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ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

 

Ημερομηνία: Σάββατο 16 Απριλίου 2022 

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

_____________________________________________________________________ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1.  Μετάφραση:  

·όλα όσα, αφού κατέρρευσαν, καταλύθηκαν πια, πρέπει να στερεωθούν με αυστηρούς 

νόμους. Σε έναν τόσο μεγάλο (ή φοβερό) εμφύλιο πόλεμο, μέσα στο τόσο μεγάλο 

πάθος των ψυχών και των όπλων, η ρημαγμένη πολιτεία έχασε και πολλά διακριτικά 

του κύρους και (πολλά) στηρίγματα της σταθερότητάς της· και πολλά έκανε και ο 

ένας και ο άλλος αρχηγός στον πόλεμο, τα οποία ο ίδιος θα είχε εμποδίσει να γίνουν 

(ή να συμβούν) στην ειρήνη (ή σε περίοδο ειρήνης). 

….……………………………………………………………………………… 

Κι επιπλέον, όταν ο Σύλλας τον πίεζε απειλώντας (τον), αυτός είπε στον Σύλλα: 

"Ακόμη κι αν μου δείξεις τα αγήματα των στρατιωτών, με τα οποία έχεις 

περικυκλώσει το Βουλευτήριο˙ ακόμη κι αν με απειλήσεις με θάνατο, ποτέ όμως εγώ 

δεν θα κηρύξω τον Μάριο εχθρό (του κράτους).  

….……………………………………………………………………………….. 

Σ’ αυτόν η Πορκία είπε κρυφά: «αυτό δεν είναι μια ασυλλόγιστη πράξη μου, αλλά μια 

ξεκάθαρη απόδειξη της αγάπης μου για σένα που μηχανεύεσαι τέτοιο σχέδιο: Θέλησα 

δηλαδή να δοκιμάσω με πόση ηρεμία θα σκοτωνόμουν με σιδερένιο εργαλείο, αν το 

σχέδιό (σου) δεν σου πήγαινε κατ’ ευχήν». 

*Η μετάφραση δίνεται με βάση το ψηφιακό βοήθημα Study4exams. 

Μονάδες 20 
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Β1.  

⚫ ΛΑΘΟΣ 

⚫ ΛΑΘΟΣ 

⚫ ΛΑΘΟΣ 

⚫ ΛΑΘΟΣ 

⚫ ΣΩΣΤΟ 

Μονάδες 5 

 

Β2.  

1.β, 2.δ, 3.γ, 4.ε, 5. α. 

Μονάδες 5 

 

Γ. 

⚫ προοίμιο obviam 

⚫ πτήση   impetu 

⚫ μερίδιο  mortem 

⚫ τσεκούρι  resecandorum 

⚫ πάσσαλος  propaganda 

⚫ οδηγός   agmina 

⚫ επίθεση  factum 

⚫ στρώμα  prostrata  

⚫ παστός quassata 

⚫ κοίτη   civili 

Μονάδες 10 

Δ1. 

praesidii/ praesidi 

civilibus bellis 

nullius rei  

Mari 

soli 

hanc rem  

senum 

ungue / ungui   

Μονάδες 10 
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Δ2.  

plur(i) a / plurima 

maxime temerariam 

certius 

aequissimorum 

Μονάδες 5 

 

Δ3α. 

sunto  

diffluant 

perditura fuisti 

fit 

coactu 

eunti 

minitaturum esse  

interfice  

resecaturi sint  

praeripieris/ praeripiere  

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

Δ3β.                                                                              

απαρέμφατα μετοχές 

ενεστ: poscere ενεστ: poscens 

μέλλοντας: postulatam esse μελλοντας: postulata 

παρακείμενος: poposcisse  

Μονάδες 5 

 

Ε1.   

Tu subolem propagare debes 

Μονάδες 4 
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Ε2. 

multa ab utero duce armato facta sunt 

(στη βαθμολόγηση δεν προσμετράται ο τύπος multa, καθώς ο μαθητής δε χρειάζεται 

να παρέμβει για να αλλάξει τη μορφή του)  

Μονάδες 4 

 

Ε3. 

Mucius Scaevola dixit licet sibi ostenderet (Sulla) agmina militum numquam tamen 

se hostem iudicaturum esse Marium 

Μονάδες 4 

 

Ε4. 

quia velut forte (cultellus) elapsus esset 

(ο τύπος cultellus δε βαθμολογείται και γι’ αυτό τοποθετείται σε παρένθεση) 

 

Μονάδες 2 

 

Ε5.  

G. Marium quam celerrime hostem iudicatum 

Μονάδες 3 

 

 

Ε6.  

δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση, λειτουργεί ως επιρρηματικός 

προσδιορισμός της αιτίας (αναγκαστικό αίτιο) στο obiurgandam. Εκφέρεται με 

υποτακτική γιατί δηλώνει υποκειμενική αιτιολογία και συγκεκριμένα χρόνου 

υπερσυντελίκου, καθώς εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (το γερουνδιακό 

obiurgandam θεωρείται ιστορικού χρόνου, καθώς εξαρτάται από το venit - 

ιστορικός παρακείμενος)  και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν με βάση 

τον κανόνα της ακολουθίας των χρόνων. 

Μονάδες 2 
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Ε7.  

eius obiurgandae causa  

Μονάδες 3 

 

Ε8. 

Υπόθεση: si non cessisset (υποτακτική υπερσυντέλικου) 

απόδοση: quam … interemptura essem  / interemptura sum (πλάγια 

ερωτηματική πρόταση) 

εξαρτημένος υποθετικός λόγος της ανοικτής υπόθεσης στο μέλλον  

si non cedat…., interimam 

Μονάδες 4 

 

Ε9.  

viri sui consilio de interficiendo Caesare cognito  

Μονάδες 2 

 

Ε10.  

Nonne in tanto civīli bello, in tanto ardōre animōrum et armōrum, quassāta res publica 

multa perdidit?  

Sane! ή Certe! 

 

Μονάδες 2 
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