Κανάρη 36, Δάφνη
Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α.
Ο Αννίβας, ο Καρχηδόνιος στρατηγός, σε ηλικία 26 χρόνων νίκησε στον
πόλεμο όλα τα έθνη της Ισπανίας και κυρίευσε με τη βία το Σάγουντο.
Έπειτα πέρασε με ελέφαντες πάνω από τις Άλπεις, που χωρίζουν την Ιταλία
από τη Γαλατία. Μόλις βρέθηκε στην Ιταλία, κατατρόπωσε κι εξολόθρευσε
τις ρωμαϊκές στρατιές (ή 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. Ο Αννίβας ξέφυγε από την ενέδρα του Φαβίου Μαξίμου στον
Φαλερνό αγρό. Αφού συμπλήρωσε 14 χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι
τον ανακάλεσαν στην Αφρική.
Αλλά λίγο αργότερα ο γιος του πέρασε έφιππος μπροστά από το
στρατόπεδο των εχθρών και προκλήθηκε σε μάχη από τον αρχηγό των
εχθρών με αυτά τα λόγια: «Ας μονομαχήσουμε, για να κριθεί από την
έκβαση της μονομαχίας πόσο ο Λατίνος στρατιώτης ξεπερνά τον Ρωμαίο σε
ανδρεία». Τότε ο νεαρός, έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και
παρακινημένος από την επιθυμία του για μάχη, όρμησε στον αγώνα
αντίθετα με την διαταγή του υπάτου· και όντας γενναιότερος από τον
εχθρό, τον διαπέρασε με το δόρυ και τον γύμνωσε από τα όπλα.
Όταν ο Αφρικανός βρισκόταν στο Λίτερνο, αρκετοί αρχηγοί ληστών
τυχαία ήρθαν σ’ αυτόν, για να τον χαιρετίσουν επίσημα. Τότε ο Σκιπίωνας,
επειδή νόμισε ότι αυτοί είχαν έρθει, για να συλλάβουν αυτόν τον ίδιο,
εγκατέστησε στο σπίτι φρουρά από δούλους του σπιτιού (οικιακούς).
Μόλις παρατήρησαν αυτό οι ληστές, αφού πέταξαν μακριά τα όπλα,
πλησίασαν την πόρτα και με δυνατή φωνή ανήγγειλαν στον Σκιπίωνα

(απίστευτο στο άκουσμα!) ότι αυτοί είχαν έρθει για να θαυμάσουν την
ανδρεία του.
B1.α.
Carthaginiensi —Carthaginiensium
vim—virium
elephas—elephante
insidiarum —insidiae
filii &fili –fili
eventui –eventum
duci—ducum
armorum—arma
B1.β.
qua--quas
hanc--hae
ipsum--ipsorum
Β1.γ.
fortis – fortior- fortissimus
clara- clariore- clarissima
Β2.α.
admirentur
admirarentur
admiraturi sint
admirati sint
admirati essent
B2.β.
nascens, nasciturus
transit
revocabuntur
congressi erant
conspectum sit
ruituri sint
transfixurus sit
spolia
veniendum
existimaverit
animadversum iri
capiens, capturum

B3.α.
cum elephantis: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει συνοδεία
στο transit.
Fabii Maximi : γενική υποκειμενική ως ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός
στο insidiis.
eventu: αφαιρετική που δηλώνει το σημείο εκκίνησης για κρίση στο ρήμα
cernatur.
pugnandi: γενική του γερουνδίου ως γενική αντικειμενική στο cupiditate.
praedonum: γενική αντικειμενική ως ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός στο
duces.
abiectis: νόθος/ιδιάζουσα αφαιρετική απόλυτη χρονική μετοχή με υποκείμενο το
armis, δηλώνει το προτερόχρονο και λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός
χρόνου στο ρήμα appropinquaverunt.
B3.β. .... quam hostis…
B3.γ.
Ut . . . cernatur: Δευτερεύουσα επιρρηματική τελική πρόταση. Εισάγεται με
τον τελικό σύνδεσμο ut, επειδή είναι καταφατική, και εκφέρεται με υποτακτική,
όπως όλες οι τελικές, αφού δηλώνουν επιδιωκόμενο σκοπό, και μάλιστα χρόνου
ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου [congrediamur] και
αναφέρεται στο παρόν-μέλλον.
Ισχύει η ιδιομορφία στην ακολουθία των
χρόνων, γιατί ο σκοπός είναι ιδωμένος τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του
ομιλητή [συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα]. Λειτουργεί ως
επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο ρήμα congrediamur.
Cum . . . existimasset: Δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση.
Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί
η αιτιολογία είναι το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής λογικής διεργασίας, και
μάλιστα χρόνου υπερσυντελίκου, αφού εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου
[conlocavit] και εκφράζει το προτερόχρονο στο παρελθόν. Λειτουργεί ως
επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα conlocavit.
B4.α. Postea Alpes seiungentes Italiam ab Gallia cum elephantis transit.
B4.β. Cum [praedones] arma abiecissent.
B4.γ. Maximus Valerius scripsit Scipionem praesidium domesticorum in
tecto conlocavisse.
B4.δ. Is transfixus est hasta ab adulescente fortiore hoste.
Β4ε. Dux hostium his verbis proelio eum lacessivit.

B4.στ. ... ut se ipsum caperent …
… qui se ipsum caperent …
Β5. in Italia: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει τη
στάση σε τόπο στο ρήμα complevit.
Romae, Athenis, Carthagine
in Africam: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει την
κίνηση σε τόπο στο ρήμα revocaverunt.
Romam, Athenas, Carthaginem.
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