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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 16  «Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ ΣΤΗ 
ΓΑΛΑΤΙΑ» 

 

Κείμενο-Μετάφραση 

 

Nostri, 
postquam miserunt pila in hostes, 
gerunt rem gladiis. 
Repente post tergum cernitur equitatus; 
 
cohortes appropinquant; 
hostes vertunt terga 
ac fugiunt; 
eis occurrunt equites. 
Fit magna caedes. 
 
Sedulius, dux 
et princeps Lemovicum, occiditur; 
dux Arvernorum 
comprehenditur vivus 
in fuga; 
septuaginta quattuor (LXXIIII) 
militaria signa 
referuntur ad Caesarem; 
 
 
magnus numerus hostium 
capitur atque interficitur; 
reliqui ex fuga 
discedunt in civitates. 
Postero die 
mittuntur legati ad Caesarem. 
Caesar iubet tradi arma 
ac produci principes. 
 
 
Ipse consedit pro castris; 
eo duces producuntur. 

Vercingetorix deditur, 
arma proiciuntur. 
 
Οι δικοί μας, 
αφού έριξαν τα ακόντια στους εχθρούς, 
μάχονται με τα ξίφη. 
Ξαφνικά στα νώτα τους διακρίνεται το ιππικό· 
 
οι κοόρτεις πλησιάζουν· 
οι εχθροί στρέφουν τα νώτα (τους) 
και φεύγουν· 
τους επιτίθενται οι ιππείς. 
Γίνεται μεγάλη σφαγή. 
 
Ο Σεδούλιος, ο στρατηγός 
και ηγεμόνας των Λεμοβίκων, 
σκοτώνεται· 
ο στρατηγός των Αρβέρνων 
συλλαμβάνεται ζωντανός κατά τη 
διάρκεια της φυγής· 
εβδομήντα τέσσερις 
στρατιωτικές σημαίες παραδίδονται 
στον Καίσαρα· 
 
μεγάλος αριθμός εχθρών 
συλλαμβάνεται και εκτελείται· 
οι υπόλοιποι μετά από τη φυγή 
διασκορπίζονται στις πολιτείες. 
Την επόμενη ημέρα 
στέλνονται πρεσβευτές στον Καίσαρα. 
Ο Καίσαρας διατάζει να παραδοθούν τα 
όπλα και να οδηγηθούν μπροστά του οι 
ηγεμόνες. 
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Ο ίδιος παίρνει θέση μπροστά από το 
στρατόπεδο· εκεί οι αρχηγοί οδηγούνται 

μπροστά του. Ο Βερκιγγετόριγας 
παραδίδεται, τα όπλα κατατίθενται. 
 

Α) Ερμηνευτική προσέγγιση 
Ασκήσεις: 

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

κείμενο της εισαγωγής: 

 

Οι επιχειρήσεις του Ιούλιου Καίσαρα  
στη Γαλατία κράτησαν από το 58 
μέχρι το 52 π.Χ.  

 

Ένας από τους πιο γενναίους 
αντιπάλους του  
Ιούλιου Καίσαρα ήταν ο 
Vercingétorix,  
ο εθνικός ήρωας των  Γαλατών. 

 

Ο Vercingétorix αντιμετώπισε τα 
στρατεύματα του Καίσαρα με 
επιτυχία σε μια σύγκρουση που 
έγινε στη Ρώμη. 
 

 

Μετά τη μάχη της Gergovia, 
ολοκληρώθηκε η υποταγή της 
Γαλατίας, η οποία έγινε ρωμαϊκή 
επαρχία 
 
 
 

 

 

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

ή λανθασμένες: 

• Sedulius, dux Arvernōrum, occiditur. ______ 

• Dux Arvernōrum vivus in fugā comprehenditur. ______ 

• Caesar iubet principes tradi ac arma prodūci. ______ 

• LXXIIII (septuaginta quattuor) militaria signa referuntur ad Caesarem. ______ 
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• Vercingetorix pro castris consēdit. ______ 

• Caesar deditur, arma proiciuntur. ______ 

 

Β) Λεξιλόγιο-ετυμολογία 
Ασκήσεις:  

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

• pilum, pili    ο εχθρός 

• hostis, hostis    το ακόντιο 

• res, rei     η πλάτη, τα νώτα 

• tergum, tergi   το πράγμα 

• equitatus, equitatus   το ιππικό 

 

 

2) Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω ρήματα με τη σημασία τους: 

• mitto, misi, missum, mittere (3)    πλησιάζω  

•  gero, gessi, gestum, gerere (3)    κάνω, διεξάγω 

• cerno, crevi, cretum, cernere (3)   στρέφω 

• appropinquo, appropinquavi,  

appropinquatum, appropinquare (1)   στέλνω· εδώ: ρίχνω. 

