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(C.Caesaris:  De Bello Gallico,  I,50) 

 
Proximo die instituto suo Caesar ex castris utrisque copias suas eduxit paulumque a maiori-

bus castris progressus aciem instruxit hostibusque pugnandi potestatem fecit. ubi ne tum 

quidem eos prodire intellexit, circiter meridiem exercitum in castra reduxit. tum demum Ari-

ovistus partem suarum copiarum, quae castra minora oppugnaret, misit. acriter utrimque us-

que ad vesperum pugnatum est. solis occasu suas copias Ariovistus multis et inlatis et ac-

ceptis vulneribus in castra reduxit. cum ex captivis quaereret Caesar, quamobrem Ariovistus 

proelio non decertaret, hanc reperiebat causam, quod apud Germanos ea consuetudo esset, 

ut matres familiae eorum sortibus vaticinationibusque declararent, utrum proelium committi 

ex usu esset necne; eas ita dicere: non esse fas Germanos superare, si ante novam lunam 

proelio contendissent.  

 

 
 
 

ΜΕΣΑΦΡΑΗ 
 

Τελ επνκέλε εκέξα ζύκθωλα κε ηελ δηθή ηνπ ηαθηηθή ν Καίζαξ θαη από ηα δύν ζηξαηόπεδα έβγαιε ηηο ζηξαηηω-

ηηθέο ηνπ δπλάκεηο θαη πξνρωξώληαο ιίγν από ην κεγαιύηεξν ζηξαηόπεδν έζηεζε ηελ παξάηαμε κάρεο. Καηέζηε-

ζε ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο ερζξνύο λα πνιεκήζνπλ. Όηαλ θαηάιαβε όηη εθείλνη ηόηε δελ πξνρωξνύζαλ, πεξίπνπ ην 

κεζεκέξη επαλήιζε ζην ζηξαηόπεδν. Τόηε ηειηθά ν Αξηόβηζηνο έλα ηκήκα ηωλ δηθώλ ηνπ δπλάκεωλ έζηεηιε, ην 

νπνίν λα θαηαιάβεη ην κηθξόηεξν ζηξαηόπεδν. Με ζθνδξόηεηα έγηλε κάρε κέρξη ην απόγεπκα θαη ζηηο δπν πιεπ-

ξέο. Με ηελ δύζε ηνπ ειίνπ ν Αξηόβηζηνο ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο, επεηδή πνιιά ηξαύκαηα θαη είραλ επηθέξεη, αιιά 

θαη είραλ δερζεί, ηηο επαλέθεξε ζην ζηξαηόπεδν. Δλώ ν Καίζαξ δεηνύζε από ηνπο αηρκαιώηνπο γηα πνηόλ ιόγν ν 

Αξηόβηζηνο δελ αγωληδόηαλ κε κάρε, απηήλ ηελ αηηία αλαθάιππηε, όηη δει. ζηνπο Γεξκαλνύο απηή ε ζπλήζεηα π-

πήξρε ώζηε νη κεηέξεο ηωλ νηθνγελεηώλ ηνπο κε θιήξνπο θαη κε καληείεο δήιωλαλ πνηό από ηα δύν ήηαλ πξνο ό-

θεινο, λα γίλεη κάρε ή όρη. Απηέο έηζη έιεγαλ: όηη δει. δελ ήηαλ θαζαγηαζκέλν γηα ηνπο Γεξκαλνύο λα ληθήζνπλ, 

αλ είραλ αγωλίδνληαλ κε κάρε πξηλ από ηελ λέα ζειήλε.   

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΣΦΟΛΙΑ 

 

Ο Σπληαθηηθόο ζρνιηαζκόο γίλεηαη αλά πεξηόδνπο ιόγνπ. Κάζε πεξίνδνο αξηζκείηαη. 

1. Proximo die instituto suo Caesar ex castris utrisque copias suas eduxit paulumque a maiori-

bus castris progressus aciem instruxit hostibusque pugnandi potestatem fecit: Ζχουμε τρία  

ρρ. και τρεισ προτάςεισ, οι οποίεσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ με το ςυμπλεκτικοφσ ςυνδζςμουσ, οπότε είναι 

και οι τρεισ ίδιεσ, δθλ. κφριεσ. Η 1θ ΠΡΟΣΑΗ ζχει ρ. το ‘eduxit’ με υποκείμενο το ‘Caesar’, και αντικείμενο 

τθν αιτιατικι ‘copias’. Σο ‘suas’ είναι επικ. προςδ. Η αφαιρετικι ‘die’ ςυντάςςεται με το ρ. και είναι επιρρ. 

