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27ε ΔΝΟΣΗΣΑ 

Σο πλεύκα ωρηκάδεη όπως οη θαρποί 

ε κεγάιε ειηθία θαη άξξσζηνο ν Ρσκαίνο ηξαγηθόο πνηεηήο Παθνύβηνο (Marcus 
Pacuvius· 220-130; π.Χ.) απνζύξζεθε ζηνλ Σάξαληα (όπνπ θαη πέζαλε). Εθεί ηνλ 
επηζθέθηεθε ν θαηά 50 ρξόληα λεόηεξόο ηνπ πνηεηήο Άθθηνο (Lucius Accius), ην θαηλνύξην 
αζηέξη ηεο ηξαγηθήο πνίεζεο, θαη ηνπ δηάβαζε ηελ ηξαγσδία ηνπ « Αηξέαο» (Atreus) –
πνιύ θεκηζκέλε ζηελ αξραηόηεηα. ηελ παξαηήξεζε ηνπ Παθνπβίνπ όηη ηνπ θαηλόηαλ 
«θάπσο ηξαρηά θαη ζηπθή» ν Άθθηνο αληέηαμε πσο «ηα θξνύηα πνπ είλαη καιαθά από ηελ 
αξρή, αξγόηεξα ζαπίδνπλ». Σν πεξηζηαηηθό απηό ίζσο δείρλεη ηελ έπαξζε ηνπ Αθθίνπ– 
ζηνηρείν ηνπ ραξαθηήξα ηνπ γλσζηό από δηάθνξεο καξηπξίεο. Κπξίσο όκσο πξνβάιιεη 
ηελ αλακελόκελε αληίζεζε σο πξνο ην γνύζην θαη ηελ επαηζζεζία αλάκεζα ζηελ 
παιηόηεξε θαη ζηε λεόηεξε πνηεηηθή γεληά. 
 
 

Cum Accius ex urbe Rōmā Tarentum venisset, ubi Pacuvius 

grandi iam aetāte recesserat, devertit ad eum.  Accius, qui 

multo* minor* natu erat, tragoediam suam, cui «Atreus» 

nomen est, ei desideranti lēgit. Tum Pacuvius dixit sonōra 

quidem esse et grandia quae scripsisset, sed vidēri tamen ea 

sibi duriōra* et acerbiōra. «Ita est» inquit Accius «ut dicis; 

neque id me sane paenitet; meliōra* enim fore spero, quae 

deinceps scribam. Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in 

ingeniis: quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et 

iucunda; sed quae gignuntur statim viēta et mollia, non 

matūra mox fiunt sed putria». 
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 

Cum  Accius  venisset   ex    urbe   Roma  Tarentum,  
Όηαλ   ν Άθθηνο    είρε έξζεη    από  ηε πόιε   Ρώκε   ζηνλ Σάξαληα, 
 

ubi     Pacuvius    recesserat      grandi  aetate iam,   
όπνπ   ν Παθνύβηνο   είρε απνζπξζεί    ζε κεγάιε   ειηθία    πηα, 
 

devertit ad   eum.  
θαηέιπζε   ζε    απηόλ.  
 

Accius,  qui   erat  multo  minor       natu,  
Ο Άθθηνο,   πνπ   ήηαλ   πνιύ  κηθξόηεξνο  ζηελ ειηθία, 
 

legit         ei         desideranti         tragoediam  suam  
δηάβαζε  ζε απηόλ, επεηδή ην επηζπκνύζε,    ηελ ηξαγσδία     ηνπ  
 

cui  nomen est «Atreus».  
πνπ    νλνκάδεηαη    «Αηξέαο». 
 

Tum  Pacuvius   dixit   esse   quidem   sonora   et      grandia    
Σόηε   ν Παθνύβηνο    είπε    όηη ήηαλ    βέβαηα       ερεξά     θαη    κεγαινπξεπή 
    
quae  scripsisset  
όζα       είρε γξάςεη 
 

sed  tamen   sibi     videri     ea      duriora      et    acerbiora.  
αιιά   όκσο     όηη ηνπ  θαίλνληαλ   απηά   θάπσο ηξαρηά   θαη        πηθξά. 
 

