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Τ

ο βιβλίο αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες της Γʹ τάξης Γενικού Λυκείου, με την πρόθεση να υποστηρίξει τη διδασκαλία της Λατινικής Γλώσσας και την προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις στο διδακτικό αυτό
αντικείμενο. Κατά τη συγγραφή του ελήφθη υπόψη το νέο θεσμικό πλαίσιο το σχετικό με τη διδασκαλία και την αξιολόγηση σε πανελλαδικό επίπεδο του μαθήματος των
Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών.
Η δομή του βιβλίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
✓ Διαγραμματική παρουσίαση των υπό εξέταση κεφαλαίων της εισαγωγής που εμπεριέχεται στο διδακτικό εγχειρίδιο της Βʹ τάξης Γενικού Λυκείου.
✓ Ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου για την εμπέδωση αλλά και την αξιολόγηση της ύλης της εισαγωγής.
✓ Διεξοδική προσέγγιση των 35 μαθημάτων (Lectio sexta decima – Lectio quinquagesima) που αποτελούν τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη των Λατινικών ως πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος, με την εξής δομή:
I. Κείμενο και μετάφραση.
II. Ερωτήσεις που αναφέρονται στο εισαγωγικό σημείωμα του κάθε μαθήματος
και στο νόημα του κειμένου.
III. Επισημάνσεις στο λεξιλόγιο και στην ετυμολογία των λέξεων του κειμένου και
ασκήσεις λεξιλογικές και ετυμολογικές.
IV. Ασκήσεις γραμματικής, προσαρμοσμένες στο αναλυτικό πρόγραμμα, που παρατίθενται, στα αρχικά τουλάχιστον κεφάλαια, σε τρία επίπεδα: Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει ασκήσεις που συνδέονται με το γραμματικό φαινόμενο της
κάθε ενότητας, το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει ασκήσεις που αφορούν την
ύλη που έχει διδαχθεί έως τη συγκεκριμένη ενότητα, ενώ στο τρίτο επίπεδο παρατίθενται ασκήσεις που αφορούν το σύνολο της ύλης.
V. Συνοπτική παράθεση όλων των συντακτικών φαινομένων της διδακτέας ύλης,
που παρουσιάζονται με εύληπτο τρόπο, ώστε, αφού τα μελετήσουν ο μαθητής
και η μαθήτρια, να μπορούν στη συνέχεια να ανταποκριθούν στις ασκήσεις
που ακολουθούν. Έπονται ασκήσεις συντακτικού, προσαρμοσμένες στο αναλυτικό πρόγραμμα, κατανεμημένες σε τρία επίπεδα, στα αρχικά τουλάχιστον
κεφάλαια, όπως και οι ασκήσεις της γραμματικής. Υπάρχει, επίσης, συντακτική ανάλυση σε κάθε κείμενο.
VI. Ασκήσεις στις λατινικές εκφράσεις.
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✓ Δέκα (10) κριτήρια αξιολόγησης με τη μοριοδότησή τους. Τα επτά (7) πρώτα αναφέρονται στα διδασκόμενα κείμενα, ανά πέντε (5) κατά σειρά. Τα άλλα τρία (3)
αναφέρονται σε όλη την ύλη. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν την τυπολογία των θεμάτων εξέτασης, δηλαδή τη μετάφραση των υπό εξέταση κειμένων (δύο ή τριών,
για να υπάρχει ευελιξία στις ερωτήσεις που τίθενται) και ερωτήσεις εισαγωγής,
ετυμολογικές  -  λεξιλογικές, γραμματικής και συντακτικού. Σκοπίμως, οι ερωτήσεις
γραμματικής και συντακτικού είναι περισσότερες από αυτές που ενδεχομένως θα
επιλέξει ο/η εκπαιδευτικός για ένα κριτήριο τετραμηνιαίας αξιολόγησης ή και από
αυτές που θα τεθούν σε κριτήριο τελικής εξέτασης ενδοσχολικού ή πανελλαδικού
επιπέδου. Αυτό επιδιώχθηκε προκειμένου να καλυφθεί το μέγιστο δυνατό εύρος
της ύλης, της τυπολογίας των θεμάτων αλλά και του βαθμού δυσκολίας των ερωτήσεων με τις οποίες ενδεχομένως θα έρθει αντιμέτωπος/η ο/η μαθητής/τρια. Επίσης, για λόγους βαθύτερης γνώσης της λατινικής γλώσσας, η ετυμολογική παρατήρηση έχει δύο υποερωτήματα: το ένα αφορά συσχέτιση λέξεων της Λατινικής με
λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα Ελληνική και το δεύτερο συγγενείς ετυμολογικά λατινικές λέξεις. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του/της εκπαιδευτικού το αν θα αξιοποιήσει το δεύτερο σκέλος της ερώτησης ή όχι. στη δεύτερη περίπτωση θα δώσει το σύνολο των μονάδων (10 μονάδες) στο πρώτο σκέλος, σύμφωνα και με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την τυπολογία των θεμάτων (αριθμ.
102474/Δ2/20-08-2021, ΦΕΚ 4134 Β΄/09-09-2021 και αριθμ. Φ.251/126826/Α5/0710-2021, ΦΕΚ 4677 Βʹ/11-10-2021).
✓ Το βιβλίο περιλαμβάνει και Παράρτημα με:
1. Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, όπως αυτά εμφανίζονται στο κάθε κείμενο. Η μελέτη τους προστατεύει τον μαθητή και τη μαθήτρια από τον κίνδυνο να δίνουν παραθετικά σε επίθετα ή επιρρήματα που δεν έχουν.
2. Ανάπτυξη όλων των μετοχών ανά κείμενο με όλους τους δυνατούς τρόπους.
3. Υποδειγματική κατάταξη των ρημάτων όλων των κειμένων, κατά τρόπο που ο
μαθητής και η μαθήτρια να διευκολύνονται στην προσπάθειά τους για γρήγορη απομνημόνευσή τους.
4. Κλίση όλων των ρημάτων που παρουσιάζουν ιδιομορφίες στον σχηματισμό
τους (π.χ. capio, eo, fero, possum, αποθετικά ρήματα κ.λπ.).
5. Κλίση όλων των αντωνυμιών που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες.
✓ Τέλος, το βιβλίο αυτό συνοδεύεται από cd-rom με τα εξής περιεχόμενα:
1. Απαντήσεις στις ερωτήσεις εισαγωγής.
2. Απαντήσεις στις ερωτήσεις όλων των υπό εξέταση ενοτήτων/μαθημάτων (ερωτήσεις εισαγωγής, ετυμολογίας-λεξιλογίου, γραμματικής, συντακτικού, λατινικών φράσεων).
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3. Απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης.
4. Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου.
Με το βιβλίο αυτό ευελπιστούμε να υποστηρίξουμε τη διδασκαλία του/της εκπαιδευτικού που διδάσκει το μάθημα, παρέχοντάς του/της υλικό για την πλήρη κάλυψη
των απαιτήσεων της διδακτικής πράξης. Ευελπιστούμε, επίσης, να παράσχουμε στον
μαθητή και στη μαθήτρια τη στήριξη εκείνη που θα του/της επιτρέψει την αυτόνομη
και αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, καθώς θα έχει στη διάθεσή του/της υλικό για μια συστηματική προσέγγιση και εμπέδωση του συνόλου της ύλης, αλλά και τη δυνατότητα
να αυτοαξιολογείται και να ελέγχει μόνος/η του/της τον βαθμό ετοιμότητάς του/της
για διασφάλιση της επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Ευ. Ψυχογυιού, Κ. Ντούρος
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Οδηγίες πλοήγησης στο ψηφιακό αρχείο των απαντήσεων
Ανοίγουμε το αρχείο <Answers.pdf> που περιέχεται στο συνοδευτικό CD-ROM
(απαιτείται η εφαρμογή Acrobat Reader η οποία διατίθεται δωρεάν από την
Adobe Inc).
Πιέζοντας το κουμπί «περιεχόμενα» μεταβαίνουμε στη σελίδα
των περιεχομένων. Από τα περιεχόμενα μπορούμε να μεταβούμε
στην απάντηση που μας ενδιαφέρει.

