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LECTIO PRIMA ET VICESIMA (XXI) - 21 
 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 
 Όταν ο Βρέννος ήταν αρχηγός,1 οι Γαλάτες, αφού 
κατατρόπωσαν2 τις λεγεώνες των Ρωμαίων κοντά στον Αλία τον 
ποταμό, κατέστρεψαν εντελώς την πόλη Ρώμη εκτός από το 
Καπιτώλιο, για το οποίο πήραν ως αντάλλαγμα τεράστιο 
χρηματικό ποσό. Τότε ο Κάμιλλος, που είχε (παρα)μείνει στην 
εξορία για πολύ χρόνο κοντά στην Αρδέα, εξαιτίας της λείας των 
Βηίων που δε μοιράστηκε ακριβοδίκαια3, έγινε4 δικτάτορας, αν και 
απουσίαζε5. αυτός ακολούθησε τους Γαλάτες ενώ ήδη 
αποχωρούσαν . αφού τους εξολόθρευσε, πήρε πίσω όλο το 
χρυσάφι. Αυτό επειδή ζυγίστηκε εκεί, έδωσε το όνομά του στην 
πόλη: ονομάζεται δηλαδή Πίσαυρο, επειδή εκεί ζυγίστηκε το 
χρυσάφι. Μετά την πράξη αυτή επέστρεψε στην εξορία, από όπου 
όμως γύρισε αφού τον παρακάλεσαν 
 
1. Υπό την αρχηγία του Βρέννου (ή: με αρχηγό το Βρέννο) 2. αφού 

κατέστρεψαν 3. γιατί δε μοίρασε ακριβοδίκαια τη λεία από 
τους Βηίους 4. εκλέχθηκε 5. αν και βρισκόταν μακριά 

 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 
 

Στη Λατινική έχουμε τριών ειδών αφαιρετικές απόλυτες: 
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ 

i. Την ιδιόμορφη ή ατελή (βλ. κεφ. 19) 
 ii. Αυτήν που ισοδυναμεί με συνημμένη μετοχή ενεργητικού 

αορίστου της Ελληνικής (ιδιάζουσα ή νόθη). Επειδή η Λατινική 
δεν διαθέτει μετοχή ενεργητικού αορίστου (/παρακειμένου), 
τρέπει την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και χρησιμοποιεί 
αφαιρετική απόλυτη, η οποία λογικά – στην ενεργητική 
σύνταξη - έχει το ίδιο υποκείμενο με το ρήμα. Γι’ αυτό και 
πρέπει να μεταφράζουμε με ενεργητική φωνή. 

π.χ.: abiectis armis
 

 praedones appropinquaverunt  

     
     (a praedonibus) 
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iii. Την κανονική ή γνήσια. Αυτή ισοδυναμεί με τη γενική 
απόλυτη της αρχαίας Ελληνικής. Το υποκείμενό της δεν έχει 
καμμία σχέση με το υποκείμενο ή το αντικείμενο του ρήματος 
ή άλλο όρο της πρότασης (Γραμματική, παρ. 158, 159, 160 και 
βιβλίο σελ. 123 και 128) 

 
 Brenno duce: Ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη. Δηλώνει το 

χρόνο (ή τον τρόπο). Το “Brenno” λειτουργεί ως υποκείμενο και 
το “duce” ως κατηγορηματικός προσδιορισμός (ή ως 
κατηγορούμενο) στο “Brenno” .  (Η μετοχή του “sum” 
απουσιάζει γιατί το ρήμα δεν είναι σύνθετο με τις προθέσεις 
“prae” ή “ab”) 

 Deletis (legionibus): Ιδιάζουσα αφαιρετική απόλυτη, χρονική 
μετοχή. Ως υποκείμενό της λειτουργεί το “legionibus”. Σε 
χρονική πρόταση αναλύεται ως εξής: Cum legiones (αιτιατική 
πληθυντικού) Romanorum delevisset (εννοείται ως υποκείμενο 
το “Galli”) 

 Interemptis: Ιδιάζουσα αφαιρετική απόλυτη, χρονική μετοχή. 
Ως υποκείμενό της λειτουργεί το “quibus”. Σε χρονική πρόταση 
αναλύεται ως εξής: Cum Camillus eos interemisset 

 
ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 
 
 deleo-delevi-deletum-delere (2) 
 everto-everti-eversum-evertere (3) 
 accipio-accepi-acceptum-accipere (3 σε –io) 
 divido-divisi-divisum-dividere (3) 
 absum-abfui και afui- --- -abesse (ανώμαλο) 
 fio-factus sum-fieri (3 ανώμαλο-  παθητικό του “facio”) 
 abeo-abi(v)i-abitum-abire (4 ανώμαλο) 
 sequor-secutus sum-sequi (3 αποθετικό) 
 interimo-interemi-interemptum-interimere (3) 
 recipio-recepi-receptum-recipere (3 σε –io) 
 appendo-appendi-appensum-appendere (3) 
 do-dedi-datum-dare (1) 
 dico-dixi-dictum-dicere (3) 
 penso-pensavi-pensatum-pensare (1) 
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 redeo-redi(v)i-reditum-redire (4 ανώμαλο) * 
 rogo-rogavi-rogatum-rogare (1) 
 revertor-reversus sum-reverti (3 αποθετικό) και 

revertor-reverti-reverti (3 ημιαποθετικό) ** 
 
* Για την κλίση του “eo” βλ.Γραμματική σελ. 86-87, παρ. 93 (και  
σημείωση) 
**Στο κείμενο, αυτό είναι αποθετικό, αφού έχουμε 
παρακείμενο “reversus est”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
 
1. Να μεταφερθούν στα λατινικά οι παρακάτω περίοδοι: 
α. Όταν ήταν ύπατος ο Φάβιος, οι Γαλάτες, αφού νίκησαν πολλές  
    Ρωμαϊκές λεγεώνες, πολιορκούσαν τη Ρώμη. 
β. Οι Γαλάτες, αφού πήραν τα χρήματα, έφευγαν από την πόλη. 
γ. Ο Κάμιλλος ήταν εξόριστος στην Άρδεα, διότι δεν είχε 
μοιραστεί   
    δίκαια η λεία από τους Βηίους. 
 
2. Να μετατραπεί σε μετοχική η πρόταση με τα μαύρα γράμματα. 
    Nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. 
 
3.Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική ή η 
παθητική σε ενεργητική, όπου αυτό είναι δυνατό. 
α. Galli everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo  
    immensam pecuniam acceperunt 
β. Gallis interemptis aurum omne recepit. 
 
4. Να κλιθούν στις πλάγιες πτώσεις του άλλου αριθμού οι  
    παρακάτω τύποι (εφόσον έχουν γένη, μόνο στο γένος τους):  
    flumen, urbem, absens, civitati, hoc factum. 
 
5.Να αντικατασταθούν χρονικά και να γραφούν τα απαρέμφατα  
    και οι  μετοχές των παρακάτω ρηματικών τύπων: everterunt, 
factus est,  dicitur, rediit 

  
 


	ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
	ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
	UΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ
	ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ


