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42ε ΔΝΟΣΗΣΑ 

Ο Κηθέρωλας θαη ε ζσλωκοζία ηοσ Καηηιίλα 

ην δηάζηεκα από ηηο 8 Ννεκβξίνπ κέρξη ηηο 5 Δεθεκβξίνπ ηνπ 63 π.Χ.  ν 
Κηθέξσλαο εθθώλεζε ελαληίνλ ηνπ Καηηιίλα θαη ησλ ππόινηπσλ ζπλσκνηώλ (βι. 
ηελ εηζ. ζην κάζ. ΧΙΧ) 4 βηαηόηαηνπο ιόγνπο· νη ιόγνη απηνί είλαη γλσζηνί σο 
«Καηηιηληαθνί» θαη απνηεινύλ έλα από ηα θαιύηεξα δείγκαηα ηεο ξεηνξηθήο ηνπ 
δεηλόηεηαο. Η ζπλσκνζία ζην ζύλνιό ηεο απνηέιεζε επίζεο ην ζέκα κηαο 
κνλνγξαθίαο ηνπ ηζηνξηθνύ αιινπζηίνπ (βι. ηελ εηζ. ζην κάζ. IV). Αθόκε, ν ίδηνο 
ν Κηθέξσλαο ζπλέζεζε δύν  πνηήκαηα κε ζέκα ηελ ππαηεία ηνπ –ζηε δηάξθεηα ηεο 
νπνίαο εθηπιίρζεθε ε ζπλσκνζία– θαη θαηά θαηξνύο δήηεζε από δηάθνξνπο 
θίινπο ηνπ λα ζπγγξάςνπλ ηελ ηζηνξία ηεο κε ηξόπν εγθσκηαζηηθό γηα ηνλ ίδην.  
Σελ θαηαζηνιή ηεο ζπλσκνζίαο ηνπ Καηηιίλα ηε ζεσξνύζε σο ηε ζεκαληηθόηεξε πξάμε ζηελ 
πνιηηηθή ηνπ θαξηέξα, αιιά θαη σο ην ζπνπδαηόηεξν γεγνλόο ζηελ ηζηνξία ηεο Ρώκεο(!). Ήδε 
ζηνπο Καηηιηληαθνύο ιόγνπο είλαη θαλεξή ε ηάζε ηνπ λα «κπζνπνηήζεη» ηα γεγνλόηα ηεο 
ζπλσκνζίαο θαη λα ππεξηνλίζεη ην δηθό ηνπ ην ξόιν. Σν απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί πξνέξρεηαη 
από ηνλ πξώην Καηηιηληαθό ιόγν. 
 
 

Nonnulli sunt in hoc ordine, qui* aut ea, quae* imminent, non 

videant, aut ea, quae* vident, dissimulent: qui* spem Catilīnae 

mollibus sententiis aluērunt coniurationemque nascentem non 

credendo confirmavērunt; quorum* auctoritātem secūti multi, non 

solum improbi verum etiam imperīti, si in hunc animadvertissem, 

crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc intellego, si iste 

in Manliāna castra pervenerit, quo* intendit, neminem tam stultum 

fore, qui* non videat coniuratiōnem esse factam, neminem tam 

improbum, qui* non fateātur.  
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 

Nonnuli   sunt     in  hoc  ordine,                          
Mεξηθνί    ππάξρνπλ  ζε   απηή   ηελ ηάμε (ησλ πγθιεηηθώλ), 

 
qui        aut  non  videant   ea,  
νη νπνίνη  είηε      δε     βιέπνπλ   απηά,  
 
quae            imminent,   
ηα νπνία (ηνπο)  απεηινύλ,      
 
aut  dissimulent  (non videre)   ea,    quae     vident,  
είηε   πξνζπνηνύληαη (όηη δε βιέπνπλ)  απηά,  ηα νπνία   βιέπνπλ, 
 
qui    aluerunt     spem     Catilinae   mollibus  sententiis  
απηνί   εμέζξεςαλ  ηελ ειπίδα   ηνπ Καηηιίλα   κε  επηεηθείο   απνθάζεηο  
 
