
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ, κ.27-30 

 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 

Τότε ο Πακούβιος του είπε πως ήταν βέβαια ηχηρά και μεγαλόπρεπα, 

όσα είχε γράψει αλλά του φαίνονταν κάπως τραχιά και στυφά. «Έτσι 
είναι » είπε ο Άκκιος «όπως τα λες ∙ κι ούτε βέβαια μετανιώνω γι’ αυτό ∙ 

γιατί ελπίζω πως θα είναι καλύτερα αυτά που θα γράψω αργότερα. Γιατί 
αυτό που συμβαίνει με τους καρπούς, το ίδιο λένε πως συμβαίνει και με 
το πνεύμα : αυτοί που γεννιούνται σκληροί και πικροί, αργότερα γίνονται 

γινωμένοι και ευχάριστοι∙ όσοι όμως βγαίνουν από την αρχή μαραμένοι 
και μαλακοί, αργότερα δεν ωριμάζουν αλλά σαπίζουν». 

 

 
Ο  δούλος του Αισώπου μας, ο Λίκινος, που σου είναι γνωστός, 

δραπέτευσε από τη Ρώμη στην Αθήνα. Αυτός στην Αθήνα κοντά στον 
Πάτρωνα τον Επικούρειο έμεινε λίγους μήνες σαν ελεύθερος κι από εκεί  
πήγε στην Ασία. Αργότερα κάποιος  Πλάτωνας από τις Σάρδεις, όταν 

έμαθε από γράμμα του Αισώπου πως αυτός ήταν δραπέτης, τον έπιασε 
και τον παρέδωσε στη φυλακή στην Έφεσο. 

 
 
 

Β. Παρατηρήσεις 
 
1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις: 
 
quod     : αιτιατική ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος quem 
pomis    :  αιτιατική πληθυντικού αριθμού poma 
idem     :   αιτιατική ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος eandem 
nostri    : ίδια πτώση στον άλλο αριθμό, στο ίδιο γένος nostrorum 
servus   : αφαιρετική πληθυντικού αριθμού servis 
tibi        : αφαιρετική ενικού αριθμού τρίτου προσώπου a se 
menses  : γενική πληθυντικού αριθμού mensium 
litteris    : ονομαστική πτώση στον ίδιο αριθμό litterae 
hominem : κλητική πτώση ενικού και γενική πληθυντικού 
αριθμού. 

homo/ 
hominum 

 
 

 
β. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω 

επίθετα: 
 

meliora: το αντίστοιχο επίρρημα στους τρεις 
βαθμούς 

bene-melius-optime 

matura : τον ίδιο τύπο στους άλλους maturiora-



 

 

βαθμούς maturissima/maturrima 

libero: την αιτιατική και αφαιρετική ενικού 
στο ουδέτερο γένος συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού. 

liberius-liberiore 
liberrimum-liberrimo 

 
 

2α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους 
παρακάτω   ρηματικούς τύπους: 

 

spero     :  αφαιρετική γερουνδίου sperando 

esse  : β΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής του 
μέλλοντα 

estote 

scripsisset   : το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική 
του μέλλοντα της ίδιας φωνής (να ληφθεί υπόψη το 
υποκείμενο) 

scripturus sit 

videri   : απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή visum iri 

dixit    : β΄ πληθυντικό πρόσωπο στην υποτακτική 

του παρατατικού και  β΄ ενικό πρόσωπο 
προστακτικής ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται 

diceretis 

dic 

cognovisset : ονομαστική πτώση ενικού αριθμού 
αρσενικού γένους του γερουνδιακού 

cognoscendus 

comprehendit : απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην 
ίδια φωνή 

comprehendisse 

tradidit :  γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής 
ενεστώτα παθητικής φωνής 

traduntur 

 
 
 

β. Οριστική: abibunt 
    Υποτακτική: abituri/-ae/-a sint 
    Προστακτική: abeunto 

 
    Προστακτική Ενεστώτα: abi-abite   

    Προστακτική Μέλλοντα: abito-abito-abitote-abeunto 
 
 

