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Απαντήσεις   Λατινικά   Κατεύθυνσης   2014 
 

Α1.  
 25.Τόσο κοντά στα τείχη έχουµε τον εχθρό! Γι’ αυτό να φυλάγεστε απ’ τον κίνδυνο, να προστατεύετε 
την πατρίδα. Να µη στηρίζεστε στις δυνάµεις της πόλης. Να αποβάλετε την αυτοπεποίθηση, η οποία σας 
είναι υπερβολική. Να µην πιστέψετε ότι κάποιος θα φροντίσει για την πατρίδα, αν εσείς οι ίδιοι δε 
φροντίσετε γι’ αυτήν. Και θυµηθείτε ότι η πολιτεία µας βρέθηκε κάποτε στον έσχατο κίνδυνο!»  
31.Στο Λατινικό πόλεµο ο Τίτος Μάνλιος, ύπατος, καταγόµενος από αριστοκρατική γενιά, είχε την 
αρχηγία του στρατού των Ρωµαίων. Αυτός, όταν κάποτε αποχωρούσε από το στρατόπεδο, διέταξε να 
απέχουν όλοι από τη µάχη 
47. Τότε ρώτησε την κόρη του τι από τα δύο προτιµά να είναι σε λίγα χρόνια, ασπροµάλλα ή φαλακρή. 
Όταν εκείνη είχε δώσει την απάντηση «εγώ, πατέρα µου, προτιµώ να είµαι ασπροµάλλα», ο πατέρας 
πρόβαλλε σ’ εκείνη το επιχείρηµα: «∆εν αµφιβάλλω ότι δε θέλεις να είσαι φαλακρή. Γιατί λοιπόν δε 
φοβάσαι µήπως αυτές σε κάνουν φαλακρή;» 
 
 
 
Β1. proxime 
          οpes 
          magis nimia  
          nullius 
          ipsi  
          exterο 
          discrimina  
          nobilia genera 
          exercitibus 
          omni 
          illud 
          patrum 
          istarum 
          sibi 
 

 
Β2. 
habento 
cautum,cautu 
tutantem,tutaturum, tutatum 
nolles 
deposuerit 
nasci 
abibunt 
edic 
abstineant 
mavultis 
obicereris 
fiant 
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Γ1.α.opibus→αφαιρ.µεσου στο  ( ή αντικειµ απαρµφ.) confidere 
         vobis→δοτ.προς. κτητικη στο est 
          nemimem→υποκ. απαρεµφ.consulturum esse 
          patriae→  δοτ.προσ.χαριστικη στο απαρεµφ. consulturum esse 
          fuisse→  αντικειµ. ειδ. απαρ. στο mementote 
           bello→αφαιρχρονου στο praefuit 
          genere→  αφαιρ. καταγωγης στο natus 
          aliquot → επιθετ. στο annos 
          cana→  κατηγορούµενο στο filiam  
          illi→  έµµεσο αντικείµενο στο obiecit 
           te→  αντικείµενο στο faciant 
 
Γ1.β. Nolite cavere periculum! 
         Ne caveritis periculum ! 
 
 
 
 
Γ2. α  
quin calva esse nolis→δευτερεύουσα ονοµατική πρόταση του quin, ως αντικείµενο στο ρήµα non dubito 
,εισάγεται µε το σύνδεσµο quin,επειδή το ρήµα εξάρτησης έχει άρνηση, εκφέρεται µε υποτακτική επειδή το 
περιεχόµενο της εκφράζει την πρόθεση του υποκειµένου του ρήµατος εξάρτησης , και συγκεκριµένα µε 
υποτακτική ενεστώτα (nolis), γιατί εξαρτάται από ρήµα αρκτικού χρόνου (dubito) δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρόν, ιδιόµορφη ακολουθία χρόνων ,συγχρονισµός της κύριας µε τη δευτερεύουσα. 
 
Γ2β 
 natus→qui natus est 
 cum ....abiret→abiens 
 
 

Γ2.γ. Tum interrogāvit filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva. 
→  Utrum post aliquot annos cana esse mavis an calva? 
→  mavisne  post aliquot annos cana esse mavis an calva? 
→  Post aliquot annos cana esse mavis an calva? 
→  Mavisne  post aliquot annos cana esse  an non? 
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