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Προτεινόμενα Θέματα 

Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών 

27-5-2017 

A1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: 
Germanōrum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militāris consistit. Germāni non 
student agricultūrae; lacte, caseo et carne nutriuntur. Locis frigidissimis pelles solum habent 
et in fluminibus lavantur.  
Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus sestertium eum ēmit. Id 
exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam 
frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere solēbat «Oleum et 
operam perdidi». Tandem corvus salutatiōnem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum 
Caesari attulit. Audītā salutatiōne Caesar dixit: «Domi satis salutatiōnum talium audio».  
In hoc me longa vita et infēlix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te vidērem? 
Qui potuisti populāri hanc terram, quae te genuit atque aluit? Non tibi ingredienti fines 
patriae ira cecidit? Quamvis infesto et mināci animo perveneras, cur, cum in conspectu 
Rōma fuit, tibi non succurrit: «intra illa moenia domus ac penātes mei sunt, mater coniunx 
līberique»? Ergo ego nisi peperissem, Rōma non oppugnarētur; nisi filium habērem, lībera in 
līberā patriā mortua essem  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Β1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 

Lacte: γενική ενικού 
Caseo:αιτιατική πληθυντικού 
Carne:γενική πληθυντικού 
Milibus:ονομαστική πληθυντικού 
Sestertium:αιτιατική πληθυντικού 
Parem:κλητική ενικού στο ίδιο γένος 
Talium:αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος 
Tibi:γενική πληθυντικού στο β πρόσωπο 
Minaci:ονομαστική ενικού του θετικού στο ουδέτερο γένος 
Libera:αφαιρετική ενικού του συγκρ. στο ίδιο γένος 

Β1.β. multum, diu, satis: Να γραφούν τα παραθετικά των επιρρημάτων. 
Β2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς 
τύπους: 

Consistit:β΄ενικό οριστικής παρακειμένου ενερ. φωνής 
Student: β΄πληθυντικό οριστικής μέλλοντα ενερ. φωνής 
Gerit: α΄πληθυντικό οριστικής μέλλοντα μέσης φωνής 
Lavantur: μετοχή μέλλοντα 
interfuit: το απαρέμφατο μέλλοντα(να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) 
doceret: το α’ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου Ε.Φ. 
impendebat: το β’ ενικό προστακτικής μέλλοντα Ε.Φ. Ορ
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respondebat: το β’ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το 
υποκείμενο) 
solebat: το απαρέμφατο μέλλοντα 
didicit: το γ’ ενικό οριστικής μέλλοντα 
attulit: το β’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα 
traxit: γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα 
populari: γ΄ ενικό υποτακτικής μέλλοντα 
aluit: αφαιρετική ενικού αρσενικού γένους μετοχής μέλλοντα 
ingredienti: σουπίνο σε αιτιατική 

Γ1.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:  
Lacte, Locis, Caesaris, tibi(το πρώτο από το τρίτο κείμενο), ingredienti. 

Γ1.β. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις , να αιτιολογήσετε τον τρόπο 
εισαγωγής και της εκφοράς τους καθώς και την λειτουργία τους: 
α) ut corvum docēret parem salutatiōnem β) ut primum exsulem deinde hostem te 
vidērem 

Γ1.γ. Να γίνει η σύνταξη απαρεμφατική με εξαρτηση από το “ scriptor narrat” της πρότασης 
“Germanōrum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militāris consistit” 

Γ2.α. Να αναλύσετε την μετοχή ingredienti στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση. 
Γ2.β.  Roma non oppugnaretur [a te] : Να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική. 
Γ2.γ. nisi filium haberem, libera in libera patria mortua esse: Να μετατραπεί η 

δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή. 
Γ2.δ. libera patria: να μετατραπεί ο επιθετικός προσδιορισμός σε αναφορική 
προσδιοριστική πρόταση. 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Όλη η ζωή των Γερμανών περιορίζεται στο κυνήγι και στη σπουδή των στρατιωτικών 
πραγμάτων. Οι Γερμανοί δεν ασχολούνται με τη γεωργία, αλλά τρέφονται με γάλα, τυρί και 
κρέας. Αν και ζουν σε περιοχές φοβερά παγωμένες, φορούν μόνο δέρματα και πλένονται 
στα ποτάμια.  

Ο Καίσαρας ενδιαφέρθηκε πολύ να αγοράσει το κοράκι¨ το αγόρασε λοιπόν για είκοσι 
χιλιάδες σηστερτίους. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή να μάθει τον 
ίδιο χαιρετισμό σ’ ένα κοράκι. Για πολύ καιρό κόπιαζε μάταια˙ κάθε φορά που το πουλί δεν 
απαντούσε, ο παπουτσής συνήθιζε να λέει: «Κρίμα στον κόπο μου (ή: έχασα το λάδι και τον 
κόπο μου)». Επιτέλους το κοράκι έμαθε τον χαιρετισμό και ο παπουτσής θέλοντας να 
κερδίσει χρήματα, το έφερε στον Καίσαρα. Όταν άκουσε τον χαιρετισμό, ο Καίσαρας είπε: 
«Στο σπίτι ακούω αρκετούς τέτοιους χαιρετισμούς».  

