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Πρόλογος 

 
To παρόν βοήθημα αποτελεί καρπό πολύχρονης φροντιστηριακής διδακτικής 

εμπειρίας όλων των συγγραφέων. Στηρίζεται στις παρατηρήσεις του σχολικού 

βιβλίου, του Βιβλίου του καθηγητή, του βιβλίου Αξιολόγηση του Κ.Ε.Ε. και των 

Ψηφιακών Βοηθημάτων του Υπουργείου Παιδείας. 

Κάθε μάθημα δομείται ως εξής: 

⚫ κείμενο και μετάφραση σε παράθεση (χωρίς μετασχηματισμό του κειμένου) 

⚫ κείμενο και μετάφραση σε αντιστοίχιση (με μετασχηματισμό του κειμένου, ώστε 
να υπάρχει αντιστοιχία κειμένου και μετάφρασης) 

⚫ αναλυτική γραμματική αναγνώριση όλων των λέξεων 

⚫ λεξιλογικοί πίνακες και κλιτικά υποδείγματα 

⚫ αναλυτική συντακτική αναγνώριση όλων των λέξεων, με αναγνώριση όλων 

των δευτερευουσών προτάσεων και συντακτικά σχόλια που αποτελούν μέρος 

της εξεταστέας ύλης 

⚫ συντακτικές ασκήσεις που μπορεί να αποτελέσουν θέματα στις εξετάσεις. 

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν Παραρτήματα με: 

⚫ θέματα θεωρίας γραμματικής 

⚫ απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου 

⚫ ασκήσεις για επανάληψη ανά μάθημα. 

Στο www.patakis.gr/latinika θα βρείτε φύλλα εργασίας ανά μάθημα, κριτήρια 

αξιολόγησης και άλλα υποστηρικτικά υλικά για το μάθημα των Λατινικών, τα 

οποία θα ανανεώνονται διαρκώς. 

Για σχόλια, παρατηρήσεις, διευκρινίσεις κτλ. μπορείτε να επικοινωνείτε με τους 

συγγραφείς στο info@patakis.gr. 
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Ovidius poēta in terrā Ponticā exulat. Epistulas Rōmam scriptitat. Epistulae 

plenae querelārum sunt. Rōmam desiderat et fortūnam adversam deplōrat. 

Narrat de incolis barbaris et de terrā gelidā. Poētam curae et miseriae excru- 

ciant. Epistulis contra iniuriam repugnat. Musa est unica amīca poētae. 

 

 

  
 

Ovidius poeta 
in terra Pontica exulat. 

 
Epistulas Romam scriptitat. 
Epistulae plenae querelarum sunt. 

 
Romam desiderat 
et fortunam adversam deplorat. 
Narrat de incolis barbaris 

 
et de terra gelida. 
Poetam curae et miseriae excruciant. 

 
Epistulis 
contra iniuriam repugnat. 
Musa est 
unica amica poetae. 

Ο Οβίδιος, ο ποιητής, 

είναι εξόριστος στη γη του Εύξεινου 

Πόντου.1 

Γράφει συχνά  επιστολές  στη  Ρώμη. 

Οι επιστολές είναι γεμάτες με παρά- 

πονα. 

Επιθυμεί τη Ρώμη 

και θρηνεί για την αντίξοη τύχη του.2 

Διηγείται για τους βάρβαρους κατοί- 

κους 

και για την παγωμένη γη. 

Οι έγνοιες και οι δυστυχίες βασανί- 

ζουν τον ποιητή. 

Με τις επιστολές του 

μάχεται ενάντια στην αδικία. 

Η Μούσα είναι 

η μοναδική φίλη του ποιητή. 

 

 
 

1. Κατά λέξη: στην Ποντική γη. 

2. Βιβλ. καθηγ.: Κλαίει την κακή του τύχη. 

 
 
 

 

 
ΜΑΘΗΜΑ 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

    Κείμενο 

 2α   Κείμενο – Μετάφραση σε παράθεση 
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Ovidius poeta 
exulat in terra Pontica. 

 

Scriptitat epistulas Romam. 
Epistulae sunt plenae querelarum. 

 

Desiderat Romam 
et deplorat adversam fortunam. 
Narrat de barbaris incolis 

 

et de gelida terra. 
Curae et miseriae excruciant poetam. 

 

Epistulis 
repugnat contra iniuriam. 
Musa est 
unica amica poetae. 

Ο Οβίδιος, ο ποιητής, 

είναι εξόριστος στη γη του Εύξεινου 

Πόντου.1 

Γράφει συχνά  επιστολές  στη  Ρώμη. 

Οι επιστολές είναι γεμάτες με παρά- 

πονα. 

Επιθυμεί τη Ρώμη 

και θρηνεί για την αντίξοη τύχη του.2 

Διηγείται για τους βάρβαρους κατοί- 

κους 

και για την παγωμένη γη. 

Οι έγνοιες και οι δυστυχίες βασανί- 

ζουν τον ποιητή. 

Με τις επιστολές του 

μάχεται ενάντια στην αδικία. 

Η Μούσα είναι 

η μοναδική φίλη του ποιητή. 

 

 
Ovidius: ονομαστική ενικ. του ουσ. Ovidius, Ovidii / Ovidi (αρσ. β΄ κλ.) = ο Οβίδιος. 

[Κλητική ενικ.: Ovidi.] 

poeta: ονομαστική ενικ. του ουσ. poeta, poetae (αρσ. α΄ κλ.) = ο ποιητής. 

in: πρόθεση (+ αφαιρετική) = σε. 

terra: αφαιρετική ενικ. του ουσ. terra, terrae (θηλ. α΄ κλ.) = η γη, η χώρα. 

Pontica: αφαιρετική ενικ., θηλ. γένους, του επιθ. της β΄ κλ. Ponticus, -a, -um = 

Ποντικός, του Εύξεινου Πόντου. 

exulat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. exulo, exulavi, exulatum, 

exulare (1) = είμαι εξόριστος. 

epistulas: αιτιατική πληθ. του ουσ. epistula, epistulae (θηλ. α΄ κλ.) = η επιστολή. 

Romam: αιτιατική ενικ. του ουσ. Roma, Romae (θηλ. α΄ κλ.) = η Ρώμη. [Δεν έχει 

πληθ. αριθμό.] 

scriptitat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. scriptito, scriptitavi, 

scriptitatum, scriptitare (1) = γράφω συχνά. 

epistulae: ονομαστική πληθ. του ουσ. epistula, epistulae (θηλ. α΄ κλ.) = η επιστο- 

λή. 

 2β   Κείμενο – Μετάφραση σε αντιστοίχιση 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

    Λεξιλόγιο 
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plenae: ονομαστική πληθ., θηλ. γένους, του επιθ. της β΄ κλ. plenus, -a, -um = γε- 

μάτος. 

querelarum: γενική πληθ. του ουσ. querela, querelae (θηλ. α΄ κλ.) = το παράπονο. 

sunt: γ΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα του ρήμ. sum, fui, –, esse = είμαι. 

Romam: αιτιατική ενικ. του ουσ. Roma, Romae (θηλ. α΄ κλ.) = η Ρώμη. [Δεν έχει 

πληθ. αριθμό.] 

desiderat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. desidero, desideravi, 

desideratum, desiderare (1) = επιθυμώ, ποθώ. 

et: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = και. 

fortunam: αιτιατική ενικ. του ουσ. fortuna, fortunae (θηλ. α΄ κλ.) = η τύχη. 

adversam: αιτιατική ενικ., θηλ. γένους, του επιθ. της β΄ κλ. adversus, -a, -um = 

αντίξοος, ενάντιος. 

deplorat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. deploro, deploravi, 

deploratum, deplorare (1) = θρηνώ. 

narrat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. narro, narravi, narratum, 

narrare (1) = διηγούμαι. 

de: πρόθεση (+ αφαιρετική) = για, σχετικά με. 

incolis: αφαιρετική πληθ. του ουσ. incola, incolae (αρσ. και θηλ. α΄ κλ.) = ο, η κά- 

τοικος. 

barbaris: αφαιρετική πληθ., αρσ. (ή και θηλ.) γένους, του επιθ. της β΄ κλ. barbarus, 

-a, -um = βάρβαρος. 

de: πρόθεση (+ αφαιρετική) = για, σχετικά με. 

terra: αφαιρετική ενικ. του ουσ. terra, terrae (θηλ. α΄ κλ.) = η γη, η χώρα. 

gelida: αφαιρετική ενικ., θηλ. γένους, του επιθ. της β΄ κλ. gelidus, -a, -um = παγω- 

μένος. 

pοetam: αιτιατική ενικ. του ουσ. poeta, poetae (αρσ. α΄ κλ.) = ο ποιητής. 

curae: ονομαστική πληθ. του ουσ. cura, curae (θηλ. α΄ κλ.) = η έγνοια. 

et: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = και. 

miseriae: ονομαστική πληθ. του ουσ. miseria, miseriae (θηλ. α΄ κλ.) = η δυστυχία. 

excruciant: γ΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. excrucio, excru- 

ciavi, excruciatum, excruciare (1) = βασανίζω. 

epistulis: αφαιρετική πληθ. του ουσ. epistula, epistulae (θηλ. α΄ κλ.) = η επιστολή. 

contra: πρόθεση (+ αιτιατική) = ενάντια σε. 

iniuriam: αιτιατική ενικ. του ουσ. iniuria, iniuriae (θηλ. α΄ κλ.) = η αδικία. 

repugnat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. repugno, repugnavi, 

repugnatum, repugnare (1) = μάχομαι. 

Musa: ονομαστική ενικ. του ουσ. Musa, Musae (θηλ. α΄ κλ.) = η Μούσα. 

est: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα του ρήμ. sum, fui, –, esse = είμαι. 

unica: ονομαστική ενικ., θηλ. γένους, του επιθ. της β΄ κλ. unicus, -a, -um = μοναδικός. 
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amica: ονομαστική ενικ. του ουσ. amica, amicae (θηλ. α΄ κλ.) = η φίλη. 

poetae: γενική ενικ. του ουσ. poeta, poetae (αρσ. α΄ κλ.) = ο ποιητής. 
 
 

4.1. Ουσιαστικά 
 

  

Αʹ ΚΛΙΣΗ Bʹ ΚΛΙΣΗ 

αρσενικά αρσενικά 

incola, -ae 

poeta, -ae 

  θηλυκά  

amica,- ae 

cura, -ae 

epistula, -ae 

fortuna, -ae 

iniuria, -ae 

miseria, -ae 

Musa, -ae 

querela, -ae 

Roma, -ae (s.t.) 

terra, -ae 

Ovidius, -ii, (-i) 

 
4.2. Παραθετικά επιθέτων 

 
Bʹ ΚΛΙΣΗ 

θετικός συγκριτικός υπερθετικός 

adversus, -a, -um adversior, -ior, -ius 

barbarior, -ior, -ius 

gelidior, -ior, -ius 

plenior, -ior, -ius 

― 

― 

adversissimus, -a, -um 

barbarissimus, -a, -um 

gelidissimus, -a, -um 

plenissimus, -a, -um 

― 

― 

barbarus, -a, -um 

gelidus, -a, -um 

plenus, -a, -um 

Ponticus, -a, -um 

unicus, -a, -um 

    Λεξιλογικοί πίνακες 
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4.3. Αρχικοί χρόνοι ρημάτων 
 

 
sum fui ― esse ανώμ. 

