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ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 

Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

ΣΔΣΑΡΣΗ 27 ΜΑΪΟΤ 2015 

ΛΑΣΙΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

 (Δνδεικηικές απανηήζεις) 

A1. ΜΔΣΑΦΡΑΗ
1
 

Τν παξάδεηγκα 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 αξρή
2
, όπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη, ηόηε θαηαιαβαίλνπλ πόζν 

ηνπο έιεηπαλ νη θίινη
3
. Λέλε πσο, ν Ταξθύληνο όηαλ ήηαλ εμόξηζηνο είπε απηό (ην ιόγν): 

«Τόηε κόλν θαηάιαβα πνηνη κνπ ήηαλ αιεζηλνί θίινη θαη πνηνη ςεύηηθνη
4
, όηαλ δελ 

κπνξνύζα πηα λα αληαπνδώζσ ηηο ράξεο νύηε ζε εθείλνπο νύηε ζε απηνύο». 

Σαλ έκαζε ε Πνξθία, ε γπλαίθα ηνπ Βξνύηνπ, ην ζρέδην ηνπ άληξα ηεο λα δνινθνλήζεη 

ηνλ Καίζαξα
5
, δήηεζε έλα μπξάθη καληθηνπξίζηα ηάρα γηα λα θόςεη ηα λύρηα ηεο θαη 

απηνηξαπκαηίζηεθε
6
 κε απηό θαζώο

7
 ηεο γιίζηξεζε δήζελ ηπραία. Έπεηηα ν Βξνύηνο, 

πνπ νη ππεξέηξηεο ηνλ θάιεζαλ ζηελ θξεβαηνθάκαξα ηεο κε μεθσλεηά, ήιζε γηα λα ηε 

καιώζεη πνπ ηάρα είρε θιέςεη ηελ ηέρλε ηνπ καληθηνπξίζηα. 

B1α.pari 

diutius 

inopum 

haec 

                                                           
1
Η μετάφραςθ των αποςπαςμάτων αντλικθκε από το βιβλίο του κακθγθτι, ωςτόςο ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

(ςελ. 6) και θ κατά λζξθ μετάφραςθ των αποςπαςμάτων είναι αποδεκτι. 
2
 να πζςουν 

3
 πόςον ιςαν ςτερθμζνοι από φίλουσ 

4
 ποιουσ είχα αλθκινοφσ φίλουσ και ποιουσ ψεφτικουσ 

5
 για τθ δολοφονία του Καίςαρα 

6
 πλιγωςε τον εαυτό τθσ 

7
 που  
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quo 

neuter 

cultelli 

ungues 

mihi 

eius 

Β1β.Ea exempla sutores quosdam incitaverunt (ή incitavere) 

Β2.doctu 

respondendo 

solentium 

perdam 

faciendus 

casuris 

sunto 

diceremur 

fert 

referre 

interfice 

cognoscetis 

elaberentur 

resecuerit 

obiurgavisse 

Γ1α.postquam vocatus est. Η πξόηαζε ζηελ νπνία αλαιύεηαη ε κεηνρή εθθέξεηαη κε 

νξηζηηθή. Εηδηθόηεξα, εθθέξεηαη κε νξηζηηθή παξαθεηκέλνπ(ε πξάμε ελδηαθέξεη κόλν 

από ρξνληθή άπνςε)
8
 θαη δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ.Ο ζύλδεζκνο  

postquam, όπσο θαη νη ut, ubi, simulac, cumprimum,  ζπληάζζεηαη κε νξηζηηθή, πνπ γηα 

ην παξειζόλ είλαη ζπλήζσο νξηζηηθή παξαθεηκέλνπ (ή ππεξζπληειίθνπ).
9
Επηζεκαίλεηαη 

όηη ε ρξήζε νξηζηηθήο ππεξζπληειίθνπ κε ηνλ postquam πξαγκαηνπνηείηαη όηαλζηε 

                                                           
8
Ψθφιακό Βοικθμα του Υπουργείου Παιδείασ  

9
Σχολικό εγχειρίδιο «Λατινικά Β’ Λυκείου» ςελ. 94 και Σχολικό εγχειρίδιο «Λατινικά Γ’ Λυκείου» ςελ. 106.  
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ρξνληθή πξόηαζε ππάξρεη πξνζδηνξηζκόο πνπ θαλεξώλεη ρξνληθή δηαθνξά, δει. πνζό 

ρξόλνπ πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζε δύν πξάμεηο: π.ρ. Decemannis postquam illenatus 

erat, consul factus sum(δέθα ρξόληα αθόηνπ εθείλνο γελλήζεθε έγηλα ύπαηνο).
10

 Σηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ζηελ νπνία δεηείηαη ε έληαμε ηεο αλαιπκέλεο ρξνληθήο κεηνρήο 

ζε ρξνληθή πξόηαζε δελ ππάξρεη ηέηνηνο πξνζδηνξηζκόο, επνκέλσο αξθεί ε ρξήζε 

νξηζηηθήο παξαθεηκέλνπ. 

