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AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ EKΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗ 

 
 

Είναι προτάσεις 

επιρρηματικές 
που δηλώνουν 
την αιτία του 

περιεχομένου μιας 
άλλης πρότασης, 

συνήθως της 
κύριας.  
 

Εξαρτώνται από 
ρήματα ή εκφρά- 
σεις ψυχικού 

πάθους. 

 

 
 
 
quod 
 
quia 
 
quoniam 
 
 
 
 
 
cum 

(causale) 

 
Οριστική, 

γιατί η αιτιολογία είναι 
αντικειμενικά 

αποδεκτή. 

 
Υποτακτική, 

γιατί η αιτιολογία είναι 
υποκειμενική ή 

υποθετική 
εκφράζει δηλαδή την 

άποψη του υποκειμέ- 
νου της πρότασης 
εξάρτησης. 
 

Υποτακτική, 
διότι η αιτιολογία 

θεωρείται αποτέλεσμα 
εσωτερικής, 
λογικής διεργασίας.  

 

 
Επιρρηματικός 
προσδιορισμός 

του αναγκαστικού 
αιτίου στο ρηματι- 
κό τύπο εξάρτη- 

σης. 

 

 
Στις περιπτώσεις της υποτακτικής τηρούνται οι κανόνες ακολουθίας των 
χρόνων. 

 
 Αιτιολογικές προτάσεις συναντάμε στα κείμενα: 21, 302, 41, 46, 49. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

 
 

 

Α. ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
 
κ.21: Nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. 

Δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται με τον αιτιολογικό 

σύνδεσμο quod. Εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία, 

χρόνου παρακειμένου, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν. Χρησιμεύει ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα εξάρτησης dicitur. 

 

 

Β. ΜΕ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

 

κ.41:  …  tibi placere dicis, quod honesta et bona et modesta sit. 

Δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται με τον αιτιολογικό 

σύνδεσμο quod. Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί δηλώνει υποκειμενική 

αιτιολογία. Συγκεκριμένα, εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα sit, γιατί 

εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου το placere που εξαρτάται από το dicis, 

άρα δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. Χρησιμεύει ως επιρρηματικός 

προσδιορισμός της αιτίας στο ρηματικό τύπο εξάρτησης  placere (dicis). 

 

 

Γ. ΜΕ ΤΟΝ CUM CAUSALE—μοναδική πρόταση στα κείμενα. 

 

κ. 34: Tum Scipio, cum se ipsum captum eos existimasset, … conlocavit. 

Δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται με τον αιτιολογικό 

σύνδεσμο cum. Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η αιτιολογία θεωρείται αποτέλε- 

σμα εσωτερικής, λογικής διεργασίας. Συγκεκριμένα, εκφέρεται με υποτακτική 

υπερσυντελίκου existimasset, γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου 

(conlocavit), άρα δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. Χρησιμεύει ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα εξάρτησης conlocavit. 
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Μετά από ρήματα που εκφράζουν ψυχικό πάθος, ακολουθούν ουσιαστικές 

προτάσεις που εκφράζουν την αιτία. Αυτές εισάγονται με το quod, εκφέρονται 

με οριστική και λειτουργούν ως υποκείμενο, αντικείμενο ή επεξήγηση σε 

ρηματικούς τύπους εξάρτησης που δηλώνουν ψυχικό πάθος. 

 

Μοναδική πρόταση στα κείμενα, 

κ.24:  indignatus, quod Nasica tam aperte mentiebatur … 

Δευτερεύουσα ουσιαστική αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται με τον αιτιολογικό 

σύνδεσμο quod. Εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία, 

χρόνου παρατατικού, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν. Χρησιμεύει ως 

αντικείμενο στη μετοχή (ψυχικού πάθους) indignatus. 
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ΤΕΛΙΚΕΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ EKΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗ 

 
Είναι προτάσεις 

επιρρηματι-
κές, που 

δηλώνουν το 
σκοπό για τον 
οποίο γίνεται η 

πράξη μιας άλλης 
πρότασης, συνή- 

θως της κύριας. 
 
