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ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α.1.
Εσύ να αναζητήσεις τα ίχνη του ανθρώπου, σε παρακαλώ, και µε την πιο µεγάλη επιµέλεια, είτε
στείλ’ τον στη Ρώµη είτε να τον φέρεις µαζί σου, όταν επιστρέφεις από την Έφεσο. Μη σε
απασχολήσει πόσο αξίζει ο άνθρωπος. Γιατί µικρή αξία έχει όποιος είναι τόσο τιποτένιος. Αλλά
εξαιτίας της ελεεινής πράξης και του θράσους του δούλου, ο Αίσωπος οργίστηκε τόσο, ώστε τίποτα
να µην µπορεί να είναι πιο ευχάριστο γι’ αυτόν από την επανάκτηση του δραπέτη.
Αυτές εγώ έβαζα πάντοτε µπροστά µου ως παράδειγµα, επιθυµώντας να διοικώ και να
διαχειρίζοµαι καλά την πολιτεία. Με το να λατρεύω και να σκέπτοµαι τους άριστους άνδρες
διέπλαθα την ψυχή και το µυαλό µου. Γιατί έτσι - µε το να επιδιώκω δηλαδή µόνο τον έπαινο και
την τιµή και και µε το να θεωρώ ότι όλα τα βάσανα του σώµατος και όλοι οι κίνδυνοι του θανάτου
είναι ασήµαντης αξίας - µπόρεσα να ριχτώ για τη σωτηρία σας σε τόσους πολλούς και τόσο
µεγάλους αγώνες.
Β.1.
superiore
minime
pretium
scelera
tantus dolor
nulla re
earum
gratiores
cui
meliora
re
mentium
omni
cruciatu
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B.2.
investiganto
misistis
redeunt
deduxerit
non vis
essemus
adficeris/-re
potuisse
gererentur
administravisses
cultu
proposuissent
conformatum iri
expetivero - expetiero
obiectura
Γ.1 α.
i) Tu hominem noli investigare
ii) Tu hominem ne investigaveris
Γ.1. β.
Dum redis
Γ.1.γ.
Epheso : απρόθετη αφαιρετική που δηλώνει αποµάκρυνση από τόπο στη µετοχή rediens
Tecum : εµπρόθετος προσδιορισµός που δηλώνει συνοδεία στο ρήµα deduc
Nihili : γενική κατηγορηµατική της αξίας στο υποκείµενο qui µέσω του συνδετικού ρήµατος
est.
Dolore : αφαιρετική οργανική του µέσου στο est adfectus.
Cupidus : επιρρηµατικό κατηγορούµενο του τρόπου στο υποκείµενο ego
Gerendi : απρόθετη γενική γερουνδίου αντικειµενική στο cupidus
Tot : επιθετικός προσδιορισµός στο dimicationes
Mortis : γενική επεξηγηµατική στο pericula
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Me : αντικείµενο του απαρεµφάτου obicere (εκφράζεται άµεση αυτοπάθεια στο υποκείµενο
ego)
Γ.2.α
ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi: δευτερεύουσα επιρρηµατική
συµπερασµατική πρόταση˙ εισάγεται µε τον συµπερασµατικό σύνδεσµο ut ο οποίος συνοδεύεται
από την αντωνυµία nihil που έχει αρνητική σηµασία, άρα η πρότασή µας είναι αρνητική.
Λειτουργεί ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του αποτελέσµατος στο ρήµα εξέτασης est adfectus
(προηγείται η αντωνυµία tanto για έµφαση). Εκφέρεται µε υποτακτική, γιατί το συµπέρασµα στη
λατινική θεωρείται υποκειµενική κατάσταση, συγκεκριµένα µε υποτακτική ενεστώτα, γιατί
εξαρτάται από το ρήµα adfectus est της κύριας, που είναι παρακείµενος µε σηµασία ενεστώτα και
εκφράζει το σύγχρονο στο παρόν. Έχουµε ιδιόµορφη ακολουθία χρόνων, γιατί το συµπέρασµα
είναι ιδωµένο τη στιγµή της εµφάνισής του στο µυαλό του οµιλητή και όχι τη στιγµή της πιθανής
πραγµατοποίησής του (συγχρονισµός της κύριας µε τη δευτερεύουσα πρόταση).
Γ.2.β.
 Cogitandis hominibus excellentibus
 Η γερουνδιακή έλξη δεν είναι υποχρεωτική αλλά προαιρετική, επειδή η αφαιρετική
γερουνδίου (cogitando) είναι απρόθετη.
Γ.2.γ.
Cicero dicit eas/illas se, cupidum bene gerendi et administrandi rem publicam, semper sibi
proponere.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΣΚΡΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ
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