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 Α. Έτςι

οι ελευκζριεσ τζχνεσ του Γάλλου άνοιξαν το δρόμο για τθ λαμπρι

εκείνθ νίκθ του Παφλου. Επειδι εκείνοσ είχε νικιςει το φόβο του ρωμαϊκοφ
ςτρατοφ, ο ςτρατθγόσ μπόρεςε να νικιςει τουσ αντιπάλουσ!
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Εκείνοσ παρουςιάςτθκε ςτα μάτια τουσ να κάκεται ςε ςκαμνί κοντά ςτθ φωτιά
και να γευματίηει από ξφλινο πιάτο. Περιφρόνθςε τα πλοφτθ των αμνιτών και
οι αμνίτεσ καφμαςαν τθ φτώχεια του. Γιατί, όταν είχαν προςφζρει ς’ αυτόν
πολφ χρυςάφι ςταλμζνο από το δθμόςιο ταμείο, για να το χρθςιμοποιιςει (ι:
να το κάνει ό,τι κζλει), γζλαςε μαλακώνοντασ το αυςτθρό πρόςωπό του και
αμζςωσ είπε : «Απεςταλμζνοι τθσ ανώφελθσ, για να μθν πω ανόθτθσ,
πρεςβείασ, πείτε ςτουσ αμνίτεσ ότι ο Μάνιοσ Κοφριοσ προτιμά να διατάηει
τουσ πλουςίουσ παρά να γίνει ο ίδιοσ πλοφςιοσ·»
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Γι’ αυτό το λόγο ςτζλνει τθν επιςτολι γραμμζνθ ςτα ελλθνικά.
υμβουλεφει τον απεςταλμζνο, αν δεν μπορζςει να πλθςιάςει, να δζςει τθν
επιςτολι ςτον ιμάντα του ακοντίου και να (το) ρίξει μζςα ςτο ςτρατόπεδο. τθν
επιςτολι γράφει ότι κα ζρκει γριγορα μαηί με τισ λεγεώνεσ (του). Ο Γαλάτθσ,
επειδι φοβικθκε τον κίνδυνο, αποφάςιςε να ρίξει το ακόντιο. Αυτό τυχαία
καρφώκθκε (ι: προςκολλικθκε) ςε (ζναν) πφργο και μετά από τρεισ θμζρεσ
πζφτει ςτο βλζμμα κάποιου ςτρατιώτθ και μεταφζρεται ςτον Κικζρωνα.
Μονάδεσ 40

 Β.
1.α.


illustrem illam victoriam : illustris illius victoriae



catillo :

catilli / catilla



magnum pondus :

magna pondera



vultum :

vultus



ministri :

minister



amentum :

amenta



haec

hunc



turrim

turri
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die

diebus
Μονάδεσ 12

1.β.
magnum

maiore

ineptae

ineptius

celeriter

celerrime
Μονάδεσ 3

2.
dederunt

daberis (dabere)

vicerat

victi essetis

assidentem

assedisse

spectandum

spectabor

mirati sunt

miraturos esse

missum

miserim

solvit

solutu

malle

mavultis

fieri

faciendarum

adire

adeuntia

scribit

scripsisti

adfore

adeste

veritus

vereāmur

constituit

constituuntor

defertur

delatam fore
Μονάδεσ 15
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3.α.

exercitus : είναι γενική υποκειμενική ςτο “metum”.
spectandum : είναι αιτιατική γερουνδιακοφ που δθλώνει ςκοπό
(από το ριμα “praebuit”), ωσ κατηγορηματικόσ προςδιοριςμόσ ςτο
“se”.
(quam) fieri : είναι αντικείμενο ςτο απαρζμφατο “malle”, τελικό
απαρζμφατο, β΄ όροσ ςφγκριςησ (με α΄ όρο το “imperare”).
se (ςτο 3ο κείμενο) : είναι υποκείμενο ςτο απαρζμφατο “adfore”,
ταυτοπροςωπία, λατινιςμόσ του ειδικοφ απαρεμφάτου.
veritus : είναι αιτιολογική μετοχή ςυνθμμζνθ ςτο υποκείμενο του
ριματοσ “Gallus”· δθλώνει το προτερόχρονο.
Μονάδεσ 5

3.β.
Samnites ad eum magnum pondus auri eō usum attulerunt
(μονάδα 1).
Samnites

ad

eum

magnum

pondus

auri

ad

id

utendum

attulerunt (μονάδεσ 2).
Samnites ad eum magnum pondus auri eius utendi causa
attulerunt (μονάδεσ 2).
Μονάδεσ 5

3.γ.

A Samnitibus magnō pondere auri allatō publice missō Manius
Curius vultum risu solvit.
Μονάδεσ 5

4.α.

Samnitium divitiae ab eō contemptae sunt.
Sic liberalibus artibus Galli aditus ad illustrem illam Paulianam
victoriam datus erat.
Μονάδεσ 7
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4.β.

Quam propter rem / Quā de re / Quā ex re
Μονάδεσ 3

4.γ.

Hanc tertio post die

quidam

miles

conspicit et ad Ciceronem

defert.
Μονάδεσ 5

Ο Ρ Ο  Η Μ Ο ΠΕΙΡΑΙΑ
Ρζνα αρμπάνη
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