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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α1. Όλα είναι αξιοθρήνητα στους εµφύλιους πολέµους αλλά τίποτα δεν 

είναι πιο αξιοθρήνητο από την ίδια τη νίκη: αυτή κάνει τους νικητές 

αγριότερους και πιο αχαλίνωτους, ώστε ακόµη και αν δεν είναι τέτοιοι 

από τη φύση τους, να εξαναγκάζονται να γίνουν από ανάγκη. Γιατί η 

έκβαση των εµφυλίων πολέµων είναι πάντοτε τέτοια, ώστε να γίνονται 

όχι µόνο αυτά που θέλει ο  νικητής, αλλά ακόµη να κάνει ο νικητής το 

χατίρι αυτών, µε τη βοήθεια των οποίων κερδίθηκε η νίκη. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Ο Καίσαρας πληροφορείται από τους αιχµαλώτους τι συµβαίνει στο 

στρατόπεδο του Κικέρωνα και σε πόσο µεγάλο κίνδυνο βρίσκονται τα 

πράγµατα. Τότε πείθει κάποιον από τους Γαλάτες ιππείς να µεταφέρει 

ένα γράµµα στον Κικέρωνα. Φροντίζει και προνοεί να µην µαθευτούν τα 

σχέδιά µας από τους εχθρούς, αν αρπάξουν το γράµµα. Γι’ αυτό το λόγο 

στέλνει την επιστολή γραµµένη στα ελληνικά.  

 

Β1α.  

bella  civilia 

ipsius victoriae 

victore ferociore 

nostrum consilium 

Graecae litterae 

 

Β1β. nulla re / ei / cuius / quorundam 

 

Β1γ. misera – miseriora – miserrima 

impotentes – impotentiores – impotentissimos 

misere – miserius – miserrime 



 

 

Β2α.  

reddidisse   mittunt 

cognoscendo coactus es 

es   pareris(-re) 

gestum iri  curaturus sit 

 

Β2β. 

obsequatur 

obsequeretur 

obsecuturus sit 

obsecutus sit 

obsecutus esset 

          - 

 

Β2γ. vis – voluerint – velletis 

 

Β3α. miserius = κατηγορούµενο στο nihil 

necessitate = αφαιρετική της αιτίας στο esse 

iis = αντικείµενο στο obsequatur 

ex captivis = εµπρόθετος προσδιορισµός προέλευσης στο cognoscit 

cuidam = έµµεσο αντικέιµενο στο persuadet 

ob rem = εµπρόθετος προσδιορισµός του εξωτερικού αναγκαστικού 

αιτίου στο mittit 

conscriptam = επιθετική µετοχή ως επιθετικός προσδιορισµός στο 

epistulam 

 

Β3β. ∆ευτερεύουσα επιρρηµατική παραχωρητική πρόταση. Εισάγεται µε 

τον παραχωρητικό σύνδεσµο etiamsi. Εκφέρεται µε υποτακτική γιατί 

εκφράζει µια υποθετική κατάσταση που, κι αν δεχθούµε ότι αληθεύει, δεν 

αναιρεί το περιεχόµενο της κύριας, χρόνου ενεστώτα (non sint) γιατί 

εξαρτάται από ρήµα αρκτικού χρόνου (reddit) και δηλώνει το σύγχρονο 

στο παρόν. Λειτουργεί ως επιρρηµατικός προσδιορισµός της 

παραχώρησης. 

 

Β3γ. ipsa victoria (=αφαιρετική συγκριτική) 

 

B4α. «Ad Ciceronem epistulam defer!» 



 

 

Β4β. …ne hostes nostra consilia cognoscant. 

 

Β4γ. auxilio = αφαιρετική µέσου στο ρήµα parta sit 

quorum = γενική υποκειµενική στο auxilio 

quorum auxilio = per quos 

 

Β4δ. Η δευτερεύουσα αναφορική πρόταση εκφέρεται µε υποτακτική 

λόγω έλξης από την υποτακτική fiant χρόνου ενεστώτα (velit), γιατί 

εξαρτάται από ρήµα αρκτικού χρόνου (sunt) και δηλώνει το σύγχρονο 

στο παρόν. 

 

 

 

 

 

 