 

Εξαρτώνται από 
ρήματα κίνησης 

(π.χ. venio, mitto 
…) ή σκόπιμης 
ενέργειας  

(π.χ.facio…). 
 

 
 

ut 
καταφατικά 

 
 

ne 
αποφατικά 

 

quo 
όταν 

ακολουθεί 
επίθετο ή 
επίρρημα 

συγκριτικού 
βαθμού. 

 
 
 

 

Υποτακτική,  
γιατί ο σκοπός 

θεωρείται υποκειμενι- 
κή κατάσταση, 

οπότε τηρούνται οι 
κανόνες ακολουθίας 
των χρόνων.  

 
Ισχύει η  
ιδιομορφία ως προς 

την ακολουθία  
των χρόνων. 

 
Συγκεκριμένα, 
εκφέρονται με υπο- 

τακτική ενεστώτα, 
όταν εξαρτώνται από 

αρκτικό χρόνο και 
με υποτακτική 
παρατατικού, όταν 

εξαρτώνται από 
ιστορικό χρόνο. 
 

Ο σκοπός είναι 
ιδωμένος τη στιγμή 

που εμφανίζεται στο 
μυαλό του ομιλητή 
και όχι τη στιγμή 

της πιθανής πραγ- 

ματοποίησής του 

συγχρονισμός κύ- 
ριας με δευτερεύου- 

σα πρόταση. 
 

 
Επιρρηματικός 

προσδιορισμός 
του σκοπού στο 

ρηματικό τύπο 
εξάρτησης. 
 

 
 

 Παρενθετικά. 
 

 

  
 

 Τελικές προτάσεις συναντάμε στα κείμενα: 31, 363, 40, 41. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

 
 
κ.31: Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur … 
 

Δευτερεύουσα επιρρηματική τελική πρόταση. Εισάγεται με τον τελικό σύνδεσμο  
ut, καταφατικά. Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί ο σκοπός θεωρείται υποκειμε-
νική κατάσταση. Συγκεκριμένα, εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα cernatur,   

γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (congrediamur), άρα δηλώνει το 
σύγχρονο στο παρελθόν.  

Ισχύει η ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων. Ο σκοπός είναι 
ιδωμένος τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή 

της πιθανής πραγματοποίησής του συγχρονισμός κύριας με δευτερεύουσα 

πρόταση. 
Χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο ρήμα εξάρτησης  

congrediamur. 

 

Προσοχή στην πρόταση του κ. 36: ne dicam: 

Δευτερεύουσα επιρρηματική τελική παρενθετική πρόταση. Εισάγεται με τον 

τελικό σύνδεσμο ne, αποφατικά. Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί ο σκοπός 

θεωρείται υποκειμενική κατάσταση. Συγκεκριμένα εκφέρεται με υποτακτική 

ενεστώτα dicam (στις παρενθετικές προτάσεις ο χρόνος τίθεται χωρίς να 

εξαρτάται από το περιεχόμενο της κύριας πρότασης, άρα δεν κάνουμε 

ακολουθία χρόνων). 

 

[Σύμφωνα με άλλες απόψεις, η δευτερεύουσα πρόταση είναι: ne dicam ineptae, 

γιατί βρίσκεται ανάμεσα σε κόμματα σε σχέση με την κύρια πρόταση. Αν 

δεχτούμε λοιπόν αυτήν την άποψη, θα πρέπει να εννοήσουμε τους όρους  

ne dicam vos esse ministros ineptae legationis, για να μπορέσουμε να την 

συντάξουμε.] 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ EKΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗ 

 
Προτάσεις 

επιρρημα- 
τικές. 
 

