrum se interfecit. Brutus ex vulnere eius cultrum extraxit. 

Hannibal apud Cannas Romanos vicit et in agro Falerno ex insidiis eorum se expedivit. 

Tertia tristis erat quod catellus eius perierat, et dixit patri id quod sibi acciderat. 

Plinius Tacito de se scribit.  

Milites Romani a speculatoribus audiverunt hostes prope se esse. 

Cassius dixit servis terrorem se e somno excitavisse. 

__________________________________  
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Αμηνπνίεζε ηνπ εηζαγωγηθνύ ζεκεηώκαηνο – Ιζηνξηθνπνιηηηζκηθά ζέκαηα 

Σν εηζαγσγηθφ ζεκείσκα δίλεη έκθαζε ζε δχν ζέκαηα: α) ζηε δξάζε ηνπ Κάζζηνπ απφ ηελ Πάξκα 

(είλαη άιινο Κάζζηνο απφ ηνλ γλσζηφ δνινθφλν ηνπ Καίζαξα, ηνλ Κάζζην Λνγγίλν) θαη β) ζηε 

ζεκαζία πνπ έδηλαλ νη Ρσκαίνη ζηα φλεηξα. 

Παξφιν πνπ ην πξψην ζέκα δίλεη ηελ επθαηξία λα κηιήζεη θαλείο γηα ηηο πνιηηηθέο έξηδεο ζηα κέζα 

ηνπ 1
νπ

 αη. π.Χ., πνπ εληάζζνληαη ζηε καθξά θαη ηδηαίηεξα επίπνλε θαη αηκαηεξή κεηαβαηηθή 

πεξίνδν ηεο πνιηηεηαθήο αιιαγήο απφ ηε respublica ζηελ ελφο αλδξφο αξρή (αθνχ ν Οθηαβηαλφο ζα 

γίλεη ν πξψηνο απηνθξάηνξαο ηεο Ρψκεο), ην 14
ν
 θείκελν είλαη ζηελ νπζία ην κφλν ζε φιν ην 

βηβιίν πνπ ζρεηίδεηαη κε απηά ηα θνζκντζηνξηθά γεγνλφηα. Έηζη, ράλεηαη ε επθαηξία λα δνπλ νη 

καζεηέο κηα επνρή έληνλεο θξίζεο θαη ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ θαη πηζαλψο λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο 

κε ζχγρξνλεο εκπεηξίεο. Γεληθά: είλαη πξφβιεκα ζην βηβιίν ην φηη, σο πξνο ην ηζηνξηθν-

πνιηηηζκηθφ πιηθφ, δελ ππάξρεη θάπνηα ζπλνρή, θαζψο επίζεο ε δπλαηφηεηα ζπζηεκαηηθήο κειέηεο 

κεηδφλσλ θαηλνκέλσλ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εξεζίζνπλ ηνπο καζεηέο θαη λα αθήζνπλ θάηη 

ζηε κλήκε ηνπο. Καη‟ αλάγθε, αζρνιείηαη θαλείο κε κηα πνηθηιία ζεκάησλ αλάινγα κε ην θάζε 

θείκελν, παξακέλνληαο νπζηαζηηθά ζε ζρεδφλ αλεθδνηνινγηθφ επίπεδν.  

Έλα άιιν πξφβιεκα είλαη ν ρξφλνο πνπ πξέπεη λα αλαιψλεηαη ζε απηφ ην κέξνο θαηά ηε 

δηδαζθαιία (πξφβιεκα πνπ είλαη ζπλάξηεζε ηεο αληίιεςεο γηα ηνλ θχξην ζηφρν ηνπ καζήκαηνο). 

ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα απαιιαγνχλ νη καζεηέο απφ ην άγρνο (ππφ ην βάξνο ηεο εμέηαζεο) 

φηη πξέπεη λα απνκλεκνλεχζνπλ ηφζεο εηεξφθιεηεο πιεξνθνξίεο. Θα πξφηεηλα κηα κάιινλ 

ζχληνκε αλαθνξά ζην εθάζηνηε ζέκα, πάληνηε ππφ ηε κνξθή ζπδήηεζεο, κε ηε δηαβεβαίσζε φηη 

δελ είλαη αλάγθε λα θξαηνχλ ιεπηνκέξεηεο, δηφηη ε εμέηαζε ζα δίλεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 

γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ππνρξεσηηθή εξψηεζε. 

Γίλσ έλα παξάδεηγκα ηνπ πψο ζα ζπδεηνχζα ην πξψην ζέκα θαη πψο ζα έθηηαρλα ηε ζρεηηθή 

εξψηεζε ζε κηα πηζαλή εμέηαζε. 

Ο Γάηνο Κάζζηνο από ηελ Πάξκα (Cassius Parmensis) είρε ζπκκεηάζρεη ζηε ζπλσκνζία πνπ νξγάλσ-

ζαλ ν Βξνύηνο θαη ν Κάζζηνο Λνγγίλνο θαη νδήγεζε ζηε δνινθνλία ηνπ Ινύιηνπ Καίζαξα ην 44 π.Χ. 

