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CORN. NEPOTIS:  ‘PAUSANIAS’ 
(ην ‘u’ εκπξόο από θσλήελ ινγίδεηαη ‘v’,  π.ρ. ‘uerus’ = ‘verus’) 

 

ΟΓΖΓΗΔΣ 

 Οη αξηζκήζεηο ζηα ζρόιηα αληηζηνηρνύλ ζηηο πεξηόδνπο θάζε θεθαιαίνπ. Γηα παξάδεηγκα ζην πξώην θεθάιαην 

ππάξρνπλ νθηώ πεξίνδνη ιόγνπ.  

Δπίζεο νη εθζεηηθέο αξηζκήζεηο πνπ βξείηε ζε νξηζκέλεο ιέμεηο ζηα Σπληαθηηθά Σρόιηα, παξαπέκπνπλ ζην ηέινο 

ηνπ άξζξνπ ζε δέθα ζπληαθηηθέο ελόηεηεο, ηηο νπνίεο επέιεμα σο πην ζεκαληηθέο γηα λα ηηο δείηε πην δηεμνδηθά ζηα 

αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Blog ζηελ Καηεγνξία ‘Λαηηληθό Σπληαθηηθό’. Δθεί βξείηε ζεσξία θαη αζθήζεηο. 

 

 

 

 

(I)

Pausanias Lacedaemonius magnus homo, sed uarius in omni genere uitae fuit: nam ut uirtutibus eluxit, sic ui-

tiis est obrutus. huius illustrissimum est proelium apud Plataeas. namque illo duce Mardonius, satrapes regius, 

natione Medus, regis gener, in primis omnium Persarum et manu fortis et consilii plenus, cum ducentis milibus 

peditum, quos uiritim legerat, et uiginti milibus equitum haud ita magna manu Graeciae fugatus est, eoque 

ipse dux cecidit proelio. qua uictoria elatus plurima miscere coepit et maiora concupiscere. sed primum in eo 

est reprehensus, quod ex praeda tripodem aureum Delphis posuisset epigrammate inscripto, in quo haec erat 

sententia: suo ductu barbaros apud Plataeas esse deletos eiusque uictoriae ergo Apollini donum dedisse. hos 

uersus Lacedaemonii exsculpserunt neque aliud scripserunt quam nomina earum ciuitatum, quarum auxilio 

Persae erant uicti.  

 

Ο Παπζαλίαο ν Λαθεδαηκόληνο ήηαλ κεγάινο άλδξαο, αιιά επκεηάβιεηνο ζε θάζε θαηεγνξία ηεο δσήο· δηόηη όπσο  

έιακςε γηα ηηο αξεηέο ηνπ, εηζη αθξηβώο ακαπξώζεθε γηα ηα ζθάικαηά ηνπ. Ζ πην ιακπξή κάρε εθείλνπ είλαη ζηηο 

Πιαηαηέο. Γηόηη όηαλ ήηαλ εθείλνο (:ν Παπζαλίαο) αξρεγόο, ν Μαξδόληνο, ν βαζηιηθόο ζαηξάπεο, Μήδνο ζηελ 

θαηαγσγή, γακπξόο ηνπ βαζηιηά, κέζα ζηνπο πξώηνπο κεηαμύ όισλ ησλ Πεξζώλ, θαη ηζρπξόο ζην ζώκα θαη γεκά-

ηνο από θξηηηθή αληίιεςε, κε δηαθόζηεο ρηιηάδεο πεδνύο, ηνπο νπνίνπο επέιεμε αηνκηθά ηνλ θαζ΄ έλα, θαη κε είθν-

ζη ρηιηάδεο ηππείο, από κία όρη κεγάιε δύλακε ηεο Διιάδνο ηξάπεθε ζε θπγή, θαη ζ’ εθείλε ηελ κάρε ν ίδηνο ν αξ-

ρεγόο (: ν Μαξδόληνο) ζθνηώζεθε.  Δπεηδή κε απηήλ ηελ λίθε αλαδείρζεθε (:ν Παπζαλίαο), άξρηζε λα ζπλδπάδεη 

πεξηζζόηεξα πξάγκαηα θαη λα επηζπκεί ζπνπδαηόηεξα. Όκσο θαη’ αξρήλ ζε απηό ην δήηεκα επηθξίζεθε, δει. ζην 

όηη από ηα ιάθπξα έλα ηξίπνδα ρξπζό αθηέξσζε ζηνπο Γειθνύο, αθνύ ράξαμε έλα επίγξακκα, ζην νπνίν ππήξρε 

απηό ην πλεύκα· όηη δει. κε ηελ δηθή ηνπ εγεζία νη βάξβαξνη ζηηο Πιαηαηέο είραλ ληθεζεί, θαη όηη ην αθηέξσζε σο 

δώξν ζηνλ Απόιισλα γηα ηελ λίθε εθείλε. Οη Λαθεδαηκόληνη απηνύο ηνπο ζηίρνπο ηνπο εμάιεηςαλ θαη δελ έγξαςαλ 

ηίπνηε άιιν, παξά ηα νλόκαηα εθείλσλ ησλ πόιεσλ, κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ νη Πέξζεο είραλ ληθεζεί. 

 

 

ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ:  

1. «Pausanias ... fuit»: ηελ πεξίνδν απηήλ έρνπκε ένα ξήκα, αιιά δύν πξνηάζεηο, δηόηη ην ‘fuit’ ηεο 2
ε
 ελλ. 

θαη ζηελ 1
ε
. Καη νη δπν πξνηάζεηο είλαη θύξηεο, δηόηη  ζπλδένληαη κε ηνλ ‘sed’. Η 1

ε
 ΠΡΟΣΑΗ:   ‘Pausanias’: 

Τπνθ.  ‘Lacedaemonius’: παξάζεζε (παξάζεζε νλνκάδνπκε θάζε ι. ε νπνία πξνζζέηεη κηα δηεπθξίληζε ζηελ 

πξνεγνύκελή ηεο).  ‘homo’: Καηεγ.  ‘magnus’: Δπηζ. πξνζδηνξηζκόο. Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ: ‘varius’: είλαη ό,ηη θαη 

ην ‘magnus’.  ‘in genere’: εκπξ. πξνζδ. ηεο αλαθνξάο.  ‘omni’: Δπηζ. πξνζδ. ‘vitae’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘ge-

nere’ σο γεληθή Γηαηξεηηθή, δηόηη ε ‘vita’ δηαηξείηαη ζε πνιιά ‘genus’. 
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2. «nam ut...est obrutus»: Γπν πξνηάζεηο. Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ: κε ξ. ην ‘eluxit’ είλαη δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή 

παξαβνιηθή κε νξηζηηθή, δηόηη εθθξάδεη κηα πξαγκαηηθόηεηα.  ‘virtutibus’: ζπληάζζεηαη κε ην ξ. ‘eluxit’ σο 

αθαηξεηηθή ηεο αηηίαο. Τπνθ. ζην ξ. ‘eluxit’ ελλ. ν ‘Pausanias’. Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ: κε ξ. ‘est obrutus’, κε ην  ίδην 

Τπνθ.  ‘vitiis’: ζπληάζζεηαη κε ην ξ. ‘est obrutus’ σο αθαηξεη. ηεο αηηίαο.    

3. «huius...apud Plataeas»: Μία κόλν πξόηαζε κε ξ. ην ‘est’ θαη Τπνθ. ην ‘proelium’.  ‘huius’: ζπληάζζεηαη 

κε ην ‘proelium’ σο γελ Τπνθεηκεληθή.   ‘illustrissimum’: Δπηζ. πξνζδ. Σν ξ. ‘est’ είλαη ππαξθηηθό ρσξίο θα-

ηεγνξνύκελν.    ‘apud Plataeas’: εκπξ. πξνζδ. ηνπ ηόπνπ ζην ‘est’. 

4. «namque illo duce...dux cecidit proelio»: Έρνπκε ηξηα ξήκαηα, ‘legerat’, ‘fugatus est’ & ‘cecidit’, θαη ηεηο  

πξνηάζεηο. Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘legerat’ είλαη δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή (quos uiritim legerat) κε ππνθεί-

κελν ην ελλ. ‘Mardonius’ θαη αληηθ. ην ‘quos’. Σν ‘viritim’ είλαη επίξξεκα ηνπ ηξόπνπ θαη ζπληάζζεηαη κε ην 

‘legerat’.  Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘fugatus est’ είλαη θύξηα κε ππνθείκελν ην ‘Mardonius’.   ‘illo duce

(1)
’:  

αθαηξ. απόιπηε ηξνπηθή κηρ. εκαίλεη: ‘όντας εκείνος αρχηγός (:Ο Παυσανίας)’, θαη αληηζηνηρεί ζηελ ειι. γεληθή 

απόιπηε κεηνρή ‘ὄντος ἐκείνου ἡγεμόνος’. ηα ιαη. εθθέξεηαη κε αθαηξεηηθή πηώζε, επεηδή όκσο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε κεηνρή Δλεζηώηα ηνπ ξ.  ‘sum’, θαη ε κεηνρή απηή δελ ήηαλ εύρξεζηε, γη΄ απηό ππνινγίδεηαη 

ζηελ ζύληαμε ρσξίο όκσο λα εκθαληδεηαη. Τπάξρνπλ κόλν ην Τπνθείκελό ‘illo’ θαη ην Καηεγνξνύκελό ‘duce’.  

‘satrapes’, ‘Medus’, ‘gener’: είλαη Παξαζέζεηο ζηελ ι. ‘Mardonius’.   ‘Persarum’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘in 

primis’ σο γεληθή δηαηξεηηθή.   ‘manu’: αθαηξ. ηεο αλαθνξάο ζην ‘fortis’.    ‘consilii’: γελ. δηαηξεηηθή ζην ‘ple-

nus’.  ‘peditum’: γελ. δηαηξ. ζην ‘ducentis milibus’.   ‘equitum’: γελ. δηαηξ. ζην ‘viginti milibus’.    ‘manu’: 

αθαηξεηηθή επηξξ. ηνπ κέζνπ.       ‘Graeciae’: γελ. θηεηηθή ζην ‘manu’.   Η 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ έρεη ξ. ην ‘cecidit’ 

κε ππνθ. πάιη ην ‘Mardonius’.  ‘eoque proelio’: αθαηξεηηθή επηξξ. ηνπ ηόπνπ.  

5. «qua uictoria...maiora concupiscere». Μία πξόηαζε θύξηα κε ξ. ην ‘coepit’.  ‘elatus’: κηρ. ζπλεκκέλε ε-

πηξξεκαηηθή ηεο αηηίαο.  ‘victoria’: δελ είλαη αθαηξεηηθή ηνπ πνηεηηθνύ αηηίνπ, αιιά επηξξ. ηνπ κέζνπ/νξγάλνπ.   

‘miscere’ & ‘ concupiscere’: απαξέκθαηα, αληηθείκελα ζην ξ.  

6. «sed primum...erat sententia»: Σξία ξξ. θαη ηξεηο πξνηάζεηο. Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘est reprehensus’ 

είλαη θύξηα.   in eo: εκπξ. πξνζδ. ηεο αλαθνξάο.   Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ  (quod...posuisset) είλαη δεπηεξ. νπζηαζηηθή  

κε ηνλ ‘quod’, ε νπνία εδώ ηζνδπλακεί κε ηνλ ειι. εηδηθό ζύλδεζκν ‘ὅτι’. Η πξόηαζε ιεηηνπξγεί σο επεμεγεζε 

ζην ‘in eo’. Η επθηηθή εκθαλίδεη ην πεξηερόκελν ηεο πξόηαζεο λα κελ είλαη δηαπίζησζε ηνπ ζπγγξαθεά, αιιά 

δάλεην, δει. ππάξρεη πιάγηνο ιόγνο.     ex praeda: εκπξ. πξνζδ. ηεο δηαίξεζεο.    Delphis: αθαηξεηηθή ηεο ελ 

ηόπσ ζηάζεο.     epigrammate inscripto
(2)

: αθαηξ. απόιπηε κηρ. ηα ειιεληθά ζα ήηαλ ζπλεκκέλε, δηόηη ην 

πνηεηηθό αίηην ηεο κηρ. κε ην Τπνθ. ηνπ ξ. ‘posuisset’ είλαη ίδηα: «Παυσανίας ἀνέθηκε τρίποδα ἐν Δελφοῖς 

χαράξας ἐπίγραμμα». Όκσο ζηα ιαη. δελ ππάξρεη κηρ. ελεξγεηηθνύ παξαθεηκέλνπ (Ανξίζηνπ), νπόηε ε πην 

πάλσ ζπλεκκέλε κηρ. ηεο ειι. δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζηα ιαη. σο ζπλεκκέλε.  Η 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘erat’ 

είλαη δεπηεξ. αλαθνξηθή, κε ππνθ. ην ‘haec’ θαη θαηεγνξνύκελν ην‘sententia’. 

