
 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Ο Κηφέας και η Κασσιόπη έχουν κόρη την Ανδρομέδα. Η Κασσιόπη, περήφανη για την 
ομορφιά της, συγκρίνει τον εαυτό της με τις Νύμφες (= Νηρηίδες). Ο Ποσειδώνας 
οργισμένος στέλνει στην ακτή της Αιθιοπίας θαλάσσιο κήτος, το οποίο βλάπτει/αφανίζει 
τους κατοίκους. Το μαντείο απαντά στους κατοίκους: «βασιλικό σφάγιο αρέσει στον θεό!». 
Τότε ο Κηφέας δένει την Ανδρομέδα σε έναν βράχο. Το κήτος κινείται προς την Ανδρομέδα. 
Ξαφνικά καταφθάνει πετώντας ο Περσέας με τα φτερωτά σανδάλια (του). 

Στους αρχαίους Ρωμαίους υπήρχε πολύ μεγάλη ομόνοια, αλλά ελάχιστη πλεονεξία. Οι 
Ρωμαίοι ήταν γενναιόδωροι στη λατρεία των θεών, αλλά φειδωλοί στην ιδιωτική ζωή. 
Συναγωνίζονταν μεταξύ τους στη δικαιοσύνη και φρόντιζαν την πατρίδα. Στον πόλεμο 
απομάκρυναν τους κινδύνους με τόλμη και αποκτούσαν φιλίες με ευεργεσίες. Οι 
εκλεγμένοι (δηλ. οι Συγκλητικοί) φρόντιζαν για την πατρίδα˙ σ’ αυτούς υπήρχε σώμα 
αδύναμο από τα χρόνια, αλλά πνεύμα δυνατό εξαιτίας της σοφίας (τους). 

2.   A-iii   B-ii  Γ-iii   Δ-i Ε-iii  

3. κάλτσα - calceis, μοτέρ - movet, βόλεϊ - advolat, μινιατούρα - minima, δωμάτιο – 
domi 

4.   i) Η οικουμενικότητα του Πατριαρχείου επιβεβαιώνεται και πάλι de facto παρά 
το γεγονός ότι de iure δεν του αναγνωρίζεται στη χώρα που εδρεύει. 

ii)  Ένα πλούσιο curriculum vitae είναι πάντα εντυπωσιακό για την ανάληψη μιας 
εργασιακής θέσης. 

iii) Η Φωτεινή είναι η καλύτερή μου φίλη. Την εμπιστεύομαι απόλυτα. Είναι το alter 
ego μου! 

iv) «Casus belli οι συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου» (τίτλος 
εφημερίδας) 

5 α.  

filiam: δοτική πληθυντικού       filiis & filiabus 

scopulum: αιτιατική πληθυντικού    scopulos 

calceis pennatis: ονομαστική ενικού    calceus pennatus 
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se: ίδιος τύπος στο α’ και β’ πρόσωπο   me & te 

antiquos Romanos: αφαιρετική πληθυντικού  antiquis Romanis 

suppliciis: γενική ενικού και πληθυντικού supplicii/-i  &  
suppliciorum 

eis: ίδιος τύπος στον ενικό      ei 

habent: β’ ενικό Οριστικής Ενεστώτα   habes 

urget: ίδιο πρόσωπο στην Οριστική Παρατατικού  urgebat 

advolat: α’ ενικό Οριστικής Ενεστώτα και Παρατατικού advolo & advolabam 

erant: α’, β’, γ’ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα  sumus, estis, sunt 

curabant: αρχικοί χρόνοι του ρήματος     curo–curavi–curatum–curare  

 

5 β. «Oracula incolae respondent: “regiae hostiae deis/diis/dis placent!”»  

      «Delectus consultabat patriis;» 

 

6 α. «regia hostia deo placet!»: κύρια πρόταση 

placet: ρήμα 

hostia: υποκείμενο στο ρήμα placet 

deo: αντικείμενο του ρήματος  placet 

regia: επιθετικός προσδιορισμός στο hostia  

 

6 β. marinam: είναι επιθετικός προσδιορισμός στο  beluam 

incolis: είναι αντικείμενο στο ρήμα nocet 

ad scopulum: είναι εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου (στάση) στο 
ρήμα adligat 

parci: είναι κατηγορούμενο στο Romani λόγω του συνδετικού ρήματος erant 

Delecti: είναι υποκείμενο στο ρήμα consultabant 

6 γ.  

i) είναι αντικείμενο στο ρήμα movet, δηλώνει ευθεία αυτοπάθεια. 

 


