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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Α.  

Αν και ζουν σε περιοχές πάρα πολύ παγωμένες, φορούν μόνο δέρματα και 

πλένονται στα ποτάμια. Κάθε φορά που η πολιτεία διεξάγει πόλεμο, 

εκλέγονται άρχοντες με εξουσία ζωής και θανάτου. Στις ιππομαχίες συχνά 

πηδούν από τα άλογά τους και πολεμούν πεζοί: η χρήση της σέλας θεωρείται 

πράγμα αισχρό και μαλθακό. Δεν επιτρέπουν να εισάγεται σ’ αυτούς (ή στη 

χώρα τους) κρασί από τους εμπόρους, γιατί, εξαιτίας αυτού του πράγματος, 

όπως πιστεύουν, οι άντρες γίνονται μαλθακοί κι εκθηλύνονται.  

 

Μόλις παρατήρησαν αυτό οι ληστές, αφού πέταξαν μακριά τα όπλα, 

πλησίασαν την πόρτα και με δυνατή φωνή ανήγγειλαν στον Σκιπίωνα 

(απίστευτο στο άκουσμα!) ότι αυτοί είχαν έρθει για να θαυμάσουν την 

ανδρεία του. Όταν οι δούλοι μετέφεραν αυτά στον Σκιπίωνα, αυτός διέταξε να 

ανοιχθούν οι πόρτες και να μπουν αυτοί μέσα (να ανοίξουν τις πόρτες και να 

τους οδηγήσουν μέσα). Οι ληστές προσκύνησαν τις παραστάδες της πόρτας 

σαν ιερό ναό και φίλησαν με πάθος το δεξί χέρι του Σκιπίωνα. Αφού άφησαν 

μπροστά στην είσοδο δώρα, τα οποία οι άνθρωποι συνηθίζουν να προσφέρουν 

στους αθάνατους θεούς, επέστρεψαν στην πατρίδα (τους).  
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Β1.  

equestre proelium  

equorum  

ephippia  

rerum turpium  

saepius  

inerter  

pes  

huic  

 

B2.  

lavor, lautus/lavatus sum, lavari  

lavemus, lavissemus  

 

B3.  

intromitteris/intrommittere  

intromittuntor  

intromissarum  

 

B4.  

refers, referris/ referre  

referri , relatum iri  

 

B5.  

ΕΝ: venerari  

ΜΕΛ: veneraturos esse  

ΠΡΚ: veneratos esse  

Σ.ΜΕΛ: veneratos fore  

 

B6.  

siturus es  

sinendi essemus  
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Β7.  

ponendo  

positu  

 

Γ1.  

pedibus: αφαιρετική οργανική του τρόπου στο proeliantur 

ephipiorum: γενική αντικειμενική στο usus 

res: κατηγορούμενο στο usus  

auditu: αφαιρετική σουπίνου που δηλώνει την αναφορά στο incredibile 

fores: υποκείμενο του απαρεμφάτου reserari (ετεροπροσωπία) 

 

Γ2.  

α. Praedones ianuae appropinquare debebant.  

β. Appropinquandum erat ianuae praedonibus.  

 

Γ3.  

Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ut pedibus proelientur.  

Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt qui pedibus proelientur.  

Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt pedibus proeliatum.  

Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt pedibus proeliandi causa/ gratia.  

Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ad/in pedibus proeliandum.  

 

Γ4.  

locis, quae frigidissima sunt  

 

Γ5.  

   Δευτερεύουσα επιρρηματική απλή παραβολική πρόταση που δηλώνει τρόπο,   

    εισάγεται με τον παραβολικό σύνδεσμο ut, εκφέρεται με οριστική γιατί η  

   σύγκριση γίνεται ανάμεσα σε δύο καταστάσεις που είναι ή θεωρούνται  

   αντικειμενική πραγματικότητα και χρόνου ενεστώτα γιατί αναφέρεται στο  

   παρόν   και χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός της παραβολής και  

   ως β΄όρος  σύγκρισης με α΄όρο τις δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις.  
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     Γ6.  

    Η χρήση του ρήματος sino με παθητικό απαρέμφατο συνηθίζεται σε    

   στρατιωτικές  διαταγές και απαγορεύσεις , όταν δε θέλουμε να δηλώσουμε το  

    υποκείμενο.  

    Vinum mercatores ad se importare non sinunt. 

   

    Γ7.  

His a domesticis Scipioni relatis 

 

Γ8.  

cum praedοnes arma abiecissent  

 

 

 

 

 

 

 


