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Προτεινόμενα Θέματα 

Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών 

4-4-2019 

«Domi satis salutatiōnum talium audio». Turn vēnit corvo in mentem verbōrum domini sui: 

«Oleum et operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, quanti nullam 

adhuc emerat. 

Quod ut praedōnes animadvertērunt, abiectis armis ianuae appropinquavērunt et clarā voce 

Scipiōni nuntiavērunt (incredibile audītu!) virtūtem eius admirātum se venisse. Haec postquam 

domestici Scipiōni rettulērunt, is fores reserāri eosque intromitti iussit. 

Tandem puella, longā morā standi fessa, rogāvit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum 

Caecilia puellae dixit: «ego libenter tibi meā sede cedo». Hoc dictum paulo post res ipsa con-

firmāvit. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amāvit; postea is puellam 

in matrimonium duxit. 

Haec est tyrannōrum vita, in quā nulla fides, nulla caritas, nulla fiducia benevolentiae stabilis 

esse potest: tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. 

Nescio enim quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet. 

Α1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.  

Β1.α.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: 

corvo:  την κλητική του ενικού αριθμού 

verba:  την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 

armis:  την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού 

is:  τη δοτική του πληθυντικού αριθμού του στο θηλυκό γένος 

fores:  τη γενική του πληθυντικού αριθμού 

sede:  την αφαιρετική του πληθυντικού αριθμού 

dictum:   τη γενική του πληθυντικού αριθμού 

res:  τη δοτική του ενικού αριθμού 

ipsa:  τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος 

fides:  αφαιρετική ενικού 

Β1.β.  Να γραφούν α)τα παραθετικά των επιρρημάτων  «libenter», «multum» β) το επίρρημα 

καθώς  και τα παραθετικά του επιρρήματος του επιθέτου  «stabilis» 

Β2.α.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς 

τύπους (να λάβετε υπόψη το υποκείμενο, όπου είναι αναγκαίο): 

Venit:   το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού στην άλλη φωνή 

emerat:   β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα 

abiectis:  το β΄ πληθυντικό της οριστικής ενεστώτα στην άλλη φωνή 

nuntiaverunt: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα την ίδια φωνή 

admiratum: τη γενική πληθυντικού αριθμού της μετοχής ενεστώτα στο στο θηλυκό γένος. 

Reserāri: παρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή 

Intromitti: απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή 

rogavit:  το β΄πληθ. πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου  

cedduxit: τη δοτική του γερουνδίου 

diligere:  το γ΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή 

Β2.β:  Να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα των παρακάτω ρημάτων 

στην ίδια φωνή: cederet, mortua est  



Φροντιστήριο Ορόσημο  2 

www.orosimo.gr  Τηλ. 2810 222 724 

Γ.1.α.  Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις δευτερεύουσες προτάσεις: “dum vixit”,  

“quis possit diligere eum”. 

Γ.1.β.  Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις: satis, salutatiōnum, tanti, Scipiōni, fores, 

standi, tyrannōrum, se. 

Γ2.α.  clara voce: να μετατρέψετε τον επιθετικό προσδιορισμό σε αντίστοιχη δευτερεύουσα 

πρόταση. 

Γ2.β.  abiectis: να αναγνωρίσετε τη μετοχή ως προς το είδος της (μονάδα 1), να δηλώσετε τη 

χρονική βαθμίδα που εκφράζει αυτή και να τη μετατρέψετε σε ισοδύναμη πρόταση με τον ι-

στορικό / διηγηματικό σύνδεσμο cum. 

Γ.3.α  domi: να μετατρέψετε τον προσδιορισμό τόπου, ώστε να εκφράζεται η κίνηση σε τόπο 

και η απομάκρυνση.  

Γ.3.β.  «Oleum et operam perdidi»: να μετατρέψετε την πρόταση, ώστε να εκφράζεται απα-

γόρευση σε β΄ ενικό πρόσωπο με όλους τους δυνατούς τρόπους. 

Γ3γ.  «Oleum et operam perdidi»: να μετατρέψετε την κύρια πρόταση σε ευθεία ερώτηση με 

όλους τους τρόπους. 

Γ4α.  Να αναλύσετε την μετοχή «suspecta» στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση. 

Γ4β.  «Quod ut praedōnes animadvertērunt, abiectis armis ianuae appropinquavērunt»: να 

συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε αντίστοιχου είδους μετοχή. 

Γ4γ. «Praedones virtutem eius admiratum se venisse»: να αποδώσετε με δύο τρόπους τον υ-

πογραμμισμένο προσδιορισμό του σκοπού (να μην αποδοθεί με γερούνδιο ή γερουνδιακό). 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

«Στο σπίτι ακούω αρκετούς τέτοιους χαιρετισμούς». Τότε το κοράκι θυμήθηκε (ή: τότε ήρθαν 

στο νου του κορακιού) τα λόγια του αφεντικού του: «Κρίμα στον κόπο μου (ή: έχασα το λάδι 

και τον κόπο μου)». Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο Αύγουστος γέλασε και αγόρασε το πουλί για 

τόσο (μεγάλο ποσό), για όσο δεν είχε αγοράσει κανένα (πουλί) μέχρι τότε. 

Μόλις παρατήρησαν αυτό οι ληστές, αφού πέταξαν μακριά τα όπλα, πλησίασαν την πόρτα και 

με δυνατή φωνή ανήγγειλαν στον Σκιπίωνα (απίστευτο στο άκουσμα!) ότι αυτοί είχαν έρθει 

για να θαυμάσουν την ανδρεία του. Όταν οι δούλοι μετέφεραν αυτά στον Σκιπίωνα, αυτός διέ-

ταξε να ανοιχθούν οι πόρτες και να μπουν αυτοί μέσα (να ανοίξουν τις πόρτες και να τους 

οδηγήσουν/βάλουν μέσα). 

