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ΜΕΛΕΣΗ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟΤ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟΤ – ΓΕΡΟΤΝΔΙΑΚΗ ΕΛΞΗ – ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ 
ΚΟΠΟΤ Ε ΡΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΗΛΩΝΟΤΝ ΚΙΝΗΗ 

ΑΚΗΕΙ 

 

Άσκηση I. 

Σςιπ παοακάςχ τοάρειπ μα ςοέφεςε ςημ εμεογηςική ρύμςανη ρε παθηςική (μα κάμεςε 
γεοξσμδιακή έλνη) και μα διεσκοιμίρεςε αμ η έλνη είμαι σπξυοεχςική: 

1. gerendi et administrandi rem publicam [32] 

2. colendo et cogitando homines excellentes [32] 

3. laudem et honestatem expetendo [32] 

 

Λύρη 

1. gerendi et administrandi rem publicam → gerendae et administrandae rei publicae 
Η έλνη δεμ είμαι σπξυοεχςική, επειδή η γεμική ςξσ γεοξσμδίξσ είμαι αποόθεςη. 

2. colendo et cogitando homines excellentes → colendis et cogitandis hominibus 
excellentibus     
Η έλνη δεμ είμαι σπξυοεχςική, επειδή η αταιοεςική ςξσ γεοξσμδίξσ είμαι 
αποόθεςη. 
 

3. laudem et honestatem expetendo → laude et honestate expetenda (ή expetendis, 
επειδή έυξσμε δύξ σπξκείμεμα)      
Η έλνη δεμ είμαι σπξυοεχςική, επειδή η αταιοεςική ςξσ γεοξσμδίξσ είμαι 
αποόθεςη. 
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Άσκηση II. 

Σςιπ παοακάςχ ποξςάρειπ μα ποξρθέρεςε ρςξ γεοξύμδιξ ςξ αμςικείμεμξ πξσ βοίρκεςαι 
μέρα ρε παοέμθερη και μα κάμεςε γεοξσμδιακή έλνη· μα διεσκοιμίρεςε αμ η έλνη είμαι 
σπξυοεχςική: 

1. Venit (libros) legendi causā. 

2. Iuvenes (= ξι μεαοξί) cupidi erant videndi. (puellas) 

3. Romam venimus ad videndum. (Paulam) 

4. Quam multas imagines […] – non solum ad intuendum, verum etiam ad 
imitandum imagines) – scriptores […] nobis relinquerunt! [32] 

 

Λύρη 

1. Venit (libros) legendi causā → Venit librorum legendorum causā. Η έλνη είμαι 
σπξυοεχςική λόγχ εμποόθεςξσ γεοξσμδίξσ. 

2. Iuvenes (= ξι μεαοξί) cupidi erant videndi. (puellas) → Iuvenes cupidi 
erant videndarum puellarum. Η έλνη δεμ είμαι σπξυοεχςική, επειδή η γεμική ςξσ 
γεοξσμδίξσ είμαι αποόθεςη. 

3. Romam venimus ad videndum. (Paulam) → Romam venimus ad videndam Paulam. 
Η έλνη είμαι σπξυοεχςική λόγχ εμποόθεςξσ γεοξσμδίξσ. 

4. Quam multas imagines […] – non solum ad intuendum, verum etiam ad 
imitandum (imagines) – scriptores […] nobis relinquerunt! [32] → Quam multas 
imagines […] – non solum ad imagines intuendas, verum etiam ad imagines 
imitandas – scriptores […] nobis relinquerunt! Η έλνη είμαι σπξυοεχςική λόγχ 
εμποόθεςξσ γεοξσμδίξσ. 
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Άσκηση III. 

Σςιπ παοακάςχ ποξςάρειπ α) μα εμςξπίρεςε ςιπ πεοιπςώρειπ γεοξσμδιακήπ έλνηπ, β) μα 
διεσκοιμίρεςε αμ η έλνη είμαι σπξυοεχςική και γ) μα ςοέφεςε ςημ παθηςική ρύμςανη ρε 
εμεογηςική: 

1. cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset [49] 

2. Porcia […] cultellum […] unguium resecandorum causā poposcit. [49] 

3. […] Brutus ad eam obiurgandam venit. [49] 

 

Λύρη 

1. de interficiendo Caesare: Υπξυοεχςική λόγχ εμποόθεςξσ γεοξσμδίξσ. 
Εμεογηςική ρύμςανη (σπξθεςική): de interficiendo Caesarem 
 

2. unguium resecandorum causā: Υπξυοεχςική λόγχ εμποόθεςξσ γεοξσμδίξσ. 
Εμεογηςική ρύμςανη (σπξθεςική): ungues resecandi causā 
 

3. ad eam obiurgandam: Υπξυοεχςική λόγχ εμποόθεςξσ γεοξσμδίξσ. 
Εμεογηςική ρύμςανη (σπξθεςική): ad eam obiurgandum 
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Άσκηση IV. 

