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LECTIO ALTERA ET QUADRAGESIMA (XLII) – 42 

 

ΜEΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Στην τάξη αυτή (των Συγκλητικών) υπάρχουν μερικοί που ή δεν βλέπουν 

αυτά που (μας) πλησιάζουν απειλητικά ή προσποιούνται ότι δεν βλέπουν, 

αυτά που βλέπουν. Αυτοί εξέθρεψαν την ελπίδα του Κατιλίνα με τις  επιεικείς 

(τους) αποφάσεις και ενίσχυσαν τη συνωμοσία που γεννιόταν με το να μην 

πιστεύουν (ότι αυτή γεννιόταν) (1). Ενεργώντας κάτω από την επιρροή αυτών 

πολλοί, όχι μόνο αχρείοι άλλα και άπειροι, αν τον είχα τιμωρήσει, θα έλεγαν 

ότι αυτό έγινε με σκληρότητα και τυραννικά. Τώρα καταλαβαίνω πως, αν 

αυτός φτάσει στο στρατόπεδο του Μανλίου, όπου κατευθύνεται, κανείς δεν 

θα είναι τόσο ανόητος, που να μη βλέπει πως έγινε συνωμοσία, κανείς (δεν 

θα είναι) τόσο αχρείος, που να μην το ομολογήσει.  

________________________________________________________________ 

1. (στην ύπαρξή της) 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 

 dissimulo (1): προσποιούμαι ότι δεν υπάρχει κάτι που υπάρχει  

 simulo (1): προσποιούμαι ότι υπάρχει κάτι που δεν υπάρχει  

 castra- orum (ουδ.): στρατόπεδο 

αλλά castrum- i (ή castellum- i): φρούριο 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

 nonnulli- ae- a: Αντωνυμικό επίθετο και αόριστη αντωνυμία. Συνήθως 

κλίνεται στον πληθυντικό (το σχολικό βιβλίο δίνει μόνο πληθυντικό 

αριθμό). Κλίνεται όπως όλα τα αντωνυμικά επίθετα . έχει δηλαδή την 

κλίση των δευτερόκλιτων επιθέτων, με τη διαφορά ότι σχηματίζει τη γενική 

του ενικού σε –ius και τη δοτική σε –i. Όμως ο ενικός της συγκεκριμένης 

αντωνυμίας και αντωνυμικού επιθέτου κλίνεται μόνο μέσα σε παρένθεση.  

 spes- ei(θ.): Στον πληθυντικό σχηματίζει μόνο τις τρεις όμοιες πτώσεις.  

 nemo, (nemo), nihil ή nil: Αόριστη ουσιαστική αντωνυμία. Για την κλίση της 

βλέπε φωτοτυπία XIV κεφαλαίου. 
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ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

1. ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ 

α) Αναφορικές προσδιοριστικές 

       ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ                       ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ           ΕΚΦΟΡΑ 

Με αναφορικές   

αντωνυμίες  και 

επιρρήματα. 

Προσδιορίζουν   

ειδικότερα  την έννοια 

της λέξης στην οποία 

αναφέρονται. 

Οριστική: Εκφράζει 

κάτι το πραγματικό.  

Υποτακτική:  

α) εκφράζει κάτι το 

δυνατό ( / αδύνατο) ή 

ενδεχόμενο,  

β) οφείλεται σε έλξη 

από μια άλλη 

υποτακτική που 

προηγείται ή ακολουθεί.  

    

β) Αναφορικές προσθετικές 

         ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ       ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ             ΕΚΦΟΡΑ 

Με το «quod». Προσδιορίζουν όχι την 

έννοια  ενός  

συγκεκριμένου 

ουσιαστικού αλλά 

ολόκληρο το 

περιεχόμενο μιας 

πρότασης.  

Οριστική (συνήθως) : 

εκφράζει κάτι το 

πραγματικό. 
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2. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ 

α) Αναφορικές τελικές: Εκφέρονται πάντα με υποτακτική και συνήθως 

προηγούνται ρήματα που δηλώνουν κίνηση ή σκόπιμη ενέργεια π.χ. C. 

Sulpicium, praetorem, misi, qui (= ut is) ex aedibus Cethegi, siquid telorum esset, 

efferet : έστειλα τον πραίτωρα Γάϊο Σουλπίκιο, για να φέρει από τον οίκο του 

Κεθήγου, αν υπήρχαν τίποτε όπλα. 

β) Αναφορικές συμπερασματικές: Εκφέρονται πάντα με υποτακτική. Συχνά οι 

αναφορικές συμπερασματικές εξαρτώνται από τα επίθετα aptus (αρμόδιος), 

dignus (άξιος), indignus, idoneus (επιτήδειος) π.χ. Non is sum, qui (ut ego) 

terrear: δεν είμαι τέτοιος, ώστε να φοβάμαι / vir est dignus, qui (ut) laudetur: ο 

άνδρας είναι άξιος, ώστε να επαινείται.  

