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ΜΑΘΗΜΑ 48 
Το ελάφι του Σερτώριου 

 
Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano 

quodam dono data erat. Sertorius omnibus persuasit cervam, 

instinctam numine Dianae, conloqui secum et docere, quae 

utilia factu essent. Si quid durius ei videbatur, quod 

imperandum militibus esset, a cerva sese monitum esse 

praedicabat. 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. 

 
 

Ένα λευκό ελάφι εξαιρετικής οµορφιάς είχε δοθεί ως δώρο στο Σερτώριο από κάποιον 
Λουζιτανό. Ο Σερτώριος τους επεισε όλους ότι το ελάφι,  καθώς κατευθυνόταν 
(κατευθυνόµενο) από τη βούληση της Άρτεµης, µιλούσε µαζί του και του υποδείκνυε 
τι ήταν χρήσιµο να κάνει. Αν κάτι, το οποίο έπρεπε να διαταχθεί στους στρατιώτες, 
φαινόταν σ’ αυτόν ότι είναι κάπως σκληρό (Αν του φαινόταν πως έπρεπε να δώσει 
κάποια διαταγή στους στρατιώτες του που ήταν σκληρότερη από τις συνηθισµένες), 
διακήρυσσε πως  είχε καθοδηγηθεί από το ελάφι  (πως τον είχε  συµβουλεύσει το 
ελάφι).Το ελάφι αυτό έφυγε κάποια µέρα και θεωρήθηκε ότι είχε πεθάνει (και 
πίστεψαν πως είχε πεθάνει). Όταν κάποιος ανάγγειλε στο Σερτώριο πως το ελάφι είχε 
βρεθεί, ο Σερτώριος τον διέταξε να σωπάσει. Ακόµη του έδωσε οδηγίες να το αφήσει 
ξαφνικά ελεύθερο την επόµενη µέρα σ’ αυτό το µέρος όπου θα βρισκόταν ο ίδιος µαζί 
µε τους φίλους του. Την άλλη µέρα ο Σερτώριος, αφού δέχτηκε τους φίλους του στην 
κρεβατοκάµαρά του, τους είπε ότι είχε δει στον ύπνο του πως το ελάφι, που είχε 
πεθάνει, επέστρεψε σ’ αυτόν (ξαναγύρισε κοντά του). Όταν το ελάφι, αφού αφέθηκε 
ελεύθερο από το δούλο, όρµησε στην κρεβατοκάµαρα του Σερτώριου, γεννήθηκε 
µεγάλος θαυµασµός (προκλήθηκε µεγάλη κατάπληξη).  
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

Α΄ κλίση Β΄ κλίση 
cerva-ae (θ.) Sertorius-ii (i) (α.) (κλητική: Sertori)  
Diana-ae (θ.) Lusitanus-i (α.) 
 donum, doni (ου.) 
 locus, loci (α.)( loca-orum=τόποι  

 
 amicus, amici (α.) 
 servus-i (α.) 
 cubiculum-i (ου.) 
 somnus-i (α.) 

Γ΄ κλίση E΄κλίση 
pulchritudo, pulchritudinis (θ.) dies, diei (α.) 
numen, numinis (ου.)  
miles, militis (γεν. πλ:militum) (α.)  
admiratio, admirationis (θ.)  

 
ΕΠΙΘΕΤΑ - ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ 

∆ευτερόκλιτα Τριτόκλιτα 
albus-a-um omnis, omnis, omne 

eximius-a-um utilis, utilis, utile/utilior, utilior, utilius
utilissimus-a-um 
επίρ: utiliter/utilius/utilissime 

durus-a-um/durior, durior, durius/ 
durissimus-a-um 
επίρ: dure,duriter/durius/durissime 

 

posterus-a-um/posterior-ior-ius/ 
postremus-a-um και postumus-a-um 

 

magnus-a-um/maior, maior, maius/ 
maximus-a-um 
επίρ:magnopere, magno opere/magis/ 
maxime 

 

 
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

quidam, quaedam, quoddam (αόριστη 
επιθετική) 

aliquis, (aliqua ή aliquae), aliquid 
(αόριστη ουσιαστική) 

quis, quis, quid (ερωτηµατική ουσιαστική se(cum)  (προσωπική γ΄προσώπου-η 
πρόθεση επιτάσσεται, όταν συνάπτεται 
µε αφαιρετική προσωπικών αντωνυµιών 
όπως και στο tecum deduc) 
 sese (αιτιατική της προσωπικής 
αντωνυµίας του γ΄προσώπου, που έχει 
ενισχυθεί µε αναδιπλασιασµό) 
 

quis, (qua ή quae), quid (αόριστη ουσιαστ
is, ea, id (δεικτική-επαναληπτική/οριστικ

