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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: XV- XXXI- XXXVIII 

Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. 

Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt  ac pedibus proeliantur: 

ephippiorum usus res turpis et iners habetur. Vinum a mercatoribus ad se 

importari non sinunt, quod ea re, ut  arbitrantur, remollescunt homines atque 

effeminantur. 

 

«Congrediamur, ut singularis proelli eventu cernatur, quanto miles Latinus 

Romano virtute antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate 

pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta 

eum transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem pertiverunt. Sed 

consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati 

errant, morte multavit. 

 

Tandem puella, longa mora standi fessa, ut sibi paulisper loco cederet. Tum 

Caecilia puellae dixit: «ego libenter tibi mea sede cedo». Hoc dictum paulo post 

res ipsa confirmavit. Nam mortua est Caecillia, quam Metellus, dum vixit, 

multum amavit; postea is puellam in matrimonium duxit. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφραστούν τα παραπάνω αποσπάσματα 

(μονάδες 40) 

2α.  Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:  

i.civitas: γενική / δοτική πληθυντικού 

ii. proeliis: γενική / αιτιατική ενικού 

iii. iniussu: να γραφεί η πτώση που είναι εύχρηστο το ουσιαστικό 

                                          ΛΑΣΙΝΙΚΑ 
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iv.  certammen: ονομαστική / δοτική πληθυντικού 

v. cuius: αφαιρετική ενικού στα άλλα δύο γένη 

vi. mora: ονομαστική, γενική, δοτική πληθυντικού 

vii. mea: στην ίδια πτώση, γένος, πρόσωπο στον ενικό και πληθυντικό για 

πολλούς κτήτορες 

vii. matrimonium: στον άλλο αριθμό γενική / δοτική / κλητική 

(μονάδες 5) 

2β. Να γραφούν οι τύποι των παραθετικών που ζητούνται: 

i. fortior: τα παραθετικά του επιρρήματος 

ii. longa: γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος σε όλους τους βαθμούς 

iii. libenter:να γραφούν οι τρεις βαθμοί του. 

iv. multum: να γραφούν οι βαθμοί του επιθέτου στην ονομαστική και στα τρία 

γένη.  

(μονάδες 4) 

2γ. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

i. sibi: δοτική ενικού θηλυκού γένους / αφαιρετική πληθυντικού, αρσενικού 

γένους 

ii. Caecilia: αφαιρετική ενικού / ονομαστική ενικού 

iii. libenter: χρονικό επίρρημα / τροπικό επίρρημα 

iv.ipsa: οριστική αντωνυμία / αόριστη αντωνυμία 

(μονάδες 4) 

3α. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για κάθε ρηματικό τύπο (να ληφθεί 

υπόψη το υποκείμενο): 

i. sinunt: β΄πληθυντικό οριστικής / υποτακτικής, ενεστώτα / παρατατικού 

ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας 

ii. proeliantur: ίδιο πρόσωπο στο μέλλοντα και συντελεσμένο μέλλοντα. 

iii. cernatur: η παθητική μετοχή παρακειμένου στην αιτιατική πτώση, ενικού 

αριθμού και στα τρία γένη 



 

 

 

iv. revertisset: ποια ιδιαιτερότητα παρουσιάζει το ρήμα και να γραφεί ο 

παρακείμενος και υπερσυντέλικος στο ίδιο προσωπο και έγκλιση 

v. fugati erant: να γραφούν οι ονοματικοί ρηματικοί τύποι στην ενεργητική 

φωνή 

vi.cederet: β΄πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα και στις δύο φωνές 

vii. dixit: απαρέμφατο ενεστώτα και μέλλοντα στην άλλη φωνή 

viii. mortua est: ίδιο πρόσωπο και αριθμό, έγκλιση στον παρατατικό, μέλλοντα 

και υπερσυντέλικο 

(μονάδες 8) 

3β. cedo: να γραφούν οι μετοχές όλων των χρόνων και στις δύο φωνές , 

σουπίνο,  γερούνδιο και γερουνδιακό 

(μονάδες 4)  

4α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις: i.saepe, ii.re, iii.hoste, iv.loco, 

v.paulo 

(μονάδες 5) 

4β. Να αναγνωριστούν πλήρως (είδος, εισαγωγή, συντακτικός ρόλος και 

εκφορά) οι δευτερεύουσες προτάσεις: i. «cum in castra revertisset» και ii. «ut sibi 

paulisper loco cederet» 

(μονάδες 8) 

5α. Να εντοπιστεί ο α΄ και β΄ όρος σύγκρισης, το συγκριτικό επίθετο και να 

μεταφερθεί με τον άλλο τρόπο εκφοράς του: «tum adulescens fortior hoste, 

hasta eum transfixit et armis spoliavit» 

(μονάδες 3) 

5β.  in certamen ruit: να εκφράσετε το σκοπό με όλους τους δυνατούς τύπους. 

