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ΜΑΘHMA. 21: 

Pro quo … acceperunt: Δεοη. αμαφορική επηζεηηθή πνμζδημν. ζημ 

Capitolium. Εηζάγεηαη με ημ εμπνόζεηo ακαθμνηθό pro quo, 

εθθένεηαη με μνηζηηθή θαη θακενώκεη ημ πναγμαηηθό.  

Qui diu … divisam: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεηηθή πνμζδημν. ζημ 

Camillus. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθ. ακη. qui, εθθένεηαη με μνηζηηθή θαη 

δειώκεη ημ πναγμαηηθό. 

Quod illic … pensatus est: Δεοη. αηηημιμγηθή επηνν. Εηζάγεηαη με 

ημκ αηηημιμγηθό ζύκδεζμμ quod, εθθένεηαη με μνηζηηθή επεηδή 

εθθνάδεη ακηηθεημεκηθή-πναγμαηηθή αηηημιμγία. Λεηημονγεί ςξ 

επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ηεξ αηηίαξ ζηεκ θύνηα πνόηαζε. 

Unde tamen … reversus est: Δεοη. ακαθμνηθή πνμζδ. ζημ exilium. 

Εηζάγεηαη με ημ ακαθμνηθό επίννεμα unde, εθθένεηαη με μνηζηηθή θαη 

δειώκεη ημ πναγμαηηθό.  

 

ΜΑΘHMA. 23: 

Ut ignoraretur a marito: Δεοη. ζομπεναζμαηηθή επηννεμαηηθή πν. 

ςξ επηνν. πνμζδημνηζμόξ ημο απμηειέζμαημξ ζηεκ θύνηα 

πν.Εηζάγεηαη με ημκ ζομπεναζμαηηθό ζύκδεζμμ ut, επεηδή είκαη 

θαηαθαηηθή. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή,  επεηδή ημ απμηέιεζμα 

ζεςνείηαη  μηα οπμθεημεκηθή θαηάζηαζε. Σογθεθνημέκα, εθθένεηαη με 

οπμηαθηηθή παναη, γηαηί ελανηάηαη από νήμα ηζημνηθμύ πνόκμο 

(paravit) θαη ακαθένεηαη ζημ πανειζόκ (ηζπύεη ηδημμμνθία ζηεκ 

αθμιμοζία ηςκ πνόκςκ, ημ ζομπέναζμα είκαη ηδςμέκμ ηε ζηηγμή πμο 

εμθακίδεηαη ζημ μοαιό ημο μμηιεηή). Σηεκ θύνηα οπάνπεη ημ ita.   

Cum … illa intaverat: Δεοη. πνμκηθή πν. πμο ιεηημονγεί ςξ 

επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη με ημ 

πνμκηθό επακαιεπηηθό ζύκδ. cum θαη εθθένεηαη με μνηζηηθή, επεηδή 

εθθνάδεη μόκμ πνόκμ θαη ζογθεθνημέκα  με μνηζη οπενζοκη., επεηδή 

εθθνάδεη αόνηζηε επακάιερε ζημ πανειζόκ.  



Quid ageret puer: Δεοη. πιάγηα ενςηεμαηηθή πν.  μενηθήξ αγκμίαξ. 

ςξ ακηηθείμεκμ ζηε μεημπή inerroganti. Εηζάγεηαη με ηεκ 

ενςηεμαηηθή  ακη. quid. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί ζεςνείηαη 

όηη ε ελάνηεζε δίκεη οπμθεημεκηθή πνμηά ζημ πενηεπόμεκμ ηεξ 

πνόηαζεξ. Σογθεθνημέκα, εθθένεηαη με οπμηαθηηθή πνη γηαηί 

ελανηάηαη  άμεζα από ημ interroganti θαη έμμεζα από ημ 

respondebat θαη δειώκεη ημ ζύγπνμκμ ζημ πανειζόκ . 

Cum lacrimae … vincerent / prorumperentque: Δεοη. πνμκηθέξ 

πν. Εηζάγμκηαη με ημκ ηζημνηθό-δηεγεμαηηθό cum επεηδή οπμγναμμίδεη 

ηε βαζύηενε ζπέζε ηεξ δεοηενεύμοζαξ με ηεκ θύνηα πν. θαη 

δεμημονγεί μηα ζπέζε αηηίμο-αηηηαημύ ακάμεζά ημοξ θαη εθθένμκηαη με 

οπμηαθηηθή (είκαη θακενό ημ οπμθεημεκηθό ζημηπείμ ζηεκ πνόηαζε), 

θαη ζογθεθνημέκα με οπμηαθηηθή πνη γηαηί ελανηώκηαη από ηζημνηθό 

πνόκμ (egrediebatur) θαη θακενώκμοκ ημ ζύγπνμκμ ζημ πανειζόκ. 

Ut simul imponeretur: Δεοη. βμοιεηηθή πν. ςξ έμμεζμ ακηηθείμεκμ 

ζημ orabat. Εηζάγεηαη με ημ βμοιεηηθό ζύκδεζμμ ut ςξ θαηαθαηηθή. 

Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, όπςξ όιεξ μη βμοιεηηθέξ πν., γηαηί ημ 

πενηεπόμεκμ ημοξ είκαη  επηζομεηό. Εηδηθόηενα, εθθένεηαη με 

οπμηαθηηθή πνη, γηαηί ε ελάνηεζε είκαη ηζημνηθόξ πνόκμξ (orabat) 

(ηδημμμνθία αθμιμοζίαξ πνόκςκ, ε βμύιεζε είκαη ηδςμέκε ηε ζηηγμή 

πμο εμθακίδεηαη ζημ μοαιό ημο μμηιεηή). 

ΜΑΘHMA 24: 

Cum P. Cornelius … venisset / eique ab ostio … dixisset eum 

…non esse: Δεοη. πνμκηθέξ πνμηάζεηξ, πμο ζοκδέμκηαη ζομπιεθηηθά 

με ημ que θαη ιεηημονγμύκ ςξ επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ημο 

πνόκμο ζημ νήμα ηεξ θύνηαξ . Εηζάγμκηαη με ημκ ηζημνηθό-δηεγεμαηηθό 

ζύκδ. cum πμο δειώκεη ηε βαζύηενε ζπέζε ηεξ δεοηενεύμοζαξ με 

ηεκ θύνηα θαη δεμημονγεί μηα ζπέζε αηηίμο-αηηηαημύ μεηαλύ ημοξ θαη 

εθθένμκηαη με οπμηαθηηθή (οπμθεημεκηθό ζημηπείμ). Σογθεθνημέκα 

εθθένμκηαη με οπμηαθηηθή οπενζοκη. επεηδή ελανηώκηαη από νήμα 

ηζημνηθμύ πνόκμο (sensit) θαη εθθνάδμοκ ημ πνμηενόπνμκμ ζημ 

πανειζόκ.  



Quid postea Nasica fecerit: Δεοη. πιάγηα ενςηεμαη. πν. μενηθήξ 

αγκμίαξ,ςξ ακηηθείμεκμ ζημ accipe. Εηζάγεηαη με ηεκ ενςηεμαηηθή  

ακη. quid. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί ε ελάνηεζε δίκεη 

οπμθεημεκηθή πνμηά ζημ πενηεπόμεκμ ηεξ πνόηαζεξ. Σογθεθνημέκα, 

εθθένεηαη με οπμηαθηηθή πνθ επεηδή ελανηάηαη από ν. ανθηηθμύ 

πνόκμο (accipe) θαη δειώκεη ημ πνμηενόπνμκμ ζημ πανόκ-μέιιμκ . 

Paucis post diebus … venisset / et eum a ianua quaereret: 

Δεοη. πνμκηθέξ πν. ςξ επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ημο πνόκμο 

ζηεκ θύνηα πν.Εηζάγμκηαη με ημκ ηζημνηθό-δηεγεμαηηθό ζύκδ. cum πμο 

οπμγναμμίδεη ηε βαζύηενε ζπέζε ηεξ δεοηενεύμοζαξ με ηεκ θύνηα 

θαη δεμημονγεί μηα ζπέζε αηηίμο-αηηηαημύ μεηαλύ ημοξ θαη εθθένμκηαη 

με οπμηαθηηθή (οπμθεημεκ. ζημηπείμ). Εθθένμκηαη: ε πνώηε με 

οπμηαθηηθή οπενζοκη.  (ημ πνμηενόπνμκμ ζημ πανειζόκ) θαη ε 

δεύηενε με οπμηαθηηθή πνη (ζύγπνμκμ ζημ πανειζόκ). Ελανηώκηαη 

από ηζημνηθό πνόκμ (exclamavit).  

Etsi domi erat: Δεοη. εκακηηςμαηηθή επηννεμαηηθή πν. ςξ 

επηννεμαηηθόξ πνμζδ. ηεξ εκακηίςζεξ ζηε θύνηα .Εηζάγεηαη με ημκ 

εκακηηςμαηηθό ζύκδ. etsi. Εθθένεηαη με μνηζηηθή γηαηί εθθνάδεη μηα 

πναγμαηηθή θαηάζηαζε πανά ηεκ μπμία ηζπύεη ημ πενηεπόμεκμ ηεξ 

θύνηαξ. Σηεκ θύνηα  οπάνπεη ημ tamen.  

Quod Nasica … mentiebatur: Δεοη. μοζηαζηηθή αηηημιμγηθή πν. 

Εηζάγεηαη με ημκ αηηημι. ζύκδ. quod, εθθένεηαη με μνηζηηθή επεηδή 

εθθνάδεη ακηηθεημεκηθή-πναγμαηηθή αηηημιμγία. Είκαη ακηηθείμεκμ ζηε 

μηπ indignatus πμο εθθνάδεη ροπηθό πάζμξ.  Λεηημονγεί ςξ 

επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ηεξ αηηίαξ ζηεκ θύνηα πνόηαζε. 

Quid Nasica responderit: Δεοη. πιάγηα ενςηεμαηηθή πν. μενηθήξ 

αγκμίαξ ςξ ακηηθείμεκμ ζημ scire. Εηζάγεηαη με ηεκ ενςηεμαη. ακη. 

quid . Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί ζεςνείηαη όηη ε ελάνηεζε δίκεη 

οπμθεημεκηθή πνμηά ζημ πενηεπόμεκμ ηεξ πνόηαζεξ. Σογθεθνημέκα 

εθθένεηαη με οπμηαθηηθή πνθ επεηδή ελανηάηαη από ν. ανθηηθμύ 

πνόκμο (visne scire) θαη δειώκεη ημ πνμηενόπνμκμ ζημ πανόκ-

μέιιμκ . 



Cum te quaererem: Δεοη. πνμκηθή πν. Εηζάγεηαη με ημκ ηζημνηθό-

δηεγεμαηηθό cum θαη εθθένεηαη με οπμηαθηηθή επεηδή οπμγναμμίδεη 

ηε βαζύηενε ζπέζε ηεξ δεοηενεύμοζαξ με ηεκ θύνηα πν. θαη 

δεμημονγεί μηα ζπέζε αηηίμο-αηηηαημύ ακάμεζά ημοξ. Εθθένεηαη με 

οπμηαθηηθή πνη. επεηδή ελανηάηαη από ν. ηζημνηθμύ πνόκμο (credidi) 

θαη δειώκεη ημ ζύγπνμκμ ζημ πανειζόκ. 

ΜΑΘHMA. 25: 

Quando … putetis ex arbore: Δεοη. πιάγηα ενςηεμαη. πν. μενηθήξ 

αγκμίαξ ςξ έμμ. ακηηθείμεκμ ημο ν. interrogo ηεξ θύνηαξ. Εηζάγεηαη 

με ημ ενςηεμαηηθό μόνημ quando θαη εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί 

ε ελάνηεζε δίκεη οπμθεημεκηθή πνμηά ζημ πενηεπόμεκμ ηεξ πνόηαζεξ. 

Σογθεθνημέκα εθθένεηαη με οπμηαθηηθή εκεζη. γηαηί ελανηάηαη από ν. 

ανθηηθμύ πνόκμο (interrogo)  θαη δειώκεη ημ ζύγπνμκμ ζημ πανόκ-

μέιιμκ. 

Cum omnes … dixissent: Δεοη. πνμκηθή πν. ςξ επηννεμαη. 

πνμζδημνηζμόξ ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα πν. Εηζάγεηαη με ημκ ηζημνηθό-

δηεγεμαηηθό  cum επεηδή οπμγναμμίδεη ηε βαζύηενε ζπέζε ηεξ 

δεοηενεύμοζαξ με ηεκ θύνηα θαη δεμημονγεί μηα ζπέζε αηηίμο-αηηηαημύ 

μεηαλύ ημοξ θαη εθθένεηαη με οπμηαθηηθή (οπμθεημεκηθό ζημηπείμ). 

Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή οπενζοκη. επεηδή ελανηάηαη από ν. 

ηζημνηθμύ πνόκμο ( εθθνάδεη ημ πνμηενόπνμκμ ζημ πανειζόκ).  

Quae nimia vobis est: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεηηθή πνμζδημνηζηηθή 

πν.  ζημ fiduciam. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθμν. ακηςκ. quae, εθθένεηαη 

με μνηζηηθή , δειώκεη ημ πναγμαηηθό. 

Nisi vos … consulueritis: Δεοηενεύμοζα οπμζεηηθή πν. ςξ επηνν. 

πνμζδ. ηεξ πνμϋπόζεζεξ ζηεκ θύνηα . Εηζάγεηαη με ημκ οπμζεηηθό 

ζύκδ. nisi, επεηδή είκαη απμθαηηθή θαη εθθένεηαη με οπμηαθηηθή πνθ . 

Η απόδμζε βνίζθεηαη ζημ απανέμθαημ  consulturum esse, πμο 

ελανηάηαη από ημ νήμα credideritis (ελανηεμέκμξ οπμζεηηθόξ ιόγμξ 

α΄είδμοξ ακμπηή οπόζεζε ζημ μέιιμκ). Σημκ εοζύ ιόγμ,  ε οπόζεζε 

εθθένεηαη με μνηζηηθή ζοκη. μέιι. (consulueritis) θαη ε απόδμζε με 

μνηζηηθή μέιι. (nemo consulet): nemo patriae consulet nisi vos ipsi 

patriae consulueritis.  



Quo Carthago deleta est: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεηηθή 

πνμζδημνηζη. πν. ζημ bellum. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθμν. ακηςκ. quo 

ακηί ημο εμπνόζεημο in quo, εθθένεηαη με μνηζηηθή θαη δειώκεη ημ 

πναγμαηηθό. 

ΜΑΘHMA. 27: 

Cum Accius … venisset: Δεοη. πνμκηθή πν. ςξ επηννεμαηηθόξ 

πνμζδημνηζμόξ ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα πν. Εηζάγεηαη με ημκ ηζημνηθό-

δηεγεμαηηθό ζύκδ. cum θαη εθθένεηαη ........ με οπμηαθηηθή οπενζοκη. 

επεηδή ελανηάηαη από ν. ηζημνηθμύ πνόκμο (devertit):  

πνμηενόπνμκμ ζημ πανειζόκ.  

Ubi Pacuvius … recesserat: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεηηθή 

πνμζδημνηζηηθή πν.ζημ Tarentum. Εηζάγεηαη με ημ ακαθμνηθό 

επίννεμα ubi. Εθθένεηαη με μνηζηηθή οπενζοκη. (πναγμαηηθό). 

Qui multo minor natu erat: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεηηθή 

πνμζδημνηζηηθή πν. ζημ Accius. Εηζάγεηαη με ημ ακαθμνηθό επίννεμα 

ubi. Εθθένεηαη με μνηζηηθή (παναη) γηα  ημ πναγμαηηθό. 

Cui «Atreus» nomen est: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεηηθή πνμζδημνηζη. 

πν. ζημ tragoediam. Εηζάγεηαη με ημ ακαθμνηθό επίννεμα ubi. 

Εθθένεηαη με μνηζηηθή εκεζη. γηα ημ πναγμαηηθό. 

Quae scripsisset: Δεοη. ακαθμνηθή μοζηαζηηθή πνόηαζε ςξ οπμθ. 

ζημ απανέμθαημ esse. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθμνηθή ακηςκ. quae θαη 

εθθένεηαη με οπμηαθηηθή ελαηηίαξ ημο πιαγίμο ιόγμο θαη 

ζογθεθνημέκα οπμηαθηηθή οπενζοκη., επεηδή ελανηάηαη από ηζημνηθό 

πν.  (εθθνάδεη ημ πνμηενόπνμκμ ζημ πανειζόκ). Εοζύξ ιόγμξ : quae 

scripserat. 

Ut dicis: Δεοη. απιή παναβμιηθή-ζογθνηηηθή πν. ημο ηνόπμο πμο 

ιεηημονγεί ςξ β’ όνμξ ζύγθνηζεξ με α’ όνμ ηεκ θύνηα πν.. Εηζάγεηαη 

με ημκ παναβμιηθό ζύκδ. ut θαη εθθένεηαη με μνηζηηθή, γηαηί ε 

ζύγθνηζε αθμνά δύμ πνάλεηξ-θαηαζηάζεηξ πμο ζεςνμύκηαη  

ακηηθεημεκηθή πναγμαηηθόηεηα. Σηεκ θύνηα πνόηαζε οπάνπεη ημ ita 

(παναβμιηθό δεύγμξ ita…ut).  



Quae deinceps scribam: Δεοη. ακαθμνηθή μοζηαζηηθή ςξ 

οπμθείμεκμ ημο απανεμθάημο fore. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθμνηθή ακη. 

quae. Εθθένεηαη με μνηζηηθή παναηαη. ημ πναγμαηηθό. 

Quod in pomis est: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεηηθή πνμζδημνηζηηθή πν. 

ζημ idem. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθμνηθή ακηςκ. quod. Εθθένεηαη με 

μνηζηηθή  γηα  ημ πναγμαηηθό. 

Quae dura et acerba nascuntur: Δεοη. ακαθμνηθή μοζηαζηηθή ςξ 

οπμθείμεκμ ζημ fiunt. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθμνηθή ακη. quae. 

Εθθένεηαη με μνηζηηθή γηα  ημ πναγμαηηθό. 

Quae gignuntur … mollia: Δεοη. ακαθμνηθή μοζηαζηηθή ςξ 

οπμθείμεκμ ζημ fiunt. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθμνηθή ακη. quae. 

Εθθένεηαη με μνηζηηθή γηα ημ πναγμαηηθό. 

ΜΑΘHMA 28: 

Cum eum … cognovisset: Δεοη. πνμκηθή  ςξ επηννεμαηηθόξ 

πνμζδημνηζμόξ ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη με ημκ ηζημνηθό-

δηεγεμαηηθό ζύκδ. cum θαη εθθένεηαη με οπμηαθηηθή ( δειώκεη ηε 

βαζύηενε ζπέζε ηεξ δεοηενεύμοζαξ με ηεκ θύνηα πν. θαη δεμημονγεί 

μηα ζπέζε αηηίμο-αηηηαημύ ακάμεζά ημοξ + οπμθεημεκηθό ζημηπείμ). 

Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή οπενζοκη. επεηδή ελανηάηαη από ν. 

ηζημνηθμύ πνόκμο (πνμηενόπνμκμ ζημ πανειζόκ).  

Quanti homo sit: Δεοη. πιάγηα ενςηεμαηηθή μενηθήξ αγκμίαξ ςξ 

ακηηθείμεκμ ζημ spectare. Εηζάγεηαη με ηεκ ενςηεμαηηθή ακηςκ. 

quanti θαη θθένεηαη με οπμηαθηηθή,  γηαηί ε ελάνηεζε δίκεη 

οπμθεημεκηθή πνμηά ζημ πενηεπόμεκό ηεξ. Εηδηθόηενα, εθθένεηαη με 

οπμηαθηηθή εκεζηώηα γηαηί ελανηάηαη από ν. ανθηηθμύ πν. (άμεζα 

από ημ spectare θαη έμμεζα από ημ noli) θαη δειώκεη ημ ζύγπνμκμ 

ζημ πανόκ-μέιιμκ . 

Qui tam nihil est: Δεοη. ακαθμνηθή μοζηαζηηθή ςξ οπμθείμεκμ ζημ 

est . Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθ. ακηςκ. qui, εθθένεηαη με μνηζηηθή θαη 

θακενώκεη ημ πναγμαηηθό. Σηεκ πνόηαζε αοηή ιακζάκεη οπμζεηηθόξ 

ιόγμξ  α’ είδμοξ ακμηθηή οπόζεζε): Si quis tam nixili est (οπόζεζε)  

parvi preti est (απόδμζε). 



Ut nihil … possit … fugitivi: Δεοη. ζομπεναζμαη επηννεμαη. ςξ 

επηννεμαη. πνμζδημνηζμόξ ημο απμηειέζμαημξ ζηεκ θύνηα  Εηζάγεηαη 

με ημ ut nihil ςξ ανκεηηθή. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί  ημ 

απμηέιεζμα ζεςνείηαη μηα οπμθεημεκηθή θαηάζηαζε. Σογθεθνημέκα με 

οπμηαθηηθή εκεζηώηα, γηαηί ελανηάηαη από ανθηηθό πνόκμ (adfectus 

est). Δειώκεη απμηέιεζμα ζημ πανόκ - μέιιμκ (ηδηόμμνθε αθμιμοζία  

πνόκςκ : ημ ζομπέναζμα είκαη ηδςμέκμ ηε ζηηγμή πμο εμθακίδεηαη 

ζημ μαοιό ημο μμηιεηή . 

ΜΑΘHMA 29: 

Cum Octavianus … rediret: Δεοη. πνμκηθή ςξ επηννεμαηηθόξ 

πνμζδημνηζμόξ ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη με ημκ ηζημνηθό-

δηεγεμαηηθό cum θαη εθθένεηαη με οπμηαθηηθή (επεηδή οπμγναμμίδεη 

ηε βαζύηενε ζπέζε ηεξ δεοηενεύμοζαξ με ηεκ θύνηα πν. θαη 

δεμημονγεί μηα ζπέζε αηηίμο-αηηηαημύ μεηαλύ ημοξ + οπμθεημεκηθό 

ζημηπείμ). Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή παναηαη επεηδή ελανηάηαη από 

ν. ηζημνηθμύ πνόκμο (occurrit): ζύγπνμκμ ζημ πανειζόκ.  

Ut corvum doceret parem simulationem: Δεοη. βμοιεηηθή ςξ 

έμμεζμ ακηηθείμεκμ ζημ incitavit.Εηζάγεηαη με ημκ ζύκδεζμμ ut ςξ 

θαηαθαηηθή. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, όπςξ όιεξ μη βμοιεηηθέξ , 

γηαηί ημ πενηεπόμεκμ ημοξ είκαη επηζομεηόθαη ζογθεθνημέκα 

οπμηαθηηθή παναηαη από  ηζημνηθό πνόκμ (incitavit):ηδημμμνθία ζηεκ 

αθμιμοζία ηςκ πνόκςκ. 

Quotiescumque avis non respondebat: Δεοη. πνμκηθή ςξ 

επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη με ημ 

πνμκηθό επακαιεπηηθό ζύκδ. cum (quotiescumque) θαη εθθένεηαη με 

μνηζηηθή, επεηδή εθθνάδεη μόκμ πνόκμ. Εηδηθόηενα, με πνόκμ παναη, 

επεηδή εθθνάδεη επακάιερε ζημ πανειζόκ.  

Quanti nullam adhuc emerat: Δεοη. απιή παναβμιηθή ημο πμζμύ 

ςξ β’ όνμξ ζύγθνηζεξ. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθμν. ακηςκ. quanti. 

Εθθένεηαη με μνηζηηθή οπενζοκη., γηαηί ε ζύγθνηζε αθμνά δύμ 

πνάλεηξ  πμο είκαη ακηηθεημεκηθή πναγμαηηθόηεηα. Σηεκ θύνηα 

πνόηαζε οπάνπεη ημ tanti (παναβμιηθό δεύγμξ tanti…quanti).  



ΜΑΘHMA 30: 

Et si habet … luxuriae: Δεοη. οπμζεηηθή α’ είδμοξ. Απόδμζε: 

debemus laudare ( → ακμηπηή οπόζεζε ζημ πανόκ). 

Quod Asiam vidit sed in Asiam continenter vixit: 

Δεοηενεύμοζεξ επηννεμαηηθέξ αηηημιμγηθέξ. Εηζάγμκηαη με ημκ 

αηηημιμγηθό ζύκδ. quod, εθθένμκηαη με μνηζηηθή επεηδή εθθνάδμοκ 

ακηηθεημεκηθή-πναγμαηηθή αηηημιμγία. Λεηημονγμύκ ςξ επηννεμαηηθόξ 

πνμζδημνηζμόξ ηεξ αηηίαξ ζηεκ θύνηα πνόηαζε. 

Ex qua … constituta est: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεηηθή 

πνμζδημνηζηηθή πν. με όνμ  ζημ Asiae. Εηζάγεηαη με ημ ex qua, 

εθθένεηαη με μνηζηηθή θαη θακενώκεη πναγμαηηθό γεγμκόξ. 

