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LECTIO XXI - ΠΩ ΠΗΡΔ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΣΟ PISAURUM 

ΗΜΔΙΩΔΙ  

 

Brenno duce Galli,  apud Alliam flumen deletis legionibus Rξmanorum, 
everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam 
pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in  exil io fuerat 
propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator  est 
factus; is Gallos iam abeuntes secutus est : quibus interemptis aurum 
omne recepit. Quod ill ic appensum civitati nomen dedit : nam Pisaurum 
dicitur, quod ill ic aurum pensatum est. Pos t hoc factum rediit in  exil ium, 
unde tamen rogatus reversus est.  

 

ΜΔΣΑΥΡΑΗ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ  

Όςαμ ήςαμ αουηγόπ ξ Βοέμμξπ, ξι Γαλάςεπ (ή : ξι Γαλάςεπ με αουηγό ςξ 
Βοέμμξ), ατξύ καςαςοόπχραμ ςιπ  λεγεώμεπ ςχμ Ρχμαίχμ (κξμςά) ρςξμ 
πξςαμό Αλλία, καςέρςοεφαμ εμςελώπ ςημ πόλη Ρώμη εκςόπ από ςξ 
Καπιςώλιξ, για ςξ ξπξίξ πήοαμ χπ αμςάλλαγμα έμα ςεοάρςιξ υοημαςικό 
πξρό. Σόςε ξ Κάμιλλξπ, ξ ξπξίξπ είυε παοαμείμει ενόοιρςξπ για πξλύ καιοό 
ρςημ Αοδέα, εναιςίαπ ςηπ λείαπ από ςξσπ Βηίξσπ, η ξπξία δεμ είυε μξιοαρςεί 
ακοιβξδίκαια, εκλέυςηκε δικςάςξοαπ, αμ και απξσρίαζε· ασςόπ ακξλξύθηρε 
ςξσπ Γαλάςεπ ,εμώ (πξσ) ήδη απξυχοξύραμ: ατξύ ςξσπ ενξλόθοεσρε, πήοε 
πίρχ όλξ ςξ υοσράτι. Δπειδή ασςό ζσγίρςηκε εκεί, έδχρε ςξ όμξμά ςξσ 
ρςημ πόλη: ξμξμάζεςαι δηλαδή Πίρασοξ, επειδή εκεί ζσγίρςηκε ςξ υοσράτι. 
Ύρςεοα από ασςή ςημ ποάνη (ξ Κάμιλλξπ) επέρςοεφε ρςημ εν ξοία, από όπξσ 
όμχπ γύοιρε, ατξύ ςξμ παοακάλεραμ.  

 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ  

1. Brenno duce: ιδιόμξοτη αταιοεςική απόλσςη.  

2. deletis legionibus, quibus interemptis: ιδιάζξσρεπ  αταιοεςικέπ 
απόλσςεπ  (Αμάλσρη: cum Galli legiones delevissent, cum Camillus  eos 
interemisset/quos cum Camillus interemisset). 

3. diu: θεςικόπ: diu, ρσγκοιςικόπ: diutius, σπεοθεςικόπ: diutissime 

4. factus est: χπ εμεογηςική τχμή ςξσ οήμαςξπ fio υοηριμξπξιείςαι ςξ 
οήμα facio. 

5. abeuntes:  μςυ. Δμερς.:  abiens γεμ: abeuntis  

                    γεοξύμδιξ: abeundi, abeundo, abeundum, abeundo. 

 (με ςξμ ίδιξ ςοόπξ ρυημαςίζξμςαι ξι αμςίρςξιυξι ςύπξι ςξσ  
redeo) 

6. civitas: η γεμική πληθσμςικξύ είμαι civitatum και civitatium. 
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7. reversus est: ρςξ ρσγκεκοιμέμξ κείμεμξ είμαι απξθεςικό.  

