
 

 

Λατινικό Συντακτικό 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

 [ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ανά Κείμενο με βάση ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ και τις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ στα  ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΥΚΕΙΟΥ] 

Κείμενο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 *Για όσα αναφέρονται πιο κάτω στα Λατινικά Κείμενα, βλέπε άλλα άρθρα του ιστολογίου, το 
Λεξιλόγιο των Κειμένων και το Σχολικό Λατινικό Συντακτικό. 
*Για τη Χρήση των Πτώσεων στα Κείμενα, βλέπε άλλο άρθρο και το Σχολικό Λατινικό Συντακτικό. 
*Το Επίθετο συμφωνεί με το ουσιαστικό κατά γένος, αριθμό, πτώση και συνήθως βρίσκεται μετά 
από αυτό. 
*Το ρήμα repugno συντάσσεται με Δοτική, αλλά και με την πρόθεση contra + Αιτιατική. 
*Το unica είναι Ονοματικός Ομοιόπτωτος Κατηγορηματικός Προσδιορισμός και προσδιορίζει  
το επίθετο amica [Musa unica amica]. 

2 *Η Πρόθεση cum + Αφαιρετική δηλώνει Κατάσταση [Συνοδεία] και είναι Επιρρηματικός Εμπρόθετος 
Προσδιορισμός. 
*Η Δοτική reginae προσδιορίζει το ρήματα renarrat και είναι ΄Εμμεσο Αντικείμενο. 
*Η Αφαιρετική dolo  προσδιορίζει το ρήμα  expugnant και είναι Επιρρηματικός Προσδιορισμός που 
εκφράζει Τρόπο. 

3 *Το ρήμα habeo συντάσσεται με δύο Αιτιατικές – Αντικείμενο [Andromedam] και  
Κατηγορούμενο του Αντικειμένου [filiam].  
*Το ρήμα  noceo   συντάσσεται με Δοτική ως Αντικείμενο [nocet incolis]. 
*Το ρήμα  placeo  συντάσσεται με Δοτική ως Αντικείμενο [deo placet]. 
*Το ρήμα  respondeo   συντάσσεται με Δοτική του Προσώπου ως Αντικείμενο [respondet incolis].  

4 *ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΕΙΑ: Επειδή στη Λατινική Γλώσσα λείπει η Αλληλοπαθής Αντωνυμία, η 
ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΕΙΑ εκφράζεται: 

 με τις φράσεις inter nos, inter vos, inter se + τα πρόσωπα του ρήματος στον πληθυντικό αριθμό 
αντίστοιχα. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: inter nos amamus, inter vos amatis, inter se amant. 

 με την Αυτοπαθή Αντωνυμία, δηλαδή το τρίτο πρόσωπο της Προσωπικής και Κτητικής 
Αντωνυμίας, καθώς και με την Οριστική Αντωνυμία ipse. 

 Με την επανάληψη του Υποκειμένου του ρήματος σε Πλάγια Πτώση, κυρίως των Αντωνυμιών 
alter, alius, uter.  Alius alium amat[όταν πρόκειται για πολλούς], alter alterum amat [όταν 
πρόκειται για δύο πρόσωπα], homo hominem amat, uterque alterum amat κλπ. 

 Mε τις εκφράσεις inter eos   και   inter ipsos. 

 Με το επίθετο mutuus [=αμοιβαίος] στον κατάλληλο τύπο. Mutuo amore devincti sunt  
[=δέθηκαν με αμοιβαία αγάπη]. 

*Η ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ εκφράζει [βλέπε και σε άλλο άρθρο]: ΑΝΑΦΟΡΑ justitia certabant  - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ in 
suppliciis deorum– in bello  ΧΡΟΝΟ/ΤΟΠΟ κλπ. 
*Το maxima/minima είναι Ονοματικοί Ομοιόπτωτοι Επιθετικοί Προσδιορισμοί στο [concordia] et 
[avaritia]  αντίστοιχα, εάν το erat=υπήρχε.    