Αʹ ΣΥΖΥΓΙΑ 

deploro deploravi deploratum deplorare 
 

desidero desideravi desideratum desiderare 

excrucio excruciavi excruciatum excruciare 

ex(s)ulo ex(s)ulavi ex(s)ulatum ex(s)ulare 

narro narravi narratum narrare 

repugno repugnavi repugnatum repugnare 

scriptito scriptitavi scriptitatum scriptitare 

 
 

5.1. Ονόματα 
 

     Singularis    

Ovidius poeta terra gelida Pontica epistula   plena 

Ovidii / -i poetae terrae gelidae Ponticae epistulae plenae 

Ovidio poetae terrae gelidae Ponticae epistulae plenae 

Ovidium poetam terram gelidam Ponticam epistulam plenam 

Ovidi poeta terra gelida Pontica epistula plena 

Ovidio poeta terra gelida Pontica epistula plena 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Voc. 

Abl. 
  

     Pluralis     

Ovidii3 poetae terrae gelidae Ponticae epistulae plenae 

Ovidiorum poetarum terrarum gelidarum Ponticarum epistularum plenarum 

Ovidiis poetis terris gelidis Ponticis epistulis plenis 

Ovidios poetas terras gelidas Ponticas epistulas plenas 

Ovidii poetae terrae gelidae Ponticae epistulae plenae 

Ovidiis poetis terris gelidis Ponticis epistulis plenis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Voc. 

Abl. 

 
 
 
 
 
 

3. Τα κύρια ονόματα στον πληθυντικό χρησιμοποιούνται για πολλά πρόσωπα που έχουν το ίδιο όνομα ή για 

ομάδα προσώπων με κοινές ιδιότητες. 

    Κλιτικά υποδείγματα 
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 Singularis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Voc. 

Abl. 

Roma 

Romae 

Romae 

Romam 

Roma 

Roma 

querela 

querelae 

querelae 

querelam 

querela 

querela 

fortuna adversa 

fortunae adversae 

fortunae adversae 

fortunam adversam 

fortuna adversa 

fortuna adversa 

incola barbarus 

incolae barbari 

incolae barbaro 

incolam barbarum 

incola barbare 

incola barbaro 
  

 Pluralis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Voc. 

Abl. 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

querelae 

querelarum 

querelis 

querelas 

querelae 

querelis 

fortunae adversae 

fortunarum adversarum 

fortunis adversis 

fortunas adversas 

fortunae adversae 

fortunis adversis 

incolae barbari 

incolarum barbarorum 

incolis barbaris 

incolas barbaros 

incolae barbari 

incolis barbaris 
  

 Singularis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Voc. 

Abl. 

cura 

curae 

curae 

curam 

cura 

cura 

miseria 

miseriae 

miseriae 

miseriam 

miseria 

miseria 

Musa 

Musae 

Musae 

Musam 

Musa 

Musa 

unica amica 

unicae amicae 

unicae amicae 

unicam amicam 

unica amica 

unica amica 

iniuria 

iniuriae 

iniuriae 

iniuriam 

iniuria 

iniuria 
  

 Pluralis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Voc. 

Abl. 

curae 

curarum 

curis 

curas 

curae 

curis 

miseriae 

miseriarum 

miseriis 

miserias 

miseriae 

miseriis 

Musae 

Musarum 

Musis 

Musas 

Musae 

Musis 

unicae amicae 

unicarum amicarum 

unicis amicis 

unicas amicas 

unicae amicae 

unicis amicis 

iniuriae 

iniuriarum 

iniuriis 

iniurias 

iniuriae 

iniuriis 

 

5.2. Ρηματικοί τύποι 

exulo 

exulas 

exulat 

exulatis 

exulant 

scriptito 

scriptitas 

scriptitat 

scriptitatis 

scriptitant 

sum 

es 

est 

estis 

sunt 

desidero 

desideras 

desiderat 

desideratis 

desiderant 
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deploro 

deploras 

deplorat 

deploramus 

deploratis 

deplorant 

narro 

narras 

narrat 

narramus 

narratis 

narrant 

excrucio 

excrucias 

excruciat 

excruciamus 

excruciatis 

excruciant 

repugno 

repugnas 

repugnat 

repugnamus 

repugnatis 

repugnant 

 
 

 

 
 

 

1. Ovidius poeta in terra Pontica exulat: κύρια πρότ. κρίσεως. 

exulat: ρήμ. ⚫ Ovidius: υποκ. του exulat ⚫ poeta: παράθεση στο Ovidius ⚫ in terra: 

εμπρόθ. προσδ. της στάσης σε τόπο στο exulat ⚫ Pontica: επιθετικός προσδ. στο 

terra. 

2. Epistulas Romam scriptitat: κύρια πρότ. κρίσεως. 

scriptitat: ρήμ. ⚫ ενν. Ovidius: υποκ. του scriptitat ⚫ epistulas: αντικ. του scriptitat 

⚫ Romam: αιτιατική της κίνησης σε τόπο στο scriptitat. 

3. Epistulae plenae querelarum sunt: κύρια πρότ. κρίσεως. 

sunt: ρήμ. ⚫ epistulae: υποκ. του sunt ⚫ plenae: κατηγορούμενο στο υποκ. epistu- 

lae του sunt ⚫ querelarum: γενική αντικειμενική (ως συμπλήρωμα) στο plenae. 

    Χρονικές αντικαταστάσεις 

exulat scriptitat sunt desiderat deplorat 

exulabat scriptitabat erant desiderabat deplorabat 

exulabit scriptitabit erunt desiderabit deplorabit 

exulavit scriptitavit fuerunt / fuere desideravit deploravit 

exulaverat   scriptitaverat fuerant desideraverat 

exulaverit scriptitaverit fuerint desideraverit deploraverit 

 

 

 

narrabat 

narrabit 

narravit 

narraverit 

excruciant 

 

repugnat 

repugnabit 

  

 

excruciaverint 

 

repugnaverit 

est narrat 

erat narrabat 

 

fuit narravit 

fuerat narraverat 

fuerit narraverit 

 

 

    Συντακτική ανάλυση 

Η κίνηση σε τόπο εκφράζεται με απρόθετη αιτιατική, όταν πρόκειται για όνομα 

πόλης ή μικρού νησιού, π.χ. Romam venio, Ithacam venio, αλλά in Italiam venio. 
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4. Romam desiderat: κύρια πρότ. κρίσεως. 

desiderat: ρήμ. ⚫ ενν. Ovidius: υποκ. του desiderat ⚫ Romam: αντικ. του desiderat. 

5. et fortunam adversam deplorat: κύρια πρότ. κρίσεως. 

deplorat: ρήμ. ⚫ ενν. Ovidius: υποκ. του deplorat ⚫ fortunam: αντικ. του deplorat 

⚫ adversam: επιθετικός προσδ. στο fortunam. 

6. Narrat de incolis barbaris et de terra gelida: κύρια πρότ. κρίσεως. 

narrat: ρήμ. ⚫ ενν. Ovidius: υποκ. του narrat ⚫ de incolis / de terra: εμπρόθ. 

προσδ. της αναφοράς στο narrat ⚫ barbaris: επιθετικός προσδ. στο incolis ⚫ gelida: 

επιθετικός προσδ. στο terra. 

7. Poetam curae et miseriae excruciant: κύρια πρότ. κρίσεως. 

excruciant: ρήμ. ⚫ curae / miseriae: υποκ. του excruciant ⚫ poetam: αντικ. του 

excruciant. 

8. Epistulis contra iniuriam repugnat: κύρια πρότ. κρίσεως. 

repugnat: ρήμ. ⚫ ενν. Ovidius: υποκ. του repugnat ⚫ contra iniuriam: εμπρόθ. 

προσδ. της εναντίωσης στο repugnat ⚫ epistulis: αφαιρετική του οργάνου στο 

repugnat. 

9. Musa est unica amica poetae: κύρια πρότ. κρίσεως. 

est: ρήμ. ⚫ Musa: υποκ. του est ⚫ amica: κατηγορούμενο στο υποκ. Musa του est 

⚫ unica: επιθετικός προσδ. στο amica ⚫ poetae: γενική κτητική στο amica. 

Όπως και στα αρχαία ελληνικά, τα επίθετα που δηλώνουν πληρότητα (πλησμο- 

νή), ισότητα, ταυτότητα, ομοιότητα κτλ. και τα αντίθετά τους συντάσσονται με 

γενική αντικειμενική ως συμπλήρωμα της έννοιάς τους. 

Εναντίωση 

Η εναντίωση εκφράζεται με τις προθέσεις contra + αιτιατική, adversus (ή 

adversum) + αιτιατική, cum + αφαιρετική. Άρα, ο εμπρόθ. cum Romanis θα 

μπορούσε να αντικατασταθεί από τους εξής ισοδύναμους εμπρόθ. προσδ.: 

adversus (-m) Romanos, contra Romanos. 

Όπως και στα αρχαία ελληνικά, το επίθ. amicus, -a, -um (= φιλικός) συντάσσεται 

με δοτική αντικειμενική, αλλά, όταν είναι ουσιαστικοποιημένο, π.χ. amicus, -i (= ο 

φίλος) ή amica, -ae (= η φίλη), συντάσσεται με γενική κτητική. Μπορούμε να 

καταλάβουμε πως το επίθ. unica είναι επιθετικός προσδιορισμός (και όχι κατη- 

γορηματικός) από τη μετάφραση: «Η Μούσα είναι η μοναδική φίλη...» (Δηλαδή, 

αν και στα λατινικά δεν υπάρχουν άρθρα, μπορούμε να παρατηρήσουμε πως 

στη μετάφραση το επίθετο «μοναδική» (= unica) μπαίνει ανάμεσα σε άρθρο και 

ουσιαστικό). 
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1. Τροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική 

1.1. Romam desiderat et fortunam adversam deplorat. 

→ Roma desideratur et fortuna adversa deploratur (ab Ovidio poeta). 

[Το ποιητικό αίτιο εκφράζεται με ab + αφαιρετική (ab Ovidio poeta), γιατί είναι 

έμψυχο. (Βλ. και σελ. 26)] 

1.2. Poetam curae et miseriae excruciant. 

→ Poēta curis et miseriis excruciatur. 

[Το ποιητικό αίτιο εκφράζεται με απρόθετη αφαιρετική (curis et miseriis), γιατί 

είναι άψυχο. (Βλ. και σελ. 26)] 

2. . Τροπή ευθέος λόγου σε πλάγιο – Απαρεμφατικές συντάξεις 

2.1. Ovidius poeta in terra Pontica exulat. 

→ Scriptor scribit Ovidium poetam in terra Pontica exulare. 

[Το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου τίθεται σε αιτιατική (Ovidium), γιατί 

υπάρχει ετεροπροσωπία.] 

Ovidius poeta scribit se in terrā Ponticā exulare. 

[Ως υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου exulare τίθεται η αιτιατική πτώση της 

προσωπικής αντωνυμίας (se), γιατί υπάρχει ταυτοπροσωπία. (Βλ. και σελ. 52)] 

2.2. Epistulas (Ovidius) Romam scriptitat. 

→ Scriptor scribit epistulas Ovidium Romam scriptitare. 

Ovidius scribit epistulas se Romam scriptitare. 

 

2.3. Epistulae plenae querelarum sunt. 

→ Ovidius scribit epistulas plenas querelarum esse. 

2.4. Rοmam (Ovidius) desiderat et fortunam adversam deplorat. 

→ Scriptor scribit Romam Ovidium desiderare et fortunam adversam deplorare. 

Ovidius scribit Romam se desiderare et fortunam adversam deplorare. 

2.5. Narrat (Ovidius) de incolis barbaris et de terra gelida. 

→ Scriptor scribit narrare Ovidium de incolis barbaris et de terra gelida. 

Ovidius scribit se narrare de incolis barbaris et de terra gelida. 

    Συντακτικές ασκήσεις 

Ως υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου exulare τίθεται η αιτιατική πτώση της 

προσωπικής αντωνυμίας (se), γιατί υπάρχει ταυτοπροσωπία (λατινισμός). (Βλ. 

και σελ. 191, Παρατήρηση πρότ. 9.) 

Το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου τίθεται σε αιτιατική (Ovidium), γιατί 

υπάρχει ετεροπροσωπία. Αν και στην κύρια πρόταση παραλείπεται και εννοείται, 

στο ειδικό απαρέμφατο το δηλώνουμε, γιατί το υποκείμενο του ειδικού απαρεμ- 

φάτου κανονικά δεν παραλείπεται. (Βλ. και σελ. 52) 
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2.6. Poetam curae et miseriae excruciant. 

→ Scriptor scribit poetam curas et miserias excruciare. 

2.7. Epistulis contra iniuriam (Ovidius) repugnat. 

→ Scriptor scribit epistulis contra iniuriam Ovidium repugnare. 

Ovidius scribit se epistulis contra iniuriam repugnare. 

2.8. Musa est unica amica poetae. 

→ Ovidius scribit Musam esse unicam amicam suam. 

3. Άλλες συντακτικές ασκήσεις 

3.1. Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas (Ovidius) Romam scripti- 

tat: Να μετατρέψετε την πρώτη κύρια πρόταση σε χρονική πρόταση που δηλώ- 

νει πράξη ταυτόχρονη (dum). 

→ Dum Ovidius poeta in terra Pontica exulat, epistulas Romam scriptitat. 

3.2. Epistulae plenae querelarum sunt: Να γίνει η σύνταξη απαρεμφατική σε 

εξάρτηση από το ρήμα dicor. Να δικαιολογηθεί η πτώση του υποκειμένου του 

απαρεμφάτου. 

→ Epistulae plenae querelarum esse dicuntur. 

3.3. Epistulis contra iniuriam repugnat: Να αντικατασταθεί ο εμπρόθετος προσ- 

διορισμός contra iniuriam από δύο ισοδύναμους εμπρόθετους προσδιορισμούς. 

→ Epistulis adversus (-m) iniuriam repugnat. 

Epistulis cum iniuria repugnat. 

3.4. Epistulas Romam scriptitat: Να αντικατασταθεί το ουσιαστικό Romam με τον 

κατάλληλο τύπο των παρακάτω λέξεων, ώστε να δηλώνεται η ίδια επιρρημα- 

τική σχέση: Hispania, Athenae, castra, domus. 

→ In Hispaniam / Athenas / in castra / domum. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ: Επειδή το ειδικό απαρέμφατο esse εξαρτάται εδώ από το προ- 

σωπικό παθητικό λεκτικό ρήμα dicuntur, το υποκείμενό του είναι ίδιο με του 

ρήματος (ταυτοπροσωπία) και γι’ αυτό βρίσκεται σε ονομαστική πτώση. 

Αν το ζητούμενο ήταν να κάνουμε όλους τους ισοδύναμους τρόπους έκφρασης, 

θα προσθέταμε και τον εξής τρόπο: 

Epistulis iniuriae repugnat. 

[To iniuriae είναι αντικείμενο σε δοτική. (Βλ. σελ. 14, Παρατήρηση πρότ. 8, και 

Βιβλίο καθηγητή, σελ. 15.)] 



 

 
 
 
 

 

Aenēas filius Anchīsae est. Patria Aenēae Troia est. Graeci Troiam oppugnant 

et dolo expugnant. Aenēas cum Anchīsā, cum nato et cum sociis ad Italiam 

navigat. Sed venti pontum turbant et Aenēan in Africam portant. Ibi Didō 

regīna novam patriam fundat. Aenēas regīnae insidias Graecōrum renarrat. 

Regīna Aenēan amat et Aenēas regīnam. Denique Aenēas in ltaliam navigat 

et regīna exspīrat. 

 

 

  
 

Aeneas filius Anchisae est. 
Patria Aeneae Troia est. 
Graeci Troiam oppugnant 
et dolo expugnant. 
Aeneas cum Anchisa, 
cum nato et cum sociis 

 
ad Italiam navigat. 
Sed venti pontum turbant 

 
et Aenean in Africam portant. 

 
Ibi Dido regina 
novam patriam fundat. 
Aeneas reginae insidias Graecorum re- 

narrat. 
 

Regina Aenean amat 
et Aeneas reginam. 

Ο Αινείας είναι γιος του Αγχίση. 

Η Τροία είναι πατρίδα του Αινεία. 

Οι Έλληνες πολιορκούν την Τροία 

και την κυριεύουν με δόλο. 

Ο Αινείας με τον Αγχίση, 

με τον γιο του και με τους συντρόφους 

του 

πλέει προς την Ιταλία. 

Αλλά οι άνεμοι (ανα)ταράζουν τη θά- 

λασσα 

και παρασύρουν τον Αινεία στην Αφρι- 

κή. 

Εκεί η βασίλισσα Διδώ 

θεμελιώνει μια νέα πατρίδα. 

Ο Αινείας αφηγείται από την αρχή στη 

βασίλισσα το τέχνασμα των Ελλή- 

νων. 

Η βασίλισσα αγαπά τον Αινεία 

και ο Αινείας τη βασίλισσα. 

 
 
 
 

 

ΜΑΘΗΜΑ 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

    Κείμενο 

 2α   Κείμενο – Μετάφραση σε παράθεση 
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Denique Aeneas in ltaliam navigat 
et regina exspirat. 

Τελικά ο Αινείας πλέει στην Ιταλία 

και η βασίλισσα ξεψυχάει. 

 

 
 

  
 

Aeneas est filius Anchisae. 
Troia est patria Aeneae. 
Graeci oppugnant Troiam 
et expugnant dolo. 
Aeneas cum Anchisa, 
cum nato et cum sociis 

 
navigat ad Italiam. 
Sed venti turbant pontum 

 
et portant Aenean in Africam. 

 
Ibi regina Dido 
fundat novam patriam. 
Aeneas renarrat reginae insidias Grae- 

corum. 

 
Regina amat Aenean 
et Aeneas reginam. 
Denique Aeneas navigat in ltaliam 
et regina exspirat. 

Ο Αινείας είναι γιος του Αγχίση. 

Η Τροία είναι πατρίδα του Αινεία. 

Οι Έλληνες πολιορκούν την Τροία 

και την κυριεύουν με δόλο. 

Ο Αινείας με τον Αγχίση, 

με τον γιο του και με τους συντρόφους 

του 

πλέει προς την Ιταλία. 

Αλλά οι άνεμοι (ανα)ταράζουν τη θά- 

λασσα 

και παρασύρουν τον Αινεία στην Αφρι- 

κή. 

Εκεί η βασίλισσα Διδώ 

θεμελιώνει μια νέα πατρίδα. 

Ο Αινείας αφηγείται από την αρχή στη 

βασίλισσα το τέχνασμα των Ελλή- 

νων. 

Η βασίλισσα αγαπά τον Αινεία 

και ο Αινείας τη βασίλισσα. 

Τελικά ο Αινείας πλέει στην Ιταλία 

και η βασίλισσα ξεψυχάει. 

 

 
Aeneas: ονομαστική ενικ. του ουσ. Aeneas, Aeneae (αρσ. α΄ κλ.) = ο Αινείας. [Αιτια- 

τική ενικ.: Αeneam & Αenean.] 

filius: ονομαστική ενικ. του ουσ. filius, filii / fili (αρσ. β΄ κλ.) = ο γιος. [Γενική ενικ.: 

filii & fili. Κλητική ενικ.: fili.] 

Anchisae: γενική ενικ. του ουσ. Anchises, Anchisae (αρσ. α΄ κλ.) = ο Αγχίσης. [Αι- 

τιατική ενικ.: Anchisam & Anchisen. Kλητική ενικ.: Anchisa & Anchise.] 

est: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα του ρήμ. sum, fui, –, esse = είμαι. 

patria: ονομαστική ενικ. του ουσ. patria, patriae (θηλ. α΄ κλ.) = η πατρίδα. 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 2β   Κείμενο – Μετάφραση σε αντιστοίχιση 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

    Λεξιλόγιο 
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Aeneae: γενική ενικ. του ουσ. Aeneas, Aeneae (αρσ. α΄ κλ.) = ο Αινείας. [Αιτιατική 

ενικ.: Αeneam & Αenean.] 

Troia: ονομαστική ενικ. του ουσ. Troia, Troiae (θηλ. α΄ κλ.) = η Τροία. [Δεν έχει 

πληθ. αριθμό.] 

est: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα του ρήμ. sum, fui, –, esse = είμαι. 

Graeci: ονομαστική πληθ. του ουσ. Graecus, Graeci (αρσ. β΄ κλ.) = ο Έλληνας. 

[Προέρχεται από το επίθ. Graecus, -a, -um.] 

Troiam: αιτιατική ενικ. του ουσ. Troia, Troiae (θηλ. α΄ κλ.) = η Τροία. [Δεν έχει 

πληθ. αριθμό.] 

oppugnant: γ΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. oppugno, oppug- 

navi, oppugnatum, oppugnare (1) = πολιορκώ. 

et: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = και. 

dolo: αφαιρετική ενικ. του ουσ. dolus, doli (αρσ. β΄ κλ.) = ο δόλος. 

expugnant: γ΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. expugno, expug- 

navi, expugnatum, expugnare (1) = κυριεύω. 

Aeneas: ονομαστική ενικ. του ουσ. Aeneas, Aeneae (αρσ. α΄ κλ.) = ο Αινείας. [Αιτι- 

ατική ενικ.: Αeneam & Αenean.] 

cum: πρόθεση (+ αφαιρετική) = με, μαζί με. 

Anchisa: αφαιρετική ενικ. του ουσ. Anchises, Anchisae (αρσ. α΄ κλ.) = ο Αγχίσης. 

[Αιτιατική ενικ.: Anchisam & Anchisen. Kλητική ενικ.: Anchisa & Anchise.] 

nato: αφαιρετική ενικ. του ουσ. natus, nati (αρσ. β΄ κλ.) = ο γιος. 

sociis: αφαιρετική πληθ. του ουσ. SOCiuS, SOCii (αρσ. β΄ κλ.) = ο σύντροφος. 

ad: πρόθεση (+ αιτιατική) = προς. 

