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ΜΑΘΗΜΑ VI                                                           LECTIO SEXTA 
 

OI NOMOI 
 
 

In ea civitate, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex enim est 
fundamentum libertatis, fons aequitatis. Mens et animus et consilium et sententia 
civitatis posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non 
stat. Legum ministri sunt magistratus, legum interpretes iudices, legum denique 
omnes servi sumus: sic enim liberi esse possumus.  
 

 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

In ea civitate, quam continent 
leges, boni viri servant 
leges libenter. Lex enim est 
fundamentum libertatis, fons 
aequitatis. Mens et animus et 
consilium et sententia civitatis 
posita est in legibus. 
Ut corpora nostra (non stant) 
sine mente, sic civitas 
non stat sine lege. 
Magistratus sunt ministri legum, 
iudices interpretes  
legum, denique omnes sumus 
servi legum: sic enim possumus  
esse liberi. 

Σε αυτή την πολιτεία, την οποία στερεώνουν  
οι νόµοι, οι καλοί άνδρες τηρούν  
τους νόµους πρόθυµα. Διότι ο νόµος είναι  
το θεµέλιο της ελευθερίας, η πηγή  
της δικαιοσύνης. Ο νους και η ψυχή  
και η σκέψη και η κρίση της πολιτείας 
βρίσκεται στους νόµους.  
Όπως τα σώµατά µας(δεν υπάρχουν)  
χωρίς το νου, έτσι και η πολιτεία  
δεν στέκεται χωρίς το νόµο.  
Οι αρχές είναι υπηρέτες των νόµων,  
οι δικαστές ερµηνευτές  
των νόµων, τέλος όλοι είµαστε  
δούλοι των νόµων. γιατί έτσι µπορούµε  
να είµαστε ελεύθεροι. 

 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
 

ΡΗΜΑΤΑ 
 
continent: γ’ πληθ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. contineo, continui, contentum, 

continere 2: στερεώνω. 
servant: γ’ πληθ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. servo, -avi, -atum, -are 1: τηρώ.  
est: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του βοηθητικού ρηµ. sum, fui, - , esse: είµαι.  
posita est: γ’ ενικ. οριστ. παρακ. παθητ. φωνής του ρηµ.  pono,  posui, positum, 

ponere 3: τοποθετώ. 
stat: γ’ ενικ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. sto, steti, statum, stare1: υπάρχω, 

στέκοµαι.  
possumus: α’ πληθ. οριστ. ενεστ. του ρηµ. possum, potui, - ,posse: µπορώ.  
 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
 
civitate: αφαιρ. ενικ. του ουσ. civitas, civitatis, θηλ. γ’: πολιτεία.  
leges: ονοµ. πληθ. του ουσ. lex, legis, θηλ. γ’: νόµος.  
viri: ονοµ. πληθ. του ουσ. vir, viri, αρσ. β’: άνδρας. 
fundamentum: ονοµ. ενικ. του ουσ. fundamentum -i, ουδ. β’: θεµέλιο.  
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libertatis: γεν. ενικ. του ουσ. libertas, libertatis, θηλ. γ’: ελευθερία.  
fons: ονοµ. ενικ. του ουσ. fons, fontis, αρσ. γ’: πηγή.  
aequitatis: γεν. ενικ. του ουσ. aequitas, aequitatis, θηλ. γ’: δικαιοσύνη. 
mens: ονοµ. ενικ. του ουσ. mens, mentis, θηλ. γ’: νους. 
animus: ονοµ. ενικ. του ουσ. animus -i, αρσ.β’: ψυχή . 
consilium: ονοµ. ενικ. του ουσ. consilium –ii(-i), oυδ. β’: σκέψη. 
sententia: ονοµ. ενικ. του ουσ. sententia –ae, θηλ. α’: γνώµη, κρίση. 
corpora: ονοµ. πληθ. του ουσ. corpus, corporis, ουδ. γ’: σώµα. 
ministri: ονοµ. πληθ. του ουσ. minister, ministri, αρσ. β’: υπηρέτης. 
magistratus: ονοµ. πληθ. του ουσ. magistrus-us , αρσ. δ’: άρχοντας. 
iudices: ονοµ. πληθ. του ουσ. iudex, iudicis , αρσ. γ’: δικαστής. 
interpretes: ονοµ. πληθ. του ουσ. interpres, intrerpretis , αρσ.  γ’: ερµηνευτής. 
servi: ονοµ. πληθ. του ουσ. servus -i, αρσ. β’:δούλος. 
 
