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Ανώμαλα ονόμαηα 
 

Πνιιά νλόκαηα ηεο ιαηηληθήο είλαη αλώκαια, δει.: 
 

1) εηερογενή (heterogenĕa) 

frenum-i        Plur. frena θαη freni (αξζελ.) =ραιηλάξη 

iocus-i                   ioci θαη ioca (νπδ.) = παηρλίδη 

locus-i                  loci και loca (οσδ.) = ηόπνο 

 
2) εηερόκλιηα  (heteroclĭta)· 

iugerum-i       Plur. iuger-a, -um, -ibus,  = πιέζξν 

vas, vas-is,             vasa, -orum, -is, = αγγείν 

requies-ētis   Sing. acc. θαη requiem, abl. requie, = εζπρία 

 

► Σημείωζη: Σα ficus-i θαη laurus-i (ηεο β΄ θιίζεσο) έρνπλ από ηελ 
δ΄ θιίζε ηηο πηώζεηο πνπ ιήγνπλ ζε -us θαη -u.!!! 
 

3) αθθονούνηα δειαδή νλόκαηα πνπ θιίλνληαη: 

α΄) ζε δύο διαθορεηικά γένη, όπως 

baculum -i  θαη   baculus -i  = βαθηεξία 

callum -i     θαη   callus -i  = θάινο 

clipĕus –i   θαη   clipeum -i  = αζπίδα 

pilĕus -i      θαη   pileum -i  = θάινο 

 

β΄) ζε δύο διαθορεηικές κλίζεις, όπως 

materia-ae            θαη    materies-ei  =ύιε  

elephans-antis   θαη    elephantus-i   = ελέθανηας 

plĕbs-plēbis         θαη    plēbes-bĕi  = ιαόο (νη πιήβεηνη) 

 

γ΄) ζε διαθορεηικό γένος και κλίζη, όπως 

alimonia -ae   θαη    alimonium -i  = ηξνθή 

tapētum –i      θαη     tapes -ētis  = ηάπεηαο 

conātum -i      θαη     conātus -us  = απόπεηξα 

penum -i        θαη     penus -ŏris (νπδ.) θαη penus-us (ζει.)  = ηξνθή 
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Ελλειπηικά, απηά είλαη: 

Α΄) ειιεηπηηθά καηά ηον αριθμό δειαδή είλαη: 

α΄) μόνο ενικού αριθμού  

Σέηνηα είλαη:  

- ηα κύρια ονόμαηα πξνζώπσλ ή πξαγκάησλ, δει. πόιεσλ, 
πνηακώλ, βνπλώλ, θ.η.ό., όπσο Sulla = ύιιαο, Roma = Ρώκε, 
Carthāgo = Καξρεδόλα, Tiberi = Σίβεξεο, Aetna = Αίηλα θηι.,  

- ηα νλόκαηα αθηρημένων εννοιών, όπσο iustitia = δηθαηνζύλε, 
piĕtas = επζέβεηα θηι.,  

- ηα νλόκαηα ηων θσζικών ζωμάηων ή θαινομένων, όπσο sol = 
ήιηνο, luna =ζειήλε, hiems = ρεηκώλαο, ver = άλνημε, θηι.,  

- ηα νλόκαηα ηων μεηάλλων, όπσο aurum = ρξπζόο, argentum = 
άξγπξνο, aes = ραιθόο θηι. 

 

β΄) μόνο πληθσνηικού αριθμού  

Σέηνηα είλαη  

- ηα νλόκαηα ηων λαών ή εθνών, όπσο Sabīni = αβίλνη, Aedŭi = 
Αίδνπνη, Galli = Γαιάηεο θηι.,  

- ζσγκροηημάηων νηζιών ή βοσνών, όπσο Baleāres (λεζηά) = 
Βαιεαξίδεο, Alpes = Άιπεηο, θηι.,  

- μερικών πόλεων, όπσο Athēnae = Αζήλα, Puteŏli (πόιε) = 
Πνηίνινη θηι., 

- εορηών, όπσο Bacchanalia = Γηνλύζηα, Saturnalia = Κξόληα , θηι.  

