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Επιµέλεια: Πετροµελίδης Βασίλης, Σαββίδου Ιουλίττα 
 
Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: 
 
Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertaten eius 
mirati sunt. Nam cum ad eum magnum pondus auri publice 
missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit et protinus 
dixit : « Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri, 
narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare 
quam ipsum fieri locupletem». 
----------------------------------------------------------------------------- 
Quin etiam cum Sulla minitans ei instaret, dixit is Sullae : 
« Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam 
circumsedisti; licet mortem miniteris, numquam tamen ego 
hostem iudicabo Marium. Etsi senex et corpore infirmo sum, 
semper tamen meminero urbem Romam et Italiam a Mario 
conservatam esse ».  
 

 (Μονάδες 40) 
Β. Παρατηρήσεις 
 
1.α. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για καθεµιά 
από τις παρακάτω λέξεις: 
locupletibus: γενική πληθυντικού στο γένος που βρίσκεται 
ipsum: γενική ενικού στο θηλυκό 
mihi: την ίδια πτώση στον άλλο αριθµό στο β΄ πρόσωπο 
agmina: αιτιατική ενικού 
quibus: ονοµαστική πληθυντικού στο ουδέτερο 
Marium: κλητική ενικού 
senex: γενική πληθυντικού 
urbem: αιτιατική πληθυντικού 

(Μονάδες 8) 
 
β. Να γράψετε για καθεµιά από τις παρακάτω συνεκφορές τους 
τύπους που σας ζητούνται: 
magnum pondus: αιτιατική πληθυντικού 



supervacaneae legationis: γενική πληθυντικού 
corpore infirmo: ονοµαστική ενικού 

(Μονάδες 3) 
γ. magnum: να γράψετε τα παραθετικά στην αιτιατική του 
πληθυντικού του αρσενικού και τα παραθετικά του 
παραγόµενου επιρρήµατος  
ineptae: να γράψετε τα παραθετικά του 

(Μονάδες 4) 
2.α. uteretur: να γράψετε την αφαιρετική του σουπίνο, τη 
δοτική του γερουνδίου και την ονοµαστική πληθυντικού της 
µετοχής ενεστώτα στο ουδέτερο 
instaret: να γράψετε τα απαρέµφατα στην ενεργητική φωνή 
λαµβάνοντας υπόψη το υποκείµενο  

(Μονάδες 6) 
β. Να γράψετε για καθένα από τα παρακάτω ρήµατα τους 
τύπους που σας ζητούνται: 
mirati sunt: β΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα 
attulissent: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή 
solvit: γ΄ πληθυντικό οριστικής συντελεσµένου µέλλοντα στην 
άλλη φωνή 
malle: γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα  
dixit: α΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου στην άλλη 
φωνή 
ostendas: β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειµένου στην 
ενεργητική περιφραστική συζυγία  
circumsedisti: γ΄ πληθυντικό οριστικής µέλλοντα 
meminero: β΄ πληθυντικό προστακτικής 
conservatam esse: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού 
στην παθητική περιφραστική συζυγία  
Όπου δεν διευκρινίζεται, να γράψετε τους τύπους που σας 
ζητούνται στην ίδια φωνή και να λάβετε υπόψη το γένος του 
υποκειµένου. 

(Μονάδες 9) 
3.α. �ut eo uteretur�: να δηλώσετε τον προσδιορισµό του 
σκοπού µε δευτερεύουσα αναφορική τελική πρόταση, µε 
σουπίνο και µε εµπρόθετο γερούνδιο (causa + γενική). 

(Μονάδες 7) 



β. �(Manius) vultum risu solvit et protinus dixit� : να 
επαναδιατυπώσετε την περίοδο έχοντας µετατρέψει την 
υπογραµµισµένη πρόταση σε µετοχή. 

(Μονάδες 5) 
γ. �narrate Samnitibus...�: να επαναδιατυπώσετε την πρόταση 
ώστε να δηλώνει την απαγόρευση και µε τους δύο τρόπους. 

