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   ΚΕΙΜΕΝΟ 21 
              ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

1. Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus 

Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium 

: κύρια πρόταση 

 everterunt : ρήμα 

 Galli : υποκείμενο 

 urbem : αντικείμενο 

 Romam : επεξήγηση στο urbem 

 praeter Capitolium : εμπρόθετος προσδιορισμός που  δηλώνει 

εξαίρεση 

 Brenno duce : ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη 

 deletis legionibus : αφαιρετική απόλυτη, χρονική μετοχή με το 

legionibus υποκείμενο 
Η μετοχή deletis έχει τεθεί σε αφαιρετική απόλυτη για να 

αντικαταστήσει την ενεργητική μετοχή για το παρελθόν που δε 

διαθέτει η Λατινική. 

Ανάλυση μετοχής :  

Ενεργητική σύνταξη : Galli, cum legiones delevissent 

Παθητική σύνταξη : Galli, cum legiones deletae essent 

 Romanorum : γενική κτητική από το legionibus 

 apud Alliam : εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου (πλησίον) 

 flumen : παράθεση στο Alliam 

 

2. pro quo immensam pecuniam acceperunt : δευτερεύουσα 

πρόταση αναφορική προσδιοριστική στο Capitolium. Εκφέρεται με 

οριστική γιατί εκφράζει το πραγματικό. 

 acceperunt : ρήμα 

 ( Galli ) : εννοούμενο υποκείμενο 

 pecuniam : αντικείμενο 

 immensam : επιθετικός προσδιορισμός στο pecuniam 

 pro quo : εμπρόθετος προσδιορισμός του ανταλλάγματος 
 

3. Τum Camillus absens dictator est factus : κύρια πρόταση 

 factus est : ρήμα 

 Camillus : υποκείμενο 

 dictator : κατηγορούμενο 



 

 2 

 absens : εναντιωματική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του 

ρήματος 

Ανάλυση μετοχής : etsi aberat 

 tum : επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

 

4. qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam 

praedam non aequo iure divisam : δευτερεύουσα αναφορική 

προσδιοριστική πρόταση στο Camillus 

 fuerat : ρήμα 

 qui : υποκείμενο 

 in exilio : εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κατάσταση 

 diu : επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

 propter praedam : εμπρόθετος προσδιορισμός του εξωτερικού 

αναγκαστικού αιτίου 

 Veientanam : επιθετικός προσδιορισμός στο praedam 

 divisam : επιθετική μετοχή ως επιθετικός προσδιορισμός στο 

praedam Veientanam 

Ανάλυση μετοχής : quae divisa erat    ή    quae divisa esset 

 iure : αφαιρετική του τρόπου 

 aequo : επιθετικός προσδιορισμός στο iure 

 

5. is Gallos iam abeuntes secutus est : κύρια πρόταση 

 secutus est : ρήμα 

 is : υποκείμενο 

 Gallos : αντικείμενο 

 abeuntes : χρονική μετοχή, συνημμένη στο αντικείμενο του 

ρήματος Gallos 

Ανάλυση μετοχής : dum abeunt 

 iam : επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

 

6. quibus interemptis aurum omne recepit : κύρια πρόταση ( οι 

αναφορικές αντωνυμίες στην αρχή περιόδου ή ημιπεριόδου, όταν 

αναφέρονται στα προηγούμενα, ισοδυναμούν με δεικτικές και 

εισάγουν κύριες προτάσεις). 

 recepit : ρήμα 

 ( Camillus ) : ενν. Υποκείμενο 

 aurum : αντικείμενο 

 omne : επιθετικός προσδιορισμός στο aurum 
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 interemptis quibus : αφαιρετική απόλυτη, χρονική μετοχή με το 

quibus υποκείμενο 

Ανάλυση μετοχής :  

Ενεργητική σύνταξη : Cum Camillus eos interemisset 

Παθητική σύνταξη : Cum ei interempti essent (Το ποιητικό αίτιο δε 

δηλώνεται γιατί συμπίπτει με το υποκείμενο του ρήματος). 

 

7. Quod illic appensum civitati nomen dedit : κύρια πρόταση 

 dedit : ρήμα 

 quod (= id) : υποκείμενο 

 civitati : έμμεσο αντικείμενο 

 nomen : άμεσο αντικείμενο 

 appensum : αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του 

ρήματος quod 

Ανάλυση μετοχής : quia appensum est   ή   quia appensum erat 

                                 ( quia + οριστική : πραγματική αιτιολογία ) 

 

8. nam Pisaurum dicitur : κύρια πρόταση 

 dicitur : ρήμα 

 (id=civitas) : ενν. Υποκείμενο 

 Pisaurum : κατηγορούμενο 

 

9. quod illic aurum pensatum est : δευτερεύουσα αιτιολογική 

πρόταση. Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quod και εκφέρεται 

με οριστική, γιατί δηλώνει πραγματική αιτιολογία. Ο χρόνος είναι 

παρακείμενος, γιατί εξαρτάται από ρήμα χρόνου ενεστώτα (dicitur) 

και δηλώνει το προτερόχρονο. 

 pensatum est : ρήμα 

 aurum : υποκείμενο 

 illic : επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου 

 

10.Post hoc factum rediit in exilium : κύρια πρόταση 

 rediit : ρήμα 

 ( Camillus ) : ενν. υποκείμενο 

 in exilium : εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κατάσταση 

 post factum : εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει άμεση 

χρονική ακολουθία 

 hoc : επιθετικός προσδιορισμός στο factum 
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11.  unde tamen rogatus reversus est : δευτερεύουσα αναφορική 

πρόταση. Αναφέρεται στον προσδιορισμό in exilium. Εκφέρεται με 

οριστική, γιατί δηλώνει πραγματικό γεγονός. 

 reversus est : ρήμα 

 ( Camillus ) : ενν. υποκείμενο 

 unde : επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση από τόπο 

 rogatus : χρονική μετοχή, συνημμένη στο εννοούμενο υποκείμενο 

του ρήματος ( Camillus ) 
Ανάλυση μετοχής : ubi rogatus est  (ubi + οριστική Παρακειμένου : 

προτερόχρονο στο παρελθόν) 

    ή 

                                cum rogatus esset (cum + υποτακτική 

Υπερσυντελίκου : προτερόχρονο στο παρελθόν) 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 23 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

1. Aegrotabat  Caecina Paetus, maritus Arriae:κύρια πρόταση 
 αegrotabat: ρήμα 
 Caecina Paetus: υποκείμενο 
 maritus: παράθεση στο Caecina Paetus 
 Αrriae: γενική κτητική στο maritus 

 
2. aegrotabat et filius: κύρια πρόταση 

 aegrotabat: ρήμα 

 filius: υποκείμενο 

 

3.Filius mortuus est: κύρια πρόταση 

 mortuus est: ρήμα 

 filius : υποκείμενο 

 

4.Huic Arria funus paravit: κύρια πρόταση 

 paravit: ρήμα 

 Αrria: υποκείμενο 

 funus: αντικείμενο 

 huic: δοτική χαριστική από το paravit 

 ita: επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

 

5.ut ignoraretur a marito: δευτερεύουσα συμπερασματική 

πρόταση. Στην κύρια πρόταση υπάρχει το επίρρημα ita, ενδεικτικό 

στοιχείο για τη συμπερασματική πρόταση που ακολουθεί. Εισάγεται με 

το συμπερασματικό σύνδεσμο ut (καταφατική) και εκφέρεται με 

υποτακτική παρατατικού (ignoraretur), γιατί εξαρτάται από ρήμα 

ιστορικού χρόνου (paravit) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 

 ιgnoraretur: ρήμα 

 (funus): ενν. υποκείμενο 

 a marito: εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου 

 

6.cum illa cubiculum mariti intraverat: δευτερεύουσα χρονική 

πρόταση. Εκφέρεται με οριστική γιατί δηλώνεται πραγματικό γεγονός 

και γιατί η πράξη ενδιαφέρει από χρονική άποψη μόνο. Εκφέρεται με 
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οριστική υπερσυντελίκου, γιατί δηλώνει αόριστη επανάληψη στο 

παρελθόν. 

 intraverat: ρήμα 

 illa: υποκείμενο  

 cubiculum: αντικείμενο 

 mariti: γενική κτητική από το cubiculum 

 

7.quin immo vivere filium simulabat: κύρια πρόταση 

 simulabat: ρήμα 

 (illa): ενν. υποκείμενο 

 vivere: αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

 filium: υποκείμενο απαρεμφάτου (ετεροπροσωπία) 

 

8. ac marito persaepe interroganti respondebat: κύρια 

πρόταση 

 respondebat: ρήμα 

 (illa): ενν. υποκείμενο 

 marito: αντικείμενο 

 interroganti: επιθετική μετοχή, συνημμένη στο αντικείμενο του 

ρήματος. 

Ανάλυση μετοχής: Ως επιθετική αναλύεται σε δευτερεύουσα 

αναφορική πρόταση: qui interrogabat   ή   qui interrogaret. 

 persaepe: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού 

 

9.quid ageret puer: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση ως 

αντικείμενο στη μετοχή interroganti. Εισάγεται με την ερωτηματική 

αντωνυμία quid. Εκφέρεται με υποτακτική, όπως όλες οι πλάγιες 

ερωτήσεις, γιατί η εξάρτηση θεωρείται ότι δίνει υποκειμενική χροιά στο 

περιεχόμενο της ερώτησης. Ο χρόνος είναι παρατατικός, γιατί εξαρτάται 

από ρήμα ιστορικού χρόνου (interroganti το οποίο εξαρτάται από το 

respondebat) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 

 ageret: ρήμα 

 puer: υποκείμενο 

 quid: αντικείμενο 

 

 

10.Bene quievit: κύρια πρόταση (νοηματικά άμεσο αντικείμενο στο 

ρήμα respondebat). 

 quievit: ρήμα 
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 (puer): ενν. υποκείμενο 

 bene: επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

 

11.libenter cibum sumpsit: κύρια πρόταση (νοηματικά άμεσο 

αντικείμενο στο respondebat). 

 sumpsit: ρήμα 

 (puer): ενν. υποκείμενο 

 cibum: αντικείμενο 

 libenter: επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

 

12.Deinde egrediebatur: κύρια πρόταση 

 egrediebatur: ρήμα 

 (Arria): ενν. υποκείμενο 

 deinde: επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

 

13.cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent: δευτερεύουσα 

χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον ιστορικό ή επαναληπτικό σύνδεσμο 

cum, που χρησιμοποιείται για να δηλώσει πράξεις του παρελθόντος. Ο 

ιστορικός ή διηγηματικός σύνδεσμος cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη 

σχέση μεταξύ της κύριας και της δευτερεύουσας, δημιουργώντας μια 

σχέση αιτίου-αιτιατού. Εκφράζοντας το υποκειμενικό στοιχείο, 

εκφέρεται με υποτακτική, χρόνου παρατατικού για να δηλώσει το 

σύγχρονο στο παρελθόν. 

 vncerent: ρήμα 

 lacrimae: υποκείμενο 

 suae: επιθετικός προσδιορισμός στο lacrimae 

 cohibitae: επιθετική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του 

ρήματος(υποκείμενο μετοχής δηλ. είναι το lacrimae) 

Ανάλυση μετοχής:  

                                 quae cohibitae sunt 

                                                ή  

                          quae cohibitae erant 

                                     ή 

                                  quas cohibuit 

                                                ή 

                                   quas cihibuerat 

 diu: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

 

14. prorumperentque ( = et prorumperent): δευτερεύουσα χρονική   

πρόταση (βλ. πρόταση 13 για δικαιολόγηση του είδους). 
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 prorumperent : ρήμα 

 ( lacrimae ) : ενν. υποκείμενο 

 

15.tum se dolori dabat : κύρια πρόταση 

 dabat : ρήμα 

 (Arria): ενν. υποκείμενο 

 dolori: έμμεσο αντικείμενο 

 se : άμεσο αντικείμενο 

 tum: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

 

16.et paulo post siccis oculis redibat: κύρια πρόταση 

 redibat: ρήμα 

 (Arria): ενν. υποκείμενο 

 oculis: αφαιρετική του τρόπου 

 siccis: κατηγορηματικός προσδιορισμός 

 post: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

 paulo: αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς από το επίρρημα post 

 

17.Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat: 

κύρια πρόταση 

 moverat: ρήμα  

 Scribonianus: υποκείμενο 

 arma: αντικείμενο 

 contra Claudium: εμπρόθετος προσδιορισμός εχθρικής διάθεσης 

 in Illyrico: εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου(στάση σε τόπο) 

 

18.fuerat Paetus in partibus eius: κύρια πρόταση 

 fuerat: ρήμα 

 Paetus: υποκείμενο 

 in partibus: εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου (μεταφορικά) 

 eius: γενική κτητική 

 

19.et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur: κύρια πρόταση 

 trahebatur: ρήμα 

 (Paetus): ενν. υποκείμενο 

 Romam: απρόθετη αφαιρετική ( όνομα πόλης), που δηλώνει κίνηση 

σε τόπο 

 Occiso Scriboniano : αφαιρετική απόλυτη, χρονική μετοχή με το 

Scriboniano υποκείμενό της 
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Ανάλυση μετοχής: cum Scribonianus occisus esset. 

 

20.Erat ascensurus navem: κύρια πρόταση 

 ascensurus erat: ρήμα 

 (Paetus): ενν. υποκείμενο 

 navem: αντικείμενο 

 

    21.Arria milites orabat: κύρια πρόταση 

 orabat:ρήμα 

 Arria: υποκείμενο 

 milites: άμεσο αντικείμενο 

 (Έμμεσο αντικείμενο η δευτερεύουσα πρόταση που ακολουθεί). 

 

22.ut simul imponeretur: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, έμμεσο 

αντικείμενο στο orabat. Εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί 

είναι καταφατική. Εκφέρεται με υποτακτική, όπως όλες οι βουλητικές, 

γιατί είναι προτάσεις επιθυμίας. Ο χρόνος είναι παρατατικός, γιατί 

εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (orabat) και δηλώνει το σύγχρονο 

στο παρελθόν. 

 ιmponeretur: ρήμα 

 (Arria): ενν. υποκείμενο 

 simul: επιρρηματικός του χρόνου 

23.Non impetravit: κύρια πρόταση 

 impetravit: ρήμα 

 (Arria): ενν. υποκείμενο 

 (id): ενν. αντικείμενο 

24.conduxit piscatoriam naviculam: κύρια πρόταση 

 conduxit: ρήμα 

 (Arria): ενν. υποκείμενο 

 naviculam: αντικείμενο 

 piscatoriam: επιθετικός προσδιορισμός στο naviculam 

25.ingentemque navem secuta est: κύρια πρόταση 

 secuta est: ρήμα 

 (Arria) : ενν. υποκείμενο 

 navem: αντικείμενο 

 ingentem: επιθετικός προσδιορισμός στο navem 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 24 

                  ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

1. Cum P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset: 
Εισάγεται με τον ιστορικό ή διηγηματικό σύνδεσμο cum, που 

χρησιμοποιείται για να δηλώσει πράξεις του παρελθόντος. Ο 

ιστορικός ή διηγηματικός σύνδεσμος cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη 

σχέση ανάμεσα στη δευτερεύουσα και την κύρια, σχέση αιτίου-

αιτιατού. Εκφράζοντας λοιπόν το υποκειμενικό στοιχείο εκφέρεται με 

υποτακτική, χρόνου υπερσυντελίκου για να δηλώσει το προτερόχρονο 

στο παρελθόν (αφού εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου: sensit). 

 venisset: ρήμα 

 P. Cornelius Nasica : υποκείμενο 

 ad Ennium: εμπρόθετος προσδιορισμός κίνηση σε τόπο 

 poetam: παράθεση στο Ennium 

 

2. eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum 

domi non esse: δευτερεύουσα χρονική πρόταση (για δικαιολόγηση 

βλ. πρόταση 1). 

 dixisset : ρήμα 

 ancilla: υποκείμενο 

 ei (δηλ. Νasica): αντικείμενο 

 non esse : αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

 eum (δηλ. Ennium) : υποκείμενο απαρεμφάτου 

 domi : επιρρηματικός προσδιορισμός στάση σε τόπο 

 quaerenti: αναφορική μετοχή συνημμένη στο ei 

 Ennium: αντικείμενο της μετοχής 

 αb ostio: εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου (προέλευση) 

 

3. Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus 

esse: κύρια πρόταση 

 sensit: ρήμα 

 Nasica: υποκείμενο 

 dixisse 

 esse            αντικείμενα, ειδικά απαρέμφατα 

 illam : υποκείμενο στο dixisse 

 illum : υποκείμενο στο esse 
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 id : αντικείμενο στο dixisse 

 iussu : αφαιρετική της αιτίας (εσωτερικό αναγκ. αίτιο) 

 domini : γενική υποκειμενική από το iussu 

 intus : επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου 

 

4. Accipe nunc: κύρια πρόταση 

 accipe : ρήμα 

 (tu) : ενν. υποκείμενο 

 nunc : επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

 ( αντικείμενο του ρήματος η πλάγια ερωτηματική που ακολουθεί) 

 

5. quid postea Nasica fecerit : δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική 

πρόταση, αντικείμενο του ρήματος accipe. Εισάγεται με την 

ερωτηματική αντωνυμία quid. Εκφέρεται με υποτακτική, όπως όλες 

οι πλάγιες ερωτηματικές, γιατί στη Λατινική η εξάρτηση θεωρείται 

πως δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης. Ο 

χρόνος είναι παρακείμενος γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού 

χρόνου (accipe) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρόν. 

 fecerit: ρήμα 

 Nasica: υποκείμενο 

 quid: αντικείμενο 

 postea: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

 

6. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset : 
δευτερεύουσα χρονική πρόταση (για δικαιολόγηση εισαγωγής και 

εκφοράς βλ. πρόταση 1). 

 venisset : ρήμα 

 Ennius: υποκείμενο 

 ad Nasicam : εμπρόθετος προσδιορισμός κίνηση σε πρόσωπο 

 post : επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

 diebus: αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς 

 paucis: επιθετικός προσδιορισμός στο diebus 

 

7. et eum a ianua quaereret: δευτερεύουσα χρονική πρόταση 

(συνδέεται με την προηγούμενη με το et), (για δικαιολόγηση της 

εισαγωγής και της εκφοράς βλ. πρόταση 1). 

 quaereret : ρήμα 

 (Ennius): ενν. υποκείμενο 

 eum (= Nasicam) : αντικείμενο 

 a ianua: εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου 
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8. exclamavit Nasica se domi non esse : κύρια πρόταση 

 exclamavit: ρήμα 

 Nasica: υποκείμενο 

 non esse: αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

 se : υποκείμενο του απαρεμφάτου (Όταν το ειδικό απαρέμφατο 

εξαρτάται από ρήμα ενεργητικό ή αποθετικό, στην περίπτωση της 

ταυτοπροσωπίας δέχεται υποκείμενο σε πτώση αιτιατική, που είναι 

πάντα η αιτιατική της προσωπικής αντωνυμίας). 

 domi : επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο 

 

9. etsi domi erat : δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση. Εισάγεται 

με τον εναντιωματικό σύνδεσμο etsi . Εκφέρεται με οριστική, γιατί 

δηλώνει μια πραγματική κατάσταση παρά την οποία ισχύει το 

περιεχόμενο της κύριας πρότασης. Ο χρόνος είναι παρατατικός γιατί 

δηλώνει το προτερόχρονο και εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου 

(exclamavit). 

 erat : ρήμα 

 (Nasica) : υποκείμενο 

 domi : επιρρηματικός προσδιορισμός στάση σε τόπο 

 

10.  Tum Ennius indignatus inquit : κύρια πρόταση 

 inquit : ρήμα 

 Ennius : υποκείμενο 

 indignatus : αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του 

ρήματος 

 tum : επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

 

11.  quod Nasica tam aperte mentiebatur : δευτερεύουσα 

αιτιολογική πρόταση, γιατί εξαρτάται από ρήμα ψυχικού πάθους ( τη 

μετοχή mentiebatur). Χρησιμεύει ως αντικείμενο στη μετοχή 

indignatus. Εκφέρεται με οριστική, γιατί εκφράζει πραγματική 

αιτιολογία. 

 mentiebatur : ρήμα 

 Nasica : υποκείμενο 

 aperte : επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου 

 tam : επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού 

 

12.  Quid (dicis) : ευθεία ερώτηση 

 (dicis) : ενν. ρήμα 
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 (tu) : ενν. υποκείμενο 

 quid : αντικείμενο 

 (Άλλος τρόπος: ρήμα: accidit , υποκείμενο: quid ) 

13.  Ego non cognosco vocem tuam? : ευθεία ερώτηση 

 cognosco : ρήμα 

 ego : υποκείμενο 

 vocem : αντικείμενο 

 tuam : επιθετικός προσδιορισμός στο vocem 

 

14.  Visne scire : ευθεία ερώτηση (εισάγεται με το εγκλιτικό –ne, γιατί 

δε γνωρίζουμε την απάντηση που περιμένουμε) 

 vis : ρήμα 

 (tu) : ενν. υποκείμενο 

 scire : αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

 (tu) : ενν. υποκείμενο του απαρεμφάτου 

(Το υποκείμενο του τελικού απαρεμφάτου στην ταυτοπροσωπία είναι σε 

πτώση ονομαστική. Όταν όμως το τελικό απαρέμφατο είναι παθητικής 

φωνής ή το esse, μπορεί να τεθεί και σε αιτιατική) 

 Αντικείμενο στο scire η πλάγια ερωτηματική που ακολουθεί. 

 

15.  quid responderit : πλάγια ερωτηματική πρόταση, μερικής 

άγνοιας. Εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quid. Εκφέρεται 

με υποτακτική, όπως όλες οι πλάγιες ερωτηματικές, γιατί στην 

Λατινική η εξάρτηση θεωρείται ότι δίνει υποκειμενική χροιά στο 

περιεχόμενο της πρότασης. Ο χρόνος είναι παρακείμενος, γιατί 

εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου ( το scire και αυτό από το vis ) 

και εκφράζει το προτερόχρονο στο παρόν. Χρησιμεύει ως αντικείμενο 

στο scire. 

 responderit : ρήμα 

 Nasica : υποκείμενο 

 quid : αντικείμενο 

 

16.  Homo es impudens : κύρια πρόταση 

 es : ρήμα  

 ( tu ) : ενν. υποκείμενο 

 homo : κατηγορούμενο 

 impudens : επιθετικός προσδιορισμός στο homo 

 

17.  Ego ancillae tuae credidi te domi non esse : κύρια πρόταση 

 credidi : ρήμα  
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 ego : υποκείμενο 

 ancillae : αντικείμενο (σε δοτική πτώση) 

 non esse : αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

 suae : επιθετικός προσδιορισμός στο ancillae 

 te : υποκείμενο στο esse 

 domi : επιρρηματικός προσδιορισμός στάση σε τόπο 

18. cum te quaererem : δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται με 

τον ιστορικό ή διηγηματικό σύνδεσμο cum, ο οποίος χρησιμοποιείται 

για να δηλώσει πράξεις του παρελθόντος και εκφράζει τη βαθύτερη 

σχέση μεταξύ δευτερεύουσας και κύριας, σχέση αιτίου-αιτιατού. 

