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LECTIO XXV: ΠΩ ΔΝΑ ΤΚΟ ΣΑΘΗΚΔ ΑΥΟΡΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΣΑΣΡΑΥΔΙ Η ΚΑΡΦΗΔΟΝΑ 

ΗΜΔΙΩΔΙ 

 

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque 
patribus «Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore». 
Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote 
decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete 
periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis 
est, deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae 
consulueritis. Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse!» 
Statimque sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthago deleta est. 

 

ΜΔΣΑΥΡΑΗ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Κάπξια μέοα ξ Κάςχμαπ έτεοε ρςξ βξσλεσςήοιξ (ή: ρςη Σύγκληςξ) έμα ποώιμξ ρύκξ από 
ςημ Καουηδόμα και εμώ ςξ έδειυμε (ή: δείυμξμςάπ ςξ) ρςξσπ Σσγκληςικξύπ «Σαπ οχςώ», 
είπε «πόςε μξμίζεςε πχπ ασςό ςξ ρύκξ κόπηκε από ςξ δέμςοξ». Όςαμ όλξι απάμςηραμ 
πχπ ήςαμ τοέρκξ, «Κι όμχπ ποιμ από ςοειπ μέοεπ» είπε «μάθεςε πχπ κόπηκε ρςημ 
Καουηδόμα. Τόρξ κξμςά ρςα ςείυη έυξσμε ςξμ ευθοό! Φσλαυςείςε λξιπόμ από ςξμ 
κίμδσμξ, ποξρςαςέφςε ςημ παςοίδα. Μημ έυεςε εμπιρςξρύμη ρςιπ δσμάμειπ ςηπ πόληπ. Να 
απξβάλεςε ςημ ασςξπεπξίθηρη πξσ είμαι σπεοβξλική ρε ραπ. Μημ πιρςέφεςε πχπ θα 
εμδιατεοθεί καμείπ για ςημ παςοίδα, αμ ερείπ ξι ίδιξι δεμ τοξμςίρεςε για ςημ παςοίδα. 
Θσμηθείςε όςι κάπξςε η πξλιςεία βοέθηκε ρςξμ έρυαςξ κίμδσμξ!». Κι αμέρχπ άουιρε ξ 
ςοίςξπ Καουηδξμιακόπ πόλεμξπ, ρςη διάοκεια ςξσ ξπξίξσ καςαρςοάτηκε η Καουηδόμα. 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 

1. affero: β’ εμικό ποξρςακςικήπ εμερςώςα → affer 

2. ficus: ξσριαρςικό β’ κλίρηπ, θηλσκό˙ διαθέςει και ςύπξσπ από ςημ ςέςαοςη κλίρη με 
καςάληνη –us, u. 

ficus 
fici - ficus  
fico  
ficum  
fice - ficus  
fico - ficu 

fici - ficus 
ficorum - ficuum 
ficis 
ficos - ficus 
fici - ficus 
ficis - ficubus 

 

3. scitote: λειςξσογεί χπ ποξρςακςική εμερςώςα (β’ εμικό) scito, (β’ πληθσμςικό) 
scitote. 

4. prope: ρςξ κείμεμξ ασςό είμαι επίοοημα και όυι ποόθερη + αιςιαςική (Παοαθεςικά: 
propius, proxime). 
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5. exterus, –a, -um: Παοαθεςικά επιθέςξσ: exterior, -ior, -ius, extremus, -a, -um/ 
extimus, -a, -um. 

6. neminem: αόοιρςη ξσριαρςική αμςχμσμία → nemo, nullius, nemini, neminem, -, 
nullo. O πληθσμςικόπ αμαπληοώμεςαι από ςημ αμςχμσμία nullus , -a, -um. 

7. Τα οήμαςα inquam και memini είμαι ελλειπςικά (γοαμμαςική Τζαοςζάμξσ ρελ.91,92). 
Σσγκεκοιμέμα, ςξ memini ρυημαςίζει ποξρςακςική μέλλξμςα με ρημαρία 
εμερςώςα: memento, mementote 

8. quando: εοχςημαςικό υοξμικό επίοοημα. 
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ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΩΝ ΛΔΞΔΩΝ 

 

Cato: ξμξμαρςική εμικξύ, αορεμικό, γ’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ Cato -onis = Κάςχμαπ 
→ ωπ κύοιξ όμξμα δεμ διαθέςει πληθσμςικό 

attulit: γ’ εμικό, ξοιρςική εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ, ςξσ αμώμαλξσ οήμαςξπ affero, 
attuli, allatum, afferre = τέομχ (κάπξσ) → β’ εμικό ποξρςακςικήπ εμερςώςα: affer 

quodam: αταιοεςική εμικξύ, αορεμικό, ςηπ αόοιρςηπ επιθεςικήπ αμςχμσμίαπ quidam, 
quaedam, quoddam = κάπξιξπ, -α, -ξ 

die: αταιοεςική εμικξύ, αορεμικό, ε’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ dies -ei = μέοα 

