
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β’ΛΥΚΕΙΟΥ  (21-2-2021) 

1. ΚΕΙΜΕΝΟ 1  

Οι Ρωμαίοι ήταν γενναιόδωροι στη λατρεία των θεών αλλά φειδωλοί στην ιδιωτική 

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

πόλεμο απομάκρυναν τους κινδύνους με τόλμη κι αποκτούσαν φιλίες με ευεργεσίες. 

Οι εκλεγμένοι (ενν. οι Συγκλητικοί) φρόντιζαν για την πατρίδα·  σ’ αυτούς υπήρχε  

σώμα αδύναμο από τα χρόνια, αλλά πνεύμα δυνατό εξαιτίας της σοφίας (τους). 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Ο Σίλιος Ιταλικός,  επικός ποιητής, ήταν άντρας ένδοξος. Τα δεκαεφτά βιβλία του για 

τον δεύτερο Καρχηδονιακό πόλεμο είναι όμορφα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του 

παρέμενε στην Καμπανία. […]  Επεδίωκε (να φτάσει) τη δόξα του Βιργιλίου και 

περιέβαλλε το πνεύμα του με αγάπη. Τον τιμούσε, όπως το παιδί τον δάσκαλο. Το 

μνημείο του, το οποίο βρισκόταν στη Νεάπολη, θεωρούσε σαν ναό. 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

Συμβουλεύει τους στρατιώτες με τα αυτά τα λόγια: «Πληροφορούμαι ότι οι εχθροί 

πλησιάζουν· οι δικοί μας ανιχνευτές αναγγέλλουν ότι αυτοί βρίσκονται κοντά.  Πρέπει 

να φυλάγεστε από την ορμή των εχθρών· γιατί οι εχθροί  συνηθίζουν να εξορμούν 

από τους λόφους και μπορούν να κατασφάξουν τους στρατιώτες». 

 

2. 1-δ,  2-β,   3-α,   4-ε,   5-γ 

 

3. i – Σ,  ii – Λ,      iii – Σ,   iv – Λ,    v – Σ 

 

4. βερμπαλισμός – verbis 

κολώνα – collibus 

ρέμπελος – bello 

τανάλια – tenebat 

μαέστρος – magistrum 

 

5. a.Στην αίτηση για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ήταν απαραίτητο κι ένα 

αναλυτικό curriculum vitae του υποψηφίου. 

b.Ο Ηλίας είναι το  alter ego του Στέλιου. 

c.Ο υπουργός συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Η αποτυχία του προγράμματος ήταν 

αναμφίβολα mea culpa». 

d.Το ψευδοκράτος των Τουρκοκυπρίων επιδιώκει να αναγνωριστεί de facto. 

e.Γίνεται προσπάθεια από ορισμένους κύκλους να ανατρέψουν το  status quo στην 

περιοχή μας. 
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6. α) 

 ΓΕΝΟΣ ΑΛΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

deorum ΑΡΣΕΝΙΚΟ dei 

patriam ΘΗΛΥΚΟ patrias 

bello ΟΥΔΕΤΕΡΟ bellis 

pericula ΟΥΔΕΤΕΡΟ periculum 

corpus ΟΥΔΕΤΕΡΟ corpora 

epicus ΑΡΣΕΝΙΚΟ epici 

vir ΑΡΣΕΝΙΚΟ viri 

libri ΑΡΣΕΝΙΚΟ liber 

eum ΑΡΣΕΝΙΚΟ eos 

templum ΟΥΔΕΤΕΡΟ templa 

milites ΑΡΣΕΝΙΚΟ militem 

hostes (το 1ο του 

κειμένου 3) 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ hostem 

nostri ΑΡΣΕΝΙΚΟ noster 

vim ΘΗΛΥΚΟ vires/is 

caedem ΘΗΛΥΚΟ caedes/is 

 

β) 

es, fuimus 

curabunt 

consultare 

studuit, studuerat 

foveo, fovere 

iacebatis 

adventaverint 

nuntiaverunt/nuntiavere, nuntiaverat 

audio – audivi – auditum – audire 

poterat, potuerit 

 

7. a)  

beneficiis: αφαιρετική οργανική του τρόπου στο parabant 

infirmum: ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο corpus 

poeta: ομοιόπτωτος προσδιορισμός – παράθεση στο Silius Italicus 
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magistrum: αντικείμενο στο εννοούμενο ρήμα honorat 

cavere: τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα debetis με σχέση  

      ταυτοπροσωπίας 

 

b)  

Monumentum suum pro templo habebat. 

 

ΣΗΜΑΣΙΑ: Η χρήση της κτητικής αντωνυμίας δηλώνει κτήση με αυτοπάθεια σε 

αντίθεση με τον τύπο eius που δηλώνει κτήση χωρίς αυτοπάθεια. 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ: Η κτητική αντωνυμία τίθεται σε αιτιατική ενικού ουδετέρου 

γένους και λειτουργεί ως ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο 

monumentum, ενώ ο τύπος eius έχει ρόλο γενικής κτητικής στο monumentum.  
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