confirmaverunt coniurationemque nascentem      non credendo;  
θη   ελίζρπζαλ               ηε ζπλσκνζία         πνπ γελληόηαλ  κε ην λα κελ πηζηεύνπλ (ζηελ ύπαξμε ηεο) 
 
multi     secuti         auctoritatem     quorum,  
πνιινί  ελεξγώληαο  θάησ από ηελ επηξξνή     απηώλ, 
 
non  solum  improbi verum  etiam  imperiti,  
όρη       κόλν       αρξείνη      αιιά     αθόκε    άπεηξνη, 
 
si  animadvertissem in hunc,  
αλ      είρα   ηηκσξήζεη         απηόλ, 
 
dicerent    id    factum esse crudeliter  et     regie.  
ζα έιεγαλ   απηό        όηη     έγηλε       ζθιεξά       θαη    ηπξαλληθά.  
 
Nunc   intellego,       si   iste   pervenerit  in      castra     Manliana,  
Σώξα   θαηαιαβαίλσ όηη,  αλ   απηόο      θηάζεη        ζην   ζηξαηόπεδν  ηνπ Μαλιίνπ,    
 
quo     intendit,  
όπνπ   θαηεπζύλεηαη,  
 
neminem    fore      tam  stultum,  
θαλείο         δε ζα είλαη   ηόζν    αλόεηνο,        
 
qui   non   videat  factam esse coniurationem,  
πνπ   λα κε    βιέπεη       όηη     έγηλε          ζπλσκνζία, 
 
nemimem tam improbum, qui   non       fateatur.  
θαλείο          ηόζν     αρξείνο,      πνπ  λα κελ (ην) νκνινγεί.  
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ΟΤΙΑΣΙΚΑ  

Α΄ΚΛΙΗ  

Catilina, -ae (Α) = Καηηιίλαο, (ρσξίο πιεζπληηθό) 
sententia, -ae (Θ) = γλώκε, άπνςε, απόθαζε  
 

Β΄ΚΛΙΗ  
castra, -orum (O) = ζηξαηόπεδν (κνλν πιεζπληηθόο),  εληθόο: castrum, -i = θξνύξην 
 

Γ΄ ΚΛΙΗ  
ordo, -inis (A) = ηάμε (εδώ  ε ύγθιεηνο)  
coniuratio, -onis (Θ) = ζπλνκσζία  
auctoritas, -atis (Θ) = θύξνο, επηξξνή  
 

Δ΄ ΚΛΙΗ  
spes, spei (Θ) = ειπίδα (ζηνλ πιεζπληηθό κόλν νλνκ., αηηηαη., θιεη.: spes) 
 

 
 
ΔΠΙΘΔΣΑ  

Β΄ Κιίζε 

 improbus,-a,-um = αρξείνο  

παξαζεηηθά: improbior-ior-ius,  improbissimus-a-um 

επίξξεκα: improbe,  improbius,  improbissime 

 imperitus,-a,-um = άπεηξνο  

παξαζεηηθά: imperitior-ior-ius,  imperitissimus-a-um 

επίξξεκα:  imperite,  imperitius, imperitissime 

 stultus,-a,-um = αλόεηνο  

παξαζεηηθά: stultior-ior-ius,  stultissimus-a-um 

επίξξεκα: stulte,  stultius,  stultissime 

 multus,-a,-um = πνιύο   

παξαζεηηθά: multi-ae-a,  plures-es-(i)a (κόλν πιεζπληηθόο),  plurimi-ae-a (ζρεκαηίδεηαη 
θαλνληθά)   

επίξξεκα: multum-multo,  plus,  plurimum 

Manlianus, -a, -um = ηνπ Μαλιίνπ 

regius, -a, -um = ηύξαλληθόο < rex 

 

Γ΄ θιίζε 

 mollis, -is,-e = καιαθόο, εδώ : επηεηθήο  
παξαζεηηθά: mollior-ior-ius, mollissimus-a-um 
επίξξεκα: molliter,  mollius,  mollissime 
 
 
 

