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Μάθημα 45 « Μια επιστολή στα λατινικά αναπτερώνει το ηθικό των 

πολιορκημένων» 

 

Α) Ερμηνευτική προσέγγιση 

 

 

1)Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σωστές ή λανθασμένες με βάση 

το κείμενο εισαγωγής : 

 

ΛΑΘΟΣ - Μετά τη κατάκτηση της Ελλάδας οι Ρωμαίοι έδειξαν σεβασμό στην 

ελληνική γλώσσα και της έδωσαν μια ισότιμη θέση δίπλα στη δική τους γλώσσα. 

 

ΛΑΘΟΣ -  Οι νότιες και ανατολικές περιοχές της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ήταν 

ελληνόφωνες. 

 

ΣΩΣΤΟ - Από τον 2ο αιώνα π. Χ. μέχρι το τέλος της αυτοκρατορίας ίσχυε η 

διγλωσσία στην εκπαίδευση. 

 

ΛΑΘΟΣ – Απευθύνθηκε λέγοντας ¨και,σύ, τέκνον;» 

 

ΛΑΘΟΣ -  Οι αιχμάλωτοι του Καίσαρα τον είχαν πληροφορήσει για την κατάσταση 

που επικρατούσε στο στρατόπεδο του Κικέρωνα. 

 

ΛΑΘΟΣ – Ο Γαλάτης ιππέας έδεσε την επιστολή σον ιμάντα του ακοντίου και το 

έριξε μέσα στο στρατόπεδο. 

 

 

Β) Λεξιλόγιο – ετυμολογία 

 

 

1)Να αντιστοιχίσετε τους τύπους της στήλης Α με τη σημασία τους που 

βρίσκεται στη στήλη Β : 

 

A                                      

 

captivus = αιχμάλωτος                                         

 

periculum  = κίνδυνος                                                 

 

res = πράγμα                                      

 

eques = ιππέας                                  
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epistula  = επιστολή                              

 

consilium = σχέδιο                           

 

 

2)Να σημειώσετε αν είναι σωστές οι παρακάτω προτάσεις :    

 

Λ- Λ-Σ- -Σ -Σ 

 

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

 

• curo, curavi, curatum, curāre (1) =  φροντίζω 

 

• adligo, adligavi, adligatum, adligāre (1) = δένω 

 

• persuadeo, persuasi, persuasum, persuadēre (2) =  πείθω 

 

• provideo, providi, provisum, providēre (2) = προνοώ 

 

 

• moneo, monui, monitum, monēre (2) = συμβουλεύω 

 

• conscribo, conscripsi, conscriptum, conscribĕre (3) = γράφω 

 

• mitto, misi, missum, mittĕre (3) = ρίχνω 

 

• constituo, constitui, constitutum, constituĕre (3) = αποφασίζω 

 

• adhaeresco, adhaesi, adhaesum, adhaerescĕre (3) = καρφώνομαι 

 

• perlĕgo, perlēgi, perlectum, perlegĕre (3) = διαβάζω μέχρι τέλους 

 

4)Να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις του κειμένου της στήλης Α με τις 

ομόρριζές τους από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες της στήλης Β. 

 

             Α                                 

 

      captivis : capture                      

 

     veritus  : aware                          

 

     persuadet : persuade                     

     

     consilia : council                      
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     mittit : mission                             

 

    legionibus : legal                    

 

   casu : casual                               

 

 

Γραμματική 

 

1) Να κλιθούν τα ουσιαστικά turris, salus : 

 

Numerus Singularis 

 

Nominativus turris salus 

Genetivus turris salutis 

Dativus turri saluti 

Accusativus turrim salutem 

Vocativus turris salus 

Ablativus turri salute 

 

 

 Numerus Pluralis 

 

Nominativus turres - 

Genetivus turrium - 

Dativus turribus - 

Accusativus tures/is - 

Vocativus turres - 

Ablativus turibus - 

 

2) Να κλιθούν  οι  συνεκφορέs quanta pericula, Galli equites : 

 

Numerus Singularis 

 

Nominativus quantum periulum Gallus eques 

Genetivus quanti periculi Galli equitis 

Dativus quanto periculo Galli equiti 

Accusativus quantum periculum Gallum equitem 

Vocativus - Galle eques 

Ablativus quanto periculo Gallo equite 

 

Numerus Pluralis 

 

Nominativus quanta pericula Galli equites 
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Genetivus quantorum periculorum Gallorum equitum 

Dativus quantis periculis Gallis equitibus 

Accusativus quanta pericula Gallos equites 

Vocativus - Galli equites 

Ablativus quantis periculis Gallis equitibus 

 

 

 

 

3)Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών epistula, legatus, amentum, 

legio, casus, res, dies : 

 

 

Numerus Singularis 

 

 

Genetivus epistulae legati amenti legionis casus rei diei 

Dativus epistulae legato amento legioni casui rei diei 

Accusativus epistulam legatum amentum legionem casum rem diem 

Ablativus epistulã legato amento legione casu re die 

Numerus Pluralis 

 

Genetivus epistularum legatorum amentorum legionum casuum rerum dierum 

Dativus epistulis legatis amentis legionibus casibus rebus diebus 

Accusativus epistulas legatos amentos legiones casus res dies 

Ablativus epistulis legatis amentis legionibus casibus rebus diebus 

 

 

3) Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηματικών τύπων : 

cognoscit, gerantur, deferat, curat, providet,adire, adhaesit : 

 

 

Praes. cognoscit gerantur deferat curat providet adire adhaerescit 

Imp. cognoscebat gererentur deferret curabat providebat  adhaerescebat 

Fut. cognoscet  delaturus 

sit 

curabit providebit aditurum 

esse 

adhaerescet 

Perf. cognovit gesa sint detulerit curavit providit adisse adhaesit 

Plusp. cognoverat gesta 

essnt 

detulisset curaverat providerat  adhaeserat 

Fut. 

Ex. 

cognoverit   curaverit providerit  adhaeserit 
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4) Να γίνει αναγνώριση του τύπου  persuadet και να  κλιθεί ο μέλλοντας της 

ίδιας φωνής που βρίσκεται, καθώς και ο υπερσυντέλικος της αντίθετης 

φωνής από την οποία είναι. 

 

persuadet : γ΄ ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος persuadeo, 

persuasi, persuasum, persuadere (2) = πείθω 

                                 

     Μέλλοντας 

 

persuadebo, persuadebis, persuadebit,persuadebimus, persuadebitis, persuadebunt 

 

                         

 Υπερσυντέλικος 

 

persuaseram, persuaseras, persuaserat, persuaseramus, persuaseratis, persuaserant 

 

 

 

5) Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι των ρημάτων (να ληφθεί υπ΄όψιν το 

υποκείμενο, όπου κρίνεται απαραίτητο): 

 

gereremini,persuaserint,defer,provisu,cognitum 

iri,misissemus,adiens/adeuntis,abice,conspicieris,adhortaturum esse 

 

 

Συντακτικό 

 

 

1)Να βρείτε μέσα στο κείμενο τις βουλητικές προτάσεις και να τις αναλύσετε : 

 

1.ut ad Ciceronem epistulam deferat: δευτερεύουσα ουσιαστική βουλητική 

πρόταση, που λειτουργεί ως άμεσο αντικείμενο στο ρήμα persuadet της 

προηγούμενης κύριας πρότασης. Εισάγεται με τον βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι 

καταφατική, και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό της είναι απλώς 

επιθυμητό. Συγκεκριμένα, εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα (deferat), γιατί 

εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (persuadet) και αναφέρεται στο παρόν-μέλλον. 

Υπάρχει ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων, γιατί η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που 

εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα 

πρόταση) και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της. 

 

2.ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur: δευτερεύουσα 

ουσιαστική βουλητική πρόταση, που λειτουργεί ως αντικείμενο στα ρήματα curat και 

providet. Εισάγεται με τον βουλητικό σύνδεσμο ne, γιατί είναι αρνητική, και 

εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό της είναι απλώς επιθυμητό. 

Συγκεκριμένα, εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα (cognoscantur), γιατί εξαρτάται 
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από ρήματα αρκτικού χρόνου (curat και providet) και αναφέρεται στο παρόν-μέλλον. 

Υπάρχει ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων, γιατί η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που 

εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα 

πρόταση) και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της. 

 

3.ut, […], epistulam ad amentum tragulae adliget: δευτερεύουσα ουσιαστική 

βουλητική πρόταση, που λειτουργεί ως έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα monet της 

προηγούμενης κύριας πρότασης. Εισάγεται με τον βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι 

καταφατική, και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό της είναι απλώς 

επιθυμητό. Συγκεκριμένα, εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα (adliget), γιατί 

εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (monet) και αναφέρεται στο παρόν-μέλλον. 

Υπάρχει ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων, γιατί η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που 

εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα 

πρόταση) και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της. 

 

4.et (ut) intra castra abiciat: δευτερεύουσα ουσιαστική βουλητική πρόταση, που 

λειτουργεί ως έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα monet της προηγούμενης κύριας 

πρότασης. Εισάγεται με τον βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική, και 

εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό της είναι απλώς επιθυμητό. 

Συγκεκριμένα, εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα (abiciat), γιατί εξαρτάται από 

ρήμα αρκτικού χρόνου (monet) και αναφέρεται στο παρόν-μέλλον. Υπάρχει 

ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων, γιατί η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που 

εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα 

πρόταση) και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της. 

 

5.ut tragulam mitteret: δευτερεύουσα ουσιαστική βουλητική πρόταση, που 

λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα constituit της προηγούμενης κύριας πρότασης. 

Εισάγεται με τον βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική, και εκφέρεται με 

υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό της είναι απλώς επιθυμητό. Συγκεκριμένα, 

εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού (mitteret), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού 

χρόνου (constituit) και αναφέρεται στο παρελθόν. Υπάρχει ιδιόμορφη ακολουθία 

χρόνων, γιατί η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του 

ομιλητή (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση) και όχι τη στιγμή 

της πιθανής πραγματοποίησής της. 

 

6.ut salutem sperent: δευτερεύουσα ουσιαστική βουλητική πρόταση, που λειτουργεί 

ως έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα adhortatur της προηγούμενης κύριας πρότασης. 

Εισάγεται με τον βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική, και εκφέρεται με 

υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό της είναι απλώς επιθυμητό. Συγκεκριμένα, 

εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα (sperent), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού 

χρόνου (adhortatur) και αναφέρεται στο παρόν-μέλλον. Υπάρχει ιδιόμορφη 

ακολουθία χρόνων, γιατί η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο 

μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση) και όχι 

τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της. 
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Σημ: Οι ιστορικοί ενεστώτες του κειμένου (persuadet, curat et providet, monet, 

adhortatur) από τους οποίους εξαρτώνται οι βουλητικές προτάσεις, θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν και ως ιστορικοί χρόνοι επηρεάζοντας ανάλογα τον χρόνο των 

ρημάτων των βουλητικών προτάσεων. 

