
 

 

 

 

 

 

 

Κείμενο 

Tum Sulpicius Gallus de caeli ratione et de stellarum lunaeque statu ac 

motibus disputavit eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit. Sic 

liberales artes Galli aditum ad illustrem illam Paulianam victoriam dederunt. 

Quia ille metum exercitus Romani vicerat, imperator adversarios vincere 

potuit. 

Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate 

recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam 

suam, cui «Atreus» nomen est, ei desideranti legit. Tum Pacuvius dixit sonora 

quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et 

acerbiora. 

«Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus 

Romano virtute antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et 

cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior 

hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem 

petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera 

hostes fugati erant, morte multavit. 

 

Λατινικά           

 



 

 

Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis 

spectandum praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnites 

paupertatem eius mirati sunt. Nam cum ad eum magnum pondus auri publice 

missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit 

 

Παρατηρήςεισ 

1. Να μεταφραςτοφν τα παραπάνω αποςπάςματα 

 

2. Να ςχθματίςετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για τισ παρακάτω λζξεισ: 

motibus: τθν ίδια πτϊςθ ςτον άλλο αρικμό 

alacrem: τθν αφαιρετικι του ίδιου αρικμοφ του ουδετζρου ςτο ςυγκριτικό 

liberals artes: τθ γενικι πλθκυντικοφ 

Paulianam victoriam: τθν ονομαςτικι ενικοφ 

exercitus Romani: τθν ίδια πτϊςθ ςτον άλλο αρικμό 

grandi aetate: τθν αιτιατικι ενικοφ με το επίκετο ςτον υπερκετικό 

minor: τον ίδιο τφπο ςτο ουδζτερο 

ei: τον ίδιο τφπο ςτον πλθκυντικό του κθλυκοφ 

sibi: τον ίδιο τφπο ςτο α’ πρόςωπο 

miles Latinus: τθν αιτιατικι πλθκυντικοφ 



 

 

viribus suis: τον ίδιο τφπο ςτθν ενικό με τθν αντωνυμία για ζνα κτιτορα ςτο 

β’ ενικό 

certamen: τθν ονομαςτικι πλθκυντικοφ 

fortior: το επίρρθμα ςτο κετικό 

armis: τθν αιτιατικι του ίδιου αρικμοφ 

focum: τθν ονομαςτικι του ίδιου αρικμοφ 

ligneo catillo: τθν αιτιατικι πλθκυντικοφ 

publice: τθ γενικι πλθκυντικοφ ςτο κθλυκό του επικζτου ςτον ίδιο βακμό 

magnum: τον ίδιο τφπο ςτο ςυγκριτικό 

vultum:  τθ γενικι πλθκυντικοφ 

 

3. Να γραφοφν οι τφποι που ηθτοφνται για τουσ παρακάτω ρθματικοφσ 

τφπουσ (για τουσ περιφραςτικοφσ τφπουσ να λθφκεί υπόψθ το υποκείμενο, 

εκτόσ αν ηθτείται άλλο) 

disputavit: το γ’ ενικό οριςτικισ υντελεςμζνου Μζλλοντα ςτθν άλλθ φωνι 

dederunt: το β’ ενικό οριςτικισ Μζλλοντα ςτθν άλλθ φωνι 

vicerat: το απαρζμφατο Μζλλοντα ςτθν άλλθ φωνι 

potuit:τθν αιτιατικι πλθκυντικοφ τθσ μετοχισ Ενεςτϊτα 

venisset: το γ’ πλθκυντικό προςτακτικισ Μζλλοντα ςτθν άλλθ φωνι 



 