7. «suo ductu barbaros...donum dedisse»: δελ έρνπκε ‘πξόηαζε’, αιιά δπν επεμεγεκαηηθά απαξέκθαηα ζηελ 

πξνεγνύκελε κηρ. ‘epigrammate inscripto’, πνπ είλαη ηα ‘esse deletos’ & ‘dedisse’.   ductu: αθαηξ. ηνπ ηξόπνπ.  

barbaros: Τπνθ. ζην απξκθ. ‘esse deletos’.     eiusque: επηζ. πξνζδ. ζην ‘victoriae’.    victoriae: ζπλη. κε ην  

‘donum’ σο γελ. ηεο αηηίαο: ‘donum alicuius rei =  δώξν εμ αηηίαο ελόο πξάγκαηνο’.    Apollini: δνη. ραξηζηηθή. 

8. «hos uersus Lacedaemonii...erant uicti»: Σξηα ξξ., αιιά ηέζζεξεηο πξνηάζεηο: Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ θύξηα κε ξ. 

ην ‘exsculpserunt’, Τπνθ. ην ‘Lacedaemonioi’, θαη αληηθ. ην ‘versus’.   Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ  ζπλδέεηαη κε ην ‘ne-

que’ θαη είλαη ίδηα κε ηελ 1
ε
, δει. θύξηα κε ξ. ην ‘scripserunt’.   Η 3

ε
 ΠΡΟΣΑΗ είλαη δεπηεξ. αλαθ. παξαβν-

ιηθή κε ηνλ ‘quam’. Γελ έρεη ξ. αιιά ελλ. ην ‘scripserunt’ κε αληηθ. ην ‘nomina’.  ‘civitatium’ ζπληάζζ.  κε ην 

‘nomina’ σο γελ. θηεηηθή.  ‘earum’:επηζ. πξνζδηνξηζκόο.   Η 4
ε
 ΠΡΟΣΑΗ είλαη δεπηεξ. αλαθ. κε ξ. ην ‘erant 

victi’. ‘auxilio’: αθαηξ. ηνπ κέζνπ.  ‘quarum’: ζπληάζζ. κε ην ‘auxilio’ σο γεληθή ππνθεηκεληθή.         
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(II) 

Post id proelium eundem Pausaniam cum classe communi Cyprum atque Hellespontum miserunt, ut ex iis re-

gionibus barbarorum praesidia depelleret. pari felicitate in ea re usus elatius se gerere coepit maioresque ap-

petere res. nam cum Byzantio expugnato cepisset complures Persarum nobiles atque in his nonnullos regis 

propinquos, hos clam Xerxi remisit, simulans ex uinclis publicis effugisse, et cum his Gongylum Eretriensem, 

qui litteras regi redderet, in quibus haec fuisse scripta Thucydides memoriae prodidit: 'Pausanias, dux Spartae, 

quos Byzanti ceperat, postquam propinquos tuos cognouit, tibi muneri misit seque tecum affinitate coniungi 

cupit: quare, si tibi uidetur, des ei filiam tuam nuptum. id si feceris, et Spartam et ceteram Graeciam sub tuam 

potestatem se adiuuante <te> redacturum pollicetur. his de rebus si quid geri uolueris, certum hominem ad 

eum mittas face, cum quo colloquatur.' rex tot hominum salute tam sibi necessariorum magnopere gauisus 

confestim cum epistula Artabazum ad Pausaniam mittit, in qua eum collaudat; petit, ne cui rei parcat ad ea 

efficienda, quae pollicetur: si perfecerit, nullius rei a se repulsam  laturum. huius Pausanias uoluntate cognita 

alacrior ad rem gerendam factus in suspicionem cecidit Lacedaemoniorum. in quo facto domum reuocatus, 

accusatus capitis absoluitur, multatur tamen pecunia, quam ob causam ad classem remissus non est.  

 

Μεηά από απηήλ ηελ κάρε ηνλ ίδην ηνλ Παπζαλία κε ζηόιν ζπκκαρηθό έζηεηιαλ ζηελ Κύπξν θαη ζηνλ Διιήζπνλην, 

γηα λα έδησρλε από εθείλεο ηηο πεξηνρέο ηηο θξνπξέο ησλ βαξβάξσλ. Δπεηδή ζ’ απηήλ ηελ ππόζεζε είρε κία παξό-

κνηα ηύρε, άξρηζε λα ζπκπεξηθέξεηαη πην ππεξήθαλα, θαη λα επηδηώθεη πην ζεκαληηθά πξάγκαηα. Γηόηη όηαλ κεηά 

ηελ θαηάιεςε ηνπ Βπδαληίνπ ζπλέιαβε πνιινύο επγελείο ησλ Πεξζώλ θαη αλάκεζα ζ’ εθείλνπο αξθεηνύο ζπγγε-

λείο ηνπ βαζηιηά, απηνύο θξπθά ηνπο έζηεηιε πίζσ ζηνλ Ξέξμε πξνζπνηνύκελνο όηη είραλ δξαπεηεύζεη από δεκό-

ζηα δεζκά, θαη αλάκεζα ζ’ εθείλνπο ηνλ Γόγγπιν από ηελ Δξέηξηα, ν νπνίνο λα παξέδηδε ηελ επηζηνιή, ζηελ ν-

πνίαλ ν Θνπθπδηδεο παξαδίδεη όηη ήηαλ γξακκέλα ηα εμήο: «Ο Παπζαλίαο, ζηξαηεγόο ηεο Σπάξηεο, όζνπο είρε 

ζπιιάβεη ζην Βπδάληην, όηαλ θαηάιαβε όηη ήηαλ ζπγγελείο ζνπ, ηνπο έζηεηιε ζε εζέλα γηα δώξν, θαη επηζπκεί ν ίδη-

νο λα ζπλδεζεί καδί ζνπ κε ζπγγεληθό δεζκό. Γη΄ απηό, αλ ζνπ θαίλεηαη ζσζηό, δώζε ζ’ απηόλ ηελ θόξε ζνπ ζε 

γάκν. Αλ ην θάλεηο απηό, θαη ηελ Σπάξηε θαη ηελ ππόινηπε Διιάδα ζνπ ππόζρεηαη όηη εζύ ζα ππαγάγεηο ζηελ δηθή 

ζνπ εμνπζία κε ηελ δηθή ηνπ βνήζεηα. Γη’ απηά ηα δεηήκαηα αλ ζέιεηο λα γίλεη θάηη, θάλε λα ζηείιεηο ζε απηόλ έλα 

εηδηθό άλζξσπν, κε ηνλ νπνίνλ λα ζπλδηαιιαγεί». Ο βαζηιηάο επεηδή ράξεθε γηα ηελ ζσηεξία ηόζσλ αλζξώπσλ 

πνπ ηνπ ήηαλ ηόζν ζπγγελείο, ακέζσο ζηέιλεη ζηνλ Παπζαλία ηνλ Αξηάβαδν κε κηα επηζηνιε, ζηελ νπνίαλ ηνλ ε-

παηλεί. Εεηάεη (:ν Ξέξμεο), λα κελ ιππεζεί θαλέλα δήηεκα πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απηά, ηα νπνία ππόζρεηαη (:ν 

Παπζαλίαο). Αλ ηα θαηαθέξεη (:ν Παπζαλίαο), δελ ζα έρεη ηελ αληίδξαζε θαλελόο ζέκαηνο. Ο Παπζαλίαο, όηαλ ε 

επηζπκία εθείλνπ (:ηνπ Ξέξμε) έγηλε γλσζηή, επεηδή ελήξγεζε κε κεγαιύηεξε πξνζπκία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπ δεηήκαηνο, έπεζε ζηελ ππνςία ησλ Λαθεδαηκνλίσλ. Γη’ απηή ηελ πξάμε όηαλ αλαθιήζεθε ζηελ παηξίδα, αλ 

θαη θαηεγνξήζεθε γηα δήηεκα πνπ επέζπξε ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ, αζσώζεθε, όκσο ηηκσξήζεθε κε ρξεκαηηθό 

πξόζηηκν, γηα ηελ νπνία θαηεγνξία δελ απεζηάιε ζην ζηόιν.    

 

 

ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ:  

1. «Post id proelium...praesidia depelleret»: Γύν ξξ. θαη δπν πξνηάζεηο. Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘miserunt’ 

είλαη θύξηα.  ‘Post proelium’: εκπξόζ. πξνζδ. ηνπ ρξόλνπ.   ‘cum class’: εκπξ.πξνζδ. ηεο ζπλνδείαο.  ‘com-

muni’: επηζ. πξνζδ. ζην ‘classe’.  ‘Cyprum’ & ‘Hellespontum’: αηηηαηηθέο επηξξ. ηεο εηο ηόπνλ θαηεύζπλζεο.   

Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘depelleret’ είλαη δεπηεξ. επηξξ. ηειηθή.  ‘ex regionibus’: εκπξ. πξνζδ. πνπ δειώλεη 

ηελ από ηόπνπ θίλεζε.  ‘barbarorum’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘praesidia’ θαη είλαη γεληθή θηεηηθε. 

2. «pari felicitate...appetere res»: Έρνπκε έλα ξ. θαη κία πξόηαζε θύξηα κε ξ. ην ‘coepit’.   ‘felicitate’: αθαηξ. 

σο αληηθείκελν  ζηελ κηρ. ‘usus’ (utor + αθαηξ.: χρησιμοποιώ κάτι. Δδώ κε ηελ ζεκαζία ‘αντιμετωπίζω κάτι, 

έχω κάτι’).   ‘in re’: εκπξ. πξνζδ. ηεο θαηάζηαζεο.  ‘usus’: κηρ. ζπλεκκ. ηνπ ‘utor’, επηξξ. αηηηνινγηθή.  ‘ela-

tius’: ηξνπηθό επίξξεκα ζπγθξηηηθνύ βαζκνύ.  ‘se gerere’: απνηειείηαη από ηελ απηνπαζή αλησλπκία ‘se’ θαη 

ην απαξέκθαην ηνπ ‘gero: κάνω, εκτελώ, πράττω’, θαη ‘gero me: κάνω εμένα, τον εαυτό μου = συμπεριφέρο-
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μαι’. Σν απαξέκθαην ‘gerere’ αληηθείκελν ζην ‘coepit’. Οκνίσο θαη ην απαξέκθαην ‘appetere’.  ‘res’: αηηηαηηθή 

πηώζε, αληηθείκελν ζην ‘appetere’. 

3. «nam cum Byzantio...memoriae prodidit»:  Έρνπκε ηέζζεξα ξξ. θαη ηέζζεξεηο πξνηαζεηο. Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ 

κε ξ. ην ‘cepisset’ είλαη δεπη. ρξνληθή, κε ηνλ ‘cum’
(3)

 σο ‘ηζηνξηθό’.    ‘Byzantio expugnato’
(2)

: ‘ςεπδήο’ α-

θαηξεηηθή κηρ. απόιπηε, ρξνληθή κηρ. (ό.π. epigrammate inscripto).   ‘Persarum’: ζπληάζζ. κε ην ‘nobiles’ σο 

γεληθή θηεηηθή.     ‘in his’: εκπξ. πξνζδ. ηεο δηαίξεζεο.   ‘regis’: ζπληάζζ.  κε ην ‘propinquos’ σο γελ. θηεηηθή.   

‘propinquos’: αληηθ. ζην ξ. ‘cepisset’.  Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ‘remisit’ είλαη θύξηα.   ‘hos’: αηηηαηηθή αληηθεί-

κελν ζην ‘remisit’.   ‘Xerxi’: δνηηθή σο αληηθείκελν ζην ‘remisit’.   ‘simulans’: ζπλεκκ. ηξνπηθή κηρ.    ‘ex 

vinclis’: εκπξ. πξνζδ. πνπ δειώλεη ηελ πξνέιεπζε.   ‘effugisse’: απαξέκθαην, αληηθ. ζην ‘simulans’.   ‘cum 

his’: εκπξ. πξνζδ. ηεο ζπλνδείαο.    H 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ‘redderet’, αλαθνξηθή πξόηαζε επηξξ. ηειηθή.  Η 4

ε
 

ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘prodidit’.  ‘fuisse’: απαξέκθ. αληηθείκελν ζην ‘prodidit’.   ‘scripta’: αηηηαηηθή, ππνθείκε-

λν ζην ‘fuisse’.   ‘memoriae’: δνηηθή, αληηθείκελν ζην ‘prodidit’. 

4. «Pausanias, dux Spartae...coniungi cupit»: Σέζζεξα ξξ. θαη ηέζζεξεηο πξνηάζεηο. Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ: (quos 

Byzanti ceperat), δεπηεξ. αλαθνξηθή, κε ξ. ην ‘ceperat’ θαη ππνθ. ην ‘Pausanias’, νιόθιεξε σο αληηθείκελν ζην 

ξ. ‘misit’. Byzanti: είλαη γεληθή επηξξ. πνπ δειώλεη ηελ ελ ηόπσ ζηάζε.    Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ: (postquam pro-

pinquos tuos cognouit), δεπηεξ. επηξξ. ρξνληθή.    ‘affinitate’: αθαηξ. επηξξ. ηνπ ηξόπνπ.   Η 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ: 

(Pausanias, dux Spartae tibi muneri misit), θύξηα κε ξ. ην ‘misit’ θαη ππνθ. ην ‘Pausanias’.   ‘Spartae’: ζπ-

ληάζζ. κε ην ‘dux’ σο γεληθή αληηθεηκεληθή.   ‘tibi’: δνηηθή σο αληηθ. ζην ‘misit’.   ‘muneri’
(4)

: ζπληάζζ. κε ην 

ξ. θαη είλαη επηξξεκαηηθή ηνπ ζθνπνύ.   H 4
ε
 ΠΡΟΣΑΗ: (seque tecum affinitate coniungi cupit), ζπλδέεηαη κε 

ηνλ ζπκπι. ζύλδεζκν ‘que’ κε ηελ πξνεγνύκελε, νπόηε είλαη θη απηή θύξηα.  ‘se’: αηηηαηηθή πηώζε ππνθείκελν 

ζην απαξέκθαην ‘conjungi’.   ‘tecum’: είλαη εκπξ. πξνζδ. ηεο ζπλνδείαο κε αλαζηξνθή ηεο πξνζέζεσο, αληί 

‘cum te’.  

5. «quare, si tibi uidetur, des ei filiam tuam nuptum»:  Γύν ξξ. θαη δπν πξνηάζεηο.  Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ, εηζάγε-

ηαη κε ηνλ ππνζ. ζύλδεζκν ‘si’ θαη είλαη δεπηεπξ. ππνζεηηθή.   Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ είλαη θύξηα, θαη είλαη ε απόδν-

ζε. Σν ξ. ‘do alicui aliquid + supinum = δίνω σε κάποιον κάτι με σκοπό....’. nuptum
(5)

: αηηηαη. ηνπ ζνππίλνπ.  

6. «id si feceris...redacturum pollicetur»: Έρνπκε δπν ξξ. θαη δπν πξνηάζεηο.  Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ  εηζάγεηαη κε 

ηνλ ππνζ. ζπλδ. ‘si’ θαη είλαη δεπηεξ. ππνζεηηθή.  Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ είλαη θύξηα, θαη είλαη ε απόδνζε.  

‘Spartam, Gaeciam’: αηηηαηηθέο αληηθείκ. ζην απαξέκθ. ‘redacturum’.    ‘sub potestatem’: εκπξ. πξνζδ. πνπ 

δειώλεη ηελ εμνπζία.   ‘se adiuvante’: κηρ. αθαηξ. απόιπηε όπσο πην πάλσ (illo duce Ι,4).    ‘redacturum’: 

απαξέκθαην κέιινληα όπνπ ελλνείηαη ην ‘esse’, κε ππνθείκελν ην ‘te’.   

7. «his de rebus si...cum quo colloquatur»: Έρνπκε ηέζζεξα ξξ. θαη ηέζζεξεηο πξνηάζεηο.  Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ 

κε ξ. ην ‘volueris’ εηζάγεηαη κε ηνλ ππνζ. ζύλδ. ‘si’ θαη είλαη δεπηεξεύνπζα ππνζεηηθή.  ‘his de rebus’: εκπξ. 

πξνζδ. ηεο αλαθνξάο κε αλαζηξνθή ηεο πξνζέζεσο αληί ‘de his rebus’.   ‘quid’: αηηηαηηθή πηώζε ηεο αλησ-

λπκ., αληηθ. ζην απαξέκθ. ‘geri’, ην νπνίν είλαη θη απηό αληηθείκελν ζην ‘volueris’.   Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ηελ 

πξνζηαθηηθή ‘face’ θαη Τπνθ. ην ελλννύκελν ‘tu : εσύ’.   Η 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘mittas’ είλαη δεπηεξεύνπζα 

νπζηαζηηθή ηειηθή, ε νπνία θαλνληθά ζα έπξεπε λα εηζαγόηαλ κε ηνλ ηειηθό ζύλδεζκν ‘ut’, όκσο κεηά ηελ 

πξνζηαθηηθή ‘face’ ζπλήζσο παξαιείπεηαη.   ‘hominen’: αληηθείκ. ζην ‘mittas’.   ‘ad eum’: εκπξ. πξνζδ. ηεο 

θαηεύζπλζεο.   Η 4
ε
 ΠΡΟΣΑΗ είλαη αλαθνξηθή θαη εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξ. αλη. ‘quo’ θαη ξ. ηελ ππνηαθηη-

θή ‘colloquatur’. Έρεη επηξξεκαηηθή ζεκαζία ηειηθήο πξόηαζεο. 

8. «rex tot hominum...eum collaudat»: Έρνπκε δπν ξξ. θαη δπν πξνηάζεηο. Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘mittit’ 

είλαη θύξηα θαη ππνθ. ην ‘rex’.   ‘salute’: αθαηξ. ηεο αηηίαο ζηελ κηρ. ‘gavisus’.   ‘hominum’: ζπληάζζ. κε  ηελ 

αθαηξεηηθή ‘salute’ σο γεληθή ππνθεηκεληθή.   ‘gavisus’: ζπλεκκ. κηρ. αηηηνι. ζην ‘mittit’.  ‘cum epistula’: 

εκπξ. πξνζδ. ηεο ζπλνδείαο.   ‘Artabazum’: αληηθ. ζην ‘mitti’.    ‘ad Pausaniam’: εκπξ. πξνζδ. ηεο θαηεύ-

ζπλζεο.   Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ εηζάγεηαη κε ην ‘in qua’ θαη είλαη αλαθνξηθή κε ξ. ην ‘collaudat’. 

9. «petit, ne cui...quae pollicetur»: Σξία ξξ. θαη ηξεηο πξνηάζεηο.  Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘petit’ είλαη θύξηα.  

Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘parcat’ είλαη νπζηαζηηθή ηειηθή κε άξλεζε, θαη εηζάγεηαη κε ηνλ ζύλδεζκν ‘ne’.   
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‘rei’: δνηηθή σο αληηθ. ζην ‘parcat’.   ‘ad ea efficienda’
(6)

: Γεξνπλδηαθό σο θαηεγνξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο 

ζε εκπξόζεην πνπ δειώλεη ηνλ ζθνπό.    Η 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ είλαη αλαθνξηθή επηζεηηθή. 

10. «si perfecerit...laturum»: δπν ξξ., δπν πξνηάζεηο.  Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ εηζάγεηαη κε ηνλ ππνζ. ζύλδεζκν ‘si’ 

θαη είλαη δεπηεξ. ππνζεηηθή.    Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ είλαη ε απόδνζε, όκσο δελ έρεη ξ., αιιά απαξέκθαην.  ‘rei’: 

ζπληάζζεηαη  κε ην ‘repulsam’ σο γεληθή ππνθεηκεληθή.   ‘repulsam’: αηηηαη. πηώζε νπζηαζηηθνύ, αληηθ. ζην 

απαξέκθ. ‘laturum’.  ‘laturum’: είλαη απαξέκθ. κέιινληα ζην νπνίν ελλνείηαη ην ‘esse’. Σν απαξέκθ. ‘laturum 

esse’ είλαη αληηθείκελν ζην ελλννύκελν ξ. ‘Xerxes dixit’.     

11. «huius Pausanias...cecidit Lacedaemoniorum»:  Έρνπκε έλα ξ. θαη κία πξόηαζε κε ξ. ην ‘cecidit’ θαη π-

πνθ. ην ‘Pausanias’.   ‘huius’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘voluntate’ σο γεληθή ππνθεηκεληθή.  ‘voluntate cognita’: 

αθαηξ. κεηνρήο απόιπηεο, ρξνληθή κηρ.   ‘alacrior’: θαηεγνξνύκελν ζην ‘factus’.   ‘ad rem gerendam’: γε-

ξνπλδηαθή έιμε ζε εκπξόζ. πξνζδ. ηνπ ζθνπνύ.   ‘factus’: ζπλεκκ. κηρ. ζην ‘cecidit’, αηηηνινγηθή.   ‘Lace-

daemoniorum’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘suspicionem’ σο γελ. ππνθεηκεληθή. 

12. «in quo facto...remissus non est»: Έρνπκε ηξηα ξξ. θαη ηξεηο πξνηάζεηο. Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ (in quo facto 

domum reuocatus, accusatus capitis absoluitur) κε ξ. ην ‘absolvitur’ θαη ππνθ. ην ελλ. ‘Pausanias’, είλαη θύξηα.  

‘in facto’: εκπξ. πξνζδ. ηεο αλαθνξάο.   ‘domum’: αηηηαηηθή επηξξ. ηεο εηο ηόπνλ θίλεζεο.   ‘revocatus’: ζπ-

λεκκ. κηρ. επηξξεκαηηθή ρξνληθή.   ‘accusatus’: ζπλεκκ. κηρ. ελαληησκαηηθή.    ‘capitis’: γεληθή επηξξεκαηηθή 

ηεο πνηλήο.  ‘pecunia’: αθαηξ. πηώζε επηξξεκαηηθή πνπ δειώλεη ηελ πνηλή.   Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ‘remissus 

non est’ ελώλεηαη κε ηελ πξνεγνύκελε κε ηνλ αληηζεηηθό ζύλδεζκν ‘tamen’, νπόηε είλαη ό,ηη θαη ε 1
ε
, δει. θύ-

ξηα.   ‘quam ob casuam’: εκπξνζ. πξνζδ. ηεο αηηίαο κε αλαζηξνθή ηεο πξνζέζεσο, αληί ‘ob quam causam’.  

 

 

 

(III) 

At ille post non multo sua sponte ad exercitum rediit et ibi non callida, sed dementi ratione cogitata patefecit: 

non enim mores patrios solum, sed etiam cultum uestitumque mutauit. apparatu regio utebatur, ueste Medi-

ca; satellites Medi et Aegyptii sequebantur; epulabatur more Persarum luxuriosius, quam qui aderant perpeti 

possent; aditum petentibus conueniundi non dabat, superbe respondebat, crudeliter imperabat. Spartam re-

dire nolebat; Colonas, qui locus in agro Troade est, se contulerat; ibi consilia cum patriae tum sibi inimica ca-

piebat. id postquam Lacedaemonii rescierunt, legatos cum claua ad eum miserunt, in qua more illorum erat 

scriptum: nisi domum reuerteretur, se capitis eum damnaturos. hoc nuntio commotus, sperans se etiam tum 

pecunia et potentia instans periculum posse depellere, domum rediit. huc ut uenit, ab ephoris in uincla publi-

ca est coniectus: licet enim legibus eorum cuiuis ephoro hoc facere regi. hinc tamen se expediuit, neque eo 

magis carebat suspicione: nam opinio manebat eum cum rege habere societatem. est genus quoddam homi-

num, quod Hilotae uocatur, quorum magna multitudo agros Lacedaemoniorum colit seruorumque munere 

fungitur. hos quoque sollicitare spe libertatis existimabatur. sed quod harum rerum nullum erat apertum cri-

men, quo argui posset, non putabant de tali tamque claro uiro suspicionibus oportere iudicari et exspectan-

dum, dum se ipsa res aperiret.  

 
Όκσο εθείλνο (:ν Παπζαλίαο) όρη πνιύ αξγόηεξα κε δηθή ηνπ ζέιεζε επαλήιζε ζην ζηξάηεπκα θαη εθεί κε έλα 

ζρέδην όρη έμππλν αιιά παξάινγν, απνθάιπςε ηα ζρέδηα.  Όρη κόλν ηα πάηξηα ήζε, αιιά επίζεο θαη ηνλ ηξόπν 

δσήο θαη ηελ ελδπκαζία κεηέβαιε. Έθαλε ρξήζε βαζηιηθήο πξνεηνηκαζίαο, θαη ελδπκαζίαο Μεδηθήο. Σπλνδνί 

Μήδνη θαη Αηγύπηηνη ηνλ αθνινπζνύζαλ. Έηξσγε ζύκθσλα κε ηα ήζε ησλ Πεξζώλ πην πινύζηα, απ’ ό,ηη όζνη πα-

ξεπξίζθνληαλ ζα κπνξνύζαλ λα ππνκείλνπλ. Γελ έδηλε πξόζβαζε ζπλάληεζεο ζ’ απηνύο πνπ ηελ δεηνύζαλ, αιιά 

απαληνύζε κε αιαδνλεία, θαη δηέηαδε κε ζθιεξόηεηα. Αξληόηαλ λα επηζηξέςεη ζηελ Σπάξηε. Σηνπο Κνισλνύο, πνπ  

είλαη κία πεξηνρή ηεο Τξνίαο, κεηαθόκηζε. Δθεί έθαλε ζρέδηα ερζξηθά αθ’ ελόο γηα ηελ παηξίδα ηνπ θη αθ’ εηέξνπ 

γη’ απηόλ ηνλ ίδηνλ. Απηό όηαλ ην έκαζαλ νη Λαθεδαηκόληνη, έζηεηιαλ πξέζβεηο ζ’ απηόλ κε ζθπηάιε, ζηελ νπνίαλ 

ζύκθσλα κε ηα ήζε ηνπο ήηαλ γξακκέλν ην εμήο: αλ δελ επέζηξεθε ζηελ παηξίδα, ζα ηνλ θαηαδίθαδαλ ζε ζάλαην. 
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Όηαλ ηαξάρηεθε κ’ απηήλ ηελ είδεζε, επεηδή πίζηεπε όηη αθόκε θαη ηόηε κε ηα ρξήκαηα θαη κε ην θύξνο κπνξνύζε 

λα δηώμεη ηνλ επηθείκελν θίλδπλν, επέζηξεςε ζηελ παηξίδα. Δθεί κόιηο έθηαζε, από ηνπο εθόξνπο ξίρηεθε ζε δε-

κνζηα θξαηεηήξηα. Σύκθσλα κε ηνπο λόκνπο εθείλσλ επηηξέπεηε ζηνλ νπνηνλδήπνηε έθνξν λα θάλεη απηό ζ’ έλα 

βαζηιηά. Παξ’ όια απηά από εθεί ειεπζεξώζεθε,  όκσο δε ήηαλ θαζόινπ πεξηζζόηεξν απαιιαγκέλνο από ηελ  π-

πνςία. Γηόηη παξέκελε ε αληίιεςε πσο εθείλνο είρε θάλεη ζπκκαρία κε ηνλ βαζηιηά. Υπάξρεη θάπνηα θαηεγνξία 

αλζξώπσλ, ε νπνία νλνκάδεηαη Δίισηεο, ε κεγαιύηεξε κάδα ησλ νπνίσλ θαιιηεξγεί ηνπο αγξνύο ησλ Λαθεδαηκν-

λησλ θαη εθηειεί εξγαζία δνύισλ. Υπήξρε ε εθηίκεζε όηη απηνύο μεζήθσλε εμ αηηίαο ηεο ειπίδαο ηνπ λα γιπηώζεη. 

Όκσο επεηδή θαλέλα αδίθεκα από απηέο ηηο ππνζέζεηο δελ ήηαλ θαλεξό, κε ην νπνίν λα κπνξνύζε λα απνδεηρζεί 

ε ελνρή ηνπ, δελ πίζηεπαλ όηη γηα έλα ηέηνηνπ είδνπο θαη ηόζν έλδνμν άλδξα έπξεπε λα γίλεη ε θξίζε κε ππνςίεο, 

αιιά όηη έπξεπε λα πεξηκέλνπλ, έσο όηνπ από κόλε ηεο ε ππόζεζε απνθαιπθζεί.   

 

ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ:  

1. «At ille post non multo...cogitata patefecit»: Έρνπκε δπν ξξ. θαη δπν πξνηάζεηο.  Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην 

‘rediit’ θαη ππνθείκ. ην ελλ. ‘Pausanias’  είλαη θύξηα.  ‘post’: είλαη επίξξεκα ρξόλνπ θαη ζεκαίλεη ‘αργότερα’.    

‘multo’: αθαηξθ. ηνπ πνζνύ ή ηνπ κέηξνπ.  ‘sponte’: αθαηξ. ηνπ ηξόπνπ.   Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ‘patefecit’  

ζπλδέεηαη κε ηελ πξνεγνύκελε κε ηνλ ‘et’ θαη είλαη θύξηα.  ‘ratione’: αθαηξ. ηνπ κέζνπ.  ‘cogitata’: αηηηαηηθή 

πηώζε αληηθείκελν ζην ξ.  

2. «non enim...uestitumque mutauit»: Έλα ξ. θαη δπν πξνηάζεηο. Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ  δελ έρεη ξ., αιιά ελλ. ην  

‘mutavit’. Καη νη δπν πξνηάζεηο είλαη θύξηεο, δηόηη ζπλδένληαη κε κε ηνλ ‘sed’.   ‘mores’: αηηηαηηθή αληηθ. ζην 

ελλ. ξ.   Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε αληηθείκελν ηνπ ξ. ηελ αηηηαηηθή ‘cultum’ θαη ηελ αηηηαηηθή ‘vestitum’.  

3. «apparatu...ueste Medica»: Έλα ξ. θαη δπν πξνηάζεηο, όπνπ ζηελ 2
ε
 δελ ππάξρεη, αιιά ελλνείηαη ην ξ. ηεο 

1
εο

. Καη νη δπν πξνηάζεηο είλαη θύξηεο, θαη κεηαμύ ηνπο είλαη αζύλδεηεο. Η αθαηξεηηθή ‘regio’ είλαη αληηθ. ηνπ 

ξ. ζηελ 1
ε
, θαη ε αθαηξεηηθή ‘veste’ είλαη αληηθ. ζηελ 2

ε
.  

4. «satellites Medi et Aegyptii sequebantur»: έλα ξ. θαη κία πξόηαζε.  

5. «epulabatur more...perpeti possent»: Σξία ξξ. θαη ηξεηο πξνηάζεηο.  Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘epulabatur’ 

είλαη θύξηα.  ‘more’: αθαηξεηηθή ηνπ ηξόπνπ.  ‘Persarum’:  ζπληάζζεηαη κε ην ‘more’ σο γεληθή θηεηηθή.  

‘luxuriosius’: επίξξεκα ζπγθξηηηθνύ βαζκνύ.   Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ  (quam perpeti possent) κε ξ. ην ‘possent’ 

είλαη αλαθνξηθή θαη ιεηηνπξγεί σο δεύηεξνο όξνο ζπγθξίζεσο. Η ππνηαθηηθή ιεηηνπξγεη σο ‘δπλεηηθή έγθιη-

ζε’, γηα λα δειώζεη ην δπλαηόλ ζην παξειζόλ (απ’ ό,τι θα μπορούσαν να αντέξουν).    ‘perpeti’: απαξέκθ. α-

ληηθείκελν ζην ξ.  Η 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘aderant’ εηζάγεηαη κε αλαθ. αλησλπκία θαη είλαη δεπηεξεύνπζα 

αλαθνξηθή.  

6. «aditum petentibus...crudeliter imperabat»: Έρνπκε ηξηα ξξ. θαη ηξεηο πξνηάζεηο, όιεο είλαη θύξηεο θαη 

αζύλδεηεο κεηαμύ ηνπο. ‘aditum’: αηηηαηηθή αληηθ. ζην ξ.  ‘petentibus’: ζπλεκκ. κηρ. ελεζηώηα ζε δνηηθή 

πηώζε σο αληηθ. ζην ξ.   ‘conveniundi’: γεξνύλδην ζε γεληθή πηώζε ζπληαζζόκελν κε ην νπζηαζηηθό ‘aditum’ 

σο γεληθή αληηθεηκεληθή.  

7. «Spartam redire nolebat»: Έλα ξ. θαη κία πξόηαζε θύξηα.  ‘Spartam’: αηηηαηηθή επηξξεκαηηθή πνπ δειώ-

λεη ηελ θίλεζε ζε ηόπν.  ‘redire’: απαξέκθ. αληηθείκελν ζην ξ.  

8. «Colonas...se contulerat»: Γύν ξξ. θαη δπν πξνηάζεηο. Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ (Colonas se contulerat) είλαη θύξηα 

κε ξ. ην ‘contulerat’. ‘se’: αηηηαηηθή ηεο αλησλπκίαο, αληηθείκ. ζην ξ.  ‘Colonas’: αηηηαηηθή επηξξεκαηηθή ηεο 

εηο ηόπνλ θαηεπζύλζεσο.   Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ εηζάγεηαη κε αλαθ. αλησλπκία θαη είλαη δεπηεξ. αλαθνξηθή κε ξ. ην 

‘est’.  ‘in agro’: εκπξ. επηξξ. πξνζδ. πνπ δειώλεη ηελ ελ ηόπσ ζηάζε. 

9. «ibi consilia...inimica capiebat»: Έλα ξ. θαη κηα πξόηαζε θύξηα. ‘consilia’: αηηηαηηθή αληηθείκελν ζην ξ. 

‘patriae – sibi’: δνηηθέο αληηθεηκεληθέο ζην επίζεην ‘inimica’.  

10. «id postquam...illorum erat scriptum»: Έρνπκε ηξία ξξ. θαη ηξεηο πξνηάζεηο.  Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ εηζάγεηαη 

κε ηνλ ρξνλ. ζύλδεζκν ‘postquam’ θαη είλαη δεπηεξεύνπζα ρξνληθή.   Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ είλαη θύξηα κε ξ. ην ‘mi-

serunt’. ‘legatos’: αηηηαηηθή πηώζε, αληηθ. ζην ξ.  ‘cum clava’: εκπξ. πξνζδ. ηεο ζπλνδείαο.   ‘ad eum’: ε-
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κπξόζ. πξνζδ. ηεο θαηεύζπλζεο.   Η 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ εηζάγεηαη κε αλαθ. αλησλπκία θαη είλαη δεπη. αλαθνξηθή.  

‘more’: αθαηξεηηθή ηνπ ηξόπνπ.  ‘illorum’: γεληθή θηεηηθή.  

11. «nisi domum...damnaturos»: δπν ξξ. θαη δπν πξνηάζεηο.  Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ εηζάγεηαη κε ηνλ ππνζ. ζύλδε-

ζκν ‘nisi’ θαη είλαη δεπηεξ. ππνζεηηθή.  ‘domum’: αηηηαηηθή επηξξ. ηεο θαηεύζπλζεο ζε ηόπν.   Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑ-

Η είλαη ε απόδνζε. Γελ έρεη ξ., αιιά ην απαξέκθαην ‘damnaturos’ δίπια ζην νπνίν ελλνείηαη ην ‘esse’. Σν 

απαξέκθαην είλαη αληηθείκ. από ην ελλννύκελν ξ. ‘Lacedaemonioi dixerunt = Οι Λακεδαιμόνιοι είπαν’. 

12. «hoc nuntio...domum rediit»: Έλα ξ., ην ‘rediit’, θαη κηα πξόηαζε θύξηα. ‘commotus’: ζπλεκκ. ρξνληθή 

κηρ.  ‘nuntio’: αθαηξεηηθή ηνπ κέζνπ.  ‘sperans’: ζπλεκκ. αηηηνι. κηρ.  ‘se’: αηηηαηηθή ηεο αλησλπκία, ππνθ. 

ζην απαξέκθ. ‘posse’.  ‘pecunia, potentia’: δπν αθαηξεηηθέο ηνπ κέζνπ ζην ‘depellere’.  ‘instans’: αηηηαηηθή 

νπδεηέξνπ γέλνπο ηεο κηρ. ελεζηώηα ηνπ ξ. ‘insto’ σο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην ‘periculum’.  

13. «huc ut uenit...est coniectus»: Γύν ξξ. θαη δπν πξνηάζεηο.   Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ  εηζάγεηαη κε ηνλ ρξνληθν 

ζύλδ. ‘ut’ θαη είλαη δεπηεξ. ρξνληθή κε ξ. ην ‘venit’.   Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ είλαη θύξηα.  ‘ab ephoris’: εκπξόζ. 

πξνζδ. ηνπ πνηεηηθνύ αηηίνπ. 

