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ΜΑΘΗΜΑ VII                                                         LECTIO SEPTIMA 
 

ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ 
 
 

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 ». 
 

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Caesar conlocat legiones  
in multis hibernis  
propter inopiam frumenti.  
Ex quibus quattuor iubet  
hiemare in Nerviis  
et imperat tribus remanere 
 in Belgis. Iubet  
omnes legatos importare  
frumentum in castra. 
Admonet milites his verbis:  
«Audio adventare hostes; 
speculators nostri nuntiant  
eos esse prope. Vim hostium  
debetis cavere;  
enim hostes solent advolare  
de collibus  
et possunt perpetrare  
caedem militum». 
 

Ο Καίσαρας εγκαθιστά τις λεγεώνες  
σε πολλά χειµερινά στρατόπεδα  
λόγω της έλλειψης σταριού. 
Από αυτές τέσσερις διατάζει  
να ξεχειµωνιάσουν στη χώρα των Νερβίων  
και διατάζει τρεις να παραµείνουν 
 στη χώρα των Βέλγων.Διάταζει  
όλους τους διοικητές των λεγεώνων να µεταφέρουν 
στάρι στο στρατόπεδο. 
Συµβουλεύει τους στρατιώτες µε αυτά τα 
λόγια: «Πληροφορούµαι ότι πλησιάζουν οι εχθροί. 
οι κατάσκοποι µας αναγγέλλουν  
ότι αυτοί είναι κοντά.Τη δύναµη των εχθρών 
 οφείλετε να προσέχετε, 
γιατί οι εχθροί συνηθίζουν να εξορµούν  
από τους λόφους 
 και µπορούν να κατασφάξουν  
τους στρατιώτες». 

 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
 

ΡΗΜΑΤΑ 
 
conlocat: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. conloco, -avi, -atum, -are 1: εγκαθιστώ. 
hiemare: απαρέµφ. ενεστ. του ρηµ. hiemo, -avi, -atum, -are 1: ξεχειµωνιάζω.  
iubet: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. iubeo, iussi, iussum, iubere 2: διατάζω.  
imperat: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. impero, -avi, -atum, -are 1: διατάζω. 
remanere: απαρέµφ. ενεστ. του ρηµ. remaneo, remansi,- ,remanere  2 

:παραµένω.  
importare: απαρέµφ. ενεστ. του ρηµ. importo, -avi, -atum, -are 1: εισάγω.  
admonet: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. admoneo, admonui, admonitum, 

admonere 2: συµβουλεύω. 
adventare: απαρέµφ. ενεστ. του ρηµ. advento, -avi,-atum, -are 1: πλησιάζω.  
audio: α’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. audio, audivi, auditum, audire 4: 
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πληροφορούµαι, ακούω.  
esse: απαρέµφ. ενεστ. του βοηθητικού ρηµ. sum, fui, - , esse: είµαι. 
nuntiant: γ’ πληθ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. nuntio, -avi, -atum, -are 1: αναγγέλω.  
cavere: απαρέµφ. ενεστ. του ρηµ. Caveo, cavi, cautum, cavere 2: φυλάγοµαι.  
debetis: β’ πληθ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. debeo, debui, debitum, debere 2 : 

οφείλω, πρέπει.  
advolare: απαρέµφ.ενεστ. του ρηµ. advolo, -avi, -atum, -are 1: εξορµώ.  
solent: γ’ πληθ. οριστ. ενεστ. του ηµιαποθετικού ρηµ. soleo, solitus sum, 

solere 2: συνηθίζω. 
perpetrare: απαρέµφ. ενεστ. του ρηµ. perpetro, -avi,-atum, -are 1: κάνω. 
  
possunt: γ’ πληθ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. possum, potui, - , posse: µπορώ. 
 
