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Γραμματική - Συντακτικό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

 
 

Α΄ Κλίση 
 
Γένος: Θηλυκά.    Εξαιρέσεις (=αρσενικά): incola, 
poeta, ονόματα ανδρών, ονόματα ποταμών (Trebia. 

ia = θηλυκό)Εξαιρείται το: All . · 
Κλίση: - familia: γεν. εν.: -ae και -as (pater 

 i  familias, mater fam lias).  
             - dea, filia: δοτ. και αφ. πληθ.: -
is και -abus (όταν είναι ανάγκη να διακριθεί από 
τις όμοιες αντίστοιχες πτώσεις των δευτεροκλίτων 
deus και filius). 
             - Ιδιόρρυθμη κλίση ελληνικών κυρίων 

, τα οποία ενσωμάτωσε η λατινική:  ονομάτων
 Aeneas (2,10), -ae, -ae, -an/-am, -a, -a.  
 Phidias (39), -ae, -ae, -an/-am, -a, -a.  
 Anchises (2), -ae, -ae, -en/-am, -e/-a, (-e) /-
a. 
 Perses (12,13) -ae, -ae, -en/-am, -e/-a, -e /-a. 
 Andromeda /-e (3), -ae/-es, -ae, -am/-an/-en, -
a/-e, -a/-e.  
 Nympha /-e (3), -ae/-es, -ae, -am/-en, -a/-e, -
a/-e.  
Cassiope (3), -es/(-ae), -ae, -en/(-am), -e, -
e/(-a). 
Geryones (18), -ae, -ae, -en, -e, -e και Geryon, 
-is, -i, -em, -on, -e (γ΄κλίση) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B΄ Κλίση 
 

Γένος: Αρσενικά.      Εξαιρέσεις  (=θηλυκά): fi-
cus, Ephesus.  
Κλίση: - Υπερδισύλλαβα ονόματα σε -ius και -ium 
συναιρούν το -ii της γεν. ενικού σε -i (και τονί-
ζονται, μετά τη συναίρεση, στην παραλήγουσα, έστω 
κι αν αυτή είναι βραχεία).   Εξαιρέσεις (μόνο α-
συναίρετη γεν. εν.:        -ii): socius (<επθ. 
socius), adversarius (<επθ. adversarius), merce-
narius (<επθ. mercenarius), sestertius (<semis + 
tertius-ii). 
             - Κύρια ονόματα σε -ius, γνήσια λα-
τινικά, και το προσηγορικό filius, σχηματίζουν 
την κλητ. ενικού σε -i αντί -ie (και τονίζονται 
στην παραλήγουσα, έστω και αν αυτή είναι βραχύ-
χρονη). 
             - Γεν. πληθυντικού σε -orum και -um:  
                sestertius  sestertiorum, 
sestertium 
                deus  deorum, deum       
                socius   sociorum, socium   
                liberi  liberorum, liberum 
 
             - Κύρια ονόματα: Evander/Evandrus -
ndri  
                                           De-
lus/-os, -i, -o, um/-on, -e, -o 
                                           Ce-
pheus, -i/-os, -o, -um/-ea, -eu, -o 
                                           
Perseus, i/-os, -o, -um/-ea, -eu, -o 

  
 



            - deus, dei, deo, deum, 
dive/(dee)/deus, deo. dei/dii/di,         
deorum/deum, deis/diis/dis, deos, dei/dii/di, 
deis/diis/dis. 
            - ficus, fici/ficus, fico, ficum, 
fice/ficus, fico/ficu. fici/ficus, ficorum, fi-
cis, ficos/ficus, fici/ficus (β΄και δ΄κλίση).                
            - vesper, -i/-is, -o, -um, -er, -o/-e 
β΄ και γ΄ κλίση). (

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ΄ Κλίση 
 

Γένος: Αρσενικά, Θηλυκά, Ουδέτερα (βλ. καταλήξεις 
σσ. 65-66 του σχολικού εγχειριδίου της 
Β΄Λυκείου).      
Εξαιρέσεις:   -or (αρσ.): arbor-oris (θηλ.) 
                                         marmor-
oris 
                                         aequor-
oris     (ουδ.) 
                                         cor-
cordis 
                     -os (αρσ.): os,oris (ουδ.) 
                                         os,ossis 
(ουδ.)                         
                     -er (αρσ.): iter,itineris 
(ουδ.) 

  
 



 -do (θηλ.): ordo-inis (αρσ.) 
 -x (θηλ.): grex-gis (αρσ.), rex-gis 
(αρσ.) 

 -σύμφωνο + s (θηλ.): mons (αρσ.), fons 
(αρσ.) 

 -ισοσύλλαβα σε is (θηλ.): collis, fa-
miliaris, finis, mensis, 

                                                      
(αρσ.)  penates-ium    (μόνο πληθ.),     
                                                             
postis, pugillares-ium (πληθ.),                              
                                                             
unguis  
Κλίση:  Ιδιαίτερες καταλήξεις: 
             -Αιτιατική ενικού σε -im και : vis, 
turris, Neapolis, Tiberis, navis. 
             -Αφαιρετική ενικού σε –i: -΄Οσα έ-
χουν αιτ. ενικού σε -im (εκτός          
                                                           
του navis). 
             -Αφαιρετική ενικού σε -e και -i: 
avis, civis, collis, familiaris, navis, rete, un-
guis. 
             -Γενική πληθυντικού σε -ium:  
- ΄Ολα τα ισοσύλλαβα.        Εξαιρέσεις: sedes-
um, suboles-um, senex-um. 
- ΄Οσα λήγουν σε δύο θεματικά σύμφωνα. Εξαιρέ-
σεις: mater, pater, frater.   
-  Τα ουσιαστικά: rete (όλα τα ουδέτερα σε: -e, -
al, -ar), dos, moenia, penates, vis.             
             -Γενική πληθυντικού σε -ium και um: 
aetas, civitas, cladis, dignitas, dos, gens, 
laus, libertas, locuples, Samnites, sapiens, 
utilitas, aequitas. 
             -Αιτιατική πληθυντικού σε  -es και -
is:  
- ΄Ολα τα ισοσύλλαβα. 
- Τα ουσιαστικά: ars, cohors, dos, elephas, fons, 
gens, mens, mons, mors, nox, pars, sapiens, se-

, vis. quester, urbs
            -Διπλή ονομ., κλητ. ενικού:  ar-
bor/arbos (-oris), honor/honos 
                                                         
(-oris), labor/labos (-oris)     

  
 



                                                         
caedes/caedis (-is), clades/cladis (-is) 
                                                         
Plato/Platon  (-onis),   Zeno/Zenon   
                                                         
(-onis)         
 Κύρια ονόματα:  
Dido, -onis/-us, -oni/-o, -onen/-o, -o, -one 
Geryon (βλ. α΄ κλίση) 
Hercules, -lis/ -li (β΄κλ.), -li, -lem/ -len, 
(β΄κλ.) Hercule/Hercle, Hercule. 
Plato(n) (=Patro(n)-onis, Zeno(n)-onis), -onis, -
oni, -onem/-ona, Plato(n),          -one.   
 Ανώμαλα ουσιαστικά της γ΄κλίσης: 
- bos, bovis, bovi, bovem, bos, bove. boves, 
bovum/boum, bobus/bubus, boves, boves, 
bobus/bubus.  
- caro, carnis, carni, carnem, caro, carne. 
carnes, carnium, carnibus, carnes, carnes, carni-
bus. 
- iter, itineris, itineri, iter, iter, itinere. 
itinera, itinerum, itineribus, itinera, itinera, 
itineribus.  
- opis (gen.), opem (acc.), ope(abl.). opes, opum 
opibus, opes, opes opibus. 
- senex, senis, seni, senem, senex, sens. senes, 
senum, senibus, senes, senes, senibus. 
- vis (nom.), vim (acc.), vi (abl.). vires, 
virium, viribus, vires (-is), vires, viribus.  
 

