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LECTIONES XXIX- XXXI-XLIV 

Diu operam frustra impendebat; quotiescumque avis non respondebat, 
sutor dicere solebat «Oleum et operam perdidi». Tandem corvus 
salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. 
Audita salutatione Caesar dixit: «Domi satis salutationum talium 
audio». Tum venit corvo in mentem verborum domini sui: «Oleum et 
operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, 
quanti nullam adhuc emerat. 

Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui 
Romanorum praefuit. Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes 
pugna abstinerent. Sed paulo post filius eius castra hostium 
praeterequitavit et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est: 
«Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles 
Latinus Romano virtute antecellat».  

Haec est tyrannorum vita, in qua nulla fides, nulla caritas, nulla fiducia 
benevolentiae stabilis esse potest: tyrannis omnia semper suspecta 
atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis 
possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet. 
Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus.  
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Παρατηρήσεις 

Α. Να μεταφράσετε στα νέα ελληνικά τα παραπάνω 
αποσπάσματα που σας δίνονται. 

                

                                                                                        Μονάδες 20 

Εισαγωγή-Λεξιλογικές παρατηρήσεις:  

Β1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω περιόδους.  

1) η κωμωδία - ο τελευταίος ώριμος καρπός των Ελλήνων - είναι 
το πρώτο είδος που ωριμάζει στη Ρώμη, ενώ ……..- ο πρώτος 
ώριμος καρπός των Ελλήνων - ωριμάζει τελευταίο. 
 

2) Η ακμή της κωμωδίας συνεχίστηκε με τον ……(περ. 40 
κωμωδίες)και κυρίως με τον …….. (έξι κωμωδίες). 
 

3) Οι ………..ποιητές δημιουργούν πολύ καλοδουλεμένα 
ποιήματα, τα οποία διακρίνονται για τη …….τους, το σκοτεινό 
και υπαινικτικό ύφος, την εκλέπτυνση και τη λογιότητα.  
 

4) Ο κορυφαίος εκπρόσωπος………….., ο Μάρκος Τύλλιος 
Κικέρων (106-44 π.Χ.), υπήρξε χωρίς άλλο πρώτα-πρώτα ένας 
από τους μεγαλύτερους ρήτορες της αρχαιότητας. 
 

5) Ο………… είναι ο ποιητής του ηρωικού και διδακτικού έπους 
και του ποιμενικού ειδυλλίου, ο ……….εκπροσωπεί τη λυρική 
δημιουργία, ενώ οι τρεις άλλοι καλλιεργούν κυρίως την 
ελεγεία. 



 

 

 
 

6) Το μεγαλείο του 
από τους συγχρόνους του, αφού σ' αυτόν ανέθεσε
τη σύνθεση του Ύμνου της
την επίσημη έναρξη της «………….»το 17 π.Χ.
 

7)  Ο Τίτος Λίβιος (59
την κορυφαία πεζογραφική παρουσίαση
διαδρομής της «αιώνιας Πόλης» από την ίδρυσή της (γι' αυτό 
και το έργο τιτλοφορούνταν Ab urbe condita ) ως το 9 π.Χ. 
σε………... 
 

8) Δυο βασικά χαρακτηριστικά των μετακλασικών κειμένων είναι 
ο………. στο ύφος και ο….. στο περιεχόμενο.
 

9) Οι δεκαέξι εκτενείς σάτιρες του 
ανάγλυφα την ……..
 

10) Ένας διάσημος ευπατρίδης και αριστοτελικός φιλόσοφος, 
ο Βοήθιος, θεωρείται ο «………….» και ταυτόχρονα ο «πατέρας 
του Μεσαίωνα. 
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 λυρισμού του Οράτιου αναγνωρίσθηκε ήδη 
υς συγχρόνους του, αφού σ' αυτόν ανέθεσε

Ύμνου της Εκατονταετίας ( Carmen
την επίσημη έναρξη της «………….»το 17 π.Χ.  

