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43η ΔΝΟΣΗΣΑ 

Η οργή ηης μάνας 

Γύξσ ζην 493 π.Υ. ν αξηζηνθξάηεο Γλαίνο Μάξθηνο Κνξηνιαλόο (Gnaeus 
Marcius Coriolānus) εμαγξίσζε ηνπο πιεβείνπο πνπ ιηκνθηνλνύζαλ, 
απαηηώληαο ηελ από κέξνπο ηνπο πιήξε ππνηαγή ζηελ εμνπζία ησλ παηξηθίσλ 
αλ ήζειαλ λα ηνπο δηαλεκεζεί ζηάξη. ηε ζπλέρεηα απηνεμνξίζηεθε ζηε ρώξα 
ησλ Βόιζθσλ, γηα λα επηζηξέςεη επηθεθαιήο ηνπ ζηξαηνύ ηνπο ελαληίνλ ηεο 
Ρώκεο·κόλν ε παξέκβαζε ηεο κάλαο ηνπ Βεηνπξίαο (Veturia) ζηάζεθε ηθαλή λα 
ηνλ πείζεη λα απνρσξήζεη. ηελ ηζηνξία ηνπ Κνξηνιαλνύ – πνπ απνηέιεζε θαη 
ην ζέκα κηαο ζαημπεξηθήο ηξαγσδίαο–κύζνο θαη ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα 
ζπγρένληαη αμεδηάιπηα. 
ηελ παξνπζίαζή ηεο από ην Ρσκαίν ηζηνξηθό Σίην Λίβην θπξηαξρεί ην έληνλν δξακαηηθό ζηνηρείν, 
όπσο θαίλεηαη θαη από ην ιόγν ηεο κάλαο πνπ αθνινπζεί. Δπίζεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 
θσηίζεη ηα γεγνλόηα ηνπ απώηεξνπ παξειζόληνο κέζα από ηε ζύγρξνλή ηνπ πξαγκαηηθόηεηα 
ησλ εκθύιησλ ζπγθξνύζεσλ (βι. ηελ εηζ. ζην κάζ. XXXVII), ν ηζηνξηθόο βιέπεη σο ππξήλα ηεο 
ηζηνξίαο ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκόλνηαο ζην εζσηεξηθό ηεο Ρώκεο (πνπ ζπαξάζζεηαη από ηηο 
ζπγθξνύζεηο ησλ πιεβείσλ κε ηνπο παηξηθίνπο) κπξνζηά ζηνλ εμσηεξηθό θίλδπλν. 

 

Num* ad hostem vēni et captīva in castris tuis sum? In hoc me 

longa vita et infēlix senecta traxit, ut primum exsulem deinde 

hostem te vidērem? Qui* potuisti populāri hanc terram, quae te 

genuit atque aluit? Non tibi ingredient i fines patriae ira cecidit? 

Quamvis infesto et mināci animo perveneras, cur*, cum in 

conspectu Rōma fuit, tibi non succurrit: «intra illa moenia domus 

ac penātes mei sunt, mater coniunx līberique»? Ergo ego nisi 

peperissem, Rōma non oppugnarētur; nisi filium habērem, lībera 

in līberā patria mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu 

miserrima futūra sum: at contra hos, si pergis, aut immatūra mors 

aut longa servitus manet.  
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 
 

Num        veni     ad  hostem    
Μήπσο    έρσ έξζεη   ζε     ερζξό  
     
et   sum  captive   in     castris   tuis?  
θαη    είκαη  αηρκάισηε  ζην  ζηξαηόπεδό  ζνπ;  
 

In        hoc           traxit    me       longa     vita   et    infelix    senecta,  
ε  απηό ην ζεκείν   νδήγεζαλ εκέλα ε καθξόρξνλε  δσή    θαη  ηα δύζηπρα   γεξαηεηά,  
 

ut     viderem   te   primum exsulem deinde hostem?  
ώζηε     λα δσ    εζέλα   πξώηα     εμόξηζην     έπεηηα      ερζξό;  
 

Qui  potuisti     populari    hanc  terram,   
Πώο  κπόξεζεο  λα ιεειαηήζεηο  απηήλ   ηε ρώξα,     
 

quae  genuit    te    atque     aluit?  
πνπ     γέλλεζε   εζέλα     θαη     ζε αλέζξεςε;  
 

