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«Σαν  π ρ ό κ ε ς  πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις 
Να μην τις παίρνει ο άνεμος.» 

              (Μανόλης Αναγνωστάκης, Ποιητική) 



8                              Ανδρέας & Χαρίλαος Ν. Μιχαλόπουλος 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 



Lego, legis, legit: Βασικό Λεξιλόγιο της Λατινικής      9 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ....................................................................................................................................11 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ....................................................................................................................................13 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ (ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ)................................... 134 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ)......................................................................................................135 

 
 

 



10                              Ανδρέας & Χαρίλαος Ν. Μιχαλόπουλος 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 



Lego, legis, legit: Βασικό Λεξιλόγιο της Λατινικής      11 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Πρόλογος 
 
«Και από πού θα κάνουμε επανάληψη στο λεξιλόγιο; Τι πρέπει να 
διαβάσουμε;». Κατά τα χρόνια διδασκαλίας μας στα Τμήματα Φιλολογίας του 
Δ.Π.Θ. και του Ε.Κ.Π.Α. δεχτήκαμε πάρα πολλές φορές τις παραπάνω 
ερωτήσεις των φοιτητών και φοιτητριών μας. Το ηλεκτρονικό βιβλίο που 
διαβάζετε στην οθόνη σας σκοπό έχει να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. 
Αποτελεί μια συλλογή – όσο γίνεται πιο περιεκτική αλλά βέβαια όχι 
εξαντλητική – των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων λέξεων στα κείμενα, πεζά 
και ποιητικά, της Λατινικής, κυρίως της κλασικής εποχής. Σε καμία 
περίπτωση δεν είναι ούτε φιλοδοξεί να γίνει ούτε και φυσικά μπορεί να 
υποκαταστήσει ένα λεξικό της Λατινικής. Απλώς, θέλουμε να αποτελέσει μία 
εύχρηστη και εύκολα προσβάσιμη πηγή λεξιλογικής πληροφόρησης για 
όποιον διαβάζει ένα λατινικό κείμενο. Επομένως, το βιβλίο αυτό απευθύνεται 
πρωτίστως σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε 
οποιουσδήποτε άλλους αναγνώστες ενδιαφέρονται να μελετήσουν από το 
πρωτότυπο κείμενα της λατινικής γραμματείας. Μάλιστα, η δυνατότητα 
εύκολης και γρήγορης αναζήτησης που παρέχει η ηλεκτρονική μορφή καθιστά 
το παρόν λεξιλόγιο ιδιαίτερα εύχρηστο για όσους ασκούνται στο λεγόμενο 
«αντίστροφο», δηλαδή στη μετάφραση κειμένου από τη νέα ελληνική στη 
λατινική γλώσσα.  

Οι λέξεις παρουσιάζονται ανά γράμμα σε απόλυτη αλφαβητική σειρά. 
Σε παρένθεση προσφέρονται βασικές γραμματικές πληροφορίες για τα 
λήμματα (όπως π.χ. κλίση, γένος) και στη συνέχεια παρατίθενται οι 
συχνότερες και επικρατέστερες σημασίες τους. Στο τέλος του βιβλίου ο 
αναγνώστης μπορεί να βρει χρήσιμους συνδέσμους σε διαδικτυακά λεξικά της 
λατινικής γλώσσας με ελεύθερη πρόσβαση, καθώς και επιλεγμένη 
βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη. 

Ευχαριστούμε θερμά τις γλωσσικές επιμελήτριες, Νάσια Αναγνώστου 
και Μαρία Γεωργαντά, για τις καίριες παρατηρήσεις και επισημάνσεις τους, οι 
οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στη βελτίωση του βιβλίου και μας 
προστάτεψαν από σφάλματα και αβλεψίες. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται και 
στον αγαπητό φίλο Ηρακλή Λαμπαδαρίου για την άψογη συνεργασία κατά την 
προετοιμασία της έκδοσης. Εννοείται ότι για οποιεσδήποτε ατέλειες 
συνεχίζουν να υπάρχουν στο βιβλίο αποκλειστικά υπεύθυνοι είμαστε εμείς, οι 
συγγραφείς του. Υποσχόμαστε τη θεραπεία τους σε κατοπινή έκδοση του 
βιβλίου, μαζί με τον εμπλουτισμό των λέξεων, και ζητούμε την ευμένεια και 
κατανόηση των αναγνωστών μας. 
 

Ανδρέας & Χαρίλαος Ν. Μιχαλόπουλος 
Αθήνα/Κομοτηνή, Καλοκαίρι του 2016 
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A 
 
abcessus, -us (δ΄ αρσ) = απόσυρση 
abdo, abdidi, abditum, abdere 3 = κρύβω  
abduco, abduxi, abductum, abducere 3 = απάγω, απομακρύνω, αρπάζω 
abeo, abi(v)i, abitum, abire 4 = αποχωρώ, φεύγω  
abicio, abieci, abiectum, abicere 3* = απορρίπτω, πετώ κάτι μακριά   
abies, -etis (γ΄ θηλ) = έλατο 
abigo, abegi, abactum, abigere 3 = οδηγώ, ρίχνω  
aboleo, abolevi, abοlitum, abolere 2 = αφανίζω 
abrumpo, abrupi, abruptum, abrumpere 3 = σπάζω, σταματώ 
abscindo, abscidi, abscissum, abscindere 3 = αποσχίζω, αποσπώ 
abscondo, abscondi-abscondidi, absconditum-absconsum, abscondere 3 = 
αποκρύπτω, καλύπτω 
absorbeo, absorbui (σπαν. absorpsi), absorptum, absorbere 2 = απορροφώ, 
καταπίνω 
abstineo, abstinui, abstentum, abstinere 2 = απέχω από   
absum, afui, ‒, abesse = απουσιάζω, βρίσκομαι μακριά 
absumo, absumpsi, absumptum, absumere 3 = καταναλώνω, ξοδεύω 
abutor, abusus sum, abuti (αποθ.) 3 = κάνω κατάχρηση, προσβάλλω 
ac [= atque] (σύνδ.) = και 
accedo, accessi, accessum, accedere 3 = πλησιάζω 
accendo, accendi, accensum, accendere 3 = ανάβω, καίω 
accido, accidi, ‒, accidere 3 = πέφτω κάτω (απρόσ. accidit = συμβαίνει) 
accingo, accinxi, accinctum, accingere 3 = περιζώνω   
accipio, accepi, acceptum, accipere 3* = (υπο)δέχομαι, παίρνω 
accipiter, accipitris (γ΄ αρσ) = γεράκι 
acciο, accivi, accitum, accire 4 = προσκαλώ 
acclino 1 = προσκλίνω, γέρνω 
acclivis, -is, -e (επίθ.) = απόκρημνος, ανηφορικός  
accubo, accubui, accubitum, accubare 1 = παράκειμαι, βρίσκομαι  
accumbo, accubui, accubitum, accumbere 3 = ξαπλώνω, πλαγιάζω (ερωτικά) 
accusator, -oris (γ΄ αρσ) = κατήγορος   
accuso 1 = κατηγορώ   
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acer, aceris (γ΄ ουδ) = σφένδαμος 
acer, acris, acre (επίθ.) = δριμύς, οξύς, τραχύς 
acerbus, -a, -um (επίθ.) = οξύς, πικρός, άγριος, σκληρός 
acernus, -a, -um (επίθ.) = φτιαγμένος από σφένδαμο  
acervus, -i (β΄ αρσ) = σωρός                                                                 
Achaicus, -a, -um (επίθ.) = αχαϊκός 
Achivi, -orum (β΄ αρσ) = Αχαιοί, Έλληνες 
Achivus, -a, -um (επίθ.) = Αχαιός, Έλληνας, αχαϊκός, ελληνικός 
acies, -ei (ε΄ θηλ) = μάχη, παράταξη / όραση 
acuo, acui, acutum, acuere 3 = ακονίζω 
acus, -us (δ΄ θηλ) = βελόνα 
acutus, -a, -um (επίθ.) = αιχμηρός, μυτερός, ακονισμένος 
adaperio, adaperui, adapertum, adaperire 4 = ανοίγω 
adc- = βλ. acc-  
addo, addidi, additum, addere 3 = προσθέτω  
adduco, adduxi, adductum, adducere 3 = οδηγώ, παρακινώ, επιφέρω  
adeo (επίρ.) = τόσο, για τόσο 
adeo, adi(v)i, aditum, adire 4 = πλησιάζω, φθάνω 
adf- = βλ. aff- 
adhaereo, adhaesi, adhaesum, adhaerere 2 = προσκολλώ, κολλώ 
adhaeresco, adhaesi, adhaesum, adhaerescere 3 = προσκολλώμαι, 
καρφώνομαι   
adhibeo, adhibui, adhibitum, adhibere 2 = απευθύνομαι 
adhortor, adhortatus sum, adhortari (αποθ.) 1 = προτρέπω  
adhuc (επίρ.) = μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα 
adicio, adieci, adiectum, adicere 3* = προσθέτω 
adigo, adegi, adactum, adigere 3 = οδηγώ 
adimo, ademi, ademptum, adimere 3 = αρπάζω, απομακρύνω, αφαιρώ από 
κάποιον κάτι 
adipiscor, adeptus sum, adipisci (αποθ.) 3 = επιτυγχάνω 
aditus, -us (δ΄ αρσ) = πρόσβαση, προσέγγιση   
adiumentum, -i (β΄ ουδ) = βοήθεια  
adiuro 1 = ορκίζομαι 
adiuvo, adiuvi, adiutum, adiuvare 1 = βοηθώ 
adl- = βλ. all- 
administro 1 = διαχειρίζομαι   
admirabilis, -is, -e (επίθ.) = αξιοθαύμαστος, αξιοπερίεργος, παράδοξος 
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admiratio, -onis (γ΄ θηλ) = θαυμασμός, κατάπληξη   
admiror, admiratus sum, admirari (αποθ.) 1 = θαυμάζω, απορώ 
admitto, admisi, admissum, admittere 3 = δέχομαι, παραδέχομαι 
admodum (επίρ.) = πάρα πολύ   
adnuo και annuo, adnui, adnutum, adnuere 3 = συγκατανεύω, δηλώνω κάτι με 
νεύμα 
adolesco και adulesco, adolevi, (adultum), adolescere 3 = μεγαλώνω, 
αυξάνομαι, ενηλικιώνομαι 
adoperio, adoperui, adopertum, adoperire 4 = επικαλύπτω  
adorior, adortus sum, adoriri (αποθ.) 4 = ορμώ 
adoro 1 = λατρεύω  
adp- = βλ. app- 
ads- = βλ. as- 
adsum, adfui, ‒, adesse = παραβρίσκομαι, είμαι παρών, υπάρχω, προσέρχομαι 
adt- = βλ. att- 
adulescens, -ntis (γ΄ αρσ και θηλ) = νεαρός-νεαρή   
adulter, -a, -um (επίθ.) = ο/η/το του μοιχού, ανήθικος 
adulter, adulteri (β΄ αρσ) = μοιχός 
adultera, -ae (α΄ θηλ) = μοιχαλίδα  
adurgeo, ‒, ‒, adurgere 2 = πιέζω από κοντά 
adveho, advexi, advectum, advehere 3 = μεταφέρω 
advena, -ae (α΄ αρσ και θηλ) = ξένος, έπηλυς 
advenio, adveni, adventum, advenire 4 = πλησιάζω, φτάνω, προσεγγίζω 
advento 1 = πλησιάζω   
adversarius, -ii (β΄ αρσ) = αντίπαλος, εχθρός   
adversus, -a, -um (επίθ.) = ενάντιος, αντίθετος 
adverto, adverti, adversum, advertere 3 = στρέφω 
advoco 1 = προσκαλώ 
advolo 1 = πετώ, καταφθάνω πετώντας 
aedes, -is (γ΄ θηλ) = ναός, οίκος 
aedifico 1 = κατασκευάζω, δημιουργώ, κτίζω 
aeger, aegra, aegrum (επίθ.) = άρρωστος 
aegis, -idis και -idos (γ΄ θηλ) = ασπίδα, αιγίδα 
aegre (επίρ.) = δύσκολα 
aegroto 1 = είμαι άρρωστος   
aemulus, -a, -um (επίθ.) = όμοιος, ζηλωτής 
Aeneas, -ae (α΄ αρσ) = Αινείας 
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aeneus, -a, -um (επίθ.) = χάλκινος, μπρούντζινος, μπακιρένιος 
aenum, -i (β΄ ουδ) = χάλκινο σκεύος, τσουκάλι 
aenus, -a, -um (επίθ.) = χάλκινος, μπρούντζινος, μπακιρένιος 
Aeolides, -ae (α΄ αρσ) = Αιολίδης, γιος του Αιόλου 
Aeolius, -a, -um (επίθ.) = αιολικός 
aeque (επίρ.) = εξίσου, το ίδιο  
aequitas, -atis (γ΄ θηλ) = ισότητα, δικαιοσύνη  
aequo 1 = εξισώνω, ανταποδίδω  
aequor, -oris (γ΄ ουδ) = θάλασσα, πέλαγος 
aequum, -i (β΄ ουδ) = δίκαιο, δικαιοσύνη  
aequus, -a, -um (επίθ.) = δίκαιος, ίδιος, ευμενής, ίσος, ομαλός 
aequο 1 = ισιώνω 
aër, aëris (γ΄ αρσ) = αέρας 
aerarium, -ii (β΄ ουδ) = δημόσιο ταμείο   
aeratus, -a, -um (επίθ.) = χαλκόφρακτος  
aeripes, aeripedis (επίθ.) = χαλκόποδος 
aes, aeris (γ΄ ουδ) = χαλκός, μπρούντζος / χρήματα   
aesculetum, -i (β΄ ουδ) = δάσος οξιάς  
aestas, aestatis (γ΄ θηλ) = καλοκαίρι 
aestimo 1 = εκτιμώ, υπολογίζω 
aestivus, -a, -um (επίθ.) = καλοκαιρινός  
aestuosus, -a, -um (επίθ.) = θερμός  
aestus, -us (δ΄ αρσ) = ζέστη, πάθος 
aetas, aetatis (γ΄ θηλ) = ηλικία, χρόνος, εποχή 
aeternus, -a, -um (επίθ.) = αιώνιος  
aether, -eris και -eros (γ΄ αρσ) = αιθέρας, ουρανός 
aevum, -i (β΄ ουδ) = βίος, διάρκεια ζωής, χρόνος 
affero, attuli, allatum, afferre 3 = παρέχω, προσφέρω, μεταφέρω, προσθέτω, 
επιφέρω   
afficio, affeci, affectum, afficere 3* = επηρεάζω, επιχειρώ  / περιβάλλω 
afflo 1 = εμπνέω, εμφυσώ 
affluo, affluxi, affluctum, affluere 3 = κυλώ 
affor, affatus sum, affari (αποθ.) 1 = απευθύνομαι, μιλώ  
Africa, -ae (α΄ θηλ) = Αφρική 
ager, agri (β΄ αρσ) = αγρός 
agger, aggeris (γ΄ αρσ) = σωρός, έπαλξη  
agilis, -is, -e (επίθ.) = δραστήριος 
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agito 1 = ταράζω 
agmen, -inis (γ΄ oυδ) = άγημα, ομάδα, αγέλη, στράτευμα, πορεία 
agna, -ae (α΄ θηλ) = αρνί  
agnosco και ad(g)nosco, agnovi, agnitum και agnotum, agnoscere 3 = 
αναγνωρίζω 
agnus, -i (β΄ αρσ) = αρνί 
ago, egi, actum, agere 3 = κάνω, οδηγώ, διάγω 
agrestis, -is (γ΄ αρσ) = αγρότης 
agrestis, -is, -e (επίθ.) = αγροτικός 
agricola, -ae (α΄ αρσ) = αγρότης 
agricultura, -ae (α΄ θηλ) = γεωργία  
aio (ελλειπτικό) = λέω 
ala, -ae (α΄ θηλ) = φτερό 
alacer, alacris, alacre (επίθ.) = ζωηρός, πρόθυμος, ένθερμος 
albesco, ‒, ‒, albescere 3 = λευκαίνομαι, γίνομαι λευκός 
albico 1 = είμαι λευκός  
albus, -a, -um (επίθ.) = λευκός 
ales, alitis (γ΄ θηλ) = οιωνός, πουλί  
alienus, -a, -um (επίθ.) = ξένος 
alimentum, -i (β΄ ουδ) = τροφή  
aliquando (επίρ.) = κάποτε 
aliquot (αντων. άκλιτη) = μερικοί 
aliter (επίρ.) = διαφορετικά, αλλιώς 
alius, -a, -ud (επίθ.) = άλλος (από πολλούς) 
allabor, allapsus sum, allabi (αποθ.) 3 = γλιστρώ 
allaboro 1 = κοπιάζω 
alligo 1 = δένω (σε κάτι), περικυκλώνω  
alloquor, allocutus sum, alloqui (αποθ.) 3 = λέω, μιλώ, συζητώ  
alluo, allui, ‒, alluere 3 = περιλούζω 
almus, -a, -um (επίθ.) = θρεπτικός 
alo, alui, al(i)tum, alere 3 = τρέφω, ανατρέφω 
Alpes, -ium (γ΄ θηλ) = οι Άλπεις   
alpinus, -a, -um (επίθ.) = αλπικός  
alte (επίρ.) = άνωθεν, ψηλά, βαθιά 
alter, altera, alterum (επίθ.) = άλλος (από δύο άτομα), ο ένας από τους δύο 
alternus, -a, -um (επίθ.) = επάλληλος, αμοιβαίος  
altum, -i (β΄ ουδ) = θάλασσα, πέλαγος 
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altus, -a, -um (επίθ.) = βαθύς, υψηλός  
alumnus, -a, -um (επίθ.) = τρόφιμος, παιδί 
alumnus, -i (β΄ αρσ) = αυτός που είναι γέννημα-θρέμμα 
alveus, -i (β΄ αρσ) = βάρκα, σκάφη  
alvus, -i (β΄ θηλ) = κοιλιά 
amabilis, -is, -e (επίθ.) = αξιαγάπητος 
amans, amantis (γ΄ αρσ και θηλ, ουσιαστικοποιημένη μτχ. ενεστώτα του amo) 
= εραστής 
amanter (επίρ.) = με αγάπη  
amarities, -ei (ε΄ θηλ) = πικράδα 
amarus, -a, -um (επίθ.) = πικρός 
amator, -oris (γ΄ αρσ) = εραστής 
ambages, -is (γ΄ θηλ) = περιστροφή 
ambitiosus, -a, -um (επίθ.) = φιλόδοξος  
ambulo 1 = περπατώ   
ambustus, -a, -um (επίθ.) = καμένος  
amens, amentis (επίθ.) = παράφρων 
amica, -ae (α΄ θηλ) = φίλη 
amicio, amicui και amixi, amictum, amicire 4 = περιβάλλω  
amicitia, -ae (α΄ θηλ) = φιλία, συμμαχία   
amictus, -us (δ΄ αρσ) = ιμάτιο 
amicus, -a, -um (επίθ.) = φιλικός 
amicus, -i (β΄ αρσ) = φίλος  
amitto, amisi, amissum, amittere 3 = χάνω 
ammoneo και admoneo, -monui, -monitum, -monere 2 = δείχνω, συμβουλεύω 
ammoveo και admoveo, -movi, -motum, -movere 2 = κινώ, σηκώνω, υψώνω, 
ανεβάζω 
amnis, -is (γ΄ αρσ) = ποταμός, ρεύμα 
amo 1 = αγαπώ 
amoenus, -a, -um (επίθ.) = ευχάριστος 
amor, -oris (γ΄ αρσ) = αγάπη, έρωτας  
amoveo, amovi, amotum, amovere 2 = αφαιρώ, απομακρύνω 
ample (επίρ.) = σε μεγάλο βαθμό, ευρέως 
amplector, amplexus sum, amplecti (αποθ.) 3 = αγκαλιάζω, περιβάλλω 
amplexus, -us (δ΄ αρσ) = αγκαλιά 
amplius (επίρ., συγκριτικός βαθμός του ample) = πολύ, εκτεταμένα 
amplus, -a, -um (επίθ.) = ευρύχωρος, άφθονος, πλατύς 
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an (ερωτ. μόριο) = αν, ή   
anceps, ancipitis (επίθ.) = αμφικέφαλος, δικέφαλος 
Anchises, -ae (α΄ αρσ) = Αγχίσης  
ancilla, -ae (α΄ θηλ) = υπηρέτρια, δούλη 
ancora, -ae (α΄ θηλ) = άγκυρα 
anguis, -is (γ΄ αρσ και θηλ) = φίδι, ερπετό 
angulus, -i (β΄ αρσ) = γωνία 
angustus, -a, -um (επίθ.) = στενός, δύσκολος, σκληρός 
anhelitus, -us (δ΄ αρσ) = αναπνοή 
anilis, -is, -e (επίθ.) = γεροντικός, παλαιός 
anima, -ae (α΄ θηλ) = πνεύμα, αναπνοή, ψυχή  
animadverto, animadverti, animadversum, animadvertere 3 = παρατηρώ 
animal, animalis (γ΄ ουδ) = ζώο 
animus, -i (β΄ αρσ) = πνεύμα, ψυχή, διάνοια 
annus, -i (β΄ αρσ) = χρόνος, έτος 
annuus, -a, -um (επίθ.) = ετήσιος 
anser, anseris (γ΄ αρσ) = χήνα 
anteactus, -a, -um (επίθ.) = αυτός που έχει γίνει πιο νωρίς 
antecedo, antecessi, antecessum, antecedere 3 = προπορεύομαι  
antecello, ‒, ‒, antecellere 3 = ξεπερνώ κάποιον σε κάτι   
antefero, antetuli, antelatum, anteferre 3 = προτιμώ 
anteo, anti(v)i, ‒, anteire 4 = ξεπερνώ 
antepono, anteposui, antepositum, anteponere 3 = προκρίνω, προτιμώ 
antequam (σύνδ.) = προτού να   
antiquitas, -atis (γ΄ θηλ) = αρχαιότητα 
antiquus, -a, -um (επίθ.) = αρχαίος 
antrum, -i (β΄ ουδ) = σπηλιά 
anus, -us (δ΄ θηλ) = γριά 
aper, apri (β΄ αρσ) = κάπρος, αγριογούρουνο   
aperio, aperui, apertum, aperire 4 = ανοίγω, αποκαλύπτω, φανερώνω 
aperte (επίρ.) = ανοικτά  
apis και apes, -is (γ΄ θηλ) = μέλισσα 
apiscor, aptus sum, apisci (αποθ.) 3 = πετυχαίνω 
apium, -ii (β΄ ουδ) = σέλινο  
apparatus, -us (δ΄ αρσ) = στολίδι 
appareo, apparui, ‒, apparere 2 = εμφανίζομαι 
apparo 1 = ετοιμάζομαι 
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appello 1 = ονομάζω, αποκαλώ, προσφωνώ 
appello, appuli, appulsum, appellere 3 = πλησιάζω (αμετάβατο), οδηγώ σε μια 
συγκεκριμένη κατεύθυνση 
appono, apposui, appositum, apponere 3 = απλώνω, τοποθετώ, στρώνω 
apporto 1 = φέρνω, μεταφέρω 
appropinquo 1 = πλησιάζω  
apricus, -a, -um (επίθ.) = ηλιόλουστος 
apte (επίρ.) = κατάλληλα, αρμονικά 
apto 1 = προσαρμόζω, ταιριάζω 
aptus, -a, -um (επίθ.) = αρμόδιος, ταιριαστός, κατάλληλος 
apud (πρόθ. + αιτ.) = σε, κοντά   
aqua, -ae (α΄ θηλ) = νερό 
aquila, -ae (α΄ θηλ) = αετός 
aquilo, -onis (γ΄ αρσ) = βόρειος άνεμος 
ara, -ae (α΄ θηλ) = βωμός 
aranea, -ae (α΄ θηλ) = αράχνη  
arator, -oris (γ΄ αρσ) = γεωργός 
aratrum, -i (β΄ ουδ) = άροτρο 
arbiter, arbitri (β΄ αρσ) = κριτής  
arbitrium, -ii (β΄ ουδ) = κρίση, γνώμη, απόφαση 
arbitror, arbitratus sum, arbitrari (αποθ.) 1 = νομίζω, θεωρώ 
arbor, -oris (γ΄ θηλ) = δέντρο  
arboreus, -a, -um (επίθ.) = δενδρώδης 
arbustum, -i (β΄ ουδ) = θάμνος, δέντρο  
arbutus, -i (β΄ θηλ) = κουμαριά 
arcanus, -a, -um (επίθ.) = μυστικός  
arceo, arcui, arcitum, arcere 2 = κρατώ μακριά, εμποδίζω, αποκλείω 
arcus, -us (δ΄ αρσ) = τόξο  
ardeo, arsi, arsum, ardere 2 = καίγομαι, φλέγομαι 
ardor, -oris (γ΄ αρσ) = πάθος 
arduus, -a, -um (επίθ.) = χαλεπός, δύσκολος, ψηλός 
area, -ae (α΄ θηλ) = πλατεία 
argentum, -i (β΄ ουδ) = ασήμι, αργυρό σκεύος 
Argolicus, -a, -um (επίθ.) = αργολικός  
argumentum, -i (β΄ ουδ) = τεκμήριο, επιχείρημα, υπόθεση (έργου)  
arguo, argui, argutum, arguere 3 = μιλώ, μαρτυρώ, επιχειρηματολογώ, 
κατηγορώ 
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argutus, -a, -um (επίθ.) = εκφραστικός, μελωδικός  
aridus, -a, -um (επίθ.) = ξηρός 
aries, -etis (γ΄ αρσ) = κριός  
arma, armorum (β΄ ουδ, μόνο στον πληθ.) = όπλα 
armatus, -a, -um (επίθ.) = οπλισμένος 
armentum, -i (β΄ ουδ) = κοπάδι  
armipotens, armipotentis (επίθ.) = δυνατός στα όπλα  
arrectus, -a, -um (μτχ. παρακειμένου του ρήματος arrigo, arrexi, arrectum, 
arrigere 3) = υψωμένος, όρθιος 
arripio, arripui, arreptum, arripere 3* = πιάνω, αρπάζω  
ars, artis (γ΄ θηλ) = τέχνη, τέχνασμα 
artus, -a, -um (επίθ.) = πυκνός, σφικτός, στενός 
artus, -us (δ΄ αρσ) = (κυρίως στον πληθ.) τα ανθρώπινα άκρα, μέλη του 
σώματος 
arvum, -i (β΄ ουδ) = αγρός, γη, χωράφι 
arx, arcis (γ΄ θηλ) = ακρόπολη, οχυρό, φρούριο, καταφύγιο 
ascendo, ascendi, ascensum, ascendere 3 = ανεβαίνω, σκαρφαλώνω 
ascribo, ascripsi, ascriptum, ascribere 3 = εγγράφω 
asellus, -i (β΄ αρσ) = γάιδαρος 
Asia, -ae (α΄ θηλ) = Ασία   
aspectus, -us (δ΄ αρσ) = όψη 
asper, aspera, asperum (επίθ.) = άγριος, τραχύς, δύσκολος, σκληρός 
aspicio, aspexi, aspectum, aspicere 3* = βλέπω, κοιτάζω, παρατηρώ 
assentior, assensus sum, assentiri (αποθ.) 4 = παραδέχομαι, συμφωνώ 
assideo, assedi, assessum, assidere 2 = κάθομαι (δίπλα)   
assidue (επίρ.) = συνέχεια   
assiduus, -a, -um (επίθ.) = ασταμάτητος, συνεχής 
assuesco, assuevi, assuetum, assuescere 3 = συνηθίζω  
assurgo, assurrexi, assurrectum, assurgere 3 = υψώνομαι  
astrum, -i (β΄ ουδ) = αστέρι 
at (σύνδ.) = αλλά   
ater, atra, atrum (επίθ.) = σκούρος, μαύρος 
Athenae, -arum (α΄ θηλ) = Αθήνα  
atque [= ac] (σύνδ.) = και  
atqui (σύνδ.) = κι όμως   
atrium, -ii (β΄ ουδ) = αίθουσα  
atrox, -ocis (επίθ.) = άγριος, σκληρός 
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attenuo 1 = εξασθενίζω 
attero, attrivi, attritum, atterere 3 = χαϊδεύω 
attingo, attigi, attactum, attingere 3 = ακουμπώ,  αγγίζω, φτάνω  
attonitus, -a, -um (επίθ.) = έκθαμβος 
attraho, attraxi, attractum, attrahere 3 = τραβώ 
auctor, -oris (γ΄ αρσ) = εμπνευστής, πάτρωνας, ιδρυτής, δημιουργός 
auctoritas, -atis (γ΄ θηλ) = κύρος, εξουσία, επιρροή 
audacia, -ae (α΄ θηλ) = τόλμη, θράσος   
audax, -acis (επίθ.) = τολμηρός, θρασύς   
audeo, ausus sum, audere (ημιαποθ.) 2 = τολμώ 
audio, audi(v)i, auditum, audire 4 = ακούω 
aufero, abstuli, ablatum, auferre 3 = αρπάζω, αφαιρώ, απομακρύνω 
augeo, auxi, auctum, augere 2 = αυξάνω 
augur, -uris (γ΄ αρσ και θηλ) = οιωνομάντης, οιωνοσκόπος, μάντης, προφήτης 
auguror, auguratus sum, augurari (αποθ.) 1 = μαντεύω 
Augustus, -i (β΄ αρσ) = Αύγουστος   
augustus, -a, -um (επίθ.) = σεβαστός, σεβάσμιος  
aura, -ae (α΄ θηλ) = αύρα 
auratus, -a, -um (επίθ.) = επίχρυσος 
aureus, -a, -um (επίθ.) = χρυσός 
auricula, -ae (α΄ θηλ) = αυτάκι 
auris, -is (γ΄ θηλ) = αυτί 
auritus, -a, -um (επίθ.) = αυταράς 
aurora, -ae (α΄ θηλ) = αυγή 
aurum, -i (β΄ ουδ) = χρυσάφι  
auspicium, -ii (β΄ ουδ) = οιωνός, σημάδι, ορνιθομαντεία 
Auster, Austri (β΄ αρσ) = Νοτιάς  
aut (σύνδ.) = ή 
aut...aut = είτε...είτε   
autem (σύνδ. αντιθ.) = πάλι, εξάλλου   
autumnalis, -is, -e (επίθ.) = φθινοπωρινός 
autumnus, -i (β΄ αρσ) = φθινόπωρο 
auxilium, -ii (β΄ ουδ) = βοήθεια 
avaritia, -ae (α΄ θηλ) = πλεονεξία, απληστία 
avarus, -a, -um (επίθ.) = άπληστος  
aveho, avexi, avectum, avehere 3 = μεταφέρω, κουβαλώ 
aveo 2 = επιθυμώ 
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averto, averti, aversum, avertere 3 = στρέφω αλλού, αποτρέπω 
avidus, -a, -um (επίθ.) = άπληστος  
avis, -is (γ΄ θηλ) = πουλί  
avitus, -a, -um (επίθ.) = πατρογονικός, προγονικός 
avus, -i (β΄ αρσ) = παππούς, πρόγονος 
axis, -is (γ΄ αρσ) = άρμα, άξονας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 1. Αναπαράσταση κεφαλής Αυγούστου στην επονομαζόμενη 

«Kαρφίτσα Blacas», περ. 20-50 μ.Χ. 
© Public domain / Wikimedia Commons. 
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B 
 
ba(c)ca, -ae (α΄ θηλ) = καρπός 
bacchor, bacchatus sum, bacchari (αποθ.) 1 = βακχεύω, αγριαίνομαι, μαίνομαι  
baculum, -i (β΄ ουδ) = ραβδί 
barba, -ae (α΄ θηλ) = γενειάδα 
barbarus, -a, -um (επίθ.) = βαρβαρικός 
barbitos, -i (β΄ αρσ και θηλ) = βάρβιτος (είδος επτάχορδης λύρας) 
beate (επίρ.) = ευτυχισμένα 
beatus, -a, -um (επίθ.) = ευτυχισμένος 
bellicus, -a, -um (επίθ.) = πολεμικός 
bello 1 = πολεμώ 
bellum, -i (β΄ ουδ) = πόλεμος 
bellus, -a, -um (επίθ.) = καλός, ωραίος 
belua, -ae (α΄ θηλ) = άγριο ζώο, κήτος 
bene (επίρ.) = καλά 
benefactum, -i (β΄ ουδ) = ευεργεσία 
beneficium, –ii (β΄ ουδ) = ευεργεσία 
benevolentia, -ae (α΄ θηλ) = εύνοια, ευμένεια, καλή θέληση 
beo 1 = είμαι ευτυχισμένος 
bibo, bibi, potum, bibere 3 = πίνω 
bicolor, -oris (επίθ.) = δίχρωμος 
bicornis, -is, -e (επίθ.) = διχαλωτός, δικέρατος 
bidens, -entis (γ΄ αρσ) = αυτός που έχει δύο δόντια, δικέλλι 
biformis, -is, -e (επίθ.) = δίμορφος 
biiugus, -a, -um (επίθ.) = (ενν. currus) άρμα με δύο άλογα 
bilis, -is (γ΄ θηλ) = χολή 
bilustris, -is, -e (επίθ.) = δεκαετής 
bimembris, -is, -e (επίθ.) = διμελής 
bimus, -a, -um (επίθ.) = διετής 
bis (επίρ.) = δις, δύο φορές 
blanditia, -ae (α΄ θηλ) = κολακεία, καλόπιασμα 
blanditiae, -arum (α΄ θηλ) = γλυκόλογα 



26                              Ανδρέας & Χαρίλαος Ν. Μιχαλόπουλος 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

blandus, -a, -um (επίθ.) = γλυκόλαλος, μειλίχιος, κολακευτικός, γοητευτικός, 
θελκτικός 
bonus, -a, -um (επίθ.) = καλός 
bos, bovis (γ΄ αρσ και θηλ) = βόδι 
bra(c)chium, -ii (β΄ ουδ) = βραχίονας, χέρι 
brevis, -is, -e (επίθ.) = βραχύς, σύντομος 
breviter (επίρ.) = βραχέως, σύντομα, με λίγα λόγια 
bruma, -ae (α΄ θηλ) = χειμώνας 
bubo, -onis (γ΄ αρσ) = κουκουβάγια, μπούφος 
bucina, -ae (α΄ θηλ) = σάλπιγγα, κέρας 
bustum, -i (β΄ ουδ) = τάφος, μνημείο  
 
 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Άρης και Αφροδίτη, τοιχογραφία 
από την «Οικία του Άρη και της Αφροδίτης», Πομπηία, περ. 75-100 μ.Χ. 

