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LECTIO ΦLII: Ο ΚΙΚΔΡΩΝΑ ΚΑΙ Η ΤΝΩΜΟΙΑ ΣΟΤ ΚΑΣΙΛΙΝΑ  

ΗΜΔΙΩΔΙ 

 

Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae 
vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque 
nascentem non credendo confirmaverunt; quorum auctoritatem secuti multi, non solum 
improbi verum etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum 
esse dicerent. Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, 
neminem tam stultum fore, qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam 
improbum, qui non fateatur. 

 

ΜΔΣΑΥΡΑΗ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΦLII 

Υπάουξσμ μεοικξί ρε ασςήμ ςημ ςάνη (ςχμ Σσγκληςικώμ), ξι ξπξίξι είςε ασςά, ςα ξπξία 
πληριάζξσμ απειληςικά, δεμ (ςα) βλέπξσμ, είςε ασςά, ςα ξπξία βλέπξσμ, ποξρπξιξύμςαι 
(όςι δεμ ςα βλέπξσμ). Ασςξί ενέθοεφαμ ςημ ελπίδα ςξσ Καςιλίμα με επιεικείπ απξτάρειπ 
και εμίρυσραμ ςη ρσμχμξρία, πξσ γεμμιόςαμ, με ςξ μα μημ πιρςεύξσμ (ρςημ ύπαονή ςηπ). 
Υπό ςημ επιοοξή ασςώμ εμεογώμςαπ πξλλξί, όυι μόμξ ταύλξι αλλά και άπειοξι, αμ ςξμ 
είυα ςιμχοήρει, θα έλεγαμ όςι ασςό έγιμε ρκληοά και ςσοαμμικά. Τώοα καςαλαβαίμχ όςι 
αμ ασςόπ τθάρει ρςξ ρςοαςόπεδξ ςξσ Μαμλίξσ, όπξσ καςεσθύμεςαι, καμείπ δεμ θα είμαι 
ςόρξ αμόηςξπ, πξσ (ώρςε) μα μημ βλέπει όςι έγιμε η ρσμχμξρία, καμείπ (δεμ θα είμαι) 
ςόρξ αυοείξπ, πξσ (ώρςε) μα μημ ςξ ξμξλξγήρει. 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΦLII 

1. mollibus sententiis: αταιοεςική ξογαμική ςξσ ςοόπξσ ή μέρξσ. 

2. credendo: αποόθεςη αταιοεςική γεοξσμδίξσ πξσ δηλώμει ςξμ ςοόπξ. 

3. i. simulo (μαθ. 23) = ποξρπξιξύμαι όςι σπάουει κάςι πξσ δεμ σπάουει π.υ. 
morbum simulo = κάμχ ςξμ άοοχρςξ. 

ii. dissimulo (μαθ. 42) = ποξρπξιξύμαι όςι δεμ σπάουει κάςι πξσ σπάουει π.υ. 
morbum dissimulo = κούβχ ςημ αοοώρςια μξσ. 

4. nascentem: η μεςξυή είμαι επιθεςική ή υοξμική (ρύμτχμα με ςξ βιβλίξ ςξσ 
καθηγηςή). 

5. secuti: έυει εμεογηςική μεςαβαςική ρημαρία γιαςί ςξ οήμα sequor είμαι απξθεςικό 
(sequor, secutus sum, sequi 3). 

6. i. si …animadvertissem → dicerent: σπόθερη αμςίθεςη ποξπ ςημ ποαγμαςικόςηςα 
(η σπόθερη αματέοεςαι ρςξ παοελθόμ - η απόδξρη αματέοεςαι ρςξ παοόμ). 

ii. si pervenerit (υποτακτική παρακειμέμου) → 
(intellego)…neminem..fore: εναοςημέμξπ σπξθεςικόπ λόγξπ.Ανεξάπσησορ λόγορ: 
si pervenerit,(ξοιρςική ρσμςελερμέμξσ μέλλξμςα) nemo tam stultus erit….nemo 
tam improbus erit:α΄ είδξπ, αμξιυςή σπόθερη ρςξ μέλλξμ. 
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ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΩΝ ΛΔΞΔΩΝ  

nonnulli: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςξσ αμςχμσμικξύ επιθέςξσ 
(υαοακςηοίζεςαι και χπ αόοιρςη επιθεςική αμςχμσμία) nonnullus, -a, -um (< non nullus) 
= κάπξιξπ, κάπξια, κάπξιξ. (γεμ. nonnullius, δξς. nonnulli) 

sunt: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ εμερςώςα ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ sum, fui, - , esse = 
είμαι, σπάουχ. 

in: ποόθερη. Σσμςάρρεςαι με αιςιαςική ή αταιοεςική. Δδώ ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική = 
ρε. 

hoc: αταιοεςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ δεικςικήπ αμςχμσμίαπ hic, haec, hoc = 
ασςόπ, ασςή, ασςό. 

ordine: αταιοεςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ ordo-inis = 
ςάνη. 

qui: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, 
quod = ξ ξπξίξπ, η ξπξία, ςξ ξπξίξ. 

aut… aut: διαζεσκςικόπ ρύμδερμξπ = είςε…είςε. 

ea: αιςιαςική πληθσμςικξύ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςηπ ξοιρςικήπ επαμαληπςικήπ 
αμςχμσμίαπ is, ea, id = ασςόπ, ασςή, ασςό. 

quae: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, 
quae, quod = ξ ξπξίξπ, η ξπξία, ςξ ξπξίξ. 

imminent: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ 
ρσζσγίαπ immineo, - , - , imminēre = πληριάζχ απειληςικά. 

non: αομηςικό μόοιξ = όυι, δεμ. 

videant: γ΄ πληθσμςικό σπξςακςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ 
ρσζσγίαπ video, vidi, visum, vidēre = βλέπχ. 