Non  tibi  cecidit   ira      ingredienti      fines      patriae?  
Γελ     ζνπ   πέξαζε  ε νξγή   όηαλ πεξλνύζεο  ηα ζύλνξα ηεο παηξίδαο (ζνπ);  
 

Quamvis    perveneras   infesto    et    minaci    animo, 
Παξόιν πνπ     είρεο έιζεη      κε ερζξηθή   θαη   απεηιεηηθή   δηάζεζε, 
 

cur,  cum    fuit    Roma   in conspectu,  non  tibi       succurrit:  
γηαηί,   όηαλ  βξεζεθε  ε Ρώκε   ζηε     ζέα (ζνπ),     δε     ζνπ   ήξζε από ην κπαιό: 
 

«intra     illa    moenia    sunt      domus  ac     penates     mei,  
«κέζα   ζε εθείλα  ηα ηείρε   βξίζθνληαη    ην ζπίηη   θαη   νη εθέζηηνη ζενί  κνπ,  
 

mater     coniunx    liberique?»   
ε κεηέξα,  ε ζύδπγνο   θαη ηα παηδηά (κνπ)»;   
 

Ergo   nisi ego      peperissem      Roma   non   oppugnaretur; 

Λνηπόλ   αλ    εγώ   δε (ζε) είρα γελλήζεη,  ε Ρώκε    δε     ζα πνιηνξθνύληαλ 
 

nisi    haberem  fil ium,  
αλ δελ      είρα            γην,   
        
mortua essem   libera   in    libera    patria.  
ζα    πέζαηλα        ειεύζεξε    ζε   ειεύζεξε   παηξίδα.  
 

Ego   nihil   iam   possum    pati  
Δγώ   ηίπνηε    πηα     δε κπνξώ  λα πάζσ 
 

nec  futura sum          miserrima               diu:  
νύηε       ζα     είκαη     πάξα πνιύ δπζηπρηζκέλε   πνιύ θαηξό:   
 

at     contra  si   pergis,    manet    hos,  
αιιά  αληίζεηα   αλ  ζπλερίζεηο,  πεξηκέλεη  απηνύο, 
 

aut  immature   mors   aut    longa     servitus. 
είηε    πξόσξνο     ζάλαηνο   είηε  καθξόρξνλε   δνπιεία. 
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ΟΤΙΑΣΙΚΑ  

Α΄ΚΛΙΗ  
vita, -ae (Θ) = δσή  
senecta, -ae (Θ) = ην γήξαο, (ρσξίο πιεζπληηθό), θαη senectus, senectutis ηα γεξαηεηά (γ΄ 
κλίζη)  
terra, -ae (Θ) = γε, ρώξα  
patria, -ae (Θ) = παηξίδα  
ira, -ae (Θ) = νξγή  
Roma, -ae (Θ) = Ρώκε (ρσξίο πιεζπληηθό) 

 
Β΄ΚΛΙΗ  
castra, -orum (Ο) = ζηξαηόπεδν, castrum-i =  θξνύξην 
animus, -i (Α) = ςπρή (κόλν πιεζπληηθόο)  
liberi, -orum (Α) = ηα παηδηά (κόλν πιεζπληηθόο)  
filius, -ii και -i (Α) = γηνο, θιεηηθή εληθνύ:  fili  

 
Γ΄ΚΛΙΗ  
hostis, hostis (A) = ερζξόο, γεληθή πιεζπληηθνύ: hostium 
ex(s)ul, ex(s)ulis (A) = εμόξηζηνο  
finis, finis (A) = ηέινο, ζηνλ πιεζπληηθό: fines, finium = ηα ζύλνξα, ε ρώξα  
penates, penatium (Α) = νη ζενί ηνπ ζπηηηνύ, (κόλν πιεζπληηθόο) 
mater, matris (Θ) = κεηέξα, γεληθή πιεζπληηθνύ: matrum  
coniunx , coniungis (Θ) = ε ζύδπγνο  
mors, mortis (Θ) = ζάλαηνο, γεληθή πιεζπληηθνύ: mortium 
servitus, servitutis (Θ) = δνπιεία, γεληθή πιεζπληηθνύ: servitutium  
 
