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LECTIO XXXVI: ΜΙΑ ΑΠΟΠΔΙΡΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ 

ΗΜΔΙΩΔΙ 

 

Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere 
posset. Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt. 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: 
“Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri, narrate Samnitibus Manium 
Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem; et mementote me 
nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse”. 

 

ΜΔΣΑΥΡΑΗ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΦΦXVI 

Ο Μάμιξπ Κξύοιξπ Δεμςάςξπ ήςαμ πάοα πξλύ ξλιγαοκήπ, για μα μπξοεί μα πεοιτοξμεί 
εσκξλόςεοα ςα πλξύςη. Κάπξια μέοα ήοθαμ ρ΄ ασςόμ απερςαλμέμξι ςχμ Σαμμιςώμ. 
Εκείμξπ παοξσριάρςηκε ρ΄ ασςξύπ για μα ςξμ δξσμ μα κάθεςαι ρε έμα ρκαμμί δίπλα ρςη 
τχςιά και μα ςοώει από (έμα) νύλιμξ πιάςξ. Πεοιτοόμηρε ςα πλξύςη ςχμ Σαμμιςώμ και ξι 
Σαμμίςεπ θαύμαραμ ςη τςώυεια ςξσ. Όςαμ δηλαδή ρ΄ ασςόμ είυαμ ποξρτέοει πξλύ 
υοσράτι, ρςαλμέμξ από ςξ δημόριξ ςαμείξ, για μα ςξ υοηριμξπξιήρει, υαλάοχρε ςξ 
ποόρχπό (ςξσ) με γέλιξ και αμέρχπ είπε: «Μέλη ςηπ πεοιςςήπ, για μα μημ πχ ςηπ 
αμόηςηπ, ποερβείαπ, πείςε ρςξσπ Σαμμίςεπ όςι ξ Μάμιξπ Κξύοιξπ ποξςιμά μα ενξσριάζει 
ςξσπ πλξύριξσπ παοά μα γίμει ξ ίδιξπ πλξύριξπ˙ και θσμηθείςε όςι εγώ δεμ είμαι δσμαςόμ 
ξύςε ρςη μάυη μα μικηθώ ξύςε με υοήμαςα μα διατθαοώ». 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΦΦXVI 

1. Οι ακόλξσθεπ ποξςάρειπ ςξσ κειμέμξσ είμαι δεσςεοεύξσρεπ επιοοημαςικέπ ςελικέπ πξσ 
λειςξσογξύμ χπ επιοοημαςικξί ποξρδιξοιρμξί ςξσ ρκξπξύ. Σε ασςέπ ςιπ ποξςάρειπ -
όπχπ και ρε όλεπ ςιπ ςελικέπ -ιρυύει ξ ρσγυοξμιρμόπ δεσςεοεύξσραπ και κύοιαπ 
ποόςαρηπ (ιδιξμξοτία ρςημ ακξλξσθία υοόμχμ) και ρσγκεκοιμέμα: 

o quo facilius ... posset: ειράγεςαι με ςξμ ςελικό ρύμδερμξ quo, διόςι ακξλξσθεί 
επίοοημα ρσγκοιςικξύ βαθμξύ (facilius). Εκτέοεςαι με σπξςακςική παοαςαςικξύ 
(posset), ατξύ ςξ οήμα ενάοςηρηπ είμαι ιρςξοικξύ υοόμξσ (utebatur). 

o ut ... uteretur: ειράγεςαι με ςξμ ςελικό ρύμδερμξ ut, διόςι είμαι καςαταςική. 
Eκτέοεςαι με σπξςακςική παοαςαςικξύ (uteretur), γιαςί ςξ οήμα ενάοςηρηπ είμαι 
ιρςξοικξύ υοόμξσ (attulissent). 

o ne dicam: ειράγεςαι με ςξμ ςελικό ρύμδερμξ ne, γιαςί είμαι αομηςική. Εκτέοεςαι 
με σπξςακςική εμερςώςα (dicam), καθώπ ςξ οήμα ενάοςηρηπ είμαι αοκςικξύ 
υοόμξσ (narrate). Λειςξσογεί παοεμθεςικά. 

2. cum...attulissent: δεσςεοεύξσρα υοξμική επιοοημαςική ποόςαρη πξσ ειράγεςαι με 
ςξμ ιρςξοικό -διηγημαςικό ρύμδερμξ cum. Εκτέοεςαι με σπξςακςική 
(σπεορσμςελίκξσ: attulissent), καθώπ ξ ιρςξοικόπ ρύμδερμξπ cum σπξγοαμμίζει ςη 
βαθύςεοη ρυέρη ςηπ κύοιαπ με ςη δεσςεοεύξσρα ποόςαρηπ και δημιξσογεί έμα είδξπ 
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αιςίξσ -αιςιαςξύ αμάμερά ςξσπ. Άλλχρςε, είμαι ταμεοόπ ξ οόλξπ ςξσ σπξκειμεμικξύ 
ρςξιυείξσ ρςημ σπξςακςική. Δηλώμει ςξ ποξςεοόυοξμξ ρςξ παοελθόμ (οήμα 
ενάοςηρηπ ιρςξοικξύ υοόμξσ: solvit). 

3. To οήμα utor ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική (εδώ utebatur frugalitate). 

4. Οι μεςξυέπ ςξσ κειμέμξσ assidentem και cenantem είμαι καςηγξοημαςικέπ, ατξύ 
εναοςώμςαι από ςξ γεοξσμδιακό spectandum πξσ ποξέουεςαι από οήμα αιρθήρεχπ 
ρημαμςικό. [ποβλ. αμάλξγη υοήρη με ςα αουαία ελλημικά]. 

5. spectandum: αιςιαςική γεοξσμδιακξύ πξσ εκτοάζει ςξμ ρκξπό. [ποβλ. ρυόλια 
βιβλίξσ, ρελ. 93 & Τζεοετόπ, Σσμςακςικό Λαςιμικήπ Γλώρραπ, ρελ. 46]. 