(Μονάδες 3) 
4.α. �Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam 
circumsedisti, licet mortem miniteris, numquam tamen ego 
hostem iudicabo Marium�: να µεταφέρετε την περίοδο στον 
ευθύ λόγο µε εξάρτηση από τη φράση Mucius Sullae dixit... 

(Μονάδες 6) 
β. �semper tamen meminero urbem Romam et Italiam a 
Mario conservatam esse �: (i) να τρέψετε τον πλάγιο λόγο σε 
ευθύ και (ii) στη συνέχεια να µετατρέψετε την παθητική 
σύνταξη σε ενεργητική. 

(Μονάδες 5) 
γ. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους: 
locupletibus, quam fieri, quibus, hostem. 

(Μονάδες 4) 
 

 
Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ  

 
Α .  Μ ε τ ά φ ρ α σ η  
 
Περιφρόνησε τα πλούτη των Σαµνιτών και οι Σαµνίτες 
θαύµασαν τη φτώχια του. Ενώ δηλαδή του έφεραν από µέρους 
της πολιτείας τους πολύ χρυσάφι, για να το κάνει ότι θέλει, 
γέλασε µαλακώνοντας το αυστηρό του πρόσωπο κι αµέσως 
απάντησε (είπε): «Μέλη αυτής της περιττής, για να µην πω 
ανόητης, πρεσβείας, πείτε στους Σαµνίτες πως ο Μάνιος 
Κούριος προτιµάει να εξουσιάζει τους πλούσιους παρά να γίνει 
πλούσιος ο ίδιος». 
----------------------------------------------------------------------------- 
Κι επιπλέον, όταν ο Σύλλας τον πίεζε και τον απειλούσε, αυτός 
του απάντησε: «Ακόµη κι αν µου δείξεις τα στρατεύµατα µε τα 
οποία έχεις περικυκλώσει το Βουλευτήριο, ακόµη κι αν µε 



απειλήσεις µε θάνατο, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να κηρύξω το 
Μάριο εχθρό του κράτους. Αν και είµαι γέρος κι αδύναµος στο 
σώµα, εντούτοις πάντα θα θυµάµαι ότι ο Μάριος έσωσε τη 
Ρώµη και την Ιταλία». 
 
 
Β .  Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς   
 
1.α. locupletum 
ipsius 
vobis 
agmen 
quae 
Mari 
senum 
urbes -is 
 
β. magna pondera 
supervacanearum legationum 
corpus infirmum 
 
γ.    

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 
magnos maiores maximos 

magnopere & 
magno opere 

magis maxime 

ineptae ineptioris ineptissimae 
 
2.α. usu, utendo, utentia 
instare, instaturum esse, institisse 
 
β. mireris -re 
afferre 
soluti erunt 
mavult 
dicti essemus 
ostent(s)uri fueritis 
circumsedebunt 



mementote 
conservandae essent  
 
3.α. qui eo uteretur 
        eo usum 
        eo utendi causa 
 
β. Manius, risu vultu soluto, protinus dixit. 
 
γ. Nolite narrare Samnitibus... 
    Ne narraveritis Samnitibus... 
 
4.α. Mucius Sullae dixit licet sibi ostenderet agmina militum, 
quibus curiam circumsedisset, licet mortem minitaretur, 
numquam tamen se hostem iudicaturum esse Marium.   
 
β. i) Semper tamen meminero : Urbs Roma et Italia a Mario 
conservata est. 
ii) Marius urbem Romam et Italiam conservavit. 
 
γ. locupletibus : αντικείµενο στο τελικό απαρέµφατο   
imperare 
       quam fieri : δεύτερος όρος σύγκρισης µε πρώτο όρο το 
imperare 
       quibus : αφαιρετική του µέσου στο circumsedisti 
       hostem : κατηγορούµενο στο Marium 