.  

ΜΑΘHMA 31: 

cum aliquando castris abiret: Δεοη. πνμκηθή ςξ επηννεμαηηθόξ 

πνμζδημνηζμόξ ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα πνόηαζε. Εηζάγεηαη με ημκ 

ηζημνηθό-δηεγεμαηηθό  cum θαη εθθένεηαη με οπμηαθηηθή (γηαηί 

δειώκεη ηε βαζύηενε ζπέζε ηεξ δεοηενεύμοζαξ με ηεκ θύνηα θαη 

δεμημονγεί μηα ζπέζε αηηίμο-αηηηαημύ ακάμεζά ημοξ + οπμθεημεκηθό 

ζημηπείμ). Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή παναη. από ν. ηζημνηθμύ πνόκμο  

(edixit) θαη εθθνάδεη ημ ζύγπνμκμ ζημ πανειζόκ.  

ut omnes pugna abstinerent: Δεοη. βμοιεηηθή. ςξ ακηηθείμεκμ ζημ 

edixit. Εηζάγεηαη με ημ βμοιεηηθό ζύκδεζμμ ut ςξ θαηαθαηηθή. 

Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί ημ πενηεπόμεκμ ηεξ είκαη  επηζομεηό. 

Σογθεθνημέκα με οπμηαθηηθή πνη, γηαηί ελανηάηαη από ηζημνηθό 

πνόκμ (edixit) θαη ακαθένεηαη ζημ πανειζόκ. Ιζπύεη ηδημμμνθία ζηεκ 

αθμιμοζία ηςκ πνόκςκ: ε βμύιεζε είκαη ηδςμέκε ηε ζηηγμή πμο 

εμθακίδεηαη ζημ μοαιό ημο μμηιεηή. 

ut singularis proelii eventu cernatur: Δεοη. ηειηθή πν. Εηζάγεηαη 

με ημκ ηειηθό ζύκδεζμμ ut ςξ θαηαθαηηθή. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή,  

γηαηί δειώκεη επηδηςθόμεκμ ζθμπό. Σογθεθνημέκα  με οπμηαθηηθή 



εκεζη., γηαηί ελανηάηαη από  ανθηηθό πνόκμ θαη δειώκεη ζθμπό ζημ 

πανόκ (ζογπνμκηζμόξ θύνηαξ – δεοηενεύμοζαξ). 

quanto miles Latinus Romano virtute antecellat: Δεοη. πιάγηα 

ενςηεμαηηθή μενηθήξ αγκμίαξ  ςξ οπμθείμεκμ ζημ απνόζςπμ ν. 

cernatur. Εηζάγεηαη με ηεκ ενςηεμαηηθή ακη. quanto. Εθθένεηαη με 

οπμηαθηηθή, , γηαηί ε ελάνηεζε δίκεη οπμθεημεκηθή πνμηά ζημ 

πενηεπόμεκμ ηεξ πνόηαζεξ. Σογθεθνημέκα, με οπμηαθηηθή εκεζη. 

γηαηί ελανηάηαη από ανθηηθό πνόκμ θαη δειώκεη ημ ζύγπνμκμ ζημ 

πανόκ-μέιιιμκ . 

cum in castra revertisset: Δεοη. πνμκηθή ιεηημονγεί ςξ 

επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα πνόηαζε.. 

Εηζάγεηαη με ημκ ηζημνηθό-δηεγεμαηηθό ζύκδ. cum θαη εθθένεηαη με 

οπμηαθηηθή (επεηδή δειώκεη ηε βαζύηενε ζπέζε ηεξ δεοηενεύμοζαξ 

με ηεκ θύνηα πν. θαη δεμημονγεί μηα ζπέζε αηηίμο-αηηηαημύ ακάμεζά 

ημοξ + οπμθεημεκηθό ζημηπείμ). Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή οπενζοκη. 

γηαηί ελανηάηαη από. ηζημνηθό πνόκμ  θαη δειώκεη ημ πνμηενόπνμκμ 

ζημ πανειζόκ.  

cuius opera hostes fugati erant: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεηηθή 

πνμζδημνηζηηθή  ζημ adulescentem. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθ. ακη.cuius, 

εθθένεηαη με μνηζηηθή θαη θακενώκεη ημ πναγμαηηθό. 

ΜΑΘHMA 32 

nisi litterarum lumen accederet: Δεοη. οπμζεηηθή ςξ 

επηννεμαηηθόξ πμζδημνηζμόξ ηεξ πνμϋπόζεζεξ ζηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη 

με ημκ οπμζεηηθό ζύκδ. nisi, ςξ απμθαηηθή. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή 

πνη. Υπόζεζε: nisi accederet, Απόδμζε: iacerent – ζπεμαηίδεη 

οπμζεηηθό ιόγμ πμο εθθνάδεη οπόζεζε ακηίζεηε πνμξ ηεκ 

πναγμαηηθόηεηα.(οπόζεζε θαη απόδμζε ακαθένμκηαη ζημ πανόκ  

ΜΑΘHMA 34 

Cum Africanus in Literno esset: Δεοη. πνμκηθή ςξ επηννεμαηηθόξ 

πνμζδημνηζμόξ ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα πνόηαζε. Εηζάγεηαη με ημκ 

ηζημνηθό-δηεγεμαηηθό ζύκδ. cum θαη εθθένεηαη με οπμηαθηηθή (γηαηί 

δειώκεη ηε βαζύηενε ζπέζε ηεξ δεοηενεύμοζαξ με ηεκ θύνηα   



δεμημονγώκηαξ  ζπέζε αηηίμο-αηηηαημύ ακάμεζά ημοξ + οπμθεημεκηθό 

ζημηπείμ). Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή παναη. γηαηί ελανηάηαη από 

ηζημνηθό πνόκμ  (venerunt) :ημ ζύγπνμκμ ζημ πανειζόκ.  

cum se ipsum captum venisse eos existimasset: Δεοη. 

επηννεμαηηθή αηηημιμγηθή. Εηζάγεηαη με ημκ αηηημι. ζύκδ. cum θαη 

εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί ε αηηημιμγία ζεςνείηαη απμηέιεζμα 

εζςηενηθήξ, ιμγηθήξ δηενγαζίαξ. Σογθεθνημέκα,  με οπμηαθηηθή 

οπενζοκη. θαη ζε ελάνηεζε από ημκ ηζημνηθό πνόκμ ηεξ θύνηαξ  

δειώκεη ημ πνμηενόπνμκμ ζημ πανειζόκ  

Quod ut praedones animadverterunt: Δεοη. πνμκηθή ςξ 

επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα πνόηαζε. 

Εηζάγεηαη με ημκ πνμκηθό ζύκδ. ut ( ημ quod πνμηάζζεηαη γηα 

έμθαζε). Εθθένεηαη με μνηζηηθή, επεηδή εθθνάδεη μόκμ πνόκμ θαη 

ζογθεθνημέκα με μνηζηηθή πνθ, επεηδή ακαθένεηαη ζημ πανειζόκ θαη 

δειώκεη ημ πνμηενόπνμκμ (ζημ πανειζόκ).  

Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt: Δεοη. πνμκηθή ςξ 

επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα πνόηαζε. 

Εηζάγεηαη με ημκ πνμκηθό ζύκδ. postquam (Τμ haec πνμηάζζεηαη γηα 

έμθαζε). Εθθένεηαη με μνηζηηθή, επεηδή εθθνάδεη μόκμ πνόκμ θαη 

ζογθεθνημέκα με μνηζηηθή πνθ, επεηδή ακαθένεηαη ζημ πανειζόκ θαη 

ζε ελάνηεζε από ημκ ηζημνηθό πνόκμ ηεξ θύνηαξ πν. (iussit) δειώκεη 

ημ πνμηενόπνμκμ ζημ πανειζόκ.  

tamquam sanctum templum (essent): Λεηημονγεί ςξ 

θαηεγμνμύμεκμ ζημ postes . Πνόθεηηαη γηα βναποιμγηθή έθθναζε 

πμο δειώκεη παναβμιή, θαηά πανάιεηρε οπμζεηηθήξ παναβμιηθήξ 

πν. Εηζάγεηαη με ημκ παναβμιηθό ζύκδ. tamquam θαη εθθένεηαη με 

οπμη., επεηδή ε ζύγθνηζε αθμνά μηα οπμζεηηθή πνάλε ή θαηάζηαζε. 

Εηδηθόηενα, με οπμηαθηηθή πνη. ( από ηζημνηθό πνόκμ: venerati sunt) 

θαη δειώκεη ημ  ζύγπνμκμ ζημ πανειζόκ. Η δεοηενεύμοζα πνόηαζε 

ιεηημονγεί ςξ β’ όνμξ ζύγθνηζεξ με πνώημ όνμ ηεκ θύνηα πνόηαζε. 

Cum ante vestibulum dona posuissent: Δεοη. πνμκηθή ςξ 

επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα πνόηαζε. 

Εηζάγεηαη με ημκ ηζημνηθό-δηεγεμαηηθό ζύκδ. cum θαη εθθένεηαη με 



οπμηαθηηθή (επεηδή δειώκεη ηε βαζύηενε ζπέζε ηεξ δεοηενεύμοζαξ 

με ηεκ θύνηα  θαη δεμημονγεί μηα ζπέζε αηηίμο-αηηηαημύ μεηαλύ ημοξ+ 

οπμθεημεκηθό ζημηπείμ) θαη ζογθεθνημέκα οπμηαθηηθή οπενζοκη. 

Ελανηάηαη από ν. ηζημνηθμύ πνόκμο ηεξ θύνηαξ πνόηαζεξ 

(reverterunt) : πνμηενόπνμκμ ζημ πανειζόκ.  

quae homines deis immortalibus consecrare solent: Δεοη. 

ακαθμνηθή επηζεηηθή πνμζδημνηζηηθή ζημ dona. Εηζάγεηαη με ηεκ 

ακαθ. ακη. quae, εθθένεηαη με μνηζηηθή θαη δειώκεη ημ πναγμαηηθό. 

ΜΑΘHMA 36 

quo facilius divitias contemnere posset: Δεοη. ηειηθή ςξ 

επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ημο ηειηθμύ αηηίμο ζηεκ 

πνμζδημνηδόμεκε πνόηαζε. Εηζάγεηαη με ημκ ηειηθό ζύκδ. quo, γηαηί 

αθμιμοζεί επίννεμα ζογθνηηηθμύ βαζμμύ (facilius). Εθθένεηαη με 

οπμηαθηηθή, όπςξ όιεξ μη ηειηθέξ, γηαηί δειώκεη επηδηςθόμεκμ 

ζθμπό θαη ζογθεθνημέκα με οπμηαθηηθή παναη., γηαηί ελανηάηαη από 

ηζημνηθό πνόκμ (utebatur) θαη ακαθένεηαη ζημ πανειζόκ. (ηδηόμμνθε 

αθμιμοζία  πνόκςκ). 

cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent: 

Δεοη. πνμκηθή ςξ επηνν. Πνμζδημν. ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα . 

Εηζάγεηαη με ημκ ηζημνηθό-δηεγεμαηηθό  cum θαη εθθένεηαη με 

οπμηαθηηθή (επεηδή δειώκεη ηε βαζύηενε ζπέζε ηεξ δεοηενεύμοζαξ 

με ηεκ θύνηα πν. θαη δεμημονγεί μηα ζπέζε αηηίμο-αηηηαημύ μεηαλύ 

ημοξ + οπμθεημεκηθό ζημηπείμ) θαη ζογθεθνημέκα οπμηαθηηθή 

οπενζοκη. γηαηί ελανηάηαη από ημ ηζημνηθμύ πνόκμο solvit θαη 

δειώκεη ημ πνμηενόπνμκμ ζημ πανειζόκ.  

ut eo uteretur: Δεοη. ηειηθή ςξ επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ημο 

ηειηθμύ αηηίμο ζηεκ πνμζδημνηδόμεκε πνόηαζε. Εηζάγεηαη με ημκ 

ηειηθό ζύκδ. ut ςξ θαηαθαηηθή. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, όπςξ όιεξ 

μη ηειηθέξ, γηαηί  δειώκεη επηδηςθόμεκμ ζθμπό θαη ζογθεθνημέκα με 

οπμηαθηηθή παναη., γηαηί ελανηάηαη από ηζημνηθό πνόκμ (attulissent) 

θαη θακενώκεη ζθμπό ζημ πανειζόκ. (ηδηόμμνθε αθμιμοζία πνόκςκ 

ζογπνμκζζμόξ θύνηαξ – δεοηενεύμοζαξ)).  



ne dicam ineptae: Δεοη. ηειηθή πανεκζεκηηθή ςξ επηννεμαηηθόξ 

πνμζδημνηζμόξ ημο ηειηθμύ αηηίμο ζηεκ πνμζδημνηδόμεκε πνόηαζε. 