(59 π.Χ. - 17 μ.Χ.) ανέλαβε και διεκπεραίωσε 
την κορυφαία πεζογραφική παρουσίαση 
διαδρομής της «αιώνιας Πόλης» από την ίδρυσή της (γι' αυτό 
και το έργο τιτλοφορούνταν Ab urbe condita ) ως το 9 π.Χ. 

Δυο βασικά χαρακτηριστικά των μετακλασικών κειμένων είναι 
ο………. στο ύφος και ο….. στο περιεχόμενο. 

Οι δεκαέξι εκτενείς σάτιρες του Ιουβενάλη 
……..της ρωμαϊκής πόλης και των κατοίκων της.

Ένας διάσημος ευπατρίδης και αριστοτελικός φιλόσοφος, 
ο Βοήθιος, θεωρείται ο «………….» και ταυτόχρονα ο «πατέρας 

λυρισμού του Οράτιου αναγνωρίσθηκε ήδη 
υς συγχρόνους του, αφού σ' αυτόν ανέθεσε ο Αύγουστος  

Carmen saeculare ) για 

17 μ.Χ.) ανέλαβε και διεκπεραίωσε 
 της ιστορικής 

διαδρομής της «αιώνιας Πόλης» από την ίδρυσή της (γι' αυτό 
και το έργο τιτλοφορούνταν Ab urbe condita ) ως το 9 π.Χ. 

Δυο βασικά χαρακτηριστικά των μετακλασικών κειμένων είναι 

Ιουβενάλη εμφανίζουν 
της ρωμαϊκής πόλης και των κατοίκων της. 

Ένας διάσημος ευπατρίδης και αριστοτελικός φιλόσοφος, 
ο Βοήθιος, θεωρείται ο «………….» και ταυτόχρονα ο «πατέρας 

Μονάδες 10 
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Λεξιλογικές παρατηρήσεις: 

Β2. Να σχηματίσετε  απλά ρήματα της Νέας Ελληνικής που να 
σχετίζονται ετυμολογικά με τις παρακάτω λέξεις:  

1. didicit 
2. genere 
3. praefuit 
4. cernatur 
5. suspecta 

Μονάδες 10 

Γραμματικές παρατηρήσεις 

Γ1.Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για την καθεμιά από 
τις παρακάτω λέξεις: 

 opera: αφαιρετική πληθυντικού 
 avis: αιτιατική πληθυντικού 
 pecuniae: κλητική ενικού 
 domi: γενική πληθυντικού 
 mentem: ονομαστική πληθυντικού 
 genere: ονομαστική ενικού 
 castris: δοτική ενικού 
 his verbis: αιτιατική πληθυντικού 
 eventu:  αφαιρετική πληθυντικού 
 quanto: γενική ενικού 
 fiducia: αιτιατική ενικού 
 nullus locus: ονομαστική πληθυντικού 
 tempus: αιτιατική πληθυντικού 

                Μονάδες 15 



 

 

 

Γ2. Να γράψετε τους τύπους παραθετικών που ζητούνται

 diu : το επίρρημα στον υπερθετικό
 cupidus: γενική ενικού θηλυκό στον συγκριτικό
 satis: το επίρρημα στον συγκριτικό
 nobili:στον ίδιο τύπο στον συγκριτικό
 stabilis: ονομαστική πληθυντικού ουδέτερο στον υπερθετικό

 

Γ3α . Να γράψετε τους τύπους που 

 perdidi: γενική γερουνδίου
 risit: υποτακτική Ενεστώτα α΄πληθυντικό στην παθητική φωνή
 praefuit: οριστική Παρατατικού γ΄ενικό
 edixit: προστακτική Ενεστώτα β΄ενικό στην ενεργητική φωνή
 cernatur: υποτακτική Υπερσυντελίκου γ΄πληθυντικό στην 

παθητική φωνή 
 metuat: μετοχή Ενεστώτα στο αρσενικό στη γενικ

πληθυντικού 

    