ea: αιςιαςική πληθσμςικξύ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςηπ ξοιρςικήπ επαμαληπςικήπ 
αμςχμσμίαπ is, ea, id = ασςόπ, ασςή, ασςό. 

quae: αιςιαςική πληθσμςικξύ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, 
quod = ξ ξπξίξπ, η ξπξία, ςξ ξπξίξ. 

vident: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ 
ρσζσγίαπ video, vidi, visum, vidēre = βλέπχ. 

dissimulent: γ΄ πληθσμςικό σπξςακςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ α΄ 
ρσζσγίαπ dissimulo, -avi, -atum, -āre = ποξρπξιξύμαι όςι δεμ... (βλ. επιρήμαμρη 3). 

qui: ξμξμαςική πληθσμςικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, 
quod = ξ ξπξίξπ, η ξπξία, ςξ ξπξίξ. 

spem: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ ε΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ spes, spei = 
ελπίδα. (Τξ ξσριαρςικό ρςξμ πληθσμςικό ρυημαςίζει μόμξ ςημ ξμξμαρςική: spes, 
αιςιαςική: spes κληςική: spes). 
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Catilinae: γεμική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ Catilina -ae = 
Καςιλίμαπ (Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό). 

mollibus: αταιοεςική πληθσμςικξύ, θηλσκξύ γέμξσπ, θεςικξύ βαθμξύ ςξσ ςοιςξκλίςξσ 
επιθέςξσ (ςοιγεμέπ και δικαςάληκςξ)mollis, mollis, molle = επιεικήπ, -ηπ, -επ. 
(Σσγκοιςικόπ βαθμόπ: mollior, -ior, -ius, σπεοθεςικόπ: mollissimus, -a, -um). 

sententiis: αταιοεςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ 
γέμξσπ sententia -ae = άπξφη,απόταρη. 

aluerunt: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ 
ρσζσγίαπ alo, alui, altum (& alitum), alĕre = ςοέτχ. (Mεςξυή μέλλξμςα:aliturus, -a, -
um και alturus, -a, -um). 

coniurationem: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ 
γέμξσπ coniuratio -onis = ρσμχμξρία. 

-que: ρσμπλεκςικόπ ρύμδερμξπ (εγκλιςική λένη) = και. 

nascentem: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκξύ γέμξσπ ςηπ μεςξυήπ εμερςώςα nascens -ntis ςξσ 
απξθεςικξύ οήμαςξπ ςηπ γ΄ ρσζσγίαπ nascor, natus sum, nasci = γεμμιέμαι (Μεςξυή 
μέλλξμςα: nasciturus, -a, -um). 

non: αομηςικό μόοιξ = όυι, δεμ. 

credendo: αταιοεςική γεοξσμδίξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ ρσζσγίαπ credo, credidi, 
creditum, credĕre = μξμίζχ, πιρςεύχ. 

confirmaverunt: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ 
α΄ ρσζσγίαπ confirmo, -avi, -atum, -āre = επιβεβαιώμχ, εμιρυύχ. 

quorum: γεμική πληθσμςικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, 
quod = ξ ξπξίξπ, η ξπξία, ςξ ξπξίξ. 

auctoritatem: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ 
γέμξσπ auctoritas -atis = κύοξπ, επιοοξή. 

secuti: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ μεςξυήπ παοακειμέμξσ secutus, 
-a, -um ςξσ απξθεςικξύ οήμαςξπ ςηπ γ΄ ρσζσγίαπ sequor, secutus sum, sequi = 
ακξλξσθώ. Δδώ auctoritatem alicuius sequor = εμεογώ κάςχ από ςημ επιοοξή κάπξιξσ. 

multi: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςξσ δεσςεοξκλίςξσ επιθέςξσ, θεςικξύ 
βαθμξύ multus, -a, -um = πξλύπ, πξλλή, πξλύ. [Σσγκοιςικόπ βαθμόπ: plures, -es, -a 
(μόμξ ρςξμ πληθσμςικό, καθώπ ρςξμ εμικό απαμςά μόμξ ξ ςύπξπ plus πξσ είμαι 
ξμξμαρςική - αιςιαςική ξσδεςέοξσ γέμξσπ και η γεμική pluris), σπεοθεςικόπ plurimus, -a, 
-um]. 

non solum... verum etiam: αμςιθεςική ρύμδερη = όυι μόμξ…αλλά και. 

improbi: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςξσ δεσςεοξκλίςξσ επιθέςξσ 
θεςικξύ βαθμξύ improbus, -a, -um = ταύλξπ, -η, -ξ, αυοείξπ, -α, -ξ. (Σσγκοιςικόπ: 
improbior, -ior, -ius, σπεοθεςικόπ: improbissimus, -a, -um). 

imperiti: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςξσ δεσςεοξκλίςξσ επιθέςξσ 
θεςικξύ βαθμξύ imperitus, -a, -um = άπειοξπ, -η, -ξ. (Σσγκοιςικόπ: imperitior, -ior, -
ius, σπεοθεςικόπ: imperitissimus, -a, -um). 
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si: σπξθεςικόπ ρύμδερμξπ = αμ, εάμ. 

in: ποόθερη πξσ εδώ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική = εμαμςίξμ, ρε. 

hunc: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ δεικςικήπ αμςχμσμίαπ hic, haec, hoc = 
ασςόπ, ασςή, ασςό. 

animadvertissem: α΄ εμικό σπξςακςικήπ εμεογηςικξύ σπεορσμςελίκξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ 
γ΄ ρσζσγίαπ animadverto, animadverti, animadversum, animadvertěre = παοαςηοώ 
(εδώ animadverto in + αιςιαςική ποξρώπξσ = ςιμχοώ κάπξιξμ). 

crudeliter: ςοξπικό επίοοημα = ρκληοά. Παοάγεςαι από ςξ ςοιςόκλιςξ επίθεςξ (ςοιγεμέπ 
και δικαςάληκςξ) crudelis, -is, -e = ρκληοόπ,- ή, -ό. (Παοαθεςικά επιοοήμαςξπ: 
ρσγκοιςικόπ: crudelius, σπεοθεςικόπ: crudelissime). 

et: ρσμπλεκςικόπ ρύμδερμξπ = και. 

regie: ςοξπικό επίοοημα = ςσοαμμικά. Παοάγεςαι από ςξ δεσςεοόκλιςξ επίθεςξ regius, -
a, -um (< rex, regis) = ςσοαμμικόπ. (To επίοοημα καθώπ ποξέουεςαι από επίθεςξ πξσ 
δηλώμει απόλσςη έμμξια δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά). 

id: αιςιαςική εμικξύ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςηπ ξοιρςικήπ χπ επαμαληπςικήπ αμςχμσμίαπ is, 
ea, id = ασςόπ, ασςή, ασςό. 

factum esse: απαοέμταςξ παοακειμέμξσ ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ fio, factus sum, fieri = 
γίμξμαι (Τξ fio λειςξσογεί χπ παθηςικό ςξσ facio). 

dicerent: γ΄ πληθσμςικό σπξςακςικήπ εμεογηςικξύ παοαςαςικξύ ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ 
ρσζσγίαπ dico, dixi, dictum, dicĕre = λέγχ. (Τξ β΄ εμικό ςηπ ποξρςακςικήπ ςξσ 
εμεογηςικξύ εμερςώςα είμαι dic). 

nunc: επίοοημα υοξμικό = ςώοα. 

intellego: α΄ εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ 
ρσζσγίαπ intellego, -xi, -ctum, -ĕre = καςαλαβαίμχ. 

si: σπξθεςικόπ ρύμδερμξπ = αμ, εάμ. 

iste: ξμξμαρςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ δεικςικήπ αμςχμσμίαπ iste, ista, istud = 
ασςόπ, ασςή, ασςό.Γεμική εμικξύ istius, δξςική εμικξύ isti. 

in: ποόθερη. Σσμςάρρεςαι με αιςιαςική ή αταιοεςική. Δδώ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική = 
ποξπ, ρε. 

Manliana: αιςιαςική πληθσμςικξύ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςξσ δεσςεοξκλίςξσ 
επιθέςξσ Manlianus, -a, -um = ξ ςξσ Μαμλίξσ. (Τξ επίθεςξ, ςξ ξπξίξ παοάγεςαι από ςξ 
ξσριαρςικό β΄ κλίρηπ Manlius-ii/-i, δεμ έυει βαθμξύπ ρύγκοιρηπ). 

castra: αιςιαςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ 
γέμξσπ castrum -i = τοξύοιξ.Τξ ξσριαρςικό ρςξμ πληθσμςικό castra -orum ρημαίμει 
ρςοαςόπεδξ (όπχπ εδώ). 

pervenerit: γ΄ εμικό σπξςακςικήπ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ δ΄ 
ρσζσγίαπ pervenio, perveni, perventum, pervenire = τθάμχ. 
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quo: εδώ είμαι ςξπικό αματξοικό επίοοημα = όπξσ. (Ποόκειςαι ρςημ ποαγμαςικόςηςα για 
ςημ επιοοημαςξπξιημέμη αταιοεςική εμικξύ αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ αματξοικήπ 
αμςχμσμίαπ qui, quae, quod = ξ ξπξίξπ, η ξπξία, ςξ ξπξίξ). 

intendit: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ 
ρσζσγίαπ intendo, intendi, intentum (& intensum), intendĕre = καςεσθύμξμαι. 

neminem: αιςιαςική εμικξύ αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ αόοιρςηπ ξσριαρςικήπ 
αμςχμσμίαπ nemo, nemo, nihil (nil) = καμέμαπ, καμία, καμέμα. 

tam: επίοοημα πξρξςικό = ςόρξ. 

stultum: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςξσ δεσςεοξκλίςξσ επιθέςξσ θεςικξύ 
βαθμξύ stultus, -a, -um = αμόηςξπ, -η, -ξ. (Σσγκοιςικόπ: stultior, -ior, -ius, 
σπεοθεςικόπ: stultissimus, -a, -um). 

fore: απαοέμταςξ μέλλξμςα ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ sum, fui, -, esse = είμαι, σπάουχ. 

qui: ξμξμαρςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, 
quod = ξ ξπξίξπ, η ξπξία, ςξ ξπξίξ. 

non: αομηςικό μόοιξ = όυι, δεμ. 

videat: γ΄ εμικό σπξςακςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ ρσζσγίαπ video, 
vidi, visum, vidēre = βλέπχ. 

coniurationem: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ 
γέμξσπ coniuratio -onis = ρσμχμξρία. 

esse factam: απαοέμταςξ παοακειμέμξσ ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ fio, factus sum, fieri = 
γίμξμαι (Τξ fio λειςξσογεί χπ παθηςικό ςξσ facio) 

neminem: αιςιαςική εμικξύ αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ αόοιρςηπ ξσριαρςικήπ 
αμςχμσμίαπ nemo1, nemo, nihil (nil) = καμέμαπ, καμία, καμέμα. 

tam: επίοοημα πξρξςικό = ςόρξ. 

improbum: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςξσ δεσςεοξκλίςξσ επιθέςξσ θεςικξύ 
βαθμξύ improbus, -a, -um = ταύλξπ, -η, ξ, αυοείξπ, -α, -ξ. (Σσγκοιςικόπ: improbior, -
ior, -ius, σπεοθεςικόπ: improbissimus, -a, -um). 

qui: ξμξμαρςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, 
quod = ξ ξπξίξπ, η ξπξία, ςξ ξπξίξ. 

non: αομηςικό μόοιξ = όυι, δεμ. 

fateatur: γ΄ εμικό σπξςακςικήπ εμερςώςα ςξσ απξθεςικξύ οήμαςξπ ςηπ β΄ 
ρσζσγίαπ fateor, fassus sum, fatēri = ξμξλξγώ. 

