
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

  

ΜΑΘΗΜΑ ΙV                                                           LECTIO QUARTA 
 

Η ΉΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ 
 
 

Apud antiquos Romanos concordia maxima sed avaritia minima erat. Romani in 
suppliciis deorum magnifici sed domi parci erant. Iustitia inter se certebant et patriam 
curabant. In bello pericula audacia propulsabant et beneficiis amicitias parabant. 
Delecti consultabant patriae; eis corpus ex annis infirmum sed ingenium propter 
sapientiam validum erat.  
 

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 

Apud antiquos Romanos erat 
maxima concordia 
sed minima avaritia. 
Romani (erant) magnifici 
in suppliciis deorum  
sed erant parci domi.  
Certebant inter se  
iustitia et curabant patriam.  
In bello propulsabant  
pericula audacia  
et parabant amicitias  
beneficiis. Delecti  
consultabant patriae;  
eis (erat) infirmum corpus  
ex annis sed erat validum  
ingenium propter sapientiam. 

 

Στους αρχαίους Ρωµαίους υπήρχε  
πάρα πολύ µεγάλη οµόνοια  
αλλά ελάχιστη πλεονεξία.  
Οι Ρωµαίοι (ήταν) γενναιόδωροι  
στην λατρεία των θεών,  
αλλά φειδωλοί στην ιδιωτική ζωή.  
Συναγωνίζονταν µεταξύ τους  
στη δικαιοσύνη και φρόντιζαν την πατρίδα.  
Στον πόλεµο αποµάκρυναν 
 τους κινδύνους µε τόλµη  
και αποκτούσαν συµµαχίες  
µε τις ευεργεσίες. Οι Συγκλητικοί  
φρόντιζαν για την πατρίδα.  
σ’αυτούς (υπήρχε) αδύναµο σώµα  
από τα χρόνια, αλλά υπήρχε δυνατό  
πνεύµα εξαιτίας της σοφίας.    

 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
 

ΡΗΜΑΤΑ 
 
erat: γ’ ενικ. οριστ. παρατ. του βοηθητικού ρηµ. sum, fui, - , esse: είµαι. 
certabant: γ’ πληθ. οριστ. παρατ. του ρηµ. certo, -avi, -atum, -are 1: συναγω-

νίζοµαι.  
curabant: γ’ πληθ. οριστ. παρατ. του ρηµ. curo, -avi, -atum, -are 1: φροντίζω.  
propulsabant: γ’ πληθ. οριστ. παρατ. του ρηµ. propulso, -avi, -atum, -are 1: από-

µακρύνω. 
parabant: γ’ πληθ. οριστ. παρατ. του ρηµ. paro, -avi, -atum, -are 1: αποκτώ, 

ετοιµάζω.  
consultabant: γ’ πληθ. οριστ. παρατ. του ρηµ. consulto, -avi, -atum, -are 1: 

φροντίζω για.  
 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
 
Romanos: αιτιατ. πληθ. του ουσ. Romanus -i, αρσ. β’: ο Ρωµαίος.  
concordia: ονοµ. ενικ. του ουσ. concordia -ae, θηλ. α’: οµόνοια.  
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avaritia: ονοµ. ενικ. του ουσ. avaritia -ae, θηλ. α’: πλεονεξία. 
suppliciis: αφαιρ. πληθ. του ουσ. supplicia-orum, ουδ. β’: ικεσίες, προσευχές. 

(Στον ενικo supplicium-ii(i): τιµωρία).  
deorum: γεν. πληθ. του ουσ. deus- i, αρσ. β’: θεός.  
domi: επίρρηµα (στο σπίτι, στην ιδιωτική ζωή).  
iustitia: αφαιρ. ενικ. του ουσ. iustitia -ae, θηλ. α’: δικαιοσύνη. 
patriam: αιτιατ. ενικ. του ουσ. patria -ae, θηλ. α’: πατρίδα. 
bello: αφαιρ. ενικ. του ουσ. bellum -i, ουδ.β’: πόλεµος. 
pericula: αιτιατ. πληθ. του ουσ. periculum -i, oυδ. β’: κίνδυνος. 
audacia: αφαιρ. ενικ. του ουσ. audacia –ae, θηλ. α’: τόλµη. 
beneficiis: αφαιρ. πληθ. του ουσ. beneficium –ii(i),ουδ. β’: ευεργεσία.  
amicitias: αιτιατ. πληθ. του ουσ. amicitiae -ae, θηλ. α’: φιλία. 
corpus: ονοµ. ενικ. του ουσ. corpus –oris, ουδ. γ’: σώµα. 
annis: αφαιρ. πληθ. του ουσ. annus–i, αρσ. β’: χρόνος. 
ingenium: ονοµ. ενικ. του ουσ. ingenium –ii(i), ουδ. β’: πνεύµα. 
sapientiam: αιτιατ. ενικ. του ουσ. sapientia -ae, θηλ. α’:σοφία. 
 
