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Απαρεμφατική σύνταξη
(accusativus cum infinitivo)
(ΛΓ σελ. 165‐167)
1. Ειδικό απαρέμφατο:


Μπορεί να είναι το απαρέμφατο οποιουδήποτε χρόνου.



Το υποκείμενό του:
τόσο στην ταυτοπροσωπία

δεν παραλείπεται και

όσο και στην ετεροπροσωπία

τίθεται στην αιτιατική.

Legatus hostes advenisse dicit. – Legatus se advenisse dicit.
Puto te errare. – Puto me errare.
Dicebant incolas esse liberos. – Dicebant se esse liberos.
Socrates nihil se scire profitebatur.


Όμως:
Όταν το απαρέμφατο εξαρτάται από παθητικούς τύπους
λεκτικών και δοξαστικών ρημάτων, το υποκείμενό του είναι
το ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος (έχουμε, δηλαδή, πάντα
ταυτοπροσωπία) και βρίσκεται πάντα στην ονομαστική.
Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη είναι προσωπική και το ρήμα
πρέπει να συμφωνεί με το υποκείμενο στον αριθμό και στο
πρόσωπο.

Caesar legiones in eum locum adduxisse dicitur. – Legiones advenisse
dicuntur.
Homerus dicitur caecus fuisse. – Incolae existimantur caeci fuisse.
Brutus ex vulnere dolore magno cultrum extrahere fertur. – Incolae
eius loci Herculem honoravisse feruntur.
2. Τελικό απαρέμφατο:


Μπορεί να είναι μόνο το απαρέμφατο του ενεστώτα.



Το υποκείμενό του:
στην ετεροπροσωπία τίθεται στην αιτιατική
στην ταυτοπροσωπία παραλείπεται και εννοείται στην

Caesar legatos pugnare iubet.
Volo te habere amicos. – (Ego) Volo habere amicos.
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ονομαστική.
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Όμως:
Στην ταυτοπροσωπία όταν το απαρέμφατο είναι παθητικό ρήμα ή το esse
(+κατηγορούμενο), το υποκείμενό του μπορεί να μην παραλείπεται και μάλιστα
να τίθεται στην αιτιατική.

Cupio me esse clementem, cupio me non dissolutum videri.
Alexander Iovis filium se appellari voluit.

Ενδεικτικές δραστηριότητες
(για την τάξη ή / και το σπίτι)

Να μεταφέρετε τις προτάσεις στα Λατινικά.
Ο ρήτορας είπε ότι η μητέρα των γραμμάτων είναι η Ελλάδα.
Ο Καίσαρ έγραψε ότι ο Αννίβας υπήρξε μεγάλος στρατηγός.
Ο απεσταλμένος παρατήρησε ότι έφυγα.
Αναγγέλλεται ότι οι στρατιώτες πολέμησαν γενναία.
Λέγεται ότι οι ναύτες είναι πολλοί.
Επιθυμείτε να είστε ευτυχισμένοι.
Ο Όμηρος λέει ότι οι ναύτες έπλευσαν στην πατρίδα.
Ο πατέρας επιθυμεί να ζουν ευτυχισμένα τα παιδιά του.
Ο ποιητής λέει ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη.
Η μητέρα νομίζει ότι ήρθαν τα παιδιά της.
Θέλουν να λένε την αλήθεια.
Οι κάτοικοι λένε ότι ο στρατός θα πολιορκήσει την πόλη.
Λέγεται ότι ο άνδρας προσέβαλε την τιμή της Λουκρητίας.
Λέγεται ότι οι άνθρωποι είδαν τον στρατό.
Οφείλετε να φροντίζετε τα παιδιά.
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