Γ΄ΚΛΙΗ  

conspectus, conspectus (Α) = όςε, ζέα  
domus, domus (Θ) = νίθνο, ζπίηη, (domi: επίξξεκα) 
 
 
 
 

ΔΠΙΘΔΣΑ  

Β΄ κλίζη 
captivus,-a,-um = αηρκάισηνο (δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά)  

 longus,-a,-um =καθξύο, καθξόρξνλνο  

παξαζεηηθά: longior-ior-ius, longissimus-a-um  

(επίξξεκα: longe,  longius,  longissime) 

 infestus,-a,-um = ερζξηθόο  

παξαζεηηθά: infestior-ior-ius,  infestissimus-a-um 

(επίξξεκα: infeste,  infestius,  infestissime) 

 miser,-a,-um = άζιηνο, δπζηπρηζκέλνο 

παξαζεηηθά: miserior-ior-ius,  miserrimus-a-um 

(επίξξεκα:  misere, miserius, miserrime) 

 liber, libera, liberum = ειεύζεξνο  

παξαζεηηθά: liberior-ior-ius, liberrimus-a-um 

(επίξξεκα:  libere, liberius, liberrime) 

immaturus, -a, -um = πξόσξνο (δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά) 

 

moenia, ium (Ο) = ηα ηείρε 

(μόνο πληθ.) 
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Γ΄ κλίζη 

 infelix = δπζηπρηζκέλνο, κνλνθαηάιεθην γ΄ θιίζεο 
παξαζεηηθά: infelicior-ior-ius, infelicissimus-a-um 
(επίξξεκα: infeliciter, infelicius, infelicissime) 

 minax = απεηιεηηθόο, κνλνθαηάιεθην γ΄ θι.- 
παξαζεηηθά: minacior-ior-ius, minacissimus-a-um 
(επίξξεκα: minaciter,  minacius,  minacissime) 
 
 
Ρήμαηα 

Α΄ ζσζσγία 
1. populor, populatus sum, (populatum), populari (αποθεηικό) (1) = ιεειαηώ  

2. oppugno, oppugnavi, oppugnatum, opugnare (1) = πνιηνξθώ  

 
Β΄ ζσζσγία 
3. video , vidi, visum, videre (2) = βιέπσ  

4. maneo, mansi, mansum, manere (2) = πεξηκέλσ 

5. habeo, habui, habitum, habere (2) = έρσ, ζεσξώ 
 
 

Γ΄ ζσζσγία 

6. traho, traxi, tractum, trahere (3) = ηξαβώ  

7. gigno, genui, genitum, gignere (3) = γελλώ  

8. alo, alui, alitum (altum), alere (3) = εθηξέθσ (μητ. Μέλλονηα: aliturus-a-um) 

9. ingredior, ingressus sum, ingressum, ingredi (αποθεηικό) (3) = εηζέξρνκαη  

10. cado, cecidi, casum, cadere (3) = πέθησ  

11. succurrit, succurrit, succursum, succurrere (απρόζωπο) (3) = κνπ έξρεηαη θάηη ζην 
κπαιό  

12. pario, peperi, partum, parere (3*) = γελλώ (μητ. Μέλλ. pariturus) 

13. morior, mortuus sum, mortuum, mori (αποθεηικό) (3) = πεζαίλσ (μητ. μέλλ. moriturus)    

14. patior, passus sum, passum, pati (αποθεηικό) (3) = αλέρνκαη, ππνκέλσ  

15. pergo, perrexi, perrectum, pergere (3) = θαηεπζύλνκαη πξνο  

 

Γ΄ ζσζσγία 

16. pervenio, perveni, perventum, pervenire (4) = θζάλσ  

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

Ανώμαλα 

18. sum, fui, - , esse = είκαη 
19. possum,  potui, - , posse = κπνξώ  

 
 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ  
tuus, tua, tuum (θηεηηθή) = δηθόο ζνπ, δηθή ζνπ, δηθό ζνπ 

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

ego (πξνζσπηθή) = εγώ  

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

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

meus, mea, meum (θηεηηθή) = δηθόο κνπ, δηθή κνπ, δηθό κνπ 

nemo, nemo, nihil (αόξηζηε νπζηαζηηθή) = θαλέλαο, θακία, ηίπνηα  
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ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ  

 primum = πξώηα  
παξαζεηηθά: prae, prius, primum/ primo 
deinde = έπεηηα  
qui (εξσηεκ.) = πώο;  
cur (εξσηεκ.) = γηαηί;  
iam = πηά, ήδε  

 diu = γηα πνιύ  
παξαζεηηθά: diutius,  diutissime 
contra = αληίζεηα  
 
 

