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Κείμενα 
   
 Ο  ίλιοσ  Ιταλικόσ, ο  επικόσ  ποιθτισ, ιταν  ζνδοξοσ  άντρασ. Σα  δεκαεπτά  

βιβλία του για  το  δεφτερο  Καρχθδονιακό  πόλεμο  είναι  όμορφα. Σα  τελευταία  

χρόνια τθσ  ηωισ  του  παρζμενε  ςτθν Καμπανία. *…+ Επεδίωκε  τθ  δόξα  του  

Βιργιλίου  και  περιζβαλλε  με  αγάπθ  το   πνεφμα   του.  Σον  τιμοφςε, όπωσ  το 

παιδί  (τιμά)  το  δάςκαλο.  Σο  μνθμείο  του, που  βριςκόταν  ςτθ  Νεάπολθ,  είχε   

(ι : κεωροφςε)  ςαν   ναό. 

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

 Όταν ο Άκκιοσ είχε ζρκει από τθν πόλθ Ρώμθ ςτον Σάραντα, όπου ο 

Πακοφβιοσ  είχε  αποςυρκεί  ςε  μεγάλθ  πια  θλικία,  ζμεινε  (ι : κατζλυςε)  ςτο 

ςπίτι του. Ο Άκκιοσ, ο οποίοσ  ιταν  πολφ  νεότεροσ (ι: μικρότεροσ  ςτθν  θλικία), 

του διάβαςε  τθν  τραγωδία  του  με  το  όνομα  «Ατρζασ»,  μετά   από   επικυμία  

του.  

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

 Γι’ αυτό το λόγο ςτζλνει τθν  επιςτολι  γραμμζνθ ςτα  ελλθνικά. 

υμβουλεφει  τον  απεςταλμζνο, αν  δεν  μπορζςει να  πλθςιάςει, να  δζςει  τθν  

επιςτολι ςτον  ιμάντα  του ακοντίου  και  να  (το)  ρίξει μζςα  ςτο  ςτρατόπεδο. 

τθν  επιςτολι  γράφει ότι  κα  ζρκει  γριγορα  μαηί με τισ λεγεώνεσ (του). Ο  

Γαλάτθσ, επειδι  φοβικθκε τον  κίνδυνο,  αποφάςιςε  να  ρίξει  το  ακόντιο.  Αυτό  

τυχαία  καρφώκθκε (ι:  προςκολλικθκε) ςε  (ζναν)  πφργο  και  μετά  από  τρεισ 

θμζρεσ  πζφτει   ςτο   βλζμμα  κάποιου  ςτρατιώτθ  και  μεταφζρεται  ςτον  

Κικζρωνα.  Εκείνοσ   διαβάηει   μζχρι  τζλουσ  (δθλ.  όλθ)  τθν  επιςτολι  και  

προτρζπει  τουσ   ςτρατιώτεσ  (του)  να   ελπίηουν  ςτθ   ςωτθρία  (τουσ).  

  
           Μονάδεσ 40 

 

Παρατηρήςεισ 

Β1α. 
    

-vir: virorum 

-libri: l iber 

-eius: ea 



 
ΑΓΙΟΤ   ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ  11  - -   ΠΕΙΡΑΙΑ   - -   ΣΗΛ. 210-4224752 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ  2018 : ενδεικτικές απαντήσεις   ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ   ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ     σελίδα 2 
 

-se: nobis  

-Pacuvius: Pacuvi 

-nomen: nomina 

-rem: res 

-casu: casuum 

-turrim: turri  

-salūtem: salus 
 

 Μονάδεσ 10 

 

Β1β . 

