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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΚΕΙΜΕΝΑ III, IV, VI 

 

Α) Η Κασσιόπη, περήφανη για την ομορφιά της, συγκρίνει τον εαυτό της με τις Νηρηίδες. Ο 

Ποσειδώνας θυμωμένος στέλνει στην ακτή της Αιθιοπίας ένα θαλάσσιο κήτος, που αφανίζει τους 

κατοίκους. Το μαντείο απαντά στους κατοίκους: «Στο θεό αρέσει βασιλικό σφάγιο». Τότε ο 

Κηφέας δένει την Ανδρομέδα πάνω σε ένα βράχο. Το κήτος κατευθύνεται προς την Ανδρομέδα. 

Ξαφνικά καταφτάνει πετώντας ο Περσέας με τα φτερωτά σανδάλια του· βλέπει την κόρη και 

θαμπώνεται από την ομορφιά της. 

 

Συναγωνίζονταν μεταξύ τους στη δικαιοσύνη και φρόντιζαν την πατρίδα. Στον πόλεμο 

απωθούσαν τους κινδύνους με την τόλμη (τους) και αποκτούσαν συμμαχίες με ευεργεσίες. 

Εκλεγμένοι άνδρες φρόντιζαν την πατρίδα· σε αυτούς το σώμα ήταν αδύναμο από τα χρόνια, 

αλλά το πνεύμα (ήταν) δυνατό εξαιτίας της σοφίας (τους). 

 

Σε αυτή την πολιτεία, που τη στηρίζουν οι νόμοι, οι καλοί πολίτες τηρούν τους νόμους πρόθυμα: 

γιατί ο νόμος είναι το θεμέλιο της ελευθερίας και η πηγή της δικαιοσύνης. Ο νους, η ψυχή, η 

σκέψη και η κρίση της πολιτείας βρίσκονται στους νόμους. 

 

 

Β1) Α.iii, Β.ii, Γi., Δiii., Εiii. 

 

Β2) Η ιστορία της Ανδρομέδας υπήρξε το θέμα μιας περίφημης τραγωδίας του Ευριπίδη, αλλά 

υπάρχει και στις «Μεταμορφώσεις» του Οβιδίου, σε μια παραλλαγή όπου κυριαρχεί η ανάλαφρη 

διάθεση και τα χιουμοριστικά και παρωδιακά στοιχεία.  

Γ1) 1δ, 2α, 3ε, 4β, 5γ. 

Γ2)  Όταν ανεξαρτητοποιείται με επανάσταση μια χώρα και διώχνει τους κατακτητές της, μπορεί 

αρχικά να μην αναγνωρίζεται επίσημα από άλλες κυβερνήσεις, αλλά είναι ήδη de facto 

ανεξάρτητη. 
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Δ1)  

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

urget urgebat urgebit 

respondet respondebat respondebit 

curant curabant curabunt 

propulsant propulsabant propulsabunt 

est erat erit 

 

Δ2)  

 mens: mente 

 consilium: consilium 

 ministri: minister 

 legibus: legum 

 civitas: civitates & civitatis 

 oraculum: oracula 

 incolis: incolae 

 scopulum: scopuli 

 calceis: calcee 

 puellae: puellis 

        E1)  

 irātus: αιτιολογική μετοχή στο urget, συνημμένη στο υποκείμενο Neptunus ή ως επίθετο: 

επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο Neptunus από το urget 

 calceis: αφαιρετική οργανική του μέσου στο advolat 

 formā: αφαιρετική της αιτίας (εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο) στο stupet 

 propter sapientiam: εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας (εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο) 

στο erat 

 aequitatis: γενική υποκειμενική στο fons. 

E2)  Το se λειτουργεί ως αντικείμενο του ρήματος comparat, το οποίο έχει για υποκείμενό του το 

Cassiope. Το se αναφέρεται στο Cassiope, άρα έχουμε ευθεία (ή άμεση) αυτοπάθεια. Παρόμοια, 

και το sua που εξαρτάται από το comparat και αναφέρεται στο Cassiope εμφανίζει ευθεία (ή 

άμεση) αυτοπάθεια. 


