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45ε ΔΝΟΣΗΣΑ 

Μηα επηζηοιή ζηα ειιεληθά αλαπηερώλεη ηο εζηθό ηωλ ποιηορθεκέλωλ 

Μεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Διιάδαο νη Ρωκαίνη όρη κόλν δελ πξνρώξεζαλ ζε δηωγκό 
ηεο ειιεληθήο γιώζζαο αιιά, αληίζεηα, ηεο έδωζαλ κηα ηζόηηκε ζέζε δίπια ζηε 
δηθή ηνπο γιώζζα. Η πνιηηηθή απηή ηεο Ρώκεο ππαγνξεύηεθε, αλάκεζα ζηα άιια, 
θαη από ιόγνπο πξαθηηθνύο, δεδνκέλνπ όηη νη λόηηεο θαη αλαηνιηθέο πεξηνρέο ηεο 
απηνθξαηνξίαο ήηαλ ειιελόθωλεο. Από ην 2ν αηώλα π.Χ. κέρξη θαη ην ηέινο ηεο 
απηνθξαηνξίαο ίζρπε ε δηγιωζζία ζηελ εθπαίδεπζε, θαη κάιηζηα ε εθκάζεζε ηεο 
ειιεληθήο θαη ηεο ιαηηληθήο γηλόηαλ παξάιιεια. Κάζε θαιιηεξγεκέλνο Ρωκαίνο 
έπξεπε λα γλωξίδεη άπηαηζηα ηηο δύν γιώζζεο θαη ζπρλά ζπλέρηδε ηηο ζπνπδέο ηνπ 
ζηα δηάθνξα θέληξα ηνπ ειιεληζκνύ κε ηνπο θαιύηεξνπο Έιιελεο δαζθάινπο.  
ην παξαθάηω θείκελν ν Ινύιηνο Καίζαξαο, άξηζηνο γλώζηεο ηεο ειιεληθήο –παξαδίδεηαη όηη ηε 
ζηηγκή ηεο δνινθνλίαο ηνπ απεπζύλζεθε ζην Βξνύην κε ηα ιόγηα «καὶ σὺ, τέκvοv;»– ζηέιλεη 
επηζηνιή γξακκέλε (γηα ιόγνπο αζθάιεηαο) ζηελ ειιεληθή ζηνλ αμηωκαηηθό ηνπ Κόηλην Σύιιην 
Κηθέξωλα, πνπ ην ζηξαηόπεδό ηνπ πνιηνξθείηαη από ηνλ Ακβηόξηγα θάπνπ ζην ζεκεξηλό Βέιγην. 

 

Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur 

quantōque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis 

persuādet ut* ad Cicerōnem epistulam deferat. Curat et providet 

nē*, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. 

Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. 

Legātum monet ut*, si adīre non possit, epistulam ad amentum 

tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum 

legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, constituit ut* 

tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die  a 

quodam milite conspicitur et ad Cicerōnem defertur. Ille epistulam 

perlegit militesque adhortātur ut* salūtem sperent.  
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 

Caesar        cognoscit    ex      captivis  
Ο Καίζαξαο   πιεξνθνξείηαη  από ηνπο αηρκαιώηνπο 
 

quae   gerantur       apud        Ciceronem  
ηη            ζπκβαίλεη    ζην ζηξαηόπεδν ηνπ Κηθέξωλα 
 

in      quantoque    periculo     sit            res.  
θαη    ζε  πόζν κεγάιν    θίλδπλν    βξίζθνληαη  ηα πξάγκαηα.  
 

Tum  persuadet cuidam   ex       Gallis   equitibus  
Σόηε        πείζεη         θάπνηνλ   από ηνπο Γαιάηεο     ηππείο 
 

ut   deferat   epistulam   ad  Ciceronem. 
λα   κεηαθέξεη  κηα επηζηνιή   ζηνλ     Κηθέξωλα.  
 

Curat      et   providet  
Φξνληίδεη   θαη     πξνλνεί   
 

ne     cognoscantur  nostra   consilia   ab    hostibus,  
λα κε       καζεπηνύλ       ηα δηθά καο   ζρέδηα      από  ηνπο ερζξνύο,  
 
intercepta                epistula.  
αλ πέζεη ζηα ρέξηα ηνπο  ε επηζηνιή.  
 

