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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Δεν σου πέρασε η οργή, τη στιγμή που πατούσες τα σύνορα της πατρίδας 

(σου); Παρόλο που είχες φτάσει με τόσο εχθρική και απειλητική διάθεση, 

γιατί, όταν είδες τη Ρώμη, δεν σου πέρασε από το μυαλό αυτή η ιδέα: «μέσα 

σ’ εκείνα τα τείχη βρίσκονται το σπίτι μου και οι θεοί μου, η μητέρα, η 

σύζυγος και τα παιδιά μου»; Επομένως, εγώ αν δε σε είχα γεννήσει, η Ρώμη 

δεν θα βρισκόταν πολιορκημένη ∙ αν δεν είχα γιο, θα πέθαινα ελεύθερη σε 

ελεύθερη πατρίδα. Εγώ τίποτα πια δεν μπορώ να πάθω ούτε θα είμαι τόσο 

δυστυχισμένη για πολύ ακόμα: αλλά αντίθετα αυτούς, αν συνεχίσεις, τους 

περιμένει ή πρόωρος θάνατος ή μακρόχρονη σκλαβιά. 

 

Συμβουλεύει τον απεσταλμένο, αν δεν μπορέσει να πλησιάσει, να δέσει το 

γράμμα στον ιμάντα του ακοντίου και να το ρίξει μέσα στο στρατόπεδο. Στην 

επιστολή γράφει πως ο ίδιος θα έρθει γρήγορα με τις λεγεώνες του. Ο 

Γαλάτης, επειδή φοβήθηκε τον κίνδυνο, αποφάσισε να ρίξει το ακόντιο. 

Αυτό τυχαία καρφώθηκε σε έναν πύργο και τρεις μέρες αργότερα κάποιος 

στρατιώτης το είδε και το μετέφερε στον Κικέρωνα. Εκείνος διάβασε την 

επιστολή μέχρι το τέλος και προέτρεψε τους στρατιώτες να ελπίζουν στη 

σωτηρία (τους). 

Μονάδες 40 

Β. 

1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις: 

minaci: τον αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό βαθμό minaciore 

conspectu: τη δοτική του ίδιου αριθμού conspectui 

domus: την αφαιρετική ενικού domo 

coniunx: τη γενική πληθυντικού coniugum 

filium: την κλητική ενικού fili 

libera (το 2ο): τον αντίστοιχο τύπο στον υπερθετικό 

βαθμό 

liberrima 

miserrima: το επίρρημα στο θετικό βαθμό misere 

nihil: την αφαιρετική ενικού nulla re 

hos: τον αντίστοιχο τύπο στο θηλυκό γένος has 

celeriter: το επίθετο στο θετικό βαθμό στην 

ονομαστική ενικού και στα τρία γένη 

celer-celeris-celere 
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turrim: τη γενική πληθυντικού turrium 

Μονάδες 11 

 

1β. illa moenia, penates mei: Να γράψετε τη γενική πτώση των συνεκφορών 

στον αριθμό που βρίσκονται: illorum moenium- penatium meorum 

Μονάδες 4 

 

2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις. Στους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη 

σας το υποκείμενο: 

peperissem: την αιτιατική γερουνδίου pariendum 

pati: το γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα patiuntor 

futura sum: τον αντίστοιχο τύπο στον ενεστώτα 

ενεργητικής φωνής 

sum 

pergis: τον αντίστοιχο τύπο στον παρακείμενο perrexisti 

adire: τη μετοχή ενεστώτα στο ουδέτερο γένος στη 

δοτική ενικού 

adeunti 

abiciat: το απαρέμφατο μέλλοντα στην άλλη φωνή abiectum iri 

constituit: το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική του 

ίδιου χρόνου 

constituerit 

adhaesit: το α΄ πληθυντικό υποτακτικής 

παρατατικού παθητικής περιφραστικής συζυγίας 

adhaerescendae 

essemus 

defertur: το απαρέμφατο ενεστώτα στην ίδια φωνή deferri 

Μονάδες 9 

 

2β. ingredienti: Να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση στο β΄ ενικό ενεστώτα 

και μέλλοντα: 

