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ΛΑΣΙΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
3ξ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ - ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ
(ΚΔΥ. 34-50)
A. ΜΔΣΑΦΡΑΗ
Όςαμ δηλαδή ρ’ ασςόμ είυαμ ποξρτέοει πξλύ υοσράτι, ρςαλμέμξ από ςξ δημόριξ
ςαμείξ, για μα ςξ υοηριμξπξιήρει, υαλάοωρε ςξ ποόρωπό (ςξσ) με ςξ γέλιξ και
αμέρωπ είπε: “Μέλη ςηπ πεοιςςήπ, για μα μημ πω ςηπ αμόηςηπ ποερβείαπ, πείςε
ρςξσπ αμμίςεπ όςι ξ Μάμιξπ Κξύοιξπ ποξςιμά μα ενξσριάζει ςξσπ πλξύριξσπ παοά μα
γίμει ξ ίδιξπ πλξύριξπ· και θσμηθείςε όςι εγώ δεμ είμαι δσμαςόμ ξύςε ρςη μάυη μα
μικηθώ ξύςε με υοήμαςα μα διατθαοώ”.
……………………………………………………………………………
σμβξσλεύει ςξμ απερςαλμέμξ, αμ δεμ μπξοέρει μα πληριάρει, μα δέρει ςημ
επιρςξλή ρςξμ ιμάμςα ςξσ ακξμςίξσ και μα (ςη) οίνει μέρα ρςξ ρςοαςόπεδξ. ςημ
επιρςξλή γοάτει πωπ θα έλθει γοήγξοα με ςιπ λεγεώμεπ (ςξσ). Ο Γαλάςηπ, επειδή
τξβήθηκε ςξμ κίμδσμξ, απξτάριρε μα οίνει ςξ ακόμςιξ. Ασςό, ςσυαία (ή: καςά
ρύμπςωρη), καοτώθηκε ρ’ έμαμ πύογξ και ςοειπ μέοεπ αογόςεοα γίμεςαι αμςιληπςό
από κάπξιξμ ρςοαςιώςη και μεςατέοεςαι ρςξμ Κικέοωμα. Δκείμξπ διαβάζει μέυοι
ςέλξσπ ςημ επιρςξλή και ποξςοέπει ςξσπ ρςοαςιώςεπ μα ελπίζξσμ ρςη ρωςηοία
(ςξσπ).
(Μξμάδεπ 40)
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
Β1α.
pondus
minister
locuples
aciei
tragulā
pericula
casus
turri
militibus
salus
(10 X 0, 5 = 5 Μξμάδεπ)
B1β.
magnum, maius, maximum
ineptae, ineptioris, ineptissimae
celeriter, celerius, celerrime
(6 X 0, 5 = 3 Μξμάδεπ)
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magnopere /mango opere , maius, maxime
(4 X 0, 5 = 2 Μξμάδεπ)
B1γ.
eos
ipsius
hac
quoddam
illis
(5X1= 5 Μξμάδεπ)
B2α.
affers
uteremur
solverint
dictum
malit
faciendus
adibunt
abiciuntor
adhaerescis
conspicimini
(10X1=10 Μξμάδεπ)
B2β.
ΑΠΑΡΔΜΦΑΣΑ
Δμερςώςαπ: vereri
Μέλλξμςαπ: veriturum esse
Παοακείμεμξπ: veritum esse
σμς. Μέλλξμςαπ: veritum fore
Μετοχή Δμερςώςα: verens
(5Φ1=5 Μξμάδεπ)
Γ1α.
auri: είμαι γεμική ςξσ πεοιευξμέμξσ (ή διαιοεςική) ρςξ pondus
eo: είμαι αμςικείμεμξ ρςξ uteretur
risu: είμαι αταιοεςική ςξσ ςοόπξσ ρςξ solvit
locupletem: είμαι καςηγξοξύμεμξ ρςξ ipsum
se: είμαι Τπξκείμεμξ ρςξ adfore
die: είμαι αταιοεςική ςξσ μέςοξσ ή ςηπ διατξοάπ ρςξ post
ad Ciceronem: είμαι εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ ςηπ καςεύθσμρηπ ρε ποόρωπξ ρςξ
defertur
(7X1= 7 Μξμάδεπ)
Γ1β.
