
Φροντιστήρια "ΣΥΝΟΛΟ"  Πειραιάς 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 
Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae,Murenam laudare debemus, quod 
Asiam vidit sed in Asia continenter vixit.Quam ob rem accusatores non Asiae 
nomen Murenae obiecerunt,ex qua laus familiae, memoria generi, honos et 
gloria nomini constituta est,sed aliquod flagitium ac dedecus aut in Asia 
susceptum aut ex Asia deportatum. 
 
 
Quod ut praedones animadverterunt,abiectis armis ianuae appropinquaverunt et 
clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius admiratum 
se venisse.Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque 
intromitti iussit. 
 
 
Sulla,occupata urbe,senatum armatus coegerat ut C.Marius quam celerrime 
hostis iudicaretur.Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus 
Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit.Quin etiam 
cum Sulla minitans ei instaret, dixit is Sullae: 
 
 
Nonnulli sunt in hoc ordine , qui aut ea , quae imminent,non videant,aut ea ,quae 
vident,dissimulent:qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt 
coniurationemque nascentem mom credendo confirmaverunt; 
 

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

 Α.     habet : γ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου. 
         Obiecerunt : β πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου. 
         Appropinquaverunt : β ενικό προστακτικής μέλλοντα. 

Venisse : απαρέμφατο μέλλοντα.  
Coegerat : γ ενικό υποτακτικής μέλλοντα.  
Reserari : απαρέμφατο συντελεσμένου μέλλοντα.  
Audebat : β ενικό υποτακτικής μέλλοντα.  
Noluit : β πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα.  

          aluerunt : απαρέμφατο μέλλοντα και β ενικό προστακτικής ενεστώτα 
παθητικής φωνής. 
         nascentem : β ενικό υποτακτικής μέλλοντα και υπερσυντελίκου 
Β.      suspicionem : αφαιρετική ενικού. 
         Qua : δοτική πληθυντικού. 

Dedecus : αιτιατική πληθυντικού. 
Fores : γενική πληθυντικού. 
Clara : παραθετικά του επιθέτου. 
Continenter : παραθετικα. 
Celerrime : παραθετικά. 
Urbe : αιτιατική πληθυντικού.  
ordine : αιτιατική πληθυντικού 
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spem : αφαιρετική ενικού 
 mollibus  : αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού του ουδετέρου 
sententiis : γενική ενικού και πληθυντικού 
Nonnulli : αιτιατική πληθυντικού 
hoc : αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου  
nemo : γενική ενικού και αφαιρετική πληθυντικού του ουδετέρου 

      
3. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του 
κειμένου.                                                                                

4. Murenam laudare debemus : Να τραπεί η ενεργητική σύνταξη σε 
παθητική. 
Susceptum : Να τραπεί η μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση. 
Abiectis  : Να τραπεί η μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση. 
Admiratum : Να δηλωθεί με τους υπόλοιπους τρόπους ο σκοπός . 
Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt : Να τραπεί η 
ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 
ut C.Marius quam celerrime hostis iudicaretur.: Να γίνει πλήρης 

συντακτική αναγνώριση της πρότασης και να τραπεί στις άλλες χρονικές βαθμίδες 
που διαθέτει. 

qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt: Να τραπεί η 
ενεργητική σύνταξη σε παθητική.                                                                        
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1.  
Και  αν η Ασία κρύβει/έχει κάποια υποψία τρυφής, οφείλουμε να επαινούμε το 
Μουρήνα, γιατί είδε την Ασία αλλά έζησε στην Ασία με εγκράτεια. Γι’ αυτό το λόγο οι 
κατήγοροι δεν επέκριναν το Μουρήνα για το όνομα "Ασία", από την οποία 
δημιουργήθηκε έπαινος για την οικογένεια, υστεροφημία για το γένος , τιμή και δόξα 
για το όνομα, αλλά τον επέκριναν για κάποιο όνειδος και ντροπή, η οποία είτε 
φορτώθηκε στην Ασία είτε μεταφέρθηκε από την Ασία 
 