 

Γ3β. Να εντοπίσετε το ημιαποθετικό ρήμα στο πρώτο 
απόσπασμα και στη συνέχεια να γράψετε τα απαρέμφατα όλων 
των χρόνων λαμβάνοντας υπόψη το υποκείμενο του ρήματος.
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γράψετε τους τύπους παραθετικών που ζητούνται

το επίρρημα στον υπερθετικό 
γενική ενικού θηλυκό στον συγκριτικό

το επίρρημα στον συγκριτικό 
στον ίδιο τύπο στον συγκριτικό 

ονομαστική πληθυντικού ουδέτερο στον υπερθετικό

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

γενική γερουνδίου 
υποτακτική Ενεστώτα α΄πληθυντικό στην παθητική φωνή

οριστική Παρατατικού γ΄ενικό 
προστακτική Ενεστώτα β΄ενικό στην ενεργητική φωνή

υποτακτική Υπερσυντελίκου γ΄πληθυντικό στην 

μετοχή Ενεστώτα στο αρσενικό στη γενικ

       

Γ3β. Να εντοπίσετε το ημιαποθετικό ρήμα στο πρώτο 
απόσπασμα και στη συνέχεια να γράψετε τα απαρέμφατα όλων 

λαμβάνοντας υπόψη το υποκείμενο του ρήματος.

 

γράψετε τους τύπους παραθετικών που ζητούνται: 

γενική ενικού θηλυκό στον συγκριτικό 

ονομαστική πληθυντικού ουδέτερο στον υπερθετικό 

Μονάδες 5 

υποτακτική Ενεστώτα α΄πληθυντικό στην παθητική φωνή 

προστακτική Ενεστώτα β΄ενικό στην ενεργητική φωνή 
υποτακτική Υπερσυντελίκου γ΄πληθυντικό στην 

μετοχή Ενεστώτα στο αρσενικό στη γενική 

  Μονάδες 6 

Γ3β. Να εντοπίσετε το ημιαποθετικό ρήμα στο πρώτο 
απόσπασμα και στη συνέχεια να γράψετε τα απαρέμφατα όλων 

λαμβάνοντας υπόψη το υποκείμενο του ρήματος. 

 Μονάδες 4 
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Συντακτικές παρατηρήσεις 

Δ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 
τύπων: 

 verborum: είναι ……………………….. στο ………………… 
 bello: είναι ……………………….. στο ..................................   
 se: είναι ……………………….. στο ………………………. 

Μονάδες 6 

Δ1β.. Ποια επιρρηματική σχέση δηλώνει το «domi»;  Να γράψετε 
και να καταδείξετε τους άλλους δύο τύπους του ουσιαστικού 
που δηλώνουν τη δική τους επιρρηματική σχέση. 

                                     Μονάδες 3 

Δ1γ. Πώς λειτουργεί το « post»  στην  έκφραση paulo post; Στη 
συνέχεια να γράψετε την ισοδύναμη μορφή και να δηλώσετε τη 
διαφορετική λειτουργία του.  

                                                                                         Μονάδες 3 

Δ1δ. « tanti» : Να αιτιολογήστε την πτώση της αντωνυμίας 
σύμφωνα με τον συντακτικό της ρόλο.  

                                                                                             Μονάδες  2 

 Δ2α.  « audita salutatione» : Να αναλυθεί η μετοχή με όλους τους 
δυνατούς τρόπους.  

Μονάδες 3 

 

 



 

 

 

Δ2β. «a duce hostium his
μετατροπή της παθητικής σύνταξης σε ενεργητική.

Δ2γ. « quem metuat» : Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση 
της δευτερεύουσας πρότασης.

Μετάφραση: 

Για πολύ καιρό κόπιαζε μάταια
απαντούσε, ο παπουτσής συνήθιζε να λέει: «Κρίμα στον κόπο μου 
(ή: έχασα το λάδι και τον κόπο μου)». Επιτέλους το κοράκι έμαθε 
τον χαιρετισμό και ο παπουτσής θέλοντας να κερδίσει χρήματα, το 
έφερε στον Καίσαρα. Όταν άκουσε τον χαιρετισμό, ο Καίσαρας είπε: 
«Στο σπίτι ακούω αρκετούς τέτοιους χαιρετισμούς». Τότε το κοράκι 
θυμήθηκε (ή: τότε ήρθαν στο νου του κορακιού) τα λόγια του κυρίου 
του: «Κρίμα στον κόπο μου (ή: έχασα το λάδι και τον κόπο μου)». 
Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο Αύγουστος γέλασε και αγόρασε το 
πουλί για τόσο (μεγάλο ποσό), για όσο δεν είχε αγοράσει κανένα 
(πουλί) μέχρι τότε. (XXIX

Στον Λατινικό πόλεμο, ο Τίτος Μάνλιος, ύπατος, που καταγόταν 
από αριστοκρατική γενιά, είχε την αρχηγία του στρ
Ρωμαίων. Αυτός, όταν κάποτε έφευγε από το στρατόπεδο, διέταξε 
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his verbis proelio lacessitus est» : 
μετατροπή της παθητικής σύνταξης σε ενεργητική.

Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση 
της δευτερεύουσας πρότασης.   

 

Απαντήσεις 

Για πολύ καιρό κόπιαζε μάταια˙ κάθε φορά που το πουλί δεν 
απαντούσε, ο παπουτσής συνήθιζε να λέει: «Κρίμα στον κόπο μου 
(ή: έχασα το λάδι και τον κόπο μου)». Επιτέλους το κοράκι έμαθε 
τον χαιρετισμό και ο παπουτσής θέλοντας να κερδίσει χρήματα, το 

ον Καίσαρα. Όταν άκουσε τον χαιρετισμό, ο Καίσαρας είπε: 
«Στο σπίτι ακούω αρκετούς τέτοιους χαιρετισμούς». Τότε το κοράκι 
θυμήθηκε (ή: τότε ήρθαν στο νου του κορακιού) τα λόγια του κυρίου 
του: «Κρίμα στον κόπο μου (ή: έχασα το λάδι και τον κόπο μου)». 

γοντας τα λόγια αυτά, ο Αύγουστος γέλασε και αγόρασε το 
πουλί για τόσο (μεγάλο ποσό), για όσο δεν είχε αγοράσει κανένα 

XXIX) 

Στον Λατινικό πόλεμο, ο Τίτος Μάνλιος, ύπατος, που καταγόταν 
από αριστοκρατική γενιά, είχε την αρχηγία του στρ
Ρωμαίων. Αυτός, όταν κάποτε έφευγε από το στρατόπεδο, διέταξε 

» : Να γίνει 
μετατροπή της παθητικής σύνταξης σε ενεργητική. 

Μονάδες 3  

 

Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση 

Μονάδες  10 

κάθε φορά που το πουλί δεν 
απαντούσε, ο παπουτσής συνήθιζε να λέει: «Κρίμα στον κόπο μου 
(ή: έχασα το λάδι και τον κόπο μου)». Επιτέλους το κοράκι έμαθε 
τον χαιρετισμό και ο παπουτσής θέλοντας να κερδίσει χρήματα, το 

ον Καίσαρα. Όταν άκουσε τον χαιρετισμό, ο Καίσαρας είπε: 
«Στο σπίτι ακούω αρκετούς τέτοιους χαιρετισμούς». Τότε το κοράκι 
θυμήθηκε (ή: τότε ήρθαν στο νου του κορακιού) τα λόγια του κυρίου 
του: «Κρίμα στον κόπο μου (ή: έχασα το λάδι και τον κόπο μου)». 