devertit: το απαρζμφατο του ίδιου χρόνου 

desideranti: τθν αφαιρετικι ενικοφ ςτον ίδιο αρικμό ςτο κθλυκό γζνοσ 

videri: το γ’ ενικό οριςτικισ Τπερςυντελίκου ςτθν ίδια φωνι 

Congrediamur: οι μετοχζσ όλων των χρόνων ςτθν γενικι ενικοφ του κθλυκοφ 

γζνουσ 

cernatur: το απαρζμφατο υντελεςμζνου Μζλλοντα 

permotus: το απαρζμφατο του Παρακειμζνου ςτθν άλλθ φωνι 

petiverunt: το απαρζμφατο του Ενεςτϊτα ςτθν ίδια φωνι 

revertisset: το γ’ ενικό υποτακτικισ Παρακειμζνου 

spectandum: ο ίδιοσ τφποσ ςτθν αιτιατικι πλθκυντικοφ του κθλυκοφ 

mirati sunt: το β’ πλθκυντικό υποτακτικισ Παρατατικοφ 

attulissent: το β’ πλθκυντικό προςτακτικισ Ενεςτϊτα ςτθν άλλθ φωνι 

uteretur: το ςουπίνο τθσ αναφοράσ 

solvit: τθ γενικι πλθκυντικοφ γερουνδιακοφ ςτο ουδζτερο γζνοσ 

 

4. Να γίνει ςυντακτικι αναγνϊριςθ των όρων: caeli, alacrem, aditum, 

vincere, Roma, aetate, multo, eventu, virtute, pugnandi, hasta, Statim, 

hostes (το 2ο του κειμζνου), morte, divitias, missum, risu 

 

 



 

 

5. Congrediamur: να δθλωκεί θ απαγόρευςθ ςτο βϋ πλθκυντικό με όλουσ 

τουσ τρόπουσ 

 

6. fortior hoste: να δθλωκοφν οι όροι τθσ ςφγκριςθσ και ο β’ όροσ με 

ιςοδφναμο τρόπο 

 

7. duriora et acerbiora: Ποιο ςυντακτικό φαινόμενο παρατθρείται; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ 

 

8. in pugnam, ut eo uteretur: Να δθλωκεί ο προςδιοριςμόσ του ςκοποφ 

με όλουσ τουσ δυνατοφσ τρόπουσ 

 

9. Να μετατραποφν οι υπογραμμιςμζνεσ προτάςεισ ςε μετοχζσ: 

Quia ille metum exercitus Romani vicerat, imperator adversarios vincere 

potuit  

Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset 

consul, cum in castra revertisset, adulescentem morte multavit 

Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt 

 

10. Να αναλυκοφν οι μετοχζσ ςε προτάςεισ:  

viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus  

ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent 

 



 

11. Να μετατραπεί θ ςφνταξθ ςτθν άλλθ φωνι: 

Sulpicius Gallus eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit  

Accius tragoediam suam ei desideranti legit  

Statim hostes fuga salutem petiverunt  

Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis 

spectandum praebuit 

 

12. Να αντικαταςτακεί θ ςφνταξθ με ριμα τθσ πακθτικισ περιφραςτικισ 

ςυηυγίασ: 

Accius ex urbe Roma Tarentum venisset  

Consul adulescentem morte multavit  

Samnitium divitias contempsit 

 

13. Να μετατραπεί θ πρόταςθ ςε απαρεμφατικι ζκφραςθ με εξάρτθςθ α) 

τθν φράςθ Scriptor narrabat β) τθ φράςθ Manius tradidit και γ) το ριμα feror 

ςτον κατάλλθλο τφπο: 

Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt 

 

14. Να γίνει πλιρθσ ςυντακτικι αναγνϊριςθ των δευτερευουςϊν 

προτάςεων: 

Quia ille metum exercitus Romani vicerat  

qui multo minor natu erat  

quanto miles Latinus Romano virtute antecellat  

ut eo uteretur 



 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Μετάφραςη 

Σότε, ο ουλπίκιοσ Γάλλοσ μίλθςε για τθ φφςθ του ουρανοφ και για τθ ςτάςθ 

και τθν κίνθςθ των αςτεριϊν και τθσ ςελινθσ και, με αυτό τον τρόπο, ζςτειλε 

το ςτρατό πρόκυμο για μάχθ. Έτςι, οι ελευκζριεσ τζχνεσ του Γάλλου άνοιξαν 

το δρόμο για τθν λαμπρι εκείνθ νίκθ του Παφλου. Επειδι εκείνοσ νίκθςε το 

φόβο του ρωμαϊκοφ ςτρατοφ, ο ςτρατθγόσ μπόρεςε να νικιςει τουσ εχκροφσ. 

