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Α. Μεταφράσεις 
 
Επιτέλους το κοράκι έμαθε τον χαιρετισμό και ο παπουτσής που επιθυμούσε χρήματα, 
το έφερε στον Καίσαρα. Όταν άκουσε το χαιρετισμό ο Καίσαρας είπε: «Στο σπίτι 
αρκετούς τέτοιους χαιρετισμούς ακούω.» 
Τότε ήρθαν στο νου του κορακιού τα λόγια του κυρίου του: «Κρίμα στον κόπο μου». 
Σ’ αυτά τα λόγια ο Αύγουστος γέλασε και αγόρασε το κοράκι τόσο, όσο κανένα δεν 
είχε αγοράσει μέχρι τότε. 
 
Δεν σου πέρασε η οργή όταν εισέβαλλες στα σύνορα της πατρίδας; Αν και (παρόλο 
που) είχες φτάσει με εχθρική και απειλητική διάθεση, γιατί, όταν είδες τη Ρώμη, δε σου 
πέρασε από το μυαλό: «Μέσα σε εκείνα τα τείχη βρίσκονται το σπίτι και οι θεοί του 
σπιτιού μου, η μητέρα, η σύζυγος και τα παιδιά (μου)»; Λοιπόν, αν εγώ δε (σε) είχα 
γεννήσει, η Ρώμη δε θα πολιορκούνταν αν δεν είχα γιο, θα πέθαινα ελεύθερη σε 
ελεύθερη πατρίδα. Εγώ τίποτα πια δεν μπορώ να πάθω ούτε πρόκειται να είμαι πολύ 
δυστυχισμένη για πολύ καιρό: αλλά αντίθετα αυτούς, αν συνεχίσεις, τους περιμένει ή 
πρόωρος θάνατος ή μακρόχρονη σκλαβιά. 
 
Β. Παρατηρήσεις 
 
1.  
α.   Mentem      mentes →
      domini         domine →
      conspectu    conspectui →
      penates        penatibus →
      moenia      →   moenium 
      coniunx       coniuge →
 
β.   sui     →   suos 
      haec     his →
      tibi       a te →
      ninil     nulli rei →
      illa     →  illius 
 
γ.   minaci       →    minacissimo 
      diu             →    diutius 
      miserrima     misere →
      longa            longius →
 
 
2. α.  dixit                dicendi →
          perdidi             perdidisti →
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          risit                  risu →
          perveneras       perveniretis →
          fuit                   sunto →
          peperissem       parit →
          mortua essem →  moriar 
          possum            poteramus →
 
 
  β. oppugnaretur  →  Ενεστώτας = oppugnetur 
                                  Παρατατικός = oppugnaretur 
                                  Παρακείμενος = oppugnatus sit 
                                  Υπερσυντέλικος = oppugnatus esset 
 
  γ.  pati  α) Μετοχή Ενεστώτα = patiens →
                   β) Απαρέμφατο Μέλλοντα = passuram esse 
                   γ) Ονομαστική Ενικού Γερουνδιακού (θηλυκό γένος)  
                        = patienda 
 
3.α.  
cupidus →  επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο  
                   Sutor. 
salutationum  γενική διαιρετική στο satis. →
tanti →  γενική της αφηρημένης υλικής αξίας. 
animo   αφαιρετική του τρόπου. →
tidi   δοτική προσωπική από το απρόσωπο ρήμα succurrit. →
mei   ονοματικός ομοιόπτωτος  επιθετικός προσδιορισμός  →
              στο penates. 
pati   αντικείμενο στο ρήμα possum και τελικό απαρέμφατο. →
diu   →  επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου. 
 
 β. domi  επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε  →
                    τόπο. ⇒domum ⇒  δηλώνει την κίνηση σε τόπο. 
 
γ. sutor, cupidus pecuniae, eam Caesari attulit →  Is Caesari a sutore, cupidus pecuniae, 
allatus est 
 
4.α. audita salutatione Cum (Caesar) audivisset salutationem →
 
   β. Domi satis salutationum talium audio  Caesar dixit domi satis salutationum 
talium 

→
se  audire 

 
   γ.     Υπόθεση               Απόδοση
          si pergis    →          manet 
        1ο είδος  Ανοιχτή Υπόθεση στο Παρόν 
 
      → Υπόθεση                   Απόδοση
          Si perrexisses  →     mansisset 
         Αντίθετο του πραγματικού για το παρελθόν 
  