Ad eum magno pondere auri publice misso allato
(4X1= 4 Μξμάδεπ)
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Γ1γ.
qui eo uteretur: δευτερεύουσα αμαφορικοτελική πρόταση
eo usum: αιτιατική σουπίμου
eo utendi causā/gratiāγεμική γερουμδίου με τις προθέσεις causā/gratiā, έχω
αμαστροφή πρόθεσης
ad eo utendum: ad+αιτιατική γερουμδίου
(4Φ1=4 Μξμάδεπ)
Γ2α.
cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent: δεσςεοεύξσρα
επιοοημαςική υοξμική ποόςαρη, πξσ υοηριμεύει ωπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ
ςξσ υοόμξσ ρςξ πεοιευόμεμξ ςωμ κύοιωμ ποξςάρεωμ πξσ ποξηγήθηκαμ με οήμαςα
ςα solvit & dixit. Διράγεςαι με ςξμ ιρςξοικό-διηγημαςικό ρύμδερμξ cum και
εκτέοεςαι με σπξςακςική, διόςι ξ ιρςξοικόπ, διηγημαςικόπ ρύμδερμξπ cum
σπξγοαμμίζει ςη βαθύςεοη ρυέρη ςηπ δεσςεοεύξσραπ με ςημ κύοια ποόςαρη και
δημιξσογεί μία ρυέρη αιςίξσ-αιςιαςξύ αμάμερά ςξσπ, εμώ παοάλληλα είμαι ταμεοόπ
ξ οόλξπ ςξσ σπξκειμεμικξύ ρςξιυείξσ ρςημ σπξςακςική. Πιξ ρσγκεκοιμέμα εκτέοεςαι
με σπξςακςική σπεορσμςελίκξσ (attulissent), διόςι εναοςάςαι από οήμαςα ιρςξοικξύ
υοόμξσ (solvit, dixit) και δηλώμει ςξ ποξςεοόυοξμξ ρςξ παοελθόμ.
ut ad Ciceronem epistulam deferat: δεσςεοεύξσρα ξσριαρςική βξσληςική
ποόςαρη, πξσ λειςξσογεί ωπ άμερξ αμςικείμεμξ ρςξ οήμα persuadet ςηπ
ποξηγξύμεμηπ κύοιαπ ποόςαρηπ. Διράγεςαι με ςξμ βξσληςικό ρύμδερμξ ut, γιαςί
είμαι καςαταςική, και εκτέοεςαι με σπξςακςική, γιαςί ςξ πεοιευόμεμό ςηπ είμαι
απλώπ επιθσμηςό. σγκεκοιμέμα, εκτέοεςαι με σπξςακςική εμερςώςα (deferat),
γιαςί εναοςάςαι από οήμα αοκςικξύ υοόμξσ (persuadet) και αματέοεςαι ρςξ παοόμμέλλξμ. Τπάουει ιδιόμξοτη ακξλξσθία υοόμωμ, γιαςί η βξύληρη είμαι ιδωμέμη ςη
ρςιγμή πξσ εμταμίζεςαι ρςξ μσαλό ςξσ ξμιληςή (ρσγυοξμιρμόπ ςηπ κύοιαπ με ςη
δεσςεοεύξσρα ποόςαρη) και όυι ςη ρςιγμή ςηπ πιθαμήπ ποαγμαςξπξίηρήπ ςηπ.
(2X3 = 6 Μξμάδεπ)
Γ2β.
Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam […] adliget et […] abiciat.
Πλάγιξπ (εναοςημέμξπ) σπξθεςικόπ λόγξπ:
Τπόθερη: si adire non possit
Απόδξρη: ut epistulam […] adliget et […] abiciat. (με ενάοςηρη: Legatum monet)
(Η δεσςεοεύξσρα σπξθεςική εκτέοεςαι με σπξςακςική γιαςί έυει ωπ απόδξρη ςιπ
δεσςεοεύξσρεπ βξσληςικέπ)
Δσθύπ σπξθεςικόπ λόγξπ:
Τπόθερη: si adire non poteris
Απόδξρη: epistulam […] adliga et […] abice.
(σπξθεςικόπ λόγξπ πξσ εκτοάζει ςημ αμξιυςή σπόθερη ρςξ μέλλξμ).
(2 η μεςαςοξπή, 2 η αμαγμώοιρη = 4 Μξμάδεπ)
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Γ2γ.
Aliquis dixit hanc casu ad turrim adhaesisse et tertio post die a quodam milite
conspici.
(3X1=3 Μξμάδεπ)
“Ego cum legionibus celeriter adero.”
(2X1=2 Μξμάδεπ)

Η Δπιρςημξμική Ομάδα
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