 

 

Δησμολογικά: 

captivus < captus ηνπ capio,  

infelix < felix, infeliciter,   

senecta < senex,   

ingredior < in + gradior = βαδίδσ· πξβ. con-gredior,   

ira < irātus,  

minax < minitor,  

conspectus < conspicio,  

domus < δόμος, δῶμα,  

coniunx < con-iux· πξβ. iugum ≃ δπγόο,  

immaturus < in-matūrus,  

servitus < servus,  

maneo < re-maneo. 

cado <  πξβ. θάδν << ηη.,   

exsul > ex(s)ulo· ex(s)ilium,  

finis > finālis· πξβ.θηλάιε << ηη.,  

patior > patientia = ππνκνλή· πάζρσ, πάζ-νο, ἔ-παθ-οv,  

 

ΠΡΟΘΔΔΙ ΤΝΓΔΜΟΙ 

ad + αιη. = πξνο (ερζξηθή δηάζεζε) 
in + αθαιρ. = ζε (ζηάζε, ηόπνο κηθ.) 
in +  αιη. = ζε (ζηάζε) 
intra + αιη. = κέζα ζε ( εληόο-ηόπνο) 
 

et (ζπκπιεθηηθόο) = θαη    
ut (ζπκπεξαζκαηηθόο) = ώζηε   
atque (ζπκπιεθηθόο) = θαη  
quamvis (παξαρσξεηηθόο) = παξόιν πνπ  
cum (θαζαξά ρξνληθόο+νξηζηηθή) = όηαλ  
ac (ζπκπιεθηηθόο) = θαη   
-que (ζπκπιεθηηθόο εγθιηηηθόο) = θαη  
ergo (ζπκπεξαζκ. παξαηαθη.) = επνκέλσο  
nisi (ππνζεηηθόο αξλεηηθόο) = αλ δελ   
nec (ζπκπιεθηηθόο-αληηζεηηθόο) = νύηε     
at (αληηζεηηθόο) = αιιά   
si (ππνζεηηθόο θαηαθαηηθόο) = αλ   
nec (ζπκπιεθηηθόο) = νύηε   
aut…aut (δηαδεπθηηθόο) = ή, είηε  
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Num ad hostem veni: Δπζεία εξσηεκαηηθή πξόηαζε, νιηθήο αγλνίαο, απιή. Δηζάγεηαη κε ην 
εξσηεκαηηθό κόξην Num γηαηί πεξηκέλνπκε αξλεηηθή απάληεζε (ξεηνξηθή εξώηεζε). Δθθέξεηαη 
κε νξηζηηθή (veni) γηαηί δειώλεη ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ παξαθεηκέλνπ γηαηί ε πξάμε αλαθέξεηαη 
ζην παξειζόλ. 
veni: ξήκα,  
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
ad hostem: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηεο ερζξηθήο θαηεύζπλζεο ζε πξόζσπν ζην veni. 
 
(Num) et captiva in castris tuis sum?: Δπζεία εξσηεκαηηθή πξόηαζε, νιηθήο άγλνηαο, απιή, 
πνπ ζπλδέεηαη παξαηαθηηθά κε ην et κε ηελ πξνεγνύκελε πξόηαζε. Δηζάγεηαη κε ην 
εξσηεκαηηθό κόξην Num γηαηί πεξηκέλνπκε αξλεηηθή απάληεζε (ξεηνξηθή εξώηεζε). Δθθέξεηαη 
κε νξηζηηθή (sum) γηαηί δειώλεη ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί αλαθέξεηαη ζην παξόλ. 
sum: ξήκα,  
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
captiva: θαηεγνξνύκελν ζην ελλννύκελν ππνθείκελν ego κέζσ ηνπ ζπλδεηηθνύ sum,  
in castris: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο ζηάζεο ζε ηόπν ζην sum,  
tuis: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην castris. 
 
