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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ		
 
Α.	ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ	
 
Η Λατινική έχει πέντε κλίσεις. Σε όλες τις κλίσεις:  
 
α) η κλητική του ενικού και του πληθυντικού είναι όμοια με την 
ονομαστική, εκτός από την κλητική ενικού των β΄κλιτων ονομάτων 
σε –us, που λήγει σε  -e,  
β) η αφαιρετική πληθυντικού είναι όμοια με τη δοτική 
πληθυντικού,  
γ)τα ουδέτερα έχουν ίδιες καταλήξεις στην ονομαστική, αιτιατική 
και κλητική,  
δ) το θέμα του ουσιαστικού το βρίσκουμε, αν αφαιρέσουμε από τη 
γενική πληθυντικού την κατάληξη –rum ή –um. 
 
 

ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΣΗ 
 
 

 Περιέχει μόνο αρσενικά και θηλυκά 
 Στην ονομαστική ενικού έχουν κατάληξη –a 
 Ο χαρακτήρας είναι –a 

 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική terr-a terr-ae 

Γενική terr-ae terr-arum 
Δοτική terr-ae terr-is 
Αιτιατική terr-am terr-as 
Κλητική terr-a terr-ae 

Αφαιρετική terr-a terr-is 
 
 
 
 
	
 
 
 
	
 
 
 
	
 
 
 
	
 
 

Προσοχή: 
 

 Τα θηλυκά dea και filia σχηματίζουν τη δοτική και αφαιρετική 
του πληθυντικού σε -abus, όταν είναι ανάγκη να διακριθούν 
από τις αντίστοιχες όμοιες πτώσεις των αρσενικών deus και 
filius. Π.χ. Deis et deabus, dis deabusque, filiis et filiabus, 
filiis filiabusque. 

 Τα ελληνικά πρωτόκλιτα ονόματα που τα πήρε και η Λατινική 
γλώσσα, σχηματίζουν μερικές πτώσεις του ενικού αριθμού 
όπως στην Ελληνική: 
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Ονομαστική Cassiope Nymphe/a Andromeda/ (σπάνια) 

Andromede 
Γενική Cassiopes/ae Nymphes/ae Andromedae/es 
Δοτική Cassiopae Nymphae Andromedae 
Αιτιατική Cassiopen/am Nymphen/am Andromedam/en 
Κλητική Cassiope Nymphe/a Andromeda/e 

Αφαιρετική Cassiope/a Nymphe/a Andromeda/e 
 
 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΛΙΣΗ 
 

 Περιέχει ονόματα και από τα τρία γένη 
 Αρσενικά και θηλυκά σε –us ή αρσενικά σε -er, και ουδέτερα 
σε -um 

 Χαρακτήρας o 
 
Αρσενικά Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική popul-us popul-i 

Γενική popul-i popul-orum 
Δοτική popul-o popul-is 
Αιτιατική popul-um popul-os 
Κλητική popul-e popul-i 

Αφαιρετική popul-o popul-is 
 
 
Αρσενικά Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική ager puer vir agri pueri viri 

Γενική agri pueri viri agrorum puerorum virorum 
Δοτική agro puero viro agris pueris viris 
Αιτιατική agrum puerum virum agros pueros viros 
Κλητική ager puer vir agri pueri viri 

Αφαιρετική agro puero viro agris pueris viris 
 
 
Ουδέτερα Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική don-um don -a 

Γενική don -i don -orum 
Δοτική don -o don -is 
Αιτιατική don -um don -a 
Κλητική don -um don -a 

Αφαιρετική don -o don -is 
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Προσοχή: 
 

 Το όνομα deus κλίνεται: 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική de-us de-i/dii/di 

Γενική de-i de-orum/deum 
Δοτική de-o de-is/diis/dis 
Αιτιατική de-um de-os 
Κλητική de-us/dive de-i/dii/di 

Αφαιρετική de-o de-is/diis/dis 
 

 Στην κλίση των κυρίων ονομάτων σε -eus: 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική Cepheus  

Γενική Cephei/eos  
Δοτική Cepheo/ei  
Αιτιατική Cepheum/ea  
Κλητική Cepheu  

Αφαιρετική Cepheo  
 

 Τα υπερδισύλλαβα ονόματα σε –ius και –ium πολλές φορές 
συναιρούν στη γενική ενικού το τελικό –ii σε -i: π.χ. 
Vergilii/Vergili, ingenii/ingeni. 

 Τα κύρια ονόματα σε –ius (π.χ. Marius, Ovidius) και το 
προσηγορικό filius έχουν κλητική ενικού σε -i: Mari, Ovidi, mi 
fili. 