14. «licet enim...facere regi»: Έλα ξ. θαη κία πξόηαζε θύξηα κε ξ. ην ‘licet’, ην νπνίν είλαη απξόζσπν κε ππν-

θείκελό ηνπ ην απαξέκθαην ‘facere’.   ‘legibus’: αθαηξ. ηεο αλαθνξάο. ‘eorum’: ζπληάζζ. κε ην ‘legibus’ σο 

γεληθή θηεηηθή.   ‘ephoro’: δνηηθή πξνζσπηθή δίπια ζην απξόζσπν ξ. ‘licet’.  ‘hoc’: αηηηαηηθή πηώζε αληηθ. 

ζην ‘facere’.   ‘regi’: δνηηθή πηώζε αληηθ. ζην  ‘facere’.  

15. «hinc tamen...carebat suspicione»: Γύν ξξ. θαη δπν πξνηάζεηο.     Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘expedivit’ 

είλαη θύξηα.  ‘se’: αηηηαηηθή ηεο αλησλπκίαο, αληηθ. ζην ξ.   Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ είλαη επίζεο θύξηα θαζώο ζπλδέε-

ηαη κε ηελ πξνεγνύκελε κε ην ‘neque’.   ‘magis’: επίξξεκα ζπγθξ. βαζκνύ. ‘eo’: αθαηξεηηθή ηεο αηηίαο.  ‘sus-

picione’: αθαηξεηηθή σο αληηθ. ζην ξ.  

16. «nam opinio...habere societatem»: Έλα ξ. θαη κηα πξόηαζε θύξηα.  ‘eum’: αηηηαηηθή, ππνθείκελν ζην α-

παξέκθ. ‘habere’.  ‘cum rege’: εκπξ. πξνζδ. ηεο ζπλνδείαο.  ‘societatem’: αληηθείκελν ζην απαξέκθαην.  

17. «est genus quoddam...munere fungitur»: Σέζζεξα ξξ. θαη ηέζζεξεηο πξνηάζεηο.    Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ είλαη 

θύξηα κε ξ. ‘est’ σο ππαξθηηθό θαη ππνθ. ην ‘genus’.  ‘hominum’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘genus’ σο γεληθή παξα-

ζεηηθή, δει. αληί λα πεη: ‘est genus homines = υπάρχει ένα γένος άνθρωποι’.    Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘voca-

tur’  εηζάγεηαη κε αλαθ. αλησλπκία θαη είλαη δεπηεξ. αλαθνξηθή.   Η 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘colit’ εηζάγεηαη 

επίζεο κε αλαθ. αλησλπκία θαη είλαη δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή.  ‘quorum’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘multitudo’ σο 

γεληθή δηαηξεηηθή.  ‘agros’: αηηηαη. πηώζε αληηθείκελν ζην ξ.  ‘Lacedaemoniorum’: ζπληάζζεηαη κε ην 

‘agros’ σο γεληθή θηεηηθή.  Η 4
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘fungitur’ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνεγνύκελε κε ηνλ εγθιηηη-

θό ‘que’, νπόηε είλαη ίδηα.  ‘servorum’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘munere’ σο γεληθε ηεο ηδηόηεηαο.  ‘muner’: αθαη-

ξεηηθή πηώζε ζπληαζζόκελε κε ην ξ. σο αληηθείκελν.  

18. «hos quoque...existimabatur»: Έλα ξ. θαη κία πξόηαζε θύξηα. ‘hos’: αηηηαηηθή πηώζε σο αληηθείκελν ζην 

απαξέκθαην ‘sollicitare’.   ‘sollicitare’: απαξέκθαην ππνθείκελν ζην απξόζσπν ‘existimabatur’.   ‘spe’:  α-

θαηξεηηθή ηεο αηηίαο.  ‘libertatis’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘spe’ σο γεληθή αληηθεηκεληθή.  

19. «sed quod harum...ipsa res aperiret»: Σέζζεξα ξξ. θαη ηέζζεξεηο πξνηάζεηο.   Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην 

‘erat apertum’ θαη ππνθ. ην ‘crimen’ εηζάγεηαη κε ηνλ αηηηνινγηθό ‘quod’ θαη είλαη δεπηεξ. αηηηνινγηθή.  ‘re-

rum’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘crimen’ σο γεληθή δηαηξεηηθή.   .   Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ είλαη δεπηεξ. αλαθνξηθή εηζαγό-

κελε κε ην αλαθνξηθό ‘quo’ θαη ξ. ην ‘posset’. H ππνηαθηηθή ιεηηνπξγεί σο δπλεηηθή έγθιηζε, γηα λα δειώζεη 

ην δπλαηόλ ζηνλ παξειζόλ.   ‘argui’: απαξέκθαην ελεζηώηα ηεο παζεηηθήο θσλήο, ππνθείκελν ζην απξόζσπν 

‘posset’.  Η 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ είλαη θύξηα κε ξ. ην ‘putabant’. ‘suspicionibus’: αθαηξεηηθή ηνπ κέζνπ – νξγάλνπ.  

‘oportere’: απαξέκθαην ηνπ απξνζώπνπ ‘oportet’ σο αληηθείκελν ζην ‘existimabant’.  ‘iudicari’: απαξέκθαην 

παζεηηθήο θσλήο σο ππνθείκελν ζην απξόζσπν ‘iudicari’.  ‘exspectandum’: είλαη Γεξνπλδηαθό ζε νπδέηεξν 

γέλνο ην νπνίν ζπκπιεξώλεηαη κε ην ελλννύκελν ‘esse’.   Η 4
ε
 ΠΡΟΣΑΗ εηζάγεηαη κε ηνλ ρξνλ. ζύλδεζκν 

‘dum’
(7)

 θαη είλαη δεπηεξεύνπζα ρξνληθή.  
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(IV) 

Interim Argilius quidam adulescentulus, quem puerum Pausanias amore uenerio dilexerat, cum epistulam ab 

eo ad Artabazum accepisset eique in suspicionem uenisset aliquid in ea de se esse scriptum, quod nemo eo-

rum redisset, qui super tali causa eodem missi erant, uincla epistulae laxauit signoque detracto cognouit, si 

pertulisset, sibi esse pereundum. erant in eadem epistula quae ad ea pertinebant, quae  inter regem Pausa-

niamque conuenerant. has ille litteras ephoris tradidit. non est praetereunda grauitas Lacedaemoniorum hoc 

loco. nam ne huius quidem indicio impulsi sunt ut Pausaniam comprehenderent, neque prius uim adhibendam 

putauerunt, quam se ipse indicasset. itaque huic indici, quid fieri uellent, praeceperunt. fanum Neptuni est 

Taenari, quod uiolari nefas putant Graeci. eo ille index confugit in araque consedit. hanc iuxta locum fecerunt 

sub terra, ex quo posset audiri, si quis quid loqueretur cum Argilio. huc ex ephoris quidam descenderunt. Pau-

sanias, ut audiuit Argilium confugisse in aram, perturbatus uenit eo. quem cum supplicem dei uideret in ara 

sedentem, quaerit, causae quid sit tam repentini consilii. huic ille, quid ex litteris comperisset, aperit. modo 

magis Pausanias perturbatus orare coepit, ne enuntiaret nec se meritum de illo optime proderet: quod si eam 

ueniam sibi dedisset tantisque implicatum rebus subleuasset, magno ei praemio futurum.  

 

 

Δλ ησλ κεηαμύ θάπνηνο Αξγίιηνο λεαξόο, ηνλ νπνίνλ σο λέν ν Παπζαλίαο ηνλ είρε αγαπήζεη κε έλα έξσηα αθξν-

δηζηαθό, όηαλ πήξε κηα επηζηνιή από εθείλνλ γηα ηνλ Αξηάβαδν, θαη ηνπ ήξζε ε ππόλνηα πσο θάηη γηα ηνλ ίδηνλ 

ήηαλ γξακκέλν ζ’ εθείλελ, δηόηη θαλείο δελ είρε γπξίζεη πίζσ από εθείλνπο, όπνηνη  γηα ηνλ ηνλ ίδην ιόγν είραλ 

απνζηαιεί, έιπζε ηνπο δεζκνύο ηεο επηζηνιήο θαη ηξαβώληαο ηελ ζθξαγίδα δηάβαζε: ‘αλ ηελ κεηέθεξε, έπξεπε λα 

ζαλαησζεί’. Σ’ εθείλε ηελ επηζηνιή ππήξραλ όζα αθνξνύζαλ απηά, ηα νπνία αλάκεζα ζηνλ Παπζαλία θαη ηνλ βα-

ζηιηά είραλ ζπκθσλεζεί. Δθείλνο παξέδσζε ηελ επηζηνιή ζηνπο εθόξνπο. Γελ πξέπεη λα παξαβιεθζεί ε ζθιεξόηε-

ηα ησλ Λαθεδαηκνλίσλ ζ’ απηό ην ζέκα. Γηόηη ζε θακία πεξίπησζε δελ παξαθηλήζεθαλ από ηελ ππόδεημε εθείλνπ 

(:ηνπ λεαξνύ) ώζηε λα ζπιιάβνπλ ηνλ Παπζαλία, θαη νύηε ζεώξεζαλ όηη έπξεπε λα αζθεζεί βία, πξηλ ν ίδηνο λα 

ππνδείθλπε ηνλ εαπηό ηνπ. Σπλεπώο ζ’ απηόλ ην θαηαγγέιινληα έδσζαλ ηελ παξαγγειία ηη ήζειαλ λα γίλεη. Υπάξ-

ρεη ζην Ταίλαξν λαόο ηνπ Πνζεηδώλα, ηνλ νπνίνλ νη Έιιελεο ζεσξνύλ αλόζην λα παξαβηαζζεί. Δθεί θαηέθπγε ν 

εθείλνο ν κελπηήο θαη θάζηζε ζηνλ βσκό. Κνληά ζ’ απηόλ είραλ θηηάμεη έλα ρώξν θάησ από ηελ γε, από ηνλ ν-

πνίνλ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα αθνπζηεί, αλ θάπνηνο ζα ζπδεηνύζε θάηη κε ηνλ Αξγίιην. Δθεί θάπνηνη από ηνπο εθό-

ξνπο θαηέβεθαλ. Ο Παπζαλίαο, κόιηο πιεξνθνξήζεθε όηη ν Αξγίιηνο είρε θαηαθύγεη ζηνλ βσκό, όηαλ ηαξαγκέλνο 

πήγε εθεί. Όηαλ ηνλ είδε εθείλνλ λα θάζεηαη ζηνλ βσκό σο ηθέηεο, ηνλ ξώηεζε πηά είλαη ε αηηία απηήο ηεο μαθλη-

θήο απνθάζεσο. Δθείλνο ζ’απηόλ απνθαιύπηεη ηη είρε κάζε από ηελ επηζηνιή. Τόηε αθόκε πεξηζζόηεξν ηαξαγκέ-

λνο ν Παπζαλίαο άξρηζε λα ηνλ παξαθαιεί, λα κε θάλεη αλαθνηλώζεηο, θη νύηε λα ηνλ παξαδώζεη (:ηνλ Παπζαλί-

α), ν νπνίνο (:Παπζαλίαο) αμίδεη ηελ άξηζηε κεηαρείξηζε απ’ απηόλ (:ηνλ Αξγίιην). Γηόηη αλ ηνπ θάλεη απηήλ ηελ 

ράξε θαζώο ηώξα βξίζθεηαη κπιεγκέλνο ζε ηόζν ζνβαξά ζέκαηα, ζα ηνλ νθειήζεη  απηόλ (:ηνλ Αξγίιην) ζε πνιύ 

κεγάιν βαζκό..  

 

ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

1. «Interim Argilius...sibi esse pereundum»:   Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘dilexerat’ εηζάγεηαη κε ην αλαθνξηθό 

‘quem’ θαη είλαη δεπηεξ. αλαθνξηθή. ‘quem’: αηηηαηηθή πηώζε αληηθ. ζην ξ.  ‘puerum’: επηξξεκαηηθό θαηεγν-

ξνύκελν πνπ δειώλεη θαηάζηαζε (quem Pausanias dilexerat puerum =  τον οποίον ο Παυσανίας είχε αγαπή-

σει ως παιδί).  ‘amore’: αθαηξεηηθή ηνπ ηξόπνπ.    Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘accepisset’ εηζάγεηαη κε ηνλ ρξν-

ληθό – ηζηνξηθό ‘cum’
(3)

 θαη είλαη δεπηεξ. ‘epistulam’: αηηηαηηθή πηώζε αληηθ. ζην ξ. ‘ab eo’: εκπξόζεηνο 

πξνζδ. ηεο πξνέιεπζεο.  ‘ad Artabazum’: εκπξ. πξνζδ. ηεο θαηεύζπλζεο.   Η 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ   κε ξ. ην ‘venis-

set’ είλαη ό,ηη θαη ε πξνεγνύκελε, γηαηί ζπλδέεηαη κ’ απηήλ κε ην ‘que’. ‘in suspicionem’: εκπξ. πξνζδ. ηεο 

θαηάζηαζεο. ‘esse scriptum’: απαξέκθαην παξαθεηκέλνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζπληαθηηθά σο αληηθ. ζηελ ξ. 

