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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
Λαηηληθά (Νέν Σύζηεκα) Παλειιήληεο 2016 
 
 
Α1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 
 
Αθνύ εμνξίζηεθε από ηνπο ζπλωµόηεο ηνπ Καιηγνύια είρε 
απνζπξζεί ζε µηα ζεξηλή θαηνηθία, ηεο νπνίαο ην όλνµα είλαη 
Εξµαίν. Λίγν αξγόηεξα, επεηδή ηξνµνθξαηήζεθε από ηα λέα ηεο 
ζθαγήο, ζύξζεθε ζην πην θνληηλό ιηαθωηό θαη θξύθηεθε αλάµεζα 
ζηα παξαπεηάζµαηα πνπ θξέµνληαλ ζηελ πόξηα. 
 
Κάπνηα κέξα ν Κάηωλαο έθεξε ζηε Σύγθιεην έλα πξώηκν ζύθν 
από ηελ Καξρεδόλα θαη δείρλνληάο ην ζηνπο Σπγθιεηηθνύο, «ζαο 
ξωηώ», είπε, «πόηε λνκίδεηε όηη απηό ην ζύθν θόπεθε από ην 
δέληξν.» Όηαλ όινη απάληεζαλ όηη απηό ήηαλ θξέζθν, «θαη όκωο 
πξηλ ηξεηο κέξεο», είπε, «κάζεηε πωο θόπεθε ζηελ Καξρεδόλα. 

 

Όηαλ ν Καίζαξαο άθνπζε ηνλ ραηξεηηζκό είπε : «ζην ζπίηη κνπ 
αθνύω αξθεηνύο ηέηνηνπο ραηξεηηζκνύο. Τόηε ήξζαλ ζην κπαιό ηνπ 
θνξαθηνύ ηα ιόγηα ηνπ θπξίνπ ηνπ : «θξίκα ζηνλ θόπν κνπ! .» Σ’ 
απηά ηα ιόγηα ν Καίζαξαο γέιαζε θαη αγόξαζε ην πνπιί ηόζν, όζν 
θαλέλα κέρξη ηόηε δελ είρε αγνξάζεη. 
 

 
Β1α. insiadiatore 

          qua 
          caedium 
          mihi 
          quoddam 
          praecocia 
          patrum 
          haec 
          tui 
          nullius 
 

B1β. propiorem 

          prope-propius –proxime 
          satius 
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Β2α. excludunt 

          recedamus 
          exterruisti 
          proreptum 
          abderetis 
          afferrre/adferre 
          ostent(s)urus 
          decerpi 
          dic 
          veniendo 
 

B2β. perdas-perderes-perditurus sis-perdideris-perdidisses. 

 
 

Γ1α.  
Caligulae εηεξόπηωηνο πξνζδηνξηζκόο, γεληθή αληηθεηκεληθή ζην 
insidiatoribus 
Cui δνηηθή πξνζωπηθή θηεηηθή από ην esse 
Se αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο abdidit , άκεζε απηνπάζεηα. 
Die αθαηξεηηθή ηνπ ρξόλνπ ζην attulit 
Decerptam esse εηδηθό απαξέκθαην, ωο αληηθείκελν ζην ξήκα 
putetis, κε ππνθείκελν ην ficum , εηεξνπξνζωπία 
Ex arbore εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηεο απνκάθξπλζεο ζην 
decerptam esse 
Recentem θαηεγνξνύκελν ζην ελλννύκελν ficum από ην esse 
Salutationum γεληθή δηαηξεηηθή από ην επίξξεκα satis 
Corvo δνηηθή πξνζωπηθή  ζηελ απξόζωπε έθθξαζε venit in 
mentem 
Quanti  γεληθή ηεο αθεξεκέλεο αμίαο από ην ξήκα emerat 
 

Γ1β. 
 
A Catone quodam die in curiam ficus praecox allata est. 
 