Εκφέρεται με υποτακτική, που δίνει μια υποκειμενική χροιά στο 

περιεχόμενο της πρότασης. Ο χρόνος του ρήματος είναι παρατατικός 

για να δηλώσει το σύγχρονο στο παρελθόν. 

 quaererem : ρήμα 

 ego : υποκείμενο 

 te : αντικείμενο 

 

19.  tu mihi ipsi non credis ? : ευθεία ερώτηση 

 non credis : ρήμα 

 tu : υποκείμενο 

 mihi : αντικείμενο 

 ipsi : επιθετικός προσδιορισμός στο mihi 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 25 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 
1. Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex 

Carthagine : κύρια πρόταση 

 attulit : ρήμα 

 Cato : υποκείμενο 

 filium : αντικείμενο 

 praecocem : επιθετικός προσδιορισμός 

 ex Carthagine : εμπρόθετος προσδιορισμός προέλευσης 

 in curiam : εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου 

 die : αφαιρετική του τόπου (χωρίς πρόθεση γιατί συνοδεύεται από το 

quodam) 

 quodam : επιθετικός προσδιορισμός στο die 

 

2. ostendensque patribus inquit : κύρια πρόταση 

 inquit : ρήμα 

 (Cato) : ενν. υποκείμενο 

 ostendens : χρονική μετοχή 

 (Cato) : ενν. υποκείμενο μετοχής (συνημμένη στο υποκείμενο του 

ρήματος) 

 patribus : αντικείμενο της μετοχής 

 

3. Interrogo vos : κύρια πρόταση 

 Interrogo : ρήμα 

 (ego) : ενν. υποκείμενο 

 vos : άμεσο αντικείμενο 

 (έμμεσο αντικείμενο : η επόμενη πρόταση) 

 

4. quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore : 
πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας. Εισάγεται με το 

ερωτηματικό  χρονικό επίρρημα quando. Εκφέρεται με υποτακτική, 

όπως όλες οι πλάγιες, γιατί θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει 

υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης. Ο χρόνος είναι 

ενεστώτας, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (interrogo) και 

δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. 

 putetis : ρήμα 
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 (vos) : ενν. υποκείμενο 

 decertam esse : αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

 ficum : υποκείμενο του απαρεμφάτου 

 hanc : επιθετικός προσδιορισμός στο ficum 

 ex arbore : εμπρόθετος προσδιορισμός προέλευσης 

 quando : επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

 

5. Cum omnes recentem esse dixisset : δευτερεύουσα χρονική 

πρόταση. Εισάγεται με τον ιστορικό ή διηγηματικό σύνδεσμο cum, 

που χρησιμοποιείται για διηγήσεις του παρελθόντος και υπογραμμίζει 

τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια, σχέση αιτίου-

αιτιατού. Εκφέρεται με υποτακτική, που δίνει υποκειμενική χροιά στο 

περιεχόμενο της πρότασης, χρόνου υπερσυντελίκου, γιατί δηλώνει το 

προτερόχρονο στο παρελθόν και εξαρτάται από ρήμα ιστορικού 

χρόνου (inquit). 

 dixisset : ρήμα 

  omnes : υποκείμενο 

 esse : αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

 (ficum) : ενν. υποκείμενο του απαρεμφάτου 

 recentem : κατηγορούμενο στο ενν. ficum 

 

6. inquit : κύρια πρόταση 

 inquit : ρήμα 

 (Cato) : ενν. υποκείμενο 

 

7. Atqui ante tertium diem scitote decerptam esse 

Carthagine : κύρια πρόταση 

 scitote : ρήμα 

 (vos) : ενν, υποκείμενο 

 decerptam esse : αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

 (ficum) : ενν. υποκείμενο του απαρεμφάτου 

 Carthagine : αφαιρετική του τόπου (στάση σε τόπο) 

 ante diem : εμπρόθετος προσδιορισμός χρόνου 

 tertium : επιθετικός προσδιορισμός στο diem 

 

8. Tam prope a muris habemus hostem! : κύρια επιφωνηματική 

πρόταση 

 habemus : ρήμα 

 (nos) : ενν. υποκείμενο 

 hostem : αντικείμενο 
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 a muris : εμπρόθετος προσδιορισμός τοπική αφετηρία 

 tam : επιρρηματικός προσδιορισμός ποσού 

 prope : επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου 

 

9. Itaque cavete periculum : κύρια πρόταση 

 cavete : ρήμα 

 (vos) : ενν. υποκείμενο 

 periculum : αντικείμενο 

 

10.  tutamini patriam : κύρια πρόταση 

 tutamini : ρήμα 

 (vos) : ενν. υποκείμενο 

 patriam : αντικείμενο 

 

11.  Opibus urbis nolite confidere : κύρια πρόταση 

 nolite : ρήμα  

 (vos) : ενν. υποκείμενο 

 confidere : αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

 (nolite confidere : εκφράζει απαγόρευση) 

 opibus : αφαιρετική του μέσου από το confidere 

 urbis : γενική κτητική από το opibus 

 

12.  Fiduciam deponite : κύρια πρόταση 

 deponite : ρήμα 

 (vos) : ενν. υποκείμενο 

 fiduciam : αντικείμενο 

 

13.  quae est vobis nimia : αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο 

fiduciam. Εκφέρεται με οριστική γιατί εκφράζει το πραγματικό 

γεγονός. 

 est : ρήμα 

 quae : υποκείμενο 

 nimia : κατηγορούμενο στο υποκείμενο 

 vobis : δοτική προσωπική κτητική από το ρήμα est 

 

14.  Neminem credideritis patriae consulturum esse : 
δευτερεύουσα υποθετική πρόταση 

 credideritis : ρήμα 

 (vos) : ενν. υποκείμενο 

 consulturum esse : αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 
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 neminem : υποκείμενο του απαρεμφάτου 

 patriae : αντικείμενο(σε δοτική) του απαρεμφάτου 

 

15. nisi vos ipsi consulueritis patriae : δευτερεύουσα υποθετική 

πρόταση 

 consulueritis : ρήμα 

 vos : υποκείμενο 

 ipsi : κατηγορηματικός προσδιορισμός στο vos 

 patriae : αντικείμενο 

 [ Υποθετικός λόγος : εξαρτημένος α΄είδους : ανοιχτή υπόθεση 

υπόθεση : nisi consulueritis (υποτ. Παρακ.) 

απόδοση ¨consulturum esse (απαρ. Μελλ.) ] 

16.  Mementote rem publicam in extremo discrimine 

quondam fuisse! : κύρια πρόταση 

 mementote : ρήμα 

 (vos) : ενν. υποκείμενο 

 fuisse : αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

 rem publicam : υποκείμενο απαρεμφάτου 

 in discrimine : εμπρόθετος προσδιορισμός κατάστασης 

 extremo : επιθετικός προσδιορισμός στο discrimine 

 quondam : επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

17.  Statimque sumptum est Punicum bellum tertium : κύρια 

πρόταση 

 sumptum est : ρήμα 

 bellum : υποκείμενο 

 tertium : επιθετικός προσδιορισμός στο bellum 

 Punicum : επιθετικός προσδιορισμός στο bellum 

 statim : επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

18.  quo Carthago deleta est : δευτερεύουσα αναφορική 

προσδιοριστική πρόταση στο bellum. Εκφέρεται με οριστική και 

δηλώνει πραγματικό γεγονός. 

 deleta est : ρήμα 

 Carthago : υποκείμενο 

 quo : αφαιρετική του χρόνου 
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ΚΕΙΜΕΝΟ   27 

 
1. Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset : δευτερεύουσα 

χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον ιστορικό ή διηγηματικό σύνδεσμο 

cum, ο οποίος χρησιμοποιείται για διηγήσεις του παρελθόντος και 

εκφράζει μια βαθύτερη σχέση ανάμεσα στη δευτερεύουσα και την 

κύρια, σχέση αιτίου-αιτιατού. Εκφέρεται με υποτακτική, η οποία δίνει 

μια υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης, χρόνου 

υπερσυντελίκου, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο και δηλώνει το 

προτερόχρονο στο παρελθόν. 

- venisset : ρήμα 

- Accius : υποκείμενο 

- Tarentum : απροθ. Αιτιατική κίνηση σε τόπο 

- ex urbe : εμπρόθετος προσδιορισμός απομάκρυνση ή κίνηση 

από τόπο 

- Roma : επεξήγηση στο urbe 

 

2. ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat : δευτερεύουσα 

αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο Tarentum. Εισάγεται με το 

αναφορικό επίρρημα ubi και εκφέρεται με οριστική 

(υπερσυντελίκου), γιατί δηλώνει το πραγματικό. 

- recesserat : ρήμα 

- Pacuvius : υποκείμενο 

- aetate :  αφαιρετική του χρόνου 

- grandi : επιθετικός προσδιορισμός στο aetate 

- iam : επιρρηματικός προσδ. χρόνου 

- ubi : επιρρηματικός προσδ. στάση σε τόπο 

 

3. devertit ad eum : κύρια πρόταση κρίσεως. 

- devertit : ρήμα 

- (Accius) :ενν. υποκείμενο 

- ad eum : εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου (πλησίον) 
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4. Accius tragoediam suam ei desideranti legit : κύρια πρόταση 

κρίσεως. 

- legit : ρήμα 

- Accius : υποκείμενο 

- tragoediam : άμεσο αντικείμενο 

- suam : επιθετικός προσδ. στο tragoediam 

- ei : έμμεσο αντικείμενο  

- desideranti : αιτιολογική μετοχή (από ρήμα ψυχικού πάθους) 

συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος ei, δηλώνει το 

σύγχρονο 

5. qui multo minor natu erat : δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 

προσδιοριστική στο Tarentum. Εισάγεται με την αναφορική 

αντωνυμία qui και εκφέρεται οριστική (παρατατικού), γιατί δηλώνει 

το πραγματικό. 

- erat : ρήμα 

- qui : υποκείμενο 

- minor : κατηγορούμενο στο qui από το συνδετικό erat 

(δηλώνει απόλυτη σύγκριση)  

- natu : αφαιρετική της αναφοράς από το minor 

- multo : αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς από το minor 

 

6. cui “Atreus” nomen est : δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 

προσδιοριστική στο tragoediam. Εισάγεται με την αναφορική 

αντωνυμία cui και εκφέρεται με οριστική (ενεστώτα), γιατί δηλώνει 

το πραγματικό. 

- est : ρήμα 

- nomen : υποκείμενο 

- “Atreus” : κατηγορούμενο 

- cui : δοτική προσωπική κτητική στο est 

7. Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia sed videri 

tamen ea sibi duriora et acerbiora : κύρια πρόταση κρίσης. 

- dixit : ρήμα 

- Pacuvius : υποκείμενο 

- esse :        αντικείμενα, ειδικά απαρέμφατα  

- videri :      

- (ea) : ενν. υποκείμενο του esse και του videri 

- sonora :         κατηγορούμενα στο ea από το συνδετικό  

- grandia :       esse 

- tum : επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

- quidem : επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

- duriora :           κατηγορούμενα στο ea από το videri 

- acerbiora : 

- sibi : δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου 
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8. quae scripsisset : δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 

προσδιοριστική στο ενν. υποκείμενο ea του απαρεμφάτου esse. 

Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qyae και εκφέρεται με 

υποτακτική , γιατί λειτουργεί στα πλαίσια του πλαγίου λόγου, χρόνου 

υπερσυντελίκου, γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (το 

απαρ. esse, που έχει θέση ιστορικού χρόνου αφού εξαρτάται από 

ρήμα ιστορικού χρόνου dixit και δηλώνει το προτερόχρονο στο 

παρελθόν. 

- scripsisset : ρήμα 

- (Accius) : ενν. υποκείμενο 

- quae : αντικείμενο 

9. inquit Accius : κύρια παρενθετική πρόταση κρίσεως. 

- inquit : ρήμα 

- Accius : υποκείμενο 

10. « Ita est » : κύρια πρόταση κρίσεως. 

- est : ρήμα 

- (id) : ενν. υποκείμενο 

- ita : επιρρ. προσδ. τρόπου 

 

11. « ...ut dicis... » : δευτερεύουσα απλή παραβολική-συγκριτική 

πρόταση σε θέση επιρρηματικού προσδιορισμού του τρόπου. 

Εισάγεται με τον παραβολικό σύνδεσμο ut και εκφέρεται με οριστική 

(ενεστώτα), γιατί η σύγκριση αφορά δύο πράξεις ή καταστάσεις που 

είναι ή θεωρούνται ότι είναι αντικειμενική πραγματικότητα. Στην 

κύρια πρόταση υπάρχει το ita, που μας βοηθάει να καταλάβουμε το 

είδος της δευτερεύουσας πρότασης που ακολουθεί. 

- dicis : ρήμα 

- (tu) : ενν. Υποκείμενο 

 

12. « ...neque id me sane paenitet »... : κύρια πρόταση κρίσεως. 

- paenitet : ρήμα 

- id : υποκείμενο 

- me : αιτιατική του προσώπου που μετανιώνει 

- sane : επιρρ. προσδ. τρόπου 

 

13. « ...meliora enim  fore spero... » : κύρια πρόταση κρίσεως. 

- spero : ρήμα 

- (ego) : ενν. υποκείμενο 

- fore : αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

- (ea) : ενν. υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου fore 

- meliora : κατηγορούμενο στο ea από το συνδετικό fore 

(δηλώνει απόλυτη σύγκριση) 



 

 22 

14. « ...quae deinceps scribam... » : δευτερεύουσα  αναφορική πρόταση, 

προσδιοριστική στο ενν. ea υποκείμενο του fore. Εισάγεται με την 

αναφορική αντωνυμία quae και εκφέρεται με οριστική (μέλλοντα), 

γιατί δηλώνει το πραγματικό. 

- scribam : ρήμα 

- (ego) : ενν. υποκείμενο 

- quae : αντικείμενο 

- deinceps : επιρρηματικός προσδ. χρόνου 

 

15. « ... Nam idem esse aiunt in ingeniis... » : κύρια πρόταση κρίσεως. 

- aiunt : ρήμα 

- (homines) : ενν. υποκείμενο 

- esse : αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

- idem : υποκείμενο απαρεμφάτου 

- in ingeniis : εμπρόθετος προσδ. αναφοράς ή κατάστασης 

 

16. « ...quod in pomis est... » : δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 

προσδιοριστική στο idem. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία 

quod και εκφέρεται με οριστική (ενεστώτα), γιατί δηλώνει το 

πραγματικό. 

- est : ρήμα 

- quod : υποκείμενο 

- in pomis : εμπρόθετος προσδιορισμός αναφοράς ή κατάστασης 

 

17. « ...quae dura et acerba nascuntur... » : δευτερεύουσα αναφορική 

πρόταση, προσδιοριστική στο ενν. ea, που είναι υποκείμενο του 

ρήματος fiunt της κύριας πρότασης. Εισάγεται με την αναφορική 

αντωνυμία quae και εκφέρεται με οριστική (ενεστώτα), γιατί δηλώνει 

το πραγματικό. 

- nascuntur : ρήμα 

- quae : υποκείμενο 

- dura :          κατηγορούμενα στο quae από το συνδετικό  

- acerba :       nascuntur 

 

18. « ...post fiunt mitia et iucunda... » : κύρια πρόταση κρίσεως. 

- fiunt : ρήμα 

- (ea) : ενν. υποκείμενο 

- mitia :           κατηγορούμενα στο ενν. ea από το  

- iucunta :       συνδετικό fiunt 

 

 

19. « ...sed non matura mox fiunt sed putria » : κύρια πρόταση 

κρίσεως. 
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- fiunt : ρήμα 

- (ea) : ενν. υποκείμενο 

- matura :     κατηγορούμενα στο ea από το συνδετικό  

- putria :       fiunt 

- mox : επιρρ. προσδ. χρόνου 

 

20. « ...quae gignuntur statim vieta et mollia... » : δευτερεύουσα 

αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο ea που εννοείται ως 

υποκείμενο του fiunt της κύριας πρότασης. Εισάγεται με την 

αναφορική αντωνυμία quae εκφέρεται με οριστική (ενεστώτα), γιατί 

δηλώνει το πραγματικό. 

- gignuntur : ρήμα 

- quae : υποκείμενο 

- vieta :     κατηγορούμενα στο quae από το συνδετικό quae 

- mollia : 

- statim : επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 
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ΚΕΙΜΕΝΟ   28 

 
1. Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit : κύρια 

πρόταση κρίσεως. 

- fugit: ρήμα 

- Licinus : υποκείμενο 

- servus : παράθεση στο Licinus 

- Aesopi: γενική κτητική στο servus 

- nostri: επιθετικός προσδιορισμός στο Aesopi 

-  notus : αναφορική μετοχή ως επιθετικός προσδιορισμός στο 

Licinus 

- tibi : δοτική του ενεργούντος προσώπου από την παθητικής 

διαθέσεως μετοχή notus 

- Roma : απρόθετη αφαιρετική που δηλώνει απομάκρυνση. 

Εκφέρεται απρόθετα γιατί είναι όνομα πόλης. 

- Athenas : απρόθετη αιτιατική (γιατί είναι όνομα πόλης) που 

δηλώνει κίνηση σε τόπο. 

2. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit : 

κύρια πρόταση κρίσεως. 

- fuit: ρήμα 

- is: υποκείμενο 

- apud Patronem: εμπρ. προσδ. πλησίον 

- Epicureum: παράθεση στο Patronem 

- Athenis: απρόθετη αφαιρετική (γιατί είναι όνομα πόλης) που 

δηλώνει στάση σε τόπο 

- pro libero: εμπρόθετος προσδιορισμός σε θέση 

κατηγορουμένου 

- menses: αιτιατική του χρόνου (χρονική διάρκεια) 

- paucos: επιθετικός προσδιορισμός στο menses 

3. inde in Asiam abiit : αναφορική πρόταση προσδιοριστική στο Athenis. 

- abiit : ρήμα 

- (is) : ενν. υποκείμενο 

- in Asiam: εμπρόθετος προσδιορισμός κίνηση σε τόπο 

(εμπρόθετη αιτιατική γιατί πρόκειται για ήπειρο) 

- inde : επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου 

4. Postea Plato quidam Sardianus hominem comprehendit : κύρια 

πρόταση κρίσεως. 

- comprehendit : ρήμα 

- Plato: υποκείμενο 

- Sardianus: παράθεση στο Plato 

- quidam: επιθετικός προσδιορισμός στο Plato 

- hominem : αντικείμενο 
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- postea : επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

5. et in custodiam Ephesi tradidit : κύρια πρόταση κρίσεως. 

- tradidit: ρήμα 

- (Plato): ενν. υποκείμενο 

- (hominem): ενν. αντικείμενο 

- in custodiam: εμπρόθετος προσδιορισμός σκοπού 

- Ephesi: απρόθετη γενική (γιατί είναι όνομα πόλης) που 

δηλώνει στάση σε τόπο 

6. cum eum fugitivum esse ex Aesopi litteris cognovisset : δευτερεύουσα 

χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον ιστορικό ή διηγηματικό σύνδεσμο 

cum ο οποίος χρησιμοποιείται για διηγήσεις του παρελθόντος και 

εκφράζει μια βαθύτερη σχέση ανάμεσα στη δευτερεύουσα και την κύρια 

πρόταση, σχέση αιτίου-αιτιατού. Εκφέρεται με υποτακτική, που δίνει 

υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης, χρόνου 

υπερσυντελίκου και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 

- cognovisset: ρήμα 

- (Plato): ενν. υποκείμενο 

- esse: αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

- eum: υποκείμενο στο esse 

- fugitivum: κατηγορούμενο στο eum από το συνδετικό esse 

- ex litteris: εμπρόθετος προσδιορισμός προέλευσης 

- Aesopi : γενική του δημιουργού 

7. Tu hominem investiga : κύρια πρόταση επιθυμίας. 

- investiga: ρήμα 

- tu: υποκείμενο 

- hominem: αντικείμενο 

8. quaeso : κύρια παρενθετική πρόταση κρίσεως. 

- quaeso: ρήμα 

- (ego): ενν. υποκείμενο 

9. summaque diligentia vel Romam mitte : κύρια πρόταση επιθυμίας. 

- mitto: ρήμα 

- (tu): ενν. υποκείμενο 

- (hominem): ενν. αντικείμενο 

- Romam: απρόθετη αιτιατική (γιατί είναι όνομα πόλης) που 

δηλώνει κίνηση σε τόπο 

- diligentia: αφαιρετική του τρόπου 

- summa: επιθετικός προσδιορισμός στο diligentia 

10.  vel Epheso rediens tecum deduc : κύρια πρόταση επιθυμίας. 

- deduc: ρήμα 

- (tu): ενν. υποκείμενο 

- (hominem): ενν. αντικείμενο 

- rediens : χρονική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του 

ρήματος (Σύγχρονο) 
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- Epheso : απρόθετη  αφαιρετική (γιατί είναι όνομα πόλης) που 

δηλώνει απομάκρυνση από τόπο 

- tecum : (= cum te) εμπρόθετος προσδιορισμός συνοδείας 

11.  Noli spectare : κύρια πρόταση επιθυμίας. 

(noli spectare απαγόρευση. Άλλος τρόπος: ne spectaveris) 

- noli : ρήμα 

- (tu) : ενν. υποκείμενο 

- spectare : αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- (tu) : υποκείμενο του απαρεμφάτου 

- Η επόμενη πρόταση αντικείμενο στο απαρέμφατο spectare) 

12.  quanti homo sit : δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής 

άγνοιας, αντικείμενο στο spectare. Εισάγεται με την ερωτηματική 

αντωνυμία quanti και εκφέρεται με υποτακτική, όπως όλες οι πλάγιες, 

αφού θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο 

περιεχόμενο της πρότασης, χρόνου ενεστώτα, αφού εξαρτάται από ρήμα 

αρκτικού χρόνου (noli) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν.  

- sit: ρήμα 

- homo: υποκείμενο 

- quanti: γενική της αξίας (αφηρημένη αξία) 

13.  Parvi enim preti est : κύρια πρόταση κρίσεως. 

- est: ρήμα 

- Η παρακάτω πρόταση υποκείμενο στο ρήμα est 

- preti: γενική της αξίας από το ρήμα est 

- parvi: επιθετικός προσδιορισμός στο preti  

14.  qui tam nihili est : δευτερεύουσα αναφορική ουσιαστική πρόταση, 

υποκείμενο στο ρήμα est της κύριας πρότασης. 

- est: ρήμα 

- qui: υποκείμενο 

- nihili: γενική της αξίας από το est 

- tam: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού 

15.  Sed, propter servi scelus et audaciam, tanto dolore Aesopus est 

adfectus : κύρια πρόταση κρίσεως. 

- adfectus est : ρήμα 

- Aesopus: υποκείμενο 

- dolore: αφαιρετική του μέσου σε θέση αντικειμένου στο 

adfectus est 

- tanto: επιθετικός προσδιορισμός στο dolore 

- propter scelus et audaciam: εμπρόθετος προσδιορισμός του 

εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου 

- servi: γενική υποκειμενική από τα scelus και audaciam 

16.  ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi : 

δευτερεύουσα επιρρηματική πρόταση. Εισάγεται με τον συμπερασματικό 

σύνδεσμο ut, εκφέρεται με υποτακτική γιατί το αποτέλεσμα στα λατινικά 
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θεωρείται υποκειμενική κατάσταση, χρόνου ενεστώτα, γιατί εξαρτάται 

από ρήμα αρκτικού χρόνου (adfectus est : παρακείμενος με σημασία 

ενεστώτα). 

- possit: ρήμα 

- nihil: υποκείμενο 

- esse: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- nihil : υποκείμενο στο απαρέμφατο (ταυτοπροσωπία) 

- gratius : κατηγορούμενο στο nihil από το συνδετικό esse 

- ei : δοτική αντικειμενική στο gratius 

- quam recuperatio: β΄ όρος σύγκρισης (Ο α΄ όρος είναι το 

nihil) 

- fugitivi: γενική αντικειμενική από το recuperatio 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 29 

 
1. Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret: 

δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον ιστορικό ή διηγηματικό 

σύνδεσμο cum, ο οποίος χρησιμοποιείται για διηγήσεις του παρελθόντος και 

υπογραμμίζει μία βαθύτερη σχέση ανάμεσα στη δευτερεύουσα και την 

κύρια πρόταση, σχέση αιτίου-αιτιατού. Εκφέρεται με υποτακτική, η οποία 

δίνει μια υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης, χρόνου 

παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (occurrit) και 

δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 

- rediret: ρήμα 

- Octavianus: υποκείμενο 

- Romam: απρόθετη αιτιατική που δηλώνει κίνηση προς τόπο 

- post victoriam: εμπρόθετος προσδιορισμός του χρόνου 

- Actiacam: επιθετικός προσδιορισμός στο victoriam 

2. homo quidam ei occurrit corvum tenens: κύρια πρόταση κρίσεως. 

- occurrit: ρήμα 

- homo: υποκείμενο 

- quidam: επιθετικός προσδιορισμός στο homo 

- ei : αντικείμενο (δοτική) 

- tenens : τροπική μετοχή συνημμένη στο homo (σύγχρονο) 

- corvum : αντικείμενο της μετοχής tenens 

3. eum instituerat haec dicere: κύρια πρόταση κρίσεως. 

