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24ε ΔΝΟΣΗΣΑ  

ΣΟ ΠΑΘΗΜΑ ΔΝΟ ΨΔΤΣΗ 

Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη έλα έμππλν αλέθδνην πνπ αλαθέξεηαη ζην 
Ρσκαίν λνκνκαζή Κνξλήιην ην Ναζηθά (Cornēlius Scipio Nasīca) θαη ζηνλ 
πνηεηή Έλλην (Quintus Ennius: 239-169 π.Χ.) 

 

 

Cum Ρ.Cornēlius Nasīca ad Ennium poētam venisset* eique ab 

ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset* eum domi non esse, 

Nasīca sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse. 

Accipe nunc quid postea Nasīca fecerit *. Paucis post diēbus 

cum Ennius ad Nasīcam venisset* et eum a ianuā quaereret*, 

exclamāvit Nasīca se domi non esse, etsi domi erat. Tum 

Ennius indignātus quod Nasīca tam aperte mentiebātur: 

«Quid?» inquit «Ego non cognosco vocem tuam?» Visne scīre 

quid Nasīca responderit*? «Homo es impudens. Ego cum te 

quaererem*, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi 

non credis?» 
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 
 

Cum       P.     Cornelius  Nasica  venisset  ad Ennium   poetam  
Όηαλ  ν Πόπιηνο   Κνξλήιηνο    Ναζηθάο    είρε  πάεη    ζηνλ  Έλλην     ηνλ πνηεηή 
 

ancilla            dixisset   eique    quaerenti    Ennium     ab ostio  
θαη ε ππεξέηξηα     είρε πεη     ζ’ απηόλ    πνπ δεηνύζε    ηνλ Έλλην   από ηελ πόξηα  
 

eum       non esse    domi,  
όηη απηόο   δελ    ήηαλ    ζην ζπίηη, 
 

Nasica     sensit      illam    dixisse   id      iussu       domini  
ν Ναζηθάο   θαηάιαβε   όηη εθείλε    είρε πεη   απηό  κε δηαηαγή  ηνπ αθεληηθνύ (ηεο)  
 

et      i llum   esse   intus. 
θαη      εθείλνο  όηη ήηαλ   κέζα. 
 

Accipe  nunc  quid   fecerit   Nasica    postea.  
Μάζε        ηώξα        ηη        έθαλε    ν Ναζηθάο   αξγόηεξα.  
 

Cum  Ennius  venisset  ad Nasicam  paucis  diebus   post     
Όηαλ  ν Έλληνο    είρε έξζεη     ζην   Ναζηθά       ιίγεο       κέξεο    αξγόηεξα 
 

et  quaereret  eum    a    ianua,  
θαη     δεηνύζε     απηόλ   από ηελ πόξηα, 
 

Nasica     exclamavit        se     non  esse  domi,  
ν Ναζηθάο  θώλαμε δπλαηά  όηη ν ίδηνο   δελ    ήηαλ   ζην ζπίηη, 
 

etsi   erat   domi.  
αλ θαη  ήηαλ  ζην ζπίηη.  
 

Tum  Ennius  indignatus     
Σόηε   ν Έλληνο  αγαλαθηηζκέλνο, 
 

quod    Nasica   metienbatur   tam    aperte  inquit 
επεηδή  ν Ναζηθάο     έιεγε ςέκαηα    ηόζν      θαλεξά     είπε 
 

«Quid?»         
«Ση ινηπόλ (ιεο); 
 

«Ego  non cognosco   vocem  tuam?»  
 «Εγώ   δελ   αλαγλσξίδσ    ηε θσλή   ζνπ;»  
 

Visne           scire    quid   responderit  Nasica?  
Θέιεηο κήπσο λα κάζεηο     ηη          απάληεζε      ν Ναζηθάο; 
 

«Es       homo    impudens.  
«Είζαη    άλζξσπνο     αλαηδήο.  
 

Ego  cum quaererem   te,     
Εγώ   όηαλ       δεηνύζα      εζέλα,   
 

credidi   ancillae    tuae    te    non esse   domi;  
πίζηεςα  ηελ ππεξέηξηα  ζνπ  όηη εζύ   δελ  ήζνπλ   ζην ζπίηη∙ 
 

Tu   non credis  mihi   ipsi?» 
Εζύ   δελ  πηζηεύεηο  εκέλα  ηνλ ίδην;» 
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ΟΤΙΑΣΙΚΑ 

Α΄θιίζε 

Nasica, -ae (Α) = ν Ναζηθάο, (ρσξίο πιεζπληηθό) 
poeta, -ae (Α) = πνηεηήο 
ancilla, -ae (Θ) = ππεξέηξηα 
ianua, -ae (Θ) = πόξηα   
 
Β΄ θιίζε  
P. : ζπληνκνγξαθία ηνπ Publius = Πόπιηνο, θιεηηθή εληθνύ: Publi 
Cornelius , -ii/-i,  = Κνξλήιηνο, θιεηηθή εληθνύ: Corneli, (ρσξίο πιεζπληηθό) 
Ennius, -ii/-i, = Έλληνο, θιεηηθή εληθνύ: Enni, (ρσξίο πιεζπληηθό) 
dominus, -i (Α) = θύξηνο, αθέληεο  
ostium, -ii/-i (Ο) = πόξηα, είζνδνο  
 
Γ΄ θιίζε   
vox, vocis (Θ) = θσλή 
homo, -inis (Α) = άλζξσπνο, άλδξαο  
 
Γ΄ θιίζε 
domus, -us (Θ) = νίθνο, ζπίηη  
iussus, -us (Α) = δηαηαγή : εύρξεζηε κόλο ε αθαηξεηηθή εληθνύ: iussu =ζύκθσλα κε ηε 
δηαηαγή  
 
Δ΄ θιίζε  
dies, diei (Α) = εκέξα 

 

ΔΠΙΘΔΣΑ 

Β΄ θιίζε 

 paucus,-a,-um = ιίγνο 
παξαζεηηθά: paucior, -ior, -ius, paucissimus, -a, -um 
(επίξξεκα: pauce,  paucius,  paucissime)  
 
Γ΄ θιίζε 

 impudens, -ntis = αλαηδήο, κνλνθαηάιεθην 
παξαζεηηθά: impudentior, -ior, -ius, impudentissimus, -a, -um 

(επίξξεκα:  impudenter, impudentius, impudentissime) 

 

ΡΗΜΑΣΑ 

A΄ ζσδσγία 

1. exclamo, exclamavi, exclamatum, exclamare (1) = θσλάδσ  

2. indignor, indignatus sum, indignatum, indignari (1) (αποζεηηθό) = αγαλαθηώ, νξγίδνκαη 
 

Β΄ ζσδσγία 

3. respondeo, respondi, responsum, respondere (2) = απαληώ  
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Γ΄ ζσδσγία 

4. quaero, quaesivi, quaesitum, quaerere (3) = δεηώ, ξσηώ 

5. dico, dixi, dictum, dicere (3) = ιέσ, (β΄ εληθό προζη. ελεζη.: dic) 

6. accipio, accepi, acceptum, accipere (3*) (ad+capio) = παίξλσ, καζαίλσ 

7. facio, feci, factum, facere (3*) = θάλσ, (β΄ ελ. Προζη. ελεζη.:  fac),  (Μ.Φ.: fio) 

8. cognosco, cognovi, cognitum, cognoscere (3) = (αλα)γλσξίδσ 

9. credo, credidi, creditum, credere (3) = πηζηεύσ 

 

Γ΄ ζσδσγία 

10. venio, veni, ventum, venire  (4) = έξρνκαη, πεγαίλσ 

11. sentio, sensi, sensum, sentire (4) =  θαηαιαβαίλσ, πηζηεύσ 

12. scio, sci(v)i, scitum, scire (4) = μέξσ, καζαίλσ, (προζη. ελεζη.: scito, scitote,  

προζη. κειι.: scito, scito, scitote, sciunto) 

