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 Σελίδα 2 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 28 

τα ίχνη ενός δραπέτη δούλου 

 Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas 

fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro 

libero fuit, inde in Asiam abiit. Postea Plato quidam Sardianus, 

cum eum fugitivum esse ex Aesopi litteris cognovisset, hominem 

comprehendit et in custodiam Ephesi tradidit. Tu hominem 

investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel 

Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi 

enim preti est, qui tam nihili est. Sed, propter servi scelus et 

audaciam, tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil ei gratius 

possit esse quam recuperatio fugitivi.  

Ο Λίκινος ο δούλος του Αισώπου μας, που σου είναι γνωστός, δραπέτευσε από τη 

Ρώμη στην Αθήνα.  την Αθήνα αυτός έμεινε για λίγους μήνες ως ελεύθερος κοντά 

στον Πάτρωνα τον Επικούρειο κι από εκεί έφυγε στην Ασία. Αργότερα, κάποιος 

Πλάτων από τις άρδεις, μόλις έμαθε από επιστολή του Αισώπου ότι αυτός ήταν 

δραπέτης, συνέλαβε τον άνθρωπο και τον παρέδωσε στη φυλακή στην Έφεσο. Εσύ  

αναζήτησε τα ίχνη του  ανθρώπου, παρακαλώ, και με την πιο μεγάλη φροντίδα είτε 

στείλε τον στη Ρώμη είτε φέρε τον μαζί σου, όταν επιστρέφεις από την Έφεσο. Μη σε 

απασχολήσει πόσο αξίζει ο άνθρωπος: γιατί μικρή (χρηματική) αξία έχει, όποιος είναι 

τόσο τιποτένιος (τέτοιος μασκαράς). Εξαιτίας όμως της ελεεινής πράξης και του 

θράσους του δούλου ο Αίσωπος οργίσθηκε τόσο, ώστε τίποτε δεν θα μπορούσε να του 

είναι πιο ευχάριστο από την επανάκτηση του δραπέτη. 
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 Σελίδα 3 

 

 

 
ΟΤΙΑΣΙΚΑ 

Α΄ κλίση Β΄ κλίση 

Roma –ae (θ.) Aesopus-i (α.) 

Athenae –arum (θ.) Licinus-i (α.) 

Asia-ae (θ.) servus-i (α.) 

litterae-arum (θ) (ετερόσημο: στον ενικό 
littera-ae =γράμμα αλφαβήτου) 

fugitivus-i (α.) 

custodia-ae(θ.) Ephesus-i (θ.) 

diligentia-ae (θ.) pretium-ii (i) (ου.) 

audacia-ae (θ.) nihilum-i (ου.) 

Γ΄ κλίση Γ΄ κλίση 

Patro –onis (α.) homo, hominis  (α.) 
(γεν. πληθ.→hominum 

mensis, mensis (α.)  
(γεν. πληθ. → mensium και mensum) 

scelus, sceleris (ου.)  
(γεν. πληθ. → scelerum) 

Plato-onis (α.) dolor, doloris (α.) 

 recuperatio-ionis (θ.) 

ΕΠΙΘΕΣΑ - ΠΑΡΑΘΕΣΙΚΑ 

Δευτερόκλιτα Δευτερόκλιτα 

notus-a-um  
(μετοχή παθ. παρ. του nosco) 
notior-ior-ius 
notissimus-a-um 

superus (super)-a-um 
superior, superior, superius 
supremus-a-um /summus-a-um 

Epicureus-a-um parvus-a-um 
minor, minor, minus 
minimus-a-um 

 
paucus-pauca-paucum 
paucior, paucior, paucius  
(γεν. ενικού: .paucioris) 
paucissimus-a-um 
 

 
gratus-a-um 
gratior, gratior, gratius 
gratissimus-a-um 

liber, libera liberum 
liberior, liberior, liberius 
liberrimus-a-um 

 

Sardianus-a-um  

EΠΙΡΡΗΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΘΕΣΙΚΑ 

libere, liberius, liberrime  

supra (supera), superius, supreme, 
supremum, supremo/ 
summe, summum, summo 

non multum/paulum, minus, minime 

grate, gratius, gratissime  



3ο    Γ Ε Ν Ι Κ Ο        Λ Υ Κ Ε Ι Ο     Η Λ Ι Ο Υ ΠΟ Λ Η Σ 

 