© Wolfgang Rieger/ Wikimedia Commons. 
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C 
 
cacumen, -inis (γ΄ ουδ) = κορυφή 
cado, cecĭdi, casum, cadere 3 = πέφτω, σκοτώνομαι, πεθαίνω 
caducifer, -eri (β΄ αρσ) = κηρυκειοφόρος 
caducus, -a, -um (επίθ.) = ο πεσών 
cadus, -i (β΄ αρσ) = κάδος 
caecus, -a, -um (επίθ.) = τυφλός, κρυφός  
caedes, -is (γ΄ θηλ) = σφαγή, κοπή, φόνος 
caedo, cecīdi, caesum, caedere 3 = κόβω, σφάζω 
caelatus, -a, -um (επίθ.) = ανάγλυφος 
caelebs, -ibis (γ΄ αρσ και θηλ) = άγαμος, εργένης 
caelestis, -is, -e (επίθ.) = ουράνιος, θεϊκός 
caelicola, -ae (α΄ αρσ) = κάτοικος του ουρανού, θεός 
caelifer, caelifera, caeliferum (επίθ.) = αυτός που κουβαλάει τον ουρανό 
caelum, -i (β΄ ουδ) = ουρανός 
caementum, -i (β΄ ουδ) = ογκόλιθος  
caeruleus, -a, -um (επίθ.) = γαλάζιος, κυανός 
Caesar, -aris (γ΄ αρσ) = Καίσαρας 
caespes, -itis (γ΄ αρσ) = χορτόπλινθος  
calcar, -aris (γ΄ ουδ) = σπηρούνι  
calceus, -i (β΄ αρσ) = υπόδημα  
calco 1 = πατώ  
caleo, calui, (calitum), calere 2 = είμαι θερμός, ζεσταίνομαι, φλέγομαι  
caligo, -inis (γ΄ θηλ) = ομίχλη  
calix, -icis (γ΄ αρσ) = ποτήρι   
callidus, -a, -um (επίθ.) = έμπειρος, πονηρός, επιτήδειος, επιδέξιος 
callis, -is (γ΄ αρσ) = μονοπάτι 
calor, -oris (γ΄ αρσ) = πυρετός 
calvus, -a, -um (επίθ.) = φαλακρός   
campus, -i (β΄ αρσ) = πεδιάδα, κάμπος, χωράφι 
candeo, candui, ‒, candere 2 = είμαι λευκός 
candesco, candui, ‒, candescere 3 = ανάβω, θερμαίνομαι 
candidus, -a, -um (επίθ.) = άσπρος, αστραφτερός, λευκός 



28                              Ανδρέας & Χαρίλαος Ν. Μιχαλόπουλος 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

candor, -oris (γ΄ αρσ) = λάμψη 
caneo, canui, ‒, canere 2 = είμαι λευκός 
cani, -orum (β΄ αρσ) = άσπρα μαλλιά 
canis, -is (γ΄ αρσ και θηλ) = σκύλος 
canistrum, -i (β΄ ουδ) = πανέρι, κάνιστρο 
canities, -ei (ε΄ θηλ) = άσπρα μαλλιά 
canna, -ae (α΄ θηλ) = καλάμι 
cano, cecini, cantum, canere 3 = τραγουδώ, προφητεύω, χρησμοδοτώ 
canto 1 = τραγουδώ, υμνώ 
cantus, -us (δ΄ αρσ) = τραγούδι 
canus, -a, -um (επίθ.) = ασπρομάλλης, άσπρος  
capax, -acis (επίθ.) = ευρύχωρος 
capella, -ae (α΄ θηλ) = κατσίκα 
capillus, -i (συνήθ. capilli, -orum) (β΄ αρσ) = μαλλιά 
capio, cepi, captum, capere 3* = πιάνω, αιχμαλωτίζω, κυριεύω 
Capitolium, -ii (β΄ ουδ) = Καπιτώλιο  
caprea, -ae (α΄ θηλ) = κατσίκα 
capripes, capripedis (επίθ.) = αυτός που έχει πόδια κατσίκας ή τράγου, 
κατσικοπόδαρος 
capsula, -ae (α΄ θηλ) = θήκη βιβλίων 
captivus, -a, -um (επίθ.) = αιχμάλωτος   
capto 1 = ζητώ 
captus, -a, -um (μτχ. του capio) = αιχμάλωτος, φυλακισμένος 
caput, -itis (γ΄ ουδ) = κεφάλι 
carcer, carceris (γ΄ αρσ) = φυλακή 
cardo, -inis (γ΄ αρσ) = μάνταλο της πόρτας 
careo, carui, caritum, carere 2 = στερούμαι, μου λείπει κάτι 
carina, -ae (α΄ θηλ) = καρίνα καραβιού, (συνεκδοχικά) καράβι 
cariosus, -a, -um (επίθ.) = σαθρός 
caritas, -atis (γ΄ θηλ) = αγάπη, στοργή 
carmen, -inis (γ΄ ουδ) = ποίημα, τραγούδι, ξόρκι 
carnifex, carnificis (γ΄ αρσ) = βασανιστής, δήμιος 
caro, carnis (γ΄ θηλ) = κρέας   
carpo, carpsi, carptum, carpere 3 = δρέπω, αρπάζω  
Carthaginiensis, -is, -e (επίθ.) = Καρχηδόνιος, Καρχηδονιακός 
Carthago, -inis και Karthago, -inis (γ΄ θηλ) = Καρχηδόνα   
carus, -a, -um (επίθ.) = αγαπητός, προσφιλής 
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casa, -ae (α΄ θηλ) = καλύβα 
caseus, -i (β΄ αρσ) = τυρί   
castrum, -i (β΄ ουδ) = κάστρο, οχυρό / στον πληθυντικό castra, -orum = 
στρατόπεδο 
castus, -a, -um (επίθ.) = ιερός, σεπτός, αγνός, ενάρετος 
casus, -us (δ΄ αρσ) = σύμπτωση, συντυχία, συμβάν, συμφορά  
catena, -ae (α΄ θηλ) = αλυσίδα 
caterva, -ae (α΄ θηλ) = πλήθος 
catulus, -i (β΄ αρσ) = κουτάβι, σκυλάκι 
catus, -a, -um (επίθ.) = συνετός 
cauda, -ae (α΄ θηλ) = ουρά 
causa, -ae (α΄ θηλ) = αιτία, λόγος, υπόθεση 
causidicus, -i (β΄ αρσ) = δικηγόρος   
causor, causatus sum, causari  (αποθ.) 1 = χρησιμοποιώ ως δικαιολογία 
cautes, -is (γ΄ θηλ) = βράχος 
cavea, -ae (α΄ θηλ) = κλουβί   
caveo, cavi, cautum, cavere 2 = προσέχω, προνοώ, φροντίζω 
caverna, -ae (α΄ θηλ) = κοίλωμα 
cavus, -a, -um (επίθ.) = κοίλος, κυρτός, άδειος 
cedo, cessi, cessum, cedere 3 = ενδίδω, υποχωρώ, αποχωρώ, αποσύρομαι, 
προχωρώ, βαδίζω 
celeber και celebris, celebris, celebre (επίθ.) = πολυάνθρωπος, πολυπληθής 
celebro 1 = γιορτάζω, τιμώ, πανηγυρίζω 
celer, celeris, celere (επίθ.) = γρήγορος  
celeriter (επίρ.) = γρήγορα  
cella, -ae (α΄ θηλ) = κελάρι 
celo 1 = καλύπτω, κρύβω 
celsus, -a, -um (επίθ.) = ψηλός, έξοχος 
cena, -ae (α΄ θηλ) = δείπνο 
ceno 1 = δειπνώ, γευματίζω  
censeo, censui, censum, censere 2 = θεωρώ, εκτιμώ 
census, -us (δ΄ αρσ) = περιουσία 
centum (αριθμ.) = εκατό 
cera, -ae (α΄ θηλ) = κερί 
Cerberus, -i (β΄ αρσ) = Κέρβερος 
Ceres, Cereris (γ΄ θηλ) = Δήμητρα 
cerno, crevi, cretum, cernere 3 = διακρίνω, βλέπω, αποφασίζω 
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certamen, -inis (γ΄ ουδ) = αγώνας, διαγωνισμός 
certe (επίρ.) = βέβαια, μάλιστα 
certo 1 = (συν)αγωνίζομαι, διαγωνίζομαι 
certus, -a, -um (επίθ.) = αποφασισμένος, σταθερός, βέβαιος, ασφαλής 
cerva, -ae (α΄ θηλ) = ελάφι 
cervix, -icis (γ΄ θηλ) = αυχένας, λαιμός 
cesso 1 = σταματώ 
ceterus, -a, -um (επίθ.) = άλλος, υπόλοιπος 
chalybs, -bis (γ΄ αρσ) = ατσάλι 
chorea, -ae (α΄ θηλ) = χορός 
chorus, -i (β΄ αρσ) = χορεία 
ciborium, -ii (β΄ ουδ) = ποτήρι πλατύστομο 
cibus, -i (β΄ αρσ) = τροφή 
Cicero, -onis (γ΄ αρσ) = Κικέρωνας    
ciconia, -ae (α΄ θηλ) = πελαργός 
cicuta, -ae (α΄ θηλ) = κώνειο 
cieo, civi, citum, ciere 2 = κινώ, ανακινώ, προκαλώ  
cingo, cinxi, cinctum, cingere 3 = ζώνω, περιτριγυρίζω, περικυκλώνω, 
στεφανώνω 
cinis, cineris (γ΄ αρσ και θηλ) = στάχτη, τέφρα, χόβολη 
circa (επίρ. και πρόθ.) = γύρω, περίπου 
circumcurso 1 = τρέχω ολόγυρα 
circumdo, circumdedi, circumdatum, circumdare 1 = περιβάλλω, περιζώνω, 
περικυκλώνω 
circumfero, circumtuli, circumlatum, circumferre 3 = περιφέρω, διαδίδω 
circumsedeo, circumsedi, circumsessum, circumsedere 2 = περικυκλώνω  
circumsto, circumsteti, ‒, circumstare 1 = περικυκλώνω, στέκομαι ολόγυρα 
cithara, -ae (α΄ θηλ) = λύρα 
citius (επίρ., συγκριτ. του cito) = γρηγορότερα 
cito (επίρ.) = γρήγορα   
citus, -a, -um (επίθ.) = γρήγορος 
civilis, -is, -e (επίθ.) = εμφύλιος, αστικός 
civis, -is (γ΄ αρσ) = πολίτης 
civitas, -atis (γ΄ θηλ) = πολιτεία, πόλη 
clades, -is (γ΄ θηλ) = καταστροφή, συντριβή, σφαγή  
clamo 1 = καλώ, κράζω, φωνάζω   
clamor, -oris (γ΄ αρσ) = βοή, κραυγή 
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claro 1 = φωτίζω, δοξάζω 
clarus, -a, -um (επίθ.) = λαμπρός, ένδοξος, καθαρός 
classicus, -a, -um (επίθ.) = αυτός που ανήκει στην ανώτερη κοινωνική τάξη / 
ναυτικός 
classis, -is (γ΄ θηλ) = στόλος  
claudico 1 = κουτσαίνω 
claudo, clausi, clausum, claudere 3 = κλείνω 
claudus, -a, -um (επίθ.) = κουτσός 
claustrum, -i (β΄ ουδ) = κλειδαριά 
clava, -ae (α΄ θηλ) = ρόπαλο   
clavis, -is (γ΄ θηλ) = κλειδί 
cliens, clientis (γ΄ αρσ) = πελάτης 
clipeus, -i (β΄ αρσ) και clipeum, -i (β΄ ουδ) = ασπίδα  
clivus, -i (β΄ αρσ) = λόφος, ανηφόρα, ράχη, κορυφή 
coctilis, -is, -e (επίθ.) = ψημένος, κατασκευασμένος από ψημένα τούβλα 
cocus και coquus, -i (β΄ αρσ) = μάγειρας 
coemo, coemi, coemptum, coemere 3 = αγοράζω 
coeo, coivi, coitum, coire 4 = συνέρχομαι, ενώνομαι 
coepi, coeptum, coepisse (ελλειπτικό) = αρχίζω, ξεκινώ 
coerceo, coercui, coercitum, coercere 2 = εμποδίζω, περιορίζω, περικλείω 
coetus, -us (δ΄ αρσ) = συγκέντρωση, συνάθροιση   
cogitatio, -onis (γ΄ θηλ) = σκέψη, λογισμός 
cogito 1 = σκέφτομαι, κρίνω 
cognatus, -a, -um (επίθ.) = συγγενής 
cognitor, -oris (γ΄ αρσ) = δικηγόρος, συνήγορος 
cognitus, -a, -um (επίθ., μτχ. του cognosco) = γνωστός, αναγνωρισμένος 
cognosco, cognovi, cognitum, cognoscere 3 = γνωρίζω, μαθαίνω 
cogo, coegi, coactum, cogere 3 = αναγκάζω, συγκεντρώνω, συλλέγω 
cohibeo, cohibui, cohibitum, cohibere 2 = συγκρατώ   
cohors, cohortis (γ΄ θηλ) = κοόρτη, πολεμική ομάδα 
collabor, collapsus sum, collabi (αποθ.) 3 = συμπίπτω, πέφτω, καταρρέω 
collaudo 1 = εξυμνώ, επαινώ   
colligo, collegi, collectum, colligere 3 = παίρνω, μαζεύω, συλλέγω 
collis, -is (γ΄ αρσ) = λόφος, ύψωμα 
colloco 1 = εγκαθιστώ, τοποθετώ 
colloquor, collocutus sum, colloqui (αποθ.) 3 = συζητώ, κουβεντιάζω   
collum, -i (β΄ ουδ) = λαιμός, αυχένας 
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colo, colui, cultum, colere 3 = επιμελούμαι, λατρεύω, καλλιεργώ, θεραπεύω, 
σέβομαι   
colonus, - i (β΄ αρσ) = άποικος, αγρότης 
color, -oris (γ΄ αρσ) = χρώμα 
coluber, colubri (β΄ αρσ) και colubra, -ae (α΄ θηλ) = φίδι 
columba, -ae (α΄ θηλ) και columbus, -i (β΄ αρσ) = περιστέρι 
columna, -ae (α΄ θηλ) = κίονας, στήλη 
coma, -ae (α΄ θηλ) = μαλλιά 
comedo, comedi, comesum, comedere και comesse 3 = καταναλώνω, 
κατασπαταλώ   
comes, -itis (γ΄ αρσ) = ακόλουθος, συνοδός 
comis, -is, -e (επίθ.) = χαριτωμένος 
comitatus, -us (δ΄ αρσ) = συντροφιά, παρέα   
comitor, comitatus sum, comitari (αποθ.) 1 = συνοδεύω 
commendo 1 = συστήνω 
commilito, -onis (γ΄ αρσ) = συστρατιώτης, σύντροφος   
comminus (επίρ.) = αμέσως 
committo, commisi, commissum, committere 3 = κάνω, διαπράττω, αναθέτω, 
εμπιστεύομαι 
commodus, -a, -um (επίθ.) = κατάλληλος 
communis, -is, -e (επίθ.) = κοινός 
como, compsi, comptum, comere 3 = χτενίζω, διακοσμώ 
compages, -is (γ΄ θηλ) = μπάρες, δεσμά 
comparo 1 = ετοιμάζω, συγκρίνω 
compello 1 = προσαγορεύω 
compello, compuli, compulsum, compellere 3 = σπρώχνω, συγκεντρώνω, 
αναγκάζω 
compes, compedis (γ΄ θηλ) (συναντάται κυρίως στον πληθυντικό) = δεσμά, 
αλυσίδες  
compesco, compescui, ‒, compescere 3 = περιορίζω, φυλακίζω, κατέχω με τη 
βία, εμποδίζω 
complector, complexus sum, complecti (αποθ.) 3 = αγκαλιάζω  
compleo, complevi, completum, complere 2 = γεμίζω, συμπληρώνω  
complexus, -us (δ΄ αρσ) = αγκαλιά 
compono, composui, compositum, componere 3 = τοποθετώ, συγκεντρώνω, 
τακτοποιώ 
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compre(he)ndo, compre(he)ndi, compre(he)nsum, compre(he)ndere 3 = 
πιάνω, συλλαμβάνω 
comprimo, compressi, compressum, comprimere 3 = περιορίζω, χαλιναγωγώ  
concedo, concessi, concessum, concedere 3 = υποχωρώ, αποσύρομαι, 
παραχωρώ 
concha, -ae (α΄ θηλ) = κόγχη, κοχύλι 
concido, concidi, ‒, concidere 3 = πέφτω, σκοτώνομαι, καταστρέφομαι 
concilio 1 = ενώνω, συμβιβάζω, προξενεύω 
concipio, concepi, conceptum, concipere 3* = (υπο)δέχομαι, προσεύχομαι, 
συλλαμβάνω 
concito 1 = ξεσηκώνω   
conclamo 1 = φωνάζω μαζί 
concordia, -ae (α΄ θηλ) = ομόνοια   
concors, concordis (επίθ.) = αρμονικός, ταιριαστός  
concretus, -a, -um (επίθ.) = συμπαγής, σκληρός 
concubitus, -us (δ΄ αρσ) = ερωτική συνεύρεση 
concumbo, concubui, concubitum, concumbere 3 = πλαγιάζω ερωτικά 
concutio, concussi, concussum, concutere 3* = τινάζω, χτυπώ, συνταράζω   
condemno 1 = καταδικάζω   
condicio, -onis (γ΄ θηλ) = όρος, συμφωνία 
condisco, condidici, ‒, condiscere 3 = μαθαίνω καλά  
conditor, -oris (γ΄ αρσ) = θεμελιωτής 
condo, condidi, conditum, condere 3 = ιδρύω, χτίζω / κρύβω 
conduco, conduxi, conductum, conducere 3 = νοικιάζω   
confero, contuli, collatum, conferre 3 = συγκρίνω, κομίζω, συγκεντρώνω  
conficio, confeci, confectum, conficere 3* = κατασκευάζω, παρασκευάζω, 
ολοκληρώνω 
confido, confisus sum, confidere (ημιαποθ.) 3 = έχω εμπιστοσύνη 
confirmo 1 = επιβεβαιώνω   
confiteor, confessus sum, confiteri (αποθ.) 2 = ομολογώ 
conformo 1 = διαμορφώνω, διαπλάθω   
confugio, confugi, ‒, confugere 3* = καταφεύγω   
confundo, confudi, confusum, confundere 3 = συγχέω 
congero, congessi, congestum, congerere 3 = συσσωρεύω 
congredior, congressus sum, congredi (αποθ.) 3* = συγκρούομαι 
coniu(n)x, coniugis (γ΄ αρσ και θηλ) = σύζυγος 
coniugium, -ii (β΄ ουδ) = γάμος 
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coniungo, coniunxi, coniunctum, coniungere 3 = ενώνω 
coniuratio, -onis (γ΄ θηλ) = συνωμοσία   
coniuro 1 = συνωμοτώ   
conl- = βλ. coll- 
conm- = βλ. comm- 
conor, conatus sum, conari (αποθ.) 1 = προσπαθώ 
conpesco και compesco, conpescui, ‒, conpescere 3 = συγκρατώ 
conprimo και comprimo, conpressi, conpressum, conprimere 3 = συμπιέζω, 
στριμώχνω 
conscipti (patres) = οι Συγκλητικοί   
conscius, -a, -um (επίθ.) = αυτός που γνωρίζει / ένοχος 
conscribo, conscripsi, conscriptum, conscribere 3 = συγγράφω 
consecro 1 = αφιερώνω, προσφέρω   
consenesco, consenui, ‒, consenescere 3 = γερνάω 
consequor, consecutus sum, consequi (αποθ.) 3 = ακολουθώ 
consero, conserui, consertum, conserere 3 = συνδέω, πλέκω 
conservo 1 = διατηρώ, σώζω   
consido, consedi, consessum, considere 3 = κάθομαι, καθίζω τον εαυτό μου 
consilio 1 = κάνω συμβούλιο  
consilium, -ii (β΄ ουδ) = γνώμη, συμβουλή, κρίση, σκέψη, σχέδιο 
consisto, constiti, constitum, consistere 3 = σταματώ, περιορίζομαι, στέκομαι, 
βρίσκομαι 
consolor, consolatus sum, consolari (αποθ.) 1 = παρηγορώ 
consono, consonui, ‒, consonare 1 = συνηχώ 
consors, consortis (γ΄ αρσ και θηλ) = σύζυγος 
conspectus, -us (δ΄ αρσ) = όψη, θέα 
conspicio, conspexi, conspectum, conspicere 3* = βλέπω 
constantia, -ae (α΄ θηλ) = εγκαρτέρηση, σταθερότητα   
constituo, constitui, constitutum, constituere 3 = αποφασίζω, εγκαθιδρύω 
consto, constiti, constatum, constare 1 = είμαι αποφασισμένος, συμφωνώ 
construo, construxi, constructum, construere 3 = στοιβάζω, σωρεύω 
consuesco, consuevi, consuetum, consuescere 2 = συνηθίζω 
consuetudo, -inis (γ΄ θηλ) = συνήθεια 
consul, consulis (γ΄ αρσ) = ύπατος  
consulo, consului, consultum, consulere 3 = σχεδιάζω, αναλογίζομαι, 
φροντίζω   
consulto 1 = φροντίζω για   
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consultus, -i (β΄ αρσ) = δικηγόρος 
consumο, consumpsi, consumptum, consumere 3 = καταναλώνω, δαπανώ 
consurgo, consurrexi, consurrectum, consurgere 3 = σηκώνομαι από κοινού 
contamino 1 = μολύνω 
contemero 1 = μολύνω 
contemno, contempsi, contemptum, contemnere 3 = περιφρονώ 
contendo, contendi, contentum, contendere 3 = εντείνω, επιχειρώ, 
ισχυρίζομαι, φιλονικώ   
contentus, -a, -um (επίθ.) = ικανοποιημένος 
conterminus, -a, -um (επίθ.) = όμορος, γειτονικός, συνεχόμενος 
conticesco, conticui, ‒, conticescere 3 = σωπαίνω, μένω σιωπηλός 
contiguus, -a, -um (επίθ.) = εγγύς, κοντινός 
continenter (επίρ.) = με εγκράτεια   
contineo, continui, contentum, continere 2 = περιέχω, αγκαλιάζω, συγκρατώ 
contingit, contigit, contactum 3 (απρόσ.) = συμβαίνει, τυχαίνει 
contingo, contigi, contactum, contingere 3 = αγγίζω 
continuo (επίρ.) = αμέσως 
continuus, -a, -um (επίθ.) = συνεχής, διαρκής  
contorqueo, contorsi, contortum, contorquere 2 = συστρέφω, πάλλω, ρίχνω 
contra (επίρ.) = αντίθετα   
contraho, contraxi, contractum, contrahere 3 = στενεύω  
contrarius, -a, -um (επίθ.) = ενάντιος, αυτός που βρίσκεται απέναντι 
contundo, contudi, contusum, contundere 3 = συντρίβω 
conubium, -ii (β΄ ουδ) = γάμος 
convallis, -is (γ΄ θηλ) = κοιλάδα 
convenio, conveni, conventum, convenire 4 = συνέρχομαι, συνταιριάζω  
converto, converti, conversum, convertere 3 = μεταστρέφω, γυρίζω (κάποιον) 
προς τα πίσω   
convexum, -i (β΄ ουδ) = κοίλο 
convincο, convici, convictum, convincere 3 = καταδικάζω 
conviva, -ae (α΄ αρσ και θηλ) = συνδαιτημόνας   
convivium, -ii (β΄ ουδ) = συμπόσιο 
copia, -ae (α΄ θηλ) = αφθονία / (στον πληθ.) στρατιωτικές δυνάμεις 
copula, -ae (α΄ θηλ) = δεσμός 
coquo, coxi, coctum, coquere 3 = μαγειρεύω 
cor, cordis (γ΄ ουδ) = καρδιά 
coram (επίρ.) = ενώπιον, στα φανερά 



36                              Ανδρέας & Χαρίλαος Ν. Μιχαλόπουλος 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

corniger, -era, -erum (επίθ.) = κερασφόρος 
cornu, -us (δ΄ ουδ) = κέρας, κέρατο, τόξο 
corona, -ae (α΄ θηλ) = στεφάνι 
coronatus, -a, -um (επίθ.) = στεφανωμένος 
corpus, -oris (γ΄ ουδ) = σώμα  
corrigo, correxi, correctum, corrigere 3 = διορθώνω, επαναφέρω, βελτιώνω 
corripio, corripui, correptum, corripere 3* = αρπάζω, σπεύδω  
corrumpo, corrupi, corruptum, corrumpere 3 = σπάζω, διαλύω, καταστρέφω 
costa, -ae (α΄ θηλ) = πλευρά, πλευρό 
costum, -i (β΄ ουδ) = άρωμα  
cotes, -is και cautes, -is (γ΄ θηλ) = πέτρα 
cras (επίρ.) = αύριο 
crastinus, -a, -um (επίθ.) = αυριανός  
cratera, -ae (α΄ αρσ) = κανάτα, κρατήρας 
credo, credidi, creditum, credere 3 = πιστεύω 
credulus, -a, -um (επίθ.) = εύπιστος, αφελής 
creo 1 = δημιουργώ, εκλέγω 
crepito 1 = χτυπώ 
crepo, crepui, crepitum, crepare 1 = φλυαρώ, κροτώ 
cresco, crevi, cretum, crescere 3 = αυξάνομαι, μεγαλώνω 
crimen, -inis (γ΄ ουδ) = έγκλημα 
crinis, -is (γ΄ αρσ) = μαλλιά  
crinitus, -a, -um (επίθ.) = μαλλιαρός, μακρυμάλλης  
crista, -ae (α΄ θηλ) = λοφίο 
croceus, -a, -um (επίθ.) = αυτός που έχει χρώμα κρόκου 
cruciatus, -us (δ΄ αρσ) = βάσανο  
crucio 1 = βασανίζω 
crudelis, -is, -e (επίθ.) = σκληρός, άγριος 
crudeliter (επίρ.) = με σκληρότητα 
cruentus, -a, -um (επίθ.) = αιματηρός, αιματοβαμμένος  
cruor, -oris (γ΄ αρσ) = αίμα, φόνος 
crus, cruris (γ΄ ουδ) = κνήμη, πόδι 
crux, crucis (γ΄ θηλ) = σταυρός 
cubiculum, -i (β΄ ουδ) = κρεβατοκάμαρα   
cubile, -is (γ΄ ουδ) = κλίνη, κρεβάτι / κοιτώνας, θάλαμος  
cubitum, -i (β΄ ουδ) = αγκώνας 
cubo, cubui, cubitum, cubare 1 = ξαπλώνω 
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culmen, -inis (γ΄ ουδ) = κορυφή 
culpa, -ae (α΄ θηλ) = έγκλημα, ενοχή, λάθος 
culpo 1 = κατηγορώ  
culter, cultri (β΄ αρσ) = μαχαίρι   
cultor, -oris (γ΄ αρσ) = λάτρης 
cumba, -ae (α΄ θηλ) = λέμβος 
cumulo 1 = συσσωρεύω 
cunctor, cunctatus sum, cunctari (αποθ.) 1 = διστάζω, είμαι οκνηρός 
cunctus, -a, -um (επίθ.) = όλος, ολόκληρος  
cupide (επίρ.) = με πάθος   
cupiditas, -atis (γ΄ θηλ) = επιθυμία 
Cupido, -inis (γ΄ αρσ) = Έρωτας 
cupido, -inis (γ΄ θηλ) = επιθυμία 
cupidus, -a, -um (επίθ.) = αυτός που επιθυμεί, πλεονέκτης 
cupio, cupi(v)i, cupitum, cupere 3* = θέλω, επιθυμώ  
cupressus, -i (β΄ θηλ) = κυπαρίσσι 
cur (επίρ.) = γιατί; 
cura, -ae (α΄ θηλ) = έγνοια, φροντίδα, αγάπη 
curia, -ae (α΄ θηλ) = το κτήριο της Συγκλήτου, το Βουλευτήριο  
curo 1 = επιμελούμαι, φροντίζω  
curriculum, -i (β΄ ουδ) = στάδιο, δρόμος 
curro, cucurri, cursum, currere 3 = τρέχω 
currus, -us (δ΄ αρσ) = όχημα, άμαξα, άρμα 
cursito 1 = τρέχω  
cursus, -us (δ΄ αρσ) = ταξίδι 
curvamen, -inis (γ΄ ουδ) = καμπή  
curvo 1 = κυρτώνω, κλίνω, κάμπτω  
curvus, -a, -um (επίθ.) = κυρτός  
cuspis, -idis (γ΄ θηλ) = δόρυ, κοντάρι 
custodia, -ae (α΄ θηλ) = φυλακή, φύλαξη 
custos, -odis (γ΄ αρσ και θηλ) = φύλακας  
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D 
 