Απαντήσεις Ασκήσεων Μαθημάτων

XVI (16). Η τελευταία μάχη του Καίσαρα στη Γαλατία ................................................. 12
XVII (17). Φόβος μπροστά στο άγνωστο .......................................................................... 15
XVIII (18). Ο Ηρακλής στην Ιταλία .................................................................................... 18
Στη συνέχεια μπορούμε να επιστρέψουμε στη σελίδα
των περιεχομένων, πιέζοντας το κουμπί «περιεχόμενα».
Με τα δύο βέλη μεταβαίνουμε στην προηγούμενη
ή την επόμενη σελίδα.
Πιέζοντας το κουμπί «επιστροφή», επιστρέφουμε
στην αμέσως προηγούμενη σελίδα που επισκεφθήκαμε.
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<:	προέρχεται/προήλθε από (στα αριστερά τοποθετείται λέξη που παράγεται [παράγωγη λέξη] από αυτή που βρίσκεται δεξιά [πρωτότυπη λέξη])
<<:	δηλώνει λέξη της Νέας Ελληνικής
που προέρχεται από τη Λατινική
μέσω μιας νεότερης ξένης γλώσσας
>:	εξελίσσεται/εξελίχθηκε σε (στα
δεξιά τοποθετείται λέξη που προέρχεται/παράγεται [παράγωγη λέξη] από αυτήν που βρίσκεται στα
αριστερά [πρωτότυπη λέξη])
αʹ:	πρώτο (πρόσωπο), πρώτου (προσώπου)
αγγλ.:	λέξη αγγλική
αιτ.:	αιτιατική, αιτιατικής
αιτιολ.:	αιτιολογικός, αιτιολογική, αιτιολογικού, αιτιολογικής
άκλ.:	άκλιτος, άκλιτη, άκλιτο
άμ.:
άμεσο
αναφ.:	αναφορική, αναφορικής
αντιθετ.:	αντιθετικός, αντιθετική, αντιθετικού, αντιθετικής
αντικ.:	αντικείμενο, αντικειμένου
αντικειμ.:	αντικειμενική
αντων.:	αντωνυμία, αντωνυμίας
αόρ.:	αόριστος, αόριστη, αόριστου, αόριστης
απαρ.:	απαρέμφατο, απαρεμφάτου
αποθ.:	αποθετικό, αποθετικού
απόλ.:	απόλυτος, απόλυτη, απόλυτο, απόλυτου, απόλυτης
απρόθ.:	απρόθετος, απρόθετη
απρόσ.:	απρόσωπος, απρόσωπη, απρόσωπου, απρόσωπης, απρόσωπα,
απρόσωπων

αριθμ.:	αριθμός, αριθμού
αρσ.:	αρσενικό, αρσενικού
αρχ.:	λέξη αρχαιοελληνική
αφαιρ.:	αφαιρετική, αφαιρετικής
βʹ:	δεύτερο (πρόσωπο), δευτέρου
(προσώπου)
βαθμ.:	βαθμός, βαθμού
βεν.:	λέξη βενετική
γ.:	γένος, γένους
γʹ:	τρίτο (πρόσωπο), τρίτου (προσώπου)
γαλλ.:	λέξη γαλλική
γεν. :	γενική, γενικής
δεικτ.:	δεικτική, δεικτικής
δευτ.:	δευτερεύουσα, δευτερεύουσας
διαιρ.:	διαιρετική
διηγ.:	διηγηματικός
ειδ.:	ειδικός, ειδική, ειδικού, ειδικής
εμμ.:	έμμεσο
εμπρόθ.:	εμπρόθετος
εν.:	ενικός, ενικού, ενικό
εναντιωμ.: εναντιωματικός, εναντιωματική,
εναντιωματικού, εναντιωματικής
ενεργ.:	ενεργητικός, ενεργητική, ενεργητικού, ενεργητικής
ενεστ.:	ενεστώτας, ενεστώτα
ενν.:	εννοούμενος, εννοούμενη, εννοούμενο, εννοούμενου, εννοούμενης
επαναλ.:	επαναληπτικό, επαναληπτική,
επαναληπτικού, επαναληπτικής
επιθ.:	επιθετικός, επιθετική, επιθετικού,
επιθετικής
επίρρ.:	επίρρημα, επιρρηματικός, επιρρηματικό
ερωτ.:	ερωτηματικός, ερωτηματική, ερωτηματικού, ερωτηματικής
ημιαποθ.:	ημιαποθετικό, ημιαποθετικού
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θετ.:	θετικός, θετικού
θηλ.:	θηλυκό, θηλυκού
ιστορ.:	ιστορικός, ιστορικού
ιτ.:	λέξη ιταλική
κ.ά.:	και άλλοι, και άλλες, και άλλα
κατηγ.:	κατηγορούμενο
κατηγορ.:	κατηγορηματικός, κατηγορηματική, κατηγορηματικού, κατηγορηματικής
κλητ.:	κλητική, κλητικής
κτητ.:	κτητική, κτητικής
μελ.:	μέλλοντας, μέλλοντα
μέσ.:	μέση, μέσης
μτχ.:	μετοχή, μετοχής
ονομ.:	ονομαστική, ονομαστικής
οργαν.:	οργανική, όργανο
οριστ.:	οριστική, οριστικής
ουδ.:	ουδέτερο, ουδετέρου, ουδέτερη,
ουδέτερης
ουσ.:	ουσιαστικό, ουσιαστικού
π.χ. :	παραδείγματος χάρη
παθ.:	παθητικός, παθητική, παθητικού,
παθητικής
παραχ.:	παραχωρητικός, παραχωρητική,
παραχωρητικού, παραχωρητικής
περιφρ.:	περιφραστικός, περιφραστική, περιφραστικής
πληθ.:	πληθυντικός, πληθυντικού
πρκ.:	παρακείμενος, παρακειμένου
πρόθ.:	πρόθεση

Ευ. Ψυχογυιού, K. Ντούρος: Λατινικά Γ' Λυκείου

προσ.:	προσωπική, προσωπικής, πρόσωπο, προσώπου
προσδ.:	προσδιορισμός, προσδιοριστική
προστ.:	προστακτική, προστακτικής
προτ.:	πρόταση, πρότασης
πρτ.:	παρατατικός, παρατατικού
πτ.:	πτώση, πτώσης
ρ.:	ρήμα, ρήματος
σουπ.:	σουπίνο, σουπίνου
συγκρ.:	συγκριτικός, συγκριτικού
συγχ.:	σύγχρονο
συζ.:	συζυγία, συζυγίας
συμπερ.:	συμπερασματικός, συμπερασματική, συμπερασματικού, συμπερασματικής
σύνδ.:	σύνδεσμος
συνημ.:	συνημμένη, συνημμένης
συντελ.:	συντελεσμένος, συντελεσμένου
τ.:	τέλη
τελ.:	τελικός, τελική
υπερσ.:	υπερσυντέλικος, υπερσυντελίκου
υπερθ.:	υπερθετικός, υπερθετικού
υποθ.:	υποθετικός, υποθετική, υποθετικού, υποθετικής
υποκ.:	υποκείμενο, υποκειμένου
υποκειμ.:	υποκειμενική
υποκορ.:	υποκοριστικό, υποκοριστικού
υποτ.:	υποτακτική, υποτακτικής
υστερ.:	υστερόχρονο
φ.:	φωνή, φωνής
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Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία
Διαγραμματική παρουσίαση
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Η λατινική γλώσσα
➧

Λατινική γλώσσα: η διάλεκτος των Λατίνων (των κατοίκων της περιοχής του Λατίου) ανήκει στην ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια. Άλλες αρχαίες διάλεκτοι της
Ιταλίας: Φαλισκική, Οσκο-ουμβρική.

➧

Οι Ρωμαίοι για τη γλώσσα τους χρησιμοποιούσαν το επίθετο «λατινική» και όχι
ρωμαϊκή.

➧

Οι ομοιότητες της λατινικής με την ελληνική γλώσσα οφείλονται:
➤ στην κοινή καταγωγή από την ινδοευρωπαϊκή
➤ στα πολιτιστικά και γλωσσικά δάνεια του ελληνικού αποικισμού στην κεντρική
και κάτω Ιταλία, από τη Νεάπολη και την Κύμη έως τη Σικελία
➤ στην κατάκτηση της ελληνικής ανατολής από τους Ρωμαίους.

➧

Το πρώτο μεγάλο δάνειο των Ρωμαίων από τους Έλληνες ήταν το αλφάβητό τους
(αποικία Κύμης, 8ος/7ος αι., υιοθέτηση μιας παραλλαγής ελληνικού δυτικού αλφαβήτου).

➧

Αρχέγονη λατινική γλώσσα = λιτή και αγροτική. Συστηματική καλλιέργεια της λατινικής και παραγωγή αξιόλογων κειμένων, μετά την ιστορική «συνάντηση» Ρωμαίων και Ελλήνων (240 π.Χ.).

Η γένεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας
➧

Ρωμαϊκή λογοτεχνία: η πρώτη στην Ευρώπη «παράγωγη» λογοτεχνία (γεννήθηκε υπό την επίδραση της αυτοφυούς αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας). γενέθλιος
χρονολογία το 240 π.Χ. Τότε, ο Λίβιος Ανδρόνικος, Έλληνας αιχμάλωτος πολέμου από τον Τάραντα, οργανώνει στη Ρώμη παραστάσεις θεάτρου με ελληνικά έργα διασκευασμένα στα λατινικά.

