ΞΑΛΔΙΙΑΓΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ
Γ΄ΡΑΜΖΠ ΖΚΔΟΗΠΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΙΘΔΗΝ
ΓΔΡΔΟΑ 30 ΚΑΗΝ 2016
ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ:
ΙΑΡΗΛΗΘΑ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ (ΛΔΝ ΠΠΡΖΚΑ)

σύ
γχ
ρο
νο

Α.1. Αθνύ δηώρηεθε από ηνπο δνινθόλνπο ηνπ Καιηγνύια είρε απνζπξζεί ζηε ζεξηλή
θαηνηθία ηνπ πνπ νλνκάδεηαη Δξκαίν. Λίγν αξγόηεξα, επεηδή ηξνκνθξαηήζεθε από ηα
λέα ηεο ζθαγήο, ζύξζεθε ζην πην θνληηλό ιηαθωηό θαη θξύθηεθε αλάκεζα ζηα
παξαπεηάζκαηα πνπ θξεκόληνπζαλ ζηελ πόξηα.
Ο Κάηωλαο έθεξε θάπνηα κέξα ζην βνπιεπηήξην έλα πξώηκν ζύθν από ηελ
Καξρεδόλα θαη ελώ έδεηρλε ζηνπο ζπγθιεηηθνύο είπε: «Σαο ξωηώ, πόηε λνκίδεηε όηη
θόπεθε απηό ην ζύθν από ην δέληξν;» Όηαλ όινη είραλ πεί όηη ήηαλ θξέζθν, είπε «θη
όκωο λα μέξεηε όηη θόπεθε ζηελ Καξρεδόλα πξηλ ηξεηο κέξεο.

Αθνύ ν Καίζαξαο άθνπζε ην ραηξεηηζκό είπε: «Σην ζπίηη αθνύω αξθεηνύο ηέηνηνπο

ραηξεηηζκνύο». Τόηε ην θνξάθη ζπκήζεθε ηα ιόγηα ηνπ αθεληηθνύ ηνπ: «Κξίκα ζηνλ

θόπν κνπ!» Αθνύγνληαο απηά ηα ιόγηα ν Αύγνπζηνο γέιαζε θαη αγόξαζε ην πνπιί
ηόζν, όζν θαλέλα κέρξη ηόηε δελ είρε αγνξάζεη.

Β1α.

insiadiatore

Qua

Caedium

Mihi

Quoddam
Praecocia
Partum
Haec
Tui

Nullius
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B1β.
Proximum
Δπίζεην: propiorem
Δπίξξεκα: prope, propius, proxime
Satis
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Σπγθξηηηθόο: satius
B2α.

Excluduntur
Recedamus
Exterruistis
Proreptum
Abderetis
Afferre

Ostenturusque/ ostensurusque
Decerpi
Dic

Veniendo
B2β.

Δλεζηώηαο
Παξαηαηηθόο
Μέιινληαο
Παξαθείκελνο
Υπεξζπληέιηθνο
Σπλη. Μέιινληαο

Perdas
Perderes
Perditurus sis
Perdideris
perdidisses
--------------

Γ1α.

Calligulae: ωο γεληθή αληηθεηκεληθή από ην insiadoribus
Cui:δνηηθή πξνζωπηθή θηεηηθή ζην est
Se: αληηθείκελν θαηά απηνπάζεηα ζην ξήκα abdidi

Die: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ωο αθαηξεηηθή ηνπ ρξόλνπ ζην ξήκα attulit.
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Decerptam esse: εηδηθό απαξέκθαην ωο αληηθείκελν ζην ξήκα putetis κε ππνθείκελν
ην ficum ζρέζε εηεξνπξνζωπίαο.
Ex arbore: επηξξεκαηηθόο εκπξόζεηνο πξνδηνξηζκόο ηεο πξνέιεπζεο ζην decerptam
esse.
Recentem: θαηεγνξνύκελν ζην ficum .
Salutationum:γεληθή δηαηξεηηθή ζην satis.
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Corvo: δνηηθή πξνζωπηθή ζηελ απξόζωπε έθθξαζε venit in mentem.
Quanti: γεληθή ηεο αθεξεκέλεο αμίαο emerat.
Γ1β.

Ficus praecox in curiam quodam die a Catone allata est.
Γ1γ.

Σηάζε ζε ηόπν: in curia.

Απνκάθξπλζε από ηόπν: ex curia

Domi

Κίλεζε ζε ηόπν: domum

Απνκάθξπλζε από ηόπν: domo
Γ1δ.

Όηαλ δελ γλωξίδνπκε ηελ απάληεζε:

Risitne Augustus ad haec verba?

Όηαλ πεξηκέλνπκε αξλεηηθή απάληεζε:

Num Augustus ad haec verba risit?

Όηαλ πεξηκέλνπκε θαηαθαηηθή απάληεζε:

Nonne Augustus ad haec verba risit?

Με απιή εξώηεζε ρωξίο κόξην γηα έκθαζε :

Augustus ad haec verba risit?
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Γ2α.
Vela quae praetenta erant
Ficum quae praecox erat
Δπηιέγνπκε νξηζηηθή παξαηαηηθνύ γηαηί ην ξήκα εμάξηεζεο ηωλ δεπηεξεπνπζώλ θαη
ζηηο δύν πεξηπηώζεηο είλαη ηζηνξηθνύ ρξόλνπ.

σύ
γχ
ρο
νο

Γ2β.
cui nomen est Hermaeum: δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξνζδηνξηζηηθή πξόηαζε
ζην diaetam.

Quando…ex arbore: δεπηεξεύνπζα νλνκαηηθή πιάγηα εξωηεκαηηθή πξόηαζε πνπ
ιεηηνπξγεί ωο έκκεζν αληηθείκελν ζην (interrogo).

Cum omnes…dixissent: δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε πνπ
ιεηηνπξγεί ωο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην πεξηερόκελν ηεο θύξηαο
πξόηαζεο κε ξήκα inquit

Quanti…..emerat: δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή απιή παξαβνιηθή πξόηαζε πνπ
ιεηηνπξγεί ωο β΄ όξνο ζύγθξηζεο (ωο πξώηνο όξνο ζεωξείηαη ε πξνεγνύκελε θύξηα
πξόηαζε).
Γ2γ.

Exclusus

Postquam exclusus est ab insidiatoribus Calligulae

Βάδνπκε νξηζηηθή παξαθεηκέλνπ θαη δειώλεη απιώο ην ρξόλν θαη κάιηζηα ην
πξνηεξόρξνλν ωο πξνο ηε ρξνληθή βαζκίδα.
Exterritus

Cum exterritus esset

Audita: πξόθεηηαη γηα επηξξεκαηηθή αθαηξεηηθή απόιπηε ηδηάδνπζα ρξνληθή κεηνρή.
Γειώλεη ην πξνηεξόρξνλν
Μεηαηξνπή : cum Caesar salutationem audivisset
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