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ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 
Α. ΜΕΣΑΥΡΑΗ 

 
Σότε ο Έννιος αγανακτισμένος επειδή ο Νασικάς έλεγε ψέματα τόσο φανερά, του 

είπε: «Σι είναι;» Θέλεις (μήπως) να μάθεις τι απάντησε ο Νασικάς; «Είσαι 

άνθρωπος αναιδής. Εγώ όταν σε ζητούσα, πίστεψα την υπηρέτριά σου πως δεν 

ήσουν σπίτι…» 

 

Πράγματι, ενώ είχαν φέρει σ’ αυτόν μεγάλη ποσότητα χρυσού σταλμένη από το 

δημόσιο ταμείο, για να το χρησιμοποιήσει (όπως θέλει), χαλάρωσε το (αυστηρό 

του) πρόσωπο με το γέλιο και αμέσως είπε: «Μέλη της περιττής, για να μην πω 

ανόητης, πρεσβείας, πείτε στους αμνίτες πως ο Μάνιος Κούριος προτιμά να 

διατάζει/εξουσιάζει τους πλούσιους παρά να γίνει ο ίδιος πλούσιος ∙ και 

θυμηθείτε ότι εγώ δεν είναι δυνατό ούτε στη μάχη να νικηθώ ούτε με χρήματα να 

διαφθαρώ (ότι εμένα ούτε στη μάχη μπορούν να με νικήσουν ούτε με χρήματα να 

με διαφθείρουν)». 

 

«μέσα σ’ εκείνα τα τείχη βρίσκονται το σπίτι μου και οι θεοί μου, η μητέρα, η 

σύζυγος και τα παιδιά μου». Επομένως, εγώ αν δε σε είχα γεννήσει, η Ρώμη δεν 

θα βρισκόταν πολιορκημένη ∙ αν δεν είχα γιο, θα πέθαινα ελεύθερη σε ελεύθερη 

πατρί-δα. Εγώ τίποτα πια δεν μπορώ να πάθω ούτε θα είμαι τόσο δυστυχισμένη 

για πολύ ακόμα. 

Μονάδες 40 

 

Παρατηρήσεις 
 
Β. 

1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 
παρακάτω λέξεις: 
 

impudens: το επίρρημα στο θετικό βαθμό impudenter 

domi: την αιτιατική πληθυντικού domos 

magnum: τη γενική ενικού στο ουδέτερο γένος του επιθέ-

του, στο συγκριτικό βαθμό 

maioris 

vultum: τη δοτική ενικού vultui 

ministri: την κλητική ενικού minister 

locupletibus: την αφαιρετική ενικού locupleti 
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acie: την κλητική πληθυντικού acies 

penates: την αφαιρετική πληθυντικού penatibus 

coniunx: την αιτιατική ενικού coniugem 

 
Μονάδες 9 

 
1β. magnum pondus, ineptae legationis: Να γράψετε την αιτιατική πληθυντικού 

των παραπάνω συνεκφορών. 

magna pondera, ineptas legationes 

           Μονάδες 2 

 

1γ. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις: 

quid: την αφαιρετική ενικού στο θηλυκό γένος------quo 

tuae: τον αντίστοιχο τύπο για πολλούς κτήτορες------vestrae 

illa: την αντίστοιχη πτώση, στο ίδιο γένος, στον άλλο αριθμό-----illud 

nihil: την αφαιρετική ενικού----- nulla re 

Μονάδες 4 

 

2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις (στους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη σας το 

υποκείμενο): 

vis: το β΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού ----- velles 

attulissent: το β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα ----- afferte 

solvit: το β΄ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα ----- soluturi sitis 

malle: το α΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα ----- malumus 

fieri: το απαρέμφατο παρακειμένου στην άλλη φωνή ----- fecisse 

vinci: τον αντίστοιχο τύπο στην παθητική περιφραστική συζυγία ----- vincendum 

esse 

corrumpi: το απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή ----- corruptum iri 

peperissem: την αιτιατική γερουνδίου ----- pariendum 

futura sum: τον αντίστοιχο τύπο στην ενεργητική φωνή ----- sum 

 

