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25ε ΔΝΟΣΗΣΑ 

Πως έλα ζύθο ζηάζεθε αθορκή  λα θαηαζηραθεί ε Καρτεδόλα 

Ο Κάησλαο ν ηηκεηήο (Marcus Porcius Cato censor, 234-149 π.Χ.) 
αγσλίζηεθε κε θαλαηηζκό γηα λα αλαιάβνπλ νη ζπκπαηξηώηεο ηνπ θαη ηξίην 
πόιεκν ελαληίνλ ηεο Καξρεδόλαο, πνπ έιεμε κε ηελ θαηαζηξνθή ηεο 
πόιεο ην 146 π.Χ. (βι. ηηο εηζ. ζηα καζ. IV θαη ΧΙ). Σέηνην ήηαλ ην πάζνο 
ηνπ, πνπ όινη νη πνιηηηθνί ηνπ ιόγνη, αλεμάξηεηα από ην ζέκα ηνπο, είραλ 
πάληα ηελ ίδηα θαηαθιείδα: ceterum censeo Carthaginem esse delendam 
(θάλσ ηελ πξόηαζε λα θαηαζηξαθεί ε Καξρεδόλα). Χαξαθηεξηζηηθό είλαη 
θαη ην παξαθάησ πεξηζηαηηθό πνπ δηέζσζε ν Πιίληνο ν πξεζβύηεξνο (23-
79 κ.Χ.: ν Πιίληνο ππήξμε ζύκα ηεο κεγάιεο έθξεμεο ηνπ Βεδνπβίνπ). 

 

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex 

Carthagine ostendensque patribus «Interrogo vos» inquit 

«quando hanc ficum decerptam esse putētis ex arbore». Cum 

omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» 

inquit «scitōte* decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris 

habēmus hostem! Itaque cavēte* periculum, tutamini* patriam. 

Opibus urbis nolīte* confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, 

deponite*. Neminem credideritis* patriae consultūrum esse , 

nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementōte* rem publicam 

in extremo discrimine quondam fuisse!» Statimque sumptum 

est Punicum bellum tertium, quo Carthāgo delēta est.  
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 
 

Quodam die      Cato   attulit  in  curiam    praecocem  ficum  ex  Carthagine  
Κάπνηα     κέξα  ν Κάησλαο   έθεξε   ζηε ύγθιεην     έλα πξώηκν     ζύθν   από ηελ Καξρεδόλα 
 
ostendensque          patribus       inquit: 
θαη ελώ (ην) έδεηρλε  ζηνπο πγθιεηηθνύο     είπε:  
 
«Interrogo vos»  
«Ρσηώ          εζάο»    
 
quando putetis  decerptam esse  hanc   ficum   ex  arbore». 
 «πόηε       λνκίδεηε        όηη      θόπεθε       απηό    ην ζύθν   από ην δέληξν».  
 
Cum omnes  dixissent   esse   recentem,  
Όηαλ     όινη      απάληεζαλ   όηη ήηαλ     θξέζθν,       
 
«Atqui    ante  tertium diem»   inquit  
«Κη όκσο   πξηλ    από ηξεηο  κέξεο»      είπε   
    
«scitote  decerptam esse   Carthagine. 
 «κάζεηε         όηη     θόπεθε        ζηελ Καξρεδόλα».  
 
Tam prope a  muris  habemus  hostem!  
Σόζν  θνληά   ζηα ηείρε       έρνπκε      ηνλ ερζξό!  
 
Cavete    itaque   periculum,     tutamini    patriam.  
Φπιαρηείηε  ινηπόλ   από ηνλ θίλδπλν, πξνζηαηεύζηε ηελ παηξίδα.  
 
Nolite    confidere      opibus    urbis.  
Μελ έρεηε εκπηζηνζύλε ζηηο δπλάκεηο ηεο πόιεο.  
 
Deponite           fiduciam,      quae  est     nimia    vobis.  
Να απνβάιεηε ηελ απηνπεπνίζεζε,    πνπ   είλαη  ππεξβνιηθή  ζε εζάο.  
 
Credideritis  neminem  consulturum esse     patriae,  
Μελ πηζηέςεηε   όηη θαλέλαο       ζα    θξνληίζεη         γηα ηελ παηξίδα, 
 
nisi  vos   ipsi    consulueritis    patriae.  
αλ      εζείο  νη ίδηνη     δε θξνληίζεηε   γηα ηελ παηξίδα. 
 
