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_____________________________________________________________________ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α1.  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 4 

Τους αρχαίους Ρωμαίους διέκρινε (ή Στους αρχαίους Ρωμαίους υπήρχε) πάρα πολύ 

μεγάλη ομόνοια αλλά ελάχιστη πλεονεξία. Οι Ρωμαίοι ήταν γενναιόδωροι στη 

λατρεία των θεών αλλά οικονόμοι στην ιδιωτική τους ζωή. Παράβγαιναν μεταξύ τους 

στη δικαιοσύνη και φρόντιζαν την πατρίδα τους. Στον πόλεμο απομάκρυναν τους 

κινδύνους με το θάρρος τους κι αποκτούσαν συμμάχους (ή συμμαχίες) με τις 

ευεργεσίες τους.  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 5 

Τη δόξα του Βιργιλίου επεδίωκε και περιέβαλλε με αγάπη το πνεύμα του. […] Το 

μνημείο του, το οποίο βρισκόταν στη Νεάπολη, το θεωρούσε σαν ναό. 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 8  

Εγώ έπιασα τρία φοβερά αγριογούρουνα. “Ο Ίδιος;” θα ρωτήσεις. Εγώ ο ίδιος. 

Καθόμουν δίπλα στα δίχτυα· (…) παρόλο που είχα τα δίχτυα άδεια,  είχα όμως τις 

πλάκες μου γεμάτες. Τα δάση και η ερημιά (ή η μοναξιά) είναι δυνατά ερεθίσματα 

της σκέψης. 

* Η μετάφραση δίνεται με βάση το βιβλίο του καθηγητή και το ψηφιακό εκπαιδευτικό 

βοήθημα study4exams. 

Μονάδες 20 

 

Β1..   

I.  Σ 

II.  Σ  

III. Σ 

IV. Λ 

V.  Λ  

Μονάδες 10 
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Β2.  

πυγμή = pugillares  

αμετροέπεια = parci 

πατέρας = patriae 

ιδέα = videbis 

πλημμύρα = plenas 

καρδιά = concordia   

στούντιο = studebat 

μνημονικός = monumentum  

αντίκα = antiquos  

πάνθηρας = ferox 

Μονάδες 10 
 

Β3α. Να γράψετε τη σημασία των παρακάτω λατινικών φράσεων στα Νέα 

Ελληνικά:  

I. status quo= η υπάρχουσα και ισχύουσα κατάσταση 

II. in medias res = στη μέση των πραγμάτων (από τη μέση της αφήγησης / 

λογοτεχνικός όρος) 

III. et cetera = και τα λοιπά 

IV. persona grata = άτομο επιθυμητό 

Μονάδες 8 
 

B3β. Να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λατινικές φράσεις σε μια περίοδο λόγου 

στα νέα ελληνικά, ώστε να διαφαίνεται η σημασία τους:  

I exempli gratia = παραδείγματος χάριν / π.χ 

II persona non grata = ανεπιθύμητο πρόσωπο  

Μονάδες 2 
 

Γ1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις. 

deorum: deus / dive  

patriam: patriis 

pericula: periculum  

poeta epicus: poetae epici 

eius (το πρώτο): eorum 

illis locis: illa loca 

agros: ager 

apros feroces: apri feroces 

ipse: ipsum 

retia vacua: rete vacuum  

solitudo: solitudinis 

Μονάδες 15 
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Γ2. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους  παρακάτω 

ρηματικούς τύπους:   

certabant: certabis 

parabant: parat 

tenebat: tenebunt 

studebat: student 

iacebat: iacebitis 

habebat: habes 

interrogabis: interrogabamus 

videbis: videtis 

errare: errabimus 

Μονάδες 9 

β) erat:  

Β΄ ενικο: es - eras - eris 

Γ΄ πληθυντικό: sunt - erant - erunt  

Μονάδες 6 

 

Δ1.  

inter se: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αλληλοπάθειας στο 

ρήμα certabant  

audaciā: επιρρηματικός προσδιορισμός, (οργανική) αφαιρετική του τρόπου 

στο ρήμα propulsabant  

cogitationis: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμος, γενική αντικειμενική 

στο incitamenta  

Μονάδες 3 

 

Δ2.  

…qui feroces erant (λόγω της ύπαρξης ρήματος ιστορικού χρόνου στην 

πρόταση - cepi / ιστορικός παρακείμενος). 

* Είναι δυνατή και η ανάλυση με χρήση ενεστώτα, δηλαδή: …qui feroces 

sunt. 

Μονάδες 3 

 

Δ3.  

Ego in suppliciis deorum magnifica sed domi parca eram.  

Μονάδες 4 
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Δ4.  

errare: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα videbis, υποκείμενο είναι ο 

τύπος Minervam. Το υποκείμενο βρίσκεται σε αιτιατική διότι έχουμε ειδικό 

απαρέμφατο και το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου στην ταυτοπροσωπία 

στα Λατινικά βρίσκεται πάντα σε πτώση αιτιατική (βάσει του Ψηφιακού 

Εκπαιδευτικού Βοηθήματος study4exams).   

Μονάδες 3 

 

Δ5.  

Romani in bello pericula audacia propulsare debent.  

Μονάδες 2 

 

Δ6.  

Monumentum suum. Με τη χρήση της κτητικής αντωνυμίας δηλώνεται η 

(άμεση) αυτοπάθεια ως προς την κτήση (το γ΄ πρόσωπο της προσωπικής και 

της κτητικής αντωνυμίας στα Λατινικά δηλώνει σε κάθε περίπτωση την 

αυτοπάθεια)  

Μονάδες 2 

 

Δ7.  

Sallustius narrat Silium animum tenerum habere. (μονάδες 2)  

Silius narrat se animum tenerum habere. (μονάδα 1).  

* Η μετατροπή της οριστικής Παρατατικού σε απαρέμφατο Ενεστώτα ακολουθεί 

την οδηγία του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Βοηθήματος study4exams. 

Μονάδες 3 