«Ita   est»  inquit   Accius  «ut    dicis»;  
«Έηζη είλαη»     είπε      ν Άθθηνο    «όπσο  ιεο»· 
 

neque    paenitet me   sane     id;  
θαη  νύηε       κεηαληώλσ      βέβαηα   γη’  απηό· 
 

enim   spero      fore      meliora,  
γηαηί      ειπίδσ   όηη ζα είλαη    θαιύηεξα, 
 

quae       scribam  deinceps.  
απηά πνπ   ζα γξάςσ    αξγόηεξα.  
 

Nam  quod        est        in  pomis,  
Γηαηί    απηό πνπ  ζπκβαίλεη  κε ηνπο θαξπνύο, 
 

idem   aiunt      esse       in ingeniis:  
ην ίδην    ιέλε    όηη ζπκβαίλεη  κε ηα πλεύκαηα∙ 
   
quae      nascuntur     dura   et  acerba,    
απηνί  πνπ  γελληνύληαη     ζθιεξνί  θαη    πηθξνί,    
 

post        fiunt    mitia      et   iucunda;  
αξγόηεξα   γίλνληαη  γηλσκέλνη   θαη      γιπθείο·  
 

sed  quae gignuntur   statim    vieta      et    mollia,  
αιιά   όζνη    γελληνύληαη    εμαξρήο  καξακέλνη   θαη    καιαθνί,  
 

mox       non   fiunt    matura  sed   putria.  
αξγόηεξα   δελ    γίλνληαη    ώξηκνη     αιιά     ζάπηνη. 
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Οσζηαζηηθά  

Α΄ θιίζε  

Roma, -ae (Θ) = Ρώκε (ρσξίο πιεζπληηθό) 

tragoedia, -ae (Θ) = ηξαγσδία  
 
 

Β΄ θιίζε   
Accius, -ii/-i, (Α) = Άθθηνο,  θιεηηθή εληθνύ: Aci (ρσξίο πιεζπληηθό) 
Pacuvius, -ii/-i, (Α) = Παθνύβηνο, θιεηηθή εληθνύ: .Pacuvi, (ρσξίο πιεζπληηθό) 
Atreus, -i (Α) = Αηξέαο (ειιεληθή θιίζε), (ρσξίο πιεζπληηθό), θιεηηθή εληθνύ: Atreu 
Tarentum, -i (Ο) =Σάξαληαο, (ρσξίο πιεζπληηθό) 
pomum, -i (Ο) = θαξπόο  
ingenium, -ii /-i (Ο) = πλεύκα  
 
 

Γ΄ θιίζε 
urbs, urbis (Θ) = πόιε, γεληθή πιεζπληηθνύ: urbium 
aetas, aetatis (Θ) = ειηθία, γεληθή πιεζπληηθνύ:  aetat(i)um  
 
 

Γ΄ θιίζε 
natus, -us (A) = ειηθία : εύρξεζην κόλν ζηελ αθαηξεηηθή εληθνύ: natu  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΠΙΘΔΣΑ   

Β΄  Κιίζε  

 multus, -a, -um = πνιύο  
παξαζεηηθά: θπξίσο ζηνλ πιεζπληηθό: multi-ae-a,  plures-es-a,  plurimi-ae-a 

ηνλ εληθό: multus-a-um,  ζπγθξηηηθόο: κνλν νλνκαζη. θαη αηηηαη. εληθνύ νπδεηέξνπ: plus 
θαη ε γεληθή εληθνύ: pluris,  ππεξζ.: plurimus-a-um 

