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Α. 
 Στους τυράννους (Για τους τυράννους) όλα πάντα είναι ύποπτα και ταραγµένα· καµιά θέση 
δεν υπάρχει σε αυτούς για φιλία (η φιλία καµία θέση δεν έχει σε αυτούς). Γιατί δε γνωρίζω ποιος 
µπορεί να αγαπάει αυτόν, τον οποίο φοβάται, ή αυτόν, από τον οποίο νοµίζει ότι φοβάται (από τον 
οποίο νοµίζει ότι αισθάνεται φόβο). Λατρεύονται όµως υποκριτικά για περιορισµένο χρονικό 
διάστηµα. Εάν κατά τύχη, όπως συµβαίνει συνήθως, χάσουν την εξουσία (πέσουν), τότε γίνεται 
αντιληπτό, πόσο υπήρξαν χωρίς φίλους (ελλιπείς από φίλους). Αυτό είναι το οποίο λένε 
(αναφέρουν) ότι είπε ο Ταρκύνιος όταν ήταν εξόριστος: «Τότε κατάλαβα, ποιους είχα πιστούς 
φίλους, ποιους άπιστους, όταν πια (πλέον) δεν µπορούσα σε κανέναν από τους δύο (ούτε στον ένα 
ούτε στον άλλο) να ανταποδώσω την ευεργεσία (τη χάρη). 
 Η Πορκία, η σύζυγος του Βρούτου, όταν είχε µάθει το σχέδιο για (σχετικά µε) τη δολοφονία 
του Καίσαρα, ζήτησε ψαλιδάκι (ξυράφι) µανικιουρίστα δήθεν για να κόψει τα νύχια (της) και µε 
αυτό επειδή δήθεν τυχαία της γλίστρησε τραυµάτισε τον εαυτό της (αυτοτραυµατίστηκε). 
Αργότερα από τις φωνές των υπηρετριών όταν (επειδή) κλήθηκε στο υπνοδωµάτιο ο Βρούτος ήρθε 
για να την µαλώσει, επειδή τάχα είχε κλέψει το επάγγελµα του µανικιουρίστα. 
 
Β. 
1.α. 
tyrannis: tyranno 
omnia: omne 
tempus: tempora 
simulatione: simulationi 
inopes: inopium 
uxor: uxoribus 
viri: vir 
ancillarum: ancillis 
officium: officiorum 
 
β. 
quis: quid 
hoc: huic - haec 
neutris: neutrius 
sui: tui 
eam: eas 
 
2.α. 
possit: possunt 
coluntur: coluisti 
fit: fieret 
ceciderunt: cadamus 
intellegitur: intellectum iri 
dixisse: dictum esse 
habuissem: habebitis 
interficiendo: interfice 
cognovisset: cognitu 
vulneravit: vulnerandi 
venit: venientem 
β. 



ferunt: 
β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα: fers  β΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα: fertis 
β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα: fer β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα: ferte 
 
3.α. 
sollicita: είναι κατηγορούµενο στο omnia 
a quo: είναι ποιητικό αίτιο στο απαρέµφατο metui 
Tarquinium: είναι υποκείµενο στο απαρέµφατο dixisse (ετεροπροσωπία) και στη µετοχή 
exulantem (συνηµµένη στο υποκείµενο του απαρεµφάτου) 
referre: είναι τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο ρήµα poteram 
uxor: είναι παράθεση στο Porcia 
ancillarum: είναι γενική υποκειµενική ή κτητική στο clamore 
in cubiculum: είναι εµπρόθετος προσδιορισµός που δηλώνει κίνηση σε τόπο στο ρήµα venit 
 
β. 
Τελική πρόταση: ut ungues resecarent 
Σουπίνο: ungues resectum 
ad + αιτιατική του γερουνδιακού: ad ungues resecandos 
 
4.α. 
quam fuerint inopes amicorum: δευτερεύουσα ονοµατική πλάγια ερωτηµατική πρόταση µερικής 
αγνοίας υποκείµενο στο απρόσωπο ρήµα intellegitur. Εισάγεται µε το ερωτηµατικό επίρρηµα quam 
και εκφέρεται µε υποτακτική, όπως όλες οι πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις, και συγκεκριµένα µε 
υποτακτική παρακειµένου (fuerint), γιατί το ρήµα εξάρτησης είναι αρκτικού χρόνου (intellegitur: 
ενεστώτας). ∆ηλώνεται το προτερόχρονο στο παρόν. 
quod tonsoris praeripuisset officium: δευτερεύουσα επιρρηµατική αιτιολογική πρόταση ως 
επιρρηµατικός προσδιορισµός της αιτίας. Εισάγεται µε τον αιτιολογικό σύνδεσµο quod και 
εκφέρεται µε υποτακτική, γιατί είναι υποκειµενικής - υποθετικής αιτιολογίας, και συγκεκριµένα µε 
υποτακτική υπερσυντελίκου (praeripuisset), γιατί το ρήµα εξάρτησης είναι ιστορικού χρόνου 
(venit: ιστορικός παρακείµενος, παρακείµενος µε σηµασία αορίστου). ∆ηλώνεται το προτερόχρονο 
στο παρελθόν. 
 
β. Quodsi forte ceciderunt, tum intellegitur 
Υπόθεση: quodsi ceciderunt: quodsi + οριστική παρακειµένου (αναφέρεται στο παρελθόν) 
Απόδοση: intellegitur: οριστική ενεστώτα (αναφέρεται στο παρόν) 
Μετατροπή: Υπόθεση αντίθετη του πραγµατικού στο παρόν 
Υπόθεση: si + υποτακτική παρατατικού: si caderent 
Απόδοση: υποτακτική παρατατικού: intellegeretur 
 
γ. 
Cicero dicit nullum locum amicitiae eis esse. 
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