
1 
 

ΜΕΛΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟΤ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟΤ: ΑΙΣΙΟ 

ΗΜΕΙΩΕΙ 

 
Αίςιξ 

 
Σξ αίςιξ ρςη λαςιμική, όπχπ και ρςα αουαία ελλημικά, διακοίμεςαι ρε: 
 αμαγκαρςικό 
 ςελικό και 
 πξιηςικό 
 

Αμαγκαρςικό αίςιξ: 
 
εκτοάζει ςημ αιςία και διακοίμεςαι ρε ενχςεοικό και ερχςεοικό. 

α. Ενχςεοικό αμαγκαρςικό αίςιξ: ποόκειςαι για ςξ αίςιξ πξσ εμςξπίζεςαι ρε ενχςεοικέπ 
καςαρςάρειπ ή ρσμθήκεπ. Εκτοάζεςαι εμποόθεςα με: 

- ob, per, propter + αιςιαςική: 

π.υ. Ρropter servi scelus et audaciam, tanto dolore est adfectus Aesopus […]. (28) = 
Εναιςίαπ ςηπ ελεειμήπ ποάνηπ και ςξσ θοάρξσπ ςξσ δξύλξσ, ςόρξ έυει ξογιρςεί ξ Αίρχπξπ 
[…]. 

- de, ex + αταιοεςική: 

π.υ. Magnus timor exercitum occupavit ex vocibus Gallorum. (17) = Μεγάλξπ τόβξπ 
καςέλαβε ςξ ρςοάςεσμα εναιςίαπ ςχμ διαδόρεχμ ςχμ Γαλαςώμ. 

Εκτοάζεςαι αποόθεςα με: 

- απλή αταιοεςική: 

π.υ. Puella, longā morā standi fessa, rogavit materteram […]. (38) = Η κξπέλα, 
κξσοαρμέμη από ςημ πξλλή ξοθξρςαρία, ζήςηρε από ςη θεία ςηπ […]. 

 
β. Ερχςεοικό αμαγκαρςικό αίςιξ: όςαμ ςξ αίςιξ είμαι ερχςεοικό, δηλαδή 
εκτοάζει φσυική αμςίδοαρη (dolore-από πόμξ, timore-από τόβξ, spe-από ελπίδα, 
pudore-από μςοξπή, laetitiā-από υαοά), ρσυμά ρσμξδεύεςαι από μεςξυή παθηςικξύ 
παοακειμέμξσ πξσ ρημαίμει «παοακιμημέμξπ, ρποχγμέμξπ-adductus, permotus, 
incensus» και εκτοάζεςαι με: 

 
- απλή αταιοεςική: 

π.υ. Adulescens, […] cupiditate pugnandi permotus, in certamen ruit. (31) = Ο μεαοόπ, 
[…] παοακιμημέμξπ από ςημ επιθσμία για μάυη, όομηρε ρςξμ αγώμα.  
 
- εδώ αμήκξσμ και ξι ρςεοεόςσπεπ τοάρειπ iussu, iniussu, rogatu + γεμική ποξρώπξσ:  
 
π.υ. Nasica sensit illam domini iussu id dixisse. (24) = Ο Ναρικάπ καςάλαβε όςι εκείμη ςξ 
είπε ασςό καςά διαςαγή ςξσ ατεμςικξύ ςηπ. 
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ημείχρη: Σξ αμαγκαρςικό αίςιξ μπξοεί μα εκτοαρςεί και με άλλεπ μξοτέπ, όπχπ 
δεσςεοεύξσρα αιςιξλξγική ποόςαρη, αιςιξλξγική μεςξυή, απλή γεμική ή αιςιαςική πςώρη, 
επίοοημα (αμαςοένςε και ρςξ κετάλαιξ ςχμ αιςιξλξγικώμ ποξςάρεχμ ςξσ φητιακξύ 
βξηθήμαςξπ). 

 
Σελικό αίςιξ: 
 
εκτοάζει ςξμ ρκξπό μιαπ εμέογειαπ και εκτέοεςαι: 

- με δεσςεοεύξσρα ςελική ποόςαρη 

π.υ. Cum ad eum magnum pondus auri attulissent […], ut eo uteretur. (36) = Όςαμ ςξσ 
ποξρέτεοαμ μεγάλξ βάοξπ υοσρξύ […], για μα ςξ υοηριμξπξιήρει. 

- με δεσςεοεύξσρα αματξοική-ςελική ποόςαρη 

π.υ. Cum ad eum magnum pondus auri attulissent […],qui eo uteretur. = Όςαμ ςξσ 
ποξρέτεοαμ μεγάλξ βάοξπ υοσρξύ […], για μα ςξ υοηριμξπξιήρει. 

- με εμποόθεςξ ποξρδιξοιρμό: causā, gratiā + γεμική ςξσ 

 γεοξσμδίξσ 1 (ρσμήθχπ έυξσμε αμαρςοξτή ποόθερηπ) 

π.υ. Dimicandi causā venīmus. = Ήοθαμε για μα αγχμιρςξύμε. 

- με εμποόθεςξ ποξρδιξοιρμό: ad, in + αιςιαςική ςξσ γεοξσμδίξσ2 

π.υ. Quam multas imagines fortissimorum virorum- non solum ad intuendum, verum 
etiam ad imitandum- scriptores et Graeci et Latini nobis reliquerunt. = Πόρξ πξλλέπ 
εικόμεπ γεμμαιόςαςχμ αμδοώμ- όυι μόμξ για μα ςιπ αςεμίζξσμε αλλά και για μα ςιπ 
μιμξύμαρςε - κληοξδόςηραμ ρε εμάπ ξι Έλλημεπ και ξι Ρχμαίξι ρσγγοατείπ.  
 
