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Απόσπασµα 1
Α. Φυλαχτείτε λοιπόν από τον κίνδυνο, προστατέψτε την πατρίδα. Μην
έχετε εµπιστοσύνη στις δυνάµεις της πόλης. Να αποβάλετε την
αυτοπεποίθηση που είναι υπερβολική σε σας. Μην πιστέψετε πως θα
ενδιαφερθεί κανείς για την πατρίδα, αν εσείς οι ίδιοι δεν φροντίσετε για
την πατρίδα. Θυµηθείτε ότι κάποτε η πολιτεία βρέθηκε στον έσχατο
κίνδυνο!». Κι αµέσως άρχισε ο τρίτος Καρχηδονιακός πόλεµος, στη
διάρκεια του οποίου καταστράφηκε η Καρχηδόνα.
Απόσπασµα 2
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».
Β. 1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

periculum
periculum: pericula
Opibus
Opibus: ope
Neminem
Neminem: nullius
ipsi
ipsi: ipsas
extremo
extremo: extra
discrimine
discrimine: discrimen
avis
avis:: avium
operam
operam: operas (=µισθωτοί εργάτες)
cupidus
cupidus: cupidioris
salutatione
salutatione: salutationibus

2. α)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

cav
cavēēte
te: cauturi sitis
confidere
confidere: confideremus
est
est: sunto
ūrum esse
consult
consultū
esse: consultūm iri
consulueritis
consulueritis: consulueritis
sumptum est
est: sumere
respondebat
respondebat: respondimus
perdidi
perdidi: perdidisses
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i. didicit
didicit: discet
j. attulit
attulit: affer
β) tutamini
tutamini:: αποθετικό ρήµα
Ενεργητική φωνή
tutatum
tutatu
tutandi-ndo-ndum-ndo
tutans (-antis)
tutaturus-a-um
tutaturum-am-um
tutaturos-as-a esse
tutaturus-a-um sim

σουπίνο
γερούνδιο
Μτχ Ενεστώτα
Μτχ
Μτχ.. Μέλλοντα
Απαρέµφατο Μέλλοντα
Υποτακτική Μέλλοντα
3.

•
urbis
urbis:: γενική κτητική στο opibus
•
nimia: κατηγορούµενο στο quae
•
neminem
neminem:: υποκείµενο στο απαρέµφατο consulturum esse
(ετεροπροσωπία)
•
in discrimine
discrimine:: εµπρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός της
κατάστασης στο απαρέµφατο fuisse
quo
•
quo:: αφαιρετική του χρόνου στο ρ. deleta est.
•
cupidus
cupidus:: επιρρηµατικό κατηγορούµενο του τρόπου στο ρ. attulit.
Αναφέρεται στο sutor
•
pecuniae
pecuniae: γενική ως συµπλήρωµα στο επίθετο cupidus, (γενική
αντικειµενική).
•
eum
eum:: άµεσο αντικείµενο στο ρ. attulit
•
salutatione
salutatione:: υποκείµενο της µετοχής audita.
•
domi
domi:: γενική ως επιρρηµατικός προσδιορισµός της στάσης σε τόπο
στο ρ. audio.
4. α) cum Caesar salutationem audivisset
postquam, ubi, ut Caesar salutationem audivit

β) Απαγόρευση
Απαγόρευση: nolite credere aliquem patriae consultūrum esse.

γ) Sutor dixit oleum et operam se perdidisse
perdidisse.
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δ) a sutore, cupido pecuniae, is Caesari allatus est.
ε) quotiescumque avis non respondebat
respondebat: δευτερεύουσα επιρρηµατική
χρονική πρόταση, που λειτουργεί ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του
χρόνου στο περιεχόµενο της κύριας πρότασης µε ρήµα το solebat.
Εισάγεται µε τον χρονικό-επαναληπτικό σύνδεσµο quotiescumque, ο
οποίος ισοδυναµεί µε τον επαναληπτικό cum. Εκφέρεται µε οριστική,
γιατί η πράξη ενδιαφέρει από καθαρά χρονική άποψη, και συγκεκριµένα,
µε οριστική παρατατικού (respondebat). Εκφράζει την αόριστη επανάληψη
στο παρελθόν και σε σχέση µε την κύρια πρόταση δηλώνει το σύγχρονο.
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