
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

Α.  

Όταν ο Άκκιος από την πόλη Ρώμη ήρθε στον Τάραντα, όπου ο Πακούβιος είχε 

αποσυρθεί σε μεγάλη πια ηλικία, κατέλυσε σ’ αυτόν. Ο Άκκιος, ο οποίος ήταν πολύ 

μικρότερος στην ηλικία, διάβασε σ’ αυτόν που το επιθυμούσε την τραγωδία του, της οποίας 

το όνομα είναι «Ατρέας». 

 

Επιτέλους το κοράκι έμαθε το χαιρετισμό και οι παπουτσής, επιθυμώντας τα χρήματα, 

το έφερε στον Καίσαρα. Όταν ο Καίσαρας άκουσε το χαιρετισμό, είπε: «Στο

αρκετούς τέτοιους χαιρετισμούς». Τότε ήρθαν στο νου του κορακιού (το κοράκι θυμήθηκε) τα 

λόγια του αφεντικού του: «Πάει χαμένο το λάδι και το κόπος». Ακούγοντας αυτά τα λόγια ο 

Αύγουστος γέλασε και αγόρασε το πουλί τόσο όσο δεν είχε αγοράσει κ

 

Όταν κάποτε έφευγε από το στρατόπεδο, διέταξε όλοι να απόσχουν από τη μάχη. 

Άλλα λίγο αργότερα ο γιος του πέρασε έφιππος μπροστά από το στρατόπεδο των εχθρών και 

προκλήθηκε σε μάχη από τον αρχηγό των εχθρών μ’ αυτά τα λόγια.

 

Β. Γραμματική 

1) urbium, grandibus aetatibus, minime, 

verbum, ave/avi, pugnae, fili, hostibus, dux, proelia.

2) veniam, recedent, es/este, desideratum/des

audiendi/-ndo/-ndum/-ndo, abisti/abistis, abstenturi sitis, lacessebatur, perditus essem, 

edic/edicite, rideres, emimini. 

Γ. Συντατικό 

1) Tarentum= αιτιατική που δηλώνει κατεύθυνση σε τόπο

minor= κατηγορούμενο στο υποκείμενο 

ei= έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα 

cupidus= επιρρηματικό κατηγορούμενο τ

salutationum= γενική διαιρετική στο 

verborum= αντικείμενο της περίφρασης 

quanti= γενική της αξίας στο emerat

castris= αφαιρετική της απομάκρυνσης στο 

eius= ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός γενική κτητική στο 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014

Όταν ο Άκκιος από την πόλη Ρώμη ήρθε στον Τάραντα, όπου ο Πακούβιος είχε 

αποσυρθεί σε μεγάλη πια ηλικία, κατέλυσε σ’ αυτόν. Ο Άκκιος, ο οποίος ήταν πολύ 

στην ηλικία, διάβασε σ’ αυτόν που το επιθυμούσε την τραγωδία του, της οποίας 

Επιτέλους το κοράκι έμαθε το χαιρετισμό και οι παπουτσής, επιθυμώντας τα χρήματα, 

το έφερε στον Καίσαρα. Όταν ο Καίσαρας άκουσε το χαιρετισμό, είπε: «Στο

αρκετούς τέτοιους χαιρετισμούς». Τότε ήρθαν στο νου του κορακιού (το κοράκι θυμήθηκε) τα 

λόγια του αφεντικού του: «Πάει χαμένο το λάδι και το κόπος». Ακούγοντας αυτά τα λόγια ο 

Αύγουστος γέλασε και αγόρασε το πουλί τόσο όσο δεν είχε αγοράσει κανένα μέχρι τότε.

Όταν κάποτε έφευγε από το στρατόπεδο, διέταξε όλοι να απόσχουν από τη μάχη. 

Άλλα λίγο αργότερα ο γιος του πέρασε έφιππος μπροστά από το στρατόπεδο των εχθρών και 

προκλήθηκε σε μάχη από τον αρχηγό των εχθρών μ’ αυτά τα λόγια. 

urbium, grandibus aetatibus, minime, nomina, corvo, sutoribus, cupide, dominum suum, hoc 

verbum, ave/avi, pugnae, fili, hostibus, dux, proelia. 

veniam, recedent, es/este, desideratum/desideratu, discunt, afferre/afferimini, dicens/

ndo, abisti/abistis, abstenturi sitis, lacessebatur, perditus essem, 

αιτιατική που δηλώνει κατεύθυνση σε τόπο 

κατηγορούμενο στο υποκείμενο qui από το συνδετικό erat 

έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα legit 

επιρρηματικό κατηγορούμενο τρόπου στο sutor 

γενική διαιρετική στο satis 

αντικείμενο της περίφρασης venit in mentem 

emerat 

απομάκρυνσης στο abiret 

ονοματικός προσδιορισμός γενική κτητική στο filius

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014 

Όταν ο Άκκιος από την πόλη Ρώμη ήρθε στον Τάραντα, όπου ο Πακούβιος είχε 

αποσυρθεί σε μεγάλη πια ηλικία, κατέλυσε σ’ αυτόν. Ο Άκκιος, ο οποίος ήταν πολύ 

στην ηλικία, διάβασε σ’ αυτόν που το επιθυμούσε την τραγωδία του, της οποίας 

Επιτέλους το κοράκι έμαθε το χαιρετισμό και οι παπουτσής, επιθυμώντας τα χρήματα, 

το έφερε στον Καίσαρα. Όταν ο Καίσαρας άκουσε το χαιρετισμό, είπε: «Στο σπίτι ακούω 

αρκετούς τέτοιους χαιρετισμούς». Τότε ήρθαν στο νου του κορακιού (το κοράκι θυμήθηκε) τα 

λόγια του αφεντικού του: «Πάει χαμένο το λάδι και το κόπος». Ακούγοντας αυτά τα λόγια ο 

ανένα μέχρι τότε. 

Όταν κάποτε έφευγε από το στρατόπεδο, διέταξε όλοι να απόσχουν από τη μάχη. 

Άλλα λίγο αργότερα ο γιος του πέρασε έφιππος μπροστά από το στρατόπεδο των εχθρών και 

omina, corvo, sutoribus, cupide, dominum suum, hoc 

 

 

unt, afferre/afferimini, dicens/dicturus, 

ndo, abisti/abistis, abstenturi sitis, lacessebatur, perditus essem, 

 

 

 



a duce= εμπρόθετος προσδιορισμός ποιητικού αιτίου στο lacessitus est. 

 

2) «Cum aliquando castris abiret»: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται 

με τον ιστορικό-διηγηματικό σύνδεσμο cum ο οποίος υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση 

κύριας-δευτερεύουσας πρότασης, μια σχέση αιτίου-αιτιατού. Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί 

είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου, χρόνου παρατατικού, γιατί εξαρτάται 

από ρήμα ιστορικού χρόνου. Δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. Λειτουργεί ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου.  

 

«ut omnes pugna abstinerent»: Δευτεύουσα ονοματική βουλητική πρόταση. Εισάγεται με το 

βουλητικό σύνδεσμο ut, εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού εξαρτάται από ρήμα 

ιστορικού χρόνου. Δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. Ισχύει η ιδιομορφία στην ακολουθία 

των χρόνων (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα). Λειτουργεί ως αντικείμενο στο 

edixit.  

 

3) post paulum 

 

4) audita= αφαιρετική απόλυτη χρονική μετοχή 

salutatione= υποκείμενο μετοχής 

Ανάλυση μετοχής: Cum Caesar salutationem audivisset,… 

 

5. α) Is Caesari a sutore allatus est. 

β) Dux hostium proelio filium lacessivit. 
 


