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Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο  
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ΚΕΙΜΕΝΟ 1: 
 Ο ποιητής Οβίδιος είναι εξόριστος στην Ποντική γη. Γράφει συχνά επιστολές στη Ρώμη. Οι επιστολές 
είναι γεμάτες παράπονα. Επιθυμεί τη Ρώμη και θρηνεί την κακή τύχη. Διηγείται για τους βάρβαρους 
κατοίκους και για την παγωμένη γη. Οι έγνοιες και οι δυστυχίες βασανίζουν τον ποιητή. Μάχεται ενάντια 
στην αδικία με τις επιστολές. Η Μούσα είναι η μοναδική φίλη του ποιητή. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 2: 
 Ο Αινείας είναι γιος του Αγχίση. Η Τροία είναι πατρίδα του Αινεία. Οι Έλληνες πολιορκούν την Τροία 
και (την) κυριεύουν με δόλο. Ο Αινείας με τον Αγχίση, με το γιο (του) και με τους συντρόφους (του) πλέει 
προς την Ιταλία. Αλλά οι άνεμοι ταράζουν τη θάλασσα και παρασύρουν τον Αινεία στην Αφρική. Εκεί η 
βασίλισσα Διδώ θεμελιώνει νέα πατρίδα. Ο Αινείας διηγείται από την αρχή τα τεχνάσματα των Ελλήνων 
στη Βασίλισσα. Η βασίλισσα ερωτεύεται τον Αινεία και ο Αινείας τη βασίλισσα. Τελικά ο Αινείας πλέει 
προς την Ιταλία και η βασίλισσα πεθαίνει. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 3: 
 Ο Κηφέας και η Κασσιόπη έχουν κόρη την Ανδρομέδα. Η Κασσιόπη  περήφανη για την ομορφιά της, 
συγκρίνει τον εαυτό της με τις Νηρηίδες. Ο Ποσειδώνας οργισμένος στέλνει στην ακτή της Αιθιοπίας 
θαλάσσιο κήτος, το οποίο αφανίζει τους κατοίκους. Το μαντείο απαντά στους κατοίκους: «βασιλικό 
σφάγιο αρέσει στο θεό!» Τότε ο Κηφέας δένει την Ανδρομέδα πάνω σε βράχο. Το κήτος κινείται προς την 
Ανδρομέδα. Ξαφνικά καταφθάνει πετώντας ο Περσέας με τα φτερωτά υποδήματα. Βλέπει την κοπέλα και 
θαμπώνεται από την ομορφιά της κοπέλας. Ο Περσέας σκοτώνει το κήτος με το δόρυ και ελευθερώνει την 
Ανδρομέδα. Ο Κηφέας, η Κασσιόπη και οι κάτοικοι της Αιθιοπίας χαίρονται πάρα πολύ. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 4: 
 Στους αρχαίους Ρωμαίους υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ομόνοια, αλλά ελάχιστη πλεονεξία. Οι Ρωμαίοι 
(ήταν) γενναιόδωροι στη λατρεία των θεών, αλλά ήταν οικονόμοι στην ιδιωτική ζωή. Συναγωνίζονταν 
μεταξύ τους στη δικαιοσύνη και φρόντιζαν την πατρίδα. Στον πόλεμο απομάκρυναν τους κινδύνους με την 
τόλμη και αποκτούσαν συμμαχίες με τις ευεργεσίες. Οι εκλεγμένοι (ενν. οι Συγκλητικοί) φρόντιζαν για την 
πατρίδα. Το σώμα ήταν σ’ αυτούς αδύναμο από τα χρόνια, αλλά το πνεύμα δυνατό από τη σοφία.  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 5: 
 Ο Σίλιος Ιταλικός, ο επικός ποιητής, ήταν άνδρας δοξασμένος. Τα δεκαεπτά βιβλία του για το δεύτερο 
Καρχηδονιακό πόλεμο είναι όμορφα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμεινε στην Καμπανία. Στα 
μέρη εκείνα είχε στην κατοχή του πολλά αγροκτήματα. Ο Σίλιος είχε ευαίσθητη ψυχή. Επιδίωκε (να 
φτάσει) τη δόξα του Βιργιλίου και περιέβαλλε με αγάπη το πνεύμα του. Τον τιμούσε, όπως το παιδί (τιμά) 
το δάσκαλο. Το μνημείο του, το οποίο βρισκόταν στη Νεάπολη, το θεωρούσε (κάτι) σα ναό.  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 6: 
 Σ’ αυτήν την πολιτεία, την οποία στεριώνουν οι νόμοι, οι καλοί άνδρες τηρούν πρόθυμα τους νόμους. 
Γιατί ο νόμος είναι το θεμέλιο της ελευθερίας, η πηγή της δικαιοσύνης. Ο νους και η ψυχή και η σκέψη και 
η κρίση της πολιτείας βρίσκεται στους νόμους. Όπως τα σώματά μας (δεν υπάρχουν) χωρίς το πνεύμα, έτσι 
η πολιτεία δε στέκεται χωρίς το νόμο. Οι αρχές είναι θεράποντες των νόμων, οι δικαστές (είναι) 
ερμηνευτές των νόμων, και τέλος όλοι (εμείς) είμαστε υπηρέτες των νόμων: γιατί έτσι μπορούμε να 
είμαστε ελεύθεροι. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 7: 
 Ο Καίσαρας εξαιτίας της έλλειψης δημητριακών εγκαθιστά τις λεγεώνες σε πολλά χειμερινά 
στρατόπεδα. Διατάζει τέσσερις από αυτές να ξεχειμωνιάσουν στη χώρα των Νερβίων και τρεις διατάζει να 
παραμείνουν στη χώρα των Βέλγων. Διατάζει να μεταφέρουν όλοι οι διοικητές (των λεγεώνων) σιτάρι στα 
στρατόπεδα. Συμβουλεύει τους στρατιώτες με αυτά τα λόγια: «Πληροφορούμαι ότι οι εχθροί πλησιάζουν. 
Οι ανιχνευτές μας αναγγέλλουν ότι αυτοί βρίσκονται κοντά. Πρέπει να φυλάγεστε από την ορμή των 
εχθρών. Γιατί οι εχθροί συνηθίζουν να (εξ)ορμούν από τους λόφους και μπορούν να διαπράξουν σφαγή 
(…να κατασφάξουν) των στρατιωτών. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 8: 
Ο Γάιος Πλίνιος στέλνει χαιρετισμό (την ευχή του) στο δικό του (δηλ. στο φίλο του) Κορνήλιο Τάκιτο. Θα 
γελάσεις. Εγώ έπιασα τρία φοβερά αγριογούρουνα. «Ο ίδιος;» Θα ρωτήσεις. Ο ίδιος. Καθόμουνα δίπλα 
στα δίχτυα. Πλάι μου δεν ήταν η κυνηγετική λόγχη, αλλά η γραφίδα και οι πλάκες. Σκεφτόμουνα κάτι και 
κρατούσα σημειώσεις. Παρ’ όλο (αν και) (είχα) τα δίχτυα άδεια, είχα όμως τις πλάκες γεμάτες. Τα δάση και 
η ερημιά είναι δυνατά ερεθίσματα της σκέψης. Όταν θα πας στο κυνήγι, θα μπορέσεις κι εσύ να φέρεις 
(εκεί) τις πλάκες: (τότε) δε θα δεις την Άρτεμη να περιπλανιέται στα βουνά, αλλά την Αθηνά. Γεια σου!  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 9: 
 Ο Ταρκύνιος ο Υπερήφανος, ο έβδομος και τελευταίος από τους βασιλιάδες, χάνει την εξουσία μ’ 
αυτόν τον τρόπο. Ο γιος του, Σέξτος Ταρκύνιος προσβάλλει την «τιμή» της Λουκρητίας της συζύγου του 
Κολλατίνου. Ο σύζυγός (της) και ο πατέρας (της) και ο Ιούνιος Βρούτος βρίσκουν αυτήν περίλυπη. Η 
γυναίκα αποκαλύπτει με δάκρυα την προσβολή σ’ εκείνους και σκοτώνει τον εαυτό της (αυτοκτονεί) με 
μαχαίρι. Ο Βρούτος βγάζει το μαχαίρι από την πληγή με μεγάλο πόνο και ετοιμάζεται να τιμωρήσει το 
έγκλημα. Ξεσηκώνει το λαό και αφαιρεί την εξουσία από τον Ταρκύνιο. Ελεύθερος πια ο ρωμαϊκός λαός 
αποφασίζει να εκλέξει δύο υπάτους, τον Ιούνιο Βρούτο και τον Ταρκύνιο Κολλατίνο. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 10: 
 Ο Αινείας θα κάνει φοβερό πόλεμο στην Ιταλία. Θα συντρίψει άγριους λαούς, θα επιβάλει σ’ αυτούς 
θεσμούς και θα κτίσει τείχη. Εσύ θα αποθεώσεις τον Αινεία. Αργότερα ο Ίουλος, ο γιος του  Αινεία, θα 
μεταφέρει το βασίλειο από το Λαβίνιο και θα οχυρώσει την Άλβα Λόγγα. Μετά από τριακόσια χρόνια η 
Ιλία θα γεννήσει δύο γιους, το Ρωμύλο και το Ρώμο, τους οποίους θα θρέψει μια λύκαινα. Ο Ρωμύλος θα 
κτίσει τα τείχη του Άρη και θα ονομάσει τους Ρωμαίους από το όνομά του. Θα υπάρχει στους Ρωμαίους 
εξουσία χωρίς τέλος. Ο Καίσαρας Αύγουστος, απόγονος του Ίουλου, θα κλείσει τις πόρτες του πολέμου και 
θα αποκαταστήσει τη βασιλεία του Κρόνου. Αυτόν εσύ, όπως τον Αινεία, θα τον (υπο)δεχτείς στον ουρανό.  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 11: 
 Ο Αννίβας, στρατηγός Καρχηδόνιος, σε ηλικία είκοσι έξι ετών νίκησε με πόλεμο όλα τα έθνη της 
Ισπανίας και κυρίευσε με τη βία το Σάγουντο. Έπειτα πέρασε με ελέφαντες τις Άλπεις, οι οποίες χωρίζουν 
την Ιταλία από τη Γαλατία. Μόλις βρέθηκε στην Ιταλία, κατατρόπωσε και κατέστρεψε τις στρατιωτικές 
δυνάμεις των Ρωμαίων κοντά στον (ποταμό) Τίκινο, τον (ποταμό) Τρεβία, τη (λίμνη) Τρασιμένη και τις 
Κάννες. Ο ρωμαϊκός λαός πληροφορήθηκε έντρομος την καταστροφή στις Κάννες. Ο Αννίβας 
απελευθέρωσε τον εαυτό του (δηλ. ξέφυγε) από την ενέδρα του Φάβιου Μάξιμου στο Φαλερνό αγρό. 
Αφού συμπλήρωσε δεκατέσσερα χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι ανακάλεσαν αυτόν στην Αφρική. Εκεί 
ο Αννίβας μάταια επιθύμησε να τελειώσει τον πόλεμο με τους Ρωμαίους (με συνθήκη). Τελικά αγωνίστηκε 
με τον Πόπλιο Σκιπίωνα  κοντά στη Ζάμα, αλλά οι Ρωμαίοι κέρδισαν τη νίκη. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 12: 
 Στο Λεύκιο Αιμίλιο Παύλο ύπατο για δεύτερη φορά έλαχε να διεξάγει πόλεμο με το βασιλιά Περσέα. 
Μόλις επέστρεψε στο σπίτι το βραδάκι, η κορούλα του η Τερτία, η οποία ήταν τότε πάρα πολύ μικρούλα, 
έτρεξε στην αγκαλιά του πατέρα (της). Ο πατέρας έδωσε στην κόρη (ένα) φιλί, αλλά πρόσεξε ότι αυτή ήταν 
λιγάκι θλιμμένη. «Τι συμβαίνει» είπε «Τερτία μου; Γιατί είσαι λυπημένη; Τι σου συνέβη;» «Πατέρα μου» 
απάντησε εκείνη «πέθανε ο Πέρσης». Και πράγματι είχε πεθάνει σκυλάκι μ’ αυτό το όνομα, το οποίο η 
κοπέλα αγαπούσε πολύ. Τότε ο πατέρας είπε στην Τερτία: «δέχομαι τον οιωνό». Έτσι από τυχαίο λόγο 
προγεύτηκε στην ψυχή (ή με την ψυχή) την ελπίδα περίλαμπρου θριάμβου. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 13: 
 Ο Σουλπίκιος Γάλλος ήταν ύπαρχος του Λεύκιου Αιμίλιου Παύλου, ο οποίος διεξήγε πόλεμο εναντίον 
του βασιλιά Περσέα. (Μια) ξάστερη νύχτα ξαφνικά το φεγγάρι είχε πάθει έκλειψη. Εξαιτίας του ξαφνικού 
(παράξενου και φοβερού) θεάματος τρόμος είχε καταλάβει τις ψυχές των στρατιωτών και ο στρατός είχε 
χάσει το ηθικό (του). Τότε ο Σουλπίκιος Γάλλος πραγματεύτηκε τη φύση του ουρανού και τη στάση και τις 
κινήσεις των άστρων και της σελήνης και μ’ αυτόν τον τρόπο έστειλε το στρατό στη μάχη με 
αναπτερωμένο ηθικό. Έτσι τα ελευθέρια μαθήματα του Γάλλου άνοιξαν το δρόμο για τη λαμπρή εκείνη 
νίκη του (Αιμίλιου) Παύλου. Επειδή εκείνος είχε νικήσει το φόβο του ρωμαϊκού στρατού, ο στρατηγός 
μπόρεσε να νικήσει τους εχθρούς. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 14: 
 Μετά τον πόλεμο (τη ναυμαχία) του Ακτίου ο Κάσσιος από την Πάρμα, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο 
στρατό του Μάρκου Αντωνίου, κατέφυγε στην Αθήνα. Εκεί μόλις είχε παραδώσει την ταραγμένη ψυχή του 
στον ύπνο, όταν του εμφανίστηκε ξαφνικά φρικτή μορφή. Νόμισε ότι ερχόταν προς το μέρος του 
άνθρωπος με πελώριο ανάστημα και βρώμικο πρόσωπο, όμοιος με είδωλο νεκρού. Μόλις αντίκρισε αυτόν 
ο Κάσσιος, τον έπιασε φόβος και θέλησε να πληροφορηθεί το όνομά του. Εκείνος απάντησε ότι ήταν ο 
Πλούτωνας. Τότε τρόμος συντάραξε τον Κάσσιο και τον σήκωσε από τον ύπνο. Ο Κάσσιος φώναξε τους 
υπηρέτες και τους ρώτησε για τον άνθρωπο. Εκείνοι δεν είχαν δει κανέναν. Ο Κάσσιος παρέδωσε για 
δεύτερη φορά τον εαυτό του στον ύπνο και ονειρεύτηκε την ίδια μορφή. Λίγες μέρες αργότερα, η ίδια η 
πραγματικότητα επιβεβαίωσε την αξιοπιστία του ονείρου. Ο Οκταβιανός δηλαδή του επέβαλλε τη 
θανατική ποινή.  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 15: 
 Ολόκληρη η ζωή των Γερμανών περιορίζεται στο κυνήγι και στις στρατιωτικές ασχολίες. Οι Γερμανοί 
δεν ασχολούνται με τη γεωργία. Τρέφονται με γάλα, τυρί και κρέας. (Αν και ζουν) στις πιο παγωμένες 
περιοχές φορούν μόνο δέρματα και πλένονται στα ποτάμια. Κάθε φορά που η πολιτεία διεξάγει πόλεμο, 
εκλέγονται άρχοντες με εξουσία ζωής και θανάτου. Στις ιππομαχίες συχνά πηδούν κάτω από τα άλογα και 
μάχονται πεζοί: η χρήση εφιππίων θεωρείται ντροπή και μαλθακότητα. Δεν επιτρέπουν να εισάγεται το 
κρασί από τους εμπόρους σ’ αυτούς (ενν. στη χώρα τους), γιατί από αυτό το πράγμα, όπως πιστεύουν, οι 
άνθρωποι (ενν. οι άνδρες) γίνονται μαλθακοί και εκθηλύνονται. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 16: 
 Οι δικοί μας, αφού έριξαν τα ακόντια εναντίον των εχθρών, μάχονταν με τα ξίφη. Ξαφνικά διακρίνεται 
στα νώτα το ιππικό. Οι κοόρτεις πλησιάζουν. Οι εχθροί στρέφουν τα νώτα και φεύγουν. Επιτίθενται σ’ 
αυτούς οι ιππείς. Γίνεται μεγάλη σφαγή. Ο Σεδούλιος στρατηγός και ηγεμόνας των Λεμοβίκων, 
σκοτώνεται. Ο στρατηγός των Αρβέρνων συλλαμβάνεται ζωντανός πάνω στη φυγή. Εβδομήντα-τέσσερις 
στρατιωτικές σημαίες παραδίδονται στον Καίσαρα. Μεγάλος αριθμός εχθρών αιχμαλωτίζεται και 
φονεύεται. Οι υπόλοιποι μετά τη φυγή σκορπίζονται στις επικράτειες. Την επόμενη μέρα στέλνονται 
πρεσβευτές στον Καίσαρα. Ο Καίσαρας διατάζει να παραδοθούν τα όπλα και να οδηγηθούν (μπροστά) οι 
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ηγεμόνες. Ο ίδιος παίρνει θέση μπροστά στο στρατόπεδο. Εκεί οδηγούνται οι στρατηγοί. Ο 
Βερκιγγετόριγας παραδίδεται, τα όπλα καταθέτονται. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 17: 
 Μεγάλος φόβος έπιασε το στράτευμα από τις διαδόσεις των Γαλατών και των εμπόρων, οι οποίοι 
διακήρυσσαν ότι οι Γερμανοί ήταν (άνθρωποι) με φοβερή σωματική διάπλαση και απίστευτη ανδρεία. 
Άλλοι ήθελαν να φύγουν προβάλλοντας ο καθένας και μια δικαιολογία. Μερικοί παρέμεναν 
παρασυρμένοι από ντροπή. Αυτοί δεν μπορούσαν ούτε να προσποιηθούν, ούτε να κρατήσουν τα δάκρυά 
(τους). Κρυμμένοι στις σκηνές είτε παραπονιόντουσαν για τη μοίρα τους, είτε θρηνολογούσαν για τον 
κοινό κίνδυνο μαζί με τους φίλους τους. Σε ολόκληρο το στρατόπεδο υπογράφονταν και σφραγίζονταν 
διαθήκες. Από τις διαδόσεις και το φόβο αυτών ταράζονταν λίγο-λίγο ακόμη και αυτοί, οι οποίοι 
θεωρούνταν έμπειροι στα στρατιωτικά ζητήματα. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 18: 
 Λένε ότι ο Ηρακλής οδήγησε τα βόδια του Γηρυόνη από την Ισπανία στον τόπο αυτό, όπου αργότερα ο 
Ρωμύλος έκτισε την πόλη Ρώμη. Υπάρχει η παράδοση ότι ο Ηρακλής ξεκούρασε τα βόδια κοντά στον 
ποταμό Τίβερη και ο ίδιος (από)κοιμήθηκε εκεί κουρασμένος από το δρόμο. Τότε ο βοσκός Κάκος, έχοντας 
πεποίθηση στις δυνάμεις του, τράβηξε κάποια βόδια σε σπηλιά από τις ουρές στραμμένα ανάποδα. Μόλις 
ο Ηρακλής σηκώθηκε από τον ύπνο, είδε το κοπάδι και κατάλαβε ότι έλειπε (ένα) μέρος, κατευθύνθηκε 
προς την πάρα πολύ κοντινή σπηλιά. Αλλά, όταν είδε τις πατημασιές των βοδιών να είναι στραμμένες προς 
τα έξω, επειδή βρέθηκε σε αμηχανία άρχισε να απομακρύνει το κοπάδι από τον εχθρικό τόπο. Αλλά το 
μουγκρητό των βοδιών που ακούστηκε από τη σπηλιά έκανε τον Ηρακλή να γυρίσει προς τα πίσω. Τότε ο 
Κάκος, επειδή προσπάθησε να εμποδίσει αυτόν με τη βία, σκοτώθηκε με το ρόπαλο του Ηρακλή.  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 19: 
 Όταν ήταν ύπατοι ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας και ο Γάιος Αντώνιος, ο Λεύκιος Σέργιος Κατιλίνας, 
άνδρας με (πάρα) πολύ αριστοκρατική γενιά (καταγωγή) αλλά με πολύ διεστραμμένο πνεύμα 
(χαρακτήρα), συνωμότησε εναντίον του κράτους. Ακολούθησαν αυτόν κάποιοι επιφανείς, αλλά αχρείοι 
άνδρες. Ο Κατιλίνας διώχθηκε από την πόλη (ενν. Ρώμη) από τον Κικέρωνα. Οι σύντροφοί του 
συνελήφθησαν και στραγγαλίστηκαν στη φυλακή. Ο ίδιος ο Κατιλίνας με το στρατό του, αφού νικήθηκε με 
μάχη, από τον Αντώνιο, τον άλλο ύπατο, σκοτώθηκε. Ο Γάιος Σαλλούστιος αναφέρει ότι σκοτώθηκαν 
πολλοί ακόμη Ρωμαίοι στρατιώτες στην ίδια την πολύ φονική μάχη (και) ότι τραυματίστηκαν εξάλλου 
βαριά πολλοί (άλλοι). 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 20: 
 Ο Κλαύδιος στο πεντηκοστό έτος της ηλικίας του (σε ηλικία πενήντα ετών) πήρε την εξουσία (έγινε 
αυτοκράτορας) χάρη σε κάποιο παράδοξο και τυχαίο γεγονός. Όταν διώχθηκε από τους δολοφόνους του 
Καλιγούλα, αποσύρθηκε σε θερινή κατοικία, της οποίας το όνομα είναι Έρμαιο. Λίγο αργότερα επειδή 
τρομοκρατήθηκε από τα νέα της σφαγής σύρθηκε προς το πολύ κοντινό λιακωτό και κρύφτηκε ανάμεσα 
στα παραπετάσματα που κρεμόντουσαν στην πόρτα. (Ένας) στρατιώτης που έτρεχε πέρα-δώθε πρόσεξε τα 
πόδια του. Αναγνώρισε αυτόν που κρυβόταν. Αφού τον τράβηξε έξω τον προσαγόρευσε αυτοκράτορα. 
Από εκεί οδήγησε αυτόν στους συντρόφους του. Μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο απ’ αυτούς σκυθρωπός 
και περιδεής, ενώ το πλήθος που τον συναντούσε τον λυπόταν σα να επρόκειτο να πεθάνει. Την επόμενη 
μέρα ο Κλαύδιος ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 21: 
 Οι Γαλάτες με αρχηγό το Βρέννο, αφού κατατροπώθηκαν οι λεγεώνες των Ρωμαίων κοντά στον 
ποταμό Αλλία, κατέστρεψαν εντελώς την πόλη Ρώμη εκτός από το Καπιτώλιο, για το οποίο πήραν ως 
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αντάλλαγμα τεράστιο χρηματικό ποσό. Τότε ο Κάμιλλος, ο οποίος για πολύ καιρό βρισκόταν στην εξορία 
κοντά στην Αρδέα εξαιτίας της λείας από τους Βηίους που δεν είχε μοιραστεί ακριβοδίκαια, αν και 
απουσίαζε εκλέχτηκε δικτάτορας. Αυτός ακολούθησε τους Γαλάτες, αφού πια αποχωρούσαν: αφού 
εξολοθρεύτηκαν αυτοί, πήρε πίσω όλο το χρυσάφι. Αυτό επειδή ζυγίστηκε εκεί έδωσε το όνομα στην 
πόλη: ονομάστηκε δηλαδή Πίσαυρο, επειδή εκεί ζυγίστηκε το χρυσάφι. Μετά από αυτήν την πράξη 
επέστρεψε στην εξορία, απ’ όπου όμως γύρισε αφού  τον παρακάλεσαν. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 22: 
 Ας μιμηθούμε τους δικούς μας Βρούτους, Καμίλλους, Δέκιους, Κούριους, Φαβρίκιους, Σκιπίωνες, τους 
αμέτρητους άλλους, οι οποίοι στέριωσαν αυτήν την πολιτεία. Αυτούς εγώ βέβαια τοποθετώ σε (μια) θέση  
ανάμεσα στη «χορεία» των αθανάτων θεών. Ας αγαπάμε την πατρίδα, ας υπακούμε στη Σύγκλητο, ας 
φροντίζουμε για τους καλούς (πολίτες). Ας αδιαφορούμε για τα τωρινά κέρδη, ας υπηρετούμε τη δόξα του 
μέλλοντος. Ας θεωρούμε ότι είναι άριστο αυτό, το οποίο είναι το πιο σωστό. Ας ελπίζουμε αυτά που 
θέλουμε, αλλά ας υπομένουμε ότι πρόκειται να μας συμβεί. Ας πιστεύουμε τέλος, ότι το σώμα των 
δυνατών ανδρών και των μεγάλων ανθρώπων είναι θνητό, (αλλά) όμως ότι οι δυνάμεις της ψυχής και η 
δόξα της ανδρείας είναι αιώνια. 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 23: 
 Ο Καικίνας Παίτος, ο σύζυγος της Αρρίας, ήταν άρρωστος, άρρωστος ήταν και ο γιος (τους). Ο γιος 
(τους) πέθανε. Η Αρρία έκανε γι’ αυτόν την κηδεία έτσι, ώστε να αγνοείται από το σύζυγό (της). Όχι μόνο 
αυτό αλλά (ακόμη), κάθε φορά που εκείνη έμπαινε στην κρεβατοκάμαρα του συζύγου (της), 
προσποιούνταν ότι ο γιος (τους) ζει και απαντούσε στο σύζυγό (της) που ρωτούσε πολύ συχνά, τι κάνει το 
παιδί: «ησύχασε (κοιμήθηκε) καλά, πήρε πρόθυμα την τροφή». Έπειτα, όταν τα δάκρυά της, που τα 
συγκρατούσε πολύ χρόνο (ή πιο σωστά:…που είχαν συγκρατηθεί πολύ χρόνο…) νικούσαν και ξεσπούσαν, 
έβγαινε έξω. Τότε παρέδιδε τον εαυτό της στη θλίψη και λίγο αργότερα ξαναγύριζε με στεγνά μάτια. Ο 
Σκριβωνιανός είχε στασιάσει στην Ιλλυρία εναντίον του Κλαύδιου. Ο Παίτος είχε πάει με το μέρος του και, 
όταν σκοτώθηκε ο Σκριβωνιανός, τον οδηγούσαν σιδεροδέσμιο στη Ρώμη. Επρόκειτο να ανέβει στο 
καράβι. Η Αρρία παρακαλούσε τους στρατιώτες, να επιβιβαστεί μαζί του. Δεν το κατόρθωσε: νοίκιασε 
ψαράδικο πλοιάριο (ψαροκάικο) και ακολούθησε το πελώριο καράβι. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 24: 
 Όταν ήρθε ο Πόπλιος Κορνήλιος Νασικάς στον ποιητή Έννιο και ζητούσε τον Έννιο από την πόρτα η 
υπηρέτρια είπε σ’ αυτόν ότι αυτός δεν ήταν στο σπίτι, ο Νασικάς κατάλαβε ότι εκείνη είπε αυτό με 
διαταγή του αφεντικού της και (κατάλαβε) ότι εκείνος ήταν μέσα. Μάθε τώρα, τι έκανε ο Νασικάς ύστερα. 
Λίγες μέρες αργότερα, όταν ο Έννιος ήρθε στο Νασικά και ζητούσε αυτόν από την πόρτα, ο Νασικάς 
φώναξε ότι δεν ήταν στο σπίτι, αν και ήταν στο σπίτι. Τότε ο Έννιος αγανακτισμένος, επειδή ο Νασικάς 
τόσο φανερά έλεγε ψέματα, είπε: «Τι (συμβαίνει λοιπόν)»; «Εγώ δεν γνωρίζω τη φωνή σου»; Θέλεις να 
μάθεις μήπως (=ne), τι απάντησε ο Νασικάς; «Είσαι αναιδής άνθρωπος. Εγώ, όταν σε ζητούσα, πίστεψα 
την υπηρέτριά σου ότι εσύ δεν ήσουν στο σπίτι. Εσύ δεν πιστεύεις εμένα τον ίδιο»; 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 25: 
 Ο Κάτωνας έφερε κάποια μέρα στο Βουλευτήριο (ένα) πρώιμο σύκο από την Καρχηδόνα και 
δείχνοντάς το στους Συγκλητικούς είπε: «Ρωτώ εσάς, πότε νομίζετε ότι αυτό το σύκο κόπηκε από το 
δέντρο». Όταν όλοι είπαν ότι ήταν φρέσκο, είπε: «Κι όμως, μάθετε ότι κόπηκε στην Καρχηδόνα πριν τρεις 
μέρες. Τόσο κοντά στα τείχη έχουμε τον εχθρό! Λοιπόν φυλαχτείτε από τον κίνδυνο και προστατέψτε την 
πατρίδα. Μη στηρίζεστε στις δυνάμεις της πόλης (ενν. της Ρώμης). Να αποβάλετε την αυτοπεποίθηση, η 
οποία είναι υπερβολική σ’ εσάς. Μην πιστέψετε ότι θα φροντίσει κανείς για την πατρίδα, εάν εσείς οι ίδιοι 
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δε φροντίσετε για την πατρίδα. Θυμηθείτε ότι κάποτε η πολιτεία βρέθηκε στον έσχατο κίνδυνο»! Κι 
αμέσως άρχισε ο τρίτος Καρχηδονιακός  πόλεμος, στη διάρκεια του οποίου καταστράφηκε η Καρχηδόνα. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 26: 
 Ο Γάιος Πλίνιος στέλνει χαιρετισμό στο δικό του (στο φίλο του) Μαρκελλίνο. Γράφω αυτά σ’ εσένα 
πάρα πολύ λυπημένος: Πέθανε η μικρότερη κόρη του δικού μας Φουνδανού (του Φουνδανού μας). Από 
αυτήν την κοπέλα τίποτα δεν είδα ποτέ πιο πρόσχαρο, τίποτα πιο αξιαγάπητο ούτε πιο άξιο για πιο 
μακρόχρονη ζωή. Ακόμη δεν είχε συμπληρώσει τα 13 χρόνια, και ήδη υπήρχε σ’ εκείνη γεροντική 
φρόνηση, σοβαρότητα που ταιριάζει σε δέσποινα, όμως και κοριτσίστικη γλυκύτητα. Πως κρεμιόταν 
εκείνη στο λαιμό του πατέρα (της)! Πως αγκάλιαζε εμάς, τους πατρικούς φίλους, και με αγάπη και με 
σεμνότητα! Πως αγαπούσε τις τροφούς, πως τους παιδαγωγούς, πως τους δασκάλους (της)! Με πόση 
επιμέλεια, με πόση εξυπνάδα και προθυμία διάβαζε! Πόσο συγκρατημένα έπαιζε! Με πόση υπομονή, κι 
ακόμη με πόση εγκαρτέρηση εκείνη υπόμεινε την τελευταία αρρώστια! 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 27: 
 Όταν ο Άκκιος πήγε από την πόλη Ρώμη στον Τάραντα, όπου ο Πακούβιος είχε αποσυρθεί σε μεγάλη 
πια ηλικία, κατέλυσε στο σπίτι του. Ο Άκκιος, ο οποίος ήταν πολύ μικρότερός του στην ηλικία, διάβασε σ’ 
αυτόν, επειδή επιθύμησε, την τραγωδία του, της οποίας το όνομα είναι «Ατρέας». Τότε ο Πακούβιος είπε 
ότι (αυτά), τα οποία είχε γράψει ήταν βέβαια ηχηρά και μεγαλόπρεπα, αλλά ότι του φαινόντουσαν όμως 
κάπως τραχιά και στυφά. «Έτσι είναι» είπε ο Άκκιος «όπως τα λες» και ούτε μετανιώνω βέβαια γι’ αυτό. 
Γιατί ελπίζω ότι (αυτά), τα οποία θα γράψω στη συνέχεια, θα είναι καλύτερα. Λένε αλήθεια ότι συμβαίνει 
στο πνεύμα το ίδιο πράγμα, το οποίο συμβαίνει στους καρπούς: (αυτοί), οι οποίοι γεννιούνται σκληροί και 
στυφοί, γίνονται ύστερα γινωμένοι και ευχάριστοι (γλυκείς). Αλλά (αυτοί), οι οποίοι γεννιούνται από την 
αρχή μαραμένοι και μαλακοί, δε γίνονται αργότερα ώριμοι, αλλά σάπιοι. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 28: 
 Ο Λίκινος ο δούλος του δικού μας Αίσωπου που είναι γνωστός σ’ εσένα δραπέτευσε από τη Ρώμη στην 
Αθήνα. Αυτός στην Αθήνα έμεινε σαν ελεύθερος λίγους μήνες κοντά στον Πάτρωνα τον Επικούρειο, κι από 
‘κει πήγε στην Ασία. Αργότερα κάποιος Πλάτωνας από τις Σάρδεις, όταν έμαθε από γράμμα του Αισώπου 
ότι αυτός ήταν δραπέτης, συνέλαβε τον άνθρωπο και τον παρέδωσε στη φυλακή στην Έφεσο. Εσύ 
αναζήτησε τα ίχνη του ανθρώπου, σε παρακαλώ, και με την πιο μεγάλη φροντίδα είτε στείλ’ τον στη Ρώμη 
είτε φέρ’ τον μαζί σου επιστρέφοντας από την Έφεσο. Μη σε απασχολήσει πόσο αξίζει ο άνθρωπος. Γιατί 
είναι μικρής αξίας, όποιος είναι τέτοιος μασκαράς. Αλλά ο Αίσωπος οργίστηκε τόσο πολύ εξαιτίας της 
ελεεινής πράξης και του θράσους του δούλου, ώστε τίποτε δε θα μπορούσε να του είναι πιο ευχάριστο 
από την επανάκτηση του δραπέτη. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 29: 
 Όταν ο Οκταβιανός μετά τη νίκη στο Άκτιο γύριζε στη Ρώμη, κάποιος άνθρωπος πήγε να τον 
συναντήσει κρατώντας (ένα) κοράκι. Το είχε εκπαιδεύσει να λέει τα εξής: «Χαίρε, Καίσαρα, νικητή 
στρατηγέ (ή αυτοκράτορα)». Ο Καίσαρας ενδιαφέρθηκε πολύ να αγοράσει το κοράκι. Το αγόρασε λοιπόν 
για είκοσι χιλιάδες σηστερτίους. Αυτό το παράδειγμα παρακίνησε κάποιον παπουτσή, να διδάξει τον ίδιο 
χαιρετισμό (σ’ ένα) κοράκι. Για πολύ καιρό κόπιαζε μάταια. Και κάθε φορά που το πουλί δεν απαντούσε, ο 
παπουτσής συνήθιζε να λέει: «Κρίμα στον κόπο μου». Κάποτε επιτέλους το κοράκι έμαθε το χαιρετισμό 
και ο παπουτσής, θέλοντας να κερδίσει χρήματα, το έφερε στον Καίσαρα. Όταν ακούστηκε ο χαιρετισμός ο 
Καίσαρας είπε: «Στο σπίτι ακούω αρκετά τέτοιους χαιρετισμούς». Τότε ήρθαν στο νου του κορακιού τα 
λόγια του αφεντικού του: «Κρίμα στον κόπο μου». Ακούγοντας τα λόγια αυτά ο Καίσαρας γέλασε και 
αγόρασε το πουλί για τόσο μεγάλο ποσό, για όσο δεν είχε αγοράσει κανένα (άλλο) μέχρι τότε. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 30: 
 Αυτός όμως (κύριοι) δικαστές, και βρέθηκε στην Ασία και (έναν) άνδρα γενναιότατο, τον πατέρα του, 
βοήθησε πολύ στους κινδύνους, παρηγόρησε στους μόχθους, συγχάρηκε στη νίκη. Και εάν η Ασία έχει (ή 
κρύβει) κάποια υποψία τρυφής, οφείλουμε να επαινέσουμε το Μουρήνα, επειδή είδε την Ασία, αλλά 
έζησε με εγκράτεια στην Ασία. Για το λόγο αυτό οι κατήγοροί του δε χρησιμοποίησαν για μορφή εναντίον 
του Μουρήνα το όνομα «Ασία», από την οποία δημιουργήθηκε έπαινος για την οικογένειά  του, 
υστεροφημία για τη γενιά του, τιμή και δόξα για το όνομά του, αλλά (τον μέμφθηκαν) για κάποιο όνειδος 
και (κάποια) ντροπή που «φορτώθηκε» στην Ασία ή έφερε μαζί του από την Ασία. Υπήρξε όμως δείγμα 
ανδρείας το ότι υπηρέτησε στρατιώτης στον πόλεμο εκείνο (αυτό). Υπήρξε δείγμα σεβασμού το ότι 
υπηρέτησε προθυμότατα, όταν ο πατέρας του ήταν στρατηγός. Υπήρξε δείγμα καλής τύχης το ότι το τέλος 
της θητείας του συνέπεσε με τη νίκη και το θρίαμβο του πατέρα του. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 31: 
 Κατά τη διάρκεια του Λατινικού πολέμου ο ύπατος Τίτος Μάνλιος, που καταγόταν από αριστοκρατική 
γενιά, υπήρξε αρχηγός του στρατού των Ρωμαίων. Αυτός, όταν κάποτε έφευγε από το στρατόπεδο, διέταξε 
όλοι να κρατηθούν μακριά από τη μάχη. Αλλά λίγο αργότερα ο γιος του πέρασε έφιππος μπροστά από το 
στρατόπεδο των εχθρών και ο αρχηγός των εχθρών τον προκάλεσε σε μάχη μ’ αυτά τα λόγια: «Ας 
μονομαχήσουμε, για να κριθεί από την έκβαση της μονομαχίας πόσο ο Λατίνος στρατιώτης ξεπερνάει στην 
ανδρεία το Ρωμαίο». Τότε ο νεαρός έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και παρασυρμένος από την 
επιθυμία να πολεμήσει, παρά τη διαταγή του υπάτου όρμησε στον αγώνα. Και όντας δυνατότερος από τον 
εχθρό τον διαπέρασε  με το δόρυ (του) και (τον) απογύμνωσε από τα όπλα του. Αμέσως οι εχθροί ζήτησαν 
τη σωτηρία στη φυγή. Αλλά ο ύπατος, όταν επέστρεψε στο στρατόπεδο, τιμώρησε με θάνατο το νεαρό, 
χάρη στον οποίο οι εχθροί είχαν τραπεί σε φυγή. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 32: 
 Γεμάτα είναι όλα τα βιβλία. Γεμάτοι (είναι) οι λόγοι των σοφών, γεμάτη (είναι) η αρχαιότητα από 
παραδείγματα. Όλα αυτά θα βρίσκονταν στο σκοτάδι, αν δεν τα συνόδευε το φως των Γραμμάτων. Πόσο 
πολλές εικόνες γενναιότατων ανδρών μας κληροδότησαν οι συγγραφείς, και οι Έλληνες και οι Λατίνοι, όχι 
μόνο για να τις ατενίζουμε, αλλά και για να τις μιμούμαστε! Αυτές εγώ, έχοντας την επιθυμία να διοικήσω 
σωστά και να διαχειριστώ την πολιτεία (μας), πάντα τις έβαζα μπροστά μου ως πρότυπα. Με το να 
λατρεύω και να αναλογίζομαι τους έξοχους ανθρώπους (άνδρες) διέπλαθα την ψυχή και το νου μου. Γιατί 
έτσι – με το να επιδιώκω δηλαδή μόνο τον έπαινο και την τιμή και με το να μην υπολογίζω όλα τα βάσανα 
του σώματος και όλους τους κινδύνους του θανάτου – μπόρεσα να ριχθώ σε τόσο πολλούς και τόσο 
μεγάλους αγώνες για τη σωτηρία σας. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 33: 
 Όλα πρέπει να αποκατασταθούν από σένα και μόνο, Γάιε Καίσαρα, τα οποία ξέρεις ότι κείτονται 
καταλυμένα και ριγμένα κάτω από τη λαίλαπα αυτού του ίδιου του πολέμου, ο οποίος ήταν αναγκαίος 
(αναπόφευκτος): τα δικαστήρια πρέπει να αναδιοργανωθούν, η εμπορική πίστη πρέπει να αποκατασταθεί, 
τα πάθη πρέπει να χαλιναγωγηθούν, οι απόγονοι πρέπει να διαιωνιστούν (να διαιωνίσουν το είδος). Όλα 
πρέπει να στερεωθούν με αυστηρούς νόμους, τα οποία έχουν ήδη καταρρεύσει και διαλυθεί. Σε έναν τόσο 
(φοβερό) εμφύλιο πόλεμο, μέσα στο τόσο (μεγάλο) πάθος των ψυχών και των όπλων, η ρημαγμένη 
πολιτεία έχασε και πολλά διακριτικά του κύρους της και (πολλά) στηρίγματα της σταθερότητάς της. Και 
πολλά έκανε στον πόλεμο και ο ένας και ο άλλος αρχηγός, τα οποία ο ίδιος σε περίοδο ειρήνης θα είχε 
εμποδίσει να συμβούν Επομένως, πρέπει να βοηθήσεις την πολιτεία και να θεραπεύσεις τώρα όλες τις 
πληγές του πολέμου (κατά λέξη: επομένως, πρέπει να βοηθηθεί η πολιτεία και να θεραπευτούν τώρα όλες 
οι πληγές του πολέμου από σένα), τις οποίες κανείς εκτός από σένα δεν μπορεί να γιατρέψει.  
Σημείωση: στο κείμενο 33 στο τέλος προτιμάται η κατά λέξη μετάφραση. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 34: 
 Όταν ο Αφρικανός βρισκόταν στο Λίτερνο, πάρα πολλοί αρχηγοί ληστών ήρθαν κατά τύχη σ’ αυτόν, για 
να (τον) χαιρετήσουν επίσημα. Τότε ο Σκιπίωνας, επειδή είχε νομίσει ότι αυτοί ήρθαν για να συλλάβουν 
τον ίδιο, εγκατέστησε στο σπίτι φρουρά από τους δούλους του σπιτιού. Όταν οι ληστές παρατήρησαν 
αυτό, αφού πέταξαν μακριά τα όπλα (τους) (κατά λέξη: αφού πετάχτηκαν μακριά τα όπλα), πλησίασαν 
στην πόρτα και με δυνατή φωνή ανάγγειλαν στο Σκιπίωνα (να το ακούς και να μην το πιστεύεις!) ότι ήρθαν 
για να θαυμάσουν  την ανδρεία του. Όταν οι δούλοι μετέφεραν αυτά (τα λόγια) στο Σκιπίωνα, αυτός 
διέταξε να ανοιχθούν οι πόρτες και να μπουν μέσα αυτοί (ενεργητική σύνταξη: αυτός διέταξε να ανοίξουν 
οι πόρτες και να βάλουν αυτούς μέσα). Οι ληστές προσκύνησαν τις παραστάδες της πόρτας σαν ιερό ναό 
και με πάθος φίλησαν το δεξί (χέρι) του Σκιπίωνα. Όταν είχαν αφήσει μπροστά στην είσοδο δώρα (σαν κι 
αυτά), τα οποία συνηθίζουν οι άνθρωποι να προσφέρουν στους  αθάνατους θεούς, επέστρεψαν στα 
λημέρια τους. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 35: 
 Αναφέρουν ότι υπήρχε ένας δούλος στον Όμηρο, τρεις (δούλοι) στον Πλάτωνα, κανένας (δούλος) στον 
Ζήνωνα. Κανείς όμως ας μη λυπηθεί αυτούς, γιατί τάχα έζησαν στη δυστυχία. Ο Μενήνιος Αγρίππας, ο 
οποίος υπήρξε μεσολαβητής για τη δημόσια συμφιλίωση ανάμεσα στους πατρίκιους και τους πληβείους, 
κηδεύτηκε αφού συγκεντρώθηκαν χρήματα (δηλ. με έρανο). Ο Ατίλιος Ρήγουλος, όταν έτρεπε σε φυγή 
τους Καρχηδόνιους στην Αφρική, έγραψε στη Σύγκλητο, ότι είχε φύγει ο μισθωτός εργάτης του και ότι είχε 
εγκαταλειφθεί ο αγρός από αυτόν. Αποφασίστηκε στη Σύγκλητο να φροντιστεί αυτός (ενν. ο αγρός) με τη 
φροντίδα του κράτους, επειδή ο Ρήγουλος βρισκόταν μακριά. Οι κόρες του Σκιπίωνα πήραν προίκα από το 
δημόσιο ταμείο, επειδή ο πατέρας (τους) δεν είχε αφήσει τίποτα σ’ εκείνες. Ήταν δίκαιο, μα τον Ηρακλή, 
να πληρώσει εισφορά ο Ρωμαϊκός λαός στο Σκιπίωνα, αφού ο ίδιος (ενν. ο Ρωμαϊκός λαός) εισέπραττε 
πάντοτε φόρο από την Καρχηδόνα. Ευτυχισμένοι (είναι) οι άνδρες των κοριτσιών, που ο Ρωμαϊκός λαός 
πήρε τη θέση του πεθερού τους. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 36: 
 Ο Μάνιος Κούριος Δεντάτος ήταν πάρα πολύ ολιγαρκής, για να μπορεί να περιφρονεί ευκολότερα τα 
πλούτη. Κάποια μέρα οι απεσταλμένοι των Σαμνιτών ήρθαν σ’ αυτόν. Εκείνος παρουσιάστηκε στα μάτια 
τους καθισμένος δίπλα στη φωτιά σ’ (ένα) σκαμνί και τρώγοντας από (ένα) ξύλινο πιάτο για να τον 
προσέξουν Περιφρόνησε τα πλούτη των Σαμνιτών και οι Σαμνίτες θαύμασαν τη φτώχεια του. Δηλαδή, 
όταν του είχαν προσφέρει από μέρους της πολιτείας τους πολύ χρυσάφι, για να το κάνει ό,τι θέλει, 
μαλάκωσε το (αυστηρό του) πρόσωπο με το γέλιο κι απάντησε αμέσως: «Μέλη αυτής της περιττής, για να 
μην πω ανόητης πρεσβείας, πείτε στους Σαμνίτες πως ο Μάνιος Κούριος προτιμά να εξουσιάζει τους 
πλουσίους, παρά να γίνει ο ίδιος πλούσιος. Και θυμηθείτε πως εμένα ούτε στη μάχη μπορούν να με 
νικήσουν ούτε με χρήματα να με διαφθείρουν» (κατά λέξη: πως εγώ ούτε στη μάχη μπορώ να νικηθώ, 
ούτε με χρήματα να διαφθαρώ). 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 37: 
 Σε τέτοιο σημείο έχουν οδηγηθεί τα πράγματα, ώστε να μην μπορούμε να σωθούμε, αν δε βοηθήσει 
κάποιος θεός ή κάποιο τυχαίο περιστατικό. Εγώ βέβαια, μόλις ήρθα στην πόλη (ενν. Ρώμη), δε σταμάτησα 
και να πιστεύω και να λέω και να πράττω όλα όσα στόχευαν στην ομόνοια. Αλλά τόσο (μεγάλη) μανία είχε 
καταλάβει όλους, ώστε να επιθυμούν να πολεμούν, αν και εγώ φώναζα ότι τίποτα δεν είναι πιο 
αξιοθρήνητο από τον εμφύλιο πόλεμο. Τα πάντα είναι αξιοθρήνητα στους εμφύλιους πολέμους, αλλά 
τίποτα δεν είναι πιο αξιοθρήνητο από την ίδια τη νίκη: αυτή κάνει τους νικητές αγριότερους και πιο 
αχαλίνωτους, ώστε, κι αν ακόμη δεν είναι από τη φύση τους τέτοιοι, να αναγκάζονται από ανάγκη να 
γίνουν. Γιατί η έκβαση των εμφυλίων πολέμων είναι πάντα τέτοια, ώστε να γίνονται όχι μόνο αυτά, τα 
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οποία θέλει ο νικητής, αλλά (ώστε) ακόμη να κάνει ο νικητής το χατίρι αυτών, με τη βοήθεια των οποίων 
κερδήθηκε η νίκη. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 38: 
 Η Καικίλια, η σύζυγος του Μετέλλου, ενώ επιδίωκε την εμφάνιση κάποιου γαμήλιου οιωνού για την 
κόρη της αδελφής της σύμφωνα με τις πατροπαράδοτες συνήθειες, δημιούργησε η ίδια τον οιωνό. Μια 
νύχτα δηλαδή καθόταν για πολλή ώρα σε κάποιο μικρό ιερό με την κόρη της αδελφής της και περίμενε, 
μέχρι να ακουστεί κάποια φωνή που να ανταποκρινόταν στο σκοπό τους. Κάποτε πια η κοπέλα, 
κουρασμένη από την πολλή ορθοστασία, ζήτησε από τη θεία της να της παραχωρήσει για λίγο τη θέση της. 
Τότε η Καικίλια είπε στη κοπέλα: «Εγώ πρόθυμα σου παραχωρώ τη θέση μου». Αυτό το λόγο επαλήθευσαν 
λίγο καιρό αργότερα τα ίδια τα πράγματα (πιο σωστά: η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαίωσε αυτό το λόγο 
λίγο καιρό αργότερα). Πέθανε δηλαδή η Καικίλια, την οποία, όσο ζούσε, ο Μέτελλος την αγάπησε πολύ. 
Έπειτα αυτός παντρεύτηκε την κοπέλα. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 39: 
 Ούτε η φτώχεια, ούτε ο πόνος εμποδίζουν το σοφό, ούτε αυτά τα πράγματα, τα οποία βγάζουν από το 
δρόμο τους άπειρους και τους γκρεμοτσακίζουν. Εσύ νομίζεις ότι εκείνος καταβάλλεται από τις συμφορές; 
(Αντίθετα) τις χρησιμοποιεί! Ο Φειδίας δεν ήξερε να κάνει αγάλματα μόνο από ελεφαντόδοντο. Έκανε κι 
από μπρούντζο. Αν έφερνες σ’ εκείνον μάρμαρο, αν έφερνες (σ’ εκείνον) κάποιο ευτελέστερο υλικό, θα 
έκανε τέτοιο (άγαλμα), όσο μπορούσε να γίνει πιο τέλειο από εκείνο το υλικό. Ο σοφός μ’ αυτόν τον τρόπο 
θα δείξει την αρετή του στα πλούτη, αν μπορέσει, κι αν όχι, στη φτώχεια. Αν μπορέσει, στην πατρίδα, κι αν 
όχι, στην εξορία. Αν μπορέσει, ως στρατηγός, κι αν όχι, ως στρατιώτης. Αν μπορέσει, αρτιμελής, κι αν όχι, 
ανάπηρος. Όποια τύχη κι αν του λάχει, θα δημιουργήσει κάτι αξιομνημόνευτο από εκείνη.  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 40: 
 Ο Σύλλας, όταν κατέλαβε την πόλη (ενν. Ρώμη), συγκάλεσε ένοπλος τη Σύγκλητο, για να κηρύξει όσο 
πιο γρήγορα γινόταν το Γάιο Μάριο εχθρό (του κράτους). Κανείς δεν τολμούσε να πάει ενάντια στη θέληση 
αυτού. Μόνος ο Κόιντος Μούκιος Σκαιόλας, ο οιωνοσκόπος, όταν του ζητήθηκε η γνώμη του γι’ αυτό το 
πράγμα, δε θέλησε να ψηφίσει. Κι επιπλέον, όταν ο Σύλλας τον πίεζε απειλητικά, αυτός είπε στο Σύλλα: 
«Κι αν ακόμη μου δείξεις τα αγήματα των στρατιωτών, με τα οποία έχεις περικυκλώσει το Βουλευτήριο, κι 
αν ακόμη με απειλήσεις με θάνατο, εγώ όμως ποτέ δε θα κηρύξω το Μάριο εχθρό (του κράτους). Αν και 
είμαι γέρος και αδύναμος στο σώμα, εντούτοις θα θυμάμαι πάντα ότι η πόλη Ρώμη και η Ιταλία σώθηκαν 
από το Μάριο. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 41: 
 Ο Κούριος και ο Φαβρίκιος, άνδρες που έζησαν πάρα πολύ παλιά, και οι παλιότεροι απ’ αυτούς 
Οράτιοι μιλούσαν μεταξύ τους καθαρά και με διαύγεια. Δε χρησιμοποιούσαν τη γλώσσα των Σικανών και 
των Πελασγών, οι οποίοι λένε ότι ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της Ιταλίας, αλλά τη γλώσσα της εποχής τους. 
Εσύ όμως χρησιμοποιείς γλώσσα που είναι απαρχαιωμένη εδώ και πολλά χρόνια πια, σαν να μιλούσες 
τώρα με τη μητέρα του Ευάνδρου, επειδή δε θέλεις να ξέρει και να καταλαβαίνει κανείς τι λες. Γιατί, 
ανόητε άνθρωπε, δε σωπαίνεις, για να πετύχεις αυτό, το οποίο θέλεις; Αλλά λες ότι σου αρέσει η 
αρχαιότητα, γιατί είναι τιμημένη και καλή και σεμνή. Έτσι λοιπόν να ζεις, όπως (ζούσαν) οι αρχαίοι άνδρες, 
αλλά έτσι να μιλάς, όπως (μιλούν) οι άνδρες της εποχής μας. Και να έχεις πάντα στη μνήμη και στην 
καρδιά αυτό, το οποίο γράφτηκε από το Γάιο Καίσαρα: «σαν το σκόπελο, έτσι να αποφεύγεις τη λέξη την 
ασυνήθιστη και την πρωτάκουστη». 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 42: 
 Υπάρχουν μερικοί σ’ αυτήν τη Σύγκλητο, που είτε δε βλέπουν αυτά, τα οποία πλησιάζουν απειλητικά, 
είτε προσποιούνται (ότι δε βλέπουν) αυτά, τα οποία βλέπουν: αυτοί εξέθρεψαν την ελπίδα του Κατιλίνα 
με τις επιεικείς τους αποφάσεις και ενίσχυσαν τη συνωμοσία που γεννιόταν με το να μην πιστεύουν στην 
ύπαρξή της. Ενεργώντας κάτω από την επιρροή αυτών πολλοί, όχι μόνο αχρείοι, αλλά και άπειροι, αν τον 
είχα τιμωρήσει, θα έλεγαν ότι αυτό έγινε σκληρά και τυραννικά. Τώρα όμως καταλαβαίνω ότι, αν αυτός 
φτάσει στο στρατόπεδο του Μανλίου, όπου κατευθύνεται, κανείς δε θα υπάρξει τόσο ανόητος, που να μη 
βλέπει ότι έγινε συνωμοσία, και κανείς τόσο αχρείος, που να μην το ομολογήσει.  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 43: 
 Μήπως ήρθα σε εχθρό και είμαι αιχμάλωτη στο στρατόπεδό σου; Σε τέτοιο σημείο με κατάντησε η 
μακροζωία και τα δυστυχισμένα γερατειά μου, ώστε να σε δω πρώτα εξόριστο και ύστερα εχθρό; Πώς 
μπόρεσες να λεηλατήσεις αυτή τη χώρα, η οποία σε γέννησε και σε ανέθρεψε; Δε σου πέρασε η οργή τη 
στιγμή που εισέβαλλες στα σύνορα της πατρίδας σου; Παρ’ όλο που είχες φτάσει με τόσο εχθρική και 
απειλητική διάθεση, γιατί, όταν αντίκρισες τη Ρώμη, δεν πέρασε αυτή η ιδέα από το μυαλό σου: «μέσα σ’ 
εκείνα τα τείχη βρίσκονται το σπίτι μου και οι (εφέστιοι) θεοί μου, η μητέρα, η γυναίκα και τα παιδιά 
μου»; Αν λοιπόν εγώ δε σε είχα γεννήσει, η Ρώμη δε θα βρισκόταν πολιορκημένη. Αν δεν είχα γιο, θα 
πέθαινα ελεύθερη σε ελεύθερη πατρίδα. Εγώ τίποτα πια δεν μπορώ να πάθω ούτε θα είμαι τόσο 
δυστυχισμένη για πολύ ακόμα. Αντίθετα όμως, αυτούς, αν συνεχίσεις, τους περιμένει ή πρόωρος θάνατος 
ή μακρόχρονη σκλαβιά. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 44: 
 Η ζωή των τυράννων είναι τέτοια, στην οποία δεν μπορεί να υπάρξει καμιά εμπιστοσύνη, καμιά 
αγάπη, καμιά πίστη σε σταθερή φιλία: οι τύραννοι πάντα υποπτεύονται και ανησυχούν για όλα. Δεν έχει 
καμία θέση η φιλία σ’ αυτούς. Γιατί δε γνωρίζω ποιος μπορεί να αγαπά αυτόν, τον οποίο φοβάται, ή 
αυτόν, που νομίζει πως τον φοβάται. Στους τυράννους εντούτοις δείχνουν (οι γύρω τους) υποκριτικό 
σεβασμό, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα. Αν όμως τύχει να πέσουν (να χάσουν την αρχή), όπως 
συμβαίνει συνήθως, τότε καταλαβαίνουν πόσο ήταν στερημένοι από φίλους. Αυτό είναι που λένε ότι είπε 
ο Ταρκύνιος, όταν ήταν εξόριστος: «Τότε μόνο κατάλαβα ποιους είχα αληθινούς φίλους και ποιους 
ψεύτικους, όταν δεν μπορούσα πια να ανταποδώσω τη χάρη ούτε σ’ εκείνους ούτε σ’ αυτούς».  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 45: 
 Ο Καίσαρας πληροφορείται από τους αιχμαλώτους τι συμβαίνει στο στρατόπεδο του Κικέρωνα και σε 
πόσο μεγάλο κίνδυνο βρίσκονται τα πράγματα. Τότε πείθει κάποιον από τους Γαλάτες ιππείς να μεταφέρει 
ένα γράμμα στον Κικέρωνα. Φροντίζει και προνοεί να μη μαθευτούν τα σχέδιά μας από τους εχθρούς, αν 
αρπάξουν την επιστολή. Γι’ αυτό το λόγο στέλνει επιστολή γραμμένη στα ελληνικά. Συμβουλεύει τον 
απεσταλμένο, αν δεν μπορέσει να πλησιάσει, να δέσει το γράμμα στον ιμάντα του ακοντίου και να το ρίξει 
μέσα στο στρατόπεδο. Στην επιστολή γράφει ότι θα έρθει γρήγορα με τις λεγεώνες του. Ο Γαλάτης, επειδή 
φοβήθηκε τον κίνδυνο, αποφάσισε να ρίξει το ακόντιο. Αυτό κατά σύμπτωση καρφώθηκε σ’ ένα πύργο και 
τρεις μέρες αργότερα το είδε κάποιος στρατιώτης και το πήγε στον Κικέρωνα. Εκείνος διάβασε όλο το 
γράμμα και προέτρεψε τους στρατιώτες του να ελπίζουν στη σωτηρία τους. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 46: 
 Οι φιλόσοφοι πιστεύουν ότι ο κόσμος κυβερνιέται από τη βούληση των θεών. Νομίζουν ότι αυτός 
είναι κάτι σαν πόλη και πολιτεία κοινή για τους ανθρώπους και τους θεούς και ότι ο καθένας μας 
ξεχωριστά αποτελεί μέρος αυτού του κόσμου. Αυτό συνεπάγεται την υποχρέωσή μας από τη φύση να 
βάζουμε το γενικό καλό πάνω από το ατομικό. Γιατί, όπως οι νόμοι βάζουν τη γενική ευημερία πάνω από 
την ατομική, έτσι ο σωστός και σοφός άνδρας που υπακούει στους νόμους φροντίζει περισσότερο για την 
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ευημερία όλων παρά για την ευημερία ενός οποιουδήποτε ατόμου ή τη δική του. Και δεν πρέπει να 
επικρίνεται περισσότερο ο προδότης της πατρίδας παρά ο προδότης του κοινού συμφέροντος ή όποιος 
λιποτακτεί από τη γενική ευημερία για χάρη της ατομικής του ωφέλειας και ευημερίας. Έτσι συμβ αίνει να 
είναι αξιέπαινος όποιος πέφτει για την πατρίδα, γιατί είναι σωστό να μας είναι πιο αγαπητή η πατρίδα 
παρά εμείς οι ίδιοι (ο ίδιος μας ο εαυτός). 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 47: 
 Η Ιουλία, η κόρη του Αυγούστου, είχε αρχίσει να εμφανίζει πρόωρα άσπρες τρίχες, τις οποίες συνήθιζε 
να βγάζει κρυφά. Όταν ο Αύγουστος πληροφορήθηκε αυτό το πράγμα θέλησε να αποθαρρύνει την κόρη 
του από το να κάνει αυτό. Μ’ αυτό το σχέδιο εμφανίστηκε κάποτε απρόοπτα και ξαφνικά και έπιασε τις 
κομμώτριες επ’ αυτοφώρω. Παρ’ όλο που ανακάλυψε άσπρες τρίχες πάνω στα φορέματά τους, εντούτοις 
ο Αύγουστος προσποιήθηκε ότι δεν τις είδε και παρέτεινε το χρόνο (καθυστέρησε) με άλλες κουβέντες, 
ώσπου έφερε τη συζήτηση στην ηλικία της. Τότε ρώτησε την κόρη του αν θα προτιμούσε σε μερικά χρόνια 
να είναι ασπρομάλλα ή φαλακρή. Όταν εκείνη απάντησε: «εγώ, πατέρα, προτιμώ να είμαι ασπρομάλλα», 
ο πατέρας της πρόβαλε σ’ εκείνην το εξής ψεύτικο επιχείρημα: «δεν αμφιβάλλω πως δε θέλεις να μείνεις 
φαλακρή. Γιατί λοιπόν δε φοβάσαι μήπως αυτές εδώ σε κάνουν φαλακρή»; 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 48: 
 Άσπρο ελάφι εξαιρετικής ομορφιάς είχε δοθεί σαν δώρο στο Σερτώριο από κάποιο Λουζιτανό. Ο 
Σερτώριος τους έπεισε όλους ότι το ελάφι, κατευθυνόμενο από τη βούληση της Άρτεμης, μιλούσε μαζί του 
και του υπέδειχνε τι ήταν χρήσιμο να κάνει. Αν του φαινόταν πως έπρεπε να δώσει στους στρατιώτες του 
κάποια διαταγή που ήταν σκληρότερη από τις συνηθισμένες, διακήρυσσε ότι τον είχε συμβουλέψει το 
ελάφι. Κάποια μέρα αυτό το ελάφι έφυγε και πίστεψαν ότι είχε πεθάνει. Όταν κάποιος ανάγγειλε στο 
Σερτώριο ότι το ελάφι είχε βρεθεί, ο Σερτώριος τον διέταξε να σωπάσει. Επιπλέον του έδωσε οδηγίες να το 
αφήσει την επόμενη μέρα ελεύθερο ξαφνικά σ’ αυτό το μέρος, όπου θα βρισκόταν ο ίδιος με τους φίλους 
του. Την άλλη μέρα, ο Σερτώριος, αφού δέχτηκε τους φίλους του στην κρεβατοκάμαρά του, τους είπε ότι 
είχε δει στον ύπνο του ότι το ελάφι, που είχε πεθάνει, ξαναγύρισε κοντά του. Όταν το ελάφι, αφού 
αφέθηκε ελεύθερο από το δούλο, όρμησε στην κρεβατοκάμαρα του Σερτωρίου, γεννήθηκε μεγάλος 
θαυμασμός. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 49: 
 Η Πορκία, η σύζυγος του Βρούτου, όταν έμαθε το σχέδιο του άνδρα της για τη δολοφονία του 
Καίσαρα, ζήτησε ένα ξυράφι μανικιουρίστα τάχα για να κόψει τα νύχια της και μ’ αυτό που της γλίστρησε 
δήθεν τυχαία αυτοτραυματίστηκε. Έπειτα ο Βρούτος, που τον κάλεσαν στην κρεβατοκάμαρά της οι φωνές 
των υπηρετριών, ήρθε για να τη μαλώσει, επειδή τάχα είχε κλέψει την τέχνη του μανικιουρίστα. Σ’ αυτόν η 
Πορκία είπε κρυφά: «αυτό δεν είναι μια ασυλλόγιστη πράξη μου, αλλά μια ξεκάθαρη απόδειξη της αγάπης 
μου για σένα που ετοιμάζεις τέτοιο σχέδιο. Θέλησα δηλαδή να δοκιμάσω με πόση ηρεμία θα 
σκοτωνόμουνα με το ξίφος, αν το σχέδιο σου δεν πήγαινε κατ’ ευχήν». 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 50: 
 Όταν ο Σέρβιος Σουλπίκιος Γάλβας και ο Αυρήλιος Κόττας, οι ύπατοι, αντιδικούσαν στη Σύγκλητο, για 
το ποιος απ’ τους δύο θα στελνόταν στην Ισπανία εναντίον του Βιριάθου, υπήρξε μεγάλη διαφωνία 
ανάμεσα στους Συγκλητικούς, καθώς άλλοι υποστήριζαν το Γάλβα και άλλοι τον Κόττα. Μόνος ο Πόπλιος 
Σκιπίωνας ο Αιμιλιανός διαφώνησε με ολόκληρη τη Σύγκλητο: «Κρίνω» είπε «ότι δεν πρέπει να σταλεί 
κανείς από τους δύο, γιατί ο ένας δεν έχει τίποτα και για τον άλλον τίποτα δεν είναι αρκετό. Δηλαδή ο 
Σκιπίωνας ο Αιμιλιανός θεωρούσε το ίδιο κακούς συμβούλους της εξουσίας και τη φτώχεια και την 
απληστία. Επειδή την άποψή του αυτή ο Σκιπίωνας την είπε με σοβαρότητα και χωρίς καμιά κακοβουλία 
πέτυχε ώστε να μη σταλεί στην επαρχία (αυτή) κανείς από τους δύο. 
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο  

Α ν α λ υ τ ι κ έ ς  Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς  Λ α τ ι ν ι κ ή ς  Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς  κ α ι  Σ υ ν τ α κ τ ι κ ο ύ  
 

ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ 

 
 Aa α Nn εν 
 Bb μπε Oo ο 
 Cc κα Pp πε 
 Dd ντε Qq κου 
 Ee ε Rr ερ 
 Ff εφ Ss ες  
 Gg γκε Tt τε 
 Hh χα Uu ου 
 Ii ι Vv βε 
 Jj γιωτ Xx ιξ 
 Ll ελ Yy υ γκραίκουμ 
 Mm εμ Zz ζήτα 
 

VOCALES – ΦΩΝΗΕΝΤΑ: 
a, e, i, o, y, u 

 
DIPHTHONGI – ΔΙΦΘΟΓΓΟΙ: 

ae – αι (ε), au – αου, eu – εου, oe – (ο-ε) 
 

CONSONANTES – ΣΥΜΦΩΝΑ: 
1. Άφωνα: b, c, d, g, p, q, t 
2. Υγρά: l, r 
3. Έρρινα: m, n 
4. Συριστικά: j, f, s, v 
5. Διπλά: x, z 
6. Πνεύμα δασύ: h 

 
PARTES OPATIONIS – ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: 

1. Nomen Substantivum – Όνομα ουσιαστικό 
2. Nomen Adiectivum – Όνομα επίθετο 
3. Pronomen – Αντωνυμία 
4. Participium – μετοχή 
5. Verbum – Ρήμα 
6. Adverbium – Επίρρημα 
7. Praepositio – Πρόθεση 
8. Coniunctio – Σύνδεσμος 
9. Interiectio - Επιφώνημα 

 
GENUS – ΓΕΝΟΣ: 

Masculinum – Αρσενικό 
Femininum – Θηλυκό 
Neutrum – Ουδέτερο 
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NUMERUS – ΑΡΙΘΜΟΣ: 
Singularis – Ενικός 

Pluralis – Πληθυντικός 
CASUS – ΠΤΩΣΕΙΣ: 

Nominativus – Ονομαστική 
Genetivus – Γενικη 
Dativus – Δοτική 

Accusativus – Αιτιατική 
Vocativus – Κλητική 

Ablativus – Αφαιρετική 
 

TEMPORA – XRONOI: 
Praesens – Ενεστώτας 

Imperfectum – Παρατατικός 
Futurum – Μέλλοντας 

Perfectum – Παρακείμενος 
Plusquamperfectum – Υπερσυντέλικος 

Futurum Exactum – Συντελεσμένος Μέλλοντας 
 

FORMAE – ΦΩΝΕΣ: 
Forma Activa 
Forma Passiva 

 
MODI – ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ: 

Indicativus –  Οριστική 
Coniunctivus – Υποτακτική 
Imperativus – Προστακτική 

 
 PERSONAE – ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Prima – α΄ 
Secunda – β΄  

Tertia – γ΄ 
 

ΤΟΝΙΣΜΟΣ: 
1. Δισύλλαβες λέξεις – Πολυσύλλαβες λέξεις: δεν τονίζονται ποτέ στη 

λήγουσα. 
2. Δισύλλαβες λέξεις: τονίζονται πάντα στην παραλήγουσα.  
3. Πολυσύλλαβες λέξεις:   

α. παραλήγουσα – μακρόχρονη: τονίζεται η παραλήγουσα. 
              β. παραλήγουσα – βραχύχρονη: τονίζεται η προπαραλήγουσα. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΑΒΩΝ: 
 Τα φωνήεντα είναι όλα δίχρονα. Οι δίφθογγοι είναι πάντα μακρές. 
 