Πνιέκεζε ζην πιεπξό ηνπ Βξνύηνπ θαη ηνπ Κάζζηνπ Λνγγίλνπ ζηε κάρε ησλ Φηιίππσλ ην 42 π.Χ., όηαλ 

νη ζπλσκόηεο ζπγθξόηεζαλ ζηξαηό γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ Αληώλην, δεμί ρέξη ηνπ Καίζαξα, θαη ηνλ 

Οθηαβηαλό, ηνλ πηνζεηεκέλν γην ηνπ Καίζαξα, πνπ δεηνύζαλ εθδίθεζε θαη βέβαηα ηελ εμνπζία ζηε 

Ρώκε. Μεηά ηελ ήηηα θαη ηνλ ζάλαην ησλ ζπλσκνηώλ ζηνπο Φηιίππνπο, ν Κάζζηνο, πνπ ζώζεθε θαη 

ήηαλ πιένλ ν ηειεπηαίνο επηδώλ από ηνπο δνινθόλνπο ηνπ Ινύιηνπ Καίζαξα, θαηάθεξε λα πξνζεηαηξηζηεί 

ηειηθά ηνλ Αληώλην θαη ηνλ ππνζηήξημε ζηε δηακάρε ηνπ κε ηνλ Οθηαβηαλό γηα ην πνηνο ζα κείλεη κόλνο 

θύξηνο ηεο εμνπζίαο ζηε Ρώκε. Η ιύζε ηεο δηακάρεο απηήο ήξζε ην 31 π.Χ., όηαλ ν Αληώληνο θαη ε 

Κιενπάηξα εηηήζεθαλ ζηε λαπκαρία ηνπ Αθηίνπ από ηνλ Οθηαβηαλό θαη νδεγήζεθαλ ζηνλ ζάλαην. Ο 

Κάζζηνο, πνπ είρε πνιεκήζεη ζην Άθηην κε ηνλ ζηξαηό ηνπ Αληώληνπ, δηέθπγε θαη πάιη θαη κε δηαηαγή ηνπ 

Οθηαβηαλνύ εθηειέζηεθε, όηαλ εληνπίζηεθε ζηελ Αζήλα. 

Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηελ παξαπάλσ ζχληνκε αθήγεζε ηεο δξάζεο ηνπ Κάζζηνπ απφ ηελ Πάξκα 

θαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη ζε απηήλ, πείηε  

α) πνηα απφ απηά εληνπίδνληαη ζην ιαηηληθφ θείκελν πνπ ζαο δφζεθε, γξάθνληαο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

ιαηηληθέο θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ, θαη  

β) ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο λνκίδεηε φηη ν Οθηαβηαλφο απνθάζηζε ηελ εμφλησζε ηνπ Κάζζηνπ.  
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Γηα ην δεχηεξν ζέκα, ηε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηα φλεηξα, κπνξεί θαλείο λα κηιήζεη θαη γηα άιια 

αλάινγα θαηλφκελα πνπ κάιηζηα έρνπλ δηαρξνληθή δηάζηαζε, αθνχ βξίζθνπλ αλαινγίεο θαη ζηνλ 

ζχγρξνλν θφζκν (νλεηξνθξίηεο, ραξηνκαληείεο, θαθεηδνχδεο, αζηξνιφγνη θ.ιπ.).  

Μπνξεί επίζεο, σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξσκατθνχ θφζκνπ, λα γίλεη ζχλδεζε θαη κε άιιεο, 

επίζεκεο, φςεηο ηεο δηάζεζεο λα επηδεηνχλ ζεκάδηα. Γηφηη ην βηβιίν νξζά επηζεκαίλεη φηη ε 

επίζεκε ζξεζθεία δελ πξνέβιεπε ζέζε γηα ηα φλεηξα, αιιά ε επίζεκε ζξεζθεία ησλ Ρσκαίσλ έδηλε 

ηφζν κεγάιε ζεκαζία ζηνπο νησλνχο, δει. ζε φ,ηη ε ίδηα αλαγλψξηδε σο ζετθφ ζεκάδη, ψζηε ν 

εζηζκφο ηνπ θφζκνπ ζε απηή ηελ πξαθηηθή εχθνια κπνξνχζε λα επεθηαζεί θαη εθηφο φζσλ 

πξνβιέπνληαλ επηζήκσο. Καη απηφ δελ αθνξά κφλν ηνλ απιφ ή απιντθφ θφζκν αιιά θαη ηνπο πην 

επηθαλείο θαη κνξθσκέλνπο Ρσκαίνπο.  

Γηα ηε δεηζηδαηκνλία ησλ Ρσκαίσλ, πνπ αθελφο εθιάκβαλαλ σο νησλφ θαζεηί θαη αθεηέξνπ είραλ 

ηελ εκκνλή λα δεηνχλ ζεκάδη γηα νηηδήπνηε, ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην έρεη πιηθφ, αλ θαη κε ηελ 

θαηάηκεζε ζε δχν ηεχρε, έρνπλ κείλεη ζηε Β΄ Λπθείνπ ηα θείκελα 12 θαη 13 (βι. θαη ην αλέθδνην 

ζην θείκελν 8 (ν γξνπζνχδεο), έζησ θαη αλ έρεη λα θάλεη κε θάηη πνιχ γεληθφ). Μπνξεί θαλείο 

σζηφζν λα αλαθέξεη ην θείκελν 38 („ε κνίξα ηεο Καηθηιίαο‟) ή ηελ πξαθηηθή ηεο νησλνζθνπίαο 

πξηλ απφ θάζε ζεκαληηθή δεκφζηα ελέξγεηα, φπσο απνηππψλεηαη π.ρ. ζην αλεθδνηνινγηθφ θείκελν 

ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ 35.  


