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Προτεινόμενα Θέματα 

Λατινικά Θεωρητικών Σπουδών 

11-3-2017 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M. Antonii fuerat, Athenas confugit. 

Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existi-

mavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem effigiei mortui. 

Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audire cupivit. Respondit ille  

se esse Orcum. 

Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit 

Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte 

mentiebatur: « Quod ?» inquit «Ego non cognosco vocem tuam?» Visne scire quid Nasica 

responderit? «Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non 

esse; tu mihi ipsi non credis?» 

Tum Caecilia puellae dixit: « ego libenter tibi mea sede cedo». Hoc dictum paulo post res 

ipsa confirmavit. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit; postea 

is puellam in matrimonium duxit. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφραστούν τα παραπάνω αποσπάσματα. 

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

Exercitu: δοτική ενικού 

Somno: ονομαστική πληθυντικού 

Ei: δοτική πληθυντικού 

Species: αφαιρετική ενικού 

Quem: γενική πληθυντικού, θηλυκό γένος 

Nomen: ονομαστική πληθυντικού 

Ennius: κλητική ενικού 

Tuam: ίδιος τύπος για πολλούς κτήτορες  

Domi: αιτιατική πληθυντικού 

Mihi: γενική πληθυντικού 

Tibi: αφαιρετική πληθυντικού 

Puellae: γενική πληθυντικού 

Sede: γενική πληθυντικού 

Dictum: αιτιατική πληθυντικού 

Matrimonium: γενική ενικού  Ορ
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3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται(για τους περιφραστικούς τύπους λάβετε 

υπόψη το υποκείμενο):  

Fuerat: β΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα 

Confugit: β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα 

Dederat: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα 

Existimavit: δοτική γερουνδίου 

Cupivit: β΄ενικό οριστικής παθητικού ενεστώτα 

Quaereret: γ΄ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου ΠΦ 

Indignatus: α’ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα 

Mentiebatur: απαρέμφατο παρακειμένου 

Cognosco: αφαιρετική σουπίνο 

Vis: α΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα 

Scire: β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα 

Responderit: απαρέμφατο μέλλοντα ΠΦ 

Credidi: μετοχή ενεστώτα 

Cedo: β΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου 

Mortua est: απαρέμφατο μέλλοντα 

4. Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων στον τύπο που βρίσκονται στα κείμενα. 

ingentis, similem, post, libenter, multum 

5. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους μαυρισμένους τύπους των κειμένων. 

6. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω δευετρεύουσες προτάσεις. 

Cum repente apparuit ei species horrenda 

Quod Nasica tam aperte mentiebatur 

7. Να αναλυθεί ο επιθετικός προσδιορισμός σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση: 

species horrenda. 

8. Να τραπεί η δευτερεύουσα χρονική πρόταση στην αντίστοιχη μετοχή (σύμπτυξη): 

quam Metellus, dum vixit, multum amavit. 

9. Visne scire?: να εισάγετε την  ευθεία ερώτηση με όλους τους πιθανούς τρόπους 

αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

10. Να εξαρτήσετε την παρακάτω πρόταση από τη φράση Tum Caecilia puellae dixit 

(απαρεμφατική σύνταξη): «ego libenter tibi mea sede cedo». 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Μετά τη ναυμαχία στο Άκτιο ο Κάσσιος από την Πάρμα, που είχε υπηρετήσει στον 

στρατό του Μάρκου Αντωνίου, κατέφυγε στην Αθήνα. Εκεί, πριν καλά-καλά παρα-

δώσει την ταραγμένη του ψυχή στον ύπνο, του εμφανίστηκε ξαφνικά μια φρικτή 

μορφή. Νόμισε πως ερχόταν προς αυτόν ένας άνθρωπος με πελώριο ανάστημα και 

βρώμικη όψη, όμοιος με είδωλο νεκρού. Μόλις τον είδε ο Κάσσιος, τον έπιασε φό-

βος και θέλησε να πληροφορηθεί το όνομά του. Εκείνος απάντησε πως ήταν ο 

Πλούτωνας. 

