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H Μετοχή   Επιθετική ή αναφορική μετοχή:  

Υ μετοχής → Υ δευτ. αναφορικής πρότασης (αναφορική αντωνυμία σε ονομαστική)  
Μετοχή → Ρήμα ίδιας χρονικής βαθμίδας  
Υπόλοιποι όροι μετοχής → Όροι της δευτ. αναφορικής πρότασης (αναλλοίωτοι)  

π.χ. Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. (28) = Ο notus: προτερόχρονο  
Aesopi nostri Licinus servus qui tibi notus est Roma Athenas fugit  

Κατηγορηματική μετοχή (Μάθημα 36) π.χ. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo 
catillo cenantem eis spectandum praebuit.  

Επιρρηματική μετοχή:  

1 τροπική: σε χρόνο ενεστώτα και δεν αναλύεται σε δευτερεύουσα πρόταση (29).   

2 χρονική: σε ενεστώτα ή παρακείμενο για να εκφράσει σύγχρονο ή προτερόχρονο αντίστοιχα. 
Αναλύεται σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση με την επιλογή του κατάλληλου χρονικού 
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συνδέσμου, του χρόνου και της έγκλισης του ρήματος, ανάλογα με τη χρονική βαθμίδα της 
ακολουθίας των χρόνων  
Προσοχή! Όλες οι χρονικές μετοχές ενεστώτα χρόνου των πανελλαδικά εξεταζομένων κειμένων 
εκφράζουν συνεχιζόμενη πράξη που διακόπτεται από το ρήμα της πρότασης στην οποία ανήκουν 
(21, 28, 42, 43, 44). Άρα αναλύονται και σε dum + οριστική ενεστώτα.  
π.χ. Is Gallos iam abeuntes secutus est. (21) = Αυτός ακολούθησε τους Γαλάτες, όταν πια έφευγαν. 
(σύγχρονο στο παρελθόν) → Is Gallos, dum iam abeunt, secutus est.  
Is Gallos, cum iam abirent, secutus est.  
 
3 αιτιολογική: σε ενεστώτα ή παρακείμενο για να εκφράσει σύγχρονο ή προτερόχρονο αντίστοιχα. 
Αναλύεται σε δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, εισαγόμενη με τους αιτιολογικούς συνδέσμους 
και εκφέρεται με οριστική, όταν εκφράζει αντικειμενική αιτιολογία, με υποτακτική, όταν εκφράζει 
υποκειμενική αιτιολογία, ενώ εισάγεται με τον cum και εκφέρεται με υποτακτική, όταν εκφράζει το 
αποτέλεσμα μιας εσωτερικής λογικής διεργασίας  
π.χ. Tum Ennius indignatus [...] inquit. (24) = αντικειμενική αιτιολογία) →  
Tum Ennius, quod indignatus est (erat), [...] inquit.  

4 υποθετική: στο κείμενο 45.  
π.χ. Curat et providet ne, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur = Curat et 
providet ne, si epistula intercepta sit, nostra consilia ab hostibus cognoscantur.  

5 παραχωρητική, εναντιωματική: μόνο ένα παράδειγμα εναντιωματικής μετοχής.  
π.χ. Tum Camillus [...] absens dictator est factus. (21) = Camillus [...], etsi (tametsi/quamquam) 
aberat, dictator est factus ή  
Camillus [...], cum/licet abesset, dictator est factus.  

--------- 

Αυτοπάθεια 
α. Άμεση ή ευθεία αυτοπάθεια 
Π.χ. Belua movet se. (3) = το κήτος κινεί τον εαυτό του (= κατευθύνεται)  
Π.χ. Germani in fluminibus lavantur.(15) lavantur = lavant se = Οι Γερμανοί πλένονται (= πλένουν 
τους εαυτούς τους) σε ποτάμια.  
Π.χ. (Silius) gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat. (5) = Ο Σίλιος επεδίωκε τη δόξα του 
Βιργιλίου και περιέβαλλε με αγάπη το πνεύμα του (του Βιργιλίου).  
(Silius) gloriae Vergili studebat ingeniumque suum fovebat. = Ο Σίλιος επεδίωκε τη δόξα του Βιργιλίου 
και περιέβαλλε με αγάπη το πνεύμα του(το δικό του πνεύμα)  
 
Σημείωση : Αυτοπαθείς αντωνυμίες για το α΄ και β΄ πρόσωπο δεν υπάρχουν. Η αυτοπάθεια στα 
πρόσωπα αυτά εκφράζεται με ρήμα ενεργητικής φωνής και την προσωπική αντωνυμία του 
αντίστοιχου προσώπου σε πλάγια πτώση.  
amo + αιτιατική  subvenio + δοτική  
amo me = αγαπώ τον εαυτό μου  subvenio mihi = βοηθώ τον εαυτό μου  
amas te = αγαπάς τον εαυτό σου  subvenis tibi = βοηθάς τον εαυτό σου  
amamus nos = αγαπάμε τους εαυτούς μας  subvenimus nobis = βοηθάμε τους εαυτούς μας  
amatis vos = αγαπάτε τους εαυτούς σας  subvenitis vobis = βοηθάτε τους εαυτούς σας  
β. έμμεση ή πλάγια αυτοπάθεια 
όταν η αυτοπαθητική αντωνυμία δεν αναφέρεται στο υποκείμενο του ρηματικού τύπου εξάρτησής 
της.  
Π.χ. (Cassius) existimavit ad se venire hominem […]. (14) =  

Αλληλοπάθεια 
Π.χ. amamus inter nos = αγαπάμε ο ένας τον άλλο 
amatis inter vos = αγαπάτε ο ένας τον άλλο 
amant inter se = αγαπούν ο ένας τον άλλο.  
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Π.χ. manus manum lavat = το ένα χέρι νίβει τ’ άλλο 
----------------------------------------------- 

Αίτιο = Αναγκαστικό, τελικό και ποιητικό 

Αναγκαστικό αίτιο: εκφράζει την αιτία και διακρίνεται σε εξωτερικό και εσωτερικό.  
 