ipse, ipsa, ipsum (οριστική) 

qui, quae, quod (αναφορική) suus, sua, suum (κτητική) 
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ΡΗΜΑΤΑ 
Α΄συζυγία Β΄συζυγία 

do, dedi, datum, dare/ 
Το παθητικό:dor, datus sum, dari  

persuadeo, persuasi, persuasum,  
persuadere 

impero, imperavi, imperatum,  
imperare 

doceo, docui, doctum, docere  

praedico, praedicavi,  
praedicatum, praedicare 

video, vidi, visum, videre 
(απρόσωπο: videtur, visum est, videri) 

nuntio, nuntiavi, nuntiatum,  
nuntiare 

moneo, monui, monitum, monere 
Το παθητικό: moneor, monitus sum,  
moneri 

 iubeo, iussi, iussum, iubere 
 taceo, tacui, tacitum, tacere 

Γ΄συζυγία 
instinguo, instinxi, instinctum, instinguere 
Το παθητικό:instinguor,  instinctus sum, instingui 
conloquor, conlocutus sum, conloqui αποθ.(σουπίνο: conlocutum, conlocutu) 
facio, feci, factum, facere (β΄εν. προστακτικής ενεστώτα →fac) (ρήµα σε –io) 
fugio, fugi, fugitum, fugere (ρήµα σε –io) 
credo, credidi, creditum, credere/Το παθητικό: credor, creditus sum, credi 
praecipio, praecepi, praeceptum, praecipere (prae+ capio/ ρήµα σε –io) 
emitto, emisi, emissum, emittere/ Το παθητικό:emittor, emissus sum, emitti 
admitto, admisi, admissum, admittere  
Το παθητικό:admittor, admissus sum, admitti 
dico, dixi, dictum, dicere (β΄εν. προστακτικής ενεστώτα → dic) 
revertor, reverti, reverti ηµιαποθ.(σουπίνο: reversum, reversu) 
revertor, reversus sum, reverti αποθ. (σουπίνο: reversum, reversu) 
introrumpo, introrupi, introruptum, introrumpere 

∆΄συζυγία 
invenio, inveni, inventum, invenire  
Το παθητικό: invenior,  inventus sum, inveniri 
pereo, perii (perivi), peritum, perire 
orior, ortus sum oriri αποθετικό (µετ. µέλ: oriturus-a-um, σουπίνο: ortum, ortu,  
γερουνδιακό: oriundus-a-um) 
 Aνώµαλα ρήµατα 
sum, fui, esse (το futurus esset  είναι υποτακτική παρατατικού της ενεργ. περιφρασ
συζ. του sum)                                
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Η αόριστη quis, (qua ή quae), quid και η αόριστη aliquis, (aliqua ή aliquae), aliquid 
 

 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
nom. quis qua /quae quid qui quae qua/(quae) 
gen. cuius cuius cuius quorum quarum quorum 
dat. cui cui cui quibus quibus quibus 
accus. quem quam quid quos quas qua/(quae) 
voc.       
abl. quo qua quo 

 

quibus quibus quibus 
 
 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
nom. aliquis aliqua/aliquae aliquid aliqui aliquae aliqua/(aliquae) 
gen. alicuius alicuius alicuius aliquorum aliquarum aliquorum 
dat. alicui alicui alicui aliquibus aliquibus aliquibus 
accus. aliquem aliquam aliquid aliquos aliquas aliqua/(aliquae) 
voc.       
abl. aliquo aliqua aliquo 

 

aliquibus aliquibus aliquibus 
 
 
 
 
 
 

Το αποθετικό ρήµα orior 
Παρατήρηση: Ανήκει στην τέταρτη συζυγία, αλλά σχηµατίζει την οριστική και προστακτική 
ενεστώτα κατά την γ΄συζυγία και την υποτακτική παρατατικού κατά τη γ΄και δ΄συζυγία. 
 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 
 Οριστική Υποτακτική Προστακτική Απαρέµφατο 
ego orior oriar  
tu oreris /και oriris oriaris (re) orere 

oriri 

is oritur  oriatur  
nos orimur oriamur  
vos orimini oriamini orimini 
ei oriuntur oriantur  

Μετοχή 
oriens-ns-ns  
(γεν: orientis) 
 ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 

 Οριστική Υποτακτική 
ego oriebar orerer /orirer 
tu oriebaris (re) orereris /orireris  
is oriebatur oreretur /oriretur  
nos oriebamur oreremur/ oriremur  
vos oriebamini oreremini /oriremini  
ei oriebantur orerentur/ orirentur  
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ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 
 Οριστική Υποτακτική Προστακτική Απαρέµφατο 
ego oriar oriturus-a-um sim  
tu orieris (-re) oriturus-a-um sis oritor 

oriturum-am-um 
/orituros-as-a esse 

is orietur oriturus-a-um sit oritor 
nos oriemur orituri-ae-a simus  
vos oriemini orituri-ae-a sitis  
ei orientur orituri-ae-a sint oriuntor 