 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
 
Caesar: ονοµ. ενικ. του ουσ. Caesar -aris, αρσ. γ’: ο Καίσαρας.  
frumenti: γεν. ενικ. του ουσ. frumentum -i, ουδ. β’: στάρι.  
inopiam: αιτιατ. ενικ. του ουσ. inopia -ae, θηλ. α’: έλλειψη. 
legiones: αιτιατ. πληθ. του ουσ. legio,legionis, θηλ. γ’: λεγεώνα.  
hibernis: αφαιρ. πληθ. του ουσ. hiberna -orum, ουδ. β’: χειµερινό στρατόπεδο 

(έχει µόνο πληθυντικό).  
Nerviis: αφαιρ. πληθ. του ουσ. Nervii -orum, αρσ. β’:οι Νέρβιοι.  
Belgis: αφαιρ. πληθ. του ουσ. Belgae -arum, αρσ.α’: οι Βέλγοι. 
legatos: αιτιατ. πληθ. του ουσ. legatus -i, αρσ. β’: διοικητης λεγεώνας. 
castra: αιτιατ. πληθ. του ουσ. castra -orum, ουδ. β’:στρατόπεδο.(Στον ενικό 

castrum – i σηµαίνει φρούριο)  
milites: αιτιατ. πληθ. του ουσ. miles -itis, αρσ. γ’: στρατιώτης. 
verbis: αφαιρ. πληθ. του ουσ. verbum -i, ουδ. β’: λόγος. 
hostes: αιτιατ. πληθ. του ουσ. hostis -is, αρσ. και θηλ. γ’:εχθρός. 
speculatores: ονοµ. πληθ. του ουσ. speculator -oris, αρσ. γ’: κατάσκοπος. 
vim: αιτιατ.ενικ. του ουσ. vis ,θηλ. γ’: δύναµη. 
collibus: αφαιρ. πληθ. του ουσ. collis -is, αρσ. γ’: λόφος. 
caedem: αιτιατ. ενικ. του ουσ. caedes -is, θηλ. γ’: σφαγή. 
militum: γεν. πληθ. του ουσ. miles -itis, αρσ. γ’:στρατιώτης. 
 
 

ΕΠΙΘΕΤΑ 
 
multis: αφαιρ. πληθ. γεν.ουδ. του δευτερόκλ. επιθετ. multus –a –um: πολύς. 
tribus: δοτ. πληθ. γεν. θηλ. του απόλυτου αριθµητικού επιθέτου  tres, tres, 

tria: τρεις, τρία.  
omnes: αιτιατ. πληθ. γεν.αρσ. του τριτόκλιτου επιθετ. omnis –is –e: όλος. 

 
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

 
quibus: αφαιρ. πληθ. γεν. θηλ. της αναφορικής αντων.qui, quae, quod : o οποίος. 
his: αφαιρ. πληθ. γεν. ουδ. της δεικτικής αντων. hic, haec, hoc: αυτός, -ή, -ό. 
nostri: ονοµ. πληθ. γεν. αρσ. της κτητικής αντων. α΄προσώπου noster, nostra, 
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nostrum: δικός –ή  -ό µας. 
eos: αιτιατ. πληθ. γεν. αρσ. της οριστικής  αντων. is, ea, id: αυτός-αυτή-αυτό. 
 
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

«Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat»:  
κύρια πρόταση 

conlocat :ρήµα, Caesar: υποκ., legiones: αντικ. στο conlocat, in hibernis: εµπροθ. 
προσδ. που δηλώνει στάση σε τόπο, multis: επιθετ. προσδ. στο hibernis, propter 
inopiam: εµπροθ. προσδ. που δηλώνει εξωτερικό αίτιο, frumenti: γεν. αντικ. στο 
inopiam.  
 

«Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet»: κύρια πρόταση 
iubet: ρήµα, (Caesar ενν.): υποκ, hiemare: τελικό απαρεµφ., αντικ. στο iubet, 
quattuor: αντικ. στο iubet και υποκείµενο του hiemare, ex quibus: εµπροθ. προσδ. 
που δηλώνει διαιρεµένο όλο, in Nerviis: εµπροθ. προσδ. που δηλώνει στάση σε τόπο. 

 
 «et tribus imperat in Belgis remanere»: κύρια πρόταση 

imperat: ρήµα, (Caesar ενν.): υποκ., tribus: έµµεσο αντικ. στο imperat, remanere: 
τελικό απαρεµφ., άµεσο αντικ. στο imperat, (tres:ενν.): υποκείµενο του 
remanere(ετεροπροσωπία), in Belgis: εµπροθ. προσδ. που δηλώνει στάση σε τόπο. 
 