damma, -ae (α΄ θηλ) = ζαρκάδι 
damnatus, -a, -um (επίθ.) = καταδικασμένος 
damno 1 = καταδικάζω  
damnosus, -a, -um (επίθ.) = βλαβερός  
damnum, -i (β΄ ουδ) = ζημιά 
Danai, -orum (β΄ αρσ) = Δαναοί, Έλληνες 
Danaus, -i (β΄ αρσ) = Δαναός 
daps, dapis (γ΄ θηλ) = γεύμα, δείπνο, συμπόσιο 
Dardanides, -ae (α΄ αρσ) = Δαρδανίδης 
debacchor (αποθ.) 1 = οργιάζω  
debello 1 = κατανικώ, πολεμώ, μάχομαι 
debeo, debui, debitum, debere 2 = οφείλω 
debilis, -is, -e (επίθ.) = αδύναμος, ανάπηρος   
debilito 1 = εξασθενίζω, παραλύω / (ποιητ.) σπάζω  
decanto 1 = τραγουδώ, ψέλνω 
decedo, decessi, decessum, decedere 3 = αποχωρώ, εγκαταλείπω  
decem (αριθμ.) = δέκα 
decens, decentis (επίθ.) = όμορφος 
decerno, decrevi, decretum, decernere 3 = αποφασίζω 
decerpo, decerpsi, decerptum, decerpere 3 = μαδώ, αποσπώ, θερίζω 
decerto 1 = μάχομαι, αγωνίζομαι 
decet, decuit, ‒, decere 2 (απρόσ.) = αρμόζει 
dēcĭdō, decĭdi, ‒, decidere 3 = κατεβαίνω 
dēcīdō , decīdi, decisum, decidere 3 = κόβω  
decipio, decepi, deceptum, decipere 3* = εξαπατώ 
declino 1 = κλίνω, αλλάζω κατεύθυνση, στρέφομαι 
decorus, -a, -um (επίθ.) = όμορφος, στολισμένος, ευπρεπής 
decresco, decrevi, decretum, decrescere 3 = μειώνομαι, υποχωρώ, μικραίνω  
decurro, de(cu)curri, decursum, decurrere 3 = κατεβαίνω τρέχοντας, 
κατέρχομαι βιαστικά 
decus, decoris (γ΄ ουδ) = στολίδι, δόξα, τιμή 
dedecet, dedecuit, ‒, dedecere 2 (απρόσ.)= δεν ταιριάζει, δεν αρμόζει  
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dedecus, -oris (γ΄ ουδ) = ντροπή  
dedo, dedidi, deditum, dedere 3 = παραδίδω, αναδίδω 
deduco, deduxi, deductum, deducere 3 = υφαίνω, τραβώ, οδηγώ, φέρνω 
defendo, defendi, defensum, defendere 3 = φυλάω, υπερασπίζομαι 
defero, detuli, delatum, deferre 3 = μεταφέρω  
defetiscor, defessus sum, defetisci (αποθ.) 3 = καταπονούμαι 
deficio, defeci, defectum, deficere 3* = καταλαγιάζω, καταρρέω, χάνομαι, 
παθαίνω έκλειψη  
defigo, defixi, defixum, defigere 3 = καρφώνω 
defio, ‒, ‒, defieri (ελλειπτικό) = λείπω 
defleo, deflevi, defletum, deflere 2 = κλαίω, θρηνώ 
defluo, defluxi, defluxum, defluere 3 = καταρρέω  
deicio, deieci, deiectum, deicere 3* = χαμηλώνω, ρίχνω 
deinceps (επίρ.) = στη συνέχεια 
deinde/dein (επίρ.) = μετά 
delecto 1 = τέρπω, ευχαριστώ 
delectus, -a, -um (επίθ.) = εκλεκτός 
delenio, delenivi, delenitum, delenire 4 = θέλγω, παρηγορώ  
deleo, delevi, deletum, delere 2 = καταστρέφω, εξολοθρεύω, σκοτώνω 
deliciae, -arum (α΄ πληθ) = ηδονή, χαρά, απόλαυση 
delictum, -i (β΄ ουδ) = κρίμα, έγκλημα  
deligo, delegi, delectum, deligere 3 = εκλέγω   
delinquo, deliqui, delictum, delinquere 3 = κάνω λάθος, χάνω το μυαλό μου 
delitesco και delitisco, delitui, ‒, delitescere 3 = κρύβομαι 
delubrum, -i (β΄ ουδ) = ιερό, ναός  
demens, dementis (επίθ.) = παράφρων 
demitto, demisi, demissum, demittere 3 = αφήνω να πέσει κάτι, κατεβάζω, 
ρίχνω μέσα  
demo, dempsi, demptum, demere 3 = αφαιρώ, αρπάζω 
demum (επίρ.) = τελικά 
denique (επίρ.) = επιτέλους, τελικά 
dens, dentis (γ΄ αρσ) = δόντι  
densus, -a, -um (επίθ.) = πυκνός 
depascor, depastus sum, depasci (αποθ.) 3 = καταβροχθίζω 
deperdo, deperdidi, deperditum, deperdere 3 = χάνω 
deploro 1 = θρηνώ, κλαίω  
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depono, deposui, depositum, deponere 3 = τοποθετώ κάτω, καταθέτω, 
αποβάλλω   
depre(he)ndo, depre(he)ndi, depre(he)nsum, depre(he)ndere 3 = συλλαμβάνω 
depromo, deprom(p)si, deprom(p)tum, depromere 3 = αντλώ, βγάζω έξω 
derideo, derisi, derisum, deridere 2 = περιγελώ, περιφρονώ 
deripio, deripui, dereptum, deripere 3* = αρπάζω 
derivo 1 = προέρχομαι 
descendo, descendi, descensum, descendere 3 = κατεβαίνω  
describo, descripsi, descriptum, describere 3 = περιγράφω, καταγράφω 
desero, deserui, desertum, deserere 3 = αφήνω, εγκαταλείπω, ερημώνω 
desertor, -oris (γ΄ αρσ) = λιποτάκτης 
desertus, -a, -um (επίθ.) = εγκαταλελειμμένος, έρημος 
deservio, deservi(v)i, deservitum, deservire 4 = υποδουλώνομαι 
desiderium, -ii (β΄ ουδ) = επιθυμία 
desidero 1 = επιθυμώ 
desidia, -ae (α΄ θηλ) = ραστώνη, τεμπελιά 
desidiosus, -a, -um (επίθ.) = τεμπέλης 
designo 1 = απεικονίζω 
desilio, desilui, desultum, desilire 4 = πηδώ προς τα κάτω 
desino, desivi, desitum, desinere 3 = σταματώ 
desipio, desipui, ‒, desipere 3* = ανοηταίνω, παραφρονώ 
desistο, destiti, destitum, desistere 3 = αποσύρομαι, σταματώ   
desolo 1 = εγκαταλείπω, ερημώνω 
despicio, despexi, despectum, despicere 3* = κοιτάζω κάτω, περιφρονώ 
destino 1 = προορίζω 
destituo, destitui, destitutum, destituere 3 = εγκαταλείπω 
destringo, destrinxi, destrictum, destringere 3 = τραβώ ή γυμνώνω (σπαθί)  
desuesco, desuevi, desuetum, desuescere 3 = ξεσυνηθίζω  
desultor, -oris (γ΄ αρσ) = ακροβάτης, αυτός που πηδά από πλάτη σε πλάτη 
αλόγου 
desum, defui, ‒, deesse = ελλείπω 
detero, detrivi, detritum, deterere 3 = μειώνω, φθείρω, βλάπτω 
deterreo, deterrui, deterritum, deterrere 2 = αποθαρρύνω 
detesto 1= απεχθάνομαι, μισώ 
detineo, detinui, detentum, detinere 2 = κρατώ, σταματώ, εμποδίζω, 
παρακρατώ 
detracto 1 = απορρίπτω 
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detraho, detraxi, detractum, detrahere 3 = απομακρύνω, αποσπώ 
deus, -i (β΄ αρσ) = θεός 
deveho, devexi, devectum, devehere 3 = κατεβαίνω 
devenio, deveni, deventum, devenire 4 = κατέρχομαι, διέρχομαι 
deverto, deverti, deversum, devertere 3 = καταλύω κάπου   
dexter, dext(e)ra, dext(e)rum (επίθ.) = δεξιός, ευοίωνος 
dextra, -ae (ενν. manus) = δεξί χέρι 
Diana, -ae (α΄ θηλ) = Άρτεμη   
dico, dixi, dictum, dicere 3 = λέω, μιλάω 
dictator, -oris (γ΄ αρσ) = δικτάτορας 
dictum, -i (β΄ ουδ) = λέξη, λόγος 
Dido, -onis (γ΄ θηλ) = Διδώ  
dies, -ei (ε΄ αρσ) = μέρα 
differo, distuli, dilatum, differre 3 = αναβάλλω, διαφέρω, διασκορπίζω 
difficilis, -is, -e (επίθ.) = δύσκολος 
diffido, diffisus sum, diffidere (ημιαποθ.) 3 = δυσπιστώ 
dignitas, -atis (γ΄ θηλ) = κύρος  
diffugio, diffugi, diffugitum, diffugere 3* = φεύγω, διαφεύγω, σκορπίζομαι 
diffundo, diffudi, diffusum, diffundere 3 = χύνω 
digitus, -i (β΄ αρσ) = δάχτυλο 
dignitas, -atis (γ΄ θηλ) = αξιοπρέπεια 
dignor, dignatus sum, dignari (αποθ.) 1 = θεωρώ άξιο να  
dignus, -a, -um (επίθ.) = άξιος 
dilabor, dilapsus sum, dilabi (αποθ.) 3 = καταρρέω 
diligentia, -ae (α΄ θηλ) = φροντίδα 
diligo, dilexi, dilectum, diligere 3 = αγαπώ 
dimicatio, -onis (γ΄ θηλ) = αγώνας 
dimico, dimicavi (dimicui: μόνο στον Οβ. Am. 2.7.2 και 2.13.28), dimicatum, 
dimicare 1 = παλεύω, μάχομαι, αγωνίζομαι 
dimidium, -ii (β΄ ουδ) = μισό 
dimitto, dimisi, dimissum, dimittere 3 = αποχωρίζομαι, διώχνω 
dimoveo, dimovi, dimotum, dimovere 2 = διαιρώ, διακρίνω, χωρίζω  
dinumero 1 = απαριθμώ, μετρώ 
dirigo, direxi, directum, dirigere 3 = διευθύνω 
dirus, -a, -um (επίθ.) = στυγνός, σκληρός, δυνατός 
discedo, discessi, discessum, discedere 3 = αποχωρώ, σκορπίζομαι, φεύγω   
discerno, discrevi, discretum, discernere 3 = ξεχωρίζω, διακρίνω  
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discessus, -us (δ΄ αρσ) = αποχώρηση 
disciplina, -ae (α΄ θηλ) = παιδεία, μάθηση, επιστήμη 
discipulus, -i (β΄ αρσ) = μαθητής, βοηθός   
disco, didici, ‒, discere 3 = μαθαίνω 
discordia, -ae (α΄ θηλ) = διχόνοια 
discurro, discurri (discucurri), discursum, discurrere 3 = τρέχω εδώ κι εκεί   
discrimen, -inis (γ΄ ουδ) = διάκριση, διάστημα  
disertus, -a, -um (επίθ.) = επιδέξιος στην ομιλία 
disicio, disieci, disiectum, disicere 3* = διαλύω, εξολοθρεύω, διασκορπίζω 
disiungo, disiunxi, disiunctum, disiungere 3 = χωρίζω, κρατώ μακριά 
dispar, disparis (επίθ.) = άνισος  
dispersus, -a, -um (επίθ.) = διασκορπισμένος 
dispicio, dispexi, dispectum, dispicere 3* = βλέπω 
displiceo, displicui, displicitum, displicere 2 = δεν αρέσω 
disputo 1 = μιλώ για, πραγματεύομαι   
dissensio, -onis (γ΄ θηλ) = διαφωνία 
dissentio, dissensi, dissensum, dissentire 4 = διαφωνώ   
dissero, disserui, dissertum, disserere 3 = διαλέγομαι, συζητώ 
dissimilis, -is, -e (επίθ.) = ανόμοιος   
dissimulo 1 = κρύβω, προσποιούμαι ότι δεν 
dissolvo, dissolvi, dissolutum, dissolvere 3 = διαλύω 
dissors, dissortis (επίθ.) = αμέτοχος, ξέχωρος 
distinctus, -a, -um (επίθ.) = ιδιαίτερος 
distinguo, distinxi, distinctum, distinguere 3 = διακρίνω 
diu (επίρ.) = για πολύ καιρό 
diva, -ae (α΄ θηλ) = θεά 
divello, divelli και divulsi, divulsum, divellere 3 = διασπώ, χωρίζω βιαίως, 
λύνω 
diversus, -a, -um (επίθ.) = διαφορετικός, ξεχωριστός 
diverto, diverti, diversum, divertere 3 = διαφέρω 
dives, divitis (επίθ.) = πλούσιος  
divido, divisi, divisum, dividere 3 = διαιρώ, ξεχωρίζω 
dividuus, -a, -um (επίθ.) = χωρισμένος, διαιρεμένος 
divinus, -a, -um (επίθ.) = θεϊκός 
divitiae, -arum (α΄ θηλ, μόνο στον πληθ.) = πλούτη 
do, dedi, datum, dare 1 = δίνω 
doceo, docui, doctum, docere 2 = διδάσκω  
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doctus, -a, -um (επίθ.) = πεπαιδευμένος, λόγιος 
documentum, -i (β΄ ουδ) = απόδειξη 
doleo, dolui, dolitum, dolere 2 = πονώ, υποφέρω, λυπάμαι 
dolor, -oris (γ΄ αρσ) = άγχος, οδύνη, πόνος, θλίψη 
dolus, -i (β΄ αρσ) = δόλος, πονηριά 
domestici, -orum (β΄ αρσ, πληθ.) = οι δούλοι του σπιτιού  
domesticus, -a, -um (επίθ.) = οικιακός 
domi (χρησιμοποιείται επιρρηματικά, δηλώνει στάση) = στο σπίτι, στην 
ιδιωτική ζωή   
domina, -ae (α΄ θηλ) = αφέντρα, κυρά 
domino 1 = κυβερνώ, εξουσιάζω 
dominus, -i (β΄ αρσ) = οικοδεσπότης, νοικοκύρης, κύριος 
domo (χρησιμοποιείται επιρρηματικά, δηλώνει κίνηση από) = από το σπίτι, 
από την πατρίδα  
domo, domui, domitum, domare 1 = δαμάζω, κυριαρχώ, εξουσιάζω 
domum (χρησιμοποιείται επιρρηματικά, δηλώνει κίνηση προς) = προς το σπίτι, 
προς την πατρίδα 
domus, -us (δ΄ θηλ) = σπίτι, κατοικία 
donec (σύνδ.) = μέχρις ότου, ωσότου   
dono 1 = δωρίζω 
donum, -i (β΄ ουδ) = δώρο 
Doricus, -a, -um (επίθ.) = δωρικός 
dormio, dormivi, dormitum, dormire 4 = κοιμάμαι 
dos, dotis (γ΄ θηλ) = προίκα  
draco, -onis (γ΄ αρσ) = δράκος, φίδι  
dubie (επίρ.) = διστακτικά 
dubito 1 = αμφιβάλλω, απορώ, διστάζω  
dubius, -a, -um (επίθ.) = αβέβαιος, αμφίβολος 
duco, duxi, ductum, ducere 3 = οδηγώ, ηγούμαι, θεωρώ, εκτιμώ 
ductor, -oris (γ΄ αρσ) = αρχηγός, οδηγός, ηγεμόνας 
dulcis, -is, -e (επίθ.) = γλυκός 
dumetum, -i (β΄ ουδ) = θάμνος 
dumus, -i (β΄ αρσ) = αγκαθωτός θάμνος 
duo, -ae, -o (αριθμ.) = δύο 
duplex, -icis (επίθ.) = διπλός, διπρόσωπος 
durities, -ei (ε΄ θηλ) = σκληρότητα 
durus, -a, -um (επίθ.) = σκληρός 
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dux, ducis (γ΄ αρσ) = στρατηγός, ηγεμόνας, αρχηγός 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 4. Άποψη του νότιου τοίχου από το «Δωμάτιο των Μασκών», Οικία του Αυγούστου 

(Domus Augusti), Ρώμη. 
© Carole Raddato / Wikimedia Commons. 
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E 
 
ebrius, -a, -um (επίθ.) = μεθυσμένος 
ebur, -oris (γ΄ ουδ) = ελεφαντόδοντο 
eburn(e)us, -a, -um (επίθ.) = φιλντισένιος 
ecce (επίρ.) = ιδού 
edico, edixi, edictum, edicere 3 = δηλώνω, αναγγέλλω 
ĕdō, edi, esum, edere και esse 3 = τρώω   
ēdō, edidi, editum, edere 3 = εκδίδω, βγάζω, παράγω, γεννώ 
ēdŭcō 1 = μορφώνω, ανατρέφω  
ēdūcō, eduxi, eductum, educere 3 = γεννώ, βγάζω έξω 
effemino 1 = εκθηλύνω  
efficax, -acis (επίθ.) = ικανός  
efficio, effeci, effectum, efficere 3* = κάνω, κατορθώνω 
effigies, -ei (ε΄ θηλ) = εικόνα, μορφή, «είδωλο»   
effugio, effugi, ‒, effugere 3* = ξεφεύγω 
effultus, -a, -um (μτχ. του αρχ. effulcio) = στηριζόμενος 
effundo, effudi, effusum, effundere 3 = ξεχύνω, χύνω  
egenus, -a, -um (επίθ.) = άπορος, φτωχικός 
egeo, egui, ‒, egere 2 = έχω ανάγκη, μου λείπει κάτι 
ego (αντων.) = εγώ 
egredior, egressus sum, egredi  (αποθ.) 3* = βγαίνω, εξέρχομαι, προχωρώ 
egregius, -a, -um (επίθ.) = εξαιρετικός 
eheu (επιφώνημα) = ε, ε / αλίμονο 
eicio, eieci, eiectum, eicere 3* = ξερνάω, ξεπετάω 
elabor, elapsus sum, elabi (αποθ.) 3 = γλιστρώ, ξεφεύγω, αποφεύγω  
elegus, -i (β΄ αρσ) = ελεγεία, ελεγειακός στίχος 
elephas, -ntis (γ΄ αρσ) και elephantus, -i (β΄ αρσ) = ελέφαντας   
elicio, elicui, elicitum, elicere 3* = βγάζω έξω 
elido, elisi, elisum, elidere 3 = πνίγω 
eligo, elegi, electum, eligere 3 = διαλέγω 
eloquor, elocutus sum, eloqui (αποθ.) 3 = μιλώ  
eludo, elusi, elusum, eludere 3 = ξεγελώ 
eluo, elui, elutum, eluere 3 = ξεπλένω, καθαρίζω 
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emereo, emerui, emeritum, emerere 2 = ικανοποιώ, υπηρετώ 
emineo, eminui, ‒, eminere 2 = εξέχω 
emitto, emisi, emissum, emittere 3 = εξακοντίζω, αφήνω ελεύθερο   
emo, emi, emptum, emere 3 = αγοράζω   
emptor, -oris (γ΄ αρσ) = αγοραστής 
emulgeo, emulsi, emulsum, emulgere 2 = απομυζώ 
enascor, enatus sum, enasci (αποθ.) 3 = φυτρώνω   
enavigo 1 = διαπλέω, διασχίζω 
enim (σύνδ.) = γιατί, δηλαδή 
enitor, enixus και enisus sum, eniti (αποθ.) 3 = προσπαθώ  
enoto 1 = κρατάω σημειώσεις  
ensis, -is (γ΄ αρσ) = ξίφος  
enumero 1 = απαριθμώ 
eo (επίρ.) = εκεί, προς τα εκεί 
eo, i(v)i, itum, ire 4 = πηγαίνω, βαδίζω 
ephemeris, -idos (γ΄ θηλ) = ημερολόγιο, βιβλίο καθημερινών εξόδων 
epicus, -a, -um (επίθ.) = επικός   
epistula, -ae (α΄ θηλ) = επιστολή 
epulae, -arum (α΄ θηλ, πληθ.) = ευωχία, δείπνο 
epulor, epulatus sum, epulari (αποθ.) 1 = εστιώμαι, τρώω 
equa, -ae (α΄ θηλ) = φοράδα 
eques, -itis (γ΄ αρσ) = ιππέας 
equester, equestris, equestre (επίθ.) = ιππικός 
equidem (επίρ.) = βέβαια, πράγματι, συχνά με αναφορά στο α΄ πρόσωπο: εγώ 
βέβαια, όσον αφορά εμένα  
equitatus, -us (δ΄ αρσ) = ιππικό   
equus, -i (β΄ αρσ) = άλογο  
era, -ae (α΄ θηλ) = κυρά, αφεντικίνα 
ergo (σύνδ.) = άρα, λοιπόν, επομένως 
eripio, eripui, ereptum, eripere 3* = αρπάζω 
erro 1 = περιπλανιέμαι, κάνω λάθος   
error, -oris (γ΄ αρσ) = πλάνη, λάθος 
erubesco, erubui, ‒, erubescere 3 = ντρέπομαι, κοκκινίζω 
eruo, erui, erutum, eruere 3 = καταστρέφω 
erus, -i (β΄ αρσ) = κύριος, αφέντης 
et (σύνδ.) = και 
etiam (σύνδ.) = ακόμη, επίσης 
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etiamsi (σύνδ.) = ακόμη κι αν 
etsi (σύνδ.) = αν και 
euhoe (επιφώνημα) = ευοί 
evanesco, evanui, ‒, evanescere 3 = αφανίζομαι 
eventus, -us (δ΄ αρσ) = έκβαση  
everto, everti, eversum, evertere 3 = καταστρέφω ολοσχερώς 
evincio, evinxi, evinctum, evincire 4 = στεφανώνω 
evincο, evici, evictum, evincere 3 = νικώ 
evito 1= αποφεύγω 
ex(s)ilium, -ii (β΄ ουδ) = εξορία   
ex(s)pecto 1 = περιμένω  
ex(s)piro 1 = πεθαίνω, ξεψυχώ 
ex(s)ul, -is (γ΄ αρσ και θηλ) = εξόριστος  
ex(s)ulo 1 = είμαι εξόριστος 
exaudio, exaudivi, exauditum, exaudire 4 = εισακούω, ακούω προσεκτικά, 
ακούω 
excedo, excessi, excessum, excedere 3 = αποχωρώ, φεύγω, εξέρχομαι 
excidium, -ii (β΄ ουδ) = κακό, καταστροφή 
excido, excidi, excisum, excidere 3 = φεύγω, βγαίνω έξω 
excipio, excepi, exceptum, excipere 3* = εξαιρώ 
excisus, -a, -um (επίθ.) = συντετριμμένος 
excito 1 = ξυπνώ 
exclamo 1 = αναφωνώ   
excludo, exclusi, exclusum, excludere 3 = αποκλείω, κλείνω κάποιον απέξω 
excrucio 1 = βασανίζω 
excubiae, -arum (α΄ θηλ) = αγρυπνία, νυχτερινή σκοπιά 
excudo, excudi, excusum, excudere 3 = σφυρηλατώ  
excutio, excussi, excussum, excutere 3* = αποτινάσσω, βγάζω, πετώ 
exemplum, -i (β΄ ουδ) = παράδειγμα 
exeo, exii, exitum, exire 4 = βγαίνω, φεύγω 
exerceo, exercui, exercitum, exercere 2 = ασκώ  
exercitus, -us (δ΄ αρσ) = στρατός 
exhaurio, exhausi, exhaustum, exhaurire 4 = εξαντλώ 
exhibeo, exhibui, exhibitum, exhibere 2 = παρευρίσκομαι, εκθέτω 
exhorreo, exhorrui, ‒, exhorrere 2 = φρίττω 
exhorresco, exhorrui, ‒, exhorrescere 3 = τρέμω, φρίττω 
exigo, exegi, exactum, exigere 3 = ολοκληρώνω, εισπράττω, απαιτώ   
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exiguus, -a, -um (επίθ.) = αδύναμος, ελάχιστος 
exilis, -is, -e (επίθ.) = ασθενής, ισχνός 
eximo, exemi, exemptum, eximere 3 = απομακρύνω, εξαίρω 
exinde (επίρ.) = έπειτα 
existimo 1 = θεωρώ, εκτιμώ, νομίζω 
exitialis, -is, -e (επίθ.) = ολέθριος, μοιραίος 
exitium, -ii (β΄ ουδ) = θάνατος, καταστροφή 
exitus, -us (δ΄ αρσ) = κατάληξη, τέλος, έκβαση 
exordium, -ii (β΄ ουδ) = αρχή  
exoro 1 = παρακαλώ, ικετεύω 
exosus, -a, -um (επίθ.) = αυτός που μισεί / μισητός 
expavesco, expavi, ‒, expavescere 3 = φοβάμαι 
expedio, expedi(v)i, expeditum, expedire 4 = βγάζω, τραβώ, απαλλάσσω, 
εξηγώ, εκθέτω 
expello, expuli, expulsum, expellere 3 = εξωθώ, διώχνω 
expendo, expendi, expensum, expendere 3 = πληρώνω 
experiens, -entis (επίθ.) = έμπειρος 
experior, expertus sum, experiri (αποθ.) 4 = δοκιμάζω, συμμετέχω 
expeto, expeti(v)i, expetitum, expetere 3 = επιδιώκω 
expio 1 = εξαγνίζω  
expleo, explevi, expletum, explere 2 = γεμίζω πλήρως, ολοκληρώνω 
explico 1 = αναπτύσσω, εκφράζω 
expugno 1 = κυριεύω 
exquiro, exquisivi, exquisitum, exquirere 3 = αναζητώ 
exsanguis, -is, -e (επίθ.) = αναιμικός, ωχρός, ασθενής, ισχνός 
exsequiae, -arum (α΄ θηλ) = κηδεία 
exsilio, exsilui (exsilii), exsultum, exsilire 4 = ξεπηδώ  
exsilium, -ii (β΄ ουδ) = εξορία 
exsolvo, exsolvi, exsolutum, exsolvere 3 = χαλαρώνω, εκπληρώνω, 
ελευθερώνω 
exspecto 1 = περιμένω, παρατηρώ 
exstinguo, exstinxi, exstinctum, exstinguere 3 = σβήνω 
exta, -orum (β΄ ουδ) = εντόσθια 
extemplo (επίρ.) = αμέσως 
extendo, extendi, extensum και extentum, extendere 3 = επεκτείνω  
externus, -a, -um (επίθ.) = εξωτερικός 
extero, extrivi, extritum, exterere 3 = συνθλίβω 
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exterreo, exterrui, exterritum, exterrere 2 = τρομάζω, τρομοκρατώ 
extimesco, extimui, ‒, extimescere 3 = φοβάμαι πολύ 
extinguo, extinxi, extinctum, extinguere 3 = σβήνω  
extraho, extraxi, extractum, extrahere 3 = βγάζω, τραβώ έξω   
extremus, -a, -um (επίθ.) = έσχατος, τελευταίος, υπερβολικός 
exul, exulis (γ΄ αρσ) = εξόριστος 
exuo, exui, exutum, exuere 3 = εκδύω, εξέλκω 
exuro, exussi, exustum, exurere 3 = κατακαίω 
exuvium, -ii (β΄ ουδ) = λάφυρο 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 5. Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1632), Η Αρπαγή της Ευρώπης. 

© The J. Paul Getty Museum, Λος Άντζελες (http://www.getty.edu/museum/). 
Αναδημοσιεύεται σύμφωνα με τη δράση Open Content Program του μουσείου. 
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F 
 
fabrico 1 = φτιάχνω, κατασκευάζω 
fabricor, fabricatus sum, fabricari (αποθ.) 1 = δημιουργώ, κατασκευάζω 
fabrilis, -is, -e (επίθ.) = τεχνικός, του τεχνίτη  
fabula, -ae (α΄ θηλ) = ιστορία, μύθος 
fabulosus, -a, -um (επίθ.) = θρυλικός, μυθικός 
facies, -ei (ε΄ θηλ) = όψη, μορφή, πρόσωπο 
facile (επίρ.) = εύκολα 
facilis, -is, -e (επίθ.) = εύκολος 
facinus, -oris (γ΄ ουδ) = έγκλημα 
facio, feci, factum, facere 3* = κάνω 
factum, -i (β΄ ουδ) = πράξη, κατόρθωμα  
facundia, -ae (α΄ θηλ) = ευφράδεια 
facundus, -a, -um (επίθ.) = ομιλητικός, εύγλωττος 
fagineus, -a, -um (επίθ.) = από οξιά 
fagus, -i (β΄ θηλ) = οξιά 
fallacia, -ae (α΄ θηλ) = απάτη 
fallax, -acis (επίθ.) = απατηλός 
fallo, fefelli, falsum, fallere 3 = εξαπατώ, ξεγελώ 
falsus, -a, -um (επίθ.) = απατηλός, ψεύτικος 
falx, falcis (γ΄ θηλ) = δρεπάνι 
fama, -ae (α΄ θηλ) = φήμη, δόξα, λόγος, διάδοση 
fames, -is (γ΄ θηλ) = πείνα 
familia, -ae  (α΄ θηλ)  = οικογένεια 
famula, -ae (α΄ θηλ) = θεράπαινα, δούλη 
famulus, -i (β΄ αρσ) = θεράπων, δούλος 
fanum, -i (β΄ ουδ) = ιερό, ναός 
fas (ουδ. που έχει μόνο ονομ. και αιτ. ενικού, χωρίς πληθυντικό αριθμό) = 
όσιο, θεμιτό, σύμφωνο με τους θεϊκούς νόμους 
fascis, -is (γ΄ αρσ) = ράβδος (σύμβολο εξουσίας)  
fastidiosus, -a, -um (επίθ.) = αυτός που βαριέται, που απεχθάνεται κάτι 
fastigium, -ii (β΄ ουδ) = οροφή, αέτωμα 
fastus, -us (δ΄ αρσ) = υπεροψία, υπερηφάνεια 
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fateor, fassus sum, fateri (αποθ.) 2 = ομολογώ 
faticidus, -a, -um (επίθ.) = προφητικός, αυτός που δίνει χρησμούς και 
προφητείες 
fatigatus, -a, -um (επίθ.) = κουρασμένος  
fatigo 1 = κουράζω, καταπονώ 
fatiscor, fessus sum, fatisci (αποθ.) 3 = κουράζομαι 
fatum, -i (β΄ ουδ) = μοίρα, πεπρωμένο, θάνατος 
Faunus, -i (β΄ αρσ) = Φαύνος 
faveo, favi, fautum, favere 2 = ευνοώ, ευφημώ 
favilla, -ae (α΄ θηλ) = χόβολη, στάχτη 
favus, -i (β΄ αρσ) = κερί 
fax, facis (γ΄ θηλ) = δάδα, λαμπάδα 
febris, -is (γ΄ θηλ) = πυρετός 
fecundus, -a, -um (επίθ.) = γόνιμος  
fel, fellis (γ΄ ουδ) = χολή 
felicitas, -atis (γ΄ θηλ) = ευτυχία, καλή τύχη   
feliciter (επίρ.) = ευτυχισμένα  
felix, -icis (επίθ.) = ευτυχισμένος, καλότυχος 
femina, -ae (α΄ θηλ) = γυναίκα 
femineus, -a, -um (επίθ.) = γυναικείος, θηλυκός 
femur, -oris (γ΄ ουδ) = μηρός 
fenestra, -ae (α΄ θηλ) = παράθυρο 
fera, -ae (α΄ θηλ) = άγριο θηρίο 
ferax, -acis (επίθ.) = γόνιμος, εύφορος 
fere (επίρ.) = σχεδόν 
ferio, ferivi, feritum, ferire 4 = χτυπώ  
fero, tuli, latum, ferre 3 = φέρω, επιφέρω, κουβαλώ 
ferox, -ocis (επίθ.) = άγριος 
ferreus, -a, -um (επίθ.) = σιδερένιος 
ferrum, -i (β΄ ουδ) = σίδηρος 
fertilis, -is, -e (επίθ.) = εύφορος 
ferus, -a, -um (επίθ.) = άγριος 
ferveo και fervo, ferbui και fervi, ‒, fervere 2 = κοχλάζω, βράζω 
fervidus, -a, -um (επίθ.) = θερμός, φλογερός 
fessus, -a, -um (επίθ.) = κουρασμένος 
festino 1 = γιορτάζω, σπεύδω 
festivus, -a, -um (επίθ.) = πρόσχαρος 
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festus, -a, -um (επίθ.) = γιορτινός 
fetus, -us (δ΄ αρσ) = γένος, γέννημα 
fibula, -ae (α΄ θηλ) = πόρπη 
fictile, -is (γ΄ ουδ) = πήλινο σκεύος 
fictilis, -is, -e (επίθ.) = πήλινος 
ficus, -i (β΄ θηλ) και ficus, -us (δ΄ θηλ) = σύκο, συκιά 
fidelis, -is, -e (επίθ.) = πιστός  
fides και fidis, -is (γ΄ θηλ) = λύρα 
fides, -ei (ε΄ θηλ) = εμπιστοσύνη, πίστη 
fido, fisus sum, fidere (ημιαποθ.) 3 = εμπιστεύομαι 
fiducia, -ae (α΄ θηλ) = πίστη, εμπιστοσύνη 
fidus, -a, -um (επίθ.) = πιστός 
figo, fixi, fixum και fictum, figere 3 = καρφώνω, προσηλώνω, μπήγω, 
στερεώνω 
filia, -ae (α΄ θηλ) = κόρη 
filius, -ii (β΄ αρσ) = γιος 
filum, -i (β΄ ουδ) = νήμα, κλωστή, μίτος 
findo, fidi, fissum, findere 3 = σκίζω, χωρίζω 
fingo, finxi, fictum, fingere 3 = κοσμώ/πλάθω, επινοώ, φαντάζομαι 
finis, finis (γ΄ αρσ) = τέλος, όριο 
fio, factus sum, fieri (παθητική φωνή του ρήματος facio) = γίνομαι 
fistula, -ae (α΄ θηλ) = αυλός, φλογέρα  
flagitium, -ii (β΄ ουδ) = όνειδος, ντροπή 
flagito 1 = απαιτώ 
flagro 1 = ανάβω, καίγομαι, φλέγομαι 
flamen, -inis (γ΄ ουδ) = φύσημα 
flamma, -ae (α΄ θηλ) = φλόγα 
flaveo, ‒, ‒, flavere 2 = είμαι κίτρινος, ξανθός 
flavesco, ‒, ‒, flavescere 3 = γίνομαι ξανθός, χρυσός 
flavus, -a, -um (επίθ.) = ξανθός 
flebilis, -is, -e (επίθ.) = αξιοθρήνητος, θρηνητικός 
flebiliter (επίρ.) = θρηνητικά 
flecto, flexi, flexum, flectere 3 = λυγίζω, κατευθύνω, στρέφω, τρέπω 
fleo, flevi, fletum, flere 2 = κλαίω 
fletus, -us (δ΄ αρσ) = κλάμα 
fligo, flixi, flictum, fligere 3 = χτυπώ, πλήττω 
floridus, -a, -um (επίθ.) = ανθισμένος 
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flos, floris (γ΄ αρσ) = λουλούδι 
fluctus, -us (δ΄ αρσ) = κύμα 
flumen, -inis (γ΄ ουδ) = ποτάμι 
flumineus, -a, -um (επίθ.) = ποταμίσιος 
fluo, fluxi, fluctum, fluere 3 = ρέω, κατακλύζω 
fluvius, -ii (β΄ αρσ) = ποτάμι 
focus, -i (β΄ αρσ) = φωτιά, εστία 
fodio, fodi, fossum, fodere 3* = σκάβω 
foedo 1 = παραμορφώνω, μιαίνω, ατιμάζω 
foedus, -a, -um (επίθ.) = βρώμικος  
foedus, -eris (γ΄ ουδ) = συμφωνία, συνθήκη, συμβόλαιο, ομολογία   
folium, -ii (β΄ ουδ) = φύλλο, φυλλωσιά 
fons, fontis (γ΄ αρσ) = πηγή 
for, fatus sum, fari (αποθ.) 1 = λέω, μιλώ 
foramen, -inis (γ΄ ουδ) = τρύπα 
foras (επίρ.) = έξω 
foris, -is (συνηθ. fores, -ium) (γ΄ θηλ) = πόρτα 
forma, -ae (α΄ θηλ) = μορφή, ομορφιά, σχήμα 
formido 1 = φοβίζω 
formose (επίρ.) = όμορφα 
formosus, -a, -um (επίθ.) = όμορφος 
fors, fortis (γ΄ θηλ) = τύχη 
forsitan, fortasse (επίρ.) = ίσως 
forte (επίρ.) = τυχαία 
fortis, -is, -e (επίθ.) = δυνατός, ανδρείος 
fortiter (επίρ.) = δυνατά 
fortuitus, -a, -um (επίθ.) = τυχαίος 
fortuna, -ae (α΄ θηλ) = τύχη 
forum, -i (β΄ ουδ) = αγορά 
fossor, -oris (γ΄ αρσ) = σκαφτιάς 
fossum, -i (β΄ ουδ) = όρυγμα (< fodio, fodi, fossum, fodere 3* = σκάβω) 
foveo, fovi, fotum, fovere 2 = ευνοώ, φροντίζω, καταπραΰνω, θεραπεύω, 
θερμαίνω 
fragilis, -is, -e (επίθ.) = εύθραυστος 
frango, fregi, fractum, frangere 3 = σπάζω, καταβάλλω, συντρίβω 
frater, fratris (γ΄ αρσ) = αδερφός 
fraudo 1 = κλέβω, εξαπατώ 
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fraudulentus, -a, -um (επίθ.) = απατηλός 
fraus, fraudis (γ΄ θηλ) = απάτη 
fremo, fremui, fremitum, fremere 3 = βρυχώμαι, γογγύζω, φρουμάζω 
frenum , -i (β΄ ουδ, συνήθ. στον πληθ.) = χαλινάρι  
frequens, frequentis (επίθ.) = πυκνός, συχνός, πολύς 
frequento 1 = συχνάζω, συγκεντρώνομαι 
fretum, -i (β΄ ουδ) = θάλασσα, πορθμός, πέλαγος 
fretus, -a, -um (επίθ.) = αυτός που έχει πεποίθηση, εμπιστοσύνη  (+ αφαιρ.) 
frico, fricui, frictum και fricatum, fricare 1 = τρίβω 
frigeo, ‒, ‒, frigere 2 = είμαι ψυχρός 
frigidus, -a, -um (επίθ.) = ψυχρός 
frigus, -oris (γ΄ ουδ) = κρύο 
frondeo, frondui, ‒, frondere 2 = φυλλοφορώ 
frondosus, -a, -um (επίθ.) = πλούσιος σε φυλλωσιά 
frons, frondis (γ΄ θηλ) = φύλλωμα 
frons, frontis (γ΄ θηλ) = μέτωπο 
fructus, -us (δ΄ αρσ) = καρπός, σοδειά 
frugalitas, -atis (γ΄ θηλ) = ολιγάρκεια 
frumentum, -i (β΄ ουδ) = καρποί, σιτάρι 
fruor, fruitus και fructus sum, frui (αποθ.) 3 = απολαμβάνω 
frustra (επίρ.) = μάταια 
frustror, frustratus sum, frustrari (αποθ.) 1 = ματαιώνω, διαψεύδω 
frutex, -icis (γ΄ αρσ) = δέντρο, φλοιός, βλαστός 
frux, frugis (γ΄ θηλ) = καρπός, σοδειά 
fuga, -ae (α΄ θηλ) = φυγή 
fugax, -acis (επίθ.) = αυτός που φεύγει, φυγάς 
fugio, fugi, fugitum, fugere 3* = φεύγω, αποφεύγω 
fugitivus, -i (β΄ αρσ) = δραπέτης, φυγάς 
fugo 1 = τρέπω σε  φυγή 
fulcio, fulsi, fultum, fulcire 4 = ενισχύω, στηρίζω 
fulgeo, fulsi, – , fulgere 2 και fulgo, ‒, ‒, fulgere 3 = αστράφτω, λάμπω 
fulgor, -oris (γ΄ αρσ) = κεραυνός 
fulica, -ae (α΄ θηλ) = πάπια 
fulmen, -inis (γ΄ ουδ) = κεραυνός, αστραπή 
fulmino 1 = κεραυνοβολώ 

fulvus, -a, -um (επίθ.) = ξανθός 
fumo 1 = βγάζω καπνό 
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fumus, -i (β΄ αρσ) = καπνός 
fundamentum, -i (β΄ ουδ) = θεμέλιο 
funditus (επίρ.) = βαθιά 
fundo 1 = ιδρύω, θεμελιώνω 
fundo, fudi, fusum, fundere 3 = χύνω 
fundus, -i (β΄ αρσ) = χωράφι, φάρμα 
funebris, -is, -e (επίθ.) = νεκρικός 
funero 1 = κηδεύω 
fungor, functus sum, fungi (αποθ.) 3 = επιτελώ 
funis, -is (γ΄ αρσ) = σκοινί 
funus, -eris (γ΄ ουδ) = θάνατος, κηδεία, όλεθρος, συμφορά, καταστροφή 
fur, furis (γ΄ αρσ και σπαν. θηλ) = κλέφτης 
furca, -ae (α΄ θηλ) = διχάλα 
furialis, -is, -e (επίθ.) = μανιώδης 
furo, ‒, ‒, furere 3 = μαίνομαι 
furor, -oris (γ΄ αρσ) = μανία, τρέλα 
furtim (επίρ.) = κρυφά, λαθραία 
furtivus, -a, -um (επίθ.) = κρυφός, μυστικός 
furtum, -i (β΄ ουδ) = κλοπή, δόλος, απάτη 
fuscus, -a, -um (επίθ.) = σκουρόχρωμος 
fustis, -is (γ΄ αρσ) = ξύλο 
fusus, -i (β΄ αρσ) = αδράχτι 
 

 
 
 

 
Εικόνα 6. Ψάρια και λαχανικά κρεμασμένα σε ντουλάπι, μωσαϊκό, Ρώμη, 2ος αι. μ.Χ. 

