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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: XIV-XI- XXIX 

Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, 

similem effigiei mortui. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit 

nomenque eius audire cupivit. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium 

concussit et e somno eum excitavit. Cassius servos inclamavit et de homine eos 

interrogavit. Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque 

speciem somniavit. Paucis post diebus res ipsa fidem somnii confirmavit. Nam 

Octavianus supplicio capitis eum adfecit. 

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Rοmanorum, 

everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam 

acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter 

Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; 

Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei 

occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar, victor 

imperator». Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus 

sestertium eum emit. Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum 

doceret parem salutationem. Diu operam frustra impendebat; quotiescumque 

avis non respondebat, sutor dicere solebat «Oleum et operam perdidi». 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 1. Να μεταφραστούν τα παραπάνω αποσπάσματα.  

                                                                                                                                                                                                            

(μονάδες 40) 

 

2α. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: 

I. timorem: ονομαστική πληθυντικού 

II. nomen: αιτιατική  πληθυντικού 

ΛΑΣΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 
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III. fidem: αφαιρετική ενικού 

IV. capitis: δοτική ενικού 

V. flumen: δοτική πληθυντικού 

VI. pecuniam: αφαιρετική ενικού 

VII. iure: ονομαστική ενικού 

VIII. corvum: αφαιρετική ενικού 

IX. milibus: αιτιατική πληθυντικού 

X. avis: γενική πληθυντικού 

 

                                                                                                              (Μονάδες 5)  

2β. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι : 

i. similem: γενική ενικού υπερθετικού στο ίδιο γένος / επίρρημα θετικού βαθμού 

ii. diu: τα παραθετικά του επιρρήματος 

iii. immensam: αιτιατική ενικού ουδετέρου στον συγκριτικό/ αφαιρετική 

πληθυντικού θηλυκού στον υπερθετικό 

iv. aequo:  ονομαστική πληθυντικού θηλυκού στον υπερθετικό και τo επιρρήματα 

στον θετικό.                                                                                                                             

 

2γ.  

i. neminem:  να γραφεί στη γενική και δοτική ενικού στο γένος που βρίσκεται. 

ii. rediret: να γραφεί 

 το α΄ πληθυντικό  στην οριστική  Παρακειμένου στην ίδια φωνή 

  η μετοχή ενεστώτα στη γενική ενικού στο αρσενικό 

          iii quendam: να γίνει πλήρης γραμματική αναγνώριση. 

                                                                                                      (Μονάδες 4) 

 



 

 

3α. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για κάθε τύπο ( να λάβετε υπόψη  το 

υποκείμενό τους): 

i. existimavit: ίδιο πρόσωπο υποτακτικής Τπερσυντελίκου Ε.Υ.  και α΄πληθυντικό 

οριστικής Ενεστώτα Π.Υ.  

ii. concepit: μετοχή Ενεστώτα αιτιατική ενικού και γενική γερουνδίου 

iii. dedit: οριστική Ενεστώτα β΄ενικό και υποτακτική Παρατατικού β΄πληθυντικό 

iv. everterunt: αιτιατική του σουπίνο και γ΄ενικό υποτακτικής Παρακειμένου 

v. acceperrunt: υποτακτική Μέλλοντα γ΄ πληθυντικό και στις δύο φωνές. 

vi. occurrit: α΄ ενικό οριστικής Ενεστώτα Π.Υ. και μετοχή δοτική ενικού 

Παρακειμένου. 

vii.  instituerat: γ΄ενικό οριστικής Παρατατικού Ε.Υ. και  β΄ενικό . Μέλλοντα Π.Υ. 

viii. interfuit: γ΄ενικό προστακτικής Μέλλοντα και απαρέμφατο Ενεστώτα. 

                                                                ( Μονάδες 8) 

 

3β. concussit: Να κλιθεί η προστακτική στον Ενεστώτα και στις δύο φωνές και να 

γραφούν τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στην παθητική φωνή. 

 

                                                                                                                    (Μονάδες 4) 

 

4α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις: 

I. magnitudinis 

II. se (Respondit ille se esse Orcum.) 

III. effigiei 

IV. somnii 

V. dicere 

                                                                                    (Μονάδες 5) 
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4β. Να αναγνωριστεί πλήρως συντακτικά η δευτερεύουσα πρόταση( εισαγωγή, 

εκφορά, λειτουργία)  και στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές ώστε να 

εισάγεται με τον αντίστροφο cum: 

« Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret». 

                                                                              (Μονάδες 8) 

5α. «Caesaris multum interfuit corvum emere»: i. . Πως λειτουργεί συντακτικά το 

emere; Να δηλώσετε το υποκείμενό του. ii να κάνετε την απαραίτητη αλλαγή, 

ώστε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να είναι το α΄ πρόσωπο ενικού 

                                                                                         (Μονάδες 3)  

5β. «Brenno duce» :  Να αναλυθεί με όλους τους δυνατούς τρόπους. 

