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11o ΚΔΙΜΔΝΟ  
 

Η Ρώμη και η Καρτηδόνα 

Η Ρώκε θαη ε Καξρεδόλα ζπλέδεζαλ ηηο ηύρεο ηνπο κε ηξεηο πνιέκνπο ζε δηάζηεκα 120 
πεξίπνπ ρξόλωλ. Ο δεύηεξνο Καξρεδνληαθόο πόιεκνο (218-202 π.Χ.) ππήξμε κηα ηόζν 
νδπλεξή εκπεηξία γηα ηνπο Ρωκαίνπο, ώζηε ε αλάγθε ηεο δηαηήξεζεο ή ηεο θαηαζηξνθήο ηεο 
Καξρεδόλαο λα απνηειέζεη ζηηο επόκελεο δεθαεηίεο ην επίθεληξν κηαο δωεξήο πνιηηηθήο 
δηακάρεο. Ο ηζηνξηθόο αιινύζηηνο (θαη άιινη ηζηνξηθνί) απνδίδεη έλαλ θαζνξηζηηθό ξόιν 
ζηελ εμαθάληζε ηνπ «θόβνπ ηωλ Καξρεδνλίωλ», όζν αθνξά ηελ εμέιημε ηωλ εζώλ ζηε Ρώκε 
(βι. ην κάζ. IV). Οη Ρωκαίνη είδαλ ηε λίθε ηνπο ζην δεύηεξν Καξρεδνληαθό πόιεκν ωο 
ζξίακβν ηεο αληνρήο θαη ηεο θαξηεξίαο ηνπο (constantia) παξά ηηο αιιεπάιιειεο ήηηεο πνπ 
ππέζηεζαλ από ηνλ Αλλίβα. ηνλ ηειεπηαίν αλαγλώξηζαλ θπζηθά θαη ζηξαηηωηηθά πξνζόληα, 
αιιά ππνγξάκκηζαλ ηα εζηθά ηνπ ειαηηώκαηα (ζθιεξόηεηα, δνιηόηεηα, αζέβεηα) πνπ ζηα 
κάηηα ηνπο πξνδίθαδαλ ηελ ηειηθή ηνπ ήηηα. 
 
 

Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, 

omnes gentes Hispaniae bello superāvit* et Saguntum  vi 

expugnāvit*. Postea Alpes, quae  Italiam  ab Galliā  

seiungunt, cum elephantis transiit*. Ubi in Italiā fuit, 

apud Ticīnum, Trebiam, Trasumēnum et Cannas copias 

Rōmanōrum  profligāvit*  et delēvit*. Populus Rōmānus 

cladem Cannensem pavidus audīvit*. In agro Falerno 

Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedīvit*. 

Postquam XIV annos in Italiā complēvit*, Carthaginienses 

eum in Africam revocavērunt*. Ibi Hannibal  bellum  cum 

Rōmānis  componere frustra  cupīvit*. Denique cum P. 

Scipiōne apud Zamam dimicāvit*, sed Rōmāni victoriam 

reportavērunt*.  
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 
 

Hannibal,   Carthaginiensis      dux,        natus     VI et XX   annos,  
Ο Αλλίβαο,   ν   Καξρεδόληνο ζηξαηεγόο, ζε ειηθία       26         εηώλ, 
 
omnes gentes    Hispaniae   superavit      bello        et    expugnavit     vi         Saguntum.  
όια      ηα έζλε   ηεο Θζπαλίαο    λίθεζε   ζηνλ πόιεκν  θαη     θπξίεπζε   κε ηε βία  ην άγνπλην.  
 
Postea  transiit      Alpes    cum  elephantis, 
Έπεηηα   πέξαζε  ηηο Άιπεηο    κε     ειέθαληεο,  
 
quae        seiungunt   Italiam     ab    Gallia, 
νη νπνίεο  ρωξίδνπλ  ηελ Θηαιία απ' ηε Γαιαηία. 
 
