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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Α1. Βλέπε φυλλάδιο 

Β1α. -    insidiatore 
- qua 
- caedium/ caedum 
- mihi 
- quoddam 
- praecocia 
- patrum 
- haec 
- tui 
- nullius 

 
B1β. -    propiorem 

- prope   - propius -   proxime 
- satius 

 
B2α. -    excludunt 

- recedamus 
- exterruisti 
- proreptum 
- abderetis 
- afferre / adferre 
- ostenturusque / ostensurusque 
- decerpi 
- dic 
- veniendo 

 
 
B2β. Ενεστώτας: perdas 
         Παρατατικός: perderes 
         Μέλλοντας: perditurus sis 
         Παρακείμενος: perdideris 
         Υπερσυντέλικος: perdidisses 
 
Γ1α. Caligulae: γενική αντικειμενική στο insidiatorum 
         Cui: δοτική προσωπική κτητική στο est 
         Se: αντικείμενο στο abdidit, άμεση αυτοπάθεια 
         Die: αφαιρετική του χρόνου στο attulit (χρονική στιγμή) 
         Decerptam esse: αντικείμενο στο putetis, ειδικό απαρέμφατο, ετεροπροσωπία, με       

υποκείμενο το ficum 
Ex arbore: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του χωρισμού ή της 
απομάκρυνσης ή της προέλευσης στο decerptam esse 

         Recentem: κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο του esse: ficum 
         Salutationum: γενική διαιρετική στο satis 
         Corvo: δοτική προσωπική στο venit in mentem 
         Quanti: γενική της αφηρημένης αξίας στο emerat 



 
 
Γ1β. Ficus praecox allata est quodam die in curiam a Catone 
 
Γ1γ.  in curia: στάση σε τόπο 
         Ex/ de/ a(b) curia: απομάκρυνση 
         Domum: κίνηση σε τόπο 
         Domo: απομάκρυνση από τόπο 
 
Γ1δ. -    Num ….risit? (περιμένουμε αποφατική απάντηση) 

- Risitne Augustus ad haec verba? (δε γνωρίζουμε την απάντηση) 
- Nonne…risit? (περιμένουμε θετική απάντηση) 
- Ad haec…risit? (χωρίς εισαγωγή, για έμφαση) 

 
Γ2α. vela, quae praetenta erant 
         Ficum, quae praecox erat 
 
Γ2β. -    cui nomen est Hermaeum: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική στο diaetam,  

ως επιθετικός προσδιορισμός στο diaetam 
- Quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore: δευτερεύουσα ουσιαστική 

πλάγια ερωτηματική, μερικής άγνοιας, ως έμμεσο αντικείμενο στο interrogo 
- Cum omnes recentem esse dixissent: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική (με 

ιστορικό –διηγηματικό cum), ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στην 
κύρια με ρήμα το inquit 

- Quanti nullam adhuc emerat: δευτερεύουσα επιρρηματική απλή παραβολική του 
ποσού, ως β’ όρος σύγκρισης με α’ όρο την κύρια με ρήμα το risit 

 
Γ2γ. -     exclusus: postquam (Claudius) exclusus est  / erat 

Οι σύνδεσμοι ubi, ut, simul, postquam  συντάσσονται με οριστική παρακειμένου / 
υπερσυντελίκου  που δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν (μας ενδιαφέρει από 
καθαρά χρονική άποψη) 

- Exterritus:  cum (Claudius) exterritus esset 
- Audita:  αφαιρετική απόλυτη χρονική μετοχή (νόθη), δηλώνει το προτερόχρονο 

(μετοχή παρακειμένου) 
Cum Caesar salutationem audivisset 

 
 


