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Προτεινόμενο θέμα (1) 
Απαντήσεις 

 
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
Α1. 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. 
Ο Κάσσιος για δεύτερη φορά παραδόθηκε στον ύπνο και ονειρεύτηκε 
την ίδια μορφή. 
 
«Ας μονομαχήσουμε, για να κριθεί από την έκβαση της μονομαχίας 
πόσο ο Λατίνος στρατιώτης ξεπερνά τον Ρωμαίο σε ανδρεία». Τότε                 
ο νεαρός, έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και παρακινημένος 
από την επιθυμία του για μάχη, όρμησε στον αγώνα αντίθετα με την 
διαταγή του υπάτου· και γενναιότερος από τον εχθρό, τον διαπέρασε              
με το δόρυ και τον γύμνωσε από τα όπλα. Αμέσως οι εχθροί ζήτησαν τη 
σωτηρία στη φυγή. Αλλά ο ύπατος, όταν επέστρεψε στο στρατόπεδο, 
τιμώρησε με θάνατο τον νεαρό, με τις ενέργειες του οποίου (χάρη στον 
οποίο) οι εχθροί είχαν τραπεί σε φυγή.  
 
(Στους τυράννους) δείχνουν εντούτοις (οι γύρω τους) υποκριτικό 
σεβασμό, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα. Αν όμως τυχαία, 
όπως συμβαίνει συνήθως, χάσουν την εξουσία, τότε γίνεται αντιληπτό 
(ή: τότε καταλαβαίνουν) πόσο στερημένοι από φίλους υπήρξαν (ή: πόσο 
τους έλειψαν οι φίλοι). Αυτό είναι που λένε ότι είπε ο Ταρκύνιος, όταν 
ήταν εξόριστος: «Τότε (μόνον) κατάλαβα ποιους είχα πιστούς φίλους, 
ποιους άπιστους, όταν δεν μπορούσα πια να ανταποδώσω τη χάρη ούτε 
σε εκείνους ούτε σε αυτούς». 

 
Β1. α) 
faciebus 
timores 
eventui 
virtutum 
virium 
eis (ή iis, is) 
hostis 
temporis 
harum 
gratiis 
 
β) 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 
fortis fortior fortissimus 
fidos fidiores fidissimos 
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γ) 
Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

fortiter fortius fortissime 
fide fidius fidissime 
 
Β2. α) 
aspexissemus 
cupe 
responsi sumus 
dandi 
ruturum esse 
petiti erunt 
cultu 
caderetis 
habento 
refers 
 
β) 

Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλοντας 
revertor revertebar revertar  
reverteris/ -re revertebaris/ -re reverteris/ -re 
revertitur revertebatur revertetur 
revertimur revertebamur revertemur 
revertimini revertebamini revertemini 
revertuntur revertebantur revertentur 

Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Σ. Μέλλοντας 
reverti  reverteram  revertero  
revertisti reverteras  reverteris  
revertit reverterat  reverterit  
revertimus  reverteramus  reverterimus  
revertistis  reverteratis  reverteritis  
reverterunt/ -ere reverterant reverterint 
 
Γ1. α) 
− γενική της ιδιότητας στο hominem (γιατί φανερώνει μόνιμη/διαρκή ιδιότητα) 
− υποκείμενο απαρεμφάτου (ταυτοπροσωπία, λατινισμός) 
− κυρίως αφαιρετική που δηλώνει σημείο εκκίνησης για εκτίμηση, κρίση στο 

cernatur 
− εμπρόθετος προσδιορισμός του σκοπού στο ruit 
− οργανική αφαιρετική του εσωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο permotus 
− επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού που προσδιορίζει το ad tempus 
− κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ρήματος, tyranni. 
− υποκείμενο του απαρεμφάτου dixisse (ετεροπροσωπία) και υποκείμενο             

της μετοχής exulantem 
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β) Δευτερεύουσα επιρρηματική, τελική πρόταση, ως επιρρηματικός 
προσδιορισμός του σκοπού στο περιεχόμενο της κύριας πρότασης με ρήμα 
το congrediamur. Εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο υt επειδή είναι 
καταφατική˙ εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό της είναι κάτι το 
επιθυμητό, και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (cernatur), γιατί 
εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (congrediamur) και αναφέρεται στο 
παρόν (ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων: ο σκοπός είναι δηλ. ιδωμένος τη στιγμή 
που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή, συγχρονισμός της κύριας με τη 
δευτερεύουσα πρόταση, και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής 
του).  
 
Δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση, μερικής αγνοίας,  
που λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα intellexi. Εισάγεται με την 
ερωτηματική αντωνυμία quos και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η εξάρτηση 
δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της δευτερεύουσας πρότασης. 
Συγκεκριμένα, εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου (habuissem),                  
γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (intellexi), και δηλώνει                          
το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
 
Γ2. α) 
− certatum 
− certandi causā/ gratiā 
− in/ ad certandum 
− ut adulescens certaret 
− qui certaret  
 
β) 
Ανοιχτή υπόθεση 
Παρόν: quodsi forte cadunt, tum intellegitur 
Παρελθόν: quodsi forte ceciderunt, tum intellectum est 
Μέλλον: quodsi forte cadent, tum intellegetur 
 
Υπόθεση αντίθετη προς την πραγματικότητα/ Απραγματοποίητο 
Παρόν: quodsi forte caderent, tum intellegeretur 
Παρελθόν: quodsi forte cecidissent, tum intellectum esset 
 
Υπόθεση δυνατή ή πιθανή 
Παρόν/ Μέλλον: quodsi forte cadant, tum intellegatur 
 
γ) Quem cum aspexisset Cassius timorem concepit. 
 
δ) Existimavit ad se venire hominem magnitudinis quae ingens erat. 
 

 


