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Α1.
Έντρομος ο ρωμαϊκός λαός πληροφορήθηκε την καταστροφή στις Κάννες. Ο Αννίβας ξέφυγε από
την ενέδρα του Φάβιου Μάξιμου στην περιοχή τού Φαλερνού αγρού. Αφού συμπλήρωσε
δεκατέσσερα χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι τον ανακάλεσαν στην Αφρική. Εκεί ο Αννίβας
μάταια επιδίωξε να τελειώσει τον πόλεμο με τους Ρωμαίους με συνθήκη.
……………………………………………………………………………………………
Μάθε τώρα τι έκανε αργότερα ο Νασικάς. Μετά από λίγες μέρες, όταν ο Έννιος είχε έρθει στον
Νασικά και τον ζητούσε από την πόρτα, ο Νασικάς φώναξε δυνατά ότι δεν ήταν στο σπίτι, αν και
ήταν στο σπίτι. Τότε ο Έννιος αγανακτισμένος επειδή ο Νασικάς τόσο φανερά ψευδόταν είπε: «Τι
λοιπόν; Εγώ δεν αναγνωρίζω τη φωνή σου;»
………………………………………………………………………………………………
Πώς μπόρεσες να λεηλατήσεις αυτή τη χώρα η οποία σε γέννησε και σε ανέθρεψε; Δεν σου πέρασε
η οργή όταν περνούσες τα σύνορα της πατρίδας; Παρ’ όλο που είχες έλθει με εχθρική και
απειλητική διάθεση, γιατί, όταν είδες τη Ρώμη, δεν σου ήρθε στο μυαλό: «Μέσα σ’ εκείνα τα τείχη
βρίσκονται το σπίτι και οι εφέστιοι θεοί μου, η μητέρα, η σύζυγος και τα παιδιά (μου)»; Εγώ
λοιπόν αν δεν (σε) είχα γεννήσει, η Ρώμη δεν θα πολιορκούταν˙ αν δεν είχα γιο, θα πέθαινα
ελεύθερη σε ελεύθερη πατρίδα.
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Γ1α.
Fabii Maximi: είναι γενική υποκειμενική στο insidiis.
in Africam: είναι εμπρόθετος προσδιορισμός της κίνησης σε τόπο (άφιξη) στο revocaverunt
eum: είναι αντικείμενο στο quaereret.

,

tuam: είναι ονοματικός ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο vocem.
terram: είναι αντικείμενο στο τελικό απαρέμφατο popoulari.
ego: είναι υποκείμενο στο ρήμα perperissem.
Γ1β.
Post paucos dies
Γ2α.
genuit: ρήμα
quae: υποκείμενο στο ρήμα genuit.
te: αντικείμενο στο genuit.
Γ2β.
Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο
περιεχόμενο της κύριας πρότασης «Carthaginienses eum in Africam revocaverunt». Εισάγεται με
τον χρονικό σύνδεσμο Postquam (δηλώνει προτερόχρονο), εκφέρεται με οριστική έγκλιση, γιατί
μας ενδιαφέρει καθαρά από χρονική άποψη∙ χρόνου παρακειμένου, γιατί δηλώνει το προτερόχρονο
στο παρελθόν. Δηλώνει το πραγματικό γεγονός.
.
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Γ2γ.
A Carthaginiensibus is in Africam revocatus est.
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