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ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Α. Αργότερα κάποιος Πλάτωνας από τις Σάρδεις, όταν έμαθε από 

επιστολή του Αισώπου ότι ο αυτός ήταν δραπέτης, συνέλαβε τον 
άνθρωπο και τον παρέδωσε στη φυλακή στη Έφεσο. Εσύ 
αναζήτησε τα ίχνη του ανθρώπου, παρακαλώ, και με την πιο 
μεγάλη φροντίδα είτε στείλε (τον) στην Ρώμη είτε, όταν 
επιστρέφεις από την Έφεσο, φέρε (τον) μαζί σου. Μη σε 
απασχολήσει πόσο αξίζει ο άνθρωπος. Γιατί είναι μικρής 
(χρηματικής) αξίας όποιος είναι τόσο τιποτένιος. Αλλά εξαιτίας της 
ελεεινής πράξης και του θράσους του δούλου ο Αίσωπος 
οργίστηκε τόσο ώστε τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο 
ευχάριστο σ’ αυτόν από την επανάκτηση του δραπέτη.  

 

Όταν οι δούλοι του σπιτιού ανέφεραν αυτά στο Σκιπίωνα, αυτός 
διέταξε να ανοιχτούν οι πόρτες και αυτοί να μπουν μέσα. Οι ληστές 
προσκύνησαν τις παραστάδες της πόρτας σαν ιερό ναό και με 
πάθος φίλησαν το δεξί (χέρι) του Σκιπίωνα. Αφού τοποθέτησαν 
μπροστά στην είσοδο δώρα, τα οποία οι άνθρωποι συνηθίζουν να 
προσφέρουν στους αθάνατους θεούς, γύρισαν στον τόπο τους. 

 

Β. 1 α)  tanti doloris                  dues  immortalis 
             tantum dolorem           deos  immortales 
        β)  eo 

        hominibus 
        scelera 
        audaciae 
        postium 
        templis 
        quas 
2 α)  cognoverant 
         fueris 
         spectet 
         iubemus 
         ponebant 
    β) γεν.  consecrandi 

       δοτ.  consecrando 
       αιτ.   consecrandum 

     αφ.   consecrando 
     απαρέμφατο παρακειμένου : consecravisse 



 

 

3 α) in custodiam : εμπρόθετος προσδιορισμός της σκόπιμης 
κατεύθυνσης στο tradidit. 

        diligentia : απρόθετη αφαιρετική οργανική του τρόπου στο 
mitte. 

        Scipionis : γενική κτητική ως ετερόπτωτος ονοματικός 
προσδιορισμός στο dextram. 

         dona : αντικείμενο του posuissent. 
         immortalibus : επιθετικός προσδιορισμός ως ομοιόπτωτος 

ονοματικός προσδιορισμός στο  deis. 
    β) Ne spectaveris 

 
4 α)  ● quanti homo sit : δευτερεύουσα ονοματική πλάγια 

ερωτηματική πρόταση που λειτουργεί ως αντικείμενο στο 
spectare. Εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quanti, 
διότι είναι μερικής αγνοίας. Εκφέρεται με έγκλιση υποτακτική 
όπως όλες οι πλάγιες ερωτηματικές διότι θεωρείται ότι η 
εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της 
πρότασης, χρόνου Ενεστώτα (sit), γιατί εξαρτάται από αρκτικό 
χρόνο (άμεσα από το spectare, έμμεσα από το noli) και 
δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. 

         ● ut nihil … fugitivi : δευτερεύουσα επιρρηματική 
συμπερασματική πρόταση. Εισάγεται με το ut nihil, διότι είναι 
αρνητική. Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί στη λατινική το 
αποτέλεσμα θεωρείται υποκειμενική κατάσταση, χρόνου 
Ενεστώτα (possit) διότι εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (est 
adfectus : παρακείμενος με σημασία Ενεστώτα) και δηλώνει 
το συγχρονισμό της κύριας με τη δευτερεύουσα στο παρόν. 
Ισχύει η ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων. Στην 
κυρία υπάρχει το tanto, που μας ειδοποιεί ότι ακολουθεί 
συμπερασματική. 

    β) possit : ρήμα 
       nihil : υποκείμενο ρήματος και απαρέμφατο τελικού  esse και 

πρώτος όρος σύγκρισης. 
       esse : τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο ρήματος με υποκείμενο 

το nihil (ταυτοπροσωπία) 
      gratius : κατηγορούμενο στο nihil μέσω του συνδετικού esse. 
      ei : δοτική αντικειμενική ως ετερόπτωτος ονοματικός 

προσδιορισμός στο gratius. 
     quam recuperatio : δεύτερος όρος σύγκρισης από το gratius. 
      fugitivi : γενική αντικειμενική ως ετερόπτωτος ονοματικός 

προσδιορισμός στο recuperation. 
 