Italiam: αιτιατική ενικ. του ουσ. Italia, Italiae (θηλ. α΄ κλ.) = η Ιταλία. [Δεν έχει 

πληθ. αριθμό.] 

navigat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. navigO, navigavi, na- 

vigatum, navigare (1) = πλέω. 

sed: αντιθετικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = αλλά. 

venti: ονομαστική πληθ. του ουσ. ventuS, venti (αρσ. β΄ κλ.) = ο άνεμος. 

pontum: αιτιατική ενικ. του ουσ. pontuS, ponti (αρσ. β΄ κλ.) = η θάλασσα. 

turbant: γ΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. turbO, turbavi, turba- 

tum, turbare (1) = ταράζω. 

et: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = και. 

Aenean: αιτιατική ενικ. του ουσ. AeneaS, Aeneae (αρσ. α΄ κλ.) = ο Αινείας. [Αιτια- 

τική ενικ.: Αeneam & Αenean.] 

in: πρόθεση (+ αιτιατική) = σε, προς. 

Africam: αιτιατική ενικ. του ουσ. AfriCa, AfriCae (θηλ. α΄ κλ.) = η Αφρική. [Δεν έχει 

πληθ. αριθμό.] 

portant: γ΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. portO, portavi, por- 

tatum, portare (1) = φέρνω. 
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ibi: τοπικό επίρρ. = εκεί. 

Dido: ονομαστική ενικ. του ουσ. Dido, Didonis / Didus (θηλ. γ΄ κλ.) = η Διδώ. [Γε- 

νική ενικ.: Didonis & Didus. Δοτική ενικ.: Didoni & Dido. Αιτιατική ενικ.: Didonem 

& Dido.] 

regina: ονομαστική ενικ. του ουσ. regina, reginae (θηλ. α΄ κλ.) = η βασίλισσα. 

novam: αιτιατική ενικ., θηλ. γένους, του επιθ. β΄ κλ. nOvuS, -a, -um = νέος. 

patriam: αιτιατική ενικ. του ουσ. patria, patriae (θηλ. α΄ κλ.) = η πατρίδα. 

fundat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. fundO, fundavi, funda- 

tum, fundare (1) = ιδρύω. 

Aeneas: ονομαστική ενικ. του ουσ. AeneaS, Aeneae (αρσ. α΄ κλ.) = ο Αινείας. [Αιτι- 

ατική ενικ.: Αeneam & Αenean.] 

reginae: δοτική ενικ. του ουσ. regina, reginae (θηλ. α΄ κλ.) = η βασίλισσα. 

insidias: αιτιατική πληθ. του ουσ. inSidiae, inSidiarum (θηλ. α΄ κλ.) = τέχνασμα. 

[Δεν έχει ενικό αριθμό.] 

Graecorum: γενική πληθ. του ουσ. GraeCuS, GraeCi (αρσ. β΄ κλ.) = ο Έλληνας. 

renarrat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. renarro, renarravi, 

renarratum, renarrare (1) = διηγούμαι από την αρχή. 

regina: ονομαστική ενικ. του ουσ. regina, reginae (θηλ. α΄ κλ.) = η βασίλισσα. 

Aenean: αιτιατική ενικ. του ουσ. AeneaS, Aeneae (αρσ. α΄ κλ.) = ο Αινείας. [Αιτια- 

τική ενικ.: Αeneam & Αenean.] 

amat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. amO, amavi, amatum, 

amare (1) = αγαπώ. 

et: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = και. 

Aeneas: ονομαστική ενικ. του ουσ. AeneaS, Aeneae (αρσ. α΄ κλ.) = ο Αινείας. [Αιτι- 

ατική ενικ.: Αeneam & Αenean.] 

reginam: αιτιατική ενικ. του ουσ. regina, reginae (θηλ. α΄ κλ.) = η βασίλισσα. 

denique: χρονικό επίρρ. = τελικά. 

Aeneas: ονομαστική ενικ. του ουσ. AeneaS, Aeneae (αρσ. α΄ κλ.) = ο Αινείας. [Αιτια- 

τική ενικ.: Αeneam & Αenean.] 

in: πρόθεση (+ αιτιατική) = προς. 

Italiam: αιτιατική ενικ. του ουσ. Italia, Italiae (θηλ. α΄ κλ.) = η Ιταλία. [Δεν έχει 

πληθ. αριθμό.] 

navigat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. navigO, navigavi, na- 

vigatum, navigare (1) = πλέω. 

et: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = και. 

regina: ονομαστική ενικ. του ουσ. regina, reginae (θηλ. α΄ κλ.) = η βασίλισσα. 

exspirat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. exSpiro, exSpiravi, 

exSpiratum, exSpirare (1) = πεθαίνω, ξεψυχώ. 
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4.1. Ουσιαστικά 

 
   

Αʹ ΚΛΙΣΗ Bʹ ΚΛΙΣΗ Γʹ ΚΛΙΣΗ 

αρσενικά αρσενικά θηλυκά 

Aeneas, -ae (s.t.) dolus, -i Dido, Didonis (s.t.) 

Anchises, -ae (s.t.) 

  θηλυκά  

fllius, -ii, (-i) 

Graecus, -i 

 

Africa, -ae (s.t.) natus, -i  

insidiae, -arum (p.t.) pontus, -i  

Italia, -ae (s.t.) socius, -ii  

patria, -ae ventus, -i  

regina, -ae   

Troia, -ae (s.t.)   

 

4.2. Παραθετικά επιθέτων 
 

Bʹ ΚΛΙΣΗ 

θετικός συγκριτικός υπερθετικός 

novus, -a, -um recentior, -ior, -ius novissimus, -a, -um 

 

 
4.3. Αρχικοί χρόνοι ρημάτων 

 

 
sum fui ― esse ανώμ. 

Αʹ ΣΥΖΥΓΙΑ 

amo amavi amatum amare  

expugno expugnavi expugnatum expugnare 

exspiro exspiravi exspiratum exspirare 

fundo fundavi fundatum fundare 

navigo navigavi navigatum navigare 

oppugno oppugnavi oppugnatum oppugnare 

porto portavi portatum portare 

renarro renarravi renarratum renarrare 

turbo turbavi turbatum turbare 

    Λεξιλογικοί πίνακες 
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5.1. Ονόματα 

 

   Singularis  

Aeneas filius Anchises 

Aeneae filii / -i Anchisae 

Aeneae filio Anchisae 

Aeneam / -an filium Anchisam / -en 

Aenea fili Anchisa / -e 

Aenea filio Anchisa / -e 

 

patria 

patriae 

patriae 

patriam 

patria 

patria 

 

Troia 

Troiae 

Troiae 

Troiam 

Troia 

Troia 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Voc. 

Abl. 
  

   Pluralis    

Nom. ― filii ― patriae ― 

Gen. ― filiorum ― patriarum ― 

Dat. ― filiis ― patriis ― 

Acc. ― filios ― patrias ― 

Voc. ― filii ― patriae ― 

Abl. ― filiis ― patriis ― 
  

   Singularis    

Nom. Graecus dolus natus socius Italia 

Gen. Graeci doli nati socii Italiae 

Dat. Graeco dolo nato socio Italiae 

Acc. Graecum dolum natum socium Italiam 

Voc. Graece dole nate socie Italia 

Abl. Graeco dolo nato socio Italia 
  

   Pluralis    

Nom. Graeci doli nati socii ― 

Gen. Graecorum dolorum natorum sociorum ― 

Dat. Graecis dolis natis sociis ― 

Acc. Graecos dolos natos socios ― 

Voc. Graeci doli nati socii ― 

Abl. Graecis dolis natis sociis ― 

    Κλιτικά υποδείγματα 
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 Singularis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Voc. 

Abl. 

ventus 

venti 

vento 

ventum 

vente 

vento 

pontus 

ponti 

ponto 

pontum 

ponte 

ponto 

Africa 

Africae 

Africae 

Africam 

Africa 

Africa 

Dido    Didonis 

/ Didus Didoni / 

Dido Didonem / 

Dido Dido 

Didone 

regina 

reginae 

reginae 

reginam 

regina 

regina 
  

 Pluralis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Voc. 

Abl. 

venti 

ventorum 

ventis 

ventos 

venti 

ventis 

ponti 

pontorum 

pontis 

pontos 

ponti 

pontis 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

reginae 

reginarum 

reginis 

reginas 

reginae 

reginis 
  

 Singularis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Voc. 

Abl. 

novus 

novi 

novo 

novum 

nove 

novo 

nova 

novae 

novae 

novam 

nova 

nova 

novum 

novi 

novo 

novum 

novum 

novo 

― 

― 

― 

― 

― 

― 
  

 Pluralis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Voc. 

Abl. 

novi 

novorum 

novis 

novos 

novi 

novis 

novae 

novarum 

novis 

novas 

novae 

novis 

nova 

novorum 

novis 

nova 

nova 

novis 

insidiae 

insidiarum 

insidiis 

insidias 

insidiae 

insidiis 

 

5.2. Ρηματικοί τύποι 

sum 

es 

est 

estis 

sunt 

oppugno expugno navigo turbo 

oppugnas expugnas navigas turbas 

oppugnat expugnat navigat turbat 

oppugnamus navigamus 

oppugnatis expugnatis navigatis turbatis 

oppugnant expugnant navigant turbant 
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fundat 

fundabat 

fundabit 

fundavit 

fundaverat 

fundaverit 

renarrat 

renarrabat 

renarrabit 

renarravit 

renarraverat 

renarraverit 

amat 

amabat 

amabit 

amavit 

amaverat 

amaverit 

exspirat 

exspirabat 

exspirabit 

exspiravit 

exspiraverat 

exspiraverit 

 

 

 

1. Aeneas fllius Anchisae est: κύρια πρότ. κρίσεως. 

est: ρήμ. ⚫ Aeneas: υποκ. του est ⚫ filius: κατηγορούμενο στο υποκ. Aeneas του est 

⚫ Anchisae: γενική κτητική στο fllius. 

2. Patria Aeneae Troia est: κύρια πρότ. κρίσεως. 

est: ρήμ. ⚫ Troia: υποκ. του est ⚫ patria: κατηγορούμενο στο υποκ. Troia του est 

⚫ Aeneae: γενική κτητική στο patria. 

3. Graeci Troiam oppugnant: κύρια πρότ. κρίσεως. 

oppugnant: ρήμ. ⚫ Graeci: υποκ. του oppugnant ⚫ Troiam: αντικ. του oppugnant. 