ΣΥΛΛΑΒΗ:    
α. «φύσει βραχεία»: όταν ακολουθεί απλό σύμφωνο ή άλλο φωνήεν ή δίφθογγος .  
β. «φύσει μακρά»: το γνωρίζουμε από τη γραμμματική. 
γ. «θέσει μακρά»: όταν έχει φωνήεν που βρίσκεται μπροστά από δύο σύμφωνα ή από ένα 
διπλό (x, z). 
δ. «κοινή»: είναι πότε μακρόχρονη και πότε βραχύχρονη. 
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ΠΡΟΦΟΡΑ: 
 

1. th = θ     π.χ. Athenae, ph = φ     π.χ. philosophus, ch = χ     π.χ. Chios. 
 
2. Το –i ως –γι και το –v ως –β προφέρονται, όταν μέσα στη λέξη τα 

ακολουθεί φωνήεν, π.χ. ianua (γιάνουα) και vivo (βίβο). Εξαιρούνται: iens, 
pario. 

 
3. qu = κβ     π.χ. quies = κβίες. 

 
4. z = τζ        π.χ. maza = μάζα. 

 
5. Το –s μέσα στη λέξη ανάμεσα σε δύο φωνήεντα προφέρεται –ζ, π.χ. rosa = 

ρόζα. 
 

6. Το –c μπροστά από το –e, το –i, το –y, το –ae και το –eu προφέρεται σαν –
κ, π.χ. coepi, cecidi. 

 
7. To –ti μπροστά από φωνήεν προφέρεται σαν –τι. 

 
8. ae = αι π.χ. Aeneas, au = αου π.χ. nauta, eu = εου π.χ. Europa, oe = ε – ο π.χ. 

comoedia. 
 

Α΄ Κλίση Ουσιαστικών 
 

Η α΄κλίση περιλαμβάνει αρσενικά και θηλυκά που λήγουν σε –a στην 
ονομαστική του ενικού και κλίνονται όπως τα παρακάτω παραδείγματα:  
                                     Singularis                                                                  Pluralis 

Nom. naut – a  miseria naut – ae  miseriae  
Gen. naut – ae  miseriae naut – arum miseriarum 
Dat. naut – ae  miseriae naut – is miseriis 
Acc. naut – am miseriam naut – as miserias 
Voc. naut – a miseria naut – ae miseriae 
Abl. naut – a miseria naut – is miseriis 
(nauta: ναύτης, miseria: δυστυχία) 
Παρατηρήσεις: 

1. Στην α΄ κλίση της λατινικής γλώσσας ανήκουν και μερικά – κύρια και 
προσηγορικά – αρσενικά σε –as ή –es και θηλυκά σε –e, τα οποία η 
λατινική έχει πάρει από την ελληνική γλώσσα, και γι΄ αυτό έχουν και 
καταλήξεις ελληνικές σε μερικές περιπτώσεις ενικού. Ο πληθυντικός 
(όσων έχουν πληθυντικό αριθμό) κλίνεται κανονικά. 

Παραδείγματα 
 Nom. boreas epitome pyrites 
 Gen. boreae epitomes pyritae  
 Dat. boreae epitomae pyritae 
 Acc. borean epitomen pyriten 
 Voc. Borea epitome pyrite 
 Abl. borea epitome pyrites 

  
 (boreas: βοριάς, epitome: επιτομή, pyrites: πυρίτης) 
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2. Μερικά ουσιαστικά από την ελληνική γλώσσα σε –es κλίνονται στη 

λατινική κατά την γ΄ κλίση, π.χ. Alcibiades – is, Miltiades – is, Euripides – 
is, Simonides – is, Aeschines – is, Apelles – is, Astuages – is κ.τ.λ. 

3. Η κατάληξη της γενικής πληθυντικού –arum συγκόπτεται σε –um 
συνήθως στα ουσιαστικά amphora (=αμφορεύς) και drachma (=δραχμή), 
ιδίως όταν βρίσκονται με αριθμητικά. 

4. Η δοτική και η αφαιρετική πληθυντικού των θηλυκών ονομάτων dea 
(=θεά) και filia (=κόρη) deis – filiis, σχηματίζεται με την κατάληξη –abus 
όταν πρέπει να γίνει διάκριση από τις όμοιες αντίστοιχες πτώσεις των 
δευτεροκλίτων αρσενικών deus (=θεός) και filius (=γιος), δηλαδή deis et 
deabus και filiis et filiabus. 

 
Β΄ Κλίση Ουσιαστικών 

 
Η β΄κλίση περιλαμβάνει αρσενικά και θηλυκά που λήγουν σε –us ή σε -er 

στην ονομαστική του ενικού, καθώς και ουδέτερα που λήγουν σε –um και 
κλίνονται όπως τα παρακάτω παραδείγματα: 
 
                                                                           Singularis 
Nom. ann – us puer  liber bellum 
  
Gen. ann – i pueri libri belli 
Dat. ann – o puero libro bello 
Acc. ann – um puerum librum bellum 
Voc. ann – e puer liber bellum 
Abl. ann – o puero libro bello 
 
                                                                             Pluralis 
Nom. ann – i pueri libri bella  
Gen. ann – orum puerorum librorum bellorum 
Dat. ann – is  pueris libris bellis 
Acc. ann – os  pueros libros bella 
Voc. ann – i pueri libri bella 
Abl. ann – is  pueris libris bellis 
 
(annus= χρόνος, puer= παιδί, liber=βιβλίο, bellum=πόλεμος) 
Παρατηρήσεις: 

1. Τα σε –er είχαν και αυτά αρχικά την κατάληξη –us, την οποία απέβαλαν. 
2. Τα σε –er ή προσλαμβάνουν τις καταλήξεις στην αμετάβλητη ονομαστική 

ενικού, ή κατά την κλίση αποβάλλουν το –e προ του –r π.χ. puer – pueri, 
ager – agri. 

3. Από τα σε –er αυτά που δεν αποβάλλουν το –e κατά την κλίση είναι 
λιγότερα π.χ. socer – soceri, gener – generi, vesper – vesperi, αλλά culter – 
cultri κ.τ.λ. 

4. Η κλητική ενικού των σε –er σχηματίζεται όμοια με την 
ονομαστική ενικού. 

5. Στη β΄ κλίση ανήκει και το μοναδικό σε –ir ουσιαστικό vir – viri (= 
άνδρας).  

6. Το ουσιαστικό deus (= θεός) κλίνεται ως εξής: 
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                                               Singularis                              Pluralis       
Nom. deus dei, dii, di 
Gen. dei deorum, deum 
Dat. deo deis, diis, dis  
Acc. deum deos 
Voc. deus, dive, dee dei, dii, di 
Abl. deo deis, diis, dis 
 

7. Τα κύρια ονόματα σε –ius, τα σε –ius και –ium υπερδισύλλαβα (όχι όμως 
και τα επίθετα) στη γενική ενικού συναιρούν το τελικό –ii σε –i, π.χ. filius 
– filii και fili, Ovidius – Ovidii και Ovidi, beneficium – beneficii και benefici.  

8. Στα κύρια ονόματα σε –ius, γνήσια λατινικά, και στο filius η κλητική 
ενικού λήγει σε –i αντί –ie, π.χ. fili, Ovidi. 

9. Τα ουσιαστικά virus (=δηλητήριο), volgus ή vulgus (=όχλος), και 
pelagus (=πέλαγος) αν και λήγουν σε –us, είναι ουδέτερα. Από αυτά 
τα μεν virus και vulgus έχουν μόνο ενικό, το δε pelagus έχει και 
πληθυντικό (επίσης, ως προερχόμενο από την ελληνική διατηρεί τις 
ελληνικές καταλήξεις). 

 
                                                          Singularis                        Pluralis       

Nom. pelagus pelage  
Gen. pelagi pelagorum 
Dat. pelago pelagis 
Acc. pelagus pelage 
Voc. pelagus pelage 
Abl. pelago pelagis 

 

Ετερογενές ουσιαστικό 
 

 Το ουσιαστικό locus της β΄ κλίσης ανήκει στα ετερογενή, δηλαδή 
σχηματίζει τον πληθυντικό κατά τα αρσενικά (loci – χωρία βιβλίου) και 
κατά τα ουδέτερα (loca – τόποι). 
                   
                                                                Singularis                          Pluralis 
 Nom. Locus loci loca   
 Gen. loci locorum locorum 
 Dat. Loco locis locis 
 Acc. Locum locos loca 
 Voc. Loce loci loca 
 Abl. Loco locis locis 
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Γ΄ Κλίση Ουσιαστικών 
 

Η γ΄ κλίση περιλαμβάνει αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα, τα οποία 
διακρίνονται σε: 
 α. συμφωνόληκτα/περιττοσύλλαβα και  β. φωνηεντόληκτα/ισοσύλλαβα. 

 
Α. ΠΕΡΙΤΟΣΥΛΛΑΒΑ 

ΑΡΣΕΝΙΚΑ 

                                         Singularis                                                                Pluralis 
Καταληκτικά Μονόθεμα, Ακατάληκτα Μονόθεμα, Ακατάληκτα Διπλόθεμα  

Nom. rex orator homo reg – es oratores homines     
Gen. reg – is  oratoris hominis reg – um  oratorum hominum 
Dat. reg – i  oratori homini reg – ibus  oratoribus hominibus 
Acc. reg – em oratorem hominem reg – es  oratores homines 
Voc. rex orator homo reg – es  oratores homines 
Abl. reg – e  oratore homine reg – ibus  oratoribus hominibus 

 

ΘΗΛΥΚΑ 

                                         Singularis                                                                  Pluralis 
Καταληκτικά Μονόθεμα, Ακατάληκτα Μονόθεμα, Ακατάληκτα Διπλόθεμα 

Nom. lex arbor virgo leges arbores virgines 
Gen. legis arboris virginis legum arborum virginum 
Dat. legi arbori virgini legibus arboribus virginibus 
Acc. legem arborem virginem leges arbores virgines 
Voc. lex arbor virgo leges arbores virgines 
Abl. lege arbore virgine legibus arboribus virginibus 

 

ΟΥΔΕΤΕΡΑ 
                                         Singularis                                                                 Pluralis 
Nom. tempus flumen aequor tempora flumina aequora 
Gen. temporis fluminis aequoris temporum fluminum aequorum 
Dat. tempori flumini aequori temporibus fluminibus aequoribus 
Acc. tempus flumen aequor tempora flumina aequora 
Voc. tempus flumen aequor tempora flumina aequora 
Abl. tempore flumine aequore temporibus fluminibus aequoribus 
 
(rex= βασιλιάς, orator= ρήτορας, homo= άνθρωπος, lex= νόμος, arbor= δέντρο, 
virgo= παρθένος,  
tempus= χρόνος, flumen= ποταμός, aequor= πέλαγος). 
 

Β. ΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ 
 

Singularis                                                        Pluralis            
       Αρσενικά    Θηλυκά      Ουδέτερα       Αρσενικά     Θηλυκά      Ουδέτερα 

Nom. hostis navis mare hostes naves maria 
Gen. hostis navis maris hostium navium marium 
Dat. hosti navi mari hostibus navibus maribus 
Acc. hostem navem mare hostes naves maria 
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Voc. hostis navis mare hostes naves maria 
Abl. hoste nave mari hostibus navibus maribus 
(hostis= εχθρός, navis= πλοίο, mare= θάλασσα). 
 
Παρατηρήσεις: 
 
Α. Αιτιατική ενικού και πληθυντικού: 

1. Σχηματίζουν αιτιατική ενικού σε –im αντί –em τα εξής:  
 α. sitis, puppis, tussis, turris, vis, febris, securis (κατά σειρά σημαίνουν: 
δίψα, πρύμνη, βήχας, πύργος, δύναμη, πυρετός, πέλεκυς). 
 β. τα ισοσύλλαβα σε –is ονόματα πόλεων και ποταμών, π.χ. Tiberis – 
Tiberim και Neapolis – Neapolim. 
 γ. τα ισοσύλλαβα σε –is από την ελληνική, π.χ. basis – basim (= βάση), 
paraphrasis – paraphrasim (= παράφραση). 
2. Σχηματίζουν αιτιατική πληθυντικού και σε –es και σε –is, όσα 

σχηματίζουν γενική πληθυντικού σε –ium, π.χ. pars – partium – partes 
και partis.  

 
Β. Αφαιρετική ενικού: 

1. Σχηματίζουν αφαιρετική ενικού σε –i αντί σε –e τα εξής: 
  α. όσα σχηματίζουν την αιτιατική ενικού σε –im, π.χ. turris – turrim – 
turri. 
  β. τα ουδέτερα σε –al, –ar, –e, π.χ. mare – mari, exemplar – exemplari (= 
παράδειγμα). 
  γ. τα ονόματα μηνών σε –is ή –er, π.χ. Aprilis – Aprili, November – 
Novembri. 
  δ. τα προσηγορικά σε –is, τα οποία ήταν αρχικά επίθετα, π.χ. annalis – 
annali, natalis – natali (αντίστοιχα: annalis [liber] – το χρονικό, natalis [dies] 
– η γενέθλιος ημέρα, γενέθλια). 
2. Σχηματίζουν την αφαιρετική ενικού σε –e και σε –i τα εξής: avis, navis, 

rete, unguis, civis, ignis, imber (κατά σειρά σημαίνουν: πτηνό, πλοίο, 
δίχτυ, νύχι, πολίτης, φωτιά, όμβρος, ραγδαία βροχή), π.χ. navis – navi και  
nave. 

 
Γ. Ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού ουδετέρων: 
 Τα ουδέτερα σε –al, –ar, –e σχηματίζουν τις παραπάνω πτώσεις σε –ia 
αντί –a, π.χ. mare – maria, exemplar – exemplaria. 
 
Δ. Γενική πληθυντικού: 

1. Σχηματίζουν γενική πληθυντικού σε –ium αντί –um τα εξής: 
  α. Τα ισοσύλλαβα, π.χ. civis – civium, hostis – hostium. 
  Εξαιρούνται και σχηματίζουν γενική πληθυντικού σε –um αντί σε –ium, 
αν και ισοσύλλαβα τα εξής: canis, senex, mater, pater, strues, iuvenis, frater, 
συχνά τα: sedes, mensis, vates, apis, volucris (κατά σειρά σημαίνουν: σκύλος, 
γέρος, μητέρα, πατέρας, σωρός, νεαρός, αδελφός, θέση, μήνας, μάντης, 
μέλισσα, πτηνό). 
  β. τα περιττοσύλλαβα που το θέμα τους λήγει σε δύο ή περισσότερα 
σύμφωνα: π.χ. nox – noctis – noctium, urbs – urbis – urbium. 
  γ. τα ουδέτερα σε –al, –ar, –e, π.χ. mare – marium, exemplar – 
exemplarium. 
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  δ. τα εθνικά σε –as ή –is, π.χ. Samnis – Samnites – Samnitium. 
  ε. Τα penates, fraus, dos, linter, mus, lis, nix, venter, fauces (μόνο στον 
πληθ.), imber (κατά σειρά σημαίνουν: οι θεοί του σπιτιού, απάτη, προίκα, 
λέμβος, ποντίκι, φιλονικία, χιόνι, κοιλιά, λάρυγγας, βροχή). 
2. Σχηματίζουν γενική πληθυντικού σε –ium και σε –um τα εξής: aetas, 

civitas, utilitas, dignitas (κατά σειρά σημαίνουν: ηλικία, πολιτεία, 
ωφέλεια, κύρος – αξία). 

ΑΝΩΜΑΛΑ Γ΄ ΚΛΙΣΗΣ 

                                                                                 Singularis 
Nom. bos caro iter senex vis Juppiter 
Gen. bovis carnis itineris senis - Jovis 
Dat. bovi carni itineri seni - Jovi 
Acc. bovem carnem iter senem vim Jovem 
Voc. bos caro iter senex - Juppiter 
Abl. bove carne itinere sene vi Jove 

                                                                                  Pluralis 

Nom. boves carnes itinera senes vires -  
Gen. boum, bovum carnium itinerum senum virium - 
Dat. bubus, bobus carnibusitineribus senibus viribus - 
Acc. boves carnes itinera senes vires - 
Voc. boves carnes  itinera senes vires - 
Abl. bubus, bobus carnibusitineribus senibus viribus - 
 
(bos [αρσ. και θηλ.]= βόδι, caro [θηλ.]= κρέας, iter [ουδ.]= πορεία, senex [αρσ.]= γέρος,  
vis [θηλ.]= δύναμη, Juppiter [αρσ.]= Δίας). 

Γένος των ουσιαστικών της τρίτης (γ΄) κλίσης 
 

1. Αρσενικά είναι: όσα λήγουν σε: -o, -or, -os, -er, -es (περιττοσύλλαβα) και 
–is (γεν. –eris), π.χ. sermo – onis, flos – oris, venter – ntris, miles – it is, pulvis 
– eris. 

2. Θηλυκά είναι: όσα λήγουν σε: -x, -as, -is (ισοσύλλαβα), -es (ισοσύλλαβα), -
aus και σε σύμφωνο + s, π.χ. aetas – atis, lex – gis, avis – is, navis – is, clades 
– is, laus – dis, mors – rtis. 

3. Ουδέτερα είναι: όσα λήγουν σε: -a, -e, -c, -l, -n, -t, -ar, -ur, -us (γεν. –ris), 
π.χ. mare – is, lac – ctis, animal – lis, carmen – inis, caput – itis, calcar – aris, 
ebur – oris, corpus – oris, genus – eris. 

Εξαιρέσεις: 
 
1. Από τα αρσενικά: α) σε –o είναι θηλυκά όσα λήγουν σε –do (εκτός από το 

ordo – inis), -go, -io και το όνομα caro – carnis (=κρέας). 
  β) σε –os είναι θηλυκό το όνομα dos – dotis (=προίκα). 
  γ) σε –or είναι θηλυκό το όνομα arbor – oris (=δέντρο). 
  δ) σε –or είναι ουδέτερα: aequor – oris, marmor – oris, 

cor – cordis. 
  ε) σε –os είναι ουδέτερα: os – oris (=στόμα), os – ossis 

(=κόκκαλο). 
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  στ) σε –er είναι ουδέτερο το όνομα iter - itineris 
(=πορεία) 

  ζ) σε –es ( περιττοσύλλαβα) είναι ουδέτερο το όνομα 
aes - aeris (=χαλκός). 

 
2. Από τα θηλυκά: α) σε –is είναι αρσενικά: piscis – is (=ψάρι), mensis – is        

(=μήνας), collis – is (=λόφος) και το sanquis – inis 
(=αίμα). Επίσης αρσενικά είναι και τα σε –nis, π.χ. finis –is 
(=σύνορο, τέλος). 

  β) σε –s (με σύμφωνο προ του –s) είναι αρσενικά: mons - 
ntis (=βουνό), fons – ntis (=πηγή), grex - gis (=κοπάδι). 

  γ) αρσενικό είναι και το elephas – antis (=ελέφαντας). 
  δ) ουδέτερα είναι τα: vas – vasis (=αγγείο, βάζο), fas  

(=όσιο, θεμιτό), nefas  (=ανόσιο, αθέμιτο). 
 

3.  Από τα ουδέτερα: α) σε –l, -n, -r είναι αρσενικά: sol – solis (=ήλιος). 
  β) σε –us είναι θηλυκά όλα τα δισύλλαβα και 

πολυσύλλαβα που τηρούν το –u στις πλάγιες πτώσεις: 
virtus – utis (=ανδρεία), servitus – utis (=σκλαβιά), salus 
– utis (=υγεία). 

 
Δ΄ Κλίση Ουσιαστικών 

 
Η δ΄ κλίση περιλαμβάνει αρσενικά και θηλυκά σε –us και ουδέτερα σε 

–u, τα οποία κλίνονται ως εξής: 
 

Singularis                                               Pluralis 
    Αρσενικά     Θηλυκά    Ουδέτερα            Αρσενικά      Θηλυκά    Ουδέτερα 

Nom. impet – us  manus genu impet – us  manus genua 
Gen. impet – us  manus genus impet – uum  manuum genuum 
Dat. impet – ui manui genu impet – ibus  manibus genibus 
Acc. impet – um  manum genu impet – us  manus genua 
Voc. impet – us  manus genu impet – us  manus genua 
Abl. impet – u  manu genu impet – ibus manibus  genibus 
(impetus= έφοδος, manus= χέρι, genu= γόνατο). 
 
Παρατηρήσεις: 
 

1. Η δοτική ενικού των σε –us ουσιαστικών λέγει ενίοτε σε –u, π.χ. senatu 
(senatui)= σύγκλητος, exercitu (exercitui)= στρατός. 

2. Σχηματίζουν τη δοτική και αφαιρετική πληθυντικού σε –ubus αντί σε –
ibus τα εξής: arcus, quercus, acus, pecu, specus, lacus, veru, tribus, artus 
(σνθ. μόνο στον πληθ.), partus (κατά σειρά σημαίνουν: τόξο, δρυς, 
βελόνα, κτήνος, σπηλιά, λίμνη, βέργα, τριττύς φυλή, αρθρώσεις οστών, 
τοκετός). Από αυτά, τα ουσιαστικά lacus, partus, veru σχηματίζουν τη 
δοτική και αφαιρετική πληθυντικού και σε –ibus.  

3. Το ουσιαστικό domus (=σπίτι) κλίνεται ως εξής: 

                                                 
  τα ουσιαστικά αυτά απαντώνται μόνο στην ονομαστική και αιτιατική του ενικού αριθμού. 
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                                                     Singularis                      Pluralis 

                   Nom. domus domus  

 Gen. domus, (domi) domuum, domorum 

 Dat. domui domibus 

 Acc. domum domus, domos 

 Voc. domus domus 

 Abl. domo domibus 

x Του παραπάνω ουσιαστικού υπάρχει και τύπος γενικής domi που 
χρησιμοποιείται ως τοπικό επίρρημα. Ως τοπικά επιρρήματα 
χρησιμοποιούνται και η αιτιατική domum και η αφαιρετική domo. 

 
                     domi: "οἴκοι", στο σπίτι (στάση σε τόπο). 
   

 domum: "οἴκαδε", προς το σπίτι (κατεύθυνση σε τόπο). 
 
 domo: "οἴκοθεν", από το σπίτι (απομάκρυνση από τόπο). 

 
Ε΄ Κλίση Ουσιαστικών 

 
Η ε΄ κλίση περιλαμβάνει θηλυκά ονόματα, εκτός από τα dies και 

meridies που είναι αρσενικά και κλίνονται ως εξής: 
 
                                                      Singularis                                               Pluralis 

Nom. res dies res dies 
Gen. rei diei rerum dierum 
Dat. rei diei rebus diebus 
Acc. rem diem res dies 
Voc. res dies res dies 
Abl. re die rebus diebus 
 

Παρατηρήσεις: 
 

1. Πλήρη πληθυντικό αριθμό έχουν μόνο τα res και dies. 
2. Τα πέντε ουσιαστικά acies, facies, effigies, species, spes, έχουν μόνο τις 

τρεις όμοιες πτώσεις του πληθυντικού (ονομαστική, αιτιατική και 
κλητική). Κατά σειρά σημαίνουν: ακμή – παράταξη, πρόσωπο, εικόνα, 
όψη – είδος – ιδέα, ελπίδα. 

3. Τα υπόλοιπα ουσιαστικά της ε΄ κλίσης δεν έχουν πληθυντικό. 
 

Επίθετα β΄ κλίσης  
 

Στην β΄ κλίση ανήκουν τα τρικατάληκτα επίθετα που λήγουν σε: 
α) -us, -a, -um (altus, alta, altum = ψηλός). 
β) -er, -a, -um (niger, nigra, nigrum = μαύρος – liber, libera, liberum = 
ελεύθερος). 
γ) το μοναδικό σε -ur (satur, satura, saturum = πλήρης). 
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Αυτά κλίνονται στο αρσενικό και στο ουδέτερο γένος κατά την β΄ κλίση  και 
στο θηλυκό κατά την α΄ κλίση, ως εξής:  
 
                                       Singularis                                                                        Pluralis 
Nom.  clarus clara clarum clari clarae clara 
Gen.   clari clarae clari clarorum clararum clarorum 
Dat.    claro clarae claro claris claris claris 
Acc.  clarum claram clarum claros claras clara 
Voc.  clare clara clarum clari clarae clara 
Abl.  claro clara claro claris claris claris 
 
                                      Singularis                                                                         Pluralis 
Nom.  liber libera liberum liberi liberae libera 
Gen.   liberi liberae liberi liberorum liberarum liberorum 
Dat.    libero liberae libero liberis liberis liberis 
Acc.  liberum liberam liberum liberos liberas libera 
Voc.  liber libera liberum liberi liberae libera 
Abl.  libero libera libero liberis liberis liberis 
 
                                      Singularis                                                                         Pluralis 

Nom.  aeger 1 aegra aegrum aegri aegrae aegra 
Gen.   aegri aegrae aegri aegrorum aegrarum aegrorum 
Dat.    aegro aegrae aegro aegris aegris aegris 
Acc.  aegrum aegram aegrum aegros aegras aegra 
Voc.  aeger 1 aegra aegrum aegri aegrae aegra 
Abl.  aegro aegra aegro aegris aegris aegris 
(liber = ελεύθερος, clarus = ένδοξος, aeger = ασθενής). 
 

Επίθετα γ΄ κλίσης  
 

Στην γ΄ κλίση ανήκουν τα επίθετα που λήγουν σε: 
α) -er, -is, -e [τριγενή και τρικατάληκτα] (acer, acris, acre = οξύς – celer, 
celeris, celere= γρήγορος). 
β) -is, -is, -e [τριγενή και δικατάληκτα] (brevis, brevis, breve = σύντομος). 
γ) [τριγενή και μονοκατάληκτα] (ferox – ocis = άγριος – ingens – ntis = 
πελώριος, φοβερός). 
Αυτά κλίνονται και στα τρία γένη σύμφωνα με τις καταλήξεις της γ΄ κλίσης 
των ουσιαστικών, με τις εξής όμως εξαιρέσεις: 
1. έχουν αφαιρετική ενικού σε –i και όχι σε –e. 
2. έχουν γενική πληθυντικού σε –ium και όχι σε –um 2. 
3. έχουν ονομαστική, αιτιατική και κλητική ουδετέρου γένους στον 

πληθυντικό αριθμό σε –ia και όχι σε –a. 
 
 

                                                 
 1 Γενικός Κανόνας: στην κατηγορία των συγκοπτόμενων β΄ κλιτων επιθέτων με καταλήξεις er – a – um, ισχύει  ο 
κανόνας των β΄ κλιτων συγκοπτόμενων ουσιαστικών σε – er. ΣΤΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΕΝΟΣ ΔΗΛΑΔΗ,  Σ ΤΟΝ  ΕΝΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ, Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΛΗΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ. 
 
 2 Το γ΄ κλιτο επίθετο celer – celeris – celere (= γρήγορος – η – ο, τριγενές και τρικατάληκτο) έχει  κατ΄  εξαίρεση 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ σε – um (και όχι σε – ium). 
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                                      Singularis                                                                          Pluralis 
Nom.  acer acris acre acres acres acria 
Gen.   acris acris acris acrium acrium acrium 
Dat.    acri acri acri acribus acribus acribus 
Acc.  acrem acrem acre acres acres acria 
Voc.  acer acris acre acres acres acria 
Abl.  acri acri acri acribus acribus acribus 
 
                                      Singularis                                                                          Pluralis 
Nom.  fortis fortis forte fortes fortes fortia 
Gen.   fortis fortis fortis fortium fortium fortium 
Dat.    forti forti forti fortibus fortibus fortibus 
Acc.  fortem fortem forte fortes fortes fortia 
Voc.  fortis fortis forte fortes fortes fortia 
Abl.  forti forti forti fortibus fortibus fortibus 
 
                                      Singularis                                                                          Pluralis 
Nom.  ferox ferox ferox feroces feroces ferocia   
Gen.   ferocis ferocis ferocis ferocium ferocium ferocium 
Dat.    feroci feroci feroci ferocibus ferocibus ferocibus 
Acc.  ferocem ferocem ferox feroces feroces ferocia 
Voc.  ferox ferox ferox feroces feroces ferocia 
Abl.  ferocι feroci feroci ferocibus ferocibus ferocibus 
 (fortis – is – e = δυνατός, γενναίος, ανδρείος). 
 

ΚΛΙΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

Κείμενα (1 – 31) 

του σχολικού εγχειριδίου 
(αναφέρονται μόνο τα ονόματα με ιδιαίτερο τρόπο κλίσης)  

 

Ovidius 1  Ισχύει γενικά: τα υπερδισύλλαβα σε –ius ή –ium συναιρούν τη γενική            
Ovidii και Ovidi1        ενικού και λήγουν σε (-i-) (τα ουσιαστικά socius και  adversarius δε      
Ovidio                                συναιρούν τη γενική ενικού).                                                                                                                                   
Ovidium 2  Ισχύει γενικά: τα υπερδισύλλαβα γνήσια λατινικά ονόματα σε –ius     
Ovidi2     σχηματιζουν την κλητική ενικού σε  (-i-) και όχι σε –e– (τον κανόνα αυτό 
Ovidio      ακολουθεί και το ουσιαστικό filius, που σημαίνει γιος).   

ΠΡΟΣΟΧΗ: αν το κύριο όνομα λήγει σε –us έχει κλητική σε –
e–, ακόμη κι     αν είναι γνήσιο λατινικό. 

Aeneas Anchises Dido                        
Aeneae Anchisae Didonis και Didus 
Aeneae Anchisae Didoni και Dido   
Aenean και Aeneam Anchisen και Anchisam Dido και Didonem 
Aenea Anchise και Anchisa Dido                          
Aenea Anchisa Didone 

 
Cepheus Perseus Cassiope 
Cephei και Cepheos Persei και Perseos Cassiopes              
Cepheo Perseo Cassiopae 
Cepheum και Cephea Perseum και Persea Cassiopen 
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Cepheu Perseu Cassiope                
Cepheo Perseo Cassiope 

Andromede – a Neapolis         3  Ισχύει γενικά: τα γ΄ κλιτα ισοσύλλαβα ονόματα πόλεων και ποταμών     
Andromedes – ae  Neapolis σε –is σχηματίζουν την αιτιατική σε –im και την αφαιρετική σε –i. 
Andromedae Neapoli Belgae – arum (ομαλό α΄ κλιτο – μόνο στον πληθυντικό).              
Andromedan – am  Neapolim 3 Nervii – orum (ομαλό β΄ κλιτο – μόνο στον πληθυντικό).                 
Andromede – a Neapolis Saguntum – i (ομαλό ουδέτερο β΄ κλιτο).                                               
Andromede – a Neapoli 3 Hannibal – alis (ομαλό γ΄ κλιτο). 

Caesar Alpes (θ) Perses Athenae Tiberis Plato – Platon                    
Caesaris Alpium Persae Athenarum Tiberis Platonis                                 
Caesari Alpibus Persae Athenis Tiberi Platoni                             
Caesarem Alpes Persen – Persam  Athenas Tiberim3 Platonem – Platona                                                                                                                                                                 
Caesar Alpes Perse – Persa  Athenae Tiberis Plato – Platon                    
Caesare Alpibus Persa Athenis Tiberi3 Platone 

 Hercules Geryon Geryones                
Herculis – i  Geryonis Geryonae                  
Herculi Geryoni                    ή Geryonae             
Herculem – en Geryonem Geryonen – am       
Hercule – Hercle Geryon Geryone – a             
Hercule Geryone Geryona 

Scipio – onis (ομαλό γ΄ κλιτο).                                                                                                                                                                                   
Carthaginiensis – is (ομαλό ισοσύλλαβο γ΄ κλιτο).                                                                                                                                                
Arverni – orum (ομαλό β΄ κλιτο – μόνο στον πληθυντικό).                                                                                                                         
Lemovices – um (ομαλό γ΄ κλιτο – μόνο στον πληθυντικό).                                                                                                                     
Vercingetorix – igis (ομαλό γ΄ κλιτο).                                                                                                                                                                           
Cicero – onis  (ομαλό γ΄ κλιτο).                                                                                                                                                                             
Hermaeum – i (ομαλό ουδ. β΄ κλιτο).                                                                                                                                                                                           

 
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ – PRONOMINA 

(ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΛΗΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ) 
 

Προσωπική: 
 

                    α΄ πρόσωπο                    β΄ πρόσωπο                           γ΄ πρόσωπο 
Nom. ego nos tu vos - -  
Gen. mei nostri – nostrum  tui vestri – vestrum  sui
 sui 
Dat. mihi nobis tibi vobis sibi sibi 
Acc. me nos te vos se se 
Voc. - - - - - - 
Abl. a me a nobis a te a vobis a se a se 

 
1. Ο τύποι nostri και vestri χρησιμοποιούνται συντακτικά ως γενικές 

κτητικές ή αντικειμενικές.  
2. Ο τύποι nostrum και vestrum χρησιμοποιούνται συντακτικά ως γενικές 

διαιρετικές. 
3. Η ονομαστική του γ΄ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας 

αναπληρώνεται από την ονομαστική των αντωνυμιών hic, ille, is. 
 
 
 

Capitolium – i (ομαλό ουδ. β΄ κλιτο). 
Pisaurum – i (ομαλό ουδ. β΄ κλιτο). 
illyricum – i (ομαλό ουδ. β΄ κλιτο). 
Cato – onis (ομαλό γ΄ κλιτο). 
Carthago – inis (ομαλό γ΄ κλιτο). 
Patro – onis (ομαλό γ΄ κλιτο). 
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Κτητικές: 
 
                                      Αρσενικό                    Θηλυκό                Ουδέτερο             Αρσενικό                        Θηλυκό                        Ουδέτερο 
Nom. meus mei mea meae meum  mea noster  nostri   nostra nostrae nostrum nostra        
Gen. mei meorum meae mearum mei meorum nostri nostrorum nostrae nostrarum nostri nostrorum 
Dat. meo meis meae meis meo meis nostro nostris nostrae nostris nostro nostris 
Acc. meum meos meam meas meum mea nostrum nostros nostram nostras nostrum nostra 
Voc. meus – mi  - mea - - - - - - - - - 
Abl. meo meis mea meis meo meis nostro nostris nostra nostris nostro nostris 
 

1. Με τον ίδιο τρόπο οι: tuus – a – um και vester – vestra – vestrum, suus – a 
– um (ενικός) – ένας κτήτορας και suus – a – um (πληθυντικός)  - πολλοί 
κτήτορες (χωρίς κλητική). 

2. Οι κλητικές meus – mi και mea είναι οι μοναδικές κλητικές που 
απαντώνται σε λατινική αντωνυμία και ως εκ τούτου πρόκειται για 
εξαίρεση του βασικού κανόνα που λέει ότι στα λατινικά (όπως και στα 
αρχαία ελληνικά) οι αντωνυμίες δεν έχουν κλητική πτώση.  

 
Δεικτικές: 
 
                      Αρσενικό              Θηλυκό           Ουδέτερο         Αρσενικό                   Θηλυκό                   Ουδέτερο 
Nom.      hic hi haec hae hoc haec ille illi illa illae illud illa 
Gen. huius horum huius harum huius horum illius illorum illius illarum illius illorum 
Dat. huic his huic his huic his illi illis illi illis illi illis 
Acc. hunc hos hanc has hoc haec illum illos illam illas illud illa  
Voc. - - - - - - - - -  - - - 
Abl. hoc his hac his hoc his illo illis illa illis illo illis 
 

1. H talis – is – e (=τέτοιος – α – ο) κλίνεται ως γ΄ κλιτο επίθετο, χωρίς κλητική. 
2. Η tantus – a – um (=τόσος – η – ο) κλίνεται ως β΄ κλιτο επίθετο, χωρίς κλητική. 
3. Η iste – a – ud (=αυτός – η – ο) κλίνεται σαν β΄ κλιτο επίθετο, χωρίς 

κλητική, με γενική ενικού: istius και δοτική ενικού: isti και στα τρία γένη 
της. 

4. Ο τύπος tot (=τόσοι – τόσες – τόσα) είναι πληθυντικός μόνο και άκλιτος. 
 
Οριστικές: 
 
                                     Αρσενικό                   Θηλυκό                 Ουδέτερο            Αρσενικό                      Θηλυκό                          Ουδέτερο 
Nom.      is ei-ii-i ea eae id ea ipse ipsi ipsa ipsae  ipsum ipsa 
Gen. eius eorum eius earum eius eorum ipsius ipsorum ipsius ipsarum ipsius ipsorum 
Dat. ei eis-iis-is ei eis-iis-is ei eis-iis-is ipsi ipsis ipsi ipsis ipsi ipsis 
Acc. eum eos eam eas id ea ipsum ipsos ipsam ipsas ipsum ipsa 
Voc. - - - - - - - - - - - - 
Abl. eo eis-iis-is ea eis-iis-is eo eis-iis-is ipso ipsis ipsa ipsis ipso ipsis 

 
                                      Αρσενικό                                                   Θηλυκό                                                  Ουδέτερο 
Nom. idem eidem-iidem eadem eaedem idem eadem  
Gen. eiusdem eorundem eiusdem earundem eiusdem eorundem 
Dat. eidem eisdem-iisdem-isdem eidem eisdem-iisdem-isdem eidem eisdem-iisdem-isdem 
Acc. eundem eosdem eandem easdem idem eadem 
Voc. - - - - - - 
Abl. eodem eisdem-iisdem-isdem eadem eisdem-iisdem-isdem eodem eisdem-iisdem-isdem 

 
x ΠΡΟΣΟΧΗ: m + d = nd. 

 
                                Αρσενικό                                 Θηλυκό                                      
Ουδέτερο 
Nom. alter  alteri altera alterae alterum altera  
Gen. alterius alterorum alterius alterarum alterius alterorum 
Dat. alteri alteris alteri alteris alteri alteris 

                                                 
  alter – altera – alterum: άλλος – η – ο (ανάμεσα σε δύο) – πρβλ. alius – a – ud.: άλλος – η – ο (ανάμεσα σε πολλούς). 
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Acc. alterum alteros alteram alteras alterum altera 
Voc. - - - - - - 
Abl. altero alteris altera alteris altero alteris 
 
Αναφορικές: 
 
                                Αρσενικό                                  Θηλυκό                                     
Ουδέτερο 
Nom. qui qui quae quae quod quae  
Gen. cuius quorum cuius quarum cuius quorum  
Dat. cui quibus cui quibus cui quibus 
Acc. quem quos quam quas quod quae 
Voc. - - - - - - 
Abl. quo quibus qua quibus quo quibus 
 

x Η uter – utra – utrum κλίνεται ομαλά, χωρίς  κλητική. Έχει γενική 
ενικού: utrius και δοτική ενικού: utri σε όλα τα γένη. 

Ερωτηματικές: 
 
                                Αρσενικό – Θηλυκό                                          Ουδέτερο 
Nom. quis qui  quid quae 
Gen. cuius quorum cuius quorum 
Dat. cui quibus cui quibus 
Acc. quem quos quid quae 
Voc. - -  - - 
Abl. quo quibus quo quibus 
 

1. Η quantus – a – um (=πόσος – η – ο; ποιας ηλικίας;) κλίνεται ως β΄ κλιτο 
επίθετο, χωρίς κλητική. 

2. Στην quis, quid (=ποιος – α – ο) ο πληθυντικός του θηλυκού είναι: quae, 
quarum, quibus, quas, quibus. 

 
Αόριστες: 
 
Επιθετική: quidam, quaedam, quoddam     Ουσιαστική: quidam, quaedam, quiddam (=κάποιος-α-ο). 
 
                             Αρσενικό (Επιθ.-Ουσ.)                        Θηλυκό (Επιθ.-Ουσ.)                          Ουδέτερο (Επιθ.-Ουσ.) 
Nom. quidam quidam quaedam quaedam quoddam-quiddam quaedam    
Gen. cuiusdam quorundam cuiusdam quarundam cuiusdam  quorundam 
Dat. cuidam quibusdam cuidam quibusdam cuidam  quibusdam 
Acc. quendam quosdam quandam quasdam quoddam-quiddam quaedam 
Voc. - - - - -  - 
Abl. quodam quibusdam quadam quibusdam quodam  quibusdam 

x ΠΡΟΣΟΧΗ: m + d = nd. 
                             
                                      Αρσενικό                                                  Θηλυκό                                                  Ουδέτερο 
Nom. nemo nulli nemo nullae nemo nulla  
Gen. nullius nullorum nullius nullarum nullius nullorum 
Dat. nemini nullis nemini nullis nemini nullis 
Acc. neminem nullos neminem nullas nemo nulla 
Voc. - - - - - - 
Abl. nullo nullis nulla nullis nullo nullis 

Πληθυντικός: nulli – a – um, ομαλά χωρίς κλητική. 
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1. Το αντωνυμικό επίθετο nullus – a – um κλίνεται ως β΄ κλιτο επίθετο, 
χωρίς κλητική. 

2. Η αντωνυμία nemo παρουσιάζεται σε κάποια βιβλία έχοντας στο 
ουδέτερο γένος της το nihil (βλ. παρακάτω για την κλίση του). Στην 
περίπτωση αυτή το nihil έχει και πληθυντικό αριθμό : nullae res, 
nullarum rerum, nullis rebus, nullas res, - , nullis rebus.[ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ nihil ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ]. 

3. Το alius – a – ud (άλλος – η – ο: ανάμεσα σε πολλούς) κλίνεται χωρίς 
κλητική με γενική ενικού: alius και δοτική ενικού: alii σε όλα τα γένη. 

4. Το nonnullus – a - um κλίνεται χωρίς κλητική με γενική ενικού: 
nonnullius και δοτική ενικού: nonnulli σε όλα τα γένη. 

5. Το totus – a – um  κλίνεται χωρίς κλητική με γενική ενικού: totius και 
δοτική ενικού: toti σε όλα τα γένη. 

 
Επιθετική: aliqui, aliqua (aliquae), aliquod     Ουσιαστική: aliquis, aliquis (aliqua ή aliquae), aliquid (=κάτι). 
 
Επιθετική: 
                                       Αρσενικό                                                    Θηλυκό                                                  Ουδέτερο 
Nom. aliqui aliqui aliqua (aliquae) aliquae aliquod aliqua (aliquae) 
Gen. alicuius aliquorum alicuius aliquarum alicuius aliquorum 
Dat. alicui aliquibus alicui aliquibus alicui aliquibus 
Acc. aliquem aliquos aliquam aliquas aliquod aliqua (aliquae) 
Voc. - - - - - - 
Abl. aliquo aliquibus aliqua aliquibus aliquo aliquibus 
 
Ουσιαστική: 
                                       Αρσενικό                                                    Θηλυκό                                                 Ουδέτερο 
Nom. aliquis  aliquis (aliqua ή aliquae) aliquid   
Gen. alicuius  alicuius  alicuius 
Dat. alicui     κοινός alicui     κοινός alicui     κοινός 
Acc. Aliquem               με παραπάνω aliquam                 με παραπάνω aliquid                    με παραπάνω 
Voc. -  -  -  
Abl. aliquo  aliqua  aliquo 

 
Ουδέτερο: [ΣΑΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ] – ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΟ nihil ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ nemo. 

 
Nom. nihil (=τίποτα)    
Gen. nullius rei 
Dat. nulli rei χωρίς πληθυντικό (σαν ουσιαστικό)  
Acc. nihil 
Voc. - 
Abl. nulla re 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 

Τα αντωνυμικά επίθετα στα λατινικά έχουν τη μορφή των δευτερόκλιτων επιθέτων και κλίνονται όπως τα 
δευτερόκλιτα επίθετα, με τη διαφορά ότι σχηματίζουν τη γενική ενικού σε –ius  και τη δοτική ενικού σε –i. Επίσης,  
δεν έχουν κλητική πτώση, όπως άλλωστε και οι αντωνυμίες. 

Τα αντωνυμικά επίθετα είναι τα εξής: 
x unus – a – um: ένας, μία, ένα (αριθμητικό) ή μόνος, μόνη, μόνο. 
x ullus – a- um: καθένας, καθεμιά, καθένα. 
x nullus – a – um: κανείς, καμιά, κανένα. 
x solus – a – um: μόνος, μόνη, μόνο. 
x totus – a – um: όλος, όλη, όλο. 
x alius – a – ud: άλλος, άλλη, άλλο (από πολλούς). 
x alter – altera – alterum: άλλος, άλλη, άλλο (από δύο).  
x uter – utra – utrum: ποιος, ποια, ποιο (απ’ τους δύο). 
x neuter – neutra – neutrum: ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, κανείς από τους δύο.   
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 

Η ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΑ: 
Στα λατινικά δεν υπάρχει αυτοπαθής αντωνυμία, όπως έχουμε έχουμε στα 

αρχαία (ἐμαυτοῦ, ἐμαυτῆς - σεαυτοῦ, σεαυτῆς - ἑαυτοῦ, ἑαυτῆς). Η 
προσωπική αντωνυμία του γ΄ προσώπου ( - , sui, sibi, se, - , a se), καθώς και η 
κτητική του γ΄ προσώπου (suus – a – um) χρησιμοποιούνται χρησιμοποιούνται 
μόνο για να δηλώσουν α υ τ ο π ά θ ε ι α . Η κτητική αντωνυμία γ΄ προσώπου 
γενικά παραλείπεται, όταν η συγγενική σχέση είναι εμφανής. Επίσης οι 
προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες του α΄ και β΄ προσώπου χρησιμοποιούνται 
και για να δηλωθεί αυτοπάθεια (οι κτητικές αντωνυμίες συνήθως 
παραλείπονται, επειδή εννοούνται εύκολα, τίθενται όμως όταν υπάρχει κίνδυνος 
ασάφειας ή έμφαση ή αντιδιαστολή).  

1. Άμεση (Ευθεία) Αυτοπάθεια ή Αντανάκλαση: όταν η αντωνυμία 
αναφέρεται στο υποκείμενο της πρότασης στην οποία βρίσκεται. 
Σημείωση: ορισμένες φορές μπορεί να αναφέρεται στο αντικείμενο ή σε 
κάποιον άλλο προσδιορισμό της πρότασης (βλέπε παράδειγμα 3).  

 Παραδείγματα: 
1. Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat (κείμενο 3). 

Το se σε θέση αντικειμένου του ρήματος comparat και δηλώνει άμεση 
ή ευθεία αυτοπάθεια ή αντανάκλαση .  

2. Respondit ille se esse Orcum (κείμενο 14). Το se σε θέση υποκειμένου 
του απαρεμφάτου esse (σε αιτιατική – περίπτωση ταυτοπροσωπίας) 
και δηλώνει άμεση ή ευθεία αυτοπάθεια ή αντανάκλαση . 

3. Tum venit corvo in mentem verborum domini sui (κείμενο 29). 
 2. Έμμεση (Πλάγια) Αυτοπάθεια ή Αντανάκλαση: έμμεση αυτοπάθεια 

έχουμε όταν η αντωνυμία βρίσκεται: α) σε δευτερεύουσα πρόταση και δεν 
αναφέρεται στο υποκείμενο της δευτερεύουσας πρότασης, αλλά στο 
υποκείμενο του ρήματος εξάρτησης της δευτερεύουσας πρότασης, β) σε 
φράση που έχει απαρέμφατο και δεν αναφέρεται στο υποκείμενο του 
απαρεμφάτου, αλλά στο υποκείμενο του ρήματος εξάρτησης του 
απαρεμφάτου και γ) σε φράση που έχει μετοχή και δεν αναφέρεται στο 
υποκείμενο της μετοχής, αλλά στο υποκείμενο του ρήματος εξάρτησης της 
μετοχής. 

 Παραδείγματα: 
1. (Cassius) Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et 

facie squalida similem effigiei mortui (κείμενο 14). Το se βρίσκεται σε 
φράση που έχει απαρέμφατο, αλλά αναφέρεται στο υποκείμενο του 
ρήματος existimavit (Cassius), που είναι και το ρήμα εξάρτησης του 
απαρεμφάτου. Άρα το se δηλώνει έμμεση ή πλάγια αυτοπάθεια ή 
αντανάκλαση. 

2. (Germani) Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt, quod ea 
re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur (κείμενο 
15). Το se βρίσκεται σε φράση που έχει απαρέμφατο, αλλά 
αναφέρεται στο υποκείμενο του ρήματος non sinunt (Germani), που 
είναι και το ρήμα εξάρτησης του απαρεμφάτου. Άρα το se δηλώνει 
έμμεση ή πλάγια αυτοπάθεια ή αντανάκλαση. 

 
                                                 
  Το συντακτικό φαινόμενο της αυτοπάθειας στα λατινικά σημαίνει ότι το υποκείμενο ή γενικά ο όρος της 
πρότασης στον οποίο αναφέρεται η αυτοπάθεια ενεργεί και παθαίνει ταυτόχρονα. 
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ΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ: 
Όπως και στην ελληνική έτσι και στην λατινική γλώσσα το απαρέμφατο 

ανάλογα με την εξάρτησή του διακρίνεται σε ειδικό, τελικό, ιστορικό και 
απόλυτο απαρέμφατο. Το απαρέμφατο στα λατινικά είναι πολύ συνηθισμένο, 
αφού η χρήση του αναπληρώνει την ειδική πρόταση, που δεν υπάρχει καθόλου 
και την κατηγορηματική μετοχή, που είναι εξαιρετικά περιορισμένη η εμφάνισή 
της. 

Το απαρέμφατο (ειδικό ή τελικό) μπορεί να είναι συντακτικά: α. 
υποκείμενο του ρήματος, β. αντικείμενο του ρήματος, γ. επεξήγηση - παράθεση, 
δ. κατηγορούμενο (σπάνια), ε. απαρέμφατο του σκοπού (σπάνια), ζ. 
απαρέμφατο ανεξάρτητο – απόλυτο η. προσδιορισμός της αναφοράς. 

Ως υποκείμενο απαρέμφατο δέχονται τα απρόσωπα ρήματα και οι 
απρόσωπες εκφράσεις +  δοτική προσωπική, π.χ. licebit tibi quoque pugillares 
adportare. 

Ως υποκείμενο απαρέμφατο δέχονται και προσωπικά ρήματα γ΄ ενικού 
προσώπου (στα αρχαία ελληνικά τέτοια ρήματα έχουν υποκείμενο έναρθρο 
απαρέμφατο (π.χ. τὸ λακωνίζειν ἐστὶ φιλοσοφεῖν). 

1. ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ 
(απαντά σ  ́όλους τους χρόνους – τα απαρέμφατα ΠΡΚ, ΜΕΛΛ. και Σ.Μ. είναι πάντα ειδικά) 

Με ειδικό απαρέμφατο συντάσσονται τα εξής ρήματα: 
α. λεκτικά (dico, narro κ.τ.λ.). 
β. δοξαστικά (existimo, indico κ.τ.λ.). 
γ. αίσθησης (sentio, video, audio κ.τ.λ.). 
δ. γνώσης (cognosco, scio, ignoro κ.τ.λ.). 
ε. δήλωσης και δήξης (declaro, ostendo κ.τ.λ.). 
ζ. ρήματα συναφή προς τα παραπάνω (puto, spero, iuro, memini, queror κ.τ.λ.).  
η. ψυχικού πάθους σημαντικά (gaudeo, doleo, graviter fero, miror κ.τ.λ.).  
 
Σημειώσεις: 

1. Όταν το απαρέμφατο είναι ειδικό και βρίσκεται σε ταυτοπροσωπία 
με ρήμα ενεργητικό ή αποθετικό, τότε ως υποκείμενό του τίθεται 
μία από τις προσωπικές αντωνυμίες σε πτώση αιτιατική (me, te, se, 
nos, vos). Όταν όμως το ρήμα εξάρτησης είναι προσωπικό παθητικό  
(κυρίως λεκτικό ή δοξαστικό) τότε το υποκείμενο του απαρεμφάτου 
εννοείται σε πτώση ονομαστική. 

2. Όταν το απαρέμφατο είναι ειδικό και βρίσκεται σε ετεροπροσωπία 
με οποιοδήποτε ρήμα, τότε το υποκείμενο του απαρεμφάτου τίθεται 
σε πτώση αιτιατική. 

 Παραδείγματα: 
  α. Democritus dicebat innumerabilis esse mundos 
(ετεροπροσωπία – υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου esse σε 
αιτιατική – mundos). 
  β. Sentit animus se sua vi moveri (ταυτοπροσωπία – υποκείμενο 
του ειδικού απαρεμφάτου moveri σε αιτιατική – se). 
  γ. Dicitur Homerus caecus esse (ταυτοπροσωπία – το υποκείμενο 
του απαρεμφάτου λόγω του dicitur, που είναι ένα λεκτικό προσωπικό 
παθητικό ρήμα, τίθεται σε ονομαστική – Homerus). 
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2. ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ 
(τίθεται πάντα σε χρόνο ΕΝΣ) 

Με τελικό απαρέμφατο συντάσσονται τα εξής ρήματα:  
α. εφετικά (cupio, volo, nolo, malo κ.τ.λ.). 
β. δυνητικά (possum κ.τ.λ.). 
γ. κελευστικά (iubeo κ.τ.λ.). 
δ. κωλυτικά (prohibeo κ.τ.λ.). 
ε. έναρξης και λήξης (incipio κ.τ.λ.). 
 
Σημειώσεις: 

1. Σε περίπτωση ετεροπροσωπίας το υποκείμενο του τελικού 
απαρεμφάτου τίθεται σε αιτιατική. 

2. Σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας το υποκείμενο του τελικού 
απαρεμφάτου εννοείται σε ονομαστική ή τίθεται σε αιτιατική 
συνήθως και πιο σπάνια σε ονομαστική, όταν το απαρέμφατο έχει 
παθητική σημασία ή είναι το συνδετικό esse (και συνήθως εξαρτάται 
από ρήμα εφετικό). 

Παραδείγματα:  
  α. Caesar milites caedam perpetrare admonet (ετεροπροσωπία). 
  β. Hostes caedem militum perpetrare possunt (ταυτοπροσωπία). 
  γ. Alexander Jovis filium se appellari volebat (ταυτοπροσωπία – το 
υποκείμενο σε αιτιατική, επειδή το απαρέμφατο έχει παθητική σημασία).  

 
3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ 

Στα λατινικά χρησιμοποιείται απαρέμφατο ενεστώτα αντί παρατατικού για ιστορικές 
διηγήσεις του παρελθόντος. Αυτό το απαρέμφατο ονομάζεται ιστορικό και έχει υποκείμενο σε 
ονομαστική πτώση.  

4. ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ 
 

 Επίσης, στα λατινικά χρησιμοποιείται το απαρέμφατο απόλυτα, χωρίς να εξαρτάται 
δηλαδή από ρήμα ή κάποια άλλη έκφραση. Το απαρέμφατο τίθεται απόλυτα για να δηλώσει 
έντονο ψυχικό πάθος (θαυμασμό, αγανάκτηση).  
Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ:  
Η απαγόρευση στα λατινικά δηλώνεται με δύο τρόπους: 

1. με το noli, nolite +  απαρέμφατο ΕΝΣ (τελικό). 
 
2. με το ne +  υποτακτική ΠΡΚ (αντί του ne χρησιμοποιούνται διάφορες 

αρνητικές λέξεις, όπως nemo, numquam κ.τ.λ.). 
  
