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LECTIO XXX: Ο ΛΙΚΙΝΙΟ ΜΟΤΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΑ ΗΘΗ ΣΗ ΑΝΑΣΟΛΗ 

ΗΜΔΙΩΔΙ 

 

Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo patri suo, magno adiumento in 
periculis, solacio in laboribus, gratulationi in victoria fuit. Et si habet Asia suspicionem 
quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam vidit sed in Asia continenter 
vixit. Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt, ex qua laus 
familiae, memoria generi, honos et gloria nomini constituta est, sed aliquod flagitium 
ac dedecus aut in Asia susceptum aut ex Asia deportatum. Meruisse vero stipendia in eo 
bello virtutis fuit; patre imperatore libentissime meruisse pietatis fuit; finem 
stipendiorum patris victoriam ac triumphum fuisse felicitatis fuit. 

 

ΜΔΣΑΥΡΑΗ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΦΦX 

Ασςόπ όμχπ, (κύοιξι) δικαρςέπ, και βοέθηκε (έζηρε) ρςημ Αρία και έμαμ πξλύ γεμμαίξ 
άμδοα, ςξμ παςέοα ςξσ, βξήθηρε πξλύ ρςξσπ κιμδύμξσπ, παοηγόοηρε ρςιπ ςαλαιπχοίεπ, 
ρσγυάοηκε ρςη μίκη. Και αμ η Αρία έυει κάπξια σπξφία ςοστήπ, ξτείλξσμε μα 
επαιμέρξσμε ςξμ Μξσοήμα, επειδή είδε ςημ Αρία, αλλά έζηρε ρςημ Αρία με εγκοάςεια. Γι’ 
ασςόμ ςξμ λόγξ ξι καςήγξοξι δεμ απέδχραμ μξμτή ρςξμ Μξσοήμα για ςξ όμξμα “Αρία”, 
από ςημ ξπξία δημιξσογήθηκε έπαιμξπ για ςημ ξικξγέμεια, σρςεοξτημία για ςη γεμιά, 
ςιμή και δόνα για ςξ όμξμά (ςξσ), αλλά (ςξμ καςηγόοηραμ για) κάπξιξ όμειδξπ ή μςοξπή, 
πξσ είςε (ςξσ) τξοςώθηκε ρςημ Αρία είςε έτεοε μαζί ςξσ από ςημ Αρία. Τξ όςι όμχπ 
σπηοέςηρε ςη θηςεία ρε ασςόμ ςξμ πόλεμξ σπήονε δείγμα αμδοείαπ· ςξ όςι σπηοέςηρε με 
πξλύ μεγάλη ποξθσμία (ρςξμ ρςοαςό), εμώ ξ παςέοαπ ςξσ ήςαμ ρςοαςηγόπ, σπήονε 
δείγμα ρεβαρμξύ· ςξ όςι ςξ ςέλξπ ςηπ θηςείαπ (ςξσ) ρσμέπερε με ςη μίκη και ςξμ θοίαμβξ 
ςξσ παςέοα (ςξσ), σπήονε δείγμα καλήπ ςύυηπ. 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΦΦX 

1. quandam: Δίμαι αόοιρςη επιθεςική αμςχμσμία, ςηπ ξπξίαπ ςα ςοία γέμη είμαι: 
quidam, quaedam, quoddam. Η γεμική εμικξύ και ςχμ ςοιώμ γεμώμ είμαι: cuiusdam. 

2. pater: Η γεμική ςξσ πληθσμςικξύ είμαι patrum. 

3. aliquod: αόοιρςη επιθεςική αμςχμσμία, ςηπ ξπξίαπ ςα ςοία γέμη είμαι aliqui, aliqua, 
aliquod. Η γεμική εμικξύ και ςχμ ςοιώμ γεμώμ είμαι alicuius. 

4. continenter: Οι άλλξι βαθμξί ςξσ επιοοήμαςξπ είμαι: continentius (ρσγκοιςικόπ), 
continentissime (σπεοθεςικόπ). 

5. adiumento, solacio, gratulationi: είμαι δξςικέπ καςηγξοημαςικέπ ςξσ ρκξπξύ πξσ 
εναοςώμςαι από ςξ οήμα fuit. 

6. virtutis, pietatis, felicitatis: γεμικέπ ςξσ υαοακςηοιρςικξύ γμχοίρμαςξπ πξσ 
εναοςώμςαι από ςξ οήμα fuit. 

7. familiae, generi, nomini: δξςικέπ ποξρχπικέπ υαοιρςικέπ πξσ εναοςώμςαι από ςξ 
οήμα constituta est.  
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ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΩΝ ΛΔΞΔΩΝ 

hic: ξμξμαρςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ δεικςικήπ αμςχμσμίαπ hic, haec, hoc = 
ασςόπ, ασςή ασςό 

vero: αμςιθεςικόπ ρύμδερμξπ = όμχπ, αλλά. 

iudices: κληςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ’ κλίρηπ iudex, iudicis = δικαρςήπ. 
Δίμαι αορεμικξύ και θηλσκξύ γέμξσπ, πξσ, όμχπ, εδώ είμαι αορεμικό. (Δίμαι και θηλσκξύ 
γέμξσπ και ρημαίμει η κοίμξσρα). 

et: ρσμπλεκςικόπ ρύμδερμξπ = και. 

fuit: γ’ εμικό ξοιρςικήπ παοακειμέμξσ ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ sum, fui, -, esse = είμαι, 
σπάουχ. 

in: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική ή αταιοεςική. Δδώ ρσμςάρρεςαι με 
αταιοεςική = ρε. 