Ubi        fuit        in   Italia,  
Μόιηο  βξέζεθε  ζηελ Θηαιία, 
 
apud          Ticinum,            Trebiam,        Trasumenum         et     Cannas  
θνληά  ζηνλ πνηακό Σίθηλν,  ζηνλ Σξεβία, ζηε ιίκλε Σξαζηκέλε  θαη  ζηηο Κάλλεο 
 
copias                              Romanorum    profligavit     et     delevit.  
ηηο ζηξαηηωηηθέο δπλάκεηο ηωλ Ρωκαίωλ  θαηαηξόπωζε  θαη  εμνιόζξεπζε.  
 
Romanus    populus   pavidus         audivit               cladem          Cannensem. 
Ο ξωκαϊθόο    ιαόο       έληξνκνο  πιεξνθνξήζεθε ηελ θαηαζηξνθή  ζηηο Κάλλεο.  
 
In    Falerno   agro   Hannibal    expedivit         se            ex     insidiis       Fabii      Maximi.  
ην Φαιεξλό   αγξό  ν Αλλίβαο      μέθπγε   ηνλ εαπηό ηνπ  από ηελ ελέδξα  ηνπ Φαβίνπ Μαμίκνπ.  
 
Postquam complevit    XIV  annos    in    Italia,  
Αθνύ        ζπκπιήξωζε  14   ρξόληα  ζηελ Θηαιία, 
 
Carthaginienses  revocaverunt   eum    in   Africam.  
νη Καξρεδόληνη        αλαθάιεζαλ    απηόλ  ζηελ  Αθξηθή.  
 
Ibi     Hannibal   frustra   cupivit       bellum      cum    Romanis      componere.  
Εθεί  ν Αλλίβαο   κάηαηα   επηζύκεζε ηνλ πόιεκν   κε   ηνπο Ρωκαίνπο  λα ηειεηώζεη.  
 
Denique  dimicavit   cum       P.     Scipione      apud   Zamam,  
Σειηθά     αγωλίζηεθε   κε   ηνλ Πόπιην θηπίωλα  θνληά  ζηε Ζάκα, 
 
sed      Romani   reportaverunt victoriam.  
αιιά   νη Ρωκαίνη     θέξδηζαλ         ηε λίθε.   
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ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ 
ΟΤΙΑΣΙΚΑ  

Α΄ΚΛΙΗ  

Hispania, -ae (Θ) = Θζπαλία, (ρωξίο πιεζπληηθό)  

Italia, -ae (Θ) = Θηαιία (ρωξίο πιεζπληηθό) 

Gallia, -ae (Θ) = Γαιαηία (ρωξίο πιεζπληηθό) 

Trebia, -ae (Θ) =Σξεβίαο (πνηακόο) (ρωξίο πιεζπληηθό) 

Cannae, -arum (Θ) = Κάλλεο (κόλν πιεζπληηθόο)   

copiae, -arum (Θ) = ζηξαηηωηηθέο δπλάκεηο (κόλν πιεζπληηθόο), copiae, -ae = αθζνλία 
(εηεξόζεκν) 

*insidiae, -arum (μόνο πληθσνηικό) (Θ) = ελέδξα  

Africa, -ae (Θ) = Αθξηθή (ρωξίο πιεζπληηθό) 

Zama, -ae (Θ) = Ζάκα (ρωξίο πιεζπληηθό) 

victoria,-ae (Θ) = λίθε  

 
 
Β΄ΚΛΙΗ  

annus, -i (Α) = έηνο  

Ticinus, -i (Α) = Σίθηλνο (πνηακόο) (ρωξίο πιεζπληηθό) 

Trasumenus, -i (Α) = Σξαζηκέλε (ιίκλε) (ρωξίο πιεζπληηθό) 

