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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α. Μάθε τώρα τι έκανε μετά ο Νασικάς. Λίγες μέρες αργότερα, 

όταν ο Έννιος ήρθε στο Νασικά και τον ζητούσε από την 

πόρτα, ο Νασικάς αναφώνησε ότι δεν ήταν σπίτι, αν και ήταν 

σπίτι. 

……………………………………………………………………………. 

Όταν οι ληστές κατάλαβαν αυτό, αφού κατέθεσαν τα 

όπλα, πλησίασαν την πόρτα και με δυνατή φωνή ανήγγειλαν 

στο Σκιπίωνα-να το ακούς και να μην το πιστεύεις!-(απίστευτο 

στο άκουσμα!), ότι είχαν έρθει για να θαυμάσουν την ανδρεία 

του. 
……………………………………………………………………………. 

Μήπως ήρθα σε εχθρό και είμαι αιχμάλωτη στο 

στρατόπεδό σου; Σε τέτοιο σημείο με κατάντησαν (οδήγησαν) η 

μακροχρόνια ζωή μου και τα δυστυχισμένα γηρατειά, ώστε να 

σε δω πρώτα εξόριστο και ύστερα εχθρό; Πώς μπόρεσες να 

λεηλατήσεις αυτή τη χώρα, η οποία σε γέννησε και σε 

ανέθρεψε; Δε σου πέρασε η οργή όταν περνούσες τα σύνορα 

της πατρίδας σου; Παρόλο που είχες φτάσει με εχθρική και 

απειλητική διάθεση γιατί, όταν είδες τη Ρώμη, δεν πέρασε αυτή 

η ιδέα από το μυαλό σου: «Μέσα σε κείνα τα τείχη βρίσκονται 

το σπίτι μου και οι θεοί μου, η μητέρα η σύζυγος και τα παιδιά 

μου;». 

 

 



 

 

Β. Γραμματική: 

claris vocibus   acciperis 

ianuarum    fac 

virtute    quaesiturus sit 

hostium    fuisse 

castra tua    animadverteremus 

infelici senecta   nuntient 

huic terrae    audieris/-re 

quibus    tractum 

nostri – nostrum   videris 

minaciora    possetis 

infestius    populator 

conspectus    gignunt 

illorum moenium  alemus 

penatibus meis   cadens 

matrum    pervenisti 

 

Γ. Συντακτικό: 

ianuae= αντικείμενο στο appropinquaverunt 

auditu= σουπίνο σε πτώση αφαιρετική, αφαιρετική της 

αναφοράς στο incredibile 

eius= ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική κτητική 

στο virtutem 

tuis= ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, επιθετικός 

προσδιορισμός στο castris 

hostem= κατηγορούμενο στο αντικείμενο te 

populari=  τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο potuisti 

Roma= υποκείμενο στο fuit 

tibi=  δοτική προσωπική στο απρόσωπο ρήμα succurrit 

 

2. Δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση που 

εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quid και είναι 

μερικής άγνοιας. Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί στη Λατινική 

η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της 

πρότασης, χρόνου Παρακειμένου, γιατί εξαρτάται από ρήμα 

αρκτικού χρόνου (accipe) και δηλώνει το προτερόχρονο στο 



 

 

παρόν. Λευτουργεί συντακτικά ως αντικείμενο του ρήματος 

accipe. 

 

3. post paucos dies 

 

4. ut virtutem eius admirarentur 

virtutem  eius admirandi causa ⇒ virtutis eius admirandae causa 

ad admirandum virtutem eius ⇒ ad virtutem eius admirandam 

Απαιτείται και στις δύο περιπτώσεις γερουνδιακή έλξη, καθώς 

πρόκειται για εμπρόθετους τύπους του γερουνδίου με 

αντικείμενο σε αιτιατική. 

 

5. Quo animadverso praedones ianuae appropinquaverunt. 

 

6. Mater hunc interrogavit num ad hostem venisset et captiva in 

castris illius esset. 

 

7. cum ingredereris 

    dum ingrederis  

 
 

 


