
 

Λατινικό Συντακτικό 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ 
 

 Οι Πλάγιες Ερωτηματικές Προτάσεις είναι Ουσιαστικές/Ονοματικές 

 Χρησιμεύουν ως Αντικείμενο, Υποκείμενο, Επεξήγηση 

 Εξαρτώνται από ρήματα ερωτηματικά, λεκτικά, γνωστικά κλπ. 

 Εκφέρονται πάντοτε με ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ, επειδή στη Λατινική Γλώσσα θεωρείται ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ 

η εξάρτηση 

 Τηρείται ο κανόνας της Ακολουθίας των Χρόνων 

 Διακρίνονται ανάλογα με αυτό που προσδιορίζουν σε: 

Α.- ΟΛΙΚΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ 

 ΑΠΛΕΣ  

Εισάγονται 

 με τα Ερωτηματικά Μόρια num  και  – ne [αν] 

 με το nonne, όταν εξαρτώνται από το ρήμα quaero  

 με το si, όταν εξαρτώνται από ρήματα αναμονής ή απόπειρας  

 με το  an, όταν εξαρτώνται από τις εκφράσεις haud scio – nescio – dubito – incertum est 

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: δεν υπάρχουν στα Λατινικά Κείμενα Λυκείου.  

 ΔΙΜΕΛΕΙΣ 

Εισάγονται 

 Α΄ ΜΕΛΟΣ  με τα Ερωτηματικά Μόρια utrum  και – ne 

                     [ Είναι δυνατόν να μην υπάρχει Ερωτηματικό Μόριο εισαγωγής ]  

 Β΄ ΜΕΛΟΣ  με το Ερωτηματικό Μόριο an    [αν….ή…..] 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Κείμενο Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Η ΠΛΑΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

47 interrogavit filiam  utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva 
 

Β.- ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ 

Εισάγονται με Ερωτηματικές Αντωνυμίες ή Ερωτηματικά Επιρρήματα 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Κείμενο Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Η ΠΛΑΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

23 marito persaepe interroganti quid ageret puer…… 

24 visne scire quid Nasica responderit  

24 accipe nunc quid postea Nasica fecerit 

25 interrogo vos quando hanc ficum decerptam esse puteris ex arbore 

28 noli spectare quanti homo sit 

31 congrediamur, ut…cernatur quanto miles Latinus Romano virtute antecellat 

41 quod neminem scire atque intellegere vis quae dicas 

44 nescio enim quis possit diligere eum…..aut eum…… 

44 tum intellegitur quam fuerint inopes amicorum 

44 tum intellexi quos fidos amicos habuissem, quos infidos 

45 cognoscit quae apud Ciceronem gerantur, quantoque in periculo res sit 

48 omnibus persuasit cervam….docere quae utilia factu essent 

49 experiri enim volui quam aequo animo me ferro essem interemptura 

50 contenderent uter adversus Viriathum in Hispaniam mitteretur 
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