© Public domain / Wikimedia Commons.  
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G 
 
galea, -ae (α΄ θηλ) = κράνος, περικεφαλαία 
garrulus, -a, -um (επίθ.) = φλύαρος 
gaudeo, gavisus sum, gaudere (ημιαποθ.) 2 = χαίρομαι  
gaudium, -ii (β΄ ουδ) = χαρά, απόλαυση 
gelidus, -a, -um (επίθ.) = κρύος, παγωμένος 
gelo 1 = παγώνω   
gelu, -us (δ΄ ουδ) = παγετός 
geminus, -a, -um (επίθ.) = δίδυμος 
gemitus, -us (δ΄ αρσ) = αναστεναγμός 
gemma, -ae (α΄ θηλ) = κόσμημα πλουμισμένο ή διάστικτο με πετράδια 
gemo, gemui, gemitum, gemere 3 = αναστενάζω 
gena, -ae (α΄ θηλ) = μάγουλο 
gener, generi (β΄ αρσ) = γαμπρός  
genero 1 = γεννώ, παράγω  
generosus, -a, -um (επίθ.) = ευγενής  
genitor, -oris (γ΄ αρσ) = γεννήτορας, πατέρας 
gens, gentis (γ΄ θηλ) = γένος, γενιά, έθνος 
gentilis, -is, -e (επίθ.) = εθνικός, της γενιάς 
genu, -us (δ΄ ουδ) = γόνατο 
genus, -eris (γ΄ ουδ) = γενιά, είδος, γένος 
gero, gessi, gestum, gerere 3 = κάνω, διεξάγω, φέρω 
gestio, gesti(v)i, ‒, gestire 4 = επιθυμώ 
gigno, genui, genitum, gignere 3 = γεννώ 
gladius, -ii (β΄ αρσ) = σπαθί 
glaeba, -ae (α΄ θηλ) = σβώλος 
globus, -i (β΄ αρσ) = κύκλος 
gloria, -ae (α΄ θηλ) = δόξα, φήμη 
gracilis, -is, -e (επίθ.) = λεπτός, τρυφερός  
gradior, gressus sum, gradi (αποθ.) 3* = βαδίζω 
gradus, -us (δ΄ αρσ) = σκαλοπάτι, βήμα  
Graecia, -ae (α΄ θηλ) = Ελλάδα  
Graecus, -i (β΄ αρσ) = Έλληνας   
gramen, -inis (γ΄ ουδ) = γρασίδι 
grandis, -is, -e (επίθ.) = μεγάλος 
grando, -inis (γ΄ θηλ) = χαλάζι 
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graphium, -ii (β΄ ουδ) = γραφίδα 
gratia, -ae (α΄ θηλ) = χάρη, ευγνωμοσύνη 
gratulatio, -onis (γ΄ θηλ) = έκφραση συγχαρητηρίων   
gratus, -a, -um (επίθ.) = ευχάριστος, ευπρόσδεκτος, αγαπητός 
gravidus, -a, -um (επίθ.) = φορτωμένος, βαρύς, έγκυος 
gravis, -is, -e (επίθ.) = βαρύς, μεγάλος, σοβαρός 
gravitas, -atis (γ΄ θηλ) = βάρος, σεμνότητα, σοβαρότητα  
graviter (επίρ.) = βαριά, με σοβαρότητα, με κύρος   
gremium, -ii (β΄ ουδ) = αγκαλιά 
grex, gregis (γ΄ αρσ) = κοπάδι 
grus, gruis (γ΄ θηλ) = γερανός 
gurges, -itis (γ΄ αρσ) = βάραθρο 
guttur, -uris (γ΄ ουδ) = λαιμός, λαρύγγι 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 7. Γυναίκα σε μπαλκόνι, σπάραγμα ρωμαϊκής τοιχογραφίας, περ. 9 π.Χ. - 14 μ.Χ. 

© The J. Paul Getty Museum, Λος Άντζελες (http://www.getty.edu/museum/). 
Αναδημοσιεύεται σύμφωνα με τη δράση Open Content Program του μουσείου. 
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habena, -ae (α΄ θηλ) = χαλινάρι 
habeo, habui, habitum, habere 2 = έχω 
habilis, -is, -e (επίθ.) = κατάλληλος 
habitabilis, -is, -e (επίθ.) = κατοικήσιμος 
habito 1 = κατοικώ, διατρίβω, διάγω 
Ηadria, -ae (α΄ αρσ) = Αδριατικός κόλπος 
haedus, -i (β΄ αρσ) = κατσίκι 
haereo, haesi, haesum, haerere 2 = κολλώ, προσκολλώμαι 
hamus, -i (β΄ αρσ) = αγκίστρι 
Hannibal, -alis (γ΄ αρσ) = Αννίβας 
harena, -ae (α΄ θηλ) = άμμος 
hasta, -ae (α΄ θηλ) = ακόντιο, δόρυ 
haurio, hausi, haustum (σπάνια hausum), haurire 4 = αντλώ, πίνω, εξαντλώ, 
αδειάζω 
hebeo, ‒, ‒, hebere 2 = εμποδίζω, καθιστώ νωθρό 
hedera, -ae (α΄ θηλ) = κισσός  
herba, -ae (α΄ θηλ) = βοτάνι, χλόη 
herbosus, -a, -um (επίθ.) = χορταριασμένος 
Hercules, -is (γ΄ αρσ) = Ηρακλής 
heres, -edis (γ΄ αρσ και θηλ) = κληρονόμος 
heri και here (επίρ.) = χτες 
herous, -a, -um (επίθ.) = ηρωικός 
hesternus, -a, -um (επίθ.) = χθεσινός 
heu (επιφ.) = αλίμονο 
hiberna, -orum (β΄ ουδ, μόνο στον πληθ.) = χειμερινό στρατόπεδο  
hibernus, -a, -um (επίθ.) = χειμερινός 
hīc (επίρ.) = εδώ 
hic, haec, hoc (αντων.) = αυτός, αυτή, αυτό 
hiemo 1 = ξεχειμωνιάζω   
hiems, hiemis (γ΄ θηλ) = χειμώνας, θύελλα 
hinc (επίρ.) = από εδώ 
hio 1 = χαίνω, χάσκω, έχω το στόμα ανοιχτό 
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hirsutus, -a, -um (επίθ.) = δασύτριχος 
hispidus, -a, -um (επίθ.) = τραχύς  
hiulco, ‒, ‒, hiulcare 1 = προκαλώ ρωγμές 
hodie (επίρ.) = σήμερα 
hodiernus, -a, -um (επίθ.) = σημερινός  
homo, -inis (γ΄ αρσ) = άνθρωπος 
honestas, -atis (γ΄ θηλ) = τιμή, δόξα 
honestus, -a, -um (επίθ.) = τίμιος, ευπρεπής, αξιοπρεπής   
honoro 1 = τιμώ   
honor και honos, -oris (γ΄ αρσ) = τιμή 
hora, -ae (α΄ θηλ) = ώρα 
horrendus, -a, -um (επίθ.) = φρικτός, τρομερός 
horreo, horrui, ‒, horrere 2 = φρίττω, φοβάμαι 
horresco, horrui, ‒, horrescere 3 = φρίττω 
horreum, -i (β΄ ουδ) = αποθήκη, κελάρι 
horribilis, -is, -e (επίθ.) = φοβερός, τρομακτικός 
horridus, -a, -um (επίθ.) = τρομερός, ζοφερός, φρικτός, τραχύς 
hortor, hortatus sum, hortari (αποθ.) 1 = προτρέπω, ενθαρρύνω 
hortus, -i (=β΄ αρσ) = κήπος 
hospes, hospitis (γ΄ αρσ) = φιλοξενούμενος 
hospitium, -ii (β΄ ουδ) = φιλοξενία 
hostia, -ae (α΄ θηλ) = σφάγιο 
hosticus, -a, -um (επίθ.) = εχθρικός  
hostilis, -is, -e (επίθ.) = εχθρικός 
hostis, -is (γ΄ αρσ και θηλ) = εχθρός 
hūc (επίρ.) = προς τα εδώ 
hucusque (επίρ.) = μέχρι τώρα 
humanus, -a, -um (επίθ.) = ανθρώπινος 
humi (επίρ.) = στο έδαφος, κατάχαμα 
humilis, -is, -e (επίθ.) = χαμηλός, ταπεινός 
humus, -i (β΄ θηλ) = έδαφος, γη 
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Εικόνα 8. Σκηνή κωμωδίας, τοιχογραφία από την ‘Casa dei Quadretti Teatrali’, Πομπηία. 

© Public domain / Wikimedia Commons. 
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I 
 
iaceo, iacui, (iacitum), iacere 2 = κείτομαι, ξαπλώνω 
iacio, ieci, iactum, iacere 3* = πετώ, ρίχνω  
iacto 1 = καυχιέμαι, επιδεικνύομαι, ρίχνω 
iactus, -us (δ΄ αρσ) = ρίξιμο 
iaculor, iaculatus sum, iaculari (αποθ.) 1 = ακοντίζω, εκτοξεύω 
iaculum, -i (β΄ ουδ) = ακόντιο  
iam (επίρ.) = πια, ήδη, κιόλας 
ianitor, -oris (γ΄ αρσ) = θυρωρός 
ianua, -ae (α΄ θηλ) = πόρτα 
ibi (επίρ.) = εκεί 
ic(i)o, ici, ictum, icere 3 = χτυπώ 
ictus, -us (δ΄ αρσ) = χτύπημα 
idcirco (επίρ.) = γι’ αυτό, γι’ αυτόν τον λόγο 
idem, eadem, idem (αντων.) = ίδιος 
ideo (επίρ.) = γι’ αυτό 
idoneus, -a, -um (επίθ.) = κατάλληλος 
iecur, iecoris και iecinoris (γ΄ ουδ) = συκώτι  
ieiunus, -a, -um (επίθ.) = νηστικός, πεινασμένος 
igitur (σύνδ.) = λοιπόν, βέβαια 
ignavus, -a, -um (επίθ.) =αδρανής 
ignis, -is (γ΄ αρσ) = φωτιά 
ignoro 1 = αγνοώ 
ignominia, -ae (α΄ θηλ) = ατιμία, ατίμωση  
ignoro 1 = αγνοώ   
ignosco, ignovi, ignotum, ignoscere 3 = αγνοώ 
ignotus, -a, -um (επίθ.) = άγνωστος, άσημος, παράξενος 
ilex, -icis (γ΄ θηλ) = πουρνάρι 
illabor, illapsus sum, illabi (αποθ.) 3 = καταρρέω  
illacrimabilis, -is, -e (επίθ.) = ανηλεής, αδάκρυτος 
illustris, -is, -e (επίθ.) = ξακουστός 
ille, illa, illud (αντων.) = αυτός, εκείνος 
illic (επίρ.) = εκεί 
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illinc (επίρ.) = από εκεί 
illuc (επίρ.) = προς τα εκεί 
illudo, illusi, illusum, illudere 3 = εμπαίζω, χλευάζω 
illustris, -is, -e (επίθ.) = λαμπρός, ένδοξος 
Ιllyricus, -a, -um και Hil(l)uricus, -a, -um (επίθ.) = ιλλυρικός 
imago, -inis (γ΄ θηλ) = εικόνα, μορφή, φάντασμα 
imbellis και inbellis, -is, -e (επίθ.) = απόλεμος, ακατάλληλος για πόλεμο 
imber, imbris (γ΄ αρσ) = βροχή  
imbuo, imbui, imbutum, imbuere 3 = βρέχω 
imitor, imitatus sum, imitari (αποθ.) 1 = μιμούμαι 
immanis, -is, -e (επίθ.) = τεράστιος 
immaturus, -a, -um (επίθ.) = πρόωρος 
immensus, -a, -um (επίθ.) = άπειρος, τεράστιος 
immeritus, -a, -um (επίθ.) = αθώος, ανάξιος, αυτός που δεν αξίζει  
immineo, imminui, ‒, imminere 2 = επίκειμαι, βρίσκομαι από πάνω  
imminuο, imminui, imminutum, imminuere 3 = φθείρω, μειώνω 
immisceo, immiscui, immixtum και immistum, immiscere 2 = ανακατεύω 
immitis, -is, -e (επίθ.) = άγριος, ανηλεής, τραχύς, στρυφνός 
immitto, immisi, immissum, immittere 3 = εισχωρώ, στέλνω 
immolo 1 = θυσιάζω  
immortalis, -is, -e (επίθ.) = αθάνατος 
immotus, -a, -um (επίθ.) = ακίνητος (μτφ. άκαμπτος)  
immundus, -a, -um (επίθ.) = βρώμικος 
immunis, -is, -e (επίθ.) = αμέτοχος 
impar (και στα τρία γένη) (επίθ.) = άνισος, κατώτερος, αταίριαστος 
impavidus, -a, -um (επίθ.) = άφοβος  
impedio, impedivi, impeditum, impedire 4 = περιβάλλω, εμποδίζω  
impello, impuli, impulsum, impellere 3 = (προ)ωθώ, παρακινώ 
impendo, impendi, impensum, impendere 3 = επιμένω, ξοδεύω   
imperator, -oris (γ΄ αρσ) = νικητής στρατηγός, αυτοκράτορας 
impermissus, -a, -um (επίθ.) = ανεπίτρεπτος, απαγορευμένος  
imperiosus, -a, -um (επίθ.) = ορμητικός, κυρίαρχος 
imperitus, -a, -um (επίθ.) = άπειρος   
imperium, -ii (β΄ ουδ) = αρχή, εξουσία, δύναμη, ηγεμονία  
impero 1 = διατάζω 
impetro 1 = κατορθώνω 
impetus, -us (δ΄ αρσ) = επίθεση, ορμή  
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impiger, impigra, impigrum (επίθ.) = ακούραστος 
impius, -a, -um (επίθ.) = ασεβής, ανόσιος 
implacabilis, -is, -e (επίθ.) = αμείλικτος 
impleo, implevi, impletum, implere 2 = γεμίζω, συμπληρώνω  
implico, implicavi και implicui, implicatum και implicitum, implicare 1 = 
εμπλέκω, περιπλέκω 
improbus, -a, -um (επίθ.) = αναιδής, ανάγωγος  
implorο 1 = επικαλούμαι, ικετεύω 
impono, imposui, impositum, imponere 3 = επιβάλλω, τοποθετώ, ρίχνω 
importo 1 = εισάγω, φέρνω μέσα   
imprecor, imprecatus sum, imprecari (αποθ.) 1 = εύχομαι, καταριέμαι 
imprimo, impressi, impressum, imprimere 3 = εντυπώνω 
improbus, -a, -um (επίθ.) = αχρείος, πονηρός, μοχθηρός 
improvidus, -a, -um (επίθ.) = απερίσκεπτος, απρόοπτος, απροσδόκητος   
impudens, -entis (επίθ.) = αναιδής  
imus, -a, -um (επίθ.) = βαθύτατος, κατώτατος, εσώτατος (υπερθ. του inferus,  
-a, -um) 
inamoenus, -a, -um (επίθ.) = απαίσιος  
inanis, -is, -e (επίθ.) = κενός, άδειος, μάταιος 
inauratus, -a, -um (επίθ.) = επιχρυσωμένος 
incedo, incessi, incessum, incedere 3 = προχωρώ, βαδίζω 
incendium, -ii (β΄ ουδ) = φωτιά 
incendo, incendi, incensum, incendere 3 = ανάβω, καίω 
inceptum, -i (β΄ ουδ) = εγχείρημα, έργο 
incertus, -a, -um (επίθ.) = αβέβαιος, άδηλος 
incestus, -a, -um (επίθ.) = αισχρός, ανόσιος, ανίερος  
inchoο 1 = αρχίζω 
incido, incidi, incasum, incidere 3 = πέφτω, συναντώ 
incipio, incepi, inceptum, incipere 3* = αρχίζω, επιχειρώ 
incitamentum, -i (β΄ ουδ) = ερέθισμα   
incito 1 = παρακινώ  
inclamo 1 = φωνάζω   
includo, inclusi, inclusum, includere 3 = εσωκλείω 
inclutus, -a, -um (επίθ.) = ξακουστός, ονομαστός, περιβόητος, ένδοξος 
incola, -ae (α΄ αρσ και θηλ) = κάτοικος 
incolumis, -is, -e (επίθ.) = ακέραιος, ανέγγιχτος, σώος 
incommodum, -i (β΄ ουδ) = δυσκολία, αναποδιά 
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incorruptus, -a, -um (επίθ.) = αγνός, αδιάφθορος  
incredibilis, -is, -e (επίθ.) = απίστευτος 
increpo, increpui και increpavi, increpitum και increpatum, increpare 1 = 
θορυβώ, επιπλήττω 
incumbo, incubui, incubitum, incumbere 3 = ξαπλώνω, σκύβω, στηρίζομαι, 
στέκομαι 
incus, -udis (γ΄ θηλ) = αμόνι 
inde (επίρ.) = τότε, μετά, από εκεί 
index, -icis (γ΄ αρσ) = καταδότης, δείκτης 
indicium, -ii (β΄ ουδ) = ένδειξη, αποκάλυψη 
indico 1 = δείχνω, γνωστοποιώ 
indigena, -ae (α΄ αρσ και θηλ) = ιθαγενής, γηγενής 
indiges, indigetis (γ΄ αρσ) = εντόπιος  
indignor, indignatus sum, indignari (αποθ.) 1 = απαξιώνω, αγανακτώ   
indignus, -a, -um (επίθ.) = ανάξιος, αναίσχυντος, απρεπής 
indocilis, -is, -e (επίθ.) = αδάμαστος, απείθαρχος 
indomitus, -a, -um (επίθ.) = αδάμαστος, ανίκητος  
induco, induxi, inductum, inducere 3 = οδηγώ, εισάγω 
indulgeo, indulsi, ‒, indulgere 2 = χαρίζομαι 
ineluctabilis, -is, -e (επίθ.) = αναπόδραστος 
ineo, ini(v)i, initum, inire 4 = εισέρχομαι  
ineptus, -a, -um (επίθ.) = ανόητος 
inermis, -is, -e (επίθ.) = άοπλος 
iners, inertis (επίθ.) = νωθρός, αδρανής 
infamis, -is, -e (επίθ.) = διαβόητος, κακόφημος, άσημος, ντροπιαστικός 
infandus, -a, -um (επίθ.) = ανείπωτος, ανόσιος 
infans, infantis (επίθ.) = νήπιος, μωρός, άφωνος 
infelix, -icis (επίθ.) = δυστυχής  
infensus, -a, -um (επίθ.) = εχθρικός, μισητός, βαρύς 
infernus, -a, -um (επίθ.) = αυτός που ανήκει στον κάτω κόσμο, υποχθόνιος 
infero, intuli, illatum, inferre 3 = μεταφέρω, κομίζω 
inferus, -a, -um (επίθ.) = χαμηλός, υποχθόνιος 
infestus, -a, -um (επίθ.) = εχθρικός, επικίνδυνος 
inficio, infeci, infectum, inficere 3* = βάφω, μολύνω 
infidus, -a, -um (επίθ.) = άπιστος, αβέβαιος, ψεύτικος   
infirmus, -a, -um (επίθ.) = ανίσχυρος  
infit (αρχαϊκός τύπος, απρόσωπο ρήμα) = αρχίζει 
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infitior, infitiatus sum, infitiari (αποθ.) 1 = αποκηρύσσω 
inflatus, -a, -um (επίθ.) = φουσκωμένος 
inflecto, inflexi, inflexum, inflectere 3 = λυγίζω 
infundo, infudi, infusum, infundere 3 = εγχέω, εμφυσώ 
ingemo, ingemui, ingemitum, ingemere 3 = στενάζω  
ingeniosus, -a, -um (επίθ.) = ευφυής 
ingenium, -ii (β΄ ουδ) = πνεύμα, έμπνευση, ικανότητα, ταλέντο 
ingens, ingentis (επίθ.) = μεγάλος, τεράστιος 
ingratus, -a, -um (επίθ.) = δυσάρεστος, αχάριστος 
ingredior, ingressus sum, ingredi (αποθ.) 3* = προχωρώ 
inguen, -inis (γ΄ ουδ) = βουβώνας 
inhaereo, inhaesi, inhaesum, inhaerere 2 = προσκολλώμαι 
inhospitalis, -is, -e (επίθ.) = αφιλόξενος 
inhumatus, -a, -um (επίθ.) = άταφος 
inimicus, -a, -um (επίθ.) = εχθρικός 
iniquus, -a, -um (επίθ.) = άδικος, άνισος, εχθρικός  
initium, -ii (β΄ ουδ) = έναρξη, ξεκίνημα 
iniuria, -ae (α΄ θηλ) = αδικία 
inl-, = βλ. ill- 
inm- = βλ. imm-  
innatus, -a, -um (επίθ.) = έμφυτος 
innitor, innixus και innisus sum, inniti (αποθ.) 3 = στηρίζομαι, γονατίζω 
innocuus, -a, -um (επίθ.) = αθώος 
innumerabilis, -is, -e (επίθ.) = αμέτρητος 
innumerus, -a, -um (επίθ.) = αναρίθμητος, αμέτρητος  
innuptus, -a, -um (επίθ.) = άγαμος, παρθένος 
inoffensus, -a, -um (επίθ.) = αβλαβής, αδιάλειπτος 
inolesco, inolevi, inolitum, inolescere 3 = ριζώνω 
inopia, -ae (α΄ θηλ) = έλλειψη, φτώχεια 
inops, inopis (επίθ.) (+ γεν.) = φτωχός, άπορος, αυτός που έχει έλλειψη από 
κάτι  
inquam (ελλειπτικό) = λέγω  
inquietus, -a, -um (επίθ.) = ανήσυχος  
inquino 1 = μολύνω  
inr- = βλ. irr- 
insania, -ae (α΄ θηλ) = μανία, τρέλα  
insanus, -a, -um (επίθ.) = τρελός 
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inscius, -a, -um (επίθ.) = ανήξερος 
inscribo, inscripsi, inscriptum, inscribere 3 = επιγράφω  
insequor, insecutus sum, insequi (αποθ.) 3 = ακολουθώ, καταδιώκω 
insero, inserui, insertum, inserere 3 = εισάγω, προκαλώ, τοποθετώ, 
κατατάσσω 
insero, insevi, insitum, inserere 3 = σπέρνω, φυτεύω  
insidiae, -arum (α΄ θηλ) = παγίδα, ενέδρα 
insidiator, -oris (γ΄ αρσ) = συνωμότης, δολοφόνος   
insido, insedi, insessum, insidere 3 = κάθομαι πάνω, ενεδρεύω 
insigne, -is (γ΄ ουδ) = διακριτικό, έμβλημα 
insignis, -is, -e (επίθ.) = όμορφος, διάσημος, ξακουστός, φημισμένος 
insimulo 1 = κατηγορώ 
insinuo 1 = εισέρχομαι, αγκαλιάζω 
insolens, insolentis (επίθ.) = ασυνήθιστος 
insolitus, -a, -um (επίθ.) = ασυνήθιστος 
insono, insonui, ‒, insonare 1 = αντηχώ 
insons, insontis (επίθ.) = αβλαβής, αθώος, άκακος 
inspicio, inspexi, inspectum, inspicere 3* = παρατηρώ, κατοπτεύω, εποπτεύω  
inspiro 1 = εμπνέω, φυσώ 
instans, -ntis (επίθ.) = παρών, αυτός που επίκειται  
instar (ουδ, εύχρηστο μόνο σε ονομ. και αιτ.) = σαν, με μορφή 
instauro 1 = ανανεώνω 
instinguo, instinxi, instinctum, instinguere 3 = παρορμώ, κατευθύνω  
institor, -oris (γ΄ αρσ) = μεταπράτης  
instituo, institui, institutum, instituere 3 = αναλαμβάνω, θεμελιώνω, 
εξοπλίζω, διδάσκω 
instruo, instruxi, instructum, instruere 3 = οπλίζω 
insula, -ae (α΄ θηλ) = νησί 
insultο 1 = προσβάλλω, ποδοπατώ 
intaminatus, -a, -um (επίθ.) = αμόλυντος  
integer, integra, integrum (επίθ.) = ακέραιος, άθικτος 
intellegenter (επίρ.) = με εξυπνάδα   
intellego και intelligo, intellexi, intellectum, intellegere και intelligere 3 = 
καταλαβαίνω 
intendo, intendi, intentum και intensum, intendere 3 = απλώνω, τεντώνω, 
προσέχω 
intentus, -a, -um (επίθ.) = προσηλωμένος, συγκεντρωμένος 
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intercipio, intercepi, interceptum, intercipere, 3* = αρπάζω κάτι πριν φθάσει 
στον προορισμό του   
interea (επίρ.) = στο μεταξύ 
intereo, interii, interitum, interire 4 = χάνομαι, αφανίζομαι, πεθαίνω  
interficio, interfeci, interfectum, interficere 3* = σκοτώνω 
interfundo, interfudi, interfusum, interfundere 3 = χύνω ανάμεσα 
interim (επίρ.) = στο μεταξύ 
interimo, interemi, interemptum, interimere 3 = εξολοθρεύω  
interpono, interposui, interpositum, interponere 3 = παρεμβάλλω  
interpres, -etis (γ΄ αρσ και θηλ) = διερμηνέας, αγγελιαφόρος 
interrogo 1 = ρωτώ 
intersum, interfui, ‒, interesse = βρίσκομαι ανάμεσα, συμμετέχω 
intervenio, interveni, interventum, intervenire 4 = παρεμβαίνω, εμφανίζομαι 
απρόοπτα   
intexo, intexui, intextum, intexere 3 = πλέκω, παρεμβάλλω 
intimus και intumus, -a, -um (επίθ., υπερθετικός του intra) = εσώτατος, 
βαθύτατος  
intonsus, -a, -um (επίθ.) = ακούρευτος 
intorqueo, intorsi, intorsum, intorquere 2 = ρίχνω, εξαπολύω 
intro 1= μπαίνω 
introgredior, introgressus sum, introgredi (αποθ.) 3* = εισέρχομαι 
intromitto, intromisi, intromissum, intromittere 3 = βάζω μέσα  
introrumpo, introrupi, introruptum, introrumpere 3 = εισβάλλω   
intueor, intuitus sum, intueri (αποθ.) 2 = ατενίζω, κοιτάζω   
intumus, -a, -um (επίθ.) = βλ. intimus 
intus (επίρ.) = μέσα 
inultus, -a, -um (επίθ.) = ατιμώρητος  
inutilis, -is, -e (επίθ.) = άχρηστος 
invado, invasi, invasum, invadere 3 = εισβάλλω, εισχωρώ 
inveho, invexi, invectum, invehere 3 = μεταφέρω 
invenio, inveni, inventum, invenire 4 = βρίσκω, αποκαλύπτω 
investigo 1 = αναζητώ τα ίχνη   
invideo, invidi, invisum, invidere 2 = φθονώ, αρνούμαι από φθόνο, μισώ, 
απεχθάνομαι 
invidia, -ae (α΄ θηλ) = ζήλια, φθόνος 
invidus, -a, -um (επίθ.) = φθονερός 
invisus, -a, -um (επίθ.) = μισητός  
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invitus, -a, -um (επίθ.) = άκων, απρόθυμος 
involito 1 = κυματίζω, πετάω  
iocosus, -a, -um (επίθ.) = παιχνιδιάρικος  
iocus, -i (β΄ αρσ) = παιχνίδι, αστείο  
ipse, ipsa, ipsum (αντων.) = ίδιος, ίδια, ίδιο 
ira, -ae (α΄ θηλ) = οργή, θυμός 
irascor, iratus sum, irasci (αποθ.) 3 = εξοργίζομαι, θυμώνω 
iratus, -a, -um (επίθ.) = οργισμένος 
irreparabilis, -is, -e (επίθ.) = αμετάκλητος 
irrepertus, -a, -um (επίθ.) = αυτός που δεν έχει βρεθεί, που δεν έχει 
ανακαλυφτεί  
irritus, -a, -um (επίθ.) = μάταιος 
irroro 1 = ραντίζω, βρέχω 
is, ea, id (αντων.) = αυτός, -ή, -ό 
iste, ista, istud (αντων.) = αυτός, -ή, -ό 
istic και istuc (επίρ.) = εκεί πέρα 
istinc (επίρ.) = από εκεί 
ita (επίρ.) = έτσι, με αυτόν τον τρόπο 
Italia, -ae (α΄ θηλ) = Ιταλία 
itaque (σύνδ.) = επομένως, λοιπόν  
iter, itineris (γ΄ ουδ) = διαδρομή, πορεία, δρομολόγιο 
itero 1 = επαναλαμβάνω 
iterum (επίρ.) = ξανά 
iuba, -ae (α΄ θηλ) = χαίτη 
iubar, -aris (γ΄ ουδ και σπαν. αρσ) = σέλας, (ποιητ.) ήλιος 
iubeo, iussi, iussum, iubere 2 = διατάζω 
iucundus, -a, -um (επίθ.) = γλυκός, ευχάριστος 
iudex, -icis (γ΄ αρσ και θηλ) = κριτής 
iudicium, -ii (β΄ ουδ) = κρίση 
iudico 1 = κρίνω, αποφασίζω 
iugerum, -i (β΄ ουδ) = πλέθρο 
iugum, -i (β΄ ουδ) = ζυγός, άρμα / βουνίσια κορυφογραμμή 
iungo, iunxi, iunctum, iungere 3 = ενώνω, συνδέω 
iunior, -ior, -ius (επίθ.) = νεότερος (συγκριτικός του επιθέτου iuvenis) 
Iuno, Iunonis (γ΄ θηλ) = Ήρα 
iure (επίρ.) = δίκαια 
iurgium, -ii (β΄ ουδ) = καβγάς, λογομαχία 
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iuro 1 = ορκίζομαι 
ius, iuris (γ΄ ουδ) = δίκαιο 
iussum, -i (β΄ ουδ) = διαταγή, πρόσταγμα, εντολή 
iustitia, -ae (α΄ θηλ) = δικαιοσύνη  
iustus, -a, -um (επίθ.) = δίκαιος 
iuvenalis, -is, -e (επίθ.) = νεανικός 
iuvenca, -ae (α΄ θηλ) = αγελάδα 
iuvencus, -i (β΄ αρσ) = μοσχάρι 
iuvenis, -is (γ΄ αρσ) = νέος 
iuventa, -ae (α΄ θηλ) = νιάτα, νεαρή ηλικία 
iuventus, -utis (γ΄ θηλ) = νεότητα, νιάτα  
iuvo, iuvi, iuvatum και iutum, iuvare 1 = ευχαριστώ, ικανοποιώ, βοηθώ 
Ιuppiter, Ιovis (γ΄ αρσ) = Δίας 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 9. Οι συμπλοκές μεταξύ των κατοίκων της Νουκερίας και της Πομπηίας το 59 μ.Χ. 

στο Αμφιθέατρο της  Πομπηίας, τοιχογραφία από την «Οικία του Actius Anicetus». 
© Public domain / Wikimedia Commons. 
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K 
 
Karthago, Karthaginis και Carthago, Carthaginis (γ΄ θηλ) = Καρχηδόνα  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 10. Peter Paul Rubens (1615 - 1616), Ρωμύλος και Ρέμος. 

