
 

 

 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ  

ΠΥΛΑΙΑ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

 

Α1 Μετάφραση: 

Ο Σίλιος Ιταλικός….σα ναό 

Όταν ο Άκκιος είχε έρθει…σε αυτόν. 

Για αυτό το λόγο….σωτηρία τους 

Παρατηρήσεις: 

Β1α. 

vir: virorum 

libri: liber 

eius: ea 

se: nobis 

Pacuvius: Pacuvi 

nomen: nomina 

rem: res 

casu: casuum 



 

 

turrim: turri 

salutem: salus   Μονάδες 10 

Β1β. 

pulchri: pulchriore 

multo: plus, plurimum 

minor: parvus 

celeriter:celerrime  Μονάδες 5 

Β2α. 

erat: futurus  erat 

tenebat: tenendi 

venisset: venturus 

recesserat: recedemus 

desideranti: desiderent 

adire: adeunto 

possit: potuerim 

veritus: veriturum esse 

conspicitur: conspiceris  Μονάδες 9 

Β2β  

defertur:  

Ενεστ : defers 

Παρατ: deferebas 

Μέλ: deferes 

Παρακ: detulisti 

Υπερσ: detuleras 

Συντ. Μελ. Detuleris   Μονάδες 6 

Γ1 α 



 

 

 poeta: Παράθεση στο Silius Italicus 

cui: δοτική προσωπική κτητική στο est 

casu: αφαιρετική του τρόπου στο adhaesit  μονάδες 6 

Γ1β  

Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris (Caesar) mittit 

Παθητική σύνταξη: Quam ob rem epistula conscripta Graecis litteris a Caesare 

mittitur 

Haec(…) tertio post die a quodam milite conspicitur 

Ενεργητική σύνταξη:Quidam miles hanc tertio post die conspicit  Μονάδες 8 

Γ1γ. 

Tarentum: Tarenti  

Γ2α. 

Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset 

Postquam (ubi, ut, simul) Accius ex urbe Roma Tarentum venit.  Μονάδες 2 

Γ2β  adfore: To υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι το se (ταυτοπροσωπία) . To 

υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου  βρίσκεται σε αιτιατική και δεν 

παραλείπεται. Σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας τίθεται η αιτιατική της προσωπικής 

αντωνυμίας (άμεση αυτοπάθεια)   μονάδες 3 

Γ2γ. ut tragulam mitteret: Δευτερεύουσα ουσιαστική βουλητική πρόταση. Εισάγεται 

με τον βουλητικό σύνδεσμο ut γιατί είναι καταφατική . Εκφέρεται με υποτακτική 

όπως όλες οι βουλητικές γιατί το περιεχόμενό της είναι απλώς επιθυμητό. 

Συγκεκριμένα με υποτακτική παρατατικού το mitteret γιατί εξαρτάται από ρήμα 

ιστορικού χρόνου το constituit  και αναφέρεται στο παρελθόν. Λειτουργεί ως 

αντικείμενο του ρήματος constituit. ( Η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που 

εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός κύριας και δευτερεύουσας) και 

όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της. Υπάρχει ιδιομορφία στην 

ακολουθία των χρόνων)     Mονάδες 4 

Γ2 δ. 

Periculum veritus 

Quod (Gallus) periculum veritus erat 

Cum (Gallus) periculum veritus esset.   Moνάδες 6 



 

 

 

 

 


