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31ε ΔΝΟΣΗΣΑ 
 

Η γελλαηόηεηα δε βγαίλεη πάληα ζε θαιό 

Ρσκαίνη θαη Έιιελεο ηζηνξηθνί εληόπηζαλ ηε ζηδεξέληα πεηζαξρία ηνπ ξσκατθνύ ζηξαηνύ 
σο κία από ηηο βαζηθέο αηηίεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ, θαη σο ζεκειηώδε παξάγνληα 
γηα ηε δεκηνπξγία ηεο απηνθξαηνξίαο. Ελδεηθηηθό ζηνηρείν ηεο πεηζαξρίαο είλαη ην γεγνλόο 
όηη, όπσο παξαηεξεί ν αιινύζηηνο, ζηνπο πξώηνπο αηώλεο ηεο Ρώκεο ήηαλ ζπρλόηεξε ε 
ηηκσξία γηα ζπκκεηνρή ζηε κάρε αληίζεηα κε ηηο δηαηαγέο, παξά γηα εγθαηάιεηςε ζέζεο θαη 
ππνρώξεζε. ρεηηθό είλαη θαη ην θείκελν πνπ αθνινπζεί: Ο ύπαηνο Σίηνο Μάλιηνο (Titus 
Manlius) ζηε δηάξθεηα ηνπ Λαηηληθνύ πνιέκνπ (340-338 π.Χ.) ηηκώξεζε ην γην ηνπ κε 
ζάλαην, γηαηί, παξά ηε ξεηή δηαηαγή ηνπ, κνλνκάρεζε κε ηνλ αξρεγό ησλ αληηπάισλ θαη 
ηνλ ζθόησζε, ηξέπνληαο ην ερζξηθό ζηξάηεπκα ζε θπγή! 

 

Bello* Latīno Σ. Manlius consul nobili genere* natus exercitui 

Rōmanōrum praefuit. Is cum aliquando castris* abīret, edixit ut 

omnes pugnā* abstinērent. Sed paulo* post filius eius castra 

hostium praeterequitāvit et a duce* hostium his verbis* proelio 

lacessītus est: «Congrediāmur, ut singulāris proelii eventu* 

cernātur, quanto* miles Latīnus Rōmāno virtute* antecellat». 

Tum adulescens, viribus* suis confīsus et cupiditāte* 

pugnandi permōtus, iniussū* consulis in certāmen ruit; et 

fortior hoste*, hastā* eum transfixit et armis* spoliāvit.  Statim 

hostes fugā* salūtem petivērunt. Sed consul, cum in castra 

revertisset, adulescentem, cuius operā** hostes fugāti erant, 

morte* multāvit.  

 
 
 
  

http://www.arxaia-latinika.gr/


 

 
Μαρηάλλα Σζηοιπίδοσ-Φηιόιογος  www.arxaia-latinika.gr 

ΜΔΣΑΦΡΑΗ 
Latino       bello      T.    Manlius   consul  
ην ιαηηληθό  πόιεκν  ν Σίηνο   Μάλιηνο    ν ύπαηνο  
 

natus                    nobili       genere     
πνπ θαηαγόηαλ από αξηζηνθξαηηθή     γεληά,    
 

praefuit          exercitui   Romanorum. 
είρε ηελ αξρεγία  ηνπ ζηξαηνύ   ησλ Ρσκαίσλ.  
 

Is       cum  aliquando  abiret          castris,     
Απηόο   όηαλ      θάπνηε         έθεπγε    από ην ζηξαηόπεδν, 
 

edixit  ut   abstineret  omnes   pugna.  
δηέηαμε   λα      απέρνπλ         όινη    από ηε κάρε.  
 
Sed   paulo   post     filius eius      
Αιιά     ιίγν    αξγόηεξα  ν γηνο    ηνπ     
 

praeterequitavit               castra            hostium  
πέξαζε έθηππνο κπξνζηά  από ην ζηξαηόπεδν   ησλ ερζξώλ 
 

et  lacessitus est   proelio    a   duce        hostium     his    verbis:  
θαη      πξνθιήζεθε        ζε κάρε   από ηνλ αξρεγό  ησλ ερζξώλ  κε απηά  ηα ιόγηα:  
 

«Congrediamur,     ut    cernatur     eventu      singularis proelii  
«Αο κνλνκαρήζνπκε,  γηα λα     θξηζεί     από ηελ έθβαζε      ηεο κνλνκαρίαο 
 

quanto   Latinus    miles     antecellat   Romano     virtute».  
πόζν        ν Λαηίλνο   ζηξαηηώηεο    μεπεξλάεη     ην Ρσκαίν  ζηελ αλδξεία».  
 