6. A. Τα παοαθεςικά ςχμ επιθέςχμ magnus, facilis, ineptus έυξσμ χπ ενήπ: 

Θετικός βαθμός υγκριτικός βαθμός Τπερθετικός βαθμός 

magnus, -a, -um maior, maior, maius maximus, -a, -um 

facilis, -is, -e facilior, -ior, -ius facillimus, -a, -um 

ineptus, -a, -um ineptior, -ior, -ius ineptissimus, -a, -um 

7. B. Tα παοαθεςικά ςχμ επιοοημάςχμ πξσ ποξέουξμςαι από ςα παοαπάμχ επίθεςα 
είμαι ςα ακόλξσθα: 

Θετικός βαθμός υγκριτικός βαθμός Τπερθετικός βαθμός 

magnopere ή magno opere magis maxime 

facile facilius facillime 

inepte ineptius ineptissime 

8. [...] quam ipsum fieri: β΄ όοξπ ρύγκοιρηπ. Εκτέοεςαι με quam + ξμξιόςοξπα με ςξμ 
α΄ όοξ ρύγκοιρηπ (ξ α΄ όοξπ είμαι ςξ imperare), διόςι ςα ρσγκοιμόμεμα μέλη είμαι 
απαοέμταςα. Σσγκοιςική λένη είμαι ςξ απαοέμταςξ malle (είμαι οημαςικόπ ςύπξπ με 
ρσγκοιςική έμμξια, ατξύ ποξέουεςαι από ςξ magis velle). 
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9. To impero ρσμςάρρεςαι με δξςική (εδώ imperare locupletibus). 

10. acie: αταιοεςική ξογαμική ςξσ μέρξσ όςαμ ρσμξδεύει οήμαςα πξσ δηλώμξσμ ήςςα, 

μίκη κλπ. (ποβλ. ρςημ αουαία ελλημική γλώρρα για ςιπ δξςικέπ ςξσ μέρξσ: πξλέμῳ, 

ναυμαχίᾳ, μάχῃ). 

  



4 
 

ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΩΝ ΛΔΞΔΩΝ 

 

Manius: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ Manius -
ii/-i1 = Μάμιξπ. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ διαθέςει καςά καμόμα πληθσμςικό. (Επίρηπ, χπ 
γμήριξ λαςιμικό όμξμα, πξσ λήγει ρε -ius, ρυημαςίζει ςημ κληςική ςξσ εμικξύ ρε -i, με 
ρσμαίοερη ςξσ -ie ρε -i). 
 
1 Τα ξσριαρςικά ςηπ β΄ κλίρηπ πξσ είμαι κύοια ξμόμαςα, γμήρια λαςιμικά και λήγξσμ ρε –

ius ρχημαςίζξσμ ςημ κληςική ςξσ εμικξύ ρε –i (με ρσμαίοερη ςξσ -ie ρε –i). Δπίρηπ, ωπ 

σπεοδιρύλλαβα ρε –ius ρχημαςίζξσμ ςη γεμική εμικξύ ρε –i, με ρσμαίοερη ςξσ –ii ρε –i. 

Βλ. και Τάοςζαμξπ Αχ. , Λαςιμική Γοαμμαςική, ΟΔΔΒ, ρελ. 15, παο. 19. 2. 

 
 
Curius: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ Curius –ii/-
i = Κξύοιξπ. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ διαθέςει καςά καμόμα πληθσμςικό. (Ωπ γμήριξ λαςιμικό 
όμξμα πξσ λήγει ρε -ius ρυημαςίζει ςημ κληςική ςξσ εμικξύ ρε -i, με ρσμαίοερη ςξσ -ie ρε 
-i).  
 
Dentatus: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ 
γέμξσπ Dentatus -i = Δεμςάςξπ. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ διαθέςει καςά καμόμα πληθσμςικό.  
maxima: αταιοεςική εμικξύ, θηλσκξύ γέμξσπ ςξσ δεσςεοξκλίςξσ επιθέςξσ, σπεοθεςικξύ 
βαθμξύ maximus, -a, -um. Ποόκειςαι για ςξμ σπεοθεςικό βαθμό ςξσ επιθέςξσ magnus, -
a, -um = μεγάλξπ, -η, -ξ, ςξ ξπξίξ ρυημαςίζει αμώμαλα παοαθεςικά: ρσγκοιςικόπ: maior, 
-ior, -ius, σπεοθεςικόπ: maximus, -a, -um. Απαμςά και ξ αουαιόςεοξπ ςύπξπ maxumus, -
a, -um.  
 
frugalitate: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ 
γέμξσπ frugalitas -atis = ξλιγάοκεια. Ωπ ατηοημέμξ ξσριαρςικό δεμ ρυημαςίζει καςά 
καμόμα πληθσμςικό. 
  
utebatur: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ παοαςαςικξύ ςξσ απξθεςικξύ οήμαςξπ ςηπ γ΄ 
ρσζσγίαπ utor, usus sum, uti = υοηριμξπξιώ. (Τξ οήμα ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική).  
 
quo: εδώ λειςξσογεί χπ ρύμδερμξπ πξσ ειράγει δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική ςελική 
ποόςαρη.  
 
facilius: ςοξπικό επίοοημα ρσγκοιςικξύ βαθμξύ = εσκξλόςεοα. (θεςικόπ βαθμόπ: facile, 
ρσγκοιςικόπ: facilius, σπεοθεςικόπ: facillime). To επίοοημα παοάγεςαι από ςξ ςοιςόκλιςξ 
ςοιγεμέπ και δικαςάληκςξ επίθεςξ facilis, -is, -e = εύκξλξπ, -η, -ξ. 
  
divitias: αιςιαςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ divitiae 
-arum (ή ditiae -arum). = πλξύςη. To ξσριαρςικό απαμςά μόμξ ρςξμ πληθσμςικό αοιθμό 
(plurale tantum).  
 