Asia: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α’ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ Asia -ae = Αρία. 
Ωπ κύοιξ όμξμα πεοιξυήπ δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό. 

viro: δξςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ vir, viri = άμδοαπ. 

fortissimo: δξςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςξσ επιθέςξσ, σπεοθεςικξύ βαθμξύ ςηπ γ΄ 
κλίρηπ fortis, -is, -e = δσμαςόπ. (Οι βαθμξί ςξσ επιθέςξσ είμαι: θεςικόπ: fortis, fortis, 
forte, ρσγκοιςικόπ: fortior, fortior, fortius, σπεοθεςικόπ fortissimus, fortissima, 
fortissimum). 

patri: δξςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ, pater, patris = 
παςέοαπ. Σςξμ πληθσμςικό αοιθμό ςξ ξσριαρςικό επιπλέξμ ρημαίμει και: ξι παςοίκιξι 
(patres -um). Η γεμική ςξσ πληθσμςικξύ είμαι patrum. 

suo: δξςική εμικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςηπ κςηςικήπ αμςχμσμίαπ γ΄ ποξρώπξσ (για έμαμ 
κςήςξοα ή για πξλλξύπ κςήςξοεπ)suus, sua, suum (= δικόπ ςξσ, δική ςξσ, δικό ςξσ/ 
ςξσπ). Δδώ για έμαμ κςήςξοα.  

magno: δξςική εμικξύ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςξσ επιθέςξσ, θεςικξύ βαθμξύ, β΄ 
κλίρηπ magnus, -a, -um (= μεγάλξπ). (Τξ επίθεςξ ρυημαςίζει αμώμαλα παοαθεςικά: 
θεςικόπ βαθμόπ: magnus, -a, -um, ρσγκοιςικόπ: maior, maior, maius, σπεοθεςικόπ: 
maximus, -a, -um). 22 

adiumento: δξςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ 
γέμξσπ adiumentum -i = βξήθεια 

in: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική ή αταιοεςική. Δδώ ρσμςάρρεςαι με 
αταιοεςική = ρε. 

periculis: αταιοεςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄κλίρηπ, ξσδεςέοξσ 
γέμξσπ periculum -i = κίμδσμξπ. 

solacio: δξςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ, solacium -
ii/i 23 = παοηγξοιά, αμακξύτιρη 

in: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική ή αταιοεςική. Δδώ ρσμςάρρεςαι με 
αταιοεςική = ρε. 
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laboribus: αταιοεςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ 
γέμξσπ labor -oris (& labos, -oris) = ςαλαιπχοία, μόυθξπ 

gratulationi: δξςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ gratulatio -
onis = έκτοαρη ρσγυαοηςηοίχμ 

in: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική ή αταιοεςική. Δδώ ρσμςάρρεςαι με 
αταιοεςική = ρε. 

victoria: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ victoria -
ae = μίκη. 

fuit: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ παοακειμέμξσ ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ sum, fui, -, esse = είμαι, 
σπάουχ. (βλ. και ποξηγξσμέμχπ) 

et: ρσμπλεκςικόπ, παοαςακςικόπ ρύμδερμξπ = και. 

si: σπξθεςικόπ ρύμδερμόπ = εάμ, αμ. 

habet: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ εμερςώςα εμεογηςικήπ τχμήπ ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ 
ρσζσγίαπ habeo, -ui, -itum, -ēre = έυχ 

22 Αμςί ςχμ ςύπχμ maximus-a-um ςξσ σπεοθεςικξύ βαθμξύ ςξσ επιθέςξσ magnus, -a, -um υοηριμξπξιξύμςαμ 

και ξι αουαιόςεοξι ςύπξι maxumus-a-um. Κξσμαμξύδηπ Σςετ., Λενικόμ λαςιμξελλημικόμ μεςά ρσμχμύμχμ και 

αμςιθέςχμ ςηπ λαςιμικήπ, ρελ. 505, λήμμα magnus. 

23 Τα σπεοδιρύλλαβα ξσριαρςικά ςηπ β΄ κλίρηπ πξσ λήγξσμ ρε -ius και -ium ρςη γεμική ςξσ εμικξύ πξλλέπ 

τξοέπ ρσμαιοξύμ ςξ ςελικό -ii ρε -i και ςξμίζξμςαι, ύρςεοα από ςη ρσμαίοερη, ρςημ παοαλήγξσρα, έρςχ κι 

αμ ασςή είμαι βοαυεία. Βλ. και Τζάοςζαμξπ Αυ., Λαςιμική Γοαμμαςική, ΟΔΔΒ, ρελ. 15, παοάγοατξπ 19.2. 

Δπίρηπ, σπάουει και ξ ςύπξπ solatium -ii/i (ρσμώμσμξ ςξσ solacium).  

