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  Α.    
 Σότε  ο  Κάμιλλοσ,  ο  οποίοσ  για  πολφ  καιρό  είχε  παραμείνει  εξόριςτοσ 

κοντά  ςτθν  Αρδζα  εξαιτίασ  τθσ  λείασ  από  τουσ  Βθίουσ,  που  δεν  είχε  μοιραςτεί 

ακριβοδίκαια, αν και απουςίαηε, ζγινε (ι: εκλζχτθκε) δικτάτορασ· αυτόσ 

ακολοφκθςε  τουσ  Γαλάτεσ  ενϊ  (ι: που)  ζφευγαν   πια:   αφοφ   τουσ  

εξολόκρευςε,  πιρε  πίςω  όλο  το  χρυςάφι.   Αυτό,  επειδι  ηυγίςτθκε  εκεί,  ζδωςε  

το  όνομά  (του)  ςτθν  πολιτεία:  δθλαδι (θ  πολιτεία)  ονομάηεται  Πίςαυρο,  

επειδι  εκεί  ηυγίςτθκε   το   χρυςάφι.  Μετά   από   αυτι   τθν   πράξθ   γφριςε   ςτθν  

εξορία,  απ’  όπου  όμωσ   επζςτρεψε   αφοφ   τον   παρακάλεςαν. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….  

 Θεσ  (άραγε)  να  μάκεισ  τι  απάντθςε  ο  Ναςικάσ; «Είςαι  άνκρωποσ  αναιδισ. 

Εγϊ, όταν  ςε  ηθτοφςα,  πίςτεψα  τθν  υπθρζτριά  ςου  ότι  δεν  ιςουν  ςτο  ςπίτι· 

εςφ  δεν  πιςτεφεισ  εμζνα  τον  ίδιο;» 

……………………………………………………………………………………………………………………………..  

 Όταν  ο  Αφρικανόσ  βριςκόταν  ςτο  Λίτερνο,  πολλοί  αρχθγοί  λθςτϊν  κατά 

τφχθ  ιρκαν  ς’  αυτόν  για  να  τον  χαιρετίςουν  επίςθμα.  Σότε  ο  κιπίωνασ, 

επειδι  είχε  νομίςει  ότι  είχαν  ζρκει  για  να  ςυλλάβουν  αυτό  τον  ίδιο, 

εγκατζςτθςε φρουρά  από  οικιακοφσ  δοφλουσ  ςτο  ςπίτι.  Αυτό  όταν  

παρατιρθςαν   οι   λθςτζσ,  αφοφ  άφθςαν  κάτω  τα  όπλα,  πλθςίαςαν  τθν  πόρτα 

και  με  δυνατι  φωνι  ανιγγειλαν  ςτο  κιπίωνα  (απίςτευτο  ςτο  άκουςμα!)  (ι: 

να το ακοφσ και να μθν το πιςτεφεισ!) ότι είχαν  ζρκει  για  να  καυμάςουν  τθν  

ανδρεία  του.  

Μονάδεσ 40 
 

 Β. Παρατηρήςεισ 

1.      

 diu :    diutissime 

 aequo  iure :   aequum   ius 

 aurum  omne :  aurō   omni    

 civitati :  civitatum /  civitatium  

 hoc  factum :  haec   facta 

 domi :   domibus 

 mihi  ipsi :    mei   ipsius 

 complūres :    complurium 

 armis :    arma  
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 clara :    clariore  

 virtūtem :    virtus  

      Μονάδεσ 15 

 2.α.   

divisam diviserim  
   

est  factus fiunt   
 

interemptis  interimēmini  
 

vis vellemus  

 
responderit responsum 

 

venerunt veniunto 
 

captum  cepero 

 
conlocavit  conlocātum  iri 

 
admiratum  admirēmur   

  Μονάδεσ 9 

2.β.  absens :    abes  

 abeuntes :  abi  

 recepit :   recipe 

 scire :   scito 

 abiectis :   abicere 

 nuntiaverunt :  nuntia  Μονάδεσ  6 

 

3.α.  apud  Ardeam : εμπρόκετοσ   προςδιοριςμόσ  που  δθλϊνει  πλθςίον  ςε 

τόπο   ςτο  «deletis». 

 in exilio : εμπρόκετοσ  προςδιοριςμόσ  που  δθλϊνει  εντοπιςμό  ςε 

κατάςταςθ  (ςε  κζςθ  κατθγορουμζνου  ςτο  «qui»)  ςτο  «fuerat». 

 propter  praedam : εμπρόκετοσ προςδιοριςμόσ που δθλϊνει εξωτερικό 

αναγκαςτικό  αίτιο  ςτο  «fuerat». 

 post factum : εμπρόκετοσ  προςδιοριςμόσ  που  δθλϊνει  χρόνο 

(υςτερόχρονο)  ςτο  «rediit». 
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 in exilium : εμπρόκετοσ  προςδιοριςμόσ  που  δθλϊνει  είςοδο  ςε 

κατάςταςθ ςτο «rediit».      Μονάδεσ  10 

 

3.β.  Complūres   praedōnum   duces  ad   eum   forte  venērunt,   ut    salutārent. 

 Complūres   praedōnum   duces   forte  ad   salutāndum   ad   eum   venērunt.  

         Μονάδεσ  3 

 
 

3.γ.  Quō   civitati   nomen   datum  erat.  Μονάδεσ  2 

 

 

4.α.   Tum   Romani   Camillum   absentem   dictatorem   fecerunt /  fecēre. 

         Μονάδεσ 5  
  

4.β.    

 Aurum   Pisauro   pensatum   est.  Pisauri : απρόκετθ  ΓΕΝΙΚΗ  πόλθσ, 

για  να  δθλωκεί  ςτάςθ  ςε  τόπο  (με  ουςιαςτικό  βϋ  κλίςθσ  ενικοφ   

αρικμοφ). 

 Sciemus   quid   Camillus   recepisset.  receperit : υποτακτικι 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΤ,  για  να  δθλωκεί  το  προτερόχρονο  ςτο  μζλλον, 

κακϊσ   το   ριμα   εξάρτθςθσ   είναι   αρκτικοφ   χρόνου  («sciemus»). 

 Nasica   Ennio   dixit   impudens   esse.  impudentem :  ΑΙΣΙΑΣΙΚΗ   ωσ  

κατθγοροφμενο  ςτο  εννοοφμενο  υποκείμενο  του  απαρεμφάτου   

«esse»  («Ennium»). 

 Domestici   Scipionem   haec  verba  rettulerunt.   Scipioni :  ΔΟΣΙΚΗ   

ωσ   ζμμεςο   αντικείμενο   ςτο   ριμα   «rettulerunt». 

   Μονάδεσ 8 
 

 

4.γ.  quos   cum    interemisset  (ή:  cum  eos  interemisset) Μονάδεσ  2 

 

Ο Ρ Ο  Η Μ Ο   ΠΕΙΡΑΙΑ                

Ρζνα  αρμπάνη 


