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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Ι) ∆ιατάζει όλους τους διοικητές των λεγεώνων να µεταφέρουν στο στρατόπεδο
σιτάρι. Συµβουλεύει τους στρατιώτες (του) µε αυτά τα λόγια: Πληροφορούµαι ότι οι
εχθροί πλησιάζουν. οι ανιχνευτές µας (οι κατάσκοποί µας) αναγγέλλουν ότι αυτοί (οι
εχθροί) είναι (βρίσκονται) κοντά. Οφείλετε να φυλάγεστε από τη δύναµη των εχθρών.
γιατί οι εχθροί συνηθίζουν να εξορµούν από τους λόφους και µπορούν να διαπράξουν
σφαγή των στρατιωτών.
II) Ένας στρατιώτης , καθώς (ή που) έτρεχε εδώ και εκεί, παρατήρησε τα πόδια του.
τον αναγνώρισε να κρύβεται. αφού τον τράβηξε έξω, τον προσαγόρευσε
αυτοκράτορα. Από εκεί  τον οδήγησε στους συστρατιώτες του. Από αυτούς
µεταφέρθηκε στο στρατόπεδο θλιµµένος και περιδεής, ενώ το πλήθος που τον
συναντούσε τον λυπόταν σαν να επρόκειτο να πεθάνει. Την επόµενη µέρα ο
Κλαύδιος ανακηρύχθηκε (έγινε) αυτοκράτορας.

Β) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.α. milites → militem

his verbis → hoc verbo
pedes → pedem
eum → eos

β.  γ΄ πληθ. Οριστικής Μέλλοντα: poterunt
γ΄ πληθ. Οριστικής Συντελεσµένου Μέλλοντα: potuerint
γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Παθητικής Φωνής: adgnoscitur
απαρέµφατο Παρακειµένου  Ενεργητικής Φωνής:  audivisse
απαρέµφατο Ενεστώτα Παθητικής Φωνής:  audiri

γ. Nom. noster
Gen. nostri
Dat. nostro
Acc. nostrum
Voc.    ---
Abl. nostro

δ. Hinc ad commilitones suos eum adducturus est
    Hinc ad commilitones suos eum adducturus erat



ε.  Indicativus Futurum
moriar
morieris – moriere
morietur
moriemur
moriemini
morientur

2.α.      Positivus Superlativus
Nom. tristis tristissima
Gen. tristis tristissimae
Dat. tristi tristissimae
Acc. tristem tristissimam
Voc. tristis tristissima
Abl. tristi tristissima

β. Praes. facit
Imp. faciebat
Fut. faciet
Perf. fecit
Plusqu.fecerat
F. ex. fecerit

γ .  Praesens – Indicativus
deferor
deferris
defertur
deferimur
deferimini
deferuntur

δ. Nom. discurrentia
Gen. discurrentium
Dat. discurrentibus
Acc. discurrentia
Voc. discurrentia
Abl. discurrentibus

3. α. Hi eum in castra tristem et trepidum detulerunt
β. A legatis omnibus in castra frumentum importari iubet
γ. Militem adventare audio
   Illo die extractus imperator salutatus est
δ.  -  Σ     - Λ



4. α.     1. ζ
2. ε
3. δ
4. γ
5. β

β. milites: αντικείµενο στο ρήµα admonet
prope: επιρρηµατικός προσδιορισµός που δηλώνει τόπο
extractum: χρονική µετοχή, συνηµµένη στο αντικείµενο του ρήµατος

salutavit
advolare: τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο ρήµα solent
suos: επιθετικός προσδιορισµός στο commilitones
militum: γενική αντικειµενική στο caedem
in castra: εµπρόθετος προσδιορισµός που δηλώνει κίνηση προς τόπο
eius: γενική κτητική στο pedes.

5. α. σελ. 20-21 σχολ. βιβλίου Β΄ Λυκείου
«Εάν η Αινειάδα …. ευαισθησίες της εποχής»
β.  σελ. 18 σχολ .  βιβλίου Β΄ Λυκείου.
Εκπρόσωπος της ποίησης κατά τους χρόνους του Κικέρωνα (ρωµ. Λογοτεχνία).
«Όλες οι «νεωτερικές» αρετές ….. του Έρωτα και της Αφροδίτης».




