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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Το βιβλίο αυτό είναι το αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας για την 

ορθή και ολοκληρωμένη προσέγγιση του μαθήματος των Λατινικών Γ 

Λυκείου. Περιέχει λεπτομερή ανάλυση κάθε κειμένου τόσο σε 

γραμματικό όσο και σε μεταφραστικό επίπεδο αλλά και συντακτική 

ανάλυση των κειμένων και εξειδικευμένες συντακτικές μετατροπές. 

    Στην αρχή του βιβλίου παρατίθενται ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού 

τύπου για την καλύτερη κατανόηση της εισαγωγής και ολοκληρώνεται 

με σύνολο ασκήσεων που αφορά κάθε ενότητα ξεχωριστά.  

     Στόχος  αυτού του βιβλίου είναι να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των 

εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμένου μαθήματος, αποτελώντας 

ένα χρηστικό βοήθημα τόσο για τους υποψήφιους μαθητές  της Γ΄ 

Λυκείου όσο και για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που καλούνται 

να διδάξουν το συγκεκριμένο μάθημα αλλά και για όποιον θέλει να 

εμπλουτίσει τις γνώσεις του στη λατινική γλώσσα.  

     Η εκπαιδευτική μου εμπειρία στον χώρο τόσο του σχολείου όσο και 

των φροντιστηριακών μονάδων, όπου επί σειρά ετών εργάζομαι, καθώς 

και η εξαιρετική συνεργασία μου με τον κ. Δημήτρη Νάτση έχει ως 

αποτέλεσμα το πόνημα αυτό. Είναι το δικό μου εκπαιδευτικό λιθαράκι 

για την αποδοτική προσπάθεια των μαθητών αλλά και την διευκόλυνση 

του έργου των καθηγητών.  

30/10/2021                                                                   Παπουλίδου Στυλιανή 

 

       Η αλήθεια είναι ότι ως κλασικός φιλόλογος αγαπούσα από μικρός 

τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά. Έχω αφοσιωθεί, όμως, εδώ και 

πάρα πολλά χρόνια μόνο στην μελέτη των αρχαίων ελληνικών 

κειμένων και στον φιλοσοφικά δοκιμιακό λόγο. Ως ακαδημαϊκά 

υπεύθυνος παλαιότερα σε διάφορους μεγάλους φροντιστηριακούς και 

εκπαιδευτικούς ομίλους είχα αναλάβει την συγγραφή των βιβλίων 

τους και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους τόσο για τα αρχαία 

ελληνικά όσο και για τα λατινικά.  

  Όταν το 2016 αποφασίζει η τότε κυβέρνηση τον εξοβελισμό των 

λατινικών από την εκπαίδευση και την σταδιακή απομείωση των 

αρχαίων ελληνικών, ένας φοβος με κυρίευσε και ένοιωσα 

απογοήτευση. Αναρωτήθηκα το βασικότερο όλων : Πώς γίνεται εδώ 
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και 2500 χρόνια οι κλασικές σπουδές να θεωρούνται το κατ’ εξοχήν 

μάθημα παγκοσμίως, πώς γίνεται την ίδια στιγμή που γράφω αυτόν 

τον πρόλογο στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική 

να δίνουν κεντρικό βάρος στις κλασικές σπουδές, και στον τόπο αυτό 

να υποβαθμίζονται.  

  Όπως και να έχει, η επιστροφή των λατινικών επετεύχθη με έναν 

διαφορετικό τρόπο εξέτασης.  

  Προσπαθήσαμε, λοιπόν, με την συνάδελφο Στέλλα Παπουλίδου, 

μέσα από μία αγαστή συνεργασία, να συντάξουμε ένα βιβλίο, το οποίο 

θα αναλύει κάθε ζητούμενο, θα εξηγεί κάθε δεδομένο, θα έχει βάθος, 

ώστε να μη χρειάζεται ο φιλόλογος και οι μαθητές του κάτι περαιτέρω.  

  Δεν γίνεται να μη μνημονεύσω την προσφορά της Ειρήνης 

Καλαποτλή στην διόρθωση του βιβλίου, η οποία ήταν ανεκτίμητη. 

  Ελπίζω να το καταφέραμε και να τύχει της δέουσας αποδοχής.  

 

31/10/2021                                                                      Δημήτρης Νάτσης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

1. ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 

 

1. Η λατινική γλώσσα ήταν διάλεκτος των Λατίνων. 

2. Οι Ρωμαίοι την γλώσσα τους την ονόμαζαν «ρωμαϊκή». 

3. Η ελληνική και η λατινική γλώσσα δεν έχουν ομοιότητες. 

