
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 

Α. 1. ϋΟταν τον ζδιωξαν οι δολοφόνοι του Καλιγοφλα, είχε αποςυρκεί ςε 

κερινι κατοικία, που ονομάηεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα, επειδι 

τρομοκρατικθκε από τα νζα τθσ ςφαγισ, ςφρκθκε ςτο πιο κοντινό 

λιακωτό και κρφφτθκε ανάμεςα ςτα παραπετάςματα που κρζμονταν 

ςτθν πόρτα. ϋΕνασ ςτρατιϊτθσ που ζτρεχε εδϊ κι εκεί παρατιρθςε τα 

πόδια του.  

Σελικά θ κοπζλα, κουραςμζνθ από τθν πολλι ορκοςταςία, ηιτθςε από 

τθ κεία (τθσ) να τθσ παραχωριςει για λίγο τθ κζςθ τθσ. Σότε θ Καικιλία 

είπε ςτθν κοπζλα: «εγϊ ευχαρίςτωσ ςου παραχωρϊ τθ κζςθ μου». 

Αυτόν τον λόγο λίγο αργότερα επιβεβαίωςε θ ίδια θ πραγματικότθτα. 

Πζκανε δθλαδι θ Καικιλία, τθν οποία ο Μζτελλοσ, όςο ηοφςε, τθν 

αγάπθςε πολφ• αργότερα αυτόσ παντρεφτθκε τθν κοπζλα (οδιγθςε τθν 

κοπζλα ςε γάμο). 

Ο Καίςαρασ πλθροφορείται από τουσ αιχμαλϊτουσ τι ςυμβαίνει ςτο 

ςτρατόπεδο του Κικζρωνα και ςε πόςο μεγάλο κίνδυνο βρίςκονται τα 

πράγματα (ι: και πόςο κρίςιμθ είναι θ κατάςταςθ). Σότε πείκει κάποιον 

από τουσ Γαλάτεσ ιππείσ να μεταφζρει μια επιςτολι ςτον Κικζρωνα. 

Φροντίηει και προνοεί να μθν μακευτοφν τα ςχζδιά μασ από τουσ 

εχκροφσ, αν αρπάξουν τθν επιςτολι.   

Β.1.α.  

 nomina 

 caedium 

 vela 

 fores 

 puellis 

 sedum 

 hae 

 re 

 qiuddam 

 nostra 



 

Β.1.β. 

 propius 

 longiore 

 libentissime 

 plus, plurimum 

B.2.α. 

 recessu 

 prorepunt 

 animadvertens 

 roget 

 dic 

 gerenda sunt 

 persuaserunt/ persuasere 

 defer, deferendo 

B.2.β. 

ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΕΝΕΣΩΣΑ: moriatur 

ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΤ: moreretur 

ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΣΑ: moritura sit 

ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΤ: mortua sit 

ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΤΠΕΡ.: mortua esset 

Γ.1.α. 

 εμπρόκετοσ προςδιοριςμόσ του ποιθτικοφ αιτίου ςτθ μετοχι 

exclusus 

 δοτικι προςωπικι κτθτικι ςτο est 

 γενικι γερουνδίου, γενικι αντικειμενικι ςτο mora 

 



Γ.1.β. 

 ut a Gallibus ad Ciceronem epistula deferatur. 

 Ne hostes nostra consilia cognoscant. 

 

Γ.1.γ.  

a solario/ ex solario/ de solario 

Γ.2.α. 

 ut sibi paulisper loco cederet: δευτερεφουςα ουςιαςτικι 

βουλθτικι πρόταςθ ωσ ζμμεςο αντικείμενο ςτο ριμα rogavit τθσ 

κφριασ πρόταςθσ που προθγικθκε. Ειςάγεται με τον βουλθτικό 

ςφνδεςμο ut, διότι είναι καταφατικι. Εκφζρεται με υποτακτικι, 

γιατί το περιεχόμενό τθσ δθλϊνει απλϊσ κάτι το επικυμθτό και 

χρόνου παρατατικοφ (cederet), διότι εξαρτάται από το ριμα τθσ 

κφριασ πρόταςθσ (rogavit ) που είναι ιςτορικοφ χρόνου. Έχουμε 

ιδιομορφία ςτθν ακολουκία των χρόνων, κακϊσ θ βοφλθςθ είναι 

ιδωμζνθ τθ ςτιγμι που εμφανίηεται ςτο μυαλό του ομιλθτι και 

όχι τθ ςτιγμι τθσ πικανισ πραγματοποίθςισ τθσ.   

 quam Metellus,- multum amavit: δευτερεφουςα αναφορικι 

προςδιοριςτικι πρόταςθ ςτθ λζξθ Caecilia. Eιςάγεται με τθν 

αναφορικι αντωνυμία quam και εκφζρεται με οριςτικι (amavit), 

αφοφ εκφράηει το πραγματικό γεγονόσ. 

 dum vixit: δευτερεφουςα επιρρθματικι χρονικι πρόταςθ που 

χρθςιμεφει, ωσ επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του χρόνου ςτο 

περιεχόμενο τθσ δευτερεφουςασ αναφορικισ με ριμα το amavit. 

Eιςάγεται με τον χρονικό ςφνδεςμο dum και εκφζρεται με 

οριςτικι (vixit: oριςτικι παρακειμζνου), διότι ενδιαφζρει μόνο 

από χρονικι άποψθ. ε ςχζςθ με τθν πρόταςθ που προςδιορίηει 

(τθν αναφορικι δευτερεφουςα) εκφράηει το ςφγχρονο και 

μάλιςτα τθν παράλλθλθ διάρκεια. 

 

 



Γ.2.β. 

quae apud Ciceronem gerantur: δευτερεφουςα ουςιαςτικι πλάγια 

ερωτθματικι πρόταςθ, μερικισ αγνοίασ, που λειτουργεί ωσ αντικείμενο 

του ριματοσ cognoscit. Ειςάγεται με τθν ερωτθματικι αντωνυμία quae 

και εκφζρεται με υποτακτικι, γιατί κεωρείται ότι θ εξάρτθςθ δίνει 

υποκειμενικι χροιά ςτο περιεχόμενο τθσ δευτερεφουςασ πρόταςθσ. 

υγκεκριμζνα, εκφζρεται με υποτακτικι ενεςτϊτα (gerantur), γιατί 

εξαρτάται από ριμα αρκτικοφ χρόνου (cognoscit) και δθλϊνεται το 

ςφγχρονο ςτο παρόν. 

Γ.2.γ.  

Tu inter vela praetenta foribus te abdidisti. 

 

Γ.2.δ. 

 quia/qoud/quoniam exterritus erat 

 cum exterritus esset 

 

Επιμέλεια απαντήςεων: Σιάτρα Άννα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


