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ΚΕΙΜΕΝΟ XXV – ΠΩΣ ΕΝΑ ΣΥΚΟ ΣΤΑΘΗΚΕ ΑΦΟΡΜΗ ΝΑ 

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Ο Κάτωνας, ο τιμητής,  αγωνίστηκε με έντονο πάθος  για να αναλάβουν οι 

συμπατριώτες του και τρίτο πόλεμο εναντίον της Καρχηδόνας, που έληξε με 

την καταστροφή της πόλης το 146 π.Χ.  Η Ρώμη και η Καρχηδόνα είχαν 

εμπλακεί σε τρεις μεγάλους πολέμους μέσα σε 120 χρόνια. Ενδεικτικά ο 

Γερμανός ποιητής Μπέρτολντ Μπρεχτ  είχε γράψει: « Η  μεγάλη 

Καρχηδόνα ξεκίνησε  τρείς πολέμους. Μετά τον πρώτο ήταν ακόμα ισχυρή. 

Μετά τον δεύτερο ήταν ακόμα κατοικήσιμη. Μετά τον τρίτο ήταν αδύνατο να 

την εντοπίσεις.»  Τέτοιο ήταν το πάθος του Κάτωνα, που όλοι οι πολιτικοί 

του λόγοι, ανεξάρτητα από το θέμα τους, είχαν πάντα την ίδια κατακλείδα: 

ceterum censeo Carthaginem esse delendam (κάνω την πρόταση να καταστραφεί η 

Καρχηδόνα). Χαρακτηριστικό είναι και το παρακάτω περιστατικό που 

διέσωσε ο Πλίνιος ο πρεσβύτερος . 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine 

ostendensque patribus “Interrogo vos” inquit “quando hanc ficum decerptam 

esse putetis ex arbore”. Cum omnes recentem esse dixissent, “Atqui ante 

tertium diem” inquit “scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris 

habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis 

nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem 

credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. 

Mementote rem publicam in extremo discrimine quodam fuisse!” Statimque 

sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthago deleta est. 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Κάποια μέρα ο Κάτωνας έφερε στο βουλευτήριο ένα πρώιμο σύκο από την 

Καρχηδόνα και, ενώ το έδειχνε στους Συγκλητικούς, είπε: «Σας ρωτώ, πότε 

νομίζετε ότι κόπηκε αυτό το σύκο από το δέντρο;» Όταν όλοι απάντησαν 

ότι ήταν φρέσκο, είπε: «Κι όμως να ξέρετε ότι κόπηκε στην Καρχηδόνα 

πριν από τρεις μέρες. Τόσο κοντά στα τείχη έχουμε τον εχθρό! Να 

προσέχετε λοιπόν τον κίνδυνο, να προστατεύετε την πατρίδα. Να μην 

έχετε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της πόλης. Να αποβάλετε την 

αυτοπεποίθηση, η οποία υπάρχει σε σας υπερβολική. Να μην πιστέψετε 

ότι κανείς θα φροντίσει για την πατρίδα, εάν εσείς οι ίδιοι δεν φροντίσετε 

για την πατρίδα. Να θυμάστε πως κάποτε η πολιτεία βρέθηκε στον έσχατο 

κίνδυνο!» Και αμέσως άρχισε ο τρίτος Καρχηδονιακός πόλεμος, κατά τη 

διάρκεια του οποίου καταστράφηκε η Καρχηδόνα. 

 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 

Ρήματα: 

 Α' συζυγία 

interrogo, avi, atum,are= ρωτώ 

puto, avi, atum,are= νομίζω 

tutor, atus sum, ari (αποθετικό)= προστατεύω. 

 

 Β' συζυγία 

habeo, habui, habitum, habere=έχω 

caveo, cavi, cautum, cavere= προσέχω, φυλάγομαι 

deleo, delevi, deletum, delere= καταστρέφω. 

