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29ε ΔΝΟΣΗΣΑ 

Ο Οθηαβηαλός, ο παποσηζής θαη ηο θοράθη 

Η αλεθδνηνινγία γύξσ από ηνπο βαζηιηάδεο θαη ηνπο απηνθξάηνξεο είλαη 
πακπάιαην θαηλόκελν. Εμίζνπ πακπάιαην θαηλόκελν είλαη θαη νη πξνζπάζεηεο 
ησλ ππεθόσλ ηνπο λα επσθειεζνύλ από ηε γελλαηνδσξία ηνπο. Τν παξαθάησ 
αλέθδνην αθνξά έλαλ παπνπηζή πνπ πέηπρε λα πνπιήζεη ζηνλ Οθηαβηαλό –
ηνλ θαηνπηλό απηνθξάηνξα Αύγνπζην– έλα θνξάθη πνπ κηινύζε. 
 
 

Cum Octaviānus post victoriam Actiacam Rōmam redīret, 

homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec 

dicere: «Αve, Caesar, victor imperātor». Caesaris* multum 

interfuit corvum emere; itaque viginti milibus sestertium eum 

ēmit. Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum 

docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; 

quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere solēbat 

«Oleum et operam perdidi». Tandem corvus salutatiōnem 

didicit et sutor, cupidus pecuniae*, eum Caesari attulit. 

Audītā salutatiōne Caesar dixit: «Domi sat is salutatiōnum* 

talium audio». Tum vēnit corvo in mentem verbōrum* domini 

sui: «Oleum et operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit 

emitque avem tanti*, quanti* nullam adhuc emerat.  
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 
 

Cum  Octavianus  rediret    Romam  post victoriam  Actiacam,  
Όηαλ   ν Οθηαβηαλόο  επέζηξεθε  ζηε Ρώκε   κεηά     ηε  λίθε       ζην  Άθηην, 
 

occurrit                ei     homo   quidam      tenens     corvum;  

πήγε λα ζπλαληήζεη  απηόλ   θάπνηνο  άλζξσπνο  πνπ θξαηνύζε έλα θνξάθη  
 
instituerat      eum  dicere  haec:  «Ave,  Caesar,  victor  imperator».  
είρε εθπαηδεύζεη   απηό   λα ιέεη   ηα εμήο:  «Χαίξε,  Καίζαξα,   ληθεηή   απηνθξάηνξα».  
 

Ceasaris    interfuit    multum   emere     corvum;   
Ο Καίζαξαο  ελδηαθέξζεθε   πνιύ    λα αγνξάζεη  ην θνξάθη∙  
 
Itaque   emit    eum  viginti   milibus sestertium.  
ινηπόλ   αγόξαζε  απηό   γηα είθνζη   ρηιηάδεο   ζεζηεξηίνπο.  
 
Id      exemplum     incitavit  quendam sutorem,  
Απηό  ην παξάδεηγκα   παξαθίλεζε    θάπνηνλ    παπνπηζή, 
 

ut  doceret parem salutationem   corvum.  
λα     κάζεη     ηνλ ίδην      ραηξεηηζκό      ζε  έλα  θνξάθη.  
 
Diu              impendebat operam frustra;   

Γηα πνιύ θαηξό       μόδεπε           θόπν      κάηαηα 
 

quotiescumque  avis    non respondebat,   sutor       solebat  dicere  
θάζε θνξά πνπ       ην πνπιί   δελ      απαληνύζε,   ν παπνπηζήο   ζπλήζηδε    λα ιέεη: 
 
«Oleum   et   operam     perdidi».  
 «Τν ιάδη   θαη  ηνλ θόπν κνπ    έραζα».  
 

Tandem    corvus   didicit salutationem  
Επηηέινπο    ην θνξάθη    έκαζε     ην ραηξεηηζκό 
 
et       sutor,    cupidus  pecuniae, attulit eum    Caesari.  
θαη  ν παπνπηζήο,  ζέινληαο     ρξήκαηα,     έθεξε   απηό   ζηνλ Καίζαξα.  
 

Audita        salutatione   Caesar   dixit:  
Όηαλ άθνπζε   ην ραηξεηηζκό,  ν Καίζαξαο  είπε: 
 
«Domi      audio   satis     talium   salutationem».  
 «Σην ζπίηη   αθνύσ  αξθεηνύο   ηέηνηνπο     ραηξεηηζκνύο».  
 

