
  

 
1 

 

 

 

 

 

Α. Κείμενο: ΧΧ-XXVII-XXXIV 

Discurrens miles pedes eius animadvertit eum latentem adgnovit;extractum 

imperatorem eum salutavit.Hinc ad commilitones suos eum adduxit. Ab his in 

castra delatus est tristis et trepidus,dum obvia turba quasi moriturum eum 

miseratur.Postero die Claudius imperator factus est. 

 

Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri 

tamen ea sibi duriora et acerbiora. «Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id 

me sane paenitet; meliora enim fore spero, quae deinceps scribam. Nam quod 

in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et acerba nascuntur, post 

fiunt mitia et iucunda; sed quae gignuntur statim vieta et mollia, non matura 

mox fiunt sed putria».  

 

Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis ianuae  

appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) 

virtutem eius admiratum se venisse. Haec postquam domestici Scipioni 

rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit. 

 

B. Παρατηρήσεις: 

1. Να μεταφραςτοφν τα παραπάνω αποςπάςματα. 

(40 μονάδες) 

2.α. pomis, ingeniis, armis, pedes: Nα γραφοφν οι πλάγιεσ πτϊςεισ των 

ουςιαςτικϊν ςτον αρικμό που βρίςκονται. 

(4 μονάδες) 
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2.β. grandia, sane, meliora, posterο: Να ςχθματίςετε τα παρακετικά των 

επιρρθμάτων. 

(4 μονάδες) 

2.γ. Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ 

i. quae (το τελευταίο του κειμζνου): αιτιατικι πλθκυντικοφ / ονομαςτικι 

πλθκυντικοφ 

ii . voce: αφαιρετικι ενικοφ /  κλθτικι ενικοφ 

iii. Haec: ονομαςτικι ενικοφ κθλυκοφ γζνουσ / αιτιατικι πλθκυντικοφ 

ουδετζρου γζνουσ 

iv. his: αφαιρετικι πλθκυντικοφ / δοτικι πλθκυντικοφ 

v. turba: ονομαςτικι ενικοφ κθλυκοφ /αιτιατικι πλθκυντικοφ ουδετζρου 

vi. castra: αιτιατικι  πλθκυντικοφ / κλθτικι πλθκυντικοφ 

(5 μονάδες) 

3.α. Να γραφοφν οι τφποι που ηθτοφνται για κάκε ρθματικό τφπο. 

i. dixit: βϋ ενικό οριςτικισ και γϋ πλθκυντικό υποτακτικισ Παρατατικοφ 

(ενεργθτικισ φωνισ) 

ii. nascuntur: β’ ενικό προςτακτικισ Μζλλοντα και βϋ πλθκυντικό υποτακτικισ 

Παρατατικοφ 

iii. abiectis: γϋ πλθκυντικό οριςτικισ Ενεςτϊτα ενεργθτικισ και πακθτικισ 

φωνισ 

iv. iussit: αιτιατικι ςουπίνου και αιτιατικι γερουνδίου 

v. factus est: βϋ ενικό προςτακτικι Ενεςτϊτα και βϋ πλθκυντικό οριςτικισ 

Σ.Μζλλοντα (ενεργθτικισ φωνισ) 

(5 μονάδες) 

3.β. auditu: να γραφοφν οι ακόλουκοι ονοματικοί ρθματικοί τφποι: μετοχι 

Μζλλοντα ςτα τρία γζνθ ςτθ δοτικι ενικοφ, ςουπίνο και ςτισ δφο πτϊςεισ, 



 

 

γερουνδιακό ςτα τρία γζνθ ςτθν αιτιατικι ενικοφ και γενικι πλθκυντικοφ, 

γεροφνδιο ςτθ δοτικι και αιτιατικι. 

(8 μονάδες) 

4.α. Να αναγνωριςτοφν ςυντακτικά οι λζξεισ: ianuae, voce, intromitti, 

imperatorem, ab his. 

