
 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΟΛΑ  

 
 

 

 

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ 

 

Στα λατινικά οι κύριες προτάσεις κρίσης όταν εξαρτώνται από κάποιο ρήμα 

λεκτικό, δοξαστικό, γνώσης ή αίσθησης μετατρέπονται σε ειδικό απαρέμφατο. 

(Δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις δεν υπάρχουν στη λατινική γλώσσα) 

 

Πιο συγκεκριμένα:  

Το ρήμα της κύριας πρότασης μετατρέπεται στο απαρέμφατο του κατάλληλου χρόνου 

στην ίδια φωνή: 

Τα ρήματα χρόνου Ενεστώτα ή Παρατατικού μετατρέπονται σε απαρέμφατο 

Ενεστώτα. 

Τα ρήματα χρόνου Παρακειμένου ή Υπερσυντελίκου μετατρέπονται σε απαρέμφατο 

Παρακειμένου. 

Τα ρήματα χρόνου Μέλλοντα ή (Συντ. Μέλλοντα ενεργητικής φωνής) μετατρέπονται 

σε απαρέμφατο Μέλλοντα. 

Τα ρήματα χρόνου Συντ. Μέλλοντα παθητικής φωνής μετατρέπονται σε απαρέμφατο  

Συντ. Μέλλοντα. 

 

        ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ                                                                         ΠΛΑΓΙΟΣ  ΛΟΓΟΣ        

                                                                                                         (Απαρεμφατική συνταξη) 

 

Κύρια πρόταση κρίσης                                                                     Ειδικό απαρέμφατο 

 

 Ρήμα Οριστικής Ενεστώτα 

                                                                                                          Απαρέμφατο  Ενεστώτα 

 Ρήμα Οριστικής Παρατατικού                                        

 Ρήμα Οριστικής Παρακειμένου                                                                                                        

                                                                                                               Απαρέμφατο Παρακειμένου 

 Ρήμα Οριστικής Υπερσυντελίκου 

 Ρήμα Οριστικής Μέλλοντα                                                     Απαρέμφατο Μέλλοντα 

 Ρήμα Οριστικής Συντ. Μέλλοντα                                         Απαρέμφατο Συντ. Μέλλοντα 

 

 

Σημείωση 1η :  

 

Το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου τίθεται σε αιτιατική και για την 

ταυτοπροσωπία και για την ετεροπροσωπία και δεν παραλείπεται (λατινισμός ειδικού 

απαρεμφάτου). Όταν έχουμε ταυτοπροσωπία ως υποκείμενο του ειδικού 

απαρεμφάτου βάζουμε συνήθως το se 
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Σημείωση 2η :  

 

Εξαίρεση (άρση) του λατινισμού του ειδικού απαρεμφάτου έχουμε όταν το ρήμα της 

εξάρτησης είναι λεκτικό ή δοξαστικό παθητικής φωνής. Τότε ρήμα και 

απαρέμφατο έχουν το ίδιο υποκείμενο σε ονομαστική.  

 

 

 

 

Παραδείγματα :  

 

Ευθύς Λόγος:  Silius animum tenerum habebat. (Κείμενο 5) 

 

Πλάγιος Λόγος:  

Scriptor tradit Silium animum tenerum habere. (ετεροπροσωπία απαρεμφάτου σε 

σχέση με το ρήμα εξάρτησης) 

Silius dixit se animum tenerum habere. (ταυτοπροσωπία απαρεμφάτου και ρήματος 

εξάρτησης) 

(Dicor) : Silius animum tenerum habere dicitur. (άρση του λατινισμού του ειδικού 

απαρεμφάτου) 

 

 

Ασκήσεις :  

Να μετατρέψετε τη σύνταξη των παρακάτω προτάσεων σε απαρεμφατική 

λαμβάνοντας υπόψη σας την εξάρτηση που σας δίνεται κάθε φορά: 

 

 Multos in illis locis agros (Silius) possidebat. 

Scriptor tradit.... 

 Hostes adventare audio;  

Caesar dicit... 

 Hostes advolare solent et caedem militum perpetrare possunt. 

Caesar dicit... 

 Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. 

(Dicor) :  

 Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frustra cupivit. 

Hannibal tradit... 

 Serena nocte subito luna defecerat ;  

Sallustius tradit.... 

 Imperator adversarios vincere potuit 

Sallustius tradit.... 

 Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit. 

Cassius dicit... 

 Germanorum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit. 

Caesar dicit... 

 Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili quodam 

casu. 

(Dicor) :  

 


