
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

  

ΜΑΘΗΜΑ IX                                                         LECTIO NOVA 
 

Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 ΣΤΗ ΡΩΜΗ 

 
 

Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc modo imperium perdit. 
Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris Collatini laedit. Maritus et 
pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt . Illis femina cum lacrimis iniuriam 
aperit et cultro se ipsam interficit. Brutus ex vulnere dolore mango cultrum extrahit et 
delictum punire parat. Populum concitat et Tarquinio imperium adimit. Liber iam 
populus Romanus duo consules, Iunium Brutum et Tarquinium Collatinium deligere 
constituit.  
 

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Tarquinius Superbus, septimus 
atque ultimus regum, 
perdit imperium hoc modo.  
Filius eius Sextus Tarquinius  
laedit pudicitiam Lucretiae,  
uxoris Collatini. Maritus et  
pater et Iunius Brutus inveniunt  
eam maestam. Femina cum lacrimis 
aperit iniuriam illis  
et se ipsam interficit cultro.  
Brutus dolore mango extrahit 
cultrum ex vulnere et parat  
punire delictum. Concitat populum 
et imperium adimit Tarquinio.  
Liber iam populus Romanus 
constituit duo consules deligere, 
Iunium Brutum et Tarquinium 
Collatinium. 

Ο Ταρκύνιος ο Υπερήφανος,ο έβδοµος  
και τελευταίος από τους βασιλιάδες,  
χάνει την εξουσία µε αυτό τον τρόπο.  
Ο γιος του Σέξτος Ταρκύνιος  
προσβάλλει την τιµή της Λουκρητίας  
συζυγου του Κολλατίνου. Ο σύζυγος και  
ο πατέρας και ο Ιούνιος Βρούτος την βρίσκουν 
περίλυπη.Η γυναίκα µε δάκρυα  
αποκαλύπτει την αδικία σ΄εκείνους  
και αυτοκτονεί µε µαχαίρι.  
Ο Βρούτος µε µεγάλο πόνο βγάζει  
το µαχαίρι από το τραύµα και ετοιµάζεται  
να τιµωρήσει το έγκληµα. Ξεσηκώνει το λάο  
και την εξουσία αφαιρεί από τον Ταρκύνιο.  
Ελεύθερος πια ο Ρωµαικός λαός  
αποφασίζει δύο υπάτους να εκλέξει, 
τον Ιούνιο Βρούτο και τον Ταρκύνιο  
Κολλατίνο. 

 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
 

ΡΗΜΑΤΑ 
 
perdit: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. perdo, perdidi, perditum, perdere 3: 

χάνω. 
laedit: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. laedo, laesi, laesum, laedere 3:  

προσβάλλω.  
inveniunt: γ’ πληθ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. invenio, inveni, inventum, invenire 4: 

βρίσκω.  
aperit: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. aperio, aperui, apertum, aperire 4: 

αποκαλύπτω. 
interficit: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. interficio, interfeci, interfectum 
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interficere 3*: σκοτώνω. 

extrahit: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. extraho, extraxi, extractum, extrahere 
3: τραβώ έξω. 

punire: απαρέµφ. ενεστ. του ρηµ. punio, punivi, punitum, punire 4: τιµωρώ. 

parat: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. paro, -avi, -atum, -are 1: ετοιµάζοµαι.   
concitat: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. concito, -avi, -atum, -are 1: ξεσηκώνω.  

adimit: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. adimo, ademi, ademptum, adimere 3: 
αφαιρώ. 

deligere: απαρέµφ. ενεστ. του ρηµ. deligo, delegi, delectum, deligerte 3: εκλέγω.  
constituit: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. constituo, constitui, constitutum, 

constituere 3: αποφασίζω.  
  
