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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

Α1.  

Όταν διώχθηκε από τους δολοφόνους του Καλιγούλα, είχε αποσυρθεί σε μια θερινή κατοικία, που 

ονομάζεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα, τρομοκρατημένος από τα νέα της σφαγής, σύρθηκε προς το πιο κοντινό 

λιακωτό και κρύφτηκε ανάμεσα στα παραπετάσματα που κρέμονταν στην πόρτα. Ένας στρατιώτης που 

(ενώ) έτρεχε εδώ κι εκεί παρατήρησε τα πόδια του. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Τελικά η κοπέλα, κουρασμένη από την πολλή ορθοστασία, ζήτησε από τη θεία να της παραχωρήσει για 

λίγο τη θέση της. Τότε η Καικιλία είπε στην κοπέλα : "εγώ πρόθυμα σου παραχωρώ το κάθισμά μου". Λίγο 

αργότερα η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαίωσε αυτό το λόγο. Δηλαδή πέθανε η Καικιλία, την οποία ο 

Μέτελλος, όσο έζησε, (την) αγάπησε πολύ . αργότερα αυτός παντρεύτηκε την κοπέλα. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ο Καίσαρας μαθαίνει από τους αιχμαλώτους όσα συμβαίνουν στο στρατόπεδο του Κικέρωνα και σε πόσο 

μεγάλο κίνδυνο βρίσκεται η κατάσταση. Τότε πείθει κάποιον από τους Γαλάτες ιππείς να μεταφέρει στον 

Κικέρωνα επιστολή. Φροντίζει και μεριμνά, αν πιαστεί η επιστολή, να μη γίνουν γνωστά τα σχέδιά μας από 

τους εχθρούς. 

 

Β1α. 

nomina 

caedium 

vela 

fores 

puellis 

sedum 

hae 

re 
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quiddam 

nostra 

 

B1.β. 

propius 

longiore 

libentissime 

plus – plurimum 

 

B2.α. 

recessu 

prorepunt 

animadvertens 

roget 

dic 

gerenda sunt 

sunto 

persuaserunt / -ere 

defer – deferendo 

 

Β.2β. 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ : moriatur 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: moreretur 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ: moritura sit 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ: mortua sit 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ: mortua esset 

ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ: ------ 

 

Γ1α. 

ab insidiatoribus : είναι εμπρόθετος προσδιορισμός ποιητικού αιτίου στο “exclusus” 

cui : είναι δοτική προσωπική κτητική στο “est” 

standi : είναι γενική γερουνδίου αντικειμενική (ως συμπλήρωμα) στο “mora” 

 

Γ1β. 
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 ut [a Gallo] ad Ciceronem epistula deferatur 

 ne nostra consilia hostes cognoscant 

 

Γ1γ. 

de/ex/ab solario 

 

Γ2α. 

1. ut sibi paulisper loco cederet : είναι μία δευτερεύουσα ονοματική βουλητική πρόταση 

2. quam Metellus multum amavit : είναι μία δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 

στο «Caecilia» 

3. dum vixit : είναι μία δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. 

 

Γ2β. 

Είναι μία δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση, μερικής άγνοιας. Εκφέρεται με 

υποτακτική, επειδή θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της 

δευτερεύουσας πρότασης. Συγκεκριμένα εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα (gerantur), που δηλώνει 

σύγχρονο στο παρόν, επειδή η εξάρτηση είναι αρκτική (cognoscit). 

 

Γ2γ. 

Tu inter vela praetenta foribus te abdidisti 

 

Γ2δ. 

quod/quia/quoniam exterritus erat 

cum exterritus esset 

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Η επιλογή των αποσπασμάτων για μετάφραση ήταν εύστοχη, παρόλο που επιλέχθηκε απόσπασμα από 

κείμενο που εξετάστηκε και πέρυσι. Οι παρατηρήσεις γραμματικής ήταν απλές και εξέταζαν όλο το φάσμα 

της ύλης. Στο συντακτικό οι παρατηρήσεις ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας. Η παρατήρηση Γ2γ απαιτούσε 

κριτική ικανότητα.  

Το μάθημα των Λατινικών είναι αναπόσπαστο κομμάτι των ανθρωπιστικών επιστημών. Η υπουργική 

απόφαση που ουσιαστικά ακυρώνει το μάθημα αυτό από τα εξεταζόμενα στον κύκλο των ανθρωπιστικών 

σπουδών αλλοιώνει και υποβαθμίζει τον χαρακτήρα και τη βαρύτητα του μαθήματος των Αρχαίων 

Ελληνικών. 

 

Τρουλάκης Μάνος 

Ιερωνυμάκης Λευτέρης  

mailto:support@romvos.edu.gr


  

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: • Κύπρου 51, τηλ. 2109941471, 2109935566 • Γερουλάνου 103, τηλ. 2109911067 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: • Ναυαρίνου 12, τηλ. 2109944396,  

ΓΛΥΦΑΔΑ: Λ. Βουλιαγμένης 147 &Πραξιτέλους 2, τηλ. 2109680008 

email : support@romvos.edu.gr 

 

mailto:support@romvos.edu.gr