4. Η αρχέγονη λατινική γλώσσα δεν ήταν λιτή αλλά πολύπλοκη γλώσσα. 

5. Η παραγωγή αξιόλογων λατινικών κειμένων έγινε μετά το 250 π.Χ. 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

1. Σε ποια γλωσσική οικογένεια ανήκει η λατινική γλώσσα; 

2. Πού οφείλονται οι ομοιότητες ανάμεσα στη λατινική και την ελληνική 

γλώσσα; 

3. Τι γνωρίζετε για το λατινικό αλφάβητο; 

4. Από πότε καλλιεργείται συστηματικά η λατινική γλώσσα; 

 

2. Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

1. Ποιο έτος θεωρείται το γενέθλιο της ρωμαϊκής λογοτεχνίας και γιατί; 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

1. Ο πρώτος που μετέφρασε την Οδύσσεια του Ομήρου στα Λατινικά ήταν: 

Α. Ο Λίβιος Ανδρόνικος 

Β. Ο Σενέκας 

Γ. Ο Άκκιος. 

2. Ο Λίβιος Ανδρόνικος ήταν: 

Α. Έλληνας στρατηγός 

Β. Έλληνας ποιητής 

Γ. Έλληνας αιχμάλωτος. 

3. Η μετέπειτα συγγραφική παραγωγή θα είναι συνδεδεμένη με τις: 

Α. Ιταλικές πηγές 

Β. Ελληνικές πηγές 

Γ. Ασιάτικες πηγές. 

 

3. ΕΠΟΧΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

1. Ποιες είναι οι εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας με βάση:  

α) την περιγραφική διαίρεση,  

β) τη διαίρεση με ιστορικά κριτήρια; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

 

1. ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 

 

1. Σ,Λ,Λ,Λ,Λ. 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

1. «η λατινική γλώσσα…..λατινική» 

2. «οι ομοιότητες…Ρωμαίους» 

3. «το πρώτο….ελληνικό» 

4. «η αρχέγονη…240 π.Χ.». 

 

2.  Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

1. « η ρωμαϊκή…πηγές». 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

1. Α 

2. Γ 

3. Β. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------



 

Στυλιανή Παπουλίδου-Δημήτρης Νάτσης 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

Στυλιανή Παπουλίδου-Δημήτρης Νάτσης 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ XXV – ΠΩΣ ΕΝΑ ΣΥΚΟ ΣΤΑΘΗΚΕ ΑΦΟΡΜΗ ΝΑ 

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Ο Κάτωνας, ο τιμητής,  αγωνίστηκε με έντονο πάθος  για να αναλάβουν οι 

συμπατριώτες του και τρίτο πόλεμο εναντίον της Καρχηδόνας, που έληξε με 

την καταστροφή της πόλης το 146 π.Χ.  Η Ρώμη και η Καρχηδόνα είχαν 

εμπλακεί σε τρεις μεγάλους πολέμους μέσα σε 120 χρόνια. Ενδεικτικά ο 

Γερμανός ποιητής Μπέρτολντ Μπρεχτ  είχε γράψει: « Η  μεγάλη 

Καρχηδόνα ξεκίνησε  τρείς πολέμους. Μετά τον πρώτο ήταν ακόμα ισχυρή. 

Μετά τον δεύτερο ήταν ακόμα κατοικήσιμη. Μετά τον τρίτο ήταν αδύνατο να 

την εντοπίσεις.»  Τέτοιο ήταν το πάθος του Κάτωνα, που όλοι οι πολιτικοί 

του λόγοι, ανεξάρτητα από το θέμα τους, είχαν πάντα την ίδια κατακλείδα: 

ceterum censeo Carthaginem esse delendam (κάνω την πρόταση να καταστραφεί η 

Καρχηδόνα). Χαρακτηριστικό είναι και το παρακάτω περιστατικό που 

διέσωσε ο Πλίνιος ο πρεσβύτερος . 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine 

ostendensque patribus “Interrogo vos” inquit “quando hanc ficum decerptam 

esse putetis ex arbore”. Cum omnes recentem esse dixissent, “Atqui ante 

tertium diem” inquit “scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris 

habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis 

nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem 

credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. 

