
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή να μάθει/να 
διδάξει τον ίδιο χαιρετισμό σ’ ένα κοράκι. Για πολύ καιρό κόπιαζε μάταια˙ 
κάθε φορά που το πουλί δεν απαντούσε, ο παπουτσής συνήθιζε να λέει: 
«Κρίμα στον κόπο μου (ή: έχασα το λάδι και τον κόπο μου)». Επιτέλους το 
κοράκι έμαθε τον χαιρετισμό και ο παπουτσής θέλοντας να κερδίσει 
χρήματα, το έφερε στον Καίσαρα. Όταν άκουσε τον χαιρετισμό, ο 
Καίσαρας είπε: «Στο σπίτι ακούω αρκετούς τέτοιους χαιρετισμούς».  

 «Ας μονομαχήσουμε, για να κριθεί από την έκβαση της μονομαχίας πόσο 
ο Λατίνος στρατιώτης ξεπερνά τον Ρωμαίο σε ανδρεία». Τότε ο νεαρός, 
έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και παρακινημένος από την 
επιθυμία του για μάχη, όρμησε στον αγώνα αντίθετα με την διαταγή του 
υπάτου· και γενναιότερος από τον εχθρό, τον διαπέρασε με το δόρυ και 
τον γύμνωσε από τα όπλα. 

Πρέπει να αναδιοργανωθούν τα δικαστήρια, πρέπει να αποκατασταθεί η 
εμπορική πίστη, πρέπει να χαλιναγωγηθούν τα πάθη, πρέπει να 
επιδιωχθεί η αύξηση του πληθυσμού· όλα όσα αφού κατέρρευσαν, έχουν 
πια καταλυθεί, πρέπει να στερεωθούν με αυστηρούς νόμους. 

2.    Α. ΛΑΘΟΣ    
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Ε. ΛΑΘΟΣ 
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3α.  

plus -  plurimum,  milium - milia,  sestertii,  par salutatio,  ave/-i  -  avium,  ea,  
talis,  eventus,  virtutum/ -ium, adulescentes/ -is, vis,  certamina,  quā - quo,  
fides,  ipsum 

 

3β.  

interesse,  empturum esse, solitum esse,  affertis - afferetis,  audiendā,  dic,  
congressuros esse - congrederis/congredere,  ruiturus sit,  transfigant,  
spoliaturus fuit,  fugatum iri,  multaturo,  reverterentur,  excitanda sint,  
diffluctu 

4α.  

milibus: αφαιρετική της συγκεκριμένης αξίας στο ρ. emit 

cupidus: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο ρ. attulit 
(αναφέρεται στο sutor) 

iniussu: αφαιρετική οργανική του εσωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο ρ. 
ruit 

opera: αφαιρετική οργανική του μέσου στο ρ. fugati erant 

tibi: δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου από το excitanda 

necesse: κατηγορούμενο στο quod λόγω του συνδετικού ρήματος fuit 

 

4β. Sutor dicere solebat se oleum et operam perdidisse. 

Is a sutore, cupido pecuniae, Caesari allatus est. 

 

5α.  permotus:  επιρρηματική αιτιολογική μετοχή, ως επιρρηματικός 
προσδιορισμός αιτίας στο ρήμα ruit, συνημμένη στο υποκείμενο 
adulescens, δηλώνει το προτερόχρονο → quod/quia/quoniam permotus esset 

 

in certamen: εμπρόθετος προσδιορισμός του σκοπού στο ρ. ruit 

α) certatum 

β) ad certandum  &  certandi gratiā 



 

5β.  hoste: αφαιρετική συγκριτική στο fortior – β’ όρος σύγκρισης με α’ όρο 
το adulescens → quam hostis 

Domi: απρόθετη γενική ως επιρρηματικός προσδιορισμός της στάσης σε 
τόπο στο ρ. audio → domo: απομάκρυνση από τόπο 

 

6.  β.-5, γ.-4, δ.-3, στ.-2, ζ.-1 

(τα α. και ε. περισσεύουν) 

 


	1.  Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή να μάθει/να διδάξει τον ίδιο χαιρετισμό σ’ ένα κοράκι. Για πολύ καιρό κόπιαζε μάταια˙ κάθε φορά που το πουλί δεν απαντούσε, ο παπουτσής συνήθιζε να λέει: «Κρίμα στον κόπο μου (ή: έχασα το λάδι και τον...
	«Ας μονομαχήσουμε, για να κριθεί από την έκβαση της μονομαχίας πόσο ο Λατίνος στρατιώτης ξεπερνά τον Ρωμαίο σε ανδρεία». Τότε ο νεαρός, έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και παρακινημένος από την επιθυμία του για μάχη, όρμησε στον αγώνα αντίθετα ...