5 *Η Απλή Αφαιρετική ultimis annis δηλώνει ΧΡΟΝΟ [πότε έγινε η πράξη]. 
*Η Τοπική Αφαιρετική loco  [του ουσιαστικού locus] συνοδευόμενη από επιθετικό προσδιορισμό 
κυρίως απαντά χωρίς πρόθεση. 
*ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΑ: Επειδή στη Λατινική Γλώσσα λείπει η Αυτοπαθής Αντωνυμία, η ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΑ 
εκφράζεται: 

 Για το α΄ και β΄ πρόσωπο χρησιμοποιούνται οι πλάγιες πτώσεις της Προσωπικής Αντωνυμίας 
του α΄ και β΄ προσώπου 
 



 

 

 Εκφράζουν Αυτοπάθεια: η Κτητική Αντωνυμία suus – sua – suum    και η Προσωπική του γ΄ 
προσώπου se 

 ΑΜΕΣΗ ή ΕΥΘΕΙΑ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΑ: όταν η Αντωνυμία προσδιορίζει το Υποκείμενο του ρήματος 

 ΕΜΜΕΣΗ ή ΠΛΑΓΙΑ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΑ: όταν η Αντωνυμία που λειτουργεί Αυτοπαθώς [ενώ βρίσκεται 
είτε σε απαρεμφατική σύνταξη του πλαγίου λόγου είτε σε δευτερεύουσα πρόταση] 
προσδιορίζει το Υποκείμενο του ρήματος της πρότασης από την οποία εξαρτάται 

 Γίνεται χρήση se ipse /  se ipsum αντίστοιχα για το Υποκείμενο ή το Αντικείμενο, για να τονισθεί 
η έξαρση της έννοιάς του. 

6 *Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ [Ονοματικός Ετερόπτωτος Προσδιορισμός]: 

 Αναγνωρίζεται ANTIKEIMENIKH, όταν μετά την μετατροπή του προσδιοριζόμενου 
ουσιαστικού σε ενεργητικό μεταβατικό ρήμα [με την ίδια ρίζα ή σημασία] ή σε περίφραση 
ρήματος, αυτή η Γενική χρησιμεύει ως Αντικείμενο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ legum ministri/legibus 
ministrant 

 Προσδιορίζει αφηρημένα ουσιαστικά, επίθετα που σημαίνουν επιθυμία, γνώση, άγνοια, 
μνήμη, λήθη, συμμετοχή, πλησμονή, εγκράτεια, δύναμη, ικανότητα [και τα αντίθετά τους], 
Μετοχές Ενεστώτα χρόνου με σημασία Επιθέτου, καθώς και Επίθετα μονοκατάληκτα που 
λήγουν σε –ax. 

 Οι γραμματικοί τύποι nostri/vestri [Προσωπική Αντωνυμία σε Γενική Πληθυντικού, πρώτος 
τύπος] χρησιμεύουν κυρίως ως Γενικές Αντικειμενικές, ενώ οι τύποι nostrum/vestrum 
[Προσωπική Αντωνυμία σε Γενική Πληθυντικού, δεύτερος τύπος] ως Γενικές Διαιρετικές. 

* Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ [Ονοματικός Ετερόπτωτος Προσδιορισμός]: 

 Αναγνωρίζεται ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ, όταν μετά την μετατροπή του προσδιοριζόμενου 
ουσιαστικού σε ενεργητικό μεταβατικό ρήμα [με την ίδια ρίζα ή σημασία] ή σε περίφραση 
ρήματος, αυτή η Γενική χρησιμεύει ως Υποκείμενο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ sententia civitatis/civitas 
sentit. 

*Ο Αιτιολογικός Σύνδεσμος enim [αντιστοιχεί στον αρχαιοελληνικό «γάρ»]: εισάγει Κύριες 
προτάσεις, μπαίνει μετά την πρώτη λέξη της πρότασης  στην οποία χρησιμοποιείται και δείχνει 
αιτιολόγηση ή επιβεβαίωση. 