 

 

Ε) Επιπρόσθετες ασκήσεις 

 

1)Να μεταφέρετε τους παρακάτω κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθμό : 

 

captivo, quibusdam, equite, nostrum consilium, amenta, legion, turres/turris, 

quibusdam militibus 

 

 

2)Να γράψετε ό,τι ζητείται για τους ακόλουθους τύπους : 

 

eques Gallus, hostium, epistulis conscriptis, Graecarum litterarum 

legioni,casus,turri, turrium, tertium diem,miles, salutis 

 

 

4)Να κλιθεί η αντωνυμία nemo  στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς : 

 

 

 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

 

 

nemo 

 

nulli 

ΓΕΝΙΚΗ nullius nullorum 

ΔΟΤΙΚΗ nemini nullis 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ 

 

neminem nullos 

ΚΛΗΤΙΚΗ - - 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ nullo nullis 

 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΗΛΥΚΟ 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΗΛΥΚΟ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ nemo nullae 

ΓΕΝΙΚΗ nullius nullarum 
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ΔΟΤΙΚΗ nemini nullis 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ neminem nullas 

ΚΛΗΤΙΚΗ - - 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ nullã nullis 

 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΔΕΤΕΡΟ 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ nihil nullae res 

ΓΕΝΙΚΗ nullius rei nullarum rerum 

ΔΟΤΙΚΗ nulli rei nullis rebus 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ nihil nullas res 

ΚΛΗΤΙΚΗ - - 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ nullã re nullis rebus 

 

 

 

5)Να κλιθεί  η συνεκφορά  nostrum consilium: 

 

 

 ΕΝΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  nostrum consilium nostra consilia 

ΓΕΝΙΚΗ  nostril consilii/i nostrorum consiliorum 

ΔΟΤΙΚΗ nostro consilio nostris consiliis 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ nostrum consilium nostra consilia 

ΚΛΗΤΙΚΗ - - 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ nostro consilio nostris consiliis 

 

 

6) Να αναγνωριστούν οι αντωνυμίες του κειμένου και να μεταφερθούν στον 

άλλο αριθμό διατηρώντας την πτώση και το γένος. 

 

i. quae: quid (ερωτηματική ουσιαστική αντωνυμία) 

ii. quanto: quantis (ερωτηματική αντωνυμία) 

iii. cuidam: quibusdam (αόριστη ουσιαστική αντωνυμία) 

iv. nostra: nostrum (κτητική αντωνυμία) 

v. quam: quas (αναφορική αντωνυμία) 

vi. se: se (προσωπική αντωνυμία) 
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vii. haec: hae (δεικτική αντωνυμία) 

viii. quodam: quibusdam (αόριστη επιθετική αντωνυμία) 

ix. ille: illi (δεικτική αντωνυμία) 

 

7) celeriter: Να δοθούν τα παραθετικά του επιρρήματος και οι τρεις βαθμοί 

του επιθέτου (στην ονομαστική ενικού και των τριών γενών). 
 

Θ.Β. celeriter (επίρρημα): Σ.Β. celerius, Υ.Β. celerrime 

 

Επίθετο: 

Θ.Β. celer, celeris, celere 

Σ.Β. celerior, celerior, celerius 

Υ.Β. celerrimus, celerrima, celerrimum 

 

8) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω όροι του κειμένου: 

cuidam, ex equitibus, ab hostibus, litteris, legatum, tragulae, se, veritus, 

die, militesque. 

cuidam : έμμεσο αντικείμενο του ρήματος persuasit σε δοτική 

ex equitibus : εμπρόθετος προσδιορισμός του διαιρεμένου όλου στο cuidam 

ab hostibus : εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο cognoscantur 

litteris : αφαιρετική οργανική του μέσου (τρόπου) στη μετοχή conscriptam 

legatum : άμεσο αντικείμενο στο monet 

tragulae : γενική κτητική στο amentum 

se : υποκείμενο απαρεμφάτου adfore (ταυτοπροσωπία-λατινισμός ειδικού 

απαρεμφάτου) 

veritus : επιρρηματική αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος, 

Gallus, δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν 

die : αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς στο post 

milites(que) : άμεσο αντικείμενο του ρήματος adhortatur 

 

 

9) Να σημειώσετε X στο σωστό ή το λάθος επιβεβαιώνοντας ή απορρίπτοντας το 

περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων: 
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a. Λ, b. Λ, c. Σ,  d. Σ, e. Λ, f. Λ,  g. Σ, h. Σ, i. Λ 

 

 

 

10)Να διαγράψετε στις παρακάτω προτάσεις το σκέλος που περιέχει λάθος. 

 

α) Η πρόταση quae …gerantur είναι  πλάγια ερωτηματική 

 

      β) Η πρόταση ut ad Ciceronem …deferat είναι βουλητική 

 

γ) Το post είναι επίρρημα 

 

δ) Το equitibus είναι εμπρόθετος  του διαιρεμένου όλου; 

 

ε) Το milites είναι άμεσο  αντικείμενο; 

 

 

11)Curat et providet ne, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus 

cognoscantur.: Να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς τύπους της περιόδου στον 

αντίστοιχο τύπο του άλλου αριθμού. 

 

Curant et provident ne, interceptis epistulis, nostrum consilium ab hoste 

cognoscatur. 

 

12)intercepta epistula / epistulam conscriptam: Να αναγνωριστούν οι μετοχές 

και να αναλυθούν στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις. 

 

intercepta epistula: επιρρηματική υποθετική μετοχή, αφαιρετική απόλυτη που 

δηλώνει το προτερόχρονο στο μέλλον (epistula: υποκείμενο της μετοχής 

intercepta). 

Πρόκειται για λανθάνοντα εξαρτημένο υποθετικό λόγο που αναλύεται ως εξής: 

Υπόθεση: si epistula intercepta sit 

Απόδοση: ne nostra consilia ab hostibus cognoscantur. 

 

epistulam conscriptam: επιθετική μετοχή που λειτουργεί ως επιθετικός 

προσδιορισμός στο epistulam στο οποίο είναι συνημμένη. Δηλώνει το 

προτερόχρονο στο παρόν. 

Ανάλυση: epistulam, quae conscripta est. 

 

13)ne […] nostra consilia ab hostibus cognoscantur: 

Haec tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur: 

Στις παραπάνω προτάσεις να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική. 

 

Ne hostes […] nostra consilia cognoscant. 
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Hanc tertio post die quidam miles conspicit et ad Ciceronem defert 

 

14)Quam ob rem Caesar epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. 

Ille epistulam perlegit: 

Στις παραπάνω προτάσεις να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

 

Quam ob rem a Caesare epistula conscripta Graecis litteris mittitur. 

Ab illo epistula perlegitur 

 

15)Caesar dicit se cum legionibus celeriter adfore 

 

Να ξαναγράψετε την πρόταση χρησιμοποιώντας τον παθητικό τύπο του 

ρήματος dicit σε προσωπική σύνταξη. 

 

Caesar dicitur cum legionibus celeriter adfore (εξάρτηση του ειδικού 

απαρεμφάτου από παθητικό λεκτικό ρήμα σε προσωπική σύνταξη-άρση 

λατινισμού, ταυτοπροσωπία) 

 

16) constituit: να αναγνωρίσετε τον χρόνο του ρήματος και να δικαιολογήσετε 

την απάντησή σας. 

 

Είναι παρακείμενος (ιστορικός χρόνος). Γι αυτό και η βουλητική πρόταση που 

εξαρτάται από το ρήμα εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού. Εάν ήταν ενεστώτας 

(αρκτικός χρόνος), η βουλητική πρόταση θα έπρεπε να εκφέρεται με υποτακτική 

ενεστώτα. 
 

Μάθημα 46 « Το γενικό συμφέρον μπαίνει πριν το ατομικό» 

 

 

Α) Ερμηνευτική προσέγγιση 

 

 

1)Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σωστές ή λανθασμένες με βάση 

το κείμενο εισαγωγής : 

 

ΣΩΣΤΟ -  Σε αυτό το έρφο ο Κικέρωνας ,με διαλογική μορφή, παρουσιάζει κριτικά 

την ηθική θεωρία των τριών κυριότερων φιλοσοφικών σχολών της εποχής του, ρου 

Επίκουρου, των Στωικών και της Ακαδημιας. 

 

ΛΑΘΟΣ – Το σύμπαν σύμφωνα με τους Στωικούς αποτελεί ένα είδος πολιτείας 

κοινής για τους θεούς και τους ανθρώπους και κάθε άτομο έχει υποχρέωση να 

τοποθετεί το καλό του συνόλου πάνω από το ατομικό. 
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ΛΑΘΟΣ – Οι νόμοι καλούν τον πολίτη να τοποθετεί το καλό του συνόλου πάνω από 

το ατομικό. 

 

ΣΩΣΤΟ - Ο στωικός σοφός είναι υπάκουος στους νόμους της πατρίδας του. 

 

ΛΑΘΟΣ – Ο προδότης της πατρίδας είναι περισσότερο κατακριτέος από τον προδότη 

του κοινού συμφέροντος. 

 

ΣΩΣΤΟ - Η θυσία για τη πατρίδα αποτελεί μέγιστη προσφορά προς το σύνολο. 

 

ΛΑΘΟΣ – Το σύμπαν σύμφωνα με τους Στωικούς αποτελεί ένα είδος πολιτείας 

κοινής για τους θεούς και τους ανθρώπους και κάθε άτομο έχει υποχρέωση να 

τοποθετεί το καλό του συνόλου πάνω από το ατομικό 

 

Β) Λεξιλόγιο – ετυμολογία 

 

Ασκήσεις: 

 

1) Να αντιστοιχίσετε τα ουσιαστικά της στήλης Α με τη σημασία τους που 

βρίσκεται στη στήλη Β : 

 

A                                   

 

mudus = κόσμος                               

 

numen = βούληση                                

 

urbs = πόλη                                   

 

civitas = ποίτεία                              

 

hostis  = εχθρός                                 

 

natura  = φύση                              

 

utilitas  = ευημερία                              

 

 

2) Να σημειώσετε αν είναι σωστές οι παρακάτω προτάσεις :    

 

Λ- Λ- Σ- Σ-Σ 

 

3) Να συμπληρώσετε δίπλα από κάθε ρήμα τη σημασία του :  
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laudo,- avi, -atum,-āre (1) = επαινώ 

 

vitupero, -avi, -atum, -āre (1) = επικρίνω 

 

puto, -avi, -atum, -āre (1) = νομίζω 

 

pareo, parui, paritum, parēre (2) = υπακούω 

 

decet, decuit, -, decēre (απρόσωπο) (2) = αρμόζει, πρέπει 

 

rego, rexi, rectum, regĕre (3) = κυβερνώ 

 

consequor, consecutus sum, consěqui (αποθετικό) (3) = ακολουθώ 

 

antepono, anteposui, antepositum, anteponĕre (3) = βάζω κάτι πάνω από κάτι άλλο 

 

consulo, consului, consultum, consulĕre (3) = φροντίζω για 

 

sapio, sapi(v)i, -,sapĕre* (3) =  φρονώ, κρίνω 

 

cado, cecidi, casum, cadĕre (3) = πέφτω 

 

 

4)Να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις του κειμένου της στήλης Α με τις λέξεις 

της αγγλικής  της στήλης Β βάσει της ετυμολογικής συγγένειάς τους. 

