
ΚΔΙΜΔΝΟ 11  

Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes 

Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit. Postea Alpes, quae 

Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italia fuit, apud 

Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et 

delevit. Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. In agro 

Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit. Postquam XIV annos 

in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam revocaverunt. Ibi Hannibal 

bellum cum Romanis componere frustra cupivit. Denique cum P. Scipione 

apud Zamam dimicavit, sed Romani victoriam reportaverunt. 

 

ΜΔΣΑΦΡΑΗ 

Ο Αλλίβαο, ν Καξρεδόληνο ζηξαηεγόο, ζε ειηθία 26 εηώλ, λίθεζε ζηνλ πόιεκν 

όια ηα έζλε ηεο Ιζπαλίαο θαη θπξίεπζε κε ηε βία ην άγνπλην. Έπεηηα πέξαζε 

(:δηέζρηζε,) κε ειέθαληεο ηηο Άιπεηο, πνπ ρσξίδνπλ ηελ Ιηαιία απ' ηε Γαιαηία. 

Μόιηο βξέζεθε ζηελ Ιηαιία, θαηαηξόπσζε θαη εμνιόζξεπζε ηηο ζηξαηησηηθέο 

δπλάκεηο ησλ Ρσκαίσλ θνληά ζηνλ πνηακό Σίθηλν, ζηνλ πνηακό Σξεβία, ζηε 

ιίκλε Σξαζηκέλε θαη ζηηο Κάλλεο. Ο Ρσκατθόο ιαόο πιεξνθνξήζεθε έληξνκνο 

ηελ θαηαζηξνθή ζηηο Κάλλεο. Ο Αλλίβαο μέθπγε από ηελ ελέδξα ηνπ Φαβίνπ 

Μαμίκνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Φαιεξλνύ Αγξνύ. Αθνύ ζπκπιήξσζε 14 ρξόληα 

ζηελ Ιηαιία, νη Καξρεδόληνη ηνλ αλαθάιεζαλ ζηελ Αθξηθή. Εθεί ν Αλλίβαο 

κάηαηα επηδίσμε λα ηειεηώζεη κε ζπλζήθε  ηνλ πόιεκν.κε ηνπο Ρσκαίνπο.  

Σειηθά, αγσλίζηεθε κε ηνλ Πόπιην θηπίσλα ζηε Ζάκα, αιιά ηε λίθε θέξδηζαλ 

νη Ρσκαίνη. 

 



ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

1. natus: κεηνρή ηνπ απνζεηηθνύ ξήκαηνο nascor (κεηνρή κέιινληα 

nasciturus).  Eδώ ρξνληθή κεηνρή, ζπλεκκέλε. 

2.  bello: Αθαηξεηηθή νξγαληθή ηνπ κέζνπ ζην ξήκα superavit(ιαηηληζκόο). 

3.  pavidus: επηξξεκαηηθό θαηεγνξνύκελν ηνπ ηξόπνπ ζην populus. 

4.  Postquam complevit: Χξνληθή πξόηαζε, πξνηεξόρξνλν.  

Ιζνδύλακε έθθξαζε: cum complevisset. 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ TΑΞΙΝΟΜΗΜΔΝΟ  ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ  
 

ΡΗΜΑΣΑ 

nascor,  natus sum (κεηνρή κέιινληα nasciturus),  natum,  nasci (απνζεηηθό)  
3=  γελληέκαη 
superν, -avi, -atum, -are 1= ληθώ 
expugno, -avi, -atum, -are 1= θπξηεύσ 
seiungo, seiunxi, seiunctum, -ere 3= ελώλσ 
*transeo, transi(v)i, transitum, transire (trans-eo)= πεξλώ, δηέξρνκαη δηαζρίδσ 
*sum, fui, esse = είκαη 
reporto, -avi, -atum, -are 1= θεξδίδσ 
deleo, -evi, -etum –ere 2= θαηαζηξέθσ 
audio, -ivi, -itum, -ire 4= αθνύσ 
expedio, -ivi, -itum, -ire 4=  απειεπζεξώλσ (εδώ: me expedio= απνθεύγσ, 
μεθεύγσ) 
compleo, -evi, -etum –ere 2= ζπκπιεξώλσ 
revoco, -avi, -atum, -are 1= αλαθαιώ, θαιώ πίζσ 
compono, composui, compositum, -ere 3 =ζηακαηώ, ηειεηώλσ (εδώ: compono 
bellum= ηειεηώλσ ηνλ πόιεκν) 
*cupio, cupivi (cupii), cupitum, cupere  3 -15=  επηζπκώ 
dimico, -avi, -atum, -are 1= αγσλίδνκαη 
profligo, -avi, -atum, -are 1= θαηαηξνπώλσ 
 

ΟΤΙΑΣΙΚΑ 
 
Α΄ Κλίση  
Hispania, -ae = Ιζπαλία  

Italia, -ae= Ιηαιία  

Gallia, -ae = Γαιαηία  

Trebia, -ae= Σξεβίαο (πνηακόο)  

Cannae, -arum (κόλν πιεζ.)= Κάλλεο  

copia, -ae = αθζνλία , ζηνλ πιεζ. copiae, - arum= ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο  