 
-pulchri        pulchriore  

-multo    ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ : plus ,  ΤΠΕΡΘΕΣΙΚΟ : plurimum  

-minor          parvus 

-celeriter     celerrime  

 

 Β2α.   

erat (το πρώτο) futurus  eras 
   

tenebat tenēndi  
 

venisset  venturus  
 

recesserat recedēmus 
 

desideranti desiderent 
 

adire adeunto 
 

possit  potuerim 
 

veritus veriturum  esse   

conspicitur conspiceris (conspicere) 

  Μονάδεσ 9 
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B2β.  ΕΝΕΣ. :    defers 

 ΠΡΣ :  deferebas 

 ΜΕΛΛ. :   deferes 

 ΠΡΚΜ. :   detulisti 

 ΤΠΡ. :   detuleras 

 ΤΝΣ. ΜΕΛΛ. :  detuleris  Μονάδεσ  6 

 

Γ1α.  poeta : είναι  παράκεςθ  ςτο  «Silius  Italicus».   

 cui : είναι  δοτικι  προςωπικι  κτθτικι  ςτο  ριμα  «est». 

 casu : είναι  αφαιρετικι  οργανικι  του  τρόπου ςτο  ριμα  «adhaesit». 

  

         Μονάδεσ  6 

 

Γ1β.   

-«Quam  ob  rem  epistulam  conscriptam  Graecis  litteris  [Caesar] 

mittit» : Quam  ob  re m  epistula  conscripta   Graecis   l itteris   a  Caesare  

mittitur . 

   

-«Haec […]  tertio   post  die  a  quodam  milite  conspicitur  :  Hanc […] 

tertio  post  die  quidam  miles  conspicit . 

  Μονάδεσ  8 

Γ1γ. 

Tarentum: Tarenti   Μονάδεσ  1 

 

Γ2α. 

Cum  Accius  ex  urbe  Rōmā  Tarentum venisset : 

Ubi  / Ut / Simul / Postquam   Accius  ex   urbe  Rōmā   Tarentum  vēnit . 

 
  Μονάδεσ  2 

 
 

Γ2β.   adfore :  το  απαρζμφατο  ζχει  ωσ   υποκείμενό   του   το   «se».  Σίκεται  ςε   

αιτιατική,  γιατί  υπάρχει   ταυτοπροςωπία   ειδικοφ  απαρεμφάτου  (μετά 
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από  ενεργθτικό  ριμα  εξάρτθςθσ),  ΛΑΣΙΝΙΜΟ  του   ειδικοφ  

απαρεμφάτου. 

   Μονάδεσ 3 

 
 

 

Γ2γ.  ut  tragulam  mitteret :  είναι δευτερεφουςα ουςιαςτικι ΒΟΤΛΗΣΙΚΗ 

πρόταςθ.   Εκφζρεται  με  υποτακτικι (όπωσ  όλεσ  οι  βουλθτικζσ  προτάςεισ,  αφοφ 

το  περιεχόμενό  τουσ  είναι  απλώσ  επικυμθτό)  Παρατατικοφ,   γιατί  εξαρτάται 

από  ριμα ιςτορικοφ χρόνου (“constituit ”). Αναφζρεται ςτο παρελκόν. Τπάρχει 

ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ ςτθν ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ των ΧΡΟΝΩΝ, ςυγχρονιςμόσ  κφριασ  και  

δευτερεφουςασ,  κακώσ θ  βοφλθςθ  είναι  ιδωμζνθ  τθ  ςτιγμι  που  εμφανίηεται  

ςτο  μυαλό  του  ομιλθτι και  όχι  τθ  ςτιγμι  τθσ  πικανισ  πραγματοποίθςισ  τθσ.   

Η   πρόταςθ   λειτουργεί  ωσ  αντικείμενο   ςτο  ριμα  “constituit”.   

          Μονάδεσ  4 

 

Γ2δ.  periculum   veritus:  

α) quia  / quod   periculum   veritus   erat 

β) cum  periculum  veritus  esset   

          Μονάδεσ  6 

 

 

 

 

Ο Ρ Ο  Η Μ Ο   ΠΕΙΡΑΙΑ               
 

Ρζνα  αρμπάνη 

Αντώνησ  Γαβρίλησ 
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