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44ε ΔΝΟΣΗΣΑ 

Η δωή ηωλ ησράλλωλ 

Σηα ρξόληα ηνπ Κηθέξσλα ε ιέμε «ηύξαλλνο» (tyrannus) έρεη πάςεη πηα λα νξίδεη ην θνξέα ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο πνιηηεύκαηνο πνπ ζπλαληάκε ζηελ Ειιάδα ηνπ 7νπ, 6νπ, θαη 5νπ 
αηώλα π.Χ. Ο όξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδόλ σο ζπλώλπκν ηνπ rex (βι. ηελ εηζ. ζην κάζ. ΙΧ.), 
γηα λα ραξαθηεξίζεη απηόλ πνπ –ζύκθσλα κε ηελ άπνςε θάπνηνπ– επηβνπιεύεηαη ηε 
δεκνθξαηία ή αζθεί ηελ πνιηηηθή εμνπζία ζε βάξνο ηνπ ιανύ θαη ρσξίο ηνλ παξακηθξό εζηθό 
θξαγκό. Ο ίδηνο ν Κηθέξσλαο ραξαθηεξίδεη σο «ηπξάλλνπο» πνιινύο ζύγρξνλνύο ηνπ 
πνιηηηθνύο θαη αλαγθάδεηαη λα ππεξαζπίζεη ηνλ εαπηό ηνπ απέλαληη ζηελ ίδηα θαηεγνξία. Τν 
απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί πξνέξρεηαη από ην έξγν ηνπ Κηθέξσλα «Γηα ηε θηιία» (De 
amicitia), γξακκέλν ην 44 π.Χ. Σην ρσξίν απηό ν θηιόζνθνο εμεγεί πσο νη ζρέζεηο ησλ 
ηπξάλλσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο είλαη από ηε θύζε ηνπο θαηαδηθαζκέλεο ζηελ ακνηβαία 
θαρππνςία, πνπ απνθιείεη ηε δεκηνπξγία δεζκώλ πξαγκαηηθήο θηιίαο. 
 
 

Haec est tyrannōrum vita, in quā nulla fides, nulla caritas, nulla 

fiducia benevolentiae stabilis esse potest; tyrannis omnia semper 

suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. 

Nescio enim quis* possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a 

quo se metui putet. Coluntur tamen simulatiōne dumtaxat ad 

tempus. Quodsi forte, ut fit plerumque, cecidērunt, tum 

intellegitur, quam* fuerint inopes amicōrum. Hoc est quod 

Tarquinium dixisse ferunt exulantem: «Tum intellexi, quos* fīdos 

amīcos habuissem, quos* infīdos, cum iam neutris gratiam 

referre poteram». 
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 

Vita     tyrannorum   est   haec,  
H δσή    ησλ ηπξάλλσλ    είλαη    απηή, 
 

in     qua   nulla     fides,      nulla  caritas,  
ζηελ  νπνία   θακία  εκπηζηνζύλε,   θακία    αγάπε, 
 
nulla fiducia  stabilis  benevolentiae    potest      esse:   
θακία    πίζηε    ζε ζηαζεξή          θηιία              δε κπνξεί   λα ππάξρεη:  
 

tyrannis          omnia sunt  semper  sollicita  atque suspecta;  

ζηνπο ηπξάλλνπο     όια     είλαη     πάληνηε   ηαξαγκέλα     θαη       ύπνπηα  
 

nullus  locus      est          eis      amicitiae.  
θακία       ζέζε   δελ ππάξρεη  ζε απηνύο    γηα  θηιία.  
 

Enim  nescio   quis  possit   diligere eum,    quem    metuat,  
Γηαηί     δελ μέξσ   πνηνο   κπνξεί    λα αγαπά  απηόλ,  ηνλ νπνίν   θνβάηαη, 
 
aut  eum      a        quo   putet     se           metui.  

ή       απηόλ  από ηνλ νπνίν  λνκίδεη  όηη ν ίδηνο  ζεσξείηαη επίθνβνο (=απηόλ πνπ λνκίδεη όηη ηνλ θνβάηαη).  
 

Tamen     coluntur      simulatione    dumtaxat       ad          tempus.  
Όκσο     γίλνληαη ζεβαζηνί     ππνθξηηηθά        ηνπιάρηζηνλ  γηα  θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα.  
 