Ob   quam   rem    mittit  epistulam conscriptam  Graecis   litteris.  
Γηα      απηό   ην ιόγν   ζηέιλεη    επηζηνιή         γξακκέλε      κε ειιεληθά  γξάκκαηα. 
 

Monet            legatum       si  non   possit       adire,  
πκβνπιεύεη  ηνλ απεζηαικέλν   αλ    δε     κπνξέζεη  λα πιεζηάζεη, 
 

ut   adliget  epistulam   ad   amentum   tragulae,  
λα      δέζεη     ηελ επηζηνιή   ζηνλ      ηκάληα      ηνπ αθνληίνπ, 
 

et      abiciat   intra       castra.  
θαη λα  (ηε)ξίμεη     κέζα   ζην ζηξαηόπεδν.  
 

In     litteris   scribit     se       adfore  celeriter   cum  legionibus.  
ηελ  επηζηνιή    γξάθεη   όηη ν ίδηνο   ζα έξζεη    γξήγνξα     κε ηηο  ιεγεώλεο (ηνπ).  
 

Gallus,          veritus       periculum,   
Ο Γαιάηεο,  επεηδή θνβήζεθε   ηνλ θίλδπλν,   
 
constituit  ut    mitteret tragulam.  
απνθάζηζε    λα        ξίμεη       ην αθόληην.  
  

Haec  casu    adhaesit    ad    turrim  
Απηό    ηπραία    θαξθώζεθε  ζε έλαλ πύξγν 
 

et   tertio  die     post       conspicitur     a   quodam   milite  
θαη    ηξεηο    κέξεο  αξγόηεξα  γίλεηαη αληηιεπηό   από    θάπνην    ζηξαηηώηε  
 

et    defertur     ad   Ciceronem.  
θαη   κεηαθέξεηαη   ζηνλ     Κηθέξωλα.  
 

Ille              perlegit          epistulam   adhortatur    militesque  
Δθείλνο   δηαβάδεη κέρξη ηέινπο  ηελ επηζηνιή   θαη πξνηξέπεη  ηνπο ζηξαηηώηεο 
 

ut   sperent      salutem.  
λα    ειπίδνπλ   ζηε ζωηεξία ηνπο.  
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ΟΤΙΑΣΙΚΑ  

Α΄ΚΛΙΗ  
epistula, -ae (Θ) = επηζηνιή  
littera, -ae (Θ) = ην γξάκκα ηνπ αιθαβήηνπ / ζηνλ πιεζπληηθό litterae,-arum = ηα γξάκκαηα ηεο 
αιθαβήηνπ, ε επηζηνιή, ηα γξάκκαηα(ε ινγνηερλία),  
tragula, -ae (Θ) = αθόληην  
 
 
Β΄ΚΛΙΗ  
legatus, -i (Α) = απεζηαικέλνο  
Gallus, -i (A) = Γαιάηεο 
captivus, -i (A) = αηρκάιωηνο 
amentum, -i (Ο) = ηκάληαο, ινπξί  
consilium, -ii/ -i (Ο) = ζρέδην  
periculum, -i (Ο) = θίλδπλνο  
castra, -orum (Ο) (κόλν πιεζ.) = ζηξαηόπεδν, εληθόο: castrum, -i = θξνύξην 
 
 
Γ΄ΚΛΙΗ  
Caesar, -aris (A) = Καίζαξ (ρωξίο πιεζπληηθό) 
Cicero, -onis (A) = Κηθέξωλ (ρωξίο πιεζπληηθό) 
eques, -itis (Α) = ηππέαο  
hostis, -is (Α) = ερζξόο, γεληθή πιεζπληηθνύ: hostium  
legio, -onis (Θ) = ιεγεώλα  
turris, -is (Θ) = πύξγνο αηηηαηηθή εληθνύ: turrim, αθαηξεηηθή εληθνύ: turri 
miles, -itis (Α) = ζηξαηηώηεο  
salus, -utis (Θ) = ζωηεξία (ρωξίο πιεζπληηθό) 
  
 

Γ΄ ΚΛΙΗ  
casus, -us (Α) =ηπραίν πεξηζηαηηθό (εδώ : casu = ηπραία)  
 
Δ΄ ΚΛΙΗ  
res, rei (Θ) = πξάγκα 
dies, -ei (Α) = εκέξα 
   

 

ΔΠΙΘΔΣΑ 

B΄ θιίζες  
captivus, -a, -um = αηρκάιωηνο (δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά)  

Gallus, -a, -um = Γαιάηεο(δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά)  