Εηζάγεηαη με ημκ ηειηθό ζύκδ. ne ςξ ανκεηηθή. Εθθένεηαη με 

οπμηαθηηθή, όπςξ όιεξ μη ηειηθέξ, γηαηί  δειώκεη επηδηςθόμεκμ 

ζθμπό θαη ζογθεθνημέκα  με οπμηαθηηθή εκεζη., γηαηί ελανηάηαη από 

ν. ανθηηθμύ πνόκμο (narrate): ζθμπόξ ζημ πανόκ-μέιιμκ.  (ηδηόμμνθε 

αθμιμοζία πνόκςκ). 

ΜΑΘHMA 37 

Ut salvi esse nequeamus: Δεοη. επηννεμαηηθή ζομπεναζμαηηθή ςξ 

επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ημο απμηειέζμαημξ ζηεκ θύνηα.  

Εηζάγεηαη με ημκ ζομπεναζμαηηθό ζύκδεζμμ ut, επεηδή είκαη 

θαηαθαηηθή. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, επεηδή  ημ απμηέιεζμα 

ζεςνείηαη πάκηα μηα οπμθεημεκηθή θαηάζηαζε θαη ζογθεθνημέκα με 

οπμηαθηηθή εκεζη., γηαηί ελανηάηαη από νήμα ανθηηθμύ πνόκμο 

(deducta est) θαη ακαθένεηαη ζημ πανόκ-μέιιμκ (ηδηόμμνθε 

αθμιμοζία πνόκςκ). { Σηεκ θύνηα πν. οπάνπεη ημ in eum locum  πμο 

ηζμδοκαμεί με ημ in talem locum}.   

nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit: Δεοηενεύμοζα 

οπμζεηηθή  ςξ επηνν. πνμζδ. ηεξ πνμϋπόζεζεξ ζηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη 

με ημκ οπμζεηηθό ζύκδ. nisi, ςξ απμθαηηθή. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή 

παναθ (subvenerit), γηαηί βνίζθεηαη ζε πιάγημ ιόγμ. Η απόδμζε 

βνίζθεηαη ζηε ζομπεναζμαηηθή πνόηαζε ut … nequeamus. Πνόθεηηαη 

γηα ελανηεμέκμ οπμζεηηθό ιόγμ:  nisi consulueritis - nequeamus ( 

Ελανηεμέκμξ οπμζεηηθόξ ιόγμξ α’ είδμοξ, ακμηπηή οπόζεζε ζημ 

μέιιμκ). Σημκ εοζύ ιόγμ, ε οπόζεζε εθθένεηαη με μνηζηηθή ζοκη. 

μέιι.  θαη ε απόδμζε με μνηζηηθή εκεζη. πμο ακαθένεηαη ζημ μέιιμκ 

:Υπόθεζη: Nisi … subvenerit, Απόδοζη: salvi esse nequimus.  

ut veni ad urbem: Δεοη. πνμκηθή ςξ επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ 

ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη με ημκ πνμκηθό ζύκδ. ut. Εθθένεηαη 

με μνηζηηθή, επεηδή εθθνάδεη μόκμ πνόκμ θαη ζογθεθνημέκα με 

μνηζηηθή παναθ, γηαηί δειώκεη (ζε ελάνηεζε από ημκ ηζημνηθό πνόκμ 

ηεξ θύνηαξ πν. non destiti) ημ πνμηενόπνμκμ (ζημ πανειζόκ).  



quae ad concordiam pertinerent: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεηηθή 

πνμζδημνηζηηθή ζημ omnia. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθ. ακη. quae, 

εθθένεηαη με οπμηαθηηθή (πνόκμο παναηαηηθμύ) θαη δειώκεη ημ 

δοκαηό ζημ πανειζόκ. Ελανηάηαη  από ηα απανέμθαηα sentire et 

dicere et facere θη έμμεζα από ημκ ηζημνηθό πνόκμ (non destiti). 

Δειώκεη ημ ζύγπνμκμ ζημ πανειζόκ  

ut pugnare cuperent: Δεοη. επηννεμαηηθή ζομπεναζμαηηθή ςξ 

επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ημο απμηειέζμαημξ ζηεκ θύνηα. 

Εηζάγεηαη με ημκ ζομπεναζμαηηθό ζύκδεζμμ ut, ςξ θαηαθαηηθή. 

Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, επεηδή ημ απμηέιεζμα ζεςνείηαη 

οπμθεημεκηθή θαηάζηαζε θαη ζογθεθνημέκα με οπμηαθηηθή παναη., 

γηαηί ελανηάηαη από νήμα ηζημνηθμύ πνόκμο (invaserat) θαη δειώκεη 

απμηέιεζμα ζημ πανειζόκ (ηδηόμμνθε αθμιμοζία πνόκςκ: ημ 

ζομπέναζμα είκαη ηδςμέκμ ηε ζηηγμή πμο εμθακίδεηαη ζημ μοαιό ημο 

μμηιεηή θαη όπη ηε ζηηγμή ηεξ πηζακήξ πναγμαημπμίεζήξ ημο). Σηεκ 

θύνηα οπάνπεη ε δεηθηηθή ακηςκ. tantus, πμο πνμελαγγέιιεη ηε 

ζομπεναζμαηηθή.  

etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius: Δεοη. 

εκακηηςμαηηθή ςξ επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ηεξ εκακηίςζεξ 

ζηεκ θύνηα . Εηζάγεηαη με ημκ εκακηηςμ. ζύκδ. etsi, εθθένεηαη με 

μνηζηηθή παναη θαη εθθνάδεη μηα πναγμαηηθή θαηάζηαζε πανά ηεκ 

μπμία ηζπύεη ημ πενηεπόμεκμ ηεξ θύνηαξ  .  

ut necessitate esse cogantur: Δεοη. επηννεμαηηθή 

ζομπεναζμαηηθή ςξ επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ημο 

απμηειέζμαημξ ζηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη με ημκ ζομπεναζμαηηθό 

ζύκδεζμμ ut, ςξ θαηαθαηηθή. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, επεηδή ημ 

απμηέιεζμα ζεςνείηαη οπμθεημεκηθή θαηάζηαζε θαη ζογθεθνημέκα, 

οπμηαθη. εκεζη., γηαηί ελανηάηαη από ημ ανθηηθμύ πνόκμο reddit θαη 

ακαθένεηαη ζημ πανόκ-μέιιμκ (ηδηόμμνθε αθμιμοζία πνόκςκ: ημ 

ζομπέναζμα είκαη ηδςμέκμ ηε ζηηγμή πμο εμθακίδεηαη ζημ μοαιό ημο 

μμηιεηή θαη όπη ηε ζηηγμή ηεξ πηζακήξ πναγμαημπμίεζήξ ημο).  

etiamsi natura tales non sint: Δεοη. παναπςνεηηθή ςξ επηνν. 

πνμζδ. ηεξ παναπώνεζεξ ζηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη με ημκ 

παναπςνεηηθό ζύκδ. etiamsi θαη εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί  



εθθνάδεη μηα οπμζεηηθή θαηάζηαζε πμο θη ακ δεπημύμε όηη αιεζεύεη 

δεκ ακαηνεί ημ πενηεπόμεκμ ηεξ θύνηαξ πνόηαζεξ. Σογθεθνημέκα, 

εθθένεηαη με οπμηαθηηθή εκεζη. θαη ζε ελάνηεζε από ανθηηθό πνόκμ 

(reddit) δειώκεη ημ ζύγπνμκμ ζημ πανόκ-μέιιμκ  

ut non solum ea fiant: Δεοη. επηννεμαηηθή ζομπεναζμαηηθή ςξ 

επηννεμαη. πνμζδημνηζμόξ ημο απμηειέζμαημξ ζηεκ θύνηα.. Εηζάγεηαη 

με ημκ ζομπεναζμαηηθό ζύκδεζμμ ut, ςξ θαηαθαηηθή. Εθθένεηαη με 

οπμηαθηηθή, ό επεηδή ημ απμηέιεζμα ζεςνείηαη οπμθεημεκηθή 

θαηάζηαζε. Σογθεθνημέκα,  με οπμηαθηηθή εκεζη., γηαηί ελανηάηαη 

από ημ ανθηηθμύ πνόκμο (sunt) θαη ακαθένεηαη ζημ πανόκ-μέιιμκ 

(ηδηόμμνθε αθμιμοζία πνόκςκ, ημ ζομπέναζμα είκαη ηδςμέκμ ηε 

ζηηγμή πμο εμθακίδεηαη ζημ μοαιό ημο μμηιεηή θαη όπη ηε ζηηγμή ηεξ 

πηζακήξ πναγμαημπμίεζήξ ημο). Σηεκ θύνηα ε δεηθηηθή ακηςκ. tales 

πνμελαγγέιιεη ζομπέναζμα. 

quae velit victor: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεη. πνμζδημνηζη. ζημ ea. 

Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθ. ακη. quae, εθθένεηαη με οπμηαθηηθή (πνόκμο 

εκεζηώηα) ιόγς έιλεξ από ημ  fiant θαη θακενώκεη ημ ζύγπνμκμ ζημ 

πανόκ-μέιιμκ  

sed etiam ut victor obsequatur iis: Δεοη. επηννεμαηηθή 

ζομπεναζμαηηθή ςξ επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ημο 

απμηειέζμαημξ ζηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη με ημκ ζομπεναζμαη. ζύκδεζμμ 

ut, ςξ θαηαθαηηθή. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, επεηδή ημ απμηέιεζμα 

ζεςνείηαη οπμθεημεκηθή θαηάζηαζε θαη ζογθεθνημέκα με οπμηαθηηθή 

εκεζη., γηαηί ελανηάηαη από ημ ανθηηθμύ πνόκμο sunt. Ακαθένεηαη 

ζημ πανόκ-μέιιμκ θαη ηζπύεη ηδημμμνθία ζηεκ αθμιμοζία ηςκ πνόκςκ: 

ημ ζομπέναζμα είκαη ηδςμέκμ ηε ζηηγμή πμο εμθακίδεηαη ζημ μοαιό 

ημο μμηιεηή θαη όπη ηε ζηηγμή ηεξ πηζακήξ πναγμαημπμίεζήξ ημο . 

Σηεκ θύνηα πν. ημ tales, πνμελαγγέιιεη ζομπέναζμα.  

Quorum auxilio victoria parta sit: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεη. 

πνμζδημνηζηηθή ζημ iis. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθ. ακη. quorum, 

εθθένεηαη με οπμηαθηηθή (παναθεημέκμο) ιόγς έιλεξ από ημ ν. 

obsequatur. Δειώκεη ημ πνμηενόπνμκμ ζημ πανόκ-μέιιμκ. 
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dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis: Δεοη. 

πνμκηθή ςξ επηνν. πνμζδ. ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα, πμο εθθένεηαη με 

παναθ. (fecit). Εηζάγεηαη με ημ πνμκηθό ζύκδ. dum. Εθθένεηαη με 

μνηζηηθή επεηδή εθθνάδεη μόκμ πνόκμ. Εηδηθόηενα με μνηζηηθή εκεζη., 

ακ θαη ακαθένεηαη ζημ πανειζόκ Πνόθεηηαη γηα ιαηηκηζμό ημο dum. 