έθθξαζε ‘in suspicionem venisset’.  ‘aliquid’: αηηηαηηθή πηώζε ππνθ. ζην απαξέκθαην ‘esse scriptum’. ‘in ea’: 

εκπξ. πξνζδ. ηνπ ηόπνπ.  ‘de se’: εκπξ. πξνζδ. ηεο αλαθνξάο.   Η 4
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘redisset’ εηζάγεηαη 
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κε ηνλ αηηηνινγηθό ζύλδ. ‘quod’ θαη είλαη δεπηεξ. αηηηνινγηθή.  ‘nemo’: νλνκαζηηθή πηώζε ππνθ. ζην ξ.  ‘eo-

rum’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘nemo’ σο δηαηξεηηθή.    Η 5
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘missi erant’ εηζάγεηαη κε ην αλα-

θνξηθό ‘qui’ θαη είλαη δεπηεξ. αλαθνξηθή.  ‘super causa’: εκπξ. πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαθνξάο.   ‘eodem’: α-

θαηξεηηθή ηνπ ηόπνπ.   Η 6
ε
 ΠΡΟΣΑΗ (Interim Argilius quidam adulescentulus uincla epistulae laxauit) κε ξ. 

ην ‘laxa- vit’ είλαη θύξηα. ‘Argilius’: νλνκαζηηθή ππνθ. ζην ξ.   ‘quidam adulescentulus’: όιν είλαη παξάζεζε 

ζην ‘Argilius’.  ‘vincla’: αηηηαηηθή πηώζε, αληηθ. ζην ξ.   ‘epistulae’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘vincla’ σο γελ. θηε-

ηηθή.  Η 7
ε
 ΠΡΟΣΑΗ (signoque detracto cognouit sibi esse pereundum)κε ξ. ην ‘cognoviti’ ζπλδέεηαη κε ηελ 

πξνεγνύκελε κε ην ‘que’, νπόηε είλαη θη απηή θύξηα.   ‘detracto’: είλαη αθαηξεηηθή απόιπηε ηξνπηθή κηρ. κε 

ππνθείκελν ην ‘signo’.   ‘esse pereundum’: είλαη ην απαξέκθαην ηεο πεξηθξαζηηθήο ζπδπγίαο θαη ιεηηνπξγεί 

θαη αληηθείκελν ζην ξ. ‘cognovit’, αιιά θαη σο απόδνζε ζηε ππνζεηηθή πξνηαζε πνπ αθνινπζεί.   Η 8
ε
 ΠΡΟ-

ΣΑΗ κε ξ. ην ‘pertulisset’ εηζάγεηαη κε ηνλ ππνζ. ζύλδ. ‘si’ θαη είλαη δεπηεξ. ππνζεηηθή.   

2. «erant in eadem...Lacedaemoniorum hoc loco»: Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘erant’ είλαη θύξηα. Τπνθ. ζην ξ. 

είλαη νιόθιεξε ε αλαθνξηθή πξόηαζε πνπ αθνινπζεί.   ‘in epistula’: εκπξ. πξνζδ. ηνπ ηόπνπ.     Η 2
ε
 ΠΡΟ-

ΣΑΗ κε ξ. ην ‘pertinebant’ είλαη αλαθνξηθή κε ππνθ. ην ‘quae’.    Η 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘convenerant’ θαη 

ππνθ. ην ‘quae’.  ‘inter regem pausaniamque’: δπν εκπξ. πξνζδ. κεηαθνξηθά ηνπ ηόπνπ. 

3. «has ille litteras ephoris tradidit »: Μία πξόηαζε κε ξ. ην ‘tradidit’, ππνθ. ην ελλ. ‘Argilius’, αληηθ. ην ‘litte-

ras’ θαη ην ‘ephoris’, θαζώο ην ξ. ‘trado’ είλαη δίπησην. 

4. «non est praetereunda...hoc loco»: Μία πξόηαζε κε ξ. ην ‘pretereunda est’
(8)

, πνπ εηλαη πεξηθξαζηηθή 

ζπδπγία.  ‘gravitas’: ππνθ.  ‘Lacedaemoniorum’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘gravitas’ σο γεληθή ππνθεηκεληθή.  

‘loco’: αθαηξ. ηεο αλαθνξάο  

5. «nam ne huius ...se ipse indicasset»: Σέζζεξα ξξ. θαη ηέζζεξεηο πξνηάζεηο.  Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘im-

pulsi sunt’ είλαη θύξηα κε ππνθ. ην ελλ. ‘ephori’.  ‘ne...quidem’: κηα ιέμε, επίξξεκα ηξόπνπ.   ‘huius’: ζπ-

ληάζζεηαη κε ην ‘indicio’ σο γεληθή ππνθεηκεληθή.  ‘indicio’: αθαηξεηηθή σο κέζνλ / όξγαλν ζην ξ.     Η 2
ε
 

ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘comprehenderent’ είλαη δεπηεξεύνπζα ζπκπεξαζκαηηθή. Τπνθ. είλαη ην ελλ. ‘ephori’ θαη 

αληηθείκελν ην ‘Pausaniam’.   Η 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘putaverunt’ είλαη θύξηα, θαζώο ζπλδέεηαη κε ηελ πξν-

εγνύκελε θύξηα κε ηνλ ‘neque’.  ‘adhibendam’
(8)

: ελλ. ην απαξέκθ. ‘esse’ γηα λα ζρεκαηηζηεί ην απαξέκθαην 

ηεο πεξηθξαζηηθήο ζπδπγίαο ‘adhibendam esse’ κε ππνθ. ηελ αηηηαηηθή ‘vim’.  ‘prius’
(9)

: ρξνληθό επίξξεκα, ην 

νπνίν θαλνληθά ζπληάζζεηαη κε ηελ επόκελε ρξνληθή πξόηαζε σο ρξνληθόο ζύλδεζκνο ‘priusquam’.   Η 4
ε
 

ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘indicasset’ (=indicavisset) είλαη δεπηεξ. ρξνληθή, (Γηα ηηο πξνηάζεηο απηέο δεο ΕΔΩ), θαη 

ππνθ. ηελ νλνκαζηηθή ‘ipse’, θαη θαηεγνξ. ηελ αηηηαηηθή ‘se’.  

6. «itaque huic indici...praeceperunt»: Γύν ξξ. θαη δπν πξνηάζεηο.   Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘vellent’

(10)
 εί-

λαη πιάγηα εξώηεζε αληηθ.ζην ‘praeceperunt’.  Τπνθ. ην ελλ. ‘ephori’, αληηθείκελν ηνπ ξ. ην απαξέκθαην ‘fieri’ 

θαη αληηθ. ηνπ απαξεκθ. ην ‘quid’.   Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘praeceperunt’ είλαη θύξηα, ππνθείκελν ην ελλ. 

‘ephori’ θαη αληηθ. εθηόο από ηελ πιάγηα εξώηεζε, θαη ηελ δνηηθή ‘indici’, θαζώο ην ξ. ‘praecipio’ είλαη δίπησ-

ην.  

7. «fanum Neptuni...putant Graeci»: Γύν ξξ. θαη δπν πξνηάζεηο. Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘est’ είλαη θύξηα κε 

Τπνθ. ην ‘fanum’.  ‘Taenari’: γεληθή επηξξ. ηνπ ηόπνπ.   Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αλησλ. 

‘quod’ σο δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή κε ξ. ην ‘putant’.  ‘Graeci’: ππνθ.  ‘nefas’: ελλ. ‘esse’ θαη δεκηνπξγεί ην 

απαξέκθαην ηεο απξνζώπνπ εθθξάζεσο ‘nefas est = είναι ανόσιο / ανεπίτρεπτο’. Σν απαξκθη. ‘nefas esse’ 

είλαη αληηθ. ζην ξ.  ‘violari’: απαξκθ. ππνθ. ζηελ απξόζσπε έθθξαζε.  ‘quod’: αηηηαη. πηώζε ππνθ. ζην α-

παξκθη. 

8. «eo ille index confugit in araque consedit»: Γύν ξξ. θαη δπν πξνηάζεηο.    Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘confu-

git’ θαη ππνθ. ην ‘index’ είλαη θύξηα.  ‘eo’: επίξξεκα ηνπηθό.    Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘consedit’ θαζώο ζπλ-

δέεηαη κε ηνλ ‘que’ είλαη θη απηή θύξηα. ‘in ara’: εκπξ. πξνζδ. ηνπ ηόπνπ. 

9. «hanc iuxta locum...cum Argilio»: Σξία ξξ. θαη ηξεηο πξνηάζεηο.   Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘fecerunt’ είλαη 

θύξηα. Τπνθ. ην ελλ. ‘ephori’  ‘hanc iuxta’: εκπξ. πξνζδ. ηνπ ηόπνπ.   ‘locum’: αηηηαηηθή πηώζε αληηθ. ζην ξ.   

‘sub terra’: εκπξ. πξνζδ. ηνπ ηόπνπ.    Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘posset’ είλαη αλαθνξηθή.  ‘audiri’: απαξκθη. 

https://blogs.sch.gr/pspavlidis/2020/06/18/chronikes-protaseis-ton-quot-priusquam-quot-amp-amp-quot-antequam-quot/
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αληηθ. ζην ξ.    Η 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘loqueretur’.  ‘quis’: ππνθ. ζην ξ.  ‘quid’: αληηθ. ζην ξ. Ωο απόδνζε 

είλαη ε πξνεγνύκελε πξόηαζε.  

10. «huc ex ephoris quidam descenderunt»: Έλα ξ. θαη κία πξόηαζε θύξηα.  ‘quidam’: ππνθ. ζην ξ.  ‘ex 

ephoris’: εκπξ. πξνζδ. ηεο πξνέιεπζεο.  

11. «Pausanias, ut audiuit...uenit eo»: Γπν ξξ. θαη δπν πξνηάζεηο.  Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘audivit’ είλαη 

δεπηεξ. ρξνληθή κε ελλ. ππνθ. ην ‘Pausanias’.   ‘Argilium’: ππνθ. ζην απαξέκθαην.  ‘confugisse’: απαξέκθη. 

αληηθ. ζην ξ.   ‘in aram’: εκπξ. πξνζδ. ηεο εηο ηόπνλ θαηεπζύλζεσο.   Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘venit’ είλαη 

θύξηα.  ‘perturbatus’: ζπλεκκ. κηρ. ηξνπηθή.  

12. «quem cum...repentini consilii»: Σξία ξξ. θαη ηξεηο πξνηάζεηο.  Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘videret’ είλαη 

ρξνληθή κε ηνλ ‘cum’
(3)

 σο ‘ηζηνξηθό’.  ‘quem’: αηηηαηηθή πηώζε αληηθ.ζην ξ.   ‘supplicem’: επίζεην σο επηξ-

ξεκαηηθό θαηεγνξνύκελν ηνπ ηξόπνπ.  ‘dei’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘supplicem’ γελ. αληηθεηκεληθή.  ‘sedentem’: 

ζπλεκκ. κηρ. θαηεγνξεκαηηθή.  Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘quaerit’ είλαη θύξηα.    Η 3

ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘sit’ 

θαη ππνθ. ην ‘quid’ είλαη δεπηεξεύνπζα πιάγηα εξώηεζε αληηθείκελν ζην ‘quaerit’.  ‘causae’: ζπληάζζεηαη κε 

ην ‘quid’ σο γεληθή δηαηξεηηθή.  ‘consilii’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘causae’ σο γεληθή αληηθεηκεληθή. 

13. «huic ille, quid ex litteris comperisset, aperit»: Γπν ξξ. θαη δπν πξνηάζεηο.    Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην  

‘comperisset’
(10)

 είλαη δεπηεξεύνπζα πιάγηα εξώηεζε. Τπνθ. ελλ. ‘Argilius’.   ‘quid’: αληηθ. ζην ξ.   Η 2
ε
 

ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘aperit’ είλαη θύξηα.  ‘huic’: αληηθ. ζην ξ.   ‘ille’: Τπνθ. ζην ξ.  

