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Α1
Αθνύ εθδηώρηεθε από ηνπο δνινθόλνπο ηνπ Καιηγνύια,
απνζύξζεθε ζε κία ζεξηλή θαηνηθία, πνπ νλνκάδεηαη Δξκαίν.Λίγν
αξγόηεξα, ηξνκνθξαηεκέλνο από ηα λέα ηεο ζθαγήο, ζύξζεθε πξνο ην
ιηαθωηό πνπ ήηαλ πνιύ θνληά ηνπ θαη θξύθηεθε αλάκεζα ζηα
παξαπεηάζκαηα πνπ θξεκόληνπζαλ ζηελ πόξηα.
Κάπνηα κέξα ν Κάηωλαο έθεξε ζηε Σύγθιεην (ζην Βνπιεπηήξην)
έλα ζύθν πξώηκν από ηελ Καξρεδόλα θαη δείρλνληάο ηνπ ζηνπο
Σπγθιεηηθνύο είπε: «Σαο ξωηώ (λα κνπ πείηε), πόηε λνκίδεηε πωο ην ζύθν
απηό θόπεθε από ην δέληξν. Όηαλ όινη απάληεζαλ πωο ήηαλ θξέζθν,
απηόο ζπλέρηζε: - Κη όκωο, κάζεηε πωο θόπεθε ζηελ Καξρεδόλα πξηλ
ηξεηο κέξεο.

Όηαλ ν Καίζαξαο άθνπζε ην ραηξεηηζκό, είπε: «Σην ζπίηη κνπ
αθνύω αξθεηνύο ραηξεηηζκνύο ζαλ θη απηόλ». Τόηε ην θνξάθη ζπκήζεθε
ηα ιόγηα ηνπ αθέληε ηνπ: « Κξίκα ζηνλ θόπν κνπ!». Αθνύγνληαο απηά ηα
ιόγηα, ν Αύγνπζηνο γέιαζε θαη αγόξαζε ην πνπιί γηα ηόζν κεγάιν πνζό

όζν δελ είρε δώζεη γηα θαλέλα άιιν κέρξη ηόηε (γηα όζν δελ είρε
αγνξάζεη θαλέλα άιιν κέρξη ηόηε).

Β1α) insidiatoribus → insidiatore
cui → quā
caedis → caed(i)um
se → mihi
quodam → quoddam
praecocem → praecocia
patribus → patrum
hanc → haec
sui → tui
nullam → nullius

B1β) proximum → propiorem
 Θεηηθόο

Σπγθξηηηθόο

Υπεξζεηηθόο

prope

propius

 satis →

satius

B2α) exclusus → excludunt
recesserat → recedamus
exterritus → exterruisti
prorepsit → proreptum
abdidit → abderetis
attulit → afferre
ostendensque → ostenturusque θαη ostensurusque
decerptam esse → decerpi
dixit → dic
venit → veniendo

Yπνηαθηηθή ( β’ εληθό)

B2β)
Δλεζηώηαο: perdas

proxime

Παξαηαηηθόο: perderes
Μέιινληαο: perditurus sis
Παξαθείκελνο: perdideris
Υπεξζπληέιηθνο: perdidisses
Γ1α)














Caligulae= γεληθή αληηθεηκεληθή ζην insidiatoribus
cui= δνηηθή πξνζωπηθή θηεηηθή ζην ξ. est
se= αληηθείκελν ζην ξ. abdidit (άκεζε απηνπάζεηα)
die= αθαηξεηηθή ηνπ ρξόλνπ ζην ξ. attulit
decerqtam esse= εηδηθό απαξέκθαην ωο αληηθείκελν ζην putetis
(εηεξνπξνζωπία)
ex arbore= εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηεο πξνέιεπζεο ζην
απαξέκθαην decerptam esse
recentem= θαηεγνξνύκελν ζηε ιεμε ficum πνπ ελλνείηαη κέζω ηνπ
ζπλδεηηθνύ esse
salutationum= γεληθή δηαηξεηηθή απν ην satis
corvo= δνηηθή πξνζωπηθή από ηελ απξόζωπε έθθξαζε venit in
mentem
quandi= γεληθή αμίαο από ην ξ. emerat

Γ1β)
Ficus praecox quodam die in curiam allata est a Catone
Γ1γ)






ζηάζε ζε ηόπν=in curia
απνκάθξπλζε από ηόπν= ex,de,ab curia
θίλεζε ζε ηόπν=domum
απνκάθξπλζε=domo

