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Α1.
Σόζν θνληά ζηα ηείρε έρνπκε ηνλ ερζξό! Φπιαρηείηε ινηπόλ από ηνλ θίλδπλν, πξνζηαηέςηε
ηελ παηξίδα. Μελ έρεηε εκπηζηνζύλε ζηηο δπλάκεηο ηεο πόιεο. Απνβάιιεηε/(Να απνβάιιεηε)
ηελ απηνπεπνίζεζε, ε νπνία είλαη ππεξβνιηθή ζε εζάο. Μελ πηζηέςεηε όηη θαλείο ζα
ελδηαθεξζεί γηα ηελ παηξίδα, εάλ εζείο νη ίδηνη δελ θξνληίζεηε γηα ηελ παηξίδα. Θπκεζείηε
όηη ε πνιηηεία βξέζεθε θάπνηε ζηνλ έζραην θίλδπλν!
…………………………………………………………………………………………………..
ην Λαηηληθό πόιεκν, ν Σίηνο Μάλιηνο, ύπαηνο, ν νπνίνο θαηαγόηαλ από αξηζηνθξαηηθή
γεληά είρε ηελ αξρεγία ηνπ ζηξαηνύ ησλ Ρσκαίσλ. Απηόο όηαλ θάπνηε έθεπγε από ην
ζηξαηόπεδν, δηέηαμε λα απέρνπλ όινη από ηε κάρε.
…………………………………………………………………………………………………...
Σόηε ξώηεζε ηελ θόξε (ηνπ), πνην από ηα δύν κεηά από θάπνηα ρξόληα ζα πξνηηκνύζε λα
είλαη αζπξνκάιια ή θαιαθξή. Όηαλ εθείλε απάληεζε «Εγώ, παηέξα, πξνηηκώ λα είκαη
αζπξνκάιια», ν παηέξαο πξνέβαιε ζε απηήλ ην εμήο ςεύηηθν επηρείξεκα: «Δελ ακθηβάιισ
όηη δελ ζέιεηο λα είζαη θαιαθξή. Γηαηί, ινηπόλ, δελ θνβάζαη κήπσο απηέο θάλνπλ εζέλα
θαιαθξή;»
Β1.
prope: proxime
opibus: opes
nimia: magis nimia
neminem: nullius
ipsi: ipsi
extremo: extero
discrimine: discrimina
nobili genere: nobilia genera
exercitui: exercitibus

omnes: omni
illa: illud
pater: patrum
istae: istarum
te: sibi

B2.
habemus: habento
cavete: cautum & cautu
tutamini: Μεηνρή Ελεζηώηα: tutantem
Μεηνρή Μέιινληα: tutaturum
Μεηνρή Παξαθεηκέλνπ: tutatum
nolite: nolles
deponite: deposuerit
natus: nasci
abiret: abibunt
edixit: edic
abstinerent: abstineant
mallet: mavultis
obiecit: obicereris/-re
faciant: fiant
Γ1α.
opibus: είλαη αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ κέζνπ ζην ηειηθό απαξέκθαην confidere
vobis: είλαη δνηηθή πξνζσπηθή θηεηηθή ζην ξήκα est
neminem: είλαη ππνθείκελν ζην εηδηθό απαξέκθαην consulturum esse (εηεξνπξνζσπία)
patriae: είλαη δνηηθή πξνζσπηθή ραξηζηηθή ζην εηδηθό απαξέκθαην consulturum esse
fuisse: είλαη αληηθείκελν ζην ξήκα mementote θαη εηδηθό απαξέκθαην
bello: είλαη αθαηξεηηθή ηνπ ρξόλνπ ζην ξήκα praefuit
genere: είλαη αθαηξεηηθή ηεο θαηαγσγήο ζηε κεηνρή natus
aliquot: είλαη επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην annos
cana: είλαη θαηεγνξνύκελν ζην ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ esse, ego (ην απαξέκθαην esse
πξνέξρεηαη από ην ξήκα sum, ην νπνίν ζεσξείηαη ζπλδεηηθό)
illi: είλαη έκκεζν αληηθείκελν ζην ξήκα obiecit
te: είλαη αληηθείκελν ζην ξήκα faciant
Γ1β.
Itaque nolite cavere periculum.
Itaque ne caveritis periculum.

Γ2α.
quin calva esse nolis: Δεπηεξεύνπζα νλνκαηηθή (νπζηαζηηθή) πξόηαζε ηνπ quin. Εηζάγεηαη
κε ηνλ ζύλδεζκν quin (επεηδή ζηελ θύξηα πξόηαζε πξνεγείηαη ε άξλεζε non ζην ξήκα
dubito) θαη εθθέξεηαη κε Τποτακτική, επεηδή ην πεξηερόκελό ηνπο εθθξάδεη
ηελ πξόζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπ ξήκαηνο ηεο θύξηαο πξόηαζεο, ζε ρξόλν Δνεστώτα (nolis)
γηαηί ππάξρεη εμάξηεζε από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (non dubito) θαη δειώλεη ην ζύγρξνλν
ζην παξόλ ζύκθσλα κε ηελ αθνινπζία ησλ ρξόλσλ. Ιζρύεη ε ηδηνκνξθία σο πξνο ηελ
αθνινπζία ησλ ρξόλσλ [ζπγρξνληζκόο ηεο θύξηαο κε ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε ή ε πξόζεζε
(ε βνύιεζε) είλαη ηδσκέλε ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ζην κπαιό ηνπ νκηιεηή θαη όρη ηεο
πηζαλήο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο]. πληαθηηθά ιεηηνπξγεί σο αληηθείκελν ζην ξήκα ηεο θύξηαο
πξόηαζεο non dubito.
Γ2β.
T. Manlius consul, qui natus est (ή natus erat).
(is) aliquando castris abiens
Γ2γ. Tum interrogavit:
“(Filia) utrum post aliquot annos cana esse mavis an calva?”
“(Filia) post aliquot annos cana esse mavisne an calva?”
“(Filia) post aliquot annos cana esse mavis an calva?”
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