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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ’ ΤΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
Α1.  
Μεταφράσεις κειμένου  
 
Ήταν άρρωστος ο Καικίνας  Παίτος, ο σύζυγος της Αρρίας, ήταν άρρωστος και 

ο γιος.  Ο γιος πέθανε. Η Αρρία ετοίμασε σ’ αυτόν την κηδεία με τέτοιο τρόπο 

ώστε να αγνοείται από τον σύζυγο (ώστε ο σύζυγος να το αγνοεί). Κι όχι μόνο 

αυτό αλλά, κάθε φορά που εκείνη έμπαινε στη κρεβατοκάμαρα του συζύγου,  

προσποιούνταν ότι ο γιος ζει και στο σύζυγο που πολύ συχνά ρωτούσε, τι 

κάνει το παιδί, απαντούσε: «Καλά ησύχασε, πήρε πρόθυμα τη τροφή του». 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ένα ελάφι εξαιρετικής ομορφιάς δόθηκε στον Σερτώριο ως δώρο από κάποιον 

Λουζιτανό. Ο Σερτώριος έπεισε όλους ότι το ελάφι,  κατευθυνόμενο από τη 

βούληση της Άρτεμης, συζητούσε μαζί του και του υποδείκνυε αυτά τα οποία 

ήταν χρήσιμα να κάνει. Αν φαινόταν      σ’ αυτόν κάπως σκληρό αυτό, που 

έπρεπε να διατάξει τους στρατιώτες, διακήρυσσε ότι είχε συμβουλευτεί από το 

ελάφι (ότι τον είχε συμβουλεύσει το ελάφι). Αυτό το ελάφι κάποια μέρα έφυγε 

και πιστεύτηκε ότι είχε χαθεί (και πίστεψαν ότι είχε χαθεί).  

  
Β1. α) 
  
eius cervae, eam cervam 

quidam dies, quibusdam diebus  

  

Β1. β) 
  
maritorum  

hunc 

funera  

melius  

utili 

durissimo 
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milites  

B2. α) 
  
ignoretur  

egeris  

sumemus 

persuaderet 

fueratis 

  
Β2. β) 
  
Αφ.σουπίνου : doctu 
  
Γεν. : docendi 

Δοτ.: docendo 

Αιτ.: docendum 

Αφ.: docendo  

   
Γ1. α) 
  
maritus : ονοματικός ομοιόπτωτος προσδιορισμός, παράθεση στο Caecina 
Paetus. 
 
filium :  υποκείμενο στο ειδικό απαρέμφατο vivere. 

cibum: αντικείμενο στο ρήμα  sumpsit. 

utilia : κατηγορούμενο στο υποκείμενο quae από το συνδετικό ρήμα essent. 

die: αφαιρετική ως  επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα fugit.  

perisse: ειδικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα credita est.  

  

 Γ1. β) 

Ab Arria funus paratum est. 
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Γ2. α) ut ignoraretur a marito : ∆ευτερεύουσα επιρρηματική 
συμπερασματική πρόταση . Εισάγεται με τον συμπερασματικό σύνδεσμο ut 
επειδή είναι καταφατική και εκφέρεται με υποτακτική όπως όλες οι 
συμπερασματικές , αφού το αποτέλεσμα στη λατινική θεωρείται υποκειμενική 
κατάσταση.Το αποτέλεσμα είναι ιδωμένο τη στιγμή που εμφανίζεται στο 
μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση) και 
όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποιησής του.  Συγκεκριμένα με 
υποτακτική παρατατικού (ignoraretur) , επειδή εξαρτάται από ρήμα 
ιστορικού χρόνου (paravit) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. Στην 
κύρια πρόταση υπάρχει το επίρρημα ita. 
 
  
Γ2. β) 
  
data erat:  ρήμα. 

cerva : υποκείμενο στο ρήμα data erat. 

alba: ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο cerva. 

pulchritudinis: ετερόπτωτος προσδιορισμός , γενική της ιδιότητας στο 
cerva. 
eximiae: ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο 
pulchritudinis. 
Sertorio: αντικείμενο του ρήματος data erat. 

a Lusitano : επιρρηματικός εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου 
στο παθητικό ρήμα data erat. 
quodam : ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο Lusitano. 

 


