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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 

 
κ.21-24 

 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 
Τότε ο Κάμιλλος, ο οποίος για πολύ καιρό κoντά στην Αρδέα ήταν 
εξόριστος εξαιτίας της λείας από τους Βηίους, που δεν είχε μοιραστεί 

ακριβοδίκαια, αν και ήταν απών αναγορεύτηκε δικτάτορας. Αυτός 
ακολούθησε τους Γαλάτες που ήδη έφευγαν  αφού τους εξολόθρευσε, 
πήρε πίσω όλο το χρυσάφι. Επειδή αυτό ζυγίστηκε εκεί, έδωσε το όνομά 

του στην πόλη: ονομάζεται δηλαδή Πίσαυρο, γιατί εκεί ζυγίστηκε το 
χρυσάφι. Μετά από αυτήν την πράξη επέστρεψε στην εξορία, απ' 

όπου όμως, αφού τον παρακάλεσαν, γύρισε πίσω.  
 
Μετά από λίγες μέρες, όταν ο Έννιος ήρθε στο Νασικά και ζητούσε αυτόν 

από την πόρτα, φώναξε ο Νασικάς ότι εκείνος δεν ήταν στο σπίτι,, αν και 
ήταν σπίτι. Τότε ο Έννιος αγανακτισμένος, επειδή ο Νασικάς έλεγε 

ψέματα τόσο φανερά, είπε: “Τι είναι (συμβαίνει); Εγώ δεν γνωρίζω τη 
φωνή σου;” Θέλεις (μήπως) να μάθεις τι απάντησε ο Νασικάς; “Είσαι 
άνθρωπος αναιδής. Εγώ, όταν σε ζητούσα, πίστεψα την υπηρέτριά σου 

ότι δεν ήσουν σπίτι. Εσύ δεν πιστεύεις εμένα τον ίδιο;” 
 
 

1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα 
παρακάτω ουσιαστικά:  
 

iure:  τη δοτική και την αιτιατική ενικού αριθμού.  
 

iuri, ius 

civitati: τη γενική ενικού και την αφαιρετική 
πληθυντικού αριθμού.  

civitatis, 
civitatibus 

diebus: την ονομαστική και γενική πληθυντικού 
αριθμού. 

dies, dierum 

voce: την κλητική ενικού και την αφαιρετική 

πληθυντικού αριθμού.  

vox, vocibus 

homo: τη δοτική και αιτιατική ενικού αριθμού.   homini, 

hominem 
 

 
Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω αντωνυμίες:  
 

is: τη γενική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού 
αριθμού στο  γένος που βρίσκεται.  

eius, eos 

quibus: τη δοτική ενικού και την ονομαστική 

πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος.  

cui, quae 

hoc: τη γενική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού huius, haec 
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αριθμού στο γένος  που βρίσκεται.  

 

γ.  absens, domi, impudens, ancillae: Να γραφεί η  γενική πτώση του 

ίδιου αριθμού:  absentis, domus/domi, impudentis, ancillae 
 
2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα 

παρακάτω ρήματα:  
 

 

 

 

 

 

dedit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής  ενεστώτα 

στην ίδια  φωνή. 

dant 

fuerat: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα. erunt 

dicitur: το ίδιο πρόσωπο οριστικής  μέλλοντα στη φωνή 
που βρίσκεται.  

dicetur 

interemptis: το β΄πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής 
ενεστώτα ίδιας φωνής. 

interimamini 

venisset: το β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στη 
φωνή που βρίσκεται.  

venies 

quaereret: το α΄ ενικό πρόσωπο οριστικής 
συντελεσμένου μέλλοντα  στην  ίδια φωνή.  

qaesivero 

exclamavit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής  

μέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται.  

exclamaturi-

ae-a sint 

cognosco: το ίδιο πρόσωπο υποτακτικής 

υπερσυντέλικου 

cognovissem 

responderit: το ίδιο πρόσωπο, στην ίδια έγκλιση στον 

υπερσυντέλικο της ίδιας φωνής.  

