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Α1. Ο ίλιοσ ο Ιταλικόσ, ο επικόσ ποιθτισ, ιταν ζνδοξοσ άνδρασ.  Tα δεκαεπτά βιβλία 

του για το δεφτερο Καρχθδονιακό πόλεμο είναι όμορφα.  Tα τελευταία χρόνια τθσ ηωισ του 

ζμενε μόνιμα ςτθν Καμπανία. *...+ Επιδίωκε τθ δόξα του Βιργιλίου και περιζβαλλε με αγάπθ 

το πνεφμα του.  Σον τιμοφςε, όπωσ το παιδί (τιμά) το δάςκαλο.  Tο μνθμείο του,  που 

βριςκόταν ςτθ Νεάπολθ, το κεωροφςε ςα ναό. 

 Όταν ο Άκκιοσ είχε ζλκει από τθν πόλθ Ρϊμθ ςτον Σάραντα, όπου ο Πακοφβιοσ ςε 

μεγάλθ πια θλικία είχε αποςυρκεί, κατζλυςε ςε αυτόν.  Ο Άκκιοσ, ο οποίοσ ιταν πολφ 

μικρότεροσ ςτθν θλικία, διάβαςε ςε αυτόν, επειδι το επικυμοφςε, τθν τραγωδία του, τθσ 

οποίασ το όνομα είναι <<Ατρζασ>>. 

 Για το λόγο αυτό ςτζλνει επιςτολι γραμμζνθ ςτα ελλθνικά.  υμβουλεφει τον 

ταχυδρόμο, αν δεν μπορζςει να πλθςιάςει, να δζςει το γράμμα ςτον ιμάντα του ακοντίου 

και να ρίξει μζςα ςτο ςτρατόπεδο.  τθν επιςτολι γράφει πωσ κα ζρκει γριγορα με τισ 

λεγεϊνεσ του.  Ο Γαλάτθσ, επειδι φοβικθκε τον κίνδυνο, αποφάςιςε να ρίξει το ακόντιο.  

Κατά ςφμπτωςθ το ακόντιο καρφϊκθκε ςε ζνα πφργο και  τρεισ μζρεσ αργότερα το είδε 

(βλζπει) ζνασ ςτρατιϊτθσ και το πιγε (πάει) ςτον Κικζρωνα.  Αυτόσ διάβαςε (διαβάηει) όλο 

το γράμμα και προζτρεψε (προτρζπει) τουσ ςτρατιϊτεσ του να ελπίηουν ςτθ ςωτθρία τουσ.   

Β1 α. virorum 

 liber 

 ea  

 nobis 

 Pacuvi 

 nomina 

 res 

 casuum 

 turri 

 salus 

Β1 β.  pulchriore 

 plus, plurimum 

 parvus 

 celerrime 



B2 α. futurus eras 

 tenendi 

 venturus 

 recedemus 

 desiderent 

 adeunto 

 potuerim 

 veriturum esse 

 conspiceris/conspicere 

B2 β. defers 

 deferebas 

 deferes 

 detulisti 

 detuleras 

 detuleris 

Γ1 α  poeta: ονοματικόσ ομοιόπτωτοσ προςδιοριςμόσ, παράκεςθ ςτο υποκείμενο του 

ριματοσ <<Silius Italicus>> 

 cui: δοτικι προςωπικι κτθτικι ςτο υπαρκτικό ριμα <<est>> 

 casu: αφαιρετικι οργανικι του τρόπου ςτο ριμα <<adhaesit>> 

Γ1 β Quam ob rem epistula conscripta Graecis litteris a Caesare mittitur. 

 Hanc tertio post die quidam miles conspicit. 

Γ1 γ Tarenti 

 Η ςτάςθ ςε τόπο δθλϊνεται με απρόκετθ γενικι, κακϊσ πρόκειται για όνομα πόλθσ 

και ςυνιςτά ουςιαςτικό β' κλίςθσ ενικοφ αρικμοφ. 

Γ2 α.  Ut/Ubi/Simul/Postquam Accius ex urbe Roma Tarentum venit. 

Γ2 β. Σο υποκείμενο του ειδικοφ απαρεμφάτου adfore είναι ο όροσ <<se>>, ο οποίοσ 

τίκεται ςε αιτιατικι πτϊςθ, μολονότι πρόκειται για ταυτοπροςωπία.  Πρόκειται, δθλαδι, 

για το ςυντακτικό φαινόμενο του λατινιςμοφ του ειδικοφ απαρεμφάτου.  Επιπλζον, ο όροσ 

<<se>> δθλϊνει τθν άμεςθ/ευκεία αυτοπάκεια και δεν παραλείπεται ποτζ ωσ υποκείμενο 

του ειδικοφ απαρεμφάτου. 



Γ2 γ. ut tragulam mitteret:  Δευτερεφουςα ουςιαςτικι βουλθτικι πρόταςθ που 

χρθςιμοποιείται ωσ αντικείμενο ςτο constituit. ( Ειςάγεται με το ςφνδεςμο ut, επειδι είναι 

καταφατικι.)  Εκφζρεται με υποτακτικι, όπωσ όλεσ οι βουλθτικζσ ,γιατί το περιεχόμενό 

τουσ είναι απλϊσ επικυμθτο.  Ειδικότερα με χρόνο παρατατικό (mitteret), γιατί εξαρτάται 

από ιςτορικό χρόνο (constituit) για να δθλϊςει το ςφγχρονο ςτο παρελκόν.  Ιδιομορφία 

ακολουκίασ χρόνων.  Η βοφλθςθ είναι ιδωμζνθ τθ ςτιγμι που εμφανίηεται ςτο μυαλό του 

ομιλθτι και όχι τθ ςτιγμι τθσ πικανισ πραγματοποίθςισ τθσ.  υγχρονιςμόσ κφριασ και 

δευτερεφουςασ πρόταςθσ. 

Γ2 δ. quia periculum veritus erat 

 αντικειμενικι αιτιολογία 

 cum periculum veritus esset 

 αποτζλεςμα εςωτερικισ λογικισ διεργαςίασ 


