
LECTIO VI (6) 

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.  

 

ΜΔΣΑΦΡΑΗ 

 

Σ΄ απηή ηελ πνιηηεία, ηελ νπνία ζηεξηώλνπλ νη λόκνη, νη θαινί πνιίηεο ηεξνύλ 

ηνπο λόκνπο πξόζπκα. Γηαηί ν λόκνο είλαη ην ζεκέιην ηεο ειεπζεξίαο, ε πεγή 

ηεο δηθαηνζύλεο. Ο λνπο θαη ε ςπρή θαη ε ζθέςε θαη ε θξίζε ηεο πνιηηείαο 

βξίζθνληαη ζηνπο λόκνπο. Όπσο ηα ζώκαηά καο δε ζηέθνληαη (δελ ππάξρνπλ) 

ρσξίο ηελ ςπρή, έηζη θαη ε πνιηηεία δε ζηέθεηαη ρσξίο ην λόκν. Οη άξρνληεο 

είλαη ζεξάπνληεο ησλ λόκσλ, νη δηθαζηέο είλαη εξκελεπηέο ησλ λόκσλ θαη, 

ηέινο, όινη είκαζηε ππεξέηεο ησλ λόκσλ· γηαηί έηζη κπνξνύκε λα είκαζηε 

ειεύζεξνη. 

 
ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

 
1. libertatis: γεληθή αληηθεηκεληθή ζην fundamentum 

2. aequitatis: γεληθή ππνθεηκεληθή ζην fons 

3. civitas: γελ. πιεζ.: civitatum & civitatium 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ TΑΞΙΝΟΜΗΜΔΝΟ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ  
 

 

Οσζιαζηικά 
 

Α' Κλίζη 

sententia -ae (ζει.) 

 

Β'  Κλίζη 

vir, viri (αξζ.) 

animus -i (αξζ.) 

consilium -ii (-i) (νπδ.) 

fundamentum -i (νπδ.) 

minister, ministri (αξζ.) 

servus -i (αξζ.) 

 



Γ́   Κλίζη 

civitas -atis (ζει., γελ. πιεζ. civitat(i)um) 

lex, legis (ζει.) 

libertas -atis (ζει.) 

fons, fontis (αξζ., γελ. πιεζ. fontium) 

aequitas -atis (ζει., ν πιεζ. δε ρξεζηκνπνηείηαη (αθεξεκέλε έλλνηα)) 

mens, mentis (ζει., γελ. πιεζ. mentium) 

corpus, corporis (νπδ.) 

interpres, interpretis (αξζ. θαη ζει.) 

iudex, iudicis (αξζ.) 

 

Γ'  Κλίζη 

magistratus -us (αξζ.) 

 

Δπίθεηα 

 

Β΄ Κλίζη  

bonus -a –um. 

positus -a -um (κηρ. παξαθεηκέλνπ ηνπ ξήκαηνο pono 3: ηνπνζεηώ) 

liber -a –um. 

 

Γ'  Κλίζη 

omnis, omnis, omne 

     

Ρήμαηα 

 

1η σζσγία 

servo, servavi, servatum, servare 

sto, steti, statum, stare 

 

2η σζσγία 

contineo, continui, contentum, continere 

 

3η σζσγία 

pono, posui, positum, ponere 

 

Βοηθηηικό ρήμα 

sum, fui, -, esse 

 

ύνθεηο ηοσ sum 

possum, potui, -, posse 

 

 

 



Ανηωνσμίες 

 

is, ea, id (νξηζηηθή) 

qui, quae, quod (αλαθνξηθή) 

noster, nostra, nostrum (θηεηηθή) 

 

Δπιρρήμαηα 

libenter,   denique 

 

ύνδεζμοι 

enim (αηηηνινγηθόο-παξαηαθηηθόο)  

et (ζπκπιεθηηθόο)  

ut (παξαβνιηθόο) 

 

Προθέζεις 

in (+ αθαηξ.)   

sine (+ αθαηξ.) 

 

 

ΑΚΗΔΙ 

 

1. Να θιηζνύλ: ea civitas, libertas, fons, corpus nostrum, interpres, liber-

libera-   liberum. 

 

2. Να ππνγξακκίζεηε όια ηα ηξηηόθιηηα νπζηαζηηθά ηνπ θεηκέλνπ. Να ηα 

κεηαθέξεηε ζηελ αληίζηνηρε πηώζε ηνπ άιινπ αξηζκνύ. Να ζεκεηώζεηε 

ην γέλνο ηνπο. 

 

      3.  Οη αζθήζεηο 2, 3, 4 ηνπ βηβιίνπ ζαο. 

 

 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΚΗΔΙ 

 

1. Να κεηαθεξζνύλ νη παξαθάησ ηύπνη ζηηο πηώζεηο πνπ 

δεηνύληαη γηα ηνλ θαζέλα :  

 

ea civitate:δνηηθή εληθνύ 

leges : γεληθή πιεζπληηθνύ 

boni viri: αηηηαηηθή εληθνύ 

fundamentum: αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ 

libertatis: νλνκαζηηθή εληθνύ 

Mens: γεληθή πιεζπληηθνύ 

civitatis: δνηηθή πιεζπληηθνύ 

corpora nostra:αηηηαηηθή εληθνύ 



magistratus: γεληθή πιεζπληηθνύ  

interpretes: νλνκαζηηθή εληθνύ 

liberi: θιεηηθή εληθνύ 

 

2. Να κεηαθεξζνύλ νη παξαθάησ ξεκαηηθνί ηύπνη ζηνλ  ηύπν 

πνπ ζαο δεηείηαη γηα ηνλ θαζέλα :  

 

continent: β΄ πιεζπληηθό ππνηαθηηθήο παξαηαηηθνύ ελεξγεηηθήο θσλήο  

servant: Απαξέκθαην ελεξγεηηθνύ κέιινληα (λα ιεθζεί ππόςε ην ππνθείκελν) 

posita est: Απαξέκθαην ζπληειεζκέλνπ κέιινληα παζεηηθήο θσλήο (λα 

ιεθζεί ππόςε ην ππνθείκελν) 

stat: γ΄ πιεζπληηθό νξηζηηθήο ππεξζπληειίθνπ ελεξγεηηθήο θσλήο 

sumus: κεηνρή κέιινληα 

 

3. boni viri libenter leges servant: 
 

Να κεηαηξαπεί ε θξάζε ζηελ Παζεηηθή Φσλή. 

 

4. Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus: 
 

Να εμαξηεζεί ε θξάζε από ην Scriptor dicit. 

 

 

Να απομνημονεύσετε τη υράση:  

o tempora, o mores: ω καιροί, ω ήθη! 


