
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 
Α]  Ένας στρατιώτης που (ενώ) έτρεχε εδώ και εκεί παρατήρησε τα πόδια τουֹ τον 
αναγνώρισε που κρυβόταν ֹ αφού τον τράβηξε έξω, τον χαιρέτησε ως αυτοκράτορα. Από εκεί 
τον οδήγησε στους συστρατιώτες του. Απ’ αυτούς μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο λυπημένος 
και έντρομος, ενώ το πλήθος που τον συναντούσε τον λυπόταν σαν επρόκειτο να πεθάνει. 
Την επόμενη μέρα ο Κλαύδιος έγινε αυτοκράτορας. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Όταν ήταν αρχηγός ο Βρέννος, οι Γαλάτες κοντά στον Αλία ποταμό, αφού 
κατέστρεψαν τις λεγεώνες των Ρωμαίων, κατέστρεψαν εντελώς την πόλη Ρώμη εκτός από το 
Καπιτώλιο, για το οποίο πήραν ως αντάλλαγμα ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Τότε ο 
Κάμιλλος, ο οποίος είχε παραμείνει εξόριστος για πολύ καιρό κοντά στην Αρδαία, εξαιτίας 
της λείας από τους Βηίους, η οποία δεν είχε μοιραστεί ακριβοδίκαια, έγινε δικτάτορας αν και 
απουσίαζε˙ 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Όταν ο Πόπλιος Κορνήλιος Νασικάς ήρθε στον ποιητή Έννιο και τον ζητούσε από την 
πόρτα, η υπηρέτρια είπε ότι δεν είναι σπίτι (τότε) ο Νασικάς κατάλαβε ότι εκείνη είπε αυτό με 
διαταγή του αφεντικού της κι ότι εκείνος ήταν μέσα. Μάθε τώρα τι έκανε μετά ο Νασικάς. 
Λίγες μέρες αργότερα, όταν ο Έννιος ήρθε στο Νασικά και τον ζητούσε από την πόρτα, ο 
Νασικάς αναφώνησε ότι δεν ήταν σπίτι, αν και ήταν σπίτι. 
  
Β] Γραμματική: 
1. discurrentis  militis  commilitonum suorum 
 discurrenti  militi  commilitonibus suis 
 discurrentem  militem commilitones  suos 
 discurrenti/e  milite  commilitonibus suis 



 
 posteri diei    Brenni ducis  aequi  iuris 
 postero diei    Brenno duci  aequo  iuri 
 posterum diem      Brennum ducem aequum ius 
 postero  die    Brenno duce  aequo  iure 
 
2. tristioris, tristissimi-trepidioris, trepidissimi – posterioris, postremi/postumi-aequioris, 
aequissimi – paucioris, paucissimi 
 
3. adgnoscat, salutabitis, adduxerit, exclamabant, evertisse, venturus sis, diceretis, sentiens (3 
γένη), animadvertissent, quaesivimus. 
 
4. Ενεργητική Φωνή 

Ενεστώτας 
 animadverte 
 animadvertite 
  

Μέλλοντας 
 animadvertito 
 animadvertito 
 animadvertitote 
 animadvertunto 

 
Παθητική Φωνή 

 Ενεστώτας 
 animadvertere 
 animadvertimini 
  



Μέλλοντας 
animadvertitor 

 animadvertitor 
 animadvertuntor 
 
5. latentem= κατηγορηματική μετοχή που αναφέρεται στο eum από το adgnovit 
imperatorem= κατηγορούμενο στο αντικείμενο eum  
tristis= επιρρηματικό κατηγορούμενο τρόπου στο υποκείμενο που ενν. Claudius 
die= αφαιρετική του χρόνου στο factus est 
deletis= αφαιρετική απόλυτη χρονική μετοχή με υποκείμενό της το legionibus 
apud Ardeam= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου / πλησίον στο fuerat 
propter praedam= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του εξωτερικού αναγκαστικού 
αιτίου στο fuerat 
absens= επιρρηματική ενατιωματική μετοχή συνημμένη στο ενν. υποκείμενο Camillus 
poetam= ονοματικός ομοιόπτωτος προσδιορισμός παράθεση στο Ennium 
domi= επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο στο esse. 
 
6. Cum Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική 
πρόταση που εισάγεται με τον ιστορικό – διηγηματικό σύνδεσμο cum γιατί υπογραμμίζεται η 
βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια πρόταση, σχέση αιτίου – αιτιατού εκφέρεται 
με υποτακτική γιατί είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου, χρόνου 
Υπερσυντέλικου (venisset), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (sensit) και εκφράζει 
το προτερόχρονο στο παρελθόν. Συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του 
χρόνου. 
 
7. post paucos dies 
 
8. Urbs Roma a Gallis eversa est. 
 



9. Noli accipere nunc! 
Ne acceperis nunc! 
 
 


