
1 

1 

B' ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 
 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 
Ο Καίσαρας εξαιτίας της έλλειψης σιταριού εγκαθιστά λεγεώνες σε πολλά χειµερινά 
στρατόπεδα. Απ’ αυτές διατάζει τέσσερις να ξεχειµωνιάσουν στη χώρα των Νερβίων 
και διατάζει τρεις να παραµείνουν στη χώρα των Βέλγων. ∆ιατάζει όλους τους 
διοικητές των λεγεώνων να φέρουν το σιτάρι µέσα στο στρατόπεδο. Συµβουλεύει 
τους στρατιώτες µε αυτά τα λόγια: «Ακούω ότι πλησιάζουν οι εχθροί, οι κατάσκοποι 
µας αναγγέλλουν ότι αυτοί είναι κοντά. Οφείλετε να φυλάγεστε από τη δύναµη των 
εχθρών γιατί οι εχθροί συνηθίζουν να ορµούν από τους λόφους και µπορούν να 
διαπράξουν τη σφαγή των στρατιωτών». 
 
Μεγάλος φόβος κατέλαβε το στρατό από τις διαδόσεις των Γαλατών και των 
εµπόρων, οι οποίοι διακήρυσσαν ότι οι Γερµανοί είχαν υπερβολικού µεγέθους 
σώµατα και απίστευτης ανδρείας. Προβάλλοντας ο καθένας και µια δικαιολογία 
ήθελε να φύγει. Μερικοί παρασυρµένοι από ντροπή παρέµεναν. Αυτοί δεν µπορούσαν 
να προσποιηθούν ούτε να κρατήσουν τα δάκρυα τους. Κρυµµένοι στις σκηνές ή 
παραπονιόντουσαν για τη µοίρα τους ή θρηνούσαν µαζί µε τους γνωστούς τους τον 
κοινό κίνδυνο. 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. α. hibernorum multorum 

Legatis omnibus 
Mango timore 
Ingens magnitudo 
Incredibilis virtus 

 
β. vultus 

Miles 
Caedes-is 
Trium 
Castro 
Verba 
Corbora 
Causis 
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γ. vires, virium, viribus, vires/is, vires, viribus 
 
2. α. quarum 

Hunc,hanc, hoc 
Eum 
Alii 
vestris 
Nonnulla 

 
β. iubeberis-re 

Remansisse 
Adventabamur 
Admonuistis 
Cavebit 
Potestis 
Discessi eramus 
Cuperis 
Adduci 
Fingunt – finxero 
Miserabuntur – miserantia 
Fuistis 

 
3. α. virtute, quae incredibilis est 
 

β. a Caesare propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocantur. 
Romani osignabant testamenta totis castris. 

 
γ. Tacitus scribit magnum timorem exercitum occupavisse ex vocibus 

Gallorum ac mercatorum. 
 

Caesar dicit se audire hostes adventare. 
 

Dicitur Caesar tribus legionibus imperare in Belgis remanere 
 
4. α. eorum fatum, familiaribus eorum 
 

β. esse: ειδικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο ρήµα nuntiant, υποκείµενο του 
ειδικού απαρεµφάτου η αντωνυµία eos σε πτώση αιτιατική γιατί το 
υποκείµενο του ειδικού απαρεµφάτου βρίσκεται σε πτώση αιτιατική και 
στην ταυτοπροσωπία και στην ετεροπροσωπία. 

 
γ. Εµπρόθετος προσδιορισµός εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο ρήµα 

conlocat. 
Εµπρόθετος προσδιορισµός του διαιρεµένου στο ρήµα iubet. 
Αφαιρετική του τρόπου στο ρήµα admonet. 
Επιθετικός προσδιορισµός στο ουσιαστικό speculators. 
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Αντικείµενο στο τελικό απαρέµφατο cavere. 
Γενική υποκειµενική από το ουσιαστικό vocibus. 
Υποκείµενο του ειδικού απαρεµφάτου esse (ετεροπροσωπία). 
Αφαιρετική κατηγορηµατική της ιδιότητας µέσω του συνδετικού τύπου 
esse στο Germanos. 
Αφαιρετική εσωτερικού αναγκαστικού αιτίου στη µετοχή adducti. 
Αντικείµενο του τελικού απαρεµφάτου fingere. 

 
 
 