Δειώκεη ημ ζύγπνμκμ: ηε ζοκεπηδόμεκε πνάλε ζηε δηάνθεηα ηεξ 

μπμίαξ ζομβαίκεη μηα άιιε πνάλε.  

dum aliqua vox congruens proposito audiretur: Δεοη. πνμκηθή ςξ 

επηνν. πνμζδ. ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα . Εηζάγεηαη με ημ πνμκηθό 

ζύκδεζμμ dum. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί ε πνάλε πενηγνάθεηαη 

ςξ πνμζδμθία ή επηδίςλε θαη ζογθεθνημέκα με οπμηαθηηθή παναη., 

επεηδή ελανηάηαη από ημ. ηζημνηθμύ πν. expectabat. Δειώκεη ημ 

οζηενόπνμκμ ζημ πανειζόκ.  

ut sibi paulisper loco cederet: Δεοη. βμοιεηηθή πν. ςξ έμμεζμ 

ακηηθείμεκμ ζημ rogavit. Εηζάγεηαη με ημ βμοιεηηθό ζύκδεζμμ ut, ςξ 

θαηαθαηηθή. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί ημ πενηεπόμεκμ ηεξ είκαη 

απιώξ επηζομεηό. Εηδηθόηενα, εθθένεηαη με οπμηαθηηθή πνη, γηαηί ε 

ελανηάηαη από ηζημνηθό πνόκμ (rogavit) (ηζπύεη ηδημμμνθία 

αθμιμοζίαξ πνόκςκ: ε βμύιεζε είκαη ηδςμέκε ηε ζηηγμή πμο 

εμθακίδεηαη ζημ μοαιό ημο μμηιεηή θαη όπη ηε ζηηγμή ηεξ πηζακήξ 

πναγμαημπμίεζήξ ηεξ). 

quam Metellus multum amavit: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεηηθή 

πνμζδημνηζηηθή ζημ Caecilia. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθμν. ακηςκ. quam, 

εθθένεηαη με μνηζηηθή (πνθ θαη δειώκεη ημ πναγμαηηθό). 

dum vixit: Δεοη. πνμκηθή ςξ επηνν. πνμζδ. ημο πνόκμο ζηεκ πν. 

quam … amavit. Εηζάγεηαη με ημ πνμκ ζύκδεζμμ dum. Εθθένεηαη με 

μνηζηηθή, επεηδή δειώκεη μόκμ πνόκμ. Εθθνάδεη ημ ζύγπνμκμ ζημ 

πανειζόκ: πανάιιειε δηάνθεηα ζε ζπέζε με ηεκ πνμζδημνηδόμεκε πν. 

(quam … amavit).  
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ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur: Δεοη. ηειηθή ςξ 

επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ημο ηειηθμύ αηηίμο ζηεκ 



πνμζδημνηδόμεκε πνόηαζε. Εηζάγεηαη με ημκ ηειηθό ζύκδ. ut ςξ 

θαηαθαηηθή. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί δειώκεη επηδηςθόμεκμ 

ζθμπό θαη ζογθεθνημέκα, με οπμηαθη. παναη., γηαηί ελανηάηαη από 

ηζημνηθό πνόκμ θαη θακενώκεη ζθμπό ζημ πανειζόκ. (ηδηόμμνθε 

αθμιμοζία πνόκςκ).  

cum Sulla minitans ei instaret: Δεοη. πνμκηθή ςξ επηννεμαηηθόξ 

πνμζδημνηζμόξ ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη με ημκ ηζημνηθό-

δηεγεμαηηθό cum θαη εθθένεηαη με οπμηαθηηθή (επεηδή δειώκεη ηε 

βαζύηενε ζπέζε ηεξ δεοηενεύμοζαξ με ηεκ θύνηα  θαη δεμημονγεί μηα 

ζπέζε αηηίμο-αηηηαημύ μεηαλύ ημοξ + οπμθεημεκηθό ζημηπείμ). 

Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή παναη. γηαηί ελανηάηαη από ν. ηζημνηθμύ 

πνόκμο (dixit) θαη εθθνάδεη ημ ζύγπνμκμ ζημ πανειζόκ.  

Licet mihi ostendas agmina militum: Δεοη. παναπςνεηηθή ςξ 

επηνν. πνμζδ. ηεξ παναπώνεζεξ ζηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη με ημκ 

παναπςνεηηθό ζύκδ. licet θαη εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί  

εθθνάδεη μηα οπμζεηηθή θαηάζηαζε πμο θη ακ δεπημύμε όηη αιεζεύεη 

δεκ ακαηνεί ημ πενηεπόμεκμ ηεξ θύνηαξ πνόηαζεξ. Σογθεθνημέκα, 

εθθένεηαη με οπμηαθηηθή εκεζη. θαη ζε ζπέζε με ημκ ανθηηθμύ 

πνόκμο iudicabo δειώκεη ημ ζύγπνμκμ ζημ πανόκ-μέιιμκ. Σηεκ  

θύνηα πνόηαζε οπάνπεη ημ tamen.  

quibus curiam circumsedisti: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεηηθή 

πνμζδημνηζηηθή ζημ agmina. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθμν. ακηςκ. quibus, 

εθθένεηαη με μνηζηηθή (παναθεημέκμο) γηα ημ πναγμαηηθό. 

licet mortem miniteris: Δεοη. παναπςνεηηθή ςξ επηνν. πνμζδ. ηεξ 

παναπώνεζεξ ζηεκ θύνηα.. Εηζάγεηαη με ημκ παναπςνεηηθό ζύκδ. 

licet θαη εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, , γηαηί εθθνάδεη μηα οπμζεηηθή 

θαηάζηαζε πμο θη ακ δεπημύμε όηη αιεζεύεη δεκ ακαηνεί ημ 

πενηεπόμεκμ ηεξ θύνηαξ. Σογθεθνημέκα, εθθένεηαη με οπμηαθηηθή 

εκεζη. γηαηί ζε ελάνηεζε από ημκ ανθηηθό πνόκμ iudicabo δειώκεη ημ 

ζύγπνμκμ ζημ πανόκ-μέιιμκ. Σηεκ  θύνηα πνόηαζε οπάνπεη ημ 

tamen.  

Etsi senex et corpore infirmo sum: Δεοη. εκακηηςμαηηθή ςξ 

επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ηεξ εκακηίςζεξ ζηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη 



με ημκ εκακηηςμαη. ζύκδ. etsi, εθθένεηαη με μνηζηηθή θαη εθθνάδεη 

μηα πναγμαηηθή θαηάζηαζε πανά ηεκ μπμία ηζπύεη ημ πενηεπόμεκμ ηεξ 

θύνηα πνόηαζεξ . Σηεκ  θύνηα πνόηαζε οπάνπεη ημ tamen.  
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qui primi colluisse Italiam dicuntur: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεηηθή 

πνμζδημνηζηηθή ζημ Sicanorum θαη Pelasgorum. Εηζάγεηαη με ηεκ 

ακαθ. ακη. qui, εθθένεηαη με μνηζηηθή θαη δειώκεη ημ πναγμαηηθό. 

proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris: Δεοη. οπμζεηηθή 

παναβμιηθή  πμο ιεηημονγεί πν. ςξ β’ όνμξ ζύγθνηζεξ με πνώημ όνμ 

ηεκ θύνηα πν. (Tu … uteris.). Εηζάγεηαη με ημκ οπμζεη. παναβμιηθό 

ζύκδεζμμ proinde quasi θαη εθθένεηαη με οπμηαθη, επεηδή ε 

ζύγθνηζε αθμνά μηα οπμζεηηθή πνάλε ή θαηάζηαζε θαη εηδηθόηενα με 

οπμηαθη. εκεζηώηα, γηαηί ζηεκ θύνηα οπάνπεη ανθη. πνόκμξ. Δειώκεη 

ημ ζύγπνμκμ ζημ πανόκ-μέιιμκ   

quod neminem scire atque intellegere vis: Δεοη. αηηημιμγηθή 

επηννεμαηηθή ςξ επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ηεξ αηηίαξ ζηεκ 

θύνηα.. Εηζάγεηαη με ημκ αηηημιμγηθό ζύκδεζμμ quod, εθθένεηαη με 

μνηζηηθή επεηδή εθθνάδεη ακηηθεημεκηθή-πναγμαηηθή αηηημιμγία.  

quae dicas: Δεοη. πιάγηα ενςηεμαηηθή πνόηαζε μενηθήξ αγκμίαξ ςξ 

ακηηθείμεκμ ζηα απανέμθαηα scire θαη intellegere. Εηζάγεηαη με ηεκ 

ακαθ. ακη. quae. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί ε ελάνηεζε δίκεη 

οπμθεημεκηθή πνμηά ζημ πενηεπόμεκό ηεξ θαη ζογθεθνημέκα με 

οπμηαθηηθή εκεζη., επεηδή ελανηάηαη άμεζα από ηα  scire θαη  

intellegere θαη έμμεζα από ημ vis (ανθη. πνόκμξ). Δειώκεη ημ 

ζύγπνμκμ ζημ πανόκ – μέιιμκ  

ut consequaris: Δεοη. ηειηθή ςξ επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ημο 

ηειηθμύ αηηίμο ζηεκ πνμζδημνηδόμεκε πνόηαζε. Εηζάγεηαη με ημκ 

ηειηθό ζύκδεζμμ ut ςξ θαηαθαηηθή. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί 

δειώκεη επηδηςθόμεκμ ζθμπό. Σογθεθνημέκα εθθένεηαη με 

οπμηαθηηθή εκεζη., γηαηί ελανηάηαη από ημ ανθηηθμύ πνόκμο taces 

θαη ακαθένεηαη ζημ πανόκ-μέιιμκ. (Δειώκεη ζθμπό ζημ πανόκ).  



quod vis: Δεοη. ακαθμνηθή μοζηαζηηθή  ςξ ακηηθείμεκμ ζημ 

consequaris. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθμν. ακη. quod. Εθθένεηαη με 

μνηζηηθή: πναγμαηηθό. 

quod honesta et bona et modesta sit: Δεοη. επηννεμαηηθή 

αηηημιμγηθή ςξ επηννεμαη. Πνμζδημν. ηεξ αηηίαξ. Εηζάγεηαη με ημκ 

αηηημι. ζύκδ. quod, εθθένεηαη με οπμηαθηηθή επεηδή εθθνάδεη 

οπμθεημεκηθή  αηηημιμγία θαη ζογθεθνημέκα με οπμηαθηηθή εκεζηώηα 

γηαηί ελανηάηαη άμεζα από ημ placere θη έμμεζα από ημ dicis 

(ανθηηθόξ πνόκμξ):  ζύγπνμκμ ζημ πανόκ  

ut viri antiqui (vivebant): Δεοη.  παναβμιηθή πν. ημο ηνόπμο ςξ β’ 

όνμξ ζύγθνηζεξ με πνώημ όνμ ηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη με ημ ut ςξ 

θαηαθαηηθή. Εθθένεηαη με μνηζηηθή, επεηδή ε ζύγθνηζε αθμνά δύμ 

πνάλεηξ ή θαηαζηάζεηξ πμο είκαη ή ζεςνμύκηαη ςξ ακηηθεημεκηθή 

πναγμαηηθόηεηα. Σηεκ θύνηα πνόηαζε οπάνπεη ημ sic.  

ut viri aetatis nostrae (loquuntur): Δεοη. απιή παναβμιηθή πν. 

ημο ηνόπμο πμο ιεηημονγεί ςξ β’ όνμξ ζύγθνηζεξ με πνώημ όνμ ηεκ 

θύνηα. Εηζάγεηαη με ημκ παναβμι. Σύκδ. ut. Εθθένεηαη με μνηζηηθή, 

επεηδή ε ζύγθνηζε αθμνά δύμ πνάλεηξ ή θαηαζηάζεηξ πμο είκαη ή 

ζεςνμύκηαη ςξ ακηηθεημεκηθή πναγμαηηθόηεηα. Σηεκ θύνηα πνόηαζε 

οπάνπεη ημ sic 

quod a C. Caesare scriptum est: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεηηθή 

πνμζδημνηζηηθή  ζημ id. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθ. ακη. quod, εθθένεηαη 

με μνηζηηθή θαη δειώκεη ημ πναγμαηηθό. 

ΜΑΘHMA 42 

qui aut ea non videant / aut ea dissimulent (non videre): 

Δεοηενεύμοζεξ ακαθμνηθέξ ζομπεναζμαηηθέξ πνμηάζεηξ ςξ 

επηννεμαη πνμζδημν ημο απμηειέζμαημξ πμο ζοκδέμκηαη δηαδεοθηηθά 

με ημ ζύκδεζμμ aut – aut. Εηζάγμκηαη με ηεκ ακαθ. ακηςκ. qui (non) 

πμο ηζμδοκαμεί με ημ  ut ei (non) θαη ακαθένεηαη ζημ nonnulli  

Εθθένμκηαη με οπμηαθηηθή., γηαηί ημ ζομπέναζμα ζεςνείηαη 

οπμθεημεκηθή θαηάζηαζε θαη ζογθεθνημέκα με οπμηαθηηθή εκεζηώηα, 



γηαηί ελανηώκηαη από νήμα ανθηηθμύ πνόκμο (sunt) θαη ακαθένμκηαη 

ζημ πανόκ-μέιιμκ (ηδηόμμνθε αθμιμοζία).  

quae imminent / quae vident: Δεοηενεύμοζεξ ακαθμνηθέξ 

επηζεηηθέξ πνμζδημνηζη. ζηα ea. Εηζάγμκηαη με ηεκ ακαθ. ακη. quae, 

εθθένμκηαη με μνηζηηθή θαη δειώκμοκ ημ πναγμαηηθό. 

si in hunc animadvertissem: Δεοη. επηννεμαηηθή οπμζεηηθή ςξ 

επηννεμαη πνμζδημν. ηεξ πνμϋπόζεζεξ ζημ νήμα ηεξ θύνηαξ. 