του χρόνου, ενϊ το επίκετο ‘proximo’  είναι επικ. προςδ. Η αφαιρετικι ‘instituto’ ςυντάςςεται με το ρ. και 
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είναι επιρρ. του τρόπου, ενϊ το ‘suo’ είναι επικ. προςδ.  Ο εμπρ. ‘ex castris’ ςυντάςςεται με το ρ. και δθλϊ-

νει τθν προζλευςθ. Η 2θ ΠΡΟΣΑΗ ζχει ρ. ‘instruxit’ με το ίδιο υποκείμενο και αντικείμενο τθν αιτιατικι 

‘aciem’ (:instruo aciem =  οργανώνω παράταξη μάχης). Η μτχ. ‘progressus> progredior’ είναι ςυνθμμζνθ ςτο 

‘Caesar’ και επιρρ. ςτο ρ. ωσ τρόποσ.  Ο εμπρόκετοσ ‘a castris’ δθλϊνει τθν προζλευςθ και το ‘maioribus’ εί-

ναι επικ. προςδ. Σο ‘paulum’ είναι αιτιατικι του ουδετζρου του επικ. ‘paulus, -a, -um’, που όμωσ εδϊ ςυ-

ντάςςεται με τθν μτχ. και δθλϊνει επιρρ. τον τόπο.  Η 3θ ΠΡΟΣΑΗ ζχει ρ. το ‘fecit’ με υποκ. πάλι το ‘Caesar’ 

και αντικείμενο τθν αιτιατικι ‘potestatem’. Η γενικι του Γερουνδίου ‘pugnandi’ ςυντάςςεται με το ουςια-

ςτικό ‘potestatem’ ωσ γενικι αντικειμενικι. Η δοτικι ‘hostibus’ είναι αντικείμενο ςτο ρ.  

2. ubi ne tum quidem eos prodire intellexit, circiter meridiem exercitum in castra reduxit:  τθν 

περίοδο αυτι ζχουμε δυο ρρ. και δυο προτάςεισ.  Η 1θ ΠΡΟΣΑΗ ζχει ρ. το ‘intellexit> intelligo = κατανοώ, 

αντιλαμβάνομαι ’. Είναι δευτερεφουςα χρονικι. Αντικείμενο του ρ. είναι το απαρζμφατο ‘prodire> prodeo’ , 

και υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι θ αιτιατικι ‘eos’. Η άρνθςθ ‘ne’ ςτθν ουςία ενϊνεται με το ‘qui-  

dem’ ωσ ‘nequidem’.  H 2θ ΠΡΟΣΑΗ με ρ. το ‘reduxi’ είναι κφρια, και αντικείμενο τθν αιτιατικι ‘exerci-  

tum’. Τποκείμενο ενν. ο ‘Caesar’. Ο εμπρόκετοσ ‘circiter meridem’ ςυντάςςεται με το ρ. και δθλϊνει τον 

χρόνο. Ο εμπρόκετοσ ‘in castra’ ςυντάςςεται επίςθσ με το ρ. και δθλϊνει τθν κατεφκυνςθ.  

3. tum demum Ariovistus partem suarum copiarum, quae castra minora oppugnaret, misit:  Ζ-

χουμε δυο ρρ. και δυο προτάςεισ.  Η 1θ ΠΡΟΣΑΗ με ρ. το ‘oppugnaret’ είναι αναφορικι επιρρθματικι τελι-

κι του ςκοποφ. Τποκείμενο είναι το ‘quae =  pars’, και αντικείμενο θ αιτιατικι ‘castra’. To ‘minora’ είναι ε-

πικ. προςδ.  Η 2θ ΠΡΟΣΑΗ με ρ. το ‘misit’ είναι κφρια, με υποκείμενο ‘Ariovistus’ και αντικείμενο τθν αιτια-

τικι ‘partem’. Η γενικι ‘copiarum’ ςυντάςςεται με το ‘partem’ ωσ γενικι διαιρετικι, και το ‘suarum’ είναι 

επικ. προςδιοριςμόσ.   

4. acriter utrimque usque ad vesperum pugnatum est: Ζχουμε ζνα ρ., το ‘pugnatum est>pugnor’ και 

μία πρόταςθ κφρια. Σο ρ. είναι απρόςωπο χωρίσ υποκείμενο. Σο ‘acriter’ ςυντάςςεται με το ρ. και είναι ε-

πίρρ. του τρόπου. To ‘utrimque = και στις δυο πλευρές ’ επίςθσ ςυντάςςεται με το ρ. και είναι επίρρθμα του 

τόπου.  Σο ‘usque = έως ’ είναι χρονικό επίρρθμα, κι αυτό ςυντάςςεται με το ρ. Ο εμπρόκετοσ ‘ad vesperum’ 

δθλϊνει τθν χρονικι διάρκεια.  