© Public domain / Wikimedia Commons. 
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labes, -is (γ΄ θηλ) = κηλίδα 
labor, lapsus sum, labi (αποθ.) 3 = γλιστρώ, κάνω λάθος 
labor, -oris (γ΄ αρσ) = κόπος, μόχθος, εργασία 
laboro 1 = επιχειρώ, δυσκολεύομαι 
labrum, -i (β΄ ουδ) = χείλος 
lac, lactis (γ΄ ουδ) = γάλα 
lacertus, -i (β΄ αρσ) = μπράτσο, χέρι 
lacesso, lacessi(v)i, lacessitum, lacessere 3 = προκαλώ, επιχειρώ  
lacrima, -ae (α΄ θηλ) = δάκρυ  
lacus, -us (δ΄ αρσ) = λίμνη 
laedo, laesi, laesum, laedere 3 = πληγώνω, τραυματίζω, προσβάλλω 
laetitia, -ae (α΄ θηλ) = χαρά 
laeto 1 = χαροποιώ 
laetor, laetatus sum, laetari (αποθ.) 1 = χαίρομαι 
laetus, -a, -um (επίθ.) = ευτυχισμένος, χαρούμενος 
laevus, -a, -um (επίθ.) = αριστερός, δυσοίωνος, σφαλερός  
lambo, lambi, ‒, lambere 3 = γλείφω 
lamentabilis, -is, -e (επίθ.) = αξιοθρήνητος 
lana, -ae (α΄ θηλ) = μαλλί 
languidus, -a, -um (επίθ.) = νωθρός, άτονος, αποκαμωμένος 
lanificus, -a, -um (επίθ.) = αυτός που δουλεύει με μαλλί 
lanio 1 = ξεσκίζω, σπαράζω, τραβώ, σχίζω 
lanx, lancis (γ΄ θηλ) = πιατέλα 
lapillus, -i (β΄ αρσ) = μικρή πέτρα, χαλίκι 
lapis, -idis (γ΄ αρσ) = πέτρα 
lapsus, -us (δ΄ αρσ) = γλίστρημα  
laqueus, -i (β΄ αρσ) = βρόχος  
Lar, Laris (γ΄ αρσ, συνήθ. στον πληθ.) = Λάρης, πατρογονικός, εφέστιος θεός 
largior, largitus sum, largiri (αποθ.) 4 = δωρίζω 
largus, -a, -um (επίθ.) = άφθονος 
lascivus, -a, -um (επίθ.) = παιχνιδιάρης, λάγνος  
lasso 1 = κουράζω, ταλαιπωρώ 
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lassus, -a, -um (επίθ.) = αποκαμωμένος, κουρασμένος 
late (επίρ.) = πλατιά, ευρέως 
latebra, -ae (α΄ θηλ, συνήθ. στον πληθ.) = κρυψώνα 
lateo, latui, ‒, latere 2 = κρύβομαι 
Latinus, -a, -um (επίθ.) = Λατίνος, λατινικός 
latus, -a, -um (επίθ.) = πλατύς 
latus, -eris (γ΄ ουδ) = πλευρό 
laudabilis, -is, -e (επίθ.) = αξιέπαινος 
laudo 1 = επαινώ  
laurus, i (σπ. -us) (β΄ θηλ) = δάφνη 
laus, laudis (γ΄ θηλ) = έπαινος 
lautus, -a, -um (επίθ.) = κομψός 
lavo, lavi, lavatum, lavare 1 = πλένω  
leaena, -ae (α΄ θηλ) = λέαινα 
lectus, -i (β΄ αρσ) = κλίνη 
legatio, -onis (γ΄ θηλ) = πρεσβεία 
legatus, -i (β΄ αρσ) = απεσταλμένος, διοικητής λεγεώνας, ύπαρχος, πρέσβης 
legio, -onis (γ΄ θηλ) =λεγεώνα 
lego, legi, lectum, legere 3 = διαβάζω, μαζεύω, συλλέγω, διαλέγω 
lenimen, -inis (γ΄ ουδ) = παρηγοριά 
lenio, leni(v)i, lenitum, lenire 4 = καταπραΰνω, ανακουφίζω, μαλακώνω 
lenis, -is, -e (επίθ.) = ήπιος, ευμενής, απαλός, ήρεμος 
leniter (επίρ.) = απαλά, ελαφρά 
lentus, -a, -um (επίθ.) = αργός, αναβλητικός, απρόθυμος, αδιάφορος 
leo, -onis (γ΄ αρσ) = λιοντάρι  
lepus, -oris (γ΄ αρσ) = λαγός 
letum, -i (β΄ ουδ) = θάνατος 
levamen, -inis (γ΄ ουδ) = ανάπαυλα, ξεκούραση 
levis, -is, -e (επίθ.) = απαλός, ανάλαφρος, ανεκτός, ελαφρύς 
leviter (επίρ.) = ελαφρά 
levo 1 = ανακουφίζω, ελαφρύνω 
lex, legis (γ΄ θηλ) = νόμος 
libellus, -i (β΄ αρσ) = βιβλιαράκι 
libenter (επίρ.) = πρόθυμα 
liber, -era, -erum (επίθ.) = ελεύθερος 
Liber, Liberi (β΄ αρσ) = Διόνυσος, Βάκχος 
liber, libri (β΄ αρσ) = βιβλίο 
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liberi, -orum (β΄ αρσ, μόνο στον πληθ.) = τα παιδιά 
libero 1 = ελευθερώνω 
libertas, -atis (γ΄ θηλ) = ελευθερία 
libertinus, -a, -um (επίθ.) = απελεύθερος 
libet, libuit και libitum est, libere 2 (απρόσ.) (+ δοτ. + απαρέμφ.) = αρέσει  
libido, -inis (γ΄ θηλ) = πάθος, επιθυμία, πόθος  
libo 1 = θυσιάζω, κάνω σπονδή 
licet, licuit και licitum est, licere 2 (απρόσ.) (+ δοτ. + απαρέμφ.) = επιτρέπεται  
ligneus, -a, -um (επίθ.) = ξύλινος 
lignum, -i (β΄ ουδ) = ξύλο 
ligo 1 = δένω 
ligo, -onis (γ΄ αρσ) = τσαπί 
lilium, -ii (β΄ ουδ) = κρίνο 
limen, -inis (γ΄ ουδ) = κατώφλι 
limes, -itis (γ΄ αρσ) = μονοπάτι 
lingua, -ae (α΄ θηλ) = γλώσσα  
linquo, liqui, ‒, linquere 3 = εγκαταλείπω 
linteum, -i (β΄ ουδ) = πανί 
liquidus, -a, -um (επίθ.) = καθαρός, μελωδικός, υγρός 
liquo 1 = διυλίζω, φιλτράρω / καθαρίζω  
liquor, -oris (γ΄ αρσ) = νάμα, υγρό 
lis, litis (γ΄ θηλ) = έριδα, δικαστικός αγώνας 
litoreus, -a, -um (επίθ.) = της ακρογιαλιάς 
littera, -ae (α΄ θηλ) = γράμμα, γράμμα αλφαβήτου /στον πληθ. έχει τη σημασία 
«λογοτεχνία», «γράμματα» και «επιστολή» 
litus, -oris (γ΄ ουδ) = ακρογιάλι, ακτή 
lituus, -i (β΄ αρσ) = κέρας, βούκινο 
livor, -oris (γ΄ αρσ) = μελανιά, φθόνος 
loco 1 = τοποθετώ, ιδρύω 
locuples, -pletis (επίθ.) = πλούσιος 
locus, -i (β΄ αρσ) = τόπος. Στον πληθυντικό σχηματίζει τύπους κατά τα 
αρσενικά της β΄ κλίσης και κατά τα ουδέτερα της β΄ κλίσης. Το ουδέτερο στον 
πληθυντικό σημαίνει «τόποι», ενώ το αρσενικό στον πληθυντικό σημαίνει 
«χωρία, κεφάλαια βιβλίου» 
longaevus, -a, -um (επίθ.) = ηλικιωμένος 

longe (επίρ.) = μακριά 
longus, -a, -um (επίθ.) = μακρός  
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loquax, -acis (επίθ.) = φλύαρος, κελαρυστός 
loquor, locutus sum, loqui (αποθ.) 3 = μιλώ 

lorum, -i (β΄ ουδ) = χαλινάρι 
luceo, luxi, ‒, lucere 2 = λάμπω, φωτίζω 
lucidus, -a, -um (επίθ.) = λαμπερός, φωτεινός 

lucrum, -i (β΄ ουδ) = κέρδος 
luctor, luctatus sum, luctari (αποθ.) 1 = παλεύω, αγωνίζομαι 
luctuosus, -a, -um (επίθ.) = θρηνητικός 

luctus, -us (δ΄ αρσ) = θρήνος, πένθος 
lucus, -i (β΄ αρσ) = (ιερό) άλσος 
ludibrium, -ii (β΄ ουδ) = παιχνίδι  

ludo, lusi, lusum, ludere 3 = παίζω, ξεγελώ 
ludus, -i (β΄ αρσ) = παιχνίδι 
lugeo, luxi, luctum, lugere 2 = θρηνώ  

lugubris, -is, -e (επίθ.) = θρηνητικός, πένθιμος, θλιβερός 
lumen, -inis (γ΄ ουδ) = φως (ποιητ. lumina = μάτια) 
luna, -ae (α΄ θηλ) = φεγγάρι 

lunaris, -is, -e (επίθ.) = σεληνιακός 
luno 1 = λυγίζω, κυρτώνω 
luo, lui, lutum, luere 3 = πληρώνω 

lupa, -ae (α΄ θηλ) = λύκαινα 
lupus, -i (β΄ αρσ) = λύκος 
lustro 1 = εξαγνίζω, καθαρίζω, περιοδεύω, επιθεωρώ, εξετάζω 

lustrum, i (β΄ ουδ) = πενταετία 
lutum, -i (β΄ ουδ) = πηλός 
lux, lucis (γ΄ θηλ) = φως 

luxuria, -ae (α΄ θηλ) = πολυτέλεια 
lympha, -ae (α΄ θηλ) = νερό πηγής 
lyra, -ae (α΄ θηλ) = λύρα 
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Εικόνα 11. Μαινάδα με προσφορές σε πιατέλα, τοιχογραφία από την  

‘Casa del Centenario’, Πομπηία. 
© Public Domain / Wikimedia Commons. 
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machina, -ae (α΄ θηλ) = μηχανή  
macies, -ei (ε΄ θηλ) = μαρασμός  
macto 1 = θυσιάζω, σφάζω 
madefacio, madefeci, madefactum, madefacere 3* = βρέχω 
madeo, madui, ‒, madere 2 = βρέχομαι, υγραίνομαι 
madidus, -a, -um (επίθ.) = βρεγμένος, υγρός 
maereo, ‒, ‒, maerere 2 = είμαι λυπημένος 
maestus, -a, -um (επίθ.) = θλιβερός, θλιμμένος 
magis (επίρ.) = πιο πολύ  
magister, magistri (β΄ αρσ) = δάσκαλος 
magistra, magistrae (α΄ θηλ) = δασκάλα 
magistratus, -us (δ΄ αρσ) = αρχές, άρχοντες  
magnanimus, -a, -um (επίθ.) = μεγαλόψυχος 
magnificus, -a, -um (επίθ.) = μεγαλόπρεπος, γενναιόδωρος  
magnitudo, -inis (γ΄ θηλ) = μέγεθος, μεγαλείο 
magnopere (επίρ.) = πολύ   
magnus, -a, -um (επίθ.) = μεγάλος 
maiestas, -atis (γ΄ θηλ) = μεγαλείο 
maiores, -orum (γ΄ αρσ) = πρόγονοι  
mala, -orum (β΄ ουδ) = δεινά, συμφορές   
mala, -ae (α΄ θηλ) = σαγόνι 
male (επίρ.) = κακά, άσχημα 
malevolentia, -ae (α΄ θηλ) = κακοβουλία 
malevolus, -a, -um (επίθ.) = φθονερός, κακός   
malo, malui, ‒, malle 3 = προτιμώ 
malobathron, -i (β΄ ουδ) = μαλόβαθρον, μύρο 
mălum, -i (β΄ ουδ) = κακό, συμφορά 
mālum, -i (β΄ ουδ) = μήλο 
malus, -a, -um (επίθ.) = κακός, πονηρός 
mālus -i (β΄ θηλ) = μηλιά 
mālus, -i (β΄ αρσ) = κατάρτι 
mando 1 = διατάζω, δίνω εντολή 
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mando, mandi, mansum, mandere 3 = δαγκώνω 
mane (επίρ.) = το πρωί 
maneo, mansi, mansum, manere 2 = (παρα)μένω 
Manes, ium (γ΄ αρσ, μόνο στον πληθ.) = ψυχές νεκρών 
manifestus, -a, -um (επίθ.) = προφανής 
manus, -us (δ΄ θηλ) = πλήθος /χέρι 
marceo, ‒, ‒, marcere 2 = συρρικνώνομαι 
mare, -is (γ΄ ουδ) = θάλασσα 
margo, -inis (γ΄ αρσ και θηλ) = άκρη, περιθώριο 
marinus, -a, -um (επίθ.) = θαλασσινός  
maritus, -i (β΄ αρσ) = σύζυγος 
marmor, -oris (γ΄ ουδ) = μάρμαρο 
marmoreus, -a, -um (επίθ.) = μαρμάρινος 
Μars, Martis (α΄ αρσ) =  Άρης 
mas, maris (γ΄ αρσ) = άνδρας 
masculus, -a, -um (επίθ.) = ανδροπρεπής  
mater, matris (γ΄ θηλ) = μητέρα 
materia, -ae (α΄ θηλ) = υλικό, θέμα 
materies, -ei (ε΄ θηλ) = υλικό, θέμα 
matertera, -ae (α΄ θηλ) = θεία (από την πλευρά της μητέρας)   
matrimonium, -ii (β΄ ουδ) = γάμος   
maturus, -a, -um (επίθ.) = ώριμος 
matutinus, -a, -um (επίθ.) = πρωινός 
maurus, -a, -um (επίθ.) = μαυριτανικός  
maxilla, -ae (α΄ θηλ) = σαγόνι, μάγουλο 
maximus, -a, -um (επίθ.) = μέγιστος (υπερθετικός του magnus) 
medeor, ‒, mederi (αποθ.) 2 = γιατρεύω  
medicamen, -inis (γ΄ ουδ) = φάρμακο, δηλητήριο  
medicus, -i (β΄ αρσ) = γιατρός   
meditor, meditatus sum, meditari (αποθ.) 1 = μελετώ, σκέφτομαι, 
αναλογίζομαι 
medius, -a, -um (επίθ.) = μέσος  
mel, mellis (γ΄ ουδ) = μέλι 
membrum, -i (β΄ ουδ) = μέλος / membra (ποιητ. πληθ.) = σώμα 
memini, ‒, ‒, meminisse (ελλειπτικό) = θυμάμαι, μνημονεύω 
memor, memoris (επίθ.) = αυτός που θυμάται 
memorabilis, -is, -e (επίθ.) = αξιομνημόνευτος 
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memoria, -ae (α΄ θηλ) = μνήμη, ανάμνηση 
memoro 1 = μιλώ, αναφέρω, μνημονεύω 
menda, -ae (α΄ θηλ) = ελάττωμα 
mendacium, -ii (β΄ ουδ) = ψέμα   
mendax, -acis (επίθ.) = απατηλός  
mens, mentis (γ΄ θηλ) = μυαλό, σκέψη, νους  
mensa, -ae (α΄ θηλ) = τραπέζι 
mensis, -is (γ΄ αρσ) = μήνας 
mentio, -onis (γ΄ θηλ) = μνεία   
mentior, mentitus sum, mentiri (αποθ.) 4 = ψεύδομαι  
mentum, -i (β΄ ουδ) = γένι 
meo 1 = φτάνω  
mercator, -oris (γ΄ αρσ) = έμπορος 
mercenarius, -ii (β΄ αρσ) = μισθωτός εργάτης, μισθοφόρος   
merces, -edis (γ΄ θηλ) = αμοιβή  
Mercurius, -ii (β΄ αρσ) = Ερμής  
mereo, merui, meritum, merere 2 = αξίζω 
mereo, ‒, ‒, merere 2 (+aera ή stipendia) = υπηρετώ θητεία 
mergo, mersi, mersum, mergere 3 = καταδύω, βυθίζω 
mergus, -i (β΄ αρσ) = αγριόπαπια 
meridies, -ei (ε΄ αρσ) = μεσημέρι 
meritum, -i (β΄ ουδ) = χάρη 
merso 1 = βυθίζω 
merum, -i (β΄ ουδ) = ανέρωτο κρασί, κρασί που δεν έχει αναμειχθεί με νερό 
merx, mercis (γ΄ θηλ) = εμπόρευμα  
messis, -is (γ΄ θηλ, ενίοτε και αρσ) = σοδειά 
meta, -ae (α΄ θηλ) = κωνική στήλη που δηλώνει το τέρμα  (σε αγώνες), τέλος, 
όριο 
metior, mensus sum, metiri (αποθ.) 4 = μετρώ 
metuo, metui, ‒, metuere 3 = φοβάμαι 
metus, -us (δ΄ αρσ) = φόβος 
meus -a -um (αντων.) = δικός μου 
miles, -itis (γ΄ αρσ) = στρατιώτης 
militaris, -is, -e (επίθ.) = στρατιωτικός 
militia, -ae (α΄ θηλ) = εκστρατεία, θητεία 
milito 1 = υπηρετώ στρατιωτική θητεία 
mille (αριθμ.) = χίλια 
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minae, -arum (α΄ θηλ) = απειλές 
minax, -acis (επίθ.) = απειλητικός  
Minerva, -ae (α΄ θηλ) = Αθηνά 
minimus, -a, -um (επίθ.) = ελάχιστος 
minister, ministri (β΄ αρσ) = υπηρέτης  
ministerium, -ii (β΄ ουδ) = υπηρεσία 
ministra, -ae (α΄ θηλ) = θεραπαινίδα, υπηρέτρια 
minitor, minitatus sum, minitari (αποθ.) 1 = απειλώ   
minium, -ii (β΄ ουδ) = κιννάβαρι, μίνιο, κόκκινη βαφή 
minor, minatus sum, minari (αποθ.) 1 = απειλώ   
minuo, minui, minutum, minuere 3 = ελαττώνω 
minus (επίρ., συγκριτικός βαθμός του paulum) = λιγότερο 
mirabilis, -is, -e (επίθ.) = θαυμαστός, παράδοξος, περίεργος  
miror, miratus sum, mirari (αποθ.) 1 = θαυμάζω, απορώ  
mirus, -a, -um (επίθ.) = παράξενος, θαυμαστός 
misceo, miscui, mistum και mixtum, miscere 2 = αναμιγνύω, ανακατεύω  
miser, misera, miserum (επίθ.) = άθλιος, δυστυχής 
miserabilis, -is, -e (επίθ.) = θλιβερός, θρηνητικός, αξιοθρήνητος, 
δυστυχισμένος 
misere (επίρ.) = ελεεινά, ταλαίπωρα 
miseria, -ae (α΄ θηλ) = δυστυχία 
miseror, miseratus sum, miserari (αποθ.) 1 = λυπάμαι, ευσπλαχνίζομαι, 
οικτίρω 
missilis, -is, -e (επίθ.) = βαλλόμενος, πεταχτός, φτερωτός 
mitesco, ‒, ‒, mitescere 3 = μαλακώνω, μετριάζω  
mitis, -is, -e (επίθ.) = ήπιος, μαλακός 
mitissimus, -a, -um (επίθ., υπερθετικός του mitis, -is, -e) = ευμενέστατος, 
ηπιότατος 
mitto, misi, missum, mittere 3 = στέλνω, εξακοντίζω, ρίχνω 
moderor, moderatus sum, moderari (αποθ.) 1 = ρυθμίζω, κουρντίζω 
modestus, -a, -um (επίθ.) = σεμνός, κόσμιος  
modicus, -a, -um (επίθ.) = μετρημένος  
modo (επίρ.) = μόλις τώρα 
modulor, modulatus sum, modulari (αποθ.) 1 = ρυθμίζω 
modus, -i (β΄ αρσ) = τρόπος, όριο, μέτρο 
moenia, -ium (γ΄ ουδ, μόνο στον πληθ.) = τείχη 
moles, -is (γ΄ θηλ) = όγκος, σωρός  



Lego, legis, legit: Βασικό Λεξιλόγιο της Λατινικής      81 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

molestus, -a, -um (επίθ.) = ανιαρός, στενάχωρος, ενοχλητικός 
molior, molitus sum, moliri (αποθ.) 4 = επιχειρώ, κοπιάζω, κατασκευάζω, 
οικοδομώ  
mollesco, ‒, ‒, mollescere 3 = μαλακώνω 
mollio, molli(v)i, mollitum, mollire 4 = μαλακώνω 
mollis, -is, -e (επίθ.) = απαλός, μαλακός, τρυφερός 
molliter (επίρ.) = μαλακά 
moneo, monui, monitum, monere 2 = συμβουλεύω, προειδοποιώ  
monile, -is (γ΄ ουδ) = περιδέραιο  
monimentum, -i (β΄ ουδ) = μνημείο, μνήμα 
monitum, -i (β΄ ουδ) = συμβουλή, προειδοποίηση 
mons, montis (γ΄ αρσ) = βουνό 
monstro 1 = δείχνω, αποκαλύπτω 
monstrum, -i (β΄ ουδ) = τέρας 
monumentum, -i (β΄ ουδ) = μνημείο, τάφος 
mora, -ae (α΄ θηλ) = καθυστέρηση, αναβολή  
morbus, -i (β΄ αρσ) = αρρώστια, ασθένεια 
mordax, -acis (επίθ.) = δηκτικός, αυτός που δαγκώνει  
mordeo, momordi, morsum, mordere 2 = δαγκώνω 
moribundus, -a, -um (επίθ.) = θνητός  
morior, mortuus sum, mori (αποθ.) 3* = πεθαίνω 
moror, moratus sum, morari (αποθ.) 1 = καθυστερώ, χρονοτριβώ 
morosus, -a, -um (επίθ.) = δύσκολος, δύστροπος 
mors, mortis (γ΄ θηλ) = θάνατος 
morsus, -us (δ΄ αρσ) = δάγκωμα 
mortalis, -is, -e (επίθ.) = θνητός, θανατηφόρος  
mortuus, -i (β΄ αρσ) = νεκρός   
morus, -i (β΄ θηλ) = μουριά 
mos, moris (γ΄ αρσ) = ήθος, τρόπος, χαρακτήρας 
motus, -us (δ΄ αρσ) = κίνηση, χορός  
moveo, movi, motum, movere 2 = (παρα)κινώ, προτρέπω, συγκινώ 
mox (επίρ.) = σε λίγο, σύντομα, αργότερα  
mucro, -onis (γ΄ αρσ) = αμυχή, ακίδα, ακμή 
mugio, mugi(v)i, mugitum, mugire 4 = μουγκρίζω 
mugitus, -us (δ΄ αρσ) = μουγκανητό 
mulceo, mulsi, mulsum, mulcere 2 = ηρεμώ 

mulier, -eris (γ΄ θηλ) = γυναίκα 
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multifidus, -a, -um (επίθ.) = πολυσχιδής 
multitudo, -inis (γ΄ θηλ) = πλήθος  

multo (επίρ.) = πολύ   
multo 1 = τιμωρώ   
multum (επίρ.) = πολύ  

multus, -a, -um (επίθ.) = πολύς 
munditia, -ae (α΄ θηλ) = κομψότητα, στολίδι  
mundus, -a, -um (επίθ.) = καθαρός, κομψός 

mundus, -i (β΄ αρσ) = κόσμος 
munimen, -inis (γ΄ ουδ) = άμυνα, οχύρωμα 
munio, munivi, munitum, munire 4 = οχυρώνω 

munus, -eris (γ΄ ουδ) = δώρο, προσφορά 
munusculum, -i (β΄ ουδ) = μικρό δώρο 
murex, -icis (γ΄ αρσ) = κοχύλι, πορφύρα 

murmur, -uris (γ΄ ουδ) = μουρμούρισμα, ψίθυρος 
murus, -i (β΄ αρσ) = τοίχος, τείχος 
Musa, -ae (α΄ θηλ) = Μούσα 

muscosus, -a, -um (επίθ.) = γεμάτος βρύα 
muscus, -i (β΄ αρσ) = βρύο 
mustum, -i (β΄ ουδ) = μούστος 

muto 1 = μεταβάλλω, αλλάζω, μεταμορφώνω 
mutus, -a, -um (επίθ.) = βουβός 
mutuus, -a, -um (επίθ.) = αμοιβαίος 

mutο 1 = αλλάζω, μεταμορφώνω, μεταβάλλω 
myrtus, -i (β΄ θηλ) = μυρτιά 
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Εικόνα 12. Σκηνή κήπου με φράχτη, pinax (= ζωγραφικός πίνακας σε ξύλινη πλάκα),  

παγώνι και περιστέρι, Πομπηία. 
© Public domain / Wikimedia Commons. 
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N 
 
nam (σύνδ.) = γιατί, δηλαδή 
nardus, -i (β΄ αρσ) και nardum, -i (β΄ ουδ) = νάρδο  
narro 1 = αφηγούμαι, εξιστορώ 
nascor, natus sum, nasci (αποθ.) 3 = γεννιέμαι  
nata, -ae (α΄ θηλ) = κόρη 
natalis, -is, -e (επίθ.) = γενέθλιος 
nato 1 = κολυμπώ 
natura, -ae (α΄ θηλ) = φύση 
natus, -i (β΄ αρσ) = γιος 
naufragus, -a, -um (επίθ.) = ναυαγισμένος / αυτός που προκαλεί ναυάγια 
nauta, -ae (α΄ αρσ) = ναύτης  
navalia, ium (γ΄ ουδ, πληθ.) = ναυπηγείο, αραξοβόλι 
navalis, -is, -e (επίθ.) = ναυτικός   
navicula, -ae (α΄ θηλ) = πλοιάριο  
navigo 1 = πλέω  
navis, -is (γ΄ θηλ) = καράβι, πλοίο 
navita, -ae (α΄ αρσ) = ναύτης 
nebula, -ae (α΄ θηλ) = σύννεφο  
necessitas, -atis (γ΄ θηλ) = αναγκαιότητα, ανάγκη 
neco 1 = φονεύω, σκοτώνω  
necopinans, -antis (επίθ.) = απρόσμενος 
necto, nexui και nexi, nexum, nectere 3 = πλέκω 
nefas (ουδ., έχει μόνο ονομ. και αιτ. εν., χωρίς πληθυντικό αριθμό) = ανόσιο, 
αθέμιτο 
negligo και neglego, neglexi, neglectum, negligere και neglegere 3 = 
παραμελώ  
nego 1 = αρνούμαι 
negotium, -ii (β΄ ουδ) = ασχολία, δουλειά 
nemo (αντων.) = κανείς   
nempe (μόριο) = βέβαια, οπωσδήποτε 
nemus, -oris (γ΄ ουδ) = δάσος, άλσος 
nenia, -ae (α΄ θηλ) = θρήνος 
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nepos, nepotis (γ΄ αρσ) = εγγόνι, απόγονος, ανιψιός 
Neptunus, -i (β΄ αρσ) = Ποσειδώνας  
nequior, -ior, -ius (επίθ., συγκριτικός βαθμός του άκλιτου nequam) = 
χειρότερος, αχρειότερος  
nequitia, -ae (α΄ θηλ) = ακολασία 
nervus, -i (β΄ αρσ) = νεύρο, χορδή λύρας 
nescio, nesci(v)i, nescitum, nescire 4 = αγνοώ 
neuter, neutra, neutrum (αντων. επίθ.) = ούτε ο ένας ούτε ο άλλος   
nex, necis (γ΄ θηλ) = θάνατος  
nexilis, -is,  -e (επίθ.) = πλεκτός  
nexus, -a, -um (επίθ.) = πλεγμένος, πλεκτός 
nidus, -i (β΄ αρσ) = φωλιά  
niger, nigra, nigrum (επίθ.) = μαύρος 
nihil (αόρ. αντ.) = τίποτα  
nihilum, -i (β΄ ουδ) = το τίποτα  
nimbus, -i (β΄ αρσ) = ομίχλη, σύννεφο, βροχή   
nimio (επίρ.) = πολύ, υπερβολικά 
nimium (επίρ.) = υπερβολικά 
nimius, -a, -um (επίθ.) = υπερβολικός   
niteo, nitui , ‒, nitere 2 = λάμπω  
nitidus, -a, -um (επίθ.) = λαμπερός  
nitor, nisus και nixus sum, niti (αποθ.) 3 = στηρίζομαι, προσπαθώ 
nitor, -oris (γ΄ αρσ) = λάμψη 
niveus, -a, -um (επίθ.) = χιονάτος, λευκός 
nix, nivis (γ΄ θηλ) = χιόνι  
nobilis, -is, -e (επίθ.) = ευγενής, γνωστός, ξακουστός, αριστοκρατικός 
nobilitas, -atis (γ΄ θηλ) = αριστοκρατική καταγωγή 
noceo, nocui, nocitum, nocere 2 = βλάπτω, πληγώνω 
nocturnus, -a, -um (επίθ.) = νυκτερινός 
nodo 1 = πλέκω 
nodus, -i (β΄ αρσ) = κόμπος 
nolo, nolui, ‒, nolle = δεν θέλω, δεν επιθυμώ 
nomen, -inis (γ΄ ουδ) = όνομα 
nomino 1 = ονομάζω, καλώ 
Nonae, -arum (α΄ θηλ) = η έβδομη μέρα του Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου και 
Οκτωβρίου / η πέμπτη μέρα των υπολοίπων μηνών 
nondum (επίρ.) = όχι ακόμα 
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nonnulli, -ae, -a (αντων. επίθ.) = μερικοί   
nonus, -a, -um (επίθ.) = ένατος  
nosco, novi, notum, noscere 3 = γνωρίζω 
noster, nostra, nostrum (αντων.) = δικός μας   
nota, -ae (α΄ θηλ) = γνώρισμα, σημείο, χαρακτηριστικό, σημείωμα 
notesco, notui, ‒, notescere 3 = γίνομαι γνωστός 
noto 1 = σημειώνω, θεωρώ 
notus, -a, -um (επίθ. < μτχ. του nosco) = γνωστός, διάσημος 
novem (αριθμ.) = εννιά  
noverca, -ae (α΄ θηλ) = μητριά 
novies (αριθμ.) = εννιά 
novitas, novitatis (γ΄ θηλ) = παράξενο συμβάν 
novus, -a, -um (επίθ.) = νέος, καινούργιος  
nox, noctis (γ΄ θηλ) = νύχτα 
noxius, -a, -um (επίθ.) = βλαβερός  
nubes, -is (γ΄ θηλ) = σύννεφο 
nubigenus, -a, -um (επίθ.) = νεφελογεννημένος 
nubilum, -i (β΄ ουδ) = σύννεφο 
nubo, nupsi, nuptum, nubere 3 = παντρεύομαι 
nudatus, -a, -um (επίθ.) = γυμνός, απογυμνωμένος 
nudo 1 = γυμνώνω, φανερώνω 
nudus, -a, -um (επίθ.) = γυμνός 
nullus, -a, -um (αντων. επίθ.) = κανείς, καμία, κανένα   
numen, -inis (γ΄ ουδ) = θεότητα, πνεύμα 
numerus, - i (β΄ αρσ) = αριθμός 
numquam (επίρ.) = ποτέ 
nunc (επίρ.) = τώρα 
nuntio 1 = αναγγέλλω   
nuntius, -ii (β΄ αρσ) = αγγελιαφόρος 
nuper (επίρ.) = πριν από λίγο, πρόσφατα   
nuptiae, -arum (α΄ θηλ) = γάμος 
nurus, -us (δ΄ θηλ) = νύμφη 
nuptialis, -is, -e (επίθ.) = γαμήλιος   
nutrio, nutri(v)i, nutritum, nutrire 4 = τρέφω 
nutrix, -icis (γ΄ θηλ) = τροφός 
nutus, -us (δ΄ αρσ) = νεύμα 
nux, nucis (γ΄ θηλ) = καρυδιά 
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nympha, -ae (α΄ θηλ) = νύμφη, νύφη  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 13. Η τιμωρία του Ιξίονα. Στο κέντρο της παράστασης βρίσκεται ο Ερμής, στα δεξιά 
του καθισμένη η Ήρα, ενώ στα αριστερά ο Ήφαιστος έχει ήδη δέσει τον Ιξίονα στον τροχό. 
Στα πόδια του Ερμή είναι καθισμένη η Νεφέλη, τοιχογραφία από τον ανατολικό τοίχο του 

triclinium της ‘Casa dei Vettii’, Πομπηία. 
© Public domain / Wikimedia Commons. 
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O 
 
obeο, obi(v)i, obitum, obire 4 = απέρχομαι, πεθαίνω 
obicio, obieci, obiectum, obicere 3* = προβάλλω, παρουσιάζω, προσφέρω, 
κατηγορώ 
obiurgo 1 = μαλώνω   
oblecto 1 = ευχαριστώ 
obliquus, -a, -um (επίθ.) = λοξός, κουτσός, πλάγιος 
oblitus, -a, -um (επίθ.) = ξεχασιάρης 
obliviscor, oblitus sum, oblivisci (αποθ.) 3 = ξεχνώ 
oblivium, -ii (β΄ ουδ) = λήθη  
obnoxius, -a, -um (επίθ.) = εκτεθειμένος 
oborior, obortus sum, oboriri (αποθ.) 4 = αναφύομαι, εμφανίζομαι, αρχίζω 
obscenus, -a, -um (επίθ.) = αισχρός 
obscurus, -a, -um (επίθ.) = σκιώδης, σκοτεινός 
obsequor, obsecutus sum, obsequi (αποθ.) 3 = κάνω το χατίρι κάποιου   
obsero, obsevi, obsitum, obserere 3 = φυτεύω, σπέρνω  
obsideo, obsedi, obsessum, obsidere 2 = καταλαμβάνω, κυριεύω, πολιορκώ 
obsigno 1 = υπογράφω, σφραγίζω   
obsisto, obstiti, obstitum, obsistere 3 = αντιστέκομαι 
obsoletus, -a, -um (επίθ.) = παλαιός, απαρχαιωμένος  
obstipesco και obstupesco, obstipui και obstupui, ‒, obstipescere 3 = μένω 
έκθαμβος, μένω άφωνος 
obsto, obstiti, obstatum, obstare 1 = αντιτίθεμαι, απαγορεύω, εμποδίζω 
obstrepo, obstrepui, obstrepitum, obstrepere 3 = ηχώ, βουΐζω 
obstringo, obstrinxi, obstrictum, obstringere 3 = δένω, σφίγγω 
obtestor, obtestatus sum, obtestari (αποθ.) 1 = ζητώ, εκλιπαρώ    
obtineo, obtinui, obtentum, obtinere 2 = πετυχαίνω, κατορθώνω  
obviam (επίρ.) = αντίθετα 
obvius, -a, -um (επίθ.) = ενάντιος, αντίθετος   
occasus, us (δ΄ αρσ) = δύση 
occĭdo (< ob+cado), occĭdi, occasum, occidere 3 = πεθαίνω, πέφτω, (μεταφ.) 
σβήνω, καταδύομαι 
occīdo (< ob+caedo), occīdi, occisum, occidere 3 = κόβω, σκοτώνω 
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occulo, occului, occultum, occulere 3 = καλύπτω, κρύβω 
occulto 1 = κρύβω 
occupo 1 = κατέχω, απασχολώ, καταλαμβάνω   
occurro, occu(cu)rri, occursum, occurrere 3 = προστρέχω, συναντώ 
ocellus, -i (β΄ αρσ) = ματάκι (υποκοριστικό του oculus = μάτι) 
Octavianus, -i (β΄ αρσ) = Οκταβιανός  
oculus, -i (β΄ αρσ) = μάτι 
odi, ‒, odisse (ελλειπτικό) = μισώ 
odium, -ii (β΄ ουδ) = μίσος 
odor, -oris (γ΄ αρσ) = οσμή, άρωμα, θυμίαμα, ευωδιά 
offendo, offendi, offensum, offendere 3 = προσβάλλω 
officina, -ae (α΄ θηλ) = εργαστήριο 
officium, -ii (β΄ ουδ) = καθήκον /χάρη 
offirmo 1 = σκληραίνω 
olea, -ae (α΄ θηλ) = ελιά 
oleo, olui, ‒, olere 2 = μυρίζω 
oleum, -i (β΄ ουδ) = λάδι  
olim (επίρ.) = κάποτε, παλαιότερα 
oliva, -ae (α΄ θηλ) = ελιά  
olorinus, -a, -um (επίθ.) = κύκνειος 
Olympus, -i (β΄ αρσ) = Όλυμπος  
omen, -inis (γ΄ ουδ) = σημάδι, οιωνός 
omnino (επίρ.) = εντελώς, παντελώς 
omnipotens, omnipotentis (επίθ.) = πανίσχυρος, παντοδύναμος 
omnis, -is, -e (επίθ.) = όλος 
onero 1 = φορτώνω 
οnus, oneris (γ΄ ουδ) = βάρος 
onustus, -a, -um (επίθ.) = φορτωμένος 
onyx, onychis (γ΄ αρσ) = όνυξ  
opacus, -a, -um (επίθ.) = σκιερός, σκοτεινός  
opera, -ae (α΄ θηλ) = εργασία, κόπος 
operio, operui, opertum, operire 4 = σκεπάζω 
operor, operatus sum, operari (αποθ.) 1 (+ δοτ) = είμαι απασχολημένος με  
operosus, -a, -um (επίθ.) = πολύπονος, πολυάσχολος, δραστήριος 
opimus, -a, -um (επίθ.) = πλούσιος 
oportet, oportuit, ‒, oportere 2 (απρόσ.) = είναι πρέπον, αρμόζει 
oppeto, oppeti(v)i, oppetitum, oppetere 3 = βρίσκω, ζητώ  
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oppidum, -i (β΄ ουδ) = πόλη 
opprimo, oppressi, oppressum, opprimere 3 = πιέζω, συντρίβω 
opprobrium και obprobrium, -ii (β΄ ουδ) = ντροπή 
oppugno 1 = πολιορκώ  
ops, opis (γ΄ θηλ) = βοήθεια / (στον πληθ.) δυνάμεις, πλούτη 
optimus, -a, -um (επίθ., υπερθετικός του bonus) = άριστος 
opto 1 = εύχομαι, επιθυμώ 
opus, -eris (γ΄ ουδ) = έργο, δουλειά  
ora, ae (α΄ θηλ) = ακτή 
orac(u)lum, -i (β΄ ουδ) = χρησμός, μαντείο 
oratio, -onis (γ΄ θηλ) = λόγος (ρητορικός) 
orbis, -is (γ΄ αρσ) = κύκλος, σφαίρα, τροχιά, υδρόγειος, γη 
orbus, -a, -um (επίθ.) = άτεκνος, ορφανός 
Orcus, -i (β΄ αρσ) = ο θεός του κάτω κόσμου, Πλούτωνας   
ordino 1 = ρυθμίζω, βάζω σε σειρά, ταιριάζω 
ordior, orsus sum, ordiri (αποθ.) 4 = επιχειρώ, ξεκινώ 
ordo, -inis (γ΄ αρσ) = σειρά, τάξη 
orgia, -οrum (β΄ ουδ) = όργια, λατρευτικές εκδηλώσεις 
Oriens, -ntis (γ΄ αρσ) = Ανατολή 
origo, -inis (γ΄ θηλ) = αρχή, γένεση, καταγωγή 
orior, ortus sum, oriri (αποθ.) 4 = ανατέλλω, ξεκινώ, προέρχομαι  
ornamentum, -i (β΄ ουδ) = στολίδι, διακριτικό   
ornatrix, -tricis (γ΄ θηλ) = κομμώτρια   
orno 1 = στολίζω 
ornus, -i (β΄ θηλ) = μελία, φτελιά 
oro 1 = δέομαι, ικετεύω, παρακαλώ 
Orpheus, -i (β΄ αρσ) = Ορφέας 
ortus, -us (δ΄ αρσ) = ανατολή  
os, oris (γ΄ ουδ) = πρόσωπο, στόμα 
os, ossis (γ΄ ουδ) = κόκκαλο 
osculor, osculatus sum, osculari (αποθ.) 1 = φιλώ  
osculum, -i (β΄ ουδ) = φιλί 
ostendo, ostendi, ostentum και ostensum, ostendere 3 = δείχνω, φανερώνω, 
αποκαλύπτω 
ostium, -ii (β΄ ουδ) = πόρτα, εκβολή 
ostrum, -i (β΄ ουδ) = πορφύρα 
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otiosus, -a, -um (επίθ.) = αυτός που δεν έχει δουλειά, αυτός που έχει ελεύθερο 
χρόνο 
otium, -ii (β΄ ουδ) = απραξία, σχόλη 
ovis, -is (γ΄ θηλ) = πρόβατο  
ovum, -i (β΄ ουδ) = αβγό 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 14. Joachim Anthoniszoon Wtewael (1604-1608), Ο Ήφαιστος αιφνιδιάζει την 