8. dico: ποξρςακςική dic 

9. unde: αματξοικό επίοοημα· γι’ ασςό και η ςελεσςαία ποόςαρη ςξσ 
κειμέμξσ unde ... reversus est, είμαι δεσςεοεύξσρα αματξοική.  
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ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΩΝ ΛΔΞΔΩΝ  

 

Brenno: αταιοεςική εμικξύ, αορεμικό,  β΄ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ Brennus-

i = Βοέμμξπ   ως κύριο όμομα δε διαθέτει πληθυμτικό  

duce: αταιοεςική εμικξύ, γ΄ κλίρη, αορεμικό  ςξσ ξσριαρςικξύ dux-cis  = 
αουηγόπ, ρςοαςηγόπ  

Galli: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ, αορεμικό, β΄  κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ 
Gallus-i = ξ Γαλάςηπ  

apud: ποόθερη πξσ  ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική =  κξμςά, ρε  

Αll iam: αιςιαςική εμικξύ, αορεμικό, α΄  κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ Allia-ae = 

Αλλίαπ  ως κύριο όμομα δε διαθέτει πληθυμτικό  

flumen: αιςιαςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, γ΄κλίρη , ςξσ ξσριαρςικξύ flumen-inis  
= πξςαμόπ  

deletis: αταιοεςική πληθσμςικξύ, θηλσκό ςηπ μεςξυήπ παθηςικξύ 
παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ deleo – delevi – deletum – delēre 2 = 
καςαρςοέτχ  

legionibus: αταιοεςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ  γ’ κλίρηπ  legio-onis,  
θηλσκό = λεγεώμα  

Romanorum: γεμική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ  β’ κλίρηπ  Romanus-i,  
αορεμικό = Ρχμαίξπ  

everterunt: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ 
οήμαςξπ everto –  everti – eversum – evertĕre 3  = καςαρςοέτχ 
ξλξκληοχςικά  

urbem: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκό, γ΄  κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ urbs-is  = 
πόλη  

Romam: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκό, α΄  κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ Roma-ae = 

Ρώμη   ως κύριο όμομα δε διαθέτει πληθυμτικό  

praeter: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική =  εκςόπ από  

Capitolium: αιςιαςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, β΄ κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ 

Capitolium-ii/- i = Καπιςώλιξ  ως κύριο όμομα δε διαθέτει πληθυμτικό  

pro: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική =  αμςί 

quo: αταιοεςική εμικξύ ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, 
quae, quod = ξ ξπξίξπ,  η ξπξία,  ςξ ξπξίξ  

immensam:  αιςιαςική εμικξύ,  θηλσκό, ςξσ επιθέςξσ immensus-a- um,  
β΄κλίρη = ςεοάρςιξπ. Σξ επίθεςξ δεμ  διαθέςει παοαθεςικά χπ απόλσςη 
έμμξια.  Απαμςάςαι ρπαμιόςαςα ξ ςύπξπ immensissimae, ρύμτχμα με ςξ 
λενικό ςηπ Οντόοδηπ.  
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pecuniam: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκό, α΄  κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ pecunia-ae 

= υοήμαςα,  αμξιβή    δε διαθέτει πληθυμτικό (singulare tantum)  

acceperunt: γ΄  πληθσμςικό  εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ  accipio – 
accepi – acceptum –  accipĕre 3 = δέυξμαι 

tum: υοξμικό επίοοημα =  ςόςε  

Camillus: ξμξμαρςική εμικξύ, αορεμικό, β΄  κλίρη  ςξσ ξσριαρςικξύ Camillus-i 

= Κάμιλλξπ  ως κύριο όμομα δε διαθέτει πληθυμτικό  

qui: ξμξμαρςική εμικξύ,  αορεμικό ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, 
quod = ξ ξπξίξπ, η ξπξία, ςξ ξπξίξ  

diu: υοξμικό επίοοημα =  για πξλύ καιοό,  για πξλύ υοόμξ,  ήδη   (Παοαθεςικά: 
diu, diutius, diutissime) 

Ardeam: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκό, α΄  κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ Αrdea-ae = 

