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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : XXXI-XXXII-XXXIII-XXXIV-XXXV (31-35) 
 
 
 
Α1. Μετάφραση 
 
Τότε ο νεαρός, επειδή είχε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και επειδή 
παρακινήθηκε από την επιθυμία για μάχη, όρμησε στον αγώνα αντίθετα από τη 
διαταγή του υπάτου   και γενναιότερος από τον εχθρό τον διαπέρασε με το δόρυ 
και τον απογύμνωσε από τα όπλα. […] Αλλά ο ύπατος, όταν επέστρεψε στο 
στρατόπεδο, τιμώρησε με θάνατο τον νεαρό, με την ενέργεια του οποίου οι εχθροί 
είχαν τραπεί σε φυγή.  
 
Διαμόρφωνα την ψυχή και το νου μου με το να λατρεύω και με το να σκέφτομαι 
τους έξοχους ανθρώπους. Γιατί έτσι – με το να επιδιώκω δηλαδή τον έπαινο και 
την τιμή, με το να θεωρώ ότι είναι μικρής αξίας όλα τα βάσανα του σώματος και 
όλοι οι κίνδυνοι του θανάτου (θανάσιμοι κίνδυνοι) – μπόρεσα να ριχτώ σε τόσους 
πολλούς και τόσο μεγάλους αγώνες για τη σωτηρία σας. 
 
Από σένα μόνο, Γ(άιε) Καίσαρα, πρέπει να ανασυγκροτηθούν όλα όσα ξέρεις ότι 
βρίσκονται καταλυμένα και ριγμένα κάτω από τη λαίλαπα του ίδιου του πολέμου, 
που υπήρξε αναγκαίος : πρέπει να ανασυγκροτηθούν τα δικαστήρια (η 
δικαιοσύνη), πρέπει να αποκατασταθεί η εμπορική πίστη, πρέπει να 
χαλιναγωγηθούν τα πάθη, πρέπει να επιδιωχθεί η αύξηση του πληθυσμού   όλα 
όσα ήδη έχουν καταλυθεί, αφού κατέρρευσαν, πρέπει να στεριωθούν με 
αυστηρούς νόμους. 
 
Μόλις οι ληστές παρατήρησαν αυτό, αφού κατέθεσαν τα όπλα, πλησίασαν στην 
πόρτα και με δυνατή φωνή ανήγγειλαν στο Σκιπίωνα –απίστευτο στο άκουσμα!- 
ότι είχαν έρθει για να θαυμάσουν την ανδρεία του. 
 
Ο Μενήνιος Αγρίππας, ο οποίος υπήρξε μεσολαβητής για την κοινή συμφιλίωση 
ανάμεσα στους πατρίκιους και τους πληβείους, κηδεύτηκε με έρανο. Ο Ατίλιος 
Ρήγουλος, όταν έτρεπε σε φυγή τους Καρχηδόνιους στην Αφρική, έγραψε στη 
Σύγκλητο ότι ο μισθωτός του εργάτης είχε φύγει και ότι ο αγρός είχε εγκαταλειφθεί 
από αυτόν   η Σύγκλητος αποφάσισε να καλλιεργηθεί αυτός με τη φροντίδα του 
κράτους επειδή ο Ρήγουλος απουσίαζε. 
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Α.2. β. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση : 
 
I. Ο Λίβιος Ανδρόνικος μετέφρασε : 
β. την Οδύσσεια του Ομήρου 
II. Στην περιγραφική διαίρεση δεν περιλαμβάνεται :  
γ. η αυτοκρατορική εποχή  
III.Στην προκλασική εποχή το πρώτο είδος που ακμάζει στη Ρώμη είναι : 
β. η κωμωδία 
IV. Το ιδεολογικό πρόγραμμα του Αυγούστου δεν αφορά  : 
α. το κήρυγμα κατά της δεισιδαιμονίας 
V. Την ποίηση της εξορίας επινόησε και καλλιέργησε : 
β. ο Οβίδιος 
 

Α3. Να συσχετίσετε τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής με λέξεις του 
κειμένου : πείθομαι : fides, αρματολός : armis, άνεμος : animo, κομφορμισμός: 
conformabam, πειρατής: periculum, ουσία : sunt, μοτέρ : permotus , διάστημα: 
constituenda, φλοίσβος: diffluxerunt, πατρικός: patres.  
 
Β. Παρατηρήσεις γραμματικής 
 
1. να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι :  
viribus : γενική πληθυντικού         virium  
cruciatus : δοτική ενικού               cruciatui  
me : αφαιρετική πληθυντικού       a nobis  
corporis  :αιτιατική πληθυντικού   corpora  
mortis :γενική πληθυντικού           mortium  
armis : αιτιατική πληθυντικού       arma  
fides : γενική ενικού                      fidei  
plebem : αφαιρετική ενικού           plebe/ plebe  
mercenarium   : γενική ενικού       mercenarii 
cuius : αφαιρετική πληθυντικού    quibus  
 
 
2. Να γίνει παραθετική αντικατάσταση στα παρακάτω επίθετα και να 
γραφούν τα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς :  
 
