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Αναλυτικός συντακτικός χαρακτηρισµός 
των δευτερευουσών προτάσεων των λατινικών κειµένων  

23 – 50 
 

Κείµενο 23:  
 
α) ut ignoraretur a marito: είναι δευτερεύουσα συµπερασµατική πρόταση, 
εισάγεται µε το συµπερασµατικό σύνδεσµο ut, εκφέρεται µε υποτακτική 
παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (paravit: ΠΡΚ µε σηµασία 
ΑΟΡ) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. Το αποτέλεσµα θεωρείται ως 
κάτι το υποκειµενικό. 
β) cum illa cubiculum mariti intraverat: είναι δευτερεύουσα χρονική 
πρόταση, εισάγεται µε το χρονικό σύνδεσµο cum που εδώ είναι 
επαναληπτικός και εκφέρεται µε οριστική υπερσυντελίκου, γιατί αναφέρεται 
στο παρελθόν και δηλώνει µια επανάληψη. 
γ) quid ageret puer: είναι δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική πρόταση ως 
αντικείµενο στη µετοχή interroganti, εισάγεται µε την ερωτηµατική 
αντωνυµία quid, εκφέρεται µε υποτακτική παρατατικού, γιατί εξαρτάται από 
ιστορικό χρόνο (ουσιαστικά εξαρτάται από το interroganti που έχει σηµασία 
ιστορικού χρόνου, αφού και αυτό µε τη σειρά του εξαρτάται από το 
respondebat – ρήµα ιστορικού χρόνου και δηλώνει το σύγχρονο, σύµφωνα µε 
την ακολουθία των χρόνων. 
δ) cum lacrimae suae, diu cohibitae vincerent: είναι δευτερεύουσα χρονική 
πρόταση, εισάγεται µε το χρονικό σύνδεσµο cum που εδώ είναι ιστορικός – 
αφηγηµατικός, εκφέρεται µε υποτακτική παρατατικού και δηλώνει το 
σύγχρονο στο παρελθόν. 
ε) prorumperentque: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, συνδέεται µε τη 
(δ) παρατακτικά µε το que, εννοείται ο ιστορικός – αφηγηµατικός cum, 
εκφέρεται µε υποτακτική παρατατικού και δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρελθόν. 
στ) ut simul imponeretur: είναι δευτερεύουσα βουλητική πρόταση ως άµεσο 
αντικείµενο του ρήµατος orabat, εισάγεται µε το βουλητικό σύνδεσµο ut , 
εκφέρεται µε υποτακτική παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο 
(orabat) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 
 
Κείµενο 24:    
 
α) Cum P. Cornelius … venisset: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, 
εισάγεται µε το χρονικό σύνδεσµο cum που εδώ είναι ιστορικός – 
αφηγηµατικός, εκφέρεται µε υποτακτική υπερσυντελίκου και δηλώνει το 
προτερόχρονο στο παρελθόν. 
β) eique ab ostio … non esse: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, 
συνδέεται µε την (α) παρατακτικά µε το que, εννοείται ο ιστορικός – 
αφηγηµατικός cum, εκφέρεται µε υποτακτική υπερσυντελίκου και δηλώνει το 
προτερόχρονο στο παρελθόν. 
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γ) quid postea Nasica fecerit: είναι δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική 
πρόταση ως αντικείµενο του ρήµατος accipe, εισάγεται µε την ερωτηµατική 
αντωνυµία quid, εκφέρεται µε υποτακτική παρακειµένου, γιατί εξαρτάται 
από αρκτικό χρόνο (accipe – ΕΝΣ) και δηλώνει το προτερόχρονο, σύµφωνα 
µε την ακολουθία των χρόνων. Η πρόταση έχει υποκειµενική χροιά. 
δ) cum Ennius ad Nasicam venisset: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, 
εισάγεται µε το χρονικό σύνδεσµο cum που εδώ είναι ιστορικός – 
αφηγηµατικός, εκφέρεται µε υποτακτική υπερσυντελίκου και δηλώνει το 
προτερόχρονο στο παρελθόν. 
ε) et eum a ianua quaereret: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση που 
συνδέεται µε τη (δ) παρατακτικά µε το et, ο ιστορικός – αφηγηµατικός cum 
εννοείται, εκφέρεται µε υποτακτική παρατατικού και δηλώνει το σύγχρονο 
στο παρελθόν. 
στ) etsi domi erat: είναι δευτερεύουσα εναντιωµατική πρόταση, εισάγεται µε 
τον εναντιωµατικό σύνδεσµο etsi, εκφέρεται µε οριστική παρατατικού και 
δηλώνει το πραγµατικό. Η εναντιωµατική πρόταση εκφράζει µια πραγµατική 
κατάσταση, παρά την οποία ισχύει το περιεχόµενο της κύριας πρότασης. 
ζ) quid Nasica tam … mentiebatur: είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, 
εισάγεται µε τον αιτιολογικό σύνδεσµο quod, εκφέρεται µε οριστική 
παρατατικού και δηλώνει πραγµατική – αντικειµενική αιτιολογία. 
η) quid Nasica responderit: είναι δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική 
πρόταση µε υποκειµενική χροιά ως αντικείµενο στο τελικό απαρέµφατο scire, 
εισάγεται µε την ερωτηµατική αντωνυµία quid,  εκφέρεται µε υποτακτική 
παρακειµένου, γιατί εξαρτάται από απαρέµφατο αρκτικού χρόνου (scire – 
ΕΝΣ) και αυτό µε τη σειρά του εξαρτάται από ρήµα αρκτικού χρόνου (visne – 
ΕΝΣ) και δηλώνει το προτερόχρονο, σύµφωνα µε την ακολουθία των χρόνων. 
θ) cum te quaereret: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται µε το 
χρονικό σύνδεσµο cum που εδώ είναι ιστορικός – αφηγηµατικός, εκφέρεται 
µε υποτακτική παρατατικού και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 
 
Κείµενο 25:   
 
α) quando hanc ficum … ex arbore: είναι δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική 
πρόταση ως άµεσο αντικείµενο του ρήµατος interrogo, η πρόταση έχει 
υποκειµενική χροιά, εισάγεται µε το χρονικό επίρρηµα quando, εκφέρεται µε 
υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (interrogo – ΕΝΣ) 
και δηλώνει το σύγχρονο, σύµφωνα µε την ακολουθία των χρόνων. 
β) cum omnes recentem esse dixissent: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, 
εισάγεται µε το χρονικό σύνδεσµο cum που εδώ είναι ιστορικός – 
αφηγηµατικός, εκφέρεται µε υποτακτική υπερσυντελίκου και δηλώνει το 
προτερόχρονο στο παρελθόν. 
γ) quae nimia vobis est: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο fiduciam, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quae, 
εκφέρεται µε οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγµατικό. 
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δ) quo Carthago deleta est: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο bellum, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quo, 
εκφέρεται µε οριστική παρακειµένου και δηλώνει το πραγµατικό. 
ε) Nemimen credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae 
consulueritis : για τον εξαρτηµένο υποθετικό λόγο συµβουλέψου το 
αντίστοιχο κεφάλαιο στο corpus σηµειώσεων (σελ. 110). 
 
