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(C.Caesaris:  De Bello Gallico,  I,43) 

 
Το κείμενο πος ακολοςθεί είναι αθηγημαηικό. Ο Γ.Καίζαπ αθηγείηαι μια ζςνάνηηζη πος είσε με ηον Γαλάηη η-

γεμόνα Ariovistus (Απιόβιζηο) από ηην θςλή ηων Ηαedui (Αιδούοι). Το κείμενο αςηό είναι ένα δείγμα ηηρ μοπ-

θήρ πος έσει ο Πλάγιορ Λόγορ ζηην λαηινική. Από ηην 6
η
 γπαμμή και μέσπι ηο ηέλορ ηος ηο κείμενο είναι ζηον 

Πλάγιο Λόγο, καθώρ ο Καίζαπ μαρ μεηαθέπει ηι ακπιβώρ είπε ζηον Απιόβιζηο. Πποζέξηε όηι ζηην λαηινική 

γλώζζα, όηαν ο Πλάγιορ Λόγορ είναι ζςνεσήρ, ηόηε οι ζςγγπαθείρ απέθεςγαν να επαναλαμβάνοςν ζςνεσώρ ηα 

λεγόμενα ‘Ρήμαηα εξάπηηζηρ’, αλλά άθηναν ηο απσικό ‘πήμα εξάπηηζηρ’ να εννοείηαι. Δηλ., αν και ο Πλάγιορ 

Λόγορ διαπκεί πεπίπος οκηώ γπαμμέρ, ενηούηοιρ ηα ‘πήμαηα εξάπηηζηρ’ είναι πολύ λίγα, καθώρ εννοούνηαι ζς-

νεσώρ.  

 
Planities erat magna et in ea tumulus terrenus satis grandis. hic locus aequum fere spatium a 

castris utriusque, Ariovisti et Caesaris, aberat. eo, ut erat dictum, ad conloquium venerunt. le-

gionem Caesar, quam equis devexerat, passibus ducentis ab eo tumulo constituit; item equites 

Ariovisti pari intervallo constiterunt. Ariovistus, ex equis ut conloquerentur et praeter se denos 

ad conloquium adducerent, postulavit. ubi eo ventum est, Caesar initio orationis sua senatus-

que in eum beneficia commemoravit, quod rex appellatus esset a senatu, quod amicus, quod 

munera amplissime missa; quam rem et paucis contigisse et pro magnis hominum officiis con-

suesse tribui docebat; illum, cum neque aditum neque causam postulandi iustam haberet, bene-

ficio ac liberalitate sua ac senatus ea praemia consecutum. docebat etiam quam veteres quam-

que iustae causae necessitudinis ipsis cum Haeduis intercederent, quae senatus consulta quo-

tiens quamque honorifica in eos facta essent, ut omni tempore totius Galliae principatum Headui 

tenuissent, prius etiam quam nostram amicitiam adpetissent. populi Romani hanc esse consu-

etudinem, ut socios atque amicos non modo sui nihil deperdere, sed gratia, dignitate, honore 

auctiores velit esse;  

 

 

ΜΕΣΑΦΡΑΗ 
 
Υπήξρε κία κεγάιε πεδηάδα θαη ζ’ απηήλ έλα ρσκάηηλν ύςσκα αξθεηά κεγάιν. Απηόο ν ηόπνο απείρε ίζν δηάζηε-

κα από ην ζηξαηόπεδν ηνπ Αξηόβηζηνπ θαη ηνπ Καίζαξα. Εθεί, όπσο ήηαλ ζπκθσλεκέλν, πήγαλ γηα ζπδήηεζε. Ο 

Καίζαξ ηελ ιεγεώλα ηελ νπνίαλ είρε κεηαθέξεη κε άινγα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθόζηα βήκαηα από εθείλν ην ύςσκα. 

