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15ο ΚΔΙΜΔΝΟ  
 

ΣΑ ΗΘΗ ΣΩΝ ΓΔΡΜΑΝΩΝ 

Η ξσκατθή ηζηνξηθή ζθέςε είλαη ξσκαηνθεληξηθή θαη εζληθηζηηθή. Οη αλαθνξέο ζηνπο μέλνπο 
ιανύο –κε εμαίξεζε ηνπο Έιιελεο– γίλνληαη ζπλήζσο κε αθνξκή ηηο ζρέζεηο ηεο Ρώκεο καδί 
ηνπο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο απηνθξαηνξίαο. Η ζηάζε ησλ Ρσκαίσλ 
απέλαληη ζηνπο «βαξβάξνπο» πεξηέρεη ζηνηρεία πεξηέξγεηαο, ζαπκαζκνύ θαη πεξηθξόλεζεο· 
όηαλ πηα ε απηνθξαηνξία είλαη έηνηκε λα θαηαξξεύζεη – 4νο θαη 5νο αηώλαο κ.Χ. – ηα 
ζπλαηζζήκαηά ηνπο θάησ από ηελ απεηιή εμειίζζνληαη ζε κίζνο. Ελδηαθέξνπζεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Γεξκαλνύο καο δίλεη ν Καίζαξαο ζην βηβιίν ηνπ «De bello Gallico», κε 
αθνξκή ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ησλ Ρσκαίσλ ελαληίνλ ηνπο. 150 ρξόληα αξγόηεξα ν 
ηζηνξηθόο Σάθηηνο αζρνιείηαη καδί ηνπο ζε κηα κνλνγξαθία ηνπ κε ηνλ ηίηιν Germania 
(Γεξκαλία)· ζηηο πεξηγξαθέο ησλ εζώλ ησλ Γεξκαλώλ από ηνλ ηζηνξηθό απηό δηαθξίλνπκε 
ζηνηρεία λνζηαιγίαο γηα ηα παιηόηεξα απζηεξά ξσκατθά ήζε· ζεκαληηθή είλαη επίζεο ε 
νκνινγία ηνπ πσο νη δηακάρεο αλάκεζα ζηα γεξκαληθά θύια απνηεινύλ πηα ηελ νπζηαζηηθή 
ζσξάθηζε ηεο απηνθξαηνξίαο απέλαληί ηνπο. Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί πξνέξρεηαη από ηνλ 
Καίζαξα. 
 
 

Germanōrum vita omnis in venationibus atque in studiis 

rei militāris consistit. Germāni non student agricultūrae; 

lacte, caseo et carne nutriuntur*. Locis frigidissimis 

pelles solum habent et in fluminibus lavantur*. Cum 

civitas bellum gerit, magistrātus creantur* cum vitae 

necisque potestāte. Equestribus proeliis saepe ex equis 

desiliunt ac pedibus proeliantur*: ephippiōrum usus res 

turpis et iners habētur*. Vinum a mercatoribus ad se 

importāri* non sinunt quod eā rē, ut arbitrantur*, 

remollescunt homines atque effeminantur*.  
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 
 
Omnis  vita    Germanōrum   consistit    in venationibus  
Όιε     ε δσή  ησλ Γεξκαλώλ πεξηνξίδεηαη ζην     θπλήγη 
 
atque  in    studiis             militāris          rei. 
θαη      ζηηο αζρνιίεο κε ηα ζηξαηησηηθά πξάγκαηα.  

 
Germāni      non    student     agricultūrae;  
Οη Γεξκαλνί  δελ αζρνινύληαη κε ηε γεσξγία· 
 
nutriuntur*  lacte,   caseo  et   carne.  
ηξέθνληαη   κε γάια,    ηπξί  θαη   θξέαο.  
 

Frigidissimis                       locis   habent solum  pelles   et  lavantur   in fluminibus.  
ε πάξα πνιύ παγσκέλνπο ηόπνπο  έρνπλ   κόλν  δέξκαηα θαη πιέλνληαη ζηα   πνηάκηα.  
 
Cum                    civitas      gerit    bellum,  
Κάζε θνξά πνπ ε πνιηηεία  δηεμάγεη πόιεκν,  
 
magistrātus creantur  cum potestāte vitae   necisque.  
άξρνληεο       εθιέγνληαη   κε     εμνπζία   δσήο  θαη ζαλάηνπ.  
 
