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LECTIO XXXIV: Ο ΚΙΠΙΩΝΑ Ο ΑΥΡΙΚΑΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΛΗΣΑΡΦΟΙ 

ΗΜΔΙΩΔΙ 

 

Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum 
venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium 
domesticorum in tecto conlocavit. Quod ut praedones animadverterunt, abiectis armis 
ianuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) 
virtutem eius admiratum se venisse. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is 
fores reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae tamquam sanctum 
templum venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt. Cum ante vestibulum 
dona posuissent, quae homines deis immortalibus consecrare solent, domum 
reverterunt. 

 

ΜΔΣΑΥΡΑΗ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΦΦXIV 

Όςαμ ξ Ατοικαμόπ βοιρκόςαμ ρςξ Λίςεομξ, αοκεςξί αουηγξί ληρςώμ ςσυαία ήοθαμ ρ’ 
ασςόμ για μα ςξμ υαιοεςίρξσμ επίρημα. Τόςε ξ Σκιπίχμαπ επειδή μόμιρε όςι ασςξί είυαμ 
έοθει για μα ρσλλάβξσμ ασςόμ ςξμ ίδιξ, εγκαςέρςηρε ρςξ ρπίςι τοξσοά από δξύλξσπ ςξσ 
ρπιςιξύ (ξικιακξύπ). Μόλιπ παοαςήοηραμ ασςό ξι ληρςέπ, ατξύ πέςαναμ μακοιά ςα όπλα, 
πληρίαραμ ςημ πόοςα και με δσμαςή τχμή αμήγγειλαμ ρςξμ Σκιπίχμα (απίρςεσςξ ρςξ 
άκξσρμα!) όςι ασςξί είυαμ έοθει για μα θασμάρξσμ ςημ αμδοεία ςξσ. Όςαμ ξι δξύλξι 
μεςέτεοαμ ασςά ρςξμ Σκιπίχμα, ασςόπ διέςανε μα αμξιυθξύμ ξι πόοςεπ και μα μπξσμ 
ασςξί μέρα (μα αμξίνξσμ ςιπ πόοςεπ και μα ςξσπ ξδηγήρξσμ/βάλξσμ μέρα). Οι ληρςέπ 
ποξρκύμηραμ ςιπ παοαρςάδεπ ςηπ πόοςαπ ραμ ιεοό μαό και τίληραμ με πάθξπ ςξ δενί 
υέοι ςξσ Σκιπίχμα. Ατξύ άτηραμ μποξρςά ρςημ είρξδξ δώοα, ςα ξπξία ξι άμθοχπξι 
ρσμηθίζξσμ μα ποξρτέοξσμ ρςξσπ αθάμαςξσπ θεξύπ, επέρςοεφαμ ρςημ παςοίδα (ςξσπ). 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΦΦXIV 

1. Σςιπ παοακάςχ δεσςεοεύξσρεπ ποξςάρειπ πξσ ειράγξμςαι με ςξμ ρύμδερμξ cum, 
ασςόπ είμαι: 

cum... in Literno esset ιστορικός/διηγηματικός 

cum... existimasset αιτιολογικός 

cum... posuissent ιστορικός/διηγηματικός 

2. complures: δεμ ρυημαςίζει εμικό, γεμ. πληθ. -ium. Ομξμαρςική, αιςιαςική, κληςική 
πληθσμςικξύ ςξσ ξσδεςέοξσ ρε -ia και ρπαμιόςεοα ρε -a. 

3. forte, incredibilis, immortalis: δεμ ρυημαςίζξσμ παοαθεςικά. 
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4. Άλλεπ δεσςεοεύξσρεπ υοξμικέπ ποξςάρειπ ςξσ κειμέμξσ είμαι ξι παοακάςχ:  
ut...animadverterunt (δηλώμει ςξ ποξςεοόυοξμξ)  
postquam...rettulerunt (δηλώμει ςξ ποξςεοόυοξμξ) 

5.  

σουπίμα ςξσ κειμέμξσ ςι δηλώμουμ 

salutatum αιςιαςική ρξσπίμξσ. Δηλώμει ςξμ ρκξπό ςηπ κιμήρεχπ (ρςξ ο. 
venērunt). 

captum αιςιαςική ρξσπίμξσ. Δηλώμει ςξμ ρκξπό ςηπ κιμήρεχπ (ρςξ αποτ. 
venisse). 

auditu αταιοεςική ρξσπίμξσ. Δηλώμει ςημ αματξοά ρςξ επίθ. 
incredibile. 

admiratum αιςιαςική ρξσπίμξσ. Δηλώμει ςξμ ρκξπό ςηπ κιμήρεχπ (ρςξ αποτ. 
venisse). 

6. existimasset: σπξςακςική σπεορσμςελίκξσ. Να θσμηθξύμε ςξμ καμόμα:  
Σςξσπ παοακειμέμξσπ πξσ ρυημαςίζξμςαι καμξμικά ρε -avi, -evi, -ivi και ρςξσπ 
υοόμξσπ πξσ παοάγξμςαι από ασςόμ ςξμ παοακείμεμξ, πξλλέπ τξοέπ όςαμ μεςά ςη 
ρσλλαβή -vi και -ve ακξλξσθεί ρσλλαβή η ξπξία αουίζει από r, s εκπίπςει ςξ vκαι ςα 
δύξ τχμήεμςα ρσμαιοξύμςαι ρε έμα τχμήεμ μακοόυοξμξ. [Θ. Κακοιδήπ, ρελ. 77]  

π. υ. amavisti = amasti  

amaverunt = amarunt  

amavissem = amassem  

amavero = amaro 

 

7. abiectis armis: αταιοεςική απόλσςη ιδιάζξσρα υοξμική μεςξυή.  

[αμάλσρη ρε δεσς. υοξμ ποξς. : cum + σπξς. σπεορ.  

cum arma abiecissent  

postquam + ξοιρς. παοκμ.  

postquam arma abiecerunt 
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8. domestici -orum, arma -orum: υχοίπ εμικό αοιθμό. 

9. incredibile auditu: ποξεναγγελςική παοάθερη (αμαλύεςαι ρε δεσςεοεύξσρα 
αματξοική επιθεςική, ποξρθεςική ποόςαρη). 