1, 2 Σα εμποόθεςα γεοξύμδια, αμ ρσμςάρρξμςαι με αιςιαςική πςώρη, μεςαςοέπξμςαι 
σπξυοεχςικά ρε εμποόθεςξ γεοξσμδιακό (γεοξσμδιακή έλνη). 

π.υ. (Cultellum tonsorium quasi ungues/-is resecandi causā poposcit)→ Cultellum 
tonsorium quasi unguium resecandorum causā poposcit. (49) = Ζήςηρε μαυαιοάκι 
μαμικιξσοίρςα δήθεμ για μα κόφει ςα μύυια ςηπ. 

 
(Brutus ad eam obiurgandum venit)→ Brutus ad eam obiurgandam venit. (49) = Ήοθε 
για μα ςη μαλώρει. 

 - με ςξ ρξσπίμξ –um (αιςιαςική πςώρη) 

π.υ. Complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. (34) = Έςσυε μα 
έοθξσμ πξλλξί αουηγξί ληρςώμ, για μα ςξμ υαιοεςίρξσμ επίρημα. 

- με γεοξσμδιακό ςξσ ρκξπξύ, μεςά από οήμαςα πξσ ρημαίμξσμ «δίμχ, παοαδίδχ, 
παοέυχ». 

π.υ. Ille se […] eis spectandum praebuit. (36) = Εκείμξπ παοξσριάρςηκε μποξρςά ςξσπ 
για μα ςξμ δξσμ […]. 

- με εμποόθεςξ ξσριαρςικό (ad, in + αιςιαςική πςώρη) 
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π.υ. Adulescens […] in certamen ruit. (31) = Ο μεαοόπ […] όομηρε ρςξμ αγώμα.  
 
- με ςη δξςική (καςηγξοημαςική) ςξσ ρκξπξύ (exemplo, auxilio, usui…) 

π.υ. Hic vero […] viro fortissimo, patri suo, mango adiumento in periculis fuit. (30) = 
Ασςόπ όμχπ […] έμαμ πξλύ γεμμαίξ άμςοα, ςξμ παςέοα ςξσ, βξήθηρε πξλύ ρςξσπ 
κιμδύμξσπ. 

ημείχρη: Μεςά από επίθεςα πξσ ρημαίμξσμ «καςάλληλξπ, υοήριμξπ - aptus, idoneus, 
commodus, utilis» ακξλξσθεί απλή δξςική ςξσ γεοξσμδίξσ για μα εκτοάρει ςξμ ρκξπό. 

π.υ. Locus pugnando idoneus.= ςόπξπ καςάλληλξπ για μάυη. 

Παοαςήοηρη: συμά, ρε άρκηρη ζηςείςαι μα δηλχθεί ξ ρκξπόπ (ςελικό αίςιξ) μεςά από 
οήμα κίμηρηπ. ςημ πεοίπςχρη ασςή εταομόζξσμε ςξσπ 5 ποώςξσπ ςοόπξσπ εκτξοάπ ςξσ 
ρκξπξύ (αμαςοένςε και ρςξ αμςίρςξιυξ λήμμα ςξσ φητιακξύ βξηθήμαςξπ για 
αμαλσςικόςεοη θεχοηςική ςεκμηοίχρη). 

π.υ. […] se ipsum captum venisse eos existimasset. (34) = […] μόμιρε όςι ασςξί είυαμ 
έοθει για μα ρσλλάβξσμ ασςόμ ςξμ ίδιξ.→ 

[…] ut se ipsum caperent. 

[…] qui se ipsum caperent. 

[…] (se ipsum capiendi causā/gratiā):sui ipsius capiendi causā/gratiā 

(σπξυοεχςική η γεοξσμδιακή έλνη). 

[…] (ad/in se ipsum capiendum-γεοξύμδιξ): ad/in se ipsum capiendum-γεοξσμδιακό 
(σπξυοεχςική η γεοξσμδιακή έλνη). 

 
Πξιηςικό αίςιξ: 
 
Σξ πξιηςικό αίςιξ ςχμ παθηςικώμ οημάςχμ εκτέοεςαι αποόθεςα με: 
  
 
-απλή αταιοεςική, αμ είμαι άφσυξ. 
 
π.υ. Philosophi mundum consent regi numine deorum. (46) = Οι τιλόρξτξι μξμίζξσμ όςι 
ξ κόρμξπ κσβεομιέςαι από ςη βξύληρη ςχμ θεώμ. 
 
Εκτέοεςαι εμποόθεςα με: 
 
- ςημ ποόθερη a(b)+ αταιοεςική, ποξκειμέμξσ για έμφσυα, ξμόμαςα πεοιληπςικά ή 
άφσυα ποξρχπξπξιημέμα. 
 
π.υ. Curat et providet ne […] nostra consilia ab hostibus cognoscantur.(45) = Φοξμςίζει 
και ποξμξεί […] μα μη μαθεσςξύμ ςα ρυέδιά μαπ από ςξσπ ευθοξύπ. 
 
Επίρηπ έυξσμε: 
 
-δξςική ποξρχπική ςξσ πξιηςικξύ αιςίξσ, μεςά από παθηςική πεοιτοαρςική ρσζσγία.  
 
Π.υ. Ex quo fit, ut laudandus is sit (nobis) […]. (46) = Εν αιςίαπ ασςξύ ρσμβαίμει μα είμαι 
ανιέπαιμξπ (από εμάπ) ασςόπ […].  
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