4. et dolo expugnant: κύρια πρότ. κρίσεως. 

expugnant: ρήμ. ⚫ ενν. Graeci: υποκ. του expugnant ⚫ ενν. Troiam: αντικ. του ex- 

pugnant ⚫ dolo: αφαιρετική του τρόπου στο expugnant. 

porto 

portas 

portat 

portatis 

portant 

fundo 

fundas 

fundat 

fundatis 

fundant 

renarro amo 

renarras amas 

renarrat amat 

renarramus 

renarratis amatis 

renarrant amant 

exspiro 

exspiras 

exspirat 

exspiratis 

exspirant 

 

 

    Συντακτική ανάλυση 

est 

erat 

 

 

fuerat 

 

oppugnant 

oppugnabant 

oppugnabunt 

oppugnavere 

oppugnaverant 

oppugnaverint 

expugnant 

expugnabant 

expugnabunt 

expugnavere 

expugnaverant 

expugnaverint 

navigat 

navigabit 

navigavit 

 

navigaverit 

turbant 

turbabant 

turbabunt 

turbaverunt / 

turbavere 

turbaverant 

turbaverint 

    

 

 

 

Χρονικές αντικαταστάσεις 
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5. Aeneas cum Anchisa, cum nato et cum sociis ad Italiam navigat: κύρια 

πρότ. κρίσεως. 

navigat: ρήμ. ⚫ Aeneas: υποκ. του navigat ⚫ cum Anchisa / cum nato / cum 

sociis: εμπρόθ. προσδ. της συνοδείας στο navigat ⚫ ad Italiam: εμπρόθ. προσδ. της 

κατεύθυνσης σε τόπο στο navigat. 

6. Sed venti pontum turbant: κύρια πρότ. κρίσεως. 

turbant: ρήμ. ⚫ venti: υποκ. του turbant ⚫ pontum: αντικ. του turbant. 

7. et Aenean in Africam portant: κύρια πρότ. κρίσεως. 

portant: ρήμ. ⚫ ενν. venti: υποκ. του portant ⚫ Aenean: αντικ. του portant ⚫ in 

Africam: εμπρόθ. προσδ. της κίνησης σε τόπο στο portant. 

8. Ibi Dido regina novam patriam fundat: κύρια πρότ. κρίσεως. 

fundat: ρήμ. ⚫ Dido: υποκ. του fundat ⚫ regina: παράθεση στο Dido ⚫ patriam: 

αντικ. του fundat ⚫ novam: επιθετικός προσδ. στο patriam ⚫ ibi: επιρρ. προσδ. της 

στάσης σε τόπο στο fundat. 

9. Aeneas reginae insidias Graecorum renarrat: κύρια πρότ. κρίσεως. 

renarrat: ρήμ. ⚫ Aeneas: υποκ. του renarrat ⚫ insidias: άμεσο αντικ. του renarrat 

⚫ reginae: έμμεσο αντικ. του renarrat ⚫ Graecorum: γενική υποκειμενική στο 

insidias. 

10. Regina Aenean amat: κύρια πρότ. κρίσεως. 

amat: ρήμ. ⚫ regina: υποκ. του amat ⚫ Aenean: αντικ. του amat. 

11. et Aeneas reginam: κύρια πρότ. κρίσεως. 

ενν. amat: ρήμ. ⚫ Aeneas: υποκ. του amat ⚫ reginam: αντικ. του amat. 

12. Denique Aeneas in Italiam navigat: κύρια πρότ. κρίσεως. 

navigat: ρήμ. ⚫ Aeneas: υποκ. του navigat ⚫ in Italiam: εμπρόθ. προσδ. της κίνη- 

σης σε τόπο στο navigat ⚫ denique: επιρρ. προσδ. του χρόνου στο navigat. 

13. et regina exspirat: κύρια πρότ. κρίσεως. 

exspirat: ρήμ. ⚫ regina: υποκ. του exspirat. 

Κίνηση σε τόπο 

Η κίνηση σε τόπο εκφράζεται με εμπρόθ. αιτιατική, όταν δεν πρόκειται για 

όνομα πόλης ή μικρού νησιού. Ειδικότερα: 

α. ad + αιτιατική, όταν δηλώνεται απλή κατεύθυνση προς κάποιον τόπο: π.χ. ad 

Italiam navigat (κατευθύνεται προς την Ιταλία, αλλά δε φτάνει σε αυτήν) 

β. in + αιτιατική, όταν δηλώνεται κατεύθυνση και άφιξη σε κάποιον τόπο: π.χ. in 

Africam portant (κατευθύνεται προς την Αφρική και φτάνει σε αυτήν). 
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1. Τροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική 

1.1. Graeci Troiam oppugnant et dolo expugnant. 

→ Troia a Graecis oppugnatur et dolo expugnatur. 

1.2. Sed venti pontum turbant et Aenean in Africam portant. 

→ Sed pontus ventis turbatur et Aeneas in Africam portatur. 

1.3. Ibi Dido regina novam patriam fundat. 

→ Ibi nova patria a Didone regina fundatur. 

1.4. Aeneas reginae insidias Graecorum renarrat. 

→ Insidiae Graecorum ab Aenea reginae renarrantur. 

1.5. Regina Aenean amat et Aeneas reginam. 

→ Aeneas a regina amatur et regina ab Aenea. 

2. Τροπή ευθέος λόγου σε πλάγιο – Απαρεμφατικές συντάξεις 

2.1. Ε.Λ. Graeci Troiam oppugnant et dolo expugnant. 

Π.Λ. Virgilius scribit Graecos Troiam oppugnare et dolo expugnare. 

2.2. Ε.Λ. Aeneas cum Anchisa, cum nato et cum sociis ad Italiam navigat. 

Π.Λ. Virgilius scribit Aeneam / -an cum Anchisa, cum nato et cum sociis ad Ital- 

iam navigare. 

2.3. Ε.Λ. Sed venti pontum turbant et Aenean in Africam portant. 

Π.Λ. Virgilius scribit ventos pontum turbare et Aeneam / -an in Africam portare. 

2.4. Ε.Λ. Ibi Dido regina novam patriam fundat. 

Π.Λ. Virgilius scribit ibi Didonem reginam novam patriam fundare. 

2.5. Ε.Λ. Aeneas reginae insidias Graecorum renarrat. 

Π.Λ. Virgilius scribit Aeneam / -an reginae insidias Graecorum renarrare. 

2.6. Ε.Λ. Regina Aenean amat et Aeneas reginam. 

Π.Λ. Virgilius scribit reginam Aeneam / -an amare et Aeneam / -an reginam. 

2.7. Ε.Λ. Denique Aeneas in ltaliam navigat et regina exspirat. 

Π.Λ. Virgilius scribit denique Aeneam / -an in ltaliam navigare et reginam exspi- 

rare. 

3. Άλλες συντακτικές ασκήσεις 

3.1. Graeci Troiam oppugnant et dolo expugnant: Να γίνει η σύνταξη απαρεμ- 

φατική σε εξάρτηση από το ρήμα dicor. 

→ Graeci Troiam oppugnare et dolo expugnare dicuntur. 

    Συντακτικές ασκήσεις 

Το ποιητικό αίτιο εκφράζεται με απρόθετη αφαιρετική, όταν είναι άψυχο (π.χ. 

ventis), και με a / ab + αφαιρετική, όταν είναι έμψυχο (π.χ. a Graecis). 
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3.2. Aeneas cum Anchisa, cum nato et cum sociis ad Italiam navigat: Να γίνει 

η σύνταξη απαρεμφατική σε εξάρτηση από το ρήμα debeo. 

→ Aeneas cum Anchisa, cum nato et cum sociis ad Italiam navigare debet. 

3.3. Venti Aenean in Africam portant: Να αντικατασταθεί ο εμπρόθετος προσδι- 

ορισμός ad Africam από τους κατάλληλους τύπους των λέξεων Roma, Italia, 

Neapolis. 

→ Romam, ad Italiam, Neapolim. 

3.4. Regina Aenean amat et Aeneas reginam: Να αναδιατυπωθεί η φράση ώστε 

να αποδοθεί το νόημά της με έναν από τους τρόπους έκφρασης της αλληλοπά- 

θειας. 

→ Regina et Aeneas inter se amant. (Για την αλληλοπάθεια βλ. σελ. 50) 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ: Επειδή το ειδικό απαρέμφατο expugnare εξαρτάται εδώ από το 

προσωπικό παθητικό λεκτικό ρήμα dicuntur, το υποκείμενό του είναι ίδιο με αυ- 

τό του ρήματος (ταυτοπροσωπία) και γι’ αυτό βρίσκεται σε ονομαστική πτώση. 

Το ρήμα debeo (= οφείλω, πρέπει) συντάσσεται με τελικό απαρέμφατο. Επειδή 

το υποκείμενο του τελικού απαρεμφάτου στην ταυτοπροσωπία βρίσκεται σε 

ονομαστική πτώση, το απαρέμφατο navigare θα έχει υποκείμενο σε ονομαστική 

(Aeneas). Σε αυτού του τύπου τις ασκήσεις, ειδικά το ρήμα debeo ενδέχεται να 

δίνεται στο α΄ ενικό πρόσωπο, οπότε εμείς θα πρέπει να προσαρμόζουμε το 

πρόσωπο και τον αριθμό με βάση το υποκείμενο του απαρεμφάτου (έχοντας 

στον νου μας ότι θα υπάρχει ταυτοπροσωπία ανάμεσα στο ρήμα και στο απα- 

ρέμφατο). 

Η κίνηση σε τόπο δηλώνεται: 

α. με απρόθετη αιτιατική, όταν πρόκειται για όνομα πόλης ή μικρού νησιού 

β. με εμπρόθετη αιτιατική (ad ή in + αιτιατική), όταν δεν πρόκειται για όνομα 

πόλης ή μικρού νησιού (βλ. και σελ. 25). 



 

 
 
 
 

 

Cēpheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba formā suā, 

cum Nymphis se comparat. Neptūnus irātus ad oram Aethiopiae urget be- 

luam marīnam, quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet: «regia hos- 

tia deo placet!» Tum Cēpheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad 

Andromedam se movet. Repente Perseus calceis pennātis advolat; puellam 

videt et stupet formā puellae. Perseus hastā beluam delet et Andromedam 

liberat. Cēpheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent. 

 

 

  
 

Cepheus et Cassiope 
Andromedam filiam habent. 
Cassiope, superba forma sua, 

 
cum Nymphis se comparat. 
Neptunus iratus 
ad oram Aethiopiae urget 
beluam marinam, 
quae incolis nocet. 
Oraculum incolis respondet: 
«regia hostia deo placet!» 
Tum Cepheus Andromedam ad scopu- 

lum adligat; 
belua ad Andromedam se movet. 

Repente Perseus calceis pennatis advolat; 

puellam videt 

O Κηφέας και η Κασσιόπη 

έχουν κόρη την Ανδρομέδα. 

Η Κασσιόπη, περήφανη για την ομορ- 

φιά της, 

συγκρίνει τον εαυτό της με τις Νηρηίδες. 

Ο Ποσειδώνας οργισμένος 

στέλνει στην ακτή της Αιθιοπίας 

(ένα) θαλάσσιο κήτος, 

το οποίο αφανίζει  τους  κατοίκους. 

Το μαντείο απαντά στους κατοίκους: 

«Βασιλικό σφάγιο αρέσει στον θεό!». 

Τότε ο Κηφέας δένει την Ανδρομέδα 

σε (έναν) βράχο· 

το κήτος κατευθύνεται προς την Αν- 

δρομέδα. 

Ξαφνικά καταφθάνει πετώντας ο Περ- 

σέας με τα φτερωτά σανδάλια (του)· 

βλέπει την κοπέλα 

 
 
 

 

 
ΜΑΘΗΜΑ 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

    Κείμενο 

 2α   Κείμενο – Μετάφραση σε παράθεση 
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et stupet forma puellae. 

Perseus hasta beluam delet 

et Andromedam liberat. 
Cepheus, Cassiope et incolae Aethiopiae 

valde gaudent. 

