
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ–ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ στην Τρίτη [Γ] Κλίση των Επιθέτων της Λατινικής Γλώσσης 
 

** Βλέπε τη Σχολική Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης 

** Επιπλέον να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις παρακάτω περιπτώσεις 

1.- Όλα τα Επίθετα αυτής της Κλίσεως έχουν 

** Αφαιρετική Ενικού αριθμού σε    –i 

** Γενική Πληθυντικού αριθμού σε  –ium  

** Ονομαστική, Αιτιατική, Κλητική Πληθυντικού αριθμού σε  –ia 

 

2.- Εξαιρούνται και έχουν 

** την Αφαιρετική Ενικού αριθμού σε      –e  

** τη Γενική Πληθυντικού αριθμού σε      –um  

** την Ονομαστική, Αιτιατική, Κλητική Πληθυντικού αριθμού σε    –a  

τα παρακάτω τριγενή και μονοκατάληκτα Επίθετα [δηλαδή αυτά που έχουν τρία 

γένη και μία μορφή κατάληξης σε όλα τα γένη] 
** puber, puberis 

** compos, compotis 

** dives, divitis 

** particeps, participis 

** pauper, pauperis 

** princeps, principis 

** superstes, superstitis 

** vetus, veteris 

** deses, desidis 

** sospes, sospitis 

** impos, impotis 

** caelebs, caelebitis 
 

3.- Εξαιρούνται και έχουν 

** την Αφαιρετική Ενικού αριθμού σε      –e  

** τη Γενική Πληθυντικού αριθμού σε      –um  

** την Ονομαστική, Αιτιατική, Κλητική Πληθυντικού αριθμού σε    –a  

τα Επίθετα στο Συγκριτικό βαθμό. 
 

4.- ΄Εχουν τη Γενική Πληθυντικού αριθμού σε –um, ενώ την Αφαιρετική Ενικού 

αριθμού σε    –i     τα παρακάτω επίθετα 

** inops, inopis 

** memor, memoris 

** immemor, immemoris 

** consors, consortis 

** exsors, exsortis 

** uber, uberis 

 



 

 

 

5.- Για τη Μετοχή του Ενεστώτα σε     -ans / -ens  

** Αφαιρετική Ενικού αριθμού σε    –e  

** Αφαιρετική Ενικού αριθμού σε  –i, όταν  η Μετοχή έχει θέση Επιθέτου. 
 

6.- ΄Εχουν τη Γενική Πληθυντικού αριθμού σε  –ium    και Ονομαστική, Αιτιατική, 

Κλητική του ίδιου αριθμού σε –a τα επίθετα 

** plures, plurium 

** complures, complurium 
 

7.- Ανώμαλα Επίθετα και Παραθετικά Επιθέτων / Επιρρημάτων 

Βλέπε τη Σχολική Λατινική Γραμματική και το αντίστοιχο άρθρο του blog που 

αναφέρεται σε αυτά. 

 

8.- Ελλειπτικά, Ανώμαλα, Ετερόκλιτα 

Βλέπε τη Σχολική Λατινική Γραμματική και το αντίστοιχο άρθρο του blog που 

αναφέρεται σε αυτά. 
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