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  36ε ΔΝΟΣΗΣΑ 
 

Μηα απόπεηρα δωροδοθίας 

Ο Μάληνο Κνύξηνο Δεληάηνο (Manius Curius Dentātus· βι. ηελ εηζ. ζην κάζ. ΧΧΙΙ) ππήξμε 
κηα ζξπιηθή θπζηνγλσκία ηεο ξσκατθήο ηζηνξίαο. Οιηγαξθήο θαη αδηάθζνξνο έδσζε -όπσο 
καο πιεξνθνξεί ην παξαθάησ ρσξίν-κηα πεξήθαλε απάληεζε ζηνπο πξέζβεηο ησλ 
ακληηώλ πνπ πξνζπάζεζαλ λα ηνλ δσξνδνθήζνπλ κε ρξπζάθη. Η εγθξάηεηα θαη ε 
νιηγάξθεηα δηέθξηλε γεληθόηεξα -έηζη ηνπιάρηζηνλ ππνζηήξηδαλ νη Ρσκαίνη- ηνπο ήξσεο ησλ 
πξώησλ αηώλσλ ηεο Ρώκεο. ηελ αληίιεςε ησλ Ρσκαίσλ ηζηνξηθώλ ε εζηθή παξαθκή (βι. 
ηηο εηζ. ζηα καζ. ΧΙ θαη ΧΧΧ) ζπλδέζεθε θύξηα κε ηα ειαηηώκαηα ηεο απιεζηίαο (avaritia) 
θαη ηεο ηξπθήο (luxuria). 
 
 

Manius Curius Dentātus maximā frugalitāte utebātur, quo* 

facilius divitias contemnere posset. Die quodam Samnitium 

legāti ad eum venērunt. Ille se in scamno assidentem apud 

focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum* praebuit . 

Samnitium divitias contempsit et Samnītes paupertātem eius 

mirāti sunt. Nam cum ad eum magnum pondus auri publice 

missum attulissent, ut* eo uterētur, vultum risu solvit et 

protinus dixit: «Supervacaneae, nē* dicam ineptae, legatiōnis 

ministri, narrāte Samnitibus Manium Curium malle locupletibus 

imperāre quam ipsum fieri locuplētem; et mementōte me nec 

acie vinci nec pecuniā corrumpi posse».  
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 

Manius  Curius  Dentatus  utebatur  maxima  frugalitate,  
Ο Μάληνο  Κνύξηνο     Δεληάηνο        ήηαλ       πάξα πνιύ   νιηγαξθήο, (=ρξεζηκνπνηνύζε ηελ νιηγάξθεηα) 

 
quo    posset   facilius  contemnere  divitias.  
γηα λα    κπνξεί   επθνιόηεξα  λα πεξηθξνλεί  ηα πινύηε.  
 
Quodam die venerunt  ad  eum     legati       Samnitium.  
Κάπνηα     κέξα    ήιζαλ       ζε   απηόλ  απεζηαικέλνη  ησλ ακληηώλ.  
  
Ille        praebuit       se             eis     spectandum  
Εθείλνο  παξνπζηάζε ηνλ εαπηό ηνπ  ζ’ απηνύο   γηα λα ηνλ δνπλ  
 
assidentem  in scamno   apud   focum    et   cenantem ex    ligneo  catillo.  
λα  θάζεηαη       ζε έλα ζθακλί   δίπια   ζηε θσηηά   θαη     λα ηξώεη    από     μύιηλν     πηάην.  
 
Contempsit  divitias  Samnitium  
Πεξηθξόλεζε   ηα πινύηε  ησλ ακληηώλ 
 
et   Samnites mirati sunt  paupertatem eius.  
θαη   νη ακλίηεο      ζαύκαζαλ       ηε θηώρεηα       ηνπ.  
 