Mementote rem publicam in extremo discrimine quodam fuisse!” Statimque 

sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthago deleta est. 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Κάποια μέρα ο Κάτωνας έφερε στο βουλευτήριο ένα πρώιμο σύκο από την 

Καρχηδόνα και, ενώ το έδειχνε στους Συγκλητικούς, είπε: «Σας ρωτώ, πότε 

νομίζετε ότι κόπηκε αυτό το σύκο από το δέντρο;» Όταν όλοι απάντησαν 

ότι ήταν φρέσκο, είπε: «Κι όμως να ξέρετε ότι κόπηκε στην Καρχηδόνα 

πριν από τρεις μέρες. Τόσο κοντά στα τείχη έχουμε τον εχθρό! Να 

προσέχετε λοιπόν τον κίνδυνο, να προστατεύετε την πατρίδα. Να μην 

έχετε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της πόλης. Να αποβάλετε την 

αυτοπεποίθηση, η οποία υπάρχει σε σας υπερβολική. Να μην πιστέψετε 

ότι κανείς θα φροντίσει για την πατρίδα, εάν εσείς οι ίδιοι δεν φροντίσετε 

για την πατρίδα. Να θυμάστε πως κάποτε η πολιτεία βρέθηκε στον έσχατο 

κίνδυνο!» Και αμέσως άρχισε ο τρίτος Καρχηδονιακός πόλεμος, κατά τη 

διάρκεια του οποίου καταστράφηκε η Καρχηδόνα. 

 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 

Ρήματα: 

 Α' συζυγία 

interrogo, avi, atum,are= ρωτώ 

puto, avi, atum,are= νομίζω 

tutor, atus sum, ari (αποθετικό)= προστατεύω. 

 

 Β' συζυγία 

habeo, habui, habitum, habere=έχω 

caveo, cavi, cautum, cavere= προσέχω, φυλάγομαι 

deleo, delevi, deletum, delere= καταστρέφω. 

 

 Γ' συζυγία 

affero, attuli, allatum, afferre= φέρνω 

ostendo, ostendi, ostentum (ostensum), ostendere + αιτιατική + δοτική = 

δείχνω 

decerpo, decerpsi, decerptum, decerpere= κόβω 

dico, dixi, dictum, dicere= λέω 
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confido, confisus sum, confidere (ημιαποθετικό) + αφαιρετική του μέσου = 

έχω εμπιστοσύνη 

depono*, posui, positum, ponere= αποβάλλω 

credo, credidi, creditum, credere + δοτική + απαρ.= πιστεύω 

consulo, consului, consultum, consulere= φροντίζω 

sumo, sumpsi, sumptum, sumere= παίρνω // sumo bellum= αρχίζω πόλεμο. 

 

 Δ' συζυγία 

scio, scivi, scitum, scire= γνωρίζω, μαθαίνω. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ στα ρήματα: 

nolo, nolui, ----------, nolle= αρνούμαι, δε θέλω 

memini, meminisse (ελλειπτικό ρήμα, Πρκ. με σημασία Ενεστώτα)= θυμάμαι. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Η Προστακτική Ενεστώτα του ρήματος scio είναι: scito (β΄εν.) scitote (β΄ 

πληθ.) 

2. Τo ρήμα consulueritis είναι Υποτακτική Παρακειμένου. 

3. Το ρήμα memini απαντά στους εξής τύπους: 

 memineram= Υπερσυντέλικος 

 meminero= Συντ. Μέλλοντας 

 memento= β’ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα 

 mementote= β’ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα 

 meminerim= Υποτακτική Παρακειμένου 

 meminissem= Υποτακτική Υπερσυντελίκου. 

 

 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

Α ΚΛΙΣΗ Β ΚΛΙΣΗ Γ ΚΛΙΣΗ Δ ΚΛΙΣΗ Ε ΚΛΙΣΗ 

ΑΡΣΕΝΙΚΑ 

 murus-i= τείχος                patres-um= Συγκλητικοί  dies-ei= μέρα 

  Cato-onis   

  hostis-is= εχθρός   
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Α ΚΛΙΣΗ Β ΚΛΙΣΗ Γ ΚΛΙΣΗ Δ ΚΛΙΣΗ Ε ΚΛΙΣΗ 

ΘΗΛΥΚΑ 

               curia-ae= Βουλευτήριο  Carthago-inis ficus-us=σύκο  

patria-ae=πατρίδα  arbor-oris= δέντρο   

fiducia-ae=  

εμπιστοσύνη,πίστη 

 opes-um= δυνάμεις   

  urbs-bis= πόλη   

ΟΥΔΕΤΕΡΑ 

                  periculum-i= κίνδυνος              discrimen-inis= κίνδυνος   

 bellum-i= πόλεμος    

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Το ουσιαστικό murus-i απαντά συνήθως στον πληθυντικό αριθμό, 

muri-orum. 

2. Το ουσιαστικό patres-um απαντά μόνο στον πληθυντικό αριθμό. 