Η ΑΞΙΑ: 
Η αξία στα λατινικά δηλώνεται με δύο τρόπους: 

1. με απλή γενική, όταν πρόκειται για αφηρημένη αξία, οπότε έχουμε 
γενική της αξίας. Συνήθως με τους τύπους magni, maximi, tanti, που 
όταν είναι μόνοι τους, αν και επίθετα, είναι γενικές της αξίας. Αν 
υπάρχει μαζί τους το ουσιαστικό pretium, φυσικά σε γενική pretii – ι, 
τότε αυτό είναι η γενική της αξίας και τα πρώτα επίθετα έχουν θέση 
επιθετικού προσδιορισμού στο ουσιαστικό. 

 
2. με απλή αφαιρετική, όταν πρόκειται για συγκεκριμένη αξία, οπότε 

έχουμε αφαιρετική της αξίας. 
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Ο β΄ ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ: 
Ο β΄ όρος σύγκρισης στα λατινικά δηλώνεται με τρεις τρόπους. Όπως και στα αρχαία 

ελληνικά, για να υφίσταται β΄ όρος σύγκρισης πρέπει να υπάρχει στην πρόταση επίθετο ή 
επίρρημα συγκριτικού βαθμού. Οι τρόποι εκφοράς είναι οι εξής: 

1. με απλή αφαιρετική. 
 
2. με το quam +  ουσιαστικό ομοιόπτωτα προς τον πρώτο όρο, όταν 

αυτός είναι ουσιαστικό ή αντωνυμία. 
 

3. με το quam +  ομοιότροπα προς τον πρώτο όρο, αν αυτός δεν είναι 
ουσιαστικό (π.χ. είναι απαρέμφατο ή μετοχή ή ολόκληρη πρόταση).  

 
Σημείωση: οι αφαιρετικές multo και paulo κοντά σε συγκριτικό βαθμό είναι 
αφαιρετικές του μέτρου ή της διαφοράς. 
 
ΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ:  

Το ποιητικό αίτιο στα λατινικά δηλώνεται με τρεις τρόπους. Υπάρχει φυσικά στην 
πρόταση ρήμα παθητικής διάθεσης. Οι τρόποι εκφοράς είναι οι εξής: 

1. a(b) [ab +  φωνήεν, a +  σύμφωνο] +  αφαιρετική για τα έμψυχα, τα 
περιληπτικά ονόματα και τα άψυχα προσωποποιημένα.  

 
2. με απλή αφαιρετική, προκειμένου για άψυχα (μη  προσωποποιημένα). 

 
3. με δοτική προσωπική του ποιητικού αιτίου. 

 
Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ: 
Η καταγωγή στα λατινικά δηλώνεται με δύο τρόπους: 

1. με απλή αφαιρετική. 
 

2. με εμπρόθετο προσδιορισμό: 
x ab +  αφαιρετική, προκειμένου για έμμεση καταγωγή (πρόγονοι) +  

ρήμα orior. 
x ex +  αφαιρετική για άμεση καταγωγή (γονείς) +  ρήμα nascor. 

 
Η ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΕΙΑ:  
Η αλληλοπάθεια στα λατινικά δηλώνεται με τρεις τρόπους: 

1. inter +  αιτιατική πληθυντικού προσωπικής αντωνυμίας. 
 
2. με την αντωνυμία alius – alia – aliud. 

 
3. με την αντωνυμία alter – altera – alterum. 

 
ΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ: 

Είναι η δοτική ουσιαστικού σε ενικό πάντα αριθμό (εκτός αν το 
ουσιαστικό έχει μόνο πληθυντικό αριθμό), δηλώνει το σκοπό, αναφέρεται στο 
υποκείμενο ή στο αντικείμενο του ρήματος, συνήθως βρίσκεται κοντά σε μια 
δοτική προσωπική χαριστική ή αντιχαριστική ή έμμεσο αντικείμενο σε δοτική, 
συνήθως κοντά στα ρήματα sum και fio, αλλά και με ρήματα που δηλώνουν 
κίνηση ή επιθυμία.  
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Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ: 
Η ιδιότητα στα λατινικά δηλώνεται με δύο τρόπους:  

1. με γενική, όταν πρόκειται για μόνιμη ιδιότητα. 
 
2. με αφαιρετική, όταν πρόκειται για παροδική ιδιότητα. 

 
Σημείωση: όταν πρόκειται για ιδιότητα που είναι χαρακτηριστική ή είναι 
πνευματικό χάρισμα, τότε δικαιολογούνται και οι δύο πτώσεις (γενική και 
αφαιρετική). 
 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: 
 Το αναγκαστικό αίτιο στα λατινικά βρίσκεται συνήθως κοντά σε ρήματα 
ψυχικού ή σωματικού πάθους. Εκφέρεται με τους εξής τρόπους: 

1. με απλή αφαιρετική. 
 
2. με τις προθέσεις ob, per, propter +  αιτιατική. 

 
3. με τις προθέσεις ex, de +  αφαιρετική. 

 
4. με τις προθέσεις causa, gratia +  γενική. 

 
Σημείωση: κυρίως το εσωτερικό αναγκαστικό αίτιο εκφέρεται με απλή 
αφαιρετική και το εξωτερικό εμπρόθετα, χωρίς αυτό να είναι απολύτως 
δεσμευτικό. 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ post και ante: 
 Το post και το ante είναι χρονικά επιρρήματα. Λογίζονται λοιπόν 
συντακτικά σαν επιρρηματικοί προσδιορισμοί του χρόνου. 
 Ως προθέσεις συντάσσονται ως εξής: 

1. post +  αιτιατική = εμπρόθετος του χρόνου, δηλώνεται «μετά από πόσο 
χρόνο» έγινε κάτι, δηλαδή χρονική διάρκεια. 

 
2. ante +  αιτιατική = εμπρόθετος του χρόνου, δηλώνεται «πριν πόσο 

χρόνο» έγινε κάτι, δηλαδή χρονική στιγμή. 
 
Σημείωση συντακτικού φαινομένου στο κείμενο 27 του σχολικού 
εγχειριδίου: 
 Δίπλα στο ρήμα paenitet, paenituit, - , paenitere, 2 (γ΄ πρόσωπο – 
απρόσωπο), το οποίο σημαίνει μετανοιώνω, καθώς και σε άλλα ρήματα, όπως το  
miseret, pudet, piget, taedet, υπάρχει μια αιτιατική προσώπου που δοκιμάζει 
το συναίσθημα, δηλαδή που μετανοιώνει, λυπάται κ.τ.λ. και μια γενική του 
πράγματος, για το οποίο αισθάνεται κανείς λύπη, μετάνοια κ.τ.λ., τότε το ρήμα 
είναι απρόσωπο.  
 Αντί για τη γενική αυτή, μπορεί να υπάρχει ουδέτερο αντωνυμίας σε 
ονομαστική ως υποκείμενο του ρήματος, τότε το ρήμα είναι προσωπικό . 
 
Σημειώσεις συντακτικών φαινομένων στο κείμενο 29 του σχολικού 
εγχειριδίου: 

1. Κοντά στα απρόσωπα ρήματα interest και refert (=ενδιαφερθεί), η 
γενική είναι γενική του ενδιαφερομένου προσώπου. 
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2. Κοντά σε ρήματα που σημαίνουν κατηγορώ και καταδικάζω, η γενική 
είναι γενική του εγκλήματος. Υπάρχει και αφαιρετική και γενική 
της ποινής. 

 
3. ΈΚΦΡΑΣΗ ΜΝΗΜΗΣ: δηλώνεται με τη φράση venit (mihi) in 

mentem.  
Η συντακτική εκφορά της έκφρασης μνήμης στα λατινικά γίνεται με 
δύο τρόπους: 
x Το πρόσωπο ή άψυχο που μας έρχεται στο μυαλό τίθεται σε 

γενική πτώση και έχει θέση αντικειμένου σ΄ όλη την έκφραση 
μνήμης. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη θεωρείται απρόσωπη. 
Δεν υπάρχει συντακτικά υποκείμενο στο ρήμα venit. Ενδέχεται να 
υπάρχει όμως δίπλα του μία δοτική προσωπική, που είναι το 
λογικό υποκείμενο σ΄ όλη την έκφραση μνήμης. 

 
x Αν αυτό που μας έρχεται στο μυαλό είναι ουδέτερο αντωνυμίας ή 

επίθετο ή οι λέξεις res και genus, τότε τίθενται σε ονομαστική 
πτώση και έχουν θέση υποκειμένου του ρήματος. Στην 
περίπτωση αυτή το ρήμα θεωρείται προσωπικό και η σύνταξη 
είναι και αυτή προσωπική. 

 
ΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

 
Ετεροπροσωπία – Ταυτοπροσωπία 

 
 Τελικό (Α) μτφρσ. (να...)  
Απαρέμφατο: 
 
 
 Ειδικό (Β) μτφρσ. (ότι...) 
 
(Α) Τελικό απαρέμφατο (σνθ. ΕΝΣ): ΙΣΧΥΕΙ Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ. 
 
Ταυτοπροσωπία: το υποκείμενο του τελικού απαρεμφάτου είναι το ίδιο 

με το υποκείμενο του ρήματος. Επομένως, το υποκείμενο 
του απαρεμφάτου εννοείται σε ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ.  

 
Ετεροπροσωπία: το υποκείμενο του τελικού απαρεμφάτου είναι 

διαφορετικό από το υποκείμενο του ρήματος. Επομένως, 
το υποκείμενο του απαρεμφάτου δηλώνεται σε 
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ.  

 
(Β) Ειδικό απαρέμφατο: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 

ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ. 
 
Ταυτοπροσωπία: το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου είναι 

νοηματικά ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος. Ωστόσο, 
το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου δηλώνεται σε 
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ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ (αν και έχουμε ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ – 
ΛΑΤΙΝΙΣΜΟΣ). 

 Συνήθως, χρησιμοποιείται η ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΣ (se). 

 π.χ. Ille respondit se esse clarus.   
  ΛΑΤΙΝΙΣΜΟΣ 

                         Υποκ. Ρήμ.                     Ρήμα Αντ. Ρημ.  Κατηγορούμενο 
                                                                     Υποκ. Ειδ.  Απρφτ.           Ειδικό Απρφτ.                   (στο se λόγω του συνδ. esse) 
               σε ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ          (ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ) 
                   (=ο ίδιος) 

 
Ετεροπροσωπία: το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου είναι 

διαφορετικό από το υποκείμενο του ρήματος. Επομένως, 
το υποκείμενο του απαρεμφάτου δηλώνεται σε 
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ (λογική περίπτωση, όπως και στα αρχαία 
ελληνικά). 

 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΛΑΤΙΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ: 

 
Όταν το ρήμα απ’ το οποίο εξαρτάται ένα ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ είναι:  
 
α) Λεκτικό ή Δοξαστικό. 

β) Προσωπικό.                                       ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ (3). 

γ) Παθητικής Φωνής.  

 
  

Τότε, αν βρίσκεται το απαρέμφατο αυτό σε ΣΧΕΣΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ 
με το ρήμα, ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΛΑΤΙΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ. Το υποκείμενό του δηλαδή εννοείται σε ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
(όπως θα συνέβαινε και στα αρχαία ελληνικά). 
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Κλίση Σημαντικών Λατινικών Ρημάτων  

Το ρήμα sum 
 
Σημείωση: Το ρήμα sum δεν έχει Σουπίνο και Γερούνδιο.  

  ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Ο
ΡΙΣΤΙΚ

Η
 

sum 
es 
est 

sumus 
estis 
sunt 

eram 
eras 
erat 

eramus 
eratis 
erant 

ero 
eris 
erit 

erimus 
eritis 
erunt 

fui 
fuisti 
fuit 

fuimus 
fuistis 

fuerunt-fuere 

fueram 
fueras 
fuerat 

fueramus 
fueratis 
fuerant 

fuero 
fueris 
fuerit 

fuerimus 
fueritis 
fuerint 

ΥΠ
Ο

ΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

 

 
sim 
sis 
sit 

simus 
sitis 
sint 

 

essem 
esses 
esset 

essemus 
essetis 
essent 

futurus-a-um sim 
futurus-a-um sis 
futurus-a-um sit 
futuri-ae-a simus 
futuri-ae-a sitis 
futuri-ae-a sint 

fuerim 
fueris 
fuerit 

fuerimus 
fueritis 
fuerint 

fuissem 
fuisses 
fuisset 

fuissemus 
fuissetis 
fuissent 

- 

Π
ΡΟ

ΣΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

- 
es 
- 
- 

este 
- 

- 

- 
esto 
esto 

- 
estote 
sunto 

- - - 

ΡΗ
Μ

ΑΤΙΚ
Ο

Ι ΤΥΠ
ΟΙ 

Απαρέμφατο ΕΝΣ 
esse 

Μετοχή ΕΝΣ 
(sens) 

Η μετοχή ΕΝΣ 
χρησιμοποιείται μόνο στα 

σύνθετα praesens και 
absens  

- 

Απαρέμφατο ΜΕΛΛ. 
futurum-am-um esse ή 

απλώς fore 
futuros-as-a esse ή απλώς 

fore 
 

 Μετοχή ΜΕΛΛ. 
futurus-a-um 

Απαρέμφατο ΠΡΚ 
 

fuisse 
- - 
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Κλίση Ενεργητικής Φωνής ομαλών Λατινικών Ρημάτων 
Έγκλιση Οριστική 

 
 

 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

1
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

amo 
amas 
amat 

amamus 
amatis 
amant 

amabam 
amabas 
amabat 

amabamus 
amabatis 
amabant 

 
amabo 
amabis 
amabit 

amabimus 
amabitis 
amabunt 

 

amavi 
amavisti 
amavit 

amavimus 
amavistis 

amaverunt - amavere 

 
amaveram 
amaveras 
amaverat 

amaveramus 
amaveratis 
amaverant 

 

 
amavero 
amaveris 
amaverit 

amaverimus 
amaveritis 
amaverint 

 

2
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 
 

 
deleo 
deles 
delet 

delemus 
deletis 
delent 

 

 
delebam 
delebas 
delebat 

delebamus 
delebatis 
delebant 

 

delebo 
delebis 
delebit 

delebimus 
delebitis 
delebunt 

delevi 
delevisti 
delevit 

delevimus 
delevistis 

deleverunt - delevere 

 
deleveram 
deleveras 
deleverat 

deleveramus 
deleveratis 
deleverant 

 

delevero 
deleveris 
deleverit 

deleverimus 
deleveritis 
deleverint 

3
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

lego 
legis 
legit 

legimus 
legitis 
legunt 

legebam 
legebas 
legebat 

legebamus 
legebatis 
legebant 

legam 
leges 
leget 

legemus 
legetis 
legent 

legi 
legisti 
legit 

legimus 
legistis 

legerunt - legere 

legeram 
legeras 
legerat 

legeramus 
legeratis 
legerant 

legero 
legeris 
legerit 

legerimus 
legeritis 
legerint 

4
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

audio 
audis 
audit 

audimus 
auditis 

audiunt 

audiebam 
audiebas 
audiebat 

audiebamus 
audiebatis 
audiebant 

audiam 
audies 
audiet 

audiemus 
audietis 
audient 

audivi 
audivisti 
audivit 

audivimus 
audivistis 

audiverunt - audivere 

audiveram 
audiveras 
audiverat 

audiveramus 
audiveratis 
audiverant 

audivero 
audiveris 
audiverit 

audiverimus 
audiveritis 
audiverint 
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Κλίση Ενεργητικής Φωνής ομαλών Λατινικών Ρημάτων  
Έγκλιση Υποτακτική 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

1
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

amem 
ames 
amet 

amemus 
ametis 
ament 

amarem 
amares 
amaret 

amaremus 
amaretis 
amarent 

amaturus-a-um sim 
amaturus-a-um sis 
amaturus-a-um sit 

amaturi-ae-a simus 
amaturi-ae-a sitis 
amaturi-ae-a sint 

amaverim 
amaveris 
amaverit 

amaverimus 
amaveritis 
amaverint 

amavissem 
amavisses 
amavisset 

amavissemus 
amavissetis 
amavissent 

- 

2
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 
 

deleam 
deleas 
deleat 

deleamus 
deleatis 
deleant 

delerem 
deleres 
deleret 

deleremus 
deleretis 
delerent 

deleturus-a-um sim 
deleturus-a-um sis 
deleturus-a-um sit 

deleturi-ae-a simus 
deleturi-ae-a sitis 
deleturi-ae-a sint 

deleverim 
deleveris 
deleverit 

deleverimus 
deleveritis 
deleverint 

delevissem 
delevisses 
delevisset 

delevissemus 
delevissetis 
delevissent 

- 

3
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

legam 
legas 
legat 

legamus 
legatis 
legant 

legerem 
legeres 
legeret 

legeremus 
legeretis 
legerent 

lecturus-a-um sim 
lecturus-a-um sis 
lecturus-a-um sit 
lecturi-ae-a simus 

lecturi-ae-a sitis 
lecturi-ae-a sint 

legerim 
legeris 
legerit 

legerimus 
legeritis 
legerint 

legissem 
legisses 
legisset 

legissemus 
legissetis 
legissent 

- 

4
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

audiam 
audias 
audiat 

audiamus 
audiatis 
audiant 

audirem 
audires 
audiret 

audiremus 
audiretis 
audirent 

auditurus-a-um sim 
auditurus-a-um sis 
auditurus-a-um sit 
audituri-ae-a simus 
audituri-ae-a sitis 
audituri-ae-a sint 

audiverim 
audiveris 
audiverit 

audiverimus 
audiveritis 
audiverint 

audivissem 
audivisses 
audivisset 

audivissemus 
audivissetis 
audivissent 

- 
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Κλίση Ενεργητικής Φωνής ομαλών Λατινικών Ρημάτων 
Έγκλιση Προστακτική 

 

 
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

1
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

- 
ama 

- 
- 

amate 
- 

- 

- 
amato 
amato 

- 
amatote 
amanto 

- - - 

2
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 
 

- 
dele 

- 
- 

delete 
- 

- 

- 
deleto 
deleto 

- 
deletote 
delento 

- - - 

3
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

- 
lege 

- 
- 

legite 
- 

- 

- 
legito 
legito 

- 
legitote 
legunto 

- - - 

4
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

- 
audi 

- 
- 

audite 
- 

- 

- 
audito 
audito 

- 
auditote 
audiunto 

- - - 
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Ρηματικοί τύποι ομαλών Λατινικών ρημάτων 
στην Ενεργητική Φωνή 

 

 

 

 ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ΣΟΥΠΙΝΟ ΜΕΤΟΧΕΣ 

1
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

Ενεστώτα: amare 
 

Μέλλοντα: amaturum (-os) –am (-as) –um (-a) esse 
                              

Παρακειμένου: amavisse 

γενική: amandi 
 

δοτική: amando 
 

αιτιατική: amandum 
 

αφαιρετική: amando 

αιτιατική: amatum 
 
 

αφαιρετική: amatu 

Ενεστώτα: amans-amantis 
 
 

Μέλλοντα: amaturus-ura-urum 

2
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 
 

Ενεστώτα: delere 
 

Μέλλοντα: deleturum (-os) –am (-as) –um (-a) esse 
                              

Παρακειμένου: delevisse 

γενική: delendi 
 

δοτική: delendo 
 

αιτιατική: delendum 
 

αφαιρετική: delendo 

αιτιατική: deletum 
 
 

αφαιρετική: deletu 

Ενεστώτα: delens-delentis 
 
 

Μέλλοντα: deleturus-ura-urum 

3
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

Ενεστώτα: legere 
 

Μέλλοντα: lecturum (-os) –am (-as) –um (-a) esse 
                              

Παρακειμένου: legisse 

γενική: legendi 
 

δοτική: legendo 
 

αιτιατική: legendum 
 

αφαιρετική: legendo 

αιτιατική: lectum 
 
 

αφαιρετική: lectu 

Ενεστώτα: legens-legentis 
 
 

Μέλλοντα: lecturus-ura-urum 

4
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

Ενεστώτα: audire 
 

Μέλλοντα: auditurum (-os) –am (-as) –um (-a) esse 
                              

Παρακειμένου: audivisse 

γενική: audiendi 
 

δοτική: audiendo 
 

αιτιατική: audiendum 
 

αφαιρετική: audiendo 

αιτιατική: auditum 
 
 

αφαιρετική: auditu 

Ενεστώτα: audiens-audientis 
 
 

Μέλλοντα: auditurus-ura-urum 
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Κλίση Μέσης (ή Παθητικής) Φωνής ομαλών Λατινικών Ρημάτων  

Έγκλιση Οριστική 
 

 
 
 

1
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

amor 
amaris-amare 

amatur 
amamur 
amamini 
amantur 

 
amabar 

amabaris-amabare 
amabatur 

amabamur 
amabamini 
amabantur 

 

amabor 
amaberis-amabere 

amabitur 
amabimur 
amabimini 
amabuntur 

amatus-a-um sum 
amatus-a-um es 
amatus-a-um est 
amati-ae-a sumus 

amati-ae-a estis 
amati-ae-a sunt 

amatus-a-um eram 
amatus-a-um eras 
amatus-a-um erat 

amati-ae-a eramus 
amati-ae-a eeratis 
amati-ae-a erant 

amatus-a-um ero 
amatus-a-um eris 
amatus-a-um erit 

amati-ae-a erimus 
amati-ae-a eritis 
amati-ae-a erunt 

2
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 
 

deleor 
deleris-delere 

deletur 
delemur 
delemini 
delentur 

delebar 
delebaris-delebare 

delebatur 
delebamur 
delebamini 
delebantur 

delebor 
deleberis-delebere 

delebitur 
delebimur 
delebimini 
delebuntur 

deletus-a-um sum 
deletus-a-um es 
deletus-a-um est 
deleti-ae-a sumus 

deleti-ae-a estis 
deleti-ae-a sunt 

deletus-a-um eram 
deletus-a-um eras 
deletus-a-um erat 

deleti-ae-a eramus 
deleti-ae-a eratis 
deleti-ae-a erant 

deletus-a-um ero 
deletus-a-um eris 
deletus-a-um erit 

deleti-ae-a erimus 
deleti-ae-a eritis 
deleti-ae-a erunt 

3
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

legor 
legeris-legere 

legitur 
legimur 
legimini 
leguntur 

 
legebar 

legebaris-legebare 
legebatur 

legebamur 
legebamini 
legebantur 

 

legar 
legeris-legere 

legetur 
legemur 
legemini 
legentur 

lectus-a-um sum 
lectus-a-um es 
lectus-a-um est 

lecti-ae-a sumus 
lecti-ae-a estis 
lecti-ae-a sunt 

lectus-a-um eram 
lectus-a-um eras 
lectus-a-um erat 
lecti-ae-a eramus 

lecti-ae-a eratis 
lecti-ae-a erant 

lectus-a-um ero 
lectus-a-um eris 
lectus-a-um erit 
lecti-ae-a erimus 

lecti-ae-a eritis 
lecti-ae-a erunt 

4
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

audior 
audiris-audire 

auditur 
audimur 
audimini 

audiuntur 

audiebar 
audiebaris-audiebare 

audiebatur 
audiebamur 
audiebamini 
audiebantur 

 
audiar 

audieris-audiere 
audietur 

audiemur 
audiemini 
audientur 

 

auditus-a-um sum 
auditus-a-um es 
auditus-a-um est 

auditi-ae-a sumus 
auditi-ae-a estis 
auditi-ae-a sunt 

auditus-a-um eram 
auditus-a-um eras 
auditus-a-um erat 
auditi-ae-a eramus 
auditi-ae-a eratis 
auditi-ae-a erant 

auditus-a-um ero 
auditus-a-um eris 
auditus-a-um erit 
auditi-ae-a erimus 

auditi-ae-a eritis 
auditi-ae-a erunt 
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Κλίση Μέσης (ή Παθητικής) Φωνής ομαλών Λατινικών Ρημάτων   

Έγκλιση Υποτακτική 
 

 
 
 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

1
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

amer 
ameris-amere 

ametur 
amemur 
amemini 
amentur 

amarer 
amareris-amarere 

amaretur 
amaremur 
amaremini 
amarentur 

- 

amatus-a-um sim 
amatus-a-um sis 
amatus-a-um sit 
amati-ae-a simus 

amati-ae-a sitis 
amati-ae-a sint  

amatus-a-um essem 
amatus-a-um esses 
amatus-a-um esset 

amati-ae-a essemus 
amati-ae-a essetis 
amati-ae-a essent 

- 

2
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 
 

delear 
delearis-deleare 

deleatur 
deleamur 
deleamini 
deleantur 

delerer 
delereris-delerere 

deleretur 
deleremur 
deleremini 
delerentur 

- 

deletus-a-um sim 
deletus-a-um sis 
deletus-a-um sit 
deleti-ae-a simus 

deleti-ae-a sitis 
deleti-ae-a sint 

deletus-a-um essem 
deletus-a-um esses 
deletus-a-um esset 

deleti-ae-a essemus 
deleti-ae-a essetis 
deleti-ae-a essent 

- 

3
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

legar 
legaris-legare 

legatur 
legamur 
legamini 
legantur 

lereger 
legereris-legerere 

legeretur 
legeremur 
legeremini 
legerentur 

- 

lectus-a-um sim 
lectus-a-um sis 
lectus-a-um sit 
lecti-ae-a simus 

lecti-ae-a sitis 
lecti-ae-a sint 

lectus-a-um essem 
lectus-a-um esses 
lectus-a-um esset 
lecti-ae-a essemus 

lecti-ae-a essetis 
lecti-ae-a essent 

- 

4
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

 
audiar 

audiaris-audiare 
audiatur 

audiamur 
audiamini 
audiantur 

 

audirer 
audireris-audirere 

audiretur 
audiremur 
audiremini 
audirentur 

- 

auditus-a-um sim 
auditus-a-um sis 
auditus-a-um sit 

auditi-ae-a simus 
auditi-ae-a sitis 
auditi-ae-a sint 

auditus-a-um essem 
auditus-a-um esses 
auditus-a-um esset 
auditi-ae-a essemus 
auditi-ae-a essetis 
auditi-ae-a essent 

- 
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Κλίση Μέσης (ή Παθητικής) Φωνής ομαλών Λατινικών Ρημάτων  
Έγκλιση Προστακτική 

 
  

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

1
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

- 
amare 

- 
- 

amamini 
- 

- 

- 
amator 
amator 

- 
- 

amantor 

- - - 

2
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 
 

- 
delere 

- 
- 

delemini 
- 

- 

- 
deletor 
deletor 

- 
- 

delentor 

- - - 

3
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

- 
legere 

- 
- 

legimini 
- 

- 

- 
legitor 
legitor 

- 
- 

leguntor 

- - - 

4
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

- 
audire 

- 
- 

audimini 

- 

- 
auditor 
auditor 

- 
- 

audiuntor 

- - - 
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Ρηματικοί τύποι ομαλών Λατινικών ρημάτων 
στη Μέση (ή Παθητική Φωνή) 

 
 

 
 

 ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ ΣΟΥΠΙΝΟ ΜΕΤΟΧΕΣ 

1
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

 
 

Ενεστώτα: amari 
Μέλλοντα: amatum iri 

Παρακειμένου: amatum (-os) –am (-as) –um (-a) esse 
Συντελεσμένου Μέλλοντα: amatum (-os) –am  

(-as) –um (-a) fore 
 
 

amandus 
 
 

amanda 
 
 

amandum 

- 

Παρακειμένου: 
 
 

amatus-a-um 

2
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 
 

 
 

Ενεστώτα: deleri 
Μέλλοντα: deletum iri 

Παρακειμένου: deletum (-os) –am (-as) –um (-a) esse 
Συντελεσμένου Μέλλοντα: deletum (-os) –am  

(-as) –um (-a) fore 
 
 

delendus 
 
 

delenda 
 
 

delendum 

- 

Παρακειμένου: 
 
 

deletus-a-um 

3
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

 
 

Ενεστώτα: legi 
Μέλλοντα: lectum iri 

Παρακειμένου: lectum (-os) –am (-as) –um (-a) esse 
Συντελεσμένου Μέλλοντα: lectum (-os) –am (-as) –um (-a) 

fore 
 
 

legendus 
 
 

legenda 
 
 

legendum 

- 

Παρακειμένου: 
 
 

lectus-a-um 

4
η ΣΥΖΥΓΙΑ

 

 
 

Ενεστώτα: audiri 
Μέλλοντα: auditum iri 

Παρακειμένου: auditum (-os) –am (-as) –um (-a) esse 
Συντελεσμένου Μέλλοντα: auditum (-os) –am  

(-as) –um (-a) fore 
 
 

audiendus 
 
 

audienda 
 
 

audiendum 

- 

Παρακειμένου: 
 
 

auditus-a-um 
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Κλίση Σημαντικών Λατινικών Ρημάτων 
Το ρήμα possum 

Αρχικοί Χρόνοι: possum, potui, - , posse  
 

 
 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Ο
ΡΙΣΤΙΚ

Η
 

 
possum 

potes 
potest 

possumus 
potestis 
possunt 

 

poteram 
poteras 
poterat 

poteramus 
poteratis 
poterant 

potero 
poteris 
poterit 

poterimus 
poteritis 
poterunt 

potui 
potuisti 
potuit 

potuimus 
potuistis 

potuerunt-potuere 

potueram 
potueras 
potuerat 

potueramus 
potueratis 
potuerant 

potuero 
potueris 
potuerit 

potuerimus 
potueritis 
potuerint 

ΥΠ
Ο

ΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

 

possim 
possis 
possit 

possimus 
possitis 
possint 

possem 
posses 
posset 

possemus 
possetis 
possent 

- 

potuerim 
potueris 
potuerit 

potuerimus 
potueritis 
potuerint 

potuissem 
potuisses 
potuisset 

potuissemus 
potuissetis 
potuissent 

- 

Π
ΡΟ

ΣΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

- - - - - - 

ΡΗ
Μ

ΑΤΙΚ
Ο

Ι ΤΥΠ
ΟΙ 

Απαρέμφατο ΕΝΣ 
posse 

 
Μετοχή ΕΝΣ 

potens-potentis 
Χρησιμεύει μόνο ως 

επίθετο (=δυνατός-η-ο) 

- - 

Απαρέμφατο ΠΡΚ 
 
 

potuisse 

- - 
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Κλίση Σημαντικών Λατινικών Ρημάτων 
Τα ρήματα volo (=θέλω), nolo (=δε θέλω, αρνούμαι),  

malo (=περισσότερο θέλω, προτιμώ) 
 
Στα εν λόγω ρήματα μόνο οι τύποι που ακολουθούν είναι δόκιμοι – εύχρηστοι. 

 

 
 
 
 
 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Ο
ΡΙΣΤΙΚ

Η
 

 
volo, vis, vult, volumus, 

vultis, volunt 
 

nolo, non vis, non vult, 
nolumus, non vultis, nolunt 

 
malo, mavis, mavult, 

malumus, mavultis, malunt 
 

volebam, volebas, volebat… 
 

nolebam, nolebas, nolebat… 
 

malebam, malebas, 
malebat… 

volam, voles, volet… 
 
 

nolam, noles, nolet… 
 
 

malam, males, malet… 

volui, voluisti, voluit… 
 
 

nolui, noluisti, noluit… 
 
 

malui, maluisti, 
maluit… 

volueram, volueras, 
voluerat… 

 
nolueram, nolueras, 

noluerat… 
 

malueram, malueras, 
maluerat… 

voluero, volueris, voluerit… 
 

noluero, nolueris, 
noluerit… 

 
maluero, malueris, 

maluerit… 

ΥΠ
Ο

ΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

 

velim, velis, velit, velimus, 
velitis, velint 

 
nolim, nolis, nolit, nolimus, 

nolitis, nolint 
 

malim, malis, malit, 
malimus, malitis, malint 

vellem, velles, vellet… 
 
 

nollem, nolles, nollet… 
 
 

mallem, malles, mallet… 

- 

voluerim, volueris, 
voluerit… 

 
noluerim, nolueris, 

noluerit… 
 

maluerim, malueris, 
maluerit.. 

voluissem, voluisses, 
voluisset… 

 
noluissem, noluisses, 

noluisset… 
 

maluissem, maluisses, 
maluisset… 

- 

Π
ΡΟ

ΣΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

- 
noli 

- 
- 

nolite 
- 

volo, malo δεν έχουν 

- 

- 
nolito 
nolito 

- 
nolitote 
nolunto 

volo, malo δεν έχουν 

- - - 

ΡΗ
Μ

ΑΤΙΚ
Ο

Ι 
ΤΥΠ

Ο
Ι 

Απαρέμφατο ΕΝΣ 
velle, nolle, malle 

 
Μετοχή ΕΝΣ 

volens (σνθ. cupiens), 
nolens (σνθ. invitus) 

(To malo δεν έχει) 

- - 

 
 

Απαρέμφατο ΠΡΚ 
voluisse, noluisse, maluisse 

 
 

- - 
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Κλίση Σημαντικών Λατινικών Ρημάτων 
Το ρήμα eo (βλέπε «Λατινική Γραμματική» Ο.Ε.Δ.Β. § 93) 
Αρχικοί Χρόνοι: eo, i(v)i, itum, ire (4η Συζυγία) 

 
Σουπίνο: itum (αιτ.), itu (αφαιρ.)-Γερούνδιο: eundi (γεν.), eundo (δοτ.), eundum (αιτ.), eundo (αφαιρ.). 

 
 

 
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Ο
ΡΙΣΤΙΚ

Η
 

eo 
is 
it 

imus 
itis 

eunt 

ibam 
ibas 
ibat 

ibamus 
ibatis 
ibant 

ibo 
ibis 
ibit 

ibimus 
ibitis 
ibunt 

 
i(v)i 
isti 
iit 

iimus 
istis 

ierunt-iere 
 

ieram 
ieras 
ierat 

ieramus 
ieratis 
ierant 

iero 
ieris 
ierit 

ierimus 
ieritis 
ierint 

ΥΠ
Ο

ΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

 

eam 
eas 
eat 

eamus 
eatis 
eant 

irem 
ires 
iret 

iremus 
iretis 
irent 

iturus-a-um sim 
iturus-a-um sis 
iturus-a-um sit 
ituri-ae-a simus 

ituri-ae-a sitis 
ituri-ae-a sint 

ierim 
ieris 
ierit 

ierimus 
ieritis 
ierint 

issem 
isses 
isset 

issemus 
issetis 
issent 

- 

Π
ΡΟ

ΣΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

- 
i 
- 
- 

ite 
- 

- 

- 
ito 
ito 
- 

itote 
eunto 

- - - 

ΡΗ
Μ

ΑΤΙΚ
Ο

Ι ΤΥΠ
ΟΙ 

 
Απαρέμφατο ΕΝΣ 

ire 
 

Μετοχή ΕΝΣ 
iens-euntis 

 

- 

Απαρέμφατο ΜΕΛΛ. 
iturum-am-um esse 

ituros-as-a esse 
 

Μετοχή ΜΕΛΛ. 
iturus-a-um 

Απαρέμφατο ΠΡΚ 
 

isse 
- - 
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Κλίση Σημαντικών Λατινικών Ρημάτων 
Το ρήμα edo (=εσθίω, τρώγω) 

Αρχικοί χρόνοι: edo, edi, esum, edere (γ΄ συζυγία)  
 
Σουπίνο: αιτ. esum, αφαιρ. esu. Γερούνδιο: γεν. edendi, δοτ. edendo, αιτ. edendum, αφαιρ. edendo.  

 
 
 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Ο
ΡΙΣΤΙΚ

Η
 

edo 
edis – es  
edit – est  
edimus 

editis – estis  
edunt 

edebam 
edebas 
edebat 

… 

edam 
edes 
edet 

… 

edi 
edisti 
edit 

… 

ederam 
ederas 
ederat 

… 

edero 
ederis 
ederit 

… 

ΥΠ
Ο

ΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

 

edam 
edas 
edat 

…  

ederem – essem 
ederes – esses 
ederet – esset 

ederemus – essemus 
ederetis – essetis 
ederent - essent 

 
 

esurus – a – um sim 
esurus – a – um sis 
esurus – a – um sit 

… 
 

ederim 
ederis 
ederit 

…. 

edissem 
edisses 
edisset 

… 

- 

Π
ΡΟ

ΣΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

 
- 

ede – es  
- 
- 

edite – este  
- 
 

- 

- 
edito – esto 
edito – esto 

- 
editote – estote 

edunto 

- - - 

ΡΗ
Μ

ΑΤΙΚ
Ο

Ι ΤΥΠ
ΟΙ 

Απαρέμφατο ΕΝΣ 
edere – esse 

 
Μετοχή ΕΝΣ 
edens - ntis 

- 

 
 

Απαρέμφατο ΜΕΛΛ. 
esurum-am-um esse 

esuros-as-a esse 
 

Μετοχή ΜΕΛΛ. 
esurus – a – um  

 
 

Απαρέμφατο ΠΡΚ 
edisse -  

Σημείωση: Το παθητικό 
του edo edor, esus sum, 
edi, 3η συζυγία κλίνεται 

ομαλά όπως το legor. 
Προσοχή: στην οριστική 

ΕΝΣ κάνει: γ΄ ενικό 
πρόσωπο-editur και estur, 

στην υποτακτική ΠΡΤ 
κάνει: γ΄ ενικό πρόσωπο-

ederetur και essetur. 
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Κλίση Σημαντικών Λατινικών Ρημάτων 
Το ρήμα fero (Ενεργητική Φωνή) 

Αρχικοί Χρόνοι: fero, tuli, latum, ferre, 3η συζυγία ρημάτων 
 
Σουπίνο: αιτ. latum, αφαιρ. latu. Γερούνδιο: γεν. ferendi, δοτ. ferendo, αιτ. ferendum, αφαιρ. ferendo. 

 

 
 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Ο
ΡΙΣΤΙΚ

Η
 

fero 
fers 
fert 

ferimus 
fertis 

ferunt 

ferebam 
ferebas 
ferebat 

ferebamus 
ferebatis 
ferebant 

feram 
feres 
feret 

feremus 
feretis 
ferent 

tuli 
tulisti 
tulit 

tulimus 
tulistis 

tulerunt-tulere 

tuleram 
tuleras 
tulerat 

tuleramus 
tuleratis 
tulerant 

tulero 
tuleris 
tulerit 

tulerimus 
tuleritis 
tulerint 

ΥΠ
Ο

ΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

 

feram 
feras 
ferat 

feramus 
feratis 
ferant 

ferrem 
ferres 
ferret 

ferremus 
ferretis 
ferrent 

laturus-a-um sim 
laturus-a-um sis 
laturus-a-um sit 
laturi-ae-a simus 

laturi-ae-a sitis 
laturi-ae-a sint 

tulerim 
tuleris 
tulerit 

tulerimus 
tuleritis 
tulerint 

tulissem 
tulisses 
tulisset 

tulissemus 
tulissetis 
tulissent 

- 

Π
ΡΟ

ΣΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

- 
fer 

- 
- 

ferte 
- 

- 

 
- 

ferto 
ferto 

- 
fertote 
ferunto 

 

- 

 

 

ΡΗ
Μ

ΑΤΙΚ
Ο

Ι ΤΥΠ
ΟΙ 

Απαρέμφατο ΕΝΣ 
ferre 

 
Μετοχή ΕΝΣ 

ferens-ferentis 

- 

Απαρέμφατο ΜΕΛΛ. 
laturum-am-um esse 

laturos-as-a esse 
 

Μετοχή ΜΕΛΛ. 
laturus-a-um 

Απαρέμφατο ΠΡΚ 
tulisse   

Σχετικά με το ρήμα fero, tuli, latum, ferre: 
Οι σχηματιζόμενοι από το ενεστωτικό 

θέμα τύποι του ρήματος σχηματίζονται 
αθέματα πριν από τις καταλήξεις που αρχίζουν 
από s-, t-, r-, οπότε λέμε πως: α. το συνδετικό 
φωνήεν –i– αποβάλλεται, όταν μετά από αυτό 
ακολουθούν –s– ή –t– των καταλήξεων και β. 
το συνδετικό φωνήεν –e– αποβάλλεται, όταν 
μετά από αυτό ακολουθεί –r–. (ΠΡΟΣΟΧΗ: στο 
μέλλοντα το –e– είναι μακρόχρονο και δεν 
αποβάλλεται: fereris = β΄ ενικό μέλλοντα του 
feror. 
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Κλίση Σημαντικών Λατινικών Ρημάτων 
Το ρήμα fero (Παθητική Φωνή) 

Αρχικοί Χρόνοι: feror, latus sum, ferri, 3η συζυγία ρημάτων 
 
 
Γερουνδιακό: αρσενικό – ferendus, θηλυκό – ferenda, ουδέτερο – ferendum. 
 

 
 
 

Ο
ΡΙΣΤΙΚ

Η
 

feror 
ferris 
fertur 

ferimur 
ferimini 
feruntur 

ferebar 
ferebaris 
ferebatur 

ferebamur 
ferebamini 
ferebantur 

ferar 
fereris 
feretur 

feremur 
feremini 
ferentur 

latus-a-um sum 
latus-a-um es 
latus-a-um est 

lati-ae-a sumus 
lati-ae-a estis 
lati-ae-a sunt 

latus-a-um eram 
latus-a-um eras 
latus-a-um erat 
lati-ae-a eramus 

lati-ae-a eratis 
lati-ae-a erant 

latus-a-um ero 
latus-a-um eris 
latus-a-um erit 
lati-ae-a erimus 

lati-ae-a eritis 
lati-ae-a erunt 

ΥΠ
Ο

ΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

 

ferar 
feraris 
feratur 

feramur 
feramini 
ferantur 

ferrer 
ferreris 
ferretur 

ferremur 
ferremini 
ferrentur 

- 

latus-a-um sim 
latus-a-um sis 
latus-a-um sit 
lati-ae-a simus 

lati-ae-a sitis 
lati-ae-a sint 

latus-a-um essem 
latus-a-um esses 
latus-a-um esset 

lati-ae-a essemus 
lati-ae-a essetis 
lati-ae-a essent 

- 

Π
ΡΟ

ΣΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

- 
(ferre) 

- 
- 

(ferimini) 
- 

- 

- 
(fertor) 
(fertor) 

- 
- 

(feruntor) 

- - - 

ΡΗ
Μ

ΑΤΙΚ
Ο

Ι ΤΥΠ
ΟΙ 

Απαρέμφατο ΕΝΣ 
ferri - Απαρέμφατο ΜΕΛΛ. 

latum iri 

Απαρέμφατο ΠΡΚ 
latum-am-um esse 

latos-as-a esse 
 

Μετοχή ΠΡΚ 
latus-a-um 

- 
Απαρέμφατο Σ.Μ. 
latum-am-um fore 

latos-as-a fore 
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Κλίση Σημαντικών Λατινικών Ρημάτων 

Το ρήμα capio (Ενεργητική Φωνή) 
Αρχικοί Χρόνοι: capio, cepi, captum, capere, 3η συζυγία ρημάτων 

 
Σουπίνο: αιτ. captum, αφαιρ. captu. Γερούνδιο: γεν. capiendi, δοτ. capiendo, αιτ. capiendum, αφαιρ. capiendo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Ο
ΡΙΣΤΙΚ

Η
 

capio 
capis 
capit 

capimus 
capitis 

capiunt 

capiebam 
capiebas 
capiebat 

capiebamus 
capiebatis 
capiebant 

capiam 
capies 
capiet 

capiemus 
capietis 
capient 

cepi 
cepisti 
cepit 

cepimus 
cepistis 

ceperunt-cepere 

ceperam 
ceperas 
ceperat 

ceperamus 
ceperatis 
ceperant 

cepero 
ceperis 
ceperit 

ceperimus 
ceperitis 
ceperint 

ΥΠ
Ο

ΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

 

capiam 
capias 
capiat 

capiamus 
capiatis 
capiant 

caperem 
caperes 
caperet 

caperemus 
caperetis 
caperent 

capturus-a-um sim 
capturus-a-um sis 
capturus-a-um sit 

capturi-ae-a simus 
capturi-ae-a sitis 
capturi-ae-a sint 

ceperim 
ceperis 
ceperit 

ceperimus 
ceperitis 
ceperint 

cepissem 
cepisses 
cepisset 

cepissemus 
cepissetis 
cepissent 

- 

Π
ΡΟ

ΣΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

- 
cape 

- 
- 

capite 
- 

- 

- 
capito 

(capito) 
- 

capitote 
(capiunto) 

- 

 

 

ΡΗ
Μ

ΑΤΙΚ
Ο

Ι ΤΥΠΟΙ 

Απαρέμφατο ΕΝΣ 
capere 

 
Μετοχή ΕΝΣ 

capiens-capientis 

- 

Απαρέμφατο ΜΕΛΛ. 
capturum-am-um esse 

capturos-as-a esse 
 

Μετοχή ΜΕΛΛ. 
capturus-a-um 

Απαρέμφατο ΠΡΚ 
cepisse 

  

Ορισμένα ρήματα τα διακρίνει ιδιοτυπία κατά 
την κλίση και το σχηματισμό των χρόνων: 

Σχετικά με τα ρήματα της γ΄ συζυγίας σε –io: 
 

Τα ρήματα αυτά αποβάλλουν το χαρακτήρα του 
ενεστωτικού θέματος –i, όταν:  
α) ακολουθεί άλλο –i– της κατάληξης,  
β) ακολουθεί –er– της κατάληξης (ΠΡΟΣΟΧΗ: το –e  
πρέπει να είναι βραχύχρονο για να αποβληθεί το  –i–
, οπότε στο β΄ ενικό του μεσοπαθητικού μέλλοντα, 
όπου το –e της κατάληξης –eris είναι μακρόχρονο, 
δεν έχουμε αποβολή του –i–,  
γ) ακολουθεί τελικό –e–. 
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Κλίση Σημαντικών Λατινικών Ρημάτων 
Το ρήμα parior (Παθητική Φωνή) 

Αρχικοί Χρόνοι: parior, partus sum, pari, 3η συζυγία ρημάτων 
 
Γερουνδιακό: αρσενικό-pariendus (και pariundus), θηλυκό-parienda (και pariunda), ουδέτερο-pariendum (και pariundum) 

 

 
 
 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Ο
ΡΙΣΤΙΚ

Η
 

parior 
pareris-parere 

paritur 
parimur 
parimini 

pariuntur 

pariebar 
pariebaris-pariebare 

pariebatur 
pariebamur 
pariebamini 
pariebantur 

pariar 
parieris 
parietur 

pariemur 
pariemini 
parientur 

partus-a-um sum 
partus-a-um es 
partus-a-um est 
parti-ae-a sumus 

parti-ae-a estis 
parti-ae-a sunt 

partus-a-um eram 
partus-a-um eras 
partus-a-um erat 

parti-ae-a eramus 
parti-ae-a eratis 
parti-ae-a erant 

partus-a-um ero 
partus-a-um eris 
partus-a-um erit 

parti-ae-a erimus 
parti-ae-a eritis 
parti-ae-a erunt 

ΥΠ
Ο

ΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

 

pariar 
pariaris-pariare 

pariatur 
pariamur 
pariamini 
pariantur 

parerer 
parereris-parerere 

pareretur 
pareremur 
pareremini 
parerentur 

- 

 
partus-a-um sim 
partus-a-um sis 
partus-a-um sit 

parti-ae-a simus 
parti-ae-a sitis 
parti-ae-a sint 

 

 
partus-a-um essem 
partus-a-um esses 
partus-a-um esset 
parti-ae-a essemus 
parti-ae-a essetis 
parti-ae-a essent 

 

- 

Π
ΡΟ

ΣΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

- 
(parere) 

- 
- 

(parimini) 
- 

- 

- 
(paritor) 
(paritor) 

- 
- 

(pariuntor) 

- - - 

ΡΗ
Μ

ΑΤΙΚ
Ο

Ι ΤΥΠ
ΟΙ 

 
Απαρέμφατο ΕΝΣ 

pari 
 

- Απαρέμφατο ΜΕΛΛ. 
partum iri 

Απαρέμφατο ΠΡΚ 
partum-am-um esse 

partos-as-a esse 
 

Μετοχή ΠΡΚ 
partus-a-um 

- 

 
Απαρέμφατο Σ.Μ. 

partum-am-um fore 
partos-as-a fore 

 



 
 53 

 
 

Κλίση Σημαντικών Λατινικών Ρημάτων 
Το ρήμα fio (Παθητικό του ρήματος facio) 

Αρχικοί Χρόνοι: fio, factus sum, fieri, 3η συζυγία ρημάτων 
 
Γερουνδιακό: faciendus-a-um και μεταγενέστερα fiendus-a-um. Γερούνδιο: αφαιρ. fiendo (μόνο η αφαιρετική γερουνδίου είναι δόκιμη).  

 
 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Ο
ΡΙΣΤΙΚ

Η
 

fio 
fis 
fit 

fimus 
fitis 

fiunt 

fiebam 
fiebas 
fiebat 

fiebamus 
fiebatis 
fiebant 

fiam 
fies 
fiet 

fiemus 
fietis 
fient 

 
factus-a-um sum 

factus-a-um es 
factus-a-um est 
facti-ae-a sumus 

facti-ae-a estis 
facti-ae-a sunt 

 

 
factus-a-um eram 
factus-a-um eras 
factus-a-um erat 
facti-ae-a eramus 

facti-ae-a eratis 
facti-ae-a erant 

 

 
factus-a-um ero 
factus-a-um eris 
factus-a-um erit 

facti-ae-a erimus 
facti-ae-a eritis 
facti-ae-a erunt 

 

ΥΠ
Ο

ΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

 

fiam 
fias 
fiat 

fiamus 
fiatis 
fiant 

fierem 
fieres 
fieret 

fieremus 
fieretis 
fierent 

- 

 
factus-a-um sim 
factus-a-um sis 
factus-a-um sit 

facti-ae-a simus 
facti-ae-a sitis 
facti-ae-a sint 

 

 
factus-a-um essem 
factus-a-um esses 
factus-a-um esset 
facti-ae-a essemus 
facti-ae-a essetis 
facti-ae-a essent 

 

- 

Π
ΡΟ

ΣΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

- 
fi 
- 
- 

fite 
- 

- 

- 
fito 

(fito) 
- 

(fitote) 
- 

- - - 

ΡΗ
Μ

ΑΤΙΚ
Ο

Ι ΤΥΠ
ΟΙ 

Απαρέμφατο ΕΝΣ 
fieri – fiere (αρχαϊκό) 

 
Μετοχή ΕΝΣ 

(Βλέπε παρατήρηση 3) 

- 

Απαρέμφατο ΜΕΛΛ. 
α. αμετάβατο: futurum-am-

um esse ή απλώς fore, 
futuros-as-a esse ή απλώς 

fore. 
β. παθητικό: factum iri. 

(Βλέπε παρατήρηση 1 και 
2) 

 
Μετοχή ΜΕΛΛ. 
futurus-a-um 

(Βλέπε παρατήρηση 2) 

Απαρέμφατο ΠΡΚ 
factum-am-um esse 

factos-as-a esse 
 

Μετοχή ΠΡΚ 
factus-a-um 

- 

 
Απαρέμφατο Σ.Μ. 

(factum-am-um fore) 
(factos-as-a fore) 
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Σχετικά με το ρήμα fio, factus sum, fieri, 3η συζυγία ρημάτων: 
 

1. Το ρήμα χρησιμεύει και ως παθητικό του facio, οπότε και σχηματίζει στη χρήση του αυτή απαρέμφατο μέλλοντα: factum 
iri. 

2. Όταν το ρήμα είναι αμετάβατο, μετοχή του μέλλοντα (που λείπει) αναπληρώνεται από τη μετοχή του sum (sum, fui, esse) 
futurus-a-um και το απαρέμφατο του μέλλοντα από το απαρέμφατο του sum (sum, fui, esse) futurum-am-um esse ή 
απλώς fore/futuros- 
as-a esse ή απλώς fore. 

3. Απαντώμενη ενεστωτική μετοχή του ρήματος: fiens είναι αδόκιμη, ενώ απαντώμενη αφαιρετική γερουνδίου: fiendo, 
καθώς και τύπος γερουνδιακού: fiendus, είναι μεταγενέστερα. 

 
_______________________ 

 
Σχετικά με τα αποθετικά λατινικά ρήματα: 
 
Υπάρχουν αποθετικά ρήματα και των τεσσάρων συζυγιών, π.χ.:  
miseror, miseratus sum, miserari,1: λυπάμαι.  
intueor, intuitus sum, intueri,2: ατενίζω. 
queror, questus sum, queri,3: παραπονιέμαι.  
orior, ortus sum, oriri,4: γεννιέμαι. 
 
 Τα ρήματα αυτά έχουν στην κλίση τους μέσες καταλήξεις, ανάλογα με το σε ποια συζυγία ανήκουν. Έχουν όμως σημασία 
ενεργητική ή ουδέτερη. 
 
 Δανείζονται από την ενεργητική φωνή τους εξής τύπους: μετοχή ΕΝΣ, μετοχή ΜΕΛΛ., απαρέμφατο ΜΕΛΛ., 
υποτακτική ΜΕΛΛ., σουπίνο και γερούνδιο.  
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Κλίση Αποθετικών Λατινικών Ρημάτων 
Το ρήμα arbitror 

Αρχικοί Χρόνοι: arbitror, arbitratus sum, arbitrari, 1η συζυγία ρημάτων 
 
Σουπίνο: αιτ. arbitratum, αφαιρ. arbitratu. Γερούνδιο: γεν. arbitrandi, δοτ. arbitrando, αιτ. arbitrandum, αφαιρ. arbitrando. Γερουνδιακό: arbitrandus – a – um. 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Ο
ΡΙΣΤΙΚ

Η
 

arbitror 
arbitraris-arbitrare 

arbitratur 
arbitramur 
arbitramini 
arbitrantur 

arbitrabar 
arbitrabaris-arbitrabare 

arbitrabatur 
arbitrabamur 
arbitrabamini 
arbitrabantur 

arbitrabor 
arbitraberis-arbitrabere 

arbitrabitur 
arbitrabimur 
arbitrabimini 
arbitrabuntur 

 
arbitratus-a-um sum 

arbitratus-a-um es 
arbitratus-a-um est 
arbitrati-ae-a sumus 

arbitrati-ae-a estis 
arbitrati-ae-a sunt 

 

 
arbitratus-a-um eram 
arbitratus-a-um eras 
arbitratus-a-um erat 

arbitrati-ae-a eramus 
arbitrati-ae-a eratis 
arbitrati-ae-a erant 

 

 
arbitratus-a-um ero 
arbitratus-a-um eris 
arbitratus-a-um erit 
arbitrati-ae-a erimus 
arbitrati-ae-a eritis 
arbitrati-ae-a erunt 

 

ΥΠ
Ο

ΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

 

arbitrer 
arbitreris-arbitrere 

arbitretur 
arbitremur 
arbitremini 
arbitrentur 

arbitrarer 
arbitrareris-arbitrarere 

arbitraretur 
arbitraremur 
arbitraremini 
arbitrarentur 

arbitraturus-a-um sim 
arbitraturus-a-um sis 
arbitraturus-a-um sit 
arbitraturi-ae-a simus 
arbitraturi-ae-a sitis 
arbitraturi-ae-a sint 

 
arbitratus-a-um sim 
arbitratus-a-um sis 
arbitratus-a-um sit 

arbitrati-ae-a simus 
arbitrati-ae-a sitis 
arbitrati-ae-a sint 

 

 
arbitratus-a-um essem 
arbitratus-a-um esses 
arbitratus-a-um esset 
arbitrati-ae-a essemus 
arbitrati-ae-a essetis 
arbitrati-ae-a essent 

 

- 

Π
ΡΟ

ΣΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

- 
arbitrare 

- 
- 

arbitramini 
- 

- 

- 
arbitrator 
arbitrator 

- 
- 

arbitrantor 

- - - 

ΡΗ
Μ

ΑΤΙΚ
Ο

Ι ΤΥΠ
ΟΙ 

Απαρέμφατο ΕΝΣ 
arbitrari 

 
Μετοχή ΕΝΣ 

arbitrans-arbitrantis 

- 

Απαρέμφατο ΜΕΛΛ. 
arbitraturum-am-um esse  

arbitraturos-as-a esse 
 

Μετοχή ΜΕΛΛ. 
arbitraturus-a-um 

Απαρέμφατο ΠΡΚ 
arbitratum-am-um esse  

arbitratos-as-a esse 
 

Μετοχή ΠΡΚ. 
arbitratus-a-um 

- 

 
Απαρέμφατο Σ.Μ. 

arbitratum-am-um fore  
arbitratos-as-a fore 
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Κλίση Ημιαποθετικών Λατινικών Ρημάτων 

Το ρήμα gaudeo 
Αρχικοί Χρόνοι: gaudeo, gavisus sum, gaudere, 2η συζυγία ρημάτων 

 
Σουπίνο: αιτ. gavisum, αφαιρ. gavisu. Γερούνδιο: γεν. gaudendi, δοτ. gaudendo, αιτ. gaudendum, αφαιρ. gaudendo. Γερουνδιακό: gaudendus – a – um. 

 

 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Ο
ΡΙΣΤΙΚ

Η
 

gaudeo 
gaudes 
gaudet 

gaudemus 
gaudetis 
gaudent 

gaudebam 
gaudebas 
gaudebat 

gaudebamus 
gaudebatis 
gaudebant 

gaudebo 
gaudebis 
gaudebit 

gaudebimus 
gaudebitis 
gaudebunt 

 
gavisus-a-um sum 

gavisus-a-um es 
gavisus-a-um est 

gavisi-ae-a sumus 
gavisi-ae-a estis 
gavisi-ae-a sunt 

 

 
gavisus-a-um eram 
gavisus-a-um eras 
gavisus-a-um erat 
gavisi-ae-a eramus 
gavisi-ae-a eratis 
gavisi-ae-a erant 

 

 
gavisus-a-um ero 
gavisus-a-um eris 
gavisus-a-um erit 
gavisi-ae-a erimus 

gavisi-ae-a eritis 
gavisi-ae-a erunt 

 

ΥΠ
Ο

ΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

 

gaudeam 
gaudeas 
gaudeat 

gaudeamus 
gaudeatis 
gaudeant 

gauderem 
gauderes 
gauderet 

gauderemus 
gauderetis 
gauderent 

gavisurus-a-um sim 
gavisurus-a-um sis 
gavisurus-a-um sit 
gavisuri-ae-a simus 

gavisuri-ae-a sitis 
gavisuri-ae-a sint 

gavisus-a-um sim 
gavisus-a-um sis 
gavisus-a-um sit 
gavisi-ae-a simus 

gavisi-ae-a sitis 
gavisi-ae-a sint 

gavisus-a-um essem 
gavisus-a-um esses 
gavisus-a-um esset 
gavisi-ae-a essemus 

gavisi-ae-a essetis 
gavisi-ae-a essent 

- 

Π
ΡΟ

ΣΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

- 
gaude 

- 
- 

gaudete 
- 

- 

- 
gaudeto 
gaudeto 

- 
gaudetote 
gaudento 

- - - 

ΡΗ
Μ

ΑΤΙΚ
Ο

Ι ΤΥΠ
ΟΙ 

Απαρέμφατο ΕΝΣ 
gaudere 

 
Μετοχή ΕΝΣ 

gaudens-gaudentis 

- 

Απαρέμφατο ΜΕΛΛ. 
gavisurum-am-um esse 

gavisuros-as-a esse 
 

Μετοχή ΜΕΛΛ. 
gavisurus-a-um 

Απαρέμφατο ΠΡΚ 
gavisum-am-um esse 

gavisos-as-a esse 
 

Μετοχή ΠΡΚ 
gavisus-a-um 

- 
Απαρέμφατο Σ.Μ. 

gavisum-am-um fore 
gavisos-as-a fore 
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Σχετικά με τα ημιαποθετικά λατινικά ρήματα: 
 
Υπάρχουν ημιαποθετικά ρήματα μόνο στη 2η και στην 3η συζυγία, π.χ.:  
gaudeo, gavisus sum, gaudere, 2: χαίρομαι.  
confido, confisus sum, confidere, 3: εμπιστεύομαι.  
revertor, reverti, reverti, 3: επιστρέφω. 
 
 Τα ημιαποθετικά ρήματα έχουν ή ΕΝΣ και απαρέμφατο ΕΝΣ μέσης φωνής και άρα ΠΡΚ ενεργητικής φωνής ή ΕΝΣ 
και απαρέμφατο ΕΝΣ ενεργητικής φωνής και άρα ΠΡΚ μέσης φωνής. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΙΣΕΩΣ: 
 

1. Αν ο ΕΝΣ είναι ενεργητικός, τότε ο ΠΡΚ θα είναι μέσος και αντίστοιχα όλοι οι τύποι που προέρχονται από τον ΕΝΣ θα 
είναι ενεργητικοί, ενώ όλοι όσοι προέρχονται από τον ΠΡΚ θα είναι μέσοι. 

 
2. Αν ο ΕΝΣ είναι μέσος, τότε ο ΠΡΚ θα είναι ενεργητικός. Ισχύει ό,τι και στο (1), αντίστροφα όμως. 