(επίξξεκα: multum,  plus,  plurimum) 

sonorus, -a, -um = ερεξόο (δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά)  

 acerbus, -a, -um = ζηπθόο, πηθξόο  
παξαζεηηθά: acerbior-ior-ius,  acerbissimus-a-um 
(επίξξεκα:  acerbe,  acerbius,  acerbissime) 

 bonus, -a, -um = θαιόο  
παξαζεηηθά: melior-ior-ius,  optimus-a-um 
(επίξξεκα: bene,  melius,  optime) 

 durus, -a, -um = ζθιεξόο, ηξαρύο  
παξαζεηηθά: durior-ior-ius,  durissimus-a-um 
(επίξξεκα: dure-duriter,  durius,  durissime) 

 iucundus, -a, -um = γιπθόο  
παξαζεηηθά: iucundior-ior-ius,  iucundissimus-a-um 
(επίξξεκα: iucunde,  iucundius,  iucundissime) 
 

vietus, -a, -um = καξακέλνο (δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά)  
 

 

nomen, -inis (O) = όλνκα 
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 maturus, -a, -um = ώξηκνο  
παξαζεηηθά: maturior-ior,ius,   maturissimus-a-um θαη maturrimus-a-um 
(επίξξεκα:  mature,  maturius,  maturissime-maturrime) 

 parvus, -a, -um = κηθξόο 
παξαζεηηθά: minor-minor-minus,  minimus,-a,-um 
(επίξξεκα: non multum, paulum,  minus/minime) 
 
 
Γ΄ θιίζε 

 grandis, -is, -e = κεγάινο, κεγαινπξεπήο  
παξαζεηηθά: grandior-ior, -ius,  grandissimus-a-um 
(επίξξεκα: granditer,  grandius, grandissime) 

 mitis, -is, -e = ώρηκος, γισθός  
παξαζεηηθά: mitior-ior-ius,  mitissimus-a-um 
(επίξξεκα: mite,  mitius,  mitissime) 

 mollis, -is, -e = καιαθόο  
παξαζεηηθά: mollior-ios-ius,  molissimus-a-um 
(επίξξεκα:  molliter,  mollius,  mollissime) 

 puter (putris), putris, putre = ζάπηνο (δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά) 
(επίξξεκα: putriter) 

 

 

Ρήκαηα 

Α΄ ζσδσγία 
1. desiderο, desideravi, desideratum, desiderare (1) = επηζπκώ  

2. spero, speravi, speratum, sperare (1) = ειπίδσ  
 

Β΄ ζσδσγία 
 

3. video, vidi, visum, videre (2) = βιέπσ (εδώ: videor, vidi, visum, videre απξόζσπν + 

δνη. πξνζ.) 

4. paenitet, paenituit, - , paenitere (2) (απρόζωπο) = κεηαλνώ, εδώ ηο ρ. είλαη προζωπηθό 

(Yρ. = id)  
 

Γ΄ ζσδσγία 

5. recedo, recessi, recessum, recedere (3) = απνζύξνκαη  

6. deverto, deverti, deversum , devertere ή devertor, deverti, deversum, deverti (3) 
(εκηαποζεηηθό)  = θαηαιύσ, δηακέλσ  

7. scribo, scripsi, scriptum, scribere (3) = γξάθσ  

8. nascor, natus sum, natum, nasci (3) (αποζ) = γελληέκαη (κητ. Μειι. nasciturus) 

9. gigno, genui, genitum, gignere (3) = γελληέκαη 

10. lego, legi, lectum, legere (3) = δηαβάδσ  

11. dico, dixi, dictum, dicere (3) = ιέσ, (β΄ελ. Προζη. ελεζη.: dic) 
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Γ΄ ζσδσγία 

12. venio, veni, ventum, venire (4) = έξρνκαη  
 

Αλώκαια 

13. aiο (ειιεηπηηθό) = ιέσ   

14. sum, fui, - , esse = είκαη  

15. inquam (ειιεηπηηθό) = ιέσ  

16. fio, factus sum, fieri = γίλνκαη  

 

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

qui, quae, quod (αλαθνξηθή) = ν νπνίνο, ε νπνία, ην νπνίν  

suus, sua, suum (θηεηηθή) = δηθόο ηνπ, δθή ηνπ, δηθό ηνπ 

ego (πξνζσπηθή) = εγώ  

idem, eadem, idem (νξηζηηθή) = ν ίδηνο, ε ίδηα, ην ίδην  

 
 
ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ  
ubi = όπνπ 
iam = ήδε, πηα, πιένλ  
quidem = βέβαηα  
ita = έηζη 

 post = κεηά, έπεηηα 
παξαζεηηθά:  posterius,  postremum-postremo 
statim = ακέζσο, από ηελ αξρή  
mox = αξγόηεξα  

 sane = βέβαηα  
παξαζεηηθά: sanius,  (sanissime) 
 
 

 

 

 

ΠΡΟΘΔΔΙ ΤΝΓΔΜΟΙ 

ex + αθαηρ. = από (ηόπνο)  
ad + αηη. = πξνο, ζε (ηόπνο)  
in + αθαηρ. = ζε (θαηάζηαζε) 
 
 

cum  (ρξνληθόο-ηζηνξηθόο δηεγεκαηηθόο) = όηαλ, αθνύ 
et (ζπκπιεθηηθόο) = θαη    
ut (παξαβνιηθόο) = όπσο 
sed (αληηζεηηθόο) = αιιά    
tamen (αληηζεηηθόο) = όκσο  
neque (ζπκπιεθηηθόο) = νύηε 
enim (αηηηνινγηθόο) = γηαηί, βέβαηα  
nam (αηηηνινγηθόο) = γηαηί, δηόηη 
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Δησκοιογηθά:  

lego > lectito,  

mollis > re-mollesco 

aio < ἠμί, ἦv = ιέγσ, είπα,  

sonorus < sonus = ήρνο· πξβ. ζνλάηα, ζνλέην << ηη.,  

durus < πξβ. ληνύξνο << ηη.,  

pomum < πξβ. πόκνιν << ηη. (από ην ζρήκα),  

nascor < * gnascor· natus -i· γί-γvο-μαι, gi-gno,  

 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή 
πξόηαζε σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην devertit. Εηζάγεηαη κε ηνλ 
ηζηνξηθό-δηεγεκαηηθό ζύλδεζκν Cum, θαη εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή γηαηί ππνγξακκίδεη ηε 
βαζύηεξε ζρέζε αηηίνπ- 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 (devertit) θαη δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ. 
venisset: ξήκα,  
Accius: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
ex urbe: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο θίλεζεο από ηόπν (ηνπηθήο αθεηεξίαο) ζην venisset,  
Roma: επεμήγεζε ζην urbe,  
Tarentum: απξόζεηε αηηηαηηθή ηεο θίλεζεο πξνο ηόπν ζην venisset. 
 
ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat: Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε, 
πξνζδηνξηζηηθή ζην Tarentum. Εηζάγεηαη κε ην αλαθνξηθό επίξξεκα ubi θαη εθθέξεηαη κε 
νξηζηηθή (recesserat) γηαηί δειώλεη ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ ππεξζπληειίθνπ γηαηί ε πξάμε 
αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ. 
recesserat: ξήκα,  
Pacuvius: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
aetate: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ ρξόλνπ (ρξνληθνύ εληνπηζκνύ) ζην recesserat,  
grandi: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην aetate,  
ubi: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηόπνπ ζην recesserat, 
iam: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην recesserat. 
 
devertit ad eum: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
devertit: ξήκα,  
Accius: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
ad eum: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηνπ ηόπνπ ηεο θαηεύζπλζε ζε πξόζσπν ζην devertit. 
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Accius tragoediam suam ei desideranti legit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
legit: ξήκα,  
Accius: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
tragoediam: άκεζν αληηθείκελν ζην legit,  
suam: νκνηόπησηνο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην tragoediam,  
ei: έκκεζν αληηθείκελν ζην legit,  
desideranti: αηηηνινγηθή κεηνρή, ζπλεκκέλε ζην ei, δειώλεη ην ζύγρξνλν, 

 
qui multo minor natu erat: Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε, πξνζδηνξηζηηθή ζην 
Accius. Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία qui. Εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (erat) γηαηί 
δειώλεη ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ παξαηαηηθνύ γηαηί αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ. 
erat: ξήκα,  
qui: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
minor: θαηεγνξνύκελν ζην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο qui κέζσ ηνπ ζπλδεηηθνύ erat,  
multo: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ κέηξνπ ή ηεο δηαθνξάο ζην minor,  
natu: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηεο αλαθνξάο ζην minor. 

