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ΜΑΘΗΜΑ 46 

Το γενικό συµφέρον µπαίνει πριν από το ατοµικό 
 

 Philosophi mundum censet regi numine deorum; eum esse 

putant quasi communem urbem et civitatem hominum et 

deorum, et unum quemque nostrum eius mundi esse partem; ex 

quo illud natura consequitur, ut communem utilitatem nostrae 

anteponamus. Ut enim leges omnium salutem singulorum saluti 

anteponunt, sic vir bonus et sapiens et legibus parens consulit 

utilitati omnium plus quam unius alicuius aut suae. Nec magis 

vituperandus est proditor patriae quam proditor communis 

utilitatis, aut communis salutis desertor propter suam utilitatem 

et salutem. Ex quo fit, ut laudandus is sit, qui pro re publica 

cadat, quod decet cariorem nobis esse patriam quam nosmet 

ipsos. 
 
  
Οι φιλόσοφοι πιστεύουν πως ο κόσµος κυβερνιέται από τη θεία βούληση· νοµίζουν πως 

είναι κάτι σαν πόλη και πολιτεία κοινή για τους θεούς και τους ανθρώπους και πως ο 

καθένας από µας ξεχωριστά αποτελεί µέρος αυτού του κόσµου: αυτό συνεπάγεται την 

υποχρέωσή µας από τη φύση να βάζουµε το γενικό καλό πάνω από το ατοµικό µας. Γιατί, 

όπως οι νόµοι βάζουν τη γενική ευηµερία πάνω από την ευηµερία των ατόµων, έτσι  ο 

σωστός και  σοφός άνθρωπος που υπακούει στους νόµους φροντίζει περισσότερο για την 

ευηµερία όλων παρά για την ευηµερία ενός οποιουδήποτε ατόµου ή τη δική του. Και δεν 

πρέπει να επικρίνεται περισσότερο ο προδότης της πατρίδας παρά ο προδότης του κοινού 

συµφέροντος, ή όποιος λιποτακτεί από τη γενική ευηµερία για χάρη της ατοµικής του 

ωφέλειας και ευηµερίας. Έτσι συµβαίνει να είναι αξιέπαινος όποιος πέφτει για την πατρίδα, 

επειδή είναι σωστό να µας είναι πιο αγαπητή η πατρίδα παρά εµείς οι ίδιοι (παρά ο ίδιος 

µας ο εαυτός). 
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
Α΄ κλίση Β΄ κλίση 

natura-ae (θ.) philosophus-i (α.) 
patria, patriae (θ.) mundus-i (α.) 
 deus-i (α.) .) (κλητ. εν. → deus, dive/  

ον.και κλητ. πληθ.→ dei,dii,di/ 
δοτ. και αφ. πληθ. →deis,diis,dis) 
γεν. πλ. →deorum, deum ) 
 

 vir, viri (α.) 
Γ΄ κλίση  

numen, numinis (ου.)  
homo, hominis (α.)  
urbs, urbis (θ.) (γεν. πληθ: urbium)  
civitas, civitatis (θ.)  
(γεν. πληθ: civitatum/ civitatium) 

E΄κλίση 

pars, partis (θ.) (γεν. πληθ: partium) 
(partes, partium πολιτική παράταξη) 

res, rei (θ.) (στο res puplica) 

lex, legis (θ.)  
utilitas, utilitatis (θ.) (γεν. πληθ: 
utilitatum/utilitatium) 

 

salus, salutis (θ.)  
proditor, proditoris (α.)  
desertor, desertoris (α.)  