 

1. H αόοιρςη ξσριαρςική αμςχμσμία nemo ρςξ αορεμικό και θηλσκό γέμξπ διαθέςει μόμξ δξςική (nemini) και αιςιαςική 

πςώρη (neminem). Οι σπόλξιπεπ πςώρειπ ςξσ εμικξύ και όλξπ ξ πληθσμςικόπ πξσ λείπξσμ, αμαπληοώμξμςαι από ςημ 

αόοιρςη επιθεςική αμςχμσμία nullus,-a,-um (υαοακςηοίζεςαι και χπ αμςχμσμικό επίθεςξ). Τξ ξσδέςεοξ ςηπ αμςχμσμίαπ 

nemo, δηλ. ςξ nihil διαθέςει μόμξ ξμξμαρςική και αιςιαςική εμικξύ (nihil). Οι ςύπξι πξσ λείπξσμ αμαπληοώμξμςαι από ςξ 

nulla res. Βλ. και Τζάοςζαμξπ Αυ., Λαςιμική Γοαμμαςική, ΙΤΥΔ, ρελ. 48. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ TΑΞΙΝΟΜΗΜΔΝΟ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ  

 

ΟΤΙΑΣΙΚΑ 

 

A΄ κλίση 

sententia -ae θηλσκό 
Catilina -ae αορεμικό (Ωπ κύοιξ όμξμα δεμ διαθέςει καςά καμόμα πληθσμςικό) 

 

Β΄ κλίση 

castrum -i ξσδέςεοξ (ςξ ξσριαρςικό έυει άλλη ρημαρία αμά αοιθμό. Σςξ εμικό castrum –i = 
τοξύοιξ, ρςξμ πληθσμςικό castra -orum = ρςοαςόπεδξ). 

 

Γ΄ κλίση 

ordo -inis αορεμικό  
coniuratio -onis θηλσκό 
auctoritas -atis θηλσκό 

 

Δ΄ κλίση 

spes, spei θηλσκό (ρςξμ πληθσμςικό αοιθμό απαμςξύμ 3 πςώρειπ: ξμξμαρςική, αιςιαςική, 
κληςική = spes) 
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ΔΠΙΘΔΣΑ 

 

Β΄ κλίση 

multus, -a, -um (Σσγκοιςικόπ: ρςξμ εμικό απαμςά μόμξ η ξμξμαρςική και αιςιαςική ςξσ 
ρσγκοιςικξύ ςξσ ξσδεςέοξσ = plus, καθώπ και η γεμική pluris, σπεοθεςικόπ: plurimus, -a, -um. 
Σςξμ πληθσμςικό: Σσγκο.: plures, plures, plura Υπεοθ.: plurimi, -ae, -a). 
improbus, -a, -um (Σσγκοιςικόπ: improbior, -ior, -ius, σπεοθεςικόπ: improbissimus, -a, -um). 
imperitus, -a, -um (Σσγκοιςικόπ: imperitior, -ior, -ius, σπεοθεςικόπ: imperitissimus, -a, -um). 
stultus, -a, -um (Σσγκοιςικόπ: stultior, -ior, -ius, σπεοθεςικόπ: stultissimus, -a, -um). 
Manlianus, -a, -um (δεμ έυει παοαθεςικά). 

 

Γ΄ κλίση 

mollis, -is, -e (Σσγκοιςικόπ βαθμόπ: mollior, -ior, -ius, σπεοθεςικόπ: mollissimus, -a, -um) 

 

ΜΔΣΟΦΔ 

secutus ,-a, -um (υοόμξσ παοακειμέμξσ). 
nascens-ntis (υοόμξσ εμερςώςα). 
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ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ 

 

nonnulli, -ae, -a (αμςχμσμικό επίθεςξ ή αόοιρςη επιθεςική αμςχμσμία, ρσμαμςάςαι και ρςξμ 
εμικό nonnullus, -a, -um γεμ. nonnullius, δξς. nonnulli) 
hic, haec, hoc (δεικςική) 
qui, quae, quod (αματξοική) 
is, ea, id (ξοιρςική - επαμαληπςική) 
nemo, nemo, nihil (hil) (αόοιρςη ξσριαρςική) 
iste, ista, istud (δεικςική) 

 

ΡΗΜΑΣΑ 

 

1η υζυγία 

confirmo, -avi, -atum, -āre 
dissimulo, -avi, -atum, -āre 

 

2η υζυγία 

fateor, fassus sum, fatēri (απξθεςικό) 
immineo, -, -, imminēre (ελλειπςικό, δεμ έυει παοακείμεμξ και ρξσπίμξ) 
video, vidi, visum, vidēre 
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3η υζυγία 

alo, alui, altum (& alitum), alĕre (μεςξυή μέλλξμςα: aliturus,-a, -um&alturus,-a,-um) 
nascor, natus sum, nasci (απξθεςικό, μεςξυή μέλλξμςα: nasciturus, -a, -um) 
credo, credidi, creditum, credĕre  
animadverto, animadverti, animadversum, animadvertĕre  
sequor, secutus sum, sequi (απξθεςικό) 
dico, dixi, dictum, dicĕre (β΄ εμικό ποξρςακςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα = dic) 
intellego, intellexi, intellectum, intellegĕre  
intendo, intendi, intentum (& intensum), intendĕre 

 

4η υζυγία 

pervenio, perveni, perventum, pervenῑre 

 

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΣΑ 

 

sum, fui, -, esse 
fio, factus sum, fieri (υοηριμξπξιείςαι χπ παθηςικό ςξσ facio) 
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ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ 

 

regie (Παοάγεςαι από ςξ δεσςεοόκλιςξ επίθεςξ regius,-a,-um(< rex-,regis) = ςσοαμμικόπ. 
Kαθώπ ποξέουεςαι από επίθεςξ πξσ δηλώμει απόλσςη έμμξια δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά. 
crudeliter (Παοάγεςαι από ςξ ςοιςόκλιςξ επίθεςξ crudelis, -is, -e = ρκληοόπ. (Σσγκοιςικόπ: 
crudelius, σπεοθεςικόπ: crudelissime). 
nunc  
tam 
quo (ποόκειςαι ρςημ ποαγμαςικόςηςα για ςημ επιοοημαςξπξιημέμη αταιοεςική εμικξύ 
αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, quod = ξ ξπξίξπ, η ξπξία, ςξ 
ξπξίξ). 

