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ΚΕΙΜΕΝΑ XIV – XXIV- XXXIV – XLIV 

A. Nα γράψετε τη μετάφραση των παρακάτω κειμένων. 

 

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. 

 

Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: “Quid?” inquit 

“Ego non cognosco vocem tuam?” Visne scire quid Nasica responderit? 

“Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non 

esse; tu mihi ipsi non credis?” 

 

Haec  postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari  eosque 

intromitti iussit. Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum 

venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt. Cum ante vestibulum 

dona posuissent, quae hominess deis immortalibus consecrare solent, domum 

reverterunt. 

 

Λατινικά 
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Nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis possit diligere eum, quem 

metuat, aut eum, a quo se metui putet. Coluntur tamen simulatione dumtaxat 

ad tempus. Quodsi forte, ut fit plerumque, ceciderunt, tum intellegitur, quam 

fuerit inopes amicorum. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις:  

quem: ίδια πτώση στο θηλυκό γένος, πληθυντικό αριθμό. 

nomen: ονομαστική πληθυντικού. 

servos: δοτική ενικού. 

neminem: ίδια πτώση στο ουδέτερο γένος στον πληθυντικό αριθμό. 

aperte: τους άλλους βαθμούς του επιρρήματος. 

ipsi: την αιτιατική του θηλυκού στον ενικό και πληθυντικό αριθμό. 

tuae: τον ίδιο τύπο αντωνυμίας για πολλούς κτήτορες. 

fores: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό. 

praedones: δοτική και κλητική πληθυντικού αριθμού. 

sanctum: παραθετική αντικατάσταση. 

deis: ονομασική πληθυντικού. 

locus: ίδια πτώση στον άλλο αριθμό. 

simulatione :ονομαστική ενικού. 

tempus: αιτιατική ενικού και αφαιρετική πληθυντικού. 

inopes: παραθετική αντικατάσταση. 
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Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για κάθε ρηματικό τύπο, αφού 

λάβετε υπόψη σας το υποκείμενο όπου είναι απαραίτητο. 

aspexit: υποτακτική ενεστώτα στο ίδιο πρόσωπο και στην ίδια φωνή. 

esse: υποτακτική παρατατικού και μέλλοντα στο γ΄ ενικό πρόσωπο. 

indignatus: ίδια πτώση, μετοχή μέλλοντα. 

mentiebatur: δοτική γερουνδίου. 

cognosco: προστακτική ενεστώτα στην ίδια φωνή σε όλα τα πρόσωπα. 

credidi: σουπίνο στη αφαιρετική. 

rettulerunt: ίδιο πρόσωπο, ίδια έγκλιση  στον ενεστώτα και στον μέλλοντα. 

intromitti: απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή 

osculati sunt: τα τρία γένη του γερουνδιακού στην αφαιρετική του 

πληθυντικού. 

nescio: γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή. 

metui: τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή. 

coluntur: α΄ πληθυντικό, υποτακτικής υπερσυντελίκου. 

 

Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: 

Orcum: 

e somno: 

scire: 

tuae: 

Scipioni: 

ianuae: 
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amicitiae: 

a quo: 

plerumque: 

 

Γ1β. Να αναγνωριστεί το είδος των προτάσεων και να δικαιολογήσετε τον 

τρόπο εισαγωγής τους, την έγκλιση, τον χρόνο εκφοράς τους και να δηλώσετε 

την συντακτική λειτουργία τους: 

i. Cum ante vestibulum donna posuissent. 

ii. Quis posit diligere eum […] aut eum: 

 

Γ2α. timorem concepit nomenque eius audire cupivit: να μετατρέψετε την 1η 

κύρια πρόταση της παραπάνω περιόδου σε μετοχική φράση. 

 

Γ2β. illi neminem viderant: να αντικατασταθεί η αντωνυμία neminem από 

ισοδύναμη, αφού μετατραπεί η πρόταση σε αποφατική. 

 

Γ3α. Να αναλυθεί η μετοχή σε αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση:  Tum 

Ennius indignatus inquit. 

 

Γ3β. visne scire: να εισαχθεί η ευθεία ερώτηση με το num και το nonne και 

να απαντηθεί καταφατικά ή αποφατικά. 
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Γ4α. Η παρακάτω πρόταση να εξαρτηθεί από το “debeo” στο σωστό τύπο και 

στη συνέχεια να γίνει μετατροπή της σύνταξης σε παθητική χρησιμοποιώντας 

την παθητική περιφραστική συζυγία: domestici haec Scipioni rettulerunt. 

 

Γ4β. haec postquam domestici Scipioni rettulerunt: να αντικατασταθεί ο 

χρονικός σύνδεσμος χωρίς να αλλάξει η χρονική σχέση της κύριας με τη 

δευτερεύουσα. Να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο ρήμα. 

