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ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Αποόρωπα οήμαςα (Verba impersonalia) 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

Αποόρωπα οήμαςα, πξσ είμαι δηλαδή εύυοηρςα μόμξ ρςξ γ΄ εμικό ποόρωπξ, ξοιρςικήπ 
και σπξςακςικήπ, και ρςξ απαοέμταςξ όλωμ ςωμ υοόμωμ είμαι: 

1. αοκεςά οήμαςα ςηπ β΄ ρσζσγίαπ (κσοίωπ αποόρωπα, δηλ. παίομξσμ σπξκείμεμξ 
απαοέμταςξ), όπωπ ςα: 

decet, decuit, - , decēre (46) 

libet, libuit/ libitum est, - , libēre 

licet, licuit/ licitum est, - , licēre 

oportet, oportuit, - , oportēre 

pudet (me), puduit/ puditum est, - , pudēre 

paenitet (me), paenituit, - , paenitēre (27) 

Κξμςά ρςα αποόρωπα οήμαςα miseret λσπάμαι, paenitet μεςαμιώμω, pudet μςοέπξμαι, 
piget με εμξυλεί και taedet απευθάμξμαι έυξσμε μια αιτιατική του προσώπου που 
λυπάται, μεταμιώμει κ.τ.λ. και μια γεμική του πράγματος για το οποίο αισθάμεται καμείς 
λύπη, μετάμοια...  

π.υ. 

me paenitet verborum meorum = μεςαμιώμω για ςα λόγια μξσ. 

 

Αμςί ςηπ γεμικήπ ασςήπ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί απαοέμταςξ ή ξσδέςεοξ αμςωμσμίαπ 
ωπ σπξκείμεμξ (ρυξλικό εγυειοίδιξ, ρ. 59):  

 

π.υ. 

neque id me sane paenitet = ξύςε βέβαια μεςαμιώμω γι’ ασςό (27): id: σπξκείμεμξ 
(ποξρωπική ρύμςανη), me: αιςιαςική ςξσ ποξρώπξσ πξσ μεςαμιώμει  

 

2. Ωπ αποόρωπα, επίρηπ, μπξοξύμ μα λειςξσογήρξσμ: 

α. Ρήμαςα αμεςάβαςα παθηςικήπ τωμήπ, με ξσδέςεοη ή εμεογηςική διάθερη, ρε γ΄ 
εμικό ποόρωπξ όπωπ: 

(vivo = ζω) vivitur = ζει κάπξιξπ 

(curro = ςοέυω) curritur = γίμεςαι δοόμξπ, ςοέυξσμ 
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(eo = πηγαίμω) itur = γίμεςαι πξοεία 

(canto = ςοαγξσδώ) cantatur = ςοαγξσδιέςαι 

 

β. Ρήμαςα ποξρωπικά μεςαβαςικά πξσ, ρε ιδιαίςεοξ γλωρρικό πεοιβάλλξμ, 
υοηριμξπξιξύμςαι ωπ αποόρωπα: 

(accido = ποξρπίπςω) accidit = ρσμβαίμει (12) 

(consto = απξςελξύμαι) constat = είμαι απξδεκςό (ξμξλξγείςαι) 

(expedio = απελεσθεοώμω) expedit = ωτελεί, ρσμτέοει 

(intersum = βοίρκξμαι αμάμερα) interest = εμδιατέοει (29). Κξμςά ρςξ αποόρωπξ 
interest βοίρκεςαι μία γεμική που δηλώμει το εμδιαφερόμεμο πρόσωπο. Τξ ςι εμδιατέοει 
κάπξιξμ εκτοάζεςαι με απαρέμφατο ή ουσιαστική πρόταση ως υποκείμεμο: 

 

π.υ. Caesaris multum interfuit corvum emere(29) = ςξμ Καίραοα πξλύ ςξμ εμδιέτεοε 
μα αγξοάρει ςξ κξοάκι (interfuit: οήμα αποόρωπξ, emere: σπξκείμεμξ ςξσ αποξρώπξσ 
ο., ςελικό απαοέμταςξ, Caesaris: γεμική ςξσ εμδιατεοξμέμξσ ποξρώπξσ, από ςημ ξπξία 
παίομξσμε ρε αιςιαςική (λόγω αποόρωπηπ ρύμςανηπ) ςξ εμμ. Caesarem ωπ σπξκείμεμξ 
ςξσ απαοεμτάςξσ (εςεοξποξρωπία). 

 

(succuro) succurrit = (μξσ) έουεςαι ρςξ μσαλό (43): cur tibi non succurrit? Σςημ κύοια 
εσθεία εοώςηρη μεοικήπ άγμξιαπ ςξ ο. non succurrit είμαι αποόρωπξ, tibi δξςική 
ποξρωπική ρςξ αποόρωπξ οήμα, σπξκείμεμξ δεμ σπάουει γιαςί ακξλξσθεί εσθύπ λόγξπ 

(intellego) intellegitur = γίμεςαι καςαμξηςό (44): tum intellegitur quam fuerint inopes 
amicorum: intellegitur οήμα αποόρωπξ με σπξκείμεμξ ςη δεσςεοεύξσρα ξμξμαςική 
πλάγια εοωςημαςική ποόςαρη, μεοικήπ άγμξιαπ (quam fuerint inopes amicorum) 

(fio) fit = ρσμβαίμει (46): ex quo fit, ut laudandus is sit: fit οήμα αποόρωπξ με 
σπξκείμεμξ ςη δεσςεοεύξσρα ξσριαρςική ρσμπεοαρμαςική ποόςαρη (ut laudandus is sit) 

(video) videtur = (μξσ) ταίμεςαι, μξμίζω (48): 

i) ... si quid durius ei videbatur (esse): videbatur: αποόρωπξ οήμα ςηπ δεσς. σπξθεςικήπ 
ποόςαρηπ, ei: δξςική ποξρωπική ρςξ αποόρωπξ οήμα, esse: σπξκείμεμξ ςξσ 
αποξρώπξσ οήμαςξπ. (ειδικό απαο.), quid: σπξκείμεμξ ςξσ esse (αμαγκαρςική 
εςεοξποξρωπία) 

ii) dixit eis visum in somno sibi esse cervam ad se reverti: visum esse είμαι αποόρωπξ 
απαοέμταςξ, ωπ άμερξ αμςικείμεμξ ςξσ ο.dixit και ειδικό απαο., sibi δξςική ποξρωπική 
ρςξ αποόρωπξ. απαοέμταςξ. και ςξ reverti ειδικό απαοέμταςξ ωπ σπξκείμεμξ ρςξ 
αποόρωπξ. visum esse (με σπξκείμεμό ςξσ ςξ cervam, αμαγκ. εςεοξποξρωπία).  
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Ανιξποόρεκςη επιρήμαμρη 

Σςιπ υοξμικέπ αμςικαςαρςάρειπ ςωμ οημάςωμ πξσ λειςξσογξύμ ωπ αποόρωπα, όπξσ 
ρσμαμςξύμε πεοιτοαρςικξύπ ςύπξσπ, υοηριμξπξιξύμε ςξ ξσδέςεοξ γέμξπ ςηπ μεςξυήπ ρε 
εμικό αοιθμό και ςξμ αμςίρςξιυξ ςύπξ ςξσ sum, ρε γ΄ εμικό. Αμ ,δηλαδή, μαπ ζηςηθεί 
υοξμική αμςικαςάρςαρη ρςξ αποόρωπξ intellegitur (44), ασςή ποέπει μα γίμει ωπ ενήπ: 
intellegitur, intellegebatur, intellegetur, intellectum est, intellectum erat, 
intellectum erit  
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