contemnere: απαοέμταςξ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ 
ρσζσγίαπ contemno, contempsi, contemptum, contemnĕre = πεοιτοξμώ.  
 
posset: γ΄ εμικό σπξςακςικήπ παοαςαςικξύ ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ possum, potui, -, 
posse = μπξοώ, δύμαμαι. 
  
die: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ ε΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ2 dies, diei = 
ημέοα.  
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2 Για ςξ γέμξπ ςξσ ξσριαρςικξύ dies ιρχύξσμ ςα ενήπ: To ρσγκεκοιμέμξ ξσριαρςικό ρςξμ 

πληθσμςικό είμαι πάμςα αορεμικξύ γέμξσπ. Σςξμ εμικό είμαι άλλξςε αορεμικό, άλλξςε 

θηλσκό. Θηλσκό είμαι ρςιπ ενήπ πεοιπςώρειπ: i. όςαμ ρημαίμει «χοξμξλξγία επιρςξλήπ», 

ii. όςαμ ρημαίμει χοξμική διάοκεια, iii. ρςη μξμική έμμξια «dies certa» = «ςακςή μέοα» 

(με ρπάμιεπ εναιοέρειπ), iv. ρςξσπ πξιηςέπ για λόγξσπ μεςοικξύπ. Βλ. και Σκάρρηπ Δοο. , 

Ιρςξοική Γοαμμαςική ςηπ Λαςιμικήπ Γλώρραπ, ρελπ 106, 107, παο. 55. 

 

quodam: αταιοεςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ επιθεςικήπ αόοιρςηπ 

αμςχμσμίαπ quidam, quaedam, quoddam = κάπξιξπ, κάπξια, κάπξιξ.  

Samnitium: γεμική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ 

γέμξσπ Samnites -ium = Σαμμίςεπ. Ωπ εθμικό ξσριαρςικό ρυημαςίζει μόμξ πληθσμςικξύπ 

ςύπξσπ, εμώ η γεμική ςξσ πληθσμςικξύ λήγει ρε -ium. Ποόκειςαι ρςημ ποαγμαςικόςηςα 

για ξσριαρςικό ποξεουόμεμξ από ςξ ςοιςόκλιςξ επίθεςξ Samnis (ρπάμια Samnitis) -itis.  

legati: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ 

γέμξσπ legatus -i = απερςαλμέμξπ. Ποόκειςαι για ςξ αορεμικό ςηπ μεςξυήπ ςξσ παθηςικξύ 

παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ α΄ ρσζσγίαπ lego, -avi, -atum, -āre = απξρςέλλχ 

ποερβεσςή. 

ad: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική = 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, venīre = έουξμαι. 

ille: ξμξμαρςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ δεικςικήπ αμςχμσμίαπ ille, illa, illud 

= εκείμξπ, εκείμη, εκείμξ. 

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

in: ποόθερη + αιςιαςική ή αταιοεςική. Εδώ ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική = ρε.  

scamno: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ scamnum 

-i = ρκαμμί. 

assidentem: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ μεςξυήπ εμερςώςα assidens -

ntis ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ ρσζσγίαπ assideo, assedi, assessum, assidēre = κάθξμαι. 

apud: ποόθερη + αιςιαςική = κξμςά ρε. 

focum: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ focus -i = 

τχςιά.  

et: ρσμπλεκςικόπ ρύμδερμξπ = και. 

ex (ή e) : ποόθερη + αταιοεςική = από. Η ποόθερη ex ςίθεςαι ποιμ από τχμήεμ και 

πάμςα ποιμ από ςξ quo. Η ποόθερη e ςίθεςαι ποιμ από ρύμτχμξ. 
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ligneo: αταιοεςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςξσ δεσςεοξκλίςξσ επιθέςξσ ligneus, -a, -

um = νύλιμξπ, -η, -ξ. Τξ επίθεςξ, καθώπ δηλώμει ύλη και παοάγεςαι από ξσριαρςικό 

(lignum -i = νύλξ), δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά. 

catillo: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ catillus -i = 

πιάςξ. To ξσριαρςικό είμαι εςεοξγεμέπ και ρςξμ πληθσμςικό αοιθμό είμαι ξσδεςέοξσ 

γέμξσπ: catilla -orum. 

cenantem: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ μεςξυήπ εμερςώςα cenans -ntis ςξσ 

οήμαςξπ ςηπ α΄ ρσζσγίαπ ceno, -avi, -atum, -āre = γεσμαςίζχ. 

eis: δξςική πληθσμςικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ ξοιρςικήπ -επαμαληπςικήπ 

αμςχμσμίαπ is, ea, id = ασςόπ, ασςή, ασςό. 

spectandum: αιςιαςική γεοξσμδιακξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςξσ οήμαςξπ ςηπ α΄ 

ρσζσγίαπ specto, -avi, -atum, -āre = βλέπχ, παοαςηοώ. 

praebuit: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ 

ρσζσγίαπ praebeo, -ui, -itum, -ēre = παοέυχ. Εδώ me praebeo = παοξσριάζξμαι. 

Samnitium: γεμική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ 

γέμξσπ Samnites -ium = Σαμμίςεπ. Ωπ εθμικό όμξμα ρυημαςίζει ρσμήθχπ μόμξ 

πληθσμςικξύπ ςύπξσπ. (βλ. ποξηγξσμέμχπ)  

divitias: αιςιαςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ divitiae 

-arum (ή ditiae -arum) = πλξύςη. To ξσριαρςικό απαμςά μόμξ ρςξμ πληθσμςικό αοιθμό 

(plurale tantum). (βλ. και ποξηγξσμέμχπ) 

contempsit: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ 

ρσζσγίαπ contemno, contempsi, contemptum, contemnĕre = πεοιτοξμώ. 

et: ρσμπλεκςικόπ, παοαςακςικόπ ρύμδερμξπ = και. 

