
 

 

Λατινικό Συντακτικό 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΧΡΟΝΙΚΕΣ 

 

 Οι Χρονικές Προτάσεις είναι Επιρρηματικές και λειτουργούν ως Επιρρηματικός 

Προσδιορισμός του Χρόνου. 

 Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις Χρονικών Προτάσεων, ανάλογα με τον τρόπο 

εισαγωγής, την εκφορά και το τι εκφράζουν σε σχέση με την πρόταση από την οποία 

εξαρτώνται: 

 

Α.- Περίπτωση 
 Εισάγονται με τους Χρονικούς Συνδέσμους postquam–ubi–ut–simul [=αφού,όταν, μόλις κλπ] 

 Εκφέρονται με ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Εκφράζουν το ΠΡΟΤΕΡΟΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Κείμενο  Πρόταση Εξάρτησης Χρονική Πρόταση 

11 *Carthaginienses eum in Africam revocaverunt 
*copias Romanorum profligavit et delevit 

*postquam XIV annos in Italia complevit 
*ubi in Italia fuit 

12  *filiola eius…..ad complexum patris cuccurit *ut domum ad vesperum rediit 

14 *timorem concepit nomenque eius audire cupivit *quem simul aspexit Cassius 

16 *nostri gladiis rem gerunt *postquam pila in hostes miserunt 

18 *confusus gregem ex loco infesto amovere coepit 
*pergit ad proximam speluncam 

*postquam boum vestigia foras versa vidit 
*ubi Hercules….aspexit et patriam abesse sensit 

34 *is fores reserari eosque intromitti jussit 
*abjectis armis januae appropinquaverunt 

*haec postquam domestici Scipioni rettulerunt 
*quod ut praedones animadverterunt 

37 *non destiti omnia et sentire et dicere et facere *ut veni ad urbem 

 

Β.- Περίπτωση 
 Εισάγονται με τους Χρονικούς Συνδέσμους dum – quoad – quamdiu [= όσο κλπ] 

 Εκφέρονται με ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

 Εκφράζουν το ΣΥΓΧΡΟΝΟ και κυρίως την ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ που δηλώνει η σχέση της 

Χρονικής με την Πρόταση από την οποία εξαρτάται 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Κείμενο  Πρόταση Εξάρτησης Χρονική Πρόταση 

38 * quam Metellus multum amavit *dum vixit 

 

Γ.- Περίπτωση  
 Εισάγονται με το Χρονικό Σύνδεσμο dum [= ενώ] 

 Εκφέρονται με ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ [πρόκειται για το φαινόμενο του ΛΑΤΙΝΙΣΜΟΥ] 

 Εκφράζουν το ΣΥΓΧΡΟΝΟ και κυρίως τη ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ στη διάρκεια της οποίας 

συμβαίνει η πράξη της πρότασης από την οποία εξαρτώνται 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Κείμενο  Πρόταση Εξάρτησης Χρονική Πρόταση 

20 *ab his in castra delatus est tristis et trepidus *dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur 

38 *ipsa fecit nomen *dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis 

 

 

 



 

 

 

 

Δ.- Περίπτωση  
 Εισάγονται με τους Χρονικούς Συνδέσμους donec – dum – quoad [=μέχρι να] – antequam – 

priusquam [=πριν να] κλπ. 

 Εκφέρονται 

 Με ΟΡΙΣΤΙΚΗ για να εκφράσουν το ΥΣΤΕΡΟΧΡΟΝΟ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Κείμενο  Πρόταση Εξάρτησης Χρονική Πρόταση 

47 *aliis sermonibus tempus extraxit *donec induxit mentiorem aetatis 

 

 Με ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ για να εκφράσουν το ΥΣΤΕΡΟΧΡΟΝΟ [πράξη προσδοκώμενη ή επιδιωκόμενη] 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Κείμενο  Πρόταση Εξάρτησης Χρονική Πρόταση 

38 *expectabatque *dum aliqua vox congruens proposito audiretur  

[ειδική περίπτωση υποτακτικής παρατατικού για το υστερόχρονο, επειδή εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου] 

 

Ε.- Περίπτωση 
 

1.- Εκφέρονται με ΟΡΙΣΤΙΚΗ και ο Σύνδεσμος cum διακρίνεται σε: 

 

 Απλό Χρονικό [= όταν] 

