Απαντήσεις Λατινικά Προσανατολισµού 2016
Α. 1 Όταν οι δολοφόνοι του Καλιγούλα τον έδιωξαν (από το παλάτι), αποσύρθηκε σε µια θερινή
κατοικία που το όνοµά της είναι Ερµαίο. Λίγο αργότερα, τροµοκρατηµένος από τα νέα της σφαγής,
σύρθηκε προς το λιακωτό που ήταν πολύ κοντά του και κρύφτηκε ανάµεσα στα παραπετάσµατα που
κρέµονταν από την πόρτα.
Κάποια µέρα ο Κάτωνας έφερε στο βουλευτήριο (ή: στη Σύγκλητο) ένα πρώιµο σύκο από την
Καρχηδόνα και ενώ το έδειχνε (ή: δείχνοντάς το) στους Συγκλητικούς «Σας ρωτώ», είπε «πότε νοµίζετε
πως αυτό το σύκο κόπηκε από το δέντρο». Όταν όλοι απάντησαν πως ήταν φρέσκο, «Κι όµως πριν από
τρεις µέρες» είπε «µάθετε πως κόπηκε στην Καρχηδόνα
Όταν άκουσε τον χαιρετισµό, ο Καίσαρας είπε: «Στο σπίτι ακούω αρκετούς τέτοιους χαιρετισµούς».
Τότε το κοράκι θυµήθηκε (ή: τότε ήρθαν στο νου του κορακιού) τα λόγια του αφεντικού του: «Κρίµα
στον κόπο µου (ή: έχασα το λάδι και τον κόπο µου)». Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο Αύγουστος γέλασε
και αγόρασε το πουλί για τόσο (µεγάλο ποσό), για όσο δεν είχε αγοράσει κανένα (πουλί) µέχρι τότε.
Β1. α
insidiadore
qua (qui)
caedium
mihi
quoddam
praecocia
patrum
haec
tui
nullius
Β1. β
propiorem
prope-propius-proxime
Β2 α
Excludunt
recedamus
exterruisti
proreptum
abderetis
afferre
ostenturus/ostensurus
decerpi
dic
veniendo
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Β2β
Perdas
perderes
perditurus sis
perdideris
perdidisses
Γ1 α
Caligulae: γεν. αντικειµενική στο insidiatoribus
cui : δοτ. Προσ. Κτητική στο est
se: Αντικείµενο στο abdidit
die :επιρρ.προσδ. χρόνου στο attulit
decerptam esse: ειδικό απαρέµφατο αντικείµενο στο putetis
ex arbore: εµπροθ. Αποµάκρυνσης στο decerptam esse
recentem: κατηγορούµενο στο ficum µέσω του esse
salutationum: γενική διαιρετική στο satis
corvo: δοτ.προσωπική στο ventit in mentem
quanti: γενική (αφηρηµένης) αξίας στο emerat
Γ1 β
Ficus praecox allata est quodam die in curiam a Catone
Γ1 γ
Στάση σε τόπο: in curia (αφαιρ)
Aποµάκρυνση : de/ex/ab curia (αφαιρ)
Κίνηση σε τοπο: domum
Aποµάκρυνση: domο

Γ1δ
Ad haec verba Augustus risitne?
Num ad haec verba Augustus risit?
Nonnne ad haec verba Augustus risit?
Γ2α
Vela, quae praetenta sunt/erant
Ficum, quae praecox est /erat
Γ2β
cui nomen est Hermaeum: ∆ευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση, έχει ως όρο αναφοράς
το dietam. ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΜΕ: την αναφορική αντωνυµία cui. ΕΚΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ: οριστική, γιατί εκφράζει
πραγµατικό γεγονός. ΣΕ ΧΡΟΝΟ:Eνεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν.
«quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore» ∆ευτερεύουσα ουσιαστική πλάγια
ερωτηµατική πρόταση ως έµµεσο αντικείµενο στο interrogo. ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΜΕ: το ερωτηµατικό χρονικό
επίρρηµα quando, γιατί είναι ερώτηση µερικής άγνοιας. ΕΚΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ: υποτακτική, όπως όλες οι
πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις, γιατί η εξάρτηση θεωρείται ότι δίνει υποκειµενική χροιά στο περιεχό_____________________________________________________________________________________
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µενο της πρότασης. ΣΕ ΧΡΟΝΟ: ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από ρήµα αρκτικού χρόνου (interrogo
οριστική ενεστώτα), και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν.
«cum omnes recentem esse dixissent» ∆ευτερεύουσα επιρρηµατική χρονική πρόταση ως επιρρηµατικός
προσδιορισµός του χρόνου. ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΜΕ: τον ιστορικό\διηγηµατικό cum, γιατί υπογραµµίζεται η
βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας µε την κύρια δηµιουργώντας µια σχέση αιτίου-αιτιατού ανάµεσα
τους. ΕΚΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ: υποτακτική, γιατί είναι φανερός ο ρόλος του υποκειµενικού στοιχείου στην
πρόταση. ΣΕ ΧΡΟΝΟ: υπερσυντέλικο, στην κύρια υπάρχει ιστορικός παρακείµενος, και δηλώνει το
προτερόχρονο στο παρελθόν.
«quant nullam adhuc emerat» ∆ευτερεύουσα επιρρηµατική απλή παραβολική πρόταση ως β΄ όρος σύγκρισης. ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΜΕ: την αναφορική αντωνυµία quanti, γιατί η σύγκριση είναι σύγκριση ποσότητας
προηγείται το ποσοτικό tanti, ΕΚΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ: οριστική, γιατί η σύγκριση αφορά δυο καταστάσεις που
θεωρούνται αντικειµενική πραγµατικότητα. ΣΕ ΧΡΟΝΟ: υπερσυντέλικο.
Γ2γ
Postquam Claudius exclusus est
Εκφέρεται µε οριστική παρακειµένου γιατί δηλώνει το προτερόχρονο
Cum Claudius exterritus esset.
Cum Augustus salutationem audivisset

Επιµέλεια: Μωυσιάδου Λένα.
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