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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α. 
 Σε αυτήν την πολιτεία, την οποία οι νόµοι συγκρατούν, οι καλοί άνδρες πρόθυµα 
τους νόµους τηρούν. Γιατί ο νόµος είναι το θεµέλιο της ελευθερίας, η πηγή της 
δικαιοσύνης. Ο νους και η ψυχή και η σκέψη και η κρίση είναι τοποθετηµένα στους 
νόµους. Όπως τα σώµατά µας χωρίς το νου (δεν στέκονται), έτσι η πολιτεία χωρίς το 
νόµο δεν υπάρχει. 
 Κοντά στον Τίβερη τον ποταµό αναφέρεται ότι ο Ηρακλής ξεκούρασε τα βόδια 
και ότι ο ίδιος κουρασµένος από το δρόµο εκεί κοιµήθηκε. Τότε ο Κάκος ο βοσκός, 
έχοντας εµπιστοσύνη στις δυνάµεις του, κάποια βόδια στη σπηλιά τράβηξε από τις ουρές 
αφού τα γύρισε ανάποδα. Όταν ο Ηρακλής, αφού σηκώθηκε από τον ύπνο, κοίταξε το 
κοπάδι και κατάλαβε ότι λείπει µέρος, κατευθύνεται προς την πλησιέστερη σπηλιά⋅ αλλά 
όταν είδε τα ίχνη των βοδιών στραµµένα προς τα έξω, µπερδεµένος το κοπάδι από τον 
εχθρικό τόπο άρχισε να αποµακρύνει. 
 
Β. 
1α. 
ea civitate: eius civitatis 
boni viri: bone vir 
corpora nostra: corporum nostrorum 
loco infesto: locum infestum 
 
β. 
Ονοµαστική: ipsa 
Γενική: ipsius 
∆οτική: ipsi 
Αιτιατική: ipsam 
Κλητική: − 
Αφαιρετική: ipsa 
 
2α. 
traxit: traho, traxi, tractum, trahere, 3 
 
est: Οριστική παρακειµένου 
 Ενικός αριθµός fui 
    fuisti 
    fuit 
 
β. 
continent: continebunt 



fertur: fertis 
aspexit: aspicitur 
sensit: sentire 
vidit: videbamur 
 
3α. 
Boves quidam in speluncam a Caco pastore tracti sunt. 
 
β. 
fundamentum: κατηγορούµενο 
libertatis: γενική αντικειµενική 
gregem: αντικείµενο 
ibi: επιρρηµατικός προσδιορισµός 
proximam: επιθετικός προσδιορισµός 
 
4α. 
Prope Tiberim Hercules boves refecisse fertur: Κύρια πρόταση, κρίσεως, καταφατική. 
fertur: ρήµα 
Hercules: υποκείµενο του ρήµατος 
refecisse: αντικείµενο του ρήµατος, ειδικό απαρέµφατο 
Hercules: υποκείµενο του απαρεµφάτου «refecisse», ταυτοπροσωπία 
boves: αντικείµενο του απαρεµφάτου «refecisse» 
Prope Tiberim: εµπρόθετος προσδιορισµός του πλησίον 
 
β. 
abesse: Το υποκείµενο του τελικού απαρεµφάτου, που είναι αντικείµενο στο ρήµα 
«sensit» είναι το «partem».Βρίσκεται σε πτώση αιτιατική, γιατί έχουµε ετεροπροσωπία, 
αφού το υποκείµενο του ρήµατος είναι το εννοούµενο «Hercules». 
amovere: Το υποκείµενο του τελικού απαρεµφάτου,που είναι αντικείµενο στο ρήµα 
«coepit» είναι το εννοούµενο «Hercules», που είναι και υποκείµενο του ρήµατος 
«coepit». Έχουµε ταυτοπροσωπία. 
 
5α. 
 Ο πιο πνευµατώδης και ελευθερόστοµος από τους κορυφαίους ελεγειακούς 
ποιητές είναι ο Οβίδιος. Εµπνέεται από τη «λεπταλέη Μούσα» και από την αγαπηµένη 
του που αναφέρεται µε το ψευδώνυµο Κόριννα. Στην κεντρική θεµατολογία της 
«ερωτικής στράτευσης» συνδυάζεται η λογοτεχνική σύµβαση και το γνήσιο βίωµα. Με 
τον Οβίδιο αλλά και τους άλλους δύο ελεγειακούς ποιητές, τον Τίβουλλο και τον 
Προπέρτιο, η ελεγεία οδηγήθηκε σε τέτοιο ύψος, ώστε δίκαια µετά από περίπου εκατό 
χρόνια ο Κοϊντιλιανός να καυχιέται: «και στην ελεγεία ακόµη προκαλούµε τους 
Έλληνες». 
 Ο Οβίδιος επιπλέον επινόησε και καλλιέργησε νέα ποιητικά είδη: την πλαστή 
ποιητική µυθολογική επιστολή (Ηρωίδες: Heroides), το καλλωπιστικό έπος (Καλλυντικά 
του προσώπου: Medicamina faciei), το «αιτιολογικό» εορτολόγιο (Fasti) και την ποίηση 
της εξορίας (Θλιβερά: Tristia και Επιστολές από τον Πόντο: Epistulae ex Ponto). 
 



β. 
 Ο Οβίδιος, αξιοποιώντας ελληνικά πρότυπα, δηµιούργησε µια µυθολογική 
Αντι−Αινειάδα, τις Μεταµορφώσεις (Metamorphoseon libri): πρόκειται για ένα έπος 15 
βιβλίων και 12000 στίχων, ένα καλλιτεχνικό µωσαϊκό περίπου 250 µυθολογικών 
ψηφίδων, µε στοιχεία από την ιστορία, τη ρητορεία, την τραγωδία, το επύλλιο, την 
παρωδία και τη φιλοσοφία. Κοινό χαρακτηριστικό των µύθων είναι η µεταµόρφωση των 
ηρώων. Οι Μεταµορφώσεις, παρά την έκτασή τους, διαβάζονται ευχάριστα χάρη στην 
ελκυστική έκφραση και στο ποικίλο και ευχάριστο περιεχόµενό τους. 
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