Δ΄ Κλίση 
Γένος: Αρσενικά.         Θηλυκά μόνο τα: domus, 
ficus. 
Κλίση: - Απαντούν μόνο στην αφαιρετική ενικού: 
iussu, iniussu, natu. 
             - domus, domus/domi, domui, domum, 
domus, domo/u. domus, domuum/domorum, domibus, 
domos/us, domus, domibus (δ΄κλίση + τύποι 
β΄κλίσης). 
             - ficus (β΄κλίση + τύποι δ΄κλίσης· 
βλ. β΄κλίση).  
 
 

Ε΄ Κλίση 

  
 



Γένος: ΄Ολα θηλυκά.      Εξαίρεση (=αρσενικό πά-
ντοτε στα κείμενά μας): dies.  
Κλίση: -Σχηματίζουν πλήρη τον πληθυντικό: dies, 
res. 
             -Απαντούν στον πληθυντικό μόνο στην 
ονομαστική, αιτιατική και κλητική: acies, facies, 
effigies, spes, species. 
             -Τα υπόλοιπα ουσιαστικά της ε΄κλίσης 
σχηματίζουν μόνο ενικό.  

 
Ε Π Ι Θ Ε Τ Α  

 
Α) Δευτερόκλιτα (=αρσ., ουδ.  β΄ κλίση, θηλ.  
α΄κλίση) 
     ΄Ολα είναι τρικατάληκτα:  -us -a -um   
(π.χ. bonus-a-um) 
      -er -(e)ra -(e)rum 
 (π.χ. liber-era-erum/ niger-gra-grum)    
 
Β) Τρικόκλιτα: -τρικατάληκτα (=αρσ., ουδ.  γ΄ 
κλίση,  

   θηλ.  α΄κλίση) 
                          -δικατάληκτα (αρσ., 
θηλ., ουδ.  γ΄ κλίση) 
                          -μονοκατάληκτα (αρσ., 
θηλ., ουδ.  γ΄ κλίση)    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιφραστική συζυγία - Παράδειγμα σχηματισμού τύπων 

ρήματος της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας 
 

Οριστική 
 

Ενεστώς   Παρατατικός   Μέλλων 
ascensurus-a-um  sum  ascensurus-a-um  eram  ascensurus-a-um  ero 
ascensurus-a-um  es  ascensurus-a-um  eras   ascensurus-a-um  eris 
ascensurus-a-um  est  ascensurus-a-um  erat   ascensurus-a-um  erit 
ascensuri-ae-a      sumus ascensuri-ae-a      eramus  ascensuri-ae-a      erimus 
ascensuri-ae-a      estis  ascensuri-ae-a      eratis  ascensuri-ae-a      
eritis 
ascensuri-ae-a      sunt  ascensuri-ae-a      erant  ascensuri-ae-a      erunt 
 
Παρακείμενος   Υπερσυντέλικος  Συντελεσμένος 
Μέλλων 
ascensurus-a-um  fui  ascensurus-a-um  fueram ascensurus-a-um  fuero 
ascensurus-a-um  fuisti ascensurus-a-um  fueras ascensurus-a-um  fueris 
ascensurus-a-um  fuit  ascensurus-a-um  fuerat ascensurus-a-um  fuerit 
ascensuri-ae-a      fuimus ascensuri-ae-a      fueramus ascensuri-ae-a     fuerimus 
ascensuri-ae-a      fuistis ascensuri-ae-a      fueratis ascensuri-ae-a     fueritis 
ascensuri-ae-a   fuerunt/-ere ascensuri-ae-a      fuerant ascensuri-ae-a     fuerint 
 
 

Υποτακτική 
 

Ενεστώς   Παρατατικός   Παρακείμενος 
ascensurus-a-um  sim  ascensurus-a-um  essem  ascensurus-a-um  fuerim 
ascensurus-a-um  sis  ascensurus-a-um  esses  ascensurus-a-um  fueris 
ascensurus-a-um  sit  ascensurus-a-um  esset  ascensurus-a-um  fuerit 
ascensuri-ae-a      simus ascensuri-ae-a      essemus       ascensuri-ae-a    fuerimus 
ascensuri-ae-a      sitis  ascensuri-ae-a      essetis  ascensuri-ae-a     fueritis 
ascensuri-ae-a      sint  ascensuri-ae-a      essent  ascensuri-ae-a      fuerint 

  
 



 
Yπερσυντέλικος 
ascensurus-a-um  fuissem   
ascensurus-a-um  fuisses    
ascensurus-a-um  fuisset Απαρέμφατο του Ενεστώτα,            
Παρακειμένου 
ascensuri-ae-a      fuissemus     ascensurum-am-um esse      ascensurum-am-um 
fuisse 
ascensuri-ae-a      fuissetis       ascensuros-as-a esse     ascensuros-as-a fuisse 
ascensuri-ae-a      fuissent  

 
H ενεργητική περιφραστική συζυγία σχηματίζεται από την 
μετοχή του μέλλοντα+ τύπους του ρ. sum. Στην περίπτωση 
αυτή η μετοχή λειτουργεί ως κατηγορούμενο στο υποκείμενο 
του τύπου του sum. 
Κάθε ρήμα που διαθέτει μετοχή του μέλλοντα είναι δυνατό 
να σχηματίζει τύπους κατά την ενεργητική περιφραστική συ-
ζυγία. 
Υποτακτική του μέλλοντα δεν απαντά (χρησιμοποιείται στη 
θέση της η υποτακτική του ενεστώτα). 
Περιφραστική συζυγία - Παράδειγμα σχηματισμού τύπων 

ρήματος της παθητικής περιφραστικής συζυγίας 
 

Οριστική 
 

Ενεστώς   Παρατατικός         Μέλλων 
constituendus-a-um  sum constituendus-a-um  eram  con-
stituendus-a-um  ero 
constituendus-a-um  es   constituendus-a-um  eras  con-
stituendus-a-um  eris 
constituendus-a-um est constituendus-a-um  erat  con-
stituendus-a-um  erit 
constituendi-ae-a    sumus constituendi-ae-a   eramus        
constituendi-ae-a    erimus 
constituendi-ae-a     estis constituendi-ae-a    eratis          
constituendi-ae-a   eritis 
constituendi-ae-a     sunt constituendi-ae-a   erant           
constituendi-ae-a     erunt 
 
Παρακείμενος   Υπερσυντέλικος  Συντελεσμένος 
Μέλλων 

  
 



constituendus-a-um  fui constituendus-a-um  fueram  con-
stituendus-a-um fuero 
constituendus-a-um fuisti   constituendus-a-um  fueras  con-
stituendus-a-um fueris 
constituendus-a-um fuit constituendus-a-um  fuerat  con-
stituendus-a-um fuerit 
constituendi-ae-a    fuimus constituendi-ae-a  fueramus     
constituendi-ae-a fuerimus 
constituendi-ae-a    fuistis constituendi-ae-a   fueratis        
constituendi-ae-a fueritis 
constituendi-ae-a    fuerunt constituendi-ae-a   fuerant         
constituendi-ae-a fuerint 

 
 

Υποτακτική 
 

Ενεστώς   Παρατατικός   Παρακείμενος 
constituendus-a-um sim constituendus-a-um essem constituen-
dus-a-um fuerim 
constituendus-a-um sis  constituendus-a-um esses  con-
stituendus-a-um fueris 
constituendus-a-um sit  constituendus-a-um esset  con-
stituendus-a-um fuerit 
constituendi-ae-a simus constituendi-ae-a essemus         con-
stituendi-ae-a fuerimus 
constituendi-ae-a sitis  constituendi-ae-a essetis   con-
stituendi-ae-a fueritis 
constituendi-ae-a sint  constituendi-ae-a essent  con-
stituendi-ae-a fuerint 
 
Yπερσυντέλικος 
constituendus-a-um fuissem   
constituendus-a-um fuisses    
constituendus-a-um fuisset  Απαρέμφατο του Ενεστώτα       
Παρακειμένου 
constituendi-ae-a fuissemus  constituendum-am-um esse        constituendum-am-
um fuisse 
constituendi-ae-a fuissetis      constituendos-as-a esse    constituendos-as-a 
fuisse 
constituendi-ae-a fuissent  
Η χρήση του απαρεμφάτου του μέλλοντα είναι σπάνια. 
 