 

Αsia: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ Asia -ae = 
Αρία. Ωπ κύοιξ όμξμα πεοιξυήπ δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό. 

suspicionem: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ suspicio 
-onis = σπξφία, σπόμξια. 

quandam: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκξύ γέμξσπ ςηπ αόοιρςηπ επιθεςικήπ 
αμςχμσμίαπ quidam, quaedam, quoddam = κάπξιξπ, κάπξια, κάπξιξ. 

luxuriae: γεμική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ luxuria -ae = 
πξλσςέλεια. Τξ ξσριαρςικό απαμςά και χπ luxuries -ei, πξσ είμαι θηλσκό ςηπ ε΄ κλίρηπ. 
Ωπ ατηοημέμξ ξσριαρςικό δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό. 

Murenam: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ Murena -
ae = Μξσοήμαπ. Ωπ κύοιξ όμξμα, καςά καμόμα δεμ ρυημαςίζει πληθσμςικό. 

laudare: απαοέμταςξ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ ποώςηπ ρσζσγίαπ laudo, -
avi, -atum, -āre = επαιμώ 

debemus: α΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ εμερςώςα εμεογηςικήπ τχμήπ ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ 
ρσζσγίαπ debeo, -ui, -itum, -ēre = ξτείλχ. 

quod: αιςιξλξγικόπ ρύμδερμξπ = διόςι, επειδή. 
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Αsiam: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ Asia -ae = Αρία. 
Ωπ κύοιξ όμξμα πεοιξυήπ δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό. 

vidit: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ παοακειμέμξσ εμεογηςικήπ τχμήπ ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ 
ρσζσγίαπ video, vidi, visum, vidēre = βλέπχ. 

sed: αμςιθεςικόπ ρύμδερμξπ = αλλά. 

in: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική ή αταιοεςική. Δδώ ρσμςάρρεςαι με 
αταιοεςική = ρε. 

Asia: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ Asia -ae = 
Αρία. Ωπ κύοιξ όμξμα πεοιξυήπ δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό. 

continenter: επίοοημα θεςικξύ βαθμξύ (= με εγκοάςεια) παοαγόμεμξ από ςημ 
επιθεςικξπξιημέμη μεςξυή continens -entis (= εγκοαςήπ ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ ρσζσγίαπ 
contineo, continui, contentum, continēre = ρσγκοαςώ). Θεςικόπ βαθμόπ: continenter, 
ρσγκοιςικόπ: continentius, σπεοθεςικόπ: continentissime. 

vixit: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ παοακειμέμξσ εμεογηςικήπ τχμήπ ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ 
ρσζσγίαπ vivo, vixi, victum, vivĕre = ζχ. 

quam: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκξύ γέμξσπ ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, quod = 
ξ ξπξίξπ, η ξπξία, ςξ ξπξίξ. 

ob: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική = εναιςίαπ. 

rem: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ ε΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ res, rei = 
ποάγμα. 

accusatores: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ 
γέμξσπ accusator -oris = καςήγξοξπ 

non: αομηςικό μόοιξ = δεμ, όυι. 

Αsiae: γεμική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ Asia -ae = Αρία. 
Ωπ κύοιξ όμξμα πεοιξυήπ δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό. 

nomen: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ nomen, -
inis = όμξμα. 

Μurenae: δξςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ Murena -ae = 
Μξσοήμαπ. Ωπ κύοιξ όμξμα, καςά καμόμα δεμ ρυημαςίζει πληθσμςικό. 

obiecerunt: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ παοακειμέμξσ εμεογηςικήπ τχμήπ ςξσ οήμαςξπ ςηπ 
γ΄ ρσζσγίαπ obicio, obieci, obiectum, obicĕre* = ποξράπςχ μξμτή ρε κάπξιξμ, 
μέμτξμαι για. Τξ οήμα ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική (χπ άμερξ αμςικείμεμξ) και δξςική (χπ 
έμμερξ αμςικείμεμξ). (Τξ οήμα λήγει ρε –io, αλλά αμήκει ρςη γ΄ ρσζσγία). 

ex (ή e): ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική = από. Η ποόθερη e ςίθεςαι ποιμ από 
ρύμτχμξ, εμώ η ex ποιμ από τχμήεμ (κάπξιεπ τξοέπ και ποιμ από ρύμτχμξ, καθώπ και 
ποιμ από ςη λένη quo). 

qua: αταιοεςική εμικξύ, θηλσκξύ γέμξσπ ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, quod = 
ξ ξπξίξπ, η ξπξία, ςξ ξπξίξ. 
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laus: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ, laus, laudis = 
έπαιμξπ, εγκώμιξ. 

familiae: δξςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ familia -ae = 
ξικξγέμεια. 

memoria: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ memoria 
-ae = μμήμη, σρςεοξτημία. 

generi: δξςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ genus -eris = 
γέμξπ. 

honos: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ honos 
(honor) -oris = ςιμή. 

et: ρσμπλεκςικόπ ρύμδερμξπ = και. 

gloria: oμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ gloria, -ae = 
δόνα. 

nomini: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ nomen -
inis = όμξμα. 

constituta est: γ’ εμικό ξοιρςικήπ παθηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ 
ρσζσγίαπ constituo, constitui, constitutum, constituĕre = δημιξσογώ. 