Samnites: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ 

γέμξσπ Samnites -ium = Σαμμίςεπ (βλ και ποξηγξσμέμχπ)  

paupertatem: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ 

γέμξσπ paupertas -atis = τςώυεια. 

eius: γεμική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ ξοιρςικήπ -επαμαληπςικήπ αμςχμσμίαπ is, ea, 

id = ασςόπ, ασςή, ασςό. 

mirati sunt: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ παοακειμέμξσ ςξσ απξθεςικξύ οήμαςξπ ςηπ α΄ 

ρσζσγίαπ miror, miratus sum, mirāri = θασμάζχ. 

nam: αιςιξλξγικόπ ρύμδερμξπ πξσ βοίρκεςαι ρςημ αουή πεοιόδξσ ή ημιπεοιόδξσ 

(αμςιρςξιυεί ποξπ ςξ αουαιξελλημικό γάο) = διόςι, γιαςί, δηλαδή. 

cum: υοξμικόπ ρύμδερμξπ = όςαμ. Ποόκειςαι ρσγκεκοιμέμα για ςξμ ιρςξοικό, 

διηγημαςικό ρύμδερμξ cum (cum historicum ή narrativum πξσ ρσμςάρρεςαι με υοόμξ 

παοαςαςικό για ποάνη ρύγυοξμη ή σπεορσμςέλικξ για ποάνη ποξςεοόυοξμη).  
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ad: ποόθερη = ρε. Σσμςάρρεςαι με αιςιαςική. 

eum: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ ξοιρςικήπ επαμαληπςικήπ αμςχμσμίαπ is, 

ea, id = ασςόπ, ασςή, ασςό. 

magnum: αιςιαςική εμικξύ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςξσ δεσςεοξκλίςξσ επιθέςξσ, θεςικξύ 

βαθμξύ magnus, -a, -um = μεγάλξπ, -η, -ξ, ςξ ξπξίξ ρυημαςίζει αμώμαλα παοαθεςικά: 

ρσγκοιςικόπ: maior, -ior, -ius, σπεοθεςικόπ: maximus, -a, -um. Απαμςά και ξ 

αουαιόςεοξπ ςύπξπ maxumus, -a, -um. 

pondus: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ pondus -

eris = βάοξπ. 

auri: γεμική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ aurum -i = 

υοσράτι. Τξ ξσριαρςικό, επειδή δηλώμει ύλη, απαμςά μόμξ ρςξμ εμικό, είμαι δηλαδή 

singulare tantum. Ωρςόρξ, δύμαςαι μα απαμςά ρςξμ πληθσμςικό, όςαμ δηλώμει 

αμςικείμεμα καςαρκεσαρμέμα από υοσρό. 

publice: ςοξπικό επίοοημα = δημόρια. Παοάγεςαι από ςξ δεσςεοόκλιςξ επίθεςξ publicus, 

-a, -um = δημόριξπ, -α, -ξ. Τξ επίοοημα, αλλά και ςξ επίθεςξ publicus, -a, -um, απ΄ ςξ 

ξπξίξ παοάγεςαι, δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά. 

missum: αιςιαςική εμικξύ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςηπ μεςξυήπ παθηςικξύ 

παοακειμέμξσ missus, -a, -um ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ ρσζσγίαπ mitto, misi, missum, 

mittĕre = ρςέλμχ. 

attulissent: γ΄ πληθσμςικό σπξςακςικήπ εμεογηςικξύ σπεορσμςελίκξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ 

γ΄ ρσζσγίαπ affero (& adfero), attuli (& adtuli), allatum (& adlatum), afferre (& 

adferre) = αμαγγέλλχ. Τξ β΄ εμικό ποόρχπξ ςηπ ποξρςακςικήπ ςξσ εμεογηςικξύ 

εμερςώςα είμαι affer (adfer). 

ut: εδώ ςελικόπ ρύμδερμξπ = για μα. 

eo: αταιοεςική εμικξύ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςηπ ξοιρςικήπ -επαμαληπςικήπ αμςχμσμίαπ is, 

ea, id = ασςόπ, ασςή, ασςό. 

uteretur: γ΄ εμικό σπξςακςικήπ παοαςαςικξύ ςξσ απξθεςικξύ οήμαςξπ ςηπ γ΄ 

ρσζσγίαπ utor, usus sum, uti = υοηριμξπξιώ. (To οήμα ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική).  

vultum: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ δ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ vultus -us = 

ποόρχπξ.  

risu: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ δ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ risus -us = 

γέλιξ.  

solvit: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ 

ρσζσγίαπ solvo, solvi, solutum, solvĕre = λύμχ, υαλαοώμχ. 

et: ρσμπλεκςικόπ, παοαςακςικόπ ρύμδερμξπ = και. 

protinus: επίοοημα υοξμικό = αμέρχπ. 

dixit: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ ρσζσγίαπ dico, 

dixi, dictum, dicĕre = λέγχ. 
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supervacaneae: γεμική εμικξύ, θηλσκξύ γέμξσπ ςξσ δεσςεοξκλίςξσ 

επιθέςξσ supervacaneus, -a, -um = πεοιςςόπ, -ή, -ό, αμώτελξπ, -η, -ξ. Τξ επίθεςξ 

εκτοάζει απόλσςη έμμξια και επξμέμχπ δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά. 

ne: εδώ ςελικόπ ρύμδερμξπ = για μα μημ. 

dicam: α΄ εμικό σπξςακςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ ρσζσγίαπ dico, 

dixi, dictum, dicĕre = λέγχ. 

ineptae: γεμική εμικξύ, θηλσκξύ γέμξσπ ςξσ δεσςεοξκλίςξσ επιθέςξσ, θεςικξύ 

βαθμξύ ineptus, -a, -um = αμόηςξπ, -η, -ξ. (ρσγκοιςικόπ: ineptior, -ior, -ius, 

σπεοθεςικόπ: ineptissimus, -a, -um). 

legationis: γεμική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ legatio -onis = 

ποερβεία.  

ministri: κληςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ (ρσγκξπςόμεμξ), 

αορεμικξύ γέμξσπ minister -stri = ξ απερςαλμέμξπ. Ποόκειςαι ρςημ ποαγμαςικόςηςα για 

ςξ αορεμικό γέμξπ ςξσ δεσςεοξκλίςξσ επιθέςξσ minister, ministra, ministrum = 

απερςαλμέμξπ, -η, -ξ. 

narrate: β΄ πληθσμςικό ποξρςακςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ α΄ 

ρσζσγίαπ narro, -avi, -atum, -āre = διηγξύμαι. 