10. revertērunt: εδώ είμαι ημιαπξθεςικό. 

  



4 
 

ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΩΝ ΛΔΞΔΩΝ 

cum: υοξμικόπ ρύμδερμξπ = όςαμ, ατξύ. Εδώ ποόκειςαι για ςξμ ιρςξοικό ή διηγημαςικό 
ρύμδερμξ cum (cum historicum ή narrativum), ξ ξπξίξπ ρσμςάρρεςαι με σπξςακςική 
παοαςαςικξύ (για ποάνη ρύγυοξμη) ή με σπξςακςική σπεορσμςελίκξσ (για ποάνη 
ποξςεοόυοξμη).  

Africanus: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ 
γέμξσπ Αfricanus -i = Ατοικαμόπ. Σςημ ποαγμαςικόςηςα ποόκειςαι για ςξ αορεμικό γέμξπ 
ςξσ επιθέςξσ ςηπ β΄ κλίρηπ Africanus, -a, -um, πξσ εδώ είμαι ξσριαρςικξπξιημέμξ. Σςξ 
ρσγκεκοιμέμξ κείμεμξ, όμχπ, η λένη Africanus είμαι ποξρχμύμιξ ςξσ Σκιπίχμα (Publius 
Cornelius Scipio Africanus maior = Πόπλιξπ Κξομήλιξπ Σκιπίχμ ξ Ατοικαμόπ ξ 
ποερβύςεοξπ) και επξμέμχπ χπ κύοιξ όμξμα δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό.  

in: ποόθερη. Σσμςάρρεςαι με αταιοεςική και αιςιαςική. Εδώ ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική 
= ρε.  

Literno: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ, Liternum 
-i = Λίςεομξ. Είμαι, πιξ ρσγκεκοιμέμα, ςξ ξσδέςεοξ γέμξπ ςξσ επιθέςξσ ςηπ β΄ κλίρηπ 
Liternus, -a, -um, πξσ, όμχπ, εδώ είμαι ξσριαρςικξπξιημέμξ. Ωπ όμξμα πεοιξυήπ δεμ 
ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό.  

esset: γ΄ εμικό σπξςακςικήπ παοαςαςικξύ ςξσ αμώμαλξσ οήμαςξπ sum, fui, -, esse = 
είμαι, σπάουχ.  

complures: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςξσ επιθέςξσ ςηπ γ΄ 
κλίρηπ complures, complures, complura/ -ia = πξλλξί, -έπ, -ά, αοκεςξί, -έπ, -ά. Τξ 
επίθεςξ, μξλξμόςι είμαι ρύμθεςξ από ςημ ποόθερη cum + ςξμ ρσγκοιςικό βαθμό ςξσ 
plures (= ρσγκοιςικόπ ςξσ επιθέςξσ multi, -ae, -a), δεμ ρυημαςίζει ρσγκοιςικό βαθμό. Ο 
σπεοθεςικόπ βαθμόπ (complurimi) απαμςά ρπαμίχπ.1 

1 Υπεοθεςικόπ βαθμόπ ςξσ επιθέςξσ complures = complurima (πξσ απαμςά μία τξοά ρε λαςιμικό κείμεμξ) και 

complurimi. Βλ. Σκάρρηπ Δοο. , Ιρςξοική Γοαμμαςική ςηπ Λαςιμικήπ Γλώρραπ, ρελ 163. 

 

praedonum: γεμική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ 
γέμξσπ praedo -onis = ληρςήπ.  

duces: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ και θηλσκξύ 
γέμξσπ, dux, ducis = αουηγόπ. Εδώ είμαι αορεμικό.  

forte: επίοοημα ςοξπικό = ςσυαία. (Τξ επίοοημα ποξέουεςαι από ςημ αταιοεςική εμικξύ 
ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ, fors -tis = ςύυη). Δεμ ρυημαςίζει 
παοαθεςικά.  

salutatum: αιςιαςική ρξσπίμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ α΄ ρσζσγίαπ saluto, salutavi, 
salutatum, salutāre = υαιοεςίζχ επίρημα.  

ad: ποόθερη. Σσμςάρρεςαι με αιςιαςική = ποξπ, ρε.  

eum: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ ξοιρςικήπ -επαμαληπςικήπ αμςχμσμίαπ is, 
ea, id = ασςόπ, ασςή ασςό.  

venerunt: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ δ΄ 
ρσζσγίαπ venio, veni, ventum, venire = έουξμαι, τθάμχ.  
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tum: επίοοημα υοξμικό = ςόςε.  

Scipio: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ Scipio -
onis = Σκιπίχμαπ. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ έυει καςά καμόμα πληθσμςικό.  

cum: αιςιξλξγικόπ ρύμδερμξπ = επειδή. Σσμςάρρεςαι με σπξςακςική.  

se: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ ποξρχπικήπ αμςχμσμίαπ γ΄ ποξρώπξσ = ςξμ 
εασςό ςξσ.  

ipsum: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ ξοιρςικήπ αμςχμσμίαπ ipse, ipsa, 
ipsum = o ξ ίδιξπ, η ίδια, ςξ ίδιξ.  

captum: αιςιαςική ρξσπίμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ ρσζσγίαπ capio, cepi, captum, 
capĕre* = ρσλλαμβάμχ. (Τξ capio είμαι από ςα 15 οήμαςα ρε -io ςηπ γ΄ ρσζσγίαπ).  

venisse: απαοέμταςξ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ δ΄ ρσζσγίαπ venio, 
veni, ventum, venire = έουξμαι, τθάμχ.  

eos: αιςιαςική πληθσμςικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ ξοιρςικήπ -επαμαληπςικήπ 
αμςχμσμίαπ is, ea, id = ασςόπ, ασςή ασςό.  

existimasset: γ΄ εμικό σπξςακςικήπ εμεογηςικξύ σπεορσμςελίκξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ α΄ 
ρσζσγίαπ existimo, -avi, -atum, -āre = μξμίζχ, θεχοώ. Ποόκειςαι για ρσμηοημέμξ ςύπξ 
ςξσ existimavisset. Τξ οήμα απαμςά και χπ existumo.2 

2 Βλ. και Κξσμαμξύδηπ Σςετ. , Λενικόμ Λαςιμξελλημικόμ, μεςά ρσμωμύμωμ και αμςιθέςωμ ςηπ Λαςιμικήπ, ρελ. 