α. Εξωτερικό   αναγκαστικό αίτιο: πρόκειται για το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις 
ή συνθήκες. Εκφράζεται εμπρόθετα με:  
1  ob, per, propter + αιτιατική: π.χ. Ρropter servi scelus et audaciam, tanto dolore est adfectus 
Aesopus […]. (28)   
2 de, ex + αφαιρετική:  
3   απλή αφαιρετική:  π.χ. Puella, longā morā standi fessa,  

β. Εσωτερικό αναγκαστικό αίτιο: εκφράζει ψυχική αντίδραση (dolore-από πόνο, timore-από φόβο, 
spe-από ελπίδα, pudore-από ντροπή, laetitiā-από χαρά με adductus, permotus, incensus» και 
εκφράζεται με:  
1  απλή αφαιρετική: iussu, iniussu, rogatu + γενική προσώπου: 
π.χ. Nasica sensit illam domini iussu id dixisse. (24) =  
Το αναγκαστικό αίτιο μπορεί να εκφραστεί και με 2 δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, 3 
αιτιολογική μετοχή, 4 απλή γενική ή αιτιατική πτώση, 5 επίρρημα  

γ) Τελικό αίτιο: 
1  με δευτερεύουσα τελική πρόταση π.χ. Cum ad eum magnum pondus auri attulissent […], ut eo 
uteretur. (36)  
2 με δευτερεύουσα αναφορική-τελική πρόταση  
π.χ. Cum ad eum magnum pondus auri attulissent […],qui eo uteretur.  
3  με εμπρόθετο προσδιορισμό: causā, gratiā + γενική του γερουνδίου (συνήθως έχουμε 
αναστροφή πρόθεσης)     π.χ. Dimicandi causā venīmus. = Ήρθαμε για να αγωνιστούμε.  
4  με εμπρόθετο προσδιορισμό: ad, in + αιτιατική του γερουνδίου  
π.χ. Quam multas imagines virorum- non solum ad intuendum, verum etiam ad imitandum- = Πόσο 
πολλές εικόνες ανδρών- όχι μόνο για να τις ατενίζουμε αλλά και για να τις μιμούμαστε... 
⃰5  με το σουπίνο –um (αιτιατική πτώση)  
6  με γερουνδιακό του σκοπού, μετά από ρήματα που σημαίνουν «δίνω, παραδίδω, παρέχω».   π.χ. 
Ille se […] eis spectandum praebuit. (36)  
7  με εμπρόθετο ουσιαστικό (ad, in + αιτιατική πτώση)  
8  με τη δοτική (κατηγορηματική) του σκοπού (exemplo, auxilio, usui…)  
 9  απλή δοτική του γερουνδίου για να εκφράσει τον σκοπό. π.χ. Locus pugnando idoneus. 
-------------------------------------------------------------------------- 
Ποιητικό αίτιο:-απλή αφαιρετική, αν είναι άψυχο.  
- την πρόθεση a(b)+ αφαιρετική, για έμψυχα, -δοτική προσωπική του ποιητικού αιτίου, μετά από 
παθητική περιφραστική συζυγία.  
--------------------------------------------------- 
Η σύνταξη του απαρεμφάτου 
1. ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΩΠΙΑ Το υποκείμενο του ειδικού και του τελικού απαρεμφάτου σε περίπτωση 
ετεροπροσωπίας βρίσκεται πάντα σε πτώση αιτιατική.  

 
2. ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΤο υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου βρίσκεται σε πτώση αιτιατική και 
δεν παραλείπεται παρά το γεγονός ότι ταυτίζεται με το υποκείμενο του ρήματος (λατινισμός) .  
Εξαίρεση: Όταν το ειδικό απαρέμφατο εξαρτάται από παθητικούς τύπους των λεκτικών και 
δοξαστικών ρημάτων (και αυτοί βρίσκονται σε προσωπική σύνταξη), το υποκείμενό του εννοείται 
κανονικά σε πτώση ονομαστική, αφού ταυτίζεται με το υποκείμενο του ρήματος (άρση του 
λατινισμού).  
           Υ 
π.χ.  qui   primi    coulisse Italiam dicuntur 
-------------------------------------------------- 
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Μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική  
 

Α. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ 

 
 

Β . ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 

 
Γ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ.  