Romani, -orum (Α) = Ρωκαίνη < Romanus, -i 

populus, -i (Α) = ιαόο  

ager, agri (Α) = αγξόο  

Fabius, -ii και -i Maximus, -i (Α) = Φάβηνο Μάμηκνο (ρωξίο πιεζπληηθό), θιεηηθή εληθνύ: Fabi 

elephantus, -i (Α) = ειέθαληαο,  εηεξόθιηην: θαη elephas, -antis (γ΄θιίζε)  

bellum, -i (Ο) = πόιεκνο  

Saguntum, -i (Ο) = άγνπλην (ρωξίο πιεζπληηθό) 

 
 

Γ΄ΚΛΙΗ  
Hannibal, -is (A) = Αλλίβαο (ρωξίο πιεζπληηθό) 

dux, ducis (A) = αξρεγόο  

gens, gentis (Θ) = έζλνο, γέλνο, γεληθή πιεζπληηθνύ: gentium 

clades, -is (Θ) = θαηαζηξνθή, γεληθή πιεζπληηθνύ: cladum και cladium 

Scipio, -onis (A) = θηπίωλ (ρωξίο πιεζπληηθό) 

*vis (Θ) = δύλακε  

Alpes, -ium (Θ) = Άιπεηο  (κόλν πιεζπληηθόο) 
 

 

ΔΠΙΘΔΣΑ  

Β΄ κλίζη 
Romanus, -a, um = Ρωκαϊθόο 
Falernus, -a, -um = Φαιέξλνο 

 pavidus-a-um = έληξνκνο 
παξαζεηηθά:  pavidior- ior- ius,  pavidissimus, -a, -um 
(επίξξεκα:  pavide, pavidius, pavidissime) 
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Γ΄κλίζη 

Carthaginiensis, -is, -e = Καξρεδνληαθόο  
omnis, -is, -e = όινο 
Cannensis, -is, -e = ηωλ Καλλώλ  
 
 
Ρήμαηα 

Α΄ σζσγία 
superο, superavi, superatum, superare (1) = ληθώ  

expugno, expugnavi, expugnatum, expugnare (1) = θπξηεύω  

reporto, reportavi, reportatum, reportare (1) = θεξδίδω  

revoco, revocavi, revocatum, revocare (1) = αλαθαιώ, θαιώ πίζω  

dimico, dimicavi, dimicatum, dimicare (1) = αγωλίδνκαη  

profligo, profligavi, profligatum, profligare (1) = θαηαηξνπώλω 
 

Β΄ σζσγία 

deleo, delevi, deletum delere (2) = θαηαζηξέθω  

compleo, complevi, completum complere (2) = ζπκπιεξώλω  
 

Γ΄ σζσγία 

nascor, natus sum, natum, nasci (αποθεηικό) (3) = γελληέκαη (κηρ. κέιινληα nasciturus)  

seiungo, seiunxi, seiunctum, seiungere (3) = ρωξίδω  

compono, composui, compositum, componere (3) = ζηακαηώ, ηειεηώλω  

*cupio, cupivi (cupii), cupitum, cupere (3) -15 = επηζπκώ  
 

Γ΄ σζσγία 

audio, audivi, auditum, audire (4) = αθνύω  

expedio, expedivi, expeditum, expedire (4) = απειεπζεξώλω  
 

Ανώμαλα 

*transeo, transi(v)i, transitum, transire (trans-eo) = πεξλώ, δηαζρίδω  

*sum, fui, esse = είκαη  

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

ego (πξνζωπηθή) = εγώ  

is, ea, id (νξηζηηθή) = απηόο, απηή, απηό  
 
 
ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ  
Postea = έπεηηα, ύζηεξα  
Ibi = εθεί  
frustra =  κάηαηα 
denique =  ηειηθά  
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Δησμολογικά:  
dux > δνύθαο,  

supero < super ≃ ὑπέρ,  

transeo πξβ. Σξάλδηη,  
copiae   copia = πιήζνο· πξβ.(θωην)θόπηα,  
clades   κλάω,   

expedio   ex+pes ≃ πόδη· πξβ. ἐκποδών, 
compleo   πξβ. θνκπιέ << γαιι.· plē-nus 

  

