
 

 

 

 

 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Aeneas bellum ingens geret in Italia. Populos feroces contundet, mores eis 

imponet et moenia condet. Tu Aeneam ad caelum feres. Postea Iulus, Aeneae 

filius, regnum ab Lavinio transferet et Albam Longam muniet. Post trecentos 

Ilia duos filios, Romulum et Remum, pariet, quos lupa nutriet. Romulus 

moenia Martia condet Romanosque de suo nomine appellabit. Romanis 

imperium sine fine erit. Caesar Augustus, ab Iulo ortus, Belli portas claudet et 

Saturnium regnum restituet. Hunc tu, ut Aeneam, in caelo accipies. 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae 

bello superavit et Saguntum vi expugnavit. Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia 

seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italia fuit, apud Ticinum, Trebiam, 

Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et delevit. Populus 

Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. In agro Falerno Hannibal ex 

insidiis Fabii Maximi se expedivit. Postquam XIV annos in Italia complevit, 

Carthaginienses eum in Africam revocaverunt. Ibi Hannibal bellum cum 

Romanis componere frustra cupivit. Denique cum P. Scipione apud Zamam 

dimicavit, sed Romani victoriam reportaverunt. 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

[Cassius] existimāvit ad se venīre hominem ingentis magnitudinis et facie 

squalidā, similem effigiēi mortui. Quem simul aspexit Cassius, timōrem 

concēpit nomenque eius audīre cupīvit. Respondit ille se esse Orcum. Tum 

terror Cassium concussit et e somno eum excitāvit. Cassius servos inclamāvit 

et de homine eos interrogāvit. Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno 

dedit eandemque speciem somniāvit. Paucis post diēbus res ipsa fidem somnii 

confirmāvit. Nam Octaviānus supplicio capitis eum adfēcit. 
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Να αποδοθούν στη νέα ελληνική τα παρακάτω αποσπάσματα: 

1ο απόσπασμα «Romulus moenia Martia condet …. in caelo accipies». 

2ο απόσπασμα «Ubi in Italia fuit … Romani victoriam reportaverunt». 

3ο απόσπασμα «Cassius servos inclamāvit ….. supplicio capitis eum adfēcit». 

(μον. 20) 

2. Να σημειώσετε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα από κάθε πρόταση, 

ανάλογα με το περιεχόμενό της, σε συνάρτηση με τα εισαγωγικά 

σημειώματα των δοθέντων κειμένων: 

1ο απόσπασμα 

α) Η κατάκτηση και ο εκπολιτισμός της Ιταλίας από τον Αινεία ήταν θεϊκή 

επιταγή.    

β) Ο Αινείας και ο Αύγουστος είναι προορισμένοι από τη μοίρα να 

αποθεωθούν.  

γ) Η λογοτεχνία των χρόνων του Αυγούστου πρόβαλλε έντονα την 

πεποίθηση ότι η ιστορική πορεία της Ρώμης έχει προαποφασιστεί από τους 

θεούς.  

δ) Ο Ρώμος θα χτίσει τη Ρώμη και θα ονομάσει τους Ρωμαίους από το όνομα 

του. 

ε) Ο Καίσαρας Αύγουστος ήταν απόγονος του Ρωμύλου. 

2ο απόσπασμα 

στ) Σε διάστημα 120 χρόνων έγιναν τρεις πόλεμοι μεταξύ Ρώμης και 

Καρχηδόνας.  

ζ) Για τους Ρωμαίους, η τελική ήττα του Αννίβα ήταν βέβαιη.  

η)  Ο δεύτερος Καρχηδονιακός πόλεμος έγινε το 208-202 μ.Χ. 

θ) Οι Ρωμαίοι αναγνώρισαν στον Αννίβα στρατιωτικά και φυσικά  

ελαττώματα. 

ι) Οι Ρωμαίοι υπέστησαν αλλεπάλληλες ήττες από τον Αννίβα.  

(μον.10) 
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3.α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, με βάση τις γνώσεις από την 

εισαγωγή: 

i) Η τριάδα των κορυφαίων ρωμαίων ελεγειακών που μεταμόρφωσαν 

πλήρως την ελληνική ελεγεία αποτελούνταν από :  

α) τον Τίβουλλο, τον Προπέρτιο, τον Οβίδιο. 

β) τον Τίβουλλο, τον Βεργίλιο, τον Οβίδιο.  

γ) τον Τίβουλλο, τον Βιτρούβιο, τον Οβίδιο. 

δ) τον Τίβουλλο, τον Οβίδιο, τον Μαρτιάλη. 

ii) Εκείνος που μετέφρασε την Οδύσσεια χρησιμοποιώντας τον 

«σαντούρνιο» στίχο ήταν :  

α) ο Κικέρωνας 

β) ο Βάρρων 

γ) ο Λίβιος Ανδρόνικος 

δ) ο Σένεκας 

iii) Η ιστορική μονογραφία εκπροσωπείται στη ρωμαϊκή λογοτεχνία από 

τον :  

α) Βαλέριο Κάτουλλο  

β) Σαλλούστιο Κρίσπο 

γ) Λίβιο Ανδρόνικο 

δ) Οράτιο Φλάκκο 

iv)  Ο Κόιντος Οράτιος Φλάκκος  

α)θεωρείται εθνικός ποιητής των Ρωμαίων 

β)έγραψε τα «Γεωργικά» 

γ)πρώτος μετέφερε το «αιολικό άσμα στη Ρώμη» 

