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KEIMENO 14 (XIV) 

Post bellum Actiacum Cassius Parmensis, qui in exercitu Μ. Antonii fuerat, 

Athenas confugit. Ibi λix animum sollicitum somno dederat, cum repente 

apparuit ei species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis 

magnitudinis et facie squalida, similem effigiei mortui. Quem simul aspexit 

Cassius, timorem concepit nomenque eius audire cuξivit. Tum terror Cassium 

concussit et e somno eum excitavit. Cassius servos inclamavit et de homine 

eos interrogavit. Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit 

eandemque speciem somniavit. Paucis post diebus res ipsa fidem somnii 

confirmavit. Nam Octavianus supplicio capitis eum adfecit.  

 

ΜΔΣΑΦΡΑΗ 

 

Μεηά ηε λαπκαρία ηνπ Αθηίνπ ν Κάζζηνο από ηελ Πάξκα, πνπ είρε ππεξεηήζεη 

ζην ζηξαηό ηνπ Μάξθνπ Αλησλίνπ, θαηέθπγε ζηελ Αζήλα. Εθεί, πξηλ θαιά 

θαιά παξαδώζεη ζηνλ ύπλν ηελ ηαξαγκέλε ηνπ ςπρή, ηνπ εκθαλίζηεθε 

μαθληθά κηα θξηθηή κνξθή. Νόκηζε πσο εξρόηαλ πξνο ην κέξνο ηνπ έλαο 

άλζξσπνο κε πειώξην αλάζηεκα θαη βξώκηθε όςε, όκνηνο κε είδσιν λεθξνύ. 

Μόιηο ηνλ είδε ν Κάζζηνο, ηνλ θαηέιαβε θόβνο θαη ζέιεζε λα πιεξνθνξεζεί η' 

όλνκά ηνπ. Εθείλνο απάληεζε πσο ήηαλ ν Πινύησλαο (: ν Φάξνληαο). Τόηε 

ηξόκνο ζπληάξαμε ηνλ Κάζζην θαη ηνλ ζήθσζε από ηνλ ύπλν ηνπ. Ο Κάζζηνο 

θώλαμε ηνπο δνύινπο ηνπ θαη ηνπο ξώηεζε γη' απηόλ ηνλ άλζξσπν. Εθείλνη 

δελ είραλ δεη θαλέλαλ. Ο Κάζζηνο παξαδόζεθε μαλά ζηνλ ύπλν θη νλεηξεύηεθε 

ηελ ίδηα κνξθή. Λίγεο κέξεο αξγόηεξα ηα ίδηα ηα πξάγκαηα επηβεβαίσζαλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ νλείξνπ. Ο Οθηαβηαλόο, δειαδή, ηνπ επέβαιε ηελ πνηλή ηνπ 

ζαλάηνπ. 

 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

 

1. Athenas: Αηηηαηηθή πνπ δειώλεη θίλεζε πξνο ηόπν. Απξόζεηα, γηαηί είλαη 

όλνκα πόιεο. 

 

2. cum ......apparuit: cum inversum (αληίζηξνθνο). 
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3. Από ηελ ε΄ θιίζε, θιίλνληαη πιήξσο κόλν ην dies θαη ην res. 

Σρεκαηίδνπλ εληθό θαη νλνκαζηηθή, αηηηαηηθή θαη θιεηηθή πιεζπληηθνύ ηα 

νπζηαζηηθά: 

acies, facies, effigies, spes, species. 

Τν κόλν αξζεληθό νπζηαζηηθό ηεο ε΄ θιίζεο είλαη ην dies. 

 

4. Postquam, ubi, ut, simul + νξηζηηθή παξαθεηκέλνπ, εηζάγνπλ ρξνληθέο   

    πξνηάζεηο, πνπ δειώλνπλ ην πξνηεξόρξνλν. 

 

5. Respondit ille se esse Orcum: Υπνθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ esse ην se: 

Ταπηνπξνζσπία, ην ππνθείκελν κπαίλεη ζε αηηηαηηθή, ιόγσ εηδηθνύ 

απαξεκθάηνπ (ιαηηληζκόο). 

 

6. Paucis post diebus: post: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ. 

 Diebus: αθαηξεηηθή ηνπ κέηξνπ ή ηεο δηαθνξάο. 

 Ιζνδύλακε έθθξαζε: Post paucos dies. 

 

7. supplicio: αθαηξεηηθή νξγαληθή ηνπ κέζνπ. 

 Capitis: γεληθή ηεο πνηλήο. 

