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LECTIO TERTIA ET VICESIMA (XXIII) – 23 
 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 
Ο Καικίνας Παίτος, ο σύζυγος της Αρρίας, ήταν άρρωστος. άρρωστος ήταν και ο 

γιος (τους). Ο γιος (τους) πέθανε. Η Αρρία τού ετοίμασε1 κηδεία με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να αγνοείται από το σύζυγο2 . όχι μόνο αυτό, αλλά κάθε φορά που έμπαινε 
εκείνη στην κρεβατοκάμαρα του συζύγου, προσποιόταν ότι ο γιος ζούσε και στο 
σύζυγο, που ρωτούσε πολύ συχνά τι έκανε το παιδί, απαντούσε: “Κοιμήθηκε καλά, 
με ευχαρίστηση πήρε την τροφή3”. Έπειτα, όταν τα δάκρυά της, που τα 
συγκρατούσε για πολλή ώρα, νικούσαν και ξεσπούσαν, έβγαινε έξω . τότε 
παραδινόταν στη θλίψη και λίγο αργότερα ξαναγύριζε με μάτια στεγνά. Ο 
Σκριβωνιανός είχε στασιάσει στην Ιλλυρία εναντίον του Κλαυδίου. Ο Παίτος είχε 
πάει με το μέρος του και, αφού σκοτώθηκε ο Σκριβωνιανός, τον οδηγούσαν 
σιδηροδέσμιο στη Ρώμη. Επρόκειτο να ανέβει στο καράβι. η Αρρία παρακαλούσε 
τους στρατιώτες να επιβιβαστεί μαζί4. Δεν το κατόρθωσε. νοίκιασε ένα ψαράδικο 
πλοιάριο και ακολούθησε το πελώριο πλοίο. 
 
1. Του έκανε 2. Ώστε ο σύζυγος να το αγνοεί 3. Με όρεξη έφαγε  4. Να την  
επιβιβάσουν μαζί του 
 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 Pars, partis (θηλ.): μέρος 

Partes, partium: πολιτική παράταξη 
 Libenter: πρόθυμα 
 Maritus –I (αρσ.): ο σύζυγος 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
 Quin immo: αντιθετικός σύνδεσμος 
 Quis, quis, quid: ερωτηματική ουσιαστική αντωνυμία 
 Simul: χρονικό επίρρημα 
 Arma, armorum (ουδ.): plurale tantum 
 Navis –is (θηλ.): σχηματίζει αφαιρετική σε –e και –i (nave και navi), γενική σε –

ium και αιτιατική πληθυντικού σε –es και –is 
ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ 
 Bene-melius-optime 
 Paulum (και non multum)-minus-minime 
 Diu-diutius-diutissime 
 Libenter-libentius-libentissime 
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ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ Α`, Β`, Γ`, Δ` ΣΥΖΥΓΙΑΣ 
Α` ΣΥΖΥΓΙΑ Β` ΣΥΖΥΓΙΑ Γ` ΣΥΖΥΓΙΑ Δ` ΣΥΖΥΓΙΑ 
ama-re-m dele-re-m leg-e-re-m audi-re-m 
ama-re-s dele-re-s leg-e-re-s audi-re-s 
ama-re-t dele-re-t leg-e-re-t audi-re-t 
ama-re-mus dele-re-mus leg-e-re-mus audi-re-mus 
ama-re-tis dele-re-tis leg-e-re-tis audi-re-tis 
ama-re-nt dele-re-nt leg-e-re-nt audi-re-nt 
 
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ Α`, Β`, Γ`, Δ` ΣΥΖΥΓΙΑΣ 
Α` ΣΥΖΥΓΙΑ Β` ΣΥΖΥΓΙΑ Γ` ΣΥΖΥΓΙΑ Δ` ΣΥΖΥΓΙΑ 
ama-re-r dele-re-r leg-e-re-r audi-re-r 
ama-re-ris (-re) dele-re-ris (-re) leg-e-re-ris(-re) audi-re-ris (-re) 
ama-re-tur dele-re-tur leg-e-re-tur audi-re-tur 
ama-re-mur dele-re-mur leg-e-re-mur audi-re-mur 
ama-re-mini dele-re-mini leg-e-re-mini audi-re-mini 
ama-re-ntur dele-re-ntur leg-e-re-ntur audi-re-ntur 
 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 
 
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 
 

Η υποτακτική χρησιμοποιείται περισσότερο στις δευτερεύουσες προτάσεις. 
Δευτερεύουσες που εκφέρονται –κατά κανόνα- με υποτακτική είναι: 
 Τελικές 
 Υποθετικές παραβολικές 
 Πλάγιες ερωτηματικές 
 Βουλητικές 
 Ενδοιαστικές (και quominus/quin) 
 Από αναφορικές επιρρηματικές: αιτιολογικές/ τελικές/ συμπερασματικές/ 

παραχωρητικές 
 Οι υπόλοιπες δευτερεύουσες προτάσεις μπορούν να εκφέρονται είτε με οριστική 

είτε με υποτακτική ανάλογα με την περίπτωση 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 Huic: έμμεσο αντικείμενο του “paravit” ή δοτική προσωπική χαριστική στο 

“paravit” 
 Ut ignoraretur a marito: δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική πρόταση. 

