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Α1. Να κεηαθξάζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηα παξαθάησ 

απνζπάζκαηα: 

Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel 

Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare 

quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui tam nihili est. Sed, 

propter servi scelus et audaciam, tanto dolore Aesopus est 

adfectus, ut nihil ei gratius posit esse quam recuperatio fugitivi. 

………………………………………………………………… 

Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem 

publicam, semper mihi proponebam. Colendo et cogitando 

homines excellentes animum et mentem meam conformabam. 

Sic enim - laudem et honestatem solum expetendo, omnes 

cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo - 
me pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes obicere potui. 

Μονάδες 40 

 

Παραηηρήζεις 
 

Β1. Nα γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζεκηά από ηηο 

παξαθάησ ιέμεηο θαη θξάζεηο: 

summa   : ηνλ αληίζηνηρν ηύπν ζηνλ ζπγθξηηηθό βαζκό 

parvi   : ην επίξξεκα ζηνλ ππεξζεηηθό βαζκό 

preti   : ηελ αηηηαηηθή εληθνύ 

scelus   : ηελ νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ 

tanto dolore  : ηελ νλνκαζηηθή εληθνύ 

nihil    : ηελ αθαηξεηηθή εληθνύ ζην ίδην γέλνο 

ei    : ηε γεληθή πιεζπληηθνύ ζην ζειπθό γέλνο 

gratius   : ηελ αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ ζειπθνύ γέλνπο 

        ζηνλ ίδην βαζκό 

quas   : ηε δνηηθή εληθνύ ζην ίδην γέλνο 

bene   : ηελ αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ ηνπ επηζέηνπ ζην 

       νπδέηεξν γέλνο ηνπ ζπγθξηηηθνύ βαζκνύ 



rem    : ηελ αθαηξεηηθή εληθνύ 

mentem   : ηε γεληθή πιεζπληηθνύ 

omnes   : ηελ αθαηξεηηθή εληθνύ ζην ίδην γέλνο 

cruciatus   : ηελ αθαηξεηηθή εληθνύ. 

Μονάδες 15 

 

Β2. Nα γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη γηα θαζέλαλ από 

ηνπο παξαθάησ ξεκαηηθνύο ηύπνπο: 

investiga   : ην γ΄ πιεζπληηθό πξόζσπν ηνπ κέιινληα ζηελ 

      ίδηα έγθιηζε θαη θσλή 

mitte   : ην β΄ πιεζπληηθό πξόζσπν ηεο νξηζηηθήο ηνπ 

      παξαθεηκέλνπ ζηελ ίδηα θσλή 

rediens   : ηo γ΄ πιεζπληηθό πξόζσπν ηεο νξηζηηθήο ηνπ 

      ελεζηώηα ζηελ ίδηα θσλή 

deduc   : ην γ΄ εληθό πξόζσπν ηεο ππνηαθηηθήο ηνπ 

       παξαθεηκέλνπ ζηελ ίδηα θσλή 

noli    : ην β΄ εληθό πξόζσπν ηεο νξηζηηθήο ηνπ 

   ελεζηώηα 

sit    : ην α΄ πιεζπληηθό πξόζσπν ηεο ππνηαθηηθήο  

      ηνπ παξαηαηηθνύ 

adfectus est  : ην β΄ εληθό πξόζσπν ηεο νξηζηηθήο ηνπ 

   ελεζηώηα ζηελ ίδηα θσλή 

possit   : ην απαξέκθαην ηνπ παξαθεηκέλνπ 

gerendi   : ην γ΄ πιεζπληηθό πξόζσπν ηεο ππνηαθηηθήο 

       παξαηαηηθνύ ζηελ παζεηηθή θσλή 

administrandi  : ην β΄ εληθό πξόζσπν ηεο ππνηαθηηθήο ηνπ 

       ππεξζπληειίθνπ ζηελ ίδηα θσλή 

colendo   : ηελ αθαηξεηηθή ηνπ ζνππίλνπ 

proponebam  : ην γ΄ πιεζπληηθό πξόζσπν ηεο ππνηαθηηθήο  

   ππεξζπληειίθνπ ζηελ ίδηα θσλή 

conformabam  : ην απαξέκθαην κέιινληα ζηελ παζεηηθή 

   θσλή 

expetendo  : ην α΄ εληθό πξόζσπν ηεο νξηζηηθήο ηνπ  

   ζπληειεζκέλνπ κέιινληα ζηελ ίδηα θσλή 

obicere   : ηε κεηνρή ηνπ κέιινληα ζηελ νλνκαζηηθή  

      εληθνύ ηνπ ζειπθνύ γέλνπο. 

