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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

1. Αν και ζουν ςε περιοχϋσ φοβερϊ παγωμϋνεσ, φορούν μόνο δϋρματα και πλϋνονται ςτα πο-
τϊμια. Όταν η χώρα τουσ κϊνει πόλεμο, εκλϋγουν ϊρχοντεσ με εξουςύα ζωόσ και θανϊτου. Στισ 
ιππομαχύεσ ςυχνϊ πηδϊνε από τα ϊλογα τουσ και πολεμϊνε πεζού: η χρόςη τησ ςϋλασ θεωρεύ-
ται ντροπό και μαλθακότητα . 

 
Τότε ο Κϊμιλλοσ, ο οπούοσ εύχε παραμεύνει εξόριςτοσ για πολύ καιρό ςτην Αρδϋα, εξαιτύασ τησ 
λεύασ από τουσ Βηύουσ, η οπούα δεν εύχε μοιραςτεύ ακριβοδύκαια, εκλϋχτηκε δικτϊτορασ, αν 
και απουςύαζε˙ αυτόσ ακολούθηςε τουσ Γαλϊτεσ, ενώ (που) όδη αποχωρούςαν: αφού τουσ 
εξολόθρευςε, πόρε πύςω όλο το χρυςϊφι.  

Τότε ο Σκιπύωνασ, επειδό νόμιςε πωσ όλθαν για να ςυλλϊβουν τον ύδιο, εγκατϋςτηςε φρουρϊ 
από δούλουσ ςτο ςπύτι του. Βλϋποντασ το πρϊγμα αυτό οι ληςτϋσ πληςύαςαν την πόρτα αφού 
ϊφηςαν κϊτω τα όπλα (τουσ), και με δυνατό φωνό ανϊγγειλαν ςτο Σκιπύωνα -να το ακούσ 
και να μην το πιςτεύεισ!- πωσ εύχαν ϋλθει για να θαυμϊςουν την παλικαριϊ του. 

Αυτού εξϋθρεψαν την ελπύδα του Κατιλύνα με επιεικεύσ αποφϊςεισ και ενύςχυςαν τη ςυνωμο-
ςύα, που γεννιόταν, με το να μην πιςτεύουν (ςτην ύπαρξό τησ). Υπό την επιρροό αυτών ενερ-
γώντασ πολλού, όχι μόνο φαύλοι αλλϊ και ϊπειροι, αν τον εύχα τιμωρόςει, θα ϋλεγαν ότι αυτό 
ϋγινε ςκληρϊ και τυραννικϊ.  
 
         2 α) Pellium, Flumina, Usum, virtus, auctoritas, spei. 

Β)                                      

ενικόσ αριθμόσ 

equestre proelium res turpis mollis sententia 
equestris Proelii/i rei turpis mollis sententiae 
equestri proelio rei turpi molli sententiae 
equestre proelium rem turpem mollem sententiam 
equestre proelium res turpis mollis sententia 
equestri proelio re turpi molli sententia 

 

Πληθυντικόσ αριθμόσ 

equestria proelia res turpes molles sententiae 
equestrium proeliorum rerum turpium mollium sententiarum 
equestribus proeliis rebus turpibus mollibus sententiis 

equestria proelia res turpes molles sententias 
equestria proelia res turpes molles sententiae 

equestribus proeliis rebus turpibus mollibus sententiis 
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3.α) se – se, ipsum – ipsos, eos – eum, quod – quae, eius – eorum, se – se, qui – qui, 
quorum – cuius, hunc – hos, id – ea. 

Β) iners – inertior – inertissima 

Επιρρ: inerter – inertius – inertissime 

Multi – plures – plurimi 

Επιρρ: multum και  multo – plus – plurimum 

4. laventur,desilirent, interemptum iri, recipe, abiceris/re, admirando, venti sunt, 
aluerimus, nasciturus-a-um, natu, secuturi sint, animadvertebatis, dic,dicito. 

 

5. 

 In fluminibus       εύναι  εμπρόθετοσ ςτϊςησ ςε τόπο ςτο lavantur 
 

 Vitae                    εύναι γενικό αντικειμενικό ςτο potestate 
 

 Proeliis                εύναι αφαιρετικό του χρόνου ςτο desiliunt 
 

 Absens                 εύναι εναντιωματικό μετοχό ςτο est factus 
 

 dictator               εύναι κατηγορούμενο ςτο Camillus 
 

 abeuntes             εύναι χρονικό μετοχό ςυνημμϋνη ςτο Gallos 
 

 captum                εύναι αιτιατικό ςουπύνο που δηλώνει ςκοπό ςτο venisse 
 

 armis                    εύναι υποκεύμενο ςτην απόλυτη μετοχό abiectis 
 

 auditu                  εύναι αφαιρετικό ςουπύνο που δηλώνει αναφορϊ ςτο incredibile 
 

 nascentem          εύναι επιθ. μτχ ωσ επιθετικόσ προςδιοριςμόσ ςτο coniurationem 
 

 credendo             εύναι αφαιρ, γερουνδύου που δηλώνει τρόπο ςτο confirmaverunt 
 

 improbi                εύναι παρϊθεςη  ςτο multi 
 

6. α) si animadvertissem (υπόθεςη) και dicerent (απόδοςη) 
πρόκειται για υποθετικό λόγο β εύδουσ .Δηλώνει υπόθεςη αντύθετη ςτην πραγματικότητα. Η 
υπόθεςη αναφϋρεται ςτο παρελθόν, ενώ η απόδοςη ςτο παρόν. 
Si animadverto (υπόθεςη)  - dicunt (απόδοςη). 
 
Β) Cum civitas bellum gerit: Δευτερεύουςα χρονικό πρόταςη, ωσ επιρρηματικόσ προςδιορι-
ςμόσ του χρόνου ςτην κύρια που ακολουθεύ. Ειςϊγεται με τον επαναληπτικό cum και εκφϋ-
ρεται με οριςτικό για να δηλωθεύ η επανϊληψη ςτο παρόν και ςτο μϋλλον.  
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cum se ipsum captum venisse eos existimasset: δευτερεύουςα επιρρηματικό αιτιολογικό 
πρόταςη, η οπούα ειςϊγεται με τον αιτιολογικό ςύνδεςμο cum και εκφϋρεται με υποτακτικό, 
επειδό η αιτιολογύα εύναι το αποτϋλεςμα εςωτερικόσ, λογικόσ διεργαςύασ. Συγκεκριμϋνα, εκ-
φϋρεται με υποτακτικό χρόνου υπερςυντελύκου (existimasset) και εφόςον το ρόμα τησ κύρι-
ασ πρόταςησ εύναι ιςτορικού χρόνου (conlocavit), η δευτερεύουςα πρόταςη εκφρϊζει το προ-
τερόχρονο ςτο παρελθόν. Λειτουργεύ ωσ επιρρηματικόσ προςδιοριςμόσ τησ αιτύασ ςτο περιε-
χόμενο τησ κύριασ πρόταςησ. 
 

7. α) ephippiorum usum rem turpem et inertem habent (Germani). 
Β) quos cum Camillus interemisset, cum praedones arma abiecissent. 
 

               γ)Εύναι ειδικό απαρϋμφατο αντικεύμενο ςτο ρόμα nuntiaverunt.Το υποκεύμενο του 
εύναι η αιτιατικό τησ προςωπικόσ αντωνυμύασ γ προςώπου se κατϊ λατινιςμό. 
 

8. Α) Ut caperent, ad capiendum ό capiendi causa 
Β) Homines tradunt eum Gallos iam abeuntes secutum esse. 

 
 
 
 

 

 

 


