
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

 

Α. Ο Κηφέας και η Κασσιόπη έχουν κόρη την Ανδρομέδα. Η Κασσιόπη, 
περήφανη για την ομορφιά της, συγκρίνει τον εαυτό της με τις Νύμφες (= 
Νηρηίδες).[…]. Ο Περσέας σκοτώνει το κήτος με δόρυ και ελευθερώνει 
την Ανδρομέδα. Ο Κηφέας, η Κασσιόπη και οι κάτοικοι της Αιθιοπίας 
χαίρονται πάρα πολύ. 

     Σε εκείνους τους τόπους κατείχε πολλούς αγρούς. Ο Σίλιος είχε 
ευαίσθητη ψυχή. 

  Μια ξάστερη νύχτα, ξαφνικά η σελήνη είχε χαθεί (είχε πάθει έκλειψη)∙ 
εξαιτίας του ξαφνικού παράξενου και φοβερού θεάματος, τρόμος είχε 
καταλάβει τις ψυχές των στρατιωτών και ο στρατός είχε χάσει την 
αυτοπεποίθησή του (το ηθικό του). 

   Τότε τρόμος συντάραξε τον Κάσσιο και τον σήκωσε από τον ύπνο. 

      Όταν δηλαδή σ΄ αυτόν είχαν προσφέρει (ή προσέφεραν) πολύ 
χρυσάφι (ή μεγάλο βάρος χρυσού), σταλμένο από το δημόσιο ταμείο, για 
να το χρησιμοποιήσει, χαλάρωσε το πρόσωπό (του) με γέλιο και αμέσως 
είπε: «Μέλη (ή πρεσβευτές) της περιττής, για να μην πω της ανόητης, 
πρεσβείας, πείτε στους Σαμνίτες ότι ο Μάνιος Κούριος προτιμά να 
εξουσιάζει τους πλούσιους παρά να γίνει ο ίδιος πλούσιος˙ και θυμηθείτε 
ότι εγώ δεν είναι δυνατόν ούτε στη μάχη να νικηθώ ούτε με χρήματα να 
διαφθαρώ». 

 

Β1α.   

Filiis / filiabus 

Incola 

Illius 

Ager 

Exercitus 



Ponderis 

Ea 

Ipsis 

Aciei 

 

B1β.  

Multos : multum, plus, plurimum 

Tenerum : tenerrimum 

Magnum : maius 

 

B2α. 

Habuisti 

Comparatu 

Delendi 

Possessurus 

Deficeris / -re 

Amittimini 

Concutiens 

Faciendae 

Potuerint 

 

 

Β2β.   

Ενεστώτας : inclamas 



Παρατατικός : inclamabas 

Μέλλοντας : inclamabis 

Παρακείμενος : inclamavisti  

Υπερσυντέλικος : inclamaveras 

Συντελεσμένος Μέλλοντας : inclamaveris 

 

Γ1γ.  

Filiam :  Κατηγορούμενο στο αντικείμενο του ρήματος habent, 

Andromedam 

forma: αφαιρετική της αιτίας στο superba . 

Risu : αφαιρετική οργανική του τρόπου στο ρήμα solvit. 

 

Γ1β.  

« fiducia amissa erat ab exercitu» 

« cum ad eum magnum pondus auri […] allatum esset ab illis» 

 

Γ1γ. 

Serenam noctem 

 

Γ2α. 

habebat: ρήμα. 
Silius: υποκείμενο του ρήματος habebat. 
animum: αντικείμενο του ρήματος habebat. 
tenerum: ομοιόπτωτος, επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη animum. 

 

Γ2β.  



«cum ad eum magnum pondus auri publice missum afferrent». 
 

 

Γ2γ.  

Pondus, quod magnum erat 

 

Γ2δ.  

Nolite narrare 

Ne narraveritis 

 

Γ2ε. 

Manium Curium : Υποκείμενο του απαρεμφάτου malle. 

H πτώση του υποκειμένου του απαρεμφάτου βρίσκεται στην αιτιατική, 
καθώς έχουμε ετεροπροσωπία, δηλαδή το υποκείμενο του ρήματος (vos) 

είναι διαφορετικό από το υποκείμενο του απαρεμφάτου.  


