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ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΙΑΡΗΛΗΘΑ Γ’ ΙΘΔΗΝ
ΡΝΚΔΑΠ ΑΛΘΟΩΞΗΠΡΗΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ
10 – 2 – 2019
ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ
Α. Γες μεηαθράζεις κειμένων 38, 42, 43
(Κονάδες 40)
Β1α.
sedum
re
cui
matrimoniorum
has
nullarum rerum
coniuratio
tibi
mortium
servitutem
(Κονάδες 10)
Β1β.
longiore
plurimum
crudelius
stultissimorum
misere
(Κονάδες 5)
Β2α.
steteritis
fatiscatur
morituram esse
fecisse
dicendarum
perventurus fuissem
fateberis/ fatebere
parientem
patiuntor
perrectu
(Κονάδες 10)
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Β2β.
Ελ. sequuntur
Πξη. sequebantur
Μει. sequentur
Πξθ. secuti sunt
Υπεξ. secuti erant
Σ.Μ. secuti erunt
(Κονάδες 6)
Γ1α.
standi: γεληθή γεξνπλδίνπ ωο ζπκπιήξωκα (γεληθή αληηθεηκεληθή) ζην mora
in matrimonium: εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο πνπ δειώλεη θαηάζηαζε ή ζθνπό ζην ξήκα
duxit
secuti: αηηηνινγηθή κεηνρή (ή επηζεηηθή), ζπλεκκέλε ζην multi, πξνηεξόρξνλν, ωο
επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο αηηίαο ζην dicerent
stultum: θαηεγνξνύκελν ζην neminem κέζω ηνπ ζπλδεηηθνύ απαξεκθάηνπ fore
pati: αληηθείκελν ξήκαηνο possum θαη ηειηθό απαξέκθαην
longa ( ηο 2ο ): νκνηόπηωηνο, επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην servitus.
(Κονάδες 6)
Γ1β. Hoc dictum paulo post re ipsa confirmatum est. ( κνλ. 3 )
Tu Romam non oppugnares. ( κνλ. 3 )
(Κονάδες 6)
Γ1γ. post paulum

Γ1δ. Romae

(Κονάδα 1)

(Κονάδες 1)

Γ2α.
ut sibi paulisper loco cederet : δεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή βνπιεηηθή πξόηαζε ωο
έκκεζν αληηθείκελν ζην ξήκα rogavit ηεο θύξηαο πξόηαζεο πνπ πξνεγήζεθε. Εηζάγεηαη κε
ηνλ βνπιεηηθό ζύλδεζκν ut, δηόηη είλαη θαηαθαηηθή. Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή, γηαηί ην
πεξηερόκελό ηεο δειώλεη απιώο θάηη ην επηζπκεηό θαη ρξόλνπ παξαηαηηθνύ (cederet),
δηόηη εμαξηάηαη από ην ξήκα ηεο θύξηαο πξόηαζεο (rogavit ) πνπ είλαη ηζηνξηθνύ ρξόλνπ.
Έρνπκε ηδηνκνξθία ζηελ αθνινπζία ηωλ ρξόλωλ, θαζώο ε βνύιεζε είλαη ηδωκέλε ηε
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ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ζην κπαιό ηνπ νκηιεηή θαη όρη ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο
πξαγκαηνπνίεζήο ηεο (ζπγρξνληζκόο θύξηαο κε ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε).
qui non fateatur : δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή επηξξεκαηηθή ζπκπεξαζκαηηθή πξόηαζε.
Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αληωλπκία qui non, γηαηί είλαη αξλεηηθή. Εθθέξεηαη κε
ππνηαθηηθή, δηόηη ην ζπκπέξαζκα ζηε ιαηηληθή είλαη κία ππνθεηκεληθή θαηάζηαζε θαη
ζπγθεθξηκέλα κε ππνηαθηηθή ρξόλνπ ελεζηώηα (fateatur), δηόηη εμαξηάηαη από ην ξήκα
ηεο θύξηαο πξόηαζεο (intellego) πνπ είλαη αξθηηθνύ ρξόλνπ (ελεζηώηαο) θαη επνκέλωο
δειώλεηαη ν ζπγρξνληζκόο ηεο θύξηαο κε ηε δεπηεξεύνπζα
ζην παξόλ. Υπάξρεη
ηδηνκνξθία ζηελ αθνινπζία ηωλ ρξόλωλ, δηόηη ην ζπκπέξαζκα είλαη ηδωκέλν ηε ζηηγκή
πνπ εκθαλίδεηαη ζην κπαιό ηνπ νκηιεηή θαη όρη ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο πξαγκαηνπνίεζήο
ηνπ. Λεηηνπξγεί ωο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ απνηειέζκαηνο ζην πεξηερόκελν ηεο
θύξηαο πξόηαζεο κε ξήκα ην intellego.
(Κονάδες 6)
Γ2β. si in hunc animadvertissem ( ππόζεζε ) → dicerent ( απόδνζε )
Σρεκαηίδεη ην 2ν είδνο ηνπ ππνζεηηθνύ ιόγνπ, ην αληίζεην ηνπ πξαγκαηηθνύ κε ηελ
ππόζεζε ( animadvertissem : ππνηαθηηθή ππεξζπληειίθνπ ) λα αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ
θαη ηελ απόδνζε ( dicerent : ππνηαθηηθή παξαηαηηθνύ ) ζην παξόλ.
si in hunc animadvertam ( ππόζεζε ) → dicant ( απόδνζε )
(Κονάδες 5)
Γ2γ. Rogat, ut sibi paulisper loco cedat.
Η δεπηεξεύνπζα βνπιεηηθή πξόηαζε εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή ελεζηώηα ( cedat ), γηαηί
εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ ( rogat ) θαη ζύκθωλα κε ηελ ηδηόκνξθε αθνινπζία
ηωλ ρξόλωλ δειώλεη ηνλ ζπγρξνληζκό ηεο θύξηαο κε ηελ δεπηεξεύνπζα ζην παξόλ/
κέιινλ.
(Κονάδες 2)
Γ2δ. Mater dicit se nihil iam pati posse.
(Κονάδες 2)
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