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ΚΔΙΜΔΝΟ 7  

Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex 

quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. 

Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis 

admonet: «Hostes adventare audio; speculatores nostri eos prope esse 

nuntiant. Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent 

et caedem militum perpetrare possunt». 

 

ΜΔΣΑΦΡΑΗ 

 

Λόγσ ηεο έιιεηςεο ζηαξηνύ ν Καίζαξαο εγθαζηζηά ηηο ιεγεώλεο ηνπ ζε πνιιά 

ρεηκεξηλά ζηξαηόπεδα. Γηαηάδεη ηέζζεξηο απ' απηέο λα μερεηκσληάζνπλ ζηε 

ρώξα ησλ Νεξβίσλ θαη ηξεηο δηαηάδεη λα παξακείλνπλ ζηε ρώξα ησλ Βέιγσλ. 

Γίλεη εληνιή ζε όινπο ηνπο δηνηθεηέο ησλ ιεγεώλσλ λα κεηαθέξνπλ ζηάξη ζηα 

ζηξαηόπεδα. Σπκβνπιεύεη ηνπο ζηξαηηώηεο ηνπ κε ηα παξαθάησ ιόγηα: 

"Πιεξνθνξνύκαη όηη νη ερζξνί πιεζηάδνπλ· νη αληρλεπηέο καο αλαγγέιινπλ όηη 

νη ερζξνί βξίζθνληαη θνληά. Πξέπεη λα θπιάγεζηε από ηελ νξκή ησλ ερζξώλ· 

γηαηί ζπλεζίδνπλ λα (εμ)νξκνύλ από ηνπο ιόθνπο θαη κπνξνύλ λα 

θαηαζθάμνπλ ηνπο ζηξαηηώηεο καο (: λα δηαπξάμνπλ ζθαγή ησλ ζηξαηησηώλ 

καο)" 

 
ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

 
1. speculatores nostri: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο (nostri: θηεηηθή 

αλησλπκία) 
 

2.  
           
 
 
 
 
 

 
3. soleo, solitus sum, solitum, -ere 2 (εκηαπνζεηηθό) =  ζπλεζίδσ 
 

 
 
 
 
 

 Αξζ-Θει.    Οπδ. 

Ολνκ. tres tria 

Γελ.             trium trium 

Γνη.            tribus tribus 

Αηη.     tres tria 

Αθαηξ.         tribus tribus 
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ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΜΔΝΟ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ 
 

ΑΡΥΙΚΟΙ ΥΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΣΩΝ 
 

conloco, -avi, -atum, -are 1= εγθαζηζηώ 

hiemo, -avi, -atum, -are 1= μερεηκσληάδσ 

impero, -avi, -atum, -are 1= δηαηάδσ 

importo, -avi, -atum, -are 1= εηζάγσ 

advento, -avi, -atum, -are 1= πιεζηάδσ 

nuntio, -avi, -atum, -are 1= αλαγγέιισ 

advolo, -avi, -atum, -are 1= θαηαθζάλσ πεηώληαο, ζπεύδσ 

perpetro, -avi, -atum, -are 1= δηαπξάηησ 

iubeo, iussi, issum, -ere 2= δηαηάδσ 

remaneo, remansi, remansum, -ere 2=  παξακέλσ 

admoneo, admonui, admonitum, -ere 2= ζπκβνπιεύσ 

caveo, cavi, cautum, -ere2= θπιάγνκαη, πξνζέρσ 

debeo, debui, debitum, -ere 2= νθείισ, πξέπεη 

soleo, solitus sum, solitum,  -ere 2 (εκηαπνζεηηθό) =  ζπλεζίδσ 

audio, audivi, auditum, -ire 4=  αθνύσ 

sum, fui, - , esse= είκαη 

possum, potui, - , poss = κπνξώ 

 
ΟΤΙΑΣΙΚΑ 

 
Α΄ Κλίση 
Belgae, -arum (Α)= νη Βέιγνη, ε ρώξα ησλ Βέιγσλ  

inopia,ae = έιιεηςε  

 
Β΄ Κλίση * 
hiberna, -orum (OYΓ.κόλν πιεζ.)= ρεηκεξηλό/ά ζηξαηόπεδν/α * 

castra, -orum (OYΓ.κόλν πιεζ.)= ζηξαηόπεδν  

Nervii, orum= νη Νέξβηνη, ε ρώξα ησλ Νεξβίσλ  

legatus, i= αξρεγόο ιεγεώλαο  

frumentum, i=δεκεηξηαθά, ηξόθηκα  

verbum, i= ιόγνο 

 
 Γ΄ Κλίση  
Caesar, Caesaris (A)= Καίζαξ  

legio, legionis (Θ)= ιεγεώλα  

miles, militis (Α)= ζηξαηηώηεο  

hostis, hostis (Α)= ερζξόο  

*caedes, caedis (Θ)= ζθαγή 

*vis - (Θ)= δύλακε  

collis, collis (Α)= ιόθνο  

speculator, speculatoris (Α)= αληρλεπηήο, θαηάζθνπνο  
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ΔΠΙΘΔΣΑ 
multus-a-um= πνιύο  

