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 Χάρτης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη 
μέγιστη ακμή της 



Χάρτης Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών 
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Ινδοευρωπαϊκές Γλώσσες 

• Τευτονικές: Αγγλική, Γερμανική, Ολλανδική 
 

• Σκανδιναβικές: Δανική, Σουηδική, Νορβηγική, Ισλανδική 
 
• Βαλτοσλαβικές: Λιθουανική, Λεττονική, Ρωσική, 

Πολωνική, Τσεχική, Σερβοκροατική 
 

• Ιταλοκελτικές: Λατινική και νεότερες: Ρομανικές: Ιταλική, 
Γαλλική, Ισπανική, Πορτογαλική, Ρουμανική 
 

• Ινδοϊρανική: Ιρανική, Περσική, Ινδική (από Σανσκριτική) 
 

• Μεμονωμένες: Ελληνική, Αλβανική, Αρμενική 
 

• Νεκρές: Χεττιτική, Τοχαρική 
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Ρωμαϊκό δίκαιο  

 casus belli:    αιτία πολέμου 

 ex officio:      από θέσεως 

 de facto:       έμπρακτα, τετελεσμένο γεγονός 

 de iure:         με νόμο  

 directiva:      διάταξη, κανονιστική οδηγία 

 mea culpa:    δικό μου σφάλμα  

 persona non grata:  ανεπιθύμητο πρόσωπο  

 dura lex sed lex: σκληρός νόμος, αλλά νόμος                                               



 
Επιβίωσή της Λατινικής στο λεξιλόγιο: 
 
  των τεχνών 
  των επιστημών 
  της πολιτικής 
  της φιλοσοφίας και  
  κάθε πτυχής της ανθρώπινης πνευματικής  
   δημιουργίας 
 

Μαζί με την Αρχαία Ελληνική  
αποτελούν τα «κλασικά γράμματα» 

 
 
 

 
 

7 



 

 

Ο ρόμβος  

 

της  

 

γλωσσικής 

 

 εκπαίδευσης 
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Δύο μέρη παρουσίασης: 

 
1) Ρωμαίων: 
 
  πολιτεία – ιστορία 
  πολιτισμός 
    μέσα από το σχολικό βιβλίο 
 
2) Μάθημα ΧΧΧΙΙΙ του σχολικού βιβλίου      

11 



ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 
 Πολίτευμα – Ιστορικά γεγονότα 

 

 Ρωμαϊκά Γράμματα και Λογοτεχνία – Σχέση με 
την Ελλάδα 

 

 Αίσθηση ρωμαϊκής υπεροχής – Mos Maiorum 

 

 Πτυχές καθημερινής ζωής 
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ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

 
 753 π.Χ.  Ίδρυση Ρώμης 

 

 753 – 509 π.Χ. Βασιλεία: regnum  

 

 509 – 31 π.Χ. Δημοκρατία: res publica 

 

 31 π.Χ. – Αυτοκρατορία: imperium Romanum 
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Διάλεκτοι Ιταλίας  

στα ιστορικά χρόνια: 
 
 
 Λατινική – Φαλισκική 
 Οσκική – Ουμβρική 

 
 Ετρουσκική γλώσσα (μη Ινδοευρωπαϊκή) 
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 II, ΔΙΔΩ ΚΑΙ ΑΙΝΕΙΑΣ (πλαστό κείμενο) 

 

 X, Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑ, Vergilius, 
Aeneis, 1,257-296 (διασκευή) 

 

 IX, Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΣΤΗ ΡΩΜΗ, Eutropius, Ab urbe condita 
1,7 (διασκευή) 
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Φορείς εξουσίας στη Res publica 

 

 Οι δύο Ύπατοι: duo Consules   

 Η Σύγκλητος: Senatus 

 

 
Υπάρχουν σε διάφορα κεφάλαια αναφορές  

στο υπατικό και το συγκλητικό αξίωμα.  
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 L, Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΛΗΣΤΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, 
Valerius Maximus, Facta ac dicta 
memorabilia, 6,4,2 (με ορισμένες αλλαγές)  

 

 VI, ΟΙ ΝΟΜΟΙ, Cicero, Pro Cluentio 146 
(διασκευή) 

 

 XLVI, TO ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΠΑΙΝΕΙ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ, Cicero, De 
finibus 3,64 (με ελάχιστες αλλαγές) 
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Κοινωνικές τάξεις  

 

 πολίτες: cives  

      πατρίκιοι: patricii  

      πληβείοι: plebs 

 

 

 

 απελεύθεροι: liberti 

 δούλοι: servi  

 

 

 

Με βάση τη 
στρατιωτική θητεία 

 

 συγκλητικοί: senatores 

 

 ιππείς: equites 

 

 προλετάριοι: proletarii 
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 XXVIII, ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΕΝΟΣ ΔΡΑΠΕΤΗ ΔΟΥΛΟΥ, Cicero, 

   Ad Quintum fratrem, 1,2,14 (με ορισμένες αλλαγές) 

 

 XXXV, Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ, 
Seneca, Consolatio ad Helviam 12, 4-6 (διασκευή) 

 

 XLIII, Η ΟΡΓΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ (Κοριολανός), Titus  

   Livius, Ab urbe condita, 40, 5-9 (με ελάχιστες αλλαγές) 

 

 XXXI, Η ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ  

   ΚΑΛΟ, Titus Livius, Ab urbe condita, 8,6,14-7,22 

   (διασκευή) 

 

 XXI, ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM (Brennus,     

   Galli), Servius, Comm. In Verg. Aen. 6,825 (με ελάχιστες  

   αλλαγές)  
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Καρχηδονιακοί πόλεμοι 

 
1) Πρώτος: 264-241 π.Χ. 
 