 
------------------------------------------------------------ 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) 
Α. Γνήσια ή κανονική αφαιρετική απόλυτη 
Β. Ιδιάζουσα ή νόθη αφαιρετική απόλυτη 
Είναι πάντα μετοχή παθητικού παρακειμένου σε αφαιρετική πτώση και ισοδυναμεί με μετοχή 
ενεργητικού αορίστου ή παρακειμένου της αρχαίας ελληνικής, την οποία η λατινική δε διαθέτει.  
Γ. Ιδιόμορφη ή ατελή αφαιρετική απόλυτη 
Σε αυτή την περίπτωση έχουμε σχηματισμό αφαιρετικής απόλυτης χωρίς καμία μετοχή αλλά με ένα 
όνομα ή αντωνυμία ως υποκείμενο και με ένα ουσιαστικό (που δηλώνει αξίωμα, ηλικία, επάγγελμα) 
ή ειδικό επίθετο ως κατηγορηματικό προσδιορισμό.  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ 

Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΝΗΣΙΑΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
Η γνήσια αφαιρετική απόλυτη μετοχή αναλύεται στην αντίστοιχη δευτερεύουσα επιρρηματική 
πρόταση διατηρώντας την ενεργητική ή παθητική σύνταξη. 
α) Το υποκείμενο της μετοχής (που βρίσκεται σε αφαιρετική) τρέπεται σε υποκείμενο του ρήματος 
της δευτερεύουσας πρότασης (σε ονομαστική). 
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β) Η μετοχή γίνεται ρήμα ίδιας φωνής με τη μετοχή. 
- Occiso Scriboniano (κείμενο 23) = cum Scribonianus occisus esset ή postquam/ ubi/ ut Scribonianus 
occisus est. 

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΑΖΟΥΣΑΣ Ή ΝΟΘΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
Τα βήματα που ακολουθούμε για την ανάλυσή της είναι: 
α) Η παθητική σύνταξη τρέπεται σε ενεργητική 
β) Το υποκείμενο της μετοχής τρέπεται σε αντικείμενο του ρήματος της δευτερεύουσας πρότασης 
(σε πτώση αιτιατική). 
γ) Το ποιητικό αίτιο (που εννοείται) τρέπεται σε υποκείμενο του ρήματος της δευτερεύουσας 
πρότασης. 
deletis legionibus (κείμενο 21) = cum Galli legiones delevissent ή postquam/ ubi/ ut Galli legiones 
deleverunt.Όλες οι περιπτώσεις ιδιάζουσας αφαιρετικής απόλυτης των προς εξέταση κειμένων 
μετατρέπονται σε χρονικές προτάσεις που δηλώνουν το προτερόχρονο. 
 
Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΟΜΟΡΦΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 
- Brenno duce (κείμενο 21) = cum Brennus dux esset ή cum Brennus dux erat 
 
ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ 
Α.  

1. Αν το ρήμα της πρότασης δεν είναι σε παρακείμενο ή υπερσυντέλικο ενεργητικής φωνής) 
και 

2. αν το υποκείμενο του ρήματος της δευτερεύουσας πρότασης είναι διαφορετικό από το 
υποκείμενο ή το αντικείμενο του ρήματος της κύριας πρότασης, τότε  
α. Τρέπουμε το υποκείμενο του ρήματος σε υποκείμενο της μετοχής (πάντα σε πτώση 
αφαιρετική και χωρίς να αλλάξουμε τον αριθμό) 
β. Τρέπουμε το ρήμα σε μετοχή (σε αφαιρετική και έτσι ώστε να συμφωνεί με το 
υποκείμενο). 

Ρήμα  
Ενεστώτας  
Παρατατικός  
Μέλλοντας 
Παρακείμενος παθητικής φωνής 
Υπερσυντέλικος παθητικής φωνής  

→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→  

Μετοχή 
Ενεστώτα 
Ενεστώτας 
Μέλλοντας 
Παρακείμενος παθητικής φωνής 
Παρακείμενος παθητικής φωνής  

- quod illic aurum pensatum est (κείμενο 21) = auro illic pensato 
 
Β. - Αν το ρήμα της πρότασης βρίσκεται σε παρακείμενο ή υπερσυντέλικο ενεργητικής φωνής, 
τότε,  
α. το (άμεσο) αντικείμενο του ρήματος που θέλουμε να τρέψουμε σε μετοχή γίνεται υποκείμενο της 
μετοχής (πάντα σε πτώση αφαιρετική) 
β. το ρήμα (που θα είναι σε ενεργητικό παρακείμενο ή υπερσυντέλικο) τρέπεται σε μετοχή 
παρακειμένου (παθητικής φωνής) (σε πτώση αφαιρετική και έτσι ώστε να συμφωνεί με το 
υποκείμενό της) 
γ. αν το ποιητικό αίτιο της μετοχής ταυτίζεται με το υποκείμενο του ρήματος της πρότασης, το 
παραλείπουμε. Στην αντίθετη περίπτωση, το δηλώνουμε κανονικά. 
- quod Asiam vidit (κείμενο 30) = Asia visa 
------------------------------------------------------- 
2    ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ cum 

1) Καθαρά χρονικός (8, 43, 44):  
2) Επαναληπτικός:  

cum + οριστική ενεστώτα/ μέλλοντα: αόριστη επανάληψη στο παρόν - μέλλον 
cum + οριστική παρατατικού/ υπερσυντέλικου: αόριστη επανάληψη στο παρελθόν 
Cum civitas bellum gerit (15) , quotiescumque ισοδυναμεί με τον επαναληπτικό cum 
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3) Αντίστροφος: δηλώνει το αιφνίδιο γεγονός και αναφέρεται μόνο στο παρελθόν. Εκφέρεται 
με οριστική παρακειμένου συχνά μαζί με το επίρρημα repente (ξαφνικά). Η κύρια πρόταση 
με οριστική παρατατικού ή υπερσυντέλικου, συνοδεύουν συνήθως τα επιρρήματα vix, aegre 
(μόλις και μετά βίας). Ibi vix … dederat, cum repente apparuit ei species horrenda (14) 

