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 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 
 Α. ΜΕΣΑΦΡΑΗ 
Όπωσ τα ςϊματά μασ (δεν υπάρχουν) χωρίσ το νου, ζτςι και θ πολιτεία δεν
ςτζκεται χωρίσ το νόμο. Οι άρχοντεσ είναι υπθρζτεσ των νόμων, οι δικαςτζσ
(είναι) ερμθνευτζσ των νόμων, τζλοσ, όλοι είμαςτε δοφλοι των νόμων:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Συμβουλεφει τουσ ςτρατιϊτεσ (του) με αυτά τα λόγια: «Πλθροφοροφμαι ότι
οι εχκροί πλθςιάηουν· οι ανιχνευτζσ μασ (ι: οι κατάςκοποί μασ) αναφζρουν ότι
αυτοί είναι κοντά. Πρζπει να φυλάγεςτε από τθ δφναμθ των εχκρϊν· γιατί
οι εχκροί ςυνθκίηουν να εξορμοφν από τουσ λόφουσ και μποροφν να
καταςφάξουν τουσ ςτρατιϊτεσ».
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Εκεί μόλισ είχε παραδϊςει ςτον φπνο τθν ταραγμζνθ (του) ψυχι, όταν του
παρουςιάςτθκε ξαφνικά μια φρικτι μορφι (ι : Εκεί πριν καλά καλά παραδϊςει
ςτον φπνο τθν ταραγμζνθ του ψυχι, του εμφανίςτθκε ξαφνικά μια φρικτι μορφι).
Νόμιςε ότι (ζνασ) άνκρωποσ με πελϊριο ανάςτθμα και βρϊμικθ όψθ, όμοιοσ με
εικόνα νεκροφ, ερχόταν προσ αυτόν. Μόλισ τον κοίταξε ο Κάςςιοσ, τον ζπιαςε
φόβοσ και κζλθςε να μάκει το όνομά του. Εκείνοσ απάντθςε πωσ ιταν ο
Πλοφτωνασ. Τότε τρόμοσ ςυντάραξε τον Κάςςιο και τον ςικωςε από τον φπνο.
Μονάδες 40

 Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
1.

1

corpora nostra :

corpus nostrum

civitas :

civitatum, civitatium

ministri :

minister

magistratus :

magistratui (magistratu)

his verbis :

huic verbo

vim :

vi

collibus :

collis

species horrenda :

speciei horrendae

ingentis magnitudinis :

ingenti magnitudine

nomen :

nomina

ille :

illi

Μονάδες 15
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2.
stat :

stēnt

sunt :

esto

admonet :

admonuisti

cavere :

cauturi simus

solent :

solitus ero

possunt :

poteratis

dederat :

da

apparuit :

apparērer

venire :

ventu

mortui :

morĕris (morĕre)

aspexit :

aspecti essemus

cupivit :

cupĕ

respondit :

respondebuntur

concussit :

concuti

excitavit :

excitaretur
Μονάδες 12

3. α)
legum : είναι γενικι αντικειμενικι ςτο «ministri».
omnes : είναι επικετικόσ προςδιοριςμόσ ςτο εννοοφμενο «nos».
verbis : είναι

αφαιρετικι

του

μζςου

(ι

του

τρόπου)

ςτο

«admonet».
caedem : είναι αντικείμενο ςτο απαρζμφατο «perpetrare».
somno : είναι ζμμεςο αντικείμενο ςτο «dederat».
magnitudinis : είναι γενικι τθσ (μόνιμθσ) ιδιότθτασ ςτο «hominem».
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similem : είναι παράκεςθ ςτο «hominem».
Μονάδες 7
β) «cum repente apparuit ei species horrenda» : είναι δευτερεφουςα
επιρρθματικι χρονικι πρόταςθ. Ειςάγεται με τον αντίςτροφο «cum».
Εκφζρεται με οριςτικι Παρακειμζνου και δθλϊνει αιφνίδιο γεγονόσ (γι’
αυτό δίπλα του υπάρχει το «repente» και ςτθν κφρια πρόταςθ το
«vix»).
Μονάδες 4
γ) Vis hostium vobis cavenda est.

Μονάδες 4

4. α) adventare : είναι ειδικό απαρζμφατο με υποκείμενό του το «hostes»
(ετεροπροςωπία).
cavere : είναι τελικό απαρζμφατο με υποκείμενό του το εννοοφμενο
«vos» (ταυτοπροςωπία).
venire : είναι ειδικό απαρζμφατο με υποκείμενό του το «hominem»
(ετεροπροςωπία).
esse (ςτο τελευταίο κείμενο) : είναι ειδικό απαρζμφατο με υποκείμενό του
το «se» (ταυτοπροςωπία, λατινιςμόσ του ειδικοφ απαρεμφάτου).
Μονάδες 8
β)

γ)

sine lege: δθλϊνει ζλλειψθ (ι ςτζρθςθ)
ad se: δθλϊνει κίνθςθ ςε πρόςωπο
e somno : δθλϊνει ζξοδο από κατάςταςθ

Μονάδες 3

Me somno dederam.
Te somno dederas.

Μονάδες 4

Ο Ρ Ο  Η Μ Ο ΠΕΙΡΑΙΑ
Ρζνα αρμπάνη

3