(5 μονάδες) 

4.β. Να αναγνωριςτοφν πλιρωσ (είδοσ, ειςαγωγι, ςυντακτικόσ ρόλοσ, 

εκφορά) οι δευτερεφουςεσ προτάςεισ «ut dicis» και «dum obvia…. miseratur». 

(8 μονάδες) 

5.α. Στθν παρακάτω πρόταςθ να εντοπίςετε τον όρο που εννοείται και να 

δθλϊςετε τθ ςφγκριςθ και με τουσ δφο τρόπουσ εκφοράσ. Επίςθσ δθλϊςετε 

τον α’ όρο ςφγκριςθσ και το ςυγκριτικό επίκετο. 

«Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri 

tamen ea sibi duriora et acerbiora». 

(3 μονάδες) 

5.β. Να μετατρζψετε τθν πρϊτθ από τισ δφο προτάςεισ τθσ περιόδου ςε 

μετοχι απόλυτθ αφαιρετικι: Quod ut praedones animadverterunt,abiectis 

armis ianuae appropinquaverunt. 

(3 μονάδες) 

5.γ. abiectis armis,discurrens: Να αναλφςετε τισ μετοχζσ ςε δευτερεφουςα  

πρόταςθ 

(2 μονάδες) 

5.δ.Hinc ad commilitones suos eum adduxit: Να μετεφζρετε τθν πρόταςθ ςτθν 

άλλθ φωνι, χρθςιμοποιϊντασ ριμα πακθτικισ περιφραςτικισ ςυηυγίασ. 

(3 μονάδες) 

6.α. admiratum se venisse: Να εκφράςετε το τελικό αίτιο (ςκοπόσ) με όλουσ 

τουσ δυνατοφσ τφπουσ 

 (5 μονάδες) 
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6.β. Nα μετατρζψετε τθ ςφνταξθ ςτθν άλλθ φωνι: Is fores reserari eosque 

intromitti iussit, Claudius imperator factus est 

(2 μονάδες) 

6.γ. quae gignuntur statim vieta et mollia, non matura mox fiunt sed putria : να 

μετατρζψετε τθν πρϊτθ πρόταςθ ςε δευτερεφουςα υποκετικι και 

λαμβάνοντασ ωσ απόδοςθ τθ δεφτερθ να μεταςχθματίςετε τον υποκετικό 

λόγο ϊςτε να εκφράηει απραγματοποίθτο ςτο παρόν και υπόκεςθ δυνατι ςτο 

παρόν-μζλλον 

                                                                                         (3 μονάδες) 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

Α. ΜΕΣΑΦΡΑΗ 

Ένασ ςτρατιϊτθσ ενϊ ζτρεχε εδϊ κι εκεί παρατιρθςε τα πόδια του τον 

αναγνϊριςε ότι κρυβόταν αφοφ τον τράβθξε τον προςαγόρευςε 

αυτοκράτορα. Από κει τον οδιγθςε ςτουσ ςυντρόφουσ του. Από αυτοφσ 

μεταφζρκθκε ςτο ςτρατόπεδο κλιμμζνοσ κι ζντρομοσ, ενϊ το πλικοσ που τον 

ςυναντοφςε τον λυπόταν ςαν να επρόκειτο να πεκάνει. Τθν επόμενθ μζρα ο 

Κλαφδιοσ ζγινε αυτοκράτορασ. 