Samnitibus: δξςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ 

γέμξσπ Samnites -ium = Σαμμίςεπ (βλ και ποξηγξσμέμχπ). 

Manium: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ Manius -ii/ -

i = Μάμιξπ. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ διαθέςει καςά καμόμα πληθσμςικό.  

Curium: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ Curius -ii/-

i = Κξύοιξπ. Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ διαθέςει καςά καμόμα πληθσμςικό. 

  

malle: απαοέμταςξ εμερςώςα ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ malo, malui, -, malle = ποξςιμώ.  

 

locupletibus: δξςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ εδώ 

γέμξσπ locuples -pletis = πλξύριξπ. (Ποόκειςαι για ξσριαρςικξπξιημέμξ ςύπξ ςξσ 

ςοιγεμξύπ μξμξκαςάληκςξσ ςοιςξκλίςξσ επιθέςξσ locuples, locuples, locuples = 

πλξύριξπ. (Σσγκοιςικόπ locupletior, -ior, -ius, σπεοθεςικόπ: locupletissimus, -a, -um).  

imperare: απαοέμταςξ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ α΄ ρσζσγίαπ imperο, -

avi, -atum, -āre = ενξσριάζχ. 

quam: επίοοημα. Εδώ ειράγει ςξμ β΄ όοξ ρύγκοιρηπ ξμξιόςοξπα με ςξμ α΄ όοξ = παοά.  

ipsum: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ ξοιρςικήπ αμςχμσμίαπ ipse, ipsa, 

ipsum = ασςόπ ξ ίδιξπ, ασςή η ίδια, ασςό ςξ ίδιξ.  

fieri: απαοέμταςξ εμερςώςα ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ fio, factus sum, fieri = γίμξμαι. (Τξ 

οήμα υοηριμξπξιείςαι χπ παθηςικό ςξσ facio). 
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locupletem: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, εδώ αορεμικξύ 

γέμξσπ locuples -pletis = πλξύριξπ. 

et: ρσμπλεκςικόπ, παοαςακςικόπ ρύμδερμξπ = και.  

mementote: β΄ πληθσμςικό ποξρςακςικήπ μέλλξμςα με ρημαρία εμερςώςα ςξσ 

ελλειπςικξύ οήμαςξπ memini, meminisse = θσμάμαι. 

me: αιςιαςική εμικξύ ςηπ ποξρχπικήπ αμςχμσμίαπ α΄ ποξρώπξσ ego, tu, - = εγώ, ερύ, 

ασςόπ.  

nec ... nec: ρσμπλεκςικόπ ρύμδερμξπ = ξύςε...ξύςε. 

acie: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ ε΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ acies -ei = 

μάυη.  

vinci: απαοέμταςξ παθηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ ρσζσγίαπ vinco, vici, 

victum, vincĕre = μικώ. 

pecunia: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ pecunia -

ae = πεοιξσρία, υοήμαςα. Ωπ πεοιληπςικό ξσριαρςικό δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα 

πληθσμςικό αοιθμό. 

corrumpi: απαοέμταςξ παθηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ ρσζσγίαπ corrumpo, 

corrupi, corruptum, corrumpĕre = διατθείοχ.  

posse: απαοέμταςξ εμερςώςα ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ pοssum, potui, -, posse = μπξοώ. 

Εδώ ςξ posse είμαι αποόρχπξ (potest, potuit, -, posse).  
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ TΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 

ΟΤΙΑΣΙΚΑ 
 

A΄ κλίση 

divitiae -arum θηλσκό (Τξ ξσριαρςικό απαμςά μόμξ ρςξμ πληθσμςικό)  
pecunia -ae θηλσκό (χπ πεοιληπςικό ξσριαρςικό δεμ ρυημαςίζει πληθσμςικό) 

 

Β΄ κλίση 

Manius -ii(i) αορεμικό (χπ κύοιξ όμξμα δεμ διαθέςει πληθσμςικό)  
Curius -ii/i αορεμικό (χπ κύοιξ όμξμα δεμ διαθέςει πληθσμςικό)  
Dentatus -i αορεμικό (χπ κύοιξ όμξμα δεμ διαθέςει πληθσμςικό)  
focus -i αορεμικό  
scamnum -i ξσδέςεοξ  
catillus -i αορεμικό (εςεοξγεμέπ: ρςξμ εμικό είμαι αορεμικό: catillus -i, ρςξμ πληθσμςικό είμαι 
ξσδέςεοξ: catilla -orum)  
legatus -i αορεμικό  
minister -stri αορεμικό (ρσγκξπςόμεμξ)  
aurum -i ξσδέςεοξ (χπ λένη πξσ δηλώμει ύλη δεμ ρυημαςίζει πληθσμςικό, εκςόπ κι αμ δηλώμει 
αμςικείμεμξ τςιαγμέμξ από ασςό ςξ σλικό).  

