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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : XVI, XVIII, 

XXIII, XXIV  

ΘΕΜΑ Α 

Α.Εβδομηντα τέσσερις [….] σημαίες παραδίδονται στον Καίσαρα · μεγάλος αριθμός  εχθρών  

συλλαμβάνεται και σκοτώνεται · οι υπόλοιποι σκορπίζονται μετά τη φυγή στις πολιτείες.  

 

Β.Τότε ο Κάκος ο βοσκός […] τρἀβηξε από τις ουρές κάποια βόδια γυρισμένα ανάποδα σε μια 

σπηλιά. Όταν ο Ηρακλής, αφού ξύπνησε  , κοίταξε το κοπάδι και κατάλαβε ότι έλειπε ένα 

μέρος κατευθύνεται προς την πιο κοντινή σπηλιά. 

 

Γ. «καλά κοιμήθηκε, με όρεξη έφαγε την τροφή του»  

Τότε παραδιδόταν στη θλίψη και λίγο αργότερα γύριζε πίσω με τα μάτια στεγνά. Ο 

Σκριβωνιανός είχε στασιάσει στην Ιλλυρία εναντίον του Κλαύδιου .   Ο Παίτος ήταν με το 

μέρος του και , αφού σκοτώθηκε ο Σκριβωνιανός , συρόταν αλυσοδέσμιος στη Ρώμη. Επρόκειτο 

να επιβιβασθεί σε ένα πλοίο. Η Αρρία παρακάλεσε τους στρατιώτες να επιβιβαστεί μαζί Δεν το 

κατόρθωσε · νοίκιασε ένα ψαράδικο καραβάκι και ακολούθησε το μεγάλο πλοίο.  

 

Δ.Ο Νασικάς κατάλαβε ότι εκείνη είχε πει αυτό με διαταγή του αφεντικού και ότι ο ίδιος ήταν 

μέσα. Μάθε τώρα τι έκανε αργότερα ο Νασικάς . Μετά από λίγες μέρες όταν ο Εννιος  είχε 

έλθει στο Νασικά και τον ζητούσε από την πόρτα , ο Νασικάς  φώναξε δυνατά ότι δεν ήταν στο 

σπίτι , αν και ήταν στο σπίτι . Τότε ο Έννιος αγανακτισμένος που ο Νασικάς τοσο φανερά 

έλεγε ψέματα «τι λές»είπε «εγώ δεν αναγνωρίζω τη φωνή σου;». 

 

ΘΕΜΑ Β 

1 γ, 2 δ,  3β,  4 α, 5 ε  

 

ΘΕΜΑ Γ1 

legatus, castra, caudae, partis, loca infesta , pueris, dominorum, mihi, quo, impudentium  

 

ΘΕΜΑ Γ2 

agat, acturus sit, egerit, egisset  

 

ΘΕΜΑ Γ3     

 discedebamus, missi sunt, refecitis, latus erit, afuit, sentit, perget, viderit, amovear, victae 

erimus, ascensurus esset, quaesituro, fuerint, mentiretur, responsurus sis, credens  

 

ΘΕΜΑ Γ4 
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 Ad Caesarem: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε πρόσωπο στο 

referuntur  

pastor:  παράθεση στο  Cacus 

boum:  γενική κτητική στο  vestigial 

filium:  υποκείμενο στο  vivere ( ταυτοπροσωπία)  

Scriboniano:   υποκείμενο της μετοχής   occiso 

Romam:  αιτιατική που δηλώνει κίνηση σε τόπο στο   trahebatur 

 Iussu: αφαιρετική (οργανική)  του εσωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο  dixisse  

Domi:  επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο στο ρήμα  erat 

Ancillae:  έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα  credidi  

 

ΘΕΜΑ Γ5 

Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση . Εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο  postquam , 

γιατί εκφράζει το προτερόχρονο Εκφέρεται μ ε οριστική  γιατί δηλώνει το χρόνο και τίποτα 

άλλο , συγκεκριμένα  χρόνου παρακειμένου (vidit) , γιατί εκφράζει το προτερόχρονο στο 

παρελθόν  

 

ΘΕΜΑ Γ6. 

 Caesar iubet  Gallos  arma trader ac principes producer 

 

ΘΕΜΑ Γ7 

To Hercules είναι το υποκείμενο  και του ρήματος fertur  κι του ειδικού απαρεμφάτου  refecisse  (  

ταυτοπροσωπία) Στα λατινικά το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου και στην 

ταυτοπροσωπία και στην ετεροπροσωπία τίθεται σε αιτιατική . Τίθεται σε ονομαστική στην 

ταυτοπροσωπία όταν το ειδικό απαρέμφατο εξαρτάται από ρήμα λεκτικό προσωπικό 

παθητικό(άρση λατινισμού του ειδικού απαρεμφάτου).  

 

ΘΕΜΑ Γ8  

α)  utinam acipias nunc   b) ne acceperis nunc  

 

ΘΕΜΑ Γ9  

 ac marito persaepe interroganti , quid agat puer, respondet 

 η δευτερεύουσα πρόταση δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν.Συγκεκριμένα η μετοχή  

interroganti   θεωρείται ιστορικού χρόνου γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου  

respondebat και η δευτερεύουσα εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού.  

Με την αντικατάσταση του  respondebat  από το reposndet απαιτείται η αντικατάσταση του 

ρήματος της δευτερεύουσας με το agat  (υποτακτική ενεστώτα) , ώστε α δηλώνει το σύγχρονο 

στο παρόν  

 

ΘΕΜΑ Γ10 

Tum Ennius indignatus cum Nasica tam aperte  mentiretur  

 

 ΘΕΜΑ Γ11 

 Quod Ennius  indignatus esset  

 