 

 

ut 
καταφατικά 

 

 

ut non, 
ut nemo, 
ut nihil 

κ.ά. 
αποφατικά 

 

Υποτακτική 

(δυνητική), 
γιατί το αποτέλεσμα 
θεωρείται υποκειμε- 

νική κατάσταση, 
οπότε τηρούνται  
οι κανόνες ακολου- 

θίας των χρόνων. 
 

Ισχύει η  
ιδιομορφία ως προς 
την ακολουθία των 

χρόνων. 
 
Συγκεκριμένα, 

εκφέρονται με 
υποτακτική ενεστώτα, 

όταν εξαρτώνται από 
αρκτικό χρόνο και με 
υποτακτική παρατα- 

τικού, όταν εξαρτώ- 
νται από ιστορικό 
χρόνο. 
 
Το αποτέλεσμα 

είναι ιδωμένο τη 
στιγμή που 
εμφανίζεται στο 

μυαλό του ομιλητή 
και όχι τη στιγμή 

της πιθανής 

πραγματοποίησής του 

συγχρονισμός κύριας 
με δευτε- 
ρεύουσα πρόταση. 

 

 
 
Επιρρηματικός 

προσδιορισμός 
του αποτελέσμα- 
τος στο ρηματικό 

τύπο εξάρτησης. 
 

 
 
 

 
 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

Στην πρόταση 

εξάρτησης υπάρ- 
χουν συνήθως 
επιρρήματα, π.χ. 

ita, tam sic ή 
δεικτικές 
αντωνυμίες, π.χ. 

ille, hic, talis, 
tantus, tot κ.ά. 

ή συγκριτικός 
βαθμός επιθέ- 
του. 
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Σπάνια, όταν το ρήμα εξάρτησης βρίσκεται σε ιστορικό χρόνο, είναι δυνατό η 

δευτερεύουσα να εκφέρεται με υποτακτική παρακειμένου, όταν, κατά την 

άποψη του ομιλητή, το αποτέλεσμα θεωρείται πράξη ολοκληρωμένη στο 

παρελθόν, 

 π.χ.  …tantus furor omnes invaserat, ut pugnare cuperent = … ώστε να 
επιθυμούν να μάχονται. 

        …tantus furor omnes invaserat, ut pugnare cupiverint =… ώστε 
επεθύμησαν να μάχονται. 
Τέτοια περίπτωση (δηλαδή, υποτακτική παρακειμένου σε συμπερασματική 

πρόταση) δεν υπάρχει στα κείμενά μας. Όμως, ζητείται τέτοιος τύπος στις 
επαναληπτικές ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, σε άσκηση συμπλήρωσης 

κενών, σελ. 242, άσκηση V. 
 

 Συμπερασματικές προτάσεις συναντάμε στα κείμενα: 23, 28, 375, 43. 

  
 
 
 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
 

κ.23: … ita paravit, ut ignoraretur a marito. 
Δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική πρόταση. Εισάγεται με τον 

συμπερασματικό  σύνδεσμο  ut, καταφατικά. Εκφέρεται με υποτακτική 

(δυνητική), γιατί το συμπέρασμα θεωρείται υποκειμενική κατάσταση. 

Συγκεκριμένα, εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού ignoraretur, γιατί 

εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (paravit), άρα δηλώνει το σύγχρονο στο 

παρελθόν.  

Ισχύει η ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων. Το συμπέρασμα είναι 

ιδωμένο τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της 

πιθανής πραγματοποίησής του συγχρονισμός κύριας με δευτερεύουσα 

πρόταση. Ενδεικτικό στοιχείο για την παρουσία συμπερασματικής πρότασης 

αποτελεί το επίρρημα ita στην κύρια πρόταση. 

Χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός του αποτελέσματος στο ρήμα 

εξάρτησης  paravit. 