In hoc me longa vita et infelix senecta traxit?: Δπζεία εξσηεκαηηθή πξόηαζε, νιηθήο αγλνίαο, 
απιή. Γελ εηζάγεηαη κε θάπνην ελαξθηηθό εξσηεκαηηθό κόξην, γηα ιόγνπο έκθαζεο. Δθθέξεηαη κε 
νξηζηηθή (traxit) γηαηί δειώλεη ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ παξαθεηκέλνπ γηαηί ε πξάμε αλαθέξεηαη 
ζην παξειζόλ. 
traxit: ξήκα,  
vita, senecta: ππνθείκελα ηνπ ξήκαηνο,  
me: αληηθείκελν ζην traxit,  
longa: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην vita,  
infelix: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην senecta,  
In hoc: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηεο θαηάζηαζεο ζην traxit. 
 
ut primum exsulem deinde hostem te viderem: Γεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή 
ζπκπεξαζκαηηθή πξόηαζε. Δηζάγεηαη κε ηνλ ζπκπεξαζκαηηθό ζύλδεζκν ut γηαηί είλαη 
θαηαθαηηθή. Δθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (viderem), γηαηί ην απνηέιεζκα ζεσξείηαη κηα 
ππνθεηκεληθή θαηάζηαζε θαη θάηη ελδερόκελν λα πξαγκαηνπνηεζεί, ρξόλνπ παξαηαηηθνύ γηαηί 
εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (traxit). Ιζρύεη ηδηνκνξθία ζηελ αθνινπζία ησλ ρξόλσλ 
γηαηί ην απνηέιεζκα είλαη ηδσκέλν 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 απνηειέζκαηνο ζην 
traxit. 
viderem: ξήκα,  
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
te: αληηθείκελν ζην viderem,  
exsulem, hostem: θαηεγνξνύκελα ζην αληηθείκελν te ηνπ ξήκαηνο viderem,  
primum: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην viderem,  
deinde: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην viderem. 
 
Qui potuisti populari hanc terram?: Δπζεία εξσηεκαηηθή πξόηαζε, κεξηθήο αγλνίαο, απιή. 
Δηζάγεηαη κε ην ηξνπηθό εξσηεκαηηθό επίξξεκα Qui. Δθθέξεηαη κε νξηζηηθή (potuisti) γηαηί 
δειώλεη ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ παξαθεηκέλνπ γηαηί αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ. 
potuisti: ξήκα,  
tu: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
populari: ηειηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην potuisti,  
tu: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ populari (ηαπηνπξνζσπία),  
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terram: αληηθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ populari,  
hanc: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην terram,  
Qui: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ ζην potuisti. 

 
quae te genuit: Γεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε, πξνζδηνξηζηηθή ζην terram. Δηζάγεηαη κε 
ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία quae. Δθθέξεηαη κε νξηζηηθή (genuit) γηαηί δειώλεη ην πξαγκαηηθό, 
ρξόλνπ παξαθεηκέλνπ γηαηί ε πξάμε αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ. 
genuit: ξήκα,  
quae: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
te: αληηθείκελν ζην genuit. 

 
atque (quae) aluit: Γεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε, πξνζδηνξηζηηθή ζην terram θαη 
ζπγθεθξηκέλα ιεηηνπξγεί σο παξάζεζε ζην terram' ζπλδέεηαη κε ηελ πξνεγνύκελε αλαθνξηθή 
παξαηαθηηθά κε ην atque. Δηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία quae. Δθθέξεηαη κε νξηζηηθή 
(aluit) γηαηί δειώλεη ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ παξαθεηκέλνπ γηαηί ε πξάμε αλαθέξεηαη ζην 
παξειζόλ. 
aluit: ξήκα,  
quae: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 
 te: (ελλννύκελν) αληηθείκελν ζην aluit. 

 
Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit?: Δπζεία εξσηεκαηηθή πξόηαζε, νιηθήο αγλνίαο, 
απιή. Γελ εηζάγεηαη κε θαλέλα ελαξθηηθό εξσηεκαηηθό κόξην, γηα ιόγνπο έκθαζεο. Δθθέξεηαη κε 
νξηζηηθή (cecidit) γηαηί δειώλεη ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ παξαθεηκέλνπ γηαηί ε πξάμε αλαθέξεηαη 
ζην παξειζόλ. 
Non cecidit: ξήκα,  
ira: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
tibi: δνηηθή πξνζσπηθή εζηθή ζην cecidit  
ingredienti: επηξξεκαηηθή ρξνληθή κεηνρή, ζπλεκκέλε ζην tibi, δειώλεη ην ζύγρξνλν, 
fines: αληηθείκελν ηεο κεηνρήο ingredienti,  
patriae: γεληθή θηεηηθή ζην fines. 

