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A1.  (40 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

Απόζπαζμα 1: 
Ο ίιηνο Ιηαιηθόο, ν επηθόο πνηεηήο, ήηαλ έλδνμνο άλδξαο. Σα δεθαεθηά βηβιία ηνπ 

γηα ηνλ δεύηεξν θαξρεδνληαθό πόιεκν είλαη όκνξθα. Σα ηειεπηαία ρξόληα ηεο δωήο 

ηνπ παξέκελε ζηελ Κακπαλία… Ήηαλ αθνζηωκέλνο ζηε δόμα ηνπ Βηξγηιίνπ θαη 

πεξηέβαιιε ην πλεύκα ηνπ κε αγάπε. Σνλ ηηκνύζε, όπωο έλα παηδί (καζεηήο) (ηηκά) 

ην δάζθαιν (ηνπ).. Σν κλεκείν ηνπ πνπ βξηζθόηαλ ζηε Νεάπνιε ην ζεωξνύζε 

(θάηη) ζαλ λαό. 

 

Απόζπαζμα 2: 
Όηαλ ν Άθθηνο είρε έξζεη από ηελ πόιε Ρώκε ζηνλ Σάξαληα, όπνπ είρε απνζπξζεί 

ζε κεγάιε πηα ειηθία ν Παθνύβηνο, θαηέιπζε ζ’ απηόλ. Ο Άθθηνο, πνπ ήηαλ πνιύ 

κηθξόηεξνο ζηελ ειηθία δηάβαζε ζ’ απηόλ επεηδή επηζπκνύζε πνιύ ηελ ηξαγωδία 

ηνπ, ζηελ νπνία ην όλνκα είλαη «Αηξέαο». 

 

 

Απόζπαζμα 3: 
Γη’ απηό ζηέιλεη επηζηνιή γξακκέλε κε ειιεληθά γξάκκαηα. πκβνπιεύεη ηνλ 

απεζηαικέλν, αλ δελ κπνξέζεη λα πιεζηάζεη, λα δέζεη ηελ επηζηνιή ζηνλ ηκάληα 

ηνπ αθνληίνπ θαη λα (ην) ξίμεη κέζα ζην ζηξαηόπεδν. ηελ επηζηνιή γξάθεη πωο ζα 

έξζεη γξήγνξα κε ηηο ιεγεώλεο (ηνπ). Ο Γαιάηεο, επεηδή θνβήζεθε ηνλ θίλδπλν, 

απνθάζηζε λα ξίμεη ην αθόληην. Απηό, θαηά ζύκπηωζε, θαξθώζεθε ζ’ έλα πύξγν 

θαη ηξεηο κέξεο αξγόηεξα δηαθξίλεηαη από θάπνηνλ ζηξαηηώηε θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ 

Κηθέξωλα. Δθείλνο δηαβάδεη κέρξη ηέινπο ηελ επηζηνιή θαη πξνηξέπεη ηνπο 

ζηξαηηώηεο (ηνπ) λα ειπίδνπλ (ζε) ζωηεξία. 

 

 

 



 

B1α. (10 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

vir: virorum 

libri: liber 

eius: ea 

se: nobis 

Pacuvius: Pacuvi 

nomen: nomina 

rem: res 

casu: casuum 

turrium: turri 

salūtem: salus 

 

 

 

Β1β.  (5 ΜΟΝΑΓΔ)  

 

 

pulchri: pulchriore 

multo: plus (ζπγθξηηηθόο)  / plurimum (ππεξζεηηθόο) 

minor: parvus 

celeriter: celerrime 

 

 

Β2α. (9 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

erat: futurus eras 

tenēbat: tenendi 

venisset: venturus 

recesserat: recedemus 

desideranti: desiderent 

adīre: adeunto 

possit: potuerim 

veritus: veriturum esse 

conspicitur: conspiceris 

 



 

Β2β. (6 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

 

Δνεζηώηας: defers,  

Παραηαηικός: deferebas 

Μέλλονηας: deferes 

Παρακείμενος: detulisti 

Τπερζσνηέλικος: detuleras 

σνηελεζμένος: detuleris 

 

 

Γ1α. (6 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

 

poēta: είλαη παράθεζη ζην Silius Italicus  

cui: είλαη δοηική προζωπική κηηηική ζην ρήμα est 

casu: είλαη αθαιρεηική ηοσ ηρόποσ ζην adhaesit 

 

 

 

 

Γ1β. (8 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

«Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris [ Caesar] 

mittit» 

 

Quam ob rem epistula conscripta Graecis litteris a Caesare mittitur 

 

 

 

 

«Haec […] tertio post die a quodam milite conspicitur» 

 

Haec tertio post die quidam miles conspicit 

 

 



 

 

 

Γ1γ. (1 ΜΟΝΑΓΑ) 

 

«Tarentum» :  Tarenti (γεληθή εληθνύ, όλνκα πόιεο) 

 

 

 

Γ2α. (2 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

 «Cum Accius ex urbe Rōmā Tarentum venisset» 

 

Postquam / ubi / ut/ simul Accius ex urbe  Rōmā Tarentum venit / 

venerat 

 

 

 

Γ2β. (3 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

 

«adfore» 

 

Τπνθείκελν ζε αηηηαηηθή ην se. Έρνπκε ηαπηνπξνζωπία  ηνπ εηδηθνύ 

απαξεκθάηνπ (θαηλόκελν ιαηηληζκνύ). 

 

 

 

 

Γ2γ. (4 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

«ut tragulam mitteret» 

Γεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή βνπιεηηθή πξόηαζε. Δθθέξεηαη κε 

ππνηαθηηθή παξαηαηηθνύ γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ 

(constituit) θαη δειώλεη ζύγρξνλν ζην παξειζόλ (ηδηνκνξθία ζηελ 

αθνινπζία ηωλ ρξόλωλ). Η βνύιεζε είλαη ηδωκέλε ηε ζηηγκή πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην κπαιό ηνπ νκηιεηή θαη όρη ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο 



πξαγκαηνπνίεζήο ηεο (πγρξνληζκόο θύξηαο θαη δεπηεξεύνπζαο 

πξόηαζεο). πληαθηηθά είλαη αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο constituit. 

 

 

Γ2δ. ( 6 ΜΟΝΑΓΔ) 

 

«periculum veritus» 

 

Quod Gallus veritus erat (αληηθεηκεληθή αηηηνινγία)  

Cum Gallus veritus esset (ε αηηηνινγία ωο απνηέιεζκα κηαο εζωηεξηθήο 

ινγηθήο δηεξγαζίαο) 