 

Τότε ο Πακοφβιοσ είπε ότι ιταν βζβαια θχθρά και μεγαλοπρεπι όςα είχε 

γράψει, αλλά ότι του φαινόταν όμωσ (ότι είναι) κάπωσ τραχιά και ςτυφά. «Έτςι 

είναι», είπε ο Άκκιοσ, «όπωσ λεσ· και δεν μετανιϊνω βζβαια για αυτό· διότι 

ελπίηω ότι κα είναι καλφτερα, όςα κα γράψω αργότερα. Γιατί αυτό που ιςχφει 

ςτουσ καρποφσ, το ίδιο λζνε ότι ιςχφει ςτο πνεφμα: όςοι γεννιοφνται πικροί 

και ςτυφοί, αργότερα γίνονται γινωμζνοι και ευχάριςτοι· αλλά όςοι 

γεννιοφνται αμζςωσ μαραμζνοι και μαλακοί, δεν γίνονται αργότερα ϊριμοι 

αλλά ςάπιοι. 

 



 

 

 

Αυτό μόλισ οι λθςτζσ παρατιρθςαν, αφοφ κατζκεςαν τα όπλα, πλθςίαςαν τθν 

πόρτα και με δυνατι φωνι ανιγγειλαν ςτο Σκιπίωνα (απίςτευτο ςτο 

άκουςμα!) ότι είχαν ζρκει, για να καυμάςουν τθν ανδρεία του. Όταν οι δοφλοι  

του ςπιτιοφ ανζφεραν αυτά ςτο Σκιπίωνα, αυτόσ διζταξε να ανοιχτοφν οι 

πόρτεσ και αυτοί να μπουν μζςα. 

 

2 α.   

γενικι pomorum castrorum armorum pedum 

δοτικι pomis castris armis pedibus 

αιτιατικι poma castra arma pedes 

αφαιρετικι pomis castris armis pedibus 

 

2 β.   

Θετικόσ Συγκριτικόσ Υπερκετικόσ 

granditer grandius grandissime 

sane sanius -* 

bene melius optime 

postere posterius postreme/postume 

 

*Το επίρρθμα δεν ζχει υπερκετικό. 

          

2 γ.  i. Ονομαςτικι πλθκυντικοφ 

ii. αφαιρετικι ενικοφ 

iii. αιτιατικι πλθκυντικοφ 
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iv. αφαιρετικι πλθκυντικοφ 

v. ονομαςτικι ενικοφ 

vi. αιτιατικι πλθκυντικοφ 

 

3 α. i . dicebas, dicerent 

ii. nascitor, nasceremini 

iii. abiciunt, abiciuntur 

iv. iussum , iubendum 

v . fac, feceris 

 

3.β. Μετοχι Μζλλοντα: audituro, auditurae, audituro 

Σουπίνο: auditum, auditu 

Γερουνδιακό: audiendum, audiendam, audiendum 

audiendorum, audiendarum, audiendorum 

Γεροφνδιο:, audiendo audiendum 

 

4.α. ianuae: αντικείμενο ςτο appropinquaverunt 

voce: απρόκετθ οργανικι αφαιρετικι που δθλϊνει τρόπο και προςδιορίηει το 

nuntiaverunt 

intromitti: τελικό απαρζμφατο, αντικείμενο ςτο iussit. Το iubeo ςυντάςςεται 

με πακθτικό απαρζμφατο, για αν δοκεί ζμφαςθ ςτθν πράξθ (θ ςφνταξθ αυτι 

χρθςιμοποιείται ςε ςτρατιωτικζσ διαταγζσ-απαγορεφεςεισ)  

imperatorem: κατθγοροφμενο ςτο eum 

ab his: εμπρόκετοσ προςδιοριςμόσ του ποιθτικοφ αιτίου ςτο delatus est 

 



 

 

 

4.β. «ut dicis»: δευτερεφουςα επιρρθματικι, απλι παραβολικι πρόταςθ που 

δθλϊνει τρόπο, ειςάγεται με τον παραβολικό ςφνδεςμο ut ςτθν κφρια 

πρόταςθ υπάρχει το ita που μασ προϊδεάηει για τθν φπαρξθ τθσ 

δευτερεφουςασ), εκφζρεται με ζγκλιςθ οριςτικι, γιατί θ ςφγκριςθ αφορά δφο 

πράξεισ ι καταςτάςεισ που είναι ι κεωροφνται αντικειμενικι πραγματικότθτα, 

ςυγκεκριμζνα χρόνου ενεςτϊτα (dicis), γιατί αναφζρεται ςτο παρόν, και 

λειτουργεί ωσ βϋ όροσ ςφγκριςθσ με α’ όρο ςφγκριςθσ τθν κφρια πρόταςθ ita 

est. 

