
ΜΑΘΗΜΑ XXIV, ΜΑΘΗΜΑ XXXIX 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

α) Paucis post diēbus cum Ennius ad Nasīcam venisset et eum a ianuā quaereret, exclamāvit 

Nasīca se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignātus quod Nasīca tam aperte 

mentiebātur: «Quid?» inquit «Ego non cognosco vocem tuam?» Visne scire quid Nasīca 

responderit? «Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non 

esse; tu mihi ipsi non credis?» 

β) Sapientem nec paupertas nec dolor prohibet, nec eae res, quae imperītos avertunt et 

praecipites agunt. Tu illum premi putas malis? Utitur! Non ex ebore tantum Phidias sciēbat 

facere simulacra; ex aere quoque faciēbat. Si marmor illi obtulisses, si viliōrem materiam, 

fecisset tale, quale ex illā fieri optimum posset. Eōdem modo sapiens virtūtem, si licēbit, in 

divitiis explicābit, si minus, in paupertāte; si poterit, in patriā, si minus, in exilio; 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική από το πρώτο απόσπασμα το «Tum … credis?» και από 

το δεύτερο απόσπασμα το «Sapientem … posset». 

Μονάδες 20 

Γ.1.α. Να γράψετε την κλίση στην οποία ανήκει κάθε ουσιαστικό (0,5 μονάδες ο κάθε τύπος) 

και στη συνέχεια να τα μεταφέρετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού (1 μονάδα ο κάθε 

τύπος). 

 Κλίση (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄) Ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

diēbus   

ianuā   

vocem   

paupertas   

modo   

exilio   

 (μονάδες 9) 

Γ.1.β. vocem tuam, homo impudens, eōdem modo: Να μεταφέρετε τις συνεκφορές στην 

γενική πληθυντικού. 

 (μονάδες 6) 



Μονάδες 15 

Γ.2.α. indignatus, visne, agunt: Να σχηματίσετε τα απαρέμφατα στη φωνή που είναι ο κάθε 

τύπος. Να λάβετε υπόψη το υποκείμενο, όπου είναι απαραίτητο. 

Απαρέμφατο 

Ενεστώτα 

Απαρέμφατο 

Μέλλοντα 

Απαρέμφατο 

Παρακειμένου 

Απαρέμφατο Συντελ. 

Μέλλοντα 

    

    

    

(μονάδες 9) 

Γ.2.β. Να σχηματίσετε τους ζητούμενους τύπους, λαμβάνοντας υπόψη το υποκείμενο, όπου 

χρειάζεται.  

erat: περιφραστικός τύπος απαρεμφάτου μέλλοντα 

scire: β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα 

utitur: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου 

obtulisses: αφαιρετική του γερουνδίου 

fecisset: αιτιατική μετοχής μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) 

poterit: α΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού 

 (μονάδες 6) 

 Μονάδες 15 

 


