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LECTIO VI: ΟΙ ΝΟΜΟΙ 

ΗΜΔΙΩΔΙ 

 

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. 

 

ΜΔΣΑΥΡΑΗ  ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ  VI  

Σε ασςήμ ςημ πξλιςεία, ςημ ξπξία ρσγκοαςξύμ ξι μόμξι, ξι καλξί άμδοεπ (πξλίςεπ) 

ποόθσμα ςηοξύμ ςξσπ μόμξσπ. Γιαςί ξ μόμξπ είμαι ςξ θεμέλιξ ςηπ ελεσθεοίαπ, η πηγή ςηπ 

δικαιξρύμηπ. Ο μξσπ και η φσυή και η ρκέφη και η κοίρη ςηπ πξλιςείαπ βοίρκξμςαι ρςξσπ 

μόμξσπ. Όπχπ ςα ρώμαςά μαπ υχοίπ ςημ φσυή (δεμ ρςέκξμςαι/σπάουξσμ), έςρι και η 

πξλιςεία υχοίπ ςξμ μόμξ δεμ ρςέκεςαι/σπάουει. Οι άουξμςεπ είμαι θεοάπξμςεπ ςχμ 

μόμχμ, ξι δικαρςέπ (είμαι) εομημεσςέπ ςχμ μόμχμ και ςελικά όλξι (εμείπ) είμαρςε 

σπηοέςεπ ςχμ μόμχμ: γιαςί έςρι μπξοξύμε μα είμαρςε ελεύθεοξι. 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ VI 

1. civitate, libertatis: ςα παοαπάμχ ξσριαρςικά ρυημαςίζξσμ ςη γεμική 

πληθσμςικξύ και ρε -um και ρε -ium. (civitatum και civitatium, libertatum και 

libertatium). 

2. aequitatis: ςξ ξσριαρςικό, χπ ατηοημέμη έμμξια, δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα 

πληθσμςικό αοιθμό. 



2 

 

ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΩΝ ΛΔΞΔΩΝ  

in: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική ή ςξπική αταιοεςική. Εδώ ρσμςάρρεςαι με 
αταιοεςική = ρε. 

ea: αταιοεςική εμικξύ, θηλσκξύ γέμξσπ ςηπ ξοιρςικήπ αμςχμσμίαπ is, ea, id = ασςόπ, 
ασςή, ασςό. 

civitate: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ civitas -atis 
= πξλιςεία. Τξ ξσριαρςικό ρυημαςίζει ςη γεμική πληθσμςικξύ και ρε -um και ρε -ium 
(civitatum και civitatium). 

quam: αιςιαςική εμικξύ, θηλσκξύ γέμξσπ ςηπ αματξοικήπ αμςχμσμίαπ qui, quae, quod = 
ξ ξπξίξπ, η ξπξία, ςξ ξπξίξ. 

leges: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ lex, 
legis = μόμξπ.  

continent: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ β΄ρσζσγίαπ 
contineo, continui, contentum, continēre = ρσγκοαςώ, ρςεοιώμχ.  

boni: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςξσ επιθέςξσ β΄ κλίρηπ, θεςικξύ 
βαθμξύ bonus, bona, bonum = καλόπ, -ή, -ό. Τξ επίθεςξ ρυημαςίζει αμώμαλα 
παοαθεςικά χπ ενήπ: ρσγκοιςικόπ βαθμόπ: melior, -ior, -ius και σπεοθεςικόπ βαθμόπ: 
optimus, -a, -um.  

viri: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ vir, viri 
= άμδοαπ.  

libenter1: επίοοημα ςοξπικό, θεςικξύ βαθμξύ = ποόθσμα. Σσγκοιςικόπ βαθμόπ:libentius 
και σπεοθεςικόπ βαθμόπ: libentissime.  

leges: αιςιαςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ lex, legis = 
μόμξπ. 

servant: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ α΄ ρσζσγίαπ 
servo, servavi, servatum, servāre = ςηοώ, τσλάχ. 

lex: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ lex, legis = 
μόμξπ. 

enim: παοαςακςικόπ, αιςιξλξγικόπ ρύμδερμξπ = γιαςί, βέβαια, ποάγμαςι. Αμςιρςξιυεί 
ποξπ ςξ αουαιξελλημικό γάρ. 

est: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ εμερςώςα ςξσ βξηθηςικξύ οήμαςξπ sum, fui, ---, esse = είμαι.  

fundamentum: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ 
fundamentum -i = θεμέλιξ. 

libertatis: γεμική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ, libertas -atis = 
ελεσθεοία. Τξ ξσριαρςικό ρυημαςίζει ςη γεμική πληθσμςικξύ και ρε -um και ρε -ium 
(libertatum και libertatium). 

