
 

 

 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣA ΛΑΣΙΝΙΚΑ  14-6-2017 
 
Α1. ΜΕΣΑΦΡΑΗ 
 
Νόμιςε ότι ζρχονταν προσ το μζροσ του ζνασ άνκρωποσ με πελώριο μζγεκοσ και βρώμικο πρόςωπο, 

όμοιοσ με εικόνα νεκροφ. Μόλισ τον κοίταξε ο Κάςςιοσ, τον ζπιαςε φόβοσ και κζλθςε να πλθροφορθκεί 

το όνομά του. Εκείνοσ απάντθςε ότι ιταν ο Πλοφτωνασ.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
το Λατινικό πόλεμο ο φπατοσ Σίτοσ Μάνλιοσ, που καταγόταν από αριςτοκρατικι γενιά, είχε τθν 

αρχθγία του ςτρατοφ των Ρωμαίων. Όταν αυτόσ κάποτε ζφευγε από το ςτρατόπεδο, διζταξε να 

απζχουν όλοι από τθ μάχθ. Αλλά λίγο αργότερα ο γιοσ του πζραςε ζφιπποσ μπροςτά από το 

ςτρατόπεδο των εχκρών και προκλικθκε ςε μάχθ από τον αρχθγό των εχκρών μ’ αυτά τα λόγια: […] 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Δε ςου πζραςε θ οργι όταν ειςζβαλλεσ ςτα ςφνορα τθσ πατρίδασ; Παρόλο που είχεσ φτάςει με εχκρικι 

και απειλθτικι διάκεςθ, γιατί δεν ςου ιρκε ςτο μυαλό, όταν είδεσ τθ Ρώμθ: «μζςα ς’ εκείνα τα τείχθ 

βρίςκονται το ςπίτι (μου) και οι κεοί μου, θ μθτζρα, θ ςφηυγοσ και τα παιδιά (μου)»; Αν λοιπόν εγώ δε 

ςε γεννοφςα, θ Ρώμθ δεν κα πολιορκοφνταν αν δε είχα γιο κα πζκαινα ελεφκερθ ςε ελεφκερθ πατρίδα. 

Εγώ δεν μπορώ να πάκω τίποτα πια κι οφτε κα είμαι πολφ δυςτυχιςμζνθ για πολφ καιρό· αλλά 

αντίκετα, αν ςυνεχίςεισ, περιμζνει αυτοφσ ι πρόωροσ κάνατοσ ι μακρόχρονθ ςκλαβιά. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Β1. ingentis : ingenter 

facie  : facies 

similem  : simillimο 

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 

 

  

  

  

 



 

 

B2α.  existimāvit : existimem 
venīre  : veniendo 

aspexit  :  aspice 

concēpit : concipient 

praefuit : praeesse  

abīret  : abisset 

abstinērent : abstenturam 

habērem : habebuntur 

pati  : passuram esse 

possum : possitis 

 

  

B2β. Eνεςτώτασ  :      ingrediamur 

 Παρατατικόσ  :      ingrederemur 

Μζλλοντασ  :     ingressuri simus 

Παρακείμενοσ  :     ingressi simus 

Τπερςυντζλικοσ :     ingressi essemus 

υντ. Μζλλοντασ :          -----  

 

Γ1α.  magnitudinis : γενικι τθσ ιδιότθτασ ςτο hominem 

 consul  : παράκεςθ ςτο  T. Manlius 

 aliquando : επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του χρόνου ςτο abiret 

 animo  : αφαιρετικι του τρόπου ςτο perveneras 

 miserrima : κατθγοροφμενο του υποκειμζνου ego μζςω του futura sum 

 

Γ1β. «Respondit ille se esse Orcum»:  

Σο υποκείμενο του ειδικοφ απαρεμφάτου είναι το se. Όταν το ειδικό απαρζμφατο εξαρτάται από 

ριματα ενεργθτικά (respondit) ι αποκετικά ςε περίπτωςθ ταυτοπροςωπίασ (και όχι ταυτοτυπίασ) 

δζχεται υποκείμενο ςε πτώςθ αιτιατικι που είναι πάντοτε θ αιτιατικι τθσ προςωπικισ 

αντωνυμίασ (me-te-se) και δεν παραλείπεται και ςτθν περίπτωςθ αυτι ζχουμε: ταυτοπροςωπία-

λατινιςμό και αυτοπάκεια. 