 
3. Τα ημιαποθετικά ρήματα της λατινικής σχηματίζουν και τους τύπους που δανείζονται τα αποθετικά από την 

ενεργητική φωνή (βλέπε σχετικά στη σελίδα 72 – άσκηση III του σχολικού εγχειριδίου).  
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Κλίση Ελλειπτικών Λατινικών Ρημάτων 
Το ρήμα ave ή have (= χαίρε), 2η συζυγία 

 

 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Ο
ΡΙΣΤΙΚ

Η
 

- - - - - - 

ΥΠ
Ο

ΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

 - - - - - - 

Π
ΡΟ

ΣΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

- 
ave – have 

- 
- 

avete – havete 
- 

- 

- 
aveto – haveto 

- 
- 
- 
- 

- - - 

ΡΗ
Μ

ΑΤΙΚ
Ο

Ι ΤΥΠ
ΟΙ 

Απαρέμφατο  
ΕΝΣ 

avere – havere  
- - - - - 
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Κλίση Ελλειπτικών Λατινικών Ρημάτων 
Το ρήμα coepi (= άρχισα) incipio, coepi, coeptum, incipere, 3 

 
Σημείωση: incipio, incepi, inceptum, incipere, 3 (= αρχίζω).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Ο
ΡΙΣΤΙΚ

Η
 

incipio 
incipis 
incipit 

incipimus 
incipitis 

incipiunt 

incipiebam 
incipiebas 
incipiebat 

incipiebamus 
incipiebatis 
incipiebant 

incipiam 
incipies 
incipiet 

incipiemus 
incipietis 
incipient 

coepi 
coepisti 
coepit 

coepimus 
coepistis 

coeperunt/ere 

coeperam 
coeperas 
coeperat 

coeperamus 
coeperatis 
coeperant 

coepero 
coeperis 
coeperit 

coeperimus 
coeperitis 
coeperint 

ΥΠ
Ο

ΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

 

incipiam 
incipias 
incipiat 

incipiamus 
incipiatis 
incipiant 

inciperem 
inciperes 
inciperet 

inciperemus 
inciperetis 
inciperent 

coepturus-a-um sim 
coepturus-a-um sis  
coepturus-a-um sit 

coepturi-ae-a simus 
coepturi-ae-a sitis 
coepturi-ae-a sint 

coeperim 
coeperis 
coeperit 

coeperimus 
coeperitis 
coeperint 

coepissem 
coepisses 
coepisset 

coepissemus 
coepissetis 
coepissent 

- 

Π
ΡΟ

ΣΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

- 
incipe 

- 
- 

incipite 

- 

- 
incipito 
incipito 

- 
incipitote 
incipiunto 

- - - 

ΡΗ
Μ

ΑΤΙΚ
Ο

Ι ΤΥΠ
ΟΙ 

Μετοχή 
ΕΝΣ 

incipiens-ntis 
 

Απαρέμφατο 
ΕΝΣ 

incipere 

- 

 
Μετοχή 
ΜΕΛΛ. 

coepturus-a-um 
Απαρέμφατο 

ΜΕΛΛ. 
coepturum-am-um esse 

coepturos-as-a esse 
 

Μετοχή 
παθ. ΠΡΚ 

coeptus-a-um 
 

Απαρέμφατο 
ενεργ. ΠΡΚ 

coepisse 

- 

ΣΟΥΠΙΝΟ 
coeptum – coeptu 

  
ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ 

γεν. incipiendi 
δοτ. incipiendo 

αιτ. incipiendum 
αφαιρ. incipiendo 
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Κλίση Ελλειπτικών Λατινικών Ρημάτων 
Το ρήμα quaeso,     -     ,     -     , quaesere, 3η συζυγία (= παρακαλώ) 

 

 
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Ο
ΡΙΣΤΙΚ

Η
 

quaeso 
- 
- 

quaesumus 
- 
- 

- - - - - 

ΥΠ
Ο

ΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

 - - - - - - 

Π
ΡΟ

ΣΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

- - - - - - 

ΡΗ
Μ

ΑΤΙΚ
Ο

Ι ΤΥΠ
ΟΙ 

Απαρέμφατο  
ΕΝΣ 

quaesere  
- - - - - 
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Κλίση Ελλειπτικών Λατινικών Ρημάτων 
Το ρήμα memini (= θυμάμαι) 

 
 

 
 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Ο
ΡΙΣΤΙΚ

Η
 

- - - 

memini 
meministi 
meminit 

meminimus 
meministis 

meminerunt/ere 
(ΠΡΚ με σημασία ΕΝΣ) 

memineram 
memineras 
meminerat 

memineramus 
memineratis 
meminerant 

(ΥΠΣ με σημασία ΠΡΤ) 

meminero 
memineris 
meminerit 

meminerimus 
memineritis 
meminerint 

(Σ.Μ. με σημασία ΜΕΛΛ.) 

ΥΠ
Ο

ΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

 - - - 

meminerim 
memineris 
meminerit 

meminerimus 
memineritis 
meminerint 

meminissem 
meminisses 
meminisset 

meminissemus 
meminissetis 
meminissent 

- 

Π
ΡΟ

ΣΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

- - 

- 
memento 

- 
- 

mementote 
- 

(προστακτική ΜΕΛΛ. με 
σημασία ΕΝΣ) 

- - - 

ΡΗ
Μ

ΑΤΙΚ
Ο

Ι ΤΥΠ
ΟΙ 

- - - 
Απαρέμφατο 

ΠΡΚ 
meminisse 

- - 
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Κλίση Ελλειπτικών Λατινικών Ρημάτων 

Το ρήμα odi (= μισώ) 
 

 
 
 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Ο
ΡΙΣΤΙΚ

Η
 

- - - 

odi 
odisti 
odit 

odimus 
odistis 

oderunt/ere 
(ΠΡΚ με σημασία ΕΝΣ) 

oderam 
oderas 
oderat 

oderamus 
oderatis 
oderant 

(ΥΠΣ με σημασία ΠΡΤ) 

odero 
oderis 
oderit 

oderimus 
oderitis 
oderint 

(Σ.Μ. με σημασία ΜΕΛΛ.) 

ΥΠ
Ο

ΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

 - - - 

 
oderim 
oderis 
oderit 

oderimus 
oderitis 
oderint 

 

odissem 
odisses 
odisset 

odissemus 
odissetis 
odissent 

- 

Π
ΡΟ

ΣΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

- - - - - - 

ΡΗ
Μ

ΑΤΙΚ
Ο

Ι ΤΥΠ
ΟΙ 

- - 

Μετοχή 
ΜΕΛΛ. 

osurus-a-um 
 

Απαρέμφατο 
ΜΕΛΛ. 

osurum-am-um esse 
osuros-as-a esse 

Απαρέμφατο 
ΠΡΚ 

odisse 
- - 
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Κλίση Ελλειπτικών Λατινικών Ρημάτων 
Το ρήμα inquam (= φημί) – χρησιμοποιείται μόνο παρενθετικά 

 
Σημείωση: οι τύποι στην παρένθεση δεν είναι εύχρηστοι. 

 
 
 

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Ο
ΡΙΣΤΙΚ

Η
 

inquam 
inquis 
inquit 

(inquimus) 
(inquitis) 
inquiunt 

- 
- 

inquiebat 
- 
- 
- 

- 
inquies 
inquiet 

- 
- 
- 

(inquii) 
inquisti 
inquit 

(inquimus) 
- 
- 

- - 

ΥΠ
Ο

ΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

 - - - - - - 

Π
ΡΟ

ΣΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

- 
inque 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
inquito 

- 
- 
- 
- 

- - - 

ΡΗ
Μ

ΑΤΙΚ
Ο

Ι ΤΥΠ
ΟΙ 

Μετοχή 
ΕΝΣ 

inquiens-ntis 
- - - - - 
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Κλίση Ελλειπτικών Λατινικών Ρημάτων 

Το ρήμα aio, 4 (= λέγω) 

  

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ 

Ο
ΡΙΣΤΙΚ

Η
 

aio 
ais 
ait 
- 
- 

aiunt 

aiebam 
aiebas 
aiebat 

aiebamus 
aiebatis 
aiebant 

- 
- 

ait 
- 
- 
- 

- - - 

ΥΠ
Ο

ΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

 

- 
aias 
aiat 

- 
- 

aiant 

- - - - - 

Π
ΡΟ

ΣΤΑΚ
ΤΙΚ

Η
 

- 
ai 
- 
- 
- 
- 

- - - - - 

ΡΗ
Μ

ΑΤΙΚ
Ο

Ι ΤΥΠ
ΟΙ 

Μετοχή 
ΕΝΣ 

aiens-aientis 
- - - - - 
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ΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ 

 
x morior, mortuus sum (mortum), mori, 3 αποθετικό  μτχ. ΜΕΛΛ. moriturus – a – um  

 
x nascor, natus sum (natum), nasci, 3 αποθετικό  μτχ. ΜΕΛΛ. nasciturus – a – um  

 
x orior, ortus sum (ortum), oriri, 4 αποθετικό  μτχ. ΜΕΛΛ. oriturus – a – um 

 
x pario, peperi, partum, parere, 3 μτχ. ΜΕΛΛ. pariturus – a – um  

 
x valeo, valui,     -     , valere, 2 αν και χωρίς σουπίνο μτχ. ΜΕΛΛ. valiturus – a – um  

 
x reseco, resecui, resectum, resecare, 1 μτχ. ΜΕΛΛ. resecaturus – a – um  

 
x insto, institi,     -     , instare, 1 αν και χωρίς σουπίνο μτχ. ΜΕΛΛ. instaturus – a – um  

 
x ruo, rui, rutum, ruere, 3 μτχ. ΜΕΛΛ. ruiturus – a – um    

 
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ –e (τελικό) 

 
dico Æ  dic, duco Æ duc, fero Æ  fer, facio Æ  fac  

 
ΤΟ ΡΗΜΑ scio, sci(v)i, scitum, scire, 4 

Το ρήμα έχει μια ιδιομορφία στην προστακτική του Ενεστώτα 

Προστακτική 

                                               ΕΝΣ                            ΜΕΛΛ 

β΄εν.    scito     scito 
γ΄εν.  -        scito 
β΄πληθ.    scitote        scitote 
γ΄πληθ.     -        sciunto 

στην προστακτική ενεστώτα όχι sci και scite 
 

ΤΟ ΡΗΜΑ orior, ortus sum (ortum), oriri, 4 αποθετικό 
 

Το ρήμα orior, 4 σχηματίζει κατά την 3η συζυγία: 
 

x α. τον ΕΝΣ οριστικής (δηλ. orior, oreris κτλ.). 
x β. την προστακτική (δηλ. orere, orimini κτλ.). 
x γ. την υποτακτική ΠΡΤ (και ως ρήμα 4ης συζυγίας)  

 (δηλ. orerer, orereris κτλ. ή orirer, orireris κτλ). 
x δ. έχει γερουνδιακό oriundus – a – um 
x ε. έχει γερούνδιο oriendi κ.τ.λ. 
x στ. έχει μτχ. ΜΕΛΛ. oriturus – a – um. 

                                                 
  Όταν το facio είναι σύνθετο, σχηματίζει την προστακτική ενεστώτα κανονικά με –e, π.χ. afficio – affice. 
Θυμίζουμε ότι παθητικό ρήμα του facio είναι το fio (facio, feci, factum, facere, 3 Æ fio, factus sum, fieri, 3). Όταν 
όμως το facio είναι σύνθετο, τότε σχηματίζει κανονικά την παθητική του φωνή, π.χ. interficio (inter  +  fa cio)  Æ  
interficior κι όχι interfio. 
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ΤΟ ΡΗΜΑ do, dedi, datum, dare, 1 

 
Το ρήμα do είναι της α΄συζυγίας, όταν είναι απλό. Σύνθετο με 

μονοσύλλαβες προθέσεις (π.χ. abdo) ακολουθεί την γ΄συζυγία. Όταν το 
α΄συνθετικό είναι δισύλλαβο (π.χ. circumdo), τότε ακολουθεί κανονικά την 
α΄συζυγία. 

 
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ  
 

α) Ο συγκριτικός βαθμός των επιθέτων (δευτεροκλίτων και τριτοκλίτων) 
έχει καταλήξεις –ior (αρσενικό – θηλυκό), -ius (ουδέτερο). Είναι δηλαδή ένα 
τριγενές και δικατάληκτο τριτόκλιτο επίθετο. 
Προσοχή: στην κλίση του ο συγκριτικός βαθμός ακολουθεί τα τριτόκλιτα 
ουσιαστικά. Εξαίρεση: το plures – es – a και το complures – es – a που έχουν 
γενική πληθυντικού σε –ium. 
 

β) Ο υπερθετικός βαθμός όλων των επιθέτων έχει καταλήξεις –issimus 
(αρσενικό), -a (θηλυκό), -um (ουδέτερο). Είναι δηλαδή ένα τριγενές και 
τρικατάληκτο δευτερόκλιτο επίθετο και κλίνεται ομαλά. 
 
Βασική σημείωση: οι καταλήξεις συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού 
προστίθενται στο ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ. Αυτό το 
βρίσκουμε από τη ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ, αφαιρώντας την κατάληξη. Ιδιαίτερη 
προσοχή στα δευτερόκλιτα συγκοπτόμενα επίθετα. 
 

γ) Τα δευτερόκλιτα επίθετα σε –er π.χ. pulcher – cra – crum σχηματίζουν 
το ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΟΜΑΛΑ. Στον ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ  όμως παίρνουν τις καταλήξεις –
rimus, -rima, -rimum, οι οποίες προστίθενται απ’ ευθείας στην ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
του επιθέτου. Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τα γ΄κλιτα συγκοπτόμενα επίθετα 
(τριγενή και τρικατάληκτα) π.χ. acer – acris – acre ή celer – celeris – celere. 

 
δ) Ορισμένα τριτόκλιτα επίθετα σε –is, -is, -e (τριγενή και δικατάληκτα) 

σχηματίζουν το ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΟΜΑΛΑ. Στον ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ όμως παίρνουν στο 
θέμα της γενικής ενικού τις καταλήξεις –limus, -lima, -limum. Τα επίθετα αυτά 
είναι έξι (6): facilis – is – e, similis – is – e, dissimilis – is – e, humilis – is – e, gracilis 
– is – e, difficilis – is – e. Οποιοδήποτε άλλο επίθετο σε –is, -is, -e είναι ομαλό στον 
υπερθετικό βαθμό. 

 
ε) Τα επίθετα που λήγουν σε –dicus, -volus, -ficus, -malus σχηματίζουν 

το ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ βαθμό με τις καταλήξεις –entior, -ior, -ius. Στον ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ 
βαθμό έχουν καταλήξεις: -entissimus, -a, -um. 

 
στ) Τα δευτερόκλιτα επίθετα που πριν από τις καταλήξεις –us, -a, -um 

έχουν –i, -e, -u σχηματίζουν ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ. π.χ. (Θ) vacuus – a – 
um, (Σ) magis vacuus – a – um, (Υ) maxime vacuus – a – um. 
Προσοχή: αν πριν από την κατάληξη –uus υπάρχει –q, δηλαδή –quus, τότε τα 
παραθετικά σχηματίζονται ΟΜΑΛΑ (π.χ. antiquus – a – um). 
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ζ) Σχηματισμός επιρρήματος:  
α) από δευτερόκλιτο επίθετο: θέμα επιθέτου + e π.χ. pravus – a – um Æ  

επίρρ. prave (Θ). 
β) από τριτόκλιτο επίθετο: σε –is, -is, -e Æ θέμα επιθέτου + iter π.χ. 

fortis – fortiter (Θ)1, σε –ns, -ntis Æ θέμα επιθέτου + er π.χ. amans – ntis – 
amanter (Θ). 

 
η) Σχηματισμός παραθετικών επιρρήματος.  
α) ο ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ είναι η αιτιατική ενικού του ουδετέρου γένους του 

επιθέτου στο συγκριτικό βαθμό. 
β) ο ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ είναι το θέμα του υπερθετικού του επιθέτου + e. 
 
θ) Δεν έχουν παραθετικά τα επίθετα που σημαίνουν: α) ύλη, β) τόπο – 

χρόνο (που προέρχονται από ονόματα), γ) ορισμένο μέτρο, συγγένεια ή 
καταγωγή, ε) κάτι το απόλυτο2. 

 
ανώμαλα επίθετα – αντίστοιχα επιρρήματα  

 
bonus-a-um  melior-ior-ius  optimus-a-um  bene  melius  optime 
malus-a-um peior-ior-ius pessimus-a-um male peius pessime 
magnus-a-um maior-ior-ius maximus-a-um magnopere ή magno opere      magis maxime 
parvus-a-um minor-or-us minimus-a-um paulum ή non multum             minus minime 
multi-ae-a plures-es-a plurimi-ae-a multum plus plurimum 

 

ιδιόμορφες περιπτώσεις – αντίστοιχα επιρρήματα  
 

maturus-a-um maturior-ior-ius maturissimus-a-um και maturrimus-a-um (ισχύει και για το επίρρ.) 
(intra) interior-ior-ius intimus-a-um  με επίρρημα ομαλό 
(prae) prior-ior-ius primus-a-um   με επίρρημα ομαλό 
(ultra) ulterior-ior-ius ultimus-a-um με επίρρημα ομαλό 
(prope) propior-ior-ius proximus-a-um με επίρρημα ομαλό 
falsus-a-um - falsissimus-a-um 
novus-a-um recentior-ior-ius recentissimus-a-um ή novissimus-a-um  
vetus-veteris vetustior-ior-ius veterrimus-a-um 
dives-divitis divitior-ior-ius divitissimus-a-um 
 ditior-ior-ius ditissimus-a-um 
dexter-dext(e)ra-dext(e)rum dexterior-ior-ius dextimus-a-um ή σπάνια dexterrimus-a-um 
sacer-cra-crum sanctior-ior-ius sacerrimus-a-um 
alacer-cris-cre alacrior-ior-ius - 
ingens-ntis ingentior-ior-ius - 
iuvenis-is-e iunior-ior-ius - 
senex-is senior-ior-ius - 
debilis-is-e debilior-ior-ius - 
 

memorabilis-is-e memorabilior-ior-ius - 
inauditus-a-um inauditior-ior-ius - 
superus-a-um superior-ior-ius supremus-a-um και summus-a-um 
posterus-a-um posterior-ior-ius postremus-a-um και postumus-a-um 
exterus-a-um exterior-ior-ius extremus-a-um και extimus-a-um 
infestus-a-um infestior-ior-ius infimus-a-um και imus-a-um 
                                                 
1 Προσοχή στις εξής εξαιρέσεις: facilis Æ facile, tristis Æ triste, mitis Æ mite. 
2 Οι παρατηρήσεις γ, δ, ε, στ, θ ισχύουν και για τα αντίστοιχα επιρρήματα των επιθέτων.  
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diu diutius diutissime 
saepe saepius saepissime (το persaepe δεν έχει παραθετικά) 
satis satius - 
sane sanius - (το επίθετο sanus-a-um έχει και υπερθετικό) 

 
ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 

 
1. Στάση σε τόπο: 

α) με τοπικά επιρρήματα (hic, ibi = εδώ, illic = εκεί). 
 π.χ. Exspectabimus vos illic = θα σας περιμένουμε εκεί.  
β) με μια από τις προθέσεις: in, sub, super + αφαιρετική (εμπρόθετος 
προσδιορισμός) 
 π.χ. In hac urbe vivo = σ’ αυτήν την πόλη ζω.           
γ) με μια από τις προθέσεις: ante, apud, ad, adversus, contra, circa, transt 
+ αιτιατική (εμπρόθετος προσδιορισμός). 
 π.χ. Hannibal ante portas urbis est.     
δ) με απλή γενική πτώση, όταν δηλώνεται όνομα πόλης ή μικρού 
νησιού πρώτης ή δεύτερης κλίσης και ενικού αριθμού. 
 π.χ. Sum Romae et Corinthi.  
        Deli habito = κατοικώ στη Δήλο. 
ε) με απλή αφαιρετική πτώση, όταν δηλώνεται όνομα πόλης ή μικρού νησιού 
πρώτης ή δεύτερης κλίσης και πληθυντικού αριθμού ή τρίτης κλίσης ενικού και 
πληθυντικού αριθμού ή πληθυντικού αριθμού όλων των άλλων κλίσεων. 

 π.χ. Vixi Philippis = έζησα στους Φιλίππους (Philippi – orum). 
                   Sum Athenis (Athenae – arum), Carthagine (Carthago – inis).    
 

2. Κίνηση σε τόπο: 
α) με τοπικά επιρρήματα (huc = εδώ, eo, illuc = εκεί). 
 π.χ. Currebant huc et illuc = έτρεχαν εδώ κι εκεί. 
β) με μια από τις προθέσεις: in, sub, super + αιτιατική πτώση και ad + 
αιτιατική (προς πρόσωπο κίνηση). 
 π.χ. Eo in hortum = πηγαίνω στον κήπο. 
γ) με απλή αιτιατική πτώση, όταν δηλώνεται όνομα πόλης ή μικρού νησιού. 
 π.χ. Eo Romam = πηγαίνω στη Ρώμη. 
                   Venio Athenas = έρχομαι στην Αθήνα. 

 
3. Κίνηση από τόπο: 

α) με τοπικά επιρρήματα (hinc = από ‘δω, inde = από ‘κει) 
β) με μια απ’ τις προθέσεις: ex, ab, de + αφαιρετική. 
 π.χ. Venio ex Italia = απ’ την Ιταλία. 
γ) με απλή αφαιρετική πτώση, όταν δηλώνεται όνομα πόλης ή μικρού νησιού.  

π.χ. Hostes Roma (Athenis, Delo, Corintho…) abierunt = οι εχθροί έφυγαν από τη 
Ρώμη. 

 
4. Κίνηση διαμέσου τόπου: 

α) με την πρόθεση per + αιτιατική πτώση. 
 π.χ. Itur per medium urbem = γίνεται πορεία διαμέσου της πόλης.  
β) με απλή αφαιρετική πτώση, κύριως με τις εξής λέξεις: 

via = διά της οδού, ponte = διά της γέφυρας, porta = διά της πόρτας, terra = διά της 
ξηράς, mari = διά της θαλάσσης. 
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Σημειώσεις: 
 α) Όταν στα ονόματα πόλης ή μικρών νησιών προηγούνται ή έπονται οι λέξεις: urbs, 
oppidum, insula, τότε η στάση σε τόπο, η κίνηση σε τόπο, η από τόπου κίνηση και η διαμέσου 
τόπου κίνηση εκφέρονται εμπρόθετα (όχι με απλή μόνο πτώση). 

π.χ.  Venerunt in urbem Romam (όχι απλώς Romam) = ήλθαν στην πόλη Ρώμη. 
 Navigaverunt per mare Nigrum (όχι mari Nigro) = έπλευσαν διαμέσου της Μαύρης 
Θάλασσας. 
 

 β) Όπως τα ονόματα πόλεων, έτσι και το όνομα domus χρησιμοποιείται επιρρηματικά 
χωρίς πρόθεση, για να δηλώσει ένα τοπικό προσδιορισμό, με απλή πτώση: 
  domi: στο σπίτι (ή στην πατρίδα) [στάση σε τόπο με απλή γενική πτώση]. 
  domum: προς στο σπίτι (ή προς την πατρίδα) [κίνηση σε τόπο με απλή αιτιατική πτώση]. 
  domo: απ’ το σπίτι (ή απ’ την πατρίδα) [κίνηση από τόπο με απλή αφαιρετική πτώση]. 
 Το ίδιο συμβαίνει με τις φράσεις:  
 π.χ. Domi bellique ή domi militiaeque = στην ειρήνη και στον πόλεμο (στάση σε τόπο).  
 Επίσης: 
 π.χ. Eo rus (αιτ. πτώση) = πηγαίνω στον αγρό (κίνηση σε τόπο).  
         Venio rure (αφαιρ. πτώση) = έρχομαι από τον αγρό (κίνηση από   τόπο).  
                   Sum ruris (γενική πτώση) = είμαι στον αγρό (στάση σε τόπο).  

 
ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ 

(γερούνδιο, σουπίνο, γερουνδιακό) 
 

Α. ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ:   
(ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΡΘΡΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ) 

Είναι ρηματικό ουσιαστικό ουδετέρου γένους με ενεργητική σημασία. Συντάσσεται με την 
ίδια πτώση που συντάσσεται το ρήμα του. Πάντοτε έχει ενεργητική σημασία. Κλίνεται μόνο στις 
πλάγιες πτώσεις του ενικού αριθμού, σύμφωνα με τις καταλήξεις των ουδετέρων της  β΄ κλίσης 
των ουσιαστικών, δηλαδή –ndi, –ndo, –ndum, –ndo. 

Η γενική του γερουνδίου συντάσσεται με ουσιαστικά όπως: 

ars: τέχνη  facultas: ιδιότητα 

consilium: απόφαση spes: ελπίδα 

occasio: ευκαιρία modus: τρόπος 

scientia: γνώση cupiditas: επιθυμία 

voluntas: θέληση potestas: δυνατότητα 

tempus: καιρός ratio: μέθοδος  

consuetudo: συνήθεια studium: έφεση 

και με επίθετα που δηλώνουν μια από τις παρακάτω ιδιότητες όπως:  

cupidus: επιθυμητός studiosus: επιμελής 

avidus: επιθυμητός peritus: έμπειρος  

conscius: συμμέτοχος imperitus: άπειρος  

ignarus : ο εν αγνοία insuetis: ασυνήθιστος  

Η γενική του γερουνδίου έχει θέση γενικής αντικειμενικής 

π.χ. Habebat artem bene disserendi et vera et falsa diiudicandi. 

       Κατείχε την τέχνη να διαλέγεται καλά και να διακρίνει τα αληθινά από  

       ψεύτικα.  

π.χ. cupiditate pugnandi: από επιθυμία για μάχη. 
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Η δοτική του γερουνδίου  είναι σπανιότερη από τη γενική και χρησιμοποιείται για να 
δηλώσει σκοπό, συντασσόμενη: 

α) με επίθετα που σημαίνουν «καταλληλότητα – ικανότητα», όπως: 

aptus: κατάλληλος inutilis: άχρηστος  

ineptus: ακατάλληλος idoneus: προσήκων, ταιριαστός 

utilis: χρήσιμος necessarius: αναγκαίος 

 

β) με ρήματα και ρηματικές εκφράσεις, όπως:  

creo: δημιουργώ do operam: φροντίζω 

deligo: εκλέγω do tempus: δίνω καιρό 

praeficio: προτάσσω do diem: ορίζω μέρα 

sum: είμαι 

π.χ. domus idonea cenando: σπίτι κατάλληλο για γεύμα. 

 

Η αιτιατική του γερουνδίου είναι πάντα εμπρόθετη (πιο συχνά με την πρόθεση ad, αλλά 
και με την in) για τη δήλωση σκοπού ή αναφοράς . 

π.χ. Reliquerunt nobis imagines ad imitandum: κληροδότησαν σ’ εμάς εικόνες για να τις 
θυμούμαστε. 

 

Η αφαιρετική του γερουνδίου  είναι αρκετά συχνή και συναντάται άλλοτε απλή και άλλοτε 
εμπρόθετη.  

α) απλή χρησιμοποιείται για τη δήλωση ποικίλων σχέσεων (τρόπου, μέσου ). 

β) εμπρόθετη χρησιμοποιείται συνήθως με την πρόθεση in αλλά και με τις ab/a, de, ex, για να 
δηλωθεί αναφορά ή αφετηρία. 

 

π.χ. Cogitando excellentes homines meam mentem confirmabam: με το να σκέφτομαι τους 
έξοχους άνδρες διέπλαθα το πνεύμα μου. 

 

Β. ΤΟ ΣΟΥΠΙΝΟ: 

Είναι ρηματικό ουσιαστικό αρσενικού γένους. Συναντάται σε αιτιατική και σε αφαιρετική 
ενικού, σύμφωνα με τις καταλήξεις της δ΄ κλίση των ουσιαστικών. Εφόσον το σουπίνο ανήκει 
σε ρήμα μεταβατικό, μπορεί να έχει και αντικείμενο. 

α) σε αιτιατική: με ρήματα κίνησης και δηλώνει σκοπό. 

π.χ. Hostes venerunt captum Scipionem. 

β) σε αφαιρετική: δηλώνει αναφορά, με επίθετα facilis, difficilis, similis, dissimilis, incredibilis 
κ.τ.λ. 

π.χ. incredibile auditu! 

 

Γ. ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ:  

(ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣ -ΤΕΟΣ ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ) 

Είναι ρηματικό επίθετο με παθητική σημασία. Είναι δηλαδή ένα είδος μετοχής. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε φράσεις που αναφέρονται στο μέλλον, όπως «Carthago delenda est» ή ως 
παθητική μετοχή που αναφέρεται στο παρόν, όπως «vir laudandus» (=επαινετός άνδρας). Το 
ποιητικό αίτιό του τίθεται σε πτώση δοτική: «Pax nobis petenda est» (=πρέπει να ζητηθεί από 
μας η ειρήνη). Το γερουνδιακό είναι β΄ κλιτο ρηματικό επίθετο με τις καταλήξεις:  -ndus, -nda, -
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ndum. Έχει μάλιστα κανονικά και ενικό και πληθυντικό αριθμό σε όλες τις πτώσεις και σε όλα 
τα γένη σαν ένα φυσιολογικό β΄ κλιτο επίθετο.                                                                                              

Το γερουνδιακό μαζί με το sum συνιστά την παθητική περιφραστική συζυγία .  

α) Προσωπική σύνταξη: το γερουνδιακό βρίσκεται σε ονομαστική μαζί με το sum. Δέχεται 
υποκείμενο που συμφωνεί με το γερουνδιακό σε γένος, πτώση και αριθμό. Στην περίπτωση αυτή 
το γερουνδιακό έχει θέση κατηγορουμένου. Προσωπική σύνταξη γερουνδιακού επιδέχονται τα 
μεταβατικά ρήματα που συντάσσονται με αιτιατική. Η γερουνδιακή σύνταξη συνοδεύεται από 
μια δοτική του ποιητικού αιτίου. 

π.χ. constituenda est res publica nobis: η πολιτεία πρέπει να αναδιοργανωθεί μας.  

        libri nobis legendi sunt: τα βιβλία πρέπει να διαβαστούν από μας.  

β) Απρόσωπη σύνταξη: το γερουνδιακό βρίσκεται σε ουδέτερο γένος και το sum στο γ΄ 
ενικό πρόσωπο. Η σύνταξη επιβάλλεται όταν το ρήμα είναι αμετάβατο ή μεταβατικό, το οποίο 
όμως δεν συντάσσεται με αιτιατική. 

π.χ. subveniendum est rei publicae nobis: πρέπει να βοηθηθεί η πολιτεία από μας.  

 

Δ. ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΗ ΕΛΞΗ: 

Πρόκειται για τη διαδικασία μετατροπής του γερουνδίου σε γερουνδιακό, μ’ άλλα λόγια της 
ενεργητικής σύνταξης σε παθητική. 

Εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις εξής περιπτώσεις: 

α) στους εμπρόθετους τύπους γερουνδίου σε γενική πτώση (με τις προθέσεις causa, gratia), 
που συντάσσονται με αιτιατική. 

β) στους απρόθετους τύπους γερουνδίου σε δοτική πτώση, που συντάσσονται με αιτιατική.  

γ) στους εμπρόθετους τύπους γερουνδίου σε αιτιατική πτώση (με τις προθέσεις ad, in), που 
συντάσσονται με αιτιατική.  

δ) στους εμπρόθετους τύπους γερουνδίου σε αφαιρετική πτώση (με τις προθέσεις ex, de, ab, 
in), που συντάσσονται με αιτιατική. 

Εφαρμόζεται προαιρετικά, αλλά είναι προτιμητέα στα κλασικά λατινικά: 

α) στους απρόθετους τύπους γερουνδίου σε γενική πτώση, που συντάσσονται με αιτιατική.  

β) στους απρόθετους τύπους γερουνδίου σε αφαιρετική πτώση, που συντάσσονται με 
αιτιατική. 

Η γερουνδιακή έλξη αποκλείεται στις εξής περιπτώσεις:  

α) όταν το αντικείμενο του γερουνδίου είναι ουδέτερο αντωνυμίας.  

β) όταν το αντικείμενο του γερουνδίου είναι ουδέτερο επιθέτου.  

γ) όταν το γερούνδιο προέρχεται από αμετάβατο ρήμα.  

π.χ. Cupidus est multa audiendi (περίπτωση β). 

        Σ’ αυτήν την περίπτωση η γερουνδιακή έλξη δεν μπορεί να γίνει.  

 

Ο τρόπος που γίνεται η γερουνδιακή έλξη:  

1. α) το γερούνδιο τρέπεται σε γερουνδιακό στην ίδια πτώση (το γερουνδιακό που 
προκύπτει διατηρεί την εμπρόθετη ή απρόθετη μορφή που είχε το γερούνδιο πριν τη 
μετατροπή του, βλ. αναλυτικά σημείωση 3 παρακάτω). 
β) το γερουνδιακό που προέκυψε παίρνει αριθμό και γένος από το αντικείμενο του 
γερουνδίου. 

                                                 
  Η ενεργητική περιφραστική συζυγία σχηματίζεται με τη μετοχή του μέλλοντα και το ρήμα sum. Μεταφράζεται 
με το «πρόκειται να…». Η παθητική περιφραστική συζυγία μεταφράζεται με το «πρέπει να…». 
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2. το αντικείμενο του γερουνδίου παίρνει την πτώση του γερουνδίου και διατηρεί τον αριθμό 
που έχει. 

3. Βασική σημείωση: κατά την τροπή του γερουνδίου σε γερουνδιακό (γερουνδιακή 
έλξη), οι προθέσεις που συνοδεύουν το γερούνδιο διατηρούνται και στο 
γερουνδιακό. 
 
π.χ. Ενεργητική σύνταξη: Ars gubernandi civitatem (= η τέχνη του κυβερνάν την πολιτεία). 

Ανάλυση παραδείγματος: 

α) το γερούνδιο gubernandi γίνεται γερουνδιακό και ως γερουνδιακό διατηρεί την πτώση του 
γερουνδίου, παίρνει όμως το γένος και τον αριθμό του αντικειμένου civitatem. Έτσι το gubernandi γίνεται 
gubernandae. 

β) το αντικείμενο civitatem (αντικείμενο του γερουνδίου) γίνεται υποκείμενο του γερουνδιακού και 
συνεπώς παίρνει την πτώση του, δηλαδή γίνεται civitatis. 

Έτσι έχουμε την παθητική πια σύνταξη: Ars gubernandae civitatis (= η τέχνη διακυβέρνησης της 
πολιτείας).  

 

π.χ. Ενεργητική σύνταξη: Studium conciliandi amicitias (= η επιθυμία του συνάπτειν φιλίες). 

Ανάλυση παραδείγματος: 

α) το γερούνδιο conciliandi γίνεται γερουνδιακό και ως γερουνδιακό διατηρεί την πτώση του 
γερουνδίου, παίρνει όμως το γένος και τον αριθμό του αντικειμένου amicitias. Έτσι το conciliandi γίνεται 
conciliandarum. 

β) το αντικείμενο amicitias (αντικείμενο του γερουνδίου) γίνεται υποκείμενο του γερουνδιακού και 
συνεπώς παίρνει την πτώση του, δηλαδή γίνεται amicitiarum. 

Έτσι έχουμε την παθητική πια σύνταξη: Studium conciliandarum amicitiarum (= επιθυμία σύναψης 
φιλικών σχέσεων).  

 
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 

 
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 
Αρκτικοί χρόνοι στα λατινικά θεωρούνται: ο Ενεστώτας, ο Μέλλοντας, ο 

Παρακείμενος με σημασία ενεστώτα και ο Συντελεσμένος Μέλλοντας.  
 

Ιστορικοί χρόνοι στα λατινικά θεωρούνται: ο Παρατατικός, ο 
Παρακείμενος με σημασία αορίστου και ο Υπερσυντέλικος. 

 
Εκφέρονται μόνο με υποτακτική οι εξής δευτερεύουσες προτάσεις: 

βουλητικές, τελικές, συμπερασματικές, ενδοιαστικές, πλάγιες ερωτηματικές.  
 

Εκφέρονται άλλοτε με οριστική κι άλλοτε με υποτακτική οι εξής 
δευτερεύουσες προτάσεις: αναφορικές, αιτιολογικές, παραβολικές, χρονικές, 
υποθετικές, εναντιωματικές, παραχωρητικές. 
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 
Η οριστική χρησιμοποιείται στις δευτερεύουσες προτάσεις, για να δηλωθεί 

γενικά το πραγματικό – αντικειμενικό. 
Η οριστική Υπερσυντελίκου σε δευτερεύουσα πρόταση δηλώνει το 

προτερόχρονο στο παρελθόν, σε σχέση με το ρήμα της πρότασης, από την 
οποία εξαρτάται. 

Η οριστική Συντελεσμένου Μέλλοντα σε δευτερεύουσα πρόταση 
δηλώνει το προτερόχρονο στο μέλλον, σε σχέση με το ρήμα της πρότασης, 
από την οποία εξαρτάται. 
  

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 
1. Κύριες προτάσεις κρίσεως (άρνηση: non): 

 έχουμε υποτακτική ΕΝΣ ή ΠΡΚ και δηλώνεται το  δυνατό στο παρόν – 
μέλλον. 
 ή υποτακτική ΠΡΤ και δηλώνεται το δυνατό στο παρελθόν. 

          
έχουμε υποτακτική ΠΡΤ και δηλώνεται το απραγματοποίητο στο παρόν. 

 ή υποτακτική ΥΠΣ και δηλώνεται το απραγματοποίητο στο παρελθόν. 
  
(Σημείωση: οι παραπάνω παρατηρήσεις ισχύουν και για τις ευθείες 
ερωτήσεις κρίσεως). 

 
2.    Κύριες προτάσεις επιθυμίας (άρνηση: ne): 
 Τρόποι εκφοράς: 
 α. προτρεπτική υποτακτική (σ.ν.θ. στο α΄ πληθυντικό πρόσωπο) ΕΝΣ ή ΠΡΚ.  
 β. αποτρεπτική υποτακτική. 

γ. προστακτική (σ.ν.θ. στο γ΄ ενικό πρόσωπο ενικού και πληθυντικού) – υποτακτική ΕΝΣ. 
  δ. απαγορευτική υποτακτική:  

1. ne + υποτακτική ΠΡΚ (ή υποτακτική ΕΝΣ στο γ΄ πρόσωπο) – 
αντί του ne μπαίνει το nemo, numquam.  

   2. noli, nolite + απαρέμφατο ΕΝΣ. 
 ε. ευχετική υποτακτική (σ.ν.θ. συνοδεύεται από το utinam που σημαίνει 

μακάρι):  
 1. Με υποτακτική ΕΝΣ ή ΠΡΚ δηλώνεται ευχή εκπληρώσιμη στο 

παρόν –      μέλλον.  
  2. Με υποτακτική ΠΡΤ δηλώνεται ευχή ανεκπλήρωτη στο παρόν.  
  3. Με υποτακτική ΥΠΣ δηλώνεται ευχή ανεκπλήρωτη στο  
παρελθόν. 

 στ. παραχωρητική υποτακτική (σ.ν.θ. με ΕΝΣ ή ΠΡΚ υποτακτικής). 
ζ. απορηματική υποτακτική (κυρίως σε κύριες ερωτήσεις επιθυμίας) – σ.ν.θ.  στο α΄ ενικό ή α΄ 
πληθυντικό πρόσωπο. 

 
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 
 

Το συντακτικό φαινόμενο της ακολουθίας των χρόνων στα λατινικά υφίσταται, όταν μία 
οποιαδήποτε δευτερεύουσα πρόταση εκφέρεται με υποτακτική. Ο χρόνος της υποτακτικής στη 
δευτερεύουσα πρόταση καθορίζεται από δύο (2) παράγοντες: α) από το χρόνο του ρήματος 
εξάρτησης (αρκτικός – ιστορικός) και β) από τη χρονική σχέση που θέλουμε να εκφράσουμε κατά 
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περίπτωση (σύγχρονο, προτερόχρονο, υστερόχρονο σε σχέση με την πρόταση από την οποία 
εξαρτάται η δευτερεύουσα).  

1. Σημείωση: λέγοντας ρήμα εξάρτησης εννοούμε το ρήμα της πρότασης από την 
οποία εξαρτάται η δευτερεύουσα πρόταση.  

2.  Σημείωση: Η πρόταση εξάρτησης μιας δευτερεύουσας μπορεί να είναι και αυτή 
δευτερεύουσα ή φυσικά κύρια. 

 
Βασικός Πίνακας Ακολουθίας των Χρόνων της Υποτακτικής 

 
 

ΡΗΜΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ 

 
 

 
ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
 

 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ 

 

 
ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

 

 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

 
ΤΟ ΠΡΟΤΕΡΟΧΡΟΝΟ 

 

 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΣ ΕΝΕΡΓ. ΠΕΡΙΦΡ. ΣΥΖΥΓΙΑΣ (-urus sim) 

 

 

ΤΟ ΥΣΤΕΡΟΧΡΟΝΟ 

 

ΡΗΜΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ 

 

 
ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

 

 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΥ 

 

 
ΤΟ ΠΡΟΤΕΡΟΧΡΟΝΟ 

 

 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΤ ΕΝΕΡΓ. ΠΕΡΙΦΡ. ΣΥΖΥΓΙΑΣ (-urus essem ) 

 

 

ΤΟ ΥΣΤΕΡΟΧΡΟΝΟ 

 

ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Οι δευτερεύουσες προτάσεις στα λατινικά είναι έντεκα (12) ειδών: 
αιτιολογικές, τελικές, συμπερασματικές, εναντιωματικές, χρονικές, 
βουλητικές, πλάγιες ερωτηματικές, αναφορικές, παραχωρητικές, 
ενδοιαστικές, παραβολικές ή συγκριτικές, υποθετικές (σχηματίζουν 
κανονικά, μαζί με τις κύριες, υποθετικούς λόγους). 
 
I. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ: ισχύει ο πίνακας – δηλώνουν αιτία. 
εισάγονται: με τους αιτιολογικούς συνδέσμους quod, quoniam, quia, quando 
και με τον cum + υποτακτική (ισχύει η ακολουθία των χρόνων),  ο cum λέγεται 
αιτιολογικός και δηλώνεται μια εσωτερική διεργασία. 
άρνηση: non quod, non quo. 
εκφέρονται με δύο τρόπους: 1. με οριστική και δηλώνουν πραγματική – αντικειμενική 
αιτιολογία. 2. με υποτακτική και δηλώνουν υποκειμενική αιτιολογική (ισχύει ο πίνακας). 
 
II. ΤΕΛΙΚΕΣ: δεν ισχύει ο πίνακας – δηλώνουν σκοπό επιδιωκόμενο. 
εισάγονται: με τους τελικούς συνδέσμους ut, quo (+ επίθετο – επίρρημα συγκριτικού 
βαθμού). 
άρνηση: ne, ut non, quominus. 
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εκφέρονται με τρεις τρόπους: 1. με υποτακτική ΕΝΣ, μετά από ΑΡΚΤΙΚΟ χρόνο, και 
αναφέρονται ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ – ΜΕΛΛΟΝ. 
2. με υποτακτική ΠΡΤ, μετά από ΙΣΤΟΡΙΚΟ χρόνο, και αναφέρονται 
ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. 

 Και στις δύο περιπτώσεις δηλώνεται ο σκοπός. 
3. πιο σπάνια με υποτακτική ΠΡΚ ή ΥΠΣ, όταν πρόκειται για κάτι 
που έχει γίνει κιόλας. Άρα δηλώνεται ΠΡΟΤΕΡΟΧΡΟΝΟ σε σχέση με 
την πρόταση εξάρτησης1. 

 
III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ: δεν ισχύει ο πίνακας – (βλέπε όμως μια περίπτωση στην 
εκφορά). 
εισάγονται: με το συμπερασματικό σύνδεσμο ut. 
άρνηση: ut non, ut nemo, ut nihil, ut neuter (όταν είναι ονοματικές), quin 
(χρησιμοποιείται ύστερα από αρνητική πρόταση). 
εκφέρονται με τρεις τρόπους:  1. με υποτακτική ΕΝΣ, μετά από ΑΡΚΤΙΚΟ χρόνο, 

και αναφέρονται ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ – ΜΕΛΛΟΝ. 
2. με υποτακτική ΠΡΤ, μετά από ΙΣΤΟΡΙΚΟ χρόνο, και αναφέρονται 
ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. 

 Το αποτέλεσματα θεωρείται ως μία υποκειμενική κατάσταση. 
3. με υποτακτική ΠΡΚ (ισχύει ο πίνακας), μετά από ΑΡΚΤΙΚΟ χρόνο 
και δηλώνεται το ΠΡΟΤΕΡΟΧΡΟΝΟ. 
Το αποτέλεσμα θεωρείται πράξη ολοκληρωμένη στο παρελθόν1. 

  
Σημείωση 2: Οι συμπερασματικές προτάσεις είναι  (α) επιρρηματικές (ισοδυναμούν 

δηλαδή με επιρρηματικό προσδιορισμό) και (β) ονοματικές (ισοδυναμούν δηλαδή με 
ουσιαστικό και έχουν θέση υποκειμένου ή αντικειμένου σε ένα ρήμα). Στην περίπτωση (β) 
οι προτάσεις δηλώνουν 1. αποτέλεσμα ή συνέπεια και χρησιμεύουν ως αντικείμενο 
ρημάτων που σημαίνουν «κατορθώνω», π.χ. facio, efficio, perficio κ.τ.λ., ως υποκείμενο 
απροσώπων ρημάτων που σημαίνουν «προκύπτει ότι» ή «βγαίνει το συμπέρασμα», π.χ. 
efficitur, (con)sequitur κ.τ.λ. 2. γεγονός, συμβάν και χρησιμεύουν ως υποκείμενο 
απροσώπων ρημάτων που σημαίνουν «συμβαίνει», π.χ. fit, accidit, evenit, contingit κ.τ.λ. 3. 
κάτι που απομένει ή υπολείπεται και χρησιμεύουν ως υποκείμενο απροσώπων ρημάτων ή 
εκφράσεων που σημαίνουν «απομένει» ή «υπολείπεται», π.χ. restat, relinquitur, reliquum est 
κ.τ.λ. 4. τέλος χρησιμεύουν ως υποκείμενο απροσώπων εκφράσεων όπως satis est 
(φτάνει), tempus est (είναι καιρός), lex est (είναι νόμος), mos (consuetudo) est (είναι 
συνήθεια). 
 
IV. ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ: ισχύει ο πίνακας – πρβλ. παραχωρητικές. 
εισάγονται: με τους εναντιωματικούς συνδέσμους etsi, tametsi (ακολουθείται άλλοτε από 
οριστική και άλλοτε από υποτακτική), quamquam, cum, licet, quamvis, ut. 
εκφέρονται με δύο τρόπους: 1. με οριστική, και δηλώνουν το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ (τότε 

εισάγονται με τους etsi, tametsi, quamquam). 

                                                 
 1 Οι περιπτώσεις με αριθμό 3 στην εκφορά τελικών και συμπερασματικών προτάσεων δεν απαντώνται στα 
κείμενα της εξεταστέας ύλης του σχολικού εγχειριδίου. 
 
 2 Οι ουσιαστικές συμπερασματικές προτάσεις περιλαμβάνονται σε ένα (1) κείμενο που είναι εντός της 
εξεταστέας ύλης του σχολικού εγχειριδίου (κείμενο: 46). Στα υπόλοιπα κείμενα της ύλης περιλαμβάνονται μόνο  
επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις. Η γνώση των ουσιαστικών συμπερασματικών προτάσεων είναι 
επιβεβλημένη, στην περίπτωση που τεθεί το κείμενο 46 στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. 
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 2. με υποτακτική (ισχύει ο πίνακας), και δηλώνουν το 
ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ή ΔΥΝΑΤΟ (δεν υπάρχει στα κείμενα του σχολικού 
εγχειριδίου). 

 Στην περίπτωση της οριστικής εκφράζεται μια πραγματική 
κατάσταση, παρά την οποία ισχύει το περιεχόμενο της κύριας 
πρότασης. 

 
V. ΧΡΟΝΙΚΕΣ: δεν ισχύει ο πίνακας – εισάγονται με τους χρονικούς συνδέσμους. 
α. εισάγονται: dum, quamdiu, quoad + οριστική συνήθως του ίδιου χρόνου με την 

πρόταση εξάρτησης της χρονικής δευτερεύουσας και 
δηλώνουν το ΣΥΓΧΡΟΝΟ και συγκεκριμένα ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ.  

 dum + οριστική ΕΝΣ: δηλώνει το ΣΥΓΧΡΟΝΟ και συγκεκριμένα 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ. 

β. εισάγονται: ubi, postquam, simul, ut, simulac (simul atque), cum primum + οριστική 
ΠΡΚ ή ΥΠΣ: δηλώνουν το ΠΡΟΤΕΡΟΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, πιο 
συγκεκριμένα δηλώνεται η χρονική διαφορά ανάμεσα στις δύο 
πράξεις (της κύριας και της δευτερεύουσας). 

  Στην κύρια πρόταση το ρήμα βρίσκεται σε παρακείμενο ή ιστορικό 
ενεστώτα. 

γ. εισάγονται: antequam, priusquam, dum, donec, primum, quoad + οριστική (όλων 
των χρόνων εκτός ΕΝΣ) και δηλώνουν το ΥΣΤΕΡΟΧΡΟΝΟ και 
συγκεκριμένα ΧΡΟΝΟ ΚΑΘΑΡΟ. 

       antequam, priusquam, dum, donec, primum, quoad + υποτακτική και 
δηλώνουν το ΥΣΤΕΡΟΧΡΟΝΟ και συγκεκριμένα ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ή 
ΕΞΕΛΙΞΗ. 

δ. εισάγονται: με το χρονικό σύνδεσμο cum. 
1. cum (χρονικός) + οριστική (μεταφράζεται «όταν») [κείμενα 8, 43, 44].  
2. cum (επαναληπτικός) + οριστική (μεταφράζεται «κάθε φορά που…»)  

i. με ΕΝΣ ή ΠΡΚ και δηλώνεται μία επανάληψη στο ΠΑΡΟΝ – ΜΕΛΛΟΝ.   
ii. με ΠΡΤ ή ΥΠΣ και δηλώνεται μία επανάληψη στο ΠΑΡΕΛΘΟΝ. 

3. cum (inversum – αντίστροφος) + οριστική ΠΡΚ ή ιστορικού ΕΝΣ + 
repente, supito. 

Στην κύρια πρόταση iam, vix + οριστική ΠΡΤ ή ΥΠΣ και δηλώνεται ΞΑΦΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. 
3. cum (ιστορικός – αφηγηματικός)  

+ υποτακτική ΠΡΤ και δηλώνεται το ΣΥΓΧΡΟΝΟ. 
      + υποτακτική ΥΠΣ και δηλώνεται το ΠΡΟΤΕΡΟΧΡΟΝΟ. 
(Ο ιστορικός – διηγηματικός cum εκφέρεται πάντα με υποτακτική, γιατί υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση μεταξύ 
δευτερεύουσας και κύριας πρότασης, δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσά τους).  

 
VI. ΒΟΥΛΗΤΙΚΕΣ: δεν ισχύει ο πίνακας – είναι ονοματικές (έχουν θέση υποκειμένου – 
αντικειμένου), συνήθως εξαρτώνται από ρήματα όπως: ζητώ, επιθυμώ, αποφασίζω, προτρ έπω, 
διατάζω. 
εισάγονται: με το βουλητικό σύνδεσμο ut. 
άρνηση: ne. 
εκφέρονται με δύο τρόπους: 1. με υποτακτική ΕΝΣ, μετά από ΑΡΚΤΙΚΟ χρόνο, και 

αναφέρονται ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ – ΜΕΛΛΟΝ. 
2. με υποτακτική ΠΡΤ, μετά από ΙΣΤΟΡΙΚΟ χρόνο, και αναφέρονται 
ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. 
Εκφέρονται πάντα με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό τους είναι 
απλώς επιθυμητό. 

β) Η περίπτωση (3) του cum 
inversum (αντίστροφου) δεν 

απαντάται στα κείμενα της 
εξεταστέας ύλης της γ  ́

λυκείου. 
(εμφανίζεται μόνο στο 
κείμενο 14 στο σχολικό 

εγχειρίδιο της β  ́λυκείου) 

α) Η περίπτωση (1) του cum 
χρονικού σημαίνει ότι η 

πράξη μας ενδιαφέρει μόνο 
από χρονική άποψη. 
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i. Σημείωση: η εξακολούθηση του ut είναι atque, que (για καταφατικές συνεχόμενες 
προτάσεις), neve (για αποφατικές). 

ii. Σημείωση: η εξακολούθηση του ne είναι et (για καταφατικές 
συνεχόμενες προτάσεις), neve (για αποφατικές). 

 
VII. ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ3: οι ευθείες ερωτήσεις4 είναι κύριες προτάσεις. 
Περιέχουν ερώτηση που εκφράζεται απευθείας από αυτόν που ρωτάει, χωρίς 
εξάρτηση από κάποιο ρήμα (διαφορετικά, αν υπάρχει ρήμα εξάρτησης, τότε είναι 
πλάγιες ερωτήσεις). Εκφράζουν ερωτήσεις πραγματικές ή ρητορικές.  
εεκκφφέέρροοννττααιι :: α.  συνήθως με οριστική και β.  με υποτακτική, όταν δηλώνουν 
απορία (απορηματική υποτακτική) ή δυνατότητα (δυνητική υποτακτική). 
δδιιαακκρρίίννοοννττααιι :: α.  μερικής άγνοιας και β.  ολικής άγνοιας. Οι ολικής άγνοιας ευθείες 
ερωτήσεις χωρίζονται επιπλέον σε απλές και διμελείς. 
εειισσάάγγοοννττααιι :: α.  οι μερικής άγνοιας: με ερωτηματικές αντωνυμίες και ερωτηματικά 
επιρρήματα, π.χ. quis (ποιος;), quantus (πόσος;), ubi (πού;), quando (πότε;), 
cur (γιατί;), quin (γιατί δεν;) κ.α. β.  οι απλές ολικής άγνοιας: i) με το εγκλιτικό 
μόριο –ne, όταν δε γνωρίζουμε την απάντηση που περιμένουμε, ii) με το num, 
όταν περιμένουμε αρνητική απάντηση και iii) με το nonne, όταν περιμένουμε 
καταφατική απάντηση. γ.  οι διμελείς ερωτήσεις: i) με το utrum……an, ii) με το –
ne……an και iii) μόνο με το an.  
 
VIIΙ. ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ5: ισχύει ο πίνακας – είναι ονοματικές (έχουν 
θέση υποκειμένου – αντικειμένου με υποκειμενική χροιά. Εξαρτώνται από 
ρήματα ερωτηματικά (rogo), λεκτικά (doceo), γνωστικά (scio), αποπειρατικά 
(tempto) κτλ. 
εισάγονται: με το si (μετά από ρήματα που σημαίνουν αναμονή – expecto ή 
απόπειρα – conor, tempto), με το an (ή το an non μετά τα haud scio, nescio, 
dubito, incertum est) και με ερωτηματικές – αναφορικές αντωνυμίες ή 
επιρρήματα. 
άρνηση: necne. 
εκφέρονται: πάντα με υποτακτική (ισχύει ο πίνακας). Και αυτό γιατί θεωρείται 
ότι η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης. Σε μία 
περίπτωση εκφέρονται και με οριστική, όταν απηχούν την πρακτική του 
καθημερινού λόγου. 
 
ΙΧ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ: ισχύει ο πίνακας. 
εισάγονται: με τα licet, quamvis, ut, etiamsi. 
εκφέρονται: οι τρεις πρώτοι με υποτακτική, ενώ ο etiamsi με οριστική. 
δηλώνουν: μία ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, που κι αν δεχτούμε ότι ισχύει, δεν 
αναιρεί το περιεχόμενο της ΚΥΡΙΑΣ πρότασης (πρβλ. με τις εναντιωματικές). 
 
X. ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ: δεν ισχύει ο πίνακας. είναι ονοματικές (έχουν θέση 
υποκειμένου – αντικειμένου. Εξαρτώνται από ρήματα που σημαίνουν «φοβάμαι» 
(vereor, metuo, timeo κ.α). 
εισάγονται: με τα ne / ne non, ut (ο πρώτος δηλώνει φόβο μήπως γίνει κάτι , οι  
άλλοι φόβο μήπως δε γίνει κάτι). 
                                                 
3 Το «ή όχι» στις ευθείες ερωτήσεις εκφράζεται με το “an non”. 
4 Ευθείες ερωτήσεις ολικής άγνοιας εκφέρονται και χωρίς να προηγείται κανένα μόριο, όταν θέλουμε να 
δώσουμε έμφαση. 
5 Στις πλάγιες ερωτήσεις το num και το –ne χρησιμοποιούνται χωρίς διαφορά στη σημασία (=αν), το nonne (αν δεν) χρησιμοποιείται συνήθως μόνο μετά το ρήμα quaero. 
Στις διμελείς πλάγιες ερωτήσεις το « ή όχι»  εκφράζεται με το necne (στις ευθείες με το an non). 
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εκφέρονται: πάντα με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό τους αφορά κάτι το 
ενδεχόμενο ή πιθανό, ως εξής: 

i. με υποτακτική ΕΝΣ, μετά από ΑΡΚΤΙΚΟ χρόνο και αναφέρονται στο ΠΑΡΟΝ – ΜΕΛΛΟΝ. 
ii. με υποτακτική ΠΡΤ, μετά από ΙΣΤΟΡΙΚΟ χρόνο και αναφέονται στο ΠΑΡΕΛΘΟΝ. 
Από ρήματα που σημαίνουν εμποδίζω (impedio, prohibeo, deterreo) ή αρνούμαι 

(recuzo) εξαρτώνται ουσιαστικές προτάσεις που εισάγονται με το quominus ή το ne. Όταν 
τα ρήματα αυτά συνοδεύονται από άρνηση, συχνά οι σύνδεσμοι quominus και ne 
αντικαθίστανται από το quin. Στα λατινικά τέτοιου είδους προτάσεις τις ονομάζουμε 
«προτάσεις του quominus και του quin». Εκφέρονται πάντα με υποτακτική , επειδή 
το περιεχόμενό τους εκφράζει την πρόθεση του υποκειμένου το υ ρήματος της κύριας 
πρότασης. Ακολουθούν μετά από εκφράσεις όπως: per me stat quominus (χάρη σε μένα 
δεν…), non multum abest quin (λίγο λείπει να…), facere non possum quin (δεν μπορώ να μη…), 
non dubito quin, non est dubium quin. 
εκφέρονται: πάντα με υποτακτική ως εξής: 

x με υποτακτική ΕΝΣ, μετά από ΑΡΚΤΙΚΟ χρόνο και αναφέρονται στο ΠΑΡΟΝ – ΜΕΛΛΟΝ. 
x με υποτακτική ΠΡΤ, μετά από ΙΣΤΟΡΙΚΟ χρόνο και αναφέρονται στο ΠΑΡΕΛΘΟΝ. 

 
ΧΙ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ: ο πίνακας ισχύει κατά περίπτωση. 
εισάγονται: με αναφορικές αντωνυμίες και αναφορικά επιρρήματα. 
εκφέρονται: με οριστική και δηλώνουν το πραγματικό. 

με υποτακτική αν: α) υπάρχει πλάγιος λόγος, β) για να δηλωθεί το 
ενδεχόμενο, το δυνατό, οπότε η υποτακτική ονομάζεται δυνητική, γ)  
λόγω έλξης από προηγούμενη υποτακτική, δ) για να δηλωθεί το 
αντίθετο με το πραγματικό, οπότε η υποτακτική ονομάζεται του 
απραγματοποίητου. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: στις τρεις (3) πρώτες περιπτώσεις ισχύει κανονικά ο 
κανόνας της ακολουθίας των χρόνων. Στην περίπτωση (δ) ο 
χαρακτηρισμός της δευτερεύουσας πρότασης ολοκληρώνεται 
απλά με την επισήμανση της ύπαρξης υποτακτικής του 
απραγματοποίητου. 

διακρίνονται: α) προσδιοριστικές (προσδιορίζουν όρο άλλης πρότασης), β) ουσιαστικές – 
ονοματικές (έχουν θέση υποκειμένου ή αντικειμένου), γ) επιρρηματικές (αιτιολογικές, 
συμπερασματικές, υποθετικές, τελικές, παραβολικές, ενδοτικές, εναντιωματικές, 
παραχωρητικές), οι οποίες εκφέρονται όπως οι αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις.  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:  
 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 

 
 

 
 
 

Αναφορικές Επιθετικές                           Αναφορικές Επιρρηματικές                       Αναφορικές Ουσιαστικές 

(προσδιορίζουν ένα ουσιαστικό               (ισοδυναμούν με απλές επιρρηματικές          

ή αντωνυμία, όπως ο επιθετικός               προτάσεις). 

προσδιορισμός).                                        διακρίνονται:  
                                                                                                                                           ισοδυναμούν με ουσιαστικά που χρησ. 
                                                                                                                                           ως υποκ. ή αντικ.  
 
 
 

              Αναφορικές                                              Αναφορικές 
         Προσδιοριστικές                                         Προσθετικές                              α. αναφορικές τελικές. στ. αναφορικές παραβολικές 
  β. αναφορικές συμπερασματικές. ζ.   αναφορικές  ενδοτικές   γ. αναφορικές αιτιολογικές. 

  δ. αναφορικές  υποθετικές. 
  ε. αναφορικές εναντιωματικές  

                 - παραχωρητικές. 
             
            προσδιορίζουν                                     προσδιορίζουν                    Οι προτάσεις αυτές 
ακολουθούν ως προς 
            ειδικότερα την                                     το περιεχόμενο                    την έγκλιση τις αντίστοιχες επιρρηματικές προτάσεις .  
            έννοια της λέξης                                   μιας ολόκληρης                   
      στην οποία αναφέρονται                         πρότασης 
                        +                                                            με το 
                ΟΡΙΣΤΙΚΗ                                         quod + οριστική 

  (οπότε δηλώνουν το πραγματικό)      (πράγμα που… + οριστική)  
                           ή 
                           + 
                ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

 (συνήθως από έλξη – ακουλουθία χρόνων)i  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στην αρχή περιόδου ή ημιπεριόδου η αναφορική 

αντωνυμία ή το αναφορικό επίρρημα που αναφέρονται στα προηγούμενα 
εισάγουν ΚΥΡΙΑ πρόταση. Στην περίπτωση αυτή το qui ισοδυναμεί προς 
το (et) is, το ubi προς το (et) ibi κτλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  Στις επιρρηματικές αναφορικές προτάσεις, όταν αυτές εκφέρονται με υποτακτική, εφαρμόζουμε κανονικά τον 
κανόνα της ακολουθίας των χρόνων σαν να ήταν απλές επιρρηματικές προτάσεις.  
i Για την υποτακτική στις αναφορικές προσδιοριστικές προτάσεις, βλέπε παραπάνω στη θεωρία των 
αναφορικών προτάσεων. 
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XIΙ. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ: 
1. Α΄ είδος υποθετικού λόγου: (ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ)     

si ή nisi + οριστική οποιουδήποτε χρόνου με απόδοση 
οποιαδήποτε έγκλιση (ΑΝΟΙΧΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ) . 
ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 

x si ή nisi + οριστική ΜΕΛΛ. ή Σ.Μ. με απόδοση οριστική ΜΕΛΛ. ή 
Σ.Μ. 
(το προσδοκώμενο). 

x si ή nisi + οριστική ΠΡΤ ή ΥΠΣ με απόδοση οριστική ΠΡΤ ή ΥΠΣ 
(αόριστη επανάληψη στο παρελθόν). 

x si ή nisi + οριστική ΕΝΣ ή ΠΡΚ με απόδοση οριστική ΕΝΣ ή ΜΕΛΛ. 
(αόριστη επανάληψη στο παρόν – μέλλον). 