280, λήμμα existimo. 

 

praesidium: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ 
γέμξσπ praesidium -ii/ -i3 = τοξσοά.  

3 Τα σπεοδιρύλλαβα ξσριαρςικά ςηπ β΄ κλίρηπ πξσ λήγξσμ ρε -ius και -ium ρςη γεμική ςξσ εμικξύ πξλλέπ 

τξοέπ ρσμαιοξύμ ςξ ςελικό -ii ρε -i και ςξμίζξμςαι, ύρςεοα από ςη ρσμαίοερη, ρςημ παοαλήγξσρα, έρςω κι αμ 

ασςή είμαι βοαυεία. Βλ. και Τζάοςζαμξπ Αυ. , Λαςιμική Γοαμμαςική, ΟΔΔΒ, ρελ. 15, παοάγοατξπ 19. 2. 

ρπαμιόςεοα ρπαμιώςεοα. 

 

domesticorum: γεμική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ 
γέμξσπ domestici -orum = ξικιακξί δξύλξι. Τξ ξσριαρςικό απαμςά μόμξ ρςξμ πληθσμςικό 
(plurale tantum). Ποξέουεςαι από ςξ αορεμικό γέμξπ ςξσ επιθέςξσ ςηπ β΄ κλίρηπ 
domesticus, -a, -um = ξικιακόπ, -ή, -ό, o ςξσ ρπιςιξύ.  

in: ποόθερη. Σσμςάρρεςαι με αταιοεςική και αιςιαςική. Εδώ ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική 
= ρε.  

tecto: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ tectum -i = 
ρπίςι.  

conlocavit: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ α΄ 
ρσζσγίαπ conloco (ή colloco), -avi, -atum, -āre = ςξπξθεςώ, εγκαθιρςώ.  
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quod: αιςιαςική εμικξύ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, 
quod = ξ ξπξίξπ, η ξπξία, ςξ ξπξίξ.  

ut: εδώ υοξμικόπ ρύμδερμξπ = όςαμ.  

praedones: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ 
γέμξσπ praedo -onis = ληρςήπ.  

animadverterunt: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ 
γ΄ ρσζσγίαπ animadverto, animadverti, animadversum, animadvertĕre = παοαςηοώ.  

abiectis: αταιοεςική πληθσμςικξύ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςηπ μεςξυήπ παθηςικξύ 
παοακειμέμξσ abiectus, -a, -um. Είμαι μεςξυή ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ ρσζσγίαπ abicio, 
abieci, abiectum, abicěre* = οίπςχ, απξθέςχ. (Τξ οήμα αμήκει ρςα οήμαςα ρε -iξ ςηπ 
γ΄ ρσζσγίαπ).  

armis: αταιοεςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ arma 
-orum = όπλα. Τξ ξσριαρςικό διαθέςει μόμξ πληθσμςικό αοιθμό. (plurale tantum).  
ianuae: δξςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ ianua -ae = 
πόοςα.  

appropinquaverunt: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ 
ςηπ α΄ ρσζσγίαπ appropinquo, -avi, -atum, -āre = πληριάζχ.  

et: ρσμπλεκςικόπ, παοαςακςικόπ ρύμδερμξπ = και.  

clara: αταιοεςική εμικξύ, θηλσκξύ γέμξσπ, ςξσ επιθέςξσ ςηπ β΄ κλίρηπ, θεςικξύ 
βαθμξύ clarus, -a, -um = καθαοόπ, -ή, -ό, δσμαςόπ, -ή, -ό. (ρσγκοιςικόπ: clarior, -ior, -
ius, σπεοθεςικόπ: clarissimus, -a, -um).  

voce: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ vox, vocis 
= τχμή.  

Scipioni: δξςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ Scipio -onis = 
Σκιπίχμαπ. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ διαθέςει καςά καμόμα πληθσμςικό.  

nuntiaverunt: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ α΄ 
ρσζσγίαπ nuntio, -avi, -atum, -āre = αμαγγέλλχ.  

incredibile: ξμξμαρςική εμικξύ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςξσ επιθέςξσ ςηπ γ΄ κλίρηπ (ςξ 
επίθεςξ είμαι ςοιγεμέπ και δικαςάληκςξ)incredibilis, -is, -e = απίρςεσςξπ, -η, -ξ. Τξ 
επίθεςξ δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά, διόςι η λένη δηλώμει άομηρη.  

auditu: αταιοεςική ρξσπίμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ δ΄ ρσζσγίαπ audio, audivi, auditum, 
audire = ακξύχ.  

virtutem: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ virtus -utis = 
αμδοεία. Αμ και είμαι ατηοημέμξ ξσριαρςικό, απαμςά και ρςξμ πληθσμςικό για μα 
δηλχθξύμ ξι «αοεςέπ».  

eius: γεμική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ ξοιρςικήπ -επαμαληπςικήπ αμςχμσμίαπ is, ea, 
id = ασςόπ, ασςή, ασςό.  

admiratum: αιςιαςική ρξσπίμξσ ςξσ απξθεςικξύ οήμαςξπ ςηπ α΄ ρσζσγίαπ admirοr, 
admiratus sum, admirāri = θασμάζχ.  
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se: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ ποξρχπικήπ αμςχμσμίαπ γ΄ ποξρώπξσ = ςξμ 
εασςό ςξσ.  

venisse: απαοέμταςξ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ δ΄ ρσζσγίαπ venio, 
veni, ventum, venire = έουξμαι, τθάμχ.  

haec: αιςιαςική πληθσμςικξύ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςηπ δεικςικήπ αμςχμσμίαπ hic, haec, 
hoc = ασςόπ, ασςή, ασςό.  

postquam: υοξμικόπ ρύμδερμξπ = όςαμ, ατξύ.  

domestici: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ 
γέμξσπ domestici -orum = ξικιακξί δξύλξι. Τξ ξσριαρςικό απαμςά μόμξ ρςξμ πληθσμςικό 
(plurale tantum). Ποξέουεςαι από ςξ αορεμικό γέμξπ ςξσ επιθέςξσ ςηπ β΄ κλίρηπ 
domesticus, -a, -um = o ςξσ ρπιςιξύ. (βλ. και ποξηγξσμέμχπ)  