 
 
 

ΤΡΙΤΗ ΚΛΙΣΗ 
 

 Περιέχει ονόματα και από τα τρία γένη 
 Στη γενική ενικού έχουν όλα κατάληξη –is 
 Περιλαμβάνει ονόματα φωνηεντόληκτα ισοσύλλαβα και 
συμφωνόληκτα περιττοσύλλαβα 

 Τα αρσενικά και τα θηλυκά έχουν σε όλες τις πτώσεις τις 
ίδιες καταλήξεις 

 Τα ουδέτερα έχουν τις ίδιες καταλήξεις με τα αρσενικά και 
θηλυκά στη γενική, δοτική και αφαιρετική ενικού και 
πληθυντικού 

 Άλλα είναι μονόθεμα, άλλα διπλόθεμα 
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Συμφωνόληκτα περιττοσύλλαβα (μονόθεμα) 
 Ενικός Πληθυντικός 

Ονομαστική lex leg-es 
Γενική leg-is leg-um 
Δοτική leg-i leg-ibus 
Αιτιατική leg-em leg-es 
Κλητική lex leg-es 

Αφαιρετική leg-e leg-ibus 
 

Συμφωνόληκτα περιττοσύλλαβα (διπλόθεμα) 
 Ενικός Πληθυντικός 

Ονομαστική homo homin -es 
Γενική homin-is homin -um 
Δοτική homin -i homin -ibus 
Αιτιατική homin -em homin -es 
Κλητική homo homin -es 

Αφαιρετική homin -e homin -ibus 
 
Συμφωνόληκτα περιττοσύλλαβα (με θέμα που τελειώνει σε δύο 

σύμφωνα) 
 Ενικός Πληθυντικός 

Ονομαστική mens ment -es 
Γενική ment-is ment -ium 
Δοτική ment -i ment -ibus 
Αιτιατική ment -em ment –es/is 
Κλητική mens ment -es 

Αφαιρετική ment -e ment -ibus 
Προσοχή: Έχουν όμως τη γενική πληθυντικού σε –um τα ονόματα pater, mater, 
frater: patrum, matrum, fratrum. 

Φωνηεντόληκτα ισοσύλλαβα 
 Ενικός Πληθυντικός 

Ονομαστική civis cives 
Γενική civis civium 
Δοτική civi civibus 
Αιτιατική civem cives/is 
Κλητική civis cives 

Αφαιρετική cive civibus 
Όσα έχουν τη γεν.πληθ. σε -ium, έχουν αιτιατική πληθ. σε –es και σε –is. 

Ουδέτερα συμφωνόληκτα 
 Ενικός Πληθυντικός 

Ονομαστική nomen nomin-a 
Γενική nomin-is nomin-um 
Δοτική nomin-i nomin-ibus 
Αιτιατική nomen nomin-a 
Κλητική nomen nomin-a 

Αφαιρετική nomin-e nomin-ibus 
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Ουδέτερα φωνηεντόληκτα σε –e, -al, -ar 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική mare mar -ia 

Γενική mar -is mar -ium 
Δοτική mar -i mar -ibus 
Αιτιατική mare mar -ia 
Κλητική mare mar -ia 

Αφαιρετική mar -i mar -ibus 
 
Προσοχή: 
 

 Έχουν την αιτιατική ενικού σε –im και την αφαιρετική 
ενικού σε –i τα ισοσύλλαβα ονόματα ποταμών και πόλεων 
(π.χ. Neapolim, Neapoli, Tiberim, Tiberi) και το turris,is 
(turrim, turri) 

 Έχουν τη γενική πληθυντικού σε -ium: α) τα ισοσύλλαβα 
(εξαιρείται το sedes ➽ sedum), β) όσα έχουν θέμα που 
τελειώνει σε δύο ή περισσότερα σύμφωνα, όπως: mens/ment-
is, urbs/urb-is, mons/mont-is (εξαιρούνται τα pater, mater, 
frater ➽ patrum, matrum, fratrum) 

 Όσα αρσενικά και θηλυκά σχηματίζουν τη γενική πληθυντικού 
σε -ium, σχηματίζουν την αιτιατική πληθυντικού σε –es και  
-is 

 Ανώμαλα ονόματα τρίτης κλίσης: 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική vis vires 

Γενική  vir-ium 
Δοτική  vir-ibus 
Αιτιατική vim vires/is 
Κλητική  vires 

Αφαιρετική vi vir-ibus 
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ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΛΙΣΗ 
 

 Περιέχει ονόματα και από τα τρία γένη: αρσενικά και (λίγα) 
θηλυκά σε –us και ουδέτερα σε -u 

 Χαρακτήρας u 
 Θηλυκά: domus, manus κ.α. 

 
 Αρσενικά Ουδέτερα 
 Ενικός     Πληθυντικός Πληθυντικός 

Ονομαστική fructus        fructus cornu            cornua 
Γενική fructus        fructuum cornus          cornuum 
Δοτική fructui         fructibus cornu            cornibus 
Αιτιατική fructum       fructus cornu            cornua 
Κλητική fructus        fructus cornu            cornua 

Αφαιρετική fructu          fructibus cornu            cornibus 
 

Το ουσιαστικό domus 
 Ενικός Πληθυντικός 

Ονομαστική domus domus 
Γενική domus domuum/domorum 
Δοτική domui domibus 
Αιτιατική domum domos 
Κλητική domus domus 

Αφαιρετική domo domibus 
 
Σημείωση: ο τύπος domi χρησιμοποιείται πάντοτε ως επίρρημα. 
 

