
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ  

 

Μετάυραση 

Α1 

Νόμιζε όηι έπσονηαν ππορ ηο μέπορ ηος έναρ άνθπωπορ με πελώπιο μέγεθορ και βπώμικο 

ππόζωπο , όμοιορ με είδωλο νεκπού. Μόλιρ ηον είδε ο  Κάζζιορ θόβορ ηον καηέλαβε και 

θέληζε να μάθει ηο όνομά ηος. Εκείνορ απάνηηζε όηι ήηαν ο Πλούηωναρ. 

ηον Λαηινικό πόλεμο, ο Σίηορ Μάνλιορ, ύπαηορ, πος καηαγόηαν από απιζηοκπαηική 

γενιά, είσε ηην απσηγία ηος ζηπαηού ηων Ρωμαίων. Αςηόρ, όηαν κάποηε έθεςγε από ηο 

ζηπαηόπεδο, διέηαξε να απέσοςν όλοι από ηη μάση. Αλλά λίγο απγόηεπα ο γιορ ηος 

πέπαζε έθιππορ μπποζηά από ηο ζηπαηόπεδο ηων εσθπών και πποκλήθηκε ζε μάση από 

ηον απσηγό ηων εσθπών με αςηά ηα λόγια: 

Δε ζος πέπαζε η οπγή ηη ζηιγμή πος παηούζερ ηα ζύνοπα ηηρ παηπίδαρ ζος ; Παπόλο 

πος είσερ θηάζει με ηόζο εσθπική και απειληηική διάθεζη, γιαηί , ζαν είδερ ηη Ρώμη , δεν 

πέπαζε  αςηή η ιδέα από ηο μςαλό ζος : << Μέζα ζ’ εκείνα εκεί ηα ηείση βπίζκονηαι ηο 

ζπίηι μος κι οι θεοί μος, η μάνα, η γςναίκα και ηα παιδιά μος >> ; Αν λοιπόν εγώ δε ζε 

γένναγα , η Ρώμη δε θα βπίζκονηαν πολιοπκημένη ˙ αν δεν είσα γιο , θα πέθαινα λεύηεπη 

ζε λεύηεπη παηπίδα. Εγώ ηίποηα πια δε μποπώ να πάθω κι ούηε θα είμαι ηόζο 

δςζηςσιζμένη για πολύ ακόμα ˙ αςηούρ εδώ όμωρ , αν ζςνεσίζειρ , ηοςρ πεπιμένει ή 

ππόωπορ θάναηορ ή μακπόσπονη ζκλαβιά. 

Β1. 

ingenter 

facies 

simillimo 

quae 

exercitus 

proeliis 

minaciora 

illud 

penatium 

nulli rei 

diutius 

miser 



hac 

morte 

servitutis 

Β2. α. 

existimem 

veniendo 

aspice 

concipient 

praeesse 

abisset 

abstenturam 

habebuntur 

passuram esse 

possitis 

Β2. β. 

ingrediamur  

ingrederemur 

ingressuri simus 

ingressi simus 

ingressi essemus 

Γ1 α.  

magnitudinis: ονοματικόσ ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ , γενικι τθσ ιδιότθτασ ςτο hominem 

( μόνιμθ ιδιότθτα) 

consul: ομοιόπτωτοσ προςδιοριςμόσ,  παράκεςθ ςτο T. Manlius 

aliquando: επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του χρόνου ςτο ριμα abiret 

animo: αφαιρετικι οργανικι του τρόπου ςτο ριμα perveneras 

miserrima: κατθγοροφμενο ςτο ego μζςω του ςυνδετικοφ futura sum 

 



Γ1 β.  

se: Υποκείμενο ςτο ειδικό απαρζμφατο esse. Ζχουμε ταυτοπροςωπία ςε ειδικό 

απαρζμφατο που εξαρτάται  από ριμα ενεργθτικισ φωνισ.  Πρζπει να ξαναδθλώςουμε το 

υποκείμενο του απαρεμφάτου με τθν προςωπικι αντωνυμία ςε πτώςθ αιτιατικι. 

Λατινιςμόσ ειδικοφ απαρεμφάτου. Άμεςθ αυτοπάκεια 

ego: Υποκείμενο ςτο απαρζμφατο pati . Ζχουμε ταυτοπροςωπία ςε τελικό απαρζμφατο. Το 

υποκείμενο είναι το ίδιο με το υποκείμενο του ριματοσ 

 

Γ1 γ. 

Dux hostium lacessivit proelio his verbis filium 

 

Γ1 δ.  

natus: qui natus erat 

ingredienti: dum ingrederis / re 

 

Γ2 α. 

Υπόκεςθ: si pergis 

Απόδοςθ: aut…manet 

Υπόκεςθ: si + οριςτικι ενεςτώτα (pergis) 

Απόδοςθ: οριςτικι ενεςτώτα (manet) 

Πρόκειται για υποκετικό λόγο α΄ είδουσ που δθλώνει υπόκεςθ ανοιχτι ςτο παρόν. 

 

Υπόκεςθ αντίκετθ ςτθν πραγματικότθτα ςτο παρελκόν 

Υπόκεςθ: si perrexisses (υποτακτικι υπερςυντελίκου) 

Απόδοςθ: ….mansisset (υποτακτικι υπερςυντελίκου)  

  

Υπόκεςθ πικανι-δυνατι 

Υπόκεςθ: si…pergas ( Υποτακτικι ενεςτώτα) 

Απόδοςθ: ….maneat ( Υποτακτικι ενεςτώτα) 



 

Γ2 β.  

Ego non habens filium libera in libera patria mortua essem 

Τίκεται ςε πτώςθ ονομαςτικι γιατί είναι ςυνθμμζνθ ςτο υποκείμενο του ριματοσ ( essem) 

ego 

 

Γ2 γ. 

Quem simul aspexit Cassius :Δευτερεφουςα επιρρθματικι χρονικι πρόταςθ . Ειςάγεται με 

τα χρονικό ςφνδεςμο simul. Εκφζρεται με οριςτικι και δθλώνει το χρονικό γεγονόσ,  χρόνου  

παρακειμζνου και δθλώνει το προτερόχρονο ςτο παρελκόν ςε ςχζςθ με τισ κφριεσ 

προτάςεισ. 

 

cum aliquando castris abiret: Δευτερεφουςα επιρρθματικι χρονικι πρόταςθ. Ειςάγεται με 

τον ιςτορικό διθγθματικό cum. Εκφζρεται με υποτακτικι. Ο cum υπιγραμμίηει τθ βακφτερθ 

ςχζςθ ανάμεςα ςτθ δευτερεφουςα και ςτθν κφρια, δθμιουργεί μια ςχζςθ αιτίου και 

αιτιατοφ ανάμεςά τουσ. Είναι φανερόσ ο ρόλοσ του υποκειμενικοφ ςτοιχείου που υπάρχει 

ςτθν υποτακτικι. Ειδικότερα, με χρόνο παρατατικό abiret γιατί εξαρτάται από ιςτορικό 

χρόνο ( edixit) και δθλώνει το ςφγχρονο ςτο παρελκόν. 


