ΠΑΝΕΛΛΑΔΘΚΕ ΕΞΕΣΑΕΘ
Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΘΟΤ ΓΕΝΘΚΟΤ ΛΤΚΕΘΟΤ
Παρασκευή 14 Θουνίου 2019
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΛΑΣΘΝΘΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΘΜΟΤ
ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
(Ενδεικηικές Απανηήζεις)
Α1.

Όταν διώχτθκε από τουσ δολοφόνουσ του Καλιγοφλα, είχε αποςυρκεί ςε μια κερινι
κατοικία, τθσ οποίασ το όνομα είναι Ερμαίο. Λίγο αργότερα, τρομοκρατθμζνοσ (ι
επειδι τρομοκρατικθκε) από τα νζα τθσ ςφαγισ, ςφρκθκε προσ το πιο κοντινό
λιακωτό και κρφφτθκε ανάμεςα ςτα παραπετάςματα που κρζμονταν μπροςτά ςτθν
πόρτα. Ζνασ ςτρατιώτθσ που (ι κακώσ) ζτρεχε εδώ κι εκεί παρατιρθςε τα πόδια
του·
…………………………………………………………………………………………............................................
Τελικά θ κοπζλα, κουραςμζνθ από τθν πολλι ορκοςταςία, ηιτθςε από τθ κεία (τθσ)
να τθσ παραχωριςει για λίγο τθ κζςθ τθσ. Τότε θ Καικιλία είπε ςτθν κοπζλα: «εγώ
ευχαρίςτωσ ςου παραχωρώ τθ κζςθ μου». Αυτόν τον λόγο λίγο αργότερα
επιβεβαίωςε θ ίδια θ πραγματικότθτα. Πζκανε δθλαδι θ Καικιλία, τθν οποία ο
Μζτελλοσ, όςο ηοφςε, τθν αγάπθςε πολφ· αργότερα αυτόσ παντρεφτθκε τθν κοπζλα
(οδιγθςε τθν κοπζλα ςε γάμο).
…………………………………………………………………………………………………............................................

Ο Καίςαρασ πλθροφορείται από τουσ αιχμαλώτουσ τι ςυμβαίνει ςτο ςτρατόπεδο
του Κικζρωνα και ςε πόςο μεγάλο κίνδυνο βρίςκονται τα πράγματα (ι: και πόςο
κρίςιμθ είναι θ κατάςταςθ). Τότε πείκει κάποιον από τουσ Γαλάτεσ ιππείσ να
μεταφζρει μια επιςτολι ςτον Κικζρωνα. Φροντίηει και προνοεί να μθν μακευτοφν
τα ςχζδιά μασ από τουσ εχκροφσ, αν αρπάξουν τθν επιςτολι.
*Η μετάφραςθ ακολουκεί το πρότυπο του Ψθφιακοφ Εκπαιδευτικοφ Βοθκιματοσ+.
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Β1α.
nomen: nomina
caedis: caedium
vela: vela
foribus: fores
puellae: puellis
sede: sedum
Hoc: hae
res: re
cuidam: quiddam
nostra: nostra

Β1β.
proximum: propius
longa: longiore
libenter: libentissime
multum: plus & plurimum

Β2α.
recesserat: recessu
prorepsit: prorepunt
animadvertit: animadvertens
rogavit: roget
dixit: dic
gerantur: gerenda sunt
sit: sunto
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persuadet: persuaserunt/-ere
deferat: defer & deferendo

Β2β.
Praesens: moriatur
Imperfectum: moreretur
Futurum: moritura sit
Perfectum: mortua sit
Plusquamperfectum: mortua esset

Γ1α.
ab insidiatoribus: είναι εμπρόθετοσ επιρρηματικόσ προςδιοριςμόσ του ποιητικοφ
αιτίου ςτη μετοχή exclusus
cui: είναι δοτική προςωπική κτητική ςτο ρήμα est
standi: είναι ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ, γενική γερουνδίου που λειτουργεί ωσ
ςυμπλήρωμα (ή γενική αντικειμενική) ςτο ουςιαςτικό mora

Γ1β.
“…ut epistula ad Ciceronem a Gallo deferatur”.
“…ne hostes nostra consilia cognoscant”.

Γ1γ.
de, ex, ab solario
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Γ2α.
Οι δευτερεφουςεσ προτάςεισ του δεφτερου κειμζνου είναι οι εξήσ:
- ut sibi paulisper loco cederet: δευτερεφουςα ονοματική βουλητική πρόταςη
- quam Metellus multum amavit: δευτερεφουςα αναφορική πρόταςη
προςδιοριςτική ςτο Caecilia
- dum vixit: δευτερεφουςα επιρρηματική χρονική πρόταςη

Γ2β.
quae apud Ciceronem gerantur: Είναι μία δευτερεφουςα ονοματική πλάγια
ερωτηματική πρόταςη (μερικήσ άγνοιασ). Εκφζρεται με Υποτακτική, γιατί
θεωρείται ότι η εξάρτηςη προςδίδει υποκειμενικό χαρακτήρα ςτο περιεχόμενο
τησ πρόταςησ, ςε χρόνο Ενεςτώτα (gerantur), γιατί υπάρχει εξάρτηςη από ρήμα
αρκτικοφ χρόνου (cognoscit) και ςφμφωνα με την ακολουθία των χρόνων δηλώνει
το ςφγχρονο ςτο παρόν.

Γ2γ.
“*Claudius+ inter vela praetenta foribus se abdidit”: tu inter vela praetenta foribus
te abdidisti.

Γ2δ.
exterritus: 1) quod, quia, quoniam (is ή Claudius) exterritus est/erat (Δθλώνουμε
ότι θ αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτι).
2) cum (is ή Claudius) exterritus esset (Δθλώνουμε ότι θ αιτιολογία κεωρείται
αποτζλεςμα εςωτερικισ λογικισ διεργαςίασ).
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