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       ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ 

             ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ  ΛΑΤΙΝΙΚΑ

     ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Α. Μεταφράσεις:   Νόμισε ότι ερχόταν…ο Πλούτωνας.

Στο Λατινικό πόλεμο…..αυτά τα λόγια.

Δε σου πέρασε…σκλαβιά.

Παρατηρήσεις

  Β1. 

ingentis ingenter

facie facies

similem simillimo

Quem quae

exercitui exercitus

proelio proeliis

minaci minaciora

Illa illud

penates penatium

nihil nulli rei                                                       
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diu diutius

miserrima miser

hos hac

mors morte

Servitus servitutis

B2α

existimavit existimem

aspexit aspice

concepit concipient

praefuit praeesse

abiret abisset

haberem habebuntur

pati passuram esse

possum possitis
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Β2β

 Eνεστ ingrediamur 

 Παρατ ingrederemur

 Μελ.ingressuri simus

 Παρακ.ingressi  simus

 Υπερ..ingressi essemus

Σ. Μ. ______

Γ1α

magnitudinis: ετερόπτωτος προσδιορισμός γενική της ιδιότητας στο hominem

consul: Ομοιόπτωτος προσδιορισμός, παράθεση στο Τ. Μanlius

aliquando: Επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο abiret

animo: αφαιρετική του τρόπου στο perveneras

miserrima: κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο ego μέσω του futura sum

Γ1β

Respondit ille se esse Orcum: Το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου esse  είναι το se σε
πτώση αιτιατική, γιατί πάντοτε το υποκ. του ειδικού απαρεμφάτου τίθεται σε αιτιατική 
ακόμη και σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας. (Λατινισμός)

Ego nihil iam pati possum.: Το υποκείμενο του τελικού απαρεμφάτου pati είναι το ego σε 
πτώση ονομαστική, λόγω ταυτοπροσωπίας.
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Γ1γ

Dux hostium his verbis proelio filium lacessivit.

Γ1δ

natus qui natus erat

ingredienti dum (tu) ingrederis (-re)

Γ2α

Α.At contra hos, si pergis, aut immature mors aut longa servitus manet.

Υπόθεση: si pergis (si +oριστική ενεστώτα)

Απόδοση: ……manet (oριστική ενεστώτα)

Ο υποθετικός λόγος δηλώνει ανοιχτή υπόθεση στο παρόν.

Β. Αντίθετο στην πραγματικότητα για το παρελθόν

Υπόθεση: si perrexisses (si + υποτακτ. Υπερσυντελίκου)

Απόδοση:……mansisset  (υποτακτ. Υπερσυντελίκου)

Υπόθεση δυνατή ή πιθανή για το παρόν μέλλον

Υπόθεση: si pergas (si + υποτακτ. Ενεστώτα)

Απόδοση: ….maneat (υποτακτ. Ενεστώτα)
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Γ2β

Non filium habens H δευτερεύουσα πρόταση μετατρέπεται σε μετοχή ενεστώτα και 
ονομαστική πτώση γιατί είναι συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος ego

Γ2γ.

Quem simul aspexit Cassius: Δευτερεύουσα χρονική επιρρηματική πρόταση. Εισάγεται με 
τον χρονικό σύνδεσμο  simul εκφέρεται με οριστική παρακειμένου (aspexit) και δηλώνει το 
προτερόχρονο στο παρελθόν.

Cum aliquando castris abiret: Δευτερεύουσα χρονική επιρρηματική πρόταση . Εισάγεται με
τον ιστορικό ή διηγηματικό Cum o οποίος υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση ανάμεσα στην 
δευτερεύουσα και την κύρια πρόταση και δημιουργεί μια σχέση αιτίας και αιτιατού 
ανάμεσά τους.. Εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού (abiret) (είναι φανερός ο ρόλος του 
υποκειμενικού στοιχείου) γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (edixit) και δηλώνει 
το σύγχρονο στο παρόν.