Εηζάγεηαη με ημκ οπμζεηηθό ζύκδεζμμ si, ςξ θαηαθαηηθή. Υπμζεηηθόξ 

ιόγμξ ημο απναγμαημπμίεημ:  si in hunc animadvertissem 

(ΥΠΟΘΕΣΗ-οπμη. οπενζοκη.) – Dicerent (ΑΠΟΔΟΣΗ-οπμη. πνη). 

Η οπόζεζε ακαθένεηαη ζημ πανειζόκ θαη ε απόδμζε ζημ πανόκ 

si iste … pervenerit: Δεοη. οπμζεηηθή πν. ςξ επηννεμαηηθόξ 

πνμζδημνηζμόξ ηεξ πνμϋπόζεζεξ ζημ νήμα ηεξ θύνηαξ. in 

(ΥΠΟΘΕΣΗ: si +οπμη. πνθ βνίζθεηαη ζε οπμηαθηηθή παναθεημέκμο 

ελαηηίαξ ημο πιαγίμο ιόγμο. AΠΟΔΟΣΗ: fore et fore (απν. 

μέιι.).Σπεμαηίδεη ελανηεμέκμ οπμζεη. ιόγμ α’ είδμοξ, ακμηπηή 

οπόζεζε. Σημκ ακελάνηεημ οπμζεηηθό ιόγμ ζα γίκεη: ΥΠΟΘΕΣΗ: Si 

…. pervenerit (μνηζηηθή ζοκη. μέιι.) – ΑΠΟΔΟΣΗ: Nemo tam 

stultus erit / et nemo erit…  

quo intendit: Δεοη. ακαθμνηθή πνμζδημνηζη. πν. ημο ηόπμο ζημ 

Manliana castra. Εηζάγεηαη με ηo ακαθ. επίνν. quo, εθθένεηαη με 

μνηζηηθή θαη θακενώκεη πναγμαηηθό. Πνμζμπή: Εθθένεηαη με μνηζηηθή 

πανόηη βνίζθεηαη ζε πιάγημ ιόγμ, γηαηί ζηε Λαηηκηθή εκίμηε 

δηαηενείηαη ε μνηζηηθή, όηακ ε πνόηαζε ιεηημονγεί ακελάνηεηα από 

ημκ πιάγημ ιόγμ θαη δείπκεη πναγμαηηθό γεγμκόξ. 

qui non videat coniurationem esse factam - qui non fateatur: 

Δεοηενεύμοζεξ ακαθμνηθεξ ζομπεναζμαηηθέξ ςξ επηννεμαηηθόξ 

πνμζδημνηζμόξ ημο απμηειέζμαημξ. Εηζάγμκηαη με ηεκ ακαθ. ακη. qui 

(non) πμο ηζμδοκαμεί με ημ  ut non.  Εθθένμκηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί 

ημ ζομπέναζμα ζεςνείηαη οπμθεημεκηθή θαηάζηαζε θαη ζογθεθνημέκα 

με οπμηαθηηθή εκεζηώηα, γηαηί ελανηώκηαη από νήμα ανθηηθμύ 

πνόκμο θαη ακαθένμκηαη ζημ πανόκ-μέιιμκ (ηδημμμνθία αθμιμοζίαξ). 

Σηεκ θύνηα οπάνπεη ημ πμζμηηθό επίννεμα tam. 
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ut primum exsulem deinde hostem te viderem: Δεοη. 

επηννεμαηηθή ζομπεναζμαηηθή ςξ επηννεμαη. πνμζδημν ημο 

απμηειέζμαημξ ζηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη με ημκ ζομπεναζμαη ζύκδεζμμ 

ut, ςξ θαηαθαηηθή. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, επεηδή ημ απμηέιεζμα 

ζεςνείηαη οπμθεημεκηθή θαηάζηαζε. Σογθεθνημέκα, εθθένεηαη με 

οπμηαθηηθή παναη., γηαηί ελανηάηαη από νήμα ηζημνηθμύ πνόκμο θαη 

ακαθένεηαη ζημ πανειζόκ (ηδηόμμνθε αθμιμοζία πνόκςκ: ημ 

ζομπέναζμα είκαη ηδςμέκμ ηε ζηηγμή πμο εμθακίδεηαη ζημ μοαιό ημο 

μμηιεηή θαη όπη ηε ζηηγμή ηεξ πηζακήξ πναγμαημπμίεζήξ ημο) 

quae te genuit: Δεοη. Ακαθμν επηζεη πνμζδημν. πν. ζημ terram. 

Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθ. ακη. quae, εθθένεηαη με μνηζηηθή. Φακενώκεη 

ημ πναγμαηηθό. 

(quae) atque aluit: μμμίςξ. 

Quamvis infesto et minaci animo perveneras: Δεοη. 

παναπςνεηηθή ςξ επηνν. πνμζδ. ηεξ παναπώνεζεξ ζηεκ θύνηα. 

Εηζάγεηαη με ημκ παναπςνεηηθό ζύκδ. Quamvis μπνμζηά από ηα 

επίζεηα minaci θαη infesto. Πνμζμπή: Eθθένεηαη με μνηζηηθή  ε 

πνήζε ηεξ μπμίαξ παναθηενίδεηαη πμηεηηθή θαη μεηαθιαζηθή θαη  

εθθνάδεη πναγμαηηθή θαηάζηαζε πανά ηεκ μπμία ηζπύεη ημ 

πενηεπόμεκμ ηεξ θύνηαξ πν.  

cum in conspectu Roma fuit: Δεοη. πνμκηθή ςξ επηννεμαη 

πνμζδημν.ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη με ημκ θαζανά πνμκηθό 

cum θαη εθθένεηαη με μνηζηηθή, επεηδή εθθνάδεη μόκμ πνόκμ. 

Εηδηθόηενα με πνόκμ παναθείμεκμ, επεηδή ακαθένεηαη ζημ πανειζόκ.  

ego nisi peperissem: Δεοηεν. οπμζεηηθή ςξ επηνν. πνμζδ. ηεξ 

πνμϋπόζεζεξ ζηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη με ημκ οπμζεηηθό ζύκδ. nisi, ςξ 

απμθαηηθή.ΥΠΌΘΕΣΗ: οπμηαθηηθή οπνζοκη. (peperissem). 

ΑΠΟΔΟΣΗ:οπμηαθηηθή παναηαηηθμύ (Roma non oppugnaretur) : β’ 

είδμξ (με πναγμαηηθό) με οπόζεζε ζημ πανειζόκ θαη  απόδμζε ζημ 

πανόκ.  



nisi filium haberem: Δεοηενεύμοζα οπμζεηηθή ςξ επηνν. πνμζδ. 

ηεξ πνμϋπόζεζεξ ζηεκ θύνηα. ΥΠΟΘΕΣΗ: nisi (ςξ απμθαηηθή) +  

οπμηαθηηθή παναηαηηθμύ (haberem). ΑΠΟΔΟΣΗ:οπμη. οπενζοκη. 

(mortua essem) Υπμζεηηθόξ ιόγμξ β’ είδμοξ (με πναγμαηηθό) με 

οπόζεζε ζημ πανόκ θαη ηεκ απόδμζε ζημ πανειζόκ  

si pergis: Δεοη. επηννεμαηηθή οπμζεηηθή ςξ επηννεμαη πνμζδημν 

ηεξ πνμϋπόζεζεξ ζημ νήμα ηεξ θύνηαξ. Εηζάγεηαη με ημκ οπμζεηηθό 

ζύκδεζμμ si, επεηδή είκαη θαηαθαηηθή. ΥΠΟΘΕΣΗ:μνηζη. εκεζη (si 

pergis.) –ΑΠΟΔΟΣΗ: μνηζη. εκεζη(manet.).Υπμζεηηθόξ ιόγμξ α’ 

είδμοξ, ακμηπηή οπόζεζε ζημ πανόκ  

ΜΑΘHMA 44 

in qua ... esse potest: Δεοη. ακαθμν επηζεη πνμζδημνηζηηθή ζημ 

vita. Εηζάγεηαη με ημ εμπνόζεημ ακαθμνηθό (in) qua, εθθένεηαη με 

μνηζηηθή θαη θακενώκεη ημ πναγμαηηθό. 

quis possit dilligere eum / aut eum: Δεοη. πιάγηα ενςηεμαηηθή 

μενηθήξ αγκμίαξ ςξ ακηηθείμεκμ ημο  nescio. Εηζάγεηαη με ηεκ 

ενςηεμαηηθή ακηςκ. quis  θαη εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί ε 

ελάνηεζε δίκεη οπμθεημεκηθή πνμηά ζημ πενηεπόμεκμ ηεξ πνόηαζεξ. 

Σογθεθνημέκα εθθένεηαη με οπμηαθηηθή εκεζη. γηαηί ζε ζπέζε με ημκ 

ανθηηθό πνόκμ nescio   δειώκεη ημ ζύγπνμκμ ζημ πανόκ-μέλλομ  

quem metuat: Δευη. αμαθορική επηζεη πνμζδημνηζηηθή  ζημ eum. 

Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθ. ακη. quem, εθθένεηαη με οπμηαθηηθή (πιάγημξ 

ιόγμξ)θαη  ζογθεθνημέκα, με οπμηαθηηθή εκεζηώηα, γηαηί ελανηάηαη 

από ν. ανθηηθμύ πνόκμο θαη δειώκεη ημ ζύγπνμκμ ζημ πανόκ-μέιιμκ  

a quo se metui putet: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεηηθή πνμζδημνηζηηθή 

ζημ eum. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθ. ακη. quem, εθθένεηαη με οπμηαθηηθή 

(πιάγημξ ιόγμξ) θαη ζογθεθνημέκα με οπμηαθηηθή εκεζηώηα, γηαηί 

ελανηάηαη από  ανθηηθό πνόκμ (possit) θαη δειώκεη ημ ζύγπνμκμ ζημ 

πανόκ-μέιιμκ  

Quodsi forte, ceciderunt: Δεοηενεύμοζα οπμζεηηθή ςξ 

επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ηεξ πνμϋπόζεζεξ ζηεκ θύνηαπμο 

ΥΠΟΘΕΣΗ: Quodsi + μνηζηηθή πνθ (ceciderunt) ΑΠΟΔΟΣΗ: 



μνηζηηθή εκεζηώηα (intellegitur) Υπμζεηηθόξ ιόγμξ α’ είδμοξ, 

ακμηπηή οπόζεζε γηα ημ πανόκ.  

ut fit plerumque: Δεοη. απιή παναβμιηθή πν. ημο ηνόπμο ςξ β’ 

όνμξ ζύγθνηζεξ με πνώημ όνμ ηεκ θύνηα πνόηαζε. Εηζάγεηαη με ημκ 

παναβμιηθό ζύκδεζμμ ut ςξ θαηαθαηηθή. Εθθένεηαη με μνηζηηθή, 

επεηδή ε ζύγθνηζε αθμνά δύμ πνάλεηξ ή θαηαζηάζεηξ πμο ζεςνμύκηαη 

ακηηθεημεκηθή πναγμαηηθόηεηα. Σηεκ θύνηα πνόηαζε οπάνπεη ημ sic 

quam fuerint inopes amicorum: Δεοη. πιάγηα ενςηεμαηηθή  

μενηθήξ αγκμίαξ ςξ οπμθείμεκμ ζημ intellegitur. Εηζάγεηαη με ημ 

ενςηεμαηηθό επίννεμα quam. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί 

ζεςνείηαη όηη ε ελάνηεζε δίκεη οπμθεημεκηθή πνμηά ζημ πενηεπόμεκμ 

ηεξ πνόηαζεξ θαη ζογθεθνημέκα, με οπμηαθηηθή παναθεημέκμο επεηδή 

ελανηάηαη από ν. ανθηηθμύ πνόκμο (intellegitur) θαη δειώκεη ημ 

πνμηενόπνμκμ ζημ πανόκ-μέιιμκ  

quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem: Δεοη. ακαθμνηθή 

μοζηαζηηθή  ςξ οπμθείμεκμ ζημ est ηεξ πνμεγμύμεκεξ. Εηζάγεηαη με 

ηεκ ακαθ. ακηςκ. quod, εθθένεηαη με μνηζηηθή θαη θακενώκεη ημ 

πναγμαηηθό. 

quos fidos amicos habuissem / quos infidos: Δεοη. πιάγηα 

ενςηεμαηηθή μενηθήξ αγκμίαξ ςξ ακηηθείμεκμ ζημ intellexi. Εηζάγεηαη 

με ηεκ ενςηεμαηηθή ακη. quos. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί 