ΕΠΙΘΕΤΑ - ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ 
∆ευτερόκλιτα Τριτόκλιτα 

bonus, bona, bonum/melior, melior, 
melius/optimus-a-um 
επίρρηµα:bene, melius, optime 

communis, communis, 
commune/communior, communior, 
communius/ communissimus-a-um 
(επίρρηµα:communiter/communius/ 
communissime) 

carus, cara, carum/carior, carior, 
carius/carissimus-a-um 
επίρρηµα: care/carius,carissime 

omnis, omnis, omne 

publicus-a-um sapiens,sapiens,sapiens(γεν:sapientis) 
(επιθετοποιηµένη µετοχή του sapio)/ 
sapientior, sapientior sapientius/ 
sapientissimus-a-um 
(επίρρηµα:sapienter/sapientius/ 
sapientissime) 

 parens, parens, parens (γεν: parentis) 
(επιθετοποιηµένη µετοχή του pareo)/ 
parentior, parentior, parentius/  
parentissimus-a-um 
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 
  

singuli, singulae, singula( διανεµητικό 
αριθµητικό) 

unus, una, unum (απόλυτο αριθµητικό)

EΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 
multum, plus, plurimum magnopere/magno opere, magis, 

maxime 
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 

is, ea, id  
(δεικτική-επαναληπτική/οριστική) 

aliquis, aliqua/aliquae, aliquid 
(αόριστη ουσιαστική) 

unusquisque (unusquique στο βιβλίο), 
unaquaeque, unumquidque (αόριστη, 
ουσιαστική) 
(Η αντίστοιχη επιθετική είναι:  
unusquique, unaquaeque,  
unumquοdque) 
nostrum: προσωπική αντωνυµία 
-η γενική nostrum χρησιµοποιείται ως 
διαιρετική 

suus, sua, suum (κτητική) 
 
 

ille, illa, illud (δεικτική) 
noster, nostra, nostrum (κτητική)  

ego/nos   (προσωπική α΄προσώπου)Οι 
προσωπικές αντωνυµίες εκτός από το tu 
και τις γενικές πληθυντικού 
α΄,β΄προσώπου ενισχύονται µε το met. 
Το tu µε το te: tute. Οι τύποι me te se 
ενισχύονται και µε αναδιπλασιασµό 
meme tete sese 

 qui, quae, quod (αναφορική) 
 

 ipse, ipsa, ipsum (οριστική) 
ΡΗΜΑΤΑ 

Α΄συζυγία Β΄συζυγία 
puto, putavi, putatum, putare censeo, censui,censum, censere 
vitupero, vituperavi,  
vituperatum, vituperare 

pareo, parui, paritum, parere 

laudo, laudavi, laudatum, laudare decet, decuit, --, decere (απρόσωπο)  
Γ΄συζυγία 

rego, rexi, rectum, regere/regor, rectus sum, regi 
consequor, consecutus sum, consequi αποθ. 
(σουπίνο: consecutum, consecutu) 
antepono, anteposui, antepositum, anteponere (ante+ pono) 
sapio, sapivi/sapii, sapere (ρήµα σε-io) 
consulo, consului, consultum, consulere 
cado, cecidi, casum, cadere 

Aνώµαλα ρήµατα 
sum, fui, esse                                       
fio, factus sum fieri (εδώ το fit είναι απρόσωπο)  
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1.  Η αντωνυµία: unusqui(s)que, unaquaeque, unumquidque 
 
 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
nom. unusqui(s)que unaquaeque unumquidque 
gen. uniuscuiusque uniuscuiusque uniuscuiusque 
dat. unicuique unicuique unicuique 
accus. unumquemque unamquamque unumquidque 
voc.    
abl. unoquoque unaquaque unoquoque 
 
 ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
nom. uniquique unaequaeque unaqua(e)que 
gen. unorumquorumque unarumquarumque unorumquorumque 
dat. unisquibusque unisquibusque unisquibusque 
accus. unosquosque unasquasque unaqua(e)que 
voc.    
abl. unisquibusque unisquibusque unisquibusque 
 
