
 

 

Λατινικό Συντακτικό 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
 

 

 Οι Αιτιολογικές Προτάσεις διακρίνονται, ανάλογα με τη σημασία 

τους και τη θέση που έχουν σε σχέση με την πρόταση από την 

οποία εξαρτώνται, σε: 

 

1.- Επιρρηματικές  

 Χρησιμεύουν ως Επιρρηματικός Προσδιορισμός της Αιτίας. 

 

 Εισάγονται με τους Αιτιολογικούς Συνδέσμους quod, quia, quoniam  

     [= επειδή] και εκφέρονται με τους παρακάτω τρόπους: 
 

Α.- ΟΡΙΣΤΙΚΗ, επειδή εκφράζουν Αντικειμενική Αιτιολογία 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Κείμενο Πρόταση Εξάρτησης Αιτιολογική Πρόταση 

13 imperator adversarios vincere potuit, quia ille metum exercitus Romani vicerat 

15 vinum…. importari non sinunt, quod ea re…remmolescunt homines atque….. 

21 Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est 

30 Murenam laudare debemus, quod Asiam vidit sed in Asia continenter vixit 

35 Scipionis filiae ex aerario dotem acceperunt, quia nihil illis reliquerat pater 

35 id senatui publice curari placuit, quoniam Regulus aberat 

41 sermone…..obsoleto uteris, quod neminem scire atque intellegere vis….. 

46 ut laudandus is sit…… quod decet cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos 

50 neutrum..mihi mitti placet, quia alter nihil habet, alteri nihil est satis 
 

 

Β.- ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ, επειδή εκφράζουν Υποκειμενική Αιτιολογία  

                                [= επειδή τυχόν] 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Κείμενο Πρόταση Εξάρτησης Αιτιολογική Πρόταση 

35 nemo vero eos miseretur, quod infeliciter vixerint 

41 antiquitatem tibi placere dicis, quod honesta et bona et modesta sit 

49 Brutus ad eam objurgandam venit, quod tonsoris praeripuisset officium 

 

 Εισάγονται με τους Αιτιολογικούς Συνδέσμους non quo, non quod  

                     [= όχι επειδή] και εκφέρονται με ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΉ,  

                     επειδή εκφράζουν μια ψευδή αιτιολογία. 

         ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ [Δεν υπάρχουν στα Λατινικά Κείμενα Λυκείου] 

 

 



 

 

 

 Εισάγονται με τον Αιτιολογικό Σύνδεσμο cum [= επειδή] και  

      εκφέρονται με ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΉ, επειδή εκφράζουν αιτιολογία η οποία 

      είναι το αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Κείμενο Πρόταση Εξάρτησης Αιτιολογική Πρόταση 

34 praesidium domesticorum in tecto conlocavit, cum se ipsum captum venisse eos existimasset 

35 aequum erat…tributum Scipioni conferre, cum a Carthagine semper tributum ipse exigeret 

 

 Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόζεται ο Κανόνας της Ακολουθίας 

των Χρόνων. 

      [Βλέπε και σε άλλο άρθρο]. 

 

2.- Ουσιαστικές 

 Χρησιμεύουν ως Αντικείμενο ρημάτων ψυχικού πάθους 

 Εισάγονται με τον Αιτιολογικό σύνδεσμο quod 

 Εκφέρονται με Οριστική [Εκφορά ανάλογη με το χρόνο εξάρτησης] 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Κείμενο 24  

indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur 

Εξάρτηση από τη Μετοχή indignatus [ψυχικό πάθος] 

quod…….mentiebatur [Αντικείμενο της Μετοχής] 

Εκφορά με Οριστική Παραταρικού mentiebatur 
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