
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

A] Αφού συμπλήρωσε 14 χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι τον ανακάλεσαν στην 

Αφρική. Εκεί ο Αννίβας μάταια θέλησε να τελειώσει τον πόλεμο εναντίον των Ρωμαίων με 

συνθήκη. Τέλος, αγωνίστηκε με τον Πόπλιο Σκιπίωνα κοντά στην Ζάμα, αλλά οι Ρωμαίοι 

κέρδισαν τη νίκη. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 Ο Κλαύδιος, στο πεντηκοστό έτος της ηλικίας του, κατέλαβε την εξουσία εξαιτίας ενός 

παράδοξου και τυχαίου γεγονότος. (Αφού διώχθηκε) Διωγμένος από τους δολοφόνους του 

Καλιγούλα, είχε αποσυρθεί σε μια θερινή κατοικία που ονομάζεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα, 

τρομοκρατημένος από τα νέα της σφαγής, σύρθηκε προς το πιο κοντινό λακιωτό και 

κρύφτηκε ανάμεσα στις κουρτίν

(ενώ) έτρεχε εδώ και εκεί παρατήρησε τα πόδια του

τράβηξε έξω, τον χαιρέτησε ως αυτοκράτορα.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Να αποβάλετε την υπερβολικ

κανείς για την πατρίδα, αν εσείς οι ίδιοι δε φροντίσετε για την πατρίδα. Θυμηθείτε ότι η 

πολιτεία βρέθηκε κάποτε στον έσχατο κίνδυνο!». Κι αμέσως άρχισε ο τρίτος Καρχηδονιακός 

πόλεμος, κατά τη διάρκεια του οποίου καταστράφηκε η Καρχηδόνα.

Β] Γραμματική 

α)  bella 

 victoriae 

 aetatum – tium 

 mirabiles casus 

 nomina  

 caedium 
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Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015

Αφού συμπλήρωσε 14 χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι τον ανακάλεσαν στην 

Αφρική. Εκεί ο Αννίβας μάταια θέλησε να τελειώσει τον πόλεμο εναντίον των Ρωμαίων με 

συνθήκη. Τέλος, αγωνίστηκε με τον Πόπλιο Σκιπίωνα κοντά στην Ζάμα, αλλά οι Ρωμαίοι 

…………………………………………………………………………………………………………………..

Ο Κλαύδιος, στο πεντηκοστό έτος της ηλικίας του, κατέλαβε την εξουσία εξαιτίας ενός 

γεγονότος. (Αφού διώχθηκε) Διωγμένος από τους δολοφόνους του 

Καλιγούλα, είχε αποσυρθεί σε μια θερινή κατοικία που ονομάζεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα, 

τρομοκρατημένος από τα νέα της σφαγής, σύρθηκε προς το πιο κοντινό λακιωτό και 

κρύφτηκε ανάμεσα στις κουρτίνες που κρεμόντουσαν στην πόρτα. Ένας στρατιώτης που 

(ενώ) έτρεχε εδώ και εκεί παρατήρησε τα πόδια του  τον αναγνώρισε που κρυβόταν

τράβηξε έξω, τον χαιρέτησε ως αυτοκράτορα. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

Να αποβάλετε την υπερβολική σας αυτοπεποίθηση. Μην πιστέψετε ότι θα φροντίσει 

κανείς για την πατρίδα, αν εσείς οι ίδιοι δε φροντίσετε για την πατρίδα. Θυμηθείτε ότι η 

πολιτεία βρέθηκε κάποτε στον έσχατο κίνδυνο!». Κι αμέσως άρχισε ο τρίτος Καρχηδονιακός 

υ οποίου καταστράφηκε η Καρχηδόνα. 

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 

Αφού συμπλήρωσε 14 χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι τον ανακάλεσαν στην 

Αφρική. Εκεί ο Αννίβας μάταια θέλησε να τελειώσει τον πόλεμο εναντίον των Ρωμαίων με 

συνθήκη. Τέλος, αγωνίστηκε με τον Πόπλιο Σκιπίωνα κοντά στην Ζάμα, αλλά οι Ρωμαίοι 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ο Κλαύδιος, στο πεντηκοστό έτος της ηλικίας του, κατέλαβε την εξουσία εξαιτίας ενός 

γεγονότος. (Αφού διώχθηκε) Διωγμένος από τους δολοφόνους του 

Καλιγούλα, είχε αποσυρθεί σε μια θερινή κατοικία που ονομάζεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα, 

τρομοκρατημένος από τα νέα της σφαγής, σύρθηκε προς το πιο κοντινό λακιωτό και 

ες που κρεμόντουσαν στην πόρτα. Ένας στρατιώτης που 

τον αναγνώρισε που κρυβόταν  αφού τον 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

ή σας αυτοπεποίθηση. Μην πιστέψετε ότι θα φροντίσει 

κανείς για την πατρίδα, αν εσείς οι ίδιοι δε φροντίσετε για την πατρίδα. Θυμηθείτε ότι η 

πολιτεία βρέθηκε κάποτε στον έσχατο κίνδυνο!». Κι αμέσως άρχισε ο τρίτος Καρχηδονιακός 



 propius 

 discurrentium militum 

 pede 

 imperatoris 

 maxime nimia 

 discrimina 

 exteriore 

 

β)  complebunt 

 dimices 

 exclusisse 

 recede – recedito 

 exterritum iri 

 abdimini – abdamini – abdimini 

 adgnoscerent 

 depositus sis 

 consulat – consuluisset 

 sumi 

 delens (3 γένη) 

 

Γ] Συντακτικό 

in Africam= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός κατεύθυνσης σε τόπο στο 

revocaverunt 

apud Zamam= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου – πλησίον στο dimicavit 

anno= αφαιρετική χρόνου στο cepit 

suae= ομοιόπτωτος ονοματικός επιθετικός προσδιορισμός στο aetatis δηλώνει άμεση – ευθεία 

αυτοπάθεια 

quodam= ομοιόπτωτος ονοματικός επιθετικός προσδιορισμός στο casu 



ab insidiatōribus= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο 

exclusus 

foribus= αντικείμενο στο praetenta 

latentem= κατηγορηματική μτχ. αναφέρεται στο αντικείμενο eum και εξαρτάται από το 

adgnovit 

patriae= δοτική προσωπική χαριστική στο consulturum esse 

fuisse= ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο mementote 

 

2. α) Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο 

postquam και εκφέρεται με οριστική Παρακειμένου. Δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 

Συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου. 

β) Cum XIV annos in Italiam complevisset. 

 

3. Nolite fiduciam deponere! 

Ne fiduciam deposueritis! 

 

4. post paulum. 

 

5. Pedes eius a discurrente-i milite animadversi sunt 

a milite= ποιητικό αίτιο 

 

6. Scriptor narrat Carthaginienses eum in Africam revocavisse. 

   

 

 

 