 

Γ΄ κλίση 

frugalitas -atis θηλσκό (χπ ατηοημέμξ ξσριαρςικό δεμ ρυημαςίζει πληθσμςικό)  
Samnites -ium αορεμικό (χπ εθμικό ξσριαρςικό απαμςά καςά καμόμα ρςξμ πληθσμςικό)  
paupertas -atis θηλσκό  
pondus -eris ξσδέςεοξ  
legatio -onis θηλσκό  
locuples -pletis αορεμικό  

 

Δ΄ κλίση 

risus -us αορεμικό  
vultus -us αορεμικό  

 

Δ΄ κλίση 

dies, diei αορεμικό  
acies, aciei θηλσκό  

 



11 
 

ΔΠΙΘΔΣΑ 
 

Β΄ κλίση 

magnus, -a -, um (ρσγκοιςικόπ: maior, -ior, -ius σπεοθεςικόπ: maximus, -a, -um)  
ligneus, -a, -um (χπ επίθεςξ πξσ δηλώμει ύλη και χπ παοάγχγξ από ξσριαρςικό δεμ 
ρυημαςίζει παοαθεςικά)  
supervacaneus, -a, -um (χπ επίθεςξ πξσ δηλώμει απόλσςη έμμξια δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά)  
ineptus, -a, -um (ρσγκοιςικόπ: ineptior, -ior, -ius σπεοθεςικόπ: ineptissimus, -a, -um)  

 

ΜΔΣΟΦΔ 
 

assidens -ntis (υοόμξσ εμερςώςα)  
cenans -ntis (υοόμξσ εμερςώςα)  
miratus, -a, -um (υοόμξσ παοακειμέμξσ)  
missus, -a, -um (υοόμξσ παοακειμέμξσ)  

 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ 
 

quidam, quaedam, quoddam (αόοιρςη επιθεςική)  
is, ea, id (ξοιρςική -επαμαληπςική)  
ego (ποξρχπική α΄ ποξρώπξσ)  
se (ποξρχπική γ΄ ποξρώπξσ)  
ille, illa, illud (δεικςική)  
ipse, ipsa, ipsum (ξοιρςική)  

 

ΡΗΜΑΣΑ 
 

1η υζυγία 

ceno, -avi, -atum, -āre  
impero, -avi, -atum, -āre  
specto, -avi, -atum, -āre  
narro, -avi, -atum, -āre  
miror, miratus sum, mirāri (απξθεςικό)  

 

2η υζυγία 

assideo, assedi, assessum, assidēre  
praebeo, praebui, praebitum, praebēre  

 

3η υζυγία 
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utor, usus sum, uti (απξθεςικό, ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική)  
contemno, contempsi, contemptum, contemnĕre  
mitto, misi, missum, mittĕre  
affero (adfero), attuli (adtuli), allatum (adlatum), afferre (adferre) (ςξ β΄ εμικό ςηπ 
ποξρςακςικήπ ςξσ εμεογηςικξύ εμερςώςα είμαι affer (adfer)  
solvo, solvi, solutum, solvĕre  
dico, dixi, dictum, dicĕre (ςξ β΄ εμικό ςηπ ποξρςακςικήπ ςξσ εμεογηςικξύ εμερςώςα είμαι dic)  
corrumpo, corrupi, corruptum, corrumpĕre  
vinco, vici, victum, vincĕre  

 

4η υζυγία 

venio, veni, ventum, venīre  

 

ΑΝΩΜΑΛΑ-ΔΛΛΔΙΠΣΙΚΑ ΡΗΜΑΣΑ 
 

malo, malui, -, malle  
fio, factus sum, fieri (ςξ οήμα υοηριμξπξιείςαι χπ παθηςικό ςξσ facio)  
memini -meminisse (o παοακείμεμξπ memini έυει ρημαρία εμερςώςα)  
possum, potui, -, posse (εδώ είμαι αποόρχπξ: potest, potuit, -, posse:)  

 

ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ 
 

facile (ρσγκοιςικόπ: facilius, σπεοθεςικόπ: facillime)  
publice (δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά)  
protinus  
quam  

 

ΠΡΟΘΔΔΙ 
 

ad + αιςιαςική  
in + αταιοεςική (εδώ)  
apud + αιςιαςική  
ex + αταιοεςική  

 

ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ 
 

quo (ςελικόπ, σπξςακςικόπ)  
et (ρσμπλεκςικόπ, παοαςακςικόπ)  
ut (ςελικόπ, σπξςακςικόπ)  
nec...nec (ρσμπλεκςικόπ, παοαςακςικόπ)  
nam (αιςιξλξγικόπ, παοαςακςικόπ)  
cum (υοξμικόπ[ιρςξοικόπ/διηγημαςικόπ], σπξςακςικόπ)  
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ne (ςελικόπ, σπξςακςικόπ)  

 

 

ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ πξσ 
εκτέοεςαι με ξοιρςική (utebatur: ξοιρςική παοαςαςικξύ). 

utebatur: οήμα.  
Manius Curius Dentatus: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ utebatur.  
frugalitate: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ utebatur.  
maxima: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςη λένη frugalitate. 

 
 

quo facilius divitias contemnere posset: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική ςελική ποόςαρη πξσ 
λειςξσογεί χπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ρκξπξύ ρςξ πεοιευόμεμξ ςηπ κύοιαπ 
ποόςαρηπ με οήμα ςξ utebaatur. Ειράγεςαι με ςξμ ςελικό ρύμδερμξ quo, διόςι ακξλξσθεί 
επίοοημα ρσγκοιςικξύ βαθμξύ (facilius) και εκτέοεςαι με σπξςακςική, καθώπ ςξ πεοιευόμεμό 
ςηπ δηλώμει κάςι ςξ επιθσμηςό. Σσγκεκοιμέμα, εκτέοεςαι με σπξςακςική παοαςαςικξύ 
(posset), διόςι εναοςάςαι από οήμα ιρςξοικξύ υοόμξσ (utebatur: παοαςαςικόπ) και δηλώμει ςξ 
ρύγυοξμξ ρςξ παοελθόμ. Υπάουει ιδιξμξοτία ρςημ ακξλξσθία ςχμ υοόμχμ, γιαςί ξ ρκξπόπ 
είμαι ιδχμέμξπ ςη ρςιγμή πξσ εμταμίζεςαι ρςξ μσαλό ςξσ ξμιληςή και όυι ςη ρςιγμή ςηπ 
πιθαμήπ ποαγμαςξπξίηρήπ ςξσ (ρσγυοξμιρμόπ ςηπ κύοιαπ με ςη δεσςεοεύξσρα ποόςαρη). 

posset: οήμα.  
(Manius Curius Dentatus) : εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ posset και ςξσ απαοεμτάςξσ 
contemnere (ςασςξποξρχπία).  
contemnere: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ posset και ςελικό απαοέμταςξ.  
divitias: αμςικείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ contemnere.  
facilius: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ςοόπξσ ρςξ οήμα posset. 