2) Δεύτερος: 218-201 π.Χ. 
     «Hannibal ante portas!» 
 
     «Carthago delenda est!» 
3) Τρίτος: 149-146 π.Χ. 
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 XXXV, Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ 
ΕΞΟΡΙΑΣ (Atilius Rēgulus), Seneca, Consolatio ad 
Helviam 12, 4-6 (διασκευή) 

 

 XI, Η ΡΩΜΗ ΚΑΙ Η ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ, Nepo, Hannibal 
(επιλογή και διασκευή) 

 

 XXXIV, Ο ΣΚΙΠΙΩΝΑΣ Ο ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΛΗΣΤΑΡΧΟΙ, Valerius Maximus, Facta ac dicta 
memorabilia, 2,10,2 (διασκευή) 

 

 XXV, ΠΩΣ ΕΝΑ ΣΥΚΟ ΣΤΑΘΗΚΕ ΑΦΟΡΜΗ ΝΑ 
ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ (Marcus Porcius Cato), 
Plinius Historia Naturalis, 15, 74-75 (διασκευή) 
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Κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους 

 

168 π.Χ.: Ήττα Περσέα της Μακεδονίας από 

                τον Αιμίλιο Παύλο στην Πύδνα  

 

146 π.Χ.: Καταστροφή Κορίνθου από τον 

                Λεύκιο Μόμμιο 
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 XIII, ΠΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΝΙΚΗΣΕ ΤΗ 
ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ (Lucius Aemilius Paulus), 
Valerius Maximus, Facta ac dicta 
Memorabilia, 8,11,1 (διασκευή) 

 

 ΧΙΙ, Ο ΥΠΑΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ, Cicero, De 
Divinatione, 1,103 (διασκευή) 
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Εμφύλιοι πόλεμοι 1ου π.Χ. αι. 

 

  Μάριος – Σύλλας  

 

Πομπήιος – Καίσαρας 

 

Αντώνιος – Οκταβιανός Αύγουστος  
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 XL, ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ 
ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ (Marius – Sulla), Valerius 
Maximus, Facta ac dicta memorabilia, 3,8,5 (διασκευή) 
 

 XIX, Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΙΛΙΝΑ, Eutropius, Ab urbe 
condita 6,15 (ορισμένες αλλαγές) 

 
 XLII, Ο ΚΙΚΕΡΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΙΛΙΝΑ, 

Cicero, In Catilinam 1,30 (με ελάχιστες αλλαγές) 
 

 XV, ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ, Caesar, De bello Gallico, 
4,1 κ.ε. (επιλογή και διασκευή) 
 

 XVII, ΦΟΒΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ, Caesar, De bello 
Gallico, 1, 39 (διασκευή) 

 
 VII, ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ (Iulius Caesar), 

Caesar, De bello Gallico 5,2 (διασκευή) 
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 XLV, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΠΤΕΡΩΝΕΙ TO 
ΗΘΙΚΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ, Caesar, De bello 
Gallico, 1, 39 (διασκευή) 

 
 XVI, Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ ΣΤΗ 

ΓΑΛΑΤΙΑ, Caesar, De bello Gallico, 7, 88-89 (επιλογή) 
 

 XXXIII, ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ (Caesar – 
Pompeius), Cicero, Pro Marcello 8 (με μικρές αλλαγές) 
 

 XIV, ΕΝΑ ΦΟΒΕΡΟ ΟΝΕΙΡΟ (Cassius Parmensis), 
Valerius Maximus, Facta ac dicta memorabilia, 1,7,7 
(διασκευή) 

 
 XXXVII, Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩN ΠΟΛΕΜΩΝ, 

Cicero, Ad familiars, 16,12,1 και 12,18,2 (επιλογή και 
διασκευή) 
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 XLIV, Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΥΡΑΝΝΩΝ, Cicero, De amicitia 52 (με 
ελάχιστες αλλαγές) 

 

 XLVII, Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ 
ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΣ, Macrobius, Saturnalia 2,5,7 (με ορισμένες 
αλλαγές) 

 

 I, Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ  (Οβίδιος) (πλαστό κείμενο) 

 

 XX, ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ  Ή ΠΩΣ Ο ΚΛΑΥΔΙΟΣ 
ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ, Suetonius, Claudius 10 
(διασκευή) 

 

 XXXV, Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ 
ΕΞΟΡΙΑΣ, Seneca, Consolatio ad Helviam 12, 4-6 
(διασκευή) 
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Ρωμαϊκά Γράμματα και Λογοτεχνία  

– Σχέση με την Ελλάδα 

Περίοδοι Λογοτεχνίας:  

 

 Προκλασική εποχή 

 Κλασική εποχή: 

             Χρόνοι του Κικέρωνα 

             Χρόνοι του Αυγούστου 

 Μετακλασική εποχή 

 Ύστερη αρχαιότητα 

 
29 



 XIV, ΕΝΑ ΦΟΒΕΡΟ ΟΝΕΙΡΟ, Valerius 
Maximus, Facta ac dicta memorabilia, 1,7,7 
(διασκευή) 

 

 XIII, ΠΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΝΙΚΗΣΕ ΤΗ 
ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ, Valerius Maximus, Facta 
ac dicta Memorabilia, 8,11,1 (διασκευή) 

 

 XLVIIΙ, TO ΕΛΑΦΙ TOY ΣΕΡΤΩΡΙΟΥ, Aulus 
Gellius, Noctes Atticae 15,22, 4-9 (διασκευή) 
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Ο ελληνικός 
αποικισμός  

 
της  

 
Ιταλίας και 

Σικελίας  
 

7ος- 4ος  π.Χ. αι. 