Κείµενο 27:  
 
α) cum Accius … venisset: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται 
µε το χρονικό σύνδεσµο cum που εδώ είναι ιστορικός – αφηγηµατικός, 
εκφέρεται µε υποτακτική υπερσυντελίκου και δηλώνει το προτερόχρονο στο 
παρελθόν. 
β) ubi Pacuvius … recesserat: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στη λέξη Tarentum, εισάγεται µε το τοπικό επίρρηµα ubi, 
εκφέρεται µε οριστική υπερσυντελίκου και δηλώνει το πραγµατικό. 
γ) qui multo … natu erat: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στη λέξη Accius, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία qui, 
εκφέρεται µε οριστική παρατατικού και δηλώνει το πραγµατικό. 
δ) cui “Atreus” nomen est: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στη λέξη tragoediam, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία 
cui, εκφέρεται µε οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγµατικό. 
ε) quae scripsisset: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, ονοµατική ως 
υποκείµενο του ειδικού απρφτ. esse ή προσδιοριστική στο εννοούµενο 
υποκείµενο ea του απρφτ. esse, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quae, 
εκφέρεται µε υποτακτική υπερσυντελίκου, γιατί έχουµε πλάγιο λόγο. 
στ) ut dicis: είναι δευτερεύουσα αναφορική παραβολική πρόταση, εισάγεται 
µε τον παραβολικό σύνδεσµο ut, εκφέρεται µε οριστική ενεστώτα και δηλώνει 
το πραγµατικό. 
ζ) quae deinceps scribam: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
ονοµατική ως υποκείµενο του ειδικού απρφτ. fore ή προσδιοριστική στο 
εννοούµενο υποκείµενο ea του απρφτ. fore, εισάγεται µε την αναφορική 
αντωνυµία quae, εκφέρεται µε οριστική µέλλοντα και δηλώνει το πραγµατικό. 
η) quod in pomis est: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στη λέξη idem, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quod, 
εκφέρεται µε οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγµατικό. 
θ) quae dura … nascuntur: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
ονοµατική ως υποκείµενο του ρήµατος fiunt ή προσδιοριστική στο 
εννοούµενο υποκείµενο ea του ρήµατος fiunt, εισάγεται µε την αναφορική 
αντωνυµία quae, εκφέρεται µε οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγµατικό. 
ι) quae gignuntur … mollia: ισχύει ότι ακριβώς και στη (θ). 
 
 
 
 
 
 



 

   444

Κείµενο 28:  
 
α) cum eum … cognovisset: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται 
µε το χρονικό σύνδεσµο cum που εδώ είναι ιστορικός – αφηγηµατικός, 
εκφέρεται µε υποτακτική υπερσυντελίκου και δηλώνει το προτερόχρονο στο 
παρελθόν. 
β) quanti homo sit: είναι δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική πρόταση µε 
υποκειµενική χροιά ως αντικείµενο της φράσης noli spectare, εισάγεται µε τη 
συσχετική αντωνυµία quanti, εκφέρεται µε υποτακτική ενεστώτα, γιατί 
εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (noli spectare – ΕΝΣ) και δηλώνει το σύγχρονο, 
σύµφωνα µε την ακολουθία των χρόνων (ή σε σχέση µε την κύρια πρόταση). 
γ) qui tam nihili est : είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, ονοµατική ως 
υποκείµενο του ρήµατο est, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία qui, 
εκφέρεται µε οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγµατικό. Υποστηρίζεται ότι είναι 
αναφορική επιρρηµατική υποθετική πρόταση. Λανθάνει υποθετικός λόγος: υπόθεση  (qui tam … est), 
απόδοση  (parvi … est) – Α΄ Είδος (ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ). 
δ) ut nihil … possit … fugitivi: είναι δευτερεύουσα συµπερασµατική 
πρόταση, εισάγεται µε το συµπερασµατικό σύνδεσµο ut, εκφέρεται µε 
υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (adfectus est  - 
ΠΡΚ µε  σηµασία ΕΝΣ) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν – µέλλον. Το 
αποτέλεσµα θεωρείται ως κάτι το υποκειµενικό. 
 
Κείµενο 29:  
 
α) Cum Octavianus … rediret: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, 
εισάγεται µε το χρονικό σύνδεσµο cum που εδώ είναι ιστορικός – 
αφηγηµατικός, εκφέρεται µε υποτακτική παρατατικού και δηλώνει το 
σύγχρονο στο παρελθόν. 
β) ut corvum doceret … salutationem: είναι δευτερεύουσα βουλητική 
πρόταση ως αντικείµενο έµµεσο του ρήµατος incitavit, εισάγεται µε το 
βουλητικό σύνδεσµο ut, εκφέρεται µε υποτακτική παρατατικού, γιατί 
εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (incitavit – ΠΡΚ µε σηµασία ΑΟΡ) και δηλώνει 
το σύγχρονο στο παρελθόν. 
γ) quotiescumque … respondebat: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, 
εισάγεται µε το χρονικό σύνδεσµο cum που εδώ είναι επαναληπτικός, 
εκφέρεται µε οριστική παρατατικού, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν και 
δηλώνει µια επανάληψη. 
 
Κείµενο 30:  
 
α) Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare 
debemus (= και αν η Ασία κρύβει κάποια υποψία τρυφής, οφείλουµε να 
επαινέσουµε το Μουρήνα). 
Υπόθεση: si habet Asia suspicionem quandam luxuriae (si + οριστική 
ενεστώτα). 
 
Απόδοση: Murenam laudare debemus (οριστική ενεστώτα). 
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Α΄ ΕΙ∆ΟΣ: το πραγµατικό. 
β) quod Asiam vidit: είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, εισάγεται µε 
τον αιτιολογικό σύνδεσµο quod, εκφέρεται µε οριστική παρακειµένου και 
δηλώνει πραγµατική – αντικειµενική αιτιολογία. 
γ) sed … vixit: είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, συνδέεται µε το sed 
(παρατακτικά) µε τη (β), ο αιτιολογικός σύνδεσµος quod εννοείται, εκφέρεται 
µε οριστική παρακειµένου και δηλώνει πραγµατική – αντικειµενική 
αιτιολογία. 
δ) ex qua … constituta est: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στη λέξη Asiae, εισάγεται µε εµπρόθετο προσδιορισµό ex qua, 
ο οποίος περιέχει την αναφορική αντωνυµία qua, εκφέρεται µε οριστική 
παρακειµένου και δηλώνει το πραγµατικό. 
 
Κείµενο 31:  
 
α) cum aliquando … abiret: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται 
µε τον χρονικό σύνδεσµο cum, που εδώ είναι ιστορικός – αφηγηµατικός, 
εκφέρεται µε υποτακτική παρατατικού και δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρελθόν. 
β) ut omnes … abstinerent: είναι δευτερεύουσα βουλητική πρόταση 
ονοµατική ως αντικείµενο του ρήµατος edixit, εισάγεται µε το βουλητικό 
σύνδεσµο ut, εκφέρεται µε υποτακτική παρατατικού, γιατί εξαρτάται από 
ιστορικό χρόνο (edixit: ΠΡΚ εδώ ως ιστορικός χρόνος) και δηλώνει το 
σύγχρονο στο παρελθόν. 
γ) ut singularis … cernatur: είναι δευτερεύουσα τελική πρόταση, εισάγεται µε 
τον τελικό σύνδεσµο ut, εκφέρεται µε υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται 
από αρκτικό χρόνο (congrediamur – ΕΝΣ) και δηλώνει το σύγχρονο ή το 
σκοπό στο παρόν – µέλλον. 
δ) quanto … antecellat: είναι δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική πρόταση µε 
υποκειµενική χροιά ως υποκείµενο του ρήµατος cernatur (απρόσωπο), 
εισάγεται µε την ερωτηµατική αντωνυµία quanto, εκφέρεται µε υποτακτική 
ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (cernatur – ΕΝΣ) και δηλώνει 
το σύγχρονο, σύµφωνα µε την ακολουθία των χρόνων (ή σε σχέση µε την 
κύρια πρόταση). 
ε) cum in … revertisset: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται µε 
το χρονικό σύνδεσµο cum, που είναι ιστορικός – αφηγηµατικός, εκφέρεται µε 
υποτακτική υπερσυντελίκου και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
στ) cius … erant: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση προσδιοριστική 
στο adulescentem, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία cuius, εκφέρεται 
µε οριστική υπερσυντελίκου και δηλώνει το πραγµατικό. 
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Κείµενο 32:  
 
α) quae iacerent in tenebris omnia, nisi litterarum lumen accederet (= όλα 
αυτά θα βρίσκονταν στο σκοτάδι, αν δεν τα συνόδευε το φως των 
Γραµµάτων). 
Υπόθεση: nisi litterarum lumen accederet = nisi + υποτακτική ΠΡΤ. 
Απόδοση: quae iacerent in tenebris omnia = υποτακτική ΠΡΤ. 
Β΄ ΕΙ∆ΟΣ: το µη πραγµατικό στο παρόν – παρελθόν. 
 