H παθητική περιφραστική συζυγία σχηματίζεται από το γε-
ρουνδιακό + τύπους του ρ. sum. Κάθε ρήμα που διαθέτει γε-
ρουνδιακό είναι δυνατό να σχηματίσει παθητική περιφραστι-
κή συζυγία.  

Στη περίπτωση της προσωπικής σύνταξης (ονομαστική 
γερουνδιακού + sum + υποκείμενο + δοτ. του ποιητ. αιτίου) 
το γερουνδιακό μπορεί να λειτουργήσει ως κατηγορούμενο 
στο υποκείμενο του ρημ. τύπου του sum.  

Κατά την απρόσωπη σύνταξη (ουδέτερο γερουνδιακού + 
est + αντικ. εκτός αιτιατικής + δοτ. του ποιητ. αιτίου) 
έχουμε την ισοδυναμία: =debet (oportet) + απαρέμφατο του 

  
 



ρήματος από το οποίο προέρχεται το γερουνδιακό (subveni-
endum est = oportet/debet subvenire). 

 
 

Παράδειγμα κλίσης αποθετικού ρήματος 
 
Αποθετικά ονομάζονται τα ρήματα που απαντούν μόνο στην 
παθητική φωνή (έχουν όμως συχνά μέση ή ενεργητική διάθε-
ση). Τα αποθετικά ρήματα δεν έχουν από την παθητική φωνή 
το απαρέμφατο του μέλλοντα, ενώ από την ενεργητική φωνή 
λαμβάνουν: i) τη μετοχή ενεστώτα ii) τη μετοχή μέλλοντα 
iii) την υποτακτική μέλλοντα iv) το απαρέμφατο μέλλοντα 
v) το σουπίνο και vi) το γερούνδιο. 
  
 
 

Οριστική       Υποτακτική Προστακτική  Απαρέμφα-
το    Μετοχή  
Εν.      miseror  miserer           
 miseraris   misereris miserare 
 miseratur         miseretur          miserari    miserans, 
 miseramur       miseremur          miserantis 
 miseramini       miseremini      miseramini 
 miserantur       miserentur 
 
Παρ.   miserabar          miserarer 
 miserabaris       miserareris        
 miserabatur      miseraretur     --------------         -------------         ---------- 
 miserabamur    miseraremur 
 miserabamini    miseraremini 
 miserabantur     miserarentur   
 
Μέλ.   miserabor         miseraturus-a-um  sim 
 miseraberis miseraturus-a-um sis miserator miseraturum              miseraturus 
 miserabitur miseraturus-a-um sit      miserator -am-um  esse  miseratura 
 miserabimur     miseraturi-ae-a simus     miseratu-
rum 
 miserabimini    miseraturi-ae-a  sitis  miseraturos-as-a 
 miserabuntur    miseraturi-ae-a  sint miserantor       esse 
 
Πρκ.  miseratus-a-um sum   miseratus-a-um sim 
          miseratus-a-um es   miseratus-a-um sis  
          miseratus-a-um  est    miseratus-a-um sit   --------     miseratum-am-um          miseratus  
          miserati-ae-a  sumus   miserati-ae-a simus                         esse    miserata 
          miserati-ae-a  estis      miserati-ae-a sitis                    miseratos-as-a     miseratum 
          miserati-ae-a  sunt       miserati-ae-a sint                             esse 
 
Υπρσ. miseratus-a-um eram    miseratus-a-um essem 
 miseratus-a-um eras     miseratus-a-um essem 
 miseratus-a-um erat     miseratus-a-um essem  ------       ------------             ------------- 
 miserati-ae-a eramus    miserati-ae-a essemus 
 miserati-ae-a eratis       miserati-ae-a essetis 

  
 



 miserati-ae-a erant        miserati-ae-a  essent  
 
 
Τ. Μέλ. miseratus-a-um ero 
  miseratus-a-um eris 
  miseratus-a-um erit         ---------------           --------        miseratum-am-um  ----------- 
  miserati-ae-a erimus      fore 
  miserati-ae-a eritis     miseratos-as-a 
  miserati-ae-a erunt      fore 
  
Σουπίνο: miseratum  Γερούνδιο: miserandi, miserando, miserandum, miserando 
     miseratu 
 
Γερουνδιακό: miserandus-miseranda-miserandum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 

Παράδειγμα κλίσης ημιαποθετικού ρήματος 
 
Ημιαποθετικά ονομάστηκαν τα ρήματα που διαθέτουν: i) ε-
νεργητικό τύπο στον ενεστώτα (διάθεση ενεργητική), ii) 
παθητικούς τύπους στους περιφραστικά σχηματιζόμενους χρό-
νους (διάθεση ενεργητική). Επίσης ο παθητικός τύπος της 
μετοχής του παρακειμένου έχει διάθεση ενεργητική. 
 

Οριστική       Υποτακτική Προστακτική Απαρέμφα-
το    Μετοχή  
Εν. confido confidam 
 confidis confidas      confide       confidens- 
 confidit confidat        confidere        confidentis   
 confidimus      confidamus 
 confiditis confidatis     confidite 
 confidunt confidant 
 
Παρ.    confidebam      confiderem 

confidebas      confideres 
 confidebas  confideret   ………….          …………     ………….. 
 confidebamus   confideremus 
 confidebatis      confideretis   
 confidebant  confiderent 
 
Μέλ. confidam       confisurus-a-um sim 
 confides        confisurus-a-um sis     confidito 
 confidet         confisurus-a-um sit      confidito           confisurum-am-um    
confisurus 
 confidemus    confisuri-ae-a simus      esse  confisura 
 confidetis       confisuri-ae-a sitis       confiditote       confisuros-as-a confisurum 
 confident        confisuri-ae-a sint        confidunto                 esse 
 
Πρκ.   confisus-a-um sum   confisus-a-um sim 
 confisus-a-um es      confisus-a-um sis                 confisus
 confisus-a-um est     confisus-a-um sit    ---------         confisum-am-um      confisa 
 confisi-ae-a sumus   confisi-ae-a simus      esse                  confisum 
 confisi-ae-a estis      confisi-ae-a sitis          confisos-as-a  
 confisi-ae-a sunt      confisi-ae-a sint     esse 
 
Υπρσ.  confisus-a-um eram   confisus-a-um essem 

confisus-a-um eras    confisus-a-um esses                     
confisus-a-um erat     confisus-a-um esset  -------         --------------           ------------- 

 confisi-ae-a eramus    confisi-ae-a essemus    
 confisi-ae-a eratis       confisi-ae-a essetis    
 confisi-ae-a erant       confisi-ae-a essent  
 
Τ. Μέλ. confisus-a-um ero    

confisus-a-um eris 
confisus-a-um erit          -----------------    ---------     confisum-am-um           

  
 



  confisi-ae-a erimus        fore   -------------- 
  confisi-ae-a eritis           confisos-as-a   
  confisi-ae-a erunt                   fore  
 
Σουπίνο: confisum 
      confisu 
  
Γερούνδιο: confidendi 

       confidendo 
       confidendum 
       confidendo 

   
Γερουνδιακό: confidendus-confidenda-confidendum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 

Α Ν Τ Ω Ν Υ Μ Ι Ε Σ 
 
Η επιθετική αντωνυμία aliqui, aliqua, aliquod 
 Ενικός αριθμός    Πληθυντικός αριθμός 
aliqui       aliqua       aliquod        aliqui       aliquae      aliqua  
alicuius    alicuius     alicuius               aliquorum  -arum      -orum 
alicui        alicui        alicui                        aliquibus    aliquibus  aliquibus          
aliquem    aliquam    aliquod                     aliquos      aliquas      aliqua   
aliquo      aliqua       aliquo                       aliquibus   aliquibus    aliquibus 
  
Η ουσιαστική αντωνυμία aliquis, (aliqua/aliquae), aliquid 

Ενικός αριθμός    Πληθυντικός αριθμός 
aliquis     (aliqua/aliquae)    aliquid            aliqui                        aliqua 
alicuius       (alicuius)         alicuius rei       aliquorum                 aliquarum rerum              
alicui           (alicui)            alicui rei          aliquibus                   aliquibus rebus 
aliquem       (aliquam)         aliquid            aliquos                      aliqua 
aliquo          (aliqua)           aliqua re          aliquibus                   aliquibus rebus          
Της ουσιαστικής αντωνυμίας aliquis δεν απαντά πληθυντικός 
αριθμός στο θηλυκό γένος, ενώ οι τύποι του ενικού είναι 
σπάνιοι. 
 