Tum  adulescens,         confisus              viribus    suis  
Σόηε       ν λεαξόο,      επεηδή είρε εκπηζηνζύλε   ζηηο δπλάκεηο    ηνπ 
 

et      permotus              cupiditate        pugnandi, 
θαη  επεηδή παξαζύξζεθε  από ηελ επηζπκία ηνπ    γηα κάρε, 
 

ruit     in certamen      iniussu      consulis;  

όξκεζε   ζηνλ αγώλα    παξά ηε δηαηαγή  ηνπ ππάηνπ  
 

et                    fortior         hoste,      transfixit  eum    hasta  
θαη (θαζώο ήηαλ) δπλαηόηεξνο  από ηνλ ερζξό   δηαπέξαζε   απηόλ   κε ην δόξπ  
 

et        spoliavit      armis.  
θαη (ηνλ)  γύκλσζε   από ηα όπια ηνπ.  
 

Statim  hostes   petiverunt   salutem    fuga.  
Ακέζσο  νη ερζξνί       δήηεζαλ      ηε ζσηεξία  ζηε θπγή.  
 

Sed    consul   cum  revertisset  in castra,     
Αιιά   ν ύπαηνο     όηαλ       γύξηζε      ζην ζηξαηόπεδν, 
 

multavit   morte  adulescentem,   
ηηκώξεζε  κε ζάλαην       ην λεαξό, 
 

cuius             opera     hostes      fugati erant.  
κε ηνπ νπνίνπ ηελ ελέξγεηα  νη ερζξνί   είραλ ηξαπεί ζε θπγή.    
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ΟΤΙΑΣΙΚΑ  

Α΄ΚΛΙΗ  
pugna, -ae (Θ) = κάρε  
fuga, -ae (Θ) = θπγή 
hasta, -ae (Θ) = δόξπ  
opera, -ae (Θ) = έξγν, κόρζνο,  ζηνλ πιεζπληηθό : operae,-arum = κηζζσηνί εξγάηεο (εδώ: 
opera + γεληθή σποθεηκεληθή =κε ηηο ελέξγεηεο θάπνηνπ, ράξε ζε θάπνηνλ. Ιζνδύλακε έθθξαζε : 
per + αηηηαηηθή προζώποσ=ράξε ζε θάπνηνλ)  

 
 
Β΄ΚΛΙΗ  

Σ. = ζπληνκνγξαθία αληί Titus = Σίηνο (ρσξίο πιεζπληηθό) 

Manlius, -ii θαη -i = Μάλιηνο, θιεηηθή εληθνύ: Manli (ρσξίο πιεζπληηθό) 

Romani, -orum = Ρσκαίνη ζηνλ εληθό σο επίζεην : Romanus, -i  

filius, -ii/-i (A) = γηνο, θιεηηθή εληθνύ: fili 

bellum, -i (Ο) = πόιεκνο  

verbum, -i (O) = ιόγνο  

proelium, -ii θαη -i (O) = κάρε  

arma, -orum (Ο) = ηα όπια (κόλν πιεζπληηθόο) 

castra, -orum (O) (κόλο.πιεζ) = ζηξαηόπεδν  
 

 
Γ΄ΚΛΙΗ  

consul, -ulis (Α) = ύπαηνο  

dux, ducis (Α) = αξρεγόο  

hostis, -is (Α) = ερζξόο, γεληθή πιεζπληηθνύ: hostium 

miles, -itis (Α) = ζηξαηηώηεο  

virtus, virtutis (Θ) = αλδξεία, αξεηή, γεληθή πιεζπληηθνύ: virtut(i)um  

adulescens, -ntis (Α) = λεαξόο, αθαηξ. εληθνύ: adulescenti /-e,  

γεληθή πιεζπληηθνύ :adulescent(i)um (ζρεκαηίδεη ζπγθξηηηθό : adulescentior)  

vis, - (Θ) = δύλακε (βι. αλώκαια γ΄θιίζεο)  

cupiditas, -atis (Θ) = επηζπκία  

salus, -utis (Θ) = ζσηεξία, (ν πιεζπληηθόο δε ρξεζηκνπνηείηαη) 

mors, mortis (Θ) = ζάλαηνο, γεληθή πιεζπληηθνύ: mortium 

 
  
Γ΄ΚΛΙΗ  

exercitus -us (Α) = ζηξαηόο 

eventus, -us (Α) = έθβαζε  

iniussus, -us  εύρξεζηε κόλν ε αθαηξεηηθή εληθνύ: iniussu = θαηά παξάβαζε ηεο 
δηαηαγήο  
 

 
ΔΠΙΘΔΣΑ  

Β θιίζες 

Latinus,-a,-um = Λαηίλνο, ιαηηληθόο (δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά)  

paulus,-a,-um = ιίγνο (εύρξεζην ζηελ αηη. θαη αθ. εληθνύ ηνπ νπδεηέξνπ : paulum, paulo 
= ιίγο, δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά)  

Romanus,-a,-um = Ρσκαίνο, ξσκατθόο (δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά)  

genus, -eris (Ο) = γέλνο, γεληά 
 

certamen, -inis (Ο) = αγώλαο, κάρε 
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Γ΄ θιίζες 

 nobilis,-is,-e = επγελήο, αξηζηνθξαηηθόο  

παξαζεηηθά: nobilior-ior-ius,  nobilissimus-a-um 

(επίξξεκα: nobiliter,  nobilius,  nobilissime) 

omnis,-is,-e = όινο, (δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά)  

singularis,-is,-e = κνλαδηθόο  (εδώ : singulare proelium=κνλνκαρία-(δελ ζρεκαηίδεη 
παξαζεηηθά)  

 fortis,-is,-e  = δπλαηόο  

παξαζεηηθά: fortior-ior-ius,  fortissimus-a-um 

(επίξξεκα: fortiter,  fortius,  fortissime) 

 

 

 

Ρήκαηα 

Α΄ ζσδσγία 

1. praeterequito, praeterequitavi, preaterquitatum, praeterequitare (1) = πεξλώ έθηππνο  

2. pugno, pugnavi, pugnatum, pugnare (1) = κάρνκαη, πνιεκώ  

3. spolio, spoliavi, spoliatum, spoliare (1) = απνγπκλώλσ 

4. fugo, fugavi, fugatum, fugare (1) = ηξέπσ ζε θπγή 

5. multo, multavi, multatum, multare (1) = ηηκσξώ 
 

Β΄ ζσδσγία  

6. abstineo , abstinui, abstentum, abstinere (2) = απέρσ από  

7. permoveo, permovi, permotum, permovere (2) = παξαθηλώ  

 

Γ΄ ζσδσγία 

8. nascor, natus sum, natum, nasci (αποζ) (3) = γελληέκαη (κητ.κέιιοληα nasciturus) 

9. edico, edixi, edictum, edicere (3) (e+dico) = δηαηάδσ λα (β΄εληθό Προζη. edic) 

10. lacesso, lacessivi, lacessitum, lacessere (3) = πξνθαιώ  

11. congredior, congressus sum, congressum, congredi (3) (αποζ.) = ζπγθξνύνκαη, 
κνλνκαρώ  

12. cerno, crevi, cretum, cernere (3) = (δηα)θρίλω (εδώ:  απξόζσπν ζε παζεηηθή θσλή: 
Πξθ.: conspectus sum, από ηο ρ. Conspicio  cernor, conspectum est,  -   , cerni)  

13. antecello,   -   ,   -   , antecellere (3) = μεπεξλώ θάπνηνλ ζε θάηη  

14. confido, confisus sum, confisum, confidere (εκηαποζεηηθό) (3) = έρσ εκπηζηνζύλε  

15. ruo, rui, rutum, ruere (3) = νξκώ (κητ. Μειι. ruiturus) 

