
 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Μέλη (ή πρεσβευτές) της περιττής, για να μην πω της ανόητης, πρεσβείας, 
πείτε στους Σαμνίτες ότι ο Μάνιος Κούριος προτιμά να εξουσιάζει τους πλούσιους 
παρά να γίνει ο ίδιος πλούσιος˙ και θυμηθείτε ότι εγώ δεν είναι δυνατόν ούτε στη 
μάχη να νικηθώ ούτε με χρήματα να διαφθαρώ». 

Τότε η Καικιλία είπε στην κοπέλα: «εγώ ευχαρίστως σου παραχωρώ τη θέση μου». 
Αυτόν τον λόγο λίγο αργότερα επιβεβαίωσε η ίδια η πραγματικότητα. Πέθανε 
δηλαδή η Καικιλία, την οποία ο Μέτελλος, όσο ζούσε, την αγάπησε πολύ. 

Μήπως έχω έλθει σε εχθρό και είμαι αιχμάλωτη στο στρατόπεδό σου; Σε τέτοιο 
σημείο με έσυρε (κατάντησε) η μακροζωία (μακρόχρονη ζωή μου) και τα δύστυχα 
γηρατειά (μου), ώστε να σε δω πρώτα εξόριστο (κι) έπειτα εχθρό; Πώς μπόρεσες να 
λεηλατήσεις αυτή τη χώρα, η οποία σε γέννησε και σε ανέθρεψε; Δεν σου πέρασε η 
οργή, όταν περνούσες τα σύνορα της πατρίδας;  Παρόλο που είχες έλθει με εχθρική 
και απειλητική διάθεση, γιατί, όταν είδες τη Ρώμη, δεν σου ήρθε στο μυαλό: «Μέσα 
σ’ εκείνα τα τείχη βρίσκονται το σπίτι και οι εφέστιοι θεοί μου, η μητέρα, η σύζυγος 
και τα παιδιά (μου)»; 

2.   Α. Κορνήλιος Φρόντων   
Β. Κομμοδιανός, Ιουβένκος 
Γ. Πλίνιος ο Πρεσβύτερος   
Δ. Βοήθιος 
 
3α. pondera,  noctium,  vocibus,  longiore – longissimā,  vestrarum sedum,  rebus, 
plus,  castra tua,  exsul/exul,  hac terrā,  finis,  conspectuum 

3β. allaturis,  solveretur,  potuimus,  morerentur  και moriturae sint,  expectaberis/-
re,  stetissem,  cessistis,  vivendo,  populandi fuissetis,  alenti/-e,  gignes,  cadere, 
perventus eras,  succursurum esse 

4α. risu: αφαιρετική οργανική του τρόπου στο ρήμα solvit 

locupletem: κατηγορούμενο του υποκειμένου ipsum μέσω του απαρεμφάτου fieri 

nocte: αφαιρετική του χρονικού εντοπισμού στο ρήμα persedebat 
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loco:  κυρίως αφαιρετική της απομάκρυνσης ή του χωρισμού ήαντικείμενο του 
ρήματος cederet 

minaci: ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο animo 

 

4β. Υπόθεση: nisi peperissem  Απόδοση: …non oppugnaretur 

Δηλώνει το αντίθετο του πραγματικού με υπόθεση στο παρελθόν (nisi peperissem:  
υποτακτική υπερσυντελίκου) και απόδοση στο παρόν (non oppugnaretur: 
υποτακτική παρατατικού) 

Ανοιχτή υπόθεση για το παρελθόν: nisi peperi… non oppugnata est 

Υπόθεση δυνατή ή πιθανή: nisi pariam … non oppugnetur  

 

5α.  Tum Caecilia puellae dixit se libenter illi/ei suā sede cedere. 

Mea sedes libenter tibi a me ceditur. 

 

5β. Num ad hostem veni?: Πρόκειται για κύρια ευθεία ερωτηματική πρόταση, 
ολικής αγνοίας, απλή, που εισάγεται με το ερωτηματικό μόριο num, γιατί 
περιμένουμε αρνητική απάντηση.  

Επαναδιατύπωση του ερωτήματος: Nonne ad hostem veni? 

 

5γ.  ne dicam: δευτερεύουσα επιρρηματική τελική πρόταση (παρενθετική), που 
λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο περιεχόμενο της 
κύριας πρότασης με ρήμα το narrate. Εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο ne, γιατί 
είναι αρνητική και εκφέρεται με υποτακτική, καθώς το περιεχόμενό της δηλώνει 
κάτι το επιθυμητό. Συγκεκριμένα εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα (dicam), γιατί 
εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (narrate) και αναφέρεται στο παρόν.  

Υπάρχει ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων, γιατί ο σκοπός είναι ιδωμένος τη 
στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής 
πραγματοποίησής του (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση). 

Απαγόρευση: Nolite narrare!      /  Ne narraveritis! 

 

6.  α.-4, β.-5, ε.-1, στ.-2, ζ.-3 

(τα γ. και δ. περισσεύουν) 
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