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ΚΕΙΜΕΝΟ 21: 

XXI. Πώς πήρε το όνοµά του το Pisaurum 

 

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, 

everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam 

pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio 

fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens 

dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis 

aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit: nam 

Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in 

exilium, unde tamen rogatus reversus est. 

 Οι Γαλάτες µε αρχηγό το Βρέννο, αφού κατατρό�ωσαν τις 
λεγεώνες των Ρωµαίων κοντά στον Αλλία �οταµό, κατέστρεψαν 
εντελώς την �όλη Ρώµη εκτός α�ό το Κα�ιτώλιο, για το ο�οίο 
�ήραν ως αντάλλαγµα τεράστιο χρηµατικό �οσό. Τότε ο 
Κάµιλλος, ο ο�οίος για �ολύ καιρό βρισκόταν στην εξορία κοντά 
στην Αρδέα εξαιτίας της λείας α�ό τους Βηίους �ου δεν είχε 
µοιραστεί ακριβοδίκαια, αν και α�ουσίαζε εκλέχτηκε δικτάτορας. 
Αυτός ακολούθησε τους Γαλάτες, ενώ ήδη α�οχωρούσαν: αφού 
εξολοθρεύτηκαν αυτοί, �ήρε �ίσω όλο το χρυσάφι. Ε�ειδή αυτό 
ζυγίστηκε εκεί έδωσε το όνοµα στην �όλη: ονοµάστηκε δηλαδή 
Πίσαυρο, ε�ειδή εκεί ζυγίστηκε το χρυσάφι. Ύστερα α�ό αυτή την 
�ράξη ε�έστρεψε στην εξορία, α�’ ό�ου όµως γύρισε, αφού  τον 
�αρακάλεσαν. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 22: 

XXII. Προτροπές προς τους Ρωµαίους 

 

Imitemur nostros Brutos, Camillos, Decios, Curios, Fabricios, Scipiones, 

innumerabiles alios qui hanc rem publicam stabiliverunt; quos equidem in 

deorum immortalium coetu ac numero repono. Amemus patriam, 

pareamus senatui, consulamus bonis; praesentes fructus neglegamus, 

posteritatis gloriae serviamus; id esse optimum putemus, quod est 

rectissimum; speremus quae volumus, sed feramus quod acciderit; 

arbitremur denique corpus virorum fortium magnorumque hominun esse 

mortale, animi vero motus et virtutis gloriam sempiternam esse. 

 Ας µιµηθούµε τους δικούς µας Βρούτους, Καµίλλους, 
∆έκιους, Κούριους, Φαβρίκιους, Σκι�ίωνες, τους αµέτρητους 
άλλους, οι ο�οίοι στέριωσαν αυτήν την �ολιτεία. Αυτούς εγώ 
βέβαια το�οθετώ σε (µια) θέση ανάµεσα στη «χορεία» των 
αθανάτων θεών. Ας αγα�άµε την �ατρίδα, ας υ�ακούµε στη 
Σύγκλητο, ας φροντίζουµε για τους καλούς (�ολίτες). Ας 
αδιαφορούµε για τα τωρινά κέρδη, ας υ�ηρετούµε τη δόξα του 
µέλλοντος. Ας θεωρούµε ότι είναι άριστο αυτό, το ο�οίο είναι το 
�ιο σωστό. Ας ελ�ίζουµε αυτά �ου θέλουµε, αλλά ας υ�οµένουµε 
ότι �ρόκειται να µας συµβεί. Ας �ιστεύουµε τέλος, ότι το σώµα των 
δυνατών ανδρών και των µεγάλων ανθρώ�ων είναι θνητό, (αλλά) 
όµως ότι οι δυνάµεις της ψυχής και η δόξα της ανδρείας είναι 
αιώνια. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 23: 

XXIII. 'Ενας υπέροχος άνθρωπος 

 

Aegrotabat Caecina Paetus, maritus Arriae, aegrotabat et filius. Filius 

mortuus est. Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin 

immo cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium simulabat, ac 

marito persaepe interroganti, quid ageret puer, respondebat: "Bene 

quievit, libenter cibum sumpsit". Deinde, cum lacrimae suae, diu 

cohibitae, vincerent prorumperentque, egrediebatur; tum se dolori dabat 

et paulo post siccis oculis redibat. Scribonianus arma in Illyrico contra 

Claudium moverat; fuit Caecina in partibus eius et, occiso Scriboniano, 

Romam trahebatur. Erat ascensurus navem; Arria milites orabat, ut simul 

imponeretur. Non impetravit; conduxit piscatoriam naviculam 

ingentemque navem secuta est. 

 Ο Καικίνας Παίτος, ο σύζυγος της Αρρίας, ήταν άρρωστος, άρρωστος 
ήταν και ο γιος (τους). Ο γιος (τους) �έθανε. Η Αρρία του έκανε την κηδεία 
έτσι, ώστε να αγνοείται α�ό το σύζυγό (της). Όχι µόνο αυτό αλλά , κάθε φορά 
�ου εκείνη έµ�αινε στην κρεβατοκάµαρα του συζύγου (της), �ροσ�οιούνταν 
ότι ο γιος (τους) ζει και α�αντούσε στο σύζυγό (της) �ου ρωτούσε �ολύ συχνά, 
τι κάνει το �αιδί: « κοιµήθηκε καλά, �ήρε �ρόθυµα την τροφή». Έ�ειτα, όταν 
τα δάκρυά της, �ου είχαν συγκρατηθεί �ολύ χρόνο  νικούσαν και ξεσ�ούσαν, 
έβγαινε έξω. Τότε �αρέδιδε τον εαυτό της στη θλίψη και λίγο αργότερα 
ξαναγύριζε µε στεγνά µάτια. Ο Σκριβωνιανός είχε στασιάσει στην Ιλλυρία 
εναντίον του Κλαύδιου. Ο Παίτος είχε �άει µε το µέρος του και, όταν 
σκοτώθηκε ο Σκριβωνιανός, οδηγούνταν σιδεροδέσµιος στη Ρώµη. Ε�ρόκειτο 
να ανέβει στο καράβι. Η Αρρία �αρακαλούσε τους στρατιώτες, να ε�ιβιβαστεί 
µαζί του. ∆εν το κατόρθωσε: νοίκιασε ψαράδικο �λοιάριο  και ακολούθησε το 
�ελώριο καράβι. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 24: 

XXIV. Το πάθηµα ενός ψεύτη 

 

Cum Cornelius P. Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio 

quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam 

domini iussu id dixisse et illum intus esse. Accipe nunc quid postea 

Nasica fecerit. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasica venisset et eum a 

ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum 

Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: " Quid" inquit 

"Ego non cognosco vocem tuam?" Visne scire quid Nasica responderit? 

"Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi 

non esse; tu mihi ipsi non credis?" 

ΚΕΙΜΕΝΟ 24: 

 Όταν είχε �άει  ο Πό�λιος Κορνήλιος Νασικάς στον �οιητή 
Έννιο και ζητούσε τον Έννιο α�ό την �όρτα η υ�ηρέτρια εί�ε σ’ 
αυτόν ότι αυτός δεν ήταν στο σ�ίτι, ο Νασικάς κατάλαβε ότι 
εκείνη εί�ε αυτό µε διαταγή του αφεντικού της και (κατάλαβε) ότι 
εκείνος ήταν µέσα. Μάθε τώρα, τι έκανε ο Νασικάς ύστερα. Λίγες 
µέρες αργότερα, όταν ο Έννιος είχε �άει  στο Νασικά και ζητούσε 
αυτόν α�ό την �όρτα, ο Νασικάς φώναξε ότι δεν ήταν στο σ�ίτι, 
αν και ήταν στο σ�ίτι. Τότε ο Έννιος αγανακτισµένος, ε�ειδή ο 
Νασικάς τόσο φανερά έλεγε ψέµατα, εί�ε: «Τι?» «Εγώ δεν 
αναγνωρίζω τη φωνή σου»; Θέλεις να µάθεις µή�ως (=ne), τι 
α�άντησε ο Νασικάς; «Είσαι αναιδής άνθρω�ος. Εγώ, όταν σε 
ζητούσα, �ίστεψα την υ�ηρέτριά σου ότι  δεν ήσουν  σ�ίτι. Εσύ 
δεν �ιστεύεις εµένα τον ίδιο»; 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 25: 

XXV. Πώς ένα σύκο στάθηκε αφορµή να καταστραφεί η Καρχηδόνα 

 

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine 

ostendesque patribus " Interrogo vos " inquit "quando hanc ficum 

decerptam esse putetis ex arbore". Cum omnes recentem esse dixissent, 

"Atqui ante tertium diem" inquit "scitote decerptam esse Carthagine. Tam 

prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini 

patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam quae nimia vobis est, 

deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi 

patriae consulueritis. Mementote rem publicam in extremo discrimine 

quondam fuisse!" Statimque sumptum est Punicum bellum tertium quo 

Carthago deleta est. 

 Ο Κάτωνας έφερε κά�οια µέρα στο Βουλευτήριο (ένα) 
�ρώιµο σύκο α�ό την Καρχηδόνα και δείχνοντάς το στους 
Συγκλητικούς «Ρωτώ εσάς» εί�ε «�ότε νοµίζετε ότι αυτό το σύκο 
κό�ηκε α�ό το δέντρο». Όταν όλοι εί�αν ότι ήταν φρέσκο, εί�ε: 
«Κι όµως �ριν τρεις µέρες» εί�ε «µάθετε ότι κό�ηκε στην 
Καρχηδόνα. Τόσο κοντά στα τείχη έχουµε τον εχθρό! Λοι�όν 
φυλαχτείτε α�ό τον κίνδυνο και �ροστατέψτε την �ατρίδα. Μη 
στηρίζεστε στις δυνάµεις της �όλης (ενν.  Ρώµης). Να α�οβάλετε 
την αυτο�ε�οίθηση, �ου  είναι υ�ερβολική σ’ εσάς. Μην �ιστέψετε 
ότι θα φροντίσει κανείς για την �ατρίδα, εάν εσείς οι ίδιοι δε 
φροντίσετε για την �ατρίδα. Θυµηθείτε ότι κά�οτε η �ολιτεία 
βρέθηκε στον έσχατο κίνδυνο»! Κι αµέσως άρχισε ο τρίτος 
Καρχηδονιακός  �όλεµος, στη διάρκεια του ο�οίου καταστράφηκε 
η Καρχηδόνα. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 26: 

XXVI. Ο Πλίνιος αναγγέλλει ένα θλιβερό γεγονός 

 

C. Plinius Marcellino suo salutem. Tristissimus haec tibi scribo: Fundani 

nostri filia minor mortua est. Ea puella nihil umquam festivius, nihil 

amabillius nec longiore vita dignius vidi. Nondum annos XIII impleverat, 

et iam illi anilis prudentia, matronalis gravitas erat et tamen suavitas 

puellaris. Ut illa patris cervicibus inhaerebat! ut nos amicos paternos et 

amanter et modeste complectebatur! ut nutrices ut paedagogos, ut 

praeceptores dilligebat! quam studiose, quam intellegenter lectitabat! ut 

parce ludebat! Qua illa patientia, qua etiam constantia novissimam 

valetudinem tulit! 

 Ο Γάιος Πλίνιος στέλνει χαιρετισµό στο δικό του (στο φίλο 
του) Μαρκελλίνο. Γράφω αυτά σ’ εσένα �άρα �ολύ λυ�ηµένος: 
Πέθανε η µικρότερη κόρη του δικού µας Φουνδανού (του 
Φουνδανού µας). Α�ό αυτήν την κο�έλα τί�οτα δεν είδα �οτέ �ιο 
�ρόσχαρο, τί�οτα �ιο αξιαγά�ητο ούτε �ιο άξιο για �ιο 
µακρόχρονη ζωή. Ακόµη δεν είχε συµ�ληρώσει τα 13 χρόνια, και 
ήδη υ�ήρχε σ’ εκείνη γεροντική φρόνηση, σοβαρότητα �ου 
ταιριάζει σε δέσ�οινα, όµως και κοριτσίστικη γλυκύτητα. Πως 
κρεµιόταν εκείνη στο λαιµό του �ατέρα (της)! Πως αγκάλιαζε εµάς, 
τους �ατρικούς φίλους, και µε αγά�η και µε σεµνότητα! Πως 
αγα�ούσε τις τροφούς, �ως τους �αιδαγωγούς, �ως τους 
δασκάλους (της)! Με �όση ε�ιµέλεια, µε �όση εξυ�νάδα και 
�ροθυµία διάβαζε! Πόσο συγκρατηµένα έ�αιζε! Με �όση 
υ�οµονή, κι ακόµη µε �όση εγκαρτέρηση εκείνη υ�όµεινε την 
τελευταία αρρώστια! 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 27: 

XXVII. Το πνεύµα ωριµάζει όπως οι καρποί 

 

Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam 

aetate recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, 

tragoediam suam cui "Atreus" nomen est, ei desideranti legit. Tum 

Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri 

tamen ea sibi duriora et acerbiora. "Ita est" inquit Accius "ut dicis; neque 

id me sane paenitet; meliora enim fore spero quae deinceps scribam. Nam 

quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et acerba 

nascuntur, post fiunt mitia et iucunda; sed quae gignuntur statim vieta et 

mollia, non matura mox fiunt sed putria. 

 Όταν ο Άκκιος είχε �άει α�ό την �όλη Ρώµη στον Τάραντα, 
ό�ου ο Πακούβιος είχε α�οσυρθεί σε µεγάλη �ια ηλικία, κατέλυσε 
σ΄αυτόν. Ο Άκκιος, ο ο�οίος ήταν �ολύ µικρότερός του στην 
ηλικία, διάβασε σ’ αυτόν, αφού το ε�ιθυµούσε, την τραγωδία του, 
της ο�οίας το όνοµα είναι «Ατρέας». Τότε ο Πακούβιος εί�ε ότι 
(αυτά), τα ο�οία είχε γράψει ήταν βέβαια ηχηρά και µεγαλο�ρε�ή 
, αλλά ότι του φαινόντουσαν όµως κά�ως τραχιά και στυφά. «Έτσι 
είναι» εί�ε ο Άκκιος «ό�ως τα λες» και ούτε µετανιώνω βέβαια γι’ 
αυτό. Γιατί ελ�ίζω ότι (αυτά), �ου θα γράψω στη συνέχεια, θα 
είναι καλύτερα. Λένε αλήθεια ότι συµβαίνει στο �νεύµα το ίδιο 
�ράγµα, το ο�οίο συµβαίνει στους καρ�ούς: (αυτοί), �ου 
γεννιούνται σκληροί και �ικροί, γίνονται ύστερα γινωµένοι και 
γλυκείς. Αλλά (αυτοί), �ου γεννιούνται α�ό την αρχή µαραµένοι 
και µαλακοί, δε γίνονται αργότερα ώριµοι, αλλά σά�ιοι. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 28: 

XXVIII. Στα ίχνη ενός δραπέτη δούλου 

 

Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis 

apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde in Asiam 

abiit. Postea Plato quidam Sardianus, cum eum fugitivum esse ex Aesopi 

litteris cognovisset, hominem comprehendit et in custodiam Ephesi 

tradidit. Tu, hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam 

mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. 

Parvi enim preti est, qui tam nihili est. Sed, propter servi scelus et 

audaciam, tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil ei gratius possit esse 

quam recuperatio fugitivi. 

 Ο Λίκινος ο δούλος του δικού µας Αίσω�ου �ου είναι 
γνωστός σ’ εσένα δρα�έτευσε α�ό τη Ρώµη στην Αθήνα. Αυτός 
στην Αθήνα έµεινε σαν ελεύθερος λίγους µήνες κοντά στον 
Πάτρωνα τον Ε�ικούρειο, κι α�ό ‘κει �ήγε στην Ασία. Αργότερα 
κά�οιος Πλάτωνας α�ό τις Σάρδεις, όταν έµαθε α�ό γράµµα του 
Αισώ�ου ότι αυτός ήταν δρα�έτης, συνέλαβε τον άνθρω�ο και τον 
�αρέδωσε στη φυλακή στην Έφεσο. Εσύ αναζήτησε τα ίχνη του 
ανθρώ�ου, σε �αρακαλώ, και µε την �ιο µεγάλη φροντίδα ή στείλ’ 
τον στη Ρώµη ή φέρ’ τον µαζί σου όταν ε�ιστρέφεις α�ό την 
Έφεσο. Μη σε α�ασχολήσει �όσο αξίζει ο άνθρω�ος. Γιατί είναι 
µικρής αξίας, ό�οιος είναι τέτοιος µασκαράς. Αλλά ο Αίσω�ος 
οργίστηκε τόσο �ολύ εξαιτίας της ελεεινής �ράξης και του θράσους 
του δούλου, ώστε τί�οτε δε θα µ�ορούσε να του είναι �ιο 
ευχάριστο α�ό την ε�ανάκτηση του δρα�έτη. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 29: 

XXIX. Ο Οκταβιανός, ο παπουτσής και το κοράκι 

 

Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam 

ei occurit corvum tenens; instituerat haec dicere: "Ave, Caesar, victor 

imperator". Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti 

milibus sestertium eum emit. Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut 

corvum doceret parem salutationem. Diu operam frustra impendebat; 

quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat "Oleum et 

operam perdidi". Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus 

pecuniae, eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: " Domi 

satis salutationum talium audio". Tum venit corvo in mentem verborum 

domini sui: "Oleum et operam perdidi". Ad haec verba Augustus risit 

emitque avem tanti, quanti nullam adhuc emerat. 

 Όταν ο Οκταβιανός µετά τη νίκη στο Άκτιο γύριζε στη Ρώµη, 
κά�οιος άνθρω�ος �ήγε να τον συναντήσει κρατώντας (ένα) 
κοράκι. Το είχε εκ�αιδεύσει να λέει τα εξής: «Χαίρε, Καίσαρα, 
νικητή στρατηγέ (ή αυτοκράτορα)». Ο Καίσαρας ενδιαφέρθηκε 
�ολύ να αγοράσει το κοράκι. Το αγόρασε λοι�όν για είκοσι 
χιλιάδες σηστερτίους. Αυτό το �αράδειγµα �αρακίνησε κά�οιον 
�α�ουτσή, να διδάξει τον ίδιο χαιρετισµό (σ’ ένα) κοράκι. Για 
�ολύ καιρό κό�ιαζε µάταια. Και κάθε φορά �ου το �ουλί δεν 
α�αντούσε, ο �α�ουτσής συνήθιζε να λέει: «Κρίµα στον κό�ο 
µου». Κά�οτε ε�ιτέλους το κοράκι έµαθε το χαιρετισµό και ο 
�α�ουτσής, θέλοντας να κερδίσει χρήµατα, το έφερε στον 
Καίσαρα. Όταν ακούστηκε ο χαιρετισµός ο Καίσαρας εί�ε: «Στο 
σ�ίτι ακούω αρκετά τέτοιους χαιρετισµούς». Τότε ήρθαν στο νου 
του κορακιού τα λόγια του κυρίου του: « έχασα το λάδι και τον 
κό�ο µου».Ο Αύγουστος γέλασε µε αυτά τα λόγια και αγόρασε το 
�ουλί για τόσο µεγάλο �οσό, για όσο δεν είχε αγοράσει κανένα 
άλλο µέχρι τότε. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 30: 

XXX. Ο Λικίνιος Μουρήνας και τα ήθη της Ανατολής 

 

Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo, patri suo, magno 

adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi in victoria fuit. 

Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare 

debemus, quod Asiam vidit sed in Asia continenter vixit. Quam ob rem 

accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt, ex qua laus familiae, 

memoria generi, honos et gloria nomini constituta est, sed aliquod 

flagitium ac dedecus aut in Asia susceptum aut ex Asia deportatum. 

Meruisse vero stipendia in eo bello virtutis fuit; patre imperatore 

libentissime meruisse pietatis fuit; finem stipendiorum patris victoriam ac 

triumphum fuisse felicitatis fuit. 

(ο άνθρω�ος) αυτός όµως (κύριοι) δικαστές, και βρέθηκε στην 
Ασία και (έναν) άνδρα �άρα �ολύ γενναίο , τον �ατέρα του, 
βοήθησε �ολύ στους κινδύνους, �αρηγόρησε στους µόχθους, 
συνεχάρηκε στη νίκη. Και αν η Ασία  κρύβει κά�οια υ�οψία 
τρυφής, οφείλουµε να ε�αινέσουµε το Μουρήνα, ε�ειδή είδε την 
Ασία, αλλά έζησε στην Ασία µε εγκράτεια. Για το λόγο αυτό οι 
κατήγοροί του δε χρησιµο�οίησαν για µοµφή εναντίον του 
Μουρήνα το όνοµα «Ασία», α�ό την ο�οία δηµιουργήθηκε 
έ�αινος για την οικογένειά του, υστεροφηµία για τη γενιά του, 
τιµή και δόξα για το όνοµά του, αλλά (τον κατηγόρησαν για) 
κά�οιο όνειδος και (κά�οια) ντρο�ή �ου φορτώθηκε στην Ασία ή 
έφερε µαζί του α�ό την Ασία. Το ότι υ�ηρέτησε στρατιώτης στον 
�όλεµο εκείνο (αυτό) υ�ήρξε  δείγµα ανδρείας. Το ότι υ�ηρέτησε 
µε �άρα �ολύ µεγάλη �ροθυµία, όταν ο �ατέρας του ήταν 
στρατηγός υ�ήρξε δείγµα σεβασµού. Το ότι το τέλος της θητείας 
του συνέ�εσε µε τη νίκη και το θρίαµβο του �ατέρα του υ�ήρξε 
δείγµα καλής τύχης. 
 


