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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. 
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Κείμενο 35 « Ο φιλόσοφος μπροστά στα δεινά της 

εξορίας» 

 

Κείμενο – Μετάφραση 

 

 

Τradunt                                                       Λένε                                                

Homero unum fuisse servum,                    ότι ο Όμηρος είχε ένα δούλο, 

tres Platoni,                                                τρεις ο Πλάτωνας, 

nullum Zenoni.                                           Κανέναν ο Ζήνωνας. 

 

Nemo vero eos miseretur,                           Κανείς όμως ας μη τους λυπηθεί,                  

 quod vixerint infeliciter.                            Γιατί τάχα έζησαν στη δυστυχία. 

 

Menenius Agrippa,                                      Ο Μενήνιος Αγρίππας, 

qui fuit sequester,                                         που ήταν μεσολαβητής 

publicae gratiae                                            για την κοινή συμφιλίωση 

inter patres ac plebem,                                 ανάμεσα στους πατρικίους και στους                                       

                                                                      πληβείους 

funeratus est aere collato.                             κηδεύτηκε με έρανο.                     

 

 

Atilius Regulus,                                            Ο Ατίλιος Ρήγουλος 

cum Poenos funderet,                                    όταν κατατρόπωνε τους Καρχηδονίους 

in Africa,                                                        στην Αφρική 

scripsit ad senatum                                         έγραψε στην Σύγκλητο 

discessisse  mercenarium suum                      ότι είχε φύγει ο μισθωτός εργάτης του 

et desertum esse rus ab eo ;                            κι είχε εγκαταλειφθεί στο χωράφι του 

από αυτόν · 

 

 senatui placuit,                                               η Σύγκλητος αποφάσισς 

publice curare  id                                             να αναλάβει το κράτος τη φροντίδα του  

                                                                         αγρού, 

quoniam Regulus aberat.                                  επειδή ο Ρήγουλος απουσίαζε. 

Filiae Scipionis                                                 Οι κόρες του Σκιπίωνα 

ex aerario acceperunt dotem ,                           πήραν προίκα από το δημόσιο ταμείο, 
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quia  pater                                                         επειδή ο πατέρας 

reliquerat nihil illis.                                          δεν είχε αφήσει τίποτα σε εκέινες.                                   

 

Aequum  erat mehercule                                  Δίκαιο ήταν, μα τον Ηρακλή, 

Romanum populum                                          ο ρωμαϊκός λαός 

conferre tributum Scipioni,                              να πληρώνει φόρο στον Σκιπίωνα, 

cum ipse exigeret semper                                 αφού ο ίδιος εισέπραττε μόνιμα 

tributum a Carthagine.                                      φόρο από την Καρχηδόνα. 

 

 O felices viros puellarum,                                Ευτυχισμένοι οι άντρες των κοριτσιών                 

quibus Romanus populus                                  για τους οποίους ο ρωμαϊκός λαός 

fuit loco soceri!                                                 Πήρε τη θέση του πεθερού τους. 

 

 

 

Α) Ερμηνευτική προσέγγιση 

 

Ασκήσεις: 

 

1) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σωστές ή λανθασμένες με 

βάση το κείμενο εισαγωγής : 

 

 

Το παρόν κείμενο προέρχεται από ένα 

παρηγορητικό κείμενο του Σενέκα 

από την εξορία με το οποίο 

απευθύνεται στη μητέρα του. 

 

Ο Σενέκας είχε αναλάβει την εκπαίδευση  

 του Νέρωνα, ο οποίος προοριζόταν για να 

γίνει ο μελλοντικός αυτοκράτορας. 

 

Ο Σενέκας ως στωικός φιλόσοφος νιώθει 

αδύναμος να αντιμετωπίσει τις  

ταλαιπωρίες της εξορίας. 

 

Οι κόρες του Σκιπίωνα προικίστηκαν από  

τη φορολογία που εισέπρατταν οι Ρωμαίοι  

από την Καρχηδόνα. 
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2) Σύμφωνα με το κείμενο να ελέγξετε αν οι παρακάτω λατινικές προτάσεις 

είναι σωστές ή λανθασμένες : 

 

•  Unus servus Platoni fuit, nullus Zeroni.  