 Σελίδα 4 

 

 
 
 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ 
noster, nostra, nostrum (κτητική) ego(προσωπική, α΄προσώπου) 

tu ( προσωπική β΄προσώπου ) qui, quae, quod (αναφορική) 

is, ea, id ( δεικτική-επαναληπτική) tantus, tanta, tantum (δεικτική ) 

quidam, quaedam, quoddam(αόριστη 
επιθετική) 

nihil (nil) (αόριστη ουσιαστική) 

quantus, quanta, quantum 
(ερωτηματική) 

 

ΡΗΜΑΣΑ 

Α΄ συζυγία  

investigo-avi-atum-are  

specto-avi-atum-are  

Γ΄ συζυγία 

nosco, novi, notum, noscere 

fugio, fugi, fugitum, fugere (ρήμα σε-io) 

cognosco, cognovi, cognitum, cognoscere 

comprehendo, comprehendi, comprehensum, comprehendere 
(απαντά και το comprendo, comprendi, comprensum, comprendere) 

trado, tradidi, traditum, tradere 

quaeso (quaesumus), quaesere (ελλειπτικό) 

mitto, misi, missum, mittere 

deduco, deduxi, deductum, deducere 

adficio, adfeci, adfectum, adficere/ afficio, affeci, affectum, afficere 
adficior, adfectus sum, adfici/afficior, affectus sum, affici (ρήμα σε-io) 

Ανώμαλα ρήματα 

sum, fui, esse 

abeo, abii (abivi), abitum, abire (η μετοχή ενεστώτα. abiens, abeuntis) 

redeo, redii (redivi), reditum, redire, (η μετοχή ενεσ. rediens, redeuntis) 

possum, potui, posse 

Η κλίση των κύριων ονομάτων Plato και  Patro 

nom. Plato /Platon Patro  

gen Platonis Patronis 

dat. Platoni Patroni 

accus. Platonem/ Platona Patronem  

voc. Plato /Platon Patro  
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 Σελίδα 5 

 

abl. Platone Patrone 

 

Η κλίση της αντωνυμίας nihil και στους δύο αριθμούς. 

nom. nihil (nil) nullae res 

gen. nullius rei nullarum rerum 

dat. nulli rei nullis rebus 

accus. nihil (nil) nullas res 

abl. nulla re nullis rebus 

 

ΣΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟ: Ο ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΦΡΟΝΟΤ 

Α. Ο Προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται 

Μονολεκτικά με: 

1) τοπικό επίρρημα 

 

2) απρόθετη πλάγια πτώση ονομάτων 

πόλεων ή μικρών νησιών: 

 

α) γενική ενικού ονομάτων α΄και 

β΄κλίσης → στάση σε τόπο (και η 

γενική domi) 

In custodiam Ephesi tradidit. 

Cum ei … dixisset domi non esse 

 

β) αφαιρετική για ονόματα τριτόκλιτα 

ή πληθυντικού αριθμού (ανεξάρτητα 

από την κλίση τους) → στάση σε τόπο 

Is Athenis pro libero fuit 

 

γ) αφαιρετική που συνοδεύεται από 

επιθετικό προσδιορισμό 

illis locis, totis castris 

 

δ) αιτιατική→ κίνηση σε τόπο (και η 

αιτιατική domum) 

Licinus Athenas fugit 

 

ε) αφαιρετική → κίνηση από τόπο(και 

Περιφραστικά με: 

1) εμπρόθετο προσδιορισμό: 

 

α) in+ αφαιρετική→στάση σε τόπο 

 

β) in+ αιτιατική → κίνηση και άφιξη σε 

τόπο 

 

γ) ad+ αιτιατική → κίνηση σε τόπο 

 

 

δ) ex, de, ab /a +αφαιρετική → κίνηση 

από τόπο 
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 Σελίδα 6 

 

η αφαιρετική domo) 

Licinus Roma fugit 

 

 

Β. Ο Προσδιορισμός του χρόνου εκφέρεται 

Μονολεκτικά με: 