Ρήκαηα 

Α΄ ζσδσγία 
1. dissimulo, dissimulavi, dissimulatum, dissimulare (1) = πξνζπνηνύκαη όηη δελ ππάξρεη θάηη  

2. confirmo , confirmavi, confirmatum, confirmare (1) = επηβεβαηώλσ 
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Β΄ ζσδσγία 

3. immineo,  -  ,  -  , imminere (2) = πιεζηάδσ απεηιεηηθά  

4. video, vidi, visum, videre (2) = βιέπσ  

5. fateor, fassus sum, fassum, fateri (αποζεηηθό) (2) = νκνινγώ 

 

Γ΄ ζσδσγία 

6. alo, alui, alitum (altum), alere (3) = εθηξέθσ (κητ. Μέιιοληα: aliturus-a-um) 

7. nascor , natus sum, natum, nasci (αποζεηηθό) (3) = γελληέκαη (κητ. Μέιι.:  nasciturus)   

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

9. sequor , secutus sum, secutum, sequi (αποζεηηθό) (3) = αθνινπζώ  

10. animadverto, animadverti, animadversum, animadvertere (3) = παξαηεξώ  

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

12. intellego (intelligo), intellexi, intellectum, intellegere (3) = θαηαιαβαίλσ  

13. intendo, intendi, intentum (intensum), intendere (3) = θαηεπζύλνκαη  

14. fio, factus sum, fieri = sum, fui, - , esse = είκαη, γίλνκαη.  
 

Γ΄ ζσδσγία 

15. pervenio, perveni, perventum, pervenire (4) = θζάλσ  

 

 
ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ  
nonnullus, -a, -um (αόξηζηε επηζεηηθή) = θάπνηνο (ζπάληα εληθόο) (ζηνλ πιεζπληηθό nonnulli,-
ae,-a =κεξηθνί, κεξηθέο, κεξηθά) 

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

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

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

iste, ista, istud (δεηθηηθή) = απηόο, απηή, απηό  

nemο, nemo, nihil (αόξηζηε νπζηαζηηθή) = θαλέλαο, θακία, ηίπνηα 
 

 

ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ 

 crudeliter = κε ζθιεξόηεηα  

παξαζεηηθά: crudelius, crudelissime < crudelis  

regie = ηπξαλληθά (<regius, δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά) 

nunc = ηώξα  

quo (αλαθ.ηνπηθό) = όπνπ  

tam = ηόζν  
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ΠΡΟΘΔΔΙ ΤΝΓΔΜΟΙ 

in + αθαηρ = ζε (ζηάζε-ηόπνο, εδώ 

κεηαθνξηθά) 

in + αηη. = δειώλεη ερζξηθή δηάζεζε  
in + αηη. = ζε, πξνο (θίλεζε πξνο ηόπν) 

aut… aut (δηαδεπθηηθόο) = ή, είηε  
non solum ... verum etiam (αληηζεηηθή 
επηδνηηθή ζύλδεζε) = όρη κόλν… αιιά θαη  
si (ππνζεηηθόο θαηαθαηηθόο) = αλ  
et (ζπκπιεθηηθόο) = θαη 
que (ζπκπιεθηηθόο-εγθιηηηθόο) = θαη 

 
 

Δησκοιογηθά:  

dissimulo < dis-simulo,  

alo < ἀλ-δαίvω· sub-oles, ad-olescens,  

coniuratio < coniūro,   

auctoritas < augeo ≃ αὐμάλσ,  

crudeliter < crudēlis = ζθιεξόο· πξβ. cru-entus,   

regie < regius (βι. Σελ εηζ. ζην κάζ. ΙΧ),   

fateor < υη-μί , υά-σκω, υατός, υάτις 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Nonnulli sunt in hoc ordine: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
sunt: ξήκα,  
Nonnulli: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
in ordine: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο ζηάζεο ζε ηόπν (κεηαθνξηθά) ζην ξήκα,  
hoc: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην ordine. 

