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Α. Κείμενα 

Nostri, postquam pila in hostes miserunt, gladiis rem gerunt. Repente post 
tergum equitatus cernitur; cohortes appropinquant; hostes terga vertunt ac 
fugiunt; eis equites occurrunt. Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps 
Lemovicum occiditur; dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur; signa 
militaria LXXIIII (septuaginta quattuor) ad Caesarem referuntur; magnus 
numerus hostium capitur atque interficitur; reliqui ex fuga in civitates discedunt. 
Postero die ad Caesarem legati mittuntur. Caesar iubet arma tradi ac principes 
produci. Ipse pro castris consedit; eo duces producuntur. Vercigentorix deditur, 
arma proiucuntur. 

Magnus timor exercitum occupavit ex vocibus Gallorum ac mercatorum, qui 
Germanos ingenti magnitudine corporum et incredibili virtute esse praedicabant. 
Alius alia de causa discedere cupiebat. Nonnulli pudore adducti remanebant. 
Hi neque vultum fingere neque lacrimas tenere poterant; abditi in 
tabernaculis aut suum fatum querebanturaut cum familiaribus suis 
commune periculum miserabantur. Totis castris testamenta 
obsignabantur. Horum vocibus ac timore paulatim etiam ii, qui rei militaris 
periti habebantur, perturbabantur. 

Hercules boves Geryonis ex Hispania in eum locum adduxisse dicitur, ubi postea 
Romulus urbem Romam condidit. Prope Tiberim fluvium Hercules boves 
refecisse fertur et ipse de via fessus ibi dormivisse. Tum Cacus pastor, 
fretus viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos. Ubi 
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Hercules, e somno excitatus, gregem aspexit et partem abesse sensit, pergit ad 
proximam speluncam; sed postquam boum vestigia foras versa vidit, confusus 
gregem ex loco infesto amovere coepit. Sed bovum mugitus ex spelunca auditus 
Herculem convertit. Tum Cacus, vi prohibere eum conatus, Herculis clava 
interficitur. 

Β. Παρατηρήσεις 

Β1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα των παραπάνω κειμένων που είναι με 
έντονη γραφή.  

Μονάδες 20 

Β2. α. Το βιβλίο «De bello Gallico» (ο «Γαλατικός πόλεμος») του Ρωμαίου 
πολιτικού, στρατηγού και συγγραφέα Γάιου Ιούλιου Καίσαρα περιλαμβάνει τα 
απομνημονεύματά του από τους νικηφόρους πολέμους του εναντίον των 
Γαλατών. Το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί διασκευή αποσπάσματος από τον 
Ιούλιο Καίσαρα στο παρόν βιβλίο. Να περιγράψετε με βάση τα στοιχεία του 
κειμένου τα χαρακτηριστικά των Γερμανών καθώς και την αντίδραση των 
Ρωμαίων στρατιωτών στις φήμες για το απαράμιλλο θάρρος των Γερμανών.  

Μονάδες 10 

Β2. β. Να εντοπίσετε μεταξύ των τριών αποσπασμάτων λέξεις της λατινικής με 
ετυμολογική συγγένεια με τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής:  

σινιάλο, νούμερο, φυγή, δάκρυ, αλλοίωση, άπειρος, αγορά, κομφούζιο.  

Μονάδες 8 

Β2. γ. Από τις παρακάτω λέξεις των λατινικών να εντοπίσετε αντίστοιχες λέξεις 
της νέας ελληνικής γλώσσας με κοινή ετυμολογική προσέγγιση και να τις 
χρησιμοποιήσετε δημιουργώντας νέες προτάσεις. 

princeps, militaris, miserabantur, vidit.  

Μονάδες 12 

Γ1. α. Να εντοπισετε τα ουσιαστικα της γ΄ κλισης στο τριτο αποσπασμα και να 
γράψετε τη γενική και των δύο αριθμών. 

Μονάδες 6 

Γ1. β. magnus numerus hostium capitur atque interficitur: Στην παραπάνω 
πρόταση να μεταφέρετε τους κλιτούς στον άλλο αριθμό, όπου αυτό είναι 
δυνατόν.  

Μονάδες 4 
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Γ1. γ. Για τους παρακάτω τύπους να γράψετε ό,τι σας ζητείτε. 

 pila: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 
 magna caedes: τη γενική του άλλου αριθμού 
 civitates: την αφαιρετική του άλλου αριθμού 
 Postero die: τη γενική του άλλου αριθμού 
 exercitum: τη δοτική του ίδιου αριθμού 
 incredibili virtute: την αιτιατική του άλλου αριθμού 
 qui: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού του ουδετέρου γένους  
 eum locum: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 
 fluvium: την κλητική του ίδιου αριθμού 
 vi: τη γενική του άλλου αριθμού 

Μονάδες 5 

Γ2. α. Στο πρώτο απόσπασμα να εντοπίσετε τα ρήματα της τρίτης συζυγίας 
(συμπεριλαμβανομένων και των ρημάτων σε –io) και να γράψετε το σουπίνο 
τους.  

Μονάδες 7 

Γ2. β. Για τους παρακάτω ρηματικούς τύπους να γράψετε ό,τι σας ζητείτε: 

 occupavit: τη γενική του πληθυντικού αριθμού, του αρσενικού γένους της 
μετοχής του ενεστώτα 

 discedere: τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή 
 fingere: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου 

στην ίδια φωνή 
 habebantur: το ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού στην οριστική του 

υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή  
 refecisse: το απαρέμφατο του μέλλοντα στην άλλη φωνή  
 fertur: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα και στις δύο 

φωνές  
 dormivisse: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους 

της μετοχής του μέλλοντα 
 aspexit: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του Μέλλοντα στην άλλη 

φωνή  

Μονάδες 8 

Δ1. α. Fit magna caedes (εννοούμενο ποιητικό αίτιο ab hostibus): Να 
μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.  
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Μονάδες 4 

Δ1. β. Magnus timor exercitum occupavit: Στην παραπάνω πρόταση να 
μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.  

Μονάδες 4 

Δ1. γ. de via: Να προσδιορίσετε τη σημασία του παραπάνω εμπρόθετου 
προσδιορισμού και στη συνέχεια να τον αποσώσετε με όλους τους πιθανούς 
ισοδύναμους τρόπους.  

Μονάδες 4 

Δ2. α. Στα δύο πρώτα αποσπάσματα να εντοπίσετε τα τελικά απαρέμφατα και 
να γράψετε το υποκείμενο του καθενός, επισημαίνοντας αν πρόκειται για 
ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία.  

Μονάδες 10 

Δ2. β. Στο τρίτο απόσπασμα να εντοπίσετε τις μετοχές και να γράψετε το είδος 
της καθεμιάς.  

Μονάδες 8 

 


