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38ε ΔΝΟΣΗΣΑ 
 

Η κοίρα ηες Καηθηιίας 

Οη Ρσκαίνη πίζηεπαλ όηη νη ηπραίεο θνπβέληεο κπνξνύζαλ λα απνδεηρηνύλ ζεκαδηαθέο (βι. 
θαη ηελ εηζ. ζην κάζ. XII). Ελδεηθηηθό είλαη ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ πνπ αθνινπζεί. Η 
Καηθηιία ζέιεζε λα πξνθαιέζεη ηελ εκθάληζε ελόο νησλνύ, γηα λα πιεξνθνξεζεί θάηη 
ζρεηηθό κε ην κειινληηθό άληξα ηεο θόξεο ηεο αδειθήο ηεο, πνπ βξηζθόηαλ ζε ειηθία 
γάκνπ. Σηε δηάξθεηα ηεο νινλπθηίαο κέζα ζην λαό ε θνπέια θνπξάζηεθε από ηελ 
νξζνζηαζία θαη δήηεζε από ηε ζεία ηεο «λα ηεο παξαρσξήζεη ηε ζέζε ηεο γηα λα θαζίζεη». 
Η Καηθηιία ηεο «παξαρώξεζε επραξίζησο ηε ζέζε ηεο». Αξγόηεξα ε Καηθηιία πέζαλε θαη ην 
θνξίηζη «πήξε ηε ζέζε ηεο» θαη ζηε δσή, αθνύ έγηλε γπλαίθα ηνπ Μεηέιινπ. 
 
 

Caecilia, uxor Metelli, dum* more prisco omen nuptiāle petit 

filiae sorōris, ipsa fēcit omen. Nam in sacello quodam nocte 

cum sorōris filiā persedēbat expectabatque dum* aliqua vox 

congruens proposito audirētur.  Tandem puella, longā morā 

standi fessa, rogāvit materteram, ut sibi paulisper loco 

cederet. Tum Caecilia puellae dixit: «ego libenter tibi meā sede 

cedo». Hoc dictum paulo post res ipsa confirmāvit. Nam 

mortua est Caecilia, quam Metellus, dum* vixit, mult um amāvit; 

postea is puellam in matrimonium duxit.  
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 

Caecilia,     uxor       Metelli      
Η Καηθηιία, ε ζύδπγνο  ηνπ Μεηέιινπ, 
 
dum           petit            nuptiale  omen,  
ελώ   επηδίσθε ηελ εκθάληζε  γακήιηνπ   νησλνύ,  
 
filiae             sororis            prisco          more       
γηα ηελ θόξε ηεο αδειθήο ηεο ζύκθσλα κε αξραίν   έζηκν,   
 
fecit            ipsa  omen.  
δεκηνύξγεζε   ε ίδηα    νησλό.  
 
Nam     persedebat nocte  in  quodam   sacello  cum     filia      sororis  
Δειαδή      θαζόηαλ        λύρηα    ζε    θάπνην     κηθξό ηεξό    κε    ηελ θόξε ηεο αδειθήο ηεο 
 
expectabatque dum    audiretur  aliqua  vox         congruens        proposito.  
θαη  πεξίκελε          κέρξη    λα αθνπζηεί   θάπνηα  θσλή πνπ λα αληαπνθξηλόηαλ ζην ζθνπό ηνπο.  
 
Tandem puella,     fessa     longa  mora  standi,     
Κάπνηε    ε θνπέια, θνπξαζκέλε από ηελ πνιιή νξζνζηαζία,   
  
rogavit   materteram,  
δήηεζε     από ηε ζεία ηεο, 
 
ut    cederet      sibi      loco      paulisper.  
λα  παξαρσξήζεη  ζε απηή  ηε ζέζε ηεο   γηα ιίγν.  
 
Tum  Caecilia dixit  puellae:  
Τόηε   ε Καηθηιία   είπε  ζηελ θνπέια: 
 
«ego     cedo      sede   mea   tibi     libenter».  
 «Εγώ  παξαρσξώ ηε ζέζε   κνπ   ζε ζέλα  επραξίζησο».  
 
