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Α1. 

Νόκηζε όηη εξρόηαλ πξνο απηόλ άλζξωπνο κε πειώξην κέγεζνο θαη κε βξόκηθν 

πξόζωπν, όκνηνο κε εηθόλα λεθξνύ. Απηόλ κόιηο ν  Κάζζηνο είδε, θόβνο ηνλ έπηαζε 

θαη ζέιεζε λα πιεξνθνξεζεί ην όλνκά  ηνπ. Εθείλνο απάληεζε όηη ήηαλ ν 

Πινύηωλαο.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ην Λαηηληθό πόιεκν ν Σίηνο Μάλιηνο ν ύπαηνο, πνπ θαηαγόηαλ από  αξηζηνθξαηηθή 

γεληά, είρε  ηελ αξρεγία ηνπ ζηξαηνύ ηωλ Ρωκαίωλ. Απηόο, όηαλ θάπνηε έθεπγε από 

ην ζηξαηόπεδν, δηέηαμε λα απέρνπλ όινη από ηε  κάρε. Αιιά ιίγν αξγόηεξα ν γηνο 

ηνπ πέξαζε έθηππνο κπξνζηά από ην  ζηξαηόπεδν ηωλ ερζξώλ θαη πξνθιήζεθε ζε 

κάρε από ηνλ αξρεγό ηωλ ερζξώλ κ’ απηά ηα ιόγηα: […] 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δελ ζνπ πέξαζε ε νξγή, όηαλ πεξλνύζεο ηα ζύλνξα ηεο παηξίδαο;  Παξόιν πνπ είρεο 

έξζεη κε ερζξηθή θαη απεηιεηηθή δηάζεζε, γηαηί, όηαλ  είδεο ηε Ρώκε, δε ζνπ ήξζε ζην 

κπαιό: «κέζα ζ’ εθείλα ηα ηείρε  βξίζθνληαη ην ζπίηη θαη νη ζενί κνπ, ε κεηέξα,  ε 

ζύδπγνο θαη ηα παηδηά  (κνπ)»; Λνηπόλ, αλ εγώ δε (ζε) είρα γελλήζεη, ε Ρώκε δε ζα  

πνιηνξθνύηαλ· αλ δελ είρα γην, ζα πέζαηλα ειεύζεξε ζε ειεύζεξε παηξίδα. Εγώ ηίπνηε 

πηα δελ κπνξώ λα πάζω νύηε πξόθεηηαη λα είκαη ηόζν δπζηπρηζκέλε γηα πνιύ θαηξό: 

αιιά αληίζεηα, αλ ζπλερίζεηο, απηνύο ηνπο πεξηκέλεη ή πξόωξνο ζάλαηνο ή 

καθξόρξνλε ζθιαβηά. 

 

 

 Β1.  
ingenter  
 
facies 
 
simillimo  
 
quae   
 
exercitus  



 
proeliis  
 
minaciora  
 
illud 

penatium 

nulli rei 

diutius 

miser 

hac 

morte 

servitutis 

 

B2α 

existimem 

veniendo 

aspice 

concipient 

praeesse 

abisset 

abstenturam 

habebuntur 

passuram esse 

possitis 

 

Β2β  

EN: ingrediamur 



ΠΡΣ: ingrederemur 

ME : ingressuri simus 

ΠΡΚ: ingressi simus 

ΤΠΡ: ingressi essemus 

 

 

 

Γ1α: 

magnitudinis: γενικι τθσ ιδιότθτασ (μόνιμθσ), ςτο hominem 
 
consul: Παράκεςθ ςτο Σ. Manlius 
 
aliquando: επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ  που δθλϊνει χρόνο, ςτο ριμα abiret 
 
animo:  απρόκετθ αφαιρετικι (οργανικι) του τρόπου ςτο ρ. perveneras 
 
miserrima: κατθγοροφμενο ςτο υποκείμενο του ρ. futura essem “ego” (μζςω του ςυνδετικοφ  

ριματοσ) 

 
 

 

Γ1.β 
 

se: Yποκείμενο του ειδικοφ απαρεμφάτου esse, πρόκειται για ταυτοπροςωπία και εδϊ 

ςυναντάμε το φαινόμενο του Λατινιςμοφ του ειδικοφ απαρζμφατο κακϊσ το ειδικό 

απαρζμφατο ςτθ Λατινικι γλϊςςα  ζχει υποκείμενο πάντα ςε αιτιατικι και δθλϊνεται Το 

υποκείμενο του ειδικοφ απαρεμφάτου βρίςκεται ςε πτώςη αιτιατική και δεν παραλείπεται) 

ego: υποκείμενο του τελικοφ απαρεμφάτου  pati, πρόκειται για ταυτοπροςωπία, περίπτωςθ 

όπου το τελικό απαρζμφατο δεν παρουςιάηει καμία ιδιομορφία, άρα υποκείμενο του  ριματοσ 

και απαρεμφάτου τίκενται ςε ονομαςτικι πτϊςθ. 

