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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Τότε ο Σκιπίωνας επειδή νόμισε ότι αυτοί είχαν έρθει για να συλλάβουν 

αυτόν τον ίδιο, εγκατέστησε στο σπίτι φρουρά από δούλους του σπιτιού 

(οικιακούς). Μόλις παρατήρησαν αυτό οι ληστές, αφού πέταξαν μακριά τα όπλα, 

πλησίασαν την πόρτα και με δυνατή φωνή ανήγγειλαν στον Σκιπίωνα 

(απίστευτο στο άκουσμα!) ότι αυτοί είχαν έρθει για να θαυμάσουν την ανδρεία 

του. Όταν οι δούλοι μετέφεραν αυτά στον Σκιπίωνα, αυτός διέταξε να ανοιχθούν 

οι πόρτες και να μπουν αυτοί μέσα (να ανοίξουν τις πόρτες και να τους 

οδηγήσουν/βάλουν μέσα). 

Ο Κούριος και ο Φαβρίκιος, αρχαιότατοι άνδρες, και οι παλαιότεροί τους Οράτιοι 

συνομιλούσαν με τους συγχρόνους τους καθαρά και με διαύγεια˙ δεν 

χρησιμοποιούσαν τη γλώσσα των Σικανών ή των Πελασγών, που λέγεται πως 

πρώτοι κατοίκησαν την Ιταλία, αλλά (τη γλώσσα) της εποχής τους. Εσύ όμως 

χρησιμοποιείς λόγο απαρχαιωμένο πια (ή: που έχει πέσει σε αχρηστία πια) εδώ 

και πολλά χρόνια, σαν να μιλούσες τώρα με τη μάνα του Ευάνδρου, επειδή δεν 

θέλεις να ξέρει και να καταλαβαίνει κανείς τι λες. 

Β1. ipsum: ipsarum  

eos: eius  

praesidium: praesidia  

praedones: praedo  

clara: clariore  

Scipioni: Scipione  

incredibile: incredibilia  

fores: fori  

antiquissimi: antiquiore  

viri: vir  

plane: planissime  
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suis: suae  

primi: prioribus  

matre: matrum  

neminem: nulli 

 

B2. captum: caperem  

existimasset: existimabimus  

conlocavit: conlocabantur  

animadverterunt: animadvertatis  

abiectis: abiciar  

nuntiaverunt: nuntiando  

auditu: audivissetis  

rettulerunt: refers  

iussit: iubens  

locuti sunt: loquere  

coluisse: coli  

dicuntur: dic  

utebantur: usuros esse  

scire: scitu  

vis: vult  

 

Γ1α. venisse (το πρώτο του κειμένου): αντικείμενο του ρήματος existimasset, 

ειδικό απαρέμφατο  

praedones: υποκείμενο του ρήματος animadverterunt  

ianuae: αντικείμενο του ρήματος appropinquaverunt  

voce: αφαιρετική οργανική του τρόπου στο ρήμα nuntiaverunt  

auditu: αφαιρετική του σουπίνου της αναφοράς στο incredibile  

fores: υποκείμενο του απαρεμφάτου reserari, ετεροπροσωπία  

antiquissimi: επιθετικός προσδιορισμός στο viri  

Evandri: γενική κτητική στο matre  

 

Γ1β. abiectis armis  

abiectis:αφαιρετική απόλυτη νόθη, χρονική μετοχή  

armis: υποκείμενο της μετοχής abiectis  

Ανάλυση μετοχής σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση:  

Cum praedones arma abiecissent  

Postquam praedones arma abiecerunt  

 

Γ2α. cum se ipsum captum venisse eos existimasset: δευτερεύουσα επιρρηματική 

αιτιολογική πρόταση, η οποία εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο cum και 

εκφέρεται με υποτακτική, επειδή η αιτιολογία είναι το αποτέλεσμα εσωτερικής, 

λογικής διεργασίας. Συγκεκριμένα, εκφέρεται με υποτακτική χρόνου 

υπερσυντελίκου (existimasset) και εφόσον το ρήμα της κύριας πρότασης είναι 

ιστορικού χρόνου (conlocavit), η δευτερεύουσα πρόταση εκφράζει το 

προτερόχρονο στο παρελθόν. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της 

αιτίας στο περιεχόμενο της κύριας πρότασης. 
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quae dicas: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, μερικής αγνοίας, που 

λειτουργεί ως αντικείμενο των απαρεμφάτων scire και intellegere. Εισάγεται με 

την ερωτηματική αντωνυμία quae και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί θεωρείται 

ότι η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της δευτερεύουσας 

πρότασης. Συγκεκριμένα, εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα (dicas), γιατί 

εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (τα απαρέμφατα scire και intellegere, που 

με τη σειρά τους εξαρτώνται από το ρήμα vis) και δηλώνεται το σύγχρονο στο 

παρόν. 

 

Γ2β. Tum a Scipione praesidium domesticorum in tecto conlocatum est.  

 

Γ2γ. ut praedones virtutem eius admirarentur. 

 

 
Επιμέλεια καθηγητών Φροντιστηρίων ΒΑΚΑΛΗ 