 
Quamvis infesto et minaci animo perveneras: Γεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή παξαρσξεηηθή 
πξόηαζε. Δηζάγεηαη κε ηνλ παξαρσξεηηθό ζύλδεζκν Quamvis επεηδή αθνινπζνύλ ηα επίζεηα 
infesto θαη minaci (ππάξρεη λνεκαηηθή ηζνδπλακία κε ηνλ ελαληησκαηηθό ζύλδεζκν quamquam). 
Δθθέξεηαη κε νξηζηηθή (perveneras) αληί ηεο αλακελόκελεο ππνηαθηηθήο. Η ζύληαμε quamvis + 
νξηζηηθή είλαη πνηεηηθή κεηαθιαζηθή θαη εθθξάδεηαη κέζσ απηήο κηα ππνζεηηθή θαηάζηαζε πνπ, 
θη αλ δερζνύκε όηη αιεζεύεη, δελ αλαηξεί ην πεξηερόκελν ηεο θύξηαο πξόηαζεο. Ο ρξόλνο είλαη 
ππεξζπληέιηθνο γηαηί ε πξάμε αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ. 
perveneras: ξήκα,  
tu: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
animo: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ ηξόπνπ ζην perveneras,  
infesto, minaci: νκνηόπησηνη επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί ζην animo. 

 
cur tibi non succurrit?: Δπζεία εξσηεκαηηθή πξόηαζε, κεξηθήο αγλνίαο, απιή. Δηζάγεηαη κε ην 
εξσηεκαηηθό επίξξεκα cur. Δθθέξεηαη κε νξηζηηθή (non succurrit) γηαηί δειώλεη ην πξαγκαηηθό, 
ρξόλνπ παξαθεηκέλνπ γηαηί ε πξάμε αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ. 
non succurrit: ξήκα απξόζσπν, σο ππνθείκελό ηνπ ζεσξείηαη ε επόκελε πξόηαζε ηνπ επζένο 
ιόγνπ «intra illa ... liberique»,  
tibi: δνηηθή πξνζσπηθή ζην non succurrit,  
cur: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ αλαγθαζηηθνύ αηηίνπ ζην non succurrit. 
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cum in conspectu Roma fuit: Γεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε πνπ ιεηηνπξγεί 
σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην non succurrit. Δηζάγεηαη κε ηνλ θαζαξά 
ρξνληθό ζύλδεζκν cum θαη εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (fuit) γηαηί ε πξάμε ελδηαθέξεη κόλν από 
ρξνληθή άπνςε, ρξόλνπ παξαθεηκέλνπ γηαηί ε πξάμε αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ. 

fuit: ξήκα,  
Roma: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
in conspectu: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο θαηάζηαζεο ζην fuit. 

 
intra illa moenia domus ac penates mei sunt, mater coniunx liberique: Κύξηα πξόηαζε 
θξίζεσο ζε ζέζε ππνθεηκέλνπ ζην απξόζσπν ξήκα non succurrit,  
sunt: ξήκα,  
domus (ac) penates, mater coniunx liberi(que): ππνθείκελα ηνπ ξήκαηνο,  
mei: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην penates,  
intra moenia: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηνπ ηόπνπ ζην sunt,  
illa: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην moenia. 

 
Ergo Roma non oppugnaretur: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
non oppugnaretur: ξήκα,  
Roma: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  

 
ego nisi peperissem: Γεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ππνζεηηθή πξόηαζε, αξλεηηθή, πνπ 
ιεηηνπξγεί σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο πξνϋπόζεζεο ζην ξήκα ηεο θύξηαο πξόηαζεο 
non oppugnaretur. Η παξαπάλσ επηξξεκαηηθή ππνζεηηθή πξόηαζε θαη ε αθόινπζε θύξηα 
ζρεκαηίδνπλ ππνζεηηθό ιόγν πνπ αλαιύεηαη σο εμήο:  

Τπόθεζη: ego nisi peperissem = nisi + ππνηαθηηθή ππεξζπληειίθνπ  

Απόδοζη: Roma non oppugnaretur = ππνηαθηηθή παξαηαηηθνύ. 

Δίδος: Realis∙ ππόζεζε αληίζεηε ηνπ πξαγκαηηθνύ (ε ππόζεζε αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ θαη ε 
απόδνζε ζην παξόλ ε ππόζεζε δειαδή είλαη πξνηεξόρξνλε ηεο απόδνζεο). 

peperissem: ξήκα,  
ego: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο. 

 
nisi filium haberem: Γεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ππνζεηηθή πξόηαζε, αξλεηηθή, πνπ 
ιεηηνπξγεί σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο πξνϋπόζεζεο ζην ξήκα ηεο θύξηαο πξόηαζεο 
mortua essem. Η παξαπάλσ επηξξεκαηηθή ππνζεηηθή πξόηαζε θαη ε αθόινπζε θύξηα 
ζρεκαηίδνπλ ππνζεηηθό ιόγν πνπ αλαιύεηαη σο εμήο:  

Τπόθεζη: nisi filium haberem = nisi + ππνηαθηηθή παξαηαηηθνύ 

Απόδοζη: essem = ππνηαθηηθή παξαηαηηθνύ. 

Δίδος: Τπόζεζε αληίζεηε ηνπ πξαγκαηηθνύ, κε ππόζεζε θαη απόδνζε ζην παξόλ. (Ωο απόδνζε 
ηνπ ππνζεηηθνύ ιόγνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ην mortua essem (ππνηαθηηθή ππεξζπληειίθνπ), 
αλ ιεθζεί σο ξήκα θαη ζα δειώλεη ηνλ ππνζεηηθό ιόγν ηνπ αληίζεηνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κε 
ππόζεζε ζην παξόλ θαη απόδνζε ζην παξειζόλ).  

haberem: ξήκα,  
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
filium: αληηθείκελν ζην haberem. 

 
libera in libera patria mortua essem: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
essem: ξήκα,  
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
libera: θαηεγνξνύκελν ζην ππνθείκελν ego ηνπ ξήκαηνο essem,  
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mortua: επηξξεκαηηθό θαηεγνξνύκελν ηνπ ρξόλνπ ζην ξήκα, αλαθέξεηαη ζην ego,  
ego: ππνθείκελν ηεο κεηνρήο mortua,  
in patria: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο ζηάζεο ζε ηόπν ζην essem,  
libera: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην patria. 

 
Ego nihil iam pati possum: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
possum: ξήκα,  
Ego: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
pati: ηειηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην possum (ηαπηνπξνζσπία), 
nihil: αληηθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ pati,  
iam: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην possum. 

 
nec diu miserrima futura sum: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
futura sum: ξήκα,  
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
miserrima: θαηεγνξνύκελν ζην ππνθείκελν ego κέζσ ηνπ futura sum,  
diu: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην futura sum. 

 
at contra hos aut immatura mors aut longa servitus manet: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
manet: ξήκα,  
(aut) mors (aut) servitus: ππνθείκελα ηνπ ξήκαηνο,  
immatura: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην mors,  
longa: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην servitus,  
hos: αληηθείκελν ζην manet,  
contra: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ ζην manet. 

 
si pergis: Γεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ππνζεηηθή πξόηαζε, αξλεηηθή, πνπ ιεηηνπξγεί σο 
επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο πξνϋπόζεζεο ζην ξήκα ηεο θύξηαο πξόηαζεο manet. Η 
παξαπάλσ επηξξεκαηηθή ππνζεηηθή πξόηαζε θαη ε αθόινπζε θύξηα ζρεκαηίδνπλ ππνζεηηθό 
ιόγν πνπ αλαιύεηαη σο εμήο: 

Τπόθεζη: si pergis = si + νξηζηηθή ελεζηώηα 

Απόδοζη: manet = νξηζηηθή ελεζηώηα. 

Δίδος: Realis∙ αλνηθηή ππόζεζε, κε ππόζεζε θαη απόδνζε γηα ην παξόλ. 

pergis: ξήκα,  
tu: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο. 
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