
Αποθετικά ρήματα

Αποθετικά  λέγονται τα ρήματα που έχουν  μεν ενεργητική ή ουδέτερη 
σημασία  αλλά γραμματικά έχουν μόνο τη μέση (παθητική φωνή). Είναι 
σαφές ότι για να υπάρχει μέση φωνή απαιτείται η ύπαρξη του σουπίνου 
της ενεργητικής. Επομένως τα αποθετικά  ρήματα έχουν και κάποιους 
τύπους ενεργητικής 

                   Τύποι της ενεργητικής
                   1.Μετοχή ενεστώτα
                   2.Μετοχή μέλλοντα
                   3.Υποτακτική μέλλοντα
                   4.Απαρέμφατο μέλλοντα
                   5.Γερούνδιο
                   6.Σουπίνο
Από τη μέση φωνή  δεν έχουν απαρέμφατο μέλλοντα.

Κλίνονται  όπως  τα  ρήματα  της  μέσης  φωνής  και  σύμφωνα  με  την 
ενεργητική οι προαναφερθείσες 6 περιπτώσεις.
Arbitror-arbitratus sum- (arbitratum)-arbitrari (Αποθετικό 1ης συζυγίας)
conor-conatus sum-(conatum)-conari (Αποθετικό 1ης συζυγίας)
morior-mortuus sum-(mortuum)-mori (Αποθετικό 3ης συζυγίας)
queror-questus sum-(questum)-queri (Αποθετικό 3ης συζυγίας)
gaudeo-gavisus sum-(gavisum)-gaudēre(Ημιαποθετικό 2ης συζυγίας)
soleo-solitus sum-(solitum)-solēre (Ημιαποθετικό 2ης συζυγίας)

Ημιαποθετικό  λέγεται το ρήμα  που έχει:
Ι. Ενεστώτα  και απαρέμφατο ενεργητικής και παρακείμενο μέσης
  audeo   ausus sum  audēre
ΙΙ. Ενεστώτα και απαρέμφατο μέσης και παρακείμενο ενεργητικής.
  Revertor-reversus sum-reversum-reverti



queror querebar querar questus sum questus eram questus  ero
quereris querebaris quereris questa es questa  eras questa eris

queritur querebatur queretur questum est questum erat questum erit

querimur querebamur queremur questi sumus questi 
eramus

questi 
erimus

querimini querebamini queremini questae  estis questae 
eratis

questae 
eritis

queruntur querebantur querentur questa  sunt questa erant questa 
erunt

Υποτακτική ενεστώτα:  
querar-queraris-queratur-queramur-queramini-querantur
Υποτακτική παρατατικού:
quererer-querereris-quereretur-quereremur-quereremini-quererentur
Υποτακτική μέλλοντα:
questurus-a-um sim-sis- sit questuri-ae-a  simus- sitis – sint
Υποτακτική παρακείμενου:
questus-a-um sim-sis- sit questi-ae-a  simus- sitis – sint
Υποτακτική υπερσυντελίκου:
questus-a-um  essem- esses- esset  questi-ae-a  essemus- essetis essent

Απαρέμφατο ενεστώτα :  queri
Απαρέμφατο μέλλοντα: questurum-am-um-os-as-a esse
Απαρέμφατο Παρακειμένου:  questum-am-um-os-as-a esse
Απαρέμφατο συντ.  μέλλοντα: questum-am-um-os-as-a fore
Mετοχή ενεστώτα :  querens-entis
Μετοχή μέλλοντα: questurus- a- um
Μετοχή παρακείμενου ; questus – a- um
Σουπίνο : questum questu
Γερούνδιο:  querendi-querendo-querendum-querendo
Γερουνδιακό: querendus-querenda- querendum
Προστακτική Ενεστώτα:  querere   querimini
προστακτική μέλλοντα:  queritor queritor, queruntor



Προστακτικές

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ

Ενεστώτα:
ama              habe        lege        audi  (β΄ ενικό)
amate           habete    legite      audite (β΄ πληθυντ)

Μέλλοντα:
amato           habeto         legito         audito (β΄ενικό)
amato           habeto         legito         audito (γ΄ενικό)
amatote        habetote     legitote     auditote (β΄πλ.)
amanto         habento      legunto     audiunto (γ΄ πλ.)

ΠΑΘΗΤΙΚΗ

Ενεστώτα:
amare       habere       legere        audire  (β΄ ενικό)
amamini  habemini  legitmini  audimini (β΄ πληθ)

Μέλλοντα:
amator     habetor         legitor       auditor (β΄ενικό)
amator     habetor         legitor       auditor (γ΄ενικό) 
amantor   habentor      leguntor    audiuntor (γ΄ πλ.)