Ενεστώτας: ingrederis(-re), ingrediaris(-re), ingredere 

Μέλλοντας: ingredieris(-re), ingressurus-a-um sis, ingreditor 

Μονάδες 6 

 

3α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους στο τετράδιό σας. 

tibi (το 1ο): δοτική προσωπική ηθική που εξαρτάται από το ρήμα non 

succurrit και υποκείμενο της μετοχής ingredienti. 

cum legionibus: εμπρόθετος προσδιορισμός της συνοδείας που εξαρτάται 

από το απαρέμφατο adfore. 

periculum: αντικείμενο της μετοχής veritus. 

die: αφαιρετική οργανική του μέτρου ή της διαφοράς από το επίρρημα post. 
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milites(que): άμεσο αντικείμενο του ρήματος adhortatur. 

libera (το 1ο): κατηγορούμενο του υποκειμένου ego μέσω του συνδετικού 

ρήματος essem. 

nihil: αντικείμενο του απαρεμφάτου pati. 

Μονάδες 7 

 

3β. Να αναγνωρίσετε τον α΄ υποθετικό λόγο του κειμένου και να τον 

μετατρέψετε, ώστε να δηλώνεται υπόθεση αντίθετη του πραγματικού στο 

παρόν. 

Υπόθεση: nisi peperissem 

Απόδοση: Roma non oppugnaretur 

Απλός, ανεξάρτητος υποθετικός λόγος του β΄ είδους, υπόθεση αντίθετη του 

πραγματικού. Έχουμε συνδυασμό των χρονικών σχέσεων: η υπόθεση 

αναφέρεται στο παρελθόν (υποτακτική υπερσυντελίκου) και η απόδοση στο 

παρόν (υποτακτική παρατατικού). 

 

Υπόθεση αντίθετη του πραγματικού στο παρόν: 

Υπόθεση: nisi parerem 

Απόδοση: Roma non oppugnaretur 

Μονάδες 6 

 

4α. Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit?: Να αναγνωρίσετε 

αναλυτικά την πρόταση και να απαντήσετε με όλους τους δυνατούς 

τρόπους. 

 

Αναγνώριση: κύρια πρόταση, ευθεία ερώτηση, ολικής άγνοιας, απλή. Δεν 

εισάγεται με κάποιο εισαγωγικό μόριο για λόγους έμφασης. Εκφέρεται με 

οριστική, γιατί δηλώνει το πραγματικό, χρόνου παρακειμένου, γιατί 

αναφέρεται στο παρελθόν. 

 

Απάντηση:  

 Καταφατικά:  ita est. 

 Αρνητικά: non vero! 

 Με την πιο σημαντική λέξη της πρότασης: cecidit. Non cecidit! 

Μονάδες 6 

 

4β. Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret: Να κάνετε 

τις απαραίτητες αλλαγές στην περίοδο ώστε να δηλώνεται το σύγχρονο στο 

παρόν. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
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Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mittat: για να 

δηλωθεί το σύγχρονο στο παρόν, πρέπει η δευτερεύουσα πρόταση να 

εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, οπότε και η κύρια πρόταση θα 

εκφέρεται με οριστική ενεστώτα σύμφωνα με τους κανόνες ακολουθίας των 

χρόνων. Συγκεκριμένα ισχύει η ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων: η βούληση 

είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη 

στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της ˙ συγχρονισμός κύριας με 

δευτερεύουσα πρόταση. 

Μονάδες 4 

 

4γ. Να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στην πρόταση «cum in conspectu 

Roma fuit» ώστε να δηλώνει: 

 σύγχρονο και συνεχιζόμενη πράξη: dum … est 

 προτερόχρονο και πραγματικό: postquam … fuit 

Μονάδες 4 

 

4δ. veritus: Να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα 

πρόταση με όλους τους εισαγωγικούς συνδέσμους που εισάγουν την 

πρόταση και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές. 

 Αντικειμενική αιτιολογία: quod/quia/quoniam veritus erat 

 Υποκειμενική αιτιολογία: quod/quia/quoniam veritus esset 

 Η αιτιολογία ως αποτέλεσμα εσωτερικής, λογικής διεργασίας: cum 

veritus esset 

 

Μονάδες 3 

 

 

 

 

  