 
cui «Atreus» nomen est: Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε, πξνζδηνξηζηηθή ζην 
tragoediam. Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία cui. Εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (est) γηαηί 
δειώλεη ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί αλαθέξεηαη ζην παξόλ. 
est: ξήκα,  
nomen: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
cui: δνηηθή πξνζσπηθή θηεηηθή από ην est,  
«Atreus»: παξάζεζε ζην nomen  

 
Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia, sed videri tamen ea sibi 
duriora et acerbiora: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
dixit: ξήκα,  
Pacuvius: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
esse: εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην dixit, κε ππνθείκελν ηελ αλαθνξηθή πξόηαζε 
«quae scripsisset» ή ην ελλννύκελν ea (εηεξνπξνζσπία),  
sonora, grandia: θαηεγνξνύκελα ζην ππνθείκελν ηνπ esse ea,  
quidem: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ ζην esse,  
videri: εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ηνπ dixit 
ea: ππνθείκελν ηνπ videri ή, θαη’ άιινπο, ην videri ιεηηνπξγεί σο απξόζσπν θαη παίξλεη 
σο ππνθείκελό ηνπ ην ελλννύκελν esse, κε ππνθείκελν ηνπ esse ην ea,  
duriora, acerbiora: θαηεγνξνύκελα ζην ππνθείκελν ηνπ videri ea, 
sibi: δνηηθή πξνζσπηθή ηνπ θξίλνληνο πξνζώπνπ από ην videri ή απιή δνηηθή 
πξνζσπηθή αλ ην videri ζεσξεζεί απξόζσπν θαη όρη ζπλδεηηθό,  
Tum: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην dixit. 

 
quae scripsisset: Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή νπζηαζηηθή πξόηαζε, πνπ ιεηηνπξγεί σο 

ππνθείκελν ηνπ esse. Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία quae θαη εθθέξεηαη κε 

ππνηαθηηθή (scripsisset) γηαηί βξίζθεηαη ζε πιάγην ιόγν. Η ππνηαθηηθή είλαη ρξόλνπ 

ππεξζπληειίθνπ γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (ην απαξέκθαην esse 

ζεσξείηαη ηζηνξηθνύ ρξόλνπ, γηαηί εμαξηάηαη από ην dixit) θαη δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν 

ζην παξειζόλ. 
scripsisset: ξήκα,  
Accius: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
quae: αληηθείκελν ζην scripsisset. 
 

http://www.arxaia-latinika.gr/


 

 
Μαρηάλλα Σζηοιπίδοσ-Φηιόιογος  www.arxaia-latinika.gr 

inquit Accius: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο, παξελζεηηθή. 
inquit: ξήκα,  
Accius: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Pacuvio: (ελλννύκελν) έκκεζν αληηθείκελν ζην inquit, ελώ σο άκεζν αληηθείκελν 
ζεσξείηαη ν έκκεζνο επζύο ιόγνο από ην «Ita est...» θαη σο ην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ. 
 
