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ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑ Α 
 
Λέγεται ότι ο Ηρακλής ξεκούρασε τα βόδια κοντά στον Τίβερη ποταμό  
και ότι ο ίδιος κουρασμένος από το δρόμο κοιμήθηκε εκεί. Τότε ο Κάκος, ο 
βοσκός, έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, τράβηξε από τις ουρές στη 
σπηλιά κάποια βόδια γυρισμένα ανάποδα. Μόλις ο Ηρακλής, αφού σηκώθηκε 
από τον ύπνο, κοίταξε το κοπάδι και κατάλαβε ότι έλειπε ένα μέρος, 
κατευθύνεται στην πιο κοντινή σπηλιά` 
 
Ας αγαπάμε την πατρίδα, ας υπακούμε στη Σύγκλητο, ας φροντίζουμε για τους 
καλούς πολίτες` ας αδιαφορούμε για τα κέρδη της στιγμής, ας υπηρετούμε τη 
δόξα του μέλλοντος` ας θεωρούμε ότι αυτό είναι άριστο, που είναι το πιο 
σωστό` ας ελπίζουμε αυτά που θέλουμε, αλλά ας υπομένουμε ό, τι (μας) 
συμβεί` ας πιστεύουμε, τέλος, πως το σώμα των γενναίων ανδρών και των 
μεγάλων ανθρώπων είναι θνητό, οι δυνάμεις όμως της ψυχής και η δόξα της 
αρετής είναι αιώνια. 
 
Τότε ο Σκιπίωνας, επειδή νόμισε ότι ήρθαν αυτοί για να συλλάβουν αυτόν τον 
ίδιο, εγκατέστησε στο σπίτι φρουρούς από δούλους του σπιτιού. Μόλις οι 
ληστές παρατήρησαν αυτό, αφού κατέθεσαν τα όπλα, πλησίασαν στην πόρτα 
και με δυνατή φωνή ανήγγειλαν στο Σκιπίωνα – απίστευτο στο άκουσμα - ότι 
ήρθαν για να θαυμάσουν την ανδρεία του. 
 
Ο Σερτώριος έπεισε όλους ότι το ελάφι, κατευθυνόμενο από τη βούληση της 
Άρτεμης, συζητούσε μαζί του και υποδείκνυε τι ήταν χρήσιμο να κάνει. Εάν κάτι 
φαινόταν σ’ αυτόν κάπως σκληρό, το οποίο έπρεπε να διατάξει τους στρατιώτες, 
διακήρυσσε ότι καθοδηγήθηκε από το ελάφι. Αυτό το ελάφι κάποια μέρα έφυγε 
και πίστεψαν ότι είχε πεθάνει. Όταν κάποιος ανήγγειλε στο Σερτώριο ότι 
βρέθηκε το ελάφι, ο Σερτώριος τον διέταξε να σωπάσει` επιπλέον τον 
καθοδήγησε να το αφήσει ελεύθερο την επόμενη μέρα ξαφνικά σ’ αυτόν τον 
τόπο στον οποίο επρόκειτο να ήταν ο ίδιος με τους φίλους (του). 
 

ΘΕΜΑ Β  

Β1.α. σχολικό βιβλίο γ λυκείου σελίδα 21 Το τέλος της εποχής…τους 

προκλασικούς. 

 

ON/MO  

ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

ΤΑΞΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27 – 04 - 22 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ 



 

 

Β1. β 1. α  2. γ  3.α  4. β  5.β 

 

Β2. μπιφτέκι=boves 

 φρούτο=fructus 

οπτιμιστής=optimum 

μοτοσικλέτα=motus 

αναβάτης=venisse 

έδαφος=praesidium 

αρματωμένος=armis 

 

νεύμα=numine 

δόγμα=docere 

εμφύλιος=futurus 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. α. Tiberi fluvio 

bobus/bubus quibusdam 

praesentium fructuum 

corpora mortalia 

cuiusdam diei 

Γ1. β. melius 

fortiore 

maxime 

utiliter 

postremo/postumo 

Γ2. refice 

traheremini 

perrexerint 



 

consultum iri 

putaverim 

vult 

laturi simus 

arbitraturos esse 

animadversi essetis 

persuadeam 

instinguuntunr 

doctu 

conlocutae sumus 

pereuntis 

emittendo 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. α. viribus=αφαιρετική οργανική του μέσου στο fretus 

caudis= αφαιρετική οργανική του μέσου στο traxit 

bonis= αντικείμενο στο ρήμα consulamus ή δοτική προσωπική χαριστική στο 

consulamus  

auditu=αφαιρετική του σουπίνου που δηλώνει την αναφορά στο incredibile 

instinctam=αιτιολογική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του απαρεμφάτου 

(cervam) που δηλώνει το προτερόχρονο 

numine =αφαιρετική του ποιητικού αιτίου στη μετοχή instinctam 

secum= εμπρόθετος προσδιορισμός της κοινωνίας στο απαρέμφατο conloqui, 

(αναστροφή πρόθεσης ), έμμεση αυτοπάθεια 

 

Δ1. β. refecisse:αντικείμενο στο ρήμα fertur,ειδικό απαρέμφατο, υποκείμενο 

το Hercules ταυτοπροσωπία, σε πτώση ονομαστική γιατί το ειδικό απαρέμφατο 

εξαρτάται από το προσωπικό παθητικό λεκτικό ρήμα fertur,φαινόμενο άρσης 

του λατινισμού 



 

monitum esse:αντικείμενο στο ρήμα praedicabat, ειδικό απαρέμφατο, 

υποκείμενο σε αιτιατική sese, ταυτοπροσωπία, λατινισμός του ειδικού 

απαρεμφάτου 

tacere:έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα iussit, τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο το 

eum, ετεροπροσωπία 

Δ1. γ. Hercules, aspecto grege, excitatus e somno…..η μετοχή τίθεται σε 

πτώση αφαιρετική καθώς το αντικείμενο του ενεργητικού ρήματος gregem δεν 

έχει συντακτική θέση στην κύρια πρόταση (ιδιάζουσα αφαιρετική απόλυτη 

χρονική μετοχή) 

Δ1. δ. cum praedones arma abiecissent 

Δ1. ε. Praedones venerunt virtutem eius admirandi causa=virtutis eius 

admirandae causa 

Praedones venerunt ad admirandum virtutem eius=ad virtutem eius 

admirandam  

 

Δ2. α. Υπόθεση: si videbatur (οριστική παρατατικού) 

        Απόδοση : praedicabat (οριστική παρατατικού) υπόθεση ανοιχτή προς την 

πραγματικότητα για το παρελθόν 

Μετατροπή σε υπόθεση δυνατή -πιθανή για το παρόν/μέλλον: 

Υπόθεση:si videatur (υποτακτική ενεστώτα) 

Απόδοση:praedicet  (υποτακτική ενεστώτα) 

Δ2. β. quod Sertorius deberet imperare militibus 

Δ2. γ. : δευτερεύουσα βουλητική πρόταση ως έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα 

praecepit, εισάγεται με τον βουλητικό σύνδεσμο ut γιατί είναι καταφατική, 

εκφέρεται με υποτακτική γιατί το περιεχόμενό της είναι κάτι το επιθυμητό και 

συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (emitteret)γιατί εξαρτάται από ρήμα 

ιστορικού χρόνου(praecepit) (ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων, συγχρονισμός της 

κύριας με τη δευτερεύουσα στο παρελθόν). Η βούληση είναι ιδωμένη την 

στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής 

πραγματοποίησής της. 

Δ2. δ. Tum a Caco pastore, freto viribus, boves quidam in speluncam caudis 

tracti sunt aversi. 

Δ3. α. Cerva, instincta numine Dianae conloquitur mecum et docet, quae utilia 

factu sint. 



 

Δ3. β. Scriptor dixit illam cervam quodam die fugisse et perisse creditam esse. 

 

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
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