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Α1. 
 

ΜΕΣΑΦΡΑΗ 
 

Και αν θ Αςία ζχει κάποια υποψία τρυφισ, οφείλουμε να επαινοφμε τον 
Μουρινα, γιατί είδε τθν Αςία, αλλά ζηθςε ςτθν Αςία με εγκράτεια. Για αυτό το λόγο οι 
κατιγοροι δεν μζμφκθκαν το Μουρινα για το όνομα «Αςία», από τθν οποία 
δθμιουργικθκε ζπαινοσ για τθν οικογζνειά του, υςτεροφθμία για το γζνοσ του, τιμι και 
δόξα για το όνομά του, αλλά (τον κατθγόρθςαν) για κάποιο όνειδοσ και ντροπι, που 
είτε φορτϊκθκε ςτθν Αςία είτε μεταφζρκθκε από τθν Αςία.  

Η Πορκία, θ ςφηυγοσ του Βροφτου, όταν ζμακε το ςχζδιο του άντρα τθσ για τθ  
δολοφονία του Καίςαρα, ηιτθςε ζνα ξυράφι μανικιουρίςτα δικεν για να κόψει τα νφχια 
τθσ και με αυτό αυτοτραυματίςτθκε κακϊσ τθσ γλίςτρθςε τάχα κατά τφχθ. Ζπειτα ο 
Βροφτοσ, αφοφ κλικθκε ςτθν κρεβατοκάμαρα (τθσ) από τα ξεφωνθτά των υπθρετριϊν, 
ιρκε για να τθ μαλϊςει, γιατί δικεν είχε κλζψει τθν τζχνθ του μανικιουρίςτα. Τότε θ 
Πορκία του είπε κρυφά: «αυτό δεν είναι μια αςυλλόγιςτθ πράξθ μου, αλλά πολφ 
ξεκάκαρθ απόδειξθ τθσ αγάπθσ μου προσ εςζνα που μθχανεφεςαι τζτοιο ςχζδιο ... 
 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
 

Β1. 
 

suspicionem suspicio 

quandam quoddam 

continenter continentius 

rem rebus 

laus laudis 

generi genus 

aliquod alicuius 

dedecus dedecore 

viri virorum 

cultellum cultellos 

eoque eaeque 

tonsoris tonsoribus 

hoc haec 

certissimum certiore 

tale talium 
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Β2. 
 

  

laudare laudemus 

vidit visum iri 

vixit victu 

obiecerunt obiceretis 

constituta est constituuntur 

interficiendo interfice 

cognovisset cognitura sit 

resecandorum  resecuero 

poposcit poscens 

elapso  elabendi 

obiurgandam obiurgavisti 

venit venturus erat 

praeripuisset praeripiunt 

est estote 

molientem moliri 

 

Γ1. 
 

α) 
«quod Asiam vidit» 

 Δευτερεφουςα επιρρθματικι αιτιολογικι πρόταςθ θ οποία ειςάγεται με τον 
αιτιολογικό ςφνδεςμο quod. 

 Συντακτικά λειτουργεί ωσ επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ τθσ αιτίασ ςτο 
απαρζμφατο laudare τθσ κφριασ πρόταςθσ. 

 Εκφζρεται με τθν οριςτικι «vidit», επειδι εκφράηει αντικειμενικι 
αιτιολογία 

 
 
β) 

«Murenam laudare debemus» 
Murena nobis laudandus est 

 
γ) 

«cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset» 
Viri sui consilio de interficiendo Caesare cognito 
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Γ2. 
 

α) 

luxuriae 
Γενικι αντικειμενικι (ονοματικόσ ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ) 
ςτο suspicionem 

Murenae Ζμμεςο αντικείμενο ςτο obiecerunt 

nomini Δοτικι προςωπικι χαριςτικι ςτο constituta est 

uxor 
Παράκεςθ (ονοματικόσ ομοιόπτωτοσ προςδιοριςμόσ) ςτο 
Porcia 

tonsorium 
Επικετικόσ προςδιοριςμόσ (ονοματικόσ ομοιόπτωτοσ 
προςδιοριςμόσ) ςτο cultellum 

secreto Επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του τρόπου ςτο ριμα inquit 

 
β) 

Αliquis dicit clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatum Brutum ad eam 
obiurgandam venisse quod tonsoris praeripuerit officium. 
 

γ) 
«cultellum tonsorium quasi unguium resecandorum causa poposcit» 
 
Αντικατάςταςθ γερουνδιακοφ με: 
 
Σελική πρόταςη: ut (Porcia) ungues resecaret 
 
ςουπίνο: resectum ungues 
 

 


