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ΚΕΙΜΕΝΟ XXI 

 

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen delētis legiōnibus 

Rōmanōrum, evertērunt urbem Romam praeter 

Capitōlium, pro quo immensam pecuniam accepērunt. 

Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat 

propter Vēientānam praedam non aequo iure divīsam, 

absens dictātor est factus; is Gallos iam abeuntes secūtus 

est: quibus interemptis aurum omne recēpit. Quod illic 

appensum civitāti nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, 

quod illic aurum pensātum est. Post hoc factum rediit in 

exilium, unde tamen rogātus reversus est. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Με αρχηγό το Βρέννο οι Γαλάτες, αφού 

κατατρόπωσαν (εξολόθρευσαν) τις λεγεώνες των 

Ρωμαίων κοντά στον Αλία ποταμό, κατέστρεψαν 

εντελώς την πόλη Ρώμη, εκτός από το Καπιτώλιο, ως 

αντάλλαγμα για το οποίο πήραν τεράστιο χρηματικό 
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ποσό. Τότε ο Κάμιλλος, ο οποίος για πολύ καιρό είχε 

βρεθεί στην εξορία κοντά στην Αρδέα, εξαιτίας της λείας 

από τους Βηίους που δεν είχε μοιραστεί ακριβοδίκαια, αν 

και απών, εκλέχτηκε δικτάτορας. Αυτός ακολούθησε 

τους Γαλάτες, ενώ ήδη έφευγαν: αφού τους εξολόθρευσε 

πήρε πίσω όλο το χρυσάφι. Αυτό, επειδή ζυγίστηκε εκεί, 

έδωσε το όνομα στην πολιτεία: δηλαδή, ονομάζεται 

Πίσαυρο, επειδή εκεί ζυγίστηκε το χρυσάφι. Μετά από 

αυτή την πράξη επέστρεψε στην εξορία, από όπου όμως 

γύρισε, αφού παρακλήθηκε (= τον παρακάλεσαν). 

 

 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Ρήματα: 

• Α' συζυγία 

do, dedi, datum, dare= προσαγορεύω, χαιρετίζω 

penso, avi, atum,are (θαμιστικό του ρ.pendo)= ζυγίζω 

rogo, avi, atum,are + αιτιατική προσ.= παρακαλώ, ζητώ 

 

• Β' συζυγία 

deleo--delevi-deletum-delere= σκοτώνω 

 

• Γ' συζυγία 

everto, everti, eversum, evertere= καταστρέφω εντελώς 

accipio*, accepi, acceptum, accipere= δέχομαι 

divido, divisi, divisum, dividere= μοιράζω 

sequor, secutus sum, sequi (αποθετικό)= ακολουθώ 

interimo, interemi, interempturn, interimere= 

εξολοθρεύω 

recipio*, recepi, receptum, recipere= παίρνω πίσω, 

επανακτώ 



ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΗΣ 3 

 

appendo, appendi, appensum, appendere= ζυγίζω 

dico, dixi, dictum, dicere=λέω 

revertor, reverti και (reversus sum), reverti (ημιαποθετικό 

και αποθετικό)= επιστρέφω 

 

• Δ' συζυγία 

abeo, abii, abitum, abire= φεύγω 

redeo, redii, reditum, redire= επιστρέφω 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ στα ρήματα: 

fio, factus sum, fieri= γίνομαι 

absum, afui, -----, abesse (μτχ. μέλλ: afuturus-a-um) 

 

 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

Α ΚΛΙΣΗ Β ΚΛΙΣΗ Γ ΚΛΙΣΗ Δ ΚΛΙΣΗ Ε 

ΚΛΙΣΗ 

ΑΡΣΕΝΙΚΑ 

  dux-

ducis=αρχηγός 

  

  dictator-

dictatoris= 

δικτάτορας 

  

ΘΗΛΥΚΑ 

Alia-ae= ο 

Αλίας 

(εξαίρεση) 

    



ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΗΣ 4 

 

pecunia-

ae=χρήμα

τα 

    

praeda-

ae=λεία 

    

  legio-

onis=λεγεώνα 

  

  urbs-urbis= πόλη   

  civitas-

atis=πολιτεία 

  

ΟΥΔΕΤΕΡΑ 

 exilium-ii 

(i)= 

εξορία 

ius-iuris= το 

δίκαιο 

  

 aurum-i= 

χρυσάφι 

flumen-inis= 

ποτάμι 

  

 factum-i= 

πράξη 

nomen-

inis=όνομα 

  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Το ουσιαστικό pecunia-ae δε σχηματίζει τον 

πληθυντικό αριθμό. 

2. Το ουσιαστικό aurum-i στον πληθυντικό αριθμό 

(aura-orum), έχει τη σημασία χρυσά νομίσματα. 

3. Το ουσιαστικό civitas-atis σχηματίζει τη γενική 

πληθυντικού σε –um (civitatum)και ium (civitatium). 

 

 

ΕΠΙΘΕΤΑ 

Β ΚΛΙΣΗ Γ ΚΛΙΣΗ 
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immensus-a-um 

(τρικατάληκτο) = 

τεράστιος 

omnis-is-e (δικατάληκτο) = 

όλος 

aequus-a-um 

(τρικατάληκτο) =ίσος, 

δίκαιος 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

qui-quae-quod αναφορι

κή 

is-ea-id οριστική 

hic-haec-hoc δεικτική 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

• pro quo immensam pecuniam acceperunt: 

δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο 

Capitolium. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quo 

στον εμπρόθετο pro quo και εκφέρεται με οριστική, γιατί 

εκφράζει κάτι το πραγματικό. Ειδικότερα με Πρκ., γιατί 

αναφέρεται στο παρελθόν. 