 
 

2. Β΄ είδος υποθετικού λόγου: (ΤΟ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ - 
ΑΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΤΟ) 

ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:   
x 2  si ή nisi + υποτακτική ΠΡΤ με απόδοση υποτακτική ΠΡΤ 

(παρόν). 
2  si ή nisi + υποτακτική ΥΠΣ με απόδοση υποτακτική ΥΠΣ 
(παρελθόν). 
Και δηλώνεται το ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ (ΑΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΤΟ) . 

x 2  si ή nisi + υποτακτική ΠΡΤ με απόδοση υποτακτική ΥΠΣ (η 
υπόθεση στο παρόν – η απόδοση στο παρελθόν) 
2  si ή nisi + υποτακτική ΥΠΣ με απόδοση υποτακτική ΠΡΤ (η 
υπόθεση στο παρελθόν – η απόδοση στο παρόν) 
Και δηλώνεται το ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ (ΑΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΤΟ) . 
 

       3.   Γ΄ είδος υποθετικού λόγου: (ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ – ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ή ΠΙΘΑΝΟ)    
si ή nisi + υποτακτική ΕΝΣ με απόδοση υποτακτική ΕΝΣ (παρόν – 
μέλλον) και δηλώνεται το ΔΥΝΑΤΟ – ΠΙΘΑΝΟ. 

 
XIIΙ. ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ: εκφέρονται άλλοτε με οριστική κι άλλοτε 
με υποτακτική. 
διακρίνονται: α. σε απλές παραβολικές με οριστική1 και β. σε υποθετικές 
παραβολικές με υποτακτική2. 
εισάγονται:  α. με αναφορικές αντωνυμίες, όπως qualis, quantus, quot ή με 
αναφορικά επιρρήματα (που φανερώνουν ποιόν ή ποσό), όπως sicut, quam, 
quanto. 

β. με παραβολικούς συνδέσμους που έχουν υποθετική έννοια, όπως 
quasi, tamquam. 

εκφέρονται:  στην περίπτωση (α) με οριστική, επειδή η παραβολή και η 
σύγκριση γίνεται προς κάτι το πραγματικό. 
στην περίπτωση (β) με υποτακτική, επειδή η παραβολή και η 
σύγκριση γίνεται προς κάτι που υποτίθεται ως ενδεχόμενο και 
δυνατό (οπότε και εφαρμόζεται η ακολουθία των χρόνων 
κανονικά).  

Σημείωση: οι παραβολικές προτάσεις βρίσκονται μετά από επίθετα και επιρρήματα 
που δηλώνουν ισότητα – ομοιότητα και τα αντίθετά τους, επίσης μετά τα ita και sic και 
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τέλος με το tam στην πρόταση εξάρτησης ή επίθετα και επιρρήματα συγκριτικού βαθμού, 
ενώ προηγούνται τα tanto, eo.  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι απόλυτες μετοχές που συναντάμε στα κείμενα είναι – εκτός από δύο – 

χρονικές μετοχές παρακειμένου. Αυτό σημαίνει πως αν θελήσουμε να τις 
αναλύσουμε σε χρονικές προτάσεις αυτές θα δηλώνουν το προτερόχρονο, 
οπότε θα έχουμε postquam, simul, ubi, ut +  οριστική παρακειμένου ή cum 
ιστορικό +  υποτακτική υπερσυντελίκου. 

Επίσης συναντάμε μια υποθετική που θα αναλυθεί σε υποθετική 
πρόταση και μια αιτιολογική που θα αναλυθεί σε αιτιολογική πρόταση 
εισαγόμενη είτε με quod +  οριστική (θεωρώντας την αιτιολογία αντικειμενική) 
είτε με cum αιτιολογικό + υποτακτική (θεωρώντας την αιτιολογία 
αποτέλεσμα εσωτερικής διεργασίας). 
 
Κείμενο 21: 
Galli deletis legionibus Romanorum everterunt. 
Galli, cum legiones Romanorum delevissent, everterunt. 
Galli, postquam legiones Romanorum deleverunt, everterunt. 
 
quibus interemptis aurum omne recepit. 
cum eos interemisset, aurum omne recepit. 
postquam eos interemit, aurum omne recepit. 
 
Κείμενο 23: 
Paetus, occiso Scriboniano, trahebatur. 
Paetus, cum Scribonianus occisus esset, trahebatur. 
Paetus, postquam Scribonianus occisus est, trahebatur. 
 
Κείμενο 29: 
Audita salutatione Caesar dixit. 
Caeser, cum salutationem audivisset, dixit. 
Caesar, postquam salutationem audivit, dixit. 
 
Κείμενο 34: 
praedones abiectis armis, appropinquaverunt. 
praedones, cum arma abiecissent, appropinquaverunt. 
praedones, postquam arma abiecerunt, appropinquaverunt. 
 
Κείμενο 35: 
Agrippa aere collato funeratus est. 
Agrippa, cum aes collatum esset, funeratus est. 
Agrippa, postquam aes collatum est, funeratus est. 
 
Κείμενο 40: 
Sulla, occupata urbe, coegerat. 
Sulla, cum urbem occupavisset, coegerat. 
Sulla, postquam urbem occupavit, coegerat. 
 
Κείμενο 45: 
providet ne, intercepta epistula, cognoscantur. 
providet ne, si epistula intercepta sit, cognoscantur. (εξαρτημένος υποθετικός λόγος 1ο υ  
είδους – πραγματικό/προσδοκώμενο). 
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εξαρτημένος: si + υποτακτική ΠΡΚ (intercepta sit) Æ υποτακτική ΕΝΣ 
(cognoscantur). 
ανεξάρτητος: si + οριστική Σ.Μ. (intercepta erit) Æ οριστική ΜΕΛΛ. (cognoscentur). 
(η βουλητική πρόταση στον ευθύ λόγο γίνεται κύρια επιθυμίας).  
 
Κείμενο 47: 
Hac re audita Augustus voluit. 
Augustus, cum hanc rem audivisset, voluit. 
Augustus, postquam hanc rem audivit, voluit. 
 
Κείμενο 48: 
Sertorius admissis amicis dixit. 
Sertorius, cum amicos admisisset, dixit. 
Sertorius, postquam amicos admisit, dixit. 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ  
ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ 

 
Κείμενο 25: 
 
Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. 
εξαρτημένος:  υπόθ. Æ nisi + υποτακτική ΠΡΚ (consulueritis)   
 απόδ. Æ απαρέμφατο ΜΕΛΛ (consulturum esse) 
 
nemo patriae consulet, nisi vos ipsi patriae consulueritis. 
ανεξάρτητος: υπόθ. Æ nisi + οριστική Σ.Μ. (consulueritis) 
 απόδ. Æ οριστική ΜΕΛΛ. (consulet) 

Α΄ Είδος – Ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον. 
Το πραγματικό του προσδοκωμένου (χρονική βαθμίδα: προτερόχρονο) 

 
Κείμενο 37: 
 
In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus. 
εξαρτημένος:  υπόθ. Æ nisi + υποτακτική ΠΡΚ (subvenerit)   

απόδ. Æ υποτακτική ΕΝΣ σε δευτερεύουσα συμπερασματική πρόταση 
(nequeamus) 

 
nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequimus. 
ανεξάρτητος: υπόθ. Æ nisi + οριστική Σ.Μ. (subvenerit) 
 απόδ. Æ οριστική ΕΝΣ σε κύρια πρόταση (nequimus) 

Α΄ Είδος – Ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον. 
Το πραγματικό του προσδοκωμένου (χρονική βαθμίδα: προτερόχρονο) 

 
Κείμενο 42: 
 
Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, neminem tam stultum fore, neminem tam 
improbum (ενν. fore). 
εξαρτημένος:  υπόθ. Æ si + υποτακτική ΠΡΚ (pervenerit)   
 απόδ. Æ απαρέμφατο ΜΕΛΛ (fore x 2) 
 
si iste in Manliana castra pervenerit, neminem tam stultum erit, neminem tam improbum (ενν. erit). 
ανεξάρτητος: υπόθ. Æ si + οριστική Σ.Μ. (pervenerit) 
 απόδ. Æ οριστική ΜΕΛΛ. (erit x 2) 

Α΄ Είδος – Ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον. 
Το πραγματικό του προσδοκωμένου (χρονική βαθμίδα: προτερόχρονο) 
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Κείμενο 45: 
 

x Curat et providet ne, intecepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. 
εξαρτημένος:  υπόθ. Æ νόθη αφαιρετική απόλυτος υποθετική μετοχή (intercepta eristula) [si 

+ υποτακτική ΠΡΚ – intercepta sit]  
απόδ. Æ υποτακτική ΕΝΣ σε δευτερεύουσα βουλητική πρόταση (cognoscantur) 

 
si intecepta erit, nostra consilia ab hostibus cognoscentur. 
ανεξάρτητος: υπόθ. Æ si + οριστική Σ.Μ. (intercepta erit) 
 απόδ. Æ οριστική ΜΕΛΛ. σε κύρια πρόταση (cognoscentur) 

Α΄ Είδος – Ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον. 
Το πραγματικό του προσδοκωμένου (χρονική βαθμίδα: προτερόχρονο) 

 
x Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amemtum tragulae adliget et intra castra 

abiciat. 
εξαρτημένος:  υπόθ. Æ si non + υποτακτική ΕΝΣ (possit)   

απόδ. Æ υποτακτικές ΕΝΣ σε δευτερεύουσες βουλητικές προτάσεις (adliget, abiciat) 
 
si adire non poterit, epistulam ad amemtum tragulae adligα et intra castra abice. 
ανεξάρτητος: υπόθ. Æ si non + οριστική ΜΕΛΛ. (poterit) 
 απόδ. Æ προστακτικές ΕΝΣ σε κύριες προτάσεις. (adliga, abice) 

Α΄ Είδος – Ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον. 
Το πραγματικό του προσδοκωμένου (χρονική βαθμίδα: σύγχρονο) 

 
Κείμενο 49: 
 
experiri enim volui, quam aequo animo me ferro essem interemptura, si tibi consilium non ex 
sententia cessisset. 
εξαρτημένος:  υπόθ. Æ si non + υποτακτική ΥΠΣ (non cessisset)   

απόδ.Æ υποτακτική ΠΡΤ ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας (interumptura 
essem) 

 
si tibi consilium non ex sententia cessisset, quam aequo animo me ferro interimam. 
ανεξάρτητος: υπόθ. Æ si non + οριστική Σ.Μ. (non cesserit) 
 απόδ. Æ οριστική ΜΕΛΛ. (interimam) 

Α΄ Είδος – Ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον. 
Το πραγματικό του προσδοκωμένου (χρονική βαθμίδα: προτερόχρονο) 

 
 

Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
 

x Έχουμε πλάγιο λόγο, όταν τα λόγια κάποιου ανακοινώνονται εξαρτημένα από ένα ρήμα 
λεκτικό, δοξαστικό, γνωστικό, ερωτηματικό ή βουλητικό.  
 

x Στον πλάγιο λόγο τροποποιούνται γενικά εγκλίσεις, χρόνοι, πρόσωπα, αντωνυμίες, 
προσωπικές ή κτητικές και κάποια επιρρήματα. 
 

x Έτσι γενικά στον πλάγιο λόγο έχουμε ή ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ή ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ. 
 
Πιο συγκεκριμένα: 
 
Α. Ο Ευθύς λόγος κρίσης εκφέρεται:  
 α) Με οριστική (πραγματικό). 

β) Με Δυνητική Υποτακτική (Coniuctivus Potentialis) και άρνηση non σε Ενεστώτα ή 
Παρακείμενο (στο παρόν) και σε Παρατατικό (στο παρελθόν).  
γ) Με Υποτακτική του απραγματοποίητου (Irrealis) σε Παρατατικό (για το παρόν) ή 
Υπερσυντέλικο (για το παρελθόν). 
 
π.χ. α) Caesar facit bellum contra Gallos. 
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 β) Caesar faciat (= μπορεί να κάνει) bellum contra Gallos. 
 γ) Caesar fecisset bellum (= θα είχε κάνει) contra Gallos. 

    
    Ο Πλάγιος λόγος κρίσης εκφέρεται: 
 Σε όλες τις περιπτώσεις τρέπει το ρήμα σε ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ.  
 

α) Την οριστική σε απαρέμφατο Ενεστώτα (σύγχρονο), Παρακειμένου (προτερόχρονο), 
Μέλλοντα (υστερόχρονο), αδιάφορο αν το ρήμα εξάρτησης είναι σε αρκτικό ή ιστορικό 
χρόνο. 

 Δηλαδή: 
x οριστική ΕΝΣ, ΠΡΤ*1 Æ  απαρέμφατο ΕΝΣ (το σύγχρονο). 
x οριστική ΠΡΚ, ΥΠΣ Æ  απαρέμφατο ΠΡΚ (το προτερόχρονο). 
x οριστική ΜΕΛΛ., Σ.Μ. Æ  απαρέμφατο ΜΕΛΛ. (το υστερόχρονο). 

 
_________________________________ 
 1  Κάποια βοηθήματα τρέπουν την οριστική ΠΡΤ σε απαρέμφατο ΠΡΚ. Προτιμότερο είναι να αναγράφονται και 
οι δύο εκδοχές. 
Σημειώσεις: 

1. Σε ετεροπροσωπία με το ρήμα εξάρτησης το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου σε 
αιτιατική. 

2. Σε ταυτοπροσωπία με το ρήμα εξάρτησης το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου σε 
αιτιατική από τις προσωπικές αντωνυμίες me, te, se, nos, vos, se. 

3. Σε ταυτοπροσωπία με το ρήμα εξάρτησης το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου δε 
δηλώνεται (αλλά εννοείται σε ονομαστική), αν το ρήμα εξάρτησης είναι παθητικό 
λεκτικό ή δοξαστικό 2. 

β) Τη Δυνητική Υποτακτική σε posse + απαρέμφατο του ρήματος (πάντα ΕΝΣ) – 
(σπάνια potuisse αντί του posse). 
γ) Την Υποτακτική irrealem σε περίφραση –urum–am–um fuisse ή αν το ρήμα δεν έχει 
σουπίνο ή είναι αμετάβατο σε περίφραση futurum fuisse ut + Υποτακτική Ενεστώτα 
από αρκτικό χρόνο, Παρατατικού από ιστορικό χρόνο. 

 
Παραδείγματα: 

α) Caesar facit bellum contra Gallos Æ Romani dicunt (dicebant) Caesarem bellum contra 
Gallos facere (σύγχρονο). 
β) Murena vixit in Asia Æ Murena dicit (dixit) se vixisse in Asia (προτερόχρονο). 
γ) Murena vixit in Asia Æ Murena dicitur (dictus est) vixisse in Asia (προτερόχρονο). 
δ) Romani dicunt (dicebant) Caesarem bellum contra Gallos facisse (προτερόχρονο). 
ε) Romani dicunt (dicebant) Caesarem bellum contra Gallos facturum esse 
(υστερόχρονο). 
στ) Romani dicunt (dicebant) Caesarem bellum contra Gallos facere posse. 
ζ) Romani dicunt (dicebant) Caesarem bellum contra Gallos facturum fuisse. 

 
Αλλά ο ευθύς λόγος του απραγματοποίητου: Nos didicissemus id (= θα το είχαμε 

μάθει) Æ  στον πλάγιο λόγο θα γίνει: Dicimus se futurum fuisse ut discamus id ή Diximus se 
futurum fuisse ut disceremus id. 
 
Β. Ο Ευθύς λόγος επιθυμίας εκφέρεται:  
 α) με Προστακτική: Pugnate fortiter. 

β) με Υποτακτική προτρεπτική ή αποτρεπτική (σε α΄ πληθυντικό πρόσωπο ΕΝΣ) π.χ. 
Pugnemus fortiter! // Ne eamus ad eos! 
γ) με Υποτακτική που εκφράζει προσταγή ή απαγόρευση (κανονικά στο γ΄ πρόσωπο ΕΝΣ. 
Στην απαγόρευση: ne + β΄ πρόσωπο Υποτακτικής ΠΡΚ ή γ΄ πρόσωπο ΕΝΣ ή ΠΡΚ).  
δ) με Υποτακτική ευχετική (σε όλους τους χρόνους με μπροστά το utinam [= μακάρι]). 
ε) με Υποτακτική παραχωρητική (σε ΕΝΣ ή ΠΡΚ).  
στ) με Υποτακτική απορηματική (κυρίως σε ΕΝΣ – ευθεία ερώτηση). 
ζ) με noli, nolite + απαρέμφατο ΕΝΣ (άλλος τρόπος εκφοράς της απαγόρευσης στα 
λατινικά). 

                                                 
 2 Το ρήμα πρέπει να  είναι και προσωπικό (να ισχύουν δηλαδή και οι τρεις προϋποθέσεις).           
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    Ο Πλάγιος λόγος επιθυμίας εκφέρεται: 
 Εξαρτάται από ρήματα, βουλητικά, προτρεπτικά, κελευστικά, παρακλητικά, συμβουλευτικά 
και εφετικά.  
 Εκφέρεται:  α) με τελικό απαρέμφατο (πάντα ΕΝΣ) του πλαγίου λόγου επιθυμίας (από 
ρήματα βουλητικά: volo και κελευστικά (πάντα από το iubeo). 
  β) με βουλητική πρόταση (με τη γνωστή εκφορά των βουλητικών προτάσεων, 
ανάλογα με τους κανόνες της ακολουθίας των χρόνων, τους οποίους ρυθμίζει το ρήμα 
εξάρτησης) [ut Æ για κατάφαση, ne Æ για άρνηση]. 
 γ) με απλή υποτακτική (χωρίς το ut) [συνήθως απ’ τα δυνητικά velim, malim, 
nolim, vellem κ.τ.λ.].  
 
Σημειώσεις: 

1. Η έκφραση απαγόρευσης (noli, nolite + απρφτ ΕΝΣ ή ne + υποτακτική ΠΡΚ) γίνεται 
αποφατική βουλητική πρόταση (ne + υποτακτική) με ρήμα βγαλμένο από το απρφτ 
ΕΝΣ ή την υποτακτική ΠΡΚ της απαγόρευσης.  

2. Για την ταυτοπροσωπία – ετεροπροσωπία του τελικού απαρεμφάτου του πλαγίου 
λόγου επιθυμίας ισχύει ό,τι και στα αρχαία ελληνικά.  

 
Παραδείγματα: 
 α) Pugnate fortiter Æ Caesar iubet milites fortiter pugnare. 

β) Pugnate fortiter Æ Caesar hortatur (hortabatur) milites ut fortiter pugnent 
(pugnarent). 

 γ) Pugnate fortiter Æ Caesar vellet milites fortiter pugnarent. 
δ) Opibus urbis nilite confidere Æ Incitat (incitavit) eos ne opibus urbis confidant 
(confiderent) [η έκφραση απαγόρευσης έγινε αποφατική βουλητική πρόταση]. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Όταν ο πλάγιος λόγος κρίσης ή επιθυμίας εξαρτάται από ερωτηματικά ρήματα, 
τότε έχουμε πλάγιες ερωτήσεις κρίσεως ή επιθυμίας που ήδη διδαχτήκαμε.  
 
Γ. Μετατροπή μιας Ευθείας ερώτησης  σε Πλάγια:  
 Μια ευθεία ερώτηση κρίσεως ή επιθυμίας, όταν μεταφέρεται στον πλάγιο λόγο δεν 
αλλάζει τρόπο εισαγωγής , απλώς εξαρτάται από ένα ρήμα που δηλώνει ερώτηση – 
απορία, από κύρια πρόταση γίνεται δευτερεύουσα και εκφέρεται πάντα με υποτακτική 
με τους εξής τρόπους: 
   
       ΕΥΘΕΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ            ΠΛΑΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ  
  Ενεστώτας            Ενεστώτας (από αρκτικό χρόνο) 
   Παρατατικός (από ιστορικό χρόνο) 
 
  Παρατατικός Παρακείμενος (από αρκτικό χρόνο) 
  Παρακείμενος Υπερσυντέλικος (από ιστορικό χρόνο) 
  Υπερσυντέλικος  
 
  Μέλλοντας -urus sim (από αρκτικό χρόνο) 
  Σ. Μέλλοντας -urus essem (από ιστορικό χρόνο) 
 
Δ. Ο Πλάγιος λόγος στις δευτερεύουσες προτάσεις:  

Οι δευτερεύουσες προτάσεις που στον ευθύ λόγο εκφέρονται με Οριστική δέχονται ΠΑΝΤΑ 
Υποτακτική, όταν βρεθούν στον πλάγιο λόγο.  

Σπάνια διατηρείται η Οριστική, όταν η δευτερεύουσα πρόταση λειτουργεί 
ανεξάρτητα από τον πλάγιο λόγο (πρβλ. κείμενο 42 “quo intendit” και 44 “cum iam…poteram”, 
σχολικό βιβλίο). 

Αν μία δευτερεύουσα πρόταση εκφέρεται με Υποτακτική στον ευθύ λόγο, η Υποτακτική 
αυτή φυσικά θα παραμείνει και στον πλάγιο λόγο. 

                                                 
  ισχύει για τις μερικής και ολικής άγνοιας πλάγιες ερωτήσεις, αλλά και για τις διμελείς . Στις ολικής άγνοιας 
σημειώνουμε ότι τα num και –ne χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση στη σημασία, ενώ το nonne χρησιμοποιείται 
με το quaero συνήθως ως ρήμα εξάρτησης (συμβουλέψου τις σημειώσεις για τις «δευτερεύουσες προτάσεις» μέσα 
στο corpus). 
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Οι χρόνοι των δευτερευουσών προτάσεων μέσα στον πλάγιο λόγο ακολουθούν τους 
κανόνες της ακολουθίας των χρόνων. Σε γενικές γραμμές ισχύει: χωρίς να μεταβάλλεται η 
χρονική βαθμίδα (σύγχρονο, προτερόχρονο, υστερόχρονο), αλλάζει ο χρόνος, αν αλλάζει ο 
χρόνος εξάρτησης της κύριας (αρκτικός ή ιστορικός).  
 
Παραδείγματα: 
 α) Nescio quid faciam Æ Dicit (dicebat) se nescire quid faciat (faceret). 
 β) Credo, quia verum est Æ Dicit se credere, quia verum sit. 
 

Αλλαγές στις προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες στον πλάγιο λόγο:  
 
x Οι προσωπικές αντωνυμίες α΄ προσώπου (ego, meus) γίνονται se, suus ή όταν 

δηλώνεται αντίθεση ipse, ipsius. 
 

x Οι προσωπικές αντωνυμίες β΄ προσώπου (tu, tuus) γίνονται ille, illius.  
 

x Οι προσωπικές αντωνυμίες γ΄ προσώπου  (hic, iste) γίνονται ille, illius ή is, eius. 
 

x Οι κτητικές αντωνυμίες (meus, noster) γίνονται suus ή ipse. 
 

x Οι κτητικές αντωνυμίες (tuus, vester) γίνονται ille ή is. 
 

x Οι δεικτικές αντωνυμίες (hic, iste) γίνονται ille ή is. 
 

Αλλαγές στα επιρρήματα στον πλάγιο λόγο: 
 
x nunc (= τώρα) Æ  tunc (= τότε). 

 
x cras (= αύριο) Æ  postero die (= την επόμενη μέρα). 

 
x hodie (= σήμερα) Æ  illo die (= εκείνη τη μέρα). 

 
x hic (= εδώ) Æ  ibi (= εκεί). 

 
ΟΙ ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

(μετατροπή σε πλάγιες) 
 
Κείμενο 24:    
ΕΥΘΕΙΑ: Quid (dicis)? 
ΠΛΑΓΙΑ: Ennius Nasicam interrogavit quid ille diceret. 
 
ΕΥΘΕΙΑ: Ego non cognosco vocem tuam? 
ΠΛΑΓΙΑ:Ennius Nasicam interrogavit num ille putaret ipsum non cognoscere 
vocem illius. 
 
ΕΥΘΕΙΑ: Visne scire? 
ΠΛΑΓΙΑ: Rogo velisne scire. 
 
ΕΥΘΕΙΑ: Tu mihi ipsi non credis? 
ΠΛΑΓΙΑ: Nasica Ennium rogavit num ille sibi ipsi non crederet. 
 
Κείμενο 39: 
ΕΥΘΕΙΑ: Tu illum premi putas malis? 
ΠΛΑΓΙΑ: Philosophus puerum interrogat num ille sapientem premi putet malis. 
 



 87 

Κείμενο 41: 
ΕΥΘΕΙΑ: Quin, homo inepte, taces? 
ΠΛΑΓΙΑ: Nescio, homo inepte, quin taceas. 
 
Κείμενο 43: 
ΕΥΘΕΙΑ: Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? 
ΠΛΑΓΙΑ: Mater Coriolanum interrogavit num ad hostem venisset et captiva in 
castris illis fuisset. 
 
ΕΥΘΕΙΑ: Qui potuisti populare hanc terram? 
ΠΛΑΓΙΑ: Mater Coriolanum interrogat qui (ille) potuerit populare eam terram. 
 
ΕΥΘΕΙΑ: Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? 
ΠΛΑΓΙΑ: Mater Coriolanum interrogavit num illi ingredienti fines patriae ira 
cecidisset. 
 
ΕΥΘΕΙΑ: Cur tibi non succurrit? 
ΠΛΑΓΙΑ: Mater Coriolanum interrogat cur illi non succurrerit. 
 
Κείμενο 47: 
ΕΥΘΕΙΑ: Quid ergo non times? 
ΠΛΑΓΙΑ: Augustus Iuliam interrogavit quid illa non timeret. 

 
ΟΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

(μετατροπή σε ευθείες) 
 
Κείμενο 23: 
ΠΛΑΓΙΑ: Quid ageret puer. 
ΕΥΘΕΙΑ: Quid agit puer? 
 
Κείμενο 24: 
ΠΛΑΓΙΑ: Quid postea Nasica fecerit. 
ΕΥΘΕΙΑ: Quid postea Nasica fecit? 
 
ΠΛΑΓΙΑ: Quid Nasica responderit. 
ΕΥΘΕΙΑ: Quid Nasica respondit? 
 
Κείμενο 25: 
ΠΛΑΓΙΑ: Quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore. 
ΕΥΘΕΙΑ: Quando hanc ficum decerptam esse putatis ex arbore? 
 
Κείμενο 28: 
ΠΛΑΓΙΑ: Quando homo sit. 
ΕΥΘΕΙΑ: Quando homo est? 
 
Κείμενο 31: 
ΠΛΑΓΙΑ: Quando miles Latinus Romano virtute antecellat. 
ΕΥΘΕΙΑ: Quando miles Latinus Romano virtute antecellit? 
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Κείμενο 41: 
ΠΛΑΓΙΑ: Quae dicas. 
ΕΥΘΕΙΑ: Quae dicis? 
 
Κείμενο 44: 
ΠΛΑΓΙΑ: Quis possit diligere eum. 
ΕΥΘΕΙΑ: Quis potest diligere eum? (ή «possit», δυνητική υποτακτική, που 

εκφράζει δυνατότητα). 
 
ΠΛΑΓΙΑ: Quam fuerint inopes amicorum. 
ΕΥΘΕΙΑ: Quam inopes amicorum fuerunt? 
 
ΠΛΑΓΙΑ: Quos fidos amicos habuissem. 
ΕΥΘΕΙΑ: Quos fidos amicos habui? 
 
ΠΛΑΓΙΑ: Quos infidos amicos habuissem. 
ΕΥΘΕΙΑ: Quos infidos amicos habui? 
 
Κείμενο 45: 
ΠΛΑΓΙΑ: Quae apud Ciceronem gerantur. 
ΕΥΘΕΙΑ: Quae apud Ciceronem geruntur? 
 
ΠΛΑΓΙΑ: Quantoque in periculo res sit. 
ΕΥΘΕΙΑ: In quanto periculo res est? 
 
Κείμενο 47: 
ΠΛΑΓΙΑ: Utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva. 
ΕΥΘΕΙΑ: Utrum post aliquot annos cana esse mavis an calva? 
 
Κείμενο 48: 
ΠΛΑΓΙΑ: Quae utilia factu essent. 
ΕΥΘΕΙΑ: Quae utilia factu sunt? 
 
 
Κείμενο 49: 
ΠΛΑΓΙΑ: Quam aequo animo me ferro essem interemptura. 
ΕΥΘΕΙΑ: Quam aequo animo me ferro interimam? 
 
Κείμενο 50: 
ΠΛΑΓΙΑ : Uter adversus Viriathum in Hispaniam mitteretur. 
ΕΥΘΕΙΑ : Uter adversus Viriathum in Hispaniam mittetur? 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Από τις μετοχές που εμφανίζονται στα κείμενα της εξεταστέας ύλης του 
βιβλίου των λατινικών της γ΄ λυκείου, κάποιες είναι αιτιολογικές, κάποιες 
χρονικές, κάποιες αναφορικές, ενώ υπάρχει και μία εναντιωματική μετοχή 
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στο κείμενο XXI (21). Αυτές αναλύονται στις αντίστοιχες δευτερεύουσες 
προτάσεις ως εξής: 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 
  Εισαγωγή - Έγκλιση 
quod, quia, quoniam  1. οριστική: όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενική. 

2. υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική 
(κείμενο 49: elapso) 

 
cum υποτακτική όταν η αιτιολογία είναι αποτέλεσμα 

εσωτερικής λογικής διεργασίας. 
 
  Χρόνος 
μετοχή ενεστώτα 1. Ενεστώτας, όταν το ρήμα εξάρτησης της μετοχής 
(σύγχρονο) είναι αρκτικός χρόνος. 
 2. Παρατατικός, όταν το ρήμα εξάρτησης της μετοχής 
 είναι ιστορικός χρόνος. 
 
μετοχή παρακειμένου 1. Παρακείμενος, όταν το ρήμα εξάρτησης της μετοχής 
(προτερόχρονο) είναι αρκτικός χρόνος. 
 2. Υπερσυντέλικος, όταν το ρήμα εξάρτησης της μετοχής 
 είναι ιστορικός χρόνος. 
 
μετοχή μέλλοντα 1. Ενεστώτας (ε.π.σ.), όταν το ρήμα εξάρτησης της μετοχής 
(υστερόχρονο) είναι αρκτικός χρόνος. 
 2. Παρατατικός (ε.π.σ. ), όταν το ρήμα εξάρτησης της μετοχής 
 είναι ιστορικός χρόνος. 
 

Παραδείγματα: 
 

1. Nonnuli pudore adducti remanebant. 
Nonnulli, quod/quia/quoniam (ή cum) pudore adducti erant (ή essent με 
τον cum) remanebant. 

2. dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur. 
dum obvia turba, quod/quia/quoniam moriturus sit, eum miseratur. 

3. Accius tragoediam suam ei desideranti legit. 
Accius tragoediam suam ei, quod/quia/quoniam (ή cum) desiderabat (ή 
desideraret με τον cum) legit. 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 
μετοχή ενεστώτα 1. cum (ιστορικός) + υποτακτική παρατατικού. 
(σύγχρονο) 2. dum + οριστική ενεστώτα (συνεχιζόμενη πράξη). 
 3. dum, quoad, quamdiu + οριστική χρόνου ίδιου με το 

χρόνο του ρήματος εξάρτησης της μετοχής (παράλληλη 
διάρκεια). 

 
                                                 
  (ε.π.σ.) Æ σημαίνει Ενεργητική Περιφραστική συζυγία (μετοχή μέλλοντα + sum). 
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μετοχή παρακειμένου 1. cum (ιστορικός) + υποτακτική υπερσυντελίκου. 
(προτερόχρονο) 2. ut, ubi, simul, postquam, cum primum + οριστική 

παρακειμένου (προτερόχρονο στο παρελθόν).  
 

Παραδείγματα: 
 

1. Exclusus ab insidiatoribus Caligulae, recesserat in dietam. 
Cum (ή ut/ubi κ.τ.λ) exclusus esset (ή exclusus est) ab insidiatoribus 
Caligulae, recesserat in dietam. 

2. Discurrens miles pedes eius animadvertit. 
Cum (ή dum) discurreret (ή discurrit), miles pedes eius animadvertit. 

3. Quibus interemptis aurum omne recepit. 
Quos cum (ή ut/ubi κ.τ.λ) interemisset (ή interemit) aurum omne recepit. 

4. Occiso Scriboniano Romam trahebatur. 
Cum (ή ut/ubi κ.τ.λ.) occisus esset (ή occisus est) Scribonianus, Romam 
trahebatur. 

5. Epheso rediens tecum deduc. 
Dum/quoad/quamdiu Epheso redis, tecum deduc. 

  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εισαγωγή: 

Η αναφορική μετοχή αναλύεται με την αναφορική αντωνυμία qui, quae, quod, της οποίας το 
γένος και ο αριθμός καθορίζονται από την προσδιοριζόμενη λέξη και η πτώση από τη 
συντακτική θέση της αντωνυμίας στη δευτερεύουσα πρόταση ή με αναφορικό επίρρημα.  
 

Έγκλιση: 
Η έγκλιση εκφοράς της είναι η οριστική  (επειδή πρόκειται για 

πραγματικό γεγονός) .  

             Χρόνος 

μετοχή ενεστώτα 1. Ενεστώτας, όταν το ρήμα εξάρτησης της μετοχής 
(σύγχρονο) είναι αρκτικός χρόνος. 
 2. Παρατατικός, όταν το ρήμα εξάρτησης της μετοχής 
 είναι ιστορικός χρόνος. 
 
μετοχή παρακειμένου 1. Παρακείμενος, όταν το ρήμα εξάρτησης της μετοχής 
(προτερόχρονο) είναι αρκτικός χρόνος. 
 2. Υπερσυντέλικος, όταν το ρήμα εξάρτησης της μετοχής 
 είναι ιστορικός χρόνος. 

Παραδείγματα: 
 

4. Hannibal dux Carthaginiensis, VI et  XX annos natus, omnes gentes 
Hispaniae bello superavit. 

                                                 
  Οι παραπάνω τρόποι ανάλυσης της χρονικής μετοχής είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, όταν η μετοχή 
εξαρτάται από ιστορικό χρόνο. Μόνο ο τρόπος ανάλυσης της μετοχής στην περίπτωση της παράλληλης διάρκειας 
είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί και όταν η μετοχή εξαρτάται από αρκτικό χρόνο. 
  Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της μετοχής που ανήκει σε πρόταση εξαρτημένη στον πλάγιο λόγο, οπότε και η  
αναφορική πρόταση που θα προκύψει θα πρέπει να εκφέρεται με υποτακτική, όπως όλες οι δευτερεύουσες 
προτάσεις στον πλάγιο λόγο. 
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5. Hannibal, dux Carthaginiensis, qui VI et XX annos natus erat, omnes 
gentes Hispaniae bello superavit. 

6. Discurrens miles pedes eius animadvertit. 
7. Miles, qui discurrebat, pedes eius animadvertit. 
8. Cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent. 
9. Cum lacrimae suae, quae diu cohibitae erant (quas diu cohibuerat), 

vincerent. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 

1. Για τη διαμόρφωση των συντακτικών όρων της πρότασης με την οποία αναλύεται η 
μετοχή καθοριστικό ρόλο παίζει ο τρόπος μετάφρασής της (εκτός αν η μετοχή ανήκει σε 
ρήμα αποθετικό ή ημιαποθετικό).  

 

2. Ποτέ δεν αλλάζει η χρονική βαθμίδα, δηλαδή, κατά την ανάλυση, αν η μετοχή δηλώνει το 
σύγχρονο, το προτερόχρονο ή το υστερόχρονο πρέπει και η πρόταση στην οποία 
αναλύεται η μετοχή να δηλώνει το σύγχρονο, το προτερόχρονο ή το υστερόχρονο 
αντίστοιχα. 

 
ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΗ 

 
Α. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ο χρόνος της μετοχής είναι ανάλογος της χρονικής βαθμίδας που δηλώνει η 

πρόταση που συμπτύσσουμε. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

σύγχρονο ενεστώτας  
 
προτερόχρονο  παρακείμενος  
 
υστερόχρονο μέλλοντας  

 
 

Β. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Αν συμπτύσσουμε πρόταση με ενεργητική σύνταξη σε μετοχή ενεστώτα ή 
μέλλοντα, τότε υποκείμενο της μετοχής θέτουμε το υποκείμενο του 
ρήματος της πρότασης που συμπτύσσουμε. 

 
2. Αν συμπτύσσουμε πρόταση με παθητική σύνταξη σε μετοχή 

παρακειμένου, τότε υποκείμενο της μετοχής θέτουμε το υποκείμενο του 
ρήματος της πρότασης που συμπτύσσουμε. 

 
3. Αν συμπτύσσουμε πρόταση με ενεργητική σύνταξη σε μετοχή 

παρακειμένου, τότε υποκείμενο της μετοχής θέτουμε το αντικείμενο 
(αιτιατικής πτώσης) του ρήματος της πρότασης που συμπτύσσουμε. 

 



 92 

4. Αν συμπτύσσουμε πρόταση με παθητική σύνταξη σε μετοχή ενεστώτα ή 
μέλλοντα, τότε υποκείμενο της μετοχής θέτουμε το ποιητικό αίτιο του 
ρήματος της πρότασης που συμπτύσσουμε. 

 
Γ. ΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ Ή ΑΠΟΛΥΤΗ  

 
1. Κάνουμε τη μετοχή συνημμένη, αν το υποκείμενό της έχει και άλλη 

συντακτική θέση μέσα στην πρόταση της οποίας η μετοχή είναι όρος. 
Επομένως, θέτουμε τη μετοχή στο γένος και τον αριθμό του υποκειμένου 
της και στην πτώση που έχει αυτό λόγω της άλλης συντακτικής του 
θέσης. 

 
2. Κάνουμε τη μετοχή απόλυτη, αν το υποκείμενό της δεν έχει άλλη 

συντακτική θέση μέσα στην πρόταση της οποίας η μετοχή είναι όρος. 
Επομένως, θέτουμε το υποκείμενό της σε αφαιρετική πτώση και τη 
μετοχή στο γένος, τον αριθμό και την πτώση του υποκειμένου της. 

 
Παρατηρήσεις: 

 
1. Όταν επιλέγουμε μετοχή παρακειμένου δηλώνουμε το ποιητικό αίτιο – 

εφόσον το γνωρίζουμε – αν δε συμπίπτει με το υποκείμενο ή το 
αντικείμενο του ρήματος της πρότασης της οποίας η μετοχή είναι όρος. 
Αν συμπίπτει δε δηλώνουμε το ποιητικό αίτιο. 

 
2. Όταν επιλέγουμε απόλυτη μετοχή ενεστώτα του ρήματος sum δεν τη 

δηλώνουμε, αλλά γράφουμε το υποκείμενο και το ουσιαστικό (που 
δηλώνει αξίωμα, ηλικία, επάγγελμα) ή το ειδικό επίθετο σε αφαιρετική 
πτώση (ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη) .  

 
3. Όταν επιλέγουμε μετοχή αποθετικού ρήματος το υποκείμενό της 

συμπίπτει με το υποκείμενο του ρήματος της πρότασης που 
συμπτύσσουμε. 

 
Παραδείγματα: 

 
1. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam, quae incolis 

nocet. 
 Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam incolis 
nocentem (συνημμένη). 

 
2. Quem simul aspexit Cassius, timorem concepit. 

Quo aspecto Cassius timorem concepit (απόλυτη). 
 

3. Nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est . 
Nam Pisaurum dicitur illic auro pensato (ab eo) (απόλυτη). 

 
4. Camillus Gallos, qui abituri erant, secutus est. 

Camillus Gallos abituros secutus est (συνημμένη). 
 

5. Cum Tertia parvula esset, pater casu spem praeclari triumphi praesumpsit. 
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Tertia parvula pater casu spem praeclari triumphi praesumpsit 
(ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη) . 
 

Αναλυτικός συντακτικός χαρακτηρισμός 
των δευτερευουσών προτάσεων  

των λατινικών κειμένων 
23 – 50 

 
Κείμενο 23:  
α) ut ignoraretur a marito: είναι δευτερεύουσα συμπερασματική πρόταση, 
εισάγεται με το συμπερασματικό σύνδεσμο ut, εκφέρεται με υποτακτική 
παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (paravit: ΠΡΚ με σημασία 
ΑΟΡ) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. Το αποτέλεσμα θεωρείται ως κάτι 
το υποκειμενικό. 
β) cum illa cubiculum mariti intraverat: είναι δευτερεύουσα χρονική 
πρόταση, εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο cum που εδώ είναι επαναληπτικός 
και εκφέρεται με οριστική υπερσυντελίκου, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν και 
δηλώνει μια επανάληψη. 
γ) quid ageret puer: είναι δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση ως 
αντικείμενο στη μετοχή interroganti, εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία 
quid, εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό 
χρόνο (ουσιαστικά εξαρτάται από το interroganti που έχει σημασία ιστορικού 
χρόνου, αφού και αυτό με τη σειρά του εξαρτάται από το respondebat – ρήμα 
ιστορικού χρόνου και δηλώνει το σύγχρονο, σύμφωνα με την ακολουθία των 
χρόνων. 
δ) cum lacrimae suae, diu cohibitae vincerent: είναι δευτερεύουσα χρονική 
πρόταση, εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο cum που εδώ είναι ιστορικός – 
αφηγηματικός, εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού και δηλώνει το σύγχρονο 
στο παρελθόν. 
ε) prorumperentque: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, συνδέεται με τη 
(δ) παρατακτικά με το que, εννοείται ο ιστορικός – αφηγηματικός cum, 
εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν.  
στ) ut simul imponeretur: είναι δευτερεύουσα βουλητική πρόταση ως άμεσο 
αντικείμενο του ρήματος orabat, εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut , 
εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο 
(orabat) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 
 
Κείμενο 24:    
α) Cum P. Cornelius … venisset: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, 
εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο cum που εδώ είναι ιστορικός – αφηγηματικός, 
εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου και δηλώνει το προτερόχρονο στο 
παρελθόν. 
β) eique ab ostio … non esse: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, συνδέεται 
με την (α) παρατακτικά με το que, εννοείται ο ιστορικός  – αφηγηματικός cum, 
εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου και δηλώνει το προτερόχρονο στο 
παρελθόν. 
γ) quid postea Nasica fecerit: είναι δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική 
πρόταση ως αντικείμενο του ρήματος accipe, εισάγεται με την ερωτηματική 
αντωνυμία quid, εκφέρεται με υποτακτική παρακειμένου, γιατί εξαρτάται από 
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αρκτικό χρόνο (accipe – ΕΝΣ) και δηλώνει το προτερόχρονο, σύμφωνα με την 
ακολουθία των χρόνων. Η πρόταση έχει υποκειμενική χροιά. 
δ) cum Ennius ad Nasicam venisset: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, 
εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο cum που εδώ είναι ιστορικός – αφηγηματικός, 
εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου και δηλώνει το προτερόχρονο στο 
παρελθόν. 
ε) et eum a ianua quaereret: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση που 
συνδέεται με τη (δ) παρατακτικά με το et, ο ιστορικός – αφηγηματικός cum 
εννοείται, εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού και δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρελθόν. 
στ) etsi domi erat: είναι δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση, εισάγεται με 
τον εναντιωματικό σύνδεσμο etsi, εκφέρεται με οριστική παρατατικού και 
δηλώνει το πραγματικό. Η εναντιωματική πρόταση εκφράζει μια πραγματική 
κατάσταση, παρά την οποία ισχύει το περιεχόμενο της κύριας πρότασης.  
ζ) quid Nasica tam … mentiebatur: είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, 
εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quod, εκφέρεται με οριστική 
παρατατικού και δηλώνει πραγματική – αντικειμενική αιτιολογία. 
η) quid Nasica responderit: είναι δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση 
με υποκειμενική χροιά ως αντικείμενο στο τελικό απαρέμφατο scire, εισάγεται 
με την ερωτηματική αντωνυμία quid,  εκφέρεται με υποτακτική παρακειμένου, 
γιατί εξαρτάται από απαρέμφατο αρκτικού χρόνου (scire – ΕΝΣ) και αυτό με τη 
σειρά του εξαρτάται από ρήμα αρκτικού  χρόνου (visne – ΕΝΣ) και δηλώνει το 
προτερόχρονο, σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων. 
θ) cum te quaereret: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται με το 
χρονικό σύνδεσμο cum που εδώ είναι ιστορικός – αφηγηματικός, εκφέρεται με 
υποτακτική παρατατικού και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 
 
Κείμενο 25:   
α) quando hanc ficum … ex arbore: είναι δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική 
πρόταση ως άμεσο αντικείμενο του ρήματος interrogo, η πρόταση έχει 
υποκειμενική χροιά, εισάγεται με το χρονικό επίρρημα quando, εκφέρεται με 
υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (interrogo – ΕΝΣ) και  
δηλώνει το σύγχρονο, σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων. 
β) cum omnes recentem esse dixissent: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, 
εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο cum που εδώ είναι ιστορικός – αφηγηματικός, 
εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου και δηλώνει το προτερόχρονο στο 
παρελθόν. 
γ) quae nimia vobis est: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο fiduciam, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, 
εκφέρεται με οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγματικό. 
δ) quo Carthago deleta est: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο bellum, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quo, 
εκφέρεται με οριστική παρακειμένου και δηλώνει το πραγματικό.  
ε) Nemimen credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae 
consulueritis : για τον εξαρτημένο υποθετικό λόγο συμβουλέψου το 
αντίστοιχο κεφάλαιο στο corpus σημειώσεων (σελ. 110).  
 
 
 
Κείμενο 27:  
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α) cum Accius … venisset: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται με 
το χρονικό σύνδεσμο cum που εδώ είναι ιστορικός – αφηγηματικός, εκφέρεται 
με υποτακτική υπερσυντελίκου και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν.  
β) ubi Pacuvius … recesserat: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στη λέξη Tarentum, εισάγεται με το τοπικό επίρρημα ubi, 
εκφέρεται με οριστική υπερσυντελίκου και δηλώνει το πραγματικό. 
γ) qui multo … natu erat: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στη λέξη Accius, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qui, 
εκφέρεται με οριστική παρατατικού και δηλώνει το πραγματικό. 
δ) cui “Atreus” nomen est: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στη λέξη tragoediam, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία 
cui, εκφέρεται με οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγματικό. 
ε) quae scripsisset: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, ονοματική ως 
υποκείμενο του ειδικού απρφτ. esse ή προσδιοριστική στο εννοούμενο 
υποκείμενο ea του απρφτ. esse, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, 
εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου, γιατί έχουμε πλάγιο λόγο. 
στ) ut dicis: είναι δευτερεύουσα αναφορική παραβολική πρόταση, εισάγεται με 
τον παραβολικό σύνδεσμο ut, εκφέρεται με οριστική ενεστώτα και δηλώνει το 
πραγματικό. 
ζ) quae deinceps scribam: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, ονοματική 
ως υποκείμενο του ειδικού απρφτ. fore ή προσδιοριστική στο εννοούμενο 
υποκείμενο ea του απρφτ. fore, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, 
εκφέρεται με οριστική μέλλοντα και δηλώνει το πραγματικό. 
η) quod in pomis est: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 
στη λέξη idem, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quod, εκφέρεται με 
οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγματικό. 
θ) quae dura … nascuntur: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
ονοματική ως υποκείμενο του ρήματος fiunt ή προσδιοριστική στο εννοούμεν ο 
υποκείμενο ea του ρήματος fiunt, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, 
εκφέρεται με οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγματικό. 
ι) quae gignuntur … mollia: ισχύει ότι ακριβώς και στη (θ). 
 
Κείμενο 28:  
α) cum eum … cognovisset: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται με 
το χρονικό σύνδεσμο cum που εδώ είναι ιστορικός – αφηγηματικός, εκφέρεται 
με υποτακτική υπερσυντελίκου και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν.  
β) quanti homo sit: είναι δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση με 
υποκειμενική χροιά ως αντικείμενο της φράσης noli spectare, εισάγεται με τη 
συσχετική αντωνυμία quanti, εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, γιατί 
εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (noli spectare – ΕΝΣ) και δηλώνει το σύγχρονο, 
σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων (ή σε σχέση με την κύρια πρόταση). 
γ) qui tam nihili est : είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, ονοματική ως υποκείμενο του 
ρήματο est, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qui, εκφέρεται με οριστική ενεστώτα και 
δηλώνει το πραγματικό. Υποστηρίζεται ότι είναι αναφορική επιρρηματική υποθετική πρόταση. 
Λανθάνει υποθετικός λόγος: υπόθεση Æ (qui tam … est), απόδοση Æ (parvi … est) – Α΄ Είδος (ΤΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ). 
δ) ut nihil … possit … fugitivi: είναι δευτερεύουσα συμπερασματική πρόταση, 
εισάγεται με το συμπερασματικό σύνδεσμο ut, εκφέρεται με υποτακτική 
ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (adfectus est  - ΠΡΚ με  σημασία 
ΕΝΣ) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν – μέλλον. Το αποτέλεσμα θεωρείται 
ως κάτι το υποκειμενικό. 
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Κείμενο 29:  
α) Cum Octavianus … rediret: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται 
με το χρονικό σύνδεσμο cum που εδώ είναι ιστορικός – αφηγηματικός, 
εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν.  
β) ut corvum doceret … salutationem: είναι δευτερεύουσα βουλητική 
πρόταση ως αντικείμενο έμμεσο του ρήματος incitavit, εισάγεται με το 
βουλητικό σύνδεσμο ut, εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού, γιατί εξαρτάται 
από ιστορικό χρόνο (incitavit – ΠΡΚ με σημασία ΑΟΡ) και δηλώνει το σύγχρονο 
στο παρελθόν. 
γ) quotiescumque … respondebat: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, 
εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο cum που εδώ είναι επαναληπτικός, εκφέρεται 
με οριστική παρατατικού, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν και δηλώνει μια 
επανάληψη. 
 
Κείμενο 30:  
α) Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare 
debemus (= και αν η Ασία κρύβει κάποια υποψία τρυφής, οφείλουμε να 
επαινέσουμε το Μουρήνα). 
Υπόθεση: si habet Asia suspicionem quandam luxuriae (si + οριστική ενεστώτα). 
Απόδοση: Murenam laudare debemus (οριστική ενεστώτα). 
Α΄ ΕΙΔΟΣ: το πραγματικό. 
β) quod Asiam vidit: είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, εισάγεται με 
τον αιτιολογικό σύνδεσμο quod, εκφέρεται με οριστική παρακειμένου και 
δηλώνει πραγματική – αντικειμενική αιτιολογία. 
γ) sed … vixit: είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, συνδέεται με το sed 
(παρατακτικά) με τη (β), ο αιτιολογικός σύνδεσμος quod εννοείται, εκφέρεται 
με οριστική παρακειμένου και δηλώνει πραγματική – αντικειμενική αιτιολογία. 
δ) ex qua … constituta est: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στη λέξη Asiae, εισάγεται με εμπρόθετο προσδιορισμό ex qua, ο 
οποίος περιέχει την αναφορική αντωνυμία qua, εκφέρεται με οριστική 
παρακειμένου και δηλώνει το πραγματικό. 
 
Κείμενο 31:  
α) cum aliquando … abiret: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται με 
τον χρονικό σύνδεσμο cum, που εδώ είναι ιστορικός – αφηγηματικός, εκφέρεται 
με υποτακτική παρατατικού και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν.  
β) ut omnes … abstinerent: είναι δευτερεύουσα βουλητική πρόταση ονοματική 
ως αντικείμενο του ρήματος edixit, εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut, 
εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο 
(edixit: ΠΡΚ εδώ ως ιστορικός χρόνος) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν.  
γ) ut singularis … cernatur: είναι δευτερεύουσα τελική πρόταση, εισάγεται με 
τον τελικό σύνδεσμο ut, εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται 
από αρκτικό χρόνο (congrediamur – ΕΝΣ) και δηλώνει το σύγχρονο ή το σκοπό 
στο παρόν – μέλλον. 
δ) quanto … antecellat: είναι δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση με 
υποκειμενική χροιά ως υποκείμενο του ρήματος cernatur (απρόσωπο), 
εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quanto, εκφέρεται με υποτακτική 
ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (cernatur – ΕΝΣ) και δηλώνει το 
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σύγχρονο, σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων (ή σε σχέση με την κύρια 
πρόταση). 
ε) cum in … revertisset: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται με το 
χρονικό σύνδεσμο cum, που είναι ιστορικός – αφηγηματικός, εκφέρεται με 
υποτακτική υπερσυντελίκου και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
στ) cius … erant: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση προσδιοριστική στο 
adulescentem, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία cuius, εκφέρεται με 
οριστική υπερσυντελίκου και δηλώνει το πραγματικό. 
 
Κείμενο 32:  
α) quae iacerent in tenebris omnia, nisi litterarum lumen accederet (= όλα 
αυτά θα βρίσκονταν στο σκοτάδι, αν δεν τα συνόδευε το φως των Γραμμάτων).  
Υπόθεση: nisi litterarum lumen accederet = nisi + υποτακτική ΠΡΤ. 
Απόδοση: quae iacerent in tenebris omnia = υποτακτική ΠΡΤ. 
Β΄ ΕΙΔΟΣ: το μη πραγματικό στο παρόν – παρελθόν. 

 

Κείμενο 33:  
α) quae iacere … ipsius: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο omnia, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, 
εκφέρεται με οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγματικό. 
β) quod necesse fuit: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 
στο belli, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quod, εκφέρεται με οριστική  
παρακειμένου και δηλώνει το πραγματικό. 
γ) quae dilapsa … diffluxerunt: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο omnia, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, 
εκφέρεται με οριστική παρακειμένου και δηλώνει το πραγματικό.  
δ) quae idem … prohibuisset: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο multaquae, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, 
εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου (υποτακτική του 
απραγματοποίητου). Στα πλαίσια της αναφορικής πρότασης λειτουργεί 
υποθετικός λόγος β΄ είδους – ΤΟ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: υπόθεση: 
(si togatus fuisset), απόδοση: (quae idem fieri prohibuisset). 
ε) quibus … potest: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 
στο vulnera, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quibus, εκφέρεται με 
οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγματικό.  
 
Κείμενο 34:  
α) cum Africanus … esset: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται με 
το χρονικό σύνδεσμο cum, που εδώ είναι ιστορικός – αφηγηματικός, εκφέρεται 
με υποτακτική παρατατικού και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν.  
β) cum se … existimasset: είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, εισάγεται 
με τον cum τον αιτιολογικό, για να δηλωθεί μία εσωτερική λογική διεργασία, 
εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο 
(conlocavit: ΠΡΚ με σημασία ιστορικού χρόνου) και δηλώνει το προτερόχρονο, 
σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων (ή σε σχέση με την κύρια πρόταση). 
γ) ut quod … animadverterunt: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, 
εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο ut, εκφέρεται με οριστική παρακειμένου και 
δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
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δ) postquam haec … retulerunt: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, 
εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο postquam, εκφέρεται με οριστική 
παρακειμένου και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
ε) cum ante … posuissent: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται με 
το χρονικό σύνδεσμο cum, που είναι ιστορικός – αφηγηματικός, εκφέρεται με 
υποτακτική υπερσυντελίκου και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν.  
στ) quae homines … solent: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο dona, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, 
εκφέρεται με οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγματικό. 
ζ) tamquam (postes) sanctum templum (essent): αναφορική παραβολική 
πρόταση (στο κείμενο ελλειπτική) σε θέση κατηγορουμένου στο po stes  της 
κύριας πρότασης. Εισάγεται με το παραβολικό επίρρημα tamquam, εκφέρεται με 
υποτακτική παρατατικού και δηλώνει μία υποτιθέμενη κατάσταση, δηλαδή το 
μη πραγματικό. 
 
Κείμενο 35:  
α) quod infeliciter vixerint: είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, 
εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quod, εκφέρεται με υποτακτική 
παρακειμένου, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (miseretur – ΕΝΣ) και 
δηλώνει το προτερόχρονο, σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων (ή σε σχέση 
με την κύρια πρόταση). 
β) qui inter … fuit: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 
στο Menenius Agrippa, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qui, εκφέρεται 
με οριστική παρακειμένου και δηλώνει το πραγματικό. 
γ) cum Poenos … funderet: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται με 
το χρονικό cum, που εδώ είναι ιστορικός – αφηγηματικός, εκφέρεται με 
υποτακτική παρατατικού και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 
δ) quoniam … aberat: είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, εισάγεται με 
τον αιτιολογικό σύνδεσμο quoniam, εκφέρεται με οριστική παρατατικού και 
δηλώνει πραγματική – αντικειμενική αιτιολογία. 
ε) qui nihil … pater : είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, εισάγεται με 
τον αιτιολογικό σύνδεσμο quia, εκφέρεται με οριστική υπερσυντελίκου και 
δηλώνει πραγματική – αντικειμενική αιτιολογία. 
στ) cum … exigeret: είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, εισάγεται με τον 
αιτιολογικό σύνδεσμο cum, για να δηλωθεί εσωτερική λογική διεργασία, 
εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο 
(άμεσα εξαρτάται από το απρφτ. ΕΝΣ conferre, αλλά αυτό με τη σειρά του 
εξαρτάται από την απρόσωπη έκφραση aequum erat – ιστορικός χρόνος) και 
δηλώνει το σύγχρονο, σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων (ή σε σχέση με 
την κύρια πρόταση). 
ζ) quibus … fuit: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο 
viros, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quibus, εκφέρεται με οριστική 
παρακειμένου και δηλώνει το πραγματικό. 
 
Κείμενο 36:   
α) quo facilius … posset: είναι δευτερεύουσα τελική πρόταση, εισάγεται με τον 
τελικό σύνδεσμο quo, γιατί ακολουθεί επίρρημα συγκριτικού βαθμού, εκφέρεται 
με υποτακτική παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (utebatur – 
ΠΡΤ) και δηλώνει σκοπό – σύγχρονο στο παρελθόν. 
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β) cum ad eum … attulissent: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται 
με το χρονικό σύνδεσμο cum, που εδώ είναι ιστορικός – αφηγηματικός, 
εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελίκου και δηλώνει το προτερόχρονο στο 
παρελθόν. 
γ) ut eo uteretur: είναι δευτερεύουσα τελική πρόταση, εισάγεται με τον τελικό 
σύνδεσμο ut, εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού, γιατί εξαρτάται από 
ιστορικό χρόνο (attulissent – ΥΠΣ) και δηλώνει σκοπό – σύγχρονο στο 
παρελθόν. 
δ) ne dicam ineptae: είναι δευτερεύουσα τελική πρόταση, εισάγεται με τον 
τελικό σύνδεσμο ne, εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από 
αρκτικό χρόνο (narrate – ΕΝΣ) και δηλώνει σκοπό – σύγχρονο στο παρόν – 
μέλλον. 
 
Κείμενο 37:  
α) ut salvi esse nequeamus: είναι δευτερεύουσα συμπερασματική πρόταση ως 
απόδοση του υποθετικού λόγου, εισάγεται με το συμπερασματικό σύνδεσμο ut, 
εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο 
(deducta est – ΠΡΚ ως αρκτικός χρόνος) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν – 
μέλλον. Το αποτέλεσμα θεωρείται ως κάτι το υποκειμενικό. 
β) ut, nisi qui … nequeamus: υποθετικός λόγος Α΄ είδους – ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΥΠΟΘΕΣΗ. Υπόθεση: nisi qui … subvenerit Æ nisi + υποτακτική ΠΡΚ, απόδοση: 
ut salvi esse nequeamus Æ υποτακτική ΕΝΣ. Πρόκειται για εξαρτημένο 
υποθετικό λόγο από το deducta est. Στον ευθύ λόγο θα ήταν: nisi qui deus 
subvenerit (οριστική Σ. Μ.), salvi esse nequimus (οριστική ΕΝΣ). Συμβουλέψου 
το αντίστοιχο κεφάλαιο στο corpus σημειώσεων για τους εξαρτημένους 
υποθετικούς λόγους (σελ. 110). 
γ) ut veni ad urbem: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται με το 
χρονικό σύνδεσμο ut, εκφέρεται με οριστική παρακειμένου και δηλώνει το 
προτερόχρονο στο παρελθόν. 
δ) quae ad … pertinerent: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο omnia, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, 
εκφέρεται με υποτακτική, γιατί δηλώνει το ενδεχόμενο ή δυνατό να συμβεί 
(δυνητική υποτακτική), χρόνου παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ρήμα 
ιστορικού χρόνου non destiti και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν, σύμφωνα 
με τον κανόνα της ακολουθίας των χρόνων. 
ε) ut pugnare cuperent: είναι δευτερεύουσα συμπερασματική πρόταση, 
εισάγεται με το συμπερασματικό σύνδεσμο ut, εκφέρεται με υποτακτική 
παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (invaserat – ΥΠΣ) και δηλώνει 
το σύγχρονο στο παρελθόν. Το αποτέλεσμα θεωρείται ως κάτι το υποκειμενικό.  
στ) etsi ego … miserius: είναι δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση, 
εισάγεται με τον εναντιωματικό σύνδεσμο etsi, εκφέρεται με οριστική 
παρατατικού και δηλώνει το πραγματικό. Ειδικότερα εκφράζει μια πραγματική 
κατάσταση, παρά την οποία ισχύει το περιεχόμενο της κύριας πρότασης.  
ζ) ut necessitate … cogantur: είναι δευτερεύουσα συμπερασματική πρόταση, 
εισάγεται με το συμπερασματικό σύνδεσμο ut, εκφέρεται με υποτακτική 
ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (reddit – ΕΝΣ) και δηλώνει το 
σύγχρονο στο παρόν – μέλλον. Το αποτέλεσμα θεωρείται ως κάτι το 
υποκειμενικό. 
η) etiamsi … non sint: είναι δευτερεύουσα παραχωρητική πρόταση, εισάγεται 
με τον παραχωρητικό σύνδεσμο etiamsi, εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, 
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γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (reddit – ΕΝΣ) και δηλώνει το σύγχρονο,  
σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων (ή σε σχέση με την κύρια πρόταση).  
θ) ut non solum ea fiant: είναι δευτερεύουσα συμπερασματική πρόταση, 
εισάγεται με το συμπερασματικό σύνδεσμο ut, εκφέρεται με υποτακτική 
ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (sunt – ΕΝΣ) και δηλώνει το 
σύγχρονο στο παρόν – μέλλον. Το αποτέλεσμα θεωρείται ως κάτι το 
υποκειμενικό. 
ι) quae velit victor: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 
στο ea, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, εκφέρεται με υποτακτική 
ενεστώτα, λόγω έλξης από την προηγούμενη υποτακτική (fiant). Κανονικά 
έπρεπε να ήταν vult (οριστική ΕΝΣ) και να δηλώνει το  πραγματικό. 
ια) sed etiam … iis: είναι δευτερεύουσα συμπερασματική πρόταση που 
συνδέεται παρατακτικά με τη (θ) με το sed, εισάγεται με το συμπερασματικό 
σύνδεσμο ut, εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό 
χρόνο (sunt – ΕΝΣ) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν – μέλλον. Το 
αποτέλεσμα θεωρείται ως κάτι το υποκειμενικό.  
ιβ) quorum … parta sit: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο iis, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quorum, 
εκφέρεται με υποτακτική μέλλοντα, λόγω έλξης από την προηγούμενη 
υποτακτική (obsequatur). Κανονικά έπρεπε να ήταν parta est (οριστική ΠΡΚ) 
και να δηλώνει το πραγματικό. 
 