in: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική = ρε 

curiam: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκό, α’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ curia -ae = βξσλεσςήοιξ, 
κςήοιξ ςηπ Σσγκλήςξσ 

ficum: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκό, β’ ή δ’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ ficus -i ή ficus -us = 
ρύκξ → κλίμεςαι ρύμτωμα με ςη β’ κλίρη και επιπλέξμ δαμείζεςαι από ςημ δ’ κλίρη 
όρξσπ ςύπξσπ λήγξσμ ρε -us και –u 

praecocem: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκό, γ’ κλίρη, ςξσ μξμξκαςάληκςξσ επιθέςξσ praecox, 
praecox, praecox (-ocis)  

ex: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική = από 

Carthagine: αταιοεςική εμικξύ, θηλσκό, γ’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ Carthago -inis = 
Καουηδόμα → ωπ κύοιξ όμξμα δεμ διαθέςει πληθσμςικό 

ostendens: ξμξμαρςική εμικξύ, αορεμικό, μεςξυή εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ 
οήμαςξπ ostendo, ostendi, ostentum ή ostensum, ostendĕre 3 = δείυμχ 

-que: ρσμπλεκςικόπ ρύμδερμξπ = και → υοηριμξπξιείςαι ωπ εγκλιςική λένη 

patribus: δξςική πληθσμςικξύ, αορεμικό, γ’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ pater –tris = 
παςέοαπ (ρςξμ εμικό), Σσγκληςικξί (ρςξμ πληθσμςικό) (εςεοόρημξ) → γεμική 
πληθσμςικξύ: patrum 

interrogo: α’ εμικό, ξοιρςική εμεογηςικξύ εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ interrogo, 
interrogavi, interrogatum, interrogāre 1= οχςώ 

vos: αιςιαςική πληθσμςικξύ, αορεμικό, β’ ποόρχπξ, ςηπ ποξρχπικήπ αμςχμσμίαπ = εράπ 

inquit: γ’ εμικό, ξοιρςική εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ, ςξσ ελλειπςικξύ 
οήμαςξπ inquam = λέχ 

quando: εοχςημαςικό υοξμικό επίοοημα = πόςε 

hanc: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκό, ςηπ δεικςικήπ αμςχμσμίαπ hic, haec, hoc = ασςόπ, -ή, -ό 

ficum: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκό, β’ ή δ’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ ficus –i ή ficus -us = 
ρύκξ → κλίμεςαι ρύμτωμα με ςη β’ κλίρη και επιπλέξμ δαμείζεςαι από ςημ δ’ κλίρη 
όρξσπ ςύπξσπ λήγξσμ ρε -us και –u 
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decerptam esse: απαοέμταςξ παθηςικξύ παοακειμέμξσ, ςξσ οήμαςξπ decerpo, 
decerpsi, decerptum, decerpĕre 3 = κόβχ 

putetis: β’ πληθσμςικό, σπξςακςική εμεογηςικξύ εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ puto, putavi, 
putatum, putāre 1 = μξμίζχ 

ex: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική = από 

arbore: αταιοεςική εμικξύ, θηλσκό, γ’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ arbor –oris = δέμςοξ 

cum: υοξμικόπ ρύμδερμξπ (ξ cum ξ ιρςξοικόπ-διηγημαςικόπ) = όςαμ 

omnes: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ, αορεμικό, γ’ κλίρη, ςξσ επιθέςξσ omnis, -is, -e = 
όλξπ, -η, -ξ → δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά 

recentem: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκό, γ’ κλίρη, ςξσ μξμξκαςάληκςξσ επιθέςξσ recens (-
ntis), recens, recens = τοέρκξπ, -ια, -ξ → Παοαθεςικά: recentior, -ior, -ius, 
recentissimus, -a, -um 

esse: απαοέμταςξ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ sum, fui, –, esse = είμαι 

dixissent: γ’ πληθσμςικό, σπξςακςική εμεογηςικξύ σπεορσμςελίκξσ, ςξσ οήμαςξπ dico, 
dixi, dictum, dicĕre 3 = λέχ → β’ εμικό ποξρςακςικήπ εμερςώςα: dic 

Atqui: αμςιθεςικόπ ρύμδερμξπ = και όμχπ 

ante: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική = ποιμ 

tertium: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικό, β’ κλίρη, ςξσ ςακςικξύ αοιθμηςικξύ tertius, -a, -
um = ςοίςξπ, -η, -ξ → δεμ ρυημαςίζει κληςική 

diem: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικό, ε’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ dies –ei = μέοα 

inquit: γ’ εμικό, ξοιρςική εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ, ςξσ ελλειπςικξύ οήμαςξπ inquam 
= λέω 

scitote: β’ πληθσμςικό, ποξρςακςική εμεογηςικξύ εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ scio, sci(v)i, 
scitum, scire 4 = μαθαίμχ →ρυημαςίζει ποξρςακςική εμερςώςα από ςξσπ αμςίρςξιυξσπ 
ςύπξσπ ςηπ ποξρςακςικήπ μέλλξμςα: scito, scitote. 