Σε τέτοιο σημείο με έσυρε η μακροζωία και τα δύστυχα γηρατειά (μου) ώστε να σε δω 
πρώτα εξόριστο (κι) έπειτα εχθρό; Πώς μπόρεσες να λεηλατήσεις αυτή τη χώρα η οποία σε 
γέννησε και σε ανέθρεψε; Δεν σου πέρασε η οργή όταν περνούσες τα σύνορα της πατρίδας; 
Παρ’ όλο που είχες έλθει με εχθρική και απειλητική διάθεση, γιατί, όταν είδες τη Ρώμη, δεν 
σου ήρθε στο μυαλό: «Μέσα σ’ εκείνα τα τείχη βρίσκονται το σπίτι και οι εφέστιοι θεοί μου, 
η μητέρα, η σύζυγος και τα παιδιά (μου)»; Εγώ λοιπόν αν δεν (σε) είχα γεννήσει, η Ρώμη 
δεν θα πολιορκείτο˙ αν δεν είχα γιο, θα πέθαινα ελεύθερη σε ελεύθερη πατρίδα.  
Β1.α. lactis, caseos, carnium. milia, sestertios, par, tali, vestri/vestrum, minax, liberiore. 
Β1.β.  multum: plus, plurimum 

diu: diutius, diutissime 
satis: satius, - 

Β2.α. constitisti, studebitis, geremur,lavaturi-lauturi, interfuturum esse/ interfore, 
docuissemus, impendito, responsuri sitis, soliturum esse, discet, 
affertis, veni, trahunto, populaturus sit, alituro/alturo, ingressum 

Γ.1.α. lacte: Αφαιρετική οργανική του μέσου. 
Locis: Αφαιρετική τοπική που δηλώνει στάση σε τόπο  Ορ
όσ
ημ
ο



3  Φροντιστήριο Ορόσημο 

www.orosimo.gr  Τηλ. 2810 222 724 

Caesaris: γενική του ενδιαφερομένου προσώπου στο interfuit 
tibi: δοτική προσωπική ηθική από το cecidit και υποκείμενο στη μετοχή ingredienti. 
ingredienti: χρονική μετοχή συνημμένη στη δοτική προσωπική. 

Γ1.β.  ut corvum doceret parem salutationem: δευτερεύουσα ονοματική βουλητική 
πρόταση, που λειτουργεί ως έμμεσο αντικείμενο στο περιεχόμενο της κύριας 
πρότασης με ρήμα το incitavit. Εισάγεται με τον βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι 
καταφατική, και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό της είναι απλώς 
επιθυμητό. Συγκεκριμένα, με υποτακτική παρατατικού (doceret), γιατί εξαρτάται 
από ρήμα ιστορικού χρόνου (incitavit) (ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων, 
συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση) και αναφέρεται στο 
παρελθόν. 
ut primum exsulem deinde hostem te viderem:δευτερεύουσα επιρρηματική 
συμπερασματική πρόταση˙ εισάγεται με τον συμπερασματικό σύνδεσμο ut επειδή 
είναι καταφατική˙ προηγείται η επιτατική φράση in hoc. Εκφέρεται με υποτακτική 
(το συμπέρασμα στη λατινική θεωρείται υποκειμενική κατάσταση)˙ συγκεκριμένα 
εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού (viderem) γιατί το ρήμα της κύριας είναι 
ιστορικού χρόνου (traxit) και εκφράζει το σύγχρονο στο παρελθόν Έχουμε 
ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων, γιατί το συμπέρασμα είναι ιδωμένο τη στιγμή της 
εμφάνισής του στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής 
πραγματοποίησής του (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση) 

Γ1.γ.  Scriptor narrat Germanorum vitam omnem in venationibus atque in studiis rei 
militaris consistere. 
Γ2.α Ανάλυση μετοχής σε δευτερεύουσα πρόταση: 

ingredienti: Χρονική μετοχή, Ενεστώτα, που δηλώνει το σύγχρονο 
= 
dum ingrederis (dum + Οριστική Ενεστώτα = Σύγχρονο) 
cum ingredereris (ιστορικός cum + Υποτ. Παρατατικού = Σύγχρονο στο παρελθόν, με 
εξάρτηση ιστορικού χρόνου cecidit / Ακολουθία των χρόνων) 

Γ2.β.  Roma non oppugnaretur [a te] 
= tu non oppugnares Romam 

Γ2.γ. Η δευτερεύουσα Υποθετική πρόταση θα τραπεί σε Υποθετική μετοχή, η οποία θα είναι 
συνημμένη στο υποκείμενο της κύριας πρότασης: non habens filium 

Γ2.δ. in patria, quae libera erat 
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