Κείμενο 38:  
α) dum more … sororis: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται με το 
χρονικό σύνδεσμο dum, εκφέρεται με οριστική ενεστώτα και δηλώνει το 
σύγχρονο και συγκεκριμένα συνεχιζόμενη πράξη. 
β) dum aliqua … audiretur: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται με 
το χρονικό σύνδεσμο dum, εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού και δηλώνει 
το υστερόχρονο και συγκεκριμένα προσδοκία – εξέλιξη. 
γ) ut sibi … cederet: είναι δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, ονοματική ως 
έμμεσο αντικείμενο του ρήματος rogavit, εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο  
ut, εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο 
(rogavit – ΠΡΚ με σημασία ιστορικού χρόνου) και δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρελθόν. 
δ) dum vixit: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται με το χρονικό 
σύνδεσμο dum, εκφέρεται με οριστική παρακειμένου και δηλώνει το σύγχρονο 
και συγκεκριμένα παράλληλη διάρκεια. 
ε) quam … amavit: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 
στο Caecilia, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quam, εκφέρεται με 
οριστική παρακειμένου και δηλώνει το πραγματικό. 
 
Κείμενο 39:  
α) quae imperitos averterunt: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο res, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, 
εκφέρεται με οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγματικό. 
β) et praecipites agunt: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο res, συνδέεται με την προηγούμενη παρατακτικά με το et, 
εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae (που εννοείται), εκφέρεται με 
οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγματικό. 
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γ) quale ex … posset: είναι δευτερεύουσα αναφορική παραβολική πρόταση, 
εισάγεται με τη συσχετική αντωνυμία quale, εκφέρεται με υποτακτική 
παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (fecisset – ΥΠΣ) και δηλώνει 
το σύγχρονο και συγκεκριμένα κάτι το δυνατό – ενδεχόμενο (γι’ αυτό άλλωστε 
έχουμε υποτακτική στην αναφορική πρόταση). 
δ) Σύνθετος υποθετικός λόγος: υποθέσεις Æ si marmor illi obtulisses και si 
viliorem materiam obtulisses, απόδοση Æ fecisset tale. Υπόθεση: si + 
υποτακτική ΥΠΣ, απόδοση: υποτακτική ΥΠΣ (Β΄ ΕΙΔΟΣ – ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ για 
το παρελθόν). 
ε) Υποθετικός λόγος: υπόθεση Æ si licebit (explicare ei virtutem) – οριστική 
ΜΕΛΛ., απόδοση Æ eodem … explicabit – οριστική ΜΕΛΛ. (Α΄ ΕΙΔΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΥΠΟΘΕΣΗ). 
στ) Υποθετικός λόγος: υπόθεση Æ si minus (δηλ. si non licebit ei in divitiis 
virtutem explicare) – οριστική ΜΕΛΛ., απόδοση Æ in paupertate (explicabit 
virtutem) – οριστική ΜΕΛΛ (Α΄ ΕΙΔΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ) . 
Σημείωση: όλοι οι υποθετικοί λόγοι που ακολουθούν έχουν την ίδια 
εκφορά – si + οριστική ΜΕΛΛ. Æ  οριστική ΜΕΛΛ. και συνεπώς είναι όλοι 
του Α¨ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ. 
ζ) Quamcumque … acceperit: είναι δευτερεύουσα επιρρηματική πρόταση 
αναφορικο – υποθετική, εισάγεται με την αναφορική αοριστολογική αντωνυμία 
quamcumque, εκφέρεται με οριστική συντελεσμένου μέλλοντα και υπολανθάνει 
υποθετικός λόγος Α΄ ΕΙΔΟΥΣ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ. 
Υπόθεση: quamcumque … acceperit Æ οριστική Σ.Μ. 
Απόδοση: aliquid … efficiet Æ οριστική ΜΕΛΛ. 
 
Κείμενο 40:  
α) ut C. Marius … iudicaretur: είναι δευτερεύουσα τελική πρόταση, εισάγεται 
με τον τελικό σύνδεσμο ut, εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού, γιατί 
εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (coegerat – ΥΠΣ) και δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρελθόν. Φυσικά η πρόταση, ως τελική που είναι, δηλώνει σκοπό. 
β) cum Sulla … instaret: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται με το 
χρονικό σύνδεσμο cum, που εδώ είναι ιστορικός – αφηγηματικός, εκφέρεται με 
υποτακτική παρατατικού και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 
γ) licet mihi … militum: είναι δευτερεύουσα παραχωρητική πρόταση, 
εισάγεται με τον παραχωρητικό σύνδεσμο licet, εκφέρεται με υποτακτική 
ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (iudicabo – ΜΕΛΛ) και δηλώνει το 
σύγχρονο, σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων (ή σε σχέση με την κύρια 
πρόταση). Ειδικότερα, δηλώνει μια υποθετική κατάσταση που όμως δεν αναιρεί  
το περιεχόμενο της κύριας πρότασης. 
δ) quibus … circumsedisti: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στη λέξη agmina, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία 
quibus, εκφέρεται με οριστική παρακειμένου και δηλώνει το πραγματικό.  
ε) licet mortem miniteris: είναι δευτερεύουσα παραχωρητική πρόταση, 
εισάγεται με τον παραχωρητικό σύνδεσμο licet, εκφέρεται με υποτακτική 
ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (iudicabo – ΜΕΛΛ) και δηλώνει το 
σύγχρονο, σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων  (ή σε σχέση με την κύρια 
πρόταση). Ειδικότερα, δηλώνει μιας υποθετική κατάσταση, που όμως δεν 
αναιρεί το περιεχόμενο της κύριας πρότασης. 
στ) etsi senex … sum: είναι δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση, εισάγεται 
με τον εναντιωμετικό σύνδεσμο etsi, εκφέρεται με οριστική ενεστώτα και 
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δηλώνει το πραγματικό. Ειδικότερα, δηλώνει μια πραγματική κατάσταση, παρά 
την οποία ισχύει το περιεχόμενο της κύριας πρότασης. 
 
Κείμενο 41:  
α) qui primi … dicuntur: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στις λέξεις Sicanorum και Pelasgorum, εισάγεται με την 
αναφορική αντωνυμία qui, εκφέρεται με οριστική ενεστώτα και δηλώνει το 
πραγματικό. 
β) proinde quasi … loquaris: είναι δευτερεύουσα αναφορική παραβολική 
πρόταση, εισάγεται με τον παραβολικό σύνδεσμο proinde quasi, εκφέρεται με 
υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (uteris – ΕΝΣ) και 
δηλώνει το σύγχρονο, σύμφωνα με την ακολουθία των χρόνων (ή σε σχέση με 
την κύρια πρόταση). 
γ) quod neminem … vis: είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, εισάγεται 
με τον αιτιολογικό σύνδεσμο qui, εκφέρεται με οριστική ενεστώτα και δηλώνει 
πραγματική – αντικειμενική αιτιολογία. 
δ) quae dicas: είναι δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, μερικής 
άγνοιας, ονοματική ως αντικείμενο των απαρεμφάτων scire και intellegere, 
εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quae, εκφέρεται με υποτακτική 
ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από τα απρφτ. scire – intellegere (ΕΝΣ) και αυτά με 
τη σειρά τους από ρήμα αρκτικού χρόνου vis – (ΕΝΣ) και δηλώνει το σύγχρονο, 
σύμφωνα με την ακολουθίατων χρόνων (ή σε σχέση με την κύρια πρόταση). 
ε) ut consequaris: είναι δευτερεύουσα τελική πρόταση, εισάγεται με τον τελικό 
σύνδεσμο ut, εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό 
χρόνο (taces – ΕΝΣ) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν – μέλλον. Φυσικά η 
πρόταση, ως τελική που είναι δηλώνει σκοπό. 
στ) quod vis: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στη 
λέξη id που εννοείται στην προηγούμενη πρόταση (και είναι αντικείμενο του 
ρήματος consequaris), εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quod, εκφέρεται 
με οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγματικό. 
ζ) quod … sit: είναι δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, εισάγεται με τον 
αιτιολογικό σύνδεσμο quod, εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, γιατί 
εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (dicis – ΕΝΣ) και δηλώνει το σύγχρονο. Επειδή 
υπάρχει και υποτακτική δηλώνεται και μία υποκειμενική αιτιολογία, σύμφωνα 
με την ακολουθία των χρόνων (ή σε σχέση με την κύρια πρόταση). 
η) ut (vivebant) viri antiqui: είναι δευτερεύουσα αναφορική παραβολική 
πρόταση, εισάγεται με τον παραβολικό σύνδεσμο ut, εκφέρεται με πριστική 
παρατατικού και δηλώνει το πραγματικό. 
θ) ut (loquuntur) … nostrae: είναι δευτερεύουσα αναφορική παραβολική 
πρόταση, εισάγεται με τον παραβολικό σύνδεσμο ut, εκφέρεται με οριστική 
ενεστώτα και δηλώνει το πραγματικό. 
ι) quod a … scriptum est: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στη λέξη id, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quod, 
εκφέρεται με οριστική παρακειμένου και δηλώνει το πραγματικό. 
ια) tamquam fugias scopulum ή tamquam verbum sit scopulus: είναι 
δευτερεύουσα αναφορική παραβολική πρόταση, εισάγεται με τον παραβολικό 
σύνδεσμο tamquam, εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από 
αρκτικό χρόνο (fugias –ΕΝΣ) και δηλώνει το σύγχρονο, σύμφωνα με την 
ακολουθία των χρόνων (ή σε σχέση με την κύρια πρόταση). 
 



 103 

Κείμενο 42:   
α) qui aut ea non videant: είναι δευτερεύουσα επιρρηματική αναφορική 
πρόταση και συγκεκριμένα συμπερασματική (το αποτέλεσμα θεωρείται σαν 
κάτι το υποκειμενικό). Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qui, εκφέρεται 
με υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (sunt – ΕΝΣ) και 
δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν – μέλλον. 
β) quae imminent: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 
στη λέξη ea της προηγούμενης πρότασης, εισάγεται με την αναφορική 
αντωνυμία quae, εκφέρεται με οριστική ενεστώτα και δηλώνει το πραγματικό.  
γ) aut ea dissimulent: είναι δευτερεύουσα επιρρηματική αναφορική πρόταση 
και συγκεκριμένα συμπερασματική (το αποτέλεσμα θεωρείται σαν κάτι το 
υποκειμενικό). Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qui, που όμως εννοείται 
(η πρόταση συνδέεται με την (α) παρατακτικά με το aut – aut), εκφέρεται με 
υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (sunt – ΕΝΣ) και 
δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν – μέλλον. 
δ) quae vident: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στη 
λέξη ea της προηγούμενης πρότασης, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία 
quae, εκφέρεται με οριστική ενστώτα και δηλώνει το πραγματικό. 
ε) Υποθετικός λόγος: υπόθεση – si in hunc animadevertissem, απόδοση – 
crudeliter … dicerent. Έχουμε δηλαδή, υπόθεση: si + υποτακτική 
υπερσυντελίκου Æ απόδοση: υποτακτική παρατατικού. (Β΄ ΕΙΔΟΣ 
ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΤΟ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ) . 
στ) Υποθετικός λόγος: υπόθεση – si iste … pervenerit, απόδοση – fore. 
Πρόκειται για εξαρτημένο υποθετικό λόγο (συμβουλέψου το αντίστοιχο 
κεφάλαιο στο corpus σημειώσεων) . 
ζ) quo intendit: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο 
castra, εισάγεται με το αναφορικό επίρρημα quo, εκφέρεται με ο ριστική 
ενεστώτα και δηλώνει το πραγματικό. 
η) qui non … factam: είναι δευτερεύουσα επιρρηματική αναφορική πρόταση 
και συγκεκριμένα συμπερασματική, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qui, 
εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (fore Æ 
απρφτ. ΕΝΣ και αυτό από το ρήμα intellego – ΕΝΣ) και δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρόν – μέλλον. Το αποτέλεσμα θεωρείται σαν κάτι το υποκειμενικό. 
θ) qui non fateatur: είναι δευτερεύουσα επιρρηματική αναφορική πρόταση και 
συγκεκριμένα συμπερασματική. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qui, 
εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (fore Æ 
απρφτ ΕΝΣ και αυτό από το ρήμα intellego – ΕΝΣ) και δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρόν – μέλλον. Το αποτέλεσμα θεωρείται σαν κάτι το υποκειμενικό. 
 
Κείμενο 43: σημειώνονται και οι ευθείες ερωτηματικές προτάσεις. 
α) num … veni: είναι απλή κύρια ευθεία ερωτηματική πρόταση ολικής άγνοιας, 
εισάγεται με το num, γιατί ξερουμε ότι η απάντηση θα είναι αρνητική (ρητορική 
ερώτηση), εκφέρεται με οριστική παρακειμένου και δηλώνει το πραγματικό.  
β) et captiva … sum: είναι απλή κύρια ευθεία ερωτηματική πρόταση ολικής 
άγνοιας, εισάγεται με το num που εννοείται (η πρόταση συνδέεται με την 
προηγούμενη παρατακτικά με το et), γιατί ξέρουμε ότι η απάντηση θα είναι 
αρνητική (ρητορική ερώτηση), εκφέρεται με οριστική ενεστώτα και δηλώνει το 
πραγματικό. 
γ) ut primum … viderem: είναι δευτερεύουσα συμπερασματική πρόταση, 
εισάγεται με το συμπερασματικό σύνδεσμο ut, εκφέρεται με υποτακτική 
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παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (traxit Æ ΠΡΚ με σημασία 
ιστορικού χρόνου) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. Το αποτέλεσμα 
θεωρείται σαν κάτι το υποκειμενικό. 
δ) in hoc me … traxit: ισχύει ό,τι και στις δύο πρώτες (α) και (β). (η ευθεία 
ερώτηση εισάγεται χωρίς να προηγείται κανένα ερωτηματικό μόριο, για 
να δοθεί έμφαση). 
ε) qui potuisti … terram: είναι ευθεία ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας, 
εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία qui, εκφέρεται με οριστική 
παρακειμένου και δηλώνει το πραγματικό. 
στ) quae te genuit: είναι δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 
στη λέξη terram, εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae, εκφέρεται με 
οριστική παρακειμένου και δηλώνει το πραγματικό. 
ζ) atque aluit: ισχύει ό,τι και στην προηγούμενη (στ), παρατακτική σύνδεση με 
το atque. 
η) quamvis … perveneras: είναι δευτερεύουσα παραχωρητική πρόταση, 
εισάγεται με τον παραχωρητικό σύνδεσμο quamvis, γιατί ακολουθεί 
επίθετο, εκφέρεται με οριστική, γιατί ακολουθείται η ποιητική σύνταξη 
του συνδέσμου, υπερσυντελίκου αναλογικά προς το quamquam, το οποίο 
και αντικαθιστά (quamquam – εναντιωματικός σύνδεσμος). 
θ) cum … fuit: είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισάγεται με το χρονικό 
σύνδεσμο cum, εκφέρεται με οριστική παρακειμένου και δηλώνει το 
πραγματικό. 
ι) cur tibi non succurrit: είναι κύρια ευθεία ερωτηματική πρόταση, μερικής 
άγνοιας, εισάγεται με το ερωτηματικό επίρρημα cur, εκφέρεται με οριστική 
παρακειμένου και δηλώνει το πραγματικό. 
ια) Υποθετικός λόγος: υπόθεση – ergo ego nisi peperissem, απόδοση – Roma 
non oppugnaretur. Έχουμε δηλαδή: υπόθεση – nisi + υποτακτική ΥΠΣ, απόδοση 
– υποτακτική ΠΡΚ. (Β΄ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΤΟ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ – 
υπόθεση στο παρελθόν και απόδοση στο παρόν) . 
ιβ) Υποθετικός λόγος: υπόθεση – nisi filium haberem, απόδοση – essem. 
Έχουμε δηλαδή: υπόθεση – nisi + υποτακτική ΠΡΤ, απόδοση – υποτακτική ΠΡΤ. 
(Β΄ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΤΟ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ). 
ιγ) Υποθετικός λόγος: υπόθεση – si pergis, απόδοση - … manet. Έχουμε 
δηλαδή: υπόθεση – si + οριστική ΕΝΣ, απόδοση – οριστική ΕΝΣ. (Α΄ ΕΙΔΟΣ 
ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ – ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟ 
ΠΑΡΟΝ). 
 

Οι δευτερεύουσες προτάσεις των κειμένων 44 – 50 
(εκτός των υποθετικών λόγων)  

 
Σημειώσεις: 

 
1. Οι σελίδες που ακολουθούν περιλαμβάνουν αναλυτικό συντακτικό 

χαρακτηρισμό όλων των δευτερευουσών προτάσεων των κειμένων 44 
έως 50. 

 
2. Παραλείπονται τα κείμενα 46 και 50, τα οποία είναι εκτός της 

εξεταστέας ύλης. 
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3. Παραλείπεται ο χαρακτηρισμός των υποθετικών λόγων των κειμένων, 
που είναι εξαιρετικά απλός και έχει αναφερθεί και αναλυθεί διεξοδικά 
στα μαθήματά μας. (Σημ.: για τους εξαρτημένους υποθετικούς λόγους 
συμβουλευτείτε την αντίστοιχη φωτοτυπία που σας διανεμήθηκε).  

 
4. Για τις δευτερεύουσες προτάσεις που εκφέρονται ΜΟΝΟ με υποτακτική 

ΕΝΣ (από αρκτικό χρόνο) ή υποτακτική ΠΡΤ (από ιστορικό) – (δηλαδή: 
οι τελικές, συμπερασματικές, βουλητικές, ενδοιαστικές) ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ 
ότι στο χαρακτηρισμό τους αναφέρουμε και τη χρονική τους βαθμίδα 
(δηλ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ), ανάλογα στο παρόν – μέλλον (από αρκτικό χρόνο) ή 
στο παρελθόν (από ιστορικό). (Σημ.: ο κανόνας 4 ισχύει για τις 
πανελλαδικές εξετάσεις. Στο σχολείο μπορείτε να λέτε ότι η πρόταση 
αναφέρεται στο παρόν – μέλλον ή στο παρελθόν (ανάλογα με το ρήμα 
από το οποίο εξαρτάται). 

 
5. Στο συντακτικό χαρακτηρισμό των δευτερευουσών προτάσεων 

προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αναλυτικοί και πλήρεις.  
 
Κείμενο 44:  
α) in qua nulla … potest: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 
στο vita. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία (in) qua με οριστική ενεστώτα, 
γιατί δηλώνει το πραγματικό. 
β) quis posit … eum: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, ως 
αντικείμενο στο nescio. Εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quis (άρα 
είναι μερικής άγνοιας), εκφέρεται με υποτακτική (όπως όλες οι πλάγιες 
ερωτήσεις, γιατί θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο 
περιεχόμενο της πρότασης) ΕΝΣ, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (nescio) 
και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν – μέλλον. 
γ) quem metuat: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική στο eum της 
προηγούμενης πρότασης. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quem και 
εκφέρεται με υποτακτική (λόγω πλαγίου λόγου) ΕΝΣ, γιατί εξαρτάται από το 
diligere, που έχει θέση αρκτικού χρόνου, γιατί εξαρτάται από το  posit, και 
δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν – μέλλον. 
δ) aut eum: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική, ως αντικείμενο του nescio, που 
συνδέεται διαζευκτικά με την πρόταση “quis posit … eum” με το αθτ. Ισχύουν τα 
ίδια με τη (β). 
ε) a quo … putet: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο eum 
της προηγούμενης πρότασης. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία (a) quo … 
(ισχύουν τα ίδια με την πρόταση “quem metuat”). 
στ) ut fit plerumque: δευτερεύουσα απλή παραβολική – συγκριτική πρόταση, 
εισάγεται με τον παραβολικό σύνδεσμο ut και εκφέρεται με οριστική ΕΝΣ, γιατί  
η σύγκριση αφορά δύο πράξεις ή καταστάσεις που θεωρούνται αντικειμενική 
πραγματικότητα. 
ζ) quam fuerint … amicorum: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, ως 
υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα intellegitur. Εισάγεται με το ποσοτικό 
επίρρημα quam (άρα είναι μερικής άγνοιας), εκφέρεται με υποτακτική (όπως 
όλες οι πλάγιες ερωτήσεις, αφού θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειμενική 
χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης) ΠΡΚ, γιατί το ρήμα εξάρτησης 
(intellegitur) είναι αρκτικού χρόνου και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρόν – 
μέλλον. 
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η) quod Tarquinium … exulantem: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο ενν. id της κύριας πρότασης που προηγείται. Εισάγεται με 
την αναφορική αντωνυμία quod και εκφέρεται με οριστική ΕΝΣ, γιατί δηλώνει 
το πραγματικό. 
θ) quos fidos … habuisset: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, ως 
αντικείμενο του intellexi. Εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quos (άρα 
είναι μερικής άγνοιας) και εκφέρεται με υποτακτική (όπως όλες οι π λάγιες 
ερωτήσεις, αφού θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο 
περιεχόμενο της πρότασης) ΥΠΣ, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (intellexi) 
και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
ι) quos infidos: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, αντικείμενο στο 
intellexi. Ισχύουν τα ίδια με την προηγούμενη. 
ια) cum … poteram: δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον καθαρά 
χρονικό cum και εκφέρεται με οριστική ΠΡΤ, γιατί μας πληροφορεί απλώς για το 
χρόνο κατά τον οποίο έγινε κάτι (η πρόταση διατηρεί την οριστική, γιατί 
λειτουργεί ανεξάρτητα από τον πλάγιο λόγο). 
 
Κείμενο 45:  
α) quae apud … gerentur: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, ως 
αντικείμενο στο cognoscit. Εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quae (άρα 
είναι μερικής άγνοιας), εκφέρεται με υποτακτική (όπως όλες οι πλάγιες 
ερωτήσεις, αφού θεωρείται ότι η εξέρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο 
περιεχόμενο της πρότασης) ΕΝΣ, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (cognoscit) 
και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν – μέλλον. 
β) quanto … sit: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, ως αντικείμενο 
στο cognoscit, η οποία συνδέεται παρατακτικά με την προηγούμενη με το 
συμπλεκτικό σύνδεσμο que. Εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quanto 
και (ισχύουν τα ίδια με την προηγούμενη πρόταση). 
γ) ut ad Ciceronem … deferat: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση ως άμεσο 
αντικείμενο στο ρήμα persuadet. Εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί  
είναι καταφατική, εκφέρεται με υποτακτική (όπως όλες οι βουλητικές 
προτάσεις, γιατί το περιεχόμενό τους  είναι απλώς επιθυμητό) ΕΝΣ, επειδή το 
ρήμα εξάρτησης (persuadet) είναι αρκτικού χρόνου και δηλώνει το σύγχρονο 
στο παρόν – μέλλον. 
δ) ne, intercepta … cognoscantur: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, ως 
αντικείμενο στο ρήμα curat και providet. Εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο 
ne, γιατί είναι αποφατική, εκφέρεται με υποτακτική (όπως όλες οι βουλητικές 
προτάσεις, γιατί το περιεχόμενό τους είναι απλώς επιθυμητό) ΕΝΣ, γιατί 
εξαρτάται από ρήματα αρκτικού χρόνου (curat, providet) και δηλώνει το 
σύγχρονο στο παρόν – μέλλον. 
ε) ut – epistulam … adliget: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, ως έμμεσο 
αντικείμενο στο ρήμα monet. Εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι 
καταφατική, εκφέρεται με υποτακτική (όπως όλες οι βουλητικές προτάσεις, 
γιατί το περιεχόμενό τους είναι απλώς επιθυμητό) ΕΝΣ, γιατί το ρήμα εξάρτησης 
(monet) είναι αρκτικού χρόνου και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν – μέλλον. 
στ) et intra … abiciat: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, ως έμμεσο 
αντικείμενο στο ρήμα monet, η οποία συνδέεται παρατακτικά με την 
προηγούμενη πρόταση με το συμπλεκτικό σύνδεσμο et (ισχύουν τα ίδια με την 
προηγούμενη). 
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ζ) ut tragulam mitteret: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, ως αντικείμενο 
στο constituit. Εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική, 
εκφέρεται με υποτακτική (όπως όλε οι βουλητικές πρότάσεις, γιατί το 
περιεχόμενό τους είναι απλώς επιθυμητό) ΠΡΤ, γιατί εξαρτάται από ιστορικό 
χρόνο (constituit) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν.  
η) ut salutem sperent: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, ως έμμεσο 
αντικείμενο στο ρήμα adhortatur. Εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut, 
επειδή είναι καταφατική, εκφέρεται με υποτακτική (όπως όλες οι βουλητικές 
προτάσεις, γιατί το περιεχόμενό τους είναι απλώς επιθυμητό) ΕΝΣ, γιατί 
εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (adhortatur) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν 
– μέλλον. 
 
Κείμενο 47:  
α) quos legere secrete solebat: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική στη 
λέξη cacos. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quos και εκφέρεται με 
οριστική ΠΡΤ, γιατί δηλώνει το πραγματικό.  
β) quominus id faceret: δευτερεύουσα πρόταση ενδοιαστική του quominus, ως 
έμμεσο αντικείμενο στο απρφτ. deterrere. Εισάγεται με τον ενδοιαστικό 
σύνδεσμο quominus, γιατί εξαρτάται από ρήμα που σημαίνει «εμποδίζω», 
εκφέρεται με υποτακτική (όπως όλες οι προτάσεις του quominus, γιατί το 
περιεχόμενό τους εκφράζει την πρόθεση του υποκειμένου του ρήματος της 
κύριας πρότασης) ΠΡΤ, επειδή εξαρτάται από το απρφτ. deterrere, πο υ έχει 
θέση ιστορικού χρόνου, αφού εξαρτάται από το voluit και δηλώνει το σύγχρονο 
στο παρελθόν.  
γ) etsi … canos: δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση. Εισάγεται με τον 
εναντιωματικό σύνδεσμο etsi και εκφέρεται με οριστική ΠΡΚ, γιατί εκφράζει μια 
πραγματική κατάσταση, παρά την οποία ισχύει το περιεχόμενο της κύριας 
πρότασης. Σημειώνουμε στην κύρια πρόταση την ύπαρξη του tamen, που μας 
βοηθά να καταλάβουμε το είδος της δευτερεύουσας που προηγείται.  
δ) donec … aetatis: δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται με το χρονικό 
σύνδεσμο donec και εκφέρεται με οριστική ΠΡΚ, γιατί δηλώνει το υστερόχρονο 
(πράξη που ενδιαφέρει μόνο από χρονική άποψη) – χρόνος καθαρός. 
ε) utrum post … an calva: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική, ως έμμεσο 
αντικείμενο του ρήματος interrogavit. Η πρόταση είναι διμελής και ολικής 
άγνοιας. Εισάγεται με το utrum (α΄ μέλος) … an (β΄ μέλος), εκφέρεται με 
υποτακτική (όπως όλες οι πλαγιες ερωτήσεις, αφού θεωρείται ότι η εξάρτηση 
δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης) ΠΡΤ, γιατί  εξαρτά ται 
από ιστορικό χρόνο (interrogavit) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν.  
στ) cum illa respondisset: δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον 
ιστορικό – διηγηματικό cum, εκφέρεται με υποτακτική (γιατί υπογραμμίζει τη 
βαθύτερη σχέση μεταξύ δευτερεύουσας και κύριας πρότασης, δημιουργεί μια 
σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσά τους) ΥΠΣ, γιατί εξαρτάται από ιστορικό 
χρόνο (obiecit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
ζ) quin calva … nolis: δευτερεύουσα ενδοιαστική πρόταση του quin, ως 
αντικείμενο στο ρήμα non dubito. Εισάγεται με τον ενδοιαστικό σύνδεσμο quin 
(γιατί το ρήμα εξάρτησης συνοδεύεται από άρνηση), εκφέρεται με υποτακτική 
(όπως όλες οι προτάσεις του quin, γιατί το περιεχόμενό τους εκφράζει την 
πρόθεση του υποκειμένου του ρήματος της κύριας)  ΕΝΣ, γιατί εξαρτάται από 
αρκτικό χρόνο (non dubito) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν – μέλλον. 
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η) ne istae … faciant: δευτερεύουσα ενδοιαστική πρόταση, ως αντικείμενο στο 
ρ. non times. Εισάγεται με τον ενδοιαστικό σύνδεσμο ne, επειδή δηλώνει φόβο 
μήπως συμβεί κάτι, εκφέρεται με υποτακτική (όπως όλες οι ενδοιαστικές 
προτάσεις, γιατί το περιεχόμενό τους αφορά κάτι το ενδεχόμενο ή πιθανό) ΕΝΣ, 
γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (non times) και δηλώνει το σύγχρονο στο 
παρόν – μέλλον. 
 
Κείμενο 48:  
α) quae utilia … essent: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, ως 
έμμεσο αντικείμενο στο απρφτ. docere. Εισάγεται με την ερωτηματ ική 
αντωνυμία quae (άρα είναι μερικής άγνοιας), εκφέρεται με υποτακτική (όπως 
όλες οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις, αφού θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει 
υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της κύριας πρότασης) ΠΡΤ, γιατί εξαρτάται 
από το απρφτ. docere, που έχει θέση ιστορικού χρόνου, επειδή εξαρτάται από 
ρήμα ιστορικού χρόνου (persuasit) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν.  
β) quod imperandum … esset: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, 
προσδιοριστική στο quid. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quod και 
εκφέρεται με υποτακτική (λόγω πλαγίου λόγου) παρατατικού παθητικής 
περιφραστικής συζυγίας, γιατί εξαρτάται από απρφτ. esse, που έχει θέση 
ιστορικού χρόνου, αφού εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (videbatur), και 
δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 
γ) cum aliquis … inventam esse: δευτερεύουσα χρονική π΄ροταση. Εισάγεται 
με τον ιστορικό – διηγηματικό cum και εκφέρεται με υποτακτική (γιατί 
υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση μεταξύ δευτερεύουσας και κύριας πρότασης, 
δημιουργεί μία σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσά τους) ΥΠΣ, γιατί εξαρτάται 
από ιστορικό χρόνο (iussit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν.  
δ) ut eam postero die … emitteret: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση, ως 
άμεσο αντικείμενο στο ρήμα praecepit. Εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut, 
γιατί είναι καταφατική, εκφέρεται με υποτακτική (όπως όλες οι βουλητικές 
προτάσεις, γιατί το περιεχόμενό τους είναι απλώς επιθυμητό) ΠΡΤ, γιατί το 
ρήμα εξάρτησης (praecepit) είναι ιστορικού χρόνου και δηλώνει το σύγχρονο 
στο παρελθόν. 
 

ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
(σε αφαιρετική πτώση) 

 
Γενικός κανόνας: 

Μία μετοχή ονομάζεται απόλυτη όταν το υποκείμενό της δεν έχει άλλη 
συντακτική θέση μέσα στην πρόταση . 

 
Απόλυτη μετοχή στα Λατινικά: 
Στα λατινικά οι μετοχές που είναι απόλυτες εμφανίζονται ΠΑΝΤΑ ΣΕ 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ (ενώ στα αρχαία ελληνικά συνήθως έχουμε γενικές 
απόλυτες). 

 
Στα λατινικά έχουμε τρία (3) είδη αφαιρετικής απόλυτης μετοχής.  
(α) Γνήσια Αφαιρετική Απόλυτη. 
(β) Νόθη Αφαιρετική Απόλυτη. 
(γ) Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη. 
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Οι αφαιρετικές απόλυτες μετοχές που συναντάμε στα κείμενα της 
εξεταστέας ύλης είναι ΟΛΕΣ – εκτός από μία – ΧΡΟΝΙΚΕΣ. Υπάρχει και μία 
ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ στο κείμενο 45, την οποία θα εξετάσουμε χωριστά. 

 
Όλες οι ΧΡΟΝΙΚΕΣ αφαιρετικές απόλυτες μετοχές της εξεταστέας ύλης 

βρίσκονται σε χρόνο ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ (φυσικά στην παθητική φωνή), 
επομένως δηλώνουν τη χρονική βαθμίδα ΠΡΟΤΕΡΟΧΡΟΝΟ. Και επειδή 
είναι χρονικές μπορούμε να τις αναλύσουμε σε αντίστοιχες 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 

Αυτές οι χρονικές αφαιρετικές απόλυτες μετοχές είναι ΟΛΕΣ – εκτός 
από μία – ΝΟΘΕΣ. Στο κείμενο 23 υπάρχει η μοναδική ΓΝΗΣΙΑ αφαιρετική 
απόλυτη χρονική μετοχή της εξεταστέας ύλης.  

Υπάρχουν και δύο (2) περιπτώσεις ιδιόμορφης αφαιρετικής απόλυτης 
μετοχής στα κείμενα 21 και 30 της εξεταστέας ύλης, οι οποίες είναι και 
αυτές ΧΡΟΝΙΚΕΣ.  

 
Ανάλυση κατηγοριών απόλυτων μετοχών στα Λατινικά: 
Μία αφαιρετική απόλυτη μετοχή στα λατινικά λέγεται ΓΝΗΣΙΑ, όταν 

το ποιητικό της αίτιο (που υπάρχει ή εννοείται μέσα στην πρόταση) είναι 
διαφορετικό από το υποκείμενο ή το αντικείμενο του ρήματος εξάρτησης 
της μετοχής. 

 
Μία αφαιρετική απόλυτη μετοχή στα λατινικά λέγεται ΝΟΘΗ, όταν το 

ποιητικό της αίτιο (που εννοείται) είναι το ίδιο με το υποκείμενο ή το 
αντικείμενο του ρήματος εξάρτησης της μετοχής.  

 
Μια αφαιρετική απόλυτη μετοχή στα λατινικά λέγεται ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ, 

όταν πρόκειται για τη μετοχή ενεστώτα του ρ. sum (δηλαδή: sens – sentis 
σε αφαιρετική ενικού sente ή πληθυντικού sentibus), η οποία όμως, 
επειδή δεν απαντά μόνη της στο λόγο, ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ. Αντί για τη μετοχή 
συναντάμε στο κείμενο δύο ουσιαστικά σε αφαιρετική. Το ένα δηλώνει 
πρόσωπο και είναι το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ της μετοχής που παραλείφθηκε και 
το άλλο δηλώνει αξίωμα (π.χ. στρατηγός, βασιλιάς κ.ο.κ.) και συντακτικά 
είναι ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ στο πρώτο ουσιαστικό (βλ. 
κείμενα 21 και 30 της εξεταστέας ύλης).  

(Σημείωση: η μετοχή ΕΝΣ του sum απαντά στο λόγο πάντα σύνθετη με τις 
προθέσεις ab και prae – absens και praesens). 

 
Παραδείγματα: 
Γνήσια Αφαιρετική Απόλυτη: 
Paetus, occiso Scriboniano, trahebatur.  

Νόθη Αφαιρετική Απόλυτη: 
Galli deletis legionibus Romanorum everterunt.  
 
Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη: 
Brenno duce Galli, apud .......... 
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Ανάλυση Γνήσιας ή Νόθης Αφαιρετικής Απολύτου Χρονικής Μετοχής  
στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση: 

Αν θελήσουμε να αναλύσουμε σε χρονικές προτάσεις τις αφαιρετικές 
απόλυτες μετοχές της εξεταστέας ύλης (γνήσιες και νόθες), ακολουθούμε τους 
εξής τρόπους, αφού δηλώνουν το προτερόχρονο:   

 
1ος τρόπος: postquam, simul, ubi, ut + οριστική παρακειμένου ή  
2ος τρόπος: cum (ιστορικός) +  υποτακτική υπερσυντελίκου. 
 
Θυμόμαστε πάντα να αλλάζουμε την παθητική σύνταξη της μετοχής 

σε ενεργητική. 
 
Παράδειγμα: 
Audita salutatione Caesar dixit. 

1ος τρόπος: Caeser, cum salutationem audivisset, dixit. 

2ος τρόπος: Caesar, postquam salutationem audivit, dixit.  

 
Γενικές Οδηγίες αντιμετώπισης ασκήσεων 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ 
 
 

1η παρατήρηση:  
Μην ξεχνάτε ότι, χαρακτηρίζοντας οποιονδήποτε γραμματικό τύπο 

συντακτικά, είστε υποχρεωμένοι να προσδιορίσετε δύο πράγματα: α) τη 
συντακτική θέση της λέξης που σας απασχολεί και β) τη λέξη με την οποία 
συνάπτεται ο όρος, τον οποίο ήδη αποσαφηνίσατε ως προς  το συντακτικό του 
είδος.  
[ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ (α) ΚΑΙ (β), 
ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ 
ΕΛΛΙΠΗΣ]. 
 
2η παρατήρηση:  

Τα ρήματα είναι τα μόνα που δεν εξαρτώνται συντακτικά από κάποιον όρο 
της πρότασης στην οποία ανήκουν. 

[ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΣ ΟΡΟΣ, ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, 
ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ (α) ΚΑΙ (β) ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (1)]. 
 
3η παρατήρηση:  

Όροι που σχετίζονται συντακτικά με το ρήμα μιας πρότασης είναι κατ΄ 
αρχήν το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ, το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και το ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ, αν 
υπάρχει (οπότε στην περίπτωση αυτή το ρήμα της πρότασης θα είναι 
απαραίτητα συνδετικό). 

[ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ 
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΡΗΜΑ, ΑΛΛΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ ΟΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, 
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ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΣΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΓΕΝΟΣ – ΑΡΙΘΜΟ – ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ]. 

Επίσης, με το ρήμα συνάπτονται οι ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 
(Διευκρίνιση: οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί αναφέρονται γενικά στους 
ρηματικούς τύπους [ρήματα, μετοχές, απαρέμφατα, γερούνδια, γερουνδιακά, 
σουπίνα], αν και συνήθως έχουν νοηματική σχέση με το ρήμα της πρότασης), ΟΙ 
ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ, ΚΑΘΕ ΑΠΡΟΘΕΤΟΣ 
ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΑ (π.χ. δοτική 
του σκοπού, αφαιρετική του χρόνου ή τρόπου κ.ο.κ.) [ΜΟΝΟ ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΡΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ]. 

Επίσης, με το ρήμα συνάπτονται ΟΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 
(αιτιολογικές, εναντιωματικές, υποθετικές, τελικές, χρονικές και τροπικές) και 
ΟΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (που είναι ως προς τις 
κατηγορίες τους ίδιες με τις αντίστοιχες μετοχές, εκτός της τροπικής μετοχής, 
που φυσικά σαν κατηγορία δεν υφίσταται στις  δευτερεύουσες επιρρηματικές 
προτάσεις, αλλά εκεί υπάρχει η κατηγορία των συμπερασματικών προτάσεων). 

[ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ, 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΥΤΗ (π.χ. αισθήσεως, γνωστικό κ.α.) ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΟΡΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ (δηλαδή στο υποκείμενο ή στο αντικείμενο του 
ρήματος), Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ  ΣΕ ΓΕΝΟΣ – ΑΡΙΘΜΟ – 
ΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΟΧΗ]. 
  
4η παρατήρηση:  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξετε στις γενικές υποκειμενικές ή 
αντικειμενικές και στις δοτικές αντικειμενικές, προσδιορίζοντας τον όρο στον 
οποίο αναφέρονται (μόνο σε όνομα – ουσιαστικό ή επίθετο). 

Την ίδια προσοχή πρέπει να δείξετε και σε όλους τους ετερόπτωτους 
ονοματικούς προσδιορισμούς (π.χ.  γενική κτητική, δοτική της αναφοράς κ.α., 
προσδιορίζοντας τον όρο στον οποίο αναφέρονται. 

Επιπλέον, σε κάθε ετερόπτωτο ονοματικό προσδιορισμό που φέρει τη 
διακριτική ονομασία «κατηγορηματικός» (π.χ. γενική κατηγορηματική του 
χαρακτηριστικού γνωρίσματος, δοτική κατηγορηματική του σκοπού, γενική 
κατηγορηματική της αξίας κ.ο.κ.), πρέπει να θυμάστε ότι σίγουρα ένας τέτοιος 
προσδιορισμός εξαρτάται από συνδετικό ρήμα και συνάπτεται στο υποκείμενο 
του εν λόγω ρήματος.  
 
5η παρατήρηση:  

Προσοχή χρειάζονται και οι ομοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί 
(δηλαδή: παράθεση, επεξήγηση, επιθετικός προσδιορισμός και κατηγορηματικός 
προσδιορισμός). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εκτός της αποσαφήνισης της 
συντακτικής κατηγορίας του προσδιορισμού, επιβάλλεται να σημειωθεί και ο 
όρος στον οποίο αναφέρονται (μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για τύπους που 
προσδιορίζουν κάποια άλλα ουσιαστικά στην ίδια πάντα πτώση).  
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ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Επιμέλεια: Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΟΥΠΙΝΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΣ ΣΥΖΥΓΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ 

- odi - odisse (ρήμα ελλειπτικό) μισώ 

abalieno abalienavi abalienatum abalienare 1η αποξενώνω, 
επαναστατώ 

abdo abdidi abditum abdere 3η κρύβω 

abduco abduxi abductum abducere 3η απομακρύνω 

abeo abi(v)i abitum abire 4η φεύγω 

abhorreo abhorrui abhorritum abhorrere 2η απέχω 

abigo abegi abactum abigere 3η αποθαρρύνω, 
αποτρέπω, αποπέμπω 

abjungo abjunxi abjunctum abjungere 3η αποσυνδέω 

abnego abnegavi abnegatum abnegare 1η αρνούμαι 

abscido abscidi abscisum abscidere 3η σχίζω, αποκόπτω 

absfero abstuli abslatum absferre 3η αφαιρώ 
abstineo me cibo 
(έκφραση)       έκφραση νηστεύω 

absum abfui - abesse ειδικής κλίσης απουσιάζω 

accedo accessi accessum accedere 3η πλησιάζω 

accendo accendi accensum accendere 3η ανάβω 
accidit - contingit 
(απρόσωπα) 

      απρόσωπα συμβαίνει… 

accipio accepi acceptum accipere 3η δέχομαι 

accumbo accubui accubitum accumbere 3η ξαπλώνω 

accuro accuravi accuratum accurare 1η φροντίζω 

accuso accusavi accusatum accusare 1η κατηγορώ 

acuo acui acutum acuere 3η ακονίζω 

adamo adamavi adamatum adamare 1η αγαπώ, συμπαθώ 

adduco adduxi adductum adducere 3η οδηγώ 

adeo adi(v)i aditum adire 4η φεύγω 

adhaeresco adhaesi adhaesum adherescere 3η προσκολλιέμαι, 
καρφώνομαι 

adhortor adhortatus sum adhortatum adhortari 1η (αποθετικό) προτρέπω 

adimo ademi ademptum adimere 3η αφαιρώ 

adiungo adiunxi adiunctum adiungere 3η προσθέτω, συνενώνω 

administro administravi administratum administrare 1η ρυθμίζω, τακτοποιώ, 
εκτελώ, βοηθώ 

admoneo - consilium 
do admonui admonitum admonere 2η συμβουλεύω κάποιον 

adnuo adnui - adnuere 3η 
(συγκατα)νεύω, 
στρέχω, συμφωνώ, 
συναινώ 

ado adidi aditum adere 3η προσθέτω 

adolesco adolevi (adultum) adolescere 3η αυξάνομαι 

adopto adoptavi adoptatum adoptare 1η υιοθετώ 

adorior adortus sum adortum adortiri 4η (αποθετικό) 
προσβάλλω, 
επιτίθεμαι 

adoro adoravi adoratum adorare 1η προσκυνώ, λατρεύω 

adrogo - arrogo adrogavi - arrogavi adrogatum - 
arrogatum adrogare - arrogare 1η προσθέτω 

adsuesco adsuevi adsuetum adsuescere 3η 
συνηθίζω - εθίζω 
κάποιον σε κάτι 

adsum - assum affui - adesse ειδικής κλίσης παρεβρίσκομαι, είμαι 
παρών 

adsumo adsumpsi adsumptum adsumere 3η προσλαμβάνω 

adtraho adtraxi adtractum adtrahere 3η προσελκύω 

adulor adulatus sum adulatum adulari 1η κολακεύω 
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advento adventavi adventatum adventare 1η πλησιάζω 

advolo advolavi advolatum advolare 1η 
καταφθάνω 
πετώντας, ορμώ 

aegroto aegrotavi aegrotatum aegrotare 1η αρρωσταίνω 

aemulor aemulatus sum aemulatum aemulari 1η (αποθετικό) αμιλλώμαι, 
συναγωνίζομαι 

aestimo aestimavi aestimatum aestimare 1η εκτιμώ 

aeterno - - aeternere 3η διαιωνίζω 

affero attuli allatum afferre 3η προσφέρω σε 
ανθρώπους 

affigo affixi affixum affigere 3η μπήγω, καρφώνω 

agito agitavi agitatum agitare 1η καταδιώκω 

agitur (απρόσωπο)       απρόσωπο διεξάγεται 

ago egi actum agere 3η 
οδηγώ, κάνω, ενεργώ, 
πράττω, διεξάγω 

albesco (εναρκτικό) albui - albescere 3η αρχίζω να ασπρίζω 

alligo alligavi alligatum alligare 1η δένω 

alo alui al(i)tum alere 3η τρέφω 

ambio ambivi ambitum ambire 4η επικαλούμαι 

ambulo ambulavi ambulatum ambulare 1η περπατώ 

amitto amisi amissum amittere 3η 
χτυπώ κάποιον 
οριστικά 

amo amavi amatum amare 1η αγαπώ 

amoveo amovi amotum amovere 2η 
κινώ κάτι μακριά, 
απομακρύνω, 
αποχωρώ, φεύγω 

amoveo me       έκφραση απέρχομαι 

amputo amputavi amputatum amputare 1η 
περικόπτω, 
αποκόπτω, αφαιρώ, 
κλαδεύω, ελαττώνω 

ango anxi anctum angere 3η πνίγω 

anhelo anhelavi anhelatum anhelare 1η 
ασθμαίνω, αναπνέω 
με δυσκολία, φυσώ 

animadverto animadverti animadversum animadvertere 3η παρατηρώ 

animo animavi animatum animare 1η 
ζωοποιώ, 
αναζωογονώ, δίνω 
πνοή, δίνω ζωή 

annuo annui - annuere 3η 
κάνω νεύμα, 
συγκατανεύω, 
δηλώνω κάτι με νεύμα 

antecello - - antecellere 3η ξεπερνώ κάποιον σε 
κάτι 

anteeo antei(v)i anteitum anteire 4η προπορεύομαι 

antefero antetuli antelatum anteferre 3η προτιμώ 

antepono anteposui antepositum anteponere 3η προτιμώ 

aperio aperui apertum aperire 4η ανοίγω, φανερώνω 

apiscor aptus sum aptum apisci 3η (αποθετικό) 
φτάνω, πετυχαίνω 
κάτι, κερδίζω, κατέχω, 
αποκτώ 

appareo apparui apparitum apparere 3η εμφανίζομαι, 
φαίνομαι 

apparet (απρόσωπο)       απρόσωπο είναι φανερό 

appello appellavi appellatum appellare 1η ονομάζω 

applico applicavi applicatum applicare 1η προσαρμόζω 

apploro apploravi apploratum applorare 1η κλαίω, ολοφύρομαι 
apporto apportavi apportatum apportare 1η προσκομίζω, φέρνω 

apposco - - apposcere 3η απαιτώ προσθέτως 

appropinquo appropinquavi appropinquatum appropinquare 1η πλησιάζω 

apricor - - apricari 1η (αποθετικό) λιάζομαι 

apto aptavi aptatum aptare 1η προσαρμόζω, 
ετοιμάζω 

arbitror arbitratus sum arbitratum arbitrari 1η (αποθετικό θεωρώ, νομίζω 

arceo arcui - arcere 2η απομακρύνω, 
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προφυλάγω 

arceo aliquem ab 
aliqua re       έκφραση 

προφυλάσσω κάποιον 
από κάτι 

arcesso-accerso arcessivi-accersivi arcessitum-accersitum arcessere-accersere 3η 
στέλνω και 
προσκαλώ, φέρνω, 
καλώ κάποιον σε δίκη 

ardeo arsi 
- (μτχ. ΜΕΛΛ. arsurus-
a-um) ardere 2η καίγομαι, φλέγομαι 

areo arui - arere 2η είμαι ξηρός 

aresco - - arescere 3η ξηραίνομαι 

armo armavi armatum armare 1η εξοπλίζω 

aro aravi aratum arare 1η καλλιεργώ 

aspicio aspexi aspectum aspicere 3η κοιτάζω 

assimulo assimulavi assimulatum assimulare 1η 
εξομοιώνω, εικάζω, 
παραβάλλω, 
υποκρίνομαι 

assolet-ut assolet       
απρόσωπο ρήμα-
απρόσωπη έκφραση 

νομίζεται, καθώς 
νομίζεται 

assuesco assuevi assuetum assuescere 3η εθίζομαι σε... 
assulto assultavi assultatum assultare 1η επιτίθεμαι 

asto astiti - astare 1η στέκομαι 

attenuo attenuavi attenuatum attenuare 1η σμικρύνω, μειώνω 

attero attrivi attritum atterere 3η τρίβω, σείω 

attinguo       3η ανάβω 

audeo ausus sum ausum audere 2η (ημιαποθετικό) τολμώ 

audio audivi auditum audire 4η ακούω 

aufero autuli aulatum auferre 3η αφαιρώ 

augeo auxi auctum augere 3η αυξάνω, ενισχύω 

aveo - - avere 2η επιθυμώ, ποθώ 

averto averti aversum avertere 3η αποστρέφω 

belligero - belligeratum belligerare 1η πολεμώ 

bello και bellor 
(αποθετικό 1ης) bellavi bellatum bellare 1η πολεμώ, αγωνίζομαι, 

μάχομαι 

beo beavi beatum beare 1η 
όλβιον ποιώ, κάνω 
κάποιον ευτυχισμένο 

bibo bibi potum bibere 3η πίνω 

blandior blanditus sum blanditum blandiri 4η (αποθετικό) κολακεύω, τέρπω 

blatero - - blaterare 1η φλυαρώ 

brevio breviavi breviatum breviare 1η βραχύνω, κονταίνω 

bucino bucinavi bucinatum bucinare 1η σαλπίζω 
bullio και bullo (1η 
συζυγία) bullivi bullitum bullire 4η βράζω, αναβράζω 

cado cecidi casum cadere 3η πέφτω, πεθαίνω 

caedo cecidi caesum caedere 3η κόβω, σκοτώνω 

caemo - coemo coempsi coemptum coemere 3η συναγοράζω 

calcitro calcitravi calcitratum calcitrare 1η σφαδάζω 

calco calcavi calcatum calcare 1η ποδοπατώ 

caleo calui - calere 2η 
ζεσταίνομαι, 
θερμαίνομαι, 
καίγομαι, θερμός είμαι 

calleo callui - callere 2η γνωρίζω, επίσταμαι 

cano cecini cantum canere 3η 
τραγουδώ, άδω, 
ψάλλω 

capesso capessivi capessitum capessere 3η καταπιάνομαι αμέσως 
με κάτι 

careo carui caritum (μτχ.ΜΕΛΛ. 
cariturus-a-um) carere 2η στερούμαι, απέχω από 

κάτι 

carpo carpsi carptum carpere 3η 
σκίζω, μαζεύω, 
εμπαίζω 

caveo cavi cautum cavere 2η φυλάγω, προσέχω 

cedo cessi cessum cedere 3η παραχωρώ, υποχωρώ 
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celebro celebravi celebratum celebrare 1η γιορτάζω, εγκωμιάζω 

celo celavi celatum celare 1η κρύβω 

ceno cenavi cenatum cenare 1η δειπνώ, γευματίζω 

censeo censui censum censere 2η νομίζω, θεωρώ, 
πιστεύω 

cerno crevi cretum cernere 3η κρίνω, αποφασίζω 

certo certavi certatum certare 1η αγωνίζομαι 

cesso cessavi cessatum cessare 1η αργώ, είμαι νωθρός 

cingo cinxi cinctum cingere 3η ζώννυμι, ζώνομαι 
circumdo circumdedi circumdatum circumdare 1η περιβάλλω, τυλίγω 

circumsedeo circumsedi circumsessum circumsedere 2η περικυκλώνω 

cito citavi citatum citare 1η καλώ 

claudo clausi clausum claudere 3η κλείνω 

coerceo coercui coercitum coercere 2η τιμωρώ, δαμάζω, 
συγκρατώ 

cognosco cognovi cognitum cognoscere 3η γνωρίζω 

cogo coegi coactum cogere 3η αναγκάζω 

cohibeo cohibui cohibitum cohibere 2η συγκρατώ 

colligo colegi colectum colligere 3η 
συλλέγω, συνάγω & 
colligo (1η): συνδέω, 
συνάπτω 

collino colevi colitum collinere 3η επιχρίω, καταλείφω 
κάτι, μετφ. μιαίνω 

colo colui cultum colere 3η 
κατοικώ, 
περιποιούμαι 

comedo comedi comesum comedere 3η καλλιεργώ, λατρεύω, 
κατοικώ, σέβομαι 

comissor comissatus sum comissatum comissari 1η (αποθετικό) περηφανεύομαι, 
κομπάζω 

commoveo commovi commotum commovere 2η συγκινώ 

comparo comparavi comparatum comparare 1η συγκρίνω 

compello compuli compulsum compellere 3η συγκεντρώνω, 
αναγκάζω 

compesco compui - compescere 3η συγκρατώ 

complector complexus sum complexum complecti 3η (αποθετικό) αγκαλιάζω 

compleo complevi completum complere 2η γεμίζω με, 
συμπληρώνω 

compono composui compositum componere 3η 
συντίθεμαι, τοποθετώ 
μαζί 

comprehendo comprehensi comprehensum comprehendere 3η καταλαβαίνω 

concedo concessi concessum concedere 3η παραχωρώ 

concilio conciliavi conciliatum conciliare 1η παραχωρώ 

concito concitavi concitatum concitare 1η εγείρω, ξεσηκώνω 

concutio concussi concussum concutere 3η συνταράσσω 

condemno condemnavi condemnatum condemnare 1η καταδικάζω 

condo condidi conditum condere 3η χτίζω, ιδρύω 

confero contuli collatum conferre 3η συγκεντρώνω 

confido confisus sum confisum confidere 3η (ημιαποθετικό) 
εμπιστεύομαι, 
στηρίζομαι 

confirmo confirmavi confirmatum confirmare 1η δίνω θάρρος, 
εμψυχώνω 

confiteor confessus sum confessum confiteri 2η (αποθετικό) ομολογώ 

confodio confodi confossum confodere 3η 
σκάβω, διατρυπώ, 
αφανίζω 

conformo conformavi conformatum conformare 1η διαμορφώνω, πλάθω 

confundo confudi confusum confundere 3η συγχέω 

congredior congressus sum congressum congredi 3η (αποθετικό) συγκρούομαι 

congruo congrui - congruere 3η συμφωνώ 

coniungo coniuxi coniuctum coniungere 3η συνενώνω 

coniuro coniuravi coniuratum coniurare 1η συνωμοτώ 

coniveo conivivi-conivixi - conivere 2η κλείνω εντελώς, 
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νυστάζω, παραβλέπω, 
παραμελώ 

conjungo conjunxi conjunctum conjungere 3η συνενώνω 

conor conatus sum conatum conari 1η (αποθετικό) επιχειρώ 

conpello conpuli conpulsum conpellere 3η προσφωνώ 

conpenso conpensavi conpensatum conpensare 1η εξισώνω 

consecro consecravi consecratum consecrare 1η αφιερώνω, προσφέρω 

consentio consensi consensum consentire 4η συμφωνώ 

consequor consecutus sum consecutum consequi 3η (αποθετικό ακολουθώ 

conservo conservavi conservatum conservare 1η σώζω 

considero consideravi consideratum considerare 1η εξετάζω 

consido consedi consessum considere 3η 
εγκαθίσταμαι, 
κάθομαι 

consisto constiti - consistere 3η 
συνίσταμαι, 
βρίσκομαι, 
περιορίζομαι 

consolor consolatus sum consolatum consolari 1η (αποθετικό) 
παρηγορώ, δίνω 
κουράγιο 

conspicio conspexi conspectum conspicere 3η φαίνομαι 

conspiro conspiravi conspiratum conspirare 1η συνωμοτώ 

constituo constitui constitutum constituere 3η αποφασίζω 

consulo consului consultum consulere 3η φροντίζω, βουλεύομαι 
consulto consultavi consultatum consultare 1η φροντίζω για… 

contamino contaminavi contaminatum contaminare 1η μολύνω, μιαίνω 

contemno contempsi contemptum contemnere 3η περιφρονώ 

contemplor contemplatus sum contemplatum contemplari 1η (αποθετικό) βλέπω, θεώμαι 

contendo contendi contentum contendere 3η 
φιλονικώ, αγωνίζομαι, 
σπεύδω 

contexo contexui contexum contexere 3η συνυφαίνω 

conticesco - conticeo conticui - conticuere 3η σιωπώ 

contigo contigi contactum contigere 3η αγγίζω 

contineo continui contentum continere 2η συγκρατώ, στερεώνω 

contingit contigit - contingere 3η (απρόσωπο) συμβαίνει 

contingo contigi contactum contingere 3η 
κάτι μου λαχαίνει, 
κάτι μου συμβαίνει 

continuo continuavi continuatum continuare 1η ενώνω, συνέχω 

contraho contraxi contractum contrahere 3η περιορίζω 

contundo contudi contusum contundere 3η 
συντρίβω, 
(~κατανικώ) 

convello convelli convulsum convellere 3η αποσπώ 

converto converti conversum convertere 3η διαστρέφω, αλλάζω, 
μεταβάλλω 

coopto cooptavi cooptatum cooptare 1η εκλέγω 

corono coronavi coronatum coronare 1η στεφανώνω 

corripio corripui correptum corripere 3η αρπάζω 

corrumpo corrupi corruptum corrumpere 3η διαφθείρω 

credo credidi creditum credere 3η πιστεύω 

creo creavi creatum creare 1η κτίζω, δημιουργώ, 
κάνω, γεννώ 

crepo crepui crepitum crepere 3η 
χτυπώ, κροτώ, κάνω 
θόρυβο, χειροκροτώ 

cresco crevi cretum crescere 3η αυξάνω 

culpo culpavi culpatum culpare 1η κατηγορώ, ψέγω 

cunctor cuntatus sum cunctatum cunctari 1η (αποθετικό) διστάζω 

cupio cupi(v)i cupitum cupere 3η επιθυμώ έντονα 

curo - operam do curavi curatum curare 1η φροντίζω 

curro cucurri cursum currere 3η τρέχω 

cursito cursitavi cursitatum cursitare 1η τρέχω 

custodio custodi(v)i custoditum custodire 4η φυλάγω, προστατεύω 
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damno damnavi damnatum damnare 1η καταδικάζω 

debeo debui debitum debere 2η οφείλω 

debilito debilitavi debilitatum debilitare 1η καταβάλλω, παραλύω 

decet decuit - decere 2η (απρόσωπο) αρμόζει, ταιριάζει 
decet - dedecet 
(απρόσωπα)       απρόσωπα αρμόζει - δεν αρμόζει 

decido decidi - decidere 3η πέφτω, σωριάζομαι 
declaro declaravi declaratum declarare 1η δηλώνω 

decurro decurri - decucurri decursum decurrere 3η τρέχω 

dedignor dedignatus sum dedignatum dedignari 1η (αποθετικό) περιφρονώ, 
καταφρονώ 

defendo defendi defensum defendere 3η υπερασπίζω, αμύνω, 
αποκρούω 

defenso defensavi defensatum defensare 1η υπερασπίζω 

defero detuli delatum deferre 3η αναφέρω, αποκομίζω, 
φέρνω προς τα κάτω 

defetiscor defessus sum defessum defetisci 3η (αποθετικό) κουράζομαι 

defigo defixi defixum defigere 3η μπήγω 

defleo deflevi defletum deflere 2η πλέω, θρηνώ 

defungor defunctus sum defunctum defungi 3η (αποθετικό) απαλλάσσομαι, 
αποκάμνω 

dego degi - degere 3η ζω 

dehisco dehivi - dehiscere 3η χάσκω, ανοίγω χάσμα 

deicio deieci deiectum deicere 3η γκρεμίζω 

delecto delectavi delectatum delectare 1η 
ευχαριστώ κάποιον, 
τέρπω 

deleo delevi deletum delere 2η αφανίζω, συντρίβω 

delibero deliberavi deliberatum deliberare 1η σκέπτομαι 

demitto demisi demissum demittere 3η βυθίζω 

denomino denominavi denominatum denominare 1η ονομάζω 

denso densavi densatum densare 1η συμπυκνώνω 

deperdo deperdidi deperditum deperdere 3η 
χάνω, καταστρέφω 
εντελώς 

depono deposui depositum deponere 3η εναποθέτω 

deripio deripui dereptum deripere 3η ξεκολλώ 

descendo descendi descensum descendere 3η κατεβαίνω 

desero deserui desertum deserere 3η 
εγκαταλείπω 
(κάποιον για να σώσω 
τον εαυτό μου) 