Αφροδίτη και τον Άρη. 
© The J. Paul Getty Museum, Λος Άντζελες (http://www.getty.edu/museum/). 
Αναδημοσιεύεται σύμφωνα με τη δράση Open Content Program του μουσείου. 
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P 
 
pacalis, -is, -e (επίθ.) = ειρηνικός 
pacatus, -a, -um (επίθ.) = ειρηνευμένος 
pacifico 1 = ειρηνεύω, κατευνάζω 
paciscor, pactus sum, pacisci (αποθ.) 3 = υπόσχομαι, ομολογώ, συμφωνώ 
paco 1 = ειρηνεύω 
pactum, -i (β΄ ουδ) = συμφωνία, συνθήκη 
paene (επίρ.) = σχεδόν 
paenitet, paenituit, ‒, paenitere 2 (απρόσ.) = μετανιώνω 
pagus, -i (β΄ αρσ) = χωριό 
palleo, pallui, ‒, pallere 2 = είμαι ωχρός, χλωμιάζω 
pallidus, -a, -um (επίθ.) = ωχρός 
palma, -ae (α΄ θηλ) = βραβείο, φοίνικας, παλάμη 
palus, -udis (γ΄ θηλ) = βάλτος, έλος 
paluster και palustris, -is, -e (επίθ.) = ελώδης, τελματώδης 
pampineus, -a, -um (επίθ.) = κλημάτινος 
pando, pandi, pansum και passum, pandere 3 = ανοίγω, αποκαλύπτω 
pandus, -a, -um (επίθ.) = κυρτός 
pango, pepigi, pactum, pangere 3 = συμφωνώ, υπόσχομαι  
papilla, -ae (α΄ θηλ) = θηλή 
par, paris (επίθ.) = όμοιος, ίσος, ίδιος 
Parca, -ae (α΄ θηλ) = Μοίρα 
parce (επίρ.) = συγκρατημένα  
parco, peperci και parsi, parcitum και parsum, parcere 3 = λυπάμαι, φείδομαι  
parens, parentis (γ΄ αρσ και θηλ) = γονιός 
pareo, parui, paritum, parere 2 = υπακούω, πείθομαι 
paries, -etis (γ΄ αρσ) = τοίχος 
parilis, -is, -e (επίθ.) = ίσος 
pario, peperi, partum, parere 3* = γεννώ  
pariter (επίρ.) = ομοίως, εξίσου 
parmula, -ae (α΄ θηλ) = (μικρή) ασπίδα  
paro 1 = ετοιμάζω 
pars, partis (γ΄ θηλ) = μέρος, κομμάτι, τμήμα  
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partes, -ium (γ΄ θηλ) = πολιτική παράταξη 
partus, -us (δ΄ αρσ) = γέννα, παιδί, γένημα 
parvus, -a, -um (επίθ.) = ελάχιστος, μικρός  
passus, -us (δ΄ αρσ) = βήμα  
pastor, -oris (γ΄ αρσ) = βοσκός 
patefacio, patefeci, patefactum, patefacere 3* = ανοίγω 
pateo, patui, ‒, patere 2 = είμαι ανοιχτός 
patres conscripti = οι Συγκλητικοί 
pater, patris (γ΄ αρσ) = πατέρας  
patera, ae (α΄ θηλ) = κύπελλο  
paternus, -a, -um (επίθ.) = πατρικός 
patientia, -ae (α΄ θηλ) = υπομονή 
patior, passus sum, pati (αποθ.) 3* = ανέχομαι, επιτρέπω, υπομένω, πάσχω  
patria, -ae (α΄ θηλ) = πατρίδα  
patrimonium, -ii (β΄ ουδ) = πατρική περιουσία   
patronus, -i (β΄ αρσ) = συνήγορος, προστάτης   
patruelis, -is, -e (επίθ.) = εξαδελφικός 
patulus, -a, -um (επίθ.) = ανοιχτός, ευρύς, με πολύ χώρο 
paucus, -a, -um (επίθ.) = λίγος 
paulatim (επίρ.) = λίγο-λίγο  
paulisper (επίρ.) = για λίγο  
paulo και paulum (επίρ.) = λίγο 
paulus, -a, -um (επίθ.) = λίγος 
pauper, pauperis (επίθ.) = φτωχός 
pauperies, -ei (ε΄ θηλ) = φτώχεια 
paupertas, -atis (γ΄ θηλ) = πενία, ένδεια 
paveo, pavi, ‒, pavere 2 = φοβάμαι 
pavidus, -a, -um (επίθ.) = φοβισμένος 
pavimentum, -i (β΄ ουδ) = πεζοδρόμιο 
pavor, -oris (γ΄ αρσ) = φόβος  
pax, pacis (γ΄ θηλ) = ειρήνη 
pecco 1 = αμαρτάνω, κάνω λάθος 
pecten, -inis (γ΄ ουδ) = χτένι 
pectus, -oris (γ΄ ουδ) = στήθος, καρδιά, θώρακας  
pecunia, -ae (α΄ θηλ) = χρήματα 
pecus, -oris (γ΄ ουδ) = ζώο, κοπάδι 
pecus, pecudis (γ΄ θηλ) = ζώο 
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pedes, peditis (γ΄ αρσ) = πεζός  
peior, peior, peius (συγκρ. του malus) = χειρότερος  
pelagus, -i (β΄ ουδ) = πέλαγος 
pellis, -is (γ΄ θηλ) = δέρμα, προβιά 
pello, pepuli, pulsum, pellere 3 = απωθώ, διώχνω, σπρώχνω, χτυπώ  
Penates, -ium (γ΄ αρσ) = πατρογονικοί θεοί, οι θεοί του σπιτιού, οι εφέστιοι 
θεοί, το σπίτι  
pendeo, pependi, ‒, pendere 2 = κρέμομαι 
pendo, pependi, pensum, pendere 3 = κρεμώ, ζυγίζω 
penetralis, -is, -e (επίθ.) = εσώτατος 
penetro 1 = διεισδύω, εισέρχομαι  
penitus (επίρ.) = βαθιά, ενδόμυχα 
penna, -ae (α΄ θηλ) = φτερό  
penso 1 = ζυγίζω  
pensum, -i (β΄ ουδ) = βάρος 
perago, peregi, peractum, peragere 3 = διανύω, κατορθώνω 
peraro 1 = γράφω σε κέρινη πλάκα, γράφω 
percello, perculi, perculsum, percellere 3 = χτυπώ, ρίχνω κάτω 
percutio, percussi, percussum, percutere 3* = διαπερνώ, πλήττω, πατάσσω 
perdo, perdidi, perditum, perdere 3 = χάνω, φθείρω, διαφθείρω 
perdoctus, -a, -um (επίθ.) = επιδέξιος, ικανός, έμπειρος 
perduco, perduxi, perductum, perducere 3 = περνώ 
peredo, peredi, peresum, peredere 3 = κατατρώω 
peregrinus, -a, -um (επίθ.) = ξένος  
perennis, -is, -e (επίθ.) = αιώνιος  
pereo, perii, peritum, perire 4 = χάνομαι, εξαφανίζομαι, καταστρέφομαι  
perfectus, -a, -um (επίθ.) = πλήρης, ολοκληρωμένος 
perfero, pertuli, perlatum, perferre 3 = υπομένω 
perficio, perfeci, perfectum, perficere 3* = ολοκληρώνω, κατορθώνω   
perfidus, -a, -um (επίθ.) = άπιστος 
perfundo, perfudi, perfusum, perfundere 3 = καταβρέχω, περιχύνω, λούζω 
pergo, perrexi, perrectum, pergere 3 = κατευθύνομαι, συνεχίζω 
perhibeo, perhibui, perhibitum, perhibere 2 = αναφέρω 
peric(u)lum, -i (β΄ ουδ) = κίνδυνος 
perimo, peremi, perem(p)tum, perimere 3 = σκοτώνω  
peritia, -ae (α΄ θηλ) = εμπειρία, πείρα 
peritus, -a, -um (επίθ.) = έμπειρος   
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periurium, -ii (β΄ ουδ) = ψευδορκία 
periurus, -a, -um (επίθ.) = επίορκος 
perlego, perlegi, perlectum, perlegere 3 = διαβάζω μέχρι τέλους 
perluceo, perluxi, ‒, perlucere 2 = λάμπω 
perlucidus, -a, -um (επίθ.) = διαφανής  
permitto, permisi, permissum, permittere 3 = αφήνω, επιτρέπω 
permoveo, permovi, permotum, permovere 2 = παρακινώ   
permuto 1 = ανταλλάσσω 
pernicies, -ei (ε΄ θηλ) = καταστροφή 
perosus, -a, -um (επίθ.) = αυτός που μισεί, που απεχθάνεται  
perpetior, perpessus sum, perpeti (αποθ.) 3* = υπομένω, ανέχομαι 
perpetro 1 = διαπράττω, κάνω  
perpetuus, -a, -um (επίθ.) = αιώνιος, παντοτινός, μόνιμος 
perrumpo, perrupi, perruptum, perrumpere 3 = διαρρηγνύω, συντρίβω  
Persa, -ae (α΄ αρσ) = Πέρσης 
persaepe (επίρ.) = πολύ συχνά   
persequor, persecutus sum, persequi (αποθ.) 3 = ακολουθώ, διώκω, 
καταδιώκω  
perspicuus, -a, -um (επίθ.) = διάφανος   
persuadeo, persuasi, persuasum, persuadere 2 = πείθω 
pertineo, pertinui, (pertentum), pertinere 2 = αφορώ, αναφέρομαι, 
εκτείνομαι, σχετίζομαι 
perturbo 1 = ταράζω   
pervenio, perveni, perventum, pervenire 4 = έρχομαι, φτάνω 
pervicax, -acis (επίθ.) = επίμονος  
pervigil, pervigilis (επίθ.) = ξάγρυπνος 
pervigilo 1 = ξαγρυπνώ 
pervinco, pervici, pervictum, pervincere 3 = κατατροπώνω 
pes, pedis (γ΄ αρσ) = πόδι 
pestis, -is (γ΄ θηλ) = λοιμός 
petitor, -oris (γ΄ αρσ) = υποψήφιος  
peto, peti(v)i, petitum, petere 3 = ζητώ, επιδιώκω, αιτούμαι, ορμώ, επιτίθεμαι 
petulans, -antis (επίθ.) = προκλητικός, επιθετικός 
phalanx, phalangis (γ΄ θηλ) = φάλαγγα 
phaselus, -i (β΄ αρσ) = βάρκα 
philyra, -ae (α΄ θηλ) = φιλύρα 
philosophia, -ae (α΄ θηλ) = φιλοσοφία  
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philosophus, -i (β΄ αρσ) = φιλόσοφος   
pietas, -atis (γ΄ θηλ) = ευσέβεια, σεβασμός 
piger, pigra, pigrum (επίθ.) = νωθρός, οκνηρός, άγονος  
piget, piguit, ‒, pigere 2 (απρόσ.) = ενοχλεί 
pignus, -oris (γ΄ ουδ) = ενέχυρο, σημάδι  
pilum, -i (β΄ ουδ) = ακόντιο   
pingo, pinxi, pictum, pingere 3 = ζωγραφίζω, ποικίλλω, κεντώ 
pinguis, -is, -e (επίθ.) = παχύς, πλούσιος 
pinna, -ae (α΄ θηλ) = φτερό  
pinus, -us ή -i (δ΄ ή β΄ θηλ) = πεύκο 
pio 1 = τελώ θυσία 
piscator, -oris (γ΄ αρσ) = ψαράς 
piscatorius, -a, -um (επίθ.) = ψαράδικος 
piscis, -is (γ΄ αρσ) = ψάρι 
pius, -a, -um (επίθ.) = ευσεβής, όσιος, έντιμος, ενάρετος, δίκαιος 
placeo, placui, placitum, placere 2 = αρέσω, ευχαριστώ, ικανοποιώ  
placide (επίρ.) = ήρεμα, γαλήνια 
placidus, -a, -um (επίθ.) = γαλήνιος, ήσυχος, πράος, ήρεμος, αίσιος 
placo 1 = εξευμενίζω  
plaga, -ae (α΄ θηλ) = δίχτυ 
plane (επίρ.) = καθαρά  
plango, planxi, planctum, plangere 3 = χτύπω 
plangor, -oris (γ΄ αρσ) = χτύπος 
planta, -ae (α΄ θηλ) = πέλμα, πατούσα 
planus, -a, -um (επίθ.) = επίπεδος 
plaudo, plausi, plausum, plaudere 3 = χτυπώ 
plebs, plebis (γ΄ θηλ) = πλήθος, όχλος 
plectrum, -i (β΄ ουδ) = πλήκτρο, λύρα 
plenus, -a, -um (επίθ.) = γεμάτος, πλήρης 
plico, plicui, plicatum, plicare 1 = διπλώνω 
ploro 1 = θρηνώ, κλαίω  
pluit, pluit (pluvit), pluere 3 (απρόσ.) = βρέχει   
pluma, -ae (α΄ θηλ) = πούπουλο, φτερό  
plumbum, -i (β΄ ουδ) = μόλυβδος 
Pluto, -onis (γ΄ αρσ) = Πλούτωνας  
pluvia, -ae (α΄ θηλ) = βροχή 
poculum, -i (β΄ ουδ) = κούπα, κύπελλο, ποτήρι 
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poena, -ae (α΄ θηλ) = ποινή, τιμωρία  
Poeni, -orum (β΄ αρσ) = Καρχηδόνιοι   
poenicus, -a, -um και punicus, -a, -um (επίθ.) = καρχηδονιακός  
poeta, -ae (α΄ αρσ) = ποιητής 
pollex, -icis (γ΄ αρσ) = αντίχειρας 
polliceor, pollicitus sum, polliceri (αποθ.) 2 = υπόσχομαι  
polluo, pollui, pollutum, polluere 3 = μολύνω 
pomifer, -a, -um (επίθ.) = οπωροφόρος  
pomosus, -a, -um (επίθ.) = οπωροφόρος 
pomum, -i (β΄ ουδ) = καρπός 
pondus, ponderis (γ΄ ουδ) = βάρος 
pono, posui, positum, ponere 3 = βάζω, τοποθετώ 
pontus, -i (β΄ αρσ) = θάλασσα 
poples, -itis (γ΄ αρσ) = γόνατο  
popularis, -is, -e (επίθ.) = λαϊκός, δημοφιλής  
populeus, -a, -um (επίθ.) = από λεύκα 
populifer, -a, -um (επίθ.) = ο γεμάτος λεύκες 
populor, populatus sum, populari (αποθ.) 1 = λεηλατώ   
pŏpulus, -i (β΄ αρσ) = λαός  
pōpulus, -i (β΄ θηλ) = λεύκα 
porrigo, porrexi, porrectum, porrigere 3 = απλώνω, τεντώνω, προσφέρω   
porro (επίρ.) = μακριά  
porta, -ae (α΄ θηλ) = πύλη 
portentum, -i (β΄ ουδ) = τέρας, θαύμα  
portitor, -oris (γ΄ αρσ) = πορθμέας  
portus, -us (δ΄ αρσ) = λιμάνι 
portο 1 = φέρνω, μεταφέρω  
posco, poposci, ‒, poscere 3 = ζητώ, θέλω 
possideo, possedi, possessum, possidere 2 = κατέχω 
possum, potui, ‒, posse = μπορώ, είμαι ικανός 
postea (επίρ.) = μετά 
posteritas, -atis (γ΄ θηλ) = μέλλον, μεταγενέστεροι, υστεροφημία   
posterus, -a, -um (επίθ.) = επόμενος, μεταγενέστερος 
posthabeo, posthabui, posthabitum, posthabere 2 = παραμελώ, θέτω σε 
δεύτερη μοίρα 
postis, -is (γ΄ αρσ) = κατώφλι, πόρτα, παραστάδα, κολώνα 
postridie (= postero die) (επίρ.) = την επόμενη ημέρα   
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postumus, -a, -um (επίθ.) = έσχατος, τελευταίος, μετά θάνατον 
potens, potentis (επίθ.) = ικανός, ισχυρός 
potestas, -atis (γ΄ θηλ) = δύναμη, εξουσία 
potior, potior, potius (επίθ., συγκρ. του potis) = προτιμητέος, υπέρτερος, 
καλύτερος 
potior, potitus sum, potiri (αποθ.) 4 = κυριεύω, καταλαμβάνω 
potis, -is, -e (επίθ.) = ικανός, ισχυρός, προτιμότερος 
poto 1 = πίνω 
potor, -oris (γ΄ αρσ) = πότης 
praebeo, praebui, praebitum, praebere 2 = παρέχω, προσφέρω 
praeceps, praecipitis (επίθ.) = ορμητικός 
praeceptor, -oris (γ΄ αρσ) = δάσκαλος   
praeceptum, -i (β΄ ουδ) = οδηγία, διαταγή, διδαχή 
praecipio, praecepi, praeceptum, praecipere 3* = διδάσκω, καθοδηγώ 
praecipito 1 = γκρεμίζω, ρίχνω, πέφτω 
praecipue (επίρ.) = ιδιαίτερα 
praecipuus, -a, -um (επίθ.) = ιδιαίτερος, ξεχωριστός 
praeclarus, -a, -um (επίθ.) = περίλαμπρος 
praecordia, -orum (β΄ ουδ) = καρδιά, στήθος 
praecox, -ocis (επίθ.) = πρώιμος  
praecurro, praecu(cu)rri, praecursum, praecurrere 3 = προτρέχω 
praeda, -ae (α΄ θηλ) = λεία, λάφυρα 
praedor, praedatus sum, praedari (αποθ.) 1 = λεηλατώ, παίρνω λάφυρα 
praedico 1 = διακηρύσσω  
praedo, -onis (γ΄ αρσ) = ληστής  
praefectus, -i (β΄ αρσ) = αξιωματούχος, αξιωματικός  
praefero, praetuli, praelatum, praeferre 3 = επιδεικνύω, προτιμώ 
praefluo, ‒, ‒, praefluere 3 = ρέω κοντά σε  
praemium, -ii (β΄ ουδ) = βραβείο 
praenato 1 = παραρρέω, κυλάω 
praeniteo, praenitui, ‒, praenitere 2 = λάμπω, θαμπώνω, επισκιάζω με τη 
λάμψη μου 
praeripio, praeripui, praereptum, praeripere 3* = αρπάζω 
praesens, -entis (επίθ.) = παρών, ετοιμόλογος 
praesentio, praesensi, praesensum, praesentire 4 = προαισθάνομαι 
praesertim (επίρ.) = κύρια, ιδιαίτερα   
praesidium, -ii (β΄ ουδ) = στήριγμα, προστασία 
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praesto (επίρ.) = έτοιμο, διαθέσιμο 
praesto, praestiti, praestitum, praestare 1 = υπερέχω, ξεχωρίζω 
praesum, praefui, ‒, praeesse = προΐσταμαι, έχω την αρχηγία  
praesumo, praesumpsi, praesumptum, praesumere 3 = προγεύομαι   
praetego, praetexi, praetectum, praetegere 3 = καλύπτω, σκεπάζω 
praetendo, praetendi, praetentum, praetendere 3 = προτείνω 
praeterea (επίρ.) = εξάλλου, επιπλέον 
praetereo, praeteri(v)i, praeteritum, praeterire 4 = περνάω κοντά από κάπου, 
παρέρχομαι, προσπερνώ 
praetor, -οris (γ΄ αρσ) = πραίτορας 
prandeo, prandi, pransum, prandere 2 = γευματίζω   
pratum, -i (β΄ ουδ) = λιβάδι 
pravitas, -atis (γ΄ θηλ) = διαστροφή, φαυλότητα 
pravus, -a, -um (επίθ.) = φαύλος  
preces, -um (γ΄ θηλ) = προσευχή, δέηση, ευχή [στον ενικό χρησιμοποιείται 
μόνο η αφαιρ. prece και σπάνια η δοτ. preci] 
precor, precatus sum, precari (αποθ.) 1 = παρακαλώ, προσεύχομαι 
premo, pressi, pressum, premere 3 = εξαναγκάζω, πιέζω, ωθώ, καλύπτω, 
σκεπάζω, συνθλίβω 
pretiosus, -a, -um (επίθ.) = γενναιόδωρος  
pretium, -ii (β΄ ουδ) = αξία, αμοιβή 
pridie (επίρ.) = την προηγούμενη μέρα   
primus, -a, -um (επίθ.) = πρώτος 
princeps, principis (γ΄ αρσ) = ηγεμόνας, αρχηγός 
principium, -ii (β΄ ουδ) = αρχή, ξεκίνημα  
priscus, -a, -um (επίθ.) = αρχαίος 
pristinus, -a, -um (επίθ.) = πρότερος, παλαιός 
privatus, -a, -um (επίθ.) = ιδιωτικός 
proavus, -i (β΄ αρσ) = πρόγονος 
probo 1 = κρίνω, εγκρίνω 
procedo, processi, processum, procedere 3 = προχωρώ 
proceres, -um (γ΄ αρσ, πληθ.) = αρχηγοί 
procul (επίρ.) = μακριά 
procumbo, procubui, procubitum, procumbere 3 = πέφτω στα γόνατα, 
ξαπλώνω 
prodest, profuit, ‒, prodesse (απρόσ.) = ωφελεί 
prodigium, -ii (β΄ ουδ) = οιωνός / τέρας 
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prodigus, -a, -um (επίθ.) = αφειδής, άσωτος, αυτός που ξοδεύει 
proditio, -onis (γ΄ θηλ) = προδοσία 
proditor, -oris (γ΄ αρσ) = προδότης 
prodo, prodidi, proditum, prodere 3 = προδίδω 
produco, produxi, productum, producere 3 = γεννώ, παράγω 
proelior, proeliatus sum, proeliari (αποθ.) 1 = πολεμώ   
proelium, -ii (β΄ ουδ) = μάχη 
profanus, -a, -um (επίθ.) = βέβηλος 
profero, protuli, prolatum, proferre 3 = εκτείνω, φέρνω, μεταφέρω  
proficio, profeci, profectum, proficere 3* = προβαίνω 
proficiscor, profectus sum, proficisci (αποθ.) 3 = προχωρώ, πηγαίνω 
profligo 1 = κατατροπώνω   
profugus, -a, -um (επίθ.) = εξόριστος 
profundum, -i (β΄ ουδ) = άβυσσος, βάθος 
profundus, -a, -um (επίθ.) = βαθύς 
progenies, -ei (ε΄ θηλ) = απόγονοι, γενιά 
progredior, progressus sum, progredi (αποθ.) 3* = προχωρώ 
prohibeo, prohibui, prohibitum, prohibere 2 = απαγορεύω, εμποδίζω, 
σταματώ 
proicio, proieci, proiectum, proicere 3* = ρίχνω, πετώ  
proles, -is (γ΄ θηλ) = απόγονος, παιδί, γενιά 
promitto, promisi, promissum, promittere 3 = υπόσχομαι, προσφέρω 
promo, prompsi, promptum, promere 3 = εκφέρω 
pronubus, -a, -um (επίθ.) = γαμήλιος 
pronus, -a, -um (επίθ.) = αυτός που είναι πεσμένος μπρούμυτα, βιαστικός 
propago 1 = αφήνω απογόνους, διαιωνίζω το είδος  
propago, propaginis (γ΄ θηλ) = γενιά 
prope (επίρ.) =κοντά 
propero 1 = βιάζομαι 
propinquus, -a, -um (επίθ.) = κοντινός, συγγενικός 
propono, proposui, propositum, proponere 3 = ορίζω, προτείνω  
propositum, -i (β΄ ουδ) = σκέψη, σχέδιο, σκοπός  
propterea (επίρ.) = γι’ αυτό   
propulso 1 = απωθώ, απομακρύνω 
prorepo, prorepsi, proreptum, prorepere 3 = έρπω προς, σέρνομαι   
prorumpo, prorupi, proruptum, prorumpere 3 = ξεσπώ   
proruptus, -a, -um (επίθ.) = ορμητικός, ακράτητος 
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prosequor, prosecutus sum, prosequi (αποθ.) 3 = ακολουθώ  
prosilio, prosilui και prosili(v)i, ‒, prosilire 4 = αναπηδώ 
prospicio, prospexi, prospectum, prospicere 3* = βλέπω, παρατηρώ 
prosterno, prostravi, prostratum, prosternere 3 = ρίχνω κάτω, καταλύω 
prosum, profui, ‒, prodesse = ωφελώ 
protero, protrivi, protritum, proterere 3 = αφανίζω  
protervitas, -atis (γ΄ θηλ) = θρασύτητα, αναίδεια 
protervus, -a, -um (επίθ.) = σφοδρός, ορμητικός 
protinus (επίρ.) = αμέσως 
proveho, provexi, provectum, provehere 3 = μεταφέρω 
provenio, proveni, proventum, provenire 4 = εμφανίζομαι, έρχομαι  
provideo, providi, provisum, providere 2 = προνοώ, μεριμνώ  
provincia, -ae (α΄ θηλ) = επαρχία 
proximus, -a, -um (επίθ.) = πολύ κοντινός 
prudens, -entis (επίθ.) = συνετός   
prudenter (επίρ.) = συνετά 
prudentia, -ae (α΄ θηλ) = φρόνηση, σύνεση 
pruina, -ae (α΄ θηλ) = πάχνη  
pruinosus, -a, -um (επίθ.) = γεμάτος πάχνη  
prunum, -i (β΄ ουδ) = δαμάσκηνο  
prοelium, -ii (β΄ ουδ) = μάχη 
pubes, -is (γ΄ θηλ) = νεολαία 
publice (επίρ.) = δημόσια, με τη φροντίδα του κράτους  
publicus, -a, -um (επίθ.) = δημόσιος 
pudet, puduit και puditum est, pudere 2 (απρόσ.) = ντρέπομαι 
pudicitia, -ae (α΄ θηλ) = αγνότητα 
pudicus, -a, -um (επίθ.) = ενάρετος  
pudor, -oris (γ΄ αρσ) =αιδώς, ντροπή, συστολή, ταπεινοφροσύνη 
puella, -ae (α΄ θηλ) = κοπέλα, κορίτσι 
puellaris, -is, -e (επίθ.) = κοριτσίστικος 
puer, -i (β΄ αρσ) = αγόρι, γιος  
pugil, pugilis (γ΄ αρσ) = πυγμάχος 
pugna, -ae (α΄ θηλ) = μάχη 
pugnax, -acis (επίθ.) = μαχητικός  
pugno 1 = πολεμώ, μάχομαι 
pulcher, pulchra, pulchrum (επίθ.) = όμορφος  
pulchritudo, -inis (γ΄ θηλ) = ομορφιά 
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pullus, -a, -um (επίθ.) = μαύρος 
pulso 1 = κρούω, χτυπώ, ωθώ  
pulvinar, -aris (γ΄ ουδ) = στρώμα / μαξιλάρι  
pulvis, -eris (γ΄ αρσ) = σκόνη 
pumex, -icis (γ΄ αρσ) = πέτρα, βράχος  
puniceus, -a, -um (επίθ.) = πορφυρός  
punicus, -a, -um (επίθ.) = καρχηδονιακός  
punio, punivi, punitum, punire 4 = τιμωρώ  
puppis, -is (γ΄ θηλ) = καρίνα πλοίου, πλοίο (συνεκδοχικά) 
puriter (επίρ.) = αγνά 
purpureus, -a, -um (επίθ.) = πορφυρός 
purus, -a, -um (επίθ.) = αγνός, καθαρός, λαμπερός 
puter (putris), -is, -e (επίθ.) = σάπιος   
puto 1 = θεωρώ, νομίζω  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 15. Jean-Léon Gérôme (περ. 1852-1854). Η εποχή του Αυγούστου,  

η Γέννηση του Χριστού. 
© The J. Paul Getty Museum, Λος Άντζελες (http://www.getty.edu/museum/). 
Αναδημοσιεύεται σύμφωνα με τη δράση Open Content Program του μουσείου. 
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Q 
 
-que (σύνδ. συμπλεκτ.) = και  
quaero, quaesi(v)i, quaesitum, quaerere 3 = ζητώ, εξετάζω, ψάχνω, ρωτώ  
quaesitor, oris (γ΄ αρσ) = (ανα)κριτής 
quaeso, quaesi(v)i, ‒, quaesere 3 = παρακαλώ, επιδιώκω 
quamdiu (σύνδ.) = όσο (χρόνο)   
quando (επίρ.) = πότε;   
quanto (αφαιρ. του μέτρου) = πόσο  
quantus, -a, -um = πόσος, πόσο μεγάλος   
quare (ερωτ. επίρ.) = γιατί;  
quare (σύνδ.) = επομένως 
quasillum, -i (β΄ ουδ) = καλάθι για μαλλί 
quatio, quassi, quassum, quatere 3* = κλονίζω, σείω, ταράζω, χτυπώ  
quattuor (αριθμ.) = τέσσερα 
queo, qui(v)i, quitum, quire 4 = μπορώ 
quercus, -us (σπάνια -i) (δ΄ θηλ) = βελανιδιά  
querela, -ae (α΄ θηλ) = παράπονο 
querimonia, -ae (α΄ θηλ) = φιλονικία, οδυρμός, θρήνος 
queror, questus sum, queri (αποθ.) 3 = παραπονιέμαι, θρηνώ, διαμαρτύρομαι  
qui, quae, quod (αντων.) = ο οποίος, που 
quicumque, quaecumque, quodcumque (αντων.) = οποιοσδήποτε   
quidam, quaedam, quiddam (quoddam) (αντων.) = κάποιος 
quidem (επίρ.) = βέβαια  
quies, quietis (γ΄ θηλ) = ηρεμία, ησυχία 
quiesco, quievi, quietum, quiescere 3 = ησυχάζω, σιωπώ 
quietus, -a, -um (επίθ.) = ήσυχος  
quinimmo (σύνδ.) = όχι μόνο, αλλά και   
quinque (αριθμ.) = πέντε  
quippe (επίρ.) = βέβαια, πράγματι 
quis, quid? (αντων.) = ποιος; τι;   
quisquam, quaequam, quidquam (quicquam) (αντων.) = κάποιος   
quomodo (επίρ.) = πώς, με ποιον τρόπο 
quondam (επίρ.) = κάποτε 
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quoque (επίρ.) = ακόμη, επίσης 
quotannis (επίρ.) = κάθε χρόνο 
quotiens (επίρ.) = πόσες φορές 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 16. Σκηνή κήπου, τοιχογραφία, Πομπηία. 