 

ΕΠΙΘΕΤΑ 
 
boni: ονοµ. πληθ. γεν. αρσ. του δευτερόκλ. επιθετ. bonus, a, um: καλός. 
omnes: ονοµ. πληθ. γεν. αρσ. του τριτόκλ. επιθετ. omnis, omnis, omne: όλος. 
liberi: ονοµ. πληθ. γεν. αρσ. του δευτερόκλ. επιθετ. liber, libera, liberum: 

ελεύθερος. 
 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 
 
eα: αφαιρ. ενικ. γεν. θηλ. της οριστικής επαναληπτικής  αντων. is, ea, id: αυτός 

- αυτή - αυτό. 
nostra: ονοµ. πληθ. γεν. ουδ. της  κτητικής αντων α’ προσώπου. noster, nostra, 

nostrum: δικός –ή – ό  µας . 
 
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

«In ea civitate…boni viri libenter leges servant»: κύρια πρόταση 
servant ρήµα, viri: υποκ., boni: επιθετ. προσδ. στο viri, leges: αντικ. στο servant, in 
civitate: εµπροθ. προσδ. που δηλώνει στάση σε τόπο, ea: επιθετ. προσδ. στο civitate  
libenter: επιρρ. προσδ. του τρόπου. 
 

«quam leges continent »:  
δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο in ea civitate 

continent: ρήµα, leges: υποκ., quam: αντικ. στο continent.  
 

 «Lex enim est fundamentum libertatis, fons aequitatis»: κύρια πρόταση 
est: ρήµα, lex: υποκ., fundamentum, fons: κατηγορουµ. στο lex, libertatis: γεν. 
αντικειµενική στο fundamentum, aequitatis: γεν. υποκειµενική στο fons. 
 
 

«Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita esst in legibus »:  
κύρια πρόταση 

posita est: ρήµα, mens, animus, consilium, sententia: υποκ., civitatis: γεν. κτητ. 
στα mens και animus και γεν. υποκειµ. στα consilium και animus, in legibus: εµπροθ. 
προσδ. που δηλώνει στάση σε τόπο. 
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«Ut corpora nostra sine mente »: δευτερεύουσα απλή,  

παραβολική πρόταση   
(non stant ενν.): ρήµα, corpora: υποκ., nostra: επιθετ. προσδ. στο corpora,  sine 
mente: εµπροθ. προσδ. που δηλώνει εξαίρεση.  

 
«sic civitas sine lege non stat »: κύρια πρόταση 

non stat: ρήµα, civitas: υποκ., sine lege: εµπροθ. προσδ. που δηλώνει εξαίρεση, sic: 
επιρρ. προσδ. που δηλώνει τρόπο. 

 
«Legum ministri sunt magistrarus»: κύρια πρόταση 

sunt: ρήµα, magistratus: υποκ., ministri: κατηγορουµ. στο magistratus, legum: γεν. 
αντικειµενική στο ministri.   

 
«legum interpretes iudices »: κύρια πρόταση 

(sunt ενν.): ρήµα,  iudices: υποκ., interpretes: κατηγορουµ. στο iudices, legum: γεν. 
αντικειµενική στο interpretes. 

  
«legum  denique omnes servi sumus »: κύρια πρόταση 

(sumus ενν. ): ρήµα, (nos ενν.): υποκ., servi: κατηγορουµ. στο omnes, legum: γεν. 
αντικειµενική στο servi, omnes: επιθετ. προσδ. στο nos, denique: επιρρ. προσδ. του 
χρόνου. 

«sic enim liberi esse possumus »: κύρια πρόταση 
possumus: ρήµα, (nos ενν.): υποκ., esse: τελ. απαρεµφ., αντικ. στο possumus, liberi: 
κατηγορουµ. στο nos, sic: επιρρ. προσδ. του τρόπου.  

 
 
                           ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 
I. Civitas libera, corpus nostrum: να κλιθούν µαζί. 
 

SINGULARIS 
Nom. civitas libera corpus nostrum 
Gen. civitatis liberae corporis nostril 
Dat. civitati liberae corpori nostro 
Acc. civitatem liberam corpus nostrum 
Voc. civitas libera  corpus nostrum 
Abl. civitate libera corpore nostro 

 
 

PLURALIS 
Nom. civitates liberae corpora nostra 
Gen. civitatum(-ium) liberarum corporum nostrorum 
Dat. civitatibus liberis corporibus nostris 
Acc. civitates liberas corpora nostra 
Voc. civitates liberae corpora nostra 
Abl. civitatibus liberis corporibus Nostris 

 
II. Να συµπληρωθούν τα κενά των καταλήξεων:  
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bonas leges / libertate / iudicum libera / aequitatem / libertatem / legis interpres 
 
III. Ποιός ρηµατικός τύπος παραλείπεται µετά το sine mente; 
   
non stant 
 
IV. Να µετατρέψετε τα επίθετα στις παρακάτω προτάσεις σε αναφορικές  
      προτάσεις.π.χ.  civitas libera: civitas, quae libera est.  
 
lex, quae valida est 
consilium, quod bonum est 
mens, quae infirma est 
iudex, qui liber est 
 
V. Να µεταφραστούν στα λατινικά οι παρακάτω προτάσεις.  
 
Graeci legum servi erant. 
Leges fons libertatis sunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ


