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Ο ΑΝΝΙΒΑΣ [www.wikipedia.org]

Ο Αννίβας (ή Αννίβας Βάρκας, 247 π.Χ. - 183 π.Χ.) ήταν Καρχηδόνιος κρατικός λειτουργός και 
στρατηγός και το όνομά του σήμαινε : «η χάρη του Βάαλ». 

Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους στρατηλάτες της ιστορίας. Η φήμη του οφείλεται στα 
επιτεύγματά του κατά τη διάρκεια του Β' Καρχηδονιακού πολέμου καθώς και η πορεία του από 
την Ισπανία μέσω των Πυρηναίων και των Άλπεων με κατεύθυνση την βόρεια Ιταλία, με 50.000 
πεζικό, 9.000 ιππικό και 37 ελέφαντες. Οι νίκες κατά των Ρωμαίων έγιναν στον ποταμό Τρέβια το 
218 π.Χ. όπου πήραν μέρος και 14.000 Γαλάτες που πήγαν με το μέρος του Αννίβα. Ακολούθησε 
η νίκη στη λίμνη Τρασιμένη το 217 π.Χ. (όπου οι Ρωμαίοι έχασαν 15.000 άνδρες) και αυτή στις 
Κάννες το 216 π.Χ.

Ο δρόμος για τη Ρώμη φαινόταν πλέον ανοιχτός και η φράση «'ο Αννίβας προ των πυλών
(Hannibal ante portas Roma)» σημάδεψε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία για χρόνια. Ωστόσο ο 
Καρχηδόνιος στρατηγός δε βάδισε κατά της "αιώνιας πόλης" και προτίμησε να κινηθεί προς τη 
Νότιο Ιταλία. Αυτή η κίνηση του Αννίβα έκανε τον επικεφαλής του ιππικού του να του πει: 
«Ξέρεις να νικάς, όχι όμως και να αξιοποιείς τη νίκη».



Τι θα μάθουμε στο κεφάλαιο 11:

• Η οριστική παρακειμένου ενεργητικής φωνής της α΄, β΄ και δ΄ 
συζυγίας 

• Η οριστική παρακειμένου του ρ. sum 

• Η πρόθεση ex + αφαιρετική [εκτός από προέλευση και διαιρεμένο 
όλο] δηλώνει απομάκρυνση/αποχωρισμό 



Ο παρακείμενος
Από το θέμα του παρακειμένου σχηματίζονται 
ο ενεργητικός παρακείμενος
ο υπερσυντέλικος και 
ο συντελεσμένος μέλλοντας

Για την α', β' και δ' συζυγία ο χρονικός χαρακτήρας όλων των χρόνων που σχηματίζονται 
από το θέμα του παρακειμένου κανονικά είναι το -ν-: 

amāv-,

delēv-,

audīv-. 

-i,
-isti,
-it, 

-imus, 
-istis, 

-ērunt 



Η οριστική παρακειμένου ενεργητικής φωνής της α΄, β΄ 
και δ΄ συζυγίας 

Α’ ΣΥΖΥΓΙΑ
SINGULARIS

amāv-i
amav-isti
amāv-it
PLURARIS
amav-imus
amav-istis
amav-ērunt

Β’ ΣΥΖΥΓΙΑ
SINGULARIS

delev-i
delev-isti
delev-it
PLURARIS
delev-imus
delev-istis
delev-ērunt

Δ’ ΣΥΖΥΓΙΑ
SINGULARIS

audiv-i
audiv-isti
audiv-it
PLURARIS
audiv-imus
audiv-istis
audiv-ērunt



Η οριστική παρακειμένου του ρ. sum 

SINGULARIS

fu-i (θέμα fu-)
fu-isti
fu-it
PLURARIS
fu-imus
fu-istis
fu-ērunt



Οι αρχικοί χρόνοι του ρήματος (οι χρόνοι από τους οποίους 

δημιουργούμε τους υπόλοιπους)

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ (θέμα) ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 
(θέμα)

ΣΟΥΠΙΝΟ (θέμα) ΑΠΑΡΕΜΦ. 
ΕΝΕΣΤ.(θέμα)

amo amāvi amātum amāre

deleo delēvi delētum delēre

audio audīvi audītum audīre

Το ΣΟΥΠΙΝΟ σχηματίζεται ως εξής:

ρηματ. θέμα + καταλ. -tum (ή sum)
amā-tum
dele-tum
audi-tum



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*.

ΚΕΙΜΕΝΟ



Hannibal, dux   Carthaginiensis,       VI et XX annos natus, 

omnes gentes Hispaniae bello superāvit et Saguntum vi  expugnāvit.

Χρονική μτχ, 
συνημμένη 
στο Hannibal

Αιτιατική του 
χρόνου στο natus

επιθ. προσδ. 
στο annos

επιθ. προσδ.
στο dux

ΑΝΤ. στο 
superavit

ΡΗΜΑ

Παράθεση στο 
Hannibal

ΥΠΟΚ. Στο
superavit

επιθ. προσδ.
στο gentes

Γεν. κτητική στο 
gentes

Αφαιρ. 
τρόπου στο

superavit

ΡΗΜΑ 
(υποκ.;)

ΑΝΤ. στο 
expugnavit

Αφαιρ. τρόπου 
στο expugnavit



ΡΗΜΑ
(υποκ.;)

ΥΠΟΚ. στο 
seiungunt

Postea Alpes, quae Italiam ab Galliā seiungunt, cum elephantis transiit.

