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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : XXI, XXIV, XXIX 

1. Τότε ο Κάμιλλος, ο οποίος είχε παραμείνει εξόριστος για πολύ καιρό στην Αρδέα, 

εξαιτίας της λείας από τους Βηίους, η οποία δεν είχε μοιραστεί ακριβοδίκαια, 

εκλέχτηκε δικτάτορας, αν και απουσίαζε˙ αυτός ακολούθησε τους Γαλάτες, ενώ (που) 

ήδη αποχωρούσαν: αφού τους εξολόθρευσε, πήρε πίσω όλο το χρυσάφι. 

 

Μετά από λίγες μέρες, όταν ο Έννιος είχε έρθει στον 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 επειδή ο Νασικάς τόσο φανερά ψευδόταν είπε: «Τι λοιπόν; 

Εγώ δεν αναγνωρίζω τη φωνή σου;» Μήπως θέλεις να μάθεις τι (του) απάντησε ο 

Νασικάς; «Είσαι αναιδής άνθρωπος. Εγώ όταν σε ζητούσα, πίστεψα την υπηρέτριά σου 

ότι εσύ δεν ήσουν στο σπίτι. Εσύ δεν πιστεύεις εμένα τον ίδιο;» 

 

Ο Καίσαρας ενδιαφέρθηκε πολύ να αγοράσει το κοράκι˙ το αγόρασε λοιπόν για είκοσι 

χιλιάδες 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: «Κρίμα στον κόπο μου (ή: έχασα 

το λάδι και τον κόπο μου)». 

 

2. α. Ι, β. ΙΙ, γ. Ι, δ. ΙΙΙ, ε.Ι 

 

3. i) aequum ius, ii) exilium, iii) cuius, iv)domui, v) voces tuas, vi) homine impudenti, vii) ea 

exempla, viii) sutoribus quibusdam, ix) parium salutationum, x) avi & ave/-i. 

 

4. i)esses, ii) diviseritis, iii) secuturus sit, iv)recipe, v) mentitus erat, vi) cognoscebantur, vii) 

scitor, viii) docturum esse & doctum iri, ix) impenderit, x) & dic. 

 

5. Απαρέμφατα: ΕΝΕΣΤ.: exclamare, ΜΕΛ. exclamaturum esse, ΠΑΡΑΚ. exclaamavisse 

Μετοχή: ΕΝΕΣΤ. exclamans, ΜΕΛ. exclamaturus 

Σουπίνο: exclamatum, exclamatu 

Γερούνδιο: exclamandi, -ndo, -ndum, -ndo. 

 

6. in exilio: εμπρόθετος προσδιορισμός της κατάστασης στο fuerat 

iure: απρόθετη αφαιρετική οργανική του τρόπου στο divisam 

absens: εναντιωματική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος Camillus 
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interemptis: ιδιάζουσα αφαιρετική απόλυτη χρονική μετοχή με υποκείμενο το quibus 

diebus: αφαιρετική οργανική του μέτρου ή της διαφοράς στο post 

a ianua: εμπρόθετος προσδιορισμός της στάσης σε τόπο στο quereret 

impudens: επιθετικός προσδιορισμός στο homo 

ancillae: έμμεσο αντικείμενο του ρήματος credidi 

Caesaris: γενική του ενδιαφερομένου προσώπου στο interfuit 

sestertium: γενική διαιρετική στο milibus. 

 

7. ⅰ) Tum Camillum dictatorem fecerunt. 

ⅱ) Vox tua non cognoscitur a me? 

ⅲ) Sutor quidam eo exemplo incitatus est. 

ⅳ) Oleum et opera perdita sunt (a me). 

 

8. Το φαινόμενο που εντοπίζουμε είναι ο Λατινισμός του ειδικού απαρεμφάτου. Είναι ένα 

συντακτικό φαινόμενο της λατινικής γλώσσας, κατά το οποίο το υποκείμενο του 

ειδικού απαρεμφάτου νοηματικά είναι το ίδιο με του ρήματος, όμως τυπικά 

χρησιμοποιείται μία προσωπική αντωνυμία σε αιτιατική ως υποκείμενο του 

απαρεμφάτου. 

 

9. i) exilio → 2)σάλτο 

ii) Gallus → 7) Γάλλος 

iii) nomen → 5) όνομα 

iv) domus → 6) δωμάτιο 

v) ianua → 4) Ιανουάριος 

vi) venio → 8) βαίνω 

vii) oleum → 10) ελαιοτριβείο 

viii) corvus → 9) κόρακας 

ix) doceo → 1) δόγμα 

x) sutor → 3) κοστούμι. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