Mementote quondam  rem publicam    fuisse     in    extremo discrimine!»  
Θπκεζείηε          θάπνηε          ε   πνιηηεία       όηη  βξέζεθε  ζηνλ     έζραην        θίλδπλν!»  
 
Statimque  sumptum est  tertium    Punicum     bellum,  
Kαη ακέζσο          άξρηζε          ν ηξίηνο    Καξρεδνληαθόο  πόιεκνο, 
 
quo                          deleta est     Carthago.  
ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ θαηαζηξάθεθε   ε Καξρεδόλα.   
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ΟΤΙΑΣΙΚΑ 

Α΄ θιίζε 
curia, -ae (Θ) = βνπιεπηήξην  
patria, -ae (Θ) = παηξίδα 
fiducia, -ae (Θ) = απηνπεπνίζεζε (ρσξίο πιεζπληηθό) 
 
Β΄ θιίζε   
ficus, -i (Θ) θαη ficus, -us  (Γ΄ εηεξόθιηην  ζρεκαηίδεη κόλν ηνπο ηύπνπο ζε -us θαη -u) 
= ζύθν 
murus, -i (Α) = ηνίρνο, ζηνλ πιεζπληηθό: muri, -orum  = ηα ηείρε 
periculum, -i (Ο) = θίλδπλνο  
bellum, -i (Ο) = πόιεκνο  
 
 
Γ΄ θιίζε  
Cato, Catonis (Α) = Κάησλ, (ρσξίο πιεζπληηθό)  
Carthago,-inis (Θ) = Καξρεδόλα, (ρσξίο πιεζπληηθό)  
pater, patris (Α) = παηέξαο,  ζηνλ πιεζπληηθό patres, -um = νη πγθιεηηθνί (γελ. πιεζ.: 
partum) 
arbor, -oris (Θ) =δέληξν 
(οps), οpis (Θ) (ειιεηπηηθό) = δύλακε, γελ. ελ.: opis, αηηηαη. ελ.: opem, αθαηξ. ελ.: ope 
urbs, urbis (Θ) = πόιε, γεληθή πιεζπληηθνύ: urbium  
hostis, -is (A) =ερζξόο, γεληθή πιεζπληηθνύ: hostium 
 
Δ΄ θιίζε  
dies, -ei (A) = εκέξα 

res, -ei (Θ)  res publica = πνιηηεία 

 

ΔΠΙΘΔΣΑ  

Β΄ θιίζε 

tertius, -a, -um (ηαθηηθό αξηζκεηηθό) = ηξίηνο (δελ έρεη θιεηηθή πηώζε)  

publicus, -a, -um  = δεκόζηνο (εδώ : res publica =ε πνιηηεία  ρσξίο πιεζπληηθό)  

 nimius, -a, -um = ππεξβνιηθόο  
παξαζεηηθά : magis nimius-a-um, maxime nimius-a-um 

(επίξξεκα: nimie,  magis nimie, maxime nimie) 

 exterus, -a, -um = έζραηνο, εμώηαηνο 
παξαζεηηθά: exterior, -ior, -ius, extremus, -a, -um  θαη extimus, -a, -um 
(επίξξεκα: extra,  exterius,  extremo θαη extremum)  

Punicus, -a, -um = Καξρεδνληαθόο (ρσξίο παξαζεηηθά) 

 
 

Γ΄ θιίζε 

 praecox, -cis:  κνλνθαηάιεθην = πξώηκνο  
παξαζεηηθα: praecocior, -ior, -ius,  praecocissimus-a-um 
(επίξξεκα: praecociter, praecocius- praecossime)  

 recens, -tis: κνλνθαηάιεθην = πξόζθαηνο, θξέζθνο 
παξαζεηηθά: recentior, -ior, -ius,   recentissimus, -a, -um  
(επίξξεκα: recenter,  recentius, recentissime) 

οmnis, -is, -e = όινο 

 

discrimen, -inis (Ο) = θίλδπλνο 
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ΡΗΜΑΣΑ 

Α΄ ζσδσγία  
 

1. interrogo, interrogavi, interrogatum, interrogare (1) = ξσηώ  

2. puto, putavi, putatum, putare (1)  = λνκίδσ 

3. tutor, tutatus sum, tutatum, tutari (1) (αποζεηηθό) = πξνζηαηεύσ 

 

