
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 

Σ’ αυτή την πολιτεία, την οποία στερεώνουν οι νόμοι, οι καλοί άνδρες πρόθυμα τηρούν 

τους νόμους. Γιατί ο νόμος είναι θεμέλιο της ελευθερίας, πηγή της δικαιοσύνης. Ο νους και η 

ψυχή και η σκέψη και η κρίση της πολιτείας βρίσκονται στους νόμους. 

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

Ο Καίσαρας εξαιτίας της έλλειψης δημητριακών (σταριού) εγκαθιστά τις λεγεώνες σε 

πολλά χειμερινά στρατόπεδα. Διατάζει τέσσερις από αυτές να ξεχειμωνιάσουν στη χώρα των 

Νερβίων και διατάζει τρεις να παραμείνουν στη χώρα των Βέλγων. Διατάζει όλους τους 

διοικητές των λεγεώνων να εισάγουν δημητριακά στο στρατόπεδο. 

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

Μόλις βρέθηκε στην Ιταλία, κατατρόπωσε και κατέστρεψε τις στρατιωτικές δυνάμεις 

των Ρωμαίων, κοντά στον ποταμό Τίκινο, στον ποταμό Τρεβία, στη λίμνη Τρασιμένη και στις 

Κάννες. Ο ρωμαϊκός λαός πληροφορήθηκε έντρομος την καταστροφή στις Κάννες. Στο 

Φαλερνό αγρό, ο Αννίβας απελευθερώθηκε από την ενέδρα του Φάβιου Μάξιμου. Αφού 

συμπλήρωσε 14 χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι τον ανακάλεσαν στην Αφρική. Εκεί ο 

Αννίβας μάταια θέλησε να τελειώσει τον πόλεμο εναντίον των Ρωμαίων με συνθήκη. 

Β] Γραμματική: 

1. boni viri – bono viro – bonorum virorum – bonis viris 

eius civitatis – ei civitati – earum civitatum/-ium – eis (iis) is civitatibus 

legati omnis – legato omni – legatorum omnium – legatis omnibus. 

2. legibus – fontium – animo – consilia – inopiae – populi – clades/is – ager – annum – bella. 

3.  continent  servant  iubet  imperat 

 continebant  servabant  iubebat imperabat 

 continebunt  servabunt  iubebit imperabit 



 continuerunt/-ere servaverunt/-ere iussit  imperavit 

 continuerant  servaverant  iusserat imperaverat 

 continuerint  servaverint  iusserit imperaverit 

4. erunt, profligabat, audis, expedietis, complebis. 

 

Γ] Συντακτικό: 

1. quam leges continent: Δευτερεύουσα αναφορική επιθετική προσδιοριστική στο civitate. 

Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quam, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει το 

πραγματικό χρόνου ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν. 

ubi in Italia fuit: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον χρονικό 

σύνδεσμο ubi και εκφέρεται με οριστική, γιατί μας ενδιαφέρει από χρονική άποψη, χρόνου 

παρακειμένου γιατί δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. Συντακτικά λειτουργεί ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου. 

postquam XIV annos in Italia complevit: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. 

Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο postquam και εκφέρεται με οριστική, γιατί μας 

ενδιαφέρει από χρονική άποψη, χρόνου παρακειμένου γιατί  δηλώνει το προτερόχρονο στο 

παρελθόν. Συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου. 

2. quam= αντικείμενο στο continent 

libenter= επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου στο servant 

fundamentum= κατηγορούμενο στο lex από το συνδετικό ρήμα est 

aequitatis= ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική υποκειμενική στο fons 

sententia= υποκείμενο στο posita est 

propter inopiam= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του εξωτερικού αναγκαστικού 

αιτίου στο conlocavit 

hiemare= αντικείμενο στο iubet, τελικό απαρέμφατο  

tribus= έμμεσο αντικείμενο στο imperat 

in Belgis= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός στάσης σε τόπο στο remanere 

in castra= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός κατεύθυνσης σε τόπο στο importare 

apud Ticinum= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου/ πλησίον στο profligavit 

Romanorum= ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική κτητική στο copias 



pavidus= επιρρηματικό κατηγορούμενο τρόπου στο populus  

se= αντικείμενο στο expedivit, δηλώνει άμεση ή ευθεία αυτοπάθεια 

in Africam= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός κατεύθυνσης σε τόπο στο 

revocaverunt. 

 