Graecus, -a, -um = ειιεληθόο(δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά)  

tertius, -a, -um = ηξίηνο (ηαθηηθό αξηζκεηηθό-δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά)  

 

 
 

Ρήκαηα 
 

Α΄ ζσδσγία 

1. curo, curavi, curatum, curare (1) =θξνληίδω  

2. adligo, adligavi, adligatum, adligare (1) = δέλω  

3. spero, speravi, speratum, sperare (1) = ειπίδω 

4. adhortror, adhortatus sum, adhortatum, adhortari (1) = απνηξέπω 
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Β΄ ζσδσγία 

5. persuadeo, persuasi, persuasum, persuadere (2) = πείζω  

6. provideo, providi, provisum, providere (2) = πξνλνώ, κεξηκλώ  

7. moneo, monui, monitum, monere (2) = ζπκβνπιεύω, θαζνδεγώ  

8. vereor, veritus sum, veritum, vereri (αποζεηηθό) (2) = θνβάκαη  
 

Γ΄ ζσδσγία 

9. cognosco, cognovi, cognitum, cognoscere (3) = γλωξίδω  

10. gero, gessi, gestum, gerere (3) = δηεμάγω  

11. intercipio, intercepi, interceptum, intercipere (3*) = αξπάδω  

12. conscribo, conscripsi, conscriptum, conscribere (3) = γξάθω  

13. mitto, misi, missum, mittere (3) = ζηέιλω, ξίρλω  

14. abicio, abieci, abiectum, abicere (3*) = πεηάω θάηη, θαηαζέηω (ηα όπια)  

15. scribo, scripsi, scriptum, scribere (3) = γξάθω  

16. constituo, constitui, constitutum, constituere (3) = αλαδηνξγαλώλω, απνθαζίδω 

17. adhaeresco, adhaesi, adhaesum, adhaerescere (3) = πξνζθνιιηέκαη  

18. conspicio, conspexi, conspectum, conspicere (3) = βιέπω 

19. perlego, perlegi, perlectum, perlegere (3) = δηαβάδω κέρξη ην ηέινο  

20. defero, detuli, delatum, deferre = κεηαθέξω, (β΄ ελ. Προζη. Δλεζη.: defer) 

 

Αλώκαια 

21. adeo, adii, aditum, adire = πιεζηάδω <κεηνρή Δλεζηώηα: adiens, adeuntis 

22. sum, fui,    -    , esse = είκαη 

23. possum, potui,    -   , posse = κπνξώ  

24. adsum, adfui (affui),    -    , adesse = παξεπξίζθνκαη, έξρνκαη  

 
 
 

ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ  

tum = ηόηε  

 celeriter = γξήγνξα  
Παξαζεηηθά: celerius,  celerrime < celer, celeries, celere 

 post = κεηά, ύζηεξα  
παξαζεηηθά: posterius,  postremum-postremo 

 
 
 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ  

quis, quis, quid (εξωηεκαηηθή) = πνηνο; πνηα;  πνην;  

quantus, quanta, quantum (εξωηεκαηηθή) = πόζνο; πόζε; πόζν; 

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

quidam, quaedam, quiddam (αόξηζηε νπζηαζηηθή) = θάπνηνο, θάπνηα, θάπνην 

noster, nostra, nostrum (θηεηηθή) = ν δηθόο καο, ε δηθή καο, ην δηθό καο  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δησκοιογηθά:  

per-suadeo < θπξ. «παξνπζηάδω θάηη ωο επράξηζην»· πξβ. suavis ≃ ἡδύς,   

provideo <  πξβ. prudentia < providential,   

tragula < traho,  

celeriter < celer = γξήγνξνο· πξβ. Κέιεηαο = γξήγνξν άινγν,·  

vereor <θπξ. «βιέπω κε θόβν»· πξβ. ὁράω < Fοράω,  

turris ≃ τύρρις, τύρσις,  

conspicio > conspectus. 