omnis, is, e (γ΄θι)= όινο, πᾶο  

 
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ ΔΠΙΘΔΣΑ 

quattuor= ηέζζεξηο (άθιηην) 

tres, tres, tria= ηξεηο  

 
ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ 

qui, quae, quod (αλαθνξηθή)= ν νπνίνο  

hic, haec, hoc (δεηθη.)= απηόο  

noster, nostra, nostrum (θηεη)= δηθόο καο 

 is, ea, id (νξηζη.)= απηόο  

 
ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ 

prope= θνληά  
 

ΠΡΟΘΔΔΙ 
 

propter +ΑΙΤ= γηα, εμαηηίαο, έλεθα (εμσηεξηθό αλαγθαζηηθό αίηην: propter 

inopiam)  

in + ΑΦ: ζε (ζηάζε: in hibernis, in Nerviis, in Belgis)  

ex + ΑΦ= από (δηαηξεκέλν όινλ: Ex quibus ) 

in + ΑΙΤ= πξνο, ζε (θίλεζε πξνο ηόπν: in castra)  

de + ΑΦ= από (θίλεζε από: de collibus )  

 
ΤΝΓΔΜΟΙ 

 
enim (αηηηνι.παξαηαθη) = γηαηί, βέβαηα, γάξ 
 

ΑΚΗΔΙ 
 
1. Να θιηζνύλ: Milites, hostes, speculatores nostri, vim 

2. conlocat, remanere: Να θιηζνύλ ζε ελεζηώηα θαη παξαηαηηθό 

3. Να εληνπηζζνύλ νη αλησλπκίεο, λα αλαγλσξηζζνύλ, λα κεηαθεξζνύλ ζηελ   

    αληίζηνηρε πηώζε ηνπ άιινπ αξηζκνύ 

4. Να ζπληάμεηε αλαιπηηθά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηνπ θεηκέλνπ 

 
ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΚΗΔΙ 

 
1. Να κεηαθεξζνύλ νη παξαθάησ ηύπνη ζηηο πηώζεηο πνπ 

δεηνύληαη γηα ηνλ θαζέλα:  
 

Frumenti: θιεηηθή εληθνύ 

legiones: γεληθή πιεζπληηθνύ 

hibernis multis: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ 

tribus: γεληθή πιεζπληηθνύ 
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Belgis: νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ 

Legatos omnes: γεληθή εληθνύ 

his verbis: νλνκαζηηθή εληθνύ 

speculatores nostri: αηηηαηηθή εληθνύ 

eos: γεληθή πιεζπληηθνύ 

Vim: αθαηξεηηθή εληθνύ 

collibus: γεληθή εληθνύ 

caedem: νλνκαζηηθή εληθνύ 

 
2. Να κεηαθεξζνύλ νη  παξαθάησ ξεκαηηθνί ηύπνη ζηνλ ηύπν πνπ 

ζαο δεηείηαη γηα ηνλ θαζέλα (ζηνπο πεξηθξαζηηθνύο ηύπνπο λα 
ιεθζεί ππόςε ην ππνθείκελν):  

 
Conlocat: απαξέκθαην παξαθεηκέλνπ ελεξγεηηθήο θσλήο 

Hiemare: κεηνρή κέιινληα, γεληθή εληθνύ, ζειπθνύ γέλνπο 

Iubet: απαξέκθαην κέιινληα παζεηηθήο θσλήο 

remanere: β΄ πιεζπληηθό νξηζηηθήο παξαθεηκέλνπ ελεξγεηηθήο θσλήο 

admonet: β΄ εληθό ππνηαθηηθήο παξαηαηηθνύ ελεξγεηηθήο θσλήο 

cavere: α΄ πιεζπληηθό ππνηαθηηθήο ππεξζπληειίθνπ ελεξγεηηθήο θσλήο  

debetis: απαξέκθαην κέιινληα ελεξγεηηθήο θσλήο 

advolare: αθαηξεηηθή εληθνύ κεηνρήο ελεζηώηα  

solent: γ΄ πιεζπληηθό ππνηαθηηθήο ππεξζπληειίθνπ 
perpetrare: β΄ πιεζπληηθό νξηζηηθήο κέιινληα 
possunt: β΄ πιεζπληηθό νξηζηηθήο ζπληειεζκέλνπ κέιινληα 
 
 
3. Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat: 
    Να κεηαηξαπεί ε θξάζε ζηελ παζεηηθή θσλή 
 
4. «Hostes adventare audio; speculatores nostri eos prope esse nuntiant»  
     Να εμαξηεζεί ε θξάζε από ην Caesar dicit 
 