                                                           

1
 Το επίρρημα libenter προέρχεται από την επιιετικοποιημένη μετοχθ libens, libentis= πρόιυμοσ .> από το 

απρόςωπο ρθμα τησ β΄ ςυζυγίασ libet, libuit, libēre.  
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fons: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ fons, fontis = 
πηγή. Η γεμική πληθσμςικξύ είμαι fontium. 

aequitatis: γεμική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ aequitas -atis 
= δικαιξρύμη. To ξσριαρςικό, χπ ατηοημέμξ,  δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό 
αοιθμό.  

mens: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ mens, mentis 
= μξσπ, πμεύμα. Η γεμική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ είμαι mentium. 

et: παοαςακςικόπ, ρσμπλεκςικόπ ρύμδερμξπ = και. 

animus: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ animus -i 
= φσυή. 

consilium: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ 
consilium -ii/ -i = ρκέφη. 

sententia: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ α΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ sententia 
-ae = άπξφη, κοίρη, «θέρη». 

civitatis: γεμική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ civitas -atis = 
πξλιςεία. Τξ ξσριαρςικό ρυημαςίζει ςη γεμική πληθσμςικξύ και ρε -um και ρε -ium 
(civitatum και civitatium). 

posita est: γ΄εμικό ξοιρςικήπ παθηςικξύ παοακειμέμξσ ςξσ οήμαςξπ ςηπ γ΄ ρσζσγίαπ 
pono, posui, positum, poněre = ςξπξθεςώ. Εδώ posita est = είμαι ςξπξθεςημέμη, 
βοίρκεςαι.  

in: ποόθερη πξσ ρσμςάρρεςαι με αιςιαςική ή ςξπική αταιοεςική. Εδώ ρσμςάρρεςαι με 
αταιοεςική = ρε.  

legibus: αταιοεςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ lex, 
legis = μόμξπ. 

ut: σπξςακςικόπ, παοαβξλικόπ ρύμδερμξπ = όπχπ. 

corpora: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ 
corpus, corporis = ρώμα.  

nostra: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ, ξσδεςέοξσ γέμξσπ ςηπ κςηςικήπ αμςχμσμίαπ α΄ 
ποξρώπξσ, για πξλλξύπ κςήςξοεπ noster, nostra, nostrum = δικόπ μαπ, δική μαπ, δικό 
μαπ. 

sine: ποόθερη + κσοίχπ αταιοεςική = υχοίπ.  

mente: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ mens, 

mentis = μξσπ, πμεύμα. Η γεμική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ είμαι mentium. 

sic: επίοοημα ςοξπικό = έςρι. 

civitas: ξμξμαρςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ civitas -atis = 
πξλιςεία. Τξ ξσριαρςικό ρυημαςίζει ςη γεμική πληθσμςικξύ και ρε -um και ρε -ium 
(civitatum και civitatium). 

sine: ποόθερη + κσοίχπ αταιοεςική= υχοίπ.  

lege: αταιοεςική εμικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ lex, legis = 
μόμξπ. 
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non: αομηςικό μόοιξ = όυι, δεμ.  

stat: γ΄ εμικό ξοιρςικήπ εμεογηςικξύ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ ςηπ α΄ ρσζσγίαπ sto, steti, 
statum, stare = ρςέκξμαι, σπάουχ. 

legum: γεμική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ lex, legis = 
μόμξπ. 

ministri: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ (ρσγκξπςόμεμξσ), 
αορεμικξύ γέμξσπ minister, ministri = θεοάπξμςαπ, σπηοέςηπ.  

sunt: γ΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ εμερςώςα ςξσ βξηθηςικξύ οήμαςξπ sum, fui,---, esse = 
είμαι. 

magistratus: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ δ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ 
magistratus -us = άουξμςαπ, αουή. Εδώ ςίθεςαι ρςξμ πληθσμςικό αοιθμό= ξι αουέπ. 