Μονάδες 15 



Γ1α. «tu hominem investiga»: λα επαλαδηαηππώζεηε ηελ 

πξόηαζε, ώζηε λα εθθξάδεηαη απαγόξεπζε θαη κε ηνπο δύν 

ηξόπνπο. 

Μονάδες 4 

Γ1β. «rediens»: λα κεηαηξέςεηε ηε κεηνρή ζηελ αληίζηνηρε 

πξόηαζε, ώζηε λα εθθξάδεη ην ζύγρξνλν ζε ζρέζε κε ην ξήκα 

ηεο πξόηαζεο, ζηελ νπνία αλήθεη. 

Μονάδες 2 

Γ1γ. Να γίλεη πιήξεο ζπληαθηηθή αλαγλώξηζε ησλ παξαθάησ 

ηύπσλ: 

Epheso, tecum, nihili, dolore, cupidus, gerendi, tot, mortis, 

me. 

Μονάδες 9 

Γ2α. «ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio 

fugitivi»: λα αλαγλσξίζεηε ην είδνο ηεο πξόηαζεο (κνλάδα 1), 

λα αηηηνινγήζεηε ηνλ ηξόπν εηζαγσγήο ηεο (κνλάδα 1), λα 

δειώζεηε ηε ζπληαθηηθή ηεο ιεηηνπξγία (κνλάδα 1) θαη λα 

δηθαηνινγήζεηε ηελ έγθιηζε θαη ηνλ ρξόλν εθθνξάο ηεο 

(κνλάδεο 2). 

Μονάδες 5 

Γ2β. «cogitando homines excellentes» : λα γίλεη ε 

γεξνπλδηαθή έιμε (κνλάδεο 3) θαη λα αηηηνινγεζεί αλ είλαη 

ππνρξεσηηθή (κνλάδεο 2). 

Μονάδες 5 

Γ2γ. «Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem 

publicam, semper mihi proponebam»: λα κεηαηξέςεηε ηνλ 

επζύ ιόγν ζε πιάγην κε εμάξηεζε από ηε θξάζε «Cicero dicit». 

Μονάδες 5 

  



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
 

Α. Μετάφραση 
 
(28) Αναηιτθςε τα ίχνθ του (ανκρϊπου), ςε παρακαλϊ, και με τθν πιο μεγάλθ 

φροντίδα είτε ςτείλ’ τον ςτθ Ρϊμθ είτε φζρ’ τον μαηί ςου όταν επιςτρζφεισ από τθν 

Έφεςο. Μθ ςε απαςχολιςει πόςο κοςτίηει ο άνκρωποσ. Γιατί είναι μικρισ αξίασ 

όποιοσ είναι τόςο τιποτζνιοσ. Ο Αίςωποσ όμωσ εξαιτίασ τθσ ελεεινισ πράξθσ και του 

κράςουσ του δοφλου οργίςτθκε τόςο πολφ, ϊςτε τίποτα δεν μποροφςε να είναι πιο 

ευχάριςτο γι’ αυτόν από τθν  επανάκτθςθ του δραπζτθ. 

 

(32) Αυτζσ (τισ εικόνεσ) τισ ζβαηα πάντα μπροςτά μου ωσ παράδειγμα ςτθν επικυμία 

μου να διοικιςω ςωςτά και να διαχειριςτϊ τθν πολιτεία μασ. Με το να λατρεφω και 

να ςκζφτομαι τουσ ζξοχουσ άντρεσ διζπλακα τθν ψυχι μου και το νου μου. Γιατί 

ζτςι - με το να επιδιϊκω, δθλαδι μόνο τον ζπαινο και τθ δόξα και με το να κεωρϊ 

ότι όλα τα βάςανα του ςϊματοσ και όλοι οι κανάςιμοι κίνδυνοι ζχουν μικρι αξία - 

μπόρεςα να ριχτϊ ςε τόςο πολλοφσ και τόςο μεγάλουσ αγϊνεσ για τθ ςωτθρία ςασ. 

Β1. 

summa: superiore 

parvi: minime 

preti: pretium 

scelus: scelera 

tanto dolore: tantus dolor 

nihil: nulla re 

ei:earum 

gratius: gratiores 

quas: cui 

bene: meliora 

rem: re 

mentem: mentium 

omnes: omni 

cruciatus: cruciatu 

 

B2. 

investiga: investiganto 

mitte: misistis 

rediens: redeunt 

deduc: deduxerit 



noli: non vis 

sit: essemus 

adfectus est: adficeris 

possit: potuisse 

gerendi: gererentur 

administrandi: administravisses 

colendo: cultu 

proponebam: proposuissent 

conformabam: conformatum iri 

expetendo: expeti(v)ero 

obicere: obiectura 

 

Γ1α 

Tu hominem investiga:   
Noli hominem investigare  

    ne investigaveris hominem 
 
Γ1β 
 
rediens: dum redis (χρονικι μετοχι ςυνθμμζνθ ςτο εννοοφμενο υποκείμενο tu, 

μετοχι ενεςτϊτα που δθλϊνει το ςφγχρονο – ςυνεχιηόμενθ πράξθ) 

Γ1γ 

Epheso: απρόκετθ αφαιρετικι απομάκρυνςθσ από τόπο ςτο rediens 

tecum: εμπρόκετοσ τθσ ςυνοδείασ ςτο deduc 

nihili: γενικι κατθγορθματικι τθσ αξίασ ςτο est 

dolore: αφαιρετικι οργανικι του μζςου ςτο adfectus est 

cupidus: επιρρθματικό κατθγοροφμενο του τρόπου ςτο proponebam με όρο 

αναφοράσ το υποκείμενο ego 

gerendi: γενικι γερουνδίου ωσ ςυμπλιρωμα ςτο cupidus, γενικι αντικειμενικι 

tot: επικετικόσ προςδιοριςμόσ ςτο dimicationes 

mortis: γενικι επεξθγθματικι ςτο pericula 

me: αντικείμενο ςτο απαρζμφατο obicere 

 

Γ2α 
 
ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi: επιρρθματικι 
ςυμπεραςματικι πρόταςθ που χρθςιμεφει ωσ επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του 
αποτελζςματοσ ςτο adfectus est. Ειςάγεται με τον ςυμπεραςματικό ςφνδεςμο ut 
nihil και επομζνωσ είναι αρνθτικι (ςτθν κφρια πρόταςθ υπάρχει θ δεικτικι 
αντωνυμία tanto) και εκφζρεται με υποτακτικι, επειδι ςτα λατινικά το αποτζλεςμα 
κεωρείται πάντα μια υποκειμενικι κατάςταςθ, και ςυγκεκριμζνα με υποτακτικι 



ενεςτϊτα (possit) για το παρόν και το μζλλον, εξάρτθςθ από αρκτικό χρόνο (το 
adfectus est, ενϊ είναι παρακείμενοσ, εδϊ κεωρείται αρκτικόσ χρόνοσ). Υπάρχει 
ιδιομορφία ωσ προσ τθν ακολουκία των χρόνων, γιατί το αποτζλεςμα είναι ιδωμζνο 
τθ ςτιγμι που εμφανίηεται ςτο μυαλό του ομιλθτι (ςυγχρονιςμόσ τθσ κφριασ με τθ 
δευτερεφουςα πρόταςθ) και όχι τθ ςτιγμι τθσ πικανισ πραγματοποίθςισ του. 
 
Γ2β 
 
cogitandis hominibus excellentibus  
 
προαιρετικι γερουνδιακι ζλξθ διότι αρχικά υπιρχε απρόκετθ αφαιρετικι 
γερουνδίου με αντικείμενο ςε αιτιατικι: cogitando homines excellentes 
 
Γ2γ 
 
Cicero dicit eas se cupidum bene gerendi administrandi rem publicam semper sibi 

proponere. 

 

 