Οκνίσο θαη νη ηππείο ηνπ Αξηόβηζηνπ ζηακάηεζαλ ζε ίζε απόζηαζε. Ο Αξηόβηζηνο απαίηεζε λα ζπδεηήζνπλ από 

ηα άινγα θαη λα θέξνπλ καδί ηνπο γηα ηελ ζπδήηεζε από δέθα άλδξεο, εθηόο από ηνπο ίδηνπο. Μόιηο εθεί έγηλε ε 

πξνζέιεπζε, ν Καίζαξ ζηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο ππελζύκηζε θαη ηα δηθά ηνπ θαη ηεο ζπγθιήηνπ επεξγεηήκαηα 

πξνο εθείλνλ, όηη δει. είρε νλνκαζηεί από ηελ ζύγθιεην βαζηιηάο, όηη είρε νλνκαζζεί ζύκκαρνο, όηη είραλ απν-

ζηαιεί δώξα ζε κεγάιν βαζκό. Αλέιπε όηη απηό ην πξάγκα ζε ιίγνπο αλζξώπνπο είρε ζπκβεί, θαη όηη ζπλήζηδε λα 

παξαρσξείηαη εμ αηηίαο κεγάισλ ππεξεζηώλ ησλ αλζξώπσλ. Εθείλνο (ν Αξηόβηζηνο), παξά ην γεγνλόο όηη δελ είρε 

νύηε πξόζβαζε νύηε δίθαηε αθνξκή γηα ην αίηεκα, κε ηελ επεξγεζία θαη ηνλ θηιειεπζεξηζκό ηνπ ίδηνπ ηνπ Καί-

ζαξα πέηπρε απηά ηα πξνλόκηα. Επίζεο αλέιπε πόζν παιηέο θαη πόζν δίθαηεο αηηίεο ζπγγέλεηαο παξεκβάιινληαλ 
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αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο Ρσκαίνπο θαη ζηνπο Αηδνύνπο, πνηέο απνθάζεηο ηεο ζπγθιήηνπ, θαη πόζεο θνξέο, θαη 

πόζν κεγάιεο επεξγεζίεο έγηλαλ ζ’ εθείλνπο, κε πνηόλ ηξόπν ζε θάζε επνρή νη Αηδνύνη είραλ δηαηεξήζεη ηελ αξ-

ρεγία αλάκεζα ζε νιόθιεξε ηελ Γαιαηία, πξηλ αθόκε δεηήζνπλ ηελ δηθή καο θηιία. Όηη απηή ήηαλ ε ζπλήζεηα 

ηνπ Ρσκατθνύ ιανύ, ώζηε λα ζέιεη νη ζύκκαρνη θαη νη θίινη όρη κόλν λα κε ράλνπλ ηίπνηε από ηα δηθά ηνπο, αιιά 

λα είλαη πην απμεκέλνη σο πξνο ηελ εύλνηα, ηελ αμηνζύλε, ηελ ηηκή.  

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΣΦΟΛΙΑ 

Ο Σπληαθηηθόο ζρνιηαζκόο γίλεηαη αλά πεξηόδνπο ιόγνπ. Κάζε πεξίνδνο αξηζκείηαη. 

 

1. Planities erat magna et in ea tumulus terrenus satis grandis: Ζχουμε ζνα ρ., αλλά δυο προτάςεισ 

κφριεσ, διότι το ‘erat’ εννοείται ςτθν δεφτερθ πρόταςθ, θ οποία ξεκινά μετά τον ςυμπλεκτικό ςφνδ. ‘et’.   Η 

1θ ΠΡΟΣΑΗ ζχει ρ. το ‘erat’, το οποίο είναι υπαρκτικό· δεν υπάρχει κατθγοροφμενο, μόνο το υποκείμενο  

‘Planities’. Σο ‘magna’ είναι επικετικόσ προςδιοριςμόσ.  Η 2θ ΠΡΟΣΑΗ με ρ. το ‘erat’ και υποκ. το ‘tumulus’. 

To ‘terrenus’ είναι επικετικόσ προςδιοριςμόσ. Σο ‘grandis’ είναι επίςθσ επικ. προςδ., και το ‘satis’ επίρρθμα 

του ποςοφ.    