 
 

Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ πξσ εκτέοεςαι με 
ξοιρςική (venerunt: ξοιρςική παοακειμέμξσ). 

venerunt: οήμα.  
legati: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ venerunt.  
Samnitium: γεμική κςηςική (σπξκειμεμική) ρςη λένη legati.  
ad eum: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ςημ κίμηρη ρε ποόρχπξ ρςξ οήμα venerunt.  
die: αταιοεςική ςξσ υοόμξσ ρςξ οήμα veneunt.  
quodam: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ die. 

 
 

Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum 
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praebuit: κύοια ποόςαρηπ κοίρεχπ, ατξύ εκτέοεςαι με ξοιρςική. (praebuit: ξοιρςική 
παοακειμέμξσ). 

praebuit: οήμα.  
ille: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ praebuit.  
se: άμερξ αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ praebuit και άμερη ασςξπάθεια (λαςιμιρμόπ).  
eis: έμμερξ αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ praebuit.  
spectandum: αιςιαςική γεοξσμδιακξύ πξσ δηλώμει ςξ ρκξπό ρςξ οήμα praebuit. Λειςξσογεί 
χπ καςηγξοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ άμερξ αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ praebuit “se”.  
assidentem [et] cenantem: καςηγξοημαςικέπ μεςξυέπ εναοςώμεμεπ από ςξμ οημαςικό ςύπξ 
αίρθηρηπ spectandum (άμερη αμςίληφη ) και λειςξσογξύμ χπ καςηγξοξύμεμα ρςξ άμερξ 
αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ praebuit “se”.  
in scamno: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ρςάρη ρε ςόπξ ρςη μεςξυή assidentem.  
apud focum: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ςη ρςάρη ρε ςόπξ και ρσγκεκοιμέμα ςξ 
πληρίξμ ρςη μεςξυή assidentem.  
ex catillo: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ςημ (ςξπική) ποξέλεσρη ρςη μεςξυή 
cenantem.  
ligneo: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςη λένη catillo. 

 
 

Samnitium divitias contempsit: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ εκτέοεςαι με ξοιρςική 
(contempsit: ξοιρςική παοακειμέμξσ). 

contempsit: οήμα.  
(Manius Curius Dentatus) : εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ contempsit.  
divitias: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ contempsit.  
Samnitium: γεμική κςηςική ρςξ divitias. 

 
 

et Samnites paupertatem eius mirati sunt: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ πξσ εκτέοεςαι με 
ξοιρςική (mirati sunt: oοιρςική παοακειμέμξσ) και ρσμδέεςαι παοαςακςικά με ςξμ ρύμδερμξ et 
με ςημ ποξηγξύμεμη κύοια ποόςαρη με οήμα ςξ contempsit. 

mirati sunt: οήμα.  
Samnites: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ mirati sunt.  
paupertatem: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ mirati sunt.  
eius: γεμική κςηςική ρςξ paupertatem. 

 
 

Nam[........ ], vultum risu solvit: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ πξσ εκτέοεςαι με ξοιρςική (solvit: 
ξοιρςική παοακειμέμξσ). 

solvit: οήμα.  
(Manius Curius Dentatus): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ solvit.  
vultum: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ solvit.  
risu: αταιοεςική ξογαμική ςξσ ςοόπξσ ρςξ οήμα solvit. 

 
 



15 
 

[et] protinus dixit: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ πξσ εκτέοεςαι με ξοιρςική (dixit: ξοιρςική 
παοακειμέμξσ). Σσμδέεςαι παοαςακςικά με ςξμ ρσμπλεκςικό ρύμδερμξ et με ςημ ποξηγξύμεμη 
κύοια ποόςαρη με οήμα ςξ solvit. 

dixit: οήμα.  
(Manius Curius Dentatus) : εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ dixit.  
protinus: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ οήμα dixit. 

 
 

cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική 
υοξμική ποόςαρη πξσ λειςξσογεί χπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ 
πεοιευόμεμξ ςχμ κσοίχμ ποξςάρεχμ πξσ ποξηγήθηκαμ με οήμαςα ςα solvit & dixit. Ειράγεςαι 
με ςξμ ιρςξοικό, διηγημαςικό ρύμδερμξ cum και εκτέοεςαι με σπξςακςική, διόςι ξ ιρςξοικόπ, 
διηγημαςικόπ ρύμδερμξπ cum σπξγοαμμίζει ςη βαθύςεοη ρυέρη ςηπ δεσςεοεύξσραπ με ςημ 
κύοια ποόςαρη και δημιξσογεί μία ρυέρη αιςίξσ -αιςιαςξύ αμάμερά ςξσπ, εμώ παοάλληλα είμαι 
ταμεοόπ ξ οόλξπ ςξσ σπξκειμεμικξύ ρςξιυείξσ ρςημ σπξςακςική. Πιξ ρσγκεκοιμέμα εκτέοεςαι 
με σπξςακςική σπεορσμςελίκξσ (attulissent), διόςι εναοςάςαι από οήμαςα ιρςξοικξύ υοόμξσ 
(solvit, dixit) και δηλώμει ςξ ποξςεοόυοξμξ ρςξ παοελθόμ. 

attulissent: οήμα.  
(Samnites) : εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ attulissent.  
pondus: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ attulissent.  
magnum: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ pondus.  
auri: γεμική διαιοεςική ή ςξσ πεοιευξμέμξσ ρςξ pondus.  
missum: επιθεςική/αματξοική μεςξυή χπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ pondus.  
ad eum: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει κίμηρη ρε ποόρχπξ ρςξ οήμα attulissent.  
publice: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ςοόπξσ ρςη μεςξυή missum. 

