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Α1. Νόμιςε ότι (ζνασ) άνκρωποσ με πελϊριο ανάςτθμα και βρϊμικθ
όψθ, όμοιοσ με εικόνα νεκροφ, ερχόταν προσ αυτόν. Μόλισ τον
κοίταξε ο Κάςςιοσ, τον ζπιαςε φόβοσ και κζλθςε να μάκει το όνομά
του. Εκείνοσ απάντθςε πωσ ιταν ο Πλοφτωνασ.
………………………………………………………………………………………………………………………
το Λατινικό πόλεμο ο φπατοσ Σίτοσ Μάνλιοσ, καταγόμενοσ από
αριςτοκρατικι γενιά, είχε τθν αρχθγία του ςτρατοφ των Ρωμαίων.
Αυτόσ, όταν κάποτε ζφευγε από το ςτρατόπεδο, διζταξε να απζχουν
όλοι (ι: να κρατθκοφν όλοι μακριά) από τθ μάχθ. Αλλά λίγο αργότερα
ο γιοσ του πζραςε ζφιπποσ μπροςτά από το ςτρατόπεδο των εχκρϊν
και από τον αρχθγό των αντιπάλων προκλικθκε ςε μάχθ με τα εξισ
λόγια: * … +
…………………………………………………………………………………………………………………..
Δεν ςου πζραςε θ οργι, όταν ειςζβαλεσ ςτα ςφνορα τθσ
πατρίδασ (ςου); Παρόλο που είχεσ φτάςει με εχκρικι και απειλθτικι
διάκεςθ, γιατί, όταν είδεσ τθ Ρϊμθ, δεν ςου πζραςε απ’ το μυαλό:
«μζςα ς’ εκείνα τα τείχθ βρίςκονται το ςπίτι και οι κεοί του ςπιτιοφ
μου, θ μθτζρα, θ ςφηυγοσ και τα παιδιά (μου)»; Επομζνωσ αν δεν
(ςε) είχα γεννιςει, θ Ρϊμθ δεν κα πολιορκοφνταν· αν δεν (ςε) είχα
γιο, κα πζκαινα ελεφκερθ ς’ ελεφκερθ πατρίδα. Εγϊ τίποτα πια δεν
μπορϊ να πάκω οφτε πρόκειται να είμαι πολφ δυςτυχιςμζνθ για πολφ
καιρό: αλλά αντίκετα αυτοφσ, αν ςυνεχίςεισ (ι: αν κατευκφνεςαι), τουσ
περιμζνει είτε ο πρόωροσ κάνατοσ είτε θ μακρόχρονθ ςκλαβιά.
Μονάδεσ 40
Β1.
- ingentis: ingenter
- facie: facies
- similem: simillimō
- quem: quae
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2017 : λατινικά προςανατολιςμοφ

ςελίδα 1

ΑΓΙΟΤ ΚΩΝ ΣΑΝ ΣΙΝ ΟΤ 1 1 -- ΠΕΙΡΑ ΙΑ -- Σ ΗΛ. 2 1 0 -4 2 2 47 5 2

-

exercitui : exercitus
proelio : proeliis
mināci : minaciora
illa : illud
penates : penatium
nihil : nulli rei
diu: diutius
miserrima: miser
hos: hāc
mors : morte
servitus: servitutis
Μονάδεσ 15

Β2α.
-

existimāvit: existimem
venire: veniendo
aspexit: aspice
concēpit: concipient
praefuit: praeesse
abīret: abisset
abstinērent : abstenturam
habērem: habebuntur
pati: passuram esse
possum: possitis
Μονάδεσ 10

Β2β.
ΕΝΕΣ. :
ΠΑΡΑΣ. :
ΜΕΛΛ. :
ΠΑΡΑΚ.
YΠΕΡ. :

ingrediāmur
ingrederemur
ingressuri simus
ingressi simus
ingressi essemus
Μονάδεσ 5
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Γ1α.
magnitudinis :

είναι γενική
“hominem”.

consul :

είναι παράθεςη ςτο “T. (Titus) Manlius”.

aliquando:

είναι
επιρρηματικόσ προςδιοριςμόσ
χρόνου ςτο ριμα “abiret”.

animo :

είναι αφαιρετική οργανικι του τρόπου ςτο
ριμα “perveneras”.

miserrima :

είναι (απλό) κατηγοροφμενο ςτο εννοοφμενο
“ego” από το ςυνδετικό ριμα “futura sum”.