(μονάδες 3) 

5γ. equestribus proeliis: να αναγνωρίσετε τον τύπο και στη συνέχεια να το 

μετατρέψετε σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. 

(μονάδες 2) 
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6α. confirmavit: να δηλωθεί η αλληλοπάθεια για όλα τα πρόσωπα στον 

υπερσυντέλικο. 

(μονάδες 2) 

6β. Να μετατρέψετε τις ακόλουθες προτάσεις από ενεργητική σε παθητική 

κάνοντας  τις απαραίτητες αλλαγές:  «sed consul  adulescentem morte multavit»  

και «postea is pullam in matrimonium duxit» 

(μονάδες 5) 

6γ. Να αναλυθούν οι μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις ώστε 

να δηλώνουν αιτιολογία ως αποτέλεσμα εσωτερικής-λογικής διεργασίας: «tum 

adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu 

consulis in certamen ruit» 

(μονάδες 3) 

6δ. «is puellam in matrimonium duxit»: να εκφραστεί η απαγόρευση με όλους 

τους δυνατούς τρόπους στο γ΄ενικό πρόσωπο. 

(μονάδες 2) 

6ε. Να μετατραπεί η δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή: «sed consul, cum in 

castra revertisset, adulescentem morte multavit»  

(μονάδες 2) 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

Α. ΜΕΣΑΥΡΑΗ: 

Κάθε φορά που η πολιτεία διεξάγει πόλεμο, εκλέγονται αρχές με εξουσία ζωής ή 

θανάτου στις ιππομαχίες συχνά πηδούν από τα άλογα και μάχονται πεζοί: η 

χρήση της σέλας θεωρείται αισχρό και μαλθακό πράγμα. Δεν επιτρέπουν να 

εισάγεται κρασί σε αυτούς από τους εμπόρους, επειδή από αυτό το πράγμα, 

όπως πιστεύουν, οι άνδρες γίνονται μαλθακοί και εκθηλύνονται. 

 

«Ας συγκρουστούμε, για να φανεί από την έκβαση της μονομαχίας πόσο ο 

λατίνος στρατιώτης ξεπερνάει το ρωμαίο στην ανδρεία». Τότε ο νεαρός επειδή  



 

 

 

 

είχε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και επειδή παρακινήθηκε από την επιθυμία 

για μάχη, αντίθετα με τη διαταγή του υπάτου όρμησε στον αγώνα, και 

γενναιότερος από τον εχθρό, τον διαπέρασε με το δόρυ και τον απογύμνωσε 

από τα όπλα. Αμέσως οι εχθροί ζήτησαν τη σωτηρία στη φυγή. Αλλά ο ύπατος, 

όταν επέστρεψε στο στρατόπεδο τιμώρησε με θάνατο το νεαρό, με τις ενέργειες 

του οποίου οι εχθροί είχαν τραπεί σε φυγή. 

 

Στο τέλος η κοπέλα, κουρασμένη από την ορθοστασία, ζήτησε από τη θεία να 

της παραχωρήσει για λίγο τη θέση. Τότε η Καικιλία είπε στην κοπέλα: «εγώ 

πρόθυμα σου παραχωρώ τη θέση μου». Μετά από λίγο η ίδια η πραγματικότητα 

επιβεβαίωσε αυτό το λόγο. Δηλαδή πέθανε η Καικιλία, την οποία ο Μέτελλος 

αγαπούσε πολύ όσο ζούσε, αργότερα αυτός πήρε ως γυναίκα του την κοπέλα. 

 

2α. i. civitatium/-um, civitatibus 

ii. proelii/i, proelium 

iii. iniussu 

iv. certamina, certaminibus 

v. qua, quo 

vi. morae, morarum, moris 

vii. nostra, nostris 

viii. matrimoniorum, matrimoniis, matrimonia 

 

2β.i. fortiter, fortius, fortissime 

ii. longarum, longiorum, longissimarum 

iii. libenter, libentius, libentissime 

iv.  multi- ae –a/ plures- es- a/ plurimi- ae- a 
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2γ. i. δοτική ενικού, θηλυκού γένους 

ii. ονομαστική ενικού 

iii. τροπικό επίρρημα 

iv. οριστική αντωνυμία 

 

3α.i. situri estis /situri sitis, situri eratis/ situri essetis 

ii. proeliabuntur/ proeliati erunt 

iii. conspectum, conspectam, conspectum 

iv. το συγκεκριμένο ρήμα συναντάται και ως ημιαποθετικό. Στο κείμενο 31 είναι 

ημιαποθετικό. reverterit / reversus sit, revertisset/ reversus esset 

v. fugans-ns-ns/ fugaturus- a um/ fugatum-u / fugandi-ndo-ndum-ndo/ 

fugare/ fugaturum-am-um esse, fugaturos- as-a esse/ fugavisse. 

vi. cedite, cedimini 

vii. dici, dictum iri 

viii. moriebatur, morietur,mortua erat. 

