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ΜΑΘΗΜΑ 34 

Ο κιπίωνας ο Αφρικανός και οι λήσταρχοι 

Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces 

forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum 

captum venisse eos existimasset, praesidium domesticorum in 

tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis 

armis ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni 

nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius admiratum se 

venisse. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores 

reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae tamquam 

sanctum templum venerati sunt et cupide Scipionis dextram 

osculati sunt. Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines 

deis immortalibus consecrare solent, domum reverterunt.  

 

   Ενώ ο Αφρικανός βρισκόταν στο Λίτερνο, έτυχε να έρθουν σ’ αυτόν (ήλθαν τυχαία) πολλοί αρχηγοί 

ληστών, για να τον χαιρετίσουν επίσημα. Τότε ο Σκιπίωνας, επειδή νόμισε ότι αυτοί ήλθαν για να 

συλλάβουν  τον ίδιο, εγκατέστησε στο σπίτι (του) φρουρά από τους δούλους του σπιτιού. Όταν οι 

ληστές το παρατήρησαν αυτό, πλησίασαν την πόρτα, αφού πέταξαν μακριά τα όπλα (τους), και με 

δυνατή φωνή ανήγγειλαν στο Σκιπίωνα – απίστευτο στο άκουσμα- (να το ακούς και να μην το 

πιστεύεις) – ότι είχαν έλθει για να θαυμάσουν την ανδρεία του. Όταν οι δούλοι του σπιτιού μετέφεραν 

αυτά (τα λόγια) στο Σκιπίωνα, αυτός διέταξε να ανοίξουν τις πόρτες και να τους βάλουν μέσα. Οι 

ληστές προσκύνησαν τις παραστάδες της πόρτας σαν ιερό ναό και φίλησαν με πάθος το δεξί χέρι του 

Σκιπίωνα. Αφού τοποθέτησαν μπροστά στην είσοδο δώρα (σαν κι αυτά), τα οποία οι άνθρωποι 

συνηθίζουν να προσφέρουν στους αθάνατους θεούς, επέστρεψαν στα λημέρια τους (στον τόπο τους).  

ΟΤΙΑΣΙΚΑ 
Α΄ κλίση Β΄ κλίση 

ianua, ianuae (θ.) Africanus – i  (α.)  

dextra –ae (θ) Liternum – i (ου.) 

 praesidium – ii (i) (ου.) 

 domestici-orum (α.) 

 tectum – i (ου.) 

 arma-orum (ου.) 
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 templum-i (ου.) 

 vestibulum-i (ου.) 

 deus – i (α.) (κλητ. εν. → deus, dive/  
ον.και κλητ. πληθ.→ dei,dii,di/ 
δοτ. και αφ. πληθ. →deis,diis,dis) 
γεν. πλ. →deorum, deum ) 
 

Γ΄ κλίση Δ΄ κλίση 

praedo, praedonis (α.) domus, domus (θ.) 

dux, ducis (α.)  

Scipio, Scipionis (α.)  

vox, vocis (θ.)  

virtus, virtutis (θ.) {πληθ. virtutes, 
virtutum (και -ium) = οι αρετές} 

 

foris, foris (θ.) (πληθ: fores, forium)  

 

 

postis, postis (α.)   
(πληθ:postes, postium) 

 

homo, hominis (α.)  

 

ΕΠΙΘΕΣΑ - ΠΑΡΑΘΕΣΙΚΑ 

Δευτερόκλιτα Σριτόκλιτα 

clarus-a-um/clarior, clarior, 
clarius/clarissimus-a-um 

complures, complures, complura (-ia) 
κλίνεται όπως το plures  

sanctus-a-um/sanctior, sanctior, 
sanctius/sanctissimus-a-um 

incredibilis-is-e 

dexter (γεν. εν. dexteri, dextri),  
dextra και dextera),  
dextrum και dexterum/dexterior,  
dexterior, dexterius/dextimus-a-um 

immortalis-is-e 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ 
is-ea-id (δεικτική επαναληπτική) hic, haec, hoc (δεικτική) 

se (προσωπική, γ΄προσώπου)  

ipse, ipsa, ipsum (οριστική) qui, quae, quod (αναφορική) 

