KEIMENO 13 (XIII)
Sulpicius Gallus legatus Luci Aemili Pauli erat, qui bellum adversus Persen
regem gerebat. Serena nocte subito luna defecerat; ob repentinum monstrum
terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat.Tum Sulpicius
Gallus de caeli ratione et de stellarum lunaeque statu ac motibus disputavit
eoque modo exercitum alacrem in pugnam misit. Sic liberales artes Galli
aditum ad illustrem illam Paulianam victoriam dederunt. Quia ille metum
exercitus Romani vicerat, imperator adversarios vincere potuit!
ΜΕΣΑΦΡΑΗ
Ο Σνπιπίθηνο Γάιινο ήηαλ ύπαξρνο ηνπ Λεύθηνπ Αηκίιηνπ Παύινπ, πνπ
πνιεκνύζε ελαληίνλ ηνπ βαζηιηά Πεξζέα. Μηα μάζηεξε λύρηα έγηλε μαθληθά
έθιεηςε ηεο ζειήλεο· εμαηηίαο απηνύ ηνπ μαθληθνύ, παξάμελνπ θαη θνβεξνύ
ζεάκαηνο, ν ηξόκνο είρε εηζρσξήζεη ζηηο ςπρέο ησλ ζηξαηησηώλ θαη ν
ζηξαηόο είρε ράζεη ην εζηθό ηνπ. Τόηε ν Σνπιπίθηνο Γάιινο κίιεζε γηα ηε θύζε
ηνπ νπξαλνύ θαη ηε ζηάζε θαη ηηο θηλήζεηο ησλ άζηξσλ θαη ηεο ζειήλεο θαη κ'
απηόλ ηνλ ηξόπν έζηεηιε ην ζηξαηό ζηε κάρε κε αλαπηεξσκέλν εζηθό. Έηζη, νη
ειεπζέξηεο ηέρλεο ηνπ Γάιινπ άλνημαλ ην δξόκν γηα ηε ιακπξή εθείλε λίθε ηνπ
Αηκηιίνπ Παύινπ. Επεηδή εθείλνο είρε θαηαληθήζεη ην θόβν ηνπ ξσκατθνύ
ζηξαηνύ, ν ζηξαηεγόο κπόξεζε λα ληθήζεη ηνπο ερζξνύο.

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
1. ΕΝΙΚΟ
Nom. Perses
Gen. Persae
Dat. Persae
Acc. Persen & Persam
Voc. Perse & Persa
Abl. Perse & Persa
2. nocte: αθαηξεηηθή ηνπ ρξόλνπ.
3. ob monstrum:ob, per, propter + αιτιατική: εμσηεξηθό αλαγθαζηηθό αίηην.
4. caeli: γεληθή θηεηηθή ζην ratione.
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5. stellarum, lunae: γεληθέο ππνθεηκεληθέο ζην statu ac motibus.
6. alacrem: επηξξεκαηηθό θαηεγνξνύκελν ηνπ ηξόπνπ ζην exercitum.
ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΑΡΥΙΚΟΙ ΥΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΣΩΝ
gero - gessi - gestum - gerere 3 = δηεμάγσ
deficio - defeci - defectum – deficere 3-15 = ράλνκαη, παζαίλσ έθιεηςε
invado - invasi - invasum - invadere 3 = εηζρσξώ, θαηαιακβάλσ
amitto - amisi - amissum - amittere 3 = ράλσ
disputo, -avi, -atum, -are 1= κηιώ γηα
mitto - misi - missum - mittere 3 = ζηέιλσ, ξίρλσ
do – dedi – datum – dare 1= δίλσ
vinco - vici - victum - vincere 3 = ληθώ
possum, potui, - , posse = κπνξώ
ΟΤΙΑΣΙΚΑ
Α΄ ΚΛΙΗ
luna, ae = ζειήλε
Perses, ae (A) = Πεξζέαο
fiducia, ae = απηνεπνίζεζε
stella, ae = αζηέξη
pugna, ae = κάρε victoria, ae = λίθε
B΄ ΚΛΙΗ
Sulpicius, ii- i = Σνπιπίθηνο
Gallus, i = Γάιινο
legatus, i = ππαξρεγόο
Lucius, ii- i = Λεύθηνο *
Aemilius, ii- i = Αηκίιηνο
Paulus, i = Παύινο
bellum, i = πόιεκνο
animus, i = ςπρή, δηάζεζε
monstrum, -i = παξάδνμν γεγνλόο, ηέξαο
caelum, -i (ζηνλ πιεζ. αξο. caeli) = νπξαλόο
modus, i = ηξόπνο
adversarius, ii θαη i = αληίπαινο, ερζξόο
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Γ΄ ΚΛΙΗ
rex, gis (Α) = βαζηιηάο
nox, ctis (Θ) = λύρηα
terror, terroris (A) = ηξόκνο
miles, -itis (A) = ζηξαηηώηεο
ratio, rationis (Θ) = θύζε (ελόο όληνο)
ars, artis = ηέρλε
(εδώ:liberales artes = ειεπζέξηα καζήκαηα)
imperator, is = ζηξαηεγόο, απηνθξάησξ
Δ΄ ΚΛΙΗ
exercitus, us = ζηξαηόο
status, us = ζηάζε
motus, us = θίλεζε
aditus,us = έθβαζε
metus, us = θόβνο
ΕΠΙΘΕΣΑ
serenus, a, um = γαιήληνο
repentinus, a, um = μαθληθόο
alacer, alacris, alacre = πξόζπκνο, κε αλαπηεξσκέλν εζηθό
liberalis, is, e= ειεπζέξηνο
ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ
qui, quae, quod (αλαθνξηθή) = ν νπνίνο
is, ea, id (νξηζη.) = απηόο
ille, illa, illud (δεηθη) = εθείλνο
ΕΠΙΡΡΗΜΑΣΑ
subito = μαθληθά
Tum = ηόηε
Sic = έηζη
ΠΡΟΘΕΕΙ
adversus + ΑΙΤ = ελαληίνλ (ερζξηθή δηάζεζε: adversus Persen)
ob +ΑΙΤ = εμαηηίαο, ιόγσ (εμσηεξηθό αλαγθαζηηθό αίηην:
ob repentinum monstrum)
de +ΑΦ = γηα, ζρεηηθά κε (αλαθνξά : de ratione et de statu ac motibus)
ad +ΑΙΤ = ζε (ζθνπόο: ad illustrem illam Paulianam victoriam)
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ΤΝΔΕΜΟΙ
et (ζπκπι.) = θαη ac (ζπκπι) = θαη
Quia (αηηηνι) = γηαηί, επεηδή
ΑΚΗΕΙ
1. erat, gerebat,defecerat, ivaserat, amiserat:
Να γξαθνύλ νη αξρηθνί ρξόλνη ησλ ξεκάησλ, λα αλαγλσξηζζνύλ
γξακκαηηθά νη ηύπνη θαη λα αληηθαηαζηαζνύλ ρξνληθά.
2. Να θιηζνύλ:
statu, motibus, serena nocte, repentinum monstrum.
3. Nα ζπληαρζνύλ: serena nocte, adversus Persen, regem, exercitus.
4. Ob repentinum monstrum: Να απνδώζεηε ηνλ εκπξόζεην ηεο αηηίαο κε
άιινπο ηζνδύλακνπο εκπξόζεηνπο πξνζδηνξηζκνύο.
5. Sulpicius Gallus legatus Luci Aemili Pauli erat: Να κεηεηξέςεηε ηελ
πξόηαζε ζε απαξεκθαηηθή κε εμάξηεζε από ην scriptor dicit

