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Α1.  

Νόμιςε ότι ερχόταν προσ αυτόν ζνασ άνκρωποσ με πελώριο μζγεκοσ και με βρώμικο 

πρόςωπο, όμοιοσ με εικόνα (ι μορφι) νεκροφ. Μόλισ τον είδε ο Κάςςιοσ, τον 

ζπιαςε φόβοσ και κζλθςε να πλθροφορθκεί το όνομά του. Εκείνοσ απάντθςε ότι 

ιταν ο Πλοφτωνασ.  

 

τον Λατινικό πόλεμο, ο Σίτοσ Μάνλιοσ, φπατοσ, που καταγόταν από αριςτοκρατικι 

γενιά, είχε τθν αρχθγία του ςτρατοφ των Ρωμαίων. Αυτόσ, όταν κάποτε ζφευγε από 

το ςτρατόπεδο, διζταξε να απζχουν όλοι από τθ μάχθ. Αλλά λίγο αργότερα ο γιοσ 

του πζραςε ζφιπποσ μπροςτά από το ςτρατόπεδο των εχκρών και προκλικθκε ςε 

μάχθ από τον αρχθγό των εχκρών με αυτά τα λόγια: 

 

Δεν ςου πζραςε θ οργι όταν περνοφςεσ τα ςφνορα τθσ πατρίδασ; Παρ’ όλο που 

είχεσ ζλκει με εχκρικι και απειλθτικι διάκεςθ, γιατί, όταν είδεσ τθ Ρώμθ, δεν ςου 

ιρκε ςτο μυαλό: «Μζςα ς’ εκείνα τα τείχθ βρίςκονται το ςπίτι και οι εφζςτιοι κεοί 

μου, θ μθτζρα, θ ςφηυγοσ και τα παιδιά (μου)»; Εγώ λοιπόν αν δεν (ςε) είχα 

γεννιςει, θ Ρώμθ δεν κα πολιορκείτο˙ αν δεν είχα γιο, κα πζκαινα ελεφκερθ ςε 

ελεφκερθ πατρίδα. Εγώ τίποτε πια δεν μπορώ να πάκω, οφτε πρόκειται να είμαι για 

πολφ καιρό τόςο δυςτυχιςμζνθ: όμωσ αντίκετα αυτοφσ, αν ςυνεχίςεισ, τουσ 

περιμζνει ι πρόωροσ κάνατοσ ι μακρόχρονθ ςκλαβιά. 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
Β 1.  

ingenter 

Facies 

Simillimo 

Quae 

Exercitus 

Proeliis 

Minaciora 

Illud 

Penatium 

Nulli rei 

Diutius 

Miser 

Hac 

Morte 

Servitutis 

 

B2 α.   

existimem 

Veniendo 

Aspice 

Concipient 

Praeesse 

Abisset 

Abstenturam 

Habebuntur 

Passuram esse (αποκετικό) 

Possitis 

 

 

Β2 β. 

Ingredior – ingressus sum – ingredi (αποκετικό) 

Ενεςτώτασ: ingrediamur 

Παρατατικόσ: ingrederemur 

Μζλλοντασ: ingressuri simus 

Παρακείμενοσ: ingressi simus 

Τπερςυντζλικοσ: ingressi  essemus 

 

 

 



 

 

Γ1 α.  

Magnitudiuis: γενικι τθσ ιδιότθτασ ςτο hominem  

Consul: παράκεςθ ςτο T. Manlius 

Aliquando: επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του χρόνου ςτο ριμα abiret  

Animo: αφαιρετικι του τρόπου ςτο ριμα perveneras  

Miserrima: κατθγοροφμενο ςτο εννοοφμενο υποκείμενο ego μζςω του ςυνδετικοφ 

ριματοσ futura sum  

 

Γ1 β.  

Respondit ille se esse Orcum 

Τποκείμενο απαρεμφάτου: se  

Βρίςκεται ςε πτώςθ αιτιατικι γιατί, ενώ ζχουμε ταυτοπροςωπία, εντοπίηεται το 

φαινόμενο του λατινιςμοφ (άμεςθ αυτοπάκεια), κακώσ το απαρζμφατο είναι 

ειδικό. 

 

Ego nihil iam pati possum 

Τποκείμενο απαρεμφάτου:ego 

Βρίςκεται ςε πτώςθ ονομαςτικι, γιατί ζχουμε τελικό απαρζμφατο και 

ταυτοπροςωπία 

 

Γ1 γ.  

dux hostium his verbis proelio filium lacessivit. 

 

Γ1 δ.  

natus: qui natus erat  

(επικετικι μετοχι -> αναφορικι πρόταςθ) 

Ingredienti: dum ingrederis / -re 

 

 

Γ2 α.    si pergis…. Manet. 

1o είδοσ: ανοικτι υπόκεςθ ςτο παρόν. 

Αντίκετο του πραγματικοφ ςτο παρελκόν: si perrexisses-mansisset 

Τπόκεςθ δυνατι ι πικανι: si pergas- maneat. 

 

    β.   non habens  Filium, libera in libera patria mortua essem. 

Η μετοχι τίκεται ςε πτώςθ ονομαςτικι γιατί είναι ςυνθμμζνθ ςτο Τποκείμενο (ego). 

 

 



 

 

    γ.    1ο απόςπαςμα:  

Quem  simul  aspexit  Cassius: 

Δευτερεφουςα επιρρθματικι χρονικι πρόταςθ. 

Ειςάγεται: με τον χρονικό ςφνδεςμο simul. Τπάρχει πρόταξθ του αντικειμζνου 

quem. 

Εκφζρεται: με οριςτικι, γιατί εκφράηει πραγματικό γεγονόσ και δθλώνει τον χρόνο 

και τίποτε άλλο. υγκεκριμζνα,  θ οριςτικι είναι χρόνου παρακειμζνου και δθλώνει 

το  προτερόχρονο που ζγινε μια φορά ςτο παρελκόν. 

 

        2ο απόςπαςμα: 

Cum aliquando castris abiret: 

Δευτερεφουςα χρονικι πρόταςθ . 

Ειςάγεται: με τον ιςτορικό ι διθγθματικό cum. 

Εκφζρεται : με υποτακτικι, γιατί υπογραμμίηει τθ βακφτερθ ςχζςθ κφριασ και 

δευτερεφουςασ  και δθμιουργεί μια ςχζςθ αιτίου και αιτιατοφ ανάμεςά τουσ. 

υγκεκριμζνα, θ υποτακτικι είναι παρατατικοφ γιατί εξαρτάται από ιςτορικό χρόνο 

(edixit) και δθλώνει το ςφγχρονο ςτο παρελκόν. 

 

 


