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20ο ΚΔΙΜΔΝΟ  

ΠΙΩ ΑΠΟ ΣΙ ΚΟΤΡΣΙΝΔ Ή 
ΠΩ Ο ΚΛΑΤΓΙΟ ΔΓΙΝΔ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΑ 

Ο Τηβέξηνο Κιαύδηνο Νέξσλαο, έλαο πεξηθξνλεκέλνο αληςηόο ηνπ απηνθξάηνξα Τηβεξίνπ, 
έγηλε απηνθξάηνξαο ην 41 κ.Χ. κε έλα πξσηνθαλή όζν θαη θσκηθό ηξόπν. Μεηά ηε δνινθνλία 
ηνπ Καιηγνύια θξύθηεθε έληξνκνο πίζσ από θάηη παξαπεηάζκαηα· θάπνηνο ζηξαηηώηεο 
πξόζεμε ηα πόδηα ηνπ, ηνλ ηξάβεμε έμσ θαη ηνλ πξνζαγόξεπζε απηνθξάηνξα. Τνλ νδήγεζε 
ζην ζηξαηόπεδν ηε ζηηγκή πνπ ε Σύγθιεηνο ζπδεηνύζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
δεκνθξαηίαο. Ο Κιαύδηνο ππνζρέζεθε γεξή ρξεκαηηθή αληακνηβή ζηε θξνπξά, θαη έηζη έγηλε, 
όπσο παξαηεξεί ν ηζηνξηθόο Σνπεηώληνο, «ν πξώηνο απηνθξάηνξαο πνπ εμαγόξαζε κε 
ρξήκαηα ηελ αθνζίσζε ηνπ ζηξαηνύ». Η παξέκβαζε απηή ηεο θξνπξάο, πνπ πξνθαηέιαβε 
ηελ απόθαζε ηεο Σπγθιήηνπ, πξνδίθαδε κηα δηαξθώο απμαλόκελε πνιηηηθή επηξξνή ηνπ 
ζηξαηνύ ζηελ παξαπέξα πνξεία ησλ πξαγκάησλ ηεο απηνθξαηνξίαο. 
 
 

Claudius quinquagesimo anno aetātis suae imperium 

cēpit mirabili quodam casu. Exclūsus* ab insidiatōribus 

Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est 

Hermaeum. Paulo post rumōre caedis exterritus* 

prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta* 

foribus se abdidit. Discurrens* miles pedes eius 

animadvertit; eum latentem* adgnōvit; extractum* 

imperatōrem eum salutāvit. Hinc ad commilitōnes suos 

eum adduxit. Ab his in castra delātus est tristis et 

trepidus, dum obvia turba quasi moritūrum* eum 

miserātur. Postero die Claudius imperātor factus est.  
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 
 
Claudius       cēpit     imperium  quinquagesimo anno    aetātis  suae  
Ο Κιαύδηνο θαηέιαβε ηελ εμνπζία ζην πεληεθνζηό   έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ 
 
quodam       mirabili            casu.  
από θάπνην παξάδνμν ηπραίν πεξηζηαηηθό.  
 
Exclūsus*         ab     insidiatōribus      Caligulae,      recesserat         in        diaetam,  
Αθνύ δηώρηεθε από ηνπο δνινθόλνπο ηνπ Καιηγνύια, είρε απνζπξζεί ζε κηα ζεξηλή θαηνηθία, 
 
cui   nomen est  Hermaeum.  
πνπ  νλνκάδεηαη     Εξκαίν.  
 
Paulo post              exterritus                rumōre      caedis  
Λίγν αξγόηεξα επεηδή ηξνκνθξαηήζεθε από ηα λέα ηεο ζθαγήο 
 
prorepsit  ad  proximum solarium  
ζύξζεθε   ζην πην θνληηλό   ιηαθσηό  
   
et   abdidit          se              inter                vela                 praetenta      foribus.  
θαη  έθξπςε ηνλ εαπηό ηνπ  αλάκεζα ζηα παξαπεηάζκαηα πνπ θξέκνληαλ ζηελ πόξηα.  
 
