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Κείμενα 
   
 Διωγμζνοσ  από  τουσ  δολοφόνουσ  (ι: ςυνωμότεσ)  του  Καλιγοφλα,   είχε  

αποςυρκεί  ςτθ  κερινι  κατοικία (του),  που  ονομάηεται  Ερμαίο.  Λίγο  αργότερα  

επειδι  τρομοκρατικθκε  από  τθ  φιμθ  τθσ  ςφαγισ  ςφρκθκε  ςτο  πιο  κοντινό  

λιακωτό  και  κρφφτθκε  ανάμεςα  ςτα  παραπετάςματα  που  κρζμονταν  ςτισ  πόρτεσ.  

(Ζνασ)  ςτρατιώτθσ  που  ζτρεχε  εδώ  κι  εκεί  πρόςεξε (ι: παρατιρθςε)  τα  πόδια  του· 

…………………………………………………………………………………………………………………………….  

το  τζλοσ  θ  κοπζλα,  επειδι  κουράςτθκε  (ι:  κουραςμζνθ) από  τθν  πολλι 

ορκοςταςία,  ηιτθςε  από  τθ  κεία  (τθσ)  να  τθσ  παραχωριςει  για  λίγο  τθ  κζςθ  

(τθσ).  Σότε  θ  Καικιλία  είπε  ςτθν  κοπζλα: «εγώ  πρόκυμα  ςου  παραχωρώ  τθ  

κζςθ  μου». Λίγο  αργότερα  θ  ίδια  θ  πραγματικότθτα  επιβεβαίωςε  αυτι  τθν  

κουβζντα.  Δθλαδι  πζκανε  θ  Καικιλία, τθν  οποία  ο  Μζτελλοσ,  όςο  ηοφςε, 

αγαποφςε  πολφ·  αργότερα  αυτόσ  παντρεφτθκε   τθν   κοπζλα.   

……………………………………………………………………………………………………………………………..  

Ο  Καίςαρασ  από  τουσ  αιχμαλώτουσ  μακαίνει  τι  διεξάγεται  (ι: 

ςυμβαίνει)  ςτο  ςτρατόπεδο του  Κικζρωνα  και  πόςο  κρίςιμθ  είναι  θ  κατάςταςθ. 

Σότε  πείκει  κάποιον  από  τουσ  Γαλάτεσ  ιππείσ  να  μεταφζρει  (μια)  επιςτολι  

ςτον  Κικζρωνα. Φροντίηει  και  προνοεί να  μθν  μακευτοφν  τα  ςχζδιά  μασ  από  

τουσ  εχκροφσ, αν  αρπαχτεί  απ’  αυτοφσ  θ επιςτολι  (πριν  φτάςει  ςτον  

προοριςμό  τθσ).  

 

           Μονάδεσ 40 
 

 

Παρατηρήςεισ 

Β1α. 
    

-nomen: nomina 

-caedis: caedium 

-vela:  vela 

-foribus:  fores 

-puellae:  puellis 

-sede:  sedum 
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-hoc: hae 

-res:  re 

-cuidam:  quoddam 

-nostra:  nostra 
 

  Μονάδεσ 10 

 

Β1β . 

 

-proximum        propius 

-longā                 longiore  

-libenter            l ibentissime  

-multum            ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ: plus ,   ΤΠΕΡΘΕΣΙΚΟ: plurimum  

  

  Μονάδεσ 5 

 

 Β2α.   

recesserat   recessu 

   
prorepsit prorepunt  

 
animadvertit  animadvertens  

 

rogāvit roget 
 

dixit dic 
 

gerantur gerenda  sunt 
 

sit  sunto 
 

persuādet persuaserunt / persuasēre   

deferat ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΝΕΣΩΣΑ: defer  
ΑΦΑΙΡΕΣΙΚΗ ΓΕΡΟΤΝΔΙΟΤ:  deferendō  

   

  Μονάδεσ 10 
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B2β.  ΕΝΕΣ. :    moriatur 

 ΠΡΣ :  moreretur 

 ΜΕΛΛ. :   moritura  sit 

 ΠΡΚΜ. :   mortua  sit 

 ΤΠΡ. :   mortua  esset 

    Μονάδεσ  5 

           

Γ1α.    
 

ab  insiatoribus :  είναι   εμπρόθετοσ   προςδιοριςμόσ   του   ποιητικοφ  

αιτίου   ςτθ   μετοχι   “exclusus”. 