ζεςνείηαη όηη ε ελάνηεζε δίκεη οπμθεημεκηθή πνμηά ζημ πενηεπόμεκμ 

ηεξ πνόηαζεξ θαη ζογθεθνημέκα, με οπμηαθηηθή οπενζοκηειίθμο γηαηί 

ζε ελάνηεζε από ηζημνηθό πνόκμ (intellexi) δειώκεη ημ 

πνμηενόπνμκμ ζημ πανειζόκ  

cum iam neutris gratiam referre poteram: Δεοη. πνμκηθή πν ςξ 

επηννεμαη πνμζδημνηζμόξ ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα.. Εηζάγεηαη με ημκ 

θαζανά πνμκηθό cum θαη εθθένεηαη με μνηζηηθή, επεηδή εθθνάδεη 

μόκμ πνόκμ θαη ζογθεθνημέκα με παναηαηηθό, επεηδή ακαθένεηαη ζημ 

πανειζόκ.  
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quae apud Ciceronem gerantur: Δεοη. πιάγηα μενηθήξ αγκμίαξ ςξ 

ακηηθείμεκμ ημο ν. Cognoscit. Εηζάγεηαη με ηεκ ενςηεμαηηθή ακηςκ. 

quae  θαη εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί ζεςνείηαη όηη ε ελάνηεζε 

δίκεη οπμθεημεκηθή πνμηά ζημ πενηεπόμεκμ ηεξ πνόηαζεξ θαη 

ζογθεθνημέκα η με οπμηαθηηθή εκεζη. γηαηί ελανηάηαη από ν. ανθηηθμύ 

πνόκμο (cognoscit) γηα ημ ζύγπνμκμ ζημ πανόκ-μέιιμκ  

quantoque in periculo res sit: Δεοη. πιάγηα ενςηεμαηηθή μενηθήξ 

αγκμίαξ ςξ ακηηθείμεκμ ημο ν. cognoscit. Εηζάγεηαη με ηεκ 

ενςηεμαηηθή ακηςκ. Quanto θαη εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί 

ζεςνείηαη όηη ε ελάνηεζε δίκεη οπμθεημεκηθή πνμηά ζημ πενηεπόμεκμ 

ηεξ πνόηαζεξ θαη ζογθεθνημέκα με οπμηαθηηθή εκεζη. γηαηί ελανηάηαη 

από ν. ανθηηθμύ πνόκμο (cognoscit) γηα  ημ ζύγπνμκμ ζημ πανόκ-

μέιιμκ  

ut ad Ciceronem epistulam deferat: Δεοη. βμοιεηηθή πν. ςξ 

άμεζμ ακηηθείμεκμ ζημ ν. persuadet. Εηζάγεηαη με ημ βμοιεηηθό 

ζύκδεζμμ ut ςξ  θαηαθαηηθή. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί ημ 

πενηεπόμεκμ ημοξ είκαη απιώξ επηζομεηό θαη ζογθεθνημέκα με 

οπμηαθηηθή εκεζηώηα, γηαηί ελανηάηαη από ν. ανθηηθμύ πνόκμο 

(persuadet) θαη ακαθένεηαη ζημ πανόκ-μέιιμκ (ηδηόμμνθε αθμιμοζία 

πνόκςκ: ζογπνμκηζμόξ θύνηαξ θαη δεοηενεύμοζαξ). 

ne .....cognoscantur: Δεοη. βμοιεηηθή πν. ςξ άμεζμ ακηηθείμεκμ 

ζημ providet. Εηζάγεηαη με ημ βμοιεηηθό ζύκδεζμμ ne ςξ ανκεηηθή. 

Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί ημ πενηεπόμεκό ηεξ είκαη απιώξ 

επηζομεηό θαη ζογθεθνημέκα με οπμηαθηηθή εκεζηώηα, γηαηί 

ελανηάηαη από ν. ανθηηθμύ πνόκμο θαη ακαθένεηαη ζημ πανόκ-μέιιμκ 

(ηδηόμμνθε αθμιμοζία πνόκςκ – ζογπνμκηζμόξ θύνηαξ-

δεοηενεύμοζαξ). 

ut epistulam ad amentum tragulae adliget: Δεοη. βμοιεηηθή πν. 

ςξ έμμεζμ ακηηθείμεκμ ζημ ν.monet. Εηζάγεηαη με ημ βμοιεηηθό 

ζύκδεζμμ ut,  ςξ θαηαθαηηθή. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί ημ 

πενηεπόμεκό ηεξ είκαη απιώξ επηζομεηό θαη ζογθεθνημέκα με 

οπμηαθη εκεζηώηα, γηαηί ελανηάηαη από ν. ανθηηθμύ πνόκμο (monet) 



θαη ακαθένεηαη ζημ πανόκ-μέιιμκ (ηδηόμμνθε αθμιμοζία πνόκςκ – 

ζογπνμκηζμόξ θύνηαξ-δεοηενεύμοζαξ). 

et (ut) intra castra abiciat: μμμίςξ 

si adire non possit: Δεοη. επηννεμ οπμζεηηθή ςξ επηννεμαη 

πνμζδημνηζμόξ ηεξ πνμϋπόζεζεξ. Σπεμαηίδεη ζύκζεημ ελανηεμέκμ 

οπμζεηηθό ιόγμ: ΥΠΟΘΕΣΗ: si adire non posit – ΑΠΟΔΟΣΗ: 

epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat → 

α’ είδμξ, ακμηπηή οπόζεζε ζημ μέιιμκ. Εσθύς λόγος: ΥΠΟΘΕΣΗ: si 

potes … ΑΠΟΔΟΣΗ :adliga et abice  

ut tragulam mitteret: Δεοη. βμοιεηηθή πν. ςξ ακηηθείμεκμ ζημ ν. 

constituit. Εηζάγεηαη με ημ βμοιεηηθό ζύκδεζμμ ut ςξ θαηαθαηηθή. 

Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί ημ πενηεπόμεκό ηεξ είκαη απιώξ 

επηζομεηό θαη ζογθεθνημέκα με οπμηαθηηθή παναηαηηθμύ. , γηαηί 

ελανηάηαη από  ηζημνηθό πνόκμ (constituit) θαη ακαθένεηαη ζημ 

πανειζόκ (ηδηόμμνθε αθμιμοζίαπνόκςκ – ζογπνμκηζμόξ θύνηαξ θαη 

δεοηενεύμοζαξ). 

ut salutem sperent: Δεοη. βμοιεηηθή πν. ςξ έμμ ακηηθείμ ζημ 

adhortatur. Εηζάγεηαη με ημ βμοιεηηθό ζύκδεζμμ ut ςξ θαηαθαηηθή. 

Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί ημ πενηεπόμεκό ηεξ είκαη απιώξ 

επηζομεηό θαη ζογθεθνημέκα με οπμηαθηηθή εκεζηώηα, γηαηί 

ελανηάηαη από ν. ανθηηθμύ πνόκμο (adhortatur) θαη ακαθένεηαη ζημ 

πανόκ-μέιιμκ (ηδηόμμνθε αθμιμοζία πνόκςκ – ζογπνμκηζμόξ θύνηαξ 

θαη δεοηενεύμοζαξ). 

ΜΑΘHMA 46 

ut communem utilitatem nostrae anteponamus: Δεοη. μοζηαζηηθή 

ζομπεναζμαηηθή  ςξ επελήγεζε ζημκ όνμ illud ηεξ θύνηαξ. Εηζάγεηαη 

με ημκ ζομπεναζμαη ζύκδεζμμ ut ςξ θαηαθαηηθή. Εθθένεηαη με 

οπμηαθηηθή επεηδή ημ απμηέιεζμα ζεςνείηαη οπμθεημεκηθή 

θαηάζηαζε θαη ζογθεθνημέκα με οπμηαθηηθή εκεζη., γηαηί ελανηάηαη 

από νήμα ανθηηθμύ πνόκμο (consequitur) θαη ακαθένεηαη ζημ πανόκ-

μέιιμκ (ηδηόμ. αθμιμοζία πνόκςκ) 



Ut enim leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt: 

Δεοη. απιή παναβμιηθή πν. ημο ηνόπμο ςξ β’ όνμξ ζύγθνηζεξ με 

πνώημ όνμ ηεκ θύνηα πνόηαζε. Εηζάγεηαη με ημκ παναβμιηθό 

ζύκδεζμμ ut ςξ θαηαθαηηθή θαη εθθένεηαη με μνηζηηθή, επεηδή ε 

ζύγθνηζε αθμνά δύμ πνάλεηξ ή θαηαζηάζεηξ πμο ζεςνμύκηαη ςξ 

ακηηθεημεκηθή πναγμαηηθόηεηα. Σηεκ θύνηα πνόηαζε οπάνπεη ημ sic.  

ut laudandus is sit: Δεοη. μοζηαζη ζομπεναζμαηηθή  ςξ οπμθείμεκμ 

ζημ απνόζςπμ  fit. Εηζάγεηαη με ημκ ζομπεναζμαηηθό ζύκδεζμμ ut 

ςξ θαηαθαηηθή. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, επεηδή ημ απμηέιεζμα 

ζεςνείηαη οπμθεημεκηθή θαηάζηαζε θαη ζογθεθνημέκα με οπμηαθηηθή 

εκεζη. παζεηηθήξ πενηθναζηηθήξ ζοδογίαξ, γηαηί ελανηάηαη από νήμα 

ανθηηθμύ πνόκμο  θαη ακαθένεηαη ζημ πανόκ-μέιιμκ (ηδόμμνθε  

αθμιμοζία πνόκςκ). 

qui pro re publica cadat: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεη πνμζδημνηζη πν. 

ζημ is. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθ. ακη. qui, εθθένεηαη με οπμηαθηηθή 

εκεζηώηα ιόγς έιλεξ από ημ fit θαη θακενώκεη ημ ζύγπνμκμ ζημ 

πανόκ-μέιιμκ  

quod decet cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos: 

Δεοη. αηηημιμγηθή ςξ επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ηεξ αηηίαξ ζηεκ 

θύνηα πνόηαζε. Εηζάγεηαη με ημκ αηηημιμγηθό ζύκδεζμμ quod, 

εθθένεηαη με μνηζηηθή επεηδή εθθνάδεη ακηηθεημεκηθή-πναγμαηηθή 

αηηημιμγία.  

ΜΑΘHMA 47 

quos legere secrete solebat: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεηηθή 

πνμζδημνηζηηθή πν. ζημ canos. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθ. ακη. quos, 

εθθένεηαη με μνηζηηθή θαη θακενώκεη ημ πναγμαηηθό. 

quominus id faceret: δεοη. πν. ημο quominus ςξ ακηηθείμεκμ ζημ 

απανέμθαημ deterrere. Εηζάγεηαη με ημκ ζύκδεζμμ quominus θαη 

εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, επεηδή εθθνάδεη ηεκ πνόζεζε ημο 

οπμθεημέκμο ηεξ θύνηαξ πνόηαζεξ. Σογθεθνημέκα με οπμηαθηηθή 

παναηαηηθμύ (faceret), επεηδή ελανηάηαη από ηζημνηθό πνόκμ (ημ 

deterrere πμο ελανηάηαη από ημ voluit: παναθείμεκμξ με ζεμαζία 



αμνίζημο) θαη ακαθένεηαη ζημ πανειζόκ (ηδηόμμνθε αθμιμοζία 

πνόκςκ – ζογπνμκηζμόξ θύνηαξ θαη δεοηενεύμοζαξ: μ θόβμξ θαη ε 

βμύιεζε είκαη ηδςμέκα ηε ζηηγμή ηεξ εμθάκηζήξ ημοξ ζημ μοαιό ημο 

μμηιεηή θαη όπη ηε ζηηγμή ηεξ πηζακήξ πναγμαημπμίεζήξ ημοξ. 

Etsi ... deprehendit canos: Δεοη. εκακηηςμαηηθή ςξ 

επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ηεξ εκακηίςζεξ ζηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη 

με ημκ εκακηηςμ. ζύκδ. etsi, εθθένεηαη με μνηζηηθή θαη εθθνάδεη μηα 

πναγμαηηθή θαηάζηαζε πανά ηεκ μπμία ηζπύεη ημ πενηεπόμεκμ ηεξ 

θύνηα πνόηαζεξ. Σηεκ  θύνηα πνόηαζε οπάνπεη ημ tamen.  

donec induxit mentionem aetatis: Δεοη. πνμκηθή ςξ επηνν. πνμζδ. 

ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη με ημ πνμκηθό ζύκδεζμμ donec. 