Discurrens                        miles           animadvertit    pedes  eius;  
Ελώ έηξερε εδώ θη εθεί έλαο ζηξαηηώηεο  παξαηήξεζε  ηα πόδηα  ηνπ· 
 
adgnōvit      eum    latentem; 
αλαγλώξηζε απηόλ λα θξύβεηαη·  

 
extractum                       salutāvit       eum   imperatōrem.  
αθνύ ηνλ ηξάβεμε έμσ, πξνζαγόξεπζε  απηόλ  απηνθξάηνξα. 
 
Hinc       adduxit  eum    ad    commilitōnes suos.  
Από θεη  νδήγεζε  απηόλ ζηνπο ζπζηξαηηώηεο   ηνπ.  
 
Delātus est     ab     his       tristis    et   trepidus   in      castra,  
Μεηαθέξζεθε από απηνύο ζιηκκέλνο θαη  έληξνκνο  ζην ζηξαηόπεδν, 
 
dum    turba               obvia             miserātur  eum          quasi           moritūrum.  
ελώ  ην πιήζνο πνπ ηνλ ζπλαληνύζε  ιππόηαλ  απηόλ ζαλ λα επξόθεηην  λα πεζάλεη.  

 
Postero           die    Claudius     factus est      imperātor. 
Τελ επόκελε  κέξα  ν Κιαύδηνο αλαθεξύρζεθε απηνθξάηνξαο.  
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ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ 

ΟΤΙΑΣΙΚΑ  
Α΄ΚΛΙΗ  
Caligula, -ae (Θ) = Καιηγνύιαο (ρσξίο πιεζπληηθό) 
diaeta, -ae (Θ) = εμνρηθή θαηνηθία  
turba, -ae (Θ) = πιήζνο  

 
Β΄ΚΛΙΗ  
Claudius, -ii/-i (Α) = Κιαύδηνο (ρσξίο πιεζπληηθό) 

annus, -i (Α) = έηνο  

imperium, -ii / -i (Ο) = εμνπζία  

Hermaeum, -i (Ο) = Εξκαίνλ (ρσξίο πιεζπληηθό) 

solarium, -ii / -i (Ο) =ιηαθσηό  

velum, -i (Ο) = παξαπέηαζκα, θνπξηίλα  

castra, -orum (μόνο πληθ.)(Ο) = ζηξαηόπεδν, castrum -i =  ην νρπξό, ην θξνύξην 

 
Γ΄ΚΛΙΗ  
*aetas, -atis (Θ) = ειηθία, γεληθή πιεζπληηθνύ: aetatum και aetatium 

insidiator, -oris (A) = ζπλνκώηεο, δνινθόλνο  

rumor, -oris (A) = θήκε  

*caedes, -is (Θ) = ζθαγή, γεληθή πιεζπληηθνύ: ceadium και caedum 

fores, -is (Θ) = πόξηα, γεληθή πιεζπληηθνύ: forium 

miles, -itis (A) = ζηξαηηώηεο  

pes, pedis (A) = πόδη  

imperator, -oris (A) = απηνθξάηνξαο  

cοmmilito, -onis (A) = ζπζηξαηηώηεο  

 
Γ΄ΚΛΙΗ  
casus, -us (A) = ηπραίν πεξηζηαηηθό  
 
Δ΄ΚΛΙΗ  
dies, diei (A) = εκέξα  
 
 

 
ΔΠΙΘΔΣΑ  

B΄ ΚΛΙΗ 
quinquagesimus, -a, -um = πεληεθνζηόο  

 paulus, -a, -um = ιίγνο  
(επίξξεκα: non multum/paulum, minus, minime) 

 proximus, -a, -um = πνιύ θνληηλόο, πιεζηέζηαηνο (ππεξζεηηθόο ηνπ propior<prope)  
(επίξξεκα: prope, propius, proxime) 

 trepidus, -a, -um = πεξηδεήο, θαηαηξνκαγκέλνο 
παξαζεηηθά:   -   , trepidissimus-a-um 
(επηξξήκα: trepide,  -  , trepidissime) 
obvius, -a, -um = αληίζεηνο  