31 



Lapis  Satricanus 
 

Από τις αρχαιότερες λατινικές επιγραφές 
(6ος αι. π.Χ.) 

 (βρέθηκε νότια της Ρώμης) 
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Horatius   
(65 – 8 π.Χ.) 

 
Graecia capta ferum 

victorem cepit et artis 
intulit agresti Latio 

 
«Η Ελλάδα, ενώ 
κατακτήθηκε, 

κατέκτησε τον άγριο 
νικητή και εισήγαγε τις 

τέχνες στο αγροτικό 
Λάτιο» 

 
 (Epist. 2.1.156)  
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240 π.Χ. 
 

Γενέθλιος ημέρα 
Λατινικής 

Λογοτεχνίας 
 
 

Λίβιος Ανδρόνικος 
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Σχέση με την ελληνική λογοτεχνία: 

 

IMITATIO: δημιουργική πρόσληψη – μίμηση 

 

και 

 
AEMULATIO: ανταγωνισμός  
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XXVII, ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, Aulus 
Gellius, Noctes Atticae, 13,2 (με ορισμένες αλλαγές) 
 
XXV, ΠΩΣ ΕΝΑ ΣΥΚΟ ΣΤΑΘΗΚΕ ΑΦΟΡΜΗ ΝΑ 
ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ (Marcus Porcius Cato) 
Plinius Historia Naturalis 15, 74-75 (διασκευή) 
 
XII, Ο ΥΠΑΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ 
ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ, Cicero, De Divinatione, 1,103 
(διασκευή) 
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XLV, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΑΝΑΠΤΕΡΩΝΕΙ TO ΗΘΙΚΟ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ, Caesar, De bello Gallico, 
1, 39 (διασκευή) 



Marcus Tullius 
Cicero 

 
(106 – 43 π.Χ.)  

 
ο σπουδαιότερος 

ρήτορας  
 

και  
 

μεγάλος πολιτικός 
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Iulius Caesar 
 

(100 – 44 π.Χ.)  
 

 μεγάλος στρατηγός,  
 

πολιτικός και  
 

συγγραφέας 
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Οκταβιανός 
Αύγουστος  

 
31 π.Χ.-14 μ.Χ.  
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 V, ΕΝΑΣ ‘ΛΑΤΡΗΣ’ ΤΟΥ ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ, Plinius 
Epistulae 3,7,4-8 (διασκευή) 

 

 XXXIX, ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΑΝΙΚΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ, Seneca, Epistulae, 85, 39-40 

 

 XLVI, TO ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΠΑΙΝΕΙ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ, Cicero, De finibus 
3,64 (με ελάχιστες αλλαγές) 
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Aulus Gellius 
 

(2ος. αι. μ.Χ.) 
 

συγγραφέας του 
 

 έργου 
 

 Noctes Atticae 

43 



 XVIII, Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, Titus 
Livius, Ab urbe condita, 1,7,4-8 (διασκευή) 

 

 III, Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ 
(πλαστό κείμενο) 

 

 XLI, ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ, ΟΧΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΣ, Aulus Gellius, Noctes 
Atticae, 1,10 (με ελάχιστες αλλαγές) 
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Ρωμαϊκά ήθη –  

Αίσθηση ρωμαϊκής υπεροχής  

– Mos Maiorum 
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XXXII, ΕΝΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΤΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, Cicero, Pro Archia poeta 14 
(διασκευή) 
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 ΧΧΧΙ, Η ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ  ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΚΑΛΟ, 
Titus Livius, Ab urbe condita, 8,6,14-7,22 (διασκευή) 
 

 IV, ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, Sallustius, De 
Catilinae coniuratione, 6 και 9 (επιλογή) 

 
 XLIV, Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΥΡΑΝΝΩΝ, Cicero, De amicitia 52 (με 

ελάχιστες αλλαγές) 
 

 XXII, ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ, Cicero, Pro 
Sestio 143, (με ελάχιστες αλλαγές) 
 

 XXXVI, MIA ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ, Valerius Maximus, 
Facta ac dicta memorabilia 4,3,5 (με ορισμένες αλλαγές) 
 

 IX, Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ, 
Eutropius, Ab urbe condita 1,7  (διασκευή) 
 

 XLIX, Η ΠΟΡΚΙΑ ΚΑΙ Ο ΒΡΟΥΤΟΣ, Valerius Maximus, Facta 
ac dicta memorabilia, 4,3,5 (με ορισμένες αλλαγές)  
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 XXIII, ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Plinius, Epistulae 3,16 
(διασκευή) 
 

 XLVII, Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ 
ΙΟΥΛΙΑΣ, Macrobius, Saturnalia 2,5,7 (με ορισμένες αλλαγές) 
 

