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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

Α1.     ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

              Ο Ρωμαϊκός λαός πληροφορήθηκε έντρομος την καταστροφή στις Κάννες. 

Στο Φαλερνό αγρό ο Αννίβας ξέφυγε από την ενέδρα του Φάβιου Μάξιμου. Αφού 

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

Εκεί ο Αννίβας μάταια επιθύμησε να τελειώσει τον πόλεμο με συνθήκη εναντίον των 

Ρωμαίων.  

               Μάθε τώρα τι έκανε μετά ο Νασικάς. Όταν λίγες μέρες αργότερα ο Έννιος 

πήγε στο Νασικά και ζητούσε αυτόν από την πόρτα, ο Νασικάς φώναξε ότι δεν ήταν 

στο σπίτι, αν και ήταν στο σπίτι. Τότε ο Έννιος αγανακτισμένος  που ο Νασικάς έλεγε 

ψέματα τόσο φανερά, είπε: «Τι; Εγώ δεν γνωρίζω τη φωνή σου;»  

               Πώς μπόρεσες να λεηλατήσεις (ερημώσεις) αυτή τη χώρα, που σε γέννησε 

και σε ανάθρεψε; Δεν σου πέρασε η οργή, την στιγμή που (όταν) πατούσες τα σύνορα 

της πατρίδας;  Παρόλο που είχες φτάσει με εχθρική και απειλητική διάθεση, γιατί, 

όταν είδες τη Ρώμη, δε σου πέρασε αυτή η ιδέα από το μυαλό σου (δε σου ήρθε στο 

μυαλό αυτή η σκέψη): «μέσα σε εκείνα τα τείχη είναι το σπίτι και οι θεοί του σπιτιού 

μου, η μητέρα, η σύζυγος και τα παιδιά μου»; Αν λοιπόν εγώ δε σε είχα γεννήσει, η 

Ρώμη δε θα βρισκόταν πολιορκημένη· αν δεν είχα γιο, θα πέθαινα λεύτερη σε λεύτερη 

πατρίδα.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β1.  

cladium, insidiae, sibi, quem, die, apertius, hac terra, finium, minacissimo, animum, 

conspectui, domos, matrum, liberrime 
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Β2.  

audiendo, complento, revoces, composuerint, cupitu, accipieris/-re, quaesivissent, 

este, mentiri, possem, potuisse, ingredior, caditis, paritura erat, habentis 

 

Γ1α.  

Fabii Maximi είναι γενική υποκειμενική στο insidiis 

quid είναι αντικείμενο στο fecerit 

populari είναι τελικό απαρέμφατο και αντικείμενο στο potuisti με υποκείμενο το ενν. 

tu σε ονομαστική- ταυτοπροσωπία 

mei είναι επιθετικός προσδιορισμός στο penates 

 

Γ1β.  

A populo Romano clades Cannensis pavido audita est 

 

Γ1γ. 

domum 

 

Γ2α. 

Post paucos dies 

 

Γ2β. 

XIV annis completis in Italia Carthaginienses eum in Africam revocaverunt 

 

Γ2γ. 

Ergo ego nisi pariam, Roma non oppugnetur 

 

Γ2δ. 

Num…..cecidit? 

Nonne……cecidit? 

Ceciditne………? 

 

Επιμέλεια: Ροδόλφου Κορίνα 