Scipioni: δξςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ Scipio -onis = 
Σκιπίχμαπ. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ διαθέςει καςά καμόμα πληθσμςικό. (βλ. ποξηγξσμέμχπ)  

rettulerunt: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ 
ρσζσγίαπ refero, ret (t) uli, relatum, referre = επαματέοχ, απξκοίμξμαι.  

is: ξμξμαρςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ ξοιρςικήπ -επαμαληπςικήπ αμςχμσμίαπ is, 
ea, id = ασςόπ, ασςή ασςό.  

fores: αιςιαςική πληθσμςικξύ ςξσ ιρξρύλλαβξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ 
γέμξσπ foris -is = πόοςα. Τξ ξσριαρςικό απαμςά πιξ ρσυμά ρςξμ πληθσμςικό. (fores, 
forium).  

reserari: απαοέμταςξ παθηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ α΄ ρσζσγίαπ resero, -avi, -
atum, -āre = αμξίγχ.  

eos: αιςιαςική πληθσμςικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ ξοιρςικήπ -επαμαληπςικήπ 
αμςχμσμίαπ is, ea, id = ασςόπ, ασςή ασςό.  

-que: ρσμπλεκςικόπ ρύμδερμξπ (εγκλιςική λένη) = και.  

intromitti: απαοέμταςξ παθηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ ρσζσγίαπ intromitto, 
intomisi, intromissum, intromittĕre= βάζχ μέρα, ειράγχ.  

iussit: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ 
ρσζσγίαπ iubeo, iussi, iussum, iubēre = διαςάζχ.  

praedones: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ 
γέμξσπ praedo -onis = ληρςήπ.  

postes: αιςιαςική πληθσμςικξύ ςξσ ιρξρύλλαβξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ 
γέμξσπ postis -is = παοαρςάδα.  

ianuae: γεμική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ ianua -ae = 
πόοςα.  

tamquam: ρύμδερμξπ πξσ ειράγει παοαβξλικέπ -σπξθεςικέπ ποξςάρειπ. Κάπξιεπ τξοέπ 
ρσμξδεύεςαι από ςξμ σπξθεςικό ρύμδερμξ si. Σσυμά βοίρκεςαι δίπλα ρε ξσριαρςικά 
(όπχπ εδώ) ή μεςξυέπ και ρσμιρςά βοαυσλξγική τοάρη πξσ δηλώμει ςημ παοαβξλή. Σε 
ασςήμ ςημ πεοίπςχρη ξ tamquam λειςξσογεί επιοοημαςικά.  



8 
 

sanctum: αιςιαςική εμικξύ ςξσ επιθέςξσ ςηπ β΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ sanctus, -a, -
um = ιεοόπ, -ή, -ό. Σςημ ποαγμαςικόςηςα ποόκειςαι για επιθεςικξπξιημέμη μεςξυή 
παθηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ δ΄ ρσζσγίαπ sancio, sanxi, sanctum, sancire = 
αγιάζχ. Θεςικόπ βαθμόπ: sanctus, -a, -um, ρσγκοιςικόπ: sanctior, -ior, -ius, 
σπεοθεςικόπ: sanctissimus, -a, -um.  

templum: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ templum -
i = μαόπ.  

venerati sunt: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ παοακειμέμξσ ςξσ απξθεςικξύ οήμαςξπ ςηπ α΄ 
ρσζσγίαπ veneror, veneratus sum, venerāri = ποξρκσμώ, λαςοεύχ.  

et: ρσμπλεκςικόπ, παοαςακςικόπ ρύμδερμξπ = και.  

cupide: επίοοημα ςοξπικό = με πάθξπ. Θεςικόπ βαθμόπ: cupide, ρσγκοιςικόπ: cupidius, 
σπεοθεςικόπ: cupidissime. (Τξ επίθεςξ παοάγεςαι από ςξ επίθεςξ ςηπ β΄ κλίρηπ cupidus, 
-a, -um = ασςόπ πξσ επιθσμεί).  

Scipionis: γεμική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ Scipio -onis = 
Σκιπίχμαπ. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ διαθέςει καςά καμόμα πληθσμςικό. (βλ. ποξηγξσμέμχπ)  

dextram: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκξύ γέμξσπ ςξσ επιθέςξσ ςηπ β΄ κλίρηπ, θεςικξύ 
βαθμξύ dexter, dextra ή dextera, dextrum ή dexterum = δενιόπ, -ά, -ό. Σσγκοιςικόπ: 
dexterior, -ior, -ius, σπεοθεςικόπ: dextimus, -a, -um. Σςξ ρσγκεκοιμέμξ κείμεμξ η λένη 
dextra = δενί υέοι υοηριμξπξιείςαι καςά παοάλειφη ςξσ ξσριαρςικξύ manus -us (θηλ. ) = 
υέοι, ξπόςε και λειςξσογεί χπ ξσριαρςικξπξιημέμξ επίθεςξ.  

osculati sunt: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ παοακειμέμξσ ςξσ απξθεςικξύ οήμαςξπ ςηπ α΄ 
ρσζσγίαπ osculor, osculatus sum, osculāri = τιλώ, αρπάζξμαι.  

cum: υοξμικόπ ρύμδερμξπ = όςαμ, ατξύ. Εδώ ποόκειςαι για ςξμ ιρςξοικό ή διηγημαςικό 
ρύμδερμξ cum (cum historicum ή narrativum), ξ ξπξίξπ ρσμςάρρεςαι με σπξςακςική 
παοαςαςικξύ (για ποάνη ρύγυοξμη) ή με σπξςακςική σπεορσμςελίκξσ (για ποάνη 
ποξςεοόυοξμη). (βλ. ποξηγξσμέμχπ).  

ante: ποόθερη. Σσμςάρρεςαι με αιςιαςική = μποξρςά.  

vestibulum: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ 
γέμξσπ vestibulum -i = ποόδξμξπ, είρξδξπ.  

dona: αιςιαςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ donum -
i = δώοξ.  