• qui diu apud Ardeam..iure divisam: δευτερεύουσα 

αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο Camillus. 

Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qui και 

εκφέρεται με οριστική, γιατί εκφράζει κάτι το 

πραγματικό. Ειδικότερα με Υπερσ., γιατί αναφέρεται 

στο παρελθόν. 

• quod illic aurum pensatum est: δευτερεύουσα 

αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται με τον αιτιολογικό 

σύνδεσμο quod και εκφέρεται με Οριστική, γιατί η 

αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. Ειδικότερα με 

Πρκ., γιατί αναφέρεται στο παρελθόν. 
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• unde tamen rogatus reversus est: δευτερεύουσα 

αναφορική τοπική πρόταση με όρο αναφοράς το in 

exilium. Εισάγεται με το αναφορικό επίρρημα unde και 

εκφέρεται με οριστική, γιατί εκφράζει κάτι το 

πραγματικό. Ειδικότερα με Πρκ., γιατί αναφέρεται στο 

παρελθόν.  

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

• Brenno duce: ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη, 

χρονική μετοχή 

• Brenno: υποκείμενο της ιδιόμορφης αφαιρετικής 

απόλυτης  

• duce: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο Brenno 

• flumen: παράθεση στο Aliam 

• deletis: νόθη απόλυτη αφαιρετική, χρονική μετοχή 

• legionibus: υποκείμενο της μετοχής deletis 

• Romam: επεξήγηση στο urbem 

• iure: αφαιρετική του τρόπου 

• divisam: επιθετική μετοχή, συνημμένη στο 

praedam 

• absens: εναντιωματική μετοχή, συνημμένη στο 

υποκείμενο (Camillus) 

• abeuntes: χρονική μετοχή, συνημμένη στο 

αντικείμενο (Gallos) 

• interemptis: νόθη απόλυτη αφαιρετική, χρονική 

μετοχή 

• quibus: υποκείμενο της μετοχής interemptis 

• illic: επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου 

• appensum: αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο 

υποκείμενο (quod) 
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• Pisaurum: κατηγορούμενο μέσω του συνδετικού 

ρήματος dicitur στο υποκείμενό του (urbs) 

• unde: επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου 

(από τόπο κίνηση) 

• rogatus: χρονική μετοχή, συνημμένη στο 

υποκείμενο 

 

 

ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

• apud Aliam: πλησίον  

• prater Capitolium: εξαίρεση 

• pro quo: ανταλλαγή (ή αντικατάσταση) 

• apud Ardeam: τόπος (πλησίον) 

• in exilio: κατάσταση 

• propter praedam: αιτία (εξωτερικό αναγκαστικό 

αίτιο) 

• post factum: χρόνος (χρονική ακολουθία) 

• in exilium: κίνηση σε τόπο (κατεύθυνση) 

 

 

ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΤΥΠΟ 

• diu-diutius-diutissime 

• aequo-aequiore-aequissimo 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 

• Brenno duce= cum Brennus dux esset 

• deletis legionibus= cum Galli delevissent legiones ή 

cum legiones deletae essent 

• quibus interemptis= cum Camillus quos interemisset 

ή cum qui interempti essent 
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

post hoc factum 

• από αφαιρετική απόλυτη, χρονική μετοχή= hoc 

factο 

• από χρονική πρόταση= ut hoc factum est ή ut hoc 

fecit 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 

Deleo: δηλητήριο 

Dico: δείχνω 

Dictator: δικτάτορας 

Diu: Δίας 

Exilium ( ex + salio): σαλτάρω, σάλτο 

Gallus: Γάλλος 

Legio: λεγεώνα, διαλέγω 

Nomen: νομιναλισμός, όνομα 

Romanus: Ρωμαίος, Ρώμη 

Sum: ον, ουσία 

 

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  

• Rebus sic stantibus= ούτως εχόντων των 

πραγμάτων  

• Prima facie= εκ πρώτης όψεως  
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• Turpe est aliquid loqui, aliquid sentire= 

είναι αισχρό άλλα να λες και άλλα να σκέπτεσαι  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ XXI 

 

1. Να κλιθούν οι συνεκφορές : immensam pecuniam, 

hoc factum. 

2. Nα  κλιθούν στον Ενικό και Πληθυντικό τα 

ονόματα : dux , nomen, exilium, urbs, legio. 

3. Να μετατρέψετε την ενεργητική σε παθητική και 

την παθητική σε ενεργητική σύνταξη στις 

παρακάτω φράσεις : 

α) Galli everterunt urbem Romam praeter 

Capitolium , pro quo immensam pecuniam 

acceperunt. 

β) Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio 

fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure 

divisam, absens dictator est factus. 

4. Να γίνει απαρεμφατική σύνταξη με εξάρτηση Cato 

scripsit στις κάτωθι προτάσεις : 

α) Post hoc factum rediit in exilium. 

β) Illic aurum pensatum est. 
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