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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Μετάφραση:
Αυτός όταν κάποτε έφευγε από το στρατόπεδο, διέταξε να
απόσχουν όλοι από την µάχη. Αλλά λίγο αργότερα ο γιος του πέρασε
έφιππος µπροστά από το στρατόπεδο των εχθρών και προκλήθηκε σε
µάχη από τον αρχηγό των εχθρών µε αυτά τα λόγια: «Ας
µονοµαχήσουµε, για να κριθεί από την έκβαση της µονοµαχίας πόσο
ο Λατίνος στρατιώτης ξεπερνά το Ρωµαίο σε ανδρεία».
Τότε ρώτησε την κόρη αν θα προτιµούσε να είναι µετά από
µερικά χρόνια ασπροµάλλα ή φαλακρή. Όταν εκείνη απάντησε «Εγώ,
πατέρα, προτιµώ να είµαι ασπροµάλλα» ο πατέρας προέβαλε σ’
εκείνη ψεύτικο επιχείρηµα: «∆εν αµφιβάλω ότι δε θέλεις να είσαι
φαλακρή. Γιατί όµως δε φοβάσαι µήπως αυτές σε κάνουν φαλακρή;»

1.α. pugnis, hostis, verbo, mendacia, patres, ista, vos.
β. haec verba
singulari proelio
aliquot annorum
milites Latini

2. abiimus
edic
conspectum sit
malumus
respondendi
obiceris / re
noluerint
abstentu

β. congredere
congredimini
congressuri simus
congressuros esse
fierent / factae sint / factae essent

3.α.
Αφαιρετική αποµάκρυνσης στο abiret.
Αντικείµενο στο lacessitus est.
Αφαιρετική που δηλώνει σηµείο εκκίνησης για εκτίµηση, κρίση στο
cernatur.
Αφαιρετική αναφοράς στο antecellat.
Κατηγορούµενο του αντικειµένου te.

β. ∆ευτερεύουσα ονοµατική ενδοιαστική πρόταση. Εισάγεται µε τον
σύνδεσµο ne γιατί εκφράζει φόβο µήπως γίνει κάτι. Εκφέρεται µε
υποτακτική γιατί εκφράζει το πιθανό, το ενδεχόµενο, χρόνου
Ενεστώτα ύστερα από ρηµατικό τύπο εξάρτησης αρκτικού χρόνου και
δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. Ισχύει η ιδιοµορφία στην ακολουθία
των χρόνων. Ο φόβος είναι ιδωµένος τη στιγµή που εµφανίζεται στο
µυαλό του οµιλητή και όχι τη στιγµή από πιθανής πραγµατοποίησης.
(συγχρονισµός της κύριας µε τη δευτερεύουσα). Λειτουργεί ως
αντικείµενο στο non times.

γ) i) Dux hostium filium his verbis proelio lacessivit.
ii) Mandacium illi a patre obiectum est.

4.α. Is aliquando castris abiens edixit…
β. i) Augustus dixit se non dubitare quin calva esse nollet.
ii) Illa respondit patri se canam esse malle.
γ. Omnes pugna abstinete!