τθσ

(μόνιμησ)

ιδιότητασ

ςτο

του

Μονάδεσ 5

Γ1β.
 esse : ζχει ωσ υποκείμενό του το «se», ταυτοπροςωπία,
(ΛΑΣΙΝΙΜΟ του ειδικοφ απαρεμφάτου, γιατί το υποκείμενο
του
ειδικοφ
απαρεμφάτου
ςτθν
περίπτωςθ
τθσ
ταυτοπροςωπίασ μετά από ενεργθτικό ριμα εξάρτθςθσ
τίκεται ςτθ λατινικι ςε αιτιατικι) .
 pati : ζχει ωσ υποκείμενό του το «ego», γιατί υπάρχει
ταυτοπροςωπία τελικοφ απαρεμφάτου.
Μονάδεσ 4
Γ1γ. Dux hostium adulescentem his verbis proelio lacessivit.
Μονάδεσ 3
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Γ1δ.
natus : qui nobili genere natus erat

ingredienti : dum (tu) fines patriae ingrederis (ingredere)
Μονάδεσ 3
Γ2α.
ΤΠΟΘΕΗ: si pergis (οριςτικι Ενεςτϊτα)
ΑΠΟΔΟΗ: manet (οριςτικι Ενεςτϊτα)
Ο υποκετικόσ λόγοσ εκφράηει υπόκεςθ ανοικτι ςτο παρόν.
ΤΠΟΘΕΗ ΑΝΣΙΘΕΣΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ:
at contra hos, si perrexisses, aut immatura mors aut longa servitus
mansisset.
ΤΠΟΘΕΗ ΔΤΝΑΣΗ ι ΠΙΘΑΝΗ για ΠΑΡΟΝ και ΜΕΛΛΟΝ :
at contra hos, si pergas, aut immatura mors aut longa servitus
maneat .
Μονάδεσ 6
Γ2β.
non filium habens
Πρόκειται για υποθετική μετοχή (ςφγχρονο), ςυνθμμζνθ ςτο
υποκείμενο του ριματοσ τθσ κφριασ πρόταςθσ «ego», άρα τίκεται
ςε ονομαςτικι, αφοφ το υποκείμενο του ριματοσ «haberem» είναι
το ίδιο με το υποκείμενο του ριματοσ τθσ κφριασ πρόταςθσ
«essem».
Μονάδεσ 3

Γ2γ.
 “Quem
simul
aspexit
Cassius”: είναι δευτερεφουςα
επιρρθματικι χρονική πρόταςθ, που λειτουργεί ωσ
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επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του χρόνου ςτα ριματα
“concepit - cupivit”. Ειςάγεται με το χρονικό ςφνδεςμο “simul”
(ΕΠΙΣΑΞΗ του ΤΝΔΕΜΟΤ). Εκφζρεται με οριςτικι, κακϊσ μασ
ενδιαφζρει από κακαρά χρονικι άποψθ, Παρακειμζνου, γιατί
δθλϊνει το προτερόχρονο.
 “Cum aliquando castris abiret” : είναι δευτερεφουςα
επιρρθματικι χρονική πρόταςθ, που λειτουργεί ωσ
επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του χρόνου ςτο ριμα “edixit”.
Ειςάγεται με τον ιςτορικό ι διθγθματικό «cum», ο οποίοσ
υπογραμμίηει τθ βακφτερθ ςχζςθ μεταξφ δευτερεφουςασ και
κφριασ πρόταςθσ, δθμιουργεί μια ςχζςθ αιτίου και αιτιατοφ
ανάμεςά τουσ. Εκφζρεται με υποτακτικι (γιατί είναι φανερό το
υποκειμενικό ςτοιχείο) Παρατατικοφ, γιατί εξαρτάται από ριμα
ιςτορικοφ χρόνου («edixit»). Δθλϊνει το ςφγχρονο ςτο
παρελκόν .
Μονάδεσ 6
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