 

Γ5α. nollus locus amicitiae eis est: να εκφραστεί ο σκοπός με όλους τους 

δυνατούς τρόπους. 

 

Γ5β. quodsi forte ceciderunt, tum intellegitur: να αναγνωριστεί ο υποθετικός 

λόγος και να μετατραπεί σε υπόθεση ανοικτή για το παρόν. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

Α. 

Αυτόν μόλις ο Κάσσιος είδε, φόβος τον έπιασε και το όνομα του θέλησε να 

πληροφορηθεί. Εκείνος απάντησε ότι ήταν ο Πλούτωνας. Τότε τρόμος 

συντάραξε τον Κάσσιο και τον ξύπνησε. Ο Κάσσιος φώναξε τους υπηρέτες και 

τους ρώτησε για τον άνθρωπο. Εκείνοι δεν είχαν δει κανέναν. 
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Τότε ο Έννιος αγανακτισμένος επειδή ο Νασικάς έλεγε ψέματα τόσο φανερά, 

είπε: “Τι λες; Εγώ δεν γνωρίζω τη φωνή σου;”. Θέλεις να μάθεις τι απάντησε 

ο Νασικάς; “Είσαι αναιδής άνθρωπος. Εγώ όταν σε ζητούσα πίστεψα την 

υπηρέτρια σου ότι εσύ δεν ήσουν στο σπίτι, εσύ δεν πιστεύεις εμένα τον 

ίδιο;” 

 

Όταν οι δούλοι του σπιτιού ανέφεραν αυτά στον Σκιπίωνα, αυτός διέταξε να 

ανοιχτούν οι πόρτες και αυτοί να εισέλθουν. Οι ληστές προσκύνησαν τις 

παραστάδες τα πόρτας σαν ιερό ναό και με πάθος φίλησαν το δεξί (χέρι) του 

Σκιπίωνα. Αφού τοποθέτησαν μπροστά στην είσοδο δώρα, τα οποία 

συνηθίζουν οι άνθρωποι να προσφέρουν στους αθάνατους θεούς, 

επέστρεψαν στον τόπο (τους). 

 

Δεν έχει καμία θέση η φιλία σε αυτούς. Γιατί δεν ξέρω ποιος μπορεί να 

αγαπά αυτόν, τον οποίο φοβάται, ή αυτόν από τον οποίο πιστεύει ότι 

θεωρείται φοβερός. Εντούτοις στους τυράννους δείχνουν υποκριτικό 

σεβασμό τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα. Αν όμως κατά τύχη 

πέσουν, όπως συμβαίνει συνήθως, τότε γίνεται αντιληπτό, πόσο τους έλειπαν 

οι φίλοι. Αυτό είναι που λένε ότι είπε ο Ταρκύνιος, όταν ήταν εξόριστος: 

“Τότε κατάλαβα ποιους είχα πιστούς φίλους, ποιους άπιστους, όταν πια δεν 

μπορούσα να ανταποδώσω τη χάρη ούτε στον έναν ούτε στον άλλο”. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β1. quem: quas 

nomen: nomina  

servos: servo 

neminem: nullas res 

aperte: apertius / apertissime 

ipsi: ipsam / ipsas 

tuae: vestrae 

fores: forem 

praedones: praedonibus / praedones 

sanctum: sanctum / sanctius / sanctissimum 

deis: dei, dii, di 

locus: loca (: τόποι), loci (: χωρία βιβλίου) 

simulatione: simulatio 

tempus: tempus / temporibus 

inopes: egentiores / egentissimi 

 

Β2.  

aspexit: aspiciat 

esse: esset / futurus sit 

indignatus: indignaturus 

mentiebatur: mentiendo 

cognosco: cognosce / cognoscite 

credidi: creditu 
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rettulerunt: referunt / referent 

intromitti: intromissum iri 

osculate sunt: osculandis / osculandis / osculandis 

nescio: nesciunto 

metui: metuere 

coluntur: culti essemus 

 

Γ1α 

Orcum: κατηγορούμενο στο se μέσω του esse 

e somno: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει έξοδο από κατάσταση και 

προσδιορίζει το excitavit 

scire: τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο vis 

tuae: επιθετικός προσδιορισμός στο ancillae 

Scipioni: έμμεσο αντικείμενο στο rettulerunt 

ianuae: γενική κτητική στο postes 

amicitiae: δοτική κατηγορηματική του σκοπού από το est 

a quo: εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο metui 

(εμπρόθετη αφαιρετική, διότι πρόκειται για έμψυχο) 

plerumque: επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει χρόνο και 

προσδιορίζει το fit. 

