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Προτεινόμενα Θέματα 

Λατινικά Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 

7-3-2019 

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:  

§ 7:  Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis ad-

monet: «Hostes adventare audio; speculatores nostri eos prope esse nuntiant. Vim 

hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum 

perpetrare possunt».  

§ 24:  Tum Ennius indignātus quod Nasica tam aperte mentiebatur: «Quid?» 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?» 

§ 36:  Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo 

uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit: «Supervacaneae, ne dicam ineptae, lega-

tionis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare 

quam ipsum fieri locupletem; et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi 

posse».   

§ 42:  quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti, 

si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc intel-

lego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, 

qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui non fatea-

tur.  

Β. Παρατηρήσεις 
1.α.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις:   

vim: αιτιατική πληθυντικού 

quid: αιτιατική ενικού θηλυκού γένους 

vultum: γενική πληθυντικού  

ministri: κλητική ενικού  

acie: δοτική ενικού 

auctoritatem: αφαιρετική πληθυντικού                                        

hunc: ίδιος τύπος στον άλλο αριθμό  

neminem: γενική ενικού                                                                       

castra: γενική πληθυντικού  

1.β.  aperte, magnum, ineptae, multi, stultum: να γράψετε τους αντίστοιχους 

τύπους των άλλων βαθμών.  

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

ρηματικούς τύπους:  



Φροντιστήριο Ορόσημο  2 

www.orosimo.gr  Τηλ. 2810 222 724 

cavere: α΄ ενικό υποτακτικής παρακειμένου  

solent: γ΄ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα 

responderit: αφαιρετική σουπίνο  

cognosco: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή 

vis: α΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα και το απαρέμφατο ενεστώτα 

scire: προστακτική ενεστώτα (κλίση) 

attulissent: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής 

solvit: μετοχές ενεργητικής φωνής 

malle: α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού    

animadvertissem: γ΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού της ίδιας φωνής  

videat: β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα της άλλης φωνής  

pervenerit: απαρέμφατο μέλλοντα στην άλλη φωνή  

factam esse: β΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού στην ενεργητική φωνή 

fateatur: απαρέμφατο μέλλοντα 

2.β.  uteretur: να γράψετε τους τύπους που δανείζεται από την ενεργητική 

φωνή (για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείμε-

νο). 

3.α.  Να συμπληρώσετε τα κενά, ώστε να φαίνεται ο συντακτικός ρόλος της 

κάθε λέξης:  

α. verbis: είναι ……………… στο ……………….  

β. ancillae: είναι …………….. στο ………………. 

γ. Manium Curium: είναι ……………… στο……………….  

δ. quam fieri: είναι ……………….. στο ……………… 

ε. auctoritatem: είναι ……………… στο ……………… 

στ. stultum: είναι …………….. στο ………………. 

3.β.  quid Nasica responderit: να αναγνωρίσετε την παραπάνω πρόταση (εί-

δος, εξάρτηση, χρόνος και έγκλιση εκφοράς, συντακτικός ρόλος). 

3.γ.  Να μετατραπεί η σύνταξη debeo + τελικό απαρέμφατο σε παθητική πε-

ριφραστική συζυγία: «vim hostium cavere debetis» (να δηλωθεί το ποιη-

τικό αίτιο).  

3.δ.  Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, vul-

tum risu solvit: η δευτερεύουσα πρόταση του χωρίου να τραπεί σε μετο-

χική.  

4.α.  «Hostes adventare audio»: να γίνει απαρεμφατική με εξάρτηση το 

Caesar dixit.  

4.β.  quorum auctoritatem secuti… dicerent: να αναγνωριστεί ο υποθετικός 

λόγος και να μετατραπεί έτσι, ώστε να εκφράζει υπόθεση δυνατή ή πι-

θανή για το παρόν - μέλλον.  

4.γ.  Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo 

uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit: να αντικατασταθεί η δευτε-

ρεύουσα επιρρηματική τελική πρόταση από α) σουπίνο β) εμπρόθετο γε-

ρούνδιο (και τους 2 τρόπους).   

4.δ.  Visne scire…?: να εισαχθεί η ευθεία ερώτηση με όλους τους δυνατούς 

τρόπους και να αιτιολογηθεί η επιλογή σας.    

Απαντήσεις 

Α.  Διατάζει όλους τους διοικητές των λεγεώνων να εισάγουν σιτάρι στα 

στρατόπεδά τους. Συμβουλεύει τους στρατιώτες με τα εξής λόγια: «Πληροφο-
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ρούμαι ότι οι εχθροί πλησιάζουν∙ οι ανιχνευτές μας αναγγέλλουν ότι αυτοί βρί-

σκονται κοντά. Οφείλετε να προσέχετε τη δύναμη των εχθρών».  

Τότε ο Έννιος αγανακτισμένος επειδή ο Νασικάς τόσο φανερά ψευδόταν 

είπε: «Τι (λοιπόν); Εγώ δεν αναγνωρίζω τη φωνή σου;» Μήπως θέλεις να μάθεις 

τι απάντησε ο Νασικάς; «Είσαι αναιδής άνθρωπος. Εγώ όταν σε ζητούσα, πίστε-

ψα την υπηρέτριά σου ότι εσύ δεν ήσουν στο σπίτι. Εσύ δεν πιστεύεις εμένα τον 

ίδιο;» 

Δηλαδή όταν πρόσφεραν σ’ αυτόν μεγάλο βάρος χρυσού σταλμένο με δη-

μόσια έγκριση, για να το χρησιμοποιήσει, χαλάρωσε το πρόσωπο με το γέλιο και 

αμέσως είπε: «Της ανώφελης, για να μην πω ανόητης, πρεσβείας πρεσβευτές, 

πείτε στους Σαμνίτες ότι ο Μάνιος Κούριος προτιμά να διατάζει τους πλούσιους 

παρά να γίνει ο ίδιος πλούσιος. Και θυμηθείτε ότι εγώ ούτε με μάχη μπορώ να 

νικηθώ ούτε με χρήματα να διαφθαρώ».      

Κάτω από αυτών την επιρροή ενεργώντας πολλοί, όχι μόνο α-

χρείοι αλλά και άπειροι, αν τον είχα τιμωρήσει, θα έλεγαν ότι αυτό έ-

γινε σκληρά και τυραννικά. Τώρα καταλαβαίνω ότι, αν αυτός φτάσει 

στο στρατόπεδο του Μανλίου, όπου κατευθύνεται, κανείς δε θα είναι 

τόσο ανόητος, που να μη βλέπει ότι έγινε συνωμοσία, κανείς (δε θα εί-

ναι) τόσο αχρείος, που να μην το ομολογήσει.  
Β1.α.  vires /is 

quem 

vultuum  

minister  

aciei  

auctoritatibus   

hos  

nullius  

castrorum  

B1.β. aperte   apertius  apertissime     

magnum  maius   maximum   

ineptae  ineptioris  ineptissimae      

multi   plures   plurimi 

stultum   stultiorem    stultissimum 

B2.α.  caverim 

soliti erunt 

responsu 

cognovissent 

velim, velle 

scito - scitote 

affer 

solvens (ενεστώτα), soluturus (μέλλοντα)  

mallemus 

animadverteret  

videberis/re 

perventum iri  

faceres  
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fassurum esse 

B2.β.  μετοχή ενεστώτα:   utens –entis    

μετοχή μέλλοντα:   usurus –a –um  

απαρέμφατο μέλλοντα:  usurum esse  

υποτακτική μέλλοντα:  usurus sit 

σουπίνο:    usum (αιτιατική) 

usu (αφαιρετική)  

γερούνδιο:    utendi (γενική)  

utendo (δοτική)  

utendum (αιτιατική)  

utendo (αφαιρετική)   

B3.α.  α) απρόθετη αφαιρετική οργανική του μέσου στο admonet  

β) έμμεσο αντικείμενο στο credidi 

γ) υποκείμενο στο απαρέμφατο malle (ετεροπροσωπία) 

δ) β΄ όρος σύγκρισης στο malle  

ε) αντικείμενο στο secuti  

στ) κατηγορούμενο στο neminem (το πρώτο)   

B3.β. quid Nasica responderit: δευτερεύουσα ονοματική, πλάγια ερωτηματική 

πρόταση, μερικής αγνοίας, η οποία λειτουργεί ως αντικείμενο του τελικού απα-

ρεμφάτου scire της προηγούμενης κύριας πρότασης. Εισάγεται με την ερωτημα-

τική αντωνυμία quid και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί θεωρείται ότι η εξάρτη-

ση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενό της. Συγκεκριμένα, με υποτακτική 

παρακειμένου (responderit), γιατί  εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (άμεσα από το 

scire, έμμεσα από το vis: ενεστώτας) και σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων 

δηλώνει το προτερόχρονο στο παρόν. 

B3.γ. Vis hostium vobis cavenda est.  

B3.δ. Nam magno pondere auri publice misso allato ad eum a Samnitibus vultum 

risu solvit.  

B4.α. Caesar dixit hostes adventare se audire.  

B4.β. si in hunc animadvertissem: υποθετική πρόταση, εισάγεται με τον υποθετικό 

καταφατικό σύνδεσμο si και εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου. Απόδο-

ση: crudeliter et regie id factum esse dicerent και έχουμε υποτακτική παρατατικού, 

άρα ο υποθετικός λόγος δηλώνει υπόθεση αντίθετη προς την πραγματικότητα (η 

υπόθεση αναφέρεται στο παρελθόν και η απόδοση στο παρόν).  

Ο παραπάνω υποθετικός λόγος, για να εκφράζει υπόθεση δυνατή ή πιθα-

νή για το παρόν - μέλλον, πρέπει να γίνει:  

Υπόθεση: si in hunc animadvertam (υποτακτική ενεστώτα)  

Απόδοση: crudeliter et regie id factum esse dicant (υποτακτική ενεστώτα).  

B4.γ. Cum ad eum… attulissent, ut eo uteretur … (τελική πρόταση). 

α) σουπίνο: cum ad eum… attulissent usum eo…  

β) εμπρόθετο γερούνδιο σε γενική: cum ad eum… attulissent eo utendi 

causa (ή gratia)  

εμπρόθετο γερούνδιο σε αιτιατική: cum ad eum… attulissent ad (ή in) 

utendum eo.  

B4.δ.  Num scire vis? (όταν περιμένουμε αρνητική απάντηση)  

Nonne scire vis? (όταν περιμένουμε καταφατική απάντηση)  

Scire vis? (όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση).   


