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6ο ΚΔΙΜΔΝΟ  
 

ΟΙ ΝΟΜΟΙ 

Ο Ρυμαίορ πήηοπαρ, πολιηικόρ και θιλόζοθορ Κικέπυναρ (106-43 π.Χ.) αζσολήθηκε με ηο 
ππόβλημα ηυν νόμυν και ζηα θευπηηικά ηος έπγα (ζςγκεκπιμένα ζηο «De legibus», «Για 
ηοςρ νόμοςρ») και ζηοςρ πηηοπικούρ ηος λόγοςρ. Επιδίυξε μια ζύνθεζη –συπίρ να είναι 
βέβαιο όηι ηην πέηςσε– ανάμεζα ζηην ελληνική θιλοζοθική ανηίλητη για ηοςρ νόμοςρ και 
ζηη πυμαφκή ππαγμαηικόηηηα. Το απόζπαζμα πος ακολοςθεί είναι από ηο λόγο ηος «Pro 
Cluentio», πος ηον έγπατε ηο 66 π.Χ. 

 

In eā civitāte*, quam leges* continent, boni viri libenter 

leges servant. Lex* enim est fundamentum libertātis*, 

fons* aequitātis*. Mens* et animus et consilium et 

sententia civitātis* posita est in legibus*. Ut corpora* 

nostra sine mente*, sic civitas* sine lege* non stat. 

Legum* ministri sunt magistrātus*, legum interpretes* 

iudices*, legum denique omnes* servi sumus: sic enim 

liberi esse possumus. 
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 
 

In   eā         civitāte,      quam       leges   continent,  
Σ’ αςηήν  ηην πολιηεία  ηην οποία  οι νόμοι  ζςγκπαηούν, 
 
 boni        viri     servant   libenter      leges.  
οι καλοί  άνηπερ   ηηπούν  ππόθςμα ηοςρ νόμοςρ. 

 
Δnim    lex     est   fundamentum    libertātis,       fons         aequitātis.  
Γιαηί  ο νόμορ  είναι     ηο θεμέλιο    ηηρ ελεςθεπίαρ,  η πηγή   ηηρ δικαιοζύνηρ.  
 
Mens*    et  animus  et  consilium et  sententia   civitātis         posita est           in legibus.  
Ο νοςρ  και  η τςσή   και   η ζκέτη  και  η κπίζη  ηηρ πολιηείαρ είναι ηοποθεηημένα ζηοςρ νόμοςρ.  
 
Ut          corpora     nostra    ( non stant)      sine mente,  
Όπυρ  ηα ζώμαηα      μαρ     (δεν ςπάπσοςν) συπίρ ηο νος, 
 
sic       civitas   non  stat    sine   lege.  
Έηζι  η πολιηεία   δεν ζηέκει συπίρ ηο νόμο.  
 
Magistratus   sunt   ministri      legum,      iudices    interpretes     legum, (ενν. sunt)  
Οι απσέρ          είναι  ςπηπέηερ  ηυν νόμυν, οι δικαζηέρ  επμηνεςηέρ  ηυν νόμυν,  
 
denique omnes  sumus     servi       legum 
ηελικά       όλοι     είμαζηε  ςπηπέηερ ηυν νόμυν: 
 
enim  sic   possumus     esse        liberi. 
γιαηί   έηζι   μποπούμε  να είμαζηε ελεύθεποι. 
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ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ 
ΟΤΙΑΣΙΚΑ  

Α΄ ΚΛΙΗ  

sententia, -ae (Θ) = γνώμη, κπίζη  
 
Β΄ ΚΛΙΗ  

vir, -i (Α) = άνδπαρ  
animus, -i (Α) = τςσή  
servus, -i (Α) = ςπηπέηηρ  
minister, -stri (Α) = ςπηπέηηρ  
fundamentum, -i (Ο) = θεμέλιο  
*consilium, -ii/ -i (Ο) = ζσέδιο  
 
 
Γ΄ ΚΛΙΗ  

*civitas, -atis (Θ) = πολιηεία, γενική πληθςνηικού:  civitatum και civitatium 
lex, legis (Θ) = νόμορ  
libertas, -atis (Θ) = ελεςθεπία  
fons, -ntis (Α) = πηγή, γενική πληθςνηικού: fontium 
*aequitas, -atis (Θ) = δικαιοζύνη, γενική πληθςνηικού: aequitatum και aequitatium) 
interpres, -etis (Α) = επμηνεςηήρ  
mens, -ntis (Θ) = νοςρ, γενική πληθςνηικού: mentium 
iudex, -icis (Α) = δικαζηήρ  
 
 
Γ΄ΚΛΙΗ  
magistratus, -us (Α) = οι απσέρ  

 
ΔΠΙΘΔΣΑ  
B΄ κλίζη 

 bonus, -a, -um = καλόρ  
παπαθεηικά: melior-ior-ius,  optimus-a-um 
(επίππημα: bene, melius, optime) 

 liber, -era, -erum = ελεύθεπορ  
παπαθεηικά: liberior- ior- ius,  liberrimus-a-um 
(επίππημα:  libere, liberius, liberrime) 

 

Γ΄ κλίζη 

omnis, omnis, omne (γ΄κλ) = όλορ 
 

 

Ρήμαηα 

Α΄ σζσγία 

servo, servavi, servatum, servare (1)  = ηηπώ, θςλάυ  

sto , steti, statum, stare (1) = ζηέκομαι  

 

corpus, corporis (Ο) = ζώμα  
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Β΄σζσγία 

contineo , continui, contentum, continere (2) = ζςγκπαηώ, ζηεπεώνυ  

 

Γ΄ σζσγία 

pono,  posui, positum, ponere (3) = ηοποθεηώ  

 

Ανώμαλα 

*possum, potui,  -  , posse = μποπώ  

*sum, fui,  -  , esse = είμαι  

 
 

ΑΝΣΩΝΤΜΙΔ  
is, ea, id (οπιζηική) = αςηόρ, αςηή, αςηό  

qui, quae, quod (αναθοπική) = ο οποίορ, η οποία, ηο οποίο  

noster, nostra, nostrum (κηηηική) = δικόρ μαρ, δική μαρ, δικό μαρ  

 
 
ΔΠΙΡΡΗΜΑΣΑ  

 libenter =ππόθςμα < libens, -ens, -ens 
παπαθεηικά:  libentius,  libentissime 
sic =έηζι  
denique =ηελικά  

 
 
 

ΠΡΟΘΔΔΙ ΤΝΓΔΜΟΙ 

in + αθαιρ. = ζε  ηόπορ (ζηάζη) 
sine + αθαιρ. = συπίρ (έλλειτη) 

enim (αιηιολογικόρ παπαηακη.) = γιαηί  
et (ζςμπλεκηικόρ) = και  
ut (παπαβολικόρ) = όπυρ  

 

 

Δησμολογικά 

bonus  ππβ. μποςνάηζα = καλοκαιπία· << βεν.,  
servo  ὁρῶ < Foρῶ,  
fundamentum < fundo,  

libertas < līber ≃ ελεύθεπορ· lībero,  

sine  = ἄνεσ  
magistratus < magister,  
possum < pote – «κύπιορ» + sum· ππβ. δεζ-πόηης = «κύπιορ ηος ζπιηιού».  
minister  ππβ. minimus  
servus  κςπ. «θύλακαρ»· ππβ. Servo,  
liber ≠ lĭber -bri = βιβλίο   
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 
 

In ea civitate boni viri libenter leges servant: Κύπια ππόηαζη κπίζευρ.  
servant: πήμα,  
viri: ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
boni: επιθεηικόρ πποζδιοπιζμόρ ζηο viri,  
leges: ανηικείμενο ζηο servant,  
In civitate: εμππόθεηη αθαιπεηική ηηρ ζηάζηρ ζε ηόπο,  
ea: επιθεηικόρ πποζδιοπιζμόρ ζηο civitate,  
libenter: επιππημαηικόρ πποζδιοπιζμόρ ηος ηπόπος ζηο servant. 

 
quam leges continent: Δεςηεπεύοςζα αναθοπική ππόηαζη, πποζδιοπιζηική ζηο civitate, 
πος λειηοςπγεί υρ παπάθεζη ζηο civitate. Ειζάγεηαι με ηην αναθοπική ανηυνςμία quam 
και εκθέπεηαι με οπιζηική (continent) γιαηί δηλώνει μια ππαγμαηική καηάζηαζη, σπόνος 
ενεζηώηα επειδή αναθέπεηαι ζηο παπόν. 
continent: πήμα,  
leges: ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
quam: ανηικείμενο ζηο continent. 