 

«dum……miseratur»: δευτερεφουςα επιρρθματικι χρονικι πρόταςθ.Ειςάγεται 

με τον χρονικό ςφνδεςμο dum ,γιατί εκφράηει το ςφγχρονο.Εκφζρεται με 

οριςτικι γιατί εκφράηει μόνο το χρόνο και τίποτα άλλο,ςυγκεκριμζνα χρόνου 

Ενεςτϊτα(miseratur)οποιοςδιποτε κι αν είναι ο χρόνοσ τθσ κφριασ πρόταςθσ 

(delatus est:παρακείμενοσ για γεγονότα του παρελκόντοσ),γιατί εκφράηει μια 

ςυνεχιηόμενθ πράξθ (χρονικι πρόταςθ)ςτθ διάρκεια τθσ οποίασ ςυμβαίνει μία 

άλλθ(κφρια πρόταςθ).Λειτουργεί ωσ επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του 

χρόνου ςτο ριμα εξάρτθςθσ delatus est. 

 

5.α. duriora-acerbiora: Συγκριτικά επίκετα που αναφζρονται ςτο “ea” (α’ όροσ 

ςφγκριςθσ). Ο βϋ όροσ ςφγκριςθσ απουςιάηει. Εννοείται από τα ςυμφραηόμενα 

“aliis” ι “quam alia”. Η ςφγκριςι είναι απόλυτθ. Ο ςυγκριτικόσ βακμόσ 

εκφράηει μεγαλφτερο από το λογικό μζτρο. Στθ μετάφραςθ χρθςιμοποιοφμε 

το “κάπωσ” ι το “μάλλον”. 

 

5.β. Quo animadverso, abiectis armis ianuae appropinquaverunt. 

Η μετοχι είναι ςε αφαιρετικι απόλυτθ, διότι το υποκείμενό τθσ δεν ζχει 

δεφτερο ςυντακτικό ρόλο 
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5.γ. Cum arma abiecissent 

Η μετοχι είναι πακθτικοφ Παρακειμζνου και για αυτό δθλϊνει το 

προτερόχρονο και το ριμα εξάρτθςθσ (appropinquaverunt) είναι ιςτορικοφ 

χρόνου, άρα θ μετοχι αναλφεται ςε δευτερεφουςα που δθλϊνει το 

προτερόχρονο ςτο παρελκόν. 

Dum discurrit ι cum discurreret (χρονικι,ςφγχρονο) 

 

5.δ. Hinc ad commilitones suos is adducendus fuit (militi) 

Η ςφνταξθ που προκφπτει είναι προςωπικι, διότι το γερουνδιακό ανικει ςε 

ριμα που, ωσ ενεργθτικό, ςυντάςςεται με αντικείμενο ςε αιτιατικι. 

 

6.α. causa/gratia admirandi 

In/ad admirandum 

ut admirarentur 

qui admirarentur 

 

6.β. Is (domesticos) fores reserare eosque intromittere iussit (με ενεργθτικό 

απαρζμφατο δθλϊνεται το υποκείμενο ςε αιτιατικι) 

Postero die Claudium imperatorem fecerunt 

 

6.γ. si gignerentur…..fierent  

       Si gignantur……. fiant 

 

Από το Φιλολογικό Σμήμα των Φροντιστηρίων  
Πουκαμισάς Ηρακλείου  συνεργάστηκαν:  

                                         Ε. Μαζοκοπάκη, Μ.Παγωμένου , Χ. Πυργιανάκη 