posuissent: γ΄ πληθσμςικό σπξςακςικήπ εμεογηςικξύ σπεορσμςελίκξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ 
γ΄ ρσζσγίαπ pono, posui, positum, ponĕre = ςξπξθεςώ.  

quae: αιςιαςική πληθσμςικξύ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, 
quod = ξ ξπξίξπ, η ξπξία, ςξ ξπξίξ. 

homines: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ και 
θηλσκξύ γέμξσπ homo -inis = άμθοχπξπ. Εδώ είμαι αορεμικό  

deis: δξςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ deus -i = 
θεόπ.4 



9 
 

 Δμικός Πληθυμτικός 

Ομξμ. 
Γεμ. 
Δξς. 
Αις. 
Κλης. 
Αταιο. 

deus 
dei 
deo 
deum 
deus/ dive 
deo 

dei/ dii/ di 
deorum/ deum 
deis/ diis/ dis 
deos 
dei/ dii/ di 
deis/ diis/ dis 

4 Τξ ξσριαρςικό δεμ έυει εύυοηρςη ςξσ κληςική ςξσ εμικξύ (dee) και αμςί ασςήπ υοηριμξπξιείςαι η κληςική ςξσ 

ρσμωμύμξσ ξμόμαςξπ divus = dive, εμώ ξι μεςαγεμέρςεοξι Λαςίμξι υοηριμξπξιξύραμ ςημ ξμξμαρςική εμικξύ 

deus. Δπίρηπ, ρςξμ πληθσμςικό αοιθμό ρε όλεπ ςιπ πςώρειπ, εκςόπ από ςημ αιςιαςική, έυει διπλξύπ και 

ςοιπλξύπ ςύπξσπ. Βλ. και Τζάοςζαμξπ Αυ. , Λαςιμική Γοαμμαςική, ΟΔΔΒ, ρελ 15, παο. 19. 1. 

 

immortalibus: δξςική πληθσμςικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςξσ επιθέςξσ ςηπ γ΄ κλίρηπ 
(ςοιγεμέπ και δικαςάληκςξ) immortalis, -is, -e = αθάμαςξπ, -η, -ξ. Τξ επίθεςξ δεμ 
ρυημαςίζει παοαθεςικά, καθώπ δηλώμει άομηρη.  

consecrare: απαοέμταςξ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ α΄ ρσζσγίαπ consecro, 
-avi, -atum, -āre = ατιεοώμχ, ποξρτέοχ.  

solent: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ εμερςώςα ςξσ ημιαπξθεςικξύ οήμαςξπ ςηπ β΄ 
ρσζσγίαπ soleo, solitus sum, solēre = ρσμηθίζχ.  

domum: εδώ επίοοημα = ποξπ ςξ ρπίςι. Ποόκειςαι ρςημ ποαγμαςικόςηςα για ςημ 
αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ δ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ domus -us = ρπίςι.  

reverterunt: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ παοακειμέμξσ ςξσ ημιαπξθεςικξύ οήμαςξπ ςηπ γ΄ 
ρσζσγίαπ revertor, reverti, reverti = επιρςοέτχ.  
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ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΜΔΝΟ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ 

ΟΤΙΑΣΙΚΑ 

 

A΄ κλίση 

ianua, -ae θηλσκό  
dextra -ae θηλσκό (εδώ ξσριαρςικξπξιημέμξ 5 επίθεςξ, με παοάλειφη ςξσ ποξρδιξοιζόμεμξσ 
όοξσ manus).  

5Τα ξσριαρςικξπξιημέμα επίθεςα εμταμίζξμςαι ρςη ρςήλη ςωμ ξσριαρςικώμ ςηπ 

αμςίρςξιυηπ κλίρηπ. 

 

Β΄ κλίση 

Africanus -i αορεμικό (εδώ ξσριαρςικξπξιημέμξ επίθεςξ χπ κύοιξ όμξμα, ποξρχμσμία ςξσ 
Σκιπίχμα. Δεμ διαθέςει πληθσμςικό).  
Liternum -i ξσδέςεοξ (Ωπ όμξμα πεοιξυήπ δεμ έυει πληθσμςικό).  
domestici -orum αορεμικό. Τξ ξσριαρςικό απαμςά μόμξ ρςξμ πληθσμςικό (plurale tantum). 
Είμαι ξσριαρςικξπξιημέμξ επίθεςξ.  
praesidium -ii (i) ξσδέςεοξ  
tectum -i ξσδέςεοξ  
arma -orum ξσδέςεοξ. Τξ ξσριαρςικό απαμςά μόμξ ρςξμ πληθσμςικό, (plurale tantum).  
templum -i ξσδέςεοξ  
vestibulum -i ξσδέςεοξ  
donum -i ξσδέςεοξ  
deus -i αορεμικό (αμήκει ρςα αμώμαλα ξσριαρςικά ςηπ β΄ κλίρηπ).  
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Γ΄ κλίση 

praedo -onis αορεμικό  
dux -cis αορεμικό  
vox -, vocis θηλσκό  
virtus -utis θηλσκό  
foris -is θηλσκό. Τξ ξσριαρςικό απαμςά πιξ ρσυμά ρςξμ πληθσμςικό.  
postis -is αορεμικό  
Scipio -onis αορεμικό. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ διαθέςει καςά καμόμα πληθσμςικό.  
homo -inis αορεμικό  

 

ΔΠΙΘΔΣΑ 

 

Β΄ κλίση 

clarus, -a, -um (ρσγκοιςικόπ: clarior, -ior, -ius, σπεοθεςικόπ: clarissimus, -a, -um)  
sanctus, -a, -um (επιθεςικξπξιημέμη μεςξυή παθηςικξύ παοακειμέμξσ, ρσγκοιςικόπ: sanctior, -
ior, -ius, σπεοθεςικόπ: sanctissimus, -a, -um).  

 

Γ΄ κλίση 

complures, -es, -a / -ia. Η γεμική ςξσ πληθσμςικξύ ρυημαςίζεςαι ρε -ium. (Δεμ ρυημαςίζει 
ρσγκοιςικό βαθμό. Ο σπεοθεςικόπ βαθμόπ απαμςά ρπαμίχπ. Δεμ έυει εμικό).  
incredibilis, -is, -e (Δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά, διόςι δηλώμει μία αομηςική έμμξια).  
immortalis, -is, -e (Δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά, διόςι δηλώμει μία αομηςική έμμξια).  

