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Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
Σε τέτοιο σηµείο έχει οδηγηθεί η κατάσταση, ώστε, αν δε βοηθήσει κάποιος θεός ή 
κάποιο τυχαίο γεγονός, να µην µπορούµε να είµαστε σώοι. Εγώ βέβαια, µόλις ήρθα 
στην πόλη δε σταµάτησα και να πιστεύω και να λέω και να κάνω όλα, όσα 
συντελούσαν στην οµόνοια όµως τόσο µεγάλη µανία είχε πιάσει όλους ώστε να 
επιθυµούν να πολεµούν µολονότι εγώ φώναζα ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο άθλιο από 
τον εµφύλιο πόλεµο. Στους εµφύλιους πολέµους όλα είναι άθλια, αλλά τίποτα (δεν 
είναι) πιο άθλιο από την ίδια τη νίκη· αυτή κάνει τους νικητές αγριότερους και πιο 
αχαλίνωτους, ώστε, ακόµα και αν δεν είναι τέτοιοι από τη φύση, να εξαναγκάζονται 
να είναι από ανάγκη.  
Η Καικίλια, η σύζυγος του Μέτελλου, ενώ επιδίωκε την εµφάνιση γαµήλιου οιωνού 
για την κόρη της αδελφής (της), σύµφωνα µε αρχαίο έθιµο, η ίδια δηµιούργησε οιωνό. 
Καθόταν δηλαδή τη νύχτα σε κάποιο ιερό µε την κόρη της αδελφής και περίµενε 
µέχρι να ακουστεί κάποια φωνή που να ανταποκρινόταν στο σκοπό (τους). Στο τέλος 
η κοπέλα κουρασµένη από την πολλή ορθοστασία ζήτησε από τη θεία να της 
παραχωρήσει τη θέση της για λίγο. Τότε η Καικίλια είπε στην κοπέλα: <<Εγώ 
ευχαρίστως σου παραχωρώ τη θέση µου>> .Η ίδια η πραγµατικότητα λίγο αργότερα 
επιβεβαίωσε αυτόν το λόγο. Πέθανε δηλαδή η Καικίλια, την οποία ο Μέτελλος 
αγάπησε πολύ όσο έζησε· αργότερα αυτός παντρεύτηκε την κοπέλα. 
 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. α. locum → loca 

deus → deorum (deum) 
casus → casu 
civili → civilia 
more → morum 
nuptiale → nuptialium 
proposito → proposita 
sede → sedum 
res → rem 

 
β. aliqui → αόριστη επιθετική:  aliqua 

tantus → δεικτική:   tanti 
nihil → αόριστη ουσιαστική: nulla re 
ipsa → οριστική:   ipsi 
mea → κτητική:   nostra 
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γ. miseries → miseriora 
ferociores → ferocissimos 
impotentioresque → impotenter, impotentius, impotentissime 
longa → longiore, longissima 
multum → plurium 

 
2. deducta est → deductae essetis 

subvenerit → subveniret 
sentire → sensurum esse 
facere → fac, fi 
pertinerent → pertineat 
invaserat → invasurum esse, invasisse 
cogantur → coegisse 
persedebat → persessae sitis 
congruens → congruenti 
standi → stetis 
cederet → cessu 
mortua est → moreris/re, morituram esse 
duxit → ducendis 
 

3 α. ad concordiam: εµπρόθετος προσδιορισµός του σκοπού στο pertinerent 
nihil: υποκείµενο στο απαρέµφατο esse 
natura: αφαιρετική οργανική του τρόπου στο non sint (tales 

non sint) 
necessitate: αφαιρετική οργανική της αιτίας στο tales esse 

(εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο) 
aliqua: επιθετικός προσδιορισµός στο vox 
proposito: αντικείµενο στο congruens 
mora: αφαιρετική οργανική της αιτίας στο fessa (εξωτερικό 

αναγκαστικό αίτιο)  
standi: γενική του γερουνδίου ως συµπλήρωµα στο mora ή 

γενική αντικειµενική στο mora 
sibi: δοτική προσωπική χαριστική από το cederet 
loco: αφαιρετική της αποµάκρυνσης (ως αντικείµενο) στο 

cederet 
paulo: αφαιρετική του µέτρου (ή της διαφοράς) στο post 

 
β. quae ad concordiam pertinerent: omnia ad concordiam pertinentia 

Etsi ego clamabam: me clamante 
 

γ. nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit 
ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ: nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit (οριστική 
συντελεσµένου µέλλοντα), salvi esse nequimus 
∆ΥΝΑΤΟ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ –ΜΕΛΛΟΝ: nisi subveniat – nequeamus 

 
δ. ut sibi paulisper loco cederet: <<Matertera, mihi paulisper loco cede >> 
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ε. Caecilia puellae dixit se libenter illi sua sede cedere. 

 
4. α. dum aliqua vox, quae congruebat proposito, audiretur. 
 

β. ferociores—impotentiores: συνδέονται παρατακτικά µε το σύνδεσµο 
que, συνεπώς έχουν κοινή συντακτική θέση, δηλαδή κατηγορούµενα 
του αντικειµένου victores. 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: Παρ' ότι υπάρχει συγκριτικός βαθµός δεν υπάρχει 
δεύτερος όρος σύγκρισης (απόλυτη σύγκριση) και µεταφράζεται ο 
συγκριτικός: κάπως... (παραποµπή στο σχολικό βιβλίο σελ.49)  

 
γ. bello: β’ όρος σύγκρισης 

(civili:επιθετικός προσδιορισµός στο bello) 
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΗ ΜΟΡΦΗ: quam bellum civile 
 

δ. cum venisset ad urbem 
 
 