➧

Λίβιος Ανδρόνικος: μεταφράζει την Οδύσσεια του Ομήρου, με τον «σατούρνιο»
στίχο → στις ρίζες της λατινικής λογοτεχνίας βρίσκεται ο Όμηρος και το δράμα. Η
μετέπειτα συγγραφική παραγωγή των Ρωμαίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις
ελληνικές πηγές.

Εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας
➧

Παλαιότερα επικρατούσε μια αριστοκρατική αντιεπιστημονική αντίληψη = διαίρεση της λογοτεχνίας σε «χρυσό αιώνα», «αργυρό αιώνα» κ.ο.κ.

➧

Είδη διαιρέσεων: περιγραφική διαίρεση, διάκριση με ιστορικά κριτήρια.
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Περιγραφική διαίρεση
Προκλασική ή αρχαϊκή

Έως το 100 π.Χ.

Κλασική

Έως τον θάνατο του Αυγούστου, 14 μ.Χ.

Μετακλασική

Έως τα μέσα του 3ου αι. μ.Χ.

Ύστερη αρχαιότητα

Έως τον 6ο αι. μ.Χ.

Διάκριση με ιστορικά κριτήρια
Δημοκρατική

Έως το 31 π.Χ., ναυμαχία Ακτίου

Αυγούστεια

Έως τον θάνατο του Αυγούστου, 14 μ.Χ.

Πρώιμη, μέση, ύστερη
αυτοκρατορική

Έως τον 6ο αι. μ.Χ.

Τέλος αρχαίας ρωμαϊκής λογοτεχνίας: 6ος αι. μ.Χ., έναρξη λατινικού Μεσαίωνα.

Γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας
➧

Πρώτο βασικό χαρακτηριστικό της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, η στενή συνάφειά της
με την ελληνική γλώσσα και γραμματεία, ιδανικό της κατοχής των δύο γλωσσών
(utriusque linguae peritia), σε όλους τους ρωμαίους λογίους και λογοτέχνες. Πλήθος λέξεων με τα αντίστοιχα πολιτισμικά φορτία μεταφέρονται και πολιτογραφούνται στο ρωμαϊκό λεξιλόγιο και έτσι επιβιώνουν μέχρι σήμερα στις ρωμανικές
γλώσσες.

➧

Τα ελληνικά πρότυπα γονιμοποιούν τα ρωμαϊκά ταλέντα: αττική κωμωδία →
Πλαύτος, Όμηρος → Βεργίλιος, αρχαϊκοί λυρικοί → Οράτιος, αττική τραγωδία →
Σενέκας.

➧

Σχέση ρωμαίου λογοτέχνη με το ελληνικό πρότυπο: δημιουργική πρόσληψη (imitatio) και ανταγωνισμός (aemulatio) → παραγωγή λόγιας και υψηλής λογοτεχνίας με προσωπικά χαρακτηριστικά. Δημιουργικός διάλογος επιγονικής και προγονικής γραμματείας.

➧

Ελληνιστικά χρόνια: μεγάλη ανάπτυξη της ρωμαϊκής γραμματείας, οι Ρωμαίοι απομιμούνται ταυτόχρονα ελληνιστικά, κλασικά και αρχαϊκά ελληνικά πρότυπα (ανάμειξη χρονικά διαφορετικών προτύπων) → Ιδιόρρυθμη εξέλιξη των λογοτεχνικών
ειδών: κωμωδία = τελευταία ωριμάζει στην Ελλάδα, πρώτη στη Ρώμη, έπος = πρώτο ωριμάζει στην Ελλάδα, τελευταίο στη Ρώμη.

➧

Οι Ρωμαίοι αλλοιώνουν ή μεταμορφώνουν τα ελληνικά είδη ή παράγουν νέα, π.χ.
η ρωμαϊκή ελεγεία διαφέρει πολύ από την ελληνική, η σάτιρα = σχεδόν νέο, καθαρά ρωμαϊκό είδος.
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➧

Προοδευτική εξειδίκευση του ρωμαίου λογοτέχνη σε στενότερο ειδολογικό εύρος,
αλλά με περισσότερες αξιώσεις ποιότητας και βάθους.

➧

Εξάντληση των λογοτεχνικών ειδών – συμφυρμός τους, αναζήτηση νέων δρόμων.

➧

Λατινικός λόγος, συνεχής καλλιέργεια, εμπλουτισμός, εξωραϊσμός, ωρίμανση, αξιοθαύμαστο ύψος (πεζός λόγος Κικέρωνα και ποιητική δημιουργία Βεργιλίου =
αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας).

➧

Ώριμη ρωμαϊκή λογοτεχνία: αισθητική αρτιότητα και προβολή των πάτριων ηθών
(mos maiorum) και υποδειγμάτων (exempla). Αποτυπώνει σε όλα τα λογοτεχνικά
είδη και σε όλες τις εποχές τη ρωμαϊκή πολιτεία (respublica), τη θρησκεία (religio)
και οικογένεια (familia), αρετές όπως ανδρεία (virtus), πίστη (fides), επιείκεια (clementia), σοφία (sapientia), σοβαρότητα (gravitas), κύρος (auctoritas, dignitas).

➧

Φυσικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας: στιβαρότητα, λογική και συντακτική οργάνωση, τάση για λιτό, συγκεκριμένο και κατανοητό λόγο. Εμπλουτίζονται με επίκτητα καλολογικά στοιχεία → στα τέλη της αρχαιότητας η λατινική
γλώσσα είναι κατάλληλη για την παγκόσμια πολιτισμική επικοινωνία. Ευρεία χρήση της τον Μεσαίωνα και την εποχή του Ουμανισμού = απόδειξη της ωριμότητάς
της.

Η εξέλιξη της ρωμαϊκής λογοτεχνίας
Προκλασική εποχή
Κωμωδία
➧

➧

➧

Το πρώτο είδος που ωριμάζει στη Ρώμη, επιρροή από την ελληνιστική Νέα Κωμωδία (κωμωδία Μενάνδρου), έργα με περιεχόμενο ελληνικό (fabula palliata), όχι ρωμαϊκό (fabula togata).
Λίβιος Ανδρόνικος (πρώτες κωμωδίες), Γναίος Ναίβιος (πρώτος αυτόχθων ρωμαίος λογοτέχνης, σχεδόν 30 κωμωδίες), Τίτος Μάκκιος Πλαύτος (130 κωμωδίες, σώζονται 20, διακρίνεται στην έκφραση), Καικίλιος (40 κωμωδίες, διακρίνεται στο σενάριο), Τερέντιος (6 κωμωδίες, διακρίνεται στην ηθογράφηση).
Επιδράσεις ρωμαϊκής κωμωδίας: σε μεγάλους διανοούμενους και λογοτέχνες (Πετράρχη, Λέσιγκ, Γκαίτε, Μολιέρο, Σαίξπηρ, Θερβάντες).

Τραγωδία
➧

Οικειοποίηση σε μικρότερο βαθμό της ελληνικής τραγωδίας της Μεγάλης Ελλάδας. Τραγωδία με ρωμαϊκό ιστορικό περιεχόμενο (praetexta), προτίμηση τρωϊκής
θεματολογίας (ο εθνικός μύθος πρόβαλλε ως γενάρχη της Ρώμης τον Τρώα Αινεία): Λίβιος Ανδρόνικος, Ναίβιος, Έννιος, Πακούβιος, Άκκιος (κορυφαίος, 50
τραγωδίες).
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1. 	Να αντιστοιχίσετε τις δύο στήλες. (Δίπλα σε κάθε αριθμό να συμπληρώσετε το γράμμα στο οποίο αντιστοιχεί.)

Στήλη Α
1. ....... imitatio

α.

2. ....... clementia

γ.

3. ....... aemulatio
4. ....... mos maiorum
5. ....... exempla

β.
δ.
ε.
στ.
ζ.
η.

Στήλη B
Η κατοχή της ελληνικής και της λατινικής γλώσσας
ανταγωνισμός
υποδείγματα
αρετή
εμπιστοσύνη
δημιουργική πρόσληψη
επιείκεια
πάτρια ήθη

2. N
 α σημειώσετε την ένδειξη • στο οικείο πλαίσιο, ανάλογα με το
αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες.

1.

Η Φαλισκική γλώσσα ήταν διάλεκτος της αρχαίας Ιταλίας.

2.

Η αρχαία ελληνική λογοτεχνία δεν είναι αυτοφυής.

3.

Ο λατινικός μεσαίωνας αρχίζει τον 6ο αι. π.Χ.

4.

Στις ρίζες της ρωμαϊκής γραμματείας βρίσκεται ο Όμηρος.

5.

Η διαίρεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας σε «χρυσό» και «αργυρό αιώνα» σήμερα θεωρείται αντιεπιστημονική.

6.