Equestribus proeliis saepe  desiliunt  ex     equis    ac  proeliantur pedibus;  
ηηο ηππηθέο     κάρεο  ζπρλά    πεδνύλ   από ηα άινγα θαη     κάρνληαη      πεδνί·  

 
usus     ephippiōrum  habētur      res     turpis  et    iners.  
ε ρξήζε      ζειώλ       ζεσξείηαη πξάγκα  αηζρξό θαη καιζαθό.  

 
Νon sinunt         importāri   ad   se      vinum   a    mercatoribus,  
Δελ επηηξέπνπλ  λα εηζάγεηαη  ζε απηνύο  θξαζί  από ηνπο εκπόξνπο, 
 
quod            eā         rē,          ut     arbitrantur,  
επεηδή από απηό ην πξάγκα, όπσο   πηζηεύνπλ, 
 
homines   remollescunt     atque  effeminantur. 
νη άληξεο  γίλνληαη καιζαθνί   θαη     εθζειύλνληαη.   
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ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ 
 
ΟΤΙΑΣΙΚΑ  
A΄ΚΛΙΗ  
vita, -ae (Θ) = δσή  
agricultura, -ae (Θ) = γεσξγία (ρσξίο πιεζπληηθό)  
 
Β΄ΚΛΙΗ  
Germani, -orum (A) = Γεξκαλνί < Germanus, -i 

caseus, -i (A) = ηπξί (ρσξίο πιεζπληηθό) 

locus, -i (A) = ηόπος,  πιεζπληηθόο  loca(Ο=ηόπνη)  και loci (Α=ρσξία βηβιίνπ)  

equus, -i (A) = άινγν  

studium,-ii και -i (O) = κειέηε, αζρνιία  

bellum, -i (O) = πόιεκνο  

proelium,-ii και -i (O) = κάρε  

ephippium, -ii και -i (O) = ζέιια  

vinum, -i (O) = θξαζί  
 

Γ΄ ΚΛΙΗ  
venatio, -onis (Θ) =θπλήγη (ζπλήζσο ζηνλ πιεζπληηθό)  

*caro, carnis (Θ) = θξέαο, γεληθή πιεζπληηθνύ: carnium 

pellis, pellis (Θ) = δέξκα,  γεληθή πιεζπληηθνύ: pellium 

civitas, -atis (Θ) = πνιηηεία, γεληθή πιεζπληηθνύ: civitatum-civitatium 

nex, necis (Θ) = ζάλαηνο  

potestas, -atis (Θ) = εμνπζία  

pes, pedis(A) = πόδη (εδώ : pedibus=κε ηα πόδηα, πεδνί)  

mercator, -oris (Α) = έκπνξνο  

homo, -inis (Α) = άλζξσπνο, άλδξαο  

Γ΄ κλίζη 
usus, -us (Α) = ε ρξήζε 
magistratus, -us (Α) = νη αξρέο, νη άξρνληεο 
 

 
ΔΠΙΘΔΣΑ  
Β΄ κλίζη 
Germanus, -a, -um = Γεξκαλόο 

 frigidus, -a, um = ςπρξόο  
Παξαζεηηθά: frigidior-ior-ius, frigidissimus-a-um 
(επίξξεκα: frigide, frigidius, frigidissime) 
 
Γ΄ κλίζη  
equester, equestris, equestre = ηππηθόο  

iners, -rtis (μονοκαηάληκηο) = αηζρξόο, ληξνπηαζηηθόο  

παξαζεηηθά: inertior-ior-ius, inertissimus-a-um 

(επίξξεκα: inertiter, inertius, inertissime) 

militaris, -is, -e = ζηξαηησηηθόο  

 turpis, -is, -e = αηζρξόο 

παξαζεηηθά: turpior-ior-ius, turpissimus-a-um 

(επίξξεκα: turpiter, turpius, turpissime) 

lac, lactis (Ο)= γάια (ρσξίο 

πιεζπληηθό) 

flumen, -inis (Ο)= πνηάκη  
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omnis, -is, -e = όινο 