γοντας τα λόγια αυτά, ο Αύγουστος γέλασε και αγόρασε το 
πουλί για τόσο (μεγάλο ποσό), για όσο δεν είχε αγοράσει κανένα 

Στον Λατινικό πόλεμο, ο Τίτος Μάνλιος, ύπατος, που καταγόταν 
από αριστοκρατική γενιά, είχε την αρχηγία του στρατού των 
Ρωμαίων. Αυτός, όταν κάποτε έφευγε από το στρατόπεδο, διέταξε  
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να απέχουν όλοι από τη μάχη. Αλλά, λίγο αργότερα, ο γιος του 
πέρασε έφιππος μπροστά από το στρατόπεδο των εχθρών και 
προκλήθηκε σε μάχη από τον αρχηγό των εχθρών με αυτά τα λόγια: 
«Ας μονομαχήσουμε, για να κριθεί από την έκβαση της μονομαχίας 
πόσο ο Λατίνος στρατιώτης ξεπερνά τον Ρωμαίο σε ανδρεία». (XXXI) 

Αυτή είναι η ζωή των τυράννων, στην οποία δεν μπορεί να υπάρξει 
καμία εμπιστοσύνη, καμία αγάπη, καμία πίστη σε σταθερή φιλία: 
για τους τυράννους όλα πάντοτε είναι ύποπτα και ταραγμένα˙ σ’ 
αυτούς δεν υπάρχει καμία θέση για φιλία. Γιατί δεν ξέρω ποιος 
μπορεί να αγαπά αυτόν τον οποίον φοβάται ή αυτόν που νομίζει 
πως τον φοβάται. (Στους τυράννους) δείχνουν εντούτοις (οι γύρω 
τους) υποκριτικό σεβασμό, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό 
διάστημα. (XLIV) 

 

Εισαγωγή-Λεξιλογικές παρατηρήσεις: 

Β1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω περιόδους. 

1)  η κωμωδία - ο τελευταίος ώριμος καρπός των Ελλήνων - είναι 
το πρώτο είδος που ωριμάζει στη Ρώμη, ενώ το έπος- ο πρώτος 
ώριμος καρπός των Ελλήνων - ωριμάζει τελευταίο. 
 

2) Η ακμή της κωμωδίας συνεχίστηκε με τον Καικίλιο (περ. 40 
κωμωδίες)και κυρίως με τον Τερέντιο (έξι κωμωδίες). 
 

3) Οι  «νεωτερικοί»  ποιητές δημιουργούν πολύ καλοδουλμένα 
ποιήματα, τα οποία διακρίνονται για τη συντομία τους, το 
σκοτεινό και υπαινικτικό ύφος, την εκλέπτυνση και τη 
λογιότητα.  



 

 

 
4) Ο κορυφαίος εκπρόσωπος

Τύλλιος Κικέρων
πρώτα ένας από τους μεγαλύτερους ρήτορες της αρχαιότητας
 

5) Ο Βεργίλιος είναι ο ποιητής του ηρωικού και διδακτικού έπους 
και του ποιμενικού ειδυλλίου, ο 
δημιουργία, ενώ οι τρεις άλλοι καλλιεργούν κυρίως την 
ελεγεία. 
 

6) Το μεγαλείο του λυρισμού του Οράτιου αναγνωρίσθηκε ήδη 
από τους συγχρόνους του, αφού σ' αυτόν ανέθεσε ο Αύγουστος 
τη σύνθεση του Ύμνου της
την επίσημη έναρξη της 
 

7)  Ο Τίτος Λίβιος (59
την κορυφαία πεζογραφική παρουσίαση της ιστορικής 
διαδρομής της «αιώνιας Πόλης» από την ίδρυσή της (γι' αυτό 
και το έργο τιτλοφορούνταν Ab u
142 βιβλία. 
 

8) Δυο βασικά χαρακτηριστικά των μετακλασικών κειμένων είναι 
ο ρητορισμός στο ύφος και ο
 

9) Οι δεκαέξι εκτενείς σάτιρες του Ιουβενάλη εμφανίζουν 
ανάγλυφα την αθλιότητα
κατοίκων της. 
 