Οι ρωμαίοι κωμωδιογράφοι επηρεάζονται περισσότερο από
την ελληνιστική Νέα Κωμωδία.

7.

Ο Λίβιος Ανδρόνικος συνέθεσε μόνο κωμωδίες.

8.

Εμφανής είναι η προτίμηση της τρωϊκής θεματολογίας στο
τραγικό ρεπερτόριο του Ναίβιου.

9.

Ο κορυφαίος ποιητής Άκκιος έγραψε πάνω από 50 κωμωδίες.

10. Η σάτιρα ήταν καθαρά ρωμαϊκό λογοτεχνικό είδος.
3. Να επιλέξετε (•) τη σωστή απάντηση.

1. Οι Ρωμαίοι για τη γλώσσα τους διατήρησαν το επίθετο
		 α.
ρωμαϊκή, β.
λατινική, γ.
ινδοευρωπαϊκή.

–  2 6  –
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Σωστό Λάθος
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2. Ήταν αιχμάλωτος πολέμου από τον Τάραντα
		 α.
Λίβιος Ανδρόνικος, β.
Γναίος Ναίβιος, γ.

Τίτος Μάκκιος Πλαύτος

3. Το τέλος της αρχαίας ρωμαϊκής λογοτεχνίας τοποθετείται στον
		 α.
5ο αι. π.Χ., β.
6ο αι. μ.Χ., γ.
7ο αι. μ.Χ.
4. Είναι ο δημιουργός του αρχαιότερου σωζόμενου πεζού λατινικού έργου
		 α.
Έννιος, β.
Λουκίλιος, γ.
Κάτων
5. Έγραψε τη γαστρονομική παρωδία έπους με τον τίτλο Ηδυφαγητικά
		 α.
Λίβιος Ανδρόνικος, β.
Έννιος, γ.
Λουκίλιος
4. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

1. Το πρώτο μεγάλο δάνειο των Ρωμαίων από τους Έλληνες ήταν
		 α.
το αλφάβητό τους, β.
η κωμωδία
2. Η αρχέγονη λατινική γλώσσα ήταν
		 α.
αγροτική, β.
αστική
3. Ο δημιουργός του ιστορικού έπους Καρχηδονιακός πόλεμος
		 α.
Λίβιος Ανδρόνικος, β.
Ναίβιος
4. Συνέθεσε την Αινειάδα
		 α.
Έννιος, β.
Βεργίλιος
5. Ήταν διάσημος για την αφοσίωσή του στα ρωμαϊκά ιδεώδη
		 α.
Βεργίλιος, β.
Κάτων
5. Να αντιστοιχίσετε τις δύο στήλες. (Δίπλα σε κάθε αριθμό να συμπληρώσετε το γράμμα στο οποίο αντιστοιχεί.)

Στήλη Α
1. ....... fabula palliata
2. ....... fabulla togata
3. ....... praetexta
4. ....... Bellum Poenicum
5. ....... Annales

Στήλη B
α. τραγωδία με ρωμαϊκό ιστορικό περιεχόμενο
β. το πρώτο ιστορικό έπος των Ρωμαίων
κωμωδία με ελληνικό περιεχόμενο, ελληνιγ.
κή κωμωδία
δ. ιστορικό έπος σε δακτυλικό εξάμετρο
ε. γαστρονομική παρωδία
κωμωδία με ρωμαϊκό περιεχόμενο, ρωμαϊκό
στ.
δράμα
ζ. σάτιρα
η.

το αρχαιότερο σωζόμενο λατινικό έργο
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6. N
 α σημειώσετε την ένδειξη • στο οικείο πλαίσιο, ανάλογα με το
αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες.

1.

Η λατινική διάλεκτος ανήκει στην ινδοευρωπαϊκή γλωσσική
οικογένεια.

2.

Ο Λίβιος Ανδρόνικος στη μετάφραση της Οδύσσειας του
Ομήρου αξιοποίησε τον σατούρνιο στίχο.

3.

Στις ρίζες της ρωμαϊκής γραμματείας βρίσκεται ένα κορυφαίο
ελληνικό είδος, η σάτιρα.

4.

Στην οριοθέτηση των εποχών και περιόδων της ρωμαϊκής λογοτεχνίας σήμερα έχει επικρατήσει η «αριστοκρατική» αξιολόγηση.

5.

Το πρώτο λογοτεχνικό είδος που ωριμάζει στη Ρώμη είναι η
σάτιρα.

6.

Εμφανής είναι η προτίμηση της τρωϊκής θεματολογίας στο
τραγικό ρεπερτόριο του Εννίου.

7.

Στην κλασική περίοδο της ρωμαϊκής λογοτεχνίας μεταφυτεύεται στη Ρώμη το «μοντερνιστικό» ρεύμα της λογοτεχνικής
σχολής του Καλλιστράτου.

8.

Με τον θάνατο του Αυγούστου ολοκληρώνεται ένα βασικό
κεφάλαιο της ρωμαϊκής γραμματείας.

9.

Στην «περίοδο των στρατιωτικών αυτοκρατόρων» παρατηρείται ένα ιστορικό και λογοτεχνικό κενό πενήντα «σκοτεινών χρόνων».

Σωστό Λάθος

10. Ο Τίτος Λίβιος στο έργο του Ab urbe condita libri παρουσίασε την ιστορική διαδρομή της Ρώμης από την ίδρυσή της έως
το 9 μ.Χ.
7. Να επιλέξετε (•) τη σωστή απάντηση.

1. Η «γενέθλιος» χρονολογία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας είναι το
210 π.Χ., β.
230 π.Χ., γ.
240 π.Χ.
		 α.
2. Μετέφρασε στα λατινικά την Οδύσσεια του Ομήρου
Τερέντιος, β.
Λίβιος Ανδρόνικος, γ.
Τίτος Μάκκιος Πλαύτος
		 α.
3.	Είχε τη φήμη του «πιο καλλιεργημένου ανάμεσα στους Ρωμαίους και του καλύτερου γνώστη της λατινικής γλώσσας και όλης της αρχαιότητας»
Βάρρων, β.
Κορνήλιος Νέπως, γ.
Σαλλούστιος Κρίσπος
		 α.
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ΜΑΘΗΜΑ ΧVI (16)

LECTIO SEXTA DECIMA

H TEΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ ΣΤΗ ΓΑΛΑΤΙΑ

Ι.

Κείμενο – Μετάφραση

KEIMENO
Nostri, postquam pila in hostes
miserunt, gladiis1 rem gerunt.
Repente2 post tergum equitatus3
cernitur;
cohortes4 appropinquant5;
hostes terga vertunt6 ac fugiunt7;
eis equites occurrunt8.
Fit magna9 caedes10.
Sedulius, dux11 et princeps12
Lemovicum, occiditur;
dux Arvernorum vivus13 in fuga
comprehenditur;
signa14 militaria15 LXXIIII (septuaginta
quattuor) ad Caesarem referuntur;
magnus numerus16 hostium capitur17
atque interficitur;
reliqui ex fuga in civitates18 discedunt.
Postero die ad Caesarem legati19
mittuntur.
Caesar iubet20 arma21 tradi ac
principes produci.
Ipse pro castris22 consedit23;
eo duces producuntur.
Vercingetorix deditur, arma
proiciuntur.

METAΦPAΣH
Oι δικοί μας, αφού έριξαν τα ακόντια στους
εχθρούς, μάχονται με τα ξίφη.
Ξαφνικά στα νώτα τους διακρίνεται το ιππικό·
oι κοόρτεις πλησιάζουν·
οι εχθροί στρέφουν τα νώτα τους και τρέπονται σε φυγή·
τους επιτίθενται οι ιππείς.
Γίνεται μεγάλη σφαγή.
O Σεδούλιος, ο στρατηγός και ηγεμόνας των
Λεμοβίκων, σκοτώνεται·
ο στρατηγός των Aρβέρνων συλλαμβάνεται
ζωντανός κατά τη φυγή.
74 (Εβδομήντα τέσσερα) στρατιωτικά λάβαρα παραδίνονται στον Kαίσαρα·
μεγάλος αριθμός εχθρών συλλαμβάνεται και
σκοτώνεται·
οι υπόλοιποι μετά τη φυγή διασκορπίζονται
στις πολιτείες (τους).
Tην επόμενη μέρα στέλνονται πρέσβεις στον
Kαίσαρα.
O Kαίσαρας διατάζει να παραδώσουν τα
όπλα τους και να οδηγηθούν μπροστά οι
στρατηγοί τους.
O ίδιος παίρνει θέση κοντά στο στρατόπεδο.
εκεί οδηγούνται οι αρχηγοί.
O Bερκιγγετόριγας παραδίνεται, τα όπλα κατατίθενται.

–  4 5  –
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ΙΙ. Ερωτήσεις εισαγωγικού σημειώματος
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν, λαμβάνοντας υπόψη το εισαγωγικό σημείωμα ή/και το νόημα του κειμένου.
1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ).
a. Το κείμενο αναφέρεται στις επιχειρήσεις του Καίσαρα στην Καρχηδόνα.
b. To κείμενο αναφέρεται σε μια μάχη ήσσονος σημασίας για τη ρωμαϊκή κυριαρχία.		
c. Ο Βερκιγγετόριγας ήταν εθνικός ήρωας των Λεμοβίκων.
d. Προηγουμένως ο Βερκιγγετόριγας είχε αντιμετωπίσει με επιτυχία τα στρατεύματα του Καίσαρα στην ιδιαίτερη πατρίδα του.
e. Το κείμενο αναφέρεται στη μάχη στην πόλη Gergovia.
2. Δίνονται οι τίτλοι λατινικών έργων:
a. Bellum Poenicum, b. De bello Gallico, c. De bello civili, d. De bello Gothico.
Να επιλέξετε το έργο από το οποίο, κατά την άποψή σας, προέρχεται το (διασκευασμένο) απόσπασμα του κειμένου. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
3. Σ
 ε ποια μάχη, κατά την άποψή σας, αναφέρεται το απόσπασμα και ποια ήταν η
σημασία της μάχης αυτής. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

ΙΙΙ. Λεξιλόγιο - Ετυμολογικά - Επισημάνσεις
ΙΙΙ.1. Λεξιλόγιο - Ετυμολογικά - Ομόρριζα

1. gladius – γλαδιόλα < υποκορ. gladiolus
2. repente (επίρρημα)– repentinus (επίθετο)
3. equitatus,us (ιππικό) – equus,i (ίππος) – eques,itis (ιππέας) – equester,stris,stre (ιππικός)
4. cohors > κοόρτη.
5. ad+propinquo (πλησιάζω), prope – proximus
6. animadverto = animum advert – verto
7. fugio – fuga – fugitus
8. occurro – κούρσα, κουρσάρος, κουρσούμι
9. magnus, magnificus
10. caedes,is – caedo – occido
11. dux (αρχηγός, ηγεμόνας) – duco – οδηγώ
12. princeps,ipis – πρίγκηπας
13. vivo (ζω) – vivus (ζωντανός)
14. σινιάλο << signum (σημάδι, σημαία)
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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miles,itis (στρατιώτης) – militaris,re (στρατιωτικός) – μιλιταρισμός
νούμερο << numerus,i (αριθμός) – innumerabilis (αναρίθμητος)
capio – captivus,i (αιχμάλωτος)
civitas, atis (πολιτεία) – civis,is (πολίτης)
legatus,i – legatio,ionis
iubeo (διατάσσω) – iussus,us (διαταγή) (iussu, iniussu: στερεότυπες εκφράσεις)
arma,orum > άρματα, αρματολός
castra,orum (στρατόπεδο) – castrum,i (κάστρο, φρούριο)
consido (κάθομαι) – sedes (έδρα).

ΙΙΙ.2. Επισημάνσεις

➤ Tο ρήμα cerno, crevi, cretum, cernere στη μέση φωνή σχηματίζει ως εξής τους αρχικούς χρόνους: cernor, conspectus sum, cerni.
➤ To ουσιαστικό cohors - rtis σχηματίζει τη γενική πληθυντικού σε -ium.
➤ To ρήμα occurro3 συντάσσεται με δοτική.
➤ Tο ρήμα facio, feci, factum, facere3, όταν είναι απλό ή σύνθετο με πρώτο συνθετικό άλλη λέξη πλην πρόθεσης, σχηματίζει ως εξής τους αρχικούς χρόνους: fio, factus sum, fieri.
➤ Tα ισοσύλλαβα σε -es σχηματίζουν τη γενική πληθυντικού σε -ium. Eξαιρείται το:
sedes (γεν. πλ. sedum).
➤ To ρήμα referor3 στην οριστική του ενεστώτα της παθητικής φωνής κλίνεται ως
εξής: referor, referris, refertur, referimur, referimini, referuntur. Στους άλλους
χρόνους της οριστικής της ίδιας φωνής κλίνεται όπως τα ρήματα της 3ης συζυγίας.
Aκόμη ο ενεργητικός παρακείμενος του ρήματος κάνει και rettuli και retuli.
➤ Tο ουσιαστικό arma-armorum κλίνεται μόνο στον πληθυντικό.
ΙΙΙ.3. Λεξιλογικές - ετυμολογικές ασκήσεις
1. Nα αναλύσετε στα συνθετικά μέρη τα ρήματα και να δηλώσετε αν μετά τη σύνθεση είναι μεταβατικά ή αμετάβατα.

οccurrunt: ______________________

occiditur: ____________________

interficitur: ______________________

producor: ____________________

2. Ποιες από τις προτάσεις δεν στέκουν νοηματικά με βάση το περιεχόμενο του κειμένου; (Να σημειώσετε •στο αντίστοιχο πλαίσιο)
a.
fit parva caedes
b.
equitatus cernitur et cohortes appropinquant
c.
signa militaria Caesaris ad hostes referuntur
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magnus numerus hostium interficitur et reliqui in civitatibus remanent
Caesar deditur

3. Να βρείτε μία λέξη ομόρριζη ή ετυμολογικά συγγενή με τις λέξεις της Στήλης
B, ελληνική ή λατινική. (Δίπλα σε κάθε αριθμό να συμπληρώσετε το γράμμα στο
οποίο αντιστοιχεί.)

Στήλη Α
1. ....... gladius
2. ....... eques

a.
b.
c.

3. ....... occurro

d.

4. ....... consedit

e.

5. ....... signa

f.

6. ....... produco
7. ....... militaria
8. ....... princeps

g.
h.
i.
j.

Στήλη B
μιλιταρισμός
dux
φυγή
γλαδιόλα
πρίγκηπας
vivus
σινιάλο
equestris
έδρα
κούρσα

ΙV. Γραμματική
IV.1. Ασκήσεις γραμματικής επιπέδου 1
1. Ν
 α συμπληρώσετε τον κατάλληλο τύπο του παθητικού ενεστώτα και μέλλοντα
των ρημάτων που είναι στην παρένθεση.

a. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, (comprehendo)
_________________________, _________________________
b. magnus numerus militarium signorum ad Caesarem (mitto)
_________________________, _________________________
c. vos in pugna (interficio) ________________________, _______________________
d. principes et duces (comprehendo) ____________________, __________________
et ad Caesarem (refero) _______________________, _________________________
e. nos ab hostibus (occido) _______________________, _______________________
f. dux Arvernorum pro castris (produco)
_________________________, _________________________
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2. Να μεταφέρετε τα ρήματα των παρακάτω φράσεων στην οριστική του παθητικού μέλλοντα.

a. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur;

___________

b. dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur;

___________

c. signa militaria LXXIIII (septuaginta quattuor)
		 ad Caesarem referuntur;		

___________

d. magnus numerus hostium capitur atque interficitur; ___________ ___________
e. Vercingetorix deditur, arma proiciuntur.

___________ ___________

3. Να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις της Aʹ στήλης με τη γραμματική τους αναγνώριση στη Bʹ στήλη. Στη Bʹ στήλη τρεις χαρακτηρισμοί περισσεύουν. (Δίπλα σε
κάθε αριθμό να συμπληρώσετε το γράμμα στο οποίο αντιστοιχεί.)

Στήλη Α
1. ....... gladiis
2. ....... proiciuntur
3. ....... nostri
4. ....... eis
5. ....... ex fuga
6. ....... eo

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Στήλη B
Αφαιρετική ενικού
Τοπικό επίρρημα
Ονομαστική πληθυντικού
Γενική ενικού
Οριστική αντωνυμία
Χρονικό επίρρημα
Αφαιρετική πληθυντικού
Δοτική πληθυντικού
Γʹ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα

4. Nα επισημάνετε τις λέξεις του κειμένου που δεν έχουν ενικό αριθμό (όχι τα κύρια ονόματα) και να γράψετε τη γενική και αφαιρετική.

IV.2. Ασκήσεις γραμματικής επιπέδου 2
1. Συμπληρώστε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της λέξης στην παρένθεση:

a. Terga ab _____________________ (hostes) vertuntur.
b. Nos pila in _____________________ (milites) mittimus.
c. Caesar dicit magnum numerum hostium _____________________ (producor).
d. Equites _____________________ (Calli) occurrunt.
e. Signum _____________________ (militaris) ad Caesarem refert.
f. Caesar iubet Vercingetorigem _____________________ (dedor).
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2. Nα γράψετε το ρήμα που σας δίνεται στον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή (για τους
περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο).

E.Φ

Π.Φ

E.Φ

Π.Φ

mittuntur

occiditur

gerunt

fit
cernitur

comprehenditur

vertunt

deditur

fugiunt

tradi

occurrunt

proiciuntur

3. Nα σημειώσετε την ένδειξη •στο οικείο πλαίσιο, ανάλογα με το
αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες.