2. hic locus aequum fere spatium a castris utriusque, Ariovisti et Caesaris, aberat: Μία μόνο 

πρόταςθ κφρια με ρ. το ‘aberat’, υποκ. ‘locus’ με το ‘hic’ επικ. προςδι. Η αιτιατικι ‘spatium’ είναι επιρρθμα-

τικι και δθλώνει τθν ζκταςθ, ενώ το ‘aequum’ είναι επικετικόσ προςδ.  Ο εμπρόκετοσ πρςδ. ‘a castris’ ςυ-

ντάςςεται με το ρ. και δθλώνει τθν απομάκρυνςθ από ζνα τόπο. Η γενικι ‘utrius’ ςυντάςςεται με το ‘castris’ 

ωσ κτθτικι. Σα δυο κφρια ονόματα είναι επεξθγιςεισ.  

3. eo, ut erat dictum, ad conloquium venerunt: Δφο ρρ. και δυο προτάςεισ. Η 1θ ΠΡΟΣΑΗ με ρ. το ‘erat 

dictum > dicιtur = λέγεται, συμφωνείται ’, είναι δευτερεφουςα αναφορικι παραβολικι με οριςτικι για το 

πραγματικό. Η 2θ ΠΡΟΣΑΗ με ρ. το ‘venerunt’ είναι κφρια. Σο ‘eo’ είναι επίρρθμα τόπου. Ο εμπρόκετοσ ‘ad 

conloquium’ δθλώνει τον ςκοπό.  

4. legionem Caesar, quam equis devexerat, passibus ducentis ab eo tumulo constituit : ζχουμε 

δυο ρρ. και δφο προτάςεισ. Η 1θ ΠΡΟΣΑΗ με ρ. το ‘devexerat>deveho = φέρνω, κουβαλώ’ , είναι αναφορι-

κι. Σο ‘quam’ είναι αιτιατικι, αντικ. ςτο ρ. Σο ‘equis’ είναι αφαιρετικι του μζςου. Η 2θ ΠΡΟΣΑΗ είναι κφρια 

με ρ. το ‘constituit> consisto = σταματώ ’. Τποκ. ζχει το ‘Caesar’, αντικείμενο το ‘legionem’. H αφαιρετικι 

‘passibus’ ςυντάςςεται με το ρ. και είναι επιρρθματικι του τόπου, ενώ το ‘ducentis’ είναι επικετικόσ προςδ. 

Ο εμπρ. προςδ. ‘ab eo’ δθλώνει τθν απομάκρυνςθ. 

5. item equites Ariovisti pari intervallo constiterunt: ζνα ρ. και μία κφρια πρόταςθ με ρ. το ‘constite-

runt’  και υποκείμενο το ‘equites’. To ‘item’ είναι επίρρθμα τροπικό. Η γενικι ‘Ariovisti’ ςυντάςςεται με το 

‘equites’ ωσ κτθτικι. Η αφαιρετικι ‘intervallo’ ςυντάςςεται με το ρ. ωσ επιρρ. του τόπου, με το ‘pari’ επικ. 

προςδιοριςμό.  

6. Ariovistus, ex equis ut conloquerentur et praeter se denos ad conloquium adducerent, post-

ulavit:  τρία ρρ. και τρεισ προτάςεισ. Η 1θ ΠΡΟΣΑΗ με ρ. το ‘conloquerentur’ είναι δευτερεφουςα βουλθτι-

κι ουςιαςτικι πρόταςθ με υποτακτικι. Τποκ. εννοείται το ‘ei = εκείνοι’, και ο εμπρόκ. ‘ex equis’ δθλώνει 

τθν προζλευςθ του τόπου. Η 2θ ΠΡΟΣΑΗ ςυνδζεται με τθν προθγοφμενθ με τον ςυμπλεκτικό ςφνδεςμο 

‘et’, με ρ. το ‘adducerent’ και υποκ. πάλι ενν. το ‘ei’. Ο εμπρόκετοσ ‘praeter se = εκτός από αυτούς τους ίδιους’ 