 

Γ1γ:  

Filium *…+ dux hostium his verbis proelio lacessivit 



 

 

Γ1δ: 

 qui natus erat 

dum ingrederis 

 

 

 

Γ2α 

si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet: Πρόκειται για υποκετικό λόγο του 

αϋείδουσ, που δθλϊνει τθν ανοιχτι υπόκεςθ ςτο παρόν (si pergis: υπόκεςθ, manet: απόδοςθ Η 

υπόκεςθ και θ απόδοςθ εκφζρονται με οριςτικι ενεςτϊτα, ΤΠ: si+ορ Ενεςτ- ΑΠ:οριςτ Ενεςτ)  

ΤΠΟΘΕΗ ΑΝΣΙΘΕΣΗ ΣΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΤ ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ:  si perrexisses,…. mansisset 

ΤΠΟΘΕΗ ΔΤΝΑΣΗ Η ΠΙΘΑΝΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ:  si pergas, …maneat 

 

Γ2β. 

 (ego) non habens, μετοχι Ενεςτϊτα, διότι πρόκειται για ςφμπτυξθ ριματοσ που βρίςκεται ςε 

Παρατατικό, ςυνθμμζνθ ςτο Τποκείμενο του ριματοσ τθσ Κφριασ πρόταςθσ, ςυνεπϊσ τίκεται 

ςε ονομαςτικι πτϊςθ. Η δευτερεφουςα επιρρθματικι υποκετικι ςυμπτφχκθκε ςε 

επιρρθματικι υποκετικι μετοχι. 

 

Γ2γ 

Quem simul aspexit Cassius:  Δευτερεφουςα επιρρθματικι χρονικι πρόταςθ. Ειςάγεται με το 

χρονικό ςφνδεςμο simul και εκφζρεται με Οριςτικι δθλϊνοντασ απλϊσ χρόνο, κακϊσ θ πράξθ 

ενδιαφζρει μόνο από χρονικι άποψθ,  χρόνου Παρακειμζνου, γιατί δθλϊνει το προτερόχρονο 

ςτο παρελκόν. (Ζχουμε πρόταξθ του αντικειμζνου quem, που αναφζρεται ςτα προθγοφμενα, 

για λόγουσ ζμφαςθσ. Ο τφποσ quem ωσ αναφορικι αντωνυμία που βρίςκεται  ςτθν αρχι 

περιόδου ιςοδυναμεί με δεικτικι αντωνυμία, eum). 

(κοπίμωσ δεν αναφζρεται ο ςυντακτικόσ τουσ ρόλοσ, διότι δεν ηθτείται ςτθν εκφϊνθςθ)  

 



cum aliquando castris abīret:  Δευτερεφουςα επιρρθματικι χρονικι πρόταςθ. Ειςάγεται 
με τον cum ιςτορικό/διθγθματικό, που χρθςιμοποιείται για διθγιςεισ του παρελκόντοσ και 
εκφζρεται με Τποτακτικι (abiret), όπωσ όλεσ οι χρονικζσ με τον cum ιςτορικό/διθγθματικό, 
γιατί υπογραμμίηεται θ βακφτερθ ςχζςθ αιτίου και αιτιατοφ ανάμεςα ςτθν δευτερεφουςα και 
τθν κφρια πρόταςθ, (με φανερό το ρόλο του υποκειμενικοφ ςτοιχείου που υπάρχει ςτθν 
Τποτακτικι),  χρόνου Παρατατικοφ, γιατί εξαρτάται από ριμα ιςτορικοφ χρόνου (edixit) και 
δθλϊνει  το ςφγχρονο ςτο παρελκόν. 
 

(κοπίμωσ δεν αναφζρεται ο ςυντακτικόσ τουσ ρόλοσ, διότι δεν ηθτείται ςτθν εκφϊνθςθ)  

 

 