ANT. στο 
seiungunt

επιρρ.προσδ. 
χρόνου

ΑΝΤ. στο 
transiit

ΡΗΜΑ

ab+αφαιρ.
εμπ.προσδ. 
Απομάκρυνσ
ης/χωρισμού 
στο seiungunt

cum+αφαιρ.
εμπ.προσδ. 
της συνοδείας 
στο transiit



Ubi in Italiā fuit,

apud Ticīnum, Trebiam, Trasumēnum et Cannas

copias Rōmanōrum profligāvit et      delēvit*.

apud+αιτ.
εμπρόθ. προσδ. του τόπου (δηλώνει το 
πλησίον)
στο profligavit

ΡΗΜΑ
(υποκ.;)

εμπρ. προσδ. 
στάση σε τόπο

Δευτ. χρονική πρόταση
-εισάγεται: χρονικό σύνδ. Ubi
-εκφέρεται με οριστ. Παρακ.
-δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν 

ΑΝΤ. στο 
profligavit Γεν. κτητική στο 

copias
ΡΗΜΑ 
(υποκ.;)

ΡΗΜΑ



ΡΗΜΑ

επιθετικός 
προσδ. στο 
cladem

Populus Rōmānus cladem Cannensem pavidus audīvit.

Υποκείμενο 
στο audivit

Επιθ. Προσδ. 
στο populus

Αντ. στο 
audivit

επιρρ. 
κατηγορούμενο 
του τρόπου στο 
υποκ. populus



ΡΗΜΑ

γενική 
υποκειμενική 
στο insidiis

In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedīvit.

Υποκείμενο 
στο expedivit

επιθετικός 
προσδ. στο 
agro

Αντ. στο 
expedivit
(άμεση 
αυτοπάθεια)

ex+αφαιρ.
εμπρόθ. προσδ. της 
απομάκρυνσης/αποχω
ρισμό στο expedivit

in+αφαιρ.
εμπρόθ. προσδ. 
στάσης σε τόπο 
στο expedivit



Postquam XIV annos in Italiā complēvit, 

Carthaginienses eum in Africam revocavērunt.

in+αφαιρ.
εμπρ.
προσδ. στάσης σε 
τόπο στο complevit.

ΑΝΤΙΚ. του 
complevit

επιθετικός προσδ. 
στο annos

υποκ. του 
revocaverunt

αντικ. του
revocaverunt

ΡΗΜΑ 
(υποκ.;)

ΡΗΜΑ 
(υποκ.;)

δευτ. επιρρ. χρονική πρότ.·
- εισάγεται: με τον χρονικό σύνδεσμο postquam
- εκφέρεται με οριστική παρακειμένου, γιατί 

δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν
- λειτουργεί ως επιρρ. προσδ. του χρόνου στo

revocaverunt

in+αιτ.
εμπρόθ. προσδ. 
κίνησης σε τόπο 
στο revocaverunt



ΡΗΜΑ

Ibi Hannibal bellum cum Rōmānis componere frustra cupīvit.

υποκ. του 
cupivit

cum+αφαιρ.
εμπρόθ. προσδ. της 
εναντίωσης στο 
bellum

τελικό 
απαρέμφατα 
αντικ. του 
cupivit

ΑΝΤ.του
componere

επιρρ. προσδ. 
του τρόπου 
στο cupivit

επιρρ. προσδ.
του τόπου στο 
cupivit

Η εναντίωση εκφράζεται με τις προθέσεις contra + αιτιατική, adversus (ή adversum) + αιτιατική, cum + αφαιρετική. 
Άρα, ο εμπρόθ. cum Romanis θα μπορούσε να αντικατασταθεί από τους εξής ισοδύναμους εμπρόθ. προσδ.: adversus (-
m) Romanos, contra Romanos.



Denique cum P. Scipiōne apud Zamam dimicāvit,

ΡΗΜΑ
(υποκ.;)cum+αφαιρ.

εμπρόθ.
προσδ. της 
εναντίωσης στο 
dimicavit

Επιρρ.προσδ. 
του χρόνου 

στο dimicavit

apud+αιτ.
εμπρόθ. προσδ. 
του πλησίον στο 

dimicavit



ΡΗΜΑ

sed Rōmāni victoriam reportavērunt.

αντικ. του
reportaverunt

υποκ. του 
reportaverunt



ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ab Galliā ab+αφαιρετική εμπ.προσδ. 
απομάκρυνσης/χωρισμού 

cum elephantis cum+αφαιρετική εμπ.προσδ. της συνοδείας 

apud Ticīnum […]
apud Zamam

apud+αιτιατική εμπρόθ. προσδ. του τόπου (δηλώνει 
το πλησίον)

ex insidiis ex+αφαιρετική εμπρόθ. προσδ. της 
απομάκρυνσης/αποχωρισμό  

in Africam in+αιτιατική εμπρόθ. προσδ. κίνησης σε τόπο 

cum Rōmānis
cum P. Scipiōne

cum+αφαιρετική εμπρ.προσδ. της εναντίωσης