Μετοχή 
oriturus-a-um 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 
 Οριστική Υποτακτική Απαρέµφατο 
ego ortus, orta, ortum sum ortus, orta, ortum sim 
tu ortus, orta, ortum es ortus, orta, ortum sis 

ortum-am-um/ortos-as-a 
esse 

is ortus, orta, ortum est ortus, orta, ortum sit 
nos orti, ortae, orta sumus orti, ortae, orta simus 
vos orti, ortae, orta estis orti, ortae, orta sitis 
ei orti, ortae, orta sunt orti, ortae, orta sint 

Μετοχή 
ortus, orta, ortum 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 
 Οριστική Υποτακτική 
ego ortus, orta, ortum eram ortus, orta, ortum essem 
tu ortus, orta, ortum eras ortus, orta, ortum esses 
is ortus, orta, ortum erat ortus, orta, ortum esset 
nos orti, ortae, orta eramus orti, ortae, orta essemus 
vos orti, ortae, orta eratis orti, ortae, orta essetis 
ei orti, ortae, orta erant orti, ortae, orta essent 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

 Οριστική Απαρέµφατο 
ego ortus, orta, ortum ero 
tu ortus, orta, ortum eris 

ortum-am-
um/ortos-as-a 
fore 

is ortus, orta, ortum erit 
nos orti, ortae, orta erimus 
vos orti, ortae, orta eritis 
ei orti, ortae, orta erunt 

 

 
Γερούνδιο: oriendi, oriendo, oriendum, oriendo.   
Σουπίνο: ortum, ortu   
Γερουνδιακό: oriundus, oriunda, oriundum 
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ΟΙ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 Πρόταση: Quae utilia factu essent: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική πρόταση, 
µερικής άγνοιας. Εξαρτάται από το απαρέµφατο docere και είναι   αντικείµενο σ’ αυτό. 
Εισάγεται µε την ερωτηµατική αντωνυµία quae, και  εκφέρεται µε υποτακτική essent, γιατί η 
εξάρτηση δίνει µια υποκειµενική χροιά στο περιεχόµενο της ερώτησης. Εκφέρεται 
συγκεκριµένα µε υποτακτική παρατατικού essent, γιατί εξαρτάται από το απαρέµφατο ενεστώτα 
docere που εδώ λογίζεται ως ιστορικός χρόνος, αφού εξαρτάται από ρήµα ιστορικού χρόνου το 
persuasit, που είναι παρακείµενος µε σηµασία αορίστου και σύµφωνα µε την ακολουθία των 
χρόνων η υποτακτική παρατατικού στην πλάγια ερωτηµατική δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρελθόν. 
 

 Πρόταση: Si quid durius ei videbatur: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση, 
εισάγεται µε τον υποθετικό σύνδεσµο si, επειδή είναι καταφατική. Σχηµατίζει µε απόδοση την 
κύρια πρόταση a cerva…praedicabat υποθετικό λόγο της ανοικτής υπόθεσης στο παρελθόν.  
Υπόθεση: Si quid durius ei videbatur (si +οριστική παρατατικού) 
Απόδοση: a cerva…praedicabat (οριστική παρατατικού) 
Η συγκεκριµένη αυτή µορφή υποθετικού λόγου δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρελθόν. 
 

 Πρόταση: Quod imperandum militibus esset: δευτερεύουσα αναφορική 
προσδιοριστική πρόταση στο quid, κρίσης, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quod, 
εκφέρεται µε υποτακτική, επειδή βρίσκεται στα πλαίσια πλαγίου λόγου (praedicabat). 
Εκφέρεται συγκεκριµένα µε υποτακτική παρατατικού (imperandum esset), γιατί εξαρτάται από 
ρήµα ιστορικού χρόνου (videbatur) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. Έχουµε προσωπική 
σύνταξη του γερουνδιακού, γιατί το γερουνδιακό ανήκει σε ρήµα ενεργητικό µεταβατικό που 
συντάσσεται και µε αιτιατική. 
 

 Πρόταση: Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse 
∆ευτερεύουσα, 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 (nuntiavisset), αφού  εξαρτάται 
από ρήµα ιστορικού χρόνου, (το iussit είναι παρακείµενος µε σηµασία αορίστου) και δηλώνει 
το προτερόχρονο στο παρελθόν. Επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο περιεχόµενο της 
κύριας µε ρήµα το iussit. 

 
 

 Πρόταση: Ut eam postero die repente in eum locum emitteret: δευτερεύουσα 
βουλητική πρόταση που εξαρτάται από το ρήµα praecepit και είναι αντικείµενο σ’ αυτό. 
Εισάγεται µε το βουλητικό σύνδεσµο ut, γιατί είναι καταφατική, εκφέρεται µε υποτακτική, γιατί 
το περιεχόµενό της είναι κάτι το επιθυµητό. Εκφέρεται συγκεκριµένα µε υποτακτική 
παρατατικού (emitteret), γιατί εξαρτάται από ρήµα ιστορικού χρόνου, το praecepit είναι 
παρακείµενος µε σηµασία αορίστου. Έχουµε ιδιόµορφη ακολουθία χρόνων, συγχρονισµό της 
κύριας µε τη δευτερεύουσα πρόταση. Η βούληση είναι ιδωµένη τη στιγµή που εµφανίζεται στο 
µυαλό του οµιλητή και όχι τη στιγµή της πιθανής πραγµατοποίησής της.  
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 Πρόταση: In quo ipse cum amicis futurus esset: δευτερεύουσα αναφορική 
προσδιοριστική πρόταση στο locum, κρίσης, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quo (in 
quo εµπρόθετη εισαγωγή) Εκφέρεται µε υποτακτική, επειδή λειτουργεί στα πλαίσια πλαγίου 
λόγου από το ρήµα praecepit. Εκφέρεται συγκεκριµένα µε υποτακτική παρατατικού 
ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (futurus esset), γιατί εξαρτάται από ρήµα ιστορικού 
χρόνου, το emitteret είναι υποτακτική παρατατικού και  λογίζεται φυσικά ως ιστορικός χρόνος, 
αφού εξαρτάται από το praecepit που είναι παρακείµενος µε σηµασία αορίστου. Σύµφωνα µε 
την ακολουθία των χρόνων η υποτακτική παρατατικού της ΕΠΣ  δηλώνει το υστερόχρονο στο 
παρελθόν. 

 
 

 Πρόταση: quae perisset. δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο 
cervam, κρίσης, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quae, εκφέρεται µε υποτακτική, επειδή 
βρίσκεται σε πλάγιο λόγο, που εισάγεται µε το ρήµα dixit. Εκφέρεται συγκεκριµένα µε 
υποτακτική υπερσυντελίκου (perisset), γιατί εξαρτάται από ρήµα ιστορικού χρόνου· το 
απαρέµφατο ενεστώτα reverti εδώ λογίζεται ως ιστορικός χρόνος, αφού εξαρτάται από visum 
esse  κι αυτό µε τη σειρά του από τον παρακείµενο µε σηµασία αορίστου, το dixit. Σύµφωνα µε 
την ακολουθία των χρόνων η υποτακτική υπερσυντελίκου δηλώνει το προτερόχρονο στο 
παρελθόν σε σχέση µε το ad se reverti. 
 

 Πρόταση: Cum cerva, emissa a servo, in cubiculum Sertorii introrupisset. 
∆ευτερεύουσα, 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 (introrupisset), αφού  εξαρτάται 
από ρήµα ιστορικού χρόνου, το orta est είναι παρακείµενος µε σηµασία αορίστου, και δηλώνει 
το προτερόχρονο στο παρελθόν. Επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο περιεχόµενο της 
κύριας µε ρήµα το orta est. 
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ΤO ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ (ORATIO OBLIQUA) 

 
ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ  

 
ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 

 
α) Κύριες προτάσεις κρίσεως µε οριστική 
1. οριστική ενεστώτα/παρατατικού 
2. οριστική µέλλοντα 
3. οριστική παρακειµένου/υπερσυντελίκου 
Το υποκείµενο του ρήµατος και οι 
οµοιόπτωτοι προσδιορισµοί αυτού,τα 
κατηγορούµενα και οι συνηµµένες µετοχές σε 
ονοµαστική 
 

 “Puer  bene quievit” 
 

 “Homo es (Υ= tu) impudens”. 
 

 « Ego oleum et operam perdidi». 

 

 

 
 

 

 

 

β) Κύριες προτάσεις επιθυµίας µε 
προστακτική, υποτακτική(προτρεπτική, 
απαγορευτική), έκφραση απαγόρευσης 

 
 
 
 
 
 

 Fiduciam  (vos) deponite! 
 
 
 

α) Ειδικά απαρέµφατα 
1. ειδικό απαρέµφατο ενεστώτα (σύγχρονο) 
2. ειδικό απαρέµφατο µέλλοντα(υστερόχρονο) 
3. ειδικό απαρέµφατο παρακειµένου 
(προτερόχρονο) 
Το υποκείµενο του ειδικού απαρεµφάτου και οι 
οµοιόπτωτοι προσδιορισµοί αυτού,τα 
κατηγορούµενα και οι συνηµµένες µετοχές 
τίθενται σε πτώση αιτιατική. 

 
 Arria marito respondebat puerum  

bene quievisse 
 Nasica dixit illum hominem esse 

impudentem”. 
 Sutor solebat dicere se oleum et 

operam perdidisse 
 

Προσοχή: Το υποκείµενο του ειδικού 
απαρεµφάτου στην ταυτοπροσωπία, όταν το 
απαρέµφατο εξαρτάται από ρήµα λεκτικό ή 
δοξαστικό παθητικής φωνής σε προσωπική 
σύνταξη βρίσκεται σε ονοµαστική πτώση. 
(π.χ.qui primi coluisse Italiam dicuntur.  Ea 
cerva perisse credita est) 

 
 
β1) ∆ευτερεύουσες βουλητικές προτάσεις 
(ut+ υποτακτική ) (ne + υποτακτική/ η 
απαγόρευση ή η αποτροπή γίνεται ne + 
υποτακτική) Προσοχή στο ρήµα εξάρτησης, 
ώστε να εφαρµοστεί σωστά η ακολουθία των 
χρόνων. 

β2)  ή τελικά απαρέµφατα πάντα σε 
ενεστώτα(ανάλογα µε το ρήµα εξάρτησης) 

 Cato Romanos admonet ut illi 
fiduciam deponant.  

 Cato Romanos admonet fiduciam 
deponere 

 Cato Romanos admonuit ut illi 
fiduciam deponerent 

 Cato Romanos admonuit  fiduciam 
deponere 
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γ) Ευθείες ερωτήσεις: 

 

 

1. µερικής αγνοίας 

 
 Quin, homo, taces (Υ=tu)? 

 

 
2. ολικής αγνοίας, απλές 

 
Πώς εισάγονται ; 
• ne (δεν γνωρίζουµε την απάντηση)  
• num (περιµένουµε αρνητική απάντηση),  
• nonne (περιµένουµε καταφατική 

απάντηση) 
• χωρίς κανένα µόριο για έµφαση 

 
 
 

 Num captiva in castris tuis sum? 

 

 

 

 

3. ολικής αγνοίας, διµελείς 

• utrum….an 
• …ne…an 
• an 
• το ή όχι αποδίδεται µε το an non 

 
 
 

 Η οριστική ενεστώτα 
 

 

 

γ) Πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις µε 
υποτακτική (Προσοχή στο ρήµα εξάρτησης, 
ώστε να εφαρµοστεί σωστά η ακολουθία των 
χρόνων) 

1. µερικής αγνοίας (δεν αλλάζει η 
εισαγωγή) 

 Philosophus hominem interrogat quin 
ille non taceat. 

 Philosophus hominem interrogavit 
quin ille non taceret. 

2. ολικής αγνοίας, απλές (Προσοχή στο 
ρήµα εξάρτησης ώστε να εισαχθεί η πλάγια 
ερώτηση ολικής  αγνοίας, απλή, µε το σωστό 
µόριο 
Πώς εισάγονται γενικά; 
• num/ne (χωρίς διαφορά στη σηµασία) 
• nonne (µετά το ρήµα quaero ex aliquo) 
• si (ύστερα από ρήµατα αναµονής, 
exspecto ή απόπειρας, conor, tempto) 
• an /an non (ύστερα από τα ρήµατα 
nescio, haud scio, dubito, incertum est) 

 Mater filium interrogat num ipsa 
captiva in castris illius sit./ Mater filium 
interrogat sitne ipsa captiva in castris 
illius. 

 Mater filium interrogavit num ipsa 
captiva in castris illius esset./ Mater 
filium interrogavit essetne ipsa captiva 
in castris illius. 

3. ολικής αγνοίας, διµελείς 

• utrum….an 
• …ne…an 
• an 
• το ή όχι αποδίδεται µε το necne 

 
 

 θα γίνει υποτακτική ενεστώτα ύστερα από 
αρκτικό χρόνο και υποτακτική 
παρατατικού ύστερα από ιστορικό χρόνο. 

 θα γίνει υποτακτική παρακειµένου ύστερα 
από αρκτικό χρόνο και υποτακτική 
υπερσυντελίκου ύστερα από ιστορικό 
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 Η οριστική παρακειµένου 

 
 

 
 Η οριστική απλού µέλλοντα 

χρόνο. 

 θα γίνει υποτακτική ενεστώτα της ΕΠΣ (-
urus sim) ύστερα από αρκτικό χρόνο και 
υποτακτική παρατατικού της ΕΠΣ (-urus 
essem) ύστερα από ιστορικό χρόνο. 
 

Οι αλλαγές στις αντωνυµίες και τα επιρρήµατα 
 

1 προσωπικές α΄προσώπου ego,nos  
 
 
2.meus,mea, meum 
3. noster, nostra, nostrum 
4. tu, 
5. tuus,tua,tuum 
6. vester, vestra, vestrum 
7. hic ή iste 
1. nunc 
2. hodie 
3. cras 
4. hic 

1 γίνονται γ΄προσώπου se, (ή ipse, 
ipsa/ipsi,ipsae  όταν υπάρχει αντίθεση ή 
κίνδυνος σύγχυσης) 
 
2.suus-a-um (ipsius,για αποφυγή σύγχυσης) 
3. suus, sua, suum (ipsorum, ipsarum, 
ipsorum) 
4. ille  
5. illius 
6. illorum, illarum, illorum 
7. ille (ή is) 
1. tunc 
2. illo die 
3. postero die 
4. ibi 

Οι δευτερεύουσες προτάσεις  
 
η οριστική 
η υποτακτική 

 
 

 

 
 

 Non dubito quin calva esse nolis. 
 

 
 
 
 
η οριστική 

Παραµένουν δευτερεύουσες 
 
γίνεται υποτακτική 
παραµένει υποτακτική 
Προσοχή: στο ρήµα εξάρτησης (το ρήµα που 
εισάγει τον πλάγιο λόγο:εξετάζουµε αν είναι 
αρκτικού ή ιστορικού χρόνου, ώστε να 
εφαρµόσουµε σωστά τους κανόνες της 
ακολουθίας των χρόνων στις δευτερεύουσες 
προτάσεις που θα εκφέρονται µε υποτακτική 

 
 Augustus dixit se non dubitare quin 
illa calva esse nollet. 
 

 
 
Παρατήρηση: Σε σπάνιες περιπτώσεις 
παραµένει η οριστική, αν η πρόταση 
λειτουργεί ανεξάρτητα από τον πλάγιο λόγο 
(π.χ. quo intendit (Μάθηµα 42), cum iam 
neutris gratiam referre poteram (Μάθηµα 
44) 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1) α) Να γράψετε τον τύπο που ζητείται.  
 

eximiae pulchritudinis: αφαιρετική ενικού  ....................................................................... 
....................................................................... 

cerva alba: δοτική πληθυντικού ....................................................................... 
Lusitano quodam: γενική ενικού ....................................................................... 
quae: αιτιατική και αφαιρετική ενικού και 
πληθυντικού 

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

....................................................................... 
quid durius: γενική και αφαιρετική ενικού 
και πληθυντικού στο συγκριτικό και 
υπερθετικό βαθµό  

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

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

quodam die: γενική  πληθυντικού  ....................................................................... 
 postero die: ονοµαστική, γενική και 

αιτιατική ενικού και πληθυντικού 
....................................................................... 
....................................................................... 

aliquis: γενική και αιτιατική ενικού και 
πληθυντικού  
admiratio: αφαιρετική ενικού  

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

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

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

β) Να  τοποθετήσετε τους τύπους στη σωστή στήλη και να συµπληρώσετε τον παρακάτω 
πίνακα. (Οι βαθµοί των επιθέτων  να γραφούν στην ίδια πτώση µε τον τύπο που δίνεται.) 

 
 Θετικός βαθµός Συγκριτικός 

βαθµός 
Υπερθετικός 

βαθµός 
utilia    
utilia: επίρρηµα    
durius    
durius: επίρρηµα    
postero    
magna admiratio    
magna: επίρρηµα    

 
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): conloqui, credita est, perisse, praecepit, visum esse, introrupisset, 
reverti, orta est 
 
 

praes.     
imperf.     
fut.     
perf.     
plusq.     
fut.ex.      
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praes.     
imperf.     
fut.     
perf.     
plusq.     
fut.ex.     

 
β) factu, instinctam, orta est: Να γράψετε τους ονοµατικούς τύπους των ρηµάτων στη φωνή 
που βρίσκονται. Για το αποθετικό ρήµα να γράψετε και τους τύπους που διατηρεί αυτό από την 
ενεργητική φωνή. 
 
γ) imperandum esset, futurus esset: Να σχηµατίσετε το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο όλων των 
εγκλίσεων και να γράψετε τα απαρέµφατα όλων των χρόνων της συζυγίας στην οποία ανήκει 
κάθε ρηµατικός τύπος. 
 