                                                                                       (Μονάδες 3) 

 

5γ.  « absens» : Να αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση 

με όλους τους πιθανούς τρόπους. 

                                                                                      (Μονάδες 2) 

 

6α. « ad se venire»:  Να αναγνωρίσετε συντακτικά τον εμπρόθετο προσδιορισμό 

και στη συνέχεια να εξηγήσετε γιατί δεν μπορεί να αντικατασταθεί με την 

αντωνυμία eum. 

                                                                                 (Μονάδες 2)  

 

6β. «everterunt urbem Romam»: Nα εξαρτηθεί η πρόταση από το ρήμα  debeo 

και στη συνέχεια να αντικατασταθεί με παθητική περιφραστική συζυγία. 

                                                                                                (Μονάδες 5) 

6γ. i «post victoriam Actiacam»:  να γραφεί με ισοδύναμο τρόπο η ίδια 

επιρρηματική σχέση. 

     i «Illi neminem viderant» :  να αντικαταστήσετε την αντωνυμία από μια 

ισοδύναμή της.  



 

 

    

 

  iii.  « quotiescumque avis non respondebat»: να καταδείξετε με ποιο σύνδεσμο 

ισοδυναμεί ο quotiescumque και στη συνέχεια να τον αντικαταστήσετε με τον 

ιστορικό- διηγηματικό cum κάνοντας  την  απαραίτητη αλλαγή.   

                                                                                 (Μονάδες 3) 

 

6δ.  Να εξαρτηθούν οι προτάσεις από το feror  και να γίνει απαρεμφατική 

σύνταξη : «Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit»  

                                                                                  (Μονάδες 2) 

6 ε.  Να γράψετε τη δευτερεύουσα πρόταση με ισοδύναμο τρόπο σε μορφή 

απαρεμφάτου. « ut corvum doceret parem salutationem» . 

                                                                                     (Μονάδες 2) 

  

                                                      ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

Α. ΜΕΣΑΥΡΑΗ: 

Νόμισε πως ερχόταν προς το μέρος του ένας άνθρωπος με πελώριο ανάστημα και 

βρώμικη όψη, όμοιος με είδωλο νεκρού. Μόλις τον είδε ο Κάσιος, τον έπιασε φόβος 

και θέλησε να πληροφορηθεί το όνομά του. Εκείνος απάντησε πως ήταν ο 

Πλούτωνας (ο Φάροντας). Σότε τρόμος συντάραξε τον Κάσιο και τον ξύπνησε 

(σήκωσε από τον ύπνο του). Ο Κάσιος φώναξε τους δούλους του και τους ρώτησε 

γι’ αυτόν τον άνθρωπο. Εκείνοι (όμως) δεν είχαν δει κανένα. Ο Κάσιος 

ξανακοιμήθηκε (παραδόθηκε ξανά στον ύπνο) κι ονειρεύτηκε την ίδια μορφή. Λίγες 

μέρες αργότερα τα ίδια τα πράγματα επιβεβαίωσαν την αξιοπιστία του ονείρου: Ο 

Οκταβιανός του επέβαλε την ποινή του θανάτου. 

Οι Γαλάτες με αρχηγό το Βρέννο, αφού κατατρόπωσαν τις ρωμαϊκές λεγεώνες στον 

ποταμό Αλία, κατέστρεφαν εντελώς τη Ρώμη εκτός από το Καπιτώλιο, για το οποίο 

πήραν ως αντάλλαγμα ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Σότε ο Κάμιλλος, που είχε 

παραμείνει εξόριστος για πολύ καιρό στην Αρδέα, γιατί δε μοίρασε ακριβοδίκαια τη 

λεία από τους Βηίους, εκλέχτηκε δικτάτορας αν και βρισκόταν μακριά (από τη 

Ρώμη)Ϗ 
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Όταν ο Οκταβιανός επέστρεφε στη Ρώμη μετά τη νίκη του στο Άκτιο, τον 

προϋπάντησε κάποιος άνθρωπος που κρατούσε ένα κοράκι. Είχε εκπαιδεύσει 

κοράκι να λέει τα εξής (λόγια): «Φαίρε. Καίσαρα, νικητή και στρατηγέ!» Ο Καίσαρας 

ενδιαφέρθηκε πολύ να αγοράσει το κοράκι. Σο αγόρασε λοιπόν για είκοσι χιλιάδες 

σηστερτίους. Σο παράδειγμά του παρακίνησε κάποιον παπουτσή να μάθει τον ίδιο 

χαιρετισμό σε ένα κοράκι. Για πολύ καιρό κόπιαζε μάταια: κάθε φορά που το πουλί 

δεν απαντούσε, ο παπουτσής συνήθιζε να λέει: «Κρίμα στον κόπο μου!». 

