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Απαντήσεις στα θέματα των Εισαγωγικών Εξετάσεων
τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού και
τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων στο εξωτερικό 2013

Α1.
Μάθε τώρα τι έκανε μετά ο Νασικάς. Λίγες μέρες αργότερα, όταν ο Έννιος
ήρθε στο Νασικά και τον ζητούσε από την πόρτα, ο Νασικάς φώναξε ότι δεν
ήταν στο σπίτι, αν και ήταν στο σπίτι. Τότε ο Έννιος, επειδή αγανάκτησε, γιατί
ο Νασικάς έλεγε ψέματα τόσο φανερά, είπε: «Τι (λες); Εγώ δεν γνωρίζω τη
φωνή σου;» Μήπως θέλεις να μάθεις τι απάντησε ο Νασικάς; «Είσαι
άνθρωπος αναιδής. Εγώ, όταν σε ζητούσα, πίστεψα την υπηρέτριά σου ότι
εσύ δεν ήσουν στο σπίτι· εσύ δεν πιστεύεις εμένα τον ίδιο;»
Ο Σύλλας, αφού κατέλαβε την πόλη, είχε συγκαλέσει τη Σύγκλητο ένοπλος,
για να κηρυχθεί όσο γινόταν γρηγορότερα ο Γάιος Μάριος εχθρός. Κανείς δεν
τολμούσε να πάει αντίθετα στη θέληση του· μόνος ο Κόιντος Μούκιος
Σκαιόλας ο οιωνοσκόπος, όταν ρωτήθηκε για αυτό το πράγμα, δε θέλησε να
πει επίσημα τη γνώμη του.

Β1.
quis
pauco die
ianuarum
tibi
vox
hominibus
1

impudentior
ipsius
urbium
senatui / senatu
celeriter
hostem
nullius
rerum
Β2.
acciperet
facis ( υπάρχει ασάφεια ως προς τη φωνή που ζητείται αλλά διατηρούμε την
ε.φ στην οποία βρίσκεται ο τύπος )
venistis
quaesivissemus
exclamare
mentiretur
cognitum
sciveritis
respondebunt
esto
credidebat
iudicetur
euntis
dic
non vult
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Γ1α.
diebus: αφαιρετική του ( ποσού ) / μέτρου / διαφοράς στο post
eum: αντικείμενο στο ρήμα quaereret
impudens: επιθετικός προσδιορισμός στο homo
augur: ( ομοιόπτωτος προσδιορισμός ) παράθεση στο υποκείμενο του
ρήματος Quintus Mucius Scaevola
dicere: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο του ρήματος noluit

Γ1β.
occupata urbe: Η μετοχή occupata είναι μία χρονική μετοχή, νόθη ( ή
ιδιάζουσα ) αφαιρετική απόλυτη που δηλώνει το προτερόχρονο. Το
υποκείμενο της μετοχής είναι η αφαιρετική urbe. Η ανάλυσή της γίνεται με δύο
τρόπους:
Postquam / ubi / ut / simul + οριστική παρακειμένου ενεργητικής φωνής

Cum + υποτακτική υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής
Επομένως:
Postquam / ubi / ut / simul Sulla occupavit urbem .
Cum Sulla occupavisset urbem .
Γ2α.
quod Nasica tam aperte mentiebatur: Δευτερεύουσα ουσιαστική αιτιολογική
πρόταση. Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quod. Εκφέρεται με οριστική
γιατί δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία. Συγκεκριμένα, η οριστική είναι χρόνου
παρατατικού ( mentiebatur ). Συντακτικά, λειτουργεί ως αντικείμενο στη
μετοχή indignatus ( η μετοχή προέρχεται από ρήμα ψυχικού πάθους ).

Γ2β.
Ego non cognosco vocem tuam?
Μετατροπή: Vox tua a me non cognoscitur?
Γ2γ.
Cuius volutanti nemo obviam ire audebat:
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Η πρόταση είναι κύρια κρίσεως επομένως στον πλάγιο λόγο θα μετατραπεί σε
ειδικό απαρέμφατο πλαγίου λόγου:
Scriptor tradit cuius volutanti neminem obviam ire audere .

Επιμέλεια Καθηγητών Φροντιστηρίων Βακάλη
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