Θετικός      Συγκριτικός      Υπερθετικός  
fortior            fortior           fortissimus 
fortiter           fortius            fortissime 
 
clara             clariore          clarissima 
clare             clarius            clarissime  
 
3. να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι : 
confisus : γ’ενικό υποτακτικής ενεστώτα   confidat 
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fugati errant :  απαρέμφατο μέλλοντα       fugatum iri  
ruit  :  μετοχή μέλλοντα στο θηλυκό γένος, ονομαστική ενικού ruitura 
obicere : γ’ ενικό οριστικής μέλλοντα παθητικής φωνής  obicieretur 
venisse : αφαιρετική του σουπίνου ventu 
cuperent : αιτιατική γερουνδίου cupiendum 
ducendo : β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα duc 
fuit : γ’ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα sunto  
sentis : γερουνδιακό, ουδέτερο γένος, ονομαστική ενικού sentiendum 
revertisset  :  απαρέμφατο ενεστώτα reverti  
scripsit : γ’πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής υπερσυντελίκου scripsisset 
aberat : β’ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου afuisti/ abfuisti 
potui  :  α’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα possumus 
dilapsa : β’ενικό υποτακτικής παρατατικού dilabereris/-re 
vincienda sunt : γ’ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου ε.φ. vinxerint.  
                                    

 
 
Γ. Παρατηρήσεις συντακτικού 
 
1. να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω τύποι: 
expetendo: είναι απρόθετη αφαιρετική γερουνδίου που δηλώνει τρόπο ως 
επεξήγηση  στο …sic……… 
se : είναι υποκείμενο ( άμεση αυτοπάθεια, λατινισμός) .. στο venisse. 
belli : είναι γενική υποκειμενική   στο  impetu……… 
gratiae : είναι γενική αντικειμενική  στο sequester………… 
ab eo : είναι εμπρόθετος προσδιορισμός ποιητικού αιτίου  στο ειδικό 
απαρέμφατο  desertum esse………                                                 
 
2. fortior hoste : να αναγνωριστεί το συντακτικό φαινόμενο και να δηλωθεί με άλλον 
τρόπο.  
 
hoste : αφαιρετική συγκριτική  ως β’ όρος σύγκρισης, συγκριτική λέξη : 
fortior , εννοούμενος α’ όρος: adulescens 
 
quam hostis : β’ όρος σύγκρισης  
 
3. virtutem eius admiratum se venisse : να αναγνωρίσετε πώς εκφέρεται ο 
σκοπός στη συγκεκριμένη φράση. 
Ο σκοπός δηλώνεται με απρόθετη αιτιατική του σουπίνου  admiratum που 
προσδιορίζει επιρρηματικά το απαρέμφατο venisse.  
 
Σημείωση : Σε περίπτωση εκφοράς του σκοπού με εμπρόθετο τύπο γερουνδίου, 
επειδή το γερούνδιο δέχεται αντικείμενο σε αιτιατική, είμαστε υποχρεωμένοι να 
κάνουμε γερουνδιακή έλξη. 
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ad virtutem eius admirandam  se venisse 
virtutis eius admirandae causa se venisse 

   
4. cum in castra revertisset : Να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε η πρόταση 
να δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν  (ακολουθία χρόνων). 
 
Cum in castra reverteretur  (υποτακτική παρατατικοὐ) 

  
5. Omnia sunt excitanda tibi uni : να μετατραπεί η πρόταση στην ισοδύναμή της 
με  debeo + απαρέμφατο. 
Tu unus omnia debes excitare. 
 
6. abiectis armis : να γίνει συντακτική αναγνώριση και μετατροπή στην ισοδύναμή 
της μορφή και με τους δύο τρόπους: 
abiectis armis : αφαιρετική απόλυτη, ιδιάζουσα (νόθη) χρονική μετοχή ως 
επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου (προτερόχρονο) στο ρήμα 
appropinquaverunt.  
 
Postquam (ut, simul) (praedones) arma abiecerunt/abiecere. 
 
Cum (praedones) arma abiecissent.                                                                                      
 
7. να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω δευτερευουσών 
προτάσεων ( είδος,  εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος). 
 
Quod ut praedones animadverterunt :  Δπ επιρρηματική χρονική. Εισάγεται με 
το χρονικό σύνδεσμο ut  και δηλώνει το προτερόχρονο. Εκφέρεται με οριστική γιατί 
εκφράζει μόνο το χρόνο, συγκεκριμένα χρόνου παρακειμένου γιατί αναφέρεται στο 
παρελθόν.. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα της 
κύριας πρότασης appropinquaverunt.  
 
 
quoniam Regulus aberat.: Δ.π. επιρρηματική αιτιολογική. Εισάγεται με τον 

αιτιολογικό σύνδεσμο quoniam  και εκφέρεται με έγκλιση οριστική γιατί εκφράζει 

μια αιτιολογία αντικειμενικά αποδεκτή. Συγκεκριμένα εκφέρεται με οριστική χρόνου 

παρατατικού (aberat) γιατί αναφέρεται στο παρελθόν. Λειτουργεί ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα εξάρτησης placuit. 

 

 