3. Το ουσιαστικό opes-um απαντά μόνο στον πληθυντικό αριθμό. 

Ωστόσο, στον ενικό αριθμό απαντώνται οι τύποι: opis (γενική), opem 

(αιτιατική), ope (αφαιρετική). 

Το ουσιαστικό ficus-us είναι ετερόκλιτο. Στον ενικό αριθμό κλίνεται κατά 

τη β΄ κλίση (ficus-i), ενώ από τη δ΄ κλίση έχει μόνο τις πτώσεις σε –us και –

u. 

 

 
Επίθετα 

Β ΚΛΙΣΗ Γ ΚΛΙΣΗ 

tertius-a-um= τρίτος praecox-ocis (μονοκατάληκτο)= πρώιμος 

nimius-a-um= υπερβολικός recens-recentis (μονοκατάληκτο)= πρόσφατος, φρέσκος 

exterus-a-um= έσχατος  

 

ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΥΠΟ 

 

 recentem-recentiorem-recentissimam 

 prope-propius-proxime 

 nimia-magis nimia-maxime nimia 

 extero-exteriore-extremo και extimo. 

quidam-quaedam-quoddam (αόριστη αντωνυμία) = κάποιος-κάποια-κάποιο 
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curia-ae (θηλ. α) = το βουλευτήριο 

ficus-i (θηλ. β) = το σύκο -ficus-us (θηλ. δ)=το σύκο 

praecox-x-x (επίθ. γ) = πρώϊμος-η-ο [όχι παραθετικά] 

Carthago-inis (θηλ. γ) = η Καρχηδόνα 

pater-patris (αρσεν. γ) = ο πατέρας// patres-um (στο πληθυντικό) =οι 

Συγκλητικοί 

quando (ερωτηματικό επιρρ.) = πότε 

arbor-arboris (θηλ. γ) = το δέντρο 

omnis-is-e (επιθ. γ) = όλος-η-ο 

recens-ns-ns (επιθ. γ) = νέος, πρόσφατος-η-ο [recens-ns-ns, recentior-ior-ius, 

recentissimus-a-um] 

atqui = και όμως 

tertius-a-um (επιθ. γ) = τρίτος-η-ο  

tam (επιρρ. ποσού) = τόσο  

prope (επιρρ. τόπου) = κοντά [prope, propius, proxime] 

murus-i (αρσεν. β) [συνήθως στον πληθ. αριθμό] = το τείχος 

hostis-is (αρσεν. γ) = ο εχθρός 

itaque = επoμέvως 

patria-ae (θηλ. α) = η πατρίδα 

opes-um (θηλ. γ, μόνο στο πληθυντικό) = οι δυνάμεις 

urbs-urbis (θηλ. γ) = η πόλη 

fiducia-ae (θηλ. α) = η αυτοπεποίθηση 

nimius-a-um (επιθ. β) = υπερβολικός-ή-ό [nimius-a-um, magis nimius-a-um, 

maxime nimius-a-um] 

nemo (αόριστη αντωνυμία) = κανένας 

nisi (υποθετικός σύνδεσμος) = αν δεν 

res publica (περίφραση μόνο στον ενικό, res-ei> ε κλίσης,  

publicus-a-um>επιθ. β) = η πολιτεία 

discrimen-inis (ουδ. γ) = ο κίνδυνος 

quondam (αόριστο επιρρ. χρόνου) = κάποτε 

statim (επιρρ. χρόνου) = αμέσως 

punicus-a-um (επιθ. β) = καρχηδόνιος-α-ο 

bellum-i (ουδ. β) = ο πόλεμος 

extremus-a-um (επιθ. β) = έσχατος-η-ο [exterus-a-um, exterior-ior-ius, 

extremus-a-um ή extimus-a-um]. 
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Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΟΠΟ 

 

 nolite confidere= ne confisi sitis 

 neminen credideritis= nolite credere aliquem. 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine: Κύρια 

πρόταση κρίσης. 

Attulit : ρήμα, Cato: υποκείμενο, ficum: αντικείμενο, praecocem: επιθετικός 

προσδιορισμός στο ficum, in curiam: εμπρόθετος προσδιορισμός κίνησης σε 

τόπο στο attulit, die: αφαιρετική του χρόνου στο attulit,  quodam:  

επιθετικός προσδιορισμός στο die, ex Carthagine: εμπρόθετος 

προσδιορισμός της τοπικήςπροέλευσης στο attulit. 

