
  

 
 

 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 7ο 

Legatos omnes:να αντικατασήσετε το επίθετο omnes με τους αντίστοιχους τύπους των 

αντωνυμιών suus, sua, suum και is, ea, id, έτσι ώστε να δηλώνεται κτήση με αυτοπάθεια 

και κτήση χωρίς αυτοπάθεια. 

Legatos suos 

Legatus eius 

In hibernis:να προσδιορίσετε τη σημασία του παραπάνω εμπρόθετου προσδιορισμού και 

στη συνέχεια να δηλώσετε την ίδια επιρρηματική σημασία αντικαθιστώντας τον με τη 

συνεκφορά ipsa Roma. 

Ο παραπάνω εμπρόθετος προσδιορισμός δηλώνει στάση σε τόπο. Για να δηλώσει η 

συνεκφορά ipsa Roma την ίδια επιρρηματική σημασία με τον εμπρόθετο προσδιορισμό, 

δηλαδή τη στάση σε τόπο, θα πρέπει, σε αυτή την περίπτωση, να χρησιμοποιηθεί η πτώση 

της αφαιρετικής. Παρόλο που το ουσιαστικό Roma ανήκει στην πρώτη κλίση των 

ουσιαστικών και είναι ενικού αριθμού, δε θα χρησιμοποιηθεί η πτώση της γενικής, αλλά η 

πτώση της αφαιρετικής, επειδή στη συνεκφορά υπάρχει η αντωνυμία ipsa. Επομένως η 

αντικατάσταση του εμπρόθετου προσδιορισμού διαμορφώνεται σε αφαιρετική πτώση ως 

εξής: ipsa Roma. 

Ex quibus:να δηλώσετε τη σημασία του παραπάνω εμπρόθετου προσδιορισμού, να 

αιτιολογήσετε την επιλογή της συγκεκριμένης σύνταξης και στη συνέχεια να τον 

αποδώσετε με ισοδύναμο τρόπο. 

Ο εμπρόθετος προσδιορισμός δηλώνει το διαιρεμένο όλο. Επιλέγεται η χρήση του 

εμπρόθετου προσδιορισμού, επειδή ακολουθεί το απόλυτο αριθμητικό quattuor(είναι 

άκλιτο). 

Ισοδύναμος τρόπος: η γενική διαιρετική quarum. 

Milites his verbis admonet: στην παραπάνω πρόταση να επιφέρετε τις απαραίτητες 

αλλαγές, αφού την εξαρτήσετε από τις φράσεις Caesar iubetκαι Caesar imperat. Ως 

αντικείμενο και στις δύο φράσεις να χρησιμοποιήσετε το ουσιαστικό consulπροκειμένου 

να διευκολυνθεί η σύνταξη. 

Caesar iubet consulem milites his verbis admonere. 

Caesar imperat consuli milites his verbis admonere. 

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  
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ΚΕΙΜΕΝΟ 15ο 

Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt: να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη 

σε ενεργητική, να προσδιορίσετε στη νέα σύνταξη το αντικείμενο του απαρεμφάτου και 

στη συνέχεια να αναφέρετε σε ποια περίπτωση δε θα δηλωνόταν το ποιητικό αίτιο. 

Vinum mercatores ad se importare non sinunt. Σο υποκείμενο του απαρεμφάτου στη νέα 

σύνταξη είναι το vinum. Η περίπτωση κατά την οποία μπορεί να παραλειφθεί ή να μην 

δηλωθεί το ποιητικό αίτιο είναι στις στρατιωτικές εντολές. 

 

Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate: να 

επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε ο σύνδεσμος cum να δηλώνει το αιφνίδιο 

γεγονός.  

Για να δηλώσει ο σύνδεσμος cumαιφνίδιο γεγονός, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τόσο στη 

δευτερεύουσα χρονική όσο και στην κύρια πρόταση τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο 

αντίστροφος cum. Είναι ο μοναδικός που δηλώνει αιφνίδιο γεγονός και από πλευράς 

χρονικής βαθμίδας δηλώνει το υστερόχρονο. 

Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η δευτερεύουσα πρόταση εκφέρεται με οριστική παρακειμένου. 

 τη δευτερεύουσα πρόταση πρέπει να  υπάρχει το τροπικό επίρρημα repente. 

 Η κύρια πρόταση εκφέρεται με οριστική παρατατικού ή με οριστική  

υπερσυντελίκου. 

 την κύρια πρόταση πρέπει να υπάρχει το χρονικό επίρρημα vix. 

Magistratus vix creabantur / create erant cum vitae necisque potestate, cum repente 

civitas bellum gessit. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 20ο 

Postero die:να προσδιορίσετε την έννοια του χρόνου που αποδίδεται στην παραπάνω 

φράση και στη συνέχεια να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές με τέτοιο τρόπο ώστε να 

δηλώνεται το πόσο διαρκεί η πράξη. 

