
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης 
 
Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: 

Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum 
ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, prae-
sidium domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt, abiec-
tis armis ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile 
auditu) virtutem eius admiratum se venisse. 

Etsi super vestem earum deprehendit canos, tamen Augustus dissimulavit eos 
vidisse et aliis sermonibus tempus extraxit, donec induxit mentionem aetatis. Tum 
interrogavit filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva. Cum illa re-
spondisset “ego, pater, cana esse malo”, mandacium illi obiecit: “Non dubito quin 
calva esse nolis. Quid ergo non times ne istae te calvam faciant?”    
Β. Παρατηρήσεις 
1. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέ-
ξεις: 

Complures duces: γενική πληθυντικού 
Armis: ονομαστική πληθυντικού 
Voce: δοτική πληθυντικού 
Incredibile: αφαιρετική ενικού 
aliis sermonibus: γενική ενικού 
tempus: ονομαστική πληθυντικού 
annos: γενική πληθυντικού 
pater: αφαιρετική ενικού 
β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται; 
Clara: τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς. Επίσης να σχηματίσετε το επίρ-

ρημα και τα παραθετικά του. 
2. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρη-
ματικούς τύπους: 

Venerunt: απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής 
Animadverterunt: αιτιατική σουπίνου 
Extraxit: αφαιρετική σουπίνου 
Induxit: γ΄πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής μέλλοντα, παθητικής φωνής 
Mallet: τον ίδιο τύπο του ενεστώτα 
obiecit: β΄ενικό οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής 
nolis: β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα 
times: β΄ενικό υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή. 

Β.  admiratum: Να κλίνετε το γερούνδιο του ρήματος και την προστακτική μέλ-
λοντα. 
3. α. Να συμπληρώσετε τα κενά, ώστε να φαίνεται ο συντακτικός ρόλος της κά-
θε λέξης: 

Praedonum: είναι ……………….. στο ……………….. 
Venisse: είναι ……………….. στο ……………….. 
super vestem:είναι ……………….. στο ……………….. 
aliis: είναι ……………….. στο ……………….. 
sermonibus: είναι ……………….. στο ……………….. 
β. «Etsi... canos», «utrum … calvα»: Να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες 

προτάσεις και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς τους. 
4.  α. «Tum Scipio praesidium domesticorum in tecto conlocavit.» Να μετατρέ-
ψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και να δηλώσετε το ποιητικό αίτιο. Ο
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β. abiectis armis: Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση 
εισαγόμενη με τον ιστορικό ή διηγηματικό cum. 

γ. “ego, pater, cana esse malo”: Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο 
χρησιμοποιώντας την πρόταση ‘Iulia respondit…» ως πρόταση εξάρτησης. 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Μετάφραση 

Ενώ ο Αφρικανός βρισκόταν στο Λίτερνο, έτυχε να έρθουν πολλοί αρχηγοί 
ληστών για να τον χαιρετήσουν επίσημα. Τότε ο Σκιπίωνας επειδή νόμισε ότι ήλθαν 
για να συλλάβουν τον ίδιο, εγκατέστησε φρουρά από δούλους στο σπίτι του. Μόλις οι 
ληστές είδαν αυτό, πλησίασαν την πόρτα, αφού άφησαν κάτω τα όπλα τους, και με 
δυνατή φωνή ανήγγειλαν στο Σκιπίωνα (απίστευτο να το ακούει κανείς) πως είχαν 
έλθει για να θαυμάσουν την παλικαριά του. 

Αν και ανακάλυψε άσπρες τρίχες πάνω στα φορέματά τους, όμως ο Αύγου-
στος προσποιήθηκε ότι δεν τις είδε και με άλλες κουβέντες παρέτεινε το χρόνο, ώ-
σπου έφερε τη συζήτηση στην ηλικία της. Τότε ρώτησε την κόρη, αν μετά από λίγα 
χρόνια θα προτιμούσε να είναι ασπρομάλλα ή φαλακρή. ‘Όταν εκείνη απάντησε: «Ε-
γώ,πατέρα, προτιμώ να είμαι ασπρομάλλα», της πρόβαλε το ψεύτικο επιχείρημα: 
«Δεν αμφιβάλλω ότι δε θέλεις να είσαι φαλακρή. Γιατί λοιπόν δε φοβάσαι μήπως αυ-
τές εδώ σε κάνουν φαλακρή? 
1. α. complurium ducum, arma, vocibus, incredibili,alius sermonis, tempora, 
annorum, patre. 

β. Clara-clariore-clarissima 
Clare (επίρρημα)-clarius-clarissime 

2. α. ventum iri, amimadversum, extractu, inducuntor, malit, obiceris, noli, tim-
ers. 

β.γερούνδιο:admirandi, admirando, admirandum, admirando (ως αποθετικό το 
δανείζεται από την ενεργητική φωνή) 

Προστακτική: admirator (β΄ ενικό), admirator (γ΄ ενικό), admirantor (γ΄ πλη-
θυντικό) 
3 α.  Praedonum: είναι…γενική αντικειμενική(ή γεν. κτητική) στο duces. 

Venisse:είναι ειδικό απαρέμφατο, ως αντικείμενο στο existimasset.   
super vestem:είναι εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου στο deprehendit. 
aliis:είναι επιθετικός προσδιορισμός στο sermonibus. 
sermonibus:είναι αφαιρετική οργανική τρόπου στο extraxit. 

β. «Etsi …….canos»: δευτερεύουσα, επιρρηματική, εναντιωματική πρόταση. 
Εισάγεται με τον σύνδεσμο etsi και εκφέρεται με οριστική, γιατί εκφράζει μια πραγ-
ματική κατάσταση παρά την οποία ισχύει το περιεχόμενο της κύριας πρότασης, χρό-
νου παρακειμένου γιατί αναφέρεται στο παρελθόν. Στην κύρια πρόταση υπάρχει το 
tamen. 

«utrum… calvα»: δευτερεύουσα, ουσιαστική, πλάγια ερωτηματική πρόταση, 
ολικής άγνοιας, διμελής, ως αντικείμενο στο interrogavit. Εισάγεται με το utrum… an 
και εκφέρεται με υποτακτική (γιατί η εξάρτηση δίνει υποκειμενικό χαρακτήρα στο 
περιεχόμενό της) χρόνου παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου 
(interrogavit) και εκφράζει το σύγχρονο στο παρελθόν. 
4. α. Tum a Scipione praesidium domesticorum in tecto conlocatum est. 

β. Cum praedones arma abiecissent 
γ. Iulia patri respondit se canam esse malle. Ο
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