- instituerat: ρήμα 

- (homo): ενν. υποκείμενο 

- eum: άμεσο αντικείμενο 

- dicere : έμμεσο αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- (eum) : ενν. υποκείμενο του απαρεμφάτου, ετεροπροσωπία 

- haec : σύστοιχα αντικείμενο στο dicere 

4. “Ave, Caesar, victor imperator”: κύρια πρόταση επιθυμίας. 

- ave: ρήμα (προστακτική) 

- (tu): ενν. υποκείμενο 

- Caesar: κλητική προσφώνηση 

- victor : παράθεση στο Caesar 

- imperator : επιθετικός προσδιορισμός στο victor 

5. Caesaris multum interfuit corvum emere: κύρια πρόταση επιθυμίας. 

- interfuit: ρήμα (απρόσωπο) 

- Caesaris: γενική του ενδιαφερομένου προσώπου στο interfuit 

- emere: υποκείμενο στο interfuit 

- (Caesarem): ενν. υποκείμενο του emere 

- corvum: αντικείμενο του απαρεμφάτου 

- multum: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού 



 

 29 

6. itaque viginti milibus sestertium eum emit: κύρια πρόταση κρίσεως. 

- emit: ρήμα 

- (Caesar): ενν. υποκείμενο 

- eum: αντικείμενο 

- milibus: αφαιρετική της αξίας (συγκεκριμένη αξία) 

- viginti: επιθετικός προσδιορισμός στο milibus 

- sestertium: γενική του περιεχομένου 

7. Id exemplum sutorem quendam incitavit: κύρια πρόταση κρίσεως. 

- incitavit: ρήμα 

- exemplum: υποκείμενο 

- id : επιθετικός προσδιορισμός 

- sutorem: άμεσο αντικείμενο 

- quendam : επιθετικός προσδιορισμός 

8. ut corvum doceret parem salutationem : δευτερεύουσα βουλητική 

πρόταση, ως έμμεσο αντικείμενο στο incitavit. Εισάγεται με το βουλητικό 

σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική, και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το 

περιεχόμενο είναι απλώς επιθυμητό, χρόνου παρατατικού, γιατί το ρήμα 

εξάρτησης είναι ιστορικού χρόνου (incitavit) και αναφέρεται στο παρελθόν. 

- doceret: ρήμα 

- (sutor): ενν. υποκείμενο 

- corvum: άμεσο αντικείμενο 

- salutationem: έμμεσο αντικείμενο 

- parem: επιθετικός προσδιορισμός στο salutationem 

9. Diu operam frustra impendebat : κύρια πρόταση κρίσεως. 

- impendebat: ρήμα 

- (sutor): ενν. υποκείμενο 

- operam: αντικείμενο 

- diu: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

- frustra: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου 

10. quotiescumque avis non respondebat : δευτερεύουσα χρονική 

πρόταση. Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο quotiescumque, που 

ισοδυναμεί με τον επαναληπτικό cum και εκφέρεται με οριστική 

παρατατικού, γιατί δηλώνει αόριστη επανάληψη στο παρελθόν. 

- non respondebat: ρήμα 

- avis: υποκείμενο 

11. sutor dicere solebat : κύρια πρόταση κρίσεως. 

- solebat: ρήμα 

- sutor: υποκείμενο 

- dicere: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο (ταυτοπροσωπία) 

- Η παρακάτω πρόταση θεωρείται αντικείμενο στο dicere. 

 

12. « Oleum et operam perdidi » : κύρια πρόταση κρίσεως (θεωρείται 

αντικείμενο στο dicere). 
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- perdidi: ρήμα 

- (ego): ενν. υποκείμενο 

- oleum: αντικείμενο 

- operam: αντικείμενο 

13. Tandem corvus salutationem didicit : κύρια πρόταση κρίσεως. 

- didicit: ρήμα 

- corvus: υποκείμενο 

- salutationem: αντικείμενο 

- tandem : επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

14. et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit : κύρια πρόταση 

κρίσεως. 

- attulit: ρήμα 

- sutor: υποκείμενο 

- eum: άμεσο αντικείμενο 

- Caesari: έμμεσο αντικείμενο 

- cupidus: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο sutor 

- pecuniae: γενική αντικειμενική στο cupidus 

15.Audita salutatione Caesar dixit : κύρια πρόταση κρίσεως. 

- dixit: ρήμα 

- Caesar: υποκείμενο 

- audita salutationem : αφαιρετική απόλυτη, χρονική μετοχή με 

το salutationem υποκείμενο. (Ανάλυση μετοχής: cum Caesar 

salutationem audivisset) 

- Η παρακάτω πρόταση θεωρείται άμεσο αντικείμενο στο dixit. 

16.  « Domi satis salutationum talium audio » : κύρια πρόταση κρίσεως 

(θεωρείται ως άμεσο αντικείμενο στο dixit). 

- audio: ρήμα 

- (ego): ενν. υποκείμενο 

- satis: επιρρ. προσδιορισμός του ποσού 

- salutationum: γενική διαιρετική από το επίρρημα satis 

- talium: επιθετικός προσδιορισμός στο talium 

- domi: επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου 

17. Tum venit corvo in mentem verborum domini sui : κύρια πρόταση 

κρίσεως. 

- venit in mentem: απρόσωπη έκφραση. Ως υποκείμενο 

εννοείται η αφηρημένη έννοια memoria που ισοδυναμεί με την 

πρόταση στα εισαγωγικά. 

- corvo: δοτική προσωπική 

- verborum: αντικείμενο 

- domini: γενική υποκειμενική στο verborum 

- sui: επιθετικός προσδιορισμός στο domini 

- tum: επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

18. « Oleum et operam perdidi » : κύρια πρόταση κρίσεως. 



 

 31 

- perdidi: ρήμα 

- (ego): ενν. υποκείμενο 

- oleum:  αντικείμενα 

- operam: 

19. Ad haec verba Augustus risit : κύρια πρόταση κρίσεως. 

- risit: ρήμα 

- Augustus: υποκείμενο 

- ad verba: εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας 

- haec: επιθετικός προσδιορισμός στο verba 

20. emitque avem tanti : κύρια πρόταση κρίσεως. 

- emit: ρήμα 

- (Augustus): ενν. υποκείμενο 

- avem: αντικείμενο 

- tanti: γενική της αξίας (αφηρημένη αξία) 

21. quanti nullam adhuc emerat : δευτερεύουσα απλή παραβολική 

πρόταση, σε θέση επιρρηματικού προσδιορισμού του ποσού. Εισάγεται 

με την αναφορική αντωνυμία quanti και εκφέρεται με οριστική 

(υπερσυντελίκου), γιατί η σύγκριση αφορά δύο πράξεις ή καταστάσεις 

που είναι αντικειμενική πραγματικότητα. 

- emerat: ρήμα 

- (Augustus): ενν. υποκείμενο 

- nullam: αντικείμενο 

- adhuc: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

- quanti: γενική της αξίας (αφηρημένη αξία) 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 30 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
1. Hic vero, iudices, et fuit in Asia : κύρια πρόταση 
 fuit: ρήμα 

 hic: υποκείμενο 
 in Asia:  εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει  

στάση σε τόπο 

 iudices:  κλητική προσφώνηση 
 

2. et viro fortissimo, patri suo, magno adiumento in 

periculis, solacio in laboribus, gratulationi in 

victoria fuit : κύρια πρόταση 
 fuit: ρήμα 

 hic: υποκείμενο 

 adiumento:    

 solacio:   δοτικές κατηγορηματικές του σκοπού 

 gratulationi: 

 magno: επιθετικός προσδιορισμός στο adiumento 

 viro: δοτική προσωπική χαριστική 

 suo :  επιθετικός προσδιορισμός στο patri 

 patri : επεξήγηση στο viro 

 fortissimo : επιθετικός προσδιορισμός στο viro 

 in periculis :  
 in laboribus :  εμπρόθετοι προσδιορισμοί που  

 in victoria :  δηλώνουν κατάσταση 
 

3. Et Murenam laudare debemus: κύρια πρόταση 

(Απόδοση της υποθετικής πρότασης: si habet Asia suspicionem 

quandam luxuriae) 
 debemus: ρήμα 

 nos: υποκείμενο ρήματος / υποκείμενο απαρεμφάτου      

(ταυτοπροσωπία) 

 laudare: αντικείμενο του ρήματος / τελικό απαρέμφατο 

 Murenam : αντικείμενο του απαρεμφάτου 
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4. si habet Asia suspicionem quandam luxuriae : 

δευτερεύουσα υποθετική πρόταση 

(Υποθετικός Λόγος: Υπόθεση: si habet    Α΄ είδος 

          Απόδοση: laudare debemus ανοιχτή υπόθ. 

 habet: ρήμα 

 Asia: υποκείμενο 

 suspicionem: αντικείμενο 

 quandam: επιθετικός προσδιορισμός στο suspicionem 

 luxuriae: γενική αντικειμενική στο suspicionem 

 

5. quod Asiam vidit : δευτερεύουσα αιτιολογική 

πρόταση. Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο 

quod και εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει 

πραγματική (αντικειμενική) αιτιολογία, χρόνου 

παρακειμένου γιατί εξαρτάται από ρήμα χρόνου 

ενεστώτα και δηλώνει το προτερόχρονο. 
 vidit: ρήμα 

 (is): ενν. υποκείμενο 

 Asiam: αντικείμενο 

 

6. sed in Asia continenter vixit: δευτερεύουσα 

αιτιολογική πρόταση (συνδέεται με την προηγούμενη 

με το sed) 
 vixit: ρήμα 

 (Murena): ενν. υποκείμενο 

 in Asia: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε 

τόπο 

 continenter: επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

7. Quam ob rem accusatores non Asiae nomen 

Murenae obiecerunt sed aliquod flagitium ac 

dedecus aut in Asia susceptum aut ex asia 

deportatum: κύρια πρόταση 
 obiecerunt: ρήμα 

 accusatores: υποκείμενο 
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 Murenae: έμμεσο αντικείμενο 

 nomen :  

 flagitium :  άμεσα αντικείμενα 

 dedecus : 

 Asiae: γενική επεξηγηματική 

 aliquod: επιθετικός προσδιορισμός στα flagitium  και dedecus 

 in Asia: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε 

τόπο 

 ex Asia: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει προέλευση 

 ob rem: εμπρόθετος προσδιορισμός εξωτερικού 

αναγκαστικού αιτίου από το obiecerunt 

 quam: επιθετικός προσδιορισμός στο rem 

 

8. ex qua laus familiae, memoria generi honos et 

gloria nomini constituta est: δευτερεύουσα 

αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο Asia. 

Εισάγεται με το ex qua και εκφέρεται με οριστική 

γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό. 
 constituta est: ρήμα 

 laus:  

 memoria :  υποκείμενα του ρήματος 

 honos : 

 gloria : 

 familiae:  

 generi:  δοτικές προσωπικές χαριστικές από το  

 nomini:    constituta est 

 ex qua : εμπρόθετος προσδιορισμός προέλευσης 

 

9. Meruisse vero stipentia in eo bello virtutis fuit : 
κύρια πρόταση 

 fuit: ρήμα 

 meruisse: υποκείμενο του απρόσωπου ρήματος / ειδικό 

απαρέμφατο 

 (Murenam): ενν. υποκείμενο του απαρεμφάτου / 

ετεροπροσωπία 

 stipendia : αντικείμενο του απαρεμφάτου meruisse 



 

 35 

 in bello : εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει χρόνο 
 eo: επιθετικός προσδιορισμός στο bello 

 virtutis: γενική του χαρακτηριστικού γνωρίσματος από το 

ρήμα fuit 

 

10. patre imperatore libentissime meruisse pietatis 

fuit: κύρια πρόταση 
 fuit : ρήμα 

 meruisse : υποκείμενο του απρόσωπου ρήματος / ειδικό 

απαρέμφατο 

 (Murenam) : υποκείμενο του απαρεμφάτου / 

ετεροπροσωπία 

 libentissime : επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου από το 

meruisse 

 patre imperatore : ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη 

(Ανάλυση μετοχής: cum pater imperator esset) 

 

11. finem stipentiorum patris victoriam ac 

triumphum fuisse felicitatis fuit : κύρια πρόταση 
 fuit : ρήμα 

 fuisse : υποκείμενο του ρήματος / ειδικό απαρέμφατο 

 finem : υποκείμενο του απαρεμφάτου 

 stipendiorum : γενική υποκειμενική στο finem 

 victoriam :  κατηγορούμενα στο finem 

 triumphum : 

 patris: γενική υποκειμενική στα victoriam και triumphum 

 felicitatis: γενική κατηγορηματική του χαρακτηριστικού 

γνωρίσματος από το fuit 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 31 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

1. Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus 

exercitui Romanorum praefuit: κύρια πρόταση 
 praefuit: ρήμα 

 T.Manlius: υποκείμενο 

 consul: παράθεση στο T. Manlius 

 natus : επιθετική μετοχή με υποκείμενο το T.Manlius 

 genere : αφαιρετική της καταγωγής από το natus 

 nobili : επιθετικός προσδιορισμός στο genere 

 exercitui : αντικείμενο του ρήματος 

 Romanorum : γενική κτητική στο exercitui 

 bello : αφαιρετική του χρόνου 

 Romano : επιθετικός προσδιορισμός στο bello 

 

2. cum aliquando castris abiret: δευτερεύουσα χρονική 

πρόταση. Εισάγεται με τον ιστορικό ή διηγηματικό 

σύνδεσμο cum που χρησιμοποιείται για διηγήσεις του 

παρελθόντος και υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση 

ανάμεσα στη δευτερεύουσα και την κύρια πρόταση, 

σχέση αιτίου-αιτιατού. Εκφέρεται με υποτακτική 

(υποκειμενικό στοιχείο), χρόνου παρατατικού, γιατί 

εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (edixit) και 

δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 
 abiret: ρήμα 

 (is): ενν. υποκείμενο 

 castris: αφαιρετική του χωρισμού ή της απομάκρυνσης 

 aliquando: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

 

3. Is edixit: κύρια πρόταση. 
 edixit: ρήμα 

 is: υποκείμενο 

4. ut omnes pugna abstinerent: δευτερεύουσα 

βουλητική πρόταση, αντικείμενο του ρήματος edixit. 
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Εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut γιατί είναι 

καταφατική. Εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού, 

γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (edixit) 

και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 
 abstinerent: ρήμα 

 omnes: υποκείμενο 

 pugna: αντικείμενο (ή αφαιρετική του χωρισμού ή της 

απομάκρυνσης) 

 

5. Sed paulo post filius eius castra hostium 

praeterequitavit : κύρια πρόταση. 
 praeterequitavit: ρήμα 

 filius: υποκείμενο 

 eius: γενική κτητική στο filius 

 castra: αντικείμενο 

 hostium: γενική κτητική στο castra 

 paulo: αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς από το post 

 post: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

 

6. et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est: 

κύρια πρόταση. 
 lacessitus est: ρήμα 

 (filius) : ενν. υποκείμενο 

 proelio : αντικείμενο (ή δοτική του σκοπού) 

 a duce : εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου 

 hostium: γενική κτητική στο duce 

 verbis: αφαιρετική του μέσου 

 his: επιθετικός προσδιορισμός στο verbis 

 

7. Congrediamur: κύρια πρόταση επιθυμίας. Εκφέρεται 

με προτρεπτική υποτακτική. 
 congrediamur: ρήμα 

 (nos): ενν. υποκείμενο 

8. ut singularis proelii eventu cernatur: δευτερεύουσα 

τελική πρόταση. Εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο ut 

και εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, γιατί 
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εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (congrediamur) 

και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. 
 cernatur: ρήμα 

 eventu: αφαιρετική που δηλώνει το σημείο εκκίνησης για 

κρίση από το ρήμα cernatur 

 proelii: γενική υποκειμενική από το eventu 

 singularis: επιθετικός προσδιορισμός στο proelii 

 

9. quanto miles Latinus Romano virtute antecellat: 
δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, 

υποκείμενο του ρήματος cernatur. Εισάγεται με την 

ερωτηματική αντωνυμία quanto. Εκφέρεται με 

υποτακτική, γιατί η εξάρτηση δίνει υποκειμενική 

χροιά στο περιεχόμενο της ερώτησης, όπως συμβαίνει 

σε όλες τις πλάγιες ερωτήσεις. Ο χρόνος είναι 

ενεστώτας, γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού 

χρόνου (cernatur) και δείχνει το σύγχρονο στο παρόν. 
 antecellat: ρήμα 

 miles: υποκείμενο 

 Latinus: επιθετικός προσδιορισμός στο miles 

 Romano: αντικείμενο 

 virtute : αφαιρετική της αναφοράς 

 quanto : αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς 

 

10. Tum adulescens, viribus suis confisus et 

cupiditate pugnandi, permotus, iniussu consulis in 

certamen ruit: κύρια πρόταση. 
 ruit : ρήμα 

 adulescens : υποκείμενο 

 in certamen : εμπρόθετος προσδιορισμός του σκοπού 

 iniussu : αφαιρετική του εσωτερικού αναγκαστικού αιτίου 

 consulis : γενική υποκειμενική στο iniussu 

 tum : επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

 confisus :   αιτιολογικές μετοχές με υποκείμενό τους  

 permotus : το adulescens (συνημμένες στο υποκ. του ρήμ.) 

 viribus : αφαιρετική οργανική του μέσου από το confisus 
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 suis : επιθετικός προσδιορισμός στο viribus 

 cupiditate : αφαιρετική του εσωτερικού αναγκαστικού 

αιτίου από τη μετοχή permotus 

 pugnandi : γενική του γερουνδίου αντικειμενική στο  

 cupiditate 

 

11. et fortior hoste, hasta eum transfixit : κύρια 

πρόταση. 
 transfixit : ρήμα 

 (adulescens) : ενν. υποκείμενο 

 fortior : επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου 

 hoste : αφαιρετική συγκριτική από το fortior (β΄ όρος 

σύγκρισης) 

 eum : αντικείμενο 

 hasta : αφαιρετική του οργάνου 

 

12. et armis spoliavit : κύρια πρόταση. 
 spoliavit: ρήμα 

 (adulescens): ενν. υποκείμενο 

 (eum): ενν. υποκείμενο 

 armis : αφαιρετική του χωρισμού στο spoliavit 

 

13. Statim hostes fuga salutem petiverunt : κύρια 

πρόταση. 
 petiverunt : ρήμα 

 hostes : υποκείμενο 

 salutem : αντικείμενο 

 fuga : αφαιρετική του τρόπου 

 statim : επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

 

14. Sed consul adulescentem morte multavit : 

κύρια πρόταση. 
 multavit : ρήμα 

 consul : υποκείμενο 

 adulescentem : αντικείμενο 

 morte : αφαιρετική της ποινής στο multavit 
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15. cuius opera hostes fugati erant : δευτερεύουσα 

αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο 

adulescentem. Εκφέρεται με οριστική γιατί δηλώνει 

κάτι το πραγματικό. 
 fugati erant: ρήμα 

 hostes: υποκείμενο 

 opera: αφαιρετική του μέσου στο fugati erant (ή 

αφαιρετική του εσωτερικού αναγκαστικού αιτίου) 

 cuius: γενική υποκειμενική στο opera 

 

16. cum in castra revertisset : δευτερεύουσα 

χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον ιστορικό ή 

διηγηματικό σύνδεσμο cum που χρησιμοποιείται για 

διηγήσεις του παρελθόντος και υπογραμμίζει τη 

βαθύτερη σχέση ανάμεσα στη δευτερεύουσα και την 

κύρια πρόταση, σχέση αιτίου-αιτιατού. Εκφέρεται με 

υποτακτική (γιατί εκφράζει το υποκειμενικό στοιχείο), 

χρόνου υπερσυντελίκου για να δηλώσει το 

προτερόχρονο στο παρελθόν. 
 revertisset: ρήμα 

 (consul): ενν. υποκείμενο 

 in castra: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση 

σε τόπο 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 32 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
1. Pleni omnes sunt libri: κύρια πρόταση 
 sunt:  ρήμα 

 libri: υποκείμενο 

 omnes:  κατηγορηματικός προσδιορισμός στο libri 

 pleni : κατηγορούμενο στο libri 

 (exemplorum) : ενν. από την παρακάτω πρόταση γενική 

αντικειμενική στο pleni  

 

2. plenae sapientium voces : κύρια πρόταση 
 (sunt) : ενν. ρήμα 

 voces : υποκείμενο 

 sapientium : γενική υποκειμενική στο voces 

 plenae: κατηγορούμενο στο voces 

 (exemplorum): ενν. από την παρακάτω πρόταση γενική 

αντικειμενική στο plenae  

 

3. plena exemplorum vetustas: κύρια πρόταση 
 (est): ενν. ρήμα 

 vetustas: υποκείμενο 

 plena: κατηγορούμενο στο vetustas 

 exemplorum: γενική αντικειμενική στο plena 

 

4. quae iacerent in tenebris omnia : κύρια πρόταση (η 

αναφορική αντωνυμία quae αναφέρεται σε όρους της 

προηγούμενης ημιπεριόδου και ισοδυναμεί με δεικτική 

(=ea=exempla), γι’ αυτό δεν εισάγει δευτερεύουσα 

αναφορική πρόταση). Η κύρια αυτή πρόταση είναι η 

απόδοση του υποθετικού λόγου. Η υπόθεση είναι η επόμενη 

πρόταση. 
 iacerent: ρήμα 

 quae: υποκείμενο 

 omnia: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο quae 
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 in tenebris : εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου μεταφορικά 

ή κατάστασης 

 

5. nisi litterarum lumen accederet: δευτερεύουσα 

υποθετική πρόταση. 