4) Ιστορικός-διηγηματικός: χρησιμοποιείται για τις διηγήσεις του παρελθόντος και εκφέρεται 
με υποτακτική παρατατικού (για πράξη σύγχρονη) και υπερσυντέλικου (για πράξη 
προτερόχρονη). Υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας χρονικής με την κύρια 
πρόταση,  

---------------------------------------------- 
 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (Consecutio temporum) 
Δηλαδή ο χρόνος της υποτακτικής της δευτερεύουσας πρότασης καθορίζεται από το αν ο χρόνος του 
ρήματος της κύριας πρότασης είναι αρκτικός ή ιστορικός. 
 

 
 
 

 
 

 

Εκφέρονται πάντα με υποτακτική οι ακόλουθες δευτερεύουσες: 
 
-Πλάγιες ερωτηματικές 
-Βουλητικές 
-Ενδοιαστικές 
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-Τελικές 
-Συμπερασματικές (επιρρηματικές και ουσιαστικές) ΣΤΕΠΒ 

Από τις παραπάνω δευτερεύουσες προτάσεις κανονική ακολουθία χρόνων παρουσιάζουν 
μόνο οι πλάγιες ερωτηματικές.  Οι υπόλοιπες προτάσεις εκφέρονται πάντα ή με υποτακτική 
Ενεστώτα (αν εξαρτώνται από ρήμα αρκτικού χρόνου) ή με υποτακτική Παρατατικού (αν 
εξαρτώνται από ρήμα ιστορικού χρόνου). Παρουσιάζουν, δηλαδή, ιδιομορφία στην 
ακολουθία των χρόνων,  

4  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 
 
Η απαγόρευση εκφράζεται κυρίως με 2 τρόπους: 
α) noli/ nolite + απαρέμφατο Ενεστώτα (για β' πρόσωπο) 
π.χ. noli spectare = μη σε απασχολήσει 

β) ne (ή κάποια άλλη αρνητική λέξη, όπως nemo, nihil, numquam κ.τ.λ.) + υποτακτική 
Παρακειμένου (για όλα τα πρόσωπα της προστακτικής).π.χ. ne hoc feceris = μην κάνεις αυτό ----
------------------------------------------------------------- 

5    B' ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ - ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ο β΄ όρος σύγκρισης, ο οποίος μπορεί να εκφέρεται με:  
α) απλή αφαιρετική 
β1) quam + ομοιόπτωτα με τον α΄ όρο (όταν τα συγκρινόμενα μέλη είναι πτωτικά) 

β2) quam + ομοιότροπα με τον α΄ όρο (όταν τα συγκρινόμενα μέλη είναι απαρέμφατα, εμπρόθετοι,  
επιρρήματα), ως β΄ όρος σύγκρισης λειτουργούν και οι δευτερεύουσες παραβολικές  
προτάσεις(απλές και υποθετικές) με α΄ όρο μια άλλη πρόταση, συνήθως την κύρια. 

Ο συγκριτικός ενισχύεται με τις αφαιρετικές του μέτρου/ διαφοράς multo (= πολύ) και paulo (= 
λίγο), οπότε και μεταφράζουμε με συγκριτικό βαθμό π.χ. dixit … videri tamen ea sibi duriora et 
acerbiora (27) - qui multo minor natu erat (27) = ο οποίος ήταν πολύ μικρότερος στην ηλικία.  
Κατά τη σύγκριση, ο β΄ όρος σύγκρισης συχνά παραλείπεται. Το είδος αυτό της σύγκρισης  
χαρακτηρίζεται ως απόλυτη σύγκριση (27, 37).και μεταφράζεται με θετικό βαθμό συνοδευόμενο 
από το«κάπως» ή το «μάλλον». 

----------------------------------------------------------------------------- 

6 Α΄ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ 
             1. Στάση σε τόπο  Η στάση σε τόπο δηλώνεται:  

1. (ibi, hic, illic) 
2. με την πρόθεση in + αφαιρετική (in Italiā) 
3. με απλή γενική ή αφαιρετική 

Απλή γενική, όταν έχουμε ονόματα πόλεων (ή μικρών νησιών) α΄και β΄ κλίσης ενικού 
αριθμού. 
Απλή αφαιρετική, όταν έχουμε όνοματα πόλεων (ή μικρών νησιών) α΄και β΄ κλίσης 
πληθυντικού αριθμού ή γ΄κλίσης οποιουδήποτε αριθμού.      π.χ. sum Romae,  

      2. Κίνηση προς τόπο  

1. με τις προθέσεις in, ad + αιτιατική 
2. με απλή αιτιατική, όταν έχουμε όνοματα πόλεων (ή μικρών νησιών). π.χ. eo in Asiam, 

eo in Italiam, eo Romam, eo Carthaginem  
 
3. Κίνηση από τόπο  

1. με τοπικά επιρρήματα (inde, illuc, quo) 
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2. με τις προθέσεις ab, ex, de + αφαιρετική 
3. με απλή αφαιρετική, όταν έχουμε όνοματα πόλεων (ή μικρών νησιών). 

domi = στο σπίτι, στην πατρίδα (στάση σε τόπο) [αρχ. οἴκοι]  
domum = στο σπίτι, στην πατρίδα (κίνηση σε τόπο) [αρχ. οἴκαδε] 
domo = από το σπίτι, από την πατρίδα (απομάκρυνση) [αρχ. οἴκοθεν] 
 
στο κεφ. 34 υπάρχει εμπρόθετος προσδιορισμός της στάσης σε τόπο με όνομα πόλης (in Literno) 
δηλώνεται η ευρύτερη περιοχή, όπου βρισκόταν η έπαυλη του Σκιπίωνα.  
---------------------------------------------------------------------------- 

Β΄ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΥ 
1. με επιρρήματα (postea, iam, tum, nunc, deinceps, mox, diu, semper).  