Μονάδες 9 

 

2β. uteretur: Να γράψετε τα ρηματικά ουσιαστικά του ρήματος. 
Απαρέμφατο ενεστώτα: uti 

Απαρέμφατο μέλλοντα: usurum-am-um-os-as-a esse 

Απαρέμφατο παρακειμένου: usum-am-um-os-as-a esse 

Απαρέμφατο συντελεσμένου μέλλοντα: usum-am-um-os-as-a fore 

ουπίνο: usum-usu 

Γερούνδιο: utendi-utendo-utendum-utendo 

Μονάδες 6 
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3α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτωω όρους στο τετράδιό σας: 
impudens: επιθετικός προσδιορισμός στο homo 

tuae: επιθετικός προσδιορισμός στο ancillae 
auri: γενική διαιρετικη στο pondus 

ministri: κλητική προσφώνηση 
libera (το 1ο): κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο ego μέσω του 
συνδετικού ρήματος essem 

nihil: αντικείμενο του απαρεμφάτου pati 
Μονάδες 6 

 
 

3β. Να αναγνωρίσετε τον δεύτερο υποθετικό λόγο του κειμένου και να τον 

μετατρέψετε, ώστε να δηλώνεται υπόθεση αντίθετη του πραγματικού με υπόθεση 

προτερόχρονη. 

Τπόθεση:  nisi filium haberem 

Απόδοση:  libera in libera patria mortua essem. 

Πρόκειται για έναν απλό, ανεξάρτητο υποθετικό λόγο του δεύτερου είδους που 

δηλώνει υπόθεση αντίθετη του πραγματικού στο παρόν. 

 

Τπόθεση αντίθετη του πραγματικού με υπόθεση προτερόχρονη: 

Τπόθεση:  nisi filium habuissem 

Απόδοση:  libera in libera patria mortua essem. 

 

Μονάδες 6 
 
3γ.  Visne scire …:  

α) Να αναγνωρίσετε την πρόταση και να απαντήσετε με όλους τους 

δυνατούς τρόπους. 

Κύρια πρόταση, ευθεία ερώτηση, ολικής άγνοιας, απλή. Εισάφεται με το 

ερωτημα-τικό εγκλιτικό μόριο –ne,  γιατί δεν γνωρίζουμε τι απάντηση 

περιμένουμε. Εκφέρε-ται με οριστική, γιατί δηλώνει το πραγματικό, χρόνου 

ενεστώτα γιατί αναφέρεται στο παρόν. 

 

Απάντηση: 

Καταφατικά: ita est!, volo!  

Αποφατικά: non vero!, non volo!  

 

β) Να αντικαταστήσετε το απαρέμφατο με ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση. 

Scire= ut scias (δευτερεύουσα βουλητική πρόταση) 

Μονάδες 4 

 
4α. Homo es impudens: Να δηλώσετε την απαγόρευση με όλους τους δυνατούς 

τρόπους. 
Noli esse homo impudens – ne fueris homo impudens 

Μονάδες 4 
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4β. Να μεταφράσετε την πρόταση στα Λατινικά: Ο Μάνιος Κούριος προτιμά τη 

μάχη παρά τα χρήματα. 

Manius Curius aciem quam pecuniam mavult. 

Μονάδες 4 
 

 
4γ. Να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στην περίοδο «Ego cum te 

quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse», ώστε η χρονική πρόταση να 

δηλώνει: 

 το υστερόχρονο στο παρελθόν:  cum te quaesiturus essem 

 προτερόχρονο και πραγματικό:  postquam te quaesivi 
Μονάδες 4 

 

4δ. ut eo uteretur: Να προσθέσετε το επίρρημα facilius και να κάνετε τις 

απαραίτητες αλλαγές. Να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση στην αντίστοιχη 

μετοχή. 

Quo eo uteretur 

Usurum  

 

Μονάδες 2 
 
  
 