sed: αμςιθεςικόπ - παοαςακςικόπ ρύμδερμξπ = αλλά. 

aliquod: αιςιαςική εμικξύ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςηπ αόοιρςηπ επιθεςικήπ αμςχμσμίαπ aliqui, 
aliqua, aliquod = κάπξιξπ, κάπξια, κάπξιξ. 

flagitium: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ, flagitium 
-ii/i = όμειδξπ. 

ac: ρσμπλεκςικόπ, παοαςακςικόπ ρύμδερμξπ = και.  

dedecus: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ, dedecus -
oris = μςοξπή. 

aut … aut: διαζεσκςικόπ ρύμδερμξπ = είςε … είςε (ή … ή). 

in: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική ή αταιοεςική. Δδώ ρσμςάρρεςαι με 
αταιοεςική. 

Asia: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ Asia -ae = 
Αρία. Ωπ κύοιξ όμξμα πεοιξυήπ δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό. 

susceptum: αιςιαςική εμικξύ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςηπ μεςξυήπ παθηςικξύ παοακειμέμξσ 
susceptus, -a, -um ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ ρσζσγίαπ suscipio, suscepi, susceptum, 
suscipĕre* = παοαλαμβάμχ, «τξοςώμξμαι». (Τξ οήμα λήγει ρε –io, αλλά αμήκει ρςη γ΄ 
ρσζσγία). 

ex (ή e): ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική = από. Η ποόθερη e ςίθεςαι ποιμ από 
ρύμτχμξ, εμώ η ex ποιμ από τχμήεμ (κάπξιεπ τξοέπ και ποιμ από ρύμτχμξ, καθώπ και 
ποιμ από ςη λένη quo). (Βλ. και ποξηγξσμέμχπ). 
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Asia: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ Asia -ae = 
Αρία. Ωπ κύοιξ όμξμα πεοιξυήπ δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό. (Βλ. και 
ποξηγξσμέμχπ). 

deportatum: αιςιαςική εμικξύ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςηπ μεςξυήπ παθηςικξύ παοακειμέμξσ 
deportatus, -a, -um ςξσ οήμαςξπ ςηπ α΄ ρσζσγίαπ deporto, -avi, -atum, -āre = τέομχ 
από κάπξσ, μεςατέοχ. 

meruisse: απαοέμταςξ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ ρσζσγίαπ mereo, 
merui, meritum, merēre 24 = ανίζχ. 

vero: αμςιθεςικόπ ρύμδερμξπ = όμχπ, αλλά.  

stipendia: αιςιαςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ 
γέμξσπ, stipendium -ii/-i = μιρθόπ. Σςξμ πληθσμςικό αοιθμό: stipendia -orum = 
ρςοαςιχςική θηςεία (εςεοόρημξ). (Η τοάρη stipendia mereo = σπηοεςώ ρςξμ ρςοαςό). 

in: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική ή αταιοεςική. Δδώ ρσμςάρρεςαι με 
αταιοεςική = ρε.  

eo: αταιοεςική εμικξύ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςηπ ξοιρςικήπ αμςχμσμίαπ is, ea, id = ασςόπ, 
ασςή, ασςό.  

bello: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ bellum -i = πόλεμξπ.  

virtutis: γεμική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ virtus -utis = 
αμδοεία. Δίμαι ατηοημέμξ ξσριαρςικό, αλλά απαμςά και ρςξμ πληθσμςικό χπ virtutes = 
ξι αοεςέπ.  

fuit: γ’ εμικό ξοιρςικήπ παοακειμέμξσ ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ sum, fui, -, esse = είμαι, 
σπάουχ 

patre: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ’ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ, pater, 
patris = παςέοαπ. Σςξμ πληθσμςικό αοιθμό ςξ ξσριαρςικό επιπλέξμ ρημαίμει και: ξι 
παςοίκιξι (patres -um) Η γεμική ςξσ πληθσμςικξύ είμαι patrum. (Βλ. και ποξηγξσμέμχπ) 

imperatore: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ’ κλίρηπ, αορεμικξύ 
γέμξσπ imperator -oris = ασςξκοάςξοαπ. 

24Τξ οήμα απαμςά και χπ απξθεςικό ςηπ β’ ρσζσγίαπ, δηλαδή mereor-meritus sum-merēri. Βλ. και 

Κξσμαμξύδηπ Σςετ., Λενικόμ λαςιμξελλημικόμ μεςά ρσμχμύμχμ και αμςιθέςχμ ςηπ λαςιμικήπ, ρελ. 526, 

λήμμα mereo. 