Κείµενο 33:  
 
α) quae iacere … ipsius: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο omnia, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quae, 
εκφέρεται µε οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγµατικό. 
β) quod necesse fuit: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο belli, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quod, 
εκφέρεται µε οριστική  παρακειµένου και δηλώνει το πραγµατικό. 
γ) quae dilapsa … diffluxerunt: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο omnia, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quae, 
εκφέρεται µε οριστική παρακειµένου και δηλώνει το πραγµατικό. 
δ) quae idem … prohibuisset: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο multaquae, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quae, 
εκφέρεται µε υποτακτική υπερσυντελίκου (υποτακτική του 
απραγµατοποίητου). Στα πλαίσια της αναφορικής πρότασης λειτουργεί 
υποθετικός λόγος β΄ είδους – ΤΟ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: 
υπόθεση: (si togatus fuisset), απόδοση: (quae idem fieri prohibuisset). 
ε) quibus … potest: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 
στο vulnera, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quibus, εκφέρεται µε 
οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγµατικό.  
 
Κείµενο 34:  
 
α) cum Africanus … esset: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται 
µε το χρονικό σύνδεσµο cum, που εδώ είναι ιστορικός – αφηγηµατικός, 
εκφέρεται µε υποτακτική παρατατικού και δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρελθόν. 
β) cum se … existimasset: είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, 
εισάγεται µε τον cum τον αιτιολογικό, για να δηλωθεί µία εσωτερική λογική 
διεργασία, εκφέρεται µε υποτακτική υπερσυντελίκου, γιατί εξαρτάται από 
ιστορικό χρόνο (conlocavit: ΠΡΚ µε σηµασία ιστορικού χρόνου) και δηλώνει 
το προτερόχρονο, σύµφωνα µε την ακολουθία των χρόνων (ή σε σχέση µε την 
κύρια πρόταση). 
γ) ut quod … animadverterunt: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, 
εισάγεται µε το χρονικό σύνδεσµο ut, εκφέρεται µε οριστική παρακειµένου 
και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
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δ) postquam haec … retulerunt: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, 
εισάγεται µε το χρονικό σύνδεσµο postquam, εκφέρεται µε οριστική 
παρακειµένου και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
ε) cum ante … posuissent: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται µε 
το χρονικό σύνδεσµο cum, που είναι ιστορικός – αφηγηµατικός, εκφέρεται µε 
υποτακτική υπερσυντελίκου και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
στ) quae homines … solent: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο dona, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quae, 
εκφέρεται µε οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγµατικό. 
ζ) tamquam (postes) sanctum templum (essent): αναφορική παραβολική 
πρόταση (στο κείµενο ελλειπτική) σε θέση κατηγορουµένου στο postes  της 
κύριας πρότασης. Εισάγεται µε το παραβολικό επίρρηµα tamquam, εκφέρεται 
µε υποτακτική παρατατικού και δηλώνει µία υποτιθέµενη κατάσταση, δηλαδή 
το µη πραγµατικό. 
 
Κείµενο 35:  
 
α) quod infeliciter vixerint: είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, 
εισάγεται µε τον αιτιολογικό σύνδεσµο quod, εκφέρεται µε υποτακτική 
παρακειµένου, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (miseretur – ΕΝΣ) και 
δηλώνει το προτερόχρονο, σύµφωνα µε την ακολουθία των χρόνων (ή σε 
σχέση µε την κύρια πρόταση). 
β) qui inter … fuit: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 
στο Menenius Agrippa, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία qui, 
εκφέρεται µε οριστική παρακειµένου και δηλώνει το πραγµατικό. 
γ) cum Poenos … funderet: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται 
µε το χρονικό cum, που εδώ είναι ιστορικός – αφηγηµατικός, εκφέρεται µε 
υποτακτική παρατατικού και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 
δ) quoniam … aberat: είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, εισάγεται µε 
τον αιτιολογικό σύνδεσµο quoniam, εκφέρεται µε οριστική παρατατικού και 
δηλώνει πραγµατική – αντικειµενική αιτιολογία. 
ε) qui nihil … pater : είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, εισάγεται µε 
τον αιτιολογικό σύνδεσµο quia, εκφέρεται µε οριστική υπερσυντελίκου και 
δηλώνει πραγµατική – αντικειµενική αιτιολογία. 
στ) cum … exigeret: είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, εισάγεται µε 
τον αιτιολογικό σύνδεσµο cum, για να δηλωθεί εσωτερική λογική διεργασία, 
εκφέρεται µε υποτακτική παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο 
(άµεσα εξαρτάται από το απρφτ. ΕΝΣ conferre, αλλά αυτό µε τη σειρά του 
εξαρτάται από την απρόσωπη έκφραση aequum erat – ιστορικός χρόνος) και 
δηλώνει το σύγχρονο, σύµφωνα µε την ακολουθία των χρόνων (ή σε σχέση µε 
την κύρια πρόταση). 
ζ) quibus … fuit: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 
στο viros, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quibus, εκφέρεται µε 
οριστική παρακειµένου και δηλώνει το πραγµατικό. 
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Κείµενο 36:   
 
α) quo facilius … posset: είναι δευτερεύουσα τελική πρόταση, εισάγεται µε 
τον τελικό σύνδεσµο quo, γιατί ακολουθεί επίρρηµα συγκριτικού βαθµού, 
εκφέρεται µε υποτακτική παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο 
(utebatur – ΠΡΤ) και δηλώνει σκοπό – σύγχρονο στο παρελθόν. 
β) cum ad eum … attulissent: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, 
εισάγεται µε το χρονικό σύνδεσµο cum, που εδώ είναι ιστορικός – 
αφηγηµατικός, εκφέρεται µε υποτακτική υπερσυντελίκου και δηλώνει το 
προτερόχρονο στο παρελθόν. 
γ) ut eo uteretur: είναι δευτερεύουσα τελική πρόταση, εισάγεται µε τον τελικό 
σύνδεσµο ut, εκφέρεται µε υποτακτική παρατατικού, γιατί εξαρτάται από 
ιστορικό χρόνο (attulissent – ΥΠΣ) και δηλώνει σκοπό – σύγχρονο στο 
παρελθόν. 
δ) ne dicam ineptae: είναι δευτερεύουσα τελική πρόταση, εισάγεται µε τον 
τελικό σύνδεσµο ne, εκφέρεται µε υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από 
αρκτικό χρόνο (narrate – ΕΝΣ) και δηλώνει σκοπό – σύγχρονο στο παρόν – 
µέλλον. 
 
