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Κείμενο 1 
Ovidius poēta in terrā Ponticā exulat. Epistulas Rōmam scriptitat. Epistulae 

plenae querelārum sunt. Rōmam desiderat et fortūnam  adversam deplōrat. 

Narrat de incolis barbaris et de terrā gelidā. Poētam curae  et miseriae 

excruciant. Epistulis contra iniuriam repugnat. Musa est unica amīca poētae. 

 
Κείμενο 2 
Aenēas filius* Anchīsae est. Patria Aenēae Troia est. Graeci* Troiam 

oppugnant et dolo* expugnant. Aenēas cum Anchīsā, cum nato* et cum sociis* 

ad Italiam navigat. Sed venti* pontum* turbant et Aenēan in Africam  portant. 

Ibi Didō regīna novam patriam fundat. Aenēas regīnae insidias Graecōrum* 

renarrat. Regīna Aenēan amat et Aenēas regīnam. Denique Aenēas in ltaliam  

navigat et regīna exspīrat.  

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 

1.α.  Να μεταφράσετε όλο το κείμενο 1 και από το «Aenēas filius… portant.» 

για το κείμενο  2. (μον.20)  
 
1.β.  Ποια ήταν η καταγωγή της λατινικής γλώσσας και πού οφείλονται οι 

ομοιότητες της με την ελληνική;  (μον.10)  
 

2.α.  Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι 
ακόλουθες: Ποίημα, επιστολή, φουρτούνα, κόντρα, crucify, τουρμπίνα, 
narration. (μον.10)  

 



 

 

[2] 
 

2.β.  Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με την κατάλληλη λατινική 

φράση από το πλαίσιο.  (μον.10)  
 

a priori= εκ των προτέρων, de profundis= από τα βάθη της ψυχής 

μου, mea culpa= από δικό μου λάθος, modus Vivendi= τρόπος 

διαβίωσης , de jure= με βάση το γραπτό δίκαιο.  

 
i. Το έργο αυτό αποτελεί μια …………………………. εξόμολόγηση του συγγραφέα. 

ii. Δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα …………………………. η ανεξαρτησία της περιοχής 

από τον ΟΗΕ. 

iii. Δεν μπορεί ……………………………..να γίνεται λόγος για κατάχρηση εξουσίας , 

καθώς η έρευνα ήταν ακόμα σε εξέλιξη. 

iv. Επικρίνει τα ΜΜΕ ότι προσπαθούν να επιβάλλουν το lifestyle ως ένα νέο 

………………………… . 

v. «Τα γεγονότα της Πάτρας έγιναν…………………………….» δήλωσε ο υπουργός 

Παιδείας και υπέβαλε την παραίτησή του. 

 

3.α.  Να γράψετε ό,τι ζητείται για τους παρακάτω τύπους.  (μον.10) 
 

i. Ovidius (κλητ.ενικού) 

ii. poēta (αιτ.πληθ.) 

iii. terrā (αφαιρ.ενικού) 

iv. Epistulas (γεν.πληθ.) 

v. querelārum (ίδια πτώση στον άλλον αριθμό) 

vi. Rōmam (γεν.ενικού) 

vii. fortūnam (δοτ.ενικού) 

viii. incolis (ονομ.ενικού) 

ix. curae (κλητ.ενικού) 

x. miseriae (γεν.πληθ.) 

xi. amīca (δοτ.πληθ.) 

xii. iniuriam (αφαιρ.ενικού) 

xiii. regīna (γεν.πληθ.) 

xiv. filius (κλητ.ενικού) 

xv. Anchīsae (αιτ. Ενικού) 

xvi. Patria (αφαιρ.ενικού) 

xvii. Dolo( ονομ.ενικού) 

xviii. Nato (αιτ.ενικού) 

xix. Sociis (γεν.πληθ.) 

xx. Venti (αφαιρ.πληθ.) 

xxi. Pontum (αφαιρ.ενικού) 

xxii. Aenēas (αιτ.ενικού) 
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3.β.  Να γράψετε ό,τι ζητείται για τους ακόλουθους τύπους. (μον.10) 

 
i. Exulat (γ΄πληθ. παρατ.) 

ii. sunt (β΄πληθ. μέλλ.) 

iii. desiderat (β΄ενικό παρακ.) 

iv. deplōrat (α΄πληθ. υπερσυντ.) 

v. Narrat (α΄ενικό συντ.μέλλ.) 

vi. Excruciant (β ενικό ενεστ.) 

vii. Expugnant (γ ενικό παρατ.) 

viii. Navigat (α΄πληθ. μέλλ.) 

ix. Fundat (β΄πληθ. παρακ.) 

x. navigat (γ΄πληθ. υπερσυντ.) 

xi. exspīrat (α΄ενικό συντ.μέλλ.) 

 

3.γ.  Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των ρημάτων:  Scriptitat, oppugnant, 
turbant, portant. (μον.10)  

 

4.α.  Να βρείτε τον συντακτικό ρόλο των υπογραμμισμένων λέξεων μέσα στα 
αποσπάσματα. (μον.10)  

 

4.β.  Οι παρακάτω τύποι λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί της 
κίνησης σε τόπο. Να εξηγήσετε γιατί στην πρώτη περίπτωση εκφέρεται 

απρόθετα, ενώ στη δεύτερη εμπρόθετα. (μον.10)  
 Rōmam 

 in ltaliam  

 

 

 

 

 


