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LECTIO XLIV – Ζ ΕΩΖ ΩΜ ΣΠΑΜΜΩΜ  

ΡΖΛΔΘΩΡΔΘΡ  

 

Haec est tyrannorum vita, in qua 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 simulatione dumtaxat ad tempus. Quodsi forte, ut fit 
plerumque, ceciderunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicorum. Hoc est quod 
Tarquinium dixisse ferunt exulantem:«Tum intellexi, quos fidos amicos habuissem, quos 
infidos, cum iam neutris gratiam referre poteram». 

 

ΛΔΑΤΠΑΡΖ ΞΣ ΙΔΘΛΔΜΞΣ XLIV 

Ασςή είμαι η ζχή ςχμ ςσοάμμχμ, ρςημ ξπξία δεμ μπξοεί μα σπάονει καμία εμπιρςξρύμη, 
καμία αγάπη, καμία πίρςη ρε ρςαθεοή τιλία: ρςξσπ ςσοάμμξσπ όλα πάμςξςε είμαι ύπξπςα 
και ςαοαγμέμα˙ ρ’ ασςξύπ δεμ σπάουει καμία θέρη για τιλία. Γιαςί δεμ νέοχ πξιξπ 
μπξοεί μα αγαπά ασςόμ ςξμ ξπξίξμ τξβάςαι ή ασςόμ πξσ μξμίζει πχπ ςξμ τξβάςαι. 
(Σςξσπ ςσοάμμξσπ) δείυμξσμ εμςξύςξιπ (ξι γύοχ ςξσπ) σπξκοιςικό ρεβαρμό, ςξσλάυιρςξμ 
για κάπξιξ υοξμικό διάρςημα. Αμ όμχπ ςσυαία, όπχπ ρσμβαίμει ρσμήθχπ, υάρξσμ ςημ 
ενξσρία, ςόςε γίμεςαι αμςιληπςό (ή: ςόςε καςαλαβαίμξσμ) πόρξ σπήοναμ ρςεοημέμξι από 
τίλξσπ (ή: πόρξ ςξσπ έλειπαμ ξι τίλξι). Ασςό είμαι πξσ λέμε όςι είπε ξ Ταοκύμιξπ, όςαμ 
ήςαμ ενόοιρςξπ: «Τόςε (μόμξμ) καςάλαβα πξιξσπ είυα πιρςξύπ τίλξσπ, πξιξσπ άπιρςξσπ, 
όςαμ δεμ μπξοξύρα πια μα αμςαπξδώρχ ςη υάοη ξύςε ρε εκείμξσπ ξύςε ρε ασςξύπ». 

 

ΔΟΘΡΖΛΑΜΡΔΘΡ ΔΟΘ ΞΣ ΙΔΘΛΔΜΞΣ ΥLIV 

1. tyrannis: δξςική ποξρχπική κοίμξμςξπ ποξρώπξσ ή δξςική ποξρχπική 

αμςιυαοιρςική ρςξ οήμα sunt. 

2. amicitiae: δξςική καςηγξοημαςική ςξσ ρκξπξύ ρςξ οήμα est. 

3. simulatione: αταιοεςική ςξσ ςοόπξσ ρςξ coluntur. 

4. «quem metuat», «a quo … putet»: Aματξοικέπ ποξςάρειπ πξσ εκτέοξμςαι με 

σπξςακςική, γιαςί βοίρκξμςαι ρε πλάγιξ λόγξ. 

5. quodsi … ceciderunt → intellegitur: σπξθεςικόπ λόγξπ, α΄είδξπ, αμξιυςή 

σπόθερη. 

6. amicorum: γεμική αμςικειμεμική χπ ρσμπλήοχμα ςξσ επιθέςξσ inopes. 

7. ferunt [tradunt, dicunt] + ειδικό απαρέμφατο. Οι ίδιξι οημαςικξί ςύπξι, όςαμ 

ρσμαμςώμςαι ρςημ παθηςική τχμή, ρσμςάρρξμςαι επίρηπ με ειδικό απαοέμταςξ. 

Σε ασςήμ ςημ πεοίπςχρη ςξ σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ ςασςίζεςαι με ςξ 

σπξκείμεμξ ςχμ οημάςχμ ασςώμ και ςίθεςαι κας’ εναίοερη ρε πςώρη ξμξμαρςική 

(άορη λαςιμιρμξύ). 

8. refero gratiam alicui (+ αιτιατική και δοτική): δίπςχςξ οήμα 

9.  habeo: ρσμςάρρεςαι με δύξ αιςιαςικέπ πξσ η μία είμαι αμςικείμεμξ και η άλλη 

καςηγξοξύμεμξ αμςικειμέμξσ. 