 

[Υποθετικός Λόγος:  Υποθ.: nisi accederet (υποτ. ΠΡΤ) 

    Αποδ.: iacerent (υποτ. ΠΡΤ) 

     β΄ είδος / αντίθετο του πραγματικού 

Μετατροπή στα άλλα είδη: 

1
ο
 είδος: Ανοιχτή Υπόθεση: nisi accedit – iacent 

2
ο
 είδος: Απραγματοποίητο στο παρελθόν: nisi accessisset –  

       iacuissent 

 3
ο
 είδος: Υπόθεση δυνατή ή πιθανή: nisi accedat – iaceant ] 

 
 accaderet: ρήμα 

 lumen: υποκείμενο 

 litterarum: γενική υποκειμενική στο lumen 

 

6. Quam multas imagines fortissimorum virorum – 

non solum ad intuendum, verum etiam ad 

imitandum – scriptores et Graeci et Latini nobis 

reliquerunt : κύρια επιφωνηματική πρόταση. 
 relinquerunt: ρήμα 

 scriptores: υποκείμενο 

 Graeci :    επιθετικοί προσδιορισμοί στο scriptores 

 Latini :  
 nobis : έμμεσο αντικείμενο 

 imagines : άμεσο αντικείμενο 

 multas : επιθετικός προσδιορισμός στο imagines 

 quam : επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού 

 virorum : γενική κτητική στο imagines 

 fortissimorum : επιθετικός προσδιορισμός στο virorum 

 ad intuendum :    εμπρόθετοι προσδιορισμοί του σκοπού 

 ad imitandum :    (εμπρόθ. αιτιατ. γερουνδίου/υποχρ.γερ.έλξη) 

[Γερουνδιακή έλξη: ad imagines intuendas et imitandas) 
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7. Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi 

rem publicam, semper mihi proponebam : κύρια 

πρόταση. 
 proponebam : ρήμα 

 ego : υποκείμενο 

 quas : άμεσο αντικείμενο 

 mihi : έμμεσο αντικείμενο 

 semper : επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

 cupidus : επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο ego 

 gerendi :       γενικές αντικειμενικές στο cupidus 

 administrandi :     (γενικές του γερουνδίου) 

 rem publicam : αντικείμενο στα γερούνδια gerendi και  

administrandi 

 bene : επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου 

[Γερουνδιακή έλξη:… cupidus bene gerendae et 

administrandae rei publicae,...  (προαιρετική)] 

 

8. Colendo et cogitando homines excellentes animum 

et mentem meam conformabam : κύρια πρόταση. 
 conformabam : ρήμα 

 (ego) : ενν. υποκείμενο 

 animum :      αντικείμενα 

 mentem :  
 meam : επιθετικός προσδιορισμός στα animum και mentem 

 colendo:      αφαιρετική γερουνδίου ως επιρρηματικός 

 cogitando:    προσδιορισμός του τρόπου 

 homines: αντικείμενο των γερουνδίων colendo και  

   cogitando 

 excellentes: επιθετικός προσδιορισμός στο homines  

[Γερουνδιακή έλξη: hominibus colendis et cogitandis] 

 

9. Sic enim – laudem et honestatem solum expetendo, 

omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis 

parvi esse ducendo – me pro salute vestra in tot ac 

tantas dimicationes obicere potui : κύρια πρόταση. 
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 potui: ρήμα 

 (ego): ενν. υποκείμενο 

 obicere: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο του ρήματος 

 (ego): ενν. υποκείμενο του απαρεμφάτου obicere  

 (ταυτοπροσωπία) 

 me: αντικείμενο του απαρεμφάτου obicere 

 in dimicationes: εμπρόθετος προσδιορισμός κατεύθυνσης  

 μεταφορικά (κατάστασης ή σκοπού) 

 tot: επιθετικός προσδιορισμός στο dimicationes 

 tantas: επιθετικός προσδιορισμός στο dimicationes 

 pro salute : εμπρόθετος προσδιορισμός υπεράσπισης ή  

  σκοπού 

 vestra : επιθετικός προσδιορισμός στο salute 

 sic : επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου 

 expetendo : απρόθετη αφαιρετική του γερουνδίου που  

   λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός    

   τρόπου, επεξήγηση στο sic 

 ducendo: απρόθετη αφαιρετική του γερουνδίου,  

επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου, 

επεξήγηση στο sic 

 laudem:   αντικείμενα του expetendo 

 honestatem:  
 solum: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού 

 esse: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο του ducendo 

 pericula:   αντικείμενα του απαρεμφάτου esse 

 cruciatus :  
 parvi : γενική κατηγορηματική της αξίας στα pericula και  

   cruciatus 

 omnia : κατηγορηματικός προσδιορισμός στο pericula 

 mortis : γενική επεξηγηματική στο pericula 

 corporis : γενική αντικειμενική στο cruciatus 

[Γερουνδιακή έλξη: laude et honestate expetenda] 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 34 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
1. Cum Africanus in Literno esset: δευτερεύουσα 

χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον ιστορικό ή 

διηγηματικό σύνδεσμο cum, που χρησιμοποιείται για 

διηγήσεις του παρελθόντος και υπογραμμίζει τη 

βαθύτερη σχέση ανάμεσα στη δευτερεύουσα και την 

κύρια πρόταση, σχέση αιτίου-αιτιατού. Εκφράζοντας 

το υποκειμενικό στοιχείο εκφέρεται με υποτακτική, 

χρόνου παρατατικού γιατί εξαρτάται από ρήμα 

ιστορικού χρόνου (venerunt) και δηλώνει το σύγχρονο 

στο παρελθόν. Η πρόταση χρησιμεύει ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου. 
- esset: ρήμα 

- Africanus: υποκείμενο  

- in Literno: εμπρόθετος προσδιορισμός στάση σε τόπο 

(έχουμε εμπρόθετη αφαιρετική αντί γενικής γιατί δηλώνει την 

έπαυλη του Σκιπίωνα στο Λίτερνο και όχι την πόλη) 

 

2. comlures praedonum duces forte salutatum ad eum 

venerunt: κύρια πρόταση. 
- venerunt: ρήμα 

- duces: υποκείμενο 

- complures: επιθετικός προσδιορισμός στο duces 

- praedonum : γενική αντικειμενική ή κτητική στο duces 

- ad eum : εμπρόθετος προσδιορισμός κατεύθυνση σε 

πρόσωπο 

- salutatum : αιτιατική σουπίνου, επιρρηματικός 

προσδιορισμός του σκοπού στο ρήμα κίνησης venerunt 

- forte: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο 

venerunt 
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3. Tum Scipio praesidium domesticorum in tecto 

conlocavit: κύρια πρόταση. 
- conlocavit: ρήμα 

- Scipio: υποκείμενο 

- praesidium: αντικείμενο 

- domesticorum: γενική του περιεχομένου από το praesidium 

- in tecto: εμπρόθετος προσδιορισμός στάση σε τόπο 

- tum: επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

 

4. cum se ipsum captum venisse eos existimasset: 
δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται με τον 

αιτιολογικό σύνδεσμο cum. Εκφέρεται με υποτακτική, 

γιατί η αιτιολογία είναι το αποτέλεσμα μιας 

εσωτερικής διεργασίας. Εκφέρεται με υποτακτική 

υπερσυντελίκου (existimasset), γιατί εξαρτάται από 

ρήμα ιστορικού χρόνου (conlocavit) και δηλώνει το 

προτερόχρονο στο παρελθόν. 
- existimasset: ρήμα 

- (Scipio): ενν. υποκείμενο 

- venisse: αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

- eos : υποκείμενο στο απαρ. venisse 

- captum : αιτιατική σουπίνου, επιρρηματικός προσδιορισμός 

του σκοπού στο ρήμα κίνησης venisse 

- ipsum : επιθετικός προσδιορισμός στο se 

- se: αντικείμενο στο σουπίνο captum 

 

5. Quod ut praedones animadverterunt : 
δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται με το 

χρονικό σύνδεσμο ut  και εκφέρεται με οριστική 

παρακειμένου για να δηλώσει το προτερόχρονο. 
- animadverterunt: ρήμα 

- praedones: υποκείμενο 

- quod: αντικείμενο 
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6. abiectis armis ianuae appropinquaverunt : κύρια 

πρόταση. 

- appropinquaverunt: ρήμα 
- (praedones): ενν. υποκείμενο 

- ianue:αντικείμενο 

- abiectis ianue: αφαιρετική απόλυτη, χρονική μετοχή με το 

armis υποκείμενο 

 
[ Η μετοχή abiectis έχει τεθεί σε αφαιρετική απόλυτη για να 

αντικαταστήσει την ενεργητική συνημμένη μετοχή για το 

παρελθόν που δε διαθέτει η Λατινική. Το ποιητικό αίτιο (a 

praedonibus) δε δηλώνεται, γιατί συμπίπτει με το υποκείμενο 

του ρήματος (praedones).  

Ανάλυση αφαιρετικής απόλυτης με ενεργητική σύνταξη: 

praedones cum arma abiecissent (υποτακτική υπερσυντελίκου / 

προτερόχρονο στο παρελθόν). 

Ανάλυση αφαιρετικής απόλυτης με παθητική σύνταξη:  

cum arma abicta essent]. 

 

7. et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile 

auditu!) virtutem eius admiratum se venisse : κύρια 

πρόταση. 
- nuntiaverunt : ρήμα 

- (praedones) : ενν. υποκείμενο 

- Scipioni : έμμεσο αντικείμενο 

- venisse : άμεσο αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

- se : υποκείμενο του venisse, ταυτοπροσωπία 

- admiratum : αιτιατική σουπίνου, επιρρηματικός 

προσδιορισμός του σκοπού από το ρήμα κίνησης venisse 

- virtutem : αντικείμενο στο admiratum 

- eius : γενική κτητική στο virtutem 

- voce : αφαιρετική του τρόπου 

- clara: επιθετικός προσδιορισμός στο voce 

- incredibile: προεξαγγελτική παράθεση 

- auditu: αφαιρετική του σουπίνου, επιρρηματικός 

προσδιορισμός της αναφοράς στο incredibile 
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[Η φράση incredibile auditu ισοδυναμεί με κύρια 

παρενθετική πρόταση: hoc incredibile auditu est] 
      

    υποκείμενο κατηγορ. αφαιρ.  ρήμα 

              σουπίνου 

            επιρρ.προσδ.αναφοράς 

 

8. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt : 

δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται με το 

χρονικό σύνδεσμο postquam και εκφέρεται με 

οριστική παρακειμένου για να δηλώσει το 

προτερόχρονο. 
- rettulerunt: ρήμα 

- domestici: υποκείμενο 

- haec: άμεσο αντικείμενο 

- Scipioni : έμμεσο αντικείμενο 

 

9. is fores reserari eosque intromitti iussit : κύρια 

πρόταση. 
- iussit: ρήμα 

- is: υποκείμενο 

- reserari: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- intromitti: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- fore: υποκείμενο στο reserari (ετεροπροσωπία) 

- eos: υποκείμενο στο intromitti (ετεροπροσωπία) 

 

10. Praedones postes ianuae tamquam sanctum 

templum venerati sunt : κύρια πρόταση. 
- venerati sunt: ρήμα 

- praedones: υποκείμενο 

- postes: αντικείμενο 

- ianuae : γενική διαιρετική στο postes (ή γενική κτητική) 

- tamquam sanctum templum : επιρρηματικός 

προσδιορισμός τρόπου. 

[Μπορεί να αναλυθεί σε δευτερεύουσα υποθετική 

παραβολική πρόταση: tamquam sanctum templum essent 
             επιρρ.προσδ.τρόπου   επιθ.προσδ.   κατηγ.  Ρήμα 



 

 49 

Εισάγεται με τον υποθετικό παραβολικό σύνδεσμο tamquam και 

εκφέρεται με υποτακτική (υποθετική πράξη) παρατατικού, γιατί 

εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (venerati sunt), δηλώνει το 

σύγχρονο στο παρελθόν).] 
 

11. et cupide Scipionis dextram osculati sunt : 
κύρια πρόταση. 

- osculati sunt : ρήμα 

- (praedones) : ενν. υποκείμενο 

- dextram : αντικείμενο 

- Scipioni : γενική κτητική στο dextram 

- cupide : επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου στο osculati 

sunt 

 

12. Cum ante vestibulum dona potuissent : 
δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον 

ιστορικό ή διηγηματικό σύνδεσμο cum που 

χρησιμοποιείται για διηγήσεις του παρελθόντος και 

υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση ανάμεσα στη 

δευτερεύουσα και την κύρια πρόταση, σχέση αιτίου-

αιτιατού. Εκφράζοντας το υποκειμενικό στοιχείο 

εκφέρεται με υποτακτική, χρόνου υπερσυντελίκου, 

γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου 

(reverterunt) και δηλώνει το προτερόχρονο στο 

παρελθόν. 
- potuissent: ρήμα 

- (praedones): ενν. υποκείμενο 

- dona: αντικείμενο 

- ante vestibulum : εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου  

 

13. quae homines deis immortalibus consecrare 

solent : δευτερεύουσα αναφορική πρόταση 

προσδιοριστική στο dona. Εκφέρεται με οριστική, 

γιατί δηλώνει το πραγματικό. 
- solent: ρήμα 

- homines: υποκείμενο 
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- consecrare: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

(ταυτοπροσωπία) 

- quae : άμεσο αντικείμενο στο consecrare 

- deis : έμμεσο αντικείμενο στο consecrare 

- immortalibus : επιθετικός προσδιορισμός στο deis 

 

14. domum reverterunt : κύρια πρόταση. 
- reverterunt : ρήμα 

- (praedones) : ενν. υποκείμενο 

- domum : επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση 

σε τόπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 51 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 36 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
1. Manius Curius Dentatus maxima frugalitate 

utebatur: κύρια πρόταση. 

- utebatur : ρήμα 

- Manius Curius Dentatus : υποκείμενο 

- frugalitate : αντικείμενο 

- maxima : επιθετικός προσδιορισμός στο frugalitate 

 

2. quo facilius divitias contemnere posset : 
δευτερεύουσα τελική πρόταση. Εισάγεται με το 

σύνδεσμο quo, γιατί ακολουθεί επίρρημα συγκριτικού 

βαθμού (facilius). Εκφέρεται με υποτακτική 

παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού 

χρόνου (utebatur). Το περιεχόμενο της πρότασης 

αναφέρεται στο παρελθόν. 

- posset: ρήμα 

- (Manius Curius Dentatus): ενν.υποκείμενο 

- contemnere: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

(ταυτοπροσωπία) 

- divitias: αντικείμενο στο contemnere 

- facilius: επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

 

3. Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt : 

κύρια πρόταση.  

- venerunt: ρήμα 

- legati: υποκείμενο 

- ad eum: εμπρόθετος προσδιορισμός κατεύθυνση σε 

πρόσωπο 

- die: αφαιρετική του χρόνου 

- quodam: επιθετικός προσδιορισμός στο die 



 

 52 

- Samnitium: γενική κτητική στο legati 

4. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex 

ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit : 
κύρια πρόταση. 

- praebuit : ρήμα 

- ille : υποκείμενο 

- se : αντικείμενο του ρήματος, 

- eis : έμμεσο αντικείμενο του ρήματος 

- assidentem : κατηγορηματική μετοχή      εξαρτώνται από  

- cenantem : κατηγορηματική μετοχή    το ρ. αίσθησης spectandum 

- spectandum : αιτιατική του γερουνδιακού που εκφράζει  
 σκοπό 

- in scamno : εμπρόθετος προσδιορισμός στάση σε τόπο 

- apud focum: εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου  
 (πλησίον) 

- ex catillo: εμπρόθετος προσδιορισμός τοπική προέλευση 

- ligneo: επιθετικός προσδιορισμός στο catillo 

 

5. Samnitium divitias contempsit : κύρια πρόταση. 
- contempsit: ρήμα 

- (ille): ενν. υποκείμενο 

- divitias: αντικείμενο 

- Samnitium : γενική κτητική στο divitias 

 

6. et Samnites paupertatem eius mirati sunt : κύρια 

πρόταση. 
- miserati sunt : ρήμα 

- Samnites : υποκείμενο 

- paupertatem : αντικείμενο 

- eius : γενική κτητική 

 

7. Cum ad eum magnum pondus auri publice missum 

attulissent : δευτερεύουσα χρονική πρόταση. 

Εισάγεται με τον ιστορικό ή διηγηματικό σύνδεσμο 
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cum που χρησιμοποιείται για διηγήσεις του 

παρελθόντος και υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση 

μεταξύ της δευτερεύουσας και της κύριας, σχέση 

αιτίου-αιτιατού. Εκφράζοντας το υποκειμενικό 

στοιχείο εκφέρεται με υποτακτική, χρόνου 

υπερσυντελίκου για να δηλώσει το προτερόχρονο στο 

παρελθόν (εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου). 
- attulissent: ρήμα 

- (Samnites): ενν. υποκείμενο 

- pontus: αντικείμενο 

- magnum: επιθετικός προσδιορισμός στο pontus 

- auri : γενική του περιεχομένου στο pontus 

- missum : επιθετική μετοχή ως επιθετικός προσδιορισμός 

στο pontus 

- ad eum : εμπρόθετος προσδιορισμός κατεύθυνση σε 

πρόσωπο 

- publice: επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

 

[ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ missum: quod missum erat]  

 

8. ut eo uteretur : δευτερεύουσα τελική πρόταση. 

Εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο ut. Εκφέρεται με 

υποτακτική, όπως όλες οι τελικές προτάσεις, από την 

οποία εξαρτάται (attulissent) είναι ιστορικού χρόνου. 

Το περιεχόμενο της πρότασης αναφέρεται στο 

παρελθόν. 
- uteretur: ρήμα 

- (ille): ενν. υποκείμενο 

- eo: αντικείμενο 

 

9. Nam vultum risu solvit: κύρια πρόταση. 
- solvit : ρήμα 

- (ille) : ενν. υποκείμενο 

- vultum : αντικείμενο 

- risu : αφαιρετική του τρόπου 

10. et protinus dixit: κύρια πρόταση.  
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- dixit : ρήμα 

- (ille) : ενν. υποκείμενο 

- protinus : επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

- (Ως αντικείμενο του dixit ο ευθύς λόγος που ακολουθεί 

εντός εισαγωγικών). 

 

11. Supervacanae legationis ministri, narrate 

Samnitibus Manium Curium malle locupletibus 

imperare quam ipsum fieri locupletem : κύρια 

πρόταση επιθυμίας. 
- narrate: ρήμα 

- (vos): ενν. υποκείμενο 

- ministri: κλητική προσφώνηση, παράθεση στο ενν. vos 

- legationis: γενική κτητική στο ministri 

- supervacanae: επιθετικός προσδιορισμός στο legationis 

- Samnitibus: έμμεσο αντικείμενο 

- malle: άμεσο αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

- Manium Curium: υποκείμενο του απαρεμφάτου malle  

    (ετεροπροσωπία) 

- imperare: αντικείμενο στο απαρέμφατο malle, τελικό 

απαρέμφατο, α΄ όρος σύγκρισης 

- (Curium: υποκείμενο στο απαρέμφατο imperare 

- locupletibus: αντικείμενο στο imperare 

- quam fieri: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο malle,  

  β΄ όρος σύγκρισης 

- ipsum : υποκείμενο στο fieri 

- locupletem : κατηγορούμενο στο ipsum 

12. ne dicam ineptae : δευτερεύουσα τελική 

παρενθετική πρόταση. Εισάγεται με τον τελικό 

σύνδεσμο ne γιατί η πρόταση είναι αρνητική. 

Εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα γιατί δηλώνει 

σκοπό στο παρόν και εξαρτάται από ρήμα αρκτικού 

χρόνου (narrate). 
- dicam: ρήμα 

- (ego): ενν. υποκείμενο 

- (legationis): ενν. γενική κτητική 
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- ineptae: επιθετικός προσδιορισμός στο legationis 

 

13. et mementote me nec acie vinci nec pecunia 

corrumpi posse : κύρια πρόταση επιθυμίας. 
- mementote: ρήμα 

- (vos): ενν. υποκείμενο 

- posse : ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο του ρήματος 

- vinci : υποκείμενο του απαρεμφάτου posse 

- corrumpi : υποκείμενο του απαρεμφάτου posse 

- me : υποκείμενο των απαρεμφάτων vinci και corrumpi 

- acie : αφαιρετική του μέσου στο vinci 

- pecunia : αφαιρετική του μέσου στο corrumpi 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 37 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
1. In eum locum res deducta est: κύρια πρόταση. 
- deducta est: ρήμα 

- res: υποκείμενο 

- in locum : εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου (ή κατάστασης) 

- eum : επιθετικός προσδιορισμός στο locum 

 

2. ut salvi esse nequeamus: δευτερεύουσα 

συμπερασματική πρόταση. Εισάγεται με τον 

συμπερασματικό σύνδεσμο ut. Εκφέρεται με δυνητική 

υποτακτική, γιατί στα λατινικά το αποτέλεσμα 

θεωρείται πάντα μια υποκειμενική κατάσταση. 

Χρόνου ενεστώτα, γιατί το ρήμα της κύριας πρότασης 

(deducta est) είναι σε αρκτικό χρόνο (παρακείμενος με 

σημασία ενεστώτα) και δηλώνει αποτέλεσμα στο 

παρόν και στο μέλλον. 
- nequeamus: ρήμα 

- (nos): ενν. υποκείμενο 

- esse: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- (nos): ενν. υποκείμενο του απαρ. ταυτοπροσωπία 

- salvi: κατηγορούμενο στο nos από το συνδετικό esse 

 

3. nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit: 

δευτερεύουσα υποθετική πρόταση. Εισάγεται με τον 

υποθετικό σύνδεσμο nisi, γιατί είναι αρνητική, και 

εκφέρεται με υποτακτική παρακειμένου, γιατί ο λόγος 

είναι πλάγιος. Η απόδοση είναι η συμπερασματική 

πρόταση. Πρόκειται για εξαρτημένο υποθετικό λόγο 

α΄ είδους. 
[Απόδοση σε ευθύ λόγο: nisi qui deus subvenerit 

(συντελεσμένος μέλλοντας), salvi esse nequimus (το 

πραγματικά δυνατό ή ενδεχόμενο στο παρόν ή στο μέλλον)]. 
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- subvenerit: ρήμα 

- deus , casus: υποκείμενα 

- qui : επιθετικός προσδιορισμός στο deus 

- aliqui : επιθετικός προσδιορισμός στο casus 

 

4. ut veni ad urbem : δευτερεύουσα χρονική πρόταση. 

Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο ut γιατί δηλώνει 

το προτερόχρονο στο παρελθόν. Εκφέρεται με 

οριστική παρακειμένου γιατί δηλώνει το 

προτερόχρονο στο παρελθόν. Επίσης το ρήμα 

εξάρτησης είναι ιστορικού χρόνου (destiti). 
- veni: ρήμα 

- (ego): ενν. υποκείμενο 

- ad urbem: εμπρόθετος προσδιορισμός κίνηση σε τόπο 

 

5. Equidem non destiti omnia et sentire et dicere et 

facere : κύρια πρόταση. 
- non destiti : ρήμα 

- (ego) : ενν. υποκείμενο 

- sentire  , decere, fecere : αντικείμενα, τελικά απαρέμφατα 

- (ego): ενν. υποκείμενο των απαρεμφάτων (ταυτοπροσωπία) 

- omnia: αντικείμενο στα απαρέμφατα 

 

6. quae ad concordiam pertinerent : δευτερεύουσα 

αναφορική πρόταση προσδιοριστική στο omnia. 

Εκφέρεται με δυνητική υποτακτική και δηλώνει κάτι 

το δυνατό ή ενδεχόμενο. Εκφέρεται με υποτακτική 

παρατατικού γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο 

(αφού τα απαρέμφατα εξαρτώνται από το destiti που 

είναι ιστορικός παρακείμενος) και δηλώνει το 

σύγχρονο στο παρελθόν. 
- pertinerent: ρήμα 

- quae: υποκείμενο 

- ad concordiam: εμπρόθετος προσδιορισμός του σκοπού 
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7. sed tantus furor omnes invaserat: κύρια πρόταση. 
- invaserat: ρήμα 

- furor: υποκείμενο 

- tantus: επιθετικός προσδιορισμός στο furor 

- omnes: αντικείμενο 

 

8. ut pugnare cuperent: δευτερεύουσα 

συμπερασματική πρόταση. Εισάγεται με το σύνδεσμο 

ut. Εκφέρεται με δυνητική υποτακτική γιατί στα 

λατινικά και όταν ακόμα το αποτέλεσμα θεωρείται ως 

πραγματοποιημένο, διατηρείται η υποτακτική χωρίς 

να δεσμεύεται ο χρόνος. Εκφέρεται με υποτακτική 

παρατατικού γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού 

χρόνου (invaserat) και δηλώνει αποτέλεσμα στο 

παρελθόν. 
- cuperent: ρήμα 

- (omnes): ενν. υποκείμενο 

- pugnare: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- (omnes) : ενν. υποκείμενο του απαρεμφάτου, 

ταυτοπροσωπία 

 

9. etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius : 

δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση. Εισάγεται με 

το etsi και εκφέρεται με οριστική γιατί δηλώνει 

παραχώρηση σε κάτι το πραγματικό, χρόνου 

παρατατικού γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού 

χρόνου (invaserat) και δηλώνει το σύγχρονο στο 

παρελθόν. 
- clamabam: ρήμα 

- ego: υποκείμενο 

- esse: αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

- nihil : υποκείμενο του απαρεμφάτου esse, ετεροπροσωπία 

- miserius : κατηγορούμενο στο nihil από το συνδετικό esse  

- bello : αφαιρετική συγκριτική, β΄ όρος σύγκρισης (α΄ όρος: 

nihil) 
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- civili : επιθετικός προσδιορισμός στο bello 

 

10. Omnia sunt misera in bellis civilibus : κύρια 

πρόταση. 
- sunt: ρήμα 

- omnia: υποκείμενο 

- misera: κατηγορούμενο 

- in bellis: εμπρόθετος προσδιορισμός χρονικός εντοπισμός 

- civilibus: επιθετικός προσδιορισμός στο bellis 

 

11. sed nihil miserius quam ipsa victoria : κύρια 

πρόταση. 
- (est): ενν. ρήμα 

- nihil: υποκείμενο (α΄όρος σύγκρισης) 

- miserius: κατηγορούμενο 

- quam victoria: β΄ όρος σύγκρισης  

- ipsa : επιθετικός προσδιορισμός 

 

12. ea victores ferociores impotentioresque 

reddit : κύρια πρόταση. 
- reddit : ρήμα 

- ea (δηλ. victoria): υποκείμενο 

- victores: αντικείμενο 

- ferociores: κατηγορούμενο του αντικειμένου victores 

- impotentioresque: κατηγορούμενο του αντικειμένου victores 

 

13. ut necessitate esse cogantur : δευτερεύουσα 

συμπερασματική πρόταση. Εισάγεται με το σύνδεσμο 

ut. Εκφέρεται με υποτακτική (δυνητική), γιατί στα 

λατινικά το αποτέλεσμα θεωρείται πάντα μια 

υποκειμενική κατάσταση. Εκφέρεται με υποτακτική 

ενεστώτα γιατί το ρήμα της κύριας πρότασης είναι σε 

αρκτικό χρόνο (reddit) και δηλώνει αποτέλεσμα στο 

παρόν και στο μέλλον. 
- cogantur: ρήμα 

- (victores): ενν. υποκείμενο 
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- esse: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- (victores) : ενν. υποκείμενο του απαρ., ταυτοπροσωπία 

- (ferociores , impotentiores ): κατηγορούμενα 

- necessitate : αφαιρετική της αιτίας 

 

14. etiamsi natura tales non sint : δευτερεύουσα 

παραχωρητική πρόταση. Εισάγεται με το etiamsi. 