decerptam esse: απαοέμταςξ παθηςικξύ παοακειμέμξσ, ςξσ οήμαςξπ decerpo 
,decerpsi, decerptum, decerpĕre 3 = κόβχ 

Carthagine: αταιοεςική εμικξύ, θηλσκό, γ’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ Carthago –inis = 
Καουηδόμα → ωπ κύοιξ όμξμα δεμ διαθέςει πληθσμςικό 

Tam: πξρξςικό επίοοημα = ςόρξ 

prope: ςξπικό επίοοημα = κξμςά → Παοαθεςικά: propius, proxime 

a (ή ab): ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική = από 

muris: αταιοεςική πληθσμςικξύ, αορεμικό, β’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ murus –i = (ξ) 
ςξίυξπ, ςξ ςείυξπ (ρσμηθέρςεοα ρσμαμςάςαι ρςξμ πληθσμςικό) 

habemus: α’ πληθσμςικό, ξοιρςική εμεογηςικξύ εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ habeo, habui, 
habitum, habēre 2 = έυχ 
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hostem: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικό και θηλσκό, γ’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ hostis –is = 
ευθοόπ 

itaque: ρσμπεοαρμαςικόπ ρύμδερμξπ = επξμέμχπ, λξιπόμ 

cavete: β’ πληθσμςικό, ποξρςακςική εμεογηςικξύ εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ caveo, cavi, 
cautum, cavēre 2 = ποξρέυχ, τσλάγξμαι 

periculum: αιςιαςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, β’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ periculum –i = 
κίμδσμξπ 

tutamini: β’ πληθσμςικό, ποξρςακςική εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ tutor, tutatus sum, 
tutāri απξθεςικό 1 = ποξρςαςεύχ 

patriam: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκό, α’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ patria –ae = παςοίδα 

opibus: αταιοεςική πληθσμςικξύ, θηλσκό, γ’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ opes -um = 
δσμάμειπ → ρςξμ εμικό απαμςξύμ ξι ςύπξι: (ops), opis, –, opem, -, ope = βξήθεια 
(εςεοόρημξ) 

urbis: γεμική εμικξύ, θηλσκό, γ’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ urbs -is = πόλη 

nolite: β’ πληθσμςικό, ποξρςακςική εμεογηςικξύ εμερςώςα, ςξσ αμώμαλξσ 
οήμαςξπ nolo, nolui, - , nolle = δεμ θέλχ 

confidĕre: απαοέμταςξ εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ confido, confisus sum, confidĕre 3 
(ημιαπξθεςικό) = εμπιρςεύξμαι 

Fiduciam: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκό, α’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ fiducia –ae = 
εμπιρςξρύμη → ωπ ατηοημέμη έμμξια δεμ διαθέςει πληθσμςικό 

quae: ξμξμαρςική εμικξύ, θηλσκό, ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, quod = ξ 
ξπξίξπ, -α, -ξ 

nimia: ξμξμαρςική εμικξύ, θηλσκό, β’ κλίρη, ςξσ επιθέςξσ nimius, –a, –um = 
σπεοβξλικόπ, -ή, -ό → ρυημαςίζει πεοιτοαρςικά παοαθεςικά: magis nimius, -am, -um, 
maxime nimius, -a, -um 

vobis: δξςική πληθσμςικξύ, αορεμικό, β’ ποόρχπξ, ςηπ ποξρχπικήπ αμςχμσμίαπ = ρ’ 
εράπ 

est: γ’ εμικό, ξοιρςική εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ sum, fui, -, esse = είμαι, σπάουχ 

deponite: β’ πληθσμςικό, ποξρςακςική εμεογηςικξύ εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ depono, 
deposui, depositum ,deponĕre 3 = απξβάλλχ 

Neminem: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικό, ςηπ αόοιρςηπ ξσριαρςικήπ αμςχμσμίαπ nemo, 
nemo, nihil (nil) 

credideritis: β’ πληθσμςικό, σπξςακςική εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ, ςξσ 
οήμαςξπ credo, credidi, creditum, credĕre 3 = πιρςεύχ 

patriae: δξςική εμικξύ, θηλσκό, α’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ patria –ae = παςοίδα 

consulturum esse: απαοέμταςξ εμεογηςικξύ μέλλξμςα, ςξσ οήμαςξπ consulo, consului, 
consultum, consulĕre 3 = τοξμςίζχ 
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nisi: σπξθεςικόπ απξταςικόπ ρύμδερμξπ = αμ δεμ 

vos: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ, αορεμικό, β’ ποόρχπξ, ςηπ ποξρχπικήπ αμςχμσμίαπ = 
ερείπ 

ipsi: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ, αορεμικό, ςηπ ξοιρςικήπ αμςχμσμίαπ ipse, ipsa, ipsum = 
ίδιξπ, -α, -ξ 

patriae: δξςική εμικξύ, θηλσκό, α’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ patria –ae = παςοίδα 

consulueritis: β’ πληθσμςικό, σπξςακςική εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ, ςξσ 
οήμαςξπ consulo, consului, consultum, consulĕre 3 = τοξμςίζχ 

