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Α1. 
 
(Κείμενο 27) 
Όταν ο Άκκιος είχε έλθει από την πόλη Ρώμη στον Τάραντα, όπου ο 
Πακούβιος σε μεγάλη πια ηλικία είχε αποσυρθεί, έμεινε σ’ αυτόν. Ο Άκκιος, ο 
οποίος ήταν πολύ μικρότερος στην ηλικία, του διάβασε, επειδή το επιθυμούσε 
την τραγωδία του, που ονομάζεται  «Ατρέας». Τότε ο Πακούβιος είπε ότι ήταν 
βέβαια ηχηρά και μεγαλόπρεπα όσα είχε γράψει, αλλά όμως ότι του 
φαίνονταν (ότι ήταν) αυτά κάπως τραχιά και στυφά. «Έτσι είναι» είπε ο Άκκιος 
«όπως λες˙ και ούτε βέβαια μετανιώνω γι’ αυτό˙ διότι ελπίζω ότι θα είναι 
καλύτερα αυτά που θα γράψω στη συνέχεια . 
 
............................................................................................................................
.............. 
 
(Κείμενο 47) 
Η Ιουλία, η κόρη του Αυγούστου, είχε αρχίσει να εμφανίζει πρόωρα άσπρες 
τρίχες, τις οποίες συνήθιζε να βγάζει κρυφά. Όταν ο Αύγουστος το 
πληροφορήθηκε αυτό, θέλησε να αποθαρρύνει την κόρη του από το να κάνει 
αυτό. Μ’ αυτό το σχέδιο εμφανίστηκε κάποτε απρόοπτα και έπιασε επ’ 
αυτοφώρω τις κομμώτριες. 
 
Β1. 
 
Accius: Acci 
grandi aetate: grandis aetas 
minor: parvus 
cui: quas 
nomen: nomina 
sibi: sibi 
id: eum 
meliora: bene 
canos: canis 



 
 

hac re: huius rei 
eo consilio: ea cosilia 
ornatrices: ornatrix 
 
B2. 
venisset: veniunt 
recesserat: recedes 
devertit: devertisse 
erat: este 
desideranti: desideremus 
legit: legerat 
dixit: dic 
scripsisset: scriptum iri 
videri: videremur 
fore: esse 
spero: speratote 
habere: habuerint 
solebat: solita es 
audita: audiuntur 
voluit: vis 
 
 
Γ1α. 
 
Roma: επεξήγηση στο urbe 
minor: κατηγορούμενο στο υποκείμενο qui μέσω του συνδετικού ρήματος erat 
natu: (αφαιρετική σουπίνου ως) αφαιρετική της αναφοράς στο minor 
filia: παράθεση στο Iulia 
deterrere: τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο του ρήματος voluit 
 
Γ1β. 
 
audita: αφαιρετική απόλυτη χρονική μετοχή (νόθη) με υποκείμενο το re. 
Αναλύεται σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση με  δύο τρόπους (ο ένας από 
τους δύο τρόπους αρκεί): 
1) cum (Augustus) hanc rem audivisset (cum ιστορικός + υποτακτική 
υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής) 
2) ubi/ ut/ simul/ postquam (Augustus) hanc rem audivit (ubi/ ut/ simul/ 
postquam + οριστική παρακειμένου ενεργητικής φωνής) 



 
Γ2α. 
 
quae scripsisset: Δευτερεύουσα αναφορική ουσιαστική πρόταση. Εκφέρεται 
με υποτακτική, γιατί λειτουργεί στα πλαίσια του πλαγίου λόγου (η εξάρτηση 
δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης. Ειδικότερα με χρόνο  

 
υπερσυντέλικο (scripsisset), διότι σύμφωνα με τον κανόνα της ακολουθίας 
των χρόνων εξαρτάται από το esse( > dixit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο 
παρελθόν.  
 
 
Γ2β. 
 
quominus id faceret: Δευτερεύουσα ουσιαστική πρόταση του quominus. 
Εκφέρεται με έγκλιση υποτακτική, επειδή εκφράζει την πρόθεση του 
υποκειμένου του ρήματος της κύριας πρότασης. Ειδικότερα με χρόνο 
παρατατικό (faceret), διότι σύμφωνα με την ιδιομορφία της ακολουθίας των 
χρόνων εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (deterrere > voluit) και 
αναφέρεται στο παρελθόν. Συντακτικά λειτουργεί ως έμμεσο αντικείμενο στο 
deterrere.  
 
Γ2γ. 
 
Macrobius scripsit Iuliam, Augusti filiam, mature habere coepisse canos, 
quos legere secrete soleret. 
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