 

             Α                                     

 

        censent : censor                            

 

       regi  :region                                     

 

       anteponamus  :positive                      

 

      vituperandus est  : vituperation                  

 

      cariorem  : careless                             

 

      decet  : decency                                 

 

     natura : native                                  

 

 

Γραμματική 
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1)Να κλιθούν τα ουσιαστικά civitas, utilitas : 

 

Numerus Singularis 

 

Nominativus civitas utilitas 

Genetivus civitatis utilitatis 

Dativus civitati utilitati 

Accusativus civitatem utilitatem 

Vocativus civitas utilitas 

Ablativus civitate utilitate 

 

Numerus Pluralis 

 

Nominativus civitates utilitates 

Genetivus civitat(i)um utilitat(i)um 

Dativus civitatibus utilitatibus 

Accusativus civitates/is utilitates(is) 

Vocativus civitates utilitates 

Ablativus civitatibus utilitatibus 

 

 

2)Να κλιθούν  οι  συνεκφορέs communis urbs, vir sapiens : 

 

Numerus Singularis 

 

Nominativus communis urbs vir sapiens 

Genetivus comunis urbis viri sapientis 

Dativus communi urbi viro sapienti 

Accusativus commune urbem virum sapientum 

Vocativus communis urbs vir sapiens 

Ablativus communi urbe viro sapienti 

 

Numerus Pluralis 

 

Nominativus communes urbes viri sapientes 

Genetivus communium urbium virorum sapientium 

Dativus communibus urbibus viris bonis 

Accusativus communes/is urbes/is viros sapientes/is 

Vocativus communes urbes viri sapientes 

Ablativus communibus urbibus viris sapientibus 
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3)Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών natura, vir, deus, pars, 

salus, lex, res : 

 

 

Numerus Singularis 

 

 

Nominativus natura vir deus pars salus lex res 

Genetivus naturae viri dei partis salutis legis rei 

Dativus naturae viro deo parti saluti legi rei 

Accusativus naturam virum deum partem sautem legem rem 

Vocativus natura vir dive/deus pars salus lex res 

Ablativus naturã viro deo parte salute lege re 

Numerus Pluralis 

 

Nominativus naturae viri dei/dii/di partes - leges res 

Genetivus naturarum virorum deorum/deum partium - legum rerum 

Dativus naturis viris deis/diis/dis partibus - legibus rebus 

Accusativus naturas viros deos partes/is - leges res 

Vocativus naturae viri dei/dii/di partes - leges res 

Ablativus naturis viris deis/diid/dis partibus - legibus rebus 

 

 

4)Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηματικών τύπων : 

censent, regi, putant, consequitur, anteponamus, parens,consulit : 

 

 

 

 

 

5)Να γίνει αναγνώριση του τύπου  fit και να  κλιθεί ο μέλλοντας της ίδιας 

φωνής που βρίσκεται, καθώς και ο υπερσυντέλικος : 

 

fit : γ΄ ενικό οριστικής του ρήματος fio, factus sum, fieri = γίνομαι                                      

Praes. censent regi putant consequitur anteponamus parens consulit 

Imp. censebant  putabant consequebatur anteponebant  consulebat 

Fut. censebunt rectum 

iri 

putabunt consequetur anteponent pariturus consulet 

Perf. censuerunt rectum 

esse 

putaverunt consecutum 

est 

anteposuerunt  consuluit 

Plusp. censuerant rectum 

fore 

putaverant consecutum 

erat 

anteposuerant  consulerat 

Fut. 

Ex. 

censuerint  putaverint consecutum 

erit 

anteposuerint  consulerit 
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Μέλλοντας 

 

fiam, fies, fiet, fiemus, fietis, fient 

                              

 Υπερσυντέλικος 

 

factus-a-um eram, factus-a-um eras, factus-a-um erat, facti-ae-a eramus, facri-ae-a 

eratis, facti-ae-a erant 

 

 

 

6)Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι των ρημάτων : 

 

rectus-a-um, putate, consequebantur, anteponendi-ndo-ndum-ndo, consuluisse, 

faciendus-a-um, cecidisset, decuertit, esto 

 

Συντακτικό 

 

1)Να βρείτε μέσα στο κείμενο τις ουσιαστικές συμπερασματικές προτάσεις και 

να τις αναλύσετε : 

 

 

α. ut communem utilitatem nostrae anteponamus: δευτερεύουσα ουσιαστική 

συμπερασματική πρόταση, η οποία λειτουργεί ως επεξήγηση στο illud της 

προηγούμενης κύριας πρότασης (εκφράζει το αποτέλεσμα ή τη συνέπεια του ρήματος 

consequitur). Εισάγεται με τον συμπερασματικό σύνδεσμο ut, διότι είναι καταφατική 

και εκφέρεται με υποτακτική, διότι το συμπέρασμα στη λατινική είναι μια 

υποκειμενική κατάσταση. Συγκεκριμένα με υποτακτική χρόνου ενεστώτα 

(anteponamus), διότι εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (consequitur = ενεστώτας) 

και δηλώνει το σύγχρονο το παρόν. Έχουμε ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων, 

διότι το συμπέρασμα είναι ιδωμένο τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή 

και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής του (συγχρονισμός της κύριας με τη 

δευτερεύουσα πρόταση). 

 

β. ut laudandus is sit: δευτερεύουσα ουσιαστική συμπερασματική πρόταση ως 

υποκείμενο του απροσώπου ρήματος fit της κύριας πρότασης «ex quo fit». Εκφράζει 

το γεγονός ή συμβάν, εισάγεται με τον συμπερασματικό σύνδεσμο ut, επειδή είναι 

καταφατική και εκφέρεται με υποτακτική, διότι το συμπέρασμα στη λατινική είναι μια 

υποκειμενική κατάσταση. Συγκεκριμένα με υποτακτική χρόνου ενεστώτα (laudandus 

sit: υποτακτική ενεστώτα παθητικής περιφραστικής συζυγίας), διότι εξαρτάται από 

ρήμα αρκτικού χρόνου (fit= ενεστώτας) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. Έχουμε 

ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων, διότι το συμπέρασμα είναι ιδωμένο τη στιγμή 

που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής 

πραγματοποίησής του (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση). 
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Έχουμε μάλιστα εδώ προσωπική σύνταξη του γερουνδιακού, διότι αυτό προέρχεται 

από ρήμα ενεργητικό μεταβατικό που συντάσσεται με αιτιατική. 

 

 

Ε) Επιπρόσθετες ασκήσεις 

 

1)Να μεταφέρετε τους παρακάτω κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθμό : 

 

mundos, numinibus, dei, urbes, mei, desertotes, cariores, memet/meme 

 
 

2)Nα γραφεί ό,τι ζητείται για τους ακόλουθους τύπους: 

 

 

numen, mundo, illius, utilitat(i)um, omnia, a me, dei/dii/di, partium, viro, eas 

 

 

 

3)Να κλιθεί η αντωνυμία  aliquis  στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς : 

 

 

 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

 

 

aliquis 

 

aliqui 

ΓΕΝΙΚΗ alicuius aliquorum 

ΔΟΤΙΚΗ alicui aliquibus 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ 

 

aliquem aliquos 

ΚΛΗΤΙΚΗ - - 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ aliquo aliquibus 

 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΗΛΥΚΟ 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΗΛΥΚΟ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ aiquae aliquae 

ΓΕΝΙΚΗ alicuius aliquarum 

ΔΟΤΙΚΗ alicui aliquibus 
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ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ aliquid aliquas 

ΚΛΗΤΙΚΗ - - 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ aliquo aliquibus 

 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΔΕΤΕΡΟ 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ aliquid aliqua 

ΓΕΝΙΚΗ alicuius aliquorum 

ΔΟΤΙΚΗ alicui aliquibus 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ aiquid aliqua 

ΚΛΗΤΙΚΗ - - 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ aliquo aliquibus 

 

 

 

 

4)Να κλιθεί  η συνεκφορά  res publica : 

 

 

 ΕΝΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  res publica - 

ΓΕΝΙΚΗ  rei publicae - 

ΔΟΤΙΚΗ rei publicae - 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ rem publicam - 

ΚΛΗΤΙΚΗ res publica - 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ re publicã - 

 

1) Να γραφούν τα παραθετικά των επιθέτων bonus, sapiens, carus και να 

σχηματιστούν τα επιρρήματά τους. 

 

 

 

bonus, -a, -um          

 Επιρ :bene          

melior, -ior, -ius                  optimus, -a, -um 

 

sapiens -ntis 

 Επιρ :sapienter 

sapientior, -ior, -ius 

sapientius 

sapientissimus, -a, -um 

sapientissime 

carus,-a, -um 

 Eπιρ:care 

carior, -ior, -ius 

carius 

carissimus, -a, -um 

carissime 
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6)Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στη παρακάτω πρόταση, 

θέτοντας το ρήμα στην παθητική περιφραστική συζυγία. 

 

Vir bonus et sapiens et legibus parens consulit utilitati omnium. 

 

Viro bono et sapient et legibus parenti consulendum est utilitati omnium. 

 

4) Ο β΄ όρος σύγκρισης “quam nosmet ipsos” να γραφεί με άλλο τρόπο 

ισοδύναμο. 

 

nobismet ipsis (αφαιρετική συγκριτική). 

 

8)Οι προτάσεις που εκφέρονται με γερουνδιακό να αντικατασταθούν από 

ενεργητική σύνταξη ( debeo + απαρέμφατο). 

 

Α. Nec magis vituperandus est proditor patriae… 

 

B. ... laudandus is sit... 

 

Α.Nec nos debemus magis vituperare proditorem patriae. 

 

Β. Nos debeamus laudare eum. 

 

9) «Philosophi mundum censent regi numine deοrum». Να μεταγραφεί η 

παραπάνω φράση του κειμένου στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση το “Scriptores 

tradunt”. 
 

Scriptores tradunt philosophos mundum censere regi numine deorum. 
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Μάθημα 47 « Ο Αύγουστος και η φιλαρέσκεια της κόρης του Ιουλίας» 

 

Α) Ερμηνευτική προσέγγιση 

 

Ασκήσεις: 

 

1)Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σωστές ή λανθασμένες με βάση 

το κείμενο εισαγωγής : 

 

ΛΑΘΟΣ – Ο πατέρας της Ιουλίας της είχε φοβερή αδυναμία και συμφωνούσε με 

τις επιλογές της. 

 

ΛΑΘΟΣ – Δε γύρισε από την εξορία, πέθανε πάμπτωχη στο Ρήγιο. 

 

ΣΩΣΤΟ – Ο Αύγουστος ήθλε με τη παραδειγματική τιμωρία της ίδιας του της 

κόρης να προβάλλει την αναγκαιότητα της ηθικ΄ς ανασυγκρότησης της ρωμαϊκής 

κοινωνίας. 

 

        ΣΩΣΤΟ - Ο Μακρόβιος επαινεί την Ιουλία για τη μεγάλη της μόρφωσηκαι για          

την ευγένεια και την ηπιότητα του χαρακτήρα της. 

 

ΛΑΘΟΣ – Στο κείμενο φαίνεται το ενδιαφέρον του Αυγούστου για την κόρη του. 

 

ΛΑΘΟΣ – Δε προσποιήθηκε στον πατέρα της πως δε είχε δει τις άσπρες τρίχες. 