14. «modo magis...optime proderet»: Σξηα ξξ. θαη ηξεηο πξνηάζεηο.  Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘coepit’ είλαη 

θύξηα.  ‘perturbatus’: ζπλεκκ. κηρ. επηξξεκαηηθή ηξνπηθή.   ‘orare’: απαξέκθ. αληηθ. ζην ξ.    Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑ-

Η κε ξ. ην ‘enuntiaret’ είλαη δεπηεξ. ηειηθή νπζηαζηηθή, αληηθ. ζην ‘coepit’.  Η 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ ζπλδέεηαη κε 

ηελ 2
ε
 κε ην ‘nec’ θαη είλαη ίδηα κ’ εθείλελ κε ξ. ην ‘proderet’.  ‘se’: αληηθ. ζην ξ.  ‘meritum’: ζπλεκκ. κηρ. σο 

επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο.  

15. «quod si eam ueniam sibi dedisset tantisque implicatum rebus subleuasset, magno ei praemio futu-

rum»: Γύν ξξ. αιιά ηξεηο πξνηάζεηο.   Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘dedisset’ είλαη δεπηεξ. ππνζεηηθή.   ‘veniam’: 

αληηθ. ζην ξ.  ‘sibi’: δνηηθή επίζεο αληηθ.ζην ξ., ην νπνίν είλαη δίπησην.  Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην 

‘sublevasset’: είλαη επίζεο ππνζεηηθή.  ‘rebus’: δνηηθή αληηθ. ζην ‘implicatum’.   Η 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ δελ έρεη ξ. 

αιιά απαξέκθαην σο απόδνζε ζηηο δπν πξνεγνύκελεο ππνζεηηθέο πξνηάζεηο . Σν απαξέκθ. ‘futurum <esse>’ 

εμαξηάηαη από έλα έλλννύκελν ιεθηηθό ξ. όπσο ην ‘dixit Pausanias’.   ‘praemio’: δνηηθή πηώζε πνπ δίπια ζην 

απαξέκθαην ηνπ ‘sum’ δείρλεη ην ‘ζθνπό’, ‘ego sum magno praemio alicui = εγώ είμαι προς μεγάλη εξυπηρέ-

τηση κάποιου = ωφελώ πάρα πολύ κάποιον’.  

 

 

 

 

(V) 

His rebus ephori cognitis satius putarunt in urbe eum comprehendi. quo cum essent profecti et Pausanias pla-

cato Argilio, ut putabat, Lacedaemonem reuerteretur, in itinere, cum iam in eo esset ut comprehenderetur, ex 

uultu cuiusdam ephori, qui eum admoneri cupiebat, insidias sibi fieri intellexit. itaque paucis ante gradibus, 

quam qui eum sequebantur, in aedem Mineruae, quae Chalcioicos uocatur, confugit. hinc ne exire posset, sta-

tim ephori ualuas eius aedis obstruxerunt tectumque sunt demoliti, quo celerius sub diuo interiret. dicitur eo 

tempore matrem Pausaniae uixisse eamque iam magno natu, postquam de scelere filii comperit, in primis ad 

filium claudendum lapidem ad introitum aedis attulisse. sic Pausanias magnam belli gloriam turpi morte macu-

lauit. hic cum semianimis de templo elatus esset, confestim animam efflauit. cuius mortui corpus cum eodem 

nonnulli dicerent inferri oportere, quo ii qui ad supplicium essent dati, displicuit pluribus, et procul ab eo loco 

infoderunt, quo erat mortuus. inde posterius Delphici responso erutus atque eodem loco sepultus, ubi uitam 

posuerat.   
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Όηαλ νη έθνξνη έκαζαλ απηά ηα πξάγκαηα, ζεώξεζαλ πην ηθαλνπνηεηηθό λα ζπιιεθζεί εθείλνο κέζα ζηελ πόιε. 

Όηαλ έθπγαλ από εθεί, θαη ελώ ν Παπζαλίαο έρνληαο εμεπκελίζεη ηνλ Αξγίιην, όπσο πίζηεπε, επέζηξεθε ζηελ 

Σπάξηε, θαζ’ νδόλ, ελώ βξηζθόηαλ ζην ζεκείν εθείλν ώζηε λα ζπιιεθζεί, από ην λεύκα θάπνηνπ εθόξνπ, ν ν-

πνίνο επηζπκνύζε εθείλνο (:ν Παπζαλίαο) λα εηδνπνηεζεί, θαηάιαβε όηη είλαη ζηεκέλε ελέδξα ελαληίνλ ηνπ. Έηζη 

ιίγα βήκαηα πξηλ  από απηνύο νη νπνίνη ηνλ αθνινπζνύζαλ, ζηνλ λαό ηεο Αζελάο, πνπ θαιείηαη Φαιθίνηθνο, θα-

ηέθπγε. Γηα λα κε κπνξνύζε λα θύγεη από εθεί, ακέζσο νη έθξνη ηηο ζύξεο ηνπ λανύ απηνύ έθιεηζαλ θαη ην ηαβάλη 

ην γθξέκηζαλ, γηα λα πεζάλεη γξεγνξόηεξα θάησ από ηνλ αλνηρηό νπξαλό. Λέγεηαη όηη εθείλε ηελ πεξίνδν ε κεηέξα 

ηνπ Παπζαλία ήηαλ δσληαλή θαη ήδε ζε κεγάιε ειηθία, όηαλ έκαζε γηα ηελ πξνδνζία ηνπ γηνπ ηεο, αλάκεζα ζηνπο 

πξώηνπο ζηνλ γην ηεο γηα λα πεξηθιεηζζεί έθεξε κηα πέηξα ζηελ είζνδν. Έηζη ν Παπζαλίαο ηελ κεγάιε δόμα ηεο 

λίθεο θαηέζηξεςε κε ηνλ επνλείδηζην ζάλαην. Δλώ ηνλ έβγαδαλ έμσ από ηνλ λαό ήδε εκηζαλή, ακέζσο μεςύρεζε. 

Τν ζώκα εθείλνπ ηνπ λεθξνύ όηαλ αξθεηνί έιεγαλ όηη έπξεπε λα κεηαθεξζεί εθεί όπνπ θη εθείλνη πνπ είραλ θαηα-

δηθαζηεί ζε ζάλαην, πνιινί δπζαξεζηήζεθαλ, θαη ηνλ έζαςαλ καθξηά από εθείλν ηνλ ηόπν, όπνπ πέζαλε. Καηόπηλ 

αξγόηεξα κε κία απάληεζε ηνπ καληείνπ ησλ Γειθώλ, ηνλ μέζαςαλ θαη ηνλ έζαςαλ ζηνλ ίδην κέξνο, όπνπ είρε 

πεζάλεη.    

  

ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

1. «His rebus...eum comprehendi»: Έλα ξ. θαη κία πξόηαζε κε ξ. ην ‘putaverunt’ θαη ππνθ. ην ‘ephori’.  ‘re-

bus cognitis’: ‘ςεπδήο’ αθαηξεηηθή απόιπηε κηρ., ε νπνία όκσο θαλνληθά ζηα ειιεληθά ζα ήηαλ ζπλεκκέλε, 

θαζώο ζα κπνξνύζε λα ζπληαρζεί ζε ρξόλν Δλεξγεηηθνύ Ανξίζηνπ ‘οἱ ἔφοροι μαθόντες ταῦτα ἔκρινον....’. 

Δπεηδή όκσο ζηελ Λαηηληθή δελ ππάξρεη κηρ. Δλεξγεηηθνύ Παξαθεηκέλνπ (Ανξίζηνπ), γη΄ απηό γίλεηαη ρξήζε 

ηεο αληίζηνηρεο Παζεηηθήο κηρ., πνπ όκσο πξέπεη λα ζπληαρζεί σο απόιπηε.     ‘satius’: είλαη ν ζπγθξ. βαζκόο 

ηνπ επηζέηνπ ‘satis, -is, -e’, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη σο ‘satior, -ior, -ius’, θαη θπζηθά εδώ είλαη ην νπδέηεξν γέλνο, 

δίπια ζην νπνίν ελλ. ην απξκθ. ‘esse’, θαη δεκηνπξγείηαη κία απξόζσπε έθθξαζε ‘satius esse = ότι ήταν ικα-

νοποιητικότερο’, ζηελ νπνίαλ απξ. έθθξαζε ππνθ. είλαη ην απαξέκθαην πνπ αθνινπζεη ‘comprehendi’.   ‘in 

urbe’: εκπξ. πξνζδ. ηνπ ηόπνπ.   ‘eum’: αηηηαη. πηώζε, ππνθ. ζην απαξέκθαην.   

2. «quo cum essent profecti...sibi fieri intellexit»: Έρνπκε επηά ξξ. θαη επηά πξνηάζεηο.  Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ  

(quo cum essent profecti) κε ξ. ην ‘essent profecti’ εηζάγεηαη κε ηνλ ρξνληθό ‘ηζηνξηθό’ ‘cum’
(3)

, θαη θπζηθά 

είλαη ρξνληθή, κε ππνθ. ην ελλ. ‘ephori’.  ‘quo’: αθαηξεηηθή ηνπ ηόπνπ.     Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ (Pausanias placato 

Argilio Lacedaemonem reuerteretur) ζπλδέεηαη κε ηελ πξνεγνύκελε κε ην ‘et’ νπόηε είλαη ίδηα κε ξ. ην ‘rever-

teretur’ θαη ππνθ. ην ‘Pausanias’.   ‘placato Argilio’
(2)

: κηρ. αθαηξ. απόιπηε, ε νπνία όκσο θαλνληθά ζα έπξεπε 

λα ήηαλ ζπλεκκέλε, όπσο ζα ζπλέβαηλε ζηελ Διιιεληθή ‘ὁ Παυσανίας ἐξευμενίσας τὸν 

Ἀργίλιον...επέστρεφε..’. Όκσο επεηδή ζηελ Λαηηληθή δελ ππάξρεη κηρ. ελεξγεηηθνύ παξαθεηκέλνπ (Ανξίζηνπ), 

γη’ απηό θαη’αλάγθελ γίλεηαη ρξήζε ηεο κηρ. ηνπ παζεηηθνύ παξαθεηκέλνπ θαη ε ζύληαμε ηεο κηρ. γίλεηαη πιέ-

νλ απνιύησο ζε αθαηξεηηθή πηώζε.   ‘Lacedaemonem’: αηηηαη. πηώζε πνπ δειώλεη επηξξεκαηηθά ηελ εηο ηό-

πνλ θαηεύζπλζε.    Η 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ (ut putabat) κε ξ. ην ‘putabat’ θαη ππνθ. ην ελλ. ‘Pausanias’ είλαη αλαθν-

ξηθή επηξξ. ηνπ ηξόπνπ.   Η 4
ε
 ΠΡΟΣΑΗ (cum iam in eo esset) κε ξ. ην ‘esset’ θαη ελλ. ππνθ. ην ‘Pausanias’.  

‘in eo’: εκπξ. πξνζδ. ηνπ ηόπνπ.     Η 5
ε
 ΠΡΟΣΑΗ (ut comprehenderetur) κε ξ. ‘comprehenderetur’ είλαη 

δεπηεξ. ζπκπεξαζκαηηθή.    Η 6
ε
 ΠΡΟΣΑΗ (qui eum admoneri cupiebat) κε ξ. ην ‘cupiebat’ είλαη δεπηεξ. 

αλαθνξηθή κε ππνθ. ην ‘qui’.  ‘eum’: αηηηαηηθή πηώζε ππνθ. ζην ‘admoneri’.    ‘admoneri’: απαξέκθ. αληηθ. 

ζην ‘cupiebat’.    Η 7
ε
 ΠΡΟΣΑΗ (in itinere insidias sibi fieri intellexit) κε ξ. ην ‘intellexit’ θαη ελλ. ππνθ. ην 

‘Pausanias’.  ‘in itinere’: εκπξ. πξνζδ. ηνπ ηόπνπ.  ‘insidias’: αηηηαη. πηώζε ππνθ. ζην ‘fieri’.   ‘fieri’: απα-

ξέκθ. αληηθ. ζην ξ.   ‘sibi’: δνηηθή αληηραξηζηηθή. 