γ) Αναφορικές αιτιολογικές: Εκφέρονται με υποτακτική και σπάνια με 

οριστική. Κατά κανόνα ακολουθούν μια επιφωνηματική έκφραση π.χ. Ο me 

stultum, qui te non secutus sim! : Ω, τον ανόητο εμένα, που δε σε ακολούθησα!  

δ) Αναφορικές υποθετικές: Εκφέρονται με οριστική ή υποτακτική. Σε 

συνδυασμό με την πρόταση εξάρτησης σχηματίζεται υποθετικός λόγος, οπότε  

ισχύουν οι κανόνες των υποθετικών λόγων π.χ. Quameumque fortunam 

acceperit, aliquid ex illa memorabile efficiet  Πρόκειται για υποθετικό λόγο α΄ 

είδους, δηλαδή ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον. 

ε) Αναφορικές παραχωρητικές- εναντιωματικές: Εκφέρονται με υποτακτική 

και σπάνια με οριστική. Στην πρότασης εξάρτησης υπάρχει συνήθως το 

«tamen» π.χ. Athenienses, qui ( = cum ii) barbaris numero inferiores essent, 

tamen victoriam consecuti sunt : οι Αθηναίοι, αν και ήταν κατώτεροι των 

βαρβάρων ως προς τον αριθμό, εν τούτοις πέτυχαν τη νίκη.  

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ: Ισοδυναμούν με απλές 

επιρρηματικές προτάσεις και ακολουθούν τις τελευταίες ως προς την 

έγκλιση. 
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3. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ: Ισοδυναμούν με ουσιαστικά που 

χρησιμεύουν ως υποκείμενο, αντικείμενο κ.λ.π.  

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

I) Στην αρχή περιόδου ή ημιπεριόδου η αναφορική αντωνυμία ή το 

αναφορικό επίρρημα που αναφέρονται στα προηγούμενα εισάγουν 

κύρια πρόταση. Στην περίπτωση αυτή το «qui» ισοδυναμεί με το (et) 

«is», το ubi με το (et) «ibi», κ.λ.π. 

II) Οι αναφορικές προτάσεις που εισάγονται με αόριστες αναφορικές 

αντωνυμίες «quisquis», «quidquid», «quotquot», «quicumque» κ.λ.π. 

εκφέρονται με οριστική κατά κανόνα. 

(βλ. γραμματική σελ. 193- 194, παράγρ. 195) 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 

 qui aut ea non videant: Δευτερεύουσα αναφορική συμπερασματική πρόταση. 

Εισάγεται με το «qui non» (= ut non) και εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα 

(videant) γιατί στην κύρια πρόταση υπάρχει ρήμα αρκτικού χρόνου (sunt: 

ενεστώτας), δηλώνοντας το σύγχρονο στο παρόν και πάντα το σύγχρονο 

γιατί το αποτέλεσμα…. Εκφέρεται με υποτακτική γιατί στη λατινική το 

αποτέλεσμα θεωρείται πάντα υποκειμενική κατάσταση. Στην κύρια 

εννοείται το «tales» //  

 (aut qui) ea dissimulent. Τα ίδια με την προηγούμενη. Οι δευτερεύουσες 

αναφορικές συμπερασματικές συνδέονται διαζευκτικά με το «aut». 

 aut ea dissimulent: Εννοούνται τα εξής  qui:Υποκείμενο του «dissimulent»/ 

videre: Αντικείμενο στο «dissimulent» και ειδικό απαρέμφατο / se: 

Υποκείμενο στο «¨videre» (ταυτοπροσωπία) 

 quae imminent / quae vident: Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις, 

προσδιοριστικές στα «ea». Εισάγονται με την αναφορική αντωνυμία «quae» 

(της qui- quae- quod) και εκφέρονται με οριστική γιατί φανερώνουν κάτι το 

πραγματικό. 

 credendo: Αφαιρετική του γερουνδίου που δηλώνει τον τρόπο και 

προσδιορίζει  το «confirmaverunt». Εννοείται «nasci» (ειδικό απαρέμφατο) 

ως αντικείμενο στο «credendo» και «eam» ως υποκείμενο στο «nasci». 