ΡΗΜΑΣΑ 

Α΄ συζυγία Β΄συζυγία 

saluto-avi-atum-are iubeo, iussi, iussum, iubere 

existimo-avi-atum-are soleo, solitus sum, solere 
(σουπίνο: solitum, solitu) 

conloco(colloco) –avi –atum -are  

appropinquo –avi –atum -are  

nuntio, nuntiavi,nuntiatum,nuntiare  

admiror, admiratus sum,  

admirari (αποθ.) 
σουπίνο →admiratum, admiratu 

 

resero-avi-atum-are  

veneror, veneratus sum, venerari 
(αποθ.) 
σουπίνο → veneratum, veneratu 
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osculor, osculatus sum, osculari 
(αποθ.) 
σουπίνο → osculatum, osculatu 

 

consecro-avi-atum-are  

Γ΄ συζυγία 

capio, cepi, captum, capere (ρήμα σε -io) 

abicio, abieci, abiectum, abicere (ab+iacio) (ρήμα σε –io) 
abicior, abiectus sum, abici 
 
 
 
 
abicior, abiectus sum, abici 
 

animadverto, animadverti, animadversum, animadvertere 

intromitto, intromisi, intromissum, intromittere (intro+mitto) 

pono, posui, positum, ponere 

revertor, reverti, reversum, reverti (ημιαποθετικό στο κείμενο) 
((σουπίνο: reversum, reversu) 
(Το ρήμα εμφανίζεται και ως αποθετικό: revertor, reversus sum,  
reversum, reverti) 

Δ΄συζυγία 

venio, veni, ventum, venire 

audio, audivi (ii), auditum, audire 

Ανώμαλα ρήματα 

sum, fui, esse                                 

refero, ret(t)uli, relatum, referre (β’ εν. προστ. εν. refer) 

 

ΣΟ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΣΟ ΟΤΠΙΝΟ 

 ΑΙΣΙΑΣΙΚΗ ΟΤΠΙΝΟΤ ΑΥΑΙΡΕΣΙΚΗ ΟΤΠΙΝΟΤ 

Α΄ΤΖΤΓΙΑ amat-um amat-u 

Β΄ΤΖΤΓΙΑ delet-um delet-u 

Γ΄ΤΖΤΓΙΑ lect-um lect-u 

Δ΄ΤΖΤΓΙΑ audit-um audit-u 

 

Παρατήρηση 1: Aπό το θέμα του σουπίνου σχηματίζονται: το σουπίνο, η μετοχή του 
ενεργητικού μέλλοντα, η μετοχή του παθητικού παρακειμένου καθώς και όλοι οι τύποι που 
σχηματίζονται περιφραστικά με αυτές τις μετοχές ή το σουπίνο.  

Προσοχή στον ιδιόμορφο σχηματισμό της μετοχής του μέλλοντα κάποιων ρημάτων, όπως 
morior, nascor, pario, ruo, και κατά συνέπεια στο σχηματισμό των τύπων που 
χρησιμοποιούν αυτή τη μετοχή. 

Παρατήρηση 2:  α) Οι ονοματικοί τύποι των ρημάτων στην ενεργητική φωνή είναι: 
απαρέμφατο ενεστώτα, απαρέμφατο μέλλοντα και απαρέμφατο παρακειμένου, 

μετοχή ενεστώτα και μέλλοντα, σουπίνο και γερούνδιο. 

