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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Μόλις βρέθηκε στην Ιταλία, κατατρόπωσε και κατέστρεψε τις
στρατιωτικές δυνάµεις των Ρωµαίων, κοντά στον ποταµό Τίκινο, στον ποταµό
Τρεβία, στη λίµνη Τρασιµένη και στις Κάννες. Ο ρωµαϊκός λαός
πληροφορήθηκε έντροµος την καταστροφή στις Κάννες. Στο Φαλερνό αγρό, ο
Αννίβας απελευθερώθηκε από την ενέδρα του Φάβιου Μάξιµου. Αφού
συµπλήρωσε 14 χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι τον ανακάλεσαν στην
Αφρική.
……………………………………………………………………………………
Όταν ο Αφρικανός βρισκόταν στο Λίτερνο, πάρα πολλοί αρχηγοί ληστών
ήρθαν προς αυτόν κατά τύχη για να τον χαιρετίσουν επίσηµα. Τότε ο Σκιπίωνας,
επειδή νόµισε ότι αυτοί ήρθαν για να συλλάβουν αυτόν τον ίδιο, εγκατέστησε
στο σπίτι φρουρά από δούλους του σπιτιού. Όταν οι ληστές κατάλαβαν αυτό,
αφού κατέθεσαν τα όπλα, πλησίασαν την πόρτα και µε δυνατή φωνή ανήγγειλαν
στο Σκιπίωνα-να το ακούς και να µην το πιστεύεις!-(απίστευτο στο άκουσµα!),
ότι είχαν έρθει για να θαυµάσουν την ανδρεία του.
……………………………………………………………………………………
Αυτοί εξέθρεψαν την ελπίδα του Κατιλίνα µε τις επιεικείς τους αποφάσεις
και ενίσχυσαν τη συνωµοσία που γεννιόταν µε το να µην την πιστεύουν.
Ενεργώντας κάτω από την επιρροή αυτών πολλοί, όχι µόνο αχρείοι αλλά και
άπειροι, αν τον είχα τιµωρήσει, θα έλεγαν ότι αυτό έγινε σκληρά και τυραννικά.
Β1. copiis, cladium, ager, insidias, id, complurium ducum, praedo, se ipsos,
praesidia, tectum, claribus vocibus, spei, molli sententia, multum, magis regie.
Β2. α) es, audiverit, expeditu, complebunt, veniens, animadvertantur, aletis,
confirmatus esses, secuturi, facere-fieri.
Β2. β)

admireris / re
admirareris / re
admiraturus sis
admiratus sis
admiratus esses

Γ1. α) pavidus= επιρρηµατικό κατηγορούµενο τρόπου στο populus

se= αντικείµενο στο expedivit δηλ. άµεση ή ευθεία αυτοπάθεια
ianuae= αντικείµενο στο appropinquaverunt
auditu= σουπίνο σε πτώση αφαιρετική, αφαιρετική αναφοράς στο incredibile
credendo= γερούνδιο σε πτώση αφαιρετική, αφαιρετική του τρόπου στο
confirmaverunt
quorum= ετερόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός, γενική υποκειµενική στο
auctoritatem
Γ1. β) Cum se ipsum captum venisse eos existimasset: ∆ευτερεύουσα
επιρρηµατική αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται µε τον αιτιολογικό σύνδεσµο cum
και εκφέρεται µε Υποτακτική, επειδή η αιτιολογία είναι το αποτέλεσµα
εσωτερικής, λογικής διεργασίας, χρόνου Υπερσυντέλικου (existimasset) γιατί
εξαρτάται από ρήµα ιστορικού χρόνου (conlocavit) και δηλώνει το
προτερόχρονο στο παρελθόν. Συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηµατικός
προσδιορισµός της αιτίας.
Γ1. γ) XIV annis completis Carthaginienses eum in Africam revocaverunt
Γ1. δ) Clades Cannensis a populo Romano pavido audita est
Γ2. α) Simul (praedones) arma abiecerunt…
Γ2. β)
α) Scipio praesidium domesticorum in tecto conlocare debuit.
β) Praesidium domesticorum in tecto Scipioni conlocandum fuit.
Γ2. γ) si in hunc animadvetissem: ∆ευτερεύουσα επιρρηµατική υποθετική.
Εισάγεται µε τον καταφατικό σύνδεσµο si και εκφέρεται µε υποτακτική
υπερσυντελίκου. Στην κύρια πρόταση υπάρχει η απόδοση dicerent. Ο υποθετικός
λόγος είναι ο ακόλουθος:
Υπόθεση: si animadvertissem (υποτ. υπερσ.)
Απόδοση: dicerent (υποτ. πρτ.)
2ο είδος το αντίθετο του πραγµατικού όπου η υπόθεση αναφέρεται στο παρελθόν
και η απόδοση στο παρόν.
Μετατροπή:
Υπόθεση: si in hunc animadverti (ορ. πρκ.)
Απόδοση: crudeliter et regie id factum esse dicunt (ορ. ενεστ.)
1ο είδος: Ανοικτή υπόθεση όπου η υπόθεση αναφέρεται στο παρελθόν και η
απόδοση στο παρόν.