 
3α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω άσκηση και να 

συμπληρώσετε τα κενά, ώστε να φαίνεται ο συντακτικός ρόλος της κάθε 
λέξης. 
duriora: είναι κατηγορούμενο στο ea μέσω του εννοούμενου esse και 

εκφράζει απόλυτη σύγκριση  λείπει δηλαδή ο β΄ όρος σύγκρισης, γιατί 
η σύγκριση ξεπερνά το λογικό μέτρο. 
id: είναι  υποκείμενο του ρήματος paenitet. 

me: είναι αιτιατική του προσώπου που μετανιώνει στο ρήμα 
paenitet. 

fore: είναι αντικείμενο στο ρήμα spero και ειδικό απαρέμφατο (το 
ρήμα εκφράζει ελπίδα και συντάσσεται πάντα με απαρέμφατο ειδικό, 
χρόνου μέλλοντα). 



 

 

servus: είναι  παράθεση στο υποκείμενο Licinus. 
Romā: είναι απρόθετη αφαιρετική που δηλώνει κίνηση από τόπο και 

εξαρτάται από το ρήμα fugit. Εκφέρεται απρόθετα, γιατί είναι όνομα 
πόλης. 

menses: είναι αιτιατική του χρόνου στο ρήμα fuit και συγκεκριμένα 
δηλώνει χρονική διάρκεια. 
fugitivum: είναι κατηγορούμενο στο eum μέσω του συνδετικού esse. 

 
 
β.    quae scripsisset: δευτερεύουσα ονοματική αναφορική πρόταση. 

Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία «quae» και εκφέρεται με 
υποτακτική πλαγίου λόγου «scripsisset», χρόνου υπερσυντελίκου, γιατί 

εξαρτάται από ιστορικό χρόνο, το esse που εξαρτάται από το dixit και 
δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
 

cum eum fugitivum ... cognovisset: δευτερεύουσα επιρρηματική 
χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο cum, τον 

ιστορικό-διηγηματικό. Ο cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση ανάμεσα 
στην κύρια και τη δευτερεύουσα πρόταση. Δημιουργεί μια σχέση αιτίου-
αιτιατού ανάμεσά τους.  

Εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου «cognovisset», γιατί εξαρτάται 
από ιστορικό χρόνο, το «comprehendit» και δηλώνει το προτερόχρονο στο 
παρελθόν. 

  
 

4α.  Postea Plato quidam Sardianus hominem comprehendit. 
Παθητική σύνταξη: Postea homo comprehensus est a Platone 
quodam Sardiano. 

 
 
β. Tu hominem tradidisti: 

     α. (noli/nolite+απαρέμ.ενεστώτα) Νoli tradere hominem. 
     β. (ne+υποτακτ.παρακειμένου) Ne tradideris hominem. 

 
 
γ. …in custodiam Ephesi tradidit:  Το Ephesi δηλώνει στάση σε τόπο. 

Εκφέρεται με απρόθετη γενική, γιατί είναι όνομα πόλης β΄κλίσης και 
ενικού αριθμού. 

 
Corinthus: Corinthi, απρόθετη γενική, γιατί είναι όνομα πόλης 
β΄κλίσης και ενικού αριθμού. 

Athenae : Athenis, απρόθετη αφαιρετική, γιατί είναι όνομα πόλης 
α΄κλίσης και πληθυντικού αριθμού. 
Roma : Romae, απρόθετη γενική, γιατί είναι όνομα πόλης α΄κλίσης και 

ενικού αριθμού. 
Asia : in Asia, εμπρόθετη αφαιρετική (το Asia δεν είναι όνομα πόλης). 

locus : in loco, εμπρόθετη αφαιρετική. 
ille locus : illo loco, απρόθετη αφαιρετική, γιατί το locus συνοδεύεται 
από επιθετικό προσδιορισμό. 



 

 

Italia : in Italia, εμπρόθετη αφαιρετική (το Italia δεν είναι όνομα 
πόλης). 

domus: domi, πάντα το ουσιαστικό απρόθετο, σε γενική για να δηλώσει 
στάση σε τόπο. 

 
[Για τον τρόπο εκφοράς του τόπου στη Λατινική, δείτε αναλυτικά 
προηγούμενη ανάρτηση.] 
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