Tum venit  in mentem   corvo     verborum  domini   sui:  
Τόηε   ήξζαλ  ζην    λνπ     ηνπ θνξαθηνύ   ηα  ιόγηα     ηνπ θπξίνπ  ηνπ: 
 

«Oleum  et   operam     perdidi».  
«Tν ιάδη   θαη  ηνλ θόπν κνπ   έραζα».  
 
Augustus    risit    ad  haec  verba   emitque    avem            tanti,  
Ο Αύγνπζηνο  γέιαζε   κε    απηά   ηα ιόγηα   θη αγόξαζε  ην πνπιί γηα ηόζν κεγάιν πνζό, 
 
quanti      emerat        nullam   adhuc. 
όζν       δελ είρε αγνξάζεη    θαλέλα    κέρξη ηόηε.  
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ΟΤΙΑΣΙΚΑ  

Α΄ΚΛΙΗ  
victoria, -ae (Θ) = λίθε  
Roma, -ae (Θ) = Ρώκε (ρσξίο πιεζπληηθό) 
opera, -ae (Θ) = έξγν, θόπνο, ζηνλ πιεζπληηθό operae,-arum = εξγάηεο 
pecunia, -ae (Θ) = ρξήκα, ρξήκαηα (ρσξίο πιεζπληηθό) 

 
Β΄ΚΛΙΗ  
Octavianus, -i (Α) = Οθηαβηαλόο (ρσξίο πιεζπληηθό) 
Augustus, -i (A) =  Αύγνπζηνο (ρσξίο πιεζπληηθό) 
corvus, -i (Α) = θνξάθη 
sestertius, -ii (Α) = ζεζηέξηηνο, (γεληθή πιεζπληηθνύ: sestertium θαη sestertiorum) 
dominus, -i (Α) = θύξηνο, αθέληεο  
exemplum, -i (Ο) = παξάδεηγκα  
oleum, -i (Ο) = ιάδη (ν πιεζπληηθόο δε ρξεζηκνπνηείηαη) 
verbum, -i (Ο) = ιόγνο  

 
Γ΄ΚΛΙΗ  
homo, -inis (Α) = άλδξαο, άλζξσπνο 
Caesar, -aris (Α) = Καίζαξ (ρσξίο πιεζπληηθό) 
victor, -oris (Α) = ληθεηήο  
imperator, -oris (Α) = ζηξαηεγόο 
sutor, -oris (Α) = παπνπηζήο 
salutatio, -onis (Θ) = ραηξεηηζκόο 
avis, -is (Θ) = πνπιί (αθαηξεηηθή εληθνύ: avi θαη ave, γεληθή πιεζπληηθνύ: avium) 
mens, mentis (Θ) = λνπο, γεληθή πιεζπληηθνύ:  mentium 
 
Γ΄ΚΛΙΗ  
domus, domus (Θ) = νίθνο, ζπίηη  
 

 
ΔΠΙΘΔΣΑ  

Β΄ Κιίζε 
Actiacus,a,um (δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά) =Αθηηαθόο, ηνπ Αθηίνπ  

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

Σηνλ 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) 

 cupidus,-a,-um = απηόο πνπ επηζπκεί 
παξαζεηηθά: cupidior,-ior, -ius, cupidissimus,-a,-um  
(επίξξεκα: cupide, cupidior, cupidissime)  
 
 

Γ΄ Κιίζε 
par, paris κνλνθαηάιεθην = όκνηνο, ίδηνο (δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά) 
viginti (απόιπην αξηζκεηηθό) = είθνζη 
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Ρήκαηα 

Α΄ ζσδσγία 
1. incito, incitavi, incitatum, incitare (1) = παξαθηλώ  

Β΄ζσδσγία 

2. teneo, tenui, tentum, tenere (2) = θξαηώ  

3. doceo, docui, doctum, docere (2) = δηδάζθσ θάπνηνλ θάηη  

4. respondeo, respondi, responsum, respondere (2) = απαληώ  

5. soleo, solitus sum, solitum, solere (εκηαποζεηηθό) (2) = ζπλεζίδσ  

6. rideo, risi, risum, ridere (2) = γειώ 
 

Γ΄ ζσδσγία 

7. occurro, occurri (occucurri), occursum, occurrere (3) = πεγαίλσ (ηρέτω) 

8. instituo, institui, institutum, instituere (3) = δηδάζθσ  

9. dico, dixi, dictum, dicere (3) = ιέγσ (β΄ εληθό προζηαθηηθής:  dic) 

