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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-2-2014
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α. Δες τις μεταφράσεις των κειμένων 44 και 43.
Μονάδες 40
Β.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.α.
tempora
inopum
exulante
quem
neutrius
fine
conspectui
domo
coniu(n)ges
Μονάδες 9
1.β.
egentiores – egentissimi
fidiores – fidissimos
minaciore – minacissimo
Μονάδες 6
2.α.
metuere
facienda
casurus esses
referris (-re)
gignemus
alenti
perveniendo
succursu
paritura sit
pateris (-re)
Μονάδες 10
2.β.
ingrediaris (-re)
ingredereris (-re)
ingressurus sis
ingressus sis
ingressus esses
Μονάδες 5
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3.α.
se: υποκείμενο στο metui, ταυτοπροσωπία (λατινισμός).
inopes: κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο tyranni μέσω του συνδετικού ρ.
fuerint.
neutris: έμμεσο αντικείμενο στο referre.
tibi: δοτική προσωπική ηθική απ’ το cecidit.
in conspectu: εμπρόθετος προσδιορισμός της κατάστασης στο fuit.
mei: επιθετικός προσδιορισμός στο penates (κτήση με αυτοπάθεια).
Μονάδες 6
3.β. quis possit diligere eum: δευτερεύουσα ουσιαστική πλάγια ερωτηματική πρόταση
μερικής άγνοιας ως αντικείμενο στο nescio. Εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία
quis, εκφέρεται με υποτακτική, επειδή η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο
περιεχόμενο της δευτερεύουσας και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (possit), γιατί
εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (nescio) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν.
quem metuat: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο eum. Εισάγεται με
την αναφορική αντωνυμία quem, εκφέρεται με υποτακτική γιατί βρίσκεται σε πλάγιο
λόγο, και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα (metuat), γιατί εξαρτάται από ρήμα
αρκτικού χρόνου (nescio…possit diligere) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν.
Μονάδες 7
4.α.Υπόθεση: nisi peperissem (υποτακτική υπερσυντελίκου)
Απόδοση: non oppugnaretur (υποτακτική παρατατικού)
Έχουμε υποθετικό λόγο του αντίθετου του πραγματικού με την υπόθεση να αναφέρεται
στο παρελθόν και την απόδοση στο παρόν.
Υπόθεση ανοιχτή για το μέλλον:
Υπόθεση: nisi pariam/peperero (οριστική μέλλοντα/συντελεσμένου μέλλοντα)
Απόδοση: non oppugnabitur (οριστική μέλλοντα)
Μονάδες 4
4.β. quod Tarquinius dixisse fertur exulans
Μονάδες 3
4.γ.
α) Mater interrogat filium suum qui potuerit populari illam terram, quae illum
genuerit atque aluerit.
β) Mater interrogabat filium suum qui potuisset populari illam terram, quae illum
genuisset atque aluisset.
Μονάδες 10

ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ:
ΚΟΒΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
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