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ΑΠΑΝΣΖΖ Α1: 
 
Μεηάθραζη 

Όηαλ δηώρζεθε από ηνπο δνινθόλνπο ηνπ Καιηγνύια, είρε θαηαθύγεη ζε κηα 

ζεξηλή θαηνηθία, ηεο νπνίαο ην όλνκα είλαη Δξκαίν. Μεηά από ιίγν, επεηδή ηξόκαμε 

από ηε θήκε ηεο ζθαγήο, ζύξζεθε (έξπνληαο) πξνο ην πην θνληηλό ιηαθσηό θαη 

θξύθηεθε αλάκεζα ζηηο θνπξηίλεο, πνπ θξέκνληαλ ζηηο πόξηεο. 

………………………………………………………………………………………… 

Κάπνηα κέξα ν Κάησλαο έθεξε ζην Βνπιεπηήξην έλα πξώηκν ζύθν από ηελ 

Καξρεδόλα θαη ελώ ην έδεηρλε ζηνπο Σπγθιεηηθνύο, είπε: “Σαο ξσηώ, πόηε 

λνκίδεηε όηη απηό ην ζύθν θόπεθε από ην δέληξν”. Όηαλ όινη απάληεζαλ όηη ήηαλ 

θξέζθν, είπε: “Κη όκσο, κάζεηε όηη θόπεθε ζηελ Καξρεδόλα πξηλ ηξεηο κέξεο. 

………………………………………………………………………………………… 

Αθνύ άθνπζε ην ραηξεηηζκό, ν Καίζαξαο είπε: “Σην ζπίηη κνπ αθνύσ πνιινύο 

ηέηνηνπο ραηξεηηζκνύο". Τόηε ην θνξάθη ζπκήζεθε ηα ιόγηα ηνπ θπξίνπ ηνπ: “Κξίκα 



 

 

ζηνλ θόπν κνπ!". Ο Αύγνπζηνο γέιαζε κ' απηά ηα ιόγηα θη αγόξαζε ην πνπιί γηα 

ηόζν κεγάιν πνζό, όζν δελ είρε αγνξάζεη θαλέλα κέρξη ηόηε. 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ Β1α. 

insidiatoribus : insidiatore 

cui : quā 

caedis : caedium 

se : mihi 

quodam : quoddam 

praecocem : praecocia 

patribus : patrum 

hanc : haec 

sui : tui 

nullam : nullius 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ Β1β.  

proximum: propiorem, 

 prope - propius - proxime 

satis: satius 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ Β2α. 

 Exclūsus : excludunt 

recesserat : recedamus 

exterritus : exterruisti 

prorepsit : proreptum 

abdidit : abderetis 

attulit : afferre 

ostendensque : ostensurusque / ostenturusque 

decerptam esse : decerpi 

dixit : dic 

venit : veniendo 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ Β2β. 

 Δλεζηώηαο: perdas 



 

 

Παξαηαηηθόο: perderes 

Μέιινληαο: perditurus sis 

Παξαθείκελνο: perdideris 

Υπεξζπληέιηθνο: perdidisses 

 
 

 

 
 
 
 
ΑΠΑΝΣΖΖ Γ1α.  

Caligulae: γεληθή αληηθεηκεληθή σο εηεξόπησηνο, νλνκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο 

ζηνλ όξν «insidiatoribus». 

cui: δνηηθή πξνζσπηθή θηεηηθή ζην ξήκα «est». 