ΠΕΜΠΤΗ ΚΛΙΣΗ 
 

 Περιέχει ονόματα αρσενικά (dies/meridies) και θηλυκά σε –
es 

 Χαρακτήρας e 
 Πλήρη πληθυντικό (σε όλες τις πτώσεις) σχηματίζουν μόνο 
τα dies και res. Τα υπόλοιπα έχουν μόνο ονομαστική, 
αιτιατική και κλητική πληθυντικού ή καθόλου πληθυντικό. 

 
 Ενικός Πληθυντικός 

Ονομαστική dies dies 
Γενική diei dierum 
Δοτική diei diebus 
Αιτιατική diem dies 
Κλητική dies dies 

Αφαιρετική die diebus 
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Προσοχή στα: 
	

Ουσιαστικά που κλίνονται μόνο στον πληθυντικό 
insidiae, arum Samnites, ium Poeni, orum 
Cannae, arum hiberna, orum Alpes, ium 
Belgae, arum Nervii, orum Lemovices, um 

Athenae, arum Arverni, orum moenia, ium 
divitiae, arum liberi, orum pugillares, ium 

tenebrae, arum domestici, orum penates, ium 
	
	

Ουσιαστικά που αλλάζουν σημασία στον πληθυντικό 
ops, opis=βοήθεια opes, um=στρατιωτικές δυνάμεις 
pars, partis=μέρος partes, ium=πολιτική παράταξη 

pater, patris=πατέρας patres, trum=πατρίκιοι, συγκλητικοί 
supplicium, ii/i=τιμωρία supplicia, orum=ικεσίες, λατρεία 
auxilium, ii/i=βοήθεια auxilia, orum=επικουρικό στράτευμα 

stipendium, ii/i=μισθός stipendia, orum=στρατιωτική θητεία 
carcer, eris=φυλακή carceres, um=βαλβίδα, αφετηρία 

finis, is=τέλος fines, ium=όρια, σύνορα 
copia, ae=αφθονία copiae, arum=στρατιωτικές δυνάμεις 
fortuna, ae=τύχη fortunae, arum=τα αγαθά της τύχης 

littera, ae=γράμμα του αλφαβήτου litterae, arum=επιστολή, λογοτεχνία 
opera, ae=εργασία, κόπος operae, arum=εργάτες 

castrum, i=φρούριο castra, orum=στρατόπεδο 
	
	

Ουσιαστικά που αλλάζουν κλίση 
materia, ae materies, ei=υλικό 
luxuria, ae luxuries, ei=τρυφή 

ficus, i ficus, us=σύκο (σχηματίζει από την 
δ΄κλίση μόνο τις πτώσεις που λήγουν σε -us 

και -u) 
elephantus, i elephas, ntis=ελέφαντας 

plebs, is plebes, ei=πληβείοι 
	
	

Τα ουδέτερα τριτόκλιτα των κειμένων 
agmen, agminis certamen, certaminis tempus, temporis 
lumen, luminis nomen, nominis genus, generis 

flumen, fluminis omen, ominis vulnus, vulneris 
corpus, corporis dedecus, dedecoris ius, iuris 
pectus, pectoris funus, funeris rus, ruris 

pondus, ponderis scelus, sceleris lac, lactis 
rete, is caput, capitis moenia, moenium 

marmor, marmoris discrimen, discriminis numen, numinis 
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B.	ΕΠΙΘΕΤΑ	
 
Α. Δευτερόκλιτα επίθετα 
 

 Λήγουν σε: -us, –a, -um ή –er, -a, -um ➽ bonus, bona, bonum 
– liber, libera, liberum – pulcher, pulchra, pulchrum. 

 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική bonus bona bonum boni bonae bona 

Γενική boni bonae boni bonorum bonarum bonorum 
Δοτική bono bonae bono bonis bonis bonis 
Αιτιατική bonum bonam bonum bonos bonas bona 
Κλητική bone bona bonum boni bonae bona 

Αφαιρετική bono bona bono bonis bonis bonis 
 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική liber libera liberum liberi liberae libera 

Γενική liberi liberae liberi liberorum liberarum liberorum 
Δοτική libero liberae libero liberis liberis liberis 
Αιτιατική liberum liberam liberum liberos liberas libera 
Κλητική liber libera liberum liberi liberae libera 

Αφαιρετική libero libera libero liberis liberis liberis 
 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική pulcher pulchra pulchrum pulchri pulchrae pulchra 

Γενική pulchri pulchrae pulchri pulchrorum pulchrarum pulchrorum 
Δοτική pulchro pulchrae pulchro pulchris pulchris pulchris 
Αιτιατική pulchrum pulchram pulchrum pulchros pulchras pulchra 
Κλητική pulcher pulchra pulchrum pulchri pulchrae pulchra 

Αφαιρετική pulchro pulchra pulchro pulchris pulchris pulchris 
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B. Τριτόκλιτα επίθετα 
 

 Λήγουν σε: -er, –is, -e (τα τρικατάληκτα: π.χ. acer, acris, acre) 
ή –is, -e (τα δικατάληκτα: π.χ. brevis, brevis, breve) ή σε -x,  -
es, -ns κ.τ.λ. (τα μονοκατάληκτα: π.χ. audax, dives, prudens) 
 

 Τα τριτόκλιτα επίθετα θετικού βαθμού έχουν: στην αφαιρετική 
ενικού κατάληξη -i, στη γενική πληθυντικού κατάληξη -ium, 
και στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του 
ουδετέρου γένους κατάληξη –ia. 