Η χρήση της απρόθετης αφαιρετικής δηλώνει το πότε έγινε κάτι. Για να δηλωθεί το πόσο 

διαρκεί η πράξη θα πρέπει η συγκεκριμένη φράση να μετατραπεί σε απρόθετη αιτιατική: 

posterum diem. 

Eum latentem adgnovit:στην παραπάνω πρόταση να αντικαταστήσετε την 

κατηγορηματική μετοχή με απαρέμφατο και να δηλώσετε τη νοηματική διαφορά μεταξύ  

 



 

 

 

της πρότασης που δημιουργήσατε και της αρχικής πρότασης που σας δόθηκε από το 

κείμενο. 

Η κατηγορηματική μετοχή μπορεί να αντικατασταθεί από το αντίστοιχο ειδικό 

απαρέμφατο, του αντίστοιχου χρόνου της μετοχής, δηλαδή σε χρόνο ενεστώτα: eum 

latere 

adgnovit. Πρόκειται για άμεση αντίληψη στην αρχική πρόταση του κειμένου και για 

έμμεση αντίληψη στη δεύτερη πρόταση με το ειδικό απαρέμφατο. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 21ο 

Quod illic aurum pensatum est:να μετατρέψετε τη δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση 

έτσι ώστε να δηλώνει την υποκειμενική αιτιολογία, χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικούς 

υποτακτικούς αιτιολογικούς συνδέσμους. 

Quod, quia illic aurum pensatum sit. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 24ο 

se domi non esse: Αν στη θέση του se είχαμε το eum, ποιες θα ήταν οι διαφορές 

συντακτικά και νοηματικά;  

Eum domi non esse: υντακτικά το eum είναι και αυτό υποκείμενο στο non esse, αλλά 

έχουμε ετεροπροσωπία (και όχι ταυτοπροσωπία, λατινισμό του ειδικού απαρεμφάτου) και 

νοηματικά το eum, ως επαναληπτική αντωνυμία που είναι, δεν αναφέρεται στο 

υποκείμενο της πρότασης Νασικά (αφού δεν έχουμε αυτοπάθεια ) αλλά στον Έννιο.  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 25ο 

quo:να δηλώσετε τη σημασία της παραπάνω αφαιρετικής και στη συνέχεια να επιφέρετε τις 

απαραίτητες αλλαγές ώστε να δηλώνεται πόση διάρκεια είχε η πράξη. 

Η παραπάνω απρόθετη αφαιρετική δηλώνει τον χρόνο και συγκεκριμένα ύστερα από 

πόσο χρόνο έγινε κάτι. Για να δηλώνει πόση διάρκεια είχε η πράξη θα πρέπει η αναφορική 

αντωνυμία να μετατραπεί σε αιτιατική: quod. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 27ο 

Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia […] sed videri tamen ea sibi duriora et 

acerbiora:να ερμηνεύσετε τη μορφή της σύγκρισης και  να επισημάνετε τον τρόπο με τον 

οποίο αποδίδεται αυτή η μορφή στη μετάφραση. τη συνέχεια να ενισχύσετε τους  
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συγκριτικούς βαθμούς με όλους τους πιθανούς τρόπους και να επισημάνετε τη διαφορά 

στη μετάφραση. 

Έχουμε το φαινόμενο της απόλυτης σύγκρισης, στο οποίο παραλείπεται ο β΄ όρος 

σύγκρισης. τη μετάφραση αποδίδεται με τον θετικό βαθμό των δύο επιθέτων 

συνοδευόμενα από το «κάπως» (=του φαίνονταν κάπως τραχιά και πικρά).  

Για να ενισχυθεί ο συγκριτικός βαθμός των δύο επιθέτων, θα πρέπει να προσθέσουμε 

στην πρόταση μία από τις δύο αφαιρετικές του μέτρου ή της διαφοράς, δηλαδή είτε το 

multo είτε το paulo: Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia […] sed videri 

tamen ea sibi multo / paulo duriora et acerbiora. Ο συγκριτικός βαθμός θα αποδοθεί 

κανονονικά ως συγκριτικός βαθμός (=του φαίνονταν πολύ τραχύτερα και πικρότερα). 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 34ο 

Is fores reserari eosque intromitti iussit:α) στην παραπάνω πρόταση να αντικαταστήσετε 

τα παθητικά απαρέμφατα με τα αντίστοιχα ενεργητικά (εννοείται από τα συμφραζόμενα ως 

ποιητικό αίτιο των απαρεμφάτων το προθετικό σύνολο a domesticis) και να αναπτύξετε 

θεωρητικά τη σύνταξη του ρήματος iubeo, αναφέροντας παράλληλα ένα επιπλέον ρήμα 

με την ίδια σύνταξη και β) στη νέα μορφή της πρότασης που έχετε δημιουργήσει, να 

αντικαταστήσετε το ρήμα iussit με το ρήμα impero (διατηρώντας το πρόσωπο, τον χρόνο, 

την έγκλιση και τη φωνή) και να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές. 