 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
 
Τarqunius: ονοµ. ενικ. του ουσ.Τarqunius –ii(i), αρσ. β’: ο Ταρκύνιος.  
Superbus: ονοµ. ενικ. του ουσ. Superbus -i, αρσ. β’: ο Υπερήφανος.  
regum: γεν. πληθ. του ουσ. rex, regis, αρσ. γ’: βασιλιάς. 
modo: αφαιρ. ενικ. του ουσ. modus -i, αρσ. β’: τρόπος .  
imperium: αιτιατ. ενικ. του ουσ. imperium - ii(i), ουδ. β’: εξουσία.  
filius: ονοµ.. ενικ. του ουσ. filius –ii(i), αρσ. β’: γιος.  
Sextus: ονοµ. ενικ. του ουσ. Sextus -i, αρσ. β’: ο Σέξτος. 
pudicitiam: αιτιατ. ενικ. του ουσ.. pudicitia -ae, θηλ. α’: τιµή. 
Lucretiae: γεν. ενικ. του ουσ.. Lucretiae -ae, θηλ. α’: η Λουκρητία  
uxoris: γεν. ενικ. του ουσ. uxor, uxoris, θηλ. γ’: σύζυγος. 
Collatini: γεν. ενικ. του ουσ. Collatinus -i, αρσ. β’: λόγος. 
maritus: ονοµ. ενικ. του ουσ. maritus -i, αρσ. β’: σύζυγος. 
pater: ονοµ. ενικ. του ουσ. pater, patris, αρσ. γ’: πατέρας. 
Iunius: ονοµ. ενικ. του ουσ. Iunius –ii(i), αρσ. β’: ο Ιούνιος. 
Brutus: ονοµ. ενικ. του ουσ. Brutus -i, αρσ. β’: Βρούτος. 
femina: ονοµ. ενικ. του ουσ. femina -ae, θηλ. α’: γυναίκα. 
lacrimis: αφαιρ. πληθ. του ουσ. lacrima -ae, θηλ. α’: δάκρυ. 
iniuriam: αιτιατ. ενικ. του ουσ. iniuria -ae, θηλ. α’: αδικία. 
cultro: αφαιρ. ενικ. του ουσ. culter, cultri, αρσ. β’: µαχαίρι. 
vulnere: αφαιρ. ενικ. του ουσ. vulnus, vulneris, ουδ. γ’: τραύµα. 
dolore: αφαιρ. ενικ. του ουσ. dolor, doloris, αρσ. γ’: πόνος. 
delictum: αιτιατ. ενικ. του ουσ. delictum -i, ουδ.β’: έγκληµα. 
populum: αιτιατ. ενικ. του ουσ. populus -i, αρσ. β’: λαός. 
consules: αιτιατ. πληθ. του ουσ. consul, consulis,  αρσ. γ’: ύπατος. 
 
 

ΕΠΙΘΕΤΑ 
 
Septimus: ονοµ. ενικ. γεν. αρσ. του δευτερόκλ. τακτικού αριθµητικού επιθετ. 

septimus –a -um: έβδοµος. 
ultimus: ονοµ. ενικ. γεν. αρσ. του υπερθετικού επιθέτου  ultimus –a -um: 

τελευταίος.  
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maestam: αιτιατ. ενικ. γεν. θηλ. του δευτερόκλ. επιθετ. maestus –a –um: 
περίλυπος. 

magno: αφαιρ. ενικ. γεν. αρσ. του δευτερόκλιτου επιθέτου magnus –a -um: 
µεγάλος.  

liber: 
 
Romanus: 

ονοµ. ενικ. γεν. αρσ. του δευτερόκλ. επιθετ. liber, libera, liberum: 
ελεύθερος. 
ονοµ. ενικ. γεν. αρσ. του δευτερόκλ. επιθετ. Romanus –a -um: 
ελεύθερος. 

duo: 
 

αιτιατ. πληθ. γεν. αρσ. του απόλυτου αριθµ. επιθετ. duo, duae, duo: 
δύο. 

 
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

 
hoc: αφαιρ. ενικ. γεν. αρσ. της δεικτικής  αντων. hic, haec, hoc: αυτός –ή -ό. 
eius: γεν. ενικ. γεν. αρσ. της οριστικής αντων. is, ea, id: αυτός, -ή, -ό. 
eam: αιτιατ. ενικ. γεν. θηλ. της οριστικής αντων. is, ea, id: αυτός, -ή, -ό. 
illis: δοτ. πληθ. γεν. αρσ. της δεικτικής αντων. ille, illa, illud: εκείνος, -η, -ο. 
se: αιτιατ. ενικ. γεν. θηλ. της προσωπικής αντων. γ’ προσώπου: τον εαυτό της  
ipsam: αιτιατ. ενικ. γεν. θηλ. της οριστικής  αντων. ipse, ipsa, ipsum: ο ίδιος, -α -ο. 
 
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

«Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc modo imperium perdit»: 
κύρια πρόταση 

perdit:ρήµα, Tarquinius Superbus: υποκ., septimus, ultimus: παραθέσεις  στο 
Τarquinius Superbus, regum: γεν. διαιρ. από τα septimus, ultimus, imperium: αντικ 
στο perdit  modo: αφαιρ. του τρόπου, frumenti: επιθετ. προσδ. στο modo.  
 

«Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris Collatini laedit»: κύρια 
πρόταση 

laedit: ρήµα, filius: υποκ., eius: γεν. κτητ. στο filius, Sextus Tarquinius: επεξήγηση 
στο filius, pudicitiam: αντικ. στο laedit,  Lucretiae: γεν. κτητ. στο pudicitiam, 
uxoris: παράθεση στο Lucretiae, Collatini: γεν. κτητ. στο uxoris.  
 

