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ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 – ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΙ
Ο

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΗ

Α1. Αυτό το παράδειγµα παρακίνησε κάποιον παπουτσή να διδάξει σε ένα κοράκι
όµοιο (ίδιο) χαιρετισµό. Για πολύ καιρό µάταια κόπιαζε (µαταιοπονούσε) · κάθε

φορά που το πουλί δεν απαντούσε, ο παπουτσής συνήθιζε να λέει: «Το λάδι και

ΙΣ

τον κόπο µου έχασα (κρίµα στον κόπο µου)».

Αν όµως ίσως, όπως συµβαίνει συνήθως, πέσουν, τότε γίνεται κατανοητό πόσο

ΝΤ

στερηµένοι από φίλους ήταν. Αυτό είναι που λένε ότι είπε ο Ταρκύνιος όταν ήταν
εξόριστος: «Τότε κατάλαβα ποιους είχα πιστούς φίλους, ποιους ψεύτικους, όταν

ΡΟ

πια δεν µπορούσα να ανταποδώσω τη χάρη ούτε σε εκείνους ούτε σε αυτούς».
Η Πορκία, η σύζυγος του Βρούτου, όταν έµαθε το σχέδιο του άνδρα της για τη
δολοφονία του Καίσαρα (να δολοφονήσει τον Καίσαρα), ζήτησε ένα µαχαιράκι

Φ

µανικιουρίστα τάχα για να κόψει τα νύχια της και αυτοτραυµατίστηκε µε αυτό
επειδή γλίστρησε δήθεν τυχαία. Ύστερα ο Βρούτος που κλήθηκε στην
κρεβατοκάµαρα από την κραυγή των υπηρετριών ήλθε για να τη µαλώσει, γιατί

ΙΚ

Ο

τάχα είχε κλέψει την τέχνη του µανικιουρίστα.

ΘΕ
Τ

Β1. Α.

parem: pari

diu: diutius

inopes: inopum
hoc: haec

[1]

quos: quo
neutris: neuter
cultellum: cultelli

ΡΙ
Ο

unguium: ungues

eam: eius

ΝΤ

ΙΣ

Β1β. Ea exempla sutores quosdam incitaverunt/ -ere.

ΤΗ

se: mihi

Β2.

ΡΟ

docēret: doctu
respondēbat: respondendo

perdidi: perdam

Φ

solēbat: solentium

Ο

fit: faciendus

ΙΚ

cecidērunt: casuris

ΘΕ
Τ

fuerint: sunto

dixisse: diceremur
ferunt: fert

referre: referre

interficiendo: interfice

[2]

cognovisset: cognoscetis
elapso: elaberentur
resecandōrum: resecuerit

ΡΙ
Ο

obiurgandam: obiurgavisse

ΤΗ

Γ1α. postquam vocatus est: Η δευτερεύουσα χρονική πρόταση που εισάγεται µε

τον σύνδεσµο postquam εκφέρεται µε οριστική –γιατί δηλώνει µόνο χρόνο και
τίποτα άλλο– χρόνου παρακειµένου (vocatus est), εξαρτάται από ιστορικό χρόνο

ΡΟ

Γ1β. Quos fidos amicos habui?

ΝΤ

ΙΣ

(venit: παρακείµενος) και δηλώνει προτερόχρονο στο παρελθόν.

Φ

Γ1γ. Homines dicunt Porciam, Bruti uxorem, cultellum tonsorium poposcisse.

Γ1δ. quod Tarquinius dixisse fertur exulans

Ο

Άρση του λατινισµού του ειδικού απαρεµφάτου, επειδή το ειδικό απαρέµφατο

ΙΚ

(dixisse) βρίσκεται σε ταυτοπροσωπία µε παθητικό λεκτικό ρήµα (fertur), το
υποκείµενο του απαρεµφάτου είναι το ίδιο µε το υποκείµενο του ρήµατος σε

ΘΕ
Τ

πτώση ονοµαστική (Tarquinius) · εποµένως η µετοχή exulantem τίθεται σε
ονοµαστική (exulans), εφόσον το υποκείµενό της (Tarquinius) βρίσκεται σε

ονοµαστική.

[3]

Γ2α.
Id exemplum sutorem quendam incitat, ut corvum doceat parem salutationem.
Στην δευτερεύουσα βουλητική πρόταση τίθεται υποτακτική ενεστώτα, γιατί η

ΡΙ
Ο

εξάρτηση incitat είναι αρκτικός χρόνος, ενεστώτας (ιδιόµορφη ακολουθία

Γ2β. Quodsi forte caderent, tum intellegeretur

ΙΣ

Quodsi forte cecidissent, tum intellectum esset

ΝΤ

Γ2γ. eius obiurgandae causa/ gratia

Φ

ut obiurgaret eam

ΡΟ

obiurgatum eam
qui obiurgaret eam

ΤΗ

χρόνων).

ΘΕ
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ΙΚ

Ο

Επιµέλεια: Ροδόλφου Κορίνα

[4]