mementote: β’ πληθσμςικό, ποξρςακςική εμεογηςικξύ μέλλξμςα με ρημαρία εμερςώςα, 
ςξσ ελλειπςικξύ οήμαςξπ memini – meminisse = θσμάμαι 

rem: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκό, ε’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ res, rei = ποάγμα 

publicam: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκό, β’ κλίρη, ςξσ επιθέςξσ publicus, –a, –um = 
δημόριξπ → δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά 

rem publicam: όλξ μαζί απξςελεί ρύμθεςξ ξσριαρςικό = πξλιςεία → δεμ ρυημαςίζει 
πληθσμςικό 

in: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική = ρε 

extremξ: αταιοεςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, β’ κλίρη, ςξσ επιθέςξσ extremus, -a, -um = 
έρυαςξπ, -η, -ξ. Απξςελεί σπεοθεςικό βαθμό ςξσ επιθέςξσ exterus, -a, -
um → Παοαθεςικά: exterior, -ior, -ius, extremus, -a, -um/ extimus, -a, -um. 

discrimine: αταιοεςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, γ’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ discrimen –inis = 
κίμδσμξπ 

quondam: υοξμικό επίοοημα = κάπξςε 

fuisse: απαοέμταςξ παοακειμέμξσ, ςξσ οήμαςξπ sum, – fui, -, esse = είμαι, σπάουχ, 
βοίρκξμαι 

Statim: υοξμικό επίοοημα = αμέρχπ 

-que: ρσμπλεκςικόπ ρύμδερμξπ = και → υοηριμξπξιείςαι ωπ εγκλιςική λένη 

sumptum est: γ’ εμικό, ξοιρςική παθηςικξύ παοακειμέμξσ, ςξσ οήμαςξπ sumo, sumpsi, 
sumptum, sumĕre 3 = αουίζχ 

Punicum: ξμξμαρςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, β’ κλίρη, ςξσ επιθέςξσ Punicus, –a, –um = 
Καουηδξμιακόπ → δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά 

bellum: ξμξμαρςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, β’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ bellum –i = πόλεμξπ 

tertium: ξμξμαρςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, β’ κλίρη, ςξσ ςακςικξύ αοιθμηςικξύ tertius, –a, –
um = ςοίςξπ, -η, -ξ → δεμ ρυημαςίζει κληςική 

quo: αταιοεςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, quod = ξ 
ξπξίξπ, -α, -ξ 
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Carthago: ξμξμαρςική εμικξύ, θηλσκό, γ’ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ Carthago –inis = 
Καουηδόμα → ωπ κύοιξ όμξμα δεμ διαθέςει πληθσμςικό 

deleta est: γ’ εμικό, ξοιρςική παθηςικξύ παοακειμέμξσ, ςξσ οήμαςξπ deleo, delevi, 
deletum, delēre 2 = καςαρςοέτχ 
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ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ TΑΞΙΝΟΜΗΜΔΝΟ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ 

 

ΟΤΙΑΣΙΚΑ 

 

A΄ κλίρη 

curia -ae: θηλσκό 
patria -ae: θηλσκό 
fiducia -ae: θηλσκό → δεμ έυει πληθσμςικό 

 

Β΄ κλίρη 

ficus –i: θηλσκό → καςά ςη δ’ κλίρη ρυημαςίζει μόμξ ςξσπ ςύπξσπ πξσ λήγξσμ ρε –us και –u 
murus –i: αορεμικό 
periculum –i: ξσδέςεοξ 
bellum –i: ξσδέςεοξ 

 

Γ΄ κλίρη 

Cato –ξnis: αορεμικό → δεμ έυει πληθσμςικό 
Carthago –inis: θηλσκό → δεμ έυει πληθσμςικό 
pater –tris: αορεμικό → εςεοόρημξ (pater –tris: ξ παςέοαπ, patres –trum: ξι Σσγκληςικξί) / 
γεμική πληθσμςικξύ: patrum 
arbor –oris: θηλσκό  
hostis –is: αορεμικό και θηλσκό 
opes –um: θηλσκό → εςεοόρημξ ((ops), opis = βξήθεια, opes –um = ξι δσμάμειπ) 
urbs –is: θηλσκό 
discrimen –inis: ξσδέςεοξ 
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Δ΄ κλίρη 

ficus –i: θηλσκό → καςά ςη δ’ κλίρη ρυημαςίζει μόμξ ςξσπ ςύπξσπ πξσ λήγξσμ ρε –us και –u 

 

E΄ κλίρη 

dies, diei: αορεμικό 
res, rei: θηλσκό 

 

ΔΠΙΘΔΣΑ 

 

Β΄ κλίρη 

tertius, –a, –um → δεμ ρυημαςίζει κληςική ξύςε παοαθεςικά 
nimius, –a, –um → ρυημαςίζει πεοιτοαρςικά παοαθεςικά (magis nimius, –a, –um,  
maxime nimius, –a, –um) 
publicus, –a, –um → δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά 
extremus, –a, –um: σπεοθεςικόπ ςξσ exterus, -a, -um → αμώμαλα παοαθεςικά: exterior, –ior, –
ius, extremus,  
-a, -um/ extimus, -a, -um 
Punicus, –a, –um → δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά 