H αόριστη αντωνυμία nemo 
 Ενικός αριθμός    Πληθυντικός αριθμός 
nemo          (nemo)       nihil (nil)                 nulli           (nullae)      nullae res 
nullius        (nullius)      nullius rei                nullorum    (nullarum)   nullarum rerum 
nemini        (nemini)      nulli rei                   nullis          (nullis)        nullis rebus    
neminem   (neminem)   nihil (nil)                nullos         (nullas)       nullas res    
nullo           (nulla)         nulla  re                  nullis          (nullis)        nullis rebus 
 
Η ουσιαστική αντωνυμία unusquisque 

Ενικός αριθμός     
unusquisque    unaquaeque    unumquidque  
uniuscuiusque  uniuscuiusque  uniuscuiusque rei  
unicuique        unicuique          unicuique  rei  
unumquemque unamquamque  unumquidque  
unoquoque      unaquaque        unaquaque re               
Η αντωνυμία δεν έχει πληθυντικό. Oμοίως κλίνεται και η 
επιθετική.     
Στο κεφ. 46 η αντωνυμία είναι ουσιαστική. 
 
 
Η αόριστη αντωνυμία neuter 

Ενικός αριθμός    Πληθυντικός αριθμός 
neuter         neutra        neutrum                 neutri          neutrae     neutra 
neutrius      neutrius      neutrius                 neutrorum   neutrarum  neutrorum  
neutri          neutri         neutri                    neutris          neutris       neutris 
neutrum      neutram      neutrum                neutros         neutras     neutra 
neutro         neutra         neutro                  neutris          neutris       neutris            
 

  
 



 
 
 

Ε Π Ι Θ Ε Τ Α  Χ Ω Ρ Ι Σ  Π Α Ρ Α Θ Ε Τ Ι Κ Α 
 
 Albus-a-um, anilis-is-e, armatus-a-um, calvus-a-um, canus-a-um, captivus-a-
um, Carthaginiensis-is-e, Cannensis-is-e, civilis-is-e, complures-es-a, equester-stris-
stre, epicus-a-um, eximius-a-um, fretus-a-um, fortuitus-a-um, horrendus-a-um, imma-
turus-a-um, immensus-a-um, immortalis-is-e, incredibilis-is-e, infidus-a-um, innu-
merabilis-is-e, inops-opis, inscius-a-um, ligneus-a-um, marinus-a-um, matronalis-is-e, 
militaris-is-e, mortalis-is-e, nuptialis-is-e, obvius-a-um, omnis-is-e, parvulus-a-um, 
paternus-a-um, paulus-a-um, Parmensis-is-e, Ponticus-a-um, Punicus-a-um, piscato-
rius-a-um, par-paris, praeceps-cipitis, praecox-cocis, princeps-ipis, priscus-a-um, pub-
licus-a-um, puellaris-is-e, puter (putris)-is-e, regius-a-um, reliquus-a-um, repentinus-
a-um, sacer-cra-crum, salvus-a-um, secundus-a-um, sempiternus-a-um, serenus-a-um, 
singularis-is-e, solus-a-um, sonorus-a-um, supervacaneus-a-um, temerarius-a-um, to-
gatus-a-um, tonsorius-a-um, trepidus-a-um, tristiculus-a-um, unicus-a-um, vivus-a-
um. 
 
 
 
 

Π Α Ρ Α Θ Ε Τ Ι Κ Α  Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν 
 

congruens  congruentior-ior-ius  congruentissimus-a-um 
constans  constantior-ior-ius  constantissimus-a-um 
excellens  excellentior-ior-ius  excellentissimus-a-um 
iratus-a-um  iratior-ior-ius   iratissimus-a-um 
notus-a-um  notior-ior-ius   notissimus-a-um 
praesens  praesentior-ior-ius  praesentissimus-a-um 
rectus-a-um  rectior-ior-ius   rectissimus-a-um 
sanctus-a-um  sanctior-ior-ius  sanctissimus-a-um 
suspectus-a-um suspectior-ior-ius  suspectissimus-a-um 
aversus -a-um  …………………  aversissimus-a-um 
adulescens  adulescentior-ior-ius  …………………. 
confusus-a-um  confusior-ior-ius  …………………. 
 
Οι παραπάνω μετοχές έχουν παραθετικά μόνον όταν χρησιμο-
ποιούνται ως επίθετα. 
 
 
Oι μετοχές του ενεστώτα κλίνονται σύμφωνα με τα μονοκατά-
ληκτα επίθετα της τρίτης κλίσης. Όταν είναι επιρρηματικές 
σχηματίζουν την αφαιρετική του ενικού σε -e, ενώ, όταν 
λειτουργούν ως επίθετα, σχηματίζουν την αφαιρετική σε -i. 
 
 
 
Δεν έχουν παραθετικά οι μετοχές: 
Fessus-a-um, inauditus-a-um, natus-a-um, ortus-a-um, versus-a-um, vietus-a-um. 

  
 



 
 
 
 

Ε Π Ι Θ Ε Τ Α  Μ Ε  Ε Λ Λ Ι Π Η  Π Α Ρ Α Θ Ε Τ Ι Κ Α 
 

adulescens  adulescentior-ior-ius  …………………. 
armatus-a-um  …………….   armatissimus-a-um 
alacer-cris-cre  alacrior-ior-ius   …………………. 
barbarus-a-um  barbarior-ior-ius  …………………. 
debilis-is-e  debilior-ior-ius  …………………. 
inauditus-a-um inauditior-ior-ius  …………………. 
ingens-ntis  ingentior-ior-ius  …………………. 
memorabilis-is-e memorabilior-ior-ius  …………………. 
pennatus-a-um  pennatior-ior-ius  …………………. 
iuvenis-is-e  iuvenior-ior-ius  …………………. 
senex   senior    …………………. 
obsoletus-a-um obsoletior-ior-ius  …………………. 
squalidus-a-um squalidior-ior-ius  …………………. 
(prope)   propior-ior-ius   proximus-a-um   
(ultra)   ulterior-ior-ius   ultimus-a-um 
(prae)   prior-or-us   primus-a-um 
Τα senex, iuvenis, adulescens χρησιμοποιούνται κυρίως ως ουσιαστικά, καθώς και το 
dives. Το τελευταίο όταν χρησιμοποιείται ως επίθετο έχει παραθετικά: 
dives   divitior    divitissimus-a-um 
   ditior    ditissimus-a-um 
Περιφραστικώς σχηματίζουν παραθετικά τα εξής επίθετα: 
nimius-a-um  magis nimius-a-um  maxime nimius-a-um 
vacuus-a-um  magis vacuus-a-um  maxime vacuus-a-um  
eximius-a-um  magis eximius-a-um  maxime eximius-a-um 
 
 
E Λ Λ Ι Π Η  Π Α Ρ Α Θ Ε Τ Ι Κ Α  Ε Π Ι Ρ Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν 

continenter  continentius   ……………….. 
dilucide  dilucidius   ……………….. 
………..  exterius   extreme, extremum 
nuper   ………….   nuperrime 
regie   regius    ……………….. 
………..  posterius   postremo 
sane   sanius    ……………….. 
satis   satius    ……………….. 
secrete   secretius   ……………….. 
………..  superius   supremum, summum 
Δεν έχουν παραθετικά τα επιρρήματα: aliter, intelligenter, intus, iterum, obviam, 
pariter, paulatim, persaepe, plerumque, postea, postridie, protinus, publice, solum, 
semper, tantum, umquam. 
 