Β΄ ζσδσγία 

4. habeο, habui, habitum, habere (2) = έρσ  

5. caveo, cavi, cautum, cavere (2) = πξνζέρσ, θπιάγνκαη 

6. deleo, delevi, deletum, delere (2) = θαηαζηξέθσ 

 

Γ΄ ζσδσγία 

7. ostendo, ostendi, ostens(t)um, ostendere (3) = δείρλσ  

8. decerpo, decerpsi, decerptum, decerpere (3) = θόβσ 

9. dico, dixi, dictum, dicere (3) = ιέσ,  (β΄ ελ. Προζη. Δλεζη.:  dic) 

10. confido, confisus sum, confisum, confidere (3) (εκηαπoζεηηθό) = εκπηζηεύνκαη  

11. deponο, deposui, depositum, deponere (3) = απνβάιισ  

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

13. consulo, consului, consultum, consulere (3) = θξνληίδσ 

14.  - , memini, - , meminisse (ειιεηπηηθό) = ζπκάκαη (Τπερζ.: memineram, . Μέιι.: 
meminero)  

15. sumo, sumpsi, sumptum, sumere (3) = αξρίδσ  

 

Γ΄ ζσδσγία 

16. scio, scivi, scitum, scire (4) = μέξσ, (Προζη. Δλ.: scito, scitote, Προζη. Μέιι.: scito, scito, 
scitote, sciunto) 

 

Αλώκαια-Βοεζεηηθά 

17. inquam (ειιεηπηηθό) = ιέσ  

18. affero (adfero), attuli, allatum, afferre (ad+fero) = θέξλσ, (β΄ ελ. Προζη. ελεζη.: affer) 

19. nolo, nolui, - , nolle = δελ ζέισ  

20. sum, fui, - , esse = είκαη 

 

 
AΝΣΩΝΤΜΙΔ 

quidam, quaedam, quoddam (αόξηζηε επηζεηηθή) = θάπνηνο, θάπνηα, θάπνην  

ego (πξνζσπηθή) = εγώ 

qui, quae, quod (αλαθνξηθή) = ν νπνίνο, ε νπνία, ην νπνίν 
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nemo, nemo, nihil (αόξηζηε νπζηαζηηθή) = θαλέλαο, θακία, ηίπνηα 

ipse, ipsa, ipsum (νξηζηηθή) = ν ίδηνο  

hic, haec, hoc (δεηθηηθή) = απηόο, απηή, απηό 

 

 

ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ  
quando = πόηε (εξσηεκαηηθό-ρξνληθό) 

 prope = θνληά < από ην επίζεην: prope-propior-proximus (ζεηηθόο ίδηνο κε ην επίξξεκα) 

παξαζεηηθά: propius,  proxime 

statim(que) = (θαη) ακέζσο  

quondam = θάπνηε  

tam = ηόζν (πνζνηηθό) 

 
 

ΠΡΟΘΔΔΙ ΤΝΓΔΜΟΙ 

in + αηη.= πξνο (ηόπνο) 
ex + αθαηρ. = από (ηόπνο)   
ante + αηη. = πξηλ από (ρξόλνο) 
a + αθαηρ. =από, ζε (ηόπνο) 
in + αθαηρ. = ζε (θαηάζηαζε)  

-que (ζπκπιεθηηθόο-εγθιηηηθόο) = θαη   
cum (ρξνληθόο, ηζηνξηθόο-δηεγεκαηηθόο) = όηαλ, αθνύ  
atqui (αληηζεηηθόο) = θαη όκσο  
itaque (ζπκπεξαζκαη. Παξαηαθη.) = επνκέλσο, ινηπόλ  
nisi = non si (ππνζεηηθόο αξλεηηθόο) = αλ δελ 

 
 
 
Δησκοιογηθά:  

decerpo < θαξπ-όο,  

memini < μέμνημαι,  

arbor < πξβ. άικπνπξν << βελ.,  

murus < moenia, munio· πξβ. κνπξάγην << βελ.,  

extremus < πξβ. Δμηξεκηζκόο << γαιι. 

opes < copia < * co-opia· in-opia,  

 

 

 

ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine: Κύξηα πξόηαζε 
θξίζεσο. 
attulit: ξήκα,  
Cato: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
ficum: αληηθείκελν ζην attulit,  
praecocem: νκνηόπησηνο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην ficum,  
die: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ ρξόλνπ ζην attulit,  
quodam: νκνηόπησηνο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην die,  
in curiam: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηεο θίλεζεο πξνο ηόπν ζην attulit,  
ex Carthagine: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο πξνέιεπζεο / από ηόπνπ θίλεζεο ζην attulit. 
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ostendensque patribus inquit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
inquit: ξήκα,  
Cato: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
ostendens(que): ηξνπηθή ή ρξνληθή κεηνρή, ζπλεκκέλε ζην Cato' δειώλεη πξάμε 
ζύγρξνλε κε απηήλ ηεο πξόηαζεο,  
Cato: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηεο κεηνρήο ostendens,  
patribus: έκκεζν αληηθείκελν ηεο κεηνρήο ostendens,  
ficum: (ελλννύκελν) άκεζν αληηθείκελν ηεο κεηνρήο ostendens. 
 
Interrogo vos: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
Interrogo: ξήκα,  
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
vos: άκεζν αληηθείκελν ζην Interrogo, ελώ σο έκκεζν αληηθείκελό ηνπ παίξλεη ηελ 
νπζηαζηηθή πιάγηα εξσηεκαηηθή πξόηαζε «quando hanc ficum decerptam esse putetis ex 
arbore». 
 
quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore: Γεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή 

πιάγηα εξσηεκαηηθή πξόηαζε, πνπ ιεηηνπξγεί σο έκκεζν αληηθείκελν ζην Interrogo. 

Δηζάγεηαη κε ην εξσηεκαηηθό επίξξεκα quando (είλαη κεξηθήο αγλνίαο). Δθθέξεηαη κε 

ππνηαθηηθή (putetis), όπσο όιεο νη πιάγηεο εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο, γηαηί ζεσξείηαη όηη ε 

εμάξηεζε δίλεη ππνθεηκεληθή ρξνηά ζην πεξηερόκελό ηεο, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί εμαξηάηαη 

από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (Interrogo). Γειώλεη ην ζύγρξνλν ζην παξόλ. 

putetis: ξήκα,  

vos: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
decerptam esse: εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην putetis (εηεξνπξνζσπία),  
ficum: ππνθείκελν ηνπ decerptam esse,  
hanc: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην ficum,  
ex arbore: εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηεο πξνέιεπζεο ζην decerptam esse,  
quando: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην decerptam esse. 
 
Cum omnes recentem esse dixissent: Γεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε 
σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην inquit. Δηζάγεηαη κε ηνλ ηζηνξηθό-
δηεγεκαηηθό Cum, θαη εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή γηαηί ππνγξακκίδεη ηε βαζύηεξε ζρέζε 
αηηίνπ θαη αηηηαηνύ αλάκεζα ζηε δεπηεξεύνπζα θαη ηελ θύξηα πξόηαζε. Δίλαη θαλεξόο εδώ 
ν ξόινο ηνπ ππνθεηκεληθνύ ζηνηρείνπ ζηελ ππνηαθηηθή. πγθεθξηκέλα, εθθέξεηαη κε 
ππνηαθηηθή ρξόλνπ ππεξζπληειίθνπ (dixissent) γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ 
(inquit) θαη δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ. 
dixissent: ξήκα,  
omnes: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
esse: εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην dixissent,  
ficum: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ esse (εηεξνπξνζσπία),  
recentem: θαηεγνξνύκελν ζην ππνθείκελν ηνπ esse ficum κέζσ ηνπ ζπλδεηηθνύ esse. 
 
inquit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
inquit: ξήκα,  
Cato: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο. 
 
Atqui ante tertium diem scitote decerptam esse Carthagine: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
scitote: ξήκα,  
vos: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
decerptam esse: εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην scitote,  
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ficum: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ decerptam esse (εηεξνπξνζσπία),  
ante diem: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηνπ ρξόλνπ ζην decerptam esse,  
tertium: νκνηόπησηνο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην diem,  
Carthagine: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο ζηάζεο ζε ηόπν ζην decerptam esse. 
 
Tam prope a muris habemus hostem!: Κύξηα πξόηαζε κε επηθσλεκαηηθό ραξαθηήξα. 
habemus: ξήκα,  
nos: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
hostem: αληηθείκελν ζην habemus,  
prope: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηόπνπ ζην habemus,  
Tam: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνζνύ ζην prope,  
a muris: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο ηνπηθήο αθεηεξίαο ζην habemus. 
 