Γ1δ)
Risitne ad heac verba Augustus ? (δε γλωξίδνπκε ηελ απάληεζε πνπ
πεξηκέλνπκε)
Num...risit? (πεξηκέλνπκε αξλεηηθή απάληεζε)
Nonne...risit (πεξηκέλνπκε θαηαθαηηθή απάληεζε)
Ad haec verba Augustus risit ? (Δξωηήζεηο νιηθήο άγλνηαο ρωξίο λα
πξνεγείηαη θαλέλα κόξην, όηαλ ζέινπκε λα δειώζνπκε έκθαζε).
Γηα ηελ εηζαγωγή ηωλ επζείωλ εξωηήζεωλ βι. Σρνιηθό εγρεηξίδην ηόκνο
β, ζει. 133-134 (εθδ.1999)
Γ2α) vela quae praetenta erant
ficum quae praecox erat

Γ2β)
1ν θείκελν
 cui nomen est Hermaeum: Γεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε
πξνζδηνξηζηηθή ζην in dietam.
2ν θείκελν



quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore:
δεπηεξεύνπζα πιάγηα εξωηεκαηηθή πξόηαζε κεξηθήο άγλνηαο,
αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο interrogo. Δηζάγεηαη κε ην εξωηεκαηηθό
επίξξεκα quando, εθθέξεηαη κε Υπνηαθηηθή, γηαηί ε εμάξηεζε ζεωξείηαη
όηη δίλεη ππνθεηκεληθή ρξνηά ζην πεξηερόκελν ηεο πξόηαζεο θαη,
ζπγθεθξηκέλα κε Υπνηαθηηθή Δλεζηώηα (putetis), γηαηί εμαξηάηαη απν
ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (interrogo). Γειώλεη ην ζύγρξνλν ζην παξόλ.
 Cum omnes recente esse dixissent:
δεπηεξεύνπζα ρξνληθή πξόηαζε. Δηζάγεηαη κε ηνλ ηζηνξηθό-δηεγεκαηηθό
ζύλδεζκν cum θαη εθθέξεηαη κε Υπνηαθηηθή, επεηδή δειώλεη ηε
βαζύηεξε ζρέζε αηηίαο-απνηειέζκαηνο αλάκεζα ζηε ρξνληθή θαη ζηελ
ΚΠ. Δηδηθόηεξα, κε ππνηαθηηθή Υπεξζ. (dixissent), επεηδή εμαξηάηαη από
ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (inquit) θαη εθθξάδεη ην πξνηεξόρξνλν ζην
παξειζόλ. Η ΓΠ ιεηηνπξγεί ωο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ
ζηελ ΚΠ.
3ν θείκελν


quanti nullam adhuc emerat: δεπηεξεύνπζα απιή παξαβνιηθή ηνπ
πνζνύ. Δηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αληωλπκία quanti θαη
εθθέξεηαη κε Οξηζηηθή, επεηδή ε ζύγθξηζε αθνξά δύν πξάμεηο ή
θαηαζηάζεηο πνπ είλαη ή ζεωξνύληαη ωο αληηθεηκεληθή
πξαγκαηηθόηεηα. Δηδηθόηεξα, κε ρξόλν Υπεξζπληέιηθν. (emerat),
επεηδή αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ (πξνηεξόρξνλν). Σηελ ΚΠ
ππάξρεη ην sic. Η ΓΠ ιεηηνπξγεί ωο β' όξνο ζύγθξηζεο κε πξώην
όξν ηελ ΚΠ (emitque avem tanti).

Σεκείωζε: Η εηζαγωγή θαη ε εθθνξά ηωλ δεπηεξεπνπζώλ πξνηάζεωλ λα

παξαιεθζεί θαζώο δελ δεηείηαη από ηελ άζθεζε.
Γ2γ)
 exclusus = postquam exclusus est/ erat
( postquam + Οξηζηηθή Παξαθεηκέλνπ γηα δεπηεξεύνπζα ρξνληθή
πξόηαζε ηνπ πξνηεξόρξνλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ).
 exterritus = cum exterritus esset

 audita = λόζε αθαηξεηηθή απόιπηε, ρξνληθή κεηνρή, εθθξάδεη ην
πξνηεξόρξνλν γηαηί είλαη ζε ρξόλν Παξαθείκελν.
Cum Caesar audivisset salutationem