 

ΜΔΣΟΦΔ 

abiectus, -a, -um (υοόμξσ παθηςικξύ παοακειμέμξσ)  
veneratus, -a, -um (υοόμξσ παθηςικξύ παοακειμέμξσ)  
osculatus, -a, -um (υοόμξσ παθηςικξύ παοακειμέμξσ)  
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ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ 

 

is, ea, id (ξοιρςική -επαμαληπςική)  
ipse, ipsa, ipsum (ξοιρςική)  
qui, quae, quod (αματξοική)  
hic, haec, hoc (δεικςική)  

 

ΡΗΜΑΣΑ 

 

1η υζυγία 

veneror, veneratus sum, venerāri (απξθεςικό)  
osculor, osculatus sum, osculāri (απξθεςικό)  
admiror, admiratus sum, admirāri (απξθεςικό)  
saluto, -avi, -atum, -āre  
existimo, -avi, -atum, -āre  
conloco, -avi, -atum, -āre (& colloco, -collocavi, -collocatum, -collocāre)  
appropinquo, -avi, -atum, -āre  
nuntio, -avi, -atum, -āre  
consecro, -avi, -atum, -āre  

 

2η υζυγία 

iubeo, iussi, iussum, iubēre  
soleo, solitus sum, solēre (ημιαπξθεςικό)  
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3η υζυγία 

capio, cepi, captum, capĕre* (αμήκει ρςα 15 ςηπ 3ηπ ρσζσγίαπ ρε -io)  
animadverto, -verti, -versum, -vertĕre  
abicio, -ieci, -iectum, -ĕre* (αμήκει ρςα 15 ςηπ 3ηπ ρσζσγίαπ ρε -io)  
refero, ret (t) uli, relatum, referre (αμώμαλξ οήμα, ρύμθεςξ ςξσ fero)  
intromitto, -misi, -missum, -mittĕre  
pono, posui, positum, ponĕre  
revertor, reverti, reverti (εδώ λειςξσογεί χπ ημιαπξθεςικό)  

 

4η υζυγία 

venio, veni, ventum, venire  
audio, audivi, auditum, audire  

 

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΣΑ 

 

sum, fui, -, esse  

 

ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ 

 

forte (δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά).  
tum  
cupide (ρσγκοιςικόπ: cupidius, σπεοθεςικόπ: cupidissime).  
domum (εδώ η λένη λειςξσογεί επιοοημαςικά).  
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ΠΡΟΘΔΔΙ 

 

in + αιςιαςική ή αταιοεςική (εδώ ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική)  
ad + αιςιαςική  
ante + αιςιαςική  

 

ΤΝΔΔΜΟΙ 

 

cum (υοξμικόπ, σπξςακςικόπ. Ποόκειςαι για ςξμ ιρςξοικό, διηγημαςικό cum)  
cum (αιςιξλξγικόπ, σπξςακςικόπ)  
ut (υοξμικόπ, σπξςακςικόπ)  
postquam (υοξμικόπ, σπξςακςικόπ)  
et (ρσμπλεκςικόπ, παοαςακςικόπ)  
-que (ρσμπλεκςικόπ, παοαςακςικόπ, εγκλιςική λένη)  
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

Cum Africanus in Literno esset: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική υοξμική ποόςαρη. Ειράγεςαι με 
ςξμ ιρςξοικό, διηγημαςικό ρύμδερμξ cum (cum historicum/narrativum) και εκτέοεςαι με 
σπξςακςική παοαςαςικξύ, esset, διόςι ξ διηγημαςικόπ cum σπξγοαμμίζει ςη βαθύςεοη ρυέρη 
κύοιαπ -δεσςεοεύξσραπ και δημιξσογεί μία ρυέρη αιςίξσ -αιςιαςξύ αμάμερά ςξσπ. Επιπλέξμ, 
είμαι ταμεοόπ ξ οόλξπ ςξσ σπξκειμεμικξύ ρςξιυείξσ ρςημ σπξςακςική. Σε ρυέρη με ςξ οήμα 
«venerunt» ςηπ κύοιαπ ποόςαρηπ, πξσ είμαι ιρςξοικόπ υοόμξπ, η δεσςεοεύξσρα υοξμική 
ποόςαρη εκτοάζει ςξ ρύγυοξμξ ρςξ παοελθόμ. Τέλξπ, η ποόςαρη λειςξσογεί χπ επιοοημαςικόπ 
ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ πεοιευόμεμξ ςηπ κύοιαπ ποόςαρηπ με οήμα ςξ venerunt. 

esset: οήμα.  
Africanus: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ esset.  
in Literno: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ςη ρςάρη ρε ςόπξ ρςξ οήμα esset. 

 

complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, 
ατξύ εκτέοεςαι με ξοιρςική (και ρσγκεκοιμέμα παοακειμέμξσ: venerunt). 

venerunt: οήμα.  
duces: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ venerunt.  
complures: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ duces.  
praedonum: γεμική κςηςική (ή αμςικειμεμική) ρςξ duces.  
salutatum: αιςιαςική ςξσ ρξσπίμξσ πξσ δηλώμει ςξμ ρκξπό ςηπ κιμήρεχπ, λόγχ ςξσ οήμαςξπ 
κιμήρεχπ venerunt. Αμςικείμεμό ςξσ εμμξείςαι ςξ eum (ατξύ αμήκει ρε οήμα μεςαβαςικό).  
ad eum: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ςημ κίμηρη ρε ποόρχπξ ρςξ οήμα venerunt.  
forte: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ςοόπξσ ρςξ οήμα venerunt. 

