
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης 
KEIMENA: 
Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus,iniussu consulis in 
certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga 
salutem petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes 
fugati erant, morte multavit. 
In eum locum res deducta est ,ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse 
nequeamus. Equidem, ut veni ad urbem, non destiti omnia et sentire et dicere et facere, quae 
ad concordiam pertinerent. Sed tantus furor omnes invaserat, ut pugnare cuperent, etsi ego 
clamabam nihil esse bello civili miserius. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Α. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα. 
Β. 1 Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται:  

Viribus:αφαιρετική ενικού 
Hostes: γενική ενικού 
Castra: ονομαστική  στον ίδιο αριθμό 
Morte: γενική πληθυντικού 
Locum: η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 
Res: δοτική πληθυντικού 
Deus: κλητική ενικού 
Casus:δοτική ενικού 
Urbem: αιτιατική πληθυντικού 
Furor: γενική πληθυντικού 

Β. 2. Να γράψετε τους παρακάτω τύπους: 
Suis: ο ίδιος τύπος στο πρώτο πρόσωπο 
Cuius: αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος 
Aliqui: ονομαστική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος 
Quae: ονομαστική ενικού στο ίδιο γένος 

Β. 3 Να γράψετε τους  αντίστοιχους βαθμούς των επιθέτων και τα επιρρήματα που 
προκύπτουν: 
Fortior , miserius 
Β.4 Να γράψετε τους ρηματικούς τύπους που ζητούνται (για τους περιφραστικούς 
τύπους να λάβετε υπόψη σας το υποκείμενο): 

Confisus: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα 
Pugnandi: β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα 
Transfixit: γ΄ ενικό οριστικής μέλλοντα 
Revertisset: απαρέμφατο παρακειμένου  
Fugati erant: απαρέμφατο μέλλοντα 
Deducta est: β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού 
Dicere: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα 
Facere: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού  
Invaserat: γ΄ ενικό υποτακτικής του ίδιου χρόνου 
Esse: απαρέμφατο μέλλοντα. 

Β. 5 Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τους υπογραμμισμένους τύπους 
Β.6 Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, 
εισαγωγή, εκφορά): “cum in castra revertisset”, “ut salvi esse nequeamus”. 
B.7  Οpera: να δηλώσετε το μέσο με διαφορετικό τρόπο. 

Hoste: να δηλώσετε διαφορετικά τον β όρο σύγκρισης. 
Β.8.Ο ευθύς λόγος να γίνει πλάγιος με εξάρτηση «Livius tradidit..»: “Consul , cum in 
castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit” 
Β.9 Nα αναγνωρίσετε το υποθετικό λόγο και να τον τρέψετε σε ευθύ: “In eum locum res 
deducta est ,ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse neqeamus” 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
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Α.  Τότε ο νεαρός , έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και παρασυρμένος από την 
επιθυμία να πολεμήσει, όρμησε στον αγώνα παρά τη διαταγή του υπάτου. Κι (όντας 
)δυνατότερος από τον εχθρό, τον διαπέρασε με το δόρυ του και τον γύμνωσε από τα όπλα. 
Αλλά ο ύπατος, όταν επέστρεψε στο στρατόπεδο, τιμώρησε με θάνατο το νεαρό, με τις 
ενέργειες του οποίου οι εχθροί είχαν τραπεί σε φυγή.  