© Public domain / Wikimedia Commons. 
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R 
 
rabies, -ei (ε΄ θηλ) = μανία, λύσσα 
radius, -ii (β΄ αρσ) = ακτίνα, αχτίδα, ράβδος, κεραία 
radix, -icis (γ΄ θηλ) = ρίζα  
rado, rasi, rasum, radere 3 = χαράζω, ξύνω, διαγράφω, σβήνω 
ramus, -i (β΄ αρσ) = κλαδί 
rapax, rapacis (επίθ.) = αρπακτικός 
rapina, -ae (α΄ θηλ) = αρπαγή 
retego, retexi, retectum, retegere 3 = φανερώνω, αποκαλύπτω  
rapio, rapui, raptum, rapere 3* = αρπάζω, τραβάω 
raptim (επίρ.) = βιαστικά  
raptus, -us (δ΄ αρσ) = αρπαγή 
raro (επίρ.) = σπάνια  
rarus, -a, -um (επίθ.) = σπάνιος 
ratio, -onis (γ΄ θηλ) = λογική, μέθοδος, σχέδιο 
ratis, -is (γ΄ θηλ) = σχεδία, πλοίο 
raucus, -a, -um (επίθ.) = βραχνιασμένος, βραχνός 
recedo, recessi, recessum, recedere 3 = υποχωρώ, φεύγω 
recens, recentis (επίθ.) = πρόσφατος, καινούργιος 
recenseo, recensui, recensitum και recensum, recensere 2 = αναλογίζομαι 
recidivus, -a, -um (επίθ.) = υπότροπος, ανάστροφος 
re(c)cĭdo, rec(c)ĭdi, (recasum), recidere 3 (< re+cado) = (ξανα)κατεβαίνω  
recīdo, recīdi, recisum, recidere 3 (< re+caedo) = κόβω  
recingo, recinxi, recinctum, recingere 3 = λύνω, χαλαρώνω 
recipio, recepi, receptum, recipere 3* = δέχομαι, παίρνω πίσω  
recito 1 = απαγγέλλω 
recludo, reclusi, reclusum, recludere 3 = ανοίγω, ξανανοίγω, αποκαλύπτω  
recolo, recolui, recultum, recolere 3 = αναλογίζομαι  
recondo, recondidi, reconditum, recondere 3 = θησαυρίζω, αποταμιεύω  
recordor, recordatus sum, recordari (αποθ.) 1 = θυμάμαι 
recreo 1 = αναγεννώ, αναδημιουργώ  
recte (επίρ.) = σωστά 
rector, -oris (γ΄ αρσ) = αρχηγός 
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rectus, -a, -um (επίθ.) = ευθύς, ίσιος, σωστός 
recubo, recubui, (recubitum), recubare 1 = ξαπλώνω 
recumbo, (recubui), recubitum, recumbare 1 = ξαπλώνω 
recuperatio, -onis (γ΄ θηλ) = επανάκτηση   
recurro, re(cu)curri, recursum, recurrere 3 = επανέρχομαι, ξανατρέχω, τρέχω 
πίσω 
recurso 1 = ανατρέχω 
recuso 1 = κατηγορώ, αρνούμαι, απαρνιέμαι 
recutio, recussi, recussum, recutere 3* = σείω, χτυπώ  
reddo, reddidi, redditum, reddere 3 = αποδίδω, δίνω πίσω, ανταποδίδω 
redemptor, -oris (γ΄ αρσ) = κατασκευαστής, εργολάβος 
redeo, redi(v)i, reditum, redire 4 = επιστρέφω 
redigo, redegi, redactum, redigere 3 = απωθώ 
reditus, -us (δ΄ αρσ) = επάνοδος, επιστροφή 
redoleo, redolui, (redolitum), redolere 2 = οσφραίνομαι 
refero, retuli, relatum, referre 3 = αναφέρω, διηγούμαι, επαναφέρω, ανακαλώ, 
θυμάμαι 
reficio, refeci, refectum, reficere 3* = αποκαθιστώ, ξαναφτιάχνω, επισκευάζω  
refringo, refregi, refractum, refringere 3 = αντιστέκομαι  
refugio, refugi, refugitum, refugere 3* = ξεφεύγω, αποφεύγω 
regalis, -is, -e (επίθ.) = βασιλικός, μεγαλοπρεπής  
regina, -ae (α΄ θηλ) = βασίλισσα 
regio, -onis (γ΄ θηλ) = περιοχή 
regius, -a, -um (επίθ.) = βασιλικός 
regno 1= βασιλεύω 
regnum, -i (β΄ ουδ) = βασίλειο 
rego, rexi, rectum, regere 3 = κυβερνώ, εξουσιάζω, βασιλεύω 
reicio, reieci, reiectum, reicere 3* = αποστρέφω το βλέμμα 
relabor, relapsus sum, relabi (αποθ.) 3 = ξαναγλιστρώ, γλιστρώ προς τα πίσω  
relaxo 1 = ανοίγω, ξεκλειδώνω 
relevo 1 = ανακουφίζω, ελαφρύνω, απαλλάσσω 
religio, -onis (γ΄ θηλ) = θρησκεία, ιεροσύνη 
religo 1 = δένω 
relinquo, reliqui, relictum, relinquere 3 = αφήνω, εγκαταλείπω, παρατώ 
reliquus, -a, -um (επίθ.) = υπόλοιπος, εναπομείνας 
remaneo, remansi, remansum, remanere 2 = παραμένω 
remex, remigis (γ΄ αρσ) = κωπηλάτης 
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remigium, -ii (β΄ ουδ) = κωπηλασία, κωπηλάτες  
reminiscor, ‒, reminisci (αποθ.) 3 = θυμάμαι 
remitto, remisi, remissum, remittere 3 = χαλαρώνω 
remollesco, ‒, ‒, remollescere 3 = μαλακώνω 
remordeo, remordi, remorsum, remordere 2 = δαγκώνω, κατατρώω 
remoror, remoratus sum, remorari (αποθ.) 1 = καθυστερώ 
remotus, -a, -um (επίθ.) = απομακρυσμένος  
removeo, removi, remotum, removere 2 = απομακρύνω 
Remus, -i (β΄ αρσ) = Ρώμος (ή Ρέμος) 
remus, -i (β΄ αρσ) = κουπί 
renarro 1 = αφηγούμαι από την αρχή 
renascor, renatus sum, renasci (αποθ.) 3 = αναγεννιέμαι  
renideo, ‒, ‒, renidere 2 = λάμπω 
renovo 1 = ανανεώνω, αναζωπυρώνω 
renuo, renui, ‒, renuere 3 = αρνούμαι (με νεύμα κεφαλής) 
reor, ratus sum, reri (αποθ.) 2 = νομίζω, θεωρώ 
reparabilis, -is, -e (επίθ.) = επανορθώσιμος 
reparo 1 = αποκαθιστώ, επιδιορθώνω, ξαναφτιάχνω 
repello, repuli και reppuli, repulsum, repellere 3 = απωθώ, απορρίπτω 
rependo, rependi, repensum, rependere 3 = ζυγιάζω, αντισταθμίζω, 
ξεπληρώνω  
repente (επίρ.) = ξαφνικά 
repentinus, -a, -um (επίθ.) = ξαφνικός   
reperio, repperi, repertum, reperire 4 = βρίσκω  
repertor, oris (γ΄ αρσ) = εφευρέτης, ευρετής, πλαστουργός, δημιουργός 
repeto, repeti(v)i, repetitum, repetere 3 = ανακαλώ, επαναλαμβάνω, 
αναλογίζομαι 
repleo, replevi, repletum, replere 2 = αναπληρώνω, γεμίζω 
repo, repsi, reptum, repere 3 = έρπω 
repono, reposui, repositum, reponere 3 = (ξανα)τοποθετώ 
reporto 1 = κερδίζω  
repugno 1 = αντιμάχομαι, ανθίσταμαι 
repulsa, -ae (α΄ θηλ) = ήττα, απόρριψη  
requies, -etis (γ΄ θηλ) = ανάπαυση, ανάπαυλα 
requiesco, requievi, requietum, requiescere 3 = ξεκουράζομαι, αναπαύομαι, 
ησυχάζω, ηρεμώ 
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requiro, requisi(v)i, requisitum, requirere 3 = ζητώ, αναζητώ, βρίσκω, ρωτώ, 
ζητώ να μάθω 
res, rei (ε΄ θηλ) = πράγμα, υπόθεση, κατάσταση  
reseco, resecui, resectum, resecare 1 = κόβω, αποκόπτω, περιορίζω  
resequor, resecutus sum, resequi (αποθ.) 3 = απαντώ, ακολουθώ 
resero 1 = ανοίγω, ξεκλειδώνω 
reservo 1 = διαφυλάττω, διασώζω  
reses, residis (επίθ.) = νωθρός  
resido, resedi, ‒, residere 3 = κατακάθομαι, καθιζάνω 
resipisco, resipisci(v)i και resipiscui, ‒, resipiscere 3 = αναρρώνω 
resolvo, resolvi, resolutum, resolvere 3 = λύνω 
resorbeo, resorbui, ‒, resorbere 2 = απορροφώ 
respicio, respexi, respectum, respicere 3* = κοιτάζω πίσω, θεωρώ, 
αναλογίζομαι 
respondeo, respondi, responsum, respondere 2 = απαντώ, αποκρίνομαι 
restis, -is (γ΄ θηλ) = σχοινί  
restituo, restitui, restitutum, restituere 3 = επαναφέρω, αποκαθιστώ 
resto, restiti, restatum, restare 1 = απομένω 
resupinus, -a, -um (επίθ.) = ύπτιος 
resurgo, resurrexi, resurrectum, resurgere 3 = ξανασηκώνομαι 
rete, -is (γ΄ ουδ) = δίχτυ   
reticeo, reticui, ‒, reticere 2 = σιωπώ 
retineo, retinui, retentum, retinere 2 = κατέχω, συγκρατώ 
retorqueo, retorsi, retortum, retorquere 2 = αναστρέφω, απωθώ, συστρέφω 
retracto 1 = αγγίζω ξανά 
retro (επίρ.) = πίσω 
reus, -i (β΄ αρσ) = κατηγορούμενος 
revello, revelli, revulsum, revellere 3 = αποσπώ  
reverentia, -ae (α΄ θηλ) = σεβασμός, αιδώς   
reverto, reverti, reversum, revertere 3 = επιστρέφω, γυρίζω προς τα πίσω 
reviso, revisi, revisum, revisere 3 = επισκέπτομαι   
revoco 1 = θυμάμαι, ανακαλώ 
revolvo, revolvi, revolutum, revolvere 3 = ξανακυλώ, επιστρέφω 
rex, regis (γ΄ αρσ) = βασιλιάς 
rictus, -us (δ΄ αρσ) = άνοιγμα του στόματος 
rideo, risi, risum, ridere 2 = γελάω 
rigeo, rigui, ‒, rigere 2 = παγώνω 
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rigo 1 = βρέχω, ποτίζω 
rigor, -oris (γ΄ αρσ) = ακαμψία, σκληρότητα 
rima, -ae (α΄ θηλ) = ρήγμα, σχισμή, χαραμάδα, ρωγμή 
ripa, -ae (α΄ θηλ) = όχθη 
risus, -us (δ΄ αρσ) = γέλιο 
rite (επίρ.) = όπως πρέπει, όπως είναι σωστό 
ritus, -us (δ΄ αρσ) = έθιμο, τρόπος  
rivalis, -is, -e (επίθ.) = αντίπαλος 
rivus, -i (β΄ αρσ) = ποταμός 
rixa, -ae (α΄ θηλ) = μάχη, καβγάς, φασαρία 
robur, -oris (γ΄ ουδ) = δρυς, βελανιδιά/ δύναμη  
robustus, -a, -um (επίθ.) = ρωμαλέος 
rodo, rosi, rosum, rodere 3 = κατατρώω, διαβρώνω 
rogo 1 = ρωτώ, παρακαλώ, ζητώ 
rogus, -i (β΄ αρσ) = νεκρική πυρά 
Roma, -ae (α΄ θηλ) = Ρώμη   
Romanus, -i (β΄ αρσ) = Ρωμαίος  
Romanus, -a, -um (επίθ.) = Ρωμαίος, ρωμαϊκός  
Romulus, -i (β΄ αρσ) = Ρωμύλος   
roro 1 = στάζω 
ros, roris (γ΄ αρσ) = δροσιά  
rosa, -ae (α΄ θηλ) = ρόδο, τριαντάφυλλο 
roscidus, -a, -um (επίθ.) = δροσερός 
roseus, -a, -um (επίθ.) = ροδόχρωμος 
rostrum, -i (β΄ ουδ) = ράμφος, στόμα 
rota, -ae (α΄ θηλ) = τροχός 
rubeo, rubui, ‒, rubere 2 = κοκκινίζω 
ruber, rubra, rubrum (επίθ.) = κόκκινος 
rubigo, -inis (γ΄ θηλ) = σκουριά 
rubor, -oris (γ΄ αρσ) = κοκκινάδα 
rudis, -is, -e (επίθ.) = ακατέργαστος, τραχύς, άπειρος /ανέραστος 
ruga, -ae (α΄ θηλ) = ρυτίδα  
rugosus, -a, -um (επίθ.) = ρυτιδιασμένος 
ruina, -ae (α΄ θηλ) = καταστροφή, αφανισμός  
rumor, -oris (γ΄ αρσ) = φήμη, νέα  
rumpo, rupi, ruptum, rumpere 3 = διακόπτω, διαλύω, σπάζω, συντρίβω 
ruo, rui, ru(i)tum, ruere 3 = καταρρέω, γκρεμίζομαι, ορμώ 
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rupes, -is (γ΄ θηλ) = βράχος, πέτρα  
rursus και rursum (επίρ.) = πάλι 
rus, ruris (γ΄ ουδ) = αγρός, χωράφι, εξοχή 
rusticus, -a, -um (επίθ.) = αγρότης, αγροτικός / άμαθος στα ερωτικά 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 17. Ερωτιδείς και η Ψυχή ετοιμάζουν αρώματα, τοιχογραφία, Ιταλία. 

© The J. Paul Getty Museum, Λος Άντζελες (http://www.getty.edu/museum/). 
Αναδημοσιεύεται σύμφωνα με τη δράση Open Content Program του μουσείου. 
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S 
 
sacellum, -i (β΄ ουδ) = μικρό ιερό, μικρό τέμενος   
sacer, sacra, sacrum (επίθ.) = ιερός 
sacerdos, sacerdotis (γ΄ αρσ και θηλ) = ιερέας, ιέρεια 
sacrarium, -ii (β΄ ουδ) = ιερό 
sacrilegus, -a, -um (επίθ.) = ιερόσυλος 
sacrum, -i (β΄ ουδ) = ιερό / (στον πληθυντικό) ιερή τελετή, μυστήρια, 
προσφορές 
saeculum, -i (β́  ουδ) = αιώνας, εποχή  
saepe (επίρ.) = συχνά 
saevitia, -ae (α΄ θηλ) = αγριότητα 
saevus, -a, -um (επίθ.) = σκληρός, άγριος 
saga, -ae (α΄ θηλ) = μάγισσα 
sagitta, -ae (α΄ θηλ) = βέλος 
sal, salis (γ΄ αρσ) = αλάτι, θάλασσα (ποιητικό) 
salignus, -a, -um (επίθ.) = από ιτιά 
salio, salui, (saltum), salire 4 = πηδώ 
saltem (επίρ.) = έστω, τουλάχιστον 
salto 1 = χορεύω 
saltus, -us (δ΄ αρσ) = άλσος 
salum, -i (β΄ ουδ) = θάλασσα  
salus, -utis (γ΄ θηλ) = σωτηρία 
salutatio, -onis (γ΄ θηλ) = χαιρετισμός   
saluto 1 = χαιρετίζω επίσημα, προσαγορεύω   
salveo, ‒, ‒, salvere 2 = υγιαίνω 
salvus, -a, -um (επίθ.) = σώος   
sanctus, -a, -um (επίθ.) = ιερός 
sane (επίρ.) = βέβαια   
sanguineus, -a, -um (επίθ.) = αιματηρός, αιματοβαμμένος 
sanguinolentus, -a, -um (επίθ.) = αιματοβαμμένος 
sanguis, -inis (γ΄ αρσ) = αίμα 
sanies, -ei (ε΄ θηλ) = δηλητήριο, πύον 
sano 1 = θεραπεύω   
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sanus, -a, -um (επίθ.) = υγιής 
sapiens, -ntis (γ΄ αρσ) = σοφός 
sapientia, -ae (α΄ θηλ) = σοφία 
sapio, sapi(v)i, ‒, sapere 3* = γεύομαι / είμαι σώφρων  
sapor, -oris (γ΄ αρσ) = γεύση 
sarculum, -i (β΄ ουδ) και sarculus, -i (β΄ αρσ) = τσάπα 
sat και satis (επίρ.) = αρκετά 
satio 1 = χορταίνω  
sator, -oris (γ΄ αρσ) = πατέρας 
Saturnus, -i (β΄ αρσ) = Κρόνος  
saturo 1 = χορταίνω, ικανοποιώ 
Satyrus, -i (β΄ αρσ) = Σάτυρος 
saucius, -a, -um (επίθ.) = πληγωμένος, τραυματισμένος 
saxum, -i (β΄ ουδ) = βράχος, πέτρα 
scalpo, scalpsi, scalptum, scalpere 3 = σκαλίζω, γλύφω 
scando, scandi, scansum, scandere 3 = ανεβαίνω, σκαρφαλώνω 
sceleratus, -a, -um (επίθ.) = εγκληματικός 
scelestus, -a, -um (επίθ.) = εγκληματικός  
scelus, sceleris (γ΄ ουδ) = έγκλημα  
scientia, -ae (α΄ θηλ) = γνώση, επιστήμη 
scindo, scidi, scissum, scindere 3 = σχίζω, διαιρώ, διασχίζω 
scio, sci(v)i, scitum, scire 4 = γνωρίζω 
scopulus, -i (β΄ αρσ) = σκόπελος, πέτρα, βράχος 
scortum, -i (β΄ ουδ) = πόρνη 
scribo, scripsi, scriptum, scribere 3 = γράφω 
scriptor, -oris (γ΄ αρσ) = συγγραφέας   
sculpo, sculpsi, sculptum, sculpere 3 = φτιάχνω γλυπτό  
secerno, secrevi, secretum, secernere 3 = διακρίνω, χωρίζω  
seco, secui, sectum, secare 1 = κόβω  
secrete (επίρ.) = (στα) κρυφά   
secreto (επίρ.) = κρυφά, ιδιαίτερα 
sed (σύνδ.) = αλλά  
secretus, -a, -um (επίθ.) = απόκρυφος, μυστικός 
sector, sectatus sum, sectari (αποθ.) 1 = διώκω  
secundus, -a, -um (επίθ.) = δεύτερος /ευνοϊκός 
securis, -is (γ΄ αρσ) = πέλεκυς, τσεκούρι 
securus, -a, -um (επίθ.) = άφοβος, αμέριμνος, ασφαλής, ήσυχος, ξέγνοιαστος 
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secus (επίρ.) = διαφορετικά  
sedeo, sedi, sessum, sedere 2 = κάθομαι  
sedes, -is (γ΄ θηλ) = έδρα, κατοικία, θέση, τοποθεσία 
sedile, -is (γ΄ ουδ) = θέση, κάθισμα 
seditio, -onis (γ΄ θηλ) = διαμάχη 
seduco, seduxi, seductum, seducere 3 = χωρίζω 
sedulus, -a, -um (επίθ.) = επιμελής, φιλόπονος, σπουδαίος, πρόθυμος 
seges, -etis (γ΄ θηλ) = σοδειά 
segnis, -is, -e (επίθ.) = νωθρός, οκνηρός 
seiungo, seiunxi, seiunctum, seiungere 3 = χωρίζω   
semel (επίρ.) = άπαξ, μία φορά 
semen, -inis (γ΄ ουδ) = σπόρος 
semesus, -a, -um (επίθ.) = μισοφαγωμένος 
semiadapertus, -a, -um (επίθ.) = ημιανοιχτός 
semper (επίρ.) = πάντα 
sempiternus, -a, -um (επίθ.) = αιώνιος 
senatus -us (δ΄ αρσ) = σύγκλητος 
senecta, -ae (α΄ θηλ) = γηρατειά  
senex, -is (γ΄ αρσ και σπάνια θηλ) = γέρος 
senilis, -is, -e (επίθ.) = γεροντικός 
sensus, -us (δ΄ αρσ) = αίσθηση 
sententia, -ae (α΄ θηλ) = απόφαση, γνώμη, γνωμικό  
sentio, sensi, sensum, sentire 4 = αισθάνομαι, νιώθω, καταλαβαίνω 
separo 1 = διαχωρίζω, χωρίζω 
sepelio, sepeli(v)i, sepultum, sepelire 4 = θάβω 
sepono, seposui, sepositum, seponere 3 = τοποθετώ ξεχωριστά 
septemgeminus, -a, -um (επίθ.) = επτάδιπλος  
sepulc(h)rum, -i (β΄ ουδ) = τάφος 
sequor, secutus sum, sequi (αποθ.) 3 = ακολουθώ, διώκω, καταδιώκω 
sera, -ae (α΄ θηλ) = μοχλός, μάνδαλο (της θύρας) 
sereno 1 = ηρεμώ, γαληνεύω 
serenus, -a, -um (επίθ.) = αίθριος 
serius (επίρ., συγκριτ. του sero) = αργότερα  
sermo, -onis (γ΄ αρσ) = κουβέντα, λόγος, συζήτηση 
sero, sevi, satum, serere 3 = σπέρνω, φυτεύω 
serpens, serpentis (γ΄ αρσ και θηλ) = ερπετό, φίδι  
sertum, -i (β΄ ουδ) = στεφάνι 



114                              Ανδρέας & Χαρίλαος Ν. Μιχαλόπουλος 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

serus, -a, -um (επίθ.) = όψιμος, αργοπορημένος 
servio, servivi, servitum, servire 4 = είμαι δούλος 
servitium, -ii (β΄ ουδ) = σκλαβιά, δουλεία 
servitus, -utis (γ΄ θηλ) = σκλαβιά  
servo 1 = φυλάσσω, διατηρώ, σώζω, προστατεύω 
servus, -i (β΄ αρσ) = δούλος 
sestertius, -ii (β΄ αρσ) = σηστέρτιος (νόμισμα)   
severus, -a, -um (επίθ.) = αυστηρός  
sibilum, -i (β΄ ουδ) = συριγμός 
sic (επίρ.) = έτσι, με αυτόν τον τρόπο 
sicco 1 = ξηραίνω, αποξηραίνω 
siccus, -a, -um (επίθ.) = ξηρός, ξεραμένος, στεγνός 
Sicilia, -ae (α΄ θηλ) = Σικελία   
Siculus, -i (β΄ αρσ) = Σικελός   
sidereus, -a, -um (επίθ.) = αστρικός 
sidus, -eris (γ΄ ουδ) = αστέρι, αστερισμός 
signifer, -a, -um (επίθ.) = αυτός που κρατά τα εμβλήματα 
signo 1 = σημειώνω, σηματοδοτώ, σημαδεύω, σφραγίζω 
signum, -i (β΄ ουδ) = σημείο, σύνθημα, σινιάλο, σημάδι, έμβλημα (πολεμικό)  
silentium, -ii (β΄ ουδ) = ησυχία, σιωπή  
sileo, silui, ‒, silere 2 = σιωπώ 
silex, -icis (γ΄ αρσ και θηλ) = (σκληρή) πέτρα 
silva, -ae (α΄ θηλ) = δάσος 
silvestris, -is, -e (επίθ.) = δασικός 
similis, -is, -e (επίθ.) = όμοιος, παρόμοιος 
similiter (επίρ.) = όμοια  
simplex, -icis (επίθ.) = απλός  
simplicitas, -atis (γ΄ θηλ) = απλοϊκότητα, αθωότητα, απλότητα, αφέλεια 
simulacrum, -i (β΄ ουδ) = ομοίωμα, άγαλμα, φάντασμα 
simulatio, -onis (γ΄ θηλ) = προσποίηση, υποκρισία   
simulo 1 = παρομοιάζω, προσποιούμαι 
sincerus, -a, -um (επίθ.) = αγνός, ειλικρινής 
sine (πρόθ. + αφαιρ.) = χωρίς 
singularis, -is, -e (επίθ.) = μόνος, μοναδικός  
singulus, -a, -um (επίθ.) = έκαστος 
sino, sivi, situm, sinere 3 = αφήνω, επιτρέπω 
sinuo, ‒, ‒, sinuare 1 = αγκαλιάζω 
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sinuosus, -a, -um (επίθ.) = κολπώδης, κυρτός 
sinus, -us (δ΄ αρσ) = αγκαλιά, κόλπος  
sisto, stiti και steti, statum, sistere 3 = σταματώ 
sitis, -is (γ΄ θηλ) = δίψα 
situs, -a, -um (επίθ.) = τοποθετημένος, ευρισκόμενος 
situs, -us (δ΄ αρσ) = θέση / μούχλα, εγκατάλειψη, μαρασμός 
smaragdus, -i (β΄ αρσ) = σμαράγδι 
sobrius, -a, -um (επίθ.) = νηφάλιος 
socer, soceri (β΄ αρσ) = πεθερός  
socio 1 = ενώνω 
socius, -a, -um (επίθ.) = κοινός, συμμαχικός, συντροφικός 
sodalis, -is (γ΄ αρσ και θηλ) = σύντροφος 
sol, solis (γ΄ αρσ) = ήλιος 
solacium, -ii (β΄ ουδ) = παρηγοριά   
solea, -ae (α΄ θηλ) = σανδάλι 
soleo, solitus sum, solere (ημιαποθ.) 2 = συνηθίζω  
solidus, -a, -um (επίθ.) = στέρεος  
solitudo, -inis (γ΄ θηλ) = ερημιά  
solitus, -a, -um (επίθ.) = γνωστός, συνηθισμένος 
solium, -ii (β΄ ουδ) = κάθισμα 
sollemnis και sol(l)ennis, -is, -e (επίθ.) = ετήσιος, επίσημος, νόμιμος, ιερός, 
θρησκευτικός, γιορτινός, ιεροπρεπής 
sollers, -ertis (επίθ.) = επιδέξιος, έμπειρος 
sollertia, -ae (α΄ θηλ) = ικανότητα, επιδεξιότητα, ιδέα, σκέψη 
sollicito 1 = ανακινώ, ταράζω, ανησυχώ  
sollicitudo, -inis (γ΄ θηλ) = μέριμνα  
sollicitus, -a, -um (επίθ.) = αναστατωμένος, ανήσυχος, ταραγμένος   
solor, solatus sum, solari (αποθ.) 1 = παρηγορώ 
solum (επίρ.) = μόνο 
solum, -i (β΄ ουδ) = έδαφος, γη 
solus, -a, -um (επίθ.) = μόνος, μοναδικός 
solvo, solvi, solutum, solvere 3 = λύνω, απελευθερώνω 
somnio 1 = ονειρεύομαι  
somnium, -ii (β΄ ουδ) = όνειρο 
somnus, -i (β΄ αρσ) = ύπνος 
sonitus, -us (δ΄ αρσ) = ήχος 
sono, sonui, sonitum, sonare 1 = ηχώ  
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sonorus, -a, -um (επίθ.) = ηχηρός  
sonus, -i (β΄ αρσ) = ήχος 
sopitus, -a, -um (επίθ.)  = κοιμισμένος 
sopor, -oris (γ΄ αρσ) = ύπνος 
soporatus, -a, -um (μτχ. ως επίθ.) = κοιμισμένος 
sordes, -is (γ΄ θηλ) = βρωμιά 
sordidus, -a, -um (επίθ.) = βρώμικος  
soror, -oris (γ΄ θηλ) = αδερφή 
sors, sortis (γ΄ θηλ) = σειρά, χρησμός, τύχη 
sortior, sortitus sum, sortiri (αποθ.) 4 = κληρώνω, τυχαίνω, κληρώνομαι  
spargo, sparsi, sparsum, spargere 3 = ραίνω, ποτίζω, ραντίζω 
spatior, spatiatus sum, spatiari (αποθ.) 1 = περπατώ 
spatium, –ii (β΄ ουδ) = χώρος, διάστημα 
species, -ei (ε΄ θηλ) = όψη, μορφή 
spectaculum, -i (β΄ ουδ) = θέαμα   
spectator, -oris (γ΄ αρσ) = θεατής 
spectatrix, -icis (γ΄ θηλ) = θεατής 
specto 1 = βλέπω  
specula, -ae (α΄ θηλ) = σκοπιά, παρατηρητήριο 
speculator, -oris (γ΄ αρσ) = κατάσκοπος, παρατηρητής, σκοπός 
speculum, -i (β΄ ουδ) = καθρέφτης  
spelunca, -ae (α΄ θηλ) = σπηλιά 
sperno, sprevi, spretum, spernere 3 = περιφρονώ, αψηφώ 
spero 1 = ελπίζω 
spes, -ei (ε΄ θηλ) = ελπίδα 
spiceus, -a, -um (επίθ.) = στάχινος 
spiculum, -i (β΄ ουδ) = βέλος 
spira, -ae (α΄ θηλ) = σπείρα 
spiritus, -us (δ΄ αρσ) = πνεύμα, αναπνοή 
spiro 1 = αναπνέω 
spissus, -a, -um (επίθ.) = παχύς, πυκνός 
splendeο, splendui, ‒, splendere 2 = λάμπω 
splendidus, -a, -um (επίθ.) = λαμπρός, φωτεινός 
spolio 1 = απογυμνώνω, σκυλεύω 
spolium, -ii (β΄ ουδ) = λάφυρο 
spondeo, spopondi, sponsum, spondere 2 = εγγυώμαι 
sponsus, -i (β΄ αρσ) = μνηστήρας  
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sponsus, -us (δ΄ αρσ) = εγγύηση 
spumo 1 = αφρίζω 
squalidus, -a, -um (επίθ.) = βρωμερός  
squameus, -a, -um (επίθ.) = λεπιδωτός, φολιδωτός 
stabilis, -is, -e (επίθ.) = σταθερός  
stabilitas, -atis (γ΄ θηλ) = σταθερότητα   
stabulum, -i (β΄ ουδ) = στάβλος 
stagnum, -i (β΄ ουδ) = τέλμα, έλος  
stamen, -inis (γ΄ ουδ) = κλωστή, στημόνι 
statim (επίρ.) = αμέσως   
statio, -onis (γ΄ θηλ) = στάση, σταθμός, αγκυροβόλι 
statuo, statui, statutum, statuere 3 = κρίνω, αποφασίζω 
status, -us (δ΄ αρσ) = στάση  
stella, -ae (ά  θηλ) = άστρο 
sterno, stravi, stratum, sternere 3 = καταπαύω, στρώνω 
sternuo, sternui, ‒, sternuere 3 = φτερνίζομαι  
stillo 1 = στάζω 
stilus, -i (β΄ αρσ) = γραφίδα   
stimulo 1 = (κυριολ.) κεντώ, κεντρίζω, (μτφ.) ερεθίζω 
stimulus, -i (β΄ αρσ) = βουκέντρα, ερέθισμα 
stinguo, stinxi, stinctum, stinguere 3 = σβήνω 
stipendium, -ii (β΄ ουδ) = μισθός   
stipes, -itis (γ΄ αρσ) = κορμός δέντρου 
stipo 1 = στοιβάζω, αθροίζω  
stirps, stirpis (γ΄ θηλ) = καταγωγή, γενιά 
sto, steti, statum, stare 1= στέκομαι, βρίσκομαι 
stolidus, -a, -um (επίθ.) = ανόητος, άλογος  
stramen, -inis (γ΄ ουδ) = καλαμιά, στρώμα 
strangulo 1 = στραγγαλίζω  
stratum, -i (β΄ ουδ) = στρώμα 
strenuus, -a, -um (επίθ.) = δραστήριος, ακούραστος 
strepitus, -us (δ΄ αρσ) = ήχος, θόρυβος 
strepo, strepui, strepitum, strepere 3 = θορυβώ, αντηχώ, βοώ, μουγκρίζω  
stridulus, -a, -um (επίθ.) = αυτός που συρίζει  
stringo, strinxi, strictum, stringere 3 = σφίγγω 
strix, strigis (γ΄ θηλ) = κουκουβάγια 
struo, struxi, structum, struere 3 = κατασκευάζω, μηχανεύομαι, σωρεύω 
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studeo, studui, ‒, studere 2 = μελετώ, έχω ζήλο 
studiose (επίρ.) = με επιμέλεια   
studiosus, -a, -um (επίθ.) = επιμελής, ανήσυχος 
studium, -ii (β΄ ουδ) = επιθυμία, ζήλος, προθυμία, όρεξη, σπουδή, φροντίδα, 
επιμέλεια 
stultitia, -ae (α΄ θηλ) = ανοησία 
stultus, -a, -um (επίθ.) = ανόητος 
stupeo, stupui, ‒, stupere 2 = απορώ, εκπλήσσομαι, μένω έκθαμβος 
suadeo, suasi, suasum, suadere 2 = πείθω, προτρέπω, παρακινώ 
suavis, -is, -e (επίθ.) = γλυκός 
suavitas, -atis (γ΄ θηλ) = γλυκύτητα 
subdo, subdidi, subditum, subdere 3 = υποβάλλω, υποτάσσω 
subduco, subduxi, subductum, subducere 3 = αφαιρώ 
subeo, subi(v)i, subitum, subire 4 = διαδέχομαι, υπομένω 
subicio, subieci, subiectum, subicere 3* = βάζω από κάτω 
subigo, subegi, subactum, subigere 3 = αναγκάζω, κατανικώ 
subito (επίρ.) = ξαφνικά 
subitus, -a, -um (επίθ.) = ξαφνικός, αιφνίδιος 
sublevo 1 = σηκώνω, υψώνω 
sublimis, -is, -e (επίθ.) = υψηλός, μετέωρος 
subluceo, ‒, ‒, sublucere 2 = υποφώσκω 
submitto και summitto, submisi, submissum, submittere 3 = βάζω από κάτω 
subnecto, subnexui, subnexum, subnectere 3 = συνδέω 
suboles, -is (γ΄ θηλ) = γόνος, διάδοχος, παιδί 
subrideo, subrisi, subrisum, subridere 2 = χαμογελώ 
subripio και surripio, subripui, subreptum, subripere 3* = κινούμαι κρυφά, 
σέρνομαι / υποκλέπτω, αφαιρώ, υφαρπάζω 
subsequor, subsecutus sum, subsequi (αποθ.) 3 = ακολουθώ κρυφά  
subsido, subsedi και subsidi, subsessum, subsidere 3 = υποχωρώ, καθιζάνω 
subte(g)men, -inis (γ΄ ουδ) = ύφασμα, υφάδι  
subtraho, subtraxi, subtractum, subtrahere 3 = αποτραβώ, τραβώ, αποφεύγω 
subvenio, subveni, subventum, subvenire 4 (+ δοτ.) = βοηθώ   
succedo, successi, successum, succedere 3 = καταλαμβάνω, μπαίνω από κάτω, 
βοηθώ 
succesus, -us (δ΄ αρσ) = αποτέλεσμα, συνέπεια, επιτυχία  
succingo, succinxi, succinctum, succingere 3 = ανασκουμπώνω 
succresco και subcresco, succrevi, succretum, succrescere 3 = αυξάνω 
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sucus, -i (β΄ αρσ) = χυμός  
sudor, -oris (γ΄ αρσ) = ιδρώτας 
suffero και subfero, sustuli, sublatum, sufferre 3 = τοποθετώ, βάζω από κάτω, 
υπομένω 
sufficio, suffeci, suffectum, sufficere 3* = παρέχω, δίνω, βάφω  
suffundo και subfundo, suffudi, suffusum, suffundere 3 = χύνω κάτι, απλώνω 
sulcus, - i (β΄ αρσ) = σκάμμα, αυλάκι  
sum, fui, ‒, esse = είμαι, υπάρχω 
summus, -a, -um και supremus, -a, -um (επίθ., υπερθ. βαθμός του επιθέτου 
superus, -a, -um) = ανώτατος, ο πιο υψηλός 
sumo, sumpsi, sumptum, sumere 3 = λαμβάνω, αντλώ, αναλαμβάνω  
sumptuose (επίρ.) = πολυδάπανα 
sumptus, -us (δ΄ αρσ) = έξοδα 
super (επίρ.) = πάνω 
superbia, -ae (α΄ θηλ) = αλαζονεία  
superbus, -a, -um (επίθ.) = περήφανος, αλαζόνας, υπεροπτικός  
supercilium, -ii (β΄ ουδ) = φρύδι 
superi, -orum (β΄ αρσ) = θεοί 
supero 1 = υπερβαίνω, ξεπερνώ, υπερέχω, υπερβάλλω  
superstes, superstitis (γ΄ αρσ και θηλ) = επιζών 
superstitio, -onis (γ΄ θηλ) = ευλάβεια, σεβασμός, δεισιδαιμονία 
supersum, superfui, ‒, superesse = επιζώ / πλεονάζω 
superus, -a, -um (επίθ.) = αυτός που βρίσκεται από πάνω 
supinus, -a, -um (επίθ.) = ύπτιος 
suppleo, supplevi, suppletum, supplere 2 = αναπληρώνω 
supplex, -icis (γ΄ αρσ και θηλ) = ικέτης 
supplicia, -orum (β΄ ουδ) = ικεσίες, προσευχές, λατρεία  
supplicium, -ii (β΄ ουδ) = τιμωρία 
suppono, supposui, suppositum, supponere 3 = τοποθετώ κάτω από 
supprimo, suppressi, suppressum, supprimere 3 = πιέζω, κρατώ 
supremus = βλ. summus  
surdus, -a, -um (επίθ.) = κουφός 
surgo, surrexi, surrectum, surgere 3 = υψώνω, σηκώνω, αναδύομαι, 
ανατέλλω 
surripio = βλ. subripio  
suscipio, suscepi, susceptum, suscipere 3* = υποδέχομαι, δέχομαι  
suscito 1 = ξεσηκώνω, αναζωπυρώνω 
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suspectus, -a, -um (επίθ.) = ύποπτος 
suspendo, suspendi, suspensum, suspendere 3 = κρεμώ  
suspicio, -onis (γ΄ θηλ) = υποψία  
suspirium, -ii (β΄ ουδ) = στεναγμός 
suspiro 1 = αναστενάζω  
sustineo, sustinui, sustentum, sustinere 2 = σηκώνω, στηρίζω, υποβαστάζω 
susurrus, -i (β΄ αρσ) = ψίθυρος 
suus, -a, -um (αντων.) = δικός, -ή, -ό του 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 18. Sandro Botticelli (περ. 1483). Αφροδίτη και Άρης (Εθνική Πινακοθήκη, Λονδίνο). 

