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Α] Έπειτα πέρασε με ελέφαντες τις Άλπεις, οι οποίες χωρίζουν την Ιταλία από τη
Γαλατία. 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.
…………………………………………………………………………………………
Ξαφνικά μια ξάστερη νύχτα, είχε χαθεί η σελήνηֹ από το ξαφνικό, παράξενο και
φοβερό θέαμα τρόμος είχε καταλάβει τις ψυχές των στρατιωτών και ο στρατός είχε
χάσει την αυτοπεποίθησή του (το ηθικό του). Τότε ο Σουλπίκιος Γάλλος μίλησε για τη
φύση του ουρανού και για τη στάση και τις κινήσεις των άστρων και της σελήνης και
μ’ αυτό τον τρόπο έστειλε το στρατό πρόθυμο στη μάχη.
…………………………………………………………………………………………
Εκείνος απάντησε ότι ήταν ο Πλούτωνας. Τότε τρόμος συντάραξε τον Κάσσιο
και τον σήκωσε από τον ύπνο. Ο Κάσσιος φώναξε τους δούλους και τους ρώτησε για
τον άνθρωπο. Εκείνοι δεν είχαν δει κανένα. Ο Κάσσιος για δεύτερη φορά παραδόθηκε
στον ύπνο και ονειρεύτηκε την ίδια μορφή.
…………………………………………………………………………………………
Οι Γερμανοί δεν ασχολούνται με τη γεωργίαֹ τρέφονται με γάλα, τυρί και κρέας.
Στους πάρα πολύ παγωμένους τόπους (αν και ζουν…) φορούν μόνο δέρματα και
πλένονται στα ποτάμια. Κάθε φορά που η πολιτεία κάνει πόλεμο, οι άρχοντες
εκλέγονται με εξουσία ζωής και θανάτου.
Β] Γραμματική
1. elephanto, cladium, ager, Fabi Maxime, lunae, terroris, exercitu, alacri, servi, nemini,
speciei, caro, flumina, civitatum/-ium, bella.

2.

transit

deficit

transibat

deficiebat

transibit

deficiet

transiit

defecit

transierat

defecerat

transierit

defecerit

3. profligabit, expediunt, invadebas, amittemus, responderas, vidisti, dederint,
gesserunt/-ere.
4.

nutriuntur

creantur

nutriebantur

crebantur

nutrientur

creabuntur

nutriti sunt

creati sunt

nutriti erant

creati erant

nutriti erunt

creati erunt

Γ] Συντακτικό
1. apud Ticinum: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου / πλησίον στο
profligavit/delevit
Romanorum: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική κτητική στο copias
nocte: αφαιρετική του χρόνου στο defecerat
ob monstrum: εμπρόθετος επιρρηματικός
αναγκαστικού αιτίου στο inveserat

προσδιορισμός

του

εξωτερικού

de retione: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς στο disputavit
modo: αφαιρετική του τρόπου στο misit
alacrem: επιρρηματικό κατηγορούμενο τρόπου στο exercitum
agriculturae: αντικείμενο στο non student
locis: αφαιρετική του τόπου στο habent

magistratus: υποκείμενο στο creantur.
2. respondit= ρήμα ille= υποκείμενο ρήματος
esse= αντικείμενο ρήματος, ειδικό απαρέμφατο
se= υποκείμενο του απαρεμφάτου. Λατινισμός του ειδικού απαρεμφάτου. Το
υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου δηλώνεται σε πτώση αιτιατική και ποτέ δεν
παραλείπεται.
Orum= κατηγορούμενο στο se.
……………………………………………………………………………………….
dedit= Ρήμα Cassius= Υποκείμενο ρήματος
se= άμεσο αντικείμενο ρήματος, δηλώνει άμεση ή ευθεία αυτοπάθεια.
somno= έμμεσο αντικείμενο ρήματος
iterum= επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου.
3. ubi in Italia fuit: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον
χρονικό σύνδεσμο ubi και εκφέρεται με οριστική, γιατί μας ενδιαφέρει από χρονική
άποψη, χρόνου παρακειμένου γιατί δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν.
Συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου.
Cum civitas bellum gerit: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται
με τον επαναληπτικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με οριστική γιατί μας ενδιαφέρει
από χρονική άποψη, χρόνου ενεστώτα γιατί αναφέρεται στο παρόν. Δηλώνει την
αόριστη επανάληψη στο παρόν και μέλλον. Συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηματικός
προσδιορισμός χρόνου.
4. Animi militum terrore invasi errant.
ferrore: αφαιρετική του ποιητικού αιτίου (άψυχο)
Pelles solum a Germanis habentur
a Germanis= εμπρόθετική αφαιρετική του ποιητικού αιτίου (έμψυχο)

