ΠΡΟΣΓΙΝΟΜΓΝΓ ΑΠΑΝΣΗΓΙ ΘΓΜΑΣΩΝ ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ
Α1. Ο ίιημξ Ιηαιηθόξ, επηθόξ πμηεηήξ, ήηακ έκδμλμξ άκδναξ. Σα δεθαεπηά
βηβιία ημο γηα ημκ δεύηενμ Κανπεδμκηαθό πόιεμμ είκαη όμμνθα. ηα ηειεοηαία
πνόκηα ηεξ δωήξ ημο πανέμεκε ζηεκ Καμπακία. […] Γπεδίωθε ηε δόλα ημο
Βηνγηιίμο θαη πενηέβαιιε με αγάπε ημ πκεύμα ημο. Αοηόκ ηημμύζε όπωξ ημ
παηδί (ηημά) ημκ δάζθαιμ. Σμ μκεμείμ ημο, πμο βνηζθόηακ ζηε Νεάπμιε, ημ
ζεωνμύζε ζακ καό.
Όηακ μ Άθθημξ είπε ένζεη από ηεκ πόιε Ρώμε ζημκ Σάνακηα, όπμο μ
Παθμύβημξ είπε απμζονζεί ζε μεγάιε πηα ειηθία, έμεηκε ζε αοηόκ. Ο Άθθημξ,
πμο ήηακ πμιύ μηθνόηενμξ ζηεκ ειηθία, δηάβαζε ζ’ αοηόκ, επεηδή (ημ)
επηζομμύζε, ηεκ ηναγωδία ημο, ηεξ μπμίαξ ημ όκμμα είκαη «Αηνέαξ». Γη’ αοηόκ
ημ ιόγμ ζηέικεη επηζημιή γναμμέκε ζηα ειιεκηθά.
ομβμοιεύεη ημκ απεζηαιμέκμ, ακ δεκ μπμνέζεη κα πιεζηάζεη, κα δέζεη
ηεκ επηζημιή ζημκ ημάκηα ημο αθμκηίμο θαη κα ημ νίλεη μέζα ζημ ζηναηόπεδμ.
ηεκ επηζημιή γνάθεη όηη ζα ένζεη γνήγμνα με ηηξ ιεγεώκεξ (ημο). Ο
Γαιάηεξ, επεηδή θμβήζεθε ημκ θίκδοκμ, απμθάζηζε κα νίλεη ημ αθόκηημ. Αοηό
ηοπαία θανθώζεθε ζ’ έκακ πύνγμ θαη ηνεηξ εμένεξ ανγόηενα δηαθνίκεηαη από
θάπμημκ ζηναηηώηε θαη μεηαθένεηαη ζημκ Κηθένωκα. Γθείκμξ δηαβάδεη μέπνη
ημ ηέιμξ ηεκ επηζημιή θαη πνμηνέπεη ημοξ ζηναηηώηεξ κα ειπίδμοκ ζηε
ζωηενία ημοξ.
Β1α.
virorum
liber
ea
nobis
Pacuvi
nomina
res
casuum
turri
salus
Β1β.
pulchriore
plus, plurimum
parvus
celerrime

Β2α.
futurus eras
tenendi
venturus
recedemus
desiderent
adeunto
potuerim
veriturum esse
conspiceris / conspicere
Β2β.
Γκεζη.: defers
Πνη.: deferebas
Μέιι.: deferes
Πνθ.: detulisti
Τπενζ.: detuleras
οκηει. Μέιι.: detuleris
Γ1α. poeta: μκμμαηηθόξ μμμηόπηωημξ πνμζδημνηζμόξ, πανάζεζε ζημ Silius
Italicus cui: δμηηθή πνμζωπηθή θηεηηθή ζημ est casu: απνόζεηε αθαηνεηηθή
μνγακηθή πμο δειώκεη ηνόπμ ζημ adhaesit
Γ1β. Quam ob rem epistula conscripta Graecis litteris [a Caesare]
mittitur. Hanc […] tertio post die quidam miles conspicit.
Γ1γ. Tarenti
Γ2α. Postquam, ubi, ut, simul Accius ex urbe Roma Tarentum venit.
Γ2β. Σμ οπμθείμεκμ ημο εηδηθμύ απανεμθάημο adfore είκαη ημ se· ε
πνμζωπηθή ακηωκομία γ΄ πνμζώπμο se ακαθένεηαη ζημ εκκμμύμεκμ
οπμθείμεκμ ημο νήμαημξ scribit πμο είκαη ημ Caesar (is)· δειαδή ζηεκ μοζία
έπμομε κμεμαηηθή ηαοημπνμζωπία· όμωξ, ημ οπμθείμεκμ επακαιαμβάκεηαη ζε
πηώζε αηηηαηηθή (με ημκ ηύπμ se ηεξ πνμζωπηθήξ ακηωκομίαξ) θαη δεκ
παναιείπεηαη, επεηδή ημ εηδηθό απανέμθαημ δέπεηαη ημ οπμθείμεκό ημο μόκμ
ζε πηώζε αηηηαηηθή, αθόμε θαη ζηεκ πενίπηωζε ηεξ ηαοημπνμζωπίαξ, όηακ
ελανηάηαη από νήμα εκενγεηηθήξ θωκήξ (ιαηηκηζμόξ ημο εηδηθμύ
απανεμθάημο).

Γ2γ. ut tragulam mitteret: δεοηενεύμοζα μοζηαζηηθή βμοιεηηθή πνόηαζε
Γθθένεηαη με έγθιηζε οπμηαθηηθή (όπωξ όιεξ μη βμοιεηηθέξ), γηαηί ημ
πενηεπόμεκό ηεξ είκαη απιώξ επηζομεηό· ζογθεθνημέκα πνόκμο παναηαηηθμύ
(mitteret), γηαηί ελανηάηαη από νήμα ηζημνηθμύ πνόκμο (constituit: ηζημνηθόξ
παναθείμεκμξ). Παναηενείηαη ηδημμμνθία ζηεκ αθμιμοζία ηωκ πνόκωκ, γηαηί ε
βμύιεζε είκαη ηδωμέκε ηε ζηηγμή πμο εμθακίδεηαη ζημ μοαιό ημο μμηιεηή
(ζογπνμκηζμόξ ηεξ θύνηαξ με ηε δεοηενεύμοζα πνόηαζε) θαη όπη ηε ζηηγμή ηεξ
πηζακήξ πναγμαημπμίεζήξ ηεξ. Η πνόηαζε ακαθένεηαη ζημ πανειζόκ.
Λεηημονγεί ωξ ακηηθείμεκμ ζημ νήμα constituit.
Γ2δ.
 quod Gallus periculum veritus erat (ή veritus est) (ακηηθεημεκηθή
αηηημιμγία)
 cum Gallus periculum veritus esset (απμηέιεζμα εζωηενηθήξ ιμγηθήξ
δηενγαζίαξ)