Εκφέρεται με υποτακτική. Εκφράζει μια υποθετική 

κατάσταση. Εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα γιατί 

εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (reddit) και δηλώνει το 

σύγχρονο στο παρόν. 
- sint: ρήμα 

- (victores): ενν. υποκείμενο 

- tales: κατηγορούμενο στο victores από το συνδετικό sint 

- natura : αφαιρετική της αιτίας 

 

15. bellorum enim civilium exitus tales sunt 

semper : κύρια πρόταση. 
- sunt : ρήμα 

- exitus : υποκείμενο 

- bellorum : γενική υποκειμενική στο exitus 

- civilium: επιθετικός προσδιορισμός στο bellorum 

- tales: κατηγορούμενο στο υποκείμενο exitus 

- semper: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

 

16. ut non solum ea fiant : δευτερεύουσα 

συμπερασματική πρόταση. Εισάγεται με το σύνδεσμο 

ut. Εκφέρεται με υποτακτική (δυνητική) γιατί στα 

λατινικά το αποτέλεσμα θεωρείται πάντα μια 

υποκειμενική κατάσταση. Εκφέρεται με υποτακτική 

ενεστώτα γιατί στην κύρια πρόταση υπάρχει αρκτικός 

χρόνος (sunt) και δηλώνει αποτέλεσμα στο παρόν και 

μέλλον. 
- fiant: ρήμα 

- ea: υποκείμενο 
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17. sed etiam ut victor obsequatur iis : 
δευτερεύουσα συμπερασματική πρόταση. Συνδέεται 

με την προηγούμενη αντιθετικά (sed etiam). Εισάγεται 

με το σύνδεσμο ut και εκφέρεται με υποτακτική (βλ. 

προηγούμενη). 
- osequatur: ρήμα 

- victor: υποκείμενο 

- iis: αντικείμενο 

 

18. quae velit victor : δευτερεύουσα αναφορική 

προσδιοριστική πρόταση στο ea. Εκφέρεται με 

υποτακτική (velit αντί vult) λόγω έλξης. Προσδιορίζει 

όρο πρότασης που εκφέρεται με υποτακτική (fiant). 

Εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, γιατί δηλώνει το 

σύγχρονο. 
- velit: ρήμα 

- victor: υποκείμενο 

- quae: αντικείμενο 

 

19. quorum auxilio victoria parta sit : 
δευτερεύουσα αναφορική πρόταση προσδιοριστική 

στο iis. Εκφέρεται με υποτακτική (parta sit) λόγω 

έλξης. Προσδιορίζει όρο πρότασης που εκφέρεται με 

υποτακτική (obsequatur). Εκφέρεται με υποτακτική 

παρακειμένου, γιατί δηλώνει το προτερόχρονο.  
- parta sit: ρήμα 

- victoria: υποκείμενο 

- auxilio : αφαιρετική του μέσου στο parta sit 

- quorum : γενική υποκειμενική στο auxilio 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 38 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
1. Caecilia, uxor Metelli, ipsa fecit omen: κύρια 

πρόταση. 

- fecit: ρήμα 

- Caecilia: υποκείμενο 

- omen: αντικείμενο 
- uxor: παράθεση στο Caecilia 

- Metelli: γενική κτητική από το uxor 

- ipsa: επιθετικός προσδιορισμός στο Caecilia 

 

2. dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis: 
δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται με το 

χρονικό σύνδεσμο dum και εκφέρεται με οριστική 

ενεστώτα ανεξάρτητα από το χρόνο του ρήματος της 

κύριας πρότασης (παρακειμένου) και δηλώνει το 

σύγχρονο. Συγκεκριμένα δηλώνει μια συνεχιζόμενη 

πράξη στη διάρκεια της οποίας συμβαίνει μια άλλη 

πράξη (κύρια πρόταση). 
- petit: ρήμα 

- (Caecilia): ενν. υποκείμενο 

- omen: αντικείμενο 

- nuptiale : επιθετικός προσδιορισμός στο omen 

- filiae : δοτική χαριστική από το petit 

- sororis : γενική κτητική από το filiae 

- more : αφαιρετική τρόπου 

- prisco : επιθετικός προσδιορισμός στο more 

 

3. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia 

persedebat : κύρια πρόταση. 
- persedebat: ρήμα 

- (Caecilia): ενν. υποκείμενο 

- in sacello: εμπρόθετος προσδιορισμός στάση σε τόπο 

- quodam: επιθετικός προσδιορισμός στο sacello 
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- nocte: αφαιρετική του χρόνου 

- cum filia: εμπρόθετος προσδιορισμός συνοδείας 

- sororis: γενική κτητική από το filia 

 

4. expectabatque: κύρια πρόταση. 
- expectabat: ρήμα 

- (Caecilia): ενν. υποκείμενο 

 

5. dum aliqua vox congruens proposito audiretur: 
δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται με το 

χρονικό σύνδεσμο dum. Εκφέρεται με υποτακτική 

γιατί η πράξη περιγράφεται ως προσδοκία ή επιδίωξη. 

Συγκεκριμένα εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού 

γιατί η πρόταση αναφέρεται στο παρελθόν και 

εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (expectabat) 

και δηλώνει το υστερόχρονο στο παρελθόν. 
- audiretur: ρήμα 

- vox: υποκείμενο 

- aliqua: επιθετικός προσδιορισμός στο vox 

- congruens : επιθετική μετοχή ως επιθετικός προσδιορισμός 

στο vox (Η μετοχή μπορεί να θεωρηθεί και κατηγορηματική, 

συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος αίσθησης audiretur) 

- proposito : αντικείμενο στη μετοχή congruens 

6. Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit 

materteram : κύρια πρόταση. 
- rogavit: ρήμα 

- puella: υποκείμενο 

- tandem: επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

- fessa : αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο 

- mora : αφαιρετική της αιτίας από το fessa 

- longa : επιθετικός προσδιορισμός στο mora 

- standi : γενική γερουνδίου, γενική αντικειμενική στο 

ουσιαστικό mora 

- materteram : άμεσο αντικείμενο του ρήματος 
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7. ut sibi paulisper loco cederet : δευτερεύουσα 

βουλητική πρόταση ως έμμεσο αντικείμενο του 

ρήματος rogavit. Εισάγεται με το ut, γιατί είναι 

καταφατική . Εκφέρεται με υποτακτική, όπως όλες οι 

βουλητικές προτάσεις, χρόνου παρατατικού γιατί 

εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (rogavit) και 

δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 
- cederet: ρήμα 

- (matertera): ενν. υποκείμενο 

- loco: (αφαιρετική της απομάκρυνσης), αντικείμενο 

- sibi: δοτική προσωπική χαριστική από το ρήμα cederet 

- paulisper: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

[Μετατροπή σε ευθύ λόγο: Matertera, mihi paulisper loco 

cede] 

8. Tum Caecilia puellae dixit : κύρια πρόταση. 
- dixit: ρήμα 

- Caecilia: υποκείμενο 

- puellae: έμμεσο αντικείμενο 

9. ego libenter tibi mea sede cedo : κύρια πρόταση. 
- cedo: ρήμα 

- ego: υποκείμενο 

- sede: αντικείμενο 

- mea: επιθετικός προσδιορισμός στο sede 

- tibi: δοτική προσωπική χαριστική από το cedo 

- libenter: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου 

[Μετατροπή του ευθύ λόγου σε πλάγιο: Tum Caecilia 

puellae dixit se libenter illi sua sede cedere] 

10. Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit: 
κύρια πρόταση. 

- confirmavit: ρήμα 

- res : υποκείμενο 

- ipsa : επιθετικός προσδιορισμός στο res 

- dictum : αντικείμενο 

- hoc : επιθετικός προσδιορισμός στο dictum 

- post : επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

- paulo : αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς από το post 
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11. Nam mortua est Caecilia : κύρια πρόταση. 
- mortua est: ρήμα 

- Caecilia: υποκείμενο 

12. quam Metellus multum amavit : δευτερεύουσα 

αναφορική πρόταση προσδιοριστική στο Caecilia. 

Εκφέρεται με οριστική γιατί δηλώνει κάτι το 

πραγματικό, χρόνου παρακειμένου, γιατί εξαρτάται 

από ρήμα χρόνου παρακειμένου και δηλώνει το 

σύγχρονο. 
- amavit: ρήμα 

- Metellus: υποκείμενο 

- quam: αντικείμενο 

- multum : επιρρηματικός προσδιορισμός ποσού 

13. dum vixit : δευτερεύουσα χρονική πρόταση. 

Εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο dum. Εκφέρεται με 

οριστική, γιατί δηλώνει μια καθαρά χρονική σχέση 

ανάμεσα σε αυτήν και την πρόταση εξάρτησης 

(amavit). Εκφέρεται με οριστική παρακειμένου και 

δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. Συγκεκριμένα 

δηλώνει την παράλληλη διάρκεια των δύο ρηματικών 

ενεργειών (amavit, vixit). 
- vixit: ρήμα 

- (Caecilia): ενν. υποκείμενο 

14. postea is puellam in matrimonium duxit : 
κύρια πρόταση. 

- duxit: ρήμα 

- is: υποκείμενο 

- puellam: αντικείμενο 

- in matrimonium: εμπρόθετος προσδιορισμός σκοπού (ή 

είσοδος σε κατάσταση) 

- postea: επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 40 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
1. Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat: 

κύρια πρόταση. 
- coegerat: ρήμα 

- Sulla: υποκείμενο 

- senatum: αντικείμενο 

- armatus: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου 

- occupata urbe: αφαιρετική απόλυτη, χρονική μετοχή με το 

urbe υποκείμενο. Η μετοχή occupata urbe έχει τεθεί σε 

αφαιρετική απόλυτη για να αντικαταστήσει την ενεργητική 

συνημμένη μετοχή για το παρελθόν, που δε διαθέτει η 

Λατινική. Το ποιητικό αίτιο (a Sulla) δε δηλώνεται, γιατί 

συμπίπτει με το υποκείμενο του ρήματος (=Sulla). 

[ Μετατροπή σε ενεργητική σύνταξη: Sulla, cum urbem 

occupavisset (υποτακτική υπερσυντελίκου: προτερόχρονο 

στο παρελθόν). 

 Μετατροπή σε παθητική σύνταξη: cum urbs occupata 

esset ]. 

 

2. ut C.Marius quam celerrime hostis iudicaretur : 
δευτερεύουσα τελική πρόταση. Εισάγεται με τον 

τελικό σύνδεσμο ut γιατί είναι καταφατική. Εκφέρεται 

με υποτακτική παρατατικού, γιατί εξαρτάται από το 

coegerat (ρήμα ιστορικού χρόνου, δηλώνει σκόπιμη 

ενέργεια) και εκφράζει το σύγχρονο στο παρελθόν. 
- iudicaretur:  ρήμα 

- C. Marius: υποκείμενο 

- hostis: κατηγορούμενο στο C. Marius από το ρήμα 

iudicaretur 

- celerrime: επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου (Το quam 

επιτείνει τη σημασία του επιρρήματος) 
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3. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat : κύρια 

πρόταση. 
- audebat : ρήμα 

- nemo : υποκείμενο 

- obviam ire : αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- nemo: υποκείμενο του απαρεμφάτου obviam ire 

- voluntati: αντικείμενο του απαρεμφάτου 

- cuius: γενική υποκειμενική από το voluntati 

 

4. solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re 

interrogatus sententiam dicere noluit : κύρια 

πρόταση. 
- noluit : ρήμα 

- Quintus Mucius Scaevola : υποκείμενο 

- solus : κατηγορηματικός προσδιορισμός στο υποκείμενο 

- dicere : αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- Q. M. Scaevola : υποκείμενο του απαρεμφάτου dicere 

(ταυτοπροσωπία) 

- sentetiam: αντικείμενο στο dicere 

- augur: παράθεση στο Scaevola 

- interrogatus: χρονική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο 

του ρήματος 

[Ανάλυση μετοχής σε δευτερεύουσα πρόταση: postquam  

  interrogatus est  ή cum interrogatus esset] 

- de re: εμπρόθετος προσδιορισμός αναφοράς 

- hac : επιθετικός προσδιορισμός 

 

5. Quin etiam dixit is Sullae : κύρια πρόταση. 
- dixit : ρήμα 

- is : υποκείμενο 

- Sullae : έμμεσο αντικείμενο 

(Άμεσο αντικείμενο είναι ο ευθύς λόγος που ακολουθεί) 

6. Cum Sulla minitans ei instaret : δευτερεύουσα 

χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον ιστορικό ή 

διηγηματικό σύνδεσμο cum που χρησιμοποιείται για 

διηγήσεις του παρελθόντος. Ο cum υπογραμμίζει τη 



 

 68 

βαθύτερη σχέση ανάμεσα στη δευτερεύουσα και την 

κύρια, σχέση αιτίου-αιτιατού. Εκφράζοντας το 

υποκειμενικό στοιχείο εκφέρεται με υποτακτική, 

χρόνου παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ρήμα 

ιστορικού χρόνου (dixit) και δηλώνει το σύγχρονο στο 

παρελθόν. 
- instaret: ρήμα 

- Sulla: υποκείμενο 

- ei: αντικείμενο 

- minitans: τροπική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του 

ρήματος, έχει θέση επιρρηματικού κατηγορουμένου 

 

7. Licet mihi ostendas agmina militum : δευτερεύουσα 

παραχωρητική πρόταση. Εισάγεται με το σύνδεσμο 

licet. Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί εκφράζει μια 

υποθετική κατάσταση, που ακόμα κι αν δεχτούμε ότι 

αληθεύει, δεν αναιρεί το περιεχόμενο της κύριας. 

Εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται 

από ρήμα αρκτικού χρόνου (iudicabo) και δηλώνει το 

σύγχρονο στο παρόν. Χαρακτηριστικό της αντίθεσης 

ανάμεσα στην κύρια και τη δευτερεύουσα είναι η 

παρουσία του αντιθετικού συνδέσμου tamen στην 

κύρια πρόταση και το γεγονός ότι τίθεται το 

υποκείμενο (ego), παρόλο που είναι το α΄ πρόσωπο 

της προσωπικής αντωνυμίας. 
- ostendas: ρήμα 

- (tu): ενν. υποκείμενο 

- mihi: έμμεσο αντικείμενο 

- agmina : άμεσο αντικείμενο 

- militum : γενική του περιεχομένου 

 

8. quibus curium circumsedisti : δευτερεύουσα 

αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο agmina. 

Εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει το πραγματικό, 
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χρόνου παρακειμένου, γιατί δηλώνει πράξη που έγινε 

σε συγκεκριμένο χρόνο στο παρελθόν. 
- circumsedisti: ρήμα 

- (tu): ενν. υποκείμενο 

- curiam: αντικείμενο 

- quibus : αφαιρετική οργανική του μέσου 

 

9. licet mortem miniteris: δευτερεύουσα παραχωρητική 

πρόταση (για εισαγωγή και εκφορά βλ. πρόταση 7). 
- miniteris: ρήμα 

- (tu): ενν. υποκείμενο 

- (mihi): ενν. έμμεσο αντικείμενο 

- mortem : άμεσο αντικείμενο 

 

10. numquam tamen ego hostem iudicabo 

Marium: κύρια πρόταση. 
- iudicabo : ρήμα 

- ego : υποκείμενο 

- Marium : αντικείμενο 

- hostem: κατηγορούμενο 

- numquam: επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

 

11. Etsi senex et corpore infirmo sum: 
δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση. Εισάγεται με 

τον εναντιωματικό σύνδεσμο etsi. Εκφέρεται με 

οριστική, γιατί δηλώνει μια πραγματική κατάσταση 

παρά την οποία ισχύει το περιεχόμενο της κύριας 

πρότασης. Έχουμε χρόνο ενεστώτα, γιατί η εναντίωση 

αναφέρεται στο παρόν. Στην κύρια πρόταση υπάρχει 

το tamen. 
- sum: ρήμα 

- (ego): ενν. υποκείμενο 

- senex: κατηγορούμενο στο υποκείμενο από το συνδετικό 

sum 

- corpore: αφαιρετική κατηγορηματική της ιδιότητας από το 

ρήμα sum στο υποκείμενο ego 
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- infirmo: επιθετικός προσδιορισμός στο corpore 

 

12. semper tamen meminero urbem Romam et 

Italiam a Mario coservatam esse : κύρια πρόταση. 
- meminero: ρήμα 

- (ego): ενν. υποκείμενο 

- conservatam esse: αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

- urbem:   υποκείμενα του απαρεμφάτου (ετεροπροσωπία) 

- Italiam:  
- a Mario: εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου 

- Romam: επεξήγηση στο urbem 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 41 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
1. Curius et Fabricius, antiquissimi viri, et his 

antiquiores Horatii plane ac dilucide cum suis 

locuti sunt : κύρια πρόταση. 
- locuti sunt : ρήμα 

- Curius et Fabricius et Horatii : υποκείμενα 

- viri : παράθεση στα Curius et Fabricius 

- antiquissimi : επιθετικός προσδιορισμός στο viri 

- antiquiores : επιθετικός προσδιορισμός στο Horatii 

- his : αφαιρετική συγκριτική από το antiquiores 

- cum suis : εμπρόθετος προσδιορισμός κοινωνίας σε θέση 

αντικειμένου 

- plane : επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

- dilucide : επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

 

2. non Sicanorum aut Pelasgorum sed aetatis suae 

verbis utebantur : κύρια πρόταση. 
- utebatur : ρήμα 

- (hi) : ενν. υποκείμενο 

- verbis : αντικείμενο (σε αφαιρετική πτώση) 

- non Sicanorum aut Pelasgorum sed aetatis : γενικές 

κτητικές στο verbis 

- suae: επιθετικός προσδιορισμός στο aetatis 

3. qui primi coluisse Italiam dicuntur: δευτερεύουσα 

αναφορική προσδιοριστική πρόταση στα Sicanorum 

aut Pelasgorum. Εκφέρεται με οριστική και δηλώνει 

το πραγματικό γεγονός. 
- dicuntur: ρήμα 

- qui: υποκείμενο του ρήματος και του απαρεμφάτου 

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου που 

εξαρτάται από παθητικό ρήμα προσωπικό λεκτικό είναι 

πάντοτε το ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος)  

- coluisse: αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 
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- Italiam : αντικείμενο του απαρεμφάτου coluisse 

- primi : επιρρηματικό κατηγορούμενο που δηλώνει χρονική 

σειρά στο qui 

 

4. Tu autem sermone abhinc multis annis iam 

obsoleto uteris : κύρια πρόταση. 
- uteris : ρήμα 

- tu : υποκείμενο 

- sermone : αντικείμενο 

- obsoleto : επιθετικός προσδιορισμός στο sermone 

- abhinc : επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

- annis : αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς από το 

επίρρημα abhinc  

- multis: επιθετικός πρoσδιορισμός στο annis 

- iam: επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

[abhinc multis annis: abhinc multos annos ή ante hos multos 

annos] 

 

5. proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris : 
δευτερεύουσα υποθετική παραβολική πρόταση. 

Εισάγεται με το σύνδεσμο proinde quasi. Εκφέρεται 

με υποτακτική ενεστώτα γιατί εξαρτάται από αρκτικό 

χρόνο (uteris: οριστική ενεστώτα) και δηλώνει το 

σύγχρονο στο παρελθόν. 
- loquaris: ρήμα 

- (tu): ενν. υποκείμενο 

- cum matre: εμπρόθετος προσδιορισμός κοινωνίας σε θέση 

αντικειμένου στο ρήμα 

- Evandri : γενική κτητική στο matre 

- nunc : επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

 

6. quod neminem scire atque intellegere vis : 
δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται με τον 

αιτιολογικό σύνδεσμο quod και εκφέρεται με 

οριστική, γιατί εκφράζει πραγματική αιτιολογία. 
- vis: ρήμα 
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- (tu): ενν. υποκείμενο 

- intellegere: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- scire: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- neminem: υποκείμενο των απαρεμφάτων 

- αντικείμενο των απαρεμφάτων η πλάγια ερωτηματική 

πρόταση που ακολουθεί 

 

7. quae dicas : πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής 

άγνοιας, αντικείμενο στα απαρέμφατα scire και 

intellegere. Εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία 

quae. Εκφέρεται με υποτακτική, όπως όλες οι πλάγιες 

ερωτηματικές προτάσεις. Εκφέρεται με υποτακτική 

ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από το scire και intellegere, τα 

οποία εξαρτώνται από το ρήμα vis που είναι αρκτικός 

χρόνος (οριστ. Ενεστώτα). Δηλώνει το σύγχρονο στο 

παρόν. 
- dicas: ρήμα 

- (tu): ενν. υποκείμενο 

- quae: αντικείμενο 

 

8. Quin, homo inepte, taces : ευθεία ερωτηματική 

πρόταση μερικής άγνοιας. Εισάγεται με το 

ερωτηματικό επίρρημα quin, εκφέρεται με οριστική 

γιατί δηλώνει το πραγματικό. 
- taces: ρήμα 

- (tu): ενν. υποκείμενο 

- homo: κλητική προσφώνηση 

- inepte : επιθετικός προσδιορισμός στο homo 

- quin : επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας 

 

9. ut consequaris : δευτερεύουσα τελική πρόταση. 

Εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι 

καταφατική. Εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, 

γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (taces) και 

δηλώνει σκοπό σύγχρονο στο παρόν και στο μέλλον. 
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- consequaris: ρήμα 

- (tu) : ενν. υποκείμενο 

- αντικείμενο είναι η αναφορική πρόταση quod vis που 

ακολουθεί 

 

10. quod vis : δευτερεύουσα αναφορική ουσιαστική 

πρόταση ως αντικείμενο στο ρήμα consequaris. 

Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quod και 

εκφέρεται με οριστική γιατί δηλώνει το πραγματικό. 
- vis: ρήμα 

- (tu): ενν. υποκείμενο 

- (consequi): ενν. αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- (tu) : ενν. υποκείμενο του απαρεμφάτου (ταυτοπροσωπία) 

- quod : αντικείμενο στο ενν. consequi 

 

11. Sed antiquitatem tibi placere dicis : κύρια 

πρόταση. 
- dicis: ρήμα 

- (tu): ενν. υποκείμενο 

- placere : αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

- antiquitatem : υποκείμενο στο placere 

- tibi : αντικείμενο στο placere 

 

12. quod honesta et bona et modesta sit : 
δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται με τον 

αιτιολογικό σύνδεσμο quod. Εκφέρεται με υποτακτική 

γιατί δηλώνει υποκειμενική αιτιολογία. Εκφέρεται με 

υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από ρήμα 

αρκτικού χρόνου (dicis) και δηλώνει το σύγχρονο στο 

παρόν. 
- sit: ρήμα  

- (antiquitas): ενν. υποκείμενο 

- honesta:    κατηγορούμενα στο ενν. υποκείμενο antiquitas 

- bona :  από το συνδετικό sit  

- modesta :  
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13. Sic ergo vive : κύρια πρόταση. 
- vive : ρήμα 

- (tu) : ενν. υποκείμενο 

- sic : επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

 

14. ut viri antiqui (vivebant) : δευτερεύουσα απλή 

παραβολική πρόταση. Εισάγεται με το σύνδεσμο ut. 