ΠΡΟΘΔΔΙ ΤΝΓΔΜΟΙ 

ex + αθαηρ. = από (πξνέιεπζε-ηόπνο)  
apud + αηη. = ζε (θαηεύζπλζε-ηόπνο)  
in + αθαηρ. = ζε (θαηάζηαζε)  
ex + αθαηρ. = από (δηαηξεκέλν όιν)  
ad + αηη. = ζε, (θαηεύζπλζε-ηόπνο) 
ab + αθαηρ. = από (πνηεηηθό αίηην) 
ob + αηη. = εμαηηίαο (εμωηεξηθό αλαγθαζηηθό 
αίηην) 
intra + αηη. = κέζα, εληόο (ηόπνο) 
in + αθαηρ. = ζε (ηόπνο-κηθ.) 
cum + αθαηρ. = καδί κε, κε (ζπλνδεία) 

-que (ζπκπιεθηηθόο εγθιηηηθόο) = θαη 
 ut (βνπιεηηθόο) = λα 
et (ζπκπιεθηηθόο) = θαη 
ne (βνπιεηηθόο αξλεηηθόο) = λα κελ  
si (ππνζεηηθόο θαηαθαηηθόο) = αλ 
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 
 

Caesar ex captivis cognoscit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο. 
cognoscit: ξήκα,  
Caesar: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
ex captivis: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο πξνέιεπζεο ζην cognoscit. 
 
quae apud Ciceronem gerantur: Γεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή πιάγηα εξωηεκαηηθή πξόηαζε. 
Δηζάγεηαη κε ηελ εξωηεκαηηθή αληωλπκία quae θαη είλαη πξόηαζε κεξηθήο αγλνίαο. Δμαξηάηαη 
από ην γλωζηηθό ξήκα cognoscit, ζην νπνίν θαη ιεηηνπξγεί ωο αληηθείκελν. Δθθέξεηαη κε 
ππνηαθηηθή (gerantur), γηαηί ε εμάξηεζε ζεωξείηαη όηη δίλεη ππνθεηκεληθή ρξνηά ζην 
πεξηερόκελό ηεο, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (cognoscit) θαη 
δειώλεη ην ζύγρξνλν ζην παξόλ. 
gerantur: ξήκα,  
quae: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
apud Ciceronem: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηνπ πιεζίνλ (κεηαθνξηθά) ζην gerantur. 
 
quantoque in periculo res sit: Γεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή πιάγηα εξωηεκαηηθή πξόηαζε. 
Δηζάγεηαη κε ηελ εκπξόζεηε εξωηεκαηηθή αληωλπκία (in) quanto θαη είλαη πξόηαζε κεξηθήο 
αγλνίαο. Λεηηνπξγεί ωο αληηθείκελν ζην cognoscit. Δθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (sit), γηαηί ε 
εμάξηεζε ζεωξείηαη όηη δίλεη ππνθεηκεληθή ρξνηά ζην πεξηερόκελό ηεο, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί 
εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (cognoscit) θαη δειώλεη ην ζύγρξνλν ζην παξόλ. 
sit: ξήκα,  
res: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
in periculo: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο θαηάζηαζεο ζην sit,  
quanto(que): επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην periculo. 

 
Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο.  
persuadet: ξήκα,  
Caesar: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
cuidam: έκκεζν αληηθείκελν ζην persuadet,  
ex equitibus: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ δηαηξεκέλνπ όινπ ζην cuidam,  
Gallis: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην equitibus,  
Tum: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην persuadet. 
 
ut ad Ciceronem epistulam deferat: Γεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή βνπιεηηθή πξόηαζε ωο 
άκεζν αληηθείκελν ζην persuadet. Δηζάγεηαη κε ηνλ βνπιεηηθό ζύλδεζκν ut γηαηί είλαη 
θαηαθαηηθή. Δθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (deferat), γηαηί ην πεξηερόκελό ηεο είλαη απιώο 
επηζπκεηό, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (persuadet). Ιζρύεη 
ηδηνκνξθία ζηελ αθνινπζία ηωλ ρξόλωλ, γηαηί ε βνύιεζε είλαη ηδωκέλε 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 δειαδή αλαθέξεηαη ζην 
παξόλ - ζύγρξνλν ζην παξόλ. 
deferat: ξήκα,  
eques: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
epistulam: αληηθείκελν ζην deferat,  
ad Ciceronem: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηεο θίλεζεο πξνο πξόζωπν ζην deferat. 
 
