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ΤΑΞΗ: Β΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 21 Απριλίου 2013 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Ο Σουλπίκιος Γάλλος ήταν ύπαρχος του Λεύκιου Αιµίλιου Παύλου, ο οποίος 
διεξήγαγε πόλεµο εναντίον του βασιλιά Περσέα. Μια ξάστερη νύχτα η σελήνη 
ξαφνικά είχε χαθεί. Εξαιτίας του ξαφνικού και παράξενου θεάµατος τρόµος 
είχε καταλάβει τις ψυχές των στρατιωτών και ο στρατός είχε χάσει την 

αυτοπεποίθηση του. 

Λέγεται ότι ο Ηρακλής οδήγησε τα βόδια του Γηρυόνη σε αυτόν τον τόπο, 
όπου αργότερα ο Ρωµύλος έχτισε τη Ρώµη .Αναφέρεται ότι ο Ηρακλής 

ξεκούρασε τα βόδια κοντά στον ποταµό Τίβερη και ότι ο ίδιος κοιµήθηκε εκεί 
αποκαµωµένος από το δρόµο. Τότε ο βοσκός Κάκος ,έχοντας εµπιστοσύνη στις 
δυνάµεις του, έσυρε από τις ουρές σε µια σπηλιά µερικά βόδια στραµµένα 
ανάποδα .Μόλις ο Ηρακλής, αφού σηκώθηκε από τον ύπνο, είδε το κοπάδι και 

αντιλήφθηκε ότι έλειπε µέρος, κατευθύνεται στην πιο κοντινή σπηλιά. Όταν 
είδε ότι τα ίχνη των βοδιών ήταν στραµµένα προς τα έξω καθώς βρέθηκε σε 
αµηχανία άρχισε να αποµακρύνει το κοπάδι από τον εχθρικό τόπο. 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. α. legati 
lunae 
miles 

exercitui 
bobus και bubus 
fluvii (i) 
vim  και  vi 

caudas 
grex 
partium (στον πληθυντικό αριθµό έχει  την σηµασία της πολιτικής 

παράταξης) 
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β serenis noctibus 
repentina monstra 

proximae speluncae 
loca infesta 

 
γ qua-quarum 

eius-eis(iis) (is) 
ipsi-ipsum 
quoddam-quodam 

 
2. α. fuistis-fuisse 

gesturos-gesturas-gestura 
deficeris(-re) 

dictus erit 
adducebamini 
dormiet 

tractum iri 
aspiciunt 
perrexeratis 
videntia 

amovebit 

 

β. Οριστική Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής 

fero, fers, fert, ferimus, fertis, ferunt 

Οριστική Μέλλοντα Μέσης Φωνής 
ferar, fereris (-re), feretur, feremur, feremini, ferentur 

Απαρέµφατο Ενεστώτα Μέσης Φωνής 

ferri 

 
3. α. legatus: είναι κατηγορούµενο στο Sulpicius Gallus από το 

συνδετικό erat 
adversus Persen: είναι εµπρόθετος προσδιορισµός εχθρικής 
κατεύθυνσης (εναντίωσης) στο bellum gerebat 
nocte: είναι απρόθετη αφαιρετική του χρόνου στο defecerat 

militum: είναι γενική κτητική στο animos 
boves: είναι αντικείµενο στο απαρέµφατο adduxisse 
fluvium: είναι παράθεση στο Tiberim 

dormivisse: είναι ειδικό απαρέµφατο ως αντικειµενο στο fertur 
caudis: είναι απρόθετη αφαιρετική οργανική του µέσου στο ρήµα 
traxit 
partem: είναι υποκείµενο στο απαρέµφατο abesse (έχουµε 

ετεροπροσωπία) 
vestigia: είναι αντικείµενο στο ρήµα vidit 
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β. Ob repentinum monstrum animi militum terrore invasi erant. 
Fiducia ab exercitu amissa erat. 

 
γ. Α)Tο απαρέµφατο adduxisse είναι ειδικό και είναι αντικείµενο στο 

ρήµα dicitur. 
Β)Tο υποκείµενο του ειδικού απαρεµφάτου είναι το Hercules. 

Βρίσκεται σε ονοµαστική πτώση (ταυτοπροσωπία) γιατί το ειδικό 
απαρέµφατο εξαρτάται από παθητικό λεκτικό ρήµα δηλαδή το 
dicitur (αίρεται ο λατινισµός). 

 
δ. Scriptor narravit tum Cacum pastorem, fretum viribus, boves 

quosdam in speluncam caudis traxisse aversos. 

 

ε. Είναι µία δευτερεύουσα επιρρηµατική χρονική πρόταση ως 
επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο coepit amovere. 
Εισάγεται µε τον χρονικό σύνδεσµο postquam και εκφέρεται µε 

οριστική παρακειµένου (vidit), γιατί δηλώνει το προτερόχρονο στο 
παρελθόν. 

 
στ. Είναι µία χρονική µετοχή µε παθητική διάθεση και εκφράζει το 

προτερόχρονο σε σχέση µε την πράξη της κύριας. 
 
 