2. Η αντωνυµία: aliquis, aliqua/aliquae, aliquid  µε το unus-a-um 
 
 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
nom. unus aliquis (una aliqua/aliquae) unum aliquid 
gen. unius alicuius (unius alicuius) unius alicuius 
dat. uni alicui (uni alicui) uni alicui 
accus. unum aliquem (unam aliquam) unum aliquid 
voc.    
abl. uno aliquo  (una aliqua) uno aliquo  

 

 ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
nom. uni aliqui (unae aliquae) una aliqua (aliquae) 
gen. unorum aliquorum (unarum aliquarum) unorum aliquorum 
dat. unis aliquibus (unis aliquibus) unis aliquibus 
accus. unos aliquos (unas aliquas) una aliqua (aliquae) 
voc.    
abl. unis aliquibus (unis aliquibus) unis aliquibus 
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Εισάγονται µε: Εκφράζουν - Χρησιµεύουν  Εκφέρονται  
 
ut  
οι καταφατικές 
 
ut non,  
ut nemo,  
ut numquam οι 
αποφατικές 

 
α) Αποτέλεσµα ή συνέπεια: 

1) ως αντικείµενο ρηµάτων που 
σηµαίνουν «κατορθώνω» facio, 
efficio, perficio 
2) ως υποκείµενο απρόσωπων 
ρηµάτων  που σηµαίνουν 
προκύπτει ότι ή βγαίνει το 
συµπέρασµα: efficitur, 
(con)sequitur 
 

β) Γεγονός ή συµβάν: 
Ως υποκείµενο απρόσωπων ρηµάτων 
που σηµαίνουν συµβαίνει όπως:fit, 
accidit, evenit, contingit  
 
γ) Κάτι που αποµένει ή 
υπολείπεται:  
Ως  υποκείµενο απρόσωπων 
ρηµάτων ή εκφράσεων που 
σηµαίνουν αποµένει ή υπολείπεται: 
restat, relinquitur, reliquum est  
 
δ) Ως υποκείµενο απρόσωπων 
εκφράσεων όπως satis est (φτάνει), 
tempus est (είναι καιρός), lex est 
(είναι νόµος), mos (consuetudo) 
est  (είναι συνήθεια) 

 
Με υποτακτική, επειδή το αποτέλεσµα 
στη λατινική γλώσσα εµφανίζεται πάντα 
µία υποκειµενική κατάσταση 
 
Εκφέρονται µε υποτακτική ενεστώτα 
ύστερα από αρκτικό χρόνο  
και υποτακτική παρατατικού, ύστερα 
από ιστορικό χρόνο. 
 Έχουµε ιδιόµορφη ακολουθία των 
χρόνων, συγχρονισµό της κύριας µε τη 
δευτερεύουσα πρόταση. 
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∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
 Πρόταση: ut communem utilitatem nostrae anteponamus:  

 
o Πλήρης χαρακτηρισµός της πρότασης: ∆ευτερεύουσα, ουσιαστική, συµπερασµατική 
πρόταση.  
o Συντακτικός ρόλος: Εκφράζει το αποτέλεσµα ή τη συνέπεια του ρήµατος consequitur της 
κύριας πρότασης και χρησιµεύει ως επεξήγηση στη δεικτική αντωνυµία illud, το υποκείµενο του 
consequitur. 
o Πώς εισάγεται, πώς εκφέρεται και γιατί: Εισάγεται µε τον συµπερασµατικό  σύνδεσµο 
ut, επειδή είναι καταφατική. Εκφέρεται µε υποτακτική, όπως όλες οι συµπερασµατικές, επειδή το 
αποτέλεσµα στη λατινική γλώσσα θεωρείται πάντα µία υποκειµενική κατάσταση  
o Γιατί εκφέρεται  µε τη συγκεκριµένη έγκλιση: Εκφέρεται µε υποτακτική ενεστώτα 
(anteponamus), επειδή   εξαρτάται από ρήµα αρκτικού χρόνου (consequitur) → οριστική ενεστώτα). 
Έχουµε ιδιόµορφη ακολουθία των χρόνων, συγχρονισµό της κύριας πρότασης µε τη δευτερεύουσα 
πρόταση. Το συµπέρασµα είναι ιδωµένο τη στιγµή που εµφανίζεται στο µυαλό του οµιλητή και όχι 
τη στιγµή της πιθανής πραγµατοποίησής του. 
 