respondisset 

credis:  το ίδιο πρόσωπο στην οριστική παρακειμένου 

ίδιας φωνής  

credidisti 

 

 2β. 
Volo – οριστική ενεστώτα    Eram –οριστική παρατατικού του sum 

Vis     Eras 
Vult     Erat 
Volumus    Eramus 

Vultis     Eratis 
Volunt     Erant 
 

3α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις:    
dictator: κατηγορούμενο στο υποκείμενο Camillus από το συνδετικό 

ρήμα est factus. 
absens: επιρρηματική εναντιωματική μετοχή, συνημμένη στο Camillus, 
δηλώνει το σύγχρονο, έχει ενεργητική διάθεση και λειτουργεί ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός της εναντίωσης στο ρήμα est factus. 
iure: αφαιρετική (οργανική) του τρόπου που εξαρτάται από τη μετοχή 

divisam. 
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quibus: υποκείμενο της αφαιρετικής απόλυτης μετοχής interemptis. 
civitati: έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα dedit. 

se: υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου non esse  αν και υπάρχει 
ταυτοπροσωπία το υποκείμενο του απαρεμφάτου μπήκε σε αιτιατική 

(λατινισμός ειδικού απαρεμφάτου) και ευθεία ή άμεση αυτοπάθεια, γιατί 
αναφέρεται στο υποκείμενο της πρότασης στην οποία βρίσκεται. 
aperte: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου που εξαρτάται από το 

ρήμα mentiebatur. 
scire: αντικείμενο του ρήματος vis και τελικό απαρέμφατο. 
mihi: αντικείμενο του ρήματος non credis. 

te ( to 2o): υποκείμενο του απαρεμφάτου non esse. 
 

 

 

β. Ακολουθία των χρόνων  

 «cum Ennius ad Nasicam venisset… exclamavit»: η 

δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση εκφέρεται με 

υποτακτική υπερσυντελίκου (venisset), γιατί εξαρτάται από 
ιστορικό χρόνο (exclamavit), άρα δηλώνει το προτερόχρονο στο 
παρελθόν. 

 «eum a ianua quaereret … exclamavit»: η δευτερεύουσα 
επιρρηματική χρονική πρόταση εκφέρεται με υποτακτική 

παρατατικού (quaereret), γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο 
(exclamavit), άρα δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 

 «Visne scire quid Nasica responderit?»: η δευτερεύουσα 

ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση εκφέρεται με υποτακτική 
παρακειμένου (responderit), γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο, 

το «scire» που εξαρτάται από το «vis», άρα δηλώνει το 
προτερόχρονο στο παρόν. 

 «cum te quaererem …ancillae tuae credidi»: η δευτερεύουσα 
επιρρηματική χρονική πρόταση εκφέρεται με υποτακτική 

παρατατικού (quaererem), γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο 
(credidi), άρα δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 

 

Στις υπόλοιπες δευτερεύουσες προτάσεις δεν γίνεται η ακολουθία των 
χρόνων, γιατί εκφέρονται με οριστική.  

 

 

γ.  Paucis post diebus = post paucos dies (προθεση + αιτιατική) 
 
δ.  Σύνταξη εμπρόθετων προσδιορισμών: 

 apud Ardeam: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε 

τόπο και συγκεκριμένα το «πλησίον» και εξαρτάται από το ρήμα 

fuerat.  

 in exilio: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κατάσταση (ή 

και στάση σε τόπο) και εξαρτάται από το ρήμα fuerat.  

 propter praedam: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει το 

εξωτερικό αναγκαστικό και εξαρτάται από το ρήμα fuerat. 
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 post factum: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει το χρόνο 

και συγκεκριμένα χρονική ακολουθία και εξαρτάται από το ρήμα 

rediit. 

 in exilium: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κατάσταση 

και εξαρτάται από το ρήμα rediit. 

 ad Nasicam: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση 

προς πρόσωπο και εξαρτάται από το ρήμα venisset. 

  a ianua: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο   

(αφετηρία) και εξαρτάται από το ρήμα quaereret. 

 

 

Διονυσία Καρβελά 
 