«Legatos omnes frumentum in castra importare iubet»: κύρια πρόταση 
iubet: ρήµα, (Caesar ενν.): υποκ., legatos: άµ. αντικ. στο iubet, importare: τελικό 
απαρεµφ., έµµ. αντικ. στο iubet, omnes: κατηγ. προσδ. στο legatos, frumentum: 
αντικ. στο importare,  in castra: εµπροθ. προσδ. που δηλώνει κίνηση προς  τόπο. 
 

«Milites his verbis admonet »: κύρια πρόταση 
admonet: ρήµα, (Caesar ενν.): υποκ., milites: αντικ. στο admonet, verbis: αφαιρ. 
του τρόπου, his: επιθετ. προσδ. στο verbis.  

 
«Hostes adventare audio»: κύρια πρόταση 

audio: ρήµα, (ego ενν.): υποκ., adventare: ειδ. απαρεµφ., αντικ. στο audio, hostes: 
υποκ. στο  adventare (ετεροπροσωπία). 

 
« speculatores nostri eos prope esse nuntiant »: κύρια πρόταση 

nuntiant: ρήµα, speculatores: υποκ., nostri: επιθετ. προσδ. στο speculatores , 
esse:ειδ. απαρεµφ., αντ. στο nuntiant, eos: υποκ. του esse(ετεροπροσωπία), prope: 
επιρρ. προσδ. του τόπου σε θέση κατηγορουµ. στο eos.   

 
«Vim hostium cavere debetis»: κύρια πρόταση 

debetis: ρήµα, (vos ενν.): υποκ. cavere: τελ. απαρεµφ., αντικ. στo debetis, (vos ενν.): 
υποκ. απαρεµφ.(ταυτοπροσωπία) vim: αντικ. στο cavere, hostium: γεν. κτητ. ή 
υποκειµ. στο vim.  
   
 

«hostes enim de collibus advolare solent»: κύρια πρόταση 
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solent: ρήµα, hostes: υποκ., advolare: τελ. απαρεµφ., αντικ. στo solent, hostes: 
υποκ. του απαρεµφ.(ταυτοπροσωπιά), de collibus: εµπροθ. προσδ. που δηλώνει 
αποµάκρυνση.  
 

«et caedem militum perpetrare possunt»: κύρια πρόταση 
possunt: ρήµα, (hostes ενν.): υποκ., perpetrare: τελ. απαρεµφ., αντικ. στο possunt 
(hostes ενν.): υποκ. του απαρεµφ.(ταυτοπροσωπία), caedem: αντικ. στο perpetrare 
militum: γεν. αντικειµενική στο caedam 
 
 
                           ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 
I. Να κλιθούν τα ουσιαστικά collis και caedes. 

 
      SINGULARIS              PLURALIS 

Nom. collis caedes colles caedes 
Gen. collis caedis collium caedium 
Dat. colli caedi collibus caedibus 
Acc. collem caedem colles(-is) caedes(-is) 
Voc. collis caedes colles caedes 
Abl. colle caede collibus caedibus 

 
 
II. Να συµπληρωθεί ο σωστός τύπος του απαρεµφάτου:  
 
portare / certare / studere / fovere / admonere  
 
 
III. Να συµπληρωθεί ο σωστός τύπος του υποκειµένου του απαρεµφάτου:  
 
 poetam / hostes / me / te 
  
IV. Ποια άλλα ουσιαστικά όπως το castra και hiberna γνωρίζετε(που απαντουν  
       δηλαδή µόνο στον πληθυντικό ή που έχουν διαφορετική σηµασία στο  
       πληθυντικό); 
 
insidiae –arum (µάθηµα ii) 
supplicia –orum (µάθηµα iv) 
 
V. Σε τι διαφέρουν από συντακτική άποψη οι προσδιορισµοί  in castra και in  
     hibernis;  
 
in castra: εµπροθ. προσδ. που δηλώνει κίνηση σε τόπο στο απαρέµφατο(in +  
αιτιατική) 
in hibernis : εµπροθ. προσδ. που δηλώνει στάση σε τόπο στο ρήµα conlocat(in + 
αφαιρετική). 
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