
 

ΑΦΑΚΡΕΣΚΚΗ ΑΠΟΛΤΣΗ ΜΕΣΟΧΗ (Ablativus absolutus) 

 

       Απόλυτη ονομάηουμε τθ  μετοχι τθσ οποίασ το υποκείμενο δεν ζχει ςχζςθ με τουσ 

όρουσ του ριματοσ τθσ πρόταςθσ. τα λατινικά θ  απόλυτθ μετοχι και το υποκείμενό τθσ, 

εκφζρονται με αφαιρετικι πτϊςθ. 

Μορφζσ τησ αφαιρετικήσ απόλυτησ 

Α. Γνιςια ι κανονικι αφαιρετικι απόλυτθ 

Β. Ιδιάηουςα ι νόκθ αφαιρετικι απόλυτθ 

Γ. Ιδιόμορφθ ι ατελισ αφαιρετικι απόλυτθ 

 

Α. Γνθςια θ κανονικθ αφαιρετικθ απόλυτη 

     Είναι μετοχι κάκε χρόνου τθσ ενεργθτικισ ι  τθσ πακθτικισ . Σο υποκείμενό τθσ δεν ζχει  

ςυντακτικι ι νοθματικι ςχζςθ  με τουσ όρουσ του ριματοσ τθσ πρόταςθσ. 

 

Β. Ιδιάζουςα θ νόιη αφαιρετικθ απόλυτη 

     Είναι πάντα μετοχι πακθτικοφ παρακειμζνου ςε αφαιρετικι πτϊςθ .  Ιςοδυναμεί με 

μετοχι ενεργθτικοφ αορίςτου ι παρακειμζνου τθσ αρχαίασ ελλθνικισ ( δεν υπάρχει ςτθ 

λατινικι). Σο εννοοφμενο ποιθτικό αίτιο τθσ μετοχισ ταυτίηεται νοθματικά με το 

υποκείμενο του ριματοσ. Αν και είναι μετοχι πακθτικοφ παρακειμζνου,  όταν τθ 

μεταφράηουμε , χρθςιμοποιοφμε ενεργθτικι ςφνταξθ. 

 

Γ. Ιδιόμορφη θ ατελθ αφαιρετικθ απόλυτη 

 Πρόκειται για αφαιρετικι απόλυτθ χωρίσ καμία μετοχι. Σθ χρθςιμοποιοφμε  όταν υπάρχει 

ανάγκθ χριςθσ τθσ μετοχισ ενεςτϊτα του sum, θ οποία δεν υπάρχει ςτα λατινικά κι  ζτςι 

δεν μποροφμε να τθν εννοιςουμε. Αποτελείται από  ζνα όνομα ι αντωνυμία ωσ 

υποκείμενο και από  ζνα ουςιαςτικό (που δθλϊνει αξίωμα, θλικία, επάγγελμα) ι ειδικό 

επίκετο ωσ κατηγορηματικό προςδιοριςμό.. 

 

 

 



ΑΝΑΛΤΗ ΑΦΑΚΡΕΣΚΚΗ ΑΠΟΛΤΣΗ ΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ 

ΠΡΟΣΑΗ 

Α. ΑΝΑΛΤΗ ΓΝΗΚΑ ΑΦΑΚΡΕΣΚΚΗ ΑΠΟΛΤΣΗ 

Η γνιςια αφαιρετικι απόλυτθ μετοχι αναλφεται ςτθν αντίςτοιχθ δευτερεφουςα 

επιρρθματικι πρόταςθ διατθρϊντασ τθν ενεργθτικι ι πακθτικι ςφνταξθ. 

Η διαδικαςία μετατροπισ: 

α) Σο υποκείμενο τθσ μετοχισ (που βρίςκεται ςε αφαιρετικι) τρζπεται ςε υποκείμενο του 

ριματοσ τθσ δευτερεφουςασ πρόταςθσ (ςε ονομαςτικι). 

β) Η μετοχι γίνεται ριμα ίδιασ φωνισ με τθ μετοχι. 

Παράδειγμα 

- Occiso Scriboniano (κείμενο 23) = cum Scribonianus occisus esset 

                                                             = postquam/ ubi/ ut Scribonianus occisus est. 

 

Β. ΑΝΑΛΤΗ   ΚΔΚΑΖΟΤΑ     Θ   ΝΟΙΗ ΑΦΑΚΡΕΣΚΚΗ  ΑΠΟΛΤΣΗ 

Αναλφεται ςτθν αντίςτοιχθ δευτερεφουςα επιρρθματικι πρόταςθ με παράλλθλθ μετατροπι 

τθσ πακθτικισ ςφνταξθσ ςε ενεργθτικι. 