 

libentissime: επίοοημα σπεοθεςικξύ βαθμξύ = με πξλύ μεγάλη ποξθσμία. Οι ςοειπ 
βαθμξί ςξσ επιθέςξσ είμαι: θεςικόπ: libenter, ρσγκοιςικόπ: libentius, σπεοθεςικόπ: 
libentissime. 

meruisse: απαοέμταςξ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ ρσζσγίαπ mereo, 
merui, meritum, merēre = ανίζχ. (Βλ. και ποξηγξσμέμχπ). 

pietatis: γεμική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ pietas -atis = 
εσρέβεια, ρεβαρμόπ. Τξ ξσριαρςικό χπ ατηοημέμξ δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα 
πληθσμςικό. 25 
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fuit: γ’ εμικό ξοιρςικήπ παοακειμέμξσ ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ sum, fui, -, esse = είμαι, 
σπάουχ. (Βλ. και ποξηγξσμέμχπ).  

finem: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, ιρξρύλλαβξ, 
αορεμικξύ26 γέμξσπ, finis -is = όοιξ, ςέλξπ. 

stipendiorum: γεμική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ 
γέμξσπ stipendium -ii/ -i = μιρθόπ. Σςξμ πληθσμςικό αοιθμό: stipendia -orum = 
ρςοαςιχςική θηςεία (εςεοόρημξ). (Η τοάρη stipendia mereo = σπηοεςώ ρςξμ ρςοαςό). 

patris: γεμική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ, pater, patris = 
παςέοαπ. Σςξμ πληθσμςικό αοιθμό ςξ ξσριαρςικό επιπλέξμ ρημαίμει και: ξι παςοίκιξι 
(patres -um). Η γεμική ςξσ πληθσμςικξύ είμαι patrum. (Βλ. και ποξηγξσμέμχπ).  

victoriam: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ victoria -
ae = μίκη.  

ac: ρσμπλεκςικόπ ρύμδερμξπ = και.  

triumphum: αιςιαςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ 
γέμξσπ triumphus -i = θοίαμβξπ.  

fuisse: απαοέμταςξ παοακειμέμξσ ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ sum, fui, -, esse = είμαι, 
σπάουχ. (Βλ. και ποξηγξσμέμχπ).  

felicitatis: γεμική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ felicitas -
atis = εσςσυία, καλή ςύυη.  

fuit: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ παοακειμέμξσ ςξσ αμχμάλξσ οήμαςξπ sum, fui, -, esse = είμαι, 
σπάουχ. (Βλ. και ποξηγξσμέμχπ).  

25 Ωρςόρξ, πληθσμςικξί ςύπξι ςξσ ξσριαρςικξύ pietas -atis απαμςξύμ μόμξ ρςα θοηρκεσςικά κείμεμα και 

ρσγκεκοιμέμα ρςη μεςάτοαρη ςηπ Αγίαπ Γοατήπ. Βλ. και Καμελλόπξσλξπ Ν.Χο, Λαςιμικά για ςη Γ’ Δέρμη, 

Β’ςόμξπ, Αίγιξ 1989, ρελ.83, σπξρημ.1 

26 Τξ ξσριαρςικό finis -is κάπξιεπ τξοέπ είμαι και θηλσκξύ γέμξσπ. Βλ και Κξσμαμξύδηπ Σςετ., Λενικόμ 

λαςιμξελλημικόμ μεςά ρσμχμύμχμ και αμςιθέςχμ ςηπ λαςιμικήπ, ρελ. 312, λήμμα finis. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΜΔΝΟ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ 

ΟΤΙΑΣΙΚΑ 

 

A΄ κλίση 

Asia -ae θηλσκό 
victoria -ae θηλσκό  
luxuria -ae θηλσκό (χπ ατηοημέμξ ξσριαρςικό δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικξύπ 
ςύπξσπ. Απαμςά και χπ ξσριαρςικό ςηπ ε΄ κλίρηπ: luxuries, -ei, θηλσκό) 
Murena -ae αορεμικό 
familia -ae θηλσκό 
memoria -ae θηλσκό 
gloria -ae θηλσκό 

 

Β΄ κλίση 

vir, viri αορεμικό 
adiumentum -i ξσδέςεοξ 
periculum -i oσδέςεοξ  
solacium -ii (i) ξσδέςεοξ 
flagitium -ii (i) ξσδέςεοξ 
stipendium -ii (i) ξσδέςεοξ (ρςξμ εμικό αοιθμό ρημαίμει μιρθόπ, ρςξμ πληθσμςικό ρςοαςιχςική 
θηςεία) 
bellum -i ξσδέςεοξ  
triumphus -i αορεμικό 

  



9 
 

Γ΄ κλίση 

iudex -icis αορεμικό 
pater -patris αορεμικό (Σςξμ πληθσμςικό αοιθμό (patres -um) ςξ ξσριαρςικό επιπλέξμ ρημαίμει 
και: ξι παςοίκιξι. H γεμική πληθσμςικξύ είμαι patrum). 
labor -oris αορεμικό 
gratulatio -onis θηλσκό 
suspicio -onis θηλσκό 
accusator -oris αορεμικό 
nomen -inis ξσδέςεοξ 
laus, laudis θηλσκό 
genus -eris ξσδέςεοξ 
honos (honor) -oris αορεμικό 
dedecus -oris ξσδέςεοξ 
virtus -utis θηλσκό (αμ και είμαι ατηοημέμξ ξσριαρςικό, απαμςά και ρςξμ πληθσμςικό χπ 
virtutes = ξι αοεςέπ). 
imperator -oris αορεμικό  
pietas -atis θηλσκό (Τξ ξσριαρςικό χπ ατηοημέμξ δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό) 
finis -is αορεμικό (εμίξςε και θηλσκό) 
felicitas -atis 

 

E΄ κλίση 

res, rei θηλσκό 

 

ΔΠΙΘΔΣΑ 

 

Β΄ κλίση 

magnus, -a, -um (Θεςικόπ βαθμόπ: magnus, -a, -um, ρσγκοιςικόπ: maior, maior, maius, 
σπεοθεςικόπ: maximus, -a, -um) 
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Γ΄ κλίση 

fortis, -is, -e (θεςικόπ: fortis, fortis, forte, ρσγκοιςικόπ: fortior, fortior, fortius, σπεοθεςικόπ 
fortissimus, fortissima, fortissimum). 