 «Maritus et pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt»: κύρια πρόταση 
inveniunt: ρήµα, maritus, pater, Iunius Brutus: υποκ., eam: αντικ. στο inveniunt, 
maestam: κατηγορουµ. στο eam. 
 

«Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit»: κύρια πρόταση 
aperit: ρήµα, femina: υποκ. illis: έµµ. αντικ. στο aperit, iniuriam: άµ. αντικ. στο 
aperit, cum lacrimis: εµπροθ. προσδ. που δηλώνει τρόπο. 
 

«et cultro se ipsam interficit»: κύρια πρόταση 
interficit: ρήµα, (femina ενν.): υποκ., se: αντικ. στο interficit, ipsam: επιθετ. προσδ. 
στο se, cultro: αφαιρ. του οργάνου.  

 
«Brutus ex vulnere dolore magno cultrum extrahit»: κύρια πρόταση 
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extrahit: ρήµα, Brutus: υποκ., cultrum: αντ. στο extrahit, ex vulnere: εµπροθ. 
προσδ. που δηλώνει αποµάκρυνση, dolore: αφαιρ. του τρόπου, magno: επιθετ. 
προσδ. στο dolore.   

 
«et delictum punire parat»: κύρια πρόταση 

parat: ρήµα, (Brutus ενν.): υποκ., punire: τελ. απαρεµφ., αντ. στο parat, (Brutus 
ενν.): υποκ. του punire (ταυτοπροσωπία), delictum: αντικ. του punire.   

 
«Populum concitat »: κύρια πρόταση 

concitat: ρήµα, (Brutus ενν.): υποκ., populum: αντικ στο concitat.  
 

  «et Tarquinio imperium adimit »: κύρια πρόταση 
adimit: ρήµα, (Brutus ενν.): υποκ., Tarquinio: εµµ.αντικ στο adimit, imperium: 
αµ.αντικ. στο adimit.  
 

«Liber iam populus Romanus duo consules, Iunium Brutum et Tarquinium 
Collatinium deligere constituit.»: κύρια πρόταση 

constituit: ρήµα, populus: υποκ., Romanus: επιθετ. προσδ. στο populus, liber: 
επιρρ. κατηγορουµ.. του τρόπου στο populus, iam: επιρρ. προσδ. του χρόνου, 
deligere: τελ. απαρεµφ., αντ. στο constituit, populus: υποκ. του 
deligere(ταυτοπροσωπία), consules: αντικ. στο deligere, duo: επιθετ. προσδ. στο 
consules, Iunium Brutum, Tarquinium Collatinum: επεξηγήσεις στο duo consules. 
 
 
                           ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 
I. Να συµπληρωθούν τα κενά των καταλήξεων µε το ρήµα στον ενεστώτα.  
    Προσοχή στον τονισµό!  
 
 perditis / invenimus / punio / adimunt / deligunt / extrahitis 
 
 
II. Να συµπληρωθούν οι απαρεµφατικοί τύποι στις παρακάτω προτάσεις και να  
     χαρακτηριστουν τα απαρέµφατα:  
 
extrahere(τελ.) / adimere(τελ.) / advenire(ειδ.)/ restituere(τελ.)  
 
 
III. Να συµπληρωθούν τα κενά των καταλήξεων στην άσκηση I µε το ρήµα στον  
       παρατατικό.Προσοχή στον τονισµό!:  
 
 perdebatis / inveniebamus / puniebam / adimebant / deligebant / extrahebatis 
  
IV. Να τοποθετηθεί ο σωστός τύπος της αντωνυµίας ipse δίπλα στην προσωπική  
       αντωνυµία. π.χ. se interficit : se ipsum (ipsam) interficit 
 

me ipsum (ipsam) amo  nos ipsos (ipsas) amamus 
te ipsum (ipsam) amas  vos ipsos (ipsas) amatis 
se ipsum (ipsam) amat  se ipsos (ipsas) amant 
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V. Hic modus, illud delictum: Να κλιθούν µαζί. 
 

  SINGULARIS                                      PLURALIS 
Nom. hic modus illud delictum hi modi illa delicta 
Gen. huis modi illius delicti horum modorum illorum delictorum 
Dat. huic modo illi delicto his modis illis delictis 
Acc. hunc modum illud delictum hos modos illa delicta 
Voc.        - (mode)        - (delictum)        - (modi)       - (delicta) 
Abl. hoc modo illo delicto his modis illis delictis 
 
 
IV. Να µεταφραστούν οι παρακάτω προτάσεις στα λατινικά. 
 
Romani duo consules deligere constituunt. 
Brutus populo iniuriam aperit et regem punit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ


