ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Μετάφραση
∆ιότι, όταν είχαν φέρει σ αυτόν πολύ χρυσάφι, σταλµένο από το δηµόσιο ταµείο, για
να το χρησιµοποιήσει, χαλάρωσε το πρόσωπό του µε γέλιο και αµέσως είπε:
«Απεσταλµένοι της περιττής – για να µην πω ανόητης- πρεσβείας, πείτε στους
Σαµνίτες ότι ο Μάνιος Κούριος προτιµά να διατάζει πλούσιους παρά να γίνει ο ίδιος
πλούσιος· και να θυµάστε ότι εγώ δεν µπορώ ούτε µε µάχη να νικηθώ, ούτε µε
χρήµατα να διαφθαρώ».
Επιπλέον (τον) καθοδήγησε να αφήσει αυτό ελεύθερο την επόµενη µέρα ξαφνικά σ
εκείνον τον τόπο, στον οποίο επρόκειτο να βρίσκεται ο ίδιος µε τους φίλους του. Την
επόµενη µέρα ο Σερτώριος, αφού δέχτηκε τους φίλους του στην κρεβατοκάµαρά του,
είπε σ αυτούς πως είδε στον ύπνο του ότι το ελάφι, που είχε χαθεί, επέστρεψε σ
αυτόν. Όταν το ελάφι, αφού αφέθηκε ελεύθερο από το δούλο εισέβαλε στην
κρεβατοκάµαρα του Σερτώριου, γεννήθηκε µεγάλος θαυµασµός.
2. facillime, catillus, pondera, postremo (postumo), maiora, quendam, vultuum, aciei,
Samnitium, quid
3. oriri, orituram esse, ortam esse, ortam fore
4. contempsissent, assessu, fieres, pereat, futuri erant, persuadet, monuisse,
introrupturam esse, instinguebaris(-re), meminerimus
5. ∆ευτερεύουσα τελική πρόταση, ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του σκοπού
στο περιεχόµενο της κύριας πρότασης. Εισάγεται µε τον τελικό σύνδεσµο quo γιατί
ακολουθεί επίρρηµα συγκριτικού βαθµού (facilius) εκφέρεται µε Υποτακτική (posset)
γιατί το περιεχόµενό της πρότασης είναι επιθυµητό, χρόνου παρατατικού γιατί το
ρήµα της κύριας πρότασης είναι χρόνου ιστορικού (utebatur) και δηλώνει το
σύγχρονο στο παρελθόν (ιδιόµορφη ακολουθία χρόνων), έχουµε, δηλαδή,
συγχρονισµό της κύριας µε την δευτερεύουσα πρόταση (ιδιόµορφη ακολουθία
χρόνων). Ο σκοπός είναι ιδωµένος την στιγµή που εµφανίζεται στο µυαλό του
οµιλητή και όχι την στιγµή της πιθανής πραγµατοποίησής του.
6. Μanius monebat ministros supervacaneae et ineptae legationis ut narrarent
Samnitibus Manium Curium Dentatum malle locupletibus imperare quam ipsum
locupletem fieri.
7. frugalitate: αντικείµενο στο utebatur
assidentem: κατηγορηµατική µετοχή
spectandum: γερουνδιακό του σκοπού στο praebuit
eo: αντικείµενο στο uteretur
risu: αφαιρετική του τρόπου στο solvit
pulchritudinis: γενική της ιδιότητας στο cerva
dono: δοτική κατηγορηµατική του σκοπού στο data erat
sibi: δοτική προσωπική στο visum esse
ei: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου από το videbatur
diei: γενική της αναφοράς ή της αφετηρίας στο postridie
8. quod deberet imperare militibus
9. Υποκείµενο του perisse είναι το cerva σε ονοµαστική (άρση του λατινισµού γιατί
ρήµα εξάρτησης είναι το παθητικό δοξαστικό credita est)
10. eximia pulchritudine, de faciendo, ut taceret