10.  cum … poteram: ξ cum είμαι ξ καθαοά υοξμικόπ, όπχπ ταίμεςαι και από ςξ 

επίοοημα tum πξσ ποξηγείςαι.  
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ΔΠΛΖΜΔΘΑ ΙΑΘ ΓΠΑΛΛΑΘΙΖ ΑΜΑΓΜΩΠΘΡΖ ΩΜ ΚΔΝΔΩΜ  

haec: ξμξμαρςική εμικξύ, θηλσκό, ςηπ δεικςικήπ αμςχμσμίαπ hic, haec, hoc = ασςόπ, -ή, 
-ό. 

est: γ΄ εμικό, ξοιρςική εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ sum, fui, -, esse = είμαι. 

tyrannorum: γεμική πληθσμςικξύ, αορεμικό, ςξσ ξσριαρςικξύ β΄ κλίρηπ tyrannus –i = 
ςύοαμμξπ. 

vita: ξμξμαρςική εμικξύ, θηλσκό, ςξσ ξσριαρςικξύ α΄ κλίρηπ vita –ae = ζχή. 

in: ποόθερη πξσ εδώ ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική = ρε. 

qua: αταιοεςική εμικξύ, θηλσκό, ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, quod = ξ 
ξπξίξπ, -α, -ξ. 

nulla: ξμξμαρςική εμικξύ, θηλσκό, ςηπ αόοιρςηπ επιθεςικήπ αμςχμσμίαπ (ή ςξσ 
αμςχμσμικξύ επιθέςξσ) nullus, nulla, nullum = καμέμαπ, καμία, καμέμα. 

fides: ξμξμαρςική εμικξύ, θηλσκό, ςξσ ξσριαρςικξύ ε΄ κλίρηπ fides, fidei = εμπιρςξρύμη 
→ ως αφηρημέμη έμμοια δεμ σχηματίζει πληθυμτικό αριθμό (singulare tantum). 

nulla: ξμξμαρςική εμικξύ, θηλσκό, ςηπ αόοιρςηπ επιθεςικήπ αμςχμσμίαπ (ή ςξσ 
αμςχμσμικξύ επιθέςξσ) nullus, nulla, nullum = καμέμαπ, καμία, καμέμα. 

caritas: ξμξμαρςική εμικξύ, θηλσκό, ςξσ ξσριαρςικξύ γ΄ κλίρηπ caritas –atis = αγάπη, 
ρςξογή. 

nulla: ξμξμαρςική εμικξύ, θηλσκό, ςηπ αόοιρςηπ επιθεςικήπ αμςχμσμίαπ (ή ςξσ 
αμςχμσμικξύ επιθέςξσ) nullus, nulla, nullum = καμέμαπ, καμία, καμέμα. 

fiducia: ξμξμαρςική εμικξύ, θηλσκό, ςξσ ξσριαρςικξύ α΄ κλίρηπ fiducia –ae = πίρςη 
→ ως αφηρημέμη έμμοια δεμ σχηματίζει πληθυμτικό αριθμό (singulare tantum). 

benevolentiae: γεμική εμικξύ, θηλσκό, ςξσ ξσριαρςικξύ α΄ κλίρηπ benevolentia –ae = 
εσμέμεια, καλή θέληρη, εύμξια → ως αφηρημέμη έμμοια δεμ σχηματίζει πληθυμτικό 
αριθμό (singulare tantum). 

stabilis: γεμική εμικξύ, θηλσκό, ςξσ ςοιγεμξύπ και δικαςαλήκςξσ επιθέςξσ γ΄ 
κλίρηπ stabilis, -is, -e = ρςαθεοόπ, -ή, -ό →Παοαθεςικά: Σ.Β. stabilior, -ior, -ius, 
Υ.Β. stabilissimus, -a, -um. 

esse: απαοέμταςξ εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ sum, fui, -, esse = είμαι. 

potest: γ΄ εμικό, ξοιρςική εμερςώςα, ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ possum, potui, -, posse = 
μπξοώ. 

tyrannis: δξςική πληθσμςικξύ, αορεμικό, ςξσ ξσριαρςικξύ β΄ κλίρηπ tyrannus –i = 
ςύοαμμξπ. 

omnia: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ, ξσδέςεοξ, ςξσ ςοιγεμξύπ και δικαςαλήκςξσ επιθέςξσ γ΄ 
κλίρηπ omnis, -is, -e = όλξπ, -η, -ξ → δεμ σχηματίζει παραθετικά. 

semper: υοξμικό επίοοημα = πάμςξςε. 
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suspecta: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ, ξσδέςεοξ, ςηπ μεςξυήπ παοακειμέμξσ ςξσ 
οήμαςξπ suspicio, suspexi, suspectum, suspicĕre 3* = ύπξπςξπ, -η, -ξ. Δδώ λειςξσογεί 
χπ επίθεςξ. 

atque: ρσμπλεκςικόπ ρύμδερμξπ = και. 

sollicita: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ, ξσδέςεοξ, ςξσ επιθέςξσ β΄ κλίρηπ sollicitus, -a, -
um = ςαοαγμέμξπ, -η, -ξ, αμήρσυξπ, -η, -ξ → Παοαθεςικά: Σ.Β. sollicitior, -ior, -ius, 
Υ.Β. sollicitissimus, -a, -um. 

sunt: γ΄ πληθσμςικό, ξοιρςική εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ sum, fui, -, esse = είμαι. 

nullus: ξμξμαρςική εμικξύ, αορεμικό, ςηπ αόοιρςηπ επιθεςικήπ αμςχμσμίαπ (ή ςξσ 
αμςχμσμικξύ επιθέςξσ) nullus, nulla, nullum= καμέμαπ, καμία, καμέμα. 

locus: ξμξμαρςική εμικξύ, αορεμικό, ςξσ ξσριαρςικξύ β΄ κλίρηπ locus –i = ςόπξπ → ρςξμ 
πληθσμςικό είμαι ξσδεςέοξσ γέμξσπ: loca –orum (εςεοξγεμέπ). Ο ςύπξπ loci –orum = 
χωρία βιβλίωμ. 

amicitiae: δξςική εμικξύ, θηλσκό, ςξσ ξσριαρςικξύ α΄ κλίρηπ amicitia -ae = τιλία 

eis: δξςική πληθσμςικξύ, αορεμικό, ςηπ ξοιρςικήπ-επαμαληπςικήπ αμςχμσμίαπ is, ea, id = 
ασςόπ, -ή, ό. 

est: γ΄ εμικό, ξοιρςική εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ sum, fui, -, esse = είμαι. 

nescio: α΄ εμικό, ξοιρςική εμεογηςικξύ εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ nescio, nesci(v)i, 
nescitum, nescire 4 = αγμξώ, δεμ νέοχ → Ποξρςακςική εμερςώςα: -, nescito, -, -, 
nescitote, -. 

enim: διαρατηςικόπ και αιςιξλξγικόπ ρύμδερμξπ. Έυει αμάλξγη υοήρη με ςξμ 
ρύμδερμξ γὰ ο ςηπ αουαίαπ ελλημικήπ = γιαςί. Δδώ είμαι αιςιξλξγικόπ. 

quis: ξμξμαρςική εμικξύ, αορεμικό, ςηπ εοχςημαςικήπ ξσριαρςικήπ αμςχμσμίαπ quis, 
quis, quid = πξιξπ, -α, -ξ. 

possit: γ΄ εμικό, σπξςακςική εμερςώςα, ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ possum, potui,  -, 
posse = μπξοώ. 

diligere: απαοέμταςξ εμεογηςικξύ εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ diligo, dilexi, dilectum, 
diligĕre 3 = αγαπώ. 

eum: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικό, ςηπ ξοιρςικήπ-επαμαληπςικήπ αμςχμσμίαπ is, ea, id = 
ασςόπ, -ή, -ό. 

quem: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικό, ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, quod = ξ 
ξπξίξπ, -α, -ξ. 

metuat: γ΄ εμικό, σπξςακςική εμεογηςικξύ εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ metuo, metui, 
metutum, metuĕre 3 = τξβάμαι. 

aut: διαζεσκςικόπ ρύμδερμξπ = ή. 

eum: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικό, ςηπ ξοιρςικήπ-επαμαληπςικήπ αμςχμσμίαπ is, ea, id = 
ασςόπ, -ή, -ό. 

a ή ab: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική = από. 
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quo: αταιοεςική εμικξύ, αορεμικό, ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, quod = ξ 
ξπξίξπ, -α, -ξ. 

se: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικό, γ΄ ποόρχπξ, ςηπ ποξρχπικήπ αμςχμσμίαπ ego, tu, - = 
ασςόπ. 

metui: απαοέμταςξ παθηςικξύ εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ metuo, metui, metutum, 
metuĕre 3 = τξβάμαι. 

putet: γ΄ εμικό, σπξςακςική εμεογηςικξύ εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ puto, putavi, 
putatum, putāre 1 = μξμίζχ. 

coluntur: γ΄ πληθσμςικό, ξοιρςική παθηςικξύ εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ colo, colui, 
cultum, colĕre 3 = ρέβξμαι. 

tamen: αμςιθεςικόπ ρύμδερμξπ = όμχπ. 

simulatione: αταιοεςική εμικξύ, θηλσκό, ςξσ ξσριαρςικξύ γ΄ κλίρηπ simulatio –onis = 
ποξρπξίηρη, σπξκοιρία. 

dumtaxat: πξρξςικό επίοοημα = μόμξμ, ςξσλάυιρςξμ. 

ad: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική = ρε, ποξπ, για. 

tempus: αιςιαςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, ςξσ ξσριαρςικξύ γ΄ κλίρηπ tempus –oris = υοόμξπ. 

quodsi: σπξθεςικόπ ρύμδερμξπ = αμ όμχπ. 

forte: ςοξπικό επίοοημα = ςσυαία → ρςημ ποαγμαςικόςηςα ποόκειςαι για αταιοεςική 
εμικξύ ςξσ γ΄ κλίςξσ ξσριαρςικξύ fors -tis, ςξ ξπξίξ είμαι εύυοηρςξ μόμξμ ρςημ 
ξμξμαρςική και αταιοεςική εμικξύ. Τξ επίοοημα δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά. 

ut: εδώ παοαβξλικόπ ρύμδερμξπ = όπχπ. 

fit: γ΄ εμικό, ξοιρςική εμερςώςα, ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ fio, factus sum, fieri = γίμξμαι 
→ είμαι το παθητικό του facio. 

plerumque: υοξμικό επίοοημα = πξλλέπ τξοέπ, ρσμήθχπ. 

ceciderunt: γ΄ πληθσμςικό, ξοιρςική εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ, ςξσ οήμαςξπ cado, 
cecidi, casum, cadĕre 3 = πέτςχ. 

tum: υοξμικό επίοοημα = ςόςε. 

intellegitur: γ΄ εμικό, ξοιρςική παθηςικξύ εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ intellego/intelligo, 
intellexi, intellectum, intellegĕre 3 = καςαλαβαίμχ. 

quam: εοχςημαςικό επίοοημα = πόρξ. 

