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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α) 1. Οι έγνοιες και οι δυστυχίες βασανίζουν τον ποιητή. Με τις επιστολές του 

μάχεται ενάντια στη αδικία. Η Μούσα είναι η μοναδική φίλη του ποιητή. 

2. Αλλά οι άνεμοι αναταράσσουν τη θάλασσα και στέλνουν τον Αινεία στην 

Αφρική.  Εκεί η Διδώ, η βασίλισσα ιδρύει νέα πατρίδα. Ο Αινείας αφηγείται από την 

αρχή στη βασίλισσα την ενέδρα των Ελλήνων. 

3. Το μαντείο απαντά στους κατοίκους: «βασιλικό σφάγιο αρέσει στον θεό!». Τότε ο 

Κηφέας δένει την Ανδρομέδα σε έναν βράχο.  

4. Στον πόλεμο απομάκρυναν τους κινδύνους με θάρρος και αποκτούσαν συμμαχίες 

με ευεργεσίες. Εκλεγμένοι άνδρες φρόντιζαν για την πατρίδα. Σε αυτούς το σώμα 

ήταν αδύναμο εξαιτίας των χρόνων αλλά το πνεύμα (ήταν) δυνατό εξαιτίας της 

σοφίας (τους). 

5. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στην Καμπανία. Σε εκείνους τους 

τόπους κατείχε πολλούς αγρούς. Ο Σίλιος είχε ευαίσθητη ψυχή. Επεδίωκε τη δόξα 

του Βιργιλίου (και) περιέβαλλε με αγάπη το πνεύμα του. 

Β.1) Η αριστοκρατική εποχή διαιρούνταν σε «αργυρό αιώνα», «χρυσό αιώνα» κ.ο.κ. 

Θεωρείται αντιεπιστημονική γιατί κάθε εποχή έχει μεγάλα ταλέντα αλλά και ήσσονες 

λογοτέχνες. 

Β.2) 1-γ, 2-γ, 3-α, 4-γ, 5-β 

Γ.1) α-6, β-8, γ-5, δ-7, στ-1, ζ-3, η-2 (περισσεύει το ε) 

Γ.2) poētae, barbaris, advolat, forma, patriam 

Δ.1.) filiis & filiabus 

beluae 

incolae 

scopuli 

calceos 

puellae 

hastae 

nos 

deus & dive 

Ovidi 

Δ.2 erant 

oppugnamus 

possidebam 
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habebant 

places 

sunt 

iaces 

studemus 

Δ.3. moveo – movi – motum – movere (β’ συζυγίας) 

iaceo – iacui – iacitum – iacere (β’ συζυγίας) 

E.1) querelārum→ γενική ως συμπλήρωμα του επιθέτου plenae (ή γενική 

αντικειμενική στο plenae) 

de terrā gelidā→  εμπρόθετος προσδιορισμος της αναφοράς ρήμα narrat. 

cum sociis→  εμπρόθετος προσδιορισμός της συνοδείας στο ρήμα navigat 

regīnae→  έμμεσο αντικείμενο του ρήματος renarrat σε δοτική. 

iratus→  επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο Neptunus λόγω του ρήματος 

urget. 

deo→  αντικείμενο του ρήματος placet σε πτώση δοτική. 

se→  αντικείμενο του ρήματος movet. H αντωνυμία se αναφέρεται στο υποκείμενο 

(belua) του ρήματος (movet) και έχουμε άμεση/ ευθεία αυτοπάθεια. 

Apud antīquos Rōmānos→  εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου/πλησίον (μεταφορικά) 

στο ρήμα erat. 

Delecti→  υποκείμενο του ρήματος consultabant.  

Ultimis annis→  αφαιρετική του χρόνου στο ρήμα tenebat. Το ultimis είναι επιθετικός 

προσδιορισμός στη λέξη annis. 

Ε.2) Δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στη λέξη monumentum της 

κύριας πρότασης. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quod και εκφέρεται με 

οριστική (iacebat), γιατί δηλώνει το πραγματικό γεγονός. 

Ε.3.) α) Domi (γενική ενικού) στάση σε τόπο 

Domo (αφαιρετική ενικού) απομάκρυνση από τόπο 

β) ad terram Ponticam  


