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Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus sestertium eum 
emit. Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem. 
Diu operam frustra impendebat; quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere 
solebat: «Oleum et operam perdidi». Tandem corvus salutationem didicit et sutor, 
cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. 
………………………………………………………………………………………… 

Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam 
stultum fore, qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui 
non fateatur. 

Μονάδες 40 
 

Β. Παρατηρήσεις 1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 
corvum: την αιτιατική πληθυντικού 
sutorem: την αφαιρετική πληθυντικού 
avis: την αφαιρετική ενικού 
salutationem: την γενική πληθυντικού 
pecuniae: την αφαιρετική ενικού 
 β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω αντωνυμίες: 
eum: γενική ενικού του ίδιου γένους 
quendam: γενική πληθυντικού στου ίδιου γένους 
id: αιτιατική πληθυντικού του ίδιου γένους 
iste: αιτιατική ενικού του ουδετέρου γένους 
neminem: δοτική ενικού του ίδιου γένους 
qui: αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου γένους 

Μονάδες 6 



 

 

γ. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 
Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

multum   
diu   
stultum   
cupidus   

Μονάδες 4 2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω 
ρηματικούς τύπους. 
interfuit: το γ΄ ενικό της Οριστικής Μέλλοντα 
emit: το σουπίνο σε αφαιρετική 
doceret: το γ΄ πληθυντικό της Οριστικής Μέλλοντα 
respondebat: το β΄ πληθυντικό της Υποτακτικής Μέλλοντα 
solebat: το β΄ ενικό της Υποτακτικής Παρακειμένου 
didicit: το γ΄ ενικό της Προστακτικής του Μέλλοντα 
videat: το απαρέμφατο του Μέλλοντα στην παθητική φωνή 
intendit: το γ΄ πληθυντικό της Υποτακτικής Υπερσυντελίκου 

Μονάδες 8 2β. fateatur: Να γίνει χρονική αντικατάσταση στην υποτακτική στο πρόσωπο που 
βρίσκεται. Να λάβετε υπόψη το υποκείμενο στο κείμενο για τους περιφραστικούς 
τύπους. 

Μονάδες 4 2γ. attulit: Να γραφεί το β΄ πληθυντικό της Οριστικής Ενεστώτα, Υποτακτικής 
Μέλλοντα και της Προστακτικής Ενεστώτα. 

Μονάδες 3 3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: emere, milibus, 
frustra, cupidus, esse factam, improbum, pecuniae. 

Μονάδες 7 3β. Sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit: Η ενεργητική σύνταξη να τραπεί 
σε παθητική και να δηλωθεί το ποιητικό αίτιο. 

Μονάδες 5 3γ. Ο ευθύς λόγος να τραπεί σε πλάγιο. Δίνεται το ρήμα εξάρτησης. 
Sutor dicere solebat: «Oleum et operam perdidi». 

Μονάδες 3 4α. Στο δεύτερο απόσπασμα να εντοπιστεί ο εξαρτημένος υποθετικός λόγος, να 
αναγνωριστεί και να τραπεί στον ευθύ λόγο. 

Μονάδες 6 β. «…qui non fateatur»: Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης, να αιτιολογήσετε 
την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς της και να εντοπίσετε τη συντακτική της θέση. 

Μονάδες 5 γ. «Quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat»: Η δευτερεύουσα 
χρονική πρόταση να αντικατασταθεί από ισοδύναμη χρονική μετοχή. 

Μονάδες 4  



 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Ο Καίσαρας ενδιαφέρθηκε πολύ να αγοράσει το κοράκι˙ το αγόρασε λοιπόν για 
20.000 σηστερτίους. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή να μάθει τον 
ίδιο χαιρετισμό σ’ ένα κοράκι. Για πολύ καιρό κόπιαζε μάταια˙ κάθε φορά που το 
πουλί δεν απαντούσε, ο παπουτσής συνήθιζε να λέει: «Έχασα το λάδι και τον κόπο». 
Επιτέλους το κοράκι έμαθε τον χαιρετισμό και ο παπουτσής, επιθυμώντας τα χρήματα, 
το έφερε στον Καίσαρα. 
………………………………………………………………………………………… 
 Τώρα καταλαβαίνω ότι αν αυτός φτάσει στο στρατόπεδο του Μανλίου, όπου 
κατευθύνεται, δε θα υπάρξει κανείς τόσο ανόητος, που να μην βλέπει ότι έγινε 
συνωμοσία, κανείς τόσο αχρείος που να μην το ομολογήσει.  
Β1α. corvos 
sutoribus 
ave / avi 
salutationum 
pecunia 
 
β. eius 
quorundam 
ea 
istud 
nemini 
quae  
γ.  Συγκριτικός   Υπερθετικός plus    plurimum 

diutius   diutissime 
stultiorem   stultissimum 
cupidior   cupidissimus  

2α. intererit 
emptu 
docebunt 
responsuri –ae – a sitis 
solitus –a –um sis 
discito 
visum iri 
intendissent  
 



 

 

2β. fateatur 
fateretur 
fassurus sit 
fassus sit 
fassus esset 
 
2γ. affertis  
allaturi –ae –a sitis 
afferte  
 
3α. emere: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα interfuit. 
milibus: αφαιρετική της αξίας στο emit. 
frustra: επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου στο impendebat. 
cupidus: επιρρηματικό κατηγορούμενο τρόπου στο sutor. 
esse factam: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα videat. 
improbum: κατηγορούμενο στο υποκείμενο neminem. 
pecuniae: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική αντικειμενική στο cupidus. 
 β. Is a sutore (ποιητικό αίτιο), cupido pecuniae, Caesari allatus est.  
γ. Sutor dicere solebat oleum et operam se perdidisse. 
 
4α. Υπόθεση: Si iste in Manliana castra pervenerit (υποτ. Πρκ.) 
Απόδοση: neminem tam stultum fore  ειδικό απαρέμφατο 
                 neminem tam improbum (fore)  ειδικό απαρέμφατο   
Εξαρτημένος υποθετικός λόγος 
1ο είδος: Ανοικτή υπόθεση στο μέλλον. 
Υ: si iste in Manliana castra pervenerit (οριστική Συντελεσμένου Μέλλοντα) 
Α: nemo tam stultus erit  Οριστική Μέλλοντα 
     nemo tam improbus (erit)  Οριστική Μέλλοντα       
β. Δευτερεύουσα επιρρηματική αναφορική συμπερασματική πρόταση. Εισάγεται με 
την αναφορική αντωνυμία qui. Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το αποτέλεσμα στα 
Λατινικά θεωρείται υποκειμενική κατάσταση, χρόνου Ενεστώτα γιατί εξαρτάται από 
ρήμα αρκτικού χρόνου (intellego) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. Ισχύει η 
ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων. Συγχρονισμός της κύριας με τη 
δευτερεύουσα. Χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός του αποτελέσματος. 
 
γ. Ave / avi non respondente, sutor dicere solebat. 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Ο ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ  
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