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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΝΣΑΚΣΙΚΟΤ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟΤ – Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΑΠΑΡΕΜΥΑΣΟΤ 

ΑΚΗΕΙ 

 

ΑΚΗΗ I 

 
Εκτώμηρη 
 
Σςιπ παοακάςω ποξςάρειπ μα εμςξπίρεςε ςξ σπξκείμεμξ ςωμ σπξγοαμμιρμέμωμ 
απαοεμτάςωμ και μα δικαιξλξγήρεςε ςημ πςώρη ςξσ. 

1. exclamavit Nasica se domi non esse. [24] 
2. quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore.[25] 
3. Neminem credideritis patriae consulturum esse. [25] 
4. (Sutor) eum instituerat haec dicere. [29] 
5. sutor dicere solebat. [29] 
6. Murenam laudare debemus. [30] 
7. Meruisse vero stipendia (Murenam) in eo bello virtutis fuit; [30] 
8. me pro salute […]obicere potui. [32] 
9. is fores reserari eosque intromitti iussit. [34] 
10. narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare. [36] 
11. etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius. [37] 
12. Sed antiquitatem tibi placere dicis. [41] 
13. Nunc intellego […] neminem tam stultum fore. [42] 
14. Ego nihil iam pati possum. [43] 
15. Hoc est quod Tarquinium dixisse ferunt. [44] 
16. (Caesar) in litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. [45] 
17. quod decet cariorem nobis esse patriam. [46] 
18. (Sertorius) a cerva sese monitum esse praedicabat. [48] 
19. Ea cerva […]perisse credita est.[48] 
20. Sertorius […] dixit eis visum […] sibi esse cervam […] ad se reverti.[48] 
 
 

Λύρη 

1. exclamavit Nasica se domi non esse. Υπξκείμεμξ ςξ se, ρε πςώρη αιςιαςική, γιαςί 
έυξσμε ςασςξποξρωπία ρε ειδικό απαοέμταςξ (λατινισμός). Τξ se αματέοεςαι ρςξ 
Nasica πξσ είμαι ςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ. 

2. quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore. Υπξκείμεμξ ςξ ficum, ρε 
πςώρη αιςιαςική, γιαςί έυξσμε εςεοξποξρωπία [σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ςξ (vos)]. 

3. Neminem credideritis patriae consulturum esse. Υπξκείμεμξ ςξ Neminem, ρε 
πςώρη αιςιαςική, γιαςί έυξσμε εςεοξποξρωπία [σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ςξ (vos)]. 

4. (Sutor) eum instituerat haec dicere. Υπξκείμεμξ ςξ eum, ρε πςώρη αιςιαςική, γιαςί 
έυξσμε εςεοξποξρωπία [σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ςξ Sutor]. 

5. sutor dicere solebat. Υπξκείμεμξ ςξ sutor, ρε πςώρη ξμξμαρςική, γιαςί έυξσμε 
ςασςξποξρωπία ρε ςελικό απαοέμταςξ [σπξκείμεμξ και ςξσ οήμαςξπ ςξ sutor]. 

6. Murenam (nos) laudare debemus. Υπξκείμεμξ ςξ εμμξξύμεμξ nos, ρε πςώρη 
ξμξμαρςική, γιαςί έυξσμε ςασςξποξρωπία ρε ςελικό απαοέμταςξ [σπξκείμεμξ και 
ςξσ οήμαςξπ ςξ (nos)]. 

7. Meruisse vero stipendia (Murenam) in eo bello virtutis fuit; Υπξκείμεμξ ςξ 
εμμξξύμεμξ Murenam, ρε πςώρη αιςιαςική, γιαςί έυξσμε εςεοξποξρωπία 
[σπξκείμεμξ ςξσ αποξρώπξσ οήμαςξπ ςξ Meruisse]. 

8. me pro salute […]obicere potui. Υπξκείμεμξ ςξ εμμξξύμεμξ ego, ρε πςώρη 
ξμξμαρςική, γιαςί έυξσμε ςασςξποξρωπία ρε ςελικό απαοέμταςξ [σπξκείμεμξ και 
ςξσ οήμαςξπ ςξ ego]. 
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9. is fores reserari eosque intromitti iussit. Υπξκείμεμα ςωμ δσξ απαοεμτάςωμ 
ςα fores και eosque αμςίρςξιυα, ρε πςώρη αιςιαςική, γιαςί έυξσμε εςεοξποξρωπία 
[σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ςξ is]. 

10. narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare. Υπξκείμεμξ ςωμ 
δσξ απαοεμτάςωμ ςξ Manium Curium, ρε πςώρη αιςιαςική, γιαςί έυξσμε 
εςεοξποξρωπία ρε ειδικό απαοέμταςξ (malle) [σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ςξ (vos)] 
και ςασςξποξρωπία ρε ςελικό απαοέμταςξ (imperare), όπξσ η αιςιαςική πςώρη ςξσ 
Υπξκειμέμξσ ξτείλεςαι ρςημ ενάοςηρη ςξσ από ςξ ποξηγξύμεμξ ειδικό 
απαοέμταςξ. 

11. etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius. Υπξκείμεμξ ςξ nihil, ρε πςώρη 
αιςιαςική, γιαςί έυξσμε εςεοξποξρωπία [σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ςξ ego]. 

12. Sed antiquitatem tibi placere dicis. Υπξκείμεμξ ςξ antiquitatem, ρε πςώρη 
αιςιαςική, γιαςί έυξσμε εςεοξποξρωπία [σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ςξ (tu)]. 

13. Nunc intellego […] neminem tam stultum fore. Υπξκείμεμξ ςξ neminem, ρε πςώρη 
αιςιαςική, γιαςί έυξσμε εςεοξποξρωπία [σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ςξ (ego)]. 

14. Ego nihil iam pati possum. Υπξκείμεμξ ςξ ego, ρε πςώρη ξμξμαρςική, γιαςί έυξσμε 
ςασςξποξρωπία ρε ςελικό απαοέμταςξ [σπξκείμεμξ και ςξσ οήμαςξπ ςξ ego]. 

15. Hoc est quod Tarquinium dixisse ferunt. Υπξκείμεμξ ςξ Tarquinium, ρε πςώρη 
αιςιαςική, γιαςί έυξσμε εςεοξποξρωπία [σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ ςξ (ei)]. 

16. (Caesar) in litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Υπξκείμεμξ ςξ se, ρε 
πςώρη αιςιαςική γιαςί έυξσμε ςασςξποξρωπία ρε ειδικό απαοέμταςξ (λατινισμός). 
Τξ se αματέοεςαι ρςξ Caesar πξσ είμαι ςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ. 

17. quod decet cariorem nobis esse patriam. Υπξκείμεμξ ςξ patriam, ρε πςώρη 
αιςιαςική, γιαςί έυξσμε εςεοξποξρωπία [σπξκείμεμξ ςξσ αποξρώπξσ οήμαςξπ ςξ 
esse]. 

18. (Sertorius) a cerva sese monitum esse praedicabat. Υπξκείμεμξ ςξ sese, ρε πςώρη 
αιςιαςική γιαςί έυξσμε ςασςξποξρωπία ρε ειδικό απαοέμταςξ (λατινισμός). 
Τξ sese αματέοεςαι ρςξ Sertorius πξσ είμαι ςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ. 

19. Ea cerva […]perisse credita est. Υπξκείμεμξ ςξ cerva, ρε πςώρη ξμξμαρςική παοά 
ςξ γεγξμόπ όςι έυξσμε ςασςξποξρωπία ρε ειδικό απαοέμταςξ (άρση του 
λατινισμού). Ο λαςιμιρμόπ δεμ ιρυύει και ςξ σπξκείμεμξ ςξσ ειδικξύ απαοεμτάςξσ 
δεμ επαμαλαμβάμεςαι ρε πςώρη αιςιαςική, γιαςί ςξ απαοέμταςξ εναοςάςαι 
από παθητικό δοξαστικό πήμα σε πποσωπική σύνταξη [Τξ cerva είμαι σπξκείμεμξ 
και ςξσ credita est]. 

20. Sertorius […] dixit eis visum […] sibi esse cervam […] ad se reverti. Υπξκείμεμξ ςξσ 
αποξρώπξσ visum esse είμαι ςξ απαοέμταςξ reverti. Υπξκείμεμξ ςξσ reverti 
ςξ cervam, ρε πςώρη αιςιαςική, γιαςί έυξσμε εςεοξποξρωπία [σπξκείμεμξ ςξσ 
οήμαςξπ ςξ Sertorius]. 
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