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ΜΑΘΗΜΑ 3ο
 

 
 

 

Η  ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΑ ΣΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 
 

Ο Κηφέας και η Κασσιόπη έχουν  κόρη την Ανδρομέδα. Η Κασσιόπη, 

περήφανη  για  την  ομορφιά  της,  συγκρίνεται   με  τις  Νηρηίδες.  Ο 

Ποσειδώνας οργισμένος στέλνει στην ακτή της Αιθιοπίας θαλάσσιο κήτος, 

το οποίο βλάπτει/αφανίζει τους κατοίκους. Σο μαντείο απαντά στους 

κατοίκους: «βασιλικό σφάγιο αρέσει στο θεό!». Σότε ο Κηφέας δένει την 

Ανδρομέδα σε βράχο ˙ το κήτος κατευθύνεται/κινείται προς την Ανδρομέδα. 

Ξαφνικά καταφθάνει πετώντας με τα φτερωτά του σανδάλια ο Περσέας. 

Βλέπει την κοπέλα και θαμπώνεται από την ομορφιά της. Ο Περσέας  

σκοτώνει  το  κήτος  με  το  δόρυ  του  και  ελευθερώνει  την Ανδρομέδα.  Ο  

Κηφέας,  η  Κασσιόπη  και  οι  κάτοικοι  της  Αιθιοπίας χαίρονται πάρα 

πολύ. 

 

 
 
ΜΑΘΗΜΑ 5ο

 

 
 

ΕΝΑ ΛΑΣΡΗ ΣΟΤ ΒΙΡΓΙΛΙΟΤ 
 

Ο ίλιος Ιταλικός, επικός ποιητής, ήταν ένδοξος άνδρας. Σα δεκαεπτά βιβλία 

του για το δεύτερο Καρχηδονιακό πόλεμο είναι ωραία. Σα τελευταία χρόνια 

της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. ’ εκείνα τα μέρη κατείχε πολλά 

χωράφια. Ο ίλιος είχε ευαίσθητη ψυχή. Επιδίωκε (να φτάσει) τη δόξα του 

Βιργιλίου και περιέβαλλε με αγάπη το πνεύμα του. Σον τιμούσε, όπως ο 

μαθητής το δάσκαλο. Σο μνημείο του, που βρισκόταν στη Νεάπολη, 

θεωρούσε (είχε) σα ναό. 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 6ο
 

 

ΟΙ ΝΟΜΟΙ 

 
’ αυτήν την πολιτεία, που την στερεώνουν οι νόμοι, καλοί (έντιμοι) άνδρες 

τηρούν πρόθυμα τους νόμους. Γιατί ο νόμος είναι θεμέλιο ελευθερίας, 

πηγή  δικαιοσύνης.  Ο  νους  και  η  ψυχή  και  σκέψη  και  η  κρίση  της 

πολιτείας βρίσκονται στους νόμους.  Όπως τα σώματά μας δεν υπάρχουν 

χωρίς νου, έτσι και η πολιτεία δε στέκεται χωρίς νόμο. Οι άρχοντες είναι 

υπηρέτες  των  νόμων,  οι  δικαστές  ερμηνευτές  των  νόμων,  τελικά  όλοι 

είμαστε υπηρέτες των νόμων ˙ γιατί έτσι μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι. 
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ΜΑΘΗΜΑ 7o
 

 

 

ΕΣΟΜΑΙΕ ΓΙΑ ΞΕΦΕΙΜΩΝΙΑΜΑ 

Ο Καίσαρας, εξαιτίας της έλλειψης σταριού, εγκαθιστά λεγεώνες σε 

πολλά χειμερινά στρατόπεδα. Διατάζει τέσσερις από αυτές να 

ξεχειμωνιάσουν στη χώρα  των  Νερβίων  και  τρεις  διατάζει  να  

παραμείνουν  στη  χώρα  των Βέλγων. Διατάζει όλους τους διοικητές των 

λεγεώνων να φέρουν στάρι μέσα στο   στρατόπεδο.   υμβουλεύει   τους   

στρατιώτες   με   αυτά   τα   λόγια: «Πληροφορούμαι ότι οι εχθροί 

πλησιάζουν˙ οι ανιχνευτές μας αναγγέλλουν ότι αυτοί είναι κοντά. 