Τα επιρρήματα post και ante συνοδευόμενα από αφαιρετική του μέτρου ή της 
διαφοράς δηλώνουν το πόσο μετά ή πόσο πριν συνέβη κάτι.  
π.χ. paulo post = λίγο αργότερα [23], paucis ante diebus = πριν από λίγες μέρες 

2. με απλή αφαιρετική για να δηλωθεί το πότε έγινε κάτι. π.χ. quodam die = κάποια μέρα 
[25] 

3. με απλή αιτιατική για να δηλωθεί το πόση διάρκεια είχε. π.χ. paucos menses = για 
λίγους μήνες [28] 

4. με απλή αφαιρετική για να δηλωθεί το μέσα σε πόσο χρόνο ή ύστερα από πόσο χρόνο 
έγινε κάτι.π.χ. quo Carthago deleta est = κατά τη διάρκεια του οποίου η Καρχηδόνα 
καταστράφηκε [25] 

--------------------------------- 

7  ΠΤΩΣΕΙΣ  Η γενική πτώση ενός ουσιαστικού δηλώνει,  

1 Η γενική με ουσιαστικά περιλαμβάνει διάφορα είδη: (α) υποκειμενική ή αντικειμενική (β) 
επεξηγηματική π.χ. nomen Asiae ( = το όνομα «Ασία»)· (γ) κτητική π.χ. corvus sutōris  δ) της 
ιδιότητας π.χ. homo ingentis magnitudinis· (ε) διαιρετική π.χ. pars exercitus ( = μέρος του στρατού)·  

2. Η γενική με ρήματα: 

(α) Γενική της αξίας: η γενική αυτή δηλώνει την αφηρημένη αξία (υλική ή ηθική) π.χ. avem emit 
tanti, Η συγκεκριμένη αξία δηλώνεται με αφαιρετική· π.χ. avem viginti milibus sestertium emit.  

(β) Γενική του εγκλήματος: π.χ. pater morte eum multāvit  

(γ) Κοντά στα απρόσωπα ρήματα interest και refert (ενδιαφέρει) η γενική δηλώνει το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο· π.χ. Caesaris interfuit corvum emere 

 (ε) Γενική χρησιμοποιείται και με ρήματα ή φράσεις μνήμης και λήθης· π.χ. vēnit corvo in mentem 
verbōrum domini sui  

(στ) η γενική με το ρήμα sum δηλώνει το χαρακτηριστικό γνώρισμα· π.χ. sapientis est, sapientiae 
est (είναι γνώρισμα του σοφού, δείγμα σοφίας). 

3. Η γενική χρησιμοποιείται επίσης ως συμπλήρωμα επιθέτων που δηλώνουν: επιθυμία (cupidus 
pecuniae· εμπειρία, γνώση, μνήμη, πλησμονή  

--------------------- 

Δοτική  
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1. Η δοτική χρησιμοποιείται ως έμμεσο αντικείμενο ρημάτων που σημαίνουν «λέγω» και τα 
συγγενικά ή αντίθετά τους·  

2. Η δοτική δηλώνει επίσης το πρόσωπο για το οποίο υπάρχει ή γίνεται κάτι (δοτική προσωπική): 

την κτητική (filius mihi est)· τη χαριστική ή αντιχαριστική την ηθική· τη δοτική της αναφοράς (ille 
mihi mortuus est όσο με αφορά αυτός είναι νεκρός)· τη δοτική του ποιητικού αιτίου (συνηθέστερη 
με το γερουνδιακό· η δοτική προσωπική μπαίνει κοντά σε ορισμένα απρόσωπα ρήματα (placet, licet  

3. Ιδιομορφία της λατινικής είναι η δοτική του σκοπού (ή του αποτελέσματος).  
Caesar equitātum auxilio legionibus (έμμ. αντικ.) misit ο Καίσαρας έστειλε το ιππικό σε βοήθεια των 
λεγεώνων 

Η αφαιρετική : 

1   Η κυρίως αφαιρετική δηλώνει την αφετηρία, 

(α) Τοπική προέλευση   

(β) Καταγωγή (nobili genere natus·  

(γ) Υλική αφετηρία ενός πράγματος (αφαιρετ. της ύλης): poculum ex auro· 

(δ) Σημείο της απομάκρυνσης και του χωρισμού (απλή ή εμπρόθετη): π.χ. castris abeo, pugnā 
abstineo·  

(ε) Το αίτιο που προκαλεί το πάθος του υποκειμένου (ποιητικό αίτιο)  

(ζ) Σημείο εκκίνησης για σύγκριση (αφαιρετική συγκριτική): fortior hoste 

(η) Σημείο εκκίνησης για εκτίμηση, κρίση, κτλ. singulāris proelii eventu cernētur, quanto...  