Αοδέα   χπ κύοιξ όμξμα δε διαθέςει πληθσμςικό  

in: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αταιοεςική = ρε  

exilio: αταιοεςική εμικξύ, oσδέςεοξ, β΄  κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ exilium-ii/-i  
= ενξοία  

fuerat: γ΄εμικό  ξοιρςικήπ σπεορσμςελίκξσ ςξσ οήμαςξπ  sum –  fui -   - esse  = 
είμαι,  σπάουχ 

propter: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική =  εναιςίαπ 

praedam: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκό, α΄  κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ praeda-ae = 
λεία  

Veientanam: αιςιαςική εμικξύ,  θηλσκό,  ςξσ επιθέςξσ Veientanus-a-um, β΄  
κλίρη =  από ςξσπ Βηίξσπ,  ξ ρυεςικόπ με ςξσπ Βηίξσπ  

non: αομηςικό μόοιξ =  δεμ  

aequo: αταιοεςική εμικξύ,  ξσδέςεοξ, β΄ κλίρη, ςξσ επιθέςξσ aequus-a-um = 
ίρξπ, δίκαιξπ  (Παοαθεςικά: aequior/-ior/-ius, aequissimus/-a/-um) 

iure: αταιοεςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, γ΄  κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ ius-iuris  = 
δίκαιξ 

divisam: αιςιαςική εμικξύ,  θηλσκό,  ςηπ μεςξυήπ παθηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ 
οήμαςξπ divido – divisi – divisum – dividĕre 3 = μξιοάζχ  

absens: ξμξμαρςική εμικξύ , αορεμικό ςηπ μεςξυήπ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ 

absum – afui -   - abesse  = είμαι απώμ, απξσριάζχ  

dictator: ξμξμαρςική εμικξύ, αορεμικό, γ΄κλίρη ,  ςξσ ξσριαρςικξύ dictator-
oris  = δικςάςξοαπ  

est factus: γ΄εμικό,  ξοιρςικήπ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ  fio - factus sum - 
fieri = γίμξμαι. Απξςελεί  ςξ παθηςικό ςξσ facio – feci – factum – facĕre 3*  
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is: ξμξμαρςική εμικξύ,  αορεμικό, ςηπ ξοιρςικήπ αμςχμσμίαπ is, ea, id = ασςόπ 
-ή -ό  

Gallos: αιςιαςική πληθσμςικξύ, αορεμικό, β΄  κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ Gallus-i = 
ξ Γαλάςηπ 

iam: υοξμικό επίοοημα =  ήδη,  πια  

abeuntes:  αιςιαςική πληθσμςικξύ,  αορεμικό, ςηπ μεςξυήπ  εμερςώςα ςξσ 
οήμαςξπ abeo - abi(v)i – abitum - ab īre 4 = τεύγχ  

secutus est: γ΄εμικό ξοιρςικήπ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ sequor - secutus 
sum – sequi απξθεςικό 3  = ακξλξσθώ  

quibus: αταιοεςική πληθσμςικξύ,  αορεμικό,  ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, 
quae, quod = ξ ξπξίξπ – α – ξ 

interemptis: αταιοεςική πληθσμςικξύ,  αορεμικό, ςηπ μεςξυήπ παθηςικξύ 
παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ  interimo - interemi - interemptum – interimĕre 3 
= ρκξςώμχ,  ενξλξθοεύχ  

aurum: αιςιαςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, β΄  κλίρη,  ςξσ ξσριαρςικξύ aurum-i = 

υοσράτι   δε διαθέτει πληθυμτικό  (singulare tantum)  

omne: αιςιαςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, γ΄ κλίρη, ςξσ επιθέςξσ οmnis-is-e = όλξπ-
η-ξ  

recepit: γ΄ εμικό, ξοιρςικήπ  εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ, ςξσ οήμαςξπ  recipio –  
recepi – receptum –  recipĕre 3* = παίομχ πίρχ,  επαμακςώ  

quod: ξμξμαρςική εμικξύ,  ξσδέςεοξ,  ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, 
quod = ξ ξπξίξπ – α –  ξ 

ill ic: ςξπικό επίοοημα = εκεί  

appensum: ξμξμαρςική εμικξύ , ξσδέςεοξ, ςηπ μεςξυήπ παθηςικξύ 
παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ  appendo –  appendi – appensum -  appendĕre 3 = 
ζσγίζχ  

civitati: δξςική εμικξύ, θηλσκό, γ΄κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ civitas-atis  = 