10. emo, emi, emptum, emere (3) = αγνξάδσ  

11. impendο, impendi, impensum, impendere (3) = μνδεύσ  

12. perdo, perdidi, perditum, perdere (3) = ράλσ  

13. disco, didici, - , discere (3) = καζαίλσ (κητ. κέιιοληα disciturus) 
 

Γ΄ ζσδσγία 

14. audio, audivi, auditum, audire (4) = αθνύσ  

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

 

 Αλώκαια 

16. interest, interfuit, -,  interesse (απρόζωπο) = ελδηαθέξεη  

17. aveo(ειιεηπηηθό) = ραηξεηώ (προζηαθη. Δλεζη.: ave, avete,  Μέιι.: aveto, Απαρέκθ.: 

avere) 

18. *affero (adfero), attuli, allatum, afferre = θέξσ, πξνζθέξσ  

19. redeo, redi(v)i, reditum, redire= επηζηξέθσ (red+eo) < κηρ. rediens (γελ. ελ. redeuntis) 

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

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

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

talis, talis, tale (δεηθηηθή) = ηέηνηνο, ηέηνηα, ηέηνην 

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

tantus, tanta, tantum (δεηθηηθή) = ηόζνο, ηόζε, ηόζν 

quantus, quanta, quantum (αλαθνξηθή) = όζνο, όζε, όζν 

nullus, nulla, nullum (αόξηζηε επηζεηηθή /αλησλπκηθό επίζεην) = θαλέλαο, θακία, θαλέλα 
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ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ ΔΠΙΘΔΣΑ  

viginti (άθιηην απόιπην αξηζκεηηθό) = είθνζη  

mille (απόιπην αξηζκεηηθό< από ην επίζεην γ΄ θιίζεο: miles-miles-milia (κόλν πιεζ.) = 
ρίιηα 
 
ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ  

 multum = πνιύ  
παξαζεηηθά: plus-plurimum  

 diu = γηα πνιύ θαηξό  
παξαζεηηθά: diutius- diutissime 
tandem = επηηέινπο (ρξόλνο) 

 satis = αξθεηά (πνζό) 
παξαζεηηθά: satius,  -      
frustra = κάηαηα  
adhuc = κέρξη ηόηε  
 
 

ΠΡΟΘΔΔΙ ΤΝΓΔΜΟΙ 

post + αηη. = κεηά από (ρξόλνο) 
in + αθαηρ. = ζε (θαηάζηαζε) 
ad + αηη. = ζε (ηόπνο) 
in + αηη. = εληνπηζκόο (ηόπνο) 
 

cum (ρξνληθόο-ηζηνξηθόο-δηεγεκαηηθόο) + ππνη. = όηαλ, αθνύ  
itaque (ζπκπεξαζκαηηθόο-παξαηαθηηθόο) = γη απηό, ινηπόλ  
ut (βνπιεηηθόο) = λα  
quotiescumque (ρξνληθόο- επαλαιεηηθόο) = θάζε θνξά πνπ 
et (παξαηαθηηθόο-ζπκπιεθηηθόο) = θαη 

 

 

Δησκοιογηθά:  

instituo < πξβ. ηλζηηηνύην < institūtum,  

victor < victoria, vinco,  

emo < ζύλζ. sumo θηι.,  

incito < excito. con-cito,  

salutatio < salūto,   

impendo < ap-pendo,  

oleum < ἔλαιον,  

disco < δι-δάζκομαι,  

cupidus < cupio,  

avis < αεηόο, αἰεηός < αFι-εηός. 

sutor < suo = ξάβσ· πξβ. θν-ζηνύκη << ηη. < con-suo,  

doceo < δοκέω, δόγκα· πξβ. ληνθνπκέλην << ηη.,  

opera < πξβ. όπεξα, νπεξέηα << ηη.,  

satis < ἅδηv < *ζαδ-ηv,  

mille > κίιη,  
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret: Δεπηεξεύνπζα 

επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην 

occurrit. Εηζάγεηαη κε ηνλ ηζηνξηθό-δηεγεκαηηθό ζύλδεζκν 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. Σπγθεθξηκέλα, εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή ρξόλνπ παξαηαηηθνύ 

(rediret) γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (occurrit) θαη δειώλεη ην ζύγρξνλν 