Τελικά η κοπέλα, κουρασμένη από την πολλή ορθοστασία, ζήτησε από τη θεία (της) να της 

παραχωρήσει για λίγο τη θέση της. Τότε η Καικιλία είπε στην κοπέλα: «εγώ ευχαρίστως σου 

παραχωρώ τη θέση μου». Αυτόν τον λόγο λίγο αργότερα επιβεβαίωσε η ίδια η πραγματικότητα. 

Πέθανε δηλαδή η Καικιλία, την οποία ο Μέτελλος, όσο ζούσε, την αγάπησε πολύ· αργότερα 

αυτός παντρεύτηκε την κοπέλα (οδήγησε την κοπέλα σε γάμο). 

Αυτή είναι η ζωή των τυράννων, στην οποία δεν μπορεί να υπάρξει καμία εμπιστοσύνη, καμία 

αγάπη, καμία πίστη σε σταθερή φιλία: στους τυράννους όλα πάντοτε είναι ύποπτα και ταραγ-

μένα˙ σ’ αυτούς δεν υπάρχει καμία θέση για φιλία. Γιατί δεν ξέρω ποιος μπορεί να αγαπά αυτόν 

τον οποίον φοβάται ή αυτόν που νομίζει πως τον φοβάται. 

Β1.α.  corvo: corve               

verba: verbum    

armis: arma                                        

is: eis – iis –is                                   

fores: forium       

sede: sedibus                         

dictum: dictorum     

res: rei                        

ipsa: ipsis    

fides: fide  

Β1.β. α)  libenter (συγκριτικός: libentius, υπερθετικός:libentissime) 

multum (συγκριτικός: plus, υπερθετικός: plurimum) 

β) Επίρρημα: Θ.Β. stabiliter, Σ.Β. stabilius, Υ.Β. stabilissime 

Β2α. venit: venireris / venirere  

emerat: emitis                      

abiectis: abicitis                     
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nuntiaverunt: nuntiemus 

admiratum: admirantium 

reserari: reseratas esse  

intromitti: intromissos esse 

rogavit: rogaveritis               

duxit: ducendo    

diligere:  dilexissent 

Β2.β:  cederet: cede 

mortua est: morere  

Γ.1.α. dum vixit: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση που χρησιμεύει, ως επιρρημα-

τικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της δευτερεύουσας αναφορικής με ρήμα το 

amavit. Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο dum και εκφέρεται με οριστική (vixit: οριστική 

παρακειμένου), διότι ενδιαφέρει μόνο από χρονική άποψη. Σε σχέση με την πρόταση που προσ-

διορίζει (την αναφορική δευτερεύουσα) εκφράζει το σύγχρονο στο παρελθόν και μάλιστα την 

παράλληλη διάρκεια. 

quis possit diligere eum: δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση, μερικής α-

γνοίας, που λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα nescio. Εισάγεται με την ερωτηματική αντω-

νυμία quis και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιε-

χόμενο της δευτερεύουσας πρότασης. Συγκεκριμένα, εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα 

(possit), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (nescio), και δηλώνει το σύγχρονο στο 

παρόν. 

Γ.1.β.  satis: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο audio 

salutationum: γενική διαιρετική στο satis 

tanti: γενική της αφηρημένης αξίας στο emit 

Scipioni: έμμεσο αντικείμενο του ρήματος nuntiaverunt 

fores: υποκείμενο του απαρεμφάτου reserari και ετεροπροσωπία. 

standi: γενική γερουνδίου ως συμπλήρωμα, γενική αντικειμενική στο mora 

tyrannorum: γενική υποκειμενική στο vita. 

se: υποκείμενο του απαρεμφάτου metui (ταυτοπροσωπία  →  λατινισμός ειδικού απα-

ρεμφάτου). 

Γ.2.α. «voce, quae clara erat» 

Γ2β. abiectis: νοθη, αφαιρετική απόλυτη χρονική μετοχή, που δηλώνει το προτερόχρονο. 

Ισοδυναμεί και αναλύεται σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση: cum praedones arma 

abiecissent 

Γ.3.α  domum: κίνηση σε τόπο 

domo: απομάκρυνση  

Γ3.β.  - Oleum et operam noli perdere  

- Oleum et operam ne perdideris  

Γ3.γ. - Perdidine oleum et operam? [-ne, όταν δεν γνωρίζουμε την απάντηση]  

- Num oleum et operam perdidi? [num, όταν περιμένουμε αρνητική απάντηση (ρητο-

ρική ερώτηση)]  

- Nonne oleum et operam perdidi? [nonne, όταν περιμένουμε καταφατική απάντηση 

(ρητορική ερώτηση)]  

- Oleum et operam perdidi? [χωρίς μόριο εισαγωγής για έμφαση]  

Γ4.α.  suspecta: Επιθετική μετοχή 

= quae suspecta sunt 

Γ4.β. «quo animadverso, abiectis armis ianuae appropinquavērunt» 

Γ4.γ. ut virtutem eius adimararentur [Δευ/σα Τελική πρόταση, εκφερόμενη με Υποτακτική 

Παρατατικού (admiror: αποθετικό), επειδή εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (ιδιόμορφη 

ακολουθία χρόνων)] 

qui virtutem eius adimararentur [Δευ/σα Αναφορική Τελική πρόταση, εκφερόμενη με 

Υποτακτική Παρατατικού, επειδή εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (ιδιόμορφη ακολου-

θία χρόνων) 