Nam     cum  attulissent  ad eum  magnum  pondus     auri  
Δειαδή   όηαλ       έθεξαλ         ζε  απηόλ   κεγάιε      πνζόηεηα    ρξπζάθη 
 
missum      publice        ut       uteretur     eo, 
ζηαικέλν  από ηελ πνιηηεία   γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη απηό (=γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη) 
 
solvit         vultum      risu     et  protinus dixit:  
ραιάξσζε  ην πξόζσπν κε ην γέιην  θη      ακέζσο    είπε: 
 
«Ministri       supervacaneae,    ne       dicam ineptae,  legationis, 
«Απεζηαικέλνη      ηεο   πεξηηηήο       γηα λα κελ    πσ      αλόεηεο,     πξεζβείαο, 
 
narrate Samnitibus    Manium    Curium  malle   imperare  locupletibus,  
πείηε       ζηνπο ακλίηεο  όηη ν Μάληνο   Κνύξηνο   πξνηηκά  λα δηαηάδεη   ηνπο πινύζηνπο, 
 
quam   fieri    ipsum  locupletem;  

παξά    λα γίλεη   ν ίδηνο      πινύζηνο  
 
et   mementote   me         posse        
θαη      ζπκεζείηε    όηη εγώ  δελ είλαη δπλαηό 
 
nec    acie       vinci    nec   pecunia    corrumpi.  
νύηε  ζηε κάρε  λα ληθεζώ  νύηε   κε ρξήκαηα  λα δηαθζαξώ.  
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ΟΤΙΑΣΙΚΑ  

Α΄ΚΛΙΗ  
divitiae, -arum (Θ) = ηα πινύηε (κόλν πιεζπληηθόο) 
pecunia,-ae (Θ) =ρξήκα, ρξήκαηα (ρσξίο πιεζπληηθό) 

 
Β΄ΚΛΙΗ  

Manius, -ii/i  (A) = Μάληνο, (ρσξίο πιεζπληηθό) θιεηηθή εληθνύ: Mani 

Curius, -ii/i  (Α) = Κνύξηνο, (ρσξίο πιεζπληηθό) θιεηηθή εληθνύ: Curi 

Dentatus, -i (Α) = Δεληάηνο, (ρσξίο πιεζπληηθό) 

legatus, -i (Α) = απεζηαικέλνο, πξεζβεπηήο  

focus, -i (Α) = εζηία, ηδάθη, θσηηά 

catillus, -i (Α) = πηάην, πιεζπληηθόο: catilla, -orum (εηεξνγελέο) 

minister, ministri (A) = ζεξάπσλ, ππεξέηεο (εδώ : ministri legationis = απεζηαικέλνη 
πξεζβεπηέο)  

aurum, -i (Ο) = ρξπζόο (ρσξίο πιεζπληηθό) 

scamnum, -i (Ο) = ζθακλί  

 

Γ΄ΚΛΙΗ  

frugalitas, -atis (Θ) = νιηγάξθεηα, (ρσξίο πιεζπληηθό) 

Samnites, Samnitium (Α) = ακλίηεο (< από ην επίζεην: Samnis, samnitis, αηηηαη. πιεζ.: 
Samnites θαη Samnitis) (κόλν πιεζπληηθόο) 

paupertas, -atis (Θ) = θηώρεηα, πελία  

legatio, -onis (Θ) = πξεζβεία  

locuples, -etis (A) = πινύζηνο , αθαηξ. εληθνύ -e θαη -i, γεληθή πιεζ.: -um θαη -ium 
(<νπζηαζηηθνπνηεκέλν κνλνθαηάιεθην επίζεην ηεο γ΄ θι. locuples, locupletis, βι. θαη ζηα επίζεηα)  

 

 
 

Γ΄ΚΛΙΗ  
vultus, -us (A) = πξόζσπν (ζπάληα, νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ: volta) 
risus, -us (A) = γέιην  

 
Δ΄ΚΛΙΗ  
dies, -ei (A) = εκέξα  
acies, -ei (Θ) = κάρε, (ζηνλ πιεζπληηθό έρεη νλνκ., αηηηαη., θιεηηθή:  acies) 
 

 
 
 

ΔΠΙΘΔΣΑ  

Β΄ θιίζες 

 magnus, -a,-um = κεγάινο  

παξαζεηηθά: maior-ior-ius,  maximus-a-um 

(επίξξεκα: magnopere-magno opera,  magis,  maxime) 

supervacaneus,-a,-um = πεξηηηόο, αλώθεινο (δε ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά) 

ligneus, -a, -um =  μύιηλνο 

 ineptus,-a,-um = αλόεηνο  

παξαζεηηθά: ineptior-ior-ius,   ineptissimus-a-um 

(επίξξεκα: inepte,  ineptius,  ineptissime) 

pondus, -eris (Ο) 

= βάξνο, πνζόηεηα 
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Γ΄ θιίζες 

 locuples = πινύζηνο (κνλνθαηάιεθην ηεο γ΄ θι.) 
παξαζεηηθά: locupletior-ior-ius,  locupletissimus-a-um) 

(επίξξεκα: locuplete, locupletius, locupletissime) 

 
 
Ρήκαηα  
 

Α΄ ζσδσγία 
1. ceno, cenavi, cenatum, cenare (1) = δεηπλώ, γεπκαηίδσ  

2. specto, spectavi, spectatum, spectare (1) = θνηηάδσ  

3. narro, narravi, narratum, narrare (1) = αθεγνύκαη  

4. impero, iperavi, iperatum, imperare (1) = δηαηάδσ.  

