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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 21 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ 

 
Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε 

ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: 
α.    ob, per, propter + αιτιατική 

β.    ex, de, ab +αφαιρετική 
 
Σε περιπτώσεις όπως αυτή, όταν δηλαδή ένα συντακτικό φαινόμενο 

δηλώνεται με δύο τρόπους, μπορεί να σας ζητηθεί να γράψετε την 
ισοδύναμη μορφή εκφοράς του. Να γράψετε δηλαδή τον άλλο τρόπο με 
τον οποίο δηλώνεται αυτό το συντακτικό θέμα: να αλλάξετε, επομένως, 

πρόθεση και πτώση, 
π.χ., κ. 21: propter Veientanam praedam 
Ισοδύναμη μορφή: ex (de, ab) Veientana praeda  

(άλλαξε η πρόθεση και η αιτιατική έγινε αφαιρετική) 

 

POST 
 
Η λέξη post στη Λατινική γλώσσα μπορεί να είναι πρόθεση ή επίρρημα. 

Αναγνωρίζουμε τι μέρος του λόγου είναι με βάση την πτώση που το 
συνοδεύει. 

Έτσι, είναι 

 πρόθεση, όταν συντάσσεται με αιτιατική  και  

 επίρρημα, όταν συντάσσεται με  αφαιρετική.    

Άρα: post + αιτιατική  εμπρόθετος προσδιορισμός του χρόνου, 

και, συγκεκριμένα, δηλώνει το «μετά από πότε έγινε κάτι». 

        post + αφαιρετική  το post 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) 
 
π. χ., κ. 21: post hoc factum (πρόθεση+αιτιατική) 

Ισοδύναμη μορφή: hoc post facto (τυπικά, το επίρρημα τίθεται ως 
δεύτερη λέξη  η πρόθεση έγινε επίρρημα και οι αιτιατικές έγιναν 

αφαιρετικές) 
 
κ. 23: paulo post (εδώ, το post είναι επίρρημα, γιατί συντάσσεται με 

αφαιρετική) 
Ισοδύναμη μορφή: post paulum (εμπρόθετος προσδιορισμός: το post 

θεωρείται πρόθεση πλέον και η αφαιρετική τράπηκε σε αιτιατική) 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 23 
 
CUM ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ  
  

Εισάγει δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις. Συντάσσεται με οριστική 
αρκτικού χρόνου και δηλώνει αόριστη επανάληψη στο παρόν-μέλλον ή 

με οριστική παρατατικού ή υπερσυντελίκου και δηλώνει αόριστη 
επανάληψη στο παρελθόν.  
Τον συναντάμε στα κείμενα 23 και 29 (στο 29 υπάρχει ο σύνδεσμος 

quotiescumque που ισοδυναμεί με τον cum τον επαναληπτικό). 
Μεταφράζεται: κάθε φορά που… 

π.χ. κ.23, …cum illa cubiculum mariti intraverat… 

 

CUM ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ-ΔΙΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ  

 

Εισάγει δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις. Χρησιμοποιείται για τις 
διηγήσεις του παρελθόντος. Συντάσσεται με υποτακτική-είναι φανερός ο 

ρόλος του υποκειμενικού στοιχείου που υπάρχει σ’ αυτήν-παρατατικού 
για πράξη σύγχρονη ή υποτακτική υπερσυντελίκου για πράξη 
προτερόχρονη στο παρελθόν.  

Ο cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την 
κύρια πρόταση    δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού 
(αποτελέσματος) ανάμεσά τους. 