Γ1γ. 
 
in curia (ζηάζε ζε ηόπν) 
a/ab/ex/de curia (απνκάθξπλζε από ηόπν) 
domum (θίλεζε ζε ηόπν) 
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domo (απνκάθξπλζε από ηόπν)  
 
 
 
 

Γ1δ. 
Num ad haec verba Augustus risit ? (πεξηκέλνπκε αξλεηηθή 
απάληεζε) 
Nonne ad haec verba Augustus risit ?(πεξηκέλνπκε θαηαθαηηθή 
απάληεζε) 
Risitne ad haec verba Augustus  ? (δελ μέξνπκε ηη απάληεζε 
πεξηκέλνπκε  ) 
Αd haec verba Augustus risit ?( δελ εηζάγεηαη κε θάπνην κόξην γηα 
ιόγνπο έκθαζεο) 
 

Γ2α 
 vela quae praetenta sunt /erant 
 ficus quae praecox erat 
  

Γ2β. 

cui nomen est Hermaeum» Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή επηζεηηθή 
πξόηαζε ωο πξνζδηνξηζηηθή ζην diaetam.Εηζάγεηαη κε ηελ 
αλαθνξηθή αληωλπκία cui.Εθθέξεηαη κε  νξηζηηθή ρξόλνπ 
ελεζηώηα, γηαηί εθθξάδεη πξαγκαηηθό γεγνλόο θαη αλαθέξεηαη ζην 
παξόλ.. 

quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore”: Πιάγηα 
εξωηεκαηηθή πξόηαζε κεξηθήο άγλνηαο ωο αληηθείκελν ζην 
ξήκα interrogo. Εηζάγεηαη: κε ην εξωηεκαηηθό επίξξεκα quanto. 
Εθθέξεηαη: κε ππνηαθηηθή (γηαηί ε εμάξηεζε δίλεη κηα ππνθεηκεληθή 
ρξνηά ζην πεξηερόκελν ηεο εξώηεζεο) Ελεζηώηα (γηαηί εμαξηάηαη 
από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ –interrogo-) θαη δειώλεη ην ζύγρξνλν 
ζην παξόλ. 
Cum omnes recentem esse dixissent: Φξνληθή πξόηαζε ωο 
επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζηελ θύξηα. Εηζάγεηαη: 
κε ηνλ ηζηνξηθό δηεγεκαηηθό cum.  Εθθέξεηαη: κε ππνηαθηηθή (γηαηί 
ν ηζηνξηθόο δηεγεκαηηθόο cum ππνγξακκίδεη ηε βαζύηεξε ζρέζε 
ηεο δεπηεξεύνπζαο κε ηελ θύξηα θαη δεκηνπξγεί κηα ζρέζε αηηίνπ 
θαη αηηηαηνύ αλάκεζά ηνπο) Υπεξζπληειίθνπ (γηαηί εμαξηάηαη από 
ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ -inquit-) θαη δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζην 
παξειζόλ 
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quanti nullam adhuc emerat: δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή απιή 
παξαβνιηθή πξόηαζε, ηνπ πνζνύ, πνπ ιεηηνπξγεί ωο β’ όξνο 
ζύγθξηζεο (α’ όξνο ζύγθξηζεο είλαη ε πξνεγνύκελε θύξηα). 
Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αληωλπκία quanti (πνπ απνηειεί 
παξαβνιηθό δεύγνο κε ην tanti πνπ πξνεγείηαη ζηελ θύξηα) θαη 
εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (emerat), γηαηί ε ζύγθξηζε αθνξά δύν 
πξάμεηο ή θαηαζηάζεηο πνπ είλαη ή ζεωξνύληαη αληηθεηκεληθή 
πξαγκαηηθόηεηα. Σπγθεθξηκέλα, κε νξηζηηθή ππεξζπληειίθνπ, γηαηί 
αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ θαη δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζε ζρέζε 
κε ηελ θύξηα πξόηαζε. 
 

Γ2γ. 
exclusus 
Postquam Claudius exclusus est/erat 
Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή παξαθεηκέλνπ ή ππεξζπληειίθνπ γηα λα 
δειώζεη ην πξνηεξόρξνλν. 

exterritus 
Cum Claudius exterritus esset 

audita 
Νόζε αθαηξεηηθή απόιπηε ρξνληθή κεηνρή κε ππνθείκελν ην 
salutatione θαη δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ. 
Μεηαηξνπήː Cum Caesar salutationem audivisset 
 
 
 
 
 
 
 