legum: γεμική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ lex, legis = 
μόμξπ. 

interpretes: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ και 
θηλσκξύ γέμξσπ interpres, interpretis = εομημεσςήπ. 

iudices: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ 
iudex -icis = δικαρςήπ. 

legum: γεμική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ γ΄ κλίρηπ, θηλσκξύ γέμξσπ lex, legis = 
μόμξπ. 

denique: επίοοημα υοξμικό = ςελικά. 

omnes: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςξσ επιθέςξσ ςηπ γ΄ κλίρηπ omnis, 
omnis, omne = όλξπ, ξ καθέμαπ. Τξ επίθεςξ δηλώμει μια απόλσςη έμμξια και χπ εκ 
ςξύςξσ δεμ ρυημαςίζει παοαθεςικά. 

servi: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ ςξσ ξσριαρςικξύ ςηπ β΄ κλίρηπ, αορεμικξύ γέμξσπ, 
servus -i = δξύλξπ. 

sumus: α΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ εμερςώςα ςξσ βξηθηςικξύ οήμαςξπ sum, fui, ---, esse = 
είμαι. 

sic: επίοοημα ςοξπικό = έςρι. 

enim: παοαςακςικόπ, αιςιξλξγικόπ ρύμδερμξπ = γιαςί, βέβαια, ποάγμαςι. Αμςιρςξιυεί 
ποξπ ςξ αουαιξελλημικό γάρ. 

liberi: ξμξμαρςική πληθσμςικξύ, αορεμικξύ γέμξσπ ςξσ επιθέςξσ ςηπ β΄ κλίρηπ, θεςικξύ 
βαθμξύ liber, libera, liberum = ελεύθεοξπ, -η, -ξ. Σσγκοιςικόπ βαθμόπ: liberior, ior, -ius 
και σπεοθεςικόπ βαθμόπ: liberrimus, -a, -um. 

esse: απαοέμταςξ εμερςώςα ςξσ βξηθηςικξύ οήμαςξπ sum, fui, ---, esse = είμαι. 

possumus: α΄ πληθσμςικό ξοιρςικήπ εμερςώςα ςξσ οήμαςξπ possum, potui, ---, posse = 
μπξοώ. 
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ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ TΑΞΙΝΟΜΗΜΔΝΟ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ  

 

ΟΤΙΑΣΙΚΑ 
 

A΄ κλίση 

sententia -ae: θηλσκό  

 

Β΄ κλίση 

  vir, viri: αορεμικό 
  fundamentum -i: ξσδέςεοξ 
  animus -i: αορεμικό 
  consilium -ii/ -i: ξσδέςεοξ 
  minister -stri: αορεμικό  
  servus -i: αορεμικό    

 

Γ΄ κλίση 

civitas -atis:θηλσκό. (Γεμική πληθσμςικξύ civitatum και civitatium). 

lex, legis: θηλσκό 
libertas -atis: θηλσκό. (Γεμική πληθσμςικξύ libertatum και libertatium). 

fons, fontis: αορεμικό. (Γεμική πληθσμςικξύ fontium). 
aequitas -atis: θηλσκό. (Ωπ ατηοημέμη έμμξια δεμ ρυημαςίζει καςά καμόμα πληθσμςικό 

αοιθμό).  

mens, mentis: θηλσκό (Γεμική πληθσμςικξύ mentium). 

corpus -oris: ξσδέςεοξ 

interpres -pretis: αορεμικό και θηλσκό  

iudex -icis: αορεμικό 

 

Δ΄ κλίση 

magistratus -us: αορεμικό 
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ΔΠΙΘΔΣΑ 

 

Β΄ κλίση 

bonus, -a, -um (ρσγκοιςικόπ: melior,-ior,-ius , σπεοθεςικόπ:optimus, -a, -um) 

liber, libera, liberum (ρσγκοιςικόπ:liberior, -ior, -ius, σπεοθεςικόπ:liberrimus, -a, -um) 

 

Γ΄ κλίση 

omnis, omnis, omne  

 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ 
 

  is, ea, id (ξοιρςική) 

  qui, quae, quod (αματξοική) 

  noster, nostra, nostrum (κςηςική, α΄ ποξρώπξσ, για πξλλξύπ κςήςξοεπ) 

