
 

 

 

 

 

 

 

 

Β1 

 

1.  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

1ο απόσπασμα 

Γι’ αυτόν τον λόγο οι κατήγοροι δεν απέδωσαν μομφή στον Μουρήνα για 

το όνομα “Ασία”, από την οποία δημιουργήθηκε έπαινος για την 

οικογένεια, υστεροφημία για τη γενιά, τιμή και δόξα για το όνομά (του), 

αλλά (τον κατηγόρησαν για) κάποιο όνειδος ή ντροπή, που είτε (του) 

φορτώθηκε στην Ασία είτε έφερε μαζί του από την Ασία. 

  

2ο απόσπασμα 

Μόλις παρατήρησαν αυτό οι ληστές, αφού πέταξαν μακριά τα όπλα, 

πλησίασαν την πόρτα και με δυνατή φωνή ανήγγειλαν στον Σκιπίωνα 

(απίστευτο στο άκουσμα!) ότι είχαν έρθει, για να θαυμάσουν την ανδρεία 

του.  

 

3ο απόσπασμα 

Περιφρόνησε τα πλούτη των Σαμνιτών και οι Σαμνίτες θαύμασαν τη 

φτώχεια του. Όταν δηλαδή σ’ αυτόν είχαν προσφέρει πολύ χρυσάφι, 

σταλμένο από το δημόσιο ταμείο, για να το χρησιμοποιήσει, χαλάρωσε το 

πρόσωπό (του) με γέλιο και αμέσως είπε: «Μέλη της περιττής, για να μην 

πω της ανόητης, πρεσβείας, πείτε στους Σαμνίτες ότι ο Μάνιος Κούριος 

προτιμά να εξουσιάζει τους πλούσιους παρά να γίνει ο ίδιος πλούσιος˙ και 

θυμηθείτε ότι εγώ δεν είναι δυνατόν ούτε στη μάχη να νικηθώ ούτε με 

χρήματα να διαφθαρώ». 

 

2.α. 1Β,  2ΣΤ,  3Ε,  4Γ,  5Α,  6Θ,  7Η. 

2.β. 

Τίβουλλος Δηλία και Νέμεση 

Προπέρτιος   Κυνθία 

Οβίδιος  Κόριννα 
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3.α. 

suspicionum  quarundam  

luxuria/ luxurie  

honori  

aliqua flagitia  

dedecora  

forium 

clarissimae voces  

minister 

vultus 

ineptam legationem 

 

β. 

vivunto  

obiceris/obicere  

constituuntur  

suscipiens  

nuntiate  

admirareris/admirarere  

refer  

reserare 

iubendus eras 

abici  

intromittar  

spectatum esse  

assessuri fuissemus  

praebete  

contemnendum 

 

γ. mireris/mirere, mirareris/mirarere, miraturus sis, miratus sis, miratus esses.  

 

4α.  

familiae: δοτική προσωπική χαριστική στο constituta est.  

audītu: αφαιρετική σουπίνου που δηλώνει την αναφορά στο incredibile.  

se: υποκείμενο του απαρεμφάτου venisse, ταυτοπροσωπία (λατινισμός), 

άμεση αυτοπάθεια. 

ex catillo: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει 

προέλευση και προσδιορίζει τη μετοχή cenantem. 

ipsum: υποκείμενο του απαρεμφάτου fieri, ετεροπροσωπία. 

locupletibus: αντικείμενο του απαρεμφάτου imperare. 

acie: αφαιρετική οργανική του μέσου στο απαρέμφατο vinci. 

 

β.   Murena laudandus est nobis.  



 

5α.  cum praedones arma abiecissent. 

postquam/ubi/ut/simul praedones arma abiecerunt /abiecere.  

 

β. qui virtutem eius admirarentur.  

 

γ. Si habuisset Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare 

debuissemus. 

 

δ.   voce, quae clara erat. 

 

ε.  Ιs domesticos fores reserare eosque intromittere iussit  

 

6. continenter, nomen, vixit,  domestici, rettulērunt. 

 

 