 

Γ΄ κλίρη 

praecox, praecox, praecox (-cis)  
omnis, -is, -e → δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά  
recens, recens, recens (-ntis) → Παοαθεςικά: recentior, -ior, -ius recentissimus, -a, -um 
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ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ 

 

quidam, quaedam, quoddam (αόοιρςη επιθεςική) 
hic, haec, hoc (δεικςική) 
qui, quae, quod (αματξοική) 
tu (ποξρχπική) 
nemo (αόοιρςη ξσριαρςική) 
ipse, ipsa, ipsum (ξοιρςική) 

 

ΡΗΜΑΣΑ 

 

1η σζσγία 

interrogo, interrogavi, interrogatum, interrogāre 
puto, putavi, putatum, putāre 
tutor, tutatus sum, tutāri (απξθεςικό) 

 

2η σζσγία 

habeo, habui, habitum, habēre 
caveo, cavi, cautum, cavēre 
deleo, delevi, deletum, delēre 

 

3η σζσγία 

ostendo, ostendi, ostentum/ostensum, ostendĕre 
decerpo, decerpsi, decerptum, decerpĕre 
dico, dixi, dictum, dicĕre (β’ εμικό ποξρςακςικήπ εμερςώςα: dic) 
confido, confisus sum, confidĕre (ημιαπξθεςικό) 
depono, deposui, depositum, deponĕre 
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credo, credidi, creditum, credĕre 
consulo, consului, consultum, consulĕre 
sumo, sumpsi, sumptum, sumĕre 

 

4η σζσγία 

scio, sci(v)i, scitum, scire (ποξρςακςική εμερςώςα: scito, scitote, ποξρςακςική μέλλξμςα: 
scito, scito, scitote, sciunto) 

 

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΣΑ 

 

affero, attuli, allatum, afferre (β’ εμικό ποξρςακςικήπ εμερςώςα: affer) 
inquam (ελλειπςικό) 
sum, fui,--, esse 
nolo, nolui, -, nolle 
memini, meminisse (ελλειπςικό) (ποξρςακςική μέλλξμςα με ρημαρία εμερςώςα: memento, 
mementote) 

 

ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ 

 

quando 
prope (Σσγκοιςικόπ: propius, Υπεοθεςικόπ: proxime) 
quondam 
tam 
statim 
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ΠΡΟΘΔΔΙ 

 

in (+ αταιοεςική/αιςιαςική) 
ex (+ αταιοεςική) 
ante (+ αιςιαςική) 
a(b) (+ αταιοεςική) 

 

ΤΝΔΔΜΟΙ 

 

-que (ρσμπλεκςικόπ) → εγκλιςικό 
cum (υοξμικόπ, ξ ιρςξοικόπ-διηγημαςικόπ) 
itaque (παοαςακςικόπ-ρσμπεοαρμαςικόπ) 
atqui (αμςιθεςικόπ) 
nisi (σπξθεςικόπ) 
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine: Κύοια ποόςαρη 
κοίρεχπ. 

Cato: σπξκείμεμξ ρςξ attulit 
ficum: αμςικείμεμξ ρςξ attulit 
praecocem: ξμξιόπςχςξπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ ficum 
in curiam: εμποόθεςξπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει κίμηρη ρε ςόπξ ρςξ attulit 
die: αταιοεςική ςξσ υοόμξσ ρςξ attulit 
quodam: ξμξιόπςχςξπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ die 
ex Carthagine: εμποόθεςξπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςηπ ποξέλεσρηπ ρςξ attulit 

 

ostendensque patribus inquit: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ (Σημείχρη: ρσμδέεςαι παοαςακςικά-
ρσμπλεκςικά με ςημ ποξηγξύμεμη με ςξ εγκλιςικό –que) 

inquit: οήμα 
(Cato): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ρςξ inquit 
ostendensque: επιοοημαςική υοξμική μεςξυή, ρσμημμέμη ρςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ Cato. 
Δηλώμει ςξ ρύγυοξμξ.Αμάλσρη: cum ostenderet ή dum ostendit. 
patribus: έμμερξ αμςικείμεμξ ρςξ ostendens  
(eam, δηλαδή ficum): εμμξξύμεμξ άμερξ αμςικείμεμξ ρςξ ostendens. 

 

Interrogo vos: Κύοια ποόςαρη κοίρεχπ. 