 

ΜΔΣΟΦΔ 

 

cξnstitutus, -a, -um (υοόμξσ παθηςικξύ παοακειμέμξσ ) 
susceptus, -a, -um (υοόμξσ παθηςικξύ παοακειμέμξσ) 
deportatus, -a, -um (υοόμξσ παθηςικξύ παοακειμέμξσ ) 

 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ 

 

hic, haec, hoc (δεικςική ) 
suus, -a, -um (κςηςική γ’ ποξρώπξσ (για έμαμ κςήςξοα ή για πξλλξύπ κςήςξοεπ, εδώ για έμαμ 
κςήςξοα) 
quidam, quaedam, quoddam (αόοιρςη επιθεςική) 
qui, quae, quod (αματξοική) 
aliqui, aliqua, aliquod (αόοιρςη επιθεςική) 
is, ea, id (ξοιρςική) 

 

ΡΗΜΑΣΑ 

 

1η υζυγία 

laudo, -avi, -atum, -āre 
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2η υζυγία 

habeo, -ui, -itum, -ēre 
debeo, -ui, -itum, -ēre 
video, vidi, visum, vidēre 
mereo, merui, meritum, merēre (ςξ οήμα απαμςά και χπ απξθεςικό ςηπ β΄ ρσζσγίαπ, δηλαδή 
mereor, meritus sum, merēri). 

 

3η υζυγία 

vivo, vixi, victum, vivĕre 
obicio, obieci, obiectum, obicĕre* (αμήκει ρςα 15 ςηπ 3ηπ ρσζσγίαπ ρε –io) 
constituo, constitui, constitutum, constituĕre  
suscipio, suscepi, susceptum, suscipĕre* (αμήκει ρςα 15 ςηπ 3ηπ ρσζσγίαπ ρε –io) 

 

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΣΑ 

 

sum, fui, -,esse  

 

ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ 

 

continenter: (θεςικόπ βαθμόπ: continenter, ρσγκοιςικόπ: continentius, σπεοθεςικόπ: 
continentissime). 
libentissime: (θεςικόπ: libenter, ρσγκοιςικόπ: libentius, σπεοθεςικόπ: libentissime). 
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ΠΡΟΘΔΔΙ 

 

in+αιςιαςική ή αταιοεςική. 
ob + αιςιαςική 
ex (ή e) +αταιοεςική  

 

ΤΝΔΔΜΟΙ 

 

vero (αμςιθεςικόπ) 
et (ρσμπλεκςικόπ, παοαςακςικόπ) 
si (σπξθεςικόπ, σπξςακςικόπ) 
quod (αιςιξλξγικόπ, σπξςακςικόπ) 
sed (αμςιθεςικόπ, παοαςακςικόπ) 
ac (ρσμπλεκςικόπ, παοαςακςικόπ) 
aut … aut (διαζεσκςικόπ, παοαςακςικόπ). 
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

Hic vero, iudices, et fuit in Asia: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ εκτέοεςαι με ξοιρςική (fuit: 
ξοιρςική παοακειμέμξσ). 

fuit: οήμα 
hic: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ fuit. 
iudices: κληςική ποξρτώμηρη 
in Asia: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ςη ρςάρη ρε ςόπξ ρςξ οήμα fuit. Δκτέοεςαι 
εμποόθεςα, γιαςί είμαι όμξμα ηπείοξσ. 

 

[et] viro fortissimo patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, 
gratulationi in victoria fuit: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ εκτέοεςαι με ξοιρςική (fuit). 
Σσμδέεςαι με ςημ ποξηγξύμεμη κύοια ποόςαρη με ςξμ ρσμπλεκςικό, παοαςακςικό ρύμδερμξ et. 

fuit: οήμα 
(hic): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ fuit. 
adiumento, solacio, gratulatiοni: δξςικέπ καςηγξοημαςικέπ ςξσ ρκξπξύ από ςξ fuit. 
Απξδίδξμςαι εςεοόπςχςα ρςξ σπξκείμεμξ ςξσ fuit. 
magno: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςη λένη adiumento. 
in periculis, in victoria, in laboribus: εμποόθεςξι ποξρδιξοιρμξί ςξσ εμςξπιρμξύ ρε 
καςάρςαρη. Δναοςώμςαι από ςξ fuit. 
viro: δξςική ποξρχπική υαοιρςική. Σσμάπςεςαι με ςξ fuit. 
fortissimo: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςη λένη viro. 
patri: ξμξιόπςχςξπ ποξρδιξοιρμόπ, επενήγηρη ρςξ viro. 
suo: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςη λένη patri. 
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Et si habet Asia suspiciōnem quandam luxuriae: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική σπξθεςική 
ποόςαρη. Διράγεςαι με ςξμ σπξθεςικό ρύμδερμξ si (διόςι είμαι καςαταςική) και εκτέοεςαι με 
ξοιρςική εμερςώςα (habet). H απόδξρη ςξσ σπξθεςικξύ λόγξσ είμαι ςξ (laudare) debemus ςηπ 
κύοιαπ ποόςαρηπ πξσ είμαι, επίρηπ, ξοιρςική εμερςώςα . Ποόκειςαι για εσθύ, απλό σπξθεςικό 
λόγξ πξσ αμήκει ρςξ α΄ είδξπ και εκτοάζει ςημ αμξικςή σπόθερη ρςξ παοόμ. 