Σςιπ παοακάςχ ποξςάρειπ απξδίδεςαι ξ ρκξπόπ με ςημ σπξγοαμμιρμέμη τοάρη. Σε κάθε 
ποόςαρη μα απξδώρεςε ςξ ρκξπό με ςξσπ άλλξσπ ςέρρεοιπ ςοόπξσπ. 

I. complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. [34] 

II. praedones […] nuntiaverunt virtutem eius admiratum se venisse. [34] 

III. cum […] pondus [..] attulissent, ut eo uteretur [36] 

IV. Sulla […] senatum coegerat ut Marius […] hostis iudicaretur. [40] 

V. Porcia […] cultellum […] unguium resecandorum causā poposcit. [49] 

VI. […] Brutus ad eam obiurgandam venit. [49] 

 

Λύρη 

I. complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. [34] 

1. ut salutarent (ςελική ποόςαρη) 

2. qui salutarent (αματξοικξςελική ποόςαρη) 

3. ad salutandum (ad + αιςιαςική γεοξσμδίξσ) 

4. salutandi causā/gratiā (causā ή gratiā + γεμική γεοξσμδίξσ) 

 

II. praedones […] nuntiaverunt virtutem eius admiratum se venisse. [34] 

1. ut virtutem eius admirarentur (ςελική ποόςαρη) 

2. qui virtutem eius admirarentur (αματξοικξςελική ποόςαρη) 

3. ad virtutem eius admirandam (ad + αιςιαςική γεοξσμδιακξύ, σπξυοεχςική 
γεοξσμδιακή έλνη) 

4. virtutis eius admirandae causā/gratiā (causā ή gratiā + γεμική γεοξσμδιακξύ, 
σπξυοεχςική γεοξσμδιακή έλνη) 

 

III. cum […] pondus [..] attulissent, ut eo uteretur [36] 

1. qui eo uteretur (αματξοικξςελική ποόςαρη) 

2. eo usum (ρξσπίμξ) 

3. ad eo utendum (ad + αιςιαςική γεοξσμδίξσ) 

4. eo utendi causā/gratiā (causā ή gratiā +γεμική γεοξσμδίξσ) 
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IV. Sulla […] senatum coegerat ut Marius […] hostis iudicaretur. [40] 

1. qui (senatus) Marium hostem iudicaret (αματξοικξςελική ποόςαρη) 

2. Marium hostem iudicatum (ρξσπίμξ) 

3. ad Marium hostem iudicandum (ad + αιςιαςική γεοξσμδιακξύ, σπξυοεχςική 
γεοξσμδιακή έλνη) 

4. Marii hostis iudicandi causā/gratiā (causā ή gratiā + γεμική γεοξσμδιακξύ, 
σπξυοεχςική γεοξσμδιακή έλνη) 

 

ςημείωςη: αναγκαςσικά ςσιρ πεπιπσώςειρ 1 και 2 χπηςιμοποιούμε ενεπγησική ςύνσαξη. 

 

V. Porcia […] cultellum […] unguium resecandorum causā poposcit. [49] 

1. ut ungues resecaret (ςελική ποόςαρη) 

2. quae ungues resecaret (αματξοικξςελική ποόςαρη) 

3. ungues resectum (ρξσπίμξ) 

4. ad ungues resecandos (ad + αιςιαςική γεοξσμδιακξύ, σπξυοεχςική γεοξσμδιακή 
έλνη) 

 

VI. […] Brutus ad eam obiurgandam venit. [49] 

1. ut eam obiurgaret (ςελική ποόςαρη) 

2. qui eam obiurgaret (αματξοικξςελική ποόςαρη) 

3. eam obiurgatum (ρξσπίμξ) 

4. obiurgandae eius causā/gratiā (causā ή gratiā + γεμική γεοξσμδιακξύ, 
σπξυοεχςική γεοξσμδιακή έλνη) 

 

 

 

 

Ημεπομηνία σποποποίηςηρ: 05/05/2014 