πξλιςεία   γεμική πληθυμτικού: civitatum/civitatium  

nomen: αιςιαςική εμικξύ, oσδέςεοξ, γ΄κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ nomen-inis  = 
όμξμα  

dedit:  γ΄εμικό,  ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ do – dedi –  
datum – dare 1 = δίμχ  (τα σύμθετα του do με μομοσύλλαβη πρόθεση είμαι 
3ης συζυγίας, πχ. perdo – perdidi – perditum – perdĕre 3)  

nam: αιςιξλξγικόπ ρύμδερμξπ = γιαςί,  δηλαδή  

Pisaurum: ξμξμαρςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, β΄κλίρη , ςξσ ξσριαρςικξύ Pisaurum-i 

= Πίρασοξ  δεμ έχει πληθυμτικό  

dicitur: γ΄εμικό, ξοιρςικήπ παθηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ  dico - dixi –  
dictum – dicĕre 3 = λέγχ (β’ εμικό ποξρςακςικήπ εμερςώςα: dic)  
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quod: αιςιξλξγικόπ ρύμδερμξπ =  επειδή  

pensatum est: γ΄εμικό ξοιρςικήπ παθηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ  penso 
– pensavi - pensatum - pensāre 1 = ζσγίζχ  

post: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική =  μεςά  

factum: αιςιαςική εμικξύ, ξσδέςεοξ, β΄κλίρη,, ςξσ ξσριαρςικξύ factum-i = 
ποάνη  

hoc: αιςιαςική εμικξύ,  ξσδέςεοξ,  ςηπ δεικςικήπ αμςχμσμίαπ hic - haec – hoc = 
ασςόπ-ή-ό 

rediit: γ΄εμικό, ξοιρςικήπ  εμεογηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ  redeo – 
redii – reditum - redīre = επιρςοέτχ  

in: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική =  ρε  

exilium:  αιςιαςική εμικξύ, oσδέςεοξ, β΄κλίρη, ςξσ ξσριαρςικξύ exilium-ii/-i  = 
ενξοία  

unde: ςξπικό αματξοικό επίοοημα =  απ’  όπξσ  

tamen: αμςιθεςικόπ ρύμδερμξπ =  όμχπ  

rogatus: ξμξμαρςική εμικξύ,  αορεμικό,  ςηπ μεςξυήπ  παθηςικξύ παοακειμέμξσ  
ςξσ οήμαςξπ  rogo – rogavi – rogatum – rogāre 1 = παοακαλώ,  ζηςώ  

reversus est: γ’ εμικό, ξοιρςικήπ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ  revertor - 
reversus sum - reverti  απξθεςικό 3 ή revertor - reverti – reverti 

ημιαποθετικό 3 = επιρςοέτχ   ρςξ κείμεμό μαπ ξ ςύπξπ αμήκει ρςξ απξθεςικό  
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ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ TΑΞΙΝΟΜΗΜΔΝΟ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ  

 

ΟΤΙΑΣΙΚΑ  

A΄ κλίση  

Αll ia -ae: αορεμικό (δεμ έυει πληθσμςικό)  

Roma -ae: θηλσκό (δεμ έυει πληθσμςικό)  

pecunia –ae: θηλσκό (δεμ έυει πληθσμςικό)  

Ardea -ae: θηλσκό (δεμ έυει πληθσμςικό)  

praeda -ae: θηλσκό  

 

Β΄ κλίση  

Βrennus – i: αορεμικό (δεμ έυει πληθσμςικό)  

Gallus – i: αορεμικό   

Romanus – i: αορεμικό  

factum – i: ξσδέςεοξ   

exil ium  -i i/-i: ξσδέςεοξ  

Capitolium – ii/-i: ξσδέςεοξ (δεμ έυει πληθσμςικό)  

Camillus – i : αορεμικό (δεμ έυει πληθσμςικό)  

