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A1.  
 
Το παράδειγμα αυτό παρακίνθςε κάποιον παπουτςι να μάκει τον ίδιο 
χαιρετιςμό ς’ ζνα κοράκι. Για πολφ καιρό κόπιαηε μάταια˙ κάκε φορά 
που το πουλί δεν απαντοφςε, ο παπουτςισ ςυνικιηε να λζει: «Κρίμα 
ςτον κόπο μου (ι: ζχαςα το λάδι και τον κόπο μου)». 
 

Αν όμωσ τυχαία, όπωσ ςυμβαίνει ςυνικωσ, χάςουν τθν εξουςία, τότε γίνεται 

αντιλθπτό (ι: τότε καταλαβαίνουν) πόςο υπιρξαν ςτερθμζνοι από φίλουσ (ι: 

πόςο τουσ ζλειπαν οι φίλοι). Αυτό είναι που λζνε ότι είπε ο Ταρκφνιοσ, όταν ιταν 

εξόριςτοσ: «Τότε (μόνον) κατάλαβα ποιουσ είχα πιςτοφσ φίλουσ, ποιουσ 

άπιςτουσ, όταν δεν μποροφςα πια να ανταποδϊςω τθ χάρθ οφτε ςε εκείνουσ 

οφτε ςε αυτοφσ». 

 

Η Πορκία, θ ςφηυγοσ του Βροφτου, όταν ζμακε το ςχζδιο του άντρα τθσ να 

δολοφονιςει τον Καίςαρα (ι: για τθ δολοφονία του Καίςαρα), ηιτθςε ζνα 

μαχαιράκι (ι: ξυράφι) μανικιουρίςτα τάχα για να κόψει τα νφχια τθσ και 

αυτοτραυματίςτθκε μ’ αυτό, κακϊσ τθσ γλίςτρθςε δικεν τυχαία. ϋΕπειτα ο 

Βροφτοσ, αφοφ κλικθκε ςτθν κρεβατοκάμαρά (τθσ) από τα ξεφωνθτά των 

υπθρετριϊν, ιρκε για να τθ μαλϊςει, γιατί τάχα (κατά τθ γνϊμθ του) είχε κλζψει 

τθν τζχνθ του μανικιουρίςτα 

 
 
 Β1α.  
 
parem  pari 
diu  diutius 
inopes  inopum  
hoc  haec 
quos  qua 
neutris  neuter 
cultellum   cultelli 
unguium  ungues 



 

 

se  mihi 
eam  eius  

 

Β1β.  

«Id exempla sutores quosdam incitaverunt/re» 

 

B2.  

docēret  doctu 
respondēbat  respondendo 
solēbat  solentium 
perdidi perdam 
fit   faciendus 
cecidērunt  casuris 
fuerint  sunto 
dixisse  diceremur 
ferunt  fert 
referre  referre 
interficiendo  interfice 
cognovisset  cognoscetis 
elapso   elaberentur 
resecandōrum  resecuerit 
obiurgandam  obiurgavisse 
 

Γ1α.  

vocātus  postquam vocatus est 

οριςτικι  μασ ενδιαφζρει μόνο από χρονικι άποψθ δθλϊνει το   

                      προτερόχρονο ςτο παρελκόν 

 

Γ1β.   

Tum intellexi, quos fidos amīcos habuissem  “Quos fidos amicos 

habui?” 



 

 

 

Γ1γ. 

Porcia, Bruti uxor, cultellum tonsorium poposcit  Homines dicunt 

Porciam, Bruti uxorem, cultellum tonsorium poposcisse 

 

Γ1δ.  

quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem  quod Tarquinius dixisse 

fertur exulans 

Έχουμε άρςθ του λατινιςμοφ επειδι ζχουμε πακθτικό λεκτικό ριμα. Το 

Tarquinium μπαίνει ςε ονομαςτικι και γίνεται υποκείμενο και του 

ριματοσ fertur και του αντικειμζνου dixisse. Η μετοχι exulantem 

μπαίνει ςε ονομαςτικι (exulans) για να είναι ςυνθμμζνθ ςτο 

υποκείμενο. 

 

 Γ2α. 

Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem 

salutatiōnem   

Id exemplum sutorem quondam incitat, ut corvum doceat parem 

salutation 

Με ριμα εξάρτθςθσ αρκτικοφ χρόνου (incitat) ο χρόνοσ του ριματοσ 

ςτθ βουλθτικι πρόταςθ αλλάηει και γίνεται ενεςτϊτασ (doceat) 

ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ ακολουκίασ των χρόνων 

 

Γ2β.  

Quodsi caderent  intellegeretur (παρόν) 

Quodsi cecidissent  intellectum esset (παρελκόν) 

 



 

 

 

Γ2γ. 

α) τελικι πρόταςθ 

     Brutus ut eam obiurgaret venit 

β) αναφορικοτελικι πρόταςθ 

    Brutus qui eam obiurgaret venit 

γ) Σουπίνο 

    Brutus eam obiurgatum venit 

δ) Γενικι γερουνδίου + causa/gratia 

     Brutus eam obiurgandi causa/gratia venit 

 Υποχρεωτικι γερουνδιακι ζλξθ: Brutus eius obiurgandae 

causa/gratia venit 