ςυντάςςεται με το ρ. και δθλώνει τθν εξαίρεςθ. Η αιτιατικι ‘denos> deni, -ae, -a = κατά δέκα’ είναι διανεμθ-

τικό αρικμθτικό και λειτουργεί ωσ αντικείμενο ςτο ρ. Ο εμπρόκετοσ ‘ad conloquium’ δθλώνει τον ςκοπό. Η 
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3θ ΠΡΟΣΑΗ με ρ. το ‘postulavit’ και υποκ. το ‘Ariovistus’ είναι κφρια. Ωσ αντικ. του ρ. είναι οι δφο δευτε-

ρεφουςεσ βουλθτικζσ ουςιαςτικζσ προτάςεισ.  

7. ubi eo ventum est, Caesar initio orationis sua senatusque in eum beneficia commemoravit, 

quod rex appellatus esset a senatu, quod amicus, quod munera amplissime missa:  από εδώ 

και κάτω ξεκινά θ κυρίωσ αφιγθςθ του Καίςαρα, οπότε μπαίνουμε και ςτον κανονικό Πλάγιο Λόγο. Ζχουμε 

τρία ρρ., αλλά όμωσ ζχουμε πζντε προτάςεισ. Η 1θ ΠΡΟΣΑΗ με ρ. το ‘ventum est > venio > venior > venitur 

= γίνεται η έλευση, ο ερχομός’. Σο ρ. είναι απρόςωπο χωρίσ κανζνα υποκείμενο. Η πρόταςθ είναι δευτερεφ-

ουςα χρονικι με τον χρον. ςφνδ. ‘ubi = όταν, μόλις’, και το ‘eo’ είναι επίρρ. του τόπου.  Η 2θ ΠΡΟΣΑΗ με ρ. 

το ‘commemoravit’ είναι κφρια, με υποκ. το ‘Caesar’, και αντικείμενο τθν αιτιατικι ‘beneficia’. Η αιτιατικι 

πλθκυντικοφ του ουδετζρου ‘sua’ είναι επικετικόσ προςδ. ςτο ‘beneficia’, ενώ θ γενικι ‘senatus’ ςυντάςςε-

ται με το ‘beneficia’ ωσ γενικι υποκειμενικι. Ο εμπρόκετοσ ‘in eum’ ςυντάςςεται με το ρ. και δθλώνει τθν 

κατεφκυνςθ. To ‘initio’ είναι επίρρ. του χρόνου (:κατά την έναρξη, στην αρχή), και θ γενικι ‘orationis’ ςυ-

ντάςςεται με το ‘initio’ ωσ γενικι υποκειμενικι.    Η 3θ ΠΡΟΣΑΗ με ρ. το ‘appellatus est>appellor =  ονομά-

ζομαι ’, και με υποκείμενο το ενν. ‘Ariovistus’, είναι δευτερεφουςα ουςιαςτικι και ιςοδυναμεί με τισ ελλθνι-

κζσ ειδικζσ προτάςεισ (όμωσ ςτθν λατινικι δεν υπάρχουν ειδικζσ προτάςεισ, γι΄ αυτό μζνουμε ςτον χαρα-

κτθριςμό ‘ουςιαςτικζσ’), και λειτουργεί ωσ επεξιγθςθ ςτθν λ. ‘beneficia’. τθν ουςία τώρα από εδώ και κά-

τω ο Καίςαρ μασ παρουςιάηει ςε Πλάγιο Λόγο τι είπε ςτον Αριόβιςτο, του είπε δθλ. ‘ότι...’.  Η 4θ ΠΡΟΣΑΗ 

είναι ίδια με τθν αμζςωσ προθγοφμενθ, δθλ. ουςιαςτικι επεξθγθματικι. Δεν εμφανίηει ρ., όμωσ ενν. το ‘es-

set’ με υποκ. πάλι το ‘Ariovistus’ και το ‘amicus’ κατθγοροφμενο.  Η 5θ ΠΡΟΣΑΗ είναι ίδια με τθν προθγοφ-

μενθ, δθλ. ουςιαςτικι επεξθγθματικι. Δεν εμφανίηει ρ., αλλά ενν. το ‘essent’ με υποκ. το ‘munera’ και το 

επίρρθμα ‘amplissime’ να είναι του ποςοφ.   

