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                 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. Κείμενο

Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem effigiei
mortui. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audire cupivit.
Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit.
Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit. Illi neminem viderant.

Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident,
dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem
non credendo confirmaverunt; quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum
etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent.

Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur quantoque in periculo res sit.
Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat. Curat et
providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. Quam ob rem
epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. Legatum monet ut, si adire non possit,
epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat.

Παρατηρήσεις

Α.1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.

                                                                                                                          (40 μονάδες)

Β .1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω :

similem: δοτική πτώση πληθυντικού αριθμού ουδετέρου γένους στον υπερθετικό βαθμό
Cassius: κλητική πτώση ενικού αριθμού hominem: γενική πτώση πληθυντικού αριθμού
effigiei: αιτιατική πτώση πληθυντικού αριθμού capitis: ονομαστική πτώση πληθυντικού
αριθμού neminem: αφαιρετική πτώση πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος mollibus:
αφαιρετική πτώση ενικού αριθμού του υπερθετικού στο ίδιο γένος multi: δοτική πτώση
πληθυντικού αριθμού συγκριτικού στο ουδέτερο γένος cuidam: γενική πτώση πληθυντικού
αριθμού στο θηλυκό γένος celeriter: γενική πτώση πληθυντικού αριθμού του θετικού βαθμού
του επιθέτου στο αρσενικό γένος

      (10 μονάδες)
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Β.2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους
( για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) :

       concussit: β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα στην
παθητική φωνή aspexit: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού
στην ίδια φωνή excitavit: απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή
nascentem: απαρέμφατο μέλλοντα
secuti: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής μέλλοντα esse factum: β΄ ενικό
πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή imminent: β΄ πληθυντικό πρόσωπο
προστακτικής ενεργητικού ενεστώτα aluerunt: γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα
παθητικής περιφραστικής συζυγίας abiciat: γ’ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής
μέλλοντα παθητικής φωνής gerantur: β΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής
παρατατικού στην ίδια φωνή persuadet: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής
συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή deferat: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής
ενεστώτα στην ίδια φωνή providet:  αφαιρετική του σουπίνου
cognoscantur: το απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή mittit:  α΄
πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή

  (15 μονάδες)

Γ. 1.α.. Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea,
quae vident, dissimulent: Αφού καταγράψετε, να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών
προτάσεων που υπάρχουν στην παραπάνω περίοδο και να δηλώσετε τη συντακτική τους
λειτουργία.

                                                                                                                            (5 μονάδες)

Γ.1.β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

magnitudinis, se, improbi, ab hostibus, litteris.

(5 μονάδες)

Δ.1 Να αναλυθούν οι επιθετικοί προσδιορισμοί σε αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις:

i. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis. ii.
Ibi vix animum sollicitum somno dederat …

                                                                                                                            (4 μονάδες)
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Δ.2. respondit: να εκφράσετε αλληλοπάθεια με τα τρία πρόσωπα του πληθυντικού του ρήματος
στον ενεστώτα.

                                                                                                                            (4 μονάδες)

Δ.3. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στις παρακάτω προτάσεις:

Ibi vix (Cassius) animum sollicitum somno dederat.

(4 μονάδες)

Δ.4. Να συμπτυχθούν οι παρακάτω υπογραμμισμένες προτάσεις σε μετοχές.

i. (Cassius) timorem concepit nomenque eius audire cupivit.
ii. qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non

credendo confirmaverunt;

                                                                                                                            (4 μονάδες)

Δ.5. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem
effigiei mortui. Timorem concepit.

1. Να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στις δύο προτάσεις ώστε η δεύτερη κύρια να
μετατραπεί σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση εισαγόμενη με τον αντίστροφο cum.

2. Να μετατραπεί η πρώτη κύρια σε δευτερεύουσα χρονική που θα δηλώνει σχέση αιτίου –
αιτιατού , χωρίς να αλλάξει η χρονική σχέση μεταξύ των δύο προτάσεων.

(6 μονάδες)

Δ.6. si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. Αφού
αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να εκφράζει
υπόθεση δυνατή ή πιθανή για το παρόν - μέλλον.

    (3 μονάδες)  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α.1. Νόμισε ότι ερχόταν προς αυτόν ένας άνθρωπος με πελώριο μέγεθος και με βρόμικο
πρόσωπο, όμοιος με εικόνα (ή μορφή) νεκρού. Μόλις τον είδε ο Κάσσιος, τον έπιασε φόβος και
θέλησε να πληροφορηθεί το όνομά του. Εκείνος απάντησε ότι ήταν ο Πλούτωνας. Τότε τρόμος
συντάραξε τον Κάσσιο και τον σήκωσε από τον ύπνο. Ο Κάσσιος φώναξε τους δούλους και τους
ρώτησε για τον άνθρωπο. Εκείνοι δεν είχαν δει κανένα.