Πρέπει να φυλάγεστε από τη δύναμη των εχθρών˙ γιατί οι εχθροί 

συνηθίζουν να εξορμούν από τους λόφους και μπορούν να 

κατασφάζουν  τους  στρατιώτες (ή: μπορούν να διαπράττουν τη σφαγή 

των στρατιωτών).         

 

 

ΜΑΘΗΜΑ  11ο
 

 
 

Η ΡΩΜΗ ΚΑΙ Η ΚΑΡΦΗΔΟΝΑ 
 

Ο Αννίβας, Καρχηδόνιος στρατηγός, σε ηλικία εικοσιέξι χρονών, όλα 

τα έθνη της Ισπανίας με πόλεμο νίκησε και το άγουντο με τη βία 

κυρίευσε. Έπειτα πέρασε με ελέφαντες τις Άλπεις, οι οποίες χωρίζουν 

την Ιταλία από τη Γαλατία. Μόλις βρέθηκε στην Ιταλία, κοντά στον 

ποταμό Σίκινο, στον ποταμό Σρεβία, στη λίμνη Σρασιμένη και τις Κάννες 

κατατρόπωσε τις στρατιωτικές δυνάμεις των Ρωμαίων και τις 

εξολόθρευσε. Ο ρωμαϊκός λαός πληροφορήθηκε έντρομος τη συντριβή 

στις Κάννες. το Φαλερνό αγρό ο Αννίβας ξέφυγε από την ενέδρα του 

Φάβιου Μάξιμου. Αφού συμπλήρωσε δεκατέσσερα χρόνια στην  Ιταλία,  

οι Καρχηδόνιοι τον ανακάλεσαν  στην Αφρική. Εκεί ο Αννίβας μάταια 

επεδίωξε να τελειώσει με συνθήκη τον πόλεμο με τους Ρωμαίους. 

Σελικά αγωνίστηκε με τον Π. κιπίωνα κοντά στη Ζάμα, αλλά οι 

Ρωμαίοι κέρδισαν τη νίκη. 
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ΜΑΘΗΜΑ 13ο
 

  

ΠΩ Η ΓΝΩΗ ΝΙΚΗΕ ΣΗ ΔΕΙΙΔΑΙΜΟΝΙΑ 

  
Ο ουλπίκιος Γάλλος ήταν  ύπαρχος του  Λεύκιου Αιμίλιου Παύλου, 

ο οποίος διεξήγε πόλεμο εναντίον του βασιλιά Περσέα. Ξαφνικά μια 

ξάστερη νύχτα το φεγγάρι είχε χαθεί ˙ εξαιτίας του ξαφνικού παράξενου 

θεάματος, τρόμος είχε καταλάβει τις ψυχές των στρατιωτών και ο 

στρατός είχε χάσει το ηθικό του. Σότε ο ουλπίκιος Γάλλος μίλησε για τη 

φύση του ουρανού και για τη στάση και τις κινήσεις των αστεριών 

και της σελήνης και μ’ αυτόν τον τρόπο έστειλε το στρατό στη μάχη με 

αναπτερωμένο το ηθικό. Έτσι  οι  ελευθέριες  τέχνες  του  Γάλλου  

άνοιξαν  το  δρόμο  για  την περίλαμπρη εκείνη νίκη του Παύλου. 