δ) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους. 
(Να ληφθεί υπόψιν το γένος και ο αριθµός του υποκειµένου) 
 
data erat: όλα τα πρόσωπα προστακτικής ενεστώτα σε ενεργητική και µέση φωνή 

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

instinctam : το γ΄ενικό υποτακτικής ενεστώτα , παρατατικού και µέλλοντα στην ενεργητική 

φωνή 

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

docere: το απαρέµφατο του ενεργητικού και µέσου µέλλοντα. 

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

videbatur: το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική του ίδιου χρόνου και στην υποτακτική του 

υπερσυντελίκου.......................................................................................... 

monitum esse: τη γενική του γερουνδίου και το γερουνδιακό 

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

perisset: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική όλων των χρόνων – το απαρέµφατο του µέλλοντα. 

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

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

inventam esse: την προστακτική ενεστώτα και µέλλοντα στην ίδια 

φωνή...................................................................................................................... 

praecepit: το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική όλων των χρόνων και τη µετοχή του ενεστώτα στην 

ενεργητική φωνή 

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

reverti: το β΄ενικό της υποτακτικής ενεστώτα, παρατατικού και µέλλοντα 

...................................................................................................................... 
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emissa: τις µετοχές όλων των χρόνων και στις δύο φωνές – το β΄πληθυντικό πρόσωπο της 

υποτακτικής όλων των χρόνων στη φωνή που βρίσκεται. 

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

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

 
 
 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

3) Να γίνουν οι επαναληπτικές ασκήσεις 4, 5 και 6 των σελίδων 245, 246 του βιβλίου. 
 

ΜΕΤΟΧΕΣ: ΤΡΟΠΗ  ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

4) Να αναλύσετε τις µετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις. 
 instinctam numine Dianae(αιτιολογική):   

  quod numine Dianae instincta est 
  quod numine Dianae instincta esset 
  cum numine Dianae instincta esset 
 

 admissis amicis in cubiculum suum (χρονική, αφαιρ. απόλυτος, νόθη, προτερόχρονο):  
  cum is (Sertorius) amicos in cubiculum suum admisisset (cum/ιστορικός  
  +υποτακτική υπερσυντελίκου)_ 
  postquam  is (Sertorius) amicos in cubiculum suum admisit (postquam +οριστική 
  παρακειµένου) 
 

 emissa a servo (χρονική, συνηµµένη στο υποκείµενο, προτερόχρονο):      
  cum cerva a servo emissa esset 
  postquam cerva a servo emissa est 
 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ  
 

5)  α) Να µετατρέψετε το παθητικό απαρέµφατο σε ενεργητικό.  
A cerva sese monitum esse praedicabat. 

 Cervam sese monuisse praedicabat 
 
β) Να µετατρέψετε την παθητική σε ενεργητική σύνταξη 
Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat. 

 Lusitanus quidam cervam albam eximiae pulchritudinis Sertorio dono dederat. 
 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥΝ∆ΙΑΚΟΥ 
 

6) α) ∆ικαιολόγηση της σύνταξης του γερουνδιακού: Προσωπική σύνταξη γερουνδιακού, 
επειδή το ρήµα στο οποίο ανήκει το γερουνδιακό (impero) είναι ενεργητικό, 
µεταβατικό και λαµβάνει αντικείµενο και σε πτώση αιτιατική  
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β)  Να αντικαταστήσετε τον τύπο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας µε τον αντίστοιχο 
τύπο του ρήµατος debeo + απαρέµφατο.  
 
 quod imperandum esset militibus ei (Sertorio) 
 

  quod is (Sertorius) deberet imperare militibus 
 
 
 

 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΛΟΓΟ 

 
7)  Μορφές πλαγίου λόγου και µεταφορά στον ευθύ λόγο. 
 
1. Sertorius omnibus persuasit cervam, instinctam numine Dianae, conloqui secum et 
docere, quae utilia factu essent. 
conloqui – docere: ειδικά απαρέµφατα, άµεσα αντικείµενα στο λεκτικό ρήµα persuasit. Ως 
απαρέµφατα ενεστώτα εκφράζουν το σύγχρονο σε σχέση µε το ρήµα εξάρτησης,το persuasit. 
Υποκείµενο των απαρεµφάτων είναι το cervam σε πτώση αιτιατική, ετεροπροσωπία 
 

 Ευθύς λόγος: «Cerva, instincta numine Dianae, conloquitur mecum et docet, quae 
utilia factu sint. (Τα ειδικά απαρέµφατα στον ευθύ λόγο θα γίνουν κύριες προτάσεις κρίσεως µε 
οριστική) 
 
 
2. quae utilia factu essent. ∆ευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική πρόταση, µερικής αγνοίας 
που στον ευθύ λόγο θα γίνει ευθεία ερώτηση, µερικής αγνοίας µε οριστική. (η πλήρης 
αναγνώριση της πρότασης δίνεται στις συντακτικές ασκήσεις) 

 Ευθύς λόγος: «Quae utilia factu sunt?” 
 