 

ΛΑΘΟΣ – Ο Αύγουστος δε κατηγόρησε τις κομμώτριες, απλά ήθελε να κάνει μια 

κουβλεντα με την κόρη του. 

 

 

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

είναι σωστές ή λανθασμένες : 

 

Σ-Λ-Λ-Σ 

 

  

Β) Λεξιλόγιο – ετυμολογία 

 

 

 

1)Να αντιστοιχίσετε τα ουσιαστικά της στήλης Α με τη σημασία τους που 

βρίσκεται στη στήλη Β 
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A                                    

 

filia = κόρη                                  

 

consilium  = σχέδιο                         

 

ornatrix    = κομμώτρια                        

 

vestis  = φόρεμα                              

 

sermo   = λόγος                            

 

mentio = αναφορά                             

 

annus = χρόνος                               

 

2)Να σημειώσετε αν είναι σωστές οι παρακάτω προτάσεις :    

 

Λ- Λ-Σ-Λ-Σ 

 

 

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

 

• dissimulo, dissimulavi, dissimulatum, dissimulare (1) = προσποιούμαι πως 

δεν.. 

 

• interrogo, interrogavi, interrogatum, interrogare (1) = ρωτώ 

 

• dubito, dubitavi, dubitatum, dubitare (1) = αμφιβάλλω 

 

• habeo, habui, habitum, habere (2) = έχω 

 

 

• soleo, solitus sum, solere (ημιαποθετικό) (2) = συνηθίζω 

 

• deterreo, deterrui, deterritum, deterrere (2) =  αποθαρρύνω 

 

• video, vidi, visum, videre (2) =  βλέπω 

 

• respondeo, respondi, responsum, respondere (2) = απαντώ 

 

• timeo, timui, - , timere (2) = φοβάμαι 

 

• coepi, coepisse (ελλειπτικό) (3) = άρχισα 
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• lego, legi, lectum, legere (3) =  

 

• facio, feci, factum, facere* (β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα: fac) (3) = κάνω 

 

• opprimo, oppressi, oppressum, opprimere (3) = πιάνω επ΄άυτοφόρω 

 

• deprehendo, deprehendi, deprehensum, deprehendere (3) = ανακαλύπτω 

 

• extraho, extraxi, extractum, extrahere (3) = παρατείνω 

 

• induco, induxi, inductum, inducer (3) = φέρνω για συζήτηση, εισάγω 

 

• obicio, obieci, obiectum, obicere (3) = προσβάλλω 

 

• audio, audivi, auditum, audire (4) = ακούω 

 

• intervenio, interveni, interventum, intervenīre (4) = εμφανίζομαι ξαφνικά 

 

 

4)Να αντιστοιχίσετε στις δύο στήλες τις λέξεις της λατινικής με τις λέξεις της 

αγγλικής βάσει της ετυμολογικής συγγένειάς τους. 

 

             Α                                 

 

deterrere  = terrible                              

 

secrete  = secretary                                 

 

sermonibus   = sermon                        

 

extraxit  = traction                            

 

mendacium  = mendacious                        

 

induxit    = education                            

 

aetatis   =eternal                            

 

Γραμματική 

 

1)Να κλιθούν τα ουσιαστικά canus, ornatrix : 

 

Numerus Singularis 

 

Nominativus canus ornatrix 
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Genetivus cani ornatricis 

Dativus cano ornatrici 

Accusativus canum ornatricem 

Vocativus cane ornatrix 

Ablativus cano ornatrice 

 

  

Numerus Pluralis 

 

Nominativus cani ornatrices 

Genetivus canorum ornatricum 

Dativus canis ornatricibus 

Accusativus canos ornatrices 

Vocativus cani ornatrices 

Ablativus canis ornatricibus 

 

 

 

2)Να κλιθούν  οι  συνεκφορέs haec res, id consilium : 

 

 

Numerus Singularis 

 

Nominativus haec res id consilium 

Genetivus huius rei eius consilii/i 

Dativus huic rei ei consilio 

Accusativus hanc rem  id consilium 

Vocativus - - 

Ablativus hac re eo consilio 

 

Numerus Pluralis 

 

Nominativus hae res ea consilia 

Genetivus harum rerum eorum consiliorum 

Dativus his rebus eis/iis/is consiliis 

Accusativus has res ea consilia 

Vocativus - - 

Ablativus his rebus eis/iis/is consiliis 

 

 

 

3)Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών filia, vestis, tempus, 

mentio, aetas, annus, pater : 
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Numerus Singularis 

 

 

Genetivus filiae vestis temporis mentionis aetatis anni patris 

Dativus filiae vesti tempori mentioni aetati anno patri 

Accusativus filiam vestem tempus mentionem aetatem annum patrem 

Ablativus filiã veste tempore mentione aetate anno patre 

Numerus Pluralis 

 

Genetivus filiarum vestium temporis mentionum aetat(i)um annorum patrum 

Dativus filiis/filiabus vestibus tempori mentionibus aetatibus annis patribus 

Accusativus filias vestes/is tempus mentiones aetates/is annos patres 

Ablativus filiis/filiabus vestibus tempore mentionibus aetatibus annis patribus 

 

 

4)Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηματικών τύπων : 

habere, legere, solebat, voluit, faceret, intravanit, oppressit : 

 

 

Praes. habere legere solet vult faciat intervenit opprimit 

Imp.   solebat volebat faceret interveniebat opprimebat 

Fut. habituram 

esse 

lecturam 

esse 

solebit volet facture 

sit 

interveniet opprimet 

Perf. habuisse legiise solita 

est 

voluit fecerit intervenit oppressit 

Plusp.   solita 

erant 

voluerat fecisset intervenerat oppresserat 

Fut. 

Ex. 

  solita 

erint 

voluerit  intervenerit oppresserit 

 

 

 

5)Να γίνει αναγνώριση του τύπου  coeperat και να  κλιθεί ο μέλλοντας της 

ίδιας φωνής που βρίσκεται, καθώς και ο παρακείμενος : 

 

coeperat : γ΄ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου του ρήματος coepi, coepisse = άρχισα 

                                 

     Μέλλοντας 

 

coepero, coeperis, coeperit, coeperimus, coeperitis, coeperint 

 

    Παρακείμενος 

 

coepi, coepisti, coepit, coepimus, coepistis, coeperunt 
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6)Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι των ρημάτων : 

 

coepturam esse,  solitura sis, 

velint, fac,intervenit, inducite, mallemus, obiceretis,nolunto,  timentem 

 

 

Συντακτικό 

 

 

1)Να βρείτε μέσα στο κείμενο τις ενδοιαστικές  προτάσεις, καθώς και τις 

προτάσεις του quominus και του quin και να τις αναλύσετε : 

 

1.ne istae te calvam faciant: δευτερεύουσα ονοματική ενδοιαστική πρόταση, ως 

αντικείμενο στο times˙ εισάγεται με τον ενδοιαστικό σύνδεσμο ne γιατί ο φόβος είναι 

μήπως γίνει κάτι, εκφέρεται με υποτακτική (γιατί το περιεχόμενό της αφορά κάτι το 

ενδεχόμενο ή πιθανό)˙ συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (faciant) γιατί 

εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (times) και αναφέρεται στο παρόν-μέλλον 

(ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων:ο φόβος είναι δηλαδή ιδωμένος τη στιγμή που 

εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή, συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα 

πρόταση, και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής του). 

 

2.quin calva esse nolis: δευτερεύουσα ονοματική πρόταση του quin, ως αντικείμενο 

στο non dubito˙ εισάγεται με τον σύνδεσμο quin, εκφέρεται με υποτακτική επειδή το 

περιεχόμενό της εκφράζει την πρόθεση του υποκειμένου του ρήματος της κύριας˙ 

συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (nolis) γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού 

χρόνου (non dubito) και αναφέρεται στο παρόν-μέλλον (ιδιόμορφη ακολουθία 

χρόνων: η πρόθεση είναι δηλ. ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του 

ομιλητή, συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση, και όχι τη στιγμή 

της πιθανής πραγματοποίησής της). 

 

3.quominus id faceret: δευτερεύουσα ονοματική πρόταση του quominus˙ ως έμμεσο 

αντικείμενο στο απαρέμφατο deterrere˙ εισάγεται με τον σύνδεσμο quominus˙ 

εκφέρεται με υποτακτική, επειδή το περιεχόμενό της εκφράζει την πρόθεση του 

υποκειμένου του ρήματος της κύριας˙ συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού 

γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (voluit) και αναφέρεται στο παρελθόν 

(ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων: η πρόθεση είναι δηλ. ιδωμένη τη στιγμή που 

εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή, συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα 

πρόταση, και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της). 

 

Ε) Επιπρόσθετες ασκήσεις 

 

1)Να μεταφέρετε τους παρακάτω κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθμό : 
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filiae, rebus,ea, ornatricem, sermon, patres, ista 

 

 

2)Να μεταφερθούν οι παρακάτω τύποι στις πτώσεις που ζητούνται για το 

καθένα: 

 

maturissime / maturrime,consilii / -i, ornatrix,vestes / vestis, alii, tempora, aetatum / -

ium, patrum, te, calve,isti 

 

 

 

3)Να κλιθεί η αντωνυμία alius στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς : 

 

 

 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

 

 

aliquis 

 

aliqui 

ΓΕΝΙΚΗ alicuius aliquorum 

ΔΟΤΙΚΗ alicui aliquibus 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ 

 

aliquem aliquos 

ΚΛΗΤΙΚΗ - - 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ aliquo aliquibus 

 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΗΛΥΚΟ 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΗΛΥΚΟ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ aliquae aliquae 

ΓΕΝΙΚΗ alicuius aliquarum 

ΔΟΤΙΚΗ alicui aliquibus 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ aliquam aliquas 

ΚΛΗΤΙΚΗ - - 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ aliquã aliquibus 
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 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΔΕΤΕΡΟ 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ aliquid aliqua 

ΓΕΝΙΚΗ alicuius aliquorum 

ΔΟΤΙΚΗ alicui aliquibus 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ aliquid aliqua 

ΚΛΗΤΙΚΗ - - 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ aliquo aliquibus 

 

 

 

4)Να κλιθεί  η συνεκφορά  id consilium : 

 

 

 ΕΝΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  id consilium ea consilia 

ΓΕΝΙΚΗ  eius consilii/i eorum consiliorum 

ΔΟΤΙΚΗ ei consilio eis/iis/is consiliis 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ id consilium ea consilia 

ΚΛΗΤΙΚΗ - - 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ eo consilio eis/iis/is consiliis 

 

 

5)Να μετατραπούν σε ενδοιαστικές ή προτάσεις του quominus και του quin οι 

παρακάτω κύριες προτάσεις (το ρήμα εξάρτησης υπάρχει στην παρένθεση). 

 

Proditor patriae est (vereor ne). 

 

Vereor ne proditor patriae sit. 

 

Utilitati omnium consulit (recusabat quominus). 

 

Recusabat quominus utilitati omnium consulerem. 

 

 

Vir bonus est (non dubitabam quin). 

 

Non dubitabam quin vir bonus esset. 

 

6)Tum interrogavit...an calva: να μετατραπεί σε ευθεία ερώτηση. 
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Utrum post aliquot annos cana esse mavis an calva? 

