ΑΠΑΝΣΗΕΙ
ΛΑΣΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ

1. Οι άρχοντεσ είναι θεράποντεσ των νόμων, οι δικαςτέσ είναι ερμηνευτέσ των νόμων και,
τέλοσ, όλοι εμείσ είμαςτε υπηρέτεσ των νόμων· γιατί έτςι μπορούμε να είμαςτε
ελεύθεροι.
υμβουλεύει τουσ ςτρατιώτεσ του με τα παρακάτω λόγια: «Πληροφορούμαι ότι οι
εχθροί πληςιάζουν· οι ανιχνευτέσ μασ αναγγέλλουν ότι οι εχθροί βρίςκονται κοντά.
Πρέπει να φυλάγεςτε από την ορμή των εχθρών· γιατί ςυνηθίζουν να εξορμούν από
τουσ λόφουσ και μπορούν να καταςφάξουν τουσ ςτρατιώτεσ μασ.
Ο Αννίβασ ξέφυγε από την ενέδρα του Υαβίου Μάξιμου ςτην περιοχή του Υαλέρνου.
Αφού ςυμπλήρωςε 14 χρόνια ςτην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι τον ανακάλεςαν ςτην
Αφρική. Εκεί ο Αννίβασ μάταια επιδίωξε να τελειώςει τον πόλεμο με ςυνθήκη. Σελικά,
αγωνίςτηκε με τον Πόπλιο κιπίωνα ςτη Ζάμα, αλλά τη νίκη την κέρδιςαν οι Ρωμαίοι.
2. α) minister,interpretum,iudex,militibus,verborum,vi,collium,caedes/caedis.
Β)
Speculator
speculatoris
speculatori
speculatorem
(speculator
speculatore

noster
nostri
nostro
nostrum
noster)
nostro

speculatores
speculatorum
speculatoribus
speculatores
(speculatores
speculatoribus

nostri
nostrorum
nostris
nostros
nosrti)
nosrtis

3. his – hoc, nostri – noster, eos – eum, se – se, eum – eos.
4. Poteramus,poterimus
–
admonebat,admonebit
complebatis,complebitis – reportabatis,reportabitis.

–

debebatis,debebitis

–

5.
fui
fuisti
fuit
fuimus
fuistis
fuerunt/fuere

cavi
cavisti
cavit
cavimus
cavistis
caverunt/cavere

composui
composuisti
composuit
composuimus
composuistis
composerunt/re

dimicavi
dimicavisti
dimicavit
dimicavimus
dimicavistis
dimicaverunt/ere

6. Liberi: κατηγορούμενο ςτι υποκείμενο nos του ςυνδετικού απαρεμφάτου esse.
Vim: αντικείμενο ςτο απαρέμφατο cavere.
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Verbis: αφαιρετική του μέςου ςτο admonet.
Militum: γενική αντικειμενική ςτο caedem.
Fabii Maximi: γενική υποκειμενική ςτο insidiis.
Annos: αντικείμενο ςτο complevit.
7. Υαινόμενο άμεςησ αυτοπάθειασ υπάρχει ςτον τύπο se expedivit.
8. Esse: αντικείμενο ςτο possumus τελικό απαρέμφατο με υποκείμενο το nos λόγω
ταυτοπροςωπίασ.
Advolare: αντικείμενο ςτο solent τελικό απαρέμφατο με υποκείμενο hostes λόγω
ταυτοπροςωπίασ.
Componere: αντικείμενο ςτο cupivit τελικό απαρέμφατο με υποκείμενο το Hannibal
λόγω ταυτοπροςωπίασ.
9. Postquam XIV annos in Italiā complēvit: Δευτερεύουςα χρονική πρόταςη. Ειςάγεται
με το χρονικό ςύνδεςμο postquam, καθώσ δηλώνει το προτερόχρονο, εκφέρεται με οριςτική, διότι εκφράζει το χρόνο και τίποτα άλλο. Ειδικότερα, οριςτική Παρακειμένου,
μιασ και αναφέρεται ςτο παρελθόν. Η δευτερεύουςα λειτουργεί ωσ επιρρηματικόσ
προςδιοριςμόσ του χρόνου ςτο περιεχόμενο τησ κύριασ πρόταςησ που ακολουθεί.
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