Περιφραστικώς σχηματίζουν παραθετικά τα εξής επιρρήματα: 
eximie   magis eximie   maxime eximie 
………  magis dubie   maxime dubie 

  
 



nimie, nimium  magis nimie   maxime nimie 
vacue   magis vacue   maxime vacue 
temerarie  magis temerarie  maxime temerarie 

Σημασία των χρόνων στη λατινική γλώσσα 
 
Αρκτικοί χρόνοι 

Ενεστώς (οριστικής, υποτακτικής, προστακτικής) 
Μέλλων  (οριστικής, υποτακτικής, προστακτικής) 
Ο κυρίως Παρακείμενος    (οριστικής, υποτακτικής, απαρεμ-
φάτου, μετοχής) 
Ο Συντελεσμέος Μέλλων 
Η απαγορευτική Υποτακτική παρακειμένου 

Επίσης: Το απαρέμφατο, η μετοχή του ενεστώτα και του 
μέλλοντα, το γερούνδιο, το γερουνδιακό και το σουπίνο ό-
ταν εξαρτώνται από ρήμα αρκτικού χρόνου. 

 
Ιστορικοί χρόνοι 

Παρατατικός (οριστικής, υποτακτικής) 
Υπερσυντέλικος (οριστικής, υποτακτικής) 
Ο ιστορικός Παρακείμενος (οριστικής, υποτακτικής, απαρεμ-
φάτου, μετοχής) 
Ο ιστορικός ενεστώτας (οριστικής) 
Το ιστορικό απαρέμφατο 

Επίσης: Το απαρέμφατο, η μετοχή του ενεστώτα και του 
μέλλοντα, το γερούνδιο, το γερουνδιακό και το σουπίνο ό-
ταν εξαρτώνται από ρήμα ιστορικού χρόνου. 

 
Σ Ο Υ Π Ι Ν Ο 

 
Το σουπίνο είναι ρηματικό ουσιαστικό αρσενικού γένους (δ΄ 
κλίσης) και εμφανίζεται μόνο στις πτώσεις αιτιατική (-um) 
και αφαιρετική (-u). Η αιτιατική του σουπίνου σε -um τί-
θεται κυρίως με ρήματα που δηλώνουν κίνηση και δηλώνει 
σκοπό (εκτός από ρήματα κίνησης σημαντικά, σουπίνο δέχο-
νται και άλλα ρήματα, όπως τα dare, tradere, collocare 
κ.ά.). Η αφαιρετική του σουπίνου δηλώνει αναφορά και χρη-
σιμοποιείται ως ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός α) 
με επίθετα, όπως τα: facilis, difficilis, optimus, 
dignus, indignus, turpis, incredibilis, miserabilis, mir-
abilis, iucundus, honestus, utilis, suavis και β) με τα 
ουσιαστικά fas, nefas (τα συνηθέστερα σουπίνα σε -u είναι 
τα: dictu, factu, auditu, visu, natu, cognitu). 
 
 Χρονικό θέμα του σουπίνου: Το θέμα του σουπίνου σχη-
ματίζεται κανονικά με την προσθήκη στο ρηματικό θέμα του 
χαρακτήρα -t- και σπανιότερα, κυρίως στα ρήματα γ΄ συζυ-
γίας, με την προσθήκη του χαρακτήρα -s- (ama-t-um, dele-
t-um, audi-t-um, scando-scan-s-um). 
 
 Από το θέμα του σουπίνου σχηματίζονται το σουπίνο, η 
μετοχή του ενεργητικού μέλλοντα και η μετοχή του παθητι-
κού παρακειμένου, καθώς και όλοι οι ρηματικοί περιφραστι-

  
 



κοί τύποι που σχηματίζονται με τις μετοχές αυτές ή με το 
σουπίνο. 
 
 Όταν ο παρακείμενος λήγει σε -ivi, τότε το σουπίνο 
σχηματίζεται σε -ītum: audio - audivi - audītum, peto - 
petivi - petītum. 
 
 Όταν ο παρακείμενος λήγει σε -ui, τότε το σουπίνο 
σχηματίζεται σε -ĭtum: habeo - habui - habĭtum, alo - 
alui - alĭtum. 
 
 
 

Ο   Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ   C U M 
 

Cum temporale (καθαρά χρονικός· μετφρ: όταν, αφ'ότου): 
Συντάσσεται με οριστική όλων των χρόνων, ενώ στην κύρια 
πρόταση υπάρχει χρονικό επίρρημα ή χρονική έκφραση: tum, 
tunc, nunc, eo die, eo tempore κ.ά. 
 Cum in venationibus eris, licebit tibi quoque pugil-
lares adportare. (Όταν βγεις στο κυνήγι, θα μπορέσεις και 
εσύ να φέρεις τις πλάκες). 
 
Cum iterativum (επαναληπτικός· μετφρ: οπότε, κάθε φορά): 
Συντάσσεται με οριστική αρκτικού χρόνου, όταν δηλώνει γε-
νικά αόριστη επανάληψη, ενώ με οριστική παρατατικού ή υ-
περσυντελίκου, όταν δηλώνει αόριστη επανάληψη στο παρελ-
θόν. 
 Cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium 
simulabat. (Kάθε φορά που εκείνη έμπαινε στην κρεβατοκά-
μαρα του συζύγου της, προσποιόταν ότι ζούσε ο γιος τους). 
 
Cum explicativum ή coincidens (διασαφητικός ή συγχρονι-
στικός· μετφρ: ενώ, με το να, με το ότι): Συντάσσεται με 
οριστική και δηλώνει τη χρονική και ουσιαστική σύμπτωση 
δύο πράξεων. Το νόημα της κύριας και της δευτερεύουσας 
πρότασης συμπίπτει, ενώ παράλληλα έχουν το ίδιο υποκείμε-
νο, έγκλιση και χρόνο. 
 Cum tacent, clamant. (ενώ σιωπούν, κραυγάζουν). 
 Dixi omnia, cum hominem nominavi. (Τα είπα όλα με το 
να ονοματίσω τον άνθρωπο). 
 
Cum inversum (αντίστροφος· μετφρ: όταν ξαφνικά, και αμέ-
σως): Συντάσσεται με οριστική παρακειμένου ή ιστορικού 
ενεστώτα. Δηλώνει άμεση ακολουθία δύο πράξεων ή αιφνίδιο 
συμβάν. Με τον αντίστροφο cum η χρονική πρόταση εκφράζει 
το κύριο νόημα και η κύρια το δευτερεύον.  

Στη χρονική πρόταση συχνά υπάρχουν τα επιρρήματα: 
repente, subito (=ξαφνικά), interim-interea (=στο μετα-
ξύ). Στην κύρια πρόταση τίθεται παρατατικός ή υπερσυντέ-
λικος και συνήθως τα επιρρήματα iam, vix, vixdum (=μόλις 
προ ολίγου), aegre (=μόλις, με δυσκολία). Στη μετάφραση 
αποδίδεται η χρονική με κύρια και η κύρια με χρονική. 

  
 



Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente 
apparuit ei species horrenda. (Εκεί, πριν καλά καλά παρα-
δώσει στον ύπνο την ταραγμένη του ψυχή, του εμφανίστηκε 
ξαφνικά μια φρικτή μορφή). 
 
Cum historicum ή narrativum (ιστορικός ή διηγηματικός· 
μετφρ: αφού, καθώς, όταν). Συντάσσεται με υποτακτική πα-
ρατατικού (σύγχρονο) ή υπερσυντελίκου (προτερόχρονο). 
Χρησιμοποιείται σε διηγήσεις πράξεων του παρελθόντος. 
 Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum 
duces forte salutatum ad eum venerunt. (Όταν ο Αφρικανός 
βρισκόταν στο Λίτερνο, έτυχε να πάνε σ'αυτόν πολλοί αρχη-
γοί ληστών για να τον χαιρετήσουν επίσημα). 
 
 
 
Cum causale (αιτιολογικός· μετφρ: επειδή). Συντάσσεται με 
υποτακτική και δηλώνει αιτία, το κίνητρο μιας ενέργειας· 
πολλές φορές ενισχύεται με το επίρρημα praesertim (=και 
μάλιστα). 
 Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existi-
masset, praesidium domesticorum in tecto conlocavit. (Τό-
τε ο Σκιπίωνας, επειδή νόμισε πως αυτοί πήγαν για να πιά-
σουν τον ίδιο, εγκατέστησε στο σπίτι φρουρά από δούλους). 
 