Όταν ο Άκκιοσ πιγε από τθν πόλθ Ρϊμθ ςτον Σάραντα, όπου ο Πακοφβιοσ 

είχε αποςυρκεί ςε μεγάλθ πια θλικία, κατζλυςε ς’ αυτόν (ζμεινε ςτο ςπίτι 

του). Ο Άκκιοσ, που ιταν πολφ μικρότεροσ ςτθν θλικία, διάβαςε ς’ αυτόν 

επειδι (το) επικυμοφςε (μετά από επικυμία του), τθν τραγωδία του, που 

ονομάηεται "Ατρζασ". Σότε ο Πακοφβιοσ είπε ότι ιταν βζβαια θχθρά και 

μεγαλόπρεπα όςα είχε γράψει, αλλά ότι του φαίνονταν (ότι είναι) κάπωσ 

τραχιά και ςτυφά. 

«Ασ μονομαχιςουμε, για να φανεί από τθν ζκβαςθ τθσ μονομαχίασ πόςο 

ξεπερνά ο Λατίνοσ ςτρατιϊτθσ το Ρωμαίο ςε ανδρεία». Σότε ο νεαρόσ, 

ζχοντασ εμπιςτοςφνθ ςτισ δυνάμεισ του και παραςυρμζνοσ από τθν επικυμία 

για μάχθ, όρμθςε ςτον αγϊνα, αντίκετα με τθ διαταγι του υπάτου. Και, 

δυνατότεροσ από τον εχκρό, τον διαπζραςε με το δόρυ και τον γφμνωςε από 

τα όπλα του. Αμζςωσ οι εχκροί ηιτθςαν τθ ςωτθρία ςτθ φυγι. Αλλά ο 

φπατοσ, όταν επζςτρεψε ςτο ςτρατόπεδο, τιμϊρθςε με κάνατο το νεαρό, με 

τισ ενζργειεσ του οποίου οι εχκροί είχαν τραπεί ςε φυγι. 

 



 

 

Εκείνοσ παρουςιάςτθκε ςε αυτοφσ για να τον δουν (ςτα μάτια τουσ) να 

κάκεται (κακιςμζνοσ) ςε ςκαμνί δίπλα ςτθ φωτιά και να τρϊει (τρϊγοντασ) 

από ζνα ξφλινο πιάτο. Περιφρόνθςε τα πλοφτθ των αμνιτϊν κι οι αμνίτεσ 

καφμαςαν τθ φτϊχια του. Γιατί, όταν του πρόςφεραν μεγάλο βάροσ από 

χρυςάφι ςταλμζνο από το δθμόςιο ταμείο, για να το χρθςιμοποιιςει, 

μαλάκωςε το πρόςωπο με το γζλιο κι απάντθςε αμζςωσ. 

 

2. Να ςχθματίςετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται για τισ παρακάτω λζξεισ: 

motibus: τθν ίδια πτϊςθ ςτον άλλο αρικμό: motu 

alacrem: τθν αφαιρετικι του ίδιου αρικμοφ του ουδετζρου ςτο ςυγκριτικό: 

alacriore 

liberals artes: τθ γενικι πλθκυντικοφ: liberarium artium 

Paulianam victoriam: τθν ονομαςτικι ενικοφ: Pauliana victoria 

exercitus Romani: τθν ίδια πτϊςθ ςτον άλλο αρικμό: exercituum Romanorun 

grandi aetate: τθν αιτιατικι ενικοφ με το επίκετο ςτον υπερκετικό: 

grandissimam aetatem 

minor: τον ίδιο τφπο ςτο ουδζτερο: minus 

ei: τον ίδιο τφπο ςτον πλθκυντικό του κθλυκοφ: eiis /  iis / is 

sibi: τον ίδιο τφπο ςτο α’ πρόςωπο: mihi 



 

miles Latinus: τθν αιτιατικι πλθκυντικοφ: milites Latinos 

viribus suis: τον ίδιο τφπο ςτθν ενικό με τθν αντωνυμία για ζνα κτιτορα ςτο 

β’ ενικό: vi tua 

certamen: τθν ονομαςτικι πλθκυντικοφ: certamina 

fortior: το επίρρθμα ςτο κετικό: fortiter 

armis: τθν αιτιατικι του ίδιου αρικμοφ: arma 

focum: τθν ονομαςτικι του ίδιου αρικμοφ: focus 

ligneo catillo: τθν αιτιατικι πλθκυντικοφ: lignea catilla 

publice: τθ γενικι πλθκυντικοφ ςτο κθλυκό του επικζτου ςτον ίδιο βακμό: 

publicarum 

magnum: τον ίδιο τφπο ςτο ςυγκριτικό: maius 

vultum:  τθ γενικι πλθκυντικοφ: vultuum 

 

