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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Α1.ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

1. Κειμ. 20 Όταν διώχτηκε από τους δολοφόνους του Καλιγούλα, αποσύρθηκε σε μια 

θερινή κατοικία, που ονομάζεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα, τρομοκρατημένος από τα νέα 

της σφαγής, σύρθηκε προς το λιακωτό που ήταν πολύ κοντά του και κρύφτηκε ανάμεσα 

στα παραπετάσματα που κρεμόντουσαν στην πόρτα. 

2. Κειμ. 25 Κάποια μέρα ο Κάτωνας έφερε στο βουλευτήριο (ή: στη Σύγκλητο) ένα 

πρώιμο σύκο από την Καρχηδόνα και ενώ το έδειχνε (ή: δείχνοντάς το) στους 

Συγκλητικούς «Σας ρωτώ», είπε «πότε νομίζετε πως αυτό το σύκο κόπηκε από το 

δέντρο». Όταν όλοι απάντησαν πως ήταν φρέσκο, «Κι όμως πριν από τρεις μέρες» είπε 

«μάθετε πως κόπηκε στην Καρχηδόνα. 

3. Κειμ. 29 Όταν άκουσε τον χαιρετισμό, ο Καίσαρας είπε: «Στο σπίτι ακούω αρκετούς 

τέτοιους χαιρετισμούς». Τότε το κοράκι θυμήθηκε (ή: τότε ήρθαν στο νου του κορακιού) 

τα λόγια του αφεντικού του: «Κρίμα στον κόπο μου». Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο 

Αύγουστος γέλασε και αγόρασε το πουλί για τόσο (μεγάλο ποσό), για όσο δεν είχε 

αγοράσει κανένα (πουλί) μέχρι τότε. 

Παρατηρήσεις 

Β1α. 

īnsidiātōre 

quam    

caedium 

mihi 

quoddam 

praecocia 

patrium 

haec 

tui 

nullius             

 

Β1β. 1) propior 

         2) prope-propius-propissime 

         3) satius 
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Β2. 

exclūduntur 

 

recēdāmus 

 

exterritus es 

 

prōrēptum 

 

abderētis 

 

adferre 

 

ostenturusque 

 

dēcerpere 

 

dīc 

 

veniendō 

 

 

Γ1α. Caligulae: Γενική αντικειμενική στο insidiatōribus. 

cui: Δοτική προσωπική κτητική στο est 

se: Αντικείμενο ρήματος (άμεση αυτοπάθεια) 

die: αφαιρετική του χρόνου στο attulit 

decerptam esse: αντικείμενο στο putetis, ειδικό απαρέμφατο 

ex arbore: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της προέλευσης στο decerptam 

esse 

recentem: κατηγορούμενο στο ficum 

salutationum: γενική διαιρετική στο satis. 

corvo: δοτική προσωπική στην απρόσωπη έκφραση venit in mentem 

quanti: γενική της αφηρημένης αξίας στο emerat 

 

Γ1β. Ενεργητική: Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine  

Παθητική σύνταξη: ficus praecox allata est quodam die a Catone in curiam ex Carthagine 
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Γ1γ. in curia= στάση σε τόπο, αφού το in είναι τοπικός σύνδεσμος και το ουσιαστικό 

τρέπεται σε αφαιρετική του τόπου αντίστοιχα 

ab curia= απομάκρυνση από τόπο, λόγω του τοπικού συνδέσμου ab+αφαιρετική 

ad domum= κίνηση σε τόπο, λόγο του τοπικού συνδέσμου ad+αιτιατική 

ab domo= απομάκρυνση από τόπο, λόγω του τοπικού συνδέσμου ab+αφαιρετική 

 

Γ1δ. Ad haec verba Augustus risit 

Θα τραπεί σε ευθεία ερώτηση ολικής άγνοιας με τους συνδέσμους:  

Ne/Num/None ad haec verba Augustus risit? 

Διμελείς ευθεία ερώτηση: Ultrum ad haec verba Augustus an risit? 

Το ρήμα παραμένει σε οριστική παρακειμένου, αφού οι ευθείες ερωτήσεις εκφέρονται με 

οριστική. 

 

Γ2α. 1) vela, quae praetenta erant  

         2) ficum, quae praecox erat 

 

Γ2β. Απ' το 20 

cui nomen est Hermaeum: Δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική στο diaetam. 

Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία cui, εκφέρεται με οριστική, καθώς δηλώνει κάτι 

το πραγματικό.  
est: Ρήμα. nomen: Υποκείμενο. Hermaeum: Παράθεση στο nomen [εναλλακτικά: 

Κατηγορούμενο]. cui: Δοτική προσωπική κτητική στο est. 

Απ'το 25 

quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore: δευτερεύουσα ονοματική 

πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής αγνοίας ως έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα της 

κύριας πρότασης interrogo. Εισάγεται με το ερωτηματικό επίρρημα quando και 

εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενό 

της. Συγκεκριμένα, με υποτακτική ενεστώτα (putetis), γιατί εξαρτάται από ρήμα 

αρκτικού χρόνου (interrogo) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν.  

putetis: ρήμα  

(vos): εννοούμενο υποκείμενο στο putetis  

decerptam esse: αντικείμενο στο putetis, ειδικό απαρέμφατο  

ficum: υποκείμενο στο decerptam esse (ετεροπροσωπία)  

hanc: ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο ficum  

ex arbore: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της προέλευσης στο decerptam esse  

quando: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο decerptam esse 
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Cum omnes recentem esse dixissent: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, 

που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας 

πρότασης με ρήμα το inquit. Εισάγεται με τον cum τον ιστορικό-διηγηματικό, ο οποίος 

υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί 

ανάμεσά τους μια σχέση αιτίου και αιτιατού. Εκφέρεται με υποτακτική, που κάνει 

φανερό τον ρόλο του υποκειμενικού στοιχείου. Συγκεκριμένα, με υποτακτική 

υπερσυντελίκου (dixissent), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (inquit) και 

δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν.  

dixissent: ρήμα  

omnes: υποκείμενο στο dixissent  

esse: αντικείμενο στο dixissent, ειδικό απαρέμφατο  

(ficum): εννοούμενο υποκείμενο στο esse (ετεροπροσωπία)  

recentem: κατηγορούμενο στο ficum  

inquit: κύρια παρενθετική πρόταση  

inquit: ρήμα  

(Cato): εννοούμενο υποκείμενο στο inquit 

Γ2γ. exclusus: Χρονική (αιτιολογική) Μετοχή, Παρακειμένου, που δηλώνει το προτερόχρονο. 

Θα μετατραπεί σε: postquam extractus est (postquam + Οριστική Παρακειμένου, για να δηλωθεί το 

προτερόχρονο στο παρελθόν) 

exterritus: Επιθετική μετοχή, Παρακειμένου 

Θα μετατραπεί σε: cum exterruisset 

Ο λόγος που έχουμε Υπερσυντέλικο είναι πως η μετοχή εξαρτιόταν από ιστορικό χρόνο, και η 

Υποτακτική  είναι επειδή συνήθως η αιτιολογία είναι το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής λογικής 

διεργασίας. 

 

audita: Επιρρηματική χρονική μετοχή, ιδιάζουσα αφαιρετική απόλυτη, δηλώνει το προτερόχρονο 

Θα μετατραπεί σε: Cum Caesar salutationem audivisset. 

 