Paulo   post     ipsa         res            confirmavit  hoc   dictum.  
Λίγν     αξγόηεξα   ε ίδηα  ε πξαγκαηηθόηεηα    επηβεβαίσζε   απηόλ   ην ιόγν.  
 
Nam     mortua est  Caecilia,     
Δειαδή        πέζαλε       ε Καηθίιηα,     
 
quam      Metellus   amavit  multum, dum  vixit.  
ηελ νπνία  ν Μέηειινο   αγάπεζε     πνιύ,      όζν   δνύζε. 
 
postea    is    duxit   puellam   in matrimonium.  
Έπεηηα    απηόο   πήξε    ηελ θνπέια    ζε         γάκν. 
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ΟΤΙΑΣΙΚΑ  
Α΄ΚΛΙΗ  

Caecilia, -ae (Θ) = Καηθηιία (ρσξίο πιεζπληηθό) 
filia, -ae (Θ) = θόξε, δνηηθή θαη αθαηξεηηθή πιεζπληηθνύ:  filiis θαη filiabus  
puella, -ae (Θ) = θνπέια  
mora, -ae (Θ) = ρξνλνηξηβή, θαζπζηέξεζε (εδώ : longa mora standi = από ηελ πνιιή 

νξζνζηαζία)  
matertera, -ae (Θ) = αδειθή ηεο κεηέξαο, ζεία  
 
Β΄ΚΛΙΗ  

Metellus, -i (Α) = Μέηειινο (ρσξίο πιεζπληηθό) 
*locus, -i (Α) = ηόπνο, ζηνλ πιεζ. loci-locorum =ρσξία βηβιίνπ θαη loca-locorum (O) = 
ηόπνη  
sacellum, -i (Ο) = κηθξό ηεξό, κηθξό ηέκελνο  
dictum, -i (Ο) = ιόγνο  
*matrimonium, -ii θαη -i (Ο) = γάκνο  
propositum, -i (Ο) = ζθνπόο  
 
 

Γ΄ΚΛΙΗ  

uxor, -oris (Θ) = ζύδπγνο  
mos, moris (Α) = έζηκν  
nox, noctis (Θ) = λύρηα, αθαηξεηηθή εληθνύ: nocte θαη noctu, γεληθή πιεζπληηθνύ: noctium 
soror, -oris (Θ) = αδειθή  
vox, vocis (Θ) = θσλή  
sedes, -is (Θ) = ζέζε, θάζηζκα, γεληθή πιεζπληηθνύ: sedum!!! (αηηηαη. πιεζ. sedes/ sedis) 
 
Δ΄ΚΛΙΗ  

res, rei (Θ) = πξάγκα  
 

 
 
 
 
 

ΔΠΙΘΔΣΑ  

Β΄ θιίζε 
priscus, -a, -um = αξραίνο (δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά)  

 longus, -a, -um = καθξύο  

παξαζεηηθά: longior-ior-ius,  longissimus-a-um  

(επίξξεκα: longe,  longius, longissime) 

fessus, -a, -um = θνπξαζκέλνο (δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά, κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη κεηνρή 

παξαθεηκέλνπ ηνπ απνζεηηθνύ ξ. fatiscor 3 =θνπξάδνκαη , βι. παξαθάησ ζηα ξήκαηα)  

paulus, -a, -um = ιίγνο (ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά)  

 
Γ΄ θιίζε 
nuptialis,-is,-e = γακήιηνο (δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά)  

 congruens =  ζύκθσλνο (κνλνθαηάιεθην) 
παξαζεηηθά: congruentior-ior-ius,   congruentissimus-a-um 
(επίξξεκα: congruenter,  congruentius,  congruentissime) 

 

 

omen , ominis (Ο) = νησλόο 
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Ρήκαηα 

