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LECTIO DECIMA



Ο Βιργίλιος [www.wikipedia.org]
Ο Πόπλιος Βεργίλιος Μάρων (Publius Vergilius Maro, 15 Οκτωβρίου 70 π.Χ. - 21 
Σεπτεμβρίου 19 π.Χ.), ο οποίος αποκαλείται συνήθως Βεργίλιος, ήταν αρχαίος Ρωμαίος 
ποιητής της περιόδου του Οκταβιανού Αύγουστου. Το σημαντικότερο ίσως έργο του, η 
Αινειάδα, θεωρείται το σπουδαιότερο έπος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Βεργίλιος
γεννήθηκε στο χωριό Andes (σημερινό Βιρτζίλιο (Virgilio)), κοντά στην πόλη Μάντοβα
της βόρειας Ιταλίας. Οι γονείς του ήταν ταπεινής καταγωγής, χωρικοί, ωστόσο 
φρόντισαν να λάβει την καλύτερη δυνατή μόρφωση. Μέχρι την ηλικία των δεκαέξι ετών 
εκπαιδεύεται στην Κρεμόνα και αργότερα στέλνεται στο Μιλάνο για ευρύτερες 
σπουδές. Την εποχή αυτή δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική και λατινική 
φιλολογία.
Σε ηλικία 18 ετών βρίσκεται στη Ρώμη όπου σκόπευε αρχικά να σπουδάσει ρητορική, 
ιατρική και αστρονομία. Σύντομα το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στη φιλοσοφία και 
για τον λόγο αυτό επισκέπτεται τη Νάπολη όπου γίνεται μαθητής του επικούρειου 
φιλοσόφου Σείρωνα. Παράλληλα διδάσκεται και ελληνικά. Την ίδια εποχή ο Βιργίλιος 
ξεκινά να γράφει τα πρώτα του ποιήματα και σταδιακά αφοσιώνεται ολοένα και 
περισσότερο στην ποίηση.



Τι θα μάθουμε στο κεφάλαιο 10:

• Η οριστική μέλλοντα ενεργητικής φωνής της γ΄ και δ΄ συζυγίας 

• Η οριστική μέλλοντα του ρ. sum 

• Η οριστική ενεστώτα, παρατατικού και μέλλοντα ενεργητικής φωνής 

του ρ. fero και το απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής. 

• Οι φωνητικές αλλοιώσεις στα σύνθετα ρήματα 



Η οριστική μέλλοντα ενεργητικής φωνής της
γ΄ και δ΄ συζυγίας + του SUM

Γ’ ΣΥΖΥΓΙΑ
SINGULARIS

leg – am
leg – es
leg – et

PLURARIS
leg – emus
leg – etis
leg – ent

Δ’ ΣΥΖΥΓΙΑ
SINGULARIS

audi – am
audi – es
audi– et

PLURARIS
audi - emus
audi – etis
audi – ent

ρ. SUM
SINGULARIS

er- o
er- is
er– it

PLURARIS
er - imus
er – itis
er – unt



Η οριστική ενεστώτα, παρατατικού και μέλλοντα ενεργητικής 
φωνής του ρ. Fero + το απαρέμφατο

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΕΝΕΡΓ. ΦΩΝΗς: ferre



Aenēas bellum ingens geret* in Italiā. Populos ferōces
contundet*, mores eis impōnet* et moenia condet*. Tu
Aenēam ad caelum feres*. Postea lūlus, Aenēae filius, regnum 
ab Lavinio transferet* et Albam Longam muniet*. Post 
trecentos annos Ilia duos filios, Rōmulum et Remum, pariet*, 
quos lupa nutriet*. Rōmulus moenia Martia condet* 
Romanosque de suo nomine appellābit. Rōmānis imperium 
sine fine erit*. Caesar Augustus, ab Iūlo ortus, Belli portas
claudet* et Saturnium regnum restituet*. Hunc tu, ut Aenēam, 
in caelo accipies*.

ΚΕΙΜΕΝΟ



ΡΗΜΑ
In+αφαιρ.
Εμπ.προσδ.
στάση σε 
τόπο

Aenēas bellum ingens geret* in Italiā.

Υποκείμενο 
στο geret

Επιθ. 
Προσδ. 
στο bellum

Αντ. στο 
geret

geram (3)          geremus
geres geretis
geret gerent



ΡΗΜΑ
(υποκ.;)

Αντικείμενο στο
condet

ΕΜΜΕΣΟ 
ΑΝΤ. στο 
imponet

Populos ferōces contundet,   mores   eis impōnet et  moenia condet.