 posterus, -a, -um = ύζηεξνο, επόκελνο  
παξαζεηηθα: posterior-ior-ius, postremus-a-um 

nomen, nominis (O) 
= όλνκα  
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(επίξξεκα: post, posterius, postremum/postremo) 
Γ΄ ΚΛΙΗ  

 mirabilis, -is, -e = ζαπκαζηόο  
παξαζεηηθά: mirabilior-ior-ius, mirabilissimus-a-um 
(επίξξεκα: mirabiliter, mirabilius, mirabissime) 

tristis, -is, -e = ιππεκέλνο  
 
 
Ρήμαηα 

Α΄ σζσγία 
salutο, salutavi, salutatum, salutare (1) = ραηξεηίδσ, πξνζαγνξεύσ  

miseror, miseratus sum, miserari (αποθεηικό) (1) = νηθηίξσ, ζξελώ  

 

Β΄ σζσγία 

exterreo, exterrui, exterritum, exterrere (2) = ηξνκνθξαηώ  

lateo, latui,   -   , latere (2) = θξύβνκαη  

 

Γ΄ σζσγία 

*capio, cepi, captum, capere 3 -15 = πηάλσ  

excludo, exclusi, exclusum, excludere (3) = θιείλσ απέμσ, δηώρλσ  

recedo, recessi, recessum, recedere (3) = απνζύξνκαη  

prorepo, prorepsi, proreptum, prorepere (3) = έξπσ πξνο, ζέξλνκαη  

praetendo, praetendi, praetentum, praetendere (3) = θξεκώ κπξνζηά  

abdo, abdidi, abditum, abdere (3) = θξύβσ  

discurro, discurri (discucurri), discursum, discurrere (3) = ηξέρσ εδώ θη εθεί  

animadverto, animadverti, animadversum, animadvertere (3) = παξαηεξώ  

adgnosco, adgnovi, adgnitum, adgnoscere (3) = αλαγλσξίδσ  

extraho, extraxi, extractum, extrahere (3) = ηξαβάσ έμσ, παξαηείλσ  

adduco, adduxi, adductum, adducere (3) = νδεγώ  

morior, mortuus sum, mortuum, mori (αποθεηικό) (κηρ. Μέιι. moriturus), (3-15) = πεζαίλσ  

 

Ανώμαλα 

*defero, detuli, delatum, deferre = κεηαθέξσ  

*fio, factus sum, fieri = γίλνκαη.  

 
 
 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ  
suus, sua, suum (θηεηηθή) = δηθόο ηνπ/ηνπο, δηθή ηνπ, δηθό ηνπ  

quidam, quaedam, quoddam (αόξηζηε επηζεηηθή) = θάπνηνο, θάπνηα, θάπνην  

qui, quae, quod (αλαθνξηθή) = ν νπνίνο, ε νπνία, ην νπνίν  

ego(πξνζσπηθή) = εγώ  

is, ea, id (νξηζηηθή) = απηόο, απηή, απηό  

hic, haec, hoc (δεηθηηθή) = απηόο, απηή, απηό 
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ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ  
post =κεηά  
Hinc =από εθεί  
quasi (παξαβνιηθό) = ζαλ, ζαλ λα  

 
 
 

ΠΡΟΘΔΔΙ ΤΝΓΔΜΟΙ 

a /ab /abs + αθαιρ. = από (πνηεηηθό αίηην)  
in + αιηιαη. = ζε, πξνο (θίλεζε πξνο ηόπν)  
ad + αιηιαη. = ζε, πξνο (θίλεζε πξνο ηόπν / πξόζσπν)  
inter + αιηιαη. = αλάκεζα ζε (ηόπνο)  

et (ζπκπιεθηηθόο) = θαη  
dum (ρξνληθόο) = ελώ, θαζώο 
(ζύγρξνλν) 
 

 

 

Δησμολογικά 

casus  πξβ. θάδν << ηη.,  

velum  πξβ. βέιν << ηη.,  

insidiator < insidiae,  

diaeta < αξρ. Δίαιτα,  

commilito < cum + miles,  

obvius < ob+via,  

solarium < sol ≃ ἥλιος,  

rumor  θπξ. «ζόξπβνο»· πξβ. ὠ-ρύ-ομαι = νπξιηάδσ,  

exterreo  terror,  

foris  foras, ζύξα,  

lateo  λα-ν-θάνω, ιάζνο,  

turba  ηύξβε (ηαξαρή), ηπξβάδσ, turbo,  

morior  mors. 
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili quodam casu: 
Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
cepit: ξήκα,  
Claudius: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
imperium: αληηθείκελν ζην cepit,  
casu: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο αηηίαο ή ηνπ ηξόπνπ ζην cepit,  
mirabili: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην casu,  
quodam: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην casu (ή ζην mirabili casu),  
anno: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ ρξόλνπ ζην cepit,  
quinquagesimo: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην anno,  
aetatis: γεληθή δηαηξεηηθή ζην anno,  
suae: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην aetatis. 
 
 
Exclusus ab insidiatoribus Caligulae, recesserat in diaetam: Κύξηα πξόηαζε 
θξίζεσο. 
recesserat: ξήκα,  
Claudius: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
in diaetam: εκπξόζεηε αηηηαηηθή πνπ δειώλεη θίλεζε ζε ηόπν ζην recesserat, 
Exclusus: επηξξεκαηηθή ρξνληθή κεηνρή ζπλεκκέλε ζην ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ 
ξήκαηνο Claudius∙ δειώλεη πξάμε πξνηεξόρξνλε ζε ζρέζε κε απηήλ ηνπ ξήκαηνο ηεο 
πξόηαζεο,  
Claudius: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηεο κεηνρήο Exclusus,  
ab insidiatoribus: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ πνηεηηθνύ αηηίνπ ζην Exclusus,  
Caligulae: γεληθή αληηθεηκεληθή ζην insidiatoribus. 
 
 
cui nomen est Hermaeum: Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε, πξνζδηνξηζηηθή ζην 
diaetam. Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αλησλπκία cui θαη εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (est), 
δειώλνληαο θάηη ην πξαγκαηηθό, ρξόλνπ ελεζηώηα επεηδή αλαθέξεηαη ζην παξόλ. 
Λεηηνπξγεί δε σο παξάζεζε ζηε ιέμε diaetam. 

est: ξήκα,  
nomen: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Hermaeum: θαηεγνξνύκελν ή, θαηά άιιε έλλνηα, παξάζεζε ζην nomen,  
cui: δνηηθή πξνζσπηθή θηεηηθή ζην est. 
 
 
Paulo post rumore caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum: Κύξηα 
πξόηαζε θξίζεσο. 
prorepsit: ξήκα,  
Claudius: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
ad solarium: εκπξόζεηε αηηηαηηθή πνπ δειώλεη θίλεζε ζε ηόπν ζην prorepsit, 
proximum: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην solarium,  
exterritus: επηξξεκαηηθή αηηηνινγηθή κεηνρή ζπλεκκέλε ζην ελλννύκελν ππνθείκελν 
Claudius' δειώλεη πξάμε πξνηεξόρξνλε ζε ζρέζε κε απηήλ ηνπ ξήκαηνο,  
Claudius: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηεο κεηνρήο exterritus,  
rumore: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο αηηίαο ζην exterritus,  
caedis: γεληθή αληηθεηκεληθή ζην rumore,  
post: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην prorepsit,  
Paulo: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ κέηξνπ ή ηεο δηαθνξάο από ην post. 
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et inter vela praetenta foribus se abdidit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
abdidit: ξήκα,  
Claudius: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
se: αληηθείκελν ζην abdidit (άκεζε/επζεία απηνπάζεηα),  
inter vela: εκπξόζεηε αηηηαηηθή πνπ δειώλεη ηόπν ζην abdidit,  
praetenta: επηζεηηθή κεηνρή σο επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην vela,  
vela: ππνθείκελν ηεο κεηνρήο praetenta,  
foribus: αληηθείκελν ζηε κεηνρή praetenta. 

