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Απαντήσεις   Λατινικά   Κατεύθυνσης   2015 
 

Α1.  
 
[29]  Το παράδειγµα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή να µάθει σε κοράκι παρόµοιο χαιρετισµό. Για 
πολύ καιρό µάταια ξόδευε τον κόπο του·   κάθε φορά που το πουλί δεν απαντούσε, ο παπουτσής 
συνήθιζε να λέει  «έχασα το λάδι και τον κόπο µου».  
 
[44] Αν όµως ίσως, όπως συµβαίνει συνήθως, πέσουν (από την εξουσία), τότε γίνεται αντιληπτό πόσο 
τους έλειψαν οι φίλοι. Κι αυτό είναι που λένε ότι είπε ο Ταρκύνιος, όταν ζούσε στην εξορία: « Τότε 
κατάλαβα ποιους είχα έµπιστους φίλους, ποιους αναξιόπιστους, όταν πια δεν µπορούσα ν’ ανταποδίδω 
χάρη ούτε στον έναν ούτε στον άλλο από τους δυο. 
 
[49] Η Πορκία, σύζυγος του Βρούτου, όταν είχε µάθει το σχέδιο του άντρα της για το φόνο του Καίσαρα, 
ζήτησε ένα µαχαιράκι µανικιουρίστα δήθεν για να κόψει τα νύχια της και µ’ αυτό, επειδή κατά τύχη της 
γλίστρησε, πληγώθηκε. Έπειτα ο Βρούτος, όταν κλήθηκε στην κρεβατοκάµαρα από την κραυγή των 
υπηρετριών, ήρθε για να τη µαλώσει, επειδή κατά τη γνώµη του είχε κλέψει την τέχνη του 
µανικιουρίστα.  
 
Β1.α.  

parem: pari 
diu: diutius 
inopes: inopum 
hoc: haec 
quos (το 1ο στο κείµενο): quo 
neutris: neuter 
cultellum: cultelli - cultella 
unguium: ungues 
se: mihi 
eam: eius 
 
 
Β1.β. «Ea exempla sutōres quosdam incitaverunt» 
 

 
Β2. 
docēret: doctu 
respondēbat: respodendo 
solēbat: solentium 
perdidi: perdam 
fit: faciendus 
cecidērunt: casuris 
fuerint: sunto 
dixisse: diceremur 
ferunt: fert 
referre: referre 
interficiendo: interfice 
cognovisset: cognoscetis 
elapso: elaberentur 
resecandōrum: resecuerit 
obiurgandam: obiurgavisse 
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Γ1.α. Postquam Brutus vocatus est (Postquam συντάσσεται µε οριστική παρακειµένου για να 
δηλώσει το προτερόχρονο)  
 
Γ1.β. Quos fidos amicos habui? 
 
 
Γ1.γ. Homines dicunt Porciam, Bruti uxorem, cultellum tonsorium quasi unguium 
resecandorum causa poposcisse/poscere. 
 
 
Γ1.δ. quod Tarquinius dixisse fertur exulans (Επειδή υπάρχει άρση του λατινισµού, δηλαδή το 
ειδικό απαρέµφατο, παρά την ταυτοπροσωπεία, εξαρτάται από ρήµα παθητικής φωνής 
λεκτικό, το υποκείµενο του απαρεµφάτου δεν δηλώνεται). 
 
 
Γ2.α. Id exemplum sutorem quondam incitavit →  incitat (αρκτικός χρόνος) ut corvum doceat 
(Υποτακτική ενεστώτα) parem salutationem→Σύγχρονο στο παρόν 
  
 
Γ2.β. Quodsi forte cecidērunt, tum intellegitur 
 

i. Quodsi forte cecidērent, tum intellegeretur  
(Μη πραγµατικό στο παρόν→Υποτακτική παρατατικού) 

 
ii. Quodsi forte cecidissent, tum intellectum esset  

(Μη πραγµατικό στο παρελθόν→Υποτακτική υπερσυντελίκου) 
 
 
Γ2.γ. «Brutus ad eam obiurgandam vēnit» 
 

i. →  Ut obiurgaret eam 
ii. →  Qui obiurgaret eam 

iii. →  Obiurgatum eam  
iv. →  Obiurgandae eius causa (υποχρεβτική έλξη επειδή το γερούνδιο είναι εµπρόθετο) 
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