 Πρόταση: Ut enim leges omnium salute singulorum saluti anteponunt 
 
∆ευτερεύουσα, απλή παραβολική πρόταση. Εισάγεται µε τον παραβολικό σύνδεσµο ut. Στην κύρια 
πρόταση υπάρχει το τροπικό επίρρηµα sic και σχηµατίζεται το παραβολικό ζεύγος sic-ut. Η 
πρόταση εκφράζει τον τρόπο. 
Εκφέρεται µε οριστική, επειδή η σύγκριση αφορά δύο πράξεις ή καταστάσεις που είναι (ή 
θεωρούνται) αντικειµενική πραγµατικότητα. 
Είναι επιρρηµατική πρόταση που λειτουργεί ως β΄όρος σύγκρισης. Ο α΄όρος είναι η κύρια µε ρήµα 
το consulit. 
 

 Πρόταση: ut laudandus is sit.  
o Πλήρης χαρακτηρισµός της πρότασης: ∆ευτερεύουσα, ουσιαστική, συµπερασµατική 
πρόταση.  
o Συντακτικός ρόλος: Εκφράζει γεγονός ή συµβάν και χρησιµεύει ως υποκείµενο του 
απρόσωπου ρήµατος fit. 
o Πώς εισάγεται, πώς εκφέρεται και γιατί: Εισάγεται µε τον συµπερασµατικό  σύνδεσµο 
ut, επειδή είναι καταφατική. Εκφέρεται µε υποτακτική, όπως όλες οι συµπερασµατικές, επειδή το 
αποτέλεσµα στη λατινική γλώσσα θεωρείται πάντα µία υποκειµενική κατάσταση  
o Γιατί εκφέρεται  µε τη συγκεκριµένη έγκλιση: Εκφέρεται µε υποτακτική ενεστώτα 
(laudandus sit-το γερουνδιακό σε προσωπική σύνταξη, αφού ανήκει σε ρήµα ενεργητικό 
µεταβατικό που συντάσσεται µε αιτιατική), επειδή   εξαρτάται από ρήµα αρκτικού χρόνου (fit) → 
οριστική ενεστώτα). Έχουµε ιδιόµορφη ακολουθία των χρόνων, συγχρονισµό της κύριας πρότασης 
µε τη δευτερεύουσα πρόταση. Το συµπέρασµα είναι ιδωµένο τη στιγµή που εµφανίζεται στο µυαλό 
του οµιλητή και όχι τη στιγµή της πιθανής πραγµατοποίησής του. 
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 Πρόταση: qui pro re publica cadat.  

∆ευτερεύουσα αναφορική, προσδιοριστική στο is (κρίσεως). Εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία 
qui και εκφέρεται µε υποτακτική λόγω έλξης προς την υποτακτική laudandus sit της ουσιαστικής 
συµπερασµατικής πρότασης. Εκφέρεται συγκεκριµένα µε υποτακτική ενεστώτα (cadat), επειδή 
εξαρτάται από αρκτικό χρόνο laudandus sit και αυτό µε τη σειρά του από το  fit που είναι οριστική 
ενεστώτα και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν. 
 

