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ΚΕΙΜΕΝΟ XVIII - Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Όταν ο Ηρακλής επέστρεφε από την Ισπανία όπου είχε φέρει εις πέρας τον άθλο με 

τα βόδια του Γηρυόνη, ξάπλωσε να ξεκουραστεί στην κοιλάδα του Τίβερη και 

αποκοιμήθηκε. Ο Κάκος – γιος του Ήφαιστου που όμως κατέληξε ως μισός γίγαντας 

και μισός κακούργος – έκλεψε 4 ταύρους και 4 δαμάλες από τον Ηρακλή και 

σέρνοντας τα από τις ουρές τα έκρυψε στην σπηλιά του που είχε στην είσοδό της τα 

κεφάλια των θυμάτων του Κάκου. Ο Ηρακλής , όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί  

πήγε στην σπηλιά του Κάκου και μετά από ισχυρή μάχη πήρε πίσω τα ζώα του και 

σκότωσε τον Κάκο. Ο Εύανδρος , που κυβερνούσε στην περιοχή, αναγνώρισε τον 

Ηρακλή ως γιό του Δία και του έχτισε βωμό – την ARA MAXIMA – για να τον τιμούν. 

Ο μύθος αυτός ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους ποιητές και πεζογράφους των χρόνων 

του Αυγούστου. 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Hercules dicitur adduxisse boves Geryonis ex Hispania in eum locum, ubi postea Romulus 

condidit urbem Romam. Prope Tiberim fluvium Hercules fertur refecisse boves et ipse fessus de 

via dormivisse ibi. Tum Cacus pastor, fretus viribus, traxit caudis quosdam boves in speluncam 

aversos. Ubi Hercules, excitatus e somno, aspexit gregem et sensit abesse partem, pergit ad 

proximam speluncam; sed postquam vidit vestigia boum foras versa, confusus coepit amovere 

gregem ex infesto loco. Sed mugitus bovum auditus ex spelunca convertit Herculem. Tum 

Cacus, conatus prohibere eum vi, interficitur clava Herculis. 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Λέγεται πως ο Ηρακλής οδήγησε τα βόδια του Γηρυόνη από την Ισπανία σε 

αυτόν τον τόπο, όπου αργότερα ο Ρωμύλος έχτισε την πόλη Ρώμη. Λέγεται 

πως ο Ηρακλής ξεκούρασε τα βόδια κοντά στον Τίβερη ποταμό και πως ο 

ίδιος κοιμήθηκε εκεί κουρασμένος από τον δρόμο. Τότε ο βοσκός Κάκος, 

έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, τράβηξε κάποια βόδια στη σπηλιά 

από τις ουρές γυρισμένα ανάποδα. Όταν ο Ηρακλής, αφού ξύπνησε από τον 

ύπνο, είδε το κοπάδι και αντιλήφθηκε ότι έλειπε ένα μέρος, κατευθύνεται 

στην πιο κοντινή σπηλιά- αλλά αφού είδε τα ίχνη των βοδιών (τις 

πατημασιές) στραμμένα προς τα έξω, μπερδεμένος άρχισε να απομακρύνει 

το κοπάδι από τον εχθρικό τόπο. Αλλά το μουγκρητό των βοδιών που 

ακούστηκε από τη σπηλιά γύρισε πίσω τον Ηρακλή. Τότε ο Κάκος, ενώ 

προσπαθούσε να τον εμποδίσει με τη βία, σκοτώνεται από το ρόπαλο του 

Ηρακλή. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ στην κλίση των ονομάτων bos, Hercules, Geryon, Tiberis, vis. 

ΠΡΟΣΟΧΗ στην κλίση της αόριστης αντωνυμίας. 

quidam-quaedam-quoddam (επιθετική) 

quidam-quaedam-quiddam (ουσιαστική) 

1. Τo ουσιαστικό pars-partis στον ενικό αριθμό σημαίνει μέρος, ενώ στον 

πληθυντικό partes-partium πολιτική παράταξη. 

2. Τo ουσιαστικό grex-gregis είναι αρσενικό παρά τον κανόνα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ρήμα coepi είναι ελλειπτικό: έχει μόνο τους χρόνους που 

παράγονται από το θέμα του Πρκ., δηλαδή Πρκ., Υπερ. και Συντελ. Μέλλ. 

Οι υπόλοιποι χρόνοι αναπληρώνονται από το ρήμα incipio. 
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΟΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ) ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΕ 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΛΟΓΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ IS LEGIT 

 

IS LEGIT tum Cacum pastorem, fretum viribus, traxisse caudis quosdam boves in speluncam 

aversos. Herculem, pergere ad proximam speluncam; sed confusum coepisse amovere gregem ex 

infesto loco. Sed mugitum bovum auditum ex spelunca convertisse Herculem. Tum Cacum, 

conatum prohibere eum vi, interfici clava Herculis. 

 
 

 

 

 


