Απαντήσεις
Α. Μετάφραση:
Όλη η ζωή των Γερμανών περιορίζεται στο κυνήγι και στη μελέτη στρατιωτικών θεμάτων. Οι γερμανοί
δεν ασχολούνται με τη γεωργία˙ τρέφονται με γάλα, τυρί και κρέας. Αν και ζουν σε τόπους πολύ
παγωμένους, φορούν μόνο δέρματα και πλένονται στα ποτάμια. Όταν η χώρα τους κάνει πόλεμο,
εκλέγονται άρχοντες με εξουσία ζωής και θανάτου.

Λέγεται ότι ο Ηρακλής οδήγησε τα βόδια του Γηρυόνη από την Ισπανία σε αυτόν τον τόπο, όπου
αργότερα ο Ρωμύλος έχτισε την πόλη Ρώμη. Υπάρχει η παράδοση ότι ο Ηρακλής ξεκούρασε τα βόδια
κοντά στον Τίβερη ποταμό και ότι ο ίδιος κοιμήθηκε εκεί κουρασμένος από το δρόμο. Τότε ο Κάκος ο
βοσκός, έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, έσυρε σε μια σπηλιά μερικά βόδια από τις ουρές,
στραμμένα ανάποδα.

Παρατηρήσεις:
Β1.

venationes
carne-carni
pellibus
civitatum-civitatium
magistratus
Hercule(s)- Hercle
bobus-bubus
Tiberi
Cacum
pastorum

Β2.

eius- eiis/iis/is
ipsi-ipsarum
quodam-quaedam

Β3.
Singularis
Pluralis
Nom vita omnis
vitae omnes
Gen. vitae omnis vitarum omnium
Dat. vitae omni
vitis omnibus
Acc vitam omnem
vitas omnes
Voc. vita omnis
vitae omnes
Abl. vita omni
vitis omnibus

Singularis
Pluralis
res militaris res militares
rei militaris rerum militarium
rei militari rebus militaribus
rem militarem res militares
res militaris
res militares
re militari rebus militaribus

Γ1.

consistet
studuistis
nutritur
gesserint
creatus eras
adducens
dictum esse
trahebant

Γ2.

fero, tuli, latum, ferre

Γ3.

Praesens
fero
fers
fert
ferimus
fertis
ferunt

Imperfectum
ferebam
ferebas
ferebat
ferebamus
ferebatis
ferebant

in venationibus:
lacte:
solum :
necisque :
boves :
eum :
Romulus :
fessus :
pastor :
aversos:

εμπρόθετος προσδιορισμός της κατάστασης στο ρήμα cosistit
αφαιρετική οργανική του μέσου στο ρήμα nutriuntur
επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο ρήμα habent
γενική αντικειμενική από το potestate
αντικείμενο του απαρεμφάτου aduxisse
επιθετικός προσδιορισμός στο locum
υποκείμενο του ρήματος condidit
επιρρηματικό κατηγορούμενο στο υποκείμενο ipse
παράθεση στο Cacus
επιθετική μετοχή ως επιθετικός προσδιορισμός στο boves

Γ4. – Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση που εισάγεται με το χρονικό επαναληπτικό σύνδεσμο cum.
– Δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική στο locum πρόταση που εισάγεται με το αναφορικό
επίρρημα ubi.
Γ5. i) Ειδικό απαρέμφατο ως αντικείμενο του ρήματος fertur.
ii) Υποκείμενο του απαρεμφάτου: Hercules, ταυτοπροσωπία, σε ονομαστική πτώση. Με τους παθητικούς τύπους των λεκτικών και δοξαστικών ρημάτων το υποκείμενο του ρήματος και του απαρεμφάτου
είναι το ίδιο και βρίσκεται σε πτώση ονομαστική -άρση λατινισμού.
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