 
qui aut ea non videant: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή αλαθνξηθή ζπκπεξαζκαηηθή πξόηαζε 
πνπ ηζνδπλακεί κε απιή επηξξεκαηηθή ζπκπεξαζκαηηθή πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή 
αλησλπκία qui (non) θαη εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (non videant), γηαηί ην απνηέιεζκα ζεσξείηαη 
κηα ππνθεηκεληθή θαηάζηαζε, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ 
(sunt). Ιζρύεη ηδηνκνξθία ζηελ αθνινπζία ησλ ρξόλσλ γηαηί ην απνηέιεζκα είλαη ηδσκέλν ηε 
ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ζην κπαιό ηνπ νκηιεηή (ζπγρξνληζκόο ηεο θύξηαο κε ηε δεπηεξεύνπζα 
πξόηαζε) θαη όρη ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ. 
non videant: ξήκα,  
qui: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
ea: αληηθείκελν ζην non videant. 
 
quae imminent: Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε, πξνζδηνξηζηηθή ζην ea. Εηζάγεηαη κε ηελ 
αλαθνξηθή αλησλπκία quae. Εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (imminent) γηαηί δειώλεη ην πξαγκαηηθό, 
ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί ε πξάμε αλαθέξεηαη ζην παξόλ. 
imminent: ξήκα,  
quae: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο. 
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aut (qui) ea dissimulent: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή αλαθνξηθή ζπκπεξαζκαηηθή πξόηαζε 
πνπ ηζνδπλακεί κε απιή επηξξεκαηηθή ζπκπεξαζκαηηθή πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ηελ ελλννύκελε 
αλαθνξηθή αλησλπκία qui θαη εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (dissimulent), γηαηί ην απνηέιεζκα 
ζεσξείηαη κηα ππνθεηκεληθή θαηάζηαζε, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ 
ρξόλνπ (sunt). Ιζρύεη ηδηνκνξθία ζηελ αθνινπζία ησλ ρξόλσλ γηαηί ην απνηέιεζκα είλαη ηδσκέλν 
ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ζην κπαιό ηνπ νκηιεηή (ζπγρξνληζκόο ηεο θύξηαο κε ηε 
δεπηεξεύνπζα πξόηαζε) θαη όρη ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ. 
dissimulent: ξήκα,  
qui: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 
videre: (ελλννύκελν) αληηθείκελν ζην dissimulent 
se: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ζην videre (ηαπηνπξνζσπία) 
ea: αληηθείκελν ζην dissimulent. 
 
quae vident: Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε, πξνζδηνξηζηηθή ζην ea, ζε ζέζε επεμήγεζεο 
ζην ea. Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία quae. Εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (vident) γηαηί 
δειώλεη ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί ε πξάμε αλαθέξεηαη ζην παξόλ. 
vident: ξήκα,  
ei: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
quae: αληηθείκελν ζην vident. 

 
qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο (ε αλαθνξηθή 
αλησλπκία qui κεηά από άλσ θαη θάησ ηειεία ηζνδπλακεί κε δεηθηηθή αλησλπκία [ei] θαη δελ 
εηζάγεη αλαθνξηθή πξόηαζε αιιά θύξηα πξόηαζε),  
aluerunt: ξήκα,  
qui: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
spem: αληηθείκελν ζην aluerunt,  
Catilinae: γεληθή ππνθεηκεληθή ζην spem,  
sententiis: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ κέζνπ ζην aluerunt,  
mollibus: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην sententiis. 

 
coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο πνπ 
ζπλδέεηαη παξαηαθηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε κε ην -que.  
confirmaverunt: ξήκα,  
qui = ei: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
coniurationem: αληηθείκελν ζην confirmaverunt,  
nascentem: επηζεηηθή κεηνρή, ζπλεκκέλε ζην coniurationem σο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ή 
ρξνληθή κεηνρή ζπλεκκέλε ζην coniurationem πνπ δειώλεη ην ζύγρξνλν, 
non credendo: απξόζεηε αθαηξεηηθή γεξνπλδίνπ σο αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ ηξόπνπ ζην 
ξήκα,  
nasci: (ελλννύκελν) εηδηθό απαξέκθαην σο αληηθείκελν ηνπ ζνππίλνπ non credendo, πνπ κε ηε 
ζεηξά ηνπ παίξλεη σο ππνθείκελό ηνπ ην coniurationem. 

