
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α1. 

I. Τότε ο Έννιος αγανακτισμένος επειδή ο Νασικάς τόσο φανερά ψευδόταν είπε: «Τι λοιπόν;
Εγώ δεν αναγνωρίζω τη φωνή σου;» Μήπως θέλεις να μάθεις τι (του) απάντησε ο Νασικάς;
«Είσαι αναιδής άνθρωπος. Εγώ όταν σε ζητούσα, πίστεψα την υπηρέτριά σου ότι εσύ δεν
ήσουν στο σπίτι. Εσύ δεν πιστεύεις εμένα τον ίδιο;»

II.  Εσύ αναζήτησε τα ίχνη του ανθρώπου,  παρακαλώ,  και  με τη μεγαλύτερη  φροντίδα ή
στείλε  τον  στη  Ρώμη  ή  φέρε  τον  μαζί  σου  όταν  επιστρέφεις  από  τη  Έφεσο.  Μη  σε
απασχολήσει  πόσο  κοστίζει  ο  άνθρωπος.  Γιατί  μικρή  (χρηματική)  αξία  έχει  όποιος  είναι
τέτοιος  τιποτένιος  (μασκαράς).  Αλλά,  εξαιτίας  της  ελεεινής  πράξης και  του θράσους  του
δούλου ο Αίσωπος τόσο οργίστηκε, ώστε τίποτα δε θα μπορούσε να του είναι πιο ευχάριστο
από την επανάκτηση του δραπέτη.

ΙΙΙ.  Μόλις  παρατήρησαν αυτό  οι  ληστές,  αφού πέταξαν μακριά  τα όπλα,  πλησίασαν την
πόρτα και με δυνατή φωνή ανήγγειλαν στον Σκιπίωνα (απίστευτο στο άκουσμα!) ότι αυτοί
είχαν  έρθει  για  να  θαυμάσουν  την  ανδρεία  του.  Όταν  οι  δούλοι  μετέφεραν  αυτά  στον
Σκιπίωνα, αυτός διέταξε να ανοιχθούν οι πόρτες και να μπουν αυτοί μέσα (να ανοίξουν τις
πόρτες και να τους οδηγήσουν/βάλουν μέσα).

IV. Εγώ τίποτα πια δεν μπορώ να πάθω και ούτε θα είμαι τόσο δυστυχισμένη / πάρα πολύ
δυστυχισμένη για πολύ καιρό (ακόμη). Αλλά αντίθετα, αν συνεχίσεις, αυτούς περιμένει είτε
πρόωρος θάνατος είτε μακρόχρονη δουλεία.

Β1.

 α) Σωστό

β) Λάθος 

γ) Λάθος

δ)Λάθος 

ε) Σωστό 

Β2. 

γνώση  cognosco

βούληση vis(ne)

ουμανισμός homo

πάθος pati

σερβίτσιο  servitus 

Γ1.



EnniusEnni

impudens impudenti

ancillaeancillis

tuaevestrae

pretipretia

scelusscelera

fugitivifugitivis

nihil nullā re

foresforium

hoshaec

servitus servitutem

Γ2. 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

supera superiore summā/supremā

parvi minoris minimi

Γ3.

mentiebatur mentireris

cognoscocognituri sint

vis velimus

scire sciendo

responderit respondeberis

es sunto

quaererem quaesivissetis

investiga investigamini

adfectus est adficiuntur

possit possent

rettulerunt refer

pergis perrectum iri

Γ4. 



Ενεστώτας: intromittens

Μέλλοντας: intromissurus 

 Παρακείμενος: intromissus

Δ1α. 

impudens: επιθετικός προσδιορισμός στο homo

dolore: Αφαιρετική οργανική του μέσου στο est adfectus

fugitivi: γενική αντικειμενική στο recuperatio

se: υποκείμενο στο απαρέμφατο venisse (ταυτοπροσωπία, λατινισμός)

fores: υποκείμενο στο απαρέμφατο reserari (ετεροπροσωπία)

Δ1.β. 

Δευτερεύουσα ουσιαστική πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας.  Λειτουργεί ως

αντικείμενο  στο  απαρέμφατο  spectare της  κύριας.  Εισάγεται  με  την  ερωτηματική

αντωνυμία quanti, γιατί είναι μερικής άγνοιας. Εκφέρεται με υποτακτική γιατί η εξάρτηση

δίνει μια υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης. Συγκεκριμένα εκφέρεται με

υποτακτική  χρόνου  ενεστώτα  (sit),  γιατί  εξαρτάται  από  αρκτικό  χρόνο  (noli:  έμμεση

εξάρτηση) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν, σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων.   

Δ.2.α. Ne spectaveris

Δ.2.β. ut nihil ei gratius possit esse recuperatione fugitive

Δ.3.α. cum indignatus esset

Δ.3.β. his relatis Sciopioni a domesticis 

Δ.4.α. Vox tua non cognoscitur a me?

Δ.4.β.  Nasica interrogavit Ennium num ille sibi ipsi non crederet. 

Δ5. i) at contra hos, si perrexisti, aut immatura mors aut longa servitus mansit.

ii) at contra hos, si perrexisses, aut immatura mors at longa servitus mansisset.  

                                                                                                             Επιμέλεια:  Πελώνης  Θάνος


