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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ     

 

ΚΕΙΜΕΝO 24 
 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
Μετά από ρήματα που δηλώνουν ψυχικό πάθος, π.χ. gaudeo, queror, 
indignor κ.ά., ακολουθούν ουσιαστικές αιτιολογικές προτάσεις που 

εισάγονται με το quod, εκφέρονται με οριστική και εκφράζουν την αιτία.  
Μοναδική πρόταση στα κείμενα είναι αυτή του κ.24 που συντακτικά έχει 

θέση αντικειμένου στη μετοχή ψυχικού πάθους indignatus που 
προηγείται, 
  …indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur… 
 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ 

 
Λέγεται το αίτιο που εκφράζει ψυχική κατάσταση, ψυχική αντίδραση και 
εκφέρεται πάντα με απρόθετη αφαιρετική. 

Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν και οι αφαιρετικές iussu και iniussu 
(αν και δεν δηλώνουν ψυχική κατάσταση)  που συντάσσονται με γενική 

προσώπου, (γενική υποκειμενική).   
Οι αφαιρετικές αυτές συναντώνται στα κείμενα 24 και 31, 

π.χ. …illam domini iussu id dixisse… 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

 Οι τύποι fecerit και responderit στις αντίστοιχες προτάσεις είναι 

υποτακτικές παρακειμένου, γιατί οι πλάγιες ερωτηματικές  

προτάσεις εκφέρονται μόνο με υποτακτική. 

 Η ισοδύναμη μορφή του paucis post diebus είναι: post paucos 

dies ( συμβουλευτείτε τις παρατηρήσεις του κ.21). 
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(ΛΑΤΙΝΙΣΜΟΣ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ 

 

Λέγεται το συντακτικό θέμα κατά το οποίο, αν και υπάρχει 

ταυτοπροσωπία, το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου μπαίνει σε 

αιτιατική πτώση,     π.χ. exclamavit Nasica se domi non esse. 

Το υποκείμενο του ρήματος είναι Nasica, το υποκείμενο του 

απαρεμφάτου είναι το ίδιο πρόσωπο. Επειδή όμως συντακτικά το 

υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου πρέπει αναγκαστικά να τεθεί σε 

πτώση αιτιατική, σ’ αυτές τις περιπτώσεις, μπαίνει πάντα ως υποκείμενο 

η αντωνυμία se. 

 

 

 

SCIO 

 

Το ρήμα εμφανίζει την εξής ιδιαιτερότητα: έχει προστακτική μέλλοντα με 

σημασία ενεστώτα: 

 Ενεστώτας     Μέλλοντας   

     scito           scito  

     scitote           scito 

                scitote 

            sciunto 

 

 

DOMUS 

Το ουσιαστικό κλίνεται κατά τη δ΄ κλίση αλλά έχει καταλήξεις και από 

τη β΄κλίση: 

domus domus 

domus-domi * domuum- domorum 

domui domibus 

domum * domos 

domus domus 

domo * domibus 

 

* Οι παρακάτω τύποι του domus έχουν επιρρηματική σημασία: 

- domi (γενική): δηλώνει στάση σε τόπο  

- domum (αιτιατική): δηλώνει κίνηση σε τόπο  

- domo (αφαιρετική): δηλώνει κίνηση από τόπο. 
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ΚΕΙΜΕΝO 25 
 

ante + αιτιατική 
 

Ο εμπρόθετος προσδιορισμός εκφράζει χρόνο και, συγκεκριμένα, το πριν 
πόσο χρόνο έγινε κάτι.  

Ισοδύναμη έκφραση: αφαιρετική + ante  το ante είναι 
επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου και η αφαιρετική είναι 

του μέτρου ή της διαφοράς (δηλώνει δηλαδή το κατά πόσο κάτι είναι 
μικρότερο ή μεγαλύτερο από κάτι άλλο). 
Άρα:  ante tertium diem = tertio ante die 
 

  

  

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 

 
Πρόκειται για προστακτική με άρνηση. 
Εκφράζεται με τους εξής τρόπους: 

 α. noli (για το β΄ενικό πρόσωπο) ή 
     nolite (για το β΄πληθυντικό πρόσωπο)+ απαρέμφατο ενεστώτα  

 
 β. ne + υποτακτική παρακειμένου  

Αντί του ne μπορούν να χρησιμοποιηθούν  διάφορες αρνητικές λέξεις, 

όπως nemo, numquam κ.ά. (τις οποίες όμως εμείς δεν θα 

χρησιμοποιούμε στις μετατροπές που τυχόν μας ζητηθούν). 

Ισοδύναμες μορφές: 

nolite confidere = ne confisi sitis 

neminem credideritis = nolite credere 

 

Η απαγόρευση αυτούσια συναντάται στα κείμενα 25 και 28. Όμως, σε 

οποιοδήποτε κείμενο υπάρχει οριστική ή προστακτική, μπορεί να 

ζητηθεί να εκφραστεί η απαγόρευση και με τους δύο τρόπους. 

Πανελλήνιες εξετάσεις 2014: itaque cavete periculum (κ.25): να 

επαναδιατυπώσετε την πρόταση, ώστε να εκφράζεται απαγόρευση και με 

τους δύο τρόπους. Η απάντηση είναι: 

 α. nolite cavere periculum 

 β. ne caveritis periculum 

Πανελλήνιες εξετάσεις 1999: Licebit tibi quoque pugillares adportare 

(κ.8): να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε η πρόταση να δηλώνει 

απαγόρευση (με δύο τρόπους). 
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KΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΣ   
   nemo (ne+homo) – αρσενικό γένος 
  

nemo  nulli   

nullius nullorum    
nemini nullis 
neminem nullos 

---  -- 
nullo  nullis 

 

 
 

MEMINI-MEMINISSE (=θυμάμαι) 

 

Έχει παρακείμενο με σημασία ενεστώτα, υπερσυντέλικο με σημασία 

παρατατικού και συντελεσμένο μέλλοντα με σημασία απλού μέλλοντα. 

Σχηματίζει όλους τους τύπους των τριών τελευταίων χρόνων και κλίνεται 

κατά την τρίτη συζυγία. 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ         ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ     ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Memini 

Meministi 

Meminit 

Meminimus 

Meministis 

Meminerunt(-ere) 

Memineram 

Memineras 

Meminerat 

Memineramus 

Memineratis 

Meminerant 

 

Meminero 

Memineris 

Meminerit 

Meminerimus 

Memineritis 

Meminerint 

 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ    ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Meminerim 

Memineris 

Meminerit 

Meminerimus 

Memineritis 

Meminerint 

 

Meminissem 

Meminisses                         

Meminisset 

Meminissemus 

Meminissetis 

Μeminissent 

    / / 

    / / 

    / / 

    / / 

    / / 

    / / 
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ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

Μemento -  Mementote  

Είναι η μόνη μορφολογικά σωζόμενη προστακτική 
παρακειμένου  με καταλήξεις μέλλοντα και σημασία ενεστώτα. 
  

Aπαρέμφατο παρακειμένου: meminisse 

 

 

 

 

 

 

FICUS 

 

Kλίνεται κανονικά κατά τη β΄ κλίση αλλά από τη δ΄κλίση κρατάει μόνο 

τους τύπους σε –us και –u (βλέπετε και τη σχολική γραμματική του Αχ. 

Τζάρτζανου, σελ.25) 

    Ενικός   Πληθυντικός 

  ficus (ficus)  fici -ficus 

  fici – ficus  ficorum 

fico   ficis 

ficum   ficos - ficus 

fice – ficus  fici - ficus 

fico – ficu  ficis 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: 

Διονυσία Καρβελά 