 

B. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

2α. 

i. timores 

ii. nomina 

iii. fide 

iv. capiti 

v. fluminibus 

vi. pecunia 

vii. ius 

viii. corvo 

ix. milia 

x. avium 

 

2β.  

i. simillimi/ similiter 

ii. diutius/ diutissime 

iii. immensius/ immensissimis 

iv. aequissimae /aeque 

      



 

 

 

  2γ.  

i. nullius/ nemini 

ii.  rediimus/ redeuntis 

iii.  Είναι αιτιατική ενικού αρσενικό της αόριστης επιθετικής αντωνυμίας   

quidam- quaedam- quoddam. 

 

 3α.    

i. existima(vi)sset/  existimamur 

ii. concipientem/ concipiendi 

iii. das/ darem 

iv. eversum/ eversus sit 

v. accepturi sint/ accipientur 

vi. occurror/ occurso 

vii. instituebat/ intsitutus eris 

viii. interesto/ interesse 

 

3β. 

Προστακτική Ενεστώτα:  

β΄ενικό: concute 

 β΄πληθυντικό: concutite 

Απαρέμφατα:  

Ενεστώτα: concuti 

Μέλλοντα:concussum iri 

Παρακειμένου: concussum/-am/um esse/ concussos/-as/-a esse 

υντελεσμένου Μέλλοντα: concussum/-am/um fore/ concussos/-as/-a fore 



 

 

8 

 

4α.  

i. γενική της ιδιότητας στο hominem 

ii. δοτική ως συμπλήρωμα, δοτική αντικειμενική στο similem. 

iii. υποκείμενο στο esse, περίπτωση ταυτοπροσωπίας. Σο υποκείμενο του 

απαρεμφάτου τίθεται σε πτώση αιτιατική και δεν παραλείπεται (λατινισμός 

του ειδικού απαρεμφάτου). 

iv. τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα solebat. 

 

4β. 

Είναι δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση και εισάγεται με τον 

ιστορικό- διηγηματικό σύνδεσμο cum για αφηγήσεις του παρελθόντος. 

Εκφέρεται με υποτακτική έγκλιση, γιατί ο ιστορικός cum υπογραμμίζει τη 

βαθύτερη σχέση ανάμεσα στην κύρια και τη δευτερεύουσα πρόταση και 

δημιουργεί μία σχέση αιτίου- αιτιατού ανάμεσά τους. Είναι φανερός ο ρόλος του 

υποκειμενικού στοιχείου που υπάρχει στην υποτακτική. υγκεκριμένα χρόνου 

Παρατατικού (rediret), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου( occurrit)  και 

σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων εκφράζει το σύγχρονο στο παρόν. Η 

πρόταση λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο occurrit.  

Με τον αντίστροφο cum:  Vix Octavianus post victoriam Actiacam Romam 

redierat,  cum (repente) homo quidam ei occurrit corvum tenens. 

 

5α. i. Σο emere είναι τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο στο απρόσωπο interfuit. 

Σο υποκείμενό του είναι το Caesarem που προκύπτει από τη γενική του 

προσώπου που ενδιαφέρεται. 

ιι. Mea multum interfuit corvum emere. 

 

5β. i. Cum Brennus dux erat. ( καθαρά χρονική σχέση) 

      ii. Cum Brennus dux esset. (ιστορικός - διηγηματικός) 

     iii. Dum Brennus dux est (συνεχιζόμενη πράξη).  



 

 

 

5γ.  etsi aberat , licet / cum abesset 

 

6α. Πρόκειται για εμπρόθετη αιτιατική ως επιρρηματικό προσδιορισμό κίνησης 

σε πρόσωπο και συγκεκριμένα προσέγγιση στο απαρέμφατο venire. Η 

αντωνυμία se αναφέρεται στον Κάσσιο, που είναι υποκείμενο μέσα στην 

πρόταση (έμμεση αυτοπάθεια). Σο ad eum θα αναφερόταν σε διαφορετικό 

πρόσωπο.  

 

6β.  Η πρόταση με το debeo: Galli debuerunt/-re evertere urbem Romam. 

Η πρόταση με παθητική περιφραστική συζυγία: Urbs Roma evertenda fuit Gallis. 

 

6γ.   

i. Actiaca post victoria 

ii.   Illi quemquam viderant. 

iii. ισοδυναμεί με τον επαναληπτικό cum. Με τον ιστορικό διηγηματικό η 

πρόταση θα γίνει: cum avis non responderet. 

 

6δ. Fertur tum terror Cassium concussisse et e somno eum excitavisse. 

 6ε.  corvum docere parem salutationem 

 

Από το Κλασικό τμήμα του Ανθρωπιστικού τομέα  

των Υροντιστηρίων «ΠΟΤΚΑΜΙΑ» Ηρακλείου συνεργάστηκαν: 

Μαζοκοπάκη Ε., Παγωμένου Μ., Πυργιανάκη Φ. 

 

 

 

 


