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Α.
Αλλά λίγο αργότερα ο γιοσ του πζραςε ζφιπποσ μπροςτά από το
ςτρατόπεδο των εχκρϊν και από τον αρχθγό των αντιπάλων προκλικθκε ςε
μάχθ με τα εξισ λόγια: «Ασ μονομαχιςουμε, για να φανεί (ι: κρικεί) από τθν
ζκβαςθ τθσ μονομαχίασ πόςο ο Λατίνοσ ςτρατιϊτθσ ξεπερνά το Ρωμαίο ςε
ανδρεία». Τότε ο νεαρόσ, επειδι είχε εμπιςτοςφνθ ςτισ δυνάμεισ του και κακϊσ
παραςφρκθκε από τθν επικυμία για μάχθ, αντίκετα με τθ διαταγι του υπάτου
όρμθςε ςτον αγϊνα· και δυνατότεροσ (κακϊσ ιταν) από τον εχκρό, τον
διαπζραςε με δόρυ και (τον) απογφμνωςε από τα όπλα.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Αυτό όταν παρατιρθςαν οι λθςτζσ, αφοφ άφθςαν κάτω τα όπλα,
πλθςίαςαν τθν πόρτα και με δυνατι φωνι ανιγγειλαν ςτο Σκιπίωνα
(απίςτευτο ςτο άκουςμα!) (ι: να το ακοφσ και να μθν το πιςτεφεισ!) ότι είχαν
ζρκει για να καυμάςουν τθν ανδρεία του. Όταν οι δοφλοι μετζφεραν αυτά
(τα λόγια) ςτο Σκιπίωνα, αυτόσ διζταξε να ανοιχκοφν οι πόρτεσ και να
οδθγθκοφν αυτοί μζςα (ι: να ανοίξουν τισ πόρτεσ και να τουσ οδθγιςουν
μζςα). Οι λθςτζσ προςκφνθςαν τισ παραςτάδεσ τθσ πόρτασ ςαν ιερό ναό και
φίλθςαν με πάκοσ (ι: με λαχτάρα) το δεξί (χζρι) του Σκιπίωνα. Αφοφ άφθςαν
μπροςτά ςτθν είςοδο δϊρα, τα οποία οι άνκρωποι ςυνθκίηουν να προςφζρουν
ςτουσ ακάνατουσ κεοφσ, επζςτρεψαν ςτον τόπο τουσ (ι: ςτθν πατρίδα τουσ).
Μονάδεσ 40
Β. Παρατηρήςεισ
1α.


his verbis

haec verba



singularis proelii

singulare proelium



viribus suis

vim suam



clara voce

clarae vocis



deis immortalibus

deus / dive immortalis
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1β.
quanto

quantae

suis

meis

quod

quem

eius

id

se

vobis
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2.
lacessitus est

lacessunto

congrediamur

congressuri simus

cernatur

conspectum esset

confisus

confidebāmus

permotus

permoveamini

ruit

ruituras

venisse

ventu

rettulerunt

refertor

intromitti

intromissum iri

iussit

iubēndi

venerati sunt

veneraturos esse

posuissent

poneremur

consecrare

consecraverim

solent

soliti estis
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reverterunt

revertar
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3α.

Dux hostium adulescentem his verbis proelio lacessivit.
Μονάδεσ 3

3β.

cum arma abiecissent

Μονάδεσ 2

3γ.

quam hostis

Μονάδεσ 2

3δ. Praedones venerunt, ut virtutem eius admirarentur.
Praedones ad virtutem eius admirandam venerunt.
Praedones virtutis eius admirandae causa venerunt.
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4α.

proelii : είναι γενική υποκειμενική ςτο «eventu».
iniussu : είναι αφαιρετική του εςωτερικοφ αναγκαςτικοφ αιτίου ςτο
«ruit».
in certamen : είναι εμπρόθετοσ προςδιοριςμόσ που δθλϊνει ςκοπό
ςτο «ruit».
auditu : είναι αφαιρετική ςουπίνου που δθλϊνει αναφορά ςτο
«incredibile».
se : είναι υποκείμενο ςτο απαρζμφατο «venisse», ταυτοπροςωπία,
ΛΑΣΙΝΙΜΟ ειδικοφ απαρεμφάτου.
fores : είναι υποκείμενο ςτο απαρζμφατο «reserari», ετεροπροςωπία.
deis : είναι ζμμεςο αντικείμενο ςτο απαρζμφατο «consecrare».
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4β. ut
singularis
proelii
eventu
cernatur : Είναι δευτερεφουςα
επιρρηματική τελική πρόταςθ (μονάδα 1). Εκφζρεται με υποτακτική
(όπωσ όλεσ οι δευτερεφουςεσ τελικζσ προτάςεισ, κακϊσ ο ςκοπόσ είναι
προςδοκϊμενοσ) Ενεςτώτα, γιατί εξαρτάται από ριμα αρκτικοφ χρόνου
(“congrediamur”). Η πρόταςθ αναφζρεται ςτο παρόν. Υπάρχει
ιδιομορφία ςτθν ακολουκία των χρόνων, ςυγχρονιςμόσ κφριασ και
δευτερεφουςασ, γιατί o ςκοπόσ είναι ιδωμζνοσ τθ ςτιγμι που
εμφανίηεται ςτο μυαλό του ομιλθτι, και όχι τθ ςτιγμι τθσ πικανισ
πραγματοποίθςισ του (μονάδεσ 3).
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4γ. Quō animadversō
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