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Α1. Βλέπε φυλλάδιο  

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.  
Υποτ. Ενεστώτα: ingrediamur 
παρατατικός: ingrederemur  
μέλλοντας: ingressuri simus  
παρακείμενος: ingressi simus 
υπερσυντέλικος: ingressi essemus  
 
Γ1α.  
magnitudinis: γενική της ιδιότητας (μόνιμη ιδιότητα) στο hominem  
consul: παράθεση, ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός στο T. Manlius  
aliquando: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο abiret 
animo: αφαιρετική του τρόπου στο perveneras  
miserrima: κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο ego, μέσω του συνδετικού futura 
sum  
 



Γ1β.  
Το υποκείμενο του απαρεμφάτου esse είναι το se. Παρόλο που υπάρχει  ταυτοπροσωπία 
ανάμεσα στο ρήμα και το απαρέμφατο, το Υποκείμενο του απαρεμφάτου επαναλαμβάνεται 
σε πτώση αιτιατική. Πρόκειται για το φαινόμενο του λατινισμού του ειδικού απαρεμφάτου.  
Το υποκείμενο του απαρεμφάτου pati είναι το ego. Πρόκειται για ταυτοπροσωπία Ρήματος 
και τελικού απαρεμφάτου, όπου το Υ τίθεται σε πτώση ονομαστική.  
 
Γ1γ.  
Dux hostium his verbis proelio filium lacessivit.  
 
Γ1δ.  
Consul, qui natus est / erat  
 
Dum tu ingrederis 
 
Γ2α.  
Υπόθεση: si pergis (οριστική ενεστώτα) 
Απόδοση: manet (οριστική ενεστώτα): ανοιχτή υπόθεση στο παρόν  
 
Αντίθετο του πραγματικού στο παρελθόν: si perrexisses / mansisset (Υποτακτική 
υπερσυντελίκου) 
Υπόθεση δυνατή στο παρόν – μέλλον: si pergas / maneat (Υποτακτική ενεστώτα) 
 
Γ2β.  
Ego non filium habens mortua essem: η μετοχή τίθεται σε πτώση ονομαστική γιατί το 
υποκείμενό της (ego) είναι και υποκείμενο του ρήματος στην πρόταση όπου εντάσσεται. 
Πρόκειται δηλαδή για μετοχή συνημμένη στο Υποκείμενο του ρήματος.  
 
Γ2γ.  
Quem simul aspexit: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με το 
χρονικό σύνδεσμο simul (έχουμε ωστόσο πρόταξη του όρου quem, που ισοδυναμεί με 
δεικτική αντωνυμία eum. Η αναφορική αντωνυμία χρησιμοποιείται αντί δεικτικής γιατί 
ακολουθεί μετά από ισχυρό σημείο στίξης - τελεία-). Εκφέρεται με οριστική γιατί η πράξη 
ενδιαφέρει από καθαρά χρονική άποψη και συγκεκριμένα παρακειμένου, γιατί δηλώνει το 
προτερόχρονο στο παρελθόν. (ρήμα εξάρτησης concepit).  
Cum aliquando castris abiret: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση ως 
επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας πρότασης. Εισάγεται 
με τον ιστορικό – διηγηματικό cum, που χρησιμοποιείται για διηγήσεις του παρελθόντος 
και  υπογραμμίζει την βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια, δημιουργώντας 
μία σχέση αιτίου-αιτιατού ανάμεσά τους. Εκφέρεται με Υποτακτική (υποκειμενικό στοιχείο) 
και συγκεκριμένα Παρατατικού (abiret), με εξάρτηση ιστορικού χρόνου (edixit) και εκφράζει 
το σύγχρονο στο παρελθόν. 
 
 
 
 
 
 
 
 


