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ΜΑΘΗΜΑ V                                                           LECTIO QUINTA 
 

ΕΝΑΣ ‘ΛΑΤΡΗΣ’ ΤΟΥ ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ  
 
 

Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de bello 
Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campania se tenebat. Multos 
in illis locis agros possidebat. Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili 
studebat  ingeniumque eius fovebat. Eum ut puer magistrum honorabat. Monumentum 
eius, quod Neapoli iacebat, pro templo habebat. 
 

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Silius Italicus, poeta epicus,  
vir clarus erat. XVII  
(septendecim) libri eius 
de bello Punico secundo  
pulchri sunt. Ultimis annis 
vitae suae tenebat se in 
Campania.In illis locis possidebat  
multos agros.Silius habebat  
tenerum animum. Studebat  
gloriae Vergili et ingenium eius  
fovebat. Eum honorabat  
ut puer magistrum.  
Monumentum eius,  
quod iacebat Neapoli,  
habebat pro templo. 

Ο Σίλιος Ιταλικός, ο επικός ποιητής,  
ήταν ένδοξος άνδρας. Τα δεκαεφτά 
βιβλία του  
για τον δεύτερο Καρχηδονιακό πόλεµο 
είναι όµορφα.Τα τελευταία χρόνια  
της ζωής του παρέµενε στην  
Καµπανία. Σ΄εκείνους τους τόπους κατεί 
χε πολλούς αγρούς. Ο Σίλιος είχε 
ευαίσθητη ψυχή. Επιδίωκε  
τη δόξα του Βιργιλίου και το πνεύµα του 
περιέβαλλε µε αγάπη. Τον τιµούσε  
όπως το παιδί το δάσκαλο.  
Το µνηµείο του,  
που βρισκόταν στη Νάπολη,  
το θεωρούσε σαν ναό. 

 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
 

ΡΗΜΑΤΑ 
 
erat: γ’ ενικ. οριστ. παρατ. του βοηθητικού ρηµ. sum, fui, - , esse: είµαι. 
sunt: γ’ πληθ. οριστ.ενεστ . του βοηθητικού ρηµ. sum, fui, - , esse: είµαι.  
tenebat: γ’ ενικ. οριστ. παρατ. του ρηµ. teneo, tenui, tentum, tenere 2: κρατώ.  
possidebat: γ’ ενικ. οριστ. παρατ. του ρηµ. possideo, possedi, possessum, possidere 

2 : κατέχω. 
habebat: γ’ ενικ. οριστ. παρατ. του ρηµ. habeo, habui, habitum, habere 2: έχω.  
studebat: γ’ ενικ. οριστ. παρατ. του ρηµ. studeo, studui, - , studere 2: σπουδάζω.  
fovebat: γ’ενικ. οριστ. παρατ. του ρηµ. foveo, fovi, fotum, fovere 2: φροντίζω.  
honorabat: γ’ ενικ. οριστ. παρατ. του ρηµ. honoro, -avi, -atum, -are 1: τιµώ. 
iacebat: γ’ ενικ. οριστ. παρατ. του ρηµ. iaceo, iacui, iacitum, iacere: 

βρίσκοµαι.  
habebat: γ’ ενικ. οριστ. παρατ. του ρηµ. habeo, habui, habitum, habere 2 : 

θεωρώ, έχω.  
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

 
Silius: ονοµ. ενικ. του ουσ. Silius –ii(-i), αρσ. β’: ο Σίλιος.  
Italicus: ονοµ. ενικ. του ουσ. Italicus -i, αρσ. β’: ο Ιταλικός.  
poeta: ονοµ. ενικ. του ουσ. poeta -ae, αρσ. α’: ποιητής. 
vir: ονοµ. ενικ. του ουσ. vir, viri, αρσ. β’:άνδρας. 
libri: ονοµ. πληθ. του ουσ. liber, libri, αρσ. β’:βιβλίο.  
bello: αφαιρ. ενικ. του ουσ. bellum -i, ουδ.β’: πόλεµος 
annis: αφαιρ. πληθ. του ουσ. annus -i, αρσ. β’: χρόνος. 
vitae: γεν. ενικ. του ουσ. vita -ae, θηλ. α’: ζωή. 
Campania: αφαιρ. ενικ. του ουσ. Campania -ae, θηλ.β’:η Καµπανία. 
locis: αφαιρ.πληθ. του ουσ. locus -i, oυδ. β’: τόπος.Το ουσιαστικό είναι 

ετερογενές και στο πληθυντικό κλίνεται ως αρσενικό 
loci –orum(χωρία βιβλίου) και ως ουδέτερο loca –orum(τόποι).Εδώ 
κλίνεται ως ουδέτερο. 

agros: αιτιατ. πληθ. του ουσ. ager, agri, αρσ. β’: αγρός. 
animum: αιτιατ. ενικ. του ουσ. animus –i, αρσ. β’: ψυχή. 
gloriae: δοτ. ενικ. του ουσ. gloria -ae, θηλ. α’: πνεύµα. 
Vergili: γεν. ενικ. του ουσ. Vergilius –ii(-i), αρσ. β’: ο Βιργίλιος. 
ingenium: αιτιατ. ενικ. του ουσ. ingenium–ii(-i), ουδ. β’: πνεύµα. 
que: συµπλεκτικός σύνδεσµος.  
puer: ονοµ. ενικ. του ουσ. puer, pueri, αρσ. β’:παιδί. 
magistrum: αιτιατ. ενικ. του ουσ. magister, magistri,ουδ. β’: δάσκαλος. 
monumentum: ονοµ. ενικ. του ουσ. monumentum -i, ουδ. β’: µνηµείο. 
Neapoli: αφαιρ. ενικ. του ουσ. Neapolis -is, θηλ. γ’: η Νεάπολη. 
templo: αφαιρ. ενικ. του ουσ. templum–i, ουδ. β’: ναός. 
 
 

ΕΠΙΘΕΤΑ 
 
clarus: 
septendecim: 

ονοµ .ενικ. γεν. αρσ. του δευτερόκλ. επιθετ. clarus –a –um: ένδοξος. 
απόλυτο αριθµητικό, άκλιτο: δεκαεφτά.  

Punico: αφαιρ. ενικ. γεν. ουδ. του δευτερόκλ. επιθετ. Punicus –a –um: 
Καρχηδονιακός.  

secundo: αφαιρ. ενικ. γεν. ουδ. του δευτερόκλ. τακτικού αριθµητικού επιθετ. 
secundus –a –um: δεύτερος. 

pulchri: ονοµ. πληθ. γεν. αρσ. του δευτερόκλ. επιθετ. pulcher, pulchra, 
pulchrum: όµορφος. 

ultimis: αφαιρ. πληθ. γεν. αρσ. του δευτερόκλ. υπερθετικού βαθµού επιθετ. 
ultimus –a –um: τελευταίος. 

multos: αιτιατ. πληθ. γεν. αρσ. του δευτερόκλ. επιθετ. multus –a –um: πολύς. 
tenerum: αιτιατ. ενικ. γεν. αρσ. του δευτερ. επιθετ. tener, tenera, tenerum: 

τρυφερός. 
 
 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 
 
eius: γεν. ενικ. γεν. αρσ. της οριστικής αντων. is, ea, id: αυτός - αυτή - αυτό. 
suae: γεν. ενικ. γεν. θηλ. της κτητικής αντων. γ’ προσώπου suus –a –um: δικός 

του, δική του, δικό του και δικός τους, δική τους, δικό τους (σε αυτή την 
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περίπτωση ο κτήτορας είναι ένας). 
se: αιτιατ. ενικ. γεν. αρσ. της προσωπικής  αντων. γ’ προσώπου (τον εαυτό 

της) 
illis: αφαιρ. πληθ. γεν. ουδ. της δεικτικής  αντων. ille, illa, illud : εκείνος –η –ο. 
eius: γεν .ενικ. γεν. αρσ. της οριστικής- επαναληπτικής  αντων. is, ea, id: αυτός - 

αυτή - αυτό. 
eum: αιτιατ. ενικ. γεν. αρσ. της οριστικής-επαναληπτικής  αντων. is, ea, id: 

αυτός –αυτή -αυτό. 
eius: γεν. ενικ. γεν. αρσ. της οριστικής- επαναληπτικής αντων. is, ea, id: αυτός –

αυτή –αυτό. 
quod: ονοµ. ενικ. γεν. ουδ. της αναφορικής  αντων. qui, quae, quod: ο οποίος. 
 
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

«Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat»: κύρια πρόταση 
erat: ρήµα, Silius Italicus: υποκ., poeta: παράθεση στο Silius Italicus, epicus: 
επιθετ. προσδ. στο poeta, vir: κατηγορουµ. στο Silius Italicus, clarus: επιθετ. προσδ. 
στο vir. 
 
«XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt»: κύρια πρόταση 
sunt: ρήµα, libri: υποκ., pulchri: κατηγορουµ. στο libri, septendecim: επιθετ. 
προσδ. στο libri, eius: γεν. κτητ. ή του δηµιουργού στο libri, de bello:εµπροθ. προσδ. 
της αναφοράς, Punico: επιθετ. προσδ. στο bello, secundo: επιθετ. προσδ. στο bello 
Punico. 

 
 «Ultimis annis vitae suae in Campania se tenebat»: κύρια πρόταση 

tenebat: ρήµα, (Silius Italicus ενν.): υποκ., se: αντικ. στο tenebat, annis: αφαιρ. του 
χρόνου, ultimis: επιθετ. προσδ. στο annis, vitae: γεν. διαιρετική στο ultimis annis, 
suae: επιθετ. προσδ. στο vitae, in Campania: εµπροθ. προσδ. που δηλώνει στάση σε 
τόπο. 

 
«Multos in illis locis agros possidebat»: κύρια πρόταση 

possidebat: ρήµα, (Silius Italicus ενν.): υποκ., agros: αντικ. στο possidebat, multos: 
επιθετ. προσδ. στο agros, in locis: εµπροθ. προσδ. που δηλώνει στάση σε τόπο, 
illis:επιθετ. προσδ. στο locis. 

 
« Silius animum tenerum habebat »: κύρια πρόταση 

habebat: ρήµα, Silius:υποκ., animum: αντικ. στο habebat, tenerum: επιθετ. προσδ. 
στο animumm.   

 
«Gloriae Vergili studebat»: κύρια πρόταση 

studebat: ρήµα, (Silius ενν.) : υποκ., gloriae: αντικ. στο studebat, Vergili: γεν. κτητ. 
στο gloriae. 

 
«ingeniumque eius fovebat»: κύρια πρόταση 

fovebat: ρήµα, (Silius ενν.): υποκ., ingenium: αντικ. στο fovebat, eius: γεν. κτητ. 
στο ingenium.   

 
« Eum… honorabat»: κύρια πρόταση 
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honorabat: ρήµα, (Silius ενν.): υποκ., eum: αντικ. στο honorabat.  
  

« ut puer magistrum »: δευτερεύουσα παραβολική πρόταση 
(honorabat:ενν.): ρήµα, puer: υποκ., magistrum: αντικ. στο honorabat. 

 
«Monumentum eius,…pro templo habebat»: κύρια πρόταση 

habebat: ρήµα, (Silius ενν.): υποκ., monumentum: αντικ. στο habebat, eius: γεν. 
κτητική στο monumentum, pro templo: εµπροθ. προσδ. σε θέση κατηγορουµ. ή 
εµπροθ. προσδ. της παραβολής.  

 
«quod Neapoli iacebat »: δευτερεύουσα αναφορική, προσδιοριστική στo 

monumentum 
iacebat: ρήµα, quod:υποκ., Neapoli: αφαιρ. που δηλώνει στάση σε τόπο. 
 
                           ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 
I. Να συµπληρωθούν τα κενά των καταλήξεων µε το ρήµα στον παρατατικό.  
    Να προσέξετε τον τονισµό! 
 
pulchros libros habebam  
tenebamus   
magnum agrum possidebant                                               

            

pulchrum librum habebatis 
pulchris studebas 

 

sacra honorabamus  
 
II. H πρόταση ultimis…tenebat να ξαναγραφτεί µε το ρήµα στα υπόλοιπα  
     πρόσωπα της οριστικής του παρατατικού και µε τις απαραίτητες µετατροπές  
     του suae και se π.χ Ultimis annis vitae meae in Campania me tenebam.  
 
Ultimis annis vitae tuae in Campania te tenebas.  
Ultimis annis vitae nostrae in Campania nos tenebamus.  
Ultimis annis vitae vestrae in Campania vos tenebatis.  
Ultimis annis vitae suae in Campania se tenebant.  
 
 
III. Να τονιστούν οι παρακάτω λέξεις:  
 
Valeri, Aristides, philosophia 
 
IV. Ingenium eius fovebat:να αντικατασταθεί το eius µε το καταλληλο τύπο της  
      αντωνυµίας suus –a –um.Ποιά η διαφορά στη σηµασία;    
 
Ingenium suum fovebat: Το suum αναφέρεται στο υποκείµενο δηλ. στο Σίλιο 
Ιτάλικο(αυτοπάθεια), ενώ το eius στο Βιργίλιο. 
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