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                                                                                                             ΛΑΣΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ                                                  

 

 

      Α.Κείμενο  ΦΙ-ΦΦV-ΦLΙΙΙ 

 

In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit. Postquam XIV annos in Italia 

complevit, Catharginiensis eum in Africam revocaverunt. Ibi Hannibal bellum cum Romanis 

componere frustra cupivit. Denique cum P. Scipione apud Zamam dimicavit, sed Romani 

victoriam reportaverunt. 

 

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Cathargine ostedensque patribus 

“Interrogo vos” inquit   “quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore”. Cum omnes 

recentem esse dixissent, “Atqui ante tertium diem” inquit “scitote decerptam esse 

Carthagine. 

 

“intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx liberique”? Ergo ego nisi 

peperissem , Roma non oppugnaretur; nisi filium haberem, libera in libera patria mortua 

essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futura sum: at contra hos, si pergis, aut 

immatura mors aut longa servitus manet. 

 

Β.Παρατηρήσεις: 

1. Nα μεταφραστούν τα παραπάνω αποσπάσματα: 

(Μονάδες 40) 

 

2 α. 

agro Falerno: αφαιρετική ενικού 

quodam: αιτιατική πληθυντικού 

patribus: ονομαστική ενικού 

penates: γενική πληθυντικού 

(Μονάδες 4) 

 

 



 

 

2 

 

2β. 

recentem, libera, miserrima: Nα σχηματίσετε τα παραθετικά των επιθέτων και στα τρία γένη 

στην ονομαστική πτώση. 

(Μονάδες 3) 

2γ. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

i.insidiis: αφαιρετική πληθυντικού/γενική ενικού 

ii.eum: κτητική αντωνυμία/οριστική αντωνυμία 

iii.ficum: ονομαστική ενικού,ουδετέρου γένους/αιτιατική ενικού θηλυκού γένους 

iv.omnes:ονομαστική πληθυντικού αρσενικού γένους /ονομαστική πληθυντικού θηλυκού 

γένους 

v.domus:ονομαστική ενικού ουσιαστικού β΄κλίσης/ονομαστική ενικού ουσιαστικού δ΄κλίσης 

vi.mater:ονομαστική ενικού ουσιαστικού β΄κλίσης/ονομαστική ενικού ουσιαστικού γ΄κλίσης 

(Μονάδες 6) 

 

3α. 

Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για κάθε ρηματικό τύπο: 

revocaverunt: γ΄πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής 

dimicavit: αιτιατική και αφαιρετική σουπίνο 

attulit: γ΄ενικό υποτακτικής ενεστώτα και παρακειμένου παθητικής φωνής 

dixissent: να γραφούν οι πτώσεις του γερουνδίου 

peperissem: β΄ενικό και γ΄πληθυντικό οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής 

futura sum: γ΄πληθυντικό οριστικής παρατατικού και συντελεσμένου μέλλοντα. 

(Μονάδες 6) 

 

 

 

 



 

 

 

3β. 

Να γραφούν οι ακόλουθοι ονοματικοί τύποι: 

componere: γενική πληθυντικού ,αρσενικού γένους μετοχής ενεστώτας 

decerptam esse: απαρέμφατο μέλλοντα παθητικής φωνής 

oppugnaretur: γερούνδιο, δοτική πτώση 

haberem: σουπίνο , αφαιρετική πτώση 

manet: απαρέμφατο παρακειμένου, ενεργητικής φωνής 

(Μονάδες 5) 

 

4α. 

Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις: 

 

ex arbore 

recentem 

intra moenia 

mortua 

diu 

(Μονάδες 5) 

 

4β. 

Να αναγνωριστούν πλήρως (είδος, εισαγωγή, συντακτικός ρόλος, εκφορά) οι δευτερεύουσες 

προτάσεις: 

«postquam XIV annos in Italia complevit» 

«si pergis» 

(Μονάδες 8) 
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5α. 

se expedivit: Ποιο συντακτικό φαινόμενο εκφράζει η φράση; Να αιτιολογήσετε την 

απάντηση. 

(Μονάδες 3) 

 

5β. 

Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frustra cupivit: Να αντικατασταθεί το τελικό 

απαρέμφατο από ισοδύναμη σύνταξη. 

(Μονάδες 3) 

 

5γ. 

Να αναλυθεί η μετοχή σε αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση:  

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Cathargine ostendensque patribus 

inquit. 

(Μονάδες 3) 

 

5δ. 

ante tertium diem: Να γραφεί ο ισοδύναμος τρόπος εκφοράς του χρόνου. 

(Μονάδες 2) 

 

6α.  

Να μετατραπεί η υποθετική πρόταση σε μετοχή:  

Nisi filium haberem , libera in libera patria mortua essem. 

(Μονάδες 3) 

6β. 

Να μετατραπεί ο υποθετικός λόγος στο είδος της ανοικτής υπόθεσης στο παρελθόν και στο 

μέλλον: 

at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet. 

(Μονάδες 5) 



 

 

6γ. 

Να μετατραπούν οι επιθετικοί προσδιορισμοί σε αναφορικές προτάσεις: 

in libera patria, longa servitus 

(Μονάδες 4) 

                                                                      ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

1. ΜΕΣΑΥΡΑΗ 

 

 Ο Αννίβας στον Υαλέρνο αγρό ξέφυγε από την ενέδρα του Υάβιου Μάξιμου. Αφού 

συμπλήρωσε 14 χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι ανακάλεσαν αυτόν στην Αφρική. Εκεί ο 

Αννίβας μάταια θέλησε να τελειώσει τον πόλεμο εναντίον των Ρωμαίων. Σελικά έδωσε μάχη 

εναντίον του Π. κιπίωνα κοντά στη Ζάμα, αλλά οι Ρωμαίοι κέρδισαν τη νίκη. 