Cum concessivum ή adversativum (παραχωρητικός ή αντιθε-
τικός· μετφρ: αν και, μολονότι). Συντάσσεται με υποτακτική 
και εισάγει εναντιωματική πρόταση το περιεχόμενο της ο-
ποίας είναι υποτιθέμενο ή δυνατό ή διατυπώνεται ως γνώμη. 
 Phocion fuit perpetuo pauper, cum divitissimus esse 
posset. (O Φωκίων έμεινε σ'όλη τη ζωή του φτωχός, αν και 
μπορούσε να είναι πολύ πλούσιος).     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C O N I U N C T I V U S 
 

Η  υποτακτική είναι η έγκλιση που χρησιμοποιείται πολύ 
συχνά στον λατινικό λόγο. Απαντά και ως χρόνος και ως έ-
γκλιση, συμπεριλαμβάνει μάλιστα και τη χρήση και τις λει-
τουργίες της ευκτικής. Η υποτακτική διακρίνεται ως εξής: 
 
Coniunctivus potentialis (χρόνου ενεστώτα, παρακειμένου 
για το παρόν, παρατατικού για το παρελθόν). Η έγκλιση αυ-
τή ισοδυναμεί με τη δυνητική ευκτική της αρχαίας, επομέ-
νως δηλώνει το δυνατό στο παρόν και το μέλλον. Απαντά και 
σε ευθείες ερωτήσεις. 
 Nemo dubitet (Κανένας δεν είναι δυνατόν να αμφιβά-
λει). 
 Quid aliud faceret? (Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει;). 
Άρνηση: non, neque - neque. 
 
Coniunctivus irrealis (χρόνου παρατατικού για το παρόν, 
υπερσυντελίκου για το παρελθόν). Αυτή η έγκλιση ισοδυνα-
μεί με τη δυνητική οριστική της αρχαίας και συνήθως χρη-
σιμοποιείται στους υποθετικούς λόγους του αντίθετου του 
πραγματικού. 
 Sine amicitia vita tristis esset (χωρίς αγάπη η ζωή 
θα ήταν άθλια). 
Άρνηση: non. 
 
Coniunctivus adhortativus (χρόνου ενεστώτα, παρακειμέ-
νου). Η έγκλιση αυτή ισοδυναμεί με την προτρεπτική υποτα-
κτική (αλλά και την προστακτική) της αρχαίας και γενικά 
δηλώνει βούληση (προτροπή ή αποτροπή). 
 Eamus (ας πάμε). 

  
 



 Audiatur et altera pars (Ας ακουστεί και η άλλη άπο-
ψη). 
 Pericula ne timeamus, socii (Ας μην φοβηθούμε, σύ-
ντροφοι, τους κινδύνους). 
Άρνηση: ne. 
 
Coniunctivus dubitativus ή deliberitativus  (χρόνου 
ενεστώτα ή παρατατικού). Η έγκλιση αυτή ισοδυναμεί με την 
απορηματική υποτακτική της αρχαίας, εκφράζει δηλαδή γενι-
κά την απορία. 
 Loquar an sileam? (Να μιλήσω ή να σιωπήσω;). 
 Quid facerem? (Τι να έκανα;). 
Άρνηση: non. 
 
Coniunctivus optativus (σε κάθε χρόνο). Η έγκλιση αυτή 
ισοδυναμεί με την ευκτική της αρχαίας και μάλιστα με την 
πρώτη χρήση της που ήταν ευχετική. Πολλές φορές συνοδεύε-
ται με το utinam (είθε). 
 Utinam tibi istam mentem dei immortales darent· (Μα-
κάρι οι αθάνατοι θεοί να σου δώσουν αυτή τη βουλή·). 
 Utinam errem· (Μακάρι να κάνω λάθος·). 
Άρνηση: ne. 
 
Coniunctivus concessivus (χρόνου ενεστώτα, παρακειμέ-
νου). Αυτή η έγκλιση ισοδυναμεί με την προστακτική της 
αρχαίας και συγκεκριμένα την προστακτική που εκφράζει πα-
ραχώρηση ή συγκατάθεση. 
 Oderint, dum metuant (Ας μισούν, αρκεί να φοβού-
νται). 
 Ne sit summum malum dolor (Έστω ότι δεν είναι πάρα 
πολύ μεγάλο κακό η λύπη). 
Άρνηση: ne. 
 

Α Φ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Η   Α Π Ο Λ Υ Τ Η 
(Ablativus absolutus ή participium absolutum) 

 
Απόλυτη λέγεται η αφαιρετική ενός ονόματος ή μιας αντωνυ-
μίας που συνδέεται με μια μετοχή χρόνου ενεστώτα ή παρα-
κειμένου αποτελώντας ένα φραστικό σύνολο, στο οποίο το 
όνομα ή η αντωνυμία λειτουργεί αποκλειστικά ως υποκείμε-
νο. Η μετοχή στην αφαιρετική απόλυτη είναι επιρρηματική 
και δηλώνει τις επιρρηματικές σχέσεις του χρόνου, της αι-
τίας, της υπόθεσης, της εναντίωσης, καθώς και τον τρόπο. 
Τρεις είναι οι περιπτώσεις της αφαιρετικής απόλυτης: 
 
 
Ι) Γνήσια αφαιρετική απόλυτη 
 Aeneas, Troia capta, in Italiam profugit (O Αινείας, 
κυριευθείσης της Τροίας, διέφυγε στην Ιταλία). Το ποιητι-
κό αίτιο του Troia capta, που είναι και το λογικό υποκεί-
μενο της αφαιρετικής απολύτου -προφανώς το ab Graecis- 
είναι διαφορετικό από το υποκείμενο του profugit. 

  
 



 Romani urbe capta a Gallis arcem tamen retinuerunt 
(Οι Ρωμαίοι, αν και η πόλη είχε καταληφθεί από τους Γαλά-
τες, κράτησαν την ακρόπολη). Και εδώ το ποιητικό αίτιο-
λογικό υποκείμενο του urbe capta είναι διαφορετικό από το 
υποκείμενο του retinuerunt. 
 Επομένως η γνήσια αφαιρετική απόλυτη είναι η περί-
πτωση της αφαιρετικής απολύτου κατά την οποία η ενέργεια 
της μετοχής (ποιητικό αίτιο) τελείται από άλλον, ενώ από 
διαφορετικόν γίνεται η ενέργεια του ρήματος. Η γνήσια α-
φαιρετική απόλυτη βρίσκεται συνήθως σε χρόνο: Ενεστώτα ή 
Παρακείμενο (σπανίως σε Μέλλοντα). 
 
 
ΙI) Νόθη αφαιρετική απόλυτη 
 Graeci, Troia capta, domum redierunt (Οι Έλληνες, 
κυριευθείσης της Τροίας, επέστρεψαν στην πατρίδα). Το 
ποιητικό αίτιο του Troia capta, που είναι και το λογικό 
υποκείμενο της αφαιρετικής απολύτου -βέβαια το ab Grae-
cis- είναι το ίδιο με το υποκείμενο του redierunt. 
 Amulius, expulso fratre, regnavit (Ο Αμούλιος, εκδι-
ωχθέντος του αδερφού, εβασίλευσε). Εύκολα γίνεται αντιλη-
πτό ότι το εννοούμενο ποιητικό αίτιο ab Amulio είναι το 
ίδιο με το υποκείμενο του regnavit. 
 His rebus dictis discessit (Αφού ειπώθηκαν τα πράγ-
ματα αυτά, αναχώρησε). Το εννοούμενο ποιητικό αίτιο ab 
illo συμφωνεί με το υποκείμενο του discessit. 
 Επομένως η νόθη αφαιρετική απόλυτη είναι η περίπτωση 
της αφαιρετικής απολύτου κατά την οποία η ενέργεια της 
μετοχής (ποιητικό αίτιο) και η ενέργεια του ρήματος γίνο-
νται από το ίδιο πρόσωπο. Αυτό συμβαίνει διότι στη λατι-
νική γλώσσα δεν υπάρχει ως τύπος η ενεργητική μετοχή του 
παρακειμένου (=αορίστου της αρχαίας ελληνικής). Έτσι η 
ενεργητική σύνταξη τρέπεται σε παθητική με αντίστοιχη 
χρήση της αφαιρετικής απόλυτης. Η νόθη αφαιρετική απόλυτη 
βρίσκεται κατά κανόνα σε χρόνο Παρακείμενο.  
 