 

 Γ' συζυγία 

affero, attuli, allatum, afferre= φέρνω 

ostendo, ostendi, ostentum (ostensum), ostendere + αιτιατική + δοτική = 

δείχνω 

decerpo, decerpsi, decerptum, decerpere= κόβω 

dico, dixi, dictum, dicere= λέω 
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confido, confisus sum, confidere (ημιαποθετικό) + αφαιρετική του μέσου = 

έχω εμπιστοσύνη 

depono*, posui, positum, ponere= αποβάλλω 

credo, credidi, creditum, credere + δοτική + απαρ.= πιστεύω 

consulo, consului, consultum, consulere= φροντίζω 

sumo, sumpsi, sumptum, sumere= παίρνω // sumo bellum= αρχίζω πόλεμο. 

 

 Δ' συζυγία 

scio, scivi, scitum, scire= γνωρίζω, μαθαίνω. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ στα ρήματα: 

nolo, nolui, ----------, nolle= αρνούμαι, δε θέλω 

memini, meminisse (ελλειπτικό ρήμα, Πρκ. με σημασία Ενεστώτα)= θυμάμαι. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Η Προστακτική Ενεστώτα του ρήματος scio είναι: scito (β΄εν.) scitote (β΄ 

πληθ.) 

2. Τo ρήμα consulueritis είναι Υποτακτική Παρακειμένου. 

3. Το ρήμα memini απαντά στους εξής τύπους: 

 memineram= Υπερσυντέλικος 

 meminero= Συντ. Μέλλοντας 

 memento= β’ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα 

 mementote= β’ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα 

 meminerim= Υποτακτική Παρακειμένου 

 meminissem= Υποτακτική Υπερσυντελίκου. 

 

 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

Α ΚΛΙΣΗ Β ΚΛΙΣΗ Γ ΚΛΙΣΗ Δ ΚΛΙΣΗ Ε ΚΛΙΣΗ 

ΑΡΣΕΝΙΚΑ 

 murus-i= τείχος                patres-um= Συγκλητικοί  dies-ei= μέρα 

  Cato-onis   

  hostis-is= εχθρός   
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Α ΚΛΙΣΗ Β ΚΛΙΣΗ Γ ΚΛΙΣΗ Δ ΚΛΙΣΗ Ε ΚΛΙΣΗ 

ΘΗΛΥΚΑ 

               curia-ae= Βουλευτήριο  Carthago-inis ficus-us=σύκο  

patria-ae=πατρίδα  arbor-oris= δέντρο   

fiducia-ae=  

εμπιστοσύνη,πίστη 

 opes-um= δυνάμεις   

  urbs-bis= πόλη   

ΟΥΔΕΤΕΡΑ 

                  periculum-i= κίνδυνος              discrimen-inis= κίνδυνος   

 bellum-i= πόλεμος    

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Το ουσιαστικό murus-i απαντά συνήθως στον πληθυντικό αριθμό, 

muri-orum. 

2. Το ουσιαστικό patres-um απαντά μόνο στον πληθυντικό αριθμό. 

3. Το ουσιαστικό opes-um απαντά μόνο στον πληθυντικό αριθμό. 

Ωστόσο, στον ενικό αριθμό απαντώνται οι τύποι: opis (γενική), opem 

(αιτιατική), ope (αφαιρετική). 

Το ουσιαστικό ficus-us είναι ετερόκλιτο. Στον ενικό αριθμό κλίνεται κατά 

τη β΄ κλίση (ficus-i), ενώ από τη δ΄ κλίση έχει μόνο τις πτώσεις σε –us και –

u. 

 

 
Επίθετα 

Β ΚΛΙΣΗ Γ ΚΛΙΣΗ 

tertius-a-um= τρίτος praecox-ocis (μονοκατάληκτο)= πρώιμος 

nimius-a-um= υπερβολικός recens-recentis (μονοκατάληκτο)= πρόσφατος, φρέσκος 

exterus-a-um= έσχατος  

 

ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΥΠΟ 

 

 recentem-recentiorem-recentissimam 

 prope-propius-proxime 

 nimia-magis nimia-maxime nimia 

 extero-exteriore-extremo και extimo. 
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quidam-quaedam-quoddam (αόριστη αντωνυμία) = κάποιος-κάποια-κάποιο 

curia-ae (θηλ. α) = το βουλευτήριο 

ficus-i (θηλ. β) = το σύκο -ficus-us (θηλ. δ)=το σύκο 

praecox-x-x (επίθ. γ) = πρώϊμος-η-ο [όχι παραθετικά] 

