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Γ΄ Λυκείου 
Λατινικά  Θεωρητικής  Κατεύθυνσης 

 
Α. 

Γι’ αυτό το λόγο οι κατήγοροι δεν προσήψαν µοµφή στο Μουρήνα για το όνοµα «Ασία», 
από την οποία δηµιουργήθηκε έπαινος για την οικογένεια, µνήµη για το γένος, τιµή και δόξα για το 
όνοµα, αλλά κάποιο όνειδος και ντροπή που είτε παρελήφθη στην Ασία είτε µεταφέρθηκε από την 
Ασία. Υπήρξε δείγµα ανδρείας όµως το ότι υπηρέτησε τη θητεία του στο στρατό σε αυτόν τον 
πόλεµο. υπήρξε δείγµα σεβασµού το ότι υπηρέτησε στο στρατό µε µεγάλη προθυµία όταν ο 
πατέρας (του) ήταν στρατηγός. 
 Λευκό ελάφι εξαιρετικής οµορφιάς στο Σερτώριο από κάποιο Λουζιτανό ως δώρο είχε 
δοθεί. Ο Σερτώριος έπεισε όλους ότι το ελάφι είχε κατευθυνθεί (ή παρακινηµένο) από τη βούληση 
της Άρτεµης συνοµιλούσε µαζί του και (του) υποδείκνυε, ποια ήταν χρήσιµα να κάνει (ή να 
γίνουν). Εάν κάτι φαινόταν σε αυτόν κάπως σκληρό, το οποίο έπρεπε να διαταχθεί στους 
στρατιώτες, διεκήρυσσε ότι είχε καθοδηγηθεί (ή είχε δεχθεί συµβουλή) ο ίδιος από το ελάφι. Αυτό 
το ελάφι κάποια µέρα έφυγε και πιστεύθηκε ότι χάθηκε (ή είχε χαθεί). 
Β.  
1. α. 
 quae res 
 alicui dedecori 
 ea bella 
 patrum imperatorum 
 eximia pulchritudine 

quendam diem 
     β.     
 θετικός : libenter                 /    συγκριτικός : libentius 
 συγκριτικός: utiliora              /  υπερθετικός : utilissima 
 θετικός : durum       /    υπερθετικός : durissimum 
 
2. α. 
 Πληθυντικός αριθµός οριστικής ενεστώτα 
  perimus 
  peritis 
  pereunt 
 Πληθυντικός αριθµός οριστικής µέλλοντα 
  peribimus 
  peribitis 
  peribunt 
 Ονοµαστική ενικού της µετοχής ενεστώτα του ουδέτερου γένους 

 periens 
Γενική ενικού της µετοχής ενεστώτα του ουδέτερου γένους 
 pereuntis 
Ονοµαστική πληθυντικού της µετοχής ενεστώτα του ουδέτερου γένους 
 pereuntia 
Γενική πληθυντικού της µετοχής ενεστώτα του ουδέτερου γένους 
 pereuntium 

     β.  
  obicere 
  constituentur 
  merere 
  demur 



 

  persuaderet 
  conlocuturam esse 
  docuerint 
  fitis 
  fuge 
  creditum iri 
3. α. 
 Asiae : είναι γενική επεξηγηµατική στο «nomen» 
 Μurenae: είναι έµµεσο αντικείµενο στο ρήµα «obiecerunt» 
 generi : είναι δοτική προσωπική χαριστική στο «memoria» 
 dono : είναι δοτική (κατηγορηµατική) του σκοπού στο «cerva» 
 factu : είναι αφαιρετική του σουπίνου ως αφαιρετική της αναφοράς στο «utilia» 
 sese : είναι υποκείµενο στο απαρέµφατο «monitum esse»  
                              (ταυτοπροσωπία, λατινισµός του ειδικού απαρεµφάτου) 
    β. 
 quae utilia factu essent : 
  ∆ευτερεύουσα ονοµατική πλάγια ερωτηµατική πρόταση, µερικής αγνοίας, 

     αντικείµενο στο απαρέµφατο «docere». 
Εισάγεται µε την ερωτηµατική αντωνυµία «quae» και εκφέρεται µε υποτακτική, 

όπως όλες οι πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις, και συγκεκριµένα µε υποτακτική 
παρατατικού «essent», γιατί εξαρτάται από ρήµα ιστορικού χρόνου, το «persuasit», που 
είναι ιστορικός παρακείµενος, δηλαδή παρακείµενος µε σηµασία αορίστου. ∆ηλώνει το 
σύγχρονο στο παρελθόν. 

Ευθύς λόγος : «Quae utilia factu sunt?» 
 
4.α. 
 Υπόθεση : si videratur : si + οριστική παρατατικού 
 Απόδοση : praedicabat : οριστική παρατατικού 
 Υποθετικός λόγος του α΄ είδους (πραγµατικό), ανοικτή υπόθεση για το παρελθόν. 
 Μετατροπές: 
 α) Υπόθεση αντίθετη του πραγµατικού για το παρόν: 
  Υπόθεση : si + υποτακτική παρατατικού : si videretur 
  Απόδοση : υποτακτική παρατατικού : praedicaret 
 β) Υπόθεση δυνατή ή πιθανή : 
  Υπόθεση : si + υποτακτική ενεστώτα : si videatur 
  Απόδοση : υποτακτική ενεστώτα : praedicet 
     β.  
 quod militibus imperare deberet 


