
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 

A. 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˙ αυτός ακολούθησε τους Γαλάτες, ενώ ήδη 

αποχωρούσαν˙ αφού τους εξολόθρευσε, πήρε πίσω όλο το χρυσάφι. Αυτό, επειδή 

ζυγίστηκε εκεί, έδωσε το όνομα στην πολιτεία: γιατί λέγεται Πίσαυρο, επειδή εκεί 

ζυγίστηκε το χρυσάφι. 

Έπειτα, όταν τα δάκρυά της, τα οποία για πολλή ώρα είχαν συγκρατηθεί, νικούσαν 

και ξεσπούσαν, έβγαινε έξω˙ τότε παραδινόταν στη θλίψη και λίγο αργότερα 

επέστρεφε με μάτια στεγνά. Ο Σκριβωνιανός είχε στασιάσει στην Ιλλυρία εναντίον 

του Κλαύδιου. Ο Παίτος είχε πάει με το μέρος του, και, αφού σκοτώθηκε ο 

Σκριβωνιανός, τον οδηγούσαν σιδεροδέσμιο στη Ρώμη.  

 

B. Γραμματική: 

1.α) exilii / i – exilium – exilio / exiliorum – exilia – exiliis. 

praedae – praedam – praeda / praedarum – praedas – praedis. 

dictatoris – dictatorem – dictatore / dictatorum – dictatores – dictatoribus. 

nominis – nomen – nomine / nominum – nomina – niminibus. 

 

β)  

quae quae ea ea 

cuius quorum eius eorum 

cui quibus ei eis (iis) is 

quam quae eam ea 

- - - - 

qua quibus ea eis (iis) is 

 

 

γ) aequo iure, auro omni, sicco oculo, lacrima sua. 

 

2. α)  

dat pensatur 

dabat pensabatur 

dabit pensabitur 

dedit pensatum est 

dederat pensatum erat 

dederit pensatum erit 



 

β)  

moveas moveatis 

moveres moveretis 

moturus sis moturi sitis 

moveris moveritis 

movisses movissetis 

- - 

 

γ)  

trahens trahere 

tracturus tracturum esse 

 traxisse 

 

tractus 

 

trahi 

 tractum iri 

 tractum esse 

 tractum fore 

 

 

Γ. Συντακτικό: 

1. apud Ardeam = εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου – πλησίον στο fuerat 

propter praedam = εμπρόθετος προσδιορισμός του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου 

στο fuerat 

civitati = έμμεσο αντικείμενο στο dedit 

illic = επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου στο pensatum est 

paulo = αφαιρετική μέτρου ή διαφοράς στο post  

eius = γενική κτητική στο partibus 

Romam = αιτιατική κατεύθυνσης σε τόπο στο trahebatur. 

 

  

2. absens = εναντιωματική μτχ. συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος factus est � 

Camillus 

abeuntes = χρονική μτχ. συνημμένη στο αντικείμενο του ρήματος secutus est � Gallos 

interemptis = αφαιρετική απόλυτη χρονική μτχ υποκείμενο της μτχ � quibus 

occiso = αφαιρετική απόλυτη χρονική μτχ υποκείμενο της μτχ � Scriboniano. 

 

3. Aurum omne a Camillo receptum est. 
 

  

                        ποιητικό αίτιο 
 

4. Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον ιστορικό – 

διηγηματικό σύνδεσμο cum, ο οποίος υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της 

δευτερεύουσας με την κύρια πρόταση, μια σχέση αιτίου – αιτιατού. Εκφέρεται με 



υποτακτική, γιατί είναι φανερός ο ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου, χρόνου 

παρατατικού που εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (egrediebatur) και δηλώνει το 

σύγχρονο στο παρελθόν. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου. 

 

 

 