7 *ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΉ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ: βλέπε σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*Η Αναφορική Αντωνυμία qui – quae – quod, όταν βρίσκεται στην αρχή περιόδου ή ημιπεριόδου 
ισοδυναμεί με  Δεικτική Αντωνυμία [αναλογία με την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα] εφόσον 
αναφέρεται στα προηγούμενα. Τότε εισάγει Κύριες Προτάσεις. 
*Η εμπρόθετη ex/de + Αφαιρετική μπορεί να χρησιμοποιηθεί [αντί για τη Γενική Διαιρετική] με το 
Συγκριτικό και τον Υπερθετικό Βαθμό των Επιθέτων, με Αριθμητικά [όταν αυτά είναι άκλιτα π.χ. 
nemo e decem] και Αντωνυμίες. 
*Τα ρήματα jubeo, cogo, veto, prohibeo, sino, patior συντάσσονται με Τελικό Απαρέμφατο [Ειδική 
περίπτωση, βλέπε άλλο άρθρο του ιστολογίου]. 
*Το ρήμα impero συντάσσεται συντάσσεται με Δοτική και Δευτερεύουσα Ονοματική Βουλητική 
Πρόταση 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ tribus imperat ut in Belgis remaneant [tribus Δοτική – ut….remaneant Βουλητική 
πρόταση]. 
*Το ρήμα audio, όταν έχει τη σημασία του ακούω κάποιον συντάσσεται με Κατηγορηματική 
Μετοχή. Εδώ συντάσσεται με Ειδικό Απαρέμφατο και έχει τη σημασία του πληροφορούμαι. 

8 *Το ρήμα video εδώ συντάσσεται με Απαρέμφατο. Αλλά και με Κατηγορηματική Μετοχή. 

9 *Το ρήμα invenio συντάσσεται με δύο Αιτιατικές όπου η μία [maestam] είναι Κατηγορούμενο της 
άλλης [eam]. Με την ίδια σύνταξη και τα ρήματα  judico, deligo, salute, ago, mitto. 
*ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ: συνοδεύεται από Επιθετικό Προσδιορισμό [hoc modo – dolore magno] 



 

 

Εμπρόθετη αυτή η Αφαιρετική εκφέρεται με την πρόθεση cum [cum lacrimis]. 
*Τα ρήματα aperio/adimo συντάσσονται με Αιτιατική και Δοτική. 
*Το ρήμα constituo εδώ συντάσσεται με Απαρέμφατο, αλλά και Βουλητική πρόταση. 

10 *ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: βρίσκεται με ρήματα ή μετοχής που δηλώνουν Καταγωγή. 

 Απλή + Επιθετικό Προσδιορισμό 

 Κυρίως Αφαιρετική με την Πρόθεση ex/e για να δηλώσει την άμεση Καταγωγή 

 Κυρίως Αφαιρετική με την Πρόθεση ab/a για να δηλώσει την έμμεση Καταγωγή [ab Iulo 
ortus] 

11 *ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: βλέπε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ: bello [δηλώνει τον τρόπο]. ΄Ιδιες είναι και οι Αφαιρετικές proelio/acie με 
ρήματα που έχουν τη σημασία «νικώ»[vinco/supero].  
*ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: [=πότε έγινε η πράξη]  είναι χωρίς πρόθεση. Αλλά και  εμπρόθετη  in 
bello δηλώνει το χρόνο και τον τόπο που γίνεται η πράξη. 
*ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ: βλέπε Κείμενο 9. 
*ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣΜΟΥ: έμμεσο συμπλήρωμα χωρίς πρόθεση με ρήματα της ίδιας σημασίας 
[χωρισμός, απομάκρυνση, απαλλαγή, στέρηση, αποχή, κώλυμα. Επίσης ab + Αφαιρετική [ab Gallia 
sejungunt]. 
*ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ: συνήθως με την πρόθεση cum. 
*ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: για την ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ βλέπε σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*Σύνδεσμος postquam: συντάσσεται με Οριστική σε Παρακείμενο χρόνο για να δηλώσει μια πράξη 
ΠΡΟΤΕΡΟΧΡΟΝΗ που έγινε μια φορά [άπαξ] στο Παρελθόν. Στην Κύρια πρόταση τίθεται 
Παρακείμενος [revocaverunt] ή Ιστορικός Ενεστώτας, αλλά και Υπερσυντέλικος όταν ανάμεσα στην 
Κύρια και τη Δευτερεύουσα υπάρχει μια Αφαιρετική που δηλώνει το Μέτρο. 
*Σύνδεσμος ubi: συντάσσεται με Οριστική σε Παρακείμενο χρόνο ή τον ισοδύναμο Ιστορικό 
Ενεστώτα για να δηλώσει μια πράξη  που έγινε μια φορά [άπαξ]. Στην Κύρια πρόταση υπάρχει 
Παρακείμενος [profligavit et delevit] ή Ιστορικός Ενεστώτας. 