ζην παξειζόλ. 
rediret: ξήκα,  
Octavianus: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
post victoriam: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηνπ ρξόλνπ ζην rediret,  
Actiacam: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην victoriam,  
Romam: απξόζεηε αηηηαηηθή ηεο θίλεζεο πξνο ηόπν ζην rediret. 
 
homo quidam ei occurrit corvum tenens: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
occurrit: ξήκα,  
homo: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
ei: αληηθείκελν ζην occurrit,  
quidam: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην homo,  
tenens: επηζεηηθή κεηνρή, ζπλεκκέλε ζην homo, δειώλεη ην ζύγρξνλν 
corvum: αληηθείκελν ζηε κεηνρή tenens. 
 
eum instituerat haec dicere: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
instituerat: ξήκα,  
homo: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
eum: άκεζν αληηθείκελν ζην instituerat,  
dicere: ηειηθό απαξέκθαην, έκκεζν αληηθείκελν ζην instituerat,  
eum: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ dicere (εηεξνπξνζσπία),  
haec: ζύζηνηρν αληηθείκελν ζην dicere  
 
Ave, Caesar, victor imperator: Κύξηα πξόηαζε επηζπκίαο, θαζώο εθθέξεηαη κε έγθιηζε 
πξνζηαθηηθή. 
Ave: ξήκα,  
tu: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Caesar: θιεηηθή πξνζθώλεζε,  
victor: παξάζεζε ζην Caesar  
imperator: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην victor. 
 
Caesaris multum interfuit corvum emere: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
interfuit: ξήκα (απξόζσπν),  
emere: ηειηθό απαξέκθαην, ππνθείκελν ζην απξόζσπν ξήκα interfuit,  
Caesarem: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ (εηεξνπξνζσπία),  
corvum: αληηθείκελν ζην emere,  
Caesaris: γεληθή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνζώπνπ ζην interfuit,  
multum: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνζνύ ζην interfuit. 
 
itaque viginti milibus sestertium eum emit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
emit: ξήκα,  
Caesar: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
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eum: αληηθείκελν ζην emit,  
milibus: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηεο ζπγθεθξηκέλεο αμίαο ζην emit,  
viginti: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην milibus,  
sestertium: γεληθή δηαηξεηηθή ζην milibus. 

 
Id exemplum sutorem quendam incitavit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
incitavit: ξήκα,  
exemplum: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Id: νκνηόπησηνο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην exemplum,  
sutorem: άκεζν αληηθείκελν ζην incitavit, ελώ σο έκκεζν αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο 
ιεηηνπξγεί ε αθόινπζε νπζηαζηηθή βνπιεηηθή πξόηαζε «ut... salutationem»,  
quendam: νκνηόπησηνο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην sutorem. 
 
ut corvum doceret parem salutationem: Δεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή βνπιεηηθή 
πξόηαζε. Λεηηνπξγεί σο έκκεζν αληηθείκελν ζην incitavit, από ην νπνίν θαη εμαξηάηαη, 
θαζώο δειώλεη βνύιεζε θαη εθθξάδεη ε πξόηαζε ην πεξηερόκελό ηεο (ηεο βνύιεζεο). 
Εηζάγεηαη κε ηνλ βνπιεηηθό ζύλδεζκν ut γηαηί είλαη θαηαθαηηθή. Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή 
(doceret) γηαηί ην πεξηερόκελό ηεο είλαη απιώο επηζπκεηό, ρξόλνπ παξαηαηηθνύ γηαηί 
εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (incitavit). Ιζρύεη ε ηδηνκνξθία ζηελ αθνινπζία ησλ 
ρξόλσλ, γηαηί ε βνύιεζε είλαη ηδσκέλε ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ζην κπαιό ηνπ νκηιεηή 
(ζπγρξνληζκόο ηεο θύξηαο κε ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε) θαη όρη ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο 
πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. Η βνύιεζε αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ. 
doceret: ξήκα,  
sutor ή is: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
corvum: άκεζν αληηθείκελν ζην doceret,  
salutationem: έκκεζν αληηθείκελν ζην doceret,  
parem: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην salutationem. 
 