Σα βιματα που ακολουκοφμε για τθν ανάλυςι τθσ είναι: 

α) Η πακθτικι ςφνταξθ τρζπεται ςε ενεργθτικι 

β) Σο υποκείμενο τθσ μετοχισ τρζπεται ςε αντικείμενο του ριματοσ τθσ δευτερεφουςασ  (ςε 

πτϊςθ αιτιατικι). 

γ) Σο ποιθτικό αίτιο (που εννοείται) τρζπεται ςε υποκείμενο του ριματοσ τθσ 

δευτερεφουςασ . 

Παραδείγματα 

 deletis legionibus (κείμενο 21)   = cum Galli legiones delevissent  

                                                          = postquam/ ubi/ ut Galli legiones deleverunt. 

    quibus interemptis (κείμενο 21)  = cum Camillus eos interemisset  

                                                               = postquam/ ubi/ ut Camillus eos interemit. 

    audita salutatione (κείμενο 29)  = cum Augustus salutationem audivisset  

                                                             = postquam/ ubi/ ut Augustus salutationem audivit. 



    abiectis armis (κείμενο 34)  =cum praedones arma abiecissent  

= postquam/ ubi/ ut praedones arma abiecerunt. 

    occupata urbe (κείμενο 40)  = cum Sulla urbem occupavisset  

= postquam/ ubi/ ut Sulla urbem occupavit. 

    hac re audita (κείμενο 47)  = cum Augustus hanc rem audivisset θ 

= postquam/ ubi/ ut Augustus hanc rem audivit. 

    admissis amicis (κείμενο 48)  = cum Sertorius amicos admisisset  

= postquam/ ubi/ ut Sertorius amicos admisit. 

Προςοχι ςτθν αφαιρετικι απόλυτθ μετοχι   intercepta epistula του κειμζνου  45). Η μετοχι 

αυτι μπορεί να κεωρθκεί γνιςια αφαιρετικι απόλυτθ, γιατί εξαρτάται από ριμα 

πακθτικισ φωνισ . Όμωσ πρόειται για  μετοχι  ιδιάηουςα, γιατί το ποιθτικό τθσ αίτιο 

ταυτίηεται με το λογικό υποκείμενο (= ποιθτικό αίτιο) του ριματοσ εξάρτθςθσ.  Ζτςι  θ 

μετοχι αναλφεται ωσ εξισ: Curat et providet ne, si epistula intercepta sit, nostra consilia ab 

hostibus cognoscantur. 

Χριςιμθ παρατιρθςθ: Όλεσ οι περιπτϊςεισ ιδιάηουςασ αφαιρετικισ απόλυτθσ των 

κειμζνων  21-50 μετατρζπονται ςε χρονικζσ προτάςεισ που δθλϊνουν το προτερόχρονο. 

 

Γ.  ΑΝΑΛΤΗ ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ ΑΦΑΙΡΕΣΙΚΗ ΑΠΟΛΤΣΗ 

τα προσ εξζταςθ κείμενα ςυναντάμε δφο ιδιόμορφεσ αφαιρετικζσ απόλυτεσ :Brenno duce 

(κείμενο 21) και patre imperatore (κείμενο 30). Αναλφονται ςε δευτερεφουςα χρονικι 

πρόταςθ που ειςάγεται  με τον ιςτορικό-διθγθματικό cum  ι τον κακαρά χρονικό .   Η 

διαδικαςία είναι θ εξισ: 

α) Σρζπουμε το υποκείμενο και τον κατθγορθματικό προςδιοριςμό ςε υποκείμενο του 

ριματοσ τθσ πρόταςθσ και ςε κατθγοροφμενο αντίςτοιχα (όλα ςε πτϊςθ ονομαςτικι) 

β) Δθμιουργοφμε τφπο του ριματοσ sum ςε υποτακτικι παρατατικοφ, (όταν πρόκειται για 

τον cum τον ιςτορικό – διθγθματικό) και ςε οριςτικι παρατατικοφ (όταν πρόκειται για τον 

cum τον κακαρά χρονικό). 

Παραδείγματα 

- Brenno duce (κείμενο 21) = cum Brennus dux esset ι cum Brennus dux erat 

- patre imperatore (κείμενο 30) = cum pater imperator esset ι cum pater imperator erat. 