 

• Menenius Agrippa inter patrew et plebem publicae gratiae sequester fuit.  

 

• Scipio ad senatum scripsit mercenarium suum discessise.  

 

• Publice Reguli rus curabatur, quia mercenaries, qui id curabat, discessit.  

 

• O felices viros puellarum Scipionis, quibuw senatus loso soceri fuit!  

 

 

 

 

 

Β) Λεξιλόγιο – ετυμολογία 

 

Ασκήσεις: 

 

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

βρίσκεται στη στήλη Β 

 

A                                                          B 

 

servus, servi                                             ο φόρος 

 

gratia, gratiae                                          η κόρη 

 

mercenariυs, mercenarii                          ο λαός 

 

rus, ruris                                                 ο δούλος 

 

filia, filiae                                                η συμφιλίωση 

 

populous, polpuli                                     ο εργάτης 

 

tributum, tribute                                       ο αγρός 
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2) Να σημειώσετε αν είναι σωστές οι παρακάτω προτάσεις :    

 

 

• Το ουσιαστικό plebs, plebis ( θηλ. γ΄ κλ.) σημαίνει : οι πληβείοι   

 

• Το ουσιαστικό vir, viri ( αρσ. β΄ κλ. ) σημαίνει :  τα παιδιά     

 

• Το ουσιαστικό puella, puellae ( θηλ. α΄ κλ.) σημαίνει : η κόρη    

 

• Το ουσιαστικό populous, polpuli (αρσ. β΄ κλ.) σημαίνει : ο λαός   

 

• Το ουσιαστικό soccer, soceri ( αρσ. β΄ κλ. ) σημαίνει : ο πεθερός     

 

 

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

 

• aerarium, aerarii ( ουδ. β΄ κλ.) =  

 

• tributum, tributi ( ουδ. β΄ κλ. ) =  

 

• as, aeris ( ουδ. γ΄ κλ.) =  

 

• senatus, senates ( αρσ. δ΄ κλ. ) =  

 

• Plebes, plebei ( θηλ. ε΄ κλ.) =  

 

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

 

• curo, curavi, curatum, curare (1) =  

 

• placeo, placui και placitus sum, placitum, placer (2) =  

 

• fundo, fudi, fusum, fundere (3) =  

 

• vivo, vixi, xictum, vivere (3) =  

 

• scribo, scripsi, scriptum, scriber (3) =  

 

• exigo, exegi, exactum, exigere (3) =  
 

• desero, deserui, desertum, deserere (3) =   

  
5) 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                                          B 

 

Funderet                                          desert 

 

scripsit                                             second 

 

sequester                                          room 

 

desertum esse                                   merchant 

 

tradunt                                              found 

 

rus                                                     traditional 

 

 

 

Γ) Γραμματική 

 

Ας θυμηθούμε 

 

→ Το απόλυτο αριθμητικό unus- a – um χρησιμοποείται στον πληθυντικό αριθμό 

όταν : 

• Συνάπτεται με ονόματα που απαντούν μόνο στον πληθυντικό αριθμό, π.χ. una 

castra (ένα στρατόπεδο), una litterae ( μία επιστολή). 

• Έχει τη σημασία του μόνος ή ο ίδιος, π.χ. uni Germani ( μόνο οι Γερμανοί), 

unis moribuw vivunt ( ζουν με τα ίδια έθιμα) 

 

→ Το απόλυτο αριθμητικό tres, tres, tria κλίνεται ως εξής : 

 

Pluralis 

 

 

 

→ Η αόριστη αντωνυμία nemo, memo, nihil σχηματίζει μόνο δοτική nemini και 

αιτιατική neminem στο αρσενικό και θηλυκό και μόνο στην ονομαστική και αιτιατική 

Nominativus tres tria 

Genetivus trium trium 

Dativus tribus tribus 

Accusativus tres tria 

Vocativus - - 

Ablativus tribus tribus 
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nihil (nil) στο ουδέτερο. Τις υπόλοιπες πτώσεις τις δανείζεται από την αντωνυμία 

nullus –a –um και τη συνεκφοαρά nulla res. 