Εκφέρεται με οριστική, γιατί η σύγκριση αφορά δύο 

καταστάσεις που θεωρούνται αντικειμενική 

πραγματικότητα. Στην κύρια πρόταση υπάρχει το 

τροπικό επίρρημα sic. 
- (vivebant): ενν. ρήμα 

- viri: υποκείμενο 

- antiqui: γενική κτητική στο viri 

 

15. sed sic loquere : κύρια πρόταση. 
- loquere: ρήμα 

- (tu): ενν. υποκείμενο 

- sic: επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

 

16. ut viri aetatis nostrae (lonquuntur): απλή 

παραβολική πρόταση. Εισάγεται με το σύνδεσμο ut 

και εκφράζει τον τρόπο. Εκφέρεται με οριστική, γιατί 

η σύγκριση αφορά δύο καταστάσεις που θεωρούνται 

αντικειμενική πραγματικότητα. Στην κύρια πρόταση 

υπάρχει το τροπικό επίρρημα sic. 
- (loquuntur): ενν. ρήμα 

- viri: υποκείμενο 

- aetatis: γενική κτητική στο viri 

- nostrae : επιθετικός προσδιορισμός στο aetatis 

 

17. atque id habe semper in memoria et in 

pectore : κύρια πρόταση. 
- habe: ρήμα 

- (tu): ενν. υποκείμενο 
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- id: αντικείμενο 

- in memoria:     εμπρόθετοι προσδιορισμοί τόπου μεταφορικά 

- in pectore:  
- semper: επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

 

18. quod a C.Caesare scriptum est: δευτερεύουσα 

αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο id. 

Εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το 

πραγματικό. Ο παρακείμενος δηλώνει το 

προτερόχρονο σε σχέση με το ρήμα της κύριας 

πρότασης (ενεστώτας). 
- scriptum est: ρήμα 

- quod : υποκείμενο 

- a C. Caesare : εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού 

αιτίου (γιατί πρόκειται για έμψυχο) 

 

19. tamquam scopulum: δευτερεύουσα  παραβολική 

υποθετική  πρόταση σε βραχυλογική μορφή με τον 

παραβολικό-υποθετικό σύνδεσμο tamquam κι ένα 

ουσιαστικό. Η φράση ισοδυναμεί με την πρόταση: 

tamquam scopulus sit : εκφέρεται με υποτακτική 

ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου 

(fugias) και δηλώνει το δυνατό στο παρόν και μέλλον. Στην 

κύρια πρόταση υπάρχει το τροπικό επίρρημα sic. 
- (sit): ενν. ρήμα 

- (verbum): ενν. υποκείμενο 

- scopulus: κατηγορούμενο στο verbum από το ενν. συνδετικό ρήμα 

sit 

 

20. sic fugias verbum insolens atque inauditum: 
κύρια πρόταση επιθυμίας. 

- fugias: ρήμα 

- (tu): ενν. υποκείμενο 

- verbum: αντικείμενο 

- insolens :   επιθετικοί προσδιορισμοί στο verbum 
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- inauditum :  
- sic : επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 42 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
1. Nonnuli sunt in hoc ordine: κύρια πρόταση.  
- sunt: ρήμα 

- nonnulli: υποκείμενο 

- in ordine: εμπρόθετος προσδιορισμός στάση σε τόπο μτφ 

- hoc: επιθετικός προσδιορισμός στο ordine 

 

2. qui aut ea non videant:δευτερεύουσα 

συμπερασματική αναφορική  πρόταση. Εισάγεται 

με το qui non (=ut non). Εκφέρεται με υποτακτική, 

όπως όλες οι επιρρηματικές συμπερασματικές 

προτάσεις, χρόνου ενεστώτα, γιατί στην κύρια 

πρόταση υπάρχει ρήμα αρκτικού χρόνου (sunt). 

Στην κύρια πρόταση εννοείται το tales. 
- non videant: ρήμα 

- qui: υποκείμενο 

- ea : αντικείμενο 

 

3. aut ea dissimulent : δευτερεύουσα αναφορική 

συμπερασματική πρόταση (συνδέεται με την 

προηγούμενη με το διαζευκτικό σύνδεσμο aut). 

Εκφέρεται με υποτακτική, όπως όλες οι 

επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις, χρόνου 

ενεστώτα γιατί στην κύρια πρόταση υπάρχει ρήμα 

αρκτικού χρόνου (sunt). Στην κύρια πρόταση 

εννοείται το tales. 
- dissimulent: ρήμα 

- (qui): ενν. υποκείμενο 

- ea: αντικείμενο 

 

4. quae imminent : δευτερεύουσα αναφορική 

προσδιοριστική πρόταση. Εισάγεται με την 
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αντωνυμία quae με όρο αναφοράς το ea. Εκφέρεται 

με οριστική, γιατί εκφράζει το πραγματικό. 

- imminent: ρήμα 
- quae: υποκείμενο 

 

5. quae vident : δευτερεύουσα αναφορική 

προσδιοριστική πρόταση. Εισάγεται με την 

αντωνυμία quae, που έχει όρο αναφοράς το ea. 

Εκφέρεται με οριστική, γιατί εκφράζει το 

πραγματικό. 
- vident: ρήμα 

- quae: υποκείμενο 

 

6. qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt : 
αναφορική προσδιοριστική πρόταση με όρο 

αναφοράς το nonnulli. Ισοδυναμεί με κύρια 

πρόταση, γιατί το qui (= ii) βρίσκεται στην αρχή 

περιόδου και αναφέρεται σε προηγούμενη λέξη. 
- aluerunt: ρήμα 

- qui: υποκείμενο 

- spem: αντικείμενο 

- Catilinae : γενική υποκειμενική από το spem 

- sententiis : αφαιρετική του τρόπου από το aluerunt 

- mollibus : επιθετικός προσδιορισμός στο sentntiis 

 

7. coniurationemque nascentem non credendo 

confirmaverunt : ό,τι και η προηγούμενη πρόταση με την 

οποία συνδέεται παρατακτικά (-que =et). 
- confirmaverunt: ρήμα 

- (qui): ενν. υποκείμενο 

- coniurationem: αντικείμενο 

- nascentem : επιθετική μετοχή ως επιθετικός προσδιορισμός στο 

coniurationem 

- non credendo : απρόθετη αφαιρετική γερουνδίου που δηλώνει 

τρόπο 
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8. quorum auctoritatem secuti multi, non solum 

improbi verum etiam imperiti crudeliter et regie 

id factum esse dicerent : αναφορική 

προσδιοριστική πρόταση με όρο αναφοράς το 

nonnulli. Ισοδυναμεί με κύρια πρόταση γιατί το 

quorum (= eorum) βρίσκεται στην αρχή περιόδου 

και αναφέρεται σε προηγούμενη λέξη. 
- dicerent: ρήμα 

- multi: υποκείμενο 

- factum esse: αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

- id : υποκείμενο του απαρεμφάτου 

- crudeliter : επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου στα 

απαρέμφατα 

- regie : επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου στα 

απαρέμφατα 

- improbi : παράθεση στο multi 

- imperiti : παράθεση στο multi 

(επιδοτική σύνδεση non solum – sed etiam) 

- secuti : αιτιολογική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο 

του ρήματος (multi) 

- auctoritatem : αντικείμενο της μετοχής 

- quorum : γενική υποκειμενική στο auctoritatem 

 

9. si in hunc animadvertissem : δευτερεύουσα 

υποθετική πρόταση. 
[ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ:  2

ο
 είδος: Αντίθετο του πραγματικού 

Υ: si animadvertissem (υποτ. Υπερσ.) αναφέρεται στο παρελθόν 

Α: dicerent (υποτ. Παρατ.) αναφέρεται στο παρόν] 

- animadvertissem: ρήμα 

- (ego): ενν. υποκείμενο 

- in hunc: εμπρόθετος προσδιορισμός εχθρικής διάθεσης 

 

10. Nunc intellego neminem tam stultum fore, 

neminem tam improbum : κύρια πρόταση. 
- intellego: ρήμα 
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- (ego): ενν. υποκείμενο 

- fore: αντικείμενο 

- neminem: υποκείμενο του απαρεμφάτου 

- neminem: υποκείμενο του απαρεμφάτου 

- tam: επιρρηματικός προσδιορισμός στο stultum 

- tam: επιρρηματικός προσδιορισμός στο improbum 

- stultum: κατηγορούμενο στο neminem από το συνδετικό 

fore 

- improbum: κατηγορούμενο στο neminem από το 

συνδετικό fore 

 

11. si iste in Manliana castra pervenerit: 

δευτερεύουσα υποθετική πρόταση. 
[ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: 1

ο
 είδος : Πραγματικό 

Υ: si pervenerit (υποτ. Παρακ.) 

Α: neminem fore (απαρέμφ. Μελλ. /εξαρτ. από το intellego 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Στον ΕΥΘΥ ΛΟΓΟ θα είναι: 

Υ: si pervenerit (οριστ. Συντ. Μέλλ.) 

Α: nemo erit (οριστ. Μέλλ.)] 

- pervenerit: ρήμα 

- iste: υποκείμενο 

- in castra: εμπρόθετος προσδιορισμός κίνηση από τόπο 

- Manliana: επιθετικός προσδιορισμός στο castra 

 

12. quo intendit: δευτερεύουσα αναφορική 

πρόταση. Εισάγεται με το αναφορικό τοπικό 

επίρρημα quo με όρο αναφοράς το in Manliana 

castra. Εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το 

πραγματικό. (Η πρόταση λειτουργεί ανεξάρτητα 

από τον πλάγιο λόγο). 

- intendit: ρήμα 
- (iste): ενν. υποκείμενο 

- quo: επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου (τέρμα 

κίνησης) 
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13. qui non videat coniurationem esse factam: 

δευτερεύουσα αναφορική συμπερασματική 

πρόταση. Εισάγεται με το qui non (= ut non). 

Εκφέρεται με υποτακτική, όπως οι επιρρηματικές 

συμπερασματικές προτάσεις, χρόνου ενεστώτα, 

γιατί στην κύρια πρόταση υπάρχει ρήμα αρκτικού 

χρόνου (intellego). Στην κύρια πρόταση υπάρχει το 

ποσοτικό επίρρημα tam (stultum). 
- non videat: ρήμα 

- qui: υποκείμενο 

- esse factam : αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

- coniurationem : υποκείμενο του απαρεμφάτου 

 

14. qui non fateatur : δευτερεύουσα αναφορική 

συμπερασματική πρόταση. (βλ. προηγούμενη). 
- non fateatur: ρήμα 

- qui: υποκείμενο 

- (factum esse) : ενν. αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

- (coniurationem) : ενν. υποκείμενο του ενν. απαρεμφάτου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 83 

ΚΕΙΜΕΝΟ 43 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
1. Num ad hostem veni: ευθεία ερώτηση. Εισάγεται με 

το μόριο num, γιατί η απάντηση που περιμένουμε 

είναι αρνητική (minime). Ολικής άγνοιας. Εκφέρεται 

με οριστική, γιατί δηλώνει το πραγματικό. Ο χρόνος 

είναι παρακείμενος, γιατί αναφέρεται σε πράξη του 

παρελθόντος. (Numρητορική ερώτηση) 

- veni: ρήμα 

- (ego): ενν. υποκείμενο 

- ad hostem: εμπρόθετος προσδιορισμός κίνηση σε πρόσωπο 

 

2. et captiva in castris tuis sum: ευθεία ερώτηση η 

οποία συνδέεται με την προηγούμενη με το et. (βλ. 

προηγούμενη πρόταση). Ο χρόνος σ’ αυτήν είναι 

ενεστώτας, γιατί η πρόταση αναφέρεται στο παρόν (τη 

στιγμή που μιλάει η μητέρα) 
- sum: ρήμα 

- (ego): ενν. υποκείμενο 

- captiva: κατηγορούμενο του υποκειμένου 

- in castris: εμπρόθετος προσδιορισμός στάση σε τόπο 

- tuis: επιθετικός προσδιορισμός στο castris 

 

3. In hoc me longa vita et infelix senecta traxit : 

ευθεία ερώτηση ολικής άγνοιας. Δεν εισάγεται με 

κάποιο μόριο για να δοθεί έμφαση. 
- traxit: ρήμα 

- vita:     υποκείμενα 

- senecta: 

- me : αντικείμενο 

- longa : επιθετικός προσδιορισμός στο vita 

- infelix : επιθετικός προσδιορισμός στο senecta 

- in hoc : εμπρόθετος προσδιορισμός κατάστασης 
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4. ut primum exsulem deinde hostem te viderem : 
δευτερεύουσα συμπερασματική πρόταση. Εισάγεται 

με το συμπερασματικό σύνδεσμο ut. Εκφέρεται με 

δυνητική υποτακτική, όπως όλες οι επιρρηματικές 

συμπερασματικές προτάσεις. Ο χρόνος είναι 

παρατατικός γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού 

χρόνου και δηλώνει συμπέρασμα σύγχρονο στο 

παρελθόν. Στην κύρια πρόταση υπάρχει η φράση in 

hoc που ισοδυναμεί με τη φράση in tale. 
- viderem: ρήμα 

- (ego): ενν. υποκείμενο 

- te: αντικείμενο 

- exsulem:  κατηγορούμενα στο te 

- hostem: 

- primum:   επιρρηματικοί προσδιορισμοί του χρόνου 

- deinde: 

 

5. Qui potuisti populari hanc terram: ευθεία ερώτηση 

μερικής άγνοιας. Εισάγεται με το ερωτηματικό 

επίρρημα qui. Εκφέρεται με οριστική γιατί το 

περιεχόμενο της ερώτησης είναι πραγματικό. Ο 

χρόνος είναι παρακείμενος, γιατί αναφέρεται σε πράξη 

του παρελθόντος. 
- potuisti: ρήμα 

- (tu): ενν. υποκείμενο 

- populari: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- terram : αντικείμενο στο απαρέμφατο populari 

- hanc : επιθετικός προσδιορισμός στο terrram 

- qui : επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

 

6. quae te genuit : δευτερεύουσα αναφορική 

προσδιοριστική πρόταση στο terram. Εκφέρεται με 

οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό. Ο χρόνος 

είναι παρακείμενος, γιατί αναφέρεται σε πράξη του 

παρελθόντος. 
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- genuit: ρήμα 

- quae: υποκείμενο 

- te: αντικείμενο 

 

7. atque aluit : δευτερεύουσα αναφορική 

προσδιοριστική πρόταση στο terram. Συνδέεται με την 

προηγούμενη με το atque. Εκφέρεται με οριστική και 

δηλώνει το πραγματικό. Χρόνος παρακείμενος, γιατί 

αναφέρεται σε πράξη του παρελθόντος. 
- aluit: ρήμα 

- (quae): ενν. υποκείμενο 

- (te): ενν. αντικείμενο 

 

8. Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit : ευθεία 

ερώτηση ολικής άγνοιας. Εισάγεται χωρίς κανένα 

μόριο για έμφαση. Εκφέρεται με οριστική, γιατί 

δηλώνει κάτι το πραγματικό. Ο χρόνος είναι 

παρακείμενος, γιατί αναφέρεται σε πράξη του 

παρελθόντος. 
- cecidit: ρήμα 

- ira: υποκείμενο 

- tibi: αντικείμενο 

- ingredienti : χρονική μετοχή, συνημμένη στο αντικείμενο 

του ρήματος tibi (δοτική) 

- fines : αντικείμενο της μετοχής 

- patriae : γενική κτητική στο fines 

[ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: 

ingredienti: dum fines patriae ingrederis] 

 

9. Quamvis infesto et minaci animo perveneras : 
δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση. Ο σύνδεσμος 

quamvis είναι κανονικά παραχωρητικός. Εδώ όμως 

έχει τεθεί στη θέση του εναντιωματικού συνδέσμου 

quamquam. Έτσι εκφέρεται με οριστική. Η χρήση 

αυτή είναι κυρίως ποιητική ή μετακλασική. Έχει 
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προτιμηθεί  ο παραχωρητικός σύνδεσμος αντί του 

quamquam, γιατί ακολουθούν επίθετα (infesto, 

minaci). Η πρόταση εκφέρεται με οριστική, γιατί 

εκφράζει μια πραγματική κατάσταση παρά την οποία 

ισχύει το περιεχόμενο της κύριας πρόταση. Ο 

υπερσυντέλικος δηλώνει ότι η πράξη είχε συντελεστεί 

στο παρελθόν. 
- perveneras: ρήμα 

- (tu): ενν. υποκείμενο 

- animo: αφαιρετική του τρόπου 

- infesto : επιθετικοί προσδιορισμοί στο animo 

- minaci : 

 

10. cur tibi non succurit : ευθεία ερώτηση μερικής 

άγνοιας. Εισάγεται με το ερωτηματικό επίρρημα cur. 

Εκφέρεται με οριστική, γιατί το περιεχόμενο της 

ερώτησης είναι πραγματικό. Ο χρόνος είναι 

παρακείμενος, γιατί αναφέρεται σε πράξη του 

παρελθόντος. 
- succurrit: ρήμα 

- (id): ενν. υποκείμενο 

- tibi: δοτική προσωπική από το succurrit 

 

11. cum in conspectu Roma fuit : δευτερεύουσα 

χρονική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο 

cum. Εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει το 

πραγματικό γεγονός. Ο χρόνος είναι παρακείμενος, 

γιατί υπάρχει εξάρτηση από ρήμα χρόνου 

παρακειμένου και δηλώνει μια πράξη σύγχρονη στο 

παρελθόν. 
- fuit: ρήμα 

- Roma: υποκείμενο 

- in conspectu: εμπρόθετος προσδιορισμός εντοπισμός σε 

κατάσταση 
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12. intra illa moenia domus ac penates mei sunt, 

mater coniunx liberique : κύρια πρόταση. 

Νοηματικά η πρόταση αποτελεί το υποκείμενο του 

ρήματος succurrit. 
- sunt: ρήμα 

- domus:    

- penates: 

- mater:    υποκείμενα 

- coniunx: 

- liber: 

- intra moenia: εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου 

- illa: επιθετικός προσδιορισμός στο moenia 

- me: επιθετικός προσδιορισμός στο penates 

 

13. Ergo ego nisi peperissem : δευτερεύουσα 

υποθετική πρόταση. 
[ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: 2

ο
 είδος: αντίθετο του 

πραγματικού. 

Υ: nisi peperissem (υποτακτική υπερσυντελίκου) 

Α: oppugnaretur (υποτακτική παρατατικού) 

- peperissem: ρήμα 

- ego: υποκείμενο 

- (te): ενν. αντικείμενο 

 

14. Roma non oppugnaretur: κύρια πρόταση. 
- oppugnaretur : ρήμα 

- Roma: υποκείμενο 

 

15. nisi filium haberem : δευτερεύουσα υποθετική 

πρόταση. 
[ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: 2

ο
 είδος: αντίθετο του 

πραγματικού. 

Y: nisi haberem (υποτ. Παρατ.) 

A: mortua essem (υποτ. Υπερσ.)] 

- haberem: ρήμα 

- (ego): ενν. υποκείμενο 
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- filium: αντικείμενο 

 

16. libera in libera patria mortua essem: κύρια 

πρόταση. 
- mortua essem : ρήμα 

- (ego) : ενν. υποκείμενο 

- libera : επιρρηματικό κατηγορούμενο τρόπου 

- in patria : εμπρόθετος προσδιορισμός στάση σε τόπο 

- libera : επιθετικός προσδιορισμός στο patria 

 

17. Ego nihil iam pati possum: κύρια πρόταση. 
- possum : ρήμα 

- ego : υποκείμενο 

- pati : αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- nihil: αντικείμενο σύστοιχο στο pati 

- iam: επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

 

18. nec diu miserrima futura sum: κύρια πρόταση. 
- futura sum: ρήμα 

- ego: υποκείμενο 

- miserrima: κατηγορούμενο στο υποκείμενο από το 

συνδετικό ρήμα futura sum 

- diu: επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

 

19. at contra hos aut immatura mors aut longa 

servitus manet: κύρια πρόταση. 
- manet : ρήμα 

- mors:    υποκείμενα 

- servitus: 

- immatura :  επιθετικοί προσδιορισμοί στα mors και  

- longa :   servitus αντίστοιχα 

- hos : αντικείμενο 

- contra : επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

 

 

 

20. si pergis: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση. 



 

 89 

[ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: 1
ο
 είδος: ανοιχτή υπόθεση στο 

παρόν (πραγματικό). 

Υ: si pergis (οριστ. Ενεστ.) 

Α: manet (οριστ. Ενεστ.)] 

- pergis: ρήμα 

- (tu): ενν. υποκείμενο 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 44 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
1. Haec est tyrannorum vita: κύρια πρόταση. 
- est : ρήμα 

- vita : υποκείμενο 

- haec : κατηγορούμενο στο vita 

- tyrannorum : γενική υποκειμενική στο vita 

 

2. in qua nulla fides, nulla caritas, nulla fiducia 

benevolentiae stabilis esse potest : δευτερεύουσα 

αναφορική πρόταση προσδιοριστική στο vita. 

Εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το 

πραγματικό. 
- potest: ρήμα 

- fides:    

- caritas:      υποκείμενα 

- fiducia :  
- esse : αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- benevolentiae : γενική αντικειμενική από τα fides, caritas,  

fiducia 

- stabilis: επιθετικός προσδιορισμόςστο benevolentiae 

- in qua: εμπρόθετος προσδιορισμός χρόνου 

- nulla:  επιθετικός προσδιορισμός στο fides 

- nulla : επιθετικός προσδιορισμός στο caritas 

- nulla : επιθετικός προσδιορισμός στο fiducia 

 

3. tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita 

sunt : κύρια πρόταση. 
- sunt : ρήμα 

- omnia : υποκείμενο 

- suspecta :       κατηγορούμενα στο omnia από το  

- sollicitas :  συνδετικό ρήμα sunt 

- tyrannis : δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου 

- semper : επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 
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4. nullus locus amicitiae eis est : κύρια πρόταση. 
- est : ρήμα 

- locus: υποκείμενο 

- amicitiae: δοτική της αναφοράς από το ουσιαστικό locus (ή 

δοτική κατηγορηματική του σκοπού από το ρήμα est) 

- eis : δοτική κτητική από το ρήμα est 

- nullus : επιθετικός προσδιορισμός στο locus 

 

5. Nescio enim : κύρια πρόταση. 
- Nescio: ρήμα 

- (ego): ενν. υποκείμενο 

- (Ως αντικείμενο η πλάγια ερωτηματική πρόταση που 

ακολουθεί) 

6. quis possit diligere eum aut eum : πλάγια 

ερωτηματική πρόταση, μερικής άγνοιας ως 

αντικείμενο στο ρήμα nescio. Εισάγεται με την 

ερωτηματική αντωνυμία quis και εκφέρεται με 

υποτακτική όπως όλες οι πλάγιες ερωτήσεις, χρόνου 

ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου 

(nescio) και δηλώνει κάτι το σύγχρονο στο παρόν. 
- possit: ρήμα 

- quis: υποκείμενο ρήματος, υποκείμενο απαρεμφάτου  

(ταυτοπροσωπία) 

- diligere: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- eum :  αντικείμενα στο απαρέμφατο diligere 

- eum :  

 

7. quem metuat : δευτερεύουσα αναφορική πρόταση 

προσδιοριστική στο eum. Εκφέρεται με υποτακτική 

λόγω του πλαγίου λόγου. 
- metuat: ρήμα 

- (is): ενν. υποκείμενο 

- quem: αντικείμενο 
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8. a quo se metui putet : δευτερεύουσα αναφορική 

πρόταση προσδιοριστική στο eum. Εκφέρεται με 

υποτακτική λόγω του πλαγίου λόγου. 
- putet: ρήμα 

- (is): ενν. υποκείμενο 

- metui: αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

- se: υποκείμενο του απαρεμφάτου 

- a quo: εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου 

 

9. Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus : 

κύρια πρόταση. 
- coluntur: ρήμα 

- (tyranni): ενν. υποκείμενο 

- simulatione: αφαιρετική του τρόπου 

- dumtaxat: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού 

- ad tempus: εμπρόθετος προσδιορισμός χρόνου 

 

10. Quodsi forte ceciderunt: δευτερεύουσα 

υποθετική πρόταση. 
[Υ. Λ : 1

ο
 ΕΙΔΟΣ : ΑΝΟΙΧΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ 

 Υ: Quodsi ceciderunt (οριστική Παρακειμένου) 

Α: intellegitur (οριστική Ενεστώτα) ] 
- ceciderunt: ρήμα 

- (tyranni): ενν. υποκείμενο 

- forte: επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

 

11. ut fit plerumque : δευτερεύουσα απλή 

παραβολική πρόταση. Εκφέρεται με οριστική, γιατί 

δηλώνει κάτι που θεωρείται πραγματικό. 
- fit: ρήμα 

- (cadere): ενν. υποκείμενο 

- plerumque: επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

 

12. tum intellegitur : κύρια πρόταση. 
- intellegitur: ρήμα 
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- (Ως υποκείμενο η πλάγια ερωτηματική πρόταση που 

ακολουθεί) 

- tum: επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

 

13. quam fuerint inopes amicorum : πλάγια 

ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας ως υποκείμενο 

στο intellegitur. Εισάγεται με το ερωτηματικό 

επίρρημα quam. Εκφέρεται με υποτακτική, όπως όλες 

οι πλάγιες ερωτηματικές. Ο χρόνος είναι 

παρακείμενος, γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού 

χρόνου (intellegitur) και δηλώνει το προτερόχρονο 

στο παρόν. 
- fuerint: ρήμα 

- (tyranni): ενν. υποκείμενο 

- inopes: κατηγορούμενο στο υποκείμενο 

- amicorum : γενική υποκειμενική στο inopes 

 

14. Hoc est : κύρια πρόταση. 
- est: ρήμα 

- (Ως υποκείμενο η αναφορική πρόταση που ακολουθεί) 

- hoc: κατηγορούμενο 

 

15. quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem : 

δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση. 

Εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το 

πραγματικό. 
- ferunt: ρήμα 

- (homines): ενν. υποκείμενο 

- dixisse: αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

- Tarquinium: υποκείμενο στο dixisse 

- quod : αντικείμενο στο dixisse 

- exulantem : χρονική μετοχή (σύγχρονο), συνημμένη στο  

  Tarquinium 

 [ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: 

  exulantem:   dum exulat ] 

16. Tum intellexi : κύρια πρόταση. 
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- intellexi: ρήμα 

- (ego): ενν. υποκείμενο 

- (Ως αντικείμενο οι πλάγιες ερωτηματικές) 

- tum: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

 

17. quos fidos amicos habuissem : πλάγια 

ερωτηματική πρόταση ως αντικείμενο του ρήματος 

intellexi. Εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία 

quos. Εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου, γιατί 

εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (intellexi) και 

δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
- habuissem: ρήμα 

- (ego) : ενν. υποκείμενο 

- amicos : κατηγορούμενο στο αντικείμενο 

- quos: αντικείμενο 

- fidos: επιθετικός προσδιορισμός στο amicos 

 

18. quos infidos (habuissem) : πλάγια ερωτηματική 

πρόταση ως αντικείμενο του ρήματος intelllexi. 

Εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quos. 

Εκφράζει μερική άγνοια. Εκφέρεται με υποτακτική 

υπερσυντελίκου, γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού 

χρόνου (intellexi) και δηλώνει το προτερόχρονο στο 

παρελθόν. 
- habuissem: ρήμα 

- (ego): ενν. υποκείμενο 

- quos: αντικείμενο 

- (amicos): κατηγορούμενο του αντικειμένου 

- infidos: επιθετικός προσδιορισμός στο ενν. amicos 

 

19. cum iam neutris gratiam referre poteram : 

δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται με το 

χρονικό σύνδεσμο cum. Εκφέρεται με οριστική, γιατί 

δηλώνει το πραγματικό και γιατί βρίσκεται εκτός 

πλαγίου λόγου. Στην κύρια πρόταση υπάρχει το 
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χρονικό επίρρημα tum, που δείχνει ότι η πρόταση που 

ακολουθεί είναι χρονική. 
- poteram: ρήμα 

- (ego): ενν. υποκείμενο του ρήματος και του απαρεμφάτου 

(ταυτοπροσωπία) 

- referre: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- neutris: έμμεσο αντικείμενο στο referre 

- gratiam: άμεσο αντικείμενο στο referre 

- iam: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 45 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
1. Caesar ex captivis cognoscit: κύρια πρόταση. 
- cognoscit: ρήμα 

- Caesar: υποκείμενο 

- ex captivis : εμπρόθετος προσδιορισμός προέλευσης 

 

2. quae apud Ciceronem gerantur : πλάγια 

ρεωτηματική πρόταση, μερικής άγνοιας ως 

αντικείμενο στο ρήμα cognoscit. Εισάγεται με την 

ερωτηματική αντωνυμία quae. Εκφέρεται με 

υποτακτική, όπως όλες οι πλάγιες, χρόνου ενεστώτα, 

γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου 

(cognoscit) και εκφράζει το σύγχρονο στο παρόν. 
- gerantur: ρήμα 

- quae: υποκείμενο 

- apud Ciceronem: εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου  

   (μεταφορικά)  

 

3. quantoque in periculo res sit: πλάγια ερωτηματική 

πρόταση, μερικής άγνοιας. Συνδέεται με την 

προηγούμενη παρατακτικά με το συμπλεκτικό 

σύνδεσμο –que. Εισάγεται με την ερωτηματική 

αντωνυμία quanto. Εκφέρεται με υποτακτική 

ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου 

(cognoscit) και εκφράζει το σύγχρονο στο παρόν. 
- sit: ρήμα 

- res: υποκείμενο 

- in periculo: εμπρόθετος προσδιορισμός κατάστασης 

- quanto: επιθετικός προσδιορισμός στο periculo 

 

4. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet: κύρια 

πρόταση. 
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- persuadet: ρήμα 

- (Caesar): ενν. υποκείμενο 

- cuidam: έμμεσο αντικείμενο 

- (άμεσο αντικείμενο η βουλητική πρόταση που ακολουθεί) 

- ex equitibus: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει το 

διαιρεμένο όλο 

- Gallis: επιθετικός προσδιορισμός στο equitibus 

 

5. ut ad Ciceronem epistulam deferat : δευτερεύουσα 

βουλητική πρόταση ως αντικείμενο στο ρήμα 

persuadet. Εισάγεται με το σύνδεσμο ut, γιατί είναι 

καταφατική.Εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, γιατί 

εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου και εκφράζει το 

σύγχρονο στο παρόν. 
- deferat: ρήμα 

- (is): ενν. υποκείμενο 

- epistulam: αντικείμενο 

- ad Ciceronem: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει 

κίνηση σε πρόσωπο 

 

6. Curat: κύρια πρόταση. 
- curat: ρήμα 

- (Caesar): ενν. υποκείμενο 

- (αντικείμενο η βουλητική πρόταση που ακολουθεί) 

 

7. et providet: κύρια πρόταση. 
- providet: ρήμα 

- (Caesar): ενν. υποκείμενο 

- (αντικείμενο η βουλητική πρόταση που ακολουθεί) 

 

8. ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus 

cognoscantur : δευτερεύουσα βουλητική πρόταση. 

Αντικείμενο στα ρήματα curat et providet. Εισάγεται 

με το σύνδεσμο ne, γιατί είναι αρνητική. Εκφέρεται με 

υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από ρήματα 



 

 98 

αρκτικού χρόνου (curat et providet) και εκφράζει το 

σύγχρονο στο παρόν.  
- cognoscantur: ρήμα 

- consilia: υποκείμενο 

- nostra: επιθετικός προσδιορισμός στο consilia 

- ab hostibus : εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου 

- intercepta epistula : αφαιρετική απόλυτη, υποθετική 

μετοχή, το epistula υποκείμενο της μετοχής 

 

[ΛΑΝΘΑΝΩΝ Υ.Λ.: 

Υ: intercepta epistula  si epistula intercepta erit (οριστ.Συντ.Μελλ) 

Α: ut cognoscantur (υποτ. Ενεστ.)  cognoscentur (οριστ.Μελλ) 

Υ.Λ.: ΑΝΟΙΧΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (προσδοκώμενο)  

9. Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis 

litteris mittit : κύρια πρόταση. (Η αναφορική 

αντωνυμία quam ισοδυναμεί με τη δεικτική 

επαναληπτική αντωνυμία eam). 
- mittit: ρήμα 

- (Caesar): ενν. υποκείμενο 

- epistulam: αντικείμενο 

- conscriptam: αναφορική μετοχή, επιθετικός προσδιορισμός 

στο epistulam 

- litteris: αφαιρετική του τρόπου 

- Graecis: επιθετικός προσδιορισμός στο litteris 

- ob rem: εμπρόθετος προσδιορισμός του εξωτερικού 

αναγκαστικού αιτίου στο mittit 

- quam: επιθετικός προσδιορισμός στο rem 

 

10. Legatum monet: κύρια πρόταση. 
- monet: ρήμα 

- (Caesar): ενν. υποκείμενο 

- legatum: άμεσο αντικείμενο 

- (έμμεσο αντικείμενο οι βουλητικές προτάσεις που 

ακολουθούν) 
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11. ut epistulam ad amentum tragulae adliget: 

δευτερεύουσα βουλητική πρόταση ως έμμεσο 

αντικείμενο του ρήματος monet. Εισάγεται με το 

βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική. 

Εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται 

από ρήμα αρκτικού χρόνου (monet) και δηλώνει το 

σύγχρονο στο παρόν. 
- adliget: ρήμα 

- (legatus): ενν. υποκείμενο 

- epistulam: αντικείμενο 

- ad amentum: εμπρόθετος προσδιορισμός εντοπισμός 

σημείου 

- tragulae: γενική κτητική από το amentum 

 

12. et intra castra abiciat: δευτερεύουσα βουλητική 

πρόταση. Συνδέεται με την προηγούμενη παρατακτικά 

με το συμπλεκτικό σύνδεσμο et. (Για εισαγωγή και 

εκφορά βλ. προηγούμενη). 
- abiciat: ρήμα 

- (legatus): ενν. υποκείμενο 

- (tragulam): ενν. αντικείμενο 

- intra castra: εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου 

 

13. si adire non possit : δευτερεύουσα υποθετική 

πρόταση. 

[ Υ.Λ.: ΑΝΟΙΧΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

(ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ) 

    Υ: si non possit  Ε.Λ    si non poteris  (οριστ. Συντ. Μελλ.) 

    Α: ut adliget et abiciat Ε.Λ      adliga et abice (προστ. Ενεστ.) 

- possit: ρήμα 

- (legatus): ενν. υποκείμενο 

- adire: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- (legatus): ενν. υποκείμενο απαρεμφάτου (ταυτοπροσωπία) 
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14. ut tragulam mitteret : δευτερεύουσα βουλητική 

πρόταση ως αντικείμενο του ρήματος constituit της 

κύριας πρότασης. Εισάγεται με το βουλητικό 

σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική. Εκφέρεται με 

υποτακτική, όπως όλες οι βουλητικές, χρόνου 

παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού 

χρόνου και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 
- mitteret: ρήμα 

- (Gallus): ενν. υποκείμενο 

- tragulam: αντικείμενο 

 

15. Haec casu ad turrim adhaesit : κύρια πρόταση. 
- adhaesit: ρήμα 

- haec: υποκείμενο 

- ad turrim: εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου 

- casu: αφαιρετική τρόπου 

 

16. et tertio post die a quodam milite conspicitur: 

κύρια πρόταση. 
- conspicitur: ρήμα 

- (haec): ενν. υποκείμενο 

- a milite: εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου 

- post: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

- die: αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς από το επίρρημα 

post 

- tertio: επιθετικός προσδιορισμός στο die  

- quodam: επιθετικός προσδιορισμός στο milite 

 

17. et ad Ciceronem defertur : κύρια πρόταση. 
- defertur: ρήμα  

- (haec): ενν. υποκείμενο 

- ad Ciceronem: εμπρόθετος προσδιορισμός κίμηση σε 

πρόσωπο 

18. Ille epistulam perlegit: κύρια πρόταση. 
- perlegit: ρήμα 

- ille: υποκείμενο 
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- epistulam: αντικείμενο 

 

19. militesque adhortatur: κύρια πρόταση. 
- adhortatur : ρήμα 

- (ille): ενν. υποκείμενο 

- milites: άμεσο αντικείμενο 

- (Ως έμμεσο αντικείμενο η δευτερεύουσα βουλητική πρόταση 

που ακολουθεί) 

 

20. ut salutem sperent : δευτερεύουσα βουλητική 

πρόταση ως έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα adhortatur 

της κύριας πρότασης. Εισάγεται με το βουλητικό 

σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική. Εκφέρεται με 

υποτακτική, ως βουλητική, χρόνου ενεστώτα γιατί 

εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (adhortatur) και 

δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. 
- sperent: ρήμα 

- (milites): ενν. υποκείμενο 

- salutem: αντικείμενο 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 46 
 

 
1. Philosophi mundum censent regi numine 

deorum :κύρια πρόταση. 

- censet: ρήμα 

- philosophi: υποκείμενο 

- regi: αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

- mundum: υποκείμενο του απαρεμφάτου 

- numine: απρόθετη αφαιρετική (άψυχο) του 

ποιητικού αιτίου στο παθητικό regi 

- deorum: γενική υποκειμενική στο numine 

2. eum esse putant quasi communem urbem et 

civitatem hominum et deorum, et unum quemquem 

eius mundi esse partem : κύρια πρόταση. Η 

αναφορική αντωνυμία αναφέρεται στα προηγούμενα, 

βρίσκεται στην αρχή ημιπεριόδου και ισοδυναμεί με 

δεικτική-οριστική αντωνυμία (eo). 

- putant : ρήμα 

- (philosophi) : ενν. υποκείμενο 

- esse , esse: αντικείμενα, ειδικά απαρέμφατα 

- eum : υποκείμενο στο α΄απαρέμφατο 

(ετεροπροσωπία) 

- quasi urbem et civitatem : κατηγορούμενα στο 

eum 

- communem : επιθετικός προσδιορισμός στο 

urbem και civitatem 

- hominum et deorum : γενική αντικειμενική στο 

communem (ή γενική αντικειμενική στο urbem 

και civitatem) 

- unum quemquem : υποκείμενο στο 

β΄απαρέμφατο (ετεροπροσωπία) 

- nostrum : γενική διαιρετική από το unumquem 
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- mundi : γενική διαιρετική από το pertem 

- eius : επιθετικός προσδιορισμός στο mundi 

3. ex quo illud natura consequitur : κύρια πρόταση. Η 

αναφορική αντωνυμία αναφέρεται στα προηγούμενα, 

βρίσκεται στην αρχή ημιπεριόδου και ισοδυναμεί με 

δεικτική-οριστική αντωνυμία(=eo). 

- consequitur: ρήμα 

- illud: υποκείμενο 

- natura: αφαιρετική του τρόπου 

- ex quo: εμπρόθετος προσδιορισμός όλες αιτίας 

4. ut communem utilitatem nostrae anteponamus : 

ουσιαστική συμπερασματική πρόταση, ως επεξήγηση 

στο illud που είναι υποκείμενο του ρήματος 

consequitur. Εισάγεται με το συμπερασματικό 

σύνδεσμο ut και εκφέρεται με υποτακτική, όλες όλες 

οι συμπερασματικές προτάσεις, χρόνου ενεστώτα, 

γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου 

(consequitur) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. Το 

ρήμα εξάρτησης έχει τη σημασία του «συμβαίνει». 

- anteponamus : ρήμα  

- (nos):ενν. υποκείμενο 

-  utilitatem:άμεσο αντικείμενο 

- communem:επιθετικός προσδιορισμός στο 

utilitatem  

- nostrae : έμμεσο αντικείμενο (αντί του utilitati) 

Το antepono συντάσσεται με : α) δοτ. ως έμμεσο 

αντικείμενο και β) αιτιατ. Ως άμεσο 

αντικείμενο)  

5. Ut enim leges omnium salutem singulorum saluti 

anteponunt : απλή παραβολική πρόταση. Εισάγεται 

με το ut. Εκφέρεται με οριστική, γιατί η σύγκριση 

αφορά δύο καταστάσεις που θεωρούνται 
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αντικειμενικά πραγματικότητα. Στην κύρια πρόταση 

υπάρχει το τροπικό επίρρημα sic. 

- anteponunt: ρήμα  

- leges: υποκείμενο 

- salutem: άμεσο αντικείμενο 

- omnium: γενική υποκειμενική στο salutem 

- saluti: έμμεσο αντικείμενο 

- singulorum: γενική υποκειμενική στο saluti 

6. sic vir bonus et sapiens et legibus parens consulit 

utilitati omnium plus quam unius alicuius aut 

suae : κύρια πρόταση. 

- consulit : ρήμα 

- vir :υποκείμενο 

- bonus, sapiens, parens : επιθετικοί 

προσδιορισμοί στο vir, και οι μετοχές sapiens και 

parens επιθετικές μετοχές 

- legibus :αντικείμενο (δοτ.) στη μετοχή parens 

- utilitati :δοτική προσωπική χαριστική στο 

consulit 

- omnium :γενική υποκειμενική ή κτητική στο 

utilitati 

- plus :επιρρ. προσδ. του ποσού 

- quam utilitati (ενν) [aut] utilitati (ενν): β΄όρος 

σύγκρισης από το plus (ο α΄όρος είναι το utilitati) 

- alicuius : γενική κτητική ή υποκειμενική στο α΄ 

ενν. utilitati 

- unius : κατηγ. προσδ. στο alicuius 

- suae : επιθετικός προσδιορισμός β΄ενν. utilitati 

- sic : επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου 

7. Nec magis vituperandus est proditor patriae quam 

proditor communis utilitatis, aut communis salutis 

desertor propter suam utilitatem et salutem : κύρια 

πρόταση. 
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- vituperandus est :ρήμα 

- proditor, quam proditor,aut derertor :υποκείμενα 

- patriae :γενική αντικειμενική στο proditor 

- magis :επιρρ. προσδ. του ποσού 

- quam proditor :β΄ όρος σύγκρισης (ο α΄όρος 

είναι το proditor) 

- utilitatis :γενική αντικειμενική στο proditor   

- communis :επιθετικός προσδιορισμός στο 

utilitatis 

- aut desertor:β΄όρος σύγκρισης (ο α΄όρος είναι 

το proditor) 

- salutis: γενική αντικειμενική στο desertor 

- communis :επιθετικός προσδιορισμός στο salutis 

- propter utilitatem et salutem :εμπροθ. Προσδ. 

του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου  

- suam :επιθετικός προσδιορισμός στα utilitatem 

και salutem 

8. Ex quo fit : κύρια πρόταση. 

- fit:ρήμα (απρόσωπο) 

- ( Η επόμενη πρόταση λειτουργεί ως 

υποκείμενο) 

- ex quo:εμπροθ. Προσδ. όλες προέλευσης ή του 

εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου 

9. ut laudandus is sit : ουσιαστική συμπερασματική 

πρόταση, ως υποκείμενο του απρόσωπου ρήματος που 

σημαίνει «συμβαίνει» fit. Εκφέρεται με υποτακτική, 

όλες όλες οι συμπερασματικές, χρόνου ενεστώτα (sit), 

γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (fit) και 

δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν.  

- laudandus sit: ρήμα  

- is: υποκείμενο 

10. qui pro re publica cadat: δευτερεύουσα 

αναφορική προσδιοριστική στο is. Εισάγεται με την 
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αναφορική αντωνυμία qui και εκφέρεται με 

υποτακτική λόγω έλξης από προηγούμενη υποτακτική 

(laudandus). Εκφέρεται με χρόνο Ενεστώτα, γιατί 

εξαρτάται από ρήμα χρόνου ενεστώτα και δηλώνει το 

σύγχρονο. 

- cadat: ρήμα 

- qui: υποκείμενο 

- pro re publica: εμπρόθ. Προσδ. υπεράσπισης  

11. quod decet cariorem nobis esse patriam 

nosmet ipsos : δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, 

Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quod. 

Εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει αντικειμενική 

αιτιολογία, χρόνου ενεστώτα , γιατί εξαρτάται από 

ενεστώτα και δηλώνει το σύγχρονο. 

- decet: ρήμα (απρόσωπο) 

- esse: υποκείμενο και τελικό απαρέμφατο 

- patriam:υποκείμενο του απαρεμφάτου esse και 

ετεροπροσωπία 

- cariorem :κατηγορούμενο στο patriam 

- nobis :δοτική αντικειμενική στο cariorem 

- quam nosmet :υποκείμενο στο esse και β΄όρος 

σύγκρισης (ο α΄όρος είναι το patriam) 

- ipsos: επιθετικός προσδιορισμός στο nosmet 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 47 
 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
1. Iulia, Augusti filia, mature habere coeperat canos: 

κύρια πρόταση. 
- coeperat: ρήμα 

- Iulia: υποκείμενο ρήματος, υποκείμενο απαρεμφάτου  

 (ταυτοπροσωπία) 

- filia: παράθεση στο Iulia 

- Augusti: γενική κτητική στο filia 

- habere: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- canos: αντικείμενο απαρεμφάτου 

- mature: επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

 

2. quos legere secrete solebat: δευτερεύουσα 

αναφορική πρόταση προσδιοριστική στο canos. 

Εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το 

πραγματικό. 
- solebat: ρήμα 

- (Iulia): ενν. υποκείμενο ρήματος, υποκείμενο απαρεμφάτου  

   (ταυτοπροσωπία) 

- legere: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- quos: αντικείμενο του απαρεμφάτου 

- secrete: επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

 

3. Hac re audita Augustus voluit filiam deterrere: 

κύρια πρόταση. 
- voluit: ρήμα 

- Augustus: υποκείμενο ρήματος, υποκείμενο απαρεμφάτου  

(ταυτοπροσωπία) 

- deterrere: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- filiam: αντικείμενο απαρεμφάτου 

- (Το άλλο αντικείμενο στο deterrere είναι η πρόταση του 

quominus που ακολουθεί) 
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- audita re: αφαιρετική απόλυτη, χρονική μετοχή το audita με 

υποκείμενο το re 

[Η μετοχή audita έχει τεθεί σε αφαιρετική απόλυτη για να 

αντικαταστήσει την ενεργητική συνημμένη μετοχή για το 

παρελθόν, που δε διαθέτει η Λατινική. Το ποιητικό αίτιο δε 

δηλώνεται, γιατί συμπίπτει με το υποκείμενο του 

ρήματος:Augustus. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

(ενεργητική σύνταξη): cum hanc (επιθ.προσδ.) rem (αντικ.) 

audivisset (ρήμα) (Υποκ.: Augustus) 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

(παθητική σύνταξη): cum haec (επιθ.προσδ.) res (υποκ.) 

audita esset (ρήμα) 

- hac: επιθετικός προσδιορισμός στο re 

 

4. quominus id faceret: πρόταση του quominus, ως 

αντικείμενο του προερχόμενου από κωλυτικό ρήμα 

απαρεμφάτου deterrere. Εκφέρεται με υποτακτική 

γιατί εκφράζει την πρόθεση του υποκειμένου του 

ρήματος εξάρτησης. Χρησιμοποιείται υποτακτική 

παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο. (Το 

απαρέμφατο deterrere λαμβάνεται ως ιστορικός 

χρόνος, γιατί εξαρτάται από τον ιστορικό παρακείμενο 

voluit). Η πρόταση δηλώνει το σύγχρονο σε σχέση με 

το ρήμα εξάρτησης στο παρελθόν. 
- faceret: ρήμα 

- (Iulia) : ενν. υποκείμενο 

- id : αντικείμενο 

 

5. Eo consilio aliquando repente intervenit: κύρια 

πρόταση. 
- intervenit : ρήμα 

- (Augustus) : ενν. υποκείμενο 

- aliquando : επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

- repente : επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

- consilio : αφαιρετική τρόπου 
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- eo : επιθετικός προσδιορισμός στο consilio 

 

6. oppressitque ornatrices: κύρια πρόταση. 
- oppressit : ρήμα 

- (Augustus) : ενν. υποκείμενο 

- ornatrices : αντικείμενο 

 

7. Etsi super vestem earum deprehendit canos: 

δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση. Εισάγεται με 

τον εναντιωματικό σύνδεσμο etsi. Εκφέρεται με 

οριστική, γιατί εκφράζει μια πραγματική κατάσταση 

παρά την οποία ισχύει το περιεχόμενο της κύριας 

πρότασης. Ο χρόνος είναι παρακείμενος, γιατί η 

πρόταση δηλώνει σε σχέση με την κύρια, που 

εκφέρεται επίσης με παρακείμενο, κάτι το σύγχρονο. 