Carthago-inis (θηλ. γ) = η Καρχηδόνα 

pater-patris (αρσεν. γ) = ο πατέρας// patres-um (στο πληθυντικό) =οι 

Συγκλητικοί 

quando (ερωτηματικό επιρρ.) = πότε 

arbor-arboris (θηλ. γ) = το δέντρο 

omnis-is-e (επιθ. γ) = όλος-η-ο 

recens-ns-ns (επιθ. γ) = νέος, πρόσφατος-η-ο [recens-ns-ns, recentior-ior-ius, 

recentissimus-a-um] 

atqui = και όμως 

tertius-a-um (επιθ. γ) = τρίτος-η-ο  

tam (επιρρ. ποσού) = τόσο  

prope (επιρρ. τόπου) = κοντά [prope, propius, proxime] 

murus-i (αρσεν. β) [συνήθως στον πληθ. αριθμό] = το τείχος 

hostis-is (αρσεν. γ) = ο εχθρός 

itaque = επoμέvως 

patria-ae (θηλ. α) = η πατρίδα 

opes-um (θηλ. γ, μόνο στο πληθυντικό) = οι δυνάμεις 

urbs-urbis (θηλ. γ) = η πόλη 

fiducia-ae (θηλ. α) = η αυτοπεποίθηση 

nimius-a-um (επιθ. β) = υπερβολικός-ή-ό [nimius-a-um, magis nimius-a-um, 

maxime nimius-a-um] 

nemo (αόριστη αντωνυμία) = κανένας 

nisi (υποθετικός σύνδεσμος) = αν δεν 

res publica (περίφραση μόνο στον ενικό, res-ei> ε κλίσης,  

publicus-a-um>επιθ. β) = η πολιτεία 

discrimen-inis (ουδ. γ) = ο κίνδυνος 

quondam (αόριστο επιρρ. χρόνου) = κάποτε 

statim (επιρρ. χρόνου) = αμέσως 

punicus-a-um (επιθ. β) = καρχηδόνιος-α-ο 

bellum-i (ουδ. β) = ο πόλεμος 
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extremus-a-um (επιθ. β) = έσχατος-η-ο [exterus-a-um, exterior-ior-ius, 

extremus-a-um ή extimus-a-um]. 

 

 

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΟΠΟ 

 

 nolite confidere= ne confisi sitis 

 neminen credideritis= nolite credere aliquem. 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine: Κύρια 

πρόταση κρίσης. 

Attulit : ρήμα, Cato: υποκείμενο, ficum: αντικείμενο, praecocem: επιθετικός 

προσδιορισμός στο ficum, in curiam: εμπρόθετος προσδιορισμός κίνησης σε 

τόπο στο attulit, die: αφαιρετική του χρόνου στο attulit,  quodam:  

επιθετικός προσδιορισμός στο die, ex Carthagine: εμπρόθετος 

προσδιορισμός της τοπικήςπροέλευσης στο attulit. 

 

ostendensque patribus inquit: Κύρια πρόταση κρίσης - συνδέεται 

παρατακτικά-συμπλεκτικά με την προηγούμενη με το εγκλιτικό –que. 

inquit: ρήμα, (Cato): εννοούμενο υποκείμενο, ostendensque: χρονική 

μετοχή, συνημμένη  Cato. Δηλώνει το σύγχρονο λόγω του χρόνου της. ,  

patribus: έμμεσο αντικείμενο στο ostendens, (eam /ficum): εννοούμενο 

άμεσο αντικείμενο στο ostendens. 

 

Interrogo vos: Κύρια πρόταση κρίσης. 

Interrogo: ρήμα, (ego): εννοούμενο υποκείμενο στο interrogo, vos: άμεσο 

αντικείμενο. 

