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Α1.
0 ίιηνο Ιηαιηθόο, ν επηθόο πνηεηήο, ήηαλ έλδνμνο άλδξαο. Σα δεθαεπηά βηβιία ηνπ
γηα ην δεύηεξν Καξρεδνληαθό πόιεκν είλαη όκνξθα. Σα ηειεπηαία ρξόληα ηεο δωήο
ηνπ έκελε κόληκα ζηελ Κακπαλία. [...]Δπεδίωθε ηε δόμα ηνπ Βηξγηιίνπ θαη
πεξηέβαιιε κε αγάπε ην πλεύκα ηνπ. Σνλ ηηκνύζε όπωο ην παηδί (ηηκά) ην δάζθαιν.
Σν κλεκείν ηνπ, ην νπνίν βξηζθόηαλ ζηε Νεάπνιε, (ην) ζεωξνύζε ζαλ λαό.
..........................................................................................................................................
Όηαλ ν Άθθηνο είρε έξζεη από ηελ πόιε Ρώκε (πξνο) ζηνλ Σάξαληα, όπνπ ν
Παθνύβηνο είρε απνζπξζεί ζε κεγάιε ειηθία πηα, θαηέιπζε ζε απηόλ. Ο Άθθηνο, ν
νπνίνο ήηαλ πνιύ κηθξόηεξνο (ωο πξνο) ζηελ ειηθία, δηάβαζε ζε απηόλ, επεηδή (ην)
επηζπκνύζε, ηελ ηξαγωδία ηνπ, ηεο νπνίαο ην όλνκα είλαη «Αηξέαο».
..........................................................................................................................................
Γηα απηό ην ιόγν ζηέιλεη επηζηνιή ε νπνία ήηαλ γξακκέλε κε ειιεληθά γξάκκαηα.
πκβνπιεύεη ηνλ απεζηαικέλν, εάλ δελ κπνξέζεη λα πιεζηάζεη, λα δέζεη ηελ
επηζηνιή ζηνλ ηκάληα (ηνπ) αθνληίνπ θαη λα ηε ξίμεη κέζα ζην ζηξαηόπεδν. ηελ
επηζηνιή γξάθεη όηη ζα έξζεη ν ίδηνο καδί κε ηηο ιεγεώλεο γξήγνξα. Ο Γαιάηεο,
επεηδή θνβήζεθε ηνλ θίλδπλν, απνθάζηζε λα ξίμεη ην αθόληην. Απηό ηπραία / θαηά
ζύκπηωζε θαξθώζεθε ζε (έλα) πύξγν θαη ηξεηο εκέξεο αξγόηεξα γίλεηαη αληηιεπηό
από θάπνηνλ ζηξαηηώηε θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ Κηθέξωλα. Δθείλνο δηαβάδεη κέρξη ην
ηέινο ηελ επηζηνιή θαη παξαθηλεί ηνπο ζηξαηηώηεο λα ειπίδνπλ ζηε ζωηεξία.
[Η κεηάθξαζε αθνινπζεί ην πξόηππν ηνπ Ψεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Βνεζήκαηνο].
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Γ1α.
poeta: είλαη οκοηόπηωηος ολοκαηηθός προζδηορηζκός ως παράζεζε ζην Silius
Italicus
cui: είλαη δοηηθή προζωπηθή θηεηηθή ζην ξήκα est.
casu: είλαη επηρρεκαηηθός προζδηορηζκός, οργαληθή αθαηρεηηθή ηοσ ηρόποσ ζην
ξήκα adhaesit.

Γ1β.
Quam ob rem epistula conscripta Graecis litteris a Caesare mittitur.
Tertio post die quidam miles hanc conspicit.

Γ1γ.
Tarenti (απξόζεηε γεληθή νλόκαηνο πόιεο πνπ δειώλεη ηε ζηάζε ζε ηόπν.
Δπηιέγεηαη ε ρξήζε ηεο γεληθήο πηώζεο, επεηδή ην Tarentum είλαη νπζηαζηηθό β΄
θιίζεο, εληθνύ αξηζκνύ.)

Γ2α.
Postquam/Ubi/Simul/Ut Accius ex urbe Roma Tarentum venit.

Γ2β.
Σν ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ adfore είλαη ην se. Ωο πξνο ηελ πηώζε ηνπ ηίζεηαη
ζε αηηηαηηθή, δηόηη ην ππνθείκελν ηνπ εηδηθνύ απαξεκθάηνπ ηίζεηαη πάληα, είηε ζε
ηαπηνπξνζωπία είηε ζε εηεξνπξνζωπία, ζε αηηηαηηθή θαη δελ παξαιείπεηαη.
Παραηερείηαη ηο θαηλόκελο ηοσ ιαηηληζκού ζε ηασηοπροζωπία επί ηοσ εηδηθού
απαρεκθάηοσ. Απηό ζεκαίλεη όηη ην se ηαπηίδεηαη λνεκαηηθά κε ην ππνθείκελν ηνπ
ξήκαηνο scribit, πνπ είλαη ην Caesar, θαη ηίζεηαη ζε αηηηαηηθή πηώζε κε ηε κνξθή ηεο
πξνζωπηθήο αληωλπκίαο.

Γ2γ.
Γεπηεξεύνπζα ολοκαηηθή (οσζηαζηηθή) βοσιεηηθή πρόηαζε. Δθθέξεηαη κε
σποηαθηηθή, θαζώο ην πεξηερόκελν ηεο βνπιεηηθήο πξόηαζεο ζεωξείηαη απιώο
επηζπκεηό, ζε ρξόλν Παραηαηηθό (mitteret), γηαηί ππάξρεη εμάξηεζε από ξήκα
ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (constituit, ζεωξείηαη ηζηνξηθόο παξαθείκελνο) θαη ζύκθωλα κε ηελ
αθνινπζία ηωλ ρξόλωλ δειώλεη ην ζύγρξνλν ζην παξειζόλ. Ιζρύεη ε ηδηνκνξθία ωο
πξνο ηελ αθνινπζία ηωλ ρξόλωλ, δειαδή ε βνύιεζε είλαη ηδωκέλε ηε ζηηγκή πνπ
εκθαλίδεηαη ζην κπαιό ηνπ νκηιεηή θαη όρη ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο πξαγκαηνπνίεζήο
ηεο (απόιπηνο ζπγρξνληζκόο ηεο θύξηαο κε ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε). πληαθηηθά
ιεηηνπξγεί ωο αληηθείκελο ηοσ ρήκαηος constituit.

Γ2δ.
Quia, quod, quoniam Gallus veritus erat. (Γειώλνπκε όηη ε αηηηνινγία είλαη αληηθεηκεληθά
απνδεθηή).
Cum Gallus veritus esset. (Γειώλνπκε όηη ε αηηηνινγία ζεωξείηαη απνηέιεζκα εζωηεξηθήο
ινγηθήο δηεξγαζίαο).
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