ΠΡΟΘΕΣΕ ΑΚΗΕΙ
1. Να κεηαθεξζνύλ νη παξαθάησ
δεηνύληαη γηα ηνλ θαζέλα:

ηύπνη

ζηηο

πηώζεηο

πνπ

Luci Aemili Pauli: αηηηαηηθή εληθνύ
qui: αθαηξεηηθή πιεζπληηθνύ ζην γέλνο πνπ βξίζθεηαη
Bellum: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ
Persen: αθαηξεηηθή εληθνύ
Serena nocte: γεληθή πιεζπληηθνύ
repentinum monstrum: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ
caeli: θιεηηθή εληθνύ
ratione: δνηηθή εληθνύ
statu: γεληθή πιεζπληηθνύ
motibus: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ
eoque modo: αθαηξεηηθή πιεζπληηθνύ
alacrem: νλνκαζηηθή εληθνύ αξζεληθνύ γέλνπο
Illustrem: γεληθή πιεζπληηθνύ ζην γέλνο πνπ βξίζθεηαη
Illam: γεληθή εληθνύ
exercitus Romani: δνηηθή εληθνύ
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2. Να κεηαθεξζνύλ νη παξαθάησ ξεκαηηθνί ηύπνη ζηνλ ηύπν πνπ
ζαο δεηείηαη γηα ηνλ θαζέλα (ζηνπο πεξηθξαζηηθνύο ηύπνπο λα
ιεθζεί ππόςε ην ππνθείκελν):
erat: Απαξέκθαην Παξαθεηκέλνπ Ελεξγεηηθήο Φσλήο
gerebat: Β΄πιεζπληηθό Οξηζηηθήο Παξαθεηκέλνπ Ελεξγεηηθήο Φσλήο
defecerat: Μεηνρή Ελεζηώηα, γεληθή εληθνύ
Invaserat: Απαξέκθαην Σπληειεζκέλνπ Μέιινληα Παζεηηθήο Φσλήο
amiserat: Απαξέκθαην Μέιινληα Παζεηηθήο Φσλήο
disputavit: β΄εληθό Υπνηαθηηθήο Παξαηαηηθνύ Ελεξγεηηθήο Φσλήο
misit: γ΄ πιεζπληηθό Υπνηαθηηθήο Μέιινληα Ελεξγεηηθήο Φσλήο
dederunt.: γ΄ πιεζπληηθό Υπνηαθηηθήο Υπεξζπληειίθνπ Ελεξγεηηθήο Φσλήο
vicerat: α΄πιεζπληηθό Υπνηαθηηθήο Υπεξζπληειίθνπ Παζεηηθήο Φσλήο
potuit: Μεηνρή Ελεζηώηα
3. Quia ille metum exercitus Romani vicerat, imperator adversarios vincere
potuit!:
Να κεηαηξαπεί ε πεξίνδνο ζηελ Παζεηηθή Φσλή.
4. ob repentinum monstrum:
Να απνδνζεί ην εμσηεξηθό αλαγθαζηηθό αίηην κε δύν άιινπο ηζνδύλακνπο
ηξόπνπο.
5. Να ραξαθηεξίζεηε ζπληαθηηθά ηνπο εκπξόζεηνπο πξνζδηνξηζκνύο ηνπ
θεηκέλνπ.
6. Serena nocte subito luna defecerat
Να εμαξηεζεί ε θξάζε από ην Cicero dicit.

 Να απνκλεκνλεύζεηε ηηο θξάζεηο:
alter ego = ο άλλος μου εαυτός
de profundis = εκ βαθέων
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