Κείµενο 37:  
 
α) ut salvi esse nequeamus: είναι δευτερεύουσα συµπερασµατική πρόταση ως 
απόδοση του υποθετικού λόγου, εισάγεται µε το συµπερασµατικό σύνδεσµο 
ut, εκφέρεται µε υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο 
(deducta est – ΠΡΚ ως αρκτικός χρόνος) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν 
– µέλλον. Το αποτέλεσµα θεωρείται ως κάτι το υποκειµενικό. 
β) ut, nisi qui … nequeamus: υποθετικός λόγος Α΄ είδους – ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΥΠΟΘΕΣΗ. Υπόθεση: nisi qui … subvenerit  nisi + υποτακτική ΠΡΚ, 
απόδοση: ut salvi esse nequeamus  υποτακτική ΕΝΣ. Πρόκειται για 
εξαρτηµένο υποθετικό λόγο από το deducta est. Στον ευθύ λόγο θα ήταν: nisi 
qui deus subvenerit (οριστική Σ. Μ.), salvi esse nequimus (οριστική ΕΝΣ). 
Συµβουλέψου το αντίστοιχο κεφάλαιο στο corpus σηµειώσεων για τους 
εξαρτηµένους υποθετικούς λόγους (σελ. 110). 
γ) ut veni ad urbem: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται µε το 
χρονικό σύνδεσµο ut, εκφέρεται µε οριστική παρακειµένου και δηλώνει το 
προτερόχρονο στο παρελθόν. 
δ) quae ad … pertinerent: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο omnia, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quae, 
εκφέρεται µε υποτακτική, γιατί δηλώνει το ενδεχόµενο ή δυνατό να συµβεί 
(δυνητική υποτακτική), χρόνου παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ρήµα 
ιστορικού χρόνου non destiti και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν, 
σύµφωνα µε τον κανόνα της ακολουθίας των χρόνων. 
ε) ut pugnare cuperent: είναι δευτερεύουσα συµπερασµατική πρόταση, 
εισάγεται µε το συµπερασµατικό σύνδεσµο ut, εκφέρεται µε υποτακτική 
παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (invaserat – ΥΠΣ) και  
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δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. Το αποτέλεσµα θεωρείται ως κάτι το 
υποκειµενικό. 
στ) etsi ego … miserius: είναι δευτερεύουσα εναντιωµατική πρόταση, 
εισάγεται µε τον εναντιωµατικό σύνδεσµο etsi, εκφέρεται µε οριστική 
παρατατικού και δηλώνει το πραγµατικό. Ειδικότερα εκφράζει µια 
πραγµατική κατάσταση, παρά την οποία ισχύει το περιεχόµενο της κύριας 
πρότασης. 
ζ) ut necessitate … cogantur: είναι δευτερεύουσα συµπερασµατική πρόταση, 
εισάγεται µε το συµπερασµατικό σύνδεσµο ut, εκφέρεται µε υποτακτική 
ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (reddit – ΕΝΣ) και δηλώνει το 
σύγχρονο στο παρόν – µέλλον. Το αποτέλεσµα θεωρείται ως κάτι το 
υποκειµενικό. 
η) etiamsi … non sint: είναι δευτερεύουσα παραχωρητική πρόταση, εισάγεται 
µε τον παραχωρητικό σύνδεσµο etiamsi, εκφέρεται µε υποτακτική ενεστώτα, 
γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (reddit – ΕΝΣ) και δηλώνει το σύγχρονο,  
σύµφωνα µε την ακολουθία των χρόνων (ή σε σχέση µε την κύρια πρόταση). 
θ) ut non solum ea fiant: είναι δευτερεύουσα συµπερασµατική πρόταση, 
εισάγεται µε το συµπερασµατικό σύνδεσµο ut, εκφέρεται µε υποτακτική 
ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (sunt – ΕΝΣ) και δηλώνει το 
σύγχρονο στο παρόν – µέλλον. Το αποτέλεσµα θεωρείται ως κάτι το 
υποκειµενικό. 
ι) quae velit victor: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 
στο ea, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quae, εκφέρεται µε 
υποτακτική ενεστώτα, λόγω έλξης από την προηγούµενη υποτακτική (fiant). 
Κανονικά έπρεπε να ήταν vult (οριστική ΕΝΣ) και να δηλώνει το 
πραγµατικό. 
ια) sed etiam … iis: είναι δευτερεύουσα συµπερασµατική πρόταση που 
συνδέεται παρατακτικά µε τη (θ) µε το sed, εισάγεται µε το συµπερασµατικό 
σύνδεσµο ut, εκφέρεται µε υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό 
χρόνο (sunt – ΕΝΣ) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν – µέλλον. Το 
αποτέλεσµα θεωρείται ως κάτι το υποκειµενικό.  
ιβ) quorum … parta sit: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο iis, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quorum, 
εκφέρεται µε υποτακτική µέλλοντα, λόγω έλξης από την προηγούµενη 
υποτακτική (obsequatur). Κανονικά έπρεπε να ήταν parta est (οριστική ΠΡΚ) 
και να δηλώνει το πραγµατικό. 
 
Κείµενο 38:  
 
α) dum more … sororis: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται µε 
το χρονικό σύνδεσµο dum, εκφέρεται µε οριστική ενεστώτα και δηλώνει το 
σύγχρονο και συγκεκριµένα συνεχιζόµενη πράξη. 
β) dum aliqua … audiretur: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται 
µε το χρονικό σύνδεσµο dum, εκφέρεται µε υποτακτική παρατατικού και 
δηλώνει το υστερόχρονο και συγκεκριµένα προσδοκία – εξέλιξη. 
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γ) ut sibi … cederet: είναι δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, ονοµατική ως 
έµµεσο αντικείµενο του ρήµατος rogavit, εισάγεται µε το βουλητικό σύνδεσµο  
ut, εκφέρεται µε υποτακτική παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό 
χρόνο (rogavit – ΠΡΚ µε σηµασία ιστορικού χρόνου) και δηλώνει το 
σύγχρονο στο παρελθόν. 
δ) dum vixit: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται µε το χρονικό 
σύνδεσµο dum, εκφέρεται µε οριστική παρακειµένου και δηλώνει το 
σύγχρονο και συγκεκριµένα παράλληλη διάρκεια. 
ε) quam … amavit: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 
στο Caecilia, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quam, εκφέρεται µε 
οριστική παρακειµένου και δηλώνει το πραγµατικό. 
 
Κείµενο 39:  
 
α) quae imperitos averterunt: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο res, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quae, 
εκφέρεται µε οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγµατικό. 
β) et praecipites agunt: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο res, συνδέεται µε την προηγούµενη παρατακτικά µε το et, 
εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quae (που εννοείται), εκφέρεται µε 
οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγµατικό. 
γ) quale ex … posset: είναι δευτερεύουσα αναφορική παραβολική πρόταση, 
εισάγεται µε τη συσχετική αντωνυµία quale, εκφέρεται µε υποτακτική 
παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (fecisset – ΥΠΣ) και 
δηλώνει το σύγχρονο και συγκεκριµένα κάτι το δυνατό – ενδεχόµενο (γι’ 
αυτό άλλωστε έχουµε υποτακτική στην αναφορική πρόταση). 
δ) Σύνθετος υποθετικός λόγος: υποθέσεις  si marmor illi obtulisses και si 
viliorem materiam obtulisses, απόδοση  fecisset tale. Υπόθεση: si + 
υποτακτική ΥΠΣ, απόδοση: υποτακτική ΥΠΣ (Β΄ ΕΙ∆ΟΣ – ΜΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ για το παρελθόν). 
ε) Υποθετικός λόγος: υπόθεση  si licebit (explicare ei virtutem) – οριστική 
ΜΕΛΛ., απόδοση  eodem … explicabit – οριστική ΜΕΛΛ. (Α΄ ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ). 
στ) Υποθετικός λόγος: υπόθεση  si minus (δηλ. si non licebit ei in divitiis 
virtutem explicare) – οριστική ΜΕΛΛ., απόδοση  in paupertate (explicabit 
virtutem) – οριστική ΜΕΛΛ (Α΄ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ). 
Σηµείωση: όλοι οι υποθετικοί λόγοι που ακολουθούν έχουν την ίδια εκφορά – si + 
οριστική ΜΕΛΛ.  οριστική ΜΕΛΛ. και συνεπώς είναι όλοι του Α¨ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΥΠΟΘΕΣΗ. 
ζ) Quamcumque … acceperit: είναι δευτερεύουσα επιρρηµατική πρόταση 
αναφορικο – υποθετική, εισάγεται µε την αναφορική αοριστολογική 
αντωνυµία quamcumque, εκφέρεται µε οριστική συντελεσµένου µέλλοντα και 
υπολανθάνει υποθετικός λόγος Α΄ ΕΙ∆ΟΥΣ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ. 
Υπόθεση: quamcumque … acceperit  οριστική Σ.Μ. 
Απόδοση: aliquid … efficiet  οριστική ΜΕΛΛ. 
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Κείµενο 40:  
 