Τα πράγματα έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε, αν κάποιος θεός ή κάποιο τυχαίο 
περιστατικό δε βοηθήσει, δε θα μπορέσουμε να σωθούμε. Εγώ βέβαια, μόλις ήλθα στην πόλη 
(στη Ρώμη), δεν έπαψα  και να πιστεύω και να λέω και να κάνω όλα εκείνα που στόχευαν 
στην ομόνοια, όμως τόσο μεγάλη μανία τους είχε πιάσει όλους, ώστε να επιθυμούν τον 
πόλεμο, μολονότι εγώ φώναζα ότι τίποτα δεν είναι πιο αξιοθρήνητο από τον εμφύλιο πόλεμο. 
Β.1 vi, hostis, castra, mortium, loca(ετερογενές), rebus, dive και deus, casui, urbes (urbis), 
furorum 
B.2 meis, , quem, aliqua, quod 
B.3 Επίθετο:  fortis, fortissimus,   Επίρρημα: fortiter, fortius, fortissime 
Επίθετο::miserum, miserrimum. Επίρρημα: misere, miserius, miserrime 
B.4 confidis, pugnate, transfiget, revertisse, fugatum iri, deduceremini, dic, facerent, 
invasisset, futurum esse ή σκέτο fore 
B.5  Adulescens=υποκείμενο στο ρήμα ruit. 

Pugnandi=γενική (γερουνδίου)αντικειμενική στο cupiditate.  
Hoste= αφαιρετική συγκριτική, ως β΄όρος σύγκρισης από το fortior(α΄ όρος το 
adulescens). 
Armis= αφαιρετική του χωρισμού ή έμμεσο αντικείμενο στο spoliavit 
In castra= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός κίνησης σε τόπο στο revertisset. 
Opera= αφαιρετική οργανική του μέσου στο fugati erant. 
Morte=αφαιρετική της ποινής στο multavit. 
Deus= υποκείμενο στο ρήμα subvenerit. 
Pugnare= τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα cuperent(ταυτοπροσωπία). 
Civili= ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο bello. 

B.6 Cum in castra revertisset=δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με 
τον ιστορικό- διηγηματικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με έγκλιση υποτακτική ,καθώς είναι 
φανερό το υποκειμενικό στοιχείο.  Ο  ιστορικός cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση 
ανάμεσα στη δευτερεύουσα και την κύρια και δημιουργεί μια σχέση αιτίου- αιτιατού 
ανάμεσα τους. Ειδικότερα με χρόνο υπερσυντέλικο (revertisset) , γιατί εξαρτάται από 
ιστορικό χρόνο (multavit=παράκειμενος) και εκφράζει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
Συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα της κύριας 
multavit. 
Ut salvi esse nequeamus= δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική πρόταση. Εισάγεται 
με το συμπερασματικό σύνδεσμο ut .Είναι αποφατική λόγω της αρνητικής σημασίας του 
nequeo. Εκφέρεται  με έγκλιση υποτακτική, γιατί το αποτέλεσμα στα λατινικά θεωρείται 
υποκειμενική κατάσταση. Ειδικότερα με χρόνο ενεστώτα (nequeamus),γιατί σύμφωνα με την 
ιδιόμορφη ακολουθία των χρόνων εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (deducta est=αρκτικός 
παρακείμενος)  και αναφέρεται στο παρόν- μέλλον .Το συμπέρασμα είναι ιδωμένο τη στιγμή 
που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησης του 
(συγχρονισμός κύριας - δευτερευουσας). Συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηματικός 
προσδιορισμός του αποτελέσματος στο ρήμα της κύριας deducta est. 
B.7 per quem, quam hostis 
B.8 Livius tradidit consulem , cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes 
fugati essent, morte multavisse. 
B.9  Υπόθεση=nisi subvenerit(υποτακτική παρακειμένου). Η υπόθεση είναι επηρεασμένη, 

πρόκειται για εξαρτημένο υποθετικό λόγο καθώς η απόδοση βρίσκεται σε 
συμπερασματική πρόταση. Απόδοση=nequeamus(υποτακτική ενεστώτα). Πρόκειται 
για το α΄είδος υποθετικού λόγου που εκφράζει ανοιχτή υπόθεση για το παρόν-
μέλλον. Στον ανεξάρτητο λόγο θα γίνει: 
Υπόθεση=nisi subvenerit (οριστική συντ. μέλλοντα ) 
Απόδοση=nequimus (οριστική ενεστώτα). 
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