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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α. 
Τότε ο Πακούβιος είπε ότι είναι (ή ήταν) βέβαια ηχηρά και µεγάλα όσα είχε 

γράψει, αλλά όµως ότι φαίνονταν σε αυτόν (ή ότι του φαίνονταν) αυτά κάπως τραχιά 
και πικρά. «Έτσι είναι» είπε ο Άκκιος «όπως λες˙ ούτε βέβαια µετανοιώνω γι’ αυτό 
(ή ούτε βέβαια αυτό µε κάνει να µετανοιώνω)˙ διότι ελπίζω ότι θα είναι (ή γίνουν) 
καλύτερα αυτά τα οποία στη συνέχεια θα γράψω. Γιατί αυτό που συµβαίνει στους 
καρπούς, λένε (οι άνθρωποι) ότι το ίδιο συµβαίνει στα πνεύµατα: αυτοί που (ή 
όποιοι) γεννιούνται σκληροί και πικροί, ύστερα γίνονται γλυκοί (ή γινωµένοι) και 
ευχάριστοι˙ αλλά όσοι γεννιούνται από την αρχή µαραµένοι και µαλακοί, δε γίνονται 
αργότερα ώριµοι αλλά σάπιοι». 
 

Του Αισώπου µας ο Λίκινος ο δούλος γνωστός σε εσένα έφυγε από τη Ρώµη 
στην Αθήνα. Αυτός στην Αθήνα κοντά στον Πάτρωνα τον Επικούρειο (για) λίγους 
µήνες έµεινε ως ελεύθερος, από εκεί έφυγε στην Ασία. Αργότερα (ή έπειτα ή µετά) 
κάποιος Πλάτωνας από τις Σάρδεις, όταν είχε µάθει (ή έµαθε) ότι αυτός ήταν 
δραπέτης από επιστολή του Αισώπου, συνέλαβε τον άνθρωπο και (τον) παρέδωσε 
στη φυλακή στην Έφεσο (ή της Εφέσου). 
 
Β. 
1.α. 
quod: quem 
pomis: poma 
idem: eandem 
nostri: nostrorum 
servus: servis 
tibi: a se 
menses: mensium 
litteris: litterae 
hominem: homo,  hominum 
 
β. 
meliora: 
Θετικός βαθµός: bene / Συγκριτικός βαθµός: melius / Υπερθετικός βαθµός: optime 
matura: 
Συγκριτικός βαθµός: maturiora / Υπερθετικός βαθµός: maturissima - maturrima 
libero: 
Συγκριτικός βαθµός: 
αιτιατική ενικού: liberius – αφαιρετική ενικού: liberiore 
Υπερθετικός βαθµός: 
αιτιατική ενικού: liberrimum – αφαιρετική ενικού: liberrimo 
 
2.α. 



dixit: dicendo 
esse: estote 
scripsisset: scripturus sit 
videri: visum iri 
fugit: fugeretis,  fugite 
cognovisset: cognoscendus 
comprehendit: comprehendisse 
tradidit: traduntur 
 
β. 
nascuntur: 
Μετοχή ενεστώτα: nascens 
Μετοχή µέλλοντα: nasciturus 
Μετοχή παρακειµένου: natus 
abiit: 
Υποτακτική ενεστώτα: abeat 
Υποτακτική παρατατικού: abiret 
Υποτακτική µέλλοντα: abiturus sit 
 
3.α. 
id: είναι υποκείµενο στο ρήµα paenitet 
me: είναι αιτιατική του προσώπου που µετανοιώνει στο ρήµα paenitet 
fore: είναι (ειδικό απαρέµφατο) αντικείµενο στο ρήµα spero 
servus: είναι παράθεση στο Licinus 
Roma: είναι αφαιρετική της αποµάκρυνσης στο fugit 
menses: είναι αιτιατική του χρόνου (της χρονικής διάρκειας) στο fuit 
fugitivum: είναι κατηγορούµενο στο eum 
 
β. 
quae scripsisset: δευτερεύουσα ουσιαστική αναφορική πρόταση, υποκείµενο στο 
απαρέµφατο esse ή ονοµατική επιθετική προσδιοριστική στο εννοούµενο υποκείµενο 
του απαρεµφάτου esse, το ea. Εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quae και 
εκφέρεται µε υποτακτική, γιατί λειτουργεί στα πλαίσια του πλαγίου λόγου, και 
συγκεκριµένα µε υποτακτική υπερσυντελίκου, γιατί εξαρτάται από ρήµα ιστορικού 
χρόνου, το dixit (ιστορικός παρακείµενος, δηλαδή παρακείµενος µε σηµασία 
αορίστου). ∆ηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
 
cum … cognovisset: δευτερεύουσα επιρρηµατική χρονική πρόταση ως 
επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο comprehendit. Εισάγεται µε τον 
ιστορικό – διηγηµατικό σύνδεσµο cum και εκφέρεται µε υποτακτική, γιατί υπάρχει 
βαθύτερη σχέση αιτίας – αιτιατού ανάµεσα στη δευτερεύουσα και την εξάρτησή της, 
και συγκεκριµένα µε υποτακτική υπερσυντελίκου, γιατί εξαρτάται από ρήµα 
ιστορικού χρόνου, το comprehendit (ιστορικός παρακείµενος, δηλαδή παρακείµενος 
µε σηµασία αορίστου). ∆ηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
 
4.α. 
Homo a Platone quodam Sardiano comprehensus est. 
 
β. 
Cicero dixit Licinum servum Athenas fugisse et in Asiam abisse. 



 
γ. 
Νoli tradĕre hominem (α΄ τρόπος: noli + απαρέµφατο ενεστώτα) 
Ne tradideris hominem (β΄ τρόπος: ne + υποτακτική παρακειµένου) 
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