Κάποια μέρα ο Κάτωνας έφερε στο Βουλευτήριο ένα πρώιμο σύκο από την Καρχηδόνα και 

ενώ το έδειχνε στους υγκλητικούς είπε « ας ρωτώ πότε νομίζετε ότι αυτό το σύκο κόπηκε 

από το δέντρο».Όταν όλοι είπαν ότι ήταν φρέσκο, είπε «Κι όμως μάθετε ότι κόπηκε στην 

Καρχηδόνα πριν τρείς μέρες. 

«μέσα σε εκείνα τα τείχη υπάρχουν το σπίτι και οι θεοί μου, η μητέρα, η σύζυγος και τα 

παιδιά»; Αν εγώ δεν σε είχα γεννήσει , η Ρώμη δε θα πολιορκούταν. Αν δεν είχα γιο , θα 

πέθαινα ελεύθερη σε ελεύθερη πατρίδα. Εγώ τίποτε πια δεν μπορώ να πάθω και ούτε θα 

είμαι τόσο δυστυχισμένη για πολύ καιρό : αλλά αντίθετα, αν συνεχίσεις, αυτούς εδώ τους 

περιμένει ή πρόωρος θάνατος ή μακρόχρονη σκλαβιά. 

 

2α. 

agro Falerno 

quosdam 

patres 

penatium 

 

2β. 

Θετικός: recens,recens,recens/ liber,libera,liberum/ miser,misera,miserum  

υγκριτικός:recentior,recentior,recentius/liberior,liberior,liberius/ miserior,miserior,miserius 

Τπερθετικός: recentissimus,recentissima,recentissimum/ liberrimus,  

liberrima,liberrimum/ miserrimus,miserrima,miserrimum 
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2γ. 

i. αφαιρετική πληθυντικού 

ii. οριστική αντωνυμία 

iii. αιτιατική ενικού θηλυκού γένους 

iv. ονομαστική πληθυντικού, αρσενικού γένους 

v. ονομαστική ενικού ουσιαστικού δ΄κλίσης 

vi. ονομαστική ενικού ουσιαστικού γ΄κλίσης 

 

3α. 

revocavissent 

dimicatum/dimicatu 

aferatur/allatus sit 

dicendi/dicendo/dicendum/dicendo 

paris/pariunt 

futurae erant/ futurae fuerint 

 

3β. 

 

componentium 

decerptum iri 

oppugnando 

habitu 

mansisse 

 

 

 

 



 

 

 

4α. 

ex arbore: Εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει προέλευση και 

προσδιορίζει το decerptam esse. 

recentem: κατηγορούμενο στο εννοούμενο (ficum) μέσω του esse. 

intra moenia: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει τόπο ( εντός ) και 

προσδιορίζει το sunt 

mortua: χρονική μετοχή, εκφράζει το προτερόχρονο / επιρρηματικό κτγ του χρόνου στο 

υποκ. ego 

diu: επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει χρόνο και προσδιορίζει το futura sum 

 

4β. 

«postquam XIV annos in Italia complevit» : δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση , 
εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο postquam, γιατί εκφράζει το πρότερο στο χρόνο. 

Εκφέρεται με έγκλιση οριστική γιατί δηλώνει μόνο το χρόνο και τίποτα άλλο, συγκεκριμένα 

χρόνου παρακειμένου (complevit) γιατί εκφράζει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 

Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα εξάρτησης 

revocaverunt. 

« si pergis» : δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική πρόταση, εισάγεται με τον υποθετικό 

σύνδεσμο si (γιατί είναι καταφατική). Τπόθεση: si pergis (οριστική ενεστώτα) 

 

Απόδοση: at contra hos aut immatura mors out longa servitus manet (οριστική ενεστώτα) 

Ο υποθετικός λόγος ανήκει στο α΄είδος και δηλώνει υπόθεση ανοικτή στο παρόν. 

5α. 

Σο se είναι αντικείμενο στο ρήμα expedivit. Παρατηρείται το φαινόμενο της άμεσης ή ευθείας 

αυτοπάθειας, γιατί το se αναφέρεται στο υποκείμενο Hannibal της πρότασης στην οποία 

βρίσκεται. 

5β. 

Σο τελικό απαρέμφατο μετατρέπεται σε βουλητική πρόταση, η οποία εκφέρεται με υποτακτική 

Παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο. Ibi Hannibal frustra cupivit ut bellum cum 

Romanis componeret. 
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5γ. 

Dum ostendit patribus 

Cum ostenderet patribus 

Cum ostendebat patribus  

5δ. Tertio ante die. 

6α. 

Filium non habens , libera in libera patria mortua essem. 

6β. 

Τπόθεση: si perrexisti , si perges 

Απόδοση : at contra hos aut immatura mors aut longa servitus mansit / manebit. 

 

6γ. 

in patria, quae libera erat/ servitus, quae longa est ή erit ( μέλλον ) 

 

 

Από το Κλασικό τμήμα του Ανθρωπιστικού τομέα  

των Υροντιστηρίων «ΠΟΤΚΑΜΙΑ» Ηρακλείου συνεργάστηκαν: 

Μαζοκοπάκη Ε., Παγωμένου Μ., Πυργιανάκη Φ. 

 