και θαμπώνεται από την ομορφιά της 

κοπέλας. 

Ο Περσέας σκοτώνει το κήτος με το 

δόρυ (του) 

και ελευθερώνει την Ανδρομέδα. 

Ο Κηφέας, η Κασσιόπη και οι κάτοικοι 

της Αιθιοπίας 

χαίρονται πάρα πολύ. 

 

 
 

  
 

Cepheus et Cassiope 
habent filiam Andromedam. 
Cassiope, superba forma sua, 

 

comparat se cum Nymphis. 
Neptunus iratus 
urget ad oram Aethiopiae 
marinam beluam, 
quae nocet incolis. 
Oraculum respondet incolis: 
«regia hostia placet deo!» 
Tum Cepheus adligat Andromedam ad 

scopulum; 
belua movet se ad Andromedam. 

 

Repente advolat Perseus 
pennatis calceis; 
videt puellam 
et stupet forma puellae. 

 

Perseus delet beluam 
hasta 
et liberat Andromedam. 
Cepheus, Cassiope et incolae 
Aethiopiae 
gaudent valde. 

O Κηφέας και η Κασσιόπη 

έχουν κόρη την Ανδρομέδα. 

Η Κασσιόπη, περήφανη για την ομορ- 

φιά της, 

συγκρίνει τον εαυτό της με τις Νηρηίδες. 

Ο Ποσειδώνας οργισμένος 

στέλνει στην ακτή της Αιθιοπίας 

(ένα) θαλάσσιο κήτος, 

το οποίο αφανίζει  τους  κατοίκους. 

Το μαντείο απαντά στους κατοίκους: 

«Βασιλικό σφάγιο αρέσει στον θεό!». 

Τότε ο Κηφέας δένει την Ανδρομέδα 

σε (έναν) βράχο· 

το κήτος κατευθύνεται προς την Αν- 

δρομέδα. 

Ξαφνικά καταφθάνει πετώντας ο Περ- 

σέας με τα φτερωτά σανδάλια (του)· 

βλέπει την κοπέλα 

και θαμπώνεται από την ομορφιά της 

κοπέλας. 

Ο Περσέας σκοτώνει το κήτος 

με το δόρυ (του) 

και ελευθερώνει την Ανδρομέδα. 

Ο Κηφέας, η Κασσιόπη και οι κάτοικοι 

της Αιθιοπίας 

χαίρονται πάρα πολύ. 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 2β   Κείμενο – Μετάφραση σε αντιστοίχιση 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
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Cepheus: ονομαστική ενικ. του (ανώμ.) ουσ. Cepheus, Cephei / Cepheos (αρσ. β΄ κλ.) 

= ο Κηφέας. [Γενική ενικ.: Cephei & Cepheos. Αιτιατική ενικ.: Cepheum & 

Cephea. Κλητική ενικ.: Cepheu. Δεν έχει πληθ. αριθμό.] 

et: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = και. 

Cassiope: ονομαστική ενικ. του (ανώμ.) ουσ. CaSSiOpe, CaSSiOpeS (θηλ. α΄ κλ.) = 

η Κασσιόπη. [Ονομαστική, κλητική και αφαιρετική ενικ.: Cassiope. Γενική ενικ.: 

Cassiopes. Αιτιατική ενικ.: Cassiopen. Δεν έχει πληθ. αριθμό.] 

Andromedam: αιτιατική ενικ. του (ανώμ.) ουσ. Andromeda / -e, Andromedae / 

-eS (θηλ. α΄ κλ.) = η Ανδρομέδα. [Ονομαστική, κλητική και αφαιρετική ενικ.: 

Andromeda & Andromede. Γενική ενικ.: Andromedae & Andromedes. Αιτιατική 

ενικ.: Andromedam & Andromedan & Andromeden. Δεν έχει πληθ. αριθμό.] 

filiam: αιτιατική ενικ. του ουσ. filia, filiae (θηλ. α΄ κλ.) = η κόρη. [Δοτική και αφαι- 

ρετική πληθ.: flliis & flliabus.] 

habent: γ΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. habeO, habui, habitum, 

habere (2) = έχω. 

Cassiope: ονομαστική ενικ. του (ανώμ.) ουσ. CaSSiOpe, CaSSiOpeS (θηλ. α΄ κλ.) = 

η Κασσιόπη. [Bλ. παραπάνω.] 

superba: ονομαστική ενικ., θηλ. γένους, του επιθ. της β΄ κλ. SuperbuS, -a, -um = 

περήφανος. 

forma: αφαιρετική ενικ. του ουσ. fOrma, fOrmae (θηλ. α΄ κλ.) = η ομορφιά. 

sua: αφαιρετική ενικ., θηλ. γένους, της κτητικής αντων. γ΄ προσώπου για έναν 

κτήτορα SuuS, Sua, Suum = ο δικός του / της, η δική του / της, το δικό του / της. 

cum: πρόθεση (+ αφαιρετική) = με. 

Nymphis: αφαιρετική πληθ. του ουσ. Nympha / -e, Nymphae / -es (θηλ. α΄ κλ.) = 

η Νύμφη· εδώ: Nymphae = οι Νηρηίδες. [Ονομαστική, κλητική και αφαιρετική 

ενικ.: Nympha & Nymphe. Γενική ενικ.: Nymphae & Nymphes. Αιτιατική ενικ.: 

Nympham & Nymphen. Στον πληθ. αριθμό κλίνεται ομαλά κατά την α΄ κλ.] 

se: αιτιατική ενικ. του γ΄ προσ. της προσωπικής αντων. 

comparat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. COmparo, COmpa- 

ravi, COmparatum, COmparare (1) = συγκρίνω. 

Neptunus: ονομαστική ενικ. του ουσ. NeptunuS, Neptuni (αρσ. β΄ κλ.) = ο Ποσει- 

δώνας. [Δεν έχει πληθ. αριθμό.] 

iratus: ονομαστική ενικ., αρσ. γένους, της μτχ. παρακειμένου παθητ. φων. του ρήμ. 

iraSCOr, iratuS Sum, iraSCi (3, αποθ.) = οργίζομαι. [Ο παρακείμενος συνήθως ανα- 

πληρώνεται από τον παρακείμενο suscensui του suscenseo (βλ. σχολ. Γραμματική, 

σελ. 123). Η μτχ. iratus, -a, -um (= οργισμένος) χρησιμοποιείται κυρίως ως επίθ.] 

ad: πρόθεση (+ αιτιατική) = σε, προς. 

    Λεξιλόγιο 
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oram: αιτιατική ενικ. του ουσ. Ora, Orae (θηλ. α΄ κλ.) = η ακτή. 

Aethiopiae: γενική ενικ. του ουσ. AethiOpia, AethiOpiae (θηλ. α΄ κλ.) = η Αιθιοπία. 

[Δεν έχει πληθ. αριθμό.] 

urget: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. urgeO, ursi, –, urgere 

(2) = στέλνω, σπρώχνω. 

beluam: αιτιατική ενικ. του ουσ. belua, beluae (θηλ. α΄ κλ.) = το κήτος. 

marinam: αιτιατική ενικ., θηλ. γένους, του επιθ. της β΄ κλ. marinuS, -a, -um = 

θαλάσσιος. 

quae: ονομαστική ενικ., θηλ. γένους, της αναφορικής αντων. qui, quae, quOd = 

ο οποίος, η οποία, το οποίο. 

incolis: δοτική πληθ. του ουσ. inCOla, inCOlae (αρσ. α΄ κλ.) = ο κάτοικος. 

nocet: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. nOCeO, nOCui, nOCitum, 

nOCere (2) (+ δοτική) = βλάπτω, αφανίζω. 

oraculum: ονομαστική ενικ. του ουσ. OraCulum, OraCuli (ουδ. β΄ κλ.) = το μαντείο. 

incolis: δοτική πληθ. του ουσ. inCOla, inCOlae (αρσ. α΄ κλ.) = ο κάτοικος. 

respondet: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. reSpondeO, reSpondi, 

reSponSum, reSpondere (2) = απαντώ. 

regia: ονομαστική ενικ., θηλ. γένους, του επιθ. της β΄ κλ. regiuS, -a, -um = βασιλι- 

κός. [ΣΥΓΚΡ.: magis regius, -a, -um. ΥΠΕΡΘ.: maxime regius, -a, -um.] 

hostia: ονομαστική ενικ. του ουσ. hOStia, hOStiae (θηλ. α΄ κλ.) = το σφάγιο. 

deo: δοτική ενικ. του ουσ. deuS, dei (αρσ. β΄ κλ.) = ο θεός. [Κλητική ενικ.: deus, dive 

(& dee). Ονομαστική και κλητική πληθ.: dei, dii & di. Δοτική και αφαιρετική πληθ. 

deis, diis & dis. Γενική πληθ.: deorum & deum.] 

placet: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. plaCeO, plaCui, plaCitum, 

plaCere (2) (+ δοτική) = αρέσω. 

tum: χρονικό επίρρ. = τότε. 

Cepheus: ονομαστική ενικ. του (ανώμ.) ουσ. Cepheus, Cephei / Cepheos (αρσ. β΄ 

κλ.) = ο Κηφέας. [Βλ. παραπάνω.] 

Andromedam: αιτιατική ενικ. του (ανώμ.) ουσ. Andromeda / -e, Andromedae / -es 

(θηλ. α΄ κλ.) = η Ανδρομέδα. [Βλ. παραπάνω.] 

ad: πρόθεση (+ αιτιατική) = σε, προς. 

scopulum: αιτιατική ενικ. του ουσ. SCOpuluS, SCOpuli (αρσ. β΄ κλ.) = ο βράχος. 

adligat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. adligO, adligavi, 

adligatum, adligare (1) = δένω. 

belua: ονομαστική ενικ. του ουσ. belua, beluae (θηλ. α΄ κλ.) = το κήτος. 

ad: πρόθεση (+ αιτιατική) = σε, προς. 

Andromedam: αιτιατική ενικ. του (ανώμ.) ουσ. Andromeda / -e, Andromedae / -es 

(θηλ. α΄ κλ.) = η Ανδρομέδα. [Βλ. παραπάνω.] 

se: αιτιατική ενικ. του γ΄ προσ. της προσωπικής αντων. 
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movet: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. mOveO, mOvi, mOtum, 

mOvere (2) = κινώ. 

repente: τροπικό επίρρ. = ξαφνικά. [Προέρχεται από το επίθ. της γ΄ κλ. repenS, 

repenS, repenS (γενική: repentis) = απροσδόκητος, αιφνίδιος.] 

Perseus: ονομαστική ενικ. του (ανώμ.) ουσ. PerseuS, Persei / PerseoS (αρσ. β΄ κλ.) 

= ο Περσέας. [Γενική ενικ.: Persei & Perseos. Αιτιατική ενικ.: Perseum & Persea. 