Σα παθητικά απαρέμφατα αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα ενεργητικά ως εξής: is 

domesticos fores reserare eosque intromittere iussit. 

Με το ρήμα sino είναι δυνατές δύο συντάξεις: (α) με ενεργητικό απαρέμφατο (οπότε 

δηλώνεται και το λογικό υποκείμενό τους σε πτώση αιτιατική) και (β) με παθητικό 

απαρέμφατο, όταν δεν θέλουμε να δηλώσουμε το λογικό υποκείμενο, δηλαδή το ποιητικό 

αίτιο αυτού. Ηχρήσηαυτήσυνηθίζεται σε στρατιωτικές διαταγές, απαγορεύσεις, που 

εύκολα εννοείται ότι απευθύνονται σε στρατιώτες ή όταν προκύπτει εύλογα από τα 

συμφραζόμενα, όπως στην παραπάνω περίπτωση. 

β) Η διαφορά μεταξύ των δύο ρημάτων είναι στη σύνταξή τους. Σο ρήμα iubeo 

συντάσσεται με αιτιατική που λειτουργεί ως άμεσο αντικείμενο και με τελικό απαρέμφατο 

το οποίο λειτουργεί ως έμμεσο, ενώ το ρήμα impero συντάσσεται με δοτική η οποία 

λειτουργεί ως έμμεσο αντικείμενο και με τελικό απαρέμφατο το οποίο με τη σειρά του 

λειτουργεί ως άμεσο αντικείμενο. Επομένως,η νέα πρόταση θα διαμορφωθεί ως εξής: is 

domesticis fores reserare eosque intromittere imperavit. 

 

 

 



 

 

 

 

Tum …………………… (Scipio) interfuit praesidium domesticorum in tecto 

…………………… /  …………………………. (conloco):στην παραπάνω φράση να 

συμπληρώσετε τα κενά με τους κατάλληλους τύπους (ως υποκείμενο του απρόσωπου 

ρήματος να επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο απαρεμφάτου καθώς και την αντίστοιχη 

δευτερεύουσα ονοματική – ουσιαστική πρόταση). 

 

 

τη συγκεκριμένη φράση δίνεται το ρήμα interfuit το οποίο συντάσσεται με γενική η 

οποία δηλώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και το τι ενδιαφέρει κάποιον εκφράζεται είτε 

με απαρέμφατο είτε με ουσιαστική πρόταση. ε ό,τι αφορά την ουσιαστική πρόταση 

επιλέγεται η δευτερεύουσα ονοματική βουλητική πρόταση η οποία με τη σειρά της είναι 

συμβατή νοηματικά με το τελικό απαρέμφατο (θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και 

δευτερεύουσα ουσιαστική πλάγια ερωτηματική). Επομένως η πρόταση θα 

διαμορφωνόταν ως εξής: Tum Scipionis interfuit praesidium domesticorum in tecto 

conlocare / ut conlocaret. 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ 27ο και 43ο 

Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί με τις παρακάτω λέξεις (μία από τις στήλες 

του πίνακα θα παραμείνει κενή): aetate, natu, (in) ingeniis, (in) castris, animo. 

ΑΥΑΙΡΕΣΙΚΗ 

ΚΤΡΙΩ ΣΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ 

   

   

   

 

ΚΤΡΙΩ ΣΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ 

 aetate natu 

 (in) ingeniis animo 

 (in) castris  
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ΚΕΙΜΕΝΑ 44ο και 36ο 

Quod  Tarquinium dixisse  ferunt  exulantem: ii) et mementote me nec acie vinci nec 

pecunia corrumpi posse (a nullo): Να τρέψετε στην πρώτη πρόταση το ενεργητικό 

απαρέμφατο σε παθητικό και στη δεύτερη τα παθητικά απαρέμφατα σε ενεργητικά 

κάνοντας και όλες τις αλλαγές που θα καταστούν απαραίτητες. 

quod a Tarquinio dictum esse ferunt exulante ii) et mementote me aliquem nec acie 

vincere nec pecunia corrumpere posse 

 

 

ημείωση (κείμ. 31ο): Η αφαιρετική της καταγωγής (genere) απαντά συνήθως απρόθετη, 

όταν δηλώνει τους γονείς, τη γενιά ή την οικογένεια και εμπρόθετη με την a(b), ex, όταν 

δηλώνει τον πρόγονο ή τους προγόνους (απώτερη καταγωγή: ab Iulo ortus). 

 

 

Από τον κλασικό τομέα του φιλολογικού τμήματος των  

Φροντιστηρίων ΠΟΥΚΑΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ συνεργάστηκαν: 

Ε. Μαζοκοπάκη, Μ. Παγωμένου, Χ. Πυργιανάκη.  

 