desilio desilui - desilire 4η πηδώ κάτω 

desino desivi desitum desinere 3η αφήνω, παύω 

desipio - - desipere 3η μωραίνομαι 

desisto destiti destitum desistere 3η παραιτούμαι, παύομαι 
destino destinavi destinatum destinare 1η προορίζω 

desum defui - desse ειδικής κλίσης απουσιάζω 

deterreo deterrui deterritum deterrere 2η φοβίζω 

detrecto detrectavi detrectatum detrectare 1η αρνούμαι, 
αποποιούμαι 

deverto - devertor deverti deversum devertere - deverti 3η και ημιαποθετικό καταλύω 

devoro devoravi devoratum devorare 1η καταβροχθίζω 

devoveo devovi devotum devovere 2η αφιερώνω, θυσιάζω 

dico dixi dictum dicere 3η λέω 

diffido diffisus sum diffisum diffidere 3η (ημιαποθετικό) δυσπιστώ, αμφισβητώ 

diffingo - - diffingere 3η μεταβάλλω, 
μεταπλάθω 

diffluo diffluxi diffluctum diffluere 3η διαρρέω 

dignor dignatus sum dignatum dignari 1η (αποθετικό) 
είμαι άξιος για κάτι, 
έχω την αξίωση, αξίζω 

dilabor dilapsus sum dilapsum dilabi 3η (αποθετικό) καταρρέω 

dilato dilatavi dilatatum dilatare 1η καθυστερώ, 
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χρονοτριβώ 

diligo dilexi dilectum diligere 3η επιλέγω, αγαπώ 

diluo dilui dilutum diluere 1η ξεπλένω, ξεκαθαρίζω 

dimico dimicavi dimicatum dimicare 1η αγωνίζομαι, μάχομαι 
diruo dirui dirutum diruere 3η αφανίζω 

discerpto discerptavi discerptatum discerptare 1η κρίνω, αποφασίζω 

disco didici - discere 3η μαθαίνω 

discordo - - discordare 1η διαφωνώ, διχογνωμώ 

disjicio disjeci disjectum disjicere 3η καταπίπτω, καθαίρω, 
διασκορπίζω 

disparo disparavi disparatum disparare 1η αποχωρίζω 

dispergo dispersi dispersum dispergere 3η διασκορπίζω 

disputo disputavi disputatum disputare 1η πραγματεύομαι 

disquiro - - disquirere 3η 
ερευνώ επιμελώς, 
διερευνώ, αναζητώ, 
ψάχνω 

dissimulo dissimulavi dissimulatum dissimulare 1η προσποιούμαι 

disto - - distare 1η απέχω 

divello divelli divulsum divellere 3η αποσπώ, αποχωρίζω 

divido divisi divisum dividere 3η 
διαιρώ, χωρίζω, 
μοιράζω, 
επισκέπτομαι 

do dedi datum dare 1η δίνω 

doceo docui doctum docere 2η διδάσκω 

doleo dolui (dolitum) dolere 2η αλγώ, λυπούμαι 

dominor dominatus sum dominatum dominari 1η (αποθετικό) δεσπόζω, κυριαρχώ 

dono donavi donatum donare 1η τιμώ 

dormio dormivi dormitum dormire 4η κοιμάμαι 

doto dotavi dotatum dotare 1η προικίζω 

dubito dubitavi dubitatum dubitare 1η αμφιβάλλω, διστάζω 

duco duxi ductum ducere 3η οδηγώ 

ebibo ebibi ebibitum ebirere 3η πίνω, θηλάζω, δέχομαι 
edico edixi edictum edicere 3η διατάζω 

edifico edificavi edificatum edificare 1η ναυπηγώ 

edo edidi editum edere 3η εκδίδω 

educo eduxi eductum educere 3η βγάζω έξω 

efficio effeci effectum efficere 3η 
πραγματοποιώ μέχρι 
τέλους,πετυχαίνω, 
κατορθώνω 

effundo effudi effusum effundere 3η χύνω 

effundo animam       έκφραση ξεψυχώ 

egeo egui - egere 2η στερούμαι, έχω 
ανάγκη 

egredior egressus sum egressum egredi 3η (αποθετικό) βγαίνω έξω 

eiuro-eiero eiuravi eiuratum eiurare 1η 
εξορκίζω, απορρίπτω, 
ενόρκως αρνούμαι 
κάτι 

elabor elapsus sum elapsum elabi 3η (αποθετικό) γλυστρώ 

eligo elegi electum eligere 3η επιλέγω, διαλέγω 

emitto emisi emissum emittere 3η σηκώνω, εξελαύνω, 
εξορμώ 

emo emi emptum emere 3η αγοράζω 

enascor enatus sum enatum enasci 3η (αποθετικό) φυτρώνω 

enitor enisus - enixus sum enisum eniti 3η (αποθετικό) επιχειρώ, προσπαθώ 

enoto enotavi enotatum enotare 1η κρατάω σημειώσεις 

eo i(v)i itum ire 4η πηγαίνω 

equito equitavi equitatum equitare 1η ιππεύω 

eradico - - eradicare 1η ξεριζώνω, εξολοθρεύω 
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erado erasi erasum eradere 3η αφανίζω, εξαλείφω 

erepo epsi - erepere 3η 
σέρνομαι, έρπω, 
ανεβαίνω με κόπο 

eripuo eripui eruptum eripere 3η αποσπώ 

ero eravi eratum erare 1η κάνω λάθος 

erro erravi erratum errare 1η περιπλανιέμαι 

erumpo erupi eruptum erumpere 3η εξορμώ 

esurio esuri(v)i esuritum esurire 4η πεινώ, λιμοκτονώ, 
λαχταρώ 

evagor evagatus sum evagatum evagari 1η (αποθετικό) αποπλανώ 

evanesco evanui - evanescere 3η αφανίζομαι, 
εξαφανίζομαι 

evello evelli evulsum evellere 3η αποσπώ κάτι 

everto everti eversum evertere 3η αναποδογυρίζω 

evinco evici evictum evincere 3η κατανικώ 

evito evitavi evitatum evitare 1η θανατώνω 

evoco evocavi evocatum evocare 1η καλώ 

evolo evolavi evolatum evolare 1η εξορμώ 

evulgo evulgavi evulgatum evulgare 1η δημοσιοποιώ 

exacuo exacui exacutum exacuere 3η 
οξύνω, ακονίζω, 
παροξύνω, παρορμώ, 
εξοργίζω 

exarmo exarmavi exarmatum exarmare 1η αφοπλίζω 

exaro exaravi exaratum exarare 1η 
αλατρεύω, αροτριώ, 
ανορύσσω, παράγω, 
συγγράφω 

excello excellui - excellere 3η 
εξέχω, υπερέχω, 
διαφέρω 

excido excisi excisum excidere 3η αποκόπτω, σβήνω 

excipio excepi exceptum excipere 3η υποδέχομαι, βγάζω, 
εκβάλλω 

excludo exclusi exclusum excludere 3η (απο)κλείω, εμποδίζω 

excresco - - excrescere 3η αυξάνω 

excutio excussi excussum excutere 3η εκτινάσσω, εκδιώκω 

exeo exi(v)i exitum exire 4η εξέρχομαι, βγαίνω 

exerceo exercui exercitum exercere 3η εξασκώ, εργάζομαι, 
ασκώ 

exfero extuli exlatum exferre 3η βγάζω 

exigo exegi exactum exigere 3η εισπράττω 

eximo exemi exemptum eximere 3η αφαιρώ, απαλλάσσω 

existimo existimavi existimatum existimare 1η θεωρώ 

existo existavi existatum existare 1η υπάρχω 

expecto expectavi expectatum expectare 1η αναμένω, προσδοκώ 

expedio expedivi expeditum expedire 4η απελευθερώνω 

expello expepuli expulsum expellere 3η διώχνω, εξορίζω 

expendo expendi expensum expendere 3η ζυγίζω, σταθμίζω 

experior expertus sum expertum experiri 4η (αποθετικό) δοκιμάζω 

explico explicui - explicavi 
explicitum - 
explicatum explicare 1η εξελίττω, ξαλαφρώνω 

exploro exploravi exploratum explorare 1η εκθέτω 

exprobro exprobravi exprobratum exprobrare 1η κατηγορώ, ψέγω 

expugno expugnavi expugnatum expugnare 1η κυριεύω, εκπορθώ 

exsatio exsatiavi exsatiatum exsatiare 1η χορταίνω, 
καταπραϋνω 

exspiro exspiravi exspiratum exspirare 1η εκπνέω, αποπνέω, 
ξερνάω 

exstruo exstruxi exstructum exstruere 3η συσσωρεύω, 
κατασκευάζω 

extendo extendi extentum - extensum extendere 3η εκτείνω 

exterreo exterrui exterritum exterrere 2η τρομοκρατώ 

extimesco extimui - extimescere 3η φοβάμαι 
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extinguo       3η σβήνω 

exulo exulavi exulatum exulare 1η είμαι εξόριστος 

exuro exussi exustum exurere 3η καίω 

facesso facessi-facessivi facessitum facessere 3η 
κάνω, εκτελώ, 
κατασκευάζω, 
παρέχω, παραλείπω 

facile intellego 
(έκφραση)       έκφραση εύκολα καταλαβαίνω 

facio feci factum facere 3η κάνω 

fallo fefeli falsum fallere 3η ξεγελώ, εξαπατώ 

fas est (ποιητικό)       ποιητική απρόσωπη 
έκφραση 

είναι χρέος, είναι 
καθήκον 

fateor fassus sum fassum fateri 2η (αποθετικό) ομολογώ, αναγνωρίζω 

fatigo fatigavi fatigatum fatigare 1η κουράζομαι 

fatisco - - fatiscere 3η σχίζομαι 

fatiscor fessus sum fessum fatisci 3η (αποθετικό) καταπονούμαι, 
απαυδώ 

faveo favi fautum favere 2η ευνοώ 
ferendum est 
(απρόσωπη έκφραση)       απρόσωπη έκφραση είναι ανεκτό... 

ferio - - ferire 4η χτυπώ 

ferior feriatus sum feriatum feriari 1η (αποθετικό) 
διεξάγω γιορτή, 
γιορτάζω 

ferveo ferbui - fervi - fervere 2η βράζω, θερμαίνω, 
θερμός είμαι 

festino festinavi festinatum festinare 1η σπεύδω 

feteo - - fetere 2η 
βρωμάω, μυρίζω 
άσχημα 

fido fisus sum fisum fidere 3η 
πείθω, έχω 
εμπιστοσύνη σε 
κάποιον ή σε κάτι 

fingo finxi fictum fingere 3η φαντάζομαι 

finio finivi finitum finire 4η περιορίζω, ορίζω, δίνω 
τέλος 

fio factus sum   fieri ειδικής κλίσης γίνομαι 

firmo firmavi firmatum firmare 1η ενθαρρύνω, 
εμψυχώνω 

flagito flagitavi flagitatum flagitare 1η ζητώ 

flagro flagravi flagratum flagrare 1η φλέγομαι 

flecto flectavi flectatum flectare 1η κάμπτω, λυγίζω 

fleo flevi fletum flere 2η κλαίω 

flo flavi flatum flare 1η φυσώ, πνέω 

floreo florui - florere 2η θάλλω, ακμάζω, ανθώ 

fluo fluxi - fluere 3η ρέω 

fodio fodi fossum fodere 3η σκάπτω, εξορύττω, 
μτφρ. κεντώ 

foeteo foetevi foetetum foetere 2η βρωμώ 

for fatus sum fatum fari 1η (αποθετικό) λέω, λαλώ, αρθρώνω 
φωνή 

formo formavi formatum formare 1η πλάθω, φορμάρω, 
διαμορφώνω 

foveo fovi fotum fovere 2η ευνοώ 

frango fregi fractum frangere 3η σπάζω, συντρίβω 

fremo fremui fremitum fremere 3η βρυχώμαι, φρουμάζω 

freno frenavi frenatum frenare 1η κρατώ, συγκρατώ 

frigo frixi frictum-frixum frigere 3η φρύγω 

fruor fruitus - fructus sum fructum frui 3η (αποθετικό) απολαμβάνω 

fugio fugi fugitum fugere 3η φεύγω, αποφεύγω 

fugo fugavi fugatum fugare 1η τρέπω σε φυγή 

fulgeo fulsi - fulgere 2η λάμπω, αστράφτω 

fulmino fulminavi fulminatum fulminare 1η κεραυνοβολώ, λάμπω 

fumo fumavi fumatum fumare 1η καπνίζω 
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fundo fundi funsum fundere 3η διασκορπίζω 

funero funeravi funeratum funerare 1η 
κηδεύω, θάπτω, 
φονεύω 

fungor functus sum functum fungi 3η (αποθετικό) επιτελώ, τελώ, κάνω, 
φέρω σε πέρας 

furo - - furere 3η μαίνομαι, μανιάζω 

furor furatus sum furatum furari 1η (αποθετικό) κλέβω, αρπάζω 

gannio - - gannire 4η γαβγίζω, γογγύζω, 
γκρινιάζω 

garrio garri(v)i garritum garrire 4η φλυαρώ 

gaudeo gavisus sum gavisum gaudere 2η (ημιαποθετικό) χαίρομαι 

gelo gelavi gelatum gelare 1η κρυώνω κάτι, πήζω 
από το κρύο 

gemo gemui gemitum gemere 3η αναστενάζω 

gero gessi gestum gerere 3η διεξάγω 

gestio gesti(v)i gestitum gestire 4η επιθυμώ 

gesto gestavi gestatum gestare 1η φορώ 

gigno genui genitum gignere 3η γεννώ, φύω 

glomero glomeravi glomeratum glomerare 1η 
συγκεντρώνω, 
συναθροίζω, 
συσπειρώνω 

glorior gloriatus sum gloriatum gloriari 1η (αποθετικό) καυχιέμαι 

gradior gressus sum gressum gradi 3η (αποθετικό) βαδίζω 

grassor grassatus sum grassatum grassari 1η (αποθετικό) 
βαδίζω, 
περιπλανώμαι, είμαι 
λωποδύτης 

gratulor gratulatus sum gratulatum gratulari 1η (αποθετικό) συγχαίρω, αποδίδω 
χάρη 

gusto gustavi gustatum gustare 1η γεύομαι 

habeo habui habitum habere 2η έχω, νομίζω, θεωρώ 

habito habitavi habitatum habitare 1η κατοικώ 

haereo haesi 
- (μτχ. ΜΕΛΛ. 
haesurus-a-um) haerere 2η προσκολλώμαι 

haurio hausi haustum haurire 4η αντλώ 

hisco - - hiscere 3η χάσκω, ανοίγω το 
στόμα, λέω κάτι 

iaceo iacui iacitum iacere 2η κείμαι, βρίσκομαι 
iacio ieci iactum iacere 3η βάλλω, ρίπτω, χτυπώ 

iacto iactavi iactatum iactare 1η βασανίζω, ταλαιπωρώ 

iacto (θαμιστικό του 
iacio) iactavi iactatum iactare 1η ρίχνω κάτι ξανά και 

ξανά 
iaculor iaculatus sum iaculatum iaculari 1η (αποθετικό) ακοντίζω 

ico ici ictum icere 3η χτυπώ, πλήττω 

ignoro ignoravi ignoratum ignorare 1η αγνοώ 

ignosco ignovi ignotum ignoscere 3η συγχωρώ 

illaqueo illaqueavi illaqueatum illaqueare 1η δελεάζω, σαγηνεύω, 
παγιδεύω 

illustro illustravi illustratum illustrare 1η φωτίζω, αστράφτω 

imbuo imbui imbutum imbuere 3η 
βρέχω, βάφω, εθίζω 
κάποιον σε κάτι, 
διδάσκω 

imitor imitatus sum imitatum imitari 1η (αποθετικό) μιμούμαι 

immergo immersi immersum immergere 3η καταδύω, καταβυθίζω 

immineo - - imminere 2η κρέμομαι σε κάτι, 
επίκειμαι 

imminuo imminui imminutum imminuere 3η 
μειώνω, ελαττώνω, 
παραλύω, φθείρω, 
βλάπτω, κωλύω 

immolo immolavi immolatum immolare 1η θυσιάζω 

impello impuli impulsum impellere 3η σπρώχνω 

imperito imperitavi imperitatum imperitare 1η άρχω, ηγεμονεύω 

impero imperavi imperatum imperare 1η διατάζω κάποιον 
συγκεκριμένο, άρχω 
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imploro imploravi imploratum implorare 1η επικαλούμαι κάποιον 
ή κάτι 

impono imposui impositum imponere 3η φέρνω, εναποθέτω 

importo importavi importatum importare 1η εισάγω, φέρνω μέσα 

incedo incessi incessum incedere 3η διαδίδομαι, φημίζομαι, 
βαδίζω 

incendo incendi incensum incendere 3η ξανάβω, ανάβω 

incido incidi incisum incidere 3η χαράζω 

incipio incepi inceptum incipere 3η επιχειρώ κάτι, αρχίζω 

inclino inclinavi inclinatum inclinare 1η κλίνω 
incoho spem 
(έκφραση) 

      έκφραση τρέφω ελπίδα 

incubo incubavi incubatum incubare 1η πλαγιάζω 

incumbo incubui incubitum incumbere 3η πέφτω πάνω 

incutio incussi incussum incutere 3η μπάζω, βάζω κάτι σε 
κάτι 

indecoro indecoravi indecoratum indecorare 1η ντροπιάζω 

indico indixi indictum indicere 3η αγορεύω, παραγγέλλω 

indignor indignatus sum indignatum indignari 1η (αποθετικό) αγανακτώ 

indo indidi inditum indere 3η βάζω μέσα, εντίθημι 

induco induxi inductum inducere 3η βάζω μέσα 

induo indui indutum induere 3η ντύνω 

infigo infixi infixum infigere 3η μπήγω 

ingemisco-ingemo ingemui - ingemiscere-ingemere 3η αναστενάζω 

ingredior ingressus sum ingressum ingredi 3η (αποθετικό) μπαίνω μέσα 

inlido inlisi inlisum inlidere 3η 
ωθώ κάτι πάνω σε 
κάτι άλλο με ορμή, 
χτυπώ 

inpedio inpedivi inpeditum inpedire 4η εμποδίζω 

inpello inpepuli inpulsum inpellere 3η εξωθούμαι 

inquiro inquiravi inquiratum inquirare 1η μολύνω, μιαίνω 

inscipio inscepi insceptum inscipere 3η παρατηρώ 

insequor insecutus sum insecutum insequi 3η (αποθετικό) ακολουθώ 

insero inserui insertum inserere 3η εμπλέκω, εμβάλλω 

insidior insidiatus sum insidiatum insidiari 1η (αποθετικό) στήνω ενέδρες, 
ενεδρεύω, παγιδεύω 

insilio insilui - insilire 4η πηδώ πάνω, αναπηδώ, 
ανεβαίνω 

instinguo instinxi instinctum instinguere 3η παρορμώ, κατευθύνω 

instituo institui institutum instituere 3η εγκαθιστώ, αρχίζω, 
ξεκινώ, αποφασίζω 

insto institi - (μτχ. ΜΕΛΛ. 
instaturus-a-um) instare 1η επιτίθεμαι, ασκώ 

πίεση, στέκομαι 
instruo instruxi instructum instruere 3η εφοδιάζω, εξοπλίζω 

intellego (intelligo) intellexi intellectum intellegere 3η καταλαβαίνω, 
κατανοώ 

intento intentavi intentatum intentare 1η προμηνύω, επαπειλώ 

intercedo intercessi intercessum intercedere 3η απαγορεύω 

interdico interdixi interdictum interdicere 3η απαγορεύω 

interficio interfeci interfectum interficere 3η σκοτώνω 

interimo interemi interemptum interimere 3η εξολοθρεύω 

intermitto intermisi intermissum intermittere 3η σταματώ, καταπαύω 

intono intonui intonatum intonare 1η βροντώ 

intremo - - intremere 3η τρέμω, πάλλω 

intro intravi intratum intrare 1η μπαίνω μέσα, εισχωρώ 

introrumpo introrupi introruptum introrumpere 3η εισβάλλω 

intueor intuitus sum intuitum intueri 2η (αποθετικό ατενίζω, κοιτάζω 

invado invasi invasum invadere 3η εισβάλλω 

invenio inveni inventum invenire 4η ανακαλύπτω, βρίσκω 
κάτι σκεπτόμενος 
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investigo investigavi investigatum investigare 1η αναζητώ τα ίχνη 

invideo invidi invisum invidere 2η 
μισώ, βασική σημ. 
φθονώ 

irascor iratus sum iratum irasci 3η (αποθετικό) οργίζομαι 

irrito irritavi irritatum irritare 1η ερεθίζω 

itero iteravi iteratum iterare 1η επαναλαμβάνω 

iubeo iussi iussum iubere 2η διατάζω κάποιον όχι 
συγκεκριμένο 

iudico iudicavi iudicatum iudicare 1η κρίνω 

iungo iunxi iunctum iungere 3η συνδέω 

iuro iuravi iuratum iurare 1η ορκίζομαι 

iuvat (απρόσωπο)       απρόσωπο είναι αρεστό να… 

iuvo iuvi 
iutum (μτχ. ΜΕΛΛ. 
iuvaturus-a-um) iuvare 1η βοηθώ, αρέσω κάτι 

juvenesco - - juvenescere 3η ηβάσκω, μεγαλώνω 

labefacto (θαμιστικό 
του labefacio) labefactavi labefactatum labefactare 1η κλονίζω 

laboro laboravi laboratum laborare 1η 
υποφέρω, πονώ, 
πασχίζω, μοχθώ 

lacero laceravi laceratum lacerare 1η κατασπαράζω 

lacesso lacessivi lacessitum lacessere 3η ερεθίζω, προσβάλλω, 
διασχίζω, προκαλώ 

lacrimo lacrimavi lacrimatum lacrimare 1η δακρύζω 

laedo laesi laesum laedere 3η 
βλάπτω, υβρίζω, 
ποιητ. αμελώ, 
παραμελώ 

laetifico laetificavi laetificatum laetificare 1η 
ευφραίνω, χαροποιώ, 
κάνω εύφορο 

langueo langui - languere 2η χαλαρώνω 

languesco langui - languescere 3η γίνομαι άτονος 

lanio laniavi laniatum laniare 1η 
κρεουργώ, σπαράττω, 
σχίζω 

lascivio lasci(v)ι lascitum lascire 4η 

1.επί 
καλού:παίζω,είμαι 
εύθυμος 2.επί 
κακού:υβρίζω 

lateo latui - latere 2η κρύβομαι 

latito latitavi latitatum latitare 1η κρύβομαι 

latro latravi latratum latrare 1η αλυκτώ, γαυγίζω 

laudo laudavi laudatum laudare 1η επαινώ 

lavo lavi lautum - lavatum lavare 1η 
λούζω, πλένω, 
ξεπλένω 

laxo laxavi laxatum laxare 1η χαλαρώνω 

lego legi lectum legere 3η λέω, διαβάζω 

lenio lenivi lenitum lenire 4η καταπραϋνω 

levo levavi levatum levare 1η ανακουφίζω 

libero liberavi liberatum liberare 1η ελευθερώνω 

libo libavi libatum libare 1η λείβω, σπένδω 

licet licuit (licitum est) - licere 2η (απρόσωπο) επιτρέπεται, είναι 
δυνατόν 

licet (απρόσωπο)       απρόσωπο επιτρέπεται 

litigo litigavi litigatum litigare 1η ενάγω (δικαστικό) 

loco locavi locatum locare 1η θέτω, τοποθετώ 

loquor locutus sum locutum loqui 3η (αποθετικό) μιλώ 

lucror lucratus sum lucratum lucrari 1η (αποθετικό) κερδίζω 

luctor luctatus sum luctum luctari 1η (αποθετικό) αγωνίζομαι, 
αντιστέκομαι, παλεύω 

ludo lusi lusum ludere 3η παίζω 

lugeo luxi luctum lugere 2η θρηνώ, πενθώ 

luno lunavi lunatum lunare 1η κυρταίνω, κάνω κάτι 
κυρτό σε σχήμα 

luo lui - (μτχ. ΜΕΛΛ. luiturus-
a-um) luere 3η αποτίνω, πληρώνω 
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lustro lustravi lustratum lustrare 1η 
εξαγνίζω, 
περιέρχομαι, 
περιοδεύω 

lustror lustratus sum lustratum lustrari 1η (αποθετικό) πορνεύω 

macto mactavi mactatum mactare 1η σφάζω 

madeo madui - madere 2η βρέχομαι 

maereo maerui - maerere 2η θρηνώ 

maledico maledicavi maledicatum maledicare 1η κακολογώ 

malo malui - malle ειδικής κλίσης 
βούλομαι, θέλω 
σφοδρά 

mando mandavi mandatum mandare 1η παραγγέλλω 

maneo mansi mansum manere 2η παραμένω 

manifesto manifestavi manifestatum manifestare 1η αφιερώνω 

mano manavi manatum manare 1η ρέω, χύνω 

marcesco - - marcescere 3η μαραίνομαι, 
παρακμάζω 

margino marginavi marginatum marginare 1η 
κάνω κράσπεδο π.χ. 
margino viam (via-ae= 
η οδός) 

maturo maturavi maturatum maturare 1η επισπεύδω 

me contineo       έκφραση παραμένω 

me voluto in pulvere       έκφραση κυλιέμαι στη σκόνη 

medeor - - mederi 2η (αποθετικό) γιατρεύω 

meditor meditatus sum meditatum meditari 1η (αποθετικό) σκέφτομαι, σχεδιάζω, 
αναλογίζομαι, απειλώ 

mejo - - mejere 3η ουρώ 

memoro memoravi memoratum memorare 1η θυμίζω 

mentior mentitus sum mentitum mentiri 4η (αποθετικό) ψεύδομαι 

meo meavi meatum meare 1η πορεύομαι, εισέρχομαι 
mereo merui meritum merere 2η αξίζω 

metior mentus sum mentum metiri 4η (αποθετικό) μετρώ 

meto messui messum metere 3η θερίζω, κατασφάζω 

metor metatus sum metatum metari 1η (αποθετικό) μετρώ 

metuo metui - metuere 3η φοβάμαι 

meum est (απρόσωπη 
έκφραση)       απρόσωπη έκφραση είναι ίδιον του 

χαρακτήρα μου 

mico micui - micare 1η λάμπω 

milito militavi militatum militare 1η υπηρετώ 
(στρατιωτική θητεία) 

minitor minitatus sum minitatum minitari 1η (αποθετικό) απειλώ 

minuo minui minutum minuere 3η 
ελαττώνω, μειώνω, 
ταλαιπωρώ, 
καταπονώ 

miror miratus sum miratum mirari 1η (αποθετικό) θαυμάζω, απορώ 

misceo miscui mixtum - mistum miscere 2η ανακατεύω 

mitifico mitificavi mitificatum mitificare 1η πραϋνω, ημερώ, 
τιθασσεύω 

mitto misi missum mittere 3η στέλνω 

modulor modulatus sum modulatum modulari 1η 
μετρώ, ρυθμίζω, 
κανονίζω, ως μουσ. 
όρος: τραγουδώ 

molior molitus sum molitum moliri 4η (αποθετικό) μηχανεύομαι 

mollio molli(v)i mollitum mollire 4η μαλακώνω, 
καταπραϋνω 

monstro monstravi monstratum monstrare 1η δείχνω, υποδεικνύω 

mordeo momordi morsum mordere 2η δαγκώνω 

morior mortuus sum mortuum mori 3η (αποθετικό) πεθαίνω 

moror moratus sum moratum morari 1η (αποθετικό) χρονοτριβώ, 
καθυστερώ 

moveo movi motum movere 2η (μετα)κινώ, συγκινώ 

mugio mugi(v)i mugitum mugire 4η μουγκρίζω 
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mulceo mulsi mulsum mulcere 2η θέλγω 

mulco mulcavi mulcatum mulcare 1η ραβδίζω 

multo multavi multatum multare 1η τιμωρώ 

multo aliquem exsilio       έκφραση εξορίζω κάποιον 

multo aliquem morte       έκφραση 
τιμωρώ κάποιον με 
την ποινή του 
θανάτου 

muneror muneratus sum muneratum munerari 1η (αποθετικό) φιλοδωρώ 

munio muniavi muniatum muniare 1η φυλάγω 

murmuro murmuravi murmuratum murmurare 1η ψιθυρίζω 

mutilo mutilavi mutilatum mutilare 1η ακρωτηριάζω 

muto mutavi mutatum mutare 1η μεταβάλλω, αλλάζω 

mutuor mutuatus sum mutuatum mutuari 1η (αποθετικό) δανείζομαι 

mutuor pecuniam ab 
aliquo       έκφραση δανείζομαι χρήματα 

από κάποιον 

nanciscor nactus - nanctus sum nactum nancisci 3η (αποθετικό) 
πιάνω, λαμβάνω κάτι, 
τυγχάνω 

narro narravi narratum narrare 1η διηγούμαι 

nascor natus sum natum (μτχ. ΜΕΛΛ. 
nasciturus-a-um) nasci 3η (αποθετικό) φυτρώνω, ανατέλλω, 

εμφανίζομαι 

navigo navigavi navigatum navigare 1η πλέω 
necesse est 
(απρόσωπη έκφραση)       απρόσωπη έκφραση είναι ανάγκη… 

neco necavi necatum necare 1η φονεύω, σκοτώνω 

necto nexui - nexi nexum nectere 3η 
πλέκω, συνδέω, 
μηχανεύομαι 

negligo neglexi neglectum negligere 3η (παρ)αμελώ 

nego negavi negatum negare 1η 
λέω ότι δεν…, 
αρνούμαι (για όλη την 
πρόταση) 

nequeo nequi(v)i nequitum nequire 4η δεν μπορώ, αδυνατώ 

nescio nesci(v)i nescitum nescire 4η αγνοώ, δεν ξέρω 

nigro nigravi nigratum nigrare 1η μεταναστεύω 

niteo nitui - nitere 2η λάμπω 

nitor nixus - nisus sum nixum niti 3η (αποθετικό) 
σηκώνομαι, αίρομαι, 
πετώ 

noceo nocui nocitum nocere 2η βλάπτω 

nolo nolui - nolle ειδικής κλίσης δε θέλω 

non dico       έκφραση 
αρνούμαι (για μέρος 
της πρότασης) 

non licet (απρόσωπη 
έκφραση) 

      απρόσωπη έκφραση δεν επιτρέπεται 

nosco novi notum noscere 3η γνωρίζω 

noto notavi notatum notare 1η σημειώνω 

novo novavi novatum novare 1η ανανεώνω, 
αναζωπυρώνω 

nubo nupsi nuptum nubere 3η 
καλύπτομαι, 
παντρεύομαι, παίρνω 
σύζυγο 

nudo nudavi nudatum nudare 1η 
απογυμνώνω ( 
κάποιον από τα όπλα 
του) 

nuntio nuntiavi nuntiatum nuntiare 1η αναγγέλλω 

nutrico και nutricor 
(αποθετικό της 1ης) nutricavi nutricatum nutricare 1η θηλάζω, τρέφω 

nutrio nutri(v)i nutritum nutrire 4η τρέφω 

obeo obi(v)i obitum obire 4η πεθαίνω 

obiurgo obiurgavi obiurgatum obiurgare 1η μαλώνω 

obliviscor oblitus sum oblitum oblivisci 3η (αποθετικό) λησμονώ, ξεχνώ κάτι 
obmutesco obmutui - obmutescere 3η βουβαίνομαι 

oboedio oboedivi oboeditum oboedire 4η υπακούω 

obruo obrui obrutum obruere 3η καλύπτω, σκεπάζω 
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obsequor obsecutus sum obsecutum obsequi 3η (αποθετικό) κάνω το χατίρι 
κάποιου 

obstipesco obstipui - obstipescere 3η 
θαμπώνομαι, 
εκπλήσσομαι, μένω 
κατάπληκτος 

obsto obstiti obstatum obstare 1η εναντιώνομαι, 
ανθίσταμαι 

obstrepo obstrepui obstrepitum obstrepere 3η 
ρέω με θόρυβο, 
καταθορυβώ, 
υπερηχώ 

obtempero obtemperavi obtemperatum obtemperare 1η υπακούω 

obtineo obtinui obtentum obtinere 2η πετυχαίνω, 
κατορθώνω 

obtingit obtigit - obtingere 3η (απρόσωπο) μου λαχαίνει ο κλήρος 
να… 

occido occidi occasum occidere 3η καταπίπτω, πεθαίνω 

occulto occultavi occultatum occultare 1η κρύβω 

odoror odoratus sum odoratum odorari 1η (αποθετικό) μυρίζομαι, κυνηγώ, 
καταδιώκω 

offero obtuli oblatum offerre 3η προσφέρω σε θεούς 

oleo olui - olere 2η βγάζω μυρωδιά 

ominor ominatus sum ominatum ominari 1η (αποθετικό) ονομάζω 

omitto omisi omissum omittere 3η παραλείπω 

onero oneravi oneratum onerare 1η φορτώνω 

operor operatus sum operatum operari 1η (αποθετικό) προσφέρω (εύνοια) 

opinor opinatus sum opinatum opinari 1η (αποθετικό) νομίζω, έχω τη γνώμη 
oporteat dici 
(απρόσωπη έκφραση) 

dicendum sit (παθ. 
περιφρ. συζυγία) 

    απρόσωπη έκφραση πρέπει να λεχθεί 

oportet esse 
(απρόσωπη έκφραση)       απρόσωπη έκφραση πρέπει να είναι 

opperior oppertus - opperitus 
sum oppertum opperiri 4η (αποθετικό) καραδοκώ, αναμένω 

oppeto oppetivi oppetitum oppetere 3η συναντώ κάποιον 

oppeto mortem       έκφραση συναντώ το θάνατο 

oppremo oppressi oppressum oppremere 3η καταπονώ, καταπιέζω 

opprimo oppressi oppressum opprimere 3η καταργώ, καταπιέζω 

oppugno oppugnavi oppugnatum oppugnare 1η πολιορκώ 

opto optavi optatum optare 1η εύχομαι να..., ποθώ 

opus est - necesse est       απρόσωπες εκφράσεις είναι ανάγκη… 
(απροσ. εκφράσεις) 

orbo orbavi orbatum orbare 1η στερώ κάτι από 
κάποιον 

ordino ordinavi ordinatum ordinare 1η ρυθμίζω, βάζω σε 
σειρά, κατευθύνω 

orior ortus sum ortum oriri 4η (αποθετικό) γεννιέμαι 

oro, rogo, obsecro, 
precor -avi και precatus sum -atum και precatum -are και precari 1η παρακαλώ 

oscito oscitavi oscitatum oscitare 1η χασμουριέμαι, 
νυστάζω 

ostendo ostendi ostensum - ostentum ostendere 3η δείχνω, προτείνω, 
δηλώνω 

ostento (θαμιστικό 
του ostendo) ostentavi ostentatum ostentare 1η δείχνω, προτείνω 

ovo ovavi ovatum ovare 1η χαίρομαι, αγάλλομαι 

paciscor pactus sum pactum pacisci 3η (αποθετικό) ορίζω, ομολογώ 

paenitet paenituit - paenitere 2η (απρόσωπο) μετανιώνω 

paenitet (απρόσωπο) paenituit - paenitere απρόσωπο μεταμέλει 
(μετανιώνω) 

palleo pallui - pallere 2η ωχριώ, φοβάμαι 

pando pandi pansum - passum pandere 3η λύω, ανοίγω, απλώνω, 
ξεδιπλώνω 

parco peperci - parsi parsum parcere 3η φείδομαι, λυπούμαι, 
ευσπλαχνίζομαι 

pareo parui paritum parere 2η υπακούω 

pario peperi partum (μτχ. ΜΕΛΛ. parere 3η γεννώ, κερδίζω 



 127 

pariturus-a-um) 

paro paravi paratum parare 1η 
ετοιμάζω, ετοιμάζομαι 
να… 

parturio parturi(v)i - parturire 4η γεννώ, φύω 

pasco pavi pastum pascere 3η βόσκω 

patefacio patefeci patefactum patefacere 3η ανοίγω 

pateo patui - patere 2η ανοίγω, 
(ανα)φαίνομαι 

patior passus sum passum pati 3η (αποθετικό) παθαίνω, πάσχω 

paveo pavi - pavere 2η 
φοβάμαι,τρέχω, 
τρομάζω 

pecco peccavi peccatum peccare 1η αμαρτάνω 

pello pepuli pulsum pellere 3η σπρώχνω, ωθώ 

pendeo pependi pensum pendere 2η κρέμομαι 

pendo pependi penditum pendere 3η κρεμώ 

penetro penetravi penetratum penetrare 1η χώνομαι, εισχωρώ 

penso pensavi pensatum pensare 1η ζυγίζω 

perago peregi peractum peragere 3η επιτελώ 

perambulo perambulavi perambulatum perambulare 1η περιφέρομαι 

percello perculi perculsum percellere 3η ανατρέπω 

percontor percontatus sum percontatum percontari 1η (αποθετικό) 
πληροφορούμαι κάτι 
από κάποιον, ρώτω 
κάποιον κάτι 

percrepo percrepavi percrepatum percrepare 1η ηχώ δυνατά, περιηχώ 

percutio percussi percussum percutere 3η χτυπώ 

perdo perdidi perditum perdere 3η χάνω (κάτι που μπορεί 
να το βρω) 

perduco perduxi perductum perducere 3η οδηγώ διαμέσου 

pereo peri(v)I peritum perire 4η χάνομαι 

perflo perflavi perflatum perflare 1η φυσώ 

pergo perrexi perrectum pergere 3η κατευθύνομαι 

perimo peremi peremptum-peremtum perimere 3η σκοτώνω 

perlego perlegi perlectum perlegere 3η διαβάζω μέχρι το 
τέλος 

permitto permisi permissum permittere 3η επιτρέπω 

peroraro       1η εκφωνώ το λόγο ως το 
τέλος 

perpetro perpetravi perpetratum perpetrare 1η διαπράττω, κάνω 

persevero perseveravi perseveratum perseverare 1η επιμένω 

persto perstiti perstatum perstare 1η επιμένω 

persuadeo persuasi persuasum persuadere 2η πείθω 

perterreo perterrui perterritum perterrere 2η φοβίζω, τρομάζω 

pervenio perveni perventum pervenire 4η φτάνω 

peto peti(v)i petitum petere 3η ζητώ 

piget piguit-pigitum est - pigere 2η (απρόσωπο) με ενοχλεί… 

pio piavi piatum piare 1η εξαγνίζω 

placet - displicet 
(απρόσωπα)       απρόσωπα αρέσει - δεν αρέσει 

placo placavi placatum placare 1η 
εξιλεώνω, εξευμενίζω, 
καταπραϋνω 

plango planxi planctum plangere 3η χτυπώ, κρούω, 
πλαντάζω 

plecto plexi plexum plectere 3η πλέκω 

plico plicavi plicatum plicare 1η διπλώνω 

ploro ploravi ploratum plorare 1η κλαίω 

pluit pluit - pluvit - pluere 3η (απρόσωπο) βρέχει 

polliceor pollicitus sum pollicitum polliceri 3η (αποθετικό) υπόσχομαι 

pono posui positum ponere 3η θέτω, τοποθετώ, 
στρατοπεδεύω 

populus scivit, ut +       έκφραση ο λαός έχει 
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υποτακτική αποφασίσει να... 

porrigo porrexi porrectum porrigere 3η 
πορίζω, προσφέρω, 
παρέχω 

porto portavi portatum portare 1η μεταφέρω 

posco poposci - poscere 3η ζητώ 

possideo possedi possessum possidere 2η κατέχω 

possum potui - posse ειδικής κλίσης μπορώ, δύναμαι 

posthabeo posthabui posthabitum posthabere 2η βάζω κάτι σε δεύτερη 
μοίρα 

postulo postulavi postulatum postulare 1η ζητώ 

potior potitus sum potitum potiri 4η (αποθετικό) κυριεύω, 
καταλαμβάνω 

poto potavi potatum potare 1η πίνω, ρουφώ 

praebeo praebui praebitum praebere 2η παρέχω 

praecipio praecepi praeceptum praecipere 3η διδάσκω 

praedico praedicavi praedicatum praedicare 1η διακηρύσσω 

praefero praetuli praelatum praeferre 3η προτιμώ 

praegravo praegravavi praegravatum praegravare 1η βαρύνω 

praeparo praeparavi praeparatum praeparare 1η προετοιμάζω 

praerumpo praerupi praeruptum praerumpere 3η κόβω κάτι 

praescribo praescripsi praescriptum praescribere 3η παραγγέλλω, 
προγράφω 

praestat       απρόσωπο ρήμα είναι προτιμότερο 

praesto praestiti - praestare 1η υπερέχω 

praetereo praeteri(v)i praeteritum praeterire 4η παραλείπω 

praeterequito praeterequitavi praeterequitatum praeterequitare 1η περνώ έφιππος 
μπροστά από... 

prandeo prandi pransum prandere 2η γευματίζω 

precor precatus sum precatum precari 1η (αποθετικό) ικετεύω 

prehendo prehendi prehensum prehendere 3η (κατα)λαμβάνω, 
συλλαμβάνω 

premo pressi pressum premere 3η πιέζω 

prendo prendi prensum prendere 3η (κατα)λαμβάνω, 
συλλαμβάνω 

privo privavi privatum privare 1η στερώ 

probo probavi probatum probare 1η επιδοκιμάζω 

procudo procudi procusum procudere 3η οξύνω, ακονίζω 

proculco proculcavi proculcatum proculcare 1η ποδοπατώ 

prodo prodidi proditum prodere 3η 
προδίδω, δηλώνω, 
φέρνω μπροστά 

produco produxi productum producere 3η οδηγώ (μπροστά) 

proficiscor profectus sum profectum proficisci 3η (αποθετικό) πορεύομαι 

profligo profligavi profligatum profligare 1η κατατροπώνω 

profor profatus sum profatum profari 1η (αποθετικό) προλέγω 

prohibeo prohibui prohibitum prohibere 2η απαγορεύω 

proicio proieci proiectum proicere 3η 
ρίχνω, πετάω, 
καταθέτω 

prolato prolatavi prolatatum prolatare 1η 
διευρύνω, αυξάνω, 
παρατείνω, προάγω, 
παρέλκω 

promineo prominui - prominere 2η εξέχω, προκύπτω 

promitto promisi promissum promittere 3η υπόσχομαι 

promo prompsi promptum promere 3η εκφέρω (~υψώνω), 
εκβάλλω 

propago propagavi propagatum propagare 1η διαδίδω 

propero properavi properatum properare 1η σπεύδω 

propulso propulsavi propulsatum propulsare 1η απωθώ, απομακρύνω 

prorepo prorepsi proreptum prorepere 3η σέρνομαι 

proruo prorui prorutum proruere 3η καταβάλλω, 
καταστρέφω 
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prospicio prospeci prospectum prospicere 3η αγναντεύω 

prosum profui - prodesse ειδικής κλίσης ωφελώ 

protero protrivi protritum proterere 3η συντρίβω, αφανίζω 

proveho provexi provectum provehere 3η αυξάνω, προάγω 

provideo providi provisum providere 2η 
προνοώ, προβλέπω, 
προφυλάγομαι 

provoco provocavi provocatum provocare 1η προκαλώ, ερεθίζω, 
κεντρίζω, διεγείρω 

provoco aliquem ad...       έκφραση προκαλώ κάποιον σε... 
psallo - - psallere 3η ψάλλω 

pubesco pubui - pubescere 3η γίνομαι έφηβος 

pudet (απρόσωπο) puduit - puditum est puditum pudere απρόσωπο ντρέπομαι, 
αισχύνομαι 

pugno pugnavi pugnatum pugnare 1η πολεμώ, μάχομαι 

pungo pupugi punctum pungere 3η στίζω, βάζω στιγμή, 
κεντώ, στενοχωρώ 

pungo aliquem + 
αφαιρετική       έκφραση κεντώ κάποιον με... 

punio puni(v)i punitum punire 4η τιμωρώ κάποιον 

purgo purgavi purgatum purgare 1η καθαρίζω, 
απολογούμαι 

purgo aliquem aliqua 
re       έκφραση απαλλάσσω κάποιον 

από κάτι 

puteo putui - putere 2η σαπίζω 

puto putavi putatum putare 1η νομίζω 

quaero quaesivi quaesitum quaerere 3η αναζητώ 

quaeso - - quaesere 3η παρακαλώ 

quatio quassi quassum quatere 3η συντρίβω 

queror questus sum questum queri 3η (αποθετικό) παραπονιέμαι 

quiesco quievi quietum quiescere 3η 
ησυχάζω, ηρεμώ, 
αναπαύομαι 

radio - radior radiavi - radiatus sum radiatum radiare - radiari 1η και (αποθετικό) ακτινοβολώ 

rapio rapui raptum rapere 3η αρπάζω 

recedo recessi recessum recedere 3η αποσύρομαι 

recino - - recinere 3η αντηχώ 

recipio recepi receptum recipere 3η υποδέχομαι 

recordor recordatus sum recordatum recordari 1η (αποθετικό) θυμάμαι 

recreo recreavi recreatum recreare 1η αναγεννώ, ξεκουράζω, 
αναρρώνω 

recupero recuperavi recuperatum recuperare 1η επανακτώ 

reddo redidi reditum reddere 3η δίνω πίσω 

redeo redi(v)i reditum redire 4η επιστρέφω, διέρχομαι, 
περνώ 

redigo redegi redactum redigere 3η άγω, βάζω, φέρω 

reduco reduxi reductum reducere 3η επαναφέρω 

refero rettuli relatum referre 3η αναφέρω, παραδίδω 

reficio refeci refectum reficere 3η αναψυχώ, ξεκουράζω 

refreno refrenavi refrenatum refrenare 1η συγκρατώ, φρενάρω 

refrigesco refrixi - refrigescere 3η παγώνω 

refundo refudi refusum refundere 3η εκχύνω, αναχέω 

regno regnavi regnatum regnare 1η βασιλεύω 

relego relegavi relegatum relegare 1η αποπέμπω, διώχνω 

religo religavi religatum religare 1η δένω 

relinquo reliqui relictum relinquere 3η εγκαταλείπω (ύστερα 
από συμφωνία) 

reluctor reluctatus sum reluctatum reluctari 1η (αποθετικό) αντιμάχομαι, 
αντιστέκομαι 

reor ratus sum ratum reri 3η (αποθετικό) νομίζω 

repello repuli repulsum repellere 3η αποκρούω με τα χέρια 

reperio rep(p)eri repertum reperire 4η βρίσκω μετά από 
έρευνα 
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repono reposui repositum reponere 3η 
βάζω κάτι στο πίσω 
μέρος, έχω κάτι 
απωθημένο 

reporto reportavi reportatum reportare 1η κερδίζω 

reprehendo reprehendi reprehensum reprehendere 3η κατηγορώ, ψέγω 

reprimo repressi repressum reprimere 3η σταματώ 

repudio repudiavi repudiatum repudiare 1η αποκρούω με τα λόγια 

repugno repugnavi repugnatum repugnare 1η αντιμάχομαι, 
ανθίσταμαι 

requiro requisivi requisitum requirere 3η αναζητώ 

reseco resecui resectum resecere 3η κόβω 

resero reserui resertum reserere 3η ανοίγω 

resideo resedi resessum residere 2η 
επικάθομαι, 
περιβάλλω 

resigno resignavi resignatum resignare 1η λύνω, ανοίγω, 
αποσφραγίζω 

resisto restiti restitum resistere 3η αντιστέκομαι 

respicio respexi respectum respicere 3η κοιτάζω πίσω 

respondeo respondi responsum respondere 2η απαντώ 

restat - - restare 1η (απρόσωπο) υπολείπεται 

resurgo resurrexi resurrectum resurgere 3η σηκώνομαι 

retineo retinui retentum retinere 2η εμποδίζω, διατηρώ, 
κρατώ 

retorqueo retorsi retortum retorquere 2η αποκρούω 

retundo retudi retusum retundere 3η 
αμβλύνω, 
αποστομώνω, 
ανακόπτω 

revertor reversus sum - reverti reversum reverti 
3η (αποθετικό-
ημιαποθετικό) επιστρέφω 

rideo risi risum ridere 2η γελώ 

rigeo rigui - rigere 2η ριγώ, σκληραίνω 

roro roravi roratum rorare 1η βρέχω, δροσίζω 

roto rotavi rotatum rotare 1η στροβιλίζω, κυλινδώ, 
σφενδονώ 

rubesco rubui - rubescere 3η ροδίζω, ερυθραίνομαι 

ruo rui rutum ruere 3η ορμώ 

salio salui saltum salire 4η πηδώ 

saluto salutavi salutatum salutare 1η χαιρετίζω 

sano sanavi sanatum sanare 1η θεραπεύω 

sanquis vernat       έκφραση το αίμα ανανεώνεται 

sapio sapivi - sapere 3η είμαι σοφός, γεύομαι 

scalpo scalpsi scalptum scalpere 3η χαράζω, σκαλίζω 

scando scandi scansum scandere 3η ανεβαίνω, αναβιβάζω 

scateo scatui - scatere 2η βρίθω, γεμίζω, 
αναβλύζω 

scio sci(v)i scitum scire 4η γνωρίζω 

sciscitor sciscitatus sum sciscitatum sciscitari 1η (αποθετικό) ερωτώ, ζητώ να μάθω 

sciscitor aliquid ab ή 
ex aliquo       έκφραση ζητώ να μάθω κάτι 

από κάποιον 

scisco scivi scitum sciscere 3η 
μαθαίνω, αποδέχομαι, 
επιδοκιμάζω, 
επικυρώνω 

scribo scripsi scriptum scribere 3η γράφω 

secludo seclusi seclusum secludere 3η αποκλείω, χωρίζω 

sector sectatus sum sectatum sectari 1η (αποθετικό) αναζητώ 

sedeo sedi sessum sedere 2η κάθομαι 

segrego segregavi segregatum segregare 1η αποχωρίζω 

segrego a vita       έκφραση πεθαίνω 

segrego liberos a me       έκφραση αποχωρίζομαι από τα 
παιδιά μου 

sentio sensi sensum sentire 4η αισθάνομαι 
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sepelio sepeli(v)i sepultum sepelire 4η θάπτω, ενταφιάζω 

sequor secutus sum secutum sequi 3η (αποθετικό) ακολουθώ 

sero sevi satum serere 3η σπείρω, φυτεύω 

serpo serpavi serpatum serpare 1η σέρνομαι, έρπω 

servio servivi servitum servire 4η υπηρετώ 

servo servavi servatum servare 1η διατηρώ 

sibilo sibilavi sibilatum sibilare 1η συρίζω, τρίζω 

sicco siccavi siccatum siccare 1η ξηραίνω 

sileo silui - silere 2η σιγώ, σιωπώ 

sino sivi situm sinere 3η επιτρέπω 

sitio siti(v)i sititum sitire 4η διψώ, επιθυμώ 

sitio aquae       έκφραση διψώ για νερό 

sitio honores       έκφραση λαχταρώ τιμές 

socio sociavi sociatum sociare 1η 
προσαρμόζω, 
συνοδεύω 

soleo solitus sum solitum solere 2η (ημιαποθετικό) συνηθίζω 

solvo solvi solutum solvere 3η λύνω, χαλαρώνω 
solvo aliquem iure 
iurando       έκφραση 

αποδεσμεύω κάποιον 
από τον όρκο 

sono sonui sonitum (μτχ. ΜΕΛΛ. 
sonaturus-a-um) 

sonare 1η αντηχώ 

sortior sortitus sum sortitum sortiri 4η (αποθετικό) 
κληρώνω, απονέμω, 
παίρνω κάτι με κλήρο, 
εκλέγω 

spargo sparsi sparsum spargere 3η ραντίζω, σκορπίζω 

specto spectavi spectatum spectare 1η κοιτάζω, προσέχω 

sperno sprevi spretum spernere 3η καταφρονώ, χωρίζω 

spero speravi speratum sperare 1η ελπίζω 

spiro spiravi spiratum spirare 1η (ανα)πνέω 

splendeo - - splendere 2η λάμπω 

spolio spoliavi spoliatum spoliare 1η λεηλατώ 

spondeo spopondi sponsum spondere 2η 
υπόσχομαι επίσημα, 
εγγυώμαι, δίνω 
διαβεβαίωση 

stabilio stabilivi stabilitum stabilire 4η στεριώνω, ασφαλίζω, 
στηρίζω κάτι 

stipo stipavi stipatum stipare 1η 
περιστοιχίζω, 
στιβάζω, πυκνώνω 

sto steti statum stare 1η στέκομαι 

strideo - - stridere 2η συρίζω, τρίζω 

struo struxi structum struere 3η στρώνω 

stupeo stupui - stupuere 2η σπουδάζω, διατρίβω 

subdo subdidi subditum subdere 3η χτυπώ, βάλλω, 
τραυματίζω 

subeo subi(v)i subitum subire 4η 
διέρχομαι, περνώ 
διαμέσου 

submergo submersi submersum submergere 3η βυθίζω 

suborno subornavi subornatum subornare 1η διορίζω 

subvenio subveni subventum subvenire 4η βοηθώ 

succedo successi successum succedere 3η διαδέχομαι, ακολουθώ 

succenseo succensui succensum succensere 2η αγανακτώ, οργίζομαι 

succenseo alicui       έκφραση δυσανασχετώ με 
κάποιον 

succenseo quod..., 
αιτιατική + 
απαρέμφατο 

      έκφραση οργίζομαι 

suffero subtuli sublatum sufferre 3η υποφέρω 

sugo suxi - sugere 3η συμπίνω, θηλάζομαι 
sum fui - esse ειδικής κλίσης είμαι 

summergo summersi summersum summergere 3η βουλιάζω 
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summoveo summovi summotum summovere 2η διώχνω μακριά 

sumo sumpsi sumptum sumere 3η παίρνω 

supero superavi superatum superare 1η υπερέχω, υπερνικώ 

supersum superfui - superesse ειδικής κλίσης υπολείπομαι 

supervolo supervolavi supervolatum supervolare 1η υπερίπταμαι 

suscipio suscepi susceptum suscipere 3η 
υφίσταμαι, 
αναλαμβάνω, 
υποδέχομαι 

susfero - suffero sustinui - sufferre 3η 
αφαιρώ, προσφέρω, 
παρέχω 

suspicor suspicatus sum suspicatum suspicari 1η (αποθετικό) υποψιάζομαι 

suspiro suspiravi suspiratum suspirare 1η 
αναστενάζω, 
βαρυγγομώ, 
αγκωμαχώ 

sustineo sustinui sustentum sustinere 2η υποφέρω 

tabeo tabui tabitum tabere 2η μαραίνομαι 

taceo tacui tacitum tacere 2η σιωπώ 

tango tetigi tactum tangere 3η αγγίζω 

tardo tardavi tardatum tardare 1η επιβραδύνω 

tego texi tectum tegere 3η καλύπτω, 
προστατεύω 

tempero temperavi temperatum temperare 1η επιχειρώ, προσπαθώ, 
κυβερνώ, διοικώ 

tempto temptavi temptatum temptare 1η διασχίζω, διαπλέω 

tendo tetendi tensum-tentum tendere 3η προσπαθώ, σπεύδω, 
τείνω 

teneo tenui tentum tenere 2η κρατώ, κατέχω 

tepeo tepui - tepere 2η 
φλέγομαι, είμαι 
θερμός 

terga verto       έκφραση στρέφω τα νώτα, 
υποχωρώ 

tergeo tersi tersum tergere 2η καθαρίζω, σκουπίζω 

terreo terrui territum terrere 2η φοβάμαι, τρομάζω 

testor testatus sum testatum testari 1η (αποθετικό) μαρτυρώ, βεβαιώνω, 
αποδεικνύω 

timeo timui - timere 2η φοβάμαι 

tingo - tinguo tinxi tinctum tingere 3η βάφω, βρέχω 

tollo sustuli sublatum tollere 3η σηκώνω, ανυψώνω 

tondeo totondi tonsum tondere 2η κουρεύω, κόβω 

tono tonui tonitum tonare 1η βροντώ 

torpeo torpui - torpere 2η ναρκώνω, παγωνώ, 
μουδιάζω 

torqueo torsi tortum torquere 2η στρέφω 

torreo torrui tostum torrere 2η καίω, ψήνω 

tracto tractavi tractatum tractare 1η αγγίζω, πιάνω 

trado tradidi traditum tradere 3η προδίδω 

traduco traduxi traductum traducere 3η οδηγώ πέρα 

traho traxi tractum trahere 3η τραβώ, επισύρω 

transeo transi(v)i transitum transire 4η περνώ 

transfero transtuli translatum transferre 3η μεταφέρω 

transfigo transfixi transfixum transfigere 3η διατρυπώ 

transilio transilivi transilitum transilire 4η μεταπηδώ 

tremo tremui - tremere 3η τρέμω, πάλλω 

tribuo tribui tributum tribuere 3η απονέμω 

trudo trusi trusum trudere 3η 
σπρώχνω, εκδιώκω, 
βλαστάνω, προωθώ, 
προάγω 

trudo aliquem in + 
αιτιατική 

      έκφραση προωθώ κάποιον σε... 

trudo me       έκφραση βλαστάνω 

trunco truncavi truncatum truncare 1η ακρωτηριάζω 
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trunco partem 
corporis       έκφραση αποκόβω μέρος του 

σώματος 

tueor tuitus sum-tutus sum tuitum-tutum tueri 2η (αποθετικό) 
προσβλέπω, θεωρώ, 
διατηρώ, φυλάσσω, 
διασώζω, τρέφω 

tueor officia       έκφραση εκπληρώνω τα 
καθήκοντά μου 

tumeo - - tumere 2η 
ογκούμαι, οιδαίνω, 
πρήζομαι 

tumesco tumui - tumescere 3η ογκούμαι, οιδαίνω, 
πρήζομαι 

tumultuor tumultuatus sum tumultuatum tumultuari 1η (αποθετικό) κάνω θόρυβο, 
στασιάζω 

turbo turbavi turbatum turbare 1η αναταράζω 

turgeo tursi - turgere 2η 
φουσκώνω, είμαι 
φουσκωμένος, είμαι 
διογκωμένος 

turpe est (απρόσωπη 
έκφραση) 

      απρόσωπη έκφραση αισχρό είναι... 

tutor tutatus sum tutatum tutari 1η (αποθετικό) προστατεύω 

ulciscor ultus sum ultum ulcisci 3η (αποθετικό) εκδικούμαι 

undo undavi undatum undare 1η κυματίζω, κινούμαι 
κυματοειδώς 

unguo unxi unctum unguere 3η αλείφω 

urgeo ursi - urgere 2η σπρώχνω 

urinor urinatus sum urinatum urinari 1η (αποθετικό) αρδεύω 

uro ussi ustum urere 3η καίω, πυρπολώ 

utor usus sum usum uti 3η (αποθετικό) χρησιμοποιώ 

vacillo vacillavi vacillatum vacillare 1η σαλεύω, δονούμαι 

vacillo ex vino       έκφραση τρικλίζω από το κρασί 
vaco vacavi vacatum vacare 1η σχολάζω, είμαι κενός 

vado - - vadere 3η βαδίζω 

vagor vagatus sum vagatum vagari 1η (αποθετικό) περιπλανιέμαι 

valeo valui valitum valere 2η έχω κύρος 

vapulo vapulavi vapulatum vapulare 1η πληγώνομαι 

varico varicavi varicatum varicare 1η διασκελίζω 

vario variavi variatum variare 1η ποικίλω, μεταβάλλω 

vasto vastavi vastatum vastare 1η ερημώνω, λεηλατώ 

vaticinor vaticinatus sum vaticinatum vaticinari 1η (αποθετικό) 
χρησμοδοτώ, 
προφητεύω, διδάσκω, 
φλυαρώ, εξηγούμαι 

veho vexi vectum vehere 3η μεταφέρω 

velitor velitatus sum velitatum velitari 1η (αποθετικό) αψιμαχώ, 
ακροβολίζομαι 

vello velli vulsum vellere 3η αποσπώ 

velo velavi velatum velare 1η καλύπτω, σκεπάζω 

vendito venditavi venditatum venditare 1η πουλώ 

vendo vendidi venditum vendere 3η πουλώ 

veneo veni(v)i venitum venire 4η πουλιέμαι 

venero veneravi veneratum venerare 1η φαρμακώνω, 
δηλητηριάζω 

veneror veneratus sum veneratum venerari 1η (αποθετικό) 
σέβομαι, 
τιμώ,ικετεύω, εύχομαι 

venio veni ventum venire 4η έρχομαι 

venor venatus sum venatum venari 1η (αποθετικό) κυνηγώ 

verbero verberavi verberatum verberare 1η μαστιγώνω 

vereor veritus sum veritum vereri 2η (αποθετικό) φοβάμαι 

vergo - - vergere 3η κλίνω, στρέφω 

verno vernavi vernatum vernare 1η 
φέρνω άνοιξη, 
βλαστάνω 

verro verri versum verrere 3η σύρω, σέρνω 

verso versavi versatum versare 1η στρέφω, αναδεύω 
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verto verti versum vertere 3η στρέφω, τρέπω, 
ανατρέπω 

vescor vescatus sum vescatum vescari 1η (αποθετικό) σιτούμαι, τρέφομαι 

vestio vesti(v)i vestitum vestire 4η φορώ, ντύνω 

veto vetui vetitum vetare 1η εμποδίζω, απαγορεύω 

vexo vexavi vexatum vexare 1η αφανίζω, διαφθείρω 

vibro vibravi vibratum vibrare 1η κραδαίνω, πάλλω, 
τινάζω 

video vidi visum videre 2η βλέπω 

videtur (απρόσωπο)       απρόσωπο φαίνεται καλό 

viduo viduavi viduatum viduare 1η ερημώνω 

vigeo vigui - vigere 2η ακμάζω, ανθώ, ισχύω 

vincio vinxi vinctum vincire 4η δένω 

vinco vici victum vincere 3η νικώ 

violo violavi violatum violare 1η βιάζω, κάνω κακό 

vireo virui - virere 2η 
πρασινίζω, θάλλω, 
ακμάζω, ανθώ 

vito vitavi vitatum vitare 1η αποφεύγω 

vitupero vituperavi vituperatum vituperare 1η κατηγορώ, ψέγω 

vivo vixi victum vivere 3η ζω 

voco vocavi vocatum vocare 1η καλώ, προσκαλώ 

volo volui - velle ειδικής κλίσης θέλω 

voluto volutavi volutatum volutare 1η κυλώ, αφήνω 

volvo volvi volutum volvere 3η πέφτω, ορίζω 

vomo vomui vomitum vomere 3η εξέμω, ξερνώ 

voro voravi voratum vorare 1η 
καταπίνω, 
καταβροχθίζω 

voveo vovi votum vovere 2η εύχομαι 

vulgo vulgavi vulgatum vulgare 1η διαδίδω, δημοσιοποιώ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ   

 

 



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Πρόχειρος πίνακας δευτερευουσών προτάσεων στα λατινικά.  