  β) Οι ονοματικοί τύποι των ρημάτων στη μέση φωνή είναι: απαρέμφατο 
ενεστώτα, απαρέμφατο μέλλοντα, απαρέμφατο παρακειμένου και συντελεσμένου 
μέλλοντα, μετοχή παρακειμένου και γερουνδιακό. 
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Άσκηση: Συμπλήρωσε τους πίνακες. Γράψε επίσης στον πρώτο πίνακα τους τύπους που 
διατηρούν τα αποθετικά egredior, morior, nascor από την ενεργητική φωνή και στο δεύτερο 
πίνακα τους τύπους που σχηματίζουν τα ίδια ρήματα από το θέμα του σουπίνου. 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ 

Ρήμα ουπίνο Μετοχή μέλλοντα Τποτακτική μέλλοντα Απαρέμφατο μέλλοντα 

edico edictum edicturus-a-um edicturus-a-um sim edicturum-am-um/ 

edicturos-as-a esse 

refero     

ruo     

pario     

egredior     

morior mortuum, 

mortuu 
moriturus-a-um moriturus-a-um sim moriturum-am-um/ 

morituros-as-a esse 

nascor natum, natu nasciturus-a-um nasciturus-a-um sim nasciturum-am-um/-

nascituros-as-a esse 

MEΗ ΥΩΝΗ 

Ρήμα Απαρέμφατo 

μέλλοντα 

Μετοχή 

παρακειμένου 

Απαρέμφατο παρακειμένου και 

συντελεσμένου μέλλοντα 

Εγκλίσεις συντελικών 

χρόνων 

edicor  

edictum iri 

edictus-a-um edictum-am-um/os-as-a esse 

edictum-am-um/os-as-a fore 

 

edictus-a-um sum 

edictus-a-um sim 

edictus-a-um eram 

edictus-a-um essem 

edictus-a-um ero 

referor     

ruor     

parior     

egredior     

morior     

nascor     
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ΣΟ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟ 

Α. ΟΙ ΦΡΗΕΙ ΣΟΤ ΟΤΠΙΝΟΤ 

 Ο τύπος σε –um δείχνει το σκοπό της κίνησης με ρήματα όπως eo, venio, mitto. 

π.χ. Complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. 

 Ο τύπος σε –u εκφράζει την αναφορά. Σον συναντάμε με επίθετα όπως facilis, difficilis, 

iucundus, incredibilis Σα σουπίνα σε –u είναι συνήθως στερεότυπα: dictu, factu, auditu 

π.χ. incredibile auditu! 

 ουπίνο διαθέτουν και τα αποθετικά ρήματα λόγω της ενεργητικής σημασίας τους. 

 To σουπίνο εφόσον ανήκει σε ρήμα μεταβατικό μπορεί να έχει και αντικείμενο 

π.χ. Cum se ipsum captum venisse eos existimasset 

 

Β. Ο ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΚΟΠΟΤ ΜΕ ΡΗΜΑΣΑ ΚΙΝΗΗ   

Ο προσδιορισμός του σκοπού με ρήματα που δείχνουν κίνηση μπορεί να εκφραστεί με:  

 

1 α) Με την πρόθεση ad + αιτιατική γερουνδίου  
Duces ad eum venerunt ad salutandum 
 
  β) Με την πρόθεση ad + αιτιατική γερουνδιακού (υποχρεωτική η γερουνδιακή έλξη: α) όταν το 
αντικείμενο του γερουνδίου υπάρχει σε πτώση αιτιατική και δεν είναι ουδέτερο αντωνυμίας ή 
επιθέτου β) στο ρήμα utor + αφαιρετική, αν η αφαιρετική δεν είναι ουδέτερο αντωνυμίας ή επιθέτου 
) 
Praedones nuntiaverunt se venisse ad virtutem eius admirandam 
 
2 α) Με τις προθέσεις  causa gratia + γενική  γερουνδίου  
Duces ad eum venerunt  salutandi causa 
 
 β) Με τις προθέσεις  causa gratia, + γενική  γερουνδιακού (υποχρεωτική η γερουνδιακή έλξη, 
όταν ισχύουν όσα αναφέρονται για τη σύνταξη ad + αιτιατική γερουνδιακού) 
Praedones nuntiaverunt se venisse  virtutis eius admirandae causa 
 
3) Με την αιτιατική του σουπίνου  →τύπος σε – um 
Duces ad eum salutatum venerunt   
Praedones nuntiaverunt virtutem eius admiratum se venisse 
 
4) Με τελική πρόταση 
Duces ad eum venerunt, ut salutarent 
Praedones nuntiaverunt se venisse, ut virtutem eius admirarentur 
 
5) Με αναφορική τελική πρόταση 
Duces ad eum venerunt, qui salutarent 
Praedones nuntiaverunt se venisse, qui virtutem eius admirarentur 
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 ΟΙ ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΕ ΠΡΟΣΑΕΙ  

 Πρόταση: Cum Africanus in Literno esset: 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 
παρατατικού (esset), αφού  εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (venerunt) → παρακείμενος με 
σημασία αορίστου), και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. Επιρρηματικός προσδιορισμός του 
χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας με ρήμα το venerunt. 
 
 Πρόταση:Cum se ipsum captum venisse eos existimasset: Δευτερεύουσα, 
επιρρηματική, αιτιολογική πρόταση.  Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο cum, και εκφέρεται 
με υποτακτική, αφού η αιτιολογία είναι το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής λογικής διεργασίας.Η 
πρόταση εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου (existimasset), αφού  εξαρτάται από ρήμα 
ιστορικού χρόνου (conlocavit) → παρακείμενος με σημασία αορίστου), και δηλώνει το 

προτερόχρονο στο παρελθόν.  Επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο περιεχόμενο της 
κύριας με ρήμα το conlocavit. 
 
 Πρόταση:Quod (=id) ut praedones animadverterunt.: Δευτερεύουσα, χρονική πρόταση. 
Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο ut (πρόταξη του quod).Εκφέρεται με οριστική, επειδή η πράξη 
μας ενδιαφέρει από καθαρά χρονική άποψη. Εκφράζει το προτερόχρονο και εκφέρεται με 
οριστική παρακειμένου (animadverterunt), αφού αναφέρεται στο παρελθόν. Επιρρηματικός 
προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας appropinquaverunt . 

 
 
 Πρόταση:Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt. (χρονική/ postquam +ορ. 
παρακειμένου / προτερόχρονο στο παρελθόν → όπως η προηγούμενη) 
 
 Πρόταση: tamquam sanctum templum essent postes:  

Δευτερεύουσα, παραβολική, υποθετική πρόταση, ως β΄όρος σύγκρισης με α΄όρο την κύρια 
πρόταση. (venerati sunt). Εισάγεται με τον παραβολικό υποθετικό σύνδεσμο  tamquam. 
Εκφέρεται με υποτακτική, επειδή η σύγκριση αφορά μία υποθετική πράξη ή κατάσταση. 
Εκφέρεται συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (essent), γιατί εξαρτάται από ρήμα 
ιστορικού χρόνου (venerati sunt)  και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν) 
 
 Πρόταση:Cum ante vestibulum dona posuissent. (ιστορικός/διηγηματικός – 
προτερόχρονο στο παρελθόν. 
 
 Πρόταση:quae hominess deis immortalibus consecrare solent 
 Δευτερεύουσα αναφορική, προσδιοριστική στο dona. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία 
quae και εκφέρεται με οριστική, επειδή δηλώνει κάτι το πραγματικό. Ο ενεστώτας (solent) 
δικαιολογείται, αφού η πρόταση δηλώνει πράξη που επαναλαμβάνεται στο παρόν.  
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ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 

1)  α) Να δηλώσετε το γένος των ουσιαστικών α, και γ΄κλίσης  και να γράψετε την ίδια 
πτώση στον άλλο αριθμό. Ποια από αυτά είναι προσηγορικά; 
β) Να  τοποθετήσετε τους τύπους στη σωστή στήλη και να συμπληρώσετε τον 
παρακάτω πίνακα. (Τα παραθετικά των επιθέτων  να γραφούν στην ίδια πτώση.) 

 Θετικός βαθμός υγκριτικός βαθμός Τπερθετικός βαθμός 

clara    

sanctum    

clarus: το 
επίρρημα 

   

sanctus: το 
επίρρημα 

   

cupide    

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 (Να 
ληφθεί υπ’ όψιν το υποκείμενο): rettulerunt, intromitti, reverterunt, posuissent. 