 

Tum Scipio, [...], praesidium domesticorum in tecto conlocavit: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, 
ατξύ εκτέοεςαι με ξοιρςική (conlocavit = παοακείμεμξπ). 

conlocavit: οήμα.  
Scipio: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ conlocavit.  
praesidium: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ conlocavit.  
domesticorum: γεμική ςξσ πεοιευξμέμξσ ή γεμική διαιοεςική από ςξ praesidium.  
in tecto: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ρςάρη ρε ςόπξ ρςξ οήμα conlocavit.  
tum: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ οήμα conlocavit. 
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cum se ipsum captum venisse eos existimasset: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική αιςιξλξγική 
ποόςαρη, η ξπξία ειράγεςαι με ςξμ αιςιξλξγικό ρύμδερμξ cum και εκτέοεςαι με σπξςακςική, 
επειδή η αιςιξλξγία είμαι ςξ απξςέλερμα ερχςεοικήπ, λξγικήπ διεογαρίαπ. Σσγκεκοιμέμα, 
εκτέοεςαι με σπξςακςική υοόμξσ σπεορσμςελίκξσ (existimasset) και ετόρξμ ςξ οήμα ςηπ 
κύοιαπ ποόςαρηπ είμαι ιρςξοικξύ υοόμξσ (conlocavit), η δεσςεοεύξσρα ποόςαρη εκτοάζει ςξ 
ποξςεοόυοξμξ ρςξ παοελθόμ. Λειςξσογεί χπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςηπ αιςίαπ ρςξ 
πεοιευόμεμξ ςηπ κύοιαπ ποόςαρηπ. 

existimasset: οήμα.  
(Scipio) : εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ existimasset.  
venisse: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ existimasset και ειδικό απαοέμταςξ.  
eos: σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ existimasset (εςεοξποξρχπία).  
captum: αιςιαςική ςξσ ρξσπίμξσ πξσ δηλώμει ςξμ ρκξπό ςηπ κιμήρεχπ, λόγχ ςηπ ύπαονηπ ςξσ 
απαοεμτάςξσ venisse ςξ ξπξίξ ποξέουεςαι από οήμα πξσ δηλώμει κίμηρη.  
se: αμςικείμεμξ ςξσ captum (ατξύ ςξ ρξσπίμξ ποξέουεςαι από οήμα μεςαβαςικό) και έμμερη 
ασςξπάθεια.  
ipsum: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ se. 

 

Quod ut praedones animadverterunt: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική υοξμική ποόςαρη, η ξπξία 
ειράγεςαι με ςξμ υοξμικό ρύμδερμξ ut (ποξςάρρεςαι ςξ quod πξσ αματέοεςαι ρςα 
ποξηγξύμεμα για λόγξσπ έμταρηπ). Επίρηπ, ςξ quod, πξσ είμαι αματξοική αμςχμσμία, ρςημ 
αουή πεοιόδξσ ιρξδσμαμεί με δεικςική (= id). H ποόςαρη εκτέοεςαι με ξοιρςική παοακειμέμξσ, 
δηλώμει ςξ ποαγμαςικό γεγξμόπ πξσ ρσμέβη ρςξ παοελθόμ και η ύπαονη ςηπ ξοιρςικήπ δείυμει 
όςι η ποόςαρη εμδιατέοει μόμξ από υοξμική άπξφη. Σε ρυέρη με ςημ κύοια ποόςαρη εκτοάζει 
ςξ ποξςεοόυοξμξ. Λειςξσογεί χπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ πεοιευόμεμξ 
ςηπ κύοιαπ ποόςαρηπ με οήμα ςξ conlocavit. 

animadverterunt: οήμα.  
praedones: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ animadverterunt.  
quod: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ animaverterunt.  
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abiectis armis ianuae appropinquaverunt: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ εκτέοεςαι με 
ξοιρςική (παοακειμέμξσ: appropinquaverunt). 

appropinquaverunt: οήμα.  
(praedones) : εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ appropinquaverunt.  
ianuae: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ appropinquaverunt.  
abiectis armis: ιδιάζξσρα αταιοεςική απόλσςη υοξμική μεςξυή (abiectis), η ξπξία ιρξδσμαμεί 
και αμαλύεςαι ρε δεσςεοεύξσρα υοξμική ποόςαρη: cum praedones arma abiecissent ή 
postquam/ubi/ut praedones arma abiecerunt. Τξarmis είμαι σπξκείμεμξ ςηπ μεςξυήπ abiectis. 

 

[et] clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius admiratum se 
venisse: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ εκτέοεςαι με ξοιρςική (nuntiaverunt: ξοιρςική 
παοακειμέμξσ). Σσμδέεςαι με ςημ ποξηγξύμεμη κύοια ποόςαρη παοαςακςικά με ςξμ 
ρσμπλεκςικό ρύμδερμξ et. 

nuntiaverunt: οήμα.  
(praedones) : εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ nuntiaverunt.  
Scipioni: έμμερξ αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ nuntiaverunt  
venisse: άμερξ αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ nuntiaverunt και ειδικό απαοέμταςξ.  
se: σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ venisse, ςασςξποξρχπία (λαςιμιρμόπ).  
admiratum: αιςιαςική ρξσπίμξσ πξσ δηλώμει ςξμ ρκξπό ςηπ κιμήρεχπ, εναιςίαπ ςξσ 
απαοεμτάςξσ venisse πξσ δηλώμει κίμηρη.  
virtutem: αμςικείμεμξ ςξσ ρξσπίμξσ admiratum.  
eius: γεμική κςηςική χπ εςεοόπςχςξπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ virtutem.  
voce: αταιοεςική ξογαμική ςξσ ςοόπξσ ρςξ οήμα nuntiaverunt.  
clara: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςη λένη voce.  
incredibile auditu: ποξεναγγελςική παοάθερη ρςημ απαοεμταςική τοάρη virtutem eius 
admiratum se venisse. Πιξ ρσγκεκοιμέμα η λένη auditu είμαι αταιοεςική ρξσπίμξσ πξσ 
δηλώμει ςημ αματξοά ρςξ incredibile. Αμαλύεςαι ρε δεσς. αματξοική (επιθεςική, ποξρθεςική 
ποόςαρη): quod est incredibile auditu, όπξσ est = οήμα, quod = σπξκείμεμξ, incredibile = 
καςηγξοξύμεμξ ρςξ quod και auditu = αταιοεςική ρξσπίμξσ πξσ δηλώμει ςημ αματξοά ρςξ 
incredibile. 
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Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική υοξμική 
ποόςαρη. Ειράγεςαι με ςξμ υοξμικό ρύμδερμξ postquam (ποξςάρρεςαι για λόγξσπ έμταρηπ ςξ 
haec). Εκτέοεςαι με ξοιρςική (εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ = rettulerunt), διόςι εκτοάζει ςξ 
ποαγμαςικό γεγξμόπ πξσ ρσμέβη ρςξ παοελθόμ και εμδιατέοει μόμξ από υοξμική άπξφη. Σε 
ρυέρη με ςημ κύοια ποόςαρη πξσ ακξλξσθεί (is fores...iussit) δηλώμει ςξ ποξςεοόυοξμξ. 
Λειςξσογεί χπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ πεοιευόμεμξ ςηπ κύοιαπ 
ποόςαρηπ με οήμα ςξ iussit. 