Υπάρχουν μερικοί σε αυτήν την τάξη (των Συγκλητικών), οι οποίοι είτε αυτά, τα οποία
πλησιάζουν απειλητικά, δεν (τα) βλέπουν, είτε αυτά, τα οποία βλέπουν, προσποιούνται (ότι δεν
τα βλέπουν). Αυτοί εξέθρεψαν την ελπίδα του Κατιλίνα με επιεικείς αποφάσεις και ενίσχυσαν τη
συνωμοσία, που γεννιόταν, με το να μην πιστεύουν (στην ύπαρξή της). Υπό την επιρροή αυτών
ενεργώντας πολλοί, όχι μόνο φαύλοι αλλά και άπειροι, αν τον είχα τιμωρήσει, θα έλεγαν ότι
αυτό έγινε σκληρά και τυραννικά.

Ο Καίσαρας πληροφορείται από τους αιχμαλώτους τι συμβαίνει στο στρατόπεδο του Κικέρωνα
και σε πόσο μεγάλο κίνδυνο βρίσκονται τα πράγματα (ή: και πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση).
Τότε πείθει κάποιον από τους Γαλάτες ιππείς να μεταφέρει μια επιστολή στον Κικέρωνα.
Φροντίζει και προνοεί να μην μαθευτούν τα σχέδιά μας από τους εχθρούς, αν αρπάξουν την
επιστολή. Για τον λόγο αυτό στέλνει επιστολή γραμμένη στα ελληνικά. Συμβουλεύει τον
απεσταλμένο, αν δεν μπορέσει να πλησιάσει, να δέσει την επιστολή στον ιμάντα του ακοντίου
και να (τη) ρίξει μέσα στο στρατόπεδο.

Β .1.

similem: simillimis
Cassius: Cassi
hominem: hominum
effigiei: effigies
capitis: capita
neminem: nullis
mollibus: mollissima
multi: pluribus
cuidam: quarundam
celeriter: celerium/-um
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Β.2.

concussit: concuteris/re
aspexit: aspiciebat
excitavit :excitavisse
nascentem: nascituram esse
secuti: secuturi sint
esse factum: fi
imminent: imminete
aluerunt: alendus est
abiciat: abiciuntor
gerantur: gereremini
persuadet: persuaserint
deferat: defer
providet: provisu
cognoscantur: cognitum iri
mittit: misissemus

Γ. 1.α.

qui aut ea, ---,non videant: δευτερεύουσα αναφορική επιρρηματική συμπερασματική
πρόταση. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του αποτελέσματος στο περιεχόμενο της
κύριας πρότασης με ρήμα το sunt.

quae imminent: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση προσδιοριστική στη λέξη ea της
προηγούμενης δευτερεύουσας αναφορικής συμπερασματικής πρότασης.

(qui) aut ea,… , (videre) dissimulent: δευτερεύουσα αναφορική επιρρηματική
συμπερασματική πρόταση. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του αποτελέσματος στο
περιεχόμενο της κύριας πρότασης με ρήμα το sunt.

quae vident: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση προσδιοριστική στη λέξη ea της προηγούμενης

δευτερεύουσας αναφορικής συμπερασματικής πρότασης (qui aut ea dissimulent).

Γ.1.β.

magnitudinis: γενική της ιδιότητας στο hominem (γιατί φανερώνει μόνιμη/διαρκή ιδιότητα).
se: υποκείμενο απαρεμφάτου (ταυτοπροσωπία, λατινισμός). improbi: ομοιόπτωτος
προσδιορισμός, παράθεση στη λέξη multi.
ab hostibus: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο ρήμα
cognoscantur. Εκφέρεται με εμπρόθετο προσδιορισμό, γιατί δηλώνει κάτι έμψυχο.
litteris: αφαιρετική του μέσου στη μετοχή conscriptam.
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Δ.1

i. Existimavit ad se venire hominem magnitudinis quae ingens erat.
ii. Ibi vix animum, qui sollicitus erat, somno dederat.

Δ.2.

Inter nos respondemus
Inter vos respondetis
Inter se respondent

Δ.3

Ibi vix animus sollicitus somno a Cassio datus erat.

Δ.4.

i. (Cassius) timore concepto nomen eius audire cupivit.
ii. qui spe Catilinae mollibus sententiis alita/alta coniurationem nascentem

non credendo confirmaverunt.

Δ.5.

1. vix existimaverat ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida,
similem effigiei mortui cum repente timorem concepit.

2. cum existimavisset ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie

squalida, similem effigiei mortui ,timorem concepit.

Δ.6.

Δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική πρόταση που εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο si,
διότι είναι καταφατική. Ως προς τη μορφή σχηματίζει απλό, ευθύ υποθετικό λόγο μαζί με την
απόδοσή του, την κύρια πρόταση με ρήμα το dicerent. O υποθετικός λόγος ανήκει στο β΄
είδος, το μη πραγματικό ή το αντίθετο προς την πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση
εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου (animadvertissem) και επομένως αναφέρεται στο
παρελθόν, ενώ η απόδοση εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού (dicerent) και αναφέρεται στο
παρόν.

Υπόθεση δυνατή ή πιθανή για το παρόν – μέλλον:
si in hunc animadverteram, crudeliter et regie id factum esse dicant.

Επιμέλεια θεμάτων: Σταυρακάκη Νατάσα




