
www.orosimo.gr  Τηλ. 2810 222 724 

 

Προτεινόμενα Θέματα 

Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών 

8-4-2017 

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 , praesidium do-

mesticorum in tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis 

ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu) vir-

tutem eius admiratum se venisse. 

 ....................................................................................................................................................................................  

Coluntur tamen simulatiōne dumtaxat ad tempus.Quodsi forte, ut fit plerumque, ce-

cidērunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicōrum. Hoc est quod Tarquinium dix-

isse ferunt exulantem: "Tum intellexi, quos fīdos amicos habuissem, quos infīdos, cum 

iam neutris gratiam referre poteram. 

 .....................................................................................................................................................................................  

Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res 

sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Cicerōnem epistulam deferat. Curat 

et providet nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. Quam ob 

rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. 

Α.  Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα 

Β. Παρατηρήσεις 

1.α.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακά-

τω λέξεις: 

Complures duces: γενική πληθυντικού 

Armis: ονομαστική πληθυντικού 

Voce: δοτική πληθυντικού 

simulatiōne :τη γενική ενικού Ορ
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tempus :την αιτιατική πληθυντικού 

inopes :την αιτιατική ενικού στο ουδέτερο γένος 

hoc :την αιτιατική ενικού αρσενικού γένους 

fīdos amicos : τη γενική πληθυντικού 

neutris:τον ίδιο τύπο του άλλου αριθμού 

Caesar :την αφαιρετική ενικού 

Cuidam:γενική πληθυντικού στο θηλυκό γένος 

nostra consilia :την αιτιατική ενικού 

2.α.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακά-

τω ρηματικούς τύπους: 

Venerunt:απαρέμφατο μέλλοντα της παθητικής φωνής 

Animadverterunt:αιτιατική σουπίνου 

coluntur :το γ ενικό προστακτικής μέλλοντα 

fit :το γ΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα  

cecidērunt : το β΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα 

intellegitur :το απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή 

fuerint :το α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού 

poteram:τον ίδιο χρόνο στην υποτακτική 

και απαρέμφατο παρακειμένου 

ferunt :το β΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 

referre:απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή 

cognoscit :το β΄ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου 

gerantur :το β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή 

persuadet :το γ πληθυντικό οριστ. Συντελ. Μέλλοντα στην ίδια φωνή 

deferat :το β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα 

Γ1.  Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: Ορ
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Praedonum, Venisse, simulatiōne, inopes, amicōrum, amicos, neutris, referre, 

quae, ex equitibus,  

Γ2. α. Να γίνει σύμπτυξη της δευτερεύουσας πρότασης σε μετοχή:  

Quod ut praedones animadverterunt,  

β.  abiectis armis: Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα χρονική πρό-

ταση εισαγόμενη με τον ιστορικό ή διηγηματικό cum. 

Γ3.  Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τη δευτερεύουσα πρόταση: 

quae apud Cicerōnem gerantur 

Γ4. Να μεταφερθεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική: 

Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit 

Γ5. Να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος και να μετατραπεί έτσι ώστε να δηλώνει 

υπόθεση δυνατή ή πιθανή: Quodsi forte cecidērunt, tum intellegitur 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α.  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 συλλά-

βουν 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 θαυ-

μάσουν την παλικαριά του. 

 ....................................................................................................................................................................................  

(Στους τυράννους) δείχνουν εντούτοις (οι γύρω τους) υποκριτικό σεβασμό, τουλάχιστον 

για κάποιο χρονικό διάστημα. Αν όμως τυχαία, όπως συμβαίνει συνήθως, χάσουν την 

εξουσία, τότε γίνεται αντιληπτό (ή: τότε καταλαβαίνουν) πόσο υπήρξαν στερημένοι από 

φίλους (ή: πόσο τους έλειπαν οι φίλοι). Αυτό είναι που λένε ότι είπε ο Ταρκύνιος, όταν 

ήταν εξόριστος: «Τότε (μόνον) κατάλαβα ποιους είχα πιστούς φίλους, ποιους άπιστους, 

όταν δεν μπορούσα πια να ανταποδώσω τη χάρη ούτε σε εκείνους ούτε σε αυτούς». 