1) χρονικό επίρρημα 

Paucis post diebus 

 

2) πλάγια πτώση  

 

α) αιτιατική → πόσο διαρκεί η πράξη 

Is paucos menses pro libero fuit 

 

β) αφαιρετική→ πότε έγινε η πράξη 

Cato attulit quodam die 

 

γ) αφαιρετική → μέσα σε πόσο χρόνο 

έγινε η πράξη 

 

3) επιρρηματική, χρονική μετοχή 

Epheso rediens tecum deduc 

 

Περιφραστικά με: 

1) εμπρόθετο προσδιορισμό 

 

α) post + αιτιατική → ύστερα από πότε 

έγινε κάτι 

 

β) ante + αιτιατική → πριν από πότε 

έγινε κάτι 

Ante tertium diem scitote… 

 

2) δευτερεύουσα χρονική πρόταση 
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 Σελίδα 7 

 

ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΕ ΠΡΟΣΑΕΙ – ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΦΡΟΝΩΝ 

 Πρόταση: cum eum………………cognovisset: Δευτερεύουσα, χρονική 
πρόταση. Εισάγεται με τον ιστορικό ή διηγηματικό σύνδεσμο cum, ο οποίος 
χρησιμοποιείται για τις διηγήσεις του παρελθόντος. Εκφέρεται με υποτακτική, 
επειδή ο ιστορικός  cum εκφέρεται πάντα με υποτακτική, αφού υπογραμμίζει τη 
βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια πρόταση και δημιουργεί μια 
σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσά τους. Γίνεται φανερός ο ρόλος του 
υποκειμενικού στοιχείου που υπάρχει στην υποτακτική.Η χρονική πρόταση 
εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου (cognovisset), αφού  εξαρτάται από 
ρήμα ιστορικού χρόνου (comprehendit → παρακείμενος με σημασία αορίστου), 
και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν.Επιρρηματικός προσδιορισμός του 
χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το comprehendit. 

 
 Πρόταση: quanti homo sit.Δευτερεύουσα, πλάγια ερωτηματική πρόταση, 

μερικής αγνοίας.Εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quanti. Εκφέρεται με 
υποτακτική, επειδή θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο 
περιεχόμενο της πρότασης. Εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, επειδή  
εξαρτάται από το απαρέμφατο spectare που λογίζεται ως αρκτικός χρόνος, αφού 
εξαρτάται από την προστακτική ενεστώτα noli που είναι αρκτικός χρόνος. 
ύμφωνα λοιπόν με την ακολουθία των χρόνων η υποτακτική ενεστώτα στη 
δευτερεύουσα πρόταση  εκφράζει το σύγχρονο στο παρόν.  Είναι αντικείμενο στο 
απαρέμφατο spectare, που είναι ρήμα σημαντικό φροντίδας. 

 

 Πρόταση: qui tam nihili est.Δευτερεύουσα, αναφορική, ουσιαστική πρόταση. 
Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qui.Εκφέρεται με οριστική, επειδή 
εκφράζει κάτι το πραγματικό, χρόνου ενεστώτα επειδή αναφέρεται στο 
παρόν.Τποκείμενο στο ρήμα της κύριας, το est. 

 
Παρατήρηση: H πρόταση μπορεί επίσης να θεωρηθεί ή  προσδιοριστική στο 
εννοούμενο is ή  αναφορικουποθετική, οπότε σχηματίζεται υποθετικός λόγος 
α΄είδους, που εκφράζει το πραγματικό. (si quis tam nihili est, parvi preti 
est.) 
 

Πρόταση: ut………….fugitivi. 
 Πλήρης χαρακτηρισμός της πρότασης: Δευτερεύουσα, επιρρηματική, 

συμπερασματική  πρόταση. την κύρια πρόταση υπάρχει η δεικτική 

αντωνυμία tanto που την προεξαγγέλλει.  

 Πώς εισάγεται και γιατί: Εισάγεται με το ut nihil, επειδή είναι αποφατική. 

 Πώς εκφέρεται και γιατί: Εκφέρεται με υποτακτική, όπως όλες οι 

συμπερασματικές προτάσεις, επειδή το αποτέλεσμα στη λατινική γλώσσα 

θεωρείται πάντα μία υποκειμενική κατάσταση. 

 Γιατί εκφέρεται  με τη συγκεκριμένη έγκλιση: Η συμπερασματική 

πρόταση εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα (possit), αφού  εξαρτάται από 
ρήμα αρκτικού χρόνου (adfectus est → παρακείμενος με σημασία ενεστώτα). 
Πρόκειται για ιδιόμορφη ακολουθία των χρόνων. Έχουμε συγχρονισμό κύριας 
και δευτερεύουσας πρότασης. 

 υντακτικός ρόλος: Επιρρηματικός προσδιορισμός του συμπεράσματος στο 
περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το adfectus est. 
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 Σελίδα 8 

 

ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 

1)  α) Να δηλώσετε το γένος των ουσιαστικών  και να γράψετε τους τύπους που 
ζητούνται για καθένα από αυτά. 

 
menses: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό και τη γενική πληθυντικού 
...................................................................................................... 
libero: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό και τη γενική πληθυντικού στο γένος 
που βρίσκεται 
..................................................................................................... 
libero: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό και τη γενική πληθυντικού στο 
συγκριτικό βαθμό σε όλα τα γένη 
..................................................................................................... 
.................................................................................................... 
litteris: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό και τη γενική πληθυντικού 
..................................................................................................... 
preti: την δοτική, την αφαιρετική ενικού και τη γενική πληθυντικού 
..................................................................................................... 
scelus τη γενική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού 
..................................................................................................... 
dolore: τη γενική ενικού και πληθυντικού 
..................................................................................................... 
recuperatio: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 
..................................................................................................... 
Aesopus: την αιτιατική, κλητική και αφαιρετική ενικού 
..................................................................................................... 
rediens: τη γενική και αφαιρετική του ενικού, τη γενική και αιτιατική του 
πληθυντικού στο γένος που βρίσκεται 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
β) Να γράψετε κάθε επίθετο και στα τρία γένη και κατόπιν τον αντίστοιχο τύπο 
των επιθέτων στους άλλους βαθμούς.  
paucos menses: ............................................................................ 
………………………………………………………………………………………… 
libero:........................................................................................... 
………………………………………………………………………………………… 
summa diligentia:......................................................................... 
………………………………………………………………………………………… 
parvi preti: ................................................................................... 
………………………………………………………………………………………… 

gratius:......................................................................................... 
………………………………………………………………………………………... 
 
γ) Να σχηματίσετε τα αντίστοιχα επιρρήματα των επιθέτων του κειμένου και στους 
τρεις βαθμούς. 
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 Σελίδα 9 

 

ΕΠΙΘΕΣΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ –  

θΕΣΙΚΟ ΒΑΘΜΟ 

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ 

 ΒΑΘΜΟ 

ΤΠΕΡΘΕΣΙΚΟ 

ΒΑΘΜΟ 

liber    

superus supra/supera   

parvus    

gratus    

 
2) α) Nα δηλώσετε τη συζυγία των παρακάτω ρημάτων, να τα τοποθετήσετε στους 

πίνακες και να συμπληρώσετε τον αντίστοιχο τύπο στους άλλους χρόνους της ίδιας 
φωνής: fugit, abiit,  adfectus est, possit.  

praes.     

imperf.     

fut.     

perf.     

plusq.     

fut.ex.     

 
 

β) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω 
ρηματικούς τύπους στη φωνή που αυτοί βρίσκονται. (Να ληφθεί υπόψιν το 
υποκείμενο) 

 
fugit: όλα τα πρόσωπα της προστακτικής του ενεστώτα και του μέλλοντα 
......................................................................................................... 
cognovisset: το γ΄πληθυντικό της οριστικής του ενεστώτα και του μέλλοντα 
......................................................................................................... 
tradidit: όλα τα πρόσωπα της προστακτικής του ενεστώτα και του μέλλοντα 
......................................................................................................... 
mitte: όλα τα πρόσωπα  της προστακτικής του ενεστώτα και του μέλλοντα 
......................................................................................................... 
abiit: το γ΄ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα, του παρατατικού και του 
υπερσυντελίκου 
......................................................................................................... 