© Public domain / Wikimedia Commons. 



Lego, legis, legit: Βασικό Λεξιλόγιο της Λατινικής      121 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

T 
 
tabella, -ae (α΄ θηλ) = κέρινη πλάκα γραφής, πινακίδα αλληλογραφίας 
taberna, -ae (α΄ θηλ) = καλύβα 
turris, -is (γ΄ θηλ) = πύργος 
tabernaculum, -i (β΄ ουδ) = σκηνή  
tabes, -is (γ΄ θηλ) = μαράζι 
tabesco, tabui, ‒, tabescere 3 = φθίνω, λιώνω 
tabula, -ae (α΄ θηλ) = βιβλίο λογαριασμών, ζωγραφικός πίνακας 
taceo, tacui, tacitum, tacere 2 = σιωπώ 
tacitus, -a, -um (επίθ.) = σιωπηλός, μυστικός 
tactus, -us (δ΄ αρσ) = άγγιγμα, επαφή  
taeda, -ae (α΄ θηλ) = δάδα 
taedet, taeduit και taesum est, ‒, taedere (απρόσ.) 2 = στεναχωριέμαι, δεν μου 
αρέσει, απεχθάνομαι, αηδιάζω, βαριέμαι 
taedium, -ii (β΄ ουδ) = ενόχληση, δυσαρέσκεια 
taeter, -tra, -trum (επίθ.) = σιχαμένος 
talis, -is, -e (αντων.) = τέτοιος, τέτοιου είδους   
tam (επίρ.) = τόσο, τόσο πολύ 
tamen (επίρ. ή σύνδ.) = όμως 
tametsi (σύνδ.) = αν και, μολονότι   
tandem (επίρ.) = επιτέλους, στο τέλος, κάποτε 
tango, tetigi, tactum, tangere 3 = ακουμπώ, αγγίζω 
tanto (επίρ.) = τόσο   
tantum (επίρ.) = μόνο   
tarde (επίρ.) = αργά, βραδέως  
tardus, -a, -um (επίθ.)  = αργός, αργοπορημένος, νωθρός 
taurus, -i (β΄ αρσ) = ταύρος  
tectum, -i (β΄ ουδ) = σκεπή, σπίτι, καλύβα 
tegmen, -inis (γ΄ ουδ) = σκέπη 
tego, texi, tectum, tegere 3 = σκεπάζω, καλύπτω, κρύβω 
tela, -ae (α΄ θηλ) = ιστός 
tellus, -uris (γ΄ θηλ) = γη, έδαφος, τόπος, στεριά 
telum, -i (β΄ ουδ) = βέλος, ακόντιο, όπλο, δόρυ 
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temerarius, -a, -um (επίθ.) = αλόγιστος, αστόχαστος 
temere (επίρ.) = τυχαία, βιαστικά 
temero 1 = βεβηλώνω, μιαίνω  
Τempe και tempe (ουδ, πληθ) = τα Τέμπη, (μετωνυμικά) κοιλάδα 
temperate (επίρ.) = με εγκράτεια 
tempero 1 = κυβερνώ, ρυθμίζω, διοικώ, συγκρατώ 
tempestas, -atis (γ΄ θηλ) = καταιγίδα 
tempestivus, -a, -um (επίθ.) = κατάλληλος, χρήσιμος 
templum, -i (β΄ ουδ) = ιερό, ναός  
tempto 1 = δοκιμάζω, επιχειρώ, προσπαθώ 
tempus, -oris (γ΄ ουδ) = κρόταφος, μέτωπο / χρόνος, καιρός 
tenax, tenacis (επίθ.) = σταθερός  
tendo, tetendi, tensum και tentum, tendere 3 = τείνω, απλώνω, κατευθύνομαι  
tenebrae, arum (α΄ θηλ, μόνο στον πληθ.) = σκοτάδι 
teneo, tenui, tentum, tenere 2 = έχω, κρατώ, διατηρώ 
tener, tenera, tenerum (επίθ.) = απαλός, τρυφερός 
tento και tempto 1 = επιχειρώ 
tenuis, -is, -e (επίθ.) = λεπτός, εκλεπτυσμένος, λεπτοεπεξεργασμένος 
tenuo 1 = αδυνατίζω, εξασθενίζω, λεπταίνω 
tepefacto 1 = θερμαίνω 
tepeo, tepui, ‒, tepere 2 = είμαι χλιαρός 
tepidus, -a, -um (επίθ.) = ζεστός, θερμός, χλιαρός 
ter (επίρ.) = τρις 
terebro 1 = τρυπώ 
teres, -etis (επίθ.) = λείος, απαλός, λεπτός, κομψός / καλοφτιαγμένος 
tergeminus, -a, -um (επίθ.) = τριπλός 
tergeo (2) και tergo (3), tersi, tersum, tergere = καθαρίζω, σφουγγίζω 
tergum, -i (β΄ ουδ) και tergus, -oris (γ΄ αρσ) = πλάτη 
termino 1= ορίζω, περιβάλλω 
terminus, -i (β΄ αρσ) = τέρμα, όριο 
tero, trivi, tritum, terere 3 = φθείρω 
terra, -ae (α΄ θηλ) = γη, έδαφος, περιοχή  
terrenus, -a, -um (επίθ.) = γήινος 
terreo, terrui, territum, terrere 2 = τρομοκρατώ, τρομάζω  
territus, -a, -um (επίθ.) = φοβισμένος  
tertius, -a, -um (επίθ.) = τρίτος 
testamentum, -i (β΄ ουδ) = διαθήκη  
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testis, -is (γ΄ αρσ και θηλ) = μάρτυρας 
testor, testatus sum, testari (αποθ.) 1 = δείχνω, βεβαιώνω 
testudo, -inis (γ΄ θηλ) = χελώνα / λύρα 
Teucri, -orum (β΄ αρσ) = Τρώες  
texo, texui, textum, texere 3 = υφαίνω 
thalamus, -i (β΄ αρσ) = νυφικός θάλαμος 
Thrax, Thracis (επίθ.) = Θρακιώτης 
Threicius, -a, -um (επίθ.) = Θρακιώτης 
Thyias, -adis (γ΄ θηλ) = θυάς, βάκχη 
thyrsus, -i (β΄ αρσ) = θύρσος 
Tiberis, -is (γ΄ αρσ) = Τίβερης 
tignum, -i (β΄ ουδ) και tignus, -i (β΄ αρσ) = δοκάρι 
tigris, -is και -idis (γ΄ αρσ και θηλ) = τίγρη  
tilia, -ae (α΄ θηλ) = φιλύρα  
timeo, timui, ‒, timere 2 = φοβάμαι 
timide (επίρ.) = δειλά 
timidus, -a, -um (επίθ.) = δειλός, φοβισμένος 
timor, -oris (γ΄ αρσ) = φόβος 
ting(u)o, tinxi, tinctum, ting(u)ere 3 = βάφω, βρέχω 
titulus, -i (β΄ αρσ) = δόξα, φήμη, πωλητήριο 
toga, -ae (α΄ θηλ) = τήβεννος 
togatus, -a, -um (επίθ.) = αυτός που φοράει τήβεννο 
tollo, sustuli, sublatum, tollere 3 = σηκώνω, υψώνω 
tondeo, totondi, tonsum, tondere 2 = κουρεύω 
tonsor, -oris (γ΄ αρσ) = κουρέας  
torpor, -oris (γ΄ αρσ) = παράλυση 
torqueo, torsi, tortum, torquere 2 = πετώ, συστρέφω  
torquis, -is (γ΄ αρσ και θηλ) = περιδέραιο 
torreo, torrui, tostum, torrere 2 = καίω, φρυγανίζω, ξεραίνω 
tortilis, -is, -e (επίθ.) = στριμμένος 
torus, -i (β΄ αρσ) = κρεβάτι 
torvus, -a, -um (επίθ.) = βλοσυρός, άγριος, αγριωπός 
tot (άκλ. αντων.) = τόσοι πολλοί 
totiens (επίρ.) = τόσες/ πολλές φορές 
totus, -a, -um (αντων. επίθ.) = όλος 
trabs, trabis (γ΄ θηλ) = σανίδα, δοκάρι 
tracto 1 = τραβώ 
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tractus, -us (δ΄ αρσ) = έλξη, τράβηγμα 
trado, tradidi, traditum, tradere 3 = παραδίδω 
traduco, traduxi, traductum, traducere 3 = οδηγώ 
traho, traxi, tractum, trahere 3 = σέρνω, τραβώ 
traicio, traieci, traiectum, traiecere 3* = διαπερνώ 
trames, -itis (γ΄ αρσ) = μονοπάτι 
tranquillus, -a, -um (επίθ.) = γαλήνιος, ήσυχος 
transeo, transii, transitum, transire 4 = διαβαίνω, διασχίζω, διέρχομαι 
transfero, transtuli, translatum, transferre 3 = μεταφέρω 
transfigo, transfixi, transfixum, transfigere 3 = διαπερνώ, καρφώνω 
transilio, transilui και transilivi, ‒, transilire 4 = υπερπηδώ 
transitus, -us (δ΄ αρσ) = δρόμος, μετάβαση 
treceni, -ae, -a (επίθ.) = τριακόσιοι 
tremebundus, -a, -um (επίθ.) = αυτός που τρέμει, παλλόμενος 
tremefacio, tremefeci, tremefactum, tremefacere 3* = τρομοκρατώ, κάνω 
κάποιον να τρέμει 
tremefactus, -a, -um (επίθ.) = τρομαγμένος  
tremendus, -a, -um (επίθ.) = τρομακτικός, φοβερός, φρικτός 
tremo, tremui, ‒, tremere 3 = τρέμω 
tremulus, -a, -um (επίθ.) = αυτός που τρέμει 
trepido 1 = τρέμω, φοβάμαι 
trepidus, -a, -um (επίθ.) = έντρομος, περιδεής  
tres, tres, tria (αριθμ.) = τρεις, τρία  
tribuo, tribui, tributum, tribuere 3 = μοιράζω, αναθέτω, αποδίδω, απονέμω 
tributum, -i (β΄ ουδ) = φόρος, εισφορά  
trietericus, -a, -um (επίθ.) = επανερχόμενος ανά τρία έτη  
triginta (αριθμ. άκλιτο) = τριάντα  
triremis, -is (γ΄ θηλ) = τριήρης 
tristis, -is, -e (επίθ.) = θλιβερός, λυπηρός, πικρός  
triumpho 1 = θριαμβεύω  
triumphus, -i (β΄ αρσ) = θρίαμβος  
trivium, -ii (β΄ ουδ) = σταυροδρόμι, τρίστρατο 
Troia, -ae (α΄ θηλ) = Τροία  
Troiani, -orum (β΄ αρσ) = Τρώες 
trunco 1 = κόβω, αφαιρώ 
truncus, -i (β΄ αρσ) = σώμα δέντρου, κορμός 
trux, trucis (επίθ.) = άγριος 
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tu (αντων.) = εσύ  
tuba, -ae (α΄ θηλ) = σάλπιγγα 
tueor, tu(i)tus sum sum, tueri (αποθ.) 2 = βλέπω, παρακολουθώ, φυλάω, 
φρουρώ 
tum (επίρ.) = τότε 
tumeo, tumui, ‒, tumere 2= είμαι πρησμένος 
tumidus, -a, -um (επίθ.) = φουσκωμένος 
tumultuosus, -a, -um (επίθ.) = ταραγμένος  
tumultus, -us (δ΄ αρσ) = αναταραχή         
tumulus, -i (β΄ αρσ) = λόφος, τύμβος 
tunc (επίρ.) = τότε 
tundo, tutudi, tu(n)sum, tundere 3 = χτυπώ 
tunica, -ae (α΄ θηλ) = χιτώνας 
turba, -ae (α΄ θηλ) = πλήθος, λαός 
turbidus, -a, -um (επίθ.) = φουσκωμένος  
turbo 1 = ταράζω, συγχέω 
turbo, -inis (γ΄ αρσ) = στρόβιλος, δίνη 
turgidus, -a, -um (επίθ.) = φουσκωμένος, πρησμένος 
turpis, -is, -e (επίθ.) = αισχρός, άσχημος, ντροπιαστικός 
turpiter (επίρ.) = ντροπιαστικά 
turris, -is (γ΄ θηλ) = πύργος 
turritus, -a, -um (επίθ.) = στολισμένος με πύργους 
tus, turis (γ΄ ουδ) = θυμίαμα, λιβάνι 
tutela, -ae (α΄ θηλ) = φύλακας, προστάτης 
tutor, tutatus sum, tutari (αποθ.) 1 = προστατεύω   
tutus, -a, -um (επίθ.) = ασφαλής, κατοχυρωμένος, ακίνδυνος 
tuus -a -um (αντων.) = δικός σου 
tympanum, -i (β΄ ουδ) = τύμπανο 
tyrannus, -i (β΄ αρσ) = τύραννος  
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Εικόνα 19. Ρωμαϊκή μινιατούρα σκελετού, Μ. Ασία, 1ος αι. μ.Χ. 

© The J. Paul Getty Museum, Λος Άντζελες (http://www.getty.edu/museum/). 
Αναδημοσιεύεται σύμφωνα με τη δράση Open Content Program του μουσείου. 
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V 
 
uber, uberis (γ΄ ουδ) = στήθος, μαστός 
ubi (επίρ. αναφ.) = όπου   
ubi (επίρ. ερωτημ.) = πού;  
udus, -a, -um (επίθ.) = βρεγμένος, υγρός  
ulciscor, ultus sum, ulcisci (αποθ.) 3 = τιμωρώ, εκδικούμαι  
Ulixes, -is /-ei (γ΄ αρσ) = Οδυσσέας 
ullus, -a, -um (αντων. επίθ.) = κανείς, καμία, κανένα 
ulmus, -i (β΄ θηλ) = φτελιά 
ultimus, -a, -um (επίθ.) = τελευταίος, ύστατος, απόμακρος 
ultor, -oris (γ΄ αρσ) = εκδικητής, τιμωρός 
ultra (επίρ. και πρόθ.) = πέρα   
ultro (επίρ.) = με προθυμία 
ululo 1 = ουρλιάζω 
umbra, -ae (α΄ θηλ) = σκιά 
umbrifer, -a, -um (επίθ.) = σκιερός 
umerus, -i (β΄ αρσ) = ώμος 
umidus, -a, -um (επίθ.) = βρεγμένος, υγρός 
umor, -oris (γ΄ αρσ) = υγρό 
umquam (επίρ.) = ποτέ   
unda, -ae (α΄ θηλ) = κύμα 
unde (επίρ.) = από όπου  
undosus, -a, -um (επίθ.) = κυματώδης 
unguis, -is (γ΄ αρσ) = νύχι 
unicus, -a, -um (επίθ.) = μοναδικός 
unguo και ungo, unxi, unctum, unguere 3 = αλείφω 
unus -a -um (αριθμ.) = ένας, μόνος  
urbs, urbis (γ΄ θηλ) = πόλη 
urgeo, ursi, ‒, urgere 2 = σκεπάζω, πιέζω, πνίγω, πλακώνω 
urna, -ae (α΄ θηλ) = υδρία, κάλπη, κληρωτίδα 
uro, ussi, ustum, urere 3 = καίω 
ursa, -ae (α΄ θηλ) = αρκούδα 
usitatus, -a, -um (επίθ.) = συνηθισμένος 
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usus, -us (δ΄ αρσ) = εμπειρία, χρήση 
uter, utra, utrum (αντων. επίθ.) = ποιος από τους δύο  
uterque, utraque, utrumque (αντων. επίθ.) = και ο ένας και ο άλλος 
uterus, -i (β΄ αρσ) = κοιλιά / μήτρα  
utilis, -is, -e (επίθ.) = χρήσιμος 
utilitas, -atis (γ΄ θηλ) = ωφέλεια, χρησιμότητα, ευημερία   
utinam (επίρ.) = μακάρι  
utor, usus sum, uti (αποθ.) 3 = χρησιμοποιώ 
uva, -ae (α΄ θηλ) = σταφύλι 
uvidus, -a, -um (επίθ.) = βρεγμένος, υγρός 
uxor, -oris (γ΄ θηλ) = σύζυγος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 20. «Ο θρίαμβος του Ποσειδώνα», ρωμαϊκό ψηφιδωτό, Τυνησία, τέλη 2ου αι. μ.Χ. 

© Tony Hisgett / Wikimedia Commons 
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V 
 
vaco 1 = είμαι άδειος, είμαι ελεύθερος, δεν έχω ασχολία 
vacuus, -a, -um (επίθ.) = άδειος 
vadimonium, -ii (β΄ ουδ) = εγγύηση 
vadο, vasi, vasum, vadere 3 = βαδίζω 
vagina, -ae (α΄ θηλ) = θήκη σπαθιού / γυναικείος κόλπος 
vagitus, -us (δ΄ αρσ) = θόρυβος, κλάμα 
vagor, vagatus sum, vagari (αποθ.) 1 = περιπλανιέμαι 
vagus, -a, -um (επίθ.) = περιπλανώμενος 
valde (επίρ.) = έντονα, δυνατά 
valeo, valui, (valitum), valere 2 = υγιαίνω (vale! = χαίρε, υγίαινε!) 
valetudo, -inis (γ΄ θηλ) = υγεία 
validus, -a, -um (επίθ.) = ισχυρός 
valles, -is (γ΄ θηλ) = κοιλάδα 
vanus, -a, -um (επίθ.) = μάταιος, ανυπόστατος 
varius, -a, -um (επίθ.) = διάφορος, ποικίλος 
vastus, -a, -um (επίθ.) = πελώριος, τεράστιος 
vates, -is (γ΄ αρσ και θηλ) = μάντης, προφήτης, βάρδος, ποιητής 
veho, vexi, vectum, vehere 3 = κουβαλώ, μεταφέρω 
vel (σύνδ. διαζ.) = ή (vel ... vel = ή... ή)   
velamen, -inis (γ΄ ουδ) = κάλυμμα, σκέπασμα, σάλι 
vello, velli και vulsi, vulsum και volsum, vellere 3 = μαδάω, αποσπώ, βγάζω,  
απομακρύνω 
vellus, -eris (γ΄ ουδ) = μαλλί   
velo 1 = σκεπάζω, καλύπτω  
velox, -ocis (επίθ.) = γρήγορος 
velum, -i (β΄ ουδ) = παραπέτασμα, κουρτίνα 
vena, -ae (α΄ θηλ) = φλέβα 
venatio, -onis (γ΄ θηλ) = κυνήγι   
venatus, -us (δ΄ αρσ) = κυνήγι 
vendo, vendidi, venditum, vendere 3 = πουλώ 
venenatus, -a, -um (επίθ.) = δηλητηριώδης  
venenum, -i (β΄ ουδ) = δηλητήριο, φάρμακο 
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veneror, veneratus sum, venerari (αποθ.) 1 = λατρεύω, τιμώ, σέβομαι 
venia, -ae (α΄ θηλ) = συγγνώμη, συγχώρεση 
venio, veni, ventum, venire 4 = έρχομαι 
venter, -tris (γ΄ αρσ) = κοιλιά 
ventilo 1 = ανεμίζω 
ventus, -i (β΄ αρσ) = άνεμος 
Venus, -eris (γ΄ θηλ) = Aφροδίτη 
venus, veneris (γ΄ θηλ) = έρωτας, ερωτική συνεύρεση 
ver, veris (γ΄ ουδ) = άνοιξη 
verbena, -ae (α΄ θηλ) = κλαδί 
verber, -eris (γ΄ ουδ) = μαστίγιο, μαστίγωμα 
verbero 1 = μαστιγώνω 
verbum, -i (β΄ ουδ) = λέξη, λόγος 
vere (επίρ.) = αληθινά 
verecundus, -a, -um (επίθ.) = ντροπαλός 
vereor, veritus sum, vereri (αποθ.) 2 = φοβάμαι 
veritas, -atis (γ΄ θηλ) = αλήθεια 
vero (σύνδ.) = όμως, αλλά 
verro, verri, versum, verrere 3 = σαρώνω 
verso 1 = περιστρέφω, στρέφω 
versus, -us (δ΄ αρσ) = στίχος 
vertex και vortex, -icis (γ΄ αρσ) = κορυφή, δίνη, στρόβιλος 
verto, verti, versum, vertere 3 = αλλάζω, γυρίζω, μετατρέπω, στρέφω 
verus, -a, -um (επίθ.) = αληθινός, γνήσιος 
vescor, ‒, vescari 1 (αποθ.) 1 = τρώω 
vesper, -eri (β΄ αρσ) = απόγευμα, βράδυ 
vester, vestra, vestrum (αντων.) = δικός σας 
vestibulum, -i (β΄ ουδ) = πρόδομος, είσοδος 
vestigium, -ii (β΄ ουδ) = ίχνος, βήμα 
vestimentum, -i (β΄ ουδ) = ρούχο 
vestio, vesti(v)i, vestitum, vestire 4 = ντύνω, καλύπτω 
vestis, -is (γ΄ θηλ) = ρούχο, ένδυμα 
veto, vetui, vetitum, vetare 1 = απαγορεύω 
vetus, -eris (επίθ.) = ηλικιωμένος, παλιός 
vetustas, -atis (γ΄ θηλ) = αρχαιότητα 
vetustus, -a, -um (επίθ.) = αρχαίος 
vexo 1 = ταλαιπωρώ 
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via, -ae (α΄ θηλ) = δρόμος, μονοπάτι 
viator, -oris (γ΄ αρσ) = οδοιπόρος 
vibro 1 = πάλλω, τινάζω 
vicinia, -ae (α΄ θηλ) = γειτονιά, γειτνίαση 
vicinus, -a, -um (επίθ.) = γειτονικός, κοντινός 
victor, -oris (γ΄ αρσ) = νικητής, νικηφόρος 
victoria, -ae (α΄ θηλ) = νίκη 
victrix, -icis (γ΄ θηλ) = νικήτρια 
video, vidi, visum, videre 2 = βλέπω 
vigeo, vigui, vigitum, vigere 2 = ζω ευδαιμονώντας, ζω τιμώμενος  
vigil, vigilis (γ΄ αρσ) = φρουρός 
vigilo 1 = ξαγρυπνώ 
vigor, -oris (γ΄ αρσ) = δύναμη 
vilis, -is, -e (επίθ.) = φθηνός, ανάξιος 
villa, -ae (α΄ θηλ) = σπίτι, καλύβι 
villosus, -a, -um (επίθ.) = τριχωτός 
vincio, vinxi, vinctum, vincire 4 = δένω, περιζώνω 
vinc(u)la, -orum (β΄ ουδ) = δεσμά 
vinco, vici, victum, vincere 3 = νικώ, επικρατώ  
vindico 1 = οικειοποιούμαι, διεκδικώ, εκδικούμαι 
vinea, -ae (α΄ θηλ) = αμπέλι  
vinum, -i (β΄ ουδ) = κρασί 
violo 1 = παραβιάζω, προσβάλλω 
vipera, -ae (α΄ θηλ) = έχιδνα, φίδι 
viperinus, -a, -um (επίθ.) = φιδίσιος 
vir, viri (β΄ αρσ) = άνδρας, σύζυγος  
vireo, virui, ‒, virere 2 = είμαι χλωρός, πράσινος  
virga, -ae (α΄ θηλ) = ραβδί, σκήπτρο 
virgo, -inis (γ΄ θηλ) = παρθένα, κοπέλα  
virgultum, -i (β΄ ουδ, συνήθως στον πληθ.) = θάμνος 
viridis, -is, -e (επίθ.) = πράσινος 
virtus, -utis (γ΄ θηλ) = ανδρεία, αρετή  
vis (γ΄ θηλ) = δύναμη [στον ενικό αριθμό χρησιμοποιείται μόνο στην 
ονομαστική (vis), αιτιατική (vim) και αφαιρετική (vi)] 
viscus, -eris (συνήθως viscera, -um) (γ΄ ουδ) = εντόσθια, σπλάχνα, σωθικά 
viso, visi, visum, visere 3 = βλέπω, επισκέπτομαι  
visus, -us (δ΄ αρσ) = όραση, θέα, όψη 
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vita, -ae (α΄ θηλ) = ζωή 
vitiosus, -a, -um (επίθ.) = αμαρτωλός 
vitis, -is (γ΄ θηλ) = αμπέλι, κλήμα 
vitium, -ii (β΄ ουδ) = ελάττωμα 
vito 1 = αποφεύγω, φεύγω 
vitrum, -i (β΄ ουδ) = γυαλί 
vitta, -ae (α΄ θηλ) = κορδέλα, ταινία, διάδημα 
vitula, -ae (α΄ θηλ) = δαμάλα 
vitupero 1 = επικρίνω 
vivo, vixi, victum, vivere 3 = ζω 
vivus, -a, -um (επίθ.) = ζωντανός 
vix (επίρ.) = μόλις, μετά βίας 
voco 1 = καλώ, λέγω, φωνάζω 
volatilis, -is, -e (επίθ.) = φτερωτός 
volo 1 = πετώ 
volo, volui, ‒, velle 3 = θέλω, επιθυμώ 
volucer, volucris (γ΄ θηλ) = πτηνό 
volucer, volucris, volucre (επίθ.) = φτερωτός 
volumen, -inis (γ΄ ουδ) = ελιγμός, περιστροφή 
voluntas, -atis (γ΄ θηλ) = επιθυμία, βούληση 
voluptas, -atis (γ΄ θηλ) = ευχαρίστηση, απόλαυση 
voluto 1 = σκέφτομαι, αναλογίζομαι 
volvo, volvi, volutum, volvere 3 = ανακινώ, κυλώ, ελίσσω 
vomer, -eris (γ΄ αρσ) = υνί 
vomo, vomui, vomitum, vomere 3 = κάνω εμετό 
votum, -i (β΄ ουδ) = ευχή, τάμα, προσευχή 
voveo, vovi, votum, vovere 2 = εύχομαι 
vox, vocis (γ΄ θηλ) = φωνή 
vulgaris και volgaris, -is, -e (επίθ.) = λαϊκός  
vulgo και volgo 1 = κοινοποιώ, δημοσιοποιώ  
vulgus και volgus, -i (β΄ ουδ) = πλήθος  
vulnero 1 = τραυματίζω, πληγώνω 
vulnus, -eris (γ΄ ουδ) = τραύμα, πληγή 
vultur και voltur, -uris (γ΄ αρσ) = αρπακτικό, γύπας, όρνιο 
vulturius, -ii (β΄ αρσ) = αρπακτικό, όρνιο 
vultus, -us (δ΄ αρσ) = πρόσωπο, έκφραση, όψη, βλέμμα 
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Εικόνα 21. Η Αφροδίτη και η Ήρα προκαλούν τον έρωτα της Διδώς για τον Αινεία, 

επισμαλτωμένο πορσελάνινο πλακίδιο Limoges, περ. 1530 μ.Χ. 
© Public domain / Wikimedia Commons. 
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Διαδικτυακά λατινικά λεξικά (με ελεύθερη πρόσβαση) 
 
 Lexicity 

http://lexicity.com/resources/latin/dictionaries/  
 
Lexilogos 
http://www.lexilogos.com/english/latin_dictionary.htm 
 
Logeion 
http://logeion.uchicago.edu/ 
 
University of Notre Dame, William Whitaker’s Words 
http://archives.nd.edu/words.html 
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Η ιδέα για τις Εκδόσεις Σαΐτα ξεπήδησε τον Ιούλιο του 2012 με πρωταρχικό 
σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου όπου τα έργα συγγραφέων θα συνομιλούν 
άμεσα, δωρεάν και ελεύθερα με το αναγνωστικό κοινό.  
Μακριά από το κέρδος, την εκμετάλλευση και την εμπορευματοποίηση της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, οι Εκδόσεις Σαΐτα επιδιώκουν να 
επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις Εκδότη-Συγγραφέα-Αναγνώστη, 
καλλιεργώντας τον πραγματικό διάλογο, την αλληλεπίδραση και την 
ουσιαστική επικοινωνία του έργου με τον αναγνώστη δίχως προϋποθέσεις και 
περιορισμούς. 
 

Ο ισχυρός άνεμος της αγάπης για το βιβλίο, 
το γλυκό αεράκι της δημιουργικότητας, 

ο ζέφυρος της καινοτομίας, 
ο σιρόκος της φαντασίας, 
ο λεβάντες της επιμονής, 
ο γραίγος του οράματος, 

καθοδηγούν τη σαΐτα των Εκδόσεών μας. 
 

Σας καλούμε λοιπόν να αφήσετε τα βιβλία να πετάξουν ελεύθερα! 
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Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια συλλογή των πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενων λέξεων στα κείμενα, πεζά και ποιητικά, της 
Λατινικής, κυρίως της κλασικής εποχής. Είναι μία εύχρηστη και εύκολα 
προσβάσιμη πηγή λεξιλογικής πληροφόρησης για όποιον διαβάζει ένα 
λατινικό κείμενο. Απευθύνεται πρωτίστως σε προπτυχιακούς και 
µεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε εκείνους τους αναγνώστες που 
ενδιαφέρονται να μελετήσουν από το πρωτότυπο κείμενα της 
λατινικής γραμματείας. Επιπλέον, η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης 
αναζήτησης που παρέχει η ηλεκτρονική μορφή καθιστά το παρόν 
λεξιλόγιο ιδιαίτερα εύχρηστο για όσους ασκούνται στο λεγόμενο 
«αντίστροφο», δηλαδή στη μετάφραση κειμένου από τη νέα ελληνική 
στη λατινική γλώσσα. 

Οι λέξεις παρουσιάζονται ανά γράμμα σε απόλυτη αλφαβητική 
σειρά. Σε παρένθεση προσφέρονται βασικές γραμματικές πληροφορίες 
για τα λήμματα (όπως π.χ. κλίση, γένος) και στη συνέχεια παρατίθενται 
οι συχνότερες και επικρατέστερες σημασίες τους. Στο τέλος του 
βιβλίου παρατίθεται βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη, καθώς και 
χρήσιμοι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι για διαδικτυακά λεξικά της λατινικής 
γλώσσας με ελεύθερη πρόσβαση. 
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