
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (18/4/2021) 

1.  

ΚΕΙΜΕΝΟ 1:  Ο Ρωμύλος θα χτίσει τα τείχη του Άρη και θα ονομάσει τους 

Ρωμαίους από το όνομά του. Η εξουσία των Ρωμαίων δε θα 'χει τέλος. Ο 

Καίσαρας Αύγουστος, καταγόμενος από τον Ίουλο, θα κλείσει τις πόρτες 

του Πολέμου και θα ξαναφέρει τη βασιλεία του Κρόνου. Κι αυτόν, όπως τον 

Αινεία, θα τον (υπο)δεχτείς στον ουρανό. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Μόλις βρέθηκε στην Ιταλία, κατατρόπωσε κι εξολόθρευσε τις ρωμαϊκές 

στρατιές (ή τις στρατιωτικές δυνάμεις των Ρωμαίων) κοντά στον ποταμό 

Τίκινο, στον ποταμό Τρεβία, στη λίμνη Τρασιμένη και στις Κάννες. Ο 

Ρωμαϊκός λαός πληροφορήθηκε έντρομος την καταστροφή στις Κάννες. Ο 

Αννίβας ξέφυγε από την ενέδρα του Φαβίου Μαξίμου στον Φαλερνό αγρό. 

Αφού συμπλήρωσε 14 χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι τον ανακάλεσαν 

στην Αφρική. Εκεί ο Αννίβας μάταια επιδίωξε να τελειώσει με συνθήκη τον 

πόλεμο με τους Ρωμαίους. Τελικά, αγωνίστηκε με τον (ή ενάντια στον) 

Πόπλιο Σκιπίωνα κοντά στη Ζάμα, αλλά τη νίκη την κέρδισαν οι Ρωμαίοι. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

Ο Κάσσιος φώναξε τους δούλους και τους ρώτησε για τον άνθρωπο. Εκείνοι 

δεν είχαν δει κανένα. Ο Κάσσιος για δεύτερη φορά παραδόθηκε στον ύπνο 

και ονειρεύτηκε την ίδια μορφή. Μετά από λίγες μέρες η ίδια η 

πραγματικότητα επιβεβαίωσε την αξιοπιστία του ονείρου. Πράγματι, ο 

Οκταβιανός του επέβαλε την ποινή του θανάτου. 

 

2.  

1ο απόσπασμα: α) Σ, β) Σ, γ) Σ, δ) Λ, ε) Σ 

2ο απόσπασμα: στ) Σ, ζ) Σ, η) Λ, θ) Λ, ι) Σ  

 

3.α. i) α, ii) γ, iii) β, iv) γ, v) γ 

  β. 1Ζ, 2Η, 3Β, 4Ε, 5Γ 

 

4.α. 

I. Η περιοχή αυτή δεν είναι de jure αναγνωρισμένη ως κράτος από τον 

ΟΗΕ.  

II. Οι ιστορικοκοινωνικές συνθήκες έχουν a priori καταδικάσει πολλές 

γενιές στην ανέχεια.  

III. Στην εποχή μας τα ΜΜΕ επιβάλλουν τον καταναλωτισμό ως modus 

vivendi. 

Αρ
είτ
ολ
μο

 

Δά
φν
η -

 Άγ
. Δ
ημ
ήτρ
ιος



IV. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν μπορεί να επιβάλλει τις θέσεις του, αν δε 

συμφωνήσουν και άλλα μέλη του συμβουλίου, αφού είναι  primus inter 

pares 

V. Πολλοί πολιτικοί ,όταν υπόσχονται αλλαγές και ρήξεις με το 

παρελθόν, ξεχνούν ότι scripta manent και θα τους ζητηθεί η υλοποίηση των 

υποσχέσεων τους. 

 

β. ανήφορος : feres, αμυντικός : moenia, σιέλ: caelum, φάτσα: facies,  

καπιταλισμος: capitis. 

  

5. 

imponis, imposueramus  

erunt 

accepisse  

apellat, appellaverat 

transfers, transferre 

parituri, parituri 

profligabit  

expediverunt/ere, expediveras 

compοsitum iri  

revocari  

 

6. 

caeli 

filii/ i, fili 

Hannibal, Hannibale 

duce Carthaginiensi 

cuius, quem 

omnium gentium  

vis, virium  

clades/cladis  

victoriae, victoriarum  

ingens magnitudo 

facies squalidae 

nomina, nominibus  

rerum ipsarum 

caput, capita 

eorum 

 

7.α. 

venire: αντικείμενο στο existimavit, ειδικό απαρέμφατο. 

magnitudinis: γενική της ιδιότητας στο hominem (γιατί φανερώνει 

μόνιμη/διαρκή ιδιότητα). 
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timorem: αντικείμενο στο concepit. 

mortui: γενική αντικειμενική στο effigiei. 

supplicio: αφαιρετική οργανική του μέσου στο adfecit. 

 

β.   

Respondit: ρήμα/ ille: υποκείμενο ρήματος/esse: αντικείμενο στο Respondit, 

ειδικό απαρέμφατο/ se: υποκείμενο απαρεμφάτου (ταυτοπροσωπία, 

λατινισμός του ειδικού απαρεμφάτου, άμεση αυτοπάθεια)./ Orcum: 

κατηγορούμενο στο se, λόγω του συνδετικού απαρεμφάτου esse. 

 

8. Postquam XIV annos in Italia complevit: δευτερεύουσα επιρρηματική 

χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο 

περιεχόμενο της κύριας πρότασης. Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο 

Postquam (δηλώνει προτερόχρονο). 

Ισοδύναμος σύνδεσμος : ubi/ut/simul. 

 

9. se: αντικείμενο στο ρήμα expedivit. 

Παρατηρείται το συντακτικό φαινόμενο της άμεσης αυτοπάθειας. 

 

10. Post paucos dies 
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