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Απαντήσεις Θεμάτων 

 

Θέμα Α.  

Μεταφράσεις 

Νόμισε ότι ήρθε σ’ αυτόν / προς το μέρος του άνθρωπος με πελώριο 
μέγεθος και με βρώμικο πρόσωπο, όμοιος με την εικόνα νεκρού. 
Μόλις τον είδε ο Κάσσιος, τον κατέλαβε φόβος και θέλησε να 
πληροφορηθεί το όνομα του. Εκείνος απάντησε ότι ήταν ο 
Πλούτωνας. 

 

Στον λατινικό πόλεμο, ο Τίτος Μάνλιος, ο ύπατος, που καταγόταν 
από αριστοκρατική γενιά, είχε την αρχηγία του στρατού των 
Ρωμαίων. Όταν αυτός κάποτε έφευγε απ το στρατόπεδο, διέταξε να 
απέχουν όλοι από τη μάχη. Αλλά λίγο αργότερα ο γιός του πέρασε  
έφιππος μπροστά από το στρατόπεδο των εχθρών και από τον 
αρχηγό των εχθρών προκλήθηκε σε μάχη με αυτά τα λόγια: […] 

 

Δεν σου πέρασε η οργή όταν πατούσες τα σύνορα της πατρίδας 
(σου); Παρ’ όλο που είχες φτάσει με εχθρική και απειλητική διάθεση, 
γιατί, όταν είδες τη Ρώμη, δεν σου ήρθε στο μυαλό: «μέσα σε εκείνα 
τα τείχη βρίσκονται το σπίτι και οι θεοί του σπιτιού μου, η μητέρα, η 
σύζυγος και τα παιδιά (μου)»; Λοιπόν, αν εγώ δεν (σε) είχα 
γεννήσει, η Ρώμη δεν θα πολιορκούνταν αν δεν είχα γιό, θα πέθαινα 
ελεύθερη σε ελεύθερη πατρίδα. Εγώ τίποτε πια δεν μπορώ να πάθω, 
ούτε τόσο δυστυχισμένη για πολύ καιρό αλλά αντίθετα αν 
συνεχίσεις, αυτούς τους περιμένει ή πρόωρος θάνατος ή μακρόχρονη 
σκλαβιά. 

 

Θέμα Β 

Β1.  

Ingenter 

Facies 



limsimil o  

Quae 

Exercitus 

Proeliis 

Minsciora 

Illud 

Penatium 

Nulli rei 

Tiutius 

Miser 

Morte 

hac  

Servitutis 

 

B2. α.  

Existimem 

Veniendo 

Aspice 

Concipient 

Praeesse 

1ab sset  

Abstenturam 

Habebuntur 

Passuram esse 

Possitis 

 



B2.β. 

Ενεστώτας: ingrediamur 

                 Ingrederemur 

                 Ingressuri simuw 

                 Ingress simus 

                 Ingress essemus 

 

Γ1. α.  

magnitudinis: ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική της ιδιότητας 
στο “hominem”. Δηλώνει μόνιμη ιδιότητα. 

Consul: ομοιόπτωτος προσδιορισμός, παράθεση στο “T. Manlius” 

Aliquando: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα  
1ab ret  (χρονικός εντοπισμός) 

Animo: απρόθετη αφαιρετική οργανική του τρόπου στο ρήμα 
“perveneras” (επιρρηματικός προσδιορισμός)  

Miserrima: κατηγορούμενο στο ρήμα το συνδετικό: “future sum” 

 

Γ1. β. 

«se»: Υποκείμενο του απαρεμφάτου «esse». Έχουμε ειδικό 
απαρέμφατο και το υποκείμενο του δηλώνεται ακόμη και σε 
περίπτωση ταυτοπροσωπίας σε αιτιατική. (Λατινισμός του ειδικού 
απαρεμφάτου) 

«ego»: Υποκείμενο του τελικού απαρεμφάτου «pati»: Έχουμε 
ταυτοπροσωπία ανάμεσα στο ρήμα και στο απαρέμφατο, γι αυτό το 
υποκείμενο του τελικού απαρεμφάτου δεν δηλώνεται ξανά, αλλά 
εννοείται σε ονομαστική. 

 

Γ1. γ. « Dux hostium filium… hiw verbis proelio lacessivit»  

 



 Γ1. δ. natus= qui natus erat: δευτερεύουσα αναφορική, επιθετική, 
προσδιοριστική πρόταση 

Ingredient= dum ingrederis/re: χρησιμοποιούμε οριστική 
Ενεστώτα, διότι δηλώνεται το σύγχρονο και συγκεκριμένα η 
συνεχιζόμενη πράξη στη διάρκεια της οποίας συμβαίνει μια άλλη. 

 

Γ2. α. si pergis: Υπόθεση 

          Manet: Απόδοση 

Είναι 1ο είδος υποθετικού λόγου, το πραγματικό ή ανοιχτή υπόθεση  

Μετατροπή σε υπόθεση αντίθετη με την πραγματικότητα για το 
παρελθόν: si perrexisses, aut immature mors aut longa servitus 
manuisset. (Υποτακτική Υπερσυντελίκου) 

Μετατροπή σε υπόθεση δυνατή-πιθανή για το παρρόν-μέλον: si 
pergas, aut immature mors aut longa servitus maneat. (Υποτακτική 
Ενεστώτα) 

 

Γ2. β. filium non hadens: η μετοχή τίθεται σε ονομαστική, γιατί είναι 
συνημμένη υποθετική μετοχή στο υποκείμενο του ρήματος essem, 
το ego  

 

Γ2. γ. «Quem simul aspexit Cassius»: Δευτερεύουσα επιρρηματική, 
χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο «simul» που 
δηλώνει το προτερόχρονο. Εκφέρεται μόνο με οριστική 
παρακειμένου γιατί μας ενδιαφέρει μόνο από χρονική άποψη και 
αναφέρεται στο παρελθόν. 

«Cum aliquando castris abiret»: Είναι δευτερεύουσα επιρρηματική, 
χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον ιστορικό – διηγηματικό, χρονικό 
σύνδεσμο cum, που χρησιμοποιείται για τις διηγήσεις του 
παρελθόντος. Υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της κύριας με τη 
δευτερεύουσα και δημιουργεί μια σχέση αιτίας και αιτιατού ανάμεσα 
τους. Εκφέρεται πάντα με υποτακτική. Συγκεκριμένα με Υποτακτική 
παρατατικού (edixit) γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο και 
σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρελθόν. 