ΠΡΟΘΔΔΙ ΤΝΓΔΜΟΙ 

ab + αθαιρ. = από (απνκάθξπλζε) 
cum + αθαιρ. = καδί κε, κε (ζπλνδεία) 
in + αθαιρ. = ζε (ζηάζε) 
apud + αιηιαη. = θνληά ζε (πιεζίνλ) 
ex + αθαιρ. = από (απνκάθξπλζε) 
in + αιηιαη. = πξνο, ζε (θίλεζε πξνο ηόπν) 
cum + αθαιρ. = ελαληίνλ (ερζξηθή δηάζεζε) 

et (ζπκπιεθηηθόο) = θαη  
Ubi (ρξνληθόο) = όηαλ, αθνύ (πξνηεξόρξνλν)  
postquam (ρξνληθόο) = όηαλ (πξνηεξόρξνλν)  
sed (αληηζεηηθόο) = αιιά 
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 
 

Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae 
bello superavit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο. 
superavit: ξήκα,  
Hannibal: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
dux: παξάζεζε ζην Hannibal,  
Carthaginiensis: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην dux,  
natus: επηζεηηθή κεηνρή, ζπλεκκέλε ζην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, ωο παξάζεζε ζην 
Hannibal,  
Hannibal: ππνθείκελν ηεο κεηνρήο natus,  
annos: απξόζεηε αηηηαηηθή ηνπ ρξόλνπ ζην natus,  
VI et XX: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην annos,  
gentes: αληηθείκελν ζην superavit,  
omnes: θαηεγνξεκαηηθόο ή επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην gentes,  
Hispaniae: γεληθή θηεηηθή ζην gentes,  
bello: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ κέζνπ ή ηνπ ηξόπνπ ζην superavit. 
 
et Saguntum vi expugnavit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο. 
expugnavit: ξήκα,  
Hannibal: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Saguntum: αληηθείκελν ζην expugnavit,  
vi: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ ηξόπνπ ζην expugnavit. 
 
Postea Alpes cum elephantis transiit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο. 
transiit: ξήκα,  
Hannibal: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Alpes: αληηθείκελν ζην transiit,  
cum elephantis: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο ζπλνδείαο ζην transiit,  
Postea: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην transiit. 
 
quae Italiam ab Gallia seiungunt: Δεπηεξεύνπζα αλαθνξηθή πξόηαζε, πξνζδηνξηζηηθή 
ζην Alpes. Εηζάγεηαη κε ηελ αλαθνξηθή αληωλπκία quae θαη εθθέξεηαη κε νξηζηηθή 
(seiungunt) δειώλνληαο έλα πξαγκαηηθό γεγνλόο, ρξόλνπ ελεζηώηα επεηδή αλαθέξεηαη 
ζην παξόλ. Λεηηνπξγεί δε ωο παξάζεζε ζην Alpes. 

seiungunt: ξήκα,  
quae: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
Italiam: αληηθείκελν ζην seiungunt,  
ab Gallia: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο απνκάθξπλζεο ζην seiungunt. 
 
 
Ubi in Italia fuit: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ηνλ 
ρξνληθό ζύλδεζκν ubi θαη εθθέξεηαη κε νξηζηηθή παξαθεηκέλνπ (fuit), πνπ είλαη ε 
ζπλεζέζηεξε ζηε βαζκίδα ηνπ πξνηεξόρξνλνπ. Εθθξάδεη δε έλα πξαγκαηηθό γεγνλόο, γηα 
ην νπνίν ν ίδηνο ν γξάθωλ ζέιεη λα δειώζεη ηνλ ρξόλν ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε. Η 
ρξνληθή πξόηαζε εθθξάδεη ηε βαζκίδα ηνπ πξνηεξόρξνλνπ (ζην παξειζόλ). 