• verto, verti, versum, vertere (3)    διακρίνω 

• fugio, fugi, fugitum, fugere (3)    φεύγω, τρέπομαι σε φυγή. 

• occurro, occurri & occucurri,  

occursum, occurrere (3) (+ δοτική)    επιτίθεμαι 

• fio, factus sum, fieri      γίνομαι 

 

 

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

• Το ουσιαστικό eques, equitis (αρσ. γ΄ κλ.) σημαίνει: το ιππικό. ______ 

• Το ουσιαστικό caedes, caedis (θηλ. γ΄ κλ.) σημαίνει:  η σφαγή. ______  
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• Το ρήμα occido, occidi, occisum, occidere (3) μεταφράζεται ως: επιτίθεμαι. 

______ 

• Το ρήμα refero, ret(t)uli, relatum, referre (3) μεταφράζεται ως: παραδίδω. 

______ 

• Το ουσιαστικό  arma, armorum (ουδ. β΄ κλ.) σημαίνει: τα όπλα και δεν σχηματίζει 

τον ενικό αριθμό. ______ 

4) Να συμπληρώσετε δίπλα από κάθε ουσιαστικό τη σημασία του: 

 

• gladius, gladii / gladi (αρσ. β΄ κλ.) = _________________ 

• cohors, cohortis (θηλ. γ΄ κλ.) = _____________________ 

• hostis, hostis (αρσ. γ΄ κλ.) = _______________________ 

• dux, ducis (αρσ. γ΄ κλ.) = _________________________ 

• princeps, principis (αρσ. γ΄ κλ.) = __________________ 

• fuga, fugae (θηλ. α΄ κλ.) = _______________________ 

• signum, signi (ουδ. β΄ κλ.) = _____________________ 

• dies, diei (αρσ. ε΄ κλ.) = ________________________ 

• legatus, legati (αρσ. β΄ κλ.) = _____________________ 

• arma, armorum (ουδ. β΄ κλ.) = ___________________ 

 

 

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

• capio, cepi, captum, capere (3, 15 σε -io) = _______________________ 

• interficio, interfeci, interfectum, interficere (3, 15 σε -io) = ___________ 

• discedo, discessi, discessum, discedere (3) =_______________________ 

• mitto, misi, missum, mittere (3) = _______________________________ 

• iubeo, iussi, iussum, iubere (2) = ________________________________ 

• trado, tradidi, traditum, tradere (3) = ____________________________ 

• produco, produxi, productum, producere (3) = _____________________ 

• consido, consedi, consessum, considere (3) = ______________________ 

• dedo, dedidi, deditum, dedere (3) = ______________________________ 

• proicio, proieci, proiectum, proiecere (3, 15 σε -io) = _________________ 

 

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

χρησιμοποιούνται σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες: 
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• gladiis  equestrian 

• equitātus  γλαδιόλα 

• princeps μιλιταρισμός 

• militaria πρίγκιπας 

• signa  σινιάλο 

• numerus number 

7) Carpe diem: Να εντάξετε τη φράση σε μια περίοδο λόγου, όπου θα αναδεικνύεται το 

νόημά της. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 

Γ) Γραμματική 
 

Τι νέο θα μάθουμε σε αυτή την ενότητα!! 

 

 

i. Η οριστική του παθητικού ενεστώτα της γ' συζυγίας σχηματίζεται ως 

εξής: 

 

Χρησιμοποιούμε το θέμα του ενεστώτα  (leg)  

Βάζουμε το συνδετικό φωνήεν (a,o,e,i,u) 

Στο τέλος μπαίνουν οι  βασικές καταλήξεις της παθητικής φωνής 

 
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ  
                  γ΄ συζυγίας 
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Ασκήσεις:  

1) Να συμπληρωθεί ο κατάλληλος τύπος του παθητικού ενεστώτα των ρημάτων που 

είναι σε παρένθεση.  

• Pila in hostes......................... (mitto) 

• Nostri post tergum.........................(cerno) 

• Duces in pugnā.........................(occīdo) 

• Ego vivus.........................(comprehendo) 

• Vos in proelio......................... (interficio) 

• Tu in proelio......................... (capio) 

 

 

2) Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω ρήματα με το πρόσωπο στο οποίο βρίσκονται: 

• cernor    β΄ ενικό οριστ. ενεστώτα, παθητικής φωνής, γ΄ συζυγίας 

• occideris  α΄ ενικό οριστ. ενεστώτα, παθητικής φωνής, γ΄ συζυγίας 

• comprehenditur  γ΄ ενικό οριστ. ενεστώτα, παθητικής φωνής, γ΄ συζυγίας 

• referuntur  α΄ πληθυντικό οριστ. ενεστώτα, παθητικής φωνής, γ΄ 

συζυγίας 

• interficimur  γ΄ πληθυντικό οριστ. ενεστώτα, παθητικής φωνής, γ΄ 

συζυγίας 

• mittimini  β΄ πληθυντικό οριστ. ενεστώτα, παθητικής φωνής, γ΄ 

συζυγίας 

• proiciuntur  γ΄ πληθυντικό οριστ. ενεστώτα, παθητικής φωνής, γ΄ 

συζυγίας 

 

3) Να μεταφέρετε το ρήμα στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού.  