8. quam rem et paucis contigisse et pro magnis hominum officiis consuesse tribui docebat:  

Ζχουμε ζνα ρ. και μία πρόταςθ κφρια με το ρ. ‘docebat> doceo = διδάσκω, αναλύω, ενημερώνω’, με υποκ. το 

ενν. ‘Caesar’, και αντικείμενά τθσ είναι τα δυο ειδικά απαρζμφατα, ‘contigisse’ & ‘consuesse’, τα οποία 

ςυνδζονται με τον ‘et’. Σο πρώτο απαρζμφατο ‘contigisse’ ζχει ωσ υποκείμενό του τθν αιτιατικι ‘rem’ με το 

‘quam’ επικετικό προςδιοριςμό. Σο ‘paucis’ είναι δοτικι προςωπικι ςτο απαρζμφατο. Σο δεφτερο απαρζμ-

φατο ‘consuesse >consuevisse>consuesco = συνηθίζω ’ ζχει υποκείμενό του πάλι τθν αιτιατικι ‘rem’. Αντι-

κείμενο του ‘consuesse’ είναι το απαρζμφατο ‘tribui>tribuor = απονέμομαι, προσφέρομαι ’. Ο εμπρόκετοσ 

‘pro officiis’ ςυντάςςεται με το απαρζμφατο ‘tribui’ και δθλώνει τθν αντικατάςταςθ, ενώ θ γενικι ‘homi-

num’ ςυντάςςεται με το ‘officisi’ ωσ γενικι υποκειμενικι.     

9. illum, cum neque aditum neque causam postulandi iustam haberet, beneficio ac liberalitate 

sua ac senatus ea praemia consecutum: Εδώ τώρα βριςκόμαςτε ςτθν κλαςςικι εκφορά του Πλαγίου 

Λόγου ςτθν λατινικι, όπου λείπει το λεγόμενο ρ. εξάρτθςθσ. Οι Λατίνοι, όταν επρόκειτο να δθμιουργιςουν  

ςυνεχείσ προτάςεισ του Πλαγίου Λόγου, όπου να εξιςτοροφν τι είπε κάποιοσ, δεν επανελάμβαναν το ρ. ε-

ξάρτθςθσ, αλλά το άφθναν να εννοείται, όπωσ εδώ τώρα.  Σο ρ. εξάρτθςθσ που εννοείται είναι το ρ. ‘doce-

bat’. τθν περίοδο αυτιν ζχουμε ζνα ρ., αλλά δυο προτάςεισ, αφοφ εννοείται και το ‘docebat’.  Η 1θ ΠΡΟ-

ΣΑΗ με ρ. το ‘haberet>habeo’ είναι δευτερεφουςα εναντιωματικι, με υποκείμενο το ενν. ‘Ariobistus’. Αντι-

κείμενα του ρ. είναι οι αιτιατικζσ ‘aditum’ και ‘causam’. Η γενικι πτώςθ του Γερουνδίου ‘postulandi’ ςυ-

ντάςςεται με το ‘causam’ ωσ γενικι αντικειμενικι. Σο επίκετο ‘iustam’ είναι επικετικόσ προςδιοριςμόσ.  Η 

2θ ΠΡΟΣΑΗ ζχει ωσ ρ. το εννοοφμενο ‘docebat’ με υποκ. το ‘ Caesar’. Αντικείμενο του ρ. είναι (κι εδώ βρί-

ςκεται ο Πλάγιοσ λόγοσ) το ειδικό απαρζμφατο ‘consecutum [esse]  > consequor’ με αντικείμενο ρ. τθν αιτι-

ατικι ‘praemia’ και το ‘ea’ επικ. προςδ.  Τποκείμενο του απαρεμφάτου είναι θ αιτιατικι ‘Illum >Ariovistum’. 

