ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Α. Μετά την ναυμαχία στο Άκτιο, ο Κάσσιος από την Πάρμα, που είχε
υπηρετήσει στο στρατό του Μάρκου Αντώνιου, κατέφυγε στην Αθήνα.
Εκεί μόλις είχε παραδώσει στον ύπνο την ταραγμένη του ψυχή, όταν
του παρουσιάστηκε ξαφνικά μια φρικτή μορφή
Β. έτσι οι ελευθέριες τέχνες του Γάλλου άνοιξαν τον δρόμο για τη
λαμπρή εκείνη νίκη του Παύλου. Επειδή εκείνος είχε νικήσει το φόβο
του Ρωμαϊκού στρατού, ο στρατηγός μπόρεσε να νικήσει τους εχθρούς.
Γ. πρέπει να φυλάγεστε από την δύναμη των εχθρών. Διότι οι εχθροί
συνηθίζουν να εξορμούν από τους λόφους και μπορούν να
κατασφάξουν τους στρατιώτες.
Δ. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Κομπανία. Στα μέρη
εκείνα κατείχε πολλούς αγρούς. Ο Σίλιος ειχε ευαίσθητη ψυχή .
επεδίωκε τη δόξα του Βιργιλίου και περιέβαλλε το πνεύμα του με
αγάπη. Τον τιμούσε όπως ο μαθητής το δάσκαλο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1α. Exercituum
Speciem - species
Ipsum
Liberalium - liberalia
Caput
Supplcii-I \ supplicia
Victoriis
Adversarie \ adversario

[1]

Collium\collis
Miles
Tener\tenera
Ingeniaque\ ingeniorumque
Eos\ eis-iis-is
Locum\locos - loca
Nostri - nostrum\ a nobis
Vestri- vestrum\ a vobis
Virgili

B1β.
Agri

pueri

magistri

Agro

puero

magistro

Agrum

puerum

magistrum

Agro

puero

magistro

Agrorum puerorum magistrorum
Agris

pueris

magistris

Agros

pueros

magistros

Agris

pueris

magistris

B2γ. dat\dant
[2]

Adfecerint
Erunt
Potest\poterat
Vincimus
Tenuit\tenuerat
Fovebunt
Cavisti
Studere

B2δ. confugis- confugit

\ confugiebas- confugiebat

Confugitis- confugiunt

\ confugiebatis- confugiebant

Confugies- confugiet

\ confugisti - confugit

Confugietis – confugient

\ confugistis – confugerunt-ere

Confugeras-confugerat

\ confugeris - confugerit

Confugeratis- confugerant

\ confugeritis – confugerint

Γ1α.
Αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς στο post
Αφαιρετική οργανική του μέσου
Έμμεσο αντικείμενο στο dederat
[3]

Γενική υποκειμενική στο metus
Τελικό απαρέμφατο σε θέση αντικειμένου στο ρήμα potuit. (
ταυτοπροσωπία).
Γενική αντικειμενική στο caedem
Αφαιρετική του χρόνου στο tenebat
Αντικείμενο στο studebat
Αιτιατική κίνηση σε τόπο στο confugit

Γ2β. ευθεία αυτοπάθεια – vitae eius : κτήση χωρίς αυτοπάθεια

Γ2γ. το post είναι επίρρημα χρονικό – post ( πρόθεση ) paucos dies

Γ2δ. ad \in Campaniam

Γ2e. hostes :υποκείμενο του απαρεμφάτου σε ονομαστική λόγω
ταυτοπροσωπίας ( υποκείμενο ρήματος )

Γ2στ. sic aditus a liberalibus artibus Galli ad illustrem illam Paulianam
victoriam datus est

[4]
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