δ)είχε τη φήμη του πιο καλλιεργημένου ανάμεσα στους Ρωμαίους 

v)  Τους Αυγούστειους χρόνους χαρακτηρίζει η πλήρης απουσία  

α) λυρικής ποίησης 

β) πεζογραφίας 
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γ) ρητορείας 

δ) ελεγειακής ποίησης 

(μον. 5) 

 

3.β. Να αντιστοιχίσετε τη στήλη Α΄ με τη σωστή απάντηση στη στήλη Β΄:  

[ δύο στοιχεία της στήλης Β΄ περισσεύουν]  

ΣΤΗΛΗ Α΄  ΣΤΗΛΗ Β΄  

1. Αινειάδα Α. Ιούλιος Καίσαρας 

2. Ύμνος της Εκατονταετίας  Β. Οβίδιος  

3. Μεταμορφώσεις  Γ. Λουκρήτιος  

4. Η συνωμοσία του Κατιλλίνα  Δ. Προπέρτιος   

5. Για τη φύση των πραγμάτων Ε. Κρίσπος  

 Ζ. Βεργίλιος  

 Η. Οράτιος  

(μον. 5) 

4.α. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, χρησιμοποιώντας 

κάθε φορά μία από τις παρακάτω λατινικές φράσεις: primus inter pares,  a 

priori,  scripta manent, de jure, modus vivendi. 

I. Η περιοχή αυτή δεν είναι ………….. αναγνωρισμένη ως κράτος από 

τον ΟΗΕ.  

II. Οι ιστορικο- κοινωνικές συνθήκες έχουν ………… καταδικάσει 

πολλές γενιές στην ανέχεια.  

III. Στην εποχή μας τα ΜΜΕ επιβάλλουν τον καταναλωτισμό ως 

……………… 

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

συμφωνήσουν και άλλα μέλη του συμβουλίου, αφού είναι  

…………………………….. 

V. Πολλοί πολιτικοί όταν υπόσχονται αλλαγές και ρήξεις με το 

παρελθόν ξεχνούν ότι …………………………… και θα τους ζητηθεί η 

υλοποίηση των υποσχέσεων τους. 

(μον. 5) 

β. Με ποιες λέξεις των αποσπασμάτων 1 και 3 συνδέονται ετυμολογικά οι 

παρακάτω λέξεις : ανήφορος, αμυντικός, σιέλ, φάτσα, καπιταλισμός.    

(μον. 5) 
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5. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι: 

imponet : β΄ ενικό Ενεστώτα και α΄ πληθυντικό Υπερσυντελίκου 

ενεργητικής φωνής. 

erit : γ΄ πληθυντικό στον ίδιο χρόνο. 

accipies : απαρέμφατο Παρακειμένου ενεργητικής φωνής. 

appellabit: γ΄ ενικό Ενεστώτα και Υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής. 

transferet : β΄ ενικό Ενεστώτα και απαρέμφατο Ενεστώτα ενεργητικής 

φωνής. 

pariet : μετοχή μέλλοντα στο αρσενικό γένος στη γενική ενικού και 

ονομαστική πληθυντικού. 

profligavit : ο ίδιος τύπος στον Μέλλοντα ενεργητικής φωνής. 

expedivit : γ΄  πληθυντικό Παρακειμένου και β΄ ενικό Υπερσυντελίκου. 

componere : ο ίδιος τύπος στον Μέλλοντα παθητικής φωνής. 

revocaverunt : απαρέμφατο Ενεστώτα παθητικής φωνής. 

(μον. 15) 

6. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τα παρακάτω ονόματα: 

caelum : ονομαστική πληθυντικού. 

filius: γενική και κλητική ενικού. 

Hannibal :κλητική και αφαιρετική ενικού. 

dux Carthaginiensis: αφαιρετική ενικού. 

quae: γενική και αιτιατική ενικού στο αρσενικό γένος. 

omnes gentes : γενική πληθυντικού. 

vi : ονομαστική ενικού και γενική πληθυντικού. 

cladem : ίδιος τύπος στον άλλο αριθμό. 

victoriam: γενική ενικού και πληθυντικού. 

ingentis magnitudinis : ονομαστική ενικού. 

facie squalidā : ονομαστική πληθυντικού. 

nomen: κλητική και αφαιρετική πληθυντικού. 
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res ipsa : γενική πληθυντικού. 

capitis : ονομαστική ενικού και πληθυντικού. 

eum : γενική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος. 

(μον. 15) 

7.α.  Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του τρίτου 

κειμένου: 

venire, magnitudinis, timorem, mortui, supplicio. 

(μον.5) 

β.  Respondit ille se esse Orcum : Να συντάξετε την πρόταση αναλυτικά. 

(μον.5) 

8. Postquam XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam 

revocaverunt : Τι είδους πρόταση εισάγει ο σύνδεσμος postquam (μον. 2) ; 

Να αντικατασταθεί με ένα ισοδύναμο σύνδεσμο (μον. 2) 

(μον.4) 

9. «In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit»: Να 

χαρακτηρίσετε συντακτικά τον υπογραμμισμένο όρο (μονάδα 1) και να 

επισημάνετε το φαινόμενο που παρατηρείτε (μονάδες 2). 

(μον.3) 

10. Paucis post diebus: Να διατυπώσετε τον προσδιορισμό του χρόνου με 

άλλο τρόπο. 

(μον.3) 

 

 

BONA FORTUNA !!! 
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