 

ostendensque patribus inquit: Κύρια πρόταση κρίσης - συνδέεται 

παρατακτικά-συμπλεκτικά με την προηγούμενη με το εγκλιτικό –que. 

inquit: ρήμα, (Cato): εννοούμενο υποκείμενο, ostendensque: χρονική 

μετοχή, συνημμένη  Cato. Δηλώνει το σύγχρονο λόγω του χρόνου της. ,  

patribus: έμμεσο αντικείμενο στο ostendens, (eam /ficum): εννοούμενο 

άμεσο αντικείμενο στο ostendens. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ  XLIII -  Η ΟΡΓΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Γύρω στο 493 π.Χ. ο αριστοκράτης Γναίος Μάρκιος Κοριολανός 

απειλούσε τους πληβείους που λιμοκτονούσαν, απαιτώντας την  

υποταγή τους στους πατρίκιους αν ήθελαν να τους διανεμηθεί στάρι. 

Στη συνέχεια αυτοεξορίστηκε στη χώρα των Βόλσκων, για να 

επιστρέψει επικεφαλής του στρατού τους εναντίον της Ρώμης· μόνο η 

παρέμβαση της μάνας του Βετουρίας (Veturia) στάθηκε ικανή να τον 

πείσει να αποχωρήσει. Στην ιστορία του Κοριολανού -που αποτέλεσε 

και το θέμα μιας σαιξπηρικής τραγωδίας- μύθος και ιστορική 

πραγματικότητα συγχέονται απόλυτα. Ο Ρωμαίος ιστορικός Τίτος 

Λίβιος εκφράζει  το έντονο δραματικό στοιχείο, όπως φαίνεται και 

από το λόγο της μάνας που ακολουθεί. Επίσης, επειδή ήθελε να 

διασαφηνίσει τα γεγονότα του παρελθόντος μέσα από τις συνέπειες 

των εμφυλίων πολέμων,  ο ιστορικός στοχεύει στην αποκατάσταση 

της ομόνοιας στη Ρώμη καθώς υπάρχει σύγκρουση των πληβείων με 

τους πατρικίους ώστε να αντιμετωπιστεί ο εξωτερικός κίνδυνος. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? In hoc me 

longa vita et infelix senecta traxit, ut primum exsulem diende hostem 

te viderem? Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque 

aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et 

minaci animo perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non 

succurrit: “intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater, 

coniunx liberique”? Ergo ego nisi peperissem, Roma non 

oppugnaretur; nisi filium haberem, libera in libera patria mortua 

essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum: at 

contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet. 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 
Μήπως ήρθα σε εχθρό και είμαι αιχμάλωτη στο στρατόπεδό σου; 

Σε τέτοιο σημείο με κατάντησε η μακρόχρονη ζωή και τα 

δυστυχισμένα γερατειά, ώστε να σε δω πρώτα εξόριστο, έπειτα 

εχθρό; Πώς μπόρεσες να λεηλατήσεις αυτή τη γη, που σε γέννησε 

και σε ανάθρεψε; Δεν σου πέρασε η οργή όταν εισέβαλες στα 

σύνορα της πατρίδας σου; Παρόλο που είχες φτάσει με εχθρική και 

απειλητική διάθεση, γιατί,όταν είδες τη Ρώμη, δεν σου ήλθε στο 

μυαλό: «Μέσα σ’ εκείνα τα τείχη βρίσκονται το σπίτι και οι θεοί 

μου, η μητέρα, η σύζυγος και τα παιδιά μου»; Αν λοιπόν εγώ δεν σε 

γένναγα, η Ρώμη δεν θα βρισκόταν πολιορκημένη αν δεν είχα γιο, 

θα πέθαινα ελεύθερη σε ελεύθερη πατρίδα. Εγώ τίποτα πια δεν 

μπορώ να πάθω και ούτε θα είμαι πάρα πολύ δυστυχισμένη για 

πολύ καιρό αντίθετα όμως αυτούς, αν συνεχίσεις, τους περιμένει ή 

πρόωρος θάνατος ή μακρόχρονη σκλαβιά. 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 

Ρήματα: 

 Α' συζυγία 

populor, atus sum, ari (αποθετικό)= λεηλατώ 

oppugno, avi, atum, are= πολιορκώ. 

 

 Β' συζυγία 

video, vidi, visum, videre= βλέπω 

habeo, habui, habitum, habere= έχω 

maneo, mansi, mansum, manere= (περι)μένω. 

