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ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΛΑΣΗΝΗΚΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ (ΠΑΛΑΗΟ ΤΣΖΜΑ) 

Α1. 

Με ζε απαζρνιήζεη πόζν θνζηίδεη: όπνηνο είλαη ηέηνηνο καζθαξάο 

έρεη κηθξή αμία. Ο Αίζσπνο όκσο νξγίζηεθε ηόζν πνιύ γηα ηελ ειεεηλή 

πξάμε θαη ην ζξάζνο ηνπ δνύινπ, πνπ ηίπνηα δε ζα ηνλ επραξηζηνύζε πην 

πνιύ ( ηίπνηα δε ζα κπνξνύζε λα ηνπ είλαη πην επράξηζην) από ην λα 

μαλαπάξεη πίζσ ην δξαπέηε (από ηελ επαλάθηεζε ηνπ δξαπέηε). 

Αλ έπξεπε λα δώζεη θάπνηα δηαηαγή ζηνπο ζηξαηηώηεο ηνπ πνπ ηνπ 

θαηλόηαλ όηη ήηαλ θάπσο ζθιεξή, δηαθήξπζζε όηη ηνλ είρε ζπκβνπιέςεη 

ην ειάθη. Απηό ην ειάθη θάπνηα κέξα έθπγε θαη πίζηεςαλ όηη είρε 

πεζάλεη. Όηαλ θάπνηνο είρε αλαγγείιεη ζην Σεξηώξην όηη ην ειάθη είρε 

βξεζεί, ν Σεξηώξηνο ηνλ δηέηαμε λα ην θξαηήζεη θξπθό• επηπιένλ (ηνλ) 

θαζνδήγεζε λα ην αθήζεη μαθληθά ειεύζεξν ηελ επόκελε κέξα ζην 

κέξνο όπνπ ζα βξηζθόηαλ ν ίδηνο καδί κε ηνπο θίινπο (ηνπ). Τελ επόκελε 

κέξα ν Σεξηώξηνο, αθνύ δέρηεθε ηνπο θίινπο ηνπ ζηελ θξεβαηνθάκαξά 

ηνπ, ηνπο είπε όηη είρε δεη ζηνλ ύπλν ηνπ όηη ην ειάθη, πνπ είρε πεζάλεη, 

επέζηξεςε ζ’ απηόλ. Όηαλ ην ειάθη, αθνύ αθέζεθε ειεύζεξν από ην 

δνύιν, όξκεζε ζηελ θξεβαηνθάκαξα ηνπ Σεξησξίνπ, πξνθάιεζε κεγάιε 

θαηάπιεμε. 

Β1.   

       scelerum 

        nulla re 

        grate 

        durissime 

        militi 

        cuidam diei 

        aliquibus 



 

 

        posteriore 

        quae 

        somne 

        vestri/ vestrum 

        admirationem 

        maiora 

Β2. 

non vultis 

sunto 

adfice 

potuissemus 

visum iri 

monebunt 

fugitura fuerit 

pereundo 

credidisse 

invenient  

praecipientium 

emiserint 

dicendus 

introrumpamus 

oritura  

 



 

 

Γ1α.  « ut nihil ei fugitivi” : Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή 

ζπκπεξαζκαηηθή πξόηαζε σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ 

ζπκπεξάζκαηνο ζην πεξηερόκελν ηεο θύξηαο κε ξήκα ην adfectus est. 

Εηζάγεηαη κε ην ζπκπεξαζκαηηθό ζύλδεζκν ut (πξνεμαγγέιεηαη ζην ιόγν 

κε ηε δεηθηηθή αλησλπκία tanto), εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή, γηαηί ην 

ζπκπέξαζκα ζηε ιαηηληθή είλαη κηα ππνθεηκεληθή πξάμε θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ππνηαθηηθή Ελεζηώηα (possit), γηαηί εμαξηάηαη από 

ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (ηδηόκνξθε αθνινπζία ρξόλσλ- ζπγρξνληζκόο ηεο 

θύξηαο κε ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε. 

 

Γ1β.  • servi : γεληθή ππνθεηκεληθή ζηα scelus, audaciam 

 • gratius: θαηεγνξνύκελν ζην nihil 

 • fugitivi: γεληθή αληηθεηκεληθή ζην recuperatio 

 • suum: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην cubiculum ( έκκεζε 

απηνπάζεηα) 

 • reverti: ππνθείκελν ζην visum esse, εηδηθό απαξέκθαην 

 • a servo: πνηεηηθό αίηην ( εκπξόζεην γηαηί είλαη έκςπρν) ζην 

emissa 

 

Γ1γ.  cerva: ( ελλνείηαη) ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ ζε πηώζε 

νλνκαζηηθή, γηαηί ην εηδηθό απαξέκθαην εμαξηάηαη από παζεηηθό 

δνμαζηηθό (credita est) ( άξζε ιαηηληζκνύ). 

 

Γ1δ.  Ut ea postero die repente in eum locum emitteretur ab eo. 

 

Γ2α.  quod is deberet imperare militibus 

 



 

 

Γ2β.  Cervam/Eam cras repente in eum locum emitte, in quo ego cum 

amicis ero. 

 

Γ2γ. cum Sertorius admisisset amicos 

 

Γ2δ. 

 si quid durius ei visum esset, a cerva sese monitum esse 

praedicavisset (ππόζεζε αλνηρηή ζηελ πξαγκαηηθόηεηα γηα ην 

παξειζόλ)  

 si quid durius ei videatur, a cerva sese monitum esse praedicet 

(ππόζεζε δπλαηή ή πηζαλή γηα ην παξόλ-κέιινλ)  

 

 