 

ΠΡΟΘΔΔΙ 

 

in + αιςιαςική ή αταιοεςική 

 

ΤΝΔΔΜΟΙ 

 

aut…aut (διαζεσκςικόπ, παοαςακςικόπ) 
non solum…verum etiam (αμςιθεςικξί, επιδξςικξί) 
-que (ρσμπλεκςικόπ, παοαςακςικόπ, εγκλιςική λένη) 
si (σπξθεςικόπ, σπξςακςικόπ) 
et (ρσμπλεκςικόπ, παοαςακςικόπ) 
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

Nonnulli sunt in hoc ordine: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ετόρξμ εκτέοεςαι με ξοιρςική (sunt = 
ξοιρςική εμερςώςα). 

sunt: οήμα. 
nonnulli: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ sunt. 
in ordine: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ςη ρςάρη ρε ςόπξ (μεςατξοική υοήρη) ρςξ 
οήμα sunt. 
hoc: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςη λένη ordine. 

 

qui aut ea, --- ,non videant: δεσςεοεύξσρα αματξοική επιοοημαςική ρσμπεοαρμαςική 
ποόςαρη.2 Διράγεςαι με ςημ αματξοική αμςχμσμία qui non ( = ut ei non ) και είμαι αομηςική. 
Eκτέοεςαι με σπξςακςική, διόςι ςξ ρσμπέοαρμα ρςη λαςιμική είμαι μία σπξκειμεμική 
καςάρςαρη και ρσγκεκοιμέμα με σπξςακςική υοόμξσ εμερςώςα (videant), διόςι εναοςάςαι από 
ςξ οήμα ςηπ κύοιαπ ποόςαρηπ (sunt) πξσ είμαι αοκςικξύ υοόμξσ (εμερςώςαπ) και επξμέμχπ 
δηλώμεςαι ςξ ρύγυοξμξ ρςξ παοόμ. Υπάουει ιδιξμξοτία ρςημ ακξλξσθία ςχμ υοόμχμ, διόςι ςξ 
ρσμπέοαρμα είμαι ιδχμέμξ ςη ρςιγμή πξσ εμταμίζεςαι ρςξ μσαλό ςξσ ξμιληςή και όυι ςη ρςιγμή 
ςηπ πιθαμήπ ποαγμαςξπξίηρήπ ςξσ (ρσγυοξμιρμόπ κύοιαπ με ςη δεσςεοεύξσρα ποόςαρη). 
Λειςξσογεί χπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ απξςελέρμαςξπ ρςξ πεοιευόμεμξ ςηπ κύοιαπ 
ποόςαρηπ με οήμα ςξ sunt. 

non videant: οήμα. 
qui: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ non videant. 
ea: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ non videant. 

 

 

quae imminent: δεσςεοεύξσρα αματξοική ποόςαρη ποξρδιξοιρςική ρςη λένη ea ςηπ 
ποξηγξύμεμηπ δεσςεοεύξσραπ αματξοικήπ ρσμπεοαρμαςικήπ ποόςαρηπ. Διράγεςαι με ςημ 
αματξοική αμςχμσμία quae και εκτέοεςαι με ξοιρςική (imminent), διόςι εκτοάζει ςξ 
ποαγμαςικό γεγξμόπ. 

imminent: οήμα. 
quae: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ imminent. 
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2. Σσυμά αματξοικέπ ρσμπεοαρμαςικέπ ποξςάρειπ ειράγξμςαι μεςά από ςιπ ακόλξσθεπ πεοιπςώρειπ: α. δεικςικέπ λένειπ 

(talis,tantus κςλ), β. ρσγκεκοιμέμα επίθεςα (idoneus, aptus, dignus, indignus), γ. ρσγκοιςικό βαθμό, δ. καςαταςικέπ 

εκτοάρειπ (γεμικέπ και αόοιρςεπ) (est quidam, sunt nonnulli κςλ.), ε. αομηςικέπ εκτοάρειπ (γεμικέπ και αόοιρςεπ) (nemo 

est, nihil est κςλ) βλ.και Gildersleeve-Lodge, Latin Grammar, ρελ. 404-5.  
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(qui) aut ea,…, (videre) dissimulent: δεσςεοεύξσρα αματξοική επιοοημαςική 
ρσμπεοαρμαςική ποόςαρη. Διράγεςαι με ςημ εμμξξύμεμη αματξοική αμςχμσμία qui ( = ut ei, 
διόςι ρσμδέεςαι παοαςακςικά διαζεσκςικά με ςξσπ ρσμδέρμξσπ aut…aut με ςημ ποξηγξύμεμη 
αματξοική ρσμπεοαρμαςική ποόςαρη). Δκτέοεςαι με σπξςακςική, διόςι ςξ ρσμπέοαρμα ρςη 
λαςιμική είμαι μία σπξκειμεμική καςάρςαρη. Σσγκεκοιμέμα εκτέοεςαι με σπξςακςική εμερςώςα 
(dissimulent), διόςι εναοςάςαι από ςξ οήμα ςηπ κύοιαπ ποόςαρηπ (sunt) πξσ είμαι αοκςικξύ 
υοόμξσ (εμερςώςαπ) και επξμέμχπ δηλώμεςαι ςξ ρύγυοξμξ ρςξ παοόμ. Υπάουει ιδιξμξοτία 
ρςημ ακξλξσθία ςχμ υοόμχμ, διόςι ςξ ρσμπέοαρμα είμαι ιδχμέμξ ςη ρςιγμή πξσ εμταμίζεςαι 
ρςξ μσαλό ςξσ ξμιληςή και όυι ςη ρςιγμή ςηπ πιθαμήπ ποαγμαςξπξίηρήπ ςξσ (ρσγυοξμιρμόπ 
κύοιαπ με ςη δεσςεοεύξσρα ποόςαρη). Λειςξσογεί χπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ 
απξςελέρμαςξπ ρςξ πεοιευόμεμξ ςηπ κύοιαπ ποόςαρηπ με οήμα ςξ sunt. 

dissimulent: οήμα. 
(qui): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ dissimulent. 
(videre): εμμξξύμεμξ αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ dissimulent και ειδικό απαοέμταςξ. 
Υπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ είμαι ςξ εμμξξύμεμξ (se) (ςασςξποξρχπία-λαςιμιρμόπ ειδικξύ 
απαοεμτάςξσ). 
ea: αμςικείμεμξ ςξσ εμμξξύμεμξσ απαοεμτάςξσ videre. 

 

quae vident: δεσςεοεύξσρα αματξοική ποόςαρη ποξρδιξοιρςική ρςη λένη ea ςηπ 
ποξηγξύμεμηπ δεσςεοεύξσραπ αματξοικήπ ρσμπεοαρμαςικήπ ποόςαρηπ (qui aut ea 
dissimulent). Διράγεςαι με ςημ αματξοική αμςχμσμία quae και εκτέοεςαι με ξοιρςική (vident), 
διόςι εκτοάζει ςξ ποαγμαςικό γεγξμόπ. 

vident: οήμα 
(ei): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ vident. 
quae: αμςικείμεμξ ςξσ vident. 
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qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ εκτέοεςαι 
με ξοιρςική (aluerunt). (Σςημ ποξκειμέμη πεοίπςχρη η αματξοική αμςχμσμία qui βοίρκεςαι 
ρςημ αουή ημιπεοιόδξσ, αματέοεςαι ρςα ποξηγξύμεμα και ειράγει κύοια ποόςαρη. Ιρξδσμαμεί 
με δεικςική αμςχμσμία (ei/ii). 

aluerunt: οήμα. 
qui: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ aluerunt. 
spem: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ aluerunt. 
Catilinae: γεμική σπξκειμεμική ρςη λένη spem. 
sententiis: αταιοεςική ξογαμική ςξσ ςοόπξσ (ή ςξσ μέρξσ) ρςξ οήμα aluerunt. 
mollibus: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ sententiis. 

 

coniurationemque nascentem non credendo (eam nasci) confirmaverunt: κύοια ποόςαρη 
κοίρεχπ, ατξύ εκτέοεςαι με ξοιρςική (confirmaverunt). Σσμδέεςαι παοαςακςικά με ςξμ 
ρσμπλεκςικό ρύμδερμξ –que με ςημ ποξηγξύμεμη κύοια ποόςαρη με οήμα ςξ aluerunt. 

confirmaverunt: οήμα. 
(qui): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ confirmaverunt. 
coniurationem: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ confirmaverunt. 
nascentem: επιθεςική/αματξοική μεςξυή χπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςη λένη 
coniurationem.(Η μεςξυή μπξοεί μα υαοακςηοιρςεί και χπ υοξμική. Σε ασςήμ ςημ πεοίπςχρη 
θα είμαι ρσμημμέμη ρςξ αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ, ετόρξμ θα έυει χπ σπξκείμεμό ςηπ ςξ 
coniurationem και θα εκτοάζει ςξ ρύγυοξμξ) 
non credendo: αποόθεςη αταιοεςική γεοξσμδίξσ πξσ δηλώμει ςξμ ςοόπξ ρςξ οήμα 
confirmaverunt. 
(nasci): εμμξξύμεμξ ειδικό απαοέμταςξ χπ αμςικείμεμξ ρςξ γεοξύμδιξ non credendo. 
(eam): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ nasci. 
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quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti,…, crudeliter 
et regie id factum esse dicerent: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ. Η λένη quorum ρςημ αουή 
πεοιόδξσ ή ημιπεοιόδξσ ιρξδσμαμεί με δεικςική αμςχμσμία (= eorum) και ειράγει κύοια 
ποόςαρη. Η εμ λόγχ κύοια ποόςαρη απξςελεί ςημ απόδξρη ςηπ σπξθεςικήπ ποόςαρηπ «si in 
hunc animadvertissem». 

dicerent: οήμα 
multi: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ dicerent. 
factum esse: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ dicerent και ειδικό απαοέμταςξ 
id: σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ factum esse και εςεοξποξρχπία. 
secuti: ςοξπική ή αιςιξλξγική μεςξυή, ρσμημμέμη, ατξύ ςξ σπξκείμεμό ςηπ, ςξ multi, είμαι και 
σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ dicerent. 
auctoritatem: αμςικείμεμξ ςηπ μεςξυήπ secuti. 
quorum: γεμική κςηςική ρςη λένη auctoritatem. 
crudeliter: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ςοόπξσ ρςξ απαοέμταςξ factum esse. 
regie: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ςοόπξσ ρςξ απαοέμταςξ factum esse. 
improbi: ξμξιόπςχςξπ ποξρδιξοιρμόπ, παοάθερη3 ρςη λένη multi. 
imperiti: ξμξιόπςχςξπ ποξρδιξοιρμόπ, παοάθερη ρςη λένη multi (Oι παοαθέρειπ ρσμδέξμςαι 
με επιδξςική ρύμδερη).4 

3. Οι λένειπ improbi & imperiti ρςημ ποαγμαςικόςηςα είμαι ξσριαρςικξπξιημέμα επίθεςα καςά παοάλειφη ςχμ ξσριαρςικώμ 

homines ή viri πξσ καμξμικά θα λειςξσογξύραμ χπ παοαθέρειπ ρςξ multi και ςόςε ςα improbi – imperiti θα λειςξσογξύραμ 

χπ επιθεςικξί ποξρδιξοιρμξί. Δηλαδή θα ήςαμ καμξμικά «homines/viri non solum improbi verum etiam imperiti». 