habet: οήμα 
Asia: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ habet 
suspicionem: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ habet. 
quandam: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ suspicionem 
luxuriae: γεμική αμςικειμεμική ρςξ suspicionem. 

 

Murenam laudare debemus: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ εκτέοεςαι με ξοιρςική 
(debemus), χπ απόδξρη ςξσ σπξθεςικξύ λόγξσ. 

debemus: οήμα 
(nos): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ debemus 
laudare: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ debemus και ςελικό απαοέμταςξ. Ωπ σπξκείμεμξ ςξσ 
απαοεμτάςξσ ςίθεςαι ςξ εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ debemus, δηλαδή ςξ nos. 
Δπξμέμχπ, έυξσμε ςασςξποξρχπία. 
Murenam: αμςικείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ laudare. 

 

quod Asiam vidit: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική αιςιξλξγική ποόςαρη. Διράγεςαι με ςξμ 
αιςιξλξγικό ρύμδερμξ quod και εκτέοεςαι με ξοιρςική, (υοόμξσ παοακειμέμξσ: vidit), διόςι 
εκτοάζει αιςιξλξγία αμςικειμεμικά απξδεκςή. 

vidit: οήμα 
(Murena): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ vidit. 
Asiam: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ vidit. 
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[sed] in Asia continenter vixit: δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική αιςιξλξγική ποόςαρη, η ξπξία 
ρσμδέεςαι με ςημ ποξηγξύμεμη αιςιξλξγική παοαςακςικά με ςξμ αμςιθεςικό ρύμδερμξ sed. 
Δπξμέμχπ και ασςή ειράγεςαι με ςξμ αιςιξλξγικό ρύμδερμξ quod και εκτέοεςαι με ξοιρςική, 
(υοόμξσ παοακειμέμξσ: vixit), διόςι εκτοάζει αιςιξλξγία αμςικειμεμικά απξδεκςή. 

vixit: οήμα 
(Murena): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ vixit 
in Asia: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ςη ρςάρη ρε ςόπξ ρςξ οήμα vixit. 
continenter: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ςοόπξσ ρςξ οήμα vixit. Δκτέοεςαι εμποόθεςα, 
γιαςί είμαι όμξμα ηπείοξσ. 

 

Quam ob rem accusatōres non Asiae nomen Murenae obiecerunt, ... ... sed aliquod 
flagitium ac dedecus aut in Asia susceptum aut ex Asia deportatum.: κύοια ποόςαρη 
κοίρεχπ, διόςι εκτέοεςαι με ξοιρςική (obiecerunt: ξοιρςική παοακειμέμξσ). Μεςά από ιρυσοό 
ρημείξ ρςίνηπ η αματξοική αμςχμσμία ρςημ αουή πεοιόδξσ (εδώ quam) ιρξδσμαμεί με ςημ 
αμςίρςξιυη δεικςική και ειράγει κύοια ποόςαρη. 

non obiecerunt: οήμα 
accusatores: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ non ξbiecerunt. 
nomen [sed] flagitium [ac] dedecus: άμερα αμςικείμεμα ςξσ οήμαςξπ non ξbiecērunt 
(ρσμδέξμςαι μεςανύ ςξσπ παοαςακςικά). 
Murenae: έμμερξ αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ non ξbiecerunt. 
aliquod: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ flagitium. 
[aut] susceptum [aut] deportatum: επιθεςικέπ μεςξυέπ πξσ ρσμδέξμςαι διαζεσκςικά με ςξμ 
ρύμδερμξ aut ... aut. Λειςξσογξύμ χπ ξμξιόπςχςξι, επιθεςικξί ποξρδιξοιρμξί ρςιπ λένειπ 
flagitium - dedecus. 
Asiae: γεμική επενηγημαςική27 ρςξ nomen. 
in Asia: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ρςάρη ρε ςόπξ ρςη μεςξυή susceptum. 
Δκτέοεςαι εμποόθεςα, γιαςί είμαι όμξμα ηπείοξσ. 
ex Asia: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ςημ απξμάκοσμρη από ςόπξ ρςη μεςξυή 
deportatum. Δκτέοεςαι εμποόθεςα, γιαςί είμαι όμξμα ηπείοξσ. 
ob rem: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ενχςεοικξύ αμαγκαρςικξύ αιςίξσ28 ρςξ οήμα 
ξbiecerunt. 
quam: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ rem. 