Μόλις οι ληστές παρατήρησαν αυτό , αφού πέταξαν τα όπλα ,πλησίασαν στην πόρτα 
και με δυνατή φωνή ανάγγειλαν στο Σκιπίωνα (απίστευτο στο άκουσμα!) ότι ήρθαν 
για να θαυμάσουν την ανδρεία του. Αφού οι δούλοι του σπιτιού ανάφεραν αυτά στο 
Σκιπίωνα, αυτός διέταξε να ανοιχτούν οι πόρτες και να μπουν μέσα αυτοί 
 
Ο Σύλλας , αφού κατέλαβε την πόλη , ένοπλος είχε συγκαλέσει τη Σύγκλητο για να 
κηρυχθεί εχθρός ο Γάιος Μάριος όσο γίνεται γρηγορότερα. Κανένας δεν τολμούσε να 
πάει αντίθετα στη θέληση του. Μόνος ο Κόιντος Μούκιος Σκαϊόλας, ο οιωνοσκόπος, 
όταν ρωτήθηκε για αυτό το πράγμα δε θέλησε να πει επίσημα τη γνώμη του. Αλλά και 
όταν ο Σύλλας τον πίεζε απειλώντας, αυτός είπε στον Σύλλα 
 
Υπάρχουν μερικοί σ' αυτή τη Σύγκλητο που είτε δεν βλέπουν αυτά , που πλησιάζουν 
απειλητικά, είτε προσποιούνται ότι δε βλέπουν αυτά που βλέπουν. Αυτοί εξέθρεψαν 
την ελπίδα του Κατιλίνα με τις επιεικείς αποφάσεις και ενίσχυσαν τη συνωμοσία που 
γεννιόταν ,με το να μην πιστεύουν 
2. Α) habet= habuerint 
           obiecerunt= obiecissetis 
           appropinquaverunt= apropinquato 
           venisse= venturum-am-um esse 
           coegerat= coacturus sit 
           reserari= reseratum fore 
           audebat= ausurus sis 
           noluit= nolite 
           aluerunt= altum/alitum iri, alere 
           nascentem= nascitura sis, nata esses 
   B)  suspicionem= suspicione 
           qua= quibus 
           dedecus= dedecora 
           Fores= Forium 
           clara= clariora – clarissima 
           continenter= continentius – continentissime 
           celerrime= celeriter – celerius 
           urbe= urbes/urbis 
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           ordine= ordines 
           spem= spe 
           mollibus= molli, mollium 
           sententiis= sententiae, sententiarum 
           nonnulli= nonnullos 
           hoc= haec 
           nemo= nullius rei, nullis rebus 
 
 
3. Asiae: γενική επεξηγηματική στο nomen 
     Nomen: άμεσο αντικείμενο στο obiecerunt 
     Generi: δοτική προσωπικη χαριστική από το constituta est 
     Abiectis: χρονική μετοχή, αφαιρετική απόλυτη ιδιάζουσα  
     Voce: αφαιρετική του τρόπου στο nuntiaverunt 
     Admiratum: αιτιατική του σουπίνου που δηλώνει σκοπό της κίνησης στο venisse 
     Hostis: κατηγορούμενο του Υποκείμενου C. Marium 
     Voluntati: αντικείμενο στο obviam ire 
     Sententiis: αφαιρετική του μέσου στο aluerunt 
     Credendo: αφαιρετική του γερουνδίου που δηλώνει τον τρόπο στο confirmaverunt 
 
4. • Murena landandus est nobis 
     • Quod susceptum est 
     • Cum abiecissent arma 
        Postquam abiecerunt arma 
     • Ut virtutem eius admirarentur 
       Qui virtutem eius admirarentur 
       Ad virtutem eius admirandam 
       Virtutis eius admirandae causa 
     • Haec postquam re(l)lata sunt Scipioni a domesticis 

• Ut . . . iudicaretur .Δευτερεύουσα τελική επιρρηματική πρόταση που λειτουργεί 
ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού. Εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο 
ut γιατί είναι καταφατική. Εκφέρεται με υποτακτική γιατί το περιεχόμενό της 
είναι επιθυμητό. Συγκεκριμένα, υποτακτική παρατατικού γιατί  εξαρτάται από 
ιστορικό χρόνο και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. Ισχύει η ιδιομορφία στην 
ακολουθία των χρόνων. 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ : ut….iudicetur 

     • Spes Catilinae mollibus sentetiis alita/alta est ab eis. 
 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ 
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