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ΠΑΝΕΛΛΑΔΘΚΕ ΕΞΕΣΑΕΘ 

Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΘΟΤ ΓΕΝΘΚΟΤ ΛΤΚΕΘΟΤ 

ΣΕΣΑΡΣΗ 14 ΘΟΤΝΘΟΤ 2017 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΛΑΣΘΝΘΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΘΜΟΤ 

ΑΠΑΝΣΗΕΘ 

 

A1.  

Νόκηζε όηη εξρόηαλ πξνο απηόλ άλζξωπνο κε πειώξην κέγεζνο  θαη  κε  βξόκηθν  

πξόζωπν, όκνηνο  κε  εηθόλα  λεθξνύ.  Απηόλ  κόιηο  ν Κάζζηνο είδε, θόβνο ηνλ 

έπηαζε θαη ζέιεζε λα πιεξνθνξεζεί ην όλνκά ηνπ. Δθείλνο απάληεζε όηη ήηαλ ν 

Πινύηωλαο. 

ην Λαηηληθό πόιεκν ν Σίηνο Μάλιηνο, ν ύπαηνο, πνπ θαηαγόηαλ από αξηζηνθξαηηθή 

γεληά, είρε ηελ αξρεγία ηνπ ζηξαηνύ ηωλ Ρωκαίωλ. Απηόο, όηαλ θάπνηε έθεπγε από 

ην ζηξαηόπεδν, δηέηαμε λα απέρνπλ όινη από ηε κάρε. Αιιά ιίγν αξγόηεξα ν γηνο ηνπ 

πέξαζε έθηππνο κπξνζηά από ην ζηξαηόπεδν ηωλ ερζξώλ θαη πξνθιήζεθε ζε κάρε 

από ηνλ αξρεγό ηωλ ερζξώλ κ’ απηά ηα ιόγηα. 

Γελ ζνπ πέξαζε ε νξγή, όηαλ πεξλνύζεο ηα ζύλνξα ηεο παηξίδαο; Παξόιν πνπ είρεο 

έξζεη κε ερζξηθή θαη απεηιεηηθή δηάζεζε, γηαηί, όηαλ είδεο  ηε  Ρώκε,  δελ ζνπ  ήξζε  

ζην  κπαιό:  «κέζα  ζ’  εθείλα  ηα  ηείρε  βξίζθνληαη ην ζπίηη θαη νη ζενί κνπ, ε 

κεηέξα, ε ζύδπγνο θαη ηα παηδηά (κνπ)»;  Λνηπόλ,  αλ  εγώ  δελ(ζε)  είρα  γελλήζεη,  ε  

Ρώκε  δελ ζα πνιηνξθνύληαλ· αλ  δελ  είρα  γην,  ζα  πέζαηλα  ειεύζεξε  ζε  ειεύζεξε 

παηξίδα. Δγώ ηίπνηε πηα δελ κπνξώ λα πάζω νύηε πξόθεηηαη λα είκαη ηόζν 

δπζηπρηζκέλε γηα πνιύ θαηξό: αιιά αληίζεηα, αλζπλερίζεηο, απηνύο ηνπο πεξηκέλεη ή 

πξόωξνο ζάλαηνο ή καθξόρξνλε ζθιαβηά. 

Β1. ingenter, facies, simillimo, quae, exercitus, proeliis, minaciora, illud, penatium, 

nulli rei, diutius, miser, hac, morte, servitutis 

Β2α. existimem, veniendo, aspice, concipient, praeesse, abisset, abstenturam, 

habebuntur, passuram esse, possitis 

B2β.  

Δλεζηώηαο: ingrediamur 

Παξαηαηηθόο: ingrederemur 

Μέιινληαο: ingressuri simus 
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Παξαθείκελνο: ingressi simus 

Τπεξζπληέιηθνο: ingressi essemus 

 

Γ1α.  

magnitudinis: γεληθή ηεο ηδηόηεηαο ζην hominem 

consul: παξάζεζε ζην T.Manlius 

aliquando: επηξξεκαηηθόο  πξνζδηνξηζκόο  ηνπ ρξόλνπ ζην abiret 

animo: απξόζεηε  αθαηξεηηθή  ηνπ ηξόπνπ  θαη  πξνζδηνξίδεη  ην perveneras 

miserrima: θαηεγνξνύκελν  ζην  ελλννύκελν ππνθείκελν ego κέζω  ηνπ ζπλδεηηθνύ 

future sum 

 

Γ1β. 