Τον συναντάμε στα κείμενα: 232, 245, 25, 27, 28, 29, 312, 342, 36, 40, 
47, 482, 49 (ο δείκτης υποδηλώνει πόσες προτάσεις υπάρχουν στο 

αντίστοιχο κείμενο)  

(Cum υπάρχει και στα κείμενα 35 και 50 τα οποία είναι εκτός ύλης) 

Μεταφράζεται: όταν… 
π.χ., κ.23, …cum lacrimae suae vincerent… 

 

 
ΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΣ quis, quis, quid 

   
     ΑΡΣΕΝΙΚΟ        ΘΗΛΥΚΟ      ΟΥΔΕΤΕΡΟ 
quis  qui  quis  quae  quid  quae 
cuius  quorum cuius  quarum cuius  quorum 

cui  quibus cui  quibus cui  quibus 
quem  quos  quem  quas  quid  quae 

--  --  --  --  --  -- 
quo  quibus quo  quibus quo  quibus 
 

Προσοχή!!! Όπως βλέπετε, το θηλυκό γένος στον ενικό αριθμό κλίνεται 
όπως και το αρσενικό, ενώ στον πληθυντικό αριθμό διαφοροποιείται και 
κλίνεται κανονικά. 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ 

 

 Σχηματίζεται με τη μετοχή του μέλλοντα και τους μονολεκτικούς 

τύπους του sum. Εκφράζει επικείμενη πράξη, πρόθεση, αναπόφευκτη 

εξέλιξη.  

 Η ενεργητική περιφραστική συζυγία συναντάται στα κείμενα 23, 43, 

46 και 49. Όμως, μπορεί να σας ζητηθεί να σχηματίσετε τύπο αυτής της 

συζυγίας από οποιοδήποτε ρήμα του κειμένου, εφόσον αυτό διαθέτει 

σουπίνο (για να σχηματίσετε τη μετοχή μέλλοντα), 

π.χ., κ.23: aegroto  ζητείται το α΄ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα 

ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας. 

Ο ζητούμενος τύπος είναι aegrotaturus-a-um sum. 

 Στις πανελλαδικές εξετάσεις του 1997 ζητήθηκε από το κ.35 από τον 

τύπο conferre να κλιθεί ο ενεστώτας της οριστικής στην ίδια φωνή και ο 

μέλλοντας της οριστικής της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας. 

 Σχηματίζει μόνο την οριστική, την υποτακτική (εκτός από τους 

μέλλοντες) και τα απαρέμφατα. 

π.χ., κ.23, … erat ascensurus:  

Γραμματική αναγνώριση: είναι γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού 

ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας του ρήματος ascendo 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ YΠOTAKTIKH ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ 

ascensurus est 

ascensurus erat 
ascensurus erit 

ascensurus fuit 
ascensurus fuerat 
ascensurus fuerit 

ascensurus sit 

ascensurus esset 
------- 

ascensurus fuerit 
ascensurus fuisset 
-------- 

Ενεστώτας:  

ascensurum-am-um esse 
ascensuros-as-a esse 

Μέλλοντας:  
ascensurum-am-um fore 
ascensuros-as-a esse fore 

Παρακείμενος: 
ascensurum-am-um fuisse 

ascensuros-as-a esse  fuisse 

 

 

ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΑ 

 
Λέγεται το συντακτικό φαινόμενο κατά το οποίο το υποκείμενο ενεργεί 

και η ενέργεια επιστρέφει σ’ αυτό (π.χ. στα νέα ελληνικά λέμε: 
χτενίζομαι, ντύνομαι, τρέφομαι κ.ά.). Στα Λατινικά δεν υπάρχει 

αυτοπαθητική αντωνυμία. Έτσι, την αυτοπάθεια εκφράζουν η κτητική 
αντωνυμία suus-suα-suum και η προσωπική se. 
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Ευθεία ή άμεση αυτοπάθεια: η αντωνυμία αναφέρεται στο υποκείμενο 
του ρηματικού τύπου της πρότασης στην οποία βρίσκεται,   

π.χ. …tum se dolori dabat…: το se αναφέρεται στο υποκείμενο της 
πρότασης στην οποία βρίσκεται, δηλαδή στο Arria. 

