
 
 

Επιμέλεια: Ζάχος Παντελής 

Προτεινόμενες απαντήσεις για 
το μάθημα των Λατινικών. 
ΔΘΑΜΕΟ ΦΡΟΝΣΘΣΗΡΘΟ·ΠΕΜΠΣΗ, 15 ΘΟΤΝΘΟΤ 2017 

A1. 

Νόκηζε όηη εξρόηαλ πξνο ην κέξνο ηνπ έλαο άλζξσπνο πειώξηνπ κεγέζνπο θαη 

κε βξόκηθε όςε, όκνηνο κε εηθόλα λεθξνύ. Απηόλ κόιηο θνίηαμε ν Κάζζηνο, 

ηνλ έπηαζε θόβνο θαη επηζύκεζε λα πιεξνθνξεζεί ην όλνκά ηνπ. Εθείλνο 

απάληεζε πσο ήηαλ ν Πινύησλαο. 

[...] 

ηνλ Λαηηληθό πόιεκν ν Σίηνο Μάλιηνο, ν ύπαηνο, πνπ θαηαγόηαλ από 

αξηζηνθξαηηθή γεληά, είρε ηελ αξρεγία ηνπ ζηξαηνύ ησλ Ρσκαίσλ. Όηαλ απηόο 

θάπνηε έθεπγε από ην ζηξαηόπεδν, δηέηαμε λα απέρνπλ όινη από ηε κάρε. 

Αιιά ιίγν αξγόηεξα ν γηνο ηνπ πέξαζε έθηππνο κπξνζηά από ην ζηξαηόπεδν 

ησλ ερζξώλ θαη πξνθιήζεθε ζε κάρε από ηνλ αξρεγό ησλ ερζξώλ κε απηά ηα 

ιόγηα: 

[...] 

Δελ ζνπ πέξαζε ε νξγή όηαλ εηζέβαιεο ζηα ζύλνξα ηεο παηξίδαο ζνπ; Παξόιν 

πνπ είρεο θηάζεη κε ερζξηθή θαη απεηιεηηθή δηάζεζε, γηαηί, όηαλ είδεο ηε Ρώκε, 

δελ ζνπ ήιζε ζην κπαιό: «κέζα ζε εθείλα ηα ηείρε βξίζθνληαη ην ζπίηη θαη νη 

ζενί κνπ, ε κεηέξα, ε ζύδπγνο θαη ηα παηδηά»; Αλ ινηπόλ εγώ δελ ζε είρα 

γελλήζεη, ε Ρώκε δελ ζα πνιηνξθνύληαλ· αλ δελ είρα γην, ζα ήκνπλ ειεύζεξε 

ζην ζάλαηό (κνπ) ζε ειεύζεξε παηξίδα. Εγώ ηίπνηα πηα δελ κπνξώ λα πάζσ 

θαη νύηε ζα είκαη πάξα πνιύ δπζηπρηζκέλε γηα πνιύ θαηξό· αληίζεηα όκσο 

απηνύο, αλ ζπλερίζεηο, ηνπο πεξηκέλεη ή πξόσξνο ζάλαηνο ή καθξόρξνλε 

ζθιαβηά. 
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B1. 

ingentis: δεν απανηά επίρρ. θεηικού βαθμού, ζύκθσλα κε ηα εγθπξόηεξα 

Λαηηλν-αγγιηθά ιεμηθά Lewis & Short θαη OLD, νύηε παξαζεηηθά 

επηξξήκαηνο. Παξ’ όι’ απηά κπνξεί θάιιηζηα λα γίλεη δεθηό ην επίξξεκα 

ζεηηθνύ ingenter, αθνινπζώληαο ην «πλεύκα» ηνπ θαλόλα ηεο Γξακκαηηθήο, 

θαη λα ζεσξεζεί ζσζηή απάληεζε. facie: facies similem: simillimo quem: 

quae exercitui: exercitus proelio: proeliis mināci: minaciora illa: illud 

penātes: penatium nihil: nulli rei diu: diutius miserrima: miser hos: hac 

mors: morte servitus: servitutis 

Β2α. 

existimāvit: existimem venīre: veniendo aspexit: aspice concēpit: concipient 

praefuit: prae-esse abīret: abi(v)isset > abisset abstinērent: abstenturam 

habērem: habebuntur pati: passuram esse possum: possitis 

Β2α. 

ingredia-mur ingredere-mur ingress-ur-i simus ΔΑΝΕΘΖΟΜΕΝΟ ΣΤΠΟ 

(ΑΠΟΘΕΣΘΚΟ) ingress-i simus ingress-i essemus 

Γ1α. 

magnitudinis : γενική ηης ιδιόηηηας ζην hominem consul : παράθεζη ζην T. 