3. Να γραφοφν οι τφποι που ηθτοφνται για τουσ παρακάτω ρθματικοφσ 

τφπουσ (για τουσ περιφραςτικοφσ τφπουσ να λθφκεί υπόψθ το υποκείμενο, 

εκτόσ αν ηθτείται άλλο) 

disputavit: το γ’ ενικό οριςτικισ υντελεςμζνου Μζλλοντα ςτθν άλλθ φωνι: 

disputatus erit 

dederunt: το β’ ενικό οριςτικισ Μζλλοντα ςτθν άλλθ φωνι: daberis / -re 

vicerat: το απαρζμφατο Μζλλοντα ςτθν άλλθ φωνι: victum iri 



 

 

potuit:τθν αιτιατικι πλθκυντικοφ τθσ μετοχισ Ενεςτϊτα ςτο ουδζτερο γζνοσ: 

potentia 

venisset: το γ’ πλθκυντικό προςτακτικισ Μζλλοντα ςτθν άλλθ φωνι: 

veniuntor 

devertit: το απαρζμφατο του ίδιου χρόνου: deversum esse / devertisse 

desideranti: τθν αφαιρετικι ενικοφ ςτον ίδιο αρικμό ςτο κθλυκό γζνοσ: 

desiderante 

videri: το γ’ ενικό οριςτικισ Τπερςυντελίκου ςτθν ίδια φωνι: visum erat 

Congrediamur: οι μετοχζσ όλων των χρόνων ςτθν γενικι ενικοφ του κθλυκοφ 

γζνουσ: congredientis /  congressurae / congressae 

cernatur: το απαρζμφατο υντελεςμζνου Μζλλοντα: conspectum fore 

permotus: το απαρζμφατο του Παρακειμζνου ςτθν άλλθ φωνι: permovisse 

petiverunt: το απαρζμφατο του Ενεςτϊτα ςτθν ίδια φωνι: petere 

revertisset: το γ’ ενικό υποτακτικισ Παρακειμζνου: reverterit (και ωσ 

αποθετικό: reversus sit) 

spectandum: ο ίδιοσ τφποσ ςτθν αιτιατικι πλθκυντικοφ του κθλυκοφ: 

spectandas 

mirati sunt: το β’ πλθκυντικό υποτακτικισ Παρατατικοφ: miraremini 

 



 

 

attulissent: το β’ πλθκυντικό προςτακτικισ Ενεςτϊτα ςτθν άλλθ φωνι: 

afferimini / adferimini 

uteretur: το ςουπίνο τθσ αναφοράσ: usu 

solvit: τθ γενικι πλθκυντικοφ γερουνδιακοφ ςτο ουδζτερο γζνοσ: 

solvendorum 

 

4. caeli: γενικι κτθτικι ςτο ratione 

alacrem: επιρρθματικό κατθγοροφμενο που δθλϊνει τρόπο, αποδίδεται ςτο 

exercitum μζςω του ριματοσ misit 

aditum: αντικείμενο ςτο dederunt 

vincere: τελικό απαρζμφατο ςε κζςθ αντικειμζνου ςτο potui (με υποκείμενο 

το imperator – ταυτοπροςωπία)  

Roma: επεξιγθςθ ςτο urbe 

aetate: απρόκετθ τοπικι αφαιρετικι που δθλϊνει χρόνο (το «πότε ζγινε 

κάτι»), επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ ςτο recesserat 

multo: απρόκετθ οργανικι αφαιρετικι του μζτρου ι τθσ διαφοράσ, 

επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ ςτο minor 

eventu: απρόκετθ κυρίωσ αφαιρετικι που δθλϊνει ςθμείο εκκίνθςθσ για 

εκτίμθςθ ι κρίςθ, επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ ςτο cernatur 

virtute: απρόκετθ οργανικι αφαιρετικι που δθλϊνει αναφορά, 

επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ ςτο antecellat 

 



 