Οι αφαιρετικζσ ‘beneficio’ & ‘liberalitate’ ςυντάςςονται με το απαρζμφατο ‘consecutum [esse]’ ωσ επιρρθ-
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ματικζσ του μζςου. Η αφαιρετικι ‘sua’ είναι επικετικόσ προςδ. και θ γενικι ‘senatus’ ςυντάςςεται με τισ 

δυο αφαιρετικζσ ωσ γενικι υποκειμενικι.   

10. docebat etiam quam veteres quamque iustae causae necessitudinis ipsis cum Haeduis inter-

cederent, quae senatus consulta quotiens quamque honorifica in eos facta essent, ut omni 

tempore totius Galliae principatum Headui tenuissent, prius etiam quam nostram amicitiam 

adpetissent: τθν περίοδο αυτιν εμφανίηεται πάλι το ρ. που εξαρτά τον Πλάγιο Λόγο ‘docebat’.  Ζχουμε 

πζντε ρρ. και οκτώ προτάςεισ, που ςθμαίνει ςε τρεισ προτάςεισ δεν εμφανίηεται ρ., αλλά εννοείται. Η 1θ 

ΠΡΟΣΑΗ ζχει ρ. το ‘docebat’ και υποκ. το ενν. ‘Caesar’, και είναι κφρια. Αντικείμενο του ‘docebat’ είναι οι 

πλάγιεσ ερωτιςεισ που κα ακολουκιςουν.  Η 2θ ΠΡΟΣΑΗ δεν εμφανίηει ρ., αλλά εννοείται το ‘intercede-

rent’ με υποκείμενο το ‘causae’ που ακολουκοφν, και είναι αντικείμενο ςτο ‘docebat’ ωσ πλάγια ερώτθςθ. 

Για να καταλάβετε τι γίνεται εδώ, ςκεφτείτε ότι ζχουμε το ίδιο ακριβώσ και ςτθν ν.ε., όταν λζμε: «του είπα 

πόσο σπουδαία και πόσο σημαντικά πράγματα υπήρχαν εδώ», όπου ζχουμε δυο ρρ., αλλά τρεισ προτάςεισ, 

κακώσ θ πλάγια ερώτθςθ ‘πόσο σπουδαία’ υπονοεί το ρ. και το υποκείμενο τθσ επόμενθσ πρόταςθσ.  Η ονο-

μαςτικι πλθκυντικοφ ‘veteres’ είναι επικετικόσ προςδιοριςμόσ. Σο ‘quam’ είναι αιτιατικι επιρρθματικι του 

ποςοφ.  Η 3θ ΠΡΟΣΑΗ με ρ. το ‘intercederent’ και υποκ. το ‘causae’ είναι αντικείμενο ςτο ‘docebat’ και 

πλάγια ερώτθςθ. Σο ‘iustae’ είναι επικετικόσ προςδιοριςμόσ. Η γενικι ‘necessitudinis>necessitudo’ ςυντάς-

ςεται με το ‘causae’ ωσ γενικι αντικειμενικι. Η δοτικι ‘ipsis’ ςυντάςςεται με το ρ. ωσ προςωπικι. Ο εμπρό-

κετοσ ‘cum Haeduis’ ςυντάςςεται με το ρ. ωσ ςυνοδεία.    Η 4θ ΠΡΟΣΑΗ με ρ. το ‘facta essent’  είναι πλάγια 

ερώτθςθ, δεν εμφανίηει ρ., αλλά εννοείται από πιο κάτω το ‘facta essent’ και υποκείμενο το ‘consulta’ με το 

‘quae’ ωσ επικ. προςδιοριςμό. Η γενικι ‘senatus’ ςυντάςςεται με το ‘consulta’ ωσ γενικι υποκειμενικι.  Η 

5θ ΠΡΟΣΑΗ εμφανίηει μόνο τθν ερωτθματικι αντωνυμία ‘quotiens = πόσες φορές ’, ενώ ωσ ρ. εννοείται πάλι 

