
 

 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΣΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

Α.1. 

Όταν οι δολοφόνοι του Καλιγοφλα τον ζδιωξαν (από το παλάτι), αποςφρκθκε ςε μια 

κερινι κατοικία που το όνομά τθσ είναι Ερμαίο. Λίγο αργότερα, τρομοκρατθμζνοσ 

από τα νζα τθσ ςφαγισ, ςφρκθκε προσ το λιακωτό που ιταν πολφ κοντά του και 

κρφφτθκε ανάμεςα ςτα παραπετάςματα που κρζμονταν από τθν πόρτα. 

 

 

Κάποια μζρα ο Κάτωνασ ζφερε ςτθ φγκλθτο/ςτο Βουλευτιριο ζνα πρϊιμο ςφκο 

από τθν Καρχθδόνα και δείχνοντάσ το ςτουσ υγκλθτικοφσ είπε: ‹‹ασ ρωτϊ πότε 

νομίηετε ότι κόπθκε αυτό το ςφκο από το δζντρο››. Όταν όλοι είπαν ότι ιταν 

φρζςκο, είπε: ‹‹Κι όμωσ, μάκετε ότι κόπθκε ςτθν Καρχθδόνα πριν τρεισ μζρεσ.» 

 

Όταν ο Καίςαρασ άκουςε το χαιρετιςμό, είπε: «το ςπίτι μου ακοφω αρκετοφσ 

τζτοιουσ χαιρετιςμοφσ». Σότε ιρκαν ςτο νου του κορακιοφ τα λόγια του κυρίου του: 

«Κρίμα ςτον κόπο μου!». Ακοφγοντασ αυτά τα λόγια ο Αφγουςτοσ γζλαςε και 

αγόραςε το πουλί τόςο, όςο κανζνα δεν είχε αγοράςει μζχρι τότε. 

 

Β.1.  α)    insidiatore 

qua 

caedium /( caedum) 

mihi 

quoddam 

praecocia 

patrum 

haec 

tui  

nullius 



 

 

Β.1.β) 

proximum :      

- propiorem 

- Επίρρθμα :  prope – propius – proxime 

 

satis :  satius  

 

 

B.2. α) 

excludunt 

recedamus 

exterruisti 

proreptum 

abderetis 

afferre 

ostenturus  /  ostensurus 

decerpi 

dic 

veniendo 

 

B.2. β) 

Ενεςτώτασ :      perdas 

Παρατατικόσ :     perderes 

Μζλλοντασ :      perditurus  sis 

Παρακείμενοσ :     perdideris 

Τπερςυντζλικοσ :   perdidisses 

υντελεςμζνοσ Μζλλοντασ :  - 

 



 

 

Γ.1.  α) 

Caligulae :     γενικι αντικειμενικι ςτο  insidiatoribus 

cui :      δοτικι προςωπικι κτθτικι ςτο  est 

se :    αντικείμενο του  abdidit  

die :      αφαιρετικι του χρόνου ςτο attulit 

decerptam esse :   ειδικό απαρζμφατο , αντικείμενο ςτο  putetis 

ex  arbore  :   εμπρόκετοσ προςδιοριςμόσ τθσ προζλευςθσ ςτο decerptam  esse 

recentem :   κατθγοροφμενο ςτο ενν. υποκείμενο ficum μζςω του  esse  

salutationum :    γενικι διαιρετικι ςτο satis 

corvo :    δοτικι προςωπικι ςτθν απρόςωπθ ζκφραςθ venit in menteum 

quanti :     γενικι τθσ αξίασ ςτο  emerat  

 

Γ.1. β) 

Ficus praecox quodam die in curiam a Catone allata est. 

 

Γ.1 γ)  

in curiam :  - ςτάςθ ςε τόπο :   in curia 

                     -  απομάκρυνςθ από τόπο :   ex / de/ ab  curia  

domi  :        - κίνθςθ ςε τόπο :   domum 

                     -  απομάκρυνςθ από τόπο :   domo 

 

Γ.1 . δ)  

- ad haec  verba Augustus risitne ? 

 (δεν γνωρίηουμε τθν απάντθςθ) 

 

-  num ad haec  verba Augustus risit ? 

    (όταν περιμζνουμε αρνθτικι απάντθςθ) 



 

 

-  nonne ad haec  verba Augustus risit ? 

