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ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α] Στο Φαλερνό αγρό, ο Αννίβας απελευθερώθηκε από την ενέδρα του Φάβιου 
Μάξιμου. Αφού συμπλήρωσε 14 χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι τον ανακάλεσαν 
στην Αφρική. Εκεί ο Αννίβας μάταια θέλησε να τελειώσει τον πόλεμο εναντίον των 
Ρωμαίων με συνθήκη. Τέλος, αγωνίστηκε με τον Πόπλιο Σκιπίωνα κοντά στην Ζάμα, 
αλλά οι Ρωμαίοι κέρδισαν τη νίκη. 

…………………………………………………………………………………………... 

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. Μετά την πράξη αυτή ο Κάμιλλος επέστρεψε στην εξορία, από όπου όμως 
γύρισε αφού τον παρακάλεσαν. 

…………………………………………………………………………………………... 

Ο Καίσαρας πληροφορείται από τους αιχμαλώτους τι συμβαίνει στο στρατόπεδο 
του Κικέρωνα και σε πόσο μεγάλο κίνδυνο βρίσκονται τα πράγματα. Τότε πείθει 
κάποιον από τους Γαλάτες ιππείς να μεταφέρει ένα γράμμα στον Κικέρωνα. Φροντίζει 
και προνοεί να μην μαθευτούν τα σχέδιά  μας από τους εχθρούς, αν αρπάξουν το 
γράμμα. Γι’ αυτό το λόγο στέλνει επιστολή γραμμένη στα ελληνικά. 

Β] Γραμματική 

1. ager, annorum, bella, victoriae, civitatum/-ium, haec facta, rem, equite, nostro 
consilio, hostium. 

2. Quae illic appensa civitatibus nomina dederunt/-ere. 

3. expediunt, completu, cupiendo, dimica, sequens / secuturus / secutus, reciperis /re, 
detur, pensatum sit, redires, gestum iri, esto, persuasuri sitis, defers, curavisse, 
mittendus, a, um. 

Γ] Συντακτικό 

1. in agro= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο στο 
expedivit 



 

 

cum Romanis= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της εναντίωσης στο 
componere 

componere= αντικείμενο στο cupivit, τελικό απαρέμφατο 

apud Zamam= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου / πλησίον στο 
dimicavit 

aurum= υποκείμενο στο pensatum est 

rogatus= χρονική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο που εννοείται Camillus 

ex equitibus= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του διαιρεμένου όλου στο 
cuidam 

ob rem= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του εξωτερικού αναγκαστικού 
αιτίου στο mittit. 

2. Quae apud Ciceronem gerantur: Πλάγια ερωτηματική πρόταση που 
εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quae. Είναι μερικής άγνοιας. 
Εκφέρεται με υποτακτική γιατί η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο 
περιεχόμενο της πρότασης, χρόνου ενεστώτα ύστερα από ρηματικό τύπο 
εξάρτησης αρκτικού χρόνου (cognoscit). Δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. 
Χρησιμεύει ως αντικείμενο του cognoscit. 

3. Hannibal ex insidiis Fabii Maximi expeditus est. 

4. XIV annis in Italia completis. 

5. Cum (Camillus) eos interemisset. 

6. ne hostes nostra consilia cognoscant. 

7. …quantoque in periculo res fuerit (προτερόχρονο στο παρόν) 

… quantoque in periculo res futura sit (υστερόχρονο στο παρόν) 

8. α) Caesar epistulam conscriptam Graecis litteris mittere debet. 

β) Epistula conscripta Graecis litteris Caesari mittenda est. 

 


