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Α1. 

(25) Σόςο κοντά ςτα τείχθ ζχουμε τον εχκρό! Επομζνωσ, φυλαχτείτε από τον κίνδυνο, 

προςτατζψτε τθν πατρίδα. Μθν ζχετε εμπιςτοςφνθ ςτισ δυνάμεισ τθσ πόλθσ. Αποβάλλετε 

τθν αυτοπεποίκθςθ, που είναι υπερβολικι ςε ςασ. Μθ πιςτζψετε πωσ κα φροντίςει κανείσ 

για τθν πατρίδα, αν εςείσ οι ίδιοι δεν φροντίςετε για τθν πατρίδα. Θυμθκείτε ότι κάποτε θ 

πολιτεία βρζκθκε ςτον ζςχατο κίνδυνο». 

(31) τθ διάρκεια του Λατινικοφ πολζμου ο φπατοσ Σίτοσ Μάνλιοσ, που καταγόταν από 

αριςτοκρατικι γενιά, είχε τθν αρχθγία του ςτρατοφ των Ρωμαίων. Aυτόσ, όταν κάποτε 

ζφευγε από το ςτρατόπεδο, διζταξε να κρατθκοφν όλοι μακριά από τθ μάχθ. 

(47) Σότε ρϊτθςε τθν κόρθ του αν μετά από μερικά χρόνια κα προτιμοφςε να είναι 

αςπρομάλλα ι φαλακρι. Όταν εκείνθ απάντθςε «Προτιμϊ, πατζρα μου, να είμαι 

αςπρομάλλα», ο πατζρασ πρόβαλε ς’ εκείνθ ζνα ψεφτικο επιχείρθμα: «Δεν αμφιβάλλω πωσ 

δε κζλεισ να μείνεισ φαλακρι. Γιατί λοιπόν δε φοβάςαι μιπωσ αυτζσ εδϊ ςε κάνουν 

φαλακρι;» 

 

B1.  prope →proxime 

 opibus →opes 

 nimia → magis nimia 

 neminem →nullius 

 ipsi → ipsi 

 extreme →extero 

 discrimine → discrimina 

 nobili genere → nobilia genera 

 exercitui →exercitibus 

 omnes →omni 

 illa→illud 

 pater→patrum 

 istae →istarum 

 te→sibi 



 

 

Β2. habemus: habento 

cavete: cautum/cautu 

tutamini:  μτχ. εν. tutantem  

    μτχ. μελ. tutaturum 

                                 μτχ. πρκ. tutatum 

nolite: nolles 

deponite: deposuerit 

natus: nasci 

abiret: abibunt 

edixit: edic 

abstinerent: abstineant 

mallet: mavultis 

οbiecit: οbicereris/ -re 

faciant: fiant 

 

Γ1α.  opibus: αφαιρετικι οργανικι μζςου ςτο confidere 

 vobis: δοτικι προςωπικι κτθτικι ςτο est 

 neminem: υποκείμενο ςτο ειδικό απαρζμφατο consulturum esse (ετεροπροςωπία) 

 patriae: δοτικι προςωπικι χαριςτικι ςτο consulturum esse 

 fuisse: ειδικό απαρζμφατο ωσ αντικείμενο ςτο mementote (ετεροπροςωπία) 

 bello: αφαιρετικι του χρόνου ςτο p.praefuit 

 genere: αφαιρετικι καταγωγισ ςτο natus 

 aliquot: επικετικόσ προςδιοριςμόσ ςτο annos 

 cana: κατθγοροφμενο  ςτο υποκείμενο ego μζςω του ςυνδετικοφ esse 

 illi: ζμμεςο αντικείμενο ςε δοτικι ςτο obiecit 

 te: αντικείμενο ςτο faciant 

 



 

 

Γ1β.  Nolite cavere periculum 

ne caveritis periculum 

Γ2α. 
quin calva esse nolis: δευτερεφουςα  ουςιαςτικι πρόταςθ του quin, θ οποία ειςάγεται με 
το quin, γιατί εξαρτάται από το non dubito (= δεν αμφιβάλλω). Λειτουργεί ςυντακτικά ωσ 
αντικείμενο ςτο non dubito. Eκφζρεται με υποτακτικι, επειδι το περιεχόμενό τθσ εκφράηει 
τθν πρόκεςθ του υποκειμζνου του ριματοσ τθσ κφριασ πρόταςθσ και ςυγκεκριμζνα χρόνου 
ενεςτϊτα (nolis) για το παρόν και το μζλλον, εξάρτθςθ από αρκτικό χρόνο (dubito). 
Παρατθρείται ιδιομορφία ωσ προσ τθν ακολουκία των χρόνων, κακϊσ θ πρόκεςθ είναι 
ιδωμζνθ τθ ςτιγμι που εμφανίηονται ςτο μυαλό του ομιλθτι (ςυγχρονιςμόσ τθσ κφριασ με 
τθ δευτερεφουςα) και όχι τθ ςτιγμι τθσ πικανισ πραγματοποίθςισ τθσ. 
 

Γ2β. 
T.Manlius consul natus (επικετικι μετοχι με υποκ. το Manlius). Η μετοχι natus αναλφεται 
ςε αναφορικι πρόταςθ ωσ εξισ:  
Manlius consul, qui natus erat, praefuit. 
 
Is cum aliquando castris abiret = abiens (χρονικι μετοχι, ςυνθμμζνθ ςτο υποκείμενο is)  
 
 

Γ2 γ. Η δευτερεφουςα πλάγια ερωτθματικι πρόταςθ μετατρζπεται ςε ευκεία ερϊτθςθ 

με τουσ εξισ τρόπουσ:  

(Filia), utrum post aliquot annos cana esse mavis an calva? 

 (Filia), mavisne post  aliquot annos cana esse an calva? 

 (Filia), mavis post aliquot annos cana esse an calva? 

 