 
Lex enim est fundamentum libertatis, fons aequitatis: Κύπια ππόηαζη κπίζευρ.  
est: πήμα,  
Lex: ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
fundamentum,  
fons: καηηγοπούμενα ζηο lex μέζυ ηος ζςνδεηικού est,  
libertatis: γενική ανηικειμενική ζηο fundamentum,  
aequitatis: γενική ςποκειμενική ζηο fons. 

 
Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus: Κύπια 
ππόηαζηρ κπίζευρ. 
posita est: πήμα,  
Mens, animus, consilium, sententia: ςποκείμενα ηος πήμαηορ,  
civitatis: γενική ςποκειμενική ζηο sententia και γενική κηηηική ζηα ςπόλοιπα,  
in legibus: εμππόθεηη αθαιπεηική ηηρ ζηάζηρ ζε ηόπο ζηο posita est. 

 
Ut corpora nostra sine mente (non stant): Δεςηεπεύοςζα (επιππημαηική) απλή 
παπαβολική (ή ζςγκπιηική ή παπαβολική αναθοπική) ππόηαζη. Ειζάγεηαι με ηο 
παπαβολικό επίππημα ut και εκθέπεηαι με οπιζηική, πος εννοείηαι (non stant), επειδή η 
ζύγκπιζη αθοπά δύο ππάξειρ ή καηαζηάζειρ πος είναι (ή θευπούνηαι) ανηικειμενική 
ππαγμαηικόηηηα, σπόνος ενεζηώηα επειδή αναθέπεηαι ζηο παπόν. Επιπλέον, ζηην κύπια 
ππόηαζη ςπάπσει ηο ηποπικό επίππημα sic και δηλώνεηαι ο ηπόπορ. 

(non stant): (εννοούμενο) πήμα,  
corpora: ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
nostra: επιθεηικόρ πποζδιοπιζμόρ ζηο corpora,  
sine mente: εμππόθεηη αθαιπεηική ηηρ έλλειτηρ/ζηέπηζηρ ζηο non stant. 

 
sic civitas sine lege non stat: Κύπια ππόηαζη κπίζευρ. 
non stat: πήμα,  
civitas: ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
sine lege: εμππόθεηη αθαιπεηική ηηρ έλλειτηρ/ζηέπηζηρ ζηο non stat,  
sic: επιππημαηικόρ πποζδιοπιζμόρ ηος ηπόπος ζηο non stat. 
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Legum ministri sunt magistratus: Κύπια ππόηαζη κπίζευρ. 
sunt: πήμα,  
magistratus: ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
ministri: καηηγοπούμενο ζηο magistratus μέζυ ηος sunt,  
Legum: γενική ανηικειμενική ζηο ministri. 
 
legum interpretes iudices (sunt): Κύπια ππόηαζη κπίζευρ. 
(sunt): (εννοούμενο) πήμα,  
iudices: ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
interpretes: καηηγοπούμενο ζηο iudices μέζυ ηος sunt,  
legum: γενική ανηικειμενική ζηο interpretes. 

 
legum denique (nos) omnes servi sumus: Κύπια ππόηαζη κπίζευρ.  
sumus: πήμα,  
(nos): (εννοούμενο) ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
omnes: καηηγοπημαηικόρ (επιθεηικόρ) πποζδιοπιζμόρ ζηο εννοούμενο nos,  
servi: καηηγοπούμενο ζηο nos μέζυ ηος sumus,  
legum: γενική ανηικειμενική ζηο servi,  
denique: επιππημαηικόρ πποζδιοπιζμόρ ηος σπόνος ζηο sumus. 
 
sic enim (nos) liberi esse possumus: Κύπια ππόηαζη κπίζευρ. 
possumus: πήμα,  
(nos): (εννοούμενο) ςποκείμενο ηος πήμαηορ,  
esse: ηελικό απαπέμθαηο ζε θέζη ανηικειμένος ζηο πήμα possumus,  
(nos): (εννοούμενο) ςποκείμενο ηος απαπεμθάηος esse (ηαςηοπποζυπία),  
sic: επιππημαηικόρ πποζδιοπιζμόρ ηος ηπόπος ζηο esse. 
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