Diu operam frustra impendebat: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
impendebat: ξήκα,  
sutor: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
operam: αληηθείκελν ζην impendebat,  
Diu: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην impendebat,  
frustra: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ ζην impendebat. 
 
quotiescumque avis non respondebat: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε 
πνπ ιεηηνπξγεί σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην solebat. Εηζάγεηαη κε 
ηνλ επαλαιεπηηθό ρξνληθό ζύλδεζκν quotiescumque. Εθθέξεηαη κε νξηζηηθή 
(respondebat), θαζώο ε πξάμε κάο ελδηαθέξεη κόλν από ρξνληθή άπνςε, ρξόλνπ 
παξαηαηηθνύ γηαηί ε πξάμε εθθξάδεη ηελ αόξηζηε επαλάιεςε ζην παξειζόλ, δειώλεη ην 
ζύγρξνλν.  
non respondebat: ξήκα,  
avis: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο. 
 
sutor dicere solebat: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
solebat: ξήκα,  
sutor: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
dicere: ηειηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην solebat. 
 
Oleum et operam perdidi: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
perdidi: ξήκα,  
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Oleum, operam: αληηθείκελα ζην perdidi. 
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Tandem corvus salutationem didicit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
didicit: ξήκα,  
corvus: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
salutationem: αληηθείκελν ζην didicit,  
Tandem: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην didicit. 
 
et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
attulit: ξήκα,  
sutor: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
eum: άκεζν αληηθείκελν ζην attulit,  
Caesari: έκκεζν αληηθείκελν ζην attulit,  
cupidus: επηξξεκαηηθό θαηεγνξνύκελν ηνπ ηξόπνπ ζην attulit. Αλαθέξεηαη ζην sutor,  
pecuniae: γεληθή αληηθεηκεληθή ζην cupidus. 
 
Audita salutatione Caesar dixit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
dixit: ξήκα,  
Caesar: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Audita: λόζε αθαηξεηηθή απόιπηε, ρξνληθή κεηνρή, πξνηεξόρξνλν 
salutatione: ππνθείκελν ηεο κεηνρήο Audita. 
 
Domi satis salutationum talium audio: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο, έκκεζνο επζύο ιόγνο 
πνπ ιεηηνπξγεί σο αληηθείκελν ζην dixit. 
audio: ξήκα,  
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Domi: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο, γεληθή ηεο ζηάζεο ζε ηόπν ζην audio,  
satis: (επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνζνύ ζην audio,  
salutationum: γεληθή δηαηξεηηθή ζην satis,  
talium: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην salutationum. 
 
Tum venit corvo in mentem verborum domini sui: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
venit in mentem: απξόζσπε έθθξαζε (σο ππνθείκελν ηνπ venit in mentem θαηά 
ζπζηνηρία λνείηαη ε έλλνηα memoria),  
verborum: αληηθείκελν ζηελ απξόζσπε έθθξαζε venit in mentem,  
domini: γεληθή ππνθεηκεληθή ζην verborum,  
sui: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην domini,  
corvo: δνηηθή πξνζσπηθή ζηελ απξόζσπε έθθξαζε venit in mentem,  
in mentem: εκπξόζεηνο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο εηζόδνπ ζε θαηάζηαζε ζην 
venit,  
Tum: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην venit in mentem. 
 
Oleum et operam perdidi: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο, έκκεζνο επζύο ιόγνο. 
perdidi: ξήκα,  
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Oleum, operam: αληηθείκελα ζην perdidi. 
 
Ad haec verba Augustus risit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
risit: ξήκα,  
Augustus: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Ad verba: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηεο αηηίαο ζην risit,  
haec: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην verba. 
 
emitque avem tanti: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
emit(que): ξήκα,  
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Augustus: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
avem: αληηθείκελν ζην emit,  
tanti: γεληθή ηεο αθεξεκέλεο αμίαο ζην emit. 
 
quanti nullam adhuc emerat: Δεπηεξεύνπζα απιή παξαβνιηθή πξόηαζε, ηνπ πνζνύ, 
σο β΄ όξνο ζύγθξηζεο κε πξώην όξν ηελ θύξηα. Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία 
quanti (ζηελ θύξηα πξόηαζε ππάξρεη ην tanti∙ ην παξαβνιηθό δεύγνο δειώλεη ζύγθξηζε 
ηζόηεηαο). Εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (emerat) γηαηί ε ζύγθξηζε αθνξά δύν θαηαζηάζεηο πνπ 
είλαη (ή ζεσξνύληαη) αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθόηεηα, ρξόλνπ ππεξζπληειίθνπ γηαηί 
αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ. Δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν. 
emerat: ξήκα,  
Augustus: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
nullam: αληηθείκελν ζην emerat  
quanti: γεληθή ηεο αθεξεκέλεο αμίαο ζην emerat,  
adhuc: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην emerat. 
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