13. mentior, mentitus sum, mentitum, mentiri (4) (αποζεηηθό) =ιέσ ςέκαηα 
 

Αλώκαια-Βοεζεηηθά 

14. volo, volui, - , velle  (3) = ζέισ 

15. inquam (ειιεηπηηθό) = ιέσ 

16. sum, fui, - , esse = είκαη  
 

ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ  
intus=κέζα 
nunc =ηώξα 
postea =έπεηηα 

 post = κεηά 
παξαζεηηθά: posterius,  postremo/postremum 
tum =ηόηε  
tam =ηόζν 

 aperte = θαλεξά < από ην επίζεην β΄ θιίζεο: apertus-a-um 
παξαζεηηθά: apertius, apertissime 
 
 
 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ  

is, ea, id (νξηζηηθή) = απηόο, απηή, απηό  

ille, illa, illud (δεηθηηθή) = εθείλνο, εθείλε, εθείλν 

quis, quis, quid (εξσηεκαηηθή) = πνηνο, πνηα, πνην 

ego (πξνζσπηθή) = εγώ  

tuus, -a, -um (θηεηηθή) = δηθόο ζνπ, δηθή ζνπ, δηθό ζνπ 

ipse, ipsa, ipsum (νξηζηηθή) = ν ίδηνο, ε ίδηα, ην ίδην 
 
 

 
 
 

ΠΡΟΘΔΔΙ ΤΝΓΔΜΟΙ – ΜΟΡΙΑ  

ad + αηηηαη.= πξνο, ζε (ηόπνο) 
a/ab + αθαηρ. = από (ηόπνο) 
 
 

cum ηζηνξηθόο-δηεγεκαηηθόο (ρξνλ.)+ππνηαθηηθή = όηαλ, αθνύ  
-que (ζπκπι., εγθιηηηθόο) = θαη      
et (ζπκπιεθηηθόο) = θαη     
etsi (ελαληησκαηηθόο) = αλ θαη  
-ne (εξσηεκαηηθό κόξην εγθιηηηθό) = κήπσο 
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Δησκοιογηθά:  

ostium < os = ζηόκα,  

intus < ἐvτός, intra, intro,   

nunc < vῦv,  

ianua < Ianus = Ιαλόο, ν ζεόο κε ηα δύν πξόζσπα (> Ιαλνπάξηνο)  

exclamo < inclāmo,  

co-gnosco· πξβ. γι-γνώσκω,·  

impudens < in + pudeo = ληξέπνκαη· pudor,  

credo <  incredibilis 

 

 
 
 

 
 

 
ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 

 

Cum Ρ. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή 

ρξνληθή πξόηαζε σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην sensit. Εηζάγεηαη κε 

ηνλ ηζηνξηθό-δηεγεκαηηθό Cum θαη εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή, γηαηί ππνγξακκίδεη ηε βαζύηεξε 

ζρέζε αηηίνπ θαη αηηηαηνύ αλάκεζα ζηε δεπηεξεύνπζα θαη ηελ θύξηα πξόηαζε. Είλαη θαλεξόο 

εδώ ν ξόινο ηνπ ππνθεηκεληθνύ ζηνηρείνπ ζηελ ππνηαθηηθή. πγθεθξηκέλα, εθθέξεηαη κε 

ππνηαθηηθή ρξόλνπ ππεξζπληειίθνπ (venisset) γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ 

(sensit) θαη δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ. 
venisset: ξήκα,  
Ρ. Cornelius Nasica: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
ad Ennium: εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηεύζπλζεο πξνο πξόζσπν ζην venisset,  
poetam: παξάζεζε ζην Ennium. 

