
ΚΕΙΜΕΝΑ 
Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? In hoc me longa vita et infelix senecta traxit, 
ut primum exsulem deinde hostem te viderem? Qui potuisti populari hanc terram, quae te 
genuit atque aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et minaci 
animo perveneras, cur, cum in conspectu Roma fuit, tibi non succurrit: «intra illa moenia 
domus ac penates mei sunt, mater coiunx liberique?» 
Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est. Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam 
inventam esse 
Sertorius eum iussit tacere. Praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum 
emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset. Postridie eius diei Sertorius, admissis amicis in 
cubiculum suum, dixit eis visum in somno sibi esse cervam,  
quae perisset, ad se reverti. Cum cerva, emissa a servo, in cubiculum Sertorii introrupisset, 
admiratio magna orta est.  

 
ΑΚΗΕΙ 
Α. Να μεταφράςετε τα παραπάνω αποςπάςματα. 
Β1. Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται: 
 castris: ίδιοσ τφποσ ςτον ενικό 
 vita:  γενικι πλθκυντικοφ 
 exsulem: κλθτικι ενικοφ 
 fines: αιτιατικι πλθκυντικοφ 
 animo: ονομαςτικι πλθκυντικοφ 
 conspectus: δοτικι ενικοφ 
 domus: γενικι ενικοφ 
 mater: γενικι πλθκυντικοφ 
 die: αφαιρετικι πλθκυντικοφ 
 locum: αιτιατικι πλθκυντικοφ 
Β2. Να μεταφζρετε τον ίδιο τφπο ςτον άλλο αρικμό. 
 tuis, me, aliquis, eis, quae 
B3. Να γράψετε τουσ άλλουσ βακμοφσ των επικζτων (να διατθρθκεί το γζνοσ, ο αρικμόσ και 
θ πτϊςθ). 
 longa, infelix, minaci, postero, magna 
B4. Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται 
 traxit: απαρζμφατο ίδιου χρόνου και φωνισ 
 viderem: μετοχι μζλλοντα 
 potuisti: β’ πλθκυντικό υποτακτικισ ενεςτϊτα 
 aluit: ςουπίνο 
 cecidit: γ’ πλθκυντικό οριςτικισ ενεςτϊτα πακθτικισ φωνισ 
 perisse: απαρζμφατο μζλλοντα (λάβετε υπόψθ το υποκείμενο) 
 emitteret: γ’ ενικό υποτακτικισ παρακειμζνου πακθτικισ φωνισ  
 futurus esset: βϋ ενικό προςτακτικισ ενεςτϊτα 
 reverti: απαρζμφατο παρακειμζνου (λάβετε υπόψθ το υποκείμενο) 
 orta est: β’ ενικό πακθτικοφ ενεςτϊτα 
Β5. orta est: Να γραφοφν οι τφποι που δανείηεται το ριμα από τθν ενεργθτικι φωνι. 
Β6. Να αναγνωριςτοφν ςυντακτικϊσ οι μαυριςμζνοι τφποι του κειμζνου. 
Β7. Να αναγνωριςτοφν ςυντακτικϊσ οι δευτερεφουςεσ προτάςεισ (είδοσ, ειςαγωγι, εκφορά, 
ακολουκία χρόνων). 
 ut….viderem, quamvis…perveneras 
B8. Να αναλυκεί θ μετοχι ingredienti ςε δευτερεφουςα πρόταςθ ειςαγόμενθ με το χρονικό 
ςφνδεςμο dum και τον cum τον ιςτορικό 
Β9. Να μετατρζψετε τον πλάγιο λόγο ςε ευκφ. 
 Sertorius eum iussit tacere 
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B10. Να μετατραπεί θ ενεργθτικι ςφνταξθ ςε πακθτικι. 
In hoc….viderem 
 
ΑΠΑΝΣΗΕΙ 
ΚΕΙΜΕΝΑ 
Α. ΜΕΣΑΦΡΑΗ 
 Μιπωσ ιρκα ςε εχκρό και είμαι αιχμάλωτθ ςτο ςτρατόπεδό ςου? ε τζτοιο ςθμείο με 
κατάντθςε θ μακροηωία και τα δφςτυχα γθρατειά, ϊςτε πρϊτα να ςε δω εξόριςτο κι ζπειτα 
εχκρό? Πϊσ μπόρεςεσ να ερθμϊςεισ(λεθλατιςεισ) αυτι τθ χϊρα, που ςε γζννθςε και ςε 
ανζκρεψε? Δεν ςου πζραςε  θ οργι τθ ςτιγμι που πατοφςεσ τα ςφνορα τθσ πατρίδασ? 
Παρόλο που είχεσ ζρκει με εχκρικι κι απειλθτικι διάκεςθ, γιατί, όταν είδεσ τθ Ρϊμθ, δεν ςου 
πζραςε από το μυαλό: « μζςα ςε εκείνα τα τείχθ βρίςκονται το ςπίτι και οι κεοί μου, θ 
μθτζρα, θ ςφηυγοσ και τα παιδιά (μου)?». 
 Αυτό το ελάφι κάποια μζρα ζφυγε και πιςτεφτθκε ότι είχε χακεί. Όταν κάποιοσ 
ανιγγειλε ςτο ερτϊριο πωσ το ελάφι βρζκθκε, ο ερτϊριοσ διζταξε να ςωπάςει∙ επιπλζον 
του ζδωςε οδθγίεσ  να το αφιςει ελεφκερο τθν επόμενθ μζρα ξαφνικά ςε αυτόν τον τόπο, 
ςτον οποίο κα βριςκόταν ο ίδιοσ με τουσ φίλουσ του. Σθν άλλθ μζρα ο ερτϊριοσ ,αφοφ 
δζχτθκε τουσ φίλουσ του ςτο υπνοδωμάτιό του, τουσ είπε ότι είχε δει ςτον φπνο του πωσ το 
ελάφι ,που είχε χακεί, ξαναγφριςε ςε αυτόν. Όταν το ελάφι, αφοφ αφζκθκε ελεφκερο από το 
δοφλο, όρμθςε ςτθν κρεβατοκάμαρα του ερτωρίου, γεννικθκε(προκλικθκε) μεγάλοσ 
καυμαςμόσ. 
 
