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Α1. Εκείνοσ εμφανίςτθκε ςε αυτοφσ για να τον δουν να κάκεται ςε ςκαμνί κοντά ςτθ 

φωτιά και να τρϊει από ζνα ξφλινο πιάτο. Περιφρόνθςε τα πλοφτθ των Σαμνιτϊν και 

οι Σαμνίτεσ καφμαςαν τθ φτϊχεια του. Δθλαδι, όταν του ζφεραν μεγάλθ ποςότθτα 

(από) χρυςάφι, για να το χρθςιμοποιιςει, χαλάρωςε το αυςτθρό πρόςωπό του με 

γζλιο και αμζςωσ είπε. 

Φροντίηει και προνοεί, εάν θ επιςτολι πζςει ςτα χζρια των εχκρϊν, να μθν 

μακευτοφν τα ςχζδιά μασ από τουσ εχκροφσ. Γι’ αυτόν τον λόγο ςτζλνει επιςτολι 

γραμμζνθ με ελλθνικά γράμματα (ςτα ελλθνικά). Συμβουλεφει τον απεςταλμζνο, 

εάν δεν μπορζςει να πλθςιάςει, να δζςει τθν επιςτολι ςτον ιμάντα (ενόσ) ακοντίου 

και να (το) ρίξει μζςα ςτο ςτρατόπεδο. Στθν επιςτολι γράφει ότι κα ζρκει το 

ταχφτερο δυνατό με τισ λεγεϊνεσ (του). Ο Γαλάτθσ, επειδι φοβικθκε τον κίνδυνο, 

αποφάςιςε να ρίξει το ακόντιο.  

Β1. 

1. γ, 2. α, 3. δ, 4. β, 5. ε

Β2. 

1. ςτ, 2. α, 3. δ, 4. γ, 5. β.

Γ1.  

nostri: noster 



 

 

hostes: hostibus 

terga: tergorum 

equites: eques 

magna: maiore 

caedes: caedi 

Ille: illud & illius 

eum: id 

pondus: pondera 

vultum: vultus 

rem: re 

celeriter: celerius & celerrime 

periculum: pericula 

 

Γ2.  

gerunt: gesserint 

cernitur: cernetur 

Fit: fite 

mirati sunt: miraturos esse & miratos fore 

attulissent: allatum 

uteretur: utens (μετοχι Ενεςτϊτα),  usurus (μετοχι Μζλλοντα), usus (μετοχι 

Παρακειμζνου) 

dixit: dic 

curat: curabimus 

mittit: misit 

adire: adeundo 

possit: potuisset 



 

 

abiciat: abice 

 

Δ1α.  

eis: αντικείμενο ςτο ριμα occurrunt 

assidentem: κατθγορθματικι μετοχι από το γερουνδιακό spectandum, θ οποία 

αναφζρεται ςτο αντικείμενο του ριματοσ praebuit, ςτο se. 

risu: αφαιρετικι (οργανικι) του τρόπου ςτο ριμα solvit 

consilia: υποκείμενο ςτο ριμα cognoscantur 

ob rem: εμπρόκετοσ προςδιοριςμόσ του εξωτερικοφ αναγκαςτικοφ αιτίου ςτο ριμα 

mittit.  

Δ1β. 

ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur:  

Δευτερεφουςα ονοματικι βουλθτικι πρόταςθ.  

Εκφζρεται με υποτακτικι, γιατί το περιεχόμενό τθσ είναι απλϊσ επικυμθτό, ςε 

χρόνο Ενεςτϊτα (cognoscantur), γιατί υπάρχει εξάρτθςθ από ριμα αρκτικοφ χρόνου 

(curat, providet) και ςφμφωνα με τθν ακολουκία των χρόνων εκφράηεται το 

ςφγχρονο ςτο παρόν. Ιςχφει θ ιδιομορφία ωσ προσ τθν ακολουκία των χρόνων, 

δθλαδι θ βοφλθςθ είναι ιδωμζνθ τθ ςτιγμι που εμφανίηεται ςτο μυαλό του 

ομιλθτι και όχι τθ ςτιγμι τθσ πικανισ πραγματοποίθςισ τθσ (απόλυτοσ 

ςυγχρονιςμόσ τθσ κφριασ με τθ δευτερεφουςα πρόταςθ).  

Συντακτικά λειτουργεί ωσ αντικείμενο των ρθμάτων curat και providet. 

Δ2α.  

missum: quod missum est/erat (πρόκειται για επικετικι μετοχι, θ οποία αναλφεται 

ςε δευτερεφουςα αναφορικι πρόταςθ είτε με οριςτικι παρακειμζνου είτε με 

οριςτικι υπερςυντελίκου.  Kαι οι δφο επιλογζσ κεωροφνται ςωςτζσ, αφοφ δεν 

εφαρμόηεται θ ακολουκία των χρόνων). 

veritus: (πρόκειται για αιτιολογικι μετοχι) 

1) quod/quia/quoniam (is/Gallus) veritus est/erat (εκφζρεται με οριςτικι, γιατί θ 

αιτιολογία μπορεί να κεωρθκεί αντικειμενικά αποδεκτι, ςε χρόνο παρακείμενο ι 

υπερςυντζλικο, αφοφ δεν εφαρμόηεται θ ακολουκία των χρόνων) 



 

 

2) quod/quia/quoniam (is/Gallus) veritus esset (εκφζρεται με υποτακτικι, γιατί θ 

αιτιολογία μπορεί να κεωρθκεί υποκειμενικά αποδεκτι, ςε χρόνο υπερςυντζλικο, 

γιατί εφαρμόηεται θ ακολουκία των χρόνων και, επομζνωσ, υπάρχει εξάρτθςθ από 

ριμα ιςτορικοφ χρόνου) 

3) cum (is/Gallus) veritus esset (εκφζρεται με υποτακτικι, γιατί θ αιτιολογία μπορεί 

να κεωρθκεί ωσ αποτζλεςμα εςωτερικισ λογικισ διεργαςίασ, ςε χρόνο 

υπερςυντζλικο, γιατί εφαρμόηεται θ ακολουκία των χρόνων και, επομζνωσ, υπάρχει 

εξάρτθςθ από ριμα ιςτορικοφ χρόνου). 

Οι υποψιφιοι δεν είναι υποχρεωτικό να γράψουν όλουσ τουσ ςυνδζςμουσ 

ειςαγωγισ για τισ δφο πρϊτεσ περιπτϊςεισ.  

Δ2β.  

In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. 

Μετατροπι από πλάγιο λόγο ςε ευκφ 

(In litteris scribit): “Ego cum legionibus celeriter adero”. 
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