3. «itaque paucis ante gradibus...confugit»: Έρνπκε ηξία ξξ. θαη ηέζζεξεηο πξνηάζεηο.   Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ 

(quam) δελ έρεη ξ., αιιά ελλνείηαη ην ‘erant’ κε ππνθ. ηελ δεπηεξ. αλαθνξηθή πξόηαζε πνπ αθνινπζεί, θαη εί-

λαη δεπηεξ. αλαθνξηθή ζπγθξηηηθή – παξαβνιηθή, εμαξηώκελε από ην επίξξεκα ‘ante’, ην νπνίν όκσο δελ αλή-

θεη ζηελ δηθή ηεο πξόηαζε.   Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ (qui eum sequebantur) κε ξ. ην ‘sequebantur’ θαη ππνθ. ην ‘qui’, 
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είλαη δεπηεξ. αλαθνξηθή.   Η 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ (quae Chalcioicos uocatur) κε ξ. ην ‘vocatur’ θαη ππνθ. ην ‘quae’, 

είλαη αλαθνξηθή επηζεηηθή.  ‘Chalcioicos’: θαηεγνξνύκελν.   Η 4
ε
 ΠΡΟΣΑΗ (itaque paucis ante gradibus in 

aedem Mineruae confugit) κε ξ. ην ‘confugit’ θαη ελλ. ππνθ. ‘Pausanias’ είλαη θύξηα.  ‘gradibus’: ζπληάζζεηαη 

κε ην ξ. ‘confugit’ σο αθαηξεηηθή ηνπ ηόπνπ.  ‘ante’: είλαη επίξξεκα πνπ εδώ δειώλεη ηόπν.    ‘in aedem’: 

εκπξ. πξνζδ. ηεο εηο ηόπνλ θαηεπζύλζεσο.   ‘Minervae’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘aede’ σο γεληθή θηεηηθή.  

4. «hinc ne exire posset...sub diuo interiret»: Έρνπκε ηέζζεξα ξξ. θαη ηέζζεξεηο πξνηάζεηο. Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ 

κε ξ. ην ‘posset’ θαη ελλ. ππνθ. ‘Pausanias’, είλαη δεπηεξ. ηειηθή.  ‘hinc’: επίξξ. ηόπνπ. ζην ξ. ‘exire’.  ‘exire’: 

απαξέκθ. αληηθ. ζην ‘posset’.   H 2
ε 

ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ‘obstruxerunt’ θαη ππνθ. ην ‘ephori’ είλαη θύξηα.  

‘statim’: επίξξ. ρξνληθό.   ‘valvas’: αηηηαηηθή αληηθ. ζην ξ.    ‘aedis’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘valvas’ σο γεληθή 

θηεηηθή.   Η 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘demoliti sunt’ θαη ππνθ. ην ελλ. ‘ephori’ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνεγνύκελε κε 

ηνλ ‘que’ θαη είλαη ίδηα.   ‘tectum’: αηηηαη. πηώζε αληηθ. ζην ξ.     Η 4
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘interiret’ θαη ππνθ. 

ην ελλ. ‘Pausanias’ είλαη δεπηεξ. ηειηθή.    ‘sub divo’: εκπξ. πξνζδ. ηνπ ηόπνπ.  

5. «dicitur eo tempore...aedis attulisse»: Έρνπκε δπν ξξ. θαη δπν πξνηάζεηο.  Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘dici-

tur’ είλαη θύξηα.  ‘tempore’: αθαηξεη. επηξξ. ηνπ ρξόλνπ.   ‘matrem’: αηηηαηηθή πηώζε ππνθ. ζην απαξέκθ. 

‘vixisse’.   ‘Pausaniae’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘matrem’ σο γελ. θηεηηθή.   ‘vixisse’: απαξέκθ. σο ππνθ. ζην α-

πξόζσπν ξ. ‘dicitur’.   H 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ δελ έρεη ξ., αιιά ελλ. ην ‘dicitur’. Δίλαη θη απηή θύξηα, δηόηη ζπλδέεηαη 

κε ηελ πξνεγνύκελε κε ην ‘que’.   ‘eam’: αηηηαη. πηώζε ππνθ. ζην απαξέκθ. ‘attulisse’.   ‘natu’: αθαηξεη. ε-

πηξξ. ηεο αλαθνξάο.   ‘in primis’: εκπξ. πξνζδ. ηεο δηαίξεζεο.   ‘ad filium claudendum’: εκπξ. πξνζδ. ηνπ 

ζθνπνύ κε δπν ζπζηαζηηθά, έλα ην ‘ad filium = για τον γιό της’ θαη ην άιιν ‘claudendum = για να να απο-

κλειστεί’, πνπ νιόθιεξνο κεηαθξάδεηαη ‘για να αποκλειστεί ο γιος της’.    ‘lapidem’: αηηηαηηθή πηώζε αληηθ. 

ζην ξ.   ‘ad introitum’: εκπξ. πξνζδ. ηεο εηο ηόπνλ θηλήζεσο.   ‘aedis’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘introitum’ σο γελη-

θή θηεηηθή.   ‘attulisse’: απαξέκθ. ίδην κε ην ‘vixisse’.    H 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘comprehenderit’ θαη ππνθ. 

ην ελλ. ‘mater’, είλαη δεπηεξ. ρξνληθή.   ‘de scelere’: εκπξ. πξνζδ. ηεο αλαθνξάο.   ‘filii’: ζπληάζζεηαη κε ην 

‘scelere’ σο γεληθή ππνθεηκεληθή.    

6. «sic Pausanias magnam belli gloriam turpi morte maculauit»: Έρνπκε έλα ξ. θαη κία πξόηαζε κε ξ. ην 

‘maculavit’ θαη ππνθ. ‘Pausanias’.   ‘belli’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘gloriam’ σο γεληθή επεμεγεκαηηθή. ‘gloria belli 

= ε δόμα, δει. ν πόιεκνο = ε δόμα ηνπ πνιέκνπ’.  ‘gloriam’: αηηηαη. πηώζε αληηθ. ζην ξ.   ‘morte’: αθαηξ. ε-

πηξξεκαηηθή ηνπ ηξόπνπ.     

7. «hic cum semianimis...animam efflauit»: Έρνπκε δπν ξξ. θαη δπν πξνηάζεηο.  Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην 

‘elatus esset’ κε ελλ. ππνθ. ‘Pausanias’, είλαη δεπηεξ. ρξνληθή κε ηνλ ‘cum’
(3)

 σο ‘ηζηνξηθό’.   ‘semianimis’: 

επίζεην, επηξξ. θαηεγνξ. ηνπ ηξόπνπ.   ‘de templo’: εκπξ. πξνζδ. ηεο από ηόπνπ θηλήζεσο.   Η 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ 

κε ξ. ην ‘efflavit’ είλαη θύξηα.   ‘confestim’: επίξξ. ρξόλνπ.   ‘animam’: αηηηαηηθή πηώζε αληηθ. ζην ξ.  

8. «cuius mortui corpus...erat mortuus»: Έρνπκε πέληε ξξ. θαη έμη πξνηάζεηο. Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘dice-

rent’ είλαη δεπηεξ. αηηηνινγηθή εηζαγόκελε κε ηνλ ‘cum’, πνπ αλήθεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηνλ ‘cum’ σο ‘η-

ζηνξηθό’, όκσο εδώ ιεηηνπξγεί αηηηνινγηθά.   ‘cuius’: ζπληάζζεηαη κε ην ‘corpus’ σο γεληθή θηεηηθή.   

‘mortui’: κεηνρή ζπλεκκ. ζε γεληθή πηώζε σο επηζεηηθόο πξνζδ.   ‘corpus’: αηηηαηηθή πηώζε αληηθ. ζην απα-

ξέκθ.  ‘inferri’.   ‘eodem’: αθαηξ. επηξξ. ηνπ ηόπνπ.   ‘inferri’: απαξέκθ. ππνθ. ζην ‘oportere’.   ‘oportere’: 

απαξέκθ. αληηθ. ζην ξ. ‘dicerent’.    H 2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ (quo ii) δελ έρεη ξ., αιιά ελλ. από ην πξνεγνύκελν 

‘inferri’ ην ‘inferuntur’ κε ππνθ. ην ‘ii’. Δίλαη δεπηεξ. αλαθνξηθή ηνπ ηόπνπ.  ‘quo’: αθαηξεηηθή πηώζε επηξξ. 

ηνπ ηόπνπ.     H 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘dati essent’ θαη ππνθ. ην ‘qui’, είλαη δεπηεξ. αλαθνξηθή επηζεηηθή.  ‘ad 

supplicium’: εκπξ. πξνζδ. ηνπ ζθνπνύ.   Η 4
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘displicuit’ ην νπνίν είλαη απξόζσπν, είλαη 

θύξηα.  ‘pluribus’: δνηηθή πξνζσπηθή κε ην απξόζσπν ξ.   Η 5
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘infoderunt’ είλαη θύξηα, 

γηαηί ζπλδέεηαη κε ηελ πξνεγνύκελε κε ην ‘et’.   ‘ab lobo’: εκπξ. πξνζδη. ηνπ ηόπνπ πνπ δειώλεη απνκάθξπλ-

ζε.    Η 6
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘mortuus est’ είλαη δεπηεξ. αλαθνξηθή κε ππνθ. ‘ Pausanias’.  

9. «inde posterius...uitam posuerat»: Έρνπκε έλα ξ., αιιά ηξεηο πξνηάζεηο.  Η 1
ε
 ΠΡΟΣΑΗ δελ έρεη ξ., αι-

ιά ελλ. ην ‘erutus <est>’ θαη είλαη θύξηα κε ππνθ.  ‘Pausanias’.  ‘posterius’: επίξξεκα ρξνληθό.   ‘Delphici’: 

ζπληάζζεηαη κε ην ‘responso’ σο γεληθή ππνθεηκεληθή.  ‘responso’: αθαηξεηηθή πηώζε επηξξ. ηνπ νξγάλνπ.    Η 
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2
ε
 ΠΡΟΣΑΗ δελ έρεη ξ., αιιά ελλ. ην ‘sepultus <est>’, θαη είλαη θη απηή θύξηα, δηόηη ζπλδέεηαη κε ηελ πξνε-

γνύκελε κε ην ‘atque’.  ‘loco’: αθαηξ. ηνπ ηόπνπ.    Η 3
ε
 ΠΡΟΣΑΗ κε ξ. ην ‘posuerat’ είλαη δεπηεξ. αλαθνξη-

θή ηνπ ηόπνπ θαη ππνθ. ‘Pausanias’.  ‘vitam’: αηηηαηηθή πηώζε αληηθ. ζην ξ.  

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ: 
(1) Η Αθαηξεηηθή απόιπηε ηνπ ξήκαηνο sum ζε ρξόλν Δλεζηώηα: ζην άξζξν ‘Οη Μεηνρέο, Β.1.2’

 

(2) Η Αθαηξεηηθή ηνπ Παξαθεηκέλνπ σο ‘ςεπδήο’ αθαηξεηηθή απόιπηε: ζην άξζξν ‘Οη Μεηνρέο Β.3.1’
 

(3) Ο ρξνληθόο Cum σο ‘Ιζηνξηθόο’, ε ζεκαζία ηνπ: ζην άξζξν ‘Πξνηάζεηο ησλ Qui & Cum, Β.7’
 

(4) Η δνηηθή επηξξεκαηηθά δειώλεη ηνλ ‘ζθνπό’: ζην άξζξν ‘Δπηξξεκαηηθνί Πξνζδηνξηζκνί<θνπόο.1’
 

(5) Η Αηηηαηηθή ηνπ νππίλνπ επηξξ. ηνπ ‘ζθνπνύ: ζην άξζξν ‘Δπηξξεκαηηθό Πξνζδηνξηζκνί<θνπόο.2’
 

(6) Σν Γεξνπλδηαθό σο Καηεγνξεκ. πξνζδ. ηνπ θνπνύ: ζην άξζξν ‘Σν Γεξνπλδηαθό. Β’
 

(7) Ο Υξνληθόο ζύλδ. ‘dum’ θαη ε ρξήζε ηνπ: ζην άξζξν ‘Υξνληθέο πξνηάζεηο ηνπ Dum’ 
 

(8) To Γεξνπλδηαθό ζε Πεξηθξαζηηθή πδπγία: ζην άξζξν ‘Σν Γεξνπλδηαθό. Γ3’
 

(9) Ο Υξνληθόο ζύλδεζκνο ‘Prius...quam’: ζην άξζξν ‘Υξνληθέο Πξνηάζεηο ησλ Priusquam & Antequam’.
 

(10) Πιάγηεο Δξσηήζεηο ζην άξζξν: ‘Πιάγηεο Δξσηεκαηηθέο Πξνηάζεηο’.
 