 
 

Leg-o-r 
leg-e-ris 
leg-i-tur 

Leg-i-mur 
leg-i-mini 
leg-u-ntur 
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proiciuntur ________________________ 

interficimur _______________________ 

cernitur __________________________ 

occurrunt _________________________ 

referuntur _________________________ 

mittimini __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ii. Η οριστική του παθητικού μέλλοντα της γ' συζυγίας σχηματίζεται ως 

εξής: 

 

• Χρησιμοποιούμε το θέμα του ενεστώτα  (leg)  

• Βάζουμε το συνδετικό φωνήεν (a,o,e,i,u) 

• Στο τέλος μπαίνουν οι  βασικές καταλήξεις της παθητικής φωνής. 

 

ΜΕΛΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ 
γ΄ συζυγίας 

 

                   leg-a-r 

                   leg-e-ris 

                   leg-e-tur 

                   leg-e-mur 

                   leg-e-mini 

leg-e-ntur 
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Ασκήσεις:  

1) Να συμπληρωθεί ο κατάλληλος τύπος του παθητικού μέλλοντα των ρημάτων που 

βρίσκονται στην παρένθεση.  

Pila in hostes......................... (mitto) 

Nostri post tergum.........................(cerno) 

Duces in pugnā.........................(occīdo) 

Ego vivus.........................(comprehendo) 

Vos in proelio......................... (interficio) 

Tu in proelio......................... (capio) 

2)Να σχηματίσετε τους τύπους που ζητούνται: 

referuntur: να σχηματιστεί το β΄ ενικό και πληθυντικό στον μέλλοντα της παθητικής 

φωνής 

______________________________ 

______________________________ 

 

miserunt: να κλίνετε την οριστική μέλλοντα της παθητικής φωνής 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

fugiunt: να κλίνετε την οριστική μέλλοντα της παθητικής φωνής 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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_____________________________ 

_____________________________ 

 

cernitur: να γράψετε το ρήμα στο ίδιο πρόσωπο, στον άλλο αριθμό. 

_______________________________________________________ 

 

 

facio: να κλίνετε το ρήμα στην οριστική μέλλοντα, παθητικής φωνής. 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

iii. Το ρήμα fio: 

• Ως παθητικό του facio χρησιμοποιείται το ρήμα: fio, factus sum, fieri 

= γίνομαι. 

• Το ρήμα αυτό στους τύπους που παράγονται από το ενεστωτικό 

θέμα (ενεστ, παρατ, μελλ) κλίνεται όπως το ρήμα audio. 

• το απαρέμφατο σχηματίζεται ως: fi-eri  

• Η υποτακτική του παρατατικού σχηματίζεται ως:  fi-erem 

 

Ασκήσεις:  

1) Να κλίνετε το ρήμα facio στον οριστικό ενεστώτα, παρατατικό και μέλλοντα της 

παθητικής φωνής. 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 
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Δ) Συντακτικό  
 

Θυμόμαστε την μετατροπή της παθητικής σύνταξης σε ενεργητική!! 

 

Κατά τη μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική γίνονται οι 

εξής αλλαγές: 

• Μετατρέπουμε το ρήμα ενεργητικής στον αντίστοιχο χρόνο της 

παθητικής φωνής. 

• Προσέχουμε το πρόσωπο και τον αριθμό του νέου υποκειμένου του 

ρήματος.   

• Το Αντικείμενο του ενεργητικού ρήματος γίνεται πλέον Υποκείμενο του 

παθητικού ρήματος και τίθεται σε Ονομαστική πτώση. 

• Το Υποκείμενο του ενεργητικού ρήματος τρέπεται σε Ποιητικό αίτιο, το 

οποίο εκφέρεται με απλή (απρόθετη) Αφαιρετική, όταν είναι άψυχο και 

με εμπρόθετη Αφαιρετική, όταν είναι έμψυχο.  

• Προσέχουμε πως όταν η λέξη ξεκινά με φωνήεν χρησιμοποιούμε την 

πρόθεση ab, ενώ όταν ξεκινά με σύμφωνο χρησιμοποιούμε την πρόθεση 

a. 
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ΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ 

 

Το ποιητικό αίτιο στα λατινικά δηλώνεται με τρεις τρόπους. Υπάρχει 

φυσικά στην πρόταση ρήμα παθητικής διάθεσης. Οι τρόποι εκφοράς 

είναι οι εξής: 

1. a(b) [ab +  φωνήεν, a +  σύμφωνο] +  αφαιρετική για τα έμψυχα, τα 

περιληπτικά ονόματα και τα άψυχα προσωποποιημένα.  

 

2. με απλή αφαιρετική, προκειμένου για άψυχα (μη 

προσωποποιημένα). 

 

3. με δοτική προσωπική του ποιητικού αιτίου. 

 

Ασκήσεις:  

1) Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική: 

• Fit magna caedes. 
_______________________________________ 

• Sedulius, dux et princeps Lemovīcum, occiditur. 
_______________________________________ 

• Signa militaria ad Caesarem referuntur. 
________________________________________ 

• Magnus numerus hostium capitur atque interficitur. 
__________________________________________ 

• Arma proiciuntur. 
__________________________________________ 

 
 

E) Πρόσθετες ασκήσεις: 
 

1) magna, vivus, reliqui, postero: Να σχηματίσετε την ίδια πτώση  στα τρία γένη και 
στους δύο αριθμούς. 
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2) Pila, gladiis, equites, caedes, rem, die, cohorts: να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στη 
γενική, αιτιατική και αφαιρετική του άλλου αριθμού. 
 

ουσιαστικά ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ 

    

    

    

    

    

    

    

 
3) ipse, nostri: να σχηματίσετε τη γενική ενικού και αιτιατική πληθυντικού και για τα τρία 
γένη των αντωνυμιών: 
 
Γενική ενικού: 
______________________________________________________________________ 
 
Αιτιατική πληθυντικού: 
______________________________________________________________ 
 
Γενική ενικού: 
______________________________________________________________________ 
 
Αιτιατική πληθυντικού: 
______________________________________________________________ 
 
 
 
4) Να αντικατασταθεί το ενεργητικό απαρέμφατο με παθητικό και να γίνουν οι 
απαραίτητες αλλαγές: 
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Caesar Gallos (Γαλάτες) arma tradere iubet. 
____________________________________________ 
Caesar Gallos principes producere iubet. 
_______________________________________________ 
Caesar milites arma mittere iubet. 
_____________________________________________________ 
 
 
 
5) Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική και να δηλωθεί το ποιητικό αίτιο: 
 
Plinius tres apros capit = 
_______________________________________________________________ 
 
Imperātor hostes vincit= 
_______________________________________________________________ 
 
Terror Cassium concutit = 
______________________________________________________________ 
 
Rōmāni magnum numerum hostium capiunt = 
______________________________________________ 
 
Nos arma proicimus = 
__________________________________________________________________ 
 
Vos legātos mittitis = 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
6) Να γίνει γραμματική αναγνώριση στις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 
 
Nostri 
___________________________________________________________________ 
 
pilla 
_______________________________________________________________________ 
 
repente 
________________________________________________________________________ 
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cernitur 
________________________________________________________________________ 
 
cohortes 
________________________________________________________________________ 
 
terga 
________________________________________________________________________ 
 
eis 
________________________________________________________________________ 
 
fuga 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
7) Να γίνει συντακτική ανάλυση στις παρακάτω προτάσεις του κειμένου: 
 

• postquam miserunt pila in hostes 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

• Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

• septuaginta quattuor (LXXIIII) militaria signa referuntur ad Caesarem 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

• dux Arvernorum comprehenditur vivus in fuga 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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8) Να αναγνωριστούν οι παρακάτω λέξεις με βάση τη συντακτική τους θέση στο κείμενο: 
 

• gladiis 
_______________________________________________________________ 

• in hostes 
_____________________________________________________________ 

• repente 
______________________________________________________________ 

• magna 
_______________________________________________________________ 

• Lemovicum 
___________________________________________________________ 

• in fuga 
_______________________________________________________________ 

• numerus 
_____________________________________________________________ 

• ex fuga 
_______________________________________________________________ 

• die 
__________________________________________________________________ 

 
 
9) Να αντιστοιχίσετε τους παρακάτω προσδιορισμούς της στήλης Α με το είδος τους στη 
στήλη Β: 
 
      Α     Β 
 
in hostes    εμπρόθετος προσδιορισμός στάσης σε τόπο 
post tergum    εμπρόθετος προσδιορισμός κίνησης προς πρόσωπο 
in fuga     εμπρόθετος προσδιορισμός του χρόνου 
ad Caesarem    εμπρόθετος προσδιορισμός κίνησης σε τόπο 
ex fuga     εμπρόθετος προσδιορισμός του χρόνου 
in civitates    εμπρόθετος προσδιορισμός εχθρικής κατεύθυνσης 
pro castris    εμπρόθετος προσδιορισμός του τόπου 

 

 

 