 

7)Etsi super vestem earum deprehendit canos: Η ενεργητική σύνταξη να γίνει 

παθητική. 

 

Etsi super vestem earum cani ab eo deprehensi sunt. 

 

8)hac re audita: να αναλυθεί σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση και με τους δύο 

τρόπους. 

Cum Augustus hanc rem audivisset, […] 

 

Postquam Augustus hanc rem audivit, […] 

9)Augustus voluit filiam deterrere quominus id faceret: Να μετατραπεί σε ευθύ 

λόγο η δευτερεύουσα πρόταση. 

Noli facere id. 

 

Ne feceris id. 

 

10)Eo consilio...ornatrices: να μετατραπεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση από 

το: Augustus dixit. 

Augustus dixit se eo consilio aliquando repente intervenisse oppressisseque 

ornatrices. 

 

 

Μάθημα 48 « Το ελάφι του Σερτωρίου» 

 

 

Α) Ερμηνευτική προσέγγιση 

 

Ασκήσεις: 

 

1)Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σωστές ή λανθασμένες με βάση 

το κείμενο εισαγωγής : 

 

ΛΑΘΟΣ –  Ο Σερτώριος ήταν σπυδαίος Ρωμαίος στρατηγός. 

 

ΣΩΣΤΟ  

 

ΣΩΣΤΟ  
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ΣΩΣΤΟ  

 

ΛΑΘΟΣ – Ο Σερώριος είχε πει σε αυτόν που του ανείγγειλε πως ειχε βρεθεί το 

ελάφι, να το αφήσει να μπει στη κρεβατοκάμαρα του, που βρίσκονταν με τους 

φίλους του, ώστε να δημιουργηθεί μεγάλος θαυμασμός. 

 

 

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

σωστές ή λανθασμένες : 

 

Λ-Λ-Σ-Λ-Λ 

 

 

 

Β) Λεξιλόγιο – ετυμολογία 

 

1)Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τη σημασία τους που βρίσκεται 

στη στήλη Β 

 

A                                        

 

    albus  = άσπρος                                  

 

   pulhritudo = ομορφιά                           

 

  donum  = δώρο                              

 

  cerva = ελάφι                                 

 

  numen = βούληση                              

 

  utilis = χρήσιμος                                  

 

  dies  = ημέρα                                 

 

 praterea = επιπλέον                            

 

 

2)Να σημειώσετε αν είναι σωστές οι παρακάτω προτάσεις :    

 

Λ- Λ-Σ-Σ-Λ 

 

 

3)Να συμπληρώσετε δίπλα από κάθε ρήμα τη σημασία του : 
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impero, imperavi, imperatum, imperare  (1) = διατάζω 

 

praedico, praedicavi, praedicatum, praedicare (1) = διακηρύσσω 

 

nuntio, nuntiavi, nuntiatum, nuntiare (1) = αναγγέλω 

 

persuadeo, persuasi, persuasum, persuadere (2) = πείθω 

 

doceo, docui, doctum, docere (2) = υποδεικνύω 

 

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

 

moneo, monui, monitum, monere (2) = συμβουλεύω 

 

iubeo, iussi, iussum, iubere (2) = διατάζω 

 

taceo, tacui, tacitum, tacere (2) =  σωπαίνω 

 

instinguo, instinxi, instinctum, instinguere (3) = κατευθύνω 

 

conloquor, conlocutus sum, conloqui αποθετικό (3) = συνομιλώ 

 

facio, feci, factum,facere (3) = κάνω 

 

fugio, fugi, fugitum, fugere (3) = φεύγω 

 

credo, credidi, creditum, credere (3) =  πιστεύω 

 

praecipio, praecepi, praeceptum, praecipere (3) = δίνω εντολή 

 

emitto, emisi, emissum, emittere (3) = αφήνω 

 

admitto, admisi, admissum, admittere (3) = δέχομαι 

 

dico, dixi, dictum, dicere (3) = λέω 

 

introrumpo, introrupi,introruptum,introrumpere (3) = εισβάλλω 

 

invenio, inveni, inventum, invenire (4) = βρίσκω 

 

 

4)Να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις του κειμένου της στήλης Α με τις 

ομόρριζές τους από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες της στήλης Β. 
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             Α                               

         

         dono  : date                         

 

        utilia   :utility                       

 

        praedicabat  :  dictionary             

 

       imperandum  :imperial             

 

      admissis :missionary                     

 

      cubicilum : cube               

 

 

 

Γραμματική 

 

 

1)Να κλιθούν τα ουσιαστικά numen, utile : 

 

Numerus Singularis 

 

Nominativus numen utile 

Genetivus numinis utilis 

Dativus numini utili 

Accusativus numinem utile 

Vocativus mumen utile 

Ablativus numine utili 

 

  

Numerus Pluralis 

 

Nominativus numina utilia 

Genetivus numinium utilium 

Dativus numinibus utilibus 

Accusativus numinia utilia 

Vocativus numinia utilia 

Ablativus numinibus utilibus 

 

2)Να κλιθούν  οι  συνεκφορέs eximia pulchritudo, quid durius : 

 

Numerus Singularis 

 

Nominativus exima pulchritudo quid duruis 
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Genetivus eximiae pulchritudinis cuius duroris 

Dativus eximiae pulchritudine cui duriori 

Accusativus eximiam pulchritudinem quid durius 

Vocativus eximia pulchritudo - 

Ablativus eximiã pulchritudine quo duriore 

 

Numerus Pluralis 

 

Nominativus eximiae pulchritudines quae duriora 

Genetivus eximiarum 

pulchritudinum 

quorum duriorum 

Dativus eximiis pulchritudines quibus durioribus 

Accusativus eximias pulchritudines quae duriora 

Vocativus eximiae pulchritudinibus - 

Ablativus eximiis pulchritudinibus quibus durioribus 

 

 

 

 

 

3)Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των τύπων donum, miles, aliquis, 

cubicilum, mendacium,, locus, dies : 

 

 

Numerus Singularis 

 

 

Genetivus doni militis alicuius cubiculi mendacii/i loci diei 

Dativus dono militi alicui cubiculo mendacio loco diei 

Accusativus donum militem aliquem cubiculum mendacium locum diem 

Ablativus dono milite aliquo cubiculo mendacio loco die 

Numerus Pluralis 

 

Genetivus donorum militium aliquorum cubiculorum - locorum dierum 

Dativus donis militibus aliquibus cubiculis - locis diebus 

Accusativus dona milites aliquos cubicula - loca dies 

Ablativus donis militibus aliquibus cubiculis - locis diebus 

 

 

4)Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηματικών τύπων : data 

est, conloqui, videbatur, monitum esse,fugit, iussit, emitteret : 
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Praes

. 

datur conloqui videtur moneri fugit iubet emittat 

Imp. dabatu

r 

 videbatu

r 

 fugieba

t 

iubeba

t 

emitteret 

Fut. dabitur conlocuturu

m esse 

videbitu

r 

monitu

m iri 

fugiet iubebit emissuru

s sit 

Perf. data 

est 

conlocutum 

esse 

visum 

est 

monitu

m esse 

fugit iussit emiserit 

Plusp

. 

data 

erat 

 visum 

erat 

 fugerat iussera

t 

emisset 

Fut. 

Ex. 

data 

erit 

conlocutum 

fore 

visum 

erit 

monitu

m fore 

fugerit iusserit  

 

 

 

5)Να γίνει αναγνώριση του τύπου  orta est και να  κλιθεί ο παρατατικός της 

ίδιας φωνής που βρίσκεται, καθώς και ο μέλλοντας : 

 

 

                                  

orta est : γ΄ ενικό οριστικής παρακειμένου του ρήματος orior, ortus sum, 

oriri(αποθετικό,4) = γεννιέμαι 

 

    Παρατατικός 

 

oriebar, oriebaris/re, oriebatur,oriebamur, oriebamini, oriebantur 

                               

Μέλλοντας 

 

oriar, orieris/re, orietur,oriemur, oriemini, orientur 

 

 

6)Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι των ρημάτων. (Να ληφθεί υπ’ όψιν το 

υποκείμενο όπου χρειάζεται): 

 

damini, conlocuturam esse, factum, creditor, nuntiabitis,dic, revertimur, reverterunt / 

revertere ή reversi sunt, emittentis, oritura sit 

 

Ε) Επιπρόσθετες ασκήσεις 

 

1)Να μεταφέρετε τους παρακάτω κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθμό : 

 

eximiarun,  quibusdam, numinibus, aliqui, diebus, amico, admirationes 

 

2)Να γράψετε ό,τι ζητείται για τους ακόλουθους τύπους : 
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Pulchritudinibus, omnium, utile, locorum, ipsius, tibi, servos 

 

3)Να γράψετε ό,τι ζητείται για τα ακόλουθα ρήματα : 

 

daderint, persuademus, futures sim, videte, moniturum esse, emittimini, peribimus 

 

 

 

4)Να κλιθεί η αντωνυμία ipse  στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς : 

 

 

 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

 

 

ipse 

ipsi 

 

ΓΕΝΙΚΗ ipsius ipsorum 

ΔΟΤΙΚΗ ipsi ipsis 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ 

 

ipsum ipsos 

ΚΛΗΤΙΚΗ - - 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ipso ipsis 

 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΗΛΥΚΟ 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΗΛΥΚΟ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ipsa ipsae 

ΓΕΝΙΚΗ ipsius ipsarum 

ΔΟΤΙΚΗ ipsi ipsis 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ipsam ipsas 

ΚΛΗΤΙΚΗ - - 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ipsã ipsis 

 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΔΕΤΕΡΟ 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΥΔΕΤΕΡΟ 
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ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ipsum ipsa 

ΓΕΝΙΚΗ ipsius ipsorum 

ΔΟΤΙΚΗ ipsi ipsis 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ipsum ipsa 

ΚΛΗΤΙΚΗ - - 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ipso ipsis 

 

 

 

5)Να κλιθεί  η συνεκφορά  quidam dies : 

 

 

 ΕΝΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  quidam dies quidam dies 

ΓΕΝΙΚΗ  cuiusdam diei quorundam dierum 

ΔΟΤΙΚΗ cuidam diei quibusdam diebus 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ quendam diem quosdam dies 

ΚΛΗΤΙΚΗ - - 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ quodam die quibusdam diebus 

 

 

6) Να μετατρέψετε τις ακόλουθες προτάσεις του πλάγιου λόγου σε ευθύ λόγο: 

 

1. “Haec domini iussu hoc dixit et hic intus est.” ή “Illa domini iussu id dixit et ille 

intus est”. 

(στην μετατροπή από πλάγιο σε ευθύ λόγο δεν είναι απαραίτητη η μετατροπή των 

αντωνυμιών του γ΄προσώπου) 

2. “Hic domi non est.” 

3. “Res publica quondam in extremo discrimine fuit.” 

4. “Hic fugitivus est.” 

5. “Me (ipsum) captum hi venerunt.” 

6. “Virtutem tuam admiratum (nos) venimus.” 

7. “[…] qui primi coluerunt Italiam.” 

8. “Antiquitas mihi placet.” 

9. “Visum in somno mihi est cervam […] ad me reverti.” 

