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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

 

Α.1. 

α) Ο πατέρας έδωσε ένα φιλί στην κόρη (του), αλλά παρατήρησε ότι αυτή ήταν λιγάκι 

θλιμμένη. «Τι συμβαίνει, Τερτία μου;», είπε. «Γιατί είσαι θλιμμένη; Τι σου συνέβη;». «Πατέρα 

μου», απάντησε εκείνη, «o Πέρσης πέθανε». Είχε πεθάνει πράγματι (ένα) σκυλάκι με αυτό το 

όνομα, το οποίο η κοπέλα αγαπούσε πολύ. Τότε ο πατέρας είπε στην Τερτία: «Δέχομαι τον 

οιωνό». Έτσι από έναν τυχαίο λόγο την ελπίδα (ενός) περίλαμπρου θριάμβου προγεύτηκε 

νοερά. 

β) Μόλις τον είδε ο Κάσσιος, τον έπιασε φόβος και θέλησε να πληροφορηθεί το όνομά του. 

Εκείνος απάντησε πως ήταν ο Πλούτωνας. Τότε τρόμος συντάραξε τον Κάσσιο και τον 

σήκωσε από τον ύπνο. Ο Κάσσιος φώναξε τους δούλους και τους ρώτησε γι’ αυτόν τον 

άνθρωπο. Εκείνοι δεν είχαν δει κανέναν. Ο Κάσσιος παραδόθηκε ξανά στον ύπνο κι 

ονειρεύτηκε την ίδια μορφή. Λίγες μέρες αργότερα η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαίωσε την 

αξιοπιστία του ονείρου: ο Οκταβιανός δηλαδή του επέβαλε την ποινή του θανάτου.  

Α.2. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες των Ρωμαίων συγγραφέων, τα όνειρα κατείχαν σημαντικό ρόλο στη 

ζωή των Ρωμαίων, παρόλο που δεν είχαν επίσημη θέση στη ρωμαϊκή θρησκεία. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του αυτοκράτορα Αυγούστου που μια φορά τον χρόνο 

έκανε τον επαίτη στους δρόμους της Ρώμης υπακούοντας σε κάποιο όνειρο. Η βαρύνουσα 

σημασία που δινόταν στα όνειρα από τους Ρωμαίους αποδεικνύεται κι από το κείμενο β, όπου 

ο Κάσσιος από την Πάρμα (Cassius Parmensis) – ένας από τους δολοφόνους του Ιουλίου 

Καίσαρα, που αργότερα (31 π.Χ.) πολέμησε στη ναυμαχία του Ακτίου στο πλευρό του Μάρκου 

Αντωνίου – προειδοποιήθηκε για τον επικείμενο θάνατό του από ένα φοβερό όνειρο. 

Β. 

Οι ομοιότητες της Λατινικής με την Ελληνική οφείλονται: 1. στην κοινή καταγωγή από την 

Ινδοευρωπαϊκή (π.χ. duo -δύο, fero -φέρω, pater -πατήρ), 2. στα πολιτιστικά και γλωσσικά 

δάνεια του ελληνικού αποικισμού στην κεντρική και κάτω Ιταλία, από τη Νεάπολη και την 

Κύμη μέχρι τη Σικελία, 3. στην κατάκτηση της ελληνικής Ανατολής από τους Ρωμαίους. Το 

πρώτο μεγάλο δάνειο των Ρωμαίων από τους Έλληνες ήταν το αλφάβητό τους: από την 
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αποικία της Κύμης υιοθέτησαν τον 8ο/7ο αι. π.Χ. μια παραλλαγή ελληνικού δυτικού 

αλφαβήτου. Συνεπώς το «λατινικό» αλφάβητο, που σήμερα έχει γίνει παγκόσμιο κτήμα, είναι 

στην πραγματικότητα ελληνικό. 

Γ.1. 

1-γ, 2-δ, 3-ε, 4-β, 5-α. 

Γ.2. 

Σας ευχαριστώ a priori για την επικείμενη ικανοποίηση του αιτήματός μου. 

Δ.1. 

 patrum 

 filiis/filiabus 

 eo 

 tristia 

 omina 

 spe 

Δ.2. 

cupit somniat adficit 

cupiebat somniabat adficiebat 

cupiet somniabit adficiet 

cupivit somniavit adfecit 

cupiverat somniaverat adfecerat 

cupiverit somniaverit adfecerit 

 

Ε.1. 

To se είναι το υποκείμενο του απαρεμφάτου (esse). Βρίσκεται σε πτώση αιτιατική, γιατί στα 

λατινικά το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου τίθεται πάντα σε πτώση αιτιατική, ακόμα 

και σε περιπτώσεις νοηματικής ταυτοπροσωπίας. Τυπικά, λοιπόν, χρησιμοποιείται η 

προσωπική αντωνυμία se ως υποκείμενο του απαρεμφάτου esse, παρόλο που νοηματικά 

υποκείμενο ρήματος και απαρεμφάτου συμπίπτουν (ille). Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 

λατινισμός του ειδικού απαρεμφάτου. 

Ε.2. 

tristiculam: κατηγορούμενο στο υποκείμενο eam του απαρεμφάτου esse. 

mi: επιθετικός προσδιορισμός στο pater. 

e somno: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει την έξοδο από κατάσταση στο excitavit. 

neminem: αντικείμενο στο viderant. 