12 *ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ]: βλέπε σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ: προσδιορίζει ουσιαστικό [catellus eo nomine], συνοδεύεται από 
επιθετικό προσδιορισμό και εκφράζει χαρακτηριστική/πνευματική ιδιότητα, κατάσταση 
προσώπου/πράγματος. Όταν υπάρχει συνδετικό ρήμα καλείται Αφαιρετική Κατηγορηματική της 
Ιδιότητας. [Βλέπε και σε άλλο άρθρο του ιστολογίου]. 

13 *Η έκφραση de caeli ratione = de ratione caeli / de stellarum lunaeque statu ac motibus = de statu ac 
motibus stellarum lunaeque: Όταν το ουσιαστικό ενός εμπρόθετου προσδιορισμού έχει δικό του 
συμπλήρωμα σε γενική πτώση, αυτό το συμπλήρωμα είναι δυνατόν να παρεμβληθεί ανάμεσα  
στην πρόθεση και το ουσιαστικό. 
*ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: δηλώνεται με τις Προθέσεις   ob – per – propter + Αιτιατική. 
*Η Πρόθεση adversus / adversum + Αιτιατική δηλώνει τόπο, το απέναντι. Μεταφορικά το ενώπιον, 
φιλική/εχθρική διάθεση, σχέση/αναφορά. 

14 *ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ: βλέπε Κείμενο 12. 
*ΓΕΝΙΚΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ: δηλώνει κυρίως μόνιμη και διαρκή ιδιότητα. Συνήθως διαφέρει από την 
Αφαιρετική της Ιδιότητας στη δήλωση ηθικών ιδιοτήτων/γενικών χαρακτηριστικών προσώπων. 
Χρησιμοποιείται η Γενική ουσιαστικών που δηλώνουν φυλή, κοινωνική τάξη, γένος, μία εκτίμηση 
σε μέγεθος/διάσταση, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό/πνευματική ιδιότητα κάποιου προσώπου. Τη 
Γενική αυτή τη συνοδεύει Επιθετικός Προσδιορισμός [homo ingentis magnitudinis et facie squalida]. 
*Η έκφραση  paucis post diebus ισοδυναμεί με την post paucos dies. Στην πρώτη το post είναι 
Επίρρημα, ενώ στη δεύτερη είναι Πρόθεση + Αιτιατική. 
 



 

 

*Ο Αιτιολογικός Σύνδεσμος nam εισάγει Κύρια Πρόταση και βρίσκεται στην αρχή της. Δηλώνει 
αιτιολόγηση, διασάφηση. 
*Η Αναφορική Αντωνυμία qui – quae – quod εδώ αναφέρεται στα επόμενα και εισάγει 
Δευτερεύουσα Αναφορική Πρόταση. Σε άλλη περίπτωση, όταν βρίσκεται στην αρχή περιόδου ή 
ημιπεριόδου, έχει θέση Δεικτικής Αντωνυμίας. 
*Athenas confugit: Αιτιατική του τόπου [κίνηση σε τόπο]. Βλέπε και σε άλλο άρθρο του ιστολογίου 
για τον Προσδιορισμό του Τόπου. 
* ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ cum: βλέπε σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 

15 *ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: βλέπε σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*ΣΥΝΤΑΞΗ ΡΗΜΑΤΩΝ με την έννοια ΔΙΑΤΑΖΩ/ΠΡΟΤΡΕΠΩ κλπ.: βλέπε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*Τα ρήματα  nutriuntur/ lavantur εκφράζουν ΑΜΕΣΗ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΑ [βλέπε άλλο άρθρο του 
ιστολογίου].  
*H Aφαιρετική equestribus proeliis χρησιμοποιείται χωρίς πρόθεση, επειδή συνοδεύεται από 
επιθετικό προσδιορισμό. Δηλώνει το χρόνο  και διαφέρει από την Αφαιρετική Οργανική bello – acie 
– proelio με ρήματα που σημαίνουν νικώ [supero – vinco ]. 
*Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ CUM: βλέπε σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
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*Η Πρόθεση ad +  Αιτιατική δείχνει Κατεύθυνση σε τόπο/προσέγγιση,  
  ενώ η Πρόθεση  in + Αιτιατική δείχνει Κατεύθυνση, ΄Αφιξη, Είσοδο [φιλική ή εχθρική]. 
*Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΤΙΚΗ εκφέρεται με:  