16. transfigo, transfixi, transfixum, transfigere (3) = δηαπεξλώ 

17. peto, petivi, petitum, petere (3) = δεηώ 

18. revertor, revertus sum, reversum, reverti (εκηαποζεηηθό εδώ!!!) = επηζηξέθσ 

revertor, reverti, reversum, reverti  
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Αλώκαια 

19. abeo, abivi (abii), abitum, abire  (4) = θεύγσ  

20. praesum , praefui, - , praeesse = πξνΐζηακαη, έρσ ηελ αξρεγία  (ζύλζεηο ηοσ sum) 

 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ  

is, ea, id (νξηζηηθή) = απηόο, απηή, απηό 

hic, haec, hoc (δεηθηηθή) = απηόο, απηή, απηό 

quantus, quanta, quantum (εξσηεκαηηθή) = πόζνο, πόζε, πόζν 

suus, sua, suum (θηεηηθή) = δηθόο ηνπ, δηθή ηνπ, δηθό ηνπ  

qui, quae, quod (αλαθνξηθή) = ν νπνίνο, ε νπνία, ην νπνίν  

 
 
ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ  
aliquando = θάπνηε  

 post = έπεηηα, αξγόηεξα 
παξαζεηηθά:  posterius,  postremo-postremum  
tum = ηόηε 
statim=ακέζσο  
 
 

ΠΡΟΘΔΔΙ ΤΝΓΔΜΟΙ 

a / ab + αθαηρ. = από (πνηεηηθό αίηην)  

in + αηη. = ζε, πξνο (θίλεζε πξνο ηόπν) 

in + αηη. = γηα λα (ζθνπόο) 

cum (ρξνληθόο-ηζηνξηθόο-δηεγεκαηηθόο) = όηαλ, αθνύ    
ut (βοσιεηηθός) = λα 
Sed (αληηζεηηθός) = αιιά   
et (ζσκπιεθηηθός) = θαη  
ut (ηειηθός) = γηα λα  
 

 

 
 

Δησκοιογηθά:  

congredior < πξβ. θνγθξέζν << ηη. = ζπλέιεπζε· e-gredior,  

eventus < evenio < e+venio,  

cupiditas < cupidus < cupio,  

pugno < pugna,  

certamen < certo,  

fugo < fuga· fugio. 

peto < πεη-ώ, πί-πτ-ω < *πι-πετ-ω,   

antecello < *-cello = ππεξέρσ· πξβ. collis, κολωνός,  

salus > salūto > salutatio,   
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 
  

Bello Latino Σ. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum praefuit: 
Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
praefuit: ξήκα,  
T. Manlius: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
exercitui: αληηθείκελν ζην praefuit,  
consul: παξάζεζε ζην Σ. Manlius,  
Romanorum: γεληθή θηεηηθή ζην exercitui,  
natus: επηζεηηθή κεηνρή, ζπλεκκέλε ζην T. Manlius, πξνηεξόρξνλν 
Σ. Manlius: ππνθείκελν ηεο κεηνρήο natus,  
genere: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο θαηαγσγήο από ην natus,  
nobili: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην genere,  
Bello: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ ρξόλνπ ζην praefuit,  
Latino: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην Bello. 
 
Is edixit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
edixit: ξήκα,  
Is: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
 
cum aliquando castris abiret: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε σο 
επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην edixit. Εηζάγεηαη κε ηνλ ηζηνξηθό-
δηεγεκαηηθό ζύλδεζκν cum, θαη εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή γηαηί ππνγξακκίδεη ηε βαζύηεξε 
ζρέζε αηηίνπ θαη αηηηαηνύ αλάκεζα ζηε δεπηεξεύνπζα θαη ηελ θύξηα πξόηαζε. Είλαη 
θαλεξόο εδώ ν ξόινο ηνπ ππνθεηκεληθνύ ζηνηρείνπ ζηελ ππνηαθηηθή. πγθεθξηκέλα, 
εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή ρξόλνπ παξαηαηηθνύ (abiret) γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ 
ρξόλνπ (edixit) θαη δειώλεη ην ζύγρξνλν ζην παξειζόλ. 
abiret: ξήκα,  
Is: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
castris: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο απνκάθξπλζεο σο αληηθείκελν ζην abiret,  
aliquando: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην abiret. 
 