Interrogo: οήμα 
(ego): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ρςξ interrogo 
vos: άμερξ αμςικείμεμξ ρςξ interrogo 
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quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore: δεσςεοεύξσρα ξμξμαςική πλάγια 
εοχςημαςική ποόςαρη μεοικήπ αγμξίαπ ωπ έμμερξ αμςικείμεμξ ρςξ οήμα ςηπ κύοιαπ 
ποόςαρηπ interrogo. Ειράγεςαι με ςξ εοχςημαςικό επίοοημα quando και εκτέοεςαι με 
σπξςακςική, γιαςί η ενάοςηρη δίμει σπξκειμεμική υοξιά ρςξ πεοιευόμεμό ςηπ. Σσγκεκοιμέμα, με 
σπξςακςική εμερςώςα (putetis), γιαςί εναοςάςαι από οήμα αοκςικξύ υοόμξσ (interrogo) και 
δηλώμει ςξ ρύγυοξμξ ρςξ παοόμ. 

putetis: οήμα 
(vos): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ρςξ putetis 
decerptam esse: αμςικείμεμξ ρςξ putetis, ειδικό απαοέμταςξ 
ficum: σπξκείμεμξ ρςξ decerptam esse (εςεοξποξρχπία) 
hanc: ξμξιόπςχςξπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ ficum 
ex arbore: εμποόθεςξπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςηπ ποξέλεσρηπ ρςξ decerptam esse 
quando: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ decerptam esse 

 

Cum omnes recentem esse dixissent: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική υοξμική ποόςαρη, πξσ 
λειςξσογεί χπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ πεοιευόμεμξ ςηπ κύοιαπ 
ποόςαρηπ με οήμα ςξ inquit. Ειράγεςαι με ςξμ cum ςξμ ιρςξοικό-διηγημαςικό, ξ ξπξίξπ 
σπξγοαμμίζει ςη βαθύςεοη ρυέρη ςηπ δεσςεοεύξσραπ με ςημ κύοια και δημιξσογεί αμάμερά 
ςξσπ μια ρυέρη αιςίξσ και αιςιαςξύ. Εκτέοεςαι με σπξςακςική, πξσ κάμει ταμεοό ςξμ οόλξ ςξσ 
σπξκειμεμικξύ ρςξιυείξσ. Σσγκεκοιμέμα, με σπξςακςική σπεορσμςελίκξσ (dixissent), γιαςί 
εναοςάςαι από οήμα ιρςξοικξύ υοόμξσ (inquit) και δηλώμει ςξ ποξςεοόυοξμξ ρςξ παοελθόμ. 

dixissent: οήμα 
omnes: σπξκείμεμξ ρςξ dixissent 
esse: αμςικείμεμξ ρςξ dixissent, ειδικό απαοέμταςξ  
(ficum): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ρςξ esse (εςεοξποξρχπία) 
recentem: καςηγξοξύμεμξ ρςξ ficum 

 

inquit: κύοια παοεμθεςική ποόςαρη 

inquit: οήμα 
(Cato): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ρςξ inquit 
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Atqui ante tertium diem scitote decerptam esse Carthagine: κύοια ποόςαρη επιθσμίαπ (με 
ποξρςακςική) 

scitote: οήμα 
(vos): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ρςξ scitote 
decerptam esse: αμςικείμεμξ ρςξ scitote, ειδικό απαοέμταςξ 
(ficum): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ρςξ decerptam esse (εςεοξποξρχπία) 
ante diem: εμποόθεςξπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ decerptam esse 
tertium: ξμξιόπςχςξπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ diem 
Carthagine: αποόθεςη αταιοεςική πξσ δηλώμει ρςάρη ρε ςόπξ ρςξ decerptam esse 

 

Tam prope a muris habemus hostem!: κύοια επιτχμημαςική ποόςαρη 

habemus: οήμα 
(nos): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ρςξ habemus 
hostem: αμςικείμεμξ ρςξ habemus 
prope: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ςόπξσ ρςξ habemus 
a muris: εμποόθεςξπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ςόπξσ ρςξ prope 
tam: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ πξρξύ ρςξ prope 

 

Itaque cavete periculum: κύοια ποόςαρη επιθσμίαπ (με ποξρςακςική) 

cavete: οήμα 
(vos): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ρςξ cavete 
periculum: αμςικείμεμξ 

 

tutamini patriam: κύοια ποόςαρη επιθσμίαπ (με ποξρςακςική) 

tutamini : οήμα  
(vos): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ρςξ tutamini  
patriam : αμςικείμεμξ 
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Opibus urbis nolite confidere: κύοια ποόςαρη επιθσμίαπ (με έκτοαρη απαγόοεσρηπ: nolite 
confidere → ιρξδσμαμεί με ποξρςακςική) 

nolite: οήμα 
(vos): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ρςξ nolite και ρςξ confidere (ςασςξποξρχπία) 
confidere: αμςικείμεμξ ρςξ nolite, ςελικό απαοέμταςξ 
opibus: αταιοεςική ξογαμική ςξσ μέρξσ ρςξ confidere 
urbis: γεμική κςηςική ρςξ opibus 
nolite confidere: έκτοαρη απαγόοεσρηπ. Η απαγόοεσρη μπξοεί μα δηλχθεί και χπ ενήπ: ne 
confisi sitis 

 

Fiduciam deponite: κύοια ποόςαρη επιθσμίαπ (με ποξρςακςική) 

deponite: οήμα 
(vos): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ρςξ deponite 
fiduciam: αμςικείμεμξ ρςξ deponite 

 

quae nimia vobis est: δεσςεοεύξσρα αματξοική ποόςαρη κοίρεχπ, ποξρδιξοιρςική ρςξ 
fiduciam. Ειράγεςαι με ςημ αματξοική αμςχμσμία quae και εκτέοεςαι με ξοιρςική, για μα 
δηλώρει ποαγμαςικό γεγξμόπ και με υοόμξ εμερςώςα γιαςί αματέοεςαι ρςξ παοόμ. 

est: οήμα 
quae: σπξκείμεμξ ρςξ est 
nimia: καςηγξοξύμεμξ ρςξ quae  
vobis: δξςική ποξρχπική κςηςική ρςξ est 
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Neminem credideritis patriae consulturum esse: κύοια ποόςαρη επιθσμίαπ (με έκτοαρη 
απαγόοεσρηπ: neminem credideritis → ιρξδσμαμεί με ποξρςακςική) 

credideritis: οήμα 
(vos): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ρςξ credideritis 
consulturum esse: αμςικείμεμξ ρςξ credideritis, ειδικό απαοέμταςξ 
Neminem: σπξκείμεμξ ρςξ consulturum esse (εςεοξποξρχπία) 
patriae: δξςική ποξρχπική υαοιρςική ρςξ consulturum esse 
Neminem credideritis: έκτοαρη απαγόοεσρηπ. Η απαγόοεσρη μπξοεί μα δηλχθεί και χπ 
ενήπ: nolite aliquem credere 

 

nisi vos ipsi patriae consulueritis: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική σπξθεςική ποόςαρη, πξσ 
ειράγεςαι με ςξμ σπξθεςικό απξταςικό ρύμδερμξ nisi. Με ενάοςηρη από ςξ credideritis 
ρυημαςίζεςαι εναοςημέμξπ σπξθεςικόπ λόγξπ ςηπ αμξιυςήπ σπόθερηπ (1ξ είδξπ) ρςξ μέλλξμ. 
Σσγκεκοιμέμα, ρςημ σπόθερη έυξσμε σπξςακςική παοακειμέμξσ (consulueritis) και ρςημ 
απόδξρη απαοέμταςξ μέλλξμςα (consulturum esse). 

Τοξπή ρε αμενάοςηςξ σπξθεςικό λόγξ: 
Υπόθερη: nisi vos ipsi patriae consulueritis (ξοιρςική ρσμςελερμέμξσ μέλλξμςα) 
Απόδξρη: nemo patriae consulet (ξοιρςική μέλλξμςα) 
consulueritis: οήμα 
vos: σπξκείμεμξ ρςξ consulueritis 
patriae: δξςική ποξρχπική υαοιρςική ρςξ consulueritis 
ipsi: ξμξιόπςχςξπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ vos 

 

Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse!: κύοια επιτχμημαςική 
ποόςαρη 

Mementote: οήμα 
(vos): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ρςξ mementote 
fuisse: αμςικείμεμξ ρςξ mementote, ειδικό απαοέμταςξ 
rem publicam: σπξκείμεμξ ρςξ fuisse (εςεοξποξρχπία) 
in discrimine: εμποόθεςξπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςηπ καςάρςαρηπ ρςξ fuisse 
extremξ: ξμξιόπςχςξπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ discrimine 
quondam: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ fuisse 
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Statimque sumptum est Punicum bellum tertium: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ. 

sumptum est: οήμα 
bellum: σπξκείμεμξ ρςξ sumptum est 
Punicum: ξμξιόπςχςξπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ bellum 
tertium: ξμξιόπςχςξπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ Punicum bellum 
Statimque: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ sumptum est 

 

quo Carthago deleta est: δεσςεοεύξσρα αματξοική ποόςαρη κοίρεχπ, ποξρδιξοιρςική ρςξ 
bello. Ειράγεςαι με ςημ αματξοική αμςχμσμία quo και εκτέοεςαι με ξοιρςική, για μα δηλώρει 
ποαγμαςικό γεγξμόπ και με υοόμξ παοακείμεμξ γιαςί αματέοεςαι ρςξ παοελθόμ. 

deleta est: οήμα 
Carthago: σπξκείμεμξ ρςξ deleta est 
quo: αταιοεςική ςξσ υοόμξσ ρςξ deleta est. 
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Η ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ 

 

Η ποξρςακςική έγκλιρη ρςα λαςιμικά διαθέςει μόμξ εμερςώςα και μέλλξμςα και ρςιπ δύξ 
τχμέπ. 