 XXXV, Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ, 
Seneca, Consolatio ad Helviam 12, 4-6 (διασκευή) 
 

 XLIII, Η ΟΡΓΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ (Κοριολανός), Titus Livius, Ab 
urbe condita, 40, 5-9 (με ελάχιστες αλλαγές) 

 
 IV, ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, Sallustius, De 

Catilinae coniuratione, 6 και 9 (επιλογή) 
 

 XXX, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, 
Cicero, Pro Murena 12 (με ορισμένες αλλαγές) 
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Πτυχές της καθημερινής ζωής 
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 XII, Ο ΥΠΑΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΗΣ 
ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ, Cicero, De divinatione 1,103 (διασκευή) 
 

 XXVI, Ο ΠΛΙΝΙΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ ΕΝΑ ΘΛΙΒΕΡΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, 
Plinius, Epistulae 5,16 (με ελάχιστες αλλαγές) 

 
 XLVII, Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ 

ΙΟΥΛΙΑΣ, Macrobius, Saturnalia 2,5,7 (με ορισμένες αλλαγές) 
 
 XXXVIII, Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ, Valerius Maximus, 

Facta ac dicta memorabilia 1,5,4 (διασκευή) 
 

 XXIV, TO ΠΑΘΗΜΑ ΕΝΟΣ ΨΕΥΤΗ, Cicero, De Oratore 2,276 
(με ορισμένες αλλαγές) 

 
 XXIX, Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ, 

Macrobius, Saturnalia, 2,4, 29-30 (διασκευή) 
 

 VIII, ΟΤΑΝ ΒΓΕΙΣ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ, ΠΑΡΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΜΟΛΥΒΙ 
ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ, Plinius, Epistulae 1,6 (διασκευή) 
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Marcus Tullius Cicero  
106 – 43 π.Χ.  

 

 Ρητορικοί λόγοι: VI, XXII, XXX, XXXII, 
XXXIII, XLII 

 Ρητορικές Πραγματείες: XXIV  

 Φιλοσοφικά έργα: XII, XLIV, XLVI 

 Επιστολές: XXVIII, XXXVII 
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ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ                                               ΧΧΧIΙΙ. LECTIO TERTIA ET TRICESIMA: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Δειγματικές Δραστηριότητες 

Οι μαθητές/τριες 
να είναι σε θέση: 

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες να 
είναι σε θέση: 

Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, 
Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, 

Στάσεις/Αξίες 

Δεν αντιστοιχούν σε κάθε δείκτη- 
αναφέρονται μόνο σε καινοτόμες 

προτάσεις   

1. Να επεξεργάζο-

νται το κείμενο 

της λατινικής 

γραμματείας σε 

σχέση και με το 

επικοινωνιακό 

πλαίσιο στο οποίο 

ανάγεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1 Να καλλιεργούν 

αναγνωστικές δεξιότητες. 

 

 

 

 

1.2 Να μεταφράζουν σε άρτιο 

νεοελληνικό λόγο το κείμενο. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Ορθή ανάγνωση του κειμένου 

- Εκφραστική ανάγνωση 

- Ορθός τονισμός των λέξεων 

- Ορθή προφορά φθόγγων 

- Χρήση των σημείων στίξης 

 

1.2 Μεταφραστικές δεξιότητες 

- Χωρισμός των περιόδων του κειμένου 

σε προτάσεις 

- Πρόσωπα και χρόνοι ρημάτων 

- Διάταξη και σύνδεση των λέξεων 

- Συντακτική αναγνώριση 

- Ορθή απόδοση του κειμένου σε άρτιο 

νεοελληνικό λόγο 

- Οι μαθητές/τριες μπορούν με τη βοήθεια 

του διαδικτύου ή ειδικών εγχειριδίων, είτε 

ατομικά είτε σε ομάδες, να ετοιμάσουν 

σύντομες εργασίες επιλέγοντας ένα από 

τα παρακάτω θέματα: 

 Το θέμα των εμφυλίων πολέμων στη 

Ρώμη 

 Οι επιπτώσεις ενός εμφυλίου 

πολέμου 

 Η διαχρονικότητα των προτάσεων του 

Κικέρωνα για το πρόγραμμα 

ανασυγκρότησης 

 Η σημασία του έργου του Κικέρωνα 

και η διαχρονική του πρόσληψη  

 

 



  ΜΑΘΗΜΑ XXXIII 
  LECTIO TERTIA ET TRICESIMA 
 
  ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
 
Ο Μάρκελλος (Marcus Claudius Marcellus) υπήρξε πολιτικός 
αντίπαλος του Ιουλίου Καίσαρα. Δυο χρόνια μετά την ήττα 
του Πομπηίου στα Φάρσαλα (48 π.Χ.) ο Καίσαρας του 
επέτρεψε να επιστρέψει στη Ρώμη από τη Μυτιλήνη όπου είχε 
αυτοεξοριστεί. Ο Μάρκελλος όμως δολοφονήθηκε στον 
Πειραιά το 45 π.Χ., πριν προλάβει να γυρίσει. Λίγο νωρίτερα ο 
Κικέρωνας είχε αναλάβει να ευχαριστήσει τον Καίσαρα γι' 
αυτή του την απόφαση με το λόγο του «Pro Marcello». Με 
αφορμή το Μάρκελλο ο Κικέρωνας εκφράζει την άποψή του 
για το ευαίσθητο, όσο και οδυνηρό, θέμα του εμφύλιου 
ανάμεσα στον Καίσαρα και τον Πομπήιο. Επισημαίνοντας τις 
ευθύνες και των δυο προτείνει ταυτόχρονα στον Καίσαρα ένα 
ευρύ πρόγραμμα ανασυγκρότησης «για να γιατρευτούν οι 
πληγές του πολέμου» (βλ. και την εισ. στο μάθ. XXXVII) 
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Cicero, Pro Marcello 23-24 
 