 
(cum) eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse: 
Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ 
ρξόλνπ ζην sensit, θαζώο ζπλδέεηαη παξαηαθηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε ρξνληθή κε ηνλ 
ζπκπιεθηηθό παξαηαθηηθό ζύλδεζκν que (eique). Εηζάγεηαη κε ηνλ ηζηνξηθό-δηεγεκαηηθό 
Cum, θαη εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή γηαηί ππνγξακκίδεη ηε βαζύηεξε ζρέζε αηηίνπ θαη αηηηαηνύ 
αλάκεζα ζηε δεπηεξεύνπζα θαη ηελ θύξηα πξόηαζε. Είλαη θαλεξόο εδώ ν ξόινο ηνπ 
ππνθεηκεληθνύ ζηνηρείνπ ζηελ ππνηαθηηθή. πγθεθξηκέλα, εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή ρξόλνπ 
ππεξζπληειίθνπ (dixisset) γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (sensit) θαη δειώλεη 
ην πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ. 
dixisset: ξήκα,  
ancilla: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
ei(que): έκκεζν αληηθείκελν ζην dixisset 
non esse: εηδηθό απαξέκθαην, άκεζν αληηθείκελν ζην dixisset,  
eum: ππνθείκελν ηνπ non esse (εηεξνπξνζσπία),  
domi: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζε γεληθή πηώζε πνπ δειώλεη ηε ζηάζε ζε ηόπν ζην 
non esse,  
quaerenti: επηζεηηθή κεηνρή, ζπλεκκέλε ζην ei, δειώλεη ην ζύγρξνλν 
Ennium: αληηθείκελν ηεο κεηνρήο quaerenti,  
ab ostio: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο ηνπηθήο αθεηεξίαο ζηε κεηνρή quaerenti. 
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Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse: Κύξηα πξόηαζε 
θξίζεσο. 
sensit: ξήκα,  
Nasica: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
dixisse, esse: εηδηθά απαξέκθαηα, αληηθείκελα ζην sensit,  
illam: ππνθείκελν ηνπ dixisse (εηεξνπξνζσπία),  
id: αληηθείκελν ζην dixisse 
illum: ππνθείκελν ηνπ esse (εηεξνπξνζσπία),  
iussu: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ εζσηεξηθνύ αλαγθαζηηθνύ αηηίνπ ζην dixisse  
domini: γεληθή ππνθεηκεληθή ζην iussu,  
intus: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηόπνπ ζην esse. 

 
Accipe nunc: Κύξηα πξόηαζε επηζπκίαο, θαζώο ε εθθνξά ηεο είλαη έγθιηζε πξνζηαθηηθή. 
Accipe: ξήκα,  
tu: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
nunc: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην Accipe. 

 
quid postea Nasica fecerit: Δεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή πιάγηα εξσηεκαηηθή πξόηαζε. 
Λεηηνπξγεί σο αληηθείκελν ζην Accipe. Εηζάγεηαη κε ηελ εξσηεκαηηθή αλησλπκία quid θαη 
δειώλεη κεξηθή άγλνηα. Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (fecerit), γηαηί ζεσξείηαη όηη ε εμάξηεζε 
δίλεη ππνθεηκεληθή ρξνηά ζην πεξηερόκελό ηεο, ρξόλνπ παξαθεηκέλνπ γηαηί εμαξηάηαη από 
ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (Accipe). Δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζην παξόλ. 
fecerit: ξήκα,  
Nasica: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
quid: αληηθείκελν ζην fecerit,  
postea: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην fecerit. 

 
cum Ennius ad Nasicam venisset: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε σο 
επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην exclamavit. Εηζάγεηαη κε ηνλ ηζηνξηθό-
δηεγεκαηηθό cum, θαη εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή γηαηί ππνγξακκίδεη ηε βαζύηεξε ζρέζε αηηίνπ 
θαη αηηηαηνύ αλάκεζα ζηε δεπηεξεύνπζα θαη ηελ θύξηα πξόηαζε. Είλαη θαλεξόο εδώ ν ξόινο 
ηνπ ππνθεηκεληθνύ ζηνηρείνπ ζηελ ππνηαθηηθή. πγθεθξηκέλα, εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή 
ρξόλνπ ππεξζπληειίθνπ (venisset) γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (exclamavit) 
θαη δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ. 
venisset: ξήκα,  
Ennius: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
ad Nasicam: εκπξόζεηε αηηηαηηθή πνπ δειώλεη ηελ θαηεύζπλζε ζε πξόζσπν ζην venisset. 
 

cum (Ennius) et eum a ianua quaereret: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε 

σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην exclamavit. Εηζάγεηαη κε ηνλ ηζηνξηθό-

δηεγεκαηηθό ζύλδεζκν cum, θεη εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή γηαηί ππνγξακκίδεη ηε βαζύηεξε 

ζρέζε αηηίνπ θαη αηηηαηνύ αλάκεζα ζηε δεπηεξεύνπζα θαη ηελ θύξηα πξόηαζε. Είλαη θαλεξόο 