 

«Ego nihil iam pati possum»:Σο υποκείμενο του τελικοφ απαρεμφάτου είναι το ego ςε πτώςθ    

  ονομαςτικι κι ζχουμε ταυτοπροςωπία. 

 

Γ1γ. Dux hostium his verbis filium proelio lacessivit. 

 

Γ1δ. natus: επικετικι μετοχι με υποκείμενο το T. Manlius 

         T. Manlius, qui natus erat ή est. 

 

         ingredienti: ςυνθμμζνθ χρονικι μετοχι ςτο tibi. 

         Dum tu ingredēris-re 

 



 

 

Γ2α.  «Si pergis»: υποκετικόσ λόγοσ του α’ είδουσ –ανοικτι υπόκεςθ ςτο παρόν (με απόδοςθ το manet)  

           ♦ Μετατροπι ςε Τπόκεςθ αντίκετθ προσ τθν πραγματικότθτα για το παρελκόν: 

 

si perrexisses  (Τπόκεςθ –Τποτ. Τπερςυντζλικου) 

mansisset  (Απόδοςθ –Τποτ. Τπερςυντζλικου) 

 

♦ Μετατροπι ςε Τπόκεςθ δυνατι ι πικανι για το παρόν και το μζλλον.  

  

si pergas  (Τπόκεςθ –Τποτ. Ενεςτώτα) 

maneat (Απόδοςθ –Τποτ. Ενεςτώτα) 

 

Γ2β. Μετατροπι δευτερεφουςασ ςε μετοχικι πρόταςθ: Ego non habens filium 

         H μετοχι τίκεται ςε ονομαςτικι γιατί είναι ςυνθμμζνθ ςτο εννοοφμενο υποκείμενο ego. 

 

Γ2γ. Quem simul aspexit Cassius 

         Είναι δευτερεφουςα επιρρθματικι χρονικι πρόταςθ ωσ επιρρθματικόσ του χρόνου ςτο ριμα τθσ   

         κφριασ (concepit – cupivit). Ειςάγεται με το χρονικό ςφνδεςμο simul κι ζχουμε πρόταξθ του όρου  

         quem, εκφζρεται με Οριςτικι γιατί εκφράηει μόνο το χρόνο και ςε ςχζςθ με τθν πρόταςθ που  

         προςδιορίηει δθλώνει το προτερόχρονο (ςτο παρελκόν). 

 

 

          «Cum aliquando custris abiret»: Είναι δευτερεφουςα επιρρθματικι χρονικι πρόταςθ ωσ  

          επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του χρόνου ςτο ριμα τθσ κφριασ (edixit). Ειςάγεται με τον  

          ιςτορικό ι διθγθματικό cum, ο οποίοσ υπογραμμίηει τθ βακφτερθ ςχζςθ τθσ δευτερεφουςασ με    

          τθν κφρια και δθμιουργεί μια ςχζςθ αιτίου και αιτιατοφ ανάμεςά τουσ. Εκφζρεται με Τποτακτικι,  

          είναι φανερόσ ο ρόλοσ του υποκειμενικοφ ςτοιχείου, χρόνου Παρατατικοφ γιατί εξαρτάται από  

          ριμα  ιςτορικοφ χρόνου (edixit) και εκφράηει το ςφγχρονο ςτο παρελκόν.   

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καμπούρης Ιωάννης 

Καμπίτςθ Β., Λυμπζρθ .  

 


