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24. ΣΟ ΠΑΘΗΜΑ ΕΝΟ ΧΕΤΣΗ 

 

Accipe nunc quid postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum Ennius 

ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se 

domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam 

aperte mentiebatur: “Quid?” inquit “Ego non cognosco vocem tuam?” 

Visne scire quid Nasica responderit? “Homo es impudens”.  

 

1.   Να μεταφράσετε το απόσπασμα: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους και τη συζυγία των παρακάτω 

τύπων: 

quaereret: 

indignatus: 

cognosco: 

scire: 

 

3. Να συντάξετε τις παρακάτω λέξεις:  

diebus: 

se: 

scire: 

Homo: 

 

4. Να γράψετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων του κειμένου 

και να κάνετε την ακολουθία των χρόνων (όπου είναι δυνατόν). 

 

5. Να κλίνετε τους παρακάτω τύπους στο γένος και αριθμό που 

βρίσκονται: quid, diebus, domi. 

 

6. Να κλίνετε τους παρακάτω τύπους όπου βρίσκονται: fecerit, inquit, vis. 

 

 



 

Καρβελά Διονυσία 

 

25. ΠΨ ΕΝΑ ΤΚΟ ΣΑΘΗΚΕ ΑΥΟΡΜΗ 

ΝΑ ΚΑΣΑΣΡΑΥΕΙ Η ΚΑΡΦΗΔΟΝΑ 

 

Cum omnes recentem esse dixissent, “Atqui ante tertium diem” inquit 

“scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus 

hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite 

confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem 

credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. 

Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse!»  

 

1.   Να μεταφράσετε το απόσπασμα: 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους και τη συζυγία των παρακάτω 

τύπων: 

decerptam esse: 

cavete: 

confidere: 

deponite: 

consulueritis: 

 

3. Να συντάξετε τις παρακάτω λέξεις:  

recentem: 

Opibus: 

vobis: 

patriae (το 1ο): 

quondam: 

 

4. Να γράψετε τις ισοδύναμες μορφές: ante tertium diem, nolite 

confidere, neminem credideritis. 
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5. Στις παρακάτω οµάδες λέξεων να υπογραµµίσετε τις παρείσακτες. Tι 

κοινό έχουν µε τις υπόλοιπες λέξεις της οµάδας και ως προς τι 

διαφοροποιούνται από αυτές; 

α) ostendite, decerpite, audite, deponite, dicite. 

β) ostende, habe, depone, sume, dele, decerpe. 

γ) scitote, deletote, ostenditote, deponitote, legitote, creditote. 

δ) tutamini, habemini, delemini, amovemini. 

 

6. Να μεταφράσετε στα λατινικά την πρόταση: Μην έχεις εμπιστοσύνη 

στα λόγια (verbum-i) του! 

 

  