Respondit ille se esse Orcum : Σν se είλαη ππνθείκελν  ηνπ  εηδηθνύ απαξεκθάηνπ 

esse, ελώ έρνπκε ηαπξνπξνζωπία (ιαηηληζκόο). Σν ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ 

βξίζθεηαη ζε πηώζε αηηηαηηθή, επεηδή ην εηδηθό απαξέκθαην δέρεηαη ην ππνθείκελό 

ηνπ κόλν ζε πηώζε αηηηαηηθή αθόκε θαη ζηελ πεξίπηωζε ηεο ηαπηνπξνζωπίαο. 

Ego nihil iam pati possum: ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ pati είλαη ην ego, ην νπνίν 

είλαη θαη ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο possum θαη έρνπκε ηαπηνπξνζωπία. Γηα απηόλ ην 

ιόγν ην ππνθείκελν ηνπ ηειηθνύ απαξεκθάηνπ pati, βξίζθεηαη ζε πηώζε νλνκαζηηθή.  

Γ1γ. 

Dux hostium his verbis proelio filium lacessivit. 

Γ1δ. 

natus: qui natus erat (est) 

ingredienti: dum (tu) ingrederis 

 

Γ2α. 

Τπόζεζε: si pergis (si +  νξηζηηθή ελεζηώηα) 

Απόδνζε: manet (νξηζηηθή ελεζηώηα) 

Δίδνο: 1
ν
 είδνο, αλνηρηή ππόζεζε ζην παξόλ 
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Μεηαηξνπή ζε αληίζεην ηνπ πξαγκαηηθνύ ζην παξειζόλ  

Τπόζεζε: si perrexisses (si + ππνηαθηηθή ππεξζπληειίθνπ) 

Απόδνζε: mansisset (ππνηαθηηθή ππεξζπληειίθνπ) 

 

Μεηαηξνπή ζε ππόζεζε δπλαηή ή πηζαλή  

Τπόζεζε: si pergas (si +  ππνηαθηηθή ελεζηώηα) 

Απόδνζε: maneat ( ππνηαθηηθή ελεζηώηα) 

 

Γ2β. 

filium non habens, lībera in līberā patriā mortua essem: Η κεηνρή ηίζεηαη ζε 

νλνκαζηηθή πηώζε, γηαηί ην ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο haberem, ην ego, 

ηαπηίδεηαη κε ην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο mortua essem ηεο θύξηαο πξόηαζεο· ε  

κεηνρή θαηά ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηεο  γίλεηαη  ζπλεκκέλε  ζην  ππνθείκελν  ηνπ 

ξήκαηνο mortua essem, ego.  

Γ2γ.  

quem simul aspexit Cassius: δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε. 

Δηζάγεηαη κε ηνλ ρξνληθό ζύλδεζκν simul, γηαηί εθθξάδεη ην πξνηεξόρξνλν. Η 

αλαθνξηθή αληωλπκία quem πξνηάζζεηαη γηα ιόγνπο έκθαζεο πξηλ από ην simul, ελώ 

ε αληωλπκία ηζνδπλακεί κε ην eum θαη απνηειεί αληηθείκελν ηνπ aspexit. Η ρξνληθή 

πξόηαζε εθθέξεηαη κε νξηζηηθή, γηαηί δειώλεη  κόλν  ηνλ  ρξόλν  θαη  ηίπνηε  άιιν,  

ζπγθεθξηκέλα  ρξόλνπ παξαθεηκέλνπ (aspexit), γηαηί εθθξάδεη ην πξνηεξόρξνλν ζην 

παξειζόλ. 

 cum aliquando castris abiret:  δεπηεξεύνπζα  επηξξεκαηηθή  ρξνληθή πξόηαζε.  

Δηζάγεηαη  κε  ηνλ  ηζηνξηθό  ή  δηεγεκαηηθό cum. Δθθέξεηαη  κε έγθιηζε ππνηαθηηθή, 

γηαηί ν ηζηνξηθόο cum ππνγξακκίδεη ηε βαζύηεξε ζρέζε ηεο δεπηεξεύνπζαο κε ηελ 

θύξηα πξόηαζε, δεκηνπξγεί κία ζρέζε αηηίνπ αηηηαηνύ αλάκεζά ηνπο, θαζώο είλαη θαη 

θαλεξόο ν ξόινο ηνπ ππνθεηκεληθνύ ζηνηρείνπ  πνπ  ππάξρεη  ζηελ  ππνηαθηηθή.  

πγθεθξηκέλα εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή ρξόλνπ παξαηαηηθνύ (abiret), γηαηί εμαξηάηαη 

από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (edixit) θαη ζύκθωλα κε ηελ αθνινπζία ηωλ ρξόλωλ 

εθθξάδεη ην ζύγρξνλν ζην παξειζόλ. 