 

 Γ' συζυγία 

traho, traxi, tractum, trahere= σέρνω, τραβώ 

gigno, genui, genitum, gignere= γεννώ 

alo, alui, alitum (altum), alere= (εκ)τρέφω 

ingredior*, ingressus sum, ingredi (αποθετικό)= εισβάλλω, 
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εισέρχομαι 

cado, cecidi, casum, cadere= πέφτω 

succurrit, succurrit, sucursum, succurrere + δοτική προσωπική 

(απρόσωπο) = μου έρχεται κάτι στο μυαλό 

pario*, peperi, partum, parere= γεννώ 

morior*, mortuus sum, mori (αποθετικό)= πεθαίνω 

patior*, passus sum, pati (αποθετικό)= υφίσταμαι, παθαίνω 

pergo, perrexi, perrectum, pergere=κατευθύνομαι. 

 

 Δ' συζυγία 

venio, veni, ventum, venire= έρχομαι 

pervenio, perveni, perventum, pervenire= φτάνω. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Η μετοχή μέλλοντα του ρήματος pario είναι: pariturus-

a-um. Θυμηθείτε τις παρακάτω μετοχές μέλλοντα: 

orior → oriturus-a-um 

morior → moriturus-a-um 

ruo → ruiturus-a-um. 

 
Ουσιαστικά 

Α Κλίση Β Κλίση Γ Κλίση Δ Κλίση Ε Κλίση 

Αρσενικά 

  
liberi-orum= 

παιδιά 
ex(s)ul-is= εξόριστος 

conspectus-

us=θέα, 

όψη 

  

    finis-is= σύνορο, τέλος     

    
penates-ium= οι θεοί 

του σπιτιού 
    

    hostis-is= εχθρός     

    mater-matris= μητέρα     

Θηλυκά 

vita-ae= ζωή   coniunx-gis= σύζυγος 
domus-us= 

σπίτι 
  

ira-ae= οργή   servitus-utis= σκλαβιά     
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senecta-ae= 

γηρατειά 
  mors-mortis= θάνατος     

Ουδέτερα 

    moenia-ium= τείχη     

 

ΠΡΟΣΟΧΗ στην κλίση του ουσ. domus-us. 

 

 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

NOM. domus domus 

GEN. domus / domi domuum / domorum 

DAT. domui domibus 

ACC. domum domos 

VOC. domus domus 

ABL. domo domibus 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Το ουσιαστικό senecta-ae απαντά μόνο στον ενικό αριθμό. 

2. Το ουσιαστικό liberi-orum απαντά μόνο στον πληθυντικό 

αριθμό. 

3. Το ουσιαστικό finis-is στον ενικό αριθμό σημαίνει μπρούντζος, 

σύνορο, τέλος, ενώ στον πληθυντικό fines έχει τη σημασία χώρα, 

περιοχή. 

4. Το ουσιαστικό penates-ium απαντά μόνο στον πληθυντικό 

αριθμό. 

5. Το ουσιαστικό mater-matris σχηματίζει τη γενική πληθυντικού 

με την κατάληξη –um (matrum). 

6. Το ουσιαστικό moenia-ium απαντά μόνο στον πληθυντικό 

αριθμό. 

7. Οι τύποι domi, domum, domo έχουν επιρρηματική σημασία. 

 

 

Επίθετα 

Β Κλίση Γ Κλίση 

captivus-a-um= αιχμάλωτος infelix-icis (μονοκατάληκτο)= δυστυχισμένος 

longus-a-um=μακρύς, 

μακροχρόνιος 
minax-icis (μονοκατάληκτο)= απειλητικός 
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infestus-a-um= εχθρικός   

liber-a-um=ελεύθερος   

miser-a-um= άθλιος, δυστυχής, 

αξιοθρήνητος 
  

immaturus-a-um= πρόωρος   

 

 

ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΥΠΟ 

 

 longa-longior-longissima 

 infelix-infelicior-infelicissima 

 (prae)-prius-primum ή primo 

 infesto-infestiore-infestissimo 

 minaci-minaciore-minacissimo 

 libera-liberior-liberrima 

 misera-miserior-miserrima. 

 

 

ergo (συμπερασματικός παρατακτικός σύνδεσμος) = επομένως  
num (ερωτηματικό μόριο) = μήπως  

captivus-a-um (επιθ. β) = αιχμάλωτος-η-ο [όχι παραθετικά] 

castra-orum (ουδ. β, μόνο πληθ.) = το στρατόπεδο 

longus-a-um (επιθ. β) = μακρύς-ιά-ύ [longus-a-um, longior-ior-ius, 

longissimus-a-um] 

vita-ae (θηλ. α) = η ζωή 

infelix-x-x [γενική: infelicis] (επιθ. γ) = δυστυχής-ής-ές [infelix-x-x, 

infelicior-ior-ius, infelicissimus-a-um] 