A΄ ζσδσγία 

1. amo, amavi, amatum, amare (1) = αγαπώ  

2. expecto, expectavi, expectatum, expectare (1) = πεξηκέλσ  

3. sto, steti, statum, stare (1) = ζηέθνκαη  

4. rogo, rogavi, rogatum, rogare (1) = παξαθαιώ, ξσηώ  

5. confirmo, confirmavi, confirmatum, confirmare (1) = επηβεβαηώλσ  

Β΄ ζσδσγία 

6. persedeo, persedi, persessum, persedere (2) = θάζνκαη γηα πνιιή ώξα  

 

Γ΄ ζσδσγία 

7. peto, petivi (petii), petitum, petere (3) = δεηώ, νξκώ  

8. facio, feci, factum, facere (3) = θάλσ, (β΄ εληθό, Προζη.: fac) 

9. congruo, congrui,  -  , congruere (3) = ζπκθσλώ  κεηνρή: congruens   

10. fatiscor, fessus sum, (fessum), fatisci (3) (αποζεηηθό) = θνπξάδνκαη  

11. cedo, cessi, cessum, cedere (3) = παξαρσξώ  

12. dico, dixi, dictum, dicere (3) = ιέγσ (β΄ εληθό, Προζη.: dic) 

13. morior, mortuus sum, mortuum, mori (αποζεηηθό) (3) = πεζαίλσ (κητ.κέιι. moriturus) 

14. vivo, vixi, victum, vivere (3) = δσ  

15. duco, duxi, ductum, ducere (3) = νδεγώ, (β΄ εληθό, Προζη.: duc) 
 

Γ΄ ζσδσγία 

16. audio, audivi, auditum, audire (4) = αθνύσ  

 
 
 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ  

ipse, ipsa, ipsum (νξηζηηθή) = ν ίδηνο, ε ίδηα, ην ίδην  

qui, quae, quod (αλαθνξηθή) = ν νπνίνο ε νπνία, ην νπνίν 

quidam, quaedam, quoddam (ανξηζηε επηζεηηθή) = θάπνηνο, θάπνηα, θάπνην 

aliqui, aliqua, aliquod (αόξηζηε επηζεηηθή) = θάπνηνο, θάπνηα, θάπνην  

meus, mea, meum (θηεηηθή) = δηθόο κνπ, δηθή κνπ, δηθό κνπ 

hic, haec, hoc (δεηθηηθή) = απηόο, απηή, απηό  

is, ea, id (νξηζηηθή) = απηόο, απηή, απηό  

ego (πξνζσπηθή) = εγώ 

 

 

 

ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ  
tandem = ηέινο, θάπνηε  
paulisper = γηα ιίγν  
tum = ηόηε  
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 libenter = πξόζπκα  
παξαζεηηθά: libentius,  libentissime  < libens = πξόζπκνο 

 post = έπεηηα  
παξαζεηηθά:  posterius,  postremo-postremum 

 multum = πνιύ  
παξαζεηηθά:  plus,  plurimum 
postea = αξγόηεξα, έπεηηα 

 
 

 
 
 

 
 

ΠΡΟΘΔΔΙ ΤΝΓΔΜΟΙ 

in + αθαηρ. = ζε (ζηάζε-ηόπνο)  
cum + αθαηρ. = καδί κε, (ζπλνδεία)  
in + αηηηαη. ζε (θαηάζηαζε) 

dum (ρξνληθόο) = α) ελώ (ζύγρξνλν), β) κέρξη 
λα (πζηεξόρξνλν), γ) όζν (ζύγρξνλν)  
nam (αηηηνινγηθόο παξαηαθηηθόο) = γηαηί, δειαδή 
ut (βνπιεηηθόο) = λα  

 

 
 

Δησκοιογηθά:  

priscus < θπξ. «πξνγελέζηεξνο»· πξβ. pri-mus, prin-ceps, πξηλ,   

sacellum < ππνθνξ. ηνπ sacrum,   

matertera < mater ≃ κήηεξ,  

sedes < ἕδ-ρα, sed-eo,  

matrimonium < mater ≃ κήηεξ. 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis: Δεπηεξεύνπζα 

επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε, πνπ ιεηηνπξγεί σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ 

ζην fecit. Εηζάγεηαη κε ηνλ ρξνληθό ζύλδεζκν dum θαη εθθέξεηαη κε νξηζηηθή ελεζηώηα (petit) 

(αλεμάξηεηα από ηνλ ρξόλν ηεο θύξηαο, πνπ είλαη παξαθείκελνο) γηαηί δειώλεη ην ζύγρξνλν θαη 

κάιηζηα ζπλερηδόκελε πξάμε, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζπκβαίλεη κηα άιιε πξάμε, απηή ηεο 

θύξηαο. 

petit: ξήκα,  
Caecilia: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
uxor: παξάζεζε ζην Caecilia,  
Metelli: γεληθή θηεηηθή ζην uxor,  
omen: αληηθείκελν ζην petit,  
nuptiale: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην omen,  
filiae: δνηηθή πξνζσπηθή ραξηζηηθή από ην petit,  
sororis: γεληθή θηεηηθή ζην filiae,  
more: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ ηξόπνπ ζην petit,  
prisco: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην more 
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ipsa fecit omen: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
fecit: ξήκα,  
ipsa: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
omen: αληηθείκελν ζην fecit,  
. 
Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
persedebat: ξήκα,  
Caecilia: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
in sacello: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο ζηάζεο ζε ηόπν ζην persedebat,  
quodam: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην sacello,  
nocte: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ ρξόλνπ ζην persedebat,  
cum filia: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο θνηλσλίαο ζην persedebat,  
sororis: γεληθή θηεηηθή ζην filiae. 

 
expectabatque: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
expectabat: ξήκα,  
Caecilia: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο- ελλννύληαη επηπιένλ ηα αθόινπζα:  

 
dum aliqua vox congruens proposito audiretur: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή 
πξόηαζε, πνπ ιεηηνπξγεί σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζηα persedebat θαη 
expectabat. Εηζάγεηαη κε ηνλ ρξνληθό ζύλδεζκν dum θαη δειώλεη ην πζηεξόρξνλν. Εθθέξεηαη κε 
ηελ ππνηαθηηθή audiretur αληί ηεο αλακελόκελεο ππνηαθηηθήο παξαηαηηθνύ ηεο ελεξγεηηθήο 
πεξηθξαζηηθήο ζπδπγίαο audienta esset γηαηί ε πξάμε πεξηγξάθεηαη σο πξνζδνθία ή επηδίσμε 
ηνπ ππνθεηκέλνπ, ρξόλνπ παξαηαηηθνύ επεηδή εμαξηάηαη από ξεκαηηθνύο ηύπνπο ζε ηζηνξηθό 
ρξόλν (persedebat, expectabat). 
audiretur: ξήκα,  
vox: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
aliqua: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην vox,  
congruens: επηζεηηθή κεηνρή, ζπλεκκέλε ζην vox, επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο∙ δειώλεη ην 
ζύγρξνλν 
proposito: αληηθείκελν ηεο κεηνρήο congruens. 

 
Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
rogavit: ξήκα,  
puella: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
materteram: άκεζν αληηθείκελν ζην rogavit, ελώ έκκεζν αληηθείκελν ηνπ rogavit είλαη ε 
νπζηαζηηθή βνπιεηηθή πξόηαζε πνπ αθνινπζεί («ut sibi paulisper loco cederet»), 
fessa: Επηξξεκαηηθή αηηηνινγηθή κεηνρή, ζπλεκκέλε ζην ππνθείκελν puella, πξνηεξόρξνλν, 
ελώ αλ ε κεηνρή ζεσξεζεί σο επίζεην, ηόηε ζπληαθηηθά ιεηηνπξγεί σο επηξξεκαηηθό 
θαηεγνξνύκελν ζην puella,  
mora: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ εμσηεξηθνύ αλαγθαζηηθνύ αηηίνπ από ην fessa,  
standi: γεληθή ηνπ γεξνπλδίνπ αληηθεηκεληθή ζην mora,  
longa: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην mora,  
Tandem: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην rogavit. 

