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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Μη σε απασχολήσει, πόσο κοστίζει ο άνθρωπος.. Γιατί έχει μικρή αξία, όποιος είναι 
τόσο ασήμαντος. Αλλά ο Αίσωπος οργίστηκε τόσο πολύ από την ελεεινή πράξη και το 
θράσος του δούλου, ώστε τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευχάριστο σ' αυτόν 
από την επανάκτηση του δραπέτη.  

......................................................................................................................... 
  
Αν του φαινόταν ότι έπρεπε να δώσει κάποια διαταγή στους στρατιώτες που ήταν 
σκληρότερη από τις συνηθισμένες, διεκήρυσσε πως τον είχε καθοδηγήσει το ελάφι. Αυτό το 
ελάφι κάποια μέρα έφυγε και όλοι πίστεψαν ότι είχε πεθάνει. Όταν κάποιος ανήγγειλε στο 
Σερτώριο ότι το ελάφι βρέθηκε, ο Σερτώριος τον διέταξε να σωπάσει˙ επιπλέον τον 
καθοδήγησε να το αφήσει ελεύθερο την επόμενη μέρα ξαφνικά στο μέρος, όπου ο ίδιος θα 
βρισκόταν με τους φίλους του. Την επόμενη μέρα ο Σερτώριος, αφού δέχτηκε τους φίλους 
του στην κρεβατοκάμαρά του, τους είπε ότι είδε στον ύπνο του ότι το ελάφι, το οποίο είχε 
πεθάνει, επέστρεψε σ’ αυτόν. Όταν το ελάφι, αφού αφέθηκε ελεύθερο από το δούλο, όρμησε 
στην κρεβατοκάμαρα του Σερτώριου, προκάλεσε μεγάλη έκπληξη. 

Μονάδες  40  
 

Παρατηρήσεις  

 
Β 1.      N α   γράψετε   τους   τύπους   που   ζητούντα ι   για   καθεμιά   από   τ ις 

παρακάτ ω λέξε ις ή συνεκφορές : 
scelus                                       :  scelerum    
nihil :  nulla re  
gratius                                        :  grate 
 durius                                        :  durissime 
 militibus                                    :  militi 
quodam die                               :  cuidam diei 
aliquis :  aliquibus 
postero                                       :  posteriore 
quo :  quae 
somno                                        :   somne 
sibi :  vestri/vestrum 

admiratio                                    :  admirationem 
magna :  maiora 

Μονάδες  15  
 
Β 2.      N α   γράψετε   τους   τύπους   που   ζητούντα ι   για   καθέναν   από   

τους παρακάτ ω ρηματικούς τύπ ο υς : 
 

noli :    non vultis   
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sit :    sunto 
est adfectus                        :    adfice 
possit :    potuissemus 
videbatur                             :    visum iri 
monitum esse                     :    monebunt 
fugit                                     :    fugitura fuerit 
perisse                                :    pereundo 
credita est                           :    credidisse 
inventam esse                     :    invenient          

     praecepit      :    praecipientium 
     emitteret                             :   emiserint 
     dixit      :   dicendus 
      introrupisset    :    introrupamus 

  orta est      :    oritura 

Μονάδ ε ς  15 
 

 

Γ 1 α .    «ut  nihil  ei  .  .  .  fugitivi» :  δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική 
πρόταση. Εισάγεται με το ut  nihil αρνητικά. Εκφέρεται με υποτακτική 
(δυνητική), γιατί το συμπέρασμα θεωρείται υποκειμενική κατάσταση. 
Συγκεκριμένα, εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα possit, γιατί εξαρτάται από 
ρήμα αρκτικού χρόνου (est adfectus, παρακείμενος με σημασία ενεστώτα : το 
πάθος δημιουργήθηκε στο παρελθόν αλλά εξακολουθεί να ισχύει), άρα δηλώνει 
το σύγχρονο στο παρόν. Ισχύει η ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων. Το συμπέρασμα 
είναι ιδωμένο τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή 
της πιθανής πραγματοποίησής του : συγχρονισμός κύριας με δευτερεύουσα 
πρόταση. 

 

Μονάδες 4 
 
Γ 1 β .    Συντακτική αναγνώριση τω ν τύπων : 

servi:  γενική υποκειμενική στο scelus και audaciam 
gratius:  κατηγορούμενο στο nihil μέσω του esse 
fugit iv i :   γενική αντικειμενική στο recuperatio  
suum:  επιθετικός προσδιορισμός στο cubiculum και  
έμμεση αυτοπάθεια  
r evert i :  υποκείμενο στο απρόσωπο visum esse και ειδικό 
απαρέμφατο 
a  servo:  εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο 
emissa 

 

Μονάδες 6 
 

 

Γ 1 γ . «perisse» : υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι το cerva, ίδιο με το 
υποκείμενο του ρήματος, άρα υπάρχει ταυτοπροσωπία. Ισχύει το 
φαινόμενο της άρσης του λατινισμού: επειδή το απαρέμφατο εξαρτάται 
από ρήμα παθητικής φωνής δοξαστικό , credita est, το υποκείμενο του 
απαρεμφάτου τίθεται σε πτώση ονομαστική.  

 

Μονάδες 2 
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Γ 1 δ .    «ut  ( is )  eam  pos tero  die  repe nte  in  eum  locum  emitteret »:   
           Παθητική   σύνταξη: ut  ea  postero die repente in eum locum emitteretur  ab eo. 
 

Μονάδες 3 
 

 
 

Γ 2 α .    «quod impera ndum milit ibus esse t» :   
 Μετατροπή: quod Sertorius deberet imperare militibus 
    (ή: Sertorius deberet imperare id militibus) 

 

Μονάδες 4 
 

 

Γ 2 β .    « p raecepit  ut.. .futurus  esset» :     
Ευθύς  λόγος: eam cras repente in eum locum emitte, in quo ego cum amicis 
ero. 

 

Μονάδες 4 
 

Γ 2 γ .    «admissis amicis »:  
 Ανάλυση: cum Sertorius amicos admisisset. 

Μονάδες 3 
 
 

 

Γ 2 δ .   «S i   quid   dur ius   ei   v idebatu r,   a   cerva   sese   monitum   esse 
praedicabat»:   
Yπόθεση αντίθετη προς την πραγματικότητα για το παρελθόν ( μονάδες   
2):   si quid   dur ius   ei   visum esset, a   cerva   sese   monitum   esse 
praedicavisset. 
Yπόθεση   δυνατή   ή   πι θανή   για   το   πα ρ ό ν - μέλλον ( μονάδες  2): 
si  quid   durius   ei  videatur, a   cerva   sese   monitum   esse praedicet. 

 

Μονάδ ε ς 4 
 
 
 

  