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 γένος και ο αριθμός του 
υποκειμένου) 
captum: όλα τα πρόσωπα της προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα 
...................................................................................................................... 
captum: το β΄ ενικό της υποτακτικής του παθητικού υπερσυντελίκου, και του 
υπερσυντελίκου της περιφραστικής συζυγίας, ενεργητικής και παθητικής. (για όλα τα 
γένη) 
...................................................................................................................... 
existimasset: το β΄ πληθυντικό οριστικής και υποτακτικής παρακειμένου και 
υπερσυντελίκου (και οι συγκοπτόμενοι τύποι) 
...................................................................................................................... 
animadverterunt: το γ΄ πληθυντικό της οριστικής του παθητικού συντελεσμένου 
μέλλοντα και της περιφραστικής συζυγίας, ενεργητικής και παθητικής στον ίδιο χρόνο 
.......................................................................................................................... 
abiectis: το β΄ενικό της υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού και της οριστικής του 
μέλλοντα (μέση φωνή) 
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rettulerunt: το ίδιο πρόσωπο στον ίδιο χρόνο της ενεργητικής και της παθητικής 
περιφραστικής συζυγίας 
............................................................................................................................. 
rettulerunt:το β΄ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεργητικού και μέσου παρατατικού 
και της οριστικής ενεργητικού και μέσου μέλλοντα. – το απαρέμφατο του μέσου 
μέλλοντα 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
intromitti: το σουπίνο και το απαρέμφατο του μέλλοντα 
............................................................................................................................. 
solent:  αιτιατική και αφαιρετική του σουπίνου, το απαρέμφατο του μέλλοντα 
............................................................................................................................. 
reverterunt: το γ ενικό της υποτακτικής του μέλλοντα και του παρακειμένου 
...................................................................................................................... 
 
γ) Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους των παρακάτω ρημάτων στη φωνή που 
βρίσκονται. rettulerunt, possuissent, solent, admirοr.  

 

ΤΝΣΑΚΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 

Η ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΚΟΠΟΤ 

 

1) α) Να γράψετε τους τρόπους εκφοράς του σκοπού, χρησιμοποιώντας το γερούνδιο και το 

σουπίνο των ρημάτων που βρίσκονται μέσα στην παρένθεση.. 

i)  Complures praedonum…………………………. ad eum  venerunt. (salutare) 

 Complures praedonum…………………………. ad eum  venerunt 

 Complures praedonum…………………………. ad eum  venerunt 

  

ii)  Quam multas imagines fortissimorum virorum scriptores non solum……………………….        

verum etiam ………………………. nobis reliquerunt.(intueri, imitari) 

 Quam multas imagines fortissimorum virorum scriptores non 

 solum………………………. verum etiam ………………………. nobis reliquerunt. 

 Quam multas imagines fortissimorum virorum scriptores non 

 solum………………………. verum etiam ………………………. nobis reliquerunt. 

 

β) Στις παρακάτω προτάσεις ο σκοπός δηλώνεται με σουπίνο. Να τις ξαναγράψετε δηλώνοντας το 

σκοπό με τους άλλους τέσσερις τρόπους. 

 

Complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. (αιτιατική του 
σουπίνου)   

Complures praedonum duces forte ad eum venerunt salutandi causa (gratia)  
Complures praedonum duces forte  ad eum venerunt ad salutandum  

 Complures praedonum duces forte  ad eum venerunt, ut salutarent 

 Complures praedonum duces forte  ad eum venerunt, qui salutarent 
(Χρησιμοποιούμε εμπρόθετο τύπο γερουνδίου, ad salutandum, salutandi causa (gratia), 
αφού το γερούνδιο εδώ δεν έχει αντικείμενο) 

 
 

Cum se ipsum captum venisse eos existimasset. (αιτιατική του σουπίνου)  
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Cum venisse eos existimasset sui ipsius capiendi causa (gratia) (causa/gratia +  γενική 
γερουνδιακού) 
Cum venisse eos existimasset ad se ipsum capiendum (ad + αιτιατική γερουνδιακού)   
Cum venisse eos existimasset,  ut se ipsum caperent. (τελική πρόταση) 
Cum venisse eos existimasset, qui se ipsum caperent (αναφορικοτελική πρόταση) 
 
