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ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α1. Να αποδώσετε στα νέα ελληνικά τα αποσπάσματα 

(Μονάδες 40) 
 
 
Α. Διατάζει όλους τους διοικητές των λεγεώνων να μεταφέρουν σιτάρι μέσα στο στρατόπεδο. 
Συμβουλεύει τους στρατιώτες (του) με αυτά τα λόγια: «Πληροφορούμαι ότι οι εχθροί πλησιάζουν· οι 
ανιχνευτές μας αναγγέλλουν ότι αυτοί είναι κοντά. Οφείλετε να φυλάγεστε από τη δύναμη των 
εχθρών·  
 
Β. Έπειτα πέρασε με ελέφαντες τις Άλπεις, που χωρίζουν την Ιταλία από τη Γαλατία. Όταν  βρέθηκε 
στην Ιταλία, κατατρόπωσε κι εξολόθρευσε τις στρατιωτικές δυνάμεις των Ρωμαίων κοντά στον 
(ποταμό) Τίκινο, στον (ποταμό) Τρεβία, στη (λίμνη) Τρασιμένη και στις Κάννες. Ο Ρωμαϊκός λαός 
πληροφορήθηκε έντρομος την καταστροφή στις Κάννες. Ο Αννίβας ξέφυγε από την ενέδρα του 
Φαβίου Μαξίμου στον Φαλερνό αγρό.  
 
Γ.  Τότε ο Σουλπίκιος Γάλλος μίλησε για τη φύση του ουρανού και τη στάση και τις κινήσεις των 
αστεριών και της σελήνης, και μ’ αυτόν τον τρόπο έστειλε τον στρατό στη μάχη με αναπτερωμένο το 
ηθικό. Έτσι οι ελευθέριες τέχνες του Γάλλου άνοιξαν τον δρόμο για εκείνη τη λαμπρή νίκη του 
Παύλου.  
 
Β.1. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται στις παρακάτω λέξεις:  
 
frumentum: δοτική ενικού 
his verbis: ονομαστική πληθυντικού 
speculatores: αφαιρετική πληθυντικού 
vim: αφαιρετική ενικού 
quae: αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος 
elephantis: γενική ενικού 
cladem: γενική πληθυντικού 
se: δοτική ενικού στο α’πρόσωπο 
motibus: : ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 
modo: ονομαστική πληθυντικού 
alacrem: γενική πληθυντικού 
exercitum: δοτική ενικού  
illustrem victoriam: αφαιρετική ενικού 

Μονάδες 15 
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frumento 
haec verba 
speculatoribus 
vi 
quam 
elephanti / elephantis 
cladium 
mihi 
motu 
modi 
alacrium 
exercitui 
illustri victoria 
  
 
Β.2. Να γραφεί ο τύπος που ζητείται (για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το 
υποκείμενο):  
 
importare : β’ ενικό οριστικής μέλλοντα 
admonet : αιτιατική ενικού μετοχής ενεστώτα στο θηλυκό γένος 
disputavit: γ’ ενικό οριστικής παρατατικού 
seiungunt: α’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου στην άλλη φωνή 
iubet: απαρέμφατο μέλλοντα 
fuit: β’ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα 
dederunt.: δοτική πληθυντικού μετοχής μέλλοντα 
expedivit: γ’ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου 
nuntiant: α’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου στην άλλη φωνή 
cavere: γ’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα στην άλλη φωνή 
misit: γ’ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα  
 
importabis 
admonentem 
disputabat 
seiunctae sumus 
iussurum esse 
fueritis 
daturis 
expediverat 
nuntiati sumus 
cavebuntur 
miserint 
 

Μονάδες 11 
 
Β.3. Να αντικαταστήσετε χρονικά τον ρηματικό τύπο: esse  
 
Μελλοντας: futurum esse / fore,  
Παρακείμενος: fuisse 
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Μονάδες 2 
 
Β.5. Να γράψετε το απαρέμφατο παρακειμένου και τη μετοχή ενεστώτα του ρηματικού τύπου 
debetis στην ενεργητική φωνή 
 

Μονάδες 2 
απαρέμφατο παρακειμένου: debuisse  
μετοχή ενεστώτα: debens 
 
 
Γ1. Να αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά) τη δευτερεύουσα πρόταση που 
υπάρχει στην παρακάτω περίοδο: 
 
Ubi in Italia fuit, apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum 
profligavit et delevit.  

Μονάδες 4 
Ubi in Italia fuit: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός 
του χρόνου στο περιεχόμενο των κύριων προτάσεων «apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et 
Cannas copias Romanorum profligavit et delevit». Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο Ubi (δηλώνει 
το προτερόχρονο), εκφέρεται με οριστική έγκλιση, γιατί μας ενδιαφέρει καθαρά από χρονική άποψη∙ 
χρόνου παρακειμένου, γιατί δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
 
 
Γ.2. se expedivit: Ποιο συντακτικό φαινόμενο χαρακτηρίζει τη φράση; Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας.  

Μονάδες 2 
Με το αντικείμενο «se» στο expedivit παρατηρείται το φαινόμενο της άμεσης/ευθείας αυτοπάθειας. 
Έχουμε άμεση αυτοπάθεια γιατί το «se» αναφέρεται στο υποκείμενο «Hannibal» της πρότασης στην 
οποία βρίσκεται.  
 
Γ.3. liberales artes: να αναγνωρίσετε συντακτικά τον τύπο liberales ( 1 μονάδα) και στη συνέχεια 
να αναλύσετε το επίθετο σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση (3 μονάδες). 

 Μονάδες 4 
liberales: επιθετικός προσδιορισμός στο «artes» 
 
artes, quae liberales erant 
 
 
Γ4. Να μετατραπεί στις παρακάτω προτάσεις η ενεργητική σύνταξη σε παθητική:  
 
Sic liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam victoriam dederunt. 

Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. 

 Μονάδες 10 
 
Sic liberalibus artibus Galli aditus ad illustrem illam Paulianam victoriam datus est. 
 
A populo Romano clades Cannensis pavido audita est. 
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Γ.5. speculatores   nostri    eos    prope   esse nuntiant: να εντοπίσετε το υποκείμενο του 
απαρεμφάτου και να αιτιολογήσετε την πτώση του. 
 

Μονάδες 4 
Το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου «esse» είναι το «eos» και τίθεται σε αιτιατική λόγω 
ετεροπροσωπίας.  
 
Γ.6. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς: 
 
Tum Sulpicius Gallus  de caeli ratione et de stellarum lunaeque statu ac motibus disputavit 
eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit. 

Μονάδες 6 
 
de ratione de statu ac (de) motibus: εμπρόθετοι προσδιορισμοί της αναφοράς στο disputavit. 
(Συνδέονται με τους συμπλεκτικούς συνδέσμους et και ac, πολυσύνδετο σχήμα).  
 
Tum: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο disputavit. 
 
alacrem: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο exercitum λόγω του ρήματος δράσης misit.  
 
in pugnam: εμπρόθετος προσδιορισμός του σκοπού (τελικού αιτίου) στο misit. 
 
modo: αφαιρετική οργανική του τρόπου στο misit.  
 