 

pugnandi: γενικι γερουνδίου ωσ ςυμπλιρωμα ςτο cupiditate (γενικι 

αντικειμενικι) 

hasta: απρόκετθ οργανικι αφαιρετικι που δθλϊνει όργανο, επιρρθματικόσ 

προςδιοριςμόσ ςτο tranfixit 

Statim: επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ που δθλϊνει χρόνο ςτο petiverunt 

hostes: υποκείμενο ςτο fugati erant 

morte: απρόκετθ οργανικι αφαιρετικι που δθλϊνει ποινι, επιρρθματικόσ 

προςδιοριςμόσ ςτο multavit 

divitias: αντικείμενο ςτο contempsit 

missum: επικετικι μετοχι με υποκείμενο το pondus, δθλϊνει το 

προτερόχρονο (διότι είναι μετοχι Παρακειμζνου) και λειτουργεί ωσ 

επικετικόσ προςδιοριςμόσ ςτο pondus 

risu: απρόκετθ οργανικι αφαιρετικι που δθλϊνει τρόπο, επιρρθματικόσ 

προςδιοριςμόσ ςτο solvit 

 

5. nolite congredi – ne congressi sitis 

 

6. fortior: θ ςυγκριτικι λζξθ 

adulescens (ενν.): ο α’ όροσ τθσ ςφγκριςθσ (ονομαςτικι) 

hoste: ο β’ όροσ τθσ ςφγκριςθσ, ο οποίοσ με ιςοδφναμο τρόπο εκφζρεται 

quam hostis  

(quam + ομοιόπτωτα με τον α’ όρο) 

 



 

 

7. duriora et acerbiora: παρατθρείται το φαινόμενο τθσ απόλυτησ 

ςφγκριςησ: απουςιάηει ο β’ όροσ ςφγκριςθσ και ο ςυγκριτικόσ δθλϊνει βακμό 

μεγαλφτερο από το λογικό μζτρο 

 

8. ut pugnaret (τελική πρόταςη) 

qui pugnaret (αναφορικοτελική πρόταςη) 

pugnatum (ςουπίνο του ςκοποφ) 

ad / in pugnandum (αιτιατική γερουνδίου) 

pugnandi causa / gratia (γενική γερουνδίου, με αναςτροφή) 

και  

qui eo uteretur (αναφορικοτελική πρόταςη) 

eo usum (ςουπίνο του ςκοποφ) 

ad/ in eo utendum (αιτιατική γερουνδίου) 

utendi causa / gratia (γενική γερουνδίου, με αναςτροφή) 

ad/ in eius usum (εμπρόθετη αιτιατική ουςιαςτικοφ – το αντικείμενο eo 

τρζπεται ςε γενική αντικειμενική)  

 

9. Ab illo metu exercitus Romani victo, imperator adversarios vincere 

potuit  

Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia ea scripta (ab eo / Accio) 



 

consul, in castra reversus, adulescentem morte multavit 

divitiis contempsis (ab eo / Manio) Samnites paupertatem eius mirati sunt 

 

10. Quod viribus suis confisus erat (αντικειμενικι αιτιολογία)  

Quod viribus suis confisus esset (υποκειμενικι αιτιολογία)  

Cum viribus suis confisus esset (αιτιολογία ωσ αποτζλεςμα εςωτερικισ 

λογικισ διεργαςίασ)  

 

Quod permotus erat (αντικειμενικι αιτιολογία)  

Quod permotus esset (υποκειμενικι αιτιολογία)  

Cum permotus esset (αιτιολογία ωσ αποτζλεςμα εςωτερικισ λογικισ 

διεργαςίασ)  

 

quod missum erat (ι missum esset, λόγω ζλξθσ από το attulissent) 

  

11. A Sulpicio Gallo eoque modo exercitus alacer in pugnam missus est  

Ab Accio tragoedia eius (αίρεται θ αυτοπάκεια) ei desideranti lecta est  

Statim ab hostibus fuga salus petita est  

Ille in scamno assidens apud focum et ex ligneo catillo cenans eis spectandus 

praebitus est 

 

12. Accio ex urbe Roma Tarentum veniendum fuisset  

Consuli adulescens morte multandus fuit  

Samnitium divitiae contemnendae fuerunt / -ere (Manio) 



