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Α.      Κακόταν  δθλαδι  πολλι  ϊρα  (μια)  νφχτα  ςε  κάποιο  μικρό  ιερό  μαηί  με 

τθν  κόρθ  τθσ  αδελφισ  (τθσ)  και  περίμενε  μζχρι  ν’  ακουςτεί  κάποια  φωνι 

που ν’ ανταποκρινόταν ςτο ςκοπό (για τον οποίο ιταν εκεί). το τζλοσ θ 

κοπζλα, επειδι κουράςτθκε (ι: κουραςμζνθ) από τθν πολλι ορκοςταςία, 

ηιτθςε  από  τθ  κεία  (τθσ)  να  τθσ  παραχωριςει  για  λίγο  τθ  κζςθ  (τθσ). 

Σότε  θ  Καικιλία  είπε  ςτθν  κοπζλα:  «εγϊ  πρόκυμα   ςου  παραχωρϊ  τθ 

κζςθ  μου». Λίγο  αργότερα  θ  ίδια  θ  πραγματικότθτα  επιβεβαίωςε  αυτι 

τθν  κουβζντα.  Δθλαδι  πζκανε  θ  Καικιλία,  τθν  οποία  ο  Μζτελλοσ,  όςο 

ηοφςε,  αγαποφςε  πολφ·    

 …………………………………………………………………………………………………………………………..  

     Πϊσ μπόρεςεσ να λεθλατιςεισ αυτι τθ χϊρα, που ςε γζννθςε και (ς’) 

ανζκρεψε;  Δεν  ςου  πζραςε  θ  οργι,  όταν  ειςζβαλεσ  ςτα  ςφνορα  τθσ 

πατρίδασ  (ςου);  Παρόλο  που  είχεσ  φτάςει  με  εχκρικι  και  απειλθτικι 

διάκεςθ,  γιατί,  όταν  είδεσ  τθ  Ρϊμθ,  δεν  ςου  πζραςε  απ’  το  μυαλό: 

«μζςα  ς’  εκείνα  τα  τείχθ  βρίςκονται  το  ςπίτι  και  οι  κεοί  του  ςπιτιοφ 

(μου),  θ  μθτζρα,  θ  ςφηυγοσ  και  τα  παιδιά  (μου)»;  Επομζνωσ  αν  δεν  (ςε) 

είχα  γεννιςει,  θ  Ρϊμθ  δεν  κα  πολιορκοφνταν·  αν  δεν  (ςε)  είχα  γιο,  κα 

πζκαινα  ελεφκερθ  ς’  ελεφκερθ  πατρίδα. Εγϊ  τίποτα  πια  δεν  μπορϊ  να  

πάκω  οφτε  πρόκειται  να  είμαι  πολφ  δυςτυχιςμζνθ  για  πολφ  καιρό. 

 Μονάδεσ 40 

 
 1α.  sacellum   quoddam 

  alicuius   vocis 

  meārum   sedum 

  huic   dicto 

  rebus   ipsis 

   illōrum    moenium 

      Μονάδεσ 12 

 

1β.   plus 

 liberrimae 

 diutissime 

        Μονάδεσ 3 

 
2α.  υποτακτική  Παρατατικοφ :  morerentur 

 υποτακτική  Μζλλοντα :  moriturae  sint  Μονάδεσ 2 
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2β. μετοχή  Ενεςτώτα :   pariens 

 μετοχή  Μζλλοντα :  paritura  Μονάδεσ 2 
 
2γ. expectato 

 steterint 

 cessu 

 vivendo 

 gignuntor 

 alitam / altam    fore 

 ingrederis (-re) 

 casum   iri 

 perveniam 

 passurae   simus 

 futuram   fuisse  Μονάδεσ 11 

 
3α. 
 

nocte       : είναι   αφαιρετική   του   χρόνου   ςτο   ριμα  
“persedebat”   (δθλϊνει   το   ‘πότε  ζγινε  κάτι’). 
 

standi      : είναι  γενική  γερουνδίου  ωσ  γενική  αντικειμενική  
ςτο  “mora”. 
 

sibi          : είναι  δοτική  προςωπική  χαριςτική  ςτο  ριμα 
“cederet”. 
 

sede         : είναι  αφαιρετική  του  χωριςμοφ  ή  τθσ  
απομάκρυνςησ   ςτο   ριμα   “cedo”. 
 

populari  : είναι αντικείμενο ςτο ριμα “potuisti”, τελικό 

απαρζμφατο. 
 

tibi          : είναι  δοτική  προςωπική  ηθική  ςτο  ριμα  “cecidit”. 

    
   Μονάδεσ 6 

 
 
3β. 

 Είναι δευτερεφουςα ουςιαςτική βουλητική πρόταςη, που 

λειτουργεί  ωσ  ζμμεςο  αντικείμενο  ςτο ριμα  “rogavit”. 

(Μονάδεσ 2) 
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 Εκφζρεται  με  υποτακτική  (όπωσ  όλεσ  οι  δευτερεφουςεσ 

βουλθτικζσ  προτάςεισ,  κακϊσ  το  περιεχόμενό  τουσ  είναι  

απλϊσ   επικυμθτό)   Παρατατικοφ,  γιατί   εξαρτάται   από   

ριμα  ιςτορικοφ  χρόνου  (“rogavit”).  Η  πρόταςθ  αναφζρεται 

ςτο  παρελκόν.  Τπάρχει  ιδιομορφία  ςτθν  ακολουκία  των 

χρόνων,  ςυγχρονιςμόσ  κφριασ  και  δευτερεφουςασ,  γιατί  θ  

βοφλθςθ  είναι  ιδωμζνθ  τθ  ςτιγμι  που  εμφανίηεται  ςτο 

μυαλό  του  ομιλθτι,  και  όχι  τθ  ςτιγμι  τθσ  πικανισ  

πραγματοποίθςισ   τθσ.    (Μονάδεσ 4) 

 
   Μονάδεσ 6 
 
 

3γ.  Te    non   partō   a   me.    Μονάδεσ 3 
 

 
4α. Hoc   dictum   paulo   post   re   ipsā    confirmatum   est. 

 
Μονάδεσ 5 

 
  

4β. Τπόθεςη :  Ego   nisi   peperissem  (υποτακτικι  Τπερςυντελίκου)  

     Απόδοςη :  Roma   non   oppugnaretur  (υποτακτικι  Παρατατικοφ).  

 

Ο  υποκετικόσ λόγοσ δθλϊνει υπόκεςθ ΑΝΣΙΘΕΣΗ προσ τθν  

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΜΕΙΚΣΟ είδοσ : θ υπόκεςθ αναφζρεται ςτο 

παρελκόν  και  θ  απόδοςθ  ςτο  παρόν). 

 

ΤΠΟΘΕΗ  ΠΙΘΑΝΗ : Ego  nisi  pariam,  Roma  non  oppugnētur. 

 
Μονάδεσ 6 
 

 

4γ. Noli   Romam   oppugnāre! 

  Ne   Romam   oppugnaveris!  Μονάδεσ 4 
 
 
 

 

 

 


