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ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

 
Ημερομηνία: Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021 

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

_____________________________________________________________________ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Α.  
 

Απόσπασμα πρώτο:  

Η Κασσιόπη, περήφανη για την ομορφιά της, συγκρίνει τον εαυτό της με τις Νύμφες 
(= Νηρηίδες). Ο Ποσειδώνας οργισμένος στέλνει στην ακτή της Αιθιοπίας θαλάσσιο 
κήτος, το οποίο βλάπτει (αφανίζει) τους κατοίκους.  
 
Απόσπασμα δεύτερο:  
Οι άρχοντες είναι θεράποντες των νόμων, οι δικαστές (είναι) ερμηνευτές των νόμων 
και τελικά όλοι (εμείς) είμαστε υπηρέτες των νόμων: γιατί έτσι μπορούμε να είμαστε 
ελεύθεροι. 

 
Απόσπασμα τρίτο:  

Δίνει εντολή σ’ όλους τους διοικητές των λεγεώνων να μεταφέρουν σιτάρι στο 
στρατόπεδό (τους). Συμβουλεύει τους στρατιώτες (του) με τα εξής λόγια: 
«Πληροφορούμαι ότι οι εχθροί πλησιάζουν· οι ανιχνευτές μας αναγγέλλουν ότι αυτοί 
είναι (βρίσκονται) κοντά. Οφείλετε (Πρέπει) να φυλάγεστε από τη δύναμη των 
εχθρών·  

* Η μετάφραση παρατίθεται σύμφωνα με το σχολικό ψηφιακό εγχειρίδιο (study4exams). 
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Β1.  
1. ► Λ 
2. ► Σ 
3. ► Λ 
4. ► Λ  
5. ► Σ 

 
Β2. Το δοθέν κείμενο ανήκει στο Ρωμαίο πολιτικό, στρατηγό και συγγραφέα Γάιο 

Ιούλιο Καίσαρα και περιγράφει τις ετοιμασίες για ξεχειμώνιασμα στη Γαλατία 
σε καιρό πολέμου. Το ξεχειμώνιασμα πραγματοποιούνταν σε χειμερινά 
στρατόπεδα. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο Καίσαρας εξαιτίας της έλλειψης 
σιταριού εγκαθιστά λεγεώνες σε πολλά χειμερινά στρατόπεδα. Στη συνέχεια 
διατάζει τους διοικητές των λεγεώνων να μεταφέρουν σιτάρι στο στρατόπεδό 
τους. Συμβουλεύει τους στρατιώτες να φυλάγονται από τους εχθρούς, γιατί 
πλησιάζουν και μπορούν να τους επιτεθούν από τους λόφους διαπράττοντας τη 
σφαγή τους. 

 
Γ1. Νεκρός - nocet  

Συλλογή - legum  
Σερβιτόρος -  servi  
Μάστορας - magistratus 
Μιλιταρισμός – milites 

 
Γ2. 

dura lex sed lex ► σκληρός νόμος αλλά νόμος 
a priori ► εκ των προτέρων  
veni, vidi, vici ► ήρθα, είδα, νίκησα 
dum spiro spero ► όσο αναπνέω ελπίζω  
mea culpa ► λάθος μου 
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Δ1. 
forma sua: formarum vestrarum 
quae: quae 
legum: legi 
ministri: minister 
iudices: iudex 
legatos omnes: legatorum omnium 
milites: militibus   
his verbis: haec verba 
speculatores nostri: speculatorum nostrorum 
eos: eius 
vim: vi 

 
Δ2. 

comparat: comparabunt 
urget: urgebas 
nocet: nocebo 
sunt: erunt 
possumus: potes και posse 
importare: importatis και importabitis  
iubet: iubebamus 
admonet: admonebis 
nuntiant: nuntiabimus 
esse: es 
cavere: caveo 
debetis: debemus και debebamus  

 
Ε1. 

(α). se: είναι αντικείμενο στο ρήμα comparat και δηλώνει την (άμεση) αυτοπάθεια 
legum (το πρώτο του κειμένου): είναι ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, 
γενική αντικειμενική στο ministri 
interpretes: είναι υποκείμενο στο εννοούμενο ρήμα sunt    
in castra: είναι εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει την 
κίνηση σε τόπο (άφιξη) στο απαρέμφατο importare 
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(β). importare:  
 Είναι τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα iubet (δεκτή και η 

σύνταξη ως έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα iubet, σύμφωνα με το λεξικό 
Κουμανούδη - iubet: δίπτωτο ρήμα).  

 Υποκείμενο: legatos (ετεροπροσωπία). 
 Το υποκείμενο του τελικού απαρεμφάτου σε περίπτωση ετεροπροσωπίας 

βρίσκεται πάντα σε πτώση αιτιατική.  
adventare:  
 Είναι ειδικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα audio.  
 Υποκείμενο: Hostes (ετεροπροσωπία). 
 Το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου σε περίπτωση ετεροπροσωπίας 

βρίσκεται πάντα σε πτώση αιτιατική.  
 
Ε2. 

(α). forma sua:  
 sua: είναι ομοιόπτωτος ονοματικός επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη 

forma και δηλώνει την (άμεση) αυτοπάθεια.  
 forma eius 

 
(β). speculator noster se prope esse nuntiat.  
* Το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου βρίσκεται σε πτώση αιτιατική και δεν 
παραλείπεται παρά το γεγονός ότι ταυτίζεται με το υποκείμενο του ρήματος 
(λατινισμός) . 

 
(γ). sic enim vos liberae esse potestis.  
* Η σύνταξη των ζητουμένων παρατίθεται σύμφωνα με το σχολικό ψηφιακό 
εγχειρίδιο (study4exams). 
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