  

quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore: Δευτερεύουσα 

ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση (ως έμμεσο αντικείμενο στο 

ρήμα της κύριας πρότασης ). 
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putetis: ρήμα, (vos): εννοούμενο υποκείμενο,  decerptam esse: αντικείμενο 

και ειδικό απαρέμφατο, ficum: υποκείμενο στο decerptam esse 

(ετεροπροσωπία), hanc:  επιθετικός προσδιορισμός στο ficum,  ex arbore: 

εμπρόθετος προσδιορισμός της προέλευσης (ή χωρισμού) στο decerptam 

esse, quando: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο decerptam esse. 

 

Cum omnes recentem esse dixissent: Δευτερεύουσα χρονική πρόταση. 

dixissent: ρήμα, omnes: υποκ, esse: αντικείμενο και ειδικό απαρέμφατο, 

(ficum): υποκείμενο στο esse (ετεροπροσωπία), recentem: κατηγορούμενο 

στο ficum. 

 

inquit: Κύρια παρενθετική πρόταση. 

inquit: ρήμα, (Cato): εννοούμενο υποκείμενο στο inquit. 

 

Atqui ante tertium diem scitote decerptam esse Carthagine: Κύρια πρόταση 

επιθυμίας (εκφέρεται με προστακτική). 

scitote: ρήμα, (vos): εννοούμενο υποκείμενο,  decerptam esse: αντικείμενο 

και ειδικό απαρέμφατο, (ficum): εννοούμενο υποκείμενο στο decerptam 

esse (ετεροπροσωπία), ante diem: εμπρόθετος προσδιορισμός του χρόνου 

στο decerptam esse, tertium: επιθετικός προσδιορισμός στο diem, 

Carthagine: απρόθετη αφαιρετική που δηλώνει στάση σε τόπο στο 

decerptam esse. 

 

Tam prope a muris habemus hostem!: Κύρια επιφωνηματική πρόταση. 

habemus: ρήμα, (nos): εννοούμενο υποκείμενο, hostem: αντικείμενο στο 

habemus, prope: επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου στο habemus,        

a muris: εμπρόθετος προσδιορισμός του τόπου ( ή της αφετηρίας) στο 

prope, tam: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο prope. 

 

Itaque cavete periculum: Κύρια πρόταση επιθυμίας (εκφέρεται με 

προστακτική). 

cavete: ρήμα, (vos): εννοούμενο υποκείμενο ,periculum: αντικείμενο. 

 

tutamini patriam: Κύρια πρόταση επιθυμίας (εκφέρεται με προστακτική). 

tutamini: ρήμα, (vos): εννοούμενο υποκείμενο, patriam: αντικείμενο. 
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Opibus urbis nolite confidere: Κύρια πρόταση επιθυμίας (εκφέρεται με 

έκφραση απαγόρευσης : nolite confidere που ισοδυναμεί με προστακτική). 

nolite: ρήμα, (vos): εννοούμενο υποκείμενο, confidere: αντικείμενο στο 

nolite, τελικό απαρέμφατο με υποκείμενο το εννοούμενο vos 

(ταυτοπροσωπία), opibus: αφαιρετική οργανική του μέσου (ή αντικείμενο ) 

στο confidere, urbis: γενική κτητική στο opibus. 

 

Fiduciam deponite: Κύρια πρόταση επιθυμίας (εκφέρεται με προστακτική). 

deponite: ρήμα, (vos): εννοούμενο υποκείμενο, fiduciam: αντικείμενο στο 

deponite. 

 

quae nimia vobis est: Δευτερεύουσα αναφορική πρόταση προσδιοριστική 

στο fiduciam.  

est: ρήμα, quae: υποκείμενο στο est, nimia: κατηγορούμενο στο quae,     

vobis: δοτική προσωπική κτητική στο est. 

 

Neminem credideritis patriae consulturum esse: Κύρια πρόταση επιθυμίας 

(με έκφραση απαγόρευσης: neminem credideritis η οποία  ισοδυναμεί με 

προστακτική). 

credideritis: ρήμα, (vos): υποκείμενο, consulturum esse: αντικείμενο και 

ειδικό απαρέμφατο, Neminem: υποκείμενο στο consulturum esse 

(ετεροπροσωπία), patriae: δοτική προσωπική χαριστική από το  

consulturum esse. 