 
 
 
ΙII) Ιδιόμορφη ή ατελής αφαιρετική απόλυτη 
 Cicerone consule Catilina contra rem publicam coni-
uravit (Όταν ο Κικέρων ήταν ύπατος ο Κατιλίνας συνωμότησε 
εναντίον της πολιτείας). 
 Me puero (εμού παιδός όντος = όταν ήμουν παιδί). 
 Caesare duce (Όταν ηγείτο ο Καίσαρ). 

Ιδιόμορφη ή ατελή αφαιρετική απόλυτη ονομάζουμε το 
φραστικό σύνολο δύο συνήθως ονομάτων (ή ενός ονόματος και 
μιας αντωνυμίας) σε πτώση αφαιρετική μαζί με την εννοού-
μενη έννοια της μετοχής του ενεστώτα του sum, η οποία βέ-
βαια δεν υπάρχει ως τύπος αλλά είναι υπαρκτή ως έννοια. 
Τότε, ενώ δεν βλέπουμε κάποια μετοχή, χρησιμοποιούμε τον 
όρο αφαιρετική απόλυτη και μάλιστα χαρακτηρίζουμε και το 
είδος της. Η μετοχή είναι επιρρηματική και συνήθως χρονι-

  
 



κή. Στον τύπο δηλαδή της ιδιόμορφης αφαιρετικής απόλυτης 
εντοπίζουμε ένα υποκείμενο και ένα κατηγορούμενο. 
 Brenno duce: Ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη, χρονική 
μετοχή, Brenno: υποκείμενο, duce: κατηγορούμενο (sente: 
χρονική μετοχή). Μετάφραση: Όταν ήταν αρχηγός ο Βρέννος. 
 Στην ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη το ουσιαστικό που 
χρησιμοποιείται ως κατηγορούμενο συνήθως δηλώνει αξίωμα, 
ηλικία, επάγγελμα ή είναι επίθετο που δηλώνει κατάσταση, 
διάθεση κ.λ.π. 
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Προσωπική σύνταξη: Ονομ. γερ/κού + sum + υποκ. + 
δοτ. ποιητ. αιτίου 

  
 



    ρήμα ενεργητικό μεταβ. + 
αιτιατ. 

Sananda sunt omnia belli vulnera tibi. 
 

Απρόσωπη σύνταξη: Ουδέτ. γερ/κού + est + αντικ. + 
δοτ. ποιητ. αιτίου 

    ρήμα αμετάβατο ή μεταβ. + όχι 
αιτιατ. 

Subveniendum est rei publicae nobis. 
 

Mε γερουνδιακά ρημάτων συντασσομένων με δοτική το ποιη-
τικό αίτιο εκφέρεται με ab + αφαιρ. και όχι με απλή δοτική, 
έτσι ώστε να αποφεύγεται η ασάφεια εξαιτίας του δυσδιάκριτου 
συντακτικού ρόλου των δύο δοτικών.  

 
 

Ισοδυναμία ρηματικών τύπων της ενεργητικής φωνής με 
την παθητική περιφραστική συζυγία 

 
Pueri magistrum honorare debent: Το ρήμα (debent) απαλεί-
φεται, ενώ το απαρέμφατο (honorare) μετατρέπεται σε γε-
ρουνδιακό + ρ. sum (στον χρόνο που είχε το ρήμα). 

Προσέχουμε τη σύνταξη του απαρεμφάτου για να καταλά-
βουμε αν έχουμε προσωπική (αντικ. σε αιτιατ.) ή απρόσωπη 
σύνταξη (αμεταβ. ή αντικ. όχι σε αιτιατ.). 

 
Α) Αν η σύνταξη είναι προσωπική: τρέπουμε το αντι-

κείμενο του απρμφ. σε υποκείμενο του γερουνδιακού +sum. 
Το γερουνδιακό (από το απαρέμφατο) τίθεται στο ίδιο 

γένος, αριθμό και πτώση με το υποκείμενο του sum. 
Το sum συμφωνεί στο πρόσωπο και τον αριθμό με το υ-

ποκείμενό του και λαμβάνει τον χρόνο του ενεργητικού ρή-
ματος (συνήθως του debeo). 

Τέλος τίθεται το ποιητικό αίτιο σε δοτική (είναι το 
υποκείμενο του debeo στην ενεργητική σύνταξη). 

 
E. g. Pueri magistrum honorare debent : Magister pu-

eris honorandus est. 
 
1. Nα μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική 

αντικαθιστώντας τους τύπους του ρήματος debeo και τα απα-
ρέμφατα που εξαρτώνται από αυτούς με τον αντίστοιχο τύπο 
της παθητικής περιφραστικής συζυγίας. Nα δηλώσετε το ποι-
ητικό αίτιο: 
α) Iniuriae repugnare debemus. 
β) Pueri magistrum honorare debent. 
γ) Populus Romanus duos consules deligere debebat. 
δ) L. Aemilius Paulus bellum adversus Persen regem gerere 
debebat. 
ε) Pueri patribus parere debent. 
 

 
 

  
 



 
 
 
 
 
Β) Αν η σύνταξη είναι απρόσωπη: Το γερουνδιακό (από 

το απαρέμφατο)  τίθεται σε ονομαστική ενικού ουδετέρου 
γένους. 

Δεν έχει υποκείμενο. 
Το αντικείμενο του απαρεμφάτου γίνεται αντικείμενο 

του γερουνδιακού +sum. 
Το sum τίθεται πάντοτε σε τρίτο ενικό πρόσωπο στον 

χρόνο του debeo. 
Τέλος προσθέτουμε το ποιητικό αίτιο (ως υποκείμενο 

του debeo λαμβάνει από αυτό το πρόσωπο και τον αριθμό 
του) σε απρόθετη δοτική. Μερικές φορές όμως ενδέχεται το 
ποιητικό αίτιο να τεθεί σε εμπρόθετη αφαιρετική (όταν το 
νόημα το απαιτεί). 

 
E. g. Pueri patribus parere debent : Parendum est 

patribus a pueris. 
 
2. Nα μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική 

αντικαθιστώντας τους τύπους της παθητικής περιφραστικής  
συζυγίας με τύπους του ρήματος debeo και απαρέμφατα που 
εξαρτώνται από αυτούς: 
α) Omnia sunt excitanda tibi uni, C. Caesar. 
β) Constituenda sunt iudicia vobis. 
γ) Comprimendae sunt libidines populo. 
δ) Propaganda est suboles nobis. 
ε) Omnia nobis prosternenda et postea constituenda erant. 
στ) Omnia quae diffluunt severis legibus tibi vincienda 
sunt. 
ζ) Subveniendum a nobis reipublicae est, quia perculsa et 
prostrata iacet. 
η) Congrendiendum est nobis, ut cernatur quanto Romanus 
miles Latino virtute antecellat. 
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Στάση σε τόπο: Εκφέρεται με την πρόθεση 
in+αφαιρετική: in urbe, in Asia sum. 
Τα ονόματα των πόλεων, κωμοπόλεων, μικρών νησιών δεν 
συνοδεύονται από πρόθεση.  
Η στάση σε τόπο δηλώνεται με γενική ενικού αν το όνο-
μα της πόλης είναι α΄ ή β΄ κλίσης. Π.χ. Romae (=στη 
Ρώμη). Αν όμως είναι τριτόκλιτο ή όνομα σε πληθυντικό 
αριθμό (όλων των κλίσεων) τότε η στάση σε τόπο δηλώ-
νεται με αφαιρετική τοπική: Athenis (=στην Αθήνα). 
 