 ....................................................................................................................................................................................  

Ο Καίσαρας πληροφορείται από τους αιχμαλώτους τι συμβαίνει στο στρατόπεδο του 

Κικέρωνα και σε πόσο μεγάλο κίνδυνο βρίσκονται τα πράγματα (ή: και πόσο κρίσιμη 

είναι η κατάσταση). Τότε πείθει κάποιον από τους Γαλάτες ιππείς να μεταφέρει μια ε-

πιστολή στον Κικέρωνα. Φροντίζει και προνοεί να μην μαθευτούν τα σχέδιά μας από 

τους εχθρούς, αν αρπάξουν την επιστολή. Για τον λόγο αυτό στέλνει επιστολή γραμμένη 

στα ελληνικά. Ορ
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Β 1.α. complurium ducum, arma, vocibus, simulationis, tempora, inops, hunc, 

fidorum amicorum,  

 neutri, caesare, quarundam, nostrum consilium. 

2.α.  ventum iri, amimadversum, colitor, fiat,cadetis,intellectum iri, es-

semus,possem, potuisse, fertis,relaturum esse, cognovisses, gereremini, 

persuaserint, defer 

Γ1.  Praedonum: είναι…γενική αντικειμενική(ή γεν. κτητική) στο duces . 

Venisse:είναι ειδικό απαρέμφατο, ως αντικείμενο στο existimasset.  

simulatione: αφαιρετική του τρόπου στο coluntur 

inopes: κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ρήματος, tyranni 

amicorum: γενική ως συμπλήρωμα στο επίθετο inopes, γενική  

αντικειμενική. 

amicos: κατηγορούμενο στο αντικείμενο του ρήματος, quos. 

neutris: έμμεσο αντικείμενο του απαρεμφάτου referre. 

referre: αντικείμενο ρήματος, τελικό απαρέμφατο (ταυτοπροσωπία).quae: υπο-

κείμενο ρήματος 

ex equitibus: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του διαιρεμένου όλου 

στο cuidam 

Γ2. α.  quo animadverso  

β.  cum praedones arma abiecissent (ιστορικός cum + Υποτακτική Υπερσυ-

ντελίκου, για να δηλωθεί το προτερόχρονο 

Γ3. quae apud Ciceronem gerantur: δευτερεύουσα ουσιαστική πλάγια ερωτηματική 

πρόταση, μερικής αγνοίας, που λειτουργεί ως αντικείμενο του ρήματος 

cognoscit. Εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quae και εκφέρεται με υ-

ποτακτική, γιατί θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιε-

χόμενο της δευτερεύουσας πρότασης. Συγκεκριμένα, εκφέρεται με υποτακτική 

ενεστώτα (gerantur), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (cognoscit) και 

δηλώνεται το σύγχρονο στο παρόν. 

Γ4.  Παθητική σύνταξη: Quam ob rem epistula conscripta Graecis litteris mittitur (a 

Caesare) 

Γ5. Quodsi forte, […], ceciderunt: δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική πρόταση. 

Εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο quodsi. Με απόδοση την κύρια πρόταση Ορ
όσ
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«tum intellegitur» σχηματίζει υποθετικό λόγο της ανοιχτής υπόθεσης (1ο είδος). 

Συγκεκριμένα, η υπόθεση εκφέρεται με οριστική παρακειμένου (ceciderunt) και 

αναφέρεται στο παρελθόν, ενώ η απόδοση εκφέρεται με οριστική ενεστώτα 

(intellegitur) και αναφέρεται στο παρόν. 

Υπόθεση πιθανή ή δυνατή: quodsi cadant – intellegatur (Υποτ. Ενεστώτα) 
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