 

nisi vos ipsi patriae consulueritis: Δευτερεύουσα υποθετική πρόταση, που 

εισάγεται με τον υποθετικό αποφατικό σύνδεσμο nisi. Λόγω εξάρτησης 

από το credideritis σχηματίζεται εξαρτημένος υποθετικός λόγος της 

ανοιχτής υπόθεσης (1ο είδος) στο μέλλον. Συγκεκριμένα, στην υπόθεση 

έχουμε υποτακτική παρακειμένου (consulueritis) και στην απόδοση 

απαρέμφατο μέλλοντα (consulturum esse). 

ΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΛΟΓΟ 

Υπόθεση: nisi vos ipsi patriae consulueritis (οριστική συντελεσμένου 

μέλλοντα) 

Απόδοση: nemo patriae consulet (οριστική μέλλοντα). 



132 

 

Στυλιανή Παπουλίδου-Δημήτρης Νάτσης 

 

consulueritis: ρήμα,  vos: υποκείμενο,  patriae: δοτική προσωπική χαριστική 

στο consulueritis,  ipsi: επιθετικός προσδιορισμός στο vos. 

 

Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse!: Κύρια 

επιφωνηματική πρόταση. 

Mementote: ρήμα, (vos): ενν.υποκείμενο, fuisse: αντικείμενο στο 

mementote και ειδικό απαρ., rem publicam: υποκείμενο στο fuisse 

(ετεροπροσωπία), in discrimine: εμπρόθετος προσδιορισμός της 

κατάστασης  (σε θέση κατηγορουμένου ) από το fuisse, extremο: επιθετικός 

προσδιορισμός στο discrimine, quondam: επιρρηματικός προσδιορισμός 

του χρόνου στο fuisse. 

 

Statimque sumptum est Punicum bellum tertium: Κύρια πρόταση κρίσης. 

sumptum est: ρήμα,  bellum: υποκ., Punicum: επιθετικός προσδιορισμός 

στο bellum, tertium: επιθετικός προσδιορισμός στο Punicum bellum,  

Statimque: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο sumptum est. 

 

quo Carthago deleta est: Δευτερεύουσα αναφορική πρόταση  

προσδιοριστική στο bello.  

deleta est: ρήμα,  Carthago: υποκείμενο,  quo: αφαιρετική του χρόνου στο 

deleta est. 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

 Quando … putetis ex arbore: Δευτ. πλάγια ερωτηματική πρ. 

ως έμμεσο αντικείμενο του ρ. interrogo της κύριας πρ. Εισάγεται με το 

ερωτηματικό μόριο quando → μερικής αγνοίας και εκφέρεται με 

υποτακτική, όπως όλες οι πλάγιες ερωτηματικές, γιατί θεωρείται ότι η 

εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης. 

Συγκεκριμένα εκφέρεται με υποτακτική ενεστ. γιατί εξαρτάται από ρ. 

αρκτικού χρόνου (interrogo)  για να δηλώσει το σύγχρονο στο παρόν-

μέλλον (ακολουθία χρόνων). 
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 Cum omnes … dixissent: Δευτ. χρονική πρ. Εισάγεται με τον 

ιστορικό-διηγηματικό σύνδ. cum και εκφέρεται με υποτακτική επειδή 

υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια πρ. και 

δημιουργεί μια σχέση αιτίου-αιτιατού ανάμεσά τους. Εκφέρεται με 

υποτακτική υπερσυντ. επειδή εξαρτάται από ρ. ιστορικού χρόνου (inquit) 

και εκφράζει το προτερόχρονο στο παρελθόν. Η δευτερεύουσα πρ. 

λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στην κύρια πρ. 

 Quae nimia vobis est: Δευτ. αναφορική προσδιοριστική πρ. με 

όρο αναφοράς το fiduciam. Εισάγεται με την αναφορ. αντων. quae, 

εκφέρεται με οριστική για να δηλώσει το πραγματικό. 

 Nisi vos … consulueritis: Δευτερεύουσα υποθετική πρ. 