εδώ ν ξόινο ηνπ ππνθεηκεληθνύ ζηνηρείνπ ζηελ ππνηαθηηθή. πγθεθξηκέλα, εθθέξεηαη κε 

ππνηαθηηθή ρξόλνπ παξαηαηηθνύ (quaereret) γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ 

(exclamavit) θαη δειώλεη ην ζύγρξνλν ζην παξειζόλ. 
quaereret: ξήκα,  
Ennius: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
eum: αληηθείκελν ζην quaereret,  
a ianua: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο ηνπηθήο πξνέιεπζεο ζην quaereret,  
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Paucis post diebus exclamavit Nasica se domi non esse: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
exclamavit: ξήκα,  
Nasica: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
non esse: εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην exclamavit,  
se: ππνθείκελν ηνπ non esse (ηαπηνπξνζσπία- πξόθεηηαη γηα ιαηηληζκό θαζώο ην εηδηθό 
απαξέκθαην παίξλεη ππνθείκελν ζε αηηηαηηθή αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 
ηαπηνπξνζσπίαο),  
domi: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζε γεληθή πηώζε πνπ δειώλεη ηε ζηάζε ζε ηόπν ζην 
non esse. 
post: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην exclamavit 
diebus: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ κέηξνπ ή ηεο δηαθνξάο ζην post,  
Paucis: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην diebus  
 

etsi domi erat: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ελαληησκαηηθή πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ηνλ 
ελαληησκαηηθό ζύλδεζκν etsi. Εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (erat) γηαηί εθθξάδεη κηα πξαγκαηηθή 
θαηάζηαζε παξά ηελ νπνία ηζρύεη ην πεξηερόκελν ηεο θύξηαο. Ο ρξόλνο ηεο εθθνξάο ηεο 
είλαη ν παξαηαηηθόο γηαηί ε πξάμε πνπ δειώλεηαη αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ. 
erat: ξήκα,  
Nasica: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
domi: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζε γεληθή πνπ δειώλεη ηε ζηάζε ζε ηόπν ζην erat. 
 

Tum Ennius indignatus inquit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
inquit: ξήκα,  
Ennius: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
indignatus: επηξξεκαηηθή αηηηνινγηθή κεηνρή, ζπλεκκέλε ζην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 
δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν 
Tum: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην inquit. 
 

quod Nasica tam aperte mentiebatur: Δεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή αηηηνινγηθή πξόηαζε πνπ 

ιεηηνπξγεί σο αληηθείκελν ζηε κεηνρή indignatus (ξήκα ςπρηθνύ πάζνπο από ην νπνίν θαη 

εμαξηάηαη). Εηζάγεηαη κε ηνλ αηηηνινγηθό ζύλδεζκν quod θαη εθθέξεηαη κε νξηζηηθή 

(mentiebatur) γηαηί δειώλεη αηηηνινγία αληηθεηκεληθή, πνπ ηίζεηαη ζε ρξόλν παξαηαηηθό γηαηί ε 

πξάμε αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ. 
mentiebatur: ξήκα,  
Nasica: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
tam: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνζνύ ζην mentiebatur,  
aperte: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ ζην tam. 
 

Quid (dicis)?: Κύξηα πξόηαζε - Επζεία εξσηεκαηηθή πξόηαζε κεξηθήο αγλνίαο. Εηζάγεηαη 
κε ηελ εξσηεκαηηθή αλησλπκία Quid. Εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (dicis, πνπ ελλνείηαη) γηαηί 
δειώλεη ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί αλαθέξεηαη ζην παξόλ. 
dicis: (ελλννύκελν) ξήκα,  
tu: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Quid: αληηθείκελν ζην ελλννύκελν dicis. 
 