 
ut sibi paulisper loco cederet: Δεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή βνπιεηηθή πξόηαζε, πνπ ιεηηνπξγεί 
σο έκκεζν αληηθείκελν ζην rogavit. Εμαξηάηαη από ην ξήκα βνύιεζεο rogavit, ηεο νπνίαο ην 
πεξηερόκελν εθθξάδεη. Εηζάγεηαη κε ηνλ βνπιεηηθό ζύλδεζκν ut γηαηί είλαη θαηαθαηηθή. 
Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (cederet), γηαηί ην πεξηερόκελό ηεο είλαη απιώο επηζπκεηό, ρξόλνπ 
παξαηαηηθνύ γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (rogavit). Ιζρύεη ηδηνκνξθία ζηελ 
αθνινπζία ησλ ρξόλσλ, γηαηί ε βνύιεζε είλαη ηδσκέλε ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ζην κπαιό ηνπ 
νκηιεηή (ζπγρξνληζκόο ηεο θύξηαο κε ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε) θαη όρη ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο 
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πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. Η βνύιεζε δειαδή αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ (ζύγρξνλν ζην 
παξειζόλ). 
cederet: ξήκα,  
matertera: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
loco: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο απνκάθξπλζεο ή ηνπ ρσξηζκνύ (σο αληηθείκελν) ζην cederet, 
sibi: δνηηθή πξνζσπηθή ραξηζηηθή από ην cederet,  
paulisper: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην ξήκα. 

 
Tum Caecilia puellae dixit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
dixit: ξήκα,  
Caecilia: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
puellae: αληηθείκελν ζην dixit,  
Tum: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην ξήκα. 

 
«ego libenter tibi mea sede cedo»: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
cedo: ξήκα,  
ego: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
sede: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο απνκάθξπλζεο (σο αληηθείκελν) ζην cedo,  
mea: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην sede,  
tibi: δνηηθή πξνζσπηθή ραξηζηηθή από ην cedo,  
libenter: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ ζην cedo. 

 
Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
confirmavit: ξήκα,  
res: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
ipsa: νκνηόπησηνο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην res,  
dictum: αληηθείκελν ζην confirmavit,  
Hoc: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην dictum,  
post: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην confirmavit,  
paulo: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ κέηξνπ ή ηεο δηαθνξάο ζην post. 
 
Nam mortua est Caecilia: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
mortua est: ξήκα,  
Caecilia: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο. 
 
quam Metellus multum amavit: Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε, πξνζδηνξηζηηθή ζην 
Caecilia. Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία quam, εθθέξεηαη κε νξηζηηθή, γηαηί δειώλεη ην 
πξαγκαηηθό, ρξόλνπ παξαθεηκέλνπ, γηαηί αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ. 
amavit: ξήκα,  
Metellus: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
quam: αληηθείκελν ζην amavit,  
multum: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνζνύ ζην amavit. 
 
dum vixit: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε, πνπ ιεηηνπξγεί σο επηξξεκαηηθόο 
πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην amavit. Εηζάγεηαη κε ηνλ ρξνληθό ζύλδεζκν dum θαη εθθέξεηαη 
κε νξηζηηθή (vixit) γηαηί ε πξάμε κάο ελδηαθέξεη κόλν από ρξνληθή άπνςε, δειώλεη ην ζύγρξνλν 
θαη κάιηζηα ηελ παξάιιειε δηάξθεηα. Εθθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα κε νξηζηηθή ρξόλνπ 
παξαθεηκέλνπ γηαηί ε πξάμε αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ. 
vixit: ξήκα,  
Caecilia: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο. 
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postea is puellam in matrimonium duxit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
duxit: ξήκα,  
is: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
puellam: αληηθείκελν ζην duxit,  
postea: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην ξήκα,  
in matrimonium: εκπξόζεηε αηηηαηηθή πνπ δειώλεη ηελ είζνδν ζε θαηάζηαζε ζην duxit. 
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