
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. α) (Ένας) στρατιώτης που (καθώς) έτρεχε εδώ κι εκεί (πέρα δώθε) παρατήρησε τα πόδια 

του· τον αναγνώρισε που κρυβόταν (να κρύβεται)· αφού τον τράβηξε έξω (τον τράβηξε έξω), 

τον προσαγόρευσε αυτοκράτορα. Από κει τον οδήγησε στους συντρόφους του. Από αυτούς 

μεταφέρθηκε στο στρατόπεδό τους σκυθρωπός και περιδεής (Αυτοί τον μετέφεραν στο 

στρατόπεδό τους σκυθρωπό και περιδεή), ενώ το πλήθος που τον συναντούσε τον λυπόταν 

σα να επρόκειτο να πεθάνει (σα να ήταν μελλοθάνατος / σαν να πήγαινε στον θάνατο). Την 

επομένη (άλλη) ημέρα ο Κλαύδιος ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας. 

β) Ούτε η φτώχεια ούτε η θλίψη / λύπη (ο πόνος) εμποδίζει(-ουν) τον σοφό, ούτε αυτά τα 

πράγματα, τα οποία βγάζουν από τον δρόμο τους άπειρους και τους γκρεμοτσακίζουν 

(σπρώχνουν / ρίχνουν με το κεφάλι στον γκρεμό όσους δεν έχουν πείρα). Εσύ νομίζεις 

(πιστεύεις) ότι εκείνος καταβάλλεται από τις συμφορές (οι συμφορές τον καταβάλλουν); 

(Αντίθετα / κάθε άλλο), τις χρησιμοποιεί! Ο Φειδίας δεν ήξερε να φτιάχνει αγάλματα μόνο 

από ελεφαντόδοντο·  Έκανε επίσης (κι) από χαλκό (μπρούντζο). Εάν έδινες (του έφερνες) σε 

εκείνον μάρμαρο, εάν (έδινες σε εκείνον) ευτελέστερο (ή πιο ταπεινό) υλικό, θα έκανε τέτοιο 

(άγαλμα), το όποιο (όσο) θα μπορούσε να γίνει άριστο από εκείνο (το υλικό). 

Γ.1.α.  

commilitōne suo 

posterorum dierum 

ei rei 

eundem modum 

Γ.2.β. 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

tristis tristior tristissimus 

vilem viliorem vilissimam 



bene melius optime 

 

Γ.2.α. 

 Σ Λ 

praetenta: γερουνδιακό σε αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους    

abdidit: γ΄ ενικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου    

animadvertit: γ΄ ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα    

delatus est: γ΄ ενικό υποτακτικής παθητικού παρακειμένου    

prohibet: γ΄ ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα    

putas: β΄ ενικό υποτακτικής ενεργητικού ενεστώτα    

faciebat: γ΄ ενικό οριστικής ενεργητικού παρατατικού    

fecisset: γ΄ ενικό οριστικής ενεργητικού υπερσυντέλικου    

 

Γ.2.β. 

Ενεργητική φωνή Μέση ή παθητική φωνή 

ενεστώτας explicāre ενεστώτας explicāri 

μέλλοντας explicaturum esse μέλλοντας explicatum iri 

παρακείμενος explicavisse παρακείμενος explicatum esse 

  συντελεσμένος 

μέλλοντας 

explicatum fore 

 