 
quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti, crudeliter et 
regie id factum esse dicerent: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο (ε αλαθνξηθή αλησλπκία quorum κεηά 
από άλσ ηειεία ηζνδπλακεί κε δεηθηηθή αλησλπκία [eorum] θαη δελ εηζάγεη αλαθνξηθή πξόηαζε 
αιιά θύξηα αλεμάξηεηε πξόηαζε),  
dicerent: ξήκα,  
multi: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
factum esse: εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην dicerent,  
id: ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ factum esse (εηεξνπξνζσπία),  
(non solum) improbi (verum etiam) imperiti: παξαζέζεηο ζην multi (ζπλδένληαη επηδνηηθά κε 
ηνπο ζπλδέζκνπο non solum - verum etiam),  
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secuti: επηξξεκαηηθή αηηηνινγηθή (ή ηξνπηθή) κεηνρή, ζπλεκκέλε ζην multi, πξνηεξόρξνλν 
auctoritatem: αληηθείκελν ηεο κεηνρήο secuti,  
quorum: γεληθή θηεηηθή ζην auctoritatem,  
crudeliter, regie: επηξξεκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί ηνπ ηξόπνπ ζην factum esse. 

 
si in hunc animadvertissem: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ππνζεηηθή πξόηαζε, θαηαθαηηθή, 

πνπ ιεηηνπξγεί σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο πξνϋπόζεζεο ζην ξήκα ηεο θύξηαο 

πξόηαζεο dicerent. Η παξαπάλσ επηξξεκαηηθή ππνζεηηθή πξόηαζε θαη ε πξνεγνύκελε θύξηα 

ζρεκαηίδνπλ ππνζεηηθό ιόγν πνπ αλαιύεηαη σο εμήο: 

Τπόζεζε: si in hunc animadvertissem = si + ππνηαθηηθή ππεξζπληειίθνπ  
Απόδοζε: dicerent = ππνηαθηηθή παξαηαηηθνύ. 
 
Δίδος: Πξόθεηηαη γηα ππόζεζε αληίζεηε ηνπ πξαγκαηηθνύ (ε ππόζεζε αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ 
θαη ε απόδνζε ζην παξόλ, ε ππόζεζε δειαδή είλαη πξνηεξόρξνλε ηεο απόδνζεο). 
 

animadvertissem: ξήκα,  
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
in hunc: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηεο ερζξηθήο δηάζεζεο ζην animadvertissem. 

 
Nunc intellego neminem tam stultum fore, neminem tam improbum: Κύξηα πξόηαζε 
θξίζεσο. 
intellego: ξήκα, 
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
fore: εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην intellego, 
neminem,: ππνθείκελν ηνπ fore (εηεξνπξνζσπία),  
stultum,: θαηεγνξνύκελν ζην neminem κέζσ ηνπ ζπλδεηηθνύ fore,  
Nunc: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην intellego, 
tam: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνζνύ ζην stultum. 
fore: (ελλννύκελν) αληηθείκελν ζην inetellego, εηδηθό απαξέκθαην 
Neminem: ππνθείκελν ζην (fore) (εηεξνξπνζσπία) 
Improbum: θαηεγνξνύκελν ζην neminem (ην δεύηεξν) 
Tam: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνζνύ ζην improbum 

 
si iste in Manliana castra pervenerit: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ππνζεηηθή πξόηαζε, 
θαηαθαηηθή, πνπ ιεηηνπξγεί σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο πξνϋπόζεζεο ζην ξήκα ηεο 
θύξηαο πξόηαζεο intellego. Η παξαπάλσ επηξξεκαηηθή ππνζεηηθή πξόηαζε θαη ε πξνεγνύκελε 
θύξηα ζρεκαηίδνπλ ππνζεηηθό ιόγν πνπ αλαιύεηαη σο εμήο: Πξόθεηηαη γηα εμαξηεκέλν ππνζεηηθό 
ιόγν 

Τπόζεζε: si pervenerit = si + ππνηαθηηθή παξαθεηκέλνπ  
Απόδοζε: fore = εηδηθό απαξέκθαην κέιινληα. 
 
