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AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα. 

 
ΚΕΙΜΕΝO VI: 

Όπως τα σώματά μας (δεν στέκουν) χωρίς το νου, έτσι και η πολιτεία δε στέκει χωρίς 

το νόμο. Υπηρέτες των νόμων είναι οι άρχοντες, ερμηνευτές των νόμων (είναι) οι 

δικαστές, τελικά όλοι είμαστε υπηρέτες των νόμων· γιατί έτσι μπορούμε να είμαστε 

ελεύθεροι. 

KEIMENO VIII: 

O Γάιος Πλίνιος (στέλνει) τις ευχές του στο φίλο του Κορνήλιο Τάκιτο. Θα γελάσεις. 

Εγώ έπιασα τρία φοβερά αγριογούρουνα. «Ο ίδιος;» θα ρωτήσεις. Ο ίδιος. Καθόμουν 

κοντά στα δίχτυα. Ήταν πλάι μου όχι η κυνηγετική λόγχη, αλλά η γραφίδα και πλάκες 

αλειμμένες με κερί· σκεπτόμουν κάτι και κρατούσα σημειώσεις· αν και (είχα) άδεια 

τα δίχτυα, είχα όμως γεμάτες τις πλάκες. Τα δάση και η μοναξιά είναι μεγάλα 

ερεθίσματα της σκέψης. 

KEIMENO IX: 

Ο γιος του Σέξτος Ταρκύνιος προσβάλλει την τιμή της Λουκρητίας, συζύγου του 

Κολλατίνου. Ο σύζυγος και ο πατέρας και ο Ιούνιος  Βρούτος βρίσκουν αυτήν 

περίλυπη. Η γυναίκα αποκαλύπτει σε εκείνους την αδικία με δάκρυα και αυτοκτονεί 

με μαχαίρι. Ο Βρούτος βγάζει το μαχαίρι από την πληγή με μεγάλο πόνο και 

ετοιμάζεται να τιμωρήσει το έγκλημα. 

2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 Η δημοκρατική εποχή εντάσσεται στην: 

Γ. διάκριση με ιστορικά κριτήρια 

 Καθαρά ρωμαϊκό είδος αποτελεί:  

Β. η σάτιρα 

 Τη φήμη του πιο καλλιεργημένου ανάμεσα στους Ρωμαίους και του 

καλύτερου γνώστη της λατινικής γλώσσας και όλης της αρχαιότητας 

κατείχε:  

Β. ο Βάρρων ο Ρεατίνος 

 Ο εθνικός ποιητής των Ρωμαίων θεωρείται ο: 

Α. Βιργίλιος 

 Σε ποιο φιλοσοφικό χώρο δεν εμβαθύνει ο Ρωμαίος καλλιτέχνης; 

Γ. πολιτιστικής σκέψης 

3. Με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική σχέση οι παρακάτω λέξεις; 

 λόγος = lege / legum 

 πυγμαχία = pugillares 

 μέγας = magna / magno 

 κερί = ceras 

 πατρικός = pater 
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4. Να εντάξετε σε μια πρόταση στα νέα ελληνικά τη λατινική φράση «de facto», 

ώστε να διαφαίνεται η σημασία της. 

 Αν και εξελέγη η Μαρία, ο de facto πρόεδρος της εταιρείας είναι ο Γιώργος. 

5 α. Να αναγνωρίσετε γραμματικά τα παρακάτω ουσιαστικά (πτώση, αριθμός, 

γένος, κλίση), βάσει του τύπου που δίνεται στο κείμενο. Έπειτα να μεταφέρετε τα 

ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:  

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

civitas ονομαστική ενικού, θηλυκό, γ΄ κλίση civitates 

legum γενική πληθυντικού, θηλυκό, γ΄ κλίση legis 

Silvae ονομαστική πληθυντικού, θηλυκό, α΄ κλίση silva 

solitudο ονομαστική ενικού, θηλυκό, γ΄ κλίση solitudines 

dolōre αφαιρετική ενικού, αρσενικό, γ΄ κλίση doloribus 

 

     β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:  

ego (αφαιρετική ενικού): a me 

ipse (γενική πληθυντικού, στο ίδιο γένος): ipsorum 

eius (δοτική πληθυντικού, στο ίδιο γένος): eis / iis / is 

cogitatiōnis (δοτική ενικού): cogitationi 

Filius (κλητική ενικού): fili 

6. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων: 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

stat stabat stabit 

sunt erant erunt 

possumus poteramus poterimus 

rides ridebas Ridēbis 

sedeο sedēbam sedebο 

cogito cogitābam cogitabo 

enoto enotabam enotabo 

parat parabat parabit 

7. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις: 

legum γενική αντικειμενική στο interpretes 

esse τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα possumus 

(ταυτοπροσωπία) 

in proximo εμπρόθετη αφαιρετική ως επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου 

(στάση) στο erat 

maestam κατηγορούμενο στο αντικείμενο eam μέσω του inventiunt 

dolōre απρόθετη αφαιρετική ως επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου 
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8. Να αναγνωρίσετε τη μορφή αυτοπάθειας που δηλώνεται στην παρακάτω 

πρόταση και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

Gaius Plinius Cornēlio Tacito suo salūtem. 

 Άμεση / ευθεία αυτοπάθεια: το suo αναφέρεται στο υποκείμενο Gaius Plinius 

της πρότασης στην οποία εντάσσεται. 

 