fuerint: γ΄ πληθσμςικό, σπξςακςική παοακειμέμξσ, ςξσ οήμαςξπ sum, fui, -, esse = 
είμαι. 

inopes: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ, αορεμικό, ςξσ ςοιγεμξύπ και μξμξκαςαλήκςξσ 
επιθέςξσ γ΄ κλίρηπ inops, inops, inops(γεμ. inopis) = ασςόπ, -ή, -ό πξσ έυει έλλειφη από 
κάςι, εμδεήπ, -ήπ, -έπ → γεμική πληθσμςικξύ: inopum → Παοαθεςικά: Σ.Β.egentior, -
ior, -ius, Υ.Β. egentissimus, -a, -um. 
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amicorum: γεμική πληθσμςικξύ, αορεμικό, ςξσ ξσριαρςικξύ β΄ κλίρηπ amicus –i = τίλξπ. 

hoc: ξμξμαρςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, ςηπ δεικςικήπ αμςχμσμίαπ hic, haec, hoc = ασςόπ, -
ή, -ό. 

est: γ΄ εμικό, ξοιρςική εμερςώςα, ςξσ οήμαςξπ sum, fui, -, esse = είμαι. 

quod: αιςιαςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, quod = ξ 
ξπξίξπ, -α, -ξ. 

Tarquinium: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικό, ςξσ ξσριαρςικξύ β΄ κλίρηπ Tarquinius –ii/-i = 
Ταοκύμιξπ → κληςική εμικξύ:Tarquini. Ως κύριο όμομα δεμ σχηματίζει κατά καμόμα 
πληθυμτικό αριθμό. 

dixisse: απαοέμταςξ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ dico, dixi, dictum, dicĕre 
3 = λέχ → β΄ εμικό ποξρςακςικήπ εμερςώςα: dic. 

ferunt: γ΄ πληθσμςικό, ξοιρςική εμεογηςικξύ εμερςώςα, ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ fero, 
tuli, latum, ferre = αματέοχ → β΄ εμικό ποξρςακςικήπ εμερςώςα: fer. 

exulantem: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικό, ςηπ μεςξυήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ 
οήμαςξπ ex(s)ulo, ex(s)ulavi, ex(s)ulatum, ex(s)ulāre 1 = είμαι ενόοιρςξπ. 

tum: υοξμικό επίοοημα = ςόςε. 

intellexi: α΄ εμικό, ξοιρςική εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ, ςξσ 
οήμαςξπ intellego/intelligo, intellexi, intellectum, intellegĕre 3 = καςαλαβαίμχ. 

quos: αιςιαςική πληθσμςικξύ, αορεμικό, ςηπ εοχςημαςικήπ ξσριαρςικήπ αμςχμσμίαπ quis, 
quis, quid = πξιξπ, -α, -ξ. 

fidos: αιςιαςική πληθσμςικξύ, αορεμικό, ςξσ επιθέςξσ β΄ κλίρηπ fidus, -a, -um = πιρςόπ 
→ Παοαθεςικά: Σ.Β. fidior, -ior, -ius, Υ.Β. fidissimus, -a, -um. 

amicos: αιςιαςική πληθσμςικξύ, αορεμικό, ςξσ ξσριαρςικξύ β΄ κλίρηπ amicus –i = τίλξπ. 

habuissem: α΄ εμικό, σπξςακςική εμεογηςικξύ σπεορσμςελίκξσ, ςξσ οήμαςξπ habeo, 
habui, habitum, habēre 2 = έυχ. 

quos: αιςιαςική πληθσμςικξύ, αορεμικό, ςηπ εοχςημαςικήπ ξσριαρςικήπ αμςχμσμίαπ quis, 
quis, quid = πξιξπ, -α, -ξ. 

infidos: αιςιαςική πληθσμςικξύ, αορεμικό, ςξσ επιθέςξσ β΄ κλίρηπ infidus, -a, -um = 
άπιρςξπ, -η, -ξ → δεμ σχηματίζει παραθετικά. 

cum: υοξμικόπ ρύμδερμξπ = όςαμ. 

iam: υοξμικό επίοοημα = ήδη, πια. 

neutris: δξςική πληθσμςικξύ, αορεμικό, ςηπ αόοιρςηπ αμςχμσμίαπ (ή ςξσ αμςχμσμικξύ 
επιθέςξσ) neuter, neutra, neutrum = ξύςε ξ έμαπ ξύςε ξ άλλξπ. 

gratiam: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκό, ςξσ ξσριαρςικξύ α΄ κλίρηπ gratia –ae = υάοη. 

referre: απαοέμταςξ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ refero, re(t)tuli, 
relatum, referre 3 = αμςαπξδίδχ → β΄ εμικό ποξρςακςικήπ εμερςώςα: refer. 
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poteram: α΄ εμικό, ξοιρςική παοαςαςικξύ, ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ possum, potui, -, 
posse = μπξοώ. 
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ΓΠΑΛΛΑΘΙΑ TΑΝΘΜΞΛΖΛΔΜΞ ΚΔΝΘΚΞΓΘΞ  

ΞΣΡΘΑΡΘΙΑ 

 

A΄ κλίση 

vita –ae: θηλσκό 

fiducia –ae: θηλσκό → δεμ ρυημαςίζει πληθσμςικό (singulare tantum) 

benevolentia –ae: θηλσκό → δεμ ρυημαςίζει πληθσμςικό (singulare tantum) 

amicitia –ae: θηλσκό 

gratia –ae: θηλσκό 

 

Β΄ κλίση 

tyrannus –i: αορεμικό 

locus –i: αορεμικό → ετερογεμές (locus-i (αορεμικό) = ςόπξπ, loca-orum (ξσδέςεοξ) = ςόπξι. Ο 
ςύπξπ loci-orum = υχοία βιβλίχμ) 

amicus –i: αορεμικό 

Tarquinius –ii/-i: αορεμικό → κληςική εμικξύ: Tarquini 

 

Γ΄ κλίση 

caritas –atis: θηλσκό 

simulatio –onis: θηλσκό 

tempus –oris: ξσδέςεοξ 
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Δ΄ κλίση 

fides –ei: θηλσκό → δεμ ρυημαςίζει πληθσμςικό (singulare tantum) 

 

ΔΟΘΗΔΑ 

 

Β΄ κλίση 

suspectus, –a, –um → επιθεςική μεςξυή 

sollicitus, –a, –um → Παοαθεςικά: Σ.Β. sollicitior, -ior, -ius, Υ.Β. sollicitissimus, -a, -um 

fidus, –a, –um → Παοαθεςικά: Σ.Β. fidior, -ior, -ius, Υ.Β. fidissimus, -a, -um 

infidus, –a, –um → δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά 

 

Γ΄ κλίση 

stabilis, –is, –e → Παοαθεςικά: Σ.Β. stabilior, -ior, -ius, Υ.Β. stabilissimus, -a, -um 

omnis, –is, –e → δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά 

inops, inops, inops (γεμική: inopis) → Παοαθεςικά: Σ.Β. egentior, -ior, -ius, 
Υ.Β. egentissimus, -a, -um 
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ΑΜΩΜΣΛΘΔΡ 

 

hic, haec, hoc (δεικςική) 

qui, quae, quod (αματξοική) 

nullus, -a, -um (αόοιρςη επιθεςική ή αμςχμσμικό επίθεςξ) 

is, ea, id (ξοιρςική-επαμαληπςική) 

quis, quis, quid (εοχςημαςική ξσριαρςική) 

ego, tu, - (ποξρχπική) 

neuter, neutra, neutrum (αόοιρςη ή αμςχμσμικό επίθεςξ) 

 

ΠΖΛΑΑ 

 

1η Ρυζυγία 

puto, putavi, putatum, putāre 

ex(s)ulo, ex(s)ulavi, ex(s)ulatum, ex(s)ulāre 

 

2η Ρυζυγία 

habeo, habui, habitum, habēre 
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3η Ρυζυγία 

suspicio, suspexi, suspectum, suspicĕre 3* 

diligo, dilexi, dilectum, diligĕre 

metuo, metui, metutum, metuĕre 

colo, colui, cultum, colĕre 

cado, cecidi, casum, cadĕre 

intellego (intelligo), intellexi, intellectum, intellegĕre 

dico, dixi, dictum, dicĕre → β΄ εμικό ποξρςακςικήπ εμερςώςα: dic 

 

4η Ρυζυγία 

nescio, nesci(v)i, nescitum, nescire → Ποξρςακςική εμερςώςα: -, nescito, -, -, nescitote, - 

 

ΑΜΩΛΑΚΑ ΠΖΛΑΑ 

 

sum, fui, -, esse 

possum, potui, -, posse 

fio, factus sum, fieri → παθηςικό ςξσ facio 

fero, tuli, latum, ferre → β΄ εμικό ποξρςακςικήπ εμερςώςα: fer 

refero, ret(t)uli, relatum, referre → β΄ εμικό ποξρςακςικήπ εμερςώςα: refer 
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ΔΟΘΠΠΖΛΑΑ 

semper 

dumtaxat 

forte 

plerumque 

tum 

quam 

iam 

 

ΟΠΞΗΔΡΔΘΡ 

 

in (+ αταιοεςική) 

a ή ab (+ αταιοεςική) 

ad (+ αιςιαςική) 

 

ΡΣΜΔΔΡΛΞΘ 

 

atque (ρσμπλεκςικόπ) 

enim (αιςιξλξγικόπ) 

aut (διαζεσκςικόπ) 

tamen (αμςιθεςικόπ) 

quodsi (σπξθεςικόπ) 

ut (παοαβξλικόπ) 

cum (υοξμικόπ) 

  



12 

 

ΡΣΜΑΙΘΙΖ ΑΜΑΚΣΡΖ  

Haec est tyrannorum vita: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ. 

est: οήμα. 

vita: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ. 

haec: καςηγξοξύμεμξ ρςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ, vita. 

tyrannorum: γεμική σπξκειμεμική ρςξ vita. 

 

in qua nulla fides, nulla caritas, nulla fiducia benevolentiae stabilis esse 
potest: δεσςεοεύξσρα αματξοική ποόςαρη, ποξρδιξοιρςική ρςξ vita. Διράγεςαι με ςημ 
αματξοική αμςχμσμία qua (in qua: εμποόθεςη ειραγχγή) και εκτέοεςαι με ξοιρςική, για μα 
δηλώρει ποαγμαςικό γεγξμόπ, και με υοόμξ εμερςώςα (potest), γιαςί αματέοεςαι ρςξ παοόμ. 

potest: οήμα. 

fides/caritas/fiducia: σπξκείμεμα οήμαςξπ και απαοεμτάςξσ. Σσμδέξμςαι με αρύμδεςξ ρυήμα. 

esse: αμςικείμεμξ ρςξ οήμα potest, ςελικό απαοέμταςξ (ςασςξποξρχπία). 

nulla: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ fides. 

nulla: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ caritas. 

nulla: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ fiducia. 

benevolentiae: γεμική αμςικειμεμική ρςξ fiducia. 

stabilis: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ benevolentiae. 

in qua: εμποόθεςξπ ρςάρηπ ρε ςόπξ (μεςατξοικά) ρςξ απαοέμταςξ esse. 
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tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ. 

sunt: οήμα. 

omnia: σπξκείμεμξ οήμαςξπ. 

suspecta/sollicita: καςηγξοξύμεμα ρςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ, omnia. Σσμδέξμςαι μεςανύ 
ςξσπ με ςξμ ρσμπλεκςικό ρύμδερμξ atque. 

tyrannis: δξςική ποξρχπική κοίμξμςξπ ποξρώπξσ ή δξςική ποξρχπική αμςιυαοιρςική ρςξ 
οήμα sunt. 

semper: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ οήμα sunt. 

 

nullus locus amicitiae eis est: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ. 

est: οήμα. 

locus: σπξκείμεμξ οήμαςξπ. 

nullus: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ locus. 

amicitiae: δξςική καςηγξοημαςική ςξσ ρκξπξύ ρςξ est. 

eis: δξςική ποξρχπική κςηςική ρςξ οήμα est. 

 

Nescio enim: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ. 

nescio: οήμα. 

(ego): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ οήμαςξπ. 

quis possit diligere eum, […], aut eum: αμςικείμεμξ ρςξ οήμα nescio η πλάγια εοχςημαςική 
ποόςαρη 
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quis possit diligere eum, […], aut eum: δεσςεοεύξσρα ξμξμαςική πλάγια εοχςημαςική 
ποόςαρη, μεοικήπ αγμξίαπ, πξσ λειςξσογεί χπ αμςικείμεμξ ρςξ οήμα nescio. Διράγεςαι με ςημ 
εοχςημαςική αμςχμσμία quis και εκτέοεςαι με σπξςακςική, γιαςί η ενάοςηρη δίμει 
σπξκειμεμική υοξιά ρςξ πεοιευόμεμξ ςηπ δεσςεοεύξσραπ ποόςαρηπ. Σσγκεκοιμέμα, εκτέοεςαι 
με σπξςακςική εμερςώςα (possit), γιαςί εναοςάςαι από οήμα αοκςικξύ υοόμξσ (nescio), και 
δηλώμει ςξ ρύγυοξμξ ρςξ παοόμ. 

possit: οήμα. 

quis: σπξκείμεμξ οήμαςξπ και απαοεμτάςξσ. 

diligere: αμςικείμεμξ οήμαςξπ, ςελικό απαοέμταςξ (ςασςξποξρχπία). 

eum/eum: αμςικείμεμα ρςξ απαοέμταςξ diligere. Σσμδέξμςαι με ςξμ διαζεσκςικό ρύμδερμξ 
aut. 

 

quem metuat: δεσςεοεύξσρα αματξοική ποόςαρη, ποξρδιξοιρςική ρςξ eum (ςξ ποώςξ). 
Διράγεςαι με ςημ αματξοική αμςχμσμία quem και εκτέοεςαι με σπξςακςική, επειδή βοίρκεςαι 
ρε πλάγιξ λόγξ. Σσγκεκοιμέμα, εκτέοεςαι με σπξςακςική εμερςώςα (metuat), γιαςί εναοςάςαι 
από οήμα αοκςικξύ υοόμξσ possit, (πξσ με ςη ρειοά ςξσ εναοςάςαι από ςξ nescio), και 
δηλώμει ςξ ρύγυοξμξ ρςξ παοόμ. 

metuat: οήμα. 

(is): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ οήμαςξπ. 

quem: αμςικείμεμξ οήμαςξπ. 
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a quo se metui putet: δεσςεοεύξσρα αματξοική ποόςαρη, ποξρδιξοιρςική ρςξ eum (ςξ 
δεύςεοξ). Διράγεςαι με ςημ αματξοική αμςχμσμία quo (a quo: εμποόθεςη ειραγχγή) και 
εκτέοεςαι με σπξςακςική, επειδή βοίρκεςαι ρε πλάγιξ λόγξ. Σσγκεκοιμέμα, εκτέοεςαι με 
σπξςακςική εμερςώςα (putet), γιαςί εναοςάςαι από οήμα αοκςικξύ υοόμξσ (possit, πξσ με ςη 
ρειοά ςξσ εναοςάςαι από ςξ nescio), και δηλώμει ςξ ρύγυοξμξ ρςξ παοόμ. 

putet: οήμα. 

(is): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ οήμαςξπ. 

metui: αμςικείμεμξ ρςξ οήμα putet, ειδικό απαοέμταςξ. 

se: σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ metui (ςασςξποξρχπία → λαςιμιρμόπ ειδικξύ 
απαοεμτάςξσ). 

a quo: εμποόθεςξπ πξιηςικξύ αιςίξσ ρςξ απαοέμταςξ metui. Δκτέοεςαι εμποόθεςα γιαςί 
δηλώμει κάςι έμφσυξ. 

 

Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ. 

Coluntur: οήμα. 

(tyranni): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ οήμαςξπ. 

simulatione: αταιοεςική ςξσ ςοόπξσ ρςξ coluntur. 

dumtaxat: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ πξρξύ ρςξ ad tempus coluntur. 

ad tempus: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ οήμα coluntur. 
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Quodsi forte, […], ceciderunt: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική σπξθεςική ποόςαρη. Διράγεςαι με 
ςξμ σπξθεςικό ρύμδερμξ quodsi. Με απόδξρη ςημ κύοια ποόςαρη «tum intellegitur» ρυημαςίζει 
σπξθεςικό λόγξ ςηπ αμξιυςήπ σπόθερηπ (1ξ είδξπ). Σσγκεκοιμέμα, η σπόθερη εκτέοεςαι με 
ξοιρςική παοακειμέμξσ (ceciderunt) και αματέοεςαι ρςξ παοελθόμ, εμώ η απόδξρη εκτέοεςαι 
με ξοιρςική εμερςώςα (intellegitur) και αματέοεςαι ρςξ παοόμ. (Ιρξδσμαμεί με αόοιρςη 
επαμάληφη ρςξ παοόμ ή μέλλξμ ςηπ αουαίαπ ελλημικήπ) 

Συημαςική απόδξρη σπξθεςικξύ λόγξσ: 

Υπόθερη: quodsi … ceciderunt (ξοιρςική παοακειμέμξσ) → παοελθόμ Απόδξρη: tum 
intellegitur (ξοιρςική εμερςώςα) → παοόμ 

ceciderunt: οήμα. 

(tyranni): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ οήμαςξπ. 

forte: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςοόπξσ ρςξ οήμα ceciderunt. 

 

ut fit plerumque: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική απλή παοαβξλική (παοεμθεςική) ποόςαρη ςξσ 
ςοόπξσ, πξσ λειςξσογεί χπ β΄ όοξπ ρύγκοιρηπ (α΄ όοξπ ρύγκοιρηπ είμαι η σπξθεςική ποόςαρη 
με οήμα ςξ ceciderunt). Διράγεςαι με ςξμ παοαβξλικό ρύμδερμξ ut και εκτέοεςαι με ξοιρςική 
εμερςώςα (fit), γιαςί η ρύγκοιρη ατξοά δύξ ποάνειπ ή καςαρςάρειπ πξσ είμαι ή θεχοξύμςαι 
αμςικειμεμική ποαγμαςικόςηςα. 

fit: οήμα. 

(id): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ οήμαςξπ. 

plerumque: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ οήμα fit. 
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tum intellegitur: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ. 

intellegitur: αποόρχπξ οήμα. 

quam fuerint inopes amicorum: δεσςεοεύξσρα ξμξμαςική πλάγια εοχςημαςική ποόςαρη χπ 
σπξκείμεμξ ςξσ αποξρώπξσ οήμαςξπ. 

tum: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ οήμα intellegitur. 

 

quam fuerint inopes amicorum: δεσςεοεύξσρα ξμξμαςική πλάγια εοχςημαςική ποόςαρη, 
μεοικήπ αγμξίαπ, πξσ λειςξσογεί χπ σπξκείμεμξ ρςξ αποόρχπξ οήμα intellegitur. Διράγεςαι με 
ςξ εοχςημαςικό επίοοημα quam και εκτέοεςαι με σπξςακςική, γιαςί η ενάοςηρη δίμει 
σπξκειμεμική υοξιά ρςξ πεοιευόμεμξ ςηπ δεσςεοεύξσραπ ποόςαρηπ. Σσγκεκοιμέμα, εκτέοεςαι 
με σπξςακςική παοακειμέμξσ (fuerint), γιαςί εναοςάςαι από οήμα αοκςικξύ υοόμξσ 
(intellegitur), και δηλώμει ςξ ποξςεοόυοξμξ ρςξ παοόμ. 

fuerint: οήμα. 

(tyranni): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ οήμαςξπ. 

inopes: καςηγξοξύμεμξ ρςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ, tyranni. 

amicorum: γεμική χπ ρσμπλήοχμα ρςξ επίθεςξ inopes, γεμική αμςικειμεμική. 

quam: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ πξρξύ ρςξ οήμα fuerint. 

 

Hoc est: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ. 

est: οήμα. 

(id): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ οήμαςξπ. Σύμτχμα με άλλη εκδξυή χπ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ 
est μπξοεί μα λειςξσογήρει η δεσςεοεύξσρα αματξοική ξσριαρςική ποόςαρη («quod 
Tarquinium dixisse ferunt exulantem») πξσ ακξλξσθεί. 

hoc: καςηγξοξύμεμξ ρςξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ 
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quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem: δεσςεοεύξσρα αματξοική ποόςαρη, 
ποξρδιξοιρςική ρςξ εμμξξύμεμξ id ςηπ κύοιαπ ποόςαρηπ πξσ ποξηγείςαι. Σύμτχμα με άλλη 
εκδξυή ποόκειςαι για μια αματξοική ξσριαρςική ποόςαρη, πξσ λειςξσογεί χπ σπξκείμεμξ ςξσ 
οήμαςξπ est ςηπ ποξηγξύμεμηπ κύοιαπ ποόςαρηπ. Διράγεςαι με ςημ αματξοική αμςχμσμία quod 
και εκτέοεςαι με ξοιρςική, για μα δηλώρει ποαγμαςικό γεγξμόπ, και με υοόμξ εμερςώςα 
(ferunt), γιαςί αματέοεςαι ρςξ παοόμ. 

ferunt: οήμα. 