abiit: όλα τα πρόσωπα της προστακτικής του ενεστώτα και του μέλλοντα 
......................................................................................................... 
deduc όλα τα πρόσωπα της προστακτικής του ενεστώτα και του μέλλοντα  
......................................................................................................... 
rediens το β΄πληθυντικό της υποτακτικής του ενεστώτα, παρατατικού και μέλλοντα 
......................................................................................................... 
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sit: το απαρέμφατο του μέλλοντα 
......................................................................................................... 
adfectus est: το αντίστοιχο πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα και της 
υποτακτικής του  παρατατικού 
......................................................................................................... 
adfectus est: όλα τα πρόσωπα της προστακτικής του ενεστώτα και του μέλλοντα και 
στις δύο φωνές 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
possit: το β ενικό πρόσωπο της υποτακτικής των υπόλοιπων χρόνων. 
......................................................................................................... 
noli: το αντίστοιχο πρόσωπο στην προστακτική του μέλλοντα. 
......................................................................................................... 
 
γ) Σι ιδιομορφία εμφανίζει το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα των 
ρημάτων dico, duco, facio, fero, όταν αυτά είναι απλά και όταν είναι σύνθετα; 
 
.............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

ΤΝΣΑΚΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 

 

1 α) Να αναγνωρίσετε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς του τόπου και του 

χρόνου στο κείμενο και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς τους  

ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΦΡΟΝΟΤ 

Roma: απρόθετη αφαιρετική, αφού 

πρόκειται για όνομα πόλης,  εκφράζει 

κίνηση από τόπο και προσδιορίζει το fugit. 
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β) Να αναγνωρίσετε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς του τόπου και του 

χρόνου από τα κείμενα που έχετε διδαχθεί, να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς 

τους και να αναφέρετε τη λέξη την οποία προσδιορίζουν. (Η άσκηση να γίνει 

προφορικά.) 

H ΤΓΚΡΙΗ 

2)  Να γράψετε τη δεύτερη μορφή που θα μπορούσε να έχει ο β΄όρος σύγκρισης στην 

πρόταση. 

 ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi. 

…………………………………………………………………………………………… 

Η ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ 

3)  α) Η  απαγόρευση στη λατινική γλώσσα εκφράζετα: 
1ος)  Noli (tu), Nolite (vos) + απαρέμφατο ενεστώτα 
2ος) Ne + υποτακτική παρακειμένου 
β)  Noli spectare quanti homo sit: Να αποδοθεί η απαγόρευση με τον άλλο 
τρόπο. 
………………………………………………………………………………………………………γ
) Tu hominem investiga, Hominem Romam mitte, Epheso rediens tecum 
deduc: Να δηλωθεί απαγόρευση και με τους δύο τρόπους. 
 i) Tu hominem investiga. 

Νοli hominem investigare. 

Ne hominem investigaveris. 

 

 ii) Hominem Romam mitte. 

 Noli hominem Romam mittere 

Ne hominem Romam miseris 

 

iii) Epheso rediens tecum deduc. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 
 β) Cum eum….. cognovissent: Να αντικαταστήσετε στη χρονική πρόταση το 

cum με to ut. 
.......................................................................................................................... 
 

 
ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ  → ΕΤΘΤ ΛΟΓΟ 

4)  Να μεταφέρετε  στον ευθύ λόγο.  

 quanti homo sit → “quanti homo est?” 
 Cum…..cognovisset → “Is fugitivus est.” 
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ΕΤΘΤ ΛΟΓΟ  → ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ 

5)  α) Να μεταφέρετε τις προτάσεις i)“Hominem investiga, ii)Romam hominem 

mitte, iii) Epheso rediens hominem tecum deduc” στον πλάγιο λόγο με 

εξάρτηση από το Cicero Quintum orat και Cicero Quintum oravit.  

Παρατήρηση 1:Οι κύριες προτάσεις επιθυμίας με προστακτική στον πλάγιο λόγο 

εξαρτώμενες από το ρήμα oro =παρακαλώ θα μετατραπούν σε δευτερεύουσες 

βουλητικές προτάσεις. 

