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Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Τότε ο Πακούβιος του είπε πως όσα είχε γράψει ήταν βέβαια ηχηρά και
µεγαλόπρεπα, µόνο που του φαινόντουσαν κάπως τραχιά και στυφά. Ο Άκκιος του
απάντησε: «Έτσι είναι όπως τα λες κι ούτε βέβαια µετανιώνω γι’ αυτό γιατί αυτά που
θα γράψω στη συνέχεια ελπίζω πως θα είναι καλύτερα. Όσοι όµως γεννιούνται από
την αρχή µαραµένοι και µαλακοί, αργότερα δεν ωριµάζουν αλλά σαπίζουν».
Σε τέτοιο σηµείο µε κατάντησε η µακροζωία και τα δυστυχισµένα (έρµα)
γερατειά µου, που (ώστε) να σε δω πρώτα εξόριστο κι έπειτα εχθρό; ∆ε σου πέρασε η
οργή τη στιγµή που πατούσες τα σύνορα της πατρίδας σου; Παρόλο που είχες φτάσει
µε τόσο εχθρική κι απειλητική διάθεση, γιατί, σαν (όταν) είδες τη Ρώµη, δεν πέρασε
αυτή η ιδέα από το µυαλό σου: «Μέσα σε εκείνα εκεί τα τείχη βρίσκονται το σπίτι
µου κι οι θεοί µου (οι Εφέστιοι θεοί), η µάνα, η γυναίκα και τα παιδιά µου»;
Σηµείωση: Η µετάφραση που δίνεται είναι σύµφωνη σχεδόν στο σύνολο της µε το
βιβλίο του καθηγητή (Μ. Πασχάλης. Γ. Σαββαντίδης, Ο.Ε.∆.Β ΑΘΗΝΑ).

Β1.

ÈÅ

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

α. Pacuvii και Pacuvi.
aetatum και aetatium.
Atreu.
nomine.
pomum.
ingenia.
anime.
conspectus.
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moenium.
domos.
matrum.
coniu(n)ge. (study4exams)
fili.
servitutis.
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(16x0,5)
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β. puter και putris.
dure – duriter.
melius.
maturissime – maturrime.
liberrimae.

Κτητική αντωνυµία, γ΄ προσώπου, για έναν κτήτορα / meus, mi.
Αναφορική αντωνυµία / quae.
∆εικτική – επαναληπτική αντωνυµία / idem.
Αόριστη ουσιαστική αντωνυµία / nullas res.
Προσωπική αντωνυµία/ vestrum.

B3.

devertet – devertetur.
videamus.
nasciturus, -ra, -rum sit.
faciendae.
es.
genitu (βλέπε σχολικό βιβλίο σελ.85,5).
trahendi, -ae, -a erant.
potens.
popularer.
alturam και alituram esse.
casurus, -a, -um est.
oppugnetur.
parieris, -re.
perrexerint, -ere.
passi –ae –a essetis.

(12x0,25)

ÈÅ

Β2.

(8x0,5)

Σηµείωση: για τον 1ο ζητούµενο τύπο 1 Μονάδα (2x 0,50) και για το alturam και
alituram esse 1 Μονάδα (2x 0,50)
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α. Tarentum: είναι πτωτικός επιρρηµατικός προσδιορισµός, απρόθετη
αιτιατική (διότι είναι όνοµα πόλης) που δηλώνει κίνηση σε τόπο και
προσδιορίζει το ρήµα venisset (βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 53, παρατηρήσεις
σηµείωση Ι).
tragoediam:
είναι άµεσο αντικείµενο στο ρήµα legit.
cui:
είναι δοτική προσωπική κτητική στο est.
ei:
είναι έµµεσο αντικείµενο στο ρήµα legit και υποκείµενο
της µετοχής desideranti.
sibi:
είναι δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο
videri (ή δοτική προσωπική στο videri, αν θεωρηθεί
απρόσωπο).
me:
είναι αιτιατική του προσώπου που µετανιώνει κοντά στο
ρήµα paenitet (βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 60, σηµείωση 3δ).
hostem:
είναι κατηγορούµενο στο αντικείµενο te του ρήµατος
viderem.
qui:
(το δεύτερο) είναι επιρρηµατικός προσδιορισµός του
τρόπου στο ρήµα potuisti.
tibi:
(το πρώτο) είναι δοτική προσωπική ηθική στο cecidit και
υποκείµενο της µετοχής ingredienti
cur:
είναι επιρρηµατικός προσδιορισµός της αιτίας στο ρήµα
succurrit.
(10x0,5)
β.
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ
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Γ1.

