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30 ΜΑΪΟΥ 2016 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 

 

Α.1. 

Δηωγμέκμξ από ημοξ δμιμθόκμοξ ημο Καιηγμύια, είπε απμζονζεί ζηε ζενηκή 

θαημηθία ημο, πμο μκμμάδεηαη Ενμαίμ. Λίγμ ανγόηενα επεηδή ηνμμμθναηήζεθε 

από ηε θήμε ηεξ ζθαγήξ ζύνζεθε ζημ πημ θμκηηκό ιηαθωηό θαη θνύθηεθε 

ακάμεζα ζηα παναπεηάζμαηα πμο θνέμμκηακ ζηηξ πόνηεξ. 

Κάπμηα μένα μ Κάηωκαξ έθενε ζημ βμοιεοηήνημ έκα πνώημμ ζύθμ θαη 

δείπκμκηάξ ημ ζημοξ ζογθιεηηθμύξ είπε: «αξ νωηώ πόηε κμμίδεηε πωξ έπεη 

θμπεί αοηό ημ ζύθμ από ημ δέκηνμ». Όηακ όιμη είπακ πωξ είκαη θνέζθμ, είπε: 

«Κη όμωξ κα λένεηε πωξ θόπεθε ζηεκ Κανπεδόκα πνηκ ηνεηξ μένεξ. 

Όηακ άθμοζε ημκ παηνεηηζμό μ Καίζαναξ είπε: «ημ ζπίηη αθμύω ανθεημύξ 

ηέημημοξ παηνεηηζμμύξ». Σόηε ήιζακ ζημ κμο ημο θμναθημύ ηα ιόγηα ημο 

θονίμο ημο: «Έπαζα ημ ιάδη θαη ημκ θόπμ». ’ αοηά ηα ιόγηα μ Αύγμοζημξ 

γέιαζε θαη αγόναζε ημ πμοιί ηόζμ, όζμ θακέκα δεκ είπε αγμνάζεη μέπνη ηόηε. 

 

Β1α. insidiatōribus: insidiatōre 

cui: quā 

caedis : caedium 

se : mihi 

quodam: quoddam 

praecocem: praecocia 

patribus: patru 

 hanc: haec 

sui: tui 

nullam: nullius 

 

Β1β.  proximum: propiorem 

ΕΠΙΡΡΗΜΑ : ζεηηθόξ: prope 

ζογθνηηηθόξ: propius 

οπενζεηηθόξ: proxime 

satis : satius 



2 
 

 

Β2α. exclusus : excludunt 

recesserat: recedāmus 

exterritus: exterruisti 

prorepsit: proreptum 

abdidit: abderetis 

attulit: afferre 

ostendensque: ostenturusque / ostensurusque 

decerptam esse: decerpi 

dixit : dic venit : veniendō 

 

 

Β2β. 

Εκ.: perdas 

Πνη. : perderes 

Μει. : perditurus sis 

Πνθ. perdideris 

Yπεν.: perdidisses 

 

 

Γ.1.α. 

Caligulae: είκαη γεκηθή ακηηθεημεκηθή ζημ “insidiatoribus”. 

cui : είκαη δμηηθή πνμζωπηθή θηζηηθη ζημ νήμα “est”. 

se: είκαη ακηηθείμεκμ ζημ νήμα “abdidit”, πμο δειώκεη άμεζε 

αοημπάζεηα. 

die : είκαη αθαηνεηηθή ημο πνόκμο ζημ νήμα “attulit” (δειώκεη ημ πόηε 

έγηκε θάηη). 

decerptam esse : είκαη ακηηθείμεκμ ζημ νήμα “putetis”, εηδηθό 

απανέμθαημ. 

ex arbore: είκαη εμπνόζεημξ πνμζδημνηζμόξ πμο δειώκεη 

απμμάθνοκζε ζημ απανέμθαημ “decerptam esse”. 

recentem: είκαη θαηεγμνμύμεκμ ζημ εκκμμύμεκμ “ficum” από ημ 

ζοκδεηηθό απανέμθαημ “esse”. 

salutationum : είκαη γεκηθή δηαηνεηηθή ζημ “satis”. 

corvo: είκαη δμηηθή πνμζωπηθή ζημ απνόζωπμ νήμα “venit”. 

quanti : είκαη γεκηθή ηεξ αθενεμέκεξ (οιηθήξ) αλίαξ ζημ νήμα 

“emerat”. 

 



3 
 

 

 

Γ.1.β. 

Cato attulit [...] ficum praecocem: 

Ficus praecox quodam die a Catōne allata est in curiam. 

 

 

Γ.1.γ. 

in curiam:  (ζηάζε)   in curia 

  (απμμάθνοκζε)  de – ex - a curia 

 

domi:   (θίκεζε)  domum 

  (απμμάθνοκζε) domo 

 

 

Γ.1.δ. 

Ad haec verba Augustus risit 

a. Num ad haec verba Augustus risit? 

b. Risitne ad haec verba Augustus? 

 

 

Γ.2.α. 

vela praetenta 

..vela, quae praetenta erant / praetenta sunt 

 

ficum praecocem 

… ficum, quae praecox erat / fuit 

 

 

Γ.2.β. 

 

“cui nomen est Hermaeum”: δεοηενεύμοζα ακαθμνηθή επηζεηηθή 

πνμζδημνηζηηθή πνόηαζε, πμο ιεηημονγεί ωξ επηζεηηθόξ πνμζδημνηζμόξ  ζημ 

“diaetam”. 

“quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore”: είκαη 

δεοηενεύμοζα μοζηαζηηθή πιάγηα ενωηεμαηηθή πνόηαζε μενηθήξ αγκμίαξ, πμο 

ιεηημονγεί ωξ έμμεζμ ακηηθείμεκμ ζημ νήμα «interrogo» . 
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 “Cum omnes recentem esse dixissent” : είκαη δεοηενεύμοζα επηννεμαηηθή 

πνμκηθή πνόηαζε, πμο ιεηημονγεί ωξ επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ημο 

πνόκμο ζημ νήμα “inquit”.  

«quanti nullam adhuc emerat” : είκαη δεοηενεύμοξα επηννεμαηηθή απιή 

παναβμιηθή πνόηαζε ημο πμζμύ, πμο ιεηημονγεί ωξ επηννεμαηηθόξ 

πνμζδημνηζμόξ ημο πμζμύ ζημ νήμα “emit”  (πνμελαγγέιιεηαη από ημ tanti 

ηεξ θύνηαξ) 

 

 

 

Γ.2.γ. 

exclusus 

postquam ab insidiatoribus Caligulae exclusus est 

μεημπή πνμκηθή -  δειώκεη ημ πνμηενόπνμκμ 

 

exterritus 

cum rumore caedis exterritus esset 

αηηημιμγηθή -  cum+ οπμηαθηηθή 

 

audita 

cum sαlutationem audivisset 

μεημπή ηδηάδμοζα αθαηνεηηθή απόιοηε -  πνμκηθή 

 