 

 

7)Να τρέψετε τις κύριες προτάσεις επιθυμίας που ακολουθούν σε πλάγιο λόγο, 

χρησιμοποιώντας τη φράση εξάρτησης που δίνεται σε παρένθεση: 

 

1. Ille monuit eum ut acciperet tunc […] 
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2. Cato petit a patribus ut ante tertium diem sciant decerptam esse Carthagine. 

3. Cato petivit a patribus ut caverent periculum, tutarentur patriam. 

Cato iussit/iubet patres cavere periculum, tutari patriam. 

4. Cato incitat patres ne opibus urbis confidant. 

5. Cato incitavit patres ut fiduciam […] deponerent. 

6. Ille orabat eum ut (is) hominem investigaret, summāque diligentiā vel 

Romam mitteret vel Epheso rediens cum illo deduceret. 

7. Ille persuasit eum ne spectaret […]. 

8. Dux hostium monet adulescentem ut congrediantur […]. 

9. Dentatus iussit supervacaneae […] legationis ministros narrare Samnitibus 

[…]. (η κλητική προσφώνηση του ευθέος λόγου γίνεται αντικείμενο του ρήματος 

εξάρτησης στον  πλάγιο.) 

Dentatus edixit supervacaneae […] legationis ministros ut narrarent Samnitibus […]. 

10. Philosophus adhortatus est scriptorem ut sic viveret […] sed sic loqueretur […]. 

11. Philosophus adhortatur scriptorem ut […] habeat semper in memoriā et in pectore. 

12. Philosophus rogavit scriptorem ut, tamquam scopulum, sic fugeret verbum insolens 

atque inauditum. 

 

 

8) Να τρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ: 

 

1. “Simul imponar.” : επειδή όμως η ενεργητική σύνταξη είναι συνηθέστερη της 

παθητικής: “Simul imponite me.” 

2. “Corvum doceam.” 

3. “Omnes pugnā abstinete.” 

4. “Matertera, mihi paulisper loco cede.” (το αντικείμενο του ρήματος εξάρτησης 

γίνεται στον ευθύ λόγο κλητική προσφώνηση.) 

5. “Salutem sperate.” 

6. “Tragulam mittam.” 

7. “Epistulam adliga et abice.” 

8. “Ad Ciceronem epistulam defer.” 

9. “Hanc cras repente in hunc locum emitte.” ή 

“Εam cras repente in eum locum emitte” 

(στην μετατροπή από πλάγιο σε ευθύ λόγο δεν είναι απαραίτητη η μετατροπή των 

αντωνυμιών του γ΄προσώπου) 

 

9) Να μεταφέρετε τις ευθείες ερωτήσεις που ακολουθούν σε πλάγιο λόγο, 

χρησιμοποιώντας τη φράση εξάρτησης που δίνεται σε παρένθεση: 

 

1. Ennius Nasicam interrogat num ipse non cognoscat vocem illius. 

2. Ille interrogavit puerum velletne scire […]. 

3. Nasica Ennium interrogat num ille sibi ipsi non credat. 

4. Rogo te, homo inepte, quin taceas. 

5. Mater rogavit filium num ad hostem venisset et captiva in castris illius esset. 
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6. Mater haud scit an in hoc se longa vita et infelix senecta traxerit […]. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση παραμένει το hoc, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του 

= σε τέτοιο σημείο. 

7. Mater interrogavit filium qui potuisset populari illam terram […]. 

8. Mater interrogat filium cur […]illi non succurrerit. 

9. Augustus interrogavit filiam quid non timeret […]. 

 

10) Να τρέψετε τις ακόλουθες πλάγιες ερωτήσεις σε ευθείες ερωτήσεις: 

 

1. “Quid agit puer?” 

2. “Quid postea Nasica fecit?” 

3. “Quid postea Nasica respondit?” 

4. “Quando hanc ficum decerptam esse putatis ex arbore?” 

5. “Quanti homo est?” 

6. “Quanto miles Latinus Romano virtute antecellit?” 

7. “Quis possit diligere hunc[…] aut hunc[…]?” ή Quis possit diligere eum[…] 

aut eum[…]?” 

8. “Quam fuerunt inopes amicorum?” 

9. “Quos fidos amicos habui quos infidos […]?” 

10. “Quae apud Ciceronem geruntur quantoque in periculo res est?” 

11. “Utrum post aliquot annos cana esse mavis an calva?” 

12. “Quae utilia factu sunt?” 

13. “Quam aequo animo me ferro interimam […]?” 

 

11) Να τρέψετε τις προτάσεις του ευθέος λόγου που ακολουθούν σε πλάγιο 

χρησιμοποιώντας τη φράση εξάρτησης που δίνεται στην παρένθεση: 

 

 

1. lle dicit Gallos evertisse urbem Romam praeter Capitolium, pro quo […]acceperint. 

2. Romani dixerunt post illud/id factum Camillum/eum redisse in 

exilium, unde tamen rogatus reversus essset. 

3. Cato monuit patres ut fiduciam,quae nimia illis esset, deponerent. 

4. Cicero adhortatur fratrem ne spectet quanti homo sit. 

5. Dux hostium petivit ab adulescente ut congrederentur, ut singularis proelii 

eventu cerneretur, quanto miles Latinus Romano virtute antecelleret. 

6. Rogo te, homo inepte, quin taceas, ut consequaris, quod velis. 

7. Philosophus admonuit scriptorem ut id quod a C. Caesare scriptum 

esset, haberet semper in memoriā et in pectore. 

8. Cicero dixit patribus nonnullos esse in illo/eo ordine, qui aut ea, quae imminerent, 

non viderent, aut ea, quae viderent, dissimularent. (οι δευτερεύουσες αναφορικές 

προσδιοριστικές και αναφορικές-συμπερασματικές θα τρέψουν την υποτακτική 

Ενεστώτα σε υποτακτική Παρατατικού ύστερα από εξάρτηση ιστορικού χρόνου) 

9. Mater interrogat filium num in hoc se longa vita et infelix 

senecta traxerit, ut primum exsulem deinde hostem illum/eum videat. 

Mater interrogavit filium num in hoc se longa vita et infelix senecta traxisset, ut 
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primum exsulem deinde hostem illum/eum videret. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση παραμένει το hoc, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του 

= σε τέτοιο σημείο. 

10. Pater interrogavit filiam quid non timeret ne istae illam calvam facerent. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση παραμένει το istae, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του 

= αυτές εδώ (περιφρονητικά) 

 

Μάθημα 49 « Η Πορκία και ο Βρούτος» 

 

 

Α) Ερμηνευτική προσέγγιση 

 

Ασκήσεις: 

 

1)Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σωστές ή λανθασμένες με βάση 

το κείμενο εισαγωγής : 

 

ΛΑΘΟΣ – Οι Ρωμαίες γυναίκες είχαν ενεργό ανάμειξη στην πολιτική. 

 

ΣΩΣΤΟ – Οι γάμοι για δημιουργία πολιτικών συμμαχιών στα χρόνια της 

δημοκρατίας ήταν συνιθισμένο φαινόμενο. 

 

 ΣΩΣΤΟ - Η Πορκία υπήρξε κόρη του Κάτωνα τουνεότερου, φανατικού                   

αντιπάλου του Ιουλίου Καίσαρα. 

 

ΛΑΘΟΣ – Γνώριζε για τη συνομωσία του συζύγου της εναντίον του Ιούλιου 

Καίσαρα. 

 

ΛΑΘΟΣ – Η Πορκία αυτοκτόνησε. 

 

ΛΑΘΟΣ – Μάλωσε τη γυναίκα του, γιατί τάχα έκλεψε τη τέχνη του μανικιουρίστα. 

 

ΛΑΘΟΣ – Ο Βρούτος δε μάλωσε τις υπηρέτριες. 

 

ΣΩΣΤΟ – Η Πορκία ήθελε να δείξει με αυτή της τη πράξη πόσο αγαπούσε το σύζυγό 

της. 

 

ΣΩΣΤΟ – Με αυτή της τη πράξη η Πορκία ήθελε να προειδοποιήσει τον σύζυγό της 

για τις συνέπειες του σχεδίου του σε περίπτωση αποτυχίας.  

 

Β) Λεξιλόγιο – ετυμολογία 

 

1)Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τη σημασία τους που βρίσκεται 

στη στήλη Β 
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A                                 

 

 

     uxor  = σύζυγος                  

 

     cutellus  = μαχαιράκι                

 

     unguis = νύχι                  

 

    clamor = κραυγή              

 

    ancilla  = υπηρέτρια                

 

    cubiculum  = κρεβατοκάμαρα         

 

    tonsor  = μανικοουρίστας                

 

 

 

2)Να σημειώσετε αν είναι σωστές οι παρακάτω προτάσεις :    

 

Σ – Σ – Λ – Λ - Σ 

 

 

 

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

 

reseco, resecui, resectum, resecare  (1) → Μτχ. μέλλοντα: resecaturus =  κόβω 

 

vulnero, vulneravi, vulneratum, vulnerare (1) = τραυματίζω 

 

voco, vocavi, vocatum, vocare (1) = καλώ 

 

obiurgo, obiurgavi, obiurgatum, obiurgare(1) =  μαλώνω 

 

interficio, interfeci, interfectum, interficĕre (3(ανήκει στα 15 ρήματα σε –io που 

κλίνονται σαν το capio) → β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα: interfice =  σκοτώνω 

 

cognosco, cognovi, cognitum, cognoscere (3) = γνωρίζω 

 

posco, poposci, poscere →  (3)δανείζεται το σουπίνο από το ρήμα postulo 

1: postulatum = ζητώ 

 

elabor, elapsus sum, elabi (αποθετικό) (3) =  ξεγλιστρώ 
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praeripio, praeripui, praereptum, praeripere 3 (ανήκει στα 15 ρήματα σε –io που 

κλίνονται σαν το capio) (3) = αρπάζω 

 

interimo, interemi, interemptum, interimĕre (3) = εξολοθρεύω, σκοτώνω 

 

cedo, cessi, cessum, cedĕre (3) = προχωρώ 

 

venio, veni, ventum, venīre (4) = έρχομαι 

 

molior, molitus sum, molīri (αποθετικό) (4) = μηχανεύομαι 

 

experior, expertus sum, experīri (αποθετικό) (4)=  δοκιμάζω 

 

 

4)Να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις του κειμένου της στήλης Α με τις λέξεις 

της στήλης Β της αγγλικής βάσει ετυμολογικής συγγενείας τους. 