α) ut C. Marius … iudicaretur: είναι δευτερεύουσα τελική πρόταση, εισάγεται 
µε τον τελικό σύνδεσµο ut, εκφέρεται µε υποτακτική παρατατικού, γιατί 
εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (coegerat – ΥΠΣ) και δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρελθόν. Φυσικά η πρόταση, ως τελική που είναι, δηλώνει σκοπό. 
β) cum Sulla … instaret: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται µε 
το χρονικό σύνδεσµο cum, που εδώ είναι ιστορικός – αφηγηµατικός, 
εκφέρεται µε υποτακτική παρατατικού και δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρελθόν. 
γ) licet mihi … militum: είναι δευτερεύουσα παραχωρητική πρόταση, 
εισάγεται µε τον παραχωρητικό σύνδεσµο licet, εκφέρεται µε υποτακτική 
ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (iudicabo – ΜΕΛΛ) και 
δηλώνει το σύγχρονο, σύµφωνα µε την ακολουθία των χρόνων (ή σε σχέση µε 
την κύρια πρόταση). Ειδικότερα, δηλώνει µια υποθετική κατάσταση που όµως 
δεν αναιρεί το περιεχόµενο της κύριας πρότασης. 
δ) quibus … circumsedisti: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στη λέξη agmina, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία 
quibus, εκφέρεται µε οριστική παρακειµένου και δηλώνει το πραγµατικό. 
ε) licet mortem miniteris: είναι δευτερεύουσα παραχωρητική πρόταση, 
εισάγεται µε τον παραχωρητικό σύνδεσµο licet, εκφέρεται µε υποτακτική 
ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (iudicabo – ΜΕΛΛ) και 
δηλώνει το σύγχρονο, σύµφωνα µε την ακολουθία των χρόνων (ή σε σχέση µε 
την κύρια πρόταση). Ειδικότερα, δηλώνει µιας υποθετική κατάσταση, που 
όµως δεν αναιρεί το περιεχόµενο της κύριας πρότασης. 
στ) etsi senex … sum: είναι δευτερεύουσα εναντιωµατική πρόταση, εισάγεται 
µε τον εναντιωµετικό σύνδεσµο etsi, εκφέρεται µε οριστική ενεστώτα και 
δηλώνει το πραγµατικό. Ειδικότερα, δηλώνει µια πραγµατική κατάσταση, 
παρά την οποία ισχύει το περιεχόµενο της κύριας πρότασης. 
 
Κείµενο 41:  
 
α) qui primi … dicuntur: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στις λέξεις Sicanorum και Pelasgorum, εισάγεται µε την 
αναφορική αντωνυµία qui, εκφέρεται µε οριστική ενεστώτα και δηλώνει το 
πραγµατικό. 
β) proinde quasi … loquaris: είναι δευτερεύουσα αναφορική παραβολική 
πρόταση, εισάγεται µε τον παραβολικό σύνδεσµο proinde quasi, εκφέρεται µε 
υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (uteris – ΕΝΣ) και 
δηλώνει το σύγχρονο, σύµφωνα µε την ακολουθία των χρόνων (ή σε σχέση µε 
την κύρια πρόταση). 
γ) quod neminem … vis: είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, εισάγεται 
µε τον αιτιολογικό σύνδεσµο qui, εκφέρεται µε οριστική ενεστώτα και δηλώνει 
πραγµατική – αντικειµενική αιτιολογία. 
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δ) quae dicas: είναι δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική πρόταση, µερικής 
άγνοιας, ονοµατική ως αντικείµενο των απαρεµφάτων scire και intellegere, 
εισάγεται µε την ερωτηµατική αντωνυµία quae, εκφέρεται µε υποτακτική 
ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από τα απρφτ. scire – intellegere (ΕΝΣ) και αυτά µε 
τη σειρά τους από ρήµα αρκτικού χρόνου vis – (ΕΝΣ) και δηλώνει το 
σύγχρονο, σύµφωνα µε την ακολουθίατων χρόνων (ή σε σχέση µε την κύρια 
πρόταση). 
ε) ut consequaris: είναι δευτερεύουσα τελική πρόταση, εισάγεται µε τον 
τελικό σύνδεσµο ut, εκφέρεται µε υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από 
αρκτικό χρόνο (taces – ΕΝΣ) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν – µέλλον. 
Φυσικά η πρόταση, ως τελική που είναι δηλώνει σκοπό. 
στ) quod vis: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στη 
λέξη id που εννοείται στην προηγούµενη πρόταση (και είναι αντικείµενο του 
ρήµατος consequaris), εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quod, 
εκφέρεται µε οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγµατικό. 
ζ) quod … sit: είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, εισάγεται µε τον 
αιτιολογικό σύνδεσµο quod, εκφέρεται µε υποτακτική ενεστώτα, γιατί 
εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (dicis – ΕΝΣ) και δηλώνει το σύγχρονο. Επειδή 
υπάρχει και υποτακτική δηλώνεται και µία υποκειµενική αιτιολογία, 
σύµφωνα µε την ακολουθία των χρόνων (ή σε σχέση µε την κύρια πρόταση). 
η) ut (vivebant) viri antiqui: είναι δευτερεύουσα αναφορική παραβολική 
πρόταση, εισάγεται µε τον παραβολικό σύνδεσµο ut, εκφέρεται µε πριστική 
παρατατικού και δηλώνει το πραγµατικό. 
θ) ut (loquuntur) … nostrae: είναι δευτερεύουσα αναφορική παραβολική 
πρόταση, εισάγεται µε τον παραβολικό σύνδεσµο ut, εκφέρεται µε οριστική 
ενεστώτα και δηλώνει το πραγµατικό. 
ι) quod a … scriptum est: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στη λέξη id, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quod, 
εκφέρεται µε οριστική παρακειµένου και δηλώνει το πραγµατικό. 
ια) tamquam fugias scopulum ή tamquam verbum sit scopulus: είναι 
δευτερεύουσα αναφορική παραβολική πρόταση, εισάγεται µε τον 
παραβολικό σύνδεσµο tamquam, εκφέρεται µε υποτακτική ενεστώτα, γιατί 
εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (fugias –ΕΝΣ) και δηλώνει το σύγχρονο, 
σύµφωνα µε την ακολουθία των χρόνων (ή σε σχέση µε την κύρια πρόταση). 
 
Κείµενο 42:   
 
α) qui aut ea non videant: είναι δευτερεύουσα επιρρηµατική αναφορική 
πρόταση και συγκεκριµένα συµπερασµατική (το αποτέλεσµα θεωρείται σαν 
κάτι το υποκειµενικό). Εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία qui, εκφέρεται 
µε υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (sunt – ΕΝΣ) και 
δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν – µέλλον. 
β) quae imminent: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 
στη λέξη ea της προηγούµενης πρότασης, εισάγεται µε την αναφορική 
αντωνυµία quae, εκφέρεται µε οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγµατικό. 
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γ) aut ea dissimulent: είναι δευτερεύουσα επιρρηµατική αναφορική πρόταση 
και συγκεκριµένα συµπερασµατική (το αποτέλεσµα θεωρείται σαν κάτι το 
υποκειµενικό). Εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία qui, που όµως 
εννοείται (η πρόταση συνδέεται µε την (α) παρατακτικά µε το aut – aut), 
εκφέρεται µε υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (sunt 
– ΕΝΣ) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν – µέλλον. 
δ) quae vident: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στη 
λέξη ea της προηγούµενης πρότασης, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία 
quae, εκφέρεται µε οριστική ενστώτα και δηλώνει το πραγµατικό. 
ε) Υποθετικός λόγος: υπόθεση – si in hunc animadevertissem, απόδοση – 
crudeliter … dicerent. Έχουµε δηλαδή, υπόθεση: si + υποτακτική 
υπερσυντελίκου  απόδοση: υποτακτική παρατατικού. (Β΄ ΕΙ∆ΟΣ 
ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΤΟ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ). 
στ) Υποθετικός λόγος: υπόθεση – si iste … pervenerit, απόδοση – fore. 
Πρόκειται για εξαρτηµένο υποθετικό λόγο (συµβουλέψου το αντίστοιχο 
κεφάλαιο στο corpus σηµειώσεων). 
ζ) quo intendit: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο 
castra, εισάγεται µε το αναφορικό επίρρηµα quo, εκφέρεται µε οριστική 
ενεστώτα και δηλώνει το πραγµατικό. 
η) qui non … factam: είναι δευτερεύουσα επιρρηµατική αναφορική πρόταση 
και συγκεκριµένα συµπερασµατική, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία 
qui, εκφέρεται µε υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο 
(fore  απρφτ. ΕΝΣ και αυτό από το ρήµα intellego – ΕΝΣ) και δηλώνει το 
σύγχρονο στο παρόν – µέλλον. Το αποτέλεσµα θεωρείται σαν κάτι το 
υποκειµενικό. 
θ) qui non fateatur: είναι δευτερεύουσα επιρρηµατική αναφορική πρόταση 
και συγκεκριµένα συµπερασµατική. Εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία 
qui, εκφέρεται µε υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο 
(fore  απρφτ ΕΝΣ και αυτό από το ρήµα intellego – ΕΝΣ) και δηλώνει το 
σύγχρονο στο παρόν – µέλλον. Το αποτέλεσµα θεωρείται σαν κάτι το 
υποκειµενικό. 
 
Κείµενο 43: σηµειώνονται και οι ευθείες ερωτηµατικές προτάσεις. 
 
α) num … veni: είναι απλή κύρια ευθεία ερωτηµατική πρόταση ολικής 
άγνοιας, εισάγεται µε το num, γιατί ξερουµε ότι η απάντηση θα είναι 
αρνητική (ρητορική ερώτηση), εκφέρεται µε οριστική παρακειµένου και 
δηλώνει το πραγµατικό. 
β) et captiva … sum: είναι απλή κύρια ευθεία ερωτηµατική πρόταση ολικής 
άγνοιας, εισάγεται µε το num που εννοείται (η πρόταση συνδέεται µε την 
προηγούµενη παρατακτικά µε το et), γιατί ξέρουµε ότι η απάντηση θα είναι 
αρνητική (ρητορική ερώτηση), εκφέρεται µε οριστική ενεστώτα και δηλώνει το 
πραγµατικό. 
γ) ut primum … viderem: είναι δευτερεύουσα συµπερασµατική πρόταση, 
εισάγεται µε το συµπερασµατικό σύνδεσµο ut, εκφέρεται µε υποτακτική 
παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (traxit  ΠΡΚ µε σηµασία  
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ιστορικού χρόνου) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. Το αποτέλεσµα 
θεωρείται σαν κάτι το υποκειµενικό. 
δ) in hoc me … traxit: ισχύει ό,τι και στις δύο πρώτες (α) και (β). (η ευθεία 
ερώτηση εισάγεται χωρίς να προηγείται κανένα ερωτηµατικό µόριο, για να 
δοθεί έµφαση). 
ε) qui potuisti … terram: είναι ευθεία ερωτηµατική πρόταση µερικής άγνοιας, 
εισάγεται µε την ερωτηµατική αντωνυµία qui, εκφέρεται µε οριστική 
παρακειµένου και δηλώνει το πραγµατικό. 
στ) quae te genuit: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 
στη λέξη terram, εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quae, εκφέρεται µε 
οριστική παρακειµένου και δηλώνει το πραγµατικό. 
ζ) atque aluit: ισχύει ό,τι και στην προηγούµενη (στ), παρατακτική σύνδεση 
µε το atque. 
η) quamvis … perveneras: είναι δευτερεύουσα παραχωρητική πρόταση, 
εισάγεται µε τον παραχωρητικό σύνδεσµο quamvis, γιατί ακολουθεί επίθετο, 
εκφέρεται µε οριστική, γιατί ακολουθείται η ποιητική σύνταξη του 
συνδέσµου, υπερσυντελίκου αναλογικά προς το quamquam, το οποίο και 
αντικαθιστά (quamquam – εναντιωµατικός σύνδεσµος). 
θ) cum … fuit: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται µε το χρονικό 
σύνδεσµο cum, εκφέρεται µε οριστική παρακειµένου και δηλώνει το 
πραγµατικό. 
ι) cur tibi non succurrit: είναι κύρια ευθεία ερωτηµατική πρόταση, µερικής 
άγνοιας, εισάγεται µε το ερωτηµατικό επίρρηµα cur, εκφέρεται µε οριστική 
παρακειµένου και δηλώνει το πραγµατικό. 
ια) Υποθετικός λόγος: υπόθεση – ergo ego nisi peperissem, απόδοση – Roma 
non oppugnaretur. Έχουµε δηλαδή: υπόθεση – nisi + υποτακτική ΥΠΣ, 
απόδοση – υποτακτική ΠΡΚ. (Β΄ ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΤΟ ΜΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ – υπόθεση στο παρελθόν και απόδοση στο παρόν). 
ιβ) Υποθετικός λόγος: υπόθεση – nisi filium haberem, απόδοση – essem. 
Έχουµε δηλαδή: υπόθεση – nisi + υποτακτική ΠΡΤ, απόδοση – υποτακτική 
ΠΡΤ. (Β΄ ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΤΟ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟ 
ΠΑΡΟΝ). 
ιγ) Υποθετικός λόγος: υπόθεση – si pergis, απόδοση - … manet. Έχουµε 
δηλαδή: υπόθεση – si + οριστική ΕΝΣ, απόδοση – οριστική ΕΝΣ. (Α΄ ΕΙ∆ΟΣ 
ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ – ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟ 
ΠΑΡΟΝ). 
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Οι δευτερεύουσες προτάσεις των κειµένων 44 – 50 
(εκτός των υποθετικών λόγων) – κείµενα 46 και 50 εκτός ύλης 

 
Σηµειώσεις: 

 
1. Οι σελίδες που ακολουθούν περιλαµβάνουν αναλυτικό συντακτικό 

χαρακτηρισµό όλων των δευτερευουσών προτάσεων των κειµένων 44 
έως 50. 

 
2. Παραλείπονται τα κείµενα 46 και 50, τα οποία είναι εκτός της εξεταστέας 

ύλης. 
 

3. Παραλείπεται ο χαρακτηρισµός των υποθετικών λόγων των κειµένων, 
που είναι εξαιρετικά απλός και έχει αναφερθεί και αναλυθεί διεξοδικά 
στα µαθήµατά µας. (Σηµ.: για τους εξαρτηµένους υποθετικούς λόγους 
συµβουλευτείτε την αντίστοιχη φωτοτυπία που σας διανεµήθηκε). 

