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ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

 

Ημερομηνία: Σάββατο 16 Απριλίου2022 

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

_____________________________________________________________________ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α1. Μετάφραση: 

Διατάζει τέσσερις από αυτές να ξεχειμωνιάσουν στη χώρα των Νερβίων και διατάζει 

τρεις να παραμείνουν στη χώρα των Βέλγων. 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·  

….……………………………………………………………………………… 

Ο Σουλπίκιος Γάλλος ήταν ύπαρχος του Λεύκιου Αιμίλιου Παύλου, ο οποίος διεξήγε 

πόλεμο εναντίον του βασιλιά Περσέα. Μια ξάστερη νύχτα, ξαφνικά η σελήνη είχε 

χαθεί (είχε πάθει έκλειψη)∙ εξαιτίας του ξαφνικού παράξενου και φοβερού θεάματος, 

τρόμος είχε καταλάβει τις ψυχές των στρατιωτών και ο στρατός είχε χάσει την 

αυτοπεποίθησή του (το ηθικό του). Τότε ο Σουλπίκιος Γάλλος μίλησε για τη φύση του 

ουρανού και τη στάση και τις κινήσεις των αστεριών και της σελήνης, και μ’ αυτόν 

τον τρόπο έστειλε τον στρατό στη μάχη με αναπτερωμένο το ηθικό (ή πρόθυμο). 

….……………………………………………………………………………….. 

Στις ιππομαχίες συχνά πηδούν από τα άλογά τους και πολεμούν πεζοί: η χρήση της 

σέλας θεωρείται ντροπή και μαλθακότητα (ή πράγμα αισχρό και μαλθακό). Δεν 

επιτρέπουν στους εμπόρους να φέρουν κρασί στη χώρα τους (δεν επιτρέπουν να 

εισάγεται σ’ αυτούς (ή στη χώρα τους) κρασί από τους εμπόρους), γιατί, εξαιτίας 

αυτού του πράγματος, όπως πιστεύουν, οι άντρες γίνονται μαλθακοί κι εκθηλύνονται. 

*Η μετάφραση δίνεται σύμφωνα με το ψηφιακό βοήθημα Study4exams. 
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ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕΛΙΔΑ: 2 ΑΠΟ 5 
 

Β1.   

⚫ 240 π.Χ. 

⚫ καλλωπιστικό έπος 

⚫ Βάρρων 

⚫ «pax Augusta» / το 17 π.Χ. 

⚫  πίστη (fides), σοφία (sapientia) ή σοβαρότητα (gravitas)… 

Μονάδες 5 

 

Β2.  

1.δ, 2.ε, 3.α, 4.β, 5.γ 

Μονάδες 5 

 

Γ1.   

⚫ πρώτος μεταξύ ίσων 

⚫ τηρουμένων των αναλογιών, μετά τις απαραίτητες αλλαγές 

⚫ άγνωστη γη, άγνωστο θέμα / αντικείμενο 

Μονάδες 6 

 

Γ1. β.   

⚫ H ζωή είναι μικρή, η ευτυχία βρίσκεται στις απλές καθημερινές στιγμές, γι’ 

αυτό carpe diem.  

⚫ Σε επίσημες περιστάσεις πρέπει ο καθένας να δεσμεύεται γραπτώς, διότι τα 

scripta manent. 

Μονάδες 4 

 

Γ2.  

⚫ πειθώ fiduciam 

⚫ σταθερός statu 

⚫ χιόνι hiemare / hibernis 

⚫ λουτρό lavantur 

⚫ σάλτο desiliunt 

⚫ πέλμα pedibus 

⚫ βήμα invaserat 

⚫ κουρέας carne 

⚫ μούσα admonet 

⚫ μάλιστα multis   

Μονάδες 10 
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Δ1.   

hostium 

speculator 

colle/ colli 

serenis noctibus 

status 

eisque/ iisque/ isque  modis 

alacria  

lac 

civitatum/ civitatium 

rebus                

Μονάδες 12 

 

Δ2. 

Militem hoc verbo admonet 

Μονάδες 3 

 

Δ3.      

conlocamini 

erunt 

vincemus 

dabant 

siverant  

potes  

Μονάδες 6 

 

Δ4.  

nuntiaverunt/ nuntiavere 

amisit 

studuerunt/ studuere 

gessit  

Μονάδες 4 
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Δ5.   

1: i  2: g 3:  a 4: f  5: c    

Μονάδες 5 

 

Ε1. 

A Caesare propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocantur 

(στη βαθμολόγηση δεν προσμετράται ο τύπος legiones, καθώς ο μαθητής δε 

χρειάζεται να παρέμβει για να αλλάξει τη μορφή του)  

Μονάδες 2 

 

Ε2.  

nocte, quae serena erat 

Μονάδες 3 

 

Ε3. 

Sallustius narrat Germanorum vitam omnem in venationibus atque in studiis rei 

militāris consistere 

Μονάδες 3 

 

Ε4.  

ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο λεκτικό ρήμα nuntiant. Yποκείμενό του 

είναι το eos. Βρίσκεται σε πτώση αιτιατική γιατί το υποκείμενο του ειδικού 

απαρεμφάτου τίθεται σε πτώση αιτιατική είτε υπάρχει ταυτοπροσωπία είτε 

ετεροπροσωπία (λατινισμός). speculatōres nostri se prope esse nuntiant  

Μονάδες 3 

 

Ε5.  

Germani mercatores vinum ad se importare non sinunt 

Μονάδες 2 

 

Ε6.  

Germani magistratus creant cum vitae necisque potestate 

(Στη βαθμολόγηση δεν προσμετράται ο τύπος magistratus, καθώς ο μαθητής δε 

χρειάζεται να παρέμβει για να αλλάξει τη μορφή του.)  

Μονάδες 2 
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Ε7.  

Caesar …. suas legiones … conlocat   O τύπος suas συντακτικά λειτουργεί ως 

επιθετικός προσδιορισμός στο legiones και εκφράζει κτήση με αυτοπάθεια. Η 

αντωνυμία τοποθετείται σε αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους γ΄ πρόσωπο 

για έναν κτήτορα.   

Μονάδες 2 

 

Ε8.  

ob  monstrum: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του εξωτερικού 

αναγκαστικού αιτίου στο ρήμα  invaserat 

de ratiōne, de statu ac motibus: εμπρόθετοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί της 

αναφοράς στο ρήμα disputavit 

ad victoriam, in pugnam: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του τελικού 

αιτίου (του σκοπού) στα ρήματα dederunt - misit (αντίστοιχα). 

Μονάδες 3 

 