 
Πλάγια ή έμμεση αυτοπάθεια: η αντωνυμία εξαρτάται από 
απαρέμφατο ή βρίσκεται σε δευτερεύουσα πρόταση αλλά αναφέρεται στο 

υποκείμενο της κύριας πρότασης και όχι στο υποκείμενο του ρήματος ή 
του ρηματικού τύπου εξάρτησής της, 
π.χ. (Arria) cum lacrimae suae…vincerent, egrediebatur: η αντωνυμία 

suae αναφέρεται στο υποκείμενο της κύριας πρότασης, Arria, ενώ 
βρίσκεται σε δευτερεύουσα με υποκείμενο του ρήματος εξάρτησής της το 

lacrimae. 
 
 

ΚΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΑ 
 

Για να εκφράσουμε κτήση χωρίς αυτοπάθεια στο γ΄ πρόσωπο, 
χρησιμοποιούμε τις πλάγιες πτώσεις της αντωνυμίας  is-ea-id. Σε μία 
άσκηση μπορούν να σας ζητήσουν να εκφράσετε κτήση χωρίς 

αυτοπάθεια, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας is-
ea-id. 
π.χ., κ.23  (Arria) cum lacrimae suae…vincerent: η αντωνυμία suae 

εκφράζει αυτοπάθεια (εδώ, πλάγια ή έμμεση).  
Στην περίπτωση αυτή η αντωνυμία is-ea-id μπαίνει πάντα σε γενική 

ενικού eius: συντακτικά θα είναι γενική κτητική, θα εκφράζει λοιπόν 
κτήση, όμως αυτοπάθεια δεν είναι δυνατό να εκφράζει, καθώς μόνο η 
suus-suα-suum και η προσωπική se δηλώνουν αυτοπάθεια.  

Άρα: …cum lacrimae eius… 
 
Στο κ. 23 υπάρχει η πρόταση fuerat Paetus in partibus eius… 

Το eius είναι συντακτικά γενική κτητική στο partibus και, φυσικά, δεν 
εκφράζει αυτοπάθεια (εφόσον δεν είναι μία από τις προαναφερθείσες 

αντωνυμίες). 
Σε άσκηση μπορεί να ζητηθεί να αντικατασταθεί η αντωνυμία από τον 
κατάλληλο τύπο της suus-suα-suum, ώστε να εκφράσει αυτοπάθεια. Σ’ 

αυτήν την περίπτωση η αντωνυμία θα πρέπει να τεθεί σε ίδιο γένος, 
αριθμό και πτώση με το ουσιαστικό που θα προσδιορίζει. 

Έτσι, εδώ η σωστή μετατροπή είναι: fuerat Paetus in partibus suis… 
 
Ίδιες μετατροπές μπορούν να ζητηθούν σε αρκετά κείμενα, π.χ. 

filius eius (κ.31), tum adulescens, viribus suis confisus (κ.31, sed 
aetatis suae verbis utebantur. (κ. 41) 
 

 
 
 
 



www.askisopolis.gr

 

 
5 

 

 

ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 
 

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΤΗΤΟΡΑ 
Α΄ ΠΡΟΣΩΠΟ: meus –mea -meum = δικός –ή –ό μου 
Β΄ ΠΡΟΣΩΠΟ: tuus –tua –tuum      = δικός –ή –ό σου 

Γ΄  ΠΡΟΣΩΠΟ: suus –sua –suum     = δικός –ή –ό του 
 

 
ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΤΗΤΟΡΕΣ 
Α΄ ΠΡΟΣΩΠΟ: noster –nostra –nostrum = δικός –ή –ό μας 

Β΄ ΠΡΟΣΩΠΟ: vester –vestra –vestrum =  δικός –ή –ό σας 
Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΟ: suus –sua –suum       =  δικός –ή –ό τους 

 
Οι κτητικές αντωνυμίες κλίνονται όπως τα επίθετα της β΄ κλίσης. Δεν 
έχουν κλητική, εκτός από τους τύπους:  

meus: κλητ. ενικ.: mi, meus , κ.12: Quid est mea Teria? 
και   mea: κλητ. ενικ.:  mea  , κ. 12: Mi pater Persa periit. 
Συντακτικά έχουν πάντα τη θέση επιθετικού προσδιορισμού. 

 
 

 
  

Επιμέλεια: Διονυσία Καρβελά 