5. solis occasu suas copias Ariovistus multis et inlatis et acceptis vulneribus in castra reduxit: 

Ζχουμε ζνα ρ. και μία πρόταςθ κφρια με ρ. το ‘reduxit>reduco’ και υποκείμενο το ‘Ariovistus’. Η αφαιρετικι 

‘occasu’ ςυντάςςεται με το ρ. και είναι επιρρθματικι του χρόνου, ενϊ θ γενικι ‘solis’ ςυντάςςεται με το 

‘occasu’ ωσ γενικι υποκειμενικι. Η αιτιατικι ‘copias’ είναι αντικ. ςτο ρ. Η αφαιρετικζσ ‘inlatis’ & ‘acceptis’ 

είναι μετοχζσ παρακειμζνου με κοινό υποκείμενο το ‘vulneribus’, και είναι και οι δφο αφαιρετικζσ απόλυ-

τεσ, χρονικζσ μετοχζσ, ενϊ το ‘multis’ είναι επικ. προςδ. Όμωσ επειδι το ποιθτικό αίτιο των μετοχϊν – αν 

και δεν υπάρχει – εννοείται πωσ είναι το ‘a copiis’, δθλ νοθματικά είναι το ίδιο με το αντικείμενο του ριμα-

τοσ, οι μετοχζσ πλζον μόνο τυπικά λογίηονται απόλυτεσ, ενϊ ουςιαςτικά είναι ςυνθμμζνεσ. Πρόκειται για 

τθν ‘ψευδι’ αφαιρετικι απόλυτθ. Ο εμπρόκετοσ ‘in castra’ δθλϊνει τθν κατεφκυνςθ ςε τόπο.  

6. cum ex captivis quaereret Caesar, quamobrem Ariovistus proelio non decertaret, hanc repe-

riebat causam, quod apud Germanos ea consuetudo esset, ut matres familiae eorum sorti-

bus vaticinationibusque declararent, utrum proelium committi ex usu esset necne: Ζχουμε ζξι 

ρρ. και ζξι προτάςεισ. Η 1θ ΠΡΟΣΑΗ με ρ. το ‘quaereret’ είναι δευτερεφουςα χρονικι με τον ‘cum’ ωσ ιςτο-

ρικό. Τποκείμενο είναι ο ‘Caesar’ και ο εμπρόκετοσ ‘ex captivis’ δθλϊνει τθν προζλευςθ.  Η 2θ ΠΡΟΣΑΗ με 

ρ. το ‘decertaret’ και υποκείμενο το ‘Ariovistus’ είναι δευτερεφουςα ερωτθματικι, αντικείμενο ςτο ρ. ‘quae-

reret’ και πλάγια ερϊτθςθ. Η ζκφραςθ ‘quamobrem’ είναι ζνασ εμπρόκετοσ προςδιοριςμόσ του οποίου οι 

όροι ζχουν ςυμπτυχκεί: ‘ob quam rem’, όπου ο εμπρόκετοσ ‘ob rem’ δθλϊνει επιρρθματικά τθν αιτία και το 



Π.. ΠΑΤΛΙΔΗ: C.CAESARIS: De Bello Gallico                                                      3 

 

‘quam’ είναι επικετικόσ προςδιοριςμόσ. Η αφαιρετικι ‘proelio’ είναι επιρρθματικι και δθλϊνει τον τρόπο.  

Η 3θ ΠΡΟΣΑΗ με ρ. το ‘reperiebat’ είναι κφρια με υποκείμενο το ‘Caesar’ και αντικείμενο τθν αιτιατικι 

‘causam’, ενϊ το ‘hanc’ είναι επικετικόσ προςδιοριςμόσ.  Η 4θ ΠΡΟΣΑΗ με ρ. το ‘esset’ και υποκείμενο το 

‘consuetudo’  είναι δευτερεφουςα ουςιαςτικι. To ‘ea’ είναι επικ. προςδιοριςμόσ. Η πρόταςθ αυτι ιςοδυ-

ναμεί με τισ ελλθνικζσ ειδικζσ προτάςεισ, και εδϊ λειτουργεί ωσ επεξιγθςθ ςτο ‘causam’. Ο εμπρόκετοσ ‘ad 

Germanos’ ςυντάςςεται με το ρ. και δθλϊνει τον τόπο. Η 5θ ΠΡΟΣΑΗ με ρ. το ‘declararent’ είναι δευτερεφ-

ουςα ςυμπεραςματικι. Τποκείμενο του ρ. είναι το ‘matres’. Η γενικι ‘familiae’ ςυντάςςεται με το ‘matres’ 

ωσ γενικι διαιρετικι, ενϊ θ γενικι ‘eorum’ ςυντάςςεται με το ‘familiae’ ωσ γενικι κτθτικι.  Οι αφαιρετικζσ 

