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LECTIO XXII: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΩΝ 
ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 4 ΣΥΖΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ SUM ΚΑΙ POSSUM 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
4 ΣΥΖΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ SUM ΚΑΙ POSSUM 

1. Η α' συζυγία στην υποτακτική ενεργητικού ενεστώτα σχηματίζεται από το θέμα του 
ενεστώτα, το πρόσφυμα ē (με αποβολή του χαρακτήρα a) και τις βασικές καταλήξεις 
της ενεργητικής φωνής. 

 

2. Η β', γ' και δ' συζυγία ρημάτων στην υποτακτική του ενεργητικού ενεστώτα 
σχηματίζεται από το θέμα του ενεστώτα, το πρόσφυμα ā και τις βασικές καταλήξεις 
της ενεργητικής φωνής.  

 

3. Τα ανώμαλα ρήματα sum και possum (σύνθετο του sum, από το pot [pote ή potis = 
δυνατός] και το ρήμα sum) σχηματίζονται, επίσης, με τις βασικές καταλήξεις της 
ενεργητικής φωνής. Προσέχουμε, όμως, ότι το χαρακτηριστικό φωνήεν της 
υποτακτικής στο sum & στο possum είναι το ῑ. 

  

α' συζυγία: σχηματισμός υποτακτικής 
ενεργητικού ενεστώτα 

θέμα ενεστώτα + πρόσφυμα ē (με αποβολή 
του a)+ βασ. καταλ. ενεργ. φωνής 
π.χ. ama-e-m → am e m 

β', γ' και δ' συζυγία: σχηματισμός 
υποτακτικής ενεργητικού ενεστώτα 

θέμα ενεστώτα + πρόσφυμα ā + βασ. καταλ. 
ενεργ. φωνής 

π.χ.  
dele-a-m 
leg-a-m 
audi-a-m 
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ΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 4 
ΣΥΖΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ SUM ΚΑΙ POSSUM 

Tα ρήματα της α', β', γ' και δ' συζυγίας κλίνονται στην υποτακτική του ενεργητικού 
ενεστώτα ως ακολούθως: 

α' συζυγία: υποτακτική ενεργητικού ενεστώτα 

ame-m  
ame-s  
ame-t  
ame-mus 
ame-tis  
ame-nt 

 

β' συζυγία: υποτακτική ενεργητικού ενεστώτα 

delea-m 
delea-s 
delea-t 
delea-mus 
delea-tis 
delea-nt 

 

Υποτακτική ενεργητικού ενεστώτα 

γ' συζυγία δ' συζυγία 

lega-m 
lega-s 
lega-t 
lega-mus 
lega-tis 
lega-nt 

audia-m 
audia-s 
audia-t 
audia-mus 
audia-tis 
audia-nt 
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Τα ρήματα sum και possum στην υποτακτική του ενεστώτα κλίνονται ως εξής: 

Υποτακτική ενεστώτα 

Ρήμα sum 

si-m 
si-s 
si-t 
si-mus 
si-tis 
si-nt 

ρήμα possum 

possi-m 
possi-s 
possi-t 
possi-mus 
possi-tis 
possi-nt 
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ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 4 
ΣΥΖΥΓΙΩΝ 

H α' συζυγία ρημάτων στην υποτακτική του παθητικού ενεστώτα σχηματίζεται από το 
θέμα του ενεστώτα, το πρόσφυμα ē (με αποβολή του χαρακτήρα a) και τις βασικές 
καταλήξεις της παθητικής φωνής. 

α' συζυγία: σχηματισμός υποτακτικής παθητικού ενεστώτα 

θέμα ενεστώτα + πρόσφυμα ē (με αποβολή του a)+ βασ. καταλ. παθ. Φωνής 

π.χ. ama-e-r → amer 

Η β', γ' και δ' συζυγία στην υποτακτική του παθητικού ενεστώτα σχηματίζεται από το 
θέμα του ενεστώτα, το πρόσφυμα ā και τις βασικές καταλήξεις της παθητικής φωνής. 

β', γ' και δ' συζυγία: σχηματισμός υποτακτικής παθητικού ενεστώτα 

θέμα ενεστώτα + πρόσφυμα ā + βασ. καταλ. παθ. Φωνής 

π.χ. 

dele-a-r 
leg-a-r 
audi-a-r 
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ΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 4 
ΣΥΖΥΓΙΩΝ 

Τα ρήματα της α', β', γ' και δ' συζυγίας στην υποτακτική του παθητικού ενεστώτα 
κλίνονται ως εξής: 

Υποτακτική παθητικού ενεστώτα 

α' συζυγία 

ame-r 
ame-ris/-re  
ame-tur  
ame-mur  
ame-mini  
ame-ntur 

 

Yποτακτική παθητικού ενεστώτα 

β' συζυγία 

delea-r 
delea-ris/-re 
delea-tur 
delea-mur 
delea-mini 
delea-ntur 
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Υποτακτική παθητικού ενεστώτα 

γ' συζυγία δ' συζυγία 

lega-r 
lega-ris/-re 
lega-tur  
lega-mur  
lega-mini 
lega-ntur 

audia-r 
audia-ris/-re 
audia-tur 
audia-mur 
audia-mini 
audia-ntur 
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