 

ΡΗΜΑΣΑ 
 

1η υζυγία 

servo, servavi, servatum, servāre 

sto, steti, statum, stāre  

 

2η υζυγία 

contineo, continui, contentum, continēre  

 

3η υζυγία 

  pono, posui, positum, poněre 

 
 
ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΡΗΜΑ 
 

sum, fui, ---, esse 
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ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΣΑ 
 

possum, potui, ---, posse 

 

ΠΡΟΘΔΔΙ 
 

in + αιςιαςική ή ςξπική αταιοεςική  

sine + κσοίχπ αταιοεςική  

 

ΤΝΔΔΜΟΙ 
 

enim (παοαςακςικόπ, αιςιξλξγικόπ) 

et (παοαςακςικόπ, ρσμπλεκςικόπ)  

ut ( σπξςακςικόπ, παοαβξλικόπ) 

 

ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ 
 

libenter (ςοξπικό)  

sic (ςοξπικό) 

denique (υοξμικό) 
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 
 

In ea civitate boni viri libenter leges servant: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, επειδή εκτέοεςαι με 
ξοιρςική (servant: ξοιρςική εμερςώςα) και εκτοάζει ςξ ποαγμαςικό. 

servant: οήμα 
viri: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ servant. 
leges: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ servant. 
boni: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςη λένη viri. 
in civitate:εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ρςάρη ρε ςόπξ (μεςατξοική υοήρη) ρςξ 
οήμα servant.  
ea: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςη λένη civitate. 
libenter: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ςοόπξσ ρςξ οήμα servant. 

 

quam leges continent: δεσςεοεύξσρα αματξοική, ποξρδιξοιρςική ποόςαρη ρςη λένη civitate 
ςηπ κύοιαπ ρςημ ξπξία λειςξσογεί χπ επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ . Ειράγεςαι με ςημ αματξοική 
αμςχμσμία quam και εκτέοεςαι με ξοιρςική (continent), καθώπ εκτοάζει ςξ ποαγμαςικό 
γεγξμόπ.  

continent: οήμα 
leges: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ continent. 
quam: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ continent. 

 

Lex enim est fundamentum libertatis, fons aequitatis: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, επειδή 
εκτέοεςαι με ξοιρςική (est: ξοιρςική εμερςώςα)  και δηλώμει ςξ ποαγμαςικό. 

est: οήμα 
lex: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ est. 
fundamentum, fons: καςηγξοξύμεμα ςξσ σπξκειμέμξσ (lex) ςξσ οήμαςξπ est (αρύμδεςξ 
ρυήμα).  
libertatis:γεμική αμςικειμεμική ρςξ fundamentum. 
aequitatis: γεμική σπξκειμεμική ρςξ fons. 
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Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus: κύοια ποόςαρη 
κοίρεχπ, επειδή εκτέοεςαι με ξοιρςική (posita est: ξοιρςική παθηςικξύ παοακειμέμξσ) και 
εκτοάζει ςξ ποαγμαςικό.  

posita est: οήμα 
mens, animus, consilium, sententia: σπξκείμεμα ςξσ οήμαςξπ posita est. Τα σπξκείμεμα 
ρσμδέξμςαι μεςανύ ςξσπ παοαςακςικά με ςξμ ρσμπλεκςικό, ρύμδερμξ et (πξλσρύμδεςξ ρυήμα).  
civitatis: γεμική κςηςική αματέοεςαι ρςα σπξκείμεμα ςξσ οήμαςξπ (mens, animus, consilium 
και sententia).* 
in legibus: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει ρςάρη ρε ςόπξ (μεςατξοική υοήρη) ρςξ 
οήμα posita est.  

* Διόοθχρη 

Ut corpora nostra sine mente (non stant): δεσςεοεύξσρα  επιοοημαςική, απλή, παοαβξλική, 
ρσγκοιςική ποόςαρη, πξσ δηλώμει ςξμ ςοόπξ. Ειράγεςαι με ςξμ παοαβξλικό ρύμδερμξ ut και 
εκτέοεςαι με ξοιρςική ( εμμξξύμεμξ οήμα non stant), ατξύ η ρύγκοιρη ατξοά ρε δύξ 
καςαρςάρειπ πξσ είμαι ή θεχοξύμςαι όςι είμαι αμςικειμεμική ποαγμαςικόςηςα. Η παοαβξλική 
ποόςαρη λειςξσογεί χπ β΄ όοξπ ρύγκοιρηπ. Ο α΄ όοξπ είμαι η κύοια ποόςαρη «sic civitas…non 
stat». Τξ ςοξπικό επίοοημα sic ςηπ κύοιαπ ποξεναγγέλλει ςημ απλή παοαβξλική/ρσγκοιςική 
ποόςαρη ςξσ ςοόπξσ.    

(non stant): εμμξξύμεμξ οήμα. 
corpora: σπξκείμεμξ ςξσ εμμξξύμεμξσ οήμαςξπ (non stant). 
nostra: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςη λένη corpora. 
sine mente: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει έλλειφη, εναίοερη ρςξ εμμξξύμεμξ οήμα 
(non stant).  

 

sic civitas sine lege non stat: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, επειδή εκτέοεςαι με ξοιρςική (non 
stat: ξοιρςική εμερςώςα)  και εκτοάζει ςξ ποαγμαςικό.   

non stat: οήμα. 
civitas: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ non stat. 
sine lege: εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει έλλειφη, εναίοερη ρςξ οήμα non stat.  
sic: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ςοόπξσ ρςξ οήμα non stat.  

 

Legum ministri sunt magistratus: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, επειδή εκτέοεςαι με ξοιρςική 
(sunt: ξοιρςική εμερςώςα) και εκτοάζει ςξ ποαγμαςικό. 

sunt: οήμα. 
magistratus: σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ sunt. 
ministri: καςηγξοξύμεμξ ςξσ σπξκειμέμξσ (magistratus) λόγχ ςξσ ρσμδεςικξύ οήμαςξπ sunt.  
legum: γεμική αμςικειμεμική ρςξ ministri. 
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legum interpretes iudices (sunt): κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, επειδή εμμξείςαι όςι εκτέοεςαι με 
ξοιρςική (sunt: ξοιρςική εμερςώςα), λόγχ ςξσ αρύμδεςξσ ρυήμαςξπ, και εκτοάζει ςξ 
ποαγμαςικό.  

(sunt): εμμξξύμεμξ οήμα. 
iudices: σπξκείμεμξ ςξσ εμμξξύμεμξσ οήμαςξπ sunt. 
interpretes: καςηγξοξύμεμξ ςξσ σπξκειμέμξσ (iudices) λόγχ ςξσ εμμξξύμεμξσ ρσμδεςικξύ 
οήμαςξπ (sunt).  
legum: γεμική αμςικειμεμική ρςη λένη interpretes. 

 

legum denique omnes servi sumus: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, επειδή εκτέοεςαι με ξοιρςική 
(sumus: ξοιρςική εμερςώςα) και εκτοάζει ςξ ποαγμαςικό.  

sumus: οήμα. 
(nos): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ sumus. 
omnes: ξμξιόπςχςξπ, επιθεςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ρςξ εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ (nos).  
servi: καςηγξοξύμεμξ ςξσ εμμξξύμεμξσ σπξκειμέμξσ (nos) λόγχ ςξσ ρσμδεςικξύ οήμαςξπ 
sumus.  
legum: γεμική αμςικειμεμική ρςη λένη servi. 
denique: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ ρςξ οήμα sumus.  

 

sic enim liberi esse possumus: κύοια ποόςαρη κοίρεχπ, επειδή εκτέοεςαι με ξοιρςική 
(possumus: ξοιρςική εμερςώςα) και εκτοάζει ςξ ποαγμαςικό.  

possumus: οήμα. 
(nos): εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ possumus και ςξσ απαοεμτάςξσ esse 
(ςασςξποξρχπία). 
esse: αμςικείμεμξ ςξσ οήμαςξπ possumus και ςελικό απαοέμταςξ. 
liberi: καςηγξοξύμεμξ ςξσ εμμξξύμεμξσ σπξκειμέμξσ (nos) λόγχ ςξσ απαοεμτάςξσ ςξσ 
ρσμδεςικξύ οήμαςξπ (esse).  
sic: επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ςοόπξσ ρςξ οήμα possumus.  

 

 

  

 

 

Ημερομηνία τροποποίησης: 10/11/2015 