Κίνηση σε τόπο: Εκφέφεται με τις προθέσεις ad, in + 
αιτιατική.  
Π.χ. in Asiam eo. 
Με ονόματα πόλεων, κωμοπόλεων, μικρών νησιών η εις 
τόπον κίνηση εκφέρεται με απλή αιτιατική. Π.χ. Eo Ro-
mam (= βαδίζω προς τη Ρώμη). 
 
Κίνηση από τόπο: Εκφέφεται με τις προθέσεις de, ex, 
ab + αφαιρετική. Π.χ. Ex Asia venio (=έρχομαι από την 
Ασία). 
Η απομάκρυνση από πόλεις, κωμοπόλεις, μικρά νησιά εκ-
φέρεται με απλή αφαιρετική. Athenis venio (αφαιρετική 
της απομάκρυνσης ή του χωρισμού). 
 
Η διά τόπου κίνηση: Εκφέρεται με την πρόθεση per + 
αιτιατική ή με απλή αιτιατική ή με απλή αφαιρετική.  
Π.χ. Per provinciam nostram exeunt (=εξέρχονται μέσα 
από την επαρχία μας). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΣΤΟΝ  ΠΛΑΓΙΟ  ΛΟΓΟ 
 

1. Να μετατραπούν οι παρακάτω ευθείες ερωτήσεις σε πλάγιες 
(η πρόταση εξάρτησης βρίσκεται στην παρένθεση). 

 
α) Cui arma tradidit? (Quaerit ex te) 
β) Num arma ad pugnam idonea accipiet? (Rogat) 
γ) Quam antiqui sunt hi mores? (Scis) 
δ) Nonne dei omnia vident? (Rogaverunt) 
ε) Habueratne consul orationem in curia? (Rogavit) 
στ) Quis castra munivit? (Quaerit ex te) 
ζ) Quando ad pontem faciendum curabis? (Nescimus) 
η) Num dux equitatum trans flumen traducet? (Rogant om-
nes) 
θ) Quid ei contingit? (Scis) 
 
2. Να μετατραπούν σε πλάγιες οι παρακάτω ευθείες ερωτήσεις 

(εξάρτηση πρώτα από το “rogat” και μετά από το 
“rogavit”). 

 
α) Utrum ludis an legis? 
β) Utrum pugnemus an fugiamus? 
γ) Expectabitisne eum an abibitis? 
ε) Utrum nescimus an scimus? 
στ) Ubi illam statuam vidisti? 
ζ) Quis tecum erat? 
η) Quis urbem condidit? 
θ) Germanosne Romani vicerunt? 
ι) Utrum risisti an non? 
ια) Manebitne Caesar cum exercitu? 
ιβ) Utrum auxilium expectabit an statim urbem oppugnabit? 
ιγ) Quem cives delegerunt consulem? 
 
3. Να συμπληρώσετε τα κενά στις πλάγιες ερωτήσεις με τον 

κατάλληλο τύπο της υποτακτικής.  
 
α) Incertum est, quando legatus ……………….. . (venio, υστε-
ρόχρονο) 
β) Haud scio an aliter vos ……………….. . (sentio, σύγχρονο) 

  
 



γ) Consul nescit num exercitus …………………….. . (pugno, σύγ-
χρονο) 
δ) Intellegit Caesar cur hostes …………………….. . (fugio, προ-
τερόχρονο) 
ε) Egone possum scire quo vos …………………….. . (eo, υστερό-
χρονο) 
στ) Rogas quod monumentum nos in Roma …………………………….. . 
(video, υστερόχρονο) 
ζ) Caesar nescit utrum ipse ad Ariovisti castra …………………… 
an duo 
legatos …………………….. . (eo, mitto, σύγχρονο) 
η) Audio quam opinionem de me vos …………….. . (habeo, προ-
τερόχρονο) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

28 ΜΑΪΟΥ 2010 
Α 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπά-
σματα: 
Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; 
fuerat Paetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, 
Romam trahebatur. Erat ascensurus navem; Arria milites 
orabat, ut simul imponeretur. Non impetravit: conduxit 
piscatoriam naviculam ingentemque navem secuta est. 
…………………...………………………………………………………………… 
Eo consilio aliquando repente intervenit oppressitque or-
natrices. Etsi super vestem earum deprehendit canos, ta-
men Augustus dissimulavit eos vidisse et aliis sermonibus 
tempus extraxit, donec induxit mentionem aetatis. Tum in-
terrogavit filiam, utrum post aliquot annos cana esse 
mallet an calva. Cum illa respondisset «ego, pater, cana 
esse malo», mendacium illi pater obiecit: «Non dubito 
quin calva esse nolis. Quid ergo non times ne istae te 
calvam faciant?»  

Μονάδες 40 
 
Παρατηρήσεις 
Β 1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από 
τις παρακάτω λέξεις: 
• partibus: τη γενική πληθυντικού 
• milites: την κλητική ενικού 
• ingentem: την ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου γέ-
νους στον συγκριτικό βαθμό 
• ornatrices: την ονομαστική ενικού 
• vestem: την αφαιρετική ενικού 

  
 



• aliis: τη γενική ενικού στο ίδιο γένος. 
• sermonibus: την ονομαστική ενικού 
• tempus: την αιτιατική πληθυντικού 
• mentionem: τη δοτική ενικού 
• filiam: τη γενική ενικού 
• annos: την αφαιρετική ενικού 
• mendacium: τη γενική πληθυντικού 
• quid: την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους 
• istae: την αιτιατική ενικού του ουδετέρου γένους 
• te: τη γενική πληθυντικού στο τρίτο πρόσωπο.  

Μονάδες 15 
 
Β 2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από 
τους παρακάτω ρηματικούς τύπους : 
• moverat: την αφαιρετική του σουπίνου 
• fuerat: το τρίτο ενικό πρόσωπο του παρατατικού στην υ-
ποτακτική 
• occiso: το δεύτερο ενικό πρόσωπο του παρακειμένου της 
οριστικής στην 
ενεργητική φωνή 
• orabat: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα της 
υποτακτικής στην ίδια φωνή 
• imponeretur: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή 
• conduxit: το δεύτερο ενικό πρόσωπο του ενεστώτα της 
προστακτικής στην ίδια φωνή 
• secuta est: τη γενική του γερουνδίου 
• intervenit: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα 
της οριστικής . 
• oppressit: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του μέλλοντα 
της προστακτικής στην ίδια φωνή. 
• deprehendit: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του υπερσυ-
ντελίκου της 
υποτακτικής στην ίδια φωνή 
• extraxit: το πρώτο ενικό πρόσωπο του μέλλοντα της ορι-
στικής στην παθητική 
φωνή 
• mallet: το ίδιο πρόσωπο στον ενεστώτα στην ίδια έγκλιση 
• respondisset: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του μέλλοντα 
της οριστικής στην 
ίδια φωνή 
• obiecit: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του παρατατικού 
της υποτακτικής στην παθητική φωνή 
• faciant: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του παρακειμένου 
της υποτακτικής στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 15 
 
Γ 1 α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 
λέξεων : Romam, piscatoriam, aliquando, earum, vidisse, 
tempus, calvam. 

(Μονάδες 7) 
Γ 1 β. «ne istae te calvam faciant»: να αναγνωρίσετε το 
είδος της πρότασης (μονάδα 1) και τη συντακτική της λει-
τουργία (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγω-

  
 



  
 

γής της (μονάδες 2), την έγκλιση (μονάδα 1) και τον χρόνο 
εκφοράς της (μονάδες 3). 

(Μονάδες 8) 
 

Γ 2 α. «Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium 
moverat»: να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθη-
τική. 

(Μονάδες 3) 
Γ 2 β. «occiso Scriboniano»: να μετατρέψετε τη μετοχή 
στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση, η οποία να εισάγε-
ται με τον ιστορικό -διηγηματικό σύνδεσμο cum. 

(Μονάδες 4) 
Γ 2 γ . «ego, pater, cana esse malo»: να μετατρέψετε τον 
ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από τη φράση «Iulia 
respondit». 

(Μονάδες 8) 
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