 
 

2. Η συντακτική χρήση της γενικής πτώσης στα λατινικά.  
 
 

3. Η συντακτική χρήση της δοτικής πτώσης στα λατινικά.  
 
 

4. Η συντακτική χρήση της αφαιρετικής πτώσης στα λατινικά.  
 
 

5. Η Π.Π.Σ. και η σύνταξη debeo + τελικό απαρέμφατο.  
 
 

6. Η εκφορά του σκοπού στα λατινικά.  
 
 

7. Κύριες ευθείες ερωτηματικές προτάσεις.  
 
 

8. Πλάγιες ερωτηματικές δευτερεύουσες προτάσεις. 

 

9. Ενδοιαστικές δευτερεύουσες προτάσεις.  
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Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Σ  Π Ι Ν Α Κ Α Σ  
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ε Υ Ο Υ Σ Ω Ν  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν  
Σ Τ Α  Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α  
 

( ε π ι λ ο γ ή  σ υ χ ν ά  α π α ν τ ώ μ ε ν ω ν  κ α τ η γ ο ρ ι ώ ν )   
(Θα υπάρξει αναλυτική διδασκαλία κάθε κατηγορίας δευτερεύουσας πρότασης στα λατινικά, όταν το επιβάλλει η 
επεξεργασία των αντίστοιχων ενοτήτων του σχολικού εγχειριδίου). 
 
 
1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ:  Δηλώνουν αιτία αντικειμενική ή υποκειμενική. 
         (επιρρηματικές) 

 Εισάγονται:  α) με τους αιτιολογικούς συνδέσμους quod και quia. 
  β) με τον αιτιολογικό σύνδεσμο cum. 
 
 Εκφέρονται: α) με οριστική, δηλώνεται πραγματική – αντικειμενική αιτιολογία.  

β) με υποτακτική, δηλώνεται υποκειμενική αιτιολογία (ισχύει ο 
πίνακας της ακολουθίας των χρόνων).  

  
 Σημείωση: Ο αιτιολογικός σύνδεσμος cum ακολουθείται πάντα από υποτακτική 

και δηλώνει μία εσωτερική λογική διεργασία (στην περίπτωση αυτή 
ισχύει κανονικά ο πίνακας της ακολουθίας των χρόνων) – βλ. κείμενο 
34 του σχολικού εγχειριδίου. 

 

2. ΤΕΛΙΚΕΣ: Δηλώνουν σκοπό επιδιωκόμενο. 
     (επιρρηματικές)  

 Εισάγονται: α) με τον τελικό σύνδεσμο ut. 
β) με τον τελικό σύνδεσμο quo, όταν ακολουθεί επίθετο ή 
επίρρημα συγκριτικού βαθμού. 
 

 Εκφέρονται:  Πάντα με υποτακτική. 
α) Ενεστώτα, μετά από αρκτικό χρόνο εξάρτησης και αναφέρονται στο 
παρόν – μέλλον.  
β) Παρατατικού, μετά από ιστορικό χρόνο εξάρτησης και αναφέρονται 
στο παρελθόν.  
 
 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ:  Δηλώνουν αποτέλεσμα ως μία υποκειμενική κατάσταση. 
(επιρρηματικές) 
   Εισάγονται: με το συμπερασματικό σύνδεσμο ut. 
 
   Εκφέρονται: πάντα με υποτακτική. 

α) Ενεστώτα, μετά από αρκτικό χρόνο εξάρτησης και 
αναφέρονται στο παρόν – μέλλον.  

  β) Παρατατικού, μετά από ιστορικό χρόνο εξάρτησης και
  αναφέρονται στο παρελθόν.  
 

4. ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ:  Δηλώνουν μία πραγματική κατάσταση, παρά την οποία 
    (επιρρηματικές)   ισχύει το περιεχόμενο της κύριας πρότασης.  

  
   Εισάγονται: συνήθως με τον εναντιωματικό σύνδεσμο etsi. 

 
   Εκφέρονται: πάντα με οριστική (στα κείμενα της εξεταστέας ύλης). 

 

Γενικό Λύκειο Κασσάνδρας
Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης

Φιλόλογος
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5. ΒΟΥΛΗΤΙΚΕΣ:  Δηλώνουν περιεχόμενο απλώς επιθυμητό. 
(ονοματικές) 
 Εισάγονται: με το βουλητικό σύνδεσμο ut (στις αρνητικές βουλητικές 

προτάσεις με το βουλητικό σύνδεσμο ne). 
 
 Εκφέρονται: Πάντα με υποτακτική. 

α) Ενεστώτα, μετά από αρκτικό χρόνο εξάρτησης και αναφέρονται στο 
παρόν – μέλλον.  
β) Παρατατικού, μετά από ιστορικό χρόνο εξάρτησης και αναφέρονται 
στο παρελθόν.  

 
6. ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ:  Δηλώνουν απορία. 

(ονοματικές) 
   Εισάγονται: α) με αναφορικές αντωνυμίες – επιρρήματα. 

β) με ερωτηματικές αντωνυμίες – επιρρήματα. 
 

  Εκφέρονται: Πάντα με υποτακτική (ισχύει ο πίνακας της ακολουθίας 
των χρόνων). Θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει 
υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της δευτερεύουσας 
πρότασης. 

 
7. ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ:  

(ονοματικές – επιθετικές – επιρρηματικές) 
Εισάγονται: με αναφορικές αντωνυμίες – επιρρήματα. 
 
Εκφέρονται:   α) με οριστική και δηλώνουν το πραγματικό. 
  β) με υποτακτική (ισχύει ο πίνακας της ακολουθίας των χρόνων) αν: i) υπάρχει 
πλάγιος λόγος, ii) για να δηλωθεί το ενδεχόμενο, το δυνατό, οπότε η υποτακτική ονομάζεται 
δυνητική, iii) λόγω έλξης από προηγούμενη υποτακτική, iv) για να δηλωθεί το αντίθετο με το 
πραγματικό, οπότε η υποτακτική ονομάζεται του απραγματοποίητου (δεν εμφανίζεται στα κείμενα 
της εξεταστέας ύλης). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: στις τρεις (3) πρώτες περιπτώσεις ισχύει κανονικά ο κανόνας της ακολουθίας των 
χρόνων. Στην περίπτωση (iv) ο χαρακτηρισμός της δευτερεύουσας πρότασης ολοκληρώνεται απλά 
με την επισήμανση της ύπαρξης υποτακτικής του απραγματοποίητου. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στην αρχή περιόδου ή ημιπεριόδου η αναφορική αντωνυμία ή το αναφορικό επίρρημα 
που αναφέρονται στα προηγούμενα εισάγουν ΚΥΡΙΑ πρόταση. Στην περίπτωση αυτή η αναφορική 
ισοδυναμεί με δεικτική αντωνυμία στη μετάφραση. 

8. ΧΡΟΝΙΚΕΣ: (Επιλογή κατηγοριών – περιπτώσεις χρονικού συνδέσμου cum) 
(επιρρηματικές) 
α) cum (απόλυτα χρονικός) + οριστική (μεταφράζεται «όταν»). 
β) cum (επαναληπτικός) + οριστική (μεταφράζεται «κάθε φορά που…»)  
 με ΕΝΣ ή ΠΡΚ και δηλώνεται μία επανάληψη στο ΠΑΡΟΝ – ΜΕΛΛΟΝ.   
 με ΠΡΤ ή ΥΠΣ και δηλώνεται μία επανάληψη στο ΠΑΡΕΛΘΟΝ. 
γ) cum (ιστορικός – αφηγηματικός)  + υποτακτική ΠΡΤ και δηλώνεται το ΣΥΓΧΡΟΝΟ. 
                        + υποτακτική ΥΠΣ και δηλώνεται το ΠΡΟΤΕΡΟΧΡΟΝΟ. 
(Ο ιστορικός – διηγηματικός cum εκφέρεται πάντα με υποτακτική, γιατί υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση μεταξύ 
δευτερεύουσας και κύριας πρότασης, δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσά τους). 
δ) postquam, simul, ut, ubi + οριστική ΠΡΚ: δηλώνουν το ΠΡΟΤΕΡΟΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. Πιο συγκεκριμένα 
δηλώνεται η χρονική διαφορά ανάμεσα στις δύο πράξεις (της κύριας και της δευτερεύουσας). 
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ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 
 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΤΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
(ιδιαίτερες περιπτώσεις) 

 
Οι παρακάτω σημειώσεις αφορούν μόνο τις ιδιαίτερες περιπτώσεις συντακτικής χρήσης της δοτικής 

πτώσης, οι οποίες εμφανίζονται στα λατινικά κείμενα της εξεταστέας ύλης. 
(για τις υπόλοιπες συνηθισμένες περιπτώσεις βλέπε στις σελίδες 65 – 66 του σχολικού εγχειριδίου) 

 
1. Δοτική (κατηγορηματική) του σκοπού:  
 

• Είναι η δοτική αφηρημένου ουσιαστικού σε ενικό πάντα αριθμό (εκτός αν το ουσιαστικό 
έχει μόνο πληθυντικό αριθμό). 

• Δηλώνει το σκοπό. 
• Αναφέρεται στο υποκείμενο ή στο αντικείμενο του ρήματος. 
• Συνήθως βρίσκεται κοντά σε μια δοτική προσωπική χαριστική ή αντιχαριστική ή έμμεσο 

αντικείμενο σε δοτική. 
• Συνήθως κοντά στα ρήματα sum και fio (οπότε ονομάζεται δοτική κατηγορηματική του 

σκοπού), αλλά και με ρήματα που δηλώνουν κίνηση ή επιθυμία.   
• Μπορεί η ίδια να προσδιορίζεται από επίθετο σε θέση επιθετικού προσδιορισμού σ’ αυτήν.  
• Όταν εξαρτάται από συνδετικό ρήμα (π.χ. sum ή fio) ονομάζεται κατηγορηματική 

(διαφορετικά τη χαρακτηρίζουμε ως απλή δοτική του σκοπού). 

 
Δοτικές του σκοπού (απλές ή κατηγορηματικές) έχουμε στα εξής κείμενα της εξεταστέας ύλης: 

¾ Κείμενο 30: όλες είναι δοτικές κατηγορηματικές του σκοπού (3 περιπτώσεις). 

 

¾ Κείμενο 44: δοτική κατηγορηματική του σκοπού (1 περίπτωση). 

 

¾ Κείμενο 48: απλή δοτική του σκοπού (1 περίπτωση). 

(τα παραπάνω κείμενα είναι όλα εντός εξεταστέας ύλης πανελλαδικών) 

 
2. Δοτική του ποιητικού αιτίου (ή ενεργούντος προσώπου): 
 

• Είναι ένας από τους τρεις (3) τρόπους εκφοράς του ποιητικού αιτίου στα λατινικά, ο 
οποίος εμφανίζεται σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. 

• Η δοτική του ποιητικού αιτίου βρίσκεται συνήθως κοντά στο γερουνδιακό και συνοδεύει 
την παθητική περιφραστική συζυγία.  
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
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Σηµειώσεις Λατινικών------------------------------------------------------------Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης 

 

ΑΦΑ ΕΤ Η ΤΩΣΗ 
Αφαιρετική (απλή ή εµπρόθετη ) συγκεντρώνει τις λειτουργίες των 3 παλαιότερων 
πτώσεων: 
� ΥΡ ΩΣ ΑΦΑ ΡΕΤ Η (superativus) 
�OΡΓANIKH ( instrumentalis) 
�ΤΟΠ Η  (locativus) 
 

1.  Υ ΩΣ ΑΦΑ ΕΤ Η 
� Τ Η Ε ΕΥΣΗ: ex, de, ab + ΑΦΑ ΡΕΤ Η      
� ΑΤΑΓΩΓΗ                    : nobili genere natus(απλή ή  
      εµπρόθετη) 
� Υ Η ΑΦΕΤΗ Α ενός πράγµατος (αφ. Υ ΗΣ):  
     poculum ex auro 
� ΣΗ Ε  Α Α Υ ΣΗΣ- ΧΩ Σ Υ: (απλή ή εµπρόθετη) + ρήµατα � 
απέχω- αποµακρύνω, ελευθερώνω, στερώ, εµποδίζω: castris abeo – pugna abstineo 
� ΗΤ  Α Τ : vinum a mercatoribus non  
         importatur. 
� ΣΗ Ε  Ε ΗΣΗΣ Γ Α ΣΥΓ ΣΗ-  
    (αφαιρετική συγκριτική): fortior hoste. 
� ΣΗ Ε  Ε ΗΣΗΣ Γ Α Ε Τ ΗΣΗ- ΣΗ: 
 singularis proelii eventu cernetur. 
� ∆ Α Ε Ε  : pauci ex militibus- ex quibus 
 
 

2. ΓΑ Η 
� ΣΥ ∆Ε Α:cum elephantis Alpes transiit 
� Τ Σ :   Tarquinius hoc modo imperium perdit. 
� ∆ ΤΗΤΑ:  homo squalida facie. 
� ΓΑ  ή ΕΣ :hasta eum transfixit. 
  � Γ Α ΣΩ : - per (πρόθεση) + Α Τ ΑΤ Η 
         - αφαιρ. : opera, beneficio, auxilio +  
      ΓΕΝ Η  ΠΡΟΣΩΠΟΥ      
Opera adulescentis  ή per adulescentem hostes fugati erant. 

- ΑΦΑ . ΕΣ Υ: compleo, 
Afficio supplicio(14), confido. 

- Ε ΘΕΤΑ:  
dignus: longiore vitae dignus erat.(26). 
fretus: fretus viribus suis.(18).           

� ΕΤ :(Paulo, quanto)     
� Α ΑΦ Α:virtute antecellit. 
� ΕΣΩΤΕ  Α Τ :cupiditate pugnanti permotus. 
 + ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΕΣ Ε ΦΡΑΣΕ Σ: iussu, iniussu, rofatu+ΓΕ .  
       Iniussu consulis. 
� Η :pater eum morte multavit 
�Α Α(συγκεκριµένη): avem viginti milibus emit. 

3. Τ Η 
� ΣΤΑΣΗ σε τόπο:in Asia     
�Χ :ultimis annis. 

Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης 
                                                                                     ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
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Η  π α θ η τ ι κ ή  π ε ρ ι φ ρ α σ τ ι κ ή  σ υ ζ υ γ ί α  κ α ι  η  σ ύ ν τ α ξ η  
d e b e o 2 η  +  τ ε λ ι κ ό  α π α ρ έ μ φ α τ ο  

 
 
 

(ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 81 – 82 ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ) 

Στην περίπτωση που έχουμε να μετατρέψουμε στα λατινικά μία φράση, που περιλαμβάνει τη σύνταξη 
debeo + τελικό απαρέμφατο (ως αντικείμενο) = οφείλω να + μετάφραση του απαρεμφάτου, σε παθητική 
περιφραστική συζυγία (δηλαδή σε γερουνδιακό + ρ.sum), εργαζόμαστε ως εξής:  

(Διευκρίνιση: το ρήμα debeo, debui, debitum, debēre ανήκει στη 2η συζυγία και συνήθως συντάσσεται με τελικό απαρέμφατο ενεστώτα). 
 
 

ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

από debeo + τελικό απαρέμφατο Æ σε παθητική περιφραστική συζυγία (γερουνδιακό + ρ.sum) 
(ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ debeo ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟΥ) 

(υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζουμε τις δύο ενδεχόμενες συντάξεις της παθητικής περιφραστικής συζυγίας – προσωπική & απρόσωπη) 

 
1. Επιλέγουμε το είδος της γερουνδιακής σύνταξης.  

α. Θα πρόκειται για προσωπική, εάν το αντικείμενο του απαρεμφάτου που συνοδεύει το debeo είναι σε αιτιατική πτώση. 
β. Θα πρόκειται για απρόσωπη, σε κάθε άλλη περίπτωση. 
 

2. α. Στην περίπτωση της προσωπικής σύνταξης, τρέπουμε το αντικείμενο του απαρεμφάτου που συνοδεύει το debeo σε 
ονομαστική ως υποκείμενο (μαζί με όλους τους ομοιόπτωτους προσδιορισμούς που ενδεχομένως το συνοδεύουν). 
β.  Στην περίπτωση της απρόσωπης σύνταξης, το αντικείμενο το απαρεμφάτου που συνοδεύει το debeo διατηρεί την 
πτώση του. 
 

3. Και στις δύο ενδεχόμενες συντάξεις (προσωπική και απρόσωπη) της παθητικής περιφραστικής συζυγίας βάζουμε ποιητικό 
αίτιο σε απρόθετη δοτική πτώση. Τον αριθμό και το πρόσωπο αυτής της δοτικής το βγάζουμε από το υποκείμενο του 
ρήματος debeo, τρέποντάς το σε δοτική πτώση και διατηρώντας τον αριθμό του. 
 

4. α. Στην περίπτωση της προσωπικής σύνταξης, από το απαρέμφατο που συνοδεύει το debeo δημιουργούμε γερουνδιακό, 
έτσι ώστε αυτό να συμφωνεί με το υποκείμενό του (που δημιουργήσαμε βάσει του κανόνα 2α παραπάνω) σε γένος, αριθμό 
και πτώση. 
β.  Στην περίπτωση της απρόσωπης σύνταξης, από το απαρέμφατο που συνοδεύει το debeo δημιουργούμε γερουνδιακό 
σε ουδέτερο γένος ενικού αριθμού (ονομαστική πτώση). 
 

5. α. Στην περίπτωση της προσωπικής σύνταξης, το ρήμα sum το βάζουμε στο χρόνο και την έγκλιση του debeo και στο 
πρόσωπο του υποκειμένου που δημιουργήσαμε βάσει του κανόνα 2α παραπάνω.  
β.  Στην περίπτωση της απρόσωπης σύνταξης, το ρήμα sum το βάζουμε στο χρόνο και την έγκλιση του debeo και στο γ΄ 
ενικό πρόσωπο. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (από το κείμενο 30 της εξεταστέας ύλης του σχολικού εγχειριδίου) 
Εκφώνηση (έχει δοθεί στις πανελλαδικές εξετάσεις): 
Να μετατρέψετε την παρακάτω ενεργητική σύνταξη του ρήματος debeo σε παθητική σύνταξη (με τη βοήθεια της παθητικής 

περιφραστικής συζυγίας). 
(Nos) Murenam laudāre debemus.  
Λύση: 
Murena nobis laudandus est. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Στις πανελλαδικές εξετάσεις, έχει δοθεί το είδος της παραπάνω άσκησης και με την αντίστροφη 

φορά. Δηλαδή, μετατροπή της παθητικής σύνταξης του γερουνδιακού σε ενεργητική σύνταξη του debeo 
+ τελικό απαρέμφατο. Στην περίπτωση αυτή, σκεφτόμαστε «ανάποδα» βάσει των παραπάνω βημάτων 
εργασίας. 

 
Επιμέλεια: 

Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης 
Φιλόλογος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ PC
 6

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ PC
1



 1

Η  Ε Κ Φ Ο Ρ Α  Τ Ο Υ  Σ Κ Ο Π Ο Υ  Σ Τ Α  Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α    

 
 
 

 
 
 

Ο ΣΚΟΠΟΣ (ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΡΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ) 
 

Η εκφορά του σκοπού γίνεται με τους εξής τρόπους (εναλλακτικά): 

1. Με τελική δευτερεύουσα πρόταση. 

2. Με αναφορική τελική δευτερεύουσα πρόταση (με μία δηλαδή εκ των επιρρηματικών αναφορικών 

δευτερευουσών προτάσεων). 

3. Με αιτιατική πτώση σουπίνου. 

4. Με εμπρόθετη γενική γερουνδίου (με τις προθέσεις causa ή gratia). 

5. Με εμπρόθετη αιτιατική γερουνδίου (κυρίως με την πρόθεση ad). 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 
 

Η εκφορά του σκοπού γίνεται γενικότερα και όταν δεν εμπίπτει στις προηγούμενες περιπτώσεις 

εξάρτησης από ρήματα κινήσεως με τους εξής τρόπους (τηρουμένων κάθε φορά των αντίστοιχων 

προϋποθέσεων): 

1. Με απρόθετη δοτική γερουνδίου (όταν υπάρχουν στην πρόταση επίθετα καταλληλότητας, 

χρησιμότητας). 

2. Με δοτική (κατηγορηματική) του σκοπού (πρβλ. θεωρία του συντακτικού φαινομένου στο κείμενο 30). 

3. Με γερουνδιακό (εμπρόθετα ή απρόθετα), κοντά σε ρήματα που σημαίνουν δίνω, παραδίνω, παρέχω 

(βλ. κείμενο 36 της εξεταστέας ύλης). 

4. Με εμπρόθετο προσδιορισμό του σκοπού (με την πρόθεση in + ουσιαστικό σε αιτιατική πτώση). 

 

 
 
 
 

 
 

Επιμέλεια: 
Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης 

Φιλόλογος 
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ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (κλ.ΠΕ02) 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

                                                                            www.philology-online.gr              1 
 

 
Κ Υ Ρ Ι Ε Σ  Ε Υ Θ Ε Ι Ε Σ  Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ  

 
1. Είναι κύριες προτάσεις που στο τέλος έχουν ερωτηματικό (?) 
 
2. Δηλώνουν ερωτήσεις πραγματικές ή ρητορικές. 
 
3. Εκφέρονται:  α) Συνήθως με ΟΡΙΣΤΙΚΗ. 
  
 β) Με ΑΠΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ (δηλώνουν απορία). 
 
 γ) Με ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ (δηλώνουν δυνατότητα). 
 
4. Οι ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ διακρίνονται σε:  α) Κρίσεως. 
  β) Επιθυμίας. 
 
  α) Μερικής άγνοιας. 
  β) Ολικής άγνοιας. 

 
 

 
                                                                             Απλές                             Διμελείς 
 

5. Εισάγονται:  α) Οι μερικής άγνοιας: με ερωτηματικές αντωνυμίες ή ερωτηματικά 
επιρρήματα. 

 π.χ. quis (ποιος), quantus (πόσος), cur (γιατί), ubi (πού), quin (γιατί 
δεν). 

 
 β) Οι ολικής άγνοιας:  1. Οι απλές: με το –ne (όταν δεν 

γνωρίζουμε την απάντηση στην 
ερώτηση), με το num (όταν η απάντηση 
είναι αρνητική) και με το nonne (όταν η 
απάντηση είναι καταφατική).   

   
  2. Οι διμελείς: με το utrum … an, ‐ne … an 

και μόνο με το an στο δεύτερο μέρος 
(...an). 

 
  3. Χωρίς ιδιαίτερο τρόπο εισαγωγής ΓΙΑ 

ΕΜΦΑΣΗ. 
 

 6. Η άρνησή τους, δηλαδή το «ή όχι» είναι το “an non”. 
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ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (κλ.ΠΕ02) 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

                                                                            www.philology-online.gr              1 
 

 
Π Λ Α Γ Ι Ε Σ  Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ε Υ Ο Υ Σ Ε Σ  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ  

 
 

1. Είναι οι αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις των ευθειών ερωτήσεων. 
 
 
2. Είναι προτάσεις ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ, δηλαδή σε θέση υποκειμένου, αντικειμένου και 

(επεξήγησης). 
 
 

3. Εξαρτώνται από ρήματα: ερωτηματικά (π.χ. rogo), λεκτικά (π.χ. doceo), γνωστικά (π.χ. 
scio), αποπειρατικά (π.χ. tempto). 
 
 

4. Εισάγονται: α) με ερωτηματικά μόρια, β) με ερωτηματικές αντωνυμίες ή επιρρήματα, 
γ) με αναφορικές αντωνυμίες ή επιρρήματα.  
 
 

5. Εκφέρονται ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ (επομένως εμπίπτουν σε κάθε περίπτωση στον 
κανόνα της ακολουθίας των χρόνων). Η υποτακτική αυτή δικαιολογείται επειδή Η 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΝΕΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΧΡΟΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ.  
 
 

6. Η κατηγοριοποίηση των πλαγίων ερωτήσεων είναι ΟΜΟΙΑ με εκείνη των ευθειών 
ερωτήσεων. 
 
 

7. Διευκρινιστικές σημειώσεις:  α) το num και το –ne χρησιμοποιούνται χωρίς διαφορά. 
β) το nonne χρησιμοποιείται με ρήμα εξάρτησης το  
quaero (=ζητώ) – quaero, quaesivi, quaesitum, quaerere3. 
 
 

8. Η άρνησή τους, δηλαδή το «ή όχι» είναι το “necne”. 
    

 
 

Επιμέλεια:  
Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης 

Φιλόλογος 
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ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (κλ.ΠΕ02) 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

                                                                            www.philology-online.gr              1 
 

 
Ε Ν Δ Ο Ι Α Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ε Υ Ο Υ Σ Ε Σ  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ  

(ενδοτικές – φόβου) 
 

1. Είναι προτάσεις ονοματικές – ουσιαστικές. Παίζουν δηλαδή το ρόλο υποκειμένων ή 
αντικειμένων σε ρήματα. 
 

2. Εξαρτώνται από ρήματα ψυχικού πάθους, κυρίως φόβου: π.χ. vereor, timeo, metuo. 
 

3. Είναι δύο (2) κατηγοριών: 
α) ΑΠΛΕΣ ΕΝΔΟΤΙΚΕΣ 
 Εισάγονται: με τους ενδοιαστικούς συνδέσμους. 

• με το ne (και δηλώνουν φόβο μήπως γίνει κάτι). 
• Με το ne non, ut (και δηλώνουν φόβο μήπως δεν γίνει κάτι). 

 
β) ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ quominus – quin 

Εξαρτώνται από ρήματα που σημαίνουν: εμποδίζω (impedio4), 
αρνούμαι (recuso1), αποτρέπω (deterreo2). 
Εισάγονται: με τους ενδοιαστικούς συνδέσμους. 
• με το quominus, ne. 
• με το quin (όταν προηγείται άρνηση). 

 
4. Εκφέρονται: ΟΠΩΣ Η ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ. 

 Δηλαδή: α) με υποτακτική ΕΝΣ (και εξάρτηση από αρκτικό χρόνο) Æαναφέρονται 
στο παρόν – μέλλον. 
 β) με υποτακτική ΠΡΤ (και εξάρτηση από ιστορικό χρόνο) Æ αναφέρονται 
στο παρελθόν. 

 
5. Η υποτακτική δικαιολογείται ως εξής: 

α) ΣΤΙΣ ΑΠΛΕΣ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ: επειδή το περιεχόμενό τους αναφέρεται σε κάτι το 
ενδεχόμενο – δυνατό. 
 
β) ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ quominus – quin: επειδή δηλώνουν την πρόθεση του 
υποκειμένου της πρότασης από την οποία εξαρτώνται (δηλ. συνήθως της κύριας 
πρότασης). 

 
 
 

Επιμέλεια:  
Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης 

Φιλόλογος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ PC
 10

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ PC
1



∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ   

 

 



1 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(κείμενα 21 – 27 της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικών Εξετάσεων) 
 

1. Να δώσετε τους ρηματικούς τύπους που σας ζητούνται: 
acceperunt : β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής. 
factus est : γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού. 
recepit : γ΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή. 
reversus est : β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα. 
redibat : β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού. 
imponeretur : α΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή. 
secuta est : β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα. 
moverat : β΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής. 
dixisset : β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής. 
esse : απαρέμφατο παρακειμένου. 
vis : γ΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα. 
fecerit : β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή. 
scire : β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή. 
decerptam esse : απαρέμφατο μέλλοντα παθητικής φωνής. 
putetis : β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα παθητικής φωνής. 
nolite : γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα. 
scripsisset : β΄ ενικό υποτακτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής. 
nascuntur : απαρέμφατο ενεστώτα. 
spero : μετοχή μέλλοντα στα τρία γένη. 
fiunt : α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού. 
 

2. α) Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις ενικού αριθμού των παρακάτω ουσιαστικών:  
civitati, filius, domi, ancillae, ficum. 
 
β) Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις πληθυντικού αριθμού των παρακάτω ουσιαστικών:  
tragoediam, bellum, navem, funus, nomen. 
 

3. Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς οι παρακάτω συνεκφορές: 
quodam die, praecocem ficum. 
 

4. α) Να δοθούν τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων: 
recens – recentis, siccus – a – um, impudens – impudentis. 
 
β) Να δοθούν τα επιρρήματα στους τρεις βαθμούς που προκύπτουν από τα παρακάτω επίθετα: 
durus – a – um, acerbus – a – um, mitis – is – e. 
 
γ) Να δοθούν τα παραθετικά των παρακάτω επιρρημάτων: 
bene, libenter, diu, persaepe, multum, prope. 
 

5. Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στους ακόλουθους ρηματικούς τύπους: 
dedit, rediit, deleta est, venisset, gignuntur. 
 

6. Να τραπούν σε χρονικές προτάσεις οι παρακάτω αφαιρετικές απόλυτες μετοχές (και με τους δύο τρόπους εισαγωγής και 
εκφοράς): 
deletis legionibus (κειμ. 21) και occiso Scriboniano (κειμ. 23). 
 

7. α) Να γράψετε τις παρακάτω προτάσεις στην παθητική σύνταξη: 
1. Ego non cognosco vocem tuam?  
2. Tu mihi ipsi non credis?   

 
β) Να γράψετε τις παρακάτω προτάσεις στην ενεργητική σύνταξη: 

1.   …ut funus ignoraretur a marito.  
2. …quod illic aurum pensatum est ab illo.    

 
8. Να δοθεί η απαγόρευση με άλλο τρόπο στην παρακάτω φράση: 

Opibus urbis nolite confidere. 
 

Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης 
Φιλόλογος 
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Α Σ ΚΗ Σ Ε Ι Σ  ΛΑ Τ Ι Ν Ι ΚΩΝ   
Γ ΄ Τ Α ΞΗ Σ  Γ ΕΝ Ι ΚΟ Υ  ΛΥΚ Ε Ι Ο Υ  

(θεωρητική κατεύθυνση) 
 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(κείμενο 28 της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικών Εξετάσεων) 
 

1. Να κλιθούν τα παρακάτω ουσιαστικά σε ενικό και πληθυντικό αριθμό: preti, scelus. 
 

2. Να κλιθούν οι συνεκφορές και στους δύο αριθμούς, όπου αυτό είναι δυνατό: Licinus servus, tanto dolore, nihil gratius. 
 

3. Να δοθούν οι άλλοι δύο βαθμοί των παρακάτω επιθέτων στον ίδιο τύπο: summa, libero, paucos, parvi. 
 

4. Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στους εξής ρηματικούς τύπους: fugit, abiit, cognovisset, comprehendit. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λατινικοί τύποι στις ασκήσεις 1 και 2 δόθηκαν με τη μορφή που παρουσιάζονται στο κείμενο 28 του σχολικού σας εγχειριδίου. 
 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(κείμενα 29‐30 της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικών Εξετάσεων) 
 

1. Να κλιθούν τα παρακάτω ουσιαστικά σε ενικό και πληθυντικό αριθμό: avis, mens, vir, res, finis. 
 

2. Να κλιθούν οι συνεκφορές και στους δύο αριθμούς: sutor quidam, par salutatio, hoc verbum. 
 

Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στους εξής ρηματικούς τύπους: rediret, solebat, didicit, doceret, interfuit, debemus, 
obiecerunt, constituta est. 
 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(κείμενο 31 της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικών Εξετάσεων) 
 

1. Να δοθεί ο εναλλακτικός τρόπος του β΄ όρου σύγκρισης: ...fortior hoste, hasta eum transfixit... 
 

2. Να τραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική: …a duce hostium his verbis proelio lacessitus est. 
 

3. Να κλιθούν οι συνεκφορές και στους δύο αριθμούς: nobile genus, singulare proelium. 
 

4. Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στους εξής ρηματικούς τύπους: abiret, cernatur, revertisset. 
 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(κείμενο 32 της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικών Εξετάσεων) 
 

1. Να κλιθούν τα παρακάτω ουσιαστικά σε ενικό και πληθυντικό αριθμό: liber, sapiens, lumen, mens, laus. 
 

2. Να κλιθούν οι συνεκφορές και στους δύο αριθμούς: vir fortissimus, salus vestra (μόνο στον ενικό), tanta dimicatio. 
 

3. Να δοθούν τα γερούνδια των παρακάτω ρημάτων σε όλες τις διαθέσιμες πτώσεις τους: intueor, imitor, gero, administro, 
colo, cogito, expeto, duco. 

 
4. Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στους εξής ρηματικούς τύπους: iacerent, accederet, reliquerunt (‐ere), obicěre 

(απαρέμφατο ΕΝΣ). 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(κείμενο 34 της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικών Εξετάσεων) 
 

1. Να κλιθούν τα παρακάτω ουσιαστικά σε ενικό και πληθυντικό αριθμό: dux, virtus, foris. 
 

2. Να κλιθούν οι συνεκφορές και στους δύο αριθμούς: complures duces (μόνο στον πληθυντικό), clara vox, deus immortalis. 
 

3. Να δοθούν τα παραθετικά των επιθέτων στον ίδιο τύπο: clarā, sanctum, dextram. 
 

4. Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στους εξής ρηματικούς τύπους: venerunt, venisse, rettulerunt, reserari, venerati 
sunt, solent, reverterunt (μόνο ως ημιαποθετικό). 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(κείμενο 36 της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικών Εξετάσεων) 
 

1. Να κλιθούν τα παρακάτω ουσιαστικά σε ενικό και πληθυντικό αριθμό: paupertas, vultus, minister, locuples. 
 

2. Να κλιθούν οι συνεκφορές και στους δύο αριθμούς: maxima frugalitas (μόνο στον ενικό), magnum pondus. 
 

3. Να δοθούν οι άλλοι δύο βαθμοί των επιθέτων στον ίδιο τύπο: maxima, magnum, ineptae. 
 

4. Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στους εξής ρηματικούς τύπους: utebatur, posset, praebuit, mirati sunt, attulissent, 
uteretur, corrumpi, imperare, fieri, vinci. 

 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(κείμενο 37 της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικών Εξετάσεων) 
 

1. Να κλιθούν τα παρακάτω ουσιαστικά σε ενικό και πληθυντικό αριθμό: necessitas, exitus, auxilium. 
 

2. Να κλιθούν οι συνεκφορές και στους δύο αριθμούς: casus aliqui, bellum civile. 
 

3. Να δοθούν οι άλλοι δύο βαθμοί των επιθέτων στον ίδιο τύπο: civili, miserius, misera, civilibus, ferociores, impotentiores, 
civilium (αναζητήστε τα επίθετα μέσα στο κείμενο). 

 
4. Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στους εξής ρηματικούς τύπους: deducta est, subvenerit (υποτ. ΠΡΚ), sentire, 

cuperent, parta sit, reddit, cogantur, velit, obsequatur, dicere (αναζητήστε τους ρηματικούς τύπους μέσα στο κείμενο). 
 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(κείμενο 38 της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικών Εξετάσεων) 
 

1. Να κλιθούν τα παρακάτω ουσιαστικά σε ενικό και πληθυντικό αριθμό: uxor, nox, sedes. 
 

2. Να κλιθούν οι συνεκφορές και στους δύο αριθμούς: mos priscus, omen nuptiale, vox congruens. 
 

3. Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στους εξής ρηματικούς τύπους: fecit, audiretur, cederet, mortua est, vixit 
(αναζητήστε τους ρηματικούς τύπους μέσα στο κείμενο). 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(κείμενο 40 της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικών Εξετάσεων) 
 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ PC
σελ. 1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ PC
 3



ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                                                                                                 σελ. 3 

 

 
1. Να κλιθούν τα παρακάτω ουσιαστικά σε ενικό και πληθυντικό αριθμό: urbs, voluntas, agmen, mors, senex. 

 
2. Να κλιθούν οι συνεκφορές και στους δύο αριθμούς: haec res, corpus infirmum. 

 
3. Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στους εξής ρηματικούς τύπους: iudicaretur, ire, audebat, noluit, minitans, instaret, 

miniteris, conservatam esse (αναζητήστε τους ρηματικούς τύπους μέσα στο κείμενο).  
 

4. “occupata urbe” (a Sulla): να μετατρέψετε τη νόθη αφαιρετική απόλυτη χρονική μετοχή σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση 
με δύο διαφορετικούς τρόπους. 

 
5. “numquam tamen ego hostem iudicabo Marium”: να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη της πρότασης σε παθητική. 

 
6. “semper tamen meminero urbem Romam et Italiam a Mario conservatam esse”: να μετατρέψετε μόνο την παθητική 

σύνταξη του απαρεμφάτου “conservatam esse” σε ενεργητική. 
 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(κείμενο 41 της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικών Εξετάσεων) 
 

1. Να κλιθούν τα παρακάτω ουσιαστικά σε ενικό και πληθυντικό αριθμό: mater, pectus. 
 

2. Να κλιθούν οι συνεκφορές και στους δύο αριθμούς: aetas sua, homo ineptus, verbum insolens. 
 

3. Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στους εξής ρηματικούς τύπους: locuti sunt, coluisse, utebantur, uteris, vis, scire, 
consequaris, placere, scriptum est  (αναζητήστε τους ρηματικούς τύπους μέσα στο κείμενο).  

 
4. Να δοθούν οι άλλοι δύο βαθμοί των επιθέτων στον ίδιο τύπο: antiquissimi, primi, multis, obsoleto, inepte, honesta, bona, 

modesta, insolens, inauditum (αναζητήστε τα επίθετα μέσα στο κείμενο). 
 
 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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ΕΠΑΝΑ ΗΠΤ ΕΣ ΑΣ ΗΣΕ Σ ΑΤ Ν ΩΝ 
Γ΄ Υ Ε ΟΥ ΘΕΩΡΗΤ Η ΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 
α. Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στους παρακάτω ρηµατικούς τύπους: 
κείµενο 21: acceperunt, factus est, secutus est, recepit, dicitur, rediit, reversus est. 
κείµενο 23: mortuus est, ignoraretur, ageret, egrediebatur, moverat, sumpsit. 
κείµενο 24: venisset, accipe, sensit, quaereret, mentiebatur, credis. 
κείµενο 25: attulit, decerptam esse, putetis, cavete, tutamini (προστ.), consulturum esse. 
κείµενο 27: recesserat, devertit (πρκ.), legit, scripsisset, nascuntur, gignuntur, videri. 
κείµενο 28: cognovisset, tradidit, mitte, deduc, possit, comprehendit. 
κείµενο 29: rediret, emit, doceret, impendebat, didicit, dixit, risit. 
κείµενο 30: fuit, vixit, debemus, obiecerunt, meruisse, vidit, habet. 
κείµενο 31: abstinerent, lacessitus est, congrediamur, cernatur, antecellat. 
κείµενο 32: iacerent, accederet, proponebam. 
κείµενο 34: esset, existimasset, iussit, venerati sunt, osculati sunt, solent. 
κείµενο 36: utebatur, praebuit, solvit, mirati sunt, dicam (υποτ.), contempsit. 
κείµενο 37: invaserat, cuperent, reddit, parta sit, cogantur, subvenerit (υποτ.). 
 
β. Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στα παρακάτω ρήµατα: vis, malumus, non vult, 
fertis, fimus, capiunt, potestis. 
 
γ. Να κλιθούν και στους δύο αριθµούς: lacrimae suae, quodam die, extremo discrimine, 
grandi aetate, paucos menses, parem salutationem, haec verba, victor imperator, viro 
fortissimo, magno adiumento 
 
δ. Να γινει η σύνταξη ενεργητική στα παρακάτω παραδείγµατα: 

a. Tum Camillus absens dictator est factus a militibus. 
b. Ab insidiatoribus occisus est Scribonianus et Paetus Romam trahebatur. 
c. A duce hostium his verbis proelio filius lacessitus est. 
d. Is fores reserari eosque intromitti a domesticis iussit. 
 

ε. Να γίνει η σύνταξη παθητική στα παρακάτω παραδείγµατα: 
a. Galli everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam 

acceperunt. 
b. Nasica sensit illam domini iussu id dixisse (του απαρεµφάτου). 
c. Quid postea Nasica fecerat? 
d. Statim hostes fuga salutem petiverunt. 
e. Quam multas imagines fortissimorum virorum scriptores et Graeci et Latini nobis 

reliquerunt. 
f. Patriam amare debebimus.  
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στ. Να γίνει η γερουνδιακή έλξη στα παρακάτω παραδείγµατα: 
1. Scriptores Graeci et Latini multas imagines fortissimorum virorum nobis 

reliquerunt ad intuendum et ad imitandum . 
2. Ego hae imagines semper mihi proponebam, cupidus bene gerendi et 

administrandi rem publicam. 
3. Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentem meam 

conformabam. 
4. Laudem et honestatem solum expetendo, omnes cruciatus corporis et 

omnia pericula parvi esse ducendo, me pro salute vestra in tot ac tantas 
dimicationes obicere potui. 

 
ζ. Να µετατρέψετε τις παρακάτω χρονικές αφαιρετικές απόλυτες µετοχές σε 
δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις: 
 

1. Galli deletis legionibus Romanorum everterunt. (21) 
2. quibus interemptis aurum omne recepit. (21) 
3. Paetus, occiso Scriboniano, trahebatur. (23) 
4. Audita salutatione Caesar dixit. (29) 
5. praedones abiectis armis, appropinquaverunt. (34) 
6. Sulla, occupata urbe, coegerat. (40) 
7. providet ne, intercepta epistula, cognoscantur. (45)  
8. Hac re audita Augustus voluit. (47) 
9. Sertorius admissis amicis dixit. (48) 
 

 
 

Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
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ΕΠ ΟΓΗ 
ΕΠΑΝΑ ΗΠΤ ΩΝ ΑΣ ΗΣΕΩΝ ΑΤ Ν ΩΝ ΤΟΥ 

ΣΧΟ ΟΥ ΕΓΧΕ Ρ ∆ ΟΥ 
Γ΄ Υ Ε ΟΥ ΘΕΩΡΗΤ Η ΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 
επαναληπτικές ασκήσεις 

µαθήµατα XX-XXIV 
 
Άσκηση 1 (σελ. 235): 

a. Cum Scribonianus occisus esset, Paetus Romam tractus est. 
(προτερόχρονο παρελθόν) 

b. Cum Arria piscatoriam naviculam conduxisset, navem secuta est. 
(προτερόχρονο στο παρελθόν) 

c. Cum Cicero Catilinam ex urbe expulisset, socios eius deprehendit. 
(προτερόχρονο στο παρελθόν) 

d. Cum Hercules gregem aspexisset, partem abesse sensit. 
(προτερόχρονο στο παρελθόν) 

e. Cum Hercules vestigia foras versa vidisset, confusus discedere 
coepit. (προτερόχρονο στο παρελθόν) 

Σηµ.: ο cum (ιστορικός – διηγηµατικός) + υποτακτική υπερσυντελίκου, γιατί εξαρτάται σε όλες 
τις προτάσεις από ρήµα ιστορικού χρόνου και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
Θυµήσου: ο cum (ιστορικός – διηγηµατικός) εκφέρεται και µε υποτακτική παρατατικού, όταν 
εξαρτάται από ρήµα ιστορικού χρόνου και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. 
 
Άσκηση ΙΙ (σελ. 235): 

a. Occiso Scriboniano Paetus Romam tractus est. 
b. Piscatoria navicula conducta Arria navem secuta est. 
c. Expulso Catilina Cicero socios eius deprehendit. 
d. Grege aspecto Hercules partem abesse sensit. 
e. Vestigiis visis foras Hercules confusus discedere coepit. 

Σηµ.: όλες οι αφαιρετικές απόλυτες που προέκυψαν είναι χρονικές µετοχές και δηλώνουν το 
προτερόχρονο στο παρελθόν. Επιπλέον, είναι όλες νόθες, εκτός από το παράδειγµα (a), όπου 
η µετοχή occiso είναι γνήσια. 
 
Άσκηση ΙΙI (σελ. 235): 

a. Claudius in castra delatus imperator factus est. 
b. Gallus legatus Pauli erat bellum adversus Persen gerentis. 
c. Species Cassium terrore concussum e somno eum excitavit. 
d. Galli Romam occupatam deleverunt. 
e. Camillus Gallos abituros secutus est. 
f. Vidi imperatorem milites adhortandem. 
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επαναληπτικές ασκήσεις 
µαθήµατα XXXII-XXXIV 

 
Άσκηση ΙΙΙ (σελ. 241): 

a. Dux nobis salutandus est. 
b. Praesidium domesticorum Scipioni conlocandum est. 
c. Arma praedonibus abicienda erant. 
d. Romanis senatui parendum fuit. 
e. Nobis domum eundum erat. 
f. Gallis ab equitibus occurrendum est (εµπρόθετη αφαιρετική του 

ποιητικού αιτίου, για να αποφευχθούν οι δύο δοτικές). 
g. Hostis proelio nobis lacessendus fuerat. 

 
επαναληπτικές ασκήσεις 

µαθήµατα XXXV-XXXVIII 
 
Άσκηση Ι (σελ. 241-242): 

a. quia furor eos invadit. 
b. quod longa mora standi fessa erat. 
c. quoniam maxima frugalitate utebatur. 

 
Άσκηση IV (σελ. 242): 

a. ut omen peterent. 
b. ut cum hostibus pugnaret. 
c. ut agrum curet. 
d. ut spectarent. 

 
 

 
Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης 

                                                 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
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Ασκήσεις Λατινικών 
Κείµενα:  

37, 38, 40, 41 
(από την εξεταστέα ύλη) 

 
Κείµενο 37: 
 
1. Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις των παρακάτω ρηµατικών τύπων: 
 deducta est, subvenerit, pertinerent, invaserat, reddit, cogantur, velim, 
obsequatur, parta sit. 
 
2. Να κλιθούν οι συνεκφορές: 
 bellis civilibus, victores ferociores, exitus tales. 
 
3. Να εκφράσετε µε διαφορετικό τρόπο το β΄ όρο σύγκρισης: 
 Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa 
victoria. 
 
4. Να µετατραπεί σε µετοχική η πρόταση µε τα µαύρα γράµµατα: 
 a. Equidem, ut veni ad urbem, non destiti omnia et sentire et dicere et 
facere, quae ad concordiam pertinerent. 
 b. Sed tantus furor omnes invaserat, ut pugnare cuperent, etsi ego 
clamabam nihil esse bello civili miserius. 
 
5. Να µετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο µε εξάρτηση Cicero dicit… 

a. Omnia sunt misera in bellis…ipsa victoria. 
b. Ea victores…reddit. 

 
6. Να µετατρέψετε τον πλάγιο σε ευθύ λόγο: 
 Sed tantus furor…bello civili miserius. 
 
7. Να µετατραπεί ο εξαρτηµένος υποθετικός λόγος του κειµένου σε ευθύ και 
ύστερα να µετατραπεί στα άλλα είδη. 
 
Κείµενο 38: 
 
1. Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις των παρακάτω ρηµατικών τύπων: 
 petit, persedebat, audiretur, mortua est, vixit. 
 
2. Να κλιθούν οι συνεκφορές: 
 aliqua vox, sacello quodam, more prisco. 
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3. Να µετατραπεί σε µετοχική η πρόταση µε τα µαύρα γράµµατα: 
 a. Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae 
sororis, ipsa fecit omen. 
 b. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum dixit, multum 
amavit ; postea is puelam in matrimonium duxit. 
 c. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum 
amavit ; postea is puelam in matrimonium duxit. 
 
4. Να µετατραπεί η µετοχική σε επιρρηµατική πρόταση: 
 Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi 
paulisper loco cederet. 
 
5. Να µετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική ή η παθητική σε 
ενεργητική, όπου αυτό είναι δυνατό. 
 a. Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit. 
 b. Postea is puellam in matrimonium duxit. 
 c. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit. 
 
6. Να µετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο µε εξάρτηση (αν δεν υπάρχει): 
Valerius Maximus tradidit… 
 a. Caecilia, uxor Metelli, ipsa fecit omen. 
 b. Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram… 
 c. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus multum amavit. 
 d. Tum Caecilia puellae dixit: “ego libenter tibi mea sede cedo”. 
 
7. Να µεταφέρετε τον πλάγιο σε ευθύ λόγο: 
 Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi 
paulisper loco cederet. 
 
Κείµενο 40: 
 
1. Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις των παρακάτω ρηµατικών τύπων: 
 coegerat, audebat. iudicaretur, instaret, miniteris, conservatam esse. 
 
2. Να κλιθούν οι συνεκφορές: 
 corpore infirmo, urbem Romam. 
 
3. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθµού σε όλα τα 
γένη της αντωνυµίας nemo. 
 
4. Να δοθούν η γενική ενικού και η αιτιατική πληθυντικού όλων των γενών 
του αντωνυµικού επιθέτου solus – a – um. 
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5. Να µετατραπεί σε µετοχική η πρόταση µε τα µαύρα γράµµατα: 
 Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius 
Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit. 
 
6. Να µετατραπεί η µετοχική σε επιρρηµατική πρόταση: 
 Solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus 
sententiam dicere noluit. 
 
7. Να τρέψετε την αφαιρετική απόλυτη µετοχή “occupata urbe” στην 
αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση. 
 
8. Να εκφραστεί µε άλλους τρόπους ο σκοπός. 
 Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam 
celerrime hostis iudicaretur. 
 
Κείµενο 41: 
 
1. Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις των παρακάτω ρηµατικών τύπων: 
 locuti sunt, dicuntur, utebantur, uteris, coluisse. 
 
2. Να κλιθούν οι συνεκφορές: 
 aetatis suae, antiquitas bona, verbum insolens. 
 
3. Να µετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο µε εξάρτηση την πρόταση εντός 
παρενθέσεων: 
 a. (Aulus Gellius dixit iuveni) Tu autem, proinde…quae dicas. 
 b. (Gellius monuit) Sic ergo vive…in pectore. 
 
 

Επιµέλεια: 
Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
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Ασκήσεις Λατινικών Γ΄ Ενιαίου Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης 
Επιµέλεια:  

Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης 
Φιλόλογος 

 1 

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

Ασκήσεις  
Πλαγίου Λόγου 

(από τα κείμενα 48, 49 και 40 της εξεταστέας ύλης του σχολικού εγχειριδίου) 
 
 
 

Να µετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ στα παρακάτω παραδείγµατα: 
 
α) Sertorius omnibus persuasit cervam, instinctam numine Dianae, conloqui secum et docere, quae 
utilia factu essent. (κειμ. 48) 
 
β) Sertorius praedicabat sese a cerva monitum esse. (κειμ. 48) 
 
γ) Aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse. (κειμ. 48) 
 
δ) Sertorius eum iussit tacere. (κειμ. 48)  
 
ε) Praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis 
futurus esset. (κειμ. 48)  
 
στ) Sertorius dixit eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti. (κειμ. 48) 
 

Να µετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο στα παρακάτω παραδείγµατα: 
 
α) Porcia, Bruti uxor, cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset, cultellum tonsorium 
quasi unquium resecandorum causa poposcit eoque velut forte elapso se vulneravit. (κειμ. 49) 
 
β) Clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatus Brutus ad eam obiurgandam venit, quod tonsoris 
praeripuisset officium. (κειμ. 49) 

 
γ) Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. 
(κειμ. 40) 
 
δ) Solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit. (κειμ. 40)  

 
(στα παραπάνω παραδείγµατα να χρησιµοποιήσετε την εξάρτηση Valerius Maximus scripsit...)  
 

 
 

Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης 
Φιλόλογος 
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ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ – Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

 
1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους: 
9 obiecerunt : β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα της παθητικής φωνής. 
9 constituta est : γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής µέλλοντα της ίδιας φωνής. 
9 meruisse : τον ίδιο τύπο του ενεστώτα της ίδιας φωνής. 
9 data erat : α΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής. 
9 persuasit : το ίδιο πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού της ίδιας φωνής. 
9 conloqui : τον ίδιο τύπο του µέλλοντα. 
9 docere : γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής συντελεσµένου µέλλοντα της ίδιας φωνής. 
9 factu : β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής. 
9 fugit : β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα. 
9 credita est : απαρέµφατο µέλλοντα της ίδιας φωνής.                                                           (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2004) 

 
2. Si quid durius ..... praedicabat: Να αναγνωριστεί το είδος του υποθετικού λόγου και να γραφεί έτσι, 

ώστε να εκφράζει υπόθεση αντίθετη του πραγµατικού για το παρόν καθώς και υπόθεση δυνατή ή 
πιθανή.                                                                                                                                (ΚΕΙΜΕΝΟ 48 – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2004) 
 

3. quod imperandum militibus esset: Να αντικαταστήσετε τον τύπο της παθητικής περιφραστικής 
συζυγίας µε τον αντίστοιχο τύπο του debeo+απαρέµφατο (µετατροπή παθητικής σύνταξης σε 
ενεργητική).                                                                                                                                                                                   (ΚΕΙΜΕΝΟ 48 – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2004) 

 
4. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους: 
9 dixit : αφαιρετική γερουνδίου. 
9 esse : β΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής του μέλλοντα. 
9 scripsisset : το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική του μέλλοντα της ίδιας φωνής.  
9 videri : απαρέμφατο του μέλλοντα στην ίδια φωνή. 
9 fugit : β΄ πληθυντικό πρόσωπο στην υποτακτική του παρατατικού και στην προστακτική ενεστώτα 

στη φωνή που βρίσκεται. 
9 cognovisset : ονομαστική πτώση ενικού αριθμού αρσενικού γένους του γερουνδιακού. 
9 comprehendit : απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. 
9 tradidit : γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα παθητικής φωνής.                       (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2007) 

 
5. α) nascuntur : Να γράψετε όλες τις μετοχές του ρήματος στην ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού 

αρσενικού γένους. 
β) abiit : Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική ενεστώτα, παρατατικού και μέλλοντα.  
                                                                                                                                                                (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2007) 
 

6. α) Plato quidam Sardianus hominem comprehendit: Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε 
παθητική. 
β) Licinus servus Athenas fugit et in Asiam abiit: Να μετατρέψετε τις παραπάνω προτάσεις σε πλάγιο 
λόγο, αφού τις εξαρτήσετε από τη φράση Cicero dixit. 
γ) Tu hominem tradidisti: Να επαναδιατυπώσετε την πρόταση, ώστε να εκφράζεται απαγόρευση και με 
τους δύο τρόπους.                                                                                                                              (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2007) 

 
7. α) administrandi rem publicam: να γίνει η γερουνδιακή έλξη και να διευκρινίσετε αν η έλξη είναι 

υποχρεωτική ή όχι. 
β) Solus Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit: να μετατρέψετε τον ευθύ 
λόγο σε πλάγιο, αφού τον εξαρτήσετε από το: Cicero dixit... 
γ) quas ego mihi proponebam: να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.     (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2008) 

 
Υπεύθυνος καθηγητής: Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης – Φιλόλογος 
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Μ ΕΡ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο  
Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ι ς  Λ α τ ι ν ι κ ώ ν  Κ ε ι μ έ ν ω ν  1  –  5 0  

 
Μεταφράσεις Λατινικών Κειμένων (§1 – 50). σελ. 2 

 
Μ ΕΡ Ο Σ  Δ ΕΥΤ ΕΡ Ο  

Α ν α λ υ τ ι κ έ ς  Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς  Λ α τ ι ν ι κ ή ς  Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς  κ α ι  Σ υ ν τ α κ τ ι κ ο ύ  
 

Λατινικό αλφάβητο – Ποσότητα συλλαβών – Τονισμός – Προφορά.  σελ. 13 
Α΄ κλίση ουσιαστικών. σελ. 15 
Β΄ κλίση ουσιαστικών. σελ. 16 
Το ετερογενές β΄ κλιτο ουσιαστικό locus – ι. σελ. 17 
Γ΄ κλίση ουσιαστικών. σελ. 18  
Ανώμαλα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης. σελ. 20 
Δ΄ κλίση ουσιαστικών. σελ. 21 
Ε΄ κλίση ουσιαστικών. σελ. 22 
Επίθετα β΄ κλίσης. σελ. 22 
Επίθετα γ΄ κλίσης. σελ. 23  
Κλίση κυρίων ονομάτων.  σελ. 24 
Η κλίση των λατινικών Αντωνυμιών. σελ. 25 
Συντακτικά φαινόμενα στα λατινικά. σελ. 29 
Το απαρέμφατο στα λατινικά. σελ. 34  
Το βοηθητικό ρήμα sum. σελ. 36 
Κλίση ενεργητικής φωνής ομαλών λατινικών ρημάτων – έγκλιση Οριστική. σελ. 37 
Κλίση ενεργητικής φωνής ομαλών λατινικών ρημάτων – έγκλιση Υποτακτική. σελ. 38 
Κλίση ενεργητικής φωνής ομαλών λατινικών ρημάτων – έγκλιση Προστακτική. σελ. 39 
Ρηματικοί τύποι ομαλών λατινικών ρημάτων στην Ενεργητική φωνή. σελ. 40 
Κλίση μέσης (ή παθητικής) φωνής ομαλών λατινικών ρημάτων – Οριστική. σελ. 41 
Κλίση μέσης (ή παθητικής) φωνής ομαλών λατινικών ρημάτων – Υποτακτική. σελ. 42 
Κλίση μέσης (ή παθητικής) φωνής ομαλών λατινικών ρημάτων – Προστακτική. σελ. 43 
Ρηματικοί τύποι ομαλών λατινικών ρημάτων στη  Μέση (ή παθητική) φωνή. σελ. 44 
Κλίση σημαντικών λατινικών ρημάτων – Το ρήμα possum. σελ. 45 
Κλίση σημαντικών λατινικών ρημάτων – Τα ρήματα volo, nolo, malo. σελ. 46 
Κλίση σημαντικών λατινικών ρημάτων – Το ρήμα eo. σελ. 47 
Κλίση σημαντικών λατινικών ρημάτων – Το ρήμα edo. σελ. 48 
Κλίση σημαντικών λατινικών ρημάτων – Το ρήμα fero. σελ. 49  
Κλίση σημαντικών λατινικών ρημάτων – Το ρήμα feror. σελ. 50 
Κλίση σημαντικών λατινικών ρημάτων: 
Το ρήμα capio (σχετικά με τα ρήματα της γ΄ συζυγίας σε –io ). σελ. 51 
Κλίση σημαντικών λατινικών ρημάτων: 
Το ρήμα parior (σχετικά με τα ρήματα της γ΄ συζυγίας σε –io ). σελ. 52 
Κλίση σημαντικών λατινικών ρημάτων – Το ρήμα fio. σελ. 53   
Κλίση σημαντικών λατινικών ρημάτων: 
Το ρήμα arbitror (σχετικά με τα λατινικά αποθετικά ρήματα). σελ. 55    
Κλίση σημαντικών λατινικών ρημάτων: 
Το ρήμα gaudeo (σχετικά με τα λατινικά ημιαποθετικά ρήματα). σελ. 56  
Κλίση ελλειπτικών λατινικών ρημάτων – Το ρήμα ave ή have. σελ. 58 
Κλίση ελλειπτικών λατινικών ρημάτων – Το ρήμα coepi. σελ. 59 
Κλίση ελλειπτικών λατινικών ρημάτων – Το ρήμα quaeso. σελ. 60 
Κλίση ελλειπτικών λατινικών ρημάτων – Το ρήμα memini. σελ. 61 
Κλίση ελλειπτικών λατινικών ρημάτων – Το ρήμα odi. σελ. 62 
Κλίση ελλειπτικών λατινικών ρημάτων – Το ρήμα inquam. σελ. 63 
Κλίση ελλειπτικών λατινικών ρημάτων – Το ρήμα aio. σελ. 64 
Ρήματα με ιδιομορφίες. σελ. 65  
Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων. σελ. 66   
Τοπικοί προσδιορισμοί στα λατινικά σελ. 68  
Ονοματικοί τύποι του ρήματος (γερούνδιο, σουπίνο, γερουνδιακό) σελ. 69  
Η ακολουθία των χρόνων στα λατινικά – Η χρήση των χρόνων και των εγκλίσεων 
σε κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις. σελ. 72  
Οι δευτερεύουσες προτάσεις στα λατινικά (αναλυτικά) – Υποθετικοί Λόγοι σελ. 74  
Ανάλυση απόλυτης μετοχής. σελ. 81  
Εξαρτημένοι υποθετικοί λόγοι. σελ. 82 



 

Ο πλάγιος λόγος στα λατινικά. σελ. 83  
Οι ευθείες ερωτήσεις (μετατροπή σε πλάγιες). σελ. 86 
Οι πλάγιες ερωτήσεις (μετατροπή σε ευθείες). σελ. 87  
Ανάλυση μετοχών σε αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις. σελ. 88  
Σύμπτυξη πρότασης σε μετοχή. σελ. 91  
Αναλυτικός συντακτικός χαρακτηρισμός  
των δευτερευουσών προτάσεων των λατινικών κειμένων.  σελ. 93 
Η αφαιρετική απόλυτη μετοχή στα λατινικά. σελ. 108 
Γενικές οδηγίες αντιμετώπισης ασκήσεων συντακτικού στη λατινική γλώσσα. σελ. 110    
Κατάλογος αρχικών χρόνων λατινικών ρημάτων. σελ. 112 

 
Μ ΕΡ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο  

Π α ρ α ρ τ ή μ α τ α  Σ η μ ε ι ώ σ ε ω ν  Λ α τ ι ν ι κ ή ς  Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς  κ α ι  Σ υ ν τ α κ τ ι κ ο ύ  
 

Πρώτο παράρτημα σημειώσεων.  σελ. 135 
Δεύτερο παράρτημα σημειώσεων. σελ. 147 
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