 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική acer acris acre acres acres acria 

Γενική acris acris acris acrium acrium acrium 
Δοτική acri acri acri acribus acribus acribus 
Αιτιατική acrem acrem acre acres/is acres/is acria 
Κλητική acer acris acre acres acres acria 

Αφαιρετική acri acri acri acribus acribus acribus 
 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική brevis brevis breve breves breves brevia 

Γενική brevis brevis brevis brevium brevium brevium 
Δοτική brevi brevi brevi brevibus brevibus brevibus 
Αιτιατική brevem brevem breve breves/is breves/is brevia 
Κλητική brevis brevis breve breves breves brevia 

Αφαιρετική brevi brevi brevi brevibus brevibus brevibus 
 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική ferox ferox ferox feroces feroces ferocia 

Γενική ferocis ferocis ferocis ferocium ferocium ferocium 
Δοτική feroci feroci feroci ferocibus ferocibus ferocibus 
Αιτιατική ferocem ferocem ferox feroces/is feroces/is ferocia 
Κλητική ferox ferox ferox feroces feroces ferocia 

Αφαιρετική feroci feroci feroci ferocibus ferocibus ferocibus 
 
Προσοχή: το επίθετο celer, celera, celerum έχει γενική 
πληθυντικού σε –um (celerum).  
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ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ 

	
Α. ΕΠΙΘΕΤΑ 
	
Ο	συγκριτικός	βαθμός	των	επιθέτων	σχηματίζεται	από	τη	ρίζα	του	επιθέτου	και	
την	κατάληξη	-ior	για	το	αρσενικό	και	το	θηλυκό,	και	-ius	για	το	ουδέτερο.	
Ο	υπερθετικός	βαθμός	σχηματίζεται	από	το	θέμα	του	επιθέτου	και	την	κατάληξη	
-issimus,	-a,	-um.	
Το	θέμα	το	βρίσκουμε,	όταν	από	τη	γενική	πτώση	αφαιρέσουμε	την	κατάληξη.	
Ο	συγκριτικός	βαθμός	κλίνεται	όπως	τα	τριτόκλιτα	επίθετα,	αλλά	έχει	
αφαιρετική	ενικού	σε	-e,	γενική	πληθυντικού	σε	-um,	και	ονομαστική,	αιτιατική	
και	κλητική	πληθυντικού	των	ουδετέρων	σε	-a.	
Ο	υπερθετικός	βαθμός	κλίνεται	όπως	τα	δευτερόκλιτα	επίθετα.	
	
Παραδείγµατα 
	

Eπίθετα	 Θέμα	 Συγκριτικός	 Υπερθετικός	
longus,	a,	um	 long-	 longior,	ius	 longissimus,	a,	um	

ferox	 feroc-	 ferocior,	ius	 ferocissimus,	a,	
um	

brevis,	is,	e	 brev-	 brevior,	ius	 brevissimus,	a,	um	
prudens	 prudent-	 prudentior,	ius	 prudentissimus,	a,	

um	
	

Προσοχή:	
1. Τα	δευτερόκλιτα	επίθετα	σε	–er	–ra	–rum	(pulcher,	pulchra,	pulchrum)	

και	τα	τριτόκλιτα	σε	–er	–ris	–re	(acer,	acris,	acre)	σχηματίζουν	τον	
υπερθετικό	βαθμό	από:	αρσενικό	θετικού	βαθμού+rimus,-a,	-um.Πχ.	
pulchrior,	ius	–	pulcherrimus,	a,	um.	Acrior,	ius	-	acerrimus,	a,	um.	To	
επίθετο	maturus,	a,	um	έχει	υπερθετικό	βαθμό	maturissimus	και	
maturrimus.	Το	dexter	(δεξιός)	έχει	συγκριτικό	dexterior,	υπερθετικό	
dextimus,	και	το	sinister	(αριστερός)	έχει	συγκριτικό	sinisterior	
(υπερθετικό	δεν	έχει).	

2. Τα	επίθετα	facilis,	difficilis,	similis,	dissimilis,	gracilis,	humilis	
σχηματίζουν	υπερθετικό	βαθμό	από	το	θέμα	του	επιθέτου+limus,	a,	um.	
Πχ.	facilior,	ius	–	facillimus,	a,	um.		

3. Τα	δευτερόκλιτα	επίθετα	με	χαρακτήρα	φωνήεν,	σχηματίζουν	
περιφραστικά	τα	παραθετικά	τους	με	τη	βοήθεια	των	επιρρημάτων	
magis	(για	το	συγκριτικό)	και	maxime	(για	τον	υπερθετικό).	Πχ.	pius,	
magis	pius,	maxime	pius.	Κατά	τον	ίδιο	τρόπο	και	τα	αντίστοιχα	
επιρρήματα.	Πχ.	dubie	(αμφιβόλως),	magis	dubie,	maxime	dubie.	Το	
σύμπλεγμα	όμως		-qu			θεωρείται	σύμφωνο.	Πχ.	antiquus,	a,	um	-		
antiquior,	ius	-	antiquissimus,	a,	um.			

4. Τα	σύνθετα	με	δεύτερο	συνθετικό	το	–ficus,	-volus,	-dicus	(πχ.	
magnificus,	malevolus)	σχηματίζουν	το	συγκριτικό	βαθμό	από	το	θέμα	
του	επιθέτου	+	ent	+	ior/ius	και	τον	υπερθετικό	βαθμό	από	το	θέμα	του	
επιθέτου	+	ent	+	issimus.	Πχ.	magnificentior,	ius	–	magnificentissimus,	a,	
um.		
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5. Όπως	και	στα	ελληνικά,	δεν	σχηματίζουν	παραθετικά	τα	επίθετα	που	
σημαίνουν:	α)	ύλη,	β)	τόπο	ή	χρόνο,	γ)	μέτρο,	δ)	συγγένεια	ή	καταγωγή,	
ε)	απόλυτη	ή	αρνητική	έννοια.	

6. Δεν	έχουν	θετικό	βαθμό	ορισμένα	επίθετα	που	σχηματίζονται	από	
προθέσεις	ή	επιρρήματα:	

						
(ΘΕΤΙΚΟΣ)	 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ	 ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ	

(intra)	 interior,	ius	 intimus,	a,	um	
(prae)	 prior,	ius	 primus,	a,	um	
(prope)	 propior,	ius	 proximus,	a,	um	
(ultra)	 ulterior,	ius	 ultimus,	a,	um	

	
7. Δεν	έχουν	ένα	από	τα	δύο	παραθετικά:	
	

ΘΕΤΙΚΟΣ	 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ	 ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ	
novus,	a,	um	 (recentior,	ius)	 novissimus,	a,	um	
sacer,	sacra,	sacrum	 (sanctior,	ius)	 sacerrimus,	a,	um	
alacer,	-cris,	-cre	 alacrior,	ius	 	
iuvenis,	is	(αρσεν.	και	
θηλ.)	

iunior	 	

senex,	senis	(αρσεν.)	 senior	 	
	
8. Έχουν	διπλούς	τύπους	στον	υπερθετικό	βαθμό:	
	

ΘΕΤΙΚΟΣ	 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ	 ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ	
exter(us),	a,	um	 exterior,	ius	 extremus,	a,	um/extimus,	a,	um	
infer(us),	a,	um	 inferior,	ius	 infimus,	a,	um/imus,	a,	um	
super(us),	a,	um	 superior,	ius	 supremus,	a,	um/summus,	a,	um	
poster(us),	a,	um	 posterior,	ius	 postremus,	a,	um/postumus,	a,	

um	
	
9. Σχηματίζουν	ανώμαλα	τα	παραθετικά	τους	τα	επίθετα:	
	

ΘΕΤΙΚΟΣ 
	

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ	
	

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ	
bonus,	a,	um	 melior,	ius	 optimus,	a,	um	
malus,	a,	um	 peior,	ius	 pessimus,	a,	um	
magnus,	a,	um	 maior,	ius	 maximus,	a,	um	
parvus,	a,	um		 minor,	us	 minimus,	a,	um	
multi,	ae,	a	 plures,	plura	(προσοχή:	

στη	γενική	
πληθυντικού	
plurium)	

plurimi,	ae,	a	
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B.	ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ	
Από	επίθετα	θετικού	βαθμού	σχηματίζουμε	επιρρήματα	ως	εξής:	
	

• Από	δευτερόκλιτα	επίθετα:	
ρίζα+e,	π.χ.	long-e	

• Από	τριτόκλιτα	επίθετα:	
Α.	σε	–ns,	-ntis	(prudens)	
Θέμα+er	(prudent-er)	
Β.	από	όλα	τα	άλλα	τριτόκλιτα	επίθετα	(π.χ.	fortis)	
Θέμα+ter	(fortiter)	
	

Ο	συγκριτικός	βαθμός	των	επιρρημάτων	σχηματίζεται	όπως	το	ουδέτερο	του	
συγκριτικού	βαθμού	του	επιθέτου.Πχ.	longe,	longius,	longissime/breviter,	
brevius,	brevissime.	
	
Ο	υπερθετικός	βαθμός	των	επιρρημάτων	σχηματίζεται	από	το	θέμα	επιθέτου	
υπερθετικού	βαθμού+e.	Πχ.	longissime,	brevissime.	
	
Σχηματίζουν	διαφορετικά	τα	παραθετικά	τους	τα	επιρρήματα:	
	

ΘΕΤΙΚΟΣ	 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ	 ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ	
multum	 plus	 plurimum	
bene	 melius	 optime	
non	multum/paulum	 minus	 minime	
magnopere	 magis	 maxime	
prope	 propius	 proxime	
saepe	 saepius	 saepissime	
diu	 diutius	 diutissime	
satis	 satius	 	
facile	 facilius	 facillime	
mite	 mitius	 mitissime	
post	 posterius	 postremo	–	postremum	
tristiter	-	triste	 tristius	 tristissime	
dure	-	duriter	 durius	 durissime	
mature	 maturius	 maturissime	–	

maturrime	
nimium	 magis	nimium	 maxime	nimium	
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Γ.	ΜΕΤΟΧΕΣ 
 

 Οι μετοχές λήγουν: 
 
Α. Σε –us, -a, -um του ενεργητικού μέλλοντα και του 
παθητικού παρακειμένου: amaturus, a, um/ amatus, a, um. 
Κλίνονται όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα. 
 
Β. Σε –ans ή –ens του ενεργητικού ενεστώτα: Κλίνονται όπως 
τα μονοκατάληκτα επίθετα της γ΄κλίσεως, αλλά στην 
αφαιρετική ενικού λήγουν σε -e, εκτός αν στον λόγο επέχουν 
θέση επιθέτου, οπότε έχουν κατάληξη -i. 
 
 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική amans amans amans amantes amantes amantia 

Γενική amantis amantis amantis amantium amantium amantium 
Δοτική amanti amanti amanti amantibus amantibus amantibus 
Αιτιατική amantem amantem amans amantes/is amantes/is amantia 
Κλητική amans amans amans amantes amantes amantia 

Αφαιρετική amante/i amante/i amante/i amantibus amantibus amantibus 
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Δ.	ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ	
 
Α. Προσωπικές αντωνυμίες 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
 Α΄προσ. Β΄προσ. Γ΄προσ. Α΄προσ. Β΄προσ. Γ΄προσ. 

Ονομαστική ego tu - nos vos - 
Γενική mei tui sui nostrum/i vestrum/i sui 
Δοτική mihi tibi sibi nobis vobis sibi 
Αιτιατική me te se nos vos se 
Κλητική - - - - - - 

Αφαιρετική a me a te a se a nobis a vobis a se 
 

 Από τους δύο τύπους της γενικής πληθυντικού του α΄και 
β΄προσώπου ο τύπος σε –i χρησιμοποιείται, όταν η γενική 
λειτουργεί ως αντικειμενική ή κτητική, και ο τύπος σε -um, 
όταν η γενική λειτουργεί στον λόγο ως διαιρετική. 

 
 Οι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών (εκτός από τον τύπο tu και τους 
τύπους της γενικής πληθυντικού του α΄και β΄προσώπου) ενισχύονται, 
όταν υπάρχει έμφαση, με το πρόσφυμα met: π.χ. egomet, nosmet. Ο τύπος 
tu ενισχύεται με το πρόσφυμα te: tute. 

 
 
Β. Κτητικές αντωνυμίες 
 

§ meus, mea, meum: δικός μου, δική μου, δικό μου 
§ tuus, tua, tuum: δικός σου, δική σου, δικό σου 
§ suus, sua, suum: δικός του, δική του, δικό του 

 
§ noster, nostra, nostrum: δικός μας, δική μας, δικό μας 
§ vester, vestra, vestrum: δικός σας, δική σας, δικό σας 
§ suus, sua, suum: δικός τους, δική τους, δικό τους 

 
 

 Οι κτητικές αντωνυμίες κλίνονται όπως τα δευτερόκλιτα 
επίθετα. 
 

 Του αρσενικού γένους η κλητική του ενικού είναι mi ή meus. 
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Γ. Δεικτικές αντωνυμίες 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική hic haec hoc hi hae haec 

Γενική huius huius huius horum harum horum 
Δοτική huic huic huic his his his 
Αιτιατική hunc hanc hoc hos has haec 
Κλητική - - - - - - 

Αφαιρετική hoc hac hoc his his his 
 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική iste ista istud isti istae ista 

Γενική istius istius istius istorum istarum istorum 
Δοτική isti isti isti istis istis istis 
Αιτιατική istum istam istud istos istas ista 
Κλητική - - - - - - 

Αφαιρετική isto ista isto istis istis istis 
 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική ille illa illud illi illae illa 

Γενική illius illius illius illorum illarum illorum 
Δοτική illi illi illi illis illis illis 
Αιτιατική illum illam illud illos illas illa 
Κλητική - - - - - - 

Αφαιρετική illo illa illo illis illis illis 
 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική talis talis tale tales tales talia 

Γενική talis talis talis talium talium talium 
Δοτική tali tali tali talibus talibus talibus 
Αιτιατική talem talem tale tales/is tales/is talia 
Κλητική - - - - - - 

Αφαιρετική tali tali tali talibus talibus talibus 
 

§ Ο τύπος tot (=τόσο πολλοί) είναι πληθυντικού αριθμού και 
άκλιτος. 

§ Η αντωνυμία tantus, tanta, tantum κλίνεται όπως τα 
δευτερόκλιτα επίθετα. 

§ Η δεικτική αντωνυμία is, ea, id χρησιμοποιείται άλλοτε ως 
επαναληπτική (στη θέση δηλαδή προηγούμενου ουσιαστικού) 
και άλλοτε ως οριστική. 
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Δ. Οριστικές αντωνυμίες 
 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική is ea id ii/ei/i eae ea 

Γενική eius eius eius eorum earum eorum 
Δοτική ei ei ei eis/iis/is eis/iis/is eis/iis/is 
Αιτιατική eum eam id eos eas ea 
Κλητική - - - - - - 

Αφαιρετική eo ea eo eis/iis/is eis/iis/is eis/iis/is 
 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική ipse ipsa ipsum ipsi ipsae ipsa 

Γενική ipsius ipsius ipsius ipsorum ipsarum ipsorum 
Δοτική ipsi ipsi ipsi ipsis ipsis ipsis 
Αιτιατική ipsum ipsam ipsum ipsos ipsas ipsa 
Κλητική - - - - - - 

Αφαιρετική ipso ipsa ipso ipsis ipsis ipsis 
 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική idem eadem idem iidem/eidem eaedem eadem 

Γενική eiusdem eiusdem eiusdem eorundem earundem eorudem 
Δοτική eidem eidem eidem eisdem 

iisdem 
isdem 

eisdem 
iisdem 
isdem 

eisdem 
iisdem 
isdem 

Αιτιατική eundem eandem idem eosdem easdem eadem 
Κλητική - - - - - - 

Αφαιρετική eodem eadem eodem  eisdem 
iisdem 
isdem 

eisdem 
iisdem 
isdem 

eisdem 
iisdem 
isdem 
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E. Αναφορικές αντωνυμίες 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική qui quae quod qui quae quae 

Γενική cuius cuius cuius quorum quarum quorum 
Δοτική cui cui cui quibus quibus quibus 
Αιτιατική quem quam quod quos quas quae 
Κλητική - - - - - - 

Αφαιρετική quo qua quo quibus quibus quibus 
 
Στ. Ερωτηματικές αντωνυμίες 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική quis quis quid qui quae quae 

Γενική cuius cuius cuius quorum quarum quorum 
Δοτική cui cui cui quibus quibus quibus 
Αιτιατική quem quem quid quos quas quae 
Κλητική - - - - - - 

Αφαιρετική quo quo quo quibus quibus quibus 
 
Z. Αόριστες αντωνυμίες 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική nemo nulli 

Γενική nullius nullorum 
Δοτική nemini nullis 
Αιτιατική neminem nullos 
Κλητική   

Αφαιρετική nullo nullis 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική nihil nullae res 

Γενική  nullius rei nullarum rerum 
Δοτική nulli rei nullis rebus 
Αιτιατική nihil nullas res 
Κλητική   

Αφαιρετική nulla re nullis rebus 
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ον. quidam quaedam quoddam/quiddam quidam quaedam quaedam 
Γεν. cuiusdam cuiusdam cuiusdam quorundam quarundam quorundam 
Δοτ. cuidam cuidam cuidam quibusdam quibusdam quibusdam 
Αιτ. quendam quandam quoddam/quiddam quosdam quasdam quaedam 
Κλ. - - - - - - 
Αφ. quodam quadam quodam quibusdam quibusdam quibusdam 
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(επιθετική) Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική aliquis/i aliqua 

(σπν.) 
aliquod aliqui aliquae aliqua 

Γενική alicuius alicuius alicuius aliquorum aliquarum aliquorum 
Δοτική alicui alicui alicui aliquibus aliquibus aliquibus 
Αιτιατική aliquem aliquam aliquod aliquos aliquas aliqua 
Κλητική - - - - - - 

Αφαιρετική aliquo aliqua aliquo aliquibus aliquibus aliquibus 
 
 

(ουσιαστική) Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική aliquis (aliqua/ae) 

(σπν.) 
aliquid aliqui - aliqua 

Γενική alicuius (alicuius) alicuius 
rei 

aliquorum - aliquarum 
rerum 

Δοτική alicui (alicui) alicui rei aliquibus - aliquibus 
rebus 

Αιτιατική aliquem (aliquam) aliquid aliquos - aliqua 
Κλητική - - - - - - 

Αφαιρετική aliquo (aliqua) aliqua re aliquibus - aliquibus 
rebus 

 
Ε.	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ	
 

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική unus una unum uni unae una 

Γενική unius unius unius unorum unarum unorum 
Δοτική uni uni uni unis unis unis 
Αιτιατική unum unam unum unos unas una 
Κλητική - - - - - - 

Αφαιρετική uno una uno unis unis unis 
 

 Πληθυντικός Πληθυντικός 
Ονομαστική duo duae duo tres tres tria 

Γενική duorum duarum duorum trium trium trium 
Δοτική duobus duabus duobus tribus tribus tribus 
Αιτιατική duos/duo duas duo tres/tris tres/tris tria 
Κλητική - - - - - - 

Αφαιρετική duobus duabus duobus tribus tribus tribus 
 

Ονομαστική milia Το αριθμητικό mille 
είναι άκλιτο. Γενική milium 

Δοτική milibus 
Αιτιατική milia 
Κλητική - 

Αφαιρετική milibus 
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ΣΤ.	ΑΝΤΩΝΥΜΙΚΑ	ΕΠΙΘΕΤΑ	
	
Μια ομάδα επιθέτων κλινόμενων κατά τη δεύτερη κλίση 
ονομάζονται αντωνυμικά, επειδή σχηματίζουν τη γενική και τη 
δοτική του ενικού με καταλήξεις χαρακτηριστικές της κλίσης των 
αντωνυμιών (γενική ενικού σε -ius και δοτική ενικού σε –i). Τα 
αντωνυμικά επίθετα είναι τα εξής: 
 
	

alius,	-a,	-ud	=	άλλος,	-η,	-ο	
	
nullus,	-a,	-um	=	κανένας,	καμία,	κανένα	
	
neuter,	-tra,	-trum	=	κανένας,	καμία,	κανένα	
από	τους/τις/τα	δυο	
	
solus,-a,	-um	=	μόνος,	-η,	-ο	
	
unus,	-a,	-um	=	ένας,	μια,	ένα	

alter,	-era,	-erum	=	άλλος,	-η,	-ο	
	
ullus,	-a,	-um	=	κάποιος,	-α,	-ο	
	
uter,	-tra,	-trum	=	ποιος,	-α,	-ο	από	τους/τις/τα	δυο;	
	
totus,	-a,	-um	=	όλος,	-η,	-ο	
	
	

	
	
σημείωση 1: σύμφωνα με τη σχολική γραμματική το unus, -a,- um 
χαρακτηρίζεται ως αριθμητικό και τα solus, -a,-um και totus,-a,-
um ως επίθετα. 
 
σημείωση 2: στα προς εξέταση κείμενα του σχολικού εγχειριδίου 
συναντάμε μόνο τα αντωνυμικά επίθετα της 1ης στήλης 
 
σημείωση 3: Κατά τον Σαββαντίδη κλητική μαρτυρείται μόνο στον 
ενικό αριθμό του αρσενικού γένους του solus, -a, -um. 
 
σημείωση 4: Το ullus, -a, -um χρησιμοποιείται σε αρνητικές 
εκφράσεις επιθετικά. Μαζί με την άρνηση ισοδυναμεί με το nullus, 
a, um (π.χ. sine ullā malevolentiā= nullā malevolentiā). Σε αρνητικές 
προτάσεις η αντίστοιχη προς το ullus, -a,- um αντωνυμία με χρήση 
ουσιαστικού είναι η quisquam, quicquam, που μαζί με άρνηση 
ισοδυναμεί με το nemo, nihil (π.χ. nec quisquam aderat = nemo 
aderat, nec quicquam aderat = nihil aderat). 
 
	

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική nullus nulla nullum nulli nullae nulla 

Γενική nullius nullius nullius nullorum nullarum nullurom 
Δοτική nulli nulli nulli nullis nullis nullis 
Αιτιατική nullum nullam nullum nullos nullas nulla 
Κλητική -  - - - - 

Αφαιρετική nullo nulla nullo nullis nullis nullis 
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 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική neuter neutra neutrum neutri neutrae neutra 

Γενική neutrius neutrius neutrius neutrorum neutrarum neutrorum 
Δοτική neutri neutri neutri neutris neutris neutris 
Αιτιατική neutrum neutram neutrum neutros neutras neutra 
Κλητική             

Αφαιρετική neutro neutra neutro neutris neutris neutris 
	
	

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική solus sola solum soli solae sola 

Γενική solius solius solius solorum solarum solorum 
Δοτική soli soli soli solis solis solis 
Αιτιατική solum solam solum solos solas sola 
Κλητική sole (sola) (solum) (soli) (solae) (sola) 

Αφαιρετική solo sola solo solis solis solis 
	
	

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική totus tota totum toti	 totae	 tota	

Γενική totius totius	 totius	 totorum	 totarum	 totorum	
Δοτική toti	 toti	 toti	 totis	 totis	 totis	
Αιτιατική totum	 totam	 totum	 totos	 totas	 tota	
Κλητική 	 	 	 	 	 	

Αφαιρετική toto	 tota	 toto	 totis	 totis	 totis	
	
	

 Ενικός Πληθυντικός 
Ονομαστική alius alia aliud alii	 aliae	 alia	

Γενική alius alius	 alius	 aliorum	 aliarum	 aliorum	
Δοτική alii	 alii	 alii	 aliis	 aliis	 aliis	
Αιτιατική alium	 aliam	 aliud	 alios	 alias	 alia	
Κλητική 	 	 	  	  	  	

Αφαιρετική alio	 alia	 alio	 aliis	 aliis	 aliis	
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