
 

Σελίδα 1  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (I,II,III) 

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΡΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ 
 

Α1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Ο Οβίδιος, ο ποιητής, είναι εξóριστος στη χώρα του Εύξεινου Πόντου. Γράφει συχνά 

επιστολές στη Ρώμη. […]. Επιθυμεί τη Ρώμη και θρηνεί την αντίξοη τύχη του. Αφηγείται για τους 

βάρβαρους κατοίκους και για την παγωμένη γη. Οι έγνοιες και οι δυστυχίες βασανίζουν τον ποιητή. 

Με τις επιστολές αντιστέκεται ενάντια στην αδικία. Η Μούσα είναι η μοναδική φίλη του ποιητή. 

 

Ο Αινείας είναι γιος του Αγχίση. Πατρίδα του Αινεία είναι η Τροία. Οι Έλληνες πολιορκούν την 

Τροία και την κυριεύουν με δόλο. Ο Αινείας μαζί με τον Αγχίση, με το γιο [του] και με τους 

συντρόφους πλέει προς την Ιταλία .Αλλά οι άνεμοι ταράζουν τη θάλασσα και μεταφέρουν τον 

Αινεία στην Αφρική. Εκεί η Διδώ, η βασίλισσα ιδρύει καινούρια πατρίδα. 

 

Ο Κηφέας και η Κασσιόπη έχουν κόρη την Ανδρομέδα. Η Κασσιόπη, περήφανη για την ομορφιά 

της, συγκρίνει τον εαυτό της με τις Νύμφες [Νηρηίδες]. Ο Ποσειδώνας οργισμένος στέλνει στην 

ακτή της Αιθιοπίας ένα θαλάσσιο κήτος, το οποίο αφανίζει τους κατοίκους. Το μαντείο απαντά 

στους κατοίκους “ βασιλικό σφάγιo για θυσία αρέσει στο θεό”. […]. Ξαφνικά καταφθάνει 

πετώντας ο Περσέας με τα φτερωτά σανδάλια του. Βλέπει την κοπέλα και θαμπώνεται από την 

ομορφιά της κοπέλας. 

 

Α2. 

i. α 

ii. β 

iii. β 

 

Α3. i. ΛΑΘΟΣ 

ii. ΣΩΣΤΟ 

 

Α4. προσποίηση: poeta, γέλη: gelida, ρήγας: regina (ή regia), σπονδή: respondet, 

βόλεϊ: advolat. 

 

B1.α. poetis, incola barbaro, miserias, fili, dolorum, pontos, oracula, calcee pinnate. 

 

Β1.β. gen. deorum, deum dat. 

deis,diis,dis acc. deos 

abl. deis, diis, dis 

 

Β1.γ. quae quae 

cuius quarum 

cui quibus 

quam quas 

 

qua quibus 
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Β1.δ. tu vos 

tui vestri /vestrum 

tibi vobis 

te vos 

--- ---- 

a te a vobis 

 

 

Β2.α. deplorabant 

narrant 

erat 

turbamus 

habebatis 

 

 

Β2.β. urgeo, ursi,      , urgere 

respondeo, respondi, responsum, respondere 

stupeo, stupui, ------------ , stupere 

 

Γ1.α. fortunam: αντικ. στο ρ. deplorat// de incolis: εμπρόθ. προσδιορ. της αναφοράς στο ρ. 

narrat// epistulis: αφαιρετική του οργάνου στο ρ. repugnat// amica: κατηγορούμενο στο Musa// 

Aeneae: γενική κτητική στο patria// dolo: αφαιρετική οργανική του τρόπου στο ρ. expugnant// 

cum sociis: εμπρόθ. προσδιορ. της συνοδείας στο ρ. navigat// novam: επιθετικός 

προσδιορισμός στο patriam// filiam: κατηγορούμενο στο Andromedam// cum Nymphis: 

εμπρόθ. προσδιορ. της σύγκρισης – παραβολής στο ρ. comparat// quae: υποκείμενο στο ρ. 

nocet// calceis: αφαιρετική οργανική του οργάνου (ή του μέσου) στο ρ. advolat// puellae: γενική 

κτητική στο forma. 

 

Γ1.β. 

 

- Epistulae plenae querelarum sunt. 

 

- Aeneas reginae insidias Graecorum renarrat. 

 

- Perseus hasta beluam delet et Andromedam libetat. 

 

- Belua ad Andromedam se movet. 

 

 

 

 