Ε_3.Λλ3Κ(α)

τοπική

οργανική

-

aetate (σηµ. 4)

natu [σηµ. 3(στ)]

-

(in) ingeniis (σηµ. 4)

animo [σηµ. 3(β)]

(in) castris (σηµ. 4)

-

ÈÅ

κυρίως

-

(βλέπε σχολικό βιβλίο, σελ. 70, 71)
(5x1)

γ. 1) Είναι δευτερεύουσα επιρρηµατική συµπερασµατική πρόταση ως
επιρρηµατικός προσδιορισµός του συµπεράσµατος στο traxit.
Eισάγεται µε το συµπερασµατικό σύνδεσµο ut, διότι είναι
καταφατική. Στην κύρια πρόταση προηγείται η εµπρόθετη
αντωνυµία in hoc που µας ειδοποιεί ότι ακολουθεί συµπερασµατική
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

Ε_3.Λλ3Κ(α)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

4

πρόταση. Εκφέρεται µε υποτακτική, διότι το συµπέρασµα στη
Λατινική θεωρείται πάντα µια υποκειµενική πράξη ή κατάσταση και
συγκεκριµένα µε υποτακτική παρατατικού (viderem), διότι
εξαρτάται από ρήµα ιστορικού χρόνου (traxit) και δηλώνει το
σύγχρονο στο παρελθόν. Παρατηρείται συγχρονισµός της κύριας µε
τη δευτερεύουσα πρόταση, καθώς το συµπέρασµα είναι ιδωµένο τη
στιγµή που εµφανίζεται στο µυαλό του οµιλητή και όχι τη στιγµή
της πιθανής πραγµατοποίησης του, κάτι που αποτελεί ιδιοµορφία
στην ακολουθία των χρόνων (αφού το συµπέρασµα ανάγεται λογικά
στη χρονική βαθµίδα του µέλλοντος και η εκφορά του συνεπώς θα
έπρεπε να συσχετίζεται µε την εκφορά του υστερόχρονου).

2) …ut primum exsulem deinde hostem te viderim… (βλ. σχολικό
βιβλίο, σελ. 101, σηµείωση).
(είδος: µονάδα 1, τρόπος εισαγωγής: µονάδα 1, συντακτικός ρόλος:
µονάδα 1, εκφορά: µονάδες 2, µετατροπή: µονάδα 1).
Γ2.

ÈÅ

Γ3.

α. Haec terra non populanda fuit tibi (βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 241,
επαναληπτική άσκηση ΙΙΙ).
(5x0,50)
β. Mater timuit ne illos aut immatura mors aut longa servitus maneret (βλέπε
σχολικό βιβλίο, σελ. 245, άσκηση ΙΙΙ).
(3x1)
γ. Cum tu ingredereris (ή-re)
(2x0,50).
Dum tu ingrederis (ή-re)
(2x0,50).
Για τα υποκείµενα:
(2x0,25).
(5x0,50)
α. Mater quaerebat a filio nonne illi ingredienti fines patriae ira cecidisset
(βλέπε σχολικό βιβλίο σελ.139, ΠΑΡΑΤ. 2).
(3x1)
β. Ergo te non parto a me.
Σηµείωση: η αντωνυµική αφαιρετική te σε απρόθετη εκφορά, αφενός για
να αντιδιασταλεί προς το ποιητικό αίτιο a me κι αφετέρου λόγω της
σηµασίας της, όταν είναι εµπρόθετη (=από σένα) (βλέπε Λατινική
Γραµµατική Αχιλλέα Τζαρτζάνου σελ. 40, § 56).
(4x0,50)
γ. Sonora quidem sunt et grandia quae scripsisti, sed videntur tamen ea mihi
duriora et acerbiora.
(4x0,25)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 4