 
4. Για τις δευτερεύουσες προτάσεις που εκφέρονται ΜΟΝΟ µε υποτακτική 

ΕΝΣ (από αρκτικό χρόνο) ή υποτακτική ΠΡΤ (από ιστορικό) – (δηλαδή: οι 
τελικές, συµπερασµατικές, βουλητικές, ενδοιαστικές) ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ότι 
στο χαρακτηρισµό τους αναφέρουµε και τη χρονική τους βαθµίδα (δηλ. 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ), ανάλογα στο παρόν – µέλλον (από αρκτικό χρόνο) ή στο 
παρελθόν (από ιστορικό). (Σηµ.: ο κανόνας 4 ισχύει για τις πανελλαδικές 
εξετάσεις. Στο σχολείο µπορείτε να λέτε ότι η πρόταση αναφέρεται στο 
παρόν – µέλλον ή στο παρελθόν (ανάλογα µε το ρήµα από το οποίο 
εξαρτάται). 

 
5. Στο συντακτικό χαρακτηρισµό των δευτερευουσών προτάσεων 

προσπαθούµε να είµαστε όσο το δυνατόν πιο αναλυτικοί και πλήρεις. 
 
Κείµενο 44:  
 
α) in qua nulla … potest: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 
στο vita. Εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία (in) qua µε οριστική 
ενεστώτα, γιατί δηλώνει το πραγµατικό. 
β) quis posit … eum: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική πρόταση, ως 
αντικείµενο στο nescio. Εισάγεται µε την ερωτηµατική αντωνυµία quis (άρα 
είναι µερικής άγνοιας), εκφέρεται µε υποτακτική (όπως όλες οι πλάγιες 
ερωτήσεις, γιατί θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειµενική χροιά στο 
περιεχόµενο της πρότασης) ΕΝΣ, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (nescio) 
και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν – µέλλον. 
γ) quem metuat: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική στο eum της 
προηγούµενης πρότασης. Εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quem και 
εκφέρεται µε υποτακτική (λόγω πλαγίου λόγου) ΕΝΣ, γιατί εξαρτάται από το 
diligere, που έχει θέση αρκτικού χρόνου, γιατί εξαρτάται από το posit, και 
δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν – µέλλον. 
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δ) aut eum: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική, ως αντικείµενο του nescio, 
που συνδέεται διαζευκτικά µε την πρόταση “quis posit … eum” µε το αθτ. 
Ισχύουν τα ίδια µε τη (β). 
ε) a quo … putet: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο 
eum της προηγούµενης πρότασης. Εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία 
(a) quo … (ισχύουν τα ίδια µε την πρόταση “quem metuat”). 
στ) ut fit plerumque: δευτερεύουσα απλή παραβολική – συγκριτική πρόταση, 
εισάγεται µε τον παραβολικό σύνδεσµο ut και εκφέρεται µε οριστική ΕΝΣ, 
γιατί η σύγκριση αφορά δύο πράξεις ή καταστάσεις που θεωρούνται 
αντικειµενική πραγµατικότητα. 
ζ) quam fuerint … amicorum: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική πρόταση, 
ως υποκείµενο στο απρόσωπο ρήµα intellegitur. Εισάγεται µε το ποσοτικό 
επίρρηµα quam (άρα είναι µερικής άγνοιας), εκφέρεται µε υποτακτική (όπως 
όλες οι πλάγιες ερωτήσεις, αφού θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειµενική 
χροιά στο περιεχόµενο της πρότασης) ΠΡΚ, γιατί το ρήµα εξάρτησης 
(intellegitur) είναι αρκτικού χρόνου και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρόν 
– µέλλον. 
η) quod Tarquinium … exulantem: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο ενν. id της κύριας πρότασης που προηγείται. Εισάγεται 
µε την αναφορική αντωνυµία quod και εκφέρεται µε οριστική ΕΝΣ, γιατί 
δηλώνει το πραγµατικό. 
θ) quos fidos … habuisset: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική πρόταση, ως 
αντικείµενο του intellexi. Εισάγεται µε την ερωτηµατική αντωνυµία quos 
(άρα είναι µερικής άγνοιας) και εκφέρεται µε υποτακτική (όπως όλες οι 
πλάγιες ερωτήσεις, αφού θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειµενική χροιά 
στο περιεχόµενο της πρότασης) ΥΠΣ, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο 
(intellexi) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
ι) quos infidos: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική πρόταση, αντικείµενο στο 
intellexi. Ισχύουν τα ίδια µε την προηγούµενη. 
ια) cum … poteram: δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται µε τον 
καθαρά χρονικό cum και εκφέρεται µε οριστική ΠΡΤ, γιατί µας πληροφορεί 
απλώς για το χρόνο κατά τον οποίο έγινε κάτι (η πρόταση διατηρεί την 
οριστική, γιατί λειτουργεί ανεξάρτητα από τον πλάγιο λόγο). 
 
Κείµενο 45:  
 
α) quae apud … gerentur: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική πρόταση, ως 
αντικείµενο στο cognoscit. Εισάγεται µε την ερωτηµατική αντωνυµία quae 
(άρα είναι µερικής άγνοιας), εκφέρεται µε υποτακτική (όπως όλες οι πλάγιες 
ερωτήσεις, αφού θεωρείται ότι η εξέρτηση δίνει υποκειµενική χροιά στο 
περιεχόµενο της πρότασης) ΕΝΣ, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο 
(cognoscit) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν – µέλλον. 
β) quanto … sit: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική πρόταση, ως αντικείµενο 
στο cognoscit, η οποία συνδέεται παρατακτικά µε την προηγούµενη µε το 
συµπλεκτικό σύνδεσµο que. Εισάγεται µε την ερωτηµατική αντωνυµία quanto 
και (ισχύουν τα ίδια µε την προηγούµενη πρόταση). 
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γ) ut ad Ciceronem … deferat: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση ως άµεσο 
αντικείµενο στο ρήµα persuadet. Εισάγεται µε το βουλητικό σύνδεσµο ut, 
γιατί είναι καταφατική, εκφέρεται µε υποτακτική (όπως όλες οι βουλητικές 
προτάσεις, γιατί το περιεχόµενό τους  είναι απλώς επιθυµητό) ΕΝΣ, επειδή το 
ρήµα εξάρτησης (persuadet) είναι αρκτικού χρόνου και δηλώνει το σύγχρονο 
στο παρόν – µέλλον. 
δ) ne, intercepta … cognoscantur: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, ως 
αντικείµενο στο ρήµα curat και providet. Εισάγεται µε το βουλητικό 
σύνδεσµο ne, γιατί είναι αποφατική, εκφέρεται µε υποτακτική (όπως όλες οι 
βουλητικές προτάσεις, γιατί το περιεχόµενό τους είναι απλώς επιθυµητό) 
ΕΝΣ, γιατί εξαρτάται από ρήµατα αρκτικού χρόνου (curat, providet) και 
δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν – µέλλον. 
ε) ut – epistulam … adliget: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, ως έµµεσο 
αντικείµενο στο ρήµα monet. Εισάγεται µε το βουλητικό σύνδεσµο ut, γιατί 
είναι καταφατική, εκφέρεται µε υποτακτική (όπως όλες οι βουλητικές 
προτάσεις, γιατί το περιεχόµενό τους είναι απλώς επιθυµητό) ΕΝΣ, γιατί το 
ρήµα εξάρτησης (monet) είναι αρκτικού χρόνου και δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρόν – µέλλον. 
στ) et intra … abiciat: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, ως έµµεσο 
αντικείµενο στο ρήµα monet, η οποία συνδέεται παρατακτικά µε την 
προηγούµενη πρόταση µε το συµπλεκτικό σύνδεσµο et (ισχύουν τα ίδια µε 
την προηγούµενη). 
ζ) ut tragulam mitteret: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, ως αντικείµενο 
στο constituit. Εισάγεται µε το βουλητικό σύνδεσµο ut, γιατί είναι 
καταφατική, εκφέρεται µε υποτακτική (όπως όλε οι βουλητικές πρότάσεις, 
γιατί το περιεχόµενό τους είναι απλώς επιθυµητό) ΠΡΤ, γιατί εξαρτάται από 
ιστορικό χρόνο (constituit) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν.  
η) ut salutem sperent: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, ως έµµεσο 
αντικείµενο στο ρήµα adhortatur. Εισάγεται µε το βουλητικό σύνδεσµο ut, 
επειδή είναι καταφατική, εκφέρεται µε υποτακτική (όπως όλες οι βουλητικές 
προτάσεις, γιατί το περιεχόµενό τους είναι απλώς επιθυµητό) ΕΝΣ, γιατί 
εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (adhortatur) και δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρόν – µέλλον. 
 