 
Omnia sunt excitanda* tibi uni, C. Caesar, quae 
iacēre sentis perculsa atque prostrāta impetu belli 
ipsīus, quod necesse fuit: constituenda* iudicia, 
revocanda* fides, comprimendae* libidines, 
propaganda* suboles; omnia quae dilapsa iam 
diffluxērunt, sevēris legibus vincienda* sunt. In 
tanto civīli bello, in tanto ardōre animōrum et 
armōrum, quassāta res publica multa perdidit et 
ornamenta dignitātis et praesidia stabilitātis suae; 
multaque uterque dux fēcit armātus, quae idem 
togātus fieri prohibuisset. Quare subveniendum* 
reipublicae est et omnia nunc belli vulnera tibi 
sananda* sunt, quibus praeter te medēri nemo 
potest. 

 

56 



Σχετικά κεφάλαια  

 

 

XXXII, Γερούνδιο 

 

XXXIII, Γερουνδιακό και Παθητική 
περιφραστική συζυγία 

 

XLIX, Γερουνδιακή έλξη 
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Lectio XXXII, Γερούνδιο:   
 

ρηματικό ουσιαστικό 
ισοδυναμεί με το έναρθρο απαρέμφατο της ΑΕ  

Ενεργητική φωνή                5. Gerundĭum  

   
Gen.  

  ama-ndi  
«του αγαπάν»  

  
dele-ndi  
«του  
καταστρέφειν»  

  
lĕg-e-ndi  
«του  
αναγινώσκειν»  

  
audi-e-ndi  
«του 
ακούειν»  

Dat.  ama-ndo  dele-ndo  leg-e-ndo  audi-e-ndo  

Acc.  ama-ndum  dele-ndum  leg-e-ndum  audi-e-ndum  

Abl.  ama-ndo  dele-ndo  leg-e-ndo  audi-e-ndo 
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Lectio XXXIII, Γερουνδιακό 
 

ρηματικό επίθετο 
ισοδυναμεί με τα εις –τέος ρηματικά επίθετα της ΑΕ  

 
Μέση (παθητική) φωνή          6. Gerundīvum 

  

ama-ndus  
ama-nda  
ama-ndum  
 
«αγαπητέος,  
-έα, -έον» 

dele-ndus  
dele-nda  
dele-ndum  
 
«καταστρεπτέος,  
-έα, -έον» 

leg-e-ndus  
leg-e-nda  
leg-e-ndum  
 
«αναγνωστέος, 
-έα, -έον» 

audi-e- ndus  
audi-e-nda  
audi-e-ndum  
 
«ακουστέος,  
-έα, -έον»  
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Filia amanda est amicae. 
 
Υποκ. – κατηγ. – συνδ.ρ. – ποιητ.αίτιο (=σε δοτική) 
 

Παθητική περιφραστική συζυγία 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

Ενεστ. amandus -a -um  sum 
                           es 
                           est 
amandi -ae -a    sumus 
                         estis 
                         sunt 

amandus -a -um  sim 
                           sis 
                           sit 
amandi -ae -a    simus 
                         sitis 
                         sint 

Παρατ. amandus -a -um eram … amandus -a –um essem …  

Μέλλ. amandus -a -um ero …     -------------- 

κτλ. 
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Cicero, Pro Marcello 23-24 
 
 
[Omnia sunt excitanda tibi uni, C. Caesar], [quae 
iacēre sentis perculsa atque prostrāta impetu belli 
ipsīus], [quod necesse fuit]: [constituenda 
iudicia, revocanda fides, comprimendae 
libidines, propaganda suboles]; [omnia [quae 
dilapsa iam diffluxērunt], sevēris legibus 
vincienda sunt]. [In tanto civīli bello, in tanto 
ardōre animōrum et armōrum, quassāta res 
publica multa perdidit et ornamenta dignitātis et 
praesidia stabilitātis suae]; [multaque uterque dux 
fēcit armātus], [quae idem togātus fieri 
prohibuisset]. [Quare subveniendum reipublicae 
est] et [omnia nunc belli vulnera tibi sananda 
sunt], [quibus praeter te medēri nemo potest]. 

