Α1.
Νόκηζε όηη εξρόηαλ πξνο απηόλ έλαο άλζξσπνο κε πειώξην κέγεζνο θαη κε βξόκηθν πξόζσπν,
όκνηνο κε εηθόλα (ή κνξθή) λεθξνύ. Μόιηο ηνλ είδε ν Κάζζηνο, ηνλ έπηαζε θόβνο θαη ζέιεζε
λα πιεξνθνξεζεί ην όλνκά ηνπ. Εθείλνο απάληεζε όηη ήηαλ ν Πινύησλαο.
ηνλ Λαηηληθό πόιεκν, ν Σίηνο Μάλιηνο, ύπαηνο, πνπ θαηαγόηαλ από αξηζηνθξαηηθή γεληά,
είρε ηελ αξρεγία ηνπ ζηξαηνύ ησλ Ρσκαίσλ. Απηόο, όηαλ θάπνηε έθεπγε από ην ζηξαηόπεδν,
δηέηαμε λα απέρνπλ όινη από ηε κάρε. Αιιά ιίγν αξγόηεξα ν γηνο ηνπ πέξαζε έθηππνο
κπξνζηά από ην ζηξαηόπεδν ησλ ερζξώλ θαη πξνθιήζεθε ζε κάρε από ηνλ αξρεγό ησλ
ερζξώλ κε απηά ηα ιόγηα: […]
Δελ ζνπ πέξαζε ε νξγή όηαλ πεξλνύζεο ηα ζύλνξα ηεο παηξίδαο; Παξ’ όιν πνπ είρεο έιζεη κε
ερζξηθή θαη απεηιεηηθή δηάζεζε, γηαηί, όηαλ είδεο ηε Ρώκε, δελ ζνπ ήξζε ζην κπαιό: «Μέζα
ζ’ εθείλα ηα ηείρε βξίζθνληαη ην ζπίηη θαη νη εθέζηηνη ζενί κνπ, ε κεηέξα, ε ζύδπγνο θαη ηα
παηδηά (κνπ)»; Εγώ ινηπόλ αλ δελ (ζε) είρα γελλήζεη, ε Ρώκε δελ ζα πνιηνξθείην˙ αλ δελ είρα
γην, ζα πέζαηλα ειεύζεξε ζε ειεύζεξε παηξίδα. Εγώ ηίπνηε πηα δελ κπνξώ λα πάζσ, νύηε
πξόθεηηαη λα είκαη γηα πνιύ θαηξό ηόζν δπζηπρηζκέλε: όκσο αληίζεηα απηνύο, αλ ζπλερίζεηο,
ηνπο πεξηκέλεη ή πξόσξνο ζάλαηνο ή καθξόρξνλε ζθιαβηά.
Β1.
ingenter
facies
simillimo
quae
exercitus
proeliis
minaciora
illud
penatium
nulli rei
diutius
miser

hac
morte
servitutis
B2α.
existimem
veniendo
aspice
concipient
praeesse
abisset
abstenturam
habebuntur
passuram esse
possitis
Β2β.
[Δεδνκέλνπ όηη ε κεηνρή ingredienti είλαη ζπλεκκέλε ζην tibi θαη ην tibi αλαθέξεηαη ζην
νπζηαζηηθό filius, ζηνπο πεξηθξαζηηθνύο ηύπνπο επηιέγνπκε ην γέλνο ηνπ αξζεληθνύ].
Ενεζηώηαρ: ingrediamur
Παπαηαηικόρ: ingrederemur
Μέλλονηαρ: ingressuri simus
Παπακείμενορ: ingressi simus
Υπεπζςνηέλικορ: ingressi essemus
Σςνη. Μέλλονηαρ: -

Γ1α.

magnitudinis: γεληθή ηεο ηδηόηεηαο ζην hominem
consul: νκνηόπησηνο πξνζδηνξηζκόο, παξάζεζε ζηο T. Manlius
aliquando: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο πνπ δειώλεη ηνλ ρξόλν θαη πξνζδηνξίδεη ην ξήκα
abiret
animo: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ ηξόπνπ θαη πξνζδηνξίδεη ην ξήκα perveneras

miserrima: θαηεγνξνύκελν ζην ελλννύκελν ππνθείκελν ego (κέζσ ηνπ ζπλδεηηθνύ ξήκαηνο
futura sum).

