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A.1.  

Εθείλνο παξνπζηάζηεθε ζ' απηνύο γηα λα ηνλ δνπλ λα θάζεηαη ζε ζθακλί θνληά ζηε θσηηά θαη λα 

γεπκαηίδεη από μύιηλν πηάην. Πεξηθξόλεζε ηα πινύηε ησλ Σακληηώλ θαη νη Σακλίηεο ζαύκαζαλ ηε 

θηώρεηα ηνπ. Ελώ δειαδή ηνπ είραλ θέξεη κεγάιν βάξνο ρξπζνύ ζηαικέλν από ην δεκόζην ηακείν, 

γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη, ραιάξσζε ην πξόζσπν κε γέιην θαη ακέζσο είπε. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Φξνληίδεη θαη κεξηκλά, αλ πηαζηεί ε επηζηνιή, λα κε γίλνπλ γλσζηά ηα ζρέδηά καο από ηνπο 

ερζξνύο. Γη’ απηό ην ιόγν ζηέιλεη επηζηνιή γξακκέλε ζηα ειιεληθά. Σπκβνπιεύεη ηνλ 

απεζηαικέλν, αλ δελ κπνξέζεη λα πιεζηάζεη, λα δέζεη ηελ επηζηνιή ζην ινπξί ηνπ αθνληίνπ θαη λα 

ην πεηάμεη κέζα ζην ζηξαηόπεδν. Σηελ επηζηνιή γξάθεη όηη ζα έξζεη γξήγνξα κε ηηο ιεγεώλεο. Ο 

Γαιάηεο, επεηδή θνβήζεθε ηνλ θίλδπλν, απνθάζηζε λα ξίμεη ην αθόληην. 

 

B.1.  

1γ, 2α, 3δ, 4β, 5ε 

 

Β.2. 

1ζη, 2α, 3δ, 4γ, 5β 

 

Γ.1. 

noster 

hostibus  

tergorum 

eques 

maiore 

caedi 

illud – illius 

id 

pondera 

vultus 

re 

celerius – celerrime 

pericula 

 

Γ.2. 

gesserint 

cernetur 

fite 

miraturos esse – miratos fore 

allatum 

utens – usurus – usus 

dic 
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curabimus 

misit 

adeundo 

potuisset 

abice 

 

Γ.1α. 

eis : αληηθείκελν ζην ξήκα «occurunt» 

assidentem : θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή εμαξηώκελε από ην «spectandum», ζπλεκκέλε ζην «se» 

risu : αθαηξεηηθή ηνπ ηξόπνπ ζην «solvit» 

consilia : ππνθείκελν ζην ξήκα «cognoscantur» 

ob rem : εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηνπ εμσηεξηθνύ αλαγθαζηηθνύ αηηίνπ ζην ξήκα «mittit». 

 

Γ.1β. 

Είλαη δεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή βνπιεηηθή πξόηαζε. Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή «cognoscantur» 

επεηδή ην πεξηερόκελό ηεο είλαη απιά επηζπκεηό. Λεηηνπξγεί ζπληαθηηθά σο αληηθείκελν ζηα 

ξήκαηα «curat, providet». 

 

Γ.2α.  

missum : quod missum erat 

 

veritus : quod/quia/quoniam (Gallus) veritus erat (αληηθεηκεληθή αηηηνινγία) 

              quod/quia/quoniam (Gallus) veritus esset (ππνθεηκεληθή αηηηνινγία) 

              (αηηηνινγηθόο) cum  (Gallus) veritus esset (αηηηνινγία σο απνηέιεζκα εζσηεξηθήο ινγηθήο 

δηεξγαζίαο) 

 

Γ.2β.  
«Ego cum legionibus celeriter adero» 

 

 

Αξιολόγηση θεμάτων 

Τα ζέκαηα θξίλνληαη ζην ζύλνιό ηνπο εύθνια, θαζώο αθνξνύζαλ απιέο ιεμηινγηθέο θαη 

γξακκαηηθέο γλώζεηο ηεο Λαηηληθήο, ελώ θαη νη ζπληαθηηθέο παξαηεξήζεηο ήηαλ αλακελόκελεο 

παξόιν πνπ ππήξρε δπλαηόηεηα από ηα απνζπάζκαηα λα αληιεζνύλ πην ζύλζεηεο ζπληαθηηθέο 

κεηαηξνπέο. Επίζεο, ε εηζαγσγή πνπ εμεηάδεηαη γηα πξώηε θνξά θέηνο κέζσ ηεο παξαηήξεζεο 

θιεηζηνύ ηύπνπ δελ δπζθόιεςε ηνπο καζεηέο, αθνύ δελ αθνξνύζε εηδηθέο αιιά γεληθέο γλώζεηο 

γύξσ από ηελ ιαηηληθή γξακκαηεία. Ωζηόζν, ζην ζέκα Δ1β. ε αηηηνιόγεζε ηνπ ηξόπνπ εθθνξάο 

ηεο δεπηεξεύνπζαο αθήλεη αλνηρηό ην ελδερόκελν λα απαηηείηαη θαη ε δηθαηνιόγεζε ηνπ ρξόλνπ 

ηνπ ξήκαηνο εθθνξάο θαη όρη κόλν ηεο έγθιηζεο πνπ απνηεινύλ δύν δηαθξηηά ζηνηρεία ζηε ζεσξία 

ησλ δεπηεξεπνπζώλ ηεο Λαηηληθήο, γεγνλόο πνπ θαζηζηά ηελ εθθώλεζε ελ κέξεη αζαθή.  

 

Δπιμέλεια απαντήσεων 

Σθξέθεο Λνπθάο 

Τξνπιάθεο Μάλνο 

 