 

61 



 
Lectio tertia et tricesima,  XXXIII 

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
 

 omnis -is -e (επίθ.): όλος, ο καθένας 
 excito, α΄: αποκαθιστώ, ανασυγκροτώ 
 unus -a -um: ένας, μόνος 
 sentio, sensi, sensum, sentīre, δ΄: αισθάνομαι, ξέρω, καταλαβαίνω, πιστεύω, 

κρίνω,  
 qui, quae, quod 
 iaceo, iacŭi, iacĭtum, iacēre, β΄: βρίσκομαι, κείμαι 
 percello, -culi, culsum, -cellěre (per + cello), γ΄: ανατρέπω 
 prosterno, -strāvi, -strātum, -sternĕre (pro + sterno), γ: ρίχνω κάτω, καταλύω 
 impetus -us, αρ.4.: ορμή  
 impetu belli: από τη λαίλαπα του πολέμου  
 ipse, ipsa, ipsum (δεικτ.ορ.αντ.): ο ίδιος  
 necesse (άκλ.) αναγκαίο, αναπόφευκτο  
 constituo, -stitui, -stitutum, -stituěre, γ΄: αναδιοργανώνω, αποφασίζω 
 iudicium -ii(i), ουδ.2: το δικαστήριο, η δικαιοσύνη 
 revoco (re + voco), α΄: ανακαλώ· αποκαθιστώ 
 fides -ěi, θ.5: εμπορική πίστη  
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 comprimo, -pressi, -pressum, -primĕre (cum + premo), γ΄: περιορίζω, 
χαλιναγωγώ 

 libīdo - ĭnis, θ.3: πάθος 
 propāgo, α΄: αφήνω απογόνους, διαιωνίζω το είδος 
 suboles -is, θ.3: οι απόγονοι  
 propaganda suboles: πρέπει να επιδιωχθεί η αύξηση του πληθυσμού 
 dilābor, -lapsus sum, -lābi (dis + labor), αποθ.α΄: καταρρέω 
 diffluo, -flūxi, -fluctum, -fluĕre (dis + fluo), γ΄: διαρρέω· καταλύομαι 
 sevērus -a -um: αυστηρός 
 lex -gis, θ.3: νόμος  
 vincio, vinxi, vinctum, vincīre, δ΄: δένω, στερεώνω 
 tantus -a -um: τόσος 
 civīlis -is -e: εμφύλιος 
 bellum -i, ουδ.2: πόλεμος 
 ardor -ōris, αρ.3: πάθος 
 animus -i, ουδ.2: ψυχή 
 arma -orum (pl. t.), ουδ.2: όπλα 
 quasso, α΄: συντρίβω· quassāta res publica: η ρημαγμένη πολιτεία  
 ornamentum -i, ουδ.2: στολίδι, διακριτικό 
 dignitas -ātis, θ.3: κύρος 
 praesidium -ii(i), ουδ.2: στήριγμα  
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 stabilitas -ātis, θ.3: σταθερότητα 
 uterque, utraque, utrumque (αντων. επίθ.): ἑκάτερος, και ο ένας 

και ο άλλος uterque dux: και οι δύο αρχηγοί (ενν. ο Καίσαρας και 
ο Πομπήιος)  

 armātus -a -um: οπλισμένος· στον πόλεμο 
 togātus -a -um: τηβεννοφόρος (toga –ae, θ.: τήβεννος)· στην 

ειρήνη 
 prohibeo -hibŭi - hibĭtum -hibēre (pro + habeo), β΄: εμποδίζω 
 prohibuisset (υποτ. του απραγματοποίητου): θα είχε εμποδίσει 
 quare, σύνδ. συμπερ.: επομένως  
 subvenio, -vēni, -ventum, -venīre (sub + venio), δ΄ + δοτ.: 

βοηθώ  
 res publica, rei publicae, θ.: πολιτεία, δημοκρατία 
 nunc, επίρρ.: τώρα 
 vulnus -ĕris, ουδ.3: τραύμα  
 sano, α΄: θεραπεύω 
 praeter, πρόθ. (+αιτ.): εκτός 
 medeor, medēri, αποθ. β΄ + δοτ.: γιατρεύω (αντικ. είναι το 

quibus = vulneribus) 
 nemo, αόρ.ουσ.αντων.: κανείς  
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 Μαζί με το sum το γερουνδιακό σχηματίζει τη 
λεγόμενη παθητική περιφραστική συζυγία 
(μεταφράζουμε με το «πρέπει να»).  
 

 Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη μπορεί να είναι 
προσωπική ή απρόσωπη: 

  
1. Προσωπική σύνταξη έχουμε όταν το 
γερουνδιακό ανήκει σε ρήμα ενεργητικό μεταβατικό 
που συντάσσεται με αιτιατική. Το γερουνδιακό 
συμφωνεί με το υποκείμενο του sum στο γένος, 
στον αριθμό και στην πτώση (όπως δηλ. το 
επιθετικό κατηγορούμενο) π.χ.  
Omnia sunt excitanda:  
πρέπει να ανασυγκροτηθούν τα πάντα  
(πρβ. διαβατέος ἐστὶν ἡμῖν ὁ ποταμός).  
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ –  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΗΤ. ΠΕΡΙΦΡΑΣΤ. ΣΥΖΥΓΙΑ στην  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ (με το ρ. debeo -ui -itum - ēre) 

 

“Omnia sunt excitanda tibi” 

• Tu debes excitare omnia 

 

“…revocanda fides (est) (tibi)” 

• tu debes revocare fidem  

 

“…comprimendae libidines (sunt) (tibi)” 

• tu debes comprimere libidines  

 

Προϋπόθεση για την προσωπική σύνταξη:  

το γερουνδιακό προέρχεται από ρ. μεταβατικό με 
αντικείμενο σε αιτιατική  
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

 
Οι άνθρωποι πρέπει να επιζητούν την αρετή. 