5. miror, miratus sum, miratum, mirari (αποζεηηθό) (1) = ζαπκάδσ  
 

Β΄ ζσδσγία 

6. assideo, assedi, assessum, assidere (2) = θάζνκαη(δίπια ζε)  

7. praebeo, praebui, praebitum, praebere (2) = παξέρσ, πξνζθέξσ 
 

Γ΄ ζσδσγία 

8. utor, usus sum, usum, uti (αποζεηηθό) (3) = ρξεζηκνπνηώ  

9. contemno, contempsi, contemptum, contemnere (3) = πεξηθξνλώ  

10. mitto, misi, missum, mittere (3) = ζηέιλσ, ξίρλσ  

11. solvo, solvi, solutum, solvere (3) = ιύλσ  

12. dico, dixi, dictum, dicere (3) = ιέγσ, (β΄ εληθό, Προζη.:  dic) 

13.     -   , memini,   -   , meminisse (ειιεηπηηθό) = ζπκάκαη  

14. vinco, vici, victum, vincere (3) = ληθώ  

15. corrumpo, corrupi, corruptum, corrumpere (3) = δηαθζείξσ 
 

Γ΄ ζσδσγία 

16. venio, veni, ventum, venire (4) = έξρνκαη  
 

Αλώκαια 

17. possum, potui, posse = κπνξώ  

18. affero (adfero), attuli, allatum, afferre = θέξσ, πξνζθέξσ, (β΄ εληθό, Προζη.: affer) 

19. fio, factus sum, fieri = γίλνκαη  

20. malo, malui, malle = πξνηηκώ  
 

 
 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ  
quidam, quaedam, quoddam (αόξηζηε επηζεηηθή) = θάπνηνο, θάπνηα, θάπνην  

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

ille, illa, illud (δεηθηηθή) = εθείλνο, εθείλε, εθείλν  

ego (πξνζσπηθή) = εγώ  
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ipse, ipsa, ipsum (νξηζηηθή) = ν ίδηνο, ε ίδηα, ην ίδην 

ΔΠΙΡΡΗΜΑΣA  

 facilius = επθνιόηεξα <από ην επίζεην:facilis-is-e 
παξαζεηηθά: facile,  facilius,  facillime 
publice = δεκνζίσο, από ηελ πνιηηεία, από ην δεκόζην ηακείν(δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά)  
protinus = ακέζσο  
 

 

 
 

 

Δησκοιογηθά:  

utor > usus,   

facilis < facio,   

divitiae < «αγαζά-πξνζθνξά ησλ ζεώλ»· divus, δῖος,  

paupertas < pau-per = θησρόο· πξβ. paucus, παῦ-ρος,   

miror < ad-mīror, mirabilis,   

pondus < ap-pendo,   

risus < rideo,   

legatio < legātus,   

malo < magis-volo,   

locuples < locu-plēs = «πινύζηνο ζε γή»· plēnus,   

acies < επίζεο «αηρκή»· πξβ. άθ-ξε, αθ-κή θηι.,   

corrumpo < pro-rumpo 

scamnum < πρβ. σκίμποσς · πξβ. ζθακπό << γαιι.,   

solvo < πξβ. βέιηνο « ηη.,  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΘΔΔΙ ΤΝΓΔΜΟΙ 

ad + αηη. = ζε (θίλεζε-ηόπνο)  
in + αθαηρ. = ζε (ζηάζε-ηόπνο)  
apud + αηη. = θνληά ζε (πιεζίνλ) 
ex + αθαηρ. = από (πξνέιεπζε) 
 

quo (ηειηθόο, όηαλ αθνινπζεί ζπγθξηη. βαζκόο επηζέηνπ ή επηξξήκαηνο) = γηα 
λα  
et (ζπκπιεθηηθνο) = θαη  
Nam (αηηηνινγηθόο παξαηαθηηθόο) = γηαηί, δηόηη (επεμεγ) =δειαδή  
Cum = (ρξνληθόο-ηζηνξηθόο-δηεγεκαηηθόο) = όηαλ, αθνύ  
ut (ηειηθόο θαηαθαηηθόο) = γηα λα   
ne (ηειηθόο αξλεηηθόο) = γηα λα κελ  
quam (ζπγθξ.) = παξά (εηζάγεη ηνλ β΄ όξν ηεο ζύγθξηζεο :  
quam + οκοηόπηωηα ή οκοηόηροπα προς ηολ α΄ όρο)  
nec (ζπκπιεθηηθόο) = νύηε  
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
utebatur: ξήκα,  
Manius Curius Dentatus: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
frugalitate: αληηθείκελν ζην utebatur,  
maxima: νκνηόπησηνο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην frugalitate. 

 
quo facilius divitias contemnere posset: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ηειηθή πξόηαζε. 
Εηζάγεηαη κε ηνλ ηειηθό ζύλδεζκν quo γηαηί αθνινπζεί επίξξεκα ζπγθξηηηθνύ βαζκνύ (facilius). 
Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (posset), γηαηί ν ζθνπόο παξνπζηάδεηαη σο κηα ππνθεηκεληθή 
θαηάζηαζε, ρξόλνπ παξαηαηηθνύ γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (utebatur). Ιζρύεη 
ηδηνκνξθία ζηελ αθνινπζία ησλ ρξόλσλ, θαζώο ν ζθνπόο παξνπζηάδεηαη 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 utebatur  
posset: ξήκα,  
Manius Curius Dentatus: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο posset,  
contemnere: ηειηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο posset (ηαπηνπξνζσπία), 
divitias: αληηθείκελν ηνπ contemnere,  
facilius: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ ζην posset. 

 
Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
venerunt: ξήκα,  
legati: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Samnitium: γεληθή θηεηηθή ζην legati,  
ad eum: εκπξόζεηε αηηηαηηθή πνπ δειώλεη θαηεύζπλζε ζε πξόζσπν ζην venerunt, 
Die: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ ρξόλνπ ζην venerunt,  
quodam: νκνηόπησηνο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην Die. 

 
Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum 
praebuit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
praebuit: ξήκα,  
Ille: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
se: άκεζν αληηθείκελν (άκεζε απηνπάζεηα) ζην praebuit,  
eis: έκκεζν αληηθείκελν ζην praebuit,  
spectandum: αηηηαηηθή γεξνπλδηαθνύ πνπ δειώλεη ηνλ ζθνπό θαη ιεηηνπξγεί σο 
θαηεγνξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην se. 
assidentem, cenantem: θαηεγνξεκαηηθέο κεηνρέο από ην αηζζήζεσο spectandum, ζπλεκκέλεο 
ζην αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο se (πνπ ιεηηνπξγνύλ σο θαηεγνξνύκελα ζην se), δειώλεη ην 
ζύγρξνλν 
se: ππνθείκελν ησλ κεηνρώλ assidentem θαη cenantem,  
in scamno: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή πνπ δειώλεη ζηάζε ζε ηόπν ζην assidentem,  
apud focum: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηνπ ηόπνπ (δειώλεη ζπγθεθξηκέλα ην πιεζίνλ) ζην 
assidentem, 
ex catillo: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο πξνέιεπζεο ζην cenantem,  
ligneo: νκνηόπησηνο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην catillo,  
 
Samnitium divitias contempsit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
contempsit: ξήκα,  
Manius Curius Dentatus: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
divitias: αληηθείκελν ζην contempsit,  
Samnitium: γεληθή θηεηηθή ζην divitias. 
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et Samnites paupertatem eius mirati sunt: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
mirati sunt: ξήκα,  
Samnites: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
paupertatem: αληηθείκελν ζην mirati sunt,  
eius: γεληθή θηεηηθή ζην paupertatem.  