 
 
3. A cerva sese monitum esse praedicabat. 
monitum esse: ειδικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο λεκτικό ρήµα praedicabat, σε χρόνο 
παρακείµενο, αφού δηλώνει το προτερόχρονο σε σχέση µε το ρήµα εξάρτησης, το praedicabat. 
Υποκείµενο του απαρεµφάτου είναι το sese σε πτώση αιτιατική, ταυτοπροσωπία (λατινισµός) 

 Ευθύς λόγος: “Egomet a cerva monitus sum” 
 
 
4. Ea cerva perisse credita est. 
perisse: ειδικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο παθητικό, δοξαστικό  ρήµα credita est, σε χρόνο 
παρακείµενο, αφού δηλώνει το προτερόχρονο σε σχέση µε το ρήµα εξάρτησης. Υποκείµενο του 
απαρεµφάτου είναι το cerva σε πτώση ονοµαστική, ταυτοπροσωπία, αφού έχουµε εξάρτηση από 
παθητικό τύπο δοξαστικού ρήµατος (άρση λατινισµού). 

 Ευθύς λόγος: «Ea cerva periit” 
 
 
5. Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse 
inventam esse: ειδικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο λεκτικό  ρήµα nuntiavisset, σε χρόνο 
παρακείµενο, αφού δηλώνει το προτερόχρονο σε σχέση µε το ρήµα εξάρτησης, το nuntiavisset. 
Υποκείµενο του απαρεµφάτου είναι το cervam, σε πτώση αιτιατική,  ετεροπροσωπία 

 Ευθύς λόγος: “Cerva inventa est” 
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6. Sertorius dixit eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti. 
α) visum esse: ειδικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο λεκτικό  ρήµα dixit, σε χρόνο 
παρακείµενο, αφού δηλώνει το προτερόχρονο σε σχέση µε το ρήµα εξάρτησης, το dixit. 
Υποκείµενο του απαρεµφάτου, που ανήκει στο απρόσωπο ρήµα videtur είναι  το ειδικό 
απαρέµφατο reverti.  
β) ad se reverti: ειδικό απαρέµφατο, υποκείµενο του visum esse· στον ευθύ λόγο ήταν 
απαρέµφατο 
γ)quae perisset: αναφορική, προσδιοριστική στο cervam σε πλάγιο λόγο. (η πλήρης 
αναγνώριση της πρότασης δίνεται στις συντακτικές ασκήσεις) 
 
 

 Ευθύς λόγος : “Visum in somno mihi est cervam, quae periit, ad me reverti. 
(Η οριστική periit, επειδή η αναφορική εκφράζει πραγµατικό γεγονός. Ο  παρακείµενος periit 
εκφράζει το προτερόχρονο σε σχέση µε το παρόν, τη στιγµή που µιλά ο Σερτώριος) ή  
 “Visum est mihi in somno cervam, quae perierat, ad me reverti. 
(Η οριστική perierat, επειδή η αναφορική εκφράζει πραγµατικό γεγονός. Ο υπερσυντέλικος 
perierat εκφράζει το προτερόχρονο σε σχέση µε το παρελθόν, το χρόνο, δηλαδή, που ο 
Σερτώριος είδε το όνειρο, αν δηλαδή ως παρόν θεωρηθεί ο χρόνος που ο Σερτώριος είδε το 
όνειρο) 

-------------------------------------- 
 
 

7. Sertorius eum iussit tacere 
tacere: τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο βουλητικό  ρήµα iussit, σε χρόνο ενεστώτα, 
επειδή το τελικό απαρέµφατο βρίσκεται πάντα σε ενεστώτα. Υποκείµενο του απαρεµφάτου το 
eum σε πτώση αιτιατική,  ετεροπροσωπία. 

 Ευθύς λόγος: «Tace!” (Στον ευθύ λόγο θα γίνει κύρια πρόταση επιθυµίας µε 
προστακτική) 

 

8. Praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse 
cum amicis futurus esset. 
ut…emitteret: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση ως αντικείµενο στο προτρεπτικό ρήµα 
praecepit...κλπ. 
in quo ...futurus esset.: αναφορική προσδιοριστική στο in eum locum…κλπ. (η πλήρης 
αναγνώριση των προτάσεων δίνεται στις συντακτικές ασκήσεις) 
 

 Ευθύς λόγος: “Eam cras repente in eum locum emitte, in quo (ego) cum 
amicis ero. (Στον ευθύ λόγο θα γίνει κύρια πρόταση επιθυµίας µε προστακτική) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