*insidiae, -arum (κόλν πιεζ.)= ελέδξα  

Africa, -ae = Αθξηθή  

Zama, -ae = Ζάκα  

victoria,-ae = λίθε 
 



 Β΄ Κλίση  
annus, i = έηνο 
 bellum, I = πόιεκνο 
 Saguntum, i = άγνπλην  
Ticinus, i =Σίθηλνο (πνηακόο) 
 Trasumenus, -i=Σξαζηκέλε (ιίκλε) 
Romani, orum = Ρσκαίνη  
populus, i = ιαόο 
ager,agri = αγξόο Fabius, -ii θαη –i= Φάβηνο  
Maximus,i= Μάμηκνο  
elephantus, i θαη elephas, -antis (γ΄θιίζε)= ειέθαο 
 

Γ΄ Κλίση  
Hannibal, is (A)= Αλλίβαο  

dux, ducis (A)= αξρεγόο  

gens, gentis (Θ)= έζλνο, γέλνο 

 cladis, is (Θ)= θαηαζηξνθή  

Scipio, -onis(A)= θηπίσλ  

vis (Θ)= δύλακε  

Alpes, -ium (Θ. κόλν πιεζ.)= Άιπεηο  
 

ΔΠΙΘΔΣΑ 
Carthaginiensis, is, -e= Καξρεδνληαθόο  

omnis, -is, -e= όινο, πᾶο  

Cannensis, -is, -e = ησλ Καλλώλ  
 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ 
qui, quae, quod (αλαθνξηθή) = ν νπνίνο  

ego(πξνζ)= εγώ  

is, ea, id (νξηζη.)= απηόο  
 

ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ 
Postea = έπεηηα, ύζηεξα  

Ibi = εθεί  

Denique = ηειηθά  
 

ΠΡΟΘΔΔΙ 
ab + ΑΦ= από (απνκάθξπλζε, ρσξηζκόο: ab Gallia)  
cum + ΑΦ= καδί κε, κε (ζπλνδεία: cum elephantis) 
in +ΑΦ= ζε (ζηάζε: in Italia, In agro) 
apud + ΑΙΣ= θνληά ζε (πιεζίνλ: apud Ticinum, apud Zamam) 
ex + ΑΦ= από (απνκάθξπλζε: ex insidiis)  
in + ΑΙΣ= πξνο, ζε (θίλεζε πξνο ηόπν: in Africam) 
cum + ΑΦ = ελαληίνλ (ερζξηθή δηάζεζε: cum Romanis, cum P. Scipione) 

 
ΤΝΓΔΜΟΙ 

et (ζπκπι.)= θαη  

Ubi (ρξνλ) = όηαλ, αθνύ(πξνηεξόρξνλν)  

postquam (ρξνλ) = όηαλ, αθνύ(πξνηεξόρξνλν) sed (αληηζ)=αιιά 



 
ΑΚΗΔΙ 

 

1. Να θιηζνύλ: dux Carthaginiensis, Alpes, quae. 
 

2. expugnavit, seiungunt, fuit, audivit:  
    Nα θιηζνύλ ηα ξήκαηα ζηνλ παξαθείκελν. Να γίλεη ρξνληθή αληηθαηάζηαζε    
    ησλ ηύπσλ ζηνπο γλσζηνύο ζαο ρξόλνπο. 
 

3. I, II, III, IV, αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ. 
 
 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΚΗΔΙ 
 

1. Να κεηαθεξζνύλ νη παξαθάησ ηύπνη ζηηο πηώζεηο πνπ  
    δεηνύληαη γηα ηνλ θαζέλα :  

 

omnes gentes : γεληθή εληθνύ 

bello: αηηηαηηθή εληθνύ 

Alpes: γεληθή πιεζπληηθνύ 

quae:  γεληθή πιεζπληηθνύ 

elephantis:  νλνκαζηηθή εληθνύ 

copias: δνηηθή πιεζπληηθνύ 

Populus Romanus:  γεληθή πιεζπληηθνύ 

cladem Cannensem:  δνηηθή εληθνύ 

victoriam: θιεηηθή εληθνύ 
 

2. Να κεηαθεξζνύλ νη παξαθάησ ξεκαηηθνί ηύπνη ζηνλ  ηύπν 
πνπ ζαο δεηείηαη γηα ηνλ θαζέλα (ζηνπο πεξηθξαζηηθνύο 
ηύπνπο λα ιεθζεί ππόςε ην ππνθείκελν):  

 
expugnavit: α ΄πιεζπληηθό ππνηαθηηθήο παξαηαηηθνύ παζεηηθήο θσλήο 

seiungunt: γ΄ πιεζπληηθό νξηζηηθήο ζπληειεζκέλνπ κέιινληα ελεξγεηηθήο 

θσλήο 

transiit: α΄ πιεζπληηθό κέιινληα 

fuit: απαξέκθαην κέιινληα 

se expedivit: γ΄ πιεζπληηθό νξηζηηθήο ελεζηώηα παζεηηθήο θσλήο 

complevit: α΄ πιεζπληηθό ππνηαθηηθήο ελεξγεηηθνύ κέιινληα 

componere: γ΄ πιεζπληηθό νξηζηηθήο ππεξζπληειίθνπ ελεξγεηηθήο θσλήο 

cupivit: α΄ πιεζπληηθό νξηζηηθήο ελεζηώηα ελεξγεηηθήο θσλήο 

reportaverunt:  απαξέκθαην παξαθεηκέλνπ παζεηηθήο θσλήο 
 

3. Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes   

      Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit 

           Να εμαξηεζεί ε πξόηαζε από ην scriptor dicit 
 

4. Postquam XIV annos in Italia complevit: 
          Να ραξαθηεξηζζεί ε πξόηαζε, λα δηθαηνινγεζεί ε εηζαγσγή θαη ε     
          εθθνξά ηεο, λα αληηθαηαζηαζεί από ηζνδύλακε πξόηαζε. 