4. Σςημ επιδξςική ρύμδερη ςξ β΄ ρκέλξπ ποξβάλλεςαι χπ πιξ ρημαμςικό από ςξ α΄ ρκέλξπ. Βλ. και Gildersleeve-

Lodge, Latin Grammar, ρελ. 305.  

si (ego) in hunc animadvertissem: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική σπξθεςική ποόςαρη πξσ 
ειράγεςαι με ςξμ σπξθεςικό ρύμδερμξ si, διόςι είμαι καςαταςική. Ωπ ποξπ ςη μξοτή ρυημαςίζει 
απλό, εσθύ σπξθεςικό λόγξ μαζί με ςημ απόδξρή ςξσ, ςημ κύοια ποόςαρη με οήμα ςξ dicerent. 
O σπξθεςικόπ λόγξπ αμήκει ρςξ β΄ είδξπ, ςξ μη ποαγμαςικό ή ςξ αμςίθεςξ ποξπ ςημ 
ποαγμαςικόςηςα. Πιξ ρσγκεκοιμέμα, η σπόθερη εκτέοεςαι με σπξςακςική σπεορσμςελίκξσ 
(animadvertissem) και επξμέμχπ αματέοεςαι ρςξ παοελθόμ, εμώ η απόδξρη εκτέοεςαι με 
σπξςακςική παοαςαςικξύ (dicerent) και αματέοεςαι ρςξ παοόμ. 

animadvertissem: οήμα 
(ego): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ animadvertissem. 
in hunc: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ ςηπ ευθοικήπ καςεύθσμρηπ ρε ποόρχπξ. 

 

Nunc (ego) intellego,..., neminem tam stultum fore,..., neminem tam improbum 
(fore): κύοια ποόςαρη κοίρεχπ πξσ εκτέοεςαι με ξοιρςική (intellego). 
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intellego: οήμα. 
(ego): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ intellego. 
fore: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ intellego και ειδικό απαοέμταςξ. 
neminem: σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ fore και εςεοξποξρχπία. 
stultum: καςηγξοξύμεμξ ςξσ σπξκειμέμξσ (neminem) ςξσ απαοεμτάςξσ fore. 
tam: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ πξρξύ. Δπιςείμει ςη ρημαρία ςξσ επιθέςξσ stultum. 
(fore): εμμξξύμεμξ αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ intellego και ειδικό απαοέμταςξ. Σσμδέεςαι με ςξ 
ποξηγξύμεμξ απαοέμταςξ fore παοαςακςικά (αρύμδεςξ ρυήμα). 
neminem: σπξκείμεμξ ρςξ εμμξξύμεμξσ απαοέμταςξ fore (εςεοξποξρχπία). 
improbum: καςηγξοξύμεμξ ςξσ σπξκειμέμξσ (neminem) ςξσ εμμξξύμεμξσ απαοεμτάςξσ fore. 
tam: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ πξρξύ. Δπιςείμει ςη ρημαρία ςξσ επιθέςξσ improbum. 
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si iste in Manliana castra pervenerit: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική σπξθεςική ποόςαρη πξσ 
ειράγεςαι με ςξμ σπξθεςικό ρύμδερμξ si, διόςι είμαι καςαταςική. Ωπ ποξπ ςη μξοτή, είμαι 
ρύμθεςξπ σπξθεςικόπ λόγξπ, ατξύ έυει δύξ απξδόρειπ (ςα 2 απαοέμταςα ςξσ μέλλξμςα) και 
εναοςημέμξπ, διόςι ςίθεςαι ρςξμ πλάγιξ λόγξ με οήμα ενάοςηρηπ ςξ οήμα intellego ςηπ κύοιαπ 
ποόςαρηπ. Δπξμέμχπ, η σπόθερη είμαι «si iste in Manliana castra pervenerit» και η απόδξρη: 
fore …(fore) = απαοέμταςα μέλλξμςα. 

Ο σπξθεςικόπ λόγξπ αμήκει ρςξ α΄ είδξπ και εκτοάζει ςημ αμξικςή σπόθερη ρςξ μέλλξμ. Ο 
αμενάοςηςξπ σπξθεςικόπ λόγξπ είμαι: σπόθερη = si +ξοιρςική ρσμς. μέλλξμςα, απόδξρη= 
ξοιρςική μέλλξμςα (si iste in Manliana castra pervenerit (ρσμς.μέλλξμςαπ), nemo tam stultus 
erit,…, nemo tam improbus (erit)…) 

pervenerit: οήμα 
iste: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ pervenerit. 
in castra: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ςημ κίμηρη/καςεύθσμρη ρε ςόπξ ρςξ οήμα 
pervenerit. 
Manliana: ξμξιόπςχςξπ ,επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ castra. 

