
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 
Α.  
Τότε ο Σουλπίκιος Γάλλος πραγματεύτηκε τη φύση του ουρανού και τη 
στάση και τις κινήσεις των αστεριών  και της σελήνης και με αυτό τον 
τρόπο έστειλε το στρατό στη μάχη με αναπτερωμένο ηθικό.  Έτσι τα 
ελευθέρια μαθήματα του Γάλλου άνοιξαν το δρόμο για τη λαμπρή εκείνη 
νίκη του Αιμιλίου Παύλου.  Επειδή αυτός κατανίκησε  το φόβο του 
ρωμαϊκού στρατού, ο στρατηγός μπόρεσε να νικήσει τους εχθρούς! 
Λέγεται ότι ο Ηρακλής οδήγησε τα βόδια του Γηρυόνη από την Ισπανία σ’ 
αυτό τον τόπο, όπου αργότερα ο Ρωμύλος έκτισε την πόλη Ρώμη. Κοντά 
στον Τίβερη ποταμό λέγεται ότι ο Ηρακλής ξεκούρασε τα βόδια  κι ότι ο 
ίδιος κουρασμένος από το δρόμο κοιμήθηκε εκεί. Τότε ο Κάκος ο βοσκός, ο 
οποίος είχε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, τράβηξε μερικά βόδια στη 
σπηλιά από τις ουρές γυρισμένα ανάποδα. Μόλις ο Ηρακλής, αφού 
ξύπνησε από τον ύπνο, κοίταξε το κοπάδι και κατάλαβε ότι λείπει ένα 
μέρος, κατευθύνθηκε προς την  πιο κοντινή σπηλιά. 
 
1α) caeli, ratio, motu, exercituum, arti, bovum/boum, urbibus, fluvii, vi, 
caudae. 
β) eorumque modorum, illustris victoriae, alacria, illas, ea loca, ipsi, 
quendam. 
 
2 α) disputabunt, mittebatis, damur, vicisti, poterit, dicti sunt, conditus eras, 
refeceritis, dormiebas, trahetur. 
 
 
β) disputans-disputans-disputans,(όπως τα μονοκατάληκτα επίθετα γ’ 
κλίσης) vicisse, missurus-a-um, dici- dictum esse. 
 
3 α) stellarum: γεν υποκειμενική  στο statu και στο motibus 
Alacrem: κατηγορούμενο στο exercitum από το   misit        (μπορεί να 
θεωρηθεί και επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο exercitum) 
Aditum: αντικείμενο στο dederunt 
Exercitus: γενική υποκειμενική στο metum 
Vincere: αντικείμενο στο potuit, τελικό απαρέμφατο, ταυτοπροσωπία 
Boves: αντικείμενο στο adduxisse 
Adduxisse: αντικείμενο στο dicitur  ειδικό απαρέμφατο, ταυτοπροσωπία 
Fluvium: παράθεση στο Tiberim 
Ibi: επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου  στο  dormivisse 
Pastor: παράθεση στο Cacus 
Quosdam: επιθετικός προσδιορισμός στο boves 
In speluncam: εμπρόθετος προσδιορισμός της κατεύθυνσης σε τόπο στο 
traxit. 



β) Το όνομα   Hercules  βρίσκεται σε ονομαστική γιατί έχουμε εξάρτηση 
από παθητικό τύπο λεκτικού ρήματος (dicitur) και έχουμε 
ταυτοπροσωπία. 
γ )Παθητική σύνταξη:  Aditus a liberalibus artibus Galli ad illustrem illam 
Paulianam victoriam datus est. 
δ ) Απαρεμφατική σύνταξη:  “Is tradit  Cacum pastorem, fretum viribus, 
boves quosdam in speluncam  caudis traxisse aversos. 
                        