Pisaurum – i: ξσδέςεοξ (δεμ έυει πληθσμςικό)  

aurum -i: ξσδέςεοξ (δεμ έυει πληθσμςικό)  
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Γ΄ κλίση  

dux –cis: αορεμικό  

flumen – inis: ξσδέςεοξ  

legio –onis: θηλσκό  

urbs – is: θηλσκό  

ius, γεμ. iuris: ξσδέςεοξ  

dictator –oris: αορεμικό  

civitas –atis: θηλσκό  (γεμική  πληθσμςικξύ: civitatum και   civitatium) 

nomen – inis: ξσδέςεοξ  

 

 

ΔΠΙΘΔΣΑ  

Β΄ κλίρη  

Immensus, -a, -um  

Veientanus, -a, -um 

Aequus, -a, -um (σγκοιςικόπ: aequior – aequior - aequius, 
Τπεοθεςικόπ: aequissimus, -a, -um) 

 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ  

qui, quae, quod (αματξοική)  

is, ea, id (ξοιρςική)  

hic, haec, hoc (δεικςική)  
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ΡΗΜΑΣΑ  

1η υζυγία  

do, dedi, datum, dare 

penso, pensavi, pensatum, pensāre  

rogo, rogavi, rogatum, rogāre  

 

2η υζυγία  

deleo, delevi, deletum, delēre  

 

3η υζυγία  

everto, everti, eversum, evertĕre  

accipio, accepi, acceptum, accipĕre 3* (αμήκει  ρςα  15 ςηπ γ΄ρσζσγίαπ  
ρε – io) 

divido, divisi, divisum, dividĕre  

sequor, secutus sum, secutum, sequi  (απξθ.) 

interimo, interemi, interemptum, interimĕre  

recipio, recepi, receptum, recipĕre  3* (αμήκει  ρςα  15 ςηπ γ΄ρσζσγίαπ  
ρε – io) 

appendo, appendi, appensum, appendĕre  

dico, dixi, dictum, dicĕre (β '  εμικό ποξρςακςικήπ  εμερςώςα: dic)  

revertor, reversus sum, reverti (απξθ.) και  revertor, reverti, reverti 

(ηµιαπξθ.)  (ρςξ κείµεμξ είμαι  απξθεςικό)  
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ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΣΑ  

sum, fui, -, esse  

absum, afui, -, abesse  

fio, factus sum, fiĕri  

abeo, abi(v)i, abitum, abīre  

redeo, redii, reditum, redīre  

 

ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ  

tum  

diu (σγκοιςικόπ: diutius, Τπεοθεςικόπ: diutissime) 

tam 

unde 

 

ΠΡΟΘΔΔΙ  

apud (+ αιςιαςική)  

praeter (+ αιςιαςική) 

pro (+ αταιοεςική)  

 

ΤΝΔΔΜΟΙ  

quod (σπξςακςικόπ-αιςιξλξγικόπ)  

tamen (αμςιθεςικόπ)  
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  

 

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus 
Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium: κύρια  
πρόταση κρίσης.  

everterunt: οήμα  

Galli: σπξκείμεμξ οήμαςξπ  

urbem: αμςικείμεμξ οήμαςξπ  

Romam: επενήγηρη ρςξ urbem 

praeter Capitolium:  εμποόθεςξπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςηπ 
εναίοερηπ ρςξ οήμα everterunt 

Βrenno duce: ιδιόμξοτη αταιοεςική απόλσςη πξσ δηλώμει υοόμξ. Tξ 
Brenno λειςξσογεί χπ σπξκείμεμξ και ςξ duce  χπ καςηγξοημαςικόπ 
ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ανίχμα, ρςξ σπξκείμεμξ.  

Αμάλσρη: cum Brennus dux esset ή  cum Brennus dux erat 

deletis:  επιοοημαςική υοξμική μεςξυή, ιδιάζξσρα αταιοεςική 
απόλσςη, δηλώμει ςξ ποξςεοόυοξμξ.  

