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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. α)  Οι Ρωμαίοι ήταν γενναιόδωροι στη λατρεία των Θεών αλλά οικονόμοι στο σπίτι (στην 

ιδιωτική τους ζωή). Συναγωνίζονταν (παράβγαιναν) μεταξύ τους στη δικαιοσύνη και 

φρόντιζαν την πατρίδα (τους). Στον πόλεμο απομάκρυναν τους κινδύνους με τόλμη (με το 

θάρρος τους) και αποκτούσαν φιλίες (συμμάχους) με τις ευεργεσίες τους. Εκλεγμένοι 

(άντρες) φρόντιζαν για την πατρίδα (το κράτος)· αυτοί (οι άντρες) είχαν (σε αυτούς ήταν) το 

σώμα αδύναμο από τα χρόνια αλλά το πνεύμα δυνατό εξαιτίας της σοφίας (τους). 

β) Εκεί μόλις είχε παραδώσει (πριν καλά καλά παραδώσει) στον ύπνο την ταραγμένη ψυχή 

του, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε σε αυτόν ένα φρικτό θέαμα (μια φρικτή μορφή). Νόμισε πως 

ερχόταν προς αυτόν (προς το μέρος του) ένας άνθρωπος με πελώριο μέγεθος (ανάστημα) και 

βρώμικο πρόσωπο (βρώμικη όψη), όμοιος με μορφή (είδωλο) νεκρού. Μόλις τον είδε 

(κοίταξε) ο Κάσσιος, τον έπιασε φόβος και θέλησε να ακούσει (πληροφορηθεί) το όνομά του.  

Εκείνος απάντησε πως είναι (ήταν) ο Πλούτωνας (ο Χάροντας). 

Β. 1. 

ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ 

Πόπλιος Βεργίλιος Μάρων Αινειάδα (Aeneis) 

Κόιντος Οράτιος Φλάκκος Ύμνος της Εκατονταετίας (Carmen 

saeculare) 

Οβίδιος Μεταμορφώσεις (Metamorphoseon libri) 

Τίτος Λίβιος Ab urbe condita (παρουσίαση της ιστορικής 

διαδρομής της «αιώνιας Πόλης» από την 

ίδρυσή της ως το 9 π.Χ.) 

Βιτρούβιος Για την αρχιτεκτονική (De architectura) 

 

Β. 2. 

ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ 
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domi δωμάτιο 

bello ρέμπελος 

pericula εμπειρία 

magnitudinis μεγαλοπρέπεια 

facie φάτσα 

 

Β. 3. 

i. alter ego 

ii. casus belli 

iii. Curriculum Vitae 

iv. primus inter pares 

v. a priori 

Β. 4.  

suppliciis: supplicia 

deōrum: deus/dive 

bello: bellum 

pericula: pericula 

audaciā: audaciae 

beneficiis: beneficium 

corpus: corporibus 

species: species 

hominem: homines  

ingentis: ingenti  

effigiēi: effigies 
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se → mihi 

quem → quos 

eius → eorum 

ille → illi 

Β. 5.  

erant: erunt, fuerunt/fuere 

certābant: certaverint  

curābant: curabit 

dederat: das 

apparuit: apparetis, apparebitis 

existimāvit: existimare, existimari 

venire: venerant 

aspexit: aspiciam 

concēpit: concipiunt, concipiebant 

cupivit: υπερσυντέλικος: cupiverat 

              συντελεσμένος μέλλοντας: cupiverit 

Β.6.α) 

in suppliciis: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της κατάστασης ή της αναφοράς στο 

erant 

inter se: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αλληλοπάθειας στο certabant 

in bello: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο propulsabant 

ex annis: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου 

στο (infirmum) erat 
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propter sapientiam: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του εξωτερικού 

αναγκαστικού αιτίου στο (validum) erat 

β) «Quem simul aspexit Cassius»: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται 

με τον χρονικό σύνδεσμο simul, που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί το προτερόχρονο· 

εκφέρεται με οριστική. Συγκεκριμένα, με οριστική παρακειμένου, γιατί δηλώνει το 

προτερόχρονο στο παρελθόν. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στα 

ρήματα concepit και cupivit. 