 

             Α                              

 

           viri : virtual                          

 

           cognovisset  : ignore             

 

           forte  : fortunate                        

 

           amoris  : amateur                     

 

            voice   :vocatus                     

 

            factum  : factory                    

 

            vulnere  : vulnerable                    

 

 

1)Να κλιθούν τα ουσιαστικά Porcia, Brutus : 

 

Numerus Singularis 

 

Nominativus Porcia Brutus 

Genetivus Porciae Bruti 

Dativus Porciae Bruto 

Accusativus Porciam Brutum 

Vocativus Porcia Brute 

Ablativus Porciã Bruto 
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2)Να κλιθούν  οι  συνεκφορέs suus viri, cutellus tonsorius : 

 

Numerus Singularis 

 

Nominativus suus vir cutellus tonsorius 

Genetivus sui viri cutelli tonsorii 

Dativus suo viro cutello tonsorio 

Accusativus suum virum cutellum tonsorium 

Vocativus - cutelle tonsorie 

Ablativus suo viro cutello tonsorio 

 

Numerus Pluralis 

 

Nominativus sui viri cutelli tonsorii 

Genetivus suorum virorum cutellorumm tonsoriorum 

Dativus suis viris cutellis tonsoriis 

Accusativus suos viros cutellos tonsorios 

Vocativus - cutelli tonsorii 

Ablativus suis viris cutellis tonsoriis 

 

 

 

3)Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών unguis, 

clamor,cubiculum,tonsor, offlicium, indicium, ferrum : 

 

 

Numerus Singularis 

 

 

Genetivus unguis clamoris cubiculi tonsoris officii/i indicii/i ferri 

Dativus ungui clamori cubiculo tonsori officio indicio ferro 

Accusativus unguem clamorem cubiculum tonsorem officium indicium ferrum 

Ablativus unge/ 

ungui 

clamore cubiculo tonsore officio indicio ferro 

Numerus Pluralis 

 

Genetivus unguium clamorum cubiculorum tonsorum officiorum indiciorum - 

Dativus unguibus clamoribus cubiculis tonsoribus officiis indiciis - 

Accusativus unges/is clamores cubicula tonsores officia indicia - 

Ablativus unguibus clamoribus cubiculis tonsoribus officiis indiciis - 
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4)Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηματικών τύπων : 

cognovisset, poposcit, elapse. venit, inquit, molientem, experiri : 

 

Praes. cognoscat poscit elabente venit inquit molienetem experiri 

Imp. cognosceret poscebat  veniebat inquiebat   

Fut. cognaitura 

sit 

poscet elapsuro veniet inquiet moliturum experturam 

esse 

Perf. cognoverit poposcit elapso venit inquit molitum expertam 

esse 

Plusp. cognovisset poposcerat  venerat    

Fut. 

Ex. 

 poposcerit  venerit   expertam 

fore 

 

 

 

5)Να γίνει αναγνώριση του τύπου  volui και να  κλιθεί ο παρατατικός της 

ίδιας φωνής που βρίσκεται, καθώς και ο μέλλοντας. 

 

volui : α΄ ενικό οριστικής παρακειμένου του ρήματος volo,volui,-velle  = θέλω 

                                     

 Παρατατικός 

 

volebam, volebas, volebat, volebamus, volebatiw, volebant 

 

Μέλλοντας 

 

volam, voles, volet, volemus, voletis, volent 

                              

6)Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο, όπου 

κρίνεται απαραίτητο): 

 

 interface, cognosceretis,resectum iri,postulatu, poposcisse, elapsurum 

esse, praeripiunt,molieris/moliere,experta esset, eritis interempturae,cesserimus 

 

Συντακτικό 

 

 

1)Να εντοπιστούν οι περιπτώσεις της γερουνδιακής έλξης που υπάρχουν στο 

κείμενο. Να διευκρινιστεί αν η έλξη είναι υποχρεωτική ή όχι. 

 

 

de interficiendo Caesare: υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη, γιατί πριν την έλξη η 

φράση θα είχε ως εξής: de interficiendo Caesarem. Θα είχαμε, δηλαδή, εμπρόθετη 

αφαιρετική του γερουνδίου με αντικείμενο σε αιτιατική, που απαιτεί γερουνδιακή 

έλξη. 



 

 Απαντήσεις-Τετράδιο Σπουδής τεύχος 4ο   

 

 

Απλά και Κατανοητά η Γνώση! 
 

Σολωμού 29 Αθήνα      τηλ: 210 38 22 157      info@arnos.gr      www.arnos.gr 

43 
 

 

unguium resecandorum causā..: υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη, γιατί πριν την έλξη η 

φράση θα είχε ως εξής: ungues resecandi causā. Θα είχαμε, δηλαδή, εμπρόθετη 

γενική του γερουνδίου με αντικείμενο σε αιτιατική, που απαιτεί γερουνδιακή έλξη. 

 

ad eam obiurgandam: υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη, γιατί πριν την έλξη η φράση 

θα είχε ως εξής: ad obiurgandum eam. Θα είχαμε, δηλαδή, εμπρόθετη αιτιατική του 

γερουνδίου με αντικείμενο σε αιτιατική, που απαιτεί γερουνδιακή έλξη. 

 

2)Στα παρακάτω παραδείγματα να προστεθεί στο γερούνδιο το αντικείμενο που 

βρίσκεται μέσα σε παρένθεση και να γίνει η γερουνδιακή έλξη˙ να διευκρινιστεί 

αν η έλξη είναι υποχρεωτική ή όχι: 

 

Romam venimus ad videndum (Paulam) → Romam venimus ad Paulam videndam 

(υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη, γιατί έχουμε εμπρόθετο τύπο γερουνδίου με 

αντικείμενο σε αιτιατική) 

 

Iuvenes cupidi erant videndi (puellas) → Iuvenes cupidi erant puellarum videndarum 

(όχι υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη, γιατί έχουμε απρόθετη γενική γερουνδίου) 

 

Romae adfuimus ad parandum (magnas divitias) → Romae adfuimus ad magnas 

divitias parandas (υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη, γιατί έχουμε εμπρόθετη αιτιατική 

γερουνδίου με αντικείμενο σε αιτιατική) 

 

Venit (libros) legendi causā → Venit librorum legendorum causā (υποχρεωτική 

γερουνδιακή έλξη, γιατί έχουμε εμπρόθετη γενική γερουνδίου με αντικείμενο σε 

αιτιατική) 

 

Discimus legendo (libros) → Discimus libris legendis (όχι υποχρεωτική γερουνδιακή 

έλξη, γιατί έχουμε απρόθετη αφαιρετική γερουνδίου) 

 

Hoc genus (= είδος) armorum aptum est tegendo (corpora) (tego = καλύπτω) → Hoc 

genus armorum aptum est corporibus tegendis (υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη, γιατί 

έχουμε απρόθετη δοτική γερουνδίου με αντικείμενο σε αιτιατική). 

 

 

Ε) Επιπρόσθετες ασκήσεις 

 

1)Να μεταφέρετε τους παρακάτω κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθμό : 

 

uxores, virorum, consilis, unguis, amorum, talia, aequis 

 

2)Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: 
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uxoribus,vir, consilii/consili, ungue/ungui,clamorem, tonsorum,officio,temeraria 

facta, certissimis indiciis,aequi animi 

 

3)Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: 

 

suorum, eis/iis/is,quem, hac,talis,vestri/vestrum 

 

4).secreto, temerarium, certissimum, aequo: να αντικατασταθούν τα παραπάνω 

επίθετα και επιρρήματα στους άλλους βαθμούς. 

 

secreto: secreto/secrete, secretius, ― 

 

temerarium: temerarium, magis temerarium, maxime temerarium 

 

certissimum: certum, certius, certissimum 

 

aequo: aequo, aequiore, aequissimo 

 

5)[…] unguium resecandorum causā .: να εκφρασθεί ο σκοπός με τους άλλους 

γνωστούς τρόπους. 

 

1. […] ut ungues resecaret (τελική πρόταση) 
 

 

2. […] quae ungues resecaret (αναφορική-τελική πρόταση) 
 

 

3. […] ungues resectum (αιτιατική σουπίνου) 
 

 

4. […] ad ungues resecandos (ad + αιτιατική γερουνδιακού με υποχρεωτική 

γερουνδιακή έλξη) 

 

6)non est hoc […] temerarium factum meum, sed certissimum indicium amoris 

mei erga te tale consilium molientem: Να μεταφερθεί η πρόταση σε πλάγιο λόγο 

με εξάρτηση από το Porcia dixit. 
 
 

Porcia dixit non esse illud temerarium factum suum, sed certissimum indicium amoris 

sui erga illum tale consilium molientem 

 

7)cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset: Να αναγνωρισθεί 

το είδος της πρότασης, να δικαιολογηθεί η εισαγωγή, η εκφορά και η ακολουθία 

των χρόνων. Στη συνέχεια να μετατραπεί σε αφαιρετική απόλυτη μετοχή. 

 

• Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, που λειτουργεί ως επιρρηματικός 

προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας πρότασης με ρήμα το 
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poposcit. Εισάγεται με τον cum τον ιστορικό-διηγηματικό, ο οποίος υπογραμμίζει 

τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί ανάμεσά τους 

μια σχέση αιτίου και αιτιατού. Εκφέρεται με υποτακτική, που κάνει φανερό τον 

ρόλο του υποκειμενικού στοιχείου. Συγκεκριμένα, με υποτακτική 

υπερσυντελίκου (cognovisset), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου 

(poposcit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 

 

 

• viri sui consilio de interficiendo Caesare cognito 

 

 

8)de interficiendo Caesare: Να αιτιολογηθεί εάν η γερουνδιακή έλξη είναι 

υποχρεωτική ή όχι και να αποδώσετε τη φράση με τη μορφή που είχε πριν γίνει 

η γερουνδιακή έλξη. 
 

Η γερουνδιακή έλξη είναι υποχρεωτική, γιατί πριν την έλξη θα είχαμε εμπρόθετη 

αφαιρετική του γερουνδίου με αντικείμενο σε αιτιατική, που απαιτεί γερουνδιακή 

έλξη. 
 

Πριν τη γερουνδιακή έλξη η φράση είχε ως εξής: de interficiendo Caesarem 

 

9)quod tonsoris praeripuisset officium: Να αναγνωρισθεί το είδος της πρότασης, 

να δικαιολογηθεί η εισαγωγή, η εκφορά και η ακολουθία των χρόνων. Στη 

συνέχεια να μετατραπεί σε αφαιρετική απόλυτη μετοχή. 
 
 

• δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση, που λειτουργεί ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο περιεχόμενο της κύριας πρότασης 

με ρήμα το venit. Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quod και εκφέρεται με 

υποτακτική, γιατί εκφράζει υποκειμενική αιτιολογία. Συγκεκριμένα, εκφέρεται με 

υποτακτική υπερσυντελίκου (praeripuisset), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού 

χρόνου (venit) και δηλώνεται το προτερόχρονο στο παρελθόν. 

 

 

• officio tonsoris praerepto 
 

 

 

Μάθημα 50 «Η φτώχεια και η απληστία είναι κακοί σύμβουλοι της εξουσίας» 
 
 

Α) Ερμηνευτική προσέγγιση 
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1)Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σωστές ή λανθασμένες με βάση το 

κείμενο εισαγωγής : 

 

ΣΩΣΤΟ – Υπήρχε πολλές φορές κατάχρηση της εξουσίας από τους  κυβερνήτες των 

ρωμαϊκών επαρχιών. 

 

ΣΩΣΤΟ – Συχνά παρουσιάζονταν φαινόμενα παράνομου πλουτισμού σε βάρος των 

κατοίκων της επαρχιας. 

 

ΣΩΣΤΟ - O Βρίαθος είχε στασιάσει στην ιβηρική χερσόνησο ενάντια στη Ρώμη. 

 

ΛΑΘΟΣ -  Δε στάλθηκε κανένας από τους δύο ύπατους, γιατί του ενός ήταν γνωστή 

η φτώχεια και του άλλου η απληστία. 

