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ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α] Ξαφνικά μια ξάστερη νύχτα, είχε χαθεί η σελήνη ֹ 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. 
Έτσι οι ελευθέριες τέχνες του Γάλλου άνοιξαν το δρόμο για τη 
λαμπρή εκείνη νίκη του Αιμίλιου Παύλου. 
……………………………………………………………………...... 

Τότε ο Κάμιλλος, ο οποίος είχε παραμείνει εξόριστος για πολύ 
καιρό κοντά στην Αρδαία, εξαιτίας της λείας από τους Βηίους, η 
οποία δεν είχε μοιραστεί ακριβοδίκαια, έγινε δικτάτορας αν και 
απουσίαζε˙ αυτός ακολούθησε τους Γαλάτες, που ήδη αποχωρούσαν˙ 
αφού τους εξολόθρευσε, πήρε πίσω όλο το χρυσάφι. Αυτό (το 
χρυσάφι), επειδή ζυγίστηκε εκεί, έδωσε το όνομα στην πολιτεία: γιατί 
(δηλ.) λέγεται Πίσαυρο, επειδή εκεί ζυγίστηκε το χρυσάφι. 
……………………………………………………………………… 

Ο Μάνιος Κούριος Δεντάτος ήταν πάρα πολύ ολιγαρκής, για να 
μπορεί να περιφρονεί ευκολότερα τα πλούτη. Κάποια μέρα ήρθαν σ’ 
αυτόν απεσταλμένοι των Σαμνιτών. Εκείνος παρουσιάστηκε σ’ 
αυτούς για να τον δουν να κάθεται σε σκαμνί κοντά στη φωτιά και να 
γευματίζει από ξύλινο πιάτο. Περιφρόνησε τα πλούτη των Σαμνιτών 
και οι Σαμνίτες θαύμασαν τη φτώχεια του. 

 



 

 

Β] 1) repentino monstro, exercituum, caelos, stellae, alacriorem, 
liberali arte, diutissime, exilium, auro omni, nomina, 
civitatum/civitatium, maioris, facillime, diebus quibusdam, paupertas. 

 
2) deficiebat, invadendo, amissu, dentur, es, divisum iri, fac, abibunt, 
secuturum esse, dici, pensatum sit, uteretur, possunt, venissent, 
miraberis / re. 

  
Γ] 1. luna: υποκείμενο στο defecerat 
de ratione: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς 
στο disputavit 
alacrem: επιρρηματικό κατηγορούμενο τρόπου στο exercitum 
apud Ardeam: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου / 
πλησίον στο fuerat 
absens: επιρρηματική εναντιωματική μετοχή συνημμένη στο 
υποκείμενο (Camillus) που εννοείται 
civitati: έμμεσο αντικείμενο στο dedit 
frugalitate: αντικείμενο στο utebatur 
assidentem: κατηγορηματική μετοχή αναφέρεται στο se από το 
praebuit. 
 
2. Quod illic aurum pensatum est: Δευτερεύουσα επιρρηματική 
αιτιολογική, εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quod, εκφέρεται 
με Οριστική γιατί εκφράζει αντικειμενική αιτιολογία, χρόνου 
Παρακείμενου (pensatum est), αναφέρεται στο παρελθόν. Συντακτικά 
λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας.  
Quo facilius divitias contemnere posset: Δευτερεύουσα 
επιρρηματική τελική πρόταση που εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο 
quo, γιατί ακολουθεί συγκριτικός βαθμός επιρρήματος (facilius) και 
εκφέρεται με Υποτακτική όπως όλες οι τελικές, χρόνου Παρατατικού 
(posset) γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (utebatur) 



 

 

δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. Έχουμε ιδιομορφία ως προς την 
ακολουθία των χρόνων (συγχρονισμός κύριας με τη δευτερεύουσα 
πρόταση). Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός σκοπού. 
 
3. Ob repentinum monstrum animis militum terrore invasis exercitus 
fiduciam amiserat. 
 
4. victoriam, quae illustris erat. 
catillo, qui ligneus erat. 
 
5. ob / per Veientanam praedam. 
 
6. Quo illic appenso civitati nomen datum est. 
 
7. Aντικειμενική αιτιολογία: quod appensum erat. 
Υποκειμενική αιτιολογία: quod appensum esset. 
 
8. α) Curius Samnitium divitias contemnere debuit. 
β) Divitiae Samnitium contemnendae fuerunt/-ere Curio. 

 


