
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 

Α] Ο Σουλπίκιος Γάλλος ήταν ύπαρχος του Λεύκιου Αιμίλιου Παύλου, ο οποίος 

έκανε πόλεμο εναντίον του βασιλιά Περσέα. 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. 

......................................................................................................................

Μετά τη ναυμαχία στο Άκτιο, ο Κάσσιος από την Πάρμα, ο οποίος 

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. 

άνθρωπος πελώριου αναστήματος και βρώμικου προσώπου, όμοιος με τη 

μορφή νεκρού. Μόλις τον κοίταξε ο Κάσσιος, τον έπιασε φόβος και θέλησε να 

πληροφορηθεί το όνομά του. 

 

 

B] Γραμματική 

1. α)  legati  belli

 legato  bello

 legatum bellum

 legato  bello

 

  

exercitus  

 exercitui  

 exercitum  

 exercitu  

β)  serena nox  

 serenae noctis 

 serenae nocti  
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Ο Σουλπίκιος Γάλλος ήταν ύπαρχος του Λεύκιου Αιμίλιου Παύλου, ο οποίος 

έκανε πόλεμο εναντίον του βασιλιά Περσέα. Ξαφνικά μια ξάστερη νύχτα, είχε 

από το ξαφνικό, παράξενο και φοβερό θέαμα τρόμος είχε 

καταλάβει τις ψυχές των στρατιωτών και ο στρατός είχε χάσει την 

......................................................................................................................

Μετά τη ναυμαχία στο Άκτιο, ο Κάσσιος από την Πάρμα, ο οποίος 

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. Μόλις τον κοίταξε ο Κάσσιος, τον έπιασε φόβος και θέλησε να 

πληροφορηθεί το όνομά του. Εκείνος απάντησε ότι ήταν ο Πλούτωνας.

belli  regis  lunae  terroris

bello  regi  lunae  terrori

bellum regem  lunam  terrorem

bello  rege  luna  terrore

effigiei 

effigiei 

effigiem 

effigie  

 repentinum monstrum 

  repentini monstri 

 repentino monstro 
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Ο Σουλπίκιος Γάλλος ήταν ύπαρχος του Λεύκιου Αιμίλιου Παύλου, ο οποίος 

έκανε πόλεμο εναντίον του βασιλιά Περσέα. Ξαφνικά μια ξάστερη νύχτα, είχε 

από το ξαφνικό, παράξενο και φοβερό θέαμα τρόμος είχε 

καταλάβει τις ψυχές των στρατιωτών και ο στρατός είχε χάσει την 

.......................................................................................................................................... 

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 

Νόμισε ότι ερχόταν προς αυτόν (ένας) 

άνθρωπος πελώριου αναστήματος και βρώμικου προσώπου, όμοιος με τη 

μορφή νεκρού. Μόλις τον κοίταξε ο Κάσσιος, τον έπιασε φόβος και θέλησε να 

κείνος απάντησε ότι ήταν ο Πλούτωνας. 

terroris 

terrori 

terrorem 

terrore 

 



 serenam noctem  repentinum monstrum 

 serena nox   repentinum monstrum 

 serena nocte/noctu  repentino monstro 

 

 

 animus sollicitus   ingens magnitudo 

 animi solliciti    ingentis magnitudinis 

 animo sollicito   ingenti magnitudini 

 animum sollicitum   ingentem magnitudinem 

 anime sollicite   ingens magnitudo 

 animo sollicito   ingenti magnitudine 

 

 

 species horrenda 

 speciei horrendae 

 speciei horrendae 

 speciem horrendam 

 species horrenda 

 specie horrenda 

 

γ)  quae  ea  ille 

 cuius  eorum  illius 

 cui  eis(iis) is illi 

 quam  ea  illum 

      -     -      - 

 qua  eis(iis) is illo  

 

2.α)  gerit  confugit  dat  respondet 

 gerebat confugiebat  dabat  respondebat 

 geret  confugiet  dabit  respondedit 

 gessit  confugit  dedit  respondit 

 gesserat confugerat  dederat responderat 

 gesserit confugerit  dederit responderit 

 

β)  apparebo  existimabam  aspicio amisi 

 apparebis  existimabas  aspicis  amisisti 

 apparebit  existimabat  aspicit  amisit 

 apparebimus  existimabamus aspicimus amisimus 

 apparebitis  existimabatis  aspicitis amisistis 

 apparebunt  existimabant  aspiciunt amiserunt/amisere 

 

Γ] Συντακτικό 

3.α) legatus=είναι κατηγορούμενο στο υποκείμενο Sulpicius Gallus 



regem=είναι παράθεση στο Persen 

nocte=είναι αφαιρετική του χρόνου στο defecerat 

ob monstrum=είναι εμπρόθετος προσδιορισμός του εξωτερικού αναγκαστικού 

αιτίου στο invaserat 

militum=είναι γενική κτητική στο animos 

post bellum=είναι εμπρόθετος προσδιορισμός του χρόνου στο confugit 

somno=είναι έμμεσο αντικείμενο στο dederat 

species=είναι υποκείμενο στο apparuit 

magnitudinis=είναι γενική της ιδιότητας στο hominem 

squalida=είναι επιθετικός προσδιορισμός στο facie 

 

β) Υποκείμενο στο ειδικό απαρέμφατο esse είναι το se. Πρόκειται για 

Λατινισμό του ειδικού απαρεμφάτου. Το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου 

δηλώνεται πάντα σε πτώση αιτιατική και ποτέ δεν παραλείπεται (υποχρεωτική 

ετεροπροσωπία).  

Υποκείμενο στο ειδικό απαρέμφατο venire είναι το hominem. Βρίσκεται σε 

πτώση αιτιατική λόγω ετεροπροσωπίας. 

 

γ) Δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο simul 

(παρατηρείται πρόταξη του quem για λόγους έμφασης). Εκφέρεται με οριστική 

παρακειμένου και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. Λειτουργεί ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου. 

 