 
 

pervenerit: ξήκα,  
iste: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
in castra: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηεο θίλεζεο πξνο ηόπν ζην pervenerit,  
Manliana: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην castra 
. 
quo intendit: Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε, πξνζδηνξηζηηθή ζην in Manliana castra. 
Εηζάγεηαη κε ην αλαθνξηθό επίξξεκα quo. Εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (intendit) γηαηί δειώλεη ην 
πξαγκαηηθό, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί ε πξάμε αλαθέξεηαη ζην παξόλ. Η πξόηαζε δελ κεηαηξέπεη 
ηελ νξηζηηθή έγθιηζε ζε ππνηαθηηθή αιιά δηαηεξεί ηελ νξηζηηθή, γηαηί ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα από 
ηνλ πιάγην ιόγν. 
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intendit: ξήκα,  
iste: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
quo: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηόπνπ (δειώλεη ηελ θίλεζε ζε ηόπν) ζην intendit. 

 
qui non videat coniurationem esse factam: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή αλαθνξηθή 
ζπκπεξαζκαηηθή πξόηαζε πνπ ηζνδπλακεί κε απιή επηξξεκαηηθή ζπκπεξαζκαηηθή πξόηαζε. 
Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία qui (non), πνπ αθνινπζεί ηε δεηθηηθή ιέμε tam. 
Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (non videat), γηαηί ην απνηέιεζκα ζεσξείηαη κηα ππνθεηκεληθή 
θαηάζηαζε, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί εμαξηάηαη από αξθηηθό ρξόλν (ην απαξέκθαην fore 
ιεηηνπξγεί σο αξθηηθόο ρξόλνο θαζώο είλαη εμαξηώκελν από ην ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ 
intellego). Ιζρύεη ηδηνκνξθία ζηελ αθνινπζία ησλ ρξόλσλ γηαηί ην απνηέιεζκα είλαη ηδσκέλν ηε 
ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ζην κπαιό ηνπ νκηιεηή (ζπγρξνληζκόο ηεο θύξηαο κε ηε δεπηεξεύνπζα 
πξόηαζε) θαη όρη ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ. 
non videat: ξήκα,  
qui: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
esse factam: εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην non videat,  
coniurationem: ππνθείκελν ηνπ esse factam (εηεξνπξνζσπία). 
 
qui non fateatur: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή αλαθνξηθή ζπκπεξαζκαηηθή πξόηαζε πνπ 
ηζνδπλακεί κε απιή επηξξεκαηηθή ζπκπεξαζκαηηθή πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή 
αλησλπκία qui (non), πνπ αθνινπζεί ηε δεηθηηθή ιέμε tam. Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (non 
fateatur), γηαηί ην απνηέιεζκα ζεσξείηαη κηα ππνθεηκεληθή θαηάζηαζε, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί 
εμαξηάηαη από αξθηηθό ρξόλν (ην απαξέκθαην fore ιεηηνπξγεί σο αξθηηθόο ρξόλνο θαζώο είλαη 
εμαξηώκελν από ην ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ intellego). Ιζρύεη ηδηνκνξθία ζηελ αθνινπζία ησλ 
ρξόλσλ γηαηί ην απνηέιεζκα είλαη ηδσκέλν ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ζην κπαιό ηνπ νκηιεηή 
(ζπγρξνληζκόο ηεο θύξηαο κε ηε δεπηεξεύνπζα πξόηαζε) θαη όρη ηε ζηηγκή ηεο πηζαλήο 
πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ. 
non fateatur: ξήκα,  
qui: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
esse factam: εηδηθό απαξέκθαην, (ελλννύκελν) αληηθείκελν ζην non fateatur,  
coniurationem: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ esse factam (εηεξνπξνζσπία). 

 

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