1.

pila: δευτερόκλιτο ουδέτερο

2.

legati: δευτερόκλιτο αρσενικό, ονομαστική πληθυντικού

3.

fuga: δευτερόκλιτο ουδέτερο πληθυντικού αριθμού

4.

militaria: τριτόκλιτο επίθετο, ονομ. πλ., ουδετέρου γένους

5.

quattuor: αριθμητικό απόλυτο

6.

reliqui: ουσιαστικό δευτερόκλιτο, ονομ. πληθυντικού

7.

Sedulius: γενική Sedulii / i και κλητική Sedulie

8.

consedit: γʹ ενικό οριστικής παρακειμένου

9.

deditur: γʹ ενικό ενεστώτα παθητικής φωνής του dedor

Σωστό Λάθος

IV.3. Ασκήσεις γραμματικής επιπέδου 3
1. Nα γραφεί ό,τι δηλώνεται στην παρένθεση.

occurrunt (αʹ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεργητικού παρακειμένου και απαρέμφατο
ενεργητικού και παθητικού ενεστώτα):
_______________________, _______________________, _______________________.
comprehenditur (γενική ενικού και πληθυντικού της μετοχής ενεστώτα και γενική γερουνδίου):
_______________________, _______________________, _______________________.
referuntur α) (να κλιθεί η οριστική ενεργητικού ενεστώτα και να γραφεί το απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής): ___________________________________________
_________________________________________________________________________.
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β)	(βʹ ενικό οριστικής παθητικού ενεστώτα και απαρέμφατο παθητικού ενεστώτα
και μέλλοντα):
_______________________, _______________________, _______________________.
capitur (βʹ ενικό παθητικού ενεστώτα, απαρέμφατο παθητικού ενεστώτα και ονομαστική πληθυντικού του γερουνδιακού στο αρσενικό γένος):
_______________________, _______________________, _______________________.
tradi (αρχικοί χρόνοι με πρόθεση και χωρίς πρόθεση):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
civitates (γενική ενικού & πληθυντικού): ___________________, ___________________.
equitatus (γενική ενικού & ονομαστική & γενική πληθυντικού):
_______________________, _______________________, _______________________.
nostri (τον ίδιο τύπο στα άλλα πρόσωπα για ένα και πολλούς κτήτορες):
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ _____.
2. N
 α μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους στον άλλο αριθμό.
a. Nostri gladiis rem gerunt. ______________________________________________
b. Magnus numerus hostium capitur atque interficitur. ______________________
c. Signa militaria ad hostes referuntur. ____________________________________
3. N
 α γράψετε τις πτώσεις που ζητούνται των παρακάτω επιθέτων και στα τρία γένη.

Αρσενικό

Θηλυκό

Ουδέτερο

magnus γεν. εν.:
γεν. πλ.:
militaris αφαιρ. εν.:
γεν. πλ.:
4. Ν
 α μεταφέρετε τα επίθετα των παρακάτω προτάσεων στους άλλους βαθμούς.
a. Fit magna caedes. _____________________________________________________
b. Postero die ad Caesarem legati mittuntur. ________________________________
5. N
 α επιλέξετε (•) τη σωστή απάντηση ή τις σωστές απαντήσεις.
A. Post tergum equitatus cernitur. To equitatus είναι:
a.
είναι ονομαστική πληθυντικού ουσιαστικού 4ης κλίσης.
b.
είναι γενική ενικού ουσιαστικού 4ης κλίσης.
c.
είναι ονομαστική ενικού ουσιαστικού 4ης κλίσης.
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d.
e.

είναι ουσιαστικό 2ης κλίσης, ουδετέρου γένους, ενικού αριθμού.
είναι αιτιατική πληθυντικού ουσιαστικού 4ης κλίσης.

Β. To απαρέμφατο ενεστώτα παθητικής του interficitur είναι:
		

a.

interficere, b.

interfici, c.

interfieri, d.

interficeri

Γ. To dux είναι γένους:
		

a.

V.

αρσενικού, b.

θηλυκού

Συντακτικό

Συνοπτική παρουσίαση συντακτικών φαινομένων

➧ ΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

Α. ΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ
Σχήµα 1ο:
Υ (Υποκείµενο)

→

+ Ρ (Ρήµα) Ε.Φ. (Ενεργητικής Φωνής) + Α (Αντικείµενο)

Π.Α. (Ποιητικό Αίτιο) + Ρ (Ρήµα) Π.Φ. (Παθητικής Φωνής)

+ Υ (Υποκείµενο)

Το υποκείµενο δηλαδή του ενεργητικού ρήµατος γίνεται ποιητικό αίτιο, το ρήµα µπαίνει στον ίδιο χρόνο που ήταν στην ενεργητική σύνταξη αλλά στην παθητική φωνή (το
πρόσωπο και ο αριθµός εξαρτώνται από το υποκείµενο) και το αντικείµενο του ενεργητικού ρήµατος γίνεται υποκείµενο σε ονοµαστική πτώση του παθητικού ρήµατος.
• Galli ….. everterunt urbem Romam → a Gallis ...... eversa est urbs Roma (21)*.
Προσοχή: Όταν το αντικείµενο του ρήµατος (ή του απαρεµφάτου) είναι αυτοπαθητική αντωνυµία (συνήθως το se), τότε ισοδυναµεί µε ρήµα (ή απαρέµφατο) της παθητικής φωνής στον ίδιο χρόνο και η αντωνυµία παραλείπεται, αφού συµπίπτει µε το υποκείµενο.
• Tum se dolori dabat → Tum dolori dabatur (23).
Σχήµα 2ο:
Υ (Αιτιατική) + Απαρέµφατο (Ενεργητικής Φωνής) + Α

→

Π.Α.

+ Απαρέµφατο (Παθητικής Φωνής)

+ Υ (Αιτιατική)

• Eum instituerat haec dicere → Eum instituerat haec dici ab eo (29).
Σχήµα 3ο:
Υ

→
*

+ Ρ. (Ε.Φ.) + Α + Κ (αντικειµένου)

Π. Α. + Ρ. (Π.Φ.) + Υ + Κ (υποκειµένου)

Τα νούμερα στην παρένθεση παραπέμπουν σε κείμενα του σχολικού βιβλίου.
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Το αντικείµενο δηλαδή του ρήµατος γίνεται υποκείµενο του παθητικού ρήµατος και
το κατηγορούµενο του αντικειµένου κατηγορούµενο του υποκειµένου και τα άλλα
όπως στις προηγούµενες περιπτώσεις.
• Ut primum exsulem deinde hostem te viderem → Ut tu primum exsul deinde hostis
videreris a me (43).
Σχήµα 4ο:
Υ

→

+ Ρ. (Ε.Φ.) + Α (άµεσο) + Α (έµµεσο)

Π.Α. + Ρ. (Π.Φ.) + Υ

+ Α (έµµεσο)

Το άµεσο δηλαδή αντικείµενο του ενεργητικού ρήµατος γίνεται υποκείµενο του παθητικού και το έµµεσο παραµένει. Για τα άλλα ισχύει ό,τι και για τα προηγούµενα.
• Q
 uod illic appensum civitati nomen dedit → Quo illic appenso civitati nomen
datum est (21).
Σχήµα 5ο:
Υ

→

+ debeo

+ Απαρέµφατο ενεστώτα + Α (αιτιατική)

Δοτική Ποιητ. Αιτίου + Γερουνδιακό (Κ) + sum

+Υ

• N
 os debemus laudare Murenam → nobis laudandus est Murena (30).
Β. ΤΡΟΠΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
Σχήµα 6ο:
Υ (Υποκείµενο) + Ρ (Ρήµα) Π.Φ. (Παθητικής Φωνής)

→

+ Π.Α. (Ποιητικό Αίτιο)

Α (Αντικείµενο) + Ρ (Ρήµα) Ε.Φ. (Ενεργητικής Φωνής) + Υ (Υποκείµενο)

• Q
 uod a C.Caesare scriptum est → Quod C.Caesar scripsit (41).
Σχήµα 2ο:
Π.Α.