Κείµενο 47:  
 
α) quos legere secrete solebat: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική στη 
λέξη cacos. Εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quos και εκφέρεται µε 
οριστική ΠΡΤ, γιατί δηλώνει το πραγµατικό.  
β) quominus id faceret: δευτερεύουσα πρόταση ενδοιαστική του quominus, 
ως έµµεσο αντικείµενο στο απρφτ. deterrere. Εισάγεται µε τον ενδοιαστικό 
σύνδεσµο quominus, γιατί εξαρτάται από ρήµα που σηµαίνει «εµποδίζω», 
εκφέρεται µε υποτακτική (όπως όλες οι προτάσεις του quominus, γιατί το 
περιεχόµενό τους εκφράζει την πρόθεση του υποκειµένου του ρήµατος της 
κύριας πρότασης) ΠΡΤ, επειδή εξαρτάται από το απρφτ. deterrere, που έχει  
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θέση ιστορικού χρόνου, αφού εξαρτάται από το voluit και δηλώνει το 
σύγχρονο στο παρελθόν.  
γ) etsi … canos: δευτερεύουσα εναντιωµατική πρόταση. Εισάγεται µε τον 
εναντιωµατικό σύνδεσµο etsi και εκφέρεται µε οριστική ΠΡΚ, γιατί εκφράζει 
µια πραγµατική κατάσταση, παρά την οποία ισχύει το περιεχόµενο της 
κύριας πρότασης. Σηµειώνουµε στην κύρια πρόταση την ύπαρξη του tamen, 
που µας βοηθά να καταλάβουµε το είδος της δευτερεύουσας που προηγείται. 
δ) donec … aetatis: δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται µε το χρονικό 
σύνδεσµο donec και εκφέρεται µε οριστική ΠΡΚ, γιατί δηλώνει το 
υστερόχρονο (πράξη που ενδιαφέρει µόνο από χρονική άποψη) – χρόνος 
καθαρός. 
ε) utrum post … an calva: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική, ως έµµεσο 
αντικείµενο του ρήµατος interrogavit. Η πρόταση είναι διµελής και ολικής 
άγνοιας. Εισάγεται µε το utrum (α΄ µέλος) … an (β΄ µέλος), εκφέρεται µε 
υποτακτική (όπως όλες οι πλαγιες ερωτήσεις, αφού θεωρείται ότι η εξάρτηση 
δίνει υποκειµενική χροιά στο περιεχόµενο της πρότασης) ΠΡΤ, γιατί 
εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (interrogavit) και δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρελθόν. 
στ) cum illa respondisset: δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται µε τον 
ιστορικό – διηγηµατικό cum, εκφέρεται µε υποτακτική (γιατί υπογραµµίζει τη 
βαθύτερη σχέση µεταξύ δευτερεύουσας και κύριας πρότασης, δηµιουργεί µια 
σχέση αιτίου και αιτιατού ανάµεσά τους) ΥΠΣ, γιατί εξαρτάται από ιστορικό 
χρόνο (obiecit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
ζ) quin calva … nolis: δευτερεύουσα ενδοιαστική πρόταση του quin, ως 
αντικείµενο στο ρήµα non dubito. Εισάγεται µε τον ενδοιαστικό σύνδεσµο 
quin (γιατί το ρήµα εξάρτησης συνοδεύεται από άρνηση), εκφέρεται µε 
υποτακτική (όπως όλες οι προτάσεις του quin, γιατί το περιεχόµενό τους 
εκφράζει την πρόθεση του υποκειµένου του ρήµατος της κύριας) ΕΝΣ, γιατί 
εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (non dubito) και δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρόν – µέλλον. 
η) ne istae … faciant: δευτερεύουσα ενδοιαστική πρόταση, ως αντικείµενο στο 
ρ. non times. Εισάγεται µε τον ενδοιαστικό σύνδεσµο ne, επειδή δηλώνει 
φόβο µήπως συµβεί κάτι, εκφέρεται µε υποτακτική (όπως όλες οι ενδοιαστικές 
προτάσεις, γιατί το περιεχόµενό τους αφορά κάτι το ενδεχόµενο ή πιθανό) 
ΕΝΣ, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (non times) και δηλώνει το 
σύγχρονο στο παρόν – µέλλον. 
 
Κείµενο 48:  
 
α) quae utilia … essent: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική πρόταση, ως 
έµµεσο αντικείµενο στο απρφτ. docere. Εισάγεται µε την ερωτηµατική 
αντωνυµία quae (άρα είναι µερικής άγνοιας), εκφέρεται µε υποτακτική (όπως 
όλες οι πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις, αφού θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει 
υποκειµενική χροιά στο περιεχόµενο της κύριας πρότασης) ΠΡΤ, γιατί 
εξαρτάται από το απρφτ. docere, που έχει θέση ιστορικού χρόνου, επειδή  
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εξαρτάται από ρήµα ιστορικού χρόνου (persuasit) και δηλώνει το σύγχρονο 
στο παρελθόν. 
β) quod imperandum … esset: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο quid. Εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quod και 
εκφέρεται µε υποτακτική (λόγω πλαγίου λόγου) παρατατικού παθητικής 
περιφραστικής συζυγίας, γιατί εξαρτάται από απρφτ. esse, που έχει θέση 
ιστορικού χρόνου, αφού εξαρτάται από ρήµα ιστορικού χρόνου (videbatur), 
και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 
γ) cum aliquis … inventam esse: δευτερεύουσα χρονική π΄ροταση. Εισάγεται 
µε τον ιστορικό – διηγηµατικό cum και εκφέρεται µε υποτακτική (γιατί 
υπογραµµίζει τη βαθύτερη σχέση µεταξύ δευτερεύουσας και κύριας πρότασης, 
δηµιουργεί µία σχέση αιτίου και αιτιατού ανάµεσά τους) ΥΠΣ, γιατί 
εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (iussit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο 
παρελθόν. 
δ) ut eam postero die … emitteret: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, ως 
άµεσο αντικείµενο στο ρήµα praecepit. Εισάγεται µε το βουλητικό σύνδεσµο 
ut, γιατί είναι καταφατική, εκφέρεται µε υποτακτική (όπως όλες οι βουλητικές 
προτάσεις, γιατί το περιεχόµενό τους είναι απλώς επιθυµητό) ΠΡΤ, γιατί το 
ρήµα εξάρτησης (praecepit) είναι ιστορικού χρόνου και δηλώνει το σύγχρονο 
στο παρελθόν. 
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