 

cui :  

 

είναι  δοτική  προςωπική  κτητική  ςτο  ριμα “est”. 

 

standi : είναι  γενική  γερουνδίου  ωσ  γενική  αντικειμενική  ςτο  

“mora”. 

 

Μονάδεσ 6 

  

Γ1β. 

 

 … ut  epistula  a  Gallō  ad  Ciceronem  deferātur. 

  … ne  hostes  nostra  consilia  cognoscant. 

Μονάδεσ 7 
 
Γ1γ. 
 
ad  solarium : 
- ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ  από  τόπο:  de / ex  / a   solariō 
 

Μονάδεσ 2 
 

 
Γ2α. 

 “ ut  sibi  paulisper  loco  cederet” :  είναι  δευτερεφουςα ουςιαςτική  

βουλητική  πρόταςθ  (ωσ  ζμμεςο  αντικείμενο  ςτο  ριμα  «rogavit»). 

 



 
ΑΓΙΟΤ   ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ  11  - -   ΠΕΙΡΑΙΑ   - -   ΣΗΛ. 210-4224752 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ  2019 : ενδεικτικές απαντήσεις   ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ   ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ     σελίδα 4 
 

 “quam  Metellus, _,  multum  amavit ”: είναι  δευτερεφουςα  αναφορική 

επιθετική  πρόταςθ   προςδιοριςτική  ςτο  “Caecilia”. 

 

 “dum  vixit”: είναι  δευτερεφουςα  επιρρηματική  χρονική   πρόταςθ  (ωσ  

επιρρθματικόσ  προςδιοριςμόσ  του  χρόνου  ςτο  ριμα  «amavit»). 

 
Μονάδεσ 6 
 
 

Γ2β.   quae  apud  Ciceronem  gerantur :  είναι  δευτερεφουςα  ουςιαςτικι  

ΠΛΑΓΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΙΚΗ  πρόταςθ  μερικήσ  αγνοίασ.  Εκφζρεται   με   

υποτακτικι  (όπωσ  όλεσ  οι  πλάγιεσ ερωτιςεισ,  επειδι  ςτθ  λατινικι  

κεωρείται  πωσ  θ  εξάρτθςθ  δίνει  υποκειμενικι  χροιά  ςτο  περιεχόμενο 

τθσ πρόταςθσ) Ενεςτώτα,  γιατί  εξαρτάται  από  ριμα  αρκτικοφ  χρόνου  

(“cognoscit”).  Δθλώνει   το   ςφγχρονο   ςτο  παρόν. 

Μονάδεσ 3 

 
Γ2γ.  Tu   inter   vela   praetenta   foribus   te   abdidisti.  

Μονάδεσ 2 
 

 
Γ2δ. exterritus:   

 
 ANTIKEIMENIKH  ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ :   

quod /  quia / quoniam   rumore   caedis   exterritus   erat 
 

 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ  ωσ  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ  ΕΩΣΕΡΙΚΗ  ΛΟΓΙΚΗ  ΔΙΕΡΓΑΙΑ :  
cum   rumore   caedis   exterritus   esset 

Μονάδεσ 4 
 

 

 

Ο Ρ Ο  Η Μ Ο   ΠΕΙΡΑΙΑ               
 

Ρζνα  αρμπάνη 

Αντώνησ  Γαβρίλησ 

 


