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Α1.

Ο Σίλιος Ιταλικός, ο επικός ποιητής, ήταν άνδρας ένδοξος. Τα δεκαεφτά βιβλία του για τον
δεύτερο Καρχηδονιακό πόλεµο είναι όµορφα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέµενε
στην Καµπανία. [...] Επιδίωκε (να φτάσει) τη δόξα του Βιργιλίου και περιέβαλλε µε αγάπη το
πνεύµα του. Τον τιµούσε, όπως ο µαθητής τον δάσκαλο. Το µνηµείο του, που βρισκόταν στη
Νεάπολη, το θεωρούσε (κάτι) σαν ναό.
Όταν ο Άκκιος ήρθε από τη Ρώµη στον Τάραντα, όπου ο Πακούβιος είχε αποσυρθεί σε
µεγάλη πια ηλικία, έµεινε / κατέλυσε σ’ αυτόν. Ο Άκκιος, που ήταν πολύ µικρότερος στην
ηλικία, του διάβασε, επειδή το επιθυµούσε, την τραγωδία του, της οποίας το όνοµα είναι
«Ατρέας».
Γι’ αυτόν τον λόγο στέλνει την επιστολή γραµµένη στα ελληνικά. Συµβουλεύει τον
απεσταλµένο, αν δεν µπορέσει να πλησιάσει, να δέσει την επιστολή στον ιµάντα του
ακοντίου και να το ρίξει µέσα στο στρατόπεδο. Στην επιστολή γράφει πως θα έλθει γρήγορα
µε τις λεγεώνες του. Ο Γαλάτης, επειδή φοβήθηκε τον κίνδυνο, αποφάσισε να ρίξει το
ακόντιο. Κατά σύµπτωση αυτό (το ακόντιο) καρφώθηκε σε έναν πύργο και τρεις µέρες
αργότερα το βλέπει / το είδε ένας στρατιώτης και το µεταφέρει / το µετέφερε στον
Κικέρωνα*. Αυτός διαβάζει / διάβασε όλη την επιστολή και προτρέπει / προέτρεψε τους
στρατιώτες να ελπίζουν στη σωτηρία.
* και τρεις µέρες αργότερα γίνεται / έγινε αντιληπτό από έναν στρατιώτη και µεταφέρεται /
µεταφέρθηκε στον Κικέρωνα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β1

α. virorum
liber
ea
nobis
Pacuvi
nomina
res
casuum
turri
salus

β. pulchriore
plus / plurimum
parvus
celerrime

α. futurus eras
tenendi
venturus
recedemus
desiderent
adeunto
potuerim
veriturum esse
conspiceris / conspicere
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B2.

β. defers, deferebas, deferes, detulisti, detuleras, detuleris

Γ1

α. poeta: παράθεση στο Silius Italicus
cui: δοτική προσωπική κτητική στο est
casu: αφαιρετική (οργανική) του τρόπου στο adhaesit

β. Quam ob rem epistula conscripta Graecis litteris a Caesare mittitur.
(Epistula conscripta Graecis litteris ob eam rem a Caesare mittitur.)
Quidam miles tertio post die hanc conspicit.

γ. Tarenti

Γ2

α. Postquam / ubi / ut / simul Accius ex urbe Roma Tarentum venit.
Ή µε τον χρονικό cum: Cum.... venerat.

β. Υποκείµενο του ειδικού απαρεµφάτου «adfore» είναι το se.
Βρίσκεται σε πτώση αιτιατική, παρόλο που υπάρχει ταυτοπροσωπία, γιατί
σύµφωνα µε τον κανόνα του λατινισµού του ειδικού απαρεµφάτου το υποκείµενο
αυτού βρίσκεται πάντοτε σε πτώση αιτιατική και δεν παραλείπεται είτε έχουµε
ταυτοπροσωπία είτε έχουµε ετεροπροσωπία.
Στην περίπτωση της ταυτοπροσωπίας έχουµε άµεση αυτοπάθεια.

γ. ut tragulam mitteret:
∆ευτερεύουσα ουσιαστική βουλητική πρόταση (καταφατική).
Εκφέρεται µε έγκλιση υποτακτική, γιατί το περιεχόµενό της είναι απλώς
επιθυµητό. Ειδικότερα µε χρόνο παρατατικό (mitteret), γιατί, σύµφωνα µε την
ιδιοµορφία της ακολουθίας των χρόνων, εξαρτάται από ιστορικό χρόνο
(constituit: παρακείµενος) και αναφέρεται στο παρελθόν υπάρχει συγχρονισµός
της δευτερεύουσας µε την κύρια πρόταση στο µυαλό του οµιλητή (η βούληση
είναι ιδωµένη τη στιγµή που εµφανίζεται στο µυαλό του οµιλητή και όχι τη
στιγµή της πιθανής πραγµατοποίησής της).
Συντακτικά λειτουργεί ως αντικείµενο στο constituit.
δ. quod / quia (Gallus) periculum veritus erat (αντικειµενική αιτιολογία)
cum (Gallus) periculum veritus esset (αιτιολογία που είναι αποτέλεσµα
εσωτερικής λογικής διεργασίας)