fuit: ξήκα,  
Hannibal: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
in Italia: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή πνπ δειώλεη ζηάζε ζε ηόπν ζην fuit. 
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apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit: 
Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο. 
profligavit: ξήκα,  
Hannibal: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
copias: αληηθείκελν ζην profligavit, 
Romanorum: γεληθή θηεηηθή ζην copias,  
apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum [et] Cannas: εκπξόζεηεο αηηηαηηθέο ηεο ζηάζεο 
ζε ηόπν∙ ζπγθεθξηκέλα δειώλνπλ ην πιεζίνλ. 

 
et delevit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο. 
delevit: ξήκα,  
Hannibal: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
copias: (ελλννύκελν) αληηθείκελν ζην delevit. 

 
Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο. 
audivit: ξήκα,  
Populus: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
cladem: αληηθείκελν ζην audivit,  
Romanus: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην Populus,  
Cannensem: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην cladem,  
pavidus: επηξξεκαηηθό θαηεγνξνύκελν ηνπ ηξόπνπ ζην Populus. 

 
In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit: Κύξηα πξόηαζε 
θξίζεωο. 
expedivit: ξήκα,  
Hannibal: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
se: αληηθείκελν ζην expedivit (άκεζε/επζεία απηνπάζεηα),  
In agro: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή πνπ δειώλεη ζηάζε ζε ηόπν ζην expedivit,  
Falerno: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην agro,  
ex insidiis: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο απνκάθξπλζεο ζην expedivit,  
Fabii Maximi: γεληθή ππνθεηκεληθή ζην insidiis. 

 
Postquam XIV annos in Italia complevit: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή 
πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ηνλ ρξνληθό ζύλδεζκν postquam θαη εθθέξεηαη κε νξηζηηθή 
παξαθεηκέλνπ (complevit), πνπ είλαη ε ζπλεζέζηεξε ζηε βαζκίδα ηνπ πξνηεξόρξνλνπ. 
Εθθξάδεη δε έλα πξαγκαηηθό γεγνλόο, γηα ην νπνίν ν ίδηνο ν γξάθωλ ζέιεη λα δειώζεη 
ηνλ ρξόλν ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε. Η ρξνληθή πξόηαζε εθθξάδεη ηε βαζκίδα ηνπ 
πξνηεξόρξνλνπ (ζην παξειζόλ). 

complevit: ξήκα,  
Hannibal: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
annos: αληηθείκελν ζην complevit,  
XIV: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην annos,  
in Italia: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή πνπ δειώλεη ζηάζε ζε ηόπν ζην complevit. 

 
Carthaginienses eum in Africam revocaverunt: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο. 
revocaverunt: ξήκα,  
Carthaginienses: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
eum: αληηθείκελν ζην revocaverunt,  
in Africam: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηνπ ηόπνπ (θίλεζεο ζε ηόπν) ζην revocaverunt. 
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Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frustra cupivit: Κύξηα πξόηαζε 
θξίζεωο. 
cupivit: ξήκα,  
Hannibal: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
componere: ηειηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην cupivit,  
Hannibal: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ componere (ηαπηνπξνζωπία),  
bellum: αληηθείκελν ζην componere,  
cum Romanis: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο ερζξηθήο δηάζεζεο ζην componere,  
frustra: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ ζην componere,  
Ibi: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηόπνπ ζην componere (bellum). 

 
Denique cum P. Scipione apud Zamam dimicavit: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο.  
dimicavit: ξήκα,  
Hannibal: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
cum Ρ. Scipione: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηεο ερζξηθήο δηάζεζεο ζην dimicavit,  
apud Zamam: εκπξόζεηε αηηηαηηθή ηνπ ηόπνπ (δειώλεη ην πιεζίνλ) ζην dimicavit, 
Denique: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζην dimicavit. 

 
sed Romani victoriam reportaverunt: Κύξηα πξόηαζε θξίζεωο.  
reportaverunt: ξήκα,  
Romani: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 
victoriam: αληηθείκελν ζην reportaverunt. 
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