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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α] 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. Επειδή εκείνος είχε νικήσει το φόβο του 
ρωμαϊκού στρατού, ο στρατηγός μπόρεσε να νικήσει τους εχθρούς (αντιπάλους). 
…………………………………………………………………………………………... 

Μετά τη ναυμαχία στο Άκτιο, ο Κάσσιος από την Πάρμα, ο οποίος είχε 
υπηρετήσει στο στρατό του Μάρκου Αντώνιου, κατέφυγε στην Αθήνα. Εκεί μόλις είχε 
παραδώσει την ταραγμένη ψυχή στον ύπνο, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε σ’ αυτόν φρικτή 
μορφή. Νόμισε ότι ερχόταν προς αυτόν (ένας) άνθρωπος πελώριου αναστήματος και 
βρώμικου προσώπου, όμοιος με τη μορφή νεκρού. 
…………………………………………………………………………………………... 

Ολόκληρη η ζωή των Γερμανών περιορίζεται στο κυνήγι και στις σπουδές των 
στρατιωτικών πραγμάτων. Οι Γερμανοί δεν ασχολούνται με τη γεωργία ֹ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.  exercitus alacris liberalis artis illustris victoriae 

exercitui alacri  liberali arti illustri victoriae 
exercitus alacres liberales artes illustres victoriae 
 
 
 



 

 

speciei horrendae rei militaris 
speciei horrendae rei militari 
species horrendae res militares 
  

2. rationi, stellae, metuum, homines, stadium, loca, pellium flumina. 
 

3.  dant   vincit  confugit  nutriuntur 
 dabant  vincebat confugiebat  nutriebantur 
 dabunt  vincet confugiet  nutrientur 
 dederunt/ere vicit  confugit  nutriti sunt  
 dederant  vicerat confugerat  nutriti erant 
 dederint  vicerit confugerit  nutriti erunt 

 
4. disputabis, possumus, apparuerant, existimatis, lavabaris / re, habuerint. 

 
Γ] 1. de ratione: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς στο 
disputavit 
alacrem: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο exercitum 
artes: υποκείμενο στο dederunt 
exercitus: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική υποκειμενική στο metum 
 vincere: αντικείμενο στο potuit τελικό απαρέμφατο 
post bellum: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου στο confugit 
somno: έμμεσο αντικείμενο στο dederat 
ei: αντικείμενο στο apparuit 
hominem: υποκείμενο στο venire (ετεροπροσωπία) 
facie: αφαιρετική της ιδιότητας στο hominem. 

 
2. cum repente apparuit ei species horrenda: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική 
πρόταση. Εισάγεται με τον αντίστροφο σύνδεσμο cum ακολουθείται από το επίρρημα 



 

 

repente και εκφέρεται με οριστική γιατί μας ενδιαφέρει από χρονική άποψη, χρόνου 
παρακειμένου γιατί αναφέρεται στο παρελθόν. Στην κύρια πρόταση υπάρχει το 
επίρρημα vix και οριστική υπερσυντελίκου. Εκφράζει αιφνίδιο γεγονός. 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. 

 
3. Exercitus alacer a Sulpicio Gallo in pugnam missus est. 