Itaque cavete periculum: Κύξηα πξόηαζε επηζπκίαο (εθθέξεηαη κε πξνζηαθηηθή),  
cavete: ξήκα,  
vos: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
periculum: αληηθείκελν ζην cavete. 
 
tutamini patriam: Κύξηα πξόηαζε επηζπκίαο (εθθέξεηαη κε πξνζηαθηηθή),  
tutamini: ξήκα,  
vos: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
patriam: αληηθείκελν ζην tutamini. 
 
Opibus urbis nolite confidere: Κύξηα πξόηαζε επηζπκίαο, θαζώο εθθέξεηαη κε έθθξαζε 
απαγόξεπζεο (nolite confidere) πνπ ηζνδπλακεί κε πξνζηαθηηθή,  
nolite: ξήκα,  
vos: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
confidere: ηειηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην nolite, (ηαπηνπξνζσπία) 
Opibus: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ κέζνπ ζην confidere,  
urbis: γεληθή θηεηηθή ζην Opibus. 
 
Fiduciam deponite: Κύξηα πξόηαζε επηζπκίαο (εθθέξεηαη κε πξνζηαθηηθή),  
deponite: ξήκα,  
vos: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Fiduciam: αληηθείκελν ζην deponite. 
 
quae nimia vobis est: Γεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε, πξνζδηνξηζηηθή ζην Fiduciam. 
Δηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία quae. Δθθέξεηαη κε νξηζηηθή (est) γηαηί δειώλεη ην 
πξαγκαηηθό, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί αλαθέξεηαη ζην παξόλ.  
est: ξήκα,  
quae: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
nimia: θαηεγνξνύκελν ηνπ ππνθεηκέλνπ quae, 
vobis: δνηηθή πξνζσπηθή θηεηηθή από ην est  
 
Neminem credideritis patriae consulturum esse: Κύξηα πξόηαζε επηζπκίαο, θαζώο 
εθθέξεηαη κε έθθξαζε απαγόξεπζεο (Neminem credideritis) πνπ ηζνδπλακεί κε 
πξνζηαθηηθή. 
credideritis: ξήκα,  
vos: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
consulturum esse: εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην credideritis,  
Neminem: ππνθείκελν ηνπ consulturum esse (εηεξνπξνζσπία),  
patriae: δνηηθή πξνζσπηθή ραξηζηηθή ζην consulturum esse. 
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nisi vos ipsi patriae consulueritis: Γεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή απνθαηηθή ππνζεηηθή 
πξόηαζε, πνπ ιεηηνπξγεί σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο πξνϋπόζεζεο. ε 
ζπλδπαζκό κε ηελ θύξηα πξόηαζε ζρεκαηίδεηαη ππνζεηηθόο ιόγνο πνπ έρεη ηελ αθόινπζε 
κνξθή: Πξόθεηηαη γηα εμαξηεκέλν ππνζεηηθό ιόγν από ην ξήκα credideritis. 

Τπόζεζε: nisi vos ipsi patriae consulueritis  
Απόδοζε: Neminem (credideritis) patriae consulturum esse = απαξέκθαην κέιινληα.  

consulueritis: ξήκα,  
vos: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
ipsi: νκνηόπησηνο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην vos,  
patriae: δνηηθή πξνζσπηθή ραξηζηηθή ζην consulueritis. 
 
Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse!: Κύξηα 
επηθσλεκαηηθή πξόηαζε επηζπκίαο. 
Mementote: ξήκα,  
vos: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
fuisse: εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην Mementote,  
rem publicam: ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ fuisse (εηεξνπξνζσπία),  
publicam: νκνηόπησηνο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην rem,  
in discrimine: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ εληνπηζκνύ ζε θαηάζηαζε ζην fuisse,  
extremo: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην discrimine,  
quondam: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην fuisse. 
 
Statimque sumptum est Punicum bellum tertium: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
sumptum est: ξήκα,  
bellum: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Punicum, tertium: νκνηόπησηνη επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί ζην bellum,  
Statim(que): επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην sumptum est. 
 
quo Carthago deleta est: Γεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε, πξνζδηνξηζηηθή ζην 

bellum. Δηζάγεηαη κε ην αλαθνξηθό επίξξεκα quo. Δθθέξεηαη κε νξηζηηθή (deleta est) γηαηί 

δειώλεη ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ παξαθεηκέλνπ γηαηί αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ.  

deleta est: ξήκα,  

Carthago: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  

quo: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ ρξόλνπ ζην deleta est. 
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