Επειδή εκείνος είχε νικήσει το φόβο του ρωμαϊκού στρατού, ο στρατηγός 

μπόρεσε να νικήσει τους αντιπάλους. 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 14ο
 

 

 

ΕΝΑ ΥΟΒΕΡΟ ΟΝΕΙΡΟ 
 

 

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 του ψυχή στον ύπνο, όταν 

ξαφνικά εμφανίστηκε σ’ αυτόν φρικιαστική μορφή. Νόμισε ότι ερχόταν 

εναντίον του άνθρωπος εξαιρετικά μεγαλόσωμος και με βρώμικη όψη, 

όμοιος με εικόνα νεκρού. Μόλις τον κοίταξε ο Κάσσιος τον κατέλαβε 

φόβος και θέλησε να μάθει το όνομά του. Εκείνος απάντησε ότι ήταν ο 

Πλούτωνας. Σότε τρόμος συντάραξε τον Κάσσιο και από τον ύπνο τον 

σήκωσε. Ο Κάσσιος φώναξε τους υπηρέτες και τους ρώτησε για τον 

άνθρωπο. Εκείνοι δεν είχαν δει κανέναν. Ο Κάσσιος παραδόθηκε για 

δεύτερη φορά στον ύπνο και ονειρεύτηκε την ίδια μορφή. Μετά από 

λίγες μέρες τα ίδια τα γεγονότα (ή: η ίδια η πραγματικότητα) 

επιβεβαίωσαν την αξιοπιστία του ονείρου. Πράγματι ο Οκταβιανός του 

επέβαλλε την ποινή του θανάτου. 
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ΜΑΘΗΜΑ 15ο
 

 
 

ΣΑ    ΗΘΗ    ΣΩΝ    ΓΕΡΜΑΝΩΝ 
 

 

Ολόκληρη η ζωή των Γερμανών περιορίζεται στο κυνήγι και στη 

σπουδή των στρατιωτικών. Οι Γερμανοί δεν ασχολούνται με τη γεωργία˙ 

τρέφονται με γάλα, τυρί και κρέας. (Αν και ζουν) σε πολύ παγωμένους 

τόπους φορούν μόνο δέρματα και πλένονται στα ποτάμια. Κάθε φορά 

που η πολιτεία διεξάγει πόλεμο, εκλέγονται άρχοντες με εξουσία ζωής 

και θανάτου. Κατά τις ιππομαχίες πηδούν συχνά από τα άλογα και 

μάχονται πεζοί ˙ η χρήση σελών θεωρείται πράγμα αισχρό και μαλθακό. 

Δεν επιτρέπουν να εισάγεται κρασί από τους εμπόρους στη χώρα τους, 

γιατί εξαιτίας αυτού, όπως πιστεύουν, οι άνθρωποι γίνονται μαλθακοί και 

εκθηλύνονται. 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 20ο
 

 
 

ΠΙΩ ΑΠΟ ΣΙ ΚΟΤΡΣΙΝΕ 

Ή ΠΩ Ο ΚΛΑΤΔΙΟ ΕΓΙΝΕ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΑ 
 
 

 

Ο Κλαύδιος, στο πεντηκοστό έτος της ηλικίας του, πήρε την εξουσία 

χάρη σε κάποιο παράδοξο τυχαίο περιστατικό. Όταν διώχθηκε από τους 

δολοφόνους του Καλιγούλα, κατέφυγε σε μια θερινή κατοικία, της 

οποίας το όνομα είναι Ερμαίο. Μετά από λίγο, επειδή τρόμαξε από τα 

νέα της σφαγής, σύρθηκε προς το πιο κοντινό λιακωτό και ανάμεσα στις 

κουρτίνες που κρέμονταν στις πόρτες κρύφτηκε. Ένας στρατιώτης ενώ 

έτρεχε εδώ κι εκεί παρατήρησε τα πόδια του˙ τον αναγνώρισε που 

κρυβόταν˙ αφού τον τράβηξε έξω τον αναγόρευσε αυτοκράτορα. Από εκεί 

τον οδήγησε στους συστρατιώτες του. Από αυτούς μεταφέρθηκε στο 

στρατόπεδο λυπημένος κι έντρομος, ενώ το πλήθος που τον συναντούσε 

τον έκλαιγε σαν μελλοθάνατο/σαν να επρόκειτο να πεθάνει. Σην επόμενη 

μέρα ο Κλαύδιος έγινε αυτοκράτορας. 

 

 

Διονυσία Καρβελά                                              