 

 

3β. cedens- ns- ns/ cessurus- a – um / cessus –a –um / cedendi – ndo – ndum – 

ndo / cedendus – a – um/ cessum, -u. 

 

4α.i. επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο desiliunt. ii. απρόθετη 

αφαιρετική της αιτίας και συγκεκριμένα του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου και 

προσδιορίζει το remollescunt. iii. β΄όρος σύγκρισης ενώ α΄όρος είναι το 

εννοούμενο adulescens. iv. απρόθετη αφαιρετική που δηλώνει απομάκρυνση 

ως αντικείμενο στο cederet.v.αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς στο post. 

 

4β.i. δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον ιστορικό 

ή διηγηματικό cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την 

κύρια  πρόταση,  δημιουργεί  μια  σχέση  αιτίου  αιτιατού  ανάμεσα  τους (είναι  



 

 

 

φανερός ο ρόλος του υποκειμενίκου στοιχείου που υπάρχει στην υποτακτική) 

συγκεκριμένα χρόνου υπερσυντελίκου (revertisset), γιατί εξαρτάται από ρήμα 

ιστορικού χρόνου (multavit) και σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων 

εκφράζει το προτερόχρονο στο παρελθόν, και λειτουργεί ως επιρρηματικός 

προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα εξάρτησης  multavit. 

 

ii. δευτερεύουσα ουσιαστική βουλητική πρόταση. Εισάγεται με το βουλητικό 

σύνδεσμο ut ( γιατί είναι καταφατική) εκφέρεται με έγκλιση υποτακτική ( όπως 

όλες οι βουλητικές) γιατί το περιεχόμενο της είναι απλώς επιθυμητό, 

συγκεκριμένα χρόνου παρατατικού (cederet) γιατί εξαρτάται από ρήμα 

ιστορικού χρόνου( rogavit). Παρατηρείται ιδιομορφία στην ακολουθία των 

χρόνων, γιατί η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό 

του ομιλητή ( συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση ) και όχι 

τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησης της. Η πρόταση αναφέρεται στο 

παρελθόν. Λειτουργεί ως έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα εξάρτησης rogavit. 

 

5α. hoste: αφαιρετική συγκριτική, β΄όρος σύγκρισης, adulescens: α΄όρος 

σύγκρισης, fortior: συγκριτικό επίθετο. Άλλος τρόπος εκφοράς της σύγκρισης: 

tum adulescens fortiori quam hostis, hasta eum transfixit et armis spoliavit. 

 

5β. in certamen: εμπρόθετος που δηλώνει σκοπό στο ruit. 

certatum.../ ut certaret… / qui certaret…/ ad-in certandum…/ certandi causa-

gratia. 

 

5γ. equestribus: επιθετικός προσδιορισμός στο proellis. 

proeliis quae equestria sunt. 

 

6α. inter nos confirmaveramus 

inter vos confirmaveratis 

inter se confirmaverant 
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6β. «sed a consule adulescens morte multatus est» 

«postea puella ab eo in matrimonium ducta est» 

 

6γ. confisus = αιτιολογική μετοχή, υποκείμενο μετοχή= adulescens. 

Permotus = αιτιολογική  μετοχή συνημμένη, υποκείμενο μετοχής = adulescens 

(συνδέεται παρατακτικά με την προηγούμενη μετοχή) 

tum adulescens, cum viribus suis confisus esset et (cum) cupiditate pugnandi 

permotus esset, iniussu consulis in certamen ruit. 

 

6δ. ne is puellam in matrimonium duxerit. 

 

6ε.i. sed consul in castra reversus adulescentem morte multavit. Η 

δευτερεύουσα χρονική πρόταση «cum….. revertisset» αντικαθίσταται από 

χρονική μετοχή συνημμένη, αφού το υποκείμενο του ρήματος της χρονικής 

πρότασης είναι ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος της κύριας πρότασης. 

 

 

Από το Κλασικό τμήμα του Ανθρωπιστικού τομέα  

των Υροντιστηρίων «ΠΟΤΚΑΜΙΑ» Ηρακλείου συνεργάστηκαν: 

Μαζοκοπάκη Ε., Παγωμένου Μ., Πυργιανάκη Φ. 


