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ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΛΑΣΗΝΗΚΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

ΘΔΜΑ Α 

Σν παξάδεηγκά ηνπ παξαθίλεζε θάπνηνλ παπνπηζή λα κάζεη ηνλ ίδην 

ραηξεηηζκό ζε έλα θνξάθη. Γηα πνιύ θαηξό θόπηαδε κάηαηα: θάζε θνξά πνπ ην πνπιί, 

δελ απαληνύζε, ν παπνπηζήο ζπλήζηδε λα ιέεη: «Κξίκα ζηνλ θόπν κνπ!» 

Αλ, όκσο, ηύρεη λα ράζνπλ ηελ εμνπζία, όπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο, ηόηε 

γίλεηαη αληηιεπηό πόζν ππήξμαλ ζηεξεκέλνη από θίινπο. Απηό είλαη πνπ ιέλε όηη είπε 

ν Σαξθύληνο, όηαλ ήηαλ εμόξηζηνο: «Σόηε θαηάιαβα πνηνπο είρα πηζηνύο θίινπο (θαη) 

πνηνπο ςεύηηθνπο (άπηζηνπο), όηαλ πηα δελ κπνξνύζα λ’ αληαπνδώζσ ηε ράξε (ηελ 

επγλσκνζύλε), νύηε ζηνπο κελ, νύηε ζηνπο δε». 

Η Πνξθία, ζύδπγνο ηνπ Βξνύηνπ, όηαλ είρε κάζεη ην ζρέδην ηνπ άληξα ηεο λα 

δνινθνλήζεη ηνλ Καίζαξα, δήηεζε (έλα) μπξάθη καληθηνπξίζηα ηάρα γηα λα θόςεη ηα 

λύρηα ηεο θαη απηνηξαπκαηίζηεθε κε απηό, επεηδή ηεο γιίζηξεζε δήζελ θαηά ηύρε. 

Έπεηηα ν Βξνύηνο, πνπ νη ππεξέηξηεο ηνλ θάιεζαλ κε ηηο θσλέο ηνπο ζηελ 

θξεβαηνθάκαξά ηεο, ήιζε γηα λα ηελ καιώζεη, επεηδή ηάρα είρε θιέςεη ηελ ηέρλε ηνπ 

καληθηνπξίζηα.  
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Β1 β. Ea exempla sutores quosdam incitaverunt(-ēre) 
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ΘΔΜΑ Γ 

Γ1 α) Vocatus => postquam Brutus vocatus est. 

Ο ζύλδεζκνο postquam αθνινπζείηαη απν Οξηζηηθή Παξαθεηκέλνπ γηαηί εμαξηάηαη 

απ’ην venit πνπ είλαη ηζηνξηθόο ρξόλνο. Ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ηεζεί θαη Οξηζηηθή 

Τπεξζπληειίθνπ  (vocatus erat). 

Γ1 β) Quos fidos amicos habui? 

Γ1 γ) Homines dicunt Porciam, Bruti uxorem, cultellum tonsorium poposcisse. 



 

 

Γ1δ) Quod Tarquinius fertur dixisse exulans. 

Με ην ξήκα fertur (Παζεηηθό ιεθηηθό) παξαηεξείηαη άξζε ηνπ ιαηηληζκνύ ηνπ εηδηθνύ 

απαξεκθάηνπ. Επνκέλσο ην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο θαη ε ζπλεκκέλε ζ’απηό κεηνρή 

exulans ηίζεληαη ζε νλνκαζηηθή (ηαπηνπξνζσπία). 

Γ2 α) Id exemplum sutorem quendam incitat, ut corvum doceat parem salutationem. 

Σν ξήκα εμάξηεζεο (incitat) είλαη αξθηηθνύ ρξόλνπ, άξα ε δεπηεξεύνπζα βνπιεηηθή 

εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή Ελεζηώηα ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηδηόκνξθεο 

αθνινπζίαο ρξόλσλ. 

Γ2 β) -Quodsi forte caderent, tum intellegeretur (παξόλ) 

-Quodsi forte cecidissent, tum intellectum esset (παξειζόλ) 

Γ2  

γ) -Brutus venit ut obiurgaret eam (ηειηθή πξόηαζε) 

            -Brutus venit qui obiurgaret eam (αλαθνξηθό-ηειηθή πξόηαζε) 

            -Brutus venit obiurgatum eam (ζνππίλν ζε αηηηαηηθή) 

            -Brutus venit obiurgandae eius causa (εκπξόζεηε γεληθή γεξνπλδηαθνύ, 

ύζηεξα από ππνρξεσηηθή γεξνπλδηαθή έιμε). Η πξόηεξε κνξθή ήηαλ: Brutus venit 

causa obiurgandi eam.  
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