Γ1β.Quos fidos amicos habui (ή habueram)?
11

 

Γ1γ. Homines dicunt Porciam, Bruti uxorem, cultellum tonsorium poposcisse.
12

 

Γ1δ. Quod Tarquinius dixisse fertur exulans. Με ηνπο παζεηηθνύο ηύπνπο ιεθηηθώλ 

θαη δνμαζηηθώλ ξεκάησλ ην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο θαη ηνπ εηδηθνύ απαξεκθάηνπ είλαη 

ην ίδην (ηαπηνπξνζσπία) θαη βξίζθεηαη ζε πηώζε νλνκαζηηθή. Σηελ πεξίπησζε απηή ην 

ξήκα είλαη πξνζσπηθό θαη πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην ππνθείκελν ζηνλ αξηζκό θαη ζην 

πξόζσπν.
13

Πξόθεηηαη γηα άξζε ηνπ ιαηηληζκνύ, ν νπνίνο ππαγνξεύεη όηη ην ππνθείκελν 

ηνπ εηδηθνύ απαξεκθάηνπ βξίζθεηαη ζε αηηηαηηθή θαη δειώλεηαη, είηε πξόθεηηαη γηα 

εηεξνπξνζσπία είηε πξόθεηηαη γηα ηαπηνπξνζσπία. 

Γ2α. Id exemplum sutorem quondam incitat, ut corvum doceat parem 

salutationem.Η αιιαγή ηνπ ξήκαηνο εμάξηεζεο από ηζηνξηθό ρξόλν (incitavit, 

παξαθείκελνο) ζε αξθηηθό (incitat, ελεζηώηαο), απηνκάησο,κε βάζε ηνπο θαλόλεο ηεο 

αθνινπζίαο ησλ ρξόλσλ, νδεγεί ζηελ αιιαγή ηνπ ρξόλνπ εθθνξάο ηεο βνπιεηηθήο 

πξόηαζεο από ππνηαθηηθή παξαηαηηθνύ (doceret)ζε ππνηαθηηθή ελεζηώηα (doceat), ώζηε 

ε πξάμε λα αλαθέξεηαη ζην παξόλ.
14

Επηζεκαίλεηαη όηη ζηηο βνπιεηηθέο πξνηάζεηο 

παξνπζηάδεηαη ηδηνκνξθία ζηελ αθνινπζία ησλ ρξόλσλ, γηαηί ε βνύιεζε είλαη ηδσκέλε 

ηε ζηηγκή ηεο εκθάληζήο ηεο ζην κπαιό ηνπ νκηιεηή θαη όρη ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο 

πξαγκαηνπνίεζήο ηεο (ζπγρξνληζκόο ηεο θύξηαο κε ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε)
15

. 

Επίζεο,νη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο εθθέξνληαη κόλν κε ππνηαθηηθή, γηαηί ην 

πεξηερόκελό ηνπο είλαη απιώο επηζπκεηό. 

Γ2β. α. «Quodsi forte caderent, tum intellegeretur (ή intelligeretur)» κε πξαγκαηηθό 

ζην παξόλ (ππνηαθηηθή παξαηαηηθνύ ζε ππόζεζε θαη απόδνζε) 

β. «Quodsi forte cecidissent, tum intellectum esset» κε πξαγκαηηθό ζην παξειζόλ 

(ππνηαθηηθή ππεξζπληειίθνπ ζε ππόζεζε θαη απόδνζε)
16

 

Γ2γ. «Brutus, qui eam obiurgaret, venit»: αλαθνξηθή ηειηθή πξόηαζε, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζην Brutus, εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή παξαηαηηθνύ, γηαηί εμαξηάηαη από 
                                                           
10

Σχολικό εγχειρίδιο «Λατινικι Γραμματικι» Α. Τηάρτηανοσ ςελ. 189 
11

Σχολικό εγχειρίδιο «Λατινικά Γ’ Λυκείου» ςελ. 159-160 
12

Σχολικό εγχειρίδιο «Λατινικά Γ’ Λυκείου» ςελ. 159-160 
13

Σχολικό εγχειρίδιο «Λατινικά Β’ Λυκείου» ςελ. 135-136 
14

Σχολικό εγχειρίδιο «Λατινικά Γ’ Λυκείου» ςελ. 25-26 και ςελ. 143-144 
15

Ψθφιακό Βοικθμα του Υπουργείου Παιδείασ 
16

Σχολικό εγχειρίδιο «Λατινικά Γ’ Λυκείου» ςελ. 111-112 
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ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ, ην venit. Επηζεκαίλεηαη όηη ηαπηόρξνλα ηξέπεηαη ε παζεηηθή 

ζύληαμε ζε ελεξγεηηθή, δηόηη ην γεξνπλδηαθό πνπ ππάξρεη ζηε δνζείζα θξάζε 

(obiurgandam) είλαη ηύπνο ηεο παζεηηθήο θσλήο. 

«Brutus, ut eam obiurgaret, venit»: ηειηθή πξόηαζε, εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή 

παξαηαηηθνύ, γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ, ην venit. 

«Brutus causa/gratia obiurgandi eam venit»:causa/gratia + γεληθή γεξνπλδίνπ, 

ππνρξεσηηθή γεξνπλδηαθή έιμε: Brutus causa/gratia obiurgandaeeius venit 

Brutus obiurgatum eam venit: αηηηαηηθή ζνππίλν πνπ δειώλεη ην ζθνπό.
17
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Σχολικό εγχειρίδιο «Λατινικά Γ’ λυκείου» ςελ. 164-165 και ςελ. 76, 87 


