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ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ 
 

 

Μαζί με το sum το γερουνδιακό σχηματίζει τη λεγόμενη παθητική περιφραστική 

συζυγία (μεταφράζεται με το «πρέπει να») 

Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη μπορεί να είναι προσωπική ή απρόσωπη: 

 

Προσωπική σύνταξη: έχουμε όταν το γερουνδιακό προέρχεται από ρήμα ενεργητικό 

μεταβατικό που συντάσσεται με αιτιατική. Τότε η παθητική περιφραστική συζυγία 

αποτελείται από τύπο του γερουνδιακού (που συμφωνεί με το υποκείμενο του sum 

στο γένος, τον αριθμό και την πτώση) και το κατάλληλο πρόσωπο και αριθμό του sum. 

 

π.χ. omnia sunt excitanda 

 

 

Απρόσωπη σύνταξη : έχουμε όταν το ρήμα , από το οποίο προέρχεται το 

γερουνδιακό είναι αμετάβατο ή συντάσσεται με πτώση διαφορετική από την 

αιτιατική. Τότε η παθητική περιφραστική συζυγία αποτελείται από τύπο του 

γερουνδιακού (που βρίσκεται στην ονομαστική του ενικού του ουδετέρου γένους) 

και τύπο του sum στο γ΄ ενικό πρόσωπο 

 

π.χ. subveniendum est rei publicae 

 

 

Προσοχή ! Το ποιητικό αίτιο του γερουνδιακού τίθεται σε δοτική. 



ΛΑΤΙΝΙΚΑ  Γ ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΣΙΟΛΑ ΜΑΡΙΑ 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ DEBEO + ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ 

 

 

Τα βήματα που ακολουθούμε κατά τη μετατροπή είναι τα ακόλουθα : 

 το αντικείμενο του απαρεμφάτου μετατρέπεται σε υποκείμενο της παθητικής 
περιφραστικής συζυγίας (σε ονομαστική ίδιου αριθμού) 

 από  το ενεργητικό απαρέμφατο σχηματίζεται το γερουνδιακό που συμφωνεί με 
το υποκείμενο κατά γένος , αριθμό και πτώση 

 από το χρόνο και την έγκλιση του debeo παίρνουμε το χρόνο και την έγκλιση της 
παθητικής περιφραστικής συζυγίας (sum + γερουνδιακό) ενώ ο αριθμός και το 
πρόσωπο συμφωνούν με τον αριθμό και το πρόσωπο του υποκειμένου 

 το υποκείμενο του debeo μετατρέπεται σε δοτική προσωπική του ποιητικού 
αιτίου 

 οι ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί αλλάζουν  
 

π.χ. Η σύνταξη : Vim hostium cavere debetis (vos) θα μετατραπεί σε : Vis hostium 

cavenda est vobis.  

 

Παρατηρήσεις :  

 

Όταν το απαρέμφατο (που είναι αντικείμενο του debeo) προέρχεται από ρήμα που 

δε συντάσσεται με αιτιατική ή είναι αμετάβατο, τότε η σύνταξη της παθητικής 

περιφραστικής συζυγίας στην οποία μετατρέπεται θα είναι απρόσωπη. Δηλαδή το 

γερουνδιακό θα τεθεί σε ουδέτερο γένος ενικού αριθμού  και το sum σε γ΄ ενικό 

πρόσωπο.               

 

π.χ. Η σύνταξη: Germani non studere agriculturae debent. θα μετατραπεί σε :  

Germanis (= ποιητικό αίτιο) non studendum est agriculturae. 

 

Η σύνταξη: Equestibus proeliis saepe ex equis desilire debent (Germani) θα 

μετατραπεί σε : Equestibus proeliis saepe ex equis desiliendum est  Germanis (= 

ποιητικό αίτιο ). 

 