(homines): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ οήμαςξπ. 

dixisse: αμςικείμεμξ ρςξ οήμα ferunt, ειδικό απαοέμταςξ. 

Tarquinium: σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ dixisse (εςεοξποξρχπία) και σπξκείμεμξ ςηπ 
μεςξυήπ exulantem. 

quod: αμςικείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ dixisse. 

exulantem: επιοοημαςική υοξμική μεςξυή, ρσμημμέμη ρςξ σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ, 
Tarquinium. Δηλώμει ςξ ρύγυοξμξ και ρσγκεκοιμέμα μια ρσμευιζόμεμη ποάνη καςά ςη διάοκεια 
ςηπ ξπξίαπ ρσμβαίμει μια άλλη ποάνη. Αμάλσρη μεςξυήπ: dum exulat ή cum exularet ετόρξμ 
ζηςηθεί ειραγχγή με ςξμ ιρςξοικό-διηγημαςικό cum 

 

Tum intellexi: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ. Δσθύπ λόγξπ. 

intellexi: οήμα. 

(ego): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ οήμαςξπ. 

quos fidos amicos habuissem/quos infidos: ξι δύξ δεσςεοεύξσρεπ πλάγιεπ εοχςημαςικέπ 
ποξςάρειπ πξσ ακξλξσθξύμ λειςξσογξύμ χπ αμςικείμεμξ ρςξ οήμα intellexi. Σσμδέξμςαι με 
αρύμδεςξ ρυήμα. 

tum: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ οήμα intellexi. 
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quos fidos amicos habuissem: δεσςεοεύξσρα ξμξμαςική πλάγια εοχςημαςική ποόςαρη, 
μεοικήπ αγμξίαπ, πξσ λειςξσογεί χπ αμςικείμεμξ ρςξ οήμα intellexi. Διράγεςαι με ςημ 
εοχςημαςική αμςχμσμία quos και εκτέοεςαι με σπξςακςική, γιαςί η ενάοςηρη δίμει 
σπξκειμεμική υοξιά ρςξ πεοιευόμεμξ ςηπ δεσςεοεύξσραπ ποόςαρηπ. Σσγκεκοιμέμα, εκτέοεςαι 
με σπξςακςική σπεορσμςελίκξσ (habuissem), γιαςί εναοςάςαι από οήμα ιρςξοικξύ υοόμξσ 
(intellexi), και δηλώμει ςξ ποξςεοόυοξμξ ρςξ παοελθόμ. 

habuissem: οήμα. 

(ego): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ οήμαςξπ. 

quos: αμςικείμεμξ ρςξ οήμα habuissem. 

amicos: καςηγξοξύμεμξ ρςξ αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ, quos. 

fidos: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ amicos. 

 

quos infidos: δεσςεοεύξσρα ξμξμαςική πλάγια εοχςημαςική ποόςαρη, μεοικήπ αγμξίαπ, πξσ 
λειςξσογεί χπ αμςικείμεμξ ρςξ οήμα intellexi. Διράγεςαι με ςημ εοχςημαςική αμςχμσμία quos 
και εκτέοεςαι με σπξςακςική, γιαςί η ενάοςηρη δίμει σπξκειμεμική υοξιά ρςξ πεοιευόμεμξ ςηπ 
δεσςεοεύξσραπ ποόςαρηπ. Σσγκεκοιμέμα, εκτέοεςαι με σπξςακςική σπεορσμςελίκξσ (ςξ 
εμμξξύμεμξ habuissem), γιαςί εναοςάςαι από οήμα ιρςξοικξύ υοόμξσ (intellexi), και δηλώμει 
ςξ ποξςεοόυοξμξ ρςξ παοελθόμ. 

(habuissem): εμμξξύμεμξ οήμα. 

(ego): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ οήμαςξπ. 

quos: αμςικείμεμξ ρςξ εμμξξύμεμξ οήμα habuissem. 

(amicos): εμμξξύμεμξ καςηγξοξύμεμξ ρςξ αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ, quos. 

infidos: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ εμμξξύμεμξ amicos. 
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cum iam neutris gratiam referre poteram: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική υοξμική ποόςαρη, 
πξσ λειςξσογεί χπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ οήμα intellexi. Διράγεςαι με 
ςξμ καθαοά υοξμικό ρύμδερμξ cum και εκτέοεςαι με ξοιρςική, γιαςί η ποάνη μαπ εμδιατέοει 
από καθαοά υοξμική άπξφη (η ξοιρςική διαςηοείςαι, γιαςί λειςξσογεί αμενάοςηςα από ςξμ 
πλάγιξ λόγξ). Διδικόςεοα εκτέοεςαι με παοαςαςικό (poteram), γιαςί αματέοεςαι ρςξ 
παοελθόμ. 

poteram: οήμα. 

(ego): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ οήμαςξπ και απαοεμτάςξσ. 

referre: αμςικείμεμξ οήμαςξπ, ςελικό απαοέμταςξ (ςασςξποξρχπία). 

gratiam: άμερξ αμςικείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ referre. 

neutris: έμμερξ αμςικείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ referre. 

iam: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ οήμα poteram. 
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