10) Ένας διάσημος ευπατρίδης και αριστοτελικός φιλόσοφος, 
ο Βοήθιος, θεωρείται ο 
ταυτόχρονα ο «πατέρας του Μεσαίωνα».
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Ο κορυφαίος εκπρόσωπος της πεζογραφίας
Τύλλιος Κικέρων (106-44 π.Χ.), υπήρξε χωρίς άλλο πρώτα
πρώτα ένας από τους μεγαλύτερους ρήτορες της αρχαιότητας

είναι ο ποιητής του ηρωικού και διδακτικού έπους 
και του ποιμενικού ειδυλλίου, ο Οράτιος εκπροσωπεί τη 
δημιουργία, ενώ οι τρεις άλλοι καλλιεργούν κυρίως την 

Το μεγαλείο του λυρισμού του Οράτιου αναγνωρίσθηκε ήδη 
από τους συγχρόνους του, αφού σ' αυτόν ανέθεσε ο Αύγουστος 

Ύμνου της Εκατονταετίας ( Carmen
την επίσημη έναρξη της «pax Augusta» το 17 π.Χ.

(59 π.Χ. - 17 μ.Χ.) ανέλαβε και διεκπεραίωσε 
την κορυφαία πεζογραφική παρουσίαση της ιστορικής 
διαδρομής της «αιώνιας Πόλης» από την ίδρυσή της (γι' αυτό 
και το έργο τιτλοφορούνταν Ab urbe condita ) ως το 9 π.Χ. σε

Δυο βασικά χαρακτηριστικά των μετακλασικών κειμένων είναι 
στο ύφος και ο ρεαλισμός στο περιεχόμενο.

Οι δεκαέξι εκτενείς σάτιρες του Ιουβενάλη εμφανίζουν 
αθλιότητα της ρωμαϊκής πόλης και 

Ένας διάσημος ευπατρίδης και αριστοτελικός φιλόσοφος, 
ο Βοήθιος, θεωρείται ο «τελευταίος των Ρωμαίων
ταυτόχρονα ο «πατέρας του Μεσαίωνα». 

της πεζογραφίας, ο Μάρκος 
44 π.Χ.), υπήρξε χωρίς άλλο πρώτα-

πρώτα ένας από τους μεγαλύτερους ρήτορες της αρχαιότητας. 

είναι ο ποιητής του ηρωικού και διδακτικού έπους 
εκπροσωπεί τη λυρική 

δημιουργία, ενώ οι τρεις άλλοι καλλιεργούν κυρίως την 

Το μεγαλείο του λυρισμού του Οράτιου αναγνωρίσθηκε ήδη 
από τους συγχρόνους του, αφού σ' αυτόν ανέθεσε ο Αύγουστος 

Carmen saeculare ) για 
το 17 π.Χ.  

17 μ.Χ.) ανέλαβε και διεκπεραίωσε 
την κορυφαία πεζογραφική παρουσίαση της ιστορικής 
διαδρομής της «αιώνιας Πόλης» από την ίδρυσή της (γι' αυτό 

rbe condita ) ως το 9 π.Χ. σε 

Δυο βασικά χαρακτηριστικά των μετακλασικών κειμένων είναι 
στο περιεχόμενο. 

