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ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ 

Η αφαιρετική διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: 

 

α. Κυρίως αφαιρετική (αντιστοιχεί  β. Οργανική αφαιρετική 

στη γενική της αρχαίας ελληνικής)  (αντιστοιχεί στη δοτική της 

αρχαίας ελληνικής) 

     

Τοπική προέλευση(κίνηση από τόπο)  Συνοδεία 

Καταγωγή      Τρόπος 

Ύλη       Ιδιότητα 

Χωρισμός ή απομάκρυνση    Μέσο ή όργανο 

Ποιητικό αίτιο      Μέτρο ή διαφορά 

Συγκριτική      Αναφορά 

Σημείο εκκίνησης για εκτίμηση ή κρίση Αιτία 

Διαιρεμένο όλο      Ποινή 

        Αξία 

 

γ. Τοπική αφαιρετική : δηλώνει χρόνο και στάση σε τόπο.  

 

[Η θεωρία αυτή έχει ενδιαφέρον, γιατί σε ένα διαγώνισμα μπορεί να 

ζητηθεί να εντοπιστούν οι αφαιρετικές που ανήκουν στη θεωρία της 

κυρίως, για παράδειγμα, αφαιρετικής και να συνταχθούν.]    

 

 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ 

Εξαρτάται από τα ρήματα: confido και adficio,            
 π.χ. tanto dolore est adfectus (κ.28) 
  viribus suis confisus (κ.31) 

 

Όταν όμως το μέσο είναι πρόσωπο, τότε εκφράζεται (κ. 31, 37):   

 Per + αιτιατ. προσώπου 

 Opera, beneficio, auxilio + γενική προσώπου 

π.χ. cuius opera ---άρα, η ισοδύναμη μορφή είναι: per quem 
 

 

 

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΙΤΙΟΥ 

Λέγεται το αίτιο εσωτερικό, γιατί εκφράζει ψυχική κατάσταση, ψυχική 

αντίδραση. Εκφέρεται απρόθετα με μια απλή αφαιρετική, συνοδεύεται 

από μετοχή του παθητικού παρακειμένου που σημαίνει 



 

 

“παρακινημένος, σπρωγμένος”, π.χ. adductus, permotus και 

χρησιμοποιείται για λέξεις που δηλώνουν ψυχικό πάθος (dolore, timore, 

spe, metu, pudore…), 

   π.χ.…cupiditate pugnandi permotus… 

 

Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν και οι αφαιρετικές iussu και iniussu 

(αν και δεν δηλώνουν ψυχική κατάσταση)  που συντάσσονται με γενική 
προσώπου, (γενική υποκειμενική).   

Οι αφαιρετικές αυτές συναντώνται στα κείμενα 24 και 31, 
π.χ. …illam domini iussu id dixisse…κ.24 

      … iniussu consulis in certamen ruit, κ.31 
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ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟΥ 

 

Είναι ρηματικό ουσιαστικό, ουδετέρου γένους με ενεργητική σημασία, γι’  

αυτό γερούνδιο διαθέτουν και τα αποθετικά ρήματα. Διαθέτει τις πλάγιες 

πτώσεις του ενικού αριθμού και ισοδυναμεί με τις πλάγιες πτώσεις του 

έναρθρου απαρεμφάτου της αρχαίας ελληνικής. 

 

Συντακτική θέση των πτώσεων του γερουνδίου: 

 Γενική (-ndi): εξαρτάται από ουσιαστικά και επίθετα σε θέση γενικής 

αντικειμενικής. 

     Με τις προθέσεις causa, gratia (εμπρόθετα δηλαδή) 

δηλώνει σκοπό. 

 Δοτική (-ndo): εξαρτάται από επίθετα που σημαίνουν “χρήσιμος, 

κατάλληλος” (π.χ. aptus, commodus, idoneus…) και δηλώνει σκοπό 

(δεν τη συναντάμε στα κείμενά μας). 

 Αιτιατική (-ndum): είναι πάντα εμπρόθετη με τις προθέσεις ad , in 

και δηλώνει σκοπό ή προορισμό (σπάνια αναφορά). 

 Αφαιρετική(-ndo): απρόθετη δηλώνει τρόπο ενώ εμπρόθετη με τις 

πρόθέσεις ex, de, ab, in δηλώνει αναφορά, αφετηρία. 

 

 

 Προσοχή στη γενική επεξηγηματική που συναντάμε στα κείμενα 30 

και 32, 



 

 

  …non Asiae nomen Murenae obiecerunt… (κ.30) 

  …omnia pericula mortis parvi esse… (κ.32) 
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ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟΥ 

Είναι ρηματικό επίθετο με παθητική σημασία. Κλίνεται όπως τα 

δευτερόκλιτα επίθετα. Αντιστοιχεί στα ρηματικά επίθετα σε –τεος της 

αρχαίας ελληνικής. Το ποιητικό αίτιο του γερουνδιακού τίθεται σε πτώση 

δοτική. Γερουνδιακά συναντάμε στα κείμενα 462  και 48. 

Συντακτικά έχει θέση  

 Επιθετικού προσδιορισμού (δεν υπάρχει στα κείμενά μας). 

 Κατηγορηματικού προσδιορισμού, με ρήματα που σημαίνουν 

“δίνω, παραδίδω, παρέχω” και εκφράζει σκοπό. Μοναδική περίπτωση 

στο κείμενο 36. 

 Κατηγορουμένου˙ μαζί με το sum σχηματίζει τότε την παθητική 

περιφραστική συζυγία, την οποία μεταφράζουμε με το “πρέπει να”. 

Διακρίνουμε δύο συντάξεις:  

α. προσωπική: όταν το γερουνδιακό ανήκει σε ρήμα ενεργητικό 

μεταβατικό που συντάσσεται με αιτιατική. Τότε το γερουνδιακό 

συμφωνεί με το υποκείμενο του sum σε γένος, αριθμό και πτώση. 

β. απρόσωπη:  όταν το γερουνδιακό προέρχεται από ρήμα αμετάβατο 

ή ενεργητικό μεταβατικό συντασσόμενο με άλλη πτώση εκτός 

αιτιατικής. Στην περίπτωση αυτή το γερουνδιακό βρίσκεται στην 

ονομαστική ενικού του ουδετέρου γένους. 
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ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΥΠΙΝΟΥ 
 
Είναι ρηματικό ουσιαστικό, αρσενικού γένους με ενεργητική σημασία˙ 

σουπίνο επομένως διαθέτουν και τα αποθετικά ρήματα. Εάν ανήκει σε 

ρήμα μεταβατικό, μπορεί να έχει και αντικείμενο (νοηματικά το 

υποκείμενό του ταυτίζεται με αυτό του ρηματικού τύπου από τον οποίο 



 

 

εξαρτάται). Διαθέτει δύο τύπους: 
 τύπος σε –um (αιτιατ. πτώση): δηλώνει σκοπό με ρήματα κίνησης 

όπως venio, mitto, eo κ.ά. Συναντάται μόνο στο κείμενο 34. 

 τύπος σε –u (αφαιρ. πτώση): δηλώνει αναφορά και εξαρτάται από 

επίθετα όπως facilis, difficilis, iucundus, incredibilis κ.ά. Πρόκειται 

συνήθως για στερεότυπους τύπους: dictu, factu, auditu, visu κ.ά. 

Συναντάται μόνο στα κείμενα 34 και 48 (auditu-factu). 

 

 Η εμπρόθετη αφαιρετική in Literno χρησιμοποιείται αντί της 

γενικής (το Liternum είναι όνομα πόλης), γιατί δηλώνει κανονικά όχι την 

πόλη Λίτερνο αλλά την έπαυλη (villa) του Σκιπίωνα στο Λίτερνο. 

 

 Προσοχή στον τύπο rettulerunt : γράφεται με δύο tt γιατί προήλθε 

από παρακείμενο με αναδιπλασιασμό (retetulerunt). 
 

 

 Στα ρήματα που έχουν παρακείμενο με χαραχτήρα -v-, αποβάλλεται η 

συλλαβή –ve ή-vi ,όταν ακολουθεί στην κατάληξη –s ή –r (δείτε τη σχολ. 
γραμματική του Αχιλ. Τζάρτζανου, σελ. 77), 

π.χ. amavi,amaverunt amarunt 

        existimavi, existimavisset existimasset 

 

 Προσοχή στη μοναδική αιτιολογική πρόταση με τον cum 

(causale) στα κείμενά μας,   …cum se ipsum captum venisse eos 

existimasset… 

 

 tamquam (sanctum) templum: Είναι παραβολικό 

κατηγορούμενο στο postes. Πρόκειται για βραχυλογική φράση (σύντομη 

φράση, γιατί δεν έχει ρήμα) που δηλώνει παραβολή και αναλύεται στην 

εξής δευτερεύουσα υποθετική παραβολική πρόταση : tamquam postes 

sanctum templum essent. 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 36 
 

Μετά από ρήματα που σημαίνουν «δίνω, παραδίδω, παρέχω» (π.χ. do, 

mitto, trado…) ακολουθεί γερουνδιακό σε θέση κατηγορηματικού 

προσδιορισμού στο αντικείμενο και δηλώνει σκοπό, 

 π.χ. Ille se … eis spectandum praebuit… 
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ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ  

Η σύγκριση λέγεται απόλυτη, γιατί δεν υπάρχει ο β΄ όρος σύγκρισης, 

διότι αυτή ξεπερνά το λογικό μέτρο. Σ’ αυτήν την περίπτωση 

μεταφράζουμε με “κάπως, μάλλον + θετικό βαθμό επιθέτου” ή με το “απ’  

ό,τι συνήθως” (κ. 27,37,48),       

 π.χ. …victores ferociores impotentioresque reddit… 

 

ΜΕΣΟ 

Όταν το μέσο είναι πρόσωπο (κ.31, 37), τότε εκφράζεται με τους εξής 

τρόπους: 

 per + αιτιατική προσώπου 

 opera, beneficio, auxilio+ γενική προσώπου 
    π.χ. quorum auxilio, άρα, η ισοδύναμη μορφή είναι: per quos 

 

 Η υποτακτική στις δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις 

του κειμένου: 

 quae ad concordiam pertinerent: δυνητική: δηλώνει δυνατό ή 

ενδεχόμενο 
 quae velit victor-quorum..parta sit: υποτακτικές λόγω έλξης 
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 Το quam στη φράση quam celerrime hostis iudicaretur, είναι 

επίρρημα επιτατικό του υπερθετικού.  

Ισοδύναμά του: vel, longe (στα αρχαία ελληνικά: ως τάχιστα). 

 

 

 

 

Καρβελά  Διονυσία 

 

 


