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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α. Καθόµουν κοντά στα δίχτυα⋅ υπήρχε δίπλα µου όχι κυνηγετική λόγχη αλλά
γραφίδα και πλάκες αλειµµένες µε κερί⋅ σκεφτόµουν κάτι και κρατούσα
σηµειώσεις⋅ αν και (είχα) άδεια τα δίχτυα, είχα όµως γεµάτες τις πλάκες. Τα δάση
και η µοναξιά είναι µεγάλα ερεθίσµατα της σκέψης. Όταν θα είσαι στο κυνήγι θα
είναι δυνατόν και σε σένα επίσης να φέρεις πλάκες αλειµµένες µε κερί.
Ο Αννίβας, στρατηγός Καρχηδόνιος, σε ηλικία είκοσι έξι χρόνων, όλα τα έθνη
της Ισπανίας στον πόλεµο νίκησε και το Σάγουστο µε τη βία κυρίευσε. Αργότερα
τις Άλπεις, που χωρίζουν την Ιταλία από τη Γαλατία, µε ελέφαντες πέρασε. Ο
Ρωµαϊκός λαός έντροµος πληροφορήθηκε την καταστροφή στις Κάννες. Στο
Φαλέρνο αγρό ο Αννίβας ξέφυγε από την ενέδρα του Φάβιου Μάξιµου. Αφού
συµπλήρωσε δεκατέσσερα χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι τον ανακάλεσαν
στην Αφρική. Εκεί ο Αννίβας µάταια επιδίωξε να τελειώσει τον πόλεµο εναντίον
των Ρωµαίων µε συνθήκη. Τελικά αγωνίστηκε κοντά στη Ζάµα εναντίον του Π.
Σκιπίωνα, αλλά οι Ρωµαίοι κέρδισαν τη νίκη.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1α. pugillarium
silvis
solitudinis
venationem
bella
virium
elephantorum (elephantium)
insidias
anne
victoriis

1β. rete vacuum – retium vacuorum
magni incitamenti – magnis incitamentis
duce Carthaginiensi – ducibus Carthaginiensibus
ommi genti – omnium gentium
cladis Cannensis – cladibus Cannensibus
agrum Falernum – ager Falerne
1γ.

vobis – a nobis
qui – quarum
eius – eis (iis, is)

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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2α. sedes – sedisti
estis – fueritis
cogitaturum esse – cogitavisse
habiturus es – habiturus eras
expugnaberis / - re – expugnatus fuisti
seiunget – seiunxerunt / seiunxere
expediunt – expedient
complebamini – completum esse
componemus – composuerint
dimicari – dimicabuntur
2β. cupit
cupiebat
cupiet
cupivit
cupiverat
cupiverit

3α. Αντικείµενο στο cogitabam.
Ονοµατικός ετερόπτωτος προσδιορισµός γενική αντικειµενική στο
intcitamenta.
Υποκείµενο στο απρόσωπο ρήµα licebit.
Ονοµατικός Οµοιόπτωτος Προσδιορισµός, παράθεση στο Hannibal.
Επιρρηµατικός προσδιορισµός, απρόθετη αφαιρετική του τρόπου στο
expugnavit.
3β. cladem, quae Cannensis est

4α. ∆ευτερεύουσα επιρρηµατική χρονική πρόταση. Εισάγεται µε τον
χρονικό σύνδεσµο postquam. Εκφέρεται µε οριστική παρακειµένου
γιατί αναφέρεται σε πράξη του παρελθόντος και δηλώνει το
προτερόχρονο.

4β. Plinius dicit silvas et solitudinem esse magna incitamenta cogitationis.
4γ.

A Carthaginiensibus is in Africam revocatus est.
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