Μερικές μέρες αργότερα όταν ο Έννιος ήλθε στο Νασικά και τον ζητούσε από την 

πόρτα, ο Νασικάς φώναξε πως δεν ήταν στο σπίτι, παρόλο που ήταν (στο σπίτι). Τό-

τε ο Έννιος αγανακτισμένος που ο Νασικάς έλεγε ψέματα τόσο φανερά, είπε: «Τι 

λοιπόν; Εγώ δεν αναγνωρίζω τη φωνή σου;» Θέλεις να μάθεις τι απάντησε ο Νασι-

κάς; «Είσαι αναιδής άνθρωπος. Εγώ όταν σε ζητούσα, πίστεψα την υπηρέτριά σου 

ότι εσύ δεν ήσουν στο σπίτι. Εσύ δεν πιστεύεις εμένα τον ίδιο;» Ορ
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Τότε η Καικιλία είπε στην κοπέλα: «Ευχαρίστως σου παραχωρώ τη θέση μου». Λίγο 

αργότερα τα ίδια τα πράγματα επαλήθευσαν αυτά τα λόγια. Πέθανε δηλαδή η Και-

κιλία, την οποία, όσο ζούσε, ο Μέτελλος την αγάπησε πολύ. Έπειτα αυτός παντρεύ-

τηκε την κοπέλα. 

2. exercitui, somni, eis/iis/is, specie, quarum, nomina, Enni, vestram, domos, nos-

tri/nostrum, a vobis, puellarum, sedum, dicta, matrimonii(-i) 

3.  estote, confuge, dent, existimando, cuperis-ere, quaesitus esset, indignaturi simus, 

mentitum esse, cognitu, velim, scitote, responsum iri, credens(-entis), cessistis, mo-

rituram esse 

4.  ingentis/ ingentioris/ ingentissimae, similem/ similiorem/ simillimum, post/ posteri-

us/ postremum-postremo, libenter/ libentius/ libentissime, multum-multo/ plus/ 

plurimum 

5.  Athenas: απρόθετη αιτιατική κατεύθυνσης σε τόπο, ως επιρρηματικός προσδιορι-

σμός στο ρήμα confugit 

Hominem: υποκ. ειδικού απαρεμφάτου venire (ετερoπροσωπία) 

Magnitudinis: γενική της ιδιότητας στο hominem ως ετερόπτωτος προσδιορισμός  

Se: υποκ. ειδικού απαρεμφάτου, ταυτοπροσωπία και λατινισμός (άμεση αυτοπά-

θεια) 

Diebus: αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς στο επίρρημα post 

Scire: αντικέιμενο του vis και τελικό απαρέμφατο (ταυτοπροσωπία) 

Homo: κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο tu μέσω του es 

Sede: αντικείμενο ρήματος cedo ή αφαιρετική της απομάκρυνσης  

Quam: αντικείμενο του ρήματος amavit 

In matrimonium: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός εισόδου σε κατάσταση 

ή σκοπού στο ρήμα duxit 

6.  Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση (καταφατική). Εισάγεται με τον χρο-

νικό αντίστροφο σύνδεσμο cum. Εκφέρεται με έγκλιση οριστική γιατί εκφράζει κα-

θαρά χρονική σχέση. Εκφέρεται με χρόνο παρακείμενο και εκφράζει το υστερόχρο-

νο στο παρελθόν και συγκεκριμένα αιφνίδιο γεγονός (ο cum συνοδεύεται από το 

επίρρημα repente και στην κύρια πρόταση υπάρχει το χρονικό επίρρημα vix με ορι-

στική υπερσυντελίκου). Συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός 

του χρόνου στο concepit. 

Δευτερεύουσα ουσιαστική αιτιολογική πρόταση (καταφατική). Εισάγεται με τον αι-

τιολογικό σύνδεσμο quod. Εκφέρεται με έγκλιση οριστική, γιατί εκφράζει αντικει-

μενική αιτιολογία. Ειδικότερα με χρόνο παρατατικό (mentiebatur), γιατί αναφέρε-

ται στο παρελθόν (σύγχρονο). Συντακτικά λειτουργεί ως αντικείμενο στη μετοχή 

indignatus (γιατί το indignor είναι ρήμα ψυχικού πάθους) 

7.  species, quae horrenda erat 

8.  quam Metellus viventem multum amavit 

9.  Visne scire? (με το εγκλιτικό μόριο –ne όταν δεν γνωρίζουμε την απάντηση) 

Num vis scire? (με το ερωτηματικό μόριο num όταν περιμένουμε αρνητική απάντη-

ση) 

Nonne vis scire? ( με το ερωτηματικό μόριο nonne όταν περιμένουμε καραφατική 

απάντηση) 

Vis scire? (χωρίς κανένα μόριο για έμφαση) Ορ
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10. Tum Caecilia puellae dixit se libenter illi sua sede cedere 
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