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ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΩΝ
Α1. Νόμιςε πωσ ερχόταν προσ το μζροσ του ζνασ άνκρωποσ με πελϊριο ανάςτθμα και βρϊμικθ
όψθ, όμοιοσ με είδωλο νεκροφ. Μόλισ τον είδε ο Κάςςιοσ, τον ζπιαςε φόβοσ και κζλθςε να
πλθροφορθκεί το όνομά του. Εκείνοσ απάντθςε πωσ ιταν ο Πλοφτωνασ.
τθ διάρκεια του Λατινικοφ πολζμου ο φπατοσ Σίτοσ Μάνλιοσ, που καταγόταν από αριςτοκρατικι
γενιά, είχε τθν αρχθγία του ρωμαϊκοφ ςτρατοφ. Κάποτε που ζφευγε από το ςτρατόπεδο διζταξε
να μθν εμπλακεί κανείσ ςε μάχθ. Λίγο αργότερα όμωσ ο γιοσ του πζραςε ζφιπποσ μπροςτά από
το ςτρατόπεδο των εχκρϊν και ο αρχθγόσ τουσ τον προκάλεςε ςε μάχθ με αυτά τα λόγια: *…+
Δε ςου πζραςε θ οργι τθ ςτιγμι που πατοφςεσ τα ςφνορα τθσ πατρίδασ ςου; Παρόλο που είχεσ
φτάςει με τόςο εχκρικι κι απειλθτικι διάκεςθ γιατί, ςαν είδεσ τθ Ρϊμθ δεν πζραςε αυτι θ ιδζα
από το μυαλό ςου: «Μζςα ςε εκείνα εκεί τα τείχθ βρίςκονται το ςπίτι μου κι οι κεοί μου, θ μάνα,
θ γυναίκα και τα παιδιά μου»; Αν λοιπόν εγϊ δε ςε είχα γεννιςει, θ Ρϊμθ δε κα βριςκόταν
πολιορκθμζνθ· αν δεν είχα γιο, κα πζκαινα ελεφκερθ ςε ελεφκερθ πατρίδα. Εγϊ τίποτα πια δεν
μπορϊ να πάκω κι οφτε κα είμαι τόςο δυςτυχιςμζνθ για πολφ ακόμα· αυτοφσ εδϊ, όμωσ, αν
ςυνεχίςεισ, τουσ περιμζνει ι πρόωροσ κάνατοσ ι μακρόχρονθ ςκλαβιά.
Β1.
ingenter
facies
simillimo
quae
exercitus
proeliis
minaciora
Illud
penatium
nulli rei
diutius
miser
hac
morte
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servitutis
B2 α.
existimem
veniendo
aspice
concipient
praeesse
abisset (abivisset)
abstenturam
habebuntur
passuram esse
possitis
B2β.
ingrediamur
ingrederemur
ingressuri simus
ingressi simus
ingressi essemus
Γ1α.
magnitudinis: γενική τησ ιδιότητασ (μόνιμθ ιδιότθτα) ςτο hominem.
consul: ομοιόπτωτοσ προςδιοριςμόσ, παράθεςη ςτο T. Manlius.
aliquando: επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του χρόνου ςτο abiret.
animo: αφαιρετικι (οργανικι) του τρόπου ςτο perveneras.
miserrima: κατηγοροφμενο ςτο εννοοφμενο υποκείμενο ego, μζςω του ςυνδετικοφ ριματοσ
futura sum.
Γ1β.
se: υποκείμενο του ειδικοφ απαρεμφάτου esse, ςε αιτιατική, παρόλο που ζχουμε
ταυτοπροςωπία (λατινιςμόσ). φμφωνα με τον κανόνα του λατινιςμοφ, ςε περίπτωςθ
ταυτοπροςωπίασ το υποκείμενο του απαρεμφάτου μπαίνει ςε αιτιατική και δεν παραλείπεται.
τθν περίπτωςθ τθσ ταυτοπροςωπίασ ζχουμε άμεςθ αυτοπάκεια.
ego: υποκείμενο του τελικοφ απαρεμφάτου pati, ςε ονομαςτικι λόγω ταυτοπροςωπίασ (Σο ριμα
possum και απαρζμφατο pati ζχουν ίδιο υποκείμενο ego ςε ονομαςτικι).
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Γ1 γ.
«Dux hostium filium his verbis proelio lacessivit».
Γ1δ.
Qui natus est/erat.
Dum ingrederis/-re.
Γ2α.
Τπόκεςθ: Si pergis (οριςτικι ενεςτϊτα) Απόδοςθ: manet (οριςτικι ενεςτϊτα).
Ο υποκετικόσ λόγοσ δθλϊνει τθν ανοιχτή υπόθεςη ςτο παρόν.
(Υπόθεςη αντίθετη του πραγματικοφ ςτο παρελθόν)
Si perrexisses...mansisset.
(Υπόθεςη δυνατή ή πιθανή ςτο παρόν – μζλλον)
Si pergas...maneat.
Γ2β.
non habens, libera...essem.
Η μετοχι μπαίνει ςε πτϊςθ ονομαςτική, γιατί είναι ςυνημμζνη ςτο εννοοφμενο υποκείμενο ego
του ριματοσ τθσ πρόταςθσ.
Γ2γ.
Quem simul aspexit Cassius: Δευτερεφουςα χρονικι πρόταςθ ωσ επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ
του χρόνου ςτο περιεχόμενο των κφριων προτάςεων «timorem concepit» και «nomen eius audire
cupivit». Ειςάγεται με τον χρονικό ςφνδεςμο simul, εκφζρεται με οριςτικι ζγκλιςθ, γιατί εκφράηει
μόνο το χρόνο και τίποτε άλλο, χρόνου παρακειμζνου, μια και δθλϊνει το προτερόχρονο ςτο
παρελκόν ςε ςχζςθ με τισ προςδιοριηόμενεσ προτάςεισ.
Cum aliquando castris abiret: δευτερεφουςα επιρρθματικι χρονικι πρόταςθ, λειτουργεί ωσ
επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του χρόνου ςτο ριμα τθσ κφριασ πρόταςθσ˙ ειςάγεται με τον
ιςτορικό/διθγθματικό ςφνδεςμο cum (υπογραμμίηει τθ βακφτερθ ςχζςθ κυρίασ και
δευτερεφουςασ˙ δθμιουργεί μία ςχζςθ αιτίου και αιτιατοφ ανάμεςά τουσ˙ είναι φανερόσ εδϊ ο
ρόλοσ του υποκειμενικοφ ςτοιχείου τθσ υποτακτικισ˙ εκφζρεται με υποτακτικι παρατατικοφ
(abiret), γιατί εξαρτάται από ριμα ιςτορικοφ χρόνου (edixit), και εκφράηει το ςφγχρονο ςτο
παρελκόν.
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