 

Γ1β. 

i. Cum ante vestibulum dona posuissent: δευτερεύουσα επιρρηματική 

χρονική πρόταση, εισάγεται με τον ιστορικό ή διηγηματικό cum, ο οποίος 
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χρησιμοποιείται για τις αφηγήσεις που παρελθόντος και υπογραμμίζει τη 

βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια πρόταση, δημιουργεί μία 

σχέση αιτίου αιτιατού ανάμεσα τους (είναι φανερός ο ρόλος του 

υποκειμενικού στοιχείου που υπάρχει στην υποτακτική), συγκεκριμένα 

χρόνου υπερσυντελίκου (posuissent), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού 

χρόνου (reverterunt: ιστορικός παρακείμενος) και, σύμφωνα με την 

ακολουθία των χρόνων, εκφράζει το προτερόχρονο στο παρελθόν. Λειτουργεί 

ως επιρρηματικός του χρόνου στο ρήμα εξάρτησης reverterunt. 

ii. quis possit diligere eum […] aut eum: δευτερεύουσα ουσιαστική πρόταση 

πλάγια ερωτηματική, μερικής άγνοιας. Εισάγεται με την ερωτηματική 

αντωνυμία quis (γιατί δηλώνει μερική άγνοια). Εκφέρεται με έγκλιση 

υποτακτική (όπως όλες οι πλάγιες ερωτήσεις), γιατί θεωρείται ότι η εξάρτηση 

δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης, συγκεκριμένα 

χρόνου ενεστώτα (possit), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου 

(nescio: ενεστώτας) και, σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων, εκφράζει 

το σύγχρονο στο παρόν. Λειτουργεί ως αντικείμενο στο nescio. 

 

Γ2α.  

timore conspecto Cassius nomen eius audire cupivit: μετατροπή της 1ης 

κύριας πρότασης σε χρονική μετοχή, αφαιρετική απόλυτη, γιατί η λατινική δε 

διαθέτει ενεργιτική μετοχή για το παρελθόν, οπότε και η σύνταξη από την 

ενεργητική γίνεται παθητική, με τη χρήση μετοχής παθητικού παρακειμένου, 

πρόκειται, ωστόσο, για νόθη αφαιρετική απόλυτη, γιατί το εννοούμενο  
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ποιητικό αίτιο a Cassio ταυτίζεται με το εννοούμενο υποκείμενο Cassius του 

ρήματος cupivit  της πρότασης στην οποία ανήκει. 

 

Γ2β. 

Illi quemquam non videant. Η αντωνυμία nemo  χρησιμοποιείται σε 

προτάσεις που δεν έχουν άλλη άρνηση,  ενώ η αντωνυμία quisquam, 

quidquam σε προτάσεις με άρνηση: nemo= nec quisquam. 

 

Γ3α.  

quod indignatus erat:αντικειμενική αιτιολογία  

quod indignatus esset: υποκειμενική αιτιολογία 

cum indignatus esset: αιτιολογία ως αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής 

διεργασίας. 

 

Γ3β. 

Num scire vis? 

Non vero/ minime vero / nolo! 

 

Nonne scire nis? 

Ita(est) / sic (est) / sane (quidem) / certe / volo! 
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Γ4α. 

Domestici haec Scipioni rettulerunt. 

Domestici debuerunt/ debuere haec Scipioni referre 

Haec Scipioni domesticis referenda fuerunt / fuere. 

 

Γ4β. 

Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt 

Haec cum domestici Scipioni rettulissent 

Haec cum domestici Scipioni rettulerant 

 

Γ5α. 

ad/ in amicitiam 

amicitiae causa 

ad/ in amandum 

amandi causa / gratia 

amatum 

ut  amentur 

qui amentur 

 

Γ5β. 

Υπόθεση: quodsi forte ceciderunt 

Απόδοση: tum intellegitur 

Σχηματίζεται μεικτός υποθετικός λόγος. Η υπόθεση εκφέρεται με οριστική 

Παρακειμένου κι αναφέρεται στο παρελθόν, ενώ η απόδοση εκφέρεται με  
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οριστική Ενεστώτα κι αναφέρεται στο παρόν. Ο υποθετικός λόγος ανήκει στο 

1ο είδος και εκφράζει υπόθεση ανοικτή.  

Μετατροπή: υπόθεση: quodsi forte cadunt 

Απόδοση:Tum intellegitur 

Υπόθεση ανοικτή για το παρόν 

 

Από τον κλασικό τομέα του φιλολογικού τμήματος των φροντιστηρίων 

Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν:  

Σ. Αναγνωστάκη, Μ. Παγωμένου, Χ. Πυργιανάκη 

 