ΑΜΕΣΟ ΑΝΤ. 
στο imponet

ΑΝΤ. στο 
condet

ΡΗΜΑ
(υποκ.;)

Επιθ.προσδ. 
στο populos ΡΗΜΑ

(υποκ.;)



ΡΗΜΑ

Tu Aenēam ad caelum feres*.

Υποκείμενο 
στο feres

ad+αιτ.
Εμπ.προσδ. 
κίνηση σε τόπο 
στο feres

Αντ. στο feres

feram (3)          feremus
feres feretis
feret ferent



ΡΗΜΑ

ΑΝΤ. στο 
muniet

γεν. κτητική 
στο 

pudicitiam

Postea lūlus, Aenēae filius, regnum ab Lavinio transferet et Albam Longam muniet.

παράθεση 
στο Iulus

επιρρ.προσδ. 
χρόνου αντικείμενο στο

transferet

ΥΠΟΚ. στο 
transferet

ΡΗΜΑ

ab+αφαιρ.
εμπ.προσδ. 
απομάκρυν
σης στο 
transferet



ΡΗΜΑ

ΑΝΤ. στο nutriet

Επιθ.προσδ.
στο annos

Post trecentos annos Ilia duos filios, Rōmulum et Remum, pariet, quos lupa nutriet.

ΥΠΟΚ. στο 
parietPost annos

εμπ.προσδ. 
χρόνου αντικείμενο 

στο pariet

Επιθ.προσδ.
στο filios

Επεξηγήσεις 
στο duos filios

ΡΗΜΑ

ΥΠΟΚ. στο 
nutriet



Rōmulus moenia Martia condet Romanosque de suo nomine appellābit.

ΡΗΜΑ
(υποκ.;)

ΑΝΤ. στο condet

Αντικείμενο στο 
appelabit

de+αφαιρ.
Εμπρ.προσδ. της 
προέλευσης

Υποκείμενo
στο condet

ΡΗΜΑ

Επιθ.προσδ. στο 
moenia

Επιθ.προσδ. 
στο nomine



ΡΗΜΑ

Rōmānis imperium      sine fine erit.

Δοτική 
προσωπική 

κτητική sine+αφαιρ.
εμπ.προσδ. 
έλλειψης (ή 
τρόπου)

ΥΠΟΚ. στο 
erit

ero
eris
erit

erimus
eritis
erunt



ΡΗΜΑ

Γενική 
κτητική στο 
portas

ANT. στο 
claudet

Caesar Augustus, ab Iūlo ortus, Belli portas claudet

ab+αφαιρ.
εμπρόθ. 
προσδ. της 
καταγωγής 
στο ortus

Παράθεση στο 
Caesar Augustus 
(επιθ. μτχ)

Υποκείμενο 
στο claudet



ΡΗΜΑ
(υποκ.;)

et Saturnium regnum            restituet.

Επιθ.προσδ.
στο regnum

ΑΝΤ. στο
restituet



ΡΗΜΑ
ANT. στο 
accipies

Hunc tu, ut Aenēam, in caelo accipies.

in+αφαιρ.
εμπρόθ. 
προσδ. 
στάσης σε 
τόπο

ρ. Accipies (ενν)
Υποκ. tu (ενν)

Υποκείμενο 
στο accipies

ANT. στο 
accipies

ut Aeneam
-Δευτερεύουσα αναφορική παραβολική πρόταση (δείχνει τρόπο)
-Εισάγεται με τον παραβολικό (& τροπικό) επίρρημα ut
-Επειδή υπάρχει συγγένεια με την πρόταση με την οποία παραβάλλονται , συχνά το ρήμα 
παραλείπεται , γιατί είναι το ίδιο με το ρήμα της κύριας πρότασης.



ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

in Italiā
in caelo

in+αφαιρετική εμπρ. προσδ. στάση σε τόπο

ad caelum ad+αιτ. εμπρ. προσδ. κίνηση σε τόπο 

ab Lavinio ab+αφαιρετική εμπρ. προσδ. απομάκρυνσης

de nomine de+αφαιρετική εμπρ.προσδ. της προέλευσης

sine fine sine+αφαιρετική εμπρ.προσδ. της έλλειψης (ή του 
τρόπου)

ab Iūlo ab+αφαιρετική εμπρ.προσδ. της καταγωγής