Γ1β.
Respondit ille se esse Orcum: Σν ππνθείκελν ηνπ εηδηθνύ απαξεκθάηνπ esse είλαη ην se
(δειώλεηαη άκεζε απηνπάζεηα) θαη ηίζεηαη ζε πηώζε αιηιαηική, αθνύ ην εηδηθό απαξέκθαην
δέρεηαη ην ππνθείκελό ηνπ ζε πηώζε αηηηαηηθή. Επηπιένλ παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν ηεο
ηαπηνπξνζσπίαο επί ηνπ εηδηθνύ απαξεκθάηνπ (ιαηηληζκόο). Απηό ζεκαίλεη όηη ην se
ηαπηίδεηαη λνεκαηηθά κε ην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο respondit, δειαδή κε ην ille.
Ego nihil iam pati possum: Σν ππνθείκελν ηνπ ηειηθνύ απαξεκθάηνπ pati είλαη ην ego θαη
ηίζεηαη ζε πηώζε ονομαζηική, γηαηί είλαη ην ίδην κε ην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο possum,
αθνύ παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν ηεο ηαπηνπξνζσπίαο.
Γ1γ.
Dux hostium his verbis proelio filium lacessivit.
Γ1δ.
natus: qui natus erat (/natus est) (Πξόθεηηαη γηα επηζεηηθή κεηνρή ε νπνία αλαιύεηαη ζε
δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε-Είλαη πξνηηκόηεξε ε επηινγή ηεο Οξηζηηθήο ηνπ
Τπεξζπληειίθνπ, επεηδή ην θείκελν ραξαθηεξίδεηαη από παξειζνληηθή ρξνηά).
ingredienti: Dum (tu) ingrederis/-re (Ο ζύλδεζκνο dum πξέπεη αθνινπζείηαη από Οξηζηηθή
Ελεζηώηα θαζώο δειώλεη ην ζύγρξνλν).
Γ2α.
Ο ππνζεηηθόο ιόγνο δηαξζξώλεηαη σο εμήο:
Υπόθεζη: si pergis (Οξηζηηθή Ελεζηώηα)
Απόδοζη: at contra hos aut immatura mors aut longa servitus manet (Οξηζηηθή Ελεζηώηα)
Πξόθεηηαη γηα έλαλ απλό και ανεξάπηηηο ςποθεηικό λόγο πος δηλώνει ηο ππώηο είδορ ηην
ανοισηή ςπόθεζη και ζςγκεκπιμένα αναθέπεηαι ζηη σπονική βαθμίδα ηος παπόνηορ.

Γηα λα εθθξάδεη ςπόθεζη ανηίθεηη ππορ ηην ππαγμαηικόηηηα για ηο παπελθόν ζα πξέπεη
ηόζν ε ππόζεζε όζν θαη ε απόδνζε λα εθθέξνληαη κε Τπνηαθηηθή Τπεξζπληειίθνπ.
Επνκέλσο ν ππνζεηηθόο ιόγνο δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
Υπόθεζη: si perrexisses
Απόδοζη: at contra hos aut immatura mors aut longa servitus mansisset
Γηα λα εθθξάδεηαη ςπόθεζη δςναηή ή πιθανή για ηο παπόν και ηο μέλλον, ζα πξέπεη ηόζν
ε ππόζεζε όζν θαη ε απόδνζε λα εθθέξνληαη κε Τπνηαθηηθή Ελεζηώηα. Επνκέλσο ν
ππνζεηηθόο ιόγνο δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
Υπόθεζη: si pergas
Απόδοζη: at contra hos aut immatura mors aut longa servitus maneat
Γ2β.
Η δεπηεξεύνπζα αξλεηηθή ππνζεηηθή πξόηαζε κεηαηξέπεηαη ζε κία ππνζεηηθή κεηνρή θαη
ηίζεηαη ζε πηώζε νλνκαζηηθή, αθνύ ζα είλαη ζπλεκκέλε ζην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο ηεο
θύξηαο πξόηαζεο (ζην ξήκα essem), δειαδή ζην ego, αθνύ ην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο ηεο
δεπηεξεύνπζαο πξόηαζεο αλαθέξεηαη λνεκαηηθά σο ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο ηεο θύξηαο.
Επνκέλσο ε δεπηεξεύνπζα κεηαηξέπεηαη σο εμήο:
filium non habens
Γ2γ.
Οη δεπηεξεύνπζεο επηξξεκαηηθέο πξνηάζεηο πνπ εληνπίδνληαη ζηα δύν πξώηα απνζπάζκαηα
είλαη νη εμήο:
1ο απόζπαζμα:
Quem simul aspexit Cassius: Πξόθεηηαη γηα δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε ε
νπνία εηζάγεηαη κε ηνλ ρξνληθό ζύλδεζκν simul (ε αλαθνξηθή αλησλπκία quem, δελ εηζάγεη
δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε θαζώο βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ κεηά από
ηζρπξό ζεκείν ζηίμεο θαη ηζνδπλακεί κε ηε δεηθηηθή αλησλπκία eum), γηαηί δειώλεη ην
πξνηεξόρξνλν θαη εθθέξεηαη κε Οξηζηηθή, γηαηί ην πεξηερόκελν ηεο πξόηαζεο ελδηαθέξεη
κόλν από ρξνληθήο άπνςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα εθθέξεηαη κε ρξόλν Παξαθείκελν, γηαηί
δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ.
2ο απόζπαζμα:
Cum aliquando castris abiret: Πξόθεηηαη γηα δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε,
ε νπνία εηζάγεηαη κε ηνλ ηζηνξηθό-δηεγεκαηηθό ζύλδεζκν cum (ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο
δηεγήζεηο ηνπ παξειζόληνο). Εθθέξεηαη κε Τπνηαθηηθή, γηαηί ππνγξακκίδεη ηε βαζύηεξε
ζρέζε ηεο θύξηαο κε ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε, δεκηνπξγώληαο κηα ζρέζε αηηίνπ-αηηηαηνύ
αλάκεζά ηνπο θαη ε Τπνηαθηηθή θάλεη έληνλν ηνλ ππνθεηκεληθό ραξαθηήξα. Πην
ζπγθεθξηκέλα εθθέξεηαη κε Τπνηαθηηθή Παξαηαηηθνύ, γηαηί έρνπκε εμάξηεζε από ξήκα
ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (edixit) θαη ζύκθσλα κε ηελ αθνινπζία ησλ ρξόλσλ δειώλεηαη ην
πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ.

