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Α1. Μεηάθραζη  

Αθνύ εθδηώρζεθε από ηνπο δνινθόλνπο ηνπ Καιηγνύια,  απνζύξζεθε ζε κηα ζεξηλή 

θαηνηθία, πνπ νλνκάδεηαη Εξκαίν. Λίγν αξγόηεξα, ηξνκνθξαηεκέλνο από ηα λέα ηεο 

ζθαγήο, ζύξζεθε πξνο ην ιηαθωηό πνπ ήηαλ πνιύ θνληά ηνπ θαη θξύθηεθε αλάκεζα 

ζηα παξαπεηάζκαηα πνπ θξεκόληνπζαλ κπξνζηά ζηελ πόξηα. 

………………………………………………………………………………………….. 

Κάπνηα κέξα ν Κάηωλαο έθεξε ζην βνπιεπηήξην έλα πξώηκν ζύθν από ηελ 

Καξρεδόλα θαη δείρλνληαο ην ζηνπο Σπγθιεηηθνύο είπε : «Σαο ξωηώ πόηε λνκίδεηε 

όηη θόπεθε απηό ην ζύθν από ην δέληξν». Όηαλ όινη είπαλ όηη ήηαλ θξέζθν, «Κη 

όκωο», είπε, «λα μέξεηε όηη θόπεθε ζηελ Καξρεδόλα πξηλ από ηξεηο κέξεο. 

………………………………………………………………………………………….. 

Ο Καίζαξαο, αθνύ άθνπζε ην ραηξεηηζκό, είπε : «Σην ζπίηη αθνύω αξθεηνύο ηέηνηνπο 

ραηξεηηζκνύο». Τόηε ζην κπαιό ηνπ θνξαθηνύ ήξζαλ ηα ιόγηα ηνπ θπξίνπ ηνπ: "Κξίκα 

ζην ιάδη θαη ζηνλ θόπν κνπ". Σ' απηά ηα ιόγηα ( : αθνύγνληαο ηα ιόγηα απηά) ν 

Καίζαξαο γέιαζε θαη αγόξαζε ην πνπιί γηα ηόζα ρξήκαηα, γηα όζα πνηέ κέρξη ηόηε 

δελ είρε αγνξάζεη θαλέλα .  

 

 

Παραηηρήζεις :  

Β1α. 

insidiatōribus :  insidiatore 

cui : qua 

caedis : caedium 

se : mihi 

quodam : quoddam 

praecocem : praecocia 

patribus : patrum 

hanc : haec 

sui : tui 

nullam : nullius 

 

Β1β. 

propiorem 

Επίρρημα : prope -  propius – proxime 
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satis → satius 

 

Β2α. 

Exclūsus : excludunt 

recesserat : recedamus 

exterritus : exterruisti 

prorepsit : proreptum 

abdidit : abderetis 

attulit : afferre 

ostendensque : ostenturusque / ostensurusque 

decerptam esse : decerpi 

dixit : dic 

venit : veniendo 

 

Β2β. 

Ενεζηώηας : perdas 

Παραηαηικός : perderes 

Μέλλονηας : perditurus sis 

Παρακείμενος : perdideris 

Υπερζσνηέλικος :perdidisses 

Σσνηελεζμένος Μέλλονηας :  -  

 

Γ1α. 

Caligulae : γεληθή αληηθεηκεληθή, ωο νλνκαηηθόο εηεξόπηωηνο πξνζδηνξηζκόο ζην 

insidiatoribus 

 cui : δνηηθή πξνζωπηθή θηεηηθή από ην est 

se : αληηθείκελν ζην ξήκα abdidit ( άκεζε απηνπάζεηα) 

die : απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπηθή ηνπ ρξόλνπ ζην ξήκα attulit 

 decerptam esse (ηο πρώηο ζηο κείμενο) : εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην 

ξήκα putetis κε ππνθείκελν ην  ficum ( εηεξνπξνζωπία )  

ex arbore : εκπξόζεηε επηξξεκαηηθή αθαηξεηηθή πνπ δειώλεη ηελ πξνέιεπζε ζην 

decerptam esse  

 recentem : θαηεγνξνύκελν ζην ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ esse «ficum» κέζω ηνπ 

ζπλδεηηθνύ ξεκαηηθνύ ηύπνπ esse 
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 salutatiōnum : γεληθή δηαηξεηηθή ζην satis 

 corvo : απιή δνηηθή πξνζωπηθή από ηελ απξόζωπε έθθξαζε  venit in mentem 

quanti : γεληθή ηεο αθεξεκέλεο αμίαο  από ην emerat 

 

Γ1β.  

Ficus praecox […] a Catone allata est. 

 

Γ1γ.  

in curiam → in curia ( in+ αθαιρεηική : ζηάζη ζε ηόπο ) 

                          → de/ ex curia ( de/ex + αθαιρεηική : απομάκρσνζη από ηόπο )  

 

 domi  → domum : κίνηζη ζε ηόπο 

            → domo : απομάκρσνζη από ηόπο  

 

Γ1δ.  

Ad haec verba Augustus risit? ( ρωξίο κόξην γηα λα δνζεί έκθαζε ) 

Num ad haec verba Augustus risit? ( πεξηκέλνπκε αξλεηηθή απάληεζε) 

Nonne ad haec verba Augustus risit? (πεξηκέλνπκε θαηαθαηηθή απάληεζε) 

Risitne ad haec verba Augustus ? ( ε απάληεζε δελ είλαη γλωζηή ) 

 

Γ2α.  

vela praetenta → vela, quae praetenta sunt/ erant 

ficum praecocem → ficum, quae praecox erat  

 

Γ2β.  

cui nomen est Hermaeum : Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε ωο 

πξνζδηνξηζηηθή ζην diaetam. 

quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore :   Δεπηεξεύνπζα 

νλνκαηηθή πιάγηα εξωηεκαηηθή πξόηαζε, κεξηθήο αγλνίαο πνπ ιεηηνπξγεί ωο 

έκκεζν αληηθείκελν ηνπ Interrogo.  

Cum omnes recentem esse dixissent : Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή 

πξόηαζε πνπ ιεηηνπξγεί ωο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην 

inquit.  
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quanti nullam adhuc emerat : Δεπηεξεύνπζα απιή παξαβνιηθή πξόηαζε πνπ 

ιεηηνπξγεί ωο β΄ όξνο ζύγθξηζεο κε α΄ όξν ηελ θύξηα πξόηαζε εμάξηεζεο. 

 

Γ2γ.  

Exclusus → postquam exclusus est  

Αναλύοσμε ζε δεσηερεύοσζα επιρρημαηική τρονική πρόηαζη ποσ ειζάγεηαι με 

ηον τρονικό ζύνδεζμο postquam και εκθέρεηαι με οριζηική , γιαηί δηλώνει ηο 

τρόνο μόνο και ηίποηα άλλο , τρόνοσ παρακειμένοσ , γιαηί δηλώνει ηο 

προηερότρονο ζηο παρελθόν. 

 

Exterritus → cum exterritus esset ( cum + ππνηαθηηθή ππεξζπληειίθνπ )  

 

Audita : αθαηξεηηθή απόιπηε λόζε επηξξεκαηηθή ρξνληθή κεηνρή κε ππνθείκελό ηεο 

ην salutatione θαη δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν  

Audita → cum ( Augustus ) salutationem audivisset ( cum + ππνηαθηηθή 

ππεξζπληειίθνπ ελεξγεηηθήο θωλήο )  

 

 

 

 

 

Επιμέλεια θεμάηων : Ρένα Τζολακίδη  