 

 

13. α) Scriptor narrabat eum / Manium Samnitium divitias contempsisse et 

Samnites paupertatem eius miratos esse  

β) Manius tradidit se Samnitium divitias contempsisse et Samnites 

paupertatem suam miratos esse 

γ) Manius fertur Samnitium divitias contempsisse et Samnites feruntur 

paupertatem eius miratos esse  

 

14. Quia ille metum exercitus Romani vicerat: δευτερεφουςα επιρρθματικι 

αιτιολογικι πρόταςθ. Ειςάγεται με τον αιτιολογικό ςφνδεςμο quia. Εκφζρεται 

με οριςτικι, διότι δθλϊνει αντικειμενικά αποδεκτι αιτιολογία, ςυγκριμζνα 

με οριςτικι Τπερςυντελίκου (vicerat) για το παρελκόν (ςε ςχζςθ με τθν κφρια 

δθλϊνει το προτερόχρονο). Λειτουργεί ωσ επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ τθσ 

αιτίασ ςτο ριμα εξάρτθςθσ potuit 

qui multo minor natu erat: δευτερεφουςα αναφορικι επικετικι πρόταςθ, 

προςδιοριςτικι με όρο αναφοράσ το Accius που προθγείται. Ειςάγεται με τθν 

αναφορικι αντωνυμία qui (τθσ qui, quae, quod) κι εκφζρεται με οριςτικι, 

διότι εκφράηει ζνα πραγματικό γεγονόσ, και χρόνου Παρατατικοφ (erat) για 

το παρελκόν (ςε ςχζςθ με τθν κφρια δθλϊνει το ςφγχρονο). 

quanto miles Latinus Romano virtute antecellat: δευτερεφουςα ουςιαςτικι 

πλάγια ερωτθματικι πρόταςθ, απλι, μερικισ άγνοιασ, θ οποία λειτουργεί ωσ 

υποκείμενο ςτο απρόςωπο ριμα cernatur. Ειςάγεται με τθν ερωτθματικι 

αντωνυμία quanto (τθσ quantus, quanta, quantum) κι εκφζρεται με 

υποτακτικι, διότι κεωρείται ότι θ εξάρτθςθ δίνει υποκειμενικι χροιά ςτο  



 

 

περιεχόμενο τθσ πρόταςθσ, και, ςυγκεκριμζνα, με υποτακτικι Ενεςτϊτα 

(antecellat), διότι εξαρτάται από ριμα αρκτικοφ χρόνου (cernatur) -άμεςα 

από το cernatur κι ζμμεςα από το congrediamur- και, ςφμφωνα με τθν 

ακολουκία των χρόνων, δθλϊνει το ςφγχρονο ςτο παρόν. 

ut eo uteretur: δευτερεφουςα επιρρθματικι τελικι πρόταςθ. Ειςάγεται με 

τον τελικό ςφνδεςμο ut, διότι είναι καταφατικι. Εκφζρεται με υποτακτικι, 

διότι ο ςκοπόσ είναι υποκειμενικόσ. υγκεκριμζνα, εκφζρεται με υποτακτικι 

Παρατατικοφ (uteretur), διότι εξαρτάται από ριμα ιςτορικοφ χρόνου (άμεςα 

από το attulissent κι ζμμεςα από τα solvit και dixit) κι αναφζρεται ςτο 

παρελκόν. Παρατθρείται ιδιομορφία ςτθν ακολουκία των χρόνων, κακϊσ ο 

ςκοπόσ είναι ιδωμζνοσ τθ ςτιγμι που εμφανίηεται ςτο μυαλό του ομιλθτι 

(ςυγχρονιςμόσ τθσ κφριασ με τθ δευτερεφουςα) κι όχι τθ ςτιγμι τθσ πικανισ 

πραγματοποίθςισ του. Λειτουργεί ωσ επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του 

ςκοποφ ςτο ριμα εξάρτθςθσ attulissent. 

 

Από τον κλαςικό τομζα του φιλολογικοφ τμήματοσ των φροντιςτηρίων 

Πουκαμιςάσ Ηρακλείου ςυνεργάςτηκαν:  

Σ. Αναγνωςτάκη, Μ. Παγωμζνου, Χ. Πυργιανάκη 

 


