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ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 

 

ΜΑΘΗΜΑ 21ο 

 

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM 

 

Όταν ήταν αρχηγός ο Βρέννος, οι Γαλάτες, αφού κατατρόπωσαν τις 

λεγεώνες των Ρωμαίων κοντά στον Αλία ποταμό, κατέστρεψαν εντελώς τη 

Ρώμη εκτός από το Καπιτώλιο, για το οποίο πήραν ως αντάλλαγμα ένα 

τεράστιο χρηματικό ποσό. Τότε ο Κάμιλλος, ο οποίος για πολύ καιρό 

κοντά στην Αρδέα ήταν εξόριστος εξαιτίας της λείας από τους Βηίους που 

δεν είχε μοιραστεί ακριβοδίκαια, αν και ήταν απών, αναγορεύτηκε 

δικτάτορας. Αυτός ακολούθησε τους Γαλάτες που ήδη έφευγαν ∙ αφού 

τους εξολόθρευσε , πήρε πίσω  όλο το χρυσάφι. Επειδή αυτό ζυγίστηκε 

εκεί, έδωσε το όνομά του στην πόλη: ονομάζεται δηλαδή Πίσαυρο, επειδή 

εκεί ζυγίστηκε το χρυσάφι. Μετά από αυτή την πράξη επέστρεψε στην 

εξορία, απ’ όπου όμως, αφού τον παρακάλεσαν, γύρισε πίσω. 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ  23ο  

 

ΕΝΑΣ  ΥΠΕΡΟΧΟΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

 

Ήταν άρρωστος ο Καικίνας Παίτος, σύζυγος της Αρρίας, ήταν άρρωστος 

και ο γιος. Ο γιος  πέθανε. Αυτόν η Αρρία κήδεψε έτσι  ώστε να αγνοείται 

από το σύζυγο ∙ κι όχι μόνο αυτό αλλά κάθε φορά που εκείνη έμπαινε 

στην κρεβατοκάμαρα του συζύγου της, προσποιούνταν ότι ο γιος ζούσε 

και στο σύζυγο  που πολύ συχνά ρωτούσε τι έκανε το παιδί, απαντούσε: 

«Κοιμήθηκε καλά, πρόθυμα πήρε την τροφή ». Έπειτα, όταν τα δάκρυά 

της, που για πολύ ήταν συγκρατημένα, νικούσαν και ξέσπαγαν, έβγαινε 

έξω  τότε παραδινόταν στη θλίψη της και λίγο αργότερα ξαναγύριζε με 

μάτια στεγνά. Ο Σκριβωνιανός είχε στασιάσει στην Ιλλυρία ενάντια στον 

Κλαύδιο∙ ο Παίτος είχε πάει με το μέρος του και, μετά το φόνο του 

Σκριβωνιανού, τον οδηγούσαν σιδεροδέσμιο στη Ρώμη. Επρόκειτο να 

ανέβει στο καράβι ∙ η Αρρία παρακαλούσε τους στρατιώτες να 

επιβιβαστεί μαζί του. Δεν το κατόρθωσε : νοίκιασε ένα ψαροκάικο και 

ακολούθησε το πελώριο πλοίο. 
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ΜΑΘΗΜΑ  24Ο 

 

ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΕΝΟΣ ΨΕΥΤΗ 

 

Όταν ο Π. Κορνήλιος Νασικάς είχε έρθει στον  ποιητή Έννιο  και σ’ αυτόν 

που από την πόρτα ζητούσε τον Έννιο, η υπηρέτρια είπε ότι αυτός δεν 

ήταν σπίτι, ο Νασικάς κατάλαβε πως εκείνη είπε αυτό με διαταγή του 

αφεντικού της και ότι  εκείνος ήταν μέσα. Μάθε τώρα τι έκανε μετά ο 

Νασικάς. Μετά από λίγες μέρες, όταν ήρθε ο ΄Εννιος στον Νασικά και 

τον ζητούσε από την πόρτα, ο Νασικάς φώναξε πως δεν ήταν σπίτι, αν και 

ήταν σπίτι. Τότε ο Έννιος αγανακτισμένος επειδή ο Νασικάς έλεγε 

ψέματα τόσο φανερά, του είπε: «Τι  είναι (συμβαίνει); Εγώ δε γνωρίζω τη 

φωνή σου;» Θέλεις (μήπως) να μάθεις τι απάντησε ο Νασικάς; «Είσαι 

άνθρωπος αναιδής. Εγώ όταν σε ζητούσα, πίστεψα την υπηρέτριά σου 

πως δεν ήσουν σπίτι ∙ εσύ δεν πιστεύεις εμένα τον ίδιο;» 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ  25Ο  

 

ΠΩΣ ΕΝΑ ΣΥΚΟ ΣΤΑΘΗΚΕ ΑΦΟΡΜΗ 

ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ 

 

Κάποια μέρα ο Κάτωνας έφερε στο Βουλευτήριο ένα πρώιμο σύκο  από 

την Καρχηδόνα και δείχνοντάς το στους Συγκλητικούς είπε: «Σας ρωτώ 

πότε νομίζετε ότι το σύκο αυτό κόπηκε από το δέντρο». Όταν όλοι 

απάντησαν πως ήταν φρέσκο, «Κι όμως πριν τρεις μέρες»,  είπε «μάθετε 

πως κόπηκε στην Καρχηδόνα. Τόσο κοντά στα τείχη  έχουμε τον εχθρό! 

Φυλαχτείτε λοιπόν από τον κίνδυνο, προστατεύστε την πατρίδα. Μην 

έχετε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της πόλης. Να αποβάλετε την 

αυτοπεποίθηση που είναι υπερβολική σε σας. Μην  πιστέψετε πως θα 

φροντίσει κανείς για την πατρίδα, αν εσείς οι ίδιοι δε φροντίσετε γι’ 

αυτήν. Θυμηθείτε ότι κάποτε η πατρίδα μας βρέθηκε στον έσχατο 

κίνδυνο!» Κι αμέσως άρχισε ο τρίτος καρχηδονιακός πόλεμος, στη 

διάρκεια του οποίου καταστράφηκε η Καρχηδόνα. 

  

Επιμέλεια:  

Καρβελά Διονυσία 


