
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Α. Ο Ταρκύνιος ο Υπερήφανος, ο έβδομος και τελευταίος από τους βασιλιάδες, χάνει την 

εξουσία μ' αυτό τον τρόπο. Ο γιος του, Σέξτος Ταρκύνιος, προσβάλλει την τιμή της 

Λουκρητίας, συζύγου του Κολλατίνου. Ο σύζυγος και ο πατέρας και ο Ιούνιος Βρούτος 

την/αυτήν βρίσκουν περίλυπη. Η γυναίκα με δάκρυα αποκαλύπτει σ' εκείνους την αδικία και 

αυτοκτονεί με μαχαίρι. Ο Βρούτος βγάζει (τραβώντας) το μαχαίρι από το τραύμα με μεγάλο 

πόνο και ετοιμάζεται να τιμωρήσει το έγκλημα. Ξεσηκώνει το λαό και αφαιρεί την εξουσία  

από τον Ταρκύνιο. Ο ρωμαϊκός λαός ελεύθερος πια αποφασίζει να εκλέξει δύο υπάτους, τον 

Ιούνιο Βρούτο και τον Ταρκύνιο Κολλατίνο. 

 

Β.1.  

        1. → i 

2. → i 

3. → ii 

4. → ii 

5. → iii 

B.2.  

ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ 

septimus i. επτάπυλη 

modo ii. μοντερνισμός 

lacrimis i. δακρύβρεχτος 

vulnere i. επούλωση 

punīre ii. ποινικολόγος 

         

Β.3. 1. → casus belli 

2. → curriculum vitae 

3. → persona grata 

4. →  modus vivendi 

5. → in memoriam                                              

B.4.  

regum: rege. 



hoc: harum. 

perdit: perdiderant. 

Filius: fili. 

pudicitiam: pudicitiae. 

laedit: laedi.  

Marītus: maritos. 

pater: patrum. 

eam: eum. 

inveniunt: inveniuntur. 

Illis: illud.  

cultro: cultrorum.  

interficit: interficiebas, interficient. 

adimit: ademistis. 

Liber: liberarum, libera. 

deligere: deliget,  delegerimus.  

constituit: constituebatis. 

          

B.5.α) «[…] femina […] cultro se ipsam interficit »: Αν μεταφερθούν οι κλιτοί τύποι στον άλλο 

αριθμό τότε  → […] feminae […] cultris se ipsas interficiunt. 

β) 

ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ 

1.modo iii. αφαιρετική ενικού 

2. uxoris vi. γενική ενικού 

3. maestam iv. αιτιατική ενικού 

4. aperit ix. γ΄ ενικό πρόσωπο Ενεστώτα Ενεργητικής φωνής 

5. punire  viii. απαρέμφατο Ενεστώτα ενεργητικής φωνής 

 

Β.6.α) 

Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus  regum, hoc modo imperium perdit. Filius eius 

Sextus Tarquinius pudicitiam Lucrētiae, uxōris Collatīni laedit. 



Λέξη στο κείμενο 

σε γενική 

Συντακτική λειτουργία Όρος που 

προσδιορίζεται  

regum γενική διαιρετική ως 

ετερόπτωτος ονοματικός 

προσδιορισμός 

 ultimus 

eius γενική κτητική ως 

ετερόπτωτος ονοματικός 

προσδιορισμός 

 filius 

Lucrētiae γενική κτητική ως 

ετερόπτωτος ονοματικός 

προσδιορισμός 

 pudicitiam  

uxōris παράθεση ως 

ομοιόπτωτος ονοματικός 

προσδιορισμός  

 Lucrētiae 

Collatīni Γενική κτητική ως 

ετερόπτωτος ονοματικός 

προσδιορισμός  

 uxoris 

           

β) Populum concitat et Tarquinio imperium adimit. 

Brutus debet populum concitare et Tarquinio imperium adimere.  

Το υποκείμενο του ρήματος debet είναι Brutus.  

To υποκείμενο των τελικών  απαρεμφάτων, concitare, adimere  είναι επίσης το Brutus 

(ονομαστική), γιατί έχουμε ταυτοπροσωπία.  

  