ΑΚΗΕΙ 
Β1. 
 castro 
 vitarum 
 exsul 
 fines/finis 
 animi 
 conspectui 
 domus/domi 
 matrum 
 diebus 
 loca(=τόποι), loci(=χωρία βιβλίου) 
Β2. 
 tuo, nos, aliqui, ei, quae 
B3. 
 longa, longior, longissima 
 infelix, infelicior, infelicissima 
 minaci, minaciore, minacissimo 
 postero, posteriore, postremo/postumo 
 magna, maior, maxima 
B4. 
 traxisse 
 visurus –a-um 
 possitis 
 altum, altu/alitum,alitu 
 caduntur 
 perituram esse 
 emissi-ae-a  sint 
 es 
 revertisse/ reversam esse 
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 oriris/orire 
B5. 
 μετοχι ενεςτϊτα: oriens, orientis 
 μετοχι μζλλοντα: oriturus-a-um 
 υποτακτικι μζλλοντα: oriturus-a-um sim, sis, sit 
  orituri-ae-a simus, sitis, sint 
 απαρζμφατο μζλλοντα: oriturum-am-um esse 
  orituros-as-a esse 
 ςουπίνο: ortum, ortu 
 γεροφνδιο: oriendi, oriendo, oriendum, oriendo 
B6. 
 κατθγοροφμενο ςτο εννοοφμενο υποκείμενο ego μζςω του ςυνδετικοφ ριματοσ 
sum 
 αντικείμενο ςτο ριμα potuisti, τελικό απαρζμφατο (ταυτοπροςωπία) 
 δοτικι προςωπικι θκικι ςτο cecidit 
 απρόκετθ ςφαιρετικι οργανικι του τρόπου ςτο perveneras 
 υποκείμενο ςτο ριμα sunt 
 απρόκετθ αφαιρετικι  του χρόνου ςτο emitteret 
 εμπρόκετοσ επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ τθσ κοινωνίασ ςτο futurus esset 
 επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του χρόνου ςτο dixit 
 ζμμεςο αντικείμενο ςτο dixit 
 υποκείμενο ςτο orta est 
B7. Δευτερεφουςα επιρρθματικι ςυμπεραςματικι πρόταςθ ωσ επιρρθματικόσ 
προςδιοριςμόσ του αποτελζςματοσ  ςτο περιεχόμενο τθσ κφριασ με ριμα το traxit. Ειςάγεται 
με τον επιρρθματικό ςφνδεςμο ut (καταφατικι) προεξαγγζλλεται ςτο λόγο από τθ δεικτικι 
αντωνυμία hoc τθσ κφριασ πρόταςθσ, εκφζρεται με υποτακτικι γιατί το ςυμπζραςμα ςτθ 
λατινικι είναι μια υποκειμενικι κατάςταςθ, χρόνου παρατατικοφ (viderem) γιατί εξαρτάται 
από ριμα ιςτορικοφ χρόνου(traxit) (ιδιόμορφθ ακολουκία χρόνων). Σο αποτζλεςμα είναι 
ιδωμζνο τθ ςτιγμι που εμφανίηεται ςτο μυαλό του ομιλθτι (ςυγχρονιςμόσ τθσ κφριασ με τθ 
δευτερεφουςα πρόταςθ) και όχι τθ ςτιγμι τθσ πικανισ πραγματοποίθςθσ του. 
 Δευτερεφουςα επιρρθματικι παραχωρθτικι πρόταςθ ωσ επιρρθματικόσ 
προςδιοριςμόσ τθσ παραχϊρθςθσ ςτθν κφρια πρόταςθ με ριμα το succurrit. Ειςάγεται με τον 
παραχωρθτικό ςφνδεςμο quamvis , εκφζρεται με οριςτικι (ο ςφνδεςμοσ quamvis 
ςυντάςςεται κανονικά με υποτακτικι, θ ςφνταξι του με οριςτικι κατ’ αναλογία προσ το 
quamquam είναι ποιθτικι και μετακλαςικι) και εκφράηει μια πραγματικι κατάςταςθ που κι 
αν δεχτοφμε ότι αλθκεφει δεν αναιρείται το περιεχόμενο τθσ κφριασ πρόταςθσ. Χρόνου 
υπερςυντελίκου και αναφζρεται ςτο παρελκόν. 
Β8. 
 dum tu ingrederis/ingredere (ςυνεχιηόμενθ πράξθ ςτθ διάρκεια τθσ οποίασ 
ςυμβαίνει μια άλλθ πράξθ) 
 cum tu ingredereris/ingrederere 
B9. 
 Tace! 
B10. 
 In hoc ego longa vita et infelici senecta tracta sum, ut primum tu exsul deinde 
hostis a me videreris/viderere 
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