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ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α1. Όπως τα σώματά μας δεν υπάρχουν χωρίς το νου, έτσι και η 
πολιτεία δεν υπάρχει χωρίς το νόμο. Οι αρχές είναι υπηρέτες των 
νόμων, οι δικαστές είναι ερμηνευτές των νόμων, τέλος όλοι εμείς 
είμαστε υπηρέτες των νόμων: γιατί έτσι μπορούμε να είμαστε 
ελεύθεροι. 

……………………………………………………………………...... 
Επειδή εκείνος είχε νικήσει το φόβο του ρωμαϊκού στρατού, ο 

στρατηγός μπόρεσε να νικήσει τους εχθρούς (αντιπάλους). 

……………………………………………………………………… 
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. 

……………………………………………………………………….. 
Ενεργώντας κάτω από την επιρροή αυτών πολλοί, όχι μόνο 

αχρείοι αλλά και άπειροι, αν τον είχα τιμωρήσει, θα έλεγαν ότι αυτό 
έγινε σκληρά και τυραννικά. Τώρα καταλαβαίνω ότι αν αυτός φτάσει 
στο στρατόπεδο του Μανλίου, όπου κατευθύνεται, δε θα υπάρξει 
κανείς τόσο ανόητος, που να μην βλέπει ότι έγινε συνωμοσία, κανείς 
τόσο αχρείος που να μην το ομολογήσει. 

Β1.α. corpus nostrum, civitatum/-ium, minister, iudice, metui. 

Β1.β. Legis minister est magistratus. 

Β1.γ.  liberae-liberioris-leberrimae 

 crudelius-maxime regie 



 

 

Β1.δ. illius-huius-nullius 

Β2.α. posses, dabunt, dictum iri, anidmadversum, facta essent, 
intellege, perventurus sit, futurum esse, vidisti. 

Β2.β. redeas, redires, rediturus sis, redieris, redisses. 

Β2.γ. fatens-fassurus-fassus 

 fateri, fassurum esse, fassum esse, fassum fore. 

Γ1.α. Scriptor narrat civitatem sine lege non stare. 

Γ1.β. quia ille metum exercitus Romani vicerat: Δευτερεύουσα 
επιρρηματική αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται με τον αιτιολογικό 
σύνδεσμο quia και εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει 
αντικειμενική αιτιολογία, χρόνου υπερσυντελίκου γιατί αναφέρεται 
στο παρελθόν. Συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηματικός 
προσδιορισμός της αιτίας. 

Cum ille metum exercitus Romani vicisset. 

Γ1.γ. auro pensato 

Γ1.δ. Hoc post facto. 

Γ2.α. iudices: υποκείμενο στο ενν. ρήμα sunt 

servi: κατηγορούμενο στο nos από το συνδετικό sumus 

esse: τελικό απαρέμφατο αντικείμενο στο possumus 

civitati: έμμεσο αντικείμενο στο dedit 

quorum: ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός γενική   

υποκ. στο auctoritatem 

neminem: υποκείμενο στο fore (ετεροπροσωπία). 

Γ2.β. i) si in hunc animadverto, crudeliter et regie id factum esse 
dicunt. 

ii) Si in hunc animadvertam, crudeliter et regie id factum esse dicant. 

Γ2.γ. simul rogatus est/cum rogatus esset. 

Γ2.δ. Auro illic appenso civitati nomen datum est.  