ut omnes pugna abstinerent: Δεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή βνπιεηηθή πξόηαζε σο 
αληηθείκελν ζην edixit. Εμαξηάηαη από ην ξήκα βνύιεζεο edixit, ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο 
εθθξάδεη. Εηζάγεηαη κε ηνλ βνπιεηηθό ζύλδεζκν ut γηαηί είλαη θαηαθαηηθή. Εθθέξεηαη κε 
ππνηαθηηθή (abstinerent), γηαηί ην πεξηερόκελό ηεο είλαη απιώο επηζπκεηό, ρξόλνπ 
παξαηαηηθνύ γηαηί εμαξ- ηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (edixit). Ιζρύεη ηδηνκνξθία ζηελ 
αθνινπζία ησλ ρξόλσλ, γηαηί ε βνύιεζε είλαη ηδσκέλε ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ζην 
κπαιό ηνπ νκηιεηή (ζπγρξνληζκόο ηεο θύξηαο κε ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε) θαη όρη ηε 
ζηηγκή ηεο πηζαλήο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. Η βνύιεζε αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ (ζύγ-
ρξνλν ζην παξειζόλ). 
abstinerent: ξήκα,  
omnes: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
pugna: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο απνκάθξπλζεο ζην abstinerent. 
 
Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
praeterequitavit: ξήκα,  
filius: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
eius: γεληθή θηεηηθή ζην filius,  
castra: αληηθείκελν ζην praeterequitavit,  
hostium: γεληθή θηεηηθή ζην castra,  
post: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην praeterequitavit,  
paulo: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ κέηξνπ ή ηεο δηαθνξάο από ην post. 
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et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
lacessitus est: ξήκα,  
filius: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
proelio: αληηθείκελν ζην lacessitus est,  
a duce: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ πνηεηηθνύ αηηίνπ από ην lacessitus est,  
hostium: γεληθή αληηθεηκεληθή ζην duce,  
verbis: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ ηξόπνπ ζην lacessitus est,  
his: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην verbis. 
 
Congrediamur: Κύξηα πξόηαζε επηζπκίαο, εθθέξεηαη κε πξνηξεπηηθή ππνηαθηηθή. 
Congrediamur: ξήκα,  
nos: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο. 

ut singularis proelii eventu cernatur: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ηειηθή πξόηαζε. 
Εηζάγεηαη κε ηνλ ηειηθό ζύλδεζκν ut γηαηί είλαη θαηαθαηηθή. Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή 
(cernatur), γηαηί ν ζθνπόο ζεσξείηαη κηα ππνθεηκεληθή θαηάζηαζε, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί 
εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (Congrediamur). Ιζρύεη ηδηνκνξθία ζηελ αθνινπζία 
ησλ ρξόλσλ, γηαηί ν ζθνπόο είλαη ηδσκέλνο ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ζην κπαιό ηνπ 
νκηιεηή (ζπγρξνληζκόο ηεο θύξηαο κε ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε) θαη όρη ηε ζηηγκή ηεο 
πηζαλήο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ. Λεηηνπξγεί σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζθνπνύ 
ζην Congrediamur. 
cernatur: απξόζσπν ξήκα πνπ παίξλεη σο ππνθείκελό ηνπ ηε δεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή 
πιάγηα εξσηεκαηηθή πξόηαζε «quanto miles Latinus Romano virtute antecellat»,  
eventu: απξόζεηε αθαηξεηηθή πνπ δειώλεη ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα θξίζε ή εθηίκεζε ζην 
cernatur,  
proelii: γεληθή ππνθεηκεληθή στο eventu,  
singularis: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην proelii. 
 

quanto miles Latinus Romano virtute antecellat: Δεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή πιάγηα 
εξσηεκαηηθή πξόηαζε σο ππνθείκελν ηνπ cernatur. Εηζάγεηαη κε ηελ εξσηεκαηηθή 
αλησλπκία quanto θαη είλαη κεξηθήο αγλνίαο. Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (antecellat), γηαηί ε 
εμάξηεζε δίλεη ππνθεηκεληθή ρξνηά ζην πεξηερόκελό ηεο, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί εμαξηάηαη 
από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (ην cernatur ζεσξείηαη αξθηηθόο ρξόλνο θαζώο εμαξηάηαη από 
ην Congrediamur). Δειώλεη ην ζύγρξνλν ζην παξόλ. 
antecellat: ξήκα,  
miles: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Latinus: νκνηόπησηνο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην miles,  
Romano: αληηθείκελν ζην antecellat  
quanto: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ κέηξνπ ζην antecellat,  
virtute: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηεο αλαθνξάο ζην antecellat  
 

Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, injussu 
consulis in certamen ruit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
ruit: ξήκα,  
adulescens: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
confisus, permotus: επηξξεκαηηθέο αηηηνινγηθέο κεηνρέο, ζπλεκκέλεο ζην ππνθείκελν 
adulescens,  
viribus: αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ κέζνπ ζην confisus,  
suis: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην viribus, (άκεζε απηνπάζεηα) 
cupiditate: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ εζσηεξηθνύ αηηίνπ ζην permotus  
pugnandi: απξόζεηε γεληθή ηνπ γεξνπλδίνπ αληηθεηκεληθή ζην cupiditate,  
iniussu: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ εζσηεξηθνύ αηηίνπ ζην ruit, 
consulis: γεληθή ππνθεηκεληθή ζην iniussu,  
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Tum: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην ruit,  
in certamen: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηνπ ζθνπνύ ζην ruit. 
 
et fortior hoste, hasta eum transfixit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
transfixit: ξήκα,  
adulescens: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
eum: αληηθείκελν ζην transfixit, 
fortior: επηξξεκαηηθό θαηεγνξνύκελν ηνπ ηξόπνπ ζην ελλννύκελν ππνθείκελν adulescens  
hoste: απξόζεηε αθαηξεηηθή ζπγθξηηηθή (β' όξνο ζύγθξηζεο) από ην fortior (α' όξνο: 
adulescens),  
hasta: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ νξγάλνπ ζην transfixit. 
 
et armis spoliavit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
spoliavit: ξήκα,  
adulescens: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
eum: (ελλννύκελν) άκεζν αληηθείκελν ζην spoliavit,  
armis: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ ρσξηζκνύ ή σο έκκεζν αληηθείκελν ζην spoliavit. 
 
Statim hostes fuga salutem petiverunt: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
petiverunt: ξήκα,  
hostes: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
salutem: αληηθείκελν ζην petiverunt,  
fuga: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ ηξόπνπ ζην petiverunt,  
Statim: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην petiverunt. 
 
Sed consul adulescentem morte multavit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 

multavit: ξήκα,  
consul: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
adulescentem: αληηθείκελν ζην multavit,  
morte: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο πνηλήο ζην multavit. 
 
cum in castra revertisset: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε σο 
επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην multavit. Εηζάγεηαη κε ηνλ ηζηνξηθό-
δηεγεκαηηθό ζύλδεζκν cum, θαη εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή, γηαηί ππνγξακκίδεη ηε βαζύηεξε 
ζρέζε αηηίνπ θαη αηηηαηνύ αλάκεζα ζηε δεπηεξεύνπζα θαη ηελ θύξηα πξόηαζε. Είλαη 
θαλεξόο εδώ ν ξόινο ηνπ ππνθεηκεληθνύ ζηνηρείνπ ζηελ ππνηαθηηθή. πγθεθξηκέλα, 
εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή ρξόλνπ ππεξζπληειίθνπ (revertisset) γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα 
ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (multavit) θαη δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ. 

revertisset: ξήκα,  
consul: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
in castra: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηεο θίλεζεο πξνο ηόπν ζην revertisset. 
 
cuius opera hostes fugati erant: Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε, πξνζδηνξηζηηθή 
ζην adulescentem. Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία cuius. Εθθέξεηαη κε νξηζηηθή 
(fugati erant) γηαηί δειώλεη ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ ππεξζπληειίθνπ γηαηί αλαθέξεηαη ζην 
παξειζόλ. 
fugati erant: ξήκα,  

hostes: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
opera: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ κέζνπ ζην fugati erant,  

cuius: γεληθή ππνθεηκεληθή ζην opera. 

 

http://www.arxaia-latinika.gr/