Praedones Scipioni nuntiaverunt virtutem eius admiratum se venisse. (αιτιατική του 
σουπίνου)   
Praedones nuntiaverunt se venisse virtutis eius admirandae causa (gratia). 
(causa/gratia +  γενική γερουνδιακού) 
Praedones nuntiaverunt se venisse ad virtutem eius admirandam. ad + αιτιατική 
γερουνδιακού)   
Praedones nuntiaverunt se venisse, ut virtutem eius admirarentur. (τελική πρόταση) 
Praedones nuntiaverunt se venisse, qui virtutem eius admirarentur. (αναφορικοτελική 

πρόταση) 
 

 

2) Να γίνει η άσκηση του 2 της σελίδας 241 του βιβλίου. 

 

MΕΣΟΦΕ: ΑΝΑΛΤΗ ΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΠΡΟΣΑΗ 

3) Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση. 

Praedones abiectis armis ianuae appropinquaverunt. 
 Praedones, cum arma abiecissent, ianuae appropinquaverunt. 
 Praedones, postquam arma abiecerunt (-ere), ianuae appropinquaverunt 

 
 

ΜΕΣΟΦΕ: ΣΡΟΠΗ  ΠΡΟΣΑΗ Ε ΜΕΣΟΦΙΚΗ 

 

4)  Να μετατρέψετε την πρόταση με την έντονη γραφή κάθε περιόδου  σε μετοχή. Συνημμένη ή 

απόλυτη θα είναι η μετοχή που θα προκύψει;  

 

Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari iussit. 

……………………………………………………………………………………………. 

Praedones postes ianuae venerati sunt et cupide dextram Scipionis osculati sunt. 

 Praedones, postes ianuae venerati, cupide dextram Scipionis osculati sunt. 

 

Cum ante vestibulum dona posuissent, domum reverterunt. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ → ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ 

 

5)  Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη  σε παθητική. Πώς εκφέρεται το ποιητικό αίτιο σε κάθε 
πρόταση; Γιατί; 

 
Tum Scipio praesidium domesticorum in tecto conlocavit. 

 Tum  a Scipione praesidium domesticorum in tecto conlocatum est 
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Quod ut praedones animadverterunt,… 
 Quod ut a praedonibus animadversum est,…….. 

 
 

Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, … 

…………………………………………………………………………………… 

 

Cum ante vestibulum dona possuissent, … 

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

 

H ΔΙΠΛΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ IUBEO 

 

6) Να αντικαταστήσετε τα παθητικά απαρέμφατα από ενεργητικά  και να κάνετε τις απαραίτητες 

αλλαγές. (Βιβλίο Β΄Λυκείου. σελ: 119) 

Is fores reserari eosque intromitti iussit. 

 Is domesticos fores reserare eosque intromittere iussit. 

 

ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ  → ΕΤΘΤ ΛΟΓΟ 
 

7)  Να μεταφέρετε  στον ευθύ λόγο.  
Cum Scipio existimasset se ipsum captum venisse eos. 
 «Ei (Ii, i) me ipsum captum venerunt (venere)»  

   
Praedones nuntiaverunt Scipioni virtutem eius admiratum se venisse. 
 «Scipio, nos virtutem tuam admiratum venimus!» 

 
Is fores reserari eosque intromitti iussit. 

 «Fores reserate eosque intromittite!» 
 

ΕΤΘΤ ΛΟΓΟ → ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ 
 

8)  Να μετατρέψετε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων σε απαρέμφατα εξαρτώμενα από το 
Valerius Maximus scripsit. 
 
Praedones postes ianuae venerati sunt et cupide dextram Scipionis osculati sunt. 

 

Valerius Maximus scripsit ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis immortalibus consecrare solent, 
domum reverterunt. 
 

 Valerius Maximus scripsit, cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis 
immortalibus consecrare solerent, domum revertisse. 

 

 

Ονοματεπώνυμο: .................................................................................................... 

 

 