Εθθένεηαη με μνηζηηθή, επεηδή δειώκεη μόκμ πνόκμ. Εθθνάδεη ημ 

οζηενόπνμκμ.  

utrum ... an calva: Δεοη. δημειήξ πιάγηα ενςηεμαηηθή πν μιηθήξ 

αγκμίαξ ςξ έμμεζμ ακηηθείμεκμ ζημ interrogavit. Εηζάγεηαη με ηo 

ενςηεμαηηθό μόνημ utrum...an. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί ε 

ελάνηεζε δίκεη οπμθεημεκηθή πνμηά ζημ πενηεπόμεκμ ηεξ πνόηαζεξ 

θαη ζογθεθνημέκα με οπμηαθηηθή παναηαηηθμύ πμο ελανηάηαη από 

ηζημνηθό πνόκμ (interrogavit) θαη δειώκεη ημ ζύγπνμκμ ζημ 

πανειζόκ  

Cum illa respondisset: Δεοη. πνμκηθή ςξ επηννεμαηηθόξ 

πνμζδημνηζμόξ ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη με ημκ ηζημνηθό-

δηεγεμαηηθό cum θαη εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, επεηδή δειώκεη ηε 

βαζύηενε ζπέζε ηεξ δεοηενεύμοζαξ με ηεκ θύνηα πν. θαη δεμημονγεί 

μηα ζπέζε αηηίμο-αηηηαημύ μεηαλύ ημοξ + οπμθεημεκηθό ζημηπείμ. 

Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή οπενζοκη., επεηδή ελανηάηαη από ν. 

ηζημνηθμύ πνόκμο θαη δειώκεη ημ πνμηενόπνμκμ ζημ πανειζόκ.  

quin calva esse nolis: δεοη. πν. ημο quin ςξ ακηηθείμεκμ ζημ non 

dubito. Εηζάγεηαη με ημκ ζύκδεζμμ quin θαη εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, 

επεηδή εθθνάδεη ηεκ πνόζεζε ημο οπμθεημέκμο ηεξ θύνηαξ πνόηαζεξ 

θαη εηδηθόηενα με οπμηαθηηθή εκεζηώηα (nolis), επεηδή ελανηάηαη 

από ανθηηθό πνόκμ (non dubito) θαη ακαθένεηαη ζημ πανόκ-μέιιμκ  

(ηδηόμμνθε αθμιμοζία πνόκςκ – ζογπνμκηζμόξ θύνηαξ-



δεοηενεύμοζαξ). Ο θόβμξ θαη ε βμύιεζε είκαη ηδςμέκα ηε ζηηγμή ηεξ 

εμθάκηζήξ ημοξ ζημ μοαιό ημο μμηιεηή θαη όπη ηε ζηηγμή ηεξ πηζακήξ 

πναγμαημπμίεζήξ ημοξ. 

ne istae te calvam faciant: Δεοη. μοζηαζηηθή εκδμηαζηηθή  ςξ 

ακηηθείμεκμ ζημ ν. times. Εηζάγεηαη με ημκ εκδμηαζηηθό ζύκδεζμμ ne, 

επεηδή δειώκεη θόβμ μήπςξ γίκεη θάηη ακεπηζύμεημ θαη εθθένεηαη με 

οπμηαθηηθή, επεηδή ημ πενηεπόμεκό ηεξ αθμνά θάηη εκδεπόμεκμ ή 

πηζακό θαη ζογθεθνημέκα με οπμηαθηηθή εκεζηώηα (faciant), επεηδή 

ελανηάηαη από ν. ανθηηθμύ πνόκμο θαη ακαθένεηαη ζημ πανόκ-μέιιμκ 

(ηδηόμμνθε  αθμιμοζία πνόκςκ). 

ΜΑΘHMA 48 

quae utilia factu essent: Δεοη. πιάγηα ενςηεμαηηθή μενηθήξ 

αγκμίαξ  ςξ έμμεζμ ακηηθείμεκμ ζημ docere. Εηζάγεηαη με ηεκ ακηςκ. 

quae  Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί ζεςνείηαη όηη ε ελάνηεζε δίκεη 

οπμθεημεκηθή πνμηά ζημ πενηεπόμεκμ ηεξ πνόηαζεξ θαη ζογθεθνημέκα 

εθθένεηαη με οπμηαθηηθή παναηαηηθμύ (essent) πμο ζε ελάνηεζε από 

ηζημνηθό πνόκμ δειώκεη ημ ζύγπνμκμ ζημ πανειζόκ  

Si quid durius ei videbatur: Δεοη. επηννεμαηηθή οπμζεηηθή πν. 

πμο ιεηημονγεί ςξ επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ηεξ πνμϋπόζεζεξ 

ζημ νήμα ηεξ θύνηαξ. Εηζάγεηαη με ημκ οπμζεηηθό ζύκδεζμμ si, επεηδή 

είκαη θαηαθαηηθή. Σπεμαηίδεη οπμζεηηθό ιόγμ ημο α’ είδμοξ, ημο 

πναγμαηηθμύ ή ακμηπηήξ οπόζεζεξ ζημ πανειζόκ: ΥΠΟΘΕΣΗ: si 

videbatur –  ΑΠΟΔΟΣΗ:a cerva praedicabat  

quod imperandum militibus esset: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεηηθή 

πνμζδημνηζηηθή ζημ quid. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθ. ακη. quod, 

εθθένεηαη με οπμηαθηηθή (πιάγημξ ιόγμξ) θαη ζογθεθνημέκα, με 

οπμηαθηηθή πναηαηηθμύ παζεηηθήξ πενηθναζηηθήξ ζοδογίαξ 

(imperandum esset), γηαηί ελανηάηαη από ν. ηζημνηθμύ πνόκμο θαη 

δειώκεη ημ ζύγπνμκμ ζημ πανειζόκ  

Cum aliquis ... inventam esse: Δεοη. πνμκηθή ςξ επηννεμαηηθόξ 

πνμζδημνηζμόξ ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα πνόηαζε. Εηζάγεηαη με ημκ 

ηζημνηθό-δηεγεμαηηθό cum θαη εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, επεηδή 



δειώκεη ηε βαζύηενε ζπέζε ηεξ δεοηενεύμοζαξ με ηεκ θύνηα πν. θαη 

δεμημονγεί μηα ζπέζε αηηίμο-αηηηαημύ μεηαλύ ημοξ θαη ζογθεθνημέκα 

με οπμη οπενζοκη., επεηδή ελανηάηαη από  ηζημν. πνόκμ θαη εθθνάδεη 

ημ πνμηενόπνμκμ ζημ πανειζόκ 

ut eam ... emitteret: Δεοη. βμοιεηηθή πν. ςξ ακηηθείμεκμ ζημ ν. 

praecepit. Εηζάγεηαη με ημ βμοιεηηθό ζύκδεζμμ ut ςξ θαηαθαηηθή. 

Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί ημ πενηεπόμεκό ηεξ είκαη απιώξ 

επηζομεηό θαη εηδηθόηενα, με οπμηαθηηθή παναηαηηθμύ. (emitteret), 

γηαηί ελανηάηαη από ν. ηζημνηθμύ πνόκμο θαη ακαθένεηαη ζημ 

πανειζόκ (ηδηόμμνθε αθμιμοζία πνόκςκ – ζογπνμκηζμόξ θύνηαξ θαη 

δεοηενεύμοζαξ). 

in quo ....futurus esset: Δεοη. ακαθμνηθή επηζεη πνμζδημνηζηηθή 

ζημ locum. Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθ. ακη. (in) quo, εθθένεηαη με 

οπμηαθηηθή (ελαηηίαξ ημο πιαγίμο ιόγμο)  θαη ζογθεθνημέκα με 

οπμηαθηηθή παναηαηηθμύ. εκενγεηηθήξ πενηθναζηηθήξ ζοδογίαξ 

(futurus esset), γηαηί ελανηάηαη από ν. ηζημνηθμύ πνόκμο θαη 

δειώκεη ημ οζηενόπνμκμ ζημ πανειζόκ  

quae perisset: Δεοη. ακαθμν επηζεη πνμζδημνηζηηθή ζημ cervam. 

Εηζάγεηαη με ηεκ ακαθ. ακη. quae, εθθένεηαη με οπμηαθηηθή (ιόγς 

πιαγίμο ιόγμο) θαη ζογθεθνημέκα, με οπμηαθηηθή οπενζοκη. 

(perisset), γηαηί ελανηάηαη από ν. ηζημνηθμύ πνόκμο θαη δειώκεη ημ 

πνμηενόπνμκμ ζημ πανειζόκ  

Cum cerva, emissa a servo, in cubiculum Sertorii introrupisset: 

Δεοη. πνμκηθή ςξ επηννεμαηηθόξ πνμζδημνηζμόξ ημο πνόκμο ζηεκ 

θύνηα. Εηζάγεηαη με ημκ ηζημνηθό-δηεγεμαηηθό  cum θαη εθθένεηαη με 

οπμηαθηηθή, επεηδή δειώκεη ηε βαζύηενε ζπέζε ηεξ δεοηενεύμοζαξ 

με ηεκ θύνηα πν. θαη δεμημονγεί μηα ζπέζε αηηίμο-αηηηαημύ μεηαλύ 

ημοξ + οπμθεημεκηθό ζημηπείμ. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή οπενζοκη., 

επεηδή ελανηάηαη από ν. ηζημνηθμύ πνόκμο θαη εθθνάδεη ημ 

πνμηενόπνμκμ ζημ πανειζόκ.  

 

 



 

ΜΑΘHMA 49 

cum ... cognovisset: Δεοη. πνμκηθή ςξ επηννεμαηηθόξ 

πνμζδημνηζμόξ ημο πνόκμο ζηεκ θύνηα. Εηζάγεηαη με ημκ ηζημνηθό-

δηεγεμαηηθό  cum θαη εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, επεηδή δειώκεη ηε 

βαζύηενε ζπέζε ηεξ δεοηενεύμοζαξ με ηεκ θύνηα θαη δεμημονγεί μηα 

ζπέζε αηηίμο-αηηηαημύ μεηαλύ ημοξ + οπμθεημεκηθό ζημηπείμ). 

Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή οπενζοκη., επεηδή ελανηάηαη από ν. 

ηζημνηθμύ πνόκμο θαη εθθνάδεη ημ πνμηενόπνμκμ ζημ πανειζόκ.  

quod tonsoris praeripuisset officium: Δεοη. επηννεμ αηηημιμγηθή 

ςξ επηννεμαη.πνμζδημν. ηεξ αηηίαξ ζημ νήμα ηεξ θύνηαξ.  Εηζάγεηαη 

με ημκ αηηημι. ζύκδ. quod, εθθένεηαη με οπμηαθηηθή επεηδή εθθνάδεη 

οπμθεημεκ. αηηημιμγία θαη ζογθεθνημέκα με οπμηαθηηθή οπενζοκη. 

γηαηί ζε  ζπέζε με ημ venit (ηζημνηθόξ πνόκμξ) θακενώκεη ημ 

πνμηενόπνμκμ ζημ πανειζόκ  

quam ... essem interemptura: Δεοη. πι. ενςηεμαηηθή  μενηθήξ 

αγκμίαξ ςξ ακηηθείμεκμ ζημ experiri. Εηζάγεηαη με ημ ενςηεμ. επίνν. 

quam. Εθθένεηαη με οπμηαθηηθή, γηαηί ζεςνείηαη όηη ε ελάνηεζε δίκεη 

οπμθεημεκηθή πνμηά ζημ πενηεπόμεκό ηεξ θαη ζογθεθνημέκα  με 

οπμηαθηηθή παναηαηηθμύ εκενγεη πενηθναζη ζοδογίαξ (essem 

interemptura) θαη ζε ελάνηεζε από ηζημν. πνόκμ (experiri volui) 

δειώκεη ημ οζηενόπνμκμ ζημ πανειζόκ  

si tibi consilium non ex sentential cessisset: Δεοη. επηννεμαηηθή 

οπμζεηηθή πν. ςξ επηννεμαη πνμζδημν ηεξ πνμϋπόζεζεξ. Σπεμαηίδεη 

ελανηεμέκμ οπμζεηηθό ιόγμ ημο α’ είδμοξ,  (ακμηπηή οπόζεζε ζημ 

μέιιμκ). ΥΠΟΘΕΣΗ: si … non cessisset – ΑΠΟΔΟΣΗ: quam … 

essem interemptura. Εσθύς λόγος: ΥΠΟΘΕΣΗ: si non cesserit 

(μνηζηηθή ζοκηειεζμέκμο μέιιμκηα) – ΑΠΟΔΟΣΗ: interimam ( 

μνηζηηθή μέιιμκηα). 

 

 

 



 


