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ΘΕΜΑ Α  
 
Κείμενο 1 : Αυτό το παράδειγμα παρακίνησε κάποιον παπουτσή, να 
μάθει σε ένα κοράκι τον ίδιο χαιρετισμό. Κόπιαζε για πολύ χρόνο μάταια· 
κάθε φορά που το κοράκι δεν απαντούσε, ο παπουτσής συνήθιζε να λέει 
: «Έχασα το λάδι και τον κόπο (μου)!». Το κοράκι, τελικά, έμαθε το 
χαιρετισμό και ο παπουτσής, θέλοντας να κερδίσει χρήματα, το έφερε 
στον Καίσαρα. Όταν ο Καίσαρας άκουσε το χαιρετισμό είπε : « Ακούω 
αρκετούς τέτοιους χαιρετισμούς στο σπίτι μου». 
 
Κείμενο 2 : Ενώ, δηλαδή, του έφεραν εκ μέρους της πολιτείας τους 
μεγάλη ποσότητα χρυσαφιού, για να το κάνει ότι θέλει, μαλάκωσε με ένα 
χαμόγελο το αυστηρό πρόσωπό του και απάντησε αμέσως : « Μέλη 
αυτής εντελώς περιττής, για να μην πώ ανόητης πρεσβείας, πείτε στους 
Σαμνίτες ότι ο Μάνιος Κούριος προτιμά να εξουσιάζει τους πλούσιους, 
παρά να γίνει ο ίδιος πλούσιος· και θυμηθείτε ότι εμένα ούτε στη μάχη 
μπορούν να με νικήσουν ούτε με χρήματα να με διαφθείρουν. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ Β  
 
1. α. 

                  eorum exemplorum 
                   paris salutationis 
                   mango pondere 
 

1. β. 
                      opera 
                   avibus 
                   risus 
                   mihi 
                   acies 
 

1. γ. 
 

             Θετικός    Συγκριτικός    Υπερθετικός  
            Cupidus      cupidior            cupidissimus 
            Magnum         maius    maximum 

  
 
     
2. α. 

                   incitabit : incitent 
                   responderam : respondissem 
                   dicunt : dic 
                   audiebatis : audiretis 
                   potest : possit 

 
  2. β. 

                 uteretur : uti, usum, utendi 
                 imperate : imperans, imperandus 

 
 
 
 

           3. α. 
                   Ut eo uteretur : Δευτερεύουσα επιρρηματική τελική πρόταση.        
Εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο ut, διότι είναι καταφατική. Εκφέρεται 
με υποτακτική επειδή υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο στην πρόταση 
και συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού (uteretur), διότι εξαρτάται 
από ρήμα ιστορικού χρόνου (attulissent) και εκφράζει το σύγχρονο αστο 



παρελθόν. στο παρελθόν. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός 
του σκοπού στο ρήμα attulissent.  

 
       3. β. 

                    nolite narrare, ne narraveritis 
            4. α. 
                     Frustra : επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο            
impendebat 
                     Dicere : αντικείμενο στο solebat, τελικό απαρέμφατο με 
υποκείμενο το sutor (ταυτοπροσωπία) 
                     Salutationum : γενική διαιρετική από το satis  
                     Eo : αντικείμενο στο uteretur 
                     Locupletem : κατηγορούμενο στο Manium Curium 
Dentatum που εννοείται ως υποκείμενο του fieri  (συνδετικό) 
 
 
           4. β. 
                    Sutor quidam eo exemplo incitatus est. 
 
 
           4. γ. 
                  cum magnus pondus auri publice missum attulissent    
               attulissent : ρήμα με υποκείμενο τη λέξη  legati, που εννοείται 
               pondus : Αντικείμενο στο attulissent 
               magnum : επιθετικός προσδιορισμός στο pondus 
               auri : γενική του περιεχομένου στο pondus  
               missum : επιθετική μετοχή που λειτουργεί ως επιθετικός 
προσδιορισμός στο pondus 
               publice : επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο 
missum 
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