
ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ

Απόσπασμα 1

Α.  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. Μετά από λίγες μέρες η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαίωσε την αξιοπιστία του 
ονείρου. Πράγματι, ο Οκταβιανός του επέβαλε την ποινή του θανάτου.

Απόσπασμα 2

Όταν  ήταν  αρχηγός  ο  Βρέννος,  οι  Γαλάτες  (ή:  οι  Γαλάτες  με  αρχηγό  το  Βρέννο),  αφού 
κατατρόπωσαν τις λεγεώνες των Ρωμαίων (κοντά) στον ποταμό Αλλία, κατέστρεψαν εντελώς 
την πόλη Ρώμη εκτός από το Καπιτώλιο, για το οποίο πήραν ως αντάλλαγμα ένα τεράστιο 
χρηματικό ποσό. Τότε ο Κάμιλλος, ο οποίος είχε παραμείνει εξόριστος για πολύ καιρό στην 
Αρδέα,  εξαιτίας  της  λείας  από  τους  Βηίους,  η  οποία  δεν  είχε  μοιραστεί  ακριβοδίκαια, 
εκλέχτηκε δικτάτορας,  αν και απουσίαζε˙  αυτός ακολούθησε τους Γαλάτες,  ενώ (που) ήδη 
αποχωρούσαν: αφού τους εξολόθρευσε, πήρε πίσω όλο το χρυσάφι. Επειδή αυτό ζυγίστηκε 
εκεί, έδωσε το όνομά του στην πόλη: ονομάζεται δηλαδή Πίσαυρο, επειδή εκεί ζυγίστηκε το 
χρυσάφι.

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

a. timorem: timore 
b. somno: somni 
c. speciem: speciei
d. supplicio: supplicium
e. capitis: caput 
f. legionibus: legionum 
g. iure: iura
h. aurum: auro
i. civitati: civitatum(-ium)
j. nomen: nomina

2.  α) Να  γράψετε  τους  τύπους  των  ρημάτων  που  ζητούνται  (για  τυχόν  περιφραστικούς 
τύπους, να ληφθεί υπ´όψιν το υποκείμενο)

a. aspexit:  aspicient
b. esse: futurum esse / fore
c. viderant: videbatis
d. dedit: dans
e. adfecit: adficere/afficere
f. divisam: divisisti
g. secutus est: sequemur
h. interemptis: interimis
i. appensum: appenderant
j. dicitur: dixerit



2.β)
a. qui: quae
b. eius: eum
c. se: tibi
d. ipsa: ipsa 
e. ille: illorum

3. α) Να γράψετε τον συντακτικό ρόλο των παρακάτω λέξεων: 
• se (το πρώτο του αποσπάσματος 1):  υποκείμενο απαρεμφάτου esse (ταυτοπροσωπία, 

άμεση αυτοπάθεια, λατινισμός)
• e somno: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει την κατάσταση στο ρ. excitavit.
• neminem: αντικείμενο στο ρ. viderant.
• se (το  δεύτερο  του  αποσπάσματος  1): άμεσο  αντικείμενο  στο  ρ.  dedit (άμεση 

αυτοπάθεια)
• diebus: οργανική αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς στο post
• capitis: γενική της ποινής στο supplicio adfecit
• flumen: παράθεση στο Alliam.
• pro quo:  εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει αντάλλαγμα στο ρ. 

acceperunt.
• diu: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο fuerat
• aequo: επιθετικός προσδιορισμός στο iure
• quibus: υποκείμενο της μετοχής interemptis.
• illic: επιρρηματικός προσδιορισμός στάσης σε τόπο στη μτχ. appensum

β) Να μετατρέψετε την Ενεργητική σύνταξη σε Παθητική .
• Galli everterunt urbem Romam

Urbs Roma eversa est a Gallis
• Tum terror Cassium concussit

Tum Cassius concussus est terrore

δ) secutus est: Να  γράψετε  τους  τύπους  που  ζητούνται  για  το  ρήμα  που  σας  δίνεται, 
λαμβάνοντας υπ´ όψιν το Υποκείμενο::
a. Μετοχή Ενεστώτα:  sequens
b. Μετοχή Μέλλοντα: secuturus
c. Απαρέμφατο Μέλλοντα: secuturum esse
d. Απαρέφατο Συντ. Μέλλοντα: secutum fore
e. Απαρέμφατο Πρκ.: secutum esse
f. Απαρέφατο Ενεστώτα: sequi

• ε) Brenno duce:  ιδιόμορφη  αφαιρετική  απόλυτη  που  δηλώνει  χρόνο.  Tο  Brenno 
λειτουργεί  ως  υποκείμενο  και  το  duce ως  κατηγορηματικός  προσδιορισμός  που  δηλώνει 
αξίωμα, στο υποκείμενο.

• Interemptis: νόθη ή ιδιάζουσα αφαιρετική απόλυτη, επιρρηματική χρονική μετοχή, που 
εκφράζει το προτερόχρονο, quibus: υποκείμενο της μετοχής interemptis.

•  absens: επιρρηματική εναντιωματική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος. 
Δηλώνει το σύγχρονο. Υποκείμενο της μετοχής Camillus



•  appensum:  επιρρηματική αιτιολογική μετοχή στο ρήμα dedit,  συνημμένη στο quod, 
δηλώνει το προτερόχρονο. Υποκείμενο της μετοχής aurum

στ) pro quo immensam pecuniam acceperunt: δευτερεύουσα  αναφορική  πρόταση  κρίσης, 
προσδιοριστική  στο  Capitolium. Eισάγεται  με  την  αναφορική  αντωνυμία  quo  (εμπρόθετη 
εισαγωγή) και εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει πραγματικό γεγονός.


