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ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 

Α1. 

     Ο ίλιοσ Ιταλικόσ, o επικόσ ποιθτισ, ιταν ζνδοξοσ άνδρασ. Σα 17 βιβλία του για τον δεφτερο 

καρχθδονιακό πόλεμο είναι όμορφα. Σα τελευταία χρόνια τθσ ηωισ του παρζμενε (ζμενε μόνιμα) 

ςτθν Καμπανία. [...] Σθ δόξα του Βιργιλίου επεδίωκε και περιζβαλε με αγάπθ το πνεφμα του. 

Αυτόν τιμοφςε, όπωσ ο μακθτισ τον δάςκαλο (τιμά). Σο μνθμείο του, το οποίο βριςκόταν ςτθ 

Νεάπολθ, το κεωροφςε ςαν ναό. 

       Όταν ο Άκκιοσ είχε ζλκει από τθν πόλθ Ρώμθ 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 τον λόγο αυτό ςτζλνει επιςτολι γραμμζνθ ςτα ελλθνικά. υμβουλεφει τον απεςταλμζνο, αν 

δεν μπορζςει να πλθςιάςει, να δζςει τθν επιςτολι ςτον ιμάντα του ακοντίου και να (τθ) ρίξει μζςα 

ςτο ςτρατόπεδο. τθν επιςτολι γράφει πωσ κα ζλκει γριγορα με τισ λεγεώνεσ (του). Ο Γαλάτθσ, 

επειδι φοβικθκε τον κίνδυνο, αποφάςιςε να ρίξει το ακόντιο. Αυτό, τυχαία (ι: κατά ςφμπτωςθ), 

καρφώκθκε ς’ ζναν πφργο και τρεισ μζρεσ αργότερα γίνεται αντιλθπτό από κάποιον ςτρατιώτθ και 

μεταφζρεται ςτον Κικζρωνα. Εκείνοσ διαβάηει μζχρι τζλουσ τθν επιςτολι και προτρζπει τουσ 

ςτρατιώτεσ να ελπίηουν ςτθ ςωτθρία (τουσ). 

 

B1α. 

virorum 

liber 

ea 

nobis 

Pacuvi 

nomina 

res 

casuum 

turri 

salus 
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Β1β. 

pulchriore 

plus, plurimum 

parvus 

calerrime 

Β2α. 

futurus eras 

tenendi 

venturus 

recedemus 

desiderent 

adeunto 

potuerim 

veriturum esse 

cospiceris/conspicere 

 

Β2β. 

defers 

deferebas 

deferes 

detulisti 

detuleras 

detuleris 

 

Γ1α. 

poeta:νκνηόπησηνο νλνκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο, παξάζεζε ζην Silius Italicus 

cui:δνηηθή πξνζσπηθή θηεηηθή ζην est 

casu:αθαηξεηηθή νξγαληθή ηνπ ηξόπνπ ζην adhaesit 
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Γ1β. 

Quam ob rem epistula conscripta  Graecis litteris [a Caesare] mittitur. 

Hanc […] tertio post die quidam miles cospicit. 

Γ1γ. 

Tarenti 

Γ2α. 

Postquam/ ubi/ ut/ simul Accius ex urbe Roma Tarentum venit. 

Γ2β. 

se: ππνθείκελν ηνπ εηδηθνύ απαξεκθάηνπ adfore. Αλ θαη ηαπηνπξνζσπία, μαλαδειώλεηαη κε 

αηηηαηηθή ην ππνθείκελν ηνπ εηδηθνύ απαξεκθάηνπ θαη δελ παξαιείπεηαη (Λαηηληζκόο ηνπ εηδηθνύ 

απαξεκθάηνπ). 

Γ2γ. 

ut trangulam mitteret: δεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή βνπιεηηθή πξόηαζε 

Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή γηαηί δειώλεη απιώο ην επηζπκεηό θαη ζπγθεθξηκέλα ρξόλνπ παξαηαηηθνύ 

(mitteret), γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (constituit). Παξαηεξείηαη ηδηνκνξθία ζηελ 

αθνπινπζία ησλ ρξόλσλ, ε βνύιεζε είλαη ηδσκέλε ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ζην κπαιό ηνπ 

νκηιεηή θαη όρη ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο (ζπγρξνληζκόο θύξηαο κε ηε 

δεπηεξεύνπζα). Αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ. 

Λεηηνπξγεί σο αληηθέηκελν ζην constituit. 

Γ2δ. 

quod veritus erat (ή veritus est) (αληηθεηκεληθή αηηηνινγία) 

cum veritus esset (απνηέιεζκα εζςηεξηθήο ινγηθήο δηεξγαζίαο) 