Οι δεκαέξι εκτενείς σάτιρες του Ιουβενάλη εμφανίζουν 
της ρωμαϊκής πόλης και των 

Ένας διάσημος ευπατρίδης και αριστοτελικός φιλόσοφος, 
τελευταίος των Ρωμαίων» και 
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Β2. Ετυμολογικοί συσχετισμοί: 

Να σχηματίσετε απλά ρήματα της Νέας Ελληνικής που να 
σχετίζονται ετυμολογικά με τις παρακάτω λέξεις:  

1. didicit:διδάσκω 
2. genere: γίνομαι 
3. praefuit: είμαι 
4. cernatur: κρίνω 
5. suspecta:σκέφτομαι 

 

Γραμματικές παρατηρήσεις: 

Γ1.Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για την καθεμιά από 
τις παρακάτω λέξεις: 

opera: operis ( στον πληθυντικό αριθμό  σημαίνει μισθωτοί εργάτες) 

avis: aves/ avis 

pecuniae: pecunia 

domi: domuum/ domorum 

mentem: mentes 

genere: genus 

castris: castro ( στον ενικό αριθμό σημαίνει φρούριο) 

his verbis: haec verba 

eventu:  eventibus 



 

 

quanto: quanti 

fiducia: fiduciam 

nullus locus: nulla loca( ετερογενές
είναι σε ουδέτερο γένος

tempus: tempora 

 
Γ2. Να γράψετε τους τύπους παραθετικών που ζητούνται

 diu : diutissime 
 cupidus: cupidioris
 satis: satius 
  nobili: nobiliore 
 stabilis: stabilissima

 

Γ3α Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

  perdidi: perdendi 
 risit: rideamur 
 praefuit: praeerat 
 edixit:edic  
 cernatur: conspecti essent
 metuat: metuantium 

 

Γ3β.Να εντοπίσετε
απόσπασμα (ΧΧΙΧ)
απαρέμφατα όλων των χρόνων λαμβάνοντας υπόψη το 
υποκείμενο του ρήματος. 
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ετερογενές ουσιαστικό, στον 
γένος ) 

γράψετε τους τύπους παραθετικών που ζητούνται

cupidioris 

stabilissima 

Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

 

conspecti essent 
metuat: metuantium  

εντοπίσετε το ημιαποθετικό ρήμα στο πρώτο
(ΧΧΙΧ) και στη συνέχεια να γράψετ

απαρέμφατα όλων των χρόνων λαμβάνοντας υπόψη το 
ου ρήματος.  

 πληθυντικό 

γράψετε τους τύπους παραθετικών που ζητούνται: 

ημιαποθετικό ρήμα στο πρώτο 
και στη συνέχεια να γράψετε τα 

απαρέμφατα όλων των χρόνων λαμβάνοντας υπόψη το 
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Πρόκειται για το ημιαποθετικό ρήμα solebat. 

 Απαρέμφατο Ενεστώτα: solere 
 Απαρέμφατο Μέλλοντα: soliturum esse 
 Απαρέμφατο Παρακειμένου: solitum esse 
 Απαρέμφατο Συντελεσμένου Μέλλοντα: solitum fore 

 

 

Συντακτικές παρατηρήσεις: 

Δ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 
τύπων: 

 verborum : γενική που συμπληρώνει την έκφραση μνήμης venit 
in mentem, αντικείμενο στην έκφραση μνήμης. 

 bello: απρόθετη αφαιρετική του χρόνου (πότε έγινε κάτι 
συνοδευόμενη από επιθετικό προσδιορισμό) στο ρήμα praefuit. 

 se: υποκείμενο σε αιτιατική σύμφωνα με τον Λατινισμό 
(περίπτωση ταυτοπροσωπίας) στο ειδικό απαρέμφατο metui.  

Δ1β.. Ποια επιρρηματική σχέση δηλώνει το «domi»;  Να γράψετε 
και να καταδείξετε τους άλλους δύο τύπους του ουσιαστικού 
που δηλώνουν τη δική τους επιρρηματική σχέση. 
Το domi λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός και δηλώνει 
στάση σε τόπο. Οι άλλοι τύποι του ουσιαστικού που εκφράζουν 
επιρρηματική σχέση είναι:  
domum: αιτιατική που δηλώνει κίνηση σε τόπο και 
 domo:  αφαιρετική που δηλώνει απομάκρυνση/ κίνηση από τόπο.  
 