 Πρόταση: quod decet cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos. 
∆ευτερεύουσα, επιρρηµατική, αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται µε τον αιτιολογικό σύνδεσµο quod, 
και εκφέρεται µε οριστική, επειδή εκφράζει αιτιολογία αντικειµενικά αποδεκτή. Εκφέρεται 
συγκεκριµένα µε οριστική ενεστώτα, επειδή αναφέρεται στο παρόν. Επιρρηµατικός προσδιορισµός 
της αιτίας στο περιεχόµενο της ουσιαστικής συµπερασµατικής µε ρήµα το  laudandus sit. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1) Να γράψετε τον τύπο που ζητείται.  
 
commune urbem: αφαιρετική ενικού και 
γενική πληθυντικού 

 
…………………………………………………………… 

communem utilitatem: δοτική ενικού …………………………………………………………… 
vir sapiens: αφαιρετική ενικού και γενική 
πληθυντικού 

 
…………………………………………………………… 

vir bonus: γενική και αιτιατική πληθυντικού 
στο συγκριτικό και υπερθετικό βαθµό  

 
…………………………………………………………… 

proditor: αφαιρετική  ενικού  …………………………………………………………… 
desertor: γενική ενικού και πληθυντικού  
partem: γενική ενικού και  πληθυντικού  

 
…………………………………………………………… 

parens:αφαιρετική ενικού της µετοχής …………………………………………………………… 
plus: τη γενική και αιτιατική πληθυντικού του 
συγκριτικού βαθµού στο ουδέτερο γένος 

 
…………………………………………………………… 

 
2)α)  Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για τις αντωνυµίες:  
 

unum quemque:την αφαιρετική ενικού και τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος 
………………………………………………………………………………. 
nostrum: τον ίδιο τύπο στα άλλα πρόσωπα; Γιατί επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί αυτός ο 
τύπος; 
………………………………………………………………………………… 
illud:την αιτιατική του πληθυντικού και στα τρία γένη 
…………………………………………………………………………………….. 
nostrae utilitati: την ίδια πτώση στο β΄πρόσωπο της κτητικής αντωνυµίας για έναν και για 
πολλούς κτήτορες 
…………………………………………………………………………………….. 
unius alicuius: την αφαιρετική ενικού και τη αιτιατική πληθυντικού στα τρία γένη 
………………………………………………………………………………………… 
nosmet ipsos: την ίδια πτώση στα άλλα πρόσωπα σε ενικό και πληθυντικό στο ίδιο γένος 
…………………………………………………………………………………………… 

β) Να  τοποθετήσετε τους τύπους στη σωστή στήλη και να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα. 
(Οι βαθµοί των επιθέτων  να γραφούν στην ίδια µε αυτή του κειµένου πτώση.) 

 
 Θετικός βαθµός Συγκριτικός 

βαθµός 
Υπερθετικός βαθµός 

communem    
bonus    
bonus: επίρρηµα    
plus    
plus: επίθετο    
magis    
cariorem    
cariorem: 
επίρρηµα 
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3 α) Nα δηλώσετε τη συζυγία των παρακάτω ρηµάτων, να τα τοποθετήσετε στους πίνακες και να 
συµπληρώσετε τον αντίστοιχο τύπο στους άλλους χρόνους της ίδιας φωνής (Να ληφθεί υπ’ όψιν το 
υποκείµενο): censent, regi, consequitur, anteponamus, consulit, vituperandus est, fit, 
cadat. 

 
praes.     
imperf.     
fut.     
perf.     
plusq.     
fut.ex.      

praes.     
imperf.     
fut.     
perf.     
plusq.     
fut.ex.     

 
β) regi, fit: Να γράψετε τους ονοµατικούς τύπους των ρηµάτων στη φωνή που βρίσκονται. 
γ) anteponamus, laudandus sit: Να σχηµατίσετε το γ΄ενικό πρόσωπο της οριστικής όλων των 
χρόνων της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας για το πρώτο ρήµα  και της παθητικής 
περιφραστικής συζυγίας για το δεύτερο ρήµα. 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
4) Να γίνουν οι επαναληπτικές ασκήσεις 1 και 2 της σελίδας 244, 245 του βιβλίου. 
 