Ρήμαηα 

Α΄ σζσγία 

lavo , lavi , lautum (lavatum) , lavare (1) = πιέλσ  

creo, creavi, creatum, creare (1) = εθιέγσ  

importo, importavi, importatum, importare (1) = εηζάγσ  

effemino, effeminavi, effeminatum, effeminare (1) = εθζειύλσ  

proelior, proeliatus sum, proeliatum, proaliari (1) (αποθεηικό) = πνιεκώ  

arbitror, arbitratus sum, arbitratum, arbitrari (1) (αποθεηικό) = λνκίδσ  
 

Β΄ σζσγία 

studeo, studui,   -   , studere (2)  = αζρνινύκαη  

habeo, habui, habitum, habere (2) = έρσ, ζεσξώ  
 

Γ΄ σζσγία 

consisto, constiti,   -   , consistere (3) = ζπλίζηακαη, πεξηνξίδνκαη  

gero, gessi, gestum, gerere (3)  = δηεμάγσ  

sino, sivi, situm, sinere (3) = αθήλσ, επηηξέπσ  

remollesco ,   -  ,   -   , remollescere (εναρκηικό) (3) = γίλνκαη καιζαθόο  
 

Γ΄ σζσγία 

nutrio, nutrivi, nutritum, nutrire (4) = (ανα)ηξέθσ  

desilio, desilui, desultum, desilire (4) =πεδώ  

 
 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ  
ego (πξνζσπηθή) = εγώ  
is, ea, id (νξηζηηθή) = απηόο, απηή, απηό  

 
ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ  
solum =κόλν  

 saepe =ζπρλά  
παξαζεηηθά: saepius,  -    

 
 

ΠΡΟΘΔΔΙ ΤΝΓΔΜΟΙ 

in + αθαιρ. = ζε (θαηάζηαζε  )  
in + αθαιρ. = ζε (ζηάζε )  
cum + αθαιρ. = κε (ηξόπνο )  
ex + αθαιρ. = από (απνκάθξπλζε )  
a /ab /abs + αθαιρ. = από (πνηεηηθό αίηην )  
ad + αιηιαη. = ζε, πξνο (θίλεζε πξνο πξόζσπν) 

atque (ζπκπιεθηηθόο) = θαη  
et (ζπκπιεθηηθόο) = θαη  
cum επαναληπηικός =όηαλ, θάζε 
θνξά πνπ  
ac (ζπκπιεθηηθόο) = θαη  
quod (αηηηνινγηθόο) = γηαηί, επεηδή  
ut (παξαβνιηθόο) = όπσο  

 

Δησμολογικά  

stadium  πξβ. ζηνύληην << ηη.,  
agriculutra  Ager + cultura = θαιιηέξγεηα· πξβ. θνπιηνύξα << ηη.,  
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lavo  ινύ-δσ, ινπ-ηξό· πξβ. ιαβν-κάλν << ηη.,  
desilio  πξβ. ζάιην << ηη.,  
militaris < miles· πξβ. κηιηηαξηζκόο << γαιι.,  

equester < equus-i ≃ ίππνο,  

proelior < proelium,  
ephippium < αξρ. ἐφίππιον,  
vinum  οἶνος < Foινoς·,  
effemino < ec+femina. 
caro  πξβ. κείρω < *κερ-ϳω = θνπξεύσ,  
frigidus  ξίγνο,  
pellis  πέλ-τη, πέι-κα,  
nex  νέκ-σς, λεθ-ξόο,  
pes  πεζῇ, . 
iners  in+ars,  

 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Germanorum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit: 
Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
consistit: ξήκα,  
vita: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
omnis: θαηεγνξεκαηηθόο (ή επηζεηηθόο) πξνζδηνξηζκόο ζην vita,  
Germanorum: γεληθή ππνθεηκεληθή ζην vita,  
in venationibus, in studiis: εκπξόζεηεο αθαηξεηηθέο πνπ δειώλνπλ θαηάζηαζε,  
rei: γεληθή αληηθεηκεληθή ζην studiis,  
militaris: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην rei. 
 
Germani non student agriculturae: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
non student: ξήκα,  
Germani: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
argiculturae: αληηθείκελν ζην non student. 
 
lacte, caseo et carne nutriuntur: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
nutriuntur: ξήκα,  
Germani: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
lacte, caseo, carne: απξόζεηεο αθαηξεηηθέο (νξγαληθέο) ηνπ κέζνπ ή ηνπ πνηεηηθνύ αηηί-
νπ ζην nutriuntur. 
 
Locis frigidissimis pelles solum habent: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
habent: ξήκα,  
Germani: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
pelles: αληηθείκελν ζην habent,  
solum: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνζνύ ζην habent,  
Locis: απξόζεηε αθαηξεηηθή πνπ δειώλεη ζηάζε ζε ηόπν ζην habent,  
frigidissimis: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην Locis. 
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et in fluminibus lavantur: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
lavantur: ξήκα,  
Germani: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
in fluminibus: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή πνπ δειώλεη ζηάζε ζε ηόπν. 