το ‘facta essent’ με υποκείμενο το πιο κάτω ‘honorifica’.  H 6θ ΠΡΟΣΑΗ ζχει ωσ ρ. ‘facta essent’ και υποκεί-

μενο το ‘honorifica’. Η αιτιατικι ‘quam’ είναι επιρρ. του ποςοφ.  Ο εμπρόκετοσ ‘in eos’ είναι τθσ κατεφκυν-

ςθσ.  Η 7θ ΠΡΟΣΑΗ ζχει ωσ ρ. το ‘tenuissent’ με υποκείμενο το ‘Haedui’ , αντικείμενο τθν αιτιατικι ‘princi-

patum’  και τθν γενικι ‘Galliae’ να ςυντάςςεται με το ‘principatum’ ωσ διαιρετικι (όχι αντικειμενικι: όχι την 

εξουσία της Γαλατίας, αλλά την εξουσία από την Γαλατία ) με το επίκετο ‘totius’ να είναι επικετικόσ προςδι-

οριςμόσ .  Η αφαιρετικι ‘tempore’ ςυντάςςεται με το ρ. και είναι επιρρ. του χρόνου, ενώ το επίκετο ‘omni’ 

είναι επικετικόσ προςδιοριςμόσ.  Η 8θ ΠΡΟΣΑΗ ζχει ρ. το ‘adpetissent’ και είναι δευτερεφουςα χρονικι με 

εννοοφμενο υποκείμενο το ‘Haedui’ και αντικείμενο τθν αιτιατικι ‘amicitiam’. Σο ‘nostram’ είναι επικ. 

προςδιοριςμόσ.  

11. populi Romani hanc esse consuetudinem, ut socios atque amicos non modo sui nihil de-

perdere, sed gratia, dignitate, honore auctiores velit esse:  Πάλι κι εδώ λείπει το ρ. εξάρτθςθσ, 

το οποίο ενν. ωσ ‘docebat’. υνεπώσ ζχουμε ζνα ρ., αλλά δφο προτάςεισ. Η 1θ ΠΡΟΣΑΗ δεν εμφανίηει ρ., 

αλλά εννοείται το ‘docebat’ ωσ ρ. εξάρτθςθσ του Πλαγίου λόγου με υποκ. επίςθσ ενν. το ‘Caesar’. Αντι-

κείμενο του εννοοφμενου ρ. είναι το ειδικό απαρζμφατο ‘esse’. Τποκείμενο του απαρεμφάτου είναι θ 

αιτιατικι ‘hanc’ και κατθγοροφμενο το ‘consuetudinem’.  Η γενικθ ‘populi’ ςυντάςςεται με το ‘consuetu-

dinem’ ωσ γενικι υποκειμενικι, και το ‘Romani’ είναι επικετικόσ προςδιοριςμόσ.  Η 2θ ΠΡΟΣΑΗ ζχει ρ. 

το ‘velit’ με υποκ. το εννοοφμενο ‘populus’, και είναι δευτερεφουςα ςυμπεραςματικι. Αντικείμενο του ρ. 

είναι το ειδικό απαρζμφατο ‘deperdere’ & ‘esse’. Τποκείμενο των απαρεμφάτων είναι θ αιτιατικι 

'socios’ & ‘amicos’. Η αιτιατικι ‘nihil’ είναι αντικείμενο ςτο απαρζμφατο ‘deperdere’ και θ γενικι πλθκυ-

ντικοφ ‘sui’ ςυντάςςεται με το ‘nihil’ ωσ γενικι διαιρετικι.  Η αιτιατικι πλθκυντικοφ ‘auctiores’ είναι το 

κατθγοροφμενο ςτο ‘esse’, και οι αφαιρετικζσ ‘gratia’, ‘dignitate’, ‘honore’ ςυντάςςονται με το ‘auctiores’ 

ωσ αφαιρετικζσ τθσ αναφοράσ.  
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