
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α.Ο Κλαύδιος στο πεντηκοστό έτος της ηλικίας του κατέλαβε την εξουσία από (χάρη σε) 
κάποιο περίεργο κι απρόσμενο γεγονός. Όταν διώχτηκε από τους δολοφόνους του Καλιγούλα, 
είχε αποσυρθεί σε μια θερινή κατοικία, της οποίας το όνομα είναι Ερμαίο. Λίγο αργότερα, 
τρομοκρατημένος (ή επειδή τρομοκρατήθηκε) από τα νέα της σφαγής, σύρθηκε προς το πιο 
κοντινό λιακωτό και κρύφτηκε ανάμεσα στα παραπετάσματα που κρέμονταν μπροστά στην 
πόρτα.  Ένας στρατιώτης που (ή καθώς) έτρεχε εδώ κι  εκεί παρατήρησε τα πόδια του·  τον 
αναγνώρισε που κρυβόταν· 

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. Τόσο κοντά στα 
τείχη έχουμε τον εχθρό! Φυλαχτείτε λοιπόν από τον κίνδυνο, προστατέψτε την πατρίδα. Μην 
έχετε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της πόλης. Να αποβάλετε την αυτοπεποίθηση που είναι 
υπερβολική σε σας.

Β. 1. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω λέξεις:

a. aetatis: aetat(i)um

b. insidiatoribus: insidiator

c. caedis: caedem

d. vela: velum

e. pedes: pedi 

f. ficum: ficos-ficus

g. praecocem: praecox

h. opibus: opes 

i. patribus: patrem 

j. hanc: hoc 

2. α)  exclusus: exclusuri sint 

a. prorepsit: proreperem

b. praetenta: praetendimini

c. latentem: latuerint

d. adgnovit: adgnoscendum

e. attulit: afferto

f. decerptam esse: decerpsisse



g. scitote: sciveras

h. tutamini: tutatum-tutatu

i. confidere: confisuros esse

β) Να γίνει παραθετική αντικατάσταση των παρακάτω επιθέτων και επιρρημάτων στον τύπο 
που βρίσκονται: mirabili, proximum, recentem, prope, nimia.

ΘΕΤΙΚΟΣ                                     ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ                         ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

mirabili                                           mirabiliore                                    mirabilissimo   
prope                                               propius                                          proximum  
recentem                                         recentiorem                                  recentissimam  
prope                                               propius                                         proxime
nimia                                               magis nimia                                maxime nimia  

3. α) Συντακτική αναγνώριση
• aetatis: γενική διαιρετική στο anno.
• cui: δοτική προσωπική κτητική από το ρ. est.
• rumore:  αφαιρετική της αιτίας (εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο) ή του ποιητικού αιτίου 

στη μετοχή exterritus.
• praetenta:  επιθετική  μετοχή  ως  επιθετικός  προσδιορισμός  στο  vela,  δηλώνει  το 

προτερόχρονο (γιατί είναι σε χρόνο Πρκ) στο παρελθόν (εξάρτηση από το ρ. Ιστορικού χρόνου 
abdidit).

• ex Carthagine: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της προέλευσης στο ρ. attulit
• ficum: υποκείμενο στο απαρέμφατο decerptam esse (ετεροπροσωπία)
• Carthagine:  απρόθετη  αφαιρετική  που  δηλώνει  στάση  σε  τόπο  στο  απαρέμφατο 

decerptam esse
• opibus: αφαιρετική οργανική του μέσου στο απαρέμφατο confidere
• confidere: αντικείμενο στο ρ. nolite, τελικό απαρέμφατο
• vobis: δοτική προσωπική κτητική στο ρ. est

β) Ficus praecox allata est quodam die in curiam a Catone ex Carthagine.

γ) Claudius dicit quinquagesimo anno aetatis suae imperium se cepisse  mirabili quodam casu.

δ) ne confisi sitis opibus urbis

ε)  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.