Curat: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο. 
Curat: ξήκα,  
Caesar: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
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et providet: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο. 
providet: ξήκα,  
Caesar: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  

 
ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur: Γεπηεξεύνπζα 
νπζηαζηηθή βνπιεηηθή πξόηαζε ιεηηνπξγεί ωο αληηθείκελν ζηα curat θαη providet. Δηζάγεηαη κε 
ηνλ βνπιεηηθό ζύλδεζκν ne γηαηί είλαη απνθαηηθή. Δθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (cognoscantur), 
γηαηί ην πεξηερόκελό ηεο είλαη απιώο επηζπκεηό, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί εμαξηάηαη από 
ξήκαηα αξθηηθνύ ρξόλνπ (curat, providet). Ιζρύεη ηδηνκνξθία ζηελ αθνινπζία ηωλ ρξόλωλ, 
γηαηί ε βνύιεζε είλαη ηδωκέλε 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 δειαδή αλαθέξεηαη ζην παξόλ - ζύγρξνλν ζην παξόλ. 
cognoscantur: ξήκα,  
consilia: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
nostra: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην consilia,  
ab hostibus: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ πνηεηηθνύ αηηίνπ ζην cognoscantur,  
intercepta: επηξξεκαηηθή ππνζεηηθή κεηνρή, αθαηξεηηθή απόιπηε γλήζηα, δειώλεη ην 
πξνηεξόρξνλν 
epistula: ππνθείκελν ηεο κεηνρήο. 

 
Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο. 
mittit: ξήκα,  
Caesar: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
epistulam: αληηθείκελν ζην mittit,  
conscriptam: επηζεηηθή κεηνρή ωο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην epistulam, πξνηεξόρξνλν 
epistulam: ππνθείκελν ηεο κεηνρήο conscriptam,  
litteris: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ κέζνπ ζην conscriptam,  
Graecis: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην litteris,  
ob rem: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηνπ εμωηεξηθνύ αλαγθαζηηθνύ αηηίνπ ζην mittit,  
Quam: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην rem. 

 
Legatum monet: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο. 
monet: ξήκα,  
Caesar: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Legatum: άκεζν αληηθείκελν ζην monet,  

 
ut epistulam ad amentum tragulae adliget: Γεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή βνπιεηηθή πξόηαζε 

ωο έκκεζν αληηθείκελν ζην monet. Δηζάγεηαη κε ηνλ βνπιεηηθό ζύλδεζκν ut γηαηί είλαη 

θαηαθαηηθή. Δθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (adliget), γηαηί ην πεξηερόκελό ηεο είλαη απιώο 

επηζπκεηό, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (monet). Ιζρύεη 

ηδηνκνξθία ζηελ αθνινπζία ηωλ ρξόλωλ, γηαηί ε βνύιεζε είλαη ηδωκέλε 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 δειαδή αλαθέξεηαη ζην 

παξόλ - ζύγρξνλν ζην παξόλ. 
adliget: ξήκα,  
Iegatus: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
epistulam: αληηθείκελν ζην adliget,  
ad amentum: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηεο ζηάζεο ζε ηόπν ζην adliget,  
tragulae: γεληθή θηεηηθή ζην amentum. 
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et (ut) intra castra abiciat: Γεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή βνπιεηηθή πξόηαζε ωο έκκεζν 

αληηθείκελν ζην monet. Δηζάγεηαη κε ηνλ βνπιεηηθό ζύλδεζκν ut γηαηί είλαη θαηαθαηηθή. 

Δθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (abiciat), γηαηί ην πεξηερόκελό ηεο είλαη απιώο επηζπκεηό, ρξόλνπ 

ελεζηώηα γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (monet). Ιζρύεη ηδηνκνξθία ζηελ 

αθνινπζία ηωλ ρξόλωλ, γηαηί ε βνύιεζε είλαη ηδωκέλε 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 δειαδή αλαθέξεηαη ζην παξόλ - ζύγρξνλν ζην 

παξόλ. 
abiciat: ξήκα,  
is/legatus: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
epistulam: (ελλννύκελν) αληηθείκελν ζην abiciat,  
intra castra: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηνπ ηόπνπ ζην abiciat. 

 
si adire non possit: Γεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή αξλεηηθή ππνζεηηθή πξόηαζε, πνπ 
ιεηηνπξγεί ωο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο πξνϋπόζεζεο ζηα ξήκαηα adliget θαη 
abiciat. Η ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε θαη νη δύν νπζηαζηηθέο βνπιεηηθέο πξνηάζεηο ζρεκαηίδνπλ 
ππνζεηηθό ιόγν εμαξηεκέλν από ην ξήκα monet. Πξόθεηηαη γηα ππνζεηηθό ιόγν εμαξηεκέλν 
από ην monet. 

Τπόζεζε: si non possit = si + ππνηαθηηθή ελεζηώηα 
Απόδοζε: ut adliget et abiciat = βνπιεηηθέο πξνηάζεηο πνπ εθθέξνληαη κε ππνηαθηηθή 
ελεζηώηα ζε εμάξηεζε από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (monet). 
 

non possit: ξήκα, 
legatus: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
adire: ηειηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην non possit,  
legatus: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ (ηαπηνπξνζωπία). 

 
In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο. 
scribit: ξήκα,  
Caesar: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
adfore: εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην scribit,  
se: ππνθείκελν ηνπ adfore (ηαπηνπξνζωπία, ιαηηληζκόο ηνπ εηδηθνύ απαξεκθάηνπ),  
cum legionibus: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο ζπλνδείαο ζην adfore,  
celeriter: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ ζην adfore,  
In litteris: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο ζηάζεο ζε ηόπν (κεηαθνξηθά) ζην scribit. 

 
Gallus, periculum veritus, constituit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο.  
constituit: ξήκα,  
Gallus: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 
veritus: επηξξεκαηηθή αηηηνινγηθή κεηνρή ζπλεκκέλε ζην Gallus, δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν  
periculum: αληηθείκελν ηεο κεηνρήο. 

 
ut tragulam mitteret: Γεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή βνπιεηηθή πξόηαζε ωο έκκεζν αληηθείκελν 

ζην constituit. Δηζάγεηαη κε ηνλ βνπιεηηθό ζύλδεζκν ut γηαηί είλαη θαηαθαηηθή. Δθθέξεηαη κε 

ππνηαθηηθή (mitteret), γηαηί ην πεξηερόκελό ηεο είλαη απιώο επηζπκεηό, ρξόλνπ παξαηαηηθνύ 

γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (constituit). Ιζρύεη ηδηνκνξθία ζηελ αθνινπζία ηωλ 

ρξόλωλ, γηαηί ε βνύιεζε είλαη ηδωκέλε ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ζην κπαιό ηνπ νκηιεηή 

(ζπγρξνληζκόο ηεο θύξηαο κε ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε) θαη όρη ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο 
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πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. Η βνύιεζε δειαδή αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ - ζύγρξνλν ζην 

παξειζόλ. 

mitteret: ξήκα,  
Gallus: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
tragulam: αληηθείκελν ζην mitteret. 

 
Haec casu ad turrim adhaesit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο. 
adhaesit: ξήκα,  
Haec: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
casu: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ ηξόπνπ ζην adhaesit,  
ad turrim: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηνπ ηόπνπ ζην adhaesit. 

 
et tertio post die a quodam milite conspicitur: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο.  
conspicitur: ξήκα,  
Haec: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
a milite: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ πνηεηηθνύ αηηίνπ από ην conspicitur,  
quodam: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην milite,  
post: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην conspicitur,  
die: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ κέηξνπ ή ηεο δηαθνξάο ζην post,  
tertio: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην die. 

 
et ad Ciceronem defertur: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο. 
defertur: ξήκα,  
Haec: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
ad Ciceronem: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηεο θίλεζεο ζε πξόζωπν ζην defertur. 

 
Ille epistulam perlegit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο. 
perlegit: ξήκα,  
Ille: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
epistulam: αληηθείκελν ζην perlegit. 

 
militesque adhortatur: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο. 
adhortatur: ξήκα,  
Ille: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
milites(que): άκεζν αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  

 
ut salutem sperent: Γεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή βνπιεηηθή πξόηαζε ωο έκκεζν αληηθείκελν 
ζην adhortatur. Δηζάγεηαη κε ηνλ βνπιεηηθό ζύλδεζκν ut γηαηί είλαη θαηαθαηηθή. Δθθέξεηαη κε 
ππνηαθηηθή (sperent), γηαηί ην πεξηερόκελό ηεο είλαη απιώο επηζπκεηό, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί 
εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (adhortatur). Ιζρύεη ηδηνκνξθία ζηελ αθνινπζία ηωλ 
ρξόλωλ, γηαηί ε βνύιεζε είλαη ηδωκέλε 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 δειαδή αλαθέξεηαη ζην παξόλ - ζύγρξνλν ζην παξόλ. 
sperent: ξήκα,  
milites: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
salutem: αληηθείκελν ζην sperent. 
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