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Α. ΜΕΣΑΦΡΑΗ 

(25) Όηαλ όινη είπαλ όηη ήηαλ θξέζθν είπε: «Κη όκσο λα μέξεηε όηη θόπεθε ζηελ 

Καξρεδόλα πξηλ από ηξεηο κέξεο. Τόζν θνληά ζηα ηείρε έρνπκε ηνλ ερζξό! 

Φπιαρηείηε ινηπόλ από ηνλ θίλδπλν, πξνζηαηεύζηε ηελ παηξίδα. Μελ έρεηε 

εκπηζηνζύλε ζηηο δπλάκεηο ηεο πόιεο. Να απνβάιεηε ηελ απηνπεπνίζεζε, πνπ είλαη 

ππεξβνιηθή ζε ζαο. Καλείο λα κελ πηζηέςεηε όηη ζα θξνληίζεη γηα ηελ παηξίδα, αλ 

εζείο νη ίδηνη δε θξνληίζεηε γηα ηελ παηξίδα. Να ζπκάζηε όηη ε πνιηηεία βξέζεθε 

θάπνηε ζηνλ έζραην θίλδπλν!». Κη ακέζσο άξρηζε ν ηξίηνο Καξρεδνληαθόο πόιεκνο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ θαηαζηξάθεθε ε Καξρεδόλα. 

(46) Καη δελ πξέπεη λα επηθξίλεηαη πην πνιύ ν πξνδόηεο ηεο παηξίδαο παξά ν 

πξνδόηεο ηνπ θνηλνύ ζπκθέξνληνο  ή όπνηνο ιηπνηαθηεί από ηε γεληθή επεκεξία γηα 

ράξε ηεο αηνκηθήο ηνπ σθέιεηαο θαη επεκεξίαο. Απ΄ απηό ζπκβαίλεη (πξνθύπηεη) 

ώζηε λα είλαη αμηέπαηλνο απηόο πνπ πέθηεη γηα ηελ παηξίδα επεηδή αξκόδεη λα είλαη 

πην αγαπεηή ζε εκάο ε παηξίδα παξά εκείο νη ίδηνη.   

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. α. die                              β. quod                             γ. propius 

        muros (=ηείρε)              nullius                              extero 

        opes                              vobis ipsis                        maxime 

        urbium                          eas                                   carissimarum 

       communi salute 

 

2. α. dic                         β. Ελ.  habeamus                 Απξκθ. Ελεζη.  sumere 

       decerptum iri             Πξη.haberemus                Απξκθ. Πξθ.    sumpsisse 

      cautum                        Μει.habituri simus 

       tutandi                       Πξθ.habuerimus 

       nolles                        Υπεξ.habuissemus 

      fierent                        Σ.Μ.         --- 

      cecidistis 

      fuerimus 
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3. α. ante diem: εκπξόζεηνο πξνζδηνξ. ηνπ ρξόλνπ ζην decerptam esse 

       decerptam esse: αληηθείκελν ζην ξ. scitote, εηδηθό απαξέκθαην 

      Carthagine:απξόζεηε αθαηξεηηθή πνπ δειώλεη ζηάζε ζε ηόπν ζην decerptam esse 

      opibus: απξόζεηε αθαηξεηηθή πνπ δειώλεη ην κέζν ζην confidere 

      vobis: δνηηθή πξνζσπηθή θηεηηθή ζην est 

      Punicum: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην bellum 

      utilitatis: γεληθή αληηθεηκεληθή ζην proditor 

     cariorem: θαηεγνξνύκελν ζην patriam 

     esse: ππνθείκελν ζην απξόζσπν ξήκα decet, ηειηθό απαξέκθαην 

  

  β. Ut nos debeamus laudare eum  

 

 γ. a nobismet ipsis 

 

4. α.* Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ηνλ ηζηνξηθό-

δηεγεκαηηθό cum. Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή, γηαηί εθθξάδεη ηε βαζύηεξε ζρέζε 

αηηίαο – απνηειέζκαηνο κεηαμύ ηεο θύξηαο θαη ηεο δεπηεξεύνπζαο. Σπγθεθξηκέλα 

εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή ππεξζπληειίθνπ (dixissent) γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα 

ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (inquit) θαη κε βάζε ηελ αθνινπζία ησλ ρξόλσλ δειώλεη ην 

πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ. 

Ubi omnes recentem esse dixerunt/ere. 

 

*Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξνζδηνξηζηηθή ζην is. Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή 

αλησλπκία qui θαη εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή ιόγσ έιμεο από ηελ ππνηαθηηθή ηεο 

πξνεγνύκελεο πξόηαζεο (laudandus sit). Σπγθεθξηκέλα εθθέξεηαη κε ππνη. ελεζηώηα 

(cadat) γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ θαη δειώλεη ην ζύγρξνλν ζην 

παξόλ. 

 

  β. Opibus urbis ne confisi sitis. 

  γ.  Cato monet eos ut fiduciam, quae nimia illis sit, deponant. 