 



ΠΩ ΙΑ ΤΜΠΣΤΞΟΤΜΕ  ΜΚΑ ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΑ ΠΡΟΣΑΗ Ε 

ΑΦΑΚΡΕΣΚΚΗ ΑΠΟΛΤΣΗ ΜΕΣΟΧΗ 

Α   Αν το ριμα τθσ πρόταςθσ βρίςκεται ςε ενεςτϊτα –παρατατικό-μζλλοντα ενεργθτικισ 

φωνισ ι ςε παρακείμενο-υπερςυντζλικο αποκετικοφ ι θμιαποκετικοφ ριματοσ ι ςε 

πακθτικό παρακείμενο-υπερςυντζλικο (δθλαδι δεν βρίςκεται ςε παρακείμενο ι 

υπερςυντζλικο ενεργθτικισ φωνισ) και 

    αν το υποκείμενο του ριματοσ τθσ δευτερεφουςασ  είναι διαφορετικό από το υποκείμενο 

ι το αντικείμενο του ριματοσ τθσ κφριασ πρόταςθσ, τότε ακολουκοφμε τθν εξισ διαδικαςία 

για τθ μετατροπι τθσ πρόταςθσ ςε μετοχι: 

     α. Σρζπουμε το υποκείμενο του ριματοσ ςε υποκείμενο τθσ μετοχισ (πάντα ςε πτϊςθ 

αφαιρετικι και ςτον ίδιο αρικμό) 

    β. Σρζπουμε το ριμα ςε μετοχι (ςε αφαιρετικι και ζτςι ϊςτε να ςυμφωνεί με το 

υποκείμενο). 

υγκεκριμζνα οι μετατροπζσ ζχουν ωσ εξισ: 

Ριμα→ Μετοχι 

Ενεςτϊτασ→ Ενεςτϊτα 

Παρατατικόσ→ Ενεςτϊτασ 

Μζλλοντασ→ Μζλλοντασ 

Παρακείμενοσ πακθτικισ φωνισ→ Παρακείμενοσ πακθτικισ φωνισ 

Τπερςυντζλικοσ πακθτικισ φωνισ  → Παρακείμενοσ πακθτικισ φωνισ 

Παραδείγματα 

- quod illic aurum pensatum est (κείμενο 21) = auro illic pensato 

- cum lacrimae suae vincerent prorumperentque (κείμενο 23) = lacrimis suis vincentibus 

prorumperentibusque 

- quod Nasica … mentiebatur (κείμενο 24) = Nasica … mentiente 

- quotiescumque avis non respondebat (κείμενο 29) = ave/i non respondente 

- si … habet Asia suspicionem quandam luxuriae (κείμενο 30) = Asia habente 

- si pergis (κείμενο 43) = te pergente 

 

 



Β. - Αν το ριμα τθσ πρόταςθσ βρίςκεται ςε παρακείμενο ι υπερςυντζλικο ενεργθτικισ 

φωνισ, 

τότε, ανεξάρτθτα από το αν το υποκείμενο του ριματοσ τθσ υπό μετατροπι πρόταςθσ 

ταυτίηεται ι όχι με κάποιον από τουσ όρουσ του ριματοσ τθσ κφριασ πρόταςθσ, 

ακολουκοφμε τθν εξισ διαδικαςία για τθ μετατροπι τθσ πρόταςθσ ςε μετοχι: 

α. το (άμεςο) αντικείμενο του ριματοσ που κζλουμε να τρζψουμε ςε μετοχι γίνεται 

υποκείμενο τθσ μετοχισ (πάντα ςε πτϊςθ αφαιρετικι) 

β. το ριμα (που κα είναι ςε ενεργθτικό παρακείμενο ι υπερςυντζλικο) τρζπεται ςε μετοχι 

παρακειμζνου (πακθτικισ φωνισ) (ςε πτϊςθ αφαιρετικι και ζτςι ϊςτε να ςυμφωνεί με το 

υποκείμενό τθσ) 

γ. αν το ποιθτικό αίτιο τθσ μετοχισ ταυτίηεται με το υποκείμενο του ριματοσ τθσ πρόταςθσ, 

το παραλείπουμε. τθν αντίκετθ περίπτωςθ, το δθλϊνουμε κανονικά. 

Παραδείγματα 

- quod Asiam vidit (30) = Asia visa 

- Quod ut praedones animadverterunt ( 34) = eo animadverso 

- Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt (34) = his relatis Scipioni a domesticis 

- Cum … dona posuissent (34) = donis positis 

- cum ad eum magnum pondus attulissent ( 36) = magno pondere allato ad eum a 

Samnitibus 

- cum viri sui consilium … cognovisset ( 49) = consilio … cognito 

-quod tonsoris praeripuisset officium ( 49) = officio tonsoris praerepto (ab ea) 

 

 