Αμάλσρη: cum Galli legiones delevissent ή  postquam/ubi/ut Galli 
legiones deleverunt.  

legionibus: σπξκείμεμξ ςηπ μεςξυήπ deletis  

Romanorum: γεμική κςηςική ρςξ legiones 

apud Alliam: εμποόθεςξπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει 
ρςάρη ρε ςόπξ (πληρίξμ) ρςη μεςξυή deletis. 

flumen: παοάθερη ρςξ Alliam. 
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pro quo immensam pecuniam acceperunt: δεσςεοεύξσρα αματξοική 
ποόςαρη κοίρηπ, ποξρδιξοιρςική ρςξ Capitolium. 

E ιράγεςαι με ςημ αματξοική αμςχμσμία quo (εμποόθεςη ειραγχγή) και 
εκτέοεςαι με ξοιρςική, γιαςί δηλώμει ποαγμαςικό γεγξμόπ.  

acceperunt: οήμα  

(Galli): σπξκείμεμξ  

pecuniam: αμςικείμεμξ  

immensam: επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ pecuniam 

pro quo: εμποόθεςξπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει 
αμςάλλαγμα ρςξ acceperunt. 

 

Tum Camillus absens dictator est factus:  κύοια  ποόςαρη  κοίρηπ.  

est factus: οήμα  

Camillus: σπξκείμεμξ οήμαςξπ  

dictator: καςηγξοξύμεμξ ρςξ Camillus 

absens: επιοοημαςική εμαμςιχμαςική μεςξυή ρσμημμέμη ρςξ 
σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ. Δηλώμει ςξ ρύγυοξμξ.  

Αμάλσρη: etsi aberat  

tum: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ factus est 
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qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam 
non aequo iure divisam: δεσςεοεύξσρα αματξοική ποόςαρη κοίρηπ, 
ποξρδιξοιρςική ρςξ Camillus. Διράγεςαι με ςημ αματξοική αμςχμσμία 
qui και εκτέοεςαι με ξοιρςική, γιαςί δηλώμει ποαγμαςικό γεγξμόπ.  

fuerat: οήμα  

qui: σπξκείμεμξ  

in exilio: εμποόθεςξπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει 
καςάρςαρη ρςξ fuerat 

diu: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ fuerat 

apud Ardeam: εμποόθεςξπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει 
ρςάρη ρε ςόπξ (πληρίξμ) ρςξ fuerat 

propter praedam:  εμποόθεςξπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ 
δηλώμει ενχςεοικό αμαγκαρςικό αίςιξ ρςξ fuerat 

Veientanam: επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ praedam 

divisam: επιθεςική μεςξυή ρσμημμέμη ρςξ praedam, δηλώμει ςξ 
ποξςεοόυοξμξ.  

Αμάλσρη: quae non aequo iure divisa est ή divisa erat  

iure: αταιοεςική ςξσ ςοόπξσ ρςξ divisam 

aequo: επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ iure. 

 

is Gallos iam abeuntes secutus est: κύοια  ποόςαρη  κοίρηπ 

secutus est: οήμα  

is: σπξκείμεμξ οήμαςξπ  

Gallos: αμςικείμεμξ  

abeuntes:  επιοοημαςική υοξμική μεςξυή, πξσ εκτοάζει ςξ ρύγυοξμξ, 
ρσμημμέμη ρςξ Gallξs. 

Αμάλσρη: cum abirent ή  dum abeunt 

iam: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ abeuntes. 
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quibus interemptis aurum omne recepit:  κύοια  ποόςαρη  κοίρηπ  

 

Σημείωρη:  

(Η αμςωμσμία quibus βοίρκεςαι μεςά από ιρυσοό ρημείξ ρςίνηπ και 
ετόρξμ δεμ σπάουει άλλη κύοια ποόςαρη ρςημ πεοίξδξ ειράγει κύοια 
ποόςαρη και ιρξδσμαμεί με δεικςική αμςωμσμία: eis) 

recepit: οήμα  

Camillus: σπξκείμεμξ οήμαςξπ  

αurum: αμςικείμεμξ οήμαςξπ  

οmne: καςηγξοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ aurum 

interemptis: ιδιάζξσρα αταιοεςική απόλσςη, επιοοημαςική υοξμική 
μεςξυή, πξσ εκτοάζει ςξ ποξςεοόυοξμξ.  Αμάλσρη: cum Camillus eos 
interemisset/quos cum Camillus interemisset ή  postquam/ubi/ut 
Camillus eos interemit/quos postquam/ubi/ut Camillus interemit. 

quibus: σπξκείμεμξ ςηπ μεςξυήπ interemptis. 

 

Quod ill ic appensum civitati nomen dedit:  κύοια  ποόςαρη  κοίρηπ  

 

Σημείωρη:  

(Η αμςωμσμία quod μεςά από ιρυσοό ρημείξ ρςίνηπ και ετόρξμ δεμ 
σπάουει άλλη κύοια ποόςαρη ρςημ πεοίξδξ ειράγει κύοια ποόςαρη 
και ιρξδσμαμεί με δεικςική αμςωμσμία: id) 

dedit: οήμα  

quod: σπξκείμεμξ οήμαςξπ  

nomen: άμερξ αμςικείμεμξ οήμαςξπ  

civitati: έμμερξ αμςικείμεμξ οήμαςξπ  

appensum: επιοοημαςική αιςιξλξγική μεςξυή ρςξ οήμα dedit, 
ρσμημμέμη ρςξ quod, δηλώμει ςξ ποξςεοόυοξμξ. Αμάλσρη: quod id 
ill ic appensum est ή appensum erat (αμςικειμεμική αιςιξλξγία)  

ill ic: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςάρηπ ρε ςόπξ ρςξ appensum 
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nam Pisaurum dicitur: κύοια ποόςαρη κοίρηπ  

dicitur: οήμα  

civitas: εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ  

Pisaurum: καςηγξοξύμεμξ ςξσ σπξκειμέμξσ civitas 

 

quod il lic aurum pensatum est:  δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική 
αιςιξλξγική ποόςαρη, χπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςηπ αιςίαπ ρςξ 
οήμα ςηπ κύοιαπ ποόςαρηπ (dicitur). Διράγεςαι με ςξμ αιςιξλξγικό 
ρύμδερμξ quod και εκτέοεςαι με ξοιρςική, γιαςί εκτοάζει 
αμςικειμεμική αιςιξλξγία.  

pensatum est: οήμα  

aurum: σπξκείμεμξ  

ill ic:  επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςηπ ρςάρηπ ρε ςόπξ ρςξ οήμα 
pensatum est 

 

Post hoc factum rediit in exilium:  κύοια  ποόςαρη  κοίρηπ  

rediit: οήμα  

(Camillus): σπξκείμεμξ  

in exilium: εμποόθεςξπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ  ςηπ κίμηρηπ ρε 
ςόπξ ρςξ οήμα rediit  * 

post factum: εμποόθεςξπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ 
ρςξ οήμα rediit 

hoc: επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ factum 

*  Διόοθχρη  

unde tamen rogatus reversus est: δεσςεοεύξσρα αματξοική ποόςαρη 
κοίρηπ, ποξρδιξοιρςική ρςξ in exilium. Διράγεςαι με ςξ αματξοικό 
επίοοημα unde και εκτέοεςαι με ξοιρςική, για μα δηλώρει ποαγμαςικό 
γεγξμόπ.  



16 

 

reversus est: οήμα  

(Camillus): σπξκείμεμξ  

rogatus: επιοοημαςική υοξμική (ή αιςιξλξγική) μεςξυή ρςξ οήμα, 
ρσμημμέμη ρςξ Camillus, δηλώμει ςξ ποξςεοόυοξμξ.  

Αμάλσρη: cum rogatus esset ή  postquam/ubi/ut rogatus est/rogatus 
erat ή  quod (αιςιξλξγικόπ) rogatus est/rogatus erat 

unde: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςηπ από ςόπξσ κίμηρηπ ρςξ οήμα 
reversus est. 

 

 

 

 

 

Ημεοξμημία ςοξπξπξίηρηπ: 10/11/2015 


