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Α] Τότε η Κηφέας δένει την Ανδρομέδα σε βράχοֹ το κήτος κινείται προς την Ανδρομέδα. Ξαφνικά καταφθάνει πετώντας ο Περσέας με τα φτερωτά σανδάλιαֹ βλέπει την κοπέλα και θαμπώνεται από την ομορφιά της κοπέλας. Ο Περσέας σκοτώνει το κήτος με το δόρυ και ελευθερώνει την Ανδρομέδα. Ο Κηφέας, η Κασσιόπη και οι κάτοικοι της Αιθιοπίας χαίρονται πάρα πολύ. ………………………………………………………………………………………………………………….. Ο Σίλιος Ιταλικός, ο επικός ποιητής, ήταν άνδρας ένδοξος. Τα δεκαεπτά βιβλία του για το δεύτερο Καρχηδονιακό πόλεμο είναι όμορφα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Σε εκείνα τα μέρη είχε πολλούς αγρούς. Ο Σίλιος είχε τρυφερή ψυχή. Επεδίωκε τη δόξα του Βιργιλίου και περιέβαλλε το πνεύμα του με αγάπη. Τον τιμούσε, όπως το παιδί το δάσκαλο. Το μνημείο του, το οποίο βρισκόταν στη Νεάπολη, το θεωρούσε (κάτι) σαν ναό.  Β] Γραμματική: 1.  calcei   pennati  poeta  epicus  vir  clarus calceorum  pennatorum  poetae  epici  viri  clari calceis   pennatis  poetae  epico  viro  claro calceos  pennatos  poetam epicum virum  clarum calcei   pennati  poeta  epice  vir  clare calceis   pennatis  poeta  epico  viro  claro  libri  pulchri ultimi  anni  animus tener librorum pulchrorum ultimorum annorum animi  teneri libris  pulchris ultimis annis  animo  tenero libros  pulchros ultimos annos  animum tenerum libri  pulchri ultimi  anni  anime  tener libris  pulchris ultimis annis  animo  tenero  2.  scopuli  beluae   incolae  agri  pueri  scopulo  beluae   incolae  agro  puero  scopulorum  beluarum  incolarum  agrorum puelorum  scopulis  beluis   incolis   agris  pueris   



 magistri  monumenti  templi  magistro  monumento  templo  magistrorum  monumentorum templorum  magistris  monumentis  templis  3.  ego   nos   is  ei(ii)i  mei   nostri-nostrum eius  eorum  mihi   nobis   ei  eis (iis) is  me   nos   eum  eos               -                                   -                                    -                     -  (a) me   (a) nobis  eo  eis (iis)is  4.  advolo  advolabam  video  videbam  advolas  advolabas  vides  videbas  advolat  advolabat  videt  videbat  advolamus  advolabamus  videmus videbamus  advolatis  advolabatis  videtis  videbatis  advolant  advolabant  vident  videbant   libero   liberabam  habeo  habebam  liberas   liberabas  habes  habebas  liberat   liberabat  habet  habebat  liberamus  liberabamus  habemus habebamus  liberatis  liberabatis  habetis habebant  liberant  liberabant  habent habebant  Γ] Συντακτικό: 1. belua: υποκείμενο στο movet se: αντικείμενο στο movet δηλώνει άμεση ή ευθεία αυτοπάθεια pennatis: ομοιόπτωτος ονοματικός επιθετικός προσδιορισμός στο calceis forma: αφαιρετική της αιτίας στο stupet hasta: αφαιρετική του οργάνου στο delet valde: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο gaudent poeta: ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός παράθεση στο Silius Italicus vir: κατηγορούμενο στο υποκείμενο Silius Italicus από το συνδετικό erat eius: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός γενική κτητική στο libri annis: αφαιρετική του χρόνου στο se tenebat in Campania: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο στο se tenebat tenerum: ομοιόπτωτος ονοματικός επιθετικός προσδιορισμός στο animum gloriae: αντικείμενο στο studebat eum: αντικείμενο στο honorabat Neapoli: αφαιρετική που δηλώνει στάση σε τόπο στο iacebat.  2) quod Neapoli iacebat: Δευτερεύουσα αναφορική επιθετική προσδιοριστική στο 
monumentum. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quod. Εκφέρεται με οριστική, γιατί 
δηλώνει το πραγματικό, χρόνου παρατατικού, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν.  