Εισάγεται με τον υποθετικό σύνδ. nisi, επειδή είναι αποφατική. Εκφέρεται 

με υποτακτική πρκ (consulueritis). Η απόδοση είναι το ειδικό απαρέμφατο 

μέλλοντα consulturum esse, που εξαρτάται από το ρήμα credideritis. 

Πρόκειται για εξαρτημένο υποθετικό λόγο. Υπόθεση: nisi consulueritis, 

Απόδοση: neminem consulturum esse. Εξαρτημένος υποθετικός λόγος του 

α’ είδους (ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον). Στον ευθύ λόγο, με τη μετατροπή 

του υποθετικού λόγου σε ανεξάρτητο, η υπόθεση εκφέρεται με οριστική 

συντ. μέλλ. (consulueritis) και η απόδοση με οριστική μέλλ. (nemo 

consulet): nemo patriae consulet nisi vos ipsi patriae consulueritis. Η δευτ. πρ. 

λειτουργεί ως επιρρ. προσδ. της προϋπόθεσης στην κύρια πρ. 

 Quo Carthago deleta est: Δευτ. αναφορική προσδιοριστική πρ. 

με όρο αναφοράς το bellum. Εισάγεται με την αναφορ. αντων. quo αντί του 

εμπρόθετου in quo, εκφέρεται με οριστική για να δηλώσει το πραγματικό. 

 

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ 

 

1. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ostendens :  dum ostendit. 

   

2. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΡΑΣΕΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ 

nolite confidere: έκφραση απαγόρευσης. Η απαγόρευση μπορεί να 

δηλωθεί και ως εξής: ne confisi sitis. 
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Neminem credideritis: έκφραση απαγόρευσης. Η απαγόρευση μπορεί να 

δηλωθεί και ως εξής: nolite aliquem credere. 

 

3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 

statimque sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthago deleta est : 

statimque sumpserunt Punicum bellum tertium, quo Carthaginem deleverunt. 

“Interrogo vos” inquit “quando hanc ficum decerptam esse putetis ex 

arbore”: interrogo vos quando illam decerpisse hanc ficum putetis ex arbore. 

 

4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem :  quodam die ficus 

praecox allata est a Catone.  

 

5. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 

Ante tertium diem: tertio ante die. 

 

6. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ( ΟΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ) ΑΠΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΛΟΓΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ IS LEGIT 

 

IS LEGIT Tam prope a muris nos habere hostem! Itaque ut caverent 

periculum, ut tutarentur patriam. Opibus urbis ne confiderent.  Ut Fiduciam, 

quae nimia illis esset, deponerent. Ne quem  crederent patriae consulturum 

esse, nisi illi ipsi patriae consuluissent. Ut meminissent rem publicam in 

extremo discrimine quodam fuisse! Statimque sumptum est Punicum bellum 

tertium, quo Carthago deleta esset. 

 

7. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΕ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΛΟΓΟ 

“Interrogo vos” inquit “quando hanc ficum decerptam esse putetis ex 

arbore”: quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore? 

 Cum omnes recentem esse dixissent : ficus recens est. 

 Neminem credideritis patriae consulturum esse: nemo patriae consulet. 

 Mementote rem publicam in extremo discrimine quodam fuisse! : in 

extremo discrimine res publica quondam fuit. 
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ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 in curiam: κίνηση σε τόπο 

 ex Carthagine: προέλευση 

 ex arbore: προέλευση 

 ante diem: χρόνος 

 a muris: τόπος (αφετηρία) 

 in discrimine: κατάσταση. 

 

 

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΗΤΑ 

 

 Vis maior= ανωτέρα δύναμη 

 Divide et impera= διαίρει και βασίλευε. 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 

Arbor: άλμπουρο 

Decerpo ( de + carpo): καρπός, καρποφόρος 

Ex: εξ,εκ 

Exrtremus: εξτρεμιστικός 

Ficus: σύκο 

Memini: μιμνήσκω, μνήμη 

Murus: μουράγιο 

Ostendo ( ob + tendo): τείνω, τάση 

Pater: πατέρας 

Punicus: Φοίνικας. 

 