Ego non cognosco vocem tuam?: Κύξηα πξόηαζε - Επζεία εξσηεκαηηθή πξόηαζε νιηθήο 
αγλνίαο. Εηζάγεηαη ρσξίο ελαξθηηθό κόξην γηα ιόγνπο έκθαζεο. Εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (non 
cognosco) γηαηί δειώλεη ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί ε πξάμε αλαθέξεηαη ζην 
παξόλ. 
non cognosco: ξήκα,  
Ego: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
vocem: αληηθείκελν ζην non cognosco,  
tuam: νκνηόπησηνο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην vocem. 
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Visne scire?: Κύξηα πξόηαζε - Επζεία εξσηεκαηηθή πξόηαζε νιηθήο αγλνίαο. Εηζάγεηαη κε 
ην εγθιηηηθό εξσηεκαηηθό κόξην -ne γηαηί δελ γλσξίδνπκε ηελ απάληεζε πνπ πεξηκέλνπκε. 
Εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (Vis) γηαηί δειώλεη ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί ε πξάμε 
αλαθέξεηαη ζην παξόλ. 
Vis: ξήκα,  
tu: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
scire: ηειηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην Vis. 

 
quid Nasica responderit: Δεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή πιάγηα εξσηεκαηηθή πξόηαζε σο 

αληηθείκελν ζην scire. Εμαξηάηαη από γλσζηηθό ξήκα (scire), εηζάγεηαη κε ηελ εξσηεκαηηθή 

αλησλπκία quid θαη είλαη κεξηθήο αγλνίαο. Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (respondent), γηαηί 

ζεσξείηαη όηη ε εμάξηεζε δίλεη ππνθεηκεληθή ρξνηά ζην πεξηερόκελό ηεο, ρξόλνπ 

παξαθεηκέλνπ, ζε εμάξηεζε από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (ην απαξέκθαην scire ζεσξείηαη 

αξθηηθνύ ρξόλνπ γηαηί εμαξηάηαη από ηνλ ελεζηώηα Vis), θαη δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζην 

παξόλ. 
responderit: ξήκα,  
Nasica: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
quid: αληηθείκελν ζην respondent. 

 
Homo es impudens: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
es: ξήκα,  
tu: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Homo: θαηεγνξνύκελν ζην tu κέζσ ηνπ es,  
impudens: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην Homo. 

 
Ego cum te quaererem: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε σο επηξξεκαηηθόο 
πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην credidi. Εηζάγεηαη κε ηνλ ηζηνξηθό-δηεγεκαηηθό cum θαη 
εkθέξεηαη κε ππνηαθηηθή γηαηί ππνγξακκίδεη ηε βαζύηεξε ζρέζε αηηίνπ θαη αηηηαηνύ αλάκεζα 
ζηε δεπηεξεύνπζα θαη ηελ θύξηα πξόηαζε. Είλαη θαλεξόο εδώ ν ξόινο ηνπ ππνθεηκεληθνύ 
ζηνηρείνπ ζηελ ππνηαθηηθή. πγθεθξηκέλα, εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή ρξόλνπ παξαηαηηθνύ 
(quaererem) γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (credidi) θαη δειώλεη ην ζύγρξνλν 
ζην παξειζόλ. 
quaererem: ξήκα,  
Ego: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
te: αληηθείκελν ζην quaererem. 

 
ancillae tuae credidi te domi non esse: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
credidi: ξήκα,  
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
non esse: εηδηθό απαξέκθαην, άκεζν αληηθείκελν ζην credidi,  
ancillae: έκκεζν αληηθείκελν ζην credidi,  
te: ππνθείκελν ηνπ non esse (εηεξνπξνζσπία),  
tuae: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην ancillae,  
domi: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζε γεληθή πηώζε πνπ δειώλεη ηε ζηάζε ζε ηόπν ζην 
non esse. 
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tu mihi ipsi non credis?: Κύξηα πξόηαζε - Επζεία εξσηεκαηηθή πξόηαζε νιηθήο αγλνίαο. 
Δελ εηζάγεηαη κε θάπνην εξσηεκαηηθό ελαξθηηθό κόξην γηα ιόγνπο έκθαζεο. Εθθέξεηαη κε 
νξηζηηθή (non credis) γηαηί δειώλεη ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί ε πξάμε 
αλαθέξεηαη ζην παξόλ. 
non credis: ξήκα,  
tu: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
mihi: αληηθείκελν ζην non credis,  
ipsi: θαηεγνξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην mihi. 
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