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Α. (23) Ο θξηβσληαλόο είρε ζηαζηάζεη ζηελ Ιιιπξία ελαληίνλ ηνπ Κιαπδίνπ` ν 

Παίηνο είρε πάεη κε ην κέξνο ηνπ θαη, όηαλ ζθνηώζεθε ν θξηβσληαλόο, ηνλ 

νδεγνύζαλ ζηδεξνδέζκην ζηε Ρώκε` Επξόθεηην λα αλέβεη ζε πινίν` ε Αξξία 

παξαθαινύζε ηνπο ζηξαηηώηεο λα επηβηβαζηεί καδί ηνπ. Δελ ην θαηόξζσζε` λνίθηαζε 

ςαξάδηθν πινηάξην θαη αθνινύζεζε ην κεγάιν πινίν. 

(47) Με απηό ην ζρέδην θάπνηε εκθαλίζηεθε μαθληθά θαη έπηαζε επ’ απηνθώξσ ηηο 

θνκκώηξηεο. Αλ θαη αλαθάιπςε άζπξεο ηξίρεο πάλσ ζην θόξεκά ηνπο, όκσο ν 

Αύγνπζηνο πξνζπνηήζεθε όηη δελ ηηο είδε θαη παξέηεηλε ην ρξόλν κε άιιεο θνπβέληεο, 

ώζπνπ έθεξε ηε ζπδήηεζε ζηελ ειηθία ηεο. Σόηε ξώηεζε ηελ θόξε ηνπ ηη από ηα δπν, 

κεηά από κεξηθά ρξόληα ζα πξνηηκνύζε λα είλαη αζπξνκάιια ή θαιαθξή. Όηαλ 

εθείλε απάληεζε «εγώ, παηέξα, πξνηηκώ λα είκαη αζπξνκάιια», ν παηέξαο πξόβαιιε 

ζ’ εθείλε ςεύηηθν επηρείξεκα: «Δελ ακθηβάιισ όηη δε ζέιεηο λα είζαη θαιαθξή. Γηαηί 

ινηπόλ δε θνβάζαη κήπσο απηέο εδώ ζε θάλνπλ θαιαθξή;». 

 

Β. 1. partium                      mentioni 

         miles                         filiae 

         ingentiora                 anno 

        ornatrix                      mendaciorum 

        veste                          quis 

        alius                           istud 

        sermo                        sui 

        tempora 

 

Β.2. motu                         opprimitote 

       esset                          deprehendissetis 

      occidisti                     extrahar 

      oremus                       malit 

      imponi                       respondebunt 

      conduc                      obiceremini 

      sequendi                   fecerint 

      interveniunt 
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Γ.1. α. Romam: αηηηαηηθή πνπ δειώλεη θαηεύζπλζε ζε ηόπν ζην trahebatur  

piscatoriam:  επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην naviculam 

aliquando:  επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην intervenit 

earum:  γεληθή θηεηηθή ζην vestem 

vidisse: αληηθείκελν ζην dissimulavit, εηδηθό απαξέκθαην 

tempus: αληηθείκελν ζην extraxit 

calvam:  θαηεγνξνύκελν ζην te 

 

β. Δεπηεξεύνπζα ελδνηαζηηθή νπζηαζηηθή πξόηαζε, αληηθείκελν ζην ξήκα non times. 

Εηζάγεηαη κε ηνλ ελδνηαζηηθό ζύλδεζκν ne (θόβνο κήπσο γίλεη ην αλεπηζύκεην) θαη 

εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή γηαηί ην πεξηερόκελν αθνξά ην ελδερόκελν ή πηζαλό. 

πγθεθξηκέλα εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή ελεζηώηα άξα αλαθέξεηαη ζην παξόλ γηαηί 

εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (non times). Ιζρύεη  ε ηδηνκνξθία ζηελ 

αθνινπζία ησλ ρξόλσλ, δειαδή ζπγρξνληζκόο θύξηαο θαη δεπηεξεύνπζαο. 

 

Γ.2. α. Αrma in Illyrico contra Claudium mota erant a Scriboniano. 

       β. Cum Scribonianus occisus esset. 

       γ. Iulia respondit patri se canam esse malle. 

 

 