 

Pluralia tantum 

Δύρξεζηα κόλν ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό, είλαη ηα εμήο πην 
ζπλεζηζκέλα νλόκαηα: 

arma -orum = όπια  

superi -orum = νη άλσ ζενί 

moenia -ium = ηείρε  

infĕri -orum = νη θάησ ζενί 

insidiae -arum = ελέδξα  

manes -ium = νη ςπρέο (ησλ λεθξώλ) 

spolia -orum = ιάθπξα  

divitiae -arum = ν πινύηνο 
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indutiae -arum = αλαθσρή  

tenĕbrae -arum = ην ζθνηάδη 

idus -uum = αη εηδνί   

fauces -ium = ν ιάξπγγαο  

libĕri -orum = ηα ηέθλα  

viscĕra -um = ηα ζπιάρλα 

postĕri -orum = νη απόγνλνη  

nuptiae -arum = ν γάκνο 

maiōres -um = νη πξόγνλνη  

exsequiae -arum = ε εθθνξά 

 

► Σημείωζη: Μεξηθά νλόκαηα ζηνλ πιεζπληηθό αξηζκό αιιάδνπλ 
ζεκαζία, π.ρ. 

Ενικός                                             Πληθσνηικός  

aedes-is = λαόο                                  aedes-ium = νηθία  

aqua-ae = λεξό                                   aquae-arum = ηακαηηθά λεξά  

auxilium-i = βνήζεηα                           auxilia-orum = επηθνπξηθό ζηξάηεπκα  

castrum-i = θξνύξην                           castra-orum = ζηξαηόπεδν  

copia-ae = αθζνλία                            copiae-arum = ζηξαηεύκαηα  

impedimentum-i = εκπόδην              impedimenta-orum = απνζθεπέο  

littera-ae = γξάκκα ηνπ αιθαβήηνπ    litterae-arum = επηζηνιή, ζπγγξάκκαηα  

opĕra-ae = θόπνο                           opĕrae-arum = εξγάηεο  

rostrum-i = ξάκθνο ή έκβνιν.          rostra-orum = ην δεκόζην βήκα 

 
 
 
 
 

Eιιεηπηηθά καηά ηην πηώζη πην ζπλεζηζκέλα είλαη ηα εμήο:  

 dicis (γελ. εληθ.) εύρξεζην ζηηο θξάζεηο dicis causā θαη dicis gratia  

 fas όπσο θαη nefas = αλόζην, εύρξεζην κόλν ζηελ νλνκαζηηθή ηνπ 
εληθνύ.  

 fors = ηύρε, εύρξεζην αθόκε θαη ζηελ αθαηξεηηθή εληθνύ forte θαηά 
ηύρελ.  

 infitias (αηη. πιεζ.) εύρξεζην ζηε θξάζε infitias ire  
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 pondo (αθαηξ. εληθ.) = ην βάξνο, εύρξεζην ζηηο θξάζεηο: uncia pondo 
κηα νπγγηά (ην βάξνο), corōna aurea pondo ducentum librarum ζηεθάλη 
ρξπζό δηαθνζίσλ ιηηξώλ (βάξνο).  

 sponte (αθαηξ. εληθ. ηνπ άρξεζηνπ νλόκαηνο spons, ζει.), εύρξεζην 
θπξίσο ζηηο θξάζεηο meā (tuā, suā) sponte κε ηε δηθή κνπ (ηε δηθή 
ζνπ, ηε δηθή ηνπ) = βνύιεζε. 

 vicis (γελ. εληθ. ηνπ άρξεζηνπ vix ή vicis ελαιιαγή), ζε ρξήζε ε 
αηηηαηηθή vicem, ε αθαηξεηηθή vice θαη ηνπ πιεζπληηθνύ ε νλνκαζηηθή 
θαη ε αηηηαηηθή vices θαη ε αθαηξεηηθή vicibus. 

 ops, opis = ζηξαηησηηθή δύλακε  ops, opis, opem, ope θαη 
πιεζπληηθόο opes, opium, opibus, opes, opes, opibus 

 

 
5) Άκλιηα· ηέηνηα είλαη ην instar (νπδ. νλνκ. θαη αηη. εληθ.) είδνο - 
κνξθή, mane (νπδ. νλνκ. αηη. θαη αθαηξ. εληθ.) πξσί θαη secus (νπδ. 
νλνκ. θαη αηη.) γέλνο - θύιν. 
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