(θ) το διαιρεμένο όλο (pauci ex militibus). 

2. Η οργανική εκφράζει  

(α) Τη συνοδεία (π.χ. cum elephantis Alpes transiit·  

(β) Τον τρόπο (Tarquinius hoc modo imperium perdit·  

(γ) Την ιδιότητα (homo squalidā facie)  

(δ) Το όργανο ή το μέσο (hastā eum transfixit και  viribus suis confīsus·  

(ε) To μέτρο (quanto miles Latinus Romano virtūte antecellit· paulo maior natu·  

(στ) Την αναφορά virtūte antecellit 

(ζ) Την αιτία (εσωτερικό αίτιο) (cupiditāte pugnandi permōtus)· εδώ ανήκουν και οι στερεότυπες 
φράσεις iussu, iniussu, rogātu + γεν. (iniussu consulis)  

η) Την ποινή                              (θ) Την αξία  
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Γ. Η τοπική προσδιορίζει την πράξη τοπικά ή χρονικά 
 
Απαντάται απλή ή εμπρόθετη 
 
αφαιρετική του τόπου = στάσης σε τόπο,(Athenis-28, in Asiā-30) 
 
αφαιρετική του χρόνου,(in eo bello-30). Εκφράζει επίσης κατάσταση (in exilio-21). 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ab, abs, a από, υπό - coram ενώπιον, cum συν, 
μετά, προς - de εκ, από, περί - ex, e εκ - prae προ, ενώπιον, pro προ, υπέρ, κατά - sine, χωρίς - tenus 

---------------------------------------------------------- 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟΥ (Gerundium) 
Το γερούνδιο είναι ρηματικό ουσιαστικό ουδετέρου γένους με ενεργητική σημασία (γερούνδιο 

έχουν τα ενεργητικά, τα αποθετικά και τα ημιαποθετικά ρήματα). 
 

 amo Deleo Lego Audio 
Γενική 
Δοτική 
Αιτιατική 
Αφαιρετική  

ama-ndi 
ama-ndo 
ama-ndum 
ama-ndo 

dele-ndi 
dele-ndo 
dele-ndum 
dele-ndo 

lege-ndi 
lege-ndo 
lege-ndum 
lege-ndo 

audie-ndi 
audie-ndo 
audie-ndum 
audie-ndo 

 

ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (Gerundivum) 
 
Το γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο παθητικής διάθεσης (διαθέτουν, δηλαδή, όλα τα 
ρήματα στην παθητική φωνή καθώς και τα αποθετικά και ημιαποθετικά). 
A΄ Συζυγία: amandus, amanda, amandum 
B΄ Συζυγία: delendus, delenda, delendum 
Γ΄ Συζυγία: legendus, legenda, legendum 
Δ΄ Συζυγία: audiendus, audienda, audiendum 
Το ποιητικό αίτιο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας τίθεται σε δοτική πτώση (δοτική 
προσωπική του ποιητικού αιτίου. 
Συντακτικός ρόλος του γερουνδιακού: 
Επιθετικός προσδιορισμός (Χρήση σπάνια. Δεν συναντάται στο σχολικό βιβλίο)  

Κατηγορηματικός προσδιορισμός, Κατηγορούμενο: Συνοδεύεται πάντα από το ρήμα sum και 
σχηματίζει, μαζί του την παθητική περιφραστική συζυγία. 

Α) Προσωπική σύνταξη: 
Όταν το γερουνδιακό συμφωνεί με το υποκείμενο του sum στο οποίο αποδίδεται κατά γένος ,αριθμό 
και πτώση. Αυτό συμβαίνει όταν το γερουνδιακό ανήκει σε ρήμα ενεργητικής σημασίας μεταβατικό 
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που συντάσσεται με αιτιατική ή προέρχεται από το utor (+ αφαιρετική). 
 

π.χ. 

 
Έχουμε προσωπική σύνταξη γιατί το excitanda ανήκει στο ρήμα excito που είναι ενεργητικό, 
μεταβατικό, με αντικείμενο σε αιτιατική. 
 
Β) Απρόσωπη σύνταξη 
 
Όταν το γερουνδιακό ανήκει σε ρήμα αμετάβατο ή μεταβατικό με αντικείμενο σε γενική, 
δοτική ή αφαιρετική (εξαιρείται το utor). 
Στην περίπτωση αυτή το γερουνδιακό βρίσκεται στην ονομαστική του ενικού του ουδετέρου, 
λήγει δηλ. σε -ndum και σχηματίζει με το est απρόσωπη έκφραση. 
subveniendum reipublicae est (tibi) (μαθ. 33) = πρέπει να βοηθήσεις την πολιτεία.  
subveniendum est : απρόσ. έκφραση, η οποία ισοδυναμεί με: subvenire + oportet/ debet + 
reipublicae + te 
debet/ oportet: απρόσωπο ρήμα - subvenire: υποκείμενο του απροσώπου ρήματος 
te: υποκείμενο subvenire  -   reipublicae: αντικείμενο στο subvenire  

--------------------------------------------------------- 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 
Συχνά ζητείται να μετατραπεί η παθητική σύνταξη (παθητική περιφραστική συζυγία) σε 
ενεργητική σύνταξη (debeo + απαρέμφατο).  
Α) Προσωπική σύνταξη 
Το ποιητικό αίτιο → Υποκείμενο 
Η παθητική περιφραστική συζυγία → debeo + απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής 
Το Υποκείμενο → Αντικείμενο (σε αιτιατική) 
Ο χρόνος και η έγκλιση του debeo καθορίζονται από τον χρόνο και την έγκλιση του sum. 
Άρα μετά τη μετατροπή σε ενεργητική σύνταξη έχουμε: 
 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ + [DEBEO] + ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑ (Ε.Φ.) + ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ  

