Πανελλήνιες Εξετάσεις 2010

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων
Εξεταζόμενο Μϊθημα: Λατινικά Κατεύθυνςησ, Ημ/νύα: 28 Μαΐου 2010
Απαντήςεισ Θεμάτων

Α. Μετάφραςη:

Α1. Ο κριβωνιανόσ εύχε ςταςιϊςει εναντύον του Κλαυδύου ςτην Ιλλυρύα ˙ ο Παύτοσ εύχε πϊει
με το μϋροσ του και, αφού ςκοτώθηκε ο κριβωνιανόσ, οδηγούνταν ςιδηροδϋςμιοσ ςτη
Ρώμη. Επρόκειτο να επιβιβαςτεύ ςε καρϊβι ˙ η Αρρύα παρακαλούςε τουσ ςτρατιώτεσ να
επιβιβαςτεύ μαζύ του. Δεν το πϋτυχε: νούκιαςε (ϋτςι) ϋνα ψαρϊδικο καραβϊκι και
ακολούθηςε το πελώριο πλούο.
Α2. Με αυτό το ςχϋδιο εμφανύςτηκε κϊποτε απρόοπτα και ϋπιαςε τισ κομμώτριεσ επ’
αυτοφώρω. Παρόλο που ανακϊλυψε ϊςπρεσ τρύχεσ πϊνω ςτα φορϋματϊ τουσ, εντούτοισ
ο Αύγουςτοσ προςποιόθηκε ότι δεν τισ εύδε και παρϋτεινε το χρόνο με ϊλλεσ κουβϋντεσ,
μϋχρι που ϋφερε τη ςυζότηςη ςτην ηλικύα (τησ). Σότε ρώτηςε την κόρη (του) αν ςε
μερικϊ χρόνια θα προτιμούςε να εύναι αςπρομϊλλα ό φαλακρό. Όταν απϊντηςε εκεύνη
«προτιμώ, πατϋρα, να εύμαι αςπρομϊλλα», τησ πρόβαλε ο πατϋρασ το ψεύτικο
επιχεύρημα : «Δεν αμφιβϊλλω πωσ δεν θϋλεισ να εύςαι φαλακρό. Γιατύ λοιπόν δε φοβϊςαι
μόπωσ αυτϋσ εδώ ςε κϊνουν φαλακρό;»

Β. Παρατηρήςεισ:
Β1.
partium
miles
ingentiora
ornatrix
veste
alius
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mendaciorum
quis
istud
sui
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Β2.
motu
esset
occidisti
oremus
imponi
conduc
sequendi
interveniunt
opprimitote

deprehendissetis
extrahar
malit
respondebunt
obiceremini
fecerint
opprimitote
fecerint

Γ1. α) Romam : αιτιατικό κατεύθυνςησ ςε τόπο ςτο trahebatur
piscatoriam : επιθετικόσ προςδιοριςμόσ ςτο naviculam
aliquando : επιρρηματικόσ προςδιοριςμόσ του χρόνου ςτο intervenit
earum : γενικό κτητικό ςτο vestem
vidisse : ειδικό απαρϋμφατο αντικεύμενο ςτο ρόμα dissimulavit
tempus : αντικεύμενο ςτο ρόμα extrahit
calvam : δεύτερο (2ο ) αντικεύμενο κατηγορούμενο ςτο πρώτο (1ο ) αντικεύμενο te

Γ1.β) Η Δευτερεύουςα πρόταςη εύναι ενδοιαςτικό και λειτουργεύ ςυντακτικϊ ωσ αντικεύμενο
ςτο ρόμα τησ κύριασ πρόταςησ (non times). Ειςϊγεται με το ne, διότι δηλώνει φόβο
μόπωσ γύνει κϊτι και εκφϋρεται με υποτακτικό, διότι το περιεχόμενό τησ αφορϊ κϊτι
το ενδεχόμενο ό πιθανό. Ειδικότερα εκφϋρεται με υποτακτικό ενεςτώτα (faciant),
αφού εξαρτϊται από ρόμα αρκτικού χρόνου (non times) ςύμφωνα με την ιδιόμορφη
ακολουθύα των χρόνων (ςυγχρονιςμόσ κύριασ και δευτερεύουςασ πρόταςησ).

Γ2. α) Αrma in illyrico contra Claudium mota erant a Scriboniano
Γ2. β) Cum Scribonianus occisus esset
Γ2. γ) Iulia respondit patri se canam esse malle

Επιμέλεια: Παύλοσ Μαυρόγιαννησ
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