 

 
 

Προσοχή στις εξής συμπερασματικές προτάσεις:  

 κ. 28: … tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil ei ….possit…: η 

πρόταση εισάγεται αρνητικά, και εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, γιατί 

εξαρτάται από αρκτικό χρόνο, το est adfectus, που είναι παρακείμενος 

με σημασία ενεστώτα  το πάθος δημιουργήθηκε στο παρελθόν αλλά 

εξακολουθεί να ισχύει. 
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 κ. 37:  in eum locum res deducta est, ut salvi esse nequeamus: η 

πρόταση εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό 

χρόνο, το deducta est, που είναι παρακείμενος με σημασία ενεστώτα. 
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ΧΡΟΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

ΕΙΔΟΣ EKΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗ 

Προτάσεις επιρρημα- 
τικές που προσδιορί- 

ζουν χρονικά την πράξη  

ή την κατάσταση που 
περιγράφει το ρήμα 
μιας άλλης πρότασης, 

συνήθως της κύριας. 

Οριστική,  
οπότε η πρόταση 

ενδιαφέρει μόνο από 
καθαρά χρονική άποψη. 
 

Υποτακτική,  
το περιεχόμενο της 
πρότασης προβάλλεται 
ως προσδοκία ή 

επιδίωξη. 

Επιρρηματικός 

προσδιορισμός του 
χρόνου στο ρήμα 
εξάρτησης. 

 

Α. ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η πράξη της χρονικής και αυτή της 
πρότασης εξάρτησης γίνονται 

παράλληλα. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΠΡΑΞΗ 
Η χρονική πρόταση δηλώνει μια 
συνεχιζόμενη πράξη στη διάρκεια της 

οποίας συμβαίνει η πράξη της κύριας. 

ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ: dum, quoad, 
quamdiu 

ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ: dum 
 

ΕΚΦΕΡΟΝΤΑΙ: Πάντα με οριστική, 

γιατί η πράξη ενδιαφέρει μόνο από 

χρονική άποψη. Συνήθως η χρονική 
και η προσδιοριζόμενη εκφέρονται με 
τον ίδιο χρόνο. 

 

ΕΚΦΕΡΟΝΤΑΙ: Πάντα με οριστική 
ενεστώτα, 
ανεξάρτητα του χρόνου της κύριας 

πρότασης.  
Η οριστική δηλώνει ότι η πράξη 
ενδιαφέρει μόνο από χρονική 

άποψη. Συνήθως για γεγονότα του 
παρελθόντος στην κύρια πρόταση 
υπάρχει παρακείμενος ή ιστορικός 

ενεστώτας. Η ιδιαιτερότητα αυτή 
(δηλαδή αρκτικός χρόνος στη 

δευτερεύουσα πρόταση και ιστορι- 
κός στην κύρια) λέγεται 
λατινισμός του dum. 

ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ:  
Επιρρηματικός προσδιορισμός του 
χρόνου στο ρήμα εξάρτησης. 

ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ:  
Επιρρηματικός προσδιορισμός του 
χρόνου στο ρήμα εξάρτησης. 

Μοναδική πρόταση στα κείμενα: 

…quam Metellus, dum vixit, multum 
amavit (κ. 38) 
 

Moναδική πρόταση στα κείμενα: 

Caecilia, dum more prisco….petit, 
ipsa fecit omen (κ. 38) 
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Β.   ΠΡΟΤΕΡΟΧΡΟΝΟ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗ 

ubi, ut όταν, μόλις 

simul μόλις 

postquam αφού 

 

 
(κ.342, 37) 

Πάντα με οριστική 
παρακειμένου, η οποία 

δηλώνει ότι η πράξη ενδια- 

φέρει μόνο από χρονική 
άποψη κι έγινε μια φορά στο 
παρελθόν. 

Επιρρηματικός 

προσδιορισμός του 
χρόνου στο ρήμα 

εξάρτησης. 

 
  
 

 
 

 
 

Γ.   ΥΣΤΕΡΟΧΡΟΝΟ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗ 

antequam, 
priusquam πριν 

dum, donec, quoad 

μέχρι 
 

 

 

 

(κ. 38,47) 

Οριστική, 

όταν η πράξη ενδιαφέρει 

μόνο από χρονική 
άποψη. 
 