senecta-ae (θηλ. α) = τα γηρατειά [όχι πληθυντικός] 

prae = προ (πρόθεση)—prior-ior-ius = πρότερος-α-ο—primus-a-um = 

πρώτος-η-ο  

exsul-exsulis (αρσεν. γ) = ο εξόριστος  

deinde (χρον. επιρρ.) = έπειτα  

qui (ερωτηματικό επιρρ. τρόπου) = πως  

terra-ae (θηλ. α) = η γη  

finis-is (αρσεν. γ) = το τέλος//το σύνορο  

ira-ae (θηλ. α) = η οργή  
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odium-ii/i (ουδ. β) = το μίσος 

quamvis (παραχωρητικός σύνδεσμος) = και αν ακόμη, παρόλο που  

infestus-a-um (επιθ. β) = εχθρικός-ή-ό, δυσμενής-ής-ές [infestus-a-

um, infestior-ior-ius, infestissimus-a-um] 

minax-x-x [γενική: minacis] (επιθ. γ) = απειλητικός-ή-ό [minax-x-x, 

minacior-ior-ius, minacissimus-a-um] 

animus-i (αρσεν. β) = η ψυχή  

conspectus-us (αρσεν. δ) = η θέα, η όψη  

moenia-ium (ουδ. γ, μόνο πληθυντικό) = τα τείχη  

domus-us (θηλ. δ) =το σπίτι  

intra+αιτιατική (πρόθεση) = εντός 

penates-ium (αρσεν. γ, μόνο πληθυντικό) = οι εφέστιοι θεοί  

liberi-orum (αρσεν. β, μόνο πληθυντικό) = τα παιδιά  

coniunx-coniungis (θηλ. γ) = η σύζυγος 

miser-misera-miserum (επιθ. β, συγκοπτόμενο) = άθλιος, 

αξιοθρήνητος-η-ο [miser-misera-miserum, miserior-ior-ius, 

miserrimus-a-um] 

immaturus-a-um (επιθ. β) = πρόωρος-η-ο [όχι παραθετικά] 

filius-ii/i (αρσεν. β) = ο γιος  

servitus-utis (θηλ. γ) = η δουλεία [γενική πληθ.: servitutium]. 
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ 

 

1. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Igredienti : dum ingrederis.     

 

2. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

ego nisi peperissem: te non parto a me. 

nisi filium haberem: non habens filium. 

si pergis: te pergente. 

 

3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

In hoc me longa vita et infelix senecta traxit, ut primum exsulem 

diende hostem te viderem?: in hoc ego longa vita et infelici senecta 

tracta sum, ut tu primum exsul deinde hostis a me videreris/re. 

quae te genuit atque aluit? : qua tu genitus es atque altus es. 

 

4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Roma non oppugnaretur;: tu Romam non oppugnares. 
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5. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ( ΟΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ) ΑΠΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΛΟΓΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ IS 

LEGIT 

 

IS LEGIT Num ad hostem venisset et captiva in castris illius esset In 

illud se longa vita et infelix senecta traxisset, ut primum exsulem 

diende hostem illum videret? Qui potuisset populari eam terram, quae 

illum  genuisset atque aluisset?....... Quamvis infesto et minaci animo 

pervenisset, cur, …. illi non succurrisset: intra illa moenia domus ac 

penates suos esse, matrem, coniungem liberosque. Se  nihil iam pati 

posse nec diu miserrimam futuram esse: at contra eos, si pergeret, aut 

immaturam mortem aut longam servitutem manere. 

 

6. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ QUAMVIS ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ LICET 

Quamvis infesto et minaci animo perveneras : licet infest et minaci 

animo pervenisses. 

 

7. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ 

 

Α.ΑΝΟΙΧΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΠΑΡΟΝ nisi peperi….non oppugnatur 

ΜΕΛΛΟΝ nisi peperero…ono oppugnabitur 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ nisi pepereram…non oppugnabatur. 

 

Β.ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ 

Nisi peperissem…non  oppugnaretur. 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΥΝΑΤΗ Ή ΠΙΘΑΝΗ 

ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ nisi pepererim…non oppugnetur. 

 

Α.ΑΝΟΙΧΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΠΑΡΟΝ si pergis…manet 

ΜΕΛΛΟΝ si perges…manebit 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ si perrexisti…mansit. 
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Β.ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΑΡΟΝ si pergeres…maneret 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ si perexisses…mansisset. 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΥΝΑΤΗ Ή ΠΙΘΑΝΗ 

ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ si pergas…..maneat. 