Ita est: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
est: ξήκα,  
id: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Ita: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ ζην ξήκα. 
 
ut dicis: Δεπηεξεύνπζα (επηξξεκαηηθή) απιή παξαβνιηθή πξόηαζε ηνπ ηξόπνπ σο β΄ 
όξνο ζύγθξηζεο κε α΄ όξν ελ θύξηα πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ην επίξξεκα ut (ζηελ θύξηα 
ππάξρεη ην δεηθηηθό επίξξεκα Ita θαη δειώλεηαη κέζσ ηνπ παξαβνιηθνύ δεύγνπο ν 
ηξόπνο). Εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (dicis) γηαηί ε ζύγθξηζε αθνξά δύν θαηαζηάζεηο πνπ είλαη 
(ή ζεσξνύληαη) αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθόηεηα, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί αλαθέξεηαη ζην 
παξόλ. 
dicis: ξήκα,  
tu: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
 
neque id me sane paenitet: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
paenitet: ξήκα,  
id: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
me: αηηηαηηθή ηνπ πξνζώπνπ πνπ κεηαληώλεη ζην paenitet,  
sane: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ ζην ξήκα. 
 
meliora enim fore spero: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
spero: ξήκα,  
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
fore: εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ηνπ spero, κε ππνθείκελν ηελ αλαθνξηθή πξόηαζε 
«quae deinceps scribam» ή ην ελλννύκελν ea, 
meliora: θαηεγνξνύκελν ζην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο κέζσ ηνπ ζπλδεηηθνύ fore. 
 
quae deinceps scribam: Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή νπζηαζηηθή πξόηαζε, πνπ ιεηηνπξγεί 

σο ππνθείκελν ηνπ fore. Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία quae. Εθθέξεηαη κε 

νξηζηηθή (scribam) γηαηί δειώλεη ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ κέιινληα γηαηί ε πξάμε 

αλαθέξεηαη ζην κέιινλ. 
scribam: ξήκα,  
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
quae: αληηθείκελν ζην scribam,  
deinceps: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην scribam. 
 
quod in pomis est: Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε, πξνζδηνξηζηηθή ζην idem. 
Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία quod, εθθέξεηαη κε νξηζηηθή, γηαηί δειώλε ην 
πξαγκαηηθό, ρξόλνπ ελεζηώηα, γηαηί αλαθέξεηαη ζηνλ παξόλ. 
est: ξήκα,  
quod: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
in pomis: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ εληνπηζκνύ ζε θαηάζηαζε ζην est. 
 
Nam idem esse aiunt in ingeniis: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
aiunt: ξήκα,  
homines: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
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esse: εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην aiunt,  
idem: ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ esse (εηεξνπξνζσπία),  
in ingeniis: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ εληνπηζκνύ ζε θαηάζηαζε ζην esse,  
 
quae dura et acerba nascuntur: Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή νπζηαζηηθή πξόηαζε, πνπ 

ιεηηνπξγεί σο ππνθείκελν ηνπ fiunt. Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία quae. 

Εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (nascuntur) γηαηί δειώλεη ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί ε 

πξάμε αλαθέξεηαη ζην παξόλ. 
nascuntur: ξήκα,  
quae: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
dura, acerba: θαηεγνξνύκελα ζην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο κέζσ ηνπ ζπλδεηηθνύ 
nascuntur. 
 
post fiunt mitia et iucunda: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
fiunt: ξήκα,  
ea: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο ή ε αλαθνξηθή «quae dura et acerba 
nascuntur» mitia, iucunda: θαηεγνξνύκελα ζην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
post: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην fiunt. 
 
quae gignuntur statim vieta et mollia: Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή νπζηαζηηθή πξόηαζε 
σο ππνθείκελν ηνπ non fiunt. Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία quae θαη εθθέξεηαη 
κε νξηζηηθή γηαηί δειώλε ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ ελεζηώηα, γηαηί αλαθέξεηαη ζην παξόλ.   
gignuntur: ξήκα,  
quae: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
vieta, mollia: θαηεγνξνύκελα ζην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο κέζσ ηνπ ζπλδεηηθνύ 
gignuntur, statim: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην gignuntur. 
 
sed non matura mox fiunt sed putria: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
non fiunt: ξήκα,  
ea: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο ή ε αλαθνξηθή νπζηαζηηθή πξόηαζε «quae gignuntur statim 
vieta et mollia»  
matura, putria: θαηεγνξνύκελα ζην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
mox: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην fiunt. 
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