
ΜΑΘΗΜΑ XIV 

Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu M. Antōnii fuerat, Athēnas confūgit. 

Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. 

Existimāvit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalidā, similem effigiēi 

mortui. Quem simul aspexit Cassius, timōrem concēpit nomenque eius audīre cupīvit. 

Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitāvit. 

Cassius servos inclamāvit et de homine eos interrogāvit. Illi neminem viderant. Cassius 

iterum se somno dedit eandemque speciem somniāvit. 

A. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα. 

μονάδες 20 

Β.2. Να βρείτε με ποια από τις τρεις νεοελληνικές λέξεις που σας δίνονται έχει 

ετυμολογική συγγένεια καθεμιά από τις παρακάτω λατινικές λέξεις.  

confūgit καταγραφή, καταφυγή, καταβολή 

animum απάνεμος, απάνθισμα, απάνθρωπος 

hominem ρασιοναλισμός, ιμπεριαλισμός, ουμανισμός 

servos διορατικός, σεβασμός, σεμνοπρεπής 

dedit διάδραση, διάβαση, διάδοση 

         μονάδες 10 

Β.6.α) Να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις της στήλης Α΄ με τη συντακτική τους 

λειτουργία της στήλης Β΄, επισημαίνοντας και τη λέξη από την οποία εξαρτώνται. Τρεις 

όροι στη στήλη Β΄ περισσεύουν.  

ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ 

1. Athēnas i. εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς στο …. 

2. sollicitum ii. έμμεσο αντικείμενο στο ….. 

3. somno iii. αφαιρετική (οργανική) του τρόπου στο ….. 

4. facie iv. απρόθετη αιτιατική (γιατί είναι όνομα πόλης) που 

δηλώνει κίνηση/κατεύθυνση σε τόπο στο …… 

5. de homine v. επιθετικός προσδιορισμός στο …… 

 vi. άμεσο αντικείμενο στο ….. 

 vii. αφαιρετική (οργανική) της ιδιότητας στο ….. 

 viii. απρόθετη γενική (γιατί είναι όνομα πόλης) που 



δηλώνει στάση σε τόπο στο ….. 

      Μονάδες 10 

β) «Respondit ille se esse Orcum» και «Quem simul aspexit Cassius, timōrem concēpit 

nomenque eius audīre cupīvit»: στην παραπάνω πρόταση και στην περίοδο λόγου που 

σας δόθηκαν να εντοπιστούν τα απαρέμφατα (μονάδες 2), να βρεθούν τα υποκείμενά 

τους (μονάδες 2) και να δικαιολογηθεί η πτώση των υποκειμένων (μονάδες 6). 

      Μονάδες 10 

         Μονάδες 20 