    (όταν περιμζνουμε καταφατικι απάντθςθ ) 

 

-   ad haec  verba Augustus risit ? 

    ( χωρίσ  μόριο ειςαγωγισ για ζμφαςθ )  

 

Γ.2. α) 

vela, quae praetenta erant  

ficum , quae praecox erat  

 

Γ.2. β) 

«cui nomen est Hermaeum» 

Δευτερεφουςα αναφορική επιθετική πρόταςη ωσ προςδιοριςτική ςτο diaetam. 

ΕΙΑΓΕΣΑΙ ΜΕ: τθν αναφορικι αντωνυμία cui. 

ΕΚΦΕΡΕΣΑΙ ΜΕ: οριςτικι, γιατί εκφράηει πραγματικό γεγονόσ. 

Ε ΧΡΟΝΟ: ενεςτϊτα, επειδι αναφζρεται ςτο παρόν. 

 

Quando hanc ficum … putetis ex arbore: πλάγια ερωτηματική μερικήσ άγνοιασ ωσ ζμμεςο 
αντικείμενο ςτο Interrogo. Ειςάγεται με το χρονικό επίρρθμα quando, εκφζρεται με 
υποτακτικι, όπωσ όλεσ οι πλάγιεσ ερωτθματικζσ προτάςεισ, αφοφ κεωρείται ότι θ εξάρτθςθ 
δίνει υποκειμενικι χροιά ςτο περιεχόμενο τθσ πρόταςθσ, ενεςτϊτα, γιατί εξαρτάται από 
αρκτικό χρόνο(Interrogo) και δθλϊνει το ςφγχρονο ςτο παρόν. 

 

Cum omnes recentem esse dixissent: χρονική, που λειτουργεί ωσ επιρρηματικόσ 
προςδιοριςμόσ του χρόνου ςτο περιεχόμενο τησ κφριασ πρόταςησ με ρήμα το inquit. 
Ειςάγεται με τον ιςτορικό-διθγθματικό cum, εκφζρεται με υποτακτικι γιατί υπογραμμίηει 
τθ βακφτερθ ςχζςθ μεταξφ κφριασ και δευτερεφουςασ πρόταςθσ και δθμιουργεί μια ςχζςθ 
αιτίου και αιτιατοφ ανάμεςά τουσ, υπερςυντελίκου, γιατί εξαρτάται από ιςτορικό 
χρόνο(inquit) και δθλϊνει το προτερόχρονο ςτο παρελκόν. 

 

Quanti nullam adhuc emerat: δευτερεφουςα επιρρηματική απλή παραβολική πρόταςη, 
του ποςοφ, που λειτουργεί ωσ β’ όροσ ςφγκριςησ (α’ όροσ ςφγκριςησ είναι η 
προηγοφμενη κφρια). Ειςάγεται με τθν αναφορικι αντωνυμία quanti (που αποτελεί 
παραβολικό ηεφγοσ με το tanti που προθγείται ςτθν κφρια) και εκφζρεται με οριςτικι 
(emerat), γιατί θ ςφγκριςθ αφορά δφο πράξεισ ι καταςτάςεισ που είναι ι κεωροφνται 



 

 

αντικειμενικι πραγματικότθτα. υγκεκριμζνα, με οριςτικι υπερςυντελίκου, γιατί 
αναφζρεται ςτο παρελκόν και δθλϊνει το προτερόχρονο ςε ςχζςθ με τθν κφρια πρόταςθ.  

 

Γ.2. γ) 

exclusus :  postquam exclusus est  

Εκφζρεται με οριςτικι (Παρακειμζνου) γιατί μασ ενδιαφζρει μόνο από τθν άποψθ του 

χρόνου και τίποτε άλλο . Δθλϊνει το προτερόχρονο ςτο παρελκόν. 

 

exterritus : cum exterritus esset  

 

audita :   χρονικι μετοχι , ιδιάηουςα (νόκθ) αφαιρετικι απόλυτθ με υποκείμενο το 

salutatione. 

Δθλϊνει το προτερόχρονο ςτο παρελκόν ςε ςχζςθ με το ριμα τθσ κυρίασ πρόταςθσ.  

Ανάλυςθ : cum audivisset 

 

 

 

 

 

 

 