 

Α.ΑΝΟΙΧΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΠΑΡΟΝ nisi habeo…sum 

ΜΕΛΛΟΝ nisi habebo…ero 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ nisi habui…fui. 

 

Β.ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΑΡΟΝ nisi haberem..essem 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ nisi habuissem…fuissem. 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΥΝΑΤΗ Ή ΠΙΘΑΝΗ 

ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ nisi habeam…sim. 

 

 

ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 ad hostem: κίνηση σε τόπο (κατεύθυνση) 

 in castris: στάση σε τόπο 

 in hoc: είσοδος σε κατάσταση 

 in conspectu: κατάσταση 

 intra moenia: στάση σε τόπο 

 in patria: τόπος. 
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ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΗΤΑ 

 

 Alter ego= ο άλλος μου εαυτός 

 Carpe diem= άδραξε την μέρα. 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 

Traxit: τρακτέρ 

Terram: τέρσομαι (= ξεραίνομαι) 

Ira: οίστρος 

Cecidit: κάζο 

Animo: άνεμος 

Succurrit: ( sub + curro): κούρσα, κουρσάρος 

 Domus: δομή, δομικός 

Oppugnaretur (ob + pugno): πυγμή, πυγμαχία 

Pati: πάθημα 

Manet: μένω, απομονωμένος, μόνος. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑ XVI 

1. Να κλιθούν οι συνεκφορές στον ενικό αριθμό: magna civitas, 

militaris res. 

 

2. Να γραφούν οι τύποι των λέξεων που ζητούνται: 

Miserunt (α’πληθ. οριστ.μελ. ΕΦ) 

Fugiunt (γ’ πληθ.οριστ.πρτ. ΕΦ) 

Proici (γ’ εν. οριστ.πρκ. ΕΦ) 

Occiditur (απαρ. μελ.ΕΦ) 

Comprehenditur (αντίστοιχος τύπος στην ΕΦ). 

 

3. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική δηλώνοντας 

το ποιητικό αίτιο: 

Disputatio consulis metum equitatus vincet. 

Incolae magnam caedem pavidi audient. 

Pater filiae osculum dat. 

Dux omnes gentes bello superat. 

 

4. Να βρείτε ετυμολογικά συγγενείς λέξεις της Νέας Ελληνικής με 

λέξεις του κειμένου : πρίγκιπας, νούμερο, άρματα. 

 

5. Να μετατρέψετε τα ρήματα των προτάσεων που ακολουθούν σε 

απαρέμφατα με ρήμα εξάρτησης: Ille narrat 

Dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur 

Reliqui ex fuga in civitates discedunt 

Eo duces producuntur. 

 

ΜΑΘΗΜΑ XVII 

 

1. Να γραφτεί το α’ πληθ . οριστικής ενεστώτα, παρατατικού και 

μέλλοντα ( στη φωνήπου βρίσκονται) των ρημάτων: 

Discedo, remaneo,fingo, abdor,habeor. 



 

Στυλιανή Παπουλίδου-Δημήτρης Νάτσης 

 

 

2. Να γραφεί η γενική ενικού και πληθυντικού αρσενικού των 

αντωνυμικών επιθέτων του κειμένου. 

 

3. Να βρείτε ποιες προτάσεις είναι συντακτικά ορθές: 

Nonnulli timorem concipiunt, cum luna defecit 

Nonnullos hostes timorem aductos terga vertereet fugere vidimus 

Nonnulos milites timore adductos queri fatum suum vidimus 

Nonnullis corpus infirmum ex annis sed ingenium propter sapientiam 

validum est. 

 

4. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης α με τους σωστούς 

συντακτικούς , σύμφωνα με το κείμενο, όρους της στήλης: 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Gallorum Α. υποκείμενο 

2. pudore Β. γενική υποκειμενική 

3. esse Γ. αφαιρετική τρόπου 

4. timor Δ. αφαιρετική αιτίας 

 Ε. παράθεση 

 Ζ. αντικείμενο 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ XVI 

 

1. Magna civitas, magnae civitatis, magnae civitatis, magnam civitatem, magna 

civitas, magna civitate. 

Militaris res, militaris rei, militari rei, militarem rem,militaris res, militari re. 

 

2. Mittemur, fugiebant, proiecit, occisurum esse, comprehendit. 

 

3. Disputatione consulis metus equitatus vincetur. 

Ab incolis magna caedes pavidis audietur. 

A patre filiae osculum datur. 

A duce omnes gentes bello superantur. 

 

4. Princeps, numerus, arma. 

 

5. Ducem Arvernorum vivum in fuga comprehendi. 

Reliquos ex fuga in civitates discendere. 

Eo duces produci. 
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