 Ουσιαστικά που δηλώνουν μερισμό/μέρος και τα αντίθετά τους 

 Tο Αριθμητικό Επίθετο mile 

 Επίθετα και Επιρρήματα Συγκριτικού και Υπερθετικού Βαθμού 

 Τακτικά Αριθμητικά 

 Tα Επίθετα multi – pauci – plerique – complures  

 Ερωτηματικές και Αόριστες Αντωνυμίες 

 Λέξεις που δηλώνουν Ποσό 

 Την Ονομαστική και Αιτιατική  του ουδετέρου γένους των Επιθέτων που εκλαμβάνονται 
ουσιαστικά και δηλώνουν μέτρο/πλήθος 

 Μπορεί να αντικατασταθεί από τις Προθέσεις ex / de + Αφαιρετική. 

17 *Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ: βλέπε σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΙΤΙΟΥ: βλέπε σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ: βλέπε σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 

18 *Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ: βλέπε σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ postquam: βλέπε σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*Τα Επίθετα  fretus – refertus – confertus – dingus – praeditus  δέχονται ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ, 
συνήθως της Αναφοράς. 
*ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ: 

 Χρόνου Ενεστώτα τα ρήματα video – audio – cerno – specto – adspicio – animadverto – 
invenio – nanciscor – occuro  
facio – fingo – induco – relinquo – accipio – το sum και τα σύνθετά του – άλλα συνδετικά 
ρήματα 

 Χρόνου Παθητικού Παρακειμένου τα ρήματα habeo – teneo – contineo κλπ. 

 
19 

 
*ΓΕΝΙΚΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ: βλέπε Κείμενο 14 και άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ: βλέπε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
 



 

 

 
*ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: βλέπε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*Η έκφραση   in eandem cruentissima pugna  σε Αφαιρετική πτώση είναι εμπρόθετη για έμφαση. 

20 *Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ dum [Λατινισμός]: εκφέρεται με Οριστική Ιστορικού Ενεστώτα. Στη Χρονική 
Πρόταση δηλώνεται μια συνεχιζόμενη πράξη στη  διάρκεια της οποίας λαμβάνει χώρα μια πράξη 
την οποία φανερώνει η προσδιοριζόμενη πρόταση [η Πράξη είναι Ταυτόχρονη]. H προσδιοριζόμενη 
πρόταση βρίσκεται σε οποιοδήποτε χρόνο, εκτός κι αν αναφέρονται γεγονότα του παρελθόντος, 
οπότε υπάρχει Παρακείμενος ή Ιστορικός Ενεστώτας που ισοδυναμεί με Παρατατικό. 
*ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ: βλέπε σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ:  

 Τίθεται με κάθε ρήμα και ιδιαίτερα με αυτά που δηλώνουν κίνηση 

 Είναι κυρίως Επίθετο, αλλά και Ουσιαστικό. Δηλώνεται ο χρόνος που συμφωνεί με το 
Υποκείμενο ή Αντικείμενο του ρήματος, όμως στην ουσία προσδιορίζεται το ίδιο το ρήμα και 
για το λόγο αυτό ισοδυναμεί με ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

 Δηλώνει τρόπο, χρόνο, τάξη, σειρά, ακολουθία, διαδοχή, σκοπό, τόπο. Επίσης ουσιαστικό 
που δηλώνει ηλικία ή υπούργημα. 

*Η Αφαιρετική casu δηλώνει τον Τρόπο και όχι την Αιτία σε αυτό το Κείμενο. 

21 *ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ: βλέπε σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: βλέπε σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 

22 *Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΎΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: βλέπε σε άλλα 
άρθρα του ιστολογίου. 
*Τα ρήματα   pareo – consulo – servio  συντάσσονται με Δοτική. 
*Τα ρήματα  consulo / consulto   συντάσσονται και με Δοτική Χαριστική. 

23 *Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ –  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ – ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ: βλέπε σε 
άλλα άρθρα του ιστολογίου. 