Quodsi   forte       ceciderunt,           ut     fit    plerumque, 
Αλ όκσο    ηπραία  πέζνπλ από ηελ εμνπζία, όπσο γίλεηαη       ζπρλά, 
 

tum    intellegitur,   quam  inopes  fuerint   amicorum. 
ηόηε   γίλεηαη θαηαλνεηό,  πόζε     έιιεηςε     είραλ       από θίινπο.  
 

Hoc   est    quod    ferunt dixisse Tarquinium     exulantem:  
Απηό    είλαη   ην νπνίν     ιέλε     όηη είπε     ν Ταξθύληνο  όηαλ ήηαλ εμόξηζηνο:  
 

«Tum intellexi, quos   habuissem   fidos  amicos, quos   infidos,  
«Τόηε   θαηάιαβα,  πνηνπο         είρα           πηζηνύο    θίινπο,   πνηνπο   άπηζηνπο, 
 
cum iam    poteram         referre      gratiam            neutris».  
όηαλ   πηα    δε κπνξνύζα  λα αληαπνδώζσ   ηε ράξε   νύηε ζηνλ έλαλ νύηε ζηνλ άιινλ».  
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ΟΤΙΑΣΙΚΑ   

Α΄ΚΛΙΗ  

vita, -ae (Θ) = δσή  
fiducia, -ae (Θ) = πίζηε (ρσξίο πιεζπληηθό) 
benevolentia, -ae (Θ) = επκέλεηα, θαιή ζέιεζε (ρσξίο πιεζπληηθό) 
amicitia, -ae (Θ) = θηιία  
gratia, -ae (Θ) = εύλνηα, ράξε  
 

Β΄ΚΛΙΗ  

tyrannus, -i (Α) = ηύξαλλνο  
locus, -i = ηόπνο, ζηνλ πιεζ. loci (Α) = ρσξία βηβιίνπ θαη loca (Ο) = ηόπνη  
amicus, -i (Α) = θίινο  
Tarquinius, -ii θαη -i (Α) =Ταξθύληνο, θιεηηθή: Tarquini (ρσξίο πιεζπληηθό) 
 

Γ΄ΚΛΙΗ  

caritas, -atis (Θ) = αγάπε, ζηνξγή  
simulatio, -onis (Θ) = πξνζπνίεζε, ππνθξηζία (εδώ : simulatione =ππνθξηηηθά  
  
 

Δ΄ ΚΛΙΗ  

fides, ei (Θ) = εκπηζηνζύλε, (ρσξίο πιεζπληηθό)  
  
 

 
 

ΔΠΙΘΔΣΑ  

Β΄ θιίζε 

 suspectus, -a, -um = ύπνπηνο (κεηνρή παξαθεηκέλνπ ηνπ ξ. suspicio = ππνπηεύνκαη  

παξαζεηηθά : suspectior-ior-ius,   suspectissimus-a-um  

(επίξξεκα: suspecte, suspectius, suspectissime) 

 sollicitus, -a, -um = αλήζπρνο  

παξαζεηηθά: sollicitior-ior-ius,   sollicitissimus-a-um 

(επίξξεκα: sollicite, sollicitius, sollicitissime) 

 fidus, -a, -um = πηζηόο  

παξαζεηηθά: fidior-ior-ius,   fidissimus-a-um 

(επίξξεκα: fide,  fidius,  fidissime) 

infidus, -a, -um = άπηζηνο, ςεύηηθνο (δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά)  

 
 
Γ΄ θιίζε  

stabilis, -is, -e = ζηαζεξόο, δηαξθήο  

 παξαζεηηθά: stabilior-ior-ius,  stabilissimus-a-um 

επίξξεκα: stabiliter,  stabilius,  stabilissime  

omnis, -is, -e = όινο, (δελ ζρεκαηίδεη παξαζεηηθά)  

 inops, inopis (κνλνθαηάιεθην, αθαηξ. ελ.: inopi, γελ. πιεζ. inopum) = απηόο πνπ έρεη έιιεηςε 

από θάηη 

παξαζεηηθά: egentior-ior-ius,  egentissimus-a-um 

(επίξξεκα: inopiter, egentius, egentissime) 

 

 

tempus, -oris (Ο) = ρξόλνο 
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Ρήκαηα  

A΄ ζσδσγία 
1. puto, putavi, putatum, putare (1) = λνκίδσ, ζεσξώ  

2. ex(s)ulo, ex(s)ulavi, ex(s)ulatum, ex(s)ulare (1) = είκαη εμόξηζηνο 
 

Β΄ ζσδσγία 

3. habeo - habui - habitum - habere (2) = έρσ, ζεσξώ 
 

Γ΄ ζσδσγία 
4. suspicio, suspexi, suspectum, suspicere (3) = ππνπηεύνκαη  

5. diligo, dilexi, dilectum, diligere (3) = αγαπώ  

6. metuo, metui, metutum, metuere (3) = θνβάκαη  

7. colo, colui, cultum, colere (3) = θαιιηεξγώ, ιαηξεύσ, θαηνηθώ  

8. fio, factus sum, fieri = γίλνκαη 

9. cado, cecidi, casum, cadere (3) = πέθησ  

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

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

Γ΄ ζσδσγία 
12. nescio, nescivi (nescii), nescitum, nescire (4) = δελ μέξσ   

(προζηαθηηθή ελεζηώηα: nescito, nescitote) 
 

Αλώκαια 

13. sum, fui,  -  , esse = είκαη  

14. possum, potui,  -  , posse = κπνξώ 

15. fero, tuli, latum, ferre = θέξσ, αλαθέξσ, (β΄ ελ. Πξνζη. Ελεζη.: fer) 

16. refero, retuli (rettuli), relatum, referre = παξαδίδσ, αλαθέξσ (β΄ ελ. Προζη. Δλεζη.: refer) 

 
 
 

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

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

nullus, nulla, nullum (ανξ.επηζ./αλησλ.επίζεην) = θαλέλαο  

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

ego (πξνζσπηθή) = εγώ  

neuter, neutra, neutrum (αόξηζηε επηζεηηθή/ αλησλπκηθό επίζεην) = θαλείο από ηνπο δπν  

 
 

ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ  

semper = πάληα  

dumtaxat = ηνπιάρηζηνλ, κόλν  

forte = ίζσο < fors, fortis = ηύρε 

plerumque = ζπλήζσο, σο επί ην πιείζηνλ  

tum = ηόηε  

quam (εξσηεκαη.) = πόζν;  

iam = ήδε, πηα  

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


 

 
Μαρηάλλα Σζηοιπίδοσ-Φηιόιογος  www.arxaia-latinika.gr 

 

 
 

 
Δησκοιογηθά:  

caritas < carus = αγαπεηόο,   

benevolentia < bene-volo,  

suspectus < suspicio -ōnis = ππνςία,  

nescio < nescius,   

metuo < metus,  

simulatio < simulo· πξβ. dissimulo,   

inops < inopia, copia, opes,   

infidus < fides, fiducia, con-fīdo· πείζσ, πίζηηο , πηζαλόο. 

stabilis > stabilitas· πξβ. Stabilio   

 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Haec est tyrannorum vita: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
est: ξήκα,  
vita: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Haec: θαηεγνξνύκελν ζην ππνθείκελν vita,  
tyrannorum: γεληθή ππνθεηκεληθή ζην vita. 
 
in qua nulla fides, nulla caritas, nulla fiducia benevolentiae stabilis esse potest: 
Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε, πξνζδηνξηζηηθή ζην vita. Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή 
αλησλπκία qua, πνπ ηίζεηαη εκπξόζεηα (in qua). Εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (potest) γηαηί δειώλεη 
ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί ε πξάμε αλαθέξεηαη ζην παξόλ. 
potest: ξήκα,  
fides, caritas, fiducia: ππνθείκελα ηνπ ξήκαηνο potest,  
esse: ηειηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ηνπ potest,  
fides, caritas, fiducia: ππνθείκελα ηνπ απαξεκθάηνπ esse (ηαπηνπξνζσπία),  
nulla, nulla, nulla: επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί αληίζηνηρα ζηα fides, caritas, fiducia,  
benevolentiae: γεληθή αληηθεηκεληθή ζην fiducia,  
stabilis: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην benevolentiae,  
in qua: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο ζηάζεο ζε ηόπν (κεηαθνξηθά) ζην esse. 

ΠΡΟΘΔΔΙ ΤΝΓΔΜΟΙ 

in + αθαηρ. = ζε (ηόπνο κηθ.) 
a, ab + αθαηρ. = από (πνηεηηθό αίηην)  
ad + αηη. = επί, γηα (ρξόλνο) 

atque (ζπκπιεθηηθόο) = θαη  
enim (αηηηνινγηθόο παξαηαθηηθόο) = γηαηί, βέβαηα 
aut (δηαδεπθηηθόο) = ή, είηε  
tamen (αληηζεηηθόο) = όκσο  
Quodsi (ππνζεηηθόο) = αλ όκσο  
ut (παξαβνιηθόο) = όπσο  
cum (θαζαξά ρξνληθόο + νξηζηηθή) = όηαλ 
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tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
sunt: ξήκα,  
omnia: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
suspecta, sollicita: θαηεγνξνύκελα ζην omnia κέζσ ηνπ sunt,  
tyrannis: δνηηθή πξνζσπηθή αληηραξηζηηθή (ή ηνπ θξίλνληνο πξνζώπνπ) από ην sunt,  
semper: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην sunt. 

 
nullus locus amicitiae eis est: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
est: ξήκα,  
locus: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
nullus: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην locus,  
amicitiae: δνηηθή θαηεγνξεκαηηθή ηνπ ζθνπνύ ζην est,  
eis: δνηηθή πξνζσπηθή θηεηηθή από ην est. 

 
Nescio enim: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
Nescio: ξήκα,  
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, κε αληηθείκελό ηνπ ηελ πιάγηα εξσηεκαηηθή 
πξόηαζε πνπ αθνινπζεί («quis possit diligere eum aut eum»), 

 
quis possit diligere eum aut eum: Δεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή πιάγηα εξσηεκαηηθή πξόηαζε. 
Εμαξηάηαη από ην γλσζηηθό ξήκα Nescio, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί σο αληηθείκελν. Εηζάγεηαη κε 
ηελ εξσηεκαηηθή αλησλπκία quis θαη είλαη κεξηθήο αγλνίαο. Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (possit), 
γηαηί ε εμάξηεζε ζεσξείηαη όηη δίλεη ππνθεηκεληθή ρξνηά ζην πεξηερόκελό ηεο, ρξόλνπ ελεζηώηα 
γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (Nescio) θαη δειώλεη ην ζύγρξνλν ζην παξόλ. 
possit: ξήκα,  
quis: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
diligere: ηειηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ηνπ possit (ηαπηνπξνζσπία), 
eum aut eum: αληηθείκελα ηνπ απαξεκθάηνπ diligere. 

 
quem metuat: Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξνζδηνξηζηηθή ζην eum πξόηαζε,. Εηζάγεηαη κε ηελ 

αλαθνξηθή αλησλπκία quem. Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (metuat) ιόγσ πιάγηνπ ιόγνπ, ρξόλνπ 

ελεζηώηα γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (ην diligere ζεσξείηαη εμάξηεζε αξθηηθνύ 

ρξόλνπ γηαηί βξίζθεηαη ζε άκεζε εμάξηεζε από ην possit, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ εμαξηάηαη από 

ηνλ αξθηηθό ρξόλν Nescio) θαη δειώλεη ην ζύγρξνλν ζην παξόλ. 

metuat: ξήκα,  
is: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
quem: αληηθείκελν ζην metuat. 

 
a quo se metui putet: Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξνζδηνξηζηηθή ζην eum πξόηαζε. Εηζάγεηαη 
κε ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία quo, πνπ ηίζεηαη εκπξόζεηα (a quo). Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή 
(putet) ιόγσ πιάγηνπ ιόγνπ, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ (ην 
diligere ζεσξείηαη εμάξηεζε αξθηηθνύ ρξόλνπ γηαηί βξίζθεηαη ζε άκεζε εμάξηεζε από ην possit, 
πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ εμαξηάηαη από ηνλ αξθηηθό ρξόλν Nescio) θαη δειώλεη ην ζύγρξνλν ζην 
παξόλ. 
putet: ξήκα,  
is: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
metui: εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ηνπ putet,  
se: ππνθείκελν ηνπ metui (ηαπηνπξνζσπία, ιαηηληζκόο ιόγσ εηδηθνύ απαξεκθάηνπ),  
a quo: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ πνηεηηθνύ αηηίνπ ζην metui. 

 

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


 

 
Μαρηάλλα Σζηοιπίδοσ-Φηιόιογος  www.arxaia-latinika.gr 

Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
Coluntur: ξήκα,  
tyranni: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
simulatione: αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ ηξόπνπ ζην Coluntur,  
ad tempus: εκπξόζεηνο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην Coluntur,  
dumtaxat: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνζνύ ζην ad tempus Coluntur. 

 
Quodsi forte ceciderunt: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ππνζεηηθή πξόηαζε, θαηαθαηηθή, πνπ 
ιεηηνπξγεί σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο πξνϋπόζεζεο ζην ξήκα ηεο θύξηαο πξόηαζεο 
intellegitur. Η παξαπάλσ επηξξεκαηηθή ππνζεηηθή πξόηαζε θαη ε αθόινπζε θύξηα ζρεκαηίδνπλ 
ππνζεηηθό ιόγν πνπ αλαιύεηαη σο εμήο:  

Τπόζεζε: Quodsi ceciderunt = Quodsi + νξηζηηθή παξαθεηκέλνπ  

Απόδοζε: intellegitur = νξηζηηθή ελεζηώηα. 

Δίδος: Realis∙ αλνηθηή ππόζεζε, κε ππόζεζε γηα ην παξειζόλ θαη απόδνζε γηα ην παξόλ. 

ceciderunt: ξήκα,  
tyranni: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
forte: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ ζην ceciderunt. 

 
ut fit plerumque: Δεπηεξεύνπζα παξελζεηηθή απιή παξαβνιηθή, ηνπ ηξόπνπ, σο β΄ όξνο 
ζύθξηζεο κε πξώην ηελ ππνζεηηθή. Εηζάγεηαη κε ηνλ παξαβνιηθό ζύλδεζκν ut. Εθθέξεηαη κε 
νξηζηηθή (fit) γηαηί ε ζύγθξηζε αθνξά δύν θαηαζηάζεηο πνπ είλαη ή ζεσξνύληαη αληηθεηκεληθή 
πξαγκαηηθόηεηα, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί δειώλεη κηα πξάμε πνπ επαλαιακβάλεηαη ζην παξόλ 
θαη ζην κέιινλ.  
fit: ξήκα,  
id: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
plerumque: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην fit. 

 
tum intellegitur: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
intellegitur: ξήκα απξόζσπν, κε ππνθείκελό ηνπ ηε δεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή πιάγηα 
εξσηεκαηηθή πξόηαζε «quam fuerint inopes amicorum»,  
tum: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην intellegitur. 

 
quam fuerint inopes amicorum: Δεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή πιάγηα εξσηεκαηηθή πξόηαζε. 
Εμαξηάηαη από ην γλσζηηθό ξήκα intellegitur. Εηζάγεηαη κε ην εξσηεκαηηθό επίξξεκα quam θαη 
είλαη πξόηαζε κεξηθήο αγλνίαο. Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (fuerint), όπσο όιεο νη πιάγηεο 
εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο, γηαηί ε εμάξηεζε ζεσξείηαη όηη δίλεη ππνθεηκεληθή ρξνηά ζην 
πεξηερόκελό ηεο, ρξόλνπ παξαθεηκέλνπ γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα αξθηηθνύ ρξόλνπ 
(intellegitur) θαη δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζην παξόλ. Λεηηνπξγεί σο ππνθείκελν ηνπ 
απξόζσπνπ ξήκαηνο intellegitur 
fuerint: ξήκα,  
tyranni: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
inopes: θαηεγνξνύκελν ζην ππνθείκελν κέζσ ηνπ ζπλδεηηθνύ fuerint,  
amicorum: γεληθή αληηθεηκεληθή ζην inopes,  
quam: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνζνύ ζην fuerint. 