27Η λένη Asiae, ρύμτχμα με ςξσπ Παρυάλη Μ. και Σαββαμςίδη Γ. , Λαςιμικά Γ Λσκείξσ, ςεύυξπ β’ , ΙΤΥΔ, ρελ 

58, υαοακςηοίζεςαι χπ γεμική επενηγημαςική. Καςά ςξσπ Gildersleeve -Lodge, Latin Grammar, 1971, ρελ. 

231, σπάουξσμ δύξ είδη γεμικήπ διαρατηςικήπ: α. η παοαθεςική πξσ σπάουει ρσυμά μαζί με ξσριαρςικά, 

όπχπ vox, nomen κςλ και β. η επενηγημαςική, η ξπξία ρσμαμςάςαι με ξσριαρςικά, όπχπ ςα: genus, virtus, 

periculum κ. α.  

28Οι ποξθέρειπ ob, per, propter + αιςιαςική δηλώμξσμ ςξ ενχςεοικό αμαγκαρςικό αίςιξ. Σε πεοίπςχρη 

ποξρώπξσ ςξ ενχςεοικό αμαγκαρςικό αίςιξ εκτέοεςαι με ςημ ποόθερη causa (ρπάμια η gratia) + γεμική 

ποξρώπξσ. Βλ. και Καμελλόπξσλξπ Νικ. Χοήρςξπ, Λαςιμικά για ςημ Γ’ δέρμη, ρελ. 59, ρημ. 2. 
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ex qua laus familiae, memoria generi, honos et gloria nomini constituta est: δεσςεοεύξσρα 
(επιθεςική) αματξοική ποξρδιξοιρςική ποόςαρη ρςη λένη Asiae. Eιράγεςαι με ςημ αματξοική 
αμςχμσμία qua (εμποόθεςη ειραγχγή: ex qua) και εκτέοεςαι με ξοιρςική (constituta est: 
παθηςικόπ παοακείμεμξπ), επειδή δηλώμει ςξ ποαγμαςικό γεγξμόπ. 

constituta est: οήμα. 
laus, memoria, honos [et] gloria: σπξκείμεμα ρςξ οήμα constituta est. 
familiae, generi, nomini: δξςικέπ ποξρχπικέπ υαοιρςικέπ ρςξ constituta est. 
ex qua: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ενχςεοικξύ αμαγκαρςικξύ αιςίξσ ρςξ constituta est. 

 

Meruisse vero stipendia in eo bello virtutis fuit: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ εκτέοεςαι με 
ξοιρςική (fuit: ξοιρςική παοεκειμέμξσ). 

fuit: οήμα (εδώ αποόρχπξ). 
meruisse: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ fuit και ειδικό απαοέμταςξ. 
(Murenam): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ meruisse και εςεοξποξρχπία. 
stipendia: αμςικείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ meruisse. 
virtutis: γεμική ςξσ υαοακςηοιρςικξύ γμχοίρμαςξπ από ςξ fuit. 
in bello: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοξμικξύ εμςξπιρμξύ ρςξ απαοέμταςξ meruisse. 
eo: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ bello. 

 

patre imperatore libentissime meruisse pietatis fuit: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, ατξύ 
εκτέοεςαι με ξοιρςική (fuit: ξοιρςική παοακειμέμξσ). 

fuit: οήμα (εδώ αποόρχπξ). 
meruisse: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ fuit και ειδικό απαοέμταςξ. 
(Murenam): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ meruisse και εςεοξποξρχπία. 
pietatis: γεμική ςξσ υαοακςηοιρςικξύ γμχοίρμαςξπ από ςξ fuit. 
libentissime: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ςοόπξσ ρςξ απαοέμταςξ meruisse. 
patre imperatore: ιδιόμξοτη αταιοεςική απόλσςη, υοξμική μεςξυή. Η λένη patre λειςξσογεί 
χπ σπξκείμεμξ, εμώ η λένη imperatore λειςξσογεί χπ καςηγξοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ 
σπξκειμέμξσ, ατξύ είμαι λένη πξσ δηλώμει ανίχμα. (Αμάλσρη μεςξυήπ: cum + σπξςακςική 
παοαςαςικξύ ςξσ sum = cum pater imperator esset). 
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finem stipendiorum patris victoriam ac triumphum fuisse felicitatis fuit: κύοια ποόςαρη 
κοίρεχπ πξσ εκτέοεςαι με ξοιρςική (fuit: ξοιρςική παοακειμέμξσ). 

fuit: οήμα (εδώ αποόρχπξ). 
fuisse: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ fuit και ειδικό απαοέμταςξ. 
finem: σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ fuisse. 
victoriam [ac] triumphum: καςηγξοξύμεμα ρςξ σπξκείμεμξ finem (ςξσ απαοεμτάςξσ fuisse), 
πξσ (ρσμδέξμςαι ρσμπλεκςικά). 
stipendiorum: γεμική σπξκειμεμική ρςξ finem. 
patris: γεμική σπξκειμεμική ρςιπ λένειπ victoriam και triumphum. 
felicitatis: γεμική ςξσ υαοακςηοιρςικξύ γμχοίρμαςξπ από ςξ fuit. 
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