24 *ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ: βλέπε σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ [δεν τις αναφέρουμε ως Αιτιολογικές]:  

 μετά από ρήματα που δηλώνουν ψυχικό πάθος [gaudeo – quetor – indignor κλπ] 

 εισάγονται με το quod και εκφέρονται με Οριστική 

 δηλώνουν την Αιτία σε ολόκληρο το περιεχόμενο της πρότασης από την οποία εξαρτώνται  
[διάκριση από την Αιτιολογική Πρόταση, η οποία εκφράζει την Αιτία του ρήματος της 
πρότασης από την οποία εξαρτάται]. 

*Το Υποκείμενο του Τελικού Απαρεμφάτου στην ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ είναι σε Πτώση ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ.  
Όταν όμως το Τελικό Απαρέμφατο είναι σε Χρόνο Παθητικής Φωνής ή το esse δύναται να τίθεται  
σε ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ [ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ]. 
*Το Ειδικό Απαρέμφατο όταν εξαρτάται από ρήμα ενεργητικό ή αποθετικό, στην Ταυτοπροσωπία 
δέχεται το Υποκείμενο σε Πτώση Αιτιατική της Προσωπικής Αντωνυμίας. 
*Στην ερώτηση «πόσο χρόνο πριν ή έπειτα από πόσο χρόνο» έχουμε τις εξής μορφές 

 paucis post diebus [το post ανάμεσα στο επίθετο και το ουσιαστικό είναι επίρρημα] [= μετά 
από λίγες μέρες] 

 ante + Αφαιρετική [=πριν από…] 

 post     [=επίρρημα] [= μετά] 

 ante / post + Αιτιατική [=πριν από / μετά από]. 

25 *post + Αιτιατική εκφράζει «μετά από πόσο χρόνο». 
*ante + Αιτιατική εκφράζει «πριν από πόσο χρόνο. 
 



 

 

*Χρησιμοποιείται Απλή Αφαιρετική για να δηλωθεί ο Προσδιορισμός του Τόπου, όταν αναφέρεται 
σε ονόματα πόλεων, μικρών νήσων, χερσονήσων, [εάν είναι γ΄ κλίσης το ουσιαστικό ή Πληθυντικός 
αριθμός οποιασδήποτε κλίσης]. 
*Απλή Γενική για να δηλωθεί ο Προσδιορισμός του Τόπου, όταν αναφέρεται σε ονόματα πόλεων, 
μικρών νήσων, χερσονήσων, [εάν είναι α΄ ή  β΄ κλίσης το ουσιαστικό και Ενικός αριθμός]. 
*prope: εδώ είναι Επίρρημα. Η Πρόθεση prope + Αιτιατική. 
*Το ρήμα  confido συντάσσεται και με Δοτική και με Αφαιρετική. 
*Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ στις Προτάσεις Επιθυμίας εκφράζεται: 

 με τις Προστακτικές noli / nolite + Απαρέμφατο Ενεστώτα 

 με το  ne + Υποτακτική Παρακειμένου [αντί του ne χρησιμοποιούνται και άλλες αρνητικές 
λέξεις. Στις Προτάσεις Κρίσεως non] 

 Βλέπε και σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: 

 Απλή Αφαιρετική [Τοπική] [= πότε γίνεται η πράξη]. Συνηθισμένες Αφαιρετικές του Χρόνου 
eo – quo – tempore – anno – die κλπ. 

 Απλή Αφαιρετική Οργανική, όταν δηλώνεται το «μέσα σε πόσο χρόνο ή ύστερα από πόσο 
χρόνο» 

 Απλή Αιτιατική, όταν δηλώνεται «πόσο χρόνο διαρκεί η πράξη» 

 Βλέπε και σε άλλο άρθρο του ιστολογίου 

26 *Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ: βλέπε και σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 

27 *Μετά από ρήματα ή εκφράσεις που σημαίνουν ελπίζω, υπόσχομαι, ορκίζομαι, απειλώ υπάρχει 
Απαρέμφατο σε Χρόνο Μέλλοντα [meliora fore spero= ελπίζω πως θα είναι καλύτερα]. 
*Το Απρόσωπο ρήμα  paenitet   εδώ είναι Προσωπικό και έχει Υποκείμενο το id [Παρατήρηση από 
το Βιβλίο του Καθηγητή]. 

