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Α1. Κάποτε που έφευγε από το στρατόπεδο, (αυτός) διέταξε να απέχουν όλοι 

από τη μάχη (κανείς να μην εμπλακεί σε μάχη). Λίγο αργότερα όμως ο 
γιος του πέρασε έφιππος μπροστά από το στρατόπεδο των εχθρών και ο 
ηγεμόνας (αρχηγός) των εχθρών τον προκάλεσε σε μάχη με αυτά τα 
λόγια : ¨Ας μονομαχήσουμε, για να κριθεί από την έκβαση της μονομαχίας, 
πόσο ο Λατίνος στρατιώτης ξεπερνά τον Ρωμαίο σε ανδρεία¨. Τότε ο 
νεαρός, επειδή είχε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και επειδή 
παρασύρθηκε από την επιθυμία του να πολεμήσει, όρμησε στον αγώνα 
παρά τη διαταγή του υπάτου. και (όντας) δυνατότερος από τον εχθρό, τον 
διαπέρασε με το δόρυ του και τον απογύμνωσε από τα όπλα του. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Όταν οι δούλοι μετέφεραν αυτά στο Σκιπίωνα, αυτός διέταξε να ανοίξουν 
τις πόρτες και να τους βάλουν μέσα. Οι ληστές προσκύνησαν τις 
παραστάδες της πόρτας σαν ιερό ναό και φίλησαν με λαχτάρα το δεξί χέρι 
του Σκιπίωνα. Αφού τοποθέτησαν στην είσοδο δώρα, σαν κι αυτά που οι 
άνθρωποι συνηθίζουν να προσφέρουν στους αθάνατους θεούς, 
επέστρεψαν στα λημέρια τους. 

 
 Β1. hoc verbum 

singularia proelia 
eventus 
milite Latino 
virium suarum 
certamina 
fortiore 
foris 
eique 
cuius 
immortali 

 Β2. abeuntis 
edic 
abstinebunt 
congrederemur 
crevisti 
confidere 



 

 

ruitura 
transfixu 
spolietis 
reserandi 
referre 
iubeamus 
venerabuntur 
positum iri 
soliti erant 
  

Γ1.α.  proelii : γενική υποκειμενική, ως ετερόπτωτος ονοματικός 
προσδιορισμός στο eventu. 

 virtute : αφαιρετική της αναφοράς στο antecellat. 
 pugnandi : γενική γερουνδίου ως συμπλήρωμα (γενική αντικειμενική) 

στο  cupiditate 
 haec : άμεσο αντικείμενο στο rettulerunt 
 cupide : επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο osculati sunt 
 domum : αιτιατική που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός 

της κίνησης σε τόπο στο reverterunt.   
Γ1.β. hoste : αφαιρετική συγκριτική (β΄ όρος σύγκρισης) 

με τον άλλο τρόπο : quam hostis. 
Γ1.γ. dux hostium his verbis filium proelio lacessivit 
 
Γ2.α. Quanto miles Latinus Romano virtute antecellit? 
Γ2.β. Sallustius tradit adulescentem, cupiditate pugnandi permotum, iniussu 

consulis in certamen ruisse. 
Γ2.γ. Δευτερεύουσα ονοματική βουλητική πρόταση, που λειτουργεί ως 

αντικείμενο στο ρήμα edixit. Εισάγεται με το ut, διότι είναι καταφατική. 
Εκφέρεται με έγκλιση υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό της είναι απλώς 
επιθυμητό, χρόνου παρατατικού (abstinerent), γιατί εξαρτάται από ρήμα 
ιστορικού χρόνου (edixit : ιστορικός παρακείμενος) και δηλώνει το 
συγχρονισμό της κυρίας και της δευτερεύουσας στο παρελθόν. Ισχύει η 
ιδιομορφία της ακολουθίας των χρόνων, αφού η βούληση είναι ιδωμένη 
τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της 
πιθανής πραγματοποίησής της. 

 Γ2.δ. ante vestibulum donis positis 