→

+ Απαρέµφατο (Π.Φ.) + Υ (αιτιατική)

Υ (αιτιατική) + Απαρέµφατο (Ε.Φ.) + Α (αιτιατική)

• H
 anc ficum decerptam esse (ab aliquo) putetis → Hanc ficum decerpsisse aliquem
putetis (25).
Σχήµα 3ο:
Π.Α. + Ρ (Π.Φ.) + Υ + Κ (υποκείµενου)

→

Υ

+ Ρ (Ε.Φ.) + Α + Κ (αντικειµένου)

• C
 amillus absens dictator est factus (a Romanis) → Romani Camillum absentem
dictatorem fecerunt (21).
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Σχήµα 4ο:
Π.Α. + Ρ (Π.Φ.) + Υ

→

Υ

+ Αε

+ Ρ (Ε.Φ.) + Αα + Αε

• C
 erva alba Sertorio a Lusitano data erat → Cervam albam Sertorio Lusitanus
dederat (48)

Συντακτική ανάλυση κειμένου
Nostri gladiis rem gerunt: κύρια πρόταση.
rem gerunt: ρήμα, nostri: υποκείμενο, gladiis: αφαιρετική του οργάνου.
postquam ... miserunt: χρονική πρόταση, εισάγεται με τον postquam, εκφέρεται με
οριστική παρακειμένου και δηλώνει προτερόχρονο.
miserunt: ρήμα, (nostri): ενν. υποκείμενο του miserunt, pila: αντικείμενο, in hostes:
εμπρόθετος που δηλώνει εχθρική κατεύθυνση.
Repente ... cernitur: κύρια πρόταση.
cernitur: ρήμα, equitatus: υποκείμενο, post tergum: εμπρόθετος που δηλώνει μεταφορικά τόπο.
cohortes appropinquant: κύρια πρόταση. cohortes: υποκείμενο.
hostes terga vertunt ac fugiunt: κύριες προτάσεις.
vertunt ac fugiunt: ρήματα, hostes: υποκείμενο των ρημάτων, terga: αντικείμενο του
ρήματος vertunt.
eis equites occurrunt: κύρια πρόταση.
occurrunt: ρήμα, equites: υποκείμενο, eis: αντικείμενο.
Fit magna caedes: κύρια πρόταση.
fit: ρήμα, caedes: υποκείμενο, magna: επιθετικός στο caedes.
Sedulius ... occiditur: κύρια πρόταση.
occiditur: ρήμα, Sedulius: υποκείμενο, dux et princeps: παραθέσεις στο Sedulius,
Lemovicum: γενική αντικειμενική στα dux et princeps.
dux Arvernorum ... comprehenditur: κύρια πρόταση.
comprehenditur: ρήμα, dux: υποκείμενο, Arvernorum: γενική αντικειμενική στο dux,
vivus: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου, in fuga: εμπρόθετος του χρόνου.
Signa militaria ... referuntur: κύρια πρόταση.
referuntur: ρήμα, signa: υποκείμενο, militaria: επιθετικός στο signa, septuaginta
quatuor: επιθετικός στο signa militaria, ad Caesarem: εμπρόθετος που δηλώνει
κατεύθυνση σε πρόσωπο.
magnus numerus ... capitur atque interficitur: κύριες προτάσεις.
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capitur atque interficitur: ρήματα, numerus: υποκείμενο των ρημάτων, magnus: επιθετικός στο numerus, hostium: γενική διαιρετική στο magnus numerus.
reliqui ... discedunt: κύρια πρόταση.
discedunt: ρήμα, reliqui: υποκείμενο, in civitates: εμπρόθετος που δηλώνει τόπο, ex
fuga: εμπρόθετος που δηλώνει χρονική ακολουθία.
Postero die ... mittuntur: κύρια πρόταση.
mittuntur: ρήμα, legati: υποκείμενο, ad Caesarem: εμπρόθετος που δηλώνει κατεύθυνση σε πρόσωπο. die: αφαιρετική του χρόνου, postero: επιθετικός στο die.
Caesar iubet ... produci: κύρια πρόταση.
iubet: ρήμα, Caesar: υποκείμενο, tradi - produci: τελικά απαρέμφατα, αντικείμενα στο
iubet, arma: υποκείμενο στο tradi, principes: υποκείμενο στο produci.
Ipse ... consedit: κύρια πρόταση.
consedit: ρήμα, ipse: υποκείμενο, pro castris: εμπρόθετος που δηλώνει τόπο.
eo duces producuntur: κύρια πρόταση. duces: υποκείμενο eo: επιρρηματικός που δηλώνει κίνηση.
Vercingetorix deditur, arma proiciuntur: κύριες προτάσεις.

V.1. Ασκήσεις συντακτικού επιπέδου 1
1. N
 α σημειώσετε την ένδειξη • στο οικείο πλαίσιο, ανάλογα με το
αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες.

1.

post tergum: εμπρόθετος που δηλώνει τόπο

2.

gladiis: αφαιρετική του οργάνου

3.

magna: κατηγορούμενο στο caedes

4.

eis: αντικείμενο στο occurrunt

5.

vivus: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου

6.

in fuga: εμπρόθετος χρόνου

7.

lemovicum: γενική αντικειμενική στο princeps

8.

tradi: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο του iubet

Σωστό Λάθος

2. Ν
 α χαρακτηρίσετε από συντακτική άποψη τους εμπρόθετους προσδιορισμούς
των παρακάτω προτάσεων.

Nostri, postquam pila in hostes miserunt, gladiis rem gerunt. Signa militaria
LXXIIII (septuaginta quattuor) ad Caesarem referuntur; reliqui ex fuga in civitates
discedunt. Ipse pro castris consedit.
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3. Ν
 α μεταφέρετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και την παθητική σε ενεργητική.
a. Hostes Sedulium comprehendunt.
b. Vercingetorix deditur, arma (ab hostibus) proiciuntur.
c. dux Arvernorum vivus in fuga (a militibus) comprehenditur.
d. Illi signa militaria LXXIIII (septuaginta quattuor) ad Caesarem referunt.
e. Vos arma proicitis.
f. Nostri pila in hostes mittunt.

V.2. Ασκήσεις συντακτικού επιπέδου 2
1. Π
 οια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθή/ές συντακτικά;
(Να σημειώσετε •στο αντίστοιχο πλαίσιο.)

a.
b.
c.
d.

Eis eques occurrunt
Eis equites occurrit
Eis equites occurrebant
Eos equites occurrunt

e.
f.
g.

Eos eques occurrunt
ego pro castra consido
ille pro castris occiditur

2. N
 α εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε συντακτικά τους ομοιόπτωτους προσδιορισμούς των παρακάτω προτάσεων.
	Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur;
3. N
 α εκφράσετε τη σύνταξη με άλλο ισοδύναμο τρόπο και να δηλώσετε τα υποκείμενα των απαρεμφάτων. (Ποια άλλα ρήματα συντάσσονται με ανάλογο τρόπο;)
Caesar iubet arma tradi ac principes produci.

V.3. Ασκήσεις συντακτικού επιπέδου 3
1. N
 α μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
a. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, ab equitibus occiditur
b. postero die legati (a Gallis) ad Caesarem mittuntur.
2. Nα εξαρτηθoύν οι παρακάτω προτάσεις από το Caesar tradit.
a. fit magna caedes.
b. dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur.
c. signa militaria ad Caesarem referuntur.
d. Ipse pro castris consedit.
e. Vercingetorix deditur, arma proiciuntur.
f. Nostri, postquam pila in hostes miserunt, gladiis rem gerunt.
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3. N
 α δημιουργηθεί χρονική πρόταση που να εκφράζει ξαφνικό γεγονός.

Repente post tergum equitatus cernitur; cohortes appropinquant.
4. N
 α μετατρέψετε τις υπογραμμισμένες προτάσεις σε μετοχές.

a. reliqui ex fuga discedunt et postero die legati ad Caesarem mittuntur:
b. Nostri, postquam pila in hostes miserunt, gladiis rem gerunt.
c. Hostes terga vertunt ac fugiunt.
5. Nα μετατρέψετε την υπογραμμισμένη πρόταση σε μετοχή, αφού πρώτα μεταφέρετε τα ρήματα στον αντίστοιχο τύπο του παρακειμένου. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τη μετοχή που θα προκύψει.

Hostes terga vertunt ac fugiunt.
6. Να αντικαταστήσετε την υπογραμμισμένη έκφραση με την έκφραση «μετά τρεις
μέρες», αποδίδοντας την έννοια του μεταγενέστερου με όλους τους δυνατούς
τρόπους.

Postero die ad Caesarem legati mittuntur.

VI. Ασκήσεις στις λατινικές εκφράσεις
1. Η λατινική έκφραση που σημαίνει «αιτία πολέμου» είναι ______________________
Να συμπληρωθεί η περίοδος.
2. Στο διπλωματικό επίπεδο η έκφραση «επιθυμητό, ευπρόσδεκτο πρόσωπο» χρησιμοποιείται για πρόσωπα για τα οποία απαιτείται διαπίστευση π.χ. πρέσβεις, προξένους κ.ά.
Η υπογραμμισμένη φράση να αποδοθεί με τον λατινικό όρο.
3. Η συνάντηση ήταν στις 09:00 μ.μ.
Να επιλέξετε (•) τη σωστή απάντηση: H συντομογραφία μ.μ. στα λατινικά είναι:

a.

A.C., b.

A.D., c.

A.M., d.

Ρ.Μ., e.

vs., f.

M.O.

