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Α1. Μετάφραση των αποσπασμάτων: 

Και, αν η Ασία 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. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Η  Πορκία, η σύζυγος του Βρούτου, όταν είχε μάθει το σχέδιο του άνδρα της  για  τη  δολοφονία  του  

Καίσαρα,  ζήτησε  ένα  ξυράφι μανικιουρίστα δήθεν για  να  κόψει  τα νύχια της και με αυτό καθώς της 

γλύστρησε  δήθεν  τυχαία,  πληγώθηκε.  Έπειτα ο Βρούτος, που κλήθηκε στην κρεβατοκάμαρα με τα ξεφωνητά 

των υπηρετριών, ήρθε για να την μαλώσει γιατί  τάχα  είχε κλέψει  την τέχνη του  μανικιουρίστα.  Η  Πορκία 

του είπε κρυφά: «Αυτό δεν είναι ασυλλόγιστη πράξη μου αλλά βεβαιώτατη απόδειξη της αγάπης  μου για σένα 

που μηχανεύσαι τέτοιο σχέδιο…» 

Μονάδες 40 

Β1.  

suspicionem = suspicio  -  κλητική ενικού 
quandam = quoddam - αιτιατική ενικού στο ουδέτερο γένος 
continenter = continentius - συγκριτικός βαθμός του επιρρήματος 
rem = rebus - δοτική πληθυντικού 
laus = laudis - γενική ενικού 
generi = genus -  αιτιατική ενικού 
aliquod = alicuius -  γενική ενικού στο ίδιο γένος 
dedecus = dedecore -  αφαιρετική ενικού 
viri = virorum -  γενική πληθυντικού 
cultellum = cultellos - ίδια πτώση στον άλλο αριθμό 
eoque = eaeque - ονομαστική πληθυντικού στο θηλυκό γένος 
tonsoris = tonsoribus - δοτική πληθυντικού 
hoc = haec - ίδια πτώση στον άλλο αριθμό στο ίδιο γένος 
certissimum = certiore - αφαιρετική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος 
tale = talium - γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος 

Μονάδες 15 

B2.  

laudare = laudemus - πρώτο πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα της 
υποτακτικής στην ίδια φωνή. 

vidit = visum iri - απαρέμφατο του μέλλοντα στην παθητική φωνή. 
vixit = victu -  αφαιρετική του σουπίνο. 



obiecerunt = obiceretis - δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του παρατατικού της 
υποτακτικής στην ίδια φωνή. 

constituta est = constituuntur - τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα της οριστικής 
στην ίδια φωνή.  

interficiendo = interfice - δεύτερο ενικό πρόσωπο του ενεστώτα της προστακτικής 
στην ενεργητική φωνή. 

cognovisset = cognitura sit - τρίτο ενικό πρόσωπο του μέλλοντα της υποτακτικής στην 
ίδια φωνή  

resecandorum = resecuero - πρώτο ενικό πρόσωπο του συντελεσμένου μέλλοντα της 
οριστικής στην ενεργητική φωνή. 

poposcit = poscens - μετοχή ενεστώτα στην ονομαστική ενικού 
elapso = elabendi - γενική γερουνδίου  
obiurgandam = obiurgavisti - δεύτερο ενικό πρόσωπο του παρακειμένου της οριστικής 

στην ενεργητική φωνή. 
venit = venturus erat - τρίτο ενικό πρόσωπο του παρατατικού της οριστικής στην 

ενεργητική περιφραστική συζυγία. 
praeripuisset = praeripiunt - τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα της οριστικής 

στην ενεργητική φωνή. 
est = estote - δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του μέλλοντα της 

προστακτικής. 
molientem = moliri - απαρέμφατο ενεστώτα 
 

Μονάδες 15 

Γ1.α. «quod Asiam vidit» Είναι δευτερεύουσα επρρ. αιτιολογική πρόταση, δηλώνει την αιτία του 

περιεχομένου της κύριας πρότασης (Murenam laudare debemus), εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quod, 

εκφέρεται με οριστική γιατί η αιτιολογία είναι αντικειμενική και χρησιμεύει ως επιρρ. προσδιορισμός της 

αιτίας στο ρηματικό τόπο εξάρτησης (laudare).  

Μονάδες 3 

Γ1.β. Murena nobis laundandus est. : αντικατάσταση του debeo + απαρέμφατο από τον αντίστοιχο τύπο της   

   παθητικής περιφραστικής συζυγίας ποιητικού αιτίου και δήλωση σε δοτική του ποιητικού αιτίου. 

Μονάδες 6 

Γ1.γ. Viri sui consilio cognito de interficiendo Caesare: μετατροπή της πρότασης σε μετοχική με αφαιρετική  

   απόλυτη 

Μονάδες 6  
Γ2α. 

Μονάδες 6 

luxuriae : γεν.αντικ στο suspicionem. 
Murenae: αντικ. έμμεσο στο obiecerunt. 
nomini: δοτ.  προσωπ. χαριστική στο constituta est. 
uxor: παράθεση στο Porcia.  
tonsorium: επιθ.προσδ. στο cultellum. 
secreto:  επιρρ.προσδ.του τρόπου στο inquit. 



Γ2β. Aliquis dicit clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatum Brutum ad eam  obiurgandam venisse 

quod tonsoris praeripuerit  officium. 

Παρατήρηση: Από βιβλίο Γραμματικής Τζάρτζανου σελ. 182, §178: «όταν το ρήμα της προτάσεως, την οποία 

προσδιορίζει η δευτερεύουσα (εξαρτημένη), είναι χρόνου αρκτικού (δηλ. ενεστώτα ή κυρίως παρακειμένου ή 

απλού ή τετελεσμένου μέλλοντα), τίθεται επίσης χρόνος αρκτικός, (ενεστώτας αν πρόκειται για πράξη 

σύγχρονη ή διαρκή στο παρόν, και παρακείμενος, αν πρόκειται για πράξη τετελεσμένη ή παρελθούσα στο 

παρόν και τέλος μέλλων, αν πρόκειται για πράξη μελλοντική)». 

Αυτό επιβεβαιώνεται και από το σχολικό βιβλίο της Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου σελ. 31, §5: «μετά από ρήμα 

εξάρτησης σε αρκτικό χρόνο, η υποτακτική του ενεστώτα εκφράζει το σύγχρονο, η υποτακτική του 

παρακειμένου το προτερόχρονο και η υποτακτική του ενεστώτα της ενεργ. περιφραστικής συζυγίας το 

υστερόχρονο. (Οι βασικοί αρκτικοί χρόνοι της οριστικής είναι ο ενεστώτας, ο παρακείμενος με σημασία 

ενεστώτα, [π.χ. audīvi = άκουσα και ξέρω], ο απλός και ο συντελεσμένος μέλλοντας. Επίσης η προστακτική 

του ενεστώτα και του μέλλοντα)». 

Μονάδες 4 

Γ2γ. Porcia cultellum tonsorium poposcit : ut resecaret ungues / - is 

        Porcia cultellum tonsorium poposcit : resectum ungues / is 

Μονάδες 5 