 

ΕΠΙΘΕΤΑ 
 
antiquos: αιτιατ. πληθ. γεν. αρσ. του δευτερόκλ. επιθετ. antiquus –a –um: 

αρχαίος. 
maxima: ονοµ. ενικ. γεν. θηλ. υπερθ. βαθµ. του δευτερόκλ. επιθετ. maximus –a 

–um: πάρα πολύ µεγάλος.  
minima: ονοµ. ενικ. γεν. θηλ. υπερθ. βαθµ. του δευτερόκλ. επιθετ. minimus –a 

–um: πάρα πολύ µικρός. 
magnifici: ονοµ. πληθ. γεν. αρσ. του δευτερόκλ. επιθετ. magnificus –a –um: 

γενναιόδωρος. 
parci: ονοµ. πληθ. γεν. αρσ. του δευτερόκλ. επιθετ. parcus –a –um: 

φειδωλός, οικονόµος. 
delecti: ονοµ. πληθ. γεν. αρσ. της µτχ. delectus –a –um του ρηµ. deligo, delegi, 

delectum, deligere: εκλέγω (delecti: οι Συγκλητικοί). 
infirmum: ονοµ. ενικ. γεν. ουδ. του δευτερ. επιθετ. infirmus –a –um: αδύνατος. 
validum: ονοµ. ενικ. γεν.ουδ . του δευτερ. επιθετ. validus –a –um: δυνατός. 
 
 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 
 
eis: δοτ .πληθ. γεν. αρσ. της οριστικής-επαναληπτικής  αντων. is, ea, id: αυτός - 

αυτή - αυτό. 
 
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

«Αpud antiquos Romanos concordia maxima»: κύρια πρόταση 
(erat ενν): ρήµα, concordia: υποκ., maxima: επιθετ. προσδ. στο concordia, apud 
Romanos: εµπροθ. προσδ. που δηλώνει τόπο µεταφορικά, antiquos: επιθετ. προσδ. 
στο Romanos. 
 

«sed  avaritia minima erat»: κύρια πρόταση 
erat: ρήµα, avaritia: υποκ., minima: επιθετ. προσδ. στο avaritia.  
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 «Romani in suppliciis deorum magnifici»: κύρια πρόταση 
(erant ενν.): ρήµα, Romani: υποκ., magnifici: κατηγορουµ.. στο Romani, in 
suppliciis: εµπροθ. προσδ. που δηλώνει κατάσταση, deorum: γεν. αντικειµενική στο 
suppliciis. 

 
«sed domi parci errant»: κύρια πρόταση 

erant: ρήµα, (Romani ενν.): υποκ., parci: κατηγορουµ.. στο Romani, domi: επιρρ. 
προσδ. που δηλώνει στάση σε τόπο. 

 
«Iustitia inter se certabant»: κύρια πρόταση 

certabant: ρήµα, (Romani ενν.): υποκ., inter se: εµπροθ. προσδ. που δηλώνει άλλη-
λοπάθεια , iustitia: αφαιρ. της αναφοράς.   

 
«et patriam curabant»: κύρια πρόταση 

curabant: ρήµα, (Romani ενν.) : υποκ., patriam: αντικ. στο curabant. 
 

«In bello pericula audacia propulsabant»: κύρια πρόταση 
propulsabant: ρήµα, (Romani ενν.): υποκ., pericula: αντικ. στο propulsabant, 
audacia: αφαιρ. του τρόπου, in bello: εµπροθ. προσδ. που δηλώνει χρόνο.   

 
«et beneficiis amicitias parabant»: κύρια πρόταση 

parabant: ρήµα, (Romani ενν.): υποκ., amicitias: αντικ. στο parabant, beneficiis: 
αφαιρ. του µέσου.  

  
«Delecti consultabant patriae»: κύρια πρόταση 

consultabant: ρήµα, delecti: υποκ., patriae: αντικ. στο consultabant ή δοτ. προσωπ. 
χαριστική. 

 
«eis corpus ex annis infirmum»: κύρια πρόταση 

(erat ενν): ρήµα, corpus: υποκ., infirmum: επιθετ. προσδ. στο corpus, eis: δοτ. 
προσωπ. κτητική στο erat, ex annis: εµπροθ. προσδ. της αιτίας.  

 
«sed ingenium propter sapientiam validum erat»: κύρια πρόταση 

erat: ρήµα, ingenium: υποκ., validum: επιθετ. προσδ. στο ingenium, propter 
sapientiam: εµπροθ. προσδ. του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου. 
 
 
                           ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 
I. Να συµπληρωθούν τα κενά των καταλήξεων (το ρήµα στον παρατατικό).  
    Προσοχή στον τονισµό! 
 
propulsabamus / parabatis 
consultabat / curabas 

 

consultabant / parabam  
 
II. Να συµπληρωθούν τα κενά των καταλήξεων:  
 
periculum / periculo / beneficiis / dona  
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III. Να µεταφραστούν στα λατινικά οι τύποι:  
αλληλοβοηθιόµαστε, αλληλοβοηθιέστε, αλληλοβοηθιούνται (iuvo, 1 βοηθώ). 

 
inter nos iuvamus, inter vos iuvatis, inter se iuvant.  
 
 
IV. Να κλιθεί στον ενικό και στον πληθυντικό η πρόταση:  

ego magnificus eram (αντωνυµία, επίθετο και ρήµα). 
 
ego magnificus eram 
tu magnificus eras 
ille magnificus erat 
nos magnifici eramus 
vos magnifici eratis 
illi magnifici erant 
 
V. Να µεταφερθούν τα ρήµατα των στίχων 1-3 του κειµένου στον ενεστώτα.  
 
Est, sunt, certant, curant.  
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