Υποτακτική, 
όταν η πράξη περιγρά- 
φεται ως προσδοκία ή 
επιδίωξη. 

Επιρρηματικός 

προσδιορισμός του 
χρόνου στο ρήμα 
εξάρτησης. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
 

 

Α.  ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

 
κ. 38: …quam Metellus, dum vixit, multum amavit: 
Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό 
σύνδεσμο dum. Εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη ενδιαφέρει μόνο από 

χρονική άποψη. Παρατηρούμε ότι η χρονική και η προσδιοριζόμενη εκφέρονται 
με τον ίδιο χρόνο, παρακείμενο, και αναφέρονται στο παρελθόν. Ως προς τη 

χρονική σχέση δηλώνει το σύγχρονο και, συγκεκριμένα, παράλληλη διάρκεια 
στο παρελθόν. Χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο 
ρήμα εξάρτησης amavit. 

 
κ. 38: Caecilia, dum more prisco….petit, ipsa fecit omen:  

Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό 
σύνδεσμο dum. Εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη ενδιαφέρει μόνο από 
χρονική άποψη. Παρατηρούμε ότι στην κύρια πρόταση για γεγονός του 

παρελθόντος υπάρχει  ιστορικός χρόνος ενώ στην κύρια αρκτικός (λατινισμός 
του dum). Ως προς τη χρονική σχέση δηλώνει το σύγχρονο και, συγκεκριμένα, 

μια συνεχιζόμενη πράξη στη διάρκεια της οποίας συμβαίνει η πράξη της 
κύριας. Χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα 
εξάρτησης fecit. 

 
 

Β.  ΠΡΟΤΕΡΟΧΡΟΝΟ 

 
κ. 34: Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is iussit… 
Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό 

σύνδεσμο postquam (υπάρχει πρόταξη του αντικειμένου). Εκφέρεται με 
οριστική παρακειμένου, γιατί η πράξη ενδιαφέρει μόνο από χρονική άποψη κι 
έγινε μια φορά στο παρελθόν. Ως προς τη χρονική σχέση δηλώνει το 

προτερόχρονο. Χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο 
ρήμα εξάρτησης iussit. 
 

 
 

Γ.  ΥΣΤΕΡΟΧΡΟΝΟ 

 
κ. 38: …expectabat, dum aliqua vox congruens proposito audiretur. 
Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό 

σύνδεσμο dum. Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η πράξη περιγράφεται ως 
προσδοκία ή επιδίωξη. Συγκεκριμένα εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού, 
γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (άρα, δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν). 

Ως προς τη χρονική σχέση δηλώνει το υστερόχρονο. Χρησιμεύει ως 
επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα εξάρτησης expectabat. 
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κ. 47: …tempus extraxit, donec induxit mentionem aetatis. 
Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό 

σύνδεσμο donec. Εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη ενδιαφέρει μόνο από 
χρονική άποψη.  Ως προς τη χρονική σχέση δηλώνει το υστερόχρονο στο 

παρελθόν. Χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα 
εξάρτησης extraxit. 
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ΕΙΔΗ ΤΟΥ CUM 
 

Cum  

καθαρά 

χρονικός  
 

(temporale) 

Cum  

επαναληπτι-

κός  
 

(iterativum) 

Cum 

ιστορικός/διηγη-

ματικός 
 

(historicum-

narrativum) 

Cum 

αντίστροφος 
 

Απλά προσδιορί- 
ζεται χρονικά η 

πράξη ή η κατά- 
σταση της πρότα- 

σης εξάρτησης, 
συνήθως της 
κύριας. 

 
Συντάσσεται με 

οριστική.  
 
Στην κύρια πρότα- 

ση υπάρχουν 
συνήθως χρονικά 
επιρρήματα 

π.χ. tum, 
tunc, nunc κ.ά. 

  
 
 

(κ. 43,44) 

 

Δηλώνει 
επανάληψη.  

