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Α1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Συμβουλεύει τους στρατιώτες με αυτά τα λόγια: «Πληροφορούμαι ότι οι εχθροί πλησιάζουν· 

οι ανιχνευτές μας αναγγέλλουν ότι αυτοί είναι/βρίσκονται κοντά. Οφείλετε/Πρέπει να 

φυλάγεστε από τη δύναμη των εχθρών· γιατί οι εχθροί συνηθίζουν να εξορμούν από τους 

λόφους και μπορούν να κατασφάξουν τους στρατιώτες (μας)». 

Καθόμουν κοντά στα δίχτυα· δεν υπήρχε πλάι μου κυνηγετική λόγχη αλλά γραφίδα και 

πλάκες αλειμμένες με κερί· σκεφτόμουν κάτι και κρατούσα σημειώσεις. 

  Ο σύζυγος και ο πατέρας και ο Ιούνιος Βρούτος τη βρίσκουν περίλυπη. Η γυναίκα με δάκρυα 

αποκαλύπτει σ’ εκείνους την αδικία και αυτοκτονεί με μαχαίρι. Ο Βρούτος βγάζει το μαχαίρι από 

το τραύμα με μεγάλο πόνο και ετοιμάζεται να τιμωρήσει το έγκλημα. 

Αργότερα ο Ιούλιος, ο γιος του Αινεία, θα μεταφέρει το βασίλειο από το Λαβίνιο και θα 

οχυρώσει την Άλβα Λόγγα. Ύστερα από τριακόσια χρόνια η Ιλία θα γεννήσει δύο γιους, το 

Ρωμύλο και το Ρώμο, τους οποίους θα αναθρέψει (μια) λύκαινα. Ο Ρωμύλος θα χτίσει τα τείχη 

του Άρη και θα ονομάσει τους Ρωμαίους από το όνομά του. Στους Ρωμαίους θα υπάρχει εξουσία 

χωρίς τέλος. 

 

Α2. 

i. α 

ii. β 

 

Α3. i. ΣΩΣΤΟ 

ii. ΣΩΣΤΟ 

 

Α4.     άμυνα: muniet/ moenia 

πατριαρχία: pater 

ιμπεριαλιστής: imperium  

   θηρίο: feroces 

   θηλάζω: femina 

 

Α5. 

 alter ego το άλλο Εγώ 

 a posteriori εκ των υστέρων 

 scripta manent τα γραπτά μένουν 

 modus vivendi τρόπος ζωής 

 persona grata πρόσωπο επιθυμητό 
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B1.α. haec verba, collis, aprorum ferocium, lacrimam, culter, vulnus & vulnera, moenibus, duobus 

filiis. 

 

Β1.β.  

nom. suum nomen  

gen.   sui nominis  

dat.    suo nomini  

acc.    suum nomen  

voc.   --- (nomen) 

abl.   suo nomine 

 

Β2. iubebant, audient, debebimus, poteratis, enotabimus, invenies & invenire, aperiam, puniebatis, 

transfert, nutriunt, condimus, es. 

 

Γ1.α. frumentum: αντικ. στο απαρέμφ. importare// caedem: αντικ. στο απαρέμφ. perpetrare// 

pugillares: υποκ. στο ρ. erat// se: αντικ. στο ρ. interficit (άμεση/ ευθεία αυτοπάθεια)//Romulum: 

επεξήγηση στο duos filios// Martia: ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο moenia// 

Romanis: δοτική προσωπική κτητική στο erit. 

 

Γ1.β. cum lacrimis: εμπρόθ. προσδιορ. του τρόπου στο ρ. aperit 

ex vulnere: εμπρόθ. προσδιορ. της απομάκρυνσης στο ρ. extrahit 

ab Lavinio: εμπρόθ. προσδιορ. της κίνησης από τόπο (απομάκρυνση) στο ρ. 

transferet 

post annos: εμπρόθ. προσδιορ. του χρόνου στο ρ. pariet 

de nomine: εμπρόθ. προσδιορ. της προέλευσης στο ρ. appellabit 

sine fine: εμπρόθ. προσδιορ. (της εξαίρεσης στο erit) σε θέση 

κατηγορουμένου στο imperium. 

 

Γ.1.γ. Αλληλοπάθεια 

 

inter nos admonebamus inter vos 

agmonebatis inter se admonebant 

 

Γ.1.δ. - Caesar in hibernis multis legiones conlocat. 

 

- Sextus pudicitiam uxoris Collatini laedit. 

 

 