 
Cum civitas bellum gerit: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή ρξνληθή πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε 
ηνλ επαλαιεπηηθό ρξνληθό ζύλδεζκν cum. Εθθέξεηαη κε νξηζηηθή (gerit) γηαηί ε πξάμε 
κάο ελδηαθέξεη από ρξνληθή κόλν άπνςε, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί ε πξάμε 
επαλαιακβάλεηαη αόξηζηα ζην παξόλ. Χξεζηκεύεη δε σο επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο 
ηνπ ρξόλνπ. 

gerit: ξήκα,  
civitas: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο, 
bellum: αληηθείκελν ζην gerit. 

 
magistratus creantur cum vitae necisque potestate: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
creantur: ξήκα,  
magistratus: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
cum potestate: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή πνπ δειώλεη ηνλ ηξόπν,  
vitae, necis(que): γεληθέο αληηθεηκεληθέο ζην potestate. 

 
Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
desiliunt: ξήκα,  
Germani: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
ex equis: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή πνπ δειώλεη απνκάθξπλζε,  
saepe: επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ή ηνπ πνζνύ ζην desiliunt,  
proeliis: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ ρξόλνπ ζην desiliunt,  
Equestribus: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην proeliis. 

 
ac pedibus proeliantur: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο. 
proeliantur: ξήκα,  
Germani: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
pedibus: απξόζεηε αθαηξεηηθή (νξγαληθή) ηνπ ηξόπνπ ζην proeliantur. 

 
ephippiorum usus res turpis et iners habetur: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
habetur: ξήκα, usus: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
ephippiorum: γεληθή αληηθεηκεληθή ζην usus,  
res: θαηεγνξνύκελν ζην usus κέζσ ηνπ habetur,  
turpis, iners: νκνηόπησηνη επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί ζην res. 

 
Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt: Κύξηα πξόηαζε θξίζεσο.  
non sinunt: ξήκα,  
Germani: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
importari: ηειηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην non sinunt,  
Vinum: ππνθείκελν ζην importari (εηεξνπξνζσπία),  
a mercatoribus: εκπξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ πνηεηηθνύ αηηίνπ ζην importari,  
ad se: εκπξόζεηε αηηηαηηθή πνπ δειώλεη θαηεύζπλζε ζε πξόζσπν ζην importari. 

 
quod ea re remollescunt homines: Δεπηεξεύνπζεο επηξξεκαηηθέο αηηηνινγηθέο 
πξνηάζεηο. Εηζάγνληαη κε ηνλ αηηηνινγηθό ζύλδεζκν quod (ζηελ πξώηε ππάξρεη, ελώ ζηε 
δεύηεξε ελλνείηαη). Εθθέξνληαη κε νξηζηηθή (remollescunt- effeminantur) επεηδή ε 
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αηηηνινγία είλαη αληηθεηκεληθά απνδεθηή, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί ε πξάμε αλαθέξεηαη ζην 
παξόλ. Εθθξάδνπλ δε ηελ αηηία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θύξηαο πξόηαζεο. 

remollescunt: ξήκα, 
homines: ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο,  
re: απξόζεηε αθαηξεηηθή ηνπ εμσηεξηθνύ αλαγθαζηηθνύ αηηίνπ ζην remollescunt,  
ea: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην re. 

 
atque effeminantur: Δεπηεξεύνπζα επηξξεκαηηθή αηηηνινγηθή πξόηαζε πνπ ζπλδέεηαη 
παξαηαθηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε κε ηνλ παξαηαθηηθό ζπκπιεθηηθό ζύλδεζκν atque. 
effeminantur: ξήκα,  
homines: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο. 

 
ut arbitrantur: Δεπηεξεύνπζα (επηξξεκαηηθή) απιή παξαβνιηθή (ή ζπγθξηηηθή ή 
παξαβνιηθή αλαθνξηθή) πξόηαζε. Εηζάγεηαη κε ην παξαβνιηθό επίξξεκα ut θαη εθθέξεηαη 
κε νξηζηηθή (arbitrantur) γηαηί ε ζύγθξηζε αθνξά δύν πξάμεηο ή θαηαζηάζεηο πνπ είλαη (ή 
ζεσξνύληαη) αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθόηεηα, ρξόλνπ ελεζηώηα γηαηί ε πξάμε αλαθέξεηαη 
ζην παξόλ. 
arbitrantur: ξήκα,  
Germani: (ελλννύκελν) ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο. 
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