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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
& ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ   

 

ΔΕΥΤΕΡΑ  12  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022  
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 
Α1. Μόλις παρατήρησαν αυτό οι ληστές, αφού πέταξαν μακριά τα 

όπλα, πλησίασαν την πόρτα και με δυνατή φωνή ανήγγειλαν 
στον Σκιπίωνα (απίστευτο στο άκουσμα!) ότι είχαν έρθει για να 
θαυμάσουν την ανδρεία του. Όταν οι δούλοι μετέφεραν αυτά 
στον Σκιπίωνα, αυτός διέταξε να ανοιχτούν οι πόρτες και να 
μπουν αυτοί μέσα (να ανοίξουν τις πόρτες και να τους 
οδηγήσουν μέσα). 
Αν και ανακάλυψε άσπρες τρίχες πάνω στο φόρεμά τους, όμως 
ο Αύγουστος προσποιήθηκε ότι δεν τις είδε και με άλλες 
κουβέντες παρέτεινε τον χρόνο, μέχρι που έφερε τη συζήτηση 
στην ηλικία. Τότε ρώτησε την κόρη του αν μετά από κάποια 
χρόνια θα προτιμούσε να είναι ασπρομάλλα ή φαλακρή. Όταν 
εκείνη απάντησε  ''εγώ, πατέρα, προτιμώ να είμαι 
ασπρομάλλα'', ο πατέρας πρόβαλε σε εκείνη το εξής ψεύτικο 
επιχείρημα : ''Δεν αμφιβάλλω ότι δεν θες να είσαι φαλακρή''. 

 

Β1. 1 - β, 2 - α, 3 - γ, 4 - α, 5 - α. 
Β2. 1 - γ, 2 - στ, 3 - ζ, 4 - α, 5 - δ. 
 

Γ1. miles : militis 
imperatōrem : imperator 
castra : castris 
trepidus : trepidior, trepidissimus 
turba : turbae 
Quod : cuius 
clarā : clare, clarius, clarissime 
domestici : domesticorum 
tempus : tempora 
filiam : filia 
ego : mihi 
pater : partum 
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Γ2. Discurrens : discursum 

adgnōvit : adgnoscemus 
salutāvit : salutabam, salutabatis 
adduxit : adduc 
miserātur : miserari 
nuntiavērunt : nuntiabit 
iussit : iubere, iussisse 
deprehendit : deprehendens, deprehensurus 
esse : es, este 
respondisset : respondemus, respondimus 

 
Δ1. α. miles : υποκείμενο στο ρήμα animadvertit και στη μετοχή 

discurrens 
Ab his : ποιητικό αίτιο (εμπρόθετο, διότι είναι έμψυχο) στο 
ρήμα delatus est 
obvia : επιθετικός προσδιορισμός στο turba 
Scipiōni : έμμεσο αντικείμενο του ρήματος rettulerunt σε δοτική 
tempus : αντικείμενο στο ρήμα  extraxit 

 
 β. «Cum illa respondisset» : Δευτερεύουσα χρονική πρόταση 

ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο 
περιεχόμενο της κύριας  με ρήμα το obiecit. Εισάγεται με 
τον ιστορικό - διηγηματικό σύνδεσμο cum , που 
υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την 
κύρια και δημιουργεί μία σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσά 
τους.  Εκφέρεται με υποτακτική στην οποία είναι φανερός ο 
ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου και συγκεκριμένα με 
υποτακτική υπερσυντελίκου (respondisset), γιατί εξαρτάται 
από ρήμα ιστορικού χρόνου και δηλώνει το προτερόχρονο 
στο παρελθόν. 

  
Δ2. α. «clarāvoce» : voce quae clara erat 

  β. Tum filia a patre interrogata est. 
 