 
Hoc est: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
est: ξήκα,  
Hoc: θαηεγνξνύκελν ηνπ ππνθεηκέλνπ  
id: (ελλννύκελν) θαηεγνξνύκελν ηνπ ππνθεηκέλνπ Hoc κέζσ ηνπ ζπλδεηηθνύ est. 
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quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem: Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξνζδηνξηζηηθή ζην 
ελλννύκελν id πξόηαζε ή ππνθείκελν ηνπ est, κε ην Hoc ηόηε λα παίδεη ηνλ ξόιν ηνπ 
θαηεγνξνπκέλνπ. Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία quod. Εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (ferunt) 
γηαηί δειώλεη ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί ε πξάμε αλαθέξεηαη ζην παξόλ. 
ferunt: ξήκα,  
homines: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
dixisse: εηδηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ηνπ ferunt,  
Tarquinium: ππνθείκελν ηνπ dixisse (εηεξνπξνζσπία),  
quod: αληηθείκελν ηνπ dixisse,  
exulantem: επηξξεκαηηθή ρξνληθή κεηνρή, ζπλεκκέλε ζην Tarquinium∙ δειώλεη ην ζύγρξνλν. 

 
Tum intellexi: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
intellexi: ξήκα,  
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Tum: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην intellexi. 

 
quos fidos amicos habuissem: Δεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή πιάγηα εξσηεκαηηθή πξόηαζε. 
Εμαξηάηαη από ην ξήκα intellexi θαη ιεηηνπξγεί σο αληηθείκελό ηνπ. Εηζάγεηαη κε ηελ 
εξσηεκαηηθή αλησλπκία quos θαη είλαη κεξηθήο αγλνίαο. Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (habuissem), 
γηαηί ε εμάξηεζε ζεσξείηαη όηη δίλεη ππνθεηκεληθή ρξνηά ζην πεξηερόκελό ηεο, ρξόλνπ 
ππεξζπληειίθνπ γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (intellexi) θαη δειώλεη ην 
πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ. 
habuissem: ξήκα,  
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
quos: αληηθείκελν ζην habuissem,  
amicos: θαηεγνξνύκελν ηνπ αληηθεηκέλνπ quos,  
fidos: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην amicos. 

 
quos infidos (amicos habuissem): Δεπηεξεύνπζα νπζηαζηηθή πιάγηα εξσηεκαηηθή πξόηαζε. 
Εμαξηάηαη από ην ξήκα intellexi θαη ιεηηνπξγεί σο αληηθείκελό ηνπ. Εηζάγεηαη κε ηελ 
εξσηεκαηηθή αλησλπκία quos θαη είλαη κεξηθήο αγλνίαο. Εθθέξεηαη κε ππνηαθηηθή (habuissem), 
όπσο όιεο νη πιάγηεο εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο, γηαηί ε εμάξηεζε ζεσξείηαη όηη δίλεη 
ππνθεηκεληθή ρξνηά ζην πεξηερόκελό ηεο, ρξόλνπ ππεξζπληειίθνπ γηαηί εμαξηάηαη από ξήκα 
ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (intellexi) θαη δειώλεη ην πξνηεξόρξνλν ζην παξειζόλ. 
habuissem: (ελλννύκελν) ξήκα,  
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
quos: αληηθείκελν ζην habuissem, 
amicos: (ελλννύκελν) θαηεγνξνύκελν ηνπ αληηθεηκέλνπ quos,  
infidos: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην ελλννύκελν θαηεγνξνύκελν amicos. 

 
cum iam neutris gratiam referre poteram: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε, 
σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην intellexi. Εηζάγεηαη κε ηνλ θαζαξό ρξνληθό 
ζύλδεζκν cum γηαηί ε πξάμε κάο ελδηαθέξεη από θαζαξά ρξνληθή άπνςε. Εθθέξεηαη κε 
νξηζηηθή (poteram), πνπ δηαηεξείηαη γηαηί ε πξόηαζε δελ επεξεάδεηαη από ηνλ πιάγην ιόγν θαη 
ιεηηνπξγεί ζρεηηθά απηνηειώο, ρξόλνπ παξαηαηηθνύ γηαηί αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ. 
poteram: ξήκα,  
ego: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
referre: ηειηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην poteram,  
ego: ππνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ referre (ηαπηνπξνζσπία),  
gratiam: άκεζν αληηθείκελν ηνπ referre,  
neutris: έκκεζν αληηθείκελν ηνπ referre,  
iam: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην poteram. 
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