
 
ΛΑΤΙΝΙΚΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
LECTIO XXX : Hic vero ..............................................continenter vixit. 
LECTIO XXXVIII  : Tandem puella,longa mora standi fessa..................... in matrimonium duxit. 

1. Να μεταφραστούν με ακρίβεια τα παραπάνω αποσπάσματα.         
2. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:                                                      

Hic : αφαιρετική ενικού και πληθυντικού/Fortissimo : αφαιρετική ενικού και 
πληθυντικού του συγκριτικού/  Magno : παραθετικά στην πτώση που είναι/ Longa : 
γενική ενικού στους άλλους δύο βαθμούς / Loco : αιτιατική ενικού και πληθυντικού/ 
Ego : δοτική ενικού και πληθυντικού / Sede : γενική και αιτιατική πληθυντικού/ Ipsa : 
γενική ενικού και δοτική πληθυντικού/ Multum : να γραφεί στους άλλους δύο βαθμούς 
/ Quam : δοτική ενικού αιτιατική πληθυντικού 

3. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:                                                       
Fuit : γ πληθυντικό προστακτικής  μέλλοντα/ Habet : γ΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού 
στη φωνή που είναι  / Debemus : β΄ πληθυντικό παρακειμένου οριστικής/ Vidit : 
απαρέμφατο παρακειμένου παθητικής φωνής / Vixit : γενική και αφαιρετική 
γερουνδίου/ Fessa : γ΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού/ Cederet : απαρέμφατο 
παρακειμένου ενεργητικής και παθητικής φωνής / Mortua est : γ΄ πληθυντικό 
υποτακτικής μέλλοντα και υπερσυντελίκου/ Amavit : αφαιρετική σουπίνου και 
γερουνδίου/ Duxit : β΄ πληθυντικό ενεστώτα και γ΄ πληθυντικό μέλλοντα προστακτικής 
παθητικής φωνής 

       4.                                                                                                                            
• Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae,Murenam laudare debemus, quod    

ˆ  Asiam vidit sed in Asia continenter vixit. :Να τραπεί ο ευθύς λόγος σε πλάγιο με 
εξάρτηση  Cicero dixit iudicibus............. 

• Murenam laudare debemus : Να τραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική  
• Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae,Murenam laudare debemus: Να 

τραπεί ο υποθετικός λόγος στα άλλα είδη της ανοικτής υπόθεσης  
• Fessa : Να αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση 
• quam Metellus, dum vixit, multum amavit: Να μεταγραφεί η υπογραμμισμένη 

δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχική φράση . 
     5. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι λέξεις : patri, adiumento, in victoria, quandam, 
continenter, sibi, paulo, multum,  postea, in matrimonium                                                                                                            

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Αυτός όμως, δικαστές, και στην Ασία βρέθηκε και άνδρα γενναιότατο, δηλαδή τον πατέρα του 
, βοήθησε πολύ στους κινδύνους, παρηγόρησε στις ταλαιπωρίες, συγχάρηκε στη νίκη. Και αν η 
Ασία κρύβει/έχει κάποια υποψία τρυφής, οφείλουμε να επαινούμε το Μουρήνα, γιατί είδε την 
Ασία αλλά έζησε στην Ασία με εγκράτεια. 
Τελικά η κοπέλα κουρασμένη από την ορθοστασία ζήτησε από τη θεία να της παραχωρήσει για 
λίγο τη θέση. Τότε η Καικίλια είπε στην κοπέλα:"Εγώ πρόθυμα παραχωρώ σε σένα το κάθισμά 
μου". Λίγο αργότερα η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαίωσε αυτό το λόγο. Πέθανε δηλαδή η 
Καικίλια ,την οποία ο Μέτελλος αγάπησε πολύ όσο ζούσε. Αργότερα αυτός παντρεύτηκε την 
κοπέλα. 
2. hoc,his/ fortiore, fortioribus/ maiori, maximo/ longioris, longissimae/ locum, loca/ mihi, nobis/ 
sedum,sedes και sedis/ ipsius, ipsi/ plus, plurimum/ cui, quas. 
3.sunto/ haberet/debuistis/visum esse/vivendi, vivendo/ fatisceretur/cessisse, cessum esse/morituri 
sint, mortui essent/amatu, amando/ducimini, ducuntor. 
4. 

• Cicero dixit iudicibus et si haberet Asia ......Murenam laudare debere, quod Asiam 
vidisset sed in Asia continenter vixisset 

• Murena laudandus est nobis 
• Et si habuit Asia suspicionem quandam luxuriae,Murenam laudare 

debuimus(παρελθόν) 
               Et si habebit Asia suspicionem quandam luxuriae,Murenam laudare 
debebimus(μέλλον) 

• Πρόκειται για αιτιολογική μετοχή συνημμένη στο puella που αναλύεται σε 
δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση 

      Quod fessa est ( αντικειμενική αιτιολογία ) 

      Quod fessa esset ( υποκειμενική αιτιολογία ) 
             Cum fessa esset  ( αιτιολογία ως αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας ) 

• Quam Metellus , viventem , multum amavit.  
5. επεξήγηση στο viro/ δοτική κατηγορηματική του σκοπού από το fuit/ εμπρόθετος 
προσδιορισμός της κατάστασης στο fuit/ επιθετικός προσδιορισμός στο suspicionem/ 
επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου από το vixit/ δοτική προσωπική χαριστική από το 
cederet/ αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς από το post/ επιρρηματικός προσδιορισμός του 
ποσού στο amavit/ επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο duxit/ εμπρόθετος 
προσδιορισμός που δηλώνει την είσοδο σε κατάσταση στο duxit. 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΣΥΝΟΛΟ"  
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
ΟΜΑΔΑ Α’  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Να εξηγήσετε τους λόγους που το κόμμα των φιλελευθέρων «ήταν σε μεγάλο βαθμό 
προσωποπαγές».  
2. Ποιες ήταν οι συνέπειες από τις ελληνοτουρκικές προσεγγίσεις της περιόδου 1924-1930 και 
πώς αντέδρασαν σε αυτές οι ελληνικοί πληθυσμοί ; 
3. Να αναφέρετε τις διπλωματικές πράξεις που έδωσαν οριστική λύση στο Κρητικό ζήτημα.
  
4. Να αναφερθείτε στην στάση του Βενιζέλου στο ποντιακό ζήτημα και στην αντίδραση των 
Ελλήνων του Πόντου και του Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθο. 
 

ΟΜΑΔΑ Β’  
Με βάση το κείμενο που ακολουθεί και τις ιστορικές σας  γνώσεις να αναφέρετε από ποια 
συνθήκη προέρχονται τα άρθρα ,πότε υπογράφηκε και ποιοι ήταν οι όροι της. 
Μέρος γ'. Τμήμα δ'  
Άρθρον 69. Η πόλη της Σμύρνης και τα εv άρθρω 66 περιγραφόμενα εδάφη παραμένουν υπό την 
οθωμανικήν κυριαρχίαν. Ουχ ήττον η Τουρκία μεταβιβάζει εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν την 
ενάσκησιν των κυριαρχικών της δικαιωμάτων επί της πόλεως της Σμύρνης και των ειρημένων 
εδαφών. 
 Άρθρον 70. Η Ελληνική Κυβέρνησις θα είναι υπεύθυνος δια την διοίκησιν της πόλεως της 
Σμύρνης και του εν άρθρω 66 περιγραφομένου εδάφους, θα ενασκή δε την εξουσίαν της 
διοικήσεως ταύτης δια σώματος υπαλλήλων τους οποίους θα διορίση ειδικώς επί τούτω.  
Άρθρον 71. Η Ελληνική Κυβέρνησις θα έχει το δικαίωμα να διατηρή εν τη πόλει της Σμύρνης και 
τω εν άρθρω 66  περιγραφομένω εδάφει τας προς τήρησιν της τάξεως και της δημοσίας 
ασφαλείας αναγκαίας στρατιωτικάς δυνάμεις. 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΟΜΑΔΑ Α’ 
1.σελ. 91-92 :«Όσον αφορά … άλλο κόμμα ».  
2.σελ. 161-162 « Οι μεταγενέστερες εξελίξεις … του 1933 » και σελ. 163-165 « Κατηγορούσαν 
το ελληνικό … σε ευαγή ιδρύματα ». 
3.σελ.219-220 : «Η ευτυχής για … ΕΤΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ». 
4.σελ. 250-251 : «Η κυβέρνηση του Ελευθερίου  Βενιζέλου … υπέρ του λαού σας ». 
 
ΟΜΑΔΑ Β’  
Βλέπε στο σχολικό βιβλίο στη σελ.96 : «Η Συνθήκη…πραγματικότητα»,σελ.144: «Τον 
Ιούλιο…Ελλάδα». 

• Με το άρθρο 69 ορίζεται ότι η Σμύρνη και η ζώνη γύρω από αυτή ,που περιγράφεται 
στο άρθρο 66 παραμένουν υπό Οθωμανική κυριαρχία αλλά η Ελλάδα έχει τα 
κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή.  

• Με τα άρθρα 70 και 71 η Ελλάδα θα ασκεί τη διοίκηση της περιοχής με υπαλλήλους 
που θα διορίσει και με στρατεύματα για την τήρηση της τάξης. 
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