ΜΕΤΟΧΕΣ: ΤΡΟΠΗ  ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

5)   legibus parens: qui legibus paret 
 

Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
 

6) Να δικαιολογήσετε την εκφορά του β΄όρου σύγκρισης και να τον αποδώσετε µε το δεύτερο τρόπο. 
 quam utilitati unius alicuius aut utilitati suae → utilitate unius alicuius aut  

  utilitate sua 
 quam proditor communis utilitatis→ proditore communis utilitatis…aut communis 

  salutis desertore 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ  
 

7)  α) Να µετατρέψετε την ενεργητική σε παθητική σύνταξη. Προσοχή στο ποιητικό αίτιο!  
 
Παρατήρηση: Όταν το ενεργητικό ρήµα είναι δίπτωτο (συντάσσεται µε αιτιατική του 
άµεσου αντικειµένου και µε δοτική του έµµεσου αντικειµένου) κατά τη µετατροπή της 
πρότασης στην παθητική σύνταξη υποκείµενο του παθητικού ρήµατος γίνεται το άµεσο 
αντικείµενο του ρήµατος, ενώ το έµµεσο παραµένει ως έµµεσο αντικείµενο του παθητικού 
ρήµατος. 
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 ut communem utilitatem nostrae anteponamus:  
ut communis utilitas nostrae a nobis anteponatur 
 
β) Να µετατρέψετε την παθητική σύνταξη του απαρεµφάτου σε ενεργητική σύνταξη 
Philosophi mundum censet regi numine deorum 

 Philosophi censet numen deorum regere mundum 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥΝ∆ΙΑΚΟΥ 
8) Στις παρακάτω προτάσεις: 
α) Να δικαιολογήσετε τη σύνταξη του γερουνδιακού που χρησιµοποιήθηκε. 
β) Να αντικαταστήσετε τον τύπο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας µε τον αντίστοιχο τύπο του 
ρήµατος debeo + απαρέµφατο. Ως ποιητικό αίτιο στο γερουνδιακό θα εννοήσετε το nobis. 
 

 Nec magis vituperandus est proditor patriae quam proditor communis utilitatis 

 Nec magis  nos debemus vituperare proditorem patriae quam proditorem   

  communis utilitatis aut communis salutis desertorem 

 

 ut laudandus is sit:  

 ut nos debeamus laudare eum 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ 
 

9) Να µεταφέρετε τις παρακάτω κύριες προτάσεις κρίσεως µε οριστική στον πλάγιο λόγο. 
 

        Philosophi mundum  censet   regi numine deorum. 
 Cicero scripsit philosophos mundum censere regi numine deorum. 

 
 Vir bonus et sapiens et legibus parens consulit utilitati omnium. 

 
 Cicero scripsit virum bonum et sapientem et legibus parentem consulere utilitati 

omnium. 
 
 

 Nec magis vituperandus est proditor patriae quam proditor communis utilitatis. 
 Cicero scripsit nec magis vituperandum esse proditorem patriae quam proditorem 

communis utilitatis. 
 

 Ex quo fit, ut laudandus is sit, qui pro re publica cadat quod decet cariorem nobis esse 
patriam quam nosmet ipsos. 
 

 Cicero scripsit ex illo fieri, ut laudandus is esset, qui pro re publica caderet quod 
deceret cariorem sibi esse patriam quam sese ipsos. 
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΛΟΓΟ 
 

10)   Να µεταφέρετε στον ευθύ λόγο. (Τα ειδικά απαρέµφατα του πλαγίου λόγου θα γίνουν κύριες 
προτάσεις κρίσεως µε οριστική). 
 

 Philosophi mundum censet regi numine deorum 
 

 Mundus numine deorum regitur 
 

 Eum esse putant quasi commune urbem et civitatem hominum et deorum, et unum 
quemque nostrum eius mundi esse partem. 
 

 Is est quasi communis urbs et civitas hominum et deorum, et unus qui(s)que nostrum 
eius (huius) mundi est pars. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