Παρατήρηση 2: Οι βουλητικές προτάσεις εισάγονται με το σύνδεσμο ut, όταν 

είναι καταφατικές, και το σύνδεσμο ne όταν είναι αποφατικές. Εκφέρονται με 

υποτακτική ενεστώτα, όταν εξαρτώνται από αρκτικό χρόνο, και με υποτακτική 

παρατατικού, όταν εξαρτώνται από ιστορικό χρόνο. (σχολικό βιβλίο: σελ: 143-

144) 

 Cicero Quintum orat ut hominem investiget.  

 Cicero Quintum oravit ut hominem investigaret.  

 

 Cicero Quintum orat ut Romam hominem mittat.  

 Cicero Quintum oravit ut Romam hominem mitteret  

 

 Cicero Quintum orat ut Epheso rediens hominem cum illo deducat.  

 Cicero Quintum oravit ut Epheso rediens hominem cum illo 

deduceret. 

 

β) Να μεταφέρετε την πρόταση Noli spectare quanti homo sit. στον πλάγιο λόγο 

με εξάρτηση από το Cicero Quintum monet και Cicero Quintum monuit. 

(moneο=συμβουλεύω) 

Παρατήρηση: Η κύρια πρόταση επιθυμίας Noli spectare θα μετατραπεί σε 

δευτερεύουσα βουλητική, εισαγόμενη με το ne, αφού θα είναι αποφατική. H 

δευτερεύουσα θα παραμείνει δευτερεύουσα στον πλάγιο λόγο. Όταν όμως 

εξαρτηθεί από το monuit (ιστορικός χρόνος), η έγκλισή της θα αλλάξει σε 

υποτακτική παρατατικού. 

 Cicero Quintum monet  ne spectet quanti homo sit.  

 Cicero Quintum monuit ne spectaret quanti homo esset. 

 

 

ΜΕΣΟΦΕ: ΑΝΑΛΤΗ ΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΠΡΟΣΑΗ 

6)  Να αναλύσετε τις μετοχές του κειμένου σε δευτερεύουσες προτάσεις. 
 rediens → dum redis  ( δηλώνει το σύγχρονο)  

 

 notus → qui tibi notus est 
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ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ → ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ 

7)  Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη  σε παθητική. 
 

Postea Plato quidam Sardianus hominem comprehendit et in custodiam 

Ephesi tradidit. 

........................................................................................................ 

 
8) α) Να μετατρέψετε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων σε απαρέμφατα 

εξαρτώμενα από το Cicero scribit Quinto.(τον πλάγιο λόγο οι προτάσεις κρίσεως 
με οριστική θα γίνουν ειδικά απαρέμφατα) 

 
 Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenis fugit. 

 
Cicero scribit Quinto Aesopi sui Licinum servum illi notum Roma Athenas 
fugisse. 
 
Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit. 
 
Cicero scribit Quinto ……………………………………………………………….. 
 
Postea Plato quidam Sardianus hominem comprehendit. 
 
Cicero scribit Quinto ……………………………………………………………….. 
 
β) Να μετατρέψετε το ρήμα των παρακάτω προτάσεων σε απαρέμφατα εξαρτώμενα 
από το Cicero scripsit  Quinto. (To scripsit είναι ιστορικός χρόνος.) 

 
Παρατήρηση: τον πλάγιο λόγο οι προτάσεις κρίσεως με οριστική θα γίνουν ειδικά 
απαρέμφατα, ενώ οι δευτερεύουσες θα παραμείνουν δευτερεύουσες.  

 
 Propter servi scelus et audaciam tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil 

ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi. 
 
 Plinius scripsit Quinto propter servi scelus et audaciam tanto dolore Aesopum 

esse adfectum, ut nihil ei gratius posset esse quam recuperatio fugitivi. 
(To possit έγινε posset λόγω εξάρτησης από το scripsit → ιστορικός χρόνος) 
 
Parvi preti est, qui tam nihili est.  
 

 Cicero scripsit Quinto parvi preti esse, qui tam nihili esset.  
 
 (Η αναφορική λόγω πλαγίου λόγου θα εκφέρεται με υποτακτική. Προσοχή στο 

χρόνο της υποτακτικής!) 
 


