
ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ

Απόσπασμα 1

Α.  Μετά τη ναυμαχία του Ακτίου ο Κάσσιος από την Πάρμα, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο
στρατό του Μάρκου Αντώνιου, κατάφυγε στην Αθήνα. Εκεί, πριν καλά-καλά παραδώσει στον
ύπνο την ταραγμένη του ψυχή, του εμφανίστηκε ξαφνικά μια φρικτή μορφή. Νόμισε πως
ερχόταν προς το μέρος του ένας άνθρωπος με πελώριο ανάστημα και βρόμικη όψη, όμοιος με
είδωλο νεκρού. 

Απόσπασμα 2

Στις  ιππομαχίες  συχνά πηδούν  κάτω  από τα  άλογα   και  πολεμούν  πεζοί. Η  χρήση  της
σέλας  θεωρείται  πράγμα  αισχρό  και  μαλθακό.  Δεν  επιτρέπουν να εισαχθεί  κρασί  σ’
αυτούς  από  τους  εμπόρους,  γιατί  απ’  αυτό  το  πράγμα, όπως πιστεύουν  οι  άνθρωποι ,
γίνονται  μαλθακοί  και  εκθηλύνονται.

Απόσπασμα 3
Ενώ έτρεχε εδώ κι εκεί ένας στρατιώτης  παρατήρησε τα πόδια του. Τον αναγνώρισε  που
ήταν  κρυμμένος.  Αφού  τον  τράβηξε   έξω,  τον  προσαγόρευσε  αυτοκράτορα.  Από  κει  τον
οδήγησε στους συντρόφους του. Από αυτούς μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο λυπημένος και
έντρομος,  την ώρα που το πλήθος που τον συναντούσε τον λυπόταν σα να επρόκειτο να
πεθάνει.

Β. 1. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω λέξεις:

a. somno: somnus 
b. species: speciei
c. ingentis: ingentia
d. mortui: mortuis 
e. pedibus: pedis 
f. usus: usus 
g. iners: inerti
h. imperatōrem: imperatorum 
i. castra: castra
j. turba: turbae

2. α) Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που ζητούνται 

a. dederat: daturi sint 
b. apparuit: appareret 
c. habētur: habiti eratis 
d. Discurrens: discursurus-a-um 
e. adgnōvit: adgnovisse 
f. extractum: extraxeris  



g. delātus est: deferemus
h. moritūrum: moriris 
i. fuerat: fuerint
j. confūgit: confugiens

2.β)
a. qui: quae 
b. ei: eum 
c. se: tibi 
d. suos:suo 
e. his: harum 

3. α) in exercitu:εμπρόθετος προσδιορισμός της κατάστασης στο fuerat
Ei: αντικείμενο στο apparuit
magnitudinis: γενική της ιδιότητας στο hominem
effigiēi: δοτική αντικειμενική στο similem  
equestribus: επιθετικός προσδιορισμός στο proeliis 
ephippiōrum: γενική αντικειμενική στο usus
importāri: τελικό απαρέμφατο,αντικείμενο στο non sinunt
eius: γενική κτητική στο pedes
Hinc: επιρρηματικός προσδιορισμός της από τόπου κίνησης στο adduxit
Ab his: εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο delatus est

β) miles pedes eius animadvertit: 
pedes eius animadversi sunt a milite

γ) Ab his in castra delātus est tristis et trepidus. 
Hi detulerunt  Claudium in castra tristem et trepidum.

δ) Vinum a mercatoribus ad se importāri non sinunt: 
Vinum mercatores ad se importāre non sinunt

ε) Discurrens :χρονική μετοχή, δηλώνει το σύγχρονο, υποκείμενο το miles
latentem: κατηγορηματική μετοχή, υποκείμενο το eum
quasi moritūrum: αιτιολογική μετοχή υποθετικής αιτιολογίας υποκείμενο το eum
extractum: χρονική μετοχή, δηλώνει το προτερόχρονο, υποκείμενο το eum

στ) cum repente apparuit ei species horrenda
Δευτερεύουσα  χρονική  πρόταση  ως  επιρρηματικός  προσδιορισμός  του  χρόνου  στο
περιεχόμενο της κύριας πρότασης. Εισάγεται με τον αντίστροφο σύνδεσμο cum, γιατί δηλώνει
αιφνίδιο  γεγονός  και  εκφέρεται  με  Οριστική  Παρακειμένου.  Μετά  τον  αντίστροφο  cum
υπάρχει το επίρρημα repente, ενώ στην κύρια πρόταση υπάρχει το επίρρημα vix.