Manlius aliquando : επιρρ. προζδ. ηοσ τρόνοσ ζην abiret animo : αθαιρεη. 

ηοσ ηρόποσ ζην perveneras miserrima : καηηγορούμενο ζην (ελλ. Τ) ego 

(κέζσ ηνπ ζπλδ. futura sum) 

Γ1β. 

«Respondit ille se esse Orcum» se: Τπνθείκελν ζην esse [ηαπηνπξνζσπία ηνπ 

εηδηθνύ απαξεκθάηνπ > ΛΑΣΘΝΘΜΟ]. Σν ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ 

δειώλεηαη ππνρξεσηηθά ζε πηώζε αηηηαηηθή κέζσ ηεο γ’ πξνζώπνπ πξνζ. 

αλησλπκίαο se. (ΕΜΜΕΗ ΑΤΣΟΠΑΘΕΘΑ)  
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«Ego nihil iam pati possum» Ego: Τπνθείκελν ζην pati [ηαπηνπξνζσπία ηνπ 

ηειηθνύ απαξεκθάηνπ]. Σν ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ ζε πηώζε 

νλνκαζηηθή, όπσο απηό ηνπ ξήκαηνο. 

Γ1γ. 

«filius […] a duce hostium his verbis proelio lacessītus est»: 

Dux hostium filium his verbis proelio lacessivit 

Γ1δ. 

Qui natus erat 

Dum ingred-e-ris / -re 

Γ2α. 

«at contra hos, si pergis, aut immatūra mors aut longa servitus manet» 

Υπόθεζη: si pergis (οριζηική ενεζηώηα) 

Απόδοζη: manet (οριζηική ενεζηώηα) 

Ο σποθεηικός λόγος ανήκει ζηο α΄ είδος και δηλώνει σπόθεζη ανοικηή ζηο 

παρόν. 

Si perrexisses mansisset (σπόθεζη ανηίθεηη προς ηην πραγμ. ζηο παρελθόν) 

Si pergas maneat (σπόθεζη δσναηή ή πιθανή ζηο παρόν – μέλλον) 

Γ2β. 

«nisi filium habērem, lībera in līberā patriā mortua essem» 

Non filium habens 

Η μεηοτή θα είναι ζσνημμένη ζηο ενν. Υ. (ego) ηοσ ρήμαηος essem ηης 

κύριας πρόηαζης, επομένως θα ηεθεί ζε Ονομαζηική. 
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Γ2γ. 

Quem simul aspexit Cassius: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε. 

Εηζάγεηαη κε ηνλ ρξνληθό ζύλδεζκν simul γηαηί εθθξάδεη ην πξνηεξόρξνλν. 

Εθθέξεηαη κε νξηζηηθή, γηαηί δειώλεη κόλν ην ρξόλν θαη ηίπνηα άιιν, 

ζπγθεθξηκέλα ρξόλνπ παξαθεηκέλνπ (aspexit), δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζην 

παξειζόλ. 

Cum aliquando castris abiret: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε. 

Εηζάγεηαη κε ηνλ ηζηνξηθό – δηεγεκαηηθό ζύλδεζκν cum, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηηο δηεγήζεηο ηνπ παξειζόληνο. Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή, γηαηί ν ηζηνξηθόο 

– δηεγεκαηηθόο ζύλδεζκνο cum ππνγξακκίδεη ηε βαζύηεξε ζρέζε ηεο 

δεπηεξεύνπζαο κε ηελ θύξηα θαη δεκηνπξγεί κηα ζρέζε αηηίνπ θαη αηηηαηνύ 

αλάκεζά ηνπο, ελώ είλαη θαλεξόο ν ξόινο ηνπ ππνθεηκεληθνύ ζηνηρείνπ ζηελ 

ππνηαθηηθή. πγθεθξηκέλα, ρξόλνπ παξαηαηηθνύ (abiret), γηαηί εμαξηάηαη από 

ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (edixit) θαη δειώλεη ην ζύγρξνλν ζην παξειζόλ. 

 