Εισάγεται με το συμπερασματικό σύνδεσμο “ut” και εκφέρεται με υποτακτική 
παρατατικού γιατί το ρήμα εξάρτησης είναι ιστορικού χρόνου (“paravit” 
:παρακείμενος). Η υποτακτική δηλώνει ότι το αποτέλεσμα θεωρείται 
υποκειμενική κατάσταση. Η δευτερεύουσα συμπερασματική πρόταση εκφράζει 
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το σύγχρονο στο παρελθόν (σε σχέση με το ρήμα της κύριας) και πάντα το 
σύγχρονο, γιατί το αποτέλεσμα είναι ιδωμένο τη στιγμή που εμφανίζεται στο 
μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής του. 

 Cum illa … intraverat: Δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον 
επαναληπτικό “cum” και εκφέρεται με οριστική υπερσυντέλικου (η κύρια, από 
την οποία εξαρτάται, εκφέρεται με οριστική παρατατικού –simulabant) 
δηλώνοντας αόριστη επανάληψη στο παρελθόν. Σε σχέση με την κύρια 
εκφράζει το προτερόχρονο, ενώ η οριστική εκφράζει το χρόνο και τίποτα άλλο. 

 Quid ageret puer: Δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, ως αντικείμενο 
στο “interrogabat”. Μερικής αγνοίας / υποτακτική: υποκειμενική χροιά  / 
σύγχρονο στο παρελθόν 

 Cum lacrimae … vincerent: Δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Cum: ιστορικός-
διηγηματικός / σύγχρονο στο παρελθόν / υποτακτική: υποκειμενικό στοιχείο 

 Paulo: Αφαιρετική του μέτρου-διαφοράς στο “post” 
 Siccis: Κατηγορηματικός προσδιορισμός στο “occulis” 
 Occiso (Scriboniano): Κανονική (ή γνήσια) αφαιρετική απόλυτη, χρονική 

μετοχή. Scriboniano: υποκείμενο της μετοχής. Ανάλυση της μετοχής σε χρονική 
πρόταση: Cum Scribonianus occisus esset 

 Ut simul imponeretur: Δευτερεύουσα βουλητική πρόταση ως έμμεσο 
αντικείμενο στο “orabat”. Σύγχρονο στο παρελθόν και πάντα το σύγχρονο γιατί 
η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και 
όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της / υποτακτική: κάτι απλώς 
επιθυμητό 

 
ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 
 morior-mortuus sum-mori (3 σε –io, αποθετικο/ μτχ. μελλοντα: moriturus) 
 vivo-vixi-victum-vivere (3) 
 ago-egi-actum-agere (3) 
 respondeo-respondi-responsum-respondere (2) 
 quiesco-quievi-quietum-quiescere (3) 
 sumo-sumpsi-sumptum-sumere (3) 
 cohibeo-cohibui-cohibitum-cohibere (2) 
 vinco-vici-victum-vincere (3) 
 prorumpo-prorupi-proruptum-prorumpere (3) 
 egredior-egressus sum-egredi (αποθετικό σε –io) 
 redeo-redivi (-ii)-reditum-redire (ανώμαλο) 
 moveo-movi-motum-movere (2) 
 occido-occidi-occisum-occidere (3) 
 traho-traxi-tractum-trahere (3) 
 ascendo-ascendi-ascensum-ascendere (3) 
 impono-imposui-impositum-imponere (3) 
 conduco-conduxi-conductum-conducere (3) 
 sequor-secutus sum-sequi (3 αποθετικό) 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Να  μεταφερθούν στα λατινικά οι περίοδοι: 
α. Η Αρρία δεν είπε στον άνδρα της ότι πέθανε ο γιος τους, αλλά προσποιήθηκε ότι 
ο γιος τους ζούσε. 
β. Μετά (postea) έβγαινε έξω και παραδινόταν στη θλίψη της και  
   επέστρεφε στην κρεβατοκάμαρα με μάτια στεγνά. 
 
2. Να μεταφράσετε τις προτάσεις: 
α. Postquam Scribonianus, qui contra imperatorem coniuraverat, occisus  est, omnes 
amici illius Romam tracti sunt. 
β. Magnus autem timor eum invasit et non poterat se vulnerare gladio. 
 
3. Να μεταφέρετε στον πληθυντικό τις προτάσεις: 
α.  Funus magni ducis erat magnificum. 
β.  Dux exercitus arma contra magistratum civitatis movet. 
γ.   Imperator legionis non potest militem cohibere. 
 
4. Να κλιθούν στους δύο αριθμούς οι παρακάτω τύποι (εάν έχουν γένη,  
   στο γένος τους): huic, lacrimae suae, siccis oculis, ingentem navem. 
 
5. Να αντικατασταθούν χρονικά τα παρακάτω ρήματα και να κλιθεί η υποτακτική 
ενεστώτα και παρατατικού μέσης φωνής: egrediebatur, moverat, conduxit, secuta 
est.            
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