Εκφράζει απλά το χρόνο που γίνεται η πράξη 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Κείμενο  Πρόταση Εξάρτησης Χρονική Πρόταση 
8 *licebit tibi quoque pugillares adportate *cum in venationibus eris            [σύγχρονο στο μέλλον] 

43 *cur tibi non succurit……? *cum in conspectus Roma fuit     [σύγχρονο στο παρελθόν] 

44 *tum intellexi….. *cum iam neutris gratiam reffere poteram [σύγχρονο στο παρελθόν] 
  

 Επαναληπτικό [= κάθε φορά που]  

Εκφράζει Αόριστη επανάληψη 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Κείμενο  Πρόταση Εξάρτησης Χρονική Πρόταση 
15 *magistratus creantur cum vitae necisque potestate *cum civitas bellum gerit [σύγχρονο γενικά] 

23 *vivere filium simulabat *cum illa cubiculum mariti intraverat [προτερόχρονο στο παρελθόν] 

29 *sutor dicere solebat *quotiescumque avis non respondebat [σύγχρονο στο παρελθόν] 
  [ο σύνδεσμος quotiescumque ισοδυναμεί με επαναληπτικό cum] 

 

 Αντίστροφο [= όταν] 

*Το κύριο νόημα περιέχεται στη Χρονική Πρόταση και το δευτερεύον στην Κύρια. 

*Εκφράζει η Χρονική Πρόταση Αιφνίδιο γεγονός 

*Εκφέρεται η Χρονική Πρόταση με Οριστική Παρακειμένου 

*Συχνά στη Χρονική Πρόταση υπάρχει το επίρρημα repente 

*Στην Κύρια Πρόταση υπάρχουν τα επιρρήματα vix, aegre  

*Η έγκλιση είναι Οριστική Παρατατικού ή Υπερσυντελίκου 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Κείμενο  Πρόταση Εξάρτησης Χρονική Πρόταση 
14 *ibi vix animum sollicitum somno dederat *cum repente apparuit ei species horrenda     [υστερόχρονο στο παρελθόν] 

 

 

 



 

 

 

 Επεξηγηματικό [= όταν δηλαδή] 

Το περιεχόμενο της πρότασης είναι το ίδιο με αυτό της κύριας από την οποία εξαρτάται, ενώ 

φαίνεται να είναι αντίθετο. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ [Δεν υπάρχουν στα Λατινικά Κείμενα Λυκείου] 
 

 

2.- Εισάγονται με τον ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΔΙΗΓΗΜΑΤΙΚΟ σύνδεσμο cum 

 

 Εκφέρονται με ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΉ 

 ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ για να δηλωθεί το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

 ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΥ για να δηλωθεί ΤΟ ΠΡΟΤΕΡΟΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

 Εκφράζουν τη σχέση αιτίου – αιτιατού ανάμεσα στη Χρονική πρόταση κι αυτή που εξαρτώνται 

 Η εξάρτηση γίνεται πάντοτε από ρήμα ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Κείμενο  Πρόταση Εξάρτησης Χρονική Πρόταση 

23 *egrediebatur *cum lacrimae suae,diu cohibitae,vincerent prorumperentur 

24 *Nasica sensit….. *cum Nasica ad Ennium venisset eique ancilla dixisset eum domi non esse 

24 *exclamavit Nasica….. *cun Ennius ad Nasicam venisset et eum a janua quaereret 

24 *ancillae tuae credidi….. *ego cum te quaererem 

25 *inquit…… *cum omnes recentem esse dixissent 

27 *devertit ad eum….. *cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset 

28 *hominem comprehendit et….tradidit *cum eum fugitivum esse ex Aesopi litteris cognovisset 

29 *homo quidam ei occurit *cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret 

31 *is edixit….. *cum aliquando castris abiret 

31 *consul adulescentem….morte multavit *cum in castra revertisset 

34 *complures praedonum duces…ad eum venerunt *cum Africanus in Literno esset 

34 *….domum reverterunt *cun ante vestibulum dona posuissent 

35 *Atilius Regulus ad senatum scripsit *cum Poenos in Africa funderet 

36 *…..vultum risu solvit *cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent 

40 *dixit is Sullae…… *cum Sulla minitans ei instaret 

47 *…mendacium illi pater obiecit *cum illa respondisset 

48 *Sertorius eum iussit tacere *cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse 

48 *admiration magna orta est *cum cerva, emissa a servo,in cubiculum Sertorii introrupisset 

49 *Porcia cultellum…..poposcit *cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset 

50 *….dissensio erat *cum Galba et Cotta in senatu contenderet 
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