4. Ν
 α επιλέξετε (•) τη σωστή απάντηση: H έκφραση primus inter pares σημαίνει:

	a.
b.
c.

μη επιθυμητό πρόσωπο,
εκ πρώτης όψεως,
πρώτος μεταξύ ίσων,

d.
e.

αν υπάρχει ανάγκη,
εκ των ουκ άνευ.
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1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(ΚΕΙΜΕΝΑ 16-20)

1ο Κείμενο

Hercules boves Geryŏnis ex Hispaniā in eum locum adduxisse dicitur, ubi postea
Rōmulus urbem Rōmam condidit. Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse
fertur et ipse de viā fessus ibi dormivisse. Tum Cacus pastor, fretus viribus, boves
quosdam in speluncam caudis traxit aversos. Ubi Hercules, e somno excitātus, gregem
aspexit et partem abesse sensit, pergit ad proximam speluncam; sed postquam boum
vestigia foras versa vidit, confūsus gregem ex loco infesto amovēre coepit. Sed bovum
mugītus ex speluncā audītus Herculem convertit. Tum Cacus, vi prohibēre eum conātus,
Herculis clavā interficitur.
2ο Κείμενο

Claudius quinquagesimo anno aetātis suae imperium cēpit mirabili quodam casu.
Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum.
Paulo post rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit.
Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnōvit; extractum
imperatōrem eum salutāvit. Hinc ad commilitōnes suos eum adduxit. Ab his in castra
delātus est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi moritūrum eum miserātur. Postero
die Claudius imperātor factus est.
1. 	Να μεταφράσετε το κείμενο με πλάγια γραφή.

(Μονάδες 20)

2.a. Ποιο λογοτεχνικό είδος ωριμάζει πρώτο στη Ρώμη; Από πού είχαν επηρεαστεί
οι Ρωμαίοι δημιουργοί του είδους αυτού; Να αναφέρετε τα ονόματα σημαντικών
δημιουργών του είδους αυτού από την προκλασική εποχή της ρωμαϊκής λογοτεχνίας.			
(Μονάδες 5)
2.b. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

1.
		
		
		

Πρώτο βασικό χαρακτηριστικό της ρωμαϊκής λογοτεχνίας είναι η
α.
προβολή του παρελθόντος της Ρώμης.
β.
πρωτοτυπία και αυθεντικότητά της.
γ.
στενή συνάφειά της με την ελληνική γλώσσα και γραμματεία.
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2. Ο Αμμιανός Μαρκελλίνος διέπρεψε στο χώρο της
		

α.

νομολογίας, β.

«εθνικής» ποίησης, γ.

«εθνικής» πεζογραφίας.

3. «Χριστιανός Οράτιος» ονομάστηκε ο
		

α.

Ιουβένκος, β.

Προυδέντιος, γ.

Λακτάντιος.

4. Συγγραφέας του De Catilinae coniuratione είναι ο
		
		

α.
γ.

Μάρκος Τύλλιος Κικέρων, β.
Σαλλούστιος Κρίσπος.

Ιούλιος Καίσαρ,

5. Η μόνη σωζόμενη ρωμαϊκή praetexta είναι η
		

α.

Aeneis, β.

Octavia, γ.

Thebais

(Μονάδες 5)

3. 	Με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν συνάφεια οι παρακάτω ελληνικές λέξεις;


Σπηλιά,
θύρα, εἶδον, μοτέρ, κούρσα, πόδι, γνωρίζω, ιμπεριαλισμός, μιλιταρισμός,
μιζέρια.
(Μονάδες 10)
4.1. a. Σ
 τις παρακάτω προτάσεις: α) Nα εντοπίσετε το αποθετικό ρήμα και να γράψετε το απαρέμφατο του μέλλοντα και το γʹ πληθυντικό της οριστικής του μέλλοντα (Μονάδες 2), β) να εντοπίσετε το ρήμα 2ας συζυγίας και να γράψετε το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή και το γʹ πληθυντικό του συντελεσμένου μέλλοντα στην παθητική φωνή (Μονάδες 2), γ) Να γράψετε το βʹ ενικό
της οριστικής του ενεστώτα στην παθητική φωνή και το απαρέμφατο ενεστώτα της ίδιας φωνής του ρήματος της δεύτερης πρότασης (Μονάδες 2). (Για τους
περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το γένος και τον αριθμό του υποκειμένου).
		 Tum Cacus, vi prohibēre eum conātus, Herculis clavā interficitur. Ab his in
castra delātus est tristis et trepidus.
(Μονάδες 6)

b.	Στις παρακάτω προτάσεις: α) να εντοπίσετε τη μετοχή που βρίσκεται σε πτώση ονομαστική και να γράψετε τη μετοχή του μέλλοντα στην πτώση της άλλης
μετοχής του ενεστώτα, β) να γράψετε το βʹ πληθυντικό της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα της μετοχής παρακειμένου στη φωνή που βρίσκεται και γ) να
γράψετε το απαρέμφατο ενεστώτα του ρήματος που δεν έχει σουπίνο.
		 Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnōvit; extractum
imperatōrem eum salutāvit.
(Μονάδες 4)
c. Να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς τύπους στον άλλο αριθμό.
		 Hercules confūsus gregem ex loco infesto amovēre coepit.

(Μονάδες 5)

4.2. a.	Να γράψετε την ονομαστική ενικού όλων των ουσιαστικών του παρακάτω κειμένου, δηλώνοντας παράλληλα το γένος τους. (Στην απάντησή σας να μη συμπεριλάβετε τα κύρια ονόματα και τα ουσιαστικά που επαναλαμβάνονται).
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		Ubi Hercules, e somno excitātus, gregem aspexit et partem abesse sensit, pergit
ad proximam speluncam; sed postquam boum vestigia foras versa vidit. Sed
bovum mugītus ex speluncā audītus Herculem convertit. Tum Cacus Herculis
clavā interficitur.		
(Μονάδες 8)
b.	Να μεταφέρετε το ρήμα της πρότασης στον παρατατικό και τον υπερσυντέλικο
της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας.
Hinc ad commilitōnes suos eum adduxit.
(Μονάδες 2)
c.	Nα μεταφέρετε το επίθετο στον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό.
		 Ab his in castra delātus est tristis.		

(Μονάδες 1)

d.	Nα αντιστοιχίσετε τις στήλες. Δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν.
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

1.

discurrens

a.

μετοχή ημιαποθετικού ρήματος

2.

latentem

b.

μετοχή παθητικού παρακειμένου ρήματος 3ης συζυγίας

3.

extractum

c.

μετοχή παρακειμένου ρήματος 4ης συζυγίας

4.

moriturum

d.

μετοχή ενεργητικού ενεστώτα ρήματος 2ης συζυγίας

e.

μετοχή ενεργητικού ενεστώτα ρήματος 3ης συζυγίας

f.

μετοχή αποθετικού ρήματος
(Μονάδες 4)

5.1. a. Σ
 το παρακάτω κείμενο να εντοπίσετε τα απαρέμφατα, να βρείτε το συντακτικό
τους ρόλο και τα υποκείμενά τους.
		Ubi Hercules, e somno excitātus, gregem aspexit et partem abesse sensit,
pergit ad proximam speluncam; sed confūsus gregem ex loco infesto amovēre
coepit. Tum Cacus, vi prohibēre eum conātus, Herculis clavā interficitur.
(Μονάδες 9)

b.	Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως προς το είδος και να δικαιολογήσετε την
εκφορά τους.
		 α. postquam boum vestigia foras versa vidit.
		 β. dum obvia turba quasi moritūrum eum miserātur.
(Μονάδες 4)
c.	Nα αποδώσετε στα λατινικά την παρακάτω πρόταση.
		 Το όνομά μου είναι Κωνσταντίνος.

(Μονάδες 2)

5.2. a. N
 α χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις (Μονάδες 2), να αντικαταστήσετε την πρώτη με τη suus και τη δεύτερη με την is (Μονάδες 2) και να
δηλώσετε τη νοηματική διαφορά (Μονάδα 1).
		 α. Discurrens miles pedes eius animadvertit.
		 β. Hinc ad commilitōnes suos eum adduxit.
(Moνάδες 5)
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b.	Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
		 Ab his (Claudius) in castra delātus est tristis et trepidus.

(Μονάδες 4)

c.	Να ξαναγράψετε την παρακάτω πρόταση εξαρτώντας την από τις φράσεις Hercules dicit και dicitur.
		 Hercules gregem aspexit. 		
(Μονάδες 3)
d.	Στο παρακάτω κείμενο να εντοπίσετε τα τριτόκλιτα ουσιαστικά (εμπρόθετα και
μη) και να τα χαρακτηρίσετε συντακτικά.
		 Claudius quinquagesimo anno aetātis suae imperium cēpit mirabili quodam
casu. Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen
est Hermaeum.		
(Μονάδες 3)
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