 
 
 



 

 

 
Δ1γ. Πώς λειτουργεί το 
συνέχεια να γράψετε την ισοδύναμη μορφή
διαφορετική λειτουργία του
Το post λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου και 
συνοδεύεται από την αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς. 
Η ισοδύναμη μορφή είναι
Εδώ το post λειτουργεί ως πρόθεση που συντάσσεται με αιτιατική ( 
εμπρόθετος προσδιορισμός του χρόνου
 

 
 Δ1δ. « tanti» : Να αιτιολογήστε την πτώση της αντωνυμίας 
σύμφωνα με τον συντακτικό της ρόλο
Η αντωνυμία βρίσκεται
λειτουργεί ως γενική της αξίας και προσδιορίζει το ρήμα 
ουδετέρου γένους και δηλώνει την αφηρημένη, υλική αξία. 
 
 
 
Δ2α.  « audita salutatione
δυνατούς τρόπους.  
Η μετοχή audita είναι χρονική νόθη αφαιρετική απόλυτη και 
αναλύεται : 

1) ut/ubi/postquam/simul
χρονική, το προτερόχρονο)

2) cum Caesar salutationem
cum) 

3) cum Caesar salutationem audivit/audiverat
cum) 

 

13 

Πώς λειτουργεί το « post»  στην  έκφραση paulo
να γράψετε την ισοδύναμη μορφή και να δηλώσετε τη 

διαφορετική λειτουργία του. 
λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου και 

συνοδεύεται από την αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς. 
Η ισοδύναμη μορφή είναι : post paulum  

λειτουργεί ως πρόθεση που συντάσσεται με αιτιατική ( 
εμπρόθετος προσδιορισμός του χρόνου, « μετά») 

Να αιτιολογήστε την πτώση της αντωνυμίας 
σύμφωνα με τον συντακτικό της ρόλο. 
Η αντωνυμία βρίσκεται στη γενική  του ενικού αριθμού, καθώς 
λειτουργεί ως γενική της αξίας και προσδιορίζει το ρήμα 
ουδετέρου γένους και δηλώνει την αφηρημένη, υλική αξία. 

salutatione» : Να αναλυθεί η μετοχή με όλους τους 

είναι χρονική νόθη αφαιρετική απόλυτη και 

simul Caesar salutationem audivit
χρονική, το προτερόχρονο) 

salutationem audivisset (ιστορικός-διηγηματικός

cum Caesar salutationem audivit/audiverat (καθαρ

paulo post; Στη 
και να δηλώσετε τη 

λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου και 
συνοδεύεται από την αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς.  

λειτουργεί ως πρόθεση που συντάσσεται με αιτιατική ( 

Να αιτιολογήστε την πτώση της αντωνυμίας 

αριθμού, καθώς 
λειτουργεί ως γενική της αξίας και προσδιορίζει το ρήμα emit. Είναι 
ουδετέρου γένους και δηλώνει την αφηρημένη, υλική αξία.  

Να αναλυθεί η μετοχή με όλους τους 

είναι χρονική νόθη αφαιρετική απόλυτη και 

audivit(απλή 

διηγηματικός 

καθαρά χρονικός 



 

 

14 

 
Δ2β. «a duce hostium his verbis proelio lacessitus est» : Να γίνει 
μετατροπή της παθητικής σύνταξης σε ενεργητική. 
Μετατροπή σε ενεργητική σύνταξη: dux hostium his verbis 
eum/filium lacessivit. 
 
 
Δ2γ. « quem metuat» : Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση 
της δευτερεύουσας πρότασης. 
Πρόκειται για δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 
στο eum (το πρώτο). Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quem 
της qui-quae-quod. Εκφέρεται με υποτακτική (metuat) λόγω πλαγίου 
λόγου. Συγκεκριμένα εξαρτάται από αρκτικό χρόνο, από το diligere  
possit άμεσα και έμμεσα από το nescio που βρίσκεται σε Ενεστώτα. 
Σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρόν. 
 
 