 Homines debent expetere virtutem. 

 Virtus expetenda est hominibus. 

 

…πρέπει να επιζητούν την τιμή…: …expetendus est honor…  

…πρέπει να επιζητούν τα πλούτη…: …expetendae sunt divitiae 

        (δηλαδή: όλα τα γένη – αριθμοί της παθητικής περιφρ. συζυγίας) 

 

…έπρεπε να επιζητούν… : …debebant expetere… 

                                     …expetendus (-a -um) erat… 

…θα πρέπει να επιζητούν…: …debebunt expetere… 

                                        …expetendus (-a -um) erit… 

…έπρεπε να είχαν επιζητήσει…: debuerant expetere… 

                                     …expetendus (-a -um) fuerant… 

        (δηλαδή: όλοι οι χρόνοι της παθητικής περιφρ. συζυγίας) 

κτλ. 
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2. Απρόσωπη σύνταξη έχουμε όταν το ρήμα, 
στο οποίο ανήκει το γερουνδιακό, είναι 
αμετάβατο ή συντάσσεται με πτώση 
διαφορετική από την αιτιατική. Στην περίπτωση 
αυτή το γερουνδιακό βρίσκεται στην 
ονομαστική του ενικού του ουδετέρου π.χ. 
subveniendum est reipublicae (subvenio + 
δοτ.): πρέπει να βοηθήσουμε την πολιτεία 
(πρβ. μεθεκτέον ἐστὶν τῶν πραγμάτων). 
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ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ –  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΗΤ. ΠΕΡΙΦΡΑΣΤ. ΣΥΖΥΓΙΑ στην  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ (με το ρ. debeo -ui -itum - ēre) 

 

“…subveniendum reipublicae est …tibi” 
• tu debes subvenire reipublicae   

 
Οι στρατιώτες οφείλουν να υπακούνε στους άρχοντες. 
 Milites debent parere magistratibus. 
 Magistratibus parendum est militibus. 
 
Πρέπει να πάτε στην πατρίδα. 
 (Vos) debetis ire domum. 
 Eundum est vobis domum.  
 

 

Προϋπόθεση για την απρόσωπη σύνταξη: το 
γερουνδιακό προέρχεται από ρ. αμετάβατο ή μεταβατικό 
με αντικείμενο σε πτώση πλην της αιτιατικής  
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Χρήσεις του γερουνδιακού:  
 

Το γερουνδιακό, όπως κάθε επίθετο, χρησιμεύει:  

 

1. Ως κατηγορούμενο, μαζί με το ρ. sum: 

    Είδαμε τη χρήση του με την παθητική περιφραστική συζυγία. 
 

2. Ως επιθετικός προσδιορισμός: π.χ. 

     navis regenda: πλοίο που πρέπει να κυβερνηθεί 

                              (=κυβερνητέο) 

     Χρήση σπάνια – δεν τη συναντούμε στο σχολικό εγχειρίδιο. 

 

3. Ως κατηγορηματικός προσδιορισμός: 
     Συναντάται με ρήματα που σημαίνουν δίνω ή δέχομαι κάτι.   

     Δηλώνει σκοπό. Συναντούμε τη χρήση στο μάθημα XXXVI: 

     Ille se …eis spectandum praebuit.  
     (=γερουνδιακό του σκοπού, κατηγορηματικός προσδιορισμός στο 

     αντικείμενο se)   

      

 
70 



 

Το γερουνδιακό στα άλλα κεφάλαια 

(πλην του XXXIII) 

 

 

XXXVI: γερουνδιακό του σκοπού  

XLVI: κατηγορούμενο –με την παθ. περιφρ. συζ. 

XLVIII: κατηγορούμενο –με την παθ. περιφρ. συζ. 

XLIX: γερουνδιακή έλξη  
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Γερουνδιακό και Παθητική περιφραστική συζυγία 

  

Ασκήσεις 
 

1. Να γράψετε τη μετάφραση του κειμένου του κεφαλαίου XXXIIΙ. 
  
2. Να σχηματίσετε τα γερουνδιακά των ρημάτων:  
    propago, comprimo, vincio, dilabor, revoco, prohibeo, constituo, quasso, 
    medeor, sentio. 
  
3. Να κλίνετε το γερουνδιακό του ρήματος subvenio  και στα τρία 
    γένη. 
  
4. Να κλίνετε την συνεκφορά delenda urbs. 
 
5. Να κάνετε χρονική αντικατάσταση των ρημάτων: 
    vincio: β΄πρόσωπο ενικού, οριστικής ενεργητικής φωνής 
    comprimo: α΄ πρόσωπο πληθυντικού, οριστικής παθητικής φωνής 
    quasso: γ΄ πρόσωπο ενικού, υποτακτικής ενεργητικής φωνής 
    prohibeo: β΄ πρόσωπο πληθυντικού, υποτακτικής παθητικής φωνής  
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6. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε 
παθητική. 
α) Patriam amare debebitis. 
β) Domum ire debuimus. 
γ) Equites Gallis occurrere debebant.  
δ) Laudem debes expetere.  
 
7. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε 
ενεργητική. 
α) Omnia excitanda sunt tibi uni. 
β) Iudicia constituenda, libidines comprimendae sunt 
nobis. 
γ) Omnia mihi vincienda erant. 
δ) Subveniendum reipublicae est sibi. 
ε) Vulnera sananda erunt vobis. 
στ) Liber legendus est puero. 
ζ) Exempla fortium virorum imitanda sunt. 
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 8. Να κάνετε γραμματική και συντακτική αναγνώριση των γερουνδιακών. 
    Να μεταφράσετε τις προτάσεις στα Ελληνικά. 
α) Omnia suo tempore facienda sunt. 
β) Matri ipsi educandus est filius. 
γ) Victis parcendum est.  
 
  
9. Να μεταφέρετε τις προτάσεις στα Λατινικά, πρώτα στην ενεργητική και 
μετά στην παθητική φωνή (με γερουνδιακό). 
  
α) Οι άνθρωποι πρέπει να επιδιώκουν την αρετή. 
β) Δεν πρέπει να κρίνετε εχθρό της πολιτείας το Μάριο. 
γ) Οι συμφορές δεν πρέπει να καταβάλλουν τους ανθρώπους. 
δ) Πρέπει να επαινείς τα παιδιά που κοπιάζουν. 
ε) Πρέπει να διαβάζουμε τα καλά βιβλία και να αποφεύγουμε τα κακά. 
στ) Ο στρατηγός πρέπει να προσέχει τη δύναμη των εχθρών. 
 ζ) Τα παιδιά οφείλουν να υπακούνε στους γονείς τους. 
η) Πρέπει να πάτε στην πατρίδα πριν το χειμώνα. 
θ) Ο απεσταλμένος πρέπει να σιωπά. 
ι) Οι πλούσιοι πρέπει να βοηθούν τους φτωχούς. 
ια) Δεν πρέπει να χρησιμοποιείς το κύρος της Συγκλήτου. 
 
 
  

74 



 

10. Να μεταφέρετε την πρόταση σε όλους τους χρόνους και να 
μεταφράσετε στα Ελληνικά. 

Bonis civibus petendi sunt honores. 

  

11. Να εξαρτήσετε την πρόταση της άσκησης 8. από τη φράση 
“Consul dicit…”  και να κάνετε συντακτική αναγνώριση όλων των 
όρων. 

 

12. Να σκεφτείτε και να γράψετε, για καθεμιά από τις λέξεις του 
κειμένου, αν υπάρχουν λέξεις:  

 ομόρριζες με αυτήν στα Αρχαία Ελληνικά και/ή 

 παράγωγες από αυτήν σε νεότερες – νεολατινικές γλώσσες (Αγγλικά, 
Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά κτλ) 

  

13. α) Ποιες οι επιπτώσεις ενός εμφυλίου πολέμου, κατά τον 

      Κικέρωνα.  

      β) Ποιοι εμφύλιοι πόλεμοι έγιναν τον 1ο αι. π.Χ. στη Ρώμη και 

      ποια κατάληξη είχε ο καθένας;  
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Άγνωστο κείμενο  
 

  
 Το πιο κάτω κείμενο είναι απόσπασμα από το έργο του Γάιου Ιουλίου Καίσαρα  
(100-44 π.Χ.) Commentarii de bello Gallico. Στο έργο αυτό ο Καίσαρας  ιστορεί τα 
απομνημονεύματά του από τις εκστρατείες του για την κατάκτηση της Γαλατίας ( 
58-51 π.Χ.).  
 
Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τα γερουνδιακά. 
Να μεταφράσετε το κείμενο (με τη βοήθεια του λεξιλογίου που σας δίνεται).  

 
Caesari omnia uno tempore erant agenda: vexillum 
proponendum, signum tubā dandum, ab opere revocandi milites, 
qui paulo longius aggeris petendi causa processerant arcessendi, 
acies instruenda, milites cohortandi, signum dandum. Quarum 
rerum magnam partem temporis brevitas et incursus hostium 
impediebat.  
                                         
          
                                              Iulius Caesar, Commentarii de bello Gallico, II,20  
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Λεξιλόγιο:  

 
tempus -ŏris, ουδ.3: χρόνος / uno tempore: ταυτοχρόνως  / vexillum -
ii, ουδ.2: σημαία, σύμβολο μάχης / signum -ii, ουδ.2: σημείο, σημάδι / 
tuba -ae, θ.1: σάλπιγγα / do, dedi, datum, dare, α΄: δίνω / opus -ĕris, 
ουδ.3: έργο / agger, -ĕris, αρ.3: χώμα, σωρός / peto, -īvi, -ītum, -ĕre, 
γ΄: ζητώ, ορμώ / arcesso, -īvi, -ītum, -ĕre, γ΄: στέλλω και καλώ / 
procedo, -cessi, -cessum, -ĕre, γ΄: προχωρώ / acies -ei, θ.5: 
παραταγμένος στρατός, μάχη / instruo, -xi, -ctum, -ĕre, γ΄: 
κατασκευάζω, παρατάσσω (στρατό) / cohortor, -atus sum, -āri, α΄: 
παρακινώ, προτρέπω / res, rei, θ.5: πράγμα / brevitas -ātis, θ.3: 
συντομία / incursus -us, αρ.4: επιδρομή / impedio, -īvi, -ītum, -īre, δ΄: 
εμποδίζω   
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Χάρτης της Αρχαίας Ρώμης  78 



 

 

 

 

Σας ευχαριστώ! 

 

 
 

Δανάη Γεωργιάδου 
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