 

 

Προσωπική είναι η σύνταξη και όταν το γερουνδιακό ανήκει σε ρήμα δίπτωτο, αρκεί το  άμεσο 
αντικείμενο να βρίσκεται σε αιτιατική. Η αιτιατική στην παθητική σύνταξη (παθητική περιφραστική 
συζυγία ) θα είναι υποκείμενο, ενώ το έμμεσο αντικείμενο παραμένει στην ίδια πτώση. 
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Β)Απρόσωπη σύνταξη 

 

ΤΟ ΣΟΥΠΙΝΟ 
 

αιτιατική (-um) → εκφράζει σκοπό (συνήθως από ρήματα κίνησης) 
αφαιρετική (-u) → εκφράζει αναφορά (με τα επίθετα incredibilis, utilis κ.α.) 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΦΟΡΑ / ΔΗΛΩΝΕΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΩΣ 

βο
υλ

ητ
ικ

ές
 

ut (καταφατικές) 
ne (αποφατικές) 

constituit ut tragulam eum 
mitteret 

πάντα με υποτακτική 
(ιδιόμορφη ακολουθία) 

γιατί το περιεχόμενο είναι απλά επιθυμητό 

υποκείμενο 
αντικείμενο 
επεξήγηση 

πλ
άγ

ιε
ς 

 ε
ρω

τη
μα

τι
κέ

ς 

α. Ολικής άγνοιας: 
1. Απλές:  
- num, -ne (χωρίς διαφορά)  
- nonne (μετά το quaero),  
- si (μετά από ρήματα όπως 
expecto, conor, tempto) 
- an (μετά από τα nescio, haud 
scio, dubito, incertum est) 
2. Διμελείς:   
- utrum … an… (διμελείς) 
- ….. an…. 
- ne….an…. 

β. Μερικής άγνοιας:  
με ερωτηματικές και αναφορικές 
αντωνυμίες και επιρρήματα 

πάντα με υποτακτική 
(κανονική ακολουθία)  

 
γιατί η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο 

περιεχόμενο της πρότασης 
Caesar cognoscit  quae gerantur 

 
Interrogo   vos quando hanc ficum decerptam esse 

putetis 

υποκείμενο 
αντικείμενο 
επεξήγηση 

συ
μπ

ερ
ασ

μα
τι

κέ
ς  

ον
ομ

ατ
ικ

ές
 

ut (καταφατικές) 
 

ut non, ut nemo, ut nihil 
(αποφατικές) 

πάντα με υποτακτική 
(ιδιόμορφη ακολουθία) 

 
γιατί το αποτέλεσμα θεωρείται μια υποκειμενική 

κατάσταση 

υποκείμενο 
αντικείμενο 
επεξήγηση  

+ Μία αιτιολογική ονοματική (24) + ορισμένες αναφορικές 
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ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΦΟΡΑ / ΔΗΛΩΝΕΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΩΣ 

αι
τι

ολ
ογ

ικ
ές

 

quod,  
quia,  

quoniam 
 
 
 
 
 
 

cum 

με οριστική, γιατί η αιτιολογία είναι 
αντικειμενικά αποδεκτή 

 με υποτακτική, γιατί η αιτιολογία είναι 
υποκειμενική 

 

Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos 
existimasset 

με υποτακτική, γιατί η αιτιολογία είναι το 
αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας 

με υποτακτική η, 
ακολουθία χρονων 

 
επιρρηματικός 

προσδιορισμός της αιτίας 

τε
λι

κέ
ς ut (καταφατικές) 

ne (αποφατικές) 
quo (όταν ακολουθεί συγκριτικός 
βαθμός επιθέτου ή επιρρήματος) 

πάντα με υποτακτική 
(ιδιόμορφη ακολουθία) 

quo facilius divitias contemnere posset 
γιατί ο σκοπός είναι υποκειμενικός 

υποτακτική   ενεστ απο 
αρκτικό      -    παρατ. από 
ιστορικό./επιρρηματικός 
προσδιορισμός του σκοπού 

συ
μπ

ερ
ασ

μα
τι

κέ
ς  

επ
ιρ

ρη
μα

τι
κέ

ς 

ut (καταφατικές) 
 

ut non, ut nemo, ut nihil 
(αποφατικές) 

υποτακτική ενεστ απο αρκτικό-  
παρατ. από ιστορικό  πάντα με υποτακτική 

(ιδιόμορφη ακολουθία) 
 

γιατί το αποτέλεσμα θεωρείται μια 
υποκειμενική κατάσταση 

επιρρηματικός 
προσδιορισμός του 

αποτελέσματος 

πα
ρα

βο
λι

κέ
ς 

α. απλές παραβολικές: 
ut, sicut , ita est ut dicis 

 
β. Atque,at  μετα από λέξεις 

ισότητας 
 

γ. Quam+ επιθ. Ή Επιρ. Συγκρ. 
βαθμού ως β΄ όρος σύγκρισης 

 
 
 
 
 

με οριστική 
γιατί η σύγκριση αφορά δύο πράξεις ή 

καταστάσεις που είναι ή θεωρούνται ως 
αντικειμενική πραγματικότητα 

 
ποσό ένταση , βαθμό, emitque avem tanti, 

(quanti nullam adhuc emerat.) 
 