 

 

se: αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο «abdidit» θαη δειώλεη άκεζε απηνπάζεηα.  

die: αθαηξεηηθή ηνπηθή ηνπ ρξόλνπ (ρξνληθόο εληνπηζκόο) ζην ξήκα «attulit». 

decerptam esse (ην πξώην ζην θείκελν): εηδηθό απαξέκθαην σο αληηθείκελν 

ζην δνμαζηηθό ξήκα «putetis». 

ex arbore: εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηεο πξνέιεπζεο ζην απαξέκθαην 

«decerptam esse». 

recentem: θαηεγνξνύκελν ζην ελλννύκελν ππνθείκελν «ficum» κέζσ ηνπ 

ζπλδεηηθνύ απαξεκθάηνπ «esse». 

salutationum: γεληθή δηαηξεηηθή ζην πνζνηηθό επίξξεκα «satis». 

corvo: δνηηθή πξνζσπηθή ζηελ απξόζσπε έθθξαζε «venit in mentem». 

quanti: γεληθή ηεο αθεξεκέλεο αμίαο ζην ξήκα «emerat». 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ Γ1β. 

 «Cato attulit […] ficum praecocem»: Ficus praecox [...] a Catone allata est. 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ Γ1γ. 

 in curiam: in curiā (in + αθαηξεηηθή) 

 de, ex, ab curiā (de, ex, ab, + αθαηξεηηθή) 

domi: αηηηαηηθή (θίλεζε ζε ηόπν): domum 

 αθαηξεηηθή (από ηόπν θίλεζε): domo 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ Γ1δ. 

 «Ad haec verba Augustus risit»: 

Num ad haec verba Augustus risit? (απνθαηηθή απάληεζε) 

Nonne ad haec verba Augustus risit? (θαηαθαηηθή απάληεζε) 

Risitne ad haec verba Augustus? (πξαγκαηηθή εξώηεζε) 

Ad haec verba Augustus risit? (δίλεηαη έκθαζε ζην πεξηερόκελν) 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ Γ2α. 

vela praetenta: vela, quae praetenta erant. 

ficum praecocem: ficum, quae praecox erat. 



 

 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ Γ2β. 

«cui nomen est Hermaeum»: είλαη κία δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή επηζεηηθή, 

πξνζδηνξηζηηθή πξόηαζε ζηνλ όξν αλαθνξάο «in dietam» θαη ιεηηνπξγεί σο 

επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζε απηόλ. 

«quando hanc ficum decerptam esse putētis ex arbore»: είλαη κία 

δεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή πιάγηα εξσηεκαηηθή πξόηαζε κεξηθήο αγλνίαο θαη 

ιεηηνπξγεί σο έκκεζν αληηθείκελν ζην εξσηεκαηηθό ξήκα εμάξηεζεο 

«interrogo». 

«Cum omnes recentem esse dixissent»: είλαη κία δεπηεξεύνπζα 

επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε θαη ιεηηνπξγεί σο επηξξεκαηηθόο 

πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην ξήκα εμάξηεζεο «inquit». 

«quanti nullam adhuc emerat»: είλαη κία δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή, απιή 

παξαβνιηθή πξόηαζε ηνπ πνζνύ πνπ ιεηηνπξγεί σο β´ όξνο ζύγθξηζεο κε α´ 

όξν ζύγθξηζεο ην πεξηερόκελν ηεο θύξηαο πξόηαζεο «emitque avem tanti». 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ Γ2γ.  

exclūsus: postquam exclusus est 

 Δθθέξεηαη κε Oξηζηηθή, γηαηί ε πξάμε καο αθνξά θαζαξά από ρξνληθή άπνςε. 

exterritus: cum exterritus esset 

auditā: αθαηξεηηθή απόιπηε ρξνληθή κεηνρή. Τν πνηεηηθό ηεο αίηην (a 

Caesare) παξαιείπεηαη γηαηί ζπκπίπηεη λνεκαηηθά κε ην ππνθείκελν ηνπ 

ξήκαηνο (Caesar) ηεο πξόηαζεο. Απηό ζπκβαίλεη, δηόηη ε ιαηηληθή γιώζζα δε 

δηαζέηεη ελεξγεηηθή θσλή γηα ην παξειζόλ. Γειώλεη ην πξνηεξόρξνλν. 

Cum Caesar salutationem audivisset. 

 
 

 