28 *ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ: βλέπε και σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi: Δευτερεύουσα Επιρρηματική 
Συμπερασματική Πρόταση / Εκφέρεται με Υποτακτική Χρόνου Ενεστώτα, επειδή το adfectus est 
είναι Χρόνος Παρακείμενος με σημασία Ενεστώτα [το πάθος έγινε στο παρελθόν και εξακολουθεί 
να υπάρχει]. 

29 *Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ: βλέπε και σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 

30 *Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΤΙΚΗΣ: βλέπε και σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 

31 *Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ: βλέπε και σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 

32 *ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ. 
*Βλέπε το Λεξιλόγιο και τις Παρατηρήσεις του Σχολικού Βιβλίου. 

33 *ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ: Απρόσωπη και Προσωπική Σύνταξη. 
*ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟΥ. 
*ΣΥΝΤΑΞΗ του jubeo, veto κλπ + Τελικό Απαρέμφατο. 
* βλέπε και σε άλλα άρθρα του ιστολογίου. 
*Ο ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ quae idem togatus fieri prohibuisset = quae idem fieri prohibuisset, si 
togatus fuisset [ανάλυση Υποθετικής Μετοχής]. 

34 *ΤΟ ΣΟΥΠΙΝΟ: βλέπε και σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*Η ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ στο in Literno είναι εμπρόθετη και όχι απρόθετη, γιατί αναφέρεται όχι στην πόλη, 
αλλά στην έπαυλη του Σκιπίωνα στο Λίτερνο. 

35 *Το ipse = populous Romanus. 
*ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ [ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ]: βλέπε και σε άλλα άρθρα του ιστολογίου. 
 



 

 

36 *ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 
*ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. 
* βλέπε και σε άλλα άρθρα του ιστολογίου. 

37 *Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  quae……..pertinerent  εκφέρεται με Υποτακτική [δυνατό/ενδεχόμενο].  
Η Οριστική [πραγματικό]. 
*Οι Αναφορικές Προσδιοριστικές Προτάσεις  quae velit, quorum…parta sit   εκφέρονται με 
Υποτακτική αντί για Οριστική [parta est], λόγω έλξης στον Πλάγιο Λόγο. 
*ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ [ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ]: βλέπε και 
σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 

38 *ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 
*ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ. 
*ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ cum. 
* βλέπε και σε άλλα άρθρα του ιστολογίου. 

39 *ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 
*ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ / ΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ. 
* βλέπε και σε άλλα άρθρα του ιστολογίου. 

40 *ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ/ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 
*ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 
* βλέπε και σε άλλα άρθρα του ιστολογίου. 

41 *ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ/ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ : βλέπε και σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 

42 *ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ : βλέπε και σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*Η Μετοχή secuti έχει ενεργητική μεταβατική σημασία. Η εξάρτηση γίνεται από το αποθετικό ρήμα 
sequor. 
*ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ [ Ιδιάζουσα μορφή, εξάρτηση, εκφορά ]: si…..animadvertissem, dicerent [ β΄ 
είδος Απραγματοποίητο ]. Υπάρχει συνδυασμός Υποτακτικής Υπερσυντελίκου στην Υπόθεση, 
Υποτακτικής Παρατατικού στην Απόδοση. Η πρώτη Υποτακτική αναφέρεται στο   Παρελθόν, ενώ η 
δεύτερη στο Παρόν [σπανιότερα στο Παρελθόν]. 
*Το id αναφέρεται στην Υποθετική Πρόταση si in hunc animadvertissem. 

43 *ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:βλέπε και σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
* ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ [ Ιδιάζουσα μορφή, εξάρτηση, εκφορά ]: Συνδυασμός Υποτακτικής 
Υπερσυντελίκου [peperissem] στην Υπόθεση, Υποτακτικής Παρατατικού [oppugnaretur] στην 
Απόδοση  [ β΄ είδος Απραγματοποίητο ]. Η πρώτη Υποτακτική αναφέρεται στο   Παρελθόν, ενώ η 
δεύτερη στο Παρόν [σπανιότερα στο Παρελθόν]. 
*Η σύνταξη του παραχωρητικού συνδέσμου quamvis+Οριστική, ισοδύναμη με  
quamquam+ Οριστική. 