βραχυλογική παραβολή tamquam (postes 
esset) sanctum templum 

επιρρηματικός 
προσδιορισμός της 

παραβολής 
(ή αλλιώς: ως β΄ όρος 

σύγκρισης) 
 

    
 

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΦΟΡΑ / ΔΗΛΩΝΕΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΩΣ 

χρ ον ικ ές
 

Το σύγχρονο επιρρηματικός προσδιορισμός 
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α) dum 
quamdiu, quoad 
 
 

β) dum 
 
 
 
 

+cum (ιστορικός) 

 
με οριστική (οποιουδήποτε χρόνου): δηλώνεται 
παράλληλη διάρκεια  

Dum Caecilia vixit, Metellus eam multum amāvit 

με οριστική ενεστώτα (λατινισμός): δηλώνεται μια 
συνεχιζόμενη πράξη στη διάρκεια της οποίας 
συμβαίνει μια άλλη πράξη 

 Dum omen petit, ipsa fēcit omen 

με υποτακτική παρατατικού: σύγχρονο στο παρελθόν 
Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi. 

του χρόνου 

Το προτερόχρονο: 

postquam, ut, 
ubi,simulac, cum 
primum 
 

+cum (ιστορικός) 

οριστική παρακειμένου  
ή υπερσυντελίκου 

 
με υποτακτική υπερσυντελίκου: προτερόχρονο στο 

παρελθόν  
Cum omnes recentem esse dixissent,iquit 

Το υστερόχρονο: 

α) dum 
 

 

β) donec 

με υποτακτική, επειδή η πράξη περιγράφεται ως 
προσδοκία ή επιδίωξη 
expectabat dum aliqua vox  audiretur. 

με οριστική, επειδή η πράξη μας ενδιαφέρει μόνο από 
χρονική άποψη 
(όχι σε ύλη μας parad.) 

Ο σύνδεσμος cum σελ. 5: 

εν
αν

τι
ω

μα
τι

κέ
ς 

etsi 
quamquam 

με οριστική, γιατί δηλώνεται εναντίωση προς κάτι το 
πραγματικό ,σε κυρια προταση tamen 

licet +υποτακτική 
absens = Camillus etsi/ 

quamquam aberat 

επιρρηματικός προσδιορισμός 
της εναντίωσης 

πα
ρα

χω
ρη

τι
κέ

ς 

 
licet 

etiamsi 
 
 
 

quamvis 
 
 

με υποτακτική, γιατί δηλώνεται μια υποθετική 
κατάσταση (που, κι αν δεχτούμε ότι αληθεύει, δεν 

αναιρεί το περιεχόμενο της κύριας) 
(κανονική ακολουθία) 

 
 

με οριστική (αντί υποτακτικής  
κατά αναλογία προς τον quamquam). Η χρήση αυτή 

είναι κυρίως ποιητική (43) 

 
 
 

επιρρηματικός προσδιορισμός 
της παραχώρησης 

 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΦΟΡΑ / ΔΗΛΩΝΕΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΩΣ 



15 
 

 

αν
αφ

ορ
ικ

ές
 

με αναφορικές αντωνυμίες και 
αναφορικά επιρρήματα 

 
με οριστική, δηλώνουν το πραγματικό 

 
ή 

 με υποτακτική,  
α) του πλαγίου λόγου (27, 44, 48) 
β) καθ΄ έλξη προς προηγούμενη 
υποτακτική (37, 46) 
γ) δυνητική (37) 
δ) σύμφωνη με την επιρρηματική σχέση 
(42: επιρρηματική συμπερασματική) 

1. ουσιαστικές 
(υποκείμενο, αντικείμενο, 

κατηγορούμενο) 
quae dura et acerba 

nascuntur, post fiunt mitia, 
ως Υποκ. 

2. προσδιοριστικές Accius, 
qui multo minor natu erat, 
3. επιρρηματικές 
(αναφορικές 
αιτιολογικές,αναφορικές 
συμπερασματικές κτλ) 
neminem tam stultum fore, 

qui non videat 
coniurationem. 

4. παραβολικές (του ποσού 
κτλ.) 

 
 
 

ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 
υπόθεση Απόδοση είδος υποθετικού λόγου 

α) si, nisi + οριστική ΕΝΣΤ. 
 

β) si, nisi + οριστική ιστορικού χρόνου 
 

γ) si, nisi + οριστική ΜΕΛ. ή Συντ. ΜΕΛ. 

οριστική ΕΝΣΤ. 
 

οριστική ιστορικού χρόνου 
 

οριστική ΜΕΛ. ή Συν. ΜΕΛ. 

1. Ανοιχτή υπόθεση 

α) στο παρόν 
 

      β) στο παρελθόν 
 

γ) στο μέλλον 

 
si, nisi + υποτακτική παρατατικού 

 
 

si, nisi + υποτακτική υπερσυντελίκου 

 
 

υποτακτική παρατατικού 
 
 

υποτακτική υπερσυντελίκου 

2. Το απραγματοποίητο 

α) στο παρόν 
 
 

β) στο παρελθόν 

si, nisi + υποτακτική ενεστώτα υποτακτική ενεστώτα 3. Υπόθεση δυνατή ή πιθανή 
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