
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 

1.  Ενώ η Καικιλία, η σύζυγος του Μετέλλου, επεδίωκε την εμφάνιση γαμήλιου 
οιωνού για την κόρη της αδερφής της σύμφωνα με τα αρχαία (πατροπαράδοτα) 
ήθη, η ίδια δημιούργησε οιωνό. Γιατί μια νύχτα σε κάποιο μικρό ιερό, καθόταν 
για πολλή ώρα μαζί με την κόρη της αδερφής της και περίμενε μέχρι να ακουστεί 
κάποια φωνή που να ανταποκρινόταν στο σκοπό (για τον οποίο ήταν εκεί).  Στο 
τέλος η κοπέλα, κουρασμένη από την πολλή ορθοστασία, ζήτησε από τη θεία της 
να της παραχωρήσει για λίγο τη «θέση της». Τότε η Καικιλία είπε στην κοπέλα: 
«εγώ ευχαρίστως σου παραχωρώ τη θέση  μου». 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Μήπως ήρθα σε εχθρό και είμαι αιχμάλωτη στο στρατόπεδό σου; Σε τέτοιο 
σημείο με κατάντησαν (οδήγησαν) η μακροχρόνια ζωή μου και τα δυστυχισμένα 
γηρατειά, ώστε να σε δω πρώτα εξόριστο και ύστερα εχθρό; Πώς μπόρεσες να 
λεηλατήσεις αυτή τη χώρα, η οποία σε γέννησε και σε ανέθρεψε;  

2. i-Λ  ii-Σ  iii-Λ  iv-Λ  v-Λ 

3.  νύφη-nuptiale  νυχτερίδα-nocte  κάστρο-castris τρακτέρ-traxit  

φινάλε-fines 

4. i)   uxoris-uxori-uxorum-uxoribus 

 omnis-omini-ominum-ominibus 

 materterae-materterae-materterarum-materteris 

 rei-rei-rerum-rebus 

 animi-animo-animorum-animis 

ii)  longi-longioris-longissimi 

 infelicis-infelicioris-infelicissimi 

 l iberi-liberioris-liberrimi 

iii)   ipsa  illa  haec 

 ipsius ill ius  huius 

 ipsi  ill il   huic 

 ipsam illam  hanc 



    -      -      -  

 ipsa  illa  hac 

5. i)  populaturus sim= υποτακτική μέλλοντα 

pupulans= μτχ. Ενεστώτα 

populaturum esse= απαρέμφατο μέλλοντα 

populatum – populatu= σουπίνο 

populandi – ndo-ndum-ndo= γερούνδιο 

ii)  sum  gignit  habeaum  possum facit  

 eram  gegnebat haberem  poteram faciebat 

 ero  gignet habiturus sim potero faciet  

 fui  genuit  habuerim  potui  fecit  

 fueram genuerat habuerim  potueram fecerat 

 fuero  genuerit        -    potuero fecerit  

iii)  dic  dicito oppugnare  oppugnator 

 dicite  dicito oppugnanimi oppugnator 

   dicitote    oppugnantor 

   dicunto 

6. i)  Dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis:  Δευτερεύουσα 
επιρρηματική χρονική πρόταση, που εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο dum  και 
εκφέρεται με οριστική γιατί μας ενδιαφέρει από καθαρά χρονική άποψη, χρόνου 
Ενεστώτα ανεξάρτητα από το χρόνο της κύριας πρότασης. Δηλώνει το σύγχρονο 
και συγκεκριμένα μια συνεχιζόμενη πράξη στη διάρκεια της οποίας συμβαίνει 
μια άλλη  πράξη (λατινισμός του dum). Συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηματικός 
προσδιορισμός του χρόνου. 

Ut primun exsulem deinde hostem te viderem:  Δευτερεύουσα συμπερασματική 
πρόταση που εισάγεται με τον συμπερασματικό σύνδεσμο ut  επειδή είναι 
καταφατική. Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το αποτέλεσμα στα λατινικά 
θεωρείται υποκειμενική πράξη ή  κατάσταση χρόνου παρατατικού, ύστερα από 
ρηματικό τύπο εξάρτησης ιστορικού χρόνου (traxit), δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρελθόν. Ισχύει η ιδιομορφία στην ακολουθία. Συγχρονισμός κύριας – 
δευτερεύουσας. Χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός  του 
αποτελέσματος. 

Quae te genuit:  Δευτερεύουσα αναφορική επιθετική πρόταση που εισάγεται με 
την αναφορική αντωνυμία quae ,  εκφέρεται με οριστική παρακειμένου γιατί 
δηλώνει το πραγματικό στο παρελθόν και είναι προσδιοριστική στο hanc terram. 

ii) Si pergis:  Δευτερεύουσα υποθετική πρόταση που εισάγεται με τον υποθετικό 
σύνδεσμο si ,  επειδή είναι καταφατική, εκφέρεται με οριστική ενεστώτα, ενώ στην 



απόδοση υπάρχει οριστική ενεστώτα manet .  Σχηματίζεται υποθετικός λόγος α΄ 
είδους που δηλώνει ανοικτή υπόθεση στο παρόν. 

Υπόθεση: si pergis (οριστική ενεστώτα) 

Απόδοση: at contra hos – aut … manet (οριστική ενεστώτα) 

Είδος: α΄ είδος ανοικτή υπόθεση στο παρόν. 

α)  Υπ.: si pergeres 

Απ.: maneret 

Είδος: Το αντίθετο του πραγματικού στο παρόν 

β)  Υπ.: si pergas 

Απ.: maneat 

Είδος: Υπόθεση πιθανή – δυνατή στο παρόν – μέλλον 

7. i)  uxor= παράθεση στο Caecilia  

nocte= αφαιρετική του χρόνου στο persedebat  

standi= γενική αντικειμενική στο mora  

loco= αντικείμενο στο cederat  

paulo= αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς στο post .  

ii)  Hoc dictum Paulo post re ipsa confirmatum est.  

iii)  senecta, quae infelix erat 

animo, qui infestus et minax erat.  

 

 

 