Κλητ. ενικ.: Perseu. Δεν έχει πληθ. αριθμό.] 

calceis: αφαιρετική πληθ. του ουσ. CalCeuS, CalCei (αρσ. β΄ κλ.) = το σανδάλι. 

pennatis: αφαιρετική πληθ., αρσ. γένους, του επιθ. της β΄ κλ. pennatuS, -a, -um = 

φτερωτός. 

advolat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. advOlO, advOlavi, 

advOlatum, advOlare (1) = καταφθάνω πετώντας. 

puellam: αιτιατική ενικ. του ουσ. puella, puellae (θηλ. α΄ κλ.) = η κοπέλα. 

videt: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. videO, vidi, viSum, videre 

(2) = βλέπω. 

stupet: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. StupeO, Stupui, –, Stupere 

(2) = θαμπώνομαι. 

forma: αφαιρετική ενικ. του ουσ. fOrma, fOrmae (θηλ. α΄ κλ.) = η ομορφιά. 

puellae: γενική ενικ. του ουσ. puella, puellae (θηλ. α΄ κλ.) = η κοπέλα. 

Perseus: ονομαστική ενικ. του (ανώμ.) ουσιαστικού PerseuS, Persei / PerseoS (αρσ. 

β΄ κλ.) = ο Περσέας. [Βλ. παραπάνω.] 

hasta: αφαιρετική ενικ. του ουσ. haSta, haStae (θηλ. α΄ κλ.) = το δόρυ. 

beluam: αιτιατική ενικ. του ουσ. belua, beluae (θηλ. α΄ κλ.) = το κήτος. 

delet: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. deleO, delevi, deletum, 

delere (2) = καταστρέφω, σκοτώνω. 

Andromedam: αιτιατική ενικ. του (ανώμ.) ουσ. Andromeda / -e, Andromedae / -eS 

(θηλ. α΄ κλ.) = η Ανδρομέδα. [Βλ. παραπάνω.] 

liberat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. libero, liberavi, liberatum, 

liberare (1) = ελευθερώνω. 

Cepheus: ονομαστική ενικ. του (ανώμ.) ουσ. CepheuS, Cephei / CepheoS (αρσ. β΄ 

κλ.) = ο Κηφέας. [Βλ. παραπάνω.] 

Cassiope: ονομαστική ενικ. του (ανώμ.) ουσ. CaSSiOpe, CaSSiOpeS (θηλ. α΄ κλ.) = 

η Κασσιόπη. [Βλ. παραπάνω.] 

incolae: ονομαστική πληθ. του ουσ. inCOla, inCOlae (αρσ. α΄ κλ.) = ο κάτοικος. 

Aethiopiae: γενική ενικ. του ουσ. AethiOpia, AethiOpiae (θηλ. α΄ κλ.) = η Αιθιοπία. 

[Δεν έχει πληθ. αριθμό.] 

valde: ποσοτικό επίρρ. = πάρα πολύ. [Valde και valide: προέρχεται από το επίθ. της 

β΄ κλ. validus, -a, -um = δυνατός, ισχυρός.] 
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gaudent: γ΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. gaudeO, gaviSuS Sum, 

gaudere (2, ημιαποθ.) = χαίρομαι. 

 

 

4.1. Ουσιαστικά 
 

  

Αʹ ΚΛΙΣΗ Bʹ ΚΛΙΣΗ 

αρσενικά αρσενικά 

incola, -ae 

  θηλυκά  

Aethiopia, -ae (s.t.) 

Andromeda, -ae (s.t.) 

belua, -ae 

Cassiope, -es (s.t.) 

hasta, -ae 

hostia, -ae 

fllia, -ae 

forma, -ae 

Nympha, -ae 

ora, -ae 

puella, -ae 

calceus, -i 

Cepheus, -i (s.t.) 

deus, -i 

Neptunus, -i (s.t.) 

Perseus, -i / -os (s.t.) 

scopulus, -i 

  ουδέτερα  

oraculum, -i 

 

4.2. Παραθετικά επιθέτων 
 

Bʹ ΚΛΙΣΗ 

θετικός συγκριτικός υπερθετικός 

iratus, -a, -um iratior, -ior, -ius 

― pennatior, 

-ior, -ius 

magis regius, -a, -um 

suberbior, -ior, -ius 

iratissimus, -a, -um 

― 

― 

maxime regius, -a, -um 

superbissimus, -a, -um 

marinus, -a, -um 

pennatus, -a, -um 

regius, -a, -um 

superbus, -a, -um 

    Λεξιλογικοί πίνακες 
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4.3. Αντωνυμίες 

 

4.4. Αρχικοί χρόνοι ρημάτων 
 

ΕΝΕΣΤ. ΠΑΡΑΚ. ΣΟΥΠ. ΑΠΑΡΕΜΦ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Αʹ ΣΥΖΥΓΙΑ 

adligo 

advolo 

comparo 

libero 

adligavi 

advolavi 

comparavi 

liberavi 

adligatum 

advolatum 

comparatum 

liberatum 

adligare 

advolare 

comparare 

liberare 

 

Βʹ ΣΥΖΥΓΙΑ 

deleo 

gaudeo 

habeo 

moveo 

noceo 

placeo 

respondeo 

stupeo 

urgeo 

video 

delevi 

gavisus sum 

habui 

movi 

nocui 

placui 

respondi 

stupui 

ursi 

vidi 

deletum 

 
habitum 

motum 

nocitum 

placitum 

responsum 

― 

― 

visum 

delere 

gaudere 

habere 

movere 

nocere 

placere 

respondere 

stupere 

urgere 

videre 

 
ημιαποθ. 

 

 

5.1. Ονόματα 

 

 Singularis  

Nom. Cepheus Cassiope filia 

Gen. Cassiopes filiae 

Dat. Cepheo Cassiopae Andromedae filiae 

Acc.   

Voc. Cepheu Cassiope filia 

Abl. Cepheo Cassiope filia 

 

 

 

αναφορική 

κτητική 

    Κλιτικά υποδείγματα 



 

 
 

 Pluralis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Voc. 

Abl. 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

filiae 

filiarum 

filiis / filiabus 

filias 

filiae 

filiis / filiabus 
  

 Singularis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Voc. 

Abl. 

superba 

superbae 

superbae 

superbam 

superba 

superba 

forma sua 

formae suae 

formae suae 

formam suam 

― 

forma sua 

Nympha / -e 

Nymphae / -es 

Nymphae 

Nympham / -en 

Nympha / -e 

Nympha / -e 

Neptunus 

Neptuni 

Neptuno 

Neptunum 

Neptune 

Neptuno 

iratus 

irati 

irato 

iratum 

irate 

irato 
  

 Pluralis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Voc. 

Abl. 

superbae 

superbarum 

superbis 

superbas 

superbae 

superbis 

formae suae 

formarum suarum 

formis suis 

formas suas 

― 

formis suis 

Nymphae 

Nympharum 

Nymphis 

Nymphas 

Nymphae 

Nymphis 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

irati 

iratorum 

iratis 

iratos 

irati 

iratis 

  

 Singularis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Voc. 

Abl. 

ora 

orae 

orae 

oram 

ora 

ora 

Aethiopia 

Aethiopiae 

Aethiopiae 

Aethiopiam 

Aethiopia 

Aethiopia 

belua marina 

beluae marinae 

beluae marinae 

beluam marinam 

belua marina 

belua marina 

incola 

incolae 

incolae 

incolam 

incola 

incola 

oraculum 

oraculi 

oraculo 

oraculum 

oraculum 

oraculo 
  

 Pluralis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Voc. 

Abl. 

orae 

orarum 

oris 

oras 

orae 

oris 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

beluae marinae 

beluarum marinarum 

beluis marinis 

beluas marinas 

beluae marinae 

beluis marinis 

incolae 

incolarum 

incolis 

incolas 

incolae 

incolis 

oracula 

oraculorum 

oraculis 

oracula 

oracula 

oraculis 
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 Singularis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Voc. 

Abl. 

regia hostia 

regiae hostiae 

regiae hostiae 

regiam hostiam 

regia hostia 

regia hostia 

deus 

dei 

deo 

deum 

deus / dive (dee) 

deo 

scopulus 

scopuli 

scopulo 

scopulum 

scopule 

scopulo 

Perseus   Persei 

/ Perseos Perseo 

Perseum / Persea 

Perseu 

Perseo 

  

 Pluralis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Voc. 

Abl. 

regiae hostiae 

regiarum hostiarum 

regiis hostiis 

regias hostias 

regiae hostiae 

regiis hostiis 

dei / dii / di 

deorum / deum 

deis / diis / dis 

deos 

dei / dii / di 

deis / diis / dis 

scopuli 

scopulorum 

scopulis 

scopulos 

scopuli 

scopulis 

― 

― 

― 

― 

― 

― 
  

 Singularis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Voc. 

Abl. 

calceus pennatus 

calcei pennati 

calceo pennato 

calceum pennatum 

calcee pennate 

calceo pennato 

puella 

puellae 

puellae 

puellam 

puella 

puella 

hasta 

hastae 

hastae 

hastam 

hasta 

hasta 
  

 Pluralis 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Acc. 

Voc. 

Abl. 

calcei pennati 

calceorum pennatorum 

calceis pennatis 

calceos pennatos 

calcei pennati 

calceis pennatis 

puellae 

puellarum 

puellis 

puellas 

puellae 

puellis 

hastae 

hastarum 

hastis 

hastas 

hastae 

hastis 
 

Για την κλίση των αντωνυμιών του κειμένου βλ. Θεωρία Γραμματικής, σελ. 313 κ.ε. 
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5.2. Ρηματικοί τύποι 
 

   

 αʹ εν. habeo noceo respondeo placeo 

 βʹ εν. habes noces respondes places 

 γʹ εν. habet nocet respondet placet 

 αʹ πληθ. habemus nocemus respondemus placemus 

 βʹ πληθ. habetis nocetis respondetis placetis 

 γʹ πληθ. habent nocent respondent placent 
      

      

      

 αʹ εν. moveo video stupeo deleo 

 βʹ εν. moves vides stupes deles 

 γʹ εν. movet videt stupet delet 

 αʹ πληθ. movemus videmus stupemus delemus 

 βʹ πληθ. movetis videtis stupetis deletis 

 γʹ πληθ. movent vident stupent delent 
      

 
 

 
 

 

habent comparat urget nocet respondet 

habebant comparabat urgebat nocebat 

habebunt comparabit urgebit nocebit 

 ursit nocuit respondit 

habuerant comparaverat urserat nocuerat 

habuerint comparaverit urserit nocuerit responderit 

 

 

    Χρονικές αντικαταστάσεις 

placet 

placebat 

placebit 

placuit 

placuerit 

 

adligabat 

adligabit 

adligavit 

adligaverit 

movet 

movebit 

movit 

moverat 

moverit 

advolat videt 

advolabat  

advolabit videbit 

advolavit vidit 

advolaverat viderat 

advolaverit viderit 

 

 

stupet 

stupebat 

stupebit 

stupuit 

stupuerit 

delet 

delebat 

delebit 

delevit 

deleverit 

 

liberabat 

liberabit 

liberavit 

liberaverit 

gaudent 

gaudebant 

gaudebunt 

gavisi sunt 

gavisi erant 
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1. Cepheus et Cassiope Andromedam flliam habent: κύρια πρότ. κρίσεως. 

habent: ρήμ. ⚫ Cepheus / Cassiope: υποκ. του habent ⚫ Andromedam: αντικ. του 

habent ⚫ filiam: κατηγορούμενο στο αντικ. Andromedam του habent. 

2. Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat: κύρια πρότ. κρί- 

σεως. 

comparat: ρήμ. ⚫ Cassiope: υποκ. του comparat ⚫ se: αντικ. του comparat· εκφράζει 

ευθεία αυτοπάθεια ⚫ cum Nymphis: εμπρόθ. προσδ. της παραβολής στο comparat 

⚫ superba: επιρρ. κατηγορούμενο του τρόπου στο υποκ. Cassiope του comparat 

⚫ forma: αφαιρετική της αιτίας (ειδικότερα, του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου) 

στο superba ⚫ sua: επιθετικός προσδ. στο forma· εκφράζει ευθεία αυτοπάθεια. 

Αυτοπάθεια 

Στη λατινική γλώσσα δεν υπάρχουν αυτοπαθείς αντωνυμίες και γι’ αυτό η αυτο- 

πάθεια εκφράζεται με τις προσωπικές και τις κτητικές αντωνυμίες. 

Οι αντωνυμίες του α΄ και του β΄ προσώπου άλλοτε εκφράζουν αυτοπά- 

θεια και άλλοτε δεν εκφράζουν. Όταν εκφράζουν αυτοπάθεια, λέμε ότι εκ- 

φράζουν ευθεία (ή άμεση) αυτοπάθεια: π.χ. ego te amo (η αντωνυμία te δεν 

εκφράζει αυτοπάθεια), αλλά ego me deleo (η αντωνυμία me εκφράζει ευθεία 

αυτοπάθεια). 

Οι προσωπικές και οι κτητικές αντωνυμίες του γ΄ προσώπου πάντα εκφρά- 

ζουν αυτοπάθεια. Ευθεία (ή άμεση) αυτοπάθεια εκφράζουν όταν αναφέρονται 

στο υποκείμενο του ρηματικού τύπου από τον οποίο εξαρτώνται: π.χ. Cassiope, 

superba forma sua, cum Nymphis se comparat (οι αντωνυμίες sua και se εκφρά- 

ζουν ευθεία αυτοπάθεια, γιατί αναφέρονται στο υποκείμενο της πρότασης στην 

οποία βρίσκονται). Πλάγια (ή έμμεση) αυτοπάθεια εκφράζουν όταν βρίσκονται σε 

δευτερεύουσα πρόταση ή εξαρτώνται από απαρέμφατο ή μετοχή ή άλλον 

ονοματικό τύπο του ρήματος, αλλά αναφέρονται στο υποκείμενο του ρήματος 

της κύριας πρότασης: π.χ. Cassius existimavit hominem ad se venire (= ο Κάσ- 

σιος νόμισε πως ένας άνθρωπος ερχόταν προς το μέρος του· η αντωνυμία se 

εκφράζει πλάγια αυτοπάθεια, γιατί εξαρτάται από το απαρέμφατο venire και δεν 

αναφέρεται στο υποκείμενο hominem του venire, αλλά στο υποκείμενο Cassius 

του existimavit). 

3. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam: κύρια πρότ. 

κρίσεως. 

urget: ρήμ. ⚫ Neptunus: υποκ. του urget ⚫ beluam: αντικ. του urget ⚫ marinam: 

επιθετικός προσδ. στο beluam ⚫ ad oram: εμπρόθ. προσδ. της κίνησης σε τόπο στο 

    Συντακτική ανάλυση 
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urget ⚫ Aethiopiae: γενική κτητική στο oram ⚫ iratus: επιρρ. κατηγορούμενο του 

τρόπου στο Neptunus (ή αιτιολογική μτχ., συνημμένη στο Neptunus). 

4. quae incolis nocet: δευτ. επιθετική αναφορική πρότ., προσδιοριστική στο beluam 

(της πρότ. 3)· εισάγεται με την αναφορική αντων. quae· εκφέρεται με οριστική, γιατί 

δηλώνει το πραγματικό· συγκεκριμένα, με οριστική ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο 

παρόν· λειτουργεί ως επιθετικός προσδ. στο beluam. 

nocet: ρήμ. ⚫ quae: υποκ. του nocet ⚫ incolis: αντικ. του nocet (ως συμπλήρωμά του). 

5. Oraculum incolis respondet: κύρια πρότ. κρίσεως. 

respondet: ρήμ. ⚫ oraculum: υποκ. του respondet ⚫ incolis: έμμ. αντικ. του respondet. 

6. regia hostia deo placet!: κύρια πρότ. κρίσεως. 

placet: ρήμ. ⚫ hostia: υποκ. του placet ⚫ deo: αντικ. του placet (ως συμπλήρωμά του) 

⚫ regia: επιθετικός προσδ. στο hostia. 

7. Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat: κύρια πρότ. κρίσεως. 

adligat: ρήμ. ⚫ Cepheus: υποκ. του adligat ⚫ Andromedam: αντικ. του adligat 

⚫ ad scopulum: εμπρόθ. προσδ. της στάσης σε τόπο στο adligat ⚫ tum: επιρρ. 

προσδ. του χρόνου στο adligat. 

8. belua ad Andromedam se movet: κύρια πρότ. κρίσεως. 

movet: ρήμ. ⚫ belua: υποκ. του movet ⚫ se: αντικ. του movet· εκφράζει άμεση αυ- 

τοπάθεια ⚫ ad Andromedam: εμπρόθ. προσδ. της κατεύθυνσης (σε πρόσωπο) στο 

movet. 

9. Repente Perseus calceis pennatis advolat: κύρια πρότ. κρίσεως. 

advolat: ρήμ. ⚫ Perseus: υποκ. του advolat ⚫ calceis: αφαιρετική του οργάνου στο 

advolat ⚫ pennatis: επιθετικός προσδ. στο calceis ⚫ repente: επιρρ. προσδ. του 

τρόπου στο advolat. 

10. puellam videt: κύρια πρότ. κρίσεως. 

videt: ρήμ. ⚫ ενν. Perseus: υποκ. του videt ⚫ puellam: αντικ. του videt. 

11. et stupet forma puellae: κύρια πρότ. κρίσεως. 

stupet: ρήμ. ⚫ ενν. Perseus: υποκ. του stupet ⚫ forma: αφαιρετική της αιτίας (ειδι- 

Η δοτική χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα (αντικείμενο) ρημάτων που δηλώ- 

νουν εχθρική διάθεση (π.χ. belua incolis nocet) ή φιλική διάθεση (π.χ. hostia deo 

placet). (Βλ. και σχολ. βιβλίο, σελ. 47.) 

Παρόμοια με τα αρχαία ελληνικά, τα λεκτικά ρήματα συντάσσονται με δοτική 

(προσώπου) και αιτιατική (πράγματος) ή ειδικό απαρέμφατο. Εδώ, αντί να ακο- 

λουθεί ένα ειδικό απαρέμφατο ως άμεσο αντικ. του respondet, τα λόγια του 

μαντείου μεταφέρονται με κύρια πρόταση σε ευθύ λόγο. 
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κότερα, του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου) στο stupet ⚫ puellae: γενική κτητική 

στο forma. 

12. Perseus hasta beluam delet: κύρια πρότ. κρίσεως. 

delet: ρήμ. ⚫ Perseus: υποκ. του delet ⚫ beluam: αντικ. του delet ⚫ hasta: αφαιρε- 

τική του οργάνου στο delet. 

13. et Andromedam liberat: κύρια πρότ. κρίσεως. 

liberat: ρήμ. ⚫ ενν. Perseus: υποκ. του liberat ⚫ Andromedam: αντικ. του liberat. 

14. Cepheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent: κύρια πρότ. κρί- 

σεως. 

gaudent: ρήμ. ⚫ Cepheus / Cassiope / incolae: υποκ. του gaudent ⚫ Aethiopiae: 

γενική κτητική (ή αντικειμενική) στο incolae ⚫ valde: επιρρ. προσδ. του ποσού στο 

gaudent. 

 

1. Ανάλυση μετοχών σε δευτερεύουσες προτάσεις 

1.1. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam 

→ Neptunus, quod / quia / quoniam iratus est, ad oram Aethiopiae urget beluam 

marinam 

Neptunus, cum iratus sit, ad oram Aethiopiae urget beluam marinam 

2. Τροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική 

2.1. Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent. 

→ Andromeda a Cepheo et Cassiope fllia habetur. 

2.2. Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat. 

→ Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis comparatur. 
 

2.3. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam 

→ Belua marina a Neptuno irato ad oram Aethiopiae urgetur 

2.4. belua ad Andromedam se movet 

→ belua ad Andromedam movetur 

[Βλ. παραπάνω, Παρατήρηση 2.2.] 

    Συντακτικές ασκήσεις 

Επειδή το αντικείμενο εκφράζει αυτοπάθεια (με έμφαση), όταν το ρήμα μετα- 

φερθεί στην παθητική φωνή, θα εκφράζει πάλι αυτοπάθεια (χωρίς έμφαση). 

Οπότε, το comparatur δεν παίρνει ποιητικό αίτιο, αφού είναι παθητικής φω- 

νής, αλλά μέσης διάθεσης (μέσο αυτοπαθητικό). Έτσι, κατά τη μετατροπή αυτή, 

απλώς η φράση se comparat μετατρέπεται σε comparatur. Τίποτε άλλο δεν 

αλλάζει στην πρόταση. Βλ. και σελ. 38, Παρατήρηση πρότ. 2. 
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2.5. Perseus hasta beluam delet et Andromedam liberat. 

→ Belua a Perseo hasta deletur et Andromeda liberatur. 

3. Τροπή ευθέος λόγου σε πλάγιο – Απαρεμφατικές συντάξεις 

3.1. Ε.Λ. Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent. 

Π.Λ. Tradunt / Tradebant Cepheum / -a et Cassiopen Andromedam flliam habere. 

3.2. Ε.Λ. Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat. 

Π.Λ. Tradunt / Tradebant Cassiopen, superbam forma sua, cum Nymphis se 

comparare. 

3.3. Ε.Λ. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam. 

Π.Λ. Tradunt / Tradebant Neptunum iratum ad oram Aethiopiae urgere beluam 

marinam. 

3.4. Ε.Λ. regia hostia deo placet! 

Π.Λ. Oraculum incolis respondet regiam hostiam deo placere! 

3.5. Ε.Λ. Perseus hasta beluam delet et Andromedam liberat. 

Π.Λ. Tradunt / Tradebant Perseum /-a hasta beluam delere et Andromedam 

liberare. 

3.6. Ε.Λ. Cepheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent. 

Π.Λ. Tradunt / Tradebant Cepheum / -a, Cassiopen et incolas Aethiopiae valde 

gaudere. 

4. Άλλες συντακτικές ασκήσεις 

4.1. Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat: Να αντικαταστα- 

θεί η αντωνυμία sua από τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας is, ea, id. Ποια η 

διαφορά στη σημασία; 

→ Cassiope, superba forma eius, cum Nymphis se comparat. 

Η αντωνυμία is, ea, id τίθεται ως γενική κτητική· εκφράζει κτήση χωρίς αυ- 

τοπάθεια (δηλαδή δεν εννοεί την Cassiope αλλά άλλο πρόσωπο). Αντίθετα, η 

αντωνυμία sua εκφράζει κτήση με αυτοπάθεια. 
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