 

Masculinum 

 

 Singularis Pluralis 

Nominativus nemo nulli 

Genetivus nullius nullorum 

Dativus nemini nullis 

Accusativus neminem nullos 

Vocativus - - 

Ablativus nullo nullis 

 

Feminum 

 

 Singularis Pluralis 

Nominativus nemo nullae 

Genetivus nullius nullarum 

Dativus nemini nullis 

Accusativus neminem nullas 

Vocativus - - 

Ablativus nulla nullis 

 

 

Neutrum 

 

→ Τα κύρια ονόματα Zeno(n) και Plato(n) σχηματίζουν την αιτιατική του ενικού και 

με τον τύπο Zenona και Platona κατ΄αναλογία με την ελληνική. 

 

→ Τα κύρια γνήσια λατινικά ονόματα σε – ius  και το προσηγορικό filius 

σχηματίζουν τη γενική του ενικού σε – ii και –i και την κλητική του ενικού με 

αποβολή της κατάληξης –e.  

 

Nominativus Menenius filius 

Genetivus Menenii και Meneni filii και fili 

Vocativus Meneni Fili 

 

 Singularis Pluralis 

Nominativus nihil nullae res 

Genetivus nullius rei nullarum rerum 

Dativus nulli rei nullis rebus 

Accusativus nihil (nil) nullas res 

Vocativus - - 

Ablativus nulla re nullis rebus 
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→ Το ουσιαστικό γ΄κλ. aes,aeris (ουδ.)(= χαλκός) όταν χρησιμοποιείται στον 

πληθυντικό αριθμό aera, aerum έχει τη σημασία χάλκινα αντικείμενα. 

 

→Το ουσιαστικό γ΄ κλ. senatus, senatus (= η σύγκλητος) σχηματίζει τη δοτική του 

ενικού senatui και senatu και διαθέτει μόνο ενικό αριθμό. 

 

→Τα ουσιαστικά α΄ κλ. filia και dea σχηματίζουν τη δοτική και την αφαιρετική του 

πληθυντικού και με τη κατάληξη –abus (filiis – filiabus, deis – deabus) για να 

ξεχωρίζουν από τα αρσενικά filius και dues. 

 

→Το ουσιαστικό γ΄ κλ. dos,dotis(θηλ) (= η προίκα) σχηματίζει γενική του 

πληθυντικού dotium. 

 

→Το ουσιαστικό β΄κλ. locus,loci (αρσ.) (=τόπος) σχηματίζει πληθυντικό αριθμό loca, 

locorum (=τόποι), loci, locorum (=χωρία βιβλίων). 

 

 

 

 

 

Ασκήσεις  

 

1) Να κλιθούν τα ουσιαστικά Plato(n), Zeno(n) 

 

Numerus Singularis 

 

Nominativus   

Genetivus   

Dativus   

Accusativus   

Vocativus   

Ablativus   

 

  

2) Να κλιθούν  οι  συνεκφορέs mercenaries suus, felix vir 

 

Numerus Singularis 

 

Nominativus   

Genetivus   

Dativus   

Accusativus   
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Vocativus   

Ablativus   

 

Numerus Pluralis 

 

Nominativus   

Genetivus   

Dativus   

Accusativus   

Vocativus   

Ablativus   

 

 

 

3) Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών plebs/ plebes, senatus, 

sequester, filia, rus, dos 

 

 

Numerus Singularis 

 

 

Nominativus        

Genetivus        

Dativus        

Accusativus        

Vocativus        

Ablativus        

Numerus Pluralis 

 

Nominativus        

Genetivus        

Dativus        

Accusativus        

Vocativus        

Ablativus        

 

 

4) Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηματικών τύπων : 

tradunt, miseretur, vixerint, scripsit,funderet, placuit, exigeret 

 

 

Praes.        

Imp.        

Fut.        