 

quo (iste) intendit: δεσςεοεύξσρα αματξοική ποξρδιξοιρςική ποόςαρη ρςη λένη castra ςηπ 
ποξηγξύμεμηπ σπξθεςικήπ ποόςαρηπ. Διράγεςαι με ςξ αματξοικό επίοοημα quo και εκτέοεςαι 
με ξοιρςική υοόμξσ εμερςώςα (intendit), διόςι δηλώμει έμα ποαγμαςικό γεγξμόπ ρςξ παοόμ. Η 
ποόςαρη λειςξσογεί αμενάοςηςα από ςξμ πλάγιξ λόγξ5 

intendit: οήμα 
(iste): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ intendit. 
quo: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ςημ κίμηρη ρε ςόπξ ρςξ οήμα intendit. 

 

 

5. Αμ και ρςη ρσγκεκοιμέμη πεοίξδξ έυξσμε πλάγιξ λόγξ με οήμα ενάοςηρηπ ςξ intellego η τοάρη «quo intendit» 

λειςξσογεί αμενάοςηςα από ασςόμ. Ασςό ρσμβαίμει διόςι η εμ λόγχ τοάρη λειςξσογεί χπ παοεμθεςική και ςίθεςαι χπ 

ποξρθήκη, καςά κάπξιξμ ςοόπξ, ςχμ ρκέφεχμ ςξσ ρσγγοατέα. Βλ. Ernout-Thomas, Syntaxe Latine, ρελ. 426,παο,. 412.  
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qui non videat coniurationem esse factam: δεσςεοεύξσρα αματξοική επιοοημαςική 
ρσμπεοαρμαςική ποόςαρη. Διράγεςαι με ςημ αματξοική αμςχμσμία qui non ( = ut is non ) πξσ 
βοίρκεςαι μεςά ςη λένη tam (ςξ tam βξηθά ρςξμ εμςξπιρμό ςηπ αματξοικήπ ρσμπεοαρμαςικήπ) 
και είμαι αομηςική. Δκτέοεςαι με σπξςακςική, διόςι ςξ ρσμπέοαρμα ρςη λαςιμική είμαι μία 
σπξκειμεμική καςάρςαρη και ρσγκεκοιμέμα με σπξςακςική υοόμξσ εμερςώςα (videat), διόςι 
εναοςάςαι από ςξ οήμα ςηπ κύοιαπ ποόςαρηπ (intellego) πξσ είμαι αοκςικξύ υοόμξσ 
(εμερςώςαπ) και επξμέμχπ δηλώμεςαι ςξ ρύγυοξμξ ρςξ παοόμ. Υπάουει ιδιξμξοτία ρςημ 
ακξλξσθία ςχμ υοόμχμ, διόςι ςξ ρσμπέοαρμα είμαι ιδχμέμξ ςη ρςιγμή πξσ εμταμίζεςαι ρςξ 
μσαλό ςξσ ξμιληςή και όυι ςη ρςιγμή ςηπ πιθαμήπ ποαγμαςξπξίηρήπ ςξσ (ρσγυοξμιρμόπ κύοιαπ 
με ςη δεσςεοεύξσρα ποόςαρη). Λειςξσογεί χπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ 
απξςελέρμαςξπ ρςξ πεοιευόμεμξ ςηπ κύοιαπ ποόςαρηπ με οήμα ςξ intellego. 

non videat: οήμα 
qui: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ non videat. 
esse factam: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ non videat και ειδικό απαοέμταςξ6. 
coniurationem: σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ esse factam και εςεοξποξρχπία. 

 

qui non fateatur (coniurationem esse factam): δεσςεοεύξσρα αματξοική επιοοημαςική 
ρσμπεοαρμαςική ποόςαρη. Διράγεςαι με ςημ αματξοική αμςχμσμία qui non ( = ut is non ) πξσ 
βοίρκεςαι μεςά ςη λένη tam (ςξ tam βξηθά ρςξμ εμςξπιρμό ςηπ αματξοικήπ ρσμπεοαρμαςικήπ) 
) και είμαι αομηςική. Δκτέοεςαι με σπξςακςική, διόςι ςξ ρσμπέοαρμα ρςη λαςιμική είμαι μία 
σπξκειμεμική καςάρςαρη και ρσγκεκοιμέμα με σπξςακςική υοόμξσ εμερςώςα (fateatur), διόςι 
εναοςάςαι από ςξ οήμα ςηπ κύοιαπ ποόςαρηπ (intellego) πξσ είμαι αοκςικξύ υοόμξσ 
(εμερςώςαπ) και επξμέμχπ δηλώμεςαι ςξ ρύγυοξμξ ρςξ παοόμ. Υπάουει ιδιξμξοτία ρςημ 
ακξλξσθία ςχμ υοόμχμ, διόςι ςξ ρσμπέοαρμα είμαι ιδχμέμξ ςη ρςιγμή πξσ εμταμίζεςαι ρςξ 
μσαλό ςξσ ξμιληςή και όυι ςη ρςιγμή ςηπ πιθαμήπ ποαγμαςξπξίηρήπ ςξσ (ρσγυοξμιρμόπ κύοιαπ 
με ςη δεσςεοεύξσρα ποόςαρη). Λειςξσογεί χπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ 
απξςελέρμαςξπ ρςξ πεοιευόμεμξ ςηπ κύοιαπ ποόςαρηπ με οήμα ςξ intellego. 

non fateatur: οήμα. 
qui: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ non fateatur. 
(esse factam): εμμξξύμεμξ αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ non fateatur και ειδικό απαοέμταςξ. 
(coniurationem): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ esse factam και εςεοξποξρχπία. 

6. Σςη τοάρη «qui non videat esse factam coniurationem» ςξ non videat πξσ είμαι οήμα αίρθηρηπ ρσμςάρρεςαι με ςξ 

ειδικό απαοέταςξ esse factam, επξμέμχπ έυξσμε έμμερη αμςίληφη. (Άμερη αμςίληφη έυξσμε όςαμ έμα οήμα αίρθηρηπ 

ρσμςάρρεςαι με καςηγξοημαςική μεςξυή).  

 

Ημεπομηνία σποποποίηςηρ: 15/09/2014 


