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Α] Ο Αννίβας, ο Καρχηδόνιος στρατηγός, 26 χρονών, νίκησε στον πόλεμο όλα τα έθνη της 
Ισπανίας και κυρίευσε με τη βία το Σάγουντο. Έπειτα πέρασε με ελέφαντες τις Άλπεις, οι 
οποίες χωρίζουν την Ιταλία από τη Γαλατία. Μόλις βρέθηκε στην Ιταλία, κατατρόπωσε και 
κατέστρεψε τις στρατιωτικές δυνάμεις των Ρωμαίων, κοντά στον ποταμό Τίκινο, στον ποταμό 
Τρεβία, στη λίμνη Τρασιμένη και στις Κάννες 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ο Σουλπίκιος Γάλλος ήταν ύπαρχος του Λεύκιου Αιμίλιου Παύλου, ο οποίος έκανε 

πόλεμο εναντίον του βασιλιά Περσέα. Ξαφνικά μια ξάστερη νύχτα, είχε χαθεί η σελήνη ֹ από 
το ξαφνικό, παράξενο και φοβερό θέαμα τρόμος είχε καταλάβει τις ψυχές των στρατιωτών και 
ο στρατός είχε χάσει την αυτοπεποίθησή του (το ηθικό του). 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
Μετά τη ναυμαχία στο Άκτιο, ο Κάσσιος από την Πάρμα, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο 

στρατό του Μάρκου Αντώνιου, κατέφυγε στην Αθήνα. Εκεί μόλις είχε παραδώσει την 
ταραγμένη ψυχή στον ύπνο, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε σ’ αυτόν φρικτή μορφή. Νόμισε ότι 
ερχόταν προς αυτόν (ένας) άνθρωπος πελώριου αναστήματος και βρώμικου προσώπου, όμοιος 
με τη μορφή νεκρού. Μόλις τον κοίταξε ο Κάσσιος, τον έπιασε φόβος και θέλησε να 
πληροφορηθεί τo όνομά του. Εκείνος απάντησε ότι ήταν ο Πλούτωνας. Τότε τρόμος συντάραξε 
τον Κάσσιο και τον σήκωσε από τον ύπνο. Ο Κάσσιος φώναξε τους δούλους και τους ρώτησε 
για τον άνθρωπο. 

 
Β] 1. duce Carthaginiensi, omnium gentium, serenae noctis, repentino monstro, Cassi Parmensis, 
speciei horrendae, ingentibus magnitudinibus, facies squalidas. 

 
2. vim –vi, elephantorum – elephantis – elephantos – elephantis – terroris – terrori – terrorem – 
terrore, exercitus – ecercitui – ecercitum – ecercitu, nominis – nomini – nomen – nomine. 
 
3. cuius – quorum, eius – eorum, illius-illorum 
 
4. superabunt, seiungis, sunt, delevistis, gesserint, invades, amittebat, das, apparebit, respondebas. 

 



5.  transit  cupit 
 transibat cupiebat 
 trensibit cupiet 
 transiit cupivit 
 transierat cupiverat 
 transierit cupiverit    
 
Γ] Συντακτικό: 
1. dux= ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, παράθεση στο Hannibal 
apud Ticinum= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου-πλησίον στο profligavit 
 Romanorum= ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός γενική κτητική στο copias 
 legatus= κατηγορούμενο στο υποκείμενο Sulpicius Gallus από το συνδετικό erat 
 nocte= αφαιρετική του χρόνου στο defecerat 
 ob monstrum= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του εξωτερικού αναγκαστικού 
αιτίου στο invaserat 
 exercitus= υποκείμενο στο amiserat 
 Athenas= αιτιατική της κατεύθυνσης στο confugit 
 somno= έμμεσο αντικείμενο  στο dederat 
 horrenda= ομοιόπτωτος ονοματικός επιθετικός προσδιορισμός στο species 
 hominem= υποκείμενο στο απαρέμφατο venire (ετεροπροσωπία) 
 magnitudinis= γενική της ιδιότητας στο hominem 
 audire= αντικείμενο στο cupivit, τελικό απαρέμφατο 
 Orcum= κατηγορούμενο στο se από το συνδετικό esse 
 de homine= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς στο interrogavit. 

 
2. cum repente apparuit ei species horrenda: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. 
Εισάγεται με τον αντίστροφο σύνδεσμο cum ακολουθείται από το επίρρημα repente και 
εκφέρεται με οριστική γιατί μας ενδιαφέρει από χρονική άποψη, χρόνου παρακειμένου γιατί 
αναφέρεται στο παρελθόν. Στην κύρια πρόταση υπάρχει το επίρρημα vix και οριστική 
υπερσυντελίκου. Εκφράζει αιφνίδιο γεγονός. Συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηματικός 
προσδιορισμός χρόνου. 
 
3. Actiaco post bello 
 
4. Υποκείμενο του απαρεμφάτου esse είναι το se. Βρίσκεται σε πτώση αιτιατική, καθώς 
πρόκειται για Λατινισμό του ειδικού απαρεμφάτου. Το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου 
δηλώνεται πάντα σε πτώση αιτιατική και δεν παραλείπεται. 

 