 Si in hunc animadvertissem: Δευτερεύουσα υποθετική πρόταση. Εισάγεται με 

τον υποθετικό σύνδεσμο «si», εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου 

(animadvertissem) και έχει ως απόδοση την πρόταση «quorum 

auctoritatem…dicerent» η οποία εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού. (η 

πρόταση «quorum auctoritatem…dicerent»- όπως και πιο πάνω οι «qui 
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spem…aluerunt / coniurationemque…confirmaverunt»- είναι αναφορική 

προσδιοριστική  πρόταση με όρο αναφοράς το «nonnulli», αλλά ισοδυναμεί 

με κύρια γιατί η αναφορική αντωνυμία βρίσκεται στην αρχή της 

ημιπεριόδου). Πρόκειται λοιπόν για υποθετικό λόγο β΄ είδους που, με βάση 

την υπόθεση  (υποτακτ. υπερσ.) είναι αντίθετο του πραγματικού στο 

παρελθόν και με βάση την απόδοση (υποτακτ. πρτ.) είναι αντίθετο του 

πραγματικού στο παρόν. 

 id : Αναφέρεται στην υποθετική πρόταση «si in hunc animadvertissem» 

 si iste …pervenerit: Δευτερεύουσα υποθετική πρόταση. Εισάγεται με τον 

υποθετικό σύνδεσμο «si» και εκφέρεται με υποτακτική παρακειμένου 

(pervenerit). Ως απόδοση έχει το «fore» και σχηματίζει εξαρτημένο 

υποθετικό λόγο 1ου είδους, δηλαδή ανοιχτή υπόθεση (ή πραγματικό) στο 

μέλλον. Ευθύς λόγος: si pervenerit (οριστική συντελεσμένου μέλλοντα) 

(υπόθεση)  nemo tam stultus erit (οριστική μέλλοντα) / nemo tam improbus 

erit (οριστική μέλλοντα) (απόδοση). 

 quo intendit: Δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο «in 

Manliana castra». Εισάγεται με το αναφορικό τοπικό επίρρημα «quo» και 

εκφέρεται με οριστική γιατί φανερώνει κάτι το πραγματικό. Προσοχή: Η 

οριστική εδώ διατηρείται γιατί θεωρείται ότι η πρόταση λειτουργεί 

ανεξάρτητα από τον πλάγιο λόγο.  

 qui non videat…factam/ qui non fateatur: Δευτερεύουσες αναφορικές 

συμπερασματικές προτάσεις. Εισάγονται με το qui non (= ut non) και 

εκφέρονται με υποτακτική ενεστώτα (videat- fateatur) γιατί στην κύρια 

υπάρχει ρήμα αρκτικού χρόνου (εξαρτώνται από το «fore» το οποίο 

εξαρτάται από το «intellego») δηλώνοντας το σύγχρονο στο παρόν και 

πάντα... Εκφέρονται με υποτακτική γιατί στη λατινική το αποτέλεσμα 

θεωρείται πάντα υποκειμενική κατάσταση. Στην κύρια πρόταση υπάρχει το 

tam (stultum- improbum) 

 qui non fateatur: Εννοούνται τα εξής  factam esse : Αντικείμενο του 

«fateatur» και ειδικό απαρέμφατο/ coniurationem : Υποκείμενο του «factam 

esse» (ετεροπροσωπία) 

 

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

 

immineo-  -  - imminere (2) 

video- vidi- visum- videre (2) 

dissimulo- dissimulavi- dissimulatum- dissimulare (1) 

alo- alui- alitum και altum- alere (3) 

nascor- natus sum- nasci (3- αποθετικό)/ Μτχ. μελλ.nasciturus- a- um 

credo- credidi- creditum- credere (3) 

confirmo- confirmavi- confirmatum- confirmare (1) 

sequor- secutus sum- sequi (3- αποθετικό) 

animadverto- animadverti- animadversum- animadvertere (3) 

fio- factus sum- fiere (3) (παθητικό του facio) 
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dico- dixi- dictum- dicere (3) 

intellego και intelligo- intellexi- intellectum- intellegere και intelligere (3) 

pervenio- perveni- perventum- pervenire (4) 

intendo- intendi- intentum και intensum- intendere (3) 

fateor- fassus sum- fateri (2- αποθετικό)   

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt: Να μετατραπεί η 

ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

2. coniurationem nascentem confirmaverunt: Να αναλυθεί η μετοχή α) σε 

χρονική πρόταση β) σε αναφορική πρόταση. 

3. Να μεταφέρετε τους υποθετικούς λόγους στο είδος που σημειώνεται εντός 

παρενθέσεως: Multi, non solum improbi verum etiam imperiti, si in hunc 

animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent (α’, β΄ στο 

παρόν, γ΄). 

4. Να διαβαθμιστούν τα επίθετα και επιρρήματα του κειμένου  

5. Να κλιθούν οι συνεκφορές: mollibus sententiis, coniurationemque 

nascentem, iste improbus 

6. Να γραφούν οι ονοματικοί τύποι (αφού ληφθεί υπ’ όψιν το υποκείμενο) 

στην ίδια φωνή των παρακάτω τύπων: nascentem, factum esse,aluerunt, 

fateatur. 