 
cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή 
ρξνληθή πξόηαζε σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζηα solvit θαη dixit. Εηζάγεηαη κε 
ηνλ ηζηνξηθό-δηεγεκαηηθό cum, εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή θαη ππνγξακκίδεη ηε βαζύηεξε ζρέζε 
αηηίνπ θαη αηηηαηνύ αλάκεζα ζηε δεπηεξεύνπζα θαη ηελ θύξηα πξόηαζε. Είλαη θαλεξόο εδώ ν 
ξόινο ηνπ ππνθεηκεληθνύ ζηνηρείνπ πνπ ππάξρεη ζηελ ππνηαθηηθή. πγθεθξηκέλα, εθθέξεηαη κε 
ππνηαθηηθή ρξόλνπ ππεξζπληειίθνπ (attulissent) γηαηί εμαξηάηαη από ξήκαηα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ 
(solvit, dixit). Δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ. 
attulissent: ξήκα,  
Samnites: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
pondus: αληηθείκελν ζην attulissent,  
magnum: νκνηόπησηνο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην pondus,  
auri: γεληθή δηαηξεηηθή/ πεξηερνκέλνπ ζην pondus,  
missum: επηζεηηθή κεηνρή, ζπλεκκέλε ζην pondus ζε ζέζε επηζεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ζην 
pondus, δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν, 
publice: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ ζην missum,  
ad eum: εκπξόζεηε αηηηαηηθή πνπ δειώλεη θαηεύζπλζε ζε πξόζσπν ζην attulissent.  

 
ut eo uteretur: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ηειηθή πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ηνλ ηειηθό ζύλδεζκν 
ut γηαηί είλαη θαηαθαηηθή. Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (uteretur), γηαηί ν ζθνπόο παξνπζηάδεηαη σο 
κηα ππνθεηκεληθή θαηάζηαζε, ρξόλνπ παξαηαηηθνύ γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ 
(attulissent). Ιζρύεη ηδηνκνξθία ζηελ αθνινπζία ησλ ρξόλσλ, θαζώο ν ζθνπόο παξνπζηάδεηαη 
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 attulissent. 
uteretur: ξήκα,  
Manius Curius Dentatus: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
eo: αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο uteretur. 

 
Nam vultum risu solvit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
solvit: ξήκα,  
Manius Curius Dentatus: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
vultum: αληηθείκελν ζην solvit,  
risu: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ ηξόπνπ ζην solvit. 

 
et protinus dixit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
dixit: ξήκα,  
Manius Curius Dentatus: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
protinus: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην dixit. 

 
Supervacaneae ineptae legationis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium malle 
locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem: Κύξηα πξόηαζε επηζπκίαο. 
narrate: ξήκα,  
vos: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Samnitibus: έκκεζν αληηθείκελν ζην narrate,  
malle: εηδηθό απαξέκθαην, άκεζν αληηθείκελν ζην narrate,  
Manium Curium: ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ malle (εηεξνπξνζσπία),  
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imperare: ηειηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ηνπ malle (ηαπηνπξνζσπία,  
locupletibus: αληηθείκελν ζην imperare,  
quam fieri: β' όξνο ζύγθξηζεο από ην malle (α' όξνο imperare), ν νπνίνο εθθέξεηαη κε ην quam 
+ νκνηόηξνπα κε ηνλ α΄ όξν,    
ipsum: ππνθείκελν ηνπ fieri  
locupletem: θαηεγνξνύκελν ζην ipsum κέζσ ηνπ fieri,  
ministri: θιεηηθή πξνζθώλεζε, 
legationis: γεληθή αληηθεηκεληθή ζην ministri,  
Supervacaneae, ineptae: νκνηόπησηνο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην legationis,  

 
ne dicam ineptae: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ηειηθή πξόηαζε πνπ βξίζθεηαη ζε παξελζεηηθή 
ρξήζε. Εηζάγεηαη κε ηνλ ηειηθό ζύλδεζκν ne γηαηί είλαη αξλεηηθή. Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή 
(dicam), γηαηί ν ζθνπόο παξνπζηάδεηαη σο κηα ππνθεηκεληθή θαηάζηαζε. Εθθέξεηαη 
ζπγθεθξηκέλα κε ππνηαθηηθή ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ 
(narrate). Ιζρύεη ηδηνκνξθία ζηελ αθνινπζία ησλ ρξόλσλ, θαζώο 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. 
dicam: ξήκα,  
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  

 
et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse: Κύξηα πξόηαζε επηζπκίαο. 
mementote: ξήκα,  
vos: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
posse: εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ηνπ mementote, (απξόζσπν), 
vinci, corrumpi: ηειηθά απαξέκθαηα, ππνθείκελα ηνπ posse (εηεξνπξνζσπία),  
acie: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ ηξόπνπ ζην vinci,  
pecunia: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ κέζνπ ζην corrumpi 
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