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Α1.
Διωγμζνοσ από τουσ δολοφόνουσ του Καλιγοφλα, είχε αποςυρκεί ςτθ κερινι
κατοικία (του), που ονομάηεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα επειδι τρομοκρατικθκε από
τθ φιμθ τθσ ςφαγισ ςφρκθκε ςτο πιο κοντινό λιακωτό και κρφφτθκε ανάμεςα ςτα
παραπετάςματα που κρζμονταν ςτισ πόρτεσ.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ο Κάτωνασ κάποια μζρα ζφερε ςτο βουλευτιριο ζνα πρώιμο ςφκο από τθν
Καρχθδόνα και δείχνοντάσ το ςτουσ ςυγκλθτικοφσ «ασ ρωτώ» είπε «πότε νομίηετε ότι
κόπθκε αυτό το ςφκο από το δζντρο». Όταν όλοι είπαν πωσ ιταν φρζςκο, είπε: «Και
όμωσ, μάκετε ότι κόπθκε πριν από τρεισ θμζρεσ ςτθν Καρχθδόνα.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Όταν άκουςε το χαιρετιςμό, ο Καίςαρασ είπε: «το ςπίτι ακοφω αρκετοφσ
τζτοιουσ χαιρετιςμοφσ». Σότε ιρκαν ςτο νου τοφ κορακιοφ τα λόγια τοφ κυρίου του:
«Κρίμα ςτον κόπο μου!». Ακοφγοντασ αυτά τα λόγια ο Αφγουςτοσ γζλαςε και αγόραςε το
πουλί τόςο, όςο δεν είχε αγοράςει κανζνα μζχρι τότε.

Β1α.
insidiatōribus:
cui:
caedis :
se :
quodam:
praecocem:
patribus:
hanc:
sui:
nullam:

Β1β.

Β2α.

proximum :
ΕΠΙΡΡΗΜΑ :

insidiatōre
quā
caedium
mihi
quoddam
praecocia
patrum
haec
tui
nullius

satis :

propiorem
ΘΕΣΙΚΟ : prope
ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ : propius
ΤΠΕΡΘΕΣΙΚΟ : proxime
satius

exclusus :

excludunt
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recesserat :
exterritus :
prorepsit :
abdidit:
attulit :
ostendensque :
decerptam esse :
dixit :
venit :
Β2β.
ΕΝΕΣ. :
ΠΑΡΑΣ. :
ΜΕΛΛ. :
ΠΑΡΑΚ.
YΠΕΡ. :

recedāmus
exterruisti
proreptum
abderetis
afferre
ostenturusque / ostensurusque
decerpi
dic
veniendō

perdas
perderes
perditurus sis
perdideris
perdidisses

Γ1α.
Caligulae :

είναι γενικι αντικειμενικι ςτο “insidiatoribus”.

cui :

είναι δοτικι προςωπικι κτθτικι ςτο ριμα “est”.

se :

είναι αντικείμενο ςτο ριμα “abdidit”, που δθλώνει
άμεςθ αυτοπάκεια (ι ευκεία αντανάκλαςθ).

die :

είναι αφαιρετικι του χρόνου ςτο ριμα
(δθλώνει το πότε ζγινε κάτι).

decerptam esse :

είναι αντικείμενο
απαρζμφατο.

ex arbore :

είναι
εμπρόκετοσ προςδιοριςμόσ που δθλώνει
απομάκρυνςθ ςτο απαρζμφατο “decerptam esse”.

recentem :

είναι κατθγοροφμενο ςτο εννοοφμενο “ficum” από το
ςυνδετικό απαρζμφατο “esse”.

σελίδα 2

ςτο

ριμα

“putetis”,

“attulit”

ειδικό
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salutationum :

είναι γενικι διαιρετικι ςτο “satis”.

corvo :

είναι (απλι) δοτικι προςωπικι ςτο απρόςωπο ριμα
“venit”.

quanti :

είναι γενικι τθσ αφθρθμζνθσ (υλικισ) αξίασ ςτο ριμα
“emerat”.

Γ1β.
Cato attulit [...] ficum praecocem: Ficus praecox quodam die a Catōne allata
est in curiam.

Γ1γ.
in curiam:
- ΣΑΗ ςε τόπο: in curiā
- ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ από τόπο: de / ex / a curiā
domi:
- ΚΙΝΗΗ ςε τόπο : domum
- ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ από τόπο: domō

Γ1δ.
Ad haec verba Augustus risit :
i) Num ad haec verba Augustus risit?
ii) Risitne ad haec verba Augustus?

Γ2α.
vela praetenta:
…. vela, quae praetenta erant / praetenta sunt
ficum praecocem:
… ficum, quae praecox erat / fuit
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Γ2β.
“cui nomen est Hermaeum”: είναι δευτερεφουςα αναφορικι επικετικι
προςδιοριςτικι πρόταςθ, που λειτουργεί ωσ επικετικόσ προςδιοριςμόσ
ςτο “diaetam”.

“quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore”: είναι
δευτερεφουςα ουςιαςτικι πλάγια ερωτθματικι πρόταςθ μερικισ
αγνοίασ, που λειτουργεί ωσ ζμμεςο αντικείμενο ςτο ριμα «interrogo» .
“Cum
omnes recentem
esse
dixissent” : είναι δευτερεφουςα
επιρρθματικι χρονικι πρόταςθ, που λειτουργεί ωσ επιρρθματικόσ
προςδιοριςμόσ του χρόνου ςτο ριμα “inquit”.
“quanti nullam adhuc emerat” : είναι δευτερεφουςα επιρρθματικι απλι
παραβολικι πρόταςθ του ποςοφ, που λειτουργεί ωσ επιρρθματικόσ
προςδιοριςμόσ του ποςοφ ςτο ριμα “emit” (θ αναφορικι αντωνυμία
«quanti» με τθ δεικτικι «tanti» από τθν κφρια πρόταςθ αποτελοφν
παραβολικό ηεφγοσ).

Γ2γ.
 exclūsus: postquam ab insidiatoribus Caligulae exclusus est.
Όταν θ δευτερεφουςα χρονικι πρόταςθ ειςάγεται με τον χρονικό
ςφνδεςμο «postquam», εκφζρεται με oριςτικι Παρακειμζνου.
 exterritus: cum rumore caedis exterritus esset
 auditā: είναι νόκθ (ι ιδιάηουςα) αφαιρετικι απόλυτθ χρονικι
μετοχι (με υποκείμενό τθσ το “salutatione”) που δθλώνει το
προτερόχρονο.
Cum salutationem (Caesar) audivisset

Ο Ρ Ο  Η Μ Ο ΠΕΙΡΑΙΑ
Ρζνα αρμπάνθ
Αντώνθσ Γαβρίλθσ
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