‘sortibus’ & ‘vaticinationibus’ ςυντάςςονται με το ρ. ωσ επιρρ. του μζςου.    Η 6θ ΠΡΟΣΑΗ  με ρ. το  ‘esset’ 

και υποκείμενο το ‘utrum = ποιό από τα δύο ’.  Ο εμπρόκετοσ ‘ex usu’ ςυντάςςεται με το ρ. ωσ επίρρθμα του 

τρόπου. Σο ρ. ‘esset’ είναι απρόςωπο, και υποκείμενό του είναι το απαρζμφατο ‘committi>committor’. H 

αιτιατικι ‘proelium’ είναι το υποκείμενο του απαρεμφάτου.  

7. eas ita dicere: non esse fas Germanos superare, si ante novam lunam proelio contendissent:  

Ζχουμε ζνα ρ. και δυο προτάςεισ. Η 1θ ΠΡΟΣΑΗ δεν εμφανίηει ρ., αλλά εννοείται το απρόςωπο ρ. ‘dicitur = 

λέγεται ’ και το απαρζμφατο ‘dicere’ είναι το υποκείμενο του ρ. Σο ρ. απουςιάηει διότι υπάρχει πλάγιοσ λό-

γοσ, και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ πλαγίου λόγου οι Λατίνοι παρζλειπαν το ρ. εξάρτθςθσ ωσ εννοοφμενο. Η αι-

τιατικι ‘eas’ είναι υποκείμενο ςτο απαρζμφατο και το ‘ita’ είναι επίρρ. του τρόπου. Σο απαρζμφατο που 

ακολουκεί ‘non esse’ είναι επεξθγθματικό ςτο επίρρθμα ‘ita’.  Σο ‘fas’ είναι ζνα άκλιτο επίκετο που ςθμαί-

νει ‘όσιον, σωστόν, θεμιτόν’, και μαηί με το ‘non esse’ δθμιουργεί μία απρόςωπθ ζκφραςθ, τθσ οποίασ υπο-

κείμενο είναι το επίςθσ απαρζμφατο ‘superare’. Τποκείμενο του ‘superare’ είναι θ αιτιατικι ‘Germanos’.  Η 

2θ ΠΡΟΣΑΗ με ρ. το ‘contendissent’ ζχει υποκείμενο το ενν. ‘Germani’ και είναι δευτερεφουςα υποκετικι. 

Ο εμπρόκετοσ ‘ante lunam’ ςυντάςςεται με το ρ. και δθλϊνει χρόνο. Σο επίκετο ‘novam’ είναι επικ. προςδ. 

Η αφαιρετικι ‘proelio’ είναι επιρρθματικι, ςυντάςςεται με το ρ. και δθλϊνει τρόπο. Απόδοςθ τθσ υπόκεςθσ 

είναι το απαρζμφατο ‘non esse fas’.  Ο υποκετικόσ λόγοσ είναι πλάγιοσ, διότι θ απόδοςι του είναι απαρζμ-

φατο. Σο είδοσ του είναι αυτό του προςδοκωμζνου.  

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Υπάξρνπλ θάπνηεο ζπληαθηηθά θαηλόκελα πνπ πξέπεη λα δείηε πην αλαιπηηθά ζηελ επηινγή ‘Λαηηληθό Σπληαθηηθό’ 

ζην ζπγθεθξηκέλν Blog. Γείηε κε πξνζνρή εθεί ηελ ζεωξία, θαη θάλεηε θαη ηηο αζθήζεηο όπνπ ππάξρνπλ:  
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) ηελ ρξήζε ηεο γεληθήο ηνπ Γεξνπλδίνπ ζηελ έθθξαζε ‘potestatem pugnandi’: ζην άξζξν ‘Τν Γεξνύλδην’ 

2
νλ

) ηηο αλαθνξηθέο επηξξεκαηηθέο ηειηθέο πξνηάζεηο (quae...oppugnaret): ζην άξζξν ‘Πξνηάζεηο Qui & Cum, A.8’ 

3
νλ

) ηνλ ρξνληθό – ηζηνξηθό ‘Cum’ (cum...quaereret): ζην άξζξν ‘Πξνηάζεηο Qui & Cum, Β.7’.  

4
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) ηηο πιάγηεο εξωηήζεηο: ζην άξζξν ‘Πιάγηεο Δξωηήζεηο’ 

5
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) ηελ ζύληαμε ηεο ‘απηνπάζεηαο’, ‘instituto suo’, ‘copias suas’, ‘suarum copiarum’, ‘suas copias’: ζην άξζξν ‘Η 

Απηνπάζεηα’ 

 