 
Discurrens miles pedes eius animadvertit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
animadvertit: ξήκα,  
miles: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
pedes: αληηθείκελν ζην animadvertit,  
eius: γεληθή θηεηηθή ζην pedes,  
Discurrens: επηζεηηθή ή επηξξεκαηηθή ρξνληθή κεηνρή ζπλεκκέλε ζην ππνθείκελν ηνπ 
ξήκαηνο miles∙ δειώλεη πξάμε ζύγρξνλε κε απηήλ ηνπ ξήκαηνο,  
miles: ππνθείκελν ηεο κεηνρήο Discurrens. 

 
eum latentem adgnovit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
adgnovit: ξήκα,  
miles: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
eum: αληηθείκελν ζην adgnovit,  
latentem: θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή πνπ αλαθέξεηαη (ζπλεκκέλε) ζην αληηθείκελν ηνπ 
ξήκαηνο eum,  
eum: ππνθείκελν ηεο κεηνρήο latentem. 

 
extractum imperatorem eum salutavit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
salutavit: ξήκα, 
 miles: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
eum: αληηθείκελν ζην salutavit,  
imperatorem: θαηεγνξνύκελν ζην eum,  
extractum: επηξξεκαηηθή ρξνληθή κεηνρή ζπλεκκέλε ζην αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο eum' 
δειώλεη πξάμε πξνηεξόρξνλε ζε ζρέζε κε απηήλ ηνπ ξήκαηνο,  
eum: ππνθείκελν ηεο κεηνρήο extractum. 

 
Hinc ad commilitones suos eum adduxit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
adduxit: ξήκα,  
miles: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
eum: αληηθείκελν ζην adduxit,  
ad commilitones: εκπξόζεηε αηηηαηηθή πνπ δειώλεη θαηεύζπλζε ζε πξόζσπν ζην 
adduxit,  
suos: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην commilitones,  
Hinc: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο πνπ δειώλεη θίλεζε από ηόπν ζην adduxit. 

 
Ab his in castra delatus est tristis et trepidus: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
delatus est: ξήκα,  
Claudius: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Ab his: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ πνηεηηθνύ αηηίνπ ζην delatus est,  
in castra: εκπξόζεηε αηηηαηηθή πνπ δειώλεη θίλεζε ζε ηόπν ζην delatus est,  
tristis, trepidus: επηξξεκαηηθά θαηεγνξνύκελα ηνπ ηξόπνπ ζην Claudius. 
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dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή 
ρξνληθή πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ηνλ ρξνληθό ζύλδεζκν dum θαη εθθέξεηαη κε νξηζηηθή 
ελεζηώηα (miseratur) δειώλνληαο κηα ζπλερηδόκελε πξάμε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 
ζπκβαίλεη ε αληίζηνηρε ηεο θύξηαο. Η πξόηαζε βξίζθεηαη ζηε βαζκίδα ηνπ ζύγρξνλνπ θαη 
γη’ απηόλ ηνλ ιόγν γίλεηαη ρξήζε ηνπ ρξνληθνύ ζπλδέζκνπ dum + νξηζηηθήο ελεζηώηα (γηα 
ηελ αθξίβεηα δε ηζηνξηθνύ), ελώ ζηελ θύξηα ππάξρεη ρξόλνο ηζηνξηθόο (delatus est). Σηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππάξρεη ιαηηληζκόο. 

miseratur: ξήκα,  
turba: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
obvia: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην turba,  
eum: αληηθείκελν ζην miseratur,  
(quasi) moriturum: επηξξεκαηηθή αηηηνινγηθή κεηνρή κε ππνθεηκεληθή αηηηνινγία, 
ζπλεκκέλε ζην αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο eum- δειώλεη πξάμε πζηεξόρξνλε ζε ζρέζε κε 
απηήλ ηνπ ξήκαηνο,  
eum: ππνθείκελν ηεο κεηνρήο (quasi) moriturum. 
 
 
Postero die Claudius imperator factus est: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
factus est: ξήκα,  
Claudius: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
imperator: θαηεγνξνύκελν ζην Claudius κέζσ ηνπ factus est,  
die: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ ρξόλνπ ζην factus est,  
Postero: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην die. 

 

http://www.arxaia-latinika.gr/