 

ΛΑΘΟΣ – Αντιτάχθηκε στο λαϊκιστικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 

δολοφονημένου γαμπρού του. 

 

ΣΩΣΤΟ – Τους θεωρούσε ακατάλληλους για την αποστολή, , γιατί του ενός ήταν 

γνωστή η φτώχεια και του άλλου η απληστία. 

 

ΛΑΘΟΣ -  Ο Αιμιλιανός είχε αντιταχθεί στο στο λαϊκιστικό πρόγραμμα 

μεταρρυθμίσεων του δολοφονημένου γαμπρού του. 

 

ΣΩΣΤΟ -  Η Σύγκλητος επιδοκίμασε την πρόταση του Αιμιλιανού να μη σταλεί 

κανένας από τους δύο ύπατους, γιατί του ενός ήταν γνωστή η φτώχεια και του άλλου 

η απληστία. 

 

 

Β) Λεξιλόγιο – ετυμολογία 

 

 

1)Να αντιστοιχίσετε τους τύπους  της στήλης Α με τη σημασία τους που 

βρίσκεται στη στήλη Β 

 

A                          

 

consul  =ύπατος                       

 

adversus = εναντίον                      

 

inter  = ανάμεσα                           

 

dissensio  = διαφωνία                   

 

alius  = άλλος                       
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solus = μόνος                         

 

totus  = ολόκληρος                         

 

 

2)Να σημειώσετε αν είναι σωστές οι παρακάτω προτάσεις :    

 

Λ- Λ-Σ-Σ-Σ 

 

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

  

• iudico, iudicaci, iudicatum, iudicare (1) = κρίνω 

 

• placeo, placui,plavitum, placer (2) = φαίνεται σωστό 

 

• habeo, habui, habitum, habere(2)= έχω 

 

• obtineo, obtinui, obtentum, obtinere (2) =  πετυχαίνω 

 

• contendo, contendi, contentum, contendere (3) = φιλονικώ 

 

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

 

• conscribo, conscripsi, conscriptum, conscribere (3) = γράφω 

 

• dico, dixi, dictum, dicere (3) =  λέω 

 

• dissentio, dissensi, dissensum, dissentire (4) = διαφωνώ 

 

4)Να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις του κειμένου της στήλης Α με τις λέξεις 

της αγγλικής της στήλης Β βάσει της ετυμολογικής συγγένειάς τους. 

 

      Α                            

 

malam :maleficent                      

 

neuter  :neutral                      

 

placet   : pleasure                      

 

toto  : total                          

 

mitteretur  : mission                 
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adversus : version                   

 

sentential  : sentence                 

 

 

 

Γραμματική 

 

 

 

1)Να κλιθούν τα ουσιαστικά consul, senatus : 

 

Numerus Singularis 

 

Nominativus consul senatus 

Genetivus consulis senatus 

Dativus consuli senatu(i) 

Accusativus consulem senatum 

Vocativus consul senatus 

Ablativus consule senatu 

 

 Numerus Pluralis 

 

Nominativus consules - 

Genetivus consulum - 

Dativus consulibus - 

Accusativus consules - 

Vocativus consules - 

Ablativus consulibus - 

 

 

 

2)Να κλιθούν  οι  συνεκφορέs magna dissensio, qua sententia: 

 

Numerus Singularis 

 

Nominativus magna dissensio qua sententia 

Genetivus magnae dissensionis cuius sententia 

Dativus magnae dissensioni cui sentantiae 

Accusativus magnam dissensionem quam sententiam 

Vocativus magna dissensio - 

Ablativus magnã dissensione quã sentantiã 

 

Numerus Pluralis 
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Nominativus magnae dissensiones quae sententiae 

Genetivus magnarum dissensionum quarum sententiarum 

Dativus magnis dissensionibus quibus sententiis 

Accusativus magnas dissensiones quas sententias 

Vocativus magnae dissensiones - 

Ablativus magnis dissensionibus quibus sententiis 

 

 

 

3)Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των τύπων pater, imperium,inopia, 

dicens,nihil, qua, sententia : 

 

 

Numerus Singularis 

 

 

Genetivus patris imperii/i inopiae dicentis nullius 

rei 

cuius sententiae 

Dativus patri imperio inopiae dicenti nulli rei cui sententiae 

Accusativus patrem imperium inopiam dicentem nihil quam sententiam 

Ablativus patre imperio inopiã dicente nulla re quã sentantiã 

Numerus Pluralis 

 

Genetivus patrum imperiorum - dicentium nullarum 

rerum 

quarum sententiarum 

Dativus patribus imperiis - dicentibus nullis 

rebus 

quibus sententiis 

Accusativus patres imperia - dicentes/is nullas res quas sententias 

Ablativus patribus imperiis - dicentibus nullis 

rebus 

quibus sententiis 

 

 

4)Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηματικών τύπων : 

contenderent, mitteretur, erat, inquit, dicentibus, habet, mitti : 

 

 

Praes. contendant mittatur est inquit dicentibus habet mitti 

Imp. condenderent mitteretur erat inquiebat  habebat  

Fut. contenturi 

sint 

 erit inquiet dicturis habebit missum iri 

Perf. contenderint missus sit fuit inquit  habuit missum 

esse 

Plusp. contendissent missus 

esset 

fuerat   habuerat  
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Fut. 

Ex. 

  fuerit   habuerit missum 

fore 

 

 

 

5)Να γίνει αναγνώριση του τύπου  placet και να  κλιθεί ο μέλλοντας της ίδιας 

φωνής που βρίσκεται, καθώς και ο υπερσυντέλικος. 

 

placet : γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα του ρήματος placet, placuit/ placitum est, 

placer(2, απρόσωπο) = φαίνεται σωστό 

                                    

   

Μέλλοντας 

 

placebo, placebis, placebit, placebimus, placebitis, placent 

 

 Υπερσυντέλικος 

 

placeram, placeras, placerat, placeramus, placeratis, placerant 

 

 

6)Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι των ρημάτων : 

 

contendi, missurus sim, fuissent, dissenti, placuerit, dicimini, obtinemur 

 

 

Συντακτικό 

 

Να αναγνωριστούν όλοι οι τύποι των αντωνυμικών επιθέτων που υπάρχουν στο 

κείμενο.  

 

uter: ονομαστική ενικού, αρσενικού γένους του αντωνυμικού επιθέτου uter, utra, 

utrum = ποιος από τους δύο, ποια από τις δύο, ποιο από τα δύο. (Το uter 

χαρακτηρίζεται και ως ερωτηματική αντωνυμία). 

 

aliis: αφαιρετική πληθυντικού, αρσενικού γένους του αντωνυμικού επιθέτου alius, 

alia, aliud = άλλος, -η, -ο. (Το alius χαρακτηρίζεται και ως αόριστη αντωνυμία). 

 

solus: ονομαστική ενικού, αρσενικού γένους του αντωνυμικού επιθέτου solus, -a, -

um = μόνος, -η, -ο. 

 

toto: αφαιρετική ενικού, αρσενικού γένους του αντωνυμικού επιθέτου totus, -a, -um 

= όλος, -η, -ο. 

 

neutrum: αιτιατική ενικού, αρσενικού γένους του αντωνυμικού επιθέτου neuter, 
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neutra, neutrum = ούτε ο ένας ούτε ο άλλος/ κανένας από τους δύο. (Το neuter 

χαρακτηρίζεται και ως αόριστη αντωνυμία). 

 

alter: ονομαστική ενικού, αρσενικού γένους του αντωνυμικού επιθέτου alter, altera, 

alterum = άλλος,-η, -ο. (Το alter χαρακτηρίζεται και ως αόριστη αντωνυμία ή 

οριστική αντωνυμία). 

 

alteri: δοτική ενικού, αρσενικού γένους του αντωνυμικού επιθέτου alter, altera, 

alterum = άλλος, -η, -ο. (Το alter χαρακτηρίζεται και ως αόριστη αντωνυμία ή 

οριστική αντωνυμία). 

 

ulla: αφαιρετική ενικού, θηλυκού γένους του αντωνυμικού γένους ullus, -a, -um = 

κανένας, καμιά, κανένα. (Το ullus χαρακτηρίζεται και ως αόριστη επιθετική 

αντωνυμία). 

 

neuter: ονομαστική ενικού, αρσενικού γένους του αντωνυμικού επιθέτου neuter, 

neutra, neutrum = ούτε ο ένας ούτε ο άλλος/ κανένας από τους δύο. (Το neuter 

χαρακτηρίζεται και ως αόριστη αντωνυμία). 

 

Ε) Επιπρόσθετες ασκήσεις 

 

1)Να μεταφέρετε τους παρακάτω κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθμό : 

 

consul, utri, dissensions, nullas res, imperiorum, inopias, malevolentis 

 

2)Να γράψετε ό,τι ζητείται για τους ακόλουθους τύπους : 

 

senatus, magnis, aliorum, solo, neutri, alteros, nulla re 

 

3)Να γράψετε ό,τι ζητείται για τα ακόλουθα ρήματα : 

 

contendi, missurus sim, fuissent, dissenti, placuerit, dicimini, obtinemur 

 

4)Να κλιθεί η αντωνυμία totus στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς : 

 

 

 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

 

 

totus 

toti 

 

ΓΕΝΙΚΗ totius totorum 

ΔΟΤΙΚΗ toti totis 
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ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ 

 

totum totos 

ΚΛΗΤΙΚΗ - - 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ toto totis 

 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΗΛΥΚΟ 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΗΛΥΚΟ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ tota totae 

ΓΕΝΙΚΗ totius totarum 

ΔΟΤΙΚΗ toti totis 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ totam totas 

ΚΛΗΤΙΚΗ - - 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ totã totis 

 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΔΕΤΕΡΟ 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ totum tota 

ΓΕΝΙΚΗ totius totorum 

ΔΟΤΙΚΗ toti totis 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ totum tota 

ΚΛΗΤΙΚΗ - - 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ toto totis 

 

 

 

5)Να κλιθεί  η συνεκφορά  magna 52issension : 

 

 

 ΕΝΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  magna dissensio magnae dissensiones 

ΓΕΝΙΚΗ  magnae dissensionis magnarum dissensionum 

ΔΟΤΙΚΗ magnae dissensioni magnis dissensionibus 
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ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ magnam dissensionem magnae dissensiones 

ΚΛΗΤΙΚΗ magna dissensio magnae dissensiones 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ magnã dissensione magnis dissensionibus 

 

 

6)malam : Να γράψετε τα παραθετικά του επιθέτου και στα τρία γένη. Να 

σχηματίσετε το επίρημμα και στους τρεις βαθμούς. 

 

malam, periorem, pessime 

 

male, peius, pessime 

 

 

7)Να αντικαταστήσετε τη χρονική πρόταση με μετοχή. 

 

Cum Servius Suplicius Galba e Aurelius Cotta consulew in senatu contenderent. 

 

Servio Sulpicio Galba et Aurelio Cotta consulibus in senatu contentibus. 

 

8)Να ξαναγράψετε το παρακάτω απόσπασμα αφού μεταφέρετε τον πλάγιο λόγο 

σε ευθύ. 

 

Scipio obtinuit, ut neuter in provinciam mitteretur. 

 

Neuter in provinciam mittatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