 
Συντάσσεται με 

οριστική αρ- 
κτικού χρόνου 
και δηλώνει 

αόριστη επανα- 
ληψη στο 

παρόν-μέλλον ή 
με οριστική 
παρατατικού ή 

υπερσυντελί- 
κου και δηλώνει 
αόριστη επανά- 

ληψη στο πα-
ρελθόν.  

 
Μεταφράζεται: 
κάθε φορά 

που… 
 

(κ.23, 29) 

 

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    δημι- 

ουργεί μια σχέση αιτίου 
και αιτιατού ανάμεσά 

τους. 
 
(κ. 232, 245, 25, 27, 

28, 29, 312, 342, 36, 
40, 47, 482, 49) 

Δηλώνει αιφνίδιο 
γεγονός.  

 
Λέγεται αντίστροφος 

γιατί υπάρχει 
αντιστροφή νοήματος 
ανάμεσα στην κύρια 

πρόταση που έχει το 
δευτερεύον νόημα της 

περιόδου και τη 
δευτερεύουσα που 
έχει το κύριο. 

 
Συντάσσεται με ορι-
στική παρακειμένου 

και συνοδεύεται από 
το επίρρημα repente.  

 
Η κύρια πρόταση 
εκφέρεται με οριστική 

παρατατικού ή 
υπερσυντελίκου και 

συνοδεύεται από τα 
επιρρήματα vix, 
vixdum, aegre κ.ά. 

 
Δηλώνει πάντα το 
υστερόχρονο. 

 

(κ.14) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

 
CUM ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΟΝΙΚΟΣ  
 
κ.43: … non succurrit, cum in conspectu Roma fuit: 

Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό 
σύνδεσμο  cum. Εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη ενδιαφέρει μόνο από 
χρονική άποψη.  Ως προς τη χρονική σχέση δηλώνει το σύγχρονο στο 

παρελθόν. Χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα 
εξάρτησης non succurrit. 
 

κ. 44: Tum intellexi, cum iam neutris gratiam referre poteram. 
Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό 

σύνδεσμο  cum. Εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη ενδιαφέρει μόνο από 
χρονική άποψη.  Ως προς τη χρονική σχέση δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρελθόν. Στην κύρια πρόταση υπάρχει το χρονικό επίρρημα tum. Χρησιμεύει 

ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα εξάρτησης intellexi. 
 

 

 

CUM ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ  

 
 κ. 23: cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium simulabat… 
Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό 

σύνδεσμο cum, τον επαναληπτικό. Εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη 
ενδιαφέρει μόνο από χρονική άποψη, χρόνου υπερσυντελίκου και δηλώνει 
αόριστη επανάληψη στο παρελθόν.  Ως προς τη χρονική σχέση δηλώνει το 

προτερόχρονο στο παρελθόν. Χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός 
του χρόνου στο ρήμα εξάρτησης simulabat. 

 
 
 

κ.29: quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat: 
Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό 

σύνδεσμο  quotiescumque, που ισοδυναμεί με τον cum τον επαναληπτικό. 
Εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη ενδιαφέρει μόνο από χρονική άποψη, 
χρόνου παρατατικού και δηλώνει αόριστη επανάληψη στο παρελθόν.  Ως προς 

τη χρονική σχέση δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. Χρησιμεύει ως 
επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα εξάρτησης solebat. 
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CUM ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ/ΔΙΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ 

 
 κ.23: .…cum lacrimae suae vincerent, …egrediebatur. 
Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό 

σύνδεσμο cum, τον ιστορικό-διηγηματικό, γιατί αναφέρεται σε διήγηση του 
παρελθόντος. Εκφέρεται με υποτακτική -είναι φανερός ο ρόλος του 

υποκειμενικού στοιχείου που υπάρχει σ’ αυτήν -χρόνου παρατατικού, γιατί 
εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (egrediebatur), άρα δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρελθόν. 

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

Χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα εξάρτησης 
egrediebatur. 

 

 

 
 

ΚΑΡΒΕΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 


