
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 

Α1.  Ο Λίκινος, δούλος του φίλου μας Αισώπου, που είναι γνωστός σε εσένα, 
δραπέτευσε από τη Ρώμη στην Αθήνα. Αυτός έμεινε στην Αθήνα κοντά στον 
Πάτρωνα τον Επικουρειο για λίγους μήνες σαν ελεύθερος, από εκεί έφυγε στην 
Ασία. Αργότερα κάποιος Πλάτωνας από τις Σάρδεις,  μόλις έμαθε ότι αυτός ήταν 
δραπέτης, από επιστολή του Αισώπου, συνέλαβε τον άνθρωπο και τον παρέδωσε 
στην φυλακή στην Έφεσο. Εσύ αναζήτησε τα ίχνη του ανθρώπου, παρακαλώ, και 
με την μεγαλύτερη φροντίδα ή στείλε τον στη Ρώμη ή φέρε τον μαζί σου όταν 
επιστρέφεις από την Έφεσο. Μην σε απασχολήσει πόσο κοστίζει ο άνθρωπος. 

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

Όταν ο Οκταβιανός επέστρεφε στη Ρώμη μετά τη νίκη στο Άκτιο, πήγε να 
τον συναντήσει κάποιος άνθρωπος που κρατούσε ένα κοράκι˙ είχε διδάξει το 
κοράκι να λέει τα εξής: «Χαίρε, Καίσαρα, νικητή και στρατηγέ». Ο Καίσαρας 
ενδιαφέρθηκε πολύ να αγοράσει το κοράκι˙ το αγόρασε λοιπόν για 20.000 
σηστερτίους. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή να μάθει τον 
ίδιο χαιρετισμό σ’ ένα κοράκι.  Για πολύ καιρό κόπιαζε μάταια˙ κάθε φορά που το 
πουλί δεν απαντούσε, ο παπουτσής συνήθιζε να λέει «Έχασα το λάδι και τον 
κόπο. 

Β1.   τανάλια – ostendens 

 καρπός – decerptam 

 απειρία – periculum 

 πειθώ – confidere 

 ντεπόζιτο - deponite 

 
Β2.  α.  Σ, β.  Λ, γ.  Λ, δ.  Σ, ε.  Λ 

Γ1. α.  diei-dierum, hostis-hostium, patriae-patriarum, mensis-mensium, fugitivi-
fugitivorum 

 

 



β. i.   hic  is 

 huius  eius 

 huic  ei 

 hunc   -  

 hoc  eo 

 

ii.   nimiae – magis – nimiae – maxime nimiae 

 l iberae – liberioris – liberrimae 

 

Γ2. α.putetis  dicant  comprehendit  respondet 

 putaretis   dicerent  comprahendebat  respondebat 

 putaturi sit is dicturi sint  comprehendet  respondebit  

           respondit 

 putaveritis  dixerint  comprehendit  responderat 

       comprehenderat 

putavissetis dixissent  comprehenderit   responderit  

 

β. i.   Μτχ: cognitus 

 Απαρ.:   cognosci 

   cognitum iri  

   cognitum esse 

   cognitum fore 

Γερουνδιακό: cognoscendus 

 

ii.  investiga – investigate 

 investigare – investigamini 

 deduc – deducite 

 deducere – deducimini 

 

Δ1. α. decerptam esse= ειδικό απαρέμφατο αντικείμενο στο putetis  



opibus= αφαιρετική μέσου στο confidere  

menses= αιτιατική χρόνου στο fuit 

eum= υποκείμενο στο esse  ετεροπροσωπία 

quanti= γενική της αξίας στο sit  

Caesaris= γενική του ενδιαφερόμενου προσώπου στο interfuit 

milibus= αφαιρετική της αξίας στο emit 

diu= επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου στο impendebat .  

 

Β. i. Ne spectaveris 

ii.  Sutor quidam eo exemplo incitatus est.  

 

Δ2. α.  Cum omnes recentem esse dixissent:  Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική 
πρόταση που εισάγεται με 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 (dixissent) γιατί 
εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (inquit) και εκφράζει το προτερόχρονο στο 
παρελθόν. Συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου. 

quanti homo sit :  Δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση. Εισάγεται με την 
ερωτηματική αντωνυμία quanti και είναι μερικής άγνοιας. Εκφέρεται με 
υποτακτική γιατί στη λατινική η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο 
περιεχόμενο της πρότασης. Συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα γιατί 
εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (noli /  spectare) και δηλώνει το σύγχρονο 
στο παρόν. Συντακτικά λειτουργεί ως αντικείμενο στο spectare .  

β.  Στάση: Carthagine  Romae Athenis in Asia Ephesi 

Κατεύθυνση: Carthaginem Romam Athenas in Asiam Ephesum 

Απομάκρυνση: Carthagine Roma  Athenis ex Asia Epheso  

 

   