 

ΡΗΜΑΣΑ 

 

confugio,  confugi, -,  confugere  3 -15 =  θαηαθεύγσ  

do, dedi, datum, dare 1 = δίλσ. 

appareo,  apparui,  apparitum,  apparere 2 = εκθαλίδνκαη  

existimo, -avi, -atum, -are 1 = λνκίδσ  

venio,  veni,  ventum,  venire  4 = έξρνκαη  

aspicio,  aspexi,  aspectum,  aspicere  3 = θνηηάδσ .  

concipio,  concepi,  conceptum,  concipere  3 -15 = ζπιιακβάλσ  

audio,  audivi,  auditum,  audire  4 =  αθνύσ  

cupio,  cupivi (cupii),  cupitum,  cupere  3 -15 = επηζπκώ  

respondeo,  respondi,  responsum,  respondere  2 = απαληώ  

concutio,  concussi,  concussum,  concutere (cum + quatio)   

3 -15 =  ζπληαξάδσ  

excito, -avi, -atum, -are 1= μεζεθώλσ, απνθαζηζηώ  

inclamo, -avi, -atum, -are 1= θσλάδσ 

interrogo, -avi, -atum, -are 1= ξσηώ  

video,  vidi,  visum,  videre  2 =  βιέπσ  

somnio, -avi, -atum, -are 1= νλεηξεύνκαη  

confirmo, -avi, -atum, -are 1= επηβεβαηώλσ  

afficio (adficio),  affeci (adfeci),  affectum (adfectum),  afficere (adficere)   

3 -15 =  πεξηβάιισ  
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ΟΤΙΑΣΙΚΑ 

 

 

Α΄ ΚΛΙΗ 

 

Athenae, arum = Αζήλα (Αζήλαη) 

 

Β΄ ΚΛΙΗ 

 

bellum, -i = πόιεκνο 

Cassius, -i θαη –ii = Κάζζηνο 

Μ = ζπληνκνγξαθία αληί Marcus = Μάξθνο 

Antonius, -i θαη -ii = Αληώληνο 

animus, -i = ςπρή 

somnus, -i = ύπλνο 

Orcus, -i = Πινύησλ 

servus, -i = ππεξέηεο, δνύινο 

somnium, -i θαη -ii = όλεηξν  

Octavianus, -i = Οθηαβηαλόο 

supplicium, -ii kai–i = ηηκσξία, ζηνλ πιεζ. supplicia, -orum = πξνζεπρέο, 

ιαηξεία. 

 

Γ΄ ΚΛΙΗ 

 

magnitudo, inis (Θ) = κέγεζνο, αλάζηεκα 

timor, is (A) = θόβνο 

nomen, nominis (O) = όλνκα  

terror, is (A) = ηξόκνο 

caput, capitis (O) = θεθάιη (εδώ supplicium capitis = ζαλαηηθή πνηλή) 

 

Γ΄ ΚΛΙΗ 

 

exercitus, us = ζηξαηόο 

 

Δ΄ ΚΛΙΗ 

 

species, ei (Θ) = ζέακα, κνξθή 

facies, ei (Θ) = πξόζσπν 

effigies, ei (Θ) = εηθόλα, κνξθή, «είδσιν» 

dies, diei (A) = εκέξα 

res, rei (Θ) = πξάγκα 

fides, ei (Θ) = πίζηε 
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ΔΠΙΘΔΣΑ 

 

Actiacus, a, um = Αθηηαθόο, ηνπ Αθηίνπ 

sollicitus, a, um = αλήζπρνο 

horrendus, a, um = θξηθηόο 

ingens (κνλνθαηάιεθην γ΄θι) = ηεξάζηηνο 

squalidus, a, um = βξώκηθνο 

similis, is, e = όκνηνο 

mortuus, a, um = λεθξόο (:επηζεηηθνπνηεκέλε κεηνρή παξαθεηκέλνπ ηνπ ξ. 

morior) 

paucus, a, um = ιίγνο 

 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ 
 

qui, quae, quod (αλαθνξηθή) = ν νπνίνο 

is, ea, id (νξηζη.) = απηόο 

ego(πξνζ) = εγώ 

ille, illa, illud (δεηθη) = εθείλνο 

nemo (ανξ.νπζηαζηηθή) = θαλέλαο 

 

ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ 
 

Ibi = εθεί 

λix = κόιηο 

repente = μαθληθά 

Tum = ηόηε 

iterum = γηα δεύηεξε θνξά 

post = κεηά, ύζηεξα, έπεηηα 
 

ΠΡΟΘΔΔΙ 
 

post +AIT = κεηά από (ρξόλνο: Post bellum ) 

in +ΑΦ = ζε (ηόπνο κεαθνξηθά ή θαηάζηαζε: in exercitu)  

ad +ΑΙΤ = ζε, πξνο (θίλεζε πξνο πξόζσπν: ad se =ζε απηόλ, πξνο απηόλ)  

ex +ΑΦ = από (έμνδνο από θαηάζηαζε: e somno)  

de +ΑΦ = γηα, ζρεηηθά κε (αλαθνξά: de homine)  
 

ΤΝΓΔΜΟΙ 
 

et (ζπκπι) = θαη  

cum αληίζηξνθνο + repente (ρξνλ.) = όηαλ 

simul (ρξνλ.) = όηαλ, κόιηο (πξνηεξόρξνλν) 

nam (αηηηνι. παξαηαθη.) = γηαηί 
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ΑΚΗΔΙ 

 

1. confugit, dederat, aspexit: Να αληηθαηαζηαζνύλ ρξνληθά νη ξεκαηηθνί ηύπνη 

ζην β΄ εληθό θαη ζην γ΄ πιεζπληηθό πξόζσπν. 

 

2. qui, ei, Illi: Να κεηαθέξεηε ηνπο ηύπνπο ζηηο πιάγηεο πηώζεηο ηνπ εληθνύ θαη 

πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ηνπ νπδεηέξνπ γέλνπο. 

 

3. ingentis magnitudinis, facie squalida, eandemque speciem: Να θιηζνύλ νη 

ζπλεθθνξέο. 

 

4. Respondit ille se esse Orcum.: Να ζπληαρζεί ην απαξέκθαην, λα 

δηθαηνινγεζεί ε πηώζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπ. 

 

 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΚΗΔΙ 

 

1.  Να κεηαθεξζνύλ νη παξαθάησ ηύπνη ζηηο πηώζεηο πνπ 

δεηνύληαη γηα ηνλ θαζέλα:  

 

bellum Actiacum: αθαηξεηηθή εληθνύ 

qui: γεληθή πιεζπληηθνύ ζην ίδην γέλνο. 

Athenas: γεληθή πιεζπληηθνύ 

animum sollicitum: δνηηθή εληθνύ 

ei; αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ ζειπθνύ γέλνπο 

species horrenda: γεληθή εληθνύ 

ingentis magnitudinis: νλνκαζηηθή εληθνύ 

similem: αθαηξεηηθή εληθνύ 

mortui: αηηηαηηθή εληθνύ 

Illi: γεληθή εληθνύ αξζεληθνύ γέλνπο. 

neminem: γεληθή εληθνύ 

eandemque speciem: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ. 

res ipsa: δνηηθή εληθνύ 

supplicio: αηηηαηηθή εληθνύ 

capitis: νλνκαζηηθή εληθνύ 

 

2. Να κεηαθεξζνύλ νη παξαθάησ ξεκαηηθνί ηύπνη ζηνλ  ηύπν πνπ 

ζαο δεηείηαη γηα ηνλ θαζέλα (ζηνπο πεξηθξαζηηθνύο ηύπνπο λα 

ιεθζεί ππόςε ην ππνθείκελν):  

 

fuerat: β΄εληθό νξηζηηθήο ηνπ κέιινληα  

confugit: α΄πιεζπληηθό ππνηαθηηθήο παξαθεηκέλνπ θαη ησλ δπν θσλώλ  

dederat: γ΄πιεζπληηθό νξηζηηθήο ηνπ κέιινληα θαη ησλ δπν θσλώλ  
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apparuit: απαξέκθαην Μέιινληα ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο  

existimavit: Απαξέκθαην Παξαθεηκέλνπ ηεο κέζεο θσλήο  

aspexit: Μεηνρή παξαθεηκέλνπ ηεο κέζεο θσλήο  

concepit: β΄εληθό πξνζηαθηηθήο Ελεζηώηα ελεξγεηηθήο θσλήο 

excitavit: α΄πιεζπληηθό νξηζηηθήο ηνπ ζπληειεζκέλνπ κέιινληα ηεο 

ελεξγεηηθήο θσλήο  

viderant: β΄εληθό ππνηαθηηθήο παξαθεηκέλνπ θαη ησλ δπν θσλώλ  

adfecit: β΄εληθό νξηζηηθήο κέιινληα ηεο κέζεο θσλήο  

 

3. Να κεηαηξαπεί ε ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή : 

α) Tum terror Cassium concussit  

β) Cassius servos inclamavit 

 

 

A priori: εκ των προτέρων 

A posteriori: εκ των υστέρων 


