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Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M. Antōnii fuerat, 

Athēnas confūgit. Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente 

apparuit ei species horrenda. Existimāvit ad se venīre hominem ingentis 

magnitudinis et facie squalidā, similem effigiēi mortui. Quem simul 

aspexit Cassius, timōrem concēpit nomenque eius audīr e cupīvit. 

Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno 

eum excitāvit. Cassius servos inclamāvit et de homine eos interrogāvit. 

Illi neminem viderant.  Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem 

somniāvit. Paucis post diēbus  res ipsa fidem somnii confirmāvit. Nam 

Octaviānus supplicio capitis eum adfēcit  

Germanōrum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militāris 

consistit. Germāni non student agricultūrae; lacte, caseo et carne nutriuntur. 

Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum 

civitas bellum gerit, magistrātus  creantur cum vitae necisque potestāte. 

Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: 



 

 

 

ephippiōrum usus res turpis et iners habētur. Vinum a mercatoribus ad se 

importāri non sinunt  quod eā rē, ut arbitrantur, remollescunt homines 

atque effeminantur.  

Παρατηρήσεις  

Α. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα «Existimavit ad se venire … Illi 

neminem viderant» και  «Cum civitas … non sinunt» (μονάδες  40) 

Β.1. Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται: (μονάδες 15)  

 Cassius Parmensis:  κλητική ενικού 

 exercitu: δοτική ενικού 

 ei: αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου 

 ingentis magnitudinis: αφαιρετική ενικού 

 homine: γενική πληθυντικού 

 diēbus: γενική ενικού και γενική πληθυντικού 

 carne: κλητική ενικού 

 Locis frigidissimis:  ονομαστική πληθυντικού 

 fluminibus: αιτιατική ενικού  και γενική πληθυντικού θηλυκού 

Β.2. Να δοθούν οι τύποι που ζητούνται:  (μονάδες 10) 

 dederat: β πληθυντικό οριστικής μελλοντα ΕΦ 

 venīre: β ενικό οριστικής παρακειμένου ΕΦ 

 aspexit: β ενικό οριστικής μέλλοντα ΠΦ 

 concēpit: β ενικό οριστικής ενεστώτα ΠΦ 

 Respondit: α πληθυντικό συντελεσμένου μέλλοντα ΠΦ 

 confirmāvit: β πληθυντικό οριστικής παρατατικού ΠΦ 

 adfēcit: γ πληθυντικό  οριστικής ενεστώτα ΕΦ 

 nutriuntur: γ ενικό οριστικής παρακειμένου ΠΦ 



 

 

 

 lavantur: β ενικό οριστικής υπερσυντελίκου ΠΦ 

 sinunt: α πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου ΕΦ 

Β.3. Να δοθούν οι αρχικοί χρόνοι των ρημάτων: concussit, viderant, gerit, 

desiliunt, sinunt  (μονάδες 5) 

 

Γ.1. Να αναγνωριστούν συντακτικά: facie, similem, effigiēi, e somno, diēbus, 

Germanōrum, lacte, magistrātus, vitae, ex equis . res a mercatoribus 

(μονάδες 24) 

 

Γ.2. Να εντοπίσετε τα υποκείμενα των απαρεμφάτων esse  και importari  και να 

δικαιολογήσετε την πτώση τους  (μονάδες 6) 

 

 

 

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


