
 

 

 

 

 

 

 

1. 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Ο Καίσαρας εξαιτίας της έλλειψης δημητριακών εγκαθιστά τις λεγεώνες (του) σε 

πολλά χειμερινά στρατόπεδα.  Διατάζει τέσσερις από αυτές να ξεχειμωνιάσουν στη 

χώρα των Νερβίων και διατάζει τρεις να παραμείνουν στη χώρα των Βέλγων.   Δίνει 

εντολή σ’ όλους τους διοικητές των λεγεώνων να μεταφέρουν σιτάρι στο στρατόπεδο.  

Συμβουλεύει τους στρατιώτες με τα εξής λόγια: «Πληροφορούμαι ότι οι εχθροί 

πλησιάζουν· οι δικοί μας ανιχνευτές αναγγέλλουν ότι αυτοί είναι κοντά.  Οφείλετε 

να προσέχετε τη δύναμη των εχθρών· γιατί οι εχθροί συνηθίζουν να εξορμούν από 

τους λόφους και μπορούν να κατασφάξουν τους στρατιώτες». 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Ο Ταρκύνιος ο Υπερήφανος, ο έβδομος και τελευταίος από τους βασιλιάδες, χάνει 

την εξουσία με αυτόν τον τρόπο. Ο γιος του, Σέξτος Ταρκύνιος, προσβάλλει την τιμή 

της Λουκρητίας, συζύγου του Κολλατίνου.  Ο σύζυγος και ο πατέρας και ο Ιούνιος 

Βρούτος την βρίσκουν περίλυπη.  Η γυναίκα με δάκρυα αποκαλύπτει σ’ εκείνους την 

προσβολή και αυτοκτονεί με μαχαίρι.  Ο Βρούτος με μεγάλο πόνο βγάζει το μαχαίρι 

από το τραύμα και ετοιμάζεται να τιμωρήσει το έγκλημα.   Ξεσηκώνει τον λαό και 

αφαιρεί την εξουσία από τον Ταρκύνιο. Ελεύθερος πια ο ρωμαϊκός λαός αποφασίζει 

να εκλέξει δύο υπάτους, τον Ιούνιο Βρούτο και τον Ταρκύνιο Κολλατίνο. 

 

2.   

1-Γ,    2-Δ,   3-Ε,   4-Β,   5-Α. 

 

3.  

α. mea culpa  

β. modus vivendi 

γ. lapsus linguae 

δ. persona non grata 

ε. in medias res 
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4.    

ποινή : punire 

oυλή : vulnere   

διαλογή: deligere   

μοντέλο: modo  

πατρίδα: pater 

 

5. 

1. Caesarem 

2. hiberna 

3. militum 

4. hostium 

5. caedes/caedis 

6. vi 

7. culter 

8. vulnera 

9. patrum 

10. consul 

 

6.  

1. legato omni,  legatorum omnium 

2. haec verba 

3. dolori magno 

4. liberos populos 

 

7. 

• conlocavisti 

• iusserit 

• remansisse 

• debitura 

• advolaturos esse 

• potest 

• perdet 

• extrahebatis 

• invenies 

• ademerat 

 

 

 



8.  

Απόσπασμα Α 

Multis: ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός ως επιθετικός προσδιορισμός στο 

hibernis. 

Verbis: αφαιρετική (οργανική) του τρόπου ως επιρρηματικός προσδιορισμός στο 

admonet. 

Vim: αντικείμενο του απαρεμφάτου cavēre. 

advolare: αντικείμενο στο ρήμα solent, τελικό απαρέμφατο, με υποκείμενο το hostes 

(ταυτοπροσωπία). 

militum: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός ως γενική αντικειμενική στο 

caedem. 

 

Απόσπασμα Β 

maestam: κατηγορούμενο στο αντικείμενο eam μέσω του ρήματος inveniunt. 

cultro: αφαιρετική οργανική του οργάνου στο interficit. 

se: αντικείμενο του ρήματος interficit, άμεση/ευθεία αυτοπάθεια 

ex vulnere: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου που δηλώνει 

απομάκρυνση στο extrahit 

liber: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο populus λόγω του constituit. 

 

9. 

α. filius eius: H αντωνυμία eius λειτουργεί ως γενική κτητική στο filius και δηλώνει 

κτήση χωρίς αυτοπάθεια. Αντικαθιστούμε την αντωνυμία eius  με την αντωνυμία 

suus, άρα η φράση μετασχηματίζεται σε filius suus, για να δηλώσει κτήση με 

αυτοπάθεια. 

β.  Tarquinius dicit liberum iam populum Romanum, duo consules, Iunium Brutum et 

Tarquinium Collatinum, deligere constituere. 

 