rettulerunt: οήμα.  
domestici: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ rettulerunt.  
haec: άμερξ αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ rettulerunt.  
Scipioni: έμμερξ αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ rettulerunt. 

 

is fores reserari eosque intromitti iussit: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ πξσ εκτέοεςαι με ξοιρςική 
(iussit = παοακείμεμξπ). 

iussit: οήμα.  
is: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ iussit.  
reserari: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ iussit και ςελικό απαοέμταςξ.  
[-que] intromitti: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ iussit και ςελικό απαοέμταςξ. Σσμδέεςαι με ςξ 
ποξηγξύμεμξ απαοέμταςξ (reserari) παοαςακςικά με ςξμ ρσμπλεκςικό ρύμδερμξ -que 
(εγκλιςική λένη).  
fores: σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ reserari και εςεοξποξρχπία.  
eos: σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ intromitti και εςεοξποξρχπία. 

  



19 
 

Praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt: κύοια ποόςαρη 
κοίρεχπ, επειδή εκτέοεςαι με ξοιρςική (venerati sunt = ξοιρςική παοακειμέμξσ). 

venerati sunt: οήμα.  
praedones: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ venerati sunt.  
postes: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ venerati sunt.  
ianuae: γεμική κςηςική ρςξ postes. 
tamquam sanctum templum: βοαυσλξγική έκτοαρη πξσ δηλώμει παοαβξλή.  
Ιρξδσμαμεί και αμαλύεςαι ρε δεσςεοεύξσρα σπξθεςική παοαβξλική ποόςαρη: tamquam (si) 
postes sanctum templum essent, όπξσ  
essent: οήμα,  
postes: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ essent,  
templum: καςηγξοξύμεμξ ςξσ σπξκειμέμξσ (postes) ςξσ οήμαςξπ  
essent και sanctum: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ templum.  

 

[et] cupide Scipionis dextram osculati sunt: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, επειδή εκτέοεςαι με 
ξοιρςική (osculati sunt = ξοιρςική παοακειμέμξσ). Σσμδέεςαι με ςημ ποξηγξύμεμη κύοια 
ποόςαρη παοαςακςικά με ςξμ ρσμπλεκςικό ρύμδερμξ et. 

osculati sunt: οήμα.  
(praedones) : εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ osculati sunt.  
dextram: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ osculati sunt.  
Scipionis: γεμική κςηςική ρςη λένη dextram.  
cupide: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ςοόπξσ ρςξ οήμα osculati sunt. 
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Cum ante vestibulum dona posuissent: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική υοξμική ποόςαρη, η 
ξπξία ειράγεςαι με ςξμ ιρςξοικό, διηγημαςικό ρύμδερμξ cum (cum historicum/narrativum). 
Εκτέοεςαι με σπξςακςική (posuissent), διόςι ξ διηγημαςικόπ cum σπξγοαμμίζει ςη βαθύςεοη 
ρυέρη κύοιαπ -δεσςεοεύξσραπ και δημιξσογεί μία ρυέρη αιςίξσ -αιςιαςξύ αμάμερά ςξσπ. 
Επιπλέξμ, είμαι ταμεοόπ ξ οόλξπ ςξσ σπξκειμεμικξύ ρςξιυείξσ ρςημ σπξςακςική. Σε ρυέρη με 
ςξ οήμα ςηπ κύοιαπ ποόςαρηπ «reverterunt», πξσ είμαι ιρςξοικόπ υοόμξπ, η δεσςεοεύξσρα 
υοξμική ποόςαρη εκτοάζει ςξ ποξςεοόυοξμξ ρςξ παοελθόμ. Τέλξπ, η ποόςαρη λειςξσογεί χπ 
επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ πεοιευόμεμξ ςηπ κύοιαπ ποόςαρηπ με οήμα ςξ 
reverterunt. 

posuissent: οήμα.  
(praedones) : εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ posuissent.  
dona: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ posuissent.  
ante vestibulum: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ςξμ ςόπξ και πιξ ρσγκεκοιμέμα ςξ 
«εμποόπ από» ρςξμ οημαςικό ςύπξ posuissent. 

 

quae homines deis immortalibus consecrare solent: δεσςεοεύξσρα αματξοική 
ποξρδιξοιρςική ποόςαρη ρςη λένη dona ςηπ ποξηγξύμεμηπ επιοοημαςικήπ υοξμικήπ ποόςαρηπ. 
Ειράγεςαι με ςημ αματξοική αμςχμσμία quae και εκτέοεςαι με ξοιρςική εμερςώςα (solent) 
γιαςί δηλώμει ςξ ποαγμαςικό γεγξμόπ. 

solent: οήμα.  
homines: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ solent και ςξσ απαοεμτάςξσ consecrare (ςασςξποξρχπία).  
consecrare: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ solent και ςελικό απαοέμταςξ.  
quae: άμερξ αμςικείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ consecrare.  
deis: έμμερξ αμςικείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ consecrare.  
immortalibus: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςη λένη deis. 
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domum reverterunt: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ εκτέοεςαι με ξοιρςική (reverterunt = 
παοακείμεμξπ). 

reverterunt: οήμα.  
(praedones) : εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ reverterunt.  
domum: αιςιαςική πξσ δηλώμει ςημ κίμηρη/καςεύθσμρη ρε ςόπξ ρςξ οήμα reverterunt και εδώ 
λειςξσογεί επιοοημαςικά. 
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