
 

 

Λατινικό Συντακτικό 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ [ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ] 
 

 Είναι Επιρρηματικές Προτάσεις, αντιστοιχούν σε β΄ όρο Σύγκρισης. 

 Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 
 

Α.- ΑΠΛΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ 

 Εκφέρονται με ΟΡΙΣΤΙΚΗ. 

 Εκφράζουν Πραγματική Σύγκριση. 

 Εισάγονται με τους Συνδέσμους atque – ac – et [= και] και στην 

πρόταση από την οποία εξαρτώνται υπάρχουν επίθετα ή 

επιρρήματα που δηλώνουν ισότητα, ομοιότητα ή τα αντίθετά τους. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Κείμενο Πρόταση εξάρτησης ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

50 aeque malam imperii magistram judicabat inopiam atque avaritiam [judicabat] 

 

 Εισάγονται με τους Παραβολικούς Συνδέσμους ut – sicut και στην 

πρόταση από την οποία εξαρτώνται υπάρχουν συχνά τα 

επιρρήματα ita – sic [= έτσι….όπως]. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Κείμενο Πρόταση εξάρτησης ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

5 eum honorabat ut puer magistrum [honorat] 

6 sic civitas sine lege non stat ut corpora nostra sine mente [non stant] 

10 hunc tu in caelo accipies ut Aeneam [acceperis] 

15 quod ea re remollescunt homines atque effeminantur ut arbitrantur [ΠΑΡΕΝΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ] 

27 ita est ut dicis 

29* emitque avem tanti [= τόσο] quanti nullam adhuc emerat [= όσο] 

39* fecisset tale [= τέτοιο] quale ex illa fieri optimum posset [= όποιο] 

41 sic ergo vive ut viri antiqui [vivebant] 

41 sed sic loquere ut viri aetatis suae [loquuntur] 

44 quodsi forte ceciderunt ut fit plerumque [ΠΑΡΕΝΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ] 

46 sic vir bonus……consulit…… ut leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Οι Προτάσεις που σημειώνονται με * αστερίσκο μπορεί να θεωρηθούν και ως Αναφορικές 
Προσδιοριστικές με βάση το Λατινικό Σχολικό Βιβλίο [tanti → quanti / tale → quale].  
Η αναγνώριση ως Παραβολικές γίνεται με βάση τη Σχολική Λατινική Γραμματική. 

 

 

 



 

 

 Εισάγονται με τους Παραβολικούς Συνδέσμους quam – quanto – 

quo  και στην πρόταση από την οποία εξαρτώνται υπάρχουν 

συχνά τα επιρρήματα tam – tanto – eo  [= τόσο……όσο] 

αντίστοιχα των άλλων. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ δεν υπάρχουν στα Λατινικά Κείμενα Λυκείου 
 

Β.- ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ 

 Πρόκειται για μορφή Υποθετικού Λόγου, παραλείπεται η Υπόθεση. 

 Εκφέρονται με ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ, επειδή εκφράζουν Σύγκριση 

υποτιθέμενη, ενδεχόμενη ή δυνατή. 

 Τηρείται κανονικά η Ακολουθία των Χρόνων. 

 Εισάγονται με τους Παραβολικούς Συνδέσμους ut si – velut si – 

tamquam [si] – quasi – proinde quasi κλπ. [= σαν να]. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Κείμενο Πρόταση εξάρτησης ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

41 tu autem sermone ……obsoleto uteris proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris 

 

 Εισάγονται με τα Παραβολικά Επιρρήματα quasi – velut και 

χρησιμοποιούνται κυρίως με ουσιαστικά ή μετοχές και σπάνια με 

εμπρόθετους προσδιορισμούς ή επιρρήματα. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Κείμενο Πρόταση εξάρτησης ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

20 dum obvia turba eum miseratur quasi moriturum / Ισοδυναμεί με Υποθετική Παραβολική Πρόταση 
[= quasi moriturus esset (υποκείμ. is=Claudius)] 

34 praedones postes januae venerati sunt tamquam sanctum templum / Ισοδυναμεί με Υποθετική 
Παραβολική Πρόταση [=tamquam sanctum templum essent 
(υποκείμενο=postes)] 

41 sic fugias verbum insolens atque inauditum tamquam scopulum / Ισοδυναμεί με Υποθετική Παραβολική 
Πρόταση [=tamquam scopulus sit (υποκείμενο=verbum)] 

46 eum esse putant quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum / 
Ισοδυναμεί με Υποθετική Παραβολική Πρόταση [=quasi communis 
urbs et civitas hominum et deorum sit (υποκείμενο=is mundus) ] 

49 cultellum tonsorium poposcit quasi unguium resecandorum causa / Ισοδυναμεί με Υποθετική 
Παραβολική Πρόταση [=quasi unguium resecandorum causa 
posceret] 

49 eoque elapso se vulneravit velut forte / Ισοδυναμεί με Υποθετική Παραβολική Πρόταση 
[=velut si forte se vulneraret] 
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