44 *ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: βλέπε και σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
* Οι Αναφορικές Προσδιοριστικές Προτάσεις quem metuat/a quo….putet   εκφέρονται με 
Υποτακτική αντί για Οριστική, λόγω έλξης στον Πλάγιο Λόγο. 
*ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ quodsi….ceciderunt tum intellegitur [α΄ είδος]. Ο Παρακείμενος στην Υπόθεση 
εκφράζει το Προτερόχρονο. 
*ferunt + Ειδικό Απαρέμφατο. Το ρήμα έχει τη σημασία του «dico/trado = λέγω/παραδίδω ότι…. 
*Στην πρόταση cum….poteram , ο σύνδεσμος cum είναι Χρονικός, προηγείται το χρονικό επίρρημα 
tum. Διατηρείται η Οριστική, επειδή βρίσκεται εκτός Πλαγίου Λόγου. 

45 * Βλέπε το Λεξιλόγιο και τις Παρατηρήσεις του Σχολικού Βιβλίου. 

46 *ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: βλέπε και σε άλλο άρθρο του 
ιστολογίου. 
 



 

 

*Οι τύποι nostrum/vestrum της Προσωπικής Αντωνυμίας χρησιμοποιούνται συνήθως ως Γενικές. 
Διαιρετικές, ενώ οι τύποι  nostri/vestri  ως Γενικές Αντικειμενικές. 
*Η Υποτακτική που βρίσκεται στην Αναφορική Πρόταση   qui…..cadat     οφείλεται σε έλξη προς την 
Υποτακτική sit. 

47 * Βλέπε το Λεξιλόγιο και τις Παρατηρήσεις του Σχολικού Βιβλίου. 

48 *ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ: βλέπε και σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*ΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ: βλέπε και σε άλλο άρθρο του ιστολογίου. 
*Το ρήμα persuadeo συντάσσεται με Ειδικό Απαρέμφατο ως Αντικείμενο, αλλά και με Βουλητική 
Πρόταση. 
*Το Επίθετο utilis + Σουπίνο σε –u. 

49 *ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. 
*ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΗ ΕΛΞΗ. 
*ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ. 
* βλέπε και σε άλλα άρθρα του ιστολογίου. 

50 * Βλέπε το Λεξιλόγιο και τις Παρατηρήσεις του Σχολικού Βιβλίου. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Α.-  Για τη σύνταξη του παρόντος άρθρου χρησιμοποιήθηκαν ως ιδέα: 

1.-  Το Βιβλίο: « Λατινικά Λυκείου, Για τους φιλολόγους καθηγητές », 

       Θεοδ.Παπαπάνου – Τασούλα Ευσταθίου, Φιλόλογοι, Λάρισα 1988. 

2.-  Λατινικά Λυκείου, Το Βιβλίο του Καθηγητή, Μ.Πασχάλης – Γ.Σαββαντίδης, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1989. 

3.-  Το Σχολικό Λατινικό Συντακτικό. 

4.-  Τα Λεξιλόγια και οι Παρατηρήσεις την 50 Σχολικών Κειμένων. 

5.-  Οι δακτυλογραφημένες και χειρόγραφες σημειώσεις του φιλολόγου καθηγητή  

       Γεωργίου Ι. Κρικώνη κατά τα Σχολικά έτη από 1984 – 1989, με τη συνδρομή των μαθητών  

       της Τρίτης Δέσμης του Μεικτού Λυκείου Κολωνού [σημερινό 52
ο
 Γενικό Λύκειο Αθηνών]  

       και του 20
ου

 Γενικού Λυκείου Αθηνών, στους οποίους διδάχθηκαν από τον καθηγητή  

       τα Λατινικά Κείμενα Λυκείου. 

6.- Πρόθεση υπήρξε να διασωθεί και ηλεκτρονικά το ιδιαίτερο αυτό αρχειακό  

      υλικό των Λατινικών. 

 

Β.- Οι Συντακτικές Παρατηρήσεις αναγράφηκαν ως υπόδειξη ιδιαίτερης μελέτης  

      και δεν  υποκαθιστούν το Λεξιλόγιο και τις Παρατηρήσεις των 50 Κειμένων,  

      όπως αυτά καταγράφονται από τους συγγραφείς του Σχολικού Βιβλίου. 

      Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί και στη Σχολική Λατινική Γραμματική και το Συντακτικό. 

 
Για την επεξεργασία των αναφερομένων 

Σοφία Γ. Μεσίγκου – Γιώργος Ι. Κρικώνης 

Φιλόλογοι 

Νοέμβριος 2017 