 
 

ut eo uteretur: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική ςελική ποόςαρη πξσ λειςξσογεί χπ επιοοημαςικόπ 
ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ρκξπξύ ρςξ πεοιευόμεμξ ςηπ υοξμικήπ ποόςαρηπ πξσ ποξηγείςαι με οήμα 
ςξ attulissent. Ειράγεςαι με ςξμ ςελικό ρύμδερμξ ut, διόςι είμαι καςαταςική και εκτέοεςαι με 
σπξςακςική, καθώπ ςξ πεοιευόμεμό ςηπ δηλώμει κάςι ςξ επιθσμηςό. Σσγκεκοιμέμα εκτέοεςαι 
με σπξςακςική παοαςαςικξύ (uteretur), διόςι εναοςάςαι από οήμα ιρςξοικξύ υοόμξσ 
(attulissent = σπεορσμςέλικξπ) και δηλώμει ςξ ρύγυοξμξ ρςξ παοελθόμ. Υπάουει ιδιξμξοτία 
ρςημ ακξλξσθία ςχμ υοόμχμ, γιαςί ξ ρκξπόπ είμαι ιδχμέμξπ ςη ρςιγμή πξσ εμταμίζεςαι ρςξ 
μσαλό ςξσ ξμιληςή και όυι ςη ρςιγμή ςηπ πιθαμήπ ποαγμαςξπξίηρήπ ςξσ (ρσγυοξμιρμόπ ςηπ 
κύοιαπ με ςη δεσςεοεύξσρα ποόςαρη). 

uteretur: οήμα.  
(Manius Curius Dentatus) : εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ uteretur.  
eo: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ uteretur. 

 
 

Supervacaneae, [..... ] ineptae, legationis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium 
malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem: κύοια ποόςαρη επιθσμίαπ πξσ 
εκτέοεςαι με ποξρςακςική. (narrate: ποξρςακςική εμερςώςα). 

narrate: οήμα.  
(vos) : εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ narrate.  
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Samnitibus: έμμερξ αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ narrate.  
malle: άμερξ αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ narrate και ειδικό απαοέμταςξ.  
Manium Curium: σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ malle και εςεοξποξρχπία.  
imperare: αμςικείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ malle και ςελικό απαοέμταςξ.  
(Manium Curium) : εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ imperare.  
locupletibus: αμςικείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ imperare.  
quam fieri: β΄ όοξπ ρύγκοιρηπ (ξ α΄ όοξπ είμαι ςξ imperare), ξ ξπξίξπ εκτέοεςαι με ςξ quam 
+ ξμξιόςοξπα με ςξμ α΄ όοξ (διόςι ςα ρσγκοιμόμεμα μέλη είμαι απαοέμταςα). Σσγκοιςική λένη 
είμαι ςξ malle ( 
 ipsum: σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ fieri.  
locupletem: καςηγξοξύμεμξ ρςξ σπξκείμεμξ ipsum ςξσ απαοεμτάςξσ fieri.  
ministri: κληςική ποξρτώμηρη.  
legationis: γεμική αμςικειμεμική ρςη λένη ministri.  
supervacaneae, ineptae: ξμξιόπςχςξι, επιθεςικξί ποξρδιξοιρμξί ρςξ legationis. 

 
 

ne dicam: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική ςελική ποόςαρη (παοεμθεςική), πξσ λειςξσογεί χπ 
επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ρκξπξύ ρςξ πεοιευόμεμξ ςηπ κύοιαπ ποόςαρηπ με οήμα ςξ 
narrate. Ειράγεςαι με ςξμ ςελικό ρύμδερμξ ne, διόςι είμαι αομηςική και εκτέοεςαι με 
σπξςακςική, καθώπ ςξ πεοιευόμεμό ςηπ δηλώμει κάςι ςξ επιθσμηςό. Σσγκεκοιμέμα εκτέοεςαι 
με σπξςακςική εμερςώςα (dicam), γιαςί εναοςάςαι από οήμα αοκςικξύ υοόμξσ (narrate) και 
δηλώμει ςξ ρύγυοξμξ ρςξ παοόμ. Υπάουει ιδιξμξοτία ρςημ ακξλξσθία ςχμ υοόμχμ, γιαςί ξ 
ρκξπόπ είμαι ιδχμέμξπ ςη ρςιγμή πξσ εμταμίζεςαι ρςξ μσαλό ςξσ ξμιληςή και όυι ςη ρςιγμή ςηπ 
πιθαμήπ ποαγμαςξπξίηρήπ ςξσ (ρσγυοξμιρμόπ ςηπ κύοιαπ με ςη δεσςεοεύξσρα ποόςαρη). 

dicam: οήμα.  
(ego) : εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ dicam. 

 
 

et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse: κύοια ποόςαρη επιθσμίαπ πξσ 
εκτέοεςαι με ποξρςακςική (mementote: ποξρςακςική μέλλξμςα με ρημαρία εμερςώςα). 

mementote: οήμα.  
(vos) : εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ mementote.  
posse: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ mementote και ειδικό απαοέμταςξ (ςξ posse είμαι 
αποόρχπξ).  
[nec] vinci [nec] corrumpi: σπξκείμεμα ρςξ αποόρχπξ posse και ςελικά απαοέμταςα.  
me: σπξκείμεμξ ρςα απαοέμταςα vinci και corrumpi.  
acie: αταιοεςική ξογαμική ςξσ ςοόπξσ ρςξ απαοέμταςξ vinci.  
pecunia: αταιοεςική ξογαμική ςξσ μέρξσ ρςξ απαοέμταςξ corrumpi. 

 

 

 

 

Ημεοξμημία ςοξπξπξίηρηπ: 15/09/2014 