Γεμικόπ ςοόπξπ ρυημαςιρμξύ 

 

εμερςχςικό θέμα + καςαλήνειπ 

 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ 

 

 ΔΝΔΣΩΣΑ 

α΄ 
β΄ 
γ΄ 
α΄ 
β΄ 
γ΄ 

- 
ama 
- 
- 
amā - te 
- 

- 
dele 
- 
- 
delē- te 
- 

- 
leg - e 
- 
- 
leg - ĭ - te 
- 

- 
audi 
- 
- 
audī - te 
- 

 

 

 ΜΔΛΛΟΝΣΑ 

α΄ 
β΄ 
γ΄ 
α΄ 
β΄ 
γ΄ 

- 
amā - to 
amā - to 
- 
ama - tōte 
ama - nto 

- 
delē - to 
delē - to 
- 
dele - tōte 
dele - nto 

- 
leg - ĭ - to 
leg - ĭ - to 
- 
leg - i - tōte 
leg - unto 

- 
audī - to 
audī - to 
- 
audi - tōte 
audi - unto 
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ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ 

 

 ΔΝΔΣΩΣΑ 

α΄ 
β΄ 
γ΄ 
α΄ 
β΄ 
γ΄ 

- 
amā - re 
- 
- 
amā - mini 
- 

- 
delē - re 
- 
- 
delē - mini 
- 

- 
legĕ - re 
- 
- 
leg - ĭ - mini 
- 

- 
audī - re 
- 
- 
audi - mini 
- 

 

 

 ΜΔΛΛΟΝΣΑ 

α΄ 
β΄ 
γ΄ 
α΄ 
β΄ 
γ΄ 

- 
amā - tor 
amā - tor 
- 
- 
ama - ntor 

- 
delē - tor 
delē - tor 
- 
- 
dele - ntor 

- 
leg - ĭ - tor 
leg - ĭ - tor 
- 
- 
leg - untor 

- 
audī - tor 
audī - tor 
- 
- 
audi - untor 

 

 

ΠΡΟΣΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ SUM 

 

 ΔΝΔΣΩΣΑ ΜΔΛΛΟΝΣΑ 

α΄ 
β΄ 
γ΄ 
α΄ 
β΄ 
γ΄ 

- 
es 
- 
- 
es - te 
- 

- 
es - to 
es - to 
- 
es - tōte 
es - sunto 
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Δπιρημάμρειπ - εναιοέρειπ: 

1. Τξ β’ εμικό ποξρςακςικήπ εμερςώςα ςχμ ξμαλώμ οημάςχμ 1ηπ, 2ηπ και 4ηπ 
ρσζσγίαπ είμαι ςξ ίδιξ με ςξ εμερςχςικό θέμα. 

2. α). Τξ β’ εμικό ποξρςακςικήπ εμερςώςα ςχμ οημάςχμ facio, dico, 
duco ρυημαςίζεςαι με απξκξπή ςξσ ςελικξύ –e. Δηλαδή: 

facio → fac 

dico → dic 

duco → duc 

β). Τξ β’ εμικό ποξρςακςικήπ εμερςώςα ςξσ fero κάμει fer και ςξσ sum κάμει es. 
Τα ρύμθεςα όλχμ ςχμ παοαπάμχ οημάςχμ θα ρσμευίρξσμ μα ρυημαςίζξσμ ςξ β’ 
εμικό ποξρςακςικήπ εμερςώςα υχοίπ ςξ ςελικό –e (πυ. conduco → conduc, affero 
→ affer), με εναίοερη ςα ρύμθεςα ςξσ facio πξσ θα ςξ ρυημαςίρξσμ ρε –fice 
(πυ. interficio → interfice). 

3. Τα οήμαςα 3ηπ ρσζσγίαπ ρε –io (πξσ κλίμξμςαι ραμ ςξ capio) ρςξ β’ εμικό 
ποξρςακςικήπ εμερςώςα απξβάλλξσμ ςξ –i- ποιμ ςξ ςελικό –e (πυ. capio → cape) 

4. Ποακςικόπ καμόμαπ: ςξ γ’ πληθσμςικό ςηπ ποξρςακςικήπ μέλλξμςα Ε.Φ. και Π.Φ. 
ρυημαςίζξμςαι όμξια με ςξ γ’ πληθσμςικό ξοιρςικήπ εμερςώςα, αμ ποξρθέρξσμε ςιπ 
καςαλήνειπ –o και –or αμςίρςξιυα. 

5. Η πιξ ρσμηθιρμέμη ποξρςακςική είμαι η ποξρςακςική ςξσ εμεογηςικξύ εμερςώςα, γι’ 
ασςό και ρσυμά αμςικαθιρςά και ςημ αμςίρςξιυη ποξρςακςική ςξσ μέλλξμςα. 

6. Τξ γ’ εμικό και ςξ γ’ πληθσμςικό ποόρχπξ ςηπ ποξρςακςικήπ ςξσ μέλλξμςα 
υοηριμξπξιξύμςαι μόμξ ρε μόμξσπ και ρσμθήκεπ. 

7. Η ποξρςακςική ςξσ μέλλξμςα αμαπληοώμει ςημ ποξρςακςική ςξσ εμερςώςα, όςαμ η 
ςελεσςαία δεμ σπάουει. Ασςό παοαςηοείςαι ρςα οήμαςα memini και scio. 
Ειδικόςεοα: 

α) Τξ memini θα ρυημαςίρει ποξρςακςική εμερςώςα: memento, mementote. 

β) Τξ scio θα ρυημαςίρει ποξρςακςική εμερςώςα: scito, scitote. 
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