Στην κύρια πρόταση υπάρχει το tamen. 
- deprehendit: ρήμα 

- (Augustus): ενν. υποκείμενο 

- canos: αντικείμενο 

- super vestem: εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου 

- earum: γενική κτητική στο vestem 

 

8. tamen Augustus dissimulavit eos vidisse: κύρια 

πρόταση. 
- dissimulavit : ρήμα 

- Augustus : υποκείμενο 

- vidisse : αντικείμενο 

- (se) : ενν. υποκείμενο απαρεμφάτου 

- eos (δηλ. canos) : αντικείμενο του απαρεμφάτου 

 

9. et aliis sermonibus tempus extraxit: κύρια πρόταση. 
- extraxit :  ρήμα 

- (Augustus) : ενν. υποκείμενο 

- tempus : αντικείμενο 

- sermonibus : αφαιρετική του τρόπου 

- aliis : επιθετικός προσδιορισμός στο serminibus 
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10. donec induxit mentionem aetatis : 

δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται με το 

χρονικό σύνδεσμο donec. Εκφέρεται με οριστική, 

γιατί δηλώνει πραγματικό γεγονός και γιατί η πράξη 

ενδιαφέρει από χρονική άποψη μόνο. Εκφέρεται με 

οριστική παρακειμένου, γιατί αναφέρεται στο 

παρελθόν. Σε σχέση με το ρήμα εξηάρτησης (extaxit: 

παρακείμενος) δηλώνει το υστερόχρονο, το οποίο 

όμως ανάγεται στο παρελθόν.  
- induxit: ρήμα 

- (Augustus) : ενν. υποκείμενο 

- mentionem : αντικείμενο 

- aetatis : γενική αντικειμενική από το mentionem 

 

11. Tum interrogavit filiam : κύρια πρόταση. 
- interrogavit : ρήμα 

- (Augustus) : ενν. υποκείμενο 

- filiam : αντικείμενο 

- (Το άλλο αντικείμενο του ρήματος είναι η πλάγια 

ερωτηματική πρόταση που ακολουθεί) 

- tum: επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

 

12. utrum post aliquot annos cana esse mallet an 

calva : πλάγια ερωτηματική πρόταση, ολικής άγνοιας, 

διμελής, ως έμμεσο αντικείμενο του ρήματος 

intrrogavit. Τα δύο μέλη εισάγονται με τα utrum…an. 

Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η εξάρτηση θεωρείται 

ότι δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της 

ερώτησης. Εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού, 

γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (interrogavit) και 

δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 
- mallet: ρήμα 

- (ea): ενν. υποκείμενο ρήματος, υποκείμενο απαρεμφάτου 

(ταυτοπροσωπία) 
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- esse: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- cana :  κατηγορούμενα στο ενν. ea από το συνδετικό esse 

- calva : 

- post annos : εμπρόθετος προσδιορισμός χρόνου 

- aliquot : επιθετικός προσδιορισμός στο annos 

 

13. cum illa respondisset : δευτερεύουσα χρονική 

πρόταση. Εισάγεται με τον ιστορικό ή διηγηματικό 

σύνδεσμο cum, που χρησιμοποιείται για διηγήσεις του 

παρελθόντος. Ο cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη 

σχέση ανάμεσα στην κύρια και στη δευτερεύουσα, 

σχέση αιτίου- αιτιατού. Εκφράζοντας το υποκειμενικό 

στοιχείο εκφέρεται με υποτακτική, χρόνου 

υπερσυντελίκου, γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού 

χρόνου (obiecit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο 

παρελθόν. 
- respondisset: ρήμα 

- illa: υποκείμενο 

- (Νοηματικά αντικείμενο ο ευθύς λόγος που ακολουθεί) 

 

14. « ego, pater, cana esse mallo » : κύρια πρόταση. 
- malo: ρήμα 

- ego: υποκείμενο 

- pater: κλητική προσφώνηση 

- esse: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- cana: κατηγορούμενο στο ego από το συνδετικό esse 

 

15. mendacium illi pater obiecit : κύρια πρόταση. 
- obiecit: ρήμα 

- pater: υποκείμενο 

- illi: έμμεσο αντικείμενο 

- mendacium : άμεσο αντικείμενο 

 

16. non dubito : κύρια πρόταση. 
- non dubito: ρήμα 

- (ego): ενν. υποκείμενο 
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- (Αντικείμενο η πρόταση quin που ακολουθεί) 

 

17. quin calva esse nolis : πρόταση του quin ως 

αντικείμενο στο ρήμα αμφιβολίας dubito το οποίο έχει 

άρνηση. Εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, γιατί 

εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (non dubito) και 

δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. 
- nolis: ρήμα 

- (tu): ενν. υποκείμενο 

- esse: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- calva : κατηγορούμενο στο ενν. tu από το συνδετικό esse 

 

18. Quid ergo non times : κύρια πρόταση, ευθεία 

ερώτηση, μερικής άγνοιας. Εισάγεται με την 

ερωτηματική αντωνυμία quid και εκφέρεται με 

οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό. 
- non times: ρήμα 

- (tu): ενν. υποκείμενο 

- (Αντικείμενο στο ρήμα φόβου non times η δευτερεύουσα 

ενδοιαστική πρόταση που ακολουθεί) 

- quid: αιτιατική της αιτίας 

 

19. ne istae te calvam faciant: δευτερεύουσα 

ενδοιαστική πρόταση, ως αντικείμενο στο ρήμα non 

times. Εισάγεται με το ενδοιαστικό μόριο ne, γιατί ο 

φόβος είναι μήπως γίνει κάτι. Εκφέρεται με 

υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από ρήμα 

αρκτικού χρόνου (non times) και δηλώνει το 

σύγχρονο στο παρόν. 
- faciant: ρήμα 

- istae: υποκείμενο 

- te: αντικείμενο 

- calvam : κατηγορούμενο στο te 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 48 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

1. Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a 

Lusitano quodam dono data erat: κύρια πρόταση. 
- data erat: ρήμα 

- cerva: υποκείμενο 

- alba: επιθετικός προσδιορισμός στο cerva 

- pulchritudinis: γενική της ιδιότητας από το cerva 

- eximiae: επιθετικός προσδιορισμός στο pulchritudinis 

- Sertorio: αντικείμενο 

- a Lusitano: εμπρόθετος προσδιορισμός ποιητικού αιτίου 

- quodam: επιθετικός προσδιορισμός στο Lusitano 

- dono : δοτική κατηγορηματική του σκοπού 
[ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ: Lusitanus quidam Sertorio cervam albam eximiae 

pulchritudinis dono dederat] 

 

2. Sertorius omnibus persuasit cervam, instictam 

numine Dianae, conloqui secum et docere: κύρια 

πρόταση. 
- persuasit : ρήμα 

- Sertorius: υποκείμενο 

- omnibus: αντικείμενο έμμεσο 

- conloqui:    άμεσα αντικείμενα, ειδικά απαρέμφατα 

- docere :  
- cervam : υποκείμενο των απαρεμφάτων, υποκείμενο της 

μετοχής 

- instinctam : επιθετική μετοχή  

- numine: αφαιρετική του ποιητικού αιτίου στο ινστιψταμ 

- Dianae: γενική υποκειμενική από το numine 

- secum (=cum se): εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει 

κοινωνία 

 

3. quae utilia factu essent: πλάγια ερωτηματική 

πρόταση, μερικής άγνοιας, αντικείμενο στο docere. 
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Εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quae και 

εκφέρεται με υποτακτική, όπως όλες οι πλάγιες 

ερωτηματικές. Η υποτακτική παρατατικού (essent) 

μετά από ιστορικό χρόνο (docere: λογίζεται ως 

ιστορικός χρόνος, γιατί εξαρτάται από τον 

παρακείμενο persuasit) δηλώνει κάτι το σύγχρονο σε 

σχέση με το ρήμα εξάρτησης. 
- essent: ρήμα 

- quae: υποκείμενο 

- utilia: κατηγορούμενο 

- factu : σουπίνο που δηλώνει αναφορά από το επίθετο utilia 

 

4. Si quid durius ei videbatur : δευτερεύουσα 

υποθετική πρόταση. 
[Υ.Λ.: 1

ο
 είδος: Ανοιχτή υπόθεση (Αόριστη επανάληψη 

στο παρελθόν) 

Υ: si videbatur (οριστ. Παρατ.) 

Α: praedicabat (οριστ. Παρατ.)] 

- videbatur : ρήμα (απρόσωπο) 

- (esse) : ενν. υποκείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

- quid: υποκείμενο του απαρεμφάτου 

- durius : κατηγορούμενο στο quid 

- ei : δοτική προσωπική από το απρόσωπο ρήμα videbatur 

 

5. quod imperandum militibus esset : δευτερεύουσα 

αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο quid. 

Εκφέρεται με υποτακτική λόγω του πλαγίου λόγου. Η 

υποτακτική είναι χρόνου παρατατικού, γιατί 

εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (videbatur) και δηλώνει 

το σύγχρονο στο παρελθόν. 
- imperandum esset: ρήμα 

- quod: υποκείμενο 

- militibus : αντικείμενο 
[ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ:  

quod militibus imperare deberet] 

 



 

 115 

6. a cerva sese monitum esse praedicabat : κύρια 

πρόταση. 
- praedicabat : ρήμα 

- (Sertorius) : ενν. υποκείμενο 

- monitum esse : αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

- sese : υποκείμενο απαρεμφάτου 

- a cerva : εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου 

(εμπρόθετη αφαιρετική γιατί το ελάφι προσωποποιείται) 

 

7. Ea cerva quodam die fugit : κύρια πρόταση. 
- fugit : ρήμα 

- cerva : υποκείμενο 

- ea : επιθετικός προσδιορισμός στο cerva 

- die : αφαιρετική του χρόνου 

- quodam : επιθετικός προσδιορισμός στο die 

 

8. et perisse credita est : κύρια πρόταση. 
- credita est : ρήμα 

- (cerva): ενν. υποκείμενο του ρήματος, υποκείμενο του 

απαρεμφάτου 

- perisse : αντικείμενο του απαρεμφάτου 

9. Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam 

esse : δευτερεύουσα χρονική πρόταση.Εισάγεται με 

τον ιστορικό ή διηγηματικό σύνδεσμο cum, που 

χρησιμοποιείται για διηγήσεις του παρελθόντος και 

υπογραμμίζει μια βαθύτερη σχέση ανάμεσα στη 

δευτερεύουσα και την κύρια πρόταση, σχέση αιτίου-

αιτιατού. Εκφράζοντας το υποκειμενικό στοιχείο 

εκφέρεται με υποτακτική, χρόνου υπερσυντελίκου, 

γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (iussit) 

και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
- nuntiavisset : ρήμα 

- aliquis: υποκείμενο 

- Sertorio: αντικείμενο 

- inventam esse : αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

- cervam : υποκείμενο του απαρεμφάτου 



 

 116 

 

10. Sertorius eum iussit tacere : κύρια πρόταση. 
- iussit: ρήμα 

- Sertotius: υποκείμενο 

- eum: αντικείμενο του ρήματος, υποκείμενο του 

απαρεμφάτου (ετεροπροσωπία) 

- tacere: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

 

11. praeterea praecepit: κύρια πρόταση. 
- praecepit: ρήμα 

- (Sertorius): ενν. υποκείμενο 

- praeterea: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού 

 

12. ut eam postero die repente in eum locum 

emitteret: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, ως 

αντικείμενο στο ρήμα praecepit της κύριας πρότασης. 

Εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι 

καταφατική. Εκφέρεται με υποτακτική, ως βουλητική, 

χρόνου παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ρήμα 

ιστορικού χρόνου και δηλώνει το σύγχρονο στο 

παρελθόν. 
- emitteret: ρήμα 

- (is):ενν. υποκείμενο 

- eam: αντικείμενο 

- die: αφαιρετική του χρόνου 

- postero: επιθετικός προσδιορισμός στο die 

- in locum: εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου 

- eum: επιθετικός προσδιορισμός στο locum 

 

13. in quo ipse cum amicis futurus esset: 

δευτερεύοσα αναφορική πρόταση προσδιοριστική στο 

in eum locum. Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί 

βρίσκεται σε πλάγιο λόγο. Η υποτακτική παρατατικού 

της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας μετά από 
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ιστορικό χρόνο (emitteret, το οποίο εξαρτάται από το 

praecepit) εκφράζει κάτι το υστερόχρονο. 
- futurus esset: ρήμα 

- ipse: υποκείμενο 

- in quo : εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου 

- cum amicis : εμπρόθετος προσδιορισμός συνοδείας 

 

14. Postridie eius diei Sertorius, admissis amicis in 

cubiculum suum, dixit eis visum in somno sibi esse 

cervam ad se reverti: κύρια πρόταση. 
- dixit : ρήμα 

- Sertorius: υποκείμενο 

- eis: αντικείμενο έμμεσο 

- visum esse: αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο 

- reverti: υποκείμενο του απαρεμφάτου visum esse 

- cervam: υποκείμενο του απαρεμφάτου reverti 

- in somno: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει χρονικό 

εντοπισμό 

- sibi: δοτική προσωπική στο απρόσωπο ρήμα visum esse 

- ad se: εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει κατεύθυνση 

σε πρόσωπο 

- postridie: επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου 

- diei: γενική διαιρετική από το χρονικό επίρρημα postridie 

- eius: επιθετικός προσδιορισμός στο diei 

- admissis amicis: αφαιρετική απόλυτη, χρονική μετοχή 

(admissis) με υποκείμενό της το amicis 

[Η μετοχή έχει τεθεί σε αφαιρετική απόλυτη για να 

αντικαταστήσει την ενεργητική μετοχή για το παρελθόν, που 

δε διαθέτει η Λατινική. Το ποιητικό αίτιο δε δηλώνεται, γιατί 

συμπίπτει με το υποκείμενο του ρήματος (Sertotius) 

- in cubiculum : εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου 

- suum : επιθετικός προσδιορισμός στο cubiculum 

 
[ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Sertorius, cum amicos admisset 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Sertorius, cum amici admissi essent] 
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15. quae perisset: δευτερεύουσα αναφορική 

πρόταση προσδιοριστική στο cervam. Εκφέρεται με 

υποτακτική, γιατί ο λόγος είναι πλάγιος. Η 

υποτακτική υπερσυντελίκου δείχνει κάτι το 

προταρόχρονο σε σχέση με το revertit, από το οποίο 

εξαρτάται η δευτερεύουσα πρόταση. Το revertit 

εξαρτάται από το visum esse και αυτό από το ρήμα 

ιστορικού χρόνου dixit. Έτσι η υποτακτική 

υπερσυντελίκου (perisset) δηλώνει το προτερόχρονο 

στο παρελθόν. 
- perisset: ρήμα 

- quae: υποκείμενο 

 

16. cum cerva, emissa a servo, in cubiculum 

Sertorii introrupisset: δευτερεύουσα χρονική 

πρόταση. Εισάγεται με τον ιστορικό ή διηγηματικό 

σύνδεσμο cum, που χρησιμοποιείται για διηγήσεις του 

παρελθόντος και υπογραμμίζει μια βαθύτερη σχέση 

ανάμεσα στην κύρια και τη δευτερεύουσα, σχέση 

αιτίου-αιτιατού. Εκφράζοντας το υποκειμενικό 

στοιχείο εκφέρεται με υποτακτική, χρόνου 

υπερσυντελίκου, γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού 

χρόνου (orta est: οριστ. Παρακ.) και δηλώνει το 

προτερόχρονο στο παρελθόν. 
- introrupisset: ρήμα 

- cerva: υποκείμενο 

- in cubiculum: εμπρόθετος προσδιορισμός κίνησης σε τόπο 

- Sertorii: γενική κτητική στο cubiculum 

- emissa: χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του 

ρήματος 

- a servo: εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου 

17. admiratio magna orta est: κύρια πρόταση. 
- orta est : ρήμα 

- admiratio : υποκείμενο 

- magna : επιθετικός προσδιορισμός στο admiratio 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 49 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
1. Porcia, Bruti uxor, cultellum tonsorium quasi 

unguium resecandorum causa poposcit: κύρια 

πρόταση. 
- poposcit: ρήμα 

- Porcia: υποκείμενο 

- uxor: παράθεση στο Porcia 

- Bruti : γενική κτητική στο uxor 

- cultelum : αντικείμενο 

- tonsorium : επιθετικός προσδιορισμός στο cultellum 

- quasi : επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

- unguium resecandorum  causa: εμπρόθετος προσδιορισμός  

 αιτίας 
[Η γερουνδιακή έλξη είναι υποχρωτική λόγω του εμπρόθετου 

(causa+γενική). Χρησιμοποιείται έτσι η παθητική σύνταξη 

(γερουνδιακό και υποκείμενο) αντί της ενεργητικής σύνταξης 

(γερούνδιο και αντικείμενο). Μετατρεπόμενη η παθητική σύνταξη σε 

ενεργητική, θα ήταν: ungues (-is) resecandi causa. 

 

2. cum viri sui consilium de interficiendo Caesare 

cognovisset: δευτερεύουσα χρονική πρόταση. 

Εισάγεται με τον ιστορικό ή διηγηματικό σύνδεσμο 

cum που χρησιμοποιείται για διηγήσεις του 

παρελθόντος και υπογραμμίζει μια βαθύτερη σχέση 

ανάμεσα στην κύρια και τη δευτερεύουσα, σχέση 

αιτίου-αιτιατού. Εκφράζοντας το υποκειμενικό 

στοιχείο εκφέρεται με υποτακτική, χρόνου 

υπερσυντελίκου, γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού 

χρόνου (poposcit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο 

παρελθόν. 
- cognovisset: ρήμα 

- (Porcia): ενν. υποκείμενο 

- consilium: αντικείμενο 

- viri : γενική υποκειμενική από το consilium 
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- sui : επιθετικός προσδιορισμός στο viri 

- de interficiendo Caesare : εμπρόθετος προσδιορισμός της  

αναφοράς 
[Η γερουνδιακή έλξη είναι υποχρεωτική λόγω του εμπρόθετου. 

Χρησιμοποιείται η παθητική σύνταξη (γερουνδιακό και υποκείμενο) 

αντί της ενεργητικής σύνταξης (γερούνδιο και αντικείμενο). 

Μετατρεπόμενη η παθητική σύνταξη σε ενεργητική, θα ήταν: 

de interficiendo Caesarem] 

 

3. eoque velut forte elapso se vulneravit: κύρια 

πρόταση. 
- vulneravit: ρήμα 

- (Porcia): ενν. υποκείμενο 

- se: αντικείμενο 

- eo : αφαιρετική του οργάνου 

- velut elapso : αιτιολογική μετοχή που συνοδεύεται από το 

velut, γιατί δηλώνει ψεύτικη αιτιολογία 

- forte : επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

 

4. Clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatus 

Brutus ad eam obiurgandam venit : κύρια πρόταση. 
- venit: ρήμα 

- Brutus: υποκείμενο 

- ad eam obiurgandam: εμπρόθετος προσδιορισμός του σκοπού 
[Η γερουνδιακή έλξη είναι υποχρεωτική λόγω του εμπρόθετου 

(ad+αιτιατική). Χρησιμοποιείται έτσι η παθητική σύνταξη 

(γερουνδιακό και υποκείμενο) αντί της ενεργητικής σύνταξης 

(γερούνδιο και αντικείμενο). Μετατρεπόμενη η παθητική σύνταξη σε 

ενεργητική, θα ήταν: ad eam obiurgandum] 

- vocatus: χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του 

ρήματος 

[ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: 

   cum vocatus esset] 

- clamore: αφαιρετική του ποιητικού αιτίου από τη μετοχή 

vocatus (απρόθετη αφαιρετική, γιατί έχουμε αφηρημένη 

έννοια) 

- ancillarum : γενική υποκειμενική από το clamore 

- deinde : επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

- in cubiculum : εμπρόθετος προσδιορισμός κίνησης σε τόπο 
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5. quod tonsoris praeripuisset officium: δευτερεύουσα 

αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται με τον αιτιολογικό 

σύνδεσμο quod. Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί 

εκφράζει υποκειμενική αιτιολογία, χρόνου 

υπερσυντελίκου, γιατί εξαρτάται από το γερουνδιακό 

obiurgandam, το οποίο λαμβάνεται ως ιστορικός 

χρόνος, γιατί εξαρτάται από τον ιστορικό παρακείμενο 

venit. Δηλώνεται το προτερόχρονο στο παρελθόν. Η 

πρόταση χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός 

της αιτίας στο obiurgandam, που είναι ρηματικός 

τύπος ψυχικού πάθους. 
- praeripuisset: ρήμα 

- (ea): ενν. υποκείμενο 

- officium: αντικείμενο 

- tonsoris: γενική κτητική από το officium 

 

6. Cui secreto Porcia inquit: κύρια πρόταση. 
- inquit : ρήμα 

- Porcia : υποκείμενο 

- cui : έμμεσο αντικείμενο 

- (Ως άμεσο αντικείμενο ο ευθύς λόγος που ακολουθεί) 

- secreto: επιρρηματικός προσδιορισμός τρόπου 

 

7. non est hoc temerarium factum meum, sed 

certissimum indicium amoris mei erga te tale 

consilium molientem : κύρια πρόταση. 
- est : ρήμα 

- hoc : υποκείμενο 

- factum :   κατηγορούμενα στο hoc από το συνδετικό 

- indicium :   est 

- temerarium :    επιθετικοί προσδιορισμοί στο factum 

- meum :  
- certissimum: επιθετικός προσδιορισμός στο indicium 

- amoris: γενική αντικειμενική από το indicium 

- mei: επιθετικός προσδιορισμός στο amoris 
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- erga te : εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει φιλική  

 διάθεση 

- molientem : επιθετική μετοχή με υποκείμενό της το te 

- consilium: αντικείμενο της μετοχής 

- tale: επιθετικός προσδιορισμός στο consilium 

8. experiri enim volui : κύρια πρόταση. 
- volui: ρήμα 

- (ego): ενν. υποκείμενο 

- experiri: αντικείμενο, τελικό απαρέμφατο 

- (Αντικείμενο του απαρεμφάτου η πλάγια ερωτηματική 

πρόταση που ακολουθεί) 

9. quam aequo animo me ferro essem interemptura : 
πλάγια ερωτηματική πρόταση, μερικής άγνοιας, ως 

αντικείμενο στο απαρέμφατο experiri της κύριας 

πρότασης. Εισάγεται με το ερωτηματικό επίρρημα 

quam και εκφέρεται με υποτακτική, όπως όλες οι 

πλάγιες ερωτηματικές, γιατί θεωρείται ότι η εξάρτηση 

δίνει υποεκιμενική χροιά στο περιεχόμενο της 

πρότασης. Συγκεκριμένα εκφέρεται με υποτακτική 

παρατατικού της ενεργητικής περιφραστικής 

συζυγίας, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (το 

απαρέμφατο experiri λαμβάνεται ως ιστορικός χρόνος, 

εφόσον εξαρτάται από τον ιστορικό παρακείμενο 

volui) και δηλώνει μια μελλοντική πράξη και 

συγκεκριμένα το υστερόχρονο στο παρελθόν. Η 

πρόταση επίσης χρησιμεύει ως απόδοση του 

εξαρτημένου υποθετικού λόγου. 
- interemptura essem: ρήμα 

- (ego): ενν. υποκείμενο 

- animo: αφαιρετική του τρόπου 

- aequo: επιθετικός προσδιορισμός στο animo 

- quam: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού  

- ferro: αφαιρετική του οργάνου 

- me: αντικείμενο στο ρήμα interemptura essem 
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10. si tibi consilium non ex sententia cessisset : 

δευτερεύουσα υποθετική πρόταση. 
[Υ.Λ.: Υ: si cessisset (υποτ. Υπερσ.) 

   Α: interemptura essem (υποτ. Παρατ. ενεργ.  

       Περιφρ. Συζ.) 

ευθύς    Υ: si cesserit (οριστ. Συντ. μέλλ.) 

  λόγος    Α: interimam (οριστ. Μέλλ.) 

 Υ.Λ.: 1
ο
 είδος: Ανοιχτή υπόθεση (προσδοκώμενο)] 

 

- cessisset: ρήμα 

- consilium: υποκείμενο 

- tibi: δοτική προσωπική αντιχαριστική 

- ex sententia: εμπρόθετος προσδιορισμός του τρόπου 

 
 

 

 


