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Α1 
Διωγμένος  από τους δολοφόνους του Καλιγούλα είχε αποσυρθεί σε μια θερινή κατοικία της 
οποίας το όνομα είναι Ερμαίο. Λίγο αργότερα επειδή τρομοκρατήθηκε από τα νέα της σφαγής 
σύρθηκε στο πιο κοντινό λιακωτό και κρύφτηκε ανάμεσα στα παραπετάσματα που 
κρεμόντουσαν στην πόρτα. 
Ο Κάτωνας έφερε κάποια μέρα στο βουλευτήριο σύκο πρώιμο από την Καρχηδόνα και αφού 
το έδειξε στους Συγκλητικούς είπε: «Σας ρωτώ πότε νομίζετε ότι αυτό το σύκο κόπηκε από το 
δέντρο;» Όταν όλοι είπαν ότι είναι πρόσφατο, είπε: «Και όμως πριν από τρεις μέρες μάθετε ότι 
κόπηκε στην Καρχηδόνα. 
Όταν ακούστηκε ο χαιρετισμός, ο Καίσαρας είπε: «Στο σπίτι ακούω αρκετούς τέτοιους 
χαιρετισμούς». Τότε ήρθαν στο νου του κορακιού τα λόγια του αφεντικού του «Έχασα το λάδι 
και τον κόπο». Στα λόγια αυτά ο Αύγουστος γέλασε και αγόρασε το πουλί τόσο, όσο δεν είχε 
αγοράσει κανένα μέχρι τότε. 

Β1.α. 
insidiatōribus  :   insidiatore 
cui   :  quã 
caedis   :   caedium/ caedum 
se   :  mihi 
quodam  :   quoddam 
praecocem   :  praecocia 
patribus   :   patrum 
hanc  :   haec 
sui  :   tui 
nullam :    nullius 

Β1β.    proximum: propiorem 
Prope- propius-proxime 

S atis: satius 

Β2α.    
Exclūsus  : excludunt   
recesserat  : recedamus 
exterritus  : exterruisti  
prorepsit  : proreptum  
abdidit  : abderetis   
attulit  : afferre /adferre 
ostendensque  : ostensurusque-ostenturusque    
decerptam esse  : decerpi 
dixit  : dic 
venit  : veniendo 



Β2β.   perdidi:   
Ενστώτας : Perdas 
Παρατατικός : Perderes 
Μέλλοντας : Perditurus sis 
Παρακείμενος : Perdideris 
Υπερσυντέλικος : Perdidisses 
Σ. Μέλλοντας:  -  

Γ1α.     
Caligulae: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός ως γενική αντικειμενική στο insidiatoribus 
Cui: δοτική προσωπική κτητική στο est 
Se: αντικείμενο στο abdidit  άμεση αυτοπάθεια 
Die: τοπική αφαιρετική του χρόνου ως επιρρηματικός προσδιορισμός στο attulit (χρονικός 
εντοπισμός-το πότε) 
decerptam  esse: αντικείμενο στο putetis ειδικό απαρέμφατο 
ex arbore: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου-προέλευσης στο decerptam 
esse   
recentem: κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο ficum μέσω του esse   
salutatiōnum: ετερόπτωτος προσδιορισμός ως γενική διαιρετική στο satis 
corvo: δοτική προσωπική στην έκφραση venit in mentem  
quanti: απρόθετη γενική ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αξίας στο emerat 

Γ1β. Ficus praecox quodam die in curiam a Catone allata est 

Γ1γ.   
 in curiam 
η στάση σε τόπο: in curia ή  curiae 
απομάκρυνση από τόπο:de /ex /a curiã 
domi:   
η κίνηση σε τόπο :domum 
απομάκρυνση από τόπο. domo: 

Γ1δ.     
Num ad  haec  verba  Augustus  risit? Ευθεία ερώτηση ολικής άγνοιας -Περιμένουμε αρνητική 
απάντηση 
Nonne ad  haec  verba  Augustus  risit? Ευθεία ερώτηση ολικής άγνοιας -Περιμένουμε 
καταφατική απάντηση 
Risitne ad  haec  verba  Augustus ? Ευθεία ερώτηση ολικής άγνοιας -Δεν γνωρίζουμε την 
απάντηση 
Risit ad  haec  verba  Augustus ? Ευθεία ερώτηση ολικής άγνοιας -χωρίς εισαγωγική λέξη για 
έμφαση 

Γ2α.     vela  praetenta  :vela quae praetenta erant   
ficum  praecocem :  ficum, quae praecox erat  

Γ2β.    
Cui nomen est Hermaeum: Αναφορική προσδιοριστική στο ουσιαστικό diaetam. [Εισάγεται 
με την αναφορική αντωνυμία cui (δοτική ενικού ουδετέρου γένους,) και εκφέρεται με ο-
ριστική, επειδή εκφράζει το πραγματικό.] 



 quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore: Πλάγια ερωτηματική. Εξαρτάται από 
το ρήμα interrogo στο οποίο είναι αντικείμενο. [που εισάγεται με το ερωτηματικό επίρρημα 
quando. Είναι απλή και μερικής άγνοιας (όπως φαίνεται από το ερωτηματικό επίρρημα που 
εισάγεται). Εκφέρεται με υποτακτική (όπως εκφέρονται οι πλάγιες ερωτήσεις), σε χρόνο 
ενεστώτα, επειδή εξαρτάται από τον αρκτικό χρόνο interrogo και εκφράζει το σύγχρονο στο 
παρόν.] 
Cum omnes recentem esse dixissent: Χρονική ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 
[που εισάγεται με το χρονικό ιστορικό (διηγηματικό) σύνδεσμο cum και γι' αυτό εκφέρεται με 
υποτακτική. Ο χρόνος είναι υπερσυντέλικος για να δηλωθεί το προτερόχρονο στο παρελθόν.] 
quanti nullam adhuc emerat: Απλή παραβολική που εισάγεται με τον τύπο quanti της 
αναφορικής αντωνυμίας, ο οποίος συγκρίνεται με τον αντίστοιχο τύπο tanti δεικτικής 
αντωνυμίας. [Εκφέρεται με οριστική (όπως εκφέρονται οι απλές παραβολικές προτάσεις), 
επειδή η σύγκριση της με το περιεχόμενο της κύριας πρότασης (emit ave tanti) αφορά α-
ντικειμενική πραγματικότητα.] 

Γ2γ.    
exclūsus:  postquam exclusus est 
Αναλύεται σε οριστική παρακειμένου γιατί έτσι συντάσσεται ο σύνδεσμός postquam και 
δηλώνει το προτερόχρονο 
exterritus:  cum exterritus esset 
auditā:  Ιδιάζουσα αφαιρετική απόλυτη χρονική μετοχή που δηλώνει το προτερόχρονο 
Αναλύεται στη χρονική πρόταση cum Caesar audivisset salutationem  


