ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015
Α.1
Αυτό το παράδειγμα παρακίνησε κάποιον παπουτσή να μάθει σε ένα κοράκι τον ίδιο
χαιρετισμό. Για πολύ καιρό μάταια κόπιαζε΄ και όσες φορές το πουλί δεν απαντούσε ο
παπουτσής συνήθιζε να λέει: «κρίμα στον κόπο μου».
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Αν τυχόν, όμως, πέσουν, όπως συμβαίνει συνήθως, τότε γίνεται κατανοητό πόσο τους
έλειπαν οι φίλοι. Αυτό είναι εκείνο που αναφέρουν ότι είπε ο Ταρκύνιος όταν ήταν εξόριστος:
«Τότε κατάλαβα ποιους πιστούς φίλους είχα και ποιους άπιστους, όταν δεν μπορούσα πια να
ανταποδώσω τη χάρη ούτε σε εκείνους ούτε σε αυτούς.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Η Πορκία, η σύζυγος του Βρούτου, όταν έμαθε το σχέδιο του άντρα της να
δολοφονήσει τον Καίσαρα, ζήτησε ένα ξυράφι μανικιουρίστα δήθεν για να κόψει τα νύχια
(της) και με αυτό αυτοτραυματίστηκε καθώς (της) γλίστρησε δήθεν κατά τύχη. Έπειτα ο
Βρούτος αφού κλήθηκε στην κρεβατοκάμαρα από την κραυγή των υπηρετριών, ήρθε για να τη
μαλώσει, επειδή δήθεν είχε κλέψει την τέχνη του μανικιουρίστα.

Β.1 α
pari
diutius
inopum
haec
quo (πρόκειται για την ερωτηματική αντωνυμία quis, quid)
neuter
cultella
ungues
mihi
eius
Β.1 β
Ea exempla sutores quosdam imcitaverunt/-ere
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B.2
doctu
respondendo
solentium
perdam
faciendus
casuris
sunto
diceremur
fert
referre
interficere
cognoscetis
elaberentur
resecuerit
obiurgavisse
Γ.1 α
Postquam Brutus vocatus est/erat. ή
Postquam (ancillae) Brutum vocaverunt/-ere (ή vocaverant).
Γ.1 β
Quos fidos amicos habui/habueram (με απορηματική υποτακτική habuerim) ?
Γ.1 γ
Homines dicunt Porciam Bruti uxorem cultellum tonsorium poposcisse.
Γ.1 δ
Quod Tarquinius dixisse fertur exulans.
Πρόκειται για την περίπτωση της άρσης του Λατινισμού, καθώς το fertur είναι ρήμα παθητικής
φωνής λεκτικό.
Γ.2 α
Id exemplum sutorem quendam incitat ut corvum doceat parem salutationem.
Γ.2 β
Υ. quodsi forte caderent
A. intellegeretur

Αντίθετο του πραγματικού στο παρόν
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Υ. quodsi forte cecidissent
A. intellectum esset

Αντίθετο του πραγματικού στο παρελθόν

Γ.2 γ
Ad eam obiurgandam
1.
2.
3.
4.

Ut eam obiurgaret
Qui eam obiurgaret
Obiurgatum eam
Causa/gratia obiurgandi eam = causa/ gratia obiurgandae eius (γερουνδιακή έλξη).

Επιμέλεια: Ευδοξία Πούλιου - φιλόλογος
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