
Στυλιανή Παπουλίδου Σελίδα 1 

 

 

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : XXXVII & XLVIII 

 

Απόσπασμα 1 

Όλα είναι αξιοθρήνητα στους εμφύλιους πολέμους, αλλά τίποτα (δεν 

είναι) πιο αξιοθρήνητο από την ίδια την νίκη: αυτή κάνει τους νικητές 

αγριότερους και πιο αχαλίνωτους(απ’ ότι συνήθως), ώστε, ακόμα και αν 

δεν είναι τέτοιοι από την φύση τους, εξαναγκάζονται να γίνουν από 

ανάγκη. Γιατί η έκβαση των εμφύλιων πολέμων είναι τέτοια πάντοτε, 

ώστε όχι μόνο να γίνονται αυτά τα οποία θέλει ο νικητής, αλλά ακόμα 

(ώστε) να κάνει ο νικητής το χατίρι εκείνων, με την βοήθεια των οποίων 

κερδήθηκε η νίκη. 

Απόσπασμα 2 

Κάποιος Λουζιτανός είχε δώσει για δώρο στο Σερτώριο ένα ιδιαίτερα 

όμορφο άσπρο ελάφι. Ο Σερτώριος (τούς) έπεισε όλους ότι το ελάφι, 

κατευθυνόμενο από τη βούληση της Άρτεμης, συζητούσε μαζί του και του 

υποδείκνυε τι ήταν χρήσιμο να κάνει. Αν έπρεπε να δώσει κάποια διαταγή 

στους στρατιώτες του που του φαινόταν ότι ήταν κάπως σκληρή, 

διακήρυσσε ότι τον είχε συμβουλέψει το ελάφι. Αυτό το ελάφι κάποια 

μέρα έφυγε και πίστεψαν ότι είχε πεθάνει. Όταν κάποιος είχε αναγγείλει 

στο Σερτώριο ότι το ελάφι είχε βρεθεί, ο Σερτώριος τον διέταξε να το 

κρατήσει κρυφό. 

 

 

 

 

Β.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

• «οι κλασικοί….ποίηση» 

• «χαρακτηριστική…..επιγράμματα». 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
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• Α,Β,Α,Γ. 

 

2.ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΞΕΩΝ 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 37 

Casus: κάζο 

Salvi: όλος 

Destiti ( de + sisto): στήνω, στάση, στέκομαι 

Concordiam ( con + cor): καρδιά 

Furor: φουριόζος. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 48 

Alba: άλμπουμ, Αλμπίνος 

Dono: δίνω, δόση 

Data erat: δίδω, δόση, δοτικός 

Cervam: κέρας, κέρατο 

Numine: νοώ, νόηση. 

 

 

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

α)  
• bellis civilibus: bellum civile 

• victores: victorem 

• exitus: exitui  

• auxilio: auxilium (στον ενικό σημαίνει βοήθεια, ενώ στον πληθυντικό επικουρικό 

στράτευμα) 

• necessitate: necessitatis  

• pulchritudinis: pulchritudine  

• quodam die: quosdam dies  

• cerva: cervam  

 

β) nihil: nullos-nullas-nullas res 
ferociores: ferociter-ferocius-ferocissime  

eximiae: magis eximiae- maxime eximiae  

utilia: utiliore-utilissimo  

 

 

γ) 

• reddit: reddidimus  

• sunt: fueris  

• fiant: fieret  

• parta sit: parituram esse  

• persuasit:  
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• videbatur: videremur  

• credita est: credimini  

• nuntiavisset: nuntiandus-a-um  

• iussit: iusseritis  
• tacere: taces  

 

δ) conloqui:  

Απαρέμφατο Ενεστ.: conloqui 

Απαρέμφατο Μέλ.: conlocuturam esse 

Απαρέμφατο Πρκ.: conlocutam esse 

Απαρέμφατο Συντ.Μελλ.: conlocutam fore 

 

fugit 

σουπίνο: fugitu 

γερουνδιακό: fugiendus-a-um 

 

4. α)  

• ferociores: κατηγορούμενο από το reddit στο αντικείμενό του (victores) 

• necessitate: αφαιρετική της αιτίας στο ρ.cogantur 

• bellorum: γενική υποκειμενική από το exitus 

• pulchritudinis: γενική της ιδιότητας στο cerva 

• numine: αφαιρετική του ποιητικού αιτίου από τη μτχ. instinctam 

 

 β) Η ενεργητική σύνταξη σε παθητική  

ea victores ferociores impotentioresque reddit. 

victores ferociores impotentioresque redduntur eā. 

 

γ) η μετοχή instinctam (αιτιολογική μετοχή): 

• quod instincta erat (αντικειμενική αιτιολογία) 

• quod instincta esset (υποκειμενική αιτιολογία) 

• cum instincta esset (η αιτιολογία είναι αποτέλεσμα εσωτερικής 

λογικής διεργασίας) 

 

δ) quae utilia factu essent: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση ως 

έμμεσο αντικείμενο στο docere, εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία 

quae, άρα είναι μερικής αγνοίας, εκφέρεται με υποτακτική αφού 

θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της 

πρότασης, είναι χρόνου παρατατικού γιατί εξαρτάται από το docere που 

έχει θέση ιστορικού χρόνου γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου 

(persuasit) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 
ε) “si quid durius ei videbatur … praedicabat”. 

το είδος του υποθετικού λόγου και να μετατραπεί στο 3ο είδος  
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Υπόθεση: si + videbatur 

si + οριστική παρατατικού 

Απόδοση: praedicabat 

Οριστική παρατατικού  

1ο είδος, ανοιχτή υπόθεση, αόριστη επανάληψη στο παρελθόν. 
 

Για να δηλώνει το 3ο είδος (υπόθεση πιθανή-δυνατή), ο υποθετικός λόγος 

πρέπει να έχει την εξής μορφή:  

Υπόθεση: si + videatur 

si + Υποτακτική Ενεστώτα 

Απόδοση: praedicet 

Υποτακτική Ενεστώτα 
 

στ) Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa 

victoria. 

Aliqui dixerunt